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صفحه 6

آن قدر دانش آدمي را كفايت است كه راِه راست را از كج و نيك بختي را از بدبختي بشناسد.
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صفحه 2

زمونــږ هیــوادوال د څــو کلــو راهیســې د جګــړو، طبیعــی پیښــو، وچکالیــو او نــورو کړاونــو لــه املــه لــه ســتونزمن ژونــد 

رسه الس او ګریــوان ؤ او یــو شــمیر کلیــوال مــو د اقتصــادي او کرنیــزو بنســټونو د لــه منځــه تللــو ) د کاریزونــو د وچیــدو ، د 

اوبــو لګولــو د کانالونــو د ویجاړیــدو یــا بندیــدو ، د مواصــايت ســړکونو د ویجاړیــدو او د پلــو او پلګوټــو د لــه منځــه تللــو ( 

او همدارنګــه د ) د ښــوونځیو د ویجاړیــدو لــه املــه ( د زده کــړې لــه نعمــت څخــه د هغــوی د ماشــومانو د بــې برخــې پاتــې 

کیــدو لــه وجهــې هغــوی د خپــل ټاټوبــی پریښــودو تــه اړ شــول . ځینــې پــه پردیوهیوادونــو او یــو شــمیر نوریــې پــه خپــل 

هیــواد کــې د ننــه د یــوي مــړی ډوډي د الســته راوړلــو لــه پــاره ال لهانــده شــول چــې دغــه وضعــی د تــل لــه پــاره نشــوای 

کولــی دوام ومومــي . لــه نیکــه مرغــه د افغانســتان د اســامي جمهــوري منتخــب دولــت پــه منځتــه راتلــو رسه دې وضعیــت 

تــر زیاتــه حــده مثبــت بدلــون ومونــد او پــه هیــواد کــې د بیارغونــې او پراختیــا لــوی خوځښــت منځتــه راغــی .

لــدې جملــې نــه یویــې هــم د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام ؤ چــې د یــوې لســیزې راهیســې 

وتوانیــد  د روغتیــا ، ترانســپورت ، پوهنــي ، معیشــت ، او کلیــوايل پراختیــا  پــه بیابیلــو ســکتورونو کــې د زرکونــو ټولګټــو 

پروژوپــه تطبیــق رسه بیاځلــې خلــک پــه خپــل کي کــې ژونــد تــه وهیلــه مــن او اقتصــادي بنســټ یــي تــر زیاتــه حــده غښــتلی 

کــړي .

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د بــې شــمیره لویــو الســته راوړنــو ســاتنه، د خلکــو رښــتینو 

او دوامداروهڅــو اوونــډی اخســتنې تــه اړټیــا لــري څــو پــروژې دوام ومومــي اوخلــک وکولــی يش تــر زیاتــو کلونــو پــوری 

دهغــو د ګټونــه برخمــن يش  . د دغــه آرمــان د تحقــق لــه پــاره د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت لــه خــوا د ســولې 

ــه بیابیلــو برخــو کــې د پراختیايــي پــروژو دوام او د  ــاره د کارموندنــې مــي پروګــرام اعــام شــوی چــې موخــه یــي پ ــه پ ل

هیوداوالــو داقتصــادي بنســټ غښــتي کیــدل دي . د یادونــې وړده چــې یــوه برخــه یــې د مــي پیوســتون پروګــرام د ســاتنې او 

څارنــې پــروژه ده چــې د کلیــو د بیارغونــې 

ــواد  ــیله د هی ــه وس ــا وزارت پ او پراختی

ــي او  ــې د اقلیم ــو ک ــه )۳۴( والیتون پ

ــې  ــکارۍ کچ ــې او د بی ــي وضع امنیت

ــږي.  ــو رسه تطبیقی ــې نیول ــر ک ــه نظ پ

ــه  ــه پ ــرام دوه پړاوون ــه ددې پروګ تراوس

بریالیتــوب رسه پــای تــه رســیديل او 

ــري .  ــان ل ــړاو جری ــم پ ــې دری اوس ی

د ســاتنې او څارنــې پروژې یوه اســايس 

اقتصــادي  بیوزلوکلیوالــو  د   ، موخــه 

ــه د  ــوی ت ــوه هغ ــدې پل ــې ل وده ده چ

کارزمینــه برابریــږي. د ســاتنې او څارنې 

پــروژې پــه تطبیــق رسه لــه یــوې خــوا د 

مــي پیوســتون پروګــرام الســته راوړنــې 

ــه  ــه خــوا منځت چــې پخپلــه د خلکــو ل

راغــي دي ، لــه ورانیــو څخــه خاصــون مومــي او لــه بلــې خــوا کلیوالــو تــه پــه خپــل اســتوګنځي کــې د لنــډ مهالــه کار 

زمینــه برابریــږي . د همــدې اصــل لــه مخــې د هغــی بودیجــې لــه مجموعــې نــه چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژی تــه پــه 

نظــر کــې نیــول شــویده )۳۰٪( یــې د مــي پیوســتون پروګــرام د پراختیايــي پــروژو د بیارغونــې لــه پــاره او )۷۰٪( یــې خلکــو 

تــه د حــق الزحمــې پــه توګــه ورکــول کیــږي څودهغــوی اقتصــادي بنســټ غښــتلی يش .

ــات دوام غوښــتونکي دي .  ــه خــوښ دي او د هغــوی د الزی ــق کیدون ــه تطبی ــروژو ل ــو کــې ددې پ ــه کلی ــوال ، پ ــږ کلی زمون

هغــوی هیلــه مــن دي چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژې د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې پــه دوامــداره توګــه تطبیــق يش څــو 

د خلکــو رسه لــه اقتصــادي پلــوه ال زیاتــه مرســته ويش او تــر څنــګ یــې وکولــی يش خپلــې پــروژې پــه راتلونکــې کــې لــه 

ویجاړیــدو نــه وژغــوري . ځکــه کــه لــه یــوې خــوا د ســاتنې او څارنــې پــه پــروژه کــې د کار کولــو لــه املــه د تنخــاه پــه الســته 

راوړلــو رسه ، لــه هغــوی رسه د اقتصــادي پلــوه مرســته کیــږې ، لــه بلــې خــوا د هغــوی د پراختیايــي پــروژو ســاتنه ، بیارغونــه 

او فعــال ســاتل یــي هــم ، پــه اقتصــادي ګټــه ده البتــه د کرنیــزو کانالونــو، ســړکونو، پلونــو ، پلګوټــو او نوروټولګټــو تاسیســاتو 

شــتون د کلیوالــو پــه اقتصــادي پیاوړتیــا کــې رغنــده او ارزښــتناکه نقــش لرلــی يش .

د پکتیــا والیــت مرکــز د ګــرد یــز اړونــډ د آزاد خــان کي یــو تــن اوســیدونکی دواخــان چــې )۶۷( کلــن دی پــه دی هکلــه 

وایــي :

 » زمــوږ. داوبــو لگولــو د کانــا ل پــروژه چــې پــرې کار روان دی شــاوخوا د )۲۰۰۰( جریبــه ځمکــې خړوبولــو ظرفیــت لــري. 

ــه ډک شــوي ؤ چــې  ــو او خاورون ــا هــم لــه خټ ــه املــه ویجــاړاو ی ــو د زیاتیــدو ل ــه د موســمي اوب ــال اکــره ځایون ددې کان

خلکــو دهغــه د بیارغــوين او فعالولــو تــوان نــه درلــود . دا کار ددې المــل شــوی ؤ څــو زمونــږ شــاوخوا )۱۰۰( جریبــه کرنیــزه 

ځمکــه شــاړه پاتــې يش  او رسبیــره پــردې بــه د اوبــو پــه ویــش بانــدې د خلکــو تــر منــځ شــخړې رامنځتــه کیــدې . خــواوس 

چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژه زمونــږ 

ــم  ــږي ، زه ډاډه ی ــې تطبیقی ــه کي ک پ

ــه  ــو پ ــه داوب ــو ت ــزو ځمک ــې کرنی چ

رســیدو او د خــاره ځمکــو پــه آبــادۍ 

حاصــات  زیــات  مونــږ  بــه  رسه 

ــوه  ــادي پل ــه اقتص ــته راوړو او ل الس

 . وکــړو  ګټــه  زیاتــه  بیاځلــی  بــه 

همدارنګــه کومــي پیســی چــې پــدې 

ــه  ــږ ت ــه الرې مون ــې د کار ل ــروژه ک پ

راکــول کیــږي ، پخپلــه د پاملرنــې 

ــو  ــی ش ــه رسه کول ــه هغ وړ ډي او پ

خپلــې کورنــۍ تــه یــوه مــړۍ حالــه 

ــړو « . ــره ک ډوډی براب

د خلکو په ژوند د ساتنې اوڅارنې پروژی )MCG( اغیزه

محکومیت یک پارچة کشتار هزاره های معدنچی
محقق: 
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قربان حقجو:

 اقتصادي سیسټم د خصويص 
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رضایت مردم 
از حکومت 
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از حکومت 
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در حالی که کابل درگیر جنجال های داخلِی خود 
امریکا  خارجۀ  وزیر  و  رییس جمهوری  است، 
دیگر  بارِ  کارِی خود، یک  آخرین روزهای  در 
به مسایل افغانستان توجه نشان داده اند. بارک 
دیدار  در  امریکا  فعلِی  جمهورِی  رییس  اوباما 
عنوان  به  افغانستان  از  کشور،  این  نظامیاِن  با 
تهدید  گفت  و  کرد  یاد  استراتژیک  مأموریِت 
تروریسم از جانِب این کشور هنوز پابرجاست. 
در همین حال، وزیر خارجۀ امریکا در آخرین 
سخنانش در این سمت گفته است که امریکا با 
پادرمیانی میان تیم های انتخاباتی در افغانستان و 
کمک در ایجاد دولت وحدت ملی، از به وجود 
آمدِن یک بحراِن دیگر در این کشور جلوگیری 

کرده است. 
خود  مأموریِت  حالی  در  امریکا  دولت مردان   
در افغانستان را موفقیت آمیز می دانند که به باور 
افغانستان،  و شهروندان  تحلیل گران  از  بسیاری 
این مأموریت چندان قرین به موفقیت توصیف 
که  دارند  باور  افغانستان  تحلیل گران  نمی شود. 
امریکا و ناتو  به اصلی ترین هدف های خود در 
دلیل  شاید  اند.  نیامده  فایق  تروریسم  با  جنگ 
قالب  در  امریکا  نظامیان  از  بخشی  ماندِن  باقی 
دیدگاه  تأیید همین  نوعی  به  نیز  قاطع  حمایِت 

باشد. 
بارک اوباما رییس جمهوری امریکا گفته است 
که  است  ضروری  کشور  این  امنیِت  برای  که 
افغانستان همچنان در محراِق توجه قرار داشته 

باشد. 
سخناِن این دو مقام امریکایی نشان می دهد که 
در  امریکا  حضور  سال  شانزده  تقریبًا  از  پس 
تنها  حاال  که  تروریسم  خطر  هنوز  افغانستان، 
همچنان  نمی شود،  محدود  طالبان  و  القاعده  به 
کاخ سـفید قرار دارد. از جانب  در دستور کارِ 
کشورهای  برخی  اخیِر  موضع گیری های  دیگر، 
با  رابطه  در  نیز  روسیه  جمله  از  و  منطقه 
افغانستان می تواند باعث برانگیختن احساساِت 

امریکایی ها شده باشد. 
کم سابقه  صورِت  به  اخیر  روزهای  در  روسیه 
در مورد افغانستان اعالم موضع کرده و حضور 
گرفته  انتقاد  باد  به  را  کشور  این  در  امریکا 
با حضور  است. در همین راستا، روسـیه اخیراً 
کشورهای چین و پاکستان نشستی را در مسکو 
برگزار کرد که با واکنش تند مقام های افغانسـتان 
کاخ  از سوی  این نشست هرچند  روبه رو شد. 

برخی  و  مقام ها  ولی  شد،  استقبال  سفید 
فرماندهان ارشد جهادی افغانستان نگران اند که 
و  افغانستان  امور  در  روسیه  بیشتر  دخالت های 
بروز  با گروه طالبان، سبب  این کشور  نزدیکی 

جنگ های تازه شود.
 اسماعیل خان وزیر انرژِی پیشین و از چهره های 

مطرح جهادی کشور، اخیراً از دیدارهای روسیه 
توقِف  خواهان  و  کرده  نگرانی  ابراز  طالبان  با 
که  اند  نظر  این  به  برخی ها  است.  شده  آن ها 
فرماندهان جهادی به دلیل این که خاطرۀ خوبی 
چنین  ندارند،  افغانستان  مسایل  در  روسیه  از 
که  حالی  در  می کنند؛  مطرح  را  نگرانی هایی 
منطقه  در  برتر  نظامی  قدرت  عنوان  به  روسیه 
می تواند در حل قضایای افغانستان به این کشور 

کمک کند.
 با این همه، هنوز واقعًا مشخص نیست که روسیه 
به دنبال چه اهدافی در منطقه و افغانستان است 
تعامل هایی  و  پیش فرض ها  چه  با  می خواهد  و 
وارد این جنجال ها شود. ظاهراً روس ها داعش 
را اصلی ترین نگرانِی خود می دانند و نسبت به 
منشأ و اهداِف آن تردید دارند. به باور بسیاری 

از کارشناسان، روسیه باور دارد که داعش یک 
عضو  کشورهای  جانب  از  شده  طراحی  برنامۀ 
متحِد  کشورهای  اوضاع  زدِن  برهم  برای  ناتو 
روسیه است. این دیدگاه در حال حاضر از چنان 
قانع کننـده برخوردار نیست که  قوِت استداللی 
بتوان آن را یگانه دلیِل رشد و توسعۀ داعش در 

منطقه قلمداد کرد.
 داعش هرچه که باشد، تهدیدی برای همه است؛ 
ارزش های  به  را  خود  که  آن هایی  علیه  تهدید 
بدون  وضعیت  این  می داننـد.  متعهد  مدرن 
تررویسم  تیررِس  در  که  افغانستان  برای  شک 
منطقه یی و جهانی قرار دارد، خالی از پیامدهای 
ناگوار بوده نمی تواند. تقابل قدرت های جهانی 
و  درگیری ها  تشدید  به  افغانستان،  زمین  در 
می انجامد.  کشور  این  در  جنگ  شدن  طوالنی 
تجربه نشان داده به میزانی که قدرت های جهانی 
که منافعی در منطقه دارند، هدف های متفاوتی 
میزان  همان  به  می کنند،  تعریف  خود  برای  را 
می توانند به تشدید بحران منطقه یی دامن بزنند. 
روزها  این  در  نیز  افغانستان  دیگر،  سوی  از 
هم زمانِی  که  است  شده  تازه  مشکالِت  دچار 
آن ها با تحوالِت جهانی و منطقه یی، برحجم و 
شدِت آن افزوده است. وضعیِت کشور در این 
روزها شباهت به بیماری پیدا کرده که هرکسی 
آن که  بدون  بپیچـد،  نسخه  آن  برای  می خواهد 
واقعًا به ریشه های بیمارِی آن رسیده باشد. البته 
سیاست های  برخی  کنونی،  وضعیت  ایجاد  در 
نیز  آن  مدیراِن  و  سیاست مداران  اشتباه آمیِز 

بی تأثیر نبوده است. 
رییس  به  فعلی،  بحران  از  بزرگی  بخش   
جمهوری کشور برمی گردد که تصور روشنی از 
غنی  آقای  که  می رسد  نظر  به  ندارد.  وضعیت 
به حل  نادرست می خواهد  بر اساس اطالعاِت 
کابینۀ  با  حاال  همین  او  برود.  کشور  مشکالت 
ریخته و پاشیده سروکار دارد و تقابل های او با 
قوۀ مقننه نیز ابعاد چالش ها را بیشتر کرده است.

