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جابجایی افراد و اشخاص نامعلوم 
در باریک آب قابل قبول نسیت!

بازهم کندز در آستانۀ فاجعه

۱۳۹۵/۷/۱۲
قرارداد پروژۀ بزرگ تولید برق از گاز طبیعی امروز بین کمپنی بیات پاور و وزارت انرژی 

و آب، دولت جمهوری اسالمی افغانستان به امضا رسید.
ایــن قــرارداد بــه ارزش 250 میلیــون دالــر میــان انجینیــر احســان اهلل بیــات؛ رئیــس بیــات گــروپ و علــی احمــد عثمانــی؛ 
وزیــر انــرژی و آب، در حضــور داشــت جالتمــآب داکتــر محمــد اشــرف غنــی؛ رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان 

بــه امضــا رســید.
ــر  ــل حکیمــی؛ وزی ــاون اول ریاســت جمهــوری، محمــد اکلی ــرال عبدالرشــید دوســتم؛ مع ــان ســتر جن در محفــل همچن
ــادری؛ وزیــر شهرســازی،  ــر اقتصــاد، ســادات ن ــر انــرژی و آب، عبدالســتار مــراد؛ وزی مالیــه، علــی احمــد عثمانــی؛ وزی
امیــن رامیــن؛ رئیــس شــرکت مخابراتــی افغــان بیســیم، برخــی از اعضــای محتــرم کابینــه، جنــاب داکتــر همایــون قیومــی؛ 
ــده گان مــردم در شــورای ملــی افغانســتان، اعضــای شــورای  مشــاور رئیــس جمهــور در امــور اقتصــادی، عــدۀ از نماین

ــگاران حضــور داشــتند. ــی اقتصــادی و خبرن عال
در آغــاز ایــن محفــل محتــرم انجینیــر احســان اهلل بیــات؛ رئیــس بیــات گــروپ در مــورد پــروژۀ بــزرگ تولیــد بــرق 192 
میــگاوات از گاز طبیعــی معلومــات همــه جانبــه ارایــه نمــوده گفــت: "امــروز در تاریــخ معاصــر کشــور عزیــز مــا افغانســتان 
یــک روز واقعــًا پــر افتخــار و فرامــوش نــا شــدنی اســت، امــروز مــا ســفری را بــا افغــان هــا آغــاز میکنیــم کــه کشــور 
مــارا بــه یــک آزادی دیگــر یعنــی داشــتن انــرژی فــراوان بــرق و بــی نیــازی از دیگــران میرســاند. ایــن ســفر طوالنــی و 

ســخت مــارا بــرای اعمــار یــک افغانســتان پیشــرفته و بــه پــا ایســتاده متحــد نگــه میــدارد".
ــر اســاس عقــد ایــن قــرارداد، پــروژۀ بــزرگ تولیــد بــرق از گاز طبیعــی در شــهر شــبرغان مرکــز والیــت  وی افــزود:" ب

بــزرگ و باســتانی جوزجــان اعمــار میشــود، قــدم بزرگــی، کــه بــه دالیــل زیــاد نــزد افغــان هــا قابــل تقدیــر اســت".
موصــوف عــاوه کــرد: "ظرفیــت تولیــدی ابتدایــی ایــن پــروژه 52 میــگاوات اســت کــه در شــرایط نورمــال 4 الــی 6 مــاه 
بعــد از عقــد قــرار داد نهایــی، بــا وزارت انــرژی و آب و شــرکت برشــنا شــامل شــبکۀ بــرق شــده و راهــی خانــه هــای 

مــردم خواهد شــد".
وی همچنــان افــزود: "در فــاز دوم ایــن پــروژه کــه اکمــال آن حــدود 15 مــاه را دربــر خواهــد گرفــت ظرفیــت تولیــدی 
بــرق 150 میــگاوات میشــود. در پایــان فــاز ســوم 192 میــگاوات تولیــد خواهــد شــد کــه یــک قســمتی از تقاضــای بــرق 

در کشــور را مرفــوع خواهــد ســاخت".
آقــای بیــات در ادامــه افــزود: "بــرای ایــن پــروژۀ بــرق ذخایــر گاز طبیعــی منطقــۀ یتیم¬تــاق شــبرغان درنظــر گرفتــه شــده 
اســت. دولــت افغانســتان در مرحلــۀ آغازیــن ســاالنه در حــدود 900 میلیــون افغانــی از ایــن پــروژه دریافــت خواهــد کــرد. 
جالــب اســت کــه تــا حــال مــا بــرای خریــداری بــرق بــه خــارج پــول مــی فرســتادیم ولــی بعــد از فعالیــت ایــن پــروژه، 
ــی  ــون افغان ــت حــدوداً 3.2 بلی ــد دول ــروژه، عای ــاز ســوم پ ــال ف ــد از اکم ــد رســید و بع ــت خواه ــۀ دول ــه خزان ــول ب پ

افزایــش خواهــد یافــت".
ــت:  ــات داده گف ــروژه معلوم ــن پ ــون بخــش تخنیکــی ای ــاً پیرام ــات گــروپ ضمن ــس بی ــات؛ رئی ــر احســان اهلل بی انجینی
"ماشــین هــای جدیــدی، کــه  بــرای ایــن پــروژه درنظــر گرفتــه شــده اســت از پیشــرفته تریــن تکنالــوژی دنیــا  نمایندگــی 

میکنــد، مــا مصمــم هســتیم کــه از گاز وطــن بــه صــورت درســت و بــدون ضایعــات بــرق تولیــد کنیــم".

وی عــاوه نمــود: " پیشــرفت در دنیــای امــروزی بــدون همــکاری هــای صمیمانــه و قانونــی جوانــب ذیدخــل امــکان 
نــدارد از همیــن رو از محتــرم رئیــس جمهــور؛ داکتــر محمــد اشــرف غنــی بخاطــر رهبــری خردمندانــه و قاطــع جنــاب 

شــان بخاطــر حمایــت بــی دریــغ، شــفافیت و شــراکت صادقانــه ابــراز ســپاس مــی نمایــم".
آقــای بیــات از طــرز فکــر رئیــس جمهــور تقدیــر بعمــل آورده افــزود: "دیــدگاه هــای عالمانــۀ رئیــس جمهــور در مــورد 
انکشــاف اقتصــادی افغانســتان، متکــی شــدن بــه خــود و تولیــد کافــی بــرق از منابــع داخلــی چــراغ راهِ مــا در ایــن عرصــه 

اســت. تولیــد بــرق داخلــی اتــکای مــا بــه بیــرون را کاهــش داده و در ایجــاد کار بــرای مــردم نقــش اساســی دارد".
آقــای بیــات وعــده ســپرد کــه نــه تنهــا بــه حیــث رئیــس بیــات گــروپ بلکــه بــه حیــث یــک افغــان ایکــه خدمــت بــه 
وطــن را جــز ایمــان خــود میدانــد، بــه شــما وعــده میدهیــم کــه مــا در تقســیم موفقیــت هــا بــا هــم شــریک هســتیم. ایــن 
پــروژه بــه تمــام مــردم افغانســتان تعلــق دارد و بــه همــه نفــع میرســاند. مــا میخواهیــم کــه شــاهد رشــد و شــگوفایی یــک 

ســکتور قــوی تولیــد بــرق توســط افغانهــا بــرای افغانهــا باشــیم. 
وی گفــت کــه ســرمایه گــذاری 250 میلیــون دالــری کــه از بزرگتریــن ســرمایه گذاریهــا هــا در کشــور میباشــد، یکعــده 
ســرمایه داران و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی را تشــویق خواهــد کــرد، تــا فرصــت مــا و ظرفیــت هــای کمیــاب 

افغانســتان را بهتــر دریابنــد".
در پایــان آقــای بیــات افــزود: "از حمایــت، اعتمــاد و همــکاری هــای همــه جانبــۀ دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 
اظهــار ســپاس و شــکران مــی نمایــم. بــرق بــرای مــردم بــه معنــی امیــد و زندگــی بهتــر اســت، بیاییــد کــه همــه باهــم در 

فضــای سرشــار از عشــق بــه وطــن بــه خاطــر آینــدۀ صلــح آمیــز بهتــر و روشــن ســعی و تــاش کنیــم".

ACKUاعالمیــۀ مطبــوعاتی



بزرگ ترین  شاهد  هفته،  این  در  بروکسل 
است.  افغانستان  مورد  در  جهانی  کنفرانس 
نماینده گاِن بیش از هفتاد کشور و سی سازمان 
افغانستان  به  خود  مالِی  کمک های  بین المللی، 
را تا سال 2020 تعهد می سپارند. برخی ارقام 
و آمار از کمک هایی که در کنفرانس بروکسل 
از  اعام خواهد شد،  از سوی کشورها رسمًا 
حاال مشخص شده و در برخی رسانه ها بازتاب 
نشست  این  در  که  می شود  گفته  است.  یافته 
جهانی، نزدیک به سه ونیم میلیارد دالر همه ساله 
به افغانستان اختصاص می یابد. این رقم بدون 
شک رقِم کوچکی نیست و نشان می دهد که 
جامعۀ  برای  ویژه  اهمیِت  از  هنوز  افغانستان 

جهانی برخوردار است. 
اعام  در  تنها  بروکسل  کنفرانس  اهمیِت  اما 
افغانستان  به  جهانی  جامعۀ  مالِی  تعهداِت 
نیست. کشورهایی که در این کنفرانس شرکت 
نسبت  که  می کنند  تعهد  همچنین  می ورزند، 
به آیندۀ منطقه و نقش افغانستان در تحوالِت 
داشته  قرار  افغانستان  کنار  در  نیز  منطقه یی 
باشند. در همین حال، بحث مهِم دیگر مبارزه 
با افراط گرایی و تروریسم در منطقه است که 

در کنفرانس بروکسل به آن پرداخته می شود.
وارد  حالی  در  ملی  وحدت  دولت  سران   
کنفرانس بروکسل می شوند که به زعِم خود به 
اصلی ترین تعهدات شان در قبال جامعۀ جهانی 
کنفرانس  این  وارد  پُر  دسِت  با  و  کرده  عمل 
می شوند. سران دولت وحدِت ملی معتقد اند 
اداری، اصاحات  فساد  با  مبارزه  در  آن ها  که 
مبارزه  خوب،  حکومت داری  ارایۀ  انتخاباتی، 
صحنه های  در  زنان  مشارکِت  و  تروریسم  با 
سیاسی و اجتماعی، کارکردهای خوبی در دو 
ساِل گذشته داشته اند و می توانند قناعِت جامعۀ 

جهانی را فراهم آورند. 
البته فراموش نباید کرد که بخِش مهمی از این 
کنفرانس  برگزاری  آستانۀ  در  فقط  کارکردها 
بروکسل انجام شده است. دولت وحدِت ملی 
فقط چند روز پیش موفق شد که به کارِ کمیتۀ 
کمیسیون های  اعضای  انتخاِب  برای  گزینش 
آن موفق  از  پیش  انتخاباتی رسمیت بخشد و 

شد که قانون انتخابات را توشیح کند. 
رهبران دولت وحدِت ملی نباید فراموش کنند 
کوله باری  با  خود،  موفقیت های  کنار  در  که 
کنفرانس  وارد  نیز  ناکامی ها  و  مشکات  از 
بروکسل می شوند. آن ها برخاف تعهداِت خود 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  که  نتوانستند 
ولسوالی ها را در وقت و زماِن آن برگزار کنند 

و عمًا یکی از ارکان دولت را از مشروعیِت 
که  افغانستان  پارلمان  کرده اند.  ساقط  قانونی 
حاال وارد هفتمین سال کارِی خود شده، نماد 
اجرای  در  ملی  وحدت  دولت  ناکامِی  روشِن 

تعهداِت آن می تواند باشد.
عرصه های  در  دولت  این  حال،  همین  در   
نیز  فساد  با  مبارزه  و  خوب  حکومت دارِی 
نشانه یی  هیچ  است.  نداشته  چندانی  دستاورد 
نظام  به  گذشته  مافیایِی  نظام  تغییر  بر  دال 
بهتِر حکومت داری در افغانستان پس از روی 
کارآمدِن دولت وحدت ملی وجود ندارد. اکثر 
اند که در  بلندپایۀ دولت همان هایی  مقام های 
کارها  رأِس  در  همواره  گذشته  سال  پانزده 
یافتن  در  ملی  وحدِت  دولت  اند.  داشته  قرار 
مدیریِت  برای  باصاحیت  و  تازه  چهره های 
ناکام بوده است. در معنای  ادارِی کشور  امور 
افغانستان یک  دیگر، شایسته ساالری هنوز در 
رویاست. رییس جمهور غنی وعده سپرده بود 
در  افغانستان،  در  بی کاری  مهارِ  هدِف  به  که 
سال نخست کارِی خود، یک میلیون شغِل تازه 
گذشته  سال  دو  ظرف  آیا  کرد.  خواهد  ایجاد 

این تعهد برآورده شده است؟
به نظر نمی رسد که رییس جمهوری موفق شده 
باشد که حتا ده آدمِ بی کار را به گونۀ شایسته 
در این دو سال از بی کاری بیرون کرده باشد. 
او در این دو سال نه تنها شغِل تازه به وجود 
به صورِت  نیز  بی کاران  لشکر  بر  بل  نیاورده، 
به دلیل  نفر  افزوده است. صدها  سرسام آوری 
از  بین المللی  نهادهای  برخی  شدِن  بیرون 
ادارات  تشکیات  در  کاهش  یا  و  افغانستان 
در  غنی  آقای  شده اند.  بی کار  کار  از  کشور، 
چندانی  موفقیِت  نیز  اداری  فساد  با  مبارزه 
کابل بانک  پرونده های  هنوز  او  است.  نداشته 
و  نرسانده  پایان  به  را  شهرسازی  وزارت  و 
مرکز عدلی و قضایِی مبارزه با فساد نیز هنوز 
دستاوردی را در کارنامۀ خود ثبت نکرده است.

