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ــ امریکايـي پوهنتون بانـدې د حملـې پرمهال د  پـه کابـل کـې پر افغانـ 

وژل شـوي محصـل زبیـر کورنـۍ د عدالت غوښـتنه کوي.

د زبیـر خپلـوان وايـي چـې افغـان امنیتـي رستېـرو پـر پوهنتـون باندې د 

حملـې پرمهـال د ژغورنـې پـه عملیاتـو کـې ناغېړي کـړې ده.

پـه کابـل کـې پرامریکايـي پوهنتـون بانـدې د انتحـاري او بیـا وروسـته 

ډلیـزې حملـې یـو شـمېر کورنـۍ د ویـر او غـم پـر ټغـر کېنولـې.

د پنجشـنبې د شـپې د پېښـې د قربانیانو پالرونه، مینـدې او خپل خپلوان 

وژل شـویو عزیزانو پـه بېلتون کې اوښـکې تویه وي.

زبیـر مجـرد و او هیلـه یـې دا و چـې لـه فراغت وروسـته بـه واده کوي، 

خـو خپلـو ارزوګانـو تـه ونـه رسـېد او بـې وختـه مـرګ یـې هـر څـه په 

اوبـو الهـو کړل.

د زبیـر خپـل خپلـوان او دوسـتان د هغـه د خصوصیاتـو او کـړو وړو 

کیسـې کـوي.

علـی یـا چـې د زبیر له نېـږدې دوسـتانو څخـه دی د زبیـر د اخالقو په 

اړه داسـې وویل:

"داسـې څـوک بـه نـه وي چې لـه زبیر جانـه خپه شـوی وي، زبیـر یو با 

اخالقـه هلـک و، لـه خپلـو خپلوانـو دوسـتانو رسه یـې نرم او ښـه چلند 

کاوه، زبیـر یو پاک اوسـپیځلی مسـلان و."

د زبیـر د تـرور مېـړه ضیاالدیـن شـمس وايي چـې د افغانسـتان د خلکو 

دښـمنان غـواړي چـې د افغانسـتان زېربنـا چـې ځوانـان دي لـه منځـه 

: یويس

"د افغانسـتان د ښـمنان غـواړي چـې افغـان بچیـان لـه تعلیـم او درس 

څخـه لیـرې وسـايت."

د زبیر پالر د زوی له مرګ وروسـته سـخت غمجن شـوی او په اسـانۍ 

رسه خربې نـه يش کوالی.

سـلیان چـې د زبیـر ورور دی، پـه داسـې حـال کـې چـې لـه سـرګو 

یـې اوښـکې بهېـدې، د زبیـر پـه ژغورنه کـې امنیتـي ځواکونه پـه غفلت 

کړل: تـورن 

"یـو ملګـری چـې ټپي شـوی و، هغـه کسـه کوله کله چـې زبیر په سـینه 

بانـدې مرمـۍ وخوړلـه، وینـې یې ما ته را وپاشـل شـوې، خـو څوک نه 

و وراغـي، څنګـه کېـدای يش، چـې یو څوک پـه چمن کې پـروت وي 

او تاسـې یـې نـه وینـئ، دا خپله د بـې غوري پـه معنا ده."

خو په دې اړه د افغانستان امنیتي مسؤلینو ځوابونه څه دي؟

د افغانسـتان د کورنیـو چـار وزارت ویانـد صدیـق صدیقي وايـي، افغان 

امنیتـي ځواکونـو سـینې سـپر کـړې او محصلین یـې وژغورل.

هغه زیاته کړه:

"پولیـس پـه خپل وخت د پېښـې ځای ته رسـېديل، د قربانۍ پـه ورکولو 

رسه پـه ډېـر احتیـاط او هڅـو رسه، سـلګونه محصلیـن چـې د پېښـې په 

ځـای کـې و، هغوی یې ژغـوريل دي."

د کورنیـو چـارو وزارت د یـوه بیـان لـه مخـې، په دغه پېښـه کـې ۱۲ تنه 

چـې اووه یـې محصلین، دوه سـاتونکي او درې پولیس دي، وژل شـوي 

او ۴۴ تنـه چـې ۹ یـې پولیس او نـور د پوهنتون محصلیـن او کارکونکي 

ټپیان دي. دي، 

د افغانسـتان جمهـوري ریاسـت وايـي چـې دا حمله د ډیورنډ کرښـې په 

هغـه غـاړه کـې طرح شـوې و او افغـان ولسـمرش محمـد ارشف غني په 

دې اړه د پاکسـتان د پـوځ لـه مـرش راحیـل رشیـف رسه ټلیفـوين خـربې 

دي. کړې 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تراوسـه کومـې ډلـې د دغـې حملـې 

منلـی. نـه دی  مسـوؤلیت 

پر افغانستان امریکايي پوهنتون حمله کې 

د وژل شوي محصل کورنۍ عدالت غواړي

شكست خوردن به حق، گواراتر از پيروز شدن با باطل است.
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واکنش  های گسترده به حملة طالبان بر دانشگاه امریکایی افغانستان

انگشت اتهام بر پاکستان

سرقوماندان اعلی در کجای این معرکه است؟!

