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موافقه کرده اند

از صفحة فیسبوک احمد ولی مسعود
یـک دولتمـرد مسـلمان پیدانشـد کـه نصف ایـن کامرون نامسـلمان 

بـه خواسـت، اراده و منافـع مـردم و کشـور احتـرام بگذارد.
یـک روز شـاهد نبودیـم کـه یـک رییـس جمهـور همـه کاره یـا یـک 
رهبـر پـر مدعـا بـه این همـه ندانـم کاری ها و غلـط کاری ها مسـوول 

و پاسـخگو باشـد.
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د سـواد اوپوهـې د زده کـړې له پـاره هڅـې
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام د نورو ټولګټو پروژو تر څنګ د ښوونځیو په جوړولو 

هم الس پورې کړی او لدې الرې یې دهیواد بچیانو ته د پوهي اوسواد زده کړې زمینه برابره کړیده. تراوسه د هیواد په 

کچه د ښوونځیو د جوړیدو)۶۴۶۰( پروژې تطبیق او ګټې اخستنې ته سپارل شویي چې د هیواد بچیان  لدی الرې 

د زده کړې امکاناتو ته الس رسی پیداکړي .

د بامیانو والیت د کمه ولسوالۍ د ) دودری( لرې پروت کلی دهیواد د هغوکلیو اوبانډو څخه دی چی د ميل پیوستون 

پروګرام هلته د زده کړې او پوهې څراغ زمونږ)۲۴۵۶( هیوادوالو ته چې )۲۲۵( کورنۍ کیږی ، روښانه کړیدي .

که څه هم ددې کيل بیوزله خلک د ميل پیوستون پروګرام تر پوښښ راوستو مخکې د څښاک اوبو ، بریښنا ، کرنیزو 

اوبو ، د کانالونو، سړک او ټولنیزو مرکزونو د نشتوايل له امله له زیاتو ستونزو رسه مخامخ ؤ ، خو خلکو د ښځینه 

او نارینه ګډې پراختیایي شورا له جوړیدو وروسته وتوانیدل خپلې اسايس اړټیاوو ته لومړیتوب ورکړي او د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام په مرسته خپلې زیاتې ستونزې په بریالیتوب رسه حل کړي دي. 

اسايس  او  پاخه  یوه  د  یی  کار کې  په  پراختیایي شورا  د  او  ورکړ  ارزښت  زیات  ته  زده کړې  امله خلکو  له همدې 

ښوونځي جوړیدو ته لومړیتوب ورکړ .

د نوموړي کيل یو تن اوسیدونکي حسن علی دزده کړې او علم د ارزښت په درک رسه داسې وویل : 

» ټول کلیوال چې پکې ښځی ، نارینه او سپین ږیري شامل دي ، ددې ښوونځي له جوړیدو نه ډیر خوښ دي، ځکه 

مونږ سواد نه لرو او نه پریږدو چې بې سوادي زمونږ راتلونکي نسل ته وغځیږي ، مونږ غواړو چې راتلونکی نسل 

مو سواد ولري او یوه ښه راتلونکې ولري ، له کومه وخته چې دغه ښوونځی تأسیس شوی ټول ماشومان مو په ډیرې 

لیوالتیا ښوونځي ته ځي او په کړو وړو کې یې زیات بدلونونه رامینځته شویدي « 

د دودری کلی د پراختیایي شورا رییس داسې وویل : 

» ددې ښوونځي جوړیدل چې له کلونو ، کلونو راهیسې د خلکو یوه هیله وه ، او ددې کيل په پوهه مینو خلکو د 

تصمیم او ارادې په اساس د )۲۲۵۰۰۰۰( افغانیو په لګښت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون 

پروګرام له بودجې نه سزته ورسیدل البته په دي لګښت کی  له لس سلنې زیاتې ) ۴۷۰۰۰۰( افغانۍ د خلکو ونډه 

هم پکې شامله ده «

د پراختیایي شورا مرستیال علی داد داسې وویل : 

» مخکې زمونږ په کيل کې د زده کړې له پاره مناسب ځای نه ؤ او ماشومانو مو په ګرمه هوا کې ترخیمو الندې او 

په کرایي کورونو کې سبق وایه ، نو په بیالبیلو ناروغیو اخته کیدل ، له همدې امله ځینو کورنیو خپلو ماشومانو ته 

ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوله . په کيل کې کايف سواد شتون نه درلود ، بچیان مو پرته له ښووين او روزنې بی 

برخه لیکه ؤ .  له نیکه مرغه څو تنه کلیوال چي په دی کيل کی زده کړي کړی اوس د ښوونکو په توګه په کيل کې 

دنده تر رسه کوي چې هم تنخا لري او هم خپلو خلکو ته د خدمت جوګه دي «

د پراختیایي شورا یوه تن غړی محمد رضا داسې وویل : 

» د ښوونځي له جوړیدو مخکې خلکو له سبق ویلو رسه ډیره مینه او لیوالتیا درلوده . د خپلو بچیانو د تحصیل له پاره 

یې خپل کور او کلی پریښوده ، کابل ته تلل څو یې بچیان سبق ووایي . البته دغه کار ټولو خلکو ته میرس نه ؤ ، اوس 

د خدای په مهربانۍ او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام له برکته ټول خلک په خپل ژوند 

بوخت دي سږ کال څوک کابل ته ندي تللی ددې له پاره چې دلته ښوونځی جوړ شوی دی او بچیان یي سبق وایي «

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

ريشۀ تمام مفاسد، بي كاري است. هر حكومت و دولتي كه بخواهد اين 
]مشكل[ را حل كند، بايد تا حد امكان مردم را به كار گمارد.

 بلز پاسكال

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامۀ صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:
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شـانزدهمین نشسـِت کشـورهای عضو سازماِن 
همکاری هـای منطقه یی شـانگهای، در تاشـکند 
کـه  داشـت  حاشـیه هایی  ازبکسـتان  پایتخـِت 
عمدتـًا بـه مسـایِل افغانسـتان اختصـاص یافتـه 
بـود. در حاشـیۀ ایـن نشسـت، رییس جمهـور 
غنـی کـه در رأِس یـک هیـأت بلندپایـه وارد 
پاکسـتانِی  همتـای  بـا  بـود،  شـده  ازبکسـتان 
خـود ممنون حسـین دیـدار و در مـورد مسـایل 
کشـور  دو  میـان  مـرزی  اخیـِر  اختالفـات  و 
گفت وگـو کرد. وزیر خارجه و مشـاور شـورای 
شـانگهای،  نشسـت  حاشـیۀ  در  نیـز  امنیـت 
خارجـِی  روابـط  و  ملـی  امنیـت  مشـاور  بـا 
نخسـت وزیر پاکسـتان در مـورد مکانیـزم حـِل 

اختالفـاِت مـرزی  صحبـت کرده انـد. 
البتـه رییـس جمهـور غنـی بـا دیگـر اعضـای 
شـانگهای نیـز دیدارهایی داشـته کـه عمدتًا در 
محور مسـایل اقتصادی بوده اسـت. کشـورهای 
از  بخشـی  در  نیـز  شـانگهای  سـازمان  عضـو 
امنیتـی  مسـایل  بـه  کنفرانـس،  ایـن  آجنـدای 
افغانسـتان پرداختنـد و عمدتـًا نگرانـی خود را 
نسـبت بـه اوضـاع شـماِل کشـور ابـراز کردند.
 کشـورهای عضو شـانگهای اکثراً همسـایه های 
افغانسـتان اند و بدون شـک نسـبت به تحوالِت 
باشـند.  بی تفـاوت  نمی تواننـد  کشـور  ایـن 
افغانسـتان،  شـمالی  همسـایه های  به خصـوص 
نسـبت به رویدادهای شـماِل کشـور حساس و 
نگـران  اند کـه مبادا گـروه داعش از ایـن ناحیه 
وارد کشورهای شـان شـود. شـاید روزی ایـن 
کشـورها بـه دلیل تهدیدهـای امنیتـی، بخواهند 
بـه صورِت مسـتقیم در مسـایل افغانسـتان خود 
را دخیـل سـازند. حـاال نیـز نشـانه های چنیـن 
در  می تـوان  کم رنـگ  به صـورِت  را  تصمیمـی 

سـخنان اعضـای شـانگهای سـراغ کرد. 
اکثـر کشـورهای عضـو شـانگهای همان گونـه 
بـه  داعـش  دامنـۀ  گسـترش  بـه  نسـبت  کـه 
بـه  نسـبت  انـد،  نگـران  خـود  کشـورهای 
اقدام هـای کشـورهای غربـی و به ویـژه امریـکا 
در امـر مبـارزه بـا این گـروه چنـدان مطمین به 
نظـر نمی رسـند. ایـن کشـورها بـاور دارنـد که 
داعـش تهدیدی مسـقیم علیـه منافع آن هاسـت 
و کشـورهای غربـی در پشـِت این توطیـه قرار 

رند. دا
 گسـترش و توجـه گـروه داعـش بـه شـمال 
افغانسـتان، ایـن حـدس و گمان هـا را تقویـت 
کـرده و سـبب شـده اسـت کـه همسـایه های 
شـمالی افغانسـتان، بیشـتر به فکـر محکم کاری 
مرزهـای خویـش باشـند. اخیـراً تاجیکسـتان و 
ازبکسـتان مرزهـای مشـترِک خود با افغانسـتان 
را بـا نیروهـای جدیـد تجهیـز کردنـد و نشـان 

دادنـد کـه از ایـن ناحیـه نگران انـد. 
مـورد  در  شـانگهای  نشسـت  شـانزدهمین  در 
تقویـت نقـِش ایـن سـازمان در تأمیـن امنیـت 
افغانسـتان و به ویژه آوردن صلح در این کشور، 
اشـاره هایی صـورت گرفـت. رییـس جمهوری 
کشـور نیـز در این رابطـه در سـخنرانی خود با 
اعضـای شـانگهای مسـایلی را مطـرح کـرد. او 
در سـخنرانِی خـود گفـت کـه از زمـان اجالس 
سـال قبـل سـران شـانگهای در اوفای روسـیه، 
همکاری هـای منطقه یـی گسـترش یافتـه و این 
همکاری  هـا امیــدهای مردم افغانسـتان را زنده 
سـاخته و اعتمـاد آنـان را بـه آینده بیشـتر کرده 

ست. ا
 بـه گفتـۀ آقـای غنـی، هـرگاه طـرح سـاخِت 
راه ابریشـم عملـی شـود، ایـن راه ایالـِت سـین 
 کیانـگ چیـن را از طریـق واخـاِن بدخشـان به 
افغانسـتان وصـل خواهـد کرد. ایـن راه ظرفیت 
دارد تـا افغانسـتان را بـه چیـن، هنـد، آسـیای 
کشـورهای  حتـا  و  آذربایجـان  ترکیـه،  میانـه، 
از سـویی هـم، رییـس   اروپایـی وصـل کنـد. 
جمهـور غنـی در ایـن سـخنرانی بـا اشـاره بـه 
پدیدۀ تروریسـم و گروه های ترویسـتی هشـدار 
داد کـه »آجنـدای گروه های تروریسـتی، مختل 
جهانـی  و  منطقـوی  همکاری هـای  سـاختِن 
اسـت.« آقای غنـی گفت »موج پنجِم خشـونت 
کـه  اسـت؛  تروریسـم  و  افراطیـت  سیاسـی«، 
همـۀ  کـه  انـد  گسـترده یی  پدیده هـای  این هـا 
ما )کشـورهای عضـو شـانگهای( را و همچنان 
گفت وگـوی  و  ارزش هـا  باثبـات،  روابـط 

می کنـد.  تهدیـد  را  تمدن هـا  و  فرهنگ هـا 
ایـن سـخنان بـه صـورِت واضـح از تهدیـدی 
اعضـای  اکثـر  کـه  برمی دارنـد  پـرده  مشـترک 
سـازمان شـانگهای آن را بـه گونه هایـی حـس 

کـرده انـد. امـا مهـم ایـن اسـت کـه چگونـه 
بـا  مبـارزه  امـر  را در  ایـن کشـورها  می تـوان 
تروریسـم و افراط گرایـی بیشـتر فعـال کـرد. به 
بـا وجـود تمایـل دولت مـردان  نظـر می رسـد 
افغانسـتان بـه فعـال شـدِن بیشـتر کشـورهای 
عضـو شـانگهای در قضیـۀ امنیت کشـور، هنوز 
مکانیـزم و نوِع ایـن همکاری ها در دسـتور کار 

اسـت.  نبوده 
کـه  نمی داننـد  هنـوز  کشـور  دولت مـرداِن 
ممکـن  چگونـه  شـانگهای  عضـو  کشـورهای 
خـود  ناتـو  و  امریـکا  موجودیـِت  در  اسـت 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  دردسـرهای  درگیـِر  را 
جانـب  از  سـازند.  منطقـه  در  افراط گرایـی  و 
میـان  ایـن  در  نیـز  پاکسـتان  بحـث  دیگـر، 
می توانـد توجه برانگیـز باشـد. پاکسـتان عضـو 
کشـورهای شـانگهای اسـت ولـی بـه عنـوان 
حامـی تروریسـم و افراط گرایی عمل می کنــد. 
مـورد  در  شـانگهای  نشسـت  در  هرچنـد 
تقویـت نقـش ایـن سـازمان در تأمیـن صلح در 
افغانسـتان تأکیـد رفـت؛ ولـی به نظر نمی رسـد 
کـه پاکسـتان بخواهد این کشـورها وارد معضل 
جنـگ و صلـِح این کشـور شـوند. اما بـه همان 
میـزان کـه شـاید پاکسـتانی ها از فعـال شـدن 
کشـورهای عضـو شـانگهای در رونـد صلـح 
افغانسـتان ناراضـی باشـند، بـه همان میـزان نیز 
نقـِش ایـن کشـور در این رونـد غیرقابـل انکار 

 . ست ا
دیپلوماسـی افغانسـتان واقعـًا زمانـی می توانـد 
بـه دیپلوماسـِی فعـال و چندجانبه گرایانـه ارتقا 
پیـدا کند کـه بتوانـد از پوتانسـیل های منطقه یی 
در جهـت تأمیـن صلـح و رفاه اقتصادی کشـور 

اسـتفاده کند.
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احمــــد عمران

نقش شانگهای 
در صلِح افغانستان

 

از  یکی  شانگهای،  سازمان  در  افغانستان  دایمی  عضویت 
آرزوهای دولت و مردمِ افغانستان است؛ دولت افغانستان در 
دوـ  سه ساِل گذشته بارها به سازمان همکاری های شانگهای 
درخواسِت عضویت داده، ولی هیچ گاه مقدماِت عضویت در 
سازمان همکاری شانگهای را فراهم نتوانسته است. افغانستان 
از سال ۲۰۱۲ تا اکنون به عنوان عضو ناظر در این سازمان 
پذیرفته شده؛ اما عضویِت دایمی در این سازمان می تواند بر 
حال و آیندۀ کشور تأثیِر مطلوب بگذارد و افغانستان را به 
نقطۀ مرکزِی سازمان شانگهای تبدیل کند. ولی مسلمًا برای 
تحقِق  به هدِف  گام هایی  باید  موقعیت،  این  به  یافتن  دست 

شرایِط ابتدایی عضویِت دایمی برداشت. 
گام  توسعه  مسیِر  در  کم کمک  افغانستان  حاضر،  حال  در 
بخش های  در  دیگر  کشورهای  کمِک  نیازمند  و  برداشته 
آن،  کنار  در  و  است  فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  داعش  گروه  آمدِن  پدید  و  تروریسم  گسترش  مسالۀ 
آن  با  پدیده  این  درِک  از  شانگهای  اعضای  که  تهدیداتی 
اقتصادی  و  نظامی  شدیِد  همکاری های  می تواند  مواجه اند، 
را در چوکاِت سازمان شانگهای به میان آورد. افغانستان باید 
از این شرایط و نیازمندِی دیگر اعضای شانگهای، بیشترین 

استفاده را ببرد. 
مرکِز  در  جغرافیایی  نقطه نظِر  از  افغانستان  دیگر،  طرف  از 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دارد و قرار 
است که تا سال آینده، کشورهای جنوبی مثل هند و پاکستان 
به عنوان اعضای دایمی سازمان، از لحاظ سیاسی راه را برای 
عضویِت دایمِی افغانستان در این سازمان باز کنند. اما با این 
همه، افغانستان به عنوان پُِل انرژی میان دوآسیا و نقطۀ تعامِل 
اقتصادِی کشورهای عضو ناظر، صفحۀ فعالی برای شانگهای 
است که این امر، شانِس عضویِت دایمِی آن را باال می برد. اما 
به رغِم این همه امکانات و ظرفیت های طبیعی، به  تنهایی قادر 

به کسِب عضویِت دایمِی در شانگهای نیستیم. 
افغانستان باید یک سلسله ظرفیت ها و قابلیت های دیگر را 
در  سیاسی  رشد  و  اقتصادی  رشد  مسلمًا  کند.  کمایی  هم 
عضویِت  شرایط  مهم ترین  جمله  از  خوب،  حکومت داری 
شرایط   ۲۰۱7 سال  در  بتواند  افغانستان  اگر  است.  دایمی 
ابتدایی عضویِت دایمی را فراهم کند، با توجه به اهمیتی که 
این کشور برای اعضای شانگهای دارد، حضور دایمی اش تا 

سال ۲۰۱9 عملی خواهد شد.
این  نیز  شانگهای  سازمان  در  پاکستان  دایمی  عضویت   
فرصت را مساعد می کنـد که کشورهای عضو، این کشور را 
قانع سازند که در صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند و 
با بهتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، کشورهای عضو 
شانگهای تالش می کنند تا فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و 
بازرگانی با یکدیگر را شتاب بخشند و این شانِس افغانستان 
نزدیک  صد  به  سازمان  در  دایمی  عضویِت  هدف  به  را 

می سازد. 
اسناد عضویت در  تهیۀ  افغانستان در حال  در حال حاضر، 
اسناد،  این  کردِن  تکمیل  شک  بدون  و  است  سازمان  این 
زمان بر است؛ اما هنوز زمان به نفِع افغانستان است و باید از 
این فرصت استفاده شود. اگر افغانستان اسناد مورد نظر را به 
زودی تهیه کند، باید آن را به دبیرخانۀ سازمان همکاری  های 
احتمال  اگرچه  مراحل شودـ  تا طی  شانگهای تحویل دهد 
دارد که این طی مراحل نیز دو سال را در بر گیرد تا افغانستان 

شامل این سازمان گردد. 
عضویِت دایمی در این سازمان را افغانستانی خواهد داشت 
که از لحاظ مدیریِت دولت داری و مبارزه با فساد و مبارزه 
با دهشت افکنی و مواد مخدر، در موقعیِت بهتری قرار گرفته 
است. اما حاال دیده می شود که رابطۀ افغانستان با کشورهای 
عضو شانگهای، روندی رو به رشد دارد و این کشور می تواند 
در سال های آینده، در صورتی که کارهای خانه گِی خود را 
یابد؛  دایمِی سازمان دست  به عضویت  انجام دهد،  درست 
پاکستان در سازمان شانگهای،  دایمِی هند و  زیرا عضویت 

راه را برای افغانستان نیز  باز می کند.  

افغانستان و ظرفیِت عضویِت 
دایمی در سازمان شانگهای

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1809   یک    شنبه       6 سرطان /      تیر       y    1395   21  رمضان ا لمبارک  y 1437   26 جو ن    2016

به نظر می رسد با وجود تمایل 
دولت مردان افغانستان به فعال 
شدِن بیشتر کشورهای عضو 
شانگهای در قضیة امنیت کشور، 
هنوز مكانیزم و نوِع این همكاری ها 
در دستور کار نبوده است. 
دولت مرداِن کشور هنوز نمی دانند 
که کشورهای عضو شانگهای چگونه 
ممكن است در موجودیِت امریكا 
و ناتو خود را درگیِر دردسرهای 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در 
منطقه سازند. از جانب دیگر، بحث 
پاکستان نیز در این میان می تواند 
توجه برانگیز باشد. پاکستان عضو 
کشورهای شانگهای است ولی به 
عنوان حامی تروریسم و افراط گرایی 
عمل می کنـد. هرچند در نشست 
شانگهای در مورد تقویت نقش این 
سازمان در تأمین صلح در افغانستان 
تأکید رفت؛ ولی به نظر نمی رسد که 
پاکستان بخواهد این کشورها وارد 
معضل جنگ و صلِح این کشور شوند
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به تاریخ اول جوزای سال  جاری، مال اختر  اشاره: 
حملۀ  یک  در  طالبان  گروه  رهبر  منصور  محمد 
در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  سرنشین  بدون  هواپیمای 
پاکستان کشته شد. با کشته شدن رهبر گروه طالبان، 
گفت وگوهای صلح دولت افغانستان با این گروه به 
عالی صلح  این، شورای  با  بن بست رسید. همزمان 
حزب  با  گفت وگو  درگیر  گذشته  ماه  چند  طی 
اسالمی گلبدین حکمتیار بوده است. طی این مدت 
هیأتی از جانب حزب اسالمی وارد کابل شده و با 
نهایی ساختند.  را  توافق نامۀ صلح  افغانستان  دولت 
و  گلبدین حکمتیار  نزد  به  هیأت  این  رفتن  از  بعد 
جدید  خواست های  با  آنان  هفته،  چند  سپری شدن 
این  ماده های  در  تفسیر  و  تغییر  خواهان  و  برگشته 
توافق نامه شدند که ظاهراٌ این گفت وگوها نیز بدون 
گلبدین  کنندۀ  مذاکره  هیأت  و  مانده  دست آورد 

حکمتیار دوباره افغانستان را ترک کردند.
این  در  بن بست  و  صلح  مذاکرات  واکاوی  برای 
با اسماعیل قاسمیار، مشاور  پروسه گفت وگویی را 
روابط بین الملل شورای عالی صلح انجام داده ایم که 

اینک می خوانید:

بعـد از کشته شـدن مـال اختـر محمد منصـور روند 
را  طالبـان چـه سـیری  بـا  گفت وگوهـای صلـح 

می پیمایـد؟
وقتـی مـال اختـر محمـد منصـور در قیـد حیـات بود، 
یک بـار در گفت وگوهـای مسـتقیم صلح با ما اشـتراک 
اشـتراک کـرده  نیـز  کـرد کـه در آن شـاخۀ حقانـی 
بـود. بعـد از آن و بـا بـه میـان آمـدن چنـد دسـته گی 
میان شـان و عوامـل دیگـر که وجـود دارد، همـه باهم 
سـبب شـده اند تـا رونـد مذاکـرات صلـح بـا طالبـان 
عقب گـرد داشـته باشـد و گامـی که بـه جلو گذاشـته 
شـده بـود؛ دو گام بـه عقب برگـردد. با گرم شـدن هوا 
و بـا اعـالم حمـالت عمـری توسـط طالبان و شـدت 
یافتـن جنـگ، انتحـار و انفجـار همـه تقریبـٌا مسـألۀ 
صلـح را نـه تنهـا کـم رنگ سـاخته کـه حتـا صحبت 
بـاالی صلـح را نیز آسـیب رسـانده اسـت. با بـه میان 
آمـدن رهبـر جدید طالبـان »مال هبـت اهلل« بـاور ما بر 
ایـن بـود کـه او عالـم دینـی اسـت و در روشـنی دین 
و ارزش هـای دینـی در مسـألۀ صلـح جایـگاه بلنـدی 
خواهـد داشـت، اما هبـت اهلل برعکـس امیـدواری ما، 
نعـرۀ جنـگ را بلنـد کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود، در 
آینـدۀ نزدیـک نمی تـوان پیش بینـی کـرد کـه صلح در 

کشـور آمدنی اسـت.
نشسـت های  کـه  اسـت  ایـن  بـر  بیشـتر  باورهـا 
چهارجانبـۀ صلـح نتیجـۀ ملموسـی در پی نداشـته 
اسـت. شـورای عالـی صلح نتایـج این نشسـت ها 

را چگونـه ارزیابـی می کنـد؟
نشسـت های  برگزارکننـدۀ  کشـورهای  کـه  را  راهـی 
چهارجانبـۀ صلـح در پیـش گرفتـه بودند، راه درسـتی 
بـود. همیـن کشـورها کـه بازیگـران اصلی ایـن میدان 
و  بـود  مهـم  بسـیار  سیاسی شـان  ارادۀ  هسـتند،  نیـز 
گام هایـی را نیـز برداشـتند. اما این نشسـت ها سـبوتاژ 
شـد و اهداف کشـور همسـایۀ ما پاکسـتان اجازه نداد 
تـا دور دوم ایـن نشسـت آغاز شـود. کشته شـدن اختر 
منصـور هـم بهانـۀ دیگـری شـده اسـت تـا برف شـان 
را بـر بـام دیگـران بیندازنـد. امـا چیـز خیلـی روشـن 
دو  میـان  کـه  اسـت  بـازی  بغرنج شـدن  واضـح،  و 
کشـور بـه راه انداختـه شـده و روزبه روز گسـترده تر و 
پیچیده تـر می شـود. یک مسـأله را باید مطـرح کنم، در 
موافقت نامـۀ امنیتـی بـا ایـاالت متحدۀ امریـکا صراحتٌا 
ذکـر شـده اسـت کـه القاعـده و تمـام کسـانی که بـا 
القاعـده ارتباط دارند، دشـمن امریکا اسـت، بنًا امریکا 
اسـتراتژیک  مکلفیـت حقوقـی، سیاسـی، اخالقـی و 
دارد تـا در برابـر آن هـا مبـارزه کند. هم چنـان در قالب 

نشسـت های چهارجانبـه نیـز اشـتراک کننده هـا متعهد 
شـدند تـا در برابـر کسـانی که به میـز مذاکـره حاضر 
می دهیـم،  نشـان  مشـترک  عکسـل العمل  نمی شـوند، 

امـا تـا حـال هیـچ عکس العملـی را شـاهد نبودیم.
بـه تازه گی کشـورهای ایران و هند اعـالم کرده اند 
کـه می خواهنـد در رونـد گفت وگوهـای صلـح با 
چهار کشـور دیگر هم سـو شـوند، پیوسـتن این دو 
کشـور در رونـد گفت وگوهـای صلح چـه تأثیری 

خواهد داشـت؟
در اصـل مـا به دنبال اجمـاع منطقه یی هسـتیم  و معنی 
آن ایـن اسـت کـه مـا را به هـدف ما نزدیک می سـازد 
تـا در منطقـه اجماعـی بـرای پیـکار علیـه مخالفیـن 
مسـلح و تروریسـم و تهدیـد مشـترک منطقه یـی بـه 
میـان آیـد. بـه بـاور مـن، بـه عنـوان مشـاور روابـط 
بین المللـی شـورای عالـی صلـح، حکومـت می توانـد 
در نشسـت چهارجانبـه این موضـوع را مطرح کند که 
مـا قاعـده خـود را می خواهیم وسـیع تر سـازیم و هند 
و ایـران و روسـیه را نیـز شـامل گفت وگوهـا سـازیم؛ 
چـون کشـورهای بـا اقتـدار و تأثیرگذاری هسـتند. یا 
هـم خـارج از نشسـت های چهارحانبـه این کشـورها 
مـا را در تقویـت نیروهـای هوایـی مـا همـکاری کنند 
در آن صـورت می توانیـم در نبرهای مـان بسـیار قاطع 
خـود  از  هرکشـوری  هرصـورت،  بـه  کنیـم.  عمـل 
آجنـدای سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی خـود را دارد، 
مـا امیدواریـم کـه ایـن کشـورها همان گونه کـه صلح 
باطـن  در  کرده انـد  ظاهـر درک  در  را  افغانسـتان  در 
نیـز درک کننـد کـه بـه نفع صلـح و اقتصـاد در منطقه 

ست. ا
آیـا نشسـت های تـازۀ چهارجانبۀ دیگر هـم برگزار 
خواهـد شـد و آیـا ایـران و هندوسـتان نیـز در آن 

اشـترک خواهند داشـت؟
هم آهنگـی  و  چهارجانیـۀ صلـح  نشسـت های  رونـد 
کـه  دارد  امـکان  و  نرسـیده  بُن بسـت  بـه  مشـترک، 
نشسـت دیگـر برگـزار کننـد. منتهـا بایـد کشـورهای 
برگـزار کننـدۀ نشسـت های چهارجانبـه موافقت کنند 

کـه اعضـای جدیـدی بـه آن هـا اضافـه شـود و یا در 
هنـد و  از کشـورهای  ناظـر  اعضـای  اطـراف خـود 

روسـیه و ایـران برگزیننـد.
رونـد  در  کـه  سـپرده  تعهـد  بارهـا  پاکسـتان 
گفت وگوهـای صلـح و کشـانیدن طالبـان بـه میـز 
مذاکـره بـا جانـب افغانسـتان همـکاری خواهـد 
کـرد. آیـا پاکسـتان در ایـن تعهداتش صـادق بود 
و یـا نـه، اگر بـوده چـه همکاری هایی انجـام داده 

اسـت و اگـر نبـوده چـرا؟
مشـکل بیـن افغانسـتان و پاکسـتان طوالنـی اسـت و 
ایـن حالت هـا بـرای پاکسـتان کمـک کـرده تـا از آن 
اسـتفادۀ ابـزاری کننـد و مقاصدشـان را بیشـتر تحـت 
امـا  بدهنـد،  می خواهنـد  خودشـان  کـه  انکشـافی 
رییس  جمهـور  سـفر  بیسـت بار  از  بیشـتر  باوجـود 
پیشـین و سـفرهای اخیر رییس جمهور اشـرف غنی و 
هم چنان نشسـت های در حاشـیۀ نشسـت شـانگهای، 
پاکسـتانی ها حاضـر بـه یـک وجـب عقب نشـینی از 
منافـع کـه برای خـود تعریـف کرده انـد نیسـتند. برق 
پاکسـتان  بـه  و  می گـذرد  افغانسـتان  از  آسـانی  بـه 
مـی رود؛ نفـت و گاز و هـم همین گونـه، پاکسـتان بـه 
یـک بحـران انـرژی جـدی مبتـال اسـت و در هـوای 
گـرم بـا پرچوی هـای بـرق و سـایر مشـکالت دیگـر 
دسـت وپنجه نـرم می کنـد، بنًا منافـع پاکسـتان ایجاب 
افغانسـتان  ثبـات در  و  آوردن صلـح  تـا در  می کنـد 

همـکاری کننـد.
بـه تازه گـی هـم نماینـدۀ افغانسـتان در سـازمان 
ملـل گفته اسـت کـه از پاکسـتان به سـازمان ملل 
شـکایت می کنـد، آیـا درج این شـکایت بـه روند 

گفت وگوهـای صلـح خواهـد داشـت؟
براسـاس حقوق و عـرف بین الملل و با در نظرداشـت 
پدیده هایـی که در افغانسـتان وجـود دارد و جنگی که 
بـاالی مـا تحمیل شـده، به ویـژه در خطر قـرار گرفتن 
تمامیـت ارضـی و حاکمیت ملـی ما، همه مسـایلی اند 
کـه از هـر زاویـه کـه ببینیـم مـا را مجبـور می سـازد 
تـا بـه تدابیـر واالیـی کـه عبـارت باشـد از مراجعه به 

شـورای امنیت و سـازمان ملـل متحد اسـتفاده کنیم.
از چنـد ماه به این سـو شـورای عالی صلـح درگیر 
مذاکـره با حزب اسـالمی گلبدین حکمتیار اسـت. 