 آقایان غنی و عبداهلل به عنوان رهبران دولت 
وحدِت ملی در حالی وارد کنفرانس بروکسل 
می شوند که افغانستان در آتِش جنگ می سوزد. 
لغمان  همین حاال جنگ در سه والیِت کندز، 
مخالفاِن  و  دارد  ادامه  خود  اوِج  در  هلمند  و 
مسلح تاش هایی به راه انداخته اند تا در آستانۀ 
امنیتی  اوضاع  بروکسل،  کنفرانس  برگزاری 

کشور را بیشتر از قبل آشفته سازند.
امنیت،  تأمین  عرصۀ  در  دولت  دستاوردهای   
خجالت آورتر از دیگر بخش هاست. البته بیانیه 
کشور  دولت مردان  و  است  آسانی  کارِ  دادن، 
اگر هیچ چیزی را یاد نداشته باشند، این فن را 
به خوبی یاد دارند که از کاه کوه بسازند. آن ها 
دستاوردهای  از  بروکسل  کنفرانس  در  بازهم 
خواهند  تاش  و  گفت  خواهند  سخن  خود 
کرد که به زعم خود، جامعۀ جهانی را قناعت 
دهند. اما سخِن اصلی این جاست که این روند 

تا چه زمانی ادامه می یابد؟ 
از  روشنی  تصور  جهانی  جامعۀ  این که  در 
وضعیِت افغانستان در اختیار دارند، هیچ جای 
کشور  دولت مرداِن  از  حتا  آن ها  نیست.  شک 
بر  اند.  آشنا  افغانستان  وضعیِت  با  بهتر  هم 
نمی توانند  افغانستان  دولت مردان  اساس،  این 
کنفرانس  در  که  کسانی  دادِن  فریب  عهدۀ  از 
آن ها  شوند.  بیرون  می کنند،  شرکت  بروکسل 
کاری که می کنند این است که بر دردهای مردمِ 

خود می افزایند. 
که  است  این  معنای  به  تعهدات  انجام  عدم 
دولت مردان عمًا بر زخم های مردمِ خود نمک 
می ریزند. دودِ کم کاری ها و عدمِ صداقِت آن ها 
به چشم جامعۀ جهانی نمی رود، بل چشم مردمِ 
نیست  آیا ضرورت  می کند.  کور  را  افغانستان 
که پس از برگشت از این کنفرانس جهانی، به 
به مردمِ  بیندیشند که چگونه دیگر  این مسأله 
خود  تعهداِت  پای  در  و  نگویند  دروغ  خود 

مردانه بایسـتند؟ 

۲ www.mandegardaily.com

احمــد عمران

کنـفرانس بروکسـل
 و ناکـامی هـای دولت

 

ــی کــه کشــورهای جهــان آمــادۀ برگــزارِی نشســِت  در حال
ــازمِ آن  ــز ع ــی نی ــدِت مل ــت وح ــراِن دول ــل و رهب بروکس
ــدوز  ــه قن ــهر از جمل ــد ش ــر چن ــان ب ــد، طالب ــس ان کنفران
ــه  ــه ب ــوص حمل ــات به خص ــن حم ــده اند. ای ــه ور ش حمل
شــهر قنــدوز کــه از ســه طــرف صــورت گرفتــه اســت، در 
واقــع تجربــۀ ســاِل پــار را در حــاِل تکــرار نشــان می دهــد.  
هرچنــد در ایــن حمــات بــر هــر دو طــرِف جنــگ تلفــات 
ــه  ــز ب ــی نی ــوال های فراوان ــا س ــده، ام ــاراتی وارد آم و خس
ــت؛  ــه اس ــکل گرفت ــت ش ــِر حکوم ــت در براب ــکِل درش ش
ــِخ  ــز پاس ــا هرگ ــده اند ام ــرار ش ــا تک ــه باره ــوال هایی ک س

نیافته انــد.   را  الزم 
ســاِل گذشــته در یک ســاله گِی دولــت وحــدت ملــی، 
طالبــان ســه شــب و ســه روز در شــهر کنــدز حضــور یافتند، 
تأسیســاِت دولتــی را بــه آتــش کشــیدند، فروشــگاه ها 
ــده از  ــا مان ــزاِت به ج ــات و تجهی ــرده و امکان ــارت ک را غ
ــد؛ امــا هیــچ کســی  ــا خــود بردن نیروهــای امنیتــی را نیــز ب
پاســخ گو نبــود و به صــورِت آشــکار دیــده شــد کــه طالبــان 
ــات در  ــی حلق ــت و برخ ــاِت والی ــا مقام ــکاری ب در هم
تشــکیِل نهادهــای امنیتــِی کشــور، بــه شــکِل برق آســا 
ــرد،  ــورت گی ــان ص ــی در برابرش ــه مقاومت ــدون این ک و ب
ــد.  ــت و مــردم وارد کرده ان ــر دول ــن تلفــاِت ســنگین را ب ای
رییس جمهــور غنــی در آن زمــان بــا »تحــت مدیریــت« 
ــی  ــاِق خاص ــه اتف ــت ک ــردم گف ــه م ــدوز، ب ــدِن قن خوان
ــِی  ــه کســانی کــه عامــل و مســبِب اصل ــا او ب ــاده و حت نیفت
ســقوط قنــدور بودنــد، مــداِل شــجاعت و لیافــت نیــز اعطــا 
کــرد. از آن وقــت تــا ایــن دم، نــه هیــأِت حقیقت یــاب و نــه 
هــم هیــچ نهــاد دیگــری، واقعیــِت ســقوط شــهر قنــدوز را 
ــد  ــم در پیون ــی ه ــچ کس ــرد و هی ــرح نک ــانه ها مط ــا رس ب
بــا آن فاجعــه، بــه مجــازات نرســید و در واقــع، آنانــی کــه 
ــه  ــد ک ــت کردن ــاداش دریاف ــدند، پ ــازات می ش ــد مج بای
ایــن خــود نشــان می دهــد جنــِگ قنــدوز جنبــۀ سیاســی و 

ــته اســت.  ــزاری داش اب
ــه  ــورد حمل ــارِ دیگــر از ســه طــرف م ــدز ب ــز کن ــون نی اکن
قــرار گرفتــه و طالبــان این بــار مجهزتــر از ســاِل پــار، خــود 
ــاده  ــم آم ــِت مه ــن شــهر و والی ــِل ای ــرای تصــرِف کام را ب
ــد. ایــن وضــع می رســاند کــه دولــت در یــک ســاِل  کرده ان
ــان  ــه تصفیــۀ کنــدز از وجــود طالب گذشــته هیــچ قصــدی ب
ــِل  ــز و تموی ــه تجهی ــت ب ــی در دول ــا حلقات ــته و حت نداش
دوبــارۀ طالبــان کمــک رســانده اند تــا فاجعــۀ ســاِل گذشــته 
ــدوز،  ــه قن ــا ب ــان نه تنه ــار طالب ــه این ب ــردد. البت ــرار گ تک
کــه بــه چنــد شــهِر مهــِم دیگــر از جملــه پلخمــری حملــه 

ــد.  ــر ان ــا درگی ــِی م ــای امنیت ــا نیروه ــد و ب کرده ان
ــد  ــا می گوی ــه م دوامِ جنــگ و تکــرارِ فاجعه هــای جنگــی ب
کــه ارگ و حلقــاِت دولتــی مرتبــط بــا آن، بــه دالیــِل قومــی 
و ســمتی و نیــز بــه دلیــِل برخــی بازی هــای سیاســی، ســعی 
در حفــِظ طالبــان در میدان هــای جنــگ دارنــد و فقــط 
ــِر  ــیع در براب ــای وس ــک جغرافی ــی را در ی ــای دولت نیروه
ــای  ــاد در نهاده ــد. فس ــرار داده ان ــِگ فرسایشــی ق ــک جن ی
امنیتــی و بدرفتــاری بــا ســربازان و نیــز مشــکاِت دیگــری 
ــد  ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــا آن دس ــس ب ــش و پولی ــه ارت ک
نیــز ســبب شــده اســت کــه طالبــان هــر روز نیرومندتــر از 

ــوند. ــاز ش ــد و مشکل س ــور بدهن ــته مان گذش
ــد کــه  ــه شــهرها حملــه کرده ان ــی ب ــان در حال ــار طالب  این ب
کــه حامــد کــرزی طالبــان را گروه هــاِی خــودی لقــب داده 
و گفتــه اســت ســاحاتی را کــه آنــان می گیرنــد، نبایــد پــس 
گرفــت. ایــن همــان نــگاهِ ویرانگری ســت کــه در بیــرون و 
داخــِل نظــام توســط حلقــاِت حامــِی طالبــان فربــه می گــردد 
ــه  ــود را ب ــای خ ــاالری، ج ــرانجام آزادی و مردم س ــا س ت
اســتبداد و قبیله گرایــی خالــی کنــد. یقینــًا تــا زمانــی کــه بــه 
ایــن نــوع نگاه هــا مجــال داده شــود و ارگ بــا قطــِع عاقــۀ 
قومــی از تروریســتان بــه سیاســِت محاصــره و ســرکوب در 
میدان هــای جنــگ روی نیـــاورد، شــهکاری های طالبــان 
ــه  ــوالی ها ادام ــهرها و ولس ــدِن ش ــت ش ــه دس ــت ب و دس
خواهــد یافــت و در نتیجــۀ آن، نهادهــای امنیتــی، ضعیــف و 

ــد!  ــد ش ــت خواهن ــتری بی سرپرس ــای بیش خانواده ه

بازهم کنـدز 
در آستـانۀ فاجـعه
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*آقایــان غنــی و عبــداهلل بــه عنــوان رهبــران دولــت وحــدِت ملــی در حالــی وارد 
ــن  ــوزد. همی ــگ می س ــِش جن ــتان در آت ــه افغانس ــوند ک ــل می ش ــس بروکس کنفران
حــاال جنــگ در ســه والیــِت کنــدز، لغمــان و هلمنــد در اوِج خــود ادامــه دارد و مخالفــاِن 
مســلح تالش هایــی بــه راه انداخته انــد تــا در آســتانۀ برگــزاری کنفرانــس بروکســل، 

اوضــاع امنیتــی کشــور را بیشــتر از قبــل آشــفته ســازند.
 دســتاوردهای دولــت در عرصــۀ تأمیــن امنیــت، خجالت آورتــر از دیگــر بخش هاســت. 
البتــه بیانیــه دادن، کاِر آســانی اســت و دولت مــردان کشــور اگــر هیــچ چیــزی را یــاد 

نداشــته باشــند، ایــن فــن را به خوبــی یــاد دارنــد کــه از کاه کــوه بســازند  *
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یک عضو شورای والیتی پروان:

جابجایی افراد و اشخاص نامعلوم 
در باریک آب قابل قبول نسیت!

جابجایــی افــراد و اشــخاص ناشــناس 
در شــهرک باریــک  آب والیــت پــروان 
بــرای مــردم ایــن والیــت قابــل قبــول 

. نسیت
محمــد خلیــل فضلــی عضــو شــورای 
ــن  ــن ای ــان ای ــا بی ــروان ب ــی پ والیت
مانــدگار  روزنامــۀ  بــه  مطلــب 
ــه  ــا ک ــی از خانواده ه ــد: برخ می گوی
ــودت  ــتان ع ــه افغانس ــتان ب از پاکس
بــه  پــروان  بــه والیــت  می کننــد 
ــک آب آورده  خصــوص شــهرک باری
هویت شــان  حتــا  کــه   می شــوند 
ــراض  ــن کار اعت ــت؛ ای ــوم نیس معل
جامعــۀ مدنــی، مــردم و اعضــای 
در  را  پــروان  والیتــی  شــورای 

برداشــته اســت.

آقــای فضلــی تصریــح کــرد کــه 
و  کوچی هــا  افــراد  ایــن  بیشــتر 
ــت  ــت دور دس ــی از والی خانواده های

هســتند. 
بــه گفتــه او، تنهــا از دو والیــت 
ــل  ــیر و کاب ــروان، پنجش ــوار پ همج
کــه زمیــن  بــرای توزیــع عــودت 
ــور  ــد، وزارت ام ــان ندارن کننده گان ش
ــه ایــن افــراد در والیــت  مهاجریــن ب
پــروان در شــهرک باریــک آب زمیــن 

ــت.  ــرده اس ــع ک توزی
ــروان  ــی پ ــن عضــو شــورای والیت ای
ــه در حــال حاضــر،  ــرد ک ــح ک تصری
ــر  ــکات بی س ــه مش ــروان ب ــردم پ م
هیــچ گاه  و  دچار انــد  پناهــی 
ــه  ــی ک ــه خانواده های ــد ک نمی گذارن
و  تذکــره   دســت  دور  والیــات  از 
ــن  ــه ای ــوم نیســت، ب هویت شــان معل
والیــت آورده شــوند و برای شــان 
زمیــن توزیــع شــود. هــرگاه ایــن 
کار صــورت گیــرد و اشــخاص و 
خانواده هــا  بــه اســاس برنامه هــای 

سیاســی بــه شــهرک باریــک آب 
ــه  ــت ک ــوند. او گف ــروان آورده ش پ
اعضــای شــورای والیتــی و مــردم 
پــروان در برابــر ایــن امــر ایســتاده گی 

ــرد. ــد ک خواهن
افــزود  تأکیــد  بــا  فضلــی  آقــای 
کــه خانواده هایــی کــه بــه کشــور 
مــدارک  دارای  می کننــد،  عــودت 
ــان  ــتند و والیات ش ــده هس ــت ش ثب
اســاس  بــه  و  اســت  مشــخص 
مهاجریــن  امــور  وزارت  برنامــه 
توزیــع  زمیــن  کــه  والیتــی  هــر 
بــرای مهاجرینــش نداشــته باشــد، 
در والیــت همجــوارش برای شــان 
ــًا والیــت  ــع می گــردد. بن زمیــن توری
زیــاد اســت کــه زمین هــای وافــر 

بــرای توزیــع دارنــد؛ امــا چــرا همــه 
عــودت کننــده گان را بــه والیــت 
ــی  ــد؟ در حال ــال می دهن ــروان انتق پ
ــا  کــه می تواننــد در والیــت خــودو ی
ــن شــوند. همجوارشــان مســکن گزی
این کــه  بیــان  بــا  فضلــی  آقــای 
ــراه  ــد، ف ــاد هلمن ــال آب ــات ج والی
دارنــد  وافــر  دشــت های   ،... و 
مهاجرین شــان  بــرای  می توانــد 
حــال  در  گفــت:  شــود،  توزیــع 
ــش  ــروان بی ــهرداری پ ــر در ش حاض
درخواســتی  اوراق  هــزار   20 از 
افــراد بی ســرپناه وجــود دارد و در 
ــر  ــه منتظ ــت ک ــال اس ــدود 10 س ح
گرفتــن زمیــن هســتند؛ امــا تــا هنــوز 
ایــن  در  جای مناســب  شــهرداری 
والیــت بــرای توزیــع بــه ایــن افــراد 
دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن، بــه 
ــدارد کــه افــراد  هیــچ وجــه امــکان ن
ــت  ناشــناخته آورده شــوند و در والی

پــروان جایگزیــن شــوند.
ــر  ــی ب ــای مبن ــه ادعاه ــس از این ک پ

خانواده هــا  برخــی  جابجاســازی 
پــروان  والیــت  در  کوچی هــا  و 
ــد را در  ــای تن ــد، واکنش ه ــد ش بلن
دنبــال  بــه  اجتماعــی  رســانه های 

داشــت.
رســانه های  کابــران  از  شــماری 
اجتماعــی جابجــا ســازی ایــن افــراد 
تنظیــم  پیــش  از  برنامــه  یــک  را 
ــن  ــه ای ــد ک ــاور دارن شــده دانســته ب
ــم زدن  ــه بره ــر ب ــد منج کار می توان
اوضــاع امنیتــی در ایــن والیــت شــود.
در نــوار تصویــری کــه  اخیــراً در 
بــه  اجتماعــی دســت  رســانه های 
کــه  نشــان می هــد  دســت شــد، 
ــوع الری کــه خانواده هــا  موترهــای ن
ــال  ــتان انتق ــه افغانس ــتان ب را از پاکس
در  موتــر  ایــن  بیشــتر  می دهنــد، 
ســاعات تاریکــی شــب وارد والیــت 

می شــوند. پــروان 
ــوان در  ــرد ج ــک ف ــوار ی ــن ن در ای
صحبت هــای خــود می گویــد کــه 
ــه  ــوع الری ب ــر ن ــوز 25 موت ــا هن ت
ــن  ــده اند، ای ــروان وارد ش ــت پ والی
فــرد کــه اســم از او گرفتــه نمــی 
ــووالن  ــان مس ــان، از زب ــود؛ هم چن ش
دروازه  کابــل  پــروان می گویــد کــه از 
شــام تــا هنــوز )نمــاز خفتــن( بیش از 
چهــل موتــر الری بــه والیــت پــروان 
همه شــان  کــه  اســت  شــده  وارد 

می دهنــد. انتقــال  را  خانواده هــا 
ــه  ــوار گفت ــن ن ــر ای ــمت دیگ در قس
ــه  ــا ک ــن خانواده ه ــه ای ــود ک می ش
ــهرک  ــه ش ــت ب ــات دور دس از والی
کــه  می شــوند  آورده  آب  باریــک 
ــه  ــک برنام ــه اســاس ی ــکان دارد ب ام
ــن  ــت جایگزی ــن والی ــی در ای سیاس

ــوند. ش
حیــن  می کنــد  ادعــا  فــرد  ایــن 
را  خانواده هــا  کــه  موترهــای  ورد 
ــک  ــد، ی ــال می دهن ــروان انتق ــه پ ب
ــه  ــر ک ــدرا و دو موت ــوع تن ــر ن موت
داشــتند  گلولــه  ضــد  شیشــه های 
ــروان  ــل- پ ــووالن دروازه کاب ــا مس ب
مســووالن  از  و  کــرده  صحبــت 
ایــن  خواســته اند کــه اجــازه ورد 
ــروان )  ــت پ ــه والی ــا را ب خانواده ه

شــهرک باریــک آب( بدهنــد.
بیــان  حــال  در  نگرانی هــا  ایــن 
می شــود کــه شــایعات مبنــی بــه 
را  خانواده هــا  از  شــماری  این کــه 
ــودت  ــوان ع ــه عن ــراد ب ــی از اف برخ
برنامــه   یــک  اســاس  بــه  کننــده  
پــروان  والیــت  در  می خواهنــد 

جابجــا کننــد.
ــه  ــک آب  ب ــی باری ــهرک رهایش ش
پــروان،  والیــات  عودت کننــده گان 
ــت  ــس از بازگش ــل پ ــیر و کاب پنجش
توزبــع  بیرونــی   کشــورهای  از 
گفته هــای  اخیــراً  امــا،  می گــردد. 
وجــود دارد کــه برخــی از افــراد 
تبــار  کــه  می خواهنــد  مشــخص 
خاصــی را در ایــن ســاحه جابجــا 

ســازند.