افتتاح خِط قطار چین- افغانستان
ایــن خــط آهــن كــه اوليــن ریــل مســتقيم 
در  اســت،  چيــن  و  افغانســتان  ميــان 
حــال حاضــر فقــط بــه مقصــد انتقــال 
بــار اســتفاده مــی شــود و مســافران 
نمــی تواننــد از آن بــرای ســفر اســتفاده 

ــد. كنن
ــه دویچــه  ــن ب ســفير افغانســتان در چي
ــركت  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــت ك ــه گف ول
هوایــی آریانــای افغانســتان هفتــه دو 
بــار ميــان افغانســتان و چيــن پــرواز 
ــرای  ــی ب ــير زمين ــه مس ــازی ب دارد و ني

مســافران وجــود نــدارد: 

هشدار نمایندة ارشد پوتین 
به طرف های مذاکرات صلح افغانستان

از برگة فيسبوک احمدولی مسعود
کشور،  پایتخت  در  زدن  بهم  چشم  یک  در  وقتی 
جوان  یکصد  به  نزدیک  انتحاری،  طالب  تا  چهار 
بی دفاع را در یک کانون علمی با ظالمانه ترین شیوه 
برای  تراژیدی  این  می بندد،  گلوله  به  رو  در  رو  و 
طالبان  برای  دولتمردان،  برای  داغدار،  خانواده های 
چه تفسیر دارد و باالی روحیة عمومی چه تأثیرات 

روانی می گذارد؟
فدایی  جان  امنیتی،  نیروهای  خودگذری  از  در 
قهرمان معرکه شهید اکبر اندرابی که با خون خود، 
نجات بیشترین رقم محصلین جوان را پرداخت هیچ 
تردیدی نیست؛ اما سرقوماندان اعلی در کجای این 
معرکه هایی که طی دو سال اخیر جان هزاران جوان 

ما را گرفته است، قرار دارد؟

"ناتو و جامعة 
جهانی وعده خالفی 

کردند"
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در  بـا فسـاد  مبـارزه  مرکـز عدلـی و قضایـِی 
افغانسـتان درحالـی بـه کارِ خـود آغـاز کرد که 
بـه گفتـة رییـس ایـن مرکـز، پرونده هـای بیش 
از بیسـت وزیـر کابینه هـای پیشـیِن دولـت، در 
مسـووالن،  گفتـة  بـه  دارد.  قـرار  آن  اولویـِت 
بلندپایـة  مقام هـای  از  دیگـری  پرونده هـای 
دولـِت آقـای کـرزی نیـز همچنـان در دسـِت 

بررسـی قـرار دارنـد. 
فریـد حمیـدی دادسـتان ُکل کشـور و رییـس 
مرکـز عدلـی و قضایـِی مبـارزه بـا فسـاد، در 
ایـن مرکـز تأکیـد کـرد  جریـان آغـاز بـه کارِ 
کـه مرکـز عدلـی و قضایـِی مبـارزه بـا فسـاد، 
بـه هیـچ صـورت یک نهـادِ سیاسـی نیسـت و 
نمی خواهـد که برخوردهای سیاسـی با مسـایل 

حقوقـی داشـته باشـد. 
هرچند هنوز زود اسـت که نسـبت بـه عملکرد 
مرکـز تازه تأسـیس یافتة عدلی و قضایـِی مبارزه 
بـا فسـاد اداری قضـاوت صورت گیـرد، ولی از 
حـاال نگاه هـای متفـاوت در مـورد آن در میـان 
نخبـه گاِن کشـور شـکل گرفتـه اسـت. عده یـی 
کـه بـا تجربه از گذشـتة مبـارزه با فسـاد اداری 
در کشـور، نسـبت بـه هـر نـوع اقـدام در ایـن 
مـورد مـردد بـه نظـر می رسـند، فکـر نمی کنند 
کـه مرکـز عدلـی و قضایـِی مبـارزه بـا فسـاد 

بتوانـد کاری در ایـن عرصـه انجـام دهد. 
بـه گفتـة ایـن افـراد، مرکـز عدلـی و قضایـِی 
مبـارزه بـا فسـاد، ادامـة حرکت هـای نمایشـی 
کـه  اسـت  کشـور  در  فسـاد  بـا  مبـارزه  در 
بـدون دسـتاورد بـه سرنوشـِت نهادهـای دیگر 
دچـار خواهـد شـد. ایـن افـراد می پرسـند: در 
موجودیـت نهادهـای قانونمنِد عدلـی و قضایی 
در کشـور، چـه نیـازی وجود دارد کـه نهادهای 
تأسـیس  خـاص  پرونده هـای  بـرای  مسـتقل 

؟  د شو
بـه گفتـه این افـراد، مبـارزه با فسـاد اداری مثل 
هـر پدیـدۀ غیرقانونـی دیگـر، می تواند بخشـی 
از الیحـة وظایف دادسـتانی کل، وزارت داخله 
و نهادهایـی مثـِل آن هـا باشـد و هیچ نیـازی به 
ایجـاد نهادهـای تازه نیسـت که فقـط می توانند 

تـورمِ کاری به وجـود آورند. 
از جانـب دیگـر، بـه گفتـة ایـن منتقـدان تجربه 
نتوانسـته اند  نهادهـای مـوازی  داده کـه  نشـان 
کاری از پیـش ببرنـد و فقط بـه دردِ نمایش های 
دولتـی می خورنـد. آقـای کـرزی نیـز در زمـان 
ریاسـت جمهوری خـود، هـر وقت به مشـکلی 
برمی خـورد و یـا مـورد انتقـاد کمک دهنـده گاِن 

جهانـی در مبـارزه بـا فسـاد قـرار می گرفـت، 
فـوراً دسـت بـه کارِ نهادسـازی می زد. 

