
سناتور امریکایی در آستانه انتخابات کشورش در مورد 
سیاست  شکست  که  گفت  افغانستان  کنونی  شرایط 
امریکا سبب درخواست کمک حکومت وحدت ملی 

افغانستان از روسیه است.
جان مک کین سناتور امریکایی شکست کشورش در 
افغانستان را به دلیل مداخله محدود مقامات واشنگتن 

در رویدادهای افغانستان اعالم کرد.
وی به »سی ان اس نیوز« گفت که افغانستان به دلیل 
رهبری شکست خورده امریکا در این کشور از روسیه 

درخواست کمک نظامی کرده است.
در  امریکا  شکست  که  کرد  تاکید  امریکایی  سناتور 
برخی کشورهای منطقه زمینه حضور روسیه و ایران 

را فراهم می کند.
رییس جمهور افغانستان چندی قبل از روسیه خواست 

تا برای مبارزه با مخالفان دولت کابل برای کشورش 
تجهیزات نظامی ارسال کند.

اشرف غنی از مسکو خواست تجهیزات نظامی مانند 
با  مبارزه  در  افغانستان  برای  را   35-Mi هلیکوپتر 
تروریسم فراهم کند....                   ادامه صفحه 6
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هرقدر بیشتر کسی را دوست داشته باشید، 
کمتر مغرورش می کنید.

مولیر 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

وحدت  حزب  رییس  عرفانی،  علی  قربان  استاد  پیکر 
ملت افغانستان و عضو مجلس نماینده گان طی مراسم 

ویژه یی در کابل به خاک سپرده شد. 
در این مراسم، شماری از...               ادامه صفحه 6

مقامات ریاست معارف والیت فراه می گویند که در کنار مسدود 
شدن همه مکاتب در ولسوالی های شیب کوه، پشت رود و قلعه 
گاه، در مرکز این والیت نیز 20 باب مکتب به دلیل نگرانی های 

امنیتی به روی شاگردان بسته شده اند.
امنیتی  مشکالت  با  همواره  افغانستان  ناامن  مناطق  در  مکتب ها 
و  ولسوالی  سه  در  فراه  والیت  در  بار  این  و  اند  بوده  مواجه 
همچنین در پنج کیلومتری مرکز والیت، مکاتب دخترانه و پسرانه 

به دلیل نگرانی های امنیتی مسدود شده اند.
محمد صابر فاروقی، رییس معارف والیت فراه گفت: »دیروز 20 
باب مکتب در مرکز والیت فراه...                  ادامه صفحه 6

پیکر استاد عرفانی در کابل 
به  خاک سپرده شد

ده ها مکتب در فراه به دلیل 
نبود امنیت مسدود است

مک کین: 
افغانستان به دلیل شکست سیاست امریکا 

از روسیه کمک خواسته است
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گذشته،  سال  پنج  در  رسمی  منابع  معلوماتی  داده های 
خورد  آبی  برق  بند  موجودیت 12  با  که  می دهد  نشان 
پایتخت و برخی از والیت ها که کمتر از 20  و کالن در 
می کند؛  تأمین  را  کشور  موجود  برق  انرژی  ُکل  درصد 
هنوز هم در 13 والیت به شمول پایتخت کشور، از برق 

دیزلی استفاده می شود. 
ملیون   60 از  بیش  ساالنه  تولید  با  قندهار  والیت 
کیلووات برق در ساعت، بیشترین تولید و مصرف انرژی 
برق دیزلی را در مقایسه با سایر والیت های کشور دارد؛ 
اما برعکس در والیت های تخار، لغمان و ننگرهار، تولید 
و مصرف برق دیزلی به دلیل هزینۀ باال و دسترسی به 

برق آبی و وارداتی، به صفر رسیده است

مشاور رییس جمهور:

شـورای صـلح لـغو شـود
سرپرست شورای صلح:

: »شورای عالی صلح منتظر میکانیسم رییس جمهور هستیم
 از دولت معاش می گیرند. 

من بی طرفی این شورا 
را قبول ندارم. آیا این 

شورا صالحیت دارد که به 
نماینده گی از دولت با طرف 

مقابل گفت و گو کند.«
دولت این شورا را باید کامالً 
لغو نماید و یک هیات قوی 
و با صالحیت را برای صلح 

تعیین کند که به نماینده گی 
دولت با طرف مقابل 

گفت وگو کند.



در   )AKP(ترکیه توسعۀ  و  عدالت  حزب 
 1394 جوزای  هفــدهم  پارلمانی  انتخابات 
آرا،  درصد   41 کسب  با   )2015 )7جون 
علی رغم آن که اولین حزب برنده بود، به هیچ  
کدام از این چهار هدف مورد نظِر خود نرسید:
پارلمان  به دو ثلث کرسی های  1ـ دست یابی 
550 عضوی ترکیه یا 367 کرسی پارلمان تا 
جهت  در  را  اساسی  قانون  همه پرسی،  بدون 
از  قدرت  و  دهد  تغییر  ریاستی  نظام  تغییر 
انتقال  اردوغان  جمهور  رییس  به  صدراعظم 

پیدا کند؛
2ـ عدم موفقیت در تصاحب کمتر از دوثلث 
یا 330 کرسی پارلمان، تا بتواند قانون اساسی 
را به همه پرسی بگذارد و طرح تغییر سیستم 

را عملی کند؛
3ـ حتا عدم دسترسی به اکثریت ساده و الزم 
در پارلمان، یعنی تصاحب 258 کرسی، تا به 

تنهایی موفق به تشکیل حکومت شود؛ 
4ـ برخالف خواستۀ حزب عدالت و توسعه، 
به عنوان   )HDP( حزب دموکراتیک خلق ها
حزب سیاسی ُکردها، نه تنها ده درصد آرای 
پارلمان، بلکه بیشتر از دوازده درصد کرسی ها 
آوردند.  به دست  را  کرسی  هشتاد  یعنی 
 )HDP( خلق ها  دموکراتیک  حزب  پیروزی 
از  برخی  و  ُکرد  جامعۀ  از  ائتالفی  واقع  در 
گروه های چپ، ضربۀ سختی بر رویای رجب 
طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه وارد 
سیاسی-  جنبش  که  بود  حالی  در  این  کرد. 
قومی کردها در سیزده سال حکومت اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه، این چنین فرصت 
مساعد رشد و توسعه را به دست آوردند و به 

این جایگاه رسیدند. 
اردوغان،  توسعه و  واقع حزب عدالت و  در 
به  بی سابقۀ سیاسی  تحول  این  بانی  و  معمار 
خصوص برای ُکردها که 18 درصد جمعیت 
را تشکیل می دهند، در  ترکیه  میلیونی  هشتاد 
بنابراین  و  می شوند،  محسوب  ترکیه  کشور 

حزب عدالت و توسعه و بنیان گذار آن رجب 
سکوت  با  را  شکست  این  اردوغان،  طیب 
تلقی  ُکردها  ناسپاسی  از  نوعی  خشمگینانه، 
کردند و بالفاصله در صدد شکستن آتش بس 
با حزب کارگران کردستان )PKK( که رهبر 
سر  به  دولت  زندان  در  اوجاالن  عبداهلل  آن 
در  و  شکست  آتش بس،  برآمدند.  می برد، 
 2015 نومبر  تا  جون  از  انتخابات  دو  فاصلۀ 
نیروهای  نفر  یک صد   PKK با  جنگ  در 
امنیتِی ترکیه و صدها نفر به ادعای  نظامی و 
دولت از جنگ جویان ُکرد کشته شدند. حزب 
با  ادامۀ جنگ  به رغم  حاکِم عدالت و توسعه 
سر  بر  نافرجام  مذاکرات  به  ُکرد،  شورشیان 
دیگر  حزب  دو  با  ائتالفی  حکومت  تشکیل 
)حزب جمهوری خواه خلق )CHP(  و حزب 
ناکامی در  و  داد  ادامه    )MHP(ملی حرکت 
مجدد  انتخابات  به  ائتالفی  حکومت  تشکیل 

پارلمانی فردا، اول نومبر 2015 انجامید. 
عدالت  حزب  اهداف  فردا،  انتخابات  در  آیا 
بلندپرواز  و  آرمان گرا  بنیان گذار  و  توسعه  و 
آن رجیب طیب اردوغان محقق خواهد شد؟ 
در  را  کرسی   258 این حزب،  کم  از  کم  آیا 
پارلمان به دست خواهد آورد تا با این اکثریِت 
آک  از  حزبی  تک  حکومت  تنهایی  به  ساده 

پارتی)AKP( بسازد؟ 
این که چرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات 
هفتم جون 2015 شکست خورد، شاید پاسخ 
آن به عوامل مختلف داخلی و خارجی ترکیه 
و  اقتدارگرایانه  روش  واقع  در  اما  برگردد، 
فزاینده  به صورت  که  اردوغان  مداراناپذیری 
در مسیر تک روی و انحصارگرایی سیاسی و 
او  ناکامی  زمینه های  می لغزید،  استبدادمآبانه 
انتخابات  آن  در  اهدافش  به  دسترسی  در  را 
مساعد کرد. ممکن است درگیری او با جنبش 
خدمت به رهبری فتح اهلل گولن، نقش مهمی 

در آن شکست داشته باشد. 
در  که  دلیلی  و  عامل  هر  از  نظر  صرف 

توسعه  و  عدالت  حزب  و  اردوغان  شکست 
نقش اصلی داشت، آن شکست نشان داد که 
بر  امروز  سیاسِت  در  کثرت گرایی  و  تحمل 
تک روی  و  انحصارطلبی  و  تمامیت خواهی 
که  نمی رسد  نظر  به  اما  می کند.  غلبه حاصل 
اردوغان از جون تا آغاز نوامبر امسال، سیاسِت 
تمامیت خواهِی  اقتدارگرایانۀ  و  مداراناپذیری 
تغییر  مداراجویی  و  کثرت پذیری  به  را  خود 

داده باشد.
طیب  رجب  تحلیل گران،  از  برخی  باور  به   
اردوغان آتش جنگ با حزب کارگران کردستان 
)PKK( را برای کسب آرای ملی گرایان ترک 
فردا  انتخابات  در  توسعه  و  به حزب عدالت 
مشتعل کرد. ولیکن به سختی می توان پیش بینی 
کرد که از آتش خونیِن این جنگ، دیگدان و 
و  آن چنان گرم  توسعه  و  تنور حزب عدالت 
داغ شود که نان و غذای این حزب در گرمی 

آن به درستی پخته شود! 
فردا  انتخابات  دربارۀ  نظرسنجی ها  برخی 
حکایت از نتیجۀ مشابه انتخاباِت پیشین دارد 
توسعه  و  عدالت  این صورت، حزب  در  که 
همچنان به هیچ یک از چهار هدف مورد نظر 
حالت،  چنین  در  یافت.  نخواهد  دست  خود 
باقی می ماند:  پارتی  برای آک  پنجم  راه  فقط 
دیگر  با یک حزب  ائتالفی  تشکیل حکومت 
و  توسعه  و  عدالت  حزب  برای  مسلمًا  که 
اردوغان، گزینه یی  آن رجب طیب  بنیان گذار 

ناخوشایند و نامطلوب خواهد بود. 
اما من )نگارنده( آرزومندم که چنین نشود و 
به  انتخابات  این  در  توسعه  و  عدالت  حزب 
که حزب  است  این  من  باور  برسد.  پیروزی 
عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسالم گرا 
و سر برآورده از سکوالریسم سیاسی حاکم در 
ترکیه و متعهد به حفظ سکوالریسم سیاسی، 
می تواند یک نمونه و ُمدِل بسیار خوب برای 
جریان های اسالم گرای کثرت پذیر، خردباور و 

مدنیت گرا باشد. 
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اردوغان و حزب عدالت و توسعه 
)AKP( در انتخابات فردا

 

این روزها، بارِ دیگر بحث صلح و مذاکره با طالبان مطرح 
شده است و این بار طالبانی که در شورای عالی صلح اند، 
با طالبان است.  برای گفت وگو  گفته اند که فرصِت خوبی 
در  صلح  عالی  شورای  که  کرده  اذعان  حکومت  همچنان 
کرده  هزینه  را  دالر  میلیون  فعالیتش، هشت صد  سال  چند 

است. هزینه یی که مسلمًا هیچ دستاوردی نداشته است. 
اما به هر رو، بحث گفت وگو با طالبان یکی از دغدغه های 
سال های  طی  حکومت  می آید.  شمار  به  حکومت  جدِی 
گذشته با تمام تواِن خود تالش کرد که زمینه های صلح و 
امکان  این  اما  آغاز مذاکراِت سیاسِی مثمر را فراهم آورد؛ 
در تالش های حکومت  نیامد. چه مشکل  به وجود  هرگز 
بود و چه در وجود طالبان و پاکستان، اما واقعیت این است 
که ما نه تنها به صلح نرسیدیم که به جنگ بیشتِر ناشی از 

آن تالش ها دست یافتیم. 
از  تنها  نه  طالبان  با  صلح  به  یافتن  دست  برای  تالش ها 
ابزارها و امکاناِت داخلی صورت گرفت، که از کشورهای 
خارجی نیز در این زمینه کمک خواسته شد. در هر سفر و 
کنفرانسی که صورت گرفت، حمایت هایی در سطِح جهان 
از ایجاد صلح در افغانستان اعالم  شد و نیز میلیاردها دالر به 
همین هدف تخصیص  یافت؛ اما نتیجه همچنان صفر اندر 