روز  افغانسـتان  دولـت  و  اروپـا  اتحادیـۀ 
دوشـنبه توافـق کردنـد کـه دو طـرف بـرای 
دارای صاحیـت  کـه  پناهجویـان  بازگشـت 
بـرای پناهنده گـی تشـخیص داده نشـده انـد، 

کننـد. همـکاری 
از  آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
بروکسـل، بر اسـاس ایـن توافق، کابـل متعهد 
شـد اجـازه دهـد پناهجویانی که درخواسـت 
پناهنده گـی شـان در اروپـا رد می شـود، بـه 

افغانسـتان بـاز گردند.
طبـق توافـق، هزینه های بازگشـت پناهجویان 
بـه افغانسـتان، برعهـده اتحادیه اروپـا خواهد 
اسـت  قـرار  اروپـا  اتحادیـه  همچنیـن  بـود. 

روز چهارشـنبه متعهـد شـود تـا سـال 2020 
میـادی، کمکـی بـه مبلغ یـک میلیـارد یورو 

)1.1 میلیـارد دالـر( به افغانسـتان بپـردازد.
البتـه پرداخـت کمک مالی، بـه اجرای صحیح 

تعهدات افغانسـتان منوط نشده است.
انقـره  بـا  نیـز  ایـن  از  اروپـا پیـش  اتحادیـه 
توافـق کـرده بود کـه ترکیـه در ازای دریافت 
پـول، از پناهجویـان در خـاک خـود میزبانـی 

کنـد و مانـع از ورودشـان بـه اروپـا شـود.
امسـال  اروپایـی،  کشـورهای  از  بسـیاری 
شـمار  بـر  افـزون  و  مرزهایشـان  بسـتن  بـا 
مهاجـران  مرزبانـی، جلـوی ورود  نیروهـای 

گرفته انـد. را  خارجـی 

اتمر معترضان بر کرزی را مزدوران 
خارجی خواند!

توافق اتحادیة اروپا و افغانستان بر سر بازگشت پناهجویان

کمک یک میلیارد یورویی به کابل

رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  اتمر  حنیف 
اهانت  کرزی  به  که  افرادی  به  افغانستان 

کرده اند هشدار داده است.
است:  گفته  اعامیه یی  پخش  با  اتمر  آقای 
کشورهای  دلخوشی  خاطر  به  حلقاتی که  به 
پی تخریب شخصیت های سیاسی  در  بیرونی 
هستند توصیه می کنم که دوام همچو فعالیت ها، 

پیامدهای خوب در قبال نخواهد داشت.
در مراسم یادبود از پنجمین سالروز ترور استاد 
ربانی رییس جمهور پیشین افغانستان، شماری 
کرزی  برضد  شعارهایی  اشتراک کننده گان  از 

سر دادند.
اما حنیف اتمر در این اعامیۀ تند خویش گفته 
تاریخ ساز،  از شخصیت های  "حامد کرزی  که 
کشور  معاصر  تاریخ  احترام  قابل  و  تاثیرگذار 
می باشد. وی نه تنها به عنوان رییس جمهوری 
اسامی اسبق افغانستان، بل که به عنوان زعیم 
ملی نزد مردم، حکومت وحدت ملی و محمد 
فعلی  اسامی  جمهوری  رییس  غنی  اشرف 
افغانستان؛ از احترام خاص برخوردار است."

جملۀ  از  بزرگان  به  احترام  که  است  گفته  او 
در  که  افغانی ست  فرهنگ  اصیل  ارزش های 
به  ما،  پرافتخار  خانواده های  آغوش  و  مهد 
ولی  مي شود.  داده  آموزش  وطن  اوالدهای 
متاسفانه این ارزش همیشگی و دایمی فرهنگ 
برهان  استاد  شهادت  یادبود  مراسم  در  ما 
الدین ربانی شهید صلح به روز جمعۀ گذشته 
)میزان-9( از سوی حلقات مشخصی که مورد 
با  دارند،  قرار  خارجی  استخبارات  حمایت 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  با  بی احترامی 
مهمان  عنوان  به  که  افغانستان  اسبق  اسامی 
بازی  یک  طی  بودند،  شده  دعوت  مراسم  به 
مزورانه به گونه تاسف آور زیرپاشده و حامد 
کرزی، کان و ریش سفید کشور به شکل غیر 
قرار  توهین  و  بی احترامی  مورد  تحمل  قابل 
مسوولیت  مراسم  میزبانان  و  منتظمین  گرفت. 
داشتند که حیثیت و شخصیت همه مهمانان از 

جمله آقای کرزی را حفاظت کنند.

بی  با  که  حلقاتي  "به  است:  گفته  اتمر  آقای 
احترامی به شخصیت های ملی به شمول رییس 
خوش  جهت  کشور،  قبلی  و  فعلی  جمهور 
فعالیت  خویش  خارجی  باداران  به  خدمتی 
می دهند،  ادامه  را  سیاسی  جایز  اصطاح  به 
فعالیت ها،  همچو  دوام  که  می کنم  توصیه 
این  قبال نخواهد داشت.  پیامدهای خوب در 
حلقات اجرتی و مزدخور استخبارات خارجی 
جهت ترور شخصیتی بزرگان و شخصیت های 
آغاز  را  سیع  و  زنجیره یی  ما، تاش های  ملی 

نموده اند.
او ادامه داده است: ملت و دولت افغانستان به 
حلقات مزدور، افغانستان ستیز و بیگانه پرست 
و  بی احترامی  ادامۀ  با  که  داد  نخواهند  اجازه 
از  افغانستان،  ملی  شخصیت های  به  توهین 
سیاسی  ناروای  منفعت  خود  خارجی  باداران 

را کسب و کمایی نمایند.
  در پایان این اعامیه که در صفحۀ فیسبوک 
پخش  افغانستان  ملی  امنیت  مشاوریت  دفتر 
با  کرزی،  آقای  هرچند  که  است  آمده  شده 
خود  بزرگی  و  شرافت  معقولیت،  بصیرت، 
را  یادشده  مراسم  نظم  و  فضا  که  توانست 
دور  به  و  بی شرمانه  برخورد  ولی  کند،  حفظ 
ایشان صورت  با  که  افغانی  اصیل  فرهنگ  از 
گرفت، مایۀ تالم و تأسف برای همه ملت شده 

است.
با  مصاحبه  در  آن که  از  پس  کرزی  حامد 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  بی بی سی 
انتقادهای سختی  با  را در یک صف قرار داد 
مواجه شد. او گفت که طالبان یک قوت افغانی 
بخواهند،  را  جایی  هر  می توانند  و  هستند 

بگیرند.
این اظهارات او با خشم همگانی روبرو شد. 
آنها  شدند.  کرزی  محاکمه  خواهان  معترضان 
همچنان گفتند فرودگاه کابل که یک سال پیش 
به  باردیگر  یافت،  تغییر  کرزی  حامد  نام  به 

همان نام اولی اش برگردانده شود.

ابوبکر صدیق
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کاوه احمدی علی آبادی 

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

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

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

ـــه  ـــت ب ـــا در نهای ـــد ت ـــد ش ـــود متول ـــخصیِت خ ـــای ش ـــتر ویرانه ه خاکس

ـــود  ـــزرگ شـــده ب ـــان ب ـــان تعمیدی ـــز کـــه در می ـــی نی ـــد پیوســـت. مان خداون

ـــدن،  ـــوث ش ـــس از مبع ـــوم اند، پ ـــن موس ـــا صائبی ـــا ی ـــه ماندایی ه ـــه ب ک

آنـــان را از بســـیاری از مناســـک و شریعت های شـــان برحـــذر داشـــت. 

بـــد نیســـت بدانیـــد کـــه ماندایی هـــا کـــه هم اینـــک نیـــز در عـــراق و 

ــن  ــک ترین دیـ ــد، پرمناسـ ــی می کننـ ــان زنده گـ ــران بازمانده های شـ ایـ

ـــی  ـــک خاص ـــی، آداب و اوراد و مناس ـــر کار کوچک ـــرای ه ـــد و ب جهان ان

را بایـــد انجـــام دهنـــد. مانـــی شست وشـــوی مـــداوم و افراطی شـــان را 

ـــی  ـــوردن برخ ـــون نخ ـــان همچ ـــد و برخـــی از محرمات ش ـــث می دان عب

ـــد  ـــام می کن ـــل اع ـــوده و باط ـــرش را بیه ـــان ت ـــا و ن ـــبزیجات، میوه ه س

ـــود.   ـــه می ش ـــان مواج ـــونت آن ـــا خش ـــت و حت ـــا مخالف ـــه ب ـــه البت ک

ـــت.  ـــی اس ـــی و موس ـــن عیس ـــزاج دی ـــد )ص( امت ـــرت محم ـــن حض دی

ـــون  ـــن، چ ـــول دی ـــت. اص ـــان اس ـــترک اهداف ش ـــل مش ـــه فص ـــت ک حقیق

ـــت.  ـــد: حقیق ـــترک دارن ـــل مش ـــک فص ـــا ی ـــاد تنه ـــوت و مع ـــد، نب توحی

آن هـــا حقایقـــی از هســـتی را بـــر مـــا مکشـــوف می ســـازند؛ حقایقـــی 

کـــه پیـــش از ایـــن، از آن هـــا غافـــل بودیـــم. دیـــن اســـام بـــا آن کـــه 

دارای شـــریعت اســـت، امـــا شـــریعت محور نیســـت؛ چـــرا کـــه 

ـــی اســـام ناســـازگار  ـــی و روح جهان ـــا روح هـــر دین شـــریعت محورِی آن ب

ـــی  ـــل، و نیک ـــت اصی ـــت را از یهودی ـــام در روش عدال ـــود. اس ـــد ب خواه

ـــی و  ـــدارا را از موس ـــر و م ـــش صب ـــیحیت، و در من ـــت را از مس و خدم

ـــه  ـــرود ک ـــان ن ـــرد. یادم ـــیح می گی ـــی مس ـــایش را از عیس ـــت و بخش محب

ـــدل  ـــاخ خانه یی ب ـــه س ـــان را ب ـــت، جه ـــت و محب ـــدون رحم ـــت ب عدال

ـــتیم،  ـــاه نیس ـــزه از گن ـــاک و من ـــک پ ـــان ها هیچ ی ـــا انس ـــون م ـــد. چ می کن

ـــت  ـــن داری و روحانی ـــۀ دی ـــه جام ـــانی ک ـــم. کس ـــی گناهکارانی ـــل جمله گ ب

ـــت  ـــت و محب ـــِن خدم ـــه آن پیراه ـــد ک ـــد بدانن ـــد، بای ـــن کرده ان ـــر ت را ب

ـــد  ـــر می خواهی ـــدا. اگ ـــق خ ـــر خل ـــری ب ـــر و برت ـــاس فخ ـــه لب ـــت، ن اس

تبلیـــغ دیـــن اســـام را بکنیـــد، بایـــد نخســـِت آن را بشناســـید. بـــرای 

این کـــه دیگـــری را از غـــرق شـــدن نجـــات دهیـــد، می بایســـت خـــود 

ـــد  ـــرق خواهی ـــود غ ـــا خ ـــز ب ـــری را نی ـــه دیگ ـــد، وگرن ـــردن بدانی ـــنا ک ش

ـــه  ـــر ک ـــی دیگ ـــه کس ـــت ک ـــد گرف ـــانس را از او خواهی ـــن ش ـــرد و ای ک

ــوول  ــد. آن گاه مسـ ــات دهـ ــد و او را نجـ ــد، بیایـ ــردن می دانـ ــنا کـ شـ

ـــود را  ـــه خ ـــی ک ـــر کس ـــروز ه ـــد! ام ـــد ش ـــز خواهی ـــدن او نی ـــرق ش غ

پیـــرو اســـام نـــاب محمـــدی می دانـــد، می بایســـت هم چـــون پولـــس 

ـــاب،  ـــام ن ـــی اس ـــه معرف ـــف ب ـــه و موظ ـــود را برانگیخت ـــیحیت، خ در مس

یعنـــی حقیقـــت، رحمـــت و عدالـــت بدانـــد و چـــون فرانچســـکو، مســـوول 

خدمت گـــزاری و کمـــک بـــه انســـان ها، و چـــون ژانـــدارک، مخاطـــب 

ـــن  ـــا بدی ـــد. تنه ـــری بدان ـــپس دیگ ـــود و س ـــد را نخســـت خ ـــات خداون آی

ــی  ــد مذهبـ ــود و در حـ ــی می شـ ــام جهانـ ــه اسـ ــت کـ ــق اسـ طریـ

شـــریعت محور ســـقوط نخواهـــد کـــرد و نجات بخـــش آزادانـــۀ دل هـــا 

ـــود.  ـــد ب خواه

بخش پنجــم و پایانی
اوراق بهـادار بـه پشـتوانۀ دارایی و به پشـتوانۀ 
وام رهنـی، زهرآلـود بـه نظـر می رسـند، امـا 
این طـور نیسـتند. آن هـا ده هـا سـال اسـت کـه 
کار  چه گونه گـی  این جـا  داشـته اند.  وجـود 
کردن شـان را آورده ایـم. فرض کنیـد یک بانِک 
کوچـک 100 میلیـون دالـر وام رهنـی می دهد. 
اوراق  به صـورت  را  آن هـا  می توانـد  بانـک 
بهـادار بـه پشـتوانۀ وام رهنی بسـته بندی کرده 
و بـه یک صنـدوق مسـتمری بازنشسـته گی یا 
بـه بانـک مرکـزی خارجی بفروشـد. سـپس با 
پـول فروش آن هـا، 100 میلیون دالـر دیگر وام 

بدهد.  رهنـی 
وال اسـتریت عـادت بـدی دارد کـه در یـک 
اوراق  و  می کنـد  زیـاده روی  خـوب  ایـدۀ 
نبـود.  اسـتثنا  رهنـی  وام  پشـتوانۀ  بـه  بهـادار 
سـرمایه گذاران  این کـه  بـرای  سـرمایه دارها 
بیش تـری را بـه سـمت خـود بکشـانند، اوراق 
بهـادار بـه پشـتوانۀ وام رهنـی را بـه تکه هایـی 
کردنـد:  تقسـیم  متفـاوت  ویژه گی هـای  بـا 
کـه  چـون  بودنـد،  ایمن تـر  آن هـا  از  برخـی 
ابتـدا بهـرۀ پرداخت شـده بود و برخـی ایمنی 
کم تـری داشـتند، چـون کـه اگر هـر وام رهنی 
در مجموعـه نکـول می  شـد، آن هـا سـپر بـا 
می شـدند. سـپس این اوراق بهادار به پشـتوانۀ 
وام رهنـی را گرفتـه و آن هـا را بـا ایـن اوراق 
بهـادار جدید بـه نام تعهـدات بدهـی وثیقه دار 
)CDO( ترکیـب کردنـد. سـال ها قبـل پول تان 
را بـه یـک بانـک می سـپردید و بانـک آن را 
بـه شـکل وام رهنـی بـه همسـایه تان مـی داد. 
امـا اینـک شـما: پول تـان را در یـک صنـدوق 
بازنشسـته گی می گذاریـد/ که یکی از شـرکای 
یک صندوق پوشـش ریسـک )هجینگ( است/ 
کـه آن صنـدوق یـک تعهـد وام وثیقـه دار می 
خـرد/ و بابـت آن یک اوراق بهادار به پشـتوانۀ 
وام رهنـی نگه مـی دارد/ که ایـن اوراق بهادار 
را یـک بانـک بسـته بندی کرده اسـت/ از محل 
وام هـای رهنـی کـه از دالل ایـن نـوع وام ها به 
دسـت آورده بـود/ کـه آن دالل وام اولیـه را 
بـه همسـایۀ شـما داد. آیا توانسـتید همـۀ اینها 
را درک کنیـد؟ طبعـًا احسـاس بـدی نداریـد، 
الاقـل نـه آن قـدر بـد کـه برخـی از خبره ترین 
سـرمایه گذاران جهـان داشـتند. بـا توجـه بـه 
این کـه تعـداد زیـادی گام برداشـته شـده بود، 
دربـارۀ  زیـادی  چیـز  سـرمایه گذاران  بیش تـر 
این کـه چـه کسـی نهایتـًا وام داد، نمی دانسـتند 
و وظیفـۀ شناسـایی همه جانبۀ سـوابق مشـتری 
خـود را صرفـًا بـه نهادهـای رتبه بنـدی اعتبـار 
برون سـپاری کردنـد. ایـن نهادهـا در عـوض 