و  نکـرده  فـرق  چنـدان  وضـع  هـم  حـاال 
رییس جمهـور غنـی برای بسـتِن دهـاِن منتقدان 
بـا  و نشـان دادِن صداقـِت دولـت در مبـارزه 
فسـاد اداری، بـرای جامعـة جهانـی مرکز عدلی 
و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد را تأسـیس کـرده 

اسـت. 
مسـالة مهـم دیگـر امـا این اسـت کـه نهادهای 
سـاخته  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  کـه  دیگـری 
شـدند، در ایـن عرصـه چـه کارِ قابـل توجهـی 
انجـام دادنـد کـه حـاال مـا از مرکـز عدلـی و 

باشـیم؟  انتظـاری داشـته  قضایـی چنیـن 
بـه گفتـة ایـن منتقـدان، فسـاد اداری در کشـور 
کـه  کـرده  نفـوذ  نظـام  پـودِ  و  تـار  در  چنـان 
نمی تـوان بـه رفـِع آن از طریـِق نهادسـازی دل 
خـوش کرد. ایـن منتقـدان می گویند که دسـِت 
مهره درشـِت  افـرادِ  بـه  رسـیده گی  از  قانـون 
فسـاد در کشـور عاجز اسـت و با وجود این که 
ایـن افـراد چهره هـای ناشناسـی نیسـتند، ولـی 
بـه دلیـل داشـتن قـدرت و امکانـات، نهادهای 
مسـوول توانایی بازپرسـی از آنـان را ندارند. به 
گفتـة ایـن منتقـدان، در افغانسـتان فسـاد اداری 
بـه ایـن دلیل گسـترش نیافتـه کـه نهادهایی در 
ایـن عرصـه وجـود نداشـته اند، بل به ایـن دلیل 
چنیـن فربه شـده کـه فسـادکاران خود بخشـی 
از قدرت انـد و به سـاده گی می تواننـد قانـون را 

دور بزننـد.
 بـه گونـة مثـال، در آسـتانة آغـاز بـه کارِ مرکز 
عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد، در هـرات 
در غـرِب افغانسـتان اتفاقـی افتـاد کـه می تواند 
قـدرِت قانون و نهادهای عدلـی و قضایی را در 

برابـِر قدرتمنـدان به خوبـی نشـان دهد. 
 رییـس شـورای والیتـی ایـن شـهر کـه بـرای 
فراقانونـی  صالحیت هـای  و  اختیـارات  خـود 
تعریـف می کنـد، وارد محکمـة این والیت شـد 
و ضمـن توهیـن به افراد دادسـتانی، یـک متهم 
بـه رشـوت گیری را بـه زورِ افـراد خـود از این 
نهـاد بیـرون کـرد. رییس دادسـتانی کل کشـور 
در واکنـش بـه ایـن برخـورد کامـران علی زایی 
رییـس شـورای والیتـی هـرات، حکـم داد کـه 
وظیفـة آقـای علی زایـی به حالِت تعلیـق درآید، 
سـوی  از  سـرانجام  و  شـود  ممنوع الخـروج 

بازداسـت شـود.  پولیس 
علی زایـی  آقـای  کـه  این جاسـت  جالـب  امـا 
کـه بایـد بـه اتهـام دخالـت در امـور قضایی در 

بـا  بعـد  روز  دو  می بـرد،  به سـر  بازداشـت 
عده یـی از هـواداراِن خـود بـه کابـل آمـد و در 
غنـی  آقـای  مهمـاِن  ریاسـت جمهـوری  ارگ 
شـد. دادسـتانی ُکل کشـور نیـز، بـا ورود آقای 
علی زایـی بـه کابـل، تمـام احـکام سـابِق خـود 
در مـورد او را ابطـال کـرد. وقتی دادسـتانی کل 
در مـورد یـک ُجـرمِ مشـهود نمی توانـد کاری 
انجـام دهـد و در برابـر قدرتمنـدان بایســتد، 
آن گاه چگونـه خواهـد توانسـت کـه بـا افـراد 

از علی زایـی مبـارزه کنـد؟  قدرتمندتـر 
امـا از آن طـرف، عده یـی کـه نیمـة پُـِر گیالس 
را می بیننـد، بـا خوش بینـی بـه تأسـیس مرکـز 
نـگاه می کننـد و می گوینـد  عدلـی و قضایـی 
کـه نـوع برنامـه و اسـتراتژی های ایـن مرکز، با 
مشـابه های دیگـِر آن کامـاًل فـرق می کنـد. این 
افـراد بـاور دارنـد کـه مرکـز عدلـی و قضایـِی 
مبـارزه بـا فسـاد می تواند بـه پرونده هـای افراد 
بلندپایـه رسـیده گی کنـد و تکانـة جدیـدی را 
در عرصـة مبـارزه با فسـاد در کشـور به وجود 
تجربـة  شـاید  می گوینـد:  افـراد  ایـن  آورد. 
مبـارزه با فسـاد در کشـور چندان پُربـار و قابل 
تحسـین نباشـد، ولـی این بـه معنای آن نیسـت 
کـه دولـت اراده و امکانـاِت الزم را در اختیـار 

ندارد. 
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در مبارزه با فساد

 