که  آن گونه  بتـواند  غنی  آقای  واقعًا  این که   
خودش مدعی است، افغانستان را مدیریت کند، 
فقط یک رویاِی خوش می تواند به شمار رود. 
افغانستان در حالی در چنبرۀ مشکالت جهانی، 
منطقه یی و داخلی فشرده می شود که دولت مرداِن 
آن فقط درگیر زد و بندها و مشکالت شخصی و 
سیاسِی خود استند و این وضعیت بدون شک بر 

آینده و اعتبار کشور لطمه می زند! 
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افغانستان 
و جنجال های تازه

 

به تازه گی نهاد پژوهشِی موسم به »خانۀ آزادی افغانستان« طی 
نظرسنجی یی اعالم کرده است که حکومت وحدت ملی بیشتر 
از حکومِت پیشین توانسته است رضایِت مردم را کسب کند. 
به گفتۀ این نهاد، نتایج نظرسنجِی آن ها نشان می دهد که 42 
در  را  فعلی  حکومِت  عملکردِ  اشتراک کننده گان،  از  درصد 
مقایسه با حکومِت قبلی بهتر ارزیابی کرده، 28 درصِد گفته اند 
که عملکردِ این حکومت با حکومِت پیشین تفاوتی نداشته، و 

27 درصِد دیگر نیز بدتر ارزیابی کرده اند. 
البته در این نظرسنجی و گزارش پیراموِن آن، حرف ها، نکته ها 
و آمارهاِی دیگری نیز وجود دارند که روی سخِن ما کم وبیش 
متوجه همۀ آن هاست. در این گزارش، دربارۀ نوِع نگاهِ مردم 
آن،  به  مرتبط  تعامالِت  و  خارجی  سیاسِت  مسایلی چون  به 
بحِث امنیت و جنگ  با مخالفان، توافقاِت صلح با حکمتیار و 

نیز مسایل اقتصادی، آمارهایی ارایه شده است. 
اما آن چه از وراِی این آمارها و بستر زمانی و روانِی ارایۀشان 
از  بسیاری  پوشانیدِن  بر  تالش  و  بودن  پروژه یی  برمی آید، 
آمارها  این  در  است.  کشور  در  موجود  وضعیِت  خرابی های 
به شدت تالش شده که نه تنها اوضاع کشور وخیم تر از دوراِن 
کوشش شده  نیز  مواردی  در  که  نرسد،  ثبت  به  کرزی  آقای 
نمایانده  قبلی  حکومِت  از  مطلوب تر  و  بهتر  وضعیت  که 
و  کنونی  اوضاِع  واقعیت های  با  هرگز  که  چیزی  گردد؛ 
عبداهلل  و  غنی  آقایان  دولِت  در  موجود  ریخت وپاش هاِی 

همخوانی ندارد. 
به رغم همۀ خرابی ها و نامالیمتی ها در حکومت قبلی، پُرواضح 
از بن بسِت  به دلیل برخاستن  است که حکومت وحدِت ملی 
با  میدان،  پیشتاز  تیم های  جبرِی  تقریبًا  ائتالِف  و  انتخاباتی 
گسست ها و ناکامی هاِی بیشتری در داخل و خارِج افغانستان 
طی این دو و نیم سال مواجه بوده و از این رهگذر، نارضایتی 
و یأِس بیشتری را در همۀ عرصه ها برای شهروندان به ارمغان 
آورده است. مسلمًا دولتی که پس از گذشت دو سال و نیم، 
هنوز در خِم کوچۀ تقسیِم قدرت باقی مانده، هرگز نمی تواند 
مشروعیت  خود  برای  حکومت داری  دیگِر  پیچ وخم های  در 
ُطرفه  اما  آورد.  ارمغان  به  برای مردم رضایت و خشنودی  و 
این که؛ نظرسنجی نهاد موسوم به »خانۀ آزادی افغانستان« بعضًا 
آمار و ارقامی را از میزاِن مقبولیت و موفقیِت دولِت موجود به 
میان آورده که دولِت گذشته در شرایطی به مراتب بهتر نیز بدان 
پروژه یی  شایبۀ  که  این جاست  است.  نرسیده  کامیابی  از  پایه 

بودِن این نهادها و نظرسنجی ها به شدت مطرح می گردد!
به  بخواهیم  این که  از  قبل  اتهام،  و  شایبه  این  شکافتن  برای 
روِش به کار رفته در این نظرسنجی ها نقد و اعتراض وارد کنیم، 
و  پژوهشی  نهادهای  تولِد  به چگونه گِی  نگاهی  است  خوب 
آماری در افغانستان و بستِر زمانی و روانِی نظرسنجی های شان 
رویکردِ  با  آماری  و  پژوهشی  نهادهای  اکثر  کنیم.  توجه 
با  صدالبته  و  امکانات  و  پول  به  رسیدن  غایِت  و  فندگیرانه 
تمکین در برابِر نهادهای حکومتی و شخصیت های پُرنفوذ پا 
به عرصۀ وجود می گذارند و داده های آماری شان نیز به نحوی 
از انحا، از دِل چنین آلوده گی هایی بیرون می ترواد. با عنایت 
به این تجربه، می توان دریافت که نظرسنجی ها و پژوهش های 
چنین نهادهایی در بزنگاه های سیاسِی کشور، جوالِن بیشتری 

می یابند و خریداراِن بزرگ تری را به حضور می پذیرند. 
کاماًل  بعضًا  مفادِ  با  به خصوص  اخیر،  نظرسنجی  گزارش 
قاعده  این  از  نیز  کشور  در  واقعیت های جاری  با  ناهمخوان 
ما  نه تنها  که  گونه یی  به  نیست.  مستثنا  مبهم  پس زمینۀ  و 
و  پرسش گری  این  شفاِف  و  معیاری  شیوۀ  از  سندی  هیچ 
با بازی ها و  نتیجه گیری در دست نداریم، که این نظرسنجی 
ریخت وپاش هاِی سیاسِی اخیر در کشور نیز ارتباط می رساند 
این  اصلی ترین خط دهندۀ  ارگ  بازهم  که  می رسد  نظر  به  و 
بزنگاهِ حساس است.  این  آماری در  به اصطالح  پژوهش های 
یعنی هنگامی که همۀ دعواها بر سِر تمامیت خواهی و حق تلفی 
شرم آور  و  بعضًا حضیض  کوچِک  و  ریز  دعواهای  به  ارگ، 
میاِن همۀ حق خواهان از ارگ تبدیل شده؛ بهترین فرصت برای 
معرفی آقای غنی به عنوان قهرمان و ناجی افغانستان به کمِک 
ستون های آماری و نظرسنجی های به ظاهر علمی فراهم آمده 

است!

پژوهـش و نظرسنجی 
در چـتِر پروژه

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1938    یک    شنبه      19جد  ی /  د  ی        y    1395   9 ربیع الثانی    y 1438   8 جنو ر ی   2017

دچـــار  روزهـــا  ایـــن  در  افغانســـتان 
كـــه  اســـت  شـــده  تـــازه  مشـــکالِت 
هم زمانـــِی آن هـــا بـــا تحـــوالِت جهانـــی و 
منطقه یـــی، برحجـــم و شـــدِت مشـــکالت 
افـــزوده اســـت. وضعیـــِت كشـــور در 
ـــدا  ـــه بیمـــاری پیـ ایـــن روزهـــا شـــباهت ب
كـــرده كـــه هركســـی می خواهـــد بـــرای 
ـــاً  ـــه واقع ـــدون آن ك ـــد، ب آن نســـخه بپیچـ
ـــد.  ـــیده باش ـــاری رس ـــه های بیم ـــه ریش ب
كنونـــی،  وضعیـــت  ایجـــاد  در  البتـــه 
اشـــتباه آمیِز  سیاســـت های  برخـــی 
نیـــز  و مدیـــراِن آن  سیاســـت مداران 

بی تأثیـــر نبـــوده اســـت

ACKU
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نتایح نظر سنجی تازۀ خانۀ آزادی:

رضایت مردم از حکومت وحدت ملی 
بیشتر از حکومت پیشین است

بـر اسـاس نظر سـنجی تازه یی کـه دیروز 
شـنبه )18 جـدی( نهـاد موسـوم بـه خانۀ 
آزادی افغانسـتان منتشـر کرده اسـت، 63 
درصـد از اشـتراک کننـده  گان ایـن نظـر 
سـنجی میـزان موفقیـت حکومـت را در 
تأمیـن منافع کشـور در تعامل با پاکسـتان 

منفـی ارزیابـی کرده انـد.
در ایـن نظر سـنجی میـزان رضایت مردم 
محـور  سـه  در  حکومـت  عملکـرد  از 
سیاسـت خارجی، جنگ و صلح، توسـعه 
زیربناهـای اقتصـادی و عملکرد حکومت 
پیشـین  بـا حکومـت  مقایسـه  در  فعلـی 
مـورد بررسـی قرار داده شـده اسـت. این 
نظرسـنجی در شـش زون کشـور انجـام 
شـده و  بـا 3011 تـن مصاحبـه صـورت 
گرفتـه که 59 درصـد آن را مردان و 40,9 

درصـد آن بانـوان تشـکیل می دهنـد.
اشـتراک کننـده گان در ایـن نظـر سـنجی 
69,1 درصـد را بیـن سـن 18 تـا 30 و 
22,9 درصـد ردۀ سـنی 30 – 50 تشـکیل 

می دهنـد.
در اولیـن محور این نظر سـنجی سیاسـت 
خارجـی کشـور در تعامـل با کشـورهای 
منطقـه و جهـان مورد ارزیابی قـرار گرفته 

است.
پاکستان

ایـن  در  کننـده گان  اشـتراک  درصـد   63
نظر سـنجی میـزان موفقیـت حکومت در 
تأمیـن منافع کشـور در تعامل با پاکسـتان 
را منفـی ارزیابی کـرده و 25 درصد مثبت 
ارزیابـی کرده انـد. 19 درصـد کم اثر 15,1 
درصـد نسـبتًا موثـر، 8،9 درصد اشـتراک 
کننـده گان نظـری نداشـته اند و 3 درصـد 
ارایـه  پاسـخی  پرسـش  ایـن  بـه  هـم 

نکرده انـد.
ایران

41 درصـد از اشـتراک کننـده گان در ایـن 
نظـر سـنجی میـزان موفقیـت حکومت را 
در تأمیـن منافع کشـور در تعامـل با ایران 
مثبـت ارزیابی کـرده، 18،2 درصـد کم اثر 

و 6درصـد بی اثـر ارزیابـی کرده انـد.
هند

میـزان  کننـده گان  اشـتراک  درصـد   83
موفقیـت حکومـت را در  تأمیـن منافـع 
کشـور بـا هنـد را مثبـت ارزیابی کـرده و 

کرده انـد. ارزیابـی  بی اثـر  درصـد   13
چین

میـزان  کننـده گان  اشـتراک  درصـد   66
موفقیـت حکومـت تأمیـن منافـع کشـور 

را بـا چیـن مثبـت ارزیابی کرده انـد و 23 
کرده انـد. داد  قلـم  بی اثـر  آن  درصـد 

روسیه
41 درصـد اشـتراک کننـده گان ایـن نظـر 
منافـع  تأمیـن  موفقیـت  میـزان  سـنجی 
مثبـت  روسـیه  بـا  تعامـل  در  را  کشـور 
ارزیابـی کرده انـد، 32 درصد غیـر موثر و 

نداشـته اند. نظـری  هـم  درصـد   23
کشورهای اسالمی

60 درصـد اشـتراک کننـده گان ایـن نظـر 
را  حکومـت  موفقیـت  میـزان  سـنجی 
بـا  تعامـل  در  کشـور  منافـع  تأمیـن  در 
کشـورهای اسـالمی موثـر و 25 درصـد 

کرده انـد. ارزیابـی  موثـر  غیـر 
کشورهای اروپایی

55 درصـد اشـتراک کننـده گان ایـن نظـر 
را  حکومـت  موفقیـت  میـزان  سـنجی 
بـا  تعامـل  در  کشـور  منافـع  تأمیـن  در 
کشـورهای اروپایـی مثبـت و 28 درصـد 

کرده انـد. ارزیابـی  موثـر  غیـر 
امریکا

61 درصـد از اشـتراک کننـده گان میـزان 
منافـع  تأمیـن  در  را  را  کشـور  موفقیـت 
کشـور بـا امریـکا مثبـت و 22 درصد کم 

اثـر ارزیابـی کرده انـد.
جنگ و صلح

 بـر اسـاس ایـن نظـر سـنجی تـازه کـه 
نهـاد خانـۀ آزادی منتشـر کرده اسـت، 77 
درصـد اشـتراک کننـده گان بـه موفقیـت 
نیروهـای امنیتـی را در برابـر طالبـان رای 
مثبـت داده انـد، )50 درصـد کامـاًل موفق 
و 27 درصـد نسـبتًا موفـق بوده انـد(، در 
ایـن موفقیـت را  حالـی کـه 17 درصـد 

کرده انـد. ارزیابـی  بی اثـر  و  کم اثـر 
امضاء توافقنامۀ صلح با حزب اسالمی

45 درصـد اشـتراک کننـده گان ایـن نظـر 
بـا  را  صلـح  توافقنامـۀ  امضـای  سـنحی 
حـزب اسـالمی غیـر موثـر و 43 درصـد 

کرده انـد. ارزیابـی  موثـر 
تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی کشور

78 درصـد اشـتراک کننـده گان ایـن نظـر 
امنیتـی  نیروهـای  تجهیـز  اقـدام  سـنجی 
کشـور را موثـر 17 درصد کم اثـر ارزیابی 

کرده انـد.
بـرای  را  مالـی   کمک هـای  درصـد   66
نیروهـای امنیتـی در نشسـت وارسـا موثر 
ارزیابـی کرده و تنهـا 21 درصد آن را غیر 

موثـر قلـم داد کرده انـد.
توسعه زیربناهای اقتصادی

ترانزیتـی  مسـیرهای  تفاهم نامـۀ  عقـد 
یـد جد

عقـد  کننـده گان  اشـتراک  از  درصـد   86
مسـیرهای ترانزیتـی جدیـد را عملکردی 
موثـر و 8 درصـد کم اثر ارزیابـی کرده اند.

جذب سرمایه گذاری خصوصی
81 درصـد از پاسـخ دهنـده گان عملکـرد 
سـرمایه  گذاری  جـذب  در  را  حکومـت 
کم اثـر  درصـد   11 و  مثبـت  خصوصـی 
هم چنـان 3،4 درصـد غیـر موثـر ارزیابـی 

کرده انـد.
بهره برداری از بند سلما

بهـره  کننـده گان  اشـتراک  درصـد   77
بـرداری از بنـد سـلما را اقـدام موثـر )56 
درصـد کامـاًل موثـر 11 درصـد کـم اثـر( 

کرده انـد. ارزیابـی  بی اثـر  درصـد   4،5
نشسـت  در  مالـی  کمک هـای  جـذب 

کسـل و بر
64 درصد اشـتراک کننده گان نظر سـنجی 
خانـۀ آزادی جـذب کمک هـای مالـی را 
در نشسـت بروکسـل موثـر خوانـده، 22 
درصـد کم اثـر و تنهـا 12 درصـد در ایـن 

زمینـه نظـری نداشـته اند.
عملکـرد حکومـت فعلـی در مقایسـه بـا 

حکومـت پیشـین
عملکرد حکومت

حـدود 42 درصـد از اشـتراک کننـده گان 
در ایـن نظـر سـنجی عملکـرد حکومـت 
فعلـی را در مقایسـه بـا حکومـت قبلـی 
بهتـر  ارزیابـی کـرده در حالـی کـه 27 
 28 و  کرده انـد  ارزیابـی  بدتـر  درصـد 
درصـد دیگـر گفته انـد کـه عملکـرد ایـن 
تفاوتـی  پیشـین  بـا حکومـت  حکومـت 

نداشـته اسـت.
مبـارزۀ عملـی با فسـاد بـا تأسـیس مرکز 

قضایی و  عدلـی 
32 درصـد مبـارزه بـا فسـاد و تأسـیس 
موثـر  غیـر  را  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز 
درصـد   35 و  موثـر  درصـد   29 دانسـته 

نشـده اند. قایـل  تفـاوت 
نیروهـای  جـذب  بـا  سـاالری  شایسـته 

تحصیلکـرده و  جـوان 
در حـدود 36 درصد پاسـخ دهنـده گان به 
ایـن نظر سـنجی عملکـرد حکومت فعلی 
را در جـذب نیروی جـوان و تحصیلکرده 
بهتـر و 33 درصـد بدتـر 28 درصـد نیـز 

تفـاوت قایل نشـده اند.

اشـرف غنـی رییـس جمهـور افغانسـتان 
از زمـان آغـاز ریاسـت جمهـوری خـود 
را  الیـه ای  سـه  دیپلماتیـک  اسـتراتژی 
بـا هـدف تضمیـن بقـای دولـت خـود و 
برخـورد بـا طالبـان اتخـاذ کـرده اسـت. 
بقـای  بـرای  افغاسـتان  جمهـور  رییـس 
بـا  برخـورد  و  ملـی  وحـدت  دولـت 
طالبـان و یـا کشـاندن ایـن گـروه پـای 
میز مذاکره، اسـتراتژی سـه الیـه ای را در 

داد. قـرار  کار خـود  دسـتور 
الیه اول تحکیم روابط با غرب 

سـایت دیپلمات، در بخشـی از یک مقاله 
بـا عنـوان »ظهـور دیپلماسـی طالبـان« به 
تشـریح ایـن اسـتراتژی پرداختـه اسـت. 
بر اسـاس این مقالـه، الیه اول اسـتراتژی 
اشـرف غنـی، تحکیـم روابـط بـا غـرب 

ست. ا
ریاسـت  دوم  دوره  برخـالف  غنـی، 
سـر  کـه  کـرزی  حامـد  جمهـوری 
بـه  داشـت،  را  آمریـکا  بـا  ناسـازگاری 
سـمت غـرب و به ویـژه آمریـکا گرایش 
دارد. در زمـان وی توافقنامـه امنیتـی در 
نخسـتین روز دولـت وحـدت ملـی امضا 
شـد و حمالت شـبانه که در دوره کرزی 

ممنـوع شـده بـود از سـر گرفتـه شـد.
ایـن اقدامات باعث شـد که بـاراک اوباما 
برنامـه  دربـاره  آمریـکا  رییـس جمهـور 
خـروج از افغانسـتان و تعـداد نیروهایـی 
کـه بایـد در این کشـور باقـی می ماندند، 

تجدیـد نظـر کند.
الیـه دوم ایجـاد توافـق منطقـه ای علیـه 

تروریسـم
الیـه دوم ایـن اسـتراتژی، ایجـاد توافـق 
منطقـه ای علیـه تروریسـم اسـت. رییـس 
برقـراری  از  پـس  افغانسـتان  جمهـور 
ناتـو،  و  آمریـکا  بـا  اسـتراتژیک  روابـط 
تالش کـرد حمایت کشـورهای منطقه را 
بـرای جنـگ علیـه طالبان جلـب کند. در 
همیـن راسـتا، اشـرف غنـی سـفری غیـر 
رسـمی بـه عربسـتان داشـت و سـپس، 
در اولیـن سـفر خارجـی رسـمی خـود، 
بـه چیـن رفـت و بعدهـا بـه پاکسـتان، 

ترکمنسـتان، ایـران و حتـی روسـیه سـفر 
. د کر

غنـی تـالش دارد کشـورهای منطقـه را 
متقاعـد کنـد تروریسـم و ناامنـی مانعـی 
برای توسـعه و انسـجام منطقـه، از جمله 
انـدازی و حفاظـت از پـروژه هـای  راه 

مشـترک چنـد ملیتـی اسـت.
بـه نظـر می رسـد دولت وحـدت ملی در 
سـال اول شـکل گیری در مرحلـه جلـب 
حمایـت کشـورهای منطقـه موفـق عمل 
کـرده اسـت. با این حـال، حـوادث اخیر 
حاکـی از ناکامی هایـی اسـت کـه شـاید 
ناشـی از تئـوری توطئـه باشـد؛ بـه ایـن 
معنـا کـه دولـت افغانسـتان و واشـنگتن، 
پنهانـی و بـا هـدف ایجـاد بی ثباتـی در 
و  چیـن  مرکـزی،  آسـیای  کشـورهای 
روسـیه،  از حضـور داعش در افغانسـتان 

حمایـت مـی کنند.
نشسـت چیـن، پاکسـتان و روسـیه بدون 
حضور افغانسـتان گـواه ایـن بی اعتمادی 
اسـت و بایـد منتظـر ماند و دیـد آیا غنی 
بـار دیگـر خواهـد توانسـت حمایت این 

کشـورها را بـه دسـت آورد یـا خیر.
الیه سوم رد کردن فتوای طالبان 

الیه سـوم رد کـردن فتوای طالبان اسـت. 
اسـتراتژی  از  مهمـی  بخـش  الیـه  ایـن 

اشـرف غنـی را تشـکیل مـی دهـد.
کابـل، در اقدامـی کـه از زمـان ریاسـت 
تـالش  شـد،  آغـاز  کـرزی  جمهـوری 
کـرده اسـت یـک کنفرانـس بین المللـی 
بـا حضـور علمـای اسـالم و بـا موضوع 
جنـگ افغانسـتان ترتیـب دهـد، بـه ایـن 
امیـد کـه علمـای سرشـناس تـداوم ایـن 
جنـگ را بـه ویـژه بـا حضـور سـربازان 
آمریکایـی در افغانسـتان، محکـوم کننـد.
سـازمان  شـد  مقـرر  قبـل،  مـاه  چنـد 
کنفرانـس اسـالمی در ایـن رابطه در جده 
عربسـتان سـعودی یـک کنفرانـس صلح 
تشـکیل بدهـد، کـه البتـه پـس از واکنش 
بـه  کنفرانـس  برگـزاری  طالبـان  شـدید 

تعویـق افتـاد.

استراتژی 3 الیه یی 
اشرف غنی

ابوبکر صدیق

ACKU



انسیه نوش آبادی  
ــکان  ــت دوری، ام ــه عل ــا ب ــت و ی ــدری در کار نیس ــوادۀ پ ــر خان اگ
برخــورداری از الطاف شــان وجــود نــدارد، یــا بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد 
ــه  ــز ب ــد از ازدواج نی ــر، بع ــای دیگ ــدر و مادره ــیاری از پ ــون بس هم چ
ــوب و  ــیار خ ــرایط بس ــرا ش ــید؛ زی ــت نباش ــد، ناراح ــک کنن ــما کم ش
مناســبی جهــت محکــم شــدن و مهــارت یافتــن بــرای شــما در زنده گــی 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــتقل تان ایج مس
ــا و  ــا مهارت ه ــن زودی ه ــه ای ــادر، ب ــدر و م ــه پ ــته ب ــای وابس دختره
ــن وابســته گی ها  ــد آورد؛ بلکــه ای ــای شــما را به دســت نخواهن توانایی ه

ــود!  ــام می ش ــان تم ــرر زنده گی ش ــه ض ــوارد ب ــیاری از م در بس
ــرای کمــک  ــه همیشــه ب ــد ک ــداکاری داری ــان و ف ــن مهرب اگرچــه والدی
بــه شــما داوطلــب هســتند، امــا ســعی کنیــد از آن هــا کمــک نگیریــد و 
ــه،  ــا ن ــد ی ــق داری ــا همســرتان تواف ــان بایســتید. چــه ب ــای خودت روی پ
ــد. در هــر حــال ازدواج  ــی نمی کن ــه، فرق ــا ن عاشــِق هم دیگــر هســتید ی
کرده ایــد و بنــا داریــد بــا هــم زنده گــی کنیــد و صاحــب فرزنــد شــوید 

و الــی آخــر.
ــی  ــدی و گاه ــًا ج ــی واقع ــرا زنده گ ــد؛ زی ــدی بگیری ــی را ج زنده گ
ســخت اســت. روزگار منتظــر افــراد ضعیــف و ترســو نمی مانــد. 
ــااراده تمــام خواهــد  چرخــش ایــام فقــط بــه نفــع انســان های قــوی و ب
ــه  ــا ب ــختی های دنی ــا س ــوید و ب ــدار ش ــواب بی ــِح زود از خ ــد. صب ش
ــان  ــه مادرت ــوراً ب ــان ف ــداری فرزندان ت ــرای نگه ــد. ب ــاز نمایی ــارزه آغ مب
ــای  ــار فکره ــد و گرفت ــزی کنی ــت برنامه ری ــر درس ــد. اگ ــت ندهی زحم
ــری  ــرتان دو نف ــود و همس ــد خ ــید، می توانی ــه نباش ــۀ جهت گرفت کهن
از  بی نیــاز  و  عزت منــد  و  بکشــید  را  خودتــان  زنده گــِی  زحمــت 

ــد.  ــی کنی ــران زنده گ دیگ
ــار مســوولیت های  ــر ب ــا از زی ــن مرده ــره رفت ــل طف اصــاًل یکــی از دالی
ــی  ــت. وقت ــدری اس ــوادۀ پ ــه خان ــان ب ــته گی زن ــن وابس ــی، همی زنده گ
ــی  ــوند، خیل ــیج می ش ــما بس ــه ش ــک ب ــرای کم ــه ب ــل و طایف ــک ای ی
ــه  ــردی ک ــد داد. م ــتعفا خواه ــت، اس ــک و حمای ــرتان از کم زود همس
می بینــد همســرش تحــت حمایــت شــدید خانــواده اش قــرار دارد، بــرای 
او دل ســوزی نخواهــد کــرد، بلکــه بیشــتر بــه فکــر خــودش خواهــد بــود. 
وقتــی در برخــورد بــا مشــکالت فــوراً مســایل را بــا والدین تــان در میــان 
ــد،  ــرار می کنی ــوولیت ها ف ــار مس ــر ب ــان از زی ــی خودت ــد، وقت می گذاری
وقتــی اختالفــات زناشــویی تان را نــزد والدین تــان بیــان می کنیــد و 
ــه  ــد: ب ــب می کنی ــتر ترغی ــای بیش ــا و فداکاری ه ــه کمک ه ــا را ب آن ه
زودی شــاهد بی مســوولیتی همســرتان نیــز خواهیــد شــد. او بــه این روش 
ــوولیت های  ــف و مس ــیاری از وظای ــد بس ــر می کن ــد و فک ــادت می کن ع
ــی  ــوادۀ همســرش اســت. چــه بســا مردهای ــر دوش خان ــواده اش، ب خان
ــوادۀ خــود،  ــار خان ــتی، در کن ــام سرپرس ــدن از مق ــرد ش ــل ط ــه به دلی ک
ــود  ــن می ش ــترخوان په ــی دس ــا وقت ــد. تنه ــی می کنن ــردی زنده گ مج
بــا خانــواده نســبت دارنــد کــه البتــه خیلــی هــم مهــم نیســت. اگــر هــم 

نبــود، بیــرون یــک چیــزی خواهنــد خــورد. 
ــتی  ــوولیت سرپرس ــرار دارد مس ــه اص ــا این هم ــن م ــم دی ــر می بینی اگ
ــاش،  ــرد ب ــع م ــد مطی ــر می کن ــه زن ام ــر ب ــد، اگ ــذار کن ــرد واگ ــه م را ب
اگــر فرزنــد را بیشــتر از مــادر بــه پــدر نســبت می دهــد، شــاید یکــی از 
ــواده بچســپاند و او را  ــه خان ــد زن ب دالیلــش آن اســت کــه مــرد را مانن

ــد.  ــی کن ــوولیت های خانواده گ ــرش مس ــه پذی ــور ب مجب
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بخش نخست
بخش دوم

زنان وابسته به خانوادۀ پدری

احمدذكی خاورنیا
انقالب های  از  بسیاری  که  است  پُرواضح 
عامِل  این که  برای  تاریخ  طول  در  دینی 
پناه  آن  به  و  گرفتند  نادیده  را  عصبیت 
نبردند، به شکست و ناکامی مواجه شدند؛ 
مستحکم  دولت ها  و  پادشاهان  وضع  زیرا 
را  جز  دولت ها  بنیاِن  و  است  نیرومند  و 
توسعه طلبِی زورمندانه یی که عصبیِت قبایل 
و عشایر نیز همراه و پشتیبان آن باشد، چیِز 
دیگري نمی تواند متزلزل و منهزم سازد؛ به 
همین لحاظ، بسیاری از انقالب های فقها و 
امامان با شکست مواجه شد، زیرا آن ها این 
بُعد مهم را در نظر نگرفته و به آن وقعی 

نگذاشتند. 
»احوال  می گوید:  خلدون  ابن 
شورش کننده گانی از عامۀ مردم و فقیهانی 
کردارهای  و  رفتار زشت  از  منع  برای  که 
مي کوشیدند  منکر(  از  )نهی  شرع  مخالِف 
از  بسیاري  چه  است؛  قبیل  همین  از  نیز 
دین،  راه  رونده گان  و  عبادت  به  منتسبان 
برضد امیران ستمگر به پا مي خاستند و آن ها 
را به تغییر رفتارِ زشت دعوت مي کردند و 
امید  به  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
نایل  ایزدي  ثواب  به  راه  این  از  این که 
نتیجه،  در  مي ساختند.  خویش  پیشۀ  آیند، 

و  مي آمدند  گرد  آنان  بر  بسیاري  پیرواِن 
و  شرانگیز  مردمِ  از  انبوهی  جمعیت هاي 
و  مي کردند  احاطه  را  ایشان  گرد  فرومایه 
جاِن خود را در این راه در معرض خطرات 
و مهلکه ها قرار مي دادند، لیکن بیشتر این 
دعوت کننده گان در این راه گناه کرده و اجر 
نبرده هالک مي شدند؛ زیرا خداوند سبحانه، 
واجب  آنان  بر  بدین سان  را  وظیفه  این 
و  معروف  به  امر  به  را  مردم  بلکه  نکرده، 
نهي از منکر فرمان داده است، اما در موقعي 
باشد.  انسان  امکان  در  آن  بر  توانایي  که 
شما  از  »هرکه  فرمود:  علیه السالم  پیامبر 
دسِت خویش  به  را  آن  باید  بیند،  منکري 
زبان خود،  به  نتوانست،  اگر  و  دهد  تغییر 
دِل  به  نباشد، پس  میسر  راه هم  ازین  اگر 
خود آن را بد شمرد«. و پیداست که وضع 
نیرومند  و  مستحکم  دولت ها  و  پادشاهان 
است و بنیان دولت ها را به جز توسعه طلبي 
عشایر  و  قبایل  عصبیت  که  زورمندانه یي 
نیز همراه و پشتیبان آن باشد، چیز دیگري 
روش  و  سازد.  منهزم  و  متزلزل  نمي تواند 
پیامبران در دعوِت مردم به سوي خدا نیز بر 
همین اصل متکي است که دعوِت ایشان به 
پشتیباني عشایر و جمعیت ها پیش مي رود 

به وسیلۀ  بخواهد  خدا  اگر  ایشان  آن که  با 
همۀ جهاِن هستي آنان را تأیید مي کند، لکن 
خدا بي گمان امور را بر همان مستقر عادت 

جریان مي دهد و خدا حکیم داناست.« 

عقل و شریعت از منظرِ ابن خلدون
خلدون  ابن  گذشتۀ  سخناِن  البه الی  از 
عامِل  وی  که  می شود  برداشت  چنین 
می داند  مقدم  دینی  عامِل  بر  را  عصبیت 
و جایگاه زمانی و یا طبیعی را بر جایگاه 
دینی ترجیح می دهد. اما چنین برداشت و 
به  عجوالنه  عبارت  این  از  نتیجه گیری یی 
نظر می آید؛ برای این که اگر می خواهیم به 
حقیقِت مسأله پی ببریم، نیازمندیم که آن را 
در محدودۀ وسیع تری مطرح کرده و مورد 

بحث قرار دهیم.
زمان  و  دین  جایگاهِ  میان  توفیق  مشکِل 
بلکه  نیست؛  نوظهور  مشکلی  طبیعت،  یا 
و  بحث  مورد  بشریت  تاریِخ  طول  در 
در  و  است  گرفته  قرار  بسیار  کنجکاوِی 
غرب،  تاریخ  در  همچنان  و  اسالم  تاریخ 
بارها مطرِح بحث و  بارها و  این موضوع 
گفت وگو بوده است. در تاریخ اسالم این 
این  به  و  کرده  مطرح  معتزله   را  موضوع 
باور بودند که هرگاه عقل و نقل با هم در 

نقل  بر  را  عقل  باید  گیرند،  قرار  تعارض 
ترجیح داد. اما آن چه در این گرایش ها قابل 
معتزلی های  حتا  که  است  این  است  تأمل 
افراطی هم هیچ گاه به ساِن اروپایی ها به این 
باور نبودند که نقل، نصوص جامدی است 
که با گذشِت زمان مصداقیت و مرجعیِت 
خود را از دست می دهد. می توانیم بگوییم 
اسالمی  اندیشۀ  عمومِی  گرایش های  که 
این بوده که توفیق میان عقل و نقل، امری 
متداول و آسان است. ابن خلدون با وجود 
با  اما  نبود،  متعارف  معنای  به  فقیه  این که 
مسأله  حِل  داشت،  که  سیاسی یی  نگرِش 
سه  میان  وي  می دارد:  بیان  ذیل  قرار  را 
است:  قایل  تفکیک  حکومت داری  نوع 
که  طبیعي  حکومت  و  کشورداري  اول، 
»واداشتن  که  می کند  تعریف  چنین  را  آن 
مردم به امور زنده گي بر مقتضاي غرض و 
شهوت است«؛ دوم، مملکت داري سیاسي 
همه گان  »واداشتن  از  عبارت  آن،  و  است 
مصالح  جلب  در  عقلي  نظر  مقتضاي  بر 
دنیوي و دفع مضار آن مي باشد«؛ و سوم: 
خالفت دینی است که آن »واداشتن عموم 
بر مقتضاي نظر شرعي در مصالح آن جهان 
و این جهاِن مردم است که باز به مصالح آن 

جهان بازمي گردد؛ زیرا کلیۀ احوال دنیا در 
نظر شارع، به اعتبار مصالح آخرت سنجیده 

مي شود.« 
این گونه ابن خلدون تیـوری سیاسِی خود 
را مترقی تر ساخته و قدم های بلندی در این 
زمینه می گذارد که فیلسوفان اروپایی مانند 
با گذشِت سه قرن از  امثال ایشان  هوبز و 
می کنند.  توقف  مرحله  این  در  وی  عصِر 
و  هدف،  را  حکومت  وجود  هوبز  هرگاه 
حاکم را منبع مطلق قانون می داند. اما خرد 
وی  خلدون،  ابن  پایدارِ  اندیشۀ  و  استوار 
قانون  منبِع  گونه  سه  میان  تفکیک  به  را 
که  اول  منبع  از:  عبارت  آن  که  می کشاند 
منبع  و  است؛  عقل  دوم:  منبع  اند؛  مردم 
خلدون  ابن  منظر  از  است.  شریعت  سوم: 
این سه منبع می توانند با همکاری همدیگر 

بشر را به مسیِر درست رهنمون گردند. 
این در حالی است که قانون شریعت، قانون 
برتر، فراگیرتر و سودمندتر در زنده گي دنیا 
مقصود  زیرا  بود؛  خواهد  مردم  آخرت  و 
آنان  آفرینش بشر، فقط زنده گي دنیوي  از 
است،  بي فایده  و  باطل  یک سره  که  نبوده 
زیرا غایِت آن مرگ و نابودي ست...، بلکه 
آنان بوده که به سعادِت  امور دینِي  منظور 
این  مي شود...  منجر  جهان  آن  در  ایشان 
است که شرایع پدید آمد تا در کلیۀ احوال 
در  حتا  و  معامالت  تا  گرفته  عبادات  از 
امري  بشري  اجتماع  در  که  کشورداري 
و  وادار  راه  بدان  را  ایشان  طبیعي ست، 
را  مملکت داري  امر  چنان که  کنند.  رهبري 
در راه و روِش دین جریان دادند تا کارهاي 
باشد...  نظر شرع  زیر  همه  دنیایي  و  دیني 
پس هر کشور و دولتي که بر مقتضاي قهر 
و  قهر  نیروي  لگام گسیخته گي،  و  غلبه  و 
نظر  کند، در  آن رها  را در چراگاه  غضب 
شارع ستمگر و متجاوز به شمار مي رود و 
ناستوده مي باشد، چنان که حکمت سیاسي 
از  آن چه  و  مي کند.  تأیید  را  نظر  این  نیز 
)بدون  سیاست  احکام  مقتضاي  به  پادشاه 
نیز مذموم  آید  مراعات اصول شرع( پدید 
است؛ زیرا در نگریستن به جز نور خداست 
او  نشود،  هدایت  خدا  نور  به  که  کسي  و 
به  شارع  زیرا  بود؛  نخواهد  نوري  هیچ  را 
نظر  از  که  آخرت،  امر  در  عموم  مصالح 
کلیۀ  و  مي باشد  داناتر  است،  نهان  ایشان 
تا  گرفته  کشورداري  از  بشر  کردارهاي 
اعمال دیگر در معاد، یک سره به خود ایشان 

باز مي گردد .
 - برای معلومات بیشتر پیرامون این موضوع به "الملل والنحل" 

شهرستانی و کتاب "الفصل فی العلل واالهواء والنحل" ابن حزم، و 
کتاب "الفرق االسالمیه السیاسیه" ابوزهره مراجعه شود.

  - همان،ص 507.

  - همان، ص 506.

درآمدی 
بر فلسفۀ 
سیاسِی 
ابن خلدون

ACKU
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اقبــال خطــاب بــه مســلمانانی کــه شــکوه و ترقــی اجتماعــی را 
ــت و  ــد و هوی ــت وجو می کنن ــرب جس ــه غ ــته گی ب در وابس

ــد:  ــد، می گوی ــش را گــم کرده ان ــِر خــودِی خوی جوه
علـم غیـر آمـوختـن، آموختـی

روی خویش با غازه اش افروختی
ارجمنـدی از شعارش می بـری  

مـن ندانـم تـو تـویی یـا دیگری
ایـن غـالم ابن غـالم ابن غـالم  

حـریــت انـدیشــۀ او را حــرام
عقـل تـو زنجیـری افکـار غیـر  

در گلــوی تـو نفـس از نـار غیر
بـر زبانـت گفت وگـوها مستعــار  

در دِل تــو آرزوهــا مستـعـــار
قمـریـانـت را نـواهـا خواسـته  

ســرو هـایت را قبـاهـا ساختـه
باده می گیری به جام دیگــران  

جام هم گیری به وام از دیگـران.
در مثنــوی "پــس چــه بایــد کــرد ای اقــوام شــرق"، مســلمانان 
ــد  ــا می خواه ــازد و از آن ه ــرب آگاه می س ــِت غ ــه ماهی را ب
کــه دســت از معاملــه بــا غــرب برگیرنــد و بــه داشــتۀ خویــش 

بســازند:

دانـی از افـرنـگ و از کـار فــرنــــگ 
تــا کـجــا در قیــد زنـــار فـرنــگ

زخـم از او، نشتــر از او، ســوزن از او
مـا و جــوی خــون و امیــد رفــــو
خـود بـدانی پادشـاهی قـاهـری است 

 
قاهــری در عصــر ما سـوداگری است

بـوریـای خـود به قـالینـش مـــــده 
بیـذق خـود را بـه فـــرزیـنش مـــده
گوهرش تف دار و در لعلش رگ است

مشک این سـوداگر از ناف ســـگ است
هـوشمنـدی از کـف او مـی نخـــورد 
هـر کـه خــورد اندر همی میخانه مـرد

وقت سودا خنـد، خنـد و کم خـروش 
مـا چـو طفـالنیم او شـکرفــــروش

آن چـه از خـاک تو رست ای مرد حر 
آن فـروش و آن بپـوش و آن بخــور.

ــدۀ  ــه عقی ــرا ب ــت؛ زی ــی داش ــد نیک ــد امی ــرب نبای ــرا از غ چ
اقبــال، فرنــگ در غارتگــری و چپــاول ماهــر اســت و کمالــش 
در قتــل و کشــتار نــوع انســان اســت. غــرب، رســم بی دینــی 
را نهــاد، انســان در فلســفۀ غــرب مــاده اســت و معنایــی نــدارد 

ــد: ــام می باش ــد و فرج ــاری از مقص ــی ع ــی جریان و زنده گ

دانـش افـرنگیـان غـارتگری
دیرها شد خیبـر از بـی حیدری

دانش افرنگیان تیغی به دوش
در هالک نوع انسان سخت کوش.

و در جای دیگر:
یوروپ از شمشیر خود بسمل فتاد

زیر گردون رسـم الدینی نهاد
مشکالت حضـرت انسان از اوسـت

آدمیـت را غم پنهان از اوست
از نگاهش آدمـی آب و گـل اسـت

کاروان زنده گی بی منزل است.
و همان طور:

فرنگی را دلی زیر نگیـن نیسـت
متـاع او همـه ملـک اسـت و دین نیست

خداوندی که در طوف حریمش
صد ابلیس است و یک روح االمین نیست.

ــر  ــه کبوت ــی ب ــد و شــاهین رحم ــان همچــون شــاهین ان غربی
ــان آرزوی  ــد از غریب ــز نبای ــتضعف هرگ ــس ای مس ــدارد، پ ن

ــی:  ــته باش ــت داش رحــم و مالطف
ترا نادان امید غمگساری ها ز افرنگ است

دل شاهین نسوزد بهر آن مرغی که در چنگ است.
ــپری  ــا س ــم در اروپ ــل عل ــرض تحصی ــالیانی را غ ــال س اقب
داشــت. او از آن ســال ها بــه عنــوان ســال های بیهــوده و 

ــی دارد: ــاد م ــث ی عب

می از میخانۀ مغرب چشیدم 
به جان من که در دسر خریدم

نشستـم بـا نکـویـان فرنگی  
از آن بی سـوزتر روزی ندیدم.

عقل و عشق 
اقبــال از عقــل آغازیــد، بــه عشــق رســید؛ فلســفه و حکمــت 
خوانــد، بــه عرفــان دســت یافــت؛ در دشــت پهنــاور پورســینا و 
رازی و فارابــی نَمــی نیافــت، بــه دنیــای مولــوی رخــت ســفر 
بســت و از چشــمه های گــوارای آن ســیراب شــد. از نظــر وی، 
عقــل بــدون دل، زنجیــر پــای عصــر حاضــر اســت و آن را بــه 

بنــد و زنــدان کشــیده اســت:

عصر حاضر را خرد زنجیر پاست
جان بی تابی که من دارم کجاست.

ــری را  ــل خط ــن عق ــز اســت؛ ای ــون آمی ــاد، جن ــل خودبنی عق
ــع آن  ــرای دف ــی ب ــکر تازه ی ــت و لش ــرده اس ــن ک ــه دی متوج

می بایــد برانگیخــت:

سپاه تازه برانگیزم از والیت عشق
که در حـرم خطـری از بغـاوت خرد است

زمـانـه هیــچ نـداند حقیــقت او را 

جنون قباست که موزون به قامت خرد است.
نمی پســندد،  در شــریعت  را حتــا  او عقل گرایــی محــض 
دالیــل آن را دل ســوز و آرامــش زدا می دانــد و بحث هایــی 
را کــه فیلســوفان و متکلمــان در شــرح و تفســیر قــرآن 

می آورنــد، بــه بــاد نقــد می گیــرد: 
ز رازی معنی قرآن چه پرسی 

ضمیـر مـا به آیاتـش دلیـل است
خرد آتش فروزد، دل بسـوزد  

همین تفسیر نمرود و خلیل است.
اقبـــال تـالش هـــای عقـــل را مـــایۀ ســـرگردانی مـــی خواند 
ــینا و  ــی س ــالمی ـ بوعل ــدن اس ــع تم ــۀ رفی ــاعی دو قل و مس
مولــوی ـ را چنیــن بــه مقایســه می گیــرد و خــود بــه ســتایش 

از عشــق و عرفــان می پــردازد:

بـو علـی انـدر غبــار ناقــه گم
دسـت رومـی پـردۀ محمـل گرفـت

این فروتر رفت و تا گوهر رسید
آن به گردابی چو خس منزل گرفت.

کتاب هــا  اوراق  گــرداِن  را ســر  عقــل  دیگــر،  در جایــی 
ــد  ــه مقص ــه ب ــک نکت ــه ی ــق ب ــه عش ــی ک ــد، در حال می خوان

می رســد:
عقل ورق ورق بگشت عشق به نکتۀ رسید

طایر زیرکی برد دانۀ زیر دام را.
عقــل بــه هــزار حیلــه دســت می یــازد و هــزار وادی را تــک و 
ــه مقصــد می رســد،  ــن ب ــک ف ــا ی ــد، لیکــن عشــق ب دو می کن

کــه از کمــال عشــق اســت:

نشان راه ز عقل هزار حیله مپرس
بیا که عشق کمالی ز یک فنی دارد.

ــوز و  ــه س ــردد، آن گاه ک ــدل گ ــق مب ــه عش ــد ب ــل می توان عق
ــه ِگل  ــه دل، ک ــردد. و دِل بی دردوســوز ن ــراه گ ــا آن هم درد ب

اســت:

چه می پرسی میان سینه دل چیست؟
خرد چون سوز پیدا کرد دل شد

دل از ذوق تپــش دل بــود، لیــکن
چـو یک دم از تپش افتاد گل شـد.

عارفــان در تفــاوِت عقــل و عشــق، فــراوان ســخن رانده انــد و 
ادبیــات پارســی شــواهد زیــادی در ایــن بــاب دارد؛ امــا ســخن 
اقبــال ماننــد هــر مــورد دیگــر در بــاب تفــاوت عقــل و عشــق، 

تــازه و شــنیدنی اســت:

بگذر از عقل و درآویز به موج یم عشق
که در آن جوی تنک مایه گهر پیدا نیست
علـم تا از عشـق بـرخـور دار نیســـت 
جـــز تمــاشــاخــانــۀ افکـار نیست
این تمـاشـاخـانه سحـر ساحری است 

علـم بـی روح القـدس افسـونگــری است
عقـل در کـوهـی شکـافـی مـی کنــد 

یـا بـه گــرد او طــوافــی مــی کنــــد
کـوه پیـش عشــق چـون کـاهی بــود

دل سـریــع السیــر چــون مـاهـی بـود
عشــق شبخــونی زنـد بـر المکــــان

گــور را نــادیــده رفتــــن از جهــــان
عشــق با نان جــوین خیبـــر گشــاد

عشــق در انــدام مــه چــاکــی نهـــاد
عقــل سفــاک اســت و او سفـاک تـر
پـاک تــر، چــاالک تــر، بـــی بــاک تر
عقـــل در پیچــاک اسبــاب و علـــل 

عشــق چــوگــان بـاز میـــدان عمـــل
عشــق صیــد از زور بــازو افــکنــــد
عقـل مکـار اســت و دامــی مــی زنــد

عقــل را ســرمایه از بیم و شــک است
عشــق را عـزم و یقــین الینفـــک است

آن کنـــد تعمیـــر تـا ویــران کنـــد 
ایــن کنـد ویــران کـه آبــادان کــــند
عقــل چـون بـاد است ارزان در جـهان 

عشــق کمیـاب و بهـــــاری او گــــران
عقـل می گـوید که خـود را پیــش کن 

عشـق گـویــد امتــحان خـــویـش کـن
عقـل با غیـــر آشنــا از اکتســـــاب 

عشق از فضـل است و با خــود در حساب
عقـل گـویــد شــاد شــو آبــاد شـو  

عشـق گـویــد بنــده شــــو آزاد شـــو
عشـق را آرام جــان، حــریـت اسـت  

نـاقـــه اش را سـاربــان، حـریـت اسـت.
ــا مســلمان عاشــق یکــی  ــل ب ــال، مســلمان عاق ــزد اقب     در ن
ــگاه  ــد، ن ــاوت می کن ــی آن دو تف ــرا اســاس زنده گ نیســت؛ زی
ــا در ســرای آخــرت  ــرق دارد، حت ــه هســتی ف آن دو نســبت ب
ــه  ــر ب ــق را دارد و آن دیگ ــال ح ــدار جم ــق آرزوی دی عاش

ــت دل بســته اســت:  ــایش در جن ــات پُرآس حی

جنت مال خور و خواب و سرود
جنـت عـاشـق تمـاشـای وجـود
حشر مال شِق قبر و بانگ و حور
عشق شورانگیز، خود صبح نشور

علـم در بیـم و رجا دارد اساس  
عاشقـان را نه امیـد و نه هــراس 

علـم تـرسـان از جـالل کائنات  
عشـق غـرق انـدر جمـال کاینات

علـم را بر رفتــه و حاضـر نظر   
عشـق گـوید آن چه مـی آید نظر
عشـق آزاد و غیـور و ناصبــور

در تمـاشـای وجـود آمـد جسـور. 

اجتهاد
ــدا  ــان خ ــۀ می ــم رابط ــه ه ــد ک ــی می دان ــالم را دین ــال اس اقب
ــه  ــی را ب ــفۀ زنده گ ــم فلس ــد و ه ــن می کن ــان را تأمی و انس
شــرح و تفســیری ســازگار بــا خواســت ها و نیازهــای ظاهــری 
ــن  ــن دی ــی دارد. از نظــر وی، در ای ــی انســان عرضــه م و باطن
ــی  ــورت دایم ــه به ص ــت ک ــت اس ــول ثاب ــله یی از اص سلس
ــه  ــا تحــول زمان ــد و کثیــری از دســاتیر دیگــر ب پابرجــا می مان

"تغییــر" می گردنــد. دســت خوش 
    اقبــال اجتهــاد را جمــع آوردن میــان اصــول پایــدار دیــن و 
ــه در صــورت  ــاور اســت ک ــن ب ــد. او بدی ــر می دان اصــل تغیی
ــیحیت  ــۀ مس ــالم، تجرب ــدی اس ــول اب ــتن اص ــده انگاش نادی
در اروپــا تکــرار می گــردد و جهــان اســالم دچــار "مــن 
ــه،  ــوالت زمان ــی از تح ــا چشم پوش ــود و ب ــرگردان" می ش س
میــان احــکام دینــی و واقعیت هــای زنده گــی، ناســازگاری بــه 

ــد. ــی می افت ــن از کارای ــد و دی ــان می آی می
    بــه بــاور اقبــال، اجتهــاد در کنــار مســایل فقهــی، در مــوارد 
ــه در  ــش هایی ک ــد. پرس ــدا کن ــه پی ــد ادام ــز بای ــی نی عقیدت
بخش هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی ســربلند 
ــد پاســخ خــود  ــه اســالمی می توان ــاد در فق ــا اجته ــد، ب می کنن
ــادی  ــای اعتق ــول دیدگاه ه ــدون تح ــه ب ــا فق ــد، ام را دریابن
نمی توانــد تــوان و پویایــی داشــته باشــد: از ایــن رو دوام 
اجتهــاد در هــر دو عرصــه، از نیازهــای اساســی جهــان اســالم 
ــد  ــد اســت و توحی ــر اســالم توحی ــد گوه اســت. وی می گوی
تنهــا یــک بــاور عقیدتــی نیســت، بایــد توحیــد در بخش هــای 
مختلــف نظــام زنده گــی مســلمانان بازتــاب یابــد و مســلمانان 
ــس  ــد را لم ــان توحی ــی و اقتصادی ش ــات سیاس ــد در حی بای

کننــد.
ــل  ــه عام ــر س ــا ب ــالمی بن ــه اس ــه فق ــت ک ــد اس ــال معتق اقب

ــد: ــود گردی ــار رک ــده دچ عم
ــه و  یــک. حکومت هــای اســالمی، نهضــت عقل گرایــی )معتزل
دیگــران( را دشــمِن خــود انگاشــته و ســرکوب کردنــد، و ایــن 
کار را زیــر عنــوان حفــظ وحــدت و یک پارچه گــی مســلمانان 
انجــام دادنــد؛ در نتیجــه مســلمانان از جریــان عقلی گــری 

محــروم شــدند.
ــه  ــی زاهدان ــه زنده گ ــالم ب ــان اس ــوان جه ــای پُرت دو. چهره ه
و افراطــی رو آوردنــد، بــه خــود فــرو رفتنــد و در پــی نجــات 
ــردم و  ــور م ــه ام ــدند و کاری ب ــاب ش ــود از غرق ــِم خ گلی

ــتند. ــاع نداش اجتم
ــۀ مغــول، بســیاری از دانشــمندان مســلمان  ســه. پــس از حمل
محافظــه کاری پیشــه کردنــد؛ زیــرا از ایــن وحشــت داشــتند کــه 
ــالف و چنددســته گی  ــوآوری و نواندیشــی باعــث اخت ــادا ن مب
ــن  ــان بیشــتری از ای ــر آن، زی ــه اث ــردد و ب ــان مســلمانان گ می
ناحیــه بــه مســلمانان وارد آیــد. از همیــن روســت کــه اقبــال در 

ــد: ــر می خوان ــاد بهت ــد را از اجته ــاط، تقلی ــۀ انحط زمان
اجتــهاد اندر زمــان انحــــطاط  

قوم را برهم همی پیچد بساط
ز اجتـــهاد عالــمان کم نظــــر  

اقتــدا بر رفتـه گان محفـوظ تر.
    اقبــال سراســر جهــان پهنــاور مــاده را میدانــی بــرای تجلــی 
و تظاهــر خداونــد می دانــد؛ بنابرایــن هــر چــه دنیایــی اســت، 
ــۀ  ــه جام ــس هم ــت، پ ــدس اس ــود مق ــودی خ ــۀ وج از ریش
ــت  ــالم در حقیق ــد، اس ــن دی ــا ای ــد. ب ــن دارن ــه ت ــدس ب تق
کوششــی اســت بــرای این کــه در یــک ســازمان بشــری 
ــه ســخن دیگــر، مســلمانان بایــد  جنبــۀ فضیلــت داده شــود. ب
ــه  ــه آن ک ــد، ن ــی کنن ــه روحان ــی را توجی ــوالت اجتماع تح
ــد.  ــع بدارن ــاس آن را قط ــد و از اس ــتیز درآین ــا آن از درِ س ب
ــود کــه تحــول اجتماعــی  ــن ب ــال ای ــد اقب اشــتباه غــرب از دی
ــد، در  ــی کن ــه روحان ــی نتوانســت آن را توجی ــت، ول را پذیرف

ــد. ــرگردانی ش ــار س ــه دچ نتیج

ُگـلگشتـی در کـوچـه هـای 
انـدیشـة اقبـال

عبدالحفیظ منصـور

بخش سوم
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مجلـس نماینـده گان، شـهادت 13 معدنچـی را در بغـالن 
دردآور و بـرای حفـظ وحـدت مـردم افغانسـتان نگـران 

خواند. کننـده 
عبدالـرووف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان گفت: 
"حادثـه المناکـی کـه منجـر بـه شـهادت 13 معدنچـی که 
بـرای پیداکـردن یـک لقمـه نـان حـالل از دایکنـدی بـه 
بغـالن رفتـه بودنـد، درد آور اسـت. ایـن بـار اول نیسـت 
بلکـه بـرای چندمین بار اسـت که شـاهد شـهادت کتلوی 
یک قوم مشـخص هسـتیم و این مسـاله برای آینده کشـور 

نگـران کننده اسـت".
شـنبه  روز  عمومـی  نشسـت  در  کـه  ابراهیمـی  آقـای 
چنیـن  گفـت،  می کـرد  صحبـت  مجلـس  )18جـدی( 
حـوادث دسیسـه یی از سـوی دشـمنان کشـور اسـت کـه 
می خواهنـد اقـوام بـا هـم بـرادر افغانسـتان را بـه تفرقه وا 
دارنـد؛ امـا او از موضـع تمامی علمـا و بزرگان کشـور در 

محکومیـت ایـن حادثـه ابـراز قدردانـی کـرد.
ابراهیمـی، حکومـت افغانسـتان را در جلوگیـری از چنین 
حـوادث، به کـم کاری متهم کرد و هشـدار داد: "تلخ ترین 
مسـاله تـداوم این  گونـه حـوادث اسـت کـه کشـور را بـه 

بحـران سـوق می دهد".
شـماری از نماینـده گان دیگـر نیـز، حکومـت بـه ویـژه 
رییـس جمهـور غنـی را در تامیـن امنیت جان شـهروندان 

کشـور بی توجـه خواندنـد.
ریحانـه آزاد یـک عضـو مجلـس گفـت: "رییـس جمهور 
بـه وظیفـه خود عمـل نمی کنـد و برخـالف وعده هایی که 
داده بـود، شـهروندان کشـور را بـه شـهروند درجـه یک و 

درجه دو تقسـیم کرده اسـت".
نیـز گفـت:  دیگـر عضـو مجلـس  ناصـری  غالمحسـین 
"تعهـد، توانمنـدی و صداقـت در ایـن حکومـت فاسـد 
وجـود نـدارد؛ رییس جمهـور خود در رأس قانون شـکنان 
قـرار دارد، پـس چـه انتظـار داشـته باشـیم، از خانـه ملت 
توقـع داریـم که بـرای جلوگیری از کشـتار گروهـی مردم 

مناطـق مرکـزی جلوگیـری کند".
نصـراهلل صادقـی زاده نیلـی نماینـده مـردم دایکنـدی نیـز 
خواسـتار انتقال اجسـاد شـهدا بـه این والیت و رسـیدگی 

بـه زخمیـان حادثـه بغالن شـد.
نماینـده گان مجلـس همچنیـن خواسـتار بررسـی حادثـه 

شـهادت معدنچیـان شـدند.
عبدالرئـوف ابراهیمـی رییـس مجلـس تاکیـد ورزیـد کـه 
بـرای جلوگیـری از چنیـن حوادث در آینـده گفت که یک 
هیـات مشـترک بایـد از شـورای ملـی و حکومـت حادثـه 
بغـالن را بررسـی همه جانـه نماید تا در آینـده از حوادث 

مشـابه جلوگیـری گردد.
روز جمعـه، افراد مسـلح بـر معدنچیان در ولسـوالی تاله و 
برفـک والیـت بغالن حمله کـرده و 13 تن را کشـتند و 3 
تـن دیگـر را زخمـی کردند. تمامـی قربانیان ایـن حادثه از 

والیت دایکندی هسـتند.
بـا آنکـه مسـوولیت ایـن حادثـه را کسـی و یـا گـروه بـر 
عهـده نگرفتـه اسـت؛ امـا پیـش از ایـن مسـوولیت چنین 

حمـالت را بـر دوش گـروه داعـش انداختـه انـد.
امـا محیی الدیـن مهـدی نماینـده مـردم بغالن در نشسـت 
دیـروز مجلـس گفـت، در والیت باغالن داعـش حضور و 
فعالیـت نـدارد؛ انداختـن مسـوولیت این گونه حـوادث بر 
دوش داعـش، فـرا فکنی و برداشـتن مسـوولیت از طالبان 

است.
آقـای مهـدی خاطـر نشـان کـرد کـه قتل هـای هزاره ها از 
زابـل تا بغـالن جز قتل هـای زنجیر ه یی اسـت کـه به گفته 

وی از سـوی طالبـان صـورت می گیرد.
در همیـن حـال، داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت 

حملـه بـر معدنچی هـا را محکـوم کـرد. 
در خبرنامـۀ دفتـر ریاسـت اجرایـی آمده اسـت: گروه های 
تروریسـتی همـواره بـدون اسـتثناء افـراد ملکی به شـمول 
زنـان و کـودکان را به طـور هدفمندانـه و وحشـیانه هـدف 
قـرار می دهنـد تـا در میـان اقـوام باهـم بـرادر افغانسـتان 

اختالفـات قومـی و مذهبـی را دامـن بزننـد. به ایـن دلیـل 
هـدف قـرار دادن کارگـران معـدن ذغال سـنگ در والیت 
بغـالن آن هـم از یک قـوم خاص با همیـن انگیزه و هدف 

انجـام شده اسـت.
در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت: باتوجـه بـه اوضـاع بحرانی 
منطقـه و فراگیرشـدن تهدیـد تروریـزم و افراطگرایـی در 
جهان، افغانسـتان در یک شرایط حسـاس امنیتی و سیاسی 
قـرار گرفته اسـت. در ایـن میـان گروه هـای تروریسـتی بـا 
اسـتفاده از هـر فرصـت ممکـن بـرای خلـق وحشـت و 
تـا  می کننـد  اسـتفاده  عمومـی  افـکار  میـان  در  دهشـت 
افغانسـتان را به میـدان نبـرد میـان اقـوام تبدیل نماینـد. اما 
خوش بختانـه مـردم افغانسـتان به خوبـی درک کردنـد کـه 

پیـام تروریـزم سـیاهی و تباهی اسـت.
اعالمیـه گفتـه که بـه نیروهـای امنیتی هدایت داده شـده تا 
بـرای تأمیـن امنیـت و سـرکوب طالبـان در این ولسـوالی 

اقـدام فـوری نمایند.
افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  دانـش  سـرور 
واکنـش شـدیدی در این زمینه نشـان داده و گفته اسـت و 
از آن بـه عنـوان »زنـگ بیدارباش« برای همه ی شـهروندان 

این کشـور یـاد کرده اسـت.
سـرور دانـش در بیانیه یـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه عامـالن 
ایـن حادثه وحشـیانه به »پرونده سـیاه خویـش« افزوده اند، 
می گویـد: "حادثـه بغـالن از یک سـو نشـانه یی از تصمیم 
مبنی بـر  شـان  بـاداران  و  آشـام  خـون  تروریسـت های 
ایجـاد جـو رعـب و وحشـت و نفاق افکنـی میـان مـردم 
افغانسـتان اسـت و از سـوی دیگـر زنـگ بیداربـاش برای 

ماسـت."  همه 
شـک  بـدون  ریاسـت جمهوری:  معـاون  گفتـۀ  بـه 
و  کشـور  امنیـت  و  نظـم  اخـالل  پـی  در  تروریسـت ها 
همچنین کشـتار سـازمان دهی شـده طیف خاصی از مردم 
افغانسـتان اسـت. آنان پـس از برجای گذاشـتن زمین های 
سـوخته و ویرانی هـای بی سـابقه، اکنـون در پـی آن اسـت 
کـه افغانسـتان را به منازعـات کور قومـی و مذهبی تبدیل 
کننـد. بـه همیـن دلیـل بـا نام هـای گوناگـون دسـت بـه 

جنایـت و آدم کشـی می زننـد.
 معـاون دوم ریاسـت جمهوری افغانسـتان تأکیـد کـرده که 
نیروهـای امنیتـی بایـد از شـرایط موجـود درک درسـت و 
احسـاس مسـوولیت مضاعـف داشـته باشـند و از مـردم 

کنند.  حفاظـت 
حکومـت  رهبـری  سـطح  در  دانـش،  آقـای  گفتـه  بـه 
ویـژه  حساسـیت  بـا  بغـالن  حادثـه  چـون  موضوعاتـی 
تعقیـب می شـود و تصمیمـات الزم اتخـاذ گردیـده اسـت 
و تصمیمـات جدی تـری دیگـر نیـز گرفتـه خواهـد شـد. 
جلوگیـری  قبـال  در  حکومـت  تصمیم هـای  بـاره  در  او 
از کشـتارهای هدف منـد و قومـی جزییاتـی ارایـه نکـرده 

اسـت. 
حاجـی محمـد محقـق معـاون ریاسـت اجرایـی نیـز ایـن 
حادثـه را بـه شـدت محکـوم کـرده اسـت. آقـای محقـق 
گفتـه کـه افراطیـون تکفیـری بـا کشـتار بي رحمانـه مردم 
غیـر نظامـی مي خواهند از یک طـرف در میان مـردم رعب 
ووحشـت ایجـاد کنند و از سـوی دیگر بـا این گونه اعمال 

جنجال هـای قومـی و مذهبـی را تشـدید نماینـد.
آقـای محقـق گفتـه کـه مـردم مـا هوشـیار انـد و درک 
مي کننـد کـه ایـن عمـل غیـر انسـانی از دسـایس دشـمن 
اسـت کـه از یـک طـرف مـردم بي دفـاع را بـه شـهادت 
تبلیغـات  بـا  عوامل شـان  دیگـر  جانـب  از  و  مي رسـانند 
این گونـه قضایـا را رنگ قومی، سـمتی و مذهبـی میدهند.