ارزش  بهـادار  اوراق  ایـن  کـه  کردنـد  فکـر 
محاسـبات  زیـرا  دارنـد؛  باالیـی  رتبه بنـدی 
اشـتباهی در این بـاره کردنـد کـه قیمـت خانـه 
احتمـال دارد چه قـدر سـقوط کنـد و چه قـدر 
از ایـن وام ها نکـول خواهد شـد. بچۀ نوجوان 
فاینانـس ابـزار مشـتقۀ یکـی از شـرورترین و 
پراتهام تریـن بخش هـای نظـام مالـی اسـت که 
در عیـن حـال کم تـر اتفـاق نظـری دربـارۀ آن 
وجـود دارد. ایـن ابـزار، بچۀ نوجـوان فاینانس 
اسـت، پرجنب وجـوش و سرشـار از توانایـی، 
امـا هنگامی که خـودرو )موتـر( درب و داغان 
می شـود، نخسـتین انگشـت اتهـام به سـوی او 

می رود.  نشـانه 
ابـزار مشـتقه یـک قـرارداد اسـت کـه ارزش 
آن از قیمـت یـا تضمیـن چیـز دیگـری مثـل 
نـرخ بهـره، نـرخ ارز، شـاخص سـهام یـا کاال 
مشـتقه  ابـزار  نخسـتین  می آیـد.  دسـت  بـه 
بـرای کاالهـای کشـاورزی سـاخته شـد. یـک 
کشـاورز کـه بـا تهیه کننـدۀ مـواد غذایـی بـه 
قـراردادی تعهـدآور می رسـید که غـات خود 
را بـه همـان تهیه کنندۀ شـش ماه بعد بفروشـد، 
ارزش فروش هـای آینـده را محبـوس می کرد. 
اکنـون یـک شـرکت امریکایی کـه برنامه ریزی 
کرده اسـت تا قطعـات را تحویل یک مشـتری 
اروپایـی بدهـد، از ابزار مشـتقه بـرای محبوس 
کـردن امـروز ارزش یوروهایـی کـه در دورۀ 
اسـتفاده  کـرد،  خواهـد  دریافـت  شـش ماهه 
می کنـد. فـرض کنیـم شـما یـک وام 10 سـاله 
می خواهیـد، امـا بانـک شـما ترجیـح می دهـد 
کـه وام یک سـاله بدهـد. بانـک می توانـد وام 
10 سـاله را برای شـما کارسازی کند، سپس از 
سـواپ نرخ بهـره اسـتفاده کند که آن را شـبیه 
بـه وام یک سـاله می سـازد. سـواپ های ارزی 
و نـرخ بهره، از دسـتۀ دانـش آموزان سـربه راه 
و اول نمـره مشـتقات هسـتند کـه تقریبـًا هرگز 
باعـث مشـکل نمی شـوند. سـواپ های نکـول 
شـده یی  خال کوبـی  اسکیت سـوارهای  اعتبـار 
هسـتند کـه هر لحظه ضربان قلـب ناظم مکتب 
را بـاال می برنـد. ایـدۀ سـواپ نکول اعتبـار به 
نظـر کامـًا بی ضـرر می رسـد. فـرض کنید که 
یـک وام 100 دالـری بـه برادرتـان می دهیـد، 
امـا نگران هسـتید کـه وی پـول را بازپرداخت 
نکنـد. شـما به بانـک 5 دالر می پردازیـد با این 
شـرط که اگـر برادرتـان نکـول کـرد، بانک به 
شـما 100 دالـر بپـردازد. سـواپ نکـول اعتبار 
بنابرایـن بـه شـما امـکان می دهـد کـه وام تـان 
را هجینـگ کنیـد. مشـکل این جـا اسـت کـه 
کـه  داریـد  کم تـری  دلیـل  کاری،  چنیـن  بـا 

بخواهیـد دربـارۀ وام دادن بـه برادرتـان دقـت 
کنیـد. بنابراین سـواپ نکول اعتبـاری، یکی از 
دالیلـی اسـت کـه این همـه وام هـای الوصـول 

بـه وجـود آمد. 
ابـزار مشـتقه بـه حـدی رشـد کـرده اسـت که 
باورنکردنـی بـه نظـر می رسـد. بیـن سـال های 
آن هـا  جهانـی  ذهنـی  ارزش   2009 و   199۸
هشـت برابـر رشـد کـرده و بـه 615 تریلیـون 
دالـر رسـید. اکنـون ارزش ذهنـی آن چه قـدر 
نفـر  یـک  بـا  شـما  می کنیـم  فـرض  اسـت؟ 
قـرارداد می بندید که بـرای وام 100 دالری وی 
5 درصـد بهـره بپردازید. ارزش ذهنـی قرارداد 
100 دالـر اسـت، اما شـما در عمـل در معرض 
فقـط 5 دالـر ریسـک در سـال قـرار گرفته ایـد. 
ارزش ذهنـی در ایـن حالت، ریسـک واقعی را 

زیـاده نشـان می دهـد. 
بـا همـۀ این هـا رشـد ایـن ابزارهـا خطراتی به 
بـار آورده اسـت. مشـتقات تشـویق بـه اهـرم 
مالـی می کنـد؛ چـون آن هـا نسـبت بـه همـان 
شـرط بندی کـه بـا پول نقـد صـورت می گیرد، 
نیـاز بـه پیش پرداخـت کم تـری دارنـد. آن هـا 
ناشـفاف نیـز هسـتند. یـک شـرکت می داند که 
چه قـدر بـه یک بانـک یـا دارنـدۀ اوراق قرضه 
بدهـکار اسـت، امـا شـاید ندانـد بر چـه تعداد 
سـواپ نکـول اعتبـاری سـوار شـده اسـت که 
احتمـال نکـول دارنـد. اورنـج کانتـی، بارینگز 
بانـک و امریکـن اینترنشـنال گـروپ در باالی 
فهرسـت سـازمان هایی بودنـد کـه مغـز خـود 
متعاقـب  کردنـد.  داغـان  مشـتقات  روی  را 
بیش تـر  در  اصلـی  مظنونیـن  مشـتقات،  آن 
بیمـۀ  انـد.  بـوده  بازارهـا  نابه سـامانی های 
پرتفـوی یـک تکنیـک محبـوب هجینـگ کـه 
از مشـتقات شـاخص سـهام اسـتفاده می کنـد، 
در سـقوط بـازار سـهام 19۸۷ نقـش داشـت. 
بـدون توجـه بـه ایـن خطرهـا، فایـدۀ اوراق 
بهـادار بـه پشـتوانۀ دارایـی و اوراق بهـادار بـه 
پشـتوانۀ وام رهنـی و مشـتقات آن چنـان زیـاد 
نادیـده  را  آن هـا  نمی تـوان  اصـًا  کـه  اسـت 
گرفـت. بحران هـا نوآوری هـای مالـی احمقانه 
را از بیـن می بـرد، سـقوط بـازار سـهام 19۸۷ 
بیمـۀ پورتفـوی را کامـًا نابـود کـرد و آخرین 
بحـران همیـن کار را بـا اوراق بهـادار رهنـی 
کـرد. امـا مشـتقات هم چنـان پابرجـا خواهنـد 
بـود. اگرچـه مثـل نوجوان هـا توانایـی آن هـا 
بـا نظـارت بیش تـر والدیـن بهتریـن رشـد را 
خواهـد کـرد. منظـور این کـه آن هـا بـه میـزان 
کـه  هرجـا  و  نقدینه گـی  و  سـرمایه  زیـادی 
ممکـن باشـد شـفافیت در بـازار بـاز از قبیـل 
یـک بـورس عمومی به جـای یک اتـاق معاملۀ 

خصوصـی نیـاز دارنـد. 

نفـس ادیـان؛

شـریعت یا حقیـقت؟

نویسنده: گرگ آی پی
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متقـدم  ویتگنشـتاین  کـه  بـود  آن  راه حـل  سـاده ترین 
از داوری کلـی اش در پیونـد بـه این کـه زبـان تصویـِر 
واقعیّـت اسـت، عقب نشـینی می کـرد و تنها اسـم و فعل 
را تصویرگـِر واقعیّت هـای ثابـت و متغیّـر می خوانـد و 
»حـرف« را از ایـن دایـره بیـرون می راند. به تعبیـِر دیگر، 
تنهـا با اسـم و فعـل می تـوان واقعیّت های ثابـت و متغیِّر 
جهـان را تصویـر کـرد و حرف کاری جـز ربط دهنده گی 
نـدارد و کارکـردِ آن نیـز بیـش از نشـان دهی واقعیّـِت 
بیـرون، در دروِن گزاره هـا نیسـت. او وقتـی بـه ناتوانـی 
حـروف در کارِ تصویرگـری جهـان پـی بـرد، از قـدرِت 
تصویرگری اسـم و فعل نیز چشـم  پوشـید و رابطه میان 
زبـان و جهـان را بـه نحو غیـر قابل انکاری فـرو ریخت 
مهم تریـن  کـه  را   )Representation( بازنمایـی  و 
ویتگنشـتاین  گرفـت.  نادیـده  اسـت،  زبـان  جوهـرۀ 
می توانسـت تنهـا بخشـی از زبـان را کـه بخـش مهمِ  آن 
بـه  شـمار می آیـد، دارای خصیصـۀ تصویرگـری تعریف 

 .  کند
و  تصدیقـی  تصـوری،  شـناخت های  در  اسـم ها  نقـش 

اسـتداللی
پُرروشـن اسـت کـه شـناخت های مـا بـه لحـاِظ منطقی 
قابـِل  اسـتداللی  و  تصدیقـی  تصـوری،  دسـتۀ  در سـه 
رده بندی سـت. شـناخت های تصـّوری ـ کـه سـنگ بنای 
اولـی انـواِع دیگـر شـناخِت ماسـت ـ رابطـۀ وثیقـی بـا 
نام هـا دارد و تصـّوری فـارغ از نـام را نمی تـوان تصـّور 
کـرد. اسـم ها بـا تصـّورات عجین شـده اند و حتـا »فعل« 
نیـز ناشـی از اسـم اسـت کـه آن را در دسـتورهای زبان 
مصـدر می نامنـد. از ایـن منظـر، شـناخت های تصـّوری 
را ـ بـه دلیـل پیونـد اجتناب ناپذیـری که میان آن و اسـم 
وجـود دارد ـ می تـوان شـناخت های اسـمی نیـز نامید و 

مـرز میـاِن تصـّور و اسـم را بـا هم وصـل کرد. 
در  کـه  تصـّوری  شـناخت های  در  فقـط  نـه  نام هـا 
شـناخت های تصدیقـی نیـز در مرکـِز دایـره قـرار دارند. 
اساسـًا تصدیقـی فـارغ از اسـم وجـود نـدارد و موضوع 
و محمولـی غیـر از اسـم نمی توانـد عـرض انـدام کنـد. 
در تصدیقـات، موضـوع و محمـول دو رکـِن اساسـی اند 
توصیف گـری  و  ربط دهنده گـی  جـز  کاری  فعـل  و 
اسـم نـدارد. مثـًا در قضیـۀ »احمـد در صنـف اسـت« 
موضوعیّت با اسـم اسـت و فعل »اسـت« کاری جز بیاِن 
نسـبِت ایجابـی میـاِن موضوع و محمـول نـدارد. در این 
قضیـه، حـرِف »در« و فعِل »اسـت« روی موضـوِع احمد 
می چرخنـد کـه بـا برداشـتِن اسـم »احمـد« از جملـه، 
جملـه فاقـد معنا خواهد شـد. حمِل محمـول بر موضوع 
در قضیـۀ فوق با واسـطۀ حـرِف »در« صـورت گرفته که 
بـه آن حمِل مشـتق می گوینـد و در کّل »بودن در صنف« 
کـه خود معنـای مصـدری دارد، به طور ایجابـی به احمد 
نسـبت داده شـده اسـت و قضیه در کلیِّت آن روی اسـمِ  

احمـد سـخن می زنـد. 
ممکـن اسـت گفته شـود کـه در شـناخت های تصدیقی، 
فعـل نقـش تعیین کننده یـی بـازی می کنـد. کمـا این کـه، 
در گـزارۀ »احمـد در صنـف اسـت«، فعِل »اسـت« که از 
آن بـه »وجـود رابـط« نیز تعبیر می شـود، اسـاِس تصدیق 
شـناخته می شـود. اصوالً شـناخت های تصدیقی در سایۀ 
»فعـل« امـکان می یابـد. حـذف »فعـل« از یـک گـزاره، 
آن گـزاره را از شـناخِت تصدیقـی بـه مرحلـۀ شـناخِت 
تصـّوری فـرو می کاهـد. مثـاً  حـذف فعـل »اسـت« از 
گـزارۀ فـوق بنیـاد تصدیـق را برمی چیند و گـزارۀ مزبور 
را از مرکـب تـامِ  «احمـد در صنـف اسـت« بـه مرّکـبِ  
بنابرایـن  می دهـد.  تنزیـل  صنـف«  در  »احمـد  ناقـِص 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه دسـت کم در شـناخت های 
تصدیقـی »فعـل« نقـش اول و آخـر دارد. بـا این همه اما،  
نقـش اسـم دسـت کم در سـاحۀ شـناخت های تصـّوری 
کمـاکان بـه  حـاِل خـود می مانـد. نبـودِ فعـِل ربط دهنده 
تنهـا می توانـد مانعـی در برابر شـکل گیری شـناخت های 
تصدیقی شـمرده شـود، امـا هرگز نمی تواند سـهِم اسـم 

را در شـناخِت تصـّوری لطمـه بزند. 
فعـل در یـک گـزاره، چیـزی  از منظـر دیگـر، وجـودِ 
بـر معنـای اسـم نمی افزایـد، بلکـه تنهـا معنـای دو اسـم 
را بـا یکد یگـر پیونـد می زنـد. بـا ایـن بیـان، ، فعـل بـا 
وجـودِ سـهم به سـزایی کـه در شـناخت های تصدیقـی 
خاصیّـِت  و  می کنـد  عمـل  »حـرف«  همچـون  دارد، 
فعـل  نبـودِ  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  دارد.  ربط دهنده گـی 
»حـرف«  نبـودِ  درحالی کـه  می شـود،  مانـع  تصدیـق  از 
ممکـن اسـت به تغییـر و تحریـف معنا در یـک تصدیق 
بیــنجامد. در نـگاه دیگـر، نبـودِ اسـم معنـای »فعـل« را 
مهمـل می گـذارد، درحالی کـه معنـای »اسـم«ها در نبـودِ 

نمی بینـد. آسـیبی  »فعـل« 
تصدیق هـا نسـبِت سـه گانه یی بـا ذهـن، زبـان و واقـع 
دارنـد کـه گاه نظریـۀ شـناخت مطابقـت را در سـاحِت 
شـناخت بـه  چالـش می کشـند. ایـن چالـش در جایـی 
چهـره می نمایـد کـه ذهـن )گوینـده( مطابـق بـا واقـع 
نباشـد، امـا گفتـار او مطابـق واقـع باشـد. مثـاً ؛ هـرگاه 