رویـداد چهارشنبه شـِب هفتـة گذشـته )حملـة تروریسـتی بر 
دانشـگاه امریـکا ـ افغانسـتان( یک بـارِ دیگر نشـان داد که نه 
تروریسـتان دسـت از آدم ُکشـی برمی دارنـد و نـه هـم دولـت 
و نهادهـای امنیتـِی کشـور عزمـی بـرای اندوختـِن تجـارِب 
گذشـته و جلوگیـری از رویدادهایـی دارنـد که هـر روز جاِن 
بی گناهـان را می گیـرد. وقتی یک لشـکِر مسـلح بـا موتری پُر 
از مـواد انفجـاری می آید و مرکـزی را در پایتخت هدف قرار 
می دهـد، ایـن پیـام به ذهـن مخابـره می شـود کـه ارگان های 
کشـفی و اسـتخباراتِی دولـت ُمرده انـد و یـا هم افـرادِ خاینی 
در داخـِل آن هـا هسـتند کـه بـا دشـمنان همـکاری می کنند و 
آنـان را در انجام عملیات هاِی هدفمندشـان یاری می رسـانند. 
بارهـا پـس از هـر حمله یـی، ایـن انتقادهـا مطـرح شـده و 
رهنمودهایـی هـم داده شـده اسـت، امـا هیچ گوِش شـنوایی 
نبـوده تـا آن ها را به کار ببندد. سـاعاتی بعد از حمله، شـورای 
امنیـت و نهادهـای امنیتی کشـور می گویند که بررسـی اسـناد 
و یافته هـای موثـِق ریاسـت عمومـی امنیـت ملـِی افغانسـتان 
نشـان می  دهـد کـه "ایـن حملـه از آن طـرِف خـط دیورنـد 
سـازمان دهی و مدیریت شـده اسـت و بررسی بیشـتِر رویداد 
و شـواهِد به دسـت آمـده هنـوز هـم جریـان دارد". اکنون این 

اظهـارات ریاسـت جمهوری را چه گونـه بایـد تعبیـر کـرد؟!
بارهـا بعـد  از هـر حملـه گفتـه شـده اسـت کـه امنیـِت ملی 
یـا فـالن ارگان از ایـن حملـه آگاهی داشـته اسـت، امـا فایدۀ 
ایـن آگاهـی چـه بوده اسـت و چـرا آگاهـی منجر بـه ناکامِی 

حمله نشـده اسـت؟ 
در گذشـته ها اگـر یکـیـ  چهـار نفر می فهمیدند کـه یک هزار 
نفـر قصـد حملـه بـر آنـان را در یک فرصـِت مسـاعد دارند، 
هـم صـورت  اگـر  نمی گرفـت،  آن حملـه صـورت  هرگـز 
می گرفـت، آن چهـار نفـر حملة یک هـزار نفـر را پیروزمندانه 

می زدند.  پـس 
در گذشـته، نفـس اطالع یافتـن از برنامة دشـمن، بزرگ ترین 
کلیـِد موفقیـت بـود؛ اما متأسـفانه حـاال همه چیـز تغییر کرده 
اسـت و دولـت عالی جنـاِب مـا فقـط خبـردار می شـود کـه 

دشـمن قصـد حملـه دارد ولـی مانعش نمی شـود! 
ارگانـی  یـا هـر  از جانـب دیگـر، وقتـی ریاسـت جمهوری 
می گویـد کـه ایـن حملـه کارِ دشـمنان اسـت و از آن سـوی 
خـط صـورت گرفته اسـت، پـس این را هـم بگوید کـه: این 
دشـمنان در خانـة کدام بزرگـواران پنهان شـده بودند و اصاًل 
مخفیـگاهِ این هـا در ایـن سـوی مـرز، در کابل، در کجاسـت؛ 
ایـن نیروهـای مجهـِز نظامـی در کـدام پناهگاهِ مطمین به سـر 

می برنـد کـه بـا هشـدار قبلـی حملـه می کنند؟ 
مـردم همـواره می پرسـند: ایـن چـه نوع آگاهـِی نیروهـای ما 
از قصـِد دشـمن اسـت کـه سـبب موفقیـِت آن هـا )نیروهای 

دولتـی( نمی شـود؟
مسـلمًا راه جلوگیـری از این حمالت، صحبت با نوازشـریف 
و راحیـل شـریف نیسـت؛ راه این اسـت که آقای غنـی برنامه 
و تمهیداتـی را در نظـر بگیـرد کـه مانع ریختِن خـوِن جوانان 
و نخبـه گاِن نظامـی و غیرنظامـِی ما و مانع ریختـِن خوِن مردمِ 

شود.  بیچاره 
آقـای غنـی باید عالیق و سـالیِق قومـی را کنار بگـذارد، این 
بهتریـن راه تأمیـن امنیـت اسـت. او بایـد مهره های دشـمن و 
مارهـای آسـتین را از بدنـة نظـام خـارج کنـد. او بایـد بفهمد 
کـه چه کسـانی در پشـِت این رویدادها در دولـت قرار دارند. 
تـا هنـوز آقـای غنی بـه هیچ یـک از سـوال های مردم پاسـِخ 
می شـود،  ریختـه  کـه  هـر خونـی  و  اسـت  نـداده  درسـت 
و  اراده  عـدم  مدیریـِت ضعیـف،  زیـرا  اوسـت.  گـردِن  بـه 
قوم بازی هـای او سـبِب این همـه آفـات شـده و در گذشـته، 
عیـن مشـکل را آقـای کـرزی نیـز داشـته اسـت. در طـول 
ایـن چهـارده سـال، بـرای یـک بار هـم کـه شـده، عامالن و 
همـکاراِن یـک رویـداد تروریسـتی شناسـایی نشـده اند، جـز 
یـک مـورد که آن هـم بسـیار سـاخته گی و سیاسـی می نماید. 
این هـا همـه بـه مـا می گویـد کـه مدیریـِت سیاسـی کشـور، 
مخدوش و آب از سرچشـمه گل آلود اسـت؛ مردم اعتمادشان 
را نسـبت به مدیریت کالِن سیاسـِی کشـور از دسـت داده اند 

و ایـن بسـیار خطر ناک اسـت! 