نتایـج این گفت وگوها چیسـت؟
نشسـت ها و مذاکـرات بـا هیـأت حـزب اسـالمی بـا 
شـرایطی کـه داشـتند و امتیازاتـی کـه از آن صحبـت 
شـد، بالخـره بـه پایان رسـید و بـه متنی توافق شـد و 
فرسـتاده شـد بـه شـخص آقـای حکمتیار. فعـاٌل توپ 
بـه میـدان حکمتیـار اسـت. در مـواردی از ایـن توافق 
گفتنـد کـه توضیـح می خواهنـد کـه آن هـم به بـاور ما 
قناعـت کننـده اسـت. متن نهایـی موافقت نامه روشـن 
و واضـح اسـت و مجالـی برای سـوال ها و توضیحات 
اضافـی باقـی نمانـده اسـت و چیـزی کـه باقـی مانده 
مراسـم  برگـزاری  و  حکمتیـار  آقـای  آمـدن  اسـت 

رسـمی امضـای تفاهـم نامه اسـت.
آیا حکمتیار بر می گردد؟

مـا احتمـال آن را زیـاد می بینیـم بـه این دلیل کـه آن ها 
از روز نخسـت ارده بـرای گفت وگوهـا نشـان دادنـد 
و مـا مانـع کالنـی را که سـبب بـه امضا نرسـیدن این 

موافقت نامـه شـود، نمی بینیـم.
از  آگاهـان  از  بعضـی  و  شـهروندان  از  شـماری 
کارکردهـای شـورای عالـی صلـح شـکایت دارند 
و بـر ایـن بـاور اند کـه کارهـای مثمـری در زمینۀ 
شـما  روزهـا  ایـن  در  نداده انـد.  انجـام  صلـح 
و اعضـای شـورای عالـی صلـح مصـروف چـه 

هسـتید؟ کارهایـی 
شـهروندان حق دارنـد اعتراض کنند و شـکایت کنند، 
امـا بایـد بداننـد کـه معضـل افغانسـتان چنـد بّعـدی 
اسـت و تنهـا به شـورای عالـی صلح تعلق نـدارد. بُعد 
پاکسـتان، امریـکا و کشـورهای ناتـو مسـأله را چنـان 
بغرنـج و پیچیـده ساخته اسـت کـه ناتـو و آیسـاف و 
سـایر قوت هـای امنیتی خارجـی با تمام نیـرو و توانی 
کـه داشـتند نتوانسـتند امنیـت را بیاورند، بنـٌا نمی توان 
تنهـا از شـورای عالـی صلـح گلـه کـرد کـه در آوردن 
صلـح نـا توان بوده اسـت. ما تـا حد تـوان تالش های 
خـود را در پیشـبرد صلـح کردیم و حتا بیـش از یازده 
هـزار نفـر را خلـع سـالح و به صلـح دعـوت کردیم. 
شـورای عالـی صلـح در سـال نخسـتش ۲.8 میلیـون 
دالـر و بعـد از آن کمتـر از آن را  بودجه داشـته اسـت. 
صدهـا دالـر دیگـری کـه بـه نـام شـورای صلـح وارد 
کشـور شـده اسـت، از طریـق وزارت مالیـه بـه سـایر 

وزارت هـا کمک شـده اسـت.
آیـا شـما و جمـع کسـانی کـه در شـورای عالـی 
صلـح فعالیـت دارنـد بـا بودجه یی کـه در اختیـار 

داریـد می توانیـد صلـح را در کشـور بیاوریـد؟
مـا فرهنـگ خشـونتی را کـه طـی دو دهـه در کشـور 
حاکم بود، آهسـته آهسـته بـه فرهنـگ هم دیگرپذیری 
و صلـح بـدل کردیـم و این کـه صلـح به یـک گفتمان 
از  دیگـر  یکـی  اسـت  شـده  بـدل  کشـور  در  ملـی 
دسـت آوردهای مـا اسـت. هم چنـان جامعـۀ جهانـی 
کـه صلـح  اسـت  پذیرفتـه  را  پرنسـیب  ایـن  مـا  بـا 
بایـد رهبـری و مالکیـت خـود افغانسـتانی ها بـه میان 
می آیـد، یعنـی کشـور سـومی نمی توانـد بیایـد و میان 
مـا صلـح کنـد بنٌا صلح توسـط خـود مردم ما بـه میان 

خواهـد آمـد و بس.

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم چنان.
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صلح به یک گفتمان ملی در کشور بدل شده است 

گفت وگو کننده: روح اهلل بهزاد

صدراعظــم انگلســتان آقــای دیویــد کامرون، سیاســت 
"مانــدن" یــا "خــارج شــدن" کشــورش را از اتحادیــۀ 
ــدم )  ــه ریفران ــی ب ــلۀ مل ــک مس ــث ی ــا منحی اروپ
همــه پرســی ( گذاشــت. در نتیجــه، رای مــردم 
ــت  ــل سیاس ــدن" در مقاب ــارج ش ــرای "خ ــادی ب ع
"مانــدن" حکومــت، جمــع نیــروی اپوزیســیون، 
رهبــران سیاســی، 75 فیصــد اعضــای پارلمــان و 
ــای  ــد. آق ــروز گردی ــی پی ــزرگ تجارت ــای ب کمپنی ه
ــود و نشــد،  ــدن" ب ــدار "مان ــه خــود طرف ــرون ک کام
ــرد و  ــالغ ک ــردم اب ــه م ــود را ب ــتعفای خ ــوری اس ف

ــری  ــه رهب ــد ب ــت جدی ــه و سیاس ــه مرحل ــت ک گف
جدیــد نیازمنــد اســت. وی منحیــث یــک رهبــر ملــی 
این گونــه هــم بــه آرای مــردم و منافــع کشــور و هــم 

ــت. ــرام گذاشــت و گذش ــود احت ــه خ ب
ــا  ــی این ج ــران قوم ــی و مش ــران سیاس ــًا از رهب یقین
توقــع ایــن نیســت کــه چنیــن بــه خــود، اصــول، بــه 
منافــع مــردم و کشــور احتــرام بگذارنــد و بگذرنــد.

امــا اگــر دولــت ملــی داشــتیم، حکومــت کارا، قضــاء 
مســتقل، پارلمــان نماینــده، ناظــر و قانــون گــذار بــود، 
ماهــم می توانســتیم مســائل کالن خــود را چــون 

صلــح و جنــگ، پیمان هــا، مرزهــا ـ هویــت جمعــی 
... طــی همــه پرســی ها فیصلــه می کردیــم و بــه 
ــوه دهی  ــازی و رش ــازی، کمیسیون س ــه ب ــای جرگ ج
ــی  ــت ارزشــی و مل ــت اکثری ــا حمای ــان، ب ــه پارلم ب
مســوولیت دولــت داری را بــا مشــروعیت کامــل 

ــم. ــام می دادی انج
در اینجــا کار خــراب اســت، بــا وجــود سیاســت های 
ــه  ــاروا و اقدامــات افتضــاح گون غلــط، فیصله هــای ن
و مکــرر در مســایل کالن ملــی، اکثریــت مطلــق 
ــود را  ــردم خ ــت و ارادۀ م ــی، خواس ــران سیاس رهب

بــه جــای همــه پرســی در یــک معاملــه گــری بربــاد 
میدهنــد، احتــرام حــق مــردم چــی کــه لحــاظ خــدا 

ــد. را هــم نمیکنن رهبری ملی و احترام به رای مردم این است
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این که یک فرد تصور خوبی از ظاهِر خود نداشته باشد، گاهی 
به حدی شدید می شود که روان پزشکان به آن »اختالل بدشکلی 
بدنی« می گویند. تعجب نکنید، این عنوان موضوعی حیرت آور 
و تازه نیست، بلکه یک نوع بیماری است که بسیاری را درگیر 

کرده که حتا خودشان هم از ابتال به آن بی خبرند. 
کوین  جی  پروفیسور  با  گفت وگو  نتیجۀ  می خوانید،  آن چه 
تامپسون، مولِف کتابی در مورد تیوری، ارزیابی و درماِن این 
اختالل است. پروفیسور تامپسون، استاد روان شناسی بالینی در 
دانشگاه فلوریدای جنوبی است و سال ها در این باب مطالعه 

کرده است. 
به مبتالیان چه طور کمک کنیم؟

بهترین اقدام اعزامِ فرد نزد روان پزشک به خصوص با تخصص 
بهبود  فرآیند  در  اطرافیان  نقش  است.  خوردن  اختالالِت  در 
بسیار پیچیده است. ممکن است درمانگر از اطرافیان بخواهد 
پاسخ  خود  ظاهر  مداوم  تأیید  برای  بیمار  درخواسِت  به  که 
بیمار هم  به چالش کشیدن مشکِل  اما در عین حال،  ندهند. 
نباید دایم گفت من مشکلی در موی تو  صالح نیست )مثاًل 
نمی بینم(، چون با این کار دیدگاه بیمار به کل بی اعتبار جلوه 
می کند. اطرافیان باید به او گوش دهند و حمایتش کنند تا از 

اهداِف درمانی فاصله نگیرد.
چه شد که به مشکالت تناسب اندام عالقه مند شدید؟

به  پُرخورِی عصبی  از دهۀ 8۰ میالدی، وقتی  بعد  به تدریج 
بالینی شناخته شد، تمرکز هم روی اختالالت  عنوان اختالل 
اختالالت خوردن، روی  زمینۀ  کار در  بود. نخستین  خوردن 
تصور فرد از خود متمرکز شد با این اطالعات که نارضایتی از 
ظاهر و شکل و شمایِل بدن فقط محدود به بی اشتهایی عصبی 
اختالالت  به  که  افرادی  در  بلکه  نیست،  عصبی  پُرخوری  و 
 8۰ دهۀ  اواسط  از  می شود.  دیده  هم  نیستند  مبتال  خوردن 
در  خود  بدِن  و  ظاهر  از  فرد  تصور  روی  مطالعاتم  میالدی، 
عمل  تحت  که  افرادی  ورزشکاران،  مثل  مختلف  نمونه های 
با  افراد  و  بالغان  نوجوانان،  قرار گرفته اند،  جراحی پالستیک 

نژادها و ملیت های مختلف متمرکز شد.
تعریف تان از Body Image چیست؟

این عبارت یعنی دیدگاه درونِی فرد از ظاهر خودش. به عبارت ساده یعنی این که 
البته این  افراد ظاهرشان را چه گونه می دانند و چه احساسی از ظاهرشان دارند. 
موضوع چندوجهی است و اجزای متعددی دارد. این سؤال را از همۀ مراجعانم 
می پرسم که آیا هر آن چه دیگران از ظاهر آن ها می بینند، خودشان هم می بینند؟ 
مثاًل این که فردی قسمت خاصی از بدنش را )مثاًل کمر یا ران( بزرگ تر از سایرین 
می بیند، درحالی که با سنجش های مربوطه، اندازۀ این قسمت کاماًل مناسب بوده، 

این نشان دهندۀ به هم خوردِن تصور فرد از ظاهر و بدن است.