اسـتاد در صنف باشـد و دانشـجویی برای آن که از درس 
خسـته شـده اسـت و می خواهـد درس خاتمـه یابـد، به 
اسـتاد می گویـد کـه »اسـتاد دیگر پشـِت دروازه اسـت«. 
دانشـجو از این کـه واقعاً  اسـتاد دیگری در عقـب دروازه 
اسـت، اطاعـی نـدارد، امـا ایـن جملـه را بـه هـدِف 
دیگـری کـه همان توقف درس اسـت، بر زبـان می آورد. 
در یک چنیـن صورتـی، سـخِن دانشـجو مطابـق بـا واقع 
اسـت، امـا ذهـن دانشـجو مطابـق بـا واقـع نیسـت. زیرا 
دانشـجو واقعـًا نمی دانسـته اسـت کـه هم اکنـون اسـتاد 
انتظـار می کشـد. در  دیگـری در عقـِب دروازۀ صنـف 
این صـورت پرسشـی کـه پیـش می آیـد ایـن اسـت کـه 
آیـا قضیۀ »اسـتاد در پشـت دروازه اسـت« صادق اسـت 
یـا کاذب؟ اگـر مـاِک صـدق یـک گـزاره  را انطبـاق آن 
بـا واقـع بدانیـم، ایـن گزاره صـادق خواهـد بـود. اما در 
صورتی کـه مـاک صـدق را انطبـاق ذهن بـا واقع فرض 
کنیـم نـه گفتـار، قضیـۀ مزبـور کاذب اسـت. قدر مسـلم 
ایـن اسـت کـه چنیـن گزاره هایـی بدیعی انـد و صدق و 
کـذب آن هـا را بایـد بـا ماک هـای دیگـری سـنجید که 
عمدتـاً  در حـوزۀ فلسـفۀ هنـر در مـورد آن بـه تفصیـل 

بحث شـده اسـت.
معیـار صـدق گزاره هـای تصدیقـی را هـر چـه بدانیـم، 
وجـودِ زبانـی تصدیق هـا تغییـر نخواهـد کـرد و تمامـِی 
نقـش  »فعـل«  کـه  لفظی انـد  وجـودِ  دارای  تصدیق هـا 
دو  اسـت  ممکـن  »فعـل«  دارد.  آن  در  تعیین کننده یـی 
تصـّور را بـا بیـان یـک حالت ویـا عمل باهم ربـط دهد؛ 
چنان کـه گفتـه می شـود در قضیۀ »احمد ایسـتاده اسـت« 
فعـل بیان گـر یـک  حالـت )بـودن( اسـت، امـا در قضیـۀ 
»احمـد کار می کنـد« فعـل بازگوینـدۀ یـک عمـل )کار 

کـردن( شـمرده می شـود. 
فعـل  نقـش  می شـود،  روشـن  آن چـه  این جـا  تـا 
شـناخت های  اسـت.  تصدیقـی  شـناخت های  در 
تصدیقـی مفیـد معنـای تام انـد و از این جهـت، مرحلـۀ 
خوانـده  تصـّوری  شـناخت های  انکشـاف یافته تِر 
این همـه، نقش آفرینـِی »فعـل« در چنیـن  بـا  می شـوند. 
شـناخت هایی پـای »زمـان« را به آن ها می کشـاند و نهایتاً  
شـناخت های تصدیقـی بـه یکـی از زمان هـای گذشـته، 
حـال و یـا آینـده تعلـق می گیـرد. از آن جایی کـه فعل از 
حادثـه و یـا حالتـی در زمان سـخن می زنـد و گزاره های 
می آینـد،  به وجـود  »فعـل«  دخالـِت  بـا  نیـز  تصدیقـی 
ایـن  می گیرنـد.  به خـود  زمانـی  وجهـۀ  تصدیق هـا 
درحالی سـت که شـناخت های تصـّوری که عمدتـاً  جنبۀ 
زبانـی ـ اسـمی دارنـد، هیچ تعّلقـی با زمان نمی شناسـند 

و مسـتقل از زمـان، معنـا دارنـد. 
بـا ایـن بیـان، هیـچ شـناخِت تصدیقی یـی را نمی تـوان 

فـارغ از زمـان فرض کـرد. تمامی قضایـا در قلمرو زمان 
قابـل ارزیابی انـد. ممکـن اسـت گفته شـود کـه قضایای 
حقیقیه یـی مثـل »علـم موجـب کمـال اسـت« محـدود 
بـه زمـان نیسـتند و گـزارۀ کلی انـد کـه هـم گذشـته را 
شـامل می شـود، هـم حال و آینـده را. مثاً  چنین نیسـت 
کـه علـم تنهـا در زمـان حـال موجـب کمال اسـت و در 
گذشـته  و آینـده موجـبِ  کمـال نخواهـد بـود. آری، تـا 
این جـا مسـأله روشـن اسـت. گـزارۀ مزبـور علی رغـم 
آن کـه فعـِل آن )اسـت( تابـِع زمـان حـال اسـت، معنای 
وسـیع تری را در بـر دارد کـه بـه زمـان گذشـته و آینـده 
مزبـور  گـزارۀ  امـا،  این همـه  بـا  می یابـد.  تسـّری  نیـز 
به لحـاِظ دسـتوری و سـمانتیکی ناظـر بـر زمـان حـال 
اسـت و معنـای مطابقـی آن نیـز متوجـه »اکنون« اسـت. 
داللـتِ آن بـر همیـن معنـا در گذشـته و آینـده را بایـد 
التزامـی دانسـت کـه بـا معنـای موضوع لـه و مطابقی آن 
یکسـان اسـت. بـا ایـن بیـان، گـزارۀ مزبـور در معنـای 
مطابقـی خـودش تابِع زمـان حال اسـت، هرچنـد التزامًا 

گذشـته و آینـده را نیـز در بـر دارد. 
تصدیقـی  گزاره هـای  تمامـی  این کـه،  نهایـی  اسـتنتاج 
وابسـته گِی  و  می آینـد  وجـود  بـه  فعـل  دخالـِت  بـا 
ضروری یـی بـه زمـان دارنـد. ایـن وابسـته گی باوجـود 
توسـیع  را  گزاره هایـی  چنیـن  معنایـی  ابعـاد  آن کـه 
می بخشـید و افـزون بـر معنـای یـک عمـل و یـا حالت، 
میـزاِن  از  می کنـد،  بازگـو  نیـز  را  آن  زبانـی  پهلـوی 
اسـتقالیِّت معنایـی آن هـا نیـز می کاهـد. گزاره هـا خواه 
شـرطی باشـند و یـا حملـی، از اسـتقالیِّت معنایی یی که 
»اسـم«ها برخوردارنـد، بهره منـد نیسـتند. مکـرر این کـه، 
هیچ گزاره یـی - خـواه شـرطی و یـا حملـی - در نبـودِ 
»اسـم« امـکان نـدارد و »اسـم«ها از این جهـت نیـز در 
ایفـا  ضروری یـی  و  ویـژه  نقـِش  مـا  شـناخِت  فراینـِد 

می کننـد.
چنان کـه دیدیـم، اسـم ها هـم در شـناخت های تصّوری، 
و هـم در شـناخت های تصدیقی سـهم غیِر قابـِل انکاری 
دارنـد و نقـِش اسـم را در شـناخت های اسـتداللی نیـز 
می تـوان از رهگـذرِ سـهِم آن در دو شـناخِت تصّوری و 
تصدیقـی حدس زد. تا این جا سـعی شـد تـا موضوعیِّت 
نام هـا در دو سـاحِت معرفِت تصّوری و تصدیقی نشـان 
داده شـود. اگـر چنیـن منظـوری بـرآورده شـده باشـد، 
موضوعیّـِت نام هـا در سـاحِت شـناخت های اسـتداللی 
به سـاده گی بـه دسـت می آیـد. شـناخت های تصدیقـی 
ترکیبـی از تصّورات انـد، درحالی کـه شـناخت ِ اسـتداللی 
برآینـِد ترکیـب گزاره هـای تصدیقـی اسـت؛ خـواه ایـن 
تصدیـق به صـورت مشـروط باشـد )قضایای شـرطی( و 
یـا هـم به گونـۀ غیرشـرطی )قضایـای حملـی(. بـا ایـن 

نقـش  اسـم ها  بیـان، 
رهگـذر  از  اسـتداللی  شـناخت های  در  شـگفت آوری 
نقـش خویـش در شـناخت های تصدیقی و تصـّوری ایفا 
می کننـد. زیـرا تصـّورات پایـۀ تصدیقـات و تصدیقـات 
پایـۀ اسـتدالل ها را شـکل می دهـد و موضوعیّـِت نام هـا 
در قلمـرِو تصـّور و تصدیـق، لزومًا بـه موضوعیِّت آن در 

سـاحِت اسـتدالل نیـز می انجامد.
تمایز،آگاهیواسمها

بـا توجـه به آن چـه یاددهانـی کردیم، نسـبت میـاِن زبان 
ـ در معنایـی محدودتـر اسـم ها ـ و آگاهـی را می تـوان 
به روشـنی دیـد و نقـِش زبـان را در آگاهـی مـا غیرقابـل 
انـکار و تعیین کننـده توصیـف کـرد. د ر پدیدارشناسـِی 
هوسـرل کـه بـا روش دکارتی سـنجیده می شـود، آگاهی 
دارای متعّلـق اسـت و بـه چیزهـا رابطه می گیـرد. همین 
تعّلـق و رابطـۀ آگاهـی مـا به چیزهاسـت که آن هـا را از 
هـر چیـِز دیگـری در جهـان متمایـز می کند . این مسـأله 
نشـان می دهـد کـه آگاهـی مـا بـه پدیده هـای جهـان بـا 
تمایـز درونـی آن هـا همـراه اسـت و آگاهـی و تمایـز را 

می تـوان وابسـته  به  هـم به حسـاب آورد.
در اندیشـه های متافزیکـی گذشـته، »مفاهیـم بدیهـی« یا 
»حقایـق اولیـه« نقـش به سـزایی در شـناخِت پدیده هـا 
داشـتند. بـر مبنـای ایـن نگـرش، حقایـق اولیـه ناظـر بر 
خودنـد و بـا نقیـِض خـود جمـع نمی شـوند. مثـاً  الف 
الـف اسـت. پس الـف غیـر الف نیسـت. به همین سـان، 
اگـر ایـن قضیه کـه »الف ب اسـت« صادق باشـد؛ قضیۀ 
بیـان،  ایـن  بـا  بـود.  نیسـت« کاذب خواهـد  »الـف ب 
هـر چیـزی مسـاوی بـا خـود اسـت و ایـن نگـرش بـه 
نوعـی معرفت شناسـی ذات باورانـه می انجامـد . پذیرش 
به صـورِت  پدیده هـا  کـه  می دهـد  نشـان  دیـدگاه  ایـن 
یـِک  هـر  کـه  جوهره یی انـد  و  ذات  دارای  یکان یـکان 
آن هـا را از »دیگـری« جدایـی می بخشـد. بـا این وصف، 
تمایـز متافزیکـی میـان پدیده ها بـه تمایز آن هـا به  لحاظ 

می انجامـد. معرفت شـناختی 
دکارت کـه از وی بـه عنـوان پـدر فلسـفۀ جدیـد نـام 
مفاهیـم  تحلیـل  در  ریاضیـات  الگـوی  از  برده انـد، 
فلسـفی بهـره می جسـت و در پـی یافتـِن مبنـای متقن و 
خلل ناپذیـری بـود کـه بتواند پایـۀ آگاهی ما قـرار گیرد. 
او بـرای ایـن منظـور، از بدیهیـات آغـاز کـرد کـه بـا دو 
ویژه گـی وضـوح )Clear( و تمایـز )Distinct( شـناخته 
می شـد و نهایتـاً  بنـای فلسـفۀ  جدیـدش را بـر سـتون  
محکمـی اسـتوار سـاخت که به شـکاّکیت عصـر مونتنی 

خاتمـه بخشـید. 

تأملی در نسبِت زبان، اندیشه و هستی

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
بخش چهارم
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شـهر کنـدز از جملـه دفاتـر والـی و فرماندهـی پولیـس 
پـس از کمتـر از یـک روز نبرد بـرای دومین بار به دسـت 

افتاد. طالبـان 
در همیـن حـال، نبـرد سـنگینی میـان نیروهـای امنیتـی و 
طالبـان در والیـت بغـان نیـز جریـان دارد و طالبـان تـا 

رسـیده اند. پلخمـری  شـهر  حومه هـای 
شـکریه پیـکان احمـدی نماینـده مـردم کنـدز اعـام کرد: 
اکثـر مناطـق شـهر کندز به دسـت طالبان سـقوط کـرده و 
تنهـا فـرودگاه تحـت کنتـرل نیروهـای دولتـی باقـی مانده 

ست. ا
وی افـزود: پیـش از حمله تهاجمـی بامداد دیـروز طالبان، 
وضعیـت امنیتـی در سراسـر والیـت کنـدز بسـیار وخیـم 
گـزارش می شـد امـا مقام هـای ارشـد امنیتـی نسـبت بـه 
ایـن مسـأله بی توجـه بـوده و به صـدای نماینـده گان مردم 

گـوش نمی دادنـد.
ایـن عضـو پارلمـان گفـت: پـس از تشـدید درگیری هـا با 
گذشـت هر سـاعت طالبان پیشـروی هایی داشـتند تا اینکه 
حوالـی سـاعت 4 بعـد از ظهر در 100 متـری دفاتر والی و 

فرمانده پولیس رسـیدند.
وی تصریـح کـرد: بـر اسـاس گزارش هـای مردمـی جنگ 
شـدیدی در 100 متـری دفاتـر والـی و فرمانـده پولیـس 
درگرفـت؛ امـا زیـاد ادامـه نیافـت و ایـن منطقـه نیـز بـه 

افتاد. طالبـان  دسـت 
و  دولتـی  نیروهـای  تلفـات  آمـار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـبه نظامیان در جنـگ دیـروز مشـخص نیسـت، گفـت: 
مـردم بـا وضعیت اسـفباری یا در منـازل خود پنهان شـده 

و یـا پیـش از تشـدید جنـگ از شـهر بیـرون شـده اند.
نماینـده مـردم کنـدز بـا تأکید بر اینکـه نیروهـای دولتی تا 
آخریـن حـد تـوان از کندز دفـاع کرده اند، تصریـح کرد: با 
آنکـه حمـات هوایـی نیروهـای دولتـی تاکنون نیـز ادامه 
دارد، امـا چرخبال هـای نظامـی نمی توانند بـه طالبان حمله 

کننـد، زیرا طالبـان از منازل مسـکونی موضـع گرفته اند.
در همیـن حـال، داکتـر فاطمـه عزیـز نماینـده مـردم کندز 
در مجلـس بـا انتقـاد از حکومـت  می گویـد: آمـدن چنـد 
دقیقه یـی و نمایشـی برخـی از مقامات بلنـد پایه حکومت 

بـه کنـدز، بـه مردم ایـن والیـت امنیت نمـی آورد.

او خطـاب بـه مقامـات بلندپایـه حکومتـی گفـت:  بهتـر 
اسـت بـه جای آمدن هـای نمایشـی و شـعار دادن ها، عمل 

کنیـد و امنیـت کنـدز را تأمیـن کنید.
او می گویـد: جنـگ میـان نیروهـای امنیتـی و طالبـان در 
کندز سـبب متواری شـدن شـماری زیـادی از مـردم کندز 

است. شـده 
ایـن عضو مجلـس می گوید: عـدم توجه مقامـات بلندپایه 
و نبـود هم آهنگـی میـان نیروهـای امنیتـی سـبب شـده تا 
طالبـان بـار دیگـر بـه کنـدز حمله کـرده و موفق شـوند تا 

شـماری از مناطـق را تصـرف کنند.
ایـن نماینـده مجلـس بـه روزنامـه مانـدگار گفـت: حمله 
شـب گذشـته )دوشـبنه شـب 12 میزان/مهـر( طالبـان بـه 
شـماری از مناطـق کنـدز،  نیروهـای امنیتـی را غافل گیر و 

مـردم را وحشـت زده سـاخته اسـت.
باایـن حـال، عبدالـودوود پیمـان نماینـده  دیگـر مـردم 
کنـدز در مجلـس می گویـد: کـم توجهی حکومـت و نبود 
هم آهنگـی میـان نیروهـای امنیتـی زمینـه را بـرای فعالیت 
طالبـان فراهـم سـاخته و در نهایـت طالبـان موفـق شـدند 
کـه بار دیگـر جنگ گسـترده را در این والیـت راه اندازی 

کـرده و شـماری از مناطـق را تصـرف کننـد.
همچنـان از حملـۀ طالبـان بـه شـهر پلخمـری بغـان، نیز 

گزارش هایـی رسـیده اسـت. 
نماینـده گان بغـان بـه روزنامـه مانـدگار گفتـه انـد کـه 
کـم کاری حکومـت و نیروهـای امنیتـی در بغـان سـبب 
بـه شـهر  امـروز) دیـروز(  تـا طالبـان  سـاعت 5  شـده 
پلخمـری حملـه کـرده و به راحتـی برخی از پاسـگاه های 
امنیتـی را تصـرف کـرده و شـماری زیـادی از مهمـات و 

چنـد تانـک و رنجـر پولیـس را بـا خـود ببرنـد.
محمـد عظیـم محسـنی نماینـده مـردم بغـان در مجلـس 
می گویـد: همیـن اکنـون جنـگ شـدیدی میـان نیروهـای 
امنیتـی و طالبـان در شـهر پلخمـری جریـان دارد و طالبان 
موفق شـدند که راه بغان- مزار شـریف را مسـدود کنند.
ایـن نماینـده مردم بغان تأکیـد کرد: طالبان بـا جمع آوری 
عشـر و زکات و غنیمت هـای به دسـت آورد و با امکانات 
بسـیار غنـی در جنـگ بـا نیروهـای امنیتی، اکنون به شـهر 

پلخمـری حملـه کرده اند.