مدیـریت سیاسـِی
 کشـور زیـِر سـوال است
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امــا جالــب این جاســت كــه 
بــه  بایــد  كــه  علی زایــی  آقــای 
اتهــام دخالــت در امــور قضایــی 
در بازداشــت به ســر می بــرد، دو 
روز بعــد بــا عده یــی از هــواداراِن 
ارگ  و در  آمــد  كابــل  بــه  خــود 
آقــای  مهمــاِن  ریاســت جمهوری 
غنــی شــد. دادســتانی ُكل كشــور 
علی زایــی  آقــای  ورود  بــا  نيــز، 
احــكام ســابِق  تمــام  كابــل،  بــه 
ــرد.  ــورد او را ابطــال ك خــود در م
مــورد  وقتــی دادســتانی كل در 
نمی توانــد  مشــهود  ُجــرِم  یــک 
برابــر  در  و  دهــد  انجــام  كاری 
آن گاه  بایســـتد،  قدرتمنــدان 
ــا  ــه ب ــت ك ــد توانس ــه خواه چگون
افــراد قدرتمندتــر از علی زایــی 

مبــارزه كنــد؟
ACKU
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شـماری از نهادهـای جامعـة مدنی زیـر نام »گروه مشـترک 
فعالیـن جامعـة مدنـی« می گوینـد کـه ادامة اختالفـات میان 
را  کشـور  ملـی سرنوشـت  مسـووالن حکومـت وحـدت 

تهدیـد می کنـد.
بـه بـاور آنـان، اختالف میـان مسـووالن حکومـت وحدت 
امنیـت  تأمیـن  قبـال  در  حکومـت  بی مسـوولیتی  ملـی، 
شـهروندان و بی توجهـی به نشسـت بروکسـل بـرای جلب 
کمک هـای جهانـی کشـور را بـه سـوی بحـران کشـانیده 

. ست ا
به گفتـة ایـن فعـاالن مدنـی، مبنـای حکومـت وحـدت ملی 
اجرایی شـدن بـدون قید و شـرط توافق نامة سیاسـی اسـت، 

در غیـر آن حکومـت مشـروعیت ندارد.
ایـن فعـاالن هم چنـان ُهشـدار می دهنـد، در صـورت عـدم 
اجرایی شـدن مـواد ایـن توافق نامـة سیاسـی، افغانسـتان بـا 

چالـش جدیـدی مواجـه خواهد شـد.
عزیـر رفیعـی، رییس گـروه مشـترک جامعة مدنـی، در یک 
کنفرانـس خبـری بـه روز پنج شـنبة هفتـة گذشـته در کابـل 
گفـت: »مبنـای حکومـت وحـدت ملـی اجرایی شـدن مفاد 
توافق نامـة سیاسـی اسـت، در غیـر آن، حکومـت وحـدت 

ملی مشـروعیت نـدارد.« 
آقـای رفیعـی در ادامه افزود: سـران حکومـت وحدت ملی 
بایـد بـر مبنـای موافقت نامـة سیاسـی عمـل کنند و بـه این 
موافقت نامـه کـه مبنـای مشـروعیت نظـام اسـت، احتـرام 

بگذارند.
آقـای رفیعـی بـا بیـان این که مسـووالن حکومت تنهـا برای 
تصریـح  کرده انـد،  فکـر  خـود  انتخاباتـی  هم تیمی هـای 
بـه  بی توجهـی  نیسـت جـز  "بحران آفرینـی چیـزی  کـرد: 
خواسـت های جمعـی مـردم و پرداختـن بـه خواسـت های 

تیم هـای انتخاباتـی مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی."
بـه بـاور او: اگـر حکومـت وحـدت ملـی هـر چـه زودتـر 
بـه برخوردهـای سـلیقه یی پایـان ندهـد و بـرای برگـزاری 
انتخابـات کاری نکنـد، نمی توانـد کمک هـای جهانـی را در 

نشسـت بروکسـل بـه دسـت آورد.
نعیـم ایـوب زاده، عضو گـروه کاری مشـترک فعالین جامعة 
مدنـی، در ایـن نشسـت ُهشـدار داد کـه اگـر اختالفـات 
میـان رییس جمهـور و رییـس اجرایـی ادامـه پیـدا کنـد، به 

افـزوده می شـود. افغانسـتان  بحران هـای 
به گفتـة آقـای ایـوب زاده: "بـا توجه بـه وضعیتی کـه حاکم 
اسـت و کـم کارهایـی که صـورت گرفتـه، ممکن اسـت تا 
کمک هـای به افغانسـتان کاهـش یابد و ایـن نگرانی بزرگی 
بـرای شـهروندان اسـت و مـا ناگزیر هسـتیم تـا کمک های 

جامعـة جهانی را باخود داشـته باشـیم."

آقـای ایـوب زاده تصریـح کـرد کـه بحـث تقسـیم قـدرت 
این کـه نه تنهـا مشـروعیت نظـام را، بلکه سرنوشـت کشـور 

را نیـز تهدیـد می کنـد.
ایـن فعـال مدنـی بـا بیـان این کـه رهبـران حکومـت حـق 
و  زیاده خواهـی  بـرای  را  مـردم  رأی  از  سوء اسـتفاده 
حکومـت  سـران  افـزود:  ندارنـد،  خـود  قدرت طلبی هـای 
وحـدت ملـی در برابر شـهروندان و رأی آنان پاسـخ گواند.
در ایـن حـال، زهـرا سـپهر یکـی دیگـر از اعضـای گـروه 
کاری مشـترک جامعـة مدنـی گفـت: از حکومـت وحـدت 
شـهروندان  بـرای  درونـی،  درگیری هـای  به جـای  ملـی 
فرصـت بدهنـد و از آنـان بپرسـند کـه انتظـار چـه کاری را 

