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پاکستان همچنان در تدارِک بازی با تروریسم
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رییس جمهــور غنــی هفتــۀ گذشــته بــر 
اســاس پیشــنهاد حنیف اتمــر مشــاور امنیــت 
ــی را  ــۀ دگرجنرال ــی رتب ــی حکم ــی، ط مل
ــت وزارت  ــی سرپرس ــاه بهرام ــه طارق ش ب

ــی تفویــض کــرد. ــاع مل دف
رییــس حکومــت در مراســم تفویــض رتبــۀ 
ــا روی  ــه ب ــت ک ــی، گف ــه بهرام ــی ب نظام
ــری  ــطوح رهب ــو در س ــل ن ــدن نس کار آم
ــی و  ــژه در ســکتور امنیت ــه وی ــت، ب حکوم
دفاعــی، تغییــرات مثبــت در کیفیــت کار بــه 

ــده اســت. ــود آم وج
طارق شــاه بهرامــی در یــک ســال ســه بــار 
ــم  ــأله خش ــن مس ــت. ای ــرده اس ــع ک ترفی
عمومــی را برانگیختــه اســت. بســیاری 
از افســران و جنــراالن نیروهــای امنیتــی 
حتــا نتوانســته اند در پانــزده ســال یــک 
بــار ترفیــع کننــد؛ امــا بهرامــی کــه نظامــی 
ــار  ــه ب ــال س ــک س ــت، در ی ــازه کار اس ت

ــت.  ــرده اس ــا ک ارتق
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت 
ــا  ــارزه ب ــفافیت و مب ــته از ش ــی، پیوس مل
فســاد ســخن زده اســت؛ امــا فســادی 
ــرد-  ــک ف ــه ی ــت ک ــن نیس ــر از ای بزرگ ت
ــهکاری- در  ــت آورد و ش ــچ دس ــدون هی ب

ــرد. ــه بگی ــار رتب ــه ب ــال س ــک س ی
راز رتبه گیــری سرپرســت وزارت دفــاع 
نزدیــکان  از  بهرامــی  اســت.  روشــن 
حنیف اتمــر اســت. او نخســت در دفتــر 

و  می کــرد  کار  ملــی  امنیــت  شــورای 
بــه یــک باره گــی و در نتیجــۀ حمایــت 
و  داخلــه  وزارت  معاونیــت  بــه  اتمــر، 
ارتقــا  دفــاع  وزارت  ســپس سرپرســتی 
کــرد. حنیف اتمــر تأثیــر بســیار باالیــی 
ــون در  ــا کن ــی ت ــرف غنی دارد. غن ــر اش ب
ــر  ــت های اتم ــک از خواس ــچ ی ــر هی براب
ــل،  ــن دلی ــه همی ــداده اســت. ب پاســخ رد ن
ــت  ــۀ دس ــرف غنی را بازیچ ــیاری ها اش بس
پــروای  اتمــر،  می داننــد.  حنیف اتمــر 

ــدارد.  ــم ن ــت را ه ــس  حکوم ــروی ریی آب
ورنــه هرگــز بــه اعضــای خانــوادۀ خویــش 
ــه  ــار درخواســت رتب ــک ســال ســه ب در ی
نمی کــرد. چنیــن پیشــنهادهایی، دســت 
مــردم را بــه یخــن غنــی دراز کــرده اســت. 
و  ناتــوان  فــردی  را  اشــرف غنی  مــردم 
ــرا  ــد؛ زی ــری می دانن ــت و رهب ــد مدیری فاق
نمی ســنجد کــه یــک فــرد را چــرا در یــک 
ــث  ــر بح ــد. اگ ــه بده ــار رتب ــه ب ــال س س
منطقه گرایــی  و  قوم بــازی  و  تیم بــازی 
نباشــد، بهرامــی چــه شــه کاری کــرده اســت 

کــه پیوســته ارتقــا می کنــد؟! 
اتمــر،  غنــی-  ســلیقه یی  برخوردهــای 
نیروهــای امنیتــی کشــور را بیشــتر از پیــش 
منطقه گرایــی  و  قوم گرایــی  ســوی  بــه 
ــا  ــۀ آن ه ــات نابخردان ــرد. اقدام ــش می ب پی
زمینــۀ چندپارچگــی ارتــش و قــوای مســلح 
افغانســتان را فراهــم می ســازد. بــر رهبــران 
سیاســی و ملــت افغانســتان اســت کــه 
ــای  ــۀ چهره  ه ــای طفالن ــوی برخورده جل
ــات  ــروای ســالمت و ثب مشــخص را کــه پ

ــد.  ــد، بگیرن ــتان را ندارن افغانس

هموطنــان گرانقــدر در گوشــه گوشــۀ 
و سراســر جهــان! افغانســتان 

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.
ملـی  قهرمـان  شـهادت  سـالروز  شـانزدهمین 
حالـی  در  را  شـهید  هفتـۀ  از  گرامی داشـت  و 
بنـام "وفـاق ملـی" اعـالم می داریـم کـه یـأس 
و ناامیـدی روان مـردم مـا را پریشـان سـاخته، 
بلنـد  را  مذهـب  و  تبـار  زبـان،  قـوم،  آهنـگ 
تهدیـد  مـورد  چارسـو  از  کشـور  و  نموده انـد 

قـرار گرفتـه اسـت.
آرزومنـدی قلبـی ما این  اسـت کـه در میان این 
همـه آشـفتگی ها، بـا ارج گـذاری بـه شـهدای 
افغانسـتان، بتوانیم جلوه های وفاق، همبسـتگی، 
همدلـی و همزبانـی را بنمایـش بگذاریـم کـه 
ازیـن رهگـذر نفس حضـور گرم و شـکوهمند 
همـۀ مـان از هـر تبار و قشـر و مذهـب و زبان، 
از یکسـو حقانیـت مبـارزات مـردم مـا را صحه 
میگـذارد و از سـوئی هـم روحیۀ وفـاق ملی را 

در میـان مـان تقویت میبخشـد.
افغانسـتان  مـردم  جهـاد  دوران  در  آنچنانی کـه 
بـا وجـود تفاوت هـای سیاسـی، قشـری، قومی، 
زبانـی و مذهبـی همـه در یـک صـف واحد در 
مقابـل دشـمن متجـاوز ایسـتادیم، امـروز نیـز 
میتوانیـم در مقابـل دشـمنان مـردم و کشـور در 

چارچـوب وفـاق ملـی بیایسـتیم.
را  مـا  کـه سـرزمین  تریـن روزگاری  تلـخ  در 
سـایۀ ظلمت، تاریکـی، ترور و تباهـی فراگرفته 
آیـۀ یـاس میخوانـد، قهرمـان  بـود و هریکـی 
ملـی یکجـا بـا مقاومتگـران قهرمـان بـا ایمـان 
بـه خـدا، روحیـۀ بلنـد و ارادۀ محکـم از منبـر 
جهـاد و مقاومـت، قامـت برافراشـت و صدا زد 
کـه "آهـای مـردم، اگـر به انـدازۀ کالهـم جای 
باقیسـت، مـن در ایـن وطـن باقی خواهـم ماند 
و در مقابـل دشـمنان ایـن سـرزمین میرزمم و تا 
آخریـن قطـرۀ خـون مقاومـت را ادامـه خواهم 
داد". بـه جهانیـان فریـاد زد، "امـروز تروریـزم 
مشـکل ماسـت، فـردا دامن شـما را نیـز خواهد 
گرفـت." همـان گفت و همان شـد. آن مقاومت 
تاریخـی و وفـاق ملـی بـود...    ادامه صفحه 6
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حاتــم بخشـــی هـــای غنــــی

 به »خســـرانـــش«

گفت وگوهای چهارجانبۀ صلح 

از رس گرفته می شود

پوتین و مودی درباره اوضاع امنیتی 

افغانستان گفت و گو کردند

"احمدشاه مسعود 
اتمـر  و  استـانکـزی و وفاق ملی"

کشـور را بـه کجـا می بـرنـد؟
صفحه 2

ــبت  ــعود بمناس ــهید مس ــاد ش ــۀ بنی اعالمی
ســالروز  شــانزدهمین  و  شــهید  هفتــۀ 

ــی ــان مل ــهادت قهرم ش



اسوشــیتدپرس در گزارشــی فــاش کــرده کــه 
معصــوم اســتانکزی رییــس امنیــت ملــی و حنیــف 
رییس جمهــوری  ملــی  امنیــت  مشــاور  اتمــر 
افغانســتان، بــه صــورِت روزانــه و ماهانــه بــا دفتــر 
طالبــان در قطــر تمــاس دارنــد. بــه گفتــۀ نویســندۀ 
ــی  ــع امنیــت مل ــول یــک منب ــرس از ق اسوشــیتد پ
کــه نخواســته نامــی از او در ایــن گــزارش گرفتــه 
ــان  ــران طالب ــا س ــراً ب ــا اکث ــن تماس ه ــود، ای ش
ــن  ــای ای ــتن اعض ــورد پیوس ــده و در م ــرار ش برق
ــت.  ــده اس ــو ش ــح گفت وگ ــد صل ــه رون ــروه ب گ
ــِی  ــکات اصل ــورد ن ــیتدپرس در م ــه اسوش ــع ب منب
ــا  ــایلی را افش ــز مس ــرف نی ــای دو ط گفت وگوه
ــان  ــان خواه ــروه طالب ــه گ ــه این ک ــرده و از جمل ک
تغییــرات بنیــادی در قانــون اساســی افغانســتان 
ــت  ــد ریاس ــش تن ــا واکن ــزارش ب ــن گ ــت. ای اس
ملــی  امنیــت  شــورای  دفتــر  و  ملــی  امنیــت 
افغانســتان مواجــه شــده و محتــوای گــزارش 
به شــدت تکذیــب شــده اســت. ایــن نهادهــا 
ــا  ــطحی ب ــچ س ــی در هی ــچ تماس ــه هی ــد ک گفته ان
ــوال این جاســت  ــا س ــته اند. ام ــان نداش ــروه طالب گ
ــی  ــی گزارش ــانۀ بین الملل ــک رس ــه ی ــه چگون ک
ــن  ــِت آن مطمی ــورد صح ــه در م ــرده ک ــر ک را نش

ــت؟  ــوده اس نب
ــانه در  ــان رس ــا جه ــر ب ــه کمت ــا ک ــاید برخی ه ش
ــاس  ــر اس ــًا ب ــتند، عمدت ــنا هس ــرب آش ــای غ دنی
کشــورهای  کــه  کننــد  فکــر  توطیــه  تیــوری 
گاهــی  خــود،  رســانه های  طریــق  از  غربــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی را  ب ــِب غیرواقع ــن مطال چنی
ایــن  و  می کننــد  نشــر  مشــخصی  هدف هــای 
رســانه  معنــای  اصلــی  کارویژه هــای  از  یکــی 
در دنیــای ســرمایه داری و پــول اســت. حامــد 
ــتان در  ــیِن افغانس ــوری پیش ــس جمه ــرزی ریی ک
ســال های آخــر ریاســت جمهــوری خــود، شــکار 
چنیــن توهمــی شــده بــود و بــه دلیــل نزدیکــی بــا 
ــه  ــرد ک ــر می ک ــکال فک ــِپ رادی ــراد چ ــی اف برخ
امپریالســم در صــددِ دروغ پراکنــی و توطیــه علیــه 
ــا  ــی اســت ت ــوم و غیرصنعت ــان س کشــورهای جه
ــد.  ــرون کن ــان بی ــا را از کف ش ــرمایه های آن ه س
ــودش  ــورد خ ــه در م ــی را ک ــا گزارش های او حت
کــذب،  سراســر  می شــد؛  نشــر  حکومتــش  و 
غیرواقعــی و حتــا توطیــۀ جهــان غــرب علیــه 
افغانســتان تعبیــر می کــرد. امــا در مــورد نهادهایــی 
مثــل امنیــت ملــی و شــورای امنیــت ملی افغانســتان 
چــه بایــد گفــت؟ آیــا آن هــا نیــز بــه توهــِم آقــای 

ــد؟ ــده ان ــار ش ــرزی دچ ک
 بــه نظــر نمی رســد کــه آقــای اســتانکزی و 
ــند،  ــری باش ــن تفک ــتخوش چنی ــر دس ــف اتم حنی
هرچنــد کــه گفتــه می شــود برخــی از ســراِن ایــن 

نهادهــا در گذشــته دارای تفکــراِت چــپ رادیــکال 
بــوده انــد. اگــر واقعــًا ایــن افــراد هیــچ تماســی بــا 
ســران طالبــان نداشــته انــد، ایــن گــزارس چگونــه 
ــرار  ــی ق ــر بین الملل ــانۀ معتب ــک رس ــار ی در اختی

ــه اســت؟  گرفت
ــرو و  ــًا از آب ــی واقع ــورهای غرب ــانه ها در کش رس
ــده  ــده ش ــر دی ــد و کمت ــی برخوردارن ــارِ باالی اعتب
ــود را  ــه خ ــردم ب ــاد م ــار و اعتم ــا اعتب ــه آن ه ک
به خاطــر پــول و یــا چیزهــای دیگــری بــه معاملــه 
بگذارنــد. اعتبــار برخــی از ایــن رســانه ها بــه 
حــدی زیــاد اســت کــه نشــر یــک خبــر می توانــد 
ــد.  ــر کنـ ــار تغیی ــور را دچ ــِت آن کش ُکل وضعی
وقتــی اسوشــیتدپرس چنیــن گزارشــی را نشــر 
کــرده بــدون شــک اصــول اساســِی روزنامه نــگاری 
ــی نویســنده از  ــی در آن رعایــت شــده و وقت جهان
صحــت گــزارِش خــود مطمیــن بــوده، بــه نشــر آن 

ــرده اســت.  ــدام ک اق
مســأله ایــن نیســت کــه چــرا دولــت افغانســتان در 
ــت.  ــان اس ــا طالب ــو ب ــره و گفت وگ ــالش مذاک ت
ــدت  ــه به ش ــی ک ــِگ فعل ــه جن ــیدن ب ــان بخش پای
روان مــردم را خســته کــرده، یکــی از خواســت های 
اساســی و اصلــی شــهروندان کشــور از چندیــن دهه 
بــه این ســو بــوده اســت، ولــی مشــکل این جاســت 
کــه ایــن گفت وگــو بــه صــورِت پنهانــی و بــه دور 
ــه  ــاید گفت ــرد. ش ــه صــورت می گی از چشــِم جامع
شــود کــه گاهــی رســیدن بــه یــک توافــِق دوجانبــه 
ــی  ــن پنهان کاری های ــاز چنی ــه نی ــا چندین جانب و ی
ــه  ــواره ب ــوان هم ــی نمی ت ــد؛ ول ــه می کن را توجی
ــه  ــح ادام ــای صل ــه گفت وگوه ــی ب ــورت پنهان ص
بــا  این گونــه گفت وگوهــا  کــه  در حالــی  داد، 
سرنوشــت جامعــه گــره خــورده اســت. کــی حــق 
دارد بــه جــای مــردم بــرای آن هــا تصمیــم بگیرنــد؟ 
آیــا مــردم حاضــر انــد کــه بــا طالبــان بــه هــر بهــای 

ممکــن بــه توافــق برســند؟
 بــدون شــک کــه چنیــن نیســت و نگرانــی عمــده 
ــح  ــردم صل ــد. م ــأت می کن ــا نش ــن ج ــز از همی نی
ــه.  ــزت و آبرومندان ــا ع ــح ب ــا صل ــد ام می خواهن
کــه  زمانــی  امــا  می خواهنــد  صلــح  مــردم 
ارزش های شــان بــه معاملــه گذاشــته نشــود. در 
همیــن گــزارش اسوشــیتدپرس روی برخــی نــکاِت 
مــورد بحــث در گفت وگــو بــا طالبــان ســخن رفتــه 
ــا را  ــی موقعیت ه ــان برخ ــه طالب ــه این ک و از جمل
ــته  ــرعی دانس ــود غیرش ــاورِ خ ــه ب ــان ب ــرای زن ب
ــوع دیــن داری مــردم  ــا ن ــد. ایــن یعنــی چــه؟ آی ان
ــد؟  ــان مشــخص کن ــد گــروه طالب افغانســتان را بای
ــا ارزش هــای  ــه هیــچ صــورت ب ــی ب  تفکــر طالبان
ــدارد و  ــازگاری ن ــاالرانه س ــک و مردم س دموکراتی
ــه  ــی ب ــر ســِر چنیــن ارزش های ــه ب ــوع معامل هــر ن

معنــای پشــت کــردن بــه مطالبــات مــردم افغانســتان 
ــا  ــح ب ــۀ صل ــه تجرب ــند ک ــردم می ترس ــت. م اس
ــان  ــیده و پنه ــًا پوش ــه عمدت ــار ک ــن حکمتی گلبدی
ــار در مــورد طالبــان تکــرار  صــورت گرفــت، این ب
شــود. آیــا مــردم افغانســتان از پیوســتن آقــای 
حکمتیــار بــا ویژه گی هایــی کــه در توافق نامــۀ 
صلــح بــا او در نظــر گرفتــه شــده راضــی انــد؟ آیــا 
ــت و  ــن امنی ــار توانســت در تأمی ــا حکمتی ــح ب صل
تشــویق دیگرمخالفــاِن مســلح موثــر مواقــع شــود؟ 
بــدون تردیــد پاســخ بــه چنیــن پرســش هایی منفــی 
ــد  ــه رون ــه ب ــا ک ــار نه تنه ــای حکمتی ــت. آق اس
صلــح نپیوســته، بــل هــر روز بــه اختالفــاِت تــازه و 
ــه  ــتر در جامع ــت هاِی بیش ــرای گسس ــاز ب زمینه س
ــه  ــتن ها ب ــه پیوس ــرار این گون ــد. تک ــن می زن دام
ــری  ــای دیگ ــه فاجعه ه ــد ب ــح می توان ــد صل رون
کمــک رســـاند کــه عمــاًل جنگ فعلــی را  بــه درون 
ــه  ــردم بکشــاند؛ صلحــی ک شــهرها و خانه هــای م
از ســوی شــورای امنیــت و ریاســت امنیــت ملــی 
ــاک  ــوارض خطرن ــه ع ــرد، این گون ــورت می گی ص

