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افغانستان در نبوِد ساختار ملی، 
سیاست ملی  و زعامت ملی
به این وضعیت ُافتاده است

وزیر اطالعات و ارتباطات نیپال اعالم کرد دولت سفر 
کشورهای جنگزده  به  کار  برای  کشور  این  شهروندان 

افغانستان ،سوریه ،عراق و لیبی را ممنوع کرده است .
افزود:شورای  گفت وگویی  در  جمعه  روز  رای  شردان 
وزیران این کشور برای حفظ امنیت شهروندانش، این 

تصمیم را گرفته است .
پیش از این، دولت نیپال در سال 2011 به طور موقت 

محدودیت سفر اتباع این...               دامه صفحه 6

د افغانستان ختیځ کونړ والیت چارواکي وايي 

په  ته څېرمه د رسکاڼو ولسوالۍ  ډیورنډ کرښې 

ګالپړۍ کې له پرونه افغان او پاکستاين طالبان 

رسه کېوتيل لس افغان طالبان او دوه پاکستاين 

طالبان ›وژل‹ شوي دي.

د کونړ د پولیسو مرش مل پاسوال عبدالحبیب 

افغان طالبانو لس  له  اوسه  تر  وايي  سید خېل 

کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، نوموړی 

وژل  کسان  دوه  هم  طالبانو  پاکستاين  له  وايي 

شوی.

ښاغلی سید خېل وايي اوه نور پاکستاين طالبان 

هغه وخت يب پیلوټه الوتکې په نښه کړل، چې 

د  ملګرو  خپلو  د  نه  ولسوالۍ  پورې  الل  له 

مرستې لپاره راتلل.

تر اوسه افغان طالبانو ددغو نښتو په اړه څه نه 

دي ویيل.

داعش  ولسوالۍ  کوټ  په  ننګرهار  د  خوا،  بل 

پر  پولیسو  سیمیزو  او  پاڅونوالو  د  وسلوالو 

پوستو او کورونو بریدونه کړي.

خوګیاڼی  الله  عطاء  ویاند  وايل  د  ننګرهار  د 

وايي شاوخوا دوولسو ملکي کسانو ته د مرګ 

وژل  هم  وسلوال  داعش  ګڼ  ترڅنګ  ژوبلې 

شوي، چې دی يې شمېر دېرش کسه ښيي.

ته هم  پاڅونوالو  او  پولیسو  ځايي خلک وايي 

مرګ ژوبله اوښتې خو شمېر يې نه دی مالوم.

اړه  په  جګړې  ددغې  وسلوالو  داعش  اوسه  تر 

څه نه دي ویيل.

از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود
شـماری بـه ایـن بـاور انـد کـه کشـور بـا وجـود مشـکالتی کـه زادۀ شـرایط 
خـودش می باشـد، هرچنـد آهسـته و کوتـاه، به گونه یـی در یک جادۀ توسـعه و 
ثبـات گام برمـی دارد و در ایـن راسـتا، ادامـۀ حمایـِت جامعۀ جهانی تـا امضای 
تفاهم نامه هـا و چشـم انداز پروژه هـای اقتصـادی و حتـا تکمیـل نصـاب دولـت 

را نیـز پـس از دو سـال مثـال می زننـد.
در یـک نـگاه خوش بینانه، تردیدی نیسـت که این و بسـیاری دیگـر، فکتورهایی 
از توسـعه می باشـند؛ امـا در نبـود یـک نظـام مطلـوب و ثبـاِت سیاسـی، ایـن 
کارکردهـا بـه گسسـت هایی برمی خورند کـه در نهایت نه به توسـعه می انجامند 
و نـه هـم به ثبات می رسـند. نمونه هـای فراواِن ایـن گسسـت ها و دورِ باطِل آن 
را در نظام های گذشـته که دسـتاوردهایی متناسـب به زمان و شـرایط خودشـان 

را نیـز داشـته اند، به خوبـی می توانیـم دریابیم. 
در روشـن ترین مثـال آن، در نظـام 13سـالۀ آقـای کـرزی با وجـود حمایت های 
بی سـابقۀ جامعـۀ جهانـی و دسـت آوردهای ناشـی از آن، سـرانجام نه کشـور به 
توسـعه رسـید و نـه هــم به ثبـات دسـت یافت، کمـا این کـه اصل نظـام، خود 
بـه بن بسـت رسـید و کشـور بـه بحـران رفـت و تا هنـوز مردم و کشـور تـاواِن 

آن را می پردازنـد. 
بـا ایـن تـذکار، نظـام موجـود نیز حد اقل از سـه مشـکل اساسـِی نبودِ سـاختار 
ملـی، سیاسـِت ملـی و زعامـِت ملـی رنـج می بـرد و ایـن سـه نقیصـۀ بـزرگ 
هم اکنـون مشـروعیت و مقبولیـِت نظـام را به گونۀ جدی زیر سـوال برده اسـت 
کـه اگـر چاره یـی سـنجیده نشـود، نـه تنها گـذار بـه توسـعه ناممکن اسـت که 

حتـا سـایر سـتون های نظـام و شـیرازۀ کشـور فـرو خواهند پاشـید. 
مگـر نظـامِ امـروز از چـه ویژه گی هـای بهتـری برخوردار اسـت که بـه وضعیتی 

بدتـر از نظـامِ قبـل و در زمـاِن کمتـر از آن مواجه نگردد؟ 
آیـا می شـود در ایـن عصـر آگاهـی، اطالعـات و بـا شـعور بلند سیاسـی نسـل 
جـوان کشـور، دولت مـردان موفـق شـوند در یـک جادۀ کامـاًل یک طرفـه، اصل 
انتخابـات و دسـتیابی بـه قـدرِت ملـی را یک سـره َدور بزننـد و در یـک فسـاد 

کالن سیاسـی، هژمونـی خـود را تحمیـل نمایند؟ 
در یـک مختصـر، افغانسـتان دوره های نظام های تک محورِ شـاهی را پشـِت سـر 
گذاشـت کـه در فرجـام سـه دهه تالطـم، جنگ و مصائـب را نیز بـا قربانی های 
بی شـمار بـه دنبـال داشـت. بـه بن بسـت رسـیدِن نظـام ریاسـتِی آقای کـرزی و 
بحـران ناشـی از آن کـه تـا امـروز دامن گیـر کشـور می باشـد، پیش چشـماِن ما 

دارد.  قرار 
رهبـری و مدیریِت دوسـالۀ به اصطـالح حکومت وحدت ملی تا هنوز متأسـفانه 
آزمایشـی نـاکام بـوده اسـت کـه اگـر گذشـت مـردم و میانجی گری آقـای جان 
کـری در میـان نمی بـود، بـا همیـن فیگورهایی کـه هرروز مـردم تلخـی کارکردِ 

آن را بـه جـان می خرنـد، قطعـًا امکاِن دوسـاله شـدن را هم نمی داشـت.
وضعیـت امـروز و عقب گردهایـی کـه همه شـاهد آنیـم، درک و تـالش جمعِی 
همـۀ نخبـگاِن تحول خـواه، دلسـوز، متعهـد و پـاک را می طلبـد تـا اندیشـه یی 
توافق نامـه کـه  اساسـی مطابـق  تغییـرات و اصالحـاِت  بـدون  ایـن  نمـود، و 
کمتریـن حاصـِل میلیون هـا رای مـردم می باشـد ممکـن نیسـت، تـا بـه همـان 
سـه اصـل ایجاد سـاختار ملی، سیاسـت ملـی و زعامـِت ملی پرداخـت و با این 
نـگاه بـه امـر مقـدِس ایجـاد قـدرِت ملـی در کشـور موفـق شـد و از دور باطل 

ناکامی هـای مزمـِن تاریخـی افغانسـتان بیـرون گردیـد. 

سفر اتباع نیپال 
به افغانستان ممنوع شد

›کونړ کې افغان او پاکستاين طالبان 

رسه کېوتيل‹
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جامۀ برازندۀ پارسايان، كه نمي توان بهايي بر آن نهاد، از تار و پوِد 
جان است.

كريستین بوبن

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               
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چنـد است؟



اصلِی  شاخۀ  رهبر  حکمتیار  گلبدین  پیوستن 
هنوز  این که  مثل  روند صلح  به  اسالمی  حزب 
مسیر  این  در  و  نیافته  تحقق  عملی  شکِل  به 
در  است.  کرده  بروز  موانعی  و  مشکالت 
شرط های  با  حزب  این  هیأِت  مورد،  تازه ترین 
دیگری وارد کابل شده و دربارۀ آن ها با مقام های 
افغانستان گفت وگو کرده است. ریاست  دولت 
جمهوری افغانستان در واکنش به شرط های تازۀ 
این  با  قبلی  توافق نامۀ  که  گفته  حکمتیار  آقای 
حزب نهایی شده و جایی برای شرط های تازه 

باقی نمانده است.  
آقای حکمتیار از چند سال به این طرف در کنار 
نیروهای  و  دولت  با  جنگ  به  همچنان  این که 
هم  را  تالش هایی  می دهد،  ادامه  خارجی 
دولت  با  سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  برای 

کرده  آغاز  افغانستان 
تالش ها  این  است. 
با  پیشین،  دولِت  از 
و  حضور  به  توجه 
حزب  اعضای  نفوذ 
جمهورِی  رییس  بر 
و  شده  آغاز  پیشین، 
با  آن هم  و  امروز  تا 
و  حضور  به  توجه 
نفوذ سراِن این حزب 
پایگاه  دو  کنارِ  در 
افغانستان  در  قدرت 

ادامه دارد. 
آقای حکمتیار هرازگاهی که احساس کرده ادامۀ 
به صدا  را  طبِل صلح  نیست،  او  نفع  به  جنگ 
درآورده، بدون این که واقعًا در این عرصه یک 
گامِ مثبت و واقعی برداشته باشد. پیش شرط های 
گفت وگوهای  از  پس  که  نیز  حزب  این  تازۀ 
صلح  توافق نامۀ  مسودۀ  تدوین  به  که  طوالنی 
آقای  نیست.  دل چسپی  از  خالی  انجامید، 
سه  به  خود،  تازۀ  پیش شرط های  در  حکمتیار 
مورد دیگر نیز اشاره کرده که باید در توافق نامۀ 

صلح گنجانده شوند:
1( لغو پیمان امنیتی با امریکا؛

2( تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی 
از کشور؛

دولت جمهوری  نامِ  از  توافق نامه  امضای  و 3( 
دولت  نه  و  حزب  این  با  افغانستان  اسالمی 

وحدت ملی.
 این ها شروط تازۀ آقای حکمتیار برای پیوستن 

به روند صلح اند. اما سوال این جاست که این 
پیش شرط ها چه قدر واقع بینانه می توانند باشند و 
توافق  پیش شرط ها  این  پذیرِش  با  به راستی  آیا 

نهایی با این حزب حاصل می شود و یا خیر؟ 
به نظر می رسد که آقای حکمتیار قیمِت واقعِی 
فراموش  افغانستان  سیاسِت  بازار  در  را  خود 
دهۀ  در  که  می کند  فکر  هنوز  و  است  کرده 
هفتاد به سر می برد  که دولت نوپای اسالمی در 
وضعیت بحرانی در دام هایی که برای آن چیده 
اند، گرفتار است. آقای حکمتیار و اطرافیاِن او 
به فضای  بار هم که شده سری  برای یک  حتا 
مجازی و غیرمجازِی جامعۀ افغانستان نزده اند 
که بدانند موقعیت و وزِن این حزب در داخل و 
بیرون از افغانستان چگونه است. آقای حکمتیار 
و اطرافیاِن او دچار این توهم شده اند که هنوز 

می توانند همان نقش تعیین کننده یی را که در دهۀ 
هفتاد در معادالت سیاسِی کشور بازی می کردند، 

همچنان برای خود حفظ کنند.  
نگاهِ  حکمتیار  آقای  تازۀ  های  پیش شرط 
غیرواقع بینانۀ این حزب را به مسایل کشور نشان 
می دهد. شاید افغانستان هنوز دچار بحران های 
امنیتی و سیاسی باشد، ولی هرگز این بحران ها 
در  کشور  این  که  نمی تواند  بوده  آن  معنای  به 
حاال  دارد.  قرار  هفتاد  دهۀ  اسف بارِ  وضعیت 
همۀ  وجود  با  افغانستان  جایگاه  و  موقعیت 
مشکالت، با دهۀ هفتاد قابل مقایسه نیست و اگر 
کسی این واقعیت را دیده نمی تواند، به معنای 
آن است که از چرخۀ زمان به بیرون پرتاب شده 

است.
از  درستی  تحلیل  آن که  بدون  حکمتیار  آقای   
افغانستان  باشد، تالش دارد که  وضعیت داشته 
به  آن گاه  و  سازد  هفتاد  دهۀ  وارد  نخست  را 

امتیازگیری برای خود و اطرافیاِن خود اقدام کند. 
پیش شرط هایی را که آقای حکمتیار برای پیوستِن 
نیستند  ارایه کرده، مسایلی  به روند صلح  خود 
که دولت در مورد آن ها بتواند تصمیم گیری کند. 
افغانستان،  در  خارجی  نظامیان  نبودِن  و  بودن 
نیست؛  سازمان  و  دولت  حزب،  یک  خواست 
این را آقای حکمتیار و اطرافیاِن او باید به خوبی 
با  را  افغانستان  منافِع  فعلی،  کنند. شرایط  درک 
جامعۀ جهانی گره زده و این کشور را به دلیل 
تعهد دوجانبه در رسیدن به صلح و دموکراسی 

کمک می کنند. 
دولت افغانستان با وجود همۀ اشکاالتی که برآن 
وارد است، نه یک دولِت تمامیت خواه از تیپ 
دولت های خودکامۀ پیش از تحوالت پانزده سال 
اخیر است و نه از تیپ دولت هایی که قادراند 
را  سیاسی  کالِن  تصمیم های 
که به سرنوشت جمعِی مردم 
و  حضور  بدون  دارند،  ربط 
وقتی  بگیرند.  آن ها  مشورۀ 
بحث پیوستن حزب اسالمی 
حکمتیار  آقای  رهبری  به 
شد،  مطرح  صلح  روند  به 
رسانه های  و  مجازی  فضای 
کشور پُر شدند از نوشته ها و 
به  نسبت  انتقادی  پست های 

این تصمیم. 
این فضا آن گونه که برخی از 
آقای  پروپاقرِص  طرف داراِن 
حکمتیار تعبیر کردند، از سوی یک جناح، حزب 
و یا گروه سیاسی و غیرسیاسی علیه این حزب 
مطالباِت  بطن  از  فضا  این  بلکه  نخورد؛  رقم 
و  مجازی  فضای  و  آمد  بیرون  مردم  جمعِی 
پذیرِش  دیگر،  از سوی  انباشت.  را  غیرمجازی 
صورت  هیچ  به  اسالمی  حزب  پیش شرط های 
اگر  پیش شرط ها  این  نمی رسد.  نظر  به  منطقی 
افغانستان،  وضعیت  به  توجه  با  شوند،  پذیرفته 
این کشور را عماًل وارد یک بحراِن خطرناک و 
تازه خواهد کرد که به هیچ صورت مهارِ آن به 
وسیلۀ نیروهای موجود امکان پذیر نخواهد بود. 
افغانستان عماًل از مناسبات سال های دهۀ هفتاد 
یا  و  سیاسی  حزِب  و  گروه  هر  و  کرده  عبور 
غیرسیاسی یی که می خواهد با دولت وارد تعامل 
را  سیاسی  و  تاریخی  ظرافِت  این  باید  شود، 
نخست به درستی شناسایی کند و بعد با توجه به 
دیدگاه ها و امکانات خود، با آن برخورد نماید. 

2 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

نـــرخ
آقای حکمتیار 

چنــد است؟

 

در  ملـل،  سـازمان  در  افغانسـتان  نماینـدۀ  صیقـل،  محمـود 
واپسـین سـخنرانی خـود، بـر عـزمِ افغانسـتان به شـکایت از 
پاکسـتان در سـازمان ملـل تأکیـد کـرده اسـت. او  در ایـن 
سـخنرانی گفتـه کـه طـی پانزده سـال اخیـر، تعداد زیـادی از 
رهبـراِن گروه هـای »تروریسـتی«، بـه شـمول اسـامه بـن الدن 
رهبـر شـبکۀ القاعـده، مالعمـر و مالاختـر منصـور رهبـراِن 
گـروه طالبـان، در پاکسـتان به سـر بـرده و در همان جـا جـان 
داده انـد و حمایـِت پاکسـتان از تروریسـتان و پنـاه دادن بـه 
آن هـا، »نقـض آشـکار حاکمیـِت کشـورهای دیگـر از سـوی 
پاکسـتان« و تخطـی روشـن از قطعنامه هـای 13۷3 و 22۵۵ 
شـورای امنیـت در رابطـه بـا رژیِم تعزیـرات در برابـر طالبان 
بـه شـمار مـی رود.« او با این سـخنان، خواسـتار عملی شـدِن 
بـا  مبـارزه  در  ملـل  سـازمان  قطعنامه هـای  مفـرداِت  همـۀ 

شد. تروریسـم 
 اظهـارت نماینـدۀ افغانسـتان در سـازمان ملل متحـد درحالی 
صـورت می گیـرد کـه چندمـاه پیـش رییس جمهـور غنـی در 
نشسـتی در پارلمـان افغانسـتان، پاکسـتان را بـه شـکایت در 
سـازماِن ملـل تهدیـد کـرد و گفـت کـه یکـی از گزینه هـای 
افغانسـتان در برابر پاکسـتان، شـکایت از آن کشور در سازمان 

اسـت. ملل 
 افغانسـتان سال هاسـت کـه قربانـِی سیاسـِت خارجـی و ملِی 
پاکسـتان اسـت و آن کشـور از تروریسـم و گروه های افراطی 
بـه عنـوان گزینه هایـی بـرای تطبیـِق سیاسـِت خارجـی اش 
بـا تجـاوز  افغانسـتان  اخیـر،  اسـتفاده می کنـد. در دو دهـۀ 
مسـتقیِم پاکسـتان مواجـه بـوده و طـی ایـن بیسـت سـال، از 
طالبـان و القاعـده بـه عنـوان ابـزارِ این تجـاوز اسـتفاده کرده 

ست.  ا
حداقـل نزدیـک بـه یـک دهه اسـت که دولـت افغانسـتان از 
هـر تریبیـون و فرصتـی، از طـرِف رسـانه ها و روزنامه نگاران 
مـورد توصیـه قـرار می گیـرد کـه در صـورِت عـدم تغییـِر 
سیاسـِت پاکسـتان در اسـتفاده از »تروریسـتان« بـرای تطبیـِق 
سیاسـت خارجـی اش و ادامـۀ جنـگ در افعانسـتان، بایـد از 
ایـن کشـور بـه سـازمان ملـل شـکایت کنـد. آقای کـرزی اما 
بارهـا ایـن فرصـت را بـه بـاد داد و حتـا یـک بار هـم تهدید 
بـه ایـن گزینـه نکـرد. ولـی در دولت وحـدِت ملی سـرانجام 
ایـن تهدیـد از جانـب رییس جمهـور صورت گرفـت و حاال 
نمایندۀ افغانسـتان در سـازمان ملل گفته اسـت که افغانسـتان 
گزینه یـی جـز ارجـاِع قضیه بـه شـورای امنیت ملـِل متحد و 

اتخـاذ اقدامـاِت جـدِی دیپلماتیـک ندارد.
 ایـن اعتـراض درحالی صـورت می گیرد که پاکسـتان با عمل 
نکـردن بـه تعهداتـش، باعـث ُکــندِی روند صلح و نشسـِت 
چهارجانبـه بـرای افغانسـتان شـده اسـت. بی نتیجـه مانـدِن 
نشسـِت چهارجانبـه و ادامـۀ دورویـی در سیاسـِت پاکسـتان 
و عـدم پرداختـن بـه تعهـدات، ایـن کشـور را در وضعیـِت 
متفاوت تـری قـرار داده اسـت. امـا حاال این افغانسـتان اسـت 
کـه از ایـن فرصت هـا بـه عنـواِن فرصـِت اسـتثنایی اسـتفاده 
می کنـد و متحـداِن پاکسـتان را وادار بـه نگاهی دیگر نسـبت 

بـه سیاسـت های ایـن کشـور می گردانـد. 
ولـی دیپلماسـی افغانسـتان در ایـن خصـوص، بسـیار فعـال 
نیسـت و ایـن بـارِ نخسـت اسـت کـه نماینـدۀ افغانسـتان در 
سـازمان ملل دسـت بـه چنیـن اظهاراتـی می زند. مسـلمًا اگر 
دولـِت افغانسـتان به خصـوص ریاسـت جمهـوری می خواهد 
که فشـارها بر پاکسـتان بیشـتر شـود، باید به شـکایت از این 

کشـور در سـازمان ملـل اقـدام کند. 
انتقـاد از پاکسـتان را فقـط  افغانسـتان  در گذشـته، رهبـراِن 
خـوراِک داخلـِی مـردم و رسـانه ها سـاخته بودنـد و هیـچ گاه 
در سـطِح بین الملـل از پاکسـتان بـه گونـۀ رسـمی شـکایت 
و  آسـیا  قلـب  نشسـت های  در  حتـا  چنان کـه  نکرده انـد؛ 
چهارجانبـه، سـندی بـرای مالمـت کـردِن پاکسـتان از جانب 
افغانسـتان ارایـه نشـده اسـت. بـه هـر صـورت، حـاال مـردم 
افغانسـتان انتظـار دارند که دولت، سیاسـتی عملـی را در برابِر 
پاکسـتان در سـطح چانه زنی هـای بین المللـی در پیـش گیـرد 
و تنهـا و مهم تریـن گزینـه کـه شـکایت از این کشـور اسـت 
را مطرح کنــد تا پاکسـتان از سیاسـت های اسـتیالگرایانه اش 
عقـب بکشـد و بـه مـوازات آن، تغییراتـی در سیاسـِت برخی 
کشـورهای جهـان نیـز به وجـود بیاید تـا این گونـه دروازه یی 

بـه صـوی صلـح و ثبات در افغانسـتان گشـوده شـود. 

افغانستان
 باید در عمل ثابت کند

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1808    شنبه        5 سرطان /      تیر       y    1395   20  رمضان ا لمبارک  y 1437   25 جو ن    2016

بـه نظـر می رسـد كـه آقـای حکمتیـار قیمـِت واقعـِی خـود را در بـازار سیاسـِت 
افغانسـتان فرامـوش كـرده اسـت و هنـوز فکـر می كنـد كـه در دهـۀ هفتـاد 
به سـر می بـرد  كـه دولـت نوپای اسـامی در وضعیـت بحرانـی در دام هايی كه 
بـرای آن چیـده اند، گرفتار اسـت. آقـای حکمتیار و اطرافیـاِن او حتا برای يک 
بـار هـم كه شـده سـری به فضای مجـازی و غیرمجـازِی جامعۀ افغانسـتان نزده 
انـد كـه بداننـد موقعیـت و وزِن ايـن حـزب در داخـل و بیـرون از افغانسـتان 

چگونه اسـت



محمــود صیقــل، نماینــدۀ افغانســتان در ســازمان ملــل 
ــزده  ــی پان ــه ط ــه ک ــود گفت ــر خ ــخنرانی اخی در س
ــران گروه هــای  ــادی از رهب ســال گذشــته، تعــداد زی
»تروریســتی«، بــه شــمول اســامه بــن الدن رهبــر 
ــور  ــر منص ــال اخت ــر و م ــال عم ــده، م ــبکۀ القاع ش
رهبــران گــروه طالبــان، در پاکســتان بســر بــرده و در 

ــد. ــان داده ان ــا ج همان ج
ــای  ــتان پناهگاه ه ــور پاکس ــه کش ــده ک ــی ش او مدع
اســالم آباد  ایــن کار  و  اســت  تروریســتان  امــن 
نقــض آشــکار حاکمیــت کشــورهای دیگــر را از 
ــن  ــی روش ــازد و تخط ــت می س ــتان ثاب ــوی پاکس س
امنیــت  شــورای   22۵۵ و   13۷3 قطع نامه هــای  از 
ــه  ــان ب ــر طالب ــرات در براب ــم تعزی ــه رژی در رابطــه ب

ــی رود. ــمار م ش
آقــای صیقــل افــزود: بــه بــاور افغانســتان نیــاز فــوری 
موجــود  قطع نامه هــای  درســت  اجــرای  بــرای 
شــورای امنیــت ملــل متحــد در رابطــه بــه مبــارزه بــا 

ــود دارد. ــم وج تروریس
او بــا اشــاره بــه ســخنرانی مــاه ابریــل رییس جمهــور 
ــی  ــور غن ــه رییس جمه ــت ک ــان گف ــی در پارلم غن
ــت  ــر در سیاس ــدم تغیی ــی ع ــود در صورت ــه ب گفت
ــای  ــام جنگ ه ــرای انج ــتان« ب ــتفاده از »تروریس اس
نیابتــی، افغانســتان گزینه یــی جــز ارجــاع قضیــه 
ــات  ــل متحــد و اتخــاذ اقدام ــت مل ــه شــورای امنی ب

ــت. ــد داش ــک نخواه ــدی دیپلوماتی ج
آقــای صیقــل پاکســتان را متهــم کــرده کــه بــا 
ــد  ــدی رون ــث کن ــش باع ــه تعهدات ــردن ب عمل نک
صلــح شــده و افــزوده اســت: »در مقابــل رفتــار غیــر 

مســووالنۀ یــک کشــور خــاص، ســایر اعضــاء گــروه 
ــده  ــام ش ــدات انج ــه تعه ــه ب ــی چهارجانب هم آهنگ
پابنــد بــوده و حتــا بــه آن جامــۀ عمــل پوشــانده اند.«
در  منصــور  مــال  کشته شــدن  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــت:  ــزوده اس ــتان، اف ــی در پاکس ــۀ هوای ــک حمل ی
»پاســپورت پاکســتانی موصــوف بــا اســم جعلــی، کــه 
ــای  ــق میدان ه ــار از طری ــتفاده از آن چندین ب ــا اس ب
ــت  ــز به دس ــود، نی ــرده ب ــفر ک ــتان س ــی پاکس هوای

ــد.« آم
ــی  ــکار، دوروی ــازی ان ــه ب ــزوده ک ــل اف ــای صیق آق
ــه دارد.  ــان ادام ــتان هم چن ــردن افغانس ــت ک و مالم
بــرای موفقیــت در جنــگ بــا تروریســم بایــد بــه ایــن 

ــان گذاشــته شــود. ــازی نقطــۀ پای ب
نماینــدۀ افغانســتان افــزوده کــه امیــدوار اســت صدای 
عقالنیــت افغانســتان شــنیده شــود، در غیــر آن، پیــام 
ــد؛  ــتباه نکنی ــت: »اش ــح اس ــیار واض ــتان بس افغانس
ــر  ــچ گاه در براب ــتان هی ــردم ...افغانس ــت و م حکوم
تهدیــد، خشــونت و تجــاوز تســلیم نشــده اند و 

نمی شــوند.« تســلیم 
او افــزوده کــه طالبــان و دیگــر گروه هــای تروریســتی 
ــد.  ــر شــکل می دهن در منطقــه و جهــان پیوســته تغیی
ــه  ــان ب ــه خیزش ــا افغانســتان را تخت ــد ت ــالش دارن ت
آســیای مرکــزی، آســیای غربــی و شــرق دور تبدیــل 
کننــد. الزم اســت تــا در برابــر تحــرکات ایــن 

ــم. ــال بمانی ــدار و فع ــا بی گروه ه
ــوا،  ــد ق ــرای تجدی ــا ب ــن گروه ه ــه ای ــت ک او گف
ــده  ــد. القاع ــالش می کنن ــدد ت ــارز مج ــور تب به منظ
در خفــا رفتــه، ولــی فعــال اســت. شــبکه های دیگــر 

تروریســتی منطقه یــی کــه بــا جمهوری هــای آســیای 
ــه  ــد، در منطق ــد دارن ــن پیون ــن و چی ــزی، چچی مرک
بســیار فعــال هســتند. تحریــک طالبــان پاکســتان، در 
ــک  ــتی، ی ــای تروریس ــر گروه ه ــا دیگ ــی ب هماهنگ
ــه  ــات در منطق ــت و ثب ــرای امنی ــد درازمــدت ب تهدی

ــت. ــی مانده اس باق
ــن  ــر ای ــه اکث ــه این ک ــر از هم ــه مهم ت ــزده ک او اف
خدمــات  از  تروریســتی  شــبکه های  و  گروه هــا 
مســتفید  عناصــری  ســازماندهی  و  تســهیالتی 
ــتان  ــی پاکس ــتگاه دولت ــل دس ــه در داخ ــد ک می گردن
قــرار دارنــد و معتقــد بــه اســتفاده از خشــونت بــرای 

تحقــق اهــداف سیاسی شــان هســتند.
روز گذشــته ملیحــه لودهــی، ســفیر پاکســتان در 
ســازمان ملــل متحــد، در اظهاراتــی گفــت کــه حملــۀ 
اخیــر امریــکا توســط پهپــاد )هواپیمــای بــدون 
سرنشــین( بــه هدفــی در خــاک پاکســتان کــه منجــر 
بــه کشته شــدن رهبــر ســابق طالبــان افغانســتان شــد، 

ــان را  ــد صلــح و مذاکــره بیــن افغانســتان و طالب رون
تضعیــف کرده اســت.

ــاه  ــد م ــژه در چن ــط پاکســتان و افغانســتان به وی رواب
اخیــر بــه ســردی گراییــده اســت و مقامات افغانســتان 
ــرات  ــد مذاک ــه در رون ــد ک پاکســتان را متهــم می کنن
صلــح بــا طالبــان بــه عنــوان یکــی از اعضــای گــروه 
ــان، همــکاری  ــر طالب ــوذ ب ــح و نف ــۀ صل ــار جانب چه
ــتان آن را  ــه پاکس ــی ک ــت؛ اتهام ــرده اس الزم را نک

ــت. ــرده اس ــدت رد ک به ش
ــروه  ــای گ ــتان اعض ــتان و پاکس امریکا-چین-افغانس
ــا هــدف  ــه ب ــح هســتند ک ــۀ صل ــار جانب تمــاس چه
ــو  ــح و گفت وگ ــرات صل ــهیل مذاک ــه تس ــک ب کم
بیــن طالبــان و دولــت افغانســتان تشــکیل شــده 

ــت. اس
ــذگاه  ــور در گ ــن دو کش ــرزی بی ــر م ــری اخی درگی
ــط دو  ــته اســت، رواب ــز داش ــی نی ــه تلفات تورخــم ک

ــت. ــرده اس ــر ک ــش بدت ــش از پی ــور را بی کش
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نماینده افغانستان در سازمان ملل:

پاکستان با پناه دادن به تروریسم
 از قطع نامه های این سازمان تخطی می کند

ابوبکر صديق
دولت وحدت ملی نه تنها با فاسدان برخورد نکرد که 
آنها را در سمت های بلند سفارت و مشاورت گماشت. 
آگاهان با بیان این مطلب می گویند که فساد به پیمانۀ 
با  مبارزه  ارادۀ  اما  دارد؛  وجود  افغانستان  در  گسترده 
مفسدین نسبت به زد و بندهای قومی، تباری و سیاسی 

در وجود رهبران دولت وحدت ملی نیست.
اخیراً یکی از چهره هایی که از سوی نهادهای بین المللی 
و هیأت های داخلی متهم به فساد گسترده شده بود؛ به 
سمت مشاورت ریاست جمهوری گماشته شده است. 
فاروق وردک وزیر پیشین معارف از سوی هیأت دولتی 
و بازرس ویژه امریکا متهم به اختالس و فساد گسترده 
در دوران مأموریتش شده بود. اما رییس جمهوری به 
دلیل این که وردک یکی از حامیان انتخاباتی اش بود، او 

را به مشاوریت خویش منسوب گردانید. 
این اقدام با واکنش های گسترده در صفحات اجتماعی 

و در میان مردم مواجه شده است. 
افغانستان  جمهوری  ریاست  که  است  حالی  در  این 
اعالم کرده که مرکز عدلی و قضایی به منظور مبارزه با 
فساد اداری و بررسی پرونده های مقام های ارشد پیشین 

و کنونی دولت، هفته آینده آغاز به کار می کند.
واکنش  در  پایدار  صلح  مطالعات  انستیتوت  رییس 
اداری  فساد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  ایجاد  به 
کنونی  و  پیشین  ارشد  مقامات  پرونده های  بررسی  و 
می گوید که دولت وحدت ملی گرگان را چوپان تعیین 

کرده و امید دارد که فساد کاهش بیابد.
پروندۀ کابل بانک را چه  او می پرسد: حکومت جدید 
کرد؟ اسامی غاصبین زمین که اعالم شد پروندۀ شان 
چه شد؟ تمام مفسدین میلیونی امروز در سطوح بلند 
و  اند  کار  مصروف  کشور  بیرون  و  داخل  در  دولتی 

نظریه پردازان دستگاه سیاسی کشور هستند. 
به گفتۀ او، دولت مردان با آغوش کشیدن افراد مفسد 
ایشان  از  کمپاین  در دورۀ  این که  به علت  مفسدین  و 
و  گرفتند  دولت  از  را  برأت شان  بودند  کرده  حمایت 
به کرسی های سفارتخانه ها و وزارتخانه ها و مشاوریت 

تکیه زده و به ریش ملت قهقه می زنند.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، 
این  کار  نحوه  درباره  کابل  در  در یک نشست خبری 
پرونده های  تمام  مرکز  این  در  که  است  گفت  مرکز 

معاونین   و  والی ها  وزیران،  شمول  به  ارشد  مقام های 
بررسی می شود.

پیشین  اداره های  فعالیت  افغانستان  دولت  که  گفته  او 
مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و کار آن ها را 

خیلی مفید و موثر ارزیابی نکرده است.
مطالعات  انستیتوت  رییس  شتوال  تر  مسعود  اما، 
روزنامۀ  با  گو  گفت و  در  پایدار  صلح  استراتیژیک 
ماندگار می گوید: فساد در ادارات افغانستان به یک امر 
گسترده و سراری تبدیل شده و سختارها را به بن بست 
از  خدمات  عرضۀ  نسبت  را  مردم  امید  کرده؛  مواجه 
دولت گرفته است. استخدام  افراد ادارات به معیارهای 
تعهد  و  ادارات  در  بیکاری  است،  تباری  و  حزبی 
نداشتن ماموران دولتی به مسلک شان همه مصداِق از 

فساد به  شمار می روند.
آقای ترشتوال افزود: فساد گسترده که در کشور صورت 
آورده و کمیسیون هایی که  به ستوه  را  مردم  می گیرد، 
در سطح بلند دولتی ایجاد شدهبه جای این که با فساد 

مبارزه کنند، زمینۀ فساد را فراهم کردند.
باید  داستانی کل  جدید  رهبری  که  کرد  ضافه  او   
ساختارهای جدید را ایجاد و در زمینۀ مبارزه با فساد 
جدی عمل کند. او پیشنهاد کرد که از ایجاد ساختارهای 

معیوب و فاسد جلوگیری شود.
و  شهروندان  برابر  در  افغانستان  دولت  او،  گفتۀ  به 
جامعۀ جهانی متعهد به مبارزه با فساد اداری است؛ اما 

با گذشت دو سال از عمر دولت وحدت ملی هنوز ما 
در جمع کشورهای فاسد دنیا مقام بلند داریم، این برای 
مسووالن دولت وحدت ملی که در نشست های بیرونی 
شرکت می کنند و این که جهانیان از افغانستان در ذهن 

خود یک تصویر فاسد دارند، شرم آور است. 
پایدار  صلح  استراتیژیک  مطالعات  انستیتوت  رییس 
با  مبارزه  عالی  اداره  پیشین  دولت  در  کرد:  تصریح 
اما تا هنوز چهار پرونده   اداری ایجاد شده بود؛  فساد 
را دقیق و معقول بررسی نکرده  اند. کارشان غرض آلود 
و  فشار  اعمال  دنبال  به  ادارات  در  نماینده های شان  و 
گرفتن پول بودند؛ جمع از بازرسان این اداره بیشتر از 
سایر مفسدین با فساد آلوده بودند که در حال حاضر 

نیز این وضیعت جریان دارد.
او خاطر نشان کرد: مسووالن کمیسیون مبارزه با فساد 
که در ارگ ریاست جمهوری ایجادشده بود، مصروف 
سیاسی  کالن  پرونده های  معاملۀ  گیر  در  و  حق گیری 
چارچوب  در  که  نظارت  معنیت  هم چنان  بودند، 
مقطع  از  که  افرادی  بود،  شده  تشکیل  دادستانی کل 
لسانس فارع نشده بودند؛ در این معنیت پرونده های را 
به کنکاش می گرفتند که برای شان سود آور باشد، ده ها 
معنیت  این  به خود مسووالن  فساد   پرونده  و صدها 

متعلق بود.
آقای ترشتوال تصریح کرد: اما، تیم جدید دادستانی کل، 
حداقل اگر مبارزه با فساد کرده نمی تواند؛ خود را از 

فاسد  ادارات  سایر  جمع  در  و  نگهدارد  شدن  فاسد 
اضافه نشود، از ادارات مفسد که در گذشته ایجاد شده 

بود درس بگیرید که بزرگترین موفقیت است.
او با بیان این که تمام مشکالت فساد اداری درسطوح 
پول  که  افراد  فاسدترین  امروز  می گوید:  نیست،  پاین 
کاندیدهای  نفع  به  و  کردند  میل  و  حیف  را  ملت 
مشخص مصرف کردند، در داخل و بیرون کشور در 
پردازان  نظریه  و  کار  مصروف  دولتی  بلندترین سطح 

تصمیم گیری دستگاه سیاسی هستند.
نشان  پایدار خاطر  استراتیژیک صلح  مطالعات  رییس 
مبارزه  نمی شود،  با فساد  مبارزه  نهاد  ایجاد  با  کرد که 
ارادۀ جدی می خواهد که در سطح رهبری دولت این 
سکتور  حاضر  حال  در  افزود:  او  ندارد.  وجود  اراده 
اقتصادی، مالیاتی، تجارت و ... کشور در انحصار یک 
دسته قرار گرفته است که نشان دهندۀ اوج فساد است، 
رهبران دولت با این کار می خواهند یک طرف در انزوا 
آماده گی  سیاسی  بعدی  برنامه های  برای  و  دهند  قرار 

بگیرند.
نباید  را  فساد  با  مبارزه  این که  بیان  با  ترشتوال  آقای 
رنگ و بوی قومی و تباری دهیم گفت که مفسد از هر 
نشانی یی  که باشد مفسد است و در برابرش باید مبارزه 

صورت گیرد.
در  قاطع  تصمیم  که  است  این  حل  راه   بنًا  افزود:  او 
تصمیم گیری  کالن  دایره  درون  از  فساد  با  مبارزه  امر 
دولت صورت گیرد و نهادهای مبارزه با فساد حمایت 
شوند به ادارات موازی پایان داده شود. او افزود که یک 
پرونده در پنج اداره به بررسی گرفته می شود، سر انجام 
هر اداره حق خود را می گیرد و پرونده محفوظ می شود 
و مفسد هم چهره کمپاینی و سیاسی به خود می گیرد. 

او گفت: واقیعت امر این است که در کشور فساد به 
بامفسدین  مبارزه  ارادۀ  اما  پیمانۀ گسترده وجود دارد؛ 
در وجود مسووالن دولت وحدت ملی نیست، دولت 
که  دارد  امید  و  کرده  تعیین  چوپان  را  گرگان  فعلی 
جامعه گل و گلزار شده مبارزه بافساد مبارزه صورت 
گیرد. او گفت که حکومت جدید پروندۀ کابل بانک را 
چه کرد؟ اسامی غاصبین زمین اعالم شد پروندۀ شان 
با شعارها و چیع زدن ها نمی شود حکومت  چه شد؟ 

کرد؛ مبارزه با فساد قاطعیت می خواهد.
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داكتر امیرهومن كاظمی ـ متخصص طب سوزنی و گیاهان دارويی
ــی گاهــی  ــد، ول ــه نظــر مشــکلی ســاده بیای ــدن شــاید ب ــِد عــرِق ب ــوی ب ب
ــک  ــه ی ــل ب ــرد، تبدی ــان ف ــرای اطرافی ــه ب ــود ک ــده می ش ــدر آزاردهن آن ق
ــید.  ــده باش ــه ش ــا آن مواج ــم ب ــما ه ــاید ش ــردد. ش ــی می گ ــکِل اساس مش
عــرق بــدن بــه خــودی خــود بــدون بــوی اســت، امــا باکتــری و قارچ هــای 
ــد.  ــی را ایجــاد می کن ــِد بوی ــات ب ــرده و ترکیب ــد ک ــط رش ــدن در آن محی ب
ترکیبــات خوشــبوکننده و ضــد عــرِق زیــادی در بــازار وجــود دارد، امــا آیــا 
ــِد آن  ــوی ب ــع ب ــدن و رف ــق ب ــرای کاهــش تعری روش هــای دیگــری هــم ب

وجــود دارد؟
ــای  ــیدن لباس ه ــه، پوش ــن روزان ــام گرفت ــردی، حم ــت ف ــت بهداش رعای
نخــی و تعویــض زود بــه زودِ لبــاس زیــر، ســاده ترین و اساســی ترین 

ــت. ــکل اس ــن مش ــِل ای روش ح
ــر در کاهــش  ــرگ مــورد« روش بســیار موث ــا جوشــاندۀ »ب حمــام گرفتــن ب
ــدود ۵0  ــد ح ــور می توانی ــن منظ ــه ای ــود. ب ــوب می ش ــدن محس ــق ب تعری
ــپس  ــانید و س ــر آب بجوش ــک لیت ــا ی ــراه ب ــورد را هم ــاه م ــرگ گی ــرم ب گ
جوشــاندۀ حاصــل را داخــل آب واِن حمــام بریزیــد و حــدود 20 دقیقــه در 
آن دراز بکشــید، حتــا بــرای خاصیــت قابــض بــودن می توانــد ترشــح غــدد 
چربــی بــدن را کاهــش دهــد. پــس می تــوان از آن بــرای نواحــی زیــر بغــل 

یــا کشــالۀ ران اســتفاده کــرد.
همچنیــن می تــوان حــدود 20 گــرم شــیرین بیان را در نیــم لیتــر آب 
جوشــاند و پــس از ســرد شــدن آن را صــاف کــرد و درون ظرفــی ریخــت و 
روزانــه از آن بــرای نواحــی زیــر بغــل و کشــالۀ ران بــه عنــوان ضــد عــرق 
اســتفاده کــرد. مالیــدن آب لیمــوی تــازه پــس از اســتحمام در نواحــی فــوق 

ــوی ایــن نواحــی دارد. ــاوری در کاهــش عــرق بدب ــل ب ــر غیرقاب تأثی
شســتن زیــر بغــل بــا آب و ســرکۀ ســفید نیــز می توانــد بســیار مفیــد باشــد. 
مالیــدن ترکیــب جــوش شــیرین و آرد جــواری در ناحیــۀ زیربغــل نیــز بــرای 
پیشــگیری از بــوی بــِد ایــن ناحیــه موثــر اســت. یــک راه ســاده، مالیــدن یــک 

بــرِش کچالــو در ناحیــۀ زیــر بغــل پــس از حمــام اســت. 
ــرِگ  ــا گلب ــرگ ی ــود دارد؟ ب ــی وج ــم راه ــا ه ــِد پ ــوی ب ــرای ب ــا ب ــا آی ام
ــود را در  ــای خ ــه پ ــدت 20 دقیق ــه م ــر روز ب ــانید و ه ــن را بجوش سوس
ــن کار را  ــویید. ای ــپس بش ــرار داده و س ــانده ق ــن جوش ــاوی ای ــول ح محل

ــد. ــر آن را ببینی ــا تأثی ــد ت ــرار کنی ــر روز تک ــه ه ــرای دو هفت ب
مالیــدن اســانس نعنــا، ســرکۀ ســفید یــا آب لیمــوی تــازه نیــز می توانــد بــوی 
بــِد پــا را کاهــش دهــد. پوشــیدن جــوراب نــازک نخــی، اســتفاده نکــردن از 
کفش هــای پالســتیکی و شســتن روزانــۀ پــا به ویــژه نواحــی بیــن انگشــتان 

نیــز بســیار کمک کننــده اســت.
ــزان  ــه در می ــد؛ البت ــا را کاهــش ده ــق پ ــد تعری ــز می توان ــک نی اســید بوری
ــۀ  ــرار دادن تفال ــبز، ق ــای س ــیدن چ ــرد. نوش ــت ک ــد دق ــتفاده از آن بای اس
ــالۀ ران  ــل و کش ــر بغ ــژه زی ــدن به وی ــِف ب ــی مختل ــبز روی نواح ــای س چ
باعــث کاهــش تعریــق و خنــک شــدن بــدن می شــود. صابــون چــای ســبز 

نیــز مفیــد اســت. 
ــق و  ــی کــه حــاوی اســانس نعناســت، در کاهــش تعری ــدن در آب شســتن ب
خوشــبو شــدن بــدن مفیــد واقــع می شــود. نوشــیدن بیشــتر آب و خــوردن 
بیشــتر ســبزیجات، مصــرف کمتــر گوشــت و نیــز ادویه هــا در کاهــش عــرق 

بدبــوی بــدن مفیــد اســت. 
ــل در آن،  ــاالی کلروفی ــزان ب ــود می ــل وج ــه دلی ــدم ب ــۀ گن ــوردن جوان خ
تعریــِق بدبــوی بــدن را کاهــش می دهــد. می تــوان هــر از چنــد گاهــی هــم 
ــن امــر از رشــد  ــون ضدباکتــری گوگــرددار شســت کــه ای ــا صاب ــدن را ب ب
باکتری هــا در نواحــی زیــر بغــل، کشــالۀ ران و بیــن انگشــتان پــا جلوگیــری 

می کنــد.
 