از حکومـت دارنـد.
مهـم  از خواسـت های  "یکـی  مدنـی:  فعـال  ایـن  به گفتـة 
شـهروندان تأمین امنیت در سراسـر کشـور اسـت و رهبران 
به جـای کشـمکش بیایند برای سرنوشـت شـهروندان کاری 

" . کنند
خانـم سـپهر هم چنـان گفـت: از آن جایـی کـه در آسـتانة 

از  مـا  جـدی  خواسـت  داریـم،  قـرار  بروکسـل  نشسـت 
دولـت این اسـت کـه نبایـد افغانسـتان بازهـم گزارش های 
زیبـای شـکلی از وضعیـت کشـور ارایـه کنـد، مـا خواهان 
آن هسـتیم کـه رهبـران حکومـت، گزارش هـای عینـی و 
دقیـق از وضعیـت موجـود ارایـه کننـد و ناکارایی های شـان 

را پنهـان نگذارنـد.
او افـزود تفکـر تک کرسی شـدن، افغانسـتان را بـه بحـران 
می بـرد و ایـن بـه نفع هیچ یـک از سـران حکومت نیسـت.

گـروه مشـترک جامعـة مدنـی با پخـش خبرنامه یـی خطاب 
از معضـل  بیرون رفـت  راه  تنهـا  بـه حکومـت می گوینـد، 
کنونـی، آماده سـاختن کشـور بـرای یـک انتخابـات عادالنه، 
یک سـو  از  می تواننـد  کـه  چـرا  اسـت،  فراگیـر  و  آزاد 
از سـویی دیگـر، دسـت آوردهای  آینـده را و  مشـروعیت 

گذشـته را حفـظ و تـداوم بخشـد.
ایـن گـروه تأکید دارد کـه اصالح نظـام انتخاباتی بـر مبنای 
عدالـت اجتماعـی و آمـار دقیـق رأی دهنده گان بسـته گی به 
توزیـع تذکره هـای برقـی دارد تـا بتوانـد یـک افغانسـتان با 

ثبـات را تضمیـن کنند.
در اعالمیـة ایـن گـروه هم چنـان آمـده اسـت: اگـر جنـگ 
کنونـی مهـار نشـود، مـا بخش هایـی از مناطـق امـن را از 
دسـت خواهیـم داد کـه ایـن مصیبـت بـزرگ بخشـی از 
بیکاره گـی و مدیریـت ناسـالم نظـام اسـت کـه در طول دو 
سـال گذشـته پـی هم با بی مسـولیتی نسـبت بـه آن برخورد 

کرده انـد.
دومین دیدار

در ایـن حـال، محمـد اشـرف غنی و عبـداهلل عبـداهلل، ظهـر 
روز پنج شـنة هفتة گذشـته، بـرای دومین بـار در تالش برای 
حـل اختالف هـای اخیرشـان روی موضوعـات خاصـی در 

ارگ ریاسـت جمهـوری دیـدار و گفت وگـو کردنـد.
بـر بنیـاد خبرنامه یـی کـه دفتـر رسـانه های ریاسـت اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی منتشـر کـرده، ایـن دیـدار در یک 
فضـای صمیمـی صـورت گرفـت و دو رهبـر روی مسـایل 

ملـی بـه بحـث پرداختند.
در بخشـی از ایـن خبرنامـه چنیـن آمـده اسـت: "در ایـن 
گرفـت  فضـای صمیمـی صـورت  یـک  در  کـه  نشسـت 
قضایـای مهـم سیاسـی کشـور بـا یک روحیـة مثبـت مورد 
بحـث و تبـادل نظـر قرارگرفـت. رییس جمهـور بـا تأکیـد 
براسـتحکام پایه هـای حکومـت وحدت ملی و کار مشـترک 
دیدگاه هـای خویـش را در مـورد چالش هـا و فرصت هـای 
راه هـای  و  ملـی  وحـدت  حکومـت  راه  فـرا  موجـود 

سـاخت." مطـرح  بیرون رفـت 
رهبـران  کـه  اسـت  شـده  گفتـه  هم چنـان  خبرنامـه  در 
حکومـت وحـدت ملـی در ایـن نشسـت توافـق کردنـد تا 
طـی نشسـت های مشـترک در هفتـة آینـده بـا جدیـت و 
تمرکـز بیشـتر بـه منظـور تفاهـم روی پیش بـرد موثـر امور 

کننـد. بحـث  سیاسـی  توافق نامـة  در چارچـوب 
گفتـه شـده اسـت کـه آقـای عبـداهلل و غنـی تا اخیـر همین 
هفتـه، سـومین و آخریـن دیدار خـود را برای پایـان دادن به 

اختالفـات بـه میـان آمـده، برگزار خواهنـد کرد.
از سـویی هـم، امریـکا اعـالم کـرده کـه ایـن کشـور از کار 
مشـترک مسـووالن حکومـت وحدت ملی حمایـت می کند.
سـخنگوی وزارت خارجـة امریـکا گفته اسـت، این کشـور 
از حکومـت وحـدت ملـی حمایـت می کند و هـر دو  رهبر 

ایـن حکومـت باید مشـترک به نفـع کشورشـان کار کنند.
مـارک تونـر، سـخنگوی وزارت خارجـة امریـکا در یـک 
کنفرانـس خبـری گفته اسـت: امریـکا از حکومـت وحدت 
ملـی حمایـت می کند و ایـن حکومت تاکنـون کارهای مهم 
را انجـام داده و هـر دو رهبـر ایـن حکومـت مشـترک برای 

منفعـت کشورشـان کار کنند.