بـه گفتـه او: بی توجهـی حکومـت و نبـود انگیـزه در میان 
نیروهـای امنیتـی، سـبب شـده تـا طالبان بـه راحتـی دهنه 
غـوری را تصـرف کـرده و اکنـون هـم بـه شـهر پلخمری 

کنند. حملـه 
محسـنی بـا انتقـاد از حکومت می گویـد: حکومت مرکزی 
هیـچ عاقه یـی برای تأمیـن امنیت در بغـان و کندز ندارد 
و پاسـخ قناعت بخـش هم بـرای کـم کاری و کوتاهی خود 
ندارنـد و اگـر بـه ایـن وضعیـت توجـه صـورت نگیـرد، 

فاجعـه کنـدز در بغـان تکرار خواهد شـد.
باایـن حـال، شـماری از آگاهـان سیاسـی دلیـل حضـور 
طالبـان در ایـن والیات را کـم کاری حکومـت، ناهم آهنگ 
غیـر  امنیتـی  نیروهـای  حضـور  پولیـس،  و  اردو  بـودن 
مسـوول یـا اربکی هـا، پولیس محلی و مهم بـودن موقعیت 
جغرافیایـی ایـن والیت و هم سـرحد بودن آن با شـماری 

از والیـت مهـم شـمالی عنـوان می کننـد.
بـه گفتـه آنـان: عـدم هم آهنگی میـان نیروهـای امنیتی، کم 
توجهـی حکومـت و حضـور حامیـان طالـب در حکومت 
سـبب شـده تـا مـا هـرروز شـاهد بدتـر شـدن وضعیـت 

امنیتـی در کل افغانسـتان و بـه خصوص شـمال باشـیم.
کنـدز در حالـی بـه دسـت طالبـان سـقوط می کنـد کـه 
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی راهـی بروکسـل شـدند. 
بـا این حال، وکای مجلس نمایندگان در نشسـت عمومی 
امروز)دیـروز( مجلـس همچنـان از جنگهـای شـدید میان 
نیروهـای امنیتـی و مخالفیـن مسـلح، در والیـات؛ ارزگان، 
قندهـار، هلمنـد، بغـان و کنـدز گـزارش مـی دهنـد. این 
نماینـده هـای پارلمـان، از رییـس مجلـس خواسـتند کـه 
هرچـه عاجـل بـا وزارت هـای دفـاع و داخلـه در تمـاس 
شـده و خواهـان این هسـتند که، اگر نمـی توانند وضعیت  
امنیتـی را کنتـرل کننـد، ناگزیـر مسـوولین امنیتی را سـلب 

کنیم. صاحیـت 
کنـدز و بغـان از جملـه والیایـت  تقریباً ناامن در شـمال 
افغانسـتان اسـت که بخش هایی از این والیـات در کنترول 
طالبـان قـرار داشـته، طالبـان همـواره بـه بخش هـای ایـن 
والیـات از جملـه مرکـز آن حمله کرده و موفق  شـدند که 
تا داخل شـهر پیش روی کرده و شـماری از ولسـوالی های 

آن را تصـرف کنند.

هارون مجیدی
کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  شنبه،  سه  امروز  است  قرار 
کمیسیون های انتخاباتی نخستین جلسۀ کار خود را در ادارۀ 

امور ریاست جمهوری آغاز کنند.
کاری  گروه  در  مدنی  جامعۀ  فعاالن  از  شماری  هم چنان، 
مشترک با استقبال از آغاز به کار کمیتۀ گزینش کمیشنران 
این  امور کاری  باید  انتخابات می گویند که  کمیسیون های 
به دور  مداخات حکومت و گروه های سیاسی  از  کمیته 

باشد.
آنان هم چنان از اعضای کمیتۀ گزینش خواستند تا بربنیاد 

معیارهای پذیرفته شده کارخود را به پیش ببرند.
دیروز دوشنبه، در یک  کاری مشترک جامعۀ مدنی  گروه 
نشست خبری از حکومت و گروه های سیاسی خواستند که 
به امور کاری کمیتۀ گزینش دخالت نکنند و به استقالیت 

این روند احترام بگذارند.
گفتنی است که اعضای کمتیۀ تازه شکل گرفته برای گزینش 
جلسۀ  نخستین  در  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 
به  را شفاف  کارهای شان  که  تعهد سپرده اند  تعارفی خود 

پیش خواهند برد. 
جاوید رشیدی، رییس این کمیته گفته است: »بی هیچ گونه 
مداخلۀ سیاسی، همه تعهد کرده ایم که با کمال صداقت و 

شفافیت این موضوعات را تفکیک می کنیم.«
آقای رشیدی گفته است که زیر هیچ گونه فشارهای سیاسی 
نخواهند رفت و افراد شایسته را در کمیسیون های انتخاباتی 

برخواهند گزید.
به  آغاز  از  "ما  مدنی گفت:  احمدی،  فعال جامعۀ  عبداهلل 
کار کمیتۀ گزینش استقبال می کنیم و امیدوار هستیم که این 
پیش  به  را  کارشان  شده  پذیرفته  معیارهای  مطابق  کمیته 

ببرند".
خلیل روفی  عضو دیگر گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی 
انتخابات در زمان معین آن باعت  گفت که برگزار نشدن 
نگرانی جامعۀ مدنی و شهروندان کشور شده و تأخیر در 
دموکراتیک  ارزش های  تضعیف  باعث  انتخابات  برگزاری 

می شود.
به گفتۀ او: فعاالن جامعۀ مدنی آغاز کار کمیتۀ گزینش را 
به فال نیک گرفته و توقع دارند که حکومت و گروه های 

سیاسی از نفوذ و دخالت در کارهای این کمیته بپرهیزند و 
به استقالیت آن احترام بگذارند.

از  مدنی  جامعۀ  مشترک  کاری  گروه  که  افزود  روفی 
کتبی  تعهد  گزینش  کمیتۀ  در  مدنی  جامعۀ  نمایندهگان 
گرفته تا مطابق اصول و معیارهای پذیرفته شده و بربنیاد 
قانون اساسی در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
عمل و تمام ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری را در 

نظر بگیرند.
این فعال جامعۀ مدنی می گوید: افرادی که برای عضویت 
اعضای  می دهند،  درخواست  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
کمیتۀ گزینش مکلف هستند که تمام جوانب و گذشته فرد 
را بررسی کرده و در صورتی که شخص درخواست کننده 
سابقۀ نیک،   تحصیات عالی و به گروه و احزاب سیاسی 

وابسته نباشد، آن شخص را برگزیند.
بربنیاد  افراد  انتخاب  که  می گویند  هم چنان  مدنی  فعاالن 
معیارهای مشخص و از روش نمره دهی صورت بگیرد تا 

کیفیت افراد انتخاب شده باال برود.
در این حال، عتیق اهلل ساکت   فعال مدنی از کمیتۀ گزینش 
خواست که اطاعات را در مورد پیش رفت کارهای شان 

در اختیار رسانه ها قرار دهند.
انتخابات  دیگر  که  این  "بهخاطر  گفت:  مدنی  فعال  این 
بدنام نداشته باشیم کمیتۀ گزینش روند آگاهی دهی را ارتقا 

ببخشند و اطاعات را در دست رس رسانه ها قرار دهد".
افراد  که  دارد  مسوولیت  گزینش  کمیتۀ  که  است  گفتنی 
کمیسیون های  در  عضویت  برای  را  متعهد  و  متخصص 

انتخاباتی برگزینند.
از  نیک  شهرت  و  کارشناس  حداقل  افغانستان،  تابعیت 

شرایط پذیرفته شدن از نشانی این کمیته است.
مسووالن در کمیتۀ گزینش گفته اند که کارشناس حداقل ده 
سال، کارشناس ارشد حداقل هفت سال و دکتورا حداقل 
پنج سال تجربۀ کار را در نهاد های دولتی یا شخصی برای 

انتخاب شدن، داشته باشند.
در این عین حال، از میان همه درخواست کننده گان، کمیتۀ 
مستقل  کمیسیون  در  عضویت  برای  را  تن   21 گزینش 
به  رسیده گی  کمیسیون  به  را  دیگر  تن   15 و  انتخابات 
شکایت های انتخاباتی، به رییس جمهورغنی معرفی خواهد 

کرد.
کمیسیون  برای  را  تن  هفت  رییس جمهور  میان،  این  از 
در  عضویت  برای  را  دیگر  تن  پنج  و  انتخابات  مستقل 
برخواهد  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون 

گزید.
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احمد ولی مسعود
ـ مهــار تمرکــز فســاد دولتــی بــا اصــاح ســاختارهای 

فســادپرور نظــام بایــد شــرط اساســی قــرار گیرد.
ــوازن  ــاد ت ــا ایج ــت ب ــازی سیاس ــدۀ ب ــر قاع ـ تغیی
ــی،  ــات مل ــه ثب ــیدن ب ــرای رس ــه راه ب ــدرت، یگان ق

ــت. ــدار باقیس ــح پای ــی و صل ــت اجتماع عدال
جامعــۀ جهانــی در رأس آمریــکا بــه ایــن بــاور 
ــتان از  ــۀ افغانس ــه گون ــوری ب ــچ کش ــه هی ــت ک اس
کمــک هــای دوامــدار جهانــی در بیــش از یــک دهــه 
ــا  ــوز کشــور م ــا هن ــا ت ــده اســت. ام مســتفید نگردی
در پیــچ و خــم بحــران هــای دامنــه دار گیــر مانــده، 
کــه پایانــی بــرآن متصــور نیســت و دســت دراز مــا 

ــد. ــد مان ــان دراز خواه همچن
ــزرگ  ــس ب ــن کنفران ــل، یازدهمی ــس بروکس کنفران
ــزار  ــی برگ ــه افغانســتان وقت ــرای کمــک ب ــی ب جهان
ــاد  ــرۀ فس ــان در چنب ــا همچن ــور م ــه کش ــود ک میش
ــاد  ــام و فس ــرور نظ ــاد پ ــاختارهای فس ــدرت، س ق
ــا  ــردان دســت و پ ــای کان و سیســتماتیک دولتم ه
میزنــد. فســاد هائــی کــه تحــت اشــراف و مســئولیت 
دولتمــردان امــروز و دیــروز در ایــن همــه مــدت 15 
ســال بدنــۀ نظــام را کامــًا فرســوده ســاخت، جامعــه 

ــد. ــن گردانی ــوده نمــود و بحــران را مزم را آل
ماهیــت و سرچشــمۀ ایــن همــه فســاد هــا در قاعــدۀ 
بــازی سیاســت و قــدرت در افغانســتان نهفتــه اســت 
کــه از آغــاز، تهــداب آن بــه غلــط گذاشــته شــده و 
جــز ناکامــی هــای تاریخــی، بــی عدالتی، کشــمکش، 
بحــران هــا و بــی ثباتــی، حاصلــی نداشــته و هرگــز 

نخواهــد داشــت.
ــروط  ــد مش ــًا بای ــی مطلق ــای جهان ــک ه ــد کم تعه
گــردد بــه تغییــر ســاختار نظــام فســاد پــرور ریاســتی 
در جــدول زمانــی کوتــاه، ورنــه دهــن آژدهــای کان 
فســاد دولتــی ماننــد همیــش بــه بلعیــدن میلیــارد هــا 

دالــر دیگــر همچنــان بــاز اســت.
ــر  ــرای تغیی ــل ب ــد متقاب ــدون تعه ــا ب ــن کمــک ه ای
ــاد  ــی، فس ــاد سیاس ــه فس ــًا ب ــام، قطع ــت نظ نوعی
اقتصــادی و فســاد قــدرت بیشــتر دامــن خواهــد زد.
و  عادالنــه  توزیــع  تبعیــض سیســتماتیک،  رفــع 
جلوگیــری از حیــف و میــل کمــک هــا توســط افــراد 
و شــرکت هــای وابســته بــه رهبــری دولــت، فقــط بــا 
تغییــر ســاختار هــای اساســی دولــت مقــدور اســت 

و بــس.
ــای  ــوان زیب ــت عن ــر، تح ــال اخی ــی دو س ــه ط آنچ
ایــم،  بــوده  ملــی" شــاهد  "حکومــت وحــدت 
ائتــاف نــا متجانــس، ماموریتــی، بــی قاعــده و 
ــای  ــود دور نم ــه در نب ــت ک ــوده اس ــی ب ــی ماهیت ب
مشــترک و اســتراتیژی واحــد ملــی باعــث بیشــترین 
تمرکــز فســاد دولتــی در محــور آجنداهــای شــخصی 
ــا و  ــاختار ه ــق س ــخگویی را از طری ــده و پاس گردی
نهــاد هــای مســئول قطعــًا ناممکــن گردانیــده اســت.

