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به نصف کاهش 
یافته است

ـــایه  ـــورهای همس ـــا كش ـــود ب ـــادرات خ ـــوازن واردات و ص ـــا ت ـــم ت ـــاش داری ـــا ت ـــع: "م ـــارت و صنای ـــر تج ـــۀ وزی ـــه گفت ب
ـــا 600  ـــادرات م ـــر و ص ـــون دال ـــتان 900 میلی ـــا پاكس ـــتان ب ـــته، واردات افغانس ـــال گذش ـــازیم. در س ـــاوی بس را مس

ـــید ـــر میرس ـــارد دال ـــه دو میلی ـــادرات و واردات ب ـــِم ص ـــن رق ـــش ای ـــالهای پی ـــه در س ـــود ك ـــر ب ـــون دال میلی

استراتیژی چهار سالۀ امنیتی تصویب شد
نهادهای امنیتی:
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»سال آینده چگونه سالی خواهد بود؟«
ــیاری ها را در  ــِن بس ــاال ذه ــوال از ح ــن س ای
ــت.  ــته اس ــغول داش ــود مش ــه خ ــتان ب افغانس
شــماری از نماینــده گاِن مــردم در شــورای ملی، 
ــه  ــد و ب ــو نمی دانن ــاِل نیک ــده را س ــال آین س
ــه  ــد ک ــل، از حــاال هشــدار می دهن ــن دلی همی
دولــت بایــد تمهیــداِت الزم را بــرای مقابلــه بــا 
ناامنی هــا روی دســت بگیــرد. رییــس مجلــس 
ــه  ــد ک ــخن می گوی ــی س ــده گان از طرح نماین
ــده،  ــال آین ــت در س ــرار اس ــای آن ق ــر مبن ب
ــه ســوریۀ دیگــری تبدیــل شــود.  افغانســتان ب
این کــه چنیــن طرحــی واقعــًا قابــل اجراســت، 
ــبت  ــد نس ــی نبای ــر دارد؛ ول ــا و اگ ــای ام ج
ــدان  ــده چن ــِت کشــور در ســال آین ــه وضعی ب
امیـــدوار بــود، آن گونــه کــه دولت مــردان 

ــد.  ــدواری می کنن ــراز امی ــور اب کش
ــراً مقام هــای ارشــِد کشــور اعــام کــرده   اخی
ــو  ــتان نیک ــرای افغانس ــو ب ــاِل ن ــه س ــد ک ان
مقامــاِت  البتــه خوش بینــِی  بــود.  خواهــد 
دولتــی حــرِف تازه یــی نیســت. اگــر بــه 
ــار  ــی چه ــی ط ــای دولت ــخنرانی های مقام ه س
دهــۀ اخیــر توجــه شــود، همــه در یــک مــورد 
ــان  ــد و آن امیدواری ش ــبیه ان ــر ش ــه یکدیگ ب

ــده اســت.  ــه آین نســبت ب
تمــام ســراِن کشــور هــر ســال بــا آغــاز ســاِل 
نــو اعــام کــرده انــد کــه ســال پیــش رو، ســال 
ــا  ــود. ام ــد ب ــح خواه ــار از صل ــو و سرش نیک
ــه  ــه در عمــل چــه شــده، چیزی ســت ک این ک
ــس  ــرده و پ ــاوت ک ــورد آن قض ــخ در م تاری
از این هــم قضــاوت خواهــد کــرد. امــا ســوال 
ــردم در  ــده گان م ــرا نماین ــه چ ــت ک این جاس
مجلــس چنیــن نســبت بــه وضــع امنیتــی 

ــد؟ ــده نگــران ان کشــور در ســال آین
ــازِ  ــل زمینه س ــد عام ــد چن ــر می رس ــه نظ  ب

شــده اند: بدبینی هایــی  چنیــن 
تجربۀ سال های گذشته  

دلیــِل  مهم تریــن  می رســد  نظــر  بــه 
اوضــاع  بــه  نســبت  بدبینــی  شــکل گیری 
از تجربــۀ ســال  آینــده،  امنیتــی در ســال 
ــرد. در ســال گذشــته و  گذشــته نشــأت می گی
ــی  ــد امنیت ــع ب ــتان در وض ــال روان، افغانس س
قــرار گرفــت؛ آن هــم بــه حــدی کــه یکــی از 
ــای  ــِت نیروه ــه دس ــور ب ــهرهای کش کان ش
مخالــف ســقوط کــرد و دو والیــِت دیگــر در 
ــه قنــدوز  آســتانۀ ســقوط قــرار گرفتنــد. تجرب
بــه عنــوان شــهری کــه دو بــار از ســوی 
ــوز  ــد، هن ــقوط داده ش ــف س ــای مخال نیروه
بــرای بســیاری ها تکان دهنــده و تأســف بار 
اســت. رییــس جمهــور غنــی وقتــی در ســال 

ــای  ــِت نیروه ــه دس ــت ب ــن والی ــته ای گذش
مخالــف قــرار گرفــت، در یــک ســخنرانی 
مفصــل اعــام کــرد کــه تجربــۀ قنــدوز دیگــر 
تکــرار نخواهــد شــد؛ زیــرا بــه گفتــۀ او دولــت 
ــه و ضعــف و  ــی درس گرفت ــن تجربه ی از چنی
قوت هــای خــود را بــه انــدازۀ کافــی ســبک و 
ســنگین کــرده اســت. آقــای غنــی گفــت کــه 
ــی کــردِن یــک  ــا اجرای ــم دارد ب ــت تصمی دول
ــدوز  ــۀ قن ــرار تجرب ــو تک ــا، جل ــته اقدام ه رش
را بگیــرد. امــا در عمــل چــه شــد؟!... در عمــل 
ــه  ــارِ دیگــر ب نه تنهــا کــه شــهر قنــدوز یــک ب
ــتر  ــل بیش ــاد، ب ــف افت ــای مخال ــت نیروه دس
ــای  ــز روزه ــر نی ــِت دیگ ــن والی از آن، چندی
ــد و  ــتند. هلمن ــر گذاش ــِت س ــی را پش بدامنیت
ــراه  ــور و ف ــوب کش ــت در جن ــل، دو والی زاب
ــا یــک قدمــی  و بادغیــس در غــرب کشــور ت

ــد.  ــش رفتن ــقوط پی س
حــوادث امنیتــِی ســال روان بــه شــدت اعتمــاد 
ــای  ــا و وعده ه ــه توانایی ه ــبت ب ــردم را نس م
ــن  ــه زد و همی ــن امنیــت صدم ــت در تأمی دول
مســأله نیــز ســبب می شــود کــه قضــاوِت 
ــه  ــدان خوش بینان ــده چن ــورد آین ــردم در م م

نباشــد.
اظهارات مقام های کشورهای دیگر 

برخــی ســران و مقام هــای کشــورهای منطقــه 
و جهــان و نهادهــای بین المللــی در مــورد 
مأیوس کننــده  صحبت هــای  افغانســتان 
داشــته انــد. ایــن ســخنان بــدون شــک اثــراِت 
ــته و در  ــا گذاش ــه ج ــردم ب ــان م ــود در می خ
برخــی مــوارد، اعتمــاد آن هــا را در مــورد 
ــده به شــدت تضعیــف کــرده اســت.  ســال آین
ــه  ــد ک ــام می کنن ــای روســی اع ــی مقام ه وقت
ســال های  در  افغانســتان  امنیتــِی  وضعیــت 
ــدون شــک چنیــن  ــد خواهــد شــد، ب ــده ب آین
ناگــوار  اثرهــای  می توانــد  پیش داوری یــی 
بــر روحیــه و رفتــار مــردم به جــا گــذارد. 
ــا  ــز باره ــو نی ــای نات ــال، مقام ه ــن ح در همی
ــی  ــراز نگران ــتان اب ــدۀ افغانس ــه آین ــبت ب نس
ــت  ــه وضعی ــر ب ــه اگ ــد ک ــه ان ــرده و گفت ک
ــود،  ــه نش ــی توج ــدازۀ کاف ــه ان ــتان ب افغانس
ــن کشــور  ــاِی بیشــتر در ای احتمــال درگیری ه

وجــود دارد.
وعده های بی پشتوانۀ دولت مردان 

ــت و  ــه امنی ــردم ب ــاد م ــش اعتم ــه در کاه البت
بهتــر شــدن وضعیــت کشــور، وعده هــای 
ــِد  ــای ارش ــِی مقام ه ــتوانه و گاه میان خال بی پش
ــس  ــوده اســت. از ریی ــر نب ــم بی تأثی کشــور ه
ــی  ــت مل ــورای امنی ــاور ش ــوری و مش جمه
آغــاز تــا وزرای داخلــه، دفــاع و امنیــت ملــی، 

ــردم را  ــتوانه م ــای بی پش ــا وعده  ه ــواره ب هم
ــت  ــن امنی ــی از تأمی ــا وقت ــد. آن ه ــه ان فریفت
ــا  ــه تنه ــد، ن ــه ان ــخن گفت ــه س ــک منطق در ی
ــل خــاِف  ــن نشــده، ب ــت تأمی ــا امنی در آن ج
وعده هــای آن هــا اوضــاع امنیتــی بــه وخامــت 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــاال م ــت. ح ــته اس گام گذاش
وعده هــای مقام هــای ارشــد کشــور چنــان 
ــر  ــاده گی حاض ــه به س ــد ک ــده ان ــاد ش بی اعتم

ــد.  ــه کنن ــان توج ــه گفته های ش ــتند ب نیس
ایــن عوامــل و شــاید برخــی دیگــر از عوامــل 
ــده  ــبب ش ــد، س ــه نش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ک
انــد کــه اعضــای مجلــس نماینــده گان از 
ســوریه یی شــدن اوضــاع کشــور هشـــدار 
دهنــد. مســلمًا نبایــد ایــن ســخنان را ســطحی 
انگاشــت و از کنــار آن هــا بــه ســاده گی عبــور 

ــرد.  ک
افغانســتان متأســفانه در لبــۀ پرتــگاه قــرار 
ــرول  ــه از کنت ــت ک ــن اس ــرآن ممک دارد و ه
ــن  ــد چنی ــل، بای ــن دلی ــه همی ــرون شــود. ب بی
هشــدارهایی را جــدی تلقــی کــرد و از حــاال 
کــه در آغــاز فصــِل ســرما و کاهــش تحــرکاِت 
روی  را  اقدام هایــی  داریــم،  قــرار  نظامــی 
ــه  ــًا ب ــده را واقع ــه ســال آین ــت ک دســت گرف

ســالی نیکــو مبــدل کنـــد.
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احمــد عمران

افغانستان در خطر 
سوریه شـدن

 

ایـن روزهـا شـهِر کابـل شـاهد نشسـت ها و مهمانی های 
سیاسـِی فـراوان اسـت و هیـچ شـبی نیسـت کـه کوچـه 
و خیابانـی در پایتخـت از تجمـِع موترهـای گران قیمـِت 
مدعویـِن ایـن جلسـاِت به اصطـاح سرنوشت سـاز بنــد 
و مسـدود نگـردد. هرچنـد موضـوِع همـۀ ایـن دیـد و 
وادیدهـا، بررسـی اوضاِع حسـاِس سیاسـِی افغانسـتان و 
اتخـاذ تصامیـِم نیکـو خوانـده می شـود؛ اما آن چـه از نظر 
شـهرونداِن آگاه در این نشسـت ها محلی از اعراب ندارد، 
توجـه بـه اوضـاع سیاسـِی خطیـِر کشـور و برون رفت از 
اسـت.  نظـام  در  تشـتت ها و ریخت وپاش هـای جـاری 
و  جلسـات  ایـن  از  منتشرشـده  عکس هـای  بـه  وقتـی 
کنیـم،   دقـت  آن  فیسـبوکِی  و  بی محتـوا  خروجی هـای 
ایـن جملـۀ درشـت بـه اذهـان  متبادر می شـود کـه: ارگ 
گرداننـدۀ اصلـی امـا به ظاهر غایـِب این ضیافت هاسـت!
در  ایـن روزهـا  کـه  بندوبسـت های سیاسـی یی  مسـلمًا 
فضـای آلـودۀ سیاسـِت کشـور رخ نمـا شـده، بی ارتبـاط 
بـا عایـق و دغدغه هـای ارگ ریاسـت جمهوری به ویـژه 
اتـاِق فکـِر این نهاد نیسـت؛ همان اتاقی که برای رسـیدن 
بـه اهـداِف سـنگین، خـود را با پهلوانـاِن میدان سیاسـِت 
کشـور در تقابـل می بینـد و چاره یـی جـز درهم انداختـِن 
آن ها در پوشـِش دوسـتی و ائتاف و سـربازگیری ندارد. 
یعنـی در یک سـو ارگ و تیـِم پُر از نقشـه و حیله اش قرار 
دارد و در سـوی دیگر، قطـاری از پهلواناِن ناراضی میداِن 
سیاسـت که جـز راضی سـاختِن خویش، برنامـۀ دیگری 
در کـف نداشـته و نـدارد. این جاسـت کـه می تـوان بـر 
ایـن بـازۀ زمانـِی آغـاز یافتـه، »شـب های پُـر از غفلـت 
و مهمانـی  در کابـل« نـام گذاشـت و بـه پهلوانـان میـدان 

سیاسـت فرمـاِن بیدارباش صـادر کرد!
اگـر از چالش هـا و خطراتی کـه از بیروِن افغانسـتان ما را 
تهدیـد می کننـد بگذریم؛ مسـلمًا دسیسـه ها و مشـکاتی 
کـه از دروِن کشـور مـا را بـا تهدیـد و خطـِر زوال ـ و 
یـا دسـت کم گوشه نشـینی در میـداِن سیاسـت ـ روبـه رو 
را  اضطراری یـی  و  حسـاس  کامـًا  اوضـاِع  می کننـد، 
به وجـود آورده کـه اگر پهلواناِن سیاسـِی مـا نتوانند آن را 
دریابند، همه در بسـتِر آن محو و مغشـوش خواهند شـد. 
سیاسـت مداراِن مردمـی و آن هایـی کـه به راسـتی از مردم 
در  افتـاده  بـه راه  بازی هـای  بایـد  می کننـد،  نماینده گـی 
سـطح جهـان و منطقـه و عقبه هـا و پژواک هـای سیاسـِی 
آن را در داخـِل افغانسـتان بـه فراسـت دریابنـد؛ عقبه هـا 
و پژواک هایـی کـه چـون دام بـر سـر راهِ سیاسـت مداراِن 
مردمـی پهـن شـده و منتظـِر فرصت بـرای بلعیـدِن آن ها 

است. نشسـته 
سیاسـت مداراِن  میـان  کـه  نارضایتی یـی  و  قهـر  یقینـًا   
پُرنفـوذ امـا بی برنامۀ مـا برقرار شـده، فرصِت مناسـبی را 
بـرای ارگ و تیـِم خاصش فراهم آورده تا با سـربازگیری 
و در واقـع شـکارگری از ایـن و آن جنـاج، صف بندی ها 
را شـدیدتر و آب را گل آلودتـر بسـازد. ارگ که تا دیروز 
همـۀ دسـت های خشـم و اعتـراض را بـر گریبـاِن خـود 
جدیـد  صف بندی هـای  مشـاهدۀ  بـا  امـروز  می دیـد، 
به صرافـت افتـاده کـه ایـن وضـع را تـا رسـیدن بـه مرادِ 
نهایـی مدیریـت کنـد و هـر روز هیمـه و هیزمـی نـو بـر 
ایـن آتـش بیفکنــد؛ چنان که در گوشـۀ امـن و آرامِ خود 
بنشـیند و هـر از گاهـی ریمـوِت مهمانی هـا را کلید بزند 
و کیـش و ماتـی سـخت را بـر پهلوانـاِن میـداِن سیاسـت 

زند. رقـم 
بـه بـاور مـا، ایـن برنامـه به شـدت روی دسـت اسـت و 
سرنوشـت محتـومِ آن نیـز مـات شـدِن همـۀ پهلوان های 
سیاسـِی بـدون  برنامـه و اسـتراتژی می باشـد. امـا اگـر 
درایـت و بصیرتـی در این میـان باقـی مانـده و پهلوانانـی 
هسـتند که بخواهند سرنوشـت را از نو بنویسـند، تنها راه 
نجـات؛ داشـتن برنامـه و نقشـۀ راه و توحیـِد صف هـای 

سیاسـی زیـر یـک چتر اسـت! 

شب های پُر از غفلت 
و مهمانی  در کابل
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برخی سران و مقام های 
كشورهای منطقه و جهان 
و نهادهای بین المللی در 

مورد افغانستان صحبت های 
مأیوس كننده داشته اند. 
این سخنان بدون شک 

اثراِت خود در میان مردم 
به جا گذاشته و در برخی 
موارد، اعتماد آن ها را در 
مورد سال آینده به شدت 
تضعیف كرده است. وقتی 

مقام های روسی اعام 
می كنند كه وضعیت امنیتِی 

افغانستان در سال های 
آینده بد خواهد شد، بدون 
شک چنین پیش داوری یی 
می تواند اثرهای ناگوار بر 
روحیه و رفتار مردم به جا 

گذارد. در همین حال، 
مقام های ناتو نیز بارها 

نسبت به آیندة افغانستان 
ابراز نگرانی كرده و گفته 

اند كه اگر به وضعیت 
افغانستان به اندازة 

كافی توجه نشود، احتمال 
درگیری هاِی بیشتر در این 

كشور وجود دارد
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استراتیژی چهار سالۀ امنیتی تصویب شد

نهادهای امنیتی:

 سـال پیش رو بهتـر خواهـد بود

مسـووالن در نهادهـای امنیتـی می گوینـد 
کـه حمـات تهاجمـی نیروهـای امنیتـی 
و دفاعـی افغانسـتان در برابـر شورشـیان 
در فصـل زمسـتان، ماننـد فصـل تابسـتان 

هم چنـان ادامـه خواهـد یافـت.
دفـاع  و  داخلـه  وزارت  سـخنگویان 
یـک  در  جـدی(   14 شـنبه،  دیروز)سـه 
نشسـت خبـری گفتند کـه فشـارها باالی 
دشـمن ادامـه می یابـد تـا قـدرت تحرک 
و مانـور را در سـال آینده نداشـته باشـند.
صدیق صدیقی، سـخنگوی وزارت داخله 
در ایـن نشسـت گفت: در عملیات شـفق 
هـدف اساسـی از بیـن بـردن هسـته های 
خواهـد  کلیدی شـان  افـراد  و  شورشـیان 

بود.
بـه گفتـۀ او، ایـن عملیـات موفـق بـوده 
و اهـداف تعیـن شـده از سـوی آنـان بـه 

دسـت آمـده اسـت.
سـخنگوی وزارت داخلـه افـزود: "هدف 
دشـمن  بـاالی  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی 
فشـار وارد شـود، دشـمن قـدرت تحرک 
و مانـور در بهـار آینـده را نداشـته باشـد 
و در سـاحاتی کـه فعالیـت دارنـد، از این 
سـاحات رانـده شـوند، نتایج خـوب بوده 
و اهدافـی کـه تعیـن شـده به دسـت آمده 

" است.
عملیات شـفق از آغاز سـال روان شـروع 
شـد و بخـش زمسـتانی آن در اول قـوس 
آغـاز و بـه گفته مسـووالن امنیتـی تا اخیر 

سـال ادامـه می یابد.
همه سـاله در افغانسـتان، در فصل زمستان 
امسـال  امـا  می یابـد،  کاهـش  عملیـات 
می گوینـد،  افغانسـتان  امنیتـی  مسـووالن 
اقدامـات نظامـی علیـه شورشـیان بیشـتر 

بود. خواهـد 
از  نماینـده گان  مجلـس  ایـن  از  پیـش 
ارگان هـای امنیتـی و دفاعـی ایـن کشـور 
خواسـته تا بـا اسـتفاده از فصل زمسـتان، 
عملیـات نظامـی را با دقت کامل سـرعت 

. بخشند
سـخنگوی  معـاون  رادمنـش،  محمـد 
وزارت دفـاع افغانسـتان نیـز گفت که ۲1 
عملیـات در 1۸ والیـت ایـن کشـور در 

برنامـه اسـت.
نظـر  از  را  آینـده  رادمنـش، سـال  آقـای 
و  کـرده  پیش بینـی  بهتـر  سـال  امنیتـی، 
و  آمـوزش  به نـام  کـه  محاتـی  گفـت: 
پـرورش و تبلیغـات دارنـد بایـد از بیـن 
بـرده شـود و همیـن عملیـات شـفق ۲ به 
همیـن منظـور در زمسـتان امسـال ادامـه 
دارد و سـال آینـده را پیـش بینـی می کنیم 

کـه سـال بهتـر خواهـد بـود.
رسـانه های  دفتـر  حـال،  ایـن  در 
ریاسـت جمهوری بـا پخـش خبرنامه یـی 
شـورای  نشسـت  در  کـه  اسـت  نوشـته 

امنیـت اسـتراتژی چهارسـالۀ امنیتی مورد 
گرفـت.  قـرار  تاییـد 

درحالـی  امنیتـی  چهارسـالۀ  اسـتراتژی 
تأییـد شـد کـه نظامیان کشـور افغانسـتان 
والیـت   13 در  گذشـته،  شـبانه روز  در 
افغانسـتان، عملیات هـای تافی جویانـه را 
علیـه گروه هـای شورشـی انجـام داده اند.
و  دفاعـی  بخش هـای  وزرای  جلسـه 
امنیتـی در مـورد وضعیـت امنیتـی کشـور 
هلمنـد،  والیـات  به ویـژه  افغانسـتان 
غـور،  قندهـار،  فـراه،  ارزگان،  ننگرهـار، 
فاریـاب، بادغیـس و قنـدوز برگزار شـد.
در ایـن جلسـه، رییس جمهـور افغانسـتان 
وضعیـت  همه جانبـۀ  بررسـی  از  بعـد 
امنیتـی کشـور افغانسـتان، ضمن سـتایش 
نیروهـای  هدف منـد  تاش هـای  از 
دفاعـی و امنیتـی ایـن کشـور در راسـتای 
جلوگیـری از بـروز تهدیدات تروریسـتی 
دشـمنان افغانسـتان، به ارگان هـای ذیربط 

دسـتورات الزم صـادر نمـود.
از  بخش هـای  در  ایـن،  بـا  هم زمـان 
افغانسـتان عملیـات تـازه برای سـرکوب 

اسـت. شـده  عملـی  طالبـان  گـروه 
شـیرجان درانـی، سـخنگوی پولیـس بلخ 
می گویـد: عملیـات نویـد ۲۸ بـه هـدف 
وجـود  از  چمتـال  ولسـوالی  پاکسـازی 

طالبـان آغـاز گردیـده اسـت.
بـه گفتـٔه آقـای درانـی در ایـن عملیـات 
نظامـی نیروهای مشـترک امنیتی اشـتراک 

دارند.
اسـت:  گفتـه  بلـخ  پولیـس  سـخنگوی 
نیروهـای امنیتـی تاهنـوز پیشـروی خوبی 
داشـته و تا زمانی این عملیـات ادامه دارد 
کـه تمامی سـاحات آسـیب پذیر از وجود 
مخالفـان مسـلح دولـت پاکسـازی گردد.
قابـل ذکـر اسـت کـه بلـخ از والیت های 
نسـبتآ امن اسـت امـا با انهـم در بعضی از 
حـاالت شـاهد تحـرکات مخالفان مسـلح 
دولـت در مربوطـات ایـن والیـت دیـده 

است. شـده 
در ایـن حـال، مقام هـای محلـی والیـت 
افگـن  هـراس   1۸ کـه  می گوینـد  لوگـر 
در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی در ایـن 

والیـت کشـته شـدند.
لوگـر  والـی  سـخنگوی  صالـح،  سـلیم 
می گویـد کـه ایـن درگیـری در ولسـوالی 
چـرخ این والیـت صورت گرفتـه بود که 
در نتیجـۀ آن 1۸ هراس افگـن بـه شـمول 
مـا وزیـری، یکـی از فرمانده هـان آنـان 
کشـته شـدند. او می افزایـد کـه در ایـن 
درگیـری چرخبال هـا نیـز نقـش داشـتند.

نجات ولسوالی المار
فاریـاب  در  محلـی  و  امنیتـی  مقام هـای 
می گوینـد کـه نیروهـای امنیتـی و مردمی 
نجـات  محاصـره  از  را  المـار  ولسـوالی 

تلفـات  از  جلوگیـری  بهـر  از  امـا  داده؛ 
فعـًا  و  کرده انـد  تکتیکـی  عقب نشـینی 

ادامـه دارد. جنـگ در منطقـۀ چغاتـک 
میـر  سـمونوال  رسـانه ها،  گـزارش  بـه 
امـان اهلل ظافر، آمـر امنیـت قوماندانی امنیه 
فاریـاب گفـت کـه به خاطـر جلوگیری از 
امنیتـی در قره غویلـی،  تلفـات نیروهـای 
پرسـونل سـه پوسـته را در مناطـق دیگـر 

کرده انـد. جابه جـا  المـار 
ظافـر افـزود کـه  صدها طالب به شـمول 
اتبـاع خارجی، در  ولسـوالی المـار باالی 
امنیتـی  در سـاحات مختلـف  نیروهـای 
حملـه کردند؛ امـا هلیکوپترها آنـان را در 
منطقـۀ قره غویلـی و چغاتـک زیـر آتـش 
قرار داد و تلفات سـنگین بر دشـمن وارد 

گردید.
عبدالمنـان قاطـع، عضـو شـورای والیتی 
کـه باشـندۀ ولسـوالی المـار اسـت گفت 
کـه مناطـق جلگلـدی و قره غویلـی، شـام 
دیروز)دوشـنبه( بـه دسـت طالبـان افتـاد 
و آنـان تـا یـک کیلومتـری بـازار المـار 

رسـیده اند.
قاطـع گفت که یـک سـرگروپ نیروهای 
قره غویلـی  در  احمـد  گل  به نـام  دولتـی 
کشـته شـد و چهارتن از نیروهـای دولتی  

برداشـتند. زخم 
او افـزود کـه هرچنـد بـه طالبـان تلفـات 
کشـته  بیـن  در  و  شـده  وارد  سـنگین 
شـدگان آنـان یـک شـهروند ازبکسـتانی 
نیـز شـامل می باشـد کـه  و یـک عـرب 
انتقـال  غارتپـه  منطقـۀ  در  را  جسدشـان 
داده انـد؛ امـا صدهـا تـن از این گـروه در 
قریـه جـات  سـاحه چقاتـک، سـربند و 
برابرنیروهـای  در  و  کـرده  تجمـع  المـار 

می جنگنـد. امنیتـی 
المـار  ولسـوال  صالـح،  صالـح  محمـد 
گفته اسـت کـه طی ۲4 سـاعت گذشـته، 
قـره  منطقـۀ  در  فامیـل   1۸۰۰ حـدود 
غویلـی، تمـام دار و ندارشـان را گذاشـته 
در  فعـًا  و  بی جاشـده  خانه های شـان  از 
قریه هـای مختلـف و در زیـر بـازار المـار 
بـدون داشـتن لبـاس گـرم، نـان و آب بـا 

حالـت بـدی قـرار دارنـد.
هیچ گونـه  محلـی،  "ادارۀ  افـزود:  او 
بـرای  تـا  نـدارد  اختیـار  در  امکانـات 
بی  جاشـده گان کمـک کنـد؛ از نهادهـای 
دولتـی و  موسسـات کمـک کننـده نیـز 
تاکنـون خبـری نیسـت. کسـی بـه فریـاد 
گـوش  بی جاشـده  و  مظلـوم  مـردم 

 " . هـد نمی د
او ُهشـدار داد که اگر دولت و موسسـات 
و  المـار  جنـگ  قسـمت  در  بین المللـی، 
یـک  نکننـد،  رسـیده گی  بی جاشـده گان 

فاجعـه بـزرگ انسـانی ُرخ خواهـد داد.

مــزدورۍ  د  تــه  کاریګــرو  کــې  ننګرهــار 

ــول  ــاش ورک ــدارو مع ــه کال ــې پ ــدل ک ــه ب پ

کېــږي.

ــت  ــه دې والی ــي، پ ــر واي ــمېر کاریګ ــو ش ی

ــۍ  ــاره ورځين ــرو لپ ــب کارو کاریګ ــې غری ک

مــزدوري نــه ده ټــاکل شــوې او اکــرا خلــک 

پــه خپــل زړه لــه درې ســوو کالــدارو نیولــې 

تــر پنځــه ســوو کالــدارو د ورځــې مــزدوري 

ورکــوي چــې پــه دې رسه د خلکــو اقتصــادي 

ــه حــل کېــږي. ســتونزې ن

د رسخــرود ولســوالۍ اوســېدونکی غــام 

ريب چــې خپلــه دی او د ده خپلــوان د خښــتو 

پــه بټیــو کــې لــه کلونــو کلونــو راهیســې کار 

کــوي وايــي، د دوی کار درونــد دی، خــو 

کومــه مــزدوري چــې دوی تــه ورکــول کېــږي 

پــه کالــدارو ده او د کــور اقتصــادي ســتونزې 

ــږي. ــه حــل کې ــې وررسه ن ي

دی وايــي د همــدې کمــې مــزدورۍ لــه املــه 

خلــک مجبــوره شــوي چــې خپــل ځانونــه پــه 

بټیــو کــې مــروف کــړي او د عمــر لپــاره پــه 

دې پیســو خپلــه ګــروي نــي خاصولــی:

ــال د ورځــې کار  ــدارې مث "پینځــه ســووه کال

نرخونــه دي پــه دې پيســو د کــور مشــکل 

نــه حــل کېــږي نــه خپــل ماشــوم مکتــب تــه 

ــدو  ــه نغ ــودا پ ــوه س ــه ی ــوږ ک ــی يش م لېږل

ــه  ــو ځکــه بســنه ن ــو اخل ــه قرض ــو دوه پ اخل

ــوه شــو  ــد پ ــه خون ــه د وطــن پ کــوي مــوږ ن

ــد." ــه د ژون ن

او  کارانــو  خښــت  د  کــې  ننګرهــار  پــه 

ــل  ــر خلي ــؤل انجن ــې مس ــرو اتحادي کاریګ

وايــي یــوازې د خښــتو بټــۍ نــه دي بلکــې پــه 

ــتونزې رسه  ــر دې س ــې کاریګ ــو ک ــو برخ ټول

ــخ دي. م

د  بایــد  اداره  والیتــي  وايــي،  نومــوړی 

غریبــکارو ورځنــۍ مــزدوري پــه افغانيــو 

وټاکــي او پــر ټولــو کمپنیــو، رشکتونــو او بټیــو 

دې عمــي کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ اول خــو د کالــدارو موضــوع حــل کــړو 

ــۍ  ــد افغان ــه بای ــتان دی دلت ــه دا افغانس ځک

ــې  ــدارو پيس ــه کال ــه پ ــرو ت ــږي کاریګ وچلې

ورکــوي پــه هغــې بانــدې د دوی مشــکل نــه 

ــو  ــه دوی ټول ــد پ ــت بای ــږي حکوم ــل کې ح

ــق و  ــه ح ــرو ت ــې کاریګ ــي چ ــدې دا ومن بان

زحمــه پــه افغانيــو ورکــړي نــه پــه کالــدارو."

د ننګرهــار والیــت ویانــد عطاللــه خوګياڼــی 

د کاریګــرو ســتونزه منــي او وايــي دوی بــه د 

کار او ټولنیــزو چــارو ریاســت تــه الرښــوونه 

ــه  ــزدوري پ ــرو د م ــو د کاریګ ــر څ ــړي ت وک

افغانيــو رایــج کــړي او دوی تــه ټاکلــې انــدازه 

ورځنــی معــاش وټاکــي.

نوموړي زیاته کړه:

"پــه خصــويص پوهنتونونــو او روغتونونــو 

ــه  ــج شــوې ده او پ ــو مســئله رای کــې د افغانی

دې برخــه کــې بــه مــوږ د کار او ټولنیــزو 

ــو  ــر څ ــپارو ت ــده وس ــه دن ــت ت ــارو ریاس چ

هــم د کاریګــرو د ورځنــي کار مشــخصه 

انــدازه وټــاکل يش او هــم بــه پــر ټولــو جــري 

ــړي." ــۍ ورک ــې افغان ــړي چ ک

کــه څــه هــم افغــان دولــت وايــي، پــه دولتــي 

ــه  ــو خلکــو ت ــي ادارو کــې ګڼ او غــرې دولت

ــره شــوې خــو ال هــم  ــه براب ــو زمین د کار کول

د نــورو ښــارونو پــه څېــر د جــال ابــاد ښــار 

ــه  ــه ډک دي او پ ــرو ن ــم د کاریګ ــه ه چوکون

ورځــو ورځــو د کار د پيــدا کېــدو انتظــار 

ــايس. ب

وزیر تجارت و صنایع:

واردات افغانستان از پاکستان به نصف کاهش یافته است

د ننګرهار کاریګر وايي د افغانیو پر ځای 

په کالدارو معاش ورکول کېږي

حمداهلل نورستانی 
اینکه  بیان  با  کشور  صنایع  و  تجارت  وزیر 
روند سرمایه گذاری و کاروبار در سال جاری 
بهبود یافته است، میگوید: صادرات افغانستان 
در سال جاری نه درصد افزایش داشته است 
و این درحالی است که دو سال قبل، این رقم 

سه درصد بود.
که  صنایع  و  تجارت  وزیر  رسا،  همایون 
دیروز )سهشنبه، 14 جدی( در دومین نشست 
افغانستان و ازبکستان سخن میگفت، افزود که 
میزان واردات به کشور نیز امسال از 97 درصد 
به ۸۸ درصد کاهش یافته که از این مجرا، ۲.5 
میلیون دالر عاید به خزانۀ افغانستان واریز شده 

است.
جوازدهی  ادارۀ  ادغام  که  میگوید  رسا  آقای 
آیسا با وزارت تجارت و صنایع سبب سهولت 
گونۀ  به  که  است  شده  جوازدهی  روند  در 
و  جدید  تشبث   15۰۰ ثبت  از  میتوان  نمونه، 

تمدیِد 45۰۰ جواز تشبثی یاد کرد.
او گفت: افتتاح خط آهن ترانزیتی افغانستان-
فزاقستان به واردات کشور کمک کرده است، 
به گونهیی که کاالهای تجارتی از کشور چین 

در مدت نُه روز به افغانسان میرسد، درحالی 
که در گذشته واردات کاالهای کشور چین سه 

ماه زمان در بر میگرفت.
به گفتۀ وزیر تجارت و صنایع: "ما تاش داریم 
تا توازن واردات و صادرات خود با کشورهای 
گذشته،  سال  در  بسازیم.  مساوی  را  همسایه 
واردات افغانستان با پاکستان 9۰۰ میلیون دالر 
در  که  بود  دالر  میلیون   6۰۰ ما  صادرات  و 
این رقِم صادرات و واردات به  سالهای پیش 

دو میلیارد دالر میرسید."
آقای رسا تصریح کرد: عضویت افغانستان در 
کرد  فراهم  را  زمینه  جهانی  تجارت  سازمان 
کنیم  برقرار  ارتباط  جهانی  بازارهای  با  ما  تا 
داخلی،  تولیدات  بیشتر شدن  اینکار سبِب  که 
افغانستان  افزایش صادرات  و  کاهش واردات 

گردیده است.
ساخت:  خاطرنشان  صنایع  و  تجارت  وزیر 
با  دوجانبه  ترانزیتی  موافقتنامۀ  یک  روی  "ما 
و  جانهزنی  از  بعد  که  میکنیم  کار  ازبکستان 
از  افغانستان  صادرات  مشکاِت  آن  امضای 
خواهد  حل  نیز  ازبکستان  آهن  خط  طریق 

گردید."

هارون مجیدی



علی صارمی
ــی  ــدات اخاق ــز تعه ــا نی ــه م ــد ک ــاب می کن ــت محیطی ایج ــاق زیس اخ
ــا ایــن نگرانی هــاي زیســت محیطي تنظیــم،  خــود را در جهــت رویارویــی ب
ــم.  ــاس کنی ــو حس ــن سمت وس ــان را بدی ــی وجدان م ــاخک های حس و ش
در واقــع دو پرســش اساســی کــه اخــاق زیســت محیطی بایــد بــه آن پاســخ 
گویــد، عبــارت انــد از: بــه منظــور احتــرام بــه محیــط زیســت، چــه وظایفــی 

بــر عهــدۀ آحــاد نــوع بشــر اســت، و چــــرا؟ 
ــه  ــم چ ــه دریابی ــرای این ک ــود ب ــخ داده ش ــدا پاس ــد ابت ــش دوم بای پرس
وظایفــی در قبــال محیــط زیســت داریــم. در ابتــدا بایــد بفهمیــم کــه چــرا 
مشــکات زیســت محیطی وجــود دارنــد. بــرای مثــال، آیــا مــا الزاماتــی بــرای 
ــی  ــرای زنده گ ــم؟ ب ــروز داری ــایل زیســت محیطِی بشــر ام ــا مس برخــورد ب
بشــر در آینــده داریــم؟ بــا بــه طــور کلــی، آیــا نســبت بــه محیــط زیســت 
ــد  ــه خــودِی خــود و قطــع نظــر از منافــع بشــری، مســوول هســتیم و بای ب

ــم؟  کاری بکنی
فاســفۀ مختلــف پاســخ های کامــًا متفاوتــی بــه ایــن پرســش بنیادیــن داده 
ــه  ــد کــه مــا را ب ــان کــه در ادامــۀ ایــن مطلــب خواهیــم دی ــد کــه همچن ان
ــت  ــت محیطی هدای ــاق زیس ــوزۀ اخ ــی در ح ــًا متفاوت ــای کام دیدگاه ه

می کننــد. 
بــر اســاس مطالــب پیش گفتــه، شــاید اساســی ترین پرسشــی کــه در 
موضــوع یــک اخــاق ویــژۀ زیســت محیطی بایــد بپرســیم، ایــن اســت کــه 
چــه وظایفــی در ارتبــاط بــا محیــط زیســت طبیعــی بــر دوش ماســت؟ اگــر 
ــر  ــر اگ ــوع بش ــوان ن ــه عن ــا ب ــه م ــد ک ــن باش ــاده گی ای ــه س ــا ب ــخ م پاس
ــم  ــود خواهی ــانیم، ناب ــام نرس ــه انج ــت ب ــر طبیع ــود را در براب ــف خ وظای
ــود.  ــد ب ــه اخــاق، انســان مدارانه خواه ــا ب ــگاه م ــن صــورت ن شــد؛ در ای
مــا واژۀ )انســان مداری( را در برابــر Anthropocentrism می گذاریــم 
ــر تمرکــز  ــی را دارد و ب ــار معنای ــن ب کــه از لحــاظ تحت اللفظــی هــم، همی
اندیشــه حــول انســان ناظــر اســت و اتفاقــًا بــه گمــان گروهــی از فاســفه، 
ــن اســاس انســان مدارانه  ــر همی ــد ب ــادی بای ــه جهــات زی مفهــوم اخــاق ب
ــوع بشــر  ــط ن ــم، فق ــی  دانی ــا م ــه م ــا آن جــا ک ــا گذشــته، ت باشــد. از این ه
ــن لحــاظ  ــه همی ــتنتاج اســت و ب ــتدالل و اس ــدرت اس ــه دارای ق اســت ک
ــود.  ــده می ش ــان محوری دی ــی انس ــۀ نوع ــی، صبغ ــث اخاق ــام مباح در تم
ــان مداری  ــت محیطی، انس ــاق زیس ــث اخ ــه، در درون مباح ــن هم ــا ای ب
مفهومــی فراتــر از ایــن دارد. ایــن مفهــوم بــه چهارچوبــی اخاقــی اشــارت 
ــن  ــوع بشــر منتســب دانســته اســت. بدی ــه ن ــت اخــاق را ب ــه منزل دارد ک
ترتیــب، یــک ســاختار اخاقــی انســان مدار بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــط 
نــوع بشــر اســت کــه در حقــوق خــود اخــاق زیســت محیطی را دارا اســت. 
ــا دارا هســتیم، از  ــه م ــی صــرف ک ــات اخاق ــۀ الزام ــه کلی ــی ک ــن معن بدی
ــا  ــه م ــط ب ــت، فق ــع اس ــت راج ــط زیس ــه محی ــه ب ــی ک ــه آن الزامات جمل
آدمیــان تعلــق دارد و ال غیــر. در حالــی کــه تاریــخ فلســفۀ غــرب زیــر نفــوذ 
ــاق  ــر در اخ ــان تفک ــیاری از صاحب ــت، و بس ــان مداری اس ــوع انس ــن ن ای

ــد.  ــرده ان ــه ک ــه آن حمل ــت محیطی، ب زیس
ــر از انســان گســترش  ــه فرات ــد کــه اخــاق بایــد ب ــر آن ان ایــن متفکــران ب
یابــد و دنیــای طبیعــِی غیربشــری را نیــز دربرگیــرد. گروهــی دیگــر معتقــد 
ــود و  ــامل ش ــس را ش ــاِت دارای ح ــد حیوان ــترش بای ــن گس ــه ای ــد ک ان
ــرد و  ــا بایســتی ارگانیســم های منف ــن معن ــه ای ــد ک گروهــی دیگــر می گوین

ــرد.  ــر گی ــتم ها را درب ــا و اکوسیس ــل روده ــی مث ــوداِت کل ــا موج حت
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بخش سوم
بخش سوم و پایانی

ــِر دوران  ــن خط ــن، بزرگ تری ــر همچنی هایدگ
ــر  ــر وی زیان بارت ــه از نظ ــری ک ــا را ـ خط م
ـ  اســت  هســته یی  ســاح های  انفجــار  از 

ــات،  ــایر امکان ــر س ــه بش ــد ک ــن می دان در ای
ســایر راه هــا، ســایر شــیوه های زیســت و 
نحوه هــای بــودِن گوناگــون خویــش را از یــاد 
بــرده اســت. تفکــر هایدگــر رســالت عظیمــی 
را بــر عهــده گرفته اســت. ایــن تفکــر خواهان 
ــیوۀ  ــودن و ش ــر ب ــای دیگ ــه نحوه ه اســت ک
دیگــری از تفکــر را کــه از یــاد و خاطــرۀ بشــر 

ــاد آورد.  ــه ی زدوده شــده اســت، ب
امــا آن چنــان کــه بــه نظــر می رســد و آن چنــان 
ــک از  ــچ ی ــم، هی ــش می دانی ــا کم وبی ــه م ک
مترجمــان بزرگــوار فارســی زبان متــن وجــود 
و زمــان، وجــود امــکان دیگــری، غیــر از 
ــه  ــرای تفکــر ب ــکان تفکــر متافیزیکــی را ب ام
رســمیت نشــناخته، یــا اساســًا تصــور روشــنی 
از آن ندارنــد، یــا الاقــل مــا نشــانه هایی از ایــن 
ــان  ــار و گفته های ش ــن را در آث ــور روش تص

ــم.   ســراغ نداری
ــم و  ــن، فه ــاور م ــه ب ــاده تر، ب ــر س ــه تعبی ب
ــه نحــو  ــه ب ــه ن ــر ـ البت ــر هایدگ ــۀ تفک تجرب
مطلــق ـ مشــروط بــه تجربــۀ امــکان دیگــری 
ــر از تفکــر متافیزیکــی اســت و  از تفکــر، غی
تعبیــر دیگــِر ایــن ســخن ایــن اســت کــه آنــان 
ــا ســنت های تاریخــی غیرمتافیزیکــی ـ  ــه ب ک

از جملــه ســنت تاریخــی، حکمــی 
ــر  ــنت تفک ــا س ــان ی ــوی خودم و معن
ــد  ــنایی دارن ــاور دور آش ــا خ ــدی ی هن
ـ بــه نحــو راحت تــری بــه فهــم تفکــر 
ــته  ــا آن دس ــوند ت ــل می ش ــر نای هایدگ
از مترجمــان یــا روشــن فکرانی کــه 
ــنت های  ــا س ــدی ب ــچ پیون ــًا هی اساس
تاریخــی غیرمتافیزیکــی ندارنــد. بــه 
ــر در  ــه هایدگ ــت ک ــل اس ــن دلی همی
و  جاپانــی  هنــدی،  متفکــران  میــان 
ایرانــی از اســتقبال بیشــتری برخــوردار 

ــی.  ــع غرب ــود جوام ــا خ ــود ت می ش
بــا  کــه  آنــان  دلیــل،  همیــن  بــه 
ــا  ســنت های فکــری غیرمتافیزیکــی و ب
امکانــات دیگــر تفکــر آشــنایی ندارنــد، 
بــه نحــوی توتالیتــر و تمامیت خواهانــه 
ــار وی  ــر و آث ــا تفک ــر و ب ــا هایدگ ب
ــند  ــی می کوش ــد، یعن ــورد می کنن برخ
ــر  ــان و تفک ــه زب ــر او را ب ــوۀ تفک نح
ــه  ــال را ب ــد )ح ــی بازگردانن متافیزیک
ــن  ــن غیرممک ــد( و ای ــل کنن ــال تبدی ق

ــت.  اس
کســانی  تنهــا  دیگــر،  تعبیــر  بــه 
ــه فهــم هایدگــر و ترجمــۀ  می تواننــد ب
ــه  ــوند ک ــل ش ــار او نای ــی از آث اصیل
ــای  ــه معن ــی، ب ــر تاریخ ــوۀ تفک از نح
ــذا کســانی  ــند. ل ــه برخــودار باش ــق کلم عمی
سوبژکتیویســتی  تفکــر  پارادایــم  در  کــه 

ــل  ــه دلی ــند، ب ــی اندیش ــی م ــی ـ کانت دکارت
ــر  ــی از درک تفک ــرش غیرتاریخ ــدان نگ فق
هایدگــر ناتوان انــد. حتــا مارکسیســت ها و 
ــودن  ــی ب ــای هگل ــود ادع ــا وج ــا، ب نوچپ ه
و بــا وجــود برخــورداری از نگــرش تاریخــی 
در حــوزۀ مســایل اقتصــادی، اجتماعــی و 
نظام هــای  وجــود  نمی تواننــد  اخاقــی، 
اپیســتمیک غیرمتافیزیکــی را بــه رســمیت 
وصفــی  از  اعتبــار  ایــن  بــه  و  بشناســند 

ــد.  ــوردار ان ــر برخ توتالیت
تفکــر  و  متافیزیکــی  سوبژکتیویســم  ایــن 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــی هم ــی ـ کانت دکارت
همــۀ مــا، از جملــه مترجمــان ایرانــِی محتــرم 
وجــود و زمــان، خواســته یــا ناخواســته، 
ــته و  ــتر ناخواس ــه و بیش ــا ناآگاهان ــه ی آگاهان

ــم.  ــیر آنی ــه، اس ناآگاهان
ــر  ــد در تفک ــم بای ــه مترج ــر این ک ــۀ دیگ نکت
ــرده باشــد.  ــه ک ــن خان متفکــر و صاحــب مت
ــد:  ــان« می گوی ــۀ »در راه زب ــر در مقال هایدگ
ــن  ــه ســخن گفت ــان، گــوش ســپردن ب »در زب
ــر  ــه تعبی ــه واژه گان. ب ــه ب ــان« و ن ــود زب خ
ــان اصیــل  ســاده تر، از نظــر هایدگــر، ایــن زب
ــه  ــت ک ــه واژه گان اس ــن و ن ــوش مت و خام

زبــان گفتــار را امکان پذیــر می کنــد. 
از نظــر هایدگــر، زبــان افقــی بــرای انکشــاف 
ــن  ــد ای ــه گاه نمی توان ــا ترجم ــت، ام معناس
افــق را فراهــم کــرده، بلکــه خــود مانــع 
و حجابــی نیــز بــرای فهــم متــن ایجــاد 
ــی  ــد ط ــر نیازمن ــن متفک ــۀ مت ــد. ترجم می کن
ــیر  ــن در مس ــرار گرفت ــر و ق ــا متفک ــق ب طری
تفکــر اوســت و بیشــتر اوقــات متــن در برابــر 
ــم  ــده و مترج ــط خوانن ــدن توس ــب ش تصاح
ــه تســلیم  ــه ســهولت ب ــد و ب ــت می کن مقاوم

ــد.  ــن نمی ده ــدن ت ش
خــود هایدگــر از »زبانــی اصلــی«، یعنــی 
از زبانــی غیــر از زبــان گفتــاری، ســخن 
ــه  ــوش دادن ب ــن، گ ــخن گفت ــد: »س می گوی
ــان اســت کــه آن را در ســخن می گوییــم.«  زب
ــوش  ــه آن گ ــه ب ــزی را ک ــم چی ــر اس هایدگ
ــان«  ــا »ذات زب ــی« ی ــان اصل ــپاریم، »زب می س

می نامــد. 
ــی  ــف جهان ــرای توصی ــتل ب ــر از گش هایدگ
کــه در آن زبــان و ســخن گفتــن، صرفــًا 
ــد.  ــتفاده می کن ــت، اس ــات اس ــادل اطاع تب
ســخن گفتــن هم چــون تبــادل مرتــب و 
منظــم اطاعــات بــا پــروژۀ زبــان صــوری کــه 
فیلســوفان و منطق دانــان در نیمــۀ نخســت 

ــد.  ــا ش ــد، مهی ــده گرفتن ــرن ۲۰ برعه ق
در ایــن راســتا زبــان معمــول و متــداول 
زبــان  ممکــن  طرح هــای  چارچــوب  در 
داده  قــرار  بی ابهــام  و  شــفاف  صــوری، 
ــان رایــج  ــروژۀ صــوری کــردن زب می شــود. پ
ــه مرتــب کــردن و ســامان دادن  و متعــارف، ب
زبــان منجــر می شــود و معیــن کــردن حــدود 
کارکــرد  جهــت  در  آن  چارچوب هــای  و 

اطاع رســانی. 
ــر  ــان، هایدگ ــه زب ــرد ب ــن رویک ــل ای در مقاب
نظــر  در  هایدگــر  می کنــد.  ایســتاده گی 
ــای  ــه ج ــان را ب ــش از زب ــا دریافت ــت ت داش
مفهــوم و تصویــر ســنتی از زبــان، کــه در 
ــت،  ــان اس ــان نمای ــطویی از زب ــر ارس تصوی

ــد.  ــن کن جایگزی
طبــق تصویــر ســنتی از زبــان، هــر کلمــه یــک 
ــا  ــر ی ــک تصوی ــی ی ــر معن ــی دارد و ه معن
ــا ذهنــی اســت. در نگــرش  ــی ی مفهــوم درون
ارســطویی، هــدف از نشــانه ها و نمادهــای 
زبانــی، ارتبــاط دادن معانــی بــا دیگــری 
ــون  ــان، آن را هم چ ــه زب ــگاه ب ــن ن ــت. ای اس
ــی و  ــل معن ــرای تبدی ــرف ب ــزار ص ــک اب ی
تغییــر شــکل معنــی، محــدود می کنــد. در 
ــه  ــانه ها ب ــان، نش ــه زب ــطویی ب ــرش ارس نگ
خــودی خــود، هم چــون امــوری مــرده و 
ایــن رو  از  و  می شــوند  ماحظــه  بی جــان 
ــی  ــیدن و معن ــی بخش ــن، زنده گ ــخن گفت س
ــه نظــر  ــرده ب ــه نمادهــای بی جــان و م دادن ب

می رســد. 
ــد در  ــان ده ــا نش ــد ت ــر می کوش ــا هایدگ ام
ایــن تلقــی از زبــان، ســبب پراکنده گــی، 
ــوری  ــدن، حض ــه ش ــه تک ــته گی و تک گسس
ــت.  ــرده اس ــم ک ــزش را گ ــر ک ــه م ــت ک اس
ــان،  ــج از زب ــی رای ــی متافیزیک ــی در تلق یعن
ــه  ــده گرفت ــان، نادی ــان زب ــی ج ــوس یعن لوگ
درســت  می شــود،  بــی ذات  زبــان  شــده، 
همان گونــه کــه در تاریــخ متافیزیــک و در 
ــه صــدق  ــا ب ــت/ الثی ــل حقیق ــا تبدی منطــق ب
منطقــی، ذات حقیقــت زدوده شــده، حقیقــت 
ــان دیگــری از  ــن بی ــی می شــود و ای ذات زدای

ــت.  ــم اس نهیلیس
در ترجمه هــای فارســی کتــاب وجــود و زمــان 
نیــز ایــن مرکــز گــم اســت. بــه بیــان ســاده تر، 
ترجمه هــای فارســی از وجــود و زمــان در 
ــه  ــده، نتوانســته اند ب ــی مان ســطح واژه گان باق
پــس واژه گان رســوخ نمی کننــد، چــون از 
ــس واژه گان  ــزی در پ ــود چی ــه وج ــاس ب اس
ــز  ــی و مبالغه آمی ــاید افراط ــتند. ش ــل نیس قای
ــود  ــی وج ــای فارس ــا ترجمه ه ــه م ــد ک نباش
ــری  ــتی از اث ــای نهیلیس ــان را ترجمه ه و زم
بدانیــم کــه خواهــان گــذر از نهیلیســم اســت، 
ــاس،  ــرم آن از اس ــان محت ــه مترجم ــرا ک چ
افقــی ممکــن بــرای گــذر از نهیلیســم را 
نمی پذیرنــد و از اســاس، وجــود چنیــن افقــی 

را انــکار می کننــد. 
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بخش نخسـت

فیلسـوف  یـک  فیلسـوفان،  نـزد  )1317-1۲56م(  اقبـال   
اسـت. از نظـر سیاسـت مداران به خاطـر نقـش بـارزی کـه 
در تأسـیس پاکسـتان ایفـا کـرد، سیاسـت مداری زبردسـت 
اسـت. وقتـی به "بازسـازی اندیشـۀ دینـی در اسـام" نگاه 
هنـد،  در  دهلـوی  ولـی اهلل  شـاه  از  پـس  اقبـال  می شـود، 
مهم تریـن مصلـِح دینـی شـمرده می شـود. اشـعار نـاب و 
درخشـان اقبـال، او را در صـِف اوِل شـاعران انقابی جهان 
جـا داده اسـت و آن گاه کـه از تفکـر و نواندیشـی سـخن 
مـی رود، امیـر شـکیب ارسـان، عامـه اقبـال را در هـزار 
سـاِل پسـین تاریـخ اسـامی، فـردی بی همتا می خوانـد؛ اما 
اقبـال پیـام خـود را "یک چمـن گل، یک نیسـتان ناله، یک 

خمخانـه مـی" توصیف مـی دارد. 
    اقبـال در حیـاِت خویـش به سـاِن هـر انسـاِن دیگـری 
دچـار تحـوالِت فکـری بـود. از کودکی بـه بلوغ رفتـه و از 
خامـی به پخته گـی گام نهاده اسـت. او از زنده گـی زاهدانه 
آغـاز می کنـد، در رشـتۀ حقـوق آمـوزش می بیند و بـا فراز 
و فرودهـای خـرد در فلسـفۀ غـرب آشـنا می شـود و در 
پایـان، در بحـر بی کراِن عرفان اسـامی غوطـه ور می گردد؛ 
هماننـد امـام غزالـی. به نظـر نویسـنده، اقبال کامـل، همانی 
اسـت کـه دانِش غـرب را آموخته و عرفاِن شـرق را آزموده 
اسـت. برهمـن زاده یـی اسـت کـه فرنـگ را دیده، بـا هگل 
آشناسـت، از سـنایی نکته هـا آموختـه بـا مولـوی پیوندهـا 
دارد، عقـل را با عشـق درآمیخته و فلسـفه را از قالِب شـعر 
بیـرون داده اسـت. عشـق و عرفـان، دیـدۀ عقلـش را خیره 
نکـرده، بـل در عیِن عاشـقی چنـان عناِن عقـل در کف دارد 

کـه نقدهایـش در پیونـد با غرب شـگفت آور اسـت.
    فهـم و درک مضمـون نـو، از هـر زبانـی تأمـل و دقـت 
می طلبـد. هـرگاه ایـن سـخن دارای رنـگ و لعاِب فلسـفی 
باشـد، فهمش دشـوارتر می شـود و زمانی که یک فیلسـوف 
بخواهـد حرفـش را در قالب شـعر بیان بدارد، دشـواری بر 
دشـواری افـزوده می آید. سـخن اقبـال در "اسـرار و رموز" 

از همیـن قماش اسـت. 
    در ایـن نبشـته، بـه سـراغ نواندیشـی های اقبـال می رویم 
و بـه سـخن ابوالحسـن نـدوی از "شـگفتی های اندیشـۀ 
اقبـال،  اندیشـۀ  پس کوچه هـای  در  و  می گوییـم  اقبـال" 
نثـارِ  دسـته گل هایی  او  گلسـتاِن  از  و  می زنیـم  گشـتی 

می کنیـم.  خواننـده گان 

خـودی
    خـودی، جان مایـۀ اندیشـۀ اقبال اسـت. با شـرحی که او 
از خـودی به دسـت می دهـد، این نظریـه معانِی بسـیاری را 
در خود جا داده اسـت. انسان شناسـی، خداشناسـی، نسـبت 
انسـان بـا خـدا و مسـالۀ سرنوشـِت انسـان، همـه در نظریۀ 

خـودی جـا گرفته اند.
اقبـال، مبیـِن دیـدگاه وحدت الوجـود      نظریـۀ خـودی 
نقـد  بـه  را  وحدت الوجـود  نظریـۀ  اقبـال  زیـرا  نیسـت؛ 
می کشـد و آن را مایـۀ تنبلـی، غفلـت و کسـالت در میـان 
مسـلمانان می خوانـد. در مقابـل، نظریۀ خـودی به تاش و 
کوشـِش دامنـه داری انسـان را فـرا می خواند؛ میان انسـان و 
خـدا پیونـدی برقـرار مـی دارد که یکـی مخلـوق و دیگری 
خالـق اسـت، نـه آن گونه کـه در وحدت الوجود میـان خالق 
و مخلـوق خلـط بـه میـان می آیـد و آفریـده گار بـه یـک 
ذاِت مبهـم تنـزل می یابـد. در نظریـۀ خـودی، قابلیت هـای 
فوق العـادۀ انسـان بازگـو می شـود، اما بـه گونه یی کـه باید 
انسـان خـود ایـن پله هـا را یکـی پـِی دیگـری بپیمایـد، نه 
آن کـه انسـان بـدون جهـد و تـاش بـه جایـی برسـد و بـا 
تکیـه بـر تقدیـر و تـوکل، گـره از کار فروبسـتۀ خویـش 

 . ید بگشا
    اقبـال در یکـی از نامه هـای خویـش عنوانـی نیکلسـون، 
ایده آل هـا و کوشـش در راه  ایجـاد ارزش هـا،  خـودی را 
تحقـِق آن بیـان داشـته اسـت. زمانـی کـه اقبـال می بینـد 
همـۀ  و  شـده  اروپایی هـا  همـه گوش به فرمـاِن  مسـلمانان 
نگاه هـا بـه سـوی غـرب دوختـه شـده و از سـوی دیگـر، 
شـمار کثیری از مسـلمانان تن به تقدیر سـپرده و انتظار آن 
را می کشـند تـا از پـردۀ غیـب چـه بـرون می نهـد، او طرح 
تـا در مسـلمانان تحرکـی  نظریـۀ خـودی را درمی افگنـد 

به وجـود آورد و آن هـا را از وابسـته گی برهانـد. 
اقبـال طـی نطقی گوید: کسـی که بخواهد محیـط نامطلوبی 
را تغییـر دهـد، ناگزیر اسـت وجـود ذهنی و محیـط درونِی 
خویـش را تغییـر دهـد. خداونـد وضـع هیچ ملتـی را تغییر 
نمی دهـد مگـر این که خودشـان ابتکار تغییـر و تبدیل را در 
دسـت گیرند و در سـایۀ ایـده آل معینی محیط فعالیت شـان 
را روشـن و منـور سـازند. بـدون ایمان راسـخ به اسـتقال 
فکـر، هیـچ عمـل و اقدامـی انجام پذیر نیسـت. به بـاور او، 
از طـرف هیـچ کـس و هیـچ مقامی، انتظـارِ چیـزی را نباید 

داشت:

رزق خویش از نعمت دیگر مجو
مـوج آب از چشمـۀ خـاور مجـو

ای خنک آن تشنه اندر آفتـاب
می نخواهد از خضر یک جام آب.

و همان طور: 
خـود فرود آ از شتـر مثل عمـر

الحـذر از منــت غیـر از الحــذر.

بـه سـخن اقبـال، خـودی خودتـان را فقط در نهـاد خویش 
متمرکـز کنیـد و اگـر بخواهیـد، آمـال و آرزوهـای خودتان 
را تحقـق دهیـد، بایـد گل کوزۀتـان را به دسـت خودتـان 
تهیـه بداریـد. همـه چیـز در درون خودتـان اسـت، به خود 

کنید: بـاور 

منکر حق نزد ما کافـر اسـت 
منکر خود نزد من کافرتر است.

و یا:
فــارغ از انـدیشـۀ اغیـــار شـــــو 
قــوت خــوابیــدۀ بیــدار شــــو
سنگ چون برخود گمان شیشه کرد
شیشه گردید و شکستن پیشه کرد.

    شـعلۀ حیـات را نمی تـوان از دیگـران بـه عاریت گرفت، 
ایـن شـعله بایـد از درون معبـد روِح هـر فـردی برافروخته 
گـردد. هرچـه می خواهـی از خـود بخـواه و از خـاِک خود 

کن: طلـب  آتش 

ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست
تجلی دگری در خور تماشا نیست.

و از طریـق زانـو زدن بـر آسـتان مـرد کاملـی، مشـت خاِک 
خویـش را بـه کیمیـای احمـر تبدیـل کن:

کیمیا پیـدا کن از مشت گلی
بوسه زن بر آسـتان کاملی.

   محمـد بقایـی مـاکان، از اقبال شناسـان نام آشـنا دربـارۀ 
اندیشـۀ خـودی اقبـال می نویسـد:

»فلسـفۀ اقبـال آمیزه یـی اسـت از عقیـدۀ هـگل در مـورد 
آیده الیسـم، نظریـۀ فیختـه در مـورد "من"، عقیـدۀ نیچه در 
مـورد "ابرانسـان" و بینـش هندوییسـم در مـورد "تحـری 

 ، " حقیقـت
عرفـان پویـا و واقع نگـر مولـوی و باالخـره دیدگاهـی کـه 
داشـته  بیـان  آدمـی  "مـن"  جاودانه گـی  مـورد  در  قـرآن 
اسـت. اقبـال همـۀ ایـن اندیشـه را در چرخِش ذهـِن خود 
درآمیختـه و عصـارۀ خاِص خود را از آن هـا پدید آورده که 

بـه فلسـفۀ خـودی شـهرت یافتـه اسـت:
پیکـر هستـی ز آثـار خـودی اسـت
هر چه می بینی ز اسرار خودی است

چون حیات عالم از زور خودی است
پـس به قـدر استـواری زنـده گی است

قطـره چـون حرِف خودی از بر کند 
 

هستـی بـی مـایـه را گـوهــر کنــد
باده از ضعـِف خـودی بی پیکر است
پیکـرش منـت پـذیـر سـاغـر اسـت.

خـودی از وجـود حـق مایـه می گیـرد، لـذا نیرویـی در آن 
نهفتـه اسـت کـه پایانی نـدارد:

خـودی را از وجـود حـق وجــودی
خـودی را از نمـود حــق، نمــودی.

این انسـان خودشـناس، در جهـان پهناور هسـتی، بی رقیب 
و بی همتا اسـت:

قـدم بـی باک تـر نه در ره زیسـت  
به پهنـای جهان غیر تو کس نیست!

خـودی از آرزو جـان می گیـرد و اگـر می خواهـی زنـده 
بمانـی، آرزوهـای خویـش را همیشـه زنـده نگـه دار:

زنده گانی را بقـا از مـدعاست

کاروانش را درا از مدعاست
آرزو را در دِل خود زنده دار
تا نگردد مشت خاِک تو مزار
ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم

از شعــاع آرزو تـا بنـده ایم.
امکانـات  نبـود  از  و  مبـاش  نگـران  می گویـد:  اقبـال      
هراسـی بـه دل راه مده؛ نفِس آرزو ابزار و وسـایل را فراهم 

مـی آورد؛ تـو آرزو خلـق کـن، وسـایلش از در می رسـد:

کبک پا از شوخی رفتار یافت
بلبل از سعی نوا منقار یافت
نی بیرون از نیستان آباد شد

نغمـه از زنـداِن او آزاد شـد.
 اقبـال از دیـدن وضعیـت رقت بـارِ مسـلمانان، بـه غصـه 
فـرو مـی رود و از تماشـای عقده هـای حقـارِت آن ها عذاب 
می کشـد و خطـاب بـه آن هـا در "زبـور عجم" سـوزناکانه 

می سـراید: 

بینی جهان را، خود را نبینی  
تـا چنـد نـادان، غـافـل نشینــــی

نـور قـدیمـی، شـب را بیفـروز
دســـت کلیـــمی، در آستینــــی

بیـرون قـدم نـه از دور آفــاق
تو پیش از اینــی، تو بیش از اینــی
از مرگ ترسی، ای زنده جاوید  
مـرگ اسـت صیــدی، تو در کمینی
جایی که بخشند دیگر نگیرند  
آدم بمیــــرد از بـــــی یقینـــــی
صـورت گـری را از من بیاموز  
شـایــد کـه خــود را بـازآفـرینـی.

  مقـام و منزلتـی کـه انسـان در منظومـۀ فکری اقبـال دارد، 
عقیـدۀ جبـر و تسـلیم شـدن بـه قضـا و قـدر را پـوچ و 
بی معنـی کـرده اسـت؛ زیرا از دیـد او، انسـان در جایی قرار 

دارد کـه وضعـش چنین اسـت:

در دشت جنون من، جبرییل زبون صیدی
یزدان به کمنـد آور ای همـِت مـردانـه.

و در بیتی به زباِن اردو گوید: 
سـی  تقدیـر  هـر  کـه  اتنـا  بلنـد  کـر  کـو  خـودی 

پهلی      
خدا خود پوچهی بندی سی بتا تیرا رضا کیاهی.

یعنـی خـودِی خویشـتن را چنـان در دروِن خـود زنـده کن 
کـه خـدا خـود از تـو بنـده بپرسـد رضای تو چیسـت.

فرمان پذیـری و اسـتقامت اکسـیری دارد کـه از نظـر اقبـال، 
جبـر را بـه اختیـار بدل می سـازد:

در اطـاعت کـوش ای غفلت شعار
مـی شـود از جبـر پیـدا اختیـار
ناکس از فرمان پذیری کس شود

آتش ار باشد ز طغیان خس شود
بـاد را زنــدان گل خوشبو کنــد
قیــد بـو را نــافــۀ آهــو کنــد.

انسـان مـورد نظـر اقبـال، در مقـام سـازنده گی بـا خـدا بـه 
گفت وگـو می نشـیند و از توانایی هـای خویـش داد سـخن 

می دهـد:
خدا

جهان را ز یک آب و گل آفریدم
تـو ایـران و تاتار و زنگ آفـریدی
مـن از خـاک پوالد ناب آفـریدم
تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی.

انسان
تـو شـب آفریدی، چراغ آفریدم  

سفـال آفـریدی، ایـاغ آفـریـدم
بیـابان و کهسـار و راغ، آفریدی  

خیـابان و گلـزار و بـاغ آفـریدم
من آنم که از سنـگ آیینه سازم

من آنم که از زهـر نوشینه سازم.
   خـودی از دیـد اقبال حقیقی اسـت مسـلم و موجـود، اما 
بـا رغبت هـا، تمایـات و آرزوهـا رشـد می یابـد و تکامـل 
می پذیـرد. رشـد خودی بـا جهان رابطـۀ مسـتحکم دارد؛ از 
ایـن رو خـودی نمی توانـد در حالـِت غربـت و انـزوا رشـد 
کنـد. بـه سـخن دیگـر، خـودی بـرای رشـد خویـش، در 
هـر گامـی بـه پیـکار بـا نوعـی بی خـودی نیـاز دارد. ایـن 
پیـکار، خـودی را صیقـل می دهد، فربه تـر می سـازد و توانا 

می گردانـد.
    خـودی در گام نخسـت بایـد بـا وضعیـِت موجـود بـه 
مبـارزه برخیـزد و آن را مغلـوب سـازد کـه در نتیجـۀ ایـن 
ابتدایی تریـن  پیـروزی بـه آزادی می رسـد. کسـب آزادی، 
شـرط گام نهـادن بـه سـوی خداسـت. در گام دوم، خودی 
بایـد از طریـق نگهـداری رغبت هـا، جلوگیـری از شـهوت، 
فشـار و محرومیـت، مقـامِ خلـود و جاویدانـی را احـراز 

می دارد. 
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محترما!
هریرود  آب های سرگرداِن  مهار  برای  سلما  بند  اعمار 
و تولید چهل مگاوات برق، یکی از رویاهای شیرین و 
تاریخی مردمِ ما بود. چه بسا که پدراِن ما که زیستند، 
حقیقت  به  رویای شان  ولی  مردند  و  کشیدند  انتظار 
نپیوست. چشم های ما به سوی امواج خروشاِن هریرود 
دوخته بود که چگونه رقص کنان به کشورهای همسایه 
حسرت  و  می کردیم  نظاره  فقط  ما  می شود.  سرازیر 
آن بودیم که روزی از لعل و  انتظارِ  می خوردیم و در 
سرجنگِل غور تا گلران هرات، دشت های خاکِی خویش 
را سرسبز بسازیم و لقمه نانی به کف آریم و به عزت 
بخوریم. در افکار شیریِن خود غرق بودیم و می گفتیم 
وقتی این بند اعمار گردد، از نورش نورباران می شویم، 
می دانید چرا؟! چون برق از ما و تولید خودمان بود. اگر 
به جانب غور حرکت می کرد، خانه های گلِی پدران و 
به جانب  اگر  مادراِن ما را در غور منور می ساخت و 

هرات می آمد، کلبه های فقیرانۀ هرات را.
پیوست.  حقیقت  به  ما  رویای  انتظار،  سال ها  از  بعد   
هرچند مدیوِن کارهای حکومِت گذشته هستیم، اما در 
حکومت شما و به دستاِن شما افتتاح شد و افتخارش 
ما دعای تان کردند و  نیز به نامِ شما رقم خورد. مردمِ 
خود  خدادادِی  آب های  صاحب  ما  گفتند.  درودتان 
شدیم، طبل شادی کوفتیم، جشن گرفتیم جواناِن ما به 

بازارها ریختند و مشعل روشن کردند. 

امیدواری ما افزون تر شد و باورمند شدیم که بندهای 
کبگان و تیرپل نیز کارشان آغاز خواهد شد. اما جناب 
رییس جمهور ای کاش این چنین نمی شد و ما در انتظار 

می ماندیم و حسرت می خوردیم و می مردیم!
و  برق  از  و  نشده  وصل  بند  این  توربین های  هنوز   
و  روح  ناگوار  خبرهای  که  نیست  خبری  سرسبزی 
رواِن ما را می آزارد و خواب را بر ما حرام کرده است. 

روزی از سروی بستر هریرود برای ساخت شهرک های 
باالی  مذاکرات  از  امروز  و  می شنویم  مهاجرنشین 
آب های هریرود با کشورهای همسایه مطلع می گردیم. 

می خواهم از شما بپرسم: 
با  سابق  تاریخی  سند  کدام  ما  محترمِ  همسایه گان  آیا 
سهم دار  بر  دال  که  بین المللی  میثاق های  و  قوانین 

بودن شان باشد، به دست دارند؟ 

آیا در طول تاریخ که از آب های هدر رفتۀ ما استفاده 
کردند و سد دوستی را اعمار و صدها هزار هکتار زمین 
را آبیاری نمودند، دل شان به حال مردم فقیر سوخته و 

ما را شریک دانستند؟ 
آیا وقتی تمام رودخانه هایی که از کشورشان به هریرود 
منتهی می شد را بستند و بهره بردند، ما صدا بلند کردیم؟ 
آیا هریرود آب کافی و مازاد از نیازمندی های ما را دارد؟ 
آیا خبر ندارید هریرود نیمی از اراضی بستر خویش را 

هم سرسبز نکرده است؟ 
لطفًا  دارید،  منطقی  جواِب  کدام  سوال ها  این  به  اگر 
ما  آمدۀ  به دست  امیدهای  آن،  غیر  در  فرمایید.  ارایه 
از  ما  مردم  دهید  اجازه  و  نسازید  یکسان  خاک  به  را 
آب های خدادادی یی که حق مسلم شان است، به دور از 

دغدغه های روانی استفاده نمایند. 
جناب رییس جمهور، دیگر از امواج خروشان خبری 
نیست؛ هریرود محتاِج خود مانده است، پس محتاج ترش 
نکنیـد و از هرگونه مذاکرۀ پیدا و پنهان باالی آب های 
پی  در  را  مردمی  تنِد  واکنش  زیرا  بپرهیزید؛  هریرود 

خواهد داشت و از محبوبیت تان خواهد کاست.
به  نمی خواهم  دارم و  جناب رییس جمهور دوست تان 
عنوان رییس جمهور آب فروش نام تان ثبت تاریِخ کشور 

گردد! 
با احتــرام

غالم فاروق مجروح، نمایندۀ مردم هرات در پارلمان 

ابوبکر صدیق
کشــور  والیــات  فوتبــال  فدراســیون  مســووالن 
خواســتار برگــزاری ســریع انتخابــات فدراســیون ملــی 

ــدند. ــات ش ــز و والی ــال در مرک فوتب
ــروز  ــات کشــور دی ــال والی رؤســای فدراســیون فوتب
ــری  ــت خب ــک نشس ــدی( در ی ــنبه )14 ج ــه ش س
ــل خواهــان برگــزاری ســریع و اعــام ســریع  در کاب
و  مرکــز  در  فوتبــال  فدراســیون های  انتخابــات 

ــدند. ــور ش ــات کش والی
ســید علــی اضغــر اکبــرزاده مربــی پیشــین تیــم 
ــت  ــن نشســت صحب ــه در ای ــال کشــور ک ــی فوتب مل
ــیون  ــاس نامٔه فدراس ــاس اس ــه اس ــت: ب ــرد، گف می ک
ــیا،  ــال آس ــیون فوتب ــتان  و کنفدراس ــال افغانس فوتب
فدراســیون فوتبــال کشــور مکلــف اســت تــا در اخیــر 
ــفاف را در  ــات ش ــوولیتش انتخاب ــارم مس ــال چه س
ــا  ــد؛ ام ــزار کن ــور برگ ــال کش ــیون های فوتب فدراس
ــن  ــاه از دورٔه تعی ــه م ــتر از س ــر بیش ــال حاض در ح
شــده ســپری شــده ولــی هنــوز هــم مســووالن ایــن 
ــات را اعــام نکــرده  ــق انتخاب ــخ دقی فدراســیون تاری

ــد.  ان
آقــای اکبــرزاده افــزود: افغانســتان در حــال حاضــر دو 
المپیــک و چنــد فدراســیون مــوازی دارد کــه از رییس 
جمهــور و مســووالن نهــاد المپیکــی می خواهیــم کــه 
بــه ایــن مشــکات بــه شــکل جــدی رســیده گی الزم 

. کنند

او گفــت: روســای فدراســیون فوتبــال والیــات کشــور 
ــای  ــن از روس ــا ۲۲ ت ــه امض ــه را ک ــک قطعه نام ی
ــق  ــت دقی ــام وق ــت اع ــیون های، جه ــن فدراس ای
ــتاده اند. ــال فرس ــی فوتب ــیون مل ــه فدراس ــات ب انتخاب
انتخابــات  کــه  کــرد  بیــان  اکبــرزاده  آقــای 
ــل  ــه دالی ــز ب ــات و مرک ــال والی فدراســیون های فوتب
ــت و در  ــده اس ــه ش ــق انداخت ــه تعوی ــوم ب ــا معل ن
ــه  ــی ب ــورای والیت ــووالن ش ــات مس ــی از والی برخ
ــه  ــال مداخل ــیون فوتب ــتقیم در کار فدراس ــکل مس ش
روســای  جــدی  نگرانــی  باعــث  کــه  می کننــد 
فدراســیون های فوتبــال در والیــات شــده اســت.
ــا  ایــن مربــی پیشــین تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان ب
ــردی  ــچ ف ــات هی ــزاری انتخاب ــا برگ ــه ت ــان این ک بی
ــال را در  ــای فوتب ــر روس ــض وتغی ــت تعوی صاحی
والیــات نــدارد، افــزود: از رییــس جمهور و مســووالن 
ــم کــه  ــال افغانســتان می خواهی ــی فوتب فدراســیون مل
تاریــخ برگــزاری انتخابــات را هرچنــد زودتــر اعــام 

کننــد.
آقــای اکبــرزاده در ادامــٔه صحبت هایــش گفــت: 
ــه  ــت دارد ک ــدارک را در دس ــناد و م ــی از اس برخ
اختاس هــای کانــی کــه پیــش از ایــن در فدراســیون 

ــد. ــا می کن ــت را برم ــاده اس ــاق افت ــال اتف فوتب
هم چنــان،  حمیــداهلل فروتــن رییــس فدراســیون 
فوتبــال والیــت نیمــروز، در ایــن نشســت گفــت: مــا 
ــیون  ــات در فدراس ــریع انتخاب ــزاری س ــان برگ خواه

ــتیم.  ــات هس ــال و والی ــی فوتب مل
ــت نیمــروز برخــی از  ــزود: در والی ــن اف ــای فروت آق
ــه شــکل مســتقیم در کار  اعضــای شــورای والیتــی ب
ــد  ــه می کنن ــت مداخل ــن والی ــال ای ــیون فوتب فدراس
ــیون  ــووالن فدراس ــدی مس ــی ج ــث نگران ــه باع ک

ــده  اســت. ــت ش ــن والی ــال در ای فوتب
در  انتخابــات  برگــزاری  در  تخیــر  گفــت:  او 
فدراســیون های فوتبــال مرکــز و والیــات باعــث 
میــان  برگــزاری مســابقات  در  ایجــاد ســکته گی 

اســت. شــده  کار  ورزش  جوانــان 
از ســویی هــم، احمــد ولــی گاب زوی رییــس 
گفــت:  خوســت  والیــت  فوتبــال  فدراســیون 
به خاطــر حــل مشــکات کــه در فدراســیون های 
فوتبــال والیــت ایجــاد شــده اســت، بایــد انتخابــات 

برگــزار شــود. فوتبــال  فدراســیون های 
هم چنان،امــان فیضــی رییــس فدراســیون فوتبــال 
والیــت جوزجــان نیــز در صحبت هــای خواهــان 
در  فوتبــال  فدراســیون های  انتخابــات  برگــزاری 

ــد. ــات ش والی
آقــای فیضــی بــا خوشــبینی از کارکــرد جوانــان 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــان تی ــازی کن ــژه ب ــکار به وی ورزش
کشــور گفــت: افتخــارات بزرگــی را تیــم ملــی 
ــتان  ــه افغانس ــر ب ــال های اخی ــور در س ــال کش فوتب

آورده اســت.
ــت  ــال و حکوم ــیون های فوتب ــووالن فدراس او از مس
وحــدت ملــی خواســت تــا نهادهــای ورزشــی را بــه 

طــرف ســمت و سیاســت نکشــانند.
ــا پحــش قطعه نامــٔه  در همیــن حــال، ایــن نشســت ب
ســه ماده یــی کــه در آن ۲۲ تــن از روســای فدراســیون 

فوتبــال امضــا کــرده بودنــد بــه پایــان رســید. 
ــان  ــور خواه ــات کش ــال والی ــیون های فوتب 1فدراس
ــا و  ــٔه فیف ــاس نام ــق اس ــات مطاب ــزاری انتخاب برگ
تعیــن تاریــخ برگــزاری فدراســیون فوتبــال افغانســتان 

هســتند.
ــای  ــامبله روس ــرال اس ــن جن ــن اخیری ــق تعی ۲ طب
فدراســیون فوتبــال والیــت کشــور هیــچ فــردی 
صاحیــت تعیــن و تغییــر مســووالن فدراســیون 

فوتبــال را نــدارد.
بــاالی  بیشــتر  فشــار  کــردن  وارد  درصــورت   3
مســووالن فدراســیون فوتبــال والیــات تصمیــم جدی 

را اتخــاذ می کننــد.
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مجلس سنای افغانستان پس از چهار روز از اظهارات 
آشکار  مداخله  را  اظهارات  این  روسیه،  ویژه  نماینده 

مسکو در امور افغانستان اعام کرد.
فضل الهادی مسلم یار رییس مجلس سنای افغانستان، 
اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در 
این  امور  در  آشکار مسکو  مداخله  را  افغانستان  امور 

کشور عنوان کرد.
تأکید  این مجلس  نماینده گان مجلس سنا در نشست 
کردند که روسیه نباید در امور افغانستان مداخله کند.

رییس مجلس سنای افغانستان از روسیه خواست که 
با  نیابتی  راستای جنگ  این کشور در  بد  از وضعیت 

امریکا در افغانستان استفاده نکند.
افغانستان  با  ارتباط  در  کابلوف  سخنان  افزود:  وی 
مداخله آشکار در امور افغانستان است و از دوستان ما 
انتظار می رود که در تنش هایشان با امریکا از اوضاع بد 

افغانستان استفاده نکنند.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که ضمیر کابلوف 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  قبل  روز  چهار  حدود 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  پایگاه های  با  آناتولی 

مخالفت کرده است.
وی ضمن ابراز نگرانی از حضور نیروهای امریکا در 
افغانستان اعام کرده بود که 9 پایگاه نظامی این کشور 

در افغانستان برای روسیه خطر است.
در  صلح  که  بود  گفته  خود  اظهارات  در  کابلوف 
افغانستان با ایجاد شرایطی برقرار خواهد شد در غیر 

این صورت این کشور نابود می شود.

نمی خواهم نام تان »رییس جمهور آب فروش« ثبِت تاریخ گردد!
نامه یی سرگشـاده به جاللتمآب داکتر محمد اشرفغنی، رییس محترِم جمهوری اسالمی افغانستان

روسای فدراسیون های فوتبال والیات:

تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کنید
واکنش مجلس سنا به اظهارات کابلوف:

 روسیه در امور 
افغانستان مداخله نکند



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1936  چها  ر    شنبه       15جد  ی /  د  ی        y    1395   5 ربیع الثانی    y 1438   4 جنو ر ی   72017 www.mandegardaily.com

ورزش

پولیس اسرائیل اعام کرد که نخست وزیر این رژیم را به مدت سه ساعت 
در پروندۀ "دریافت غیرقانونی هدیه از سرمایه داران" داخلی مورد بازجویی 

قرار داده است.
آن گونه که سخنگوی پولیس اسرائیل گفته است، این بازجویی در محل اقامت 

نتانیاهو در قدس انجام شده است.
از  بیشتری  جزئیات  نمی تواند  که  گفت  ادامه  در  اسرئیل  پولیس  سخنگوی 
که  است  درحالی  این  بگذارد.  رسانه های  اختیار  در  نخست وزیر  بازجویی 
وزارت دادگستری گفته که روند بازجویی از نتانیاهو را بازجویانی از ادارۀ 
موسوم به "الهاف 443" وابسته به پولیس اسرائیل که در زمینۀ مبارزه با فساد 

تخصص دارد، انجام داده اند.
نخست وزیر اسرئیل متهم است که به شکل غیرقانونی از تجار و سرمایه داران 

در سرزمین های اشغالی فلسطین هدایا و امتیازاتی را دریافت کرده است.
از  هدیه  دریافت  ظن  به  "نتانیاهو  کرده:  اعام  اسرائیل  دادگستری  وزارت 
نهادهای  از سوی  تایید رسمی  اولین  بازجویی شده است" که  سرمایه داران 

قضایی اسرائیلی دربارۀ این پرونده محسوب می شود.
اقدامات  دربارۀ  پولیس  به  که  اطاعاتی  برخی  کرد:  اعام  وزارت خانه  این 
نتانیاهو رسیده است، از جمله این که او بلیط مسافرتی و هدایایی از برخی 
ثروت مندان اسرائیلی دریافت کرده، ظنی موجه ایجاد می کند، مبنی بر این که 

احتمال دارد، جرمی رخ داده باشد پس باید درباره آن تحقیق شود".
نتانیاهو پیشتر هرگونه دست داشتن در فساد را رد کرده است. براساس قانون 
اساسی اسرائیل، هریک از اعضای کابینۀ این رژیم از جمله نخست وزیر، در 
صورتی که به شکل رسمی به فساد متهم شوند، باید از سمت خود استعفا 

دهند.

افراد  از  تن  هزار   4۰ که  کرد  اعام  ترکیه  دادگستری  وزارت  در  منبع  یک 
در  هم چنان  کشور  این  جوالِی   15 نافرجام  کودتای  پی  در  شده  دستگیر 
مأمور  هزار   7۰۰۰ و  سرباز   6۰۰۰ از  بیش  افراد  میان  در  هستند.  بازداشت 

پولیس دیده می شوند.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، بیش از 4۰ هزار مظنون به اتهام ارتباط با سازمان 
وابسته به فتح اهلل گولن )روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه( پس از وقوع 

کودتای نافرجام 15 جوالی هم چنان در بازداشتگاه ها هستند.
خبرگزاری آناتولی اعام کرد که  از زمان وقوع کودتا، 41 هزار و 3۲6 مظنون 

از جمله 63۲5 سرباز و بیش از 7۰۰۰ پولیس در بازداشت به سر می برند.
هم چنین دادستان عمومی ترکیه اعام کرده است که علیه 1۰3 هزار و ۸5۰ 
مظنون اقدام قضایی به جریان انداخته است که از میان این افراد 41 هزار و 
3۲6 تن هنوز در بازداشت بوده، 35 هزار و 495 تن آزادی مشروط گرفته و 

1۰ هزار و ۲56 تن نیز بی گناه شناخته شده اند.
همچنین 9۰۲ مظنون نیز دستگیر شده اند. 

در راستای بازجویی ها و تحقیقات درباره گولنیست ها، حکم دستگیری 51۰5 
عضو "فتو" از جمله  115 سرباز،  ۲۲3 پولیس و 4571 تن از کارکنان دولتی 

صادر شده است.
مقامات ترکیه  اعام کرده اند که فتح اهلل گولن و سازمانش موسوم به فتو طراح 
امریکا  دولت  از  او  استرداد  خواستار  و  هستند  جوالی   15 کودتای  اصلی 

شده اند، اما واشنگتن تاکنون از استرداد او به ترکیه خودداری کرده است.

دادگاه عالـی هنـد، سیاسـت مداران ایـن کشـور را از اسـتفاده از مذهـب و 
طبقـات اجتماعـی بـرای جمـع آوری رأی منـع کـرد؛ حکمـی کـه احـزاب 
قریب الوقـوع  انتخابـات  در  استراتژی شـان  تغییـر  بـه  مجبـور  را  سیاسـی 

می کنـد.
هیـچ  گفـت:  حکمـی  در  هنـد  عالـی  دیـوان  رییـس  تاکـور،  تـی .اس 
سیاسـت مداری بـه اسـم طبقـۀ اجتماعـی،  عقاید و یـا مذهـب نمی تواند رأی 

جمـع کنـد. رونـد انتخابـات بایـد رونـدی سـکوالر باشـد.
هنـد رسـمًا سـکوالر اسـت، امـا احـزاب سیاسـی بـه طـور سـنتی از مذهب 
و طبقـۀ اجتماعـی بـه عنـوان معیـار اصلـی بـرای انتخـاب نامزدهـا و جذب 

رأی دهنـده گان اسـتفاده می کننـد.
حـزب حاکـم "بهاراتیـا جاناتـا" سـال ها با یـک برنامـۀ ناسیونالیسـت هندو 
در انتخابـات مبـارزه کردنـد و اعضـای ایـن حـزب در گذشـته بـه انتشـار 
بیانیه هـای ضـد مسـلمانان بـرای قطبـی کـردن رأی دهنـده گان هنـدو متهـم 

شـده اند.
ایـن حکـم دادگاه چنـد هفتـه پیـش از برگـزاری انتخابـات ایالتـی در "اوتار 
پـرادش"، پرجمعیت تریـن ایالت هند که دو مسـألۀ مذهـب و طبقه اجتماعی 

به طـور ُکلـی بـر کمپین هـای انتخاباتی سـلطه دارند، صادر شـد.
نتایـج ایـن انتخابـات برای هـدف احتمالی نارنـدرا مودی، نخسـت وزیر هند 

برای دور دوم نخسـت وزیری در سـال ۲۰19 بسـیار مهـم خواهد بود.
دادگاه عالـی حکـم خـود را براسـاس دادخواسـت سیاسـت مداری در سـال 
1996 میـادی صـادر کـرد کـه تأکید داشـت صفات سـکوالر قانون اساسـی 

بایـد حفظ شـوند.
نظـر کلـی هفـت قاضـی دادگاه عالی هند این اسـت کـه اگر سیاسـت مداران 
بـر مبنای تمایـات مذهبی درخواسـت رأی کنند، انتخابات باید باطل شـود.

نــوروز منــگل، از بازیکنــان برجســتۀ تیــم کریکــت کشــور، از بــازی 
در مســابقات جهانــی اســتعفا داد و بــه عنــوان رییــس کمیتــۀ گزینــش 

ادارۀ کریکــت افغانســتان تعییــن شــد.
ــت  ــی کرک ــم مل ــت تی ــی عضوی ــابقات بین الملل ــر در مس او دیگ
افغانســتان را نــدارد و گفتــه می شــود کــه نــوروز منــگل بــه عنــوان 

ــن شــد. ــش ادارۀ کریکــت افغانســتان تعیی ــه گزین ــس کمیت ریی
عاطــف مشــعل، رییــس فدراســیون کریکــت  افغانســتان روز گذشــته 
ــگل  ــوروز من ــرد ن ــی از عمل ک ــا قدردان ــری ب ــک نشســت خب در ی
ــگل در کریکــت افغانســتان طــی 1۰ ســال گذشــته، او  ــازی من در ب
را بــه عنــوان رییــس کمیتــۀ گزینــش بازیکنــان تیــم ملــی کریکــت 

افغانســتان معرفــی کــرد.

مهاجــم فرانســوی روخــی بانکــو می گویــد، از وضعیتــش در ایــن 
ــده اش او را  ــارۀ آین ــراوان درب ــایعات ف ــا ش ــت ام ــی اس ــم راض تی

خســته کــرده اســت.
ــراری  ــؤاالت تک ــه س ــخ دادن ب ــد، از پاس ــان می گوی ــوان گریزم آنت
ــتیانو  ــد کریس ــی مانن ــه از بازیکنان ــی ک ــده اش در حال ــارۀ آین درب
ــدو و گــرث بیــل هرگــز چنیــن ســؤاالتی پرســیده نمی شــود،  رونال

ناراحــت اســت.
گریزمــان ۲5 ســاله کــه مــاه جــون ســال ۲۰16 قــراردادش را تا ســال 
ــا ایــن حــال، شــایعاتی  ــا اتلتیکــو مادریــد تمدیــد کــرد و ب ۲۰۲1 ب
دربــارۀ خروجــش از ویســنته کالــدرون شــنیده می شــود، بــه تمایــل 

خــود بــرای آویــران کــردن کفش هایــش در MLS اعتــراف کــرد.
او کــه کــه در 54 بــازی اش بــرای اتلتیکــو مادریــد در تمامــی 
رقابت هــای فصــل گذشــته 3۲ گل زد در گفت و گــو بــا نشــریه آس، 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا در اتلتیکــو خواهــد مانــد، اظهــار 
ــک از  ــع هیچ ی ــدارم. در واق ــؤال را دوســت ن ــن س ــن ای داشــت: م
ســؤاالت ایــن چنینــی کــه دربــاره آینــده ام هســتند را دوســت نــدارم 
ــا  ــدام ب ــم م ــل ه ــا بی ــد کریســتیانو، مســی ی ــی مانن چــون بازیکنان
ایــن ســؤال کــه ســال آینــده چــه اتفاقــی برای شــان خواهــد افتــاد و 
کجــا خواهنــد بــود روبــه رو نمی شــوند. بــه همیــن دلیــل مــن هــم 
دوســت نــدارم ایــن ســؤال از مــن پرســیده شــود. مــن از وضعیتــم 
ــده ام در ایــن  ــاره آین ــد راضــی ام، پــس دیگــر درب در اتلتیکــو مادری

تیــم از مــن ســؤال نپرســید.
ــحالم و  ــم خوش ــن تی ــودن در ای ــًا از ب ــن واقع ــزود: م ــان اف گریزم
ــن  ــرای ای ــردن ب ــازی ک ــرم. ب ــذت می ب ــا ل ــی ام در اینج از زندگ
هــواداران و ســیمئونه مایــه افتخــارات مــن اســت. می خواهــم 
اعتمــاد و محبتــی کــه آنهــا بــه مــن نشــان می دهنــد را جبــران کنــم. 

ــم. ــحال کن ــواداران را خوش ــم ه ــا گل های ــم ب می خواه
گریزمــان از مــاه اکتبــر تــا کنــون نتوانســته بــرای تیــم تحــت هدایــت 
دیه گــو ســیمئونه گل بزنــد و ایــن در حالــی اســت کــه تیمــش هــم 
ــال مادریــد صدرنشــین در رده  ــه رئ ــاز اختــاف نســبت ب ــا 9 امتی ب

ششــم جــدول اللیــگا قــرار دارد.

نتانیاهو به مدت سه ساعت 
تحت بازجویی قرارگرفت

4۰ هزار تن از مظنونان کودتای ترکیه 
هم چنان در بازداشت هستند

ممنوعیت تازه 
در برابر سیاست مداران هندی

نوروز منگل از بازی در تیم 

کریکت افغانستان استعفا داد

گریزمان:
ایـن قدر از مـن دربـارۀ 

آینده ام سـؤال نپرسید!

عبداالحد هادف

پيامبران دروغين
اگـــر هیـــچ برجســـته گی در اســـام نســـبت بـــه 
ـــن  ـــم، همی ـــان الهـــی و بشـــری ســـراغ نگیری ـــه ادی بقی
ـــته گی  ـــان دورۀ وابس ـــأ و پای ـــت انبی ـــم بعث ـــه خت ـــت ک ـــی اس کاف
ـــن  ـــا ای ـــرد. ب ـــان ک ـــمانی را اع ـــتقیم آس ـــات مس ـــه هدای ـــر ب بش
ـــود  ـــای خ ـــر پ ـــا س ـــد ت ـــام داده ش ـــر پی ـــه بش ـــه ب ـــود ک ـــان ب اع
ـــوغ خـــود را  بایســـتد، کار خـــود را نظـــم بخشـــد، دورۀ رشـــد و بل
ـــی  ـــدا نماینده گ ـــی از خ ـــن و زنده گ ـــر زمی ـــد و در ام ـــه کن تجرب

ـــد. کن
ایـــن اعـــان در واقـــع بزرگ تریـــن شـــهکار و معجـــزه و یـــا 
برجســـته ترین وجـــه ممیـــز اســـام از بقیـــه ادیـــان اســـت و 
ــریت  ــام، بشـ ــی اسـ ــد جهان بینـ ــه از دیـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
منحیـــث کل، هماننـــد انســـان فـــرد از خـــود مراحـــل رشـــد و 
تکامـــل متفـــاوت داشـــته اســـت کـــه دوران کودکـــی آن بســـر 
ـــت  ـــه می بایس ـــت ک ـــده اس ـــود ش ـــوغ خ ـــۀ بل ـــده و وارد مرحل آم
ـــود در  ـــت خ ـــم سرنوش ـــود و حاک ـــته ش ـــود گذاش ـــال خ ـــه ح ب

ـــد. ـــن باش ـــی دی ـــول کل ـــنایی اص روش
ـــد دســـتگیری و  ـــودک می باشـــد، نیازمن ـــه ک ـــی ک ـــرد زمان انســـان ف
ـــا ترویـــه  رعایـــت و مواظبـــت دایمـــی اســـت و از تغذیـــه گرفتـــه ت
ـــت  ـــه هم ـــازی اش ب ـــیر و ب ـــواب و س ـــکن و خ ـــاس و مس و لب
و توجـــۀ بـــزرگان ضـــرورت دارد تـــا بـــه تدریـــج بـــه ســـوی 
ـــار  ـــه خودمخت ـــد ک ـــی می رس ـــه جای ـــی رود و ب ـــد م ـــل رش مراح
می شـــود و می توانـــد زنده گـــی خـــود را تدبیـــر کنـــد و 
ـــت  ـــاده گی اس ـــال س ـــه کم ـــد. البت ـــم بخش ـــود را نظ ـــت خ سرنوش
کـــه از کـــودک ناتـــوان توقـــع داشـــت تـــا بـــه نیازمندی هـــای 
خـــود رســـیده گی کنـــد، کمـــا این کـــه عیـــن حماقـــت اســـت 

ـــد. ـــی کن ـــود کودک ـــوغ خ ـــان در بل ـــه انس ک
ـــر را  ـــوغ بش ـــد بل ـــل و مابع ـــۀ ماقب ـــل دو مرحل ـــۀ وص ـــام نقط اس
ـــرد  ـــزار ک ـــکوهی را برگ ـــم باش ـــع، مراس ـــرد و در واق ـــل می ک تمثی
ـــۀ  ـــه خلیف ـــدا ب ـــی از خ ـــن و زنده گ ـــت زمی ـــی آن، مدیری ـــه ط ک
ـــی  ـــرآن پیام ـــم(. ق ـــوری بینه ـــم ش ـــد: )وأمره ـــل داده ش او تحوی
ـــی و  ـــوط اساس ـــا خط ـــد ت ـــت ش ـــم قرائ ـــن مراس ـــه در ای ـــود ک ب
ـــر سرنوشـــت خـــودش را ترســـیم  ـــۀ حاکمیـــت بشـــر ب کلـــی مرحل
ـــر  ـــد، ب ـــان ش ـــه اع ـــوت، خاتمه یافت ـــت و نب ـــۀ بعث ـــد، مرحل کن
عصـــر رهبانیـــت و کهنـــوت دینـــی مهـــر پایـــان زده شـــد و بهتریـــن 
ـــدت و  ـــاش و مجاه ـــر، ت ـــاری بش ـــر خودمخت ـــت در عص رهبانی
زحمـــت در مســـیر ترقـــی و تکامـــل بهتـــر زنده گـــی اعـــان 

ـــاد.( ـــام الجه ـــۀ االس ـــد: )رهبانی گردی
بعـــد از پایـــان عصـــر نبـــوت، هرنـــوع تـــاش بـــرای تکـــرار 
تجربـــۀ نبـــوت، در واقـــع تـــاش در جهـــت برگردانـــدن 
ـــل  ـــی را تمثی ـــان حماقت ـــت و هم ـــی اس ـــر کودک ـــه عص ـــر ب بش
ـــی  ـــا کودک ـــم ت ـــید بخواهی ـــغ و رش ـــک آدم بال ـــه از ی ـــد ک می کن
کنـــد و شـــیر بخـــورد و »پامپـــر« بزنـــد! کســـانی کـــه بعـــد از 
مـــرگ حضـــرت محمـــد )ص( دعـــوای پیامبـــری کردنـــد 
و یـــا می کننـــد، از لحـــاظ دینـــی بـــا خـــود قـــرآن تکذیـــب 
ـــان  ـــه آن ـــت ک ـــی اس ـــن کاف ـــی، همی ـــاظ عقل ـــوند و از لح می ش
ـــنتی نســـخ شـــده  ـــوت س ـــت و کهن ـــه عصـــر رهبانی ـــاز ب بشـــر را ب

ارجـــاع می دهنـــد.
ـــه از  ـــد ک ـــن نامی ـــران دروغی ـــد پیامب ـــان را بای ـــوع مدعی ـــن ن ای
ـــه  ـــود ک ـــرار ب ـــر ق ـــت. اگ ـــه رف ـــا ک ـــا هرکج ـــروع ت ـــیلمه ش مس
پیامبـــری در کار می بـــود، مـــن بهتـــر از موالنـــای روم کســـی 
را نمی بینـــم کـــه هـــم پیام هـــای انســـانی و واال داشـــت و 
ـــز  ـــا او هرگ ـــت، ام ـــیده اس ـــاز رس ـــد اعج ـــه ح ـــش ب ـــم کتاب ه
ایـــن ســـاده گی را بـــه خـــود راه نـــداد و بـــه عقـــل و رســـالت 
اصاحـــی خـــود نخندیـــد و امـــروز بـــه حـــق او را »پیامبـــر 
عشـــق« نامیده انـــد کـــه تعبیـــری مجـــازی از جایـــگاه بلنـــد و 

شـــامخ او در عرصـــۀ دانـــش و رســـالت او اســـت.
ـــل  ـــی از قبی ـــای دین ـــای فرقه ه ـــا و پیام ه ـــی از کاره ـــن در برخ م
ــانه های وافـــر و بزرگـــی  ــا، نشـ جماعـــت احمدیـــه و بهایی هـ
از رســـالت انســـانی نـــوع دوســـتانه و ضدخشـــونت و نزدیـــک 
ـــت و  ـــوب اس ـــا و مطل ـــی زیب ـــه خیل ـــم ک ـــام می بین ـــه روح اس ب
ـــا  ـــت دارد، ام ـــا دالل ـــن آیین ه ـــان ای ـــت بانی ـــی و حرم ـــه بزرگ ب
حیفـــم می آیـــد کـــه ایـــن بـــزرگان بـــه نـــام پیامبـــر و از یـــک 
ـــد و  ـــدام کردن ـــود اق ـــی خ ـــالت اصاح ـــه رس ـــوخ ب آدرس منس
ـــر  ـــم جوه ـــد و ه ـــه زدن ـــود لطم ـــار خ ـــه اعتب ـــم ب ـــن کار، ه ـــا ای ب

ـــاختند. ـــوی س ـــود را ملت ـــنگ خ ـــانی قش ـــای انس پیام ه
کـــه  مـــی رود  انتظـــار  جریان هـــا  ایـــن  روشـــن فکران  از 
بـــه جـــای تأکیـــد و اســـتدالل بـــر کلیشـــۀ نبوتـــی پیشـــوایان 
ــل  ــر و قابـ ــای معقول تَـ ــان را در لفافه هـ ــای آنـ ــود، پیام هـ خـ
هضم تـــر بـــه جهـــان ارایـــه دهنـــد و روح آن بـــزرگان را شـــاد 
ـــن  ـــه عی ـــر ب ـــم دیگ ـــان در عال ـــًا خودش ـــاال حتم ـــه ح ـــازند ک س

حقیقـــت رســـیده اند.

فیـسبـوک نـــامــه



Year 8 y NO 1936 y Wednesday 4 January 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ــت  ــن نشس ــورد دومی ــتان در م ــت افغانس حکوم
ــزارش داد.  ــتان گ ــتان - ازبیکس ــادی افغانس اقتص
ــای  ــه در بخش ه ــد ک ــق کرده ان ــور تواف دو کش
همکاری هــای  انــرژی  و  ترانزیــت  تجــارت، 

ــد. ــترش دهن ــود را گس خ
ــت  ــتان اس ــمالی افغانس ــایه ش ــتان همس ازبیکس
ولــی روابــط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور 
پیــش از ایــن محــدود بــود. پــس از آن کــه 
ــی افغانســتان - پاکســتان در ســایه  ــط تجارت رواب
ــتان در  ــد، افغانس ــه دی ــی صدم ــای سیاس تنش ه
ــورهای  ــا کش ــادی ب ــط اقتص ــود رواب ــاش بهب ت
آســیای مرکــزی، چیــن، ایــران و ســایر کشــورهای 

ــد. ــه برآم منطق
همایــون قیومــی، مشــاور ارشــد رییــس جمهــور 
در  شــنبه  ســه  روز  زیربنــا  بخــش  در  غنــی 
کنفرانســی کــه در کابــل برگــزار شــده بــود 
ــتان  ــه ازبیکس ــر خارج ــت وزی ــرار اس ــت: »ق گف
ــا  ــه م ــی ک ــد و پروتوکول ــه افغانســتان ســفر کن ب
ــه یــک تفاهمنامــه تبدیــل شــود  ــم، ب امضــا کردی
و باالخــره منجــر بــه یــک توافقنامــه عمومــی در 

قســمت تجــارت و ترانزیــت می شــود.«
سرک سازی

ــر فوایــد عامــه افغانســتان در ایــن کنفرانــس  وزی
ــرار اســت ازبیکســتان در بازســازی  ــه ق گفــت ک
در  کنــد.  افغانســتان همــکاری  هــای  ســرک 
ــه  ــرک هایی ک ــگ، س ــال جن ــارده س ــان چه جری
در سراســر ایــن کشــور ســاخته شــده، در نتیجــه 
ــب شــده  ــل تخری ــایر عوام ــا و س انفجــار ماین ه

ــت. اس
محمــود بلیــغ وزیــر فوایــد عامــه افغانســتان 
گفــت: »براســاس پــان مــا، قــرار اســت تــا پنــج 
ــبکه  ــر ش ــزار کیلومت ــدود دو ه ــده، ح ــال آین س
ــا از  ــود. م ــاخته ش ــتان س ــن در افغانس ــط آه خ
ــهم  ــاخت آن س ــه در س ــتیم ک ــتان خواس ازبیکس
ــد.« ــدی کردن ــار عاقمن ــز اظه ــا نی ــرد و آن ه بگی
ازبیکســتان در تامیــن مــواد ســاختمانی در عرصــه 
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــز وعده های ــازی نی ــرک س س

ــت. داده اس
سکتور انرژی

ازبیکســتان دارای ذخایــر غنــی نفــت و گاز اســت. 
در حــال حاضــر بیشــتر گاز مــورد نیــاز افغانســتان 
از طریــق همیــن کشــور تامیــن می شــود. دو 
کشــور در دومیــن نشســت اقتصــادی برســر 
ترانزیــت انــرژی از راه افغانســتان بــه کشــورهای 

ــد. ــث کرده ان ــز بح ــی نی ــیای جنوب آس
ــرژی و آب در  ــن وزارت ان ــب معی ــان اهلل غال ام
ایــن کنفرانــس گفــت کــه قــرار اســت ازبیکســتان 
ــع  ــرق از مناب ــد ب ــا و تولی ــار بنده در بخــش اعم
ــی از  ــرد: »یک ــهم بگی ــز س ــتان نی ــی افغانس داخل
مشــکات در ســکتور انــرژی، تجهیــزات انــرژی 
ــود.  ــر وارد می ش ــورهای دیگ ــه از کش ــت ک اس
مــا می خواهیــم فابریکاتــی ایجــاد شــود کــه ایــن 
ــد.  ــد کن ــتان تولی ــل افغانس ــزات را در داخ تجهی
ــم کــه در داخــل  ــا ازبیکســتان را تشــویق کردی م
ــکات را بســازند تــا مــا  افغانســتان ایــن فابری

ــم.« ــی بخری ــزات برق ــا تجهی ــم از آن ه بتوانی
آمــوزش  افغانســتان،  نیازمندی هــای  از  یکــی 
بهتــر انجنیــران در بخــش انــر ژی اســت و در 
ــروی  ــوزش نی ــتار آم ــا خواس ــورد افغان ه ــن م ای

ــت. ــده اس ــرژی ش ــکتور ان ــانی در س انس
در بخــش زراعــت نیــز مقامــات دو کشــور باهــم 
گفتگــو کــرده و وعده هایــی در ایــن قســمت داده 
ــت و  ــر زراع ــر وزی ــد اهلل ضمی ــت. اس ــده اس ش
آبیــاری گفــت کــه ازبیکســتان در عرصــه تجــارت 
ــکاری  ــز هم ــی نی ــی و حیوان ــوالت زراعت محص
خواهــد کــرد: »همــکاری در بخــش منابــع طبیعی، 

ــه  ــات شــیرین بوی ــر نبات ــگات، تکثی ــای جن احی
ــای  ــم ســواحل، ابق ــرای تحکی ــات ب ــایر نبات و س
حیــات وحــش و ابقــای حیــات وحــش مســایلی 
اســت کــه مــا در مــورد آن گفتگــو کــرده ایــم.«

رهایی از زندان حمل و نقل
ــس  ــن کنفران ــر ترانســپورت افغانســتان در ای وزی
گفــت کــه همــکاری ازبیکســتان در عرصــه 
ترانســپورت بــرای افغانســتان بســیار مهــم اســت. 
محمــداهلل بتــاش وزیــر ترانســپورت و هوانــوردی 
گفــت: »مــا از زنــدان حمــل و نقــل که در گذشــته 
وابســته بــه یــک کشــور همســایه بودیــم، نجــات 
ــای  ــر روز دهلیزه ــا گذشــت ه ــم. ب ــدا می کنی پی
جدیــد بــه رخ شــرکت های ترانســپورتی و تجــار 
ــاز می شــود. ایــن واقعــا یــک صفحــه  ملــی مــا ب

جدیــد بــود.«
تجــارت بــا ازبیکســتان نــه تنهــا افغانســتان را بــه 
ــد،  ــرژی وصــل می کن ــن ان ــع خــوب و مطمی منب
بلکــه ایــن کشــور می توانــد تجــارت خــود 
ــز  ــزی را نی ــیای مرک ــر آس ــورهای دیگ ــا کش ب
گســترش دهــد. ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه 
ــواد  ــرخ م ــن دو کشــور، ن ــود تجــارت بی ــا بهب ب

ــد. ــش یاب ــتان کاه ــی در افغانس نفت

بارهـا گزارش هایـی منتشـر شـده بـود کـه کـودکان زیر سـن 1۸ سـال در صف 
نیروهـای امنیتـی حضـور دارنـد و ایـن کـودکان مـورد آزار و اذیـت جنسـی از 
سـوی بزرگ ترهـا اسـتفاده می شـوند. ایـن گزارش هـا سـبب شـد تـا حکومـت 
هیأتـی متشـکل از نماینـده گان وزارت کار و امـور اجتماعـی، نهادهـای امنیتـی، 
دادسـتانی کل و کمیسـیون حقـوق بشـر را بـرای بررسـی ایـن موضـوع بگمارد.
ایـن هیـأت کـه به تمـام والیت های افغانسـتان سـر زده اسـت می گویـد، حضور 

کـودکان زیر سـن 1۸ سـال در صفوف نیروهـای امنیتی حقیقـت ندارد.
محمدیونـس هوتـک، مشـاور ریاسـت جمهـوری در امـور اقوام و قبایـل و یکی 
از اعضـای هیـأت تحقیـق می گویـد، کـه ایـن گزارش ها شـایعات مخالفـان بوده 

و چنیـن گزارش هایـی نادرسـت اند.
عبـداهلل عابـد، عضـو کمیسـیون حقوق بشـر و یکـی از اعضای دیگـر این هیأت 
می گویـد، در تمـام والیت هـای کشـور تنهـا ۲۰ تـن که ظاهـراً سن شـان کمتر از 

1۸ سـال معلوم می شـد، مشـخص شدند.
در  پیـش  سـال  نظامـی  آموزش هـای  مراکـز  می گوینـد،  هیـأت  ایـن  اعضـای 
خواسـت های آنانـی کـه زیر سـن 1۸ سـال بوده اند را رد کـرده و افـزون بر این، 

درخواسـت شـمولیت نزدیـک بـه سـه هـزار تـن از افـرادی که بـه مـواد مخدر 
معتـاد انـد و فعالیـت کـم فزیکـی داشـته اند را نیـز رد کـرده انـد.

روابـط بازرگانـی کابل - تاشکنـد 
گستـرش می یابـد

هیأت تحقیق:

 حضور کودکان 

در صف نیروهای 
امنیتی دروغ 

است

شورای امنیت 
بخواهد نخواهد 
حکمتیار می آید

ــن  ــری گلبدی ــه رهب ــامی ب ــزب اس ــر ح ــووالن دفت مس
حکمتیــار می گوینــد کــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل چــه 
نــام رهبــر ایــن حــزب را از فهرســت ســیاه حــذف کنــد چه 
ــد  ــار خواه ــن حکمتی ــان گلبدی ــه زودی میزب ــل ب ــه، کاب ن

بــود.
ــف  ــیه مخال ــه روس ــده ک ــر ش ــی منتش ــراً گزارش های اخی
ــار از فهرســت ســیاه شــورای  ــام گلبدیــن حکمتی حــذف ن
مقام هــای  از  شــماری  اســت.  ملــل  ســازمان  امنیــت 
ــد  ــه رســانه ها گفته ان ــز ب ــی نی افغانســتان و کشــورهای غرب
ــن  ــار از ای ــام حکمتی ــذف ن ــا ح ــی ب ــای روس ــه مقام ه ک

ــد. ــف ان ــت مخال فهرس
ــانه های حــزب  ــر رس ــان، عضــو دفت ــادر افغ ــد ن ــا محم ام
اســامی بــه ســام وطندار می گویــد، روســیه مخالــف 
حــذف نــام رهبــر حزب اســامی از فهرســت ســیاه ســازمان 
ملــل نیســت. بــه گفتــۀ آقــای افغــان، بــر بنیــاد تفاهم نامــۀ 
ــا حــزب اســامی تحریم هــای شــورای  صلــح حکومــت ب
ــه زودی برداشــته خواهــد  ــر رهبــر ایــن حــزب ب امنیــت ب
شــد، امــا برداشــته هــم اگــر نشــود، رهبــر ایــن حــزب بــه 

ــد. ــل می آی کاب
آقــای افغــان می گویــد، مقام هــای روســی حتــا گفتــه 
ــکاری  ــامی هم ــزب اس ــای ح ــع تحریم ه ــه در رف ــد ک ان

ــرد. ــد ک خواهن
او تأکیــد می کنــد کــه تفاهم نامــۀ صلــح حکومــت و حــزب 
اســامی در حــال اجــرا اســت و فهرســت نام هــای حــدود 
۲5۰۰ زندانــی ایــن حــزب بــرای آزادی بــه حکومــت 
ــش کار  ــن بخ ــترک در ای ــیونی مش ــده و کمیس ــپرده ش س
می کنــد. افغــان می گویــد، ایــن کمیســیون پرونده هــای 
ایــن زندانیــان را بررســی می کنــد کــه بــه جرایــم جنایــی و 

قاچــاق مــواد مخــدر دســت نداشــته باشــند.
بــه گفتــۀ او، بــه زودی یــک گــروه 4۰۰ نفــری عضــو ایــن 

ــوند. ــدان آزاد می ش حــزب از زن
پیــش از ایــن شــماری از اعضــای شــورای ملــی و فعــاالن 
ــه افغانســتان  ــار ب ــی از ورود حکمتی ــراز نگران ــا اب ــی ب مدن
ــل  ــه دلی ــامی ب ــزب اس ــان ح ــه زندانی ــد ک ــه  بودن گفت
جرم هــای جنایــی و جرم هــای ســنگین زندانــی انــد و 
نبایــد آزاد شــوند. بــه گفتــۀ ایــن فعــاالن، آزادی افــراد ایــن 
حــزب مــردم را بــه تــرس می انــدازد و ســامت جامعــه را 

مختــل خواهــد کــرد.
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