◄◄◄هارون مجيدی
بـه  تـا  )4شـهریور(، می رفـت  روز چهارشـنبة گذشـته 
پایـان برسـد و کابـل یکـی از روزهـای آرام اش را تجربه 
بودنـد  روان  خانه های شـان  به طـرف  شـهروندان  کنـد. 
و دانشـجویانی کـه از طـرف شـب درس می خواندنـد 
و بیشـتر ایـن دانشـجویان از طـرف روزهـا در جاهـای 
مختلـف مصـروف کار اند، می خواسـتند تـا درس جدید 
را آغـاز کننـد و بـرگ دیگری بـر زنده گی شـان بیافزایند 
کـه ناگهان تروریسـتان یـک موتر مملو از مـواد انفجاری 
دانشـگاه  ورودی  دروازۀ  در  و  داراالمـان  جـادۀ  در  را 

امریکایـی منفجـر کردنـد و آرامـش را بـه هـم زدند.
درگیـری میـان مهاجمـان و نیروهـای امنیتـی نزدیـک به 
ده سـاعت دوام کـرد و در جریـان درگیـری، شـماری 
از دانشـجویان بـه داخـل صنف هـا گیرمانـده بودنـد کـه 
توسـط نیروهـای ویـژه و بعـد از ده سـاعت درگیـری 

نجـات داده شـدند.
وزارت داخلـه کشـور در ایـن مـورد گفته اسـت: حوالی 
سـاعت ۷:۳۰ شـب یـک تروریسـت بـا اسـتفاده از یـک 
عـراده واسـطة نوع تیزرفتـار مملو از مـواد انفجاری خود 
را در مقابـل دروازۀ ورودی دانشـگاه امریکایـی، منفجـر 
کـرد، سـپس دو تروریسـت مجهـز بـا جنگ افـزار، خود 
را بـه تعمیر دانشـگاه رسـانده و شـماری از دانشـجویان 
و کارمنـدان را گـروگان گرفتنـد کـه در نتیجـة عملیـات 
پاک سـازی نیروهـای پولیس، سـاحه پاک سـازی گردیده 

و دو تروریسـت بـه هالکت رسـیدند.
ایـن حملـة تروریسـتی  افـزوده کـه در  وزارت داخلـه 
محافـظ    ۱ پولیـس،   ۳ دانشـجو،   ۷ به شـموِل  ۱۲تـن 
دانشـگاه و ۱ تـن از محافـظ مکتـب نابینایـان کشـته و 
۳۶ تـن از دانشـجویان و کارکنـان دانشـگاه و ۹ تـن از 

ملـی، زخمـی گردیدنـد. پولیـس  نیروهـای 
بـه  را  آمارکشته شـده گان  دانشـجویان  برخـی  هرچنـد 

می کننـد. عنـوان  ایـن  از  بیشـتر  مراتـب 
به گفتـة مسـووالن وزارت امـور داخلـه، نیروهـای ویـژۀ 
پولیـس ملـی افغانسـتان، مسـوولیت عملیات پاک سـازی 
بـه  نزدیـک  عملیـات،  ایـن  در  و  داشـتند  به عهـده  را 
دوصـد تـن از کارکنـان و محصالن این دانشـگاه توسـط 

نیروهـای پولیـس ویـژه، نجـات داده شـدند.
تـا اکنون کسـی و یا گروهی مسـوولیت ایـن حمله را به 

است. نگرفته  دوش 
حملـه باالی دانشـگاه امریکایـی در کابل بـا واکنش های 

زیادی روبه رو شـده اسـت.
در نخسـتین واکنـش، ارگ ریاسـت جمهوری اعالم کرده 
اسـت کـه حمله بـاالی دانشـگاه امریکایی افغانسـتان در 
کابـل، از آن سـوی خـط دیورند سـازمان دهی و مدیریت 

. می شد
در خبرنامه یی کـه ارگ ریاسـت جمهوری منتشـر کـرده، 
نگاشـته است: "بررسـی اسـناد و یافته های موثق ریاست 
عمومـی امنیـت ملـی نشـان می دهـد کـه حملـه از آن 
طـرف خط دیورنـد سـازمان دهی و مدیریـت می گردید. 
بررسـی بیشـتر رویـداد و شـواهد به دسـت آمـده هنـوز 

هم جریـان دارد."
در خبرنامـه آمده اسـت کـه رییس جمهور غنـی با جنرال 
راحیـل شـریف، رییـس سـتاد مشـترک ارتـش پاکسـتان 
تلفنـی صحبت کـرده و خواهان اقدامـات جدی و عملی 
علیـه تروریسـتانی شـد کـه ایـن حملـه را سـازمان دهی 

کرده اسـت.
براسـاس خبرنامـة ارگ، جنـرال راحیـل شـریف وعـده 
سـپرده اسـت کـه بعد از بررسـی موضـوع، از چگونه گی 
ارایـه  معلومـات  افغانسـتان،  بـرای حکومـت  اقدامـات 

کرد. خواهـد 
راحیل شـریف حمله بر دانشـگاه امریکایی افغانسـتان در 
کابـل را محکـوم کرده و تأکیـد کرده که اجـازه نمی دهد 
در  تروریسـتی  فعالیت هـای  بـرای  کشـورش  خـاک  از 

داخل افغانسـتان اسـتفاده شود.
دفتـر رسـانه های ارتـش پاکسـتان روز گذشـته در همین 
آمده اسـت:  آن  نشـر کـرد کـه در  را  اعالمیه یـی  مـورد 
"پـس از این کـه مقامـات افغانسـتان سـه شـمارۀ تلفن را 
بـا پاکسـتان شـریک سـاختند، نیروهـای امنیتی پاکسـتان 
بـرای ردیابـی تروریسـتان عملیاتی را در نزدیک سـرحد 