سیب سبز/ مجلۀ انترنتی برترین ها
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گفت وگو 
با پروفیسور جی کوین تامپسون

ابـن خلـدون کـه دارای شـهرت جهانـی 
می باشـد، شخصی سـت فیلسـوف، مّورخ، 
سیاسـت مدار، جامعه شـناس، اقتصـاددان و 
مبـدع »علم عمـران« که بیش از شـش صد 
سـال پیش بـا روش کامـاًل علمـی و فراتر 
از عصـر خویـش، بـه مطالعـه و تحقیـِق 
اجتماعـی  پدیده هـای  گوناگـوِن  ابعـاد 
پرداختـه اسـت. این علـم تعداد زیـادی از 
رشـته های علـوم انسـانی زمـاِن مـا را در 

برمی گیـرد. 
وی همـۀ تجارب و تأماّلت و اندیشـه های 
خـود را در کتـاب مفّصل مقّدمه که سـبب 
اشـتهار جهانـی اش شـد، بـه ودیعـه نهـاد. 
زنده گـی  از  گویایـی  تصویـر  مقّدمـه، 
اجتماعـِی جوامعی اسـت کـه در عصر ابن 

خلـدون وجود داشـتند. 
جنبـۀ برجسـتۀ ایـن کتـاب بُعـد اجتماعی 
اجتماعـی  پدیده هـای  تحلیـل  یعنـی  آن، 
اسـت. وی در مطالعـات خـود، بـه دنبـال 
آن  بـا  بتوانـد  کـه  سـازوکاری می گشـت 
اجتماعـی  تحـّوالت  از  مناسـبی  تفسـیر 
ارایـه دهـد کـه چه گونـه پدیده یـی متولّـد 
تکامـل  بـه  و  می کنـد  رشـد  می شـود، 
فـرو  از هـم  از چنـدی  می رسـد و پـس 
می پاشـد. اگـر با دقت بیشـتری بـه مقدمه 
علـوم  همـۀ  اولیـۀ  هسـتۀ  بنگریـم،  وی 
اجتماعـی و بسـیاری از مسـایل را در آن 

می یابیـم. از ایـن رو، مقّدمـه وی می توانـد 
مطالعـات  بـرای  ارزش منـدی  منبـع 
جامعه شـناختی و تاریخـی باشـد. هـر قدر 
شـود،  دقیق تـر  وی  مباحـث  در  محقـق 
بـه اهمیـت و ژرف بینـی اش بیشـتر واقف 
از  کتـاب،  ایـن  در  بحـث وی  می گـردد. 
یـک مقّدمـه به مفهـوم عادی فراتر اسـت؛ 
ارایـه و تأسـیس رشـتۀ علمـی  بـه  زیـرا 
مسـتقل پرداختـه و اهداف، فواید، مسـایل 
و موضـوع آن را بیـان داشـته و برای اثبات 
اسـتقالل آن، روابطـش را بـا سـایر علـوم 
مشـابه بررسـی کـرده اسـت و از آینده گان 
خواسـته کار نـو و بدیـع وی را ناتمام رها 

 . نکنند
»تجربه« و »اندیشـه« دو منبع اساسی مقّدمه 
هسـتند کـه خـود وی بارها بدان ها اشـاره 
کـرده که آن چه را نوشـته، از ذهن خودش 
تـراوش نمـوده و از جانـب خداونـد به او 
اضافه شـده اسـت: »... مقّدمه آن را به این 
شـیوه شـگفت، کـه در آن عالـم تنهایی به 
آن رهبـری شـدم، تکمیـل کـردم و در آن 
ایّـام، سـیلی از علـوم و معـارف بـر فکرم 
هجـوم آورد و مـن فقط زبـده و مغز آن را 
امتخـاض کـردم و در این تألیـف آوردم... 
و خداونـد مـرا بـه سـوی آن الهـام کامـل 

نموده اسـت...«)4( 
ابـن خلـدون در  مقـام  اهمیـت  مرتبـه و 
زمـان حیاتـش شـناخته نگردید. نخسـتین 

ترک هـا  شـدند،  او  متوجـه  کـه  کسـانی 
قـرن  در  اروپایـی  نویسـنده گان  بودنـد. 
او را کشـف کردنـد و  میـالدی  نوزدهـم 
نخسـتین کسـی که کاماًل بـه عظمت او پی 
بـرد و او را در سـال ۱8۱۲ م »منتسـکیوی 
عـرب« معرفـی کـرد، هامـر ـ پوگشـتال، 

بـود.)5(  اتریشـی،  خاورشـناس 
»مقّدمه« ابن خلدون از نظر دیگران

آن گونـه کـه مشـهور اسـت، مقّدمـه ابـن 
نوزدهـم  قـرن  اوایـل  در  تنهـا  خلـدون 
میـالدی مـورد توجـه خاورشناسـان غربی 
واقـع گردیـد و در اواخـر همـان قـرن از 
ایـن مرحلـه گذشـت و دیگـر دانشـمندان 
قـرار  تحقیـق  مـورد  را  آن  نیـز  اروپایـی 
دادنـد و جهـان اسـالم نیـز از طریـق اروپا 
بـا ابن خلـدون آشـنایی مجـّدد پیـدا کـرد. 
ایـران  در  ابن خلـدون  بـا  آشـنایی  بیشـتر 
نیـز از طریـق مطالعـۀ نوشـته های اروپایی 
و بـه ویـژه پـس از انتشـار نخسـتین چاپ 

ترجمـۀ فارسـی مقّدمـه آغـاز شـد.)6(
بـا ترجمۀ مقّدمـه به زبان هـای مهم جهان، 
بسـیاری از محققـان دریافتنـد کـه وی بـر 
و  آراء  در  اروپایـی  محققـان  از  بسـیاری 
نظریه هـای بـاارزش و مهم سـبقت جسـته 
اسـت. از آن پـس، دانشـمندان رشـته های 
گوناگـون نظریه هـای ابن خلـدون را مورد 
مطالعـه قـرار دادنـد و دریافتند کـه وی بر 
صاحب نظـران  مشـهورترین  از  بسـیاری 
ویکـو،  هماننـد  اجتماعـی  رشـته های 
جـان  کورنـو،  کنـت،  اگوسـت  ماکیـاول، 
و  اسـمیت  آدام  هیـوم،  دیویـد  بـودن، 
دیگـران مقـّدم اسـت و بذرهـای نظریـات 
دانشـمندان زیـادی را می توان در آن یافت. 
پـس از این آشـنایی بود کـه اظهارنظرهای 
جالبـی دربـارۀ شـخصیت و اثرش شـروع 
سـه  بیـان  بـه  فقـط  این جـا  در  شـدند. 

می شـود:)7(  اکتفـا  اظهارنظـر 
۱. آرنولد توین بی، مّورخ شـهیر بریتانیایی، 
در تألیـف بـزرگ خـود، بـه نـام مطالعه یی 
ابـن   ...« اسـت:  آورده  چنیـن  تاریـخ  در 
خلدون در مقّدمـه خویش بر تاریخ جهان، 
فلسـفه یی از تاریـخ در تصـور گنجانیده و 
صورت بنـدی کـرده اسـت کـه بی تردیـد، 
خـود  نـوع  از  اسـت  اثـری  سـترگ ترین 
کـه تاکنـون در هـر عصـری یـا سـرزمینی 
بـه وجـود آمـده اسـت... بـه نظر می رسـد 
کـه وی در زمینه یـی کـه بـرای تحقیقـات 
از  هیچ یـک  از  ملهـم  برگزیـده،  خویـش 

پیشـینیان خـود نبوده اسـت.«)8( 
۲. رابـرت فلینت، فیلسـوف انگلیسـی، در 
کتـاب خـود بـه نـام تاریـخ فلسـفۀ تاریخ 
نوشـته اسـت: »... در زمینـۀ علم یا فلسـفۀ 
تاریـخ، نامی درخشـان زینت بخش ادبیات 
و علـوم عرب شـد. نـه در دورۀ کالسـیک 
و نـه در عصـر قـرون وسـطای مسـیحی 
نمی تـوان شـخصیتی یافـت که حتـا اندک 
بـه درخشـش ابـن خلـدون باشـد... او در 
مقـام نظریه پـردازِ تاریـخ، در هیـچ عصر و 
سـرزمینی همتـا نداشـته اسـت... افالطون، 
ارسـطو و آگوسـتین هم طـراز با او نیسـتند 
و سـایرین شایسـته گی آن را ندارند که حتا 
نام شـان در جـوار نام او ذکر شـود. اصالت 
و فرزانه گـی و ژرف بینـی و جامعیـت وی 
همـه یک سـان، قابـل تحسـین و سـتایش 

است.«)9( 
امریکایـی،  محقـق  سـارتن،  جـورج   .3
می نویسـد:  خلـدون  ابـن  وصـف  در 
سیاسـت مدار،  مـّورخ،  خلـدون  ابـن   ...«
جامعه شـناس، اقتصـاددان و محققـی ژرف 
در امـور بشـر بـود و در پـس تجزیـه و 
تحلیـل گذشـتۀ بشـر بـرای دریافـت حال 
و آینـدۀ او. وی در زمرۀ نخسـتین فالسـفۀ 
تاریـخ اسـت و بـر ماکیـاول، جـان بـودن، 
تقـّدم  کورنـو  و  کنـت  اگوسـت  ویکـو، 

اسـت.«)۱۰(  داشـته  فکـری 

ابن خلدون
علم عمران و 

نصراهلل خلیلي تیرتاشي 

بخش دوم
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دكتر شمس الحق آريانفر
بخش دوم و پایانی

کیفرهاي عجیب و دشوار: 
سـرخ  را  روغـن   -

شـخص  سـِر  بـر  و  مي کردنـد 
درحالـي کـه اطراِف سـر را خمیر 
مي ریختنـد. بودنـد،  گرفتـه 

کـوره  در  را  سـنگ   -
فـرد  لبـاِس  داخـل  و  مي کردنـد  داغ 

. ختنـد ا ند مي ا
شـخص  تنبـاِن  در  را  گربـه   -

مي انداختنـد درحالي کـه پاچه هـاي تنبـاِن او 
مي بسـتند. را 

افـرادي وجود داشـت که اشـخاص را   -
چـک مي زدنـد و بـا دنـدان بـدن افـراد را مي کندند، 

قسـمي کـه لـب و دهـن و زبان شـان بـا خـون سـرخ 
. د بو

شورش در هزاره جات
ایـن کیفرهـا و بیـداد بـه اضافۀ جرایم سـنگین، سـبب 
شـد کـه مـردم ارزگان و اجرسـتان یاغي شـوند و قیام 
نماینـد کـه بعدهـا مـردم بیسـوک، داي زنگـي و داي 

کنـدي هـم یاغـي گردیدنـد. قیـام چنین آغاز شـد:
درسـال ۱3۰9 در جلـگاه پـاالن ۱8 نفـر دولتـي وجود 
داشـت کـه انواع ظلـم را بر مردم روا مي داشـتند. مردم 
شـب هنگام حملـه کردنـد و ایـن ۱8 تـن را کشـتند. 
بـه طـرف قورخانـۀ ارزگان حرکـت نمودنـد و آن را 
تصـرف کردنـد که همه صاحب اسـلحه شـدند. بعد از 
آن هرجـا افـراد دولتـي بود،  مـورد حمله قـرار گرفت. 
قـواي دولتـي در سراسـر منطقـه تلفـات سـنگیني را 

متحمـل گردیـد و شکسـت کامـل را تجربـه کرد.
بـا مشـاهدۀ ایـن وضعیـت، امیرعبدالرحمـن جنـگ را 
مذهبـي سـاخت؛ مالهاي تسـنن را جمع نمـود و علیه 
شـیعه فتـوا صادر نمـود. هزاره هـا را متهم سـاخت که 
همیشـه بـا متجاوزیـن کشـور همکارند. و دلیـل آورد 
کـه حیـن حرکـت قشـون جنـرال سـتوارت و کرنبـل 
رابـرت بـه سـوي قندهـار کـه مجاهدیـن جلـو آن هـا 
را گرفتـه بودنـد، هزاره هـا بـه قـواي انگلیـس کمـک 

کردنـد و سـبب رسـیدن آن هـا بـه قندهار شـدند.
بـا ایـن اتهامات از سراسـر افغانسـتان، افـراد ایلجاري 
را جمـع نمودنـد. درسـال ۱3۱۰ افـرادي از بدخشـان، 
بلـخ، ترکسـتان، ازبـک، افغـان و ترکمـن بـه سـوي 
ارزگان و اجرسـتان حرکـت کردنـد. در پیشـاپیش این 
قـوا، افـراد ایلجـاري داي زنگـي و مناطـق دیگـر بـه 
شـمول 4 هـزار تیمنـي بـه سـرگردگي عبـداهلل خـان 
هـزاره از قندهـار حضـور داشـتند. تعـداد ایـن قوا که 
سراسـر منطقـه را در محاصـره داشـتند، بـه 6۰ هـزار 
مي رسـید کـه ۲۰ هـزار آن قـواي دولتـي بـود و بقیـه 

مردمي.  قـواي 
منطقـه اشـغال گردیـد. خشـونت هاي بسـیاري بـه راه 
افتـاد، مـردم زیـادي کشـته شـدند و شـمار زیـادی به 
سـمت خراسـان و کویتـه و بلوچسـتان فـرار کردنـد.

 

مصایبي که در ختم جنگ مشاهده شد:
ــش  ــرف نع ــر ط ــگ در ه ــان جن در جری  -
ــده شــدن  ــه در نتیجــۀ گندی ــود ک ــاده ب انســان ها افت
ــورهاي  ــا کش ــه و حت ــي منطق ــاي عظیم ــا، وب آن ه
همســایه را فــرا گرفــت و تلفــات هنگفتــي را به بــار 

آورد.
نعش هــا،  پراکنده گــي  نتیجــۀ  در   -
ــه  ــد ک ــادت گرفتن ــان ع ــوردن انس ــه خ ــا ب گرگ ه
ــده،  ــردم باقي مان ــز م ــگ نی ــم جن ــد از آن در خت بع
ــراي  ــالحي ب ــتند. س ــان نداش ــا ام ــۀ گرگ ه از حمل
کشــتن گرگ هــا نداشــتند. هــر روز کودکــي را 

مي بــرد. گوســفند  جــاي  بــه  گــرگ 
وقتــي مــردم اجــازه یافتنــد بــه مناطق شــان   -
برگردنــد، در هــر جلگــه کــه هــزار خانــوار زنده گــي 
ــس.  ــدا شــدند و ب ــوار پی داشــتند، حــدود صــد خان
بــا ختــم جنــگ و ختــم جابجایــي دوبــارۀ مــردم در 
ــد، از  ــان آم ــه سراغ ش ــري ب ــب دیگ ــه، مصای منطق

ــه: جمل
هــزار   8 ارزگان  مــردم   ۱3۱۱ درســال   -
تفنــگ جریمــه شــدند تــا بــه دولــت تحویــل دهنــد.

ــا  ــات ب ــزرگان هزاره ج ــام ب در ۱3۱۲ تم  -
ــه  ــدند ک ــل روان ش ــه کاب ــان ب ــا و فرزندان ش زن ه

نابــود گردیدنــد. همــه 
مالهــاي حنفــي در منطقــه تعییــن گردیدند   -

تــا مــردم را بــه طریقــۀ تســنن نمــاز بدهنــد.
ــق  ــام مناط ــد تم ــان ش ــال ۱3۱5 فرم درس  -
ارزگان، چــوره، قــوي و اجرســتان کامــاًل گرفتــه 
ــوران و  ــران و ت ــه ای ــردم ب ــه م ــه در نتیج ــود ک ش
عربســتان و غیــره نقــاط آواره شــدند و شــمار زیــادي 

در راه هــا تلــف گردیدنــد.

2-  دیدگاه ها در مورد ریشۀ هزاره
بخــش دیگــر کتــاب کــه بــه گونــۀ مقدمــه بــر کتــاب 
ــر  ــه دکت ــدي اســت ک ــات جدی ــده، نظری درج گردی
حفیــظ شــریعتي جمــع آوري و شــرح نمــوده اســت. 
در ایــن نبشــته، دیدگاه هــاي جدیــد پیرامــون نســب 
و تاریــخ هــزاره آمــده اســت کــه آن چــه را در متــن 
آمــده، برنمي تابــد. در ایــن بخــش چنــد نظــر ارایــه 

شــده اســت:
ســربازان  بازمانــده گان  هزاره هــا   -
ــه از ســوي دانشــمنداني  ــن نظری ــد: ای مغول ان
الفنســتون،  ومبــري،  ارمینــوس  چــون: 
بیلــو ،  تیتلــرف  برنــس،  الکســاندر 
گردیــده  مطــرح  پطروشفســکي 
ــا  ــده، هزاره ه ــه ش ــه گفت ــت ک اس
ــد  ــاي ان ــربازان چغت ــاي س بقای
ــتیباني  ــراي پش ــوکا ب ــه مانگ ک
طــوري  فرســتاد.  هالکــو 
کــه دیــده مي شــود، ایــن 
نخســتین بار  دیــدگاه 
ابوالفضــل  توســط 
دربــار  مــورخ  دکنــي 
اکبــر  جالل الدیــن 
عنــوان شــد کــه بعدهــا 
ــده  ــاد ش ــمنداِن ی دانش
ــد.  ــرار کرده ان آن را تک
از  هزاره هــا   -
و  تــرک  اختــالط 
به وجــود  مغــول 

انــد:  آمــده 
این کــه هــزاره منشــای 
ترکــي  ـ  مغولــي 
را  دیــدگاه  ایــن  دارد. 
دانشــمند  برمودیــن 
ــرد و  ــوان ک ــوروي عن ش
ــه  ــتناد ب ــم اس ــل آن ه دلی
ــِي  ــاختار فزیک ــیما و س س
هزاره هــا اســت نــه ســند 

دیگــر.
تــرک  هزاره هــا   -
ــه  ــت ک ــن اس ــتدالل ای ــد: اس ان
از  شــده  جابه جــا  اقــوام  همــۀ 
شــرق بــه غــرب از یوچي هــا تــا 
انــد. تــرک  و  التایــي  همــه  هون هــا 

هزاره هــا از اقــوام بومــي و کهــن   -
 : ند ن ا ســا ا خر

ــش اســتخوان هاي  ــه آزمای  اســتدالل شــده اســت ک
ــردم  ــن و م ــاي که ــتان ه ــده ازگورس ــت آم به دس
ــان  ــک و d.n.a را نش ــي ژنتی ــان، یگانه گ ــروز بامی ام

مي دهــد.
پیــش از ورود چنگیز،  قبایل گرســتاني و غرجســتاني 

هــزاره وجود داشــته اســت.
زمــان  در  هزاره هــا  مي گویــد:  فریرفرانســوي 
ــاال  ــه ح ــتند ک ــاش داش ــي بودوب ــکندر در محل اس

دارنــد. زنده گــي 
ــتان و  ــداب مالس ــا و ارغن ــز راکوزی ــوس مرک بطلیم

ــد. ــي مي کن ــه معرف ــوري را هزال جاغ
ــفید  ــاي س ــۀ هون ه ــا از طایف هزاره ه  -
انــد:  کهــن  آریایي هــاي  تیــرۀ  از  و  انــد 
اســتدالل مي شــود: هیــوان تســانگ رســم الخط، 
را  هزاره هــا  مســکوکات  اســتعمال  و  معتقــدات 
ــد:  ــد. مي گوی ــتان مي دان ــو«ی تخارس ــبیه »توهول ش
اگرچــه زبان شــان کمــي بــا ســاکنان تخــار متقــاوت 
اســت، بــا آن هــم ســخن گفتــن آن هــا خیلــي بــا هــم 

مطابقــت مي کنــد. 
ــن گویش هــاي  ــش هزاره گــي، یکــي از کهن تری گوی

زبان فارســي اســت.
زبــان فارســي بــه عنــوان کهن تریــن پدیــدۀ فرهنگــي 

خراســان، زبــان هزاره هاســت.

ــا به دســت  ــن دیدگاه ه ــۀ ای ــه از کلی ــدي ک براین
ــن اســت: ــد، ای مي آی

ــا در  ــه مغول ه ــول نیســتند ک ــا مغ هزاره ه  -
ایــن کشــور بــا حضــور چنگیــز خــان پیونــد مي یابــد 
و غیرممکــن اســت ملتــي در یــک کشــور از بقایــاي 
ــول  ــه مغ ــر این ک ــد. دیگ ــود آی ــه وج ــربازاني ب س
ــزد گوینده گانــش  ــان آن هــا ن ــود. زب ــح ب ــان فات جری
بایــد حفــظ مي شــد و از بیــن نمي رفــت. گذشــته از 
این هــا، هزاره هــا بــه شــهادت تاریــخ قبــل از مغــول 

در ایــن ســرزمین بوده انــد و در مقابــل چنگیــز 
ــتاني  ــي چــون گرس ــد. وجــود قبایل ــت کرده ان مقاوم
و غرجســتاني برهــان مدعاســت. بیــان افضــل دکنــي، 
بیاني ســت سیاســي بــراي خشــنودي مغول هــاي 
ســرخورده گي  از  ناشــي  هزاره هــا  تأییــد  هنــد؛ 
قدرت هــاي  تأییــد  و  سیاســي؛  شکســت هاي  و 
اســتعماري ناشــي از اهــداف سیاســي آن هــا در ایجــاد 

ــالف اســت. اخت
ــا  ــرا ترک ه ــرک نیســتند، زی ــا ت هزاره ه  -
بعــد از اقــوام آریایــي و بعــد از کوشــاني ها و در 
عهــد اســالمي بیشــتر بــه غــرب مهاجــرت کرده انــد 
و مســیر حرکــت و قبایــل آن هــا نیز مشــخص اســت.

هــزاره از اختــالط تــرک و مغــول هــم بــه   -
وجــود نیامــده، و ایــن یــک بیــان افســانه یي و بــدون 

ــت. ــتناد اس اس
از  هزاره هــا  کــه  دیــدگاه  مي مانــد  دو   -
مردمــان بومــي ایــن ســرزمین انــد و یــا هزاره هــا از 
ــل ترکیــب  ــن دو نظــر قاب ــد. ای آریایي هــاي کهــن ان
انــد. نخســت هزاره هــا مردماني انــد کــه قبــل از 
مهاجــرت آریایي هــا در ایــن خطــه بــوده انــد و 
ــه  ــا را گرفت ــاِن آن ه ــا، زب ــور آریایي ه ــد از حض بع
ــور  ــا حض ــه ب ــد ک ــي ان ــل آریای ــا از قبای ــد. و ی ان
ــده شــده  ــه کوهســتانات ران ــرک و مغــول ب ــوام ت اق
انــد. زیستگاه شــان در زابلســتان مهــد رســتم و 
ــودن  ــي ب ــد آریای ــز مي توان ــي نی ــاي آریای خاندان ه

ــد. ــتحکام بخش ــا را اس آن ه
ــز آن هــا را  ــان فارســي دري نی ــه زب وابسته گي شــان ب
آریایــي نشــان مي دهــد. ورنــه قومــي غیرآریایــي کــه 
ــچ صــورت فرهنــگ  ــه هی ــد، ب کتلــوي زیســت دارن
از دســت نمي دادنــد. دانشــمندان  و زبان شــان را 
هزاره هــا  اســکندر  درمقابــل  کــه  دارنــد  بــاور 
مقابلــه کــرد. روایت هــاي شــاهنامه آریایي هــا را 
در مقابــل اســکندر نشــان مي دهــد. هیــوان تســانگ، 
ــتان یکــي  ــردم تخارس ــان م ــا زب ــا را ب ــان هزاره ه زب

مي دانــد.
مهم تــر از همــه این کــه قبــل از ســدۀ دوم قبــل 
آریایي هــا  جابه جایــي  نخســتین  کــه  میــالد  از 
ــچ  ــد، هی ــاز ش ــرق آغ ــه ش ــرب ب ــا( از غ )یوچي ه
قــوم وابســته بــه دودمــان التایــي بــه غــرب نیامده انــد. 
ــًا پذیرفــت کــه هزاره هــا اقــوام  بنابرایــن بایــد عجالت
ــاي  ــي از تیره ه ــا یک ــد و ی ــرزمین ان ــن س ــي ای بوم

ــي. آریای
نکات مفید و ارزنده در کتاب

ــن  ــه بی ــزاره ک ــِف ه ــاب طوای ــن کت در ای  -
ــي  ــد، معرف ــت دارن ــار زیس ــي و قنده ــل و غزن کاب
گردیــده اســت؛ چــون: تیمــوري، محمــد خــان، 

تیمنــي،  چــچ، هــزاره و... .
بــا  هزاره جــات  هشــتگانۀ  والیــات   -
جزییــات معرفــي گردیــده اســت: ده زنگــي )در 
ــخ غرجســتان(، بیســوک، جاغــوري، مالســتان و  تاری
ــیخ  ــتان، ارزگان، شــوي، چــوره وکمســون، ش اجرس

ــي عل
بیــان رویدادهــاي عصــر امیــر عبدالرحمــن   -
کــه نگارنــده خــود ناظــر آن بوده اســت. ایــن گزارش 
ــه  ــراج التواریخ ک ــتۀ س ــت از نوش ــیارمتفاوت اس بس
ــه اســت. ــار به دســت نشــر رفت بعــد از سانســور درب
حفیــظ  دکتــر  توســط  کــه  مقدمه یــي   -
شــریعتي بــر کتــاب افــزود گردیــده، کتــاب را زیــاد 
ارزشــمند ســاخته اســت؛ زیــرا در ایــن بخــش 
هزاره هــا  نســب  پیرامــون  جدیــد  دیدگاه هــاي 
ــده  ــان آم ــان محقق ــناد تاریخــي و بی ــت اس ــه روای ب
اســت کــه مي توانــد در زمینــه بســیار مفیــد باشــد و 

راهگشــا.
نصحیت نویسندۀ کتاب

نکتــۀ  دو  مختصرالمنقــول،  نگارنــدۀ   
ــه  ــش ارای ــه اقوام ــت ب ــوان نصحی ــه عن اساســي را ب
مي کنــد؛ نصایحــي کــه همیشــه و در همــۀ روزگاران 

شــد:  خواهــد  هزاره هــا  نجــات  ســبب 
رهبــران مــا ظالــم انــد. بایــد مطابــق   -
ــزار  ــم، خدمتگ ــیدالقوم خادمه ــالم: س ــادات اس ارش

باشــند. مــردم  خــادم  و  مــردم 
نکتــۀ دیگــر این کــه مــا از علــم بــه   -
ــب  ــز جان ــر چی ــم. ه ــم بیاموزی ــد عل ــم. بای دوری
اصــِل خــود حرکــت مي کنــد. آتــش بــه طــرف بــاال 
ــان  ــه اصل ش ــان ک ــرف پای ــه ط ــوخ ب ــنگ و کل و س
ــم  ــت دار عل ــر دوس ــا اگ ــد. م ــت دارن ــت، حرک اس

باشــیم، علــم جانــِب مــا حرکــت مي کنــد. 

مختصرالمنقول؛

ACKU
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ابوبكر صدیق
مســووالن در وزارت توســعه روســتاها می گوینــد کــه 
در نتیجــه  پروژه هایی کــه راه انداخته انــد بــرای ۲۱ 

ــد.  ــۀ کار را فراهــم نموده ان ــن زمین هــزار ت
ــه در  ــد ک ــان می گوی ــن وزارت همچن ــخنگوی ای س
ــر  ــی 89۱ کیلومت ــت وحــدت مل دو ســال کار حکوم
ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــوالی ب ــاده  در ۲47 ولس ج

شــده اســت.
ــتا ها  ــعه روس ــخنگوی وزارت توس ــتمی س ــر رس اکب

ــدی  ــد مه ــا محم ــرطان( ب ــنبه )5 س ــروز ش ــه دی ک
ــه شــکل  ــه ب ــد عام ــی ســخنگوی وزارت فوای روحان
ــرد،  ــت می ک ــل صحب ــانه ها در کاب ــا رس ــترک ب مش
ــت  ــاده در 34 والی ــر ج ــرد: 89۱ کیلومت ــح ک تصری
ــده و  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــوالی ب و ۲47 ولس
بیــش از8۱9 بــاب پــل و پلچــک توســط برنامه هــای 
او  اســت.  ایــن وزارت ســاخته شــده  انکشــافی 
ــاده  ــر ج ــدو 87 کیلومت ــزده ص ــزود: پان ــان اف هم چن
نیــز مــورد حفــظ و مراقبــت قــرار گرفتــه اســت کــه 

ــون  ــره 44 میلی ــای متذک ــی پروژه ه ــه مجموع هزین
دالــر می شــود.

ــا تکمیل شــدن پروژه هــای متذکــره ۱398  او گفــت: ب
قریــه و قصبــه  بــا هــم وصــل شــده و بــرای۱،7 میلیون 
تــن زمینــۀ دسترســی بــه خدمــات اجتماعــی مســاعد 
ــه  گردیــده و دهاقیــن می تواننــد محصوالت شــان را ب
ــرای  ــا ب ــن پروژه ه ــان، ای ــد. هم چن ــال دهن ــازار انتق ب
۲۱ هــزار تــن زمینه  هــای کار را مســاعد کــرده اســت. 
راه هــای  بــرای  کــرد:  تصریــح  رســتمی  آقــای 
ــت، وزارت توســعه روســتا ها  ــی در 34 والی مواصالت
۱857 پــروژه را بــه ارزش 96 میلیــون دالــر کــه 
ــرد،  ــر می گی ــاده را در ب ــر ج ــاخت ۲3۰۲ کیلومت س
تحــت بــاز ســازی قــرار داده اســت و ۱4۰6 کیلومتــر 
جــاده دیگــر بــه تحــت حفــظ و مراقبــت قــرار دارد.
او همچنــان اضافــه کــرد کــه در 34 والیــت 5 کیلومتر 
ســرک را از طریــق شــورای انکشــافی تحــت حفــظ 
قــرار دارد کــه بــه صــورت مجموعــی 337۰ کیلومتــر 

جــاده تحــت حفــظ و مراقبــت قــرار گرفتــه اســت. 
ــات  ــت: یکــی از اهــداف وزارت انکشــاف ده او گف
ــت  ــا کیفی ــن و ب ــت معی ــای در وق ــق پروژه ه تطبی
عالــی اســت و هــر شــرکِت کــه از ایــن معیــار تعیــن 
ــدی و  ــورد ج ــا برخ ــد ب ــرپیچی کن ــدۀ وزارت س ش

ــی دچــار خواهــد شــد.  قانون
ســخنگوی  روحانــی  مهــدی  محمــد  هم چنــان، 
وزارت فوایــد عامــه در ایــن نشســت گفــت: وزارت 
ــپورتی  ــای ترانس ــر بنا ه ــمت  زی ــه در قس ــد عام فوای
تــا  دارد  دســت  روی  را  عمــدۀ  فعالیت هــای 
ــد. ــاد کن ــردم ایج ــرای م ــتر را ب ــهولت های بیش س

او گفــت: بلنــد بــردن ظرفیت هــا اقتصــادی، معــارف 
در اجتمــاع نقــش عمــده در تطبیــق پروژه هــا دارنــد؛ 
ــی  ــات نســبت مشــکالت امنیت ــا در برخــی از والی ام

ــه کنــدی پیــش مــی رود. ــق  پروژه هــا ب تطبی
ســخنگوی وزارت فوایــد عامــه بــا یــاد آوری از 
مشــکالت در تطبیــق پروژه هــا در والیــات بــه علــت 
ــه  ــد ک ــالش می کن ــت: وزارت ت ــت، گف ــود امنی نب
پروژ هــای ســال گذشــته و جــاری کــه مجموعــاً  7۰ 

ــد. ــق کن ــن تطبی ــت معی ــود در وق ــروژه می ش پ
ــی  ــه یک ــرد ک ــح ک ــان، تصری ــی هم چن ــای روحان آق
ــدی  ــارزه ج ــه مب ــد عام ــای وزارت فوای از اولویت ه
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــت و اف ــاد اداری اس ــا فس ب
یــک  ایجــاد  تــالش  در  وزارت  ایــن  مســووالن 
البراتــوار ملــی بــه همــکار تخنیکــی دانشــگاه اوهایــو 
ــواد  ــر از م ــارت بهت ــد، نظ ــه بتوانن ــد ک ــکا ان امری

پروژه هــای داشــته باشــد.
ــت  ــا کیفی ــن و ب ــت معی ــه وق ــه ب ــرکت های ک ش
ــه  ــد عام ــد وزارت فوای ــرا نکن ــا اج ــی پروژه ه عال
ــلیمی  ــس از تس ــود و پ ــلیم نمی ش ــای را تس پروژه ه
ــود از  ــوب نب ــا خ ــت پروژه ــر کیفی ــای اگ پروژه ه

ضمانتــی بانیکی شــان گرفتــه می شــود.

هارون مجیدی
کــه  می گویــد  افغانســتان  جمهــوری   ریاســت 
ــانگهای،  ــگکاری ش ــازمان هم ــای س ــت اعض اکثری
ــن  ــتان را در ای ــی افغانس ــت دایم ــت عضوی درخواس

پذیرفته انــد. ســازمان 
هــارون چخانســوری ســخن گوی ریاســت جمهــوری 
دیــروز )شنبه،5ســرطان(  در یــک کنفرانــس خبــری، 
نشســت شــانگهای را پُــر دســت آورد خوانــده گفــت 
ــورهای  ــا کش ــویی ب ــتان در همس ــت افغانس ــه دول ک
ــا تروریســیم در  عضــو ایــن ســازمان بــرای مبــارزه ب

منطقــه مشــترک کار خواهــد کــرد.
در  کــه  گفــت  هم چنــان  چخانســوری  آقــای 
بــا ســران  نشســت های جداگانــۀ رییس جمهــور 
ــه  ــانگهای، روی این ک ــازمان ش ــو س ــورهای عض کش
ــازی  ــش ب ــیا نق ــار راه آس ــوان چه ــه عن ــتان ب افغانس
کنــد، بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفتــه و اعضــای 
ــتان دارای  ــه افغانس ــد ک ــانگهای گفته ان ــازمان ش س

چنیــن ظرفیتــی در منطقــه می باشــد.
ــالم  ــتان اع ــۀ افغانس ــال، وزارت خارج ــن ح در عی
ــت در ســازمان  ــه افغانســتان شــرایط عضوی ــرده ک ک
شــانگهای را دارد و آنــان در حــال تهیــۀ اســناد 

ــتند. ــازمان هس ــن س ــور در ای ــت کش عضوی
از ســویی هــم، آگاهــان تأکیــد دارنــد کــه افغانســتان 
ــه  ــه، جامع ــورهای منطق ــا کش ــط اش را ب ــد رواب بای
جهانــی  و  منطقه یــی  ســازمان های  و  بین المللــی 
ــه  ــر ب ــن کشــور هرچــه زودت ــا ای ــت بخشــد ت تقوی

ــد. ــت یاب ــادی دس ــی و اقتص ــات امنیت ثب
خارجــۀ  وزارت  ســخنگوی  مســتغنی  شــکیب 
ــه پــس از تکمیــل اســناد،  افغانســتان می گویــد ک
ــای  ــازمان همکاری ه ــۀ س ــه دبیرخان ــدارک ب ــه م هم
شــانگهای تحویــل داده می شــود و بــا طــی مراحلــی، 
ســازمان،  ایــن  ســران  نشســت های  از  یکــی  در 
ــاذ  ــتان اتخ ــت افغانس ــرای عضوی ــی ب ــم نهای تصمی

ــد. ــد ش خواه
ــت  ــه اس ــتان گفت ــۀ افغانس ــخنگوی وزارت خارج س
ــان  ــدت زم ــک م ــناد ی ــن اس ــردن ای ــل ک ــه تکمی ک

مشــخص را در بــر می گیــرد. 
ــی از  ــا برخ ــته ب ــاله گذش ــارده س ــتان در چه افغانس
ــی  ــم سیاس ــط مه ــان رواب ــه و جه ــورهای منطق کش
ــط  ــن رواب ــان آورده، داشــتن ای ــه می و اقتصــادی را ب

ــده اســت.  ــده ش ــم خوان ــرای کشــور مه ب
افغانســتان در ســال های پســین در خواســت عضویــت 
دایمــی بــه ســازمان شــانگهای را داده بــود. عضویــت 
همکاری هــای  ســازمان  در  افغانســتان  دایمــی 
منطقه یــی شــانگهای بــرای توســعۀ اقتصــادی کشــور 

ــده شــده اســت. مهــم خوان
باورهــا بــر این اســت کــه عضویــت دایمی افغانســتان 
در ســازمان همکاری هــای شــانگهای بــه ایــن کشــور 
ــا کشــورهای عضــو  ــه ب ــد ک ــا می کن فرصــت را مهی
ایــن ســازمان روابــط نزدیــک داشــته باشــد در ارتبــاط 

بــه مشــکالت، نیازهــا و نقــاط بیــرون رفت افغانســتان 
ــی  ــک منطقه ی ــط دیپلوماتی ــی و رواب ــت فعل از حال

افغانســتان بســیار مفیــد تمــام خواهــد شــد.
گفتــه می شــود کــه افغانســتان می توانــد نقــش خــود 
را در ایــن ســازمان کلیــدی ســاخته و بــه کشــوری بــه 
ــدل  ــانگهای مب ــوان محــراق کشــورهای عضــو ش عن

شــود.
افغانســتان در ســال ۲۰۱۲ بعــد از ایــران، هنــد و 
ــورت  ــه ص ــازمان را ب ــن س ــت ای ــتان، عضوی پاکس
کنــون  تــا  زمــان  آن  از  و  آورد  به دســت  ناظــر 
عضــو ناظــر ایــن ســازمان اســت. افغانســتان در 
ــن  ــد عمده تری ــانگهای می توان ــکاری ش ــازمان هم س
ــا  ــی خــود را کــه ســال ها اســت ب مشــکالِت منطقه ی
آن مواجــه اســت، مطــرح و ســپس راه حــل مناســب 

کنــد.  آن را جســت وجو 
افغانســتان به تازه گــی در مســیر توســعه گام برداشــته 
ــای  ــر در بخش ه ــورهای دیگ ــک کش ــد کم و نیازمن
ــت؛ از  ــی اس ــی و فرهنگ ــادی، امنیت ــی، اقتص سیاس
ایــن رو همــکاری کشــورهای منطقــه در راســتای 
می توانــد  فرهنگــی،  و  اقتصــادی  رشــد  صلــح، 
افغانســتان را در جبــران عقب مانده گی هــای به جــا 

ــاند. ــاری رس ــگ ی ــده از جن مان
دچــار  حاضــر  حــال  در  افغانســتان  هم چنــان، 
می باشــد.  منطقــه  در  جــدی  بســیار  تهدیدهــای 
ــش  ــروه داع ــدن گ ــد آم ــم و پدی ــترش تروریس گس
در شــرایطی کــه بحــث خــروج نیروهــای امریکایــی 

ــرای  ــکا ب ــکاری امری ــرح و هم ــال ۲۰۱6 مط در س
ــت  ــت؛ به دس ــده اس ــر ش ــتان کمت ــه افغانس ــک ب کم
ــازمان  ــکاری اعضــای س ــب هم ــاد و جل آوردن اعتم

ــت. ــاخته اس ــی س ــانگهای را حیات ــکاری ش هم
ــح در افغانســتان در  ــالۀ صل ــال، حــل مس ــن ح در ای
حــال حاضــر وابســته به همکاری کشــورهای همســایه 
اســت. از آن جایــی کــه پاکســتان و ایــران به عنــوان دو 
کشــور تأثیرگــذار از اعضــای ناظــر؛ و روســیه، چیــن، 
تاجکیســتان و ازبکســتان از اعضــای اصلــِی ایــن 
ــط  ــترش رواب ــازی گس ــند، زمینه س ــازمان می باش س
بیــن همســایه های افغانســتان در ایــن ســازمان میســر 
ــا  ــد ب ــیه می توانن ــن و روس ــورهای چی ــت و کش اس
ــۀ گفت وگــوی  ــر پاکســتان، زمین فشــار وارد کــردن ب
ــتان(  ــتان و پاکس ــور )افغانس ــن دو کش ــه بی صادقان
ــه  ــی گفت ــده دالیل ــا از عم ــازند؛ این ه ــاعد س را مس
می شــوند کــه ضــرورت عضویــت دایمــی افغانســتان 

ــود. ــاخته ب ــر س را جدی ت
ــت  ــذاری عضوی ــد تأثیرگ ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب آگاه
افغانســتان در ایــن ســازمان در بخش هــای اقتصــادی 
ــون  ــود چ ــد ب ــتر خواه ــم بیش ــا تروریس ــارزه ب و مب
چیــن عضــو خــاص و مهــم ایــن ســازمان می باشــد 
ــه  ــادی را ب ــزرگ اقتص ــای ب ــه پروژه ه ــد ک و می توان
افغانســتان جــذب کنــد و افغانســتان بــا عضویــت در 
ــی  ــوق سیاس ــدازه حق ــک ان ــد ی ــانگهای می توان ش
ــورهای  ــرای کش ــازمان ب ــن س ــه ای ــادی را ک و اقتص
ــت آورد و از آن در  ــه دس ــت را ب ــل اس ــه قای منطق

ــرد. ــتفاده بب پیشــرفت و بازســازی اس
شانگهای چگونه سازمانی است؟

ســازمان همــکاری شــانگهای ســازمانی میــان  دولتــی 
ــی،  ــه امنیت ــای چندجانب ــرای همکاری ه ــه ب ــت ک اس
ایــن  اقتصــادی و فرهنگــی تشــکیل شده اســت. 
ســازمان در ســال ۲۰۰۱ توســط رهبــران چیــن، 
و  تاجیکســتان  قرقیزســتان،  قزاقســتان،  روســیه، 
ــن  ــی و تعیی ــش اصل ــد. نق ــذای ش ــتان پایه گ ازبکس
ــن  ــور چی ــانگهای، دو کش ــازمان ش ــده را، در س کنن
و روســیه تشــکیل می دهنــد. ســازمان همــکاری 
شــانگهای در حقیقــت ترکیــب جدیــد ســازمان 
ــیس  ــال ۱996 تأس ــه در س ــت ک ــانگهای 5« اس »ش
شــده بــود، ولــی نــام آن پــس از عضویــت ازبکســتان 
ــر داده شــد. ــه »ســازمان همــکاری شــانگهای« تغیی ب
عــالوه بــر اعضــای اصلــی، ابتــدا مغولســتان در ســال 
ــد و  ــتان، هن ــران، پاکس ــد ای ــال بع ــک س ۲۰۰4 و ی
افغانســتان در ســال ۲۰۱۲ بــه عنــوان عضــو ناظــر بــه 

ســازمان ملحــق شــدند.
ــون  ــیس آن تاکن ــان تاس ــازمان از زم ــن س ــش ای نق
ــر  ــازمان، ب ــن س ــت. ای ــش یافته اس ــه افزای در منطق
خــالف ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی یــا ناتــو و 
پیمــان ورشــوی ســابق، هنــوز یــک معاهــده دفاعــی 

ــه شــمار نمــی رود. ــه ب چندجانب
رقابــت  دل  از  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
ژئوپلیتیــک  منطقــه  برســر  بــزرگ  قدرت هــای 
ــیس  ــه تأس ــدف اولی ــرد. ه ــور ک ــه ظه ــیای میان آس
ــن و  ــن چی ــرز بی ــردن م ــی ک ــن ســازمان، غیرنظام ای

شــوروی بــود.
شــهر  در   ۲۰۰۱ ســال  در  گــروه  ایــن  نشســت 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــن برگ ــانگهای در چی ش
نخســت کشــور ازبکســتان بــه عنــوان عضــو جدیــد 
پذیرفتــه شــد کــه عمــاًل نــام گــروه را بــه »شــانگهای 
6« تغییــر داد. ســپس در ۱5 ژوئــن ســال ۲۰۰۱، ســران 
ــی از  ــن قدردان ــتی ضم ــو در نشس ــورهای عض کش
عملکــرد گــروه شــانگهای 5، تأســیس »ســازمان 
ــطح  ــش س ــدف افزای ــه ه ــانگهای« را ب ــکاری ش هم

همکاری هــا اعــالم کردنــد.
کامــل  عضویــت  افغانســتان  حاضــر  حــال  در 
ــه  ســازمان های ایکــو و ســارک را دار اســت امــا گفت
می شــود کــه بیشــتر ایــن ســازمان ها نقــش نمایشــی 
داشــته و طــوری کــه الزم اســت اهــداف ایــن 
ــزرگ  ــه دلیــل موجودیــت رقابت هــای ب ســازمان ها ب
ــان برخــی از کشــورها در ســطح منطقــه و جهــان  می

ــت. ــده اس ــرآورده نش ب
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ورزش

ــۀ  ــس از اتحادی ــی مثبتشــدن رأی همه پُرســی خــروج انگلی در پ
اروپــا، اســکاتلند و ایرلندشــمالی نیــز خواســتار برگــزاری 

همه پُرســی بــرای جدایــی از بریتانیــا شــده اند.
نیکــوال اســتورجن، وزیــر اول اســکاتلند گفتــه اســت کــه دومیــن 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــا ب ــه از بریتانی ــن منطق ــتقالل ای همه پُرســی اس
ــۀ  ــا از اتحادی ــروج بریتانی ــش از خ ــد پی ــود و بای ــزار می ش برگ

اروپــا باشــد.
ــتار  ــز خواس ــر ایرلندشــمالی نی ــاون رهب ــس، مع ــن مک گین مارتی

رأی گیــری بــرای متحدشــدن دو ایرلنــد شــده اســت.
اســکاتلندی ها در رأی گیــری ۲3 جــون بــا 6۲ درصــد در مقابــل 
38 درصــد رأی بــه مانــدن در اتحادیــۀ اروپــا دادنــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه در رأی گیــری پنجشــنبه، آرای ُکل بریتانیــا 5۲ 
درصــد موافــق خــروج و 48 درصــد موافــق مانــدن در اتحادیــۀ 

اروپــا بودنــد.
وزیــر اول اســکاتلند ادامــه داد: ایــن رأی گیــری نشــانه یی واضــح 
ــا  ــد همه پُرســی دوم اســتقالل اســکاتلند از بریتانی ــه بای اســت ک
ــه نظــرم احتمــال برگــزاری چنیــن همه پُرســیی  برگــزار شــود. ب

بســیار باالســت.
اســکاتلندی ها بــا 55 درصــد در مقابــل 45 درصــد در همه پُرســی 
ــد، امــا از آن زمــان  ــه جدایــی از بریتانیــا رأی منفــی دادن ۲۰۱4 ب
ــت،  ــتقالل اس ــی اس ــه حام ــکاتلند ک ــی اس ــزب مل ــون ح تاکن

ــوده اســت. ــال برگــزاری همه پُرســی دیگــری ب ــه دنب ــا ب باره
ــزاری  ــتار برگ ــز خواس ــمالی نی ــر ایرلندش ــاون رهب ــن مع هم چنی

ــرای متحدشــدن دو ایرلنــد شــده اســت. رأی گیــری ب
ایرلندشــمالی  رأی دهنــده گان  از  درصــد   56 آن کــه  از  پــس 
در همه پُرســی پنجشــنبه بــه مانــدن در اتحادیــۀ اروپــا رأی 
ــن اعــالم کــرد کــه خواســتار برگــزاری  ــد، حــزب شــین ف دادن

همه پُرســیی بــرای متحدشــدن دو ایرلنــد اســت.
معــاون رهبــر ایرلندشــمالی در مصاحبه یــی گفتــه اســت:  دولــت 
ــمالی  ــر ایرلندش ــش ب ــال نظرات ــرای اعم ــر ب ــاال دیگ ــا ح بریتانی
ــدارد  ــروعیت ن ــا مش ــۀ اروپ ــا اتحادی ــی ب ــرات آت ــارۀ مذاک درب
ــزار  ــی برگ ــک همه پُرس ــوان ی ــه می ت ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب و م

کــرد.
ــمالی  ــی ایرلندش ــزب مل ــوی ح ــت از س ــن درخواس ــه ای البت
ــه رد  ــن منطق ــر اول ای ــتر، وزی ــن فاس ــوی آرل ــه از س بالفاصل
شــد و انــدا کنــی، نخســت وزیر ایرلنــد نیــز خواســتار برگــزاری 

ــد. ــه ش ــادۀ کابین ــت فوق الع نشس
ایرلنــد دارای ســریع ترین رشــد اقتصــادی در اتحادیــۀ اروپاســت، 
امــا خــروج بریتانیــا از ایــن اتحادیــه باعــث ضــرر و زیــان ایــن 

ــود. ــه می ش منطق

پاکســـتان بـــا امضـــای »تفاهم نامـــۀ تعهـــدات« ســـازمان 
ـــل  ـــت کام ـــه عضوی ـــمی ب ـــور رس ـــانگهای، به ط ـــکاری ش هم

ایـــن ســـازمان درآمـــد.
پاکســـتان در نشســـت روز گذشـــتۀ ســـازمان همـــکاری 
ـــکند«  ـــدات« در »تاش ـــۀ تعه ـــای »تفاهم نام ـــا امض ـــانگهای ب ش

بـــه عضویـــت کامـــل ایـــن ســـازمان درآمـــد.
ـــرُکل ســـازمان  ـــور خارجـــۀ شـــش کشـــور عضـــو، دبی وزرای ام
ــل  ــور بین الملـ ــاور امـ ــز« مشـ ــرتاج عزیـ ــانگهای و »سـ شـ
نخســـت وزیر پاکســـتان ایـــن تفاهم نامـــه را امضـــا کردنـــد.
ـــر  ـــو ناظ ـــوان عض ـــه عن ـــالدی ب ـــال ۲۰۰5 می ـــتان در س پاکس
ـــل  ـــت کام ـــرای عضوی ـــد و ب ـــانگهای ش ـــکاری ش ـــازمان هم س

ـــرد. ـــدام ک ـــالدی اق ـــال ۲۰۱۰ می ـــازمان در س ـــن س در ای
ســـران کشـــورهای عضـــو ســـازمان شـــانگهای در اجـــالس 
»اوفـــا« در جـــوالی ســـال ۲۰۱5 میـــالدی درخواســـت 
پاکســـتان در مـــورد عضویـــت ایـــن ســـازمان را تصویـــب 

کردنـــد.
ـــت  ـــا عضوی ـــانگهای ب ـــازمان ش ـــو س ـــورهای عض ـــداد کش تع
پاکســـتان بـــه هشـــت کشـــور رســـید کـــه از 45 درصـــد از 

ــد. ــی می کننـ ــان نماینده گـ ــر جهـ ــت سراسـ جمعیـ
هـــدف از ســـازمان همـــکاری شـــانگهای تقویـــت روابـــط 
ـــات  ـــح، ثب ـــراری صل ـــو و برق ـــورهای عض ـــن کش ـــتانه بی دوس

و امنیـــت در منطقـــه اســـت.

شامل  تیراندازی،  ورزش  از  نوعی  اسکیت«  و  »تراپ  نخستین بار  برای 
ورزش های المپیکی در افغانستان شد.

محمد حنیف، سکر تر جنرال کمیتۀ ملی المپیک، به آژانس خبری پژواک گفت 
که تراپ و اسکیت به عنوان نوعی از ورزش تیراندازی در چوکات فدراسیون 

نشان زنی افغانستان، ایجاد شده است.
به گفته او، کمیتۀ ملی المپیک افغانستان، تالش می کند تا پس از این، تیم هایی 
از افغانستان در این رشتۀ ورزشی آموزش ببینند و در مسابقات مختلف داخلی 

و بین المللی شرکت کنند.
جواد فضلی رییس کلب تراپ و اسکیت کابل، که به طور رسمی به عنوان 
و  تراپ  کلپ  که  معرفی شد، گفت  نشانه زنی کشور  فدراسیون  فنی  معاون 

اسکیت کابل را، حدود ۱۲ سال قبل ایجاد کرده است.
آقای فضلی گفت که در این مدت، ده ها تن را به شکل مسلکی در این زمینه 

آموزش داده است.
فضلی افزود: »حاال که عضویت فدراسیون نشانه زنی را کسب کردیم، تالش 
می کنیم تا با درخشش خوب در سطح جهانی، مدال های طال و نقره را برای 

کشور خود بیاوریم.«
معاون فنی فدراسیون نشانه زنی، خاطرنشان کرد که در حال حاضر 6۰ تن 
از ورزشکاران ورزیده و با امکانات الزم، آمادۀ برگزاری مسابقات داخلی و 

شرکت در رقابت های بین المللی می باشند.
بر پایۀ معلومات آقای جواد فضلی، تراپ و اسکیت به عنوان نوعی از ورزش 
تیراندازی؛ در حالت های خوابیده، نشسته و ایستاده و در مسافت های ۱۰، ۲5، 
5۰ و 3۰۰ متر برگزار می شود که برای مسافت ۱۰ متر، از سالح بادی استفاده 

می شود و در مسافت های بیشتر، سالح خفیف مورد استفاده قرار می  گیرد.
در این رشته، بشقابک های مخصوص به طور پی درپی، توسط دستگاه پرتاب 
بشقابک که تراپ نامیده می شود، پرتاب می گردد و ورزشکار با استفاده از یک 

اسلحۀ ویژه، این بشقابک ها را هدف قرار می دهد.
در حدود سال ۱7۰۰ میالدی، رشتۀ تراپ به عنوان اولین رشته از گروه اهداف 
پروازی در انگلستان ایجاد شد. در ابتدا این ورزش با تیراندازی به کبوتران 
زنده ای انجام می شد که از قفسی   رها می شدند. نام تراپ به معنی تله )تلک یا 

دام( نیز از   همان زمان باقی مانده است.
تراپ و اسکیت، در سال ۱896 به عنوان یک ورزش المپیکی شناخته شد.

دروازه بان نیمکت نشین تیم ملی اسپانیا در جریان یکی از تمرینات به هم تیمی 
رئال مادرید،  پیشین  کاپیتان  به  الیی زدن  برای  او  تالش  از  پس  بارسایی اش 

سیلی زد.
ایکر  پاهای  بین  از  توپ  عبوردادن  برای  پیکه  جرارد  بی سرانجام  تالش 
تمرینات  در  را  اسپانیا، صحنه جالبی  ملی  تیم  تمرینات  کاسیاس در جریان 

ماتادورها به وجود آورد.
در یکی از تمریناتی که اسپانیایی ها برای آماده کردن خود جهت رویارویی با 
ایتالیا در مرحلۀ یک هشتم نهایی یورو ۲۰۱6 انجام می دادند، مدافع بارسلونا 
سعی کرد به کاسیاس الیی بزند، اما او نگذاشت این اتفاق رخ دهد و پاهایش 

را بست.
ناکام ماندن پیکه برای الیی زدن به کاسیاس، سایر هم تیمی هایش را به خنده 
واداشت و بعد از آن هم کاسیاس در جو شادی که به وجود آمده بود، سیلی 

مالیمی به صورت مدافع کاتاالن ها زد.
دیگر  یا  کاسیاس  پیکه،  تلخی  اوقات  باعث  اتفاق  این  که  نمی رسید  نظر  به 
از  می کرد  شرمنده گی  احساس  که  پیکه  اما  شود،  اسپانیا  ملی  تیم  اعضای 

کاسیاس فاصله گرفت.
تیم ملی اسپانیا دوشنبه شب در آخرین شب از بازی های مرحلۀ یک هشتم 

نهایی یورو ۲۰۱6 از ساعت ۲۰:3۰ به مصاف ایتالیا می رود.

زمزمه های جدایی اسکاتلند 
و ایرلندشمالی از بریتانیا

پاکستان عضو کامل سازمان 
همکاری شانگهای شد

»تراپ و اسکیت« شامل ورزش های 

المپیکی افغانستان شد

سیلی خوردن پیکه از کاسیاس پس 

از تالش برای الیی زدن به او!

سمیع مهدی

ــر سرنوشــت میلیون هــا  ــر« قرن هــا ب ــۀ کبی »برطانی
ملت هــای  و  کــرد  حکومــت  غیربرطانــوی 
از  اســتعماری،  خط کشــی های  بــا  را  فراوانــی 
هــم جــدا کــرده و یــا باهــم بخیــه زد. امــروز آن قــدر کوچــک 
ــد.  ــا لندنی هــا خواهــان اســتقالل خــود ان شــده اســت کــه حت
آن چــه کــه امــروز اتفــاق می افتــد، ادامــۀ اضمحــالل تدریجــی 
امپراطــوری بریتانیــا اســت کــه بــا جنــگ اول جهانــی آغــاز و 

ــید. ــه اوج رس ــگ دوم ب ــد از جن بع
ــای  ــن ملی گرایی ه ــق گرفت ــاهد رون ــا ش ــر، م ــویی دیگ از س
ــدار  ــپ، اقت ــد ترام ــور دونال ــتیم. ظه ــرب هس ــه در غ تندروان
ــی  ــا و جدای احــزاب راســت افراطــی در شــمال و غــرب اروپ
ــد در  ــن رون ــکار ای ــانه های آش ــا نش ــۀ اروپ ــا از اتحادی بریتانی
ــگ اول  ــا در آســتانۀ جن ــدۀ اروپ ــا یادآورن غــرب اســت. این ه
جهانــی اســت. البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه جنــگ دیگــری 
در راه اســت، امــا بیگانه ســتیزی و تــرس از مهاجریــن در میــان 
اروپایی هــا و بســیاری از امریکایی هــا بــه آن دوره شــباهت 

دارد.

مهدی ثاقب

ــت  ــت وزیری حکومـ ــرون از نخسـ ــد کامـ دیویـ
ـــتان  ـــردم انگلس ـــد م ـــون 5۱ درص ـــتعفا داد، چ اس
خواهـــان بیرون شـــدن ایـــن کشـــور از اتحادیـــۀ 

ـــدند. ـــا ش اروپ
از نـــگاه رهبـــران افغانســـتان کار دیویـــد کامـــرون کامـــاًل احمقانـــه 
اســـت، او می توانســـت یـــک ســـریش اصـــل پاکســـتانی یـــا 
ـــه خـــود و چوکـــی اش می چســـپاند،  ـــی ب چســـپ دوقلـــوی ایران
تـــا چنـــد ســـال دیگـــر هـــم قدرتـــش را تمدیـــد می کـــرد، 
یـــا می رفـــت اپوزیســـیون تشـــکیل مـــی داد و فقـــط علیـــه 
حکومـــت تبلیـــغ می کـــرد و کارهـــای نخســـت وزیر جدیـــد 
را ســـوباتاژ می نمـــود، اصـــاًل او می توانســـت تفنـــگ بگیـــرد 
و بـــه کـــوه بـــاال شـــود و در هـــر ســـوراخی یـــک انفجـــار 
کنـــد و اگـــر پُســـت دیگـــری در انگســـتان پیـــدا نمی شـــد، 
بـــه پارلمـــان بـــرود و فقـــط بخوابـــد و اعتـــراض کنـــد و 
ــر وکال  ــا دیگـ ــی بـ ــل جنگـ ــوته بازی و بوتـ روزش را در سـ
ـــه  ـــی ملک ـــور خربوزه فروش ـــاور در ام ـــم مش ـــا ه ـــد و ی بگذارن

ـــود. ـــت ش الیزاب
ـــد  ـــا بل ـــران م ـــه رهب ـــاده ک ـــای س ـــن راه ه ـــام ای ـــا تم ـــا او ب ام
ـــل  ـــی در مقاب ـــچ مخالفت ـــح داد هی ـــتعفا داد و ترجی ـــد، اس بودن
مـــردم و حکومتـــش نکنـــد؛ خـــدا او را نبخشـــد کـــه اصـــاًل 

ـــت. ـــد نیس ـــت بل سیاس

عبدالشهید ثاقب

بدآموزی سریال  ها
پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و پایــان 
ــی  ــای دایم ــی از نگرانی  ه ــرد، یک ــگ س ــن جن یافت
ــر، فیلســوف اتریشــی  االصل انگلیســی و نویســندۀ  ســر کارل پوپ
بــاز و دشــمنان آن«، شــرارت آفرینی  مانــدگار »جامعــۀ  اثــر 
تلویزیــون بــود. او در ده  هــا مصاحبــه و گفت وگــو بــا رســانه  های 
ــر  ــک، از خط ــز اکادمی ــخنرانی در مراک ــن س ــرح و در چندی مط
تلویزیــون ســخن گفــت و تبلیــغ خشــونت توســط ایــن رســانه را 
جدی  تریــن تهدیــد بــرای صلــح و ثبــات جوامــع بشــری خوانــد.
ــر خیلــی هــم مبالغه آمیــز  به هــر صــورت، اگــر ســخنان کارل پوپ
باشــد، امــا ایــن واضــح اســت کــه احتیــاط در نشــرات تلویزیونــی 
ــی  ــش فوق  العاده  ی ــداری نق ــانه  های دی ــت. رس ــم اس ــیار مه بس
ــون اگــر  ــد. یــک تلویزی در سمت وســودهی اذهــان کــودکان دارن
ــه  ــاالر گرفت ــک جنگ س ــی را -از ی ــر کس ــد ه ــد می توان بخواه
ــان  ــو و قهرم ــوان الگ ــه عن ــل- ب ــزه نوب ــدۀ جای ــک برن ــه ی ــا ب ت
ــر  ــد اکث ــما می  بینی ــر ش ــروزه اگ ــد. ام ــرح   کن ــودکان مط ــرای ک ب
ــه  ــت گرفت ــتیکی در دس ــلحه  های پالس ــتان اس ــودکان افغانس ک
و خــود را پــوالد علمــدار و مماتــی و عبدالحــی می  خواننــد، 
ــر  ــش، نش ــانه  ها در گزین ــووالن رس ــی مس ــل بی  احتیاط ــه دلی ب
شــهرهای  بیش  تــر  در  امــروزه  اســت.  ســریال  ها  پخــش  و 
ــم  ــا بگویی ــاالری، ت ــه جنگ  س ــت و ن ــی اس ــه جنگ ــتان ن افغانس
ــر  ــل تاثی ــر. ب ــد. نخی ــا آموخته  ان ــودکان از آن  ه ــن ک ــگار ای ــه ان ک
ــد.  ــغ می  کنن ــونت را تبلی ــه خش ــت ک ــریال  هایی اس ــوزی س بدآم
ــند.  ــده باش ــر ش ــن ام ــه ای ــانه ها متوج ــووالن رس ــدوارم مس امی
امیــدوارم مســووالن رســانه  ها درک کننــد کــه کــودکان مــا 
نیازمنــد الگوگیــری از برنــدگان جایــزه نوبــل هســتند، نــه از پــوالد 

ــن. ــت افک ــای دهش ــدار و گروه  ه علم

فیـسبـوک نـــامــه
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ناجیه نوری   
مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  ایجاد  از  هدف 
دور  برای  هیاهو  راه اندازی  اداری،  فساد  با 
نشدن  اصالح  از  رسانه ها  ذهن  نگهداشتن 
نشدن  توزیع  و  انتخاباتی  کمیسیون های 

تذکره های برقی است.
برخی از حقوق دانان می گویند: رییس جمهور 
این مرکز را ایجاد کرده تا رسانه ها از بررسی 
اصالح نشدن کمیسیون های انتخاباتی و عدم 

توزیع تذکره های برقی دور نگهداشته شوند.
آنان ضمن اینکه ایجاد این مرکز را یک اداره 
موازی با نهادهای قضایی می دانند به این باور 
اند که یکی از اهداف حکومت از ایجاد این 
مرکز ترساندن حریفان سیاسی متهم به فساد 

است.
اما  شماری از نماینده گان مجلس این ادعاها 
را رد کرده می گویند: این مرکز تحت نظارت 
دادستانی کل کار خواهد کرد و به هیچ عنوان 
قرار  عالی  دادگاه  و  کل  دادستانی  با  موازی 

ندارد.
و  عدلی  مرکز  ایجاد  پی  در  واکنش ها  این 
قضایی مبارزه با فساد که اداری که قرار است 
تا اواخر همین هفته کارش را آغاز کند، ابراز 

می شود.
مرکز  این  که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری 
جدید عدلی و قضایی، اتهامات و پرونده های 
بلند دولتی را  مقامات  به  اداری مربوط  فساد 

بررسی خواهد کرد.
می گوید:  حقوق دان  کوهستانی  جعفر  اما 
حکومت برای منحرف ساختن افکار عامه از 
برگزاری انتخابات و توزیع نشدن تذکره های 
فساد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  برقی، 

اداری را ایجاد کرده.
اصالح  در  حکومت  حقوق دان:  این  باور  به 
نظام انتخاباتی و توزیع تذکره های برقی ناتوان 
پارلمان  و  حکومت  هم  طرفی،  از  و  است 
مشروعیت ندارد، بنابراین می خواهند با ایجاد 

این مرکز فکر مردم را منحرف بسازند.
را  مرکز  این  رییس جمهور  کرد:  تاکید  وی 
نشدن  اصالح  از  را  رسانه ها  تا  کرده  ایجاد 
توزیع  عدم  و  انتخاباتی  کمیسیون های 

تذکره های برقی دور نگهدارد.
را  مرکز  این  ایجاد  از  هدف  حقوق دان،  این 

نگهداشتن  مصروف  برای  هیاهو  راه اندازی 
نشدن  اصالح  گفت:  دانسته  رسانه ها  ذهن 
نشدن  برگزار  انتخاباتی،  کمیسیون های 
انتخابات را در پی داشت، بنابراین  حکومت 
ندانم کاری های  نگهداشتن  پنهان  صددد  در 

خود با ایجاد چنین مراکزی است.
نوع  یک  را  مرکز  این  ایجاد  کوهستانی 
تلقی  جهانی  جامعه  فریباندن  برای  نمایش 
بلند  ردهای  در  فساد  متهمین  می گوید:  کرده 
آنان  کردن  محاکمه  و  دارند  قرار  حکومتی 
به  برای  حکومت  بنابراین   است،  ناممکن 
خارجی  کشورهای  کمک های  آوردن  دست 
که شرط شان مبارزه با فساد است، این مرکز 

را ایجاد کرده.
دانشکده  استاد  فریور  موسی  همین حال،  در 
حقوق دانشگاه کابل می گوید: یکی از اهداف 
حکومت از ایجاد این مرکز ترساندن حریفان 

سیاسی متهم به فساد است.
او افزود: حکومت با ایجاد این اداره در صدد 
ترساندن رقبا یا همان حریفان سیاسی خودش 
که بیرون از نظام مانده اند، است تا آنان نتواند 

هیچ اقدامی برعلیه حکومت انجام دهند.
وی، به محاکمه کشانیدن مفسدین که اکثریت 
غیر  مرکز  این  توسط  را  اند،  زورمندان  آنان 
کشانیدن  محاکمه  به  گفت:  دانسته  ممکن 
فاقد  هم  که  نهادی  چنین  توسط  مفسدین 
قانونی،  مشروعیت  فاقد  هم  و  اند  ظرفیت 

امکان پذیر نیست.
به باور این استاد دانشگاه کابل: تجربه ۱5 ساله 
عماًل به مردم ثابت کرده که ایجاد کمیسیون ها 
و مراکز این چنینی نه تنها نتوانسته گره کور 
در گسترش  بلکه  کند،  باز  را  فساد  با  مبارزه 

فساد موثر بوده است.
را  قضایی  و  عدلی  مرکز  ایجاد  فریور،  استاد 
افغانستان  یک اداره موازی با دستگاه قضایی 
عنوان کرده افزود: این مرکز یک نهاد فراقانونی 
است و برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد 

موثر واقع نخواهد شد.
او: ایجاد ادارات موازی این چنینی را نه تنها 
خالف قانون اساسی می داند، بل آن را برای 
حل معضل مبارزه با فساد مفید نمی داند و آن 

را بسیار زیان بار تلقی می کند.
نیت  راستی  به  اگر حکومت  کرد:  تاکید  وی 

باید دستگاه های  با فساد را دارد، پس  مبارزه 
تا  بسازد  فساد  از  عاری  را  افغانستان  قضایی 
در  آنان  حقوقی  جایگاه  که  دستگاه ها  این 
با فساد  بتوانند  قانون اساسی مشخص است، 

مبارزه کنند.   
و  عدلی  کمیسیون  عضو  عبده  محمد  اما 
قضایی مجلس به این باور است که این مرکز 
به هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه 
عالی قرار ندارد، زیرا این مرکز تحت نظارت 

دادستانی کل ایجاد و کار خواهد کرد.
به گفته عبده: هدف از ایجاد این مرکز، جایگاه 
ویژه مبارزه با فساد نزد حکومت است تا به 
با  مبارزه  که  شود  داده  نشان  جهانی  جامعه 
از جایگاه ویژه  افغانستان  فساد نزد حکومت 

برخوردار است.
این  که  است  باور  این  به  مجلس  عضو  این 
شناسایی و سپس  را  مفسدین  می تواند  مرکز 
پرونده های آنان را به دادستانی کل محول کند.
عبده، ایجاد این مرکز را خالف قانون اساسی 
نداسته تاکید کرد: هدف از ایجاد مرکز عدلی و 
قضایی مبارزه با فساد اداری، سرعت بخشیدن 

به امر مبارزه با فساد می باشد.
او در خصوص اینکه مردم با توجه به اینکه 
متهمین فساد به عنوان مشاور ریاست جمهوری 
تقرر پیدا می کنند، چطور اعتماد کنند، گفت: 
اعتماد مردم نسبت به این مرکز، حرف بعدی 
می کند،  را مشخص  آن  زمان  مرور  که  است 
پس باید منتظر شویم و کارکردهای این مرکز 

را نظاره گر باشیم.    
کنار  در  اکنون  همین  که  درحالی ست  این 
دادستانی کل، اداره عالی مبارزه با فساد اداری 
کار  مفسدین  کشانیدن  محاکمه  به  برای  نیز 

می کنند.
کمیسیون ها  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
برای  گذشته  سال   ۱5 در  زیادی  نهادهای  و 
بررسی فساد اداری ایجاد شده بود؛ اما تاکنون 
هیچ  یک از این نهادها و مراکز نتوانستند افراد 
زورمندی را که متهم به فساد اداری و غصب 

اند، به مردم معرفی و به دادگاه بکشانند.
افغانستان پس از کشورهای کوریایی شمالی و 
سومالیا فاسد ترین کشور در جهان  محسوب 

می شود.

حــقوق دانــان:

ایجاد نهادهای تازه گره فساد را 
کورتر می سازد!

د افغانستان دفاع وزارت:

 د ننـګرهار کـوټ ولســوالۍ

 ته اضـايف سـرتېري استـول شـوي
اضافه رستېري  یې  ته  ولسوالۍ  ننګرهار کوټ  د  وايي چې  وزارت  دفاع  افغانستان  د 

استول شوي دي.

د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي نن د وليس جرګې په استجوابیه غونډه کې 

وویل چې دغه ولسوايل به ډېر ژر داعش ته د مربوطو وسله والو له حضور څخه پاکه 

يش.

ښاغيل حبیبي زیاته کړه چې په یاده ولسوالۍ کې ګڼ شمېر داعش وسله والو ته مرګ 

ژوبله اوښتې ده:

»د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ۳۹ وسله وال مخالفین وژل شوي دي ۱۸ تنه ټپيان 

دي، په خواشینۍ رسه چې دغه ډلې یو شمېر زموږ هېوادوال چې ښځې او ماشومان په 

کې شامل دي له ځان رسه نامعلوم ځای ته وړي دي.«

تر دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویيل چې داعش وسله والو تېره ورځ په 

یاده ولسوالۍ کې اته ملکي وګړي وژيل اووه تنه ټپیان کړي او ۳۰ تنه یې له ځان رسه 

وړي چې ښځې او ماشومان په کې شامل دي.

داعش ډلې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویيل.

پاکستان به مراکز »مهد 
تروریسم« پول اختصاص داد

مقام های محلی پاکستان گفته اند که حکومت ایالتی این کشور سه میلیون دالر را برای یک 
مدرسه مرتبط با طالبان در مناطق ناامن در نزدیکی مرز افغانستان اختصاص داده است. این 
تصمیم حکومت ایالتی انتقادهای حکومت مرکزی و گروه های سکوالر را در پی داشته است.
به عنوان مدرسه یی مشهور است که  پاکستان  ایالت خیبرپشتونخوا در  دارالعلوم حقانیه در 
بسیاری رهبران طالبان افغان و گروه متحدش شبکه حقانی که در لیست تروریستی امریکا 

درج است، در آن درس خوانده اند.
اختصاص  هدف  خیبرپشتونخوا،  ایالت  حکومتی  وزیران  از  یکی  غنی،  مشتاق  گزارش  به 
این پول برای این مدرسه، آوردن آن در زیر چتر نظام آموزشی رسمی پاکستان است. پول 

اختصاص داده شده به این مدرسه روز چهار شنبه از سوی شورای ایالتی نیز تصویب شد.
مدرسان این مدرسه به حدود چهار هزار شاگرد آن یک نصاب درسی تندرو را تدریس کرده 
و برای جهاد تبلیغ می کنند. مدیریت این مدرسه را موالنا سمیع الحق مشهور به »پدر طالبان« 
به پیش می برد که در مالء عام به حمایت از طالبان افغان صحبت کرده و جنگ علیه ایاالت 

متحده امریکا و ناتو را توجیه می کند.
است.  شده  دانسته  دخیل  پاکستان  اسبق  وزیر  نخست  بوتو،  بینظیر  ترور  در  مدرسه  این 
سارنواالن گفته اند که بمبگذار انتحاری بر بینظیر بوتو و دو فرد همدست اش در این مدرسه 

درس خوانده بودند، اما این مدرسه این اتهام را رد کرده است.
حکومت خیبرپشتونخوا از سوی حزب تحریک انصاف عمران خان رهبری می شود. عمران 
نواز  وزیر  اپوزیسیون حکومت نخست  سیاستمدار شد، حاال  بعداً  که  خان، ستاره کریکت 

شریف را نیز رهبری می کند.
عمران خان از اختصاص این پول برای دارالعلوم حقانیه دفاع کرده و گفته است که طلبه های 
این مدرسه اگر منزوی شوند، همواره به عنوان یک تهدید باقی می مانند. او به شبکه »جیو 
نیوز« پاکستان گفت که می خواهد شاگردان این مدرسه را به مسیر اصلی نظام آموزشی بیاورد.
زاهد خان، نماینده پارلمان از حزب سکوالر ضد طالبان خواستار لغو فوری این مبلغ پول شد 

و دارالعلوم حقانیه را »مهد تروریسم« عنوان کرد.
این  برای  پول  مبلغ  این  پاکستان گفت که تخصیص  پرویز رشید، وزیر اطالعات  همچنین 

مدرسه شبیه پاداش دادن به قاتالن است.
با وجود این، حزب مسلم لیگ شاخه نواز که حزب خود نخست وزیر پاکستان است، مبلغ 
بزرگی را برای سازمان جماعت الدعوه، شاخه خیریه گروه تروریستی لشکر طبیه اختصاص 
قدرت  مرکز  الهور،  اطراف  و  داخل  در  الدعوه  جماعت  سازمان  اصلی  مراکز  است.  داده 
نخست وزیر نواز شریف قرار دارند. حزب نخست وزیر پاکستان در توجیه این اقدام گفته 
است که هدف تخصیص پول برای این سازمان، آوردن مدارس آن در زیر نظارت حکومت 

است.
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