صفر ماند!  
واضح است که لویه جرگۀ عنعنوی و موافقت اعضای این 
و  واقعی  موانِع  تمامی  طالبان،  رهبران  با  مذاکره  از  جرگه 
به  و  برداشت  میان  از  را  صلح  مسیر  در  موجود  احتمالِی 
حکومت امکان داد تا از تمامی ظرفیت های سیاسِی خود در 
راستای صلح بهره ببرد؛ اما نقص اصلی این بود که حکومت 
کدام استراتژی و راهکارِ مشخص در این زمینه نداشت و 
راه های عملِی صلح و چه گونگِی آغاز مذاکره با مخالفان را 
به صورت روشن و شفاف برای مردم و متحداِن بین المللی 
ارایه نکرد و از طرف دیگر، طالبان خود کسانی نبودند که 
حِق تصمیم گیری داشته باشند و نیز پاکستان نخواست که 
طالبان را وارد این دهلیز سازد. بنابراین هر نوع تالشی که 
الزم بود، صورت گرفت و همۀ هزینه ها به هدف گفت وگو 
با طالبان به کار بسته شد، ولی نتیجۀ همۀ آن ها چاق کردن 
تقویت روحیۀ  و  آن ها  برای  بیشتر  تخلیۀ ساحات  طالبان، 

طالبان و کارآفرین ساختِن این گروه برای پاکستان بود.
تأکید  و  معیوب  ساختار  با  صلح  عالی  شورای  تشکیل 
لفظی اش بر واژۀ صلح و اعطای بی رویۀ امتیازها به گروه 
طالبان، نه تنها به روند صلح کمکی نکرد، که دشمناِن وطن 
نظامی  رویکردهای  بر  تکیه  و  مبارزه  به  پیش  از  بیش  را 
ترغیب نمود؛ چنان که کسانی با پیدا کردِن چند میل سالِح 
از کار افتاده به روند صلح پیوستند و پول به دست آوردند 
و خنده کرده به خانه های شان بازگشتند و فردا باز از شهِر 
دیگر به همین نام و برنامه وارد شدند، دوباره پول گرفتند 
که  بودند  هم  طالبانی  البته  برگشتند.  خانه  به  خندان تر  و 
به  دوباره  و  زدند  جیب  به  پول  پیوستند،  صلح  روند  به 
رهاسازی  کنار  در  بازی ها  این گونه  پیوستند.  صفوف شان 
بی قید و شرط طالبان از زندان ها، جنگ طلباِن طالب را بیشتر 

نیرو بخشید! 
 حتا باری دیدیم که یک دکاندار پیشاوری زیر نامِ طالب 
بسیار  پوِل  و  زده  گول  را  کرزی  رییس جمهور  و  آمده 
کالنی را با خود برده است. و مطمینًا قصه های جالب تر و 
دردناک تر از این نیز زیر نامِ صلح رخ داده که پرداختن به 

آن ها در این مقال نمی گنجد. 
با این اوصاف، اکنـون زماِن آن فرا رسیده است که بدون 
صلح  عالی  شورای  کارِ  جنجال،  و  جار  و  سروصدا  هیچ 
متوقف شود و دیگر پولی به این هدف به مصرف نرسد. 
مسلمًا این شورا امتحاِن خود را پس داده و کاماًل ناکام از 
از  با عبرت  برآمده است. دولت وحدت ملی می باید  آب 
گذشته، نگاه و رویکردش به صلح را از بنیـان تغییر دهد و 

بیش از این، آب در هـاون نکوبد! 
 

رویکرد دربارۀ
 صلح  تغییر کند
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هارون مجیدی
غنی،  جمهور  رییس  مشاوران  از  یکی 
شده  صلح  عالی  شورای  لغو  خواستار 
با  هیأت  یک  باید  حکومت  که  می گوید 
مذاکرات صلح  پیشبرد  برای  را  صالحیت 

با مخالفان مسلح تعیین کند.
رییس جمهور  مشاور  شینواری  ماللی 
»آیندۀ  نشست  در  که  جوانان  امور  در 
می کرد،  صحبت  صلح«  گفت وگوهای 
گفت: »شورای عالی صلح چی معنی دارد؟ 
من  می گیرند.  معاش  دولت  از  )صرف( 
آیا این  بی طرفی این شورا را قبول ندارم. 
از  نماینده گی  به  که  دارد  شورا صالحیت 

دولت با طرف مقابل گفت و گو کند.«
مشاور رییس جمهور تأکید کرد: دولت این 
شورا را باید کاماًل لغو نماید و یک هیات 
تعیین  صلح  برای  را  با صالحیت  و  قوی 
کند که به نماینده گی دولت با طرف مقابل 
گفت وگو کند و نقش زنان هم در این شورا 

باید برجسته باشد.
عالی  شورای  اعضای  حال،  عین  در 
جهانی  جامعۀ  می گویند  افغانستان  صلح 
افغانستان  بحران  در  منطقه  کشورهای  و 
دخیل اند و تا زمانی که فضای اعتماد میان 
میان  به  طالبان  حکومت، جامعۀ جهانی و 

نیاید، رسیدن به صلح ناممکن است.
شورای  سرپرست  مجاهد،  حکیم 
صحبت  نشست  این  در  که  صلح  عالی 
دوبارۀ  آغاز  برای  شرایط  گفت:  می کرد، 

قبل  اما  است؛  فراهم  صلح  گفت وگوهای 
در  صلح،  مذاکرات  دوم  دور  به  رفتن  از 
و  حکومت  میان  اعتمادسازی  راستای 

طالبان باید کار شود.
»از  افزود:  عالی  شورای  سرپرست 
افغانستان  کشورهای منطقه می خواهیم که 
را حمایت کنند تا از این فرصت پیش آمده 

استفاده گردد«.
صلح  گفت وگوهای  ماندن  نتیجه  بی  او 
عدم  از  برخاسته  را  طالبان  و  دولت  میان 
دانسته  طالبان  گروه  و  دولت  میان  اعتماد 
گفت: تا زمانی که این اعتماد اینجاد نشود، 

گفت وگوها نتیجه نخواهد داشت.
مجاهد افزود: حکومت افغانستان و جامعه 
برای  را  صادقانه  تالش های  باید  جهانی 

موقفیت این روند انجام دهند.
با آنکه کارکرد شورای عالی صلح، همواره 
مقامات  بوده،  روبه رو  جدی  انتقادهای  با 
موثر  را  آن  کنونی  تشکیل  نیز  شورا  این 
ندانسته تأکید می کنند که باید در مورد آن 

تجدید نظر صورت گیرد.
سرپرست این شورا می گوید: صداقت افراد 
در قبال منافع ملی موفقیت پروسۀ صلح را 

تضمین کرده می تواند. 
آقای مجاهد تاکید می کند: برخی از اعضای 
و عالقه مندی  این شورا ضعیف عملکرده 

به موفقیت پروسۀ صلح ندارند.
ادامۀ  در  صلح  عالی  شورای  سرپرست 
رییس  گفت:  نشست  این  در  سخنانش 

یک  ایجاد  روی  که  کرده  تعهد  جمهور 
میکانیسم قوی برای شورای عالی صلح کار 
خواهد کرد و ما چشم به راه این میکانیسم 

هستیم.
گروه  رییس  عطا،  عطااهلل  حال،  همین  در 
می گوید  بشر  حقوق  از  دفاع  و  تحقیق 
باید  صلح  گفت وگوهای  سرنوشت  که 

مشخص شود.
آقای عطا رسیدن به صلح را بدون اشتراک 
امکان پذیر  بشر  حقوق  حفظ  و  زنان 
نمی داند و می گوید که حکومت افغانستان 
هزینۀ  را  دالر  میلیون ها  اخیر  سال های  در 
اما  کرده؛  صلح  گفت وگوهای  روند 

نتیجه یی به دست نیاورده است.
ریس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  گذشته،  هفتۀ 
تا  که  بود  گفته  افغانستان  دولت  اجرایی 
دهد  نشان  که  مشخص  اقدام  کدام  اکنون 
اسالم آباد از حمایت مخالفان مسلح دست 

کشیده باشد، به نظر نمی رسد.
نوازشریف  که  است  حالی  در  این 
به  اخیرش  سفر  در  پاکستان  صدراعظم 
این  که  است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت 
کشور نمی تواند همزمان طالبان را نابود و 

به میزمذاکره حاضر کند.
صدراعظم پاکستان گفته که کشورش آماده 
گوهای  گفت و  از سرگیری  برای  تا  است 
مسلح  طالبان  و  افغانستان  میان  صلح 

زمینه سازی کند.
عکس  در  افغانستان  جمهوری  ریاست 
گفته  آقای شریف  اظهارات  این  به  العمل 
کسانی  با  کشور  این  حکومت  که  است 
را  افغانستان  که شرایط  کرد  صلح خواهد 
متعهد  نیز  کشور  ملی  منافع  به  و  بپذیرند 

بمانند.
میان  صلح  گفت وگوهای  نخست  دور 
حکومت افغانستان و طالبان چند ماه پیش 
با حضور نماینده گانی از امریکا و چین در 
گفت وگوها  این  اما  شد؛  برگزار  پاکستان 
رهبر  عمر،  مال  مرگ  خبر  پخش  دلیل  به 

پیشین طالبان به تأخیر افتاد.
اخترمحمد  مال  انتخاب  با  طالبان  گروه 
گروه  جدید  رهبر  عنوان  به  منصور 
نیروهای  بر  را  حمله های شان  این، 
روند  و  دادند  افزایش  افغانستان  امنیتی 
به  نیز  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

بن بست خورد.

مشاور رییس جمهور:

شـورای صـلح لـغو شـود
سرپرست شورای صلح:

منتظر میکانیسم رییس جمهور هستیم

تحلیل گران رسانه یی:

شماری از رسانه ها تنش زایی می کنند

روح اهلل بهزاد
تحلیل گران  و  رسانه ها  مسووالن  از  شماری 
رسانه یی، در نشستی روز پنجشنبه )7 آبان(  در 
دفتر مرکزی مدیوتیک افغانستان با ابراز نگرانی 
به تربیون  کشور  رسانه های  تبدیل شدن  از 
از  بعضی  بازتاب  که  گفتند  خاص  گروه های 
گزارش ها توسط این رسانه ها سبب تنش های 
قومی، از دست دادن روحیه نیروهای امنیتی و 

فرار باشنده گان از کشور شده است.
بسیاری  که  اند  باور  براین  تحلیل گران  این 
احزاب  تبلیغات  وسیلۀ  کشور  در  رسانه ها  از 
جهادی  چهره های  قومی،  گروه های  سیاسی، 
انجام  به جای  و  اند  شده  منطقه  کشورهای  و 
رسالت اصلی خود که همانا بازتاب واقعیت ها 
است، مسایل قومی را دامن زده و حتا کشور را 

با بحران روبرو کرده اند.
پژواک،  خبرگزاری  رییس  کروخیل  دانش 
ضعیف  قوانین  اجرای  امر  در  را  حکومت 
دانسته می گوید: »وزارت اطالعات و فرهنگ 
در امر اجرای قانون رسانه های همگانی ضعیف 

عمل کرده است«.
نشر  با  باید  رسانه ها  افزود:  کروخیل  آقای 
گزارش های شان در امر منازعه، دشمنان کشور 

را به مردم بشناساند و آن ها را روحیه دهند.
نشر  با  حاضر  حال  در  »رسانه ها  او:  به گفتۀ 
امید  نا  را  مردم  جانب دارانه،  گزارش های 
از 120هزار  بیشتر  باعث می شوند که  کرده و 
هموطن ما به کشور های غربی مهاجرت کنند«.