میـان افغانسـتان و پاکسـتان راه انـدازی کردند."
شـماره  سـه  هـر  می گویـد،  هم چنـان  پاکسـتان  اردوی 
تیلفـون مربوط به شـبکه های تلفون افغانسـتان اسـت که 

اکثـراٌ در این سـوی سـرحد هـم فعالیـت می تواننـد.
وزارت خارجـة امریـکا نیـز در خبرنامه یـی حملـه بـر 

دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان را بـا شـدیدترین الفـاظ 
نکوهـش کـرد و ایـن نهـاد را جایـی بـرای پشـتیبانی از 

آمـوزش و روشـنایی آینـدۀ کشـور خوانـد.
جـان کـری، وزیـر امـور خارجـة امریـکا، در ایـن بـاره 
در یـک خبرنامـه گفتـه اسـت: "بـه نماینده گـی از مـردم 
امریـکا، می خواهـم تأثـرات عمیـق خود را بـه خانواده ها 
و نزدیـکان کسـانی کـه در ایـن رویـداد کشـته و زخمی 
شـدند ابـراز کنـم. می دانـم کـه مـن حرفـی را تکـرار 
می کنـم کـه از سراسـر جهـان بـرای ایـن قربانیـان گفتـه 

است." شـده 
آقـای کـری افزوده اسـت: "این یک حملـة ناجوان مردانه 
بـر نخبـه گان فعـال و مسـتعد انجـام شـده اسـت. ایـن 
بـاور  افغانسـتان  روشـن تر  و  بهتـر  آینـدۀ  بـه  جوانـان 
داشـتند. ایـن رویـداد جان بی گناهـان را گرفـت و بدون 
شـک ایـن حملـه نمی توانـد راهـی را که بـرای صلح در 
ایـن کشـور به پیـش گرفته شـده اسـت متوقف سـازد."
او اظهـار داشـت: "حـاال بیشـتر از پیـش مـا تعهـد خود 
را مبنی بـر داشـتن همـکاری فعـال و دوامـدار بـا مردم و 

دولـت افغانسـتان یـک بـار دیگـر ابـراز می کنیم."
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملی 
بـا تقبیـح ایـن حملـه، آن را به گـروه طالبان نسـبت داده 

ست. ا
آقـای عبـداهلل گفتـه اسـت: "حمله بـر نهادهـای علمی و 
دانشـگاهی ماهیـت جاهالنـه علم سـتیز و انسان دشـمن 
طالبـان  ایـن گـروه جنایت کار و تروریسـت را به نمایش 
گذاشـت. حکومـت و مردم افغانسـتان با سـعی و تالش 
مکتـب"  بین المللـی  دوسـتان  همـکاری  بـه  و  فـراوان 
مدرسـه" دانشـگاه و نهـاد علمـی  می سـازد" ولـی طالبان 
و تروریسـت ها بـرای نشـر و پخـش تاریکـی و افـکار 
ضدانسـانی و اسـالمی خود دسـت به تخریب مسـاجد" 

مکاتـب و نهادهـای علمـی و دانشـگاهی می زننـد." 
عبـداهلل عبـداهلل در عیـن حـال تأکیـد کـرده کـه مـردم 
افغانسـتان به رغـم شـرارت،  حمـالت تروریسـتی و بـه 
آتش کشـانیدن مکاتـب، مبـارزه بـا گروه های تروریسـتی 

ادامـه می دهنـد. را  افراط گـر  و 
دفتـر نماینده گـی سـازمان ملـل متحـد نیـز حملـه بـر 
دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان در کابـل را محکـوم کرده 

. ست ا
منتشـر شـده،  نهـاد  ایـن  از سـوی  در خبرنامه یـی کـه 
آمـده اسـت: "یونامـا حملـه بـاالی دانشـگاه امریکایی را 
تقبیـح می کنـد کـه منجـر بـه کشته شـدن ۱۲ فـرد ملکی 
و زخمی شـدن بیـش از ۵۰ تـن دیگـر گردیـد که بیشـتر 

آن هـا دانشـجویان بودنـد. "
هم چنیـن وزارت تحصیـالت عالـی نیـز بـا محکوم کردن 
ایـن حملـه می گویـد کـه هـدف قـرار دادن نهادهـای 
و  مـردم  بـا  دشـمنی  غیرنظامیـان،  کشـتار  و  اکادمیـک 

انسـانیت اسـت.
گفته انـد:  عالـی  تحصیـالت  وزارت  در  مسـووالن 
"گروه هـای مسـلح جاهـل و دور از ارزش های اسـالمی 
و انسـانی بـا حملـه بـه دانشـگاه امریکایی یک بـار دیگر 
چهره هـای سیاه شـان را بـه مـردم جهـان آشـکار کردند. 
اینـان بـا هـدف قـراردادن مرکـز علمـی و آموزشـی بـا 
قسـاوت تمـام، ده هـا تـن از هم وطنـان بی گنـاه اعـم از 
دانشـجویان، اسـتادان و محافظـان را شـهید و زخمـی 
سـاختند. تروریسـتان بـا ایـن عمل شـان یـک بـار دیگر 
تخـم بدبینی و نفرت نسـبت به خودشـان را در دل مردم 

کاشـته و مـورد نفریـن قـرار گرفتنـد." 
در ایـن حال، دانشـگاه امریکایی افغانسـتان در کابل پس 
از ایـن مرگ بـار بـاالی ایـن مرکـز اکادمیـک، تـا اطـالع 

ثانـوی تعطیل شـد.
در صفحة فیسـبوک دانشـگاه امریکایی افغانسـتان نوشته 
شـده اسـت: »نیـازی بـه گفتـن نیسـت، بـه دلیـل حملة 
اخیـر بـاالