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ـــزي  ـــق، د ټولنی ـــا د تحق ـــې پراختی ـــې د متوازن ـــه مخ ـــت ل ـــي سیاس ـــي او پراختیای ـــت د م ـــوري دول ـــامي جمه ـــتان داس دافغانس

ـــا  ـــوين او پراختی ـــو د بیارغ ـــاره ، د کلی ـــه پ ـــو ل ـــد او کارد تأمینول ـــا ژون ـــړو د هوس ـــتان دوګ ـــول افغانس ـــادي ودې اود ټ او اقتص

ـــې  ـــه الره ک ـــو پ ـــه وړل ـــه مینځ ـــتونزو د ل ـــد د س ـــو د ژون ـــواد وال ـــو او د هی ـــې برابرول ـــاینې د زمین ـــد هوس ـــو د ژون وزارت چارواک

ـــدي .  ـــل کړی ـــې پی ـــې هڅ ، پراخ

ـــړکاري  ـــو ل ـــه ی ـــو ت ـــواد والیتون ـــې د هی ـــودې راهیس ـــوې م ـــه ی ـــد دراين ل ـــر نصیراحم ـــا وزیرانحنی ـــوين او پراختی ـــو د بیارغ د کلی

ـــي  ـــره د پراختیای ـــپارلو رسبی ـــه س ـــه پ ـــتنی ت ـــي اخس ـــتواو ګت ـــه پرانس ـــروژو پ ـــي پ ـــګونو پراختیای ـــودل . ده د لس ـــفرونه درل س

ـــه  ـــولې ل ـــې د )س ـــق چ ـــي تطبی ـــروژې د عم ـــې پ ـــاتنې او څارن ـــرام د س ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــدو او د م ـــل کی ـــروژو د کار پی پ

ـــړه او د  ـــږدې وڅی ـــه ن ـــت ل ـــډو وضعی ـــو اوبان ـــویدی ، د کلی ـــل ش ـــدې پی ـــیوري الن ـــرام ( ترس ـــي پروګ ـــې ملي ـــاره د کارموندن پ

ـــودې . ـــې درل ـــته راوړن ـــې  الس ـــا م وړ زیات ـــم د پ ـــې ه ـــه اړه ی ـــق پ ـــان د تحق ـــاینی د آرم ـــې د ودې اوهوس ـــد ک ـــه ژون ـــو پ کلیوال

ـــي  ـــه ی ـــت  ت ـــر والی ـــې د لوګ ـــفر چ ـــه س ـــه هغ ـــې ، پ ـــرڅ ک ـــه ت ـــفرونو پ ـــو س ـــر د خپل ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــیمه  ـــده س ـــت اړون ـــۍ ، او ددې والی ـــرام اداري ودان ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــت د م ـــا ریاس ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــود ، د کلی درل

ـــت  . ـــو کار پرانیس ـــت اچول ـــدې د کانکړی ـــړک بان ـــوايل س ـــوه کلی ـــه ی ـــې پ ک

ـــه لګښـــت بشـــپړه شـــوه او  ـــو پ ـــو )۶۷( زره افغانی ـــۍ د )۱۳( میلیون ـــې وړده چـــې د مـــي پیوســـتون پروګـــرام اداري ودان د یادون

ـــوال  ـــايس ډول د نړی ـــه او اس ـــه پاخ ـــري پ ـــي ل ـــنابونه اودوه پخلنځ ـــې او )۴( تش ـــې )۱۵( اداري خون ـــې چ ـــو ک ـــو پوړون ـــه دری پ

ـــویده . ـــوړه  ش ـــه ج ـــې ن ـــه بودج ـــرام ل ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــک او م بان

د کلیو د بیارغوين او پراختیا وزیر انجنیر نصیر احمد دراين په دې اړه وویل : 

ـــی دی او اداري  ـــه تلل ـــه مینځ ـــتونزې ل ـــوړې ادارې س ـــه د نوم ـــه امل ـــت ل ـــای دکمښ ـــدو رسه د ځ ـــه جوړی ـــۍ پ » د دې ودان

ـــې  ـــو د بیارغون ـــې د کلی ـــه چ ـــه ځمک ـــړي . کوم ـــررسه ک ـــه ت ـــه توګ ـــه ښ ـــدې پ ـــې دن ـــې خپل ـــې ک ـــه راتلونک ـــې پ ـــه ی ـــدان ب کارمن

ـــع او  ـــر مرب ـــي )۴۰۰( م ـــاحت ی ـــویده ، مس ـــول ش ـــې نی ـــام ک ـــه پ ـــاره پ ـــه پ ـــۍ ل ـــې ددې ودان ـــړ ک ـــه انګ ـــت پ ـــا ریاس او پراختی

ـــع ده «  ـــر مرب ـــې )۳۲۴،۵( م ـــا ي زیربن

ـــې  ـــو دبیارغون ـــم د کلی ـــول ه ـــت اچ ـــړک کانکری ـــويش س ـــې د خ ـــارګوټی ک ـــه ښ ـــو پ ـــم د کوچیان ـــل عل ـــردې د پ ـــره پ رسبی

ـــه  ـــړک پ ـــدې س ـــې د هم ـــې  چ ـــه ی ـــو ت ـــو خلک ـــول او هغ ـــتل ش ـــې پرانس ـــرڅ ک ـــفرپه ت ـــدې س ـــیله د هم ـــه وس ـــا وزیرپ اوپراختی

ـــړه . ـــره ک ـــه براب ـــانتیاوو زمین ـــپوريت آس ـــږي د ترانس ـــلول کی ـــل رسه نښ ـــو ب ـــه ی ـــیله ل وس

 د یادونـــې وړده ، دغـــه ســـړک چـــې د خـــويش ولســـوالۍ لـــه عمومـــي ســـړک نـــه د پـــل علـــم د کوچیانـــو اومهاجرینـــو 

ـــی  ـــايل پک ـــی اووی ـــه پلګوټ ـــې ات ـــرې چ ـــور ل ـــره س ـــه م ـــې او پنځ ـــره اوږدوال ـــی ، درې کیلوم ـــورې غځیدل ـــارګوتې پ ترښ

ـــه  ـــږي او پ ـــوا ودانی ـــه خ ـــا وزارت ل ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــت د کلی ـــه لګښ ـــو پ ـــو)۳۰۹( زره افغانی ـــږې د )۲۸( میلیون جوړی

ـــپړ يش . ـــه بش ـــې ب ـــو ک )۱۷۰( ورځ

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ددې پروژې د کار د پرانستلو په مهال داسې وویل : 

ـــاک  ـــروژې د څښ ـــعوي پ ـــال )۱۳۸۱( توس ـــورې ټولټ ـــتې پ ـــې ترمیاش ـــه  د )۱۳۹۳( کال د تل ـــه وزارت د )۱۳۸۱( کال ن » دغ

ـــې  ـــکتورونو ک ـــه س ـــت پ ـــې او معیش ـــوونې اوروزن ـــا ، ښ ـــنا ، روغتی ـــا، بریښ ـــزې پراختی ـــیمه ای ـــپورت، س ـــو، ترانس ـــود برابرول اوب

ـــپارل  ـــه وس ـــا ت ـــؤولیت م ـــې ددې وزارت مس ـــه چ ـــو کل ـــدي . خ ـــپړې کړی ـــق او بش ـــت تطبی ـــه ارزښ ـــرو پ ـــو ډال د )۲۸( میلیون

ـــو  ـــوي او اوس ی ـــق ش ـــت تطبی ـــه لګښ ـــو)۷۰۰( زره ډالروپ ـــروژې د )۱۰( میلیون ـــې )۴۰۷( پ ـــرڅ ک ـــه ت ـــو پ ـــو د د وو کلون ش

ـــدې دي.« ـــر کار الن ـــت ت ـــه ارزښ ـــرو پ ـــو ډال ـــم د )۸( میلیون ـــروژې ه ـــورې پ ـــمیر ن ش

ـــو  ـــه محروم ـــو پ ـــواړي څ ـــاره ،غ ـــه پ ـــت ل ـــا درعای ـــان پراختی ـــو ش ـــت او ی ـــز عدال ـــا وزارت د ټولنی ـــې او پراختی ـــو دبیارغون د کلی

ـــې د  ـــو ک ـــدان وردګ ـــور او می ـــتان ،غ ـــراه ، نورس ـــدي، ف ـــا، دایکن ـــل ، پکتی ـــې ،زاب ـــه لوګر،غزن ـــو لک ـــږ پرمختللووالیتون او ل

ـــړي . ـــات ک ـــمیر زی ـــق ش ـــروژو د تطبی ـــي پ پراختیای

ـــه  ـــه پ ـــه پرتل ـــو پ ـــورو والیتون ـــې د ن ـــرڅ ک ـــه ت ـــو پ ـــرو کلون ـــو تی ـــې د څ ـــه مخ ـــا ل ـــر د وین ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــویدي . ـــق ش ـــروژې تطبی ـــي پ ـــږ پراختیاي ـــې ل ـــو ک ـــوړو والیتون نوم

ـــوې  ـــوړه ش ـــې ج ـــت ک ـــه والی ـــر پ ـــې د لوګ ـــې چ ـــډه ک ـــه غون ـــه پراخ ـــه هغ ـــو پ ـــر د خلک ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

وه اوپـــه هغـــې کـــې د لوګـــروايل ښـــاغلې محمـــد حلیـــم فدایـــي، ددي والیـــت د دولتـــی ادارو لـــوړ پـــورو چارواکـــو، 

ـــل :  ـــې ووی ـــود ، داس ـــډون درل ـــورو ګ ـــرو او مخ ـــپین ږی ـــمیر س ـــو ش ـــت ی ـــر والی ـــړو اود لوګ ـــس اوغ ـــورا ریی ـــي ش دوالیت

ـــلولو  ـــدو د نښ ـــو اوکرون ـــو رسه د کلی ـــواو مارکیتون ـــوالیو د مرکزون ـــدو اود ولس ـــتي کی ـــاد د غښ ـــز اقتص ـــت دکرنی ـــر والی » د لوگ

ـــت  ـــر والی ـــروژې دلوګ ـــورې پ ـــمیر ن ـــو ش ـــو ی ـــړک جوړول ـــې د س ـــې ک ـــږدې راتلونک ـــه ن ـــو پ ـــرو څ ـــې ل ـــه نظرک ـــرض پ ـــه غ پ

ـــړو « ـــي ک ـــې پ ـــوالیو ک ـــمیر ولس ـــه یوش پ

نومورې زیاته کړه :

ـــم  ـــل عل ـــوالیو اوپ ـــه ولس ـــې پ ـــد آغ ـــت د محم ـــر والی ـــم د لوګ ـــې کار ه ـــو د بیارغون ـــو کانالون ـــو د شپاړس ـــو لګول » اوس د اوب

ـــې . اوس د )۳۰۰(  ـــره ش ـــه براب ـــي کار زمین ـــه د موقت ـــو ت ـــه )۶۰( زره تن ـــورې ب ـــه پ ـــر پای ـــال د کار ت ـــرې او د دې کان ـــې دوام ل ک

ـــو  ـــه بیابیل ـــې پ ـــوالیو ک ـــز او ولس ـــه مرک ـــت پ ـــر والی ـــت د لوګ ـــه ارزښ ـــرو پ ـــو دال ـــروژو کار د )۷،۸( میلیون ـــو پ ـــه د زیات ن

ـــپریږي.«  ـــورې بش ـــه پ ـــر پای ـــايل روان کال ت ـــروژې دم ـــه پ ـــره دغ ـــري او اک ـــې دوام ل ـــو ک برخ

ـــه الرې  ـــو ل ـــې برنام ـــې مل ـــو پراختیای ـــه وزارت د بیابیل ـــې د دغ ـــا وزارت هڅ ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــې د کلی ـــت ک ـــه حقیق پ

ـــو د  ـــږې ، څ ـــر رسه کی ـــې کار ت ـــه پس ـــې پرل ـــدې الره ک ـــرول دي او پ ـــې براب ـــاینې د زمین ـــاره د هوس ـــه پ ـــو ل ـــواد د کلیوال د هی

ـــو  ـــرام د خپل ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــا وزارت د م ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــه د کلی ـــن يش . البت ـــم تضمی ـــروژو دوام ه ـــي پ پراختیای

ـــې  ـــاتنې، څارن ـــې د س ـــې دي چ ـــدې نیول ـــرالس الن ـــارې ت ـــې کړن ـــل ځین ـــاره ، ت ـــه پ ـــروژود دوام ل ـــي پ ـــویو پراختیاي ـــپړو ش بش

ـــه دي . ـــو څخ ـــدې هڅ ـــو ل ـــم ی ـــق ه ـــروژې تطبی ـــې )MCG( پ اوکارموندن

د کلیود بیارغونې اوپراختیا وزیروویل :

ـــې  ـــت ک ـــه والی ـــر پ ـــه د لوګ ـــرې او ډیرژرب ـــان ل ـــې جری ـــو ک ـــو والیتون ـــه پنځلس ـــرام پ ـــې پروګ » اوس د دې وزارت د کارموندن

ـــه  ـــل رسه ب ـــه پی ـــرام پ ـــه د دې پروګ ـــه مرغ ـــه نیک ـــې . ل ـــل ش ـــاره پی ـــه پ ـــو ل ـــې د برابرول ـــې د زمین ـــې او کارموندن ـــم د بیارغون ه

ـــې د  ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت ـــرې يش اوپ ـــې براب ـــې زمین ـــه کارموندن ـــډ مهال ـــه دلن ـــو ت ـــو لوګریان ـــو )۲۴( زره تن ـــږ د )۲۶۹( کلی زمون

ـــږې . « ـــم کی ـــه ه ـــاتنه او څارن ـــلګونو پروژوس ـــت د س ـــه ارزښ ـــو پ ـــو افغانی ـــګ د )۱۷۴( میلیون ـــر څن کارت

د پراختیا له پاره هڅې

زورمند جنرال می شود و غریب قربانی

عبداهلل به متحدانش: 

روند تطبیق توافقنامة سیاسی را 
با مشوره دنبال می کنیم
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ایــن روزهــا افغانســتان چهــرۀ غم انگیزتــری 

چهــرۀ  هرچنــد  دارد.  گذشــته  بــه  نســبت 

چنــدان  اخیــر  دهــۀ  چهــار  در  افغانســتان 

ــی  ــم گاه بارقه های ــا آن ه ــی ب ــوده، ول ــاد نب ش

دیــد.  آن  در  می شــد  را  امیــد  و  شــادی  از 

ــد  ــد امی ــل می ش ــه حداق ــد ک ــی بودن لحظه های

ــادی  ــرۀ ش ــور چه ــن کش ــه روزی ای ــت ک بس

خواهــد داشــت؛ ولــی ایــن روزهــا واقعــًا چهــرۀ 

ــا  ــت. خربه ــزی اس ــرۀ غم انگی ــتان چه افغانس

به صــورِت ناگــواری از حــوادِث تلــخ پــرده 

برمی دارنــد. یــک طــرف، جنــگ و هجــوِم 

ــهرها و  ــرای ش ــه ب ــت ک ــش اس ــان و داع طالب

ــد  ــق می کن ــی خل ــور نگران ــتان های کش شهرس

ــار و کشــندۀ  و از طــرف دیگــر، حمــاِت مرگب

مرکــِز  به ویــژه  و  شــهرها  در  جنایــت کاران 

ــت می گســرد.  ــرش غــم و مصیب ــه ف کشــور ک

بحــراِن  آشــفته،  وضــع  ایــن  بحبوحــۀ  در 

ــت. رسان  ــده اس ــود آم ــه وج ــز ب ــی نی سیاس

دولــت وحــدت ملــی بــا یکدیگــر دیــدار 

می کننــد بــه امیــد این کــه راه حلــی بــرای 

اختافــاِت موجــود بیابنــد. در ادامــۀ دیدارهــای 

رهــربان دولــت وحــدت ملــی، روز چهارشــنبۀ 

ــه  ــاِر دیگــر داکــر عبدالل ــک ب ــۀ گذشــته ی هفت

رییــس اجرایــی و ارشف غنــی رییــس جمهــوری 

موجــود  مشــکاِت  مــورد  در  افغانســتان 

ــم  ــا ه ــوری ب ــت جمه ــان در ارگ ریاس میان ش

ــدار  ــن دی ــاِت ای ــوز از جزیی ــد. هن ــدار کردن دی

ــد،  ــر می دان ــا اگ ــد و ی ــزی منی دان ــی چی کس

ــا  ــد. ام ــی بزن ــورد حرف ــن م ــد در ای منی خواه

ــپیدار  ــر س ــِی ق ــۀ مطبوعات ــوای اعامی از فح

ــدت  ــت وح ــربان دول ــه ره ــد ک ــن برمی آی چنی

ملــی منی خواهنــد تــا یــک زمــاِن معیــن در ایــن 

مــورد حرفــی بزننــد. زیــرا اعامیــه بســیار عــام 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــگ ب و گن

ــدار  ــه شــده اســت کــه ایــن دی ــه گفت در اعامی

گرفــت.  صــورت  صمیامنــه"  "فضــای  در 

مشــخص نیســت کــه چــرا بایــد چیــزی غیــر از 

ایــن می بــود کــه اعامیــه بــر آن تأکیــد ورزیــده 

اســت. فکــر کنــم در زمــان جنــگ دوِم جهانــی 

هــم وقتــی رهــرباِن کشــورهای متخاصــم بــا هم 

دیــدار می کردنــد، از چنیــن اصطاحی اســتفاده 

منی   شــد. آن هــا دیــدار اســتالین رهــرب شــوروی 

جمهــوری  رییــس  روزولــت  بــا  را  ســابق 

ــادی  ــاِت بنی ــۀ اختاف ــود هم ــا وج ــکا، ب امری

ایــن دو کشــور، بــا قیــد "صمیامنــه" نشــان 

ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــرِض اصل ــرا ف ــد. زی منی دادن

ــت در  ــن نشس ــه ای ــد ک ــی می دان ــکار عموم اف

ــرد.  ــورت می گی ــه" ص ــای صمیامن "فض

در بخــش دیگــری از اعامیــه چنیــن آمــده 

اســت: "دو طــرف در ایــن نشســت توافــق 

هفتــۀ  مشــرِک  نشســت های  در  تــا  کردنــد 

بــه  بیشــری  و مترکــِز  بــا جدیــت  آینــده، 

منظــور تفاهــم روی پیشــربد موثــر امــور در 

حکومــت  سیاســی  توافق نامــۀ  چارچــوب 

وحــدت ملــی گفت وگــو کننــد." منی دانــم 

ــر  ــه را ن ــن اعامی ــه ای ــپیدار آگاهان ــر س ق

کــرده و یــا این کــه کســی در ایــن نهــاد، چنیــن 

ــای  ــون قیده ــد؛ چ ــال منی کن ــایلی را دنب مس

"جدیــت" و "مترکــز بیشــری" بــرای ادامــۀ روند 

گفت وگوهــای دو طــرف، واقعــًا ســوال برانگیز 

ــدار  ــن دی ــت و دومی ــدار نخس ــا دی ــت. آی اس

ــود  ــه ب ــز" صــورت نگرفت ــت" و "مترک ــا "جدی ب

ــربان  ــد ره ــدی می خواهن ــای بع ــه در دیداره ک

دولتــی کــه کشورشــان در خــون شــناور اســت، 

ــتفاده  ــا اس ــان از آن ه ــل اختافات ش ــرای ح ب

کننــد؟ اگــر قــرار بــود کــه ایــن دیدارهــا بــدون 

"مترکــز" و "جدیــت" صــورت گیــرد، چــرا 

ــرای برگــزاری  رهــربان دولــت وقــِت خــود را ب

ــه  ــت ک ــوم هس ــا معل ــد؟ و آی ــدر دادن ــا ه آن ه

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــه زمان ــا چ ــن دیداره ای

ــید؟ رس

 اگــر وضعیــِت کشــور غیــر از چیــزی بــود کــه 

ــامض از  ــا اغ ــد ب ــاید می ش ــت، ش ــًا هس فع

ــت؛  ــی گذش ــای سیاس ــن برخورده ــار چنی کن

ــند و  ــًا درد می کش ــردم واقع ــه م ــی ک ــی زمان ول

ــوان  ــت، منی ت ــده اس ــان را بری ــت نای ش جنای

ــدا کــرد.  ــی پی ــن دیدارهای ــرای چنی توجیهــی ب

علت هــای  از  یکــی  کــه  نکنیــم  فرامــوش 

بــا  کشــور،  در  ناامنی هــا  گســرش 

نیــز رابطــه  اختاف هــای سیاســِی موجــود 

باعــث  سیاســی  درهم ریخته گی هــای  دارد. 

شــده کــه دشــمنان بــا دســِت بازتــری وارد 

میــدان شــوند و جنایــت بیافریننــد. اگــر امــروز 

جنــگ  آتــش  در  کشــور  شــامِل  و  جنــوب 

ــدم  ــد ع ــِل آن می توان ــی از دالی ــوزد، یک می س

ــان رهــربان  فهــِم مشــرک از اوضــاع کشــور می

و گرفــن تصمیــم واحــد و هامهنــگ بــرای 

حــِل مشــکات باشــد. وقتــی رهــربان سیاســی 

ــان را در ارسع  ــد اختافات ش ــور منی توانن کش

وقــت حــل کننــد، آنــگاه چگونــه انتظــار دارنــد 

ــدا  ــت پی ــات دس ــت و ثب ــه امنی ــور ب ــه کش ک

ــد؟ کن

 اوضــاع کشــور چنــان بــه وخامــت گراییــده کــه 

هیــچ جایــی بــرای هــدر دادِن وقــت و فرصــت 

ــن  ــان رهــرباِن ای ــر رِس اختافــات سیاســی می ب

ــم  ــی ه ــر اختافات ــدارد. اگ ــود ن ــت وج دول

ــد رسان  ــدون شــک هســت(، بای هســت )کــه ب

دولــت بــا دیدارهــای پیوســته و متواتــر در ارسع 

وقــت بــه حــِل آن هــا بپردازنــد. تــا چــه زمانــی 

ــکاِت  ــپیدار مش ــه کاخ س ــود ک ــر ب ــد منتظ بای

خــود را بــا ارگ ریاســت جمهــوری حــل کنــد؟ 

ــا  ــن برنامه ه ــرای چنی ــی ب ــر فرصت ــًا دیگ واقع

باقــی منانــده اســت، دشــمن از هــر خایــی بــه 

ــرد! ــتفاده می ب ــود اس ــِع خ نف

ــت  ــربان دول ــته، ره ــال گذش ــرف دو س در ظ

بــه انــدازۀ کافــی فرصــت داشــتند کــه در مــورد 

ــاال در  ــد و ح ــت کنن ــود صحب ــاِت خ اختاف

ــِل  ــه ح ــرک ب ــن و مش ــِد روش ــک دی ــو ی پرت

مشــکاِت افغانســتان بپردازنــد. رهــربان دولــت 

وحــدت ملــی بایــد از تجربــۀ گذشــته بیاموزنــد 

کــه مــا ظــرف چهــارده ســال زمــام داری آقــای 

کــرزی، چقــدر فرصت هــای کم نظیــر بــرای 

بازســازی و ایجــاد حکومــت دارِی خــوب را 

ــًا  ــا واقع ــر از آن فرصت ه ــم. اگ ــت دادی از دس

اســتفادۀ بهینــه صــورت می گرفــت، بــدون 

ــگاه بهــری از  ــروز افغانســتان در جای شــک ام

ــت.   ــرار می داش ــت ق ــاه و سیاس ــت، رف امنی
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 بـه نتیجـه مـی رسنـد

 

نخســتین قطــار حامــِل کاال از چیــن بــه زودی بــه افغانســتان 

می رســد. ایــن یکــی از ُخرســندکننده ترین خربهــا بــرای مــردِم 

افغانســتان بــوده اســت. مســلاًم هرخــربی کــه بیانگــِر ایجــاد یــک 

ــردم  ــتقباِل م ــورد اس ــد، م ــتان باش ــای پاکس ــی به ج ــِل ترانزیت بدی

قــرار می گیــرد. حــاال بــر بنیــاد گزارش هــا، نخســتین قطــار حامــل 

کاال در ایــن مســیر، عــر روز پنجشــنبه چهــارم ســنبله، چیــن را بــه 

مقصــد بنــدر حیرتــان در شــامل افغانســتان تــرک کــرده  اســت. ایــن 

قطــار از کشــورهای قزاقســتان و ازبکســتان عبــور کــرده و بــه بنــدر 

ــت بلــخ خواهــد رســید.  ــان در والی حیرت

ــد  ــان دو کشــور، می توان ــازه و تجــاری می ــاز شــدِن یــک مســیر ت ب

افق هــای جدیــدی را بــه ســوِی مــا بگشــاید؛ امــا ایــن رابطــه زمانــی 

بیشــر ارزش می یابــد کــه افغانســتان بتوانــد از ایــن مســیر اســتفادۀ 

ــتان  ــه پاکس ــه ب ــته گی هایی ک ــودش را از وابس ــربد و خ ــی ب اعظم

ــه روی  ــتان ب ــن ـ افغانس ــیِر چی ــدن مس ــاز ش ــد. ب ــات ده دارد، نج

بازرگانــان بــه هــامن پیامنه یــی کــه بــه ســوِد چیــن متــام می شــود، 

می توانــد بــه ســوِد افغانســتان نیــز متــام گــردد. زیــرا بــا بــاز شــدن 

ــرای  ــن ب ــک مســیِر مطمی ــه ی ــان افغانســتانی ب ــن مســیر، بازرگان ای

واردات و صــادرات دســت یافته انــد. هرچنــد صــادرات افغانســتان 

ــت  ــات اس ــی و میوه ج ــنگ های قیمت ــامل س ــام ش ــواد خ ــط م فق

ــا  ــت ام ــز اس ــیار ناچی ــا بس ــِی م ــوِه وارداِت صنعت ــر انب ــه در براب ک

قــدِر مســلم ایــن اســت کــه ایــن مســیر هزینــۀ بازرگانــان را کاهــش 

می دهــد.   

ــتخراج  ــه اس ــا را ب ــد چینایی ه ــیر می توان ــن مس ــال، ای ــن ح در عی

ــن  ــد. ای ــویق کن ــد، تش ــرارداد کرده ان ــتان ق ــه در افغانس ــی ک معادن

ــد یــک راه" ایجــاد  خــط آهــن کــه در ســاختار برنامــۀ "یــک کمربن

شــده و قــرار اســت کــه ماهانــه دوبــار کانتیرنهــای اجنــاِس تاجــراِن 

افغانســتان را از ایســتگاه شــهر هایمــن چیــن بــه مقصد بنــدر حیرتان 

ــر از امــروز  افغانســتان حمل کنــد، در آینــده بــرای کشــوِر مــا مهم ت

ــوان  ــن می ت ــه چی ــتان ب ــادراِت افغانس ــش ص ــا افزای ــرا ب ــت؛ زی اس

انتظــار داشــت کــه رشــد اقتصــاد در کشــور ســیِر صعــودی بــه خــود 

بگیــرد. 

ــار،  ــدر چابه ــار بن ــیر در کن ــن مس ــودِن ای ــاز ب ــر، ب ــرف دیگ از ط

ــد و  ــل می کن ــه شــکِل درســت تِر آن وص ــان ب ــه جه افغانســتان را ب

اهمیــِت افغانســتان را بــه عنــوان یــک شــاهراِه مــدرن در منطقــه بــاال 

می بــرد. ایــن مســیر می توانــد بــه پیرفــِت روابــط میــان دو کشــور 

و نیــز ســایر کشــورهای منطقــه منجــر شــود؛ زیــرا ایــن خــط آهــن 

در چارچــوِب یــک برنامــۀ کان ســاخته شــده و قــرار اســت کــه در 

ــه ایــران وصــل شــود. بــدون شــک  آینــده، چیــن از همیــن خــط ب

گذشــِن ایــن خــط از دِل افغانســتان بــه هــدِف رســیدن بــه ایــران، 

می توانــد ســبِب راه ســازی و توســعه در امتــداد و پیرامــوِن آن شــده 

و و چهــرۀ کشــور را عــوض کنــد. 

و  برنامه هــا  ایــن  بــه  به شــدت  کــه  کشوری ســت  افغانســتان 

ــوارد  ــن م ــه ای ــر ب ــاز دارد و اگ ــادی نی ــادی و بنی ــای اقتص راهکاره

ــه  ــدۀ ن ــور در آین ــِت کش ــه موقعی ــت ک ــکی نیس ــود، ش ــه ش توج

چنــدان دور بهــر خواهــد و همــۀ کشــورهای همســایه و منطقــه بــه 

ــد کــرد و ایــن  ــن نقطــۀ تعامــِل اقتصــادی و منافــع توجــه خواهن ای

امــر، رسانجــام بــه شــکل گیری ثبــات در کشــور منتهــی می شــود. 

ــک  ــتان را دارای ی ــت، افغانس ــاده اس ــاال راه افت ــه ح ــه ک ــن برنام ای

خــط آهــِن بین املللــی خواهــد ســاخت و اعتبــار ایــن کشــور را از 

ســطح تیوریــک بــه ســطح عملــِی اقتصــاِد تعاملــی در جهــان ارتقــا 

می دهــد و این گونــه کشــوری کــه در خشــکی محصــور اســت، بــه 

ــردد. ــل می گ ــاد وص ــای آزاِد جه آب ه

ایــن خــط کــه از چنــد والیــِت شــاملی بــه هــرات و ایــران وصــل 

ــه  ــیای میان ــورهای آس ــِن کش ــط آه ــه خ ــتان را ب ــود، افغانس می ش

ــاه در  ــی و رف ــوردِن ترق ــد خ ــی کلی ــن یعن ــازد و ای ــل می س وص

افغانســتان.  ایــن خــط آهــن بــرای ُکِل منطقــه اهمیــت دارد و منافــع 

کشــورهایی زیــادی بــه آن گــره خــورده اســت؛ زیــرا بــدون برقــراری 

ثبــات در افغانســتان، حمل ونقــل و بازرگانــِی جهانــی از ایــن 

ــود. مســیر ممکــن نخواهــد ب

ــی روی  ــیار بلندمدت ــِر بس ــن تأثی ــط آه ــن خ ــر، ای ــب دیگ  از جان

منطقــه  در  قدرت هــا  و  کشــورها  ُپرتعامــِل  و  سیاســی  روابــط 

ــِو  ــورهای عض ــت کش ــال، اهمی ــِن ح ــت و در عی ــد گذاش خواه

ــرد و افغانســتان  ــاال خواهــد ب ــی ب ــن خــط را در تعامــاِت جهان ای

ــه عنــوان نقطــۀ مرکــزِی ایــن خــط در ایــن تعامــات عــرض  ــز ب نی

انــدام خواهــد  کــرد. ایــن خــط کــه چندیــن کشــوِر منطقــه را به هــم 

ــاال  ــدت ب ــی را در درازم ــی منطقه ی ــد، همگرایی های ــل می کن وص

ــاِن کشــورهای عضــِو  ــع مشــرک می ــروِز مناف ــرا ب ــرد؛ زی خواهــد ب

ــاِن  ــاملت آمیز می ــط مس ــم و رواب ــرارِی تفاه ــبب برق ــط، س ــن خ ای

آن هــا می شــود. ایــن برنامه هــای بــزرگ بــا راه انــدازِی منافــِع 

ــر و  ــِت مداخله گ ــد دس ــت می توان ــورها، در نهای ــان کش ــزرگ می ب

ــد. ــاه کن ــه کوت ــتان  و منطق ــتان را از افغانس ــوب افکِن پاکس آش

خط آهن چین - افغانستان
 فرصــتی بزرگ 

برای کشــور

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1851  یک    شنبه       7 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   27 ذ والقعد ة الحرام y 1437   28 ا  ِگست   2016

در بخــش دیگــری از اعالمیــه چنیــن آمــده اســت: "دو طــرف در ایــن نشســت توافــق كردنــد تــا در نشســت های مشــترِک 
ــۀ  ــوب توافق نام ــور در چارچ ــر ام ــبرد موث ــم روی پیش ــور تفاه ــه منظ ــتری ب ــِز بیش ــت و تمرك ــا جدی ــده، ب ــۀ آین هفت
ــا  ــه را نشــر كــرده و ی ــه ایــن اعالمی ــم قصــر ســپیدار آگاهان ــد." نمی دان ــی گفت وگــو كنن سیاســی حکومــت وحــدت مل
این كــه كســی در ایــن نهــاد، چنیــن مســایلی را دنبــال نمی كنــد؛ چــون قیدهــای "جدیــت" و "تمركــز بیشــتری" بــرای ادامــۀ 
رونــد گفت وگوهــای دو طــرف، واقعــاً ســوال برانگیز اســت. آیــا دیــدار نخســت و دومیــن دیــدار بــا "جدیــت" و "تمركــز" 
ــران دولتــی كــه كشورشــان در خــون شــناور اســت،  ــود كــه در دیدارهــای بعــدی می خواهنــد رهب ــه ب صــورت نگرفت

بــرای حــل اختالفات شــان از آن هــا اســتفاده كننــد؟
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آیا امریکا از شمار سالح های 

کمکی اش به افغانستان بی خبر است؟
براســاس یــک گــزارش پژوهشــی، پنتاگــون 

ــاح   ــامر س ــکا از ش ــاع امری ــا وزارت دف ی

در   ،۲۰۰۱ ســال  از  پــس  مهامتی کــه  و 

افغانســتان و عــراق توزیــع کــرده اســت، 

ــدارد. ــی ن ــار دقیق آم

ــی  ــط تیم ــه توس ــق ک ــن تحقی ــاد ای ــر بنی ب

 Action« ــازمان ــران س ــکل از پژوهش گ متش

مســتقر   »)on Armed Violence)AOAV

انجــام  ســال  یــک  طــول  در  لنــدن،  در 

شــده اســت، پنتاگــون تنهــا بــرای تهیــۀ 

جنگــی  مهــامت  و  کوچــک  ســاح های 

ــا  ــال ۲۰۰۱ ت ــراق از س ــتان و ع در افغانس

ســپتمرب ۲۰۱۵، ۴۰ میلیــارد دالــر هزینــه 

نیــم  و  یــک  از  بیــش  حداقــل،  و  کــرده 

ــه  میلیــون ســاح کوچــک در ایــن مــدت، ب

افغانســتان و عــراق فرســتاده اســت.

امــا براســاس گــزارش رســمی پنتاگــون، 

 ۷۹۳ و  میلیــون   ۷۹۹ ارزش  بــه  امریــکا 

هــزار و ۱۲۲ دالــر امریکایــی بــه افغانســتان 

ــداد  ــه تع ــرده و ب ــی ک ــک نظام ــراق کم و ع

۷۱۹ هــزار ســاح  کوچــک در ایــن دوره بــه 

ــت. ــتاده اس ــراق فرس ــتان و ع افغانس

ــاح های  ــرارداد س ــق، ۴۱۲ ق ــن تحقی در ای

ــون،  ــب پنتاگ ــده از جان ــع ش ــک توزی کوچ

و  گرفتــه  قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه  مــورد 

محققیــن بــرای دقــت بیشــر، از منابــع 

گوناگــون دولتــی و مســتقل بــه شــمول 

دیتابــس  دفــاع،  وزارت  قراردادهــای 

قراردادهــای تــدارکات فــدرال، گزارش هــای 

گزارش هــای  خارجــی،  عملیات هــای 

حســاب داری  گزارش هــای  ســیگار، 

حکومــت و تحقیقــات مراکــز تحقیقــی، 

کرده انــد. اســتفاده 

ایــن گــروه تحقیقــی ادعــا کــرده اســت 

کــه نتیجــۀ تحقیق شــان منایان گــر عــدم 

حســاب دهی و شــفافیت در وزارت دفــاع 

ــت. ــکا اس امری

ــن  ــنده گان ای ــی از نویس ــون، یک ــن اوورت لی

ــدن دیگــر  ــا دی ــا ب ــه اســت: »م ــق گفت تحقی

ــه  ــم ک ــکا دریافتی ــی امری ــای دولت ریکارده

حداقــل ۱ میلیــون و ۴۵۲ هــزار و ۹۱۰ 

ــراق در  ــتان و ع ــه افغانس ــک ب ــاح کوچ س

ــده،  ــتاده ش ــته فرس ــال گذش ــان ۱۴ س جری

ــد  ــا ۳ فیص ــه تنه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

شــده  ثبــت  پنتاگــون  دیتابــس  در  آن هــا 

ــت.« اس

ــکا  ــت امری ــت: »دول ــه اس ــه گفت او در ادام

کــه  اســت  کــرده  اعــراف  هم چنــان 

و  ســاح ها  ایــن  از  بســیاری  منی دانــد 

مهــامت در حــال حــارض در کجــا قــرار دارد 

می شــوند«. اســتفاده  یــا 

مناینــده گان  از  برخــی  حــال،  ایــن  بــا 

مجلــس و آگاهــان نظامــی در پیونــد بــه ایــن 

گــزارش می گوینــد کــه وقتــی ابرقدرتــی 

مخفــی  فعالیت هــای  از  امریــکا  ماننــد 

ــد  ــران می توان ــیه و ای ــد روس ــش مانن رقبای

آگاهــی داشــته باشــد، به صــورت قطــع کــه 

ــودش  ــده خ ــاح های فرستاده ش ــار س از آم

نیــز  افغانســتان  و  بــه کشــورهای عــراق 

آگاه اســت.

امنیــت  کمیتــۀ  هاشــمی، عضــو  شــکیبا 

ــو  ــده گان در گفت وگ ــس مناین ــی مجل داخل

بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: به هیــچ 

عنــوان ممکــن نیســت کــه یــک کشــور 

بــا امکانــات فــراوان و ابرقدرت بــودن در 

جهــان، ندانــد کــه بــا چه کســی وارد معاملــه 

ــود و  ــدار س ــه چه مق ــن معامل ــت و در ای اس

ــت. ــرده اس ــان ک زی

بانــو هاشــمی در ادامــه میافزایــد: امریکایــی 

کــه حتــا از فعالیت هــای مخفــی کشــورهای 

ــع از  ــورت قط ــود، به ص ــش آگاه می ش رقیب

ــتان و  ــه افغانس ــه ب ــی ک ــاح ها و مهامت س

عــراق فرســتاده اســت ، نیــز آمــار دقیــق دارد.

ایــن عضــو مجلــس مناینــده گان خاطرنشــان 

ســاخت: داعــش، طالــب و ســایر گروه هــای 

تروریســتی و رادیــکال، ابزارهایی انــد کــه 

سیاســت های  در  قدرت منــد  کشــورهای 

خارجی شــان از آن اســتفاده می کننــد، بنــٌا 

تجهیــز و متویــل ایــن گروه هــا نیــز کار 

ــه و  ــا برنام ــًا ب ــت و طبیع ــن قدرت هاس همی

بــه مقــدار نیــاز بــه آن هــا ســاح و مهــامت 

می فرســتند.

ــان کاری  ــل پنه ــورد دلی ــمی در م ــو هاش بان

مهــامت  و  ســاح ها  آمــار  از  امریــکا 

و  افغانســتان  کشــورهای  بــه  فرســتاده 

ــن کار  ــا ای ــکا ب ــرد: امری ــح ک ــراق تری ع

می خواهــد نشــان دهــد کــه ســاح های 

در  تروریســتی  گروه هــای  نــزد  موجــود 

افغانســتان و عــراق کــه اکــرًا امریکایــی 

اســت را ایــن کشــور بــه آن هــا نــداده اســت.

شــکیبا هاشــمی برایــن بــاور اســت کــه 

امریــکا در بســا مــوارد بــرای طالبــان و 

ــاح داده  ــراق س ــتان و ع ــش در افغانس داع

به گونه یــی  امــا آن را در گــزارش  اســت، 

درج کــرده اســت کــه گویــا بــا عقب نشــینی، 

ــمن  ــار دش ــا در اختی ــامت م ــاح ها و مه س

ــت. ــرار گرف ق

در ســویی دیگــر، جــرنال عتیق اللــه امرخیــل 

آگاه نظامــی بــه ایــن بــاور اســت کــه وقتــی 

کشــوِر قدرت منــدی بــا داشــن پیرفته تریــن 

وســایل تخنیکــی و تکنالوژیکــی ندانــد کــه 

چــه مقــدار ســاح به کجــا و بــرای کــی 

ــت. ــب اس ــای تعج ــت، ج فرستاده اس

واقعــٌا  اگــر  می افزایــد:  امرخیــل  آقــای 

چنیــن باشــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه فســاد 

ــتان  ــاد در افغانس ــه فس ــبت ب ــکا نس در امری

در اوج اســت و ســاح های ایــن کشــور 

می شــود! قاچــاق  گســرده  به صــورت 

به گفتــۀ ایــن آگاه نظامــی: "در افغانســتان 

دیگــر،  تروریســتی  گروه هــای  و  طالبــان 

ــد و  ــر دارن ــت به ــا نوعی ــر ب ــامت بیش مه

همــۀ آن ســاخت امریکاســت. امریــکا آمــار 

ســاح ها و مهــامت را بــه ایــن دلیــل پنهــان 

می کنــد تــا هــم دولــت افغانســتان را تجهیــز 

ــان را." ــم طالب ــد و ه کن

آقــای امرخیــل بــاور دارد کــه امریــکا بــا ایــن 

و  امریــکا  ملــت  پنهــان کاری می خواهــد 

کشــورهای رقیبــش را فریــب دهــد تــا ندانــد 

کــه امریــکا در کشــورهای ماننــد افغانســتان 

ــاح  ــتی س ــای تروریس ــه گروه ه ــراق ب و ع

ــد. ــع می کن توزی

ــس  ــه پ ــد ک ــا می گوی ــت پکتی ــات والی مقام

ــب  ــتان، ش ــان افغانس ــدید، نظامی ــربد ش از ن

جانی خیــل  ولســوالی  از  گذشته)شــنبه ( 

عقب نشــینی کردنــد و ایــن ولســوالی بــه 

ــاد. ــان افت ــت طالب دس

ــا  ــی پکتی ــخنگوی وال ــل، س ــد ات نقیب احم

ــگ را  ــب جن ــوی طال ــا جنگج ــت، صده گف

ــم  ــوز ه ــه هن ــد ک ــاز کردن ــح آغ ــروز صب دی

جریــان دارد و بــه هــر دو طــرف تلفــات 

ــت. ــده اس ــنگینی وارد ش س

ــان  ــرای آن ــا، ب ــی پکتی ــۀ ســخنگوی وال به گفت

ــد  ــدن پنجص ــته و زخمی ش ــون از کش ــا کن ت

ــا  ــت؛ ام ــیده اس ــزارش رس ــلح گ ــب مس طال

مشــخص  را  کشــته ها  و  زخمیــان  شــامر 

ــاخت. نس

آقــای اتــل پذیرفــت کــه در ایــن نــربد ســنگین، 

پنــج پولیــس کشــته و پنــج تــن دیگــر زخمــی 

. ند شد

ســخنگوی والــی پکتیــا تأییــد کــرد کــه 

ــز  ــامت نی ــی و مه ــایط نظام ــامری از وس ش

ــاده اســت؛ امــا افــزود  ــان افت ــه دســت طالب ب

ــیده اند  ــاحه رس ــه س ــی ب ــای کمک ــه نیروه ک

آماده گــی  طالبــان  بــر  حملــه  بــرای  و 

. می گیرنــد

ــمکنی  ــان س ــا جنت خ ــر، ام ــویی دیگ در س

ــت،  ــه گف ــا ب ــی پکتی ــورای والیت ــو ش عض

طالبــان در منطقــۀ کوهســتانی لــورای، در 

جان خیــل،  ولســوالی  بــه  منتهــی  مســیر 

مایــن فــرش کرده انــد و نیروهــای امنیتــی 

برونــد. پیــش  منی تواننــد، 

ــرای  ــا ب ــت ت ــزی خواس ــت مرک او از حکوم

ــای  ــربد، نیروه ــداِن ن ــازان می ــه رسب ــک ب کم

آن  غیــر  در  بفرســتد؛  هوایــی  را  کمکــی 

به گفتــۀ او، ولســوالی ســمکنی نیــز بــا خطــر 

ــت. ــه اس ــقوط مواج س

مجاهــد  ذبیح اللــه  ایــن،  بــا  همزمــان 

کــه  اســت  گفتــه  طالبــان،  ســخنگوی 

ولســوالی و متــام وســایط را بــه تــرف خــود 

ــد. او ادعــا کــرده اســت کــه در آن  در آورده ان

ــته و  ــتان را کش ــازان افغانس ــا رسب ــربد، ده ه ن

کرده انــد. زخمــی 

مــاه گذشــته، جنگجویــان طالــب، مســیر 

گردیــز مرکــز پکتیــا را بــا ولســوالی جانی خیل 

بــرای چندیــن روز مســدود کــرده بودنــد؛ امــا 

ســپس نیروهــای امنیتــی افغانســتان ایــن راه را 

ــد. ــاز کردن ــه روی ترافیــک ب ب

بــاالی  را  شدیدشــان  حمــات  طالبــان 

ــخ بیســتم اســد  ــه تاری ــل ب ولســوال جانی خی

ــی  ــات محل ــان مقام ــد؛ در آن زم ــاز کردن آغ

ــز در  ــان پاکســتانی نی ــه نظامی ــد ک ادعــا کردن

ــد. ــور دارن ــان حض ــوف طالب صف

مقامــات ُهشــدار داده بودنــد کــه اگــر نیــروی 

و تجهیــزات نظامــی بــه ایــن ولســوالی نرســد 

ــی  ــات هوای ــدف حم ــان ه ــع طالب و مواض

ــل  ــوالی جانی خی ــاماًل ولس ــرد، احت ــرار نگی ق

ســقوط خواهــد کــرد.

ادعای تلفات سنگین طالبان در ننگرهار

والــی  ســخنگوی  خوگیانــی،  عطااللــه 

بیســت وچهار  در  کــه  گفــت  ننگرهــار 

ســاعت گذشــته در ولســوالی حصــارک ایــن 

ــان افغانســتان  ــربد نظامی والیــت، در نتیجــۀ ن

و حمــات هوایــی، بــه شــمول ده قومانــدان 

ــروه  ــن گ ــوی ای ــصت وُنه جنگج ــان، ش طالب

ــدند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــا ت ــته و ده ه کش

خوگیانــی گفــت کــه در حمــات هوایــی 

ــیب  ــی آس ــراد ملک ــه اف ــاروی، ب ــربد روی و ن

ــت. ــیده اس نرس

ــته  ــب گذش ــت، ش ــل، گف ــندۀ مح ــک باش ی

ــدیدی  ــگ ش ــاهد جن ــارک ش ــوالی حص ولس

ــگ  ــدان جن ــات می ــورد تلف ــا در م ــود؛ ام ب

ــت. ــات نداش معلوم

ــه  ــه گفت ــک اعامی ــروز در ی ــان دی ــا طالب ام

بودنــد کــه اخیــرًا بــاالی یــک مرکــز نیروهــای 

امنیتــی افغانســتان در ولســوالی حصــارک 

هشــت  نتیجــه  در  کــه  کرده انــد  حملــه 

تــن  دوازده  و  کشــته  افغانســتان  رسبــازان 

ــدند. ــی ش ــر زخم دیگ

از ســه شــب گذشــته بــه ایــن طــرف، جنــگ 

در ولســوالی حصــارک دوبــاره شــدت گرفتــه 

ده  حکومتــی،  مقامــات  به گفتــۀ  و  اســت 

پوســته در حــال حــارض تحــت کنــرول 

طالبــان قــرار دارد؛ ولــی تاش هــا بــرای 

آن هــا  دوبــارۀ  آوردن  در  کنــرول  تحــت 

دارد. جریــان 

ولسوالی جانی خیل پکتیا 
سقوط کرد

روح اهلل بهزاد

د افغانســتان د کانونــو او پټرولیــم وزارت وايــي، د مــايل 

کال پــه لومړیــو شــپږو میاشــتو کــې یــې شــاخوا یــو میلیــارد 

ــد  ــو څخــه عوای ــه کانون ــرو ل ــوازې د ســکرو د ډب ــۍ ی افغان

ــړي دي. ــه ک ترالس

دغــه وزارت وايــي چــې تــر الســه شــوي عوایــد د تېــر کال 

ــدو  ــو د عوای ــو کانون ــو د ټول ــي، خ ــی ښ ــه زیاتوال ــه پرتل پ

جزییــات بــه د مــايل کال پــه اخــر کــې لــه ولــس رسه 

رشیــک يش.

ــوري د  ــن ن ــي الدی ــد مح ــم وزارت ویان ــو او پټرولی د کانون

شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې دوی د امنیتــي 

ــوين  ــر قان ــو د غی ــره د کانون ــر ډې ــکارۍ ت ــه هم ــټونو پ بنس

کیندلــو مخــه نیولــې، خــو پــه بشــپړ ډول یــې مخنیــوی د ده 

ــا لــري. پــه خــربه وخــت تــه اړتی

ښــاغلی نــوري وايــي، د همدغــو هڅــو پــه دوام د مــايل کال 

پــه تېــرو شــپږو میاشــتو کــې یــې د ســکرو لــه کانونــو لــه یــو 

میلیــارد زیــايت افغانــۍ عوایــد ترالســه کــړي چــې دغــه رقــم 

د تېــر کال پــه پرتلــه یــو څــه زیاتوالــی ښــي.

هغه زیاته کړه:

ــًا  ــوږ تقریب ــې م ــتو ک ــپږو میاش ــړۍ ش ــه لوم ــږ کال پ "د س

څــه بانــدې یــو میلیــارد افغانــۍ د زغالــو لــه ســکتور څخــه 

ــوږ  ــې م ــي چ ــه ي ــد ښ ــه ح ــه راوړي، دا هغ ــد الس ت عوای

ــه  ــه پورت ــا څ ــو او ی ــیدلې ی ــًا رس ــېدلو و ،تقریب ــر کال رس تې

ــو." هــم ی

د کانونــو د غیــر قانــوين کیندلــو مخنیــوی، د عوایــدو د 

راټولېــدو پــه کړنــارو کــې د اســانتیاوو رامنځتــه کــول 

ــان  ــم پ ــوه منظ ــې د ی ــه ک ــه برخ ــو پ ــو د کیندل او د کانون

ــرو  ــکرو د ډب ــم وزارت د س ــو او پټرولی ــت د کانون موجودی

لــه کانونــو څخــه د عوایــدو د زیاتېــدو مهــم الملونــه ګڼــي.

افغانســتان د ســکرو د ډبــرو یوولــس کانونــه لــري چــې مهــم 

هغــه یــې د کرکــر، دره صــوف او کــرخ دي او د تــررسه شــویو 

څېړونــو لــه مخــې پــه افغانســتان کــې د شــاخوا څلــور ســوه 

میلیونــه ټنــو د ســکرو د زېرمــو وړاندوینــه شــوې ده.

د کانونــو او پټرولیــم وزارت پــه داســې حــال کــې د ســکرو 

لــه کانونــو د عوایــدو د زیاتېــدو خــربه کــوي چــې څــه مــوده 

وړانــدې د نړیوالــو مطالعاتــو ســراتیژیک مرکــز ویــي چــې 

د افغانســتان لــه ځمکنیــو شــتمنیو څخــه اســتفاده بــه دومــره 

اســانه هــم نــه وي.

ــه  ــي وو پ ــنوک وی ــټیفن س ــق س ــوه محق ــز ی ــه مرک د دغ

داســې حــال کــې چــې پــه افغانســتان جګــړه روانــه ده او پــه 

ځینــو برخــو یــې زورواکان حاکــم دي دا څنګــه امــکان لــري 

ــه قانــوين توګــه وکینــدل يش. ــه دې پ چــې کانون

د یــوې امریکايــي کمپنــۍ د څېړنــو پــر اســاس پــه افغانســتان 

کــې د دری تریلیــون ډالــرو څخــه زیاتــې ارزښــت لرونکــي 

ــپنې،  ــا، اوس ــو، ط ــې د یورانیم ــته چ ــې ش ــې زېرم طبیع

ــه کــې شــاملې دي. مــس، ســکرو او ګاز زېرمــې پ

نـــوري: 

د ډبرو سکرو استخراج له درکه عواید زیات شوي



برخــاف گذشــته کــه تخــم مــرغ بــه عنــوان یــک مــادۀ غذایــی نامناســب تلقــی 

می شــد، امــروزه متخصصــان معتقدنــد کــه ایــن »بیضــی خوشــمزه« ارزش 

ــادی دارد. ــی زی غذای

ــورت  ــرغ را به ص ــم م ــت. تخ ــد اس ــیار مفی ــدن بس ــامتی ب ــرای س ــرغ ب ــم م تخ

ــف  ــِن آن در زردۀ آن و نص ــیم و آه ــد کلس ــرا ۹۰ درص ــد؛ زی ــرف کنی ــل م کام

پروتئین هــای آن در ســفیده می باشــد.

ــۀ  ــی را از برنام ــادۀ غذای ــن م ــد و ای ــرغ نداری ــم م ــه تخ ــی ب ــۀ چندان ــر عاق اگ

ــان  ــا نظرت ــود ت ــد ب ــری خواه ــل تلنگ ــن ۵ دلی ــد، ای ــذف کرده ای ــان ح غذایی ت

ــود.  ــوض ش ــه آن ع ــع ب راج

 

تخم مرغ رسشار از ویتامین است

ــه  ــت ک ــی اس ــای رضورِی متفاوت ــاوی ویتامین ه ــک ح ــرِغ کوچ ــم م ــن تخ همی

ــل: ــدن الزم هســتند از قبی ــرای ســامت ب ب

ویتامین B۲ که باعث می شود بدن مواد غذایی را به انرژی تبدیل کند.

ویتامین B۱۲ که برای تولید گلبول های قرمز رضوری است.

 ویتامین A یا هامن رتینول که قوۀ بینایی را تقویت می کند.

ویتامیــن E کــه بــا رادیکال هــای آزاد مبــارزه می کنــد. رادیکال هــای آزاد بــه 

ســلول ها و بافت هــای بــدن آســیب می زنــد کــه دلیــل اصلــی ابتــا بــه رسطــان 

اســت. بایــد بدانیــد کــه ویتامیــن A و B۲ همچنیــن بــرای رشــد مفیدنــد. حتــاًم 

بــه کودکان تــان تخــم مــرغ بدهیــد. مــرف تخــم مــرغ بــرای رشــد آن هــا بســیار 

مفیــد اســت.

 

تخم مرغ همیار الغری است

ــک  ــدون ش ــری؟!... ب ــه الغ ــه ب ــرغ را چ ــم م ــد؟ تخ ــب کرده ای ــاًم تعج حت

ــرای  ــا ب ــن بارهــا شــنیده اید کــه تخــم مــرغ باعــث چاقــی می شــود ی پیــش از ای

 Rochester ســامتی مــر اســت. امــا بایــد بدانیــد کــه نتایــج پژوهشــی کــه در

ــم  ــرف تخ ــد م ــان می ده ــده، نش ــام ش Center for Obesity Research انج

ــه باعــث می شــود کــه ۴۰۰ کالــری کمــری دریافــت کنیــد.  مــرغ بــرای صبحان

ایــن میــزان کاهــش کالــری بــه ایــن معنــی اســت کــه در مــاه ۱,۳ کیلوگــرم وزن 

ــد.  ــم می کنی ک

احتــاماًل دلیــل ایــن مســأله ایــن اســت کــه تخــم مــرغ احســاس ســیرِی 

ــرف  ــه م ــازی ب ــام نی ــوردن آن ش ــد از خ ــد و بع ــد می کن ــی تولی طوالنی مدت

ــاوی  ــرغ ح ــم م ــه تخ ــت ک ــت اس ــرد. درس ــد ک ــاس نخواهی ــده احس میان وع

کلســرول اســت، امــا هیــچ دلیــِل قانــع کننده یــی وجــود نــدارد کــه تخــم مــرغ 

میــزان کلســرول خــون را افزایــش می دهــد.

  

تخم مرغ رسشار از مواد معدنی رضوری است

تخــم مــرغ رسشــار از آهــن، روی و فســفر اســت کــه بــدن بــه آن هــا نیــاز فراوانــی 

دارد. خانم هــا بعــد از عــادت ماهیانــه، ایــن مــواد معدنــی را از دســت می دهنــد 

و بایــد آن را جــربان کننــد.
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سلفیت در بسرت تاریخ

جریان  سنت،  اهل  نحله های  میان  در 

سدۀ  در  فزاینده یی  به نسبت  رشِد  سلفیت 

بیستم داشته و اکنون در موافقت و مخالفت 

با  دارد.  جریان  وسیعی  مناقشه های  آن،  با 

پیدایش گروه هایی مانند القاعده و داعش و 

امثال آن ها که همه زیر چِر سلفیِت جهادی 

سلفیت  مخالفاِن  می شوند،  دسته بندی 

خشونِت  و  تعصب  تندروی،  هرگونه 

این  به  منتسب  را  سنی  جوامِع  از  برخاسته 

جریان می دانند و آن را خطری جدی برای 

کشورها  این  اجتامعِی  توسعۀ  و  امنیت 

افراطِی  گروه های  آن  موافقان  می شامرند. 

منحرف  گروه هایی  را  سلفیت  به  منتسب 

جریان  این  اصلِی  مسیِر  از  که  می دانند 

فاصله گرفته و به کژ راهه رفته اند.

سلفیت  که  دایره یی  دربارۀ  این،  بر  افزون 

را  گروه هایی  چه  این که  و  می کند  احتوا 

دقیقًا شامل می شود نیز مناقشه هایی وجود 

جریان  در  تنها  را  سلفیت  برخی  دارد. 

رسمی سلفیِت سنتی که خود را به این اسم 

می نامد، منحر دانسته و برخی دیگر آن را 

وسیع تر و شامل حتا بسیاری جامعت های 

این  در  رساًم  که  می دانند  سیاسی  اساِم 

شامر قرار منی گیرند. 

است  تجزیه ناپذیر  ُکِل  یک  سلفیت  آیا 

و  یک دست  به صورت  نبودش  و  بود  که 

یک جا امکان پذیر می گردد یا می توان برای 

شکل های  در  که  کرد  تصور  جوهره یی  آن 

می دهد؟  نشان  را  خود  متعددی  بیرونِی 

اگر بتوان سلفیت را دارای هسته یی صلب 

جریان  نزد  در  تنها  هسته  این  آیا  دانست، 

ممکن  یا  می شود  یافت  سلفیت  رسمِی 

است دیگر جریان های سنی نیز آن را داشته 

ممکن  سنت،  اهل  بر  عاوه  آیا  و  باشند؟ 

اسامی  مذاهب  و  فرقه ها  دیگر  در  است 

مانند تشیع نیز رد پاِی آن را پیدا کرد؟ 

نوشتۀ حارض در پِی آن است که پاسخی به 

پرسش های باال پیـدا کند.

پیشینۀ تاریخی

یعنی  سلف  واژۀ  از  سلفیت  اصطاح 

است.  شده  گرفته  پیشینیان  و  گذشتگان 

جدی  اصطاحی  عنوان  به  اصطاح  این 

فکرِی مشخصی  از خط مشی  که حکایت 

661-( تیمیه  ابن  توسط  نخستین بار  بکند، 

728 هـ( رایج و چارچوب فکری آن تیوریزه 

عبدالوهاب  بن  محمد  قیام  با  و  گردید 

عربستان  شبه جزیرۀ  در  هـ(   1115-1206(

از  و  شد  دینی  ـ  سیاسی  جنبشی  به  تبدیل 

آن تاریخ تا به امروز، جریانی رو به گسرش 

بوده است. 

اما گرایش فکری یی که سلفیت آن را ترسیم 

بن  محمد  یا  تیمیه  ابن  روزگار  از  می کند، 

به  پیشینه یی  و  نیافته  آغاز  عبدالوهاب 

فتوحات  از  پس  دارد.  اسام  تاریخ  قدمت 

مسلامنان  استقرار  و  اسام  تاریخ  در  اولیه 

عربستان،  شبه جزیرۀ  از  بیرون  مناطقی  در 

و  مر،  و  شام،  خراسان،  عراق،  مانند 

و  نحلۀ اسامی خوارج  دو  از جدایی  پس 

شیعه از بدنۀ اصلی، بقیۀ مسلامنان که بعدًا 

اهل سنت خوانده شدند و از آن روزگار تا 

اکنون اکریت را تشکیل می دهند، شاهد دو 

گرایش عمده بوده اند که با دو مکتب فکری 

مدینه  خصوصًا  و  حجاز  مرکزیت  با  یکی 

مرکزیت  با  دیگری  و  است  شده  شناخته 

عراق و خصوصًا کوفه.

گرایش مدینه/حجاز تکیه بر نصوص، یعنی 

ظاهر آیات و احادیث را تأکید می کرد و به 

سبکی از زنده گی اسامی توجه داشت که 

صحابه،  دوران  در  اسام  اولیۀ  روزگار  در 

درهم آمیزی  به  بنا  عراق  گرایش  بود.  رایج 

قبایل مختلِف عربی و همزیستی با بقایای 

منطقۀ  در  موجود  آیین های  و  کیش ها 

بین النهرین، می کوشید رویکردی عقل گرا به 

آموزه های دینی داشته باشد و فهمی عقانی 

عقانیت  با  متناسب  البته  را،  نصوص  از 

جمعی هامن روزگار، در پیش بگیرد. 

تفسیر،  مانند  اسامی  علوم  آن که  از  پس 

این  مبادی  همچنان  و  فقه  حدیث،  عقیده، 

حدیث،  اصول  فقه،  اصول  مانند  علوم 

تدوین  عقیده/کام  اصول  و  تفسیر  اصول 

از تخصص در مجامع علمی  شد و نوعی 

یاد شده،  میراث دو مکتِب  پیدا کرد،  رواج 

به دو طیف از متخصصان علوم دینی انتقال 

ناِم  به  بعدًا  که  حدیث  علِم  عاملان  یافت. 

اهل حدیث شناخته شده اند، و در رأس آنان 

کسانی مانند بخاری، مسلم، احمد بن حنبل 

مدینه/ مکتب  تکامل  به  دارند،  قرار  و... 

آن  فکری  چارچوب های  تدوین  و  حجاز 

پرداختند. در مقابل، گروهی از اهل علم که 

مشهورترین شان  و  می شوند،  خوانده  فقها 

امام ابوحنیفه است، میراث دار مکتب عراق 

شدند که به اهل رأی معروف بودند. 

این نام گذاری بر اساس منطقه، رصفًا ناظر 

این  به  نه  بر فضای کلی آن مناطق است و 

اهل  طرف دار  عراق  اهل  عموم  که  معنا 

حدیث  اهل  پیرو  اهل حجاز  عموم  و  رأی 

بوده اند.

شده  یاد  مکتب  دو  میان  تقابل  و  اختاف 

جامعۀ  رهربی  رس  بر  رقابت  به  به تدریج 

خود  حِق  کدام  هر  و  کشید  اسامی 

را  دین  از  خود  برداشِت  که  می دانست 

را  جامعه  و  بداند  برداشت  درست ترین 

که  هنگامی  کند.  رهربی  اساس  هامن  بر 

مانند  کسانی  یافت،  شدت  اختافات  این 

شافعی کوشیدند با ضابطه مند کردن برخی 

از روش های اجتهاد، راهی میانه برای آشتی 

پیدا کنند، اما در عمل این دو جریان همچنان 

راه تکامِل خود را پیمودند و تاش هایی از 

آن دست نتوانست به ادغاِم این دو گرایش 

بینجامد؛ زیرا علی رغم نقاط مشرِک فراوان 

در امور کلی، مبانی و پیش فرض های آن ها 

برای تفسیر و توضیح بسیاری از آموزه های 

دینی از پایه متفاوت بودند، که بعدًا به آن ها 

اشاره خواهد شد.

تکامل  به  رو  مکتب  دو  این  که  هامن گونه 

نظری داشتند، تحوالت سیاسی و اجتامعی 

هم سهِم خود را در این تقابل ادا می کردند؛ 

گاه کفۀ سلطه و نفوذ اجتامعی به سود اهل 

اهل  سود  به  گاه  و  می شد  سنگین  حدیث 

حدیث  اهل  عاملان  دوره هایی  در  رأی. 

هنگامی  گرفتند،  قرار  حکومت  آزار  مورد 

که میانۀ حکومت با شاخه هایی از اهل رأی 

نیکو بود، که مشهورترینش حبس و آزار امام 

احمد بن حنبل است؛ و گاهی دیگر، اهل 

حدیث از نفوذ بیشری برخوردار بودند، تا 

ابوجعفر  امام  ندادند جنازۀ  اجازه  که  جایی 

در  احمد،  امام  از  انتقاد  دلیل  به  طربی 

قربستان عامۀ مسلامنان دفن شود. 

سلفیت
از دیروز 

      تا امـروز
محمد محق

دلیِل خوب
 برای مصرِف تخم مرغ



عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
◄بخش پنجــم

رنـه گنـون می گوید: »اومانیسـم نخسـتین صـورِت امری 

بـود کـه به شـکل نفـی روح دینـی در عر جدیـد درآمده 

بـود و چـون مـی خواسـتند همـه چیـز را به میـزان بری 

محـدود سـازند، بـری کـه خـود غایـت و نهایـِت خـود 

قلمـداد شـده بـود، رسانجـام بـر مرحلـه بـه مرحلـه بـه 

پسـت تریـن درجـاِت وجـودی سـقوط کـرد «. بـه همین 

مـی  اومانیسـم  مفهـوم  تعریـف  در  گیوپیـت  دان  سـان 

نویسـد: »مفاهیم و حقایق و ارزش ها همه سـاختۀ انسـان 

اسـت و ایـن آمـوزه را انسـان گرایی یا انسـان مـداری می 

نامنـد «. اومانیسـم کـه مهـم تریـن شـاخصۀ آن محـور 

شـدِن انسـان و حیثّیِت انسـانی اسـت، در برابرِ  دین صف 

آرایـی مـی کنـد و در تقابـل بـا دین تعریـف می شـود. با 

ایـن همـه، اومانیسـت هایی نیـز بودند کـه تا آخـر به دین 

وفـادار ماندنـد و انسـان گرایـی را در رویارویـی بـا دیـن 

منـی دیدنـد. از همین جاسـت که گفتـه اند انسـان گرایی 

جدیـد را رصف مـی تـوان در تقابـل بـا خداگرایـی قرون 

وسـطا قـرار دارد، نـه لزومـًا در برابِر هـر نوع جهـان بینی 

خدامحـوری. زیـرا برخـی ادیـان علی رغم ارج نهـادن به 

حیثّیـت و کرامـت انسـانی، خداگرایـی را نیـز محورّیـت 

داده انـد کـه دیـن مقـدِس  اسـام را نیـز مـی تـوان از آن 

دانسـت. جمله 

مهـم تریـن ویژه گی عر رنسـانس را ظهور اندیشـه های 

اومانیسـتی گفتـه انـد. محورّیت یافن انسـان باعث شـد 

تـا تکلیـف مـداری دنیـای قدیم جایـش را بـه حق مداری 

دنیـای جدیـد بدهـد و حـق بـر تکلیف پیشـی گیـرد. حق 

مـداری جدیـد بیش از تکلیف بـر حق تکیه دارد و انسـاِن 

جدیـد را بیـش از آن کـه مکّلـف بدانـد، محـّق به حسـاب 

مشـارکت  حـِق  چـون  مباحثـی  باالگرفـِن  آورد.  مـی 

سیاسـی، حـق کار، حـق تحصیـل، حـق حیـات، حـق 

آزادی و غیـره را مـی تـوان برآینـِد دنیـای حق مـداِر جدید 

در نظـر آورد. محورشـدنِ  انسـان کـه در سـدۀ هفدهـم با 

گـزارۀ »مـی اندیشـم پـس هسـتم« دکارت به صحنـه آمد، 

باعـث شـد تـا هر چـه ماسـوای انسـان بـا انسـان محک 

زده شـود و انسـان نیز چونان سـوژۀ شناسـنده در محراق 

توجـه قـرار گیـرد. از ایـن منظـر، حتـا دیـن و ارزش های 

دینی نیز با محِک انسـان سـنجیده می شـود و در صورِت 

معقـول نبـودن از مـن به حاشـیه مـی رود. انسـانـ  بنا بر 

تفّکـر اومانیسـتی ـ نبایـد در حـّل معضات و دشـواری-

هایـی کـه بـا آن مواجـه اسـت، دسـت بـه دامـان دیـن و 

خداونـد بزنـد، بلکـه بایسـت بر خـود تکیـه کنـد و آقایی 

اش را در حـل معضـاِت انسـانی به وضـوح نشـان دهد. 

همیـن نقطـه اسـت کـه اومانیسـم را بـا سکوالریسـم گره 

مـی زند، و انسـان گرایی راهش را به سـوی سکوالریسـم 

پـی مـی گیرد.

علم گرایی 

ظهـور علـم جدیـد را مـی تـوان یکـی دیگـر از عوامـل 

علـم  روزافـزوِن  انکشـاف  آورد.  نظـر  در  سکوالریسـم 

تجربـی جدیـد،  به عقب نشـینی تدریجی کلیسـا انجامید 

گـردد.  هموارتـر  روی سکوالریزاسـیون  بـر  مسـیرها  تـا 

علـم جدیـد کـه بـا مخالفِت شـدید کلیسـا همراه بـود، به 

دسـت آوردهایی نایـل شـد که بـر متامیت خواهی کلیسـا 

خامتـه مـی داد و قهـراً  در تقابل با کلیسـا قـرار گرفته بود. 

طـرح نظرّیـۀ خورشـید مرکـزی، بیضـوی بـودن مدارهای 

منظومـۀ شمسـی، توضیـح جهان بـر مبنای قانـون جاذبه 

و حرکـت، اثبـاِت حرکت دار بودِن زمین و ... باعث شـد 

تـا تبییـن هـای دینـی حـوادث و واقعّیـت های جهـان رو 

بـه زوال بگـذارد و در پـی آن، کلیسـا نقـش آن چنانی اش 

را از دسـت دهـد.

اوگوسـت کنـت که پدر جامعه شناسـی مدرن به حسـاب 

مـی آیـد، تاریخ بـر را به سـه مرحلـۀ ربانـی، متافزیکی 

و علمـی دسـته بنـدی مـی کنـد. از دیـدِ  او، در مرحلـۀ 

ربانـی همـه چیـز ذی روح دانسـته مـی شـد کـه از آن بـه 

جـان انـگاری اشـیا و پدیـده هـا نیـز تعبیـر شـده اسـت. 

افـزون بـر آن، ایـن مرحلـه بـا پرسـتش خدایـان نامریـی 

همـراه بـوده اسـت. اعتقاد به روحـی فراگیر و عـام را می 

تـوان از ویژه گی هـای ایـن مرحله  دانسـت. کنـت مرحلۀ 

متافزیکـی فکـر بـری را مرحلـه یـی توصیـف مـی کنـد 

کـه در آن بـر بـه کاوش در علـِت پدیـده هـا دسـت می 

زنـد و تعّقـل را در مسـند تخّیـل تکیه می دهـد. از دیِد او، 

مرحلـۀ علمـی مرحله یی سـت کـه در آن حـوادث طبیعی 

بـا علـت هـای طبیعی و ایـن جهانـِی آن ردیابی می شـود 

و تجربـۀ علمـی بـه کاوش در »چگونه گـی« پدیده ها می 

پـردازد، در حالـی که بـر در مرحلۀ متافزیکی )فلسـفی( 

بـه دنبـاِل »چرایـی« اشـیا بـا روش های عقلـی بود. 

نـگاه اوگوسـت کنـت بـه تاریـخ علی الظاهـر تـک خّطی 

اسـت. او جریـان تاریـخ را چونـان حرکـِت پیـش رونـده 

و رو بـه تکامـل مـی نگـرد کـه ظهـور مرحلـۀ علمـی را 

مـی تـوان سـومین و متعالـی تریـن آن بـه شـامر آورد. 

تبییـن طبیعـِی پدیـده هـا در تاریـخ غـرب بـه نفـی تبییـن 

هـای متافزیکـی و فـوقِ  طبیعـیِ  آن ها انجامید و شـامری 

از دانشـمندان غربـی بـا تکیـه بـر علـت یابـی حـوادِث 

طبیعـی راه را بـر روی تبییـن هـای فـوق طبیعـی بسـتند. 

ایـن درحالی سـت کـه تبیین هـای طبیعی حـوادث ماهیتًا 

منافـی تبییـن هـای فـوق طبیعـی آن هـا نیسـت، بلکه می 

تـوان هـر دو نـوع تبییـن را در کار توضیـح جهـان بـه کار 

بسـت و بیـان و توضیـح کامـل تـری از جهـان بـه دسـت 

داد. 

رشـد بـی سـابقۀ علـوم تجربـی باعث شـد تـا ایـن علوم 

به صـورِت طبیعی کانـون توجه قرار گیـرد و تجربه  ماِک 

صحت و سـقِم مسـایل شـمرده شـود. دانش های تجربی 

کـه نقش ارزنده یـی در برهـم زدِن متامیت خواهی کلیسـا 

ایفـا کردنـد، اکنون خـود در ورطـۀ متامیـت خواهی فرود 

آمـده بودنـد و گـزاره هـای آزمـون ناپذیـر را مهمـل و بـی 

معنـا مـی انگاشـتند. اینان بـا غفلـت ورزی از محدودیت 

هـای تجربـه، تجربه پذیـری را تنهـا معیار صـدق و کذِب 

گزاره هـا می دانسـتند و گـزاره هـای دینـی و متافزیکـی را 

بـه دلیـل تجربه ناپذیـری بی معنا مـی خواندنـد. از همین 

جـا بـود کـه علم گرایـی راهـش را بـه سـوی طـرِد دیـن و 

دانـش هـای فراتجربـی گشـود و علـم در تقابـل بـا دیـن 

قـرار گرفـت و بـه ناسـازانگاری علـم و دیـن انجامید. در 

روزگاری کـه علـم بـه محدوّیـت هـای خودش پـی برد و 

از ادعاهـای بلندبـاالی خود فرونشسـت، روزنه هـا دوباره 

بـر روی دیـن گشـوده شـد و گفت وگـوی علـم و دیـن 

صـورِت همدالنـه تـری به خـود گرفت.

آن سـوتر از ایـن، رشـِد فزایندۀ علـوم تجربی برخـی آموزه 

هـای دینـی را نادرسـت ثابـت کـرد و ایـن »نادرسـتی« به 

تقاطـِع بیشـِر علـم و دیـن انجامیـد. نـه علم حـارض بود 

از نتایجـی کـه بـا روش تجربی به دسـت آورده بـود عقب 

نشـینی کنـد، و نـه کلیسـا اعتقادی بـه تحدید قلمـرِو دین 

داشـت. کلیسـا که خـودش را جانشـین خداونـد در زمین 

مـی پنداشـت، دخالِت خویش را در باِب انسـان، جهان و 

خـدا محّقانه می دانسـت و تفسـیر خویش را یکـه، نهایی 

آوردهـای  بـرای دسـت  کـه جایـی  و قطعـی می خوانـد 

علمـی باقـی منـی گذاشـت. روی هم رفته. علـم جدید به 

نتایجـی دسـت یافـت کـه آمـوزه هـای کلیسـایی در مورِد 

جهـان را بـه چالـش مـی طلبیـد و از عظمـِت تاریخـی و 

اعتقـادی کلیسـا مـی کاسـت. علم به صـورِت ناخواسـته 

یـی در رویارویـی بـا کلیسـا قـرار گرفته بـود و کلیسـا نیز 

در رسکـوب علـم از هیـچ گزینـه یـی فروگذاشـت نکـرد. 

برخـورِد رسکـوب گرانـۀ کلیسـا باعـث شـد تـا مـردم بـا 

دانشـمندان همدردی بیشـر پیـدا کنند و دسـت آوردهای 

علمـی نیـز بـر تثبیـِت جایـگاه آنـان مـی افـزود. ایـن در 

حالـی  بـود کـه هـر دسـت آورِد علمـی از میـزان اقتـدار و 

سـلطۀ کلیسـا می کاسـت ظاهـرًا یک اقتـدار را بـه چالش 

می کشـید. ایـن گونـه بـود کـه علـم در رویارویی بـا دین 

بـه پیـروزی رسـید و یکـی دیگـر از زمینـه هـای شـکل 

گیـری سکوالریسـم تولد شـد. 

نقـش علـم در ظهـور سکوالریسـم تـا جایـی سـت کـه 

عـرب هـا واژۀ »علامنیـه« را کـه مشـتق از »عـامل« و یـا 

»ِعلـم« اسـت، ترجمۀ دقیـق سکوالریسـم قـرار داده اند. 

اگـر اصطـاح »علامنیـه« را مأخـوذ از »عـامل« بدانیـم، 

معنـای آن »ایـن عـامل گرایـی« خواهـد بـود. هـرگاه ایـن 

اصطـاح از ریشـه ی »علـم« برگرفتـه باشـد، معنـای آن 

»علـم گرایـی« خواهـد بـود کـه یکـی از زمینه هـای مهِم 

ظهـور سکوالریسـم دانسـته مـی شـود.

)Rationalism( عقل گرایی 

اندیشـۀ غربـی پـس از قـرن شـانزدهم در دو نحلـۀ عقـل 

سـده  تـا  و  کـرد  پیـدا  جریـان  گرایـی  تجربـه  و  گرایـی 

هـای بیسـتم همچنـان ادامـه یافـت. فرانسـیس بیکـن از 

پایـه گـذاران تجربـه گرایـی بـود، درحالـی کـه دکارت را 

بنیـان گـذار جریـان عقـل گرایـی در تاریـخ فلسـفۀ غرب 

گفتـه انـد. تجربه گراهـا ـ چنان کـه از نـام آن پیداسـت ـ 

در صـدِق قضایـا بـر مـاِک آزمـون پذیـری تکیه داشـتند 

پوزیتویسـت  تجربه گرایـان  از  شـامری  بعدهـا  حتـا  و 

مفاهیـم عقلـِی رصف را به دلیـل تجربه ناپذیـری بی معنا 

و غیرعلمـی مـی خواندنـد. ایـن در حالـی  بـود کـه عقل 

گرایـان علـی رغـم اعـراف بـه نقـِش تجربـه و حـس در 

شـناخت جهـان، اصالـت را جانـِب عقـل مـی دیدنـد و 

نقـِش عقـل را دسـت کم در تجریـد و تعمیـم تجربّیـات 

جزیـی تعییـن کننـده مـی دانسـتند.

عقـل گرایـی که در حـوزۀ اخـاق، در برابِر شـهودگرایی؛ 

تجربـه  مقابـِل  شناسـی  معرفـت  و  فلسـفه  حـوزۀ  در  و 

گرایـی قـرار مـی گیـرد، نـام یکـی از مقاطـع مهـم تاریخ 

غرب اسـت که از سـال ۱۶۵۰ تا ۱۷۷۰ میـادی را احتوا 

مـی کنـد. ایـن دورۀ یک صد وبیسـت و سـاله را »عـر 

روشـن گری« نامیـده انـد کـه از آن بـه عر »تـاج گذاری 

عقـلِ  مـدرن« نیـز تعبیـر مـی شـود. در ایـن دوره، عقل به 

عنـوان تـازه ترین اسـتعداِد کشـف شـدۀ بـری محورّیت 

می-یابـد و بـه انانیِت بزرگی دسـت می زنـد. عقل گرایی 

باعـث می شـود تا دین نیـز در معرِض نقدهـای خردکنندۀ 

عقـل قـرار گیـرد و جـز جنبه های معقـول آن، آمـوزه های 

مسـیحیِت دیـن به حاشـیه رانده شـود. عقـل در این دوره، 

در شـناخِت جهان و انسـان کافی دانسـته می شـد و جایی 

بـرای علـم و دیـن باقـی منـی گذاشـت. چنان کـه آمـده 

است:

انسـان بایـد میـان آزاده گـی و بـرده گـی، میـان آگاهـی 

را  یکـی  ایـامن  و  علـم  میـان  مبهـم،  عاطفـۀ  و  روشـن 

برگزینـد. ]...[ انسـان عـر نو مـی بایـد از هرگونه یاری 

و کمـک از سـوی آسـامن چشـم بپوشـد .

عقـل گرایـی بـا ایـن بیـان، امیـد انسـان را از آسـامن می 

گسـلید و او را بـه پـای عقـِل خویـش در جهـان رهـا مـی 

کـرد. عقـِل خودبنیـاد کـه نوشـونده گـی و نّقـادی از مهم 

تریـن ویـژه گـی هـای آن اسـت، بـا مقـدس انـگاری و 

نقدناپذیـری ناسـازگار مـی منـود. جنبه های مقـدِس  دین 

کـه غیـر قابـل نقد انگاشـته می شـد، کنـار رفت تـا راه بر 

روی گسـرش عقانّیت هموارتر شـود و خـرد نّقاد مانعی 

در برابـِر تـک تـازی هـای خـودش مشـاهده نکند.
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مجتبی 
 - مقام هــا  فرزنــدان  کــه  نیســت  انصــاف  و  عدالــت 

آنانی کــه در هیــچ نــربد و مبارزه یــی ســهم نداشــته اند 

- جــرنال و دگــروال شــوند و قهرمانی کــه در صــد جبهــه 

رزمیــده و ده هــا حملــۀ انتحــاری و گروهــی را دفــع کــرده 

اســت، ســال ها "بریدمــن" باشــد و رسانجــام بــرای نجــات 

ــرد؛  ــِب آدم درد می گی ــپارد. قل ــان بس ــورش، ج ــردم کش م

ــرد و امتیازهــا  ــب در ســنگر مبی ــد غری ــد فرزن ــا کــی بای ت

و خانواده های شــان  زورمنــدان  در جیــب  امکانــات  و 

ــزد. بری

هفتــۀ گذشــته، معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه فرزنــد 

ــواِن  ــر ج ــان، پ ــی داد. همچن ــة دگروال ــش را رتب جوان

ــن  ــت. ای ــی گرف ــة جرنال ــس، رتب ــای مجل ــی از اعض یک

درحالی ســت کــه بــه گونــۀ مثــال، اکــرب اندرابــی )شــهید 

و قهرمــان حادثــۀ حملــه بــه دانشــگاه امریکایــی در کابــل( 

ده هــا حملــة دهشــت افگنانه را مهــار کــرده بــود امــا 

مقامــاِت بــاال همچنــان در رتبــۀ بریدمنــی وی را متوقــف 

ــد. ایــن تفــاوت غیرقابــل قبــول اســت.  نگــه داشــته بودن

کســی کــه تــا پــای جــان می رزمــد و مظلومانــه می میــرد، 

ــی رصف  ــا عده ی ــت، ام ــوردار نیس ــازی برخ ــچ امتی از هی

به خاطــر برخــی تعلقــات خــاص، بــه مــدارج عالــی 

ــد.  ــت می یابن ــی دس نظام

در دنیــا ارتقــای افــران وابســته بــه تجربــه و درایتی ســت 

ــة  ــا رتب ــا این ج ــد؛ ام ــان می دهن ــود نش ــا از خ ــه آن ه ک

ــا  ــت. صده ــوط اس ــطه مرب ــناخت و واس ــه ش ــی ب نظام

راه   در  ســال ها  کــه  امنیتــی  نیروهــای  شــجاع  افــر 

ــارزه کرده انــد،  ــا تروریســتان مب آزادی و عــزت مــردم ب

ــا  ــت ارتق ــد، سال هاس ــطه ندارن ــناخت و واس ــون ش چ

خانواده هــای  بــه  متعلــق  آنانی کــه  امــا  نکرده انــد. 

بــدون  می کننــد،  ارتقــا  پیوســته  هســتند،  زورمنــدان 

این کــه کار درخــوری انجــام داده باشــند. 

ــران  ــته اف ــا، در گذش ــود م ــور خ ــن کش ــا در همی حت

بــا درنظرداشــت توانایی هــا و زحامتی کــه در صفــوف 

راه  بــاال  مــدارج  بــه  می کشــیدند،  امنیتــی  نیروهــای 

ــد. امــا متأســفانه امــروزه اوضــاع دگرگــون شــده  می یافتن

ــت.  اس

بــر رؤســای دولــت وحــدت ملــی اســت کــه دیگــر 

ــرا  ــد. زی ــی را بگیرن ــای نظام ــگاِن رتبه ه ــع رای ــو توزی جل

ــن نشــود،  ــی تأمی ــت در صفــوف نیروهــای امنیت ــا عدال ت

پیــروزی در جنــگ بعیــد خواهــد بــود. امــروزه گزارش هــا 

از صفــوف نــربد حاکــی از روحیــۀ ضعیــف و انگیــزۀ پایین 

ــاد و  ــت: فس ــح اس ــل واض ــت. دلی ــی اس ــای امنیت نیروه

ــروزی  ــرای پی ــکار. ب ــف و ناب ــربی ضعی ــویی و ره پول ش

ــاِر نیروهــا قــرار  ــر در اختی در نــربد بایــد فرصت هــای براب

ــاالری را  ــای شایسته س ــد ج ــاالری نبای ــرد. واسطه س گی

نهادهایی کــه  بگیــرد.  دولتــی  نهادهــای  مهم تریــن  در 

ــد.  ــار دارن ــتان را در اختی ــت افغانس رسنوش

 توزیــع ناعادالنــة مدال هــا و رتبه هــای نظامــی از یک ســو 

و فســاد میلیــاردی در صفــوف نیروهــای امنیتــی از ســوی 

ــم زده اســت. فســاد  ــه ســود دشــمن رق دیگــر، فضــا را ب

اداری در درون نیروهــای امنیتــی بــر هیــچ کســی پوشــیده 

ــدارکات و  ــوران ت ــه مأم ــد چگون ــه می دانن ــت. هم نیس

ــی و  ــب دارای ــی، صاح ــای امنیت ــای وزارت ه قراردادی ه

ــتان،  ــت تروریس ــرای شکس ــن، ب ــدند. بنابرای ــه ش رسمای

نخســت بایــد بــا ایــن فســاد رشم آور مبــارزه شــود. دیگــر 

ــزد و  ــدان بری ــب فاس ــه جی ــازان ب ــفرۀ رسب ــول س ــد پ نبای

برخــی از مأمــوران تــدارکاِت وزارت هــای دفــاع و داخلــه 

ــوند! ــر ش ــا میلیون برق آس

ابوبکر صدیق
ــی  ــس حقان ــدام ان ــم اع ــتان، حک ــی افغانس دادگاه ابتدای

ــت. ــرده اس ــادر ک ــی را ص ــن حقان ــرادر رساج الدی ب

انــس حقانــی، بــرادر رساج الدیــن حقانــی، مســوول شــبکۀ 

تروریســتی حقانــی اســت کــه در 22 میــزان ســال 1393 

ــت  ــی بازداش ــت مل ــای امنی ــژۀ نیروه ــات وی ــی عملی ط

شــده  اســت.

او متهــم بــه راه انــدازی و مدیریــت خونین تریــن حمــات 

ــد.  ــاری می باش ــاری و انفج انتح

در همیــن حــال، برخــی از فعــاالن مدنــی و اعضــای 

مجلــس بــا اســتقبال از ایــن موضــوع می گوینــد کــه 

ــان  ــا خــون قربانی ــا ب ــوولیت دارد ت ــتان مس ــت افغانس دول

حمــات تروریســتی "ســهل انگارانه" برخــورد نکنــد و 

ــه خــون مــردم  ــرادی کــه دست شــان ب ــاالی اف ــون را ب قان

ــد. ــق کن ــت، تطبی ــوده اس ــتان آل افغانس

امــا، مســووالن در دادســتانی ُکل از دادن جزیــات در ایــن 

ــه دادگاه  ــا فیصل ــه ت ــد ک ــرده می گوین ــودداری ک ــورد خ م

نهایــی نشــود، آنــان منی تواننــد در مــورد صحبــت کننــد. 

بصیــر عزیــزی، ســخنگوی دادســتانی ُکل در متــاس 

تیلفونــی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: بــه اســاس 

قانــون تــا فیصلــه دادگاه عالــی در مورد اعــدام افــراد نهایی 

ــأت  ــانه ها جزی ــه رس ــورد ب ــد در م ــان منی توانن ــود، آن نش

ــد. دهن

ــاالن  ــس و فع ــای مجل ــی از اعض ــال، برخ ــن ح در همی

مدنــی بــا اســتقبال از اعــدام تروریســتان، می گوینــد 

ــود  ــد از خ ــهروندان نبای ــمنان ش ــورد دش ــت در م ــه دول ک

ــد. ــان ده ــاف نش انعط

ــس  ــی مجل ــیون دفاع ــو کمیس ــی، عض ــه ذک ــرنال نظیف ج

ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه باروزنام ــده گان در مصاحب مناین

صــدور حکــم اعــدام افــراد کــه بــه گروه هــای تروریســتی 

وابســته گی دارنــد، مطابــق بــه احــکام دیــن مقــدس اســام 

و قوانیــن افغانســتان مروعیــت دارد.

ــس  ــدام ان ــم اع ــدور حک ــتقبال از ص ــا اس ــی ب ــو ذک بان

شــبکه  رییــس  حقانــی  رساج الدیــن  بــرادر  حقانــی 

ــد کــه در ایــن برهــه از زمــان  تروریســتی حقانــی، می گوی

ــاه   ــردم بی گن ــه روزه از م ــتی هم ــای تروریس ــه گروه ه ک

قربانــی می گیرنــد، اعــدام ایــن افــراد باعــث کاهــش 

می شــود. تروریســتی  حمــات 

ایــن عضــو کمیســیون دفاعــی مجلــس مناینــده گان افــزود: 

ــتی  ــای تروریس ــرای گروه ه ــی ب ــی و قضای ــای عدل نهاده

ــه  ــان را ب ــرده و آن ــدی نک ــه  ج ــت، توج ــراد تروریس و اف

اســاس روابــط و میان جیگــری برخــی افــرادی کــه در 

ــان  ــه پرونده های ش ــدون این ک ــد ب ــوذ دارن ــام نف ــل نظ داخ

ــد. ــا کرده ان ــد ره ــد، از بن ــی کنن را بررس

بانــو ذکــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اعــدام افــراد 

ــتی  ــای تروریس ــات گروه ه ــش حم ــه کاه ــت ب تروریس

کمــک می کنــد؛ امــا می گویــد کــه در دولــت پیشــین 

جمهــوری  ریاســت  از  تروریســت  افــراد  پرونده هــای 

برگشــت کــرده و رییــس جمهــور آن هــا را توشــیح نکــرده 

ــت. اس

ــت  ــی بازداش ــت وقت ــراد تروریس ــی اف ــۀ او، برخ ــه گفت ب

ــاس  ــه اس ــان ب ــی پرونده های ش ــدون بررس ــدند، ب می ش

ــر  ــاره در براب ــدند و دوب ــا می ش ــراد ره ــی  اف ــط برخ رواب

ــت  ــد؛ امادول ــه می جنگیدن ــنگر گرفت ــی س ــای امنیت نیروه

وحــدت ملــی پرونده هــای افــرادی کــه در حمــات  

برســی قرار  را تحــت  بازداشــت می شــوند  تروریســتی 

داده و برخــی از ایــن  افــراد تــا هنــوز  بــه اعــدام محکــوم 

شــده اند.

از ســویی هــم، عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع مدنــی 

ــهروندان  ــت ش ــن امنی ــث تأمی ــد: بح ــتان، می گوی افغانس

و اعــدام افــراد وابســته بــه گروه هــای تروریســتی، از 

مســوولیت های رییــس جمهــور و شــورای امنیــت اســت. 

ــد  ــت می توان ــراد ترویس ــدام اف ــزود: اع ــی اف ــای رفیع آق

ــا  ــد؛ امــا ت در کاهــش حمــات دهشــت افگنانه کمــک کن

وقتــی دولــت افغانســتان یــک رویکــرد روشــن را در برابــر 

ــا ایــن  گروه هــای تروریســتی روی دســت نگیــرد مبــارزه ب

گــروه دشــوار اســت.

بــه گفتــۀ او، دولــت افغانســتان مکلــف اســت یــک برنامــۀ 

روشــن و جــدی را در برابــر تروریســتان روی دســت بگیــرد 

ــه روزه  ــه هم ــی ک ــکار جنای ــان و آش ــی پنه ــه قضایای ــا ب ت

ــود. ــه داده ش ــد خامت ــی می گیرن قربان

اخیــرًا در حملــۀ مهاجــامن مســلح بــر دانشــگاه امریکایــی 

گفتــه  کــه  حملــه  کشته شــدند،  تــن   16 افغانســتان، 

ــود. ــده ب ــی ش ــتان طراح ــه در پاکس ــود ک می ش

ــه در  ــی ک ــراد و گروه های ــرد: اف ــح ک ــی تری ــای رفیع آق

جنــگ بازداشــت می شــوند، رهــا کــردن آنــان "گنــاه" 

بــزرگ بــوده و بی احرامــی بــه خــون  شــهدا و مــردم 

ــت. ــتان اس افغانس

ــمرده  ــی ش ــبکه حقان ــم ش ــای مه ــی از اعض ــس حقان  ان

می شــد کــه در تصمیــم گیری هــای بــزرگ اســراتیژیک و 

عملیاتــی ایــن شــبکه مســتقیاًم دخیــل بــوده اســت.

پیــش از ایــن دولــت وحــدت ملــی افغانســتان شــش تــن 

از تروریســتان خطرنــاک را اعــدام کــرده اســت. اعــدام ایــن 

تروریســتان بــا اســتقبال گســردة مــردم مواجــه شــد. 
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مقامــات هلمنــد و طالبــان در مــورد کشته شــدن حــدود ۳۰ تــن 

ــاه  ــاحۀ چ ــر س ــی ب ــین امریکای ــامی بی رسنش ــۀ هواپی در حمل

ــد. ــی دارن ــای گوناگون ــر، ادعاه انجی

ــاه  ــۀ چ ــب در منطق ــد، دیش ــد می گوین ــی هلمن ــات محل مقام

ــان هــدف  ــر در نزدیکــی لشــکرگاه، یــک مرکــز گــروه طالب انجی

ــت. ــرار گرف ــین ق ــامی بی رسنش ــۀ هواپی حمل

ایــن حملــۀ  می گویــد،  هلمنــد  والــی  حیــات،  حیات اللــه 

ــر،  ــی" چــاه انجی ــان، در ســاحۀ "۳۱ غرب ــر مرکــز طالب ــی ب هوای

پــس از بررســی دو روزۀ نظامیــان افغانســتان انجــام شــده اســت.

ــۀ قــوای خارجــی، مولــوی  ــن حمل ــد، در ای ــۀ والــی هلمن به گفت

کاکــو آغــا مســؤول نظامــی طالبــان بــرای ولســوالی نادعلــی بــا 

۲۳ تــن از جنگجویــان کشــته شــدند.

ــگ  ــط اول جن ــه، خ ــاحۀ حمل ــد: "در س ــات می افزای ــای حی آق

ــتند و  ــد داش ــز رفت و آم ــن مرک ــه ای ــلح ب ــراد مس ــرار دارد، اف ق

جلســۀ می کردنــد کــه در ایــن حملــه هوایــی، بــه شــمول مولــوی 

ــی، ۲۴  ــوالی نادعل ــرای ولس ــان ب ــی طالب ــؤول نظام ــو مس کاک

ــن زخمــی شــدند". مخالــف مســلح کشــته و چهــار ت

ــراد ملکــی آســیبی  ــه اف ــه ب ــن حمل ــد، در ای ــی هلمن ــۀ وال به گفت

نرســیده اســت.

ــک  ــه ی ــد ک ــی می گوین ــان در اعامیه ی ــال، طالب ــن ح در همی

ــی  ــۀ هوای ــدف حمل ــی ه ــوالی نادعل ــروه در ولس ــن گ ــدان ای زن

ــه در  ــس ک ــاز و پولی ــه 23 رسب ــه در نتیج ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق

زنــدان بودنــد، کشــته شــدند و ســه تــن دیگــر زخــم برداشــتند.

بــه ادعــای طالبــان، ایــن زندانیــان، در جنگ هــای اخیــر هلمنــد 

گرفتــار شــده بودنــد.

قــاری یوســف احمــدی، یکــی از ســخنگویان طالبــان بــا 

فرســتادن اعامیه یــی ادعــا می کنــد کــه ایــن گــروه می خواســت 

ــارب  ــل، اق ــن دلی ــه همی ــازند، ب ــا س ــروز ره ــان را ام آن زندانی

ــم در آن  ــوز ه ــه هن ــد ک ــته بودن ــاحه خواس ــه س ــان را ب زندانی

ــد. ــور دارن ــه حض منطق

ــدت رد  ــه ش ــان را ب ــدان طالب ــر زن ــه ب ــد حمل ــی هلمن ــا وال ام

در  را  زندانیان شــان  مســلح  طالبــان  می گویــد،  و  می کنــد 

هلمنــد شــاملی نگهــداری می کننــد.

ــده  ــد آم ــت هلمن ــی والی ــر مطبوعات ــۀ دف ــن در اعامی هم چنی

اســت: "این کــه در ایــن روزهــا براثــر حمــات هوایــی در 

ــلح وارد  ــان مس ــه مخالف ــرده ب ــات گس ــی تلف ــوالی نادعل ولس

شــده اســت و دو روز پیــش مســوول نظامــی طالبــان کشــته شــد، 

ــات و  ــه افواه ــان ب ــن ناکامی ش ــی نگهداش ــرای مخف ــاال ب ح

دروغ پراگنــی روی آورده انــد."

ایــن دفــر، خــرب مببــاران زنــدان طالبــان و کشته شــدن نیروهــای 

افغانســتان را بی اســاس خوانــده و در اعامیــه تأکیــد شــده 

اســت کــه نظامیــان افغانســتان و نیروهــای بین املللــی زندان هــا 

غیرنظامیــان  بــرای حفاظــت جــان  و  را مببــاران منی کننــد 

ــود. ــدازی می ش ــژه راه ان ــات وی ــواره عملی هم

ــه  ــر در این گون ــاه اخی ــه م ــه در س ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی

ــات  ــان نج ــای طالب ــر از زندان ه ــا نف ــد ده ه ــات در هلمن عملی

ــد. یافتن

ــز  ــی در لشــکرگاه مرک ــارۀ نیروهــای امریکای ــا مستقرشــدن دوب ب

هلمنــد، هم زمــان در یــک حملــه دیگــر هوایــی در منطقــه چــاه 

انجیــر ولســوالی نادعلــی یــک مرکــز مهــم ســاخت مایــن طالبــان 

نیــز از بیــن رفتــه اســت

از ایــن محــل به عنــوان یکــی از مراکــز مهــم ســاخت مایــن یــاد 

شــده اســت.

ــد  ــن تایی ــی ضم ــار اعامیه ی ــا انتش ــز ب ــور نی ــاع کش وزارت دف

ایــن مببــاران گفتــه اســت کــه ایــن حملــه رضبه یــی ســنگینی بــه 

ــان در هلمنــد وارد کــرده اســت. طالب

ــوالی  ــب در ولس ــج طال ــدن پن ــن از کشته ش ــن وزارت هم چنی ای

حصــارک ننگرهــار، هشــت طالــب در ولســوالی حمکنــی پکتیــا 

ــت  ــاوه والی ــاغ و ن ــره ب ــوالی های ق ــر در ولس ــب دیگ و دو طال

ــی خــرب داده اســت. غزن

 

دادگاه ابتدایی حکم اعدام انس حقانی را صادر کرد 

"اعدام انس حقانی باعث کاهش حمالت تروریستی می شود"

عبداهلل به متحدانش: 

روند تطبیق توافقنامة سیاسی را با مشوره دنبال می کنیم

کشته های هلمند؛
سربازان اسیرشده نیروهای 

امنیتی هستند یا طالبان؟

رییس اجرایی در دیدار با متحدان سیاسی اش گفته است 

که روند تطبیق توافقنامة سیاسی را با مشوره دنبال می کنیم.

با  دیروز  عبدالله  آقای  اجرایی،  ریاست  خربنامة  بنیاد  بر 

شامری از رهربان و اعضای برجستة اصاحات و همگرایی 

در دفر کارش دیدار کرد. 

در این نشست رییس اجرایی جریان دومین ماقات خویش 

را با رییس جمهور به اعضای مجلس به تفصیل گزارش داد.

را  دیدار  فضای  خویش  صحبت های  در  عبدالله  داکر 

دوستانه توصیف کرده افزود: در این نشست روی قضایای 

فضای  یک  در  سیاسی  توافقنامه  تطبیق  و  سیاسی  مهم 

دوستانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و توافق به عمل  

و  جمهور  رییس  میان  چندگانه  نشست های  طی  تا  آید 

رییس اجرایی در جریان این هفته روی عملی ساخن مفاد 

توافقنامه و اصاحات بحث شود.

با  خویش  صحبت های  در  همچنان  کشور  اجرایی  رییس 

از حامیت همه جانبه رهربان سیاسی و مردم  ابراز سپاس 

مفاد  کامل  تطبیق  روند  که  سپرد  وعد  آنان  به  افغانستان 

توافقنامه سیاسی را با مشوره و تفاهم دنبال می کنیم.

عبدالله   آقای  صحبت های  از  بعد  خربنامه،  این  بنیاد  بر 

در  را  خویش  برداشت های  و  دیدگاه ها  مجلس  اعضای 

باره گزارش رییس اجرایی و وضعیت سیاسی ابرازداشتند. 

سیاسی  توافقنامه  برتطبیق  خویش  صحبت های  در  آنان 

یکبار  و  منوده  تاکید  کنونی  وضعیت  از  رفت  بیرون  برای 

راستا  این  در  اجرائیه  ریاست  از  را  خویش  حامیت  دیگر 

ابرازداشتند.

زورمنـد جنرال می شـود
و غـریب قربانــی



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1851  یک    شنبه       7 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   27 ذ والقعد ة الحرام y 1437   28 ا  ِگست   72016 www.mandegardaily.com

ورزش

وزیـر خارجـۀ امریـکا از نزدیک شـدن دیدگاه های واشـنگن و مسـکو در قبال 

بحـران سـوریه خـرب داد و گفت، طرفین بیشـر گام ها در مسـیر دسـت یابی به 

آتش بـس در این کشـور جنـگ زده را برداشـته اند.

جـان کـری، وزیـر خارجـۀ امریـکا، پـس از تقریبـًا 10 سـاعت مذاکوریـا بـا 

همتـای روسـی خـود »رسگئـی الوروف« در ژنـو، گفـت: ایـاالت متحـده و 

روسـیه »موفـق شـدند مسـیر دسـت یابی بـه آتش بـس در سـوریه را مشـخص 

کننـد«، ولـی بایـد جزئیـات فنـی آن نیـز مشـخص شـود.

کـری افـزود: اکـر مسـایل فنـی و کارشناسـی در خصـوص برقـراری مجـدد 

آتش بـس و دسرسـی بـه کمک هـای انسان دوسـتانه تکمیـل شـده اسـت.

وزیـر خارجـۀ امریـکا اظهـار داشـت: می توانـم بگویـم در مذاکـرات امـروز 

مسـیر پیـش رو به طـور شـفاف مشـخص شـد.

بـا این حـال، وزیـر خارجـۀ امریکا تریـح کرد: ما بـه کار درخصوص مسـایل 

باقی مانـده ادامـه می دهیـم. بـا این حـال، هیـچ یـک از مـا آمـاده نیسـتیم کـه 

به طـور قطعـی از چیـزی صحبت کنیم کـه انتظار برود شکسـت می خـورد. ما 

منی خواهیـم فقـط بـرای این کـه بگوییـم کاری کرده ایـم، حـرف از یـک توافق 

بزنیم.

به گفتـه کـری، کارشناسـان امریـکا و روسـیه هم چنـان در ژنو خواهنـد ماند تا 

مسـایل باقی مانـده در ایـن خصوص طـی روزهـای آینده حل وفصل شـوند.

»بـه  گفـت:  خـود  نوبـه  بـه  نیـز  روسـیه  خارجـۀ  وزیـر  الوروف،  رسگئـی 

توافق هـای مهمـی دسـت یافتیـم«، ولـی »بایـد گام هـای نهایـی دربـارۀ برخی 

برداشـته شـود.« عنـارص 

مذاکـرات فنـی به شـکل اساسـی بـر نحـوه جداکـردن گروه هـای معـارض بـه 

اصطـاح »میانـه رو« از تندروهـا متمرکز بـود. الوروف گفت: بایـد گروه هایی 

کـه بخشـی از توافـق توقـف درگیری هـا را شـامل می شـوند، »به طـور قعطی« 

مشـخص شوند.

مذاکـرات کـری و الوروف در ادامۀ مذاکرات این دو در مسـکو در ماه گذشـته 

شد. انجام 

مقام هـای روسـیه و امریـکا از مـاه جـوالی بـر رس طرحـی بـرای برقـراری 

آتش بـس در سـوریه و شکسـت دادن گـروه تروریسـتی داعـش در سـوریه در 

حـال مذاکوریـا هسـتند.

ــر  ــاملی ب ــکی کوریای ش ــات موش ــردن آزمایش ــا محکوم ک ــت ب ــورای امنی ش

اتخــاذ اقداماتــی جــدی علیــه ایــن کشــور تأکیــد کــرد.

ــای  ــی، آزمایش ه ــار بیانیه ی ــا انتش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

موشــکی کوریای شــاملی را محکــوم کــرد و متعهــد شــد تــا اقداماتــی جدیــد 

علیــه ایــن کشــور انجــام دهــد.

شــورای امنیــت بــا انتشــار بیانیه یــی کــه بــه اتفــاق آراء و بــا حامیــت چیــن، 

ــش  ــه در واکن ــرد ک ــام ک ــد، اع ــب ش ــاملی تصوی ــی کوریای ش ــد اصل متح

ــل  ــر کوریای شــاملی اقدامــات قاب ــه مجموعــه آزمایش هــای موشــکی اخی ب

توجهــی انجــام خواهــد داد.

کوریــای شــاملی روز چهارشــنبه یــک فرونــد موشــک را از زیردریایــی خــود 

ــش  ــن آزمای ــه ای ــان( شــلیک کــرد ک ــای جاپ ــی )دری ــای رشق مســتقر در دری

موشــکی  آزمایــش  ایــن  اســت.  بــوده  موفقیت آمیــز  ظاهــرًا  موشــکی 

کوریای شــاملی چنــد روز پــس از تهدیــد ایــن کشــور درخصــوص حمله یــی 

ــکا و  ــرده امری ــرک گس ــی مش ــای نظام ــاز مترین ه ــی آغ ــه تاف ــته یی ب هس

ــد. ــام ش ــی، انج کوریای جنوب

شــورای امنیــت مــاه مــارچ بــا تصویــب قطع نامه یــی، شــدیدترین تحریم هــا 

را علیــه کوریای شــاملی تــا بــه امــروز تصویــب و در ایــن تحریم هــا 

ــامل  ــور اع ــن کش ــدن ای ــک داری و مع ــش بان ــه بخ ــی را علی محدویت های

کــرد.

شــورای امنیــت ســازمان ملل متحــد روز چهارشــنبه پــس از آزمایش موشــکی 

ــن  ــو در ای ــور گفت وگ ــته به منظ ــای بس ــت دره ــتی پش ــاملی نشس کوریای ش

ــرف  ــه ط ــاملی ب ــد کوریای ش ــک جدی ــن موش ــرد. ای ــزار ک ــوص برگ خص

جاپــان شــلیک شــد و جدیدتریــن اقــدام تحریک آمیــز کوریای شــاملی بــود.

ــن  ــکی و هم چنی ــش موش ــن آزمای ــد ای ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

ــرای  ــد ب ــث ش ــه باع ــاملی را ک ــت کوریای ش ــکی دوم اگیس ــش موش آزمای

ــرود  ــان ف ــرل جاپ ــت کن ــای تح ــور در آب ه ــن کش ــک ای ــتین بار موش نخس

ــد محکــوم کــرد. آی

در بیانیــۀ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد هم چنیــن آزمایش هــای 

ــده  ــام ش ــوم و اع ــز محک ــاملی نی ــوالی کوریای ش ــم و 18 ج ــکی نه موش

کــه این گونــه اقدامــات نقــض جــدی قطع نامه هــای شــورای امنیــت اســت.

ــه  ــد، هرگون ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ــاس قطع نامه ه براس

ــت. ــوع اس ــتیک، ممن ــکی بالس ــاوری موش ــاملی از فن ــتفادۀ کوریای ش اس

ــه  ــد مرحل ــس از چن ــد پ ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــۀ ش ــن بیانی ای

ــر رضورت  ــر ب ــۀ اخی ــد هفت ــن تصویــب شــد کــه طــی چن ــا چی مذاکــرات ب

ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــرده اس ــد ک ــی تأکی ــه تاش ــودداری از هرگون خ

تشــدید تنش هــا در شــبه جزیرۀ کوریــا شــود.

ــارۀ  ــه ســاخت دوب ــی در اعــراض ب ــی بیانیه ی از ســوی دیگــر، کوریای جنوب

پلوتونیــوم توســط کوریای شــاملی را بــه ســازمان ملــل ارایــه داده اســت.

دولــت کوریای جنوبــی اخیــرًا بیانیــۀ وزارت امــور خارجــۀ ایــن کشــور را در 

محکومیــت از رسگیــری گــزارش شــدۀ تولیــد پلوتونیــوم در کوریای شــاملی 

در اختیــار شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد قــرار داد و درخواســت کــرد 

ایــن بیانیــه در اختیــار همــه کشــورهای عضــو قــرار گیــرد.

ننگیالی عثمانی
اشـاره: امیرشـاه بیـات از ورزشـکاران افغانسـتانی اسـت کـه فعـٌا در 

کشـور جرمنـی زنده گـی می کنـد. آقـای بیـات در والیـت غزنـی زاده 

شـده و قبـٌا عضویـت تیـم ملی ووشـو و فری فایِت کشـور را داشـت. 

او هم چنـان در رشـتۀ تربیـت بدنـی تـا درجـۀ لیسـانس آمـوزش دیـده 

اسـت. روزنامـۀ مانـدگار مصاحبه یی را بـا آقای بیات انجام داده اسـت 

کـه تقدیـم خواننـده گان عزیـز می گردد:

ورزش را از چـه زمانـی آغـاز کردیـد و چـه دسـت آوردهایی تـا به حـال 

دارید؟

مـدت ده سـال می شـود کـه بـه ورزش رو آورده ام، زمانی که در کشـور 

بـودم، عضـو تیم های ووشـو و فری فایـت بودم و در این مـدت در وزن 

خـود قهرمـان نیـز بـوده ام. نخسـتین دسـت آوردهایم از داخـل کشـور 

بـوده کـه شـامل یـک مـدال طـا در رشـتۀ فری فایـت و ده مـدال طـا 

در رشـتۀ ووشـو می شـود. اولیـن سـفر ورزشـی ام در سـال 2008 بـه 

کشـور رسیانـکا بـود کـه در آن مسـابقات مقـام سـوم را کسـپ کـردم 

و برنـدۀ مـدل برنـز شـدم. بعـدًا در مسـایقات قطـر اشـراک کـردم کـه 

متأسـفانه نتوانسـتم دسـت  آوردی داشـته باشـم، امـا از تجـارب خـوب 

ورزشـی برخـوردار شـدم. هم چنـان در مسـابقات جنـوب آسـیای در 

کشـور بنگله دیـش نیـز رشکت کـردم کـه مقـام دوم نصیبم شـد و مدال 

نقـره را نیـز حایز شـدم.

در سـال 2012 در مسـابات جهانـی کشـور ایـران مقـام سـوم و مدال 

برنـز را بـه دسـت آوردم. فعـٌا مترینات خـود را در کشـور جرمنی ادامه 

ایـن کشـور در رشـته های جـودو، موی تـای، ووشـو و  می دهـم، در 

قری فایـت قهرمـان هسـتم و چهـار مـدال طـا دارم. در این کشـور نیز 

دوبـار قهرمان شـدم.

نقش ورزش را در جامعه چگونه بررسی می کنید؟

ورزش نقش و اثر مثبتی در بهداشـت جسـم، روان و سـامت انسان در 

جامعـه دارد. ورزش طـراوت و شـادابی را بـرای فرد به وجـود می آورد، 

افرده گـی را از بیـن می بـرد، موجـب اعتـامد به نفـس و تقویـت اراده 

می شـود. جامعه یـی کـه افـراد سـامل و صحت منـد داشـته باشـد، بـه 

مفهـوم واقعـی کلمـه سـامل می باشـد و مهم تریـن کارکـرد آن، زدودن 

مخـدرات اسـت و هم چنـان بـا ورزش می تـوان سـبب اتحـاد میـان 

اقوام کشـور شـد.

ویژه گی های یک قهرمان از دید شام چیست؟

یکـی از ویژه گی هـای بـارز ورزشـکار خـوب اعتـامد به نفـس، احرام 

بـه مـردم اسـت. قهرمان کسـی اسـت که بـرای خـود و دیگـران احرام 

قایـل اسـت و این کـه در هر موقعیتـی قادراند تـا باالی خـود حاکمیت 

داشـته باشـد. یـک قهرمـان بایـد همـواره احسـاس مسـوولیت در قبال 

مـردم و جامعۀ خود داشـته باشـد.

چه آرزویی در زنده گی دارید؟

آرزو دارم کشـورمان در صلـح و آرامـی باشـد و بـرای جوانـان زمینـۀ 

درس و تحصیـل فراهـم باشـد. قـرار اسـت در یـک مسـابقۀ بـزرگ 

جهانـی اشـراک کنـم کـه در کشـور چیـن راه انـدازی می گـردد؛ هدف 

برگـزاری ایـن مسـابقات، برجسته سـاخن ویژه گی هـای خـوب ادیـان 

جهـان اسـت. قرار اسـت در این مسـابقه بـه مناینده گـی از دین مقدس 

اسـام حضـور داشـته باشـم. در ایـن مسـابقات با تـوکل بـه خداوند و 

آرزوی دعـای مـردم خویـش اشـرک می کنـم.

پیام تان برای جوانان افغانستان چیست؟

جوانـان نیـروی اصلـی یـک رسزمیـن هسـتند و آینـد ۀ هـر جامعـه و 

کشـوری در دسـت آن هـا اسـت، جوانـان بایـد بـرای خدمت گـذاری 

بـرای کشـور و شـهروندان آماده گـی داشـته باشـند و ایـن آماده گی جز 

بـا آموخـن و آمـوزش میر نیسـت و باید آموخـن و آموختانـدن را در 

صـدر اهداف شـان قـرار دهنـد.

نزدیک شدن دیدگاه امریکا
 و روسیه درقبال بحران سوریه

خشم سازمان ملل از تولید پلوتونیوم 

و آزمایشات موشکی کوریای شمالی

ورزشکار افغانستانی مقیم آلمان:

ورزش موجب اعتماد به نفس 
و تقویت اراده می شود

خلیل پژواک

ــا  ــت ت ــی اس ــام کاف ــن ن ــی. همی ــگاه امریکای دانش
ــته  ــوزاندنش را داش ــرف و س ــودای تص ــیاری س بس
ــر  ــهمی د ــق، س ــن طری ــان از ای ــه زعم ش ــند و ب باش
تطهیــر کابــل بگیرنــد. مــا روزانــه بــا ده هــا آدمــی روبــه رو می شــویم 
کــه همــه بــه یــک اندــازه از وضعیــت کنونــی ناراضی انــد و پروایــی 
ــا  ــگاه های ب ــی و دانش ــی حداقل ــن آزاد ــه از همی ــد از این ک ندارن
معیــار غربــی تنفرشــان را ابــراز کننــد. حتــا مقامــات حکومتــی اش و 

ــاف. ــج و اوق ــۀ وزارت ح ــات بلندپای ــا مقام حت
مشــکل اصلــی اســتخبارات همســایه نیســت، ماییــم و مردمــی کــه 
نمی تواننــد بــه پیشــرفت و تعریــف نســبت غیرخصمانه یــی بــا 
ــته اند،  ــه داش ــه ک ــز آن چ ــز، ج ــه همه چی ــد و ب ــت یابن ــان دس جه
ــگاه  ــۀ دانش ــش آموخت ــی دان ــد. وقت ــه متنفران ــن و از آن هم بدبی
امریکایــی بیــروت فرصتــی بــرای ایفــای نقــش دــر ســاختن دولــت 
ــرت از  ــش قد ــران پخ ــز، نگ ــش از هرچی ــد و بی ــا می کن ــد پید جدی
جنــوب و شــرق بــه دیگــر مناطــق اســت و کمتریــن فرصتــی بــرای 
رســیدن بــه ناهنجــاری فرهنگــی ایــن بخــش از کشــور بــه خودــش 
ــام  ــه تم ــت ک ــوان داش ــانی می ت ــاری از کس ــه انتظ ــد، چ نمی ده
ذهن شــان آکندــه از نفــرت علیــه دیگــری اســت؟ دیگری یــی کــه از 
میــان قبیلــه اش شــروع می شــود و بــه کلیــت جهــان ختــم می شــود.

حمزه واعظی

ادبیات سیاسی-اجتامعی؛

جوهر برابری و حقیقت برادری

برابــری  امــا  نیســت،  "برابــری"  مســتلزم  "بــرادری" 

گــردد. بــرادری  منشــأ  می توانــد 

ــه  ــان همیش ــبات اجتامعی م ــی و مناس ــات سیاس ــا در ادبی ــه م این ک

ــیع"، و  ــل تش ــرادران اه ــا "ب ــزاره" و ی ــوم ِه ــرادران ق ــاح "ب از اصط

ــک" و...  ــرادران ازبی ــتون" و "ب ــرادران پش ــک" و "ب ــرادران تاجی ــا "ب ی

اســتفاده می کنیــم، نوعــی تخفیــف و بیگانگــی روانــی در عمــق 

ایــن بیــان نهفتــه اســت. اگــر مــا از نظــر ذهنــی بــه درجه یــی از فهــم 

ــا از نظــر عاطفــی  ــم و ی ــًا و عقــًا همدیگــر را بپذیری برســیم کــه ذهن

ــانی  ــداری انس ــس همذات پن ــه ح ــیم ک ــه برس ــی از رابط ــه مرتبه ی ب

ــیده ایم و  ــرادری رس ــه ب ــود ب ــیم، خودبه خ ــته باش ــم داش ــبت به ه نس

ــا اســتهزاء  ــا از روی اکــراه و حت ــه تظاهــر و تغافــل نداریــم ت ــازی ب نی

ــک و  ــک و تاجی ــزاره و ازبی ــرادران ه ــا ب ــرادر" و ی ــوم ب ــوند "ق از پیش

پشــتون و یــا بــرادران اهــل تشــیع و بــرادران اهــل تســنن بهــره بگیریــم.

اگــر مــا بــه جوهــر "برابــری" ایــامن بیاوریــم و بــه حقیقــت و 

اصالــت آن یقیــن قلبــی داشــته باشــیم و در نهــاد انســانی خــود 

ــرادری"،  ــوم "ب ــم، مفه ــل کنی ــی تبدی ــر وجدان ــه ام ــوم را ب ــن مفه ای

ــدار خویشــاوندی  ــی و پیوندهــای پای ــی رابطــۀ عاطفی-اخاق ــه معن ب

اجتامعــی، به صــورت طبیعــی و نظام منــد ایجــاد می گــردد. در آن 

صــورت، نیــازی نداریــم هنــگام خطــاب قــراردادن قومــی و گروهــی و 

ــم. ــتفاده کنی ــرادر اس ــوند ب ــهروندی، از پیش ش

عبدالشهید ثاقب

دغدعۀ "نام"

میگويند: چرا به حبيبالله كلكانی چسپيدهايد?

میگوييم: چون هنوز ما را -به رسم تحقري- "سقاویها" 

مینامند. سقاوی اول، سقاوی دوم، سقاوی سوم.

ــی را دوست نداريد؛ نداشته باشيد،  ــی و خوشنام شام اگر نيكنام

اما هستند آنهایــی كه -هامنند الكونت- حتا تا دم مرگ هم نگران نام 

و نشان خود هستند. الكونت را وقتی به اتهام توطيه عليه جان شاه به 

ــی ناراحت بود. ناراحت از اينكه نگذاشتهاند  ــیآويختند، خیل دار م

پيش از اجرای حكم اعدام، ريش خود را براشد. معنای ديگری اين 

نام خود  روی  جان خود،  از  بيشتر  بسياریها  كه  است  اين  سخن 

رسمايهگزاری مــیكنند. مــیخواهند تصويری كه از آنها در آينده 

ــیماند، اهانتآميز و قابل رشمساری نباشد.  ــی م در اذهان مردم باق

ــیخواهند از خود نام نيك برجا بگذارند. م

كميسيون امري حبيبالله كلكانــی و جوانانــی كه در زير اين چر 

گردهم آمدهــاند نيز در پی زدودن چنني القاب توهنيآميز از يك ملت 

است. قبيله، تنها حبيبالله كلكانــی را "سقاوی" منــیخواند، بل هر 

حركت و جريان سياســی را كه از ميان اقوام غريپشتونــی ظهور كند، 

با چنني القاب توهنيآميز ياد میكند. كتاب "سقاوی دوم" را كه حتاًم 

خواندهــايد.

بنابراين، خواهشم از دوستان عزيز اين است كه اگر منــیتوانيد اين 

جريان را همكاری كنيد، حداقل تخريب نكنيد. اتفاقًا جريانــی كه 

زير همني نام راه افتاده، يگانه جريانــی در تاريخ چند دهــۀ پسني 

كشور است كه دغدغــۀ نام دارد، نه نان. نان کســی را منــیگريد، 

ثروتاندوزی  و  زراندوزی  برای  و  تاراج منــیكند  را  بيت املالــی 

ــیكند.  ــی مبارزه م ــی و خوشنام ــیكند، بل برای نيكنام تاش من

يا  ما است. تشويقاش كنيد،  مبارزات  تاريخ  اين يك گسســتی در 

نكنيد. تخريباش  حداقل، 

فیـسبـوک نـــامــه
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مقاله نیویارک تایمز
بررســی  بــه  تایمــز  نیویــارک  امریکایــی  روزنامــه 

ریشــه های مکتــب وهابیــت عربســتان پرداختــه تــا 

ایــن  بیابــد.  رادیکالیســم جهانــی  بــا  را  آن  ارتبــاط 

روزنامــه در گــزارش 15 صفحــه ای بــه ایــن نتیجــه 

ــیار  ــب بس ــن مکت ــات در ای ــام اصاح ــه انج ــیده ک رس

دشــوار اســت.

نیویــارک تایمــز می نویســد: عربســتان گرایــش اســامی 

ــادر  ــت را ص ــه وهابی ــروف ب ــی مع ــب و اصول متعص

تغذیــه  را  می کنــد و وهابیــت رادیکالیســم جهانــی 

ــش در  ــش دارد. داع ــم نق ــرش تروریس ــرده و در گس ک

ــر  ــا ب ــت اســت و بن ــه رو اندیشــه های وهابی ــع دنبال واق

درخواســت های ایــن عقیــده گرایــش بــه خشــونت 

ــتی در  ــات تروریس ــا و حم ــه تهدیده ــت ب دارد و دس

کشــورهای مختلــف می زنــد.

و  "ســعودی ها  تایمــز  نیویــارک  گــزارش  عنــوان 

رادیکالیســم؛ آتش افــروزان و آتشنشــانان" اســت کــه ایــن 

ــگر  ــک پژوهش ــت ی ــام ماکین ــارات ویلی ــارت از اظه عب

ــه  ــت. وی گفت ــده اس ــه ش ــز گرفت ــه بروکینگ در موسس

بــود در خوانــش تنــدرو از اســام ، ایــن عربســتان های 

هســتند کــه آتش هــا را بــه پــا می کننــد و همچنیــن 

ــی  ــتانی ها نوع ــتند. عربس ــان هس ــای آتشنش ــا نیروه آنه

ــد  ــج می دهن ــی را تروی ــام رادیکال ــمی از اس ــیار س بس

ــن  ــه ای ــود کــه ب ــن پژوهشــگر فرامــوش نکــرده ب ــا ای ام

ــا  ــارزه ب ــی در مب ــا رشکای ــه آنه ــد ک ــاره کن ــاله اش مس

ــتند. ــز هس ــم نی تروریس

وهابیت و عربستانی ها: شکل گیری

کــه  اســت  نویســنده می پرســد چــرا دشــوار  ایــن 

عربســتان از ایدئولــوژی کنونــی نجــات یابــد کــه بیشــر 

ــامر  ــه ش ــور ب ــوژی را منف ــان آن ایدئول ــورهای جه کش

می آورنــد.

وی پاســخ می دهــد: کلیــد ایــن "معضــل عربســتان" بــه 

ســال 1744 بــر می گــردد کــه محمــد بــن عبدالوهــاب 

موســس مکتــب وهابیــت متوســل بــه حامیــت از محمد 

بــن ســعود شــد کــه یــک رهــرب قبیلــه ای قدرمتنــد بــود. 

ــن  ــان ای ــل می ــع متقاب ــا مناف ــی ب ــگام ائتاف در آن هن

ــت  ــن عبدالوهــاب از حامی دون ایجــاد شــد. محمــد ب

نظامــی بــرای جنبــش خــود برخــوردار شــد و در همیــن 

ــن  ــی از تندروتری ــوی یک ــعودی از س ــدان س ــال خان ح

علــامی دیــن مــورد حامیــت و پشــتیبانی قــرار گرفتنــد.

از دو  یکــی  کلیــد  ایــن  کــه  فرامــوش منی کنــد  او 

رخــداد تاریخــی اســت کــه احتــامال تاثیــر عربســتان در 

ــت. ــرده اس ــن ک ــدی را تعیی ــای بع قرن ه

ــای  ــه رشکت ه ــود ک ــن ب ــداد دوم ای ــه وی رخ ــه گفت ب

را  عربســتان  در  گســرده  نفتــی  ذخایــر  امریکایــی 

تریــح  خصــوص  ایــن  در  او  کردنــد.  شناســایی 

ــیاری  ــی بس ــای مال ــول درآمده ــن تح ــه ای ــد ک می کن

ایجــاد کــرد کــه در ایجــاد یــک نظــام اجتامعــی و 

ــاد  ــه نه ــن ب ــت و همچنی ــش داش ــع نق ــادی قاط اقتص

دینــی محافظــه کار در عربســتان بودجــه  داد تــا گرایشــی 

ــد. ــادر کن ــود را ص ــدرو خ ــامی تن اس

از ایــن جــا نویســنده بــه ایــن امــر اشــاره می کنــد 

ــژه در  ــه وی ــه ب ــار ده ــول چه ــال 1964 در ط ــه از س ک

کشــورهایی کــه در آنهــا اکریــت مســلامن حضــور 

مرکــز   210 مســجد،   1359 عربســتان  نداشــتند 

اســامی، 202 دانشــکده و 2000 مدرســه ایجــاد کــرد.

ــده  ــاره ش ــعودی ها اش ــغ س ــه تبلی ــی ب ــق کنون در تحقی

تــا بــا آن بــه ابزارهــای مختلفــی برســد کــه دولــت هــای 

ــت  ــده وهابی ــاعه عقی ــرای اش ــتان ب ــی عربس ــی در پ پ

ــن  ــه ای ــن زمین ــد در ای ــتفاده کردن ــان اس ــطح جه در س

ــن  ــن ای ــداد داش ــه امت ــود ک ــخص می ش ــت مش واقعی

عقیــده امــری غافلگیــر کننــده بــود و ایــن عقیــده را هــر 

ــس  ــد مل ــور دارن ــلامنان حض ــه در آن مس ــوری ک کش

می کنــد. از مســجد گوتنــربگ ســوئد تــا مســجد ملــک 

فیصــل در چــاد و از مســجد ملــک فهــد در لــس آنجلس 

ــا مســجد مرکــزی ســئول در کــره جنوبــی. ــه ت گرفت

ــت  ــوی دول ــت از س ــن حامی ــد: ای ــح می کن وی تری

عربســتان و خانــدان حاکــم و جمعیت هــای خیریــه 

و همچنیــن از ســوی جمعیت هایــی کــه عربســتان 

نظــارت آن را برعهــده دارد صــورت می گرفــت.

در گــزارش بــه ابعــادی فراتــر از ایــن امــر پرداختــه شــده 

ــت  ــت پژوهشــگر می نویســد؛ حامی ــه نقــل از ماکین و ب

ــی  ــی و نهادهای ــی عال ــش های ــتان پژوه ــیار عربس بس

جملــه  از  امریکایــی  دانشــگاه های  در  پژوهشــی 

ــه  ــد ک ــی ش ــع از انتقادهای ــرور مان ــه پ ــای نخب نهاده

ــن  ــه عربســتان مطــرح شــود و همچنی ــود علی ممکــن ب

ــغ  ــع تبلی ــتار من ــه خواس ــد ک ــی ش ــع از پژوهش های مان

وهابــت می شــدند.

تبلیغــات،  ایــن  تاثیرگــذاری  میــزان  مــورد  در  امــا 

ــق  ــه تواف ــد ک ــاره میکن ــر اش ــن ام ــه ای ــنده ب ــن نویس ای

نظــر گســرده ای بــر رس ایــن امــر وجــود دارد کــه 

ــامی  ــی اس ــنت های محل ــر س ــتان ب ــوژی عربس ایدئول

ــن  ــت. وی در عی ــته اس ــه داش ــور غلب ــا کش ــر ده ه و ب

ــه  ــتان ب ــذاری عربس ــزان تاثیرگ ــه می ــد ک ــال می گوی ح

صــورت گســرده ای در گــرو رشایــط داخلــی کشــورها 

ــی و  ــای فرهنگ ــال آموزه ه ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوده اس ب

دینــی عربســتان رشایــط را بــه ســمت انجــام اقداماتــی 

اندونــزی ســوق  در  رادیکالی تــر  و  محافظه کارانه تــر 

امــا در کشــورهای دیگــر همچــون پاکســتان و  داد 

نیجریــه حامیت هــای مالــی عربســتان و ایدئولــوژی کــه 

ــتگی ها  ــدن پیوس ــر ش ــم ت ــث وخی ــرد باح ــج می ک تروی

ــد. ــن ش ــون دی پیرام

ــدا  ــود پی ــی من ــای بزرگ ــن در تنگن ــار همچنی ــن آث ای

کــرد کــه عربســتانی ها در معــرض آن قــرار گرفتنــد 

ــمی  ــی رس ــای آموزش ــز از کتاب ه ــش نی ــه داع ــرا ک چ

عربســتان درمــدارس ســعودی اســتفاده میکــرد تــا اینکــه 

ایــن گــروه توانســت کتابهــای خــود را در ســال 2015 

ــه  ــد کــه ب ــن نویســنده فرامــوش منی کن ــد. ای منتــر کن

نقــش امریــکا در متامــی ایــن امــور اشــاره کنــد امــا از 

ــر  ــاد جامهی ــا اتح ــارزه ب ــامن مب ــه ه ــری ک ــه دیگ زاوی

شــوروی در افغانســتان از طریــق جهــاد اســت بــه ایــن 

مســاله می پــردازد.

ــد کــه  ــن امــر اشــاره میکن ــه ای ــن خصــوص وی ب در ای

در ســال 1980 امریــکا و عربســتان بــا هــم از نیروهــای 

ــد.  ــی کردن ــت مال ــتان حامی ــگ افغانس ــدرو در جن تن

حتــی امریــکا 50 میلیــون دالر از ســال 1986 تــا 

ــادی"  ــرای طــرح محــو "بی ســوادی جه ســال 1992 ب

خــرج کــرد. ایــن طــرح شــامل چــاپ کتاب هایــی 

بــرای کــودکان افغــان و جوانــان می شــد تــا آنهــا را بــه 

خشــونت علیــه کافــران غیرمســلامن همچــون رسبــازان 

ــد. ــک کنن ــوروی تحری ش

بــا ایــن وجــود ایــن نویســنده در صفحه هــای بعــد 

تــاش می کنــد تــا نقــش امریــکا را کمــر جلــوه دهــد. 

ــتان  ــاد در افغانس ــون جه ــت پیرام ــگام صحب وی در هن

از حمــات  پــس  مســاله  امریــکا  بــرای  می گویــد 

ــه  ــت ک ــوان داش ــرد. وی  عن ــر ک ــپتامرب 2001 تغیی س

ــوده  ــد ب ــن خصــوص کن ــر موضــع عربســتان در ای تغیی

ــی  ــی روش نرم ــئوالن امریکای ــد: مس ــت و می گوی اس

را بــرای اعــامل فشــار بــر هپیــامن خــود در پیــش 

گرفتنــد تــا اهمیــت تکیــه امریــکا بــر نفــت و همــکاری 

ــد. ــا بفهامنن ــه آنه ــتان را ب ــی عربس اطاعات

آیا اصاح ممکن است

ایــن نویســنده می گویــد: رهــربان عربســتانی دســت بــه 

ــه  ــد ک ــک زدن ــی ایدئولوژی ــرای اصاحات ــی ب تاش های

ــام  ــی و انج ــای آموزش ــامل کتاب ه ــا ش ــن تاش ه ای

تبلیغــات می شــد تــا ایــن گونــه جلــوه دهنــد کــه اقــدام 

ــه  ــش یافت ــان کاه ــده دینی ش ــادرات عقی ــر ص ــا ب آنه

اســت. عربســتان بــا بــه کارگیــری کارشناســان تبلیغاتــی 

امریکایــی، کمپیــن روابــط عمومــی خصامنــه در غــرب 

ــربی  ــانه ای خ ــای رس ــا گزارش ه ــا ب ــرد ت ــر ک را بیش

ــاح  ــه ای اص ــن وجه ــد و همچنی ــی کن ــد رویاروی منتق

ــد. ــرای رهــربان ســعودی ایجــاد کن ــه ب گرایان

ــن  ــه ای ــات ب ــن تحقیق ــی ای ــس از متام ــنده پ ــا نویس ام

و  تبلیغاتــی  کارشناســان  نــه  کــه  می رســد  نتیجــه 

ــده  ــن عقی ــر ای ــد ب ــری منی توانن ــس دیگ ــچ ک ــه هی ن

ــتان  ــور عربس ــه کش ــربد ک ــن ب ــدرو را از بی ــامی تن اس

بــر اســاس آن شــکل گرفــت و همچنیــن رسکــوب 

عادت هــای قدیمــی دشــوار اســت.

وی بــرای ایــن امــر ایــن مثــال ســعود بــن نــارص 

الشــری، عــامل دینــی معــروف عربســتانی را ذکــر 

ــا آموزه هــای  می کنــد کــه بــه دلیــل موضــع مخالفــش ب

مختلــف در دانشــگاه های عربســتان، توســط ملــک 

عبداللــه، پادشــاه پیشــین عربســتان از قــدرت کنــار زده 

ــد. ش

وی تریــح می کنــد: پــس از اینکــه ایــن شــخص 

ــت  ــش پیوس ــه منتقــدان داع ــه جرگ ــته ب ــال گذش س

ملــک ســلامن مجــددا او را در ســال گذشــته بــه 

شــغلش بازگردانــد. امــا الشــری داعــش را بــه گونــه ای 

رد کــرده کــه بــه خوبــی نشــان می دهــد انجــام تغییــرات 

در مکتــب وهابیــت تــا چــه حــد دشــوار اســت. او در رد 

داعــش گفتــه "ایــن گــروه از یهودیــان و مســیحیان نیــز 

ــتند!" ــر هس کافرت

منبــع تمـویل افـراط گـرایان وزارت زراعت ۱2 مرکز پروسیس 

محصوالت باغ داری می سازد

و  پروسـیس  مرکـز   ۱۲ کـه  می گویـد  مالـداری  و  زراعـت  وزارت 

بسـته بندی محصـوالت بـاغ داری را بـه کمـک مالـی بانـک جهانـی در 

می سـازد. کشـور  والیـت  پنـج 

قـرارداد سـاخت ایـن ۱۲ مرکـز پروسـیس و بسـته بندی محصـوالت 

بـاغ داری بـا هزینـۀ ۲.۶میلیون دالـر کمک بانـک جهانی، دیروز شـنبه 

)۶سـنبله( میـان وزارت زراعـت و مالـداری و یـک رشکـت خصوصی 

بـه امضا رسـید.

براسـاس ایـن قرارداد، رشکـت "اگرو اندسـت" موظف اسـت که مراکز 

به طـور معیـاری در  بـاغ داری را  پروسـیس و بسـته بندی محصـوالت 

والیت هـای ننگرهـار، کابـل، پکتیـا، قنـدوز و بلخ، بسـازد.

هرکـدام ایـن مراکـز ظرفیت پروسـیس ۷مریک تـن میوه تـازه را در یک 

روز دارا خواهـد بود.

پیـش از ایـن شـکایت های وجود داشـت که سـاالنه حـدود ۴۰ درصد 

محصـوالت بـاغ داری دهاقیـن نسـبت نبـود بـازار و مراکـز پروسـیس 

از بیـن می رونـد. ایـن امـر آسـیب جـدی بـه اقتصـاد زارعیـن خوانـده 

می شـد.

می گویـد،  مالـدای  و  زراعـت  وزیـر  ضمیـر،  اللـه  اسـد  اکنـون  امـا 

هـدف از سـاخت مراکز پروسـیس و بسـته بندی محصوالت بـاغ داری، 

جلوگیـری از ضایعاتـی اسـت کـه اقتصـاد زارعیـن را صدمـه می زنـد.

آقـای ضمیـر افـزود، رشکـت کـه ایـن مراکـز را می سـازد، محصوالت 

زراعتـی را نیـز بـا قیمـت مناسـب از دهقـان خریـداری کـرده و پـس 

بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضـه  بـه  از پروسـیس و بسـته بندی، 

می کنـد.

او خاطر نشـان کـرد که وزارت زراعـت، ظرفیت جـذب رسمایه گذاری 

بخـش خصوصـی بیشـر در بخـش فراورده هـای زراعتـی کشـور دارد 

و تاش هـا بـرای آوردن تغیـرات اساسـی در ایـن بخـش ادامـه خواهد 

داشت.

درجه بنـدی،  خشـک کردن،  شست وشـو،  محصـوالت،  جمـع آوری 

بسـته بندی، بازاریابـی بـرای محصـوالت بـاغ داری در داخـل و خـارج 

کشـور و حفاظت از تأسیسـات ایـن مراکز هـم از مکلفیت های رشکت 

قـراردادی می باشـد.

در گذشـته محصـوالت زراعتـی افغانسـتان به ویـژه میـوۀ تـازه بـه دلیل 

نبـود مراکـز بسـته بندی بـه بازارهـای جهانـی صادر منی شـد.

پرویـز علـی، رییـس رشکـت اگـرو اندسـت می گویـد کـه ایـن رشکت 

در نظـر دارد تـا محصـوالت بـاغ داری کشـور را پـس از بسـته بندی و 

درجه بنـدی بـه کشـورهای امـارات متحدۀ عربـی، هند و روسـیه صادر 

. کند

آقـای علـی افـزود کـه رشکـت اش بازارهـای کشـورهای یـاد شـده را 

ارزیابـی کـرده و در ایـن بخـش مجـوز بین املللـی نیـز کسـب کـرده 

اسـت.

به گفتـه او، براسـاس برنامـۀ ایـن رشکـت، یـک مرکـز بـزرگ پروسـیس 

تـا  می شـود  سـاخته  کابـل  در  بـاغ داری  محصـوالت  بسـته بندی  و 

محصوالتـی کـه در مراکـز دیگـر بسـته بندی می شـوند، به کابـل انتقال 

یافتـه و از این جـا بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی توزیـع شـود.

وزارت زراعـت و مالـداری می گویـد کـه پیـش از ایـن نیـز ۱۹ مرکـز 

پروسـیس و بسـته بندی محصـوالت بـاغ داری در والیت هـای کابـل، 

قندهـار، هـرات، ننگرهـار، بلـخ، قنـدوز و پکتیـا سـاخته شـده اند.

عالـی  کیفیـت  از  افغانسـتان  بـاغ داری  به ویـژه  زراعتـی  محصـوالت 

برخوردار اسـت، اما نسـبت نبود مراکز پروسـیس و بسـته بندی تا هنوز 

بـه شـکل گسـرده و بـه موقع بـه خارج از کشـور صـادر منی شـود. و 

هـم ایـن محصـوالت نسـبت نبـود رسدخانه هـا نگهـداری منی شـوند.
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