این معضل رسانه یی،  به باور کروخیل، راه حل 
ساختن  و  رسانه یی  کمیسیون های  تشکیل 
این  از  رسانه ها  تا  است،  اخالقی  موازین 

موازین پیروی کنند.
او بیان می کند: بر اجرای این موازین نیز باید 
آن  از  رسانه یی  تا  کنند  نظارت  رسانه ها  خود 

تخطی نکنند.
مرتضوی  حسین  حال،شاه  عین  در 
به چهار  را  افغانستان  رسانه های  روزنامه نگار، 
و  حزبی  رسانه های  دولتی،  رسانه های  دسته، 
قومی، رسانه های تمویلی خارجی و رسانه های 
شماری  گفت:  کرده  دسته بندی  مستقل  نسبتًا 
را جناحی  رویدادها  افغانستان  در  رسانه ها  از 

بازتاب می دهند.
ژورنالیزم  اصول  رسانه ها  این  او:  گفتۀ  به 

احساسات  و  هیجان  با  و  گذاشته  پا  زیر  را 
کار،  این  که  می کنند  نشر  را  گزارش های شان 
برای افراد استفاده جو فرصت می دهد تا کشور 

را با بحران مواجه سازند.
رشد  امر  در  را  رسانه ها  مرتضوی،  آقای 
حِس وطن دوستی و ملت سازی ناکام دانسته 
می گوید، بیشتر رسانه ها، به قوم گرایی پرداخته 

و با رویداد ها برخورد های دوگانه داشته اند.
این  راه حل  مرتضوی،  آقای  به باور 
رعایت  و  کشور  نافذۀ  قوانین  معضل،رعایت 

کدهای اخالقی مکتب ژورنالیزم است.
باور  به این  محفل  این  کننده های  اشتراک 
ت  ر نصو آ ر بحثیکهد یننشستو کها ند د بو
خواهدکرد  رافراهم  گرفت،زمینه 
مسلکی،تخصصی  تارسانه ها،بربرخورد های 
ومنجمله  کشور  به مسایل  نسبت  معیاری  ونیز 
تمرکز  آن  وحساسیت های  منازعه  موضوع 

بیشتر کند.
با  نشست،  این  برگزارکننده گان  اخیر  در 
پخش اعالمیه یی گفتند: رسانه ها به دلیل این که 
تأثیری  دارند، می توانند  فعال  همیشه مخاطب 
جهت،  به همین  باشند،  داشته  بیشتر  به مراتب 
باید ظرافت های حرفوی و محتوایی زیادی را 
در  در بخش ظرفیت سازی و چه  همیشه چه 

بخش اطالع رسانی در نظر بگیرند.
تهیۀ راهبرد امنیتی برای مصونیت خبرنگاران

از  که  خبریی  نشستی  در  دیگر،  سوی  در 
نهادِ  و  رسانه ها  مسؤوالن  از  شماری  سوی 
)نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ 
امنیتی  راهبردی  تا  قرار شد  بود،  برگزار شده 

برای مصونیت جانی خبرنگاران تهیه شود.
رسانه ها  دیده بان  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل 
این  بنیاد  بر  گفت،  نشست  این  در  نی،  نهاد 
بستۀ راهبردی، دولت مکلف است تا مصونیت 

جانی خبرنگاران را تأمین کند.
به گونۀ رسمی  افزود: رییس جمهور  توحیدی 
را  کشور  ارتش  کل  رییس  شهیم،  قدم شاه 
صورت  در  رسانه ها  تا  کرد  معرفی  برای شان 
بروز مشکلی به وی مراجعه کنند. او می گوید 
که در نخستین نشست شان با رییس کل ارتش 
جانی  مصونیت  برای  راهبردی  تا  شد  قرار 
خبرنگاران تهیه شده و از سوی نهادهای امنیتی 

تطبیق شود.

از  یکی  همت،  عبدالقویم  دگروال  الحاج 
قابل  و  خاص  افراد  از  و  جهادی  شخصیت های 
قهرمان ملی کشور، روز چهارشنبه گذشته  اعتماد 
به عمر هفتاد و پنج ساله گی داعی اجل را لبیک 

گفت.
جنازۀ مرحومی روز پنج شنبه ساعت دۀ صبح در 
درۀ پشه ای بغمان به خاک سپرده شد و فاتحه اش 
در مسجد دوازده امام در بازار دره پشه ای برگزار 

شد. 
مرحم دگوال همت از آوان جوانی وارد مبارزات 
سیاسی شد و بعد خودش را در آغاز جهاد به دره 
پنجشیر به قهرمان ملی کشور رساند و با او نزدیک 

شد.
او  سال ها در زمینه های اطالعاتی و تحلیل گری با 

قهرمان ملی کشور همکاری کرد.

او در دوران جهاد و مقاومت در کنار شهید مسعود 
در سمت های اطالعاتی و سیاسی ایفای وظیفه کرد 
و  هوایی  قوای  در  موقت  ادارۀ  گیری  شکل  با  و 
مدافعه هوایی کابل به حیث معاون سیاسی آن ارگان 
کار کرد و از هشت سال به این سو به دلیل کهولت 

سن خانه نشین شده بود.
با  و  مدبر  دانشمند،  تقوا،  با  بزرگ،  شخصیتی  او 

اخالص معرفی شده است.
شامل  مقاله  چند  رساله  یک  همت،  دگروال  از 
است.  رسیده  نشر  به  خاطره ها  نیز  و  ها  تحلیل 

موصوف دارای طبع شاعری نیز بود.
به شمول  او صدهاتن  به خاک سپاری  مراسم  در 
یاد  و  بودند  کرده  شرکت  مجاهدین  از  شماری 

خاطره های او را گرامی داشتند.

دگروال همت  یکی از شخصیت های جهادی درگذشت
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روش هایی برای داشتن 
حسی خوب نسبت به آینده

مورد سوم: گناه )آزادی برای زنده گی کردن در آن( 
تحمل  اما  کنند،  برخورد  هم  با  ارزش ها  ساده ترین  در  می توانند  مردم 
تفاوت های همدیگر از سوی آن ها، به من امید بسیار زیادی دربارۀ آینده 
می دهد. برای قرن هاست که مدارا کردن مرکز توجه شده است و این برای 

من از شدت وحشت این زمان می کاهد. 
مورد چهارم: المپیک افراد معلول ذهنی 

درست است، من شانس آوردم؛ من پسری دارم که دچار سندروم دان است. 
افراد  المپیک  بار به مؤسسۀ  یا دو  نبود، ممکن بود فقط یک  اگر این طور 
خاص کمک می کردم. به عنوان مادر یک ورزشکار، این امتیاز را داشتم که 
که مدت های طوالنی با موسسه یی باشم که در آن معجزات کوچک ولی 
تاکنون  اگر  ببینم.  را  معجزات  این  بتوانم  من  و  می افتد  اتفاق  بی شماری 
وسوسه شده اید که این موجودات معصوم را رها کنید، فقط مدتی با این 
دریافت  را  خودتان  معجزات  هم  شما  آن وقت  کنید،  همکاری  موسسات 

می کنید. 
مورد پنجم: کمدی های موقعیت 

کسل کننده،  مزخرفات  تا  باال  سطح  سرگرمی های  از  موقعیت  کمدی های 
برنامه های  خود  هستم،  عاشقش  من  که  چیزی  آن  می شوند.  دسته بندی 
تلوزیونی نیست، بلکه این واقعیت است که مردم هم چنان به ساختن آن ها 
می بینیم  را  خودمان  اشتباهات  ما  کمیک،  داستان های  در  می دهند.  ادامه 
بیایند. بدون  با اغراق آن چنان نشان داده می شوند که مضحک به نظر  که 
درگیری های  با  است  ممکن  بخندیم،  خودمان  به  بتوانیم  که  قابلیت  این 
برویم.  بین  از  احمقانۀمان،  اشتباهات  یا  بی اساس  نیرنگ های  خانواده گی، 
دیگران  و  می توانیم خودمان  که  ما می گوید  به  موقعیت  بقای کمدی های 
را برای اشتباهات مان ببخشیم، در حالی که می دانیم فرصت برای جبران، 

بسیار است. 
مورد ششم: افریقای جنوبی 

وقتی برای نوشتن کتابم به افریقای جنوبی رفتم، توقع نداشتم عاشق کل 
کشور بشوم. این یکی از مواردی بود که قلب انسان را هم به درد می آورد 
و هم آن را التیام می بخشد ـ گاهی اوقات شگفت آور، گاهی وحشتناک و 
همیشه فراموش نشدنی. یک بار، رانندۀ لیموزینی، جریانی فاسد از نژادپرستی 
را برایم بازگو کرد و من از شدت شرمنده گی احساس کردم که مریض شده 
ام و شروع کردم به مطرح کردن این مساله با بقیۀ نژادهای افریقای جنوبی 
که در آن جا ساکن بودند. به طور حیرت آوری، آن ها با تبعیض وحشتناکی 
روبه رو بودند، نه با ترس و نه با تنفر، بلکه با مثبت اندیشی و عشقی عمیق 
اگر  بدهند.  از دست  را  امیدشان  نبودند که  آن ها حاضر  انتظار.  از  و دور 
افریقای جنوبی می تواند هم چنان به آینده اعتماد داشته باشد و برای صلح 

و عدالت تالش کند، من چه طور نمی توانم؟! 
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رویکرد  توصیف  برای 
معاصر به دین، می بایست 

در گام نخست به جاهایی 
از  آگاهی  که  کنیم  اشاره 

در  غربی  انسان  مخمصۀ 
روزگار ما به شیواترین نحو 

است.  شده  بیان  جاها  آن  در 
این جاها هنرهای کبیر، ادبیات 

معاصر  فلسفۀ  تاحدی  الاقل  و 
است. هم موضوع مورد بحث و 

نمایان گر هم شیوۀ عمل این آفریننده گی ها، 
معنای  دربارۀ  غالبًا غم بار  و  پُرشور  نزاعی 
زنده گی در زمانه یی است که بعد ژرفا در 
آن گم شده است. هنر، ادبیات و فلسفه به 
معنی اخص کلمه، دینی نیستند، اما پرسش 
سخناِن  و  عبارات  با  قیاس  در  را  دینی 
بنیانی تر و عمیق تر  مستقیمًا دینی روزگار، 

طرح می کنند. 
می شود،  که طرح  است  دینی  پرسش  این 
به  را  انسانی  رمان نویس،  یک  که  وقتی 
به  بی حاصلی  سعی  که  می کشد  تصویر 
خرج می دهد تا به یگانه منزلگاهی دست 
یابد که توان حل معضل حیاِت او را داشته 
باشد، یا انسانی را توصیف می کند که زیر 
فشار خاطرۀ گناهی که او را به ستوه آورده 
در  را  انسانی  یا  می شود،  مضمحل  است، 
میان می آورد که هیچ گاه یک خود واقعی 
پیش  به  را  او  سرنوشت،  و  است  نداشته 
مقاومتی  مرگ،  برابر  در  بی آن که  می راند 
نشان دهد، و یا انسانی را توصیف می کند 
تجربۀ  است،  مقابلش  در  آن چه  هر  از  که 
بیزاری، انزجار و تهوع به او دست می دهد.
پرسیده  که  است  دینی  پرسش  این 
نفرت  و  بیزاری  شاعر،  وقتی  می شود 
را  خود  نفِس  اهریمنی  الیه های  به  نسبت 
ما  شاعر،  اگر  یا  می کند،  آشکار  و  عیان 
وجودمان  خلوت گاه های  و  برهوت  به  را 
جسمانی  لجنزار  اگر  یا  می شود،  رهنمون 
را  زنده گی  زیر سطح  در  نهفته  اخالقی  و 
بودِن  موقتی  نوای  اگر  یا  می دهد،  نشان 
جهان را سر می دهد؛ در همۀ این حاالت، 
ما،  قلوب  همیشه گی  اضطراِب  قامت  بر 

جامۀ کالم می پوشاند.
این پرسش دینی است که در میان می آید 
وقتی که نمایشنامه نویس، فریب زنده گی را 
اگر  یا  می دهد،  نشان  خنده دار  نمادی  در 
می گذارد خالی زنده گی با یک خودکشی 
اسارت  با  را  ما  اگر  یا  برسد،  پایان  به 
گریزناپذیر در چنِگ گناه و ندامِت توأمان 
سرداب  به  را  ما  اگر  یا  می کند،  مواجه 
سوق  تدریجی  زوال  و  ناامیدی  تاریِک 

می دهد.
می شود  طرح  که  است  دینی  پرسش  این 
وقتی یک نقاش، واقعیت محسوس و مریی 
را به قطعاتی فرو می شکند و پس از آن، این 
قطعات فروشکسته را به صورت تصویری 
بزرگ، وحدِت دوباره می بخشد به گونه یی 
که در نگاه معمولی شباهت اندکی با جهان 
برای  را  ما  و شجاعِت  اضطراب  اما  دارد، 

رویارویی با واقعیت تعبیر می کند.
برمی آورد  سر  که  است  دینی  پرسش  این 
وقتی یک معمار، در ساختن بناهای اداری 
سبک های  از  مانده  آرایه های  کلیساها،  یا 
پیشین را به خاطر این که ترجمان شایستۀ 
معمار  این  می نهد.  فرو  نیستند،  ما  زمانۀ 
غنای  بر  را  خود  سبِک  ظاهری  ضعف 
ترجیح  گذشته  تقلیدِی  سبک های  موهوم 
می دهد. او می داند هیچ پاسخ نهایی ندارد، 
اما می خواهد پاسخ شایسته یی عرضه کند.

آیا پاسخی هست؟ همیشه پاسخی هست، 
شاید  نباشد.  ما  در چنِگ  است  ممکن  اما 
مخمصه ایم  آن  در  غرقه  عمیق  چندان 
این  از  برآمده  پرسِش  به  پاسخ  توان  که 

مخمصه را ازدست داده ایم.
برای رسیدن به پاسخ واقعی، آگاهی از این 
مخمصه، یقینًا راه بهتری است از این که با 
سد  را  مسیر  موهوم،  و  جعلی  پاسخ های 

کنیم.
پاسخ  به  رسیدن  امکان  نگرش،  این  در 
رو  پیش  محدودیت های  همۀ  با  واقعی 
دست یافتنی است. پاسخ واقعی به این 
پرسش که چه گونه می توان بعد ژرفا را 
مجدداً به دست آورد، با تکثر اعضای 
با  نیز  و  آن  در  حاضران  یا  کلیسا 
تغییر مذهب یا تجربیات شفابخِش 
مقصود  این  نمی شود.  حاصل 
به  نکته  این  به  آگاهی  طریق  از 
ساحت  آدمیان  ما  که  می آید  دست 
سرنوشت ساز زنده گی ـ بعد ژرفا ـ را گم 
کرده ایم و هیچ راه ساده یی برای بازگشِت 
خود،  خودی  به  آگاهی  این  نداریم.  آن 

است  چیزی  توسط  تسخیرشده گی  حالت 
ژرفا«ست.  »بعد  آن،  نمادین  اصطالح  که 
کسی که می داند از سرچشمۀ غایی »معنی« 
نشان  دانایی  همین  با  است،  دورافتاده 
آمده،  حاصل  جدایی  فقط  نه  که  می دهد 
خواهد  رخ  دوباره  وحدت  و  وصل  بلکه 
داد و این دقیقًا وضعیِت ماست. آن چه بیش 
نیاز ماست ـ و تا حدی  از همه چیز مورد 
این مسأله  اصولِی  فهم  ـ  آن هستیم  واجد 
است که در مخمصه گرفتار آمده ایم بدون 
ایدیولوژی های  کمک  به  بکوشیم  آن که 
بیافکنیم.  پرده یی  آن  بر  سکوالر  یا  دینی 
به  خالقه یی  قدرت  دینی،  عالیق  احیای 
فرهنِگ ما خواهد داد مشروط بر آن که این 
عالیق دینی به حرکِت جست وجوگری در 

پی بعد گم گشتۀ ژرفا توسعه پیدا کند.
نمادهای  که  نیست  آن  سخن  این  معنای 
شوند.  گذاشته  کنار  می بایست  دین  سنتِی 
این نمادها در شکل ادبی شان قطعًا معنای 
خود را از کف خواهند داد و مشوه خواهند 
شد. و لذا واکنش های انتقادی در برابرشان 
شکل می گیرد، ولی با این حال این نمادها 
به  پاسخ گفتن  یعنی  را  اصیِل خود  معنای 
پرسشی که مقتدرانه در حاِق وجود آدمی 
مندرج است و نمادها را آشکار می کند و 
چنان چه  نکرده اند.  گم  می بخشد،  نجات 
و  فریبنده  پاسخ های  جای  به  دین،  احیای 
شتاب زده، درک نوینی از نمادهای گذشته 
کنند،  عرضه  ما  وضعیِت  با  ارتباط شان  و 
در آن صورت عامل سازنده یی در فرهنِگ 
نجات بخش  مؤلفه یی  به  و  ما خواهند شد 
اضطراب،  در  که  کسانی  از  بسیاری  برای 
می زنند،  دست وپا  نومیدی  و  جداافتاده گی 
یک  همواره  دینی  پاسخ  می شوند.  بدل 
ویژه گی  یعنی  است؛  داشته  ویژه گی 
ژرفا، قدرت و  بعد  فقدان  به رغم  »به رغم« 
نفوذ آن هم چنان حاضر است و در کسانی 
و  دارند  آگاهی  فقدان،  این  به  نسبت  که 
می کوشند دین را با عزم و جدیتی بی پایان 

بازآفرینی کنند، حضور بیشتری دارد. 
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جمشید معظمی ــ نویسندة ایرانی
و  دادگاه  تاریخ،  گذرگاه  در  و  همیشه  خاورمیانه  منطقۀ 
خاستگاهِ ادیان و مذاهب، و دست خوِش حوادث و بالیای 
از جمله  بین النهرین  ناحیۀ  است.  بوده  غیرطبیعی  و  طبیعی 
نواحی یی است که ریشه و اصل ادیان ابراهیمی از آن جاست، 
تاریخ همواره مطمح نظر جهان گشایان و  بنابراین در طول 
فاتحان بوده است. از اسکندر مقدونی تا اعراب و مغوالن 
و سرانجام اروپاییان در این موضوع سهیم و شریک هستند. 
منابع  و  ژیوپلتیک  خاص  موقعیت  به دلیل  کهن  ایراِن  اما 

زرخیزش، دارای جایگاه ویژه یی است. 
در دوران حکومت خوارزمشاهیان، ایراِن قدیم در ظاهر یک 
امپراتور قدرتمند جلوه می کرد و سلطان محمد خوارزمشاه 
درصدد حمله به چین و فتح آن بود؛ اما به دلیل ظلم و ستم 
و استبداد و خودکامه گی بی حد وحصری که داشت، مردم از 
او و حکومتش ناراحت و ناراضی بودند و بنابراین از درون، 
تهی و پوچ بود. از طرف دیگر، مغوالن نیز به رهبری تموچین 
که بعدها به چنگیزخان معروف و مشهور شد، با تشکیل یک 
امپراتوری منظم و قدرتمند کشور چین را فتح کردند و با 
ایران همسایه  با  بین بردن حکومت های محلی در عمل  از 
شدند. آنان در ابتدا از قدرت حکومت خوارزمشاهی ترس و 
واهمه داشتند. ولی پس از قتل بازرگانان مغول توسط حاکم 
شهر، با لشکری عظیم به سوی ایران زمین حمله کردند. پس 
از شکست حکومت خوارزمشاهیان و تصرف ایران توسط 
مغوالن، این سرزمین توسط فرزندان چنگیز اداره می شد. در 
طول یک صدوپنجاه سال حکومت ایلخانان مغول عماًل در 

ایران حکومت های ملوک الطوایفی تشکیل شده بود. 
اینجو  آل  جالیریان  مظفر،  آل  چوپانیان  چون  سلسله هایی 
انصارشان  البته به دلیل ستم های مغوالن و اعوان و  و غیره. 
بذرهای قیام و انقالب و عصیان در میان مردم کاشته شده 
و بالیده می شد که نمونۀ آن قیام »سربه داران خراسان« بود. 
و  بزرگ ترین  لحاظ وسعت،  از  خروج سربه داران خراسان 
خاورمیانه  آزادی بخش  نهضت  مهم ترین  تاریخی،  نظر  از 
تلقی می شد و بدون تردید، تأثیر حتمی در نهضت های دیگر 
گیالن،  مازندران،  در  که  بود  نهضت  این  دنبال  به  داشت. 
کرمان و سمرقند و حوزۀ رود زرافشان، نهضت های متعددی 
پیشه وران  و  بی نوایان  نهضت ها  این  در  آمدند.  وجود  به 
شهری شرکت داشتند. البته در میان این نهضت ها، گروه های 
شرکت  هم  بزرگ  مالکان  حتا  نامتجانس  و  ناهماهنگ 
آنان  انزجار مشترکی بود که  داشتند و علت آن، تصرف و 
از خودکامه گی، دزدی و غارت و تجاوز اعیان صحرانشین 
ترک و مغول داشتند. آن ها قصد داشتند که حکومت مغوالن 

را سرنگون کنند.
ابوسعید  سال های حکومت  آخرین  در  سربه داران  نهضت   
پایه های رهبری آن را در  بهادر در خراسان به وجود آمد. 
شیخ  نام  به  مازندران  اهالی  از  شیوخ صوفیه  از  یکی  آغاز 
پرداخت  علم  تحصیل  به  جوانی  در  وی  گذاشت.  خلیفه 
با صدای موثر و دل پسندی قرآن  او  و قرآن را حفظ کرد. 
می خواند. او پس از مسافرت های بسیار در شهرها و مالقات 
با بزرگان و سران فرقه ها، سبزوار را برای نشر عقاید خود 
مناسب دانست؛ زیرا سبزوار یکی از کانون های مذهب تشیع 
و در عین حال از مراکز سنت های وطن پرستی کشور و از هر 
لحاظ مناسب بود. خلیفه پس از ورود به سبزوار در مسجد 
جامع منزل گزید و متوطن گردید، با صدای بلند قرآن خواند 
و وعظ کرد. در اندک مدتی گروهی مرید و شاگرد او شدند. 
زیان  به  را  تبلیغات شیخ  که  اهل سنت  فقهای  از  جماعتی 
سرانجام  کرده،  توطیه  و  تحریک  او  علیه  می دیدند،  خود 
از ستون های  به یکی  را دستگیر و  او  پنهانی  در یک شب 
حیاط مسجد به دار آویختند و در شهر شایع کردند که شیخ 
جوری،  شیخ حسن  او  شاگرد  ولی  است.  کرده  خودکشی 
راهش را تداوم بخشیده و به مبارزه علیه مغوالن پرداخت. 

البته سربه داران پس از پیروزی بر مغوالن و تشکیل حکومت 
هم مانند تمامی نهضت ها که دچار رکود و جمود می شوند 
و از حرکت انقالبی و آزادی بخش باز می مانند، از حرکت 

و جنبش بازماند. 
آن چه که تصویر شد، گوشه یی از اوضاع نابه سامان سیاسی 
ـ اجتماعی ایراِن کهن پیش از ظهور فتنۀ تیمور بوده است 
و به تعبیر حافظ غزل سزای نام آور فارسی: سوختم در چاه 
صبر از بهره آن شمع چگل / شاه ترکان فارغ است از حال 
کو رستم. فساد و تباهی فسق و فجور حکام و امیران ظلم و 
ستم هرج و مرج و بی قانونی مردم را عاصی و طاغی کرده 
ابرار جامعه نیز خواهان دگرگونی وضع  بود؛ حتا صلحا و 
خود  اوج  به  برادرکشی  و  توطیه  و  دسیسه  بودند.  موجود 
رسیده بود، اکثر شعرا و قضات و علما نیز برای خوشامد و 
خوش آیند طبقۀ فسق و فجور که مدتی قدرتی یافته بودند؛ 
اعمال ایشان را عین فضیلت و تقواپیشه گی و بر منهج عدل 
و عین صواب تلقی و تبلیغ می کردند. حال طایفۀ قلیلی که 
به این راه ذایل و فجایع آلوده نشده بودند و عفت ذاتی و 
قناعت طبع و پاکی فطرت داشتند، همواره در رنج و عذاب 

و تعب به سر می بردند. 
در  چنین محیط آلوده یی، مردم همواره در انتظار یک منجی 
یا رهبِر فرهمند هستند که زیر لوای او به این وضعیت خاتمه 
دهند. در عرصۀ چنین آشفته بازاری متأسفانه قدرت هایی که 
به عنوان ناجی مطرح می شوند، به مراتب بالها و مصایب 
سنگین تری نصیب آن جامعه و ملت می کنند. باری از آن چه 
گذشت و شمه یی از وضعیت اجتماعی ایران زمین ترسیم و 
از  ولو ضعیف تر  قدرتی  هر  می شود  تصویر شد، مشخص 
تیمور با محاسبات دقیق وارد عمل می شد، به طور قطع و 

یقین قرین توفیق و موفقیت می شود. 

سرآغاز  واقع  در  همسرش،  با  تیمور  وصلت  آشنایی 
موفقیت های تیمور است که با ماجراها و حوادث بی شماری 
به  امیرحسین  ناجوان مردانۀ  قتل  با  سرانجام  و  است  همراه 
چون  عرب شاه:  ابن  گفتۀ  به  می یابد.  خاتمه  تیمور  دست 
تیمور بر ممالک ماوراءالنهر دست یافت و حاکم شد، دختران 
پادشاهان را به همسری برمی گزید که لقب گورکان در لغت 
مغول به معنی داماد است. پس از تسلط بر ماوراءالنهر، اقدام 
به لشکرکشی به سوی ممالک و مناطق دیگر نمود. ابتدا به 
اسارت خود  به  را  غیاث الدین  ملک  و  کشید  لشکر  هرات 
درآورد.پایتخت حکومت تیمور گورکانی، شهر سمرقند بود. 
تیمور در عین سفاکی و جنایت پیشه گی، فردی بسیار مزور و 
ریاکار بود. به طوری که پس از قتل عام مردم دمشق، دستور 
داد در آن شهر کنگرۀ بزرگ اسالمی تشکیل دادند تا راجع 
که  بود  مسجدی  دارای  لشکرش  در  شود.  بحث  قرآن  به 
نمایند،  اتراق  جا  هر  در  تا  می کردند  حمل  را  آن  قطعات 

آنجا مسجد را بنا کنند و نمازها را به جماعت برگزار کنند. 
لشکریانش نیز مانند او مردمانی سنگ دل بودند. آن ها افرادی 
سخت کوش و بی باک و پرطاقت بودند. تیمور پس از قتل 
کرد  حرکت  بلخ  سوی  به  سمرقند  تصرف  و  امیرحسین 
در  بار  چهار  خوارزم  فتح  برای  شد.  متصرف  را  آن جا  و 
طول هشت سال به آن جا لشکر کشید. خوارزم در آن زمان 
خوارزم  بود.  ناحیه  آن  امیر  تحت حکومت حسین صوفی 
از ممالک بزرگ آباد و پرجمعیت و خاستگاه دانشمندان و 
شعرا و دیگر هنرمندان، خاصه موسیقی دان، بود و به روایت 
عرب شاه: مردم خوارزم به لطف و محبت حشمت و ظرافت 
و  ادیب  مردمی  اکثراً  بودند،  مشهور  سمرقند  مردم  مانند 
نهضت  تیمور، سرکوب  کارهای  از جمله  بودند.  بافضیلت 
سربه داران خراسان بود. خواجه علی موید حاکم سربه داران 
را به حضور طلبید و از مذهب او و مردمش پرسید. خواجه 
علی موید با نهایت خواری و مذلت و انکسار گفت: »الناس 

و  هستند  خود  پادشاهان  دین  بر  مردم  ملوکهم«  دین  علی 
مذهب من مذهب امیر صاحبقران است. تیمور از این سخن 
من  مذهب  گفت  و  شد  خوشحال  فوق العاده  علی  خواجه 
هجری   785 سال  در  است.  جماعت  و  سنت  اهل  مذهب 
کردند.  تیمور خروج  علیه  اطراف  و  در سبزوار  سربه داران 
لشکریان تیمور سبزوار را تسخیر و دژ نیرومند آن را ویران 
ساختند. تیمور کشتار وحشت ناکی از قیام کننده گان سربه دار 
به گور کرد. سپاهیانش  را زنده  آنان  از  نفر  کرد و دوهزار 
با استفاده از باروت و نفت، برج و باروهای شهر را ویران 
کردند و سپاهیان او پس از ورود به شهر، قتل عام وسیعی 
را آغاز کردند؛ به طوری که خیابان ها و کوچه های شهر پر 
بود از الشه ها و اجساد اهالی شهر و زنان و دختران شهر که 

تحت عنوان کافر حربی به اسارت گرفته شدند. 
آن سامان  مردم  قتل عام جان سوز  و  اصفهان  به شهر  حمله 
است.  تیمور  تبهکاری های  و  تلخ جنگ ها  از حوادث  هم، 
علمای  کردند،  محاصره  را  اصفهان  شهر  سپاهیانش  وقتی 
پذیرفت و جمعی  تیمور  امان خواستند که  از وی  اصفهان 
از کسان خود را برای گرفتن مالی که اصفهانیان تعهد کرده 
بودند، به آن جا فرستاد. مأموران تیمور با کمال بی رحمی و 
خودکامی عمل می کردند. ابن عرب شاه می گوید که: مأموران 
تیمور سر به تبهکاری و دست به آزار اهالی برآوردند و مردم 
را بنده وار به خدمت گرفتند و دست بر پردگیان دراز کردند 
و آزار و ستم از حد بردند. طبق نوشتۀ تاریخ روضه الصفاء، 
نوکران  و  محصالن  مظالم  از  که  اصفهان  مردم  از  عده یی 
امرای تیمور به جان آمده بودند، به اتفاق مردی به نام علی 
)کچه پا( که آهنگر جوانی بود، سر به شورش برداشتند. در 
یک شب تعداد شش هزار نفر از نیروهای تیمور را قتل عام 
کردند و چون شب به پایان رسید و تیمور از ماجرا آگاه شد، 
بپردازند؛ به  نیروهایش به قتل عام مردم اصفهان  دستور داد 
طوری هفتادهزار نفر در آن شهر توسط نیروهایش قتل عام 
سرهای  از  رفت.  اسارت  به  آنان  دختراِن  و  زنان  و  شدند 
کشته گان در آن شهر مناره ساخته شد و اصفهان در طی دو 
روز به ویرانه و تلی از خاک بدل شد. پس از فتح اصفهان 
به جنگ در دشت قبچاق در منطقۀ ماوراءالنهر پرداخت. در 
این جنگ نیز تیمور به سپاهیاِن خود وعدۀ تصاحب اموال و 
زنان مناطق تصرف شده را داد بود. در سال 794 او به جنگ 
نیز شکست  آنان را  سلسلۀ آل مظفر در فارس پرداخت و 
داد. برای سرکوبی احمد جالیر به بغداد لشکرکشی و بغداد 
را هم فتح کرد. پس از آن آن جا را ویران کرد و در تمامی 
مناطق فتح شده صنعتگران، هنرمندان و دانشمندان را به شهر 

سمرقند انتقال می داد. 
بهانۀ سرکوب هندوهای بت پرست در سال 800  به  تیمور 
هجری به هندوستان لشکر کشید. در دهلی سپاهیاِن او تمام 
مردم را قتل عام کردند و بیش از یک صدهزار اسیر هندو را به 
کام مرگ فرستادند. سرانجام در هشتم ماه ربیع االول تیمور 
فاتحانه وارد دهلی شد و به اصطالح بارعام داد و فرمان داد 
در روز جمعه دهم ماه، موالنا ناصرالدین عمو به شهر برود و 
خطبه به نام تیمور و ولیعهد او محمدسلطان بخواند و تا روز 
شانزدهم ربیع االول به شادی فتح دهلی به عیش و عشرت 
پرداخت. پس از آن، تیمور در جنگ معروف آنقره شرکت 
کرد که با سلطان عثمانی ایلدور جنگید که طی آن سلطان 
گورکانی  نیروهای  اسارت  به  و  خورد  شکست  عثمانی 
و  نموده  فتح  را  دمشق  و  شام  عثمانی  فتح  از  پس  درآمد. 
را  فتوحانی  هم  آن جا  در  کرد.  گرجستان حرکت  به سوی 
نصیب خود و سپاهیانش کرد. سپس به سمرقند بازگشت. 
در میان کشورهای شناخته شدۀ آسیای آن روز، تیمور تنها 
نه  اگر  اینک  زادگاهش  بود. شهر کش  نکرده  فتح  را  چین 
عروس شهرهای جهان، الاقل عروس شهرهای ماوراءالنهر 
و خراسان بود. او تصمیم گرفت سالطیِن دنیا را به آن شهر 
دعوت کند و زیبایی های زادگاهش را به آن ها نشان دهد. 
تمام  چین  پادشاه  اال  شد،  فرستاد  پادشاه   42 برای  دعوت 
سالطین دعوتش را پذیرفتند مگر پادشاه چین. همین امر او 
را به خشم آورد و با بسیج لشکر 400 هزار نفری به سوی 
چین حرکت کرد. این امر در 807 هجری قمری اتفاق افتاد، 
اما به دلیل سرمای شدید در شهر اترار و افراط در میگساری 

جان سپرد. بازمانده گان تیمور چهار پسر بودند: 
1( غیاث الدین جهان گیر 
2( معزالدین عمر شیخ 

3( جمال الدین میران شاه 
4( میرزا معزالدین شاهرخ. 

تنها  بودند،  شده  فوت  پدر  از  قبل  او  فرزنداِن  اکثر 
شاهرخ میرزا مدت 43 سال سلطنت کرد. البته اتکای شاهرخ 
قبیله یی  نیروهای  نه  بود،  کشوری  مأموران  و  روحانیان  به 
ترک. همسر شاهرخ میرزا گوهرشاد آغا یا گوهرشاد بیگم از 
زنان بافضیلت محسوب شده است که مسجد گوهرشاد از 
یادگارهای ارزندۀ اوست. اوالد و احفاد تیمور، مدت ها در 
نواحی ماوراءالنهر و هندوستان حکومت کردند؛ به طوری 
که تا زمان فتح هند توسط نادرشاه افشار، پادشاه هند فردی 
و  تیمور  فرزندان  البته  بود.  تیمور  نواده گان  از  و  گورکانی 
بایسنقر،  میرزا  و  الغ بیک  فرزندش  دو  و  شاهرخ  خصوصًا 
هر دو در ترمیم ویرانی های پدر و جدشان کوشش فراوان و 
مساعی جمیله یی به عمل آوردند؛ به طوری که شهر هرات 
به زیباترین شهرهای جهان تبدیل شد و در آن جا مجمعی 
نورالدین  آمد.  فراهم  دانشمندان  و  ادبیان  هنرمندان،  از 
عبدالرحمان جامی در زمان سلطان حسین بایقرا از نواده گان 

تیمور در هرات می زیست.
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امیرتیمور  زنده گی  بررسی 
و سلسلۀ  گورکانی 

نیان گورکا

 اوالد و احفاد تیمور، مدت ها در نواحی ماوراءالنهر و هندوستان حکومت کردند؛ به طوری 
که تا زمان فتح هند توسط نادرشاه افشار، پادشاه هند فردی گورکانی و از نواده گان تیمور 
بود. البته فرزندان تیمور و خصوصًا شاهرخ و دو فرزندش الغ بیک و میرزا بایسنقر، هر دو 
در ترمیم ویرانی های پدر و جدشان کوشش فراوان و مساعی جمیله یی به عمل آوردند؛ 
به طوری که شهر هرات به زیباترین شهرهای جهان تبدیل شد و در آن جا مجمعی از 

هنرمندان، ادبیان و دانشمندان فراهم آمد
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پیکر استاد عرفانی در کابل...
چهره های سیاسی، فرهنگی و صدها تن از شهروندان کشور 

حضور داشتند.
در  پیش  هفته  یک  سرطان  بیماری  علت  به  عرفانی  استاد 

ایران درگذشت.
جسد وی روز سه شنبه از ایران به کابل انتقال داده شد و 
روز چهارشنبه، شش عقرب در مدرسه باقرالعلوم کابل به 

خاک سپرده شد.
و  جهاد  زمان  در  تاثیرگذار  چهره های  از  عرفانی  استاد 

مقاومت در افغانستان بود.
او در دوران جهاد و مقاومت، معاون حزب وحدت اسالمی 

افغانستان، به رهبری استاد عبدالعلی مزاری بود.
وی در دوره جدید دولت افغانستان، پنج سال عضویت در 
مجلس سنا و وزیرمشاور کرزی در امور اقوام را در کارنامه 

خود داشت.
کابل  مردم  نماینده  مرگ اش،  از  پیش  تا  عرفانی  استاد 
ملت  وحدت  حزب  رهبری،  همچنان  و  بود  مجلس  در 

افغانستان را بر عهده داشت. 
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افغانستان به دلیل شکست...
از سوی دیگر روزنامه »وال استریت ژورنال« نوشته که در 
صورت دخالت نظامی روسیه در افغانستان، تنش مسکو و 

غربی ها بیشتر خواهد شد.
کابل  به  نظامی  کمک  به  روسی  مقامات  تمایل  همچنین 
نشان دهنده نگرانی های مسکو در مورد بدتر شدن امنیت 

در آسیای میانه است.
سفیر روسیه در افغانستان نیز تاکید کرد که ارایه کمک های 
نظامی مسکو به کابل به معنی حضور سربازان این کشور در 

خاک افغانستان نیست.
گذشته  روز  نیز  افغانستان  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
با  تسلیحاتی  همکاری  برای  مسکو  تعهد  به  اشاره  ضمن 
واشنگتن«   - »کابل  امنیتی  پیمان  که  کرد  تأکید  کشورش 
به  کشورها  دیگر  نظامی  کمک های  برای  مانعی  نمی تواند 

افغانستان شود.
اشرف غنی  محمد  سخنگوی  معاون  هاشمی  ظفر  سید 
برای  روسیه  مقامات  کرد:  اعالم  افغانستان  رییس جمهور 
ارایه تجهیزات و بالگردهای نظامی به افغانستان تعهد خود 

را به کابل اعالم کرده اند.
این  و حق  است  مستقل  کشور  یک  افغانستان  گفت:  وی 

را دارد تا از هر کشوری درخواست همکاری نظامی کند.
»کابل  امنیتی  قرارداد  اساس  همین  بر  کرد:  تأکید  هاشمی 
- واشنگتن« نمی تواند مانع همکاری های نظامی روسیه و 

دیگر کشورها با افغانستان شود.

ده ها مکتب در فراه به دلیل...
قلعه  کوه،  شیب  ولسوالی  سه  مکاتب  همه  همچنان  و 
گاه و پشت رود بسته شدند. در عین زمان، نگرانی های 
زیادی از مکاتب در ولسوالی الش و جوند وجود دارد.«
رییس معارف والیت فراه افزود که در نظر دارند تا چهار 

باب مکتب را در مرکز دوباره باز کنند.
ولسوالی  در سه  که  این والیت می گوید  معارف  رییس 
و  مختلف  طرق  به  آموزان  دانش  و  معلمان  نامبرده، 
همچنین توسط پخش شب نامه ها تهدید به مرگ شده 
اند که به این دلیل ده ها شاگرد از درس خواندن محروم 

شده اند.
در  اوضاع  هرگاه  می گوید،  دانشگاه  استاد  عبدالباقی 
افغانستان به همین منوال ادامه یابد و به طور خاص در 
فراه به این تعداد مکاتب به روی شاگردان بسته شوند، در 
آن صورت نسل آینده، نسبت به حاال با مشکالت بیشتر 

مواجه می شوند.
از جانب دیگر حمیداهلل رحمانی رییس اتحادیه معلمان 
باید هر چه زودتر  مدنی می گوید که حکومت  فعال  و 
مسأله بسته شدن مکاتب را حل کند و همین طور علمای 
دینی و بزرگان قومی در قسمت بازشدن مجدد مکاتب 

نقش مهم بازی کنند.
البته گروه طالبان مسوولیت مسدود ساختن مکاتب را در 
اما به نظر می رسد که  اند.  والیت فراه بردوش نگرفته 
تهدیدها از جانب جنگجویان این گروه و یا گروه داعش 

باشد که مخالف آموزش دختران هستند.
ریاست معارف والیت فراه نیز تایید نمی کند که این کار 
از سوی طالبان صورت گرفته باشد، چون به گفته آنها، 
حضور  طالبان  که  دیگر  های  ولسوالی  سلسله  یک  در 
گویند  می  حلقات  برخی  اما  است.  باز  مکاتب  دارند، 
کار جنگجویان  فراه  در  این مکاتب  که مسدود ساختن 

داعش است.

تولید برق دیزلی رو به کاهش است
مرکز خبرنگاری تحقیقی "پیک" این گزارش 

را به روزنامه ماندگار فرستاده است.
کابل – 6 عقرب ۱۳۹۴ 

از  درصد  یک  حتا  کابل،  در  خیل  تره  برق  نیروگاه 
نیازمندی پایتخت کشور را تأمین نمی کند.

این نیروگاه، یکی از چهار منبع تولید انرژی برق، نوع 
تابستان  در  که  می رود  شمار  به  کشور  در  "دیزلی" 
ملیون   335 از  بیشتر  هزینۀ  با  خورشیدی   1386
از  بیش  ظرفیت  با  امریکا  متحد  ایاالت  ُکمک  دالر 
100میگاوات در منطقه تره خیل در شرق کابل ساخته 

شده است.
این هزینه و سرمایه گذاری هنگفت،  با وجود  اما 
تولید و استفادۀ ساالنه از این نیروگاه رو به کاهش 
است. چنانکه در سال گذشته، حتا یک در صد از 

نیازمندی برق کابل را، تأمین نکرده است.
امریکا  ویژۀ  بازرس  یا  "سیگار"  به  موسوم  نهاد 
مالی  ُکمک های  از  که  افغانستان  بازسازی  برای 
و  نظارت  افغانستان  در  امریکا  متحد  ایاالت 
برق،  تولید  چشمگیر  کاهش  از  می کند،  بازرسی 
در  نیروگاه  این  ماندن  غیرفعال  و  دستگاه  خرابی 

چند سال اخیر، اظهار نگرانی کرده است. 
اما شرکت برشنا، ادعای خرابی یا غیرفعال بودن 

نیروگاه برق تره خیل را نادرست می داند. 
مسووالن شرکت برشنا، می پذیرند که این نیروگاه 
برق  انرژی  تأمین  به هدف  امریکا  مالی  ُکمک  به 
کابل ساخته شده و تا هم اکنون، بدون هیچگونه 
صورت  در  تنها  و  است  فعال  تخنیکی  عوارض 
قطع شدن برق وارداتی، مشکالت فنی و یا حالت 
های فوری مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما بیشتر 

به دلیل پُرهزینه بودن، از آن استفاده نمی شود. 
برشنا  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 

می گوید: 
"یک کیلووات برق دیزلی نیروگاه تره خیل، شش 
تا هفت برابر گرانتر از برق وارداتی و آبی تمام می 
شود و به همین دلیل هزینه ی باال و بدون حالت 
فوری، هیچ نیازی به فعالیت دوامدار آن نداریم."

به گفته آقای توحیدی، تنها در مدت یک و نیم ماه سال 
جاری به دلیل قطع شدن برق وارداتی در کابل، بیشتر 
از چهارملیون دالر برای خریداری تیل در نیروگاه تره 
خیل به مصرف رسیده که این مقدار هزینه از توان این 
شرکت و مردم کابل، خیلی باالست. درحالی که نیمی 
از برق موجود در بدل سه تا پنج افغانی هرکیلووات به 
شهروندان عادی و خانه های رهایشی توزیع می شود.

ساالنۀ  عواید  است،  قرار  که  می افزاید  همچنان  وی 
شرکت برشنا در پروژه های بدیل نیروگاه های دیزلی، 
در  آبی  برق  کوچک  بندهای  ایجاد  و  ساخت  یعنی 
والیت های شرقی و جنوب شرقی کشور به مصرف 

برسد. 
این  از شهروندان کشور در  در حال حاضر، بسیاری 
مناطق، از برق دیزلی و حرارتی با هزینه ی پرداخت 
استفاده  برق  کیلووات  هر  بدل  در  افغانی   30 تا   15

می کنند. 
از  "پیک"،  پژوهشی  خبرنگاری  مرکز  یافته های 
داده های معلوماتی منابع رسمی در پنج سال گذشته، 
نشان می دهد که با موجودیت 12 بند برق آبی خورد 
و کالن در پایتخت و برخی از والیت ها که کمتر از 20 
درصد ُکل انرژی برق موجود کشور را تأمین می کند؛ 
هنوز هم در 13 والیت به شمول پایتخت کشور، از 

برق دیزلی استفاده می شود. 
ملیون   60 از  بیش  ساالنه  تولید  با  قندهار  والیت 
مصرف  و  تولید  بیشترین  ساعت،  در  برق  کیلووات 
والیت های  سایر  با  مقایسه  در  را  دیزلی  برق  انرژی 
لغمان  تخار،  برعکس در والیت های  اما  دارد؛  کشور 

و ننگرهار، تولید و مصرف برق دیزلی به دلیل هزینۀ 
باال و دسترسی به برق آبی و وارداتی، به صفر رسیده 

است. 
داده های معلوماتی وزارت انرژی و آب، نشان می دهد 
برق  مصرف  و  تولید  گذشته،  سال  با  مقایسه  در  که 
درصد   20 تا  کم  دست  کشور،  سرتاسر  در  دیزلی 

کاهش یافته است.
ی  هزینه  با  وارداتی  برق  افزایش  و  هزینه  بودن  باال 

کمتر، از عوامل مهم این کاهش دانسته شده است. 
دیزلی  برق  از  استفاده  نیز،  کابل  از شهروندان  برخی 
را افزون بر هزینه ی باال، برای سالمت محیط زیست 
ُمضر می دانند و می گویند که با موجودیت مطمئن 

برق آبی یا وارداتی، نیازی به برق دیزلی ندارند. 
محمد ظریف یکتن از باشنده گان ناحیه دوم شهر کابل 

می گوید:

جنراتور  از  استفاده  واقعًا  وارداتی،  برق  افزایش  "با 
وقت های  در  هنوزم  اما  شده؛  کمرنگ  کابل  درشهر 

پرچوی، قابل استفاده است."
و  ملکی  موسسات  و  غیردولتی  های  نهاد  از  برخی 
نظامی خارجی در پایتخت و بسیاری از والیت ها نیز، 
ثابت و دوامدار در سراسر کشور،  برق  نبود  دلیل  به 
باال  با هزینه ی  دیزلی و جنراتور های کالن  برق  از 

استفاده می کنند. 
تولید  برای  سرشاری  منابع  افغانستان،  که  حالی  در 
و  باد  سنگ،  ذغال  گاز،  آب،  مانند  برق،  انرژی 
خورشید را در اختیار دارد؛ اما با وجود این همه، تا 
هنوز بیشترین انرژی برق در این کشور، از کشور 
ترکمنستان  و  تاجیکستان  ازبکستان،  ایران،  های 

وارد می شود. 
معلوماتی  های  داده  آخرین  از  "پیک"  یافته های 
از هر  نشان می دهد که  منابع رسمی،  سال 2014 
چهار شهروند افغانستان، سه تن از برق وارداتی و 
باقی از منابع داخلی آبی، حرارتی و دیزلی استفاده 

می کنند. 
برق  میگاوات  صدها  افزایش  از  برشنا،  شرکت 
وارداتی دیگر از کشورهای همسایه به شبکه برق 
زودی  به  که  است  اُمیدوار  و  می دهد  خبر  کابل 
بهره مند سازد و  انرژی برق  از  همۀ شهر کابل را 
حتا خط امتداد لین های وارداتی را به شبکه های 
مرکزی و جنوب شرقی کشور نیز وصل کند؛ اما 
گذاری  سرمایه  اقتصادی،  امور  آگاهان  از  برخی 
برمنابع آبی را، منحیث بدیل بنیادی و اَبدی برای 
پایان بحران انرژی برق در کشور، تأکید می کنند.

استاد صیاد آگاه مسایل اقتصادی و آموزگار دانشگاه 
کابل به این باور است که در صورت مدیریت بهتر 
آب های کشور و ایجاد بندهای برق آبی در مناطق 
مختلف کشور، افغانستان نه تنها مصرف کننده، بل 
صادر کنندۀ انرژی برق در منطقه، نیز خواهد بود.

اما مسووالن شرکت برشنا، تأکید دارند که تا مرحلۀ 
خودکفایی از برق آبی تولید داخلی، نیروگاه های 
برق دیزلی به حیث یک منبع ریزرفی در کشور، 
فوری  های  حالت  در  تنها  و  است  یک ضرورت 
حال  در  اما  بود؛  خواهد  استفاده  قابل  )اضطراری( 
حاضر، یگانه بدیل ارزان برای کاهش برق دیزلی، برق 

وارداتی است.   
هرچند گفته می شود، نبود امنیت و ثبات در افغانستان 
زمینه های سرمایه گذاری را در این کشور، با چالش 
رو به رو ساخته و دولتمردان نیز، همواره نبود امنیت 
را دلیل اجرایی نشدن طرح های کالن اقتصادی به ویژه 
در زمینه تولید انرژی عنوان می کنند، اما باورها بر این 
افغانستان  بین المللی  پیمانان  هم  و  حامیان  که  است 
اند که  برای ریشه کن کردن فقر و رشد  نیز نخواسته 
این  با  کنند.  بنیادی  کار  افغانستان،  اقتصادی  توسعۀ 
همه، هنوز فرصت هایی فراروی افغانستان باقی است 
انتظار آن می رود که مسووالن دولت، بیش از این  و 
فرصت ها را از دست ندهند و به کاهش وابستگی های 

این کشور بیاندیشند.

از  هرات  والیت  کشاورزی  ریاست  مسووالن 
افزایش تولیدات عسل در این والیت خبر می دهند. 
زنبورداری  بخش  مدیر  سادات،  محمدمیرویس 
ریاست کشاورزی هرات می گوید که سال گذشته 
تولیدات عسل در این والیت 20 هزار کیلوگرام بوده 
که سال جاری این رقم به 25 هزار کیلوگرام رسیده 

است.
آقای سادات آب  و هوای مناسب و افزایش فارم های 
زنبورداری را از جمله عوامل این افزایش عنوان کرد.
مدیر بخش زنبورداری ریاست کشاورزی هرات به 
سالم وطندار گفت که در حال حاضر نزدیک به 5 
هزار خانواده در 12 ولسوالی این والیت مصروف 

پرورش فارم های زنبورداری هستند.
سال  از  را  عسل  تولید  آن ها  که  می گوید  سادات 
1386 تنها با 10 کندو در یک فارم پژوهشی آغاز 
کردند و توانسته اند در مدت 8 سال این محصول را 

به تولید انبوه برسانند.
گذشته  سال های  به  نسبت  عسل  تولید  که  این  با 
و صاحبان  کشاورزان  از  اما شماری  یافته،  افزایش 
فارم های زنبورداری از نبود بازاری گرم برای فروش 

تولیدات شان شکایت دارند.

غالم سرور، صاحب یکی از فارم های زنبورداری ست 
که از هشت سال به این سو در این شغل مصروف 
کندوی   355 از  که  است  توانسته  امسال  او  است. 
زنبور، بیش از  1100 کیلوگرام عسل به دست آورد، 
بازار گرمی در هرات برای فروش  اما می گوید که 
وقت ها  بیشتر  و  نیست  زنبورداری اش  تولیدات 
نمی تواند حتا پولی را که برای سرمایه گذاری صرف 

کرده به دست آورد.
افغانستان  مواد غذایی، عسل  پژوهش گران  به گفتۀ 
نسبت به تولیدات عسل کشورهای دیگر به مراتب 
مرغوب تر است. هم اکنون بهای یک کیلوگرام عسل 
افغانی   1000 تا   800 از  هرات  بازار  در  خالص 

می رسد.

مقامات امنیتی در پی افزایش ناامنی ها در والیت های جنوبی 
تصمیم گرفت اند که زندانیان این مناطق به ویژه در والیت 

هلمند را به کابل انتقال دهند.
مقامات افغانستان با افزایش ناامنی ها، 150 زندانی خطرناک 
را از زندانی در والیت ناآرام هلمند به کابل منتقل خواهند 

کرد.
یک مقام دولتی گفت: این انتقال در حالی آخر هفته انجام 
خواهد شد که جنگجویان طالبان در هفته های اخیر موفق 

شدند با هماهنگی از دو زندان فرار کنند.
احتمالی  حمله  تکرار  خطر  و  ناامنی ها  افزایش  با  هم زمان 
تا  است  شده  موجب  زندانیان  دیگر  آزادی  برای  طالبان 

مقامات دولتی تصمیم انتقال زندانیان را بگیرند.
همچنین چند ماه پیش، افراد طالبان در یک حمله گروهی 

به زندان مرکزی والیت غزنی 350 زندانی را آزاد کردند.
در حملۀ طالبان به شهر کندز نیز دست کم 400 زندانی از 

زندان آزاد شدند. 
حضور  نیز  طالبان  گروه  اعضای  از  برخی  آنان،  میان  در 

داشتند. 

زندانیان هلمند به کابل افزایش تولیدات عسل در هرات
منتقل می شوند
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ورزش
پالتینی:

بهترین فرد برای ریاست فیفا هستم

فوتبال  ملی  تیم  افغانستان گفت: سرمربی جدید  فوتبال  فدراسیون  فنی  معاون 
افغانستان که یک هالندی است به زودی وارد کابل خواهد شد و کارش را آغاز 

می کند. 
یوسف کارگر سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان و معاون فنی فدراسیون 
فوتبال، عدم مدیریت و کسب نتایج ضعیف در مقدماتی جام جهانی 2018 را از 

مهم ترین دالیل برکناری »اسکلزیچ« از سمت مربی گری تیم ملی می داند.
در جریان  زودی  به  که  است  گفته  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی 
یک نشست خبری سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی خواهد شد.
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  از  گذشته  در  که  بازیکنانی  خصوص  در  کارگر 
خداحافظی کرده اند، گفت: تمامی مردم افغانستان به وضوح شاهد تاثیر منفی به 

خاطر عدم حضور این بازیکنان در تیم ملی فوتبال افغانستان بودند.
وی گفت: امیدوار است تا با تشکیل کادر فنی جدید این بازیکنان به تیم ملی 

اضافه شوند.

تیم  در  »اسکلزیچ«  عملکرد  از  انتقاد  با  کارگر 
عدم  »اسکلزیچ«  ضعف  گفت:  افغانستان  ملی 

مدیریتش بود.
ملی،  تیم  در  بازیکنان  انتخابات  افزود:  وی 
ملی  تیم  در  ملی  انگیزه  هیچ  و  بوده  سلیقه ای 

فوتبال افغانستان وجود نداشته است.
خاک  در  که  مربی  اینکه  به  اشاره  با  کارگر 
افغانستان حضور نداشته باشد چه طور می تواند 
تیم ملی را رهبری کند، گفت: »اسکلزیچ« حتی 
بازیکنان  بار  هر  و  نمی فهمد  را  بازیکنان  نام 
از  شناختی  هیچ  که  می کرد  دعوت  را  جدیدی 

این بازیکنان نداشت.
در  نیز  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  فنی  معاون 
گفت:  نیز  ملی  تیم  جدید  سرمربی  خصوص 
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان که یک 
هالندی است به زودی وارد کابل خواهد شد و 

کارش را آغاز می کند.
وی با اشاره به اینکه گفت وگوها هنوز ادامه دارد 
و مشخص نیست که چه زمانی این مربی هدایت 
تیم ملی را بر عهده خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در خصوص نام این مربی و 

سوابق کاریش  اطالعاتی در اختیار ندارد.
تیم ملی افغانستان ۱7 عقرب به تهران می رود

مرحله  در  کامبوج  با  دیدار  منظور  به  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  حال،  این  در 
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در تاریخ 17 عقرب وارد تهران می شود. 

علی عسکر کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با بیان اینکه اعضای تیم ملی 
4 روز قبل از برگزاری دیدار مقابل کامبوج وارد پایتخت ایران می شوند اعالم 

کرد که برای این بازی آمادگی الزم را داریم.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ششمین دیدار مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 

2018 روسیه، میزبان تیم ملی فوتبال کامبوج خواهد بود.
تهران  تختی  ورزشگاه  در  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  اعالم  بنابر  دیدار  این 

برگزار خواهد شد.

امکان پذیر  فصل  این  در  را  تیمش  برای  گانه  مونیخ کسب سه  بایرن  سرمربی 
دانست و اعالم کرد شکست فصل قبل بایرن برابر بارسلونا یکی از خاطرات 

شیرینش بوده است.
به  مختلفی  موضوعات  درباره  اسپورت   BEIN با  گفتگو  در  گواردیوال  پپ 
صحبت پرداخت. نمایش خوب بایرن مونیخ در این فصل باعث شد تا او پاسخ 
خبرنگاران را بدهد. بایرن این فصل هر 10 دیدارش در بوندسلیگا با برد به پایان 
رسانده است و در لیگ قهرمانان نیز از سه بازی، تنها یک دیدار را باخته است 

و هر دو دیدار را با برد پشت سر گذاشته است.
تاتنهام، تنها تیم در بین پنج لیگ برتر فوتبال جهان است که در فصل 1960، هر 
11 دیدار ابتدایی خود را با برد پشت سر گذاشته است و در صورتی که بایرن 
مونیخ بتواند برابر اینتراخت فرانکفورت به برتری برسد، به این رکورد که سال ها 

پیش بر جای مانده است، می رسد.
لیگ  قهرمان  هنوز  گفت:   فصل  این  در  تیمش  شرایط  درباره  گواردیوال  پپ 
نشده ایم و راهی طوالنی در پیش داریم ولی طبیعی است از نتایج تیم خوشحال 
نگران هستم که  تیمم هستم.  نگران غرور  اعتراف کنم  باید  این حال  با  باشم. 
بازیکنانم مغرور شوند و فصل را از دست بدهند. به همین خاطر باید بازی به 
بازی پیش برویم. این هفته برابر اینتراخت فرانکفورتا بازی داریم که از 15 دیدار 
اخیر خانگی اش تنها یک دیدار را باخته است و به هیچ وجه شکست دادن این 
تیم در خانه اش، کار آسانی نیست. هر روز باید به بازیکنانم یادآوری کنم که 
هنوز قهرمان لیگ نشده ایم و همچنین هنوز به قهرمانی در جام حذفی و لیگ 
قهرمانان نیز نرسیده ایم. آنها هر روز در روزنامه ها می خوانند که بایرن بهترین تیم 
است و بهترین بازی ها را انجام می دهد ولی در نظر بگیرید که هنوز اکتبر است 

و راه زیادی مانده تا بایرن به قهرمانی برسد.
گواردیوال در ادامه درباره بهترین خاطره خود در بایرن مونیخ، صحبت عجیبی 
را به زبان آورد و گفت:  یکی از بهترین لحظاتم به عنوان مربی بایرن، حذف 
مقابل بارسلونا بود. هواداران ما را تشویق کردند. آنها احمق نیستند. دیدند که 
پاپویچ،  باشگاه گذاشته اند. گرگ  این  پیراهن  برای  را  توان شان  تمام  بازیکنان، 
سرمربی موفق سن آنتونیو اسپرز روزی به من گفت موفقیت به زمان نیاز دارد. 

کاری که در حال انجام آن هستیم، در جریان است.
بازی روبن و  تاثیری روی  بازیکنان ستاره گفت: هیچ  تاثیرش روی  او درباره 
داگالس نداشته ام. همچنین هیچ تاثیری روی بازی دیگر بازیکنان ستاره تیم نیز 
نداشته ام. تاثیر من روی روبرت لواندوفسکی که در یک دیدار پنج گل به ثمر 

می رساند، چقدر است؟ قطعا هیچ.

بایرن مونیخ در سومین سال حضور گواردیوال در بایرن مونیخ در حالی در صدر 
ناکام مانده است. آنها در دو سال  جدول لیگ قرار دارد که در لیگ قهرمانان 
گذشته در لیگ قهرمانان به ترتیب با شکست برابر رئال مادرید و بارسلونا از 
رسیدن به دیدار نهایی بازماندند و این تیم نتوانسته به موفقیتی که یوپ هاینکس 
در قهرمانی در اروپا برای آنها به ارمغان آورد دست پیدا کند. در سومین سال 

حضور پپ در بایرن این تیم با صالبت بیشتری کار کرده است.
او درباره این موفقیت گفت: نباید خیلی زود از من توقع داشته باشید که بتوانم 
تیم را به قهرمانی برسانم. قطعا کار من در سال سوم راحت تر از سال اول است 
و اینجا بیشتر به موفقیت نزدیک هستم. نیاز به زمان داریم و فکر می کنم در این 

فصل نیاز داریم تا بتوانیم به قهرمانی در اروپا برسیم.

میشائیل پالتینی در واکنش به مصاحبه بالتر عنوان کرد بهترین گزینه 
برای ریاست فیفا است.

المللی  بین  فدراسیون  سابق  رییس  بالتر  سپ  گاردین،  گزارش  به 
قبلی  پست  به  دیگر  بار  فوریه  ماه  در  است  ممکن  که  فیفا  فوتبال 
خود برگردد در مصاحبه ای که با یک خبرگزاری روسی انجام داده 
بود عنوان کرد پالتینی عامل جنجال در فیفا بوده است و او فردی 

حسود است.
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  ها  صحبت  این  به  نیز  پالتینی  میشائیل 
حرف های بالتر را درک می کنم. می دانم او به خاطر چه چیزهایی این 
ها را بر زبان آورده است ولی با احترام تمام باید بگویم که مناسب 
ترین فرد برای ریاست فیفا هستم. حتی اگر نتوانم کمپین داشته باشم، 
و  آورم  می  به حساب  کاندید  یک  عنوان  به  را  کامل خود  طور  به 
مطمئن هستم می توانم در این نهاد تاثیرگزار باشم و باردیگر آرامش 
را به آن برگردانم. احساس یکی از شوالیه های قرون وسطی را دارم 
که در مقابل قلعه ای ایستاده است. می خواهم وارد شوم و فوتبال 
را بازگردانم اما به جای آن قیر داغ روی سرم می ریزند. کارنامه من 
در یوفا مشخص است: اینکه توانستیم لیگ قهرمانان را برای کشور 
بیاوریم و قوانین مالی ای که جلوی  نیز به ارمغان  های کوچک تر 
مقروض شدن باشگاه ها را گرفت. مردم می خواهند سد راه من شوند 
چون می دانند شانس باالیی برای رای آوردن دارم. می دانم که نمی 
نمی خواهند  ها  آن  باشد.  فوتبال  بازیکن سابق رییس  خواهند یک 
 360 که  هستم  کسی  من  اما  باشد.  ها  فوتبالیست  دست  در  فوتبال 
درجه حضور در فوتبال را تجربه کرده ام. من بازیکن، مربی تیم ملی 
کشورم، مدیر ورزشی باشگاه نانسی، مسئول سازمان دهی جام جهانی 
98 و حاال رییس مهم ترین کنفدراسیون فوتبال جهان هستم. این یک 

سفر طوالنی است که با صداقت به دست آمده است.
پالتینی در ادامه گفت: خوشحال شدم بالتر در صحبت هایش شفاف 
اندازه الزم کامل نیست.  به  او  سازی کرده است ولی صحبت های 
باید بگویم که آن ها بعد از 5 سال تصمیم گرفتند  اول از هر چیز 
که به قراری که گذاشته بودند احترام بگذارند. یوفا از این موضوع 
مالی خبر داشت و مبلغ ها از حساب رسمی فیفا منتقل شدند. همیشه 
اساس  بر  مالی  کاتنر مدیر  مارکوس  ام.  را رعایت کرده  فیفا  قوانین 
یک فاکتور قانونی این مبلغ را پرداخت کرد. به تئوری توطئه اعتقاد 
باید دریافت می کردم را خیلی دیر دریافت کردم  ندارم. مبلغی که 
اما اشتباه من این بود که گذاشتم زمان آن به درازا بکشد. به حرف 
های بالتر اعتماد داشتم و می دانستم که روزی طلب من پرداخت می 
شود. خوش شانس بودم که به آن پول نیاز نداشتم اما به این دلیل که 
نیاز مالی نداشتم، اینطور نبود که برای کارم حقوق پرداخت نشود. آن 
دو میلیون یورو معوقات من در 4 سال مشاوره برای رییس فیفا بوده 
است. بالتر آن قرارداد شفاهی را به من پیشنهاد کرد و پیشنهاد مالی 
مورد موافقت من بود. آیا کاری برای او انجام داده ام؟ بله. آیا قرارداد 

های شفاهی در سوئیس قانونی هستند؟ بله.
هیچ  در  آن  دلیل  که  است  فیفا  از  گزافی  دریافت  به  متهم  پالتینی 
خاطر  به  را  مبلغ  این  که  است  معتقد  او  البته  است.  نشده  ثبت  جا 
در  و  بوده  قانونی  کامال  و  است  کرده  دریافت  فیفا  از  مشاوره هایی 
زمان لنارت یوهانسون رخ داده است ، ولی اسناد صحت گفته پالتینی 
تاکنون ارائه نشده است و او متهم به دریافت مبلغی خارج از عرف از 

سوی فدراسیون بین المللی فو تبا ل فیفا است.
اینفالیتو، دبیر کل یوفا با حمایت از میشل پالتینی در جلسه  جیانی 
روز چهارشنبه گفت: محرومیت پالتینی به خاطر حضور در فیفا است 
و تنها از این نهاد محروم شده است و به هیچ وجه به یوفا ارتباطی 
ندارد. دلیلی هم ندارد که پالتینی از ریاست فیفا کناره گیری کند. ما 
اتهاماتی که به پالتینی وارد شده است  همه خواهان این هستیم که 
زیادی خواهد  یوفا تالش  اجرایی  کمیته   مبرا شود.  هر  چه  سریع تر 
کرد تا حقی که از پالتینی پایمال شده است را پس بگیرد. ما معتقد 
هستیم که در حق پالتینی اجحاف شده و محرومیت او هم آن هم 
از قبل  بین المللی فو تبا ل فیفا یک شوی  انتخابات فدراسیون  از  قبل 
بر نامه ریزی شده بود و پالتینی هیچ نقشی در آن ندارد. ما با قدرت 
کارها را در غیاب پالتینی جلو می بریم و امیدوار هستیم بعد از پایان 

این مدت او بار دیگر بر موقعیت خود وارد شود.

یک هالندی سرمربی تیم فوتبال افغانستان می شود

گواردیوال:

 شکست بایرن برابر بارسلونا یکی از خاطرات شیرینم بود
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را  مدارکی  و  اسناد  الجزیره  خبری  شبکه  تحقیقات  واحد 
از  را  تصویری  که  آورده  دست  به  دیگر  جاهای  و  میانمار  از 
سرکوب مردم روهینجا در این کشور افشا می کند و از کارهای 

مخفی دولت میانمار پرده برداشته است.
براساس گزارش دانشگاه حقوق ییل و محققان در ابتکار عمل 
بین المللی جنایت دولتی در دانشگاه کویین مری لندن، این اسناد 
به اضافه فایل هایی که توسط گروه مدافع حقوق بشر »تحکیم 
حقوق« تهیه شده، اسناد و مدارک مستحکمی را در خصوص 
نسل کشی مردم روهینجا به دست دولت میانمار نشان می دهد.

این اسناد از طریق »Document Cloud« در فرمت اصلی و 
با ترجمه های انگلیسی منتشر شده اند. ما تصمیم گرفته ایم تا به 
منظور حفاظت از هویت افراد به خاطر امنیتشان برخی از این 

اسناد را ویرایش کنیم.
میانمار  جمهوری  ریاست  دفتر  از  بارها  الجزیره  خبری  شبکه 
و سخنگویان دولت این کشور درخواست کرده تا در این باره 
اظهارنظر کنند اما هنوز هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است.

رفتار با مردم روهینجا سند دفتر کمیسیونر حقوق بشر سازمان 
ملل

الجزیره  خبری  شبکه  تحقیقات  واحد  دست  به  که  سند  این 
رسیده اسناد و مدارک معتبری را فراهم می کند که نشان می دهد 
خشونت های سال 2012 میالدی توسط پلیس و سرویس های 
امنیتی از پیش برنامه ریزی شده بودند. این سند همچنین حاکی 
و  شده  تجاوز  زنان  به  ناآرامی ها  این  از  پس  که  است  آن  از 

شکنجه های کیفری صورت گرفته است.
برکناری پزشکان بدون مرز

برای  را  جمهوری  ریاست  درخواست های  از  یکی  نامه  این 
برکناری پزشکان بدون مرز از عملیات ها در شمال استان راخین 
ثبت می کند. سازمان پزشکان بدون مرز به خاطر گزارش ارسال 
شده به وزارت بهداشت استان راخین در خصوص کشتار بیش 
از 50 تن از مردم روهینجا در روستای »دو چای آردان« از این 
کشور  وزیر  اختیار  در  که  نامه  این  شد.  گذاشته  کنار  عملیات 
میانمار قرار دارد، نشان می دهد که عالی رتبه ترین مقامات در 

نای پی داو مسوول این تصمیم بودند.
دستور سفر

یکی از نمونه های محدودیت های اعمال شده بر مسلمانان سفر 
کردن در جاده ای بین »تانگوپ« و«پانگون« است. به گفته پنی 
این  لندن  دانشگاه  در  دولتی«  »جنایت  عمل  ابتکار  از  اسمیت 

مدرکی از سیاست آپارتاید است.
کتاب راهنمای آموزشی ناساکا

 2008 تا   1993 سال های  بین  آموزشی  راهنمای  کتاب  این 
میالدی برای نیروی امنیتی مرزی یا »ناساکا« استفاده می شد و 
نخستین سند کتبی در خصوص سیاست های تبعیض نژادی علیه 
مدافع حقوق  گروه  توسط  و  می شود  محسوب  روهینجا  مردم 

بشر »تحکیم حقوق« در سال 2013 میالدی منتشر شد.
مطلب منتشر شده در فیس بوک سخنگوی ریاست جمهوری 

میانمار
این یک مطلب منتشر شده در صفحه فیس بوک است که توسط 
همو زاو، سخنگوی ریاست جمهوری میانمار همزمان با تشدید 
ناآرامی ها در استان راخین نوشته شد. رویدادهای توصیف شده 
به وقوع نپیوسته اند اما این مطلب برای ایجاد ترس گسترده و 

فراگیر نسبت به بروز یک حمله کافی بود.
درخواست ناسیونالیست های راخین به پارلمان میانمار )اصل 

نیست(
برای  را  خود  درخواست های  راخین  استان  ناسیونالیست های 
رشد و توسعه این استان به پارلمان میانمار ارائه می دهند. به زبان 
ساده مردم روهینجا به عنوان مهاجران غیرقانونی تلقی شده اند. 
این سند توسط شومن، رئیس پارلمان میانمار مشاهده و تایید 

شد.این سند نیز توسط گروه »تحکیم حقوق« تهیه شده است.
قطعنامه ها در نشست حزب »توسعه ناسیونالیست های راخین« 

که پیش از ناآرامی های اکتبر 2012 برگزار شد
این قطعنامه ها شامل درخواست ها برای کنترل نرخ زاد و ولد 
از واژه  تمام رسانه هایی است که  با  مردم روهینجا و مخالفت 
اعتراضات حمایت  این  از  بسیاری  استفاده می کنند.  »روهینجا« 

دولت مرکزی را به همراه داشته است.
برنامه اقدام راخین

به  حقوق«  »تحکیم  گروه  توسط  آمده  دست  به  محرمانه  سند 
برنامه های استان راخین برای رسیدگی و مدیریت جمعیت مردم 
روهینجا می پردازد. در حالی که این سند هنوز در مرحله پیش 
نویس است اما طرح های پیشنهادی شامل افزایش تالش ها برای 

نظارت و منزوی کردن جمعیت مردم روهینجا است.
میالدی   1988 قیام  اوج  در  که  میانمار  محرمانه  اسناد  از  یکی 
منتشر شد، حاضر شدن اطالعات نظامی را برای افراط کردن در 

فعالیت هایی که عموم را گیج می کند، نشان می دهد.
کابل آمریکایی ویکی لیکس

سال  در  که  می کند  فراهم  را  دولتی  اسناد  محرمانه  کابل  این 
ایجاد  بوداییان  و  مسلمانان  بین  را  شکاف هایی  میالدی   2005
کرده است. این سند را می توانید در وب سایت ویکی لیکس 

مشاهده کنید.
یادداشت ارائه شده به ریش سفیدان مسجد »تبلیغی جماعت«
این یادداشت که به صورت اختصاصی به دست واحد تحقیقات 
شبکه خبری الجزیره رسیده حاکی از آن است که مسلمانان از 
مسجد »تبلیغی جماعت« در یانگون قصد دارند آشوب و تجاوز 
بیندازند.  بوداییان  گردن  را  تقصیرها  سپس  و  انداخته  راه  به 
سر وزیر دولت این یادداشت را امضا کرده و آن را به مدیران 
شهرستان یانگون ارسال کرده است. اما هیچ شورشی رخ نداد 

وما این سند را به دست ریش سفیدان این مسجد رساندیم.

اسناد و مدارک
 نسل کشی مسلمانان  در میانمار

امضای قراردادهای میلیاردی و »غیرمنتظره« میان آلمان و چین
یکدیگر  با  میلیاردی  قراردادهای  آلمان  و  چین 
امضا کردند. صدراعظم آلمان و نخست وزیر چین 
در یک نشست خبری هم چنین نگرانی ها در باره 
کم رنگ شدن نقش آلمان به عنوان شریک تجاری 

اصلی چین در اتحادیه اروپا را بی مورد دانستند.
سفر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، به کشور چین 
با امضای قراردادهای کالن اقتصادی میان  همراه 
دو کشور بوده است. شرکت ایرباس 130 فروند 
هواپیمای مسافربری به ارزش 17 میلیارد دالر به 
چین خواهد فروخت. یک مقام دولتی چین این 
قرارداد را »یکی از بزرگترین« قراردادهایی خوانده 

که چین تا کنون به امضا رسانده است.
و   A320 نوع  از  هواپیماها  این  از  فروند   100
کمپانی  هستند.   A330 نوع  از  دیگر  فروند   30
ایرباس در شهر تیانجین چین، دارای یک کارخانه 
مونتاژ است. رقیب اصلی ایرباس در چین کمپانی 
آمریکایی بوئینگ است و هر دو سرسختانه برای 

تصاحب بازار سودآور چین رقابت دارند.
کمپانی آلمانی »فویت« )Voith( نیز برای اجرای 
چینی  عمرانی  یک شرکت  با  مشترک  پروژه های 

توافق هایی انجام داده است.
دفتر  که  فویت  کمپانی  دویچه وله،  گزارش  به 
مرکزی آن در شهر هایدن هایم قرار دارد، در زمینه 
ساخت و توسعه فناوری در عرصه های انرژی، گاز 
فعالیت  نقل  و  و حمل  مواد خام  کاغذ،  نفت،  و 

می کند.
لی  و  مرکل  آنگال  حضور  در  قراردادها  این 
جدا  شدند.  امضا  چین  نخست وزیر  کچیانگ، 
نکته قابل  قراردادها  این  اقتصادی کالن  ارزش  از 
اهمیتی که در امضای این اسناد جلب نظر می کند 
حصول  انتظار  سفر  این  در  اصوال  که  است  این 

چنین توافق هایی نمی رفت.
با یکدیگر  آلمان و نخست وزیر چین  صدراعظم 
میان  اقتصادی  همکاری های  گسترش  مورد  در 
بورس  بازارهای  همکاری  جمله  از  کشور  دو 
»مشارکت  ایجاد  برای  شانگهای  و  فرانکفورت 

انتفاعی« به توافق رسیدند.
اطمینان خاطر

مرکل و لی کچیانگ در یک نشست خبری مشترک 
به  آلمان  نقش  شدن  کم رنگ  مورد  در  نگرانی ها 

اتحادیه  در  چین  اصلی  تجاری  شریک  عنوان 
اروپا را بی مورد دانستند. صدراعظم آلمان در یک 
نشست خبری مشترک بر وجهه بسیار خوبی که 

کشورش در چین دارد، تأکید کرد.
چین  جمهور  رییس  جینپینگ،  شی  تازگی  به 
مورد  انگلیس  به  سفری  در  همسرش  همراه  به 
استقبال اعضای خانواده سلطنتی و وزیران دولت 

این کشور قرار گرفت.
تفاهم نامه های  انگلیس  و  چین  سفر  این  در 
رساند.  امضا  به  یکدیگر  با  را  کالنی  اقتصادی 
چین همچنین برای مشارک در ساخت نیروگاهی 
آمادگی  اعالم  بریتانیا  غربی  جنوب  در  هسته ای 
کرده و گفت که یک سوم هزینه ساخت را که بالغ 

بر 6 میلیارد پوند می شود، تقبل می کند.
با آنگال مرکل گفت که چین قصد  لی در دیدار 
ندارد، وارد یک »رقابت ظاهری« شود بلکه مسئله 
جدید  فرصت های  کشف  تنها  کشور  این  برای 

همکاری است.
اروپا  و  میان چین  تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد یک 
از دیگر موضوعاتی بود که مرکل و لی که چیانگ 
در باره آن با یکدیگر صحبت کردند. صدراعظم 
»بسیار  تصویب  از  کشور  این  که  گفت  آلمان 
سریع« توافق نامه سرمایه گذاری میان اتحادیه اروپا 
و چین حمایت کامل خواهد کرد چرا که چنین 
توافق نامه ای پیش شرط انجام بررسی ها و سنجش 

امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری است.
نخست وزیر چین نیز در مقابل گفت که این کشور 
زمینه های صنعتی و  به همکاری های گسترده در 

انفورماتیک تمایل شدیدی دارد.
در کنار مسائل اقتصادی چین و آلمان از همکاری 
حل  در  راهکاری  یافتن  برای  سیاسی  تنگاتنگ 
سازمان  که چیانگ  لی  دادند.  خبر  سوریه  بحران 
این  حل  برای  مناسب  ابزاری  را  متحد  ملل 
بحران خواند و وعده داد که کشورش کمک های 
که  منطقه  کشورهای  به  را  بیشتری  بشردوستانه 
اختصاص  شده اند،  سوری  پناهجویان  پذیرای 

خواهند داد.
چین یکی از کشورهای شرکت کننده در نشست 

سوریه در وین است.

جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت زراعت آبیاری و مالداری

ریاست زراعت آبیاری و مالداری والیت پنجشیر
)850000( هشت  مبلغ  که  زعفران  پیاز  کیلو  موضوع خریداری)۳۴00(  زعفران  بینظیر  شرکت 
صد و پنجاه هزار افغانی )۱0( پایه ماشین خشک کن برقی زعفران مبلغ )65000( شصت وپنج 
هزار افغانی بسته های زراعتی مبلغ )۱۹500( نزده هزار و پنجصد افغانی که مجموعا سه قلم به 
مبلغ )۹۳۴500(نهصدوسی وچهارهزاروپنجصد افغانی میشود در اثر روش تدارکات باز داوطلبی 
آفر  های سربسته وارزیابی مالکی تخنیکی تائید هیئت تدارکاتی که نظر به حکم شماره )2۴۱6( 
مورخ ۱۳۹۴/07/۱5 و همچنان حکم شماره )286۴( مورخ ۱۳۹۴/07/20 مقام والیت با ایشان 
عقد قرار داد صورت گیرد. موضوع جهت آگاهی به شرکت ها و اشتراک کننده ها رسانیده شد.

با احترام