را نیــز در پــی دارد. 
بــه همیــن دلیــل، گــزارش اسوشــیتدپرس این قــدر 
مــورد توجــه قــرار گرفــت و در مــورد آن صحبــت 
ایــن گــزارش صحــت  اگــر می گوینــد  شــد. 
ــر 450  ــال اخی ــک س ــرف ی ــرا ظ ــس چ ــدارد، پ ن
ــر از  ــان در قط ــای طالب ــه اعض ــپورت ب ــد پاس جل
ــت؟  ــده اس ــع ش ــتان توزی ــفارت افغانس ــوی س س
ــت؟  ــی اس ــم دروغ و غیرواقع ــورد ه ــن م ــا ای آی

تیــم ریاســت جمهــوری بــدون شــک بــه صــورِت 
پنهانــی کارهایــی را انجــام می دهــد و ایــن موضــوع 
ــه  از چشـــم مــردم افغانســتان و آگاهــان مســایل ب
دور نیســت. مــردم صلــح می خواهنــد امــا نــه 
آن گونــه کــه گــروه دیگــری هــم وارد عرصــه 
ــی و  ــاِت قوم ــاد اختالف ــه ایج ــت ب ــود و دس ش
ــی  ــردم م ــاال م ــا ح ــد.  ام ــور  بزن ــی در کش زبان
ــر  ــه  ب ــتانکزی ک ــر و اس ــان اتم ــه آقای ــند ک پرس
ــور  ــی کش ــی و سیاس ــای امنیت ــن بخش ه مهمتری
تســلط دارنــد و در عیــن حــال همــواره بــه عنــوان  
ــد و  ــوده ان ــز مطــرح ب ــوال برانگی ــای س ــره ه چه
حتــا کســانی در مهمتریــن ســمت و مقــام دولتــی، 
ــد،   ــان وارد کرده ان ــه آن ــات را ب ــخت ترین اتهام س
ــن  ــا ای ــد. آی ــتان دارن ــرای افغانس ــی ب ــه برنامه ی چ
دو، افغانســتان را بــه ثبــات می برنــد و یــا بــه 

ــتر!  ــامانی بیش ــر و نابس ــران فراگی بح
ــانه ها  ــا رس ــتانکزی( ب ــر و اس ــن دو )اتم ــرا  ای  زی
ــچ پاســخی در  ــون هی ــا کن ــد و  ت حــرف  نمی زنن
مــورد اتهــام هایــی کــه بــه ان هــا وارد شــده اســت، 

نــداده انــد .
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کشور را به کجا می برند؟

 

اعــالم  بیانیه یــی  طــی  پاکســتان  خارجــۀ  وزارت  به تازه گــی 
کــرده اســت کــه ایــن کشــور بــه نقش آفرینــی در راســتای صلــِح 
افغانســتان ادامــه خواهــد داد؛ زیــرا پاکســتان بخشــی از راهکارهای 
ــِح  ــۀ صل ــه و چندجانب ــه جانبه، چهارجانب ــه، س ــِف دوجانب مختل
ــت  ــر ظرفی ــا حداکث ــد ب ــا بای ــن راهکاره ــت و ای ــتان اس افغانس

ــد. ــه پیــش برون ــرای صلــح افغانســتان ب ب
ــرف  ــه از یک ط ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــارات درحال ــن اظه ای
ــازۀ خــود در افغانســتان، پاکســتان  ــپ در اســتراتژی ت ــای ترام آق
ــرده  ــکا برجســته ک ــع امری ــه مناف ــد علی ــک تهدی ــوان ی ــه عن را ب
ــن کشــور، آن  ــه ای ــات علی ــا اعــالمِ برخــی هشــدارها و اتهام و ب
ــازه نمایــش داده اســت، و از ســوی دیگــر،  ــزواِی ت را در یــک ان
حکومــت افغانســتان بــا زبــان تهدیــد، پاکســتان را بــه گفت وگــو 

ــد. ــرا می خوان ــح ف ــۀ صل ــکاری در پروس و هم
ــر خارجــۀ پاکســتان، پاســخی  ــۀ وزی ــه بیانی ــر می رســد ک ــه نظ ب
ــای  ــال بازی ه ــتان در قب ــکا و افغانس ــخت گویی های امری ــه س ب
دوگانــۀ ایــن کشــور در قبــال تروریســم باشــد و شــاید از همیــن 
ــود  ــه خ ــت جمهوری ب ــژه ارگ ریاس ــت و به وی ــذر، حکوم رهگ
ببالــد کــه پاکســتان را ترســانده و وادار بــه همــکاری در صلــح و 
ــطحی نگری و  ــان س ــق هم ــت؛ دقی ــرده اس ــمِی آن ک ــالم رس اع
ســاده انگاری هایی کــه بــر دســتگاه سیاســِت مــا ســایه انداختــه و 

حکومــت داری را بــه بیراهــه بــرده اســت. 
مســلمًا این کــه وزارت امــور خارجــۀ پاکســتان بــه نقــل از 
ــن کشــور می نویســد  ــۀ ای ــر خارج ــد آصــف، وزی خواجــه محم
ــات در  ــح و ثب ــراری صل ــاهد برق ــد ش ــورش می خواه ــه کش ک
ــر  ــد نشــانه یی از اث ــا می توان ــِت م ــرای حکوم افغانســتان باشــد؛ ب
ــاِن  ــکا و هم پیمان ــارهای امری ــتان و فش ــی افغانس ــردِن دیپلماس ک
ــور  ــن کش ــۀ ای ــر روی ــتان و تغیی ــِت پاکس ــر حکوم ــی اش ب جهان
باشــد. بنــا بــه تجــارِب گذشــته، اگــر حکومــِت موجــود 
ــددِ  ــاز مج ــد و از آغ ــته باش ــه داش ــن بیانی ــی از ای ــن تلقی ی چنی
ــۀ پاکســتان اســتقبال کنــد،  همکاری هــای به اصطــالح صلح خواهان
فصــِل دیگــری از ســاده دلِی سیاســِی افغانســتان در قباِل پاکســتان و 
تروریســم و تحمیــل خســارت های بزرگ تــر بــر مــردم افغانســتان 

ــد خــورد. ــم خواه رق
ایــن ســاده دلِی سیاســی را می تــوان بــا عــرض چنــد نکتــه تبییــن 

: د کر
نخســت این کــه اگــر در رابطــه بــا اســتراتژی تــازۀ امریــکا 
ــاِت  ــا و تبلیغ ــر از هیاهوه ــتان، فرات ــیا و افغانس ــوب آس در جن
پاکســتان همچنــان  کنیــم، می بینیــم کــه  اندیشــه  رســانه یی 
ــه  ــد؛ چنان ک ــاب می آی ــده به حس ــاالت متح ــردِی ای ــریِک راهب ش
ابــداً مقامــات امریــکا بــه قطــِع کمک هــای ســخاوتمندانه بــه ایــن 
کشــور رای ندادنــد و فقــط ادامــۀ آن را بــه برخــی امــا و اگرهــاِی 

ــد.  ــوط کردن ــیربردار من ــم و تفس مبه
دوم این کــه کنــار گذاشــتن پاکســتان و رو آوردن بــه هنــد در یــک 
رابطــۀ راهبــردی ـ به رغــم همــۀ لیاقت هــا و توان مندی هــای 
ایــن کشــور ـ نه تنهــا بــرای ایــاالت متحــده در کوتاه مــدت 
ــراِت  ــک ها و خط ــز ریس ــدت نی ــه در میان م ــت، بلک ــن نیس ممک
فراوانــی را بــه دنبــال دارد. پاکســتان در دهه هــای گذشــته و 
به ویــژه در دورۀ جهــاد افغانســتان و رقابــت روس و امریــکا، 
ــان  ــرای جه ــاری ب ــر و اجب ــِت کریه المنظ ــک دوس ــه ی ــل ب تبدی
ــمارقی  ــه های س ــان ریش ــاری چن ــتی اجب ــن دوس ــد. ای ــرب ش غ
)از تکثیــر افراطیــت تــا ایجــاد راکتورهــای اتومــی( یافتــه کــه تــا 
ــدارد. ــۀ آن ن ــز ادام ــی ج ــرب چاره ی ــان غ ــد جه ــای مدی مدت ه
ــارب  ــب تج ــاال و کس ــۀ ب ــددِ نکت ــه م ــتان ب ــه پاکس ــوم این ک س
سیاســی فــراوان در چهــار دهــۀ اخیــر، از ظرفیــِت بلنــدی در دور 
زدِن هشــدارهای بین المللــی، فریــب جامعــۀ جهانــی و ادامــۀ 
ــوردار  ــم برخ ــا تروریس ــارزه ب ــامِ مب ــر ن ــرب زی ــری از غ باج گی

شــده اســت. 
ایــن ســه نکتــه بــرای آن عــرض شــد کــه بگوییــم »نقش آفرینــی 
ــۀ  ــز ادام ــزی ج ــز چی ــتان« نی ــح افغانس ــت صل ــتان در جه پاکس
ــود.  ــد ب ــور نخواه ــن کش ــتۀ ای ــیاه کاری هاِی گذش ــا و س بازی ه
بــا ایــن حســاب، خــوب اســت کــه حکومــِت موجــود ـ به ویــژه 
ــتاِق  ــرک و مش ــه خــود را به شــدت زی ــی ـ ک ــای غن شــخِص آق
ــا  ــح ب ــه صل ــان ب ــب طالب ــِر ترغی ــد، از خی ــان می ده ــح نش صل
ــه طالبــان نــگاه قومــی داشــته  ــه ب ــد، ن همــکاری پاکســتان بگذرن
باشــد و نــه پاکســتان را کشــوری هراســیده از تهدیدهــای ترامــپ 
ــه  ــکا ب ــا ات ــد ب ــه بکوش ــد؛ بلک ــرض کن ــازه اش ف ــتراتژی ت و اس
ــاِن محــارب  ــگ طالب ــنِ ِ جن ــدمِ اول در میادی ــی در ق ــای مل نیروه
ــرخورده و  ــاِن س ــا طالب ــح ب ــدم دوم صل ــکند، در ق ــم بش را دره
پشــیمان را در بســترهای داخلــی و ملــی ـ نــه قومــی و خارجــی 
ـ تعقیــب کنـــد، و در قــدم ســوم به جــای تهدیــد پاکســتان 
به پشــتوانۀ ذوق زده گــی ِ بی جــا از ســخنان ترامــپ و چــراغ 
ســبزهای هنــد، بــه تدویــن اســتراتژی ملــی و بین المللــی در تمــامِ 

ــردازد. ــاد  بپ ــت و اقتص ــه امنی ــا از جمل عرصه ه

پاکستان همچنان 
در تدارِک بازی با تروریسم
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خبرگـزاری پژواک در گزارشـی نوشـته اسـت کـه با ظهـور ناگهانی 
یـک شـرکت لبنانـی در عرصۀ بازسـازی افغانسـتان، رونـد واگذاری 
چندیـن پـروژه بـه ارزش میلیون هـا دالـر بـه ایـن شـرکت، مبهـم و 

است. غیرشـفاف 
پـژواک افـزوده کـه در جریـان دو سـال گذشـته شـرکت خطیـب و 
العالمـی موفق شـده اسـت حداقـل هفت پـروژه از جمله پنـج آن را 
بـه ارزش بیـش از ۱۶ میلیـون دالر به دسـت آورد و هزینـۀ دو پروژه 

دیگـر تا کنون مشـخص نشـده اسـت.
روزنامـۀ مانـدگار بـه نقل از خبرگـزاری پژواک می نویسـد کـه ادارۀ 
تـدارکات ملی، این شـرکت را در ۲4 جوزای ۱۳۹5 هجری شمسـی 
بـرای به دسـت آوردن پروژه، به شـهرداری کابل معرفی کرده اسـت. 
در ایـن نامه گفته شـده اسـت که شـهرداری، می تواند پـروژۀ طراحی 

سـرک "گردنه سـخی" در مرکز شـهر را به شـرکت مذکور بسپارد.
درحالی کـه هنـوز جـواز کار داخلی”خطیـب و العالمـی” از سـوی 
وزارت تجـارت و صنایـع صـادر نشـده اسـت، اداره تـدارکات ملی، 
ایـن شـرکت را این گونه بـرای دریافت پـروژه به شـهرداری، معرفی 
کـرده اسـت: »شـهرداری کابـل صالحیـت دارد با شـرکت "خطیب 

الحلمـی" از روش "منبـع واحـد" اسـتفاده کند. 
ایـن پروژه هـا شـامل پـروژۀ طراحـی سیسـتم احـداث ۱۱۱ کیلومتر 
بس هـای شـهری “متروبـس ”بـه ارزش ۲۸ میلیـون و ۶00 هـزار 
افغانـی؛ قـرارداد پروژه دیزاین بیش از ۲0 کیلومتر جاده در شـهرکابل 
از جملـه جـاده سـرای شـمالی بـه ارزش ۲۶ میلیـون و ۱۶0 هـزار 
افغانـی؛ قـرارداد پـروژه امـور سـروی و دیزایـن پل پاچا و پل شـینه 
بـه ارزش ۱5 میلیـون افغانـی؛ دیزایـن تقاطع های جاده هـای کابل که 

باعـث ازدحـام شـده بـه ارزش ۱۱ میلیـون افغانی، می باشـد.
خبرگـزاری پـژواک می نویسـد کـه شـرکت مذکـور، تا اکنـون چهار 
پروژه از شـهرداری کابل قبل از دریافت جـواز کار از وزارت تجارت 
و صنایـع و پـروژه بـزرگ طـرح و دیزایـن مجتمـع اداری در کابل را 
از وزارت شهرسـازی و مسـکن بعـد از دریافـت جـواز کار از طریق 

روش "منبـع واحـد" دریافت کرده اسـت.
پـروژه طـرح و دیزایـن مجتمـع اداری کابـل کـه بزرگتریـن قـرارداد 
سـاخت ماسـترپالن مجتمـع اداری نهادهـای دولتـی می باشـد، در 
سـاحۀ داراالمـان بـه هزینـۀ بیـش از ۱5 میلیـون دالـر با این شـرکت 

لبنانـی در ۲۷ جـوزای سـال ۱۳۹۶ هجـری شمسـی امضـا شـد. 
سـید سـعادت منصـور نـادری وزیـر شهرسـازی، در مراسـم امضای 
قـرارداد گفتـه بـود کـه این قـرارداد بـا شـرکت “خطیـب و العالمی” 
کـه "یک شـرکت با اعتبـار در عرصۀ بین المللی اسـت" امضا شـده 
اسـت؛ تـا بـا اتمـام پـروژه در دو سـال آینـده، زمینـه برای آغـاز کار 

سـاختمانی آن فراهم می شـود.
بربنیـاد نامـۀ وزارت امورخارجـه، ایـن شـرکت در ۱0حـوت۱۳۹5 
هجـری شمسـی جواز کار خـود را از وزارت تجـارت و صنایع با نام 
شـرکت مشـورتی انجنیـری خطیب و علمـی” تفاوت نام” به دسـت 
آورده اسـت؛ درحالی کـه ایـن شـرکت حـدود یک سـال قبـل از این 
تاریـخ، چهـار قـرارداد را بدون داشـتن جواز، فقط براسـاس مکتوب 

کمیسـیون تـدارکات ملی به دسـت آورده اسـت.
شرایط اعطای پروژه به شرکت های داخلی و یا خارجی چیست؟

براسـاس قانـون تـدارکات، عقـد قـرارداد پروژه هایـی کـه تـا ۱00 
میلیـون افغانـی باشـد، در صالحیـت اداره و یـا وزارت می باشـد و 

باال تـر از آن، مربـوط بـه اداره تـدارکات ملـی می شـود.
بـر ایـن اسـاس، راه انـدازی داوطلبی هـای خارجـی تـا ۲00 میلیـون 
افغانی، در صالحیت اداره و یا وزارت اسـت و باال تر از آن، از سـوی 

اداره تـدارکات ملـی طی مراحل می شـود.
پروژه هـا- چـه داوطلبی داخلی باشـند و یا داوطلبـی خارجی- برای 
تاییـد نهایـی بـه کمیسـیون تـدارکات ملـی کـه تحـت نظـر رییـس 
حکومـت وحـدت ملی، فعالیـت دارد، ارجاع داده می شـوند که تایید 
و یـا رد می شـود. در عیـن حـال، در صورتـی کـه بعد از چهـار هفته 
کمیسـیون مذکـور در مـورد تایید و یـا رد این پروژه هـا فیصله نکند، 

تایید شـده بـه حسـاب می آیند.
ایـن خبرگـزاری می افزایـد کـه شـهرداری کابل، از “شـرکت خطیب 
و العالمـی” بـه عنـوان یـک شـرکت معتبـر خارجـی نـام می بـرد که 
در کشـور های مختلـف جهـان پروژه هـای گوناگـون را تطبیـق کرده 

است.
 یـک مسـوول در شـهرداری کـه خواسـت نامش فاش نشـود، گفت 
کـه بـا وصـف اعتبـار خارجـی شـرکت مذکـور، پروژه هـای واگذار 
شـده بـه آن نه بر اسـاس داوطلبـی، بلکه بر مبنای هدایت کمیسـیون 

تـدارکات ملی به این شـرکت سـپرده شـده اسـت.
شـهرداری کابـل، در پاسـخ کتبـی بـه پرسـش پـژواک در مـورد 
چگونگـی واگـذاری چندیـن پـروژه بـه ایـن شـرکت لبنانـی گفتـه 
اسـت: "به اسـاس مکتوب شـماره ۱۱۲۷ که به تاریخ 4 اسـد ۱۳۹5 
از سـوی کمیسـیون تـدارکات ملـی “تحت نظـر رییس جمهـور ”به 
شـهرداری، هدایـت داده اسـت کـه تمـام پروژه هـای دیزاین خویش 
را از طریـق روش منبـع واحـد، بـه کمپنـی “خطیـب و العالمی”طـی 

مراحـل نماید. "
در ادامـه آمـده اسـت: "مـا به اسـاس هدایت کمیسـیون تـدارکات و 
قانـون تـدارکات، پروژه هـا را از طریـق منبـع واحـد، به این شـرکت 

داده ایم."
خبرگـزاری پـژواک بـه نقـل از نیلوفـر لنگـر، سـخنگوی وزارت 
شهرسـازی و مسـکن نیز نوشته که پروژۀ سـاخت ماسترپالن مجتمع 
اداری نهاد هـای دولتـی در سـاحه داراالمـان کابـل، بنابـر روش منبع 
واحـد بـه شـرکت خطیـب و العالمی داده شـده اسـت و قـرارداد آن  

هیـچ مشـکل قانونی نـدارد.
امـا، ایـن خبرگـزاری پاسـخ ادارۀ تـدارکات ملـی کـه زیـر پوشـش 
کمیسـیون تدارکات به ریاسـت رییس حکومت وحدت ملی فعالیت 
دارد را در مـورد واگـذاری قراردادهـای میلیونی به شـرکت خطیب و 

العالمـی گنـگ و مبهـم می داند. 
سـهیل کاکر مشـاور اسـتراتیژیک اداره تدارکات ملـی، در مورد علت 
اسـتفاده از روش منبـع واحـد در واگـذاری چندین پـروژه به خطیب 
و العالمـی گفتـه کـه ایـن فیصلۀ کمیسـیون تـدارکات ملی اسـت که 

تحت ریاسـت رییـس حکومـت کار مي کند.
امـا، کاکـر  احتمـال تاثیـر عوامـل دیگـر بـر واگـذاری پروژه هـا بـه 
شـرکت مذکـور را رد نکـرد و گفتـه که شـرکت خطیـب و العالمی، 

شـریک اسـتراتژیک حکومت افغانسـتان اسـت و درپروژه های طرح 
و دیزایـن، بـا حکومـت همـکاری می کند.

کاکـر خاطرنشـان کـرد که تا هنـوز اسـناد و شـواهدی در اختیار این 
اداره قـرار نگرفتـه اسـت، که نشـان دهد که مسـووالن این شـرکت، 
بـا یکـی از مقام های حکومـت و یا بانـوی اول وابسـتگی خانوادگی 

دارند.
هم چنـان، هوسـی ظهوری، مسـوول مطبوعاتـی دفتـر روال غنی، نیز 
اتهـام وابسـتگی خانواده گـی روال غنـی با مسـووالن شـرکت مذکور 

را رد کرده اسـت.
بانـو هوسـی گفتـه کـه بـرادر بانـوی اول، در کابـل حضور نـدارد و 
نمی  شـود هـر شـرکت کـه لبنانـی باشـد، آن را بـا بانـوی اول و یـا 

اقـارب وی ربـط داد. 
ظهـوری در پاسـخ بـه درخواسـت پـژواک بخاطـر ارایـه معلومـات 
بیشـتر در مـورد بـرادر بانـوی اول، حتـی حاضر نشـد از او نـام ببرد. 

نگرانی اعضای مجلس نماینده گان
برخـی از اعضای مجلـس نماینده گان، بـا مبهم خوانـدن قراردادهای 
صـورت گرفته با این شـرکت خارجـی، مدعی اند که ایـن قرارداد ها 
بنابـر “زدوبندهـای خانواده گی”  مسـووالن خطیـب و العالمی با روال 

غنـی همسـر رییس حکومت وحـدت ملی، صورت گرفته اسـت.
نصـراهلل صادقـی  زاده نیلـی نماینـده مـردم دایکنـدی در مجلـس 
نماینـده گان  گفتـه کـه رییـس حکومت وحـدت ملـی، هرچه دلش 
بخواهـد انجـام می  دهد و حـاال به پاس خدمـات روال غنـی، قرارداد 
پروژه هـای کالن را از طریـق روش منبـع واحد و بـدون داوطلبی، به 

شـرکتی کـه بـرادر روال غنـی در آن کار می کنـد، سـپرده اسـت. 
آقـای نیلـی افـزوده ، درحالیکـه صد هـا شـرکت معیاری و اسـتندرد 
داخلی در کشـور وجود دارد، سـپردن چنین قراردادهایی به شـرکت 

لبنانـی، بـاور مردم را نسـبت بـه حکومت کم می سـازد. 
بـه گفتـه صادقـی  زادۀ نیلـی، واگـذاری پروژه هـای متعدد به شـرکت 
مذکـور بـدون رعایت اصـل داوطلبی، نشـان دهندۀ قانـون گریزی و 

فسـاد گسـترده یی اسـت که در ارگ وجـود دارد.
ایـن عضـو مجلس نمایند گان، از شـورای ملی خواسـت تا این قضیه 
را بـه شـکل جـدی بررسـی کنـد و هم چنـان اجـازه ندهـد کـه این 

رونـد ادامه پیـدا کند.
هم چنـان، عبداللطیـف پـدرام نماینده مـردم بدخشـان در مجلس، به 
ایـن باور اسـت که شـرکت خطیـب و العالمی، به دلیل "وابسـتگی" 
بـه بـرادر خانـم غنی، توانسـته اسـت وارد عرصۀ پروژه گیری شـود.
او افـزوده: دلیلـی کـه رییـس حکومـت وحـدت ملـی، بیشـتر باالی 
تـدارکات تکیـه کرده، همین اسـت کـه قرارداد هـا را به اقـارب خود 

بدهد.
آقـای پـدرام تأکیـد کـرده که تضـاد منافـع در پروژه های انکشـافی و 
دادن قـرارداد بـه اقارب مقامات، تخطی بزرگ شـمرده می شـود و در 
صـورت روشـن شـدن چنین مـوارد، باید مقاماتـی که پروژه هـا را به 

اقـارب خـود سـپرده اند، مورد پیگـرد قانونی قـرار بگیرند.

تالش برای گرفتن پروژه از بانک انکشاف آسیایی
یک منبع در نماینده گی بانک انکشـاف آسـیایی که نخواسـت نامش 
فـاش شـود، گفـت کـه انجنیـر احمد ولـی شـیرزی معیـن تخنیکی 
وزارت فوایـد عامـه، در مکتوبـی کـه در مـاه حـوت ۱۳۹5 بـه دفتـر 
مرکـزی بانـک انکشـاف آسـیایی ارسـال کرده بـود، خواسـته بود که 
بـرای شـرکت خطیب و العالمی، از طریـق روش "منبع واحد" پروژه 

شود. داده 
وی افـزود کـه معیـن تخنیکـی وزارت فوایدعامه، "به دلیل نداشـتن 
تجربـۀ کاری و تکمیـل نکـردن معیارهـای گرفتـن پروژه هـای بانک 
انکشـاف آسـیایی" از سـوی شـرکت مذکـور، ایـن درخواسـت را 

مطـرح کـرده بود. 
 بـه گفتـۀ ایـن منبـع، شـیرزی کـه از دوران تحصیـل در پوهنتـون 
امریکایـی بیـروت در لبنـان بـا ایـن شـرکت آشـنا بـود، بعـد از آغاز 
بـه کار به عنـوان معین تخنیکـی وزارت فوایدعامه، اقـدام به این کار 

کـرد؛ امـا در ایـن زمینـه نـاکام ماند.
بـر پایـه معلومـات ایـن منبع، طبق پالیسـی بانک انکشـاف آسـیایی، 
شـرکت هـای ۶۷ کشـور عضـو  “از جمله 4۸  کشـور عضو از آسـیا 
و ۱۹ کشـور غیرآسـیایی” مـی تواننـد بخاطـر دریافـت پروژه هـای 
انکشـافی ایـن بانـک، درخواسـت بدهنـد و در صورت برنده شـدن، 
آنهـا را تطبیـق کنند؛ اما شـرکت های لبنانی به دلیـل اینکه لبنان عضو 
بانـک مذکـور نیسـت، نمی توانند بـرای دریافـت پروژه درخواسـت 
بدهنـد و بـه همیـن دلیل، شـرکت خطیـب و العالمی مجبور شـد تا 
در شـهر کلکته هندوسـتان” عضو بانک آسـیایی ”درخواسـت بدهد 
و بـا گرفتـن جـواز کار، خـود را با این معیار بانک انکشـاف آسـیایی 

وفـق دهد.
بـه گفتـه وی، بعـد از ثبـت ایـن شـرکت در هندوسـتان، شـرکت 
خطیـب و العالمـی یکجا با شـرکت دیگـری به نام "تکنولوجیسـت 
قـرارداد  یـک  در   ،)Technologist inc –TI( کارپوریتـد  ایـن 
فرعـی تکمیـل دیزایـن و نظـارت بخـش اول و دوم سـرک قیصار- 
باالمرغـاب- المـان بـه ارزش ۱،۷ میلیـون دالـر برنده اعالن شـد؛ اما 
اداره تـدارکات ملـی، آن را رد نمـود. قابـل یادآوری اسـت کـه قراداد 
اصلـی آن بـا شـرکت هیـل انترنشـنل )Hill International( بود.

احمـد ولی شـیرزی معیـن تخنیکـی وزارت فواید عامـه پذیرفت که  
از سـال ۲004 تا ۲00۶ میالدی، همراه شـرکت )TI(کار کرده اسـت؛ 
امـا نقـش داشـتن در برنـده شـدن این شـرکت را رد نمـوده گفته که 
کمپنـی تـی آی، در دیزایـن بخـش ۱-۲ باقـی مانـده سـرک قیصار-

المـان داوطلـب شـده بود، که از سـوی وزارت فواید عامه برنده شـد 
و آن زمـان، مـن در ایـن وزارت آغـاز به کار نکـرده بودم.

او افـزوده: وقتـی کـه پروژه بـه اداره تدارکات رفت، تـدارکات به این 
شـرکت اتهـام وارد کـرد کـه گویا شـیرزی در این شـرکت، شـریک 

اسـت و پـروژه را لغـو کـرد و آن را دوباره به داوطلبی سـپرد.
معیـن تخنیکـی وزارت فوایدعامه گفته که شـرکت خطیـب العالمی، 
در مشـترک بـا شـرکت )TI( در داوطلبـی پروژه دیزاین بخش سـوم 

تـا ششـم جاده قیصـار- المان  شـرکت کرد. پس از آن، یک شـرکت 
پاکسـتانی و یـک شـرکت عربـی و شـرکت خطیـب و العالمی سـه 
کمپنی پیشـتاز انتخاب شـدند، که شـرکت پاکسـتانی و عربی به دلیل 
نواقـص در اسـناد شـان، نـاکام خوانـده شـدند و شـرکت خطیـب و 
العالمـی بـه دلیل اینکـه اوراق اشـتراک خود را در زمان معین تسـلیم 

نکـرده بـود، نیز نتوانسـت برنده شـود و پـروژه به تعویـق افتاد.
احمـد ولـی شـیرزی معیـن تخنیکـی وزارت فوایدعامـه گفتـه کـه 
شـرکت خطیـب و العالمـی تـا کنـون دفتـر کاری اش را در کابـل 
ایجـاد نکـرده؛ اما بـا وصـف آن، در داوطلبـی طرح و دیزاین سـرک 
حلقـوی کابـل، طـرح و دیزاین خط دوم شـاهراه کابـل- لوگر، طرح 
و دیزایـن تونـل سـالنگ، و طـرح و دیزایـن بخـش سـوم تـا ششـم 
شـاهراه قیصار-المـان شـرکت کـرده و به دلیل اینکه نسـبت به دیگر 
داوطلبـان، نمـرۀ خوبـی گرفتـه اسـت، احتمال مـی رود برنده شـود.

احمـد ولـی شـیرزی معیـن تخنیکـی وزارت فوایدعامـه گفتـه کـه 
برخی هـا شـایعه کرده اند که این شـرکت مربوط به "ریاض سـعاده" 

بـرادر بانـوی اول کشـور اسـت؛ امـا این موضـوع بی بنیاد اسـت.
او افـزوده کـه شـرکت خطیـب و العالمـی بـه تشـویق خـودم و بـا 
 ،)Riad Saade(تشـویق برادر بانوی اول پروفیسـور ریاض سـعاده
حاضـر شـد تا به افغانسـتان بیایـد و من افتخار می کنـم که خطیب و 
العالمـی به افغانسـتان آمده اسـت تـا کار های طـرح و دیزاین را پیش 

ببـرد و آنان نیـز عالقه منـدی دارند.  
احمـد ولـی شـیرزی افـزود که بـا ریـاض سـعاده، زمانی که بـا ده ها 
دانشـجوی دیگر افغانستانی در دانشـگاه امریکایی بیروت “لبنان” هم 

دوره بود، آشـنا شـد و دوسـتی شـان تا اکنون ادامـه دارد.
بـه گفتۀ معین تخنیکـی وزارت فوایدعامـه، بـرادر روال غنی )ریاض 
سـعاده( در شـرکت خطیـب و العالمـی کار نمی کنـد؛ امـا بـه دلیـل 
وابسـتگی بـه زادگاهش لبنان با مسـووالن این شـرکت لبنانـی رابطۀ 

دارد. خوبی 
در همیـن حـال، باورهـا بر این اسـت که شـرکت مذکور به واسـطۀ 
روالغنی، توانسـته بیشـتر قراردادها بگیرد. چون، محمد اشـرف غنی 
و همسـر لبنانـی اش، روالغنی”سـعاده” در دانشـگاه امریکایی بیروت 
درس خوانـده انـد )۱۹۶۶-۱۹۷۲ میـالدی( و در آن زمان، مسـووالن 
شـرکت خطیـب و العالمـی )منیـر الخطیـب و زهیر العالمـی( نیز در 

این دانشـگاه تدریـس می کردند.
یـک منبـع وزارت فوایدعامـه گفته که بانک انکشـاف آسـیایی، برای 
پـروژه دیزایـن و امکان سـنجی سـرک حلقه یی کابل، در حـدود ۲،۱ 
میلیـون دالـر بودجه داشـت و زمانی که درخواسـت شـرکت خطیب 
و العالمـی برای دریافت پـروژه را رد کـرد، وزارت فوایدعامه قرارداد 
دیزایـن و امکان سـنجی بیـش از ۲۱ کیلومتر سـرک حلقه یی کابل)از 
مجمـوع ۹۷ کیلومتـر طـول تمام سـرک( را بـا این شـرکت از بودجه 
دولـت افغانسـتان عقد کرد و ایـن قرارداد)هفتمین قرارداد با شـرکت 

خطیب و العالمی( مخفی نگهداشـته شـده اسـت.
احتمال واگذاری پروژه های بیشتر به خطیب و العالمی

درحالیکـه چگونگـی واگذاری هفت پـروژه به این شـرکت خارجی 
مشـخص نیسـت و ایـن رونـد بـا ابهام جـدی مواجـه اسـت، منابع 
مختلـف از واگـذاری چندیـن پـروژۀ دیگـر بـه ایـن شـرکت خبـر 

می دهنـد.
یـک منبـع در شـهرداری کابـل، گفتـه که قـرار اسـت به زودی سـه 
پـروژۀ دیگـر نیـز از طریـق روش منبـع واحـد و بـدون طـی مراحل 

داوطلبـی، بـه ایـن شـرکت واگذار شـود.
نبـی اهلل عظیمـی رییـس تـدارکات وزارت شهرسـازی و مسـکن نیز 
از واگـذاری پـروژۀ ارتقای ظرفیـت کارمندان این وزارت به شـرکت 

خطیـب و العالمی، خبر داده اسـت.
آقـای عظیمـی، در مـورد اینکه خطیـب و العالمی، بر چـه مبنایی این 
پـروژه را گرفتـه و چگونـه آن را انجـام می دهد، گفته کـه این کار در 
قالـب یک قـرارداد صورت می گیـرد، آنها کارهای کارمنـدان را چک 
و بررسـی مـی کننـد و بـه کارمنـدان تشـریحات مـی دهنـد؛ اما من 

نمی توانـم معلومـات بیشـتر در این زمینه را افشـا کنم.
پـژواک می نویسـد کـه یـک مقـام مسـوول در وزارت شهرسـازی و 
مسـکن کـه خواسـت نامش فاش نشـود گفته تمـام قراردادهـای این 
وزارت بـا هزینه هـای آن، در ویب سـایت وزارت نشـر شـده اسـت؛ 
امـا قـرارداد ارتقـای ظرفیـت کارمندان کـه با خطیـب و العالمی عقد 
شـده، توسـط ریاسـت تدارکات و رهبری وزارت، مخفی نگهداشـته 

شـده است.
هم چنـان، یـک مقـام وزارت فوایدعامـه کـه خواسـت نامـش فـاش 
نشـود، بـه پـژواک گفتـه کـه تمـام ریاسـت های ایـن وزارت بعد از 
آن کـه احمدولـی شـیرزی به حیث معیـن تخنیکی تعیین شـد، برای 
دو روز پـی در پـی بـرای سـه کارمنـد خارجـی شـرکت خطیـب و 
العالمـی، در مـورد پروژه هایـی کـه ایـن وزارت روی دسـت دارد، 

برنامـه معلومـات دهـی برگـزار کردند.
 او گفتـه کـه ین کار خالف معمول بود کـه وزارت فوایدعامه پالن ها 
و پروژه هـای مـد نظر خود را با یک شـرکت شـریک می سـاخت؛ تا 
آن شـرکت مطابـق به ذوق خود، پروژه انتخـاب کند و بخاطر گرفتن 

آن درخواسـت ارایه کند.
شـرکت خطیـب و العالمی که در اسـناد نهادهای دولتی افغانسـتان با 
نام های مختلف معرفی شـده اسـت، در سـال۱۳۳۸ هجری شمسـی 
)۱۹5۹میـالدی( از سـوی "منیـر الخطیـب" در شـهر بیـروت لبنـان 
تاسـیس گردیـد و در سـال ۱۳4۳ هجـری شمسـی )۱۹۶4میـالدی( 
بعـد از اینکـه "زهیـر العالمـی" با این شـرکت شـریک شـد و به نام 

خطیـب و العالمی مسـمی گردید.
در مـورد زمـان دقیـق ورود ایـن شـرکت بـه افغانسـتان و آغـاز کار 
در کشـور، معلوماتـی در دسـت نیسـت؛ اما بر اسـاس برخی اسـناد، 
خطیـب و العالمـی سـال گذشـته بـا ارایـه درخواسـت بـه سـفارت 
افغانسـتان، در شـهر عمـان پایتخـت اردن )همسـایه لبنـان( بخاطـر 

دریافـت جـواز کار اقـدام کـرده اسـت.
وزارت امـور خارجـه افغانسـتان، ۷ حـوت ۱۳۹5 بـا اسـتناد بـه نامه 
سـفارت افغانسـتان در اردن، شـرکت مذکـور را بـه منظـور دریافـت 
جـواز کار افغانسـتان، بـه ایـن شـکل بـه وزارت تجـارت و صنایـع 
معرفـی کـرده اسـت: سـفارت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان مقیـم 
 Khatib( اردن، اصـل اسـناد مربـوط بـه شـرکت اردنـی تحـت نـام
Alami consulting Engineers offshore S. A. L& (  را 
تصدیـق نمـوده و ریاسـت امـور قونسـلی وزارت امـور خارجـه نیز 
بـا شـماره ثبت ۲۷۶۲ مـورخ ۱۷حـوت ۱۳۹5 هجری شمسـی آن را 

تاییـد کرده اسـت.  
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بخش پنجم و پایانی

نمـرود پـس از آن کـه در برابـِر اسـتدالل های ابراهیـم منطقـًا 
شکسـت  خـورد، از کافرکیشـی های خویش برنگشـت و در پی 
کشـتِن خـدای ابراهیـم بـه فضـا برآمـد و تیـری را بـه سـوی 
آسـمان پرتـاب کـرد تا خدای ابراهیـم را به زعِم خـودش آماج 
قـرار دهـد. قضـای الهی چنـان بود کـه تیـر خون آلـوده دوباره 
برگشـت کنـد و نمرود تصـّور کرد کـه دیگر خـدای ابراهیم را 
کشـته اسـت. وقتی ابراهیـم به دسـتور جبرئیل به نمـرود گفت 
کـه خداونـد سـپاهی در برابِر او می فرسـتد؛ نمرود بـرای مقابله 
آماده گـی نشـان داد تـا این کـه توسـط سـپاه ضعیـف پشـه ها 

همـه از بیـن رفتند. 
نمـرود نمادی از انسـان سـتیزه جو، خودخواه، کینه تـوز و متکبر 
اسـت. او در برابـِر هیـچ منطقـی سـرخم نمی کنـد و بـه هیـچ 
حقیقتـی تسـلیم نیسـت. نمرود کـه از قدرت و ثروِت بسـیاری 
برخـوردار اسـت و ظاهـراً خـودش را بی نیـاز می پنـدارد، بـه 
مصـاِف خـدا می شـتابد و خداونـد نیـز ایـن محال اندیشـی اش 
پـرت  ناامیـدی  جزیـرۀ  بـه  را  او  و  نمی گـذارد  بی پاسـخ  را 
نمی کنـد. وقتـی تیـری را  کـه بـه آسـمان پرتـاب کرده  اسـت، 
دوبـاره خون آلـوده می بینـد، بـر گردن کشـی او افزوده می شـود 
و او بـا اطمینـان بیشـتری ادعـای خدایـی می کنـد. او انسـان 
الینه شده یی سـت کـه جـز قـدرت و ثـروت، چیـز دیگـری را 
نمی نگـرد و ناپایـداری و ناتوانی هـای بشـری اش را از یاد برده 

ست. ا

بنـای کعبه
ابراهیـم پایه گـذار کعبۀ شـریفه اسـت. او و فرزندش اسـماعیل 
علیهما السـالم کعبـه را دوبـاره اعمـار می کننـد. کعبـه کـه در 
توفـاِن نـوح ویـران شـده بـود، پـس از حـدود هفت صدسـال 
و  می شـود  تعمیـر  دوبـاره  اسـماعیل  و  ابراهیـم  توسـط 
روی هم رفتـه، بـه زیارتگاه بزرگی برای انسـان های خداپرسـت 
تبدیـل می گـردد. خانـۀ کعبه کـه سـنگ های آن در توفـان نوح 
بـه پنـج کـوه سـینا، ژینـا، لبنا، حـری و جـودی برده شـده بود، 
دوبـاره توسـط فرشـته گان خداونـد برگردانـده می شـود و این 
بنـای ویران شـده دوبـاره توسـِط پـدر و فرزند اعمـار می گردد. 
همچنـان حجراألسـود در مـکان خـودش قـرار داده می شـود و 
ابراهیـم همـراه بـا فرزنـدش مراسـم حـج را انجـام می دهنـد. 
پـس از بنـای خانـۀ کعبه اسـت کـه ابراهیـم و فرزنـدش چنین 

دسـت بـه دعـا برمی دارند: 
کَ َوأَرِنَا  ًۀ مُّْسـِلَمًۀ لَـّ یَّتِنَا أُمَّ ﴿َربَّنَـا َواْجَعْلنَا ُمْسـلَِمیِْن لَـَک َومِن ُذرِّ

ِحیُم﴾]بقره:۱۲۸[  اُب الرَّ َک أَنَت التَّـوَّ َمنَاِسـَکنَا َوتُـْب َعَلیْنَاۖ  إِنَـّ
ترجمـه: پـروردگارا! مـا را تسـلیم فرمـان خـود قـرار ده! و از 
دودمـان مـا، امتی کـه تسـلیم فرمانت باشـند، به وجـود آور! و 
طـرز عبادت مـان را بـه مـا نشـان ده و توبۀ مـا را بپذیـر، که تو 

توبه پذیـر و مهربانـی. 
خداونـد  درگاه  از  نیـز  خـدا  بـه  را  خویـش  تسـلیمی  آن هـا 
می طلبنـد و از خداونـد می خواهنـد تـا ذریّـه )نسـل( آن هـا را 
نیز مسـلمان گرداند. از سـویی  هـم، آن ها با رجـوع به خداوند، 
طـرز عبـادت و ادای مناسـِک خویـش را از خـدا می خواهند و 
تـا حسـِب هدایـِت الهی به اجرای آن مناسـک همـت بگمارند.

و  مسـیحیت  اسـالم،  سـه گانۀ  ادیـان  پیـروان  کـه  ابراهیـم 
یهودیـت بـه او ایمـان دارنـد، از زمـرۀ پیامبران اولوالعزم اسـت 
ابراهیـم می داننـد.  مّلـِت  و مسـلمان ها همـه خویشـتن را در 
بـه همین سـبب اسـت کـه در درودهـا همـواره از ابراهیـم یـاد 
می شـود و مسـلمان ها چنان کـه رحمـِت خداونـد را بـر پیامبـر 
گرامـی  اسـالم و اهـِل بیـت او می خواهنـد، بر ابراهیـم خلیل و 
آل او نیـز از درگاه الهـی رحمـِت اوتعالـی را به دعـا می طلبند.

قربانی حضرت اسماعیل
در رابطـه بـه این کـه ذبیـح اهلل چه کسـی بوده اسـت، اسـماعیل یـا اسـحاق، دو دیـدگاه وجود دارد. شـماری اسـماعیل را 
ذبیـح اهلل دانسـته اند و برخـی دیگـر نیـز بـه ذبیـح بـودِن اسـحاق گراییده انـد و هـر دو گـروه دالیلـی در ایـن زمینـه اقامه 
داشـته اند. اکثریـِت اهـل سـنت بـر ذبیـح بـودِن اسـماعیل تأکیـد دارنـد، در حالی که شـماری دیگـر، حضرِت اسـحاق را 
ذبیـح اهلل خوانده انـد. این کـه ذبیـح اهلل اسـماعیل باشـد یـا اسـحاق، اهمیـِت چشـم گیری نـدارد، بلکـه آن چـه بـا اهمیت تر 
اسـت، فـداکاری پـدر و فرزنـد در راه انجام فرمان الهی اسـت. وقتی حضرِت اسـماعیل به سـن رشـد و توانایی جسـمی 
الزم می رسـد، ابراهیـم  در خـواب مأمـور می شـود تـا فرزنـدش را قربانـی کنـد. ایـن خـواب چنـد بـار تکـرار می شـود 
و ابراهیـم خوابـش را بـا فرزنـدش در میـان می گـذارد و جویـای نظـر او می شـود. فرزنـدش بـدوِن کمتریـن تردیدی به 
آن چـه پـدر بـدان مأمور شـده اسـت، تـن درمی دهد و از صبـوری خودش بـرای اجرای فرمـان الهی اخبـار می کند. وقتی 
هـر دو، پـدر و پسـر بـه حکـِم خداوند تسـلیم می شـوند و ابراهیـم جبین فرزنـدش را به خـاک می نهد، خداوند ندا سـر 
می دهـد کـه ای ابراهیـم! تـو رویایـت را بـه واقعیّـت تبدیـل کـردی و بـا ایـن کار، راسـت کاری ات را ثابت سـاختی و ما 

این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیم]صافـات:۱0۲- ۱05[. 
وقتـی پـدر و پسـر از خانـه تـا قربانـگاه در حرکت انـد، شـیطان چندین بـار آن ها را وسوسـه می کند تا باشـد آن هـا را از 
انقیـاد در برابـِر فرمـان الهـی بـاز دارنـد؛ امـا آنـان در برابـِر هیچ وسوسـه یی نمی لغزنـد و اطاعت فرمـاِن الهـی را به بهای 
جـان خویـش ارج می نهنـد. وقتـی بـه قربانـگاه می رسـند، فرزنـدش از پـدرش می خواهـد دسـت و پایـش را ببنـدد تـا 
مبـادا عطوفـِت پـدری مانـِع اجـرای دسـتور الهی گـردد. خواسـِت دوم فرزنـد این اسـت که پیراهنش نیز کشـیده شـود، 
تـا پیراهـِن خونیـن او بیشـتر عواطـف مـادرش را برنیانگیزد و بـا دیدِن آن، زخم فراِق او ناسـورتر نشـود. به همین سـان، 
سـومین خواسـت فرزنـد ایـن اسـت کـه دمِ کارد تیـز و بّرنـده باشـد تا مبـادا کنـدی کارد باعث عـدم تحقق فرمـان الهی 

شود. 
وقتـی فرزنـد رو بـه زمیـن خوابانـده می شـود و پیرهـن او نیـز از تنش کشـیده شـده و ابراهیـم کارد را بر گلـوی او کش 
می کنـد، لبـۀ کارد برمی گـردد و گلـوی فرزنـِد دلبنـدش را نمی بُـرد. ابراهیـم بـاز هـم سـعی مـی ورزد امـا فرمـان الهـی 
چنانسـت کـه کارد گلـوی او را نبُـرد. همیـن اسـت کـه ذبیحـۀ کالنـی )گوسـفند( بـه او بخشـیده می شـود تـا بـه جـای 

فرزنـدش قربانـی کنـد و سـرانجام، ایـن قربانـی انجام می شـود. 
ابراهیـم و فرزنـِد او به صـورِت واقعـی تسلیم بودن شـان را در برابـِر فرمـاِن الهـی ثابـت کردنـد و خویشـتن را بـه قربانـی 
آمـاده سـاختند؛ امـا امـر بـه قربانـِی فرزند، ناشـی از ارادۀ اسـتعمالی خداوند بوده اسـت، نـه از ارادۀ جدی او. هـرگاه امر 
بـه قربانـی فرزنـد ناشـی از اراده ی جـّدی خداونـد می بـود، قطعًا ایـن قربانـی صـورت می گرفـت و کاردِ بُّرنده گی اش را 
از دسـت نمی دانـد؛ امـا چـون ارادۀ خداونـد بـرآن بـود تا میـزاِن تسـلیمی آن ها را بـه بوتۀ آزمایـش بگـذارد، کارد گلوی 

فرزنـِد ابراهیـم را نبّریـد و آن هـا بـا آماده گی شـان بـرای قربانـی، از ایـن آزمـوِن بزرگ خداونـد موفق بـه در آمدند.
همیـن بـود کـه خداونـد نـدا دردارد کـه ای ابراهیـم! تـو قطعـًا خوابـت را بـه حقیقـت پیوسـتی و راست کیشـی ات را 
به وضـوح نشـان دادی. ابراهیـم بـا ایـن کار، صداقـت بـه اعتقـادش را به خداونـد به صورت مجّسـم نشـان داد و خداوند 
نیـز ذکـر خیـر، یـا بـه تعبیر قرآن کریم »لسـاِن صدقـی« برای او در میان پسـینیان قـرار داد]مریـم: 50[  و این خـود پاداِش 

صداقتـی بـود کـه ابراهیم از خـودش نشـان داده بود.

ما و ابراهیم
بـا ایـن وصـف، قربانـی بـه عنوان سـنتی دینی- تاریخی تا هـزاران سـال در دِل تاریخ به پیـش می رود و یـادآورِ فداکاری 
عظیـم و استثنایی یی سـت کـه حضـرت ابراهیـم از خـودش نشـان داد. قربانـی را امـروز یکـی از شـعایِر دینی به حسـاب 
آورده انـد کـه ریشـه در تاریـِخ دیـن داری بشـر دارد و تـا ابراهیـم کـه پـدر ادیـان توحیـدی خوانده می شـود، پـی گرفته 
می شـود. نینیـان اسـمارت، بـرای هـر دینـی هفـت بُعـد ذکـر می کنـد: بُعـد شـعایری )عبـادی(، عقیدتـی )مسـایل نظری 
دیـن(، نقلـی و اسـطوره یی )بیـاِن یـک واقعیّـِت ماورایـی بـه صـورِت واقعه یی تاریخـی(، اخالقـی و حقوقـی، تجربی و 
عاطفـی )تجربه  هـای درونـی و حـوادث خاصـی کـه مومن از آن ها تفسـیر دینـی دارد(، اجتماعـی و نهادی )مانند کلیسـا، 
مسـجد و مؤسسـاِت خیریـه( و بُعـد مـادی )سـاختمان ها و آثـار هنـری کـه متدینـان می سـازند(. ابعـادِ هفت گانه یـی که 
اسـمارت از آن هـا یـاد کـرده اسـت، گاهی درهم تنیـده و تفکیک ناپذیرنـد. با این حسـاب، قربانی به عنوان یکی از شـعایر 

دینـی، و عبادتـی مالـی- بدنی سـت کـه بـا برانگیختـاری عواطف، فضایـل و عقیده مندی انسـان پیونـد دارد.
بـا دریـغ  کـه قربانی کـردن در عصـر ما فقط در ُفرم و شـعار منجمد شـده اسـت و مسـلمانی که دسـت به قربانـی می زند، 

از ابعـادِ اعتقـادی، تاریخـی، عاطفی و عبادی آن تهی سـت. 
در جامعـۀ مـا قربانـی نیـز همچـون بسـیاری از مناسـک 
شکلی سـت.  و  بـی روح  دیـن  دیگـِر  تعبّـدی  امـوراِت  و 
شـاید بـه همیـن سـبب اسـت کـه اجـرای چنین شـعایری 
اثـِر آن چنانـی نداشـته و مسـلمان هایی کـه هرسـاله دسـت 
بـه قربانـی در راه خـدا می زننـد، در تعهـد و باورشـان بـه 
خداونـد کمتریـن تجدیـد نظـری نکرده انـد و دسـت کم، 
ایـن رابطـه را مـوردِ بازنگـری و بازخوانـی قـرار نداده اند. 
ابراهیـم  امـروز یک بـار خـودش را در جایـگاه  مسـلمان ِ 
ندیـده و احسـاس نمی کنـد کـه قربانـی فرزند چـه آزمون 
طاقت فرسـایی اسـت. ایـن احسـاس زمانـی میّسـر اسـت 
کـه یـک فـرد خـودش را در جایـگاه ابراهیـم قـرار دهـد 
و آنـگاه میـزان تسـلیمی خـودش را بـه خـدا در تناسـب 
بـا میـزان تسـلیمی ابراهیـم و فرزنـدش بـه خداوند حدس 
بزنـد. وقتـی دیـن روِح اصلـی اش را از دسـت داد، امـورِ 
شـکلی و صـوری در آن تبـارزِ بیشـتری می یایـد و دیـن 
بـا تمامـی کلیّـت و گسـترده گی اش عمـاًل در حـّد یکـی 
از ابعـادِ آن، آن هـم بُعـد شـعایری، فـرو کاسـته می شـود. 
این جاسـت کـه شـعایِر دینـی از هـر بُعـِد دیگـری فربه تـر 
می گـردد و پوسـت بـر مغـز چربـی می کنـد و قشـر بـر 
هسـته مسـتولی می شـود. دین در محدودۀ شـکل و ظواهر 
تقلیـل می یابـد و درون مایـۀ اصلـی و پیشـینش را در عمل 

از دسـت می دهـد. 
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ب– جغرافیای سیاسی - اداری
عمومیات

کشـور هندوسـتان از عهـد شـاهجهان از قلعـۀ بسـت تـا 
قلعـۀ اودیسـۀ دکـن بـوده کـه هـزار و پانصد کـروه تخمین 
میگـردد. بنابـر اطـالع بـر کیفیـت ملـک و بنـد و بسـت و 
ضبـط و ربـط، ایـن سـواد اعظـم را بیسـت و دو صوبه قرار 
داده، بـه عهـدۀ سـرداری کـه نقشـۀ کار هفـت اقلیـم توانـد 
سـربهراه کـرد نمـوده. هـر صوبـه چندیـن سـرکار، و هـر 
سـرکار چندیـن شـهر، و هر شـهر چندین پرگنـه دارد. عدد 
پرگنـات چهـار هـزار و سـهصدو پنجاه اسـت. امـا صوبهها 
مسـتقرالخالفۀ  جهانآبـاد،  شـاه  دارالخالفـۀ  از:  عبارتانـد 
بـرار،  دولتآبـاد،  اجمیـر،  الهـور،  دارالسـلطنۀ  اکبرآبـاد، 
احمدآبـاد، خاندیش، اِلهآبـاد، بیهار، تلنگانه، ملتان، اودسـیه، 
کابـل، کشـمیر، تهتهه، صوبۀ بلـخ، صوبۀ قندهار، بدخشـان، 

بنگالـه، بگالنـه، و مالـوه. 
امـا جغرافیـای سیاسـی هندوسـتان بعـد از سـلطۀ بابـر بـر 
آن ملـک تـا یـورش نـادر افشـار بر آنجـا، همـواره در حال 
گسـترش و تغییـر بـوده، چنان کـه مطابق گـزارش ابوالفضل 
عالمی در سـال ۱00۳ هـ.ق )سـال چهلم سـلطنت اکبر(، در 
قلمـرو او دو هزار و هفتصد و سـی و هفـت قصبه، یک صد 
و پنـج سـرکار و دوازده صوبـه وجود داشـت. الهآباد، آگره، 
اََوده، اجمیـر، احمدآبـاد، بیهـار، بنگاله، دهلـی، کابل، الهور، 
ملتـان، و مالـوه. بـرار، خاندیـش و احمدنگر، پـس از آن به 
قلمـرو مغـول ملحـق گردیـد و عـدد صوبهجات بـه پانزده 

رسید.
در ایـن مختصـر مطابق نیـاز، صوبهها، سـرکارها، پرگنهها و 
قصبههـاِی مربـوط را بیـان میکنیـم. البته بر حسـب موضوِع 
مـورد بحـث، محـالت و مناطقـی را کـه بـه تاریـخ افغانان 
تعلـق میگیـرد و رویـدادی از آنجـا گزارش میشـود، بیشـتر 
مناطـق جنـوب هنـد  بـه  ازیـن رو طبعـًا  معرفـی میکنیـم، 

نمیپردازیم. 

صوبه جات از شرق به غرب 
و  اسـت  تـا گدهـی  بنـدر چاتگانـو  از  آن  بنـگال: طـوِل 
پهنـاِی آن از کـوه شـمالی تـا پایـان سـرکار نـدارن؛ شـرِق 
آن دریـای شـور و غـرِب آن صوبـۀ بیهار، شـمال و جنوِب 
آن کـوه اسـت. بنـگال دارای بیسـت ویک سـرکار اسـت؛ از 
جملـه لکهنوتـی، تانـده، فتح آبـاد، جنت آبـاد، سـلیمان آباد، 
بـگال، تاج پـور، پجـره، باریک آبـاد، سـارگاهو، شـریف آباد، 
چاتگانـو، گوراکهـات، نـدارن و غیـره. در مقاطـع مختلـف 
زمـان، تخـت گاه بنـگال در گـور، دهاکـه و لکهنوتـی بـوده 
اسـت. امـا لکهنوتـی در تواریـخ موخـره بـه بیهار پیوسـته، 
بـود.  باسـتانی کـه نخسـتین دارالملـک  و آن شهری سـت 
در  لکهنوتـی  قلعـۀ  نهـاد.  نـام  جنت آبـاد  آن  بـه  همایـون 

اسـتواری و حصانـت بی نظیـر اسـت. 
در تاریخ هـای بعـد کـه مرکـز بنـگال دهاکـه بوده، بـه توابع 
آن محـالت ذیـل نیـز افزوده شـده: حویلی، بهـدرک، کنگ، 

کلنـگ، راج محل.
بیهـار: طوِل بیهـار از گدهی تا بیهار، و عـرِض آن از ترهت 
تا شـمالی کوهسـار اسـت. ترهت از دیرباز دارالعلم و جامع 
فضیلـِت هنـدی اسـت؛ اکنـون از سـرکارهای صوبـۀ بیهـار 
اسـت. امـا دارالملک بیهارپتنه اسـت، که شهری سـت بزرگ 
بـر سـاحل دریـای گنـگا؛ معبـر مقـدِس اهـل هنود درسـی 
کروهـِی ایـن محـل بنـا یافتـه اسـت. رهتـاس قلعه یی سـت 
بـر فـراز کـوه آسمان سـا و دشـوارگذار مربوط ایـن والیت. 
سهسـرام از توابـع رهتـاس اسـت، و آن گورخانـۀ پـدران 
شـیرخان سـور. پرگنه های سهسـرام کـه عبارت انـد از تانده 
و خـواص پـور، از جانـب جمال خـان -حاکـم جونپـور در 
عهـِد سـکندر لـودی - بـه حسـن پـدر شـیرخان بـه رسـم 
جاگیـر داده شـده بـود. پتنـه در ۶۷ کروهـی جنـوب شـرق 
بنـارس در طـول البلـد ۱۱۹ درجـه و ۱۱.۱ دقیقـه، عـرض 

البلـد ۳۷ درجـه واقع اسـت.
 کالپـی از مواضـع مهـِم تاریخی این صوبه در سـاحل جمن 
واقـع اسـت. اکبرپـور از توابـع کالپـی اسـت. رود نربـده از 
بیهـار خیـزد، ولـی رو بـه جنـوب بـه سـوی دکـن سـرازیر 
می گـردد. مونیگـر از سـرکارهای بیهـار اسـت کـه در آن، 
از کنـار گنـگ تـا کـوه دیـواری کشـیده اند و آن را سـرحد 

می شـمارند. بنگالـه 
اکبرآبـاد یـا آگـره: حسـین خان افغـان در »تاریـخ افغانیه« 
نوشـته کـه آگـره دهـی بـود از توابـع پرگنـۀ بیانه؛ سـکندر 
لـودی در آن جـا شـهری مطبـوع طـرح انداخـت و آن را 
تختـگاهِ خـود سـاخته که آن حال به نام »اسـکندره« اشـتهار 
دارد. بعـد از او، سـلطان جالل الدیـن محمد اکبر پادشـاه آن 
را وسـط ممالـک تصـور فرمـوده، قلعه یـی محکم از سـنگ 
سـرخ، و شـهری به نام »اکبرآبـاد« به وسـعت و نزهِت تمام 
آبـاد گردانیـد. شـرق ایـن صوبـه پرگنـۀ گهاتم، جنـوب آن 

سـرکار چندیـری )مربـوط صوبۀ مالوه( اسـت. 
و امـا بیانـه در قدیـم شـهری بزرگ بـوده و اکنـون جز نامی 
نـدارد. سـیکری از توابـع بیانه اسـت که به مسـافت دوازده 
کـروه از اکبرآبـاد بـه سـمت جنـوب واقـع گردیـده. اکبـر 
پادشـاه بـا سـاختن عماراتـی در آن جـا، آن را بـه »فتح پـور 

سـیکری« مسـما گردانیـد. گفتـه می شـود که او این شـهر را 
به اشـارۀ شـیخ سـلیم اجمیری سـاخته اسـت. 

گوالیـار از توابـع اکبرآبـاد اسـت و آن شـهر مختصری سـت 
کـه قلعـۀ سـنگین داشـته کـه اکنـون فـرو ریختـه اسـت. 
انـد. قبـر »تـان  سـاکنان گوالیـار در نغمه پـردازی مشـهور 
سـین« - آوازخـوان معـروف عصـر اکبـر - قریب این شـهر 
غوث الدیـن  محمـد  شـیخ  زبدۀالعارفیـن  مقبـرۀ  متصـل   -
گوالیـاری - واقـع اسـت. مسـتوجبان سیاسـت را درون آن 
قلعـه نگـه می داشـتند. گوالیـار در طـول البلـد ۱۱4 درجـه 

۲۳.۱ دقیقـه، و در عـرض البلـد 5۶ درجـه واقـع اسـت.
متهـرا شهری سـت بـر سـاحل دریـای جمـن ، مشـتمل بـر 
بت خانـۀ عظیـم کـه دریـاِی مذکـور از آن می گـذرد. ایـن 
را  آن  اورنگ زیـب  بـوده،  منسـوب  رای  کیشـو  بـه  معبـد 

تخریـب نمـوده مسـجدی بـه جـای آن بنـا نهـاد.
صوبـۀ اََوده: هندیـان قدیـم آن را اجودهیـا می گفتنـد. طول 
آن از سـرکار کورکهپـور تـا پرگنـۀ بلگـرام افتـاده. بهرایـج، 
لکهنـو و خیرآباد از توابع آن اسـت. بلگرام به داشـتن شـعرا 
و اربـاب دانـش اشـتهار دارد. رودهـای گهگـر و سـرجو در 
یـک کروهـی شـهر اوده به هـم می پیوندنـد. رود سـرو از 
نزدیـک قصبـۀ اوده می گـذرد. شـهر لکهنـو در کنـار دریای 

گـودی واقـع گردیده.
صوبـۀ اِله آبـاد: میـان جمنـا و گنـگا افتـاده. از توابـع آن 
چنهـار،  بنـارس،  پـور،  غـازی  جونپـور،  چایـل،  حویلـی 
کالنجـر، کـورا، کـرا، مانـک پـور و غیـره اسـت. اله آبـاد را 
اله آبـاش خوانـد، و در عـرف آن را تربینـی  اکبـر پادشـاه 
گوینـد و آن بـه معنـای اتصـال سـه دریـای گنـگا، جمنـا و 
سرسـتی اسـت. اخیرالذکـر در اصل دو چشـمه اسـت که از 
درون قلعـۀ اله آبـاد می جوشـند. در داخل قلعه درختی سـت 
گشـن بیخ و کهن سـال کـه هنـدوان آن را مقـدس می داننـد. 
بنـارس را در قدیـم بارانسـی می خواندند. بارانسـی یعنی در 
میـان دو دریای »برنه« و »اسـی«. جامع فضالی مدرسـه یی-
 طلبه یـی، و علـم هنـد در این جاسـت. برهمنـان بـه قصـد 

تکمیـل آگاهـی بـه »بیـد« )دانـش مخصـوص هنـدوان( بـه 
می آینـد. این جـا 

چنهـار/ چنـار دژیسـت در پایان بنـارس که دریـای گنگا از 
پایـان آن می گـذرد. کالنجـر قلعه یـی اسـت بر کوهـی که از 
آن چشـمه ها برجوشـد. در جنگل های آن فیل بسـیار اسـت. 
جونپـور شـهر بزرگی سـت کـه سـلطان فیـروز آن را بـرای 
عـم خـود - سـلطان فخرالدین جونـا - آباد کرد. مـردم آن، 
گردن کـش و یاغـی بودنـد. قنـوج شهری سـت بـزرگ کـه 
تخـت گاه راجه هـا بـود؛ بر سـاحل گنـگا افتاده. بسـیاری از 
سـادات بخـاری از ایـام قدیـم در آن جـا سـاکن گردیده اند. 

مانک پـور تابـع پرگنـۀ بتهور سـرکار قنوج اسـت.
از  کـروه  دوازده  فاصلـۀ  بـه  فرخ آبـاد شهری سـت جدیـد 
قصبـۀ شـمن، آبـادی افاغنه اسـت. در حـدود پرگنـۀ بهوج، 
بابـر بـر لـب دریـای گنگ شـهری عظیـم بنـا نهـاد و آن را 
بـه فرخ آبـاد موسـوم سـاخت. او آبـادی دیگـری بـه نـام 

قایم گنـج را بـرای پسـرش بنـا نمـود.
اجمیـر: شهری سـت قدیم. پیوسـت آن قلعۀ بهتلی، سـاختۀ 
دو  دشـوارگذار.  کـوه  فـراز  بـر  یـادگاری  بهتلـی،  راجـه 
عمـارت پادشـاهی در آن جاسـت و زیـارت پرنـور خواجـه 
معین الدیـن چشـتی نیـز در آن جـا در دامـن کـوه - در کنار 

کـوالب جهالـره - واقـع گردیـده.
چتـور قلعه یـی اسـت مشـهور از اعمـال صوبـۀ اجمیـر کـه 
جالل الدیـن اکبـر آن را از قبضـۀ رانـا بیـرون آورد. طـول 
اجمیـر از انبـر تـا سـارکانیر، و عرضـش از شـهر اجمیـر تـا 
بانسـواره اسـت. شـرق این صوبه اکبرآباد )آگـره(، غرب آن 
دیبالپـور ملتـان، شـمال آن پرگنـات شـاه جهان آبـاد دهلـی، 
و جنـوب آن احمدآبـاد گجـرات واقع اسـت. سـرکارهایش 

رنتهبـور، جیتـور، جودبین پـور و ناگـور اسـت.
گجـرات: طول صوبـۀ گجـرات از برهان پور تا دوارکاسـی، 
جالـور،  آن  شـمال  دمـن؛  بنـدر  تـا  جالـور  از  آن  عـرض 
جنوبـش بنـدر دمـن و کهنبایـت اسـت. جانپانیـر کـه گزین 
دژی اسـت برنهـاده بـر کوهچه یـی کـه نیـم کـروه ارتفـاع 

دارد. سـورت از بنـادر مهـم گجـرات، و جونه گـده از قالع 
حصیـن دیـار هندوسـتان در گجـرات افتـاده. ایـن دژ را بار 

نخسـت سـلطان محمـود گجراتـی از هنـدوان گرفـت.
سـومنات مشـهور کـه پرستشـگاه قدیـم هنـدوان اسـت، در 
سـه کروهـی دریـای شـور در میـان دو دریـای سرسـتی و 
بـرن افتـاده اسـت. داراالمـارۀ قدیـم گجـرات شـهر پتـن یا 
اجودهـن قدیـم بود. اما سـلطان مظفرشـاه گجراتی در سـال 
۷۱۲ هجـری بنـای شـهر احمدآباد را در کنار رود سابرسـتی 
اسـالم نگر،  گجـرات؛  توابـع  دیگـر  از  انداخـت.  طـرح 
بـه  را  پتـن  بعـد،  دوره هـای  در  اسـت.  بهـروج  و  بـروده 
سـرکار دیبالپـور صوبـۀ ملتـان ملحـق سـاختند. مرقد شـیخ 
فریدالدیـن گنج شـکر در همین جاسـت. کهچـه در غـرب 
گجـرات اسـت کـه در غـرب آن سـند واقـع گردیـده. ایـن 

منطقـه از جنـگل انبـوه پوشـیده شـده اسـت.
صوبـۀ ملتـان: ملتان از شـهرهای باسـتانی اسـت و قلعه یی 
خشـتین دارد. زبـان مـردم آن، آمیخته یـی از زبان های الهور 
و سـند )پنجابـی- سـندی( اسـت. زیـارت شـیخ بهاءالدین 
زکریـا در این شـهر اسـت. در قصبۀ اوچ زیارت سـیدجالل 
می کنـد. آب چنـاب  نورافشـانی   - پـور سـید محمـود   -
میـان ملتـان و بلوچسـتان سـرحد اسـت. والیـت ملتـان در 
عهـد سـلطنت سـلطان عالءالدین ثانـی، از تصـرِف او به در 
رفتـه، بـه قـوم لنـکاه تعلـق یافتـه بـود. سلطان حسـین لنکاه 
فرمانـرواِی ملتـان در زمـان حکومـت خود، از کـرور کوت 
تـا مـان کوت را در جاگیر سـهراب و سـایر بلوچان - که از 
کـچ مکران نزد او رسـیده بودند - مقرر سـاخته بـود. اما در 
عهـد اکبـر پادشـاه راجـا تودرمل دیـوان اعلـی آن والیت را 
بر بلوچسـتان مسـلم داشـته، در میان خراسـان و هندوسـتان 
سـرحدی محکم مقرر سـاخته و در حدود دو کشـور سـّدی 
بـه اسـتحکام انداخت. طـول آن از فیروزپور تا سیوسـتان و 
عرضش از دیسـیلمیر تا سهرنداسـت، شـرق آن به سـهرند، 
شـمال آن بـه شـور، جنوبـش به اجمیـر، و غـرب آن به کچ 

مکران پیوسـت اسـت. 
در جنـوب ملتـان، قلعـۀ بهکر اسـت که اندکی باالتـر از آن، 
پنـچ دریـای پنجـاب یکتایـی گزیـده، در حواشـی آن قلعـه 
رسـیده دولخـت شـده، یـک حصـه از شـمال و دو حصه از 
جانـب جنـوْب قلعـه را دور می زنـد. میـان سـبی )سـیوی، 
سیوسـتان( و بهکر، دشـتی اسـت که سه ماه تابسـتان سموم 

دارد. 
والیـت تهتهـه: تهتهـه که قبـاًل برهمن آبـاد خوانده می شـد 
و در آن مقـر پادشـاهان هنـدو بـود، از توابـع ایـن صوبـه 
اسـت. جـای برهمن آبـاد را بعـداً ادپور گرفت. سـپس دبول 
تختـگاه شـد؛ امـا از اواخـر عهـد مغـول، تهتهـه و دبـول یا 
دیبـل داراالمـاره بـوده اسـت. طـول والیـت تهتهـه از بهکر 
تـا کـچ مکـران، عـرض آن از قصبـۀ »بدین« تا بنـدر الهری 
اسـت. شـرق آن گجـرات، غرب آن کـچ مکران، شـمال آن 
بهکـر و جنـوِب آن دریای شـور قـرار دارد. سـرکارهای آن 

تهتهـه، سیوسـتان، نصیرپـور و امرکوت اسـت.
تهتهـه در اقلیـم چهـارم واقـع بـوده و همسـایۀ صوبه هـای 
»مهـران«  تهتهـه  در  را  سـند  رود  اسـت.  الهـور  و  کابـل 

ننـد. می خوا
سیوسـتان در کنـار دریـای سـند واقـع شـده، کوالبـی در 
نزدیکـی آن بـه نـام »هنجور« قـرار دارد. از حـدود ملتان )از 
اچـه تاکـچ ( بـه جانـب شـمال، کوه هـای بلندی قـرار دارد 
کـه در آن جـا بلوچ هـا زنده گـی می کننـد. از جانـب جنوب 
)از اچـه تـا گجـرات( نیـز کوه هایی اسـت کـه در آن ها قوم 
بهتـی و راجپـوت سـکونت دارنـد. از بهکـر تـا نصیرپور و 
امرکـوت، مـردم سـومره و دیگـران مقیـم اند. تـردد در این 

منطقه، بیشـتر با کشـتی اسـت.  
صوبـۀ کشـمیر: شـهر کشـمیر نهایـت وسـعت دارد و آب 
بهـت )جهلـم( در میاِن او جاری سـت. بـر آن، از چوب های 
مسـتحکم و عمودهـای اعظـم، ده پل جهت عبـور مترّددین 
بسـته اند. از آن جملـه، چهـار پـل - کـه در میان شـهر واقع 
اسـتوار و هریـک کارنامه هـای روزگار  به غایـت   – اسـت 

است.
نوشـهره قصبـۀ حاکم نشـین و پرگنه یـی از مضافات کشـمیر 
اسـت کـه آبـادی یا نفـوس آن نظیر شـهر »بهنبر« اسـت. در 
خـارج نوشـهره حصـاری - بـه فرمـودۀ اکبـر پادشـاه - از 

سـنگ و مـاروج در کمال اسـتواری اسـاس نهاده اسـت. 
از الهـور بـه کشـمیر چهـارراه اسـت. یکی راه پگلی اسـت 
کـه سـی وپنج منـزل و یک صـد و پنجاه وچهار کروه اسـت؛ 
دوم راه چومـک کـه بیسـت ونه منـزل و یک صـد و دو کروه 
اسـت؛ سـوم راه پونـچ که بیست وسـه منـزل و نودونه کروه 
اسـت؛ چهـارم راه پیـر پنجابـی کـه هشـتاد کـروه و بیسـت 

منزل اسـت.
پگلـی از سـرکارهای صوبـۀ کشـمیر اسـت. رودهای سـند، 
بهـت و کشـن گنـگ از آن می گذرنـد. زبـان ایـن مـردم بـه 
زبـان مـردم هندوسـتان می مانـد، نـه به زبـان مردم کشـمیر، 
و نـه بـه زبـان زابلسـتان. طول والیـت کشـمیر از قنبرآباد تا 

دریـای کشـن گنگ اسـت.

      بخش دهــم



حکومــت پاکســتان اعــالم کــرده اســت کــه ایــن کشــور 
در گفت وگوهــای چندجانبــۀ صلــح بــا طالبــان همــکاری 

می کنــد.
ــه  ــی ب ــر بیانیه ی ــا نش ــتان ب ــۀ پاکس ــور خارج وزارت ام
ــن  ــۀ ای ــر خارج ــف، وزی ــد آص ــه محم ــل از خواج نق
کشــور نگاشــته اســت کــه کشــورش می خواهــد شــاهد 

ــد. ــتان باش ــات در افغانس ــح و ثب ــراری صل برق
در بیانیــۀ وزارت خارجۀ پاکســتان آمده اســت: "پاکســتان 
بــه ایفــای نقــش خــود در جهــت صلــح افغانســتان ادامــه 
ــف  ــای مختل ــی از راهکاره ــتان بخش ــد داد. پاکس خواه
دوجانبــه، ســه جانبه، چهارجانبــه و چندجانبــۀ صلــح 
ــا  ــن راهکاره ــه ای ــت ک ــد اس ــت و معتق ــتان اس افغانس
بایــد بــا حداکثــر ظرفیــت خــود بــرای صلــح افغانســتان 

بــه پیــش بــرود".
ایــن بیانیــه  درحالــی منتشــر می شــود کــه یــک روز پیــش 
محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی در 
ــل پاکســتان  ــان در کاب ــد قرب ســخنرانِی بعــد از نمــاز عی

ــرات  ــی مذاک ــا آماده گ ــت: "م ــرار داده گف را مخاطــب ق
ــتان در  ــا پاکس ــح ب ــم. صل ــی را داری ــۀ سیاس همه جانب
ــده  ــت ش ــه ثاب ــه هم ــد ب ــت، بای ــا اس ــی م ــدای مل اجن
باشــد کــه کســی ایــن کشــور را بــه زور مجبــور ســاخته 
نمی توانــد، امــا مــا در چــوکات منطــق و اســتدالل بــرای 

ــم". ــرده می توانی ــی ک ــه هــر اقدام ــت منطق ــن امنی تأمی
ــۀ وزارت  ــه بیانی ــش ب ــن، ارگ در واکن ــا ای ــان ب همزم
خارچــۀ پاکســتان گفتــه اســت، اگــر پاکســتان بــه 
ــا  ــد و ب ــه ده ــتی ادام ــای تروریس ــش از گروه ه حمایت
افغانســتان صلــح نکنــد، در کنــار این کــه روابــط دو 
کشــور بیشــتر از پیــش خــراب خواهــد شــد، فشــار های 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــالم آباد افزای ــر اس ــز ب ــی نی جهان

نجیــب آزاد، معــاون ســخنگوی ارگ بــه رســانه ها گفتــه 
اســت: اگــر پاکســتان بــا دولــت افغانســتان صلــح نکنــد 
ــتی  ــای تروریس ــت گروه ه ــه حمای ــتان ب ــر پاکس و اگ
ادامــه دهــد، نه تنهــا کــه روابــط  اش بــا افغانســتان خــراب 
ــز  ــی نی ــتر جهان ــار های بیش ــا فش ــه ب ــد، بلک ــد ش خواه

روبــه رو خواهــد گردیــد کــه در اســتراتژی جدیــد امریکا 
ــت. ــده اس ــی ش پیش بین

روابــط  مشــاور  قاســم یار،  اســماعیل  هم چنــان، 
ــر  ــت، اگ ــه اس ــح گفت ــی صل ــورای عال ــل در ش بین المل
پاکســتان بــه مذاکــرات سیاســی آمــاده شــود، ایــن 
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــا ص ــان دولت ه ــرات می مذاک

ــرات  ــن مذاک ــی ای ــت: "یعن ــزوده اس ــم یار اف ــای قاس آق
صلــح بیــن دو حکومــت خواهــد بــود کــه تنهــا حکومت 
افغانســتان مذاکــره را پیــش می برنــد، امــا اگــر گروه هــای 
مخالــف مســلح دولــت یــا طالبــان و یــا گروه هــای کــه 
بــا مــا در حــال جنــگ اســت، حاضــر بــه مذاکــره بــا مــا 
ــورای  ــه را ش ــن پروس ــری ای ــت رهب ــوند، آن وق می ش

عالــی صلــح بــه عهــده خواهــد داشــت".
ــد دارد کــه پاکســتان  ــح تأکی ــی صل مشــاور شــورای عال
اثرگــذاری و نظــارت دقیــق بــاالی گروه هــای تروریســتی 
دارد و از ایــن جهــت، می توانــد نقــش مؤثــری در 
گفت وگو هــای صلــح افغانســتان بــا طالبــان بــازی کنــد.

پرســش اساســِی کــه همــواره از ســوی آکاهــان سیاســی 
مطــرح شــده، ایــن اســت کــه آیــا اظهــارات تــازۀ 
ــت  ــته اس ــای گذش ــرار وعده ه ــتان تک ــت پاکس حکوم
ــتراتژی  ــالم اس ــی اع ــاً در پ ــالم آباد واقع ــه اس ــا این ک ی
ــگ و  ــال جن ــش را در قب ــده موقف ــاالت متح ــد ای جدی

ــت؟ ــر داده اس ــتان تغیی ــح افغانس صل
ــه  ــه دادن پناهــگاهِ امــن ب افغانســتان بارهــا پاکســتان را ب
ــا  ــرده اســت، ام ــم ک ــان مته ــت از آن ــیان و حمای شورش
اســالم آباد همــواره بــا رد ایــن اتهامــات گفتــه اســت کــه 
خــودش قربانــی مبــارزه بــا تروریســم بــوده و ادعــا کــرده 

کــه دشــمنانش در خــاک افغانســتان پنــاه گزیــده انــد.
ــد ترامــپ، رییس جمهــوری  ــراً دونال از ســویی هــم، اخی
ــر  ــتان در ام ــه پاکس ــازی دوگان ــاد از ب ــا انتق ــکا ب امری
ــا تروریســم اعــالم کــرد کــه واشــنگتن دیگــر  ــارزه ب مب
تحمــل پناهــگاه امــن هراس افگنــان در خــاک اســالم آباد 

ــدارد. را ن
هم چنــان، وزارت خارجــۀ امریــکا از تعلیــق کمــک 
ــتان  ــه پاکس ــور ب ــن کش ــری ای ــون دال ــی ۲55 میلی مال
ــرده  ــالم ک ــکا اع ــۀ امری ــر داده اســت. وزارت خارج خب
ــک   ــر کم ــون دال ــت ۲55 میلی ــنگتن پرداخ ــت: "واش اس
مالــی نظامــی بــه اســالم آباد را تــا زمانــی تعلیــق خواهــد 
کــرد کــه پاکســتان برضــد گروه هــای هراس افگــن 
درخــاک اش اقــدام الزم را انجــام دهــد و واشــنگتن 
ــای  ــه نگرانی ه ــن کشــور ب ــت ای شــاهد رســیده گی دول

ــد. ــکا باش امری
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گفت وگوهای چهارجانبۀ صلح 
از سر گرفته می شود

پوتین و مودی درباره اوضاع امنیتی 
افغانستان گفت و گو کردند

علمـای شیـعه و سنـی 
بر اتحـاد مـذاهب تأکیـد کـردند

قتل عام روهینگیا واکنش...
ــر نیروهــای  ــا ب  هــم آهنــگ شــده توســط شورشــیان روهینگی
امنیتــی در شــمال میانمــار، عملیــات ســرکوب نیروهــای میانمار 
ــه  ــرار ب ــه ف ــور ب ــتائی را مجب ــزاران روس ــت و ه را برانگیخ
ــه دیــش ســاخت. در ایــن زد و خوردهــا در میانمــار کــه  بنگل
ــن  ــد ت ــش از ص ــند، بی ــی باش ــی م ــش بودائ ــت جمعیت اکثری

ــد. کشــته شــده ان
ــت  ــال ۲0۱۲ در ایال ــورش در س ــک ش ــا ی ــی ب ــونت دین خش
رخینــه شــروع شــد. در نتیجــه آن افــراد زیــادی از روهینگیاهــا 
ــت  ــان از اقلی ــر ش ــه اکث ــن ک ــزار ت ــا ه ــده و ده ه ــته ش کش

ــدند. ــا ش ــد، بیج ــلمان بودن مس
خشــونت های اخیــر زمانــی شــروع شــد کــه ملیشــه های 
ــرده، ۱5  ــه ب ــس حمل ــاده پولی ــته های دورافت ــر پُس ــا ب روهینگی
ــس اردوی  ــد. ریی ــش زدن ــا را آت ــتند و قریه ه ــونل را کش پرس
میانمــار گفتــه اســت کــه از آن زمــان تــا حــاال 400 تــن کشــته 

ــد. ــا ان ــن آن هــا از اقلیــت روهینگی ــد کــه ۳۷0 ت شــده ان
نیروهــای امنیتــی میانمــار عملیــات »پاکســازی« را علیــه 
شورشــیان شــروع کــرده انــد، امــا بــه نظــر می رســد کــه تعــداد 
ــین  ــردان روستانش ــتن م ــل پیوس ــه دلی ــیان ب ــای شورش اعض

ــت. ــش اس ــال افزای ــا در ح روهینگی
ســازمان های حقــوق بشــری ایــن اتهــام را وارد کــرده انــد کــه 
ــای  ــن اوباش ه ــار و همچنی ــس و اردوی میانم ــای پولی نیروه
بودایــی در ایالــت رخینــه مرتکــب قتــل عــام روهینگیاهــا شــده 

انــد.
ــه حــدود  ــار ب ــان در میانم ــت ش ــه جمعی ــا ک ــه روهینگی جامع
یــک میلیــون نفــر می رســد، همــواره مــورد توهیــن قــرار دارد. 
ــه در میانمــار  ــد نســل اســت ک ــا چن ــد بســیاری از آ ن ه هرچن
ــی  ــه دیش ــران بنگل ــوان مهاج ــه عن ــا ب ــد، ام ــی می کنن زندگ

ــد. ــت« ان ــده و »بی دول ــته ش نگریس
انتقاد فزاینده از دارنده جایزه صلح نوبل

ــح  ــزه صل ــده جای ــوچی، دارن ــان س ــگ س ــان، آون ــن می در ای
نوبــل کــه فعــاَل در عمــل رهبــری میانمــار را بــه عهــده دارد، از 
ســوی مســلمان ها مــورد انتقــاد شــدید قــرار گرفتــه اســت کــه 

ــرد.  ــا را نمی گی ــت روهینگی ــه اقلی ــو خشــونت علی جل
از شــروع ایــن خشــونت ها در ۱0 روز گذشــته تــا حــاال خانــم 

ســوچی در ایــن رابطــه علنــَا اظهــار نظــر نکــرده اســت. 
ــه  ــل ک ــح نوب ــزه صل ــتانی جای ــده پاکس ــفزی، برن ــه یوس مالل
ــه  ــران هــدف گلول ــم دخت ــرای تعلی ــش ب ــل فعالیت های ــه دلی ب
طالبــان قــرار گرفتــه و زخمــی شــده بــود، روز دوشــنبه از خانــم 
ســوچی خواســت کــه در محکومیــت ایــن خشــونت ها ســخن 

ــد.  بگوی
جلوگیری از کمک رسانی

در بحبوحــه درگیری هــا میــان بودایی هــا و مســلمانان روهینجــا 
ــه  ــک ب ــال کم ــع ارس ــار مان ــت میانم ــن، دول ــت راخی در ایال
ــاع  ــه اوض ــرد ک ــالم ک ــد و اع ــه ش ــن منطق ــی از ای بخش های
ــل را  ــه اجــازه کمــک رســانی های ســازمان مل ــی در منطق امنیت

نمی دهــد.
ــال  ــنبه ارس ــار روز دوش ــت میانم ــن، دول ــزارش گاردی ــه گ ب
ــمالی  ــش ش ــه بخ ــل ب ــازمان مل ــتانه س ــای بشردوس کمک ه

ــرد. ــف ک ــور را متوق ــن کش ــرب ای ــن در غ ــتان راخی اس

افغانستان خشونت های میانمار را محکوم کرد
ــلمانان  ــه مس ــام مظلومان ــل ع ــه افغانســتان قت وزارت خارج
ــاظ  ــدترین الف ــه ش ــور را ب ــان آن کش ــط نظامی ــا توس روهینگی

ــد. ــی نمای ــوم م ــح و محک تقبی
وزارت امــور خارجــه افغانســتان در اعالمیه یــی گفــت: در 
ــی  ــاکر دولت ــری عس ــد بش ــیانه و ض ــالت وحش ــه حم حالیک
ــیار  ــه بس ــه گون ــور را ب ــلمانان آن کش ــه مس ــا علی ــور برم کش
شــدید محکــوم می  نمایــد، از ســازمان ملــل و نهادهــای حقــوق 
بشــری جهــان مــی خواهــد تــا نســل کشــی و قتــل عــام مــردم 
مســلمان و مظلــوم برمــا را بــه شــکل خــاص بررســی نمایــد.

ــاره  ــق درب ــرای تحقی ــار ب ــتان از میانم ــت پاکس درخواس
روهینجاهــا قتل عــام 

وزارت خارجــه پاکســتان در بیانیــه ای نگرانــی عمیــق خــود را 
ــن از  ــزاران ت ــی ه ــی و آوارگ ــلمانان روهینجای ــام مس از قتل ع

آنهــا ابــراز کــرد.
ــتارهای  ــالت کش ــه عام ــتار محاکم ــن خواس ــالم آباد همچنی اس
مســلمانان روهینجایــی و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای حفاظــت از 

حقــوق مســلمانان روهینجایــی شــد.
وزارت خارجــه پاکســتان همچنیــن گفــت، اســالم آباد بــا 
جامعــه جهانــی خصوصــا ســازمان همــکاری اســالمی در ایــن 

ــرد. ــد ک ــکاری خواه ــتا هم راس
ــار  ــی میانم ــای دولت ــای منتشــر شــده، نیروه ــر گزارش ه ــا ب بن
مســلمانان  غیرنظامیــان  علیــه  خشــونت ها  جدیــد  دور  در 
روهینجایــی اقدامــات فجیعــی انجــام داده انــد؛ از جملــه 

ــوزانده اند. ــده س ــا را زن ــا آنه ــده و ی ــر بری ــودکان را س ک
اقلیــت  ســکونت  محــل  کــه  میانمــار  راخیــن  ایالــت 
ــه خشــونت  ارتــش میانمــار شــده اســت.  روهینجاســت، صحن
پیــش از آنکــه اواخــر ســال گذشــته عملیــات نظامــی در راخیــن 
ــه  ــدف حمل ــلمانان را ه ــی مس ــان افراط ــود، بودایی ــرار ش برق
ــلمانان  ــرکوب مس ــش س ــس از ورود ارت ــد و پ ــرار می دادن ق

ــت. ــه یاف ادام

امنیتــی  اوضــاع  دربــارۀ  روســیه  رییس جمهــور  و  هنــد  نخســت وزیر 
کردنــد. گفت وگــو  افغانســتان 

نارنــدا مــودی نخســت وزیر هنــد و والدیمیــر پوتیــن رییــس  جمهــور 
ــرایط  ــاره ش ــد و درب ــدار کردن ــس« دی ــت »بریک ــیه نشس ــیه در حاش روس

امنیتــی افغانســتان گفت وگــو کردنــد.
راوش کومــار ســخنگوی وزارت خارجــه هنــد بــه خبرنــگاران گفــت: در این 
دیــدار دو طــرف دربــاره مســائل مختلــف در رابطــه بــا روابــط دوجانبه شــان 

ــد. ــو کردن گفت وگ
ســخنگوی وزارت خارجــه هنــد از جزئیــات گفت وگــوی پوتیــن و مــودی 

دربــاره افغانســتان چیــزی نگفــت.
افغانســتان  جملــه  از  منطقه یــی  مســایل  دربــاره  داشــت:  اظهــار  وی 

اســت. شــده  انجــام  پوتیــن  و  مــودی  بیــن  گفت وگوهایــی 
ــای  ــس دوم ــی مجل ــه  دفاع ــاون کمیت ــرا مع ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــتان را  ــم در افغانس ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــکا ب ــای امری ــیه تالش ه روس
ــی از افغانســتان  ــان امریکای ــه نظامی ــتار خــروج هم ــده و خواس ــاکام خوان ن

ــده اســت. ش
وی شــوتکین تاکیــد کــرد کــه خــروج همــه نظامیــان امریکایــی از افغانســتان 

موضــع رســمی دولــت روســیه اســت.
از ســوی دیگــر نیــز ســرگئی الورف وزیــر خارجــه روســیه ایــن اســتراتژی 

ــر اعــالم کــرد. ــد و آن را سیاســتی بیهــوده و بی تاثی ــار« خوان را »تاســف ب
ــکا در اعــالم اســتراتژی خــود نقــش  ــی اســت کــه رییس جمهــور امری گفتن
هنــد را در افغانســتان بســیار ســازنده دانســته و خواســتار نقــش بیشــتر ایــن 

کشــور در افغانســتان شــده اســت.
"احمدشاه مسعود 

 کـه روزنـه هـای امید را گشـود، جانمایۀ شـد 
بـرای حفـظ اسـتقالل کشـور، داعیـۀ گردیـد 
بـرای تـداوم راه و میراثـی مانـدگار در حافظـۀ 
ملـی نسـل امـروز مان، و اما مسـعود بـا عهدی 
کـه بـا خـدا، وطـن و مردم بسـته بود ایسـتاد و 
بـا قطـرات خون خـود حافظ اسـتقالل کشـور 

گردید.
امـروزه وقتـی سـخن از وفـاق ملـی می زنیـم، 
درسـی اسـت نه چندان دور از خاطـره هایمان 
کـه بایـد بـه نسـل جوان سـینه بـه سـینه انتقال 
اندیشـه هـای  و  اخـالق  از  پیـروی  بـا  یابـد. 
جهادگـران  معنـوی  جوهـرۀ  و  ملـی  قهرمـان 
راسـتین، ایـن روزهـا را بایـد بـا حفـظ روحیۀ 
معنویـت،  فضـای  یـک  در  شـهید،  ای  هفتـه 

تکریـم  دعـا،  و  درود  بـا  وحـدت،  آرامـش، 
و نیایـش و برقـراری پیونـد روحـی بـا شـهدا 
سـپری نمـود. روز هائـی کـه قطعـًا بـدور از 
دغدغـه های سیاسـی، کشـمکش و خشـونت، 
در یـک همصدائـی و همگرائـی، وفـاق ملـی 

مـان را تمثیـل نمایـد. 
از همۀ هموطنان آزاده و سـربلند و با احسـاس 
خویـش صمیمانـه تقاضـا داریـم تـا در فاصلـۀ 
یـک هفتـۀ که تـا آغاز هفتۀ شـهید باقیسـت، ما 
را از نظریـات مفیـد و سـودمند خویش بخاطر 
برگـزاری هرچـه بهتـر ایـن روز و ایـن هفتـه 

مسـتفید سازند.
با درود فراوان، برادر تان 

احمدولی مسعود 
رئیس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

عالمـان سـنی و شـیعه دیـروز 
در نشسـتی در کابـل بـر اتحـاد 
تأکیـد  مذاهـب  ایـن  پیـروان 
کردنـد. آنان می گوینـد، عالمان 
دیـن مسـؤول اند تـا اتحـاد بین 

مذاهـب را مسـتحکم کننـد.
می گوینـد،  عالمـان  ایـن 
هراس افگنـان در کشـور تالش 
می کنند تـا اتحاد مذاهـب را از 

بیـن ببرنـد.
عبـاس بصیـر، مشـاور رییـس 
جمهـور در امـور دینـی در این 
نشسـت می گویـد کـه عالمـان 

و  صلـح  تأمیـن  در  سـازنده یی  نقـش  دیـن 
امنیـت کشـور دارنـد. به گفتـۀ او، عالمـان دین 
نبایـد به دشـمنان اسـالم اجازه دهند کـه اتحاد 

مذاهـب را از بیـن ببرنـد.
مطالعـات  مرکـز  رییـس  امیـن،  عبدالباقـی 
نشسـت  ایـن  در  نیـز  افغانسـتان  راهبـردی 
اتحـاد  بـرای  بایـد  دیـن  عالمـان  می گویـد، 

مذاهـب تـالش کننـد و نگذارند دشـمنان میان 
بیاندازنـد. تفرقـه  مذاهـب، 

مذهبـی  مراکـز  بـر  داعـش  حمـالت  اخیـراً 
شـیعه یان در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت. 
در آخریـن مـورد نیروهـای ایـن گروه مسـجد 
امام زمـان در کابـل را هـدف حمله قـرار دادند. 
ایـن حملـه حـدود ۳0 کشـته و دسـت کم 50 

زخمـی برجـا گذاشـت.

روح اهلل بهزاد
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ورزش
لینا روزبه حیدری

در مراســم حــج و در عیــد قربــان، حاجیــان بــه 
غــور روی آخریــن خطابــۀ حضــرت محمــد ص 
می پردازنــد کــه در آن پیامبــر خطــاب بــه مــردم 
گفــت: هیــچ کــدام شــما بــر دیگــری برتــری نداریــد، نــه ســفید بر 
ســیاه و نــه ســیاه بــر ســفید؛ مگــر بــر پایــۀ ایمــان و تقــوا. ای کاش 
میلیون هــا مســلمانی کــه از کشــورهای تنــش زدۀ اســالمی کــه در آن 
ــا  ــر ظلم ه ــژادی و دیگ ــی ن ــی و برتری جوی ــض و بی عدالت تبعی
جریــان دارد، هــر ســال بــه حــج می رونــد، بــا ختــم مراســم حــج، 
ــاز  ــری ب ــلمان بهت ــن تر و مس ــر، روش ــر، عادل ت ــان های آگاه ت انس
ــر  ــالمی را بهت ــورهای اس ــوان کش ــه می ت ــا این گون ــد. تنه گردن
ســاخت. حضــرت محمــد)ص( خیلــی قبــل از جنبش هــای 
ــا انتخــاب  ــژادی را ب ــا نژادپرســتی در غــرب، تبعیــض ن ــارزه ب مب
ــف  ــرد؛ حی ــم ک ــلمان ها خت ــن اذان مس ــرای اولی ــی ب ــالل حبش ب
ــژادی  ــض ن ــرق تبعی ــان غ ــلمانان در کشورهای ش ــروز مس ــه ام ک
و زبانــی و کشــتار شــیعیان و دیگــر بی گناهــان و اعمالــی هســتند 
کــه اســالم بــرای زدایــش آن آمــده بود/اســت. بــه حــج می رویــد، 
ــب و روح و  ــق، قل ــواف و تعم ــه در ط ــید ک ــی بکوش ــد، ول بروی
فکرتــان را نیــز متحــول ســازید، برویــد، متحــول شــوید و انســان 
ــک  ــما و ی ــج ش ــان ح ــی می ــه تفاوت ــد، وگرن ــاز گردی ــری ب بهت
ــود  ــی وج ــی و تفریح ــل رهایش ــک مح ــه ی ــفر ب ــی و س رخصت

ــد داشــت! نخواه

ملک ستیز

بداخالقــی سیاســی، فرهنــگ نهادینــه شــدۀ 
افغانســتان در  قدرت منــدان 

ــد،  ــهر زنی ــر ش ــذری ب ــد گ ــای عی ــی در روزه وقت
می بینیــد کــه چگونــه قدرت مــداران در شــهر گشــت وگذار 
می کننــد. آنــان بــرای رفتــِن عیــدی بــه خانه هــای هم دیگــر 
ــراوان و  ــد. موترهــای قشــنگ و محافظــاِن ف ــت ســختی دارن رقاب
ــان در شــهری  ــاد، نشــان گِر قــدرِت بیش تــر اســت. آن ســرعت زی
ــه، مکتــب و خانه هایــش  ــان، مســجد، تکیه خان کــه خــون در خیاب
جــاری اســت؛ بــا لباس هــای آراســته بــه هم دیگــر عیــدی 
ــر  ــه در براب ــی ک ــد محافظان ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــا ب ــد. آی می دهن
خــون خــود از زنده گــی آن هــا حفاظــت می کننــد، بــه ســان آنــان 
ــا و  ــون صده ــن اکن ــد. همی ــد دارن ــواده و عی انســان هســتند، خان
حتــا بــه قــول یکــی از نهادهــای نظارتــی، هــزاران ســرباز مشــغول 
محافظــت ایــن »رهبــران« قــدرت هســتند. شــرایط امنیتــی در شــهر 
ــر  ــک موت ــا ی ــران« ب ــن »رهب ــه ای ــه ک ــکل گرفت ــی ش ــه گونه ی ب
زرهــی، یــک موتــر هــم کار و دو محافــظ مســلح می تواننــد خــود 
ــات  ــردی نج ــد ف ــا تهدی ــری و ی ــرور، گروگان گی ــر ت را از خط
ــن فرصــت  ــی در اطــراف شــهر ای ــرا کمربندهــای امنیت ــد؛ زی دهن
ــا  ــا ب ــا این ه ــت. ام ــه اس ــای گرفت ــد زی ــا ح ــتان ت را از تروریس
داشــتن ده هــا محافــظ جلــو انتحــار را نمی تواننــد گیرنــد و اخالقــًا 
ــام در  ــا ش ــام ت ــهر از ب ــن ش ــاه ای ــندۀ بی گن ــا باش ــی میلیون ه وقت
ــه  ــی نســبت ب ــران چــه ارجحیت ــن رهب ــرگ هســتند، ای ــد م تهدی
ــروه کالن  ــن گ ــرای ای ــه ب ــی ک ــد منابع ــد؟ تصــور کنی ــان دارن آن
ــرای  ــع کالن ب ــن مناب ــرا ای ــت؟ چ ــدر اس ــود، چق ــژه می ش وی
ــتفاده  ــد اس ــنگر می جنگن ــه در س ــربازانی ک ــت س ــود وضعی بهب
آقایــان وقتــی از جاده هــا عبــور می کننــد،  ایــن  نمی شــود؟ 
انــگار قیامتــی بــر پــا می شــود. بی خبــر از این کــه در ایــن 
ــر حــق دارد از  ــی و مریضــی نی ــا پیرزن ــرد ی ــی، پیرم جــاده کودک
ــزی کــه استخوان ســوز اســت،  ــد و در نهایــت، چی آن اســتفاده کن
ــه گونه یــی تربیــت می کننــد کــه  ایــن اینــان، محافظــان خــود را ب
شــهروندان را در جاده هــا بــرای رعایــت قوانیــن و یــا نــا فرمانــی 
ــای  ــن کار انته ــد. ای ــوب  کنن ــا لت وک ــن و حت ــان توهی در برابرش
ــی  ــه نمایــش می گــذارد. دولت ــا را ب ــی سیاســی جامعــۀ م بداخالق
ــران خــود را انســانی  ــران و مدی ــد اخــالق سیاســی رهب ــه نتوان ک

ــت. ــت داده اس ــی اش را از دس ــروعیت مردم ــازد، مش س

شفیق اهلل شفیق

تصاویــری کــه در طــی چنــد روز از ســتم مذهبــی و 
دینــی بوداییــان در کشــور میانمــار بــه دســت نشــر ســپرده 
می شــوند، در کنــار این کــه قلــب هــر انســان را جریحــه دار 
ــرای کشــورهای چــون افغانســتان، یــک پیــام بــزرگ دارد و  می ســازد، ب
ــن زدن  ــی و دام ــی و مذهب ــای قوم ــش تنش ه ــه افزای ــت ک ــن اس آن ای
ــه فاجعــۀ نسل کشــی میانمــار  ــز ب ــا را نی ــی، کشــور م ــات قوم ــه تعصب ب

ــد ســاخت. مواجــه خواهن
بنابــر ایــن، بایــد از کشــتارهای بی رحمانــۀ انســان ها درس بگیریــم و در 
ــا  ــد از م ــم کــه هــم خداون ــردار زنده گــی کنی ــر و ب ــار هم دیگــر، براب کن
راضــی باشــد و هــم ســبب آغــاز فاجعــۀ نشــویم کــه آغــازش در دســت 
ــۀ  ــای انتقام جویان ــت جنگ ه ــه دس ــش ب ــا و پیامدهای ــد و انته ــا باش م

زبانــی، قومــی و مذهبــی.

بهادرزاده، 
حریف آسترالیایی اش را شکست داد

تیم فوتبال ۱4 سال کشور به مرحلۀ 
نهایی جام سوبروتو راه یافت

فیـسبـوک نـــامــه

 ،»MMA« ــا ــط ی ــی مختل ــای رزم ــکار رقابت ه ــادرزاده، ورزش ــیر به س
ــده شــد. ــترالیایی اش را برن ــف آس ــا حری ــت ب رقاب

ــۀ  ــک ضرب ــا ی ــدان دوم ب ــاله را در می ــِن ۲5 س ــادرزاده، راب ویلکینس به
ــن  ــس از آن ای ــن زد. پ ــه زمی ــرد و ب ــه ک ــراد، بی موازن ــدۀ گ غافل گیرکنن
ورزشــکار افغانســتانی بــا اســتفاده از فرصــت، ویلکینســن را نگذاشــت کــه 
ــت هایش،  ــر مش ــهمگین و متوات ــالت س ــا حم ــتد و او را ب ــا بایس روی پ

ضربــۀ فنــی یــا »نــاک اوت« کــرد.
ویکلینســن در رونــد اول بــازی، کارکرده گــی خوبــی از خــود بــه نمایــش 
ــد  ــا در رون ــرد؛ ام ــر ک ــه غافل گی ــد مرحل ــادرزاده را در چن گذاشــت و به
ثانیــه، مشــت غافل گیرکننــدۀ  دوم، پــس از گذشــت ۳ دقیقــه و ۱0 

ــرد. ــت منصــرف ک ــۀ رقاب ــادرزاده، ویکلینســن را از ادام به
ــر دوش  ــتان را ب ــرق افغانس ــه بی ــی ک ــت در حال ــس از رقاب ــادرزاده پ به
کشــیده بــود، در مصاحبه یــی بــه تماشــاچیان گفــت: "ببخشــید اگــر دیرتــر 
حریفــم را نــاک اوت کــردم، امــا بــه بهتریــن وجــه بــه پیــروزی رســیدم".
ــه  ــی آمیخت ــای رزم ــای رقابت ه ــه در رینگ ه ــه همیش ــادرزاده ک ــیر به س
ــت:  ــش گف ــه هواداران ــد، ب ــابقه می کن ــتان مس ــی از افغانس ــه نماینده گ ب
"باوجــودی کــه مــن بــه نماینده گــی از افغانســتان در ایــن رینــگ مســابقه 
ــه شــما هــم تعلــق می گیــرد؛ چــرا کــه  کــردم، امــا نتیجــۀ ایــن رقابــت ب

شــما را هــم دوســت دارم."
ــته  ــال گذش ــار س ــه در چه ــت ک ــی گف ــای رزم ــکار رقابت ه ــن ورزش ای
ــتر  ــود بیش ــته ب ــود، نتوانس ــش ب ــد حال ــه عای ــی« ک ــر »مصدومیت ــه خاط ب
ــدان  ــه می ــتر" ب ــی بیش ــا "آماده گ ــون ب ــا اکن ــد، ام ــور یاب ــگ حض در رین

برگشــته اســت.
ســیر بهــادرزاده بــه هوادارانــش در افغانســتان بــه زبــان فارســی عیــد قربــان 
را تبریکــی داد و گفــت کــه بــه زودی بــه افغانســتان بــر می گــردد و "ایــن 

پیــروزی" را یکجــا بــا مــردم تجلیــل می کنــد.
بهــادرزاده کــه تــا کنــون ۳0 رقابــِت رزمــی مختلــط را انجــام داده اســت؛ 
ــه اســت و  ــار رقابــت را باخت ــاک اوت کــرده، ۶ ب ــار حریفانــش را ن ۲۳ ب
ــار هــم نتیجــۀ رقابــت مســاوی شــده اســت. راب ویلکینســن، در  یــک ب
ــا ســیر بهــادرزاده، جمعــًا ۱۲ رقابــت  وزن متوســط، پیــش از رویارویــی ب
ــار هــم طعــم شکســت را چشــیده  ــده شــده و ۱ ب ــار برن کــرده کــه ۱۱ ب

اســت.
ــاد  ــه زی ــر توج ــن اواخ ــا MMA، در ای ــط ی ــی مختل ــای رزم رقابت ه
ــارج  ــل و خ ــی را در داخ ــای رزم ــدان ورزش ه ــاچیان و عالقه من تماش
افغانســتان بــه خــود جلــب کــرده و ســبب شــده تــا تعــدادی از جوانــان و 

ــد. ــا رو آورن ــن رقابت ه ــی ای ــوزش حرفه ی ــه آم ــان ب نوجوان

ملی پوشــان چهــارده ســال فوتبــال کشــور بــه مرحلــۀ نهایــی جــام 
ســوبروتو راه یافتــه و قــرار اســت چهارشــنبۀ هفتــه روان بــا تیــم چاندیگــر 

ــد. ــت کنن ــتان، رقاب هندوس
تیــم فوتبــال ۱4 ســال کشــور صبــح دیــروز در مقابــل تیــم میــزاورام هنــد 
ــد. در  ــال ش ــول دنب ــدون گ ــه ۱۲0 ب ــا دقیق ــازی ت ــت و ب ــدان رف ــه می ب
ــم  ــی، تی ــات پنالت ــور در ضرب ــان کش ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل ــت تی نهای
ــن  ــی ای ــۀ نهای ــه مرحل ــا نتیجــۀ 4-5 شکســت داد و ب ــد را ب ــزورام هن می

جــام صعــود کــرد.
در دوره رقابت هــای ســال گذشــته ایــن تورنمنــت، تیــم فوتبــال چهــارده 
ــی  ــات پنالت ــا در ضرب ــت، ام ــی راه یاف ــۀ نهای ــه مرحل ــور ب ــال کش س
ــم از  ــا، ۳۲ تی ــن رقابت ه ــورد. در ای ــت خ ــگالدش شکس ــم بن ــل تی مقاب
ــد  ــی هن ــه میزبان ــگالدش ب ــد و بن ــریالنکا، هن ــتان، س ــورهای افغانس کش

اشــتراک داشــته اند.

شکست تندیس آزادی

ــتۀ »آلکســیس  ــناخته« نوش ــود ناش ــان موج ــاِب »انس ــم کت ــاید اس ش
کارل« را شــنیده یــا شــاید آن را خوانــده باشــید. حقیقــت هــم همیــن 
اســت کــه در بیــن همــه موجــودات عالــم، انســان پیچیده تریــن رفتــار 
و ناشــناخته ترین کــردار را دارد. انســان بســته یی از رفتارهــای متضــاد 
اســت کــه بــا دیــدن یــک تصویــر نمی شــود او را شــناخت، بلکــه از 
جــان داری بــه نــام انســان بایــد فیلــم گرفــت و بارهــا و بارهــا کــردار 
آدمــی را بــه تماشــا نشســت تــا دربــارۀ او بــه درســتی قضــاوت کــرد. 
اگــر اهــل خبــر و دنیــای سیاســت باشــید، حتمــًا اســم خانــم »آنــگ 
ســان ســوچی« را شــنیده ایــد. او رهبــر آزادی خواهــان و نمــاد 
دموکراســی در میانمــار یــا برمــه اســت. خانــم ســوچی، خــود تلخــی 
ــی  ــر خانه گ ــدان و حص ــه زن ــه دو ده ــک ب ــیده و نزدی ــا را چش دنی
ــی اش  ــا همســر بریتانیای ــا اجــازه نیافــت ب ــده اســت. او حت را گذران
ــه دلیــل بیمــاری ســرطان درگذشــت، وداع کنــد. او هم چنیــن  کــه ب
در مــدت حصــر خانه گــی حتــا اجــازۀ دیــدار بــا فرزندانــش را نیــز 
نداشــت. بــه دلیــل ایــن جفایــی کــه بــه خانــم ســوچی شــده بــود، 
برخــی بــا گرفتــن یــک تصویــر از زنده گــی او، وامصیبتــا ســر دادنــد 
ــن  ــت. همی ــا اس ــن زن دنی ــوچی مظلوم تری ــه س ــد ک ــاد زدن و فری
ــوق  ــای حق ــه برخــی نهاده ــد ک ــبب ش ــی از ســوچی س مظلوم نمای
بشــری نیــز تحــت تأثیــر واویــالی عده یــی قــرار گیرنــد و او را بــه 
ــد. همیــن شــهرت  ــوان نمــاد مظلومیــت و اســتقامت معرفــی کنن عن
ــزۀ  ــدۀ جای ــر، برن ــوچی در دوران حص ــه س ــد ک ــب ش کاذب موج

»صلــح نوبــل« شــود.
رســانه های غربــی در تمــام ســال هایی کــه ســوچی در حصــر 
خانه گــی بــود، چنــان از ایــن خانــم بزرگ نمایــی کردنــد کــه 
ــوم و  ــم مظل ــک خان ــًا ی ــه او واقع ــد ک ــودآگاه پذیرفتن ــی ناخ عده ی
ــه  ــل از این ک ــا غاف ــت؛ ام ــر اس ــوق بش ــع حق ــال، مداف ــن ح در عی
ــت مدارِ  ــک سیاس ــه ی ــر، بلک ــوق بش ــع حق ــک مداف ــه ی ــوچی، ن س
ــی را  ــده اش، جامعــۀ جهان ــار پیچی ــه رفت ــرک و ماهــری اســت ک زی

ــب داد.  ــه فری دو ده
ــد  ــت ش ــای سیاس ــال ۱۹۹0 وارد دنی ــار در س ــتین ب ــوچی نخس س
ــان  ــه در زم ــرد. او ک ــرکت ک ــار ش ــی میانم ــات پارلمان و در انتخاب
ــروز  ــر پی ــرد، در ظاه ــر می ب ــه س ــی ب ــر خانه گ ــات در حص انتخاب
ــالم  ــل اع ــات را باط ــار، انتخاب ــان میانم ــا نظامی ــد، ام ــات ش انتخاب
کردنــد و ســوچی هم چنــان در حصــر باقــی مانــد. حصــر خانه گــی 
ایــن خانــم تــا ســال ۲0۱0 طــول کشــید، امــا پــس از ایــن ســال، بــه 
ــای  ــت و فعالیت ه ــاع بازگش ــه اجتم ــی ب ــر سیاس ــک رهب ــوان ی عن
سیاســی خــود را در چارچــوب حــزب »اتحادیــۀ ملــی بــرای 
ــری  ــی سراس ــات پارلمان ــوچی در انتخاب ــه داد. س ــی« ادام دموکراس
ــس از آنکــه ســوچی  ــده شــد. پ ــت و برن ــِل ۲0۱۲ حضــور یاف اپری
ــن فراکســیون  ــت، حــزب او صاحــب بزرگ تری ــان راه یاف ــه پارلم ب

ــد. ــی گردی پارلمان
ســوچی در حــال حاضــر رهبــر اکثریــت حاکــم در میانمــار محســوب 
ــع  ــوان شــخصیت اپوزیســیون و مداف ــه عن ــه ب ــون ن می شــود. او اکن
ــر پشــت پردۀ ســناریوی کشــتار  ــه حیــث مدی حقــوق بشــر، بلکــه ب
ــه داد  ــر ن ــوچی دیگ ــود. س ــناخته می ش ــار ش ــلمانان در میانم مس
ــه  ــد؛ بلک ــاع می کن ــان دف ــه از مظلوم ــد و ن ــر می زن ــوق بش از حق
ــته و آن را  ــرپوش گذاش ــه س ــلمانان در برم ــتار مس ــر کش ــواره ب هم
یــک موضــوع خیلــی عــادی و پیــش پــا افتــاده می دانــد. در صــورت 
خوش بینانــه، ســوچی در برابــر کشــتار مســلمانان بــه دســت 
بوداییــان ســکوت اختیــار کــرده، امــا حالــت بدبینانــه آن اســت کــه 
ــر  ــه خاط ــوچی ب ــت. س ــار اس ــی در میانم ــران فعل ــدۀ بح او گردانن
ــه  ــی، از هرگون ــان افراط ــاری و بودایی ــای میانم ــۀ جنرال ه مالحظ
اقــدام بــرای جلوگیــری نسل کشــی مســلمانان در میانمــار خــودداری 
کــرده اســت. او اکنــون بــه نمــادی از قســاوت قلــب شــهرت 
ــم« و  ــاری »سادیس ــه بیم ــدان، او را ب ــر و زن ــه دورۀ حص ــه ک یافت
»دیگــرآزای« دچــار کــرده اســت. ایــن خانــم میانمــاری کــه زمانــی 
ــک  ــد، نزدی ــناخته می ش ــت ش ــس آزادی و مظلومی ــوان تندی ــه عن ب
ــت داده و  ــود را از دس ــی خ ــادل روح ــه تع ــت ک ــال اس ــه 5 س ب
رفتارهــای غیرمتعــارف اجتماعــی از او ســر می زنــد. از دیــدگاه 
ــم  ــت خان ــس قداس ــه تندی ــت ک ــر، سال هاس ــوق بش ــان حق مدافع
ــل را  ــح نوب ــزۀ صل ــتن جای ــت داش ــر لیاق ــته و دیگ ــوچی شکس س
نــدارد، امــا هنــوز کشــورهای غربــی چــون امریــکا او را بــه عنــوان 
نمــاد آزادی می شناســند. همــان آزادی کــه فقــط بــرای امریــکا قابــل 
تمجیــد بــوده، امــا بــرای ســازمان های مســتقل حقــوق بشــری، فاقــد 

ــار اســت. اعتب

 محمد مرادی
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کتــاِب حکمتیــار و مســعود در آزمــون برد 
و باخــت و یــا ۱4 روز حســاس در تاریــخ 
معاصــر افغانســتان، عنــوان یادداشــت های 
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــادل بترج ــفر ع س
ــردان  ــی برگ ــه فارس ــادف ب ــد ه عبداالح

شــده اســت.
ایــن کتــاب در ۲54 بــرگ و هــزار نســخه 
ــه  ــل ب از نشــانی انتشــارات ســعید در کاب

نشــر رســیده اســت.
کتــاب حکمتیــار و مســعود را عصمــت اهلل 
احــراری برگ آرایــی کــرده و طــرح جلــد 
بــر آن ریختــه و ایــن کتــاب بــه روح 
ــدان  ــی از مجاه ــماعیل، یک ــد اس مالمحم
مخلــص و فــداکار افغانســتان اهــدا شــده 

اســت.
ــادل  ــاب، شــیخ ع ــل از مترجــم کت ــه نق ب
بترجــی یکــی از چهره هــای برجســتۀ 
جهــاد  صحنــۀ  در  کــه  بــود  عــرب 
افغانســتان حضــور یافــت و برخــالف 
و  خاطــرات  همتایانــش،  از  بســیاری 
ــتان را  ــه افغانس ــش ب ــت های آمدن یادداش

ــرد. ــر ک منتش
ــه،  ــت لحظه به لحظ ــی در روای ــای بترج آق
ــتان  ــخ افغانس ــاس تاری ــای حس صحنه ه
ــیده و  ــر کش ــه تصوی ــاب ب ــن کت را در ای
آقــای هــادف بــا نثــر زیبــا و پیراســته آن را 

بــه فارســی برگــردان کــرده اســت.
ــۀ  ــاس ترین مرحل ــی در حس ــای بترج آق
آســتانۀ  در  یعنــی  افغانســتان  تاریــخ 
پیــروزی مجاهــدان و فتــح کابــل وارد 
بیشــتر  مــدت  در  و  شــده  افغانســتان 
از یــک هفتــه را در مرکــز فرماندهــی 
ــرخاب  ــۀ س ــار در منطق ــن حکمتی گلبدی

والیــت لوگــر ســپری کــرده اســت.
عبدالحــد هــادف در »پیش گفتــار مترجــم« 
ــن  ــردان ای ــت برگ ــه اهمی ــد ب و در پیون
ــاب  ــن کت ــت ای ــد: اهمی ــاب می نویس کت

ــی  ــه روایت ــدا اســت ک ــا پی ــتر از آنج بیش
حســاس ترین  در  حکمتیــار  اتــاق  از 
روزهــای تاریــخ معاصــر افغانســتان و 
حکایتــی از پشــت صحنه هــای دراماتیــک 
ــت. ــده اس ــت ش ــه در آن روای آن مرحل

ــت های  ــلۀ یادداش ــی در سلس ــای بترج آق
ــاوت  ــرۀ متف ــاب، چه ــن کت ــود در ای خ
از شــهید احمدشــاه  تــازۀ  و شــناخِت 
ــن شــناخت  ــه مــی دارد. او ای مســعود ارای
را از دوردســت ها و بــه عنــوان یــک غیــر 

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــتانی ب افغانس
آقــای  عملکردهــای  بترجــی  آقــای 
حکمتیــار و قهرمــان ملــی افغانســتان را بــا 
ــره زده  ــاد گ ــارزه و جه ــای مب واقعیت ه
ــن نتیجــه رســیده کــه  ــه ای و در نهایــت ب
ــادار  ــرزمین خــود وف ــه س چــه کســانی ب
بــوده؟ بــه چــه شــیوه هایی از آرمــاِن 
دفــاع  مردم گرایــی  و  آزادی خواهــی 
کــرده؟ و چــه کســانی عمــال بیگانــه 
بــوده و دســتور اســتخبارات دشــمن آنــان 
ــه حرکت هــای خــالف موازیــن  وادار ب

ــت؟ ــرده اس ــانی ک ــالمی و انس اس
خواننــده در پشــت صحنه هــای دراماتیــک 
ایــن کتــاب می یابــد کــه چهره یــی در 
ــازمان  ــا اعضــای برجســتۀ س هم ســویی ب
تــا  می کشــود  پاکســتان  اســتخباراتی 
ــگ  ــود آهن ــت آن خ ــه دول ــهری را ک ش
ــه  ــا گفت ــر داده و باره ــدن س ــلیم ش تس
را  حکومــت  می خواهــد  کــه  اســت 
تســلیم بدهــد، از بهــر فــرو نشــاندن 
ــون  ــاک و خ ــه خ ــزی ب ــش خون ری عط
ــن  ــم از ریخت ــی ه ــچ بیم ــاند و هی بکش

ــدارد.  ــهر ن ــن ش ــهروندان ای ــون ش خ
بــه بــاور مترجــِم کتــاِب حکمتیــار و 
ــان  ــا از زب ــوع روایت ه ــن ن ــعود: ای مس
ــی  ــت خاص ــم نکه ــومی ه ــای س طرف ه
دارد و هــم حکــم این کــه گفتــه انــد 

»خوش تــر آن باشــد کــه ســر دلبــران، 
گفتــه آیــد در حدیــث دیگــران« بــه 

می افزایــد.  آن  اهمیــت 
ــۀ  ــا روحی ــاب را ب ــا آنکــه نویســنده، کت ب

طــرف داری از گلبدیــن حکمتیــار نوشــته، 
امــا در روایــت حقایــق عینــی و تاریخــی 
و  گرفتــه  کار  الزم  امانــت  و  دقــت  از 
اصلــی  شــیرازۀ  کــه  گفــت  می شــود 

ــز  ــار و مســعود نی ــاب حکمتی ــت کت اهمی
ــت. ــه اس ــر نهفت ــن ام در همی

ــار  ــاِب حکمتی از ســویی هــم، مترجــم کت
ــخ  ــه از تاری ــی ک ــا آگاهی ی ــعود ب و مس
بــه  پاورقی هــا  در  داشــته،  افغانســتان 
ــای  ــت صحنه ه ــا و پش ــنِی روایت ه روش
ــده را از  ــه و خوانن ــده پرداخت ــت ش روای

ــت. ــاخته اس ــان آگاه س ــای پنه پهلوه
ــوع  ــعود در مجم ــار و مس ــاب حکمتی کت
ــم  ــی و ضمای ــش اصل ــکل از دو بخ متش
ــه  ــی آن ب ــش اصل ــه در بخ ــد ک می باش
ــارده روز  ــل حــوادث چه ــت و تحلی روای
ــم آن،  ــش ضمای ــه و در بخ ــفر پرداخت س
گفت وگــوی  و  مصاحبــه  چنــد  متــن 
ــی  ــت مخابره ی ــه شــمول صحب تاریخــی ب
قهرمــان ملــی کشــور بــا گلبدیــن حکمتیار 

ــت. ــرده اس را درج ک
کتــاِب  مترجــم  هــادف،  عبداالحــد 
ــۀ  ــر ده ــد اواخ ــار و مســعود متول حکمتی
پنجشــیر  والیــت  در  میــالدی  هفتــاد 
اســت. درس هــای ثانــوی خــود را در 
علــوم دینــی بــه ســر رســانده و لیســانس 
ادبیــات عربــی و مطالعــات اســالمی دارد و 
در دورۀ کارشناســی ارشــد، علــوم سیاســی 
خوانــده و حــاال بــه عنــوان معــاون ســفیر 
وظیفــه  ایفــای  نــاروی  در  افغانســتان 

. می کنــد
شــخصیت  قهرمانــان،  بــا  مــاه  یــک 
عن الحــق،  دفــاع  معتــدل،  مســلمان 
بی نظیــر،  پدیده یــی  مســعود  اعتــدال، 
مســعود در جهــان عــرب، طــرح نهضــت 
مدنــی در افغانســتان و شــیران خــاور، 
کتاب هایــی اســت کــه آقــای هــادف طــی 
ــان  ــا از زب ــته و ی ــته نوش ــال های گذش س
عربــی بــه فارســی برگــردان کــرده اســت.

 

ملــل متحــد روز دوشــنبه اعــالم کــرد کــه بعــد از بــروز دور 
ــَا  ــت، مجموع ــار در ۲5 آگس ــونت ها در میانم ــد خش جدی
ــه  ــه بنگل ــا ب ــلمان روهینگی ــت مس ــزار آواره از اقلی ۸۷ ه
دیــش رســیده انــد. گروه هــای حقــوق بشــری از قتــل عــام 

ــد. ــاد می کنن ــا انتق روهینگیاه
در نتیجــه بــروز آخریــن دور خشــونت ها در میانمــار، 
ــن  ــلمان از ای ــت مس ــت بی دول ــن از اقلی ــزار ت ــا ه ده ه
کشــور کــه اکثریــت جمعیــت آن بودایــی انــد،  آواره شــده 
ــته اند.  ــاه جس ــش پن ــه دی ــایه اش بنگل ــور همس ــه کش و ب
ــیار  ــل بس ــه از قب ــش ک ــه دی ــای آوارگان در بنگل کمپ ه

ــد. ــرار گرفته ان ــار ق ــر فش ــد، زی ــم بودن مزدح
ملــل متحــد در گزارشــی گفتــه اســت کــه حــدود ۲0 هــزار 
ــرز  ــه در م ــی رخین ــت غرب ــا در ایال ــر روهینگی آواره دیگ
میــان میانمــار و بنگلــه دیــش انتظــار ورود بــه ایــن کشــور 

را می کشــند. 
ــل،  ــن خشــونت ها در حــدود ۱0 روز قب بعــد از شــروع ای
ــیده اســت.  ــرزی را شــدت بخش ــرول م ــش کنت ــه دی بنگل
ــان  ــر محافظ ــای اخی ــه در روزه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
مــرزی بنگلــه دیــش بــه ایــن آوارگان اجــازه عبــور 
ــیده  ــازه رس ــل از آوارگان ت ــه نق ــد ب ــل متح ــد. مل می دهن
بــه بنگلــه دیــش گــزارش داده اســت کــه از ورود آن هــا بــه 

ــن کشــور ممانعــت نشــده اســت. ای
ایالــت رخینــه در پنــج ســال گذشــته شــاهد خشــونت های 
قومــی و دینــی بــوده اســت، امــا حــوادث روزهــای اخیــر 
ــه  ــت. از جمل ــده اس ــوان ش ــونت ها عن ــن خش ــن ای بدتری
ده هــا نفــر در هنــگام عبــور از رودخانــه مــرزی »نــف« بــا 

ــد. ــده ان ــرق ش ــاز، غ ــای دست س قایق ه
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هارون مجیدی

و مسعود   حکمتیار      
و    باخت بـرد      آز مـون    در   
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