حدود 300 سرباز نیروی دریایی ایاالت متحده امریکا در 
بهار پیش رو بار دیگر در والیت هلمند مستقر خواهند شد. 
این مطلب را نیروی دریایی ایاالت متحده امریکا در یک 

اعالمیه خبری ابراز داشته است.
از  را  خود  جنگی  قوای  ناتو  که  زمانی   2014 سال  در 
افغانستان خارج کرد و مسئولیت جنگ علیه طالبان را به 
افغانستان گذاشت، نیروهای بحری  امنیتی  عهده نیروهای 

ایاالت متحده امریکا والیت هلمند را ترک کردند.
حمله  از  بعد  که  بودند  نیرویی  نخستین  دریایی  سربازان 
امریکا، به  ایاالت متحده  تروریستی 11 سپمتبر 2001 در 
افغانستان فرستاده شدند. در جریان این ماموریت، چندین 
مواد  تولید  منطقه  که  هلمند  در  سربازان  این  از  تن  هزار 
مخدر است، مستقر شده و مصروف جنگ علیه شورشگری 

طالبان بودند.
حکومت بارک اوباما که در آستانه ختم دوره کاری اش قرار 
دارد، امیدوار بود که تا همین سال 2017 اکثریت نیروهای 
امریکایی را از افغانستان خارج کند و نیروی کوچکی در 

افغانستان باقی بماند.
در  نظامی  پرسونل   8400 هنوز  امریکا  متحده  ایاالت  اما 
به  نیروی بحری این کشور دوباره  افغانستان دارد و حاال 

هلمند برمی گردد.
امریکا در یک اعالمیه گفته  ایاالت متحده  نیروی دریایی 
است که به درخواست فرماندهی مرکزی امریکا و نیروهای 
برای  دریایی  سرباز   300 »حدود  افغانستان  در  امریکایی 
بهار 2017  ناتو در  "ماموریت حمایت قاطع"  از  حمایت 

به والیت هلمند فرستاده می شوند.«
در این اعالمیه آمده است که این سربازان "به فرماندهان 
ملی زون  پولیس  و  ملی  اردوی  اردوی 215  قول  کلیدی 

505 آموزش و مشورت می دهند".
است:  افزوده  امریکا  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی 
»مشورت دهی و یاری به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 
در حفظ دست آوردهایی که به صورت مشترک با افغان ها 

ایجاد کرده ایم، کمک می کند.«
نیروهای پولیس و اردوی ملی افغانستان در چندین جبهه 

مصروف نبرد با طالبان هستند.
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  نیکلسون،  جان  جنرال 
بود که حکومت  ماه دسمبر گفته  اوایل  در  افغانستان،  در 
افغانستان تنها بر 64 درصد جمعیت 30 میلیونی اش کنترول 

مستقیم دارد، در حالی که این میزان در اوایل سال 2016، 
68 درصد بود.

او گفته بود که طالبان به خصوص در والیت هلمند فعال 
هستند و با قاچاقبران مواد مخدر کار می کنند: »ارتباطی میان 
شورشگری و شبکه های جنایتکار در هلمند وجود دارد و 

این مساله جنگ هلمند را دشوار ساخته است.«
افغانستان بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است. 
ملل متحد تولید مواد مخدر در سال 2016 را میان 4800 و 
6000 تن تخمین زده است که افزایش چشمگیر از 3300 
تن در سال 2015 را نشان می دهد. همچنین گفته شده که 
ساحات تحت کشت کوکنار در یک سال 10 درصد افزایش 

یافته است.
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د افغانســتان د ســوداګرۍ اوصنایعــو وزارت وايــي، اقتصاد 

بــازار چــې د اســايس قانــون لــه مخــې پــه افغانســتان کــې 

د اقتصــادي سیســټم پــه توګــه منــل شــوی او اوس پــه ټــول 

هېــواد کــې پلــی کېــږي، پــه بشــپړه توګــه یــې د خصــويص 

ســکټور ســتونزې نــه دي اوارې کــړي.

د ســوداګرۍ او صنایعــو وزارت وايــي، د ظرفیتونــو ټیټوالی 

لپــاره د الزمــو  فعالیتونــو  د  او د خصــويص ســکټور، 

زېربنــاو نشــتوالی، د دې المــل شــوی چــې پــه هېــواد کــې 

ــه يش. ــه ســمه توګــه پلــی ن ــازار سیســټم" پ د "اقتصــاد ب

ــه ورځ د  ــنبې پ ــو د ش ــان حقج ــتیال قرب د دي وزارت مرس

اســايس قانــون د اوونــۍ د ملانځلــو پــه غونــډه کــې وویــل 

چــې د اقتصــاد بــازار د سیســټم نــه پــي کېــدل، د دې المــل 

شــوی چــې د خصــويص ســکټور د فعالیتونــو پــر وړانــدې 

پرتــې ســتونزې پرځــای پاتــې يش.

ــې د  ــټم چ ــازار سیس ــاد ب ــې د اقتص ــوده چ ــه وښ ده هیل

اســايس قانــون لــه مخــې پرځینــو مــادو بایــد لــه رسه غــور 

ويش.

نوموړي زیاته کړه:

"د اســايس قانــون ۱۲ مــادې خصــويص ســکټورته اجــازه 

ورکــوي چــې پانګــې واچــوي، خــو مهمــه داده چــې مــوږ 

ــې  ــه وه چ ــې، الزم ــتونزې لرل ــې س ــو ک ــي کول ــه پ ــې پ ي

اســايس قانــون او د هغــه فرعــي قوانیــن د هېــواد رشایطــو 

تــه پــه کتــو رسه تدویــن شــوي وو، همدارنګــه د اقتصــادي 

ــوړ شــوي  ــد ل ــه بای ــي کوونکــو ادارو ظرفیتون ــو د پ قوانین

ــام نیــول شــوې وای." ــه پ وای څــو د مســتهلیکینو ګټــې پ

ــادي کال کــې  ــه ۲۰۱۰ می ــه خــره پ د ښــاغي حقجــو پ

د کابــل بانــک مــايل بحــران، د ځینــو پوهنتونــو ســتونزې، 

ــو  ــکټور د فعالیتون ــويص س ــې د خص ــه مخک ــې ل مخک

لپــاره د اســانیتاوو، نــه برابرېــدل او داســې نــور هغــه 

ســتونزې دي چــې پــه اقتصــادي برخــه کــې، د قانــون د نــه 

ــوي دي. ــه ش ــه، رامنځت ــه امل ــدو ل ــې کې پل

ــیون  ــارد کمېس ــو د څ ــي کول ــون پرپ ــايس قان ــو د اس خ

غــړی عبداللــه شــفاهي وايــي چــې د افغانســتان پــه 

اســايس قانــون کــې د ســوداګریزو فعالیتونــو لپــاره، ګڼــې 

ــويل دي. ــې نی ــام ک ــه پ ــانتیاوې پ اس

د اقتصــادي چــارو پوهــان وایــي، د ښــو قوانینــو رامنځتــه 

کــول او د دولــت لخــوا د خصــويص ســکټور ماتــړ، 

ــه  ــري او ک ــې ول ــته راوړن ــې الس ــې دوی ښ ــی يش چ کول

ــخ وي: ــه م ــتونزې رسه ب ــه س ــو، ل ــه ن ن

ــعیدي ازادي  ــاس س ــید قی ــې س ــه ډل ــو ل د دې کارپوهان

ــل: ــه ووی ــو ت راډی

"هغــه څــه چــې دولــت تــه الزمــه وه، د خصــويص 

ــړي، د دوی د  ــر ک ــه دي براب ــط ن ــې رشای ــاره ی ــکټور لپ س

پانګــو خوندیتــوب یــې نــه دی تضمیــن کــړی، د مالیــې او 

ــه  ــه الزمــې اســانتیاوې ن ــو هــم دوی ت ســوداګرۍ وزارتون

دې برابــرې کــړي، کــه د حکومــت او اســايس قانــون لخــوا 

ــه  ــاره ژمن ــا لپ ــکټور د پیاوړتی ــويص س ــن او د خص تضمی

ــه وای." ــتونزې ن ــه س ــه دغ ــن ب ــوده وای، ن موج

پــه دې هکلــه د ماليــې وزارت وايــي، د خصــويص ســکټور 

د فعالیتونــو د اســانتیاو لپــاره یــې، یــو لــړ پرمختلــي 

پانونــه ترتیــب کــړي چــې د هېــواد د اقتصــادي برخــو پــه 

ګڼــو ادارو کــې د پــي کېــدو پــه حــال کــې او نتایــج یــې 

هــم ښــه دي.

ــر  ــي ډې ــد ارشف غن ــمرش محم ــان ولس ــردې افغ ــره پ رسبې

ــړ  ــاوو کــې د خصــويص ســکټور مات ــه خپلــو وین ــه پ ځل

ــه  ــت لومړیتوبون ــرول، د حکوم ــانتیاو براب ــه د اس او دوی ت

ــي دي. ګڼ

محکومیت یک پارچة کشتار هزاره های معدنچی
محقق: 

مـردم هـوشیـار انـد

نیروهای امریکایی باردیگر در هلمند مستقر می شوند

قربان حقجو:
 اقتصادي سیسټم د خصويص 

سکټور ستونزې نه دې هوارې کړي
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ورزش

ــن  ــس را مســوول شکســت طــرح  ای ــت انگلی ــکا دول ــر خارجــۀ امری وزی
کشــور بــرای حملــه نظامــی بــه ســوریه پــس از انتشــار گــزارش اســتفاده از 

تســلیحات شــیمیایی در ایــن کشــور خوانــد.
ــه  ــس علی ــان انگلی ــت، رأی پارلم ــکا گف ــر خارجــۀ امری ــری، وزی جــان ک
بمبــاران ســوریه برنامه هــای نظامــی امریــکا علیــه دولــت ســوریه و اســتفاده 

از تســلیحات شــیمیایی را منحــرف کــرد.
اوبامــا،  بــاراک  کــه  بــود  مناقشــه  مــورد  مدت هــا  مســأله  ایــن 
ــن  ــه ای ــه ســوریه ب ــه ب ــرای حمل ــکا از تصمیمــش ب رییس جمهــوری امری
ــس  ــرون، نخســت وزیر ســابق انگلی ــد کام ــه دیوی ــل منصــرف شــده ک دلی
نتوانســته رأی موافــق مجلــس عــوام ایــن کشــور در 2013 را کســب کنــد. 
امــا جــان کــری در آخریــن نشســت خبــری خــود بــه ایــن مســأله رســمًا 

ــرد. ــاره ک اش
ــت از  ــم گرف ــا تصمی ــاراک اوبام ــه چــرا ب ــوال ک ــن س ــه ای او در پاســخ ب
ــوریه  ــیمیایی در س ــالح ش ــتفاده از س ــان اس ــه هم ــود ک ــز" خ ــط قرم "خ
ــه  ــس ب ــوام انگلی ــس ع ــواب داد: رأی مجل ــد، ج ــی کن ــت، چشم پوش اس
ــدارد  ــه دیگــری ن ــکا هیــچ گزین ــود کــه رییس جمهــوری امری ــا ب ایــن معن

ــاورد. ــه دســت بی ــد کنگــره را ب ــد تایی ــه بتوان مگــر آن ک
ــه کنگــره  کــری ادامــه داد: رییس جمهــوری امریــکا تصمیــم گرفــت کــه ب
بــرود چــون آن رأی گیــری در مجلــس عــوام انگلیــس صــورت گرفتــه بــود. 
دیویــد کامــرون بــه مجلــس عــوام انگلیــس رفــت تــا رای نماینــده گان را 
ــا کامــرون  ــد. آن هــا ب ــه او رأی منفــی دادن ــاورد امــا آن هــا ب ــه دســت بی ب
ــل 272  ــق در مقاب ــا 285 رأی مواف ــس ب ــان انگلی ــد. پارلم ــت نکردن موافق

ــه ســوریه رای منفــی داد. ــه حملــه ب رأی منفــی در اگیســت 2013 ب
او گفــت کــه کامــرون شــخصا بــا حملــه نظامــی بــه ســوریه موافــق بــود 

امــا مجلــس عــوام موافقــت نکــرد.

ــه  ــور ب ــن کش ــش ای ــابق ارت ــدۀ س ــن فرمان ــتان از تعیی ــاع پاکس ــر دف وزی
عنــوان فرمانــده نیروهــای "ایتــالف اســالمی مبــارزه بــا تروریســم" 

ــر داد. ــتان خب عربس
خواجــه عاصــف، وزیــر دفــاع پاکســتان گفــت: راحیــل شــریف، فرمانــده 
ســابق ارتــش پاکســتان کــه در نوامبــر گذشــته بازنشســته شــد دو روز پیــش 
بــه عنــوان فرمانــده "ایتــالف اســالمی مبــارزه بــا تروریســم" کــه در ســال 

2015 بــا طــرح عربســتان تشــکیل شــد، تعییــن شــده اســت.
او افــزود: شــریف بــرای پیوســتن بــه مقــر فرماندهــی ایتــالف در ریــاض 

بــه موافقــت دولــت و ارتــش پاکســتان دســت یافتــه اســت.
ــا  ــارزه ب ــالمی مب ــالف اس ــکیل "ایت ــامبر 2015 از تش ــتان 15 دس عربس
ــالف  ــن ایت ــده در ای ــداد کشــورهای شــرکت کنن ــر داد. تع تروریســم" خب
ــن آن کشــورهای عضــو شــورای همــکاری  41 کشــور اســت کــه مهم تری
ــز 28  ــزی و مصــر هســتند. عمــان نی ــه، پاکســتان، مال ــارس، ترکی خلیــج ف

ــن ائتــالف پیوســته اســت. ــه ای دســامبر گذشــته اعــالم کــرد کــه ب
ایــن ایتــالف کــه عربســتان آن را بــه بهانــۀ "مبــارزه بــا تروریســم " تشــکیل 

داده اســت تاکنــون فعالیتــی در ایــن زمینــه نداشــته اســت.
ــدۀ  ــان دهن ــالف نش ــن ایت ــده ای ــوان فرمان ــه عن ــریف ب ــل ش ــن راحی تعیی
عمــق روابــط میــان عربســتان و پاکســتان اســت. پاکســتان عضــو ایتــالف 

ــد. ــز می باش ــن نی ــی در یم ــاوز عرب متج

ــش  ــزارش خــود از افزای ــن گ ــی مهاجــرت در تازه تری ــن الملل ــازمان بی س
ــال 2016  ــی س ــران ط ــر مهاج ــرگ و می ــات و م ــداد تلف ــومی تع ــک س ی

ــر داد. ــل از آن خب ــه ســال قب ــالدی نســبت ب می
ــر و  ــش از 7495 مهاج ــرد: بی ــالم ک ــرت اع ــی مهاج ــن الملل ــازمان بی س
ــان جــان خــود را از  ــالدی در سراســر جه پناهجــو طــی ســال 20166 می
دســت داده انــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه 2015 میــالدی، حــدود یــک ســوم 

افزایــش داشــته اســت.
اکثــر تلفــات مهاجــران و پناهجویــان در ایــن مــدت مربــوط بــه ســفرهای 
ــوده اســت. پیش بینــی می شــود  ــه ب ــه از طریــق دریــای مدیتران ماجراجویان
ــا رســیدن اطالعــات و آمارهــای جدیــد، تلفــات مهاجــران در ســال  کــه ب
2016 میــالدی بیشــتر از ایــن شــود، تعــداد کل تلفــات مهاجــران در 3 ســال 
گذشــته بــه بیــش از 18501 نفــر رســیده کــه معــادل 20 نفــر در روز بــوده 

اســت.
ویلیــام لیســی مدیــر کل ســازمان بین المللــی مهاجــرت در ایــن بــاره تاکیــد 
کــرد: ایــن آمارهــا واقعــًا تکان دهنــده اســت. مــا بــر ایــن بــاور نیســتیم کــه 
توانســته ایم همــه قربانیــان را شــمارش کنیــم. مــا بایــد بــرای قانونی کــردن 

و ایمن کــردن مهاجــرت بــرای همــه پناهجویــان، اقــدام کنیــم.
در ســال 2015 میــالدی نیــز بیــش از 5740 مهاجــر جــان خــود را از دســت 

دادنــد و ایــن رقــم در ســال 2014 میــالدی نیــز بــه 5267 نفــر رســید.

یک مسوول فدراسیون کاراتۀ کشور ایران گفته است: ایران هیچ منع قانونی 
برای حضور مهاجرین در مسابقات قهرمانی ندارد و بیش از هزار ورزشکار 

افغانستانی در ایران و زیر نظر فدراسیون کاراته در حال فعالیت هستند.
ایران  استاد کاراته و رییس سبک شیتوریو شو بوکان کشور  بهزادی،  حسن 
با بیان این که محدودیت های مالی موجب شده تا جوانان مهاجر اقبالی برای 
آقای  مثال  برای  داشت:  اظهار  باشند،  نداشته  ورزشی  رشتۀ  این  در  شرکت 
تیموری که یکی از فعاالن مهاجر این سبک هستند، گاهی با کمتر از 10 نفر 

در مسابقات شرکت می کند.
او در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران  افزود: این درحالی است که فدراسیون 
حداکثری  حضور  برای  محدودیتی  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  کاراتۀ 

مهاجرین در مسابقات قهرمانی قائل نیست.
از ورزش  پیشکسوتانی  این که حدود 30 سال است که  به  اشاره  با  بهزادی 
مهاجرین در سبک شیتوریو شو بوکان فعالیت  می کنند، تأکید کرد: "شاید در 
این مدت مسووالنی بوده اند که با برخورد سلیقه یی سبب شده اند تا نسبت به 
این عزیزان کم لطفی صورت گیرد، اما مهاجرین نباید این کج سلیقه گی ها را 

پای تمامی زحمت کشان در  ایران بنویسند."
مسوول فدراسیون کاراتۀ مهاجران ایرن تصریح کرد: در گفتگویی که با مدیر 
ُکل ادارۀ اتباع و مهاجرین استان قم داشتم ایشان قول مساعدت مالی برای 
قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  جهت  را  مهاجر  ورزشکار  حداکثری  حضور 

ایران دادند که این مسابقات یک ماه دیگر در تهران برگزار می شود.
در  مهاجرین  برای حضور  قانونی  منع  ایران هیچ  این که  بر  تأکید  با  بهزادی 
یک  گذشته  سال  داشتم  نظر  در  بنده  حتا  گفت:  ندارد،  قهرمانی  مسابقات 
حکم  یکایک شان  به  و  کنم  برگزار  ورزشکاران  این  ویژه  قهرمانی  مسابقه 

قهرمانی بدهیم تا با دست پر و خاطرۀ خوش به کشورشان باز گردند.
این  قانونی موجود در  منع  تنها  یادآورشد:  بوکان  رییس سبک شیتوریو شو 
در  حضور  و  ملی  تیم  اردوی  در  دوستان  این  شرکت  توانایی  عدم  مورد 

مسابقات انتخابی تیم ملی است.
مهاجرین  میان  در  رشته  این  قهرمانان  باالی  نسبتًا  آمار  به  اشاره  با  بهزادی 
هزار  از  بیش  که  بگویم  می توانم  جرأت  به  کرد:  خاطرنشان  افغانستانی 
فعالیت  کاراته در حال  فدراسیون  نظر  ایران و زیر  افغانستانی در  ورزشکار 

و تمرین هستند.

شیر آغا همکار، مدیر تیم کریکت افغانستان در نشست خبری با اعالم حضور 
تیم ملی کریکت افغانستان در جام بیست آوره صحرا در امارات گفت: این 
تیم های درجه دوم جهان کریکت  بین  بیست آوره  بین المللی  مهم  بازی های 

برگزار می شود.
آقای همکار افزود: 8 تیم در 2 گروه بازی می کنند، از جمله افغانستان، ایرلند، 
نیمیبیا و امارات در گروه الف، نیدرلند، اسکاتلند، عمان و هنگ کنگ در گروه 

»ب« قرار دارد.
ایرلند در 14 جنوری  مقابل  اولین خویش را در  بازی  افغانستان  قرار است 
بازی دوم در تاریخ 16 جنوری مقابل امارات و بازی سوم  را در مقابل نیمیبیا 
در تاریخ 19  جنوری انجام و فینال جام بیست آوره صحرا  20 ژانویه برگزار 

می شود.
شیر آغا همکار افزود: تیم ملی افغانستان بعد از این مسابقات اردوی تمرینی 
برای بازی چهار روزه در مقابل تیم استرالیا از تاریخ 9 الی 13 فبروری دارد 

و سپس در مسابقات بین المللی زیمباوه حضور می یابد.
خبری  نشست  این  در  افغانستان  کریکت  ملی  تیم  کاپیتان  ستانکزی،  اصغر 
گفت: تیم ملی با آماده گی کامل عازم شرکت در جام بیست آوره صحرا است 

و  امیدواریم با پیروزی باز گردیم.
این نشست  در  نیز  افغانستان  ملی کریکت  تیم  الل چند راچپوت، سرمربی 

گفت: تیم ملی برای این بازی ها کاماًل آماده و هدف ما کسب پیروی است.
او در پایان از رسانه های افغانستان خواست تا از تیم ملی کریکت افغانستان 

پشتیبانی و تشویق تیم ملی را به عهده گیرند.

کری:

انـگلیس باعـث شـد 
به سـوریه حمـله نکنیـم

راحیل شریف فرمانده ایتالف 
نظامی عربستان شد

تلفات مهاجران در سال 2۰۱6 
میالدی 33 درصد افزایش یافت

فعالیت بیش از هزار کاراته کار 

افغانستانی در ایران

تیم کریکت 
افغانستان عازم امارات شد

فرید مزدک

تغییر، تغییر و بازهم تغییر !
مـــردم و کشـــور در وضعیـــت بدانـــد. نیـــاز مبـــرم 
مـــردم صلـــح، امنیـــت، آزادی بـــرای همـــه، برابـــری 
ـــت.  ـــت اس ـــردم در حاکمی ـــرکت م ـــرای ش ـــرایط الزم ب ـــن ش و تأمی
باشـــنده گان کاخ ســـپیدار فرامـــوش نکننـــد کـــه مـــردم از آنـــان 
"تغییـــر و تحـــول" می خواهنـــد. یگانـــه راه جلوگیـــری از انشـــعاب 

ــدی و  ــارزۀ جـ ــول" مبـ ــر و تحـ ــدراران "تغییـ ــی طرفـ و پراکنده گـ
عملـــی بـــرای تغییـــر و تحـــول اســـت. والیت پرســـتی و "محلـــه 
ــه  ــد بـ ــت. بیاییـ ــش اسـ ــب و داعـ ــت تر از طالـ ــری" زشـ چی گـ
وطـــن، بـــه فرهنـــگ و زبـــان خویـــش فکـــر کنیـــم. بـــه آبـــادی 
ـــداهلل  ـــخنان داکترعب ـــیم. س ـــش بیاندیش ـــگ خوی ـــای رنگاررن جغرافی
ــی  ــون اساسـ ــب قانـ ــالگرد تصویـ ــیزدهمین سـ ــبت سـ ــه مناسـ بـ
افغانســـتان در مـــورد تغییـــر نظـــام سیاســـی افغانســـتان امیـــدوار 

کننـــده اســـت.
ـــم.  ـــی آرزو کنی ـــد کالن  و واقع بین ـــم دل و دی ـــینان ه ـــرای ارگ نش ب
ــر  ــودی ویران تـ ــمکش های خـ ــا کشـ ــتان را بـ ــای افغانسـ جغرافیـ

ـــازیم . نس

سخی داد هاتف

و  ســـاده  کارگـــر   13 درنده خـــوی،  ســـیاه دالن 
ــات  ــد و مقامـ ــاران کرده انـ ــزاره را تیربـ ــاه هـ بی گنـ
ــن  ــورد ایـ ــه در مـ ــد کـ ــتان گفته انـ ــت افغانسـ دولـ

ــرد. ــد کـ ــق خواهنـ ــت تحقیـ جنایـ
نـــه. نخیـــر. تحقیـــق نخواهیـــد کـــرد. حتـــا اگـــر تحقیـــق کنیـــد، 
ــق  ــۀ تحقیـ ــه نتیجـ ــرا کـ ــدارد. چـ ــول ارزش نـ ــان دو پـ تحقیق تـ
ـــردم  ـــت م ـــن امنی ـــت و تأمی ـــرای اجـــرای عدال هرچـــه باشـــد، شـــما ب
ـــت کاران  ـــه آن جنای ـــم ک ـــرض کنی ـــاًل ف ـــرد. اص ـــد ک کاری نخواهی
ـــل آن  ـــه قات ـــد ک ـــالم کنن ـــان اع ـــد و خودش ـــل بیاین ـــه کاب ـــش ب آدم ُک
ـــد  ـــازات خواهی ـــالن را مج ـــما آن قات ـــا ش ـــتند؛ آی ـــر هس ـــیزده نف س
ــان  ــای دولتی تـ ــد روزی در میهمان خانه هـ ــان چنـ ــه. آنـ ــرد؟ نـ کـ
ـــۀ  ـــه عرص ـــته گی ب ـــع خس ـــس از رف ـــرد و پ ـــد ک ـــتراحت خواهن اس

ـــت. ـــد گش ـــود برخواهن ـــت خ ـــا و جنای جف

عبدالبشیر فکرت

با چنین فکر محال است ترقی بکنیم
ــلی  ــد و هرنسـ ــان می رسـ ــه پایـ ــل ها بـ ــر نسـ عمـ
را  خـــودش  نیازهـــای  و  پرســـش ها  انتظـــارات، 
دارد. از ایـــن بابـــت، انتظـــارات نســـلی کـــه در خـــالل دســـت کم 
یک ونیـــم دهـــۀ اخیـــر رشـــد و پـــرورش یافته انـــد، بســـی 
متفاوت تـــر از توقعاتی ســـت کـــه نســـل پیشـــتر از ایشـــان، از 
دیـــن و دیانـــت داشـــته اند. روی ایـــن بیـــان، خطابه هـــای نســـل 
پیشـــا دهـــۀ هشـــتاد ممکـــن اســـت بـــرای هم نسالن شـــان بســـیار 
ـــه  ـــی ک ـــین و برنای ـــل پس ـــرای نس ـــا ب ـــد، ام ـــر آی ـــه نظ ـــه دار ب جاذب
ــه ی  ــوند، جاذبـ ــیراب می شـ ــی سـ ــه خطابه گویـ ــا جرعـ ــر بـ کمتـ

آن چنانـــی نـــدارد. 
همـــواره گفته ایـــم و بـــه تکـــرار گفته ایـــم، نقـــض و ابـــرام 
هرنظریه یـــی مســـبوق بـــر فهـــم دقیـــق و همه جانبـــۀ آن اســـت. 
ـــدارد.  ـــه ن ـــرش ناآگاهان ـــر پذی ـــی ب ـــچ مزیّت ـــم هی ـــش از فه ـــد پی نق
ـــراه دارد، از  ـــه هم ـــودن را ب ـــف علمی ب ـــه وص ـــدی ک ـــد و تایی هرنق
ـــر  ـــاب، تکفی ـــن حس ـــذرد. روی ای ـــت می گ ـــم درس ـــای فه جغرافی
ـــارف  ـــوان او را دایرۀالمع ـــق می ت ـــه ح ـــه ب ـــینا ک ـــون ابن س ـــی چ کس
ـــی کـــه در قلمـــرو فکـــر و  ـــا فاراب فلســـفۀ اســـالمی در نظـــر آورد، و ی
ـــی  ـــزی جـــز ادعاپراگن ـــخ دارد، چی ـــی در تاری ـــگاه ویژه ی اندیشـــه جای

میان تهـــی و جدل پـــردازی نانیکـــو نخواهـــد بـــود.
ـــد  ـــه رو می ش ـــفی روب ـــی فلس ـــا معضل ـــی ب ـــی وقت ـــد بوعل می گوین
ـــه مســـجد می شـــتافت  ـــد، ب ـــش نمی دی ـــوان خوی ـــه حـــل آن را در ت ک
ـــه  ـــت. ب ـــتمداد می جس ـــدا اس ـــاز، از خ ـــت نم ـــد رکع ـــا ادای چن و ب
همین ســـان، در مـــواردی کـــه بوعلـــی در دوراهـــِی عقـــل و نقـــل 
صریـــح واقـــع می شـــد، حقایـــق دینـــی را از آن جهـــت کـــه نقـــل 
ــگفت آور  ــش شـ ــاال پرسـ ــت. حـ ــت دارد، می پذیرفـ ــر آن داللـ بـ
ایـــن اســـت کـــه چگونـــه فیلســـوف ملحـــدی در مواجهـــه بـــا 
ــد  ــه خداونـ ــرد و بـ ــاه می بـ ــجد پنـ ــه مسـ ــفی بـ ــای فلسـ گره هـ
ـــه  ـــت، چ ـــته اس ـــن برگش ـــه از دی ـــی ک ـــوالً کس ـــد؟ اص ـــا می کن التج
التزامـــی بـــه دالیـــل ســـمعی دارد؟ گذشـــته از این هـــا، چگونـــه 
انســـان از دین برگشـــته یی در رابطـــه بـــه "اثبـــات نبـــوت" و نیـــز 

"مبـــدأ و معـــاد" اثـــر می نویســـد؟ بئســـما یحکمـــون...
کفر چو من گزاف آسان نبود

محکم تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آنهم کافر 
پس در همه دهر یک مسلمان نبود

 بوعلی

فیـسبـوک نـــامــه
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آژانس هـای اطالعاتی امریکا با انتشـار گزارشـی گفتند، 
شـخصًا  روسـیه  جمهـوری  رییـس  پوتیـن  والدیمیـر 
دسـتور داده بـود یـک کمپیـن مخفـی چنـد جانبـه بـه 
منظـور اعمـال نفـوذ بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

امریـکا بـه نفـع دونالـد ترامـپ عمـل کنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، ایـن گـزارش 
یـک  از  نشـده  بنـدی  طبقـه  نسـخه  یـک  اطالعاتـی 
گـزارش دقیق تـر و طبقـه بنـده شـده اسـت کـه قبال به 
دونالـد ترامپ، کاخ سـفید و رهبـران کنگره تحویل داده 
شـد. در آن از ذکـر شـواهد و مـدارک دولـت امریکا در 

خصـوص ادعاهایـش خـودداری شـده اسـت.
کـه  گرفته انـد  نتیجـه  امریـکا  اطالعاتـی  سـازمان های 
بـرای  روسـیه،  جمهـوری  رییـس  پوتیـن،  والدیمیـر 
ضربـه زدن بـه هیـالری کلینتـون و کمـک بـه پیـروزی 
دونالـد ترامـپ، دسـتور یک عملیـات چند جانبـه علیه 

انتخابـات امریـکا را صـادر کـرده بـود.
سـازمان ها  ایـن  گـزارش  غیرمحرمانـه  نسـخه  در 
آمـده اسـت: هـدف روسـیه تضعیـف اعتمـاد بـه روند 
کلینتـون  هیـالری  کـردن  بدنـام  امریـکا،  دموکراتیـک 
ریاسـت  و  شـدن  انتخـاب  شـانس  بـه  زدن  و ضربـه 

بـود. وی  احتمالـی  جمهـوری 
ایـن گزارش توسـط سـازمان اطالعـات مرکـزی امریکا 
)سـیا( و پلیس فـدرال )اف.بی. آی( و همچنین سـازمان 

امنیـت ملی امریکا تهیه شـده اسـت.
ایـن گـزارش می افزایـد: مـا همچنیـن ارزیابـی می کنیم 
کـه دولـت روسـیه و پوتیـن بـه رییس جمهـور منتخب 

دونالـد ترامـپ تمایـل مشـخصی پیـدا کرده اند.
ایـن گزارش نخسـتین گـزارش اطالعاتـی در نوع خود 
اسـت که شـخص والدیمیر پوتین را به شـکل مسـتقیم 
مرتبـط بـا هک هـای صـورت گرفتـه در زمـان تبلیغات 
ایـن  و  دانسـته  امریـکا  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 
کار را "جسـورانه ترین تالشـی کـه تاکنـون بـرای تاثیـر 
گـذاری بـر یـک انتخابـات در امریـکا صـورت گرفته" 

توصیـف کرده اسـت.
بـه گفتـه تدویـن کننـدگان این گـزارش، دولت روسـیه 
ایمیل هـای هـک شـده را در اختیـار ویکی لیکـس قـرار 
داده اسـت و روسـیه بـه تالش هایش بـرای تاثیر گذاری 
بـر رخدادهـای آتـی در امریـکا و در سـطح جهـان بـه 

ویـژه هم پیمان هـای امریـکا ادامـه خواهـد داد.
در ایـن گزارش تصریح شـده اسـت:  همچنیـن ارزیابی 
مـا ایـن اسـت کـه پوتیـن و دولت روسـیه خواهـان آن 
بودنـد کـه هر زمـان که ممکن باشـد از طریـق بی اعتبار 
کـردن هیـالری کلینتـون و مقایسـه علنـی منفـی وی 
بـا دونالـد ترامـپ، شـانس پیـروزی رییـس جمهـوری 

منتخـب را بـاال ببرند.
دارای  روسـیه  عملیـات  کـه  می گوینـد  نهادهـا  ایـن 
جوانـب مخفـی - از جملـه عملیـات سـایبری - و در 
عیـن حـال شـامل تالش های رسـانه های دولتی روسـیه 
بـوده کـه پـول  نیـز کاربـران رسـانه های اجتماعـی  و 

می کردنـد. دریافـت 
در  آرا  شـمارش  کـه  می گیـرد  نتیجـه  گـزارش  ایـن 

نگرفـت. قـرار  هـدف  گیـری  رای  حوزه هـای 
نتیجـه گرفتـه اسـت کـه  بـاال«  بـا »اطمینـان  گـزارش 
سـازمان اطالعاتـی ارتـش روسـیه )جی.آر.یـو( هویت 
مجـازی "گوسـیفر 2 " و وبسـایت "دی سـی لیکـس" 
را بـه راه انداختـه بـود تـا ایمیل هـای هـک شـده کمیته 
انتخاباتـی  سـتاد  مدیـر  و  دموکـرات  حـزب  مرکـزی 
کلینتـون، جـان پودسـتا را از طریـق آنهـا و نیـز سـایت 

افشـاگر ویکی لیکـس منتشـر کنـد.
سـازمان های اطالعاتـی امریـکا پیـش بینـی کرده انـد که 
روسـیه احتمـاال در آینـده بـرای اثر گذاشـتن بـر نتیجه 
انتخابـات کشـورهای دیگـر از جملـه متحـدان امریـکا 

دسـت بـه اقدامـات مشـابه بزند.
جیمـز کالپـر، مدیـر اطالعات ملـی امریـکا، روز جمعه 

دونالـد  اختیـار  در  را  مذکـور  گـزارش  نیویـورک  در 
ترامـپ گذاشـت.

بیانیه یـی  صـدور  بـا  نشسـت  ایـن  از  پـس  ترامـپ 
بـرای  کـه  گفـت  و  خوانـد  "سـازنده"  را  دیـدارش 
خدمـات نهادهـای اطالعاتـی کشـورش احتـرام زیادی 

اسـت. قائـل 
دونالـد ترامپ همچنین گفت، کشـورهایی مانند روسـیه 
و چیـن همـواره تـالش می کنند کـه به زیرسـاخت های 
امریـکا رخنـه سـایبری کننـد و اقدامـات اخیـر روسـیه 

ابـدا تاثیری بـر نتیجه انتخابات نداشـته اسـت.
او گفـت: گـزارش روشـن می کنـد کـه کمیتـه مرکـزی 
هکرهـا  حمـالت  هـدف  نیـز  جمهوری خـواه  حـزب 
قـرار گرفـت امـا چون دفـاع سـایبری قوی تری داشـت 

هکرهـا نتوانسـتند بـه آن رخنـه کننـد.
ترامـپ وعـده داد، در ظـرف 90 روز پـس از ورود بـه 
کاخ سـفید یـک هیئت ویـژه را مامـور بررسـی راه های 
مقابلـه بـا حمالت سـایبری به کشـورش کنـد. او گفت 
بـرای خنثـی کـردن چنین حمالتـی تدابیر جـدی اتخاذ 

کرد. خواهـد 
ترامـپ مشـخص نکـرد کـه در نشسـت مذکـور چـه 

شـواهد و مدارکـی بـه او ارائـه شـده و تنهـا گفـت کـه 
"مسـائل محرمانـه زیـادی را فهمیـده اسـت".

کـه  گفتنـد  جمعـه  روز  امریـکا  اطالعاتـی  نهادهـای 
کـردن  هـک  مسـئول  روس  عوامـل  توانسـته اند 
انتخابـات  جریـان  در  دموکـرات  حـزب  ایمیل هـای 

کننـد. شناسـایی  را  جمهـوری  ریاسـت 
پیشـتر، جـو بایـدن، معـاون رییـس جمهـوری امریـکا، 
گفتـه بـود کـه گـزارش نهادهـای اطالعاتـی را دیده که 
در آن هـا، ارتبـاط دولـت روسـیه با عملیات هک شـدن 
حـزب دموکرات و انتشـار محتـوای آن هـا توضیح داده 

شـده بود.
مـاه ژوئیـه  بیـن  یـاد شـده، هکرهـا  بـر گـزارش  بنـا 
2015 تـا ژوئـن 2016 بـه سـرور کمیته مرکـزی حزب 

داشـتند. دسترسـی  دموکـرات 
طرفـداران حـزب دموکرات امریـکا معتقدند که انتشـار 
ایمیل هـای محرمانـه حـزب دموکـرات باعـث تضعیف 
در  حـزب  ایـن  نامـزد  کلینتـون،  هیـالری  موقعیـت 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و پیروزی دونالـد ترامپ 

در ایـن انتخابـات شـد.
امریـکا  اطالعاتـی  منابـع  از  نقـل  بـه  رسـانه ها  ایـن 
گفته انـد کـه در پـی اعـالم پیـروزی دونالـد ترامـپ در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، مقام هـای ارشـد دولـت 

روسـیه ایـن پیـروزی را جشـن گرفتنـد.
ایـن در حالـی اسـت که روسـیه هرگونـه ارتبـاط با این 
ماجـرا را تکذیـب کـرده و جولیـان آسـانژ، بنیانگـذار 
کسـب  منبـع  روسـیه  کـه  گفتـه  هـم  ویکی لیکـس 
اطالعـات ایـن وبسـایت در مـورد محتـوای ایمیل هـای 

حـزب دموکـرات نبـوده اسـت.
اسـامی ایـن »عوامل« منتشـر نشـده امـا به گفتـه بعضی 
رسـانه های امریکایـی، ایـن افـراد پـس از دسـتیابی بـه 
ایمیل هـای حـزب دموکـرات، آن هـا را برای انتشـار در 

اختیـار وبسـایت افشـاگر ویکی لیکـس قـرار دادنـد.
برخـی طرفـداران دونالـد ترامـپ اتهـام ارتباط روسـیه 
بـا هک کـردن کامپیوترهای حـزب دموکـرات را دارای 
انگیزه سیاسـی دانسـته و گفته اند که هـدف از آن، ایجاد 
شـبهه درباره مشـروعیت پیـروزی ترامـپ در انتخابات 

است.
دونالـد ترامـپ پیشـتر در توییتـر نوشـته بـود از اینکـه 

برخـی رسـانه های خبـری و مقامـات دولتی بـا اطمینان 
سـخن  انتخابـات  در  روسـی  هکرهـای  مداخلـه  از 
می گوینـد انتقـاد کـرده اسـت. وی پیشـتر گفتـه بود که 

تشـخیص دقیـق هکرهـا همیشـه دشـوار اسـت.
ترامـپ نوشـت: اگـر حتی درخواسـت بررسـی ِسـرِور 
کامپیوتـر را هـم نکرده انـد چـرا و چـه طـور از هـک 

شـدن اطمینـان دارنـد؟ چـه حسـابی در کار اسـت؟
وی همچنین انتشـار خبـر ردیابی و شناسـایی هکرهای 
روسـی در برخی رسـانه های خبری را مـورد انتقاد قرار 
داده و گفتـه اسـت: شـبکه ان بی سـی چگونـه توانسـت 
گـزارش فوق محرمانه ارسـالی بـرای او )بـاراک اوباما( 
را ببینـد؟ چـه کسـی ایـن گـزارش را در اختیـار آن هـا 

قـرار داد و چرا؟ سیاسـت!
وی پیشـتر در مطلـب دیگـری نوشـته بـود: رسـانه های 
خبـری دروغ می گوینـد تـا چنیـن القـا کننـد کـه مـن 
مخالـف »اطالعـات« هسـتم، حـال آنکـه در واقـع، من 

یـک هـوادار واقعـی آن هسـتم!

پوتین شخصًا در انتخابات امریکا 
مداخله کرده است

ساخت نخستین کارخانة پیش 
ساخت موادساختمانی در افغانستان

محمد حسن کاکر، استاد پیشین 
دانشگاه کابل درگذشت

کارخانۀ  ایجاد  پیمان  مسکن،  و  شهرسازی  وزارت  مسؤوالن 
موادساختمانی پیش ساخت را به ارزش 11,4 میلیون دالر با یک شرکت 
صنایع  رشد  برای  را  کارخانه  این  ساخت  آنان،  کردند.  امضا  ترکی 
در  ساختمان سازی  کیفیت  بهبود  و  کاری  فرصت های  ایجاد  داخلی، 
کشور ارزنده خوانده می گویند که پس از ساخت این کارخانه ساالنه 
کشور  در  پیش ساخت  ساختمانی  مواد  مترمکعب  هزار   300 از  بیش 

تولید خواهد شد.
می گوید،  مسکن  و  شهرسازی  وزیر  نادری،  منصور  سیدسعادت 
تصدی  در  نخستین بار  برای  پیش ساخت،  موادساختمانی  کارخانۀ 
خانه سازی تا یک سال دیگر به بهره برداری سپرده می شود. او می گوید، 
در  کند  کارآغاز  به  مدرن  دستگاه   37 با  است  قرار  که  کارخانه  این 
شفاخانه های  و  دانشگاه ها  مکاتب،  برای  را  موادساختمانی  نخست 

کشور تولید می کند.
وزیرشهرسازی می افزاید که اکنون قیمت هر متر ساختمان مکاتب در 
کشور تا 350 دالر است و پس از تولیدات این کارخانه، قیمت هر متر 

به 275 دالر کاهش می یابد.
اوریا گونر، رییس شرکت ویفا هنگام امضای این پیمان می گوید، او 
از همکاری با افغانستان خرسند است و تعهد می کند که در این بخش 

همکاری های شان را بیشتر خواهند کرد.
شماری از بازرگانان ایجاد این کارخانه را انحصار حکومت در بخش 
مواد ساختمانی می دانند. اما وزیرشهرسازی و مسکن، ساخت کارخانۀ 
از  و  نمی داند  مواد ساختمانی  انحصار  را  پیش ساخت  موادساختمانی 
بخش  این  در  که  می خواهد  ساختمانی  بخش  سرمایه گذاران  تمامی 

سرمایه گذاری و رقابت کنند.

پروفسـور محمـد حسـن کاکـر، اسـتاد پیشـین دانشـگاه کابـل، از 
نویسـندگان  از  یکـی  و  افغانسـتان  معاصـر  مورخیـن  مهمتریـن 
مشـهور پشـتو زبان افغانسـتان در سـن 88 سـالگی به دلیل بیماری 

درگذشت.
آقـای کاکـر طـی سـال های گذشـته در کالیفرنیـا آمریـکا زندگـی 
می کـرد. او بـه دلیـل بیمـاری کـه داشـت شـام روز گذشـته 16 

جـدی )دی( در بیمارسـتان درگذشـت.
کتـاب "تجـاوز شـوروی و پاسـخ افغانسـتان، 1979- 1982" او 
یکـی از مهمتریـن منابـع تاریخـی در مـورد این مقطع مهـم تاریخ 

است. افغانسـتان 
محمـد حسـن کاکر در سـال 1929 میـالدی در روسـتای "پلوته" 

ولسـوالی الیشـنگ والیـت لغمـان به دنیـا آمد.
آقـای کاکـر تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه خـود را در مکاتـب 
والیـت لغمـان بـه پایان رسـاند و تحصیـالت عالی را در دانشـگاه 
کابـل ادامـه داد. او همچنان کارشناسـی ارشـد را از دانشـگاه لندن 

گرفـت و تحصیالتـش را تـا مقطـع دکترا ادامـه داد.
او برای سال های زیادی در دانشگاه کابل تاریخ درس می داد.

او در سـمینارها و کنفرانس هـای داخلی و خارجی زیادی شـرکت 
کـرده و عـالوه بر چند کتـاب، صدها مقاله علمـی و تاریخی دارد. 

او آثـاری به زبان انگلیسـی نیز دارد.
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