میـراث  اجتماعـی،  اندیشـه های  تاریـخ 
بیان گـر  کـه  اسـت  گران بهایـی  علمـی 
رونـد تکامـل ایـن اندیشه هاسـت. مطالعۀ 
اندیشـه های گذشـته گان همیشـه سـودمند 
اسـت، ولـی بررسـی دیدگاه هـای کسـانی 
مهم تـر اسـت کـه شـاخه یی از دانـش را 
اندیشـه های  تاریـخ  در  آورده انـد.  پدیـد 
اجتماعی غرب، اگوسـت کنـت را به دلیل 
آن کـه بـه صورتـی قانون منـد و با روشـی 
نـو به تحلیـل وقایـع اجتماعی زمـان خود 
جامعه شناسـی«  علـم  »پـدر  پرداخـت، 
سـرآغاز  را  او  اندیشـه های  و  می نامنـد 
جامعه شناسـی  امروزیـن  بحث هـای 
می داننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه ابـن 
خلـدون سـال ها پیـش از وی بـه همـان 
را  خـود  زمـان  اجتماعـی  وقایـع  روش، 

تحلیـل کـرده اسـت. 
بـر  مشـتمل  کـه  خلـدون،  ابـن  مقدمـۀ 
طـی  اوسـت،  اجتماعـی  اندیشـه های 
و  شـده  تألیـف  ق  ۷۷6ـ۷84  سـال های 
جامعیـت و قـّوت تحلیل هـای ابن خلدون 
هـر انسـانی را به شـگفتی وامـی دارد. این 
مقالـه در ابتـدا، نگاهـی مختصـر به شـرح 
حـال ابـن خلـدون دارد و سـپس »علـم 
عمـران« را، کـه توسـط وی ارایـه شـده، 

می نمایـد.  معرفـی 
مقّدمه

اندیشـه های  تاریـخ  مطالعـۀ  بـه  هرکـس 

اجتماعـی بپـردازد، بـه روشـنی درمی یابد 
آثـاری کـه پیـش از ابـن خلـدون دربـارۀ 
شـده اند  تألیـف  اجتماعـی  مباحـث 
ماننـد کتاب هـای یونانیـان، رومیـان و یـا 
کتاب هـای صـدر اسـالم و قـرون وسـطا، 
فاقـد تجزیـه و تحلیل علمـی در خصوص 
ابـن  بتـوان  شـاید  اجتماعی انـد.  مسـایل 
نخسـتین  از  یـا  نخسـتین  را  خلـدون 
متفّکرانـی دانسـت کـه در قـرن چهاردهم 
میـالدی بـا روش کامـاًل علمی بـه مطالعه 
و بررسـی پدیده هـای اجتماعـی پرداخـت 
و سـعی کـرد تـا علـل و اسـباب و قوانین 
حاکـم بـر آن هـا را، کـه قابـل تعمیـم بـه 
موارد مشـابه اند کشـف نمایـد. وی معتقد 
بـود: قوانیـن ثابتی بر پدیده هـای اجتماعی 
بنیان گـذاری  بـا  می تـوان  کـه  حاکم انـد 
رشـته های علمـی جدیـد بـه کشـف آن ها 

پرداخـت. 
ابن خلـدون تالش علمـی و نظریه پردازی 
خـود را با انتقاد از موّرخان پیشـین و ارایۀ 
نگرشـی نـو از تاریـخ شـروع می کنـد و با 
ابـداع دانشـی جدید بـه نام »علـم عمران« 
کارش را بـه پایـان می رسـاند و ادامـۀ راه 
را از محققـان پـس از خود طلـب می کند. 
»علـم  اصـل  اسـت  درصـدد  مقالـه  ایـن 
عمـران« را معرفـی کند؛ معرفی مسـایِل آن 

می طلبـد.  دیگـری  فرصـت 
زنده گی نامه)2(

ابـن خلـدون در سـال ۷32 ق )1332 م( 

در شـهر تونـس چشـم بـه جهـان گشـود 
پرخاطـرۀ  زنده گـی  سـال   ۷8 از  پـس  و 
سیاسی و علمی در سال 808 ق )1406 م( 
در شـهر قاهـره دیـده از جهان فرو بسـت. 
از التعریـف ابـن خلـدون و تفاصیلـی کـه 
موّرخـان یـاد کرده انـد، می تـوان زنده گانی 

او را بـه چهـار مرحلـه تقسـیم کرد: 
1. کودکـی و تحصیـل )۷32 ـ ۷۵2 ق(: 
اوِل  سـال    19 کـه  مرحلـه،  ایـن  در  او 
در  می دهـد،  تشـکیل  را  وی  زنده گـی 
تونـس در »جامـع زیتونه« با کوشـش تمام 
بـه فراگیـری علـوم پرداخـت. در همیـن 
زمـان )۷49 ق(، طاعـون مرگ بـاری کـه 
در جهـان شـیوع یافتـه بـود، پدر، مـادر و 
بسـیاری از اسـتادان وی را بـه کام مـرگ 
فـرو بـرد. پـس از ایـن حادثـه، بـار سـفر 
بسـت و به سـوی مغرب اقصا کـوچ کرد.  
2. فعالیـت سیاسـی )۷۵1ـ۷۷6 ق(: او در 
ایـن مرحله کـه 2۵ سـال دوم زنده گی اش 
فعالیت هـای  بـه  می دهـد،  تشـکیل  را 
زیـادی  ماجراهـای  و  پرداخـت  سیاسـی 
بـرای خـود رقـم زد و طـی این مـدت، با 
حـوادث سـهم ناکی روبـه رو شـد. وی این 
دوره را در بیسـت سـاله گی بـا ورود بـه 
دربـار ابومحّمد بـن تافراگین شـروع کرد. 
وی در ایـن دوره، در زمـرۀ بـزرگان دربار 
قـرار گرفـت و از ملتزمـان خـاص رکاب 
و هم نشـین بـزم و خلـوت انـس و محـرم 

اسـرار سـالطین شد. 
3. تألیـف )۷۷6ـ۷86 ق(: از ایـن مرحلـه، 
کـه هشـت سـال از زنده گـی ابـن خلدون 
را تشـکیل می دهـد، چهار سـال بـه تألیف 
آن  تکمیـل  بـه  دیگـرش  سـال  چهـار  و 

تألیفـات صرف شـد. 
تجربه هـای مرحلـۀ قبـل بیهوده گـی عمـل 
سیاسـی را بـه ابـن خلـدون ثابـت کـرده 
بـود. از ایـن رو، تصمیـم گرفـت یک بـاره 
از سیاسـت کنـاره جویـد و بـه کار تحقیق 
و تألیـف بپـردازد. بـرای ایـن کار، تصمیم 
از  بـه دور  ابـن سـالمه  قلعـۀ  گرفـت در 
جنجال هـای سیاسـی بـرای تألیـف العبر و 
مقّدمـه عزلـت گزینـد. وی در ایـن مدت، 
بـا تأّمـل در تجربه هـای خـود و معلوماتی 
کـه طی 34 سـال از عمـرش اندوخته بود، 
توانسـت مطالـب مقّدمـه و تاریـخ خود را 

نماید.  تدویـن 
وی در شـرح ایـن برهـه از عمـر خـود، 
می نویسـد: »در آن قلعـه، چهار سـال فارغ 
از همـۀ مشـاغل اقامت گزیـدم و در آن جا 
تألیـف ایـن کتاب را آغـاز کـردم و مقّدمۀ 
آن  در  کـه  شـگفت،  شـیوۀ  بدیـن  را  آن 
عالـم تنهایـی بـدان رهبـری شـدم، تکمیل 

نمـودم.«)3( 
وی پـس از آن که چهار سـال را در خلوت 
بـرای  کـرد،  سـپری  نوشـتن  و  تفّکـر  و 
تکمیـل و تصحیـح کتابـش عـازم تونـس 

 . شد
4. تدریـس و قضـاوت )۷84ـ808(: ایـن 
زنده گـی  مرحلـۀ  واپسـین  کـه  مرحلـه، 
اوسـت، 24 سـال طـول کشـید؛ یعنـی از 
زمانـی کـه بـه مصـر رفـت و دیگـر بـه 
وطنـش بـاز نگشـت. در قاهـره، سـلطاْن 
»جامـع  و  »قمیحـه«  مدرسـۀ  در  تدریـس 
االزهـر« و منصـب قضای مالکیـان مصر را 

بـه عهـدۀ وی نهـاد. 
آثار علمی

رسـاله یی در منطق، رسـاله یی در حسـاب، 
تلخیـص برخـی از نوشـته های ابن رشـد، 
شـرح قصیدۀ بـرده، لباب المحّصل، شـرح 
رجـزی در اصـول فقـه، العبـر فـی دیـوان 
المبتـدأ و الخبـر فی ایـام العـرب و العجم 
و البربـر و من عاصرهم من ذوی السـلطان 

االکبـر از آثـار ابـن خلدون می باشـند. 

ابن خلدون
علم عمران و 

نصراهلل خلیلي تیرتاشي 

بخش نخسـت
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دكتر شمس الحق آريانفر
بخش نخسـت

نـام  »مختصرالمنقـول« 
کتابي سـت در تاریـخ هزاره هـا، 
بـن  افضـل  محمـد  تألیـف 

زابلـي  وطـن داد  بـن  وطـن داد 
سـال   10۵ کـه  مغولـي  ارزگانـِي 

پیـش از امـروز نگارش یافته اسـت. 
حفیـظ  دکتـر  کوشـش  بـا  اثـر  ایـن 

سـوي  از  و  ویراسـتاري  شـریعتي 
انتشـارات امیـري چـاپ گردیـده اسـت. 

ایـن کتاب روز پنجشـنبه مـورخ 23جوزای 
139۵ در دانشـگاه ابن سـینا روگشـایي شـد. 

در آن محفـل، اسـتاد حیـدر بیگـي، دکتـر حفیظ 
پیرامـوِن  آریانفـر  شـمس الحق  دکتـر  و  شـریعتي 

مـا  معاصـِر  تاریـخ  در  آن  ارزش  و  محتـوا  و  کتـاب 
نمودنـد.  سـخنراني 

آن چـه را این جـا مي خوانیـد، فشـردۀ نکاتي سـت کـه 
دکتـر آریانفـر در آن محفـل ارایـه نمود.

***
سـرآغاز تاریخ نویسـي معاصـر ما، فرمایشـي و بیشـتر 
بـه سـفارِش دولت هـا و حتـا خواسـِت شـخصیت ها 
بـوده اسـت. سـراج التواریخ بـه هدایـت و خواسـِت 
امیـر حبیـب اهلل و بـرگ بـرِگ آن بعـد از مالحظـه و 
سانسـورِ او چـاپ شـد. تاج التواریـخ به خواسـت امیر 
عبدالرحمـن خـان نوشـته شـد. در سـال هاي بعـد، بنا 
بـه قـول میر محمـد صدیق فرهنـگ، داوود خـان و به 
ویـژه نعیـم خـان کـه وزیـر خارجـۀ او بـود، اقـدام به 
نـگارش تاریـخ براي افغانسـتان نمـود. از آن رو فراوان 
وارونـه  رویدادهـا  بیشـتر  و  مانـد  نگفتـه  واقعیت هـا 
بازتـاب یافـت. در داخـل کشـور، فقـط تاریـِخ غبـار 
اسـت کـه بـا دیـِد مسـتقل نوشـته و چـاپ شـد، امـا 
اجـازۀ توزیـع نیافـت و سـال ها هـم نگارنـده اش در 

بود.  قیـد 
از  دیگـر  یکـي  مختصرالمنقـول   
کتاب هایي سـت کـه دور از سانسـور و یـا فرمایـش، 
نـگارش یافتـه و از همیـن رو نویسـنده اش هرگـز امید 
چـاِپ آن را نداشـته اسـت. صـد سـال گذشـت تا این 

یافـت. چـاپ  اقبـال  کشـور  در  کتـاب 
مختصرالمنقول دو بخش دارد:

1-  متـن کتـاب کـه محتـواي کلـي آن، پیونـد 
تاریـخ هـزاره بـا مغـول اسـت و روي ایـن مباحـث 

دارد: درنـگ 
تاریـخ تـرک و مغـول از زمان نـوح تا زمان   -

تیمـور امیـر 
تاریخ و انساب طوایف هزاره  -

معرفي والیات هزاره   -
بـر  عبدالرحمـن  امیـر  لشکرکشـي  بیـان   -

ت ه جـا ر ا هز
نصیحت و خاتمه.  -

بخش دوم، نکاتي ست مشتمل بر   -2

در  نویـن  کـه دیدگاه هـاي  هـزاره  تاریـخ 
توسـط دکتـر شـریعتي به گونـۀ مقدمه بر کتـاب افزود 

اسـت. گردیـده 
ایـن کتـاب که در سـال 1332هجـري قمـري نگارش 
یافتـه اسـت، بـر ایـن مبنـا اسـتوار اسـت کـه هزاره ها 
مغـول انـد. روي این اصـل، متن کتـاب از تاریخ ترک 

و مغـول آغاز مي شـود.
متن كتاب   -1

یافث پسـر نوح حکمرواي مغولسـتان، چین، منچوریا، 
تبـت، ترکسـتان و اروپا شـد. بـر این اسـاس مي گوید: 

نسـب تـرک، روس و انگریز به یافث مي رسـد.
داشـت:  پسـر  دوازده  یافـث  اسـت:  آمـده  کتـاب  در 

خلـخ، خـزر، غـز، یاجـوج، تـرک و... .
تـرک ولیعهـد ترکسـتان گردید کـه از دشـت قبچاق تا 
بخـارا را در سـیطرۀ خـود داشـت. بعـد از تـرک، ایـن 
افـراد بـه قـدرت رسـیدند: دیپ باقـوي، الولجـه خان، 

النجـه خان.
از النجـه دو پسـر برجـا مانـد: یکـي تاتـار و دیگـری 

. ل مغو
فرمانروایـي کردنـد کـه آخرین شـان  تـن  تاتـار 8  از 

سـونج نـام داشـت.
از مغـول 9 تـن حکمروایـي کردنـد کـه آخرین شـان 
مغـول نـام داشـت. بعـد از مغـول قراخـان و بعـد از 
او پسـرش اغـور خـان بـه قـدرت رسـید. اغورخـان 
شـخصیِت کاردان و خداپرسـت بـود، برعکس پدرش 

کـه کافـر بـود و خدمـات زیـادي را در 
توسعۀ قوم خود انجام داد. 

 بعـد از اغـور خـان افـرادي چـون: آي خـان، یلـدوز، 
سـال  هـزار  مـدت  و...  قیـان  ایلخـان،  بیگدلـي، 

کردنـد.  حکمروایـي 
 قیـان بـن اغـور خـان، مـورد حملـۀ مشـترِک سـونج 

ري  تا تا

و تـور بـن فریدون قـرار گرفـت. بنابرایـن مغول ها به 
»ارگنـه قون«)کوهبنـد و یـا کـوه سـبز( یعنـي ارزگان 
پنـاه بردنـد. ایـن مـردم بعـد از هـزار سـال از ارگنـه 
قون دوباره به زادگاه شـان برگشـتند؛ تاتارهـا را راندند 
و خـود در سـرزمیِن خویـش مسـکون شـدند. در این 
روزگار بوزنجـر جـد هشـتم چنگیـز خـان کـه معاصر 
ابومسـلم خراسـاني بـود، به قدرت رسـید. بعـد از او: 
دوتومیـن، قایـدو خـان، بـاي سـنقر، تومنه، قبـل خان 
)جـد سـوم چنگیـز کـه جولـي بـرادرش جـد هشـتم 
بـه  میسـوکا  و  بزنبهـادر  قویلـه،  اسـت(،  تیمـور 
قـدرت رسـیدند. میسـوکا در 602 وفـات کرد 
و تموچیـن )چنگیـز( کـه 13 سـاله بود، به 
قدرت رسـید. متـن کتاب بعـد از این تا 

زمـان امیرتیمـور نیز تـداوم دارد.
در ایـن متن، نکاتي وجـود دارد که 

مي توانـد قابل درنگ باشـد:
کتـاب در سـال 132   -
اسـت.  نوشـته شـده  هجـري 
لشکرکشـي امیر عبدالرحمن 
هزاره جـات  بـه   130۷ از 
 131۵ تـا  و  شـد  آغـاز 
ایـن رو  از  داشـت.  دوام 
نویسـندۀ کتـاب، شـاهد 
امیـر  سیاسـت  ناظـر  و 
و  خـان  عبدالرحمـن 
هزاره هـا  آواره گـي 

اسـت.  
هزاره هـا را بـه تـرک   -
داده  پیونـد  مغـول  و 
لحـاظ  از  تـا  اسـت 
گـردد  ارضـا  روانـي 
هزاره هـاي  بگویـد:  و 
آواره شـده، وابسـتۀ این 
دودمان هـاي بـزرگ انـد  

نمي گردنـد. نابـود  و 
مي گویـد:  وقتـي   -
از  تـرک  و  وانگریـز  روس 
بازهـم  انـد،  یافـث  اوالدۀ 
کـه  دهـد  نشـان  مي خواهـد 
بـا  زمـان  قدرت هـاي  همـۀ 
ایـن  تبارنـد و  هزاره هـا در یـک 

مانـد. خواهـد  همچنـان  قـوم 
مغول هـا را یـک مرتبـه مهاجـر   -
در ارزگـون نشـان مي دهـد تـا بنماید که 
هزاره هـا از همـان مغول هـا برجـا مانده انـد. 

سواالتي که مي تواند مطرح باشد این است که: 
متـن کتاب همه بـر مبناي روایت شـخصي   -
و بـدون سـند ارایـه گردیـده اسـت. درهیـچ زمینه یي، 
اسـتناد بـه منبعـي نـدارد. جـز تاریـخ بعـد از چنگیـز 
خـان و عهـد تیمور که در سـایر منابع نیز آمده اسـت.
غز و ترکمن و مغول و سایر طوایف همه   -

را تـرک مي دانـد. براي اثبـات این وابسـته گي در آغاز 
همـه را فرزنـد تـرک پسـر یافـث بـن نـوج مي دانـد. 
تاتـار و مغـول را فرزندان نسـل پنجم تـرک مي خواند 
و بـاز در جـاي دیگـر وقتـي از جـد سـوم چنگیـز بـه 
نـام ازقبـل خـان یـاد مي  کنـد، بـرادر او جولـي را جد 
هشـتم تیمـور معرفـي مي کنـد. در این جـا نیـز ترک و 
مغـول پسـران کاکاي هـم معرفـي مي گردنـد، اما هیچ 

روایتي مسـتند نیسـت.
توجیـه ارگـون قـون بـه ارزگان، خـود یک   -
قرینه سـازي اسـت تـا بیـان زبان شـناختي و تاریخـي.
چرا زیسـت هزارسـالۀ مغول هـا در ارزگان   -
ایـن خطـه  در  را  مغولـي  زبـان  بازمانده هاي شـان،  و 

نیسـت. آن  از  نشـاني  هیـچ  و  نکـرد  حفـظ 
در بیـان مذهـب هزاره ها که تشـیع  اسـت،   -
مي گویـد:  هزاره هـا از زمـان حضـرت علـي بـه ایـن 
مذهـب گرویدنـد و گفتنـد: بـه درسـتي مـا در آیـات 
قرانـي یافته ایـم این کـه شـیعیان عثمـان بـن عفـان را 
دوسـت ندارند. این بیان سـوال برانگیز اسـت، زیرا: در 
روزگار علي شـیعه و سـني نبود، در آن روزگار اسـالم 
بـه درسـتي بـه این سـرزمین نرسـیده بود. در سـرآغاز 
همـۀ توجـه در فهِم دین بـود تا مذهب. دیگـر  این که 
در زمـان علـي، سـخن از اختالف عثمـان و علي نبود. 
سـخن دیگـر این کـه در آیـات قرآن دوسـت نداشـتن 

عثمـان نیامـده اسـت کـه از روي آن چنـان دریابنـد.
در بیـان شـیعه شـدن قوم سـوري مي گوید:   -
سـوري بـن حسـین یکـي از سـالطین غـور بـا آمنـه 
دختـري از مردم سـوري ازدواج نمود. این سـبب شـد 
قـوم سـوري شـیعه شـوند کـه امـروز تـوري خوانـده 

مي شـوند. ایـن بیـان نیـز اساسـي نـدارد.

امیـر  خشـونت  از  بعـد  کتـاب  بیـان   -
احساسـات  مبنـاي  بـر  و  عقده مندانـه  عبدالرحمـن، 
اسـت تـا هزاره هـا را بـه اقـوام بـزرِگ جهـان وابسـته 
بـود. مـردم همچنـان خواهنـد  ایـن  بگویـد:  و  کنـد 

 
قرینه سازي در پیوند مغول و هزاره

قرینه سـازي هاي ذوقـي و خیالـي در پیونـد   -
در  مغـول  مختلـِف  طایفه هـاي  بـه  هـزاره  طوایـِف 

مـوارد: ایـن  ماننـد  دارد.  وجـود  کتـاب  سراسـر 
یکـي از اقـوام مغـول گرائیت اسـت کـه الوس گري در 
جاغـوري از آن قوم انـد. دیگـر قلـج یا خلج هـا اند که 
مـردم خلخ شـمال قندهار از آن شـمار انـد. همین گونه 

طوایـف دیگر را چنین برمي شـمارد:
اغاچـري کـه امـروز بـاغ چـري گوینـد و در ارزگـون 

دارنـد. زنده گـي 
 قندهـار اصـاًل قلعه یـي بـود بـه نـام قـزدار کـه بعـداً 

قندهـار شـد. 
غزنـي در اصل زاول بـود، طایفۀ غز در عهد اشـکانیان 
در آن جـا مسـکون شـد و بعد از آن غزنـي نام گرفت. 

 »االن قـوا« دخـت یلدوز نواسـۀ اغور خان دو پسـر از 
شـوهر خـود داشـت به نام هـاي یلگدي و یـک جدي، 

کـه داي کنـدي و داي زنگي مربوط به آن هاسـت.
االن قـوا بعـد از مـرگ شـوهر صومعه نشـین شـد. در 
آن جـا نـوري پیدا شـد و به دهـان او داخـل گردید. از 

آن سـه پسـر یافت:
یوقـون فیقـي که تمـام الـوس اوقي در غـرب غزني از 

نسـب اویند.
بوسـقین سـالجي که قبیلۀ شـالي در شـمال ارزگون به 

آن پیونـد دارند.
جرقـه لنگـوم جـد چنگیـز کـه تمـام اروغ جرقـه و یا 

جرغـي از نسـل اویند.
میسـوکابهادر پـدر چنگیـز بـود کـه الوس میسـوک در 

غـرب کابـل بـه او پیونـد دارند.
حسـکه یکـي از فرمانروایانـي بـود کـه بعـد از جنـگ 
جمـل بـدون اجـازۀ حضرت علي به سـمت زابلسـتان 
آمـد. تمـام مردم حسـکه که در چهارشـینه مي نشـینند، 

از قـوم اویند.
مـردم داي زنگـي به شـاه غـور محمدتاج الدیـن زنگي 

پیونـد دارند.
مـردم شـیخ علي نسب شـان بـه حسـام الدین علي شـاه 

مي رسـد. غور 
رویدادهاي عصر امیر عبدالرحمن

امیـر عبدالرحمـن خـان بـراي پیـاده نمودن سیاسـتش 
خـان  پاینـده   نخسـتین بار  هزاره جـات،  بـر  تسـلط  و 
پاینـده   خواسـت.  مالسـتان  از  را  خـان  جـرس  بـن 
از آن  ابـا ورزیـد. بعـد  امیـر  بـا  خـان از همـکاري  
امیـر عبدالرحمـن، میـر محمـد عظیـم خـان ده زنگـي 
را طلـب کـرد. میـر محمـد عظیـم بـه همـکاري آماده 
شـد و پیشـنهاد داد کـه بـراي اجـراي ایـن امـر، بایـد 
افـراد ایلجـاري از هـزاره نیـز جلب شـوند کـه در این 
صـورت، هزاره هـا بـا افـراد ایلجـاري هـزاره نخواهند 

جنگیـد. 
درسـال 130۷ سـه دسته قشـون جانب ارزگان حرکت 
کـرد. در پیشـاپیش ایـن قـواي دولت، دسـته هاي مردم 
جاغـوري  از  نفـر  و شـش هزار  زنگـي  داي  بهسـود، 
حضـور داشـتند. ایـن قـوا بـه هزاره جـات داخل شـد 
زیـرا  افتـد؛  راه  بـه  جـدي  خشـونت  این کـه  بـدون 
مـردم هـزاره بـا ایلجاري هـاي طالیـه دار سـپاه دولـت 
نجنگیدنـد. بعـد از اسـتقرار قـواي دولـت بـه منطقـۀ 

بیـدادي پیـاده شـد کـه مـردم را نـاآرام سـاخت:
صـد نفـر از بـزرگان و خوانین هـزاره را به   -
کابـل بردنـد. بعـد از آن خانـواده و فرزنـدان آن هـا را 
خواسـتند کـه همـه به جرم رهبـري مردم نابود شـدند.
درارزگان ۷00 قلعـه وجـود داشـت کـه در   -
ایـام جنگ مي توانسـت پناهگاه و سـنگر خوبي باشـد. 
مـردم مکلـف شـدند هـر کـس قلعـۀ خـود را خـراب 
کنـد و دیوارهـاي آن را بـه گونۀ خانه هاي سـایر مردم 
بسـازد. ایـن کار مصـر ف بزرگـي را بـر مـردم تحمیل 

نمـود و پوشـش امنیتـي منطقـه را نیـز از بیـن بـرد.
مـردم منطقـه بـه پرداخـت تفنـگ، یـراق و   -

شـدند.  ملکـف  شمشـیر 
مـردم بـه پرداخـت غلـه وگوسـفند بـدون   -
قاعـده و حسـاب جریمه گردیدنـد. اندازۀ ایـن جرایم 
معلـوم نبـود. مـردم مي خواسـتند میـزان پرداخت آن ها 
معلـوم باشـد تـا حسـاب خـود را بداننـد، امـا جنـان 

. نمي شـد
اهالـي مکلـف بودنـد: مصـرف کاه و جو و   -
بپردازنـد. را  دولتـي  قـواي  اسـب هاي  علوفـۀ 

چهـار نفـر اجـازه نداشـت یک جـا بنشـیند   -
نماینـد. صحبـت  شـورش  کـدام  دربـارۀ  مبـادا  کـه 

مختصرالمنقول؛
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سید اكرم بارز- كارشناس سازمان های منطقه يی
کشورهای آسیای مرکزی بعد از استقالل با مشکالِت 
رژیم های  ثباِت  حفظ  و  سیاسی  اقتصادی،  متعددِ 
ایجاد یک  لزوم  امر،  این  که  بوده اند  سیاسی روبه رو 
سازماِن منطقه یی را جهِت هماهنگی و همکاری میان 

کشورها به یک امِر حیاتی تبدیل نموده است. 
چارچوب های  از  یکی  عنوان  به  پنج،  شانگهای 
منطقه یی، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 
ختم جنگ سرد به عنوان چارچوبی برای حل  وفصل 
مسایل مورد منازعه در روابط دوجانبه و چندجانبه از 
مرکزی  آسیای  اختالفات سرحدی کشورهای  جمله 
کشورهای  گرفت.  شکل   1996 سال  در  اورآسیا  و 
قرغیزستان  و  قزاقستان  تاجیکستان،  چین،  روسیه، 
با  که  بوده  پنج  شانگهای  عضو  کشورهای  جمله  از 
سازمان  رسماً   ،  2001 سال  در  ازبکستان  پیوستن 
همکاری شانگهای شکل گرفت و اهداف، اصول و 

منشور آن مورد تصویب قرار گرفت.
این سازمان از جمله سازمان هایی است که کشورهای 
عضو آن تالش نمودند از فرصت های ایجاد شده پس 
از جنگ سرد و تغییرات ژیوپولیتِک منطقه یی استفاده 
نموده و بسیاری از مسایل و نگرانی های خود را در 
منطقه حل نمایند. حضور دو قدرت موثر بین المللی 
و  سیاسی  قوی  پتانسیل های  با  روسیه  و  چین  مانند 

اقتصادی به اهمیت و تاثیرگذاری آن افزوده است.
سازمان همکاری شانگهای بعد از حل وفصل اختالفات 
کار  دستور  تعیین  و  کشورهای عضو  میان  سرحدی 
با تهدیدهای سه گانه )تروریزم،  ویژه مبنی بر مبارزه 
افراط گرایی و جدایی طلبی( گسترۀ همکاری ها را به 
آموزشی  و  ترانزیتی  تجارتی،  اقتصادی،  عرصه های 

میان کشورهای عضو تسری نموده است.
کشورهای آسیای مرکزی حضور امریکا را در قلمرو 
کشورشان به عنوان یک چتر امنیتی علیه گروه اسالمی 
ازبکستان، حزب التحریر و طالبان در افغانستان تلقی 
می نمودند. اما روسیه و چین با احتیاط در برابر حضور 
امریکا در آسیای مرکزی موضع گیری نموده و در سال 
برای  را  سازمان  این  تروریستی  ضد  ساختار   200۵
تاشکند  در  سه گانه  تهدید  علیه  فعالیت ها  هماهنگی 

ازبکستان تأسیس نمودند.
جلسۀ سران، جلسۀ سران حکومت ها، جلسۀ وزیران 
و  ملی  کننده های  هماهنگ  جلسۀ  خارجه،  امور 
وزارت های  و  سکتوری  نهادهای  مداوم  جلسات 
این  ساختارهای  جمله  از  عضو  کشورهای  مربوطۀ 
اولویت های  و  مهم  تصامیم  که  می باشد  سازمان 
در جلسۀ سران و سران  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 
این سازمان در  دبیرخانۀ  اتخاد می گردد.  حکومت ها 
بیجینگ موقعیت داشته و یک دبیرکل و پنج معاون از 

پنج کشور دیگر عضو انتخاب می گردد.
سازمان  ناظر  اعضای  مغولستان  و  ایران  افغانستان، 
شانگهای می باشند. هند در سال 2014 و پاکستان در 
سازمان  در  کامل   عضویت  درخواست   2006 سال 

همکاری شانگهای نمودند.
در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شرایط  دربارۀ  سند  ده  دوشنبه،  شهر  در  شانگهای 
حقوقی، مالی و اداری  پذیرش اعضای جدید به این 

سازمان بررسی و تصویب شد که تسهیالت الزم را 
برای درخواست عضویت کامل به وجو د آورده است.
و  شرایط  تصویب  از  بعد  هند  و  پاکستان  اخیراً   
عضویت  از  عضویت،  کسب  الزم  طرزالعمل های 
ناظر به عضویت کامل ارتقا نمودند و قرار است به 
عنوان عضو کامل در جلسۀ سران در تاشکند اشتراک 
نمایند. در نشست سران در  شهر یوفا-روسیه، ترکیه 
آذربایجان،  ناظر،  اعضای   عنوانان  به  بالروس  و 
جدید  شرکای  عنوان  به  نیپال  و  کمبودیا  ارمنستان، 
عنوان  به  روسیه  و  چین  شدند.  پذیرفته  دیالوگ 
همکاری  سازمان  تاثیرگذار  و  مؤسس  کشورهای 
سایر  کامل  عضویت  مورد  در  مثبت  دید  شانگهای، 
کشورها دارند. چین باورمند است که پذیرش اعضای 
جدید، جاِن تازه به تمام ابعاد همکاری ها در سازمان 
می بخشد. روسیه، پذیرش دو کشور هند و پاکستان 
در سازمان را یک رویداد تاریخی اعالم کرد. پیوستن 
هند و پاکستان  گسترۀ جغرافیایی سازمان همکاری 
و  داده  وسعت  نیز  آسیا  جنوب  به  را  شانگهای 
منطقه گرایی در محور این سازمان را متحول می سازد. 
درخواست عضویت  افغانستان در سال 201۵ رسماً 

کامل در سازمان همکاری شانگهای نموده است.
دارای  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
جمعیتی بالغ بر2909.۷ میلیون نفر که 43.62 درصد 
جمعیت جهانی را احتوا می کند، می باشد. با پیوستن 
با احتساب  کامل هند به سازمان همکاری شانگهای 
سایر کشورها که خواهان عضویت هستند، جمعیت 
این سازمان نیمی از جمعیت جهان را شامل می سازد.

دو  به  شانگهای  همکاری  سازمان  کشورهای عضو   
دستۀ مصرف کننده گان باالی انرژی و تولیدکننده گان 
همکاری  سازمان  می شود.  تقسیم  انرژی  باالی 
شانگهای بیشترین حجم ذخایر انرژی نفت و گاز دنیا 
را دارد. کشورهای عضو سازمان بیش از 22 درصد 
ذخایر نفت دنیا  و حدود 44 درصد ذخایر گاز دنیا را 

در اختیار دارند.
روسیه و چین از کشورهای عمده و موثِر این سازمان، 
پتانشیل های قوی اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سطح 
اعضای  از  کشور  دو  هر  دارند.  جهانی  و  منطقه یی 
سطح  اند.  متحد   ملل  سازمان  امنیت  شورای  دایم 
مهم  پنج کشور  به  متعارف،  نظامی  تکنولوژی  باالی 
عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای یعنی چین، 
روسیه، هند، ایران و پاکستان قدرت مانور باالیی برای 
بخشیده  جهانی  و  منطقه یی  عرصه  در  نقش آفرینی 
همکاری  سازمان  ناظر  و  عضو  کشور  ده  از  است. 
شانگهای، چهار کشور دارای قدرت هسته یی بالفعل 
هستند که شامل روسیه، چین، هند، پاکستان می شود 
می باشند  بالقوه  هسته یی  قدرت  دارای  کشور  دو  و 
که شامل ایران و قزاقستان است. به عبارت دیگر، از 
هفت قدرت هسته یی جهان، چهار قدرت در قلمرو 
جغرافیای سیاسی سازمان همکاری شانگهای هستند 
و این ظرفیت بزرگی برای تأثیرگذاری این سازمان بر 

مسایل بین المللی و جهانی است. 
سازمان  در  پاکستان  و  هند  کشور  دو  عضویت 
این  پُرتنش  روابط  توجه  با  شانگهای  همکاری 
دوکشور و پیچیده گی های روابط قدرت و رقابت های  

اولویت های  و  چین  و  روسیه  با  کشور  دو  این 
مسایل  در  موثر  قدرت های  از  هریک  استراتژیک 
شدن  قطبی  زمینه ساز  جهانی،  و  منطقه یی  مختلف 
دیگر،  جانب  از  ساخت.  خواهد  مساعد  را  سازمان 
عمده ترین سوال این است که هند به عنوان بزرگترین 
سازمان  عضو  دیکتاتوری های  با  جهان  دموکراسی 
انتقال  عامل  را  دموکراتیک  ارزش های  که  شانگهای 
دموکراتیک قدرت و سرنگونی دیکتاتورهای خویش 
چین،  کرد.  خواهد  تعامل  چگونه  می نمایند،  تلقی 
جهان  و  منطقه  برای  را  اقتصادی  کالن  طرح های 
بیشترینه  مرکزی  آسیای  کشورهای  گرفته،  درنظر 
این کشور می باشد.  اقتصادی  مورد توجه پروژه های 
از جانب دیگر، هند مشارکت های  اقتصادی را  برای 
کشورهای منطقه و آسیای مرکزی روی دست گرفته 
تحرکات سیاسی-اقتصادی  و  این تالش ها  که  است 
در برخی موارد سبب شکل گیری تناقضات و اختالف 
منافع گردیده است .نگرانی های امنیتی هند از جمله 
ادعای این کشور مبنی بر  حمایت استراتژیک پاکستان 
از تروریزم به مثابۀ ابزار تحقق سیاست های منطقه یی 
خویش و مشارکت های استراتژیک چین- پاکستان در 
مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه یی نیز کارکرد 
و موثریِت این سازمان منطقه یی را با سوال های جدی 

مواجه خواهد کرد. 
در  میان روسیه و چین  امنیتی  و  رقابت های سیاسی 
سازمان، دیدگاه های سیاسی- امنیتی روسیه به تحوالت 
پیرامونی و ابزاری سازی امنیتی سازمان از سوی روسیه 
و در عین حال رویکرد اقتصادمحور چین در سازمان، 
دستیابی به اجماع نظر و دستاوردهای سیاسی-امنیتی 
سازمان را تحت شعاع قرار داده است. برخی ها به این 
باور اند که با وجود شکل گیری ساختارهای متعدد در 
چارچوب سازمان، هنوز مکانیزم های پیگیری تصامیم 
نشست های سازمان از کارآیی الزم برخوردار نبوده و 
در بسیاری موارد، تصامیم و فیصله های نشست سران، 
سران حکومت ها و سایر نشست های این سازمان به 
باد فراموشی سپرده شده و نشست های سازمان را به 
جایی  و  بلندپروازانه  سخنرانی های  و  محل صحبت 
برای عکس های یادگاری سران دولت ها مبدل ساخته 

است.
قدرت های  حضور  ژیوپولیتیک،  جدید  واقعیت های 
رقابت های  سازمان،  این  در  هند  مانند  جدید 
استراتژیک چین و روسیه و هند میاِن خود و با امریکا 
در منطقۀ اورآسیا و آسیای مرکزی و روندهای جدید 
منطقه یی و جهانی، آیندۀ سازمان همکاری شانگهای 
این  اما دست کم  ابهام قرار داده است.  را در هاله یی 
با  منطقه یی  سازمان  یک  آینده،  سال های  در  سازمان 
و  ماند  خواهد  باقی  سیاسی-امنیتی  عمدتاً  آجندای 
سیاست  در  آن  نگهباناِن  و  بانیان  عنوان  به  چینی ها 
احتیاط و پرهیز از درگیری خود، در کنار استفاده از 
این سازمان، در مهار حرکت های هژمونیک امریکا در 
منطقۀ آسیای میانه و پیرامونی چین، از سوق دادن آن 
امریکا  با  تقابلی  و  تخاصمی  سازمان  یک  سمت  به 

پرهیز خواهند کرد.
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سفر اتباع نیپال ...
ــرای کار در دفاتــر ســازمان ملــل  ــه افغانســتان ب کشــور ب
ــتان را  ــی در افغانس ــورهای غرب ــفارتخانه کش ــو و س ،نات

ــود. لغــو کــرده ب
در 10 مــاه گذشــته، دســتکم یــک هــزار و 213 شــهروند 

نیپالــی بــرای کار در افغانســتان مجــوز دریافــت کردنــد.
براســاس گــزارش هــای منتشرشــده،حدود 20 هــزار 
ــی در مناطــق مختلــف افغانســتان مشــغول  شــهروند نیپال

ــتند. ــه کار هس ب
ایــن تصمیــم دولــت نیپــال دو روز پــس از کشــته شــدن 
13 شــهروند نیپالــی در حملــه انتحــاری طالبــان در کابــل 

پایتخــت افغانســتان گرفتــه شــده اســت .
طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است .

ایــن بزرگتریــن حملــه علیــه کارگــران مهاجــر نیپالــی از 
ــر  ــون اســت . در ســال 2004، 12 کارگ ســال 2004 تاکن

نیپالــی در عــراق کشــته شــدند.
در میــان کشــته شــدگان حملــه انتحــاری روز دوشــنبه در 

افغانســتان، 2 شــهروند هنــدی نیــز وجــود دارد.
ــروی کار  ــده نی ــن کنن ــزرگ تامی ــای ب ــال از کشــور ه نیپ

ــان اســت . در جه

عضویت هند و پاکستان  
و آیندۀ سازمان همکاری شانگهای

رییس و قوماندان سرحدی 
میدان هوایی بین المللی حامد 

کرزی برکنار شدند
رییــس میــدان هوایــی بین المللــی حامــد کــرزی و 
قومانــدان ســرحدی ایــن میــدان، بــه دلیــل ســهل انگاری 
ــار  ــی برکن ــور غن ــوی رییس جمه ــه از س ــام وظیف در انج

ــدند. ش
ســخنگوی  معــاون  مرتضــوی،  شاه حســین 
از آن  پــس  افــراد  ایــن  ریاســت جمهوری می گویــد، 
برکنــار شــدند کــه بــرای بررســی مشــکالت میدان هوایــی 
ــک  ــد کــرزی از ســوی رییس جمهــور، ی ــی حام بین الملل

ــود. ــده ب ــف ش ــات توظی هی
ــود را در  ــی خ ــه بررس ــات نتیج ــن هی ــه او: ای ــه گفت ب
ــد  ــرد و محم ــه ک ــوری ارای ــت جمه ــه ریاس ــی ب گزارش
اشــرف غنــی، قبــل از ســفر بــه ازبکســتان ایــن گــزارش 
را اســتماع و ســپس دســتور برکنــاری رییــس و قومانــدان 

ــرد. ــادر ک ــل را ص ــی کاب ــرحدی میدان هوای س
رییــس  روشــن،  محمــد  ســردار  کــه  گزارشــی  در 
ــی بین المللــی  ــدان هوای ــۀ می کمیســیون بررســی همه جانب
ــده  ــرده آم ــه ک ــوری ارای ــه رییس جمه ــرزی ب ــد ک حام
اســت  کــه در بخــش امنیتــی، ارگان هــای امنیتــی متعــدد 
ــود دارد و  ــان وج ــوی در میان ش ــل وظیف ــوده و تداخ ب
ــاق  ــرای قاچ ــدان، راه را ب ــر در می ــدد دفات ــان تع هم چن

ــرده اســت. ــاز ک ب
ــا  ــل قراردادی ه ــر تی ــت ذخای ــزارش، موجودی ــن گ در ای
از نــگاه امنیتــی و انحصــار قراردادهــای تیــل توســط ســه 

شــرکت، مایــه نگرانــی دانســته شــده اســت.
محمــد اشــرف غنــی گفتــه اســت کــه گــزارش کمیســیون 
تثبیــت کــرده کــه هــر ســه قــرارداد تیــل میــدان هوایــی، 
مشــکالت جــدی حقــوق دارنــد و ایــن قراردادهــا، پــس 
ــه و دادســتانی ُکل،  ــا وزارت  عدلی از بررســی و مشــوره ب

فســخ و دوبــاره تنظیــم شــوند.
معــاون ســخنگوی ریاســت جمهوری گفــت کــه بــه دنبــال 
برکنــاری ایــن دو تــن، محمــد اشــرف غنــی دســتور داده 
تــا بَســت ریاســت میدان هوایــی بــه اعــالن ســپرده شــود 
و هم چنــان وزارت داخلــه، ســه تــن از افســران خــود را 
بــرای قوماندانــی ســرحدی ایــن میــدان معرفــی کننــد تــا 

یکــی از آن هــا انتخــاب شــوند.
ــتور داده  ــور دس ــوی: رییس جمه ــای مرتض ــه آق ــه گفت ب
اســت تــا تمامــی کارمنــدان میدان هوایــی بین المللــی 
ــد، از  ــال، کار کرده ان ــش از ۵ س ــه بی ــرزی ک ــد ک حام
ــراد دیگــر  ــا، اف ــه جــای آن ه ــار و ب وظیفه های شــان برکن

ــوند. ــته ش گماش
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ــاب  ــش پرت ــر آزمای ــارت ب ــس از نظ ــمالی پ ــر کوریای ش رهب
ــه  ــورش ب ــت، کش ــتیک گف ــتراتژیک بالس ــک اس ــک موش ی
ــت  ــوس آرام دس ــکا در اقیان ــع امری ــه مناف ــه ب ــی حمل توانای

ــت. ــه اس یافت
ایــن درحالــی اســت کــه مقامــات نظامــی واشــنگتن و ســئول 
می گوینــد، آزمایــش اخیــر، پرتــاب دو موشــک میان بــرد بــوده 
ــه رو شــده  ــا شکســت روب ــم ب ــا ه ــاب یکــی از آن ه ــه پرت ک
ــاب دوم  ــد، در پرت ــن می گوین ــات هم چنی ــن مقام ــت. ای اس
ــری  ــه 40 کیلومت ــا ب ــس از ســقوط در دری ــور پ موشــک مذک

ــان رســیده اســت. جاپ
کوریای شــمالی  رهبــر  اون،  کیم جونــگ  همین حــال،  در 
ــه  ــا ب ــت: م ــن موشــک گف ــز« ای ــاب »موفقیت آمی ــس از پرت پ
ــوس آرام  ــا در اقیان ــه امریکایی ه ــه ب ــرای حمل ــی الزم ب توانای

رســیده ایم.
ــرده و  ــوم ک ــش را محک ــن آزمای ــکا ای ــی و امری کوریای جنوب
آن را نقــض قطع نامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــی  ــی بیانیه ی ــز ط ــان نی ــاع جاپ ــر دف ــد. وزی ــف کرده ان توصی
اعــالم کــرد، ایــن آزمایــش نشــان داد کــه تهدیــد پیونگ یانــگ 

ــه افزایــش اســت. علیــه توکیــو رو ب
ــه ایــن آزمایــش  ــز ب ــان کی مــون، دبیــر ُکل ســازمان ملــل نی ب
ــز  ــی »تحریک آمی ــان داد و آن را اقدام ــش نش ــکی واکن موش
و غیرمســووالنه« پیــش از نشســت آتــی شــورای امنیــت 
ــل  ــت ســازمان مل ــرد. شــورای امنی ــف ک ــن ســازمان توصی ای
ــه  ــیده گی ب ــور رس ــه منظ ــکا ب ــان و امری ــت جاپ ــه درخواس ب
ــرد. ــزار ک ــت برگ ــنبه نشس ــمالی چهارش ــات کوریای ش اقدام

ــروج  ــی خ ــۀ همه پُرس ــه نتیج ــش ب ــس در واکن ــت وزیر انگلی نخس
کشــورش از اتحادیــۀ اروپــا گفــت بــه انتخــاب مــردم بریتانیــا بایــد 

احتــرام گذاشــته شــود.
ــس از  ــه پ ــروز جمع ــس دی ــت وزیر انگلی ــرون، نخس ــد کام دیوی
اعــالم نتایــج نهایــی همه پُرســی تاریخــی خــروج یــا مانــدن بریتانیــا 
در اتحادیــۀ اروپــا گفــت: بایــد بــه خواســت مــردم احتــرام گذاشــته 

شــود.
او بــا بیــان این کــه انگلیــس بــه رهبــری جدیــد نیــاز دارد گفــت: مــا 
نیــاز داریــم کــه یــک نخســت وزیر جدیــد در مــاه اکتبــر )مهرمــاه( 

بــر ســر کار آیــد.
کامــرون افــزود: فکــر نمی کنــم ایــن درســت باشــد کــه مــن کاپیتانــی 
باشــم کــه بخواهــم کشــور را به ســوی مقصــد بعــدی هدایــت کنــد. 
ــر، یــک  ــاه اکتب ــد در نشســت ســالیانه حــزب محافظــه کار در م بای

نخســت وزیر جدیــد بــرای بریتانیــا انتخــاب شــود.
نخســت وزیر بریتانیــا اظهــار داشــت: ایــن تصمیمــی نبــوده کــه مــن 
ــه نفــع  ــم ب ــی معتقــدم کــه ایــن تصمی ــه باشــم، ول ــا آرامــی گرفت ب
ــا دوران باثباتــی داشــته باشــد و رهبــر جدیــد  منافــع ملــی اســت ت

مــورد نیــازش را پیــدا کنــد.
ــن درســت اســت  ــه ای ــم ک ــن فکــر می کن ــرد: م ــد ک ــرون تأکی کام
ــاز  ــرۀ ۵0 و آغ ــرای تبص ــان اج ــارۀ زم ــد درب ــت وزیر جدی نخس

ــد. ــری کن ــا تصمیم گی ــۀ اروپ ــا از اتحادی ــروج بریتانی ــد خ رون
انگلیــس،  در  رأی گیــری  حوزه هــای  آرای  شــمارش  از  بعــد 
طرفــداران خــروج ایــن کشــور از اتحادیــۀ اروپــا بــا کســب ۵2 از آرا 

ــدند. ــروز ش ــۀ پی ــن اتحادی ــدن در ای ــی مان ــدگاه باق ــر دی ب
پــس از رأی تاریخــی مــردم بریتانیــا بــه خــروج از اتحادیــۀ اروپایــی، 
ــالش  ــه ت ــور، ک ــن کش ــت وزیر ای ــرون، نخس ــد کام ــدۀ دیوی آین
ــۀ اروپایــی داشــت در ابهــام قــرار  ــدن در اتحادی ــرای مان ــی ب فراوان

گرفــت.

ملی پُوشان فدراسیون اتلیتک خفیفه، جهت اشتراک در بیست و ششمین 
دور رقابت های بین المللی اتلتیک عازم قزاقستان شدند.

پنج  رقابت ها  این  در  افغانستان  از  نماینده گی  به  کشور  ملی  تیم  در 
این  هیأت   یک  و  مربی  یک  که  کرد  خواهند  شرکت  ورزشکار 

ورزشکاران را همراهی می کنند.
محمد سعید ساحل، در فاصلۀ 100 متر، صفرعلی احمدی در فاصلۀ 
200 متر، سیدجالل جاللی در 400 متر، سعدیه برومند در فاصلۀ 100 
رقابت  به  بازی ها  این  در  متر    100 فاصلۀ  در  شیرزی  بصیره  و  متر 

می پردازند.
گفتنی است این رقابت ها که از امروز 4 سرطان الی ۷ سرطان در شهر 
الماتا قزاقستان برگزار می شود و در آن ورزشکاران بیش از چهل کشور 

اشتراک دارند.

فهرســت ابتدایــی بازیکنــان تیــم فوتبــال بانــوان کشــور منتشــر شــد. 
ــوان از  ــال بان ــم ملــی فوتب ــال اعضــای تی ــۀ فدراســیون فوتب ــه گفت ب

میــان همیــن فهرســت 33 نفــره 
انتخاب می شوند.

ــراد در  ــن اف ــتراک ای ــس از اش ــه پ ــد ک ــیون می گوی ــن فدراس ای
ــد. ــد ش ــاب خواهن ــی انتخ ــم مل ــای تی ــی، اعض ــای آموزش کمپ ه
شــبنم روهیــن، مریــم روهیــن، مریــم قاســمی، مینــه احمــدی، ســمیرا 
ــبنم  ــی، ش ــر یعقوب ــی، نیلوف ــاره قریش ــزی، به ــا عزی ــی، رین جالل
مبــارز، ماهــره بارکــزی، درانــی حســن، حســنا قریشــی، منجــا میــر، 
ــر،  ــوال، اوزال اتم ــی ارغندی ــکا ســیف الرحمان، هل ــری، می ــدا زم وی
فرخنــده نوهتــاج، حنــا محبــت، صــدف نــوری، ســحر ارغندیــوال، 
ــا شاغاســی، هاجــر ابوالفضــل، زهــرا  ــا غینــی، لیــال امیــن، حن آریان
ــما  ــدی، س ــالب محم ــش، نی ــه تاب ــدری، فهیم ــم حی ــرزاده، مری فقی
ــی از  ــا صدیق ــیخ میری، و دیب ــته ش ــان، فرش ــال ارمغ ــی، لی حماس

ــن 33 ورزشــکاراند. ــه ای جمل
ــن  ــادی از ای ــمار زی ــال، ش ــیون فوتب ــات فدراس ــاد اطالع ــر بنی ب
بازیکنــان شــهروندانی اند کــه در خــارج از کشــور ســکونت دارنــد.
ــاختار  ــا س ــون ب ــکیل تاکن ــان تش ــور از زم ــوان کش ــی بان ــم مل تی
کنونــی اش در 14 بــازی جهانــی اشــتراک کــرده کــه از ایــن میــان در 
ــازی دیگــر را شکســت خــورده اســت  ــازی پیــروز شــده و 8 ب 4 ب
ــت. ــان یاف ــی پای ــچ تیم ــع هی ــه نف ــر ب ــت دیگ ــان دو رقاب و هم چن

تیــم ملــی فوتبــال بانــوان افغانســتان اکنــون در درجه بنــدی جهانــی 
ــم در ردۀ  ــن تی ــر اســت. ای ــه جلوت ــن پل ــردان چندی ــم ملــی م از تی
ــال  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــۀ 1۵6ام ب ــه رتب ــی ک ــرار دارد در حال 138 ق

مــردان مختــص شــده اســت.

»کوریای شمالی برای حمله 
به امریکا آماده است«

کامرون:

تا ماه اکتبر کناره گیری می کنم

تیم اتلیتک
 کشور به قزاقستان رفتند

فهرست ابتدایی اعضای تیم 
ملی فوتبال بانوان منتشر شد

جاويد كوهستانی

امنیتی  مسولیت های  کامل  انتقال  با  خونین:  تابستان 
انتقال  افغانستان و طوالنی شدن روند  نیروهای  به جانب 
سیاسی تا شکل گیری حکومت وحدت ملی، فرصت های 
و  جبهوی  جنگ  به  را  جایش  چریکی  جنگ  رفت،  دست  از  زیادی 
یافت،  افزایش  ثابت  پوسته های  باالی  حمالت  مین گذاری،  به جای 
که  تعداد جنگ جویانی  ترتیب  بدین  و  فعالیت دشمن گسترده  حوزۀ 
در سال 2014 به سی هزار تن تخمین می شد، دو برابر افزایش یافت 
و به مرز 60 هزار جنگ جو رسید، در برخی والیات تعداد جنگجویان 
تا ۵000 نفر می رسد، هلمند در صدر بشترین مسلح مخالف و زابل، 
میدان  بادغیس،  بغالن،  سرپل،  کندز،  ننگرهار،  فاریاب،  فراه،  ارزگان، 
وردک، پکتیکا، لوگر، بدخشان، غزنی و غور به ترتیب بشترین طالب 
مسلح را دارند. عدم هم آهنگی نیروها، موجودیت نفوذی ها در صفوف 
نیروها، کمبود تجهیزات سنگین، ضعف مدیریت، فساد در نهادها، عدم 
موفقعیت پروسۀ صلح، تشدید اختالفات مرزی با پاکستان، نبود ارادۀ 
قاطع در رهبری، اختالفات سیاسی، عدم تطبیق موافقت نامه و کاهش 
اختالف میان طالبان با مرگ منصور، پیچیده گی منافع کشورها و دالیل 
ترتیب  بدین  است،  پیش  در  خونین  تابستان  که  می دهد  نشان  دیگر، 
و  امنیتی  خاص  تدابیر  و  سیاسی  عرصۀ  در  هم  جدی  اقدامات  اگر 
دپلوماتیک روی دست  فشار  و  نظامی  و  استخباراتی  از  اعم  عملیاتی 
گرفته نشود، به باور من، با گذشت زمان اعتماد جامعۀ جهانی نیز به طور 
قابل مالحظه کاهش خواهد یافت و نظام سیاسی مانند کشتی مهاجرین 
امواج  از سرنشینان آن هم طعمۀ  اوقیانوس طوفانی غرق و بخشی  در 
خواهد شد، هنوز همه فرصت ها از دست نرفته اند، اما کمتر شده است؛ 

باید به جای تجمل و فریب و سازش، کاری انجام شود .

منوچهر فراديس

از كابل تا اسالم آباد!
وووو  بی تاریخ،  بی فرهنگ،  دال خور،  پاکستانی های 
دیگر، الفاظی است که ورد زبان ما است، اما در تصویر 
می بینیم، همین دال خورها از هنرمندشان با بهترین فرهنگ و با بهترین 
وضع ممکن، تجلیل کردند و جنازۀ او را به خاک گذاشتند. دولتش، 
امجد  به خانوادۀ  است،  منطقه  در  ترور طالب  دولتی که حامی  همان 
شد،  ترور  طالبان  توسط  که  کشورشان  معروف  قوالی خوان  صبری، 
آموزش  و مصارف  است  کرده  پول کمک  پاکستانی  کلدار  میلیون  ده 

خانواده جان باختان را تقبل کرده است.
پنج هزار ساله هستند،  تاریخ  مدعی  که  مردمی  میان  در  کابل،  در  اما 
مردمی که مدعی فرهنگ هستند، دولتی که رییسش همیشه چیغ می زند 
پنج هزار سال داریم و پنج هزار سال دیگه هم می باشیم، در مرگ اهل 
فرهنگش می گوید: با تأسف و تأثر فراوان مطلع شدیم که فالنی یکی 
وزارت  و  دولت  وظیفۀ  است...  درگذشته  کشور  مشهور  هنرمندان  از 

فرهنگش همین است و تمام.
او  از  ما  می گویند:  فرهنگ  اهل  هر  مرگ  از  بعد  فرهنگش،  وزیران 
خواستیم به وزارت فرهنگ بیاید اما او نیامد، اویی که با مرگ دست 
او  از  اما  ندارد،  را  بسترش  از  بلندشدن  توان  و  می کند  نرم  پنجه  و 

می خواهند به وزارت فرهنگی بیاید که فرش رفته است.
از  است،  حرافی  کارمان  بزرگ ترین  که  هستیم  ادعایی  پُر  مردمان  ما 

رهبران سازمان های خودساخته ما تا دولت و شهروندان ما.

سخی داد هادف

»رییس جمهور هم چنان گفت که تمام منسوبین میدان هوایی 
اجرا  وظیفه  سال  پنج  از  بیشتر  که  کرزی  حامد  بین المللی 
کردند، بدون استثنا تبدیل و به جای آنان کارمندان جدید در 

یک پروسۀ شفاف همراه با ثبت دارایی های شان استخدام گردند.«
از صفحۀ شاه حسین مرتضوی -معاون سخنگوی رییس جمهور-.

معلوم نیست جناب رییس جمهور چرا تصمیم گرفته که »تمام« کارمندان میدان 
هوایی را تبدیل کند. علت یا دلیل این کار او هرچه باشد، از نظر تکنیکی محض 
هم که به مسأله نگاه کنیم، قابل دفاع نیست. این تصمیم رییس جمهور نشان 
می دهد که سرنوشت کشور در دست فردی است که عالقۀ زیادی به اقدامات 
دراماتیک و نسنجیده دارد و غالبًا به جای آن که مانند یک رهبر هوش مند و 
دقیق عمل کند، از پی ِ تکانه های عصبی آنی خود می رود. تبدیل کردن تمام ِ 
کارمندان یک میدان هوایی مهم بین المللی و آوردن افراد جدید به جای آنان 

واقعًا چه منطقی دارد؟
یک وقت ملکم گلدول)Malcolm Gladwell( - که البته من خیلی عالقه مندش 
نیستم- در یکی از کتاب های خود از »قاعدۀ 10000 ساعت« سخن گفته بود 
)با تکیه بر نظریۀ یک دانشمند دیگر(. منظورش آن بود که هرکس که بخواهد 
در کاری خوب ماهر شود، باید 10000 ساعت در آن کار ممارست کرده باشد. 
این قاعده را دانشمندان زیادی به چالش گرفتند و محدودیت کاربرد آن در 
عرصه های مختلف را یادآوری کردند. اما به نظر می رسد که اگر خود 10000 
ساعت را مبنا نگیریم، حداقل با اطمینان می توان گفت که در بسیاری عرصه ها 
زمان زیادی الزم است تا کسی بر چند و چون یک کار چنان ماهر شود که 
میدان  در  که  کسانی  کرد.  اعتماد  زمینه  آن  در  او  کارکرد  و  داوری  بر  بتوان 
هوایی مهمی چون میدان هوایی بین المللی کابل کار کرده اند، احتماالً در پنج 
سال گذشته واجد مهارت هایی شده اند. حاال همۀ این افراد را تبدیل می کنید 
که چه شود؟ شاید از تبدیل کردن بعضی افراد بتوان دفاع کرد. اما چرا همه؟ 
نکند اشرف غنی دچار این ترس است که در میدان هوایی کابل طرح کودتایی 

در حال ریخته شدن است؟

فیـسبـوک نـــامــه
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بـا اعـالم نتایـج نهایـی همه پُرسـی انگلیـس دربـارۀ بقا 
یـا خـروج ایـن کشـور از اتحادیۀ اروپـا، مقامـات لندن 
رسـمًا اعـالم کردند کـه اکثریت انگلیسـی  ها بـه خروج 

از ایـن اتحادیـه رأی دادند.
نتایـج  اعـالم  بـا  انگلیـس  همه پُرسـی  نهایـی  نتایـج 
شـمارش آرا در تمامـی 382 منطقـۀ ایـن کشـور حاکی 
خـروج  از  انگلیسـی  ها  درصـدی   ۵1.9 حمایـت  از 

اروپاسـت. اتحادیـۀ  از  کشورشـان 
بـا اعـالم پیـروزی کارزار حامیـان خـروج انگلیـس از 
اتحادیـۀ اروپـا، ارزش پونـد، پـول رأیـج انگلیـس بـه 
پایین تریـن سـطح خـود از سـال 198۵ رسـیده اسـت. 
کارشناسـان می گوینـد، ایـن تصمیم جمعی انگلیسـی  ها 
خواهـد  چشـم گیری  تأثیـر  کشـور  ایـن  اقتصـاد  بـر 
درصـدی   ۷2 شـرکت  از  حاکـی  گزارش  هـا  داشـت. 
رأی دهنده گان انگلیسـی در این همه پُرسـی بوده اسـت.

آخریـن نتیجـۀ رأی گیـری بـه شـرح زیـر اعـالم شـده 
: ست ا

رأی بـه خـروج  1۷.410.۷42 معـادل ۵1.9 درصـد ُکل 
آرا

رأی به ماندن 16.141.241 معادل 48.1 درصد ُکل آرا
توزیـع جغرافیایـی آرا در سـطح بریتانیـا یک سـان نبوده 
اسـت. اکثر رأی دهنده گان در اسـکاتلند و ایرلند شـمالی 
بـه مانـدن در اتحادیۀ اروپـا رأی داده انـد درحالی که در 
دیگـر نقـاط بریتانیـا، اکثریـت خواسـتار خـروج از این 

بوده اند. اتحادیـه 
نتایـج نهایـی شـماش آرا بـرأی چهـار منطقـۀ اصلـی 

بریتانیـا نیـز بـه شـرح زیـر اسـت:
انگلیس:

1۵.188.406 معادل ۵3.4 درصد رأی به خروج
13.266.996 معادل 46.6 درصد رأی به باقی ماندن

ایرلند شمالی:
349.442 معادل 44.2 درصد رأی به خروج

440.43۷ معادل ۵۵.8 درصد رأی به باقی ماندن
اسکاتلند:

1.018.322 معادل 38 درصد رأی به خروج
1.661.191 معادل 62 درصد رأی به باقی ماندن

ولز:
8۵4.۵۷2 معادل ۵2.۵ درصد رأی به خروج

۷۷2.34۷ معادل 4۷.۵ درصد رأی به باقی ماندن
نیکـوال اسـتورجن، وزیـر اول اسـکاتلند، گفتـه اسـت 
کـه نتیجـۀ همه پُرسـی نشـان می دهـد کـه »اکثـر مـردم 
کشـورش« خواهـان عضویـت در اتحادیۀ اروپا هسـتند. 
برخـی ناظران ایـن اظهـارات را به تصمیم بـه برگزاری 
از  اسـکاتلند  اسـتقالل  مـورد  در  دیگـری  همه پُرسـی 

بریتانیـا تعبیـر کرده انـد.
سـقوط  بـا  را  کار خـود  نیـز  جاپـان  در  سـهام  بـازار 

کـرد. آغـاز  چشـم گیر 
در جاپـان ارزش سـهام تا هشـت درصد سـقوط کرد و 

معامـالت مدتی متوقف شـد.

نتیجـۀ  همه پُرسـی خـروج انگلیـس از اتحادیـۀ اروپا به 
افـت ارزش واحـد پـول پوند این کشـور منجر شـده و 

ارزش پونـد بـه زیر 1.4 دالر رسـیده اسـت.
نتیجـۀ همه پُرسـی خـروج انگلیـس از اتحادیـۀ اروپـا 
باعـث ابهـام در مورد آینـدۀ اتحادیۀ اروپـا و توان مندی 
اقتصـادی آن نیـز شـده اسـت. نـرخ برابـری یـورو در 
برابـر دالـر امریـکا هـم 3.1درصـد کاهـش یافتـه و بـه 

1.1021 یـورو در برابـر یـک دالـر رسـیده اسـت.
بـا وجـود آن کـه آخریـن نظرسـنجی های قبـل از ایـن 
همه پُرسـی حاکـی از قـرار داشـتن هر یـک از دو طرف 
حامـی و مخالـف خـروج از اتحادیـۀ اروپـا در موضعی 
برابـر بـرأی پیـروزی بـود و این نتیجـه حیـرت بریتانیا، 
داشـته  پـی  در  را  آتالنتیـک  ترانـس   ایتـالف  و  اروپـا 
اسـت. ایـن نتیجه بـه نوعی نشـان دهندۀ قـدرت فزایندۀ 
احساسـات پوپولیسـتی و ملی گرایانه در انگلیس اسـت.

نایجـل فاریـج، رهبـر حـزب اسـتقالل انگلیـس کـه از 
جملـۀ اصلی تریـن حامیـان خـروج از اتحادیـۀ اروپـا 
بـود، در پیامـی بـه منظـور ابـراز خوش حالـی خـود از 
نتیجـۀ مذکـور گفت: جـرأت کرده و رویـای طلوع یک 

انگلیـس مسـتقل را ببینیـد.
انگلیـس اکنـون تبدیـل بـه اولیـن کشـوری شـده کـه 

اتحادیـۀ اروپـا را تـرک کـرده اسـت.
ایـن نتیجـه اکنـون به شـدت موجـب تضعیـف جایـگاه 
نهایـت  کـه  انگلیـس  نخسـت وزیر  کامـرون،  دیویـد 
تالشـش را بـرأی متقاعدکـردن انگلیسـی  ها بـه منظـور 
رأی بـه باقـی مانـدن در اتحادیـۀ اروپـا بـه کار گرفت، 
از  کنـار گذاشته شـدن  بـا خطـر  اکنـون  او  و  می شـود 
بوریـس  از  بسـیاری  اسـت.  مواجـه  نخسـت وزیری 
جانسـون، شـهردار سـابق شـهر لنـدن و یـک حامـی 
اصلـی جنبـش حامی خـروج انگلیس از اتحادیـۀ اروپا، 
بـه عنـوان کاندیـدای جانشـینی دیویـد کامـرون بـرأی 

می کننـد. یـاد  نخسـت وزیری 

دیویـد کامـرون وعـده داده بـود کـه در صـورت رأی 
انگلیسـی  ها بـه خـروج از اتحادیـۀ اروپـا، سـریعًا بعـد 
از همه پُرسـی ایـن فرأینـد خـروج را آغـاز کنـد. با این 
حـال، حتـا اگـر هـم کـه او بـه وعـده اش عمـل کنـد، 
برخـی از رهبـران جنبـش حامـی خـروج توصیـه بـه 
حرکـت آهسـته در ایـن مسـیر کرده انـد و قـرار نیسـت 
خیلی سـریع تغییـرات رخ دهند و فعـاًل قوانین تجارت 
و مهاجـرت فعلـی برقـرار خواهنـد ماند. انتظـار می رود 
فرأینـد جدایـی انگلیـس از اتحادیـۀ اروپـا پیچیـده و 
پُرمناقشـه باشـد، هـر چنـد کـه براسـاس معاهـدۀ فعلی 
حاکـم بـر اتحادیۀ اروپـا، این فرأیند محدود به دو سـال 
شـده اسـت. با این تصمیـم رأی دهندگان انگلیسـی یک 
فرأینـد چندسـالۀ مذاکـرات میـان این کشـور و اتحادیۀ 
اروپـا بـر سـر روابط تجـاری و سیاسـی بـه راه خواهد 
افتـاد و ایـن همه پُرسـی آغـاز ایـن فرأیند پُرمناقشـه که 
ممکـن اسـت چنـد دهـه بـرأی بـه نتیجـه رسـیدن بـه 

طـول بیانجامـد، خواهـد بود.
بـرأی اتحادیـۀ اروپـا ایـن نتیجـه یـک فاجعـه اسـت و 
پرسـش هایی را دربـارۀ مسـیر و آینـدۀ ایـن اتحادیـه که 
مبتنـی بـر ارزش های لیبرال و حاکمیت مشـترک اسـت، 

مطـرح خواهـد کرد.
انگلیـس بعد از آلمـان دومین اقتصاد بزرگ اروپا اسـت 
و در عیـن حـال، یـک قـدرت هسـته یی برخـوردار از 
کرسـی دایـم شـورأی امنیت سـازمان ملـل و از حامیان 
اقتصـاد بـازار آزاد و هم پیمـان نزدیک امریکا محسـوب 
می شـود. از دسـت دادن انگلیـس ضربۀ بزرگـی به اعتبار 
اتحادیـۀ اروپـا کـه از مدتـی پیش به دلیل رشـد آهسـتۀ 
اقتصـادی، افزایـش بیـکاری، بحـران فزاینـدۀ مهاجرت، 
جنـگ در اوکرایـن و مسـألۀ بدهـی یونـان تحت فشـار 

قرار داشـته، خواهـد بود.

انگلیسی  ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند

دیدارهای جداگانۀ غنی با همتاهای 

تاجیکستانی، قزاقستانی و ترکمنستانی اش
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در دیدارهای جداگانه با 
همتاهای ترکمنستانی، قزاقستانی و تاجیکستانیی خود در حایشۀ 
نشست سازمان همکاری های شانگهای، روی مبارزۀ مشترک با 

تروریزم و گسترش همکاری اقتصای بحث کرده است.
نشست دو روزۀ سازمان همکاری های شانگهای با حضور سران 
کشورهای عضو و اعضای ناظر در تاشکند پایتخت ازبیکستان 

برگزار و دیروز پایان یافت.
در حاشیۀ این نشست، رییس جمهور غنی با نور سلطان نظربایف، 
رییس جمهور قزاقستان دیدار و دو طرف روی گسترش روابط 

دو جانبه و مبارزۀ مشترک با تروریزم بحث کرده اند.
رییس جمهور  کرد،  اعالم  نشر خبرنامه یی  با  ریاست جمهوری 
هلیکوپترهای  ترمیم  زمینۀ  در  را  کشورش  آماده گی  قزاقستان 
در  تا  کرده اند،  توافق  طرف  دو  هم چنان  کرد.  ابراز  افغانستان 
زمینۀ صادرات غله جات از قزاقستان به افغانستان یک کمیسیون 

دو جانبه ایجاد شود.
در  می باشد،  آن  شامل  نیز  قزاقستان  که  را  ابریشم  راه  غنی 
گسترش تجارت و دادوستد میان افغانستان و قزاقستان و سایر 

کشورهای منطقه مهم دانسته است.
رییس جمهور  علی رحمان،  امام  با  غنی  رییس جمهور  هم چنان 
دو  روابط  روی گسترش  دو طرف  و  داشته  دیدار  تاجیکستان 
جانبه در عرصه های مختلف و مبارزه مشترک با تروریزم بحث 

کرده اند.
تجارت  برای  افغانستان  مسیر  که  است  گفته  علی رحمان  امام 
مناسب است و ما خواستار همکاری بیشتر با این کشور هستیم. 
همکاری  تا  کرده اند،  موافقت  کشور  دو  سران  این،  کنار  در 

تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و تاجیکستان گسترش یابد.
رییس جمهور  با  شانگهای  نشست  حاشیۀ  در  غنی  اشرف 
ترکمنستان نیز دیدار کرده است. در این دیدار، دو طرف روی 

چگونه گی پیشرفت کار پروژه های منطقوی بحث کرده اند.
تا  از رییس جمهور غنی دعوت کرده  رییس جمهور ترکمنستان 
افتتاح خط   و ضمن  کند  سفر  ترکمنستان  به  آینده  ماه های  در 
آهن آقینه، تاجران دو کشور در مورد گسترش مناسبات تجارتی 

صحبت کنند.
او گفته است که در جریان این سفر موافقت نامۀ ترانزیتی الجورد 
نیز به امضا خواهد رسید. محمدوف ابراز عالقه مندی کرد تا از 

والیات افغانستان که پروژۀ تاپی از آن می گذرد، دیدن کند.
رییس جمهور ترکمنستان گفته که برق صادراتی خود را به هرات 
به دنبال آن رییس جمهور غنی گفته است که  افزایش می دهد. 
این کار سبب گسترش فعالیت های کارخانه ها و تولیدات در آن 

والیت خواهد شد.
داخلی  مصرف  برای  ترکمنستان  وارداتی  برق  از  او،  گفته  به 
نیز  را  پاکستان  به  آن  زمینه صادر کردن  استفاده خواهد شد و 

مساعد می کند.
در این دیدار توافق شده تا هیأت از هر دو کشور برای اتخاذ 

تدابیر بهتر امنیتی مسیر تاپی گفت وگوی بیشتر کنند.
در  که کشورش  است  گفته  پایان  در  ترکمنستان  رییس جمهور 
را در  آقینه و یک مکتب   را در  باب مسجد  تا یک  دارد  نظر 

اندخوی اعمار کند.

اداره ها و زورمنـدان محلی کندز میلیون ها افغانی از مصرف برق شان بده  کـارند
مسـووالن ریاسـت بـرق والیـت کنـدز می گوینـد کـه 
نزدیـک بـه ۵00 تـن از زورمندان محلی، بـزرگان قومی 
و چندیـن ادارۀ محلـی ایـن والیـت از مصـرف انـرژی 
بـرق خـود بدهکارنـد. آنـان می گوینـد که ایـن موضوع 
را بـا شـورای امنیـت ملـی نیـز در میـان گذاشـته اند، اما 

تاحـال توجهـی بـه این قضیه نشـده اسـت.
کنـدز  والیـت  بـرق  ادارۀ  رییـس  حمیـداهلل،  انجنیـر 
می گویـد کـه به شـمول مقـام والیـت حـدود 2۵ ادارۀ 
افغانـی  میلیـون  از 100  بیـش  ایـن والیـت  در  دیگـر 
افغانـی پـول  و زورمنـدان محلـی حـدود 68 میلیـون 

نپرداخته انـد. را  برق شـان  مصـرف 
بـه گفتـۀ رییـس ادارۀ بـرق ایـن والیـت: زورمنـدان و 
اداره هـای محلـی از 14 سـال بـه این سـو پـول مصـرف 
بـرق خـود را نپرداخته انـد و نهادهـای مسـوول بـرای 

جمـع آوری ایـن پـول نیـز ناتوان انـد.
بـر پایـۀ معلومـات ریاسـت بـرق کنـدز، مقـام والیـت، 
فرماندهـی پولیـس، بازداشـتگاه، ریاسـت امنیـت ملـی، 

دادگاه  گمـرک،  عامـه،  صحـت  دانشـگاه،  ریاسـت 
اسـتیناف، معـارف، آب رسـانی، زراعـت، مـواد نفتـی، 
تلویزیـون ملـی، مسـتوفیت، ریاسـت عدلیـه و شـورای 
والیتـی از جملـه اداره هایی انـد کـه بدهی هـای مصرف 

نپرداخته انـد. را  برق شـان 
شـماری از فعـاالن مدنـی کنـدز حکومت را بـه ناتوانی 
در جمـع آوری بدهی هـای مصـرف برق متهـم می کنند. 
حیـدر حیدر، یکـی از این فعـاالن می گوید که حکومت 
مسـوول اسـت و باید اداره هـای بدهکار را بـه پرداخت 

بدهی های شـان مجبـور کند.
بـا این حـال، محمـود دانـش، سـخنگوی والـی کنـدز 
می گویـد کـه آنـان بـرای اداره هـا و زورمنـدان بدهکار 
صـورت  در  می گویـد،  او  کرده انـد.  تعییـن  مهلـت 
پرداخـت  در  افـراد  و  اداره هـا  ایـن  سـهل انگاری 
بدهی های شـان، پـس از ختـم زمـان تعیین شـده، آنـان 
را بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی خواهنـد کرد.
سـخنگوی والـی کنـدز، علـت نپرداختـن پـول بـرق از 
سـوی اداره هـای دولتـی به ویـژه مقـام والیـت را کمبود 
بودجـه دانسـته و می گویـد که آنـان از حکومت مرکزی 

خواسـتار افزایـش بودجۀ سـاالنه شـده اند.
بـه گفتـۀ آقای دانش بـه اداره های دیگر نیز دسـتور داده 
شـده تـا از وزارت هـای مربوط شـان خواهـان بودجـۀ 

بیشـتر بـرای پرداخـت بدهی های برق شـان شـوند.
30 میـگاوات انـرژی بـرق روزانـه از تاجیکسـتان وارد 
کنـدز می شـود و ادارۀ بـرق ایـن والیت هر مـاه مجبور 

اسـت در موعـد مشـخص پـول آن را پردخـت کند.
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