ــم کاری،  ــت، ندان ــینی، غفل ــب نش ــدم عق ــک ق ی
ــر در  ــۀ دیگ ــه و ماحظ ــر بهان ــری و ه ــه گ معامل
راســتای تطبیــق توافقنامــه و تغییــر سیســتم سیاســی، 
خیانــت نابخشــودنی و تاریخــی بــه سرنوشــت 
میلیــون هــا انســان و آینــدۀ ایــن کشــور مــی باشــد 

ــت. ــنگین اس ــدت س ــه ش ــاوان آن ب ــه ت ک

کنفرانس بروکسلسقوط کندز در مسیر بروکسل

 و شرط جلوگیری از فساد 

سیستماتیک حکومتی

کمیتۀ گزینش امروز آغاز به کار می کند
فعاالن مدنی به حکومت:

ACKUدر کار کمیتۀ گزینش مداخله نکنید
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ــه  ــی ک ــتان درحال ــش پاکس ــابق ارت ــدۀ س ــور و فرمان رییس جمه
پرونده هــای مختلفــی در کشــورش علیــه  او در جریــان بــود، 
همزمــان توانســت پاکســتان را تــرک کنــد، حــال او بــه نقــش ارتــش 

ــت. ــرده اس ــراف ک ــی اعت ــود از راه هوای ــراری دادن خ در ف
ــش  ــابق ارت ــده س ــور و فرمان ــرف، رییس جمه ــز مش ــرال پروی جن
ــت:  ــنگتن گف ــک در واش ــۀ آتانتی ــا مجل ــه ب ــتان در مصاحب پاکس
اســاس اجتماعــی پاکســتان بــرای دموکراســی ســاخته نشــده اســت.
ــای  ــم تاش ه ــور علی رغ ــه چط ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
دولــت بــرای نگه داشــتن اش در پاکســتان، توانســته از کشــور خــارج 
ــال  ــت س ــورمان در 14 اگس ــتقال کش ــان اس ــت: از زم ــود؟ گف ش
194۷ میــادی، ارتــش همیشــه در کشــور نقــش ایفــا کــرده اســت. 
ارتــش نقــش برجســته یی در ادارۀ پاکســتان دارد و اصلی تریــن 
ــه  ــراً ب ــه ظاه ــت ک ــی اس ــی دولت های ــی تمام ــل آن، بی کفایت دلی

ــده اند. ــاب ش ــک انتخ ــورت دموکراتی ص
ــردم  ــتند. م ــش هس ــق ارت ــتان عاش ــردم پاکس ــزود: م ــرف اف مش
ــت  ــن حقیق ــه ای ــن ب ــد و م ــش دارن ــادی از ارت ــع زی پاکســتان توق
ــن  ــه م ــرد، چــرا ک ــت ک ــن حمای ــش از م ــه ارت ــم ک افتخــار می کن
بــه مــدت 40 ســال بــا آن هــا بــودم. مــن در کنــار آن هــا در دو جنــگ 
مبــارزه کــردم و دســت در دســت آن هــا در بســیاری از عملیات هــا 
شــرکت داشــتم، بــه همیــن خاطــر می دانــم کــه آن هــا مــوکان مــن 

هســتند.
ــتان  ــه پاکس ــت ب ــا از بازگش ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــرای مــن برخــی  ــه هیچ وجــه، ب ــر، گفــت: ب ــا خی پشــیمان اســت ی
ــه  ــد ب ــرا متقاع ــه م ــد ک ــت دارن ــودم اهمی ــتر از خ ــایل، بیش مس

ــرد. ــرزمینم ک ــه س ــت ب بازگش
ــه  ــی علی ــای حقوق ــت پرونده ه ــد: دول ــی ش ــرف مدع ــرال مش جن
ــه  ــه علی ــی ک ــت و وطن فروش ــدۀ خیان ــرده و پرون ــی ک ــرا سیاس م
ــا مــن تمامــی خطــرات را  ــگ اســت، ام ــاز کــرده، یــک نیرن مــن ب

ــده ام. ــه جــان خری ب
ــروج  ــازۀ خ ــرف اج ــرال مش ــه جن ــی ب ــه دادگاه عال ــس از آن ک پ
از کشــور را داد، او در مــارچ ســال جاری میــادی بــه بهانــۀ 
معالجــات پزشــکی، از کشــور فــرار کــرد. نــام او از فهرســت ممنــوع  

ــت. ــده اس ــاک ش ــز پ ــادی نی ــال 2016 می ــای س الخروج ه

وزیــر داخلــۀ آلمــان اعــام کــرد: پناهجویانــی کــه از طریــق یونــان 
ــده شــوند  ــان بازگردان ــه یون ــد ب ــا می شــوند، بای ــۀ اروپ وارد اتحادی
و در مقابــل، از آتــن نیــز درخواســت شــود کــه پناهجویــان بیشــتری 

را بــه ترکیــه بــاز گردانــد.
ــن  ــد قوانی ــرد: بای ــۀ آلمــان اعــام ک ــر داخل ــر، وزی ــاس دومیزی توم
اتحادیــۀ اروپــا دربــارۀ بازگردانــدن پناهجویــان بــه یونــان، بــه عنــوان 

اولیــن مقصــد اروپایــی اجــرا شــود.
ــیون  ــرای کنوانس ــان اج ــه خواه ــرد ک ــام ک ــل اع ــدی قب او چن
"دوبلیــن" اســت و در ایــن بــاره مذاکراتــی بــا وزرای کشــور اعضای 

ــه اســت. ــا انجــام گرفت ــۀ اروپ اتحادی
براســاس توافــق دوبلیــن، مســوولیت پذیــرش پناهجویــان بــر عهــده 
اولیــن کشــوری اســت کــه پناهجویــان وارد آن می شــوند. در حــال 
ــه  ــد ک ــمار می آی ــه ش ــان ب ــد پناهجوی ــن مقص ــان اولی ــر، یون حاض
ــن کشــور  ــون پناهجــو در ســال گذشــته وارد ای ــک میلی ــش از ی بی
شــدند، امــا ایــن شــرط بــرای یونــان در ســال 2011 پــس از این کــه 
ایــن کشــور محکــوم بــه بدرفتــاری علیــه مهاجــران شــد، بــه تعلیــق 

درآمــد.
هم چنیــن وزیــر داخلــۀ آلمــان بــا انتقــاد از سیاســت یونــان در برابــر 
پناهجویــان گفــت: آتــن از اجــرای کامــل توافــق اتحادیــۀ اروپــا بــا 
ــاکام مانــده اســت.  ترکیــه در بازگردانــدن مهاجــران فاقــد شــرایط ن

یونــان بایــد افــراد بیشــتری را اخــراج کنــد.
او ادامــه داد: آلمــان ایــن آماده گــی را دارد کــه هرمــاه از حــدود 500 

مهاجــر از دو کشــور یونــان و ایتالیــا اســتقبال کنــد.

تورنمنــت والیبــال کــه بــا حضــور چهــارده تیــم در والیــت پنجشــیر 
برگــزار گردیــده بــود، دیــروز بــا برنده شــدن تیــم دره پایــان یافــت.

ــت پنجشــیر گفــت:  ــان والی ــۀ جوان حاجــی محمــد، رییــس اتحادی
ــت  ــان والی ــۀ جوان ــه از ســوی اتحادی ــرای دوهفت ــا  ب ــن رقابت ه ای

پنجشــیر بــه راه انداختــه شــده بــود.
ــرزای  ــک م ــای مل ــت، تیم ه ــن تورنمن ــزود: در ای ــد اف ــای محم آق

ــب  دوم و ســوم شــدند. ــه ترتی ــه ب ــان اتحادی شــهید و جوان
ــت، از  ــن تورنمن ــدازی ای ــا راه ان ــت: ب ــار داش ــد اظه ــی محم حاج
اتحادیــۀ جوانــان پنجشــیر می خواهیــم تــا محبوبیت شــان را در 

ــازد. ــتر س ــان بیش ــان جوان می
ــان کشــور کــه در ختــم ایــن  ســاحل پیــکار، معــاون اتحادیــۀ جوان
ــا  ــا مطــرح نیســت، تنه ــزد م ــده  ن ــده  و بازن ــت گفــت: برن تورنمن

ــد. ــد کن ــم ورزش رش می خواهی
ــام  ــط غ ــف توس ــی و تحای ــام قهرمان ــا ج ــن بازی ه ــان ای در پای
رســول فراهیــن، رییــس اطاعــات و فرهنــگ والیــت پنجشــیر بــه 

ــد. ــدا گردی ورزشــکاران اه

ــز در  ــدال برن ــب م ــرای کس ــور، ب ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل تی
مســابقات فوتبــال المپیــک ســاحلی آســیا بــه مصــاف لبنــان رفــت و 
بــا شکســت 5 بــر 9 مقابــل ایــن تیــم، مقــام چهــارم ایــن مســابقات 

را از آن خــود کــرد.
ــت  ــاوی 1-1 رضای ــه تس ــم ب ــۀ اول، دو تی ــازی در نیم ــن ب در ای
دادنــد، امــا در نیمــۀ دوم، لبنانی هــا تهاجمــی شــروع کردنــد و بــازی 

ــا نتیجــۀ 5 بــر 9 بــه ســود خــود تمــام کردنــد. را ب
لبنــان بــا ایــن پیــروزی، بــه مقــام ســوم ایــن مســابقات دســت پیــدا 
ــارم  ــگاه چه ــور، در جای ــاحلی کش ــال س ــان فوتب ــرد و ملی پوش ک

قــرار گرفتنــد.
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی کشــور در ایــن مســابقات کــه بــه تاریــخ 
ــۀ  ــود، در مرحل ــده ب ــاز ش ــام آغ ــگ ویتن ــهر دانان ــزان در ش 3 می
ــا تیم هــای جاپــان و چیــن هم گــروه شــد و در نخســتین  گروهــی ب

ــازی را واگــذار کــرد. ــان، 11- 0 ب ــل جاپ ــدارش در مقاب دی
ــم  ــر تی ــدار خــود در براب ــن دی ــال کشــور در دومی ملی پوشــان فوتب
ــا نتیجــه 9–6  شکســت  ــم را ب ــن تی ــن، توانســتند ای ــد چی قدرت من

دهنــد و راهــی مرحلــۀ یــک چهــارم نهایــی شــوند.
در مرحلــۀ یــک چهــارم نهایــی، ایــن تیــم در مقابــل ازبکســتان قــرار 
ــی،  ــۀ نیمه نهای ــت و در مرحل ــری 9-4 دســت یاف ــه برت ــت و ب گرف

بــازی را بــا نتیجــه ۸-2 بــه عمــان واگــذار کــرد.
در ســوی دیگــر، جاپــان بــا بــرد خــود مقابــل لبنــان، حریــف تیــم 
ــن  ــی ای ــازی نهای ــد. ب ــابقات ش ــن مس ــی ای ــۀ نهای ــان در مرحل عم
رقابت هــا میــان دو تیــم جاپــان و عمــان قــرار اســت فــردا برگــزار 

شــود.

پرویز مشرف:

ارتـش کمـک کرد 
تا از پاکـستان فـرار کنـم

درخواست آلمان برای بازگرداندن 
پناهجویان به ترکیه و یونان

تیم دره، قهرمان رقابت 
های والیبال پنجشیر شد

ملی پوشان فوتبال 
ساحلی چهارم شدند

وحید عمر

... احتماالً یک قسمت پول تکت نماینده گان حکومت ما را از 
کابل تا بروکسل، یک کشور دیگری پرداخته باشد. شک ندارم 
که تکت طیارۀ نماینده گان جامعۀ مدنی و رسانه های ما را هم 

حتمًا یک کشور دیگری برای شان خریده باشد.
به بروکسل چرا می رویم؟

تا از دنیا پول و حمایت گدایی کنیم.
تا به دنیا بگوییم که به ما پول بدهید، ورنه اوالد ما گرسنه می ماند.

به ما پول بدهید، ورنه مأمور ما بی معاش می ماند.
به ما پول بدهید، ورنه رسانه ها و نهادهای جامعۀ مدنی ما سقوط می کنند.

به ما پول بدهید، ورنه ورزشکاران ما تکت رفتن به یک مسابقۀ ورزشی را 
ندارند.

به ما پول بدهید، ورنه احزاب سیاسی ما سقوط می کنند.
بحران  به  ما  نمی توانیم و کشور  دایر کرده  انتخابات  بدهید، ورنه  پول  ما  به 

سیاسی می رود.
به ما پول بدهید، ورنه مکتب ها و کلینیک های ما بسته می شوند.

باالخره به ما پول بدهید، ورنه ما منحیث یک کشور سقوط می کنیم.
این را به خاطری گفتم که این روزها سخت مصروف چاقوکشی استیم. گاهی 
تاریخ اجداد ما را به ُرخ یک دیگر می کشیم. گاهی غیرت جنوبی و مقاومت 
شمالی را به ُرخ یک دیگرمی کشیم. گاهی بر سر میراث جهاد و مقاومت جنگ 

می کنیم. گاهی با هم دیگر در مورد افتخارات تاریخی دست و گریبان استیم.
قبل از این که جنگ زرگری ما از فیسبوک به جنگ آهنگری روی سرک بکشد، 
همین قدر فکر کنیم که از کدام غیرت و کدام قهرمانی و کدام تاریخ حرف 

می زنیم.
همین حاال نه جنوب ما قابل افتخار است و نه شمال ما... ما گرسنه هایی هستیم 

که بر سر نان خیرات به جان همدیگر افتاده ایم!

روح اهلل یوسف زاده

فرهنگدوستیازنوِعافغانیاش
بانک شلوغ بود و همه در نوبت ایستاده بودند، من هم 
رفتم در نوبِت خود ایستادم. چند لحظه یی نگذشت که 
فرهنگ  باید  »آدم  ترجیع بنِد  با  ناراحتی کسی  و  اعتراض  بلنِد  صدای 
و  معترض  آقای  این  کرد.  جلب  خود  به  را  همه  توجه  باشه«  داشته 
رعایت  زمینه  در  به ویژه  افغانستانی ها  بی فرهنگی  از  فرهنگ دوست، 
بود،  کرده  پا  زیر  را  نوبتش  گویا  که  را  فردی  و  کرد  شکوه ها  نوبت 
به  آن قدر  فرهنگ پرور  هم میهِن  این  گرفت.  انتقاد  باد  به  غیرمستقیم 
اعتراض ادامه داد که مخاطبش خود را شناخت و چنین واکنش نشان 
داد که: »برادر عزیز مه اصًا متوجه خودت نشدم که پیش از مه بوده ای. 
حالی هیچ گپی نیست، تو بیا به جای مه ایستاد شو و خوده جگرخون 
را  فرهنگ دوست مان  هم میهِن  موقرانه، صدای  واکنش  این  اما  نساز!« 
مثل   - زننده تر  حرف های  با  و  مستقیمًا  او  این بار  و  ساخت  بلندتر 
که  داد  ادامه  فرهنگ گستری  به  چنان   - کثیف  حیوان  و  بی وجدان 
معترض علیه به ستوه آمد و مقابله به مثل کرد و نتیجه هم این شد که: 
آقای فرهنگ دوست و آقای بی فرهنگ دست به یخن شدند، همدیگر را 

دشنام دادند و در نهایت، هر دو بی فرهنگ  از آب برآمدند!

لینا روزبه حیدری

بروکسـل نشسـتی را بـرای جمـع آوری اعانه برای افغانسـتان 
دایـر می کنـد. ایـن هفتـه در بلجیـم و مثـل همیشـه جهـان 
می آیـد و سـخاوت مندانه جیب هـای خـود را بـرای کمک به 
ملتـی کـه از هرسـو و از هربعـد و از هرگوشـه، وابسـتۀ کمک و 

اعانـه و امـداد و پـول اسـت، می گشـاید.
چیـزی بـرای تحلیـل و تفسـیر ایـن نشسـت ها نـدارم، ولی سـه میلیـارد دالر 
سـاالنه پـول زیـادی اسـت، همان طـوری کـه میلیارد ها دالـر دیگر سـاالنه در 
طـول چهارده سـال گذشـته، پـول زیـادی بـود... ولی متأسـفانه ایـن امداد ها 
در طـول یـک دهـه و انـدی، فقط یـک کتلۀ تـازه به جارسـیدۀ میلیونـر را در 
آن کشـور سـاخت کـه از پـول امداد، اشـغال زمین، فسـاد و قـدرت، به نان و 
نوایی رسـیدند... ملت هنوز یخن پاره و گرسـنه و کشـور عقب مانده اسـت!
مـردم آن کشـور خیـری از این پول و اعانه ندیدند، سـرکی اگر سـاخته شـد، 
تـا ختـم آن، سـمنت های اول سـرک شکسـت و رفـت پـی کارش، شـهری 
اگـر سـاخته شـد، بـر مبنـای اصـول شهرسـازی مطابقـت نداشـت، معدنـی 
اسـتخراج نشـد، معـارف بـه آن حـدی کـه بایـد، انکشـاف نکـرد، سـکتور 
صحـی هنـوز بـه مرحلۀ ابتدایی کشـور های همسـایه پیشـرفت نکرده اسـت، 
بیـکاری بیـداد می کنـد و اکثـر وزارت خانه هـا، از مصـرف بودجـۀ سـاالنۀ 
خـود به دلیـل این کـه ظرفیـت اسـتفاده از بودجۀ خـود را ندارند، معـذور اند، 
چـون مقامـات براسـاس فسـاد اداری و نـه ظرفیـت، به کار اسـتخدام شـدند 
و عسـکر، سـرباز ایـن ملـت، یـک چهـارم نان خشـک را بـرای خـوردن در 
سـنگر خـود نمی یابـد...و معلـول و معیـوب جنگ هایـش بـرای زنـده ماندن 

گدایـی می کنـد.
اگـر اوضـاع بـه همیـن منـوال ادامـه پیدا کنـد، این سـه میلیـارد در سـال نیز 
ایـن حـرص و آز، حریصانـی را کـه سـال ها اسـت ایـن پول هـا را بلعیدنـد، 

برطـرف نخواهـد کرد.
ولـی شـما را بـه همـان سـرباز گرسـنه که در سـنگر ها به دسـت طالبـان زنده 
پوسـت می شـوند، کـودک مهاجـر بازگشـته به وطـن که امسـال در زمسـتان 
در خیمـۀ پاسـتیکی اش یـخ خواهـد زد، زن بیوه یی که عـاری از هر عایدی، 
بـرای سـیرکردن شـکم کودکانـش، از ذبالـه نـان جمـع می کنـد، جوانـی کـه 
درس خوانـده و بـار خانـواده را بـر دوش می کشـد و شـغلی را بـرای تمویل 
خـود نمی یابـد و بعـد دل بـه اقیانـوس می زنـد و غـرق می شـود، قسـم کـه 
این بـار اگـر از ده دالـر، پنـج دالـرش را دزدی می کنیـد، پنج دالـر را برای این 

ملـت مصـرف کنید!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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معیـن مبـارزه بـا مـواد مخـدر وزارت امـور داخلـه بـه 
دلیـل اتهـام بسـتن بـه نماینـده گان مبنـی بـر دخالت در 
تقرری هـای ایـن اداره در والیت هایـی کـه مـواد مخدر 
کشـت، تولیـد و قاچـاق بیشـتر صـورت می گیـرد، از 

نشسـت دیـروز مجلـس اخراج شـد.
بازمحمـد احمـدی معیـن مبـارزه با مواد مخـدر وزارت 
امـور داخلـه به دلیـل اتهام بسـتن بـه نماینـده گان مبنی 
بـر دخالـت در تقرری هـای ایـن اداره در والیت هایـی 
کـه مـواد مخدر کشـت، تولیـد و قاچاق بیشـتر صورت 

می گیـرد، از نشسـت دیـروز مجلـس اخراج شـد.
مجلـس نماینده گان در نشسـت روز دوشـنبه )12میزان( 
خـود، معیـن و سرپرسـت وزارت مبارزه با مـود مخدر، 
معیـن و سرپرسـت وزارت صحـت و معیـن مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر وزارت امـور داخله را در پیونـد به افزایش 
معتـادان مواد مخـدر به ویژه در شـهر کابـل، فراخوانده 
بـود؛ امـا این نشسـت با سـخنان آقـای احمدی متشـنج 

شـد و بـدون نتیجه پایـان یافت.
بـاز محمـد احمدی معین مبـارزه با مواد مخـدر وزارت 
داخلـه پـس از آن از نشسـت امروز مجلس اخراج شـد 
کـه حاضر نشـد نـام نماینده گانـی را که بـه گفته وی در 
تقـرری هـای مربـوط بـه ایـن اداره دسـت انـدازی می 

کند. فـاش  کنند، 
آقـای احمـدی در بخشـی از سـخنان خـود در پیوند به 
چالـش مبـارزه با کشـت، تولیـد و قاچاق مـوادر مخدر 
در کشـور گفت: برخـی وکای محتـرم در تقرری های 
والیاتـی کـه مـواد مخدر در آن کشـت، تولیـد و قاچاق 

می شـود دسـت دارند .
این مسـاله سـبب تشـنج در مجلـس شـد و نماینده گان 
بـه صـورت  نماینـده گان  ایـن  از  کـه  داشـتند  اصـرار 
مشـخص نـام گرفتـه شـود و نبایـد همـه نماینـده گان 
قربانـی ایـن گونـه اتهامـات شـوند. بـه گفته آنـان، اگر 
معیـن نـام نماینـده گان متهـم را نگیـرد بایـد از سـوی 

مجلـس بـه دادسـتانی معرفـی شـود.
عبدالطیـف پـدرام یـک عضو مجلـس گفت:  ایـن اتهام 
بـه تمـام نماینـده گان مجلـس اسـت و آقای معیـن باید 
نـام بگیـرد و اگـر نـام گرفتـه نشـود، نماینـده گان اقامه 

دعـوی خواهنـد کرد .
رمضـان بشردوسـت نیـز گفـت: "آقـای معین انگشـت 
روی مکروب اساسـی گذاشـته اسـت؛ قبا وزیر داخله، 

معـاون رییـس جمهـور و یک مقـام دیگـر حکومت نیز 
گفتـه انـد کـه تعـدادی از مقـام هـای عالی رتبـه دولتی 
کـه وزیـر و وکیـل نیـز شـامل آن مـی شـود، مشـکل 
اساسـی مبـارزه بـا کشـت، تولیـد و قاچاق مـواد مخدر 
هسـتند؛ امـروز از وکا بایـد آغـاز شـود اینها)معیـن( 
اشـاره کردنـد کـه مقـام هـای دیگـر هـم هسـتند مـا 
نـام شـانرا مـی خواهیـم و گرنـه دسـت بسـته بایـد بـه 

سـارنوالی تحویـل داده شـود".
آقـای بشردوسـت بـا اشـاره بـه سـخنان آقـای احمدی 
افـزود، بـرای قطـع ادامـه جنـگ در افغانسـتان داروی 

اساسـی پیدا شـده و تمام مشـکات در کشـور ناشی از 
قاچـاق مـواد مخدر بوده کـه در آن هم کسـانی از قوای 

ثاثـه دولـت دسـت دارند.
پـس از ایـن تنش و انـکار آقـای احمدی از نـام گرفتن 
نماینـده گان متهم، دیگـر اجازه صحبت بـه معین مبارزه 
بـا مـواد مخدر وزارت داخله داده نشـد و او از نشسـت 

عمومـی مجلس اجراج شـد.
عبدالـروف ابراهیمـی رییـس مجلـس گفـت، در مـورد 
ایـن کـه چـه کار بـا معین مبـارزه با مـواد مخـدر انجام 
شـود، روزی کـه نصـاب مجلـس تکمیل باشـد تصمیم 
مجلـس  کـه  را  "هرتصمیمـی  و  گرفتـه خواهـد شـد 

بگیـرد اعمـال مـی کنیم".
نشسـت امـروز مجلـس پـس از ایـن تنـش کـه بیشـتر 
از نیـم سـاعت دوام کـرد، بـدون نتیجـه پایـان یافـت و 
نماینـده گان بـه دیگـر مهمانـان خـود نیز اجـاز صحبت 

ندادند.
رییـس مجلـس گفـت: "امـروز آنچـه کـه در پوینـد به 
کشـت، تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر شـاهد هسـتیم، 
اجـراآت حکومـت متناسـب بـه اوضـاع جاری نیسـت 
و معینـان نیـز از توانایـی پاسـخ گفتـن در این خصوص 

نیسـتند". برخوردار 

آقـای ابراهیمـی خاطـر نشـان کرد کـه در یک نشسـت 
دیگـر وزرای مربوطـه را بـار دیگـر اسـتجواب می کند.
ایـن در حالی اسـت که نماینـده گان مجلس ادعـا دارند 
کـه خـود حکومت بـه ویژه پولیـس در کشـت، تولید و 

قاچـاق مواد مخدر در کشـور دسـت دارند.
بـه گفتـه آنـان، پولیـس خـود علنـًا مـواد مخـدر را بـه 
معتـادان سـطح شـهر کابـل و دیگـر شـهرها توزیـع می 
کنـد و زمانـی کـه پولیـس ایـن کار را انجام دهـد مردم 
افغانسـتان از چه کسـانی توقع داشـته باشـند کـه با این 

پدیـده مبـارزه کنند.

بنـگادش که در نشسـت "انجمن کشـورهای جنوب 
مشـارکت  منطقه یـی"  همـکاری  بـرای  آسـیا  شـرق 
نکـرده، دلیـل ایـن اقـدام خـود را دخالـت اسـام آباد 
در امـور داخلـی خـود عنـوان کـرد. نخسـت وزیـر 
بنـگادش همچنین پاکسـتان را یک "نیروی شکسـت 

خواند. خـورده" 
حسـینه،  شـیخ  پی .تـی.آی،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نخسـت وزیر بنـگادش همچنیـن گفـت: اعتراضات 
اسـام آباد نسـبت بـه اعدام یکـی از عوامـل "جنایات 
جنگـی 1971" باعـث شـد تـا داکا خود را از شـرکت 
در نوزدهمیـن نشسـت "انجمـن کشـورهای جنـوب 
در  کـه  منطقه یـی"  همـکاری  بـرای  آسـیا  شـرق 

اسـام آباد برگـزار می شـود، کنـار بکشـد.
وی افـزود: پاکسـتان یـک نیـروی شکسـت خـورده 
اسـت. ما پاکسـتان را در جنـگ آزادی در سـال 1971 
میـادی شکسـت دادیـم. حرف هـای آنهـا بـه عنـوان 
یـک نیروی شکسـت خـورده بـرای ما ارزشـی ندارد. 

دیـدگاه پاکسـتان چیـزی جـز افترا نیسـت.
حسـینه از  مردم بنگادش خواسـت تا درباره "روابط 
حامیـان مجرمـان جنایـات جنگـی 1971 بـا نیروهای 
بنـگادش"  آزادی  جنـگ  جریـان  در  پاکسـتانی 
بیندیشـند؛ اظهاراتـی که بـه طور غیرمسـتقیم به حزب 
رهبـری  بـه  بنـگادش"  اپوزیسـیون "ناسیونالیسـت 

خالـده ضیـاء، نخسـت وزیـر سـابق بنگادش اشـاره 
داد.

وی دربـاره موضـع دولت نسـبت بـه افزایـش تنش ها 
را  مـا  وضعیـت  ایـن  گفـت:  پاکسـتان  و  هنـد  میـان 
جنگـی  وضعیـت  ماننـد  تنشـی  مـا  می کنـد.  نگـران 
خواهـد  تاثیـر  مـا  بـر  شـرایط  چنیـن  نمی خواهیـم. 
مواجـه  مانـع  بـا  نیـز  را  منطقـه  توسـعه  و  گذاشـتند 

می کنـد. مـا انتظـار داریـم این دو کشـور مسـائل خود 
کننـد. حل وفصـل  دوجانبـه  مذاکـرات  طریـق  از  را 

 2010 سـال  در  پاکسـتان  و  بنـگادش  میـان  روابـط 
میـادی و  پـس از محاکمـه افـرادی کـه دادگاه ایـن 
کشـور آنهـا را مجرمـان جنایات جنگـی 1971 خوانده 

بود، خدشـه دار شـد.
پاکسـتان در واکنـش به تـازه تریـن مورد یعنـی اعدام 
میرقاسـم علـی، رهبـر جماعـت اسـامی بنـگادش 
محاکمه هـای  طریـق  از  اپوزیسـیون  گفت"سـرکوب 
ناقـص کاما ضـد روح دموکراسـی اسـت" اظهاراتی 

کـه خشـم داکا را برانگیخـت.
کشـورهای  انجمـن  کنونـی  رییـس  حـال  همیـن  در 
جنوب شـرق آسـیا بـرای همـکاری منطقـه ای گفت: 
کشـورهای عضـو بایـد مطمئن باشـند که قلمروشـان 

بـرای تروریسـم بیـن مرزی اسـتفاده نشـده اسـت.
چنـد روز پـس از کناره گیـری هنـد و چهـار کشـور 
دیگـر از شـرکت در نوزدهمیـن نشسـت ایـن انجمن 
و متهـم کـردن پاکسـتان بـه ایجـاد "جـوی کـه بـرای 
برگـزاری موفـق چنیـن رویـدادی مناسـب نیسـت" 
دولـت نپـال نیـز گفـت: بـه شـدت معتقدیم کـه یک 
جـو صلح آمیـز و باثبـات بـرای همـکاری منطقـه ای 
موثـر الزم و ضـروری اسـت. همبسـتگی خـود را بـا 

مبـارزات جهانـی علیـه تروریسـم ابـراز می کنیـم.

اتهام بستن بر نماینده گان 
سبب شد احمدی از مجلس اخراج شود

نخست وزیر بنگالدش پاکستان را یک "نیروی شکست خورده" خواند

د برېښنا د تولید 

۴ پروژې خصويص 

سکتور ته ورکړل شوي

ــد  ــنا د تولی ــي، د برېښ ــنا وزارت واي ــو او برېښ ــتان د اوب د افغانس

څلــور مهمــې پــروژې، خصــويص ســکتور تــه ورکــړل شــوي دي.

ــرغان د  ــخ او د ش ــم رسويب، بل ــي، دوه ــي؛ د کجک دا وزارت واي

ــه د برېښــنا د خدمتونــو  برېښــنا د تولیدولــو د بندونــو څلــور تړونون

ــدارکايت پروســې  ــوې شــفافې ت ــر ی ــه مخــې او ت ــون ل ــم د قان تنظی

ــه ورکــړل شــوي دي. وروســته، خصــويص ســکتور ت

د اوبــو او برېښــنا د وزارت مرســتیال عبدالبصیــر عظیمــي د دوشــنبې 

پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل، دغــه رشکتونــه چــې د دې بندونــو 

ــې  ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــوي اړ دي چ ــه وررسه ش ــو تړونون د جوړول

پانګونــه وکــړي.

ښاغيل عظیمي زیاته کړه:

"تدارکايت پروســه بشــپړ شــفافیت لري، خــو د دې تړونونــو تدارکايت 

پروســه، د دې لــه املــه چــې دغــه رشکتونــه په کــې پانګونــه وکــړي، 

ــې  ــته چ ــې وروس ــه هغ ــر لري.ل ــو رسه توپی ــو پروس ــورو ټولګټ د ن

ــې  ــو کــې ی ــي پاڼ ــزو او عموم ــه ټولنی ــا وښــوده، پ ــو لېوالتی رشکتون

اعالنــوو، څــو نــور رشکتونــه هــم پــه کــې برخــه واخــيل."

ــه د کجکــې د برېښــنا د  ــه خــره، ترکــي ۷۷ رشکــت ب د عظیمــي پ

ــه د  ــروپ ب ــر ګ ــره، غضنف ــه ډال ــې ۲۰۰ میلیون ــه ک ــه برخ ــد پ تولی

بلــخ د ګازي برېښــنا د تولیــد پــه برخــه کــې ۷۵ میلیونــه، د الکــوزي 

ــه برخــه کــې ۳۰۰  ــد پ ــه د دویــم رسويب د برېښــنا د تولی ګــروپ ب

میلیونــه او د بیــات پــاور رشکــت بــه د شــرغان د برېښــنا د تولیــد پــه 

برخــه کــې ۵۰ میلیونــه ډالــره پانګونــه وکــړي.

ــت  ــس او رشک ــر ک ــي، ه ــې واي ــنا وزارت چارواک ــو او برېښ د اوب

ــو او  ــو، واردول ــع، لېږدول ــد، توزی ــنا د تولی ــواړي د برېښ ــې وغ چ

ســاتنې او مراقبــت پــه برخــو کــې د فعالیــت جــواز واخــيل، کــوالی 

ــه وکــړي. ــه مراجع ــو او برېښــنا وزارت ت يش چــې د اوب

دوی دا ډول تړونونــه ګټــور ګڼــي او وايــي چــې هېــواد بــه د برېښــنا د 

تولیــد پــه برخــه کــې پــر ځــان د بســیاینې پــه لور ســم يش.

دا وزارت وايــي، کــه څــه هــم افغانســتان لــه خپلــو مختلفــو طبیعــي 

منابعــو څخــه د ۳۱۰ زرو مېــګا واټــو برېښــنا د تولیــد ظرفیــت لــري 

خــو اوس مهــال ډېــره برېښــنا لــه بهــره واردوي.

پــه ورتــه وخــت کــې د اقتصــادي چــارو پــوه عــارف نظیــف وايــي، 

ــه نــورو څخــه  ــواد ل ــد کــوالی يش چــې هې د کورنــۍ برېښــنا تولی

د برېښــنا لــه احتیاجــه وژغــوري او پــه اقتصــادي وده کــې بــه هــم 

مهــم رول ولوبــوي.

ښاغيل نظیف زیاته کړه:

ــه الرې  ــا د خصــويص ســکتور ل ــو کــې پراختی ــو هېوادون ــه ډېری "پ

ــواد  ــکتور د هې ــويص س ــې خص ــل دی چ ــک عم ــو نی ــږي. دا ی کې

ــه تولیــد کــې." ــا کــې رشیکــوو او هغــه هــم د برېښــنا پ ــه پراختی پ

ــې  ــه د کار زمین ــو ت ــه خلک ــې دا کار ب ــي چ ــف واي ــاغيل نظی ښ

ــړي. ــته وک ــم مرس ــه ه ــت رسه ب ــه ټینګښ ــت ل ــرې او د امنی براب

د افغانســتان د اوبــو برېښــنا وزارت وايــي، د دې رشکتونــو لــه 

فعالیــت رسه بــه د افغانســتان برېښــنا رشکــت د تولیــد شــوې برېښــنا 

ــري. ــي پې ــه ي ــه وټاکــي او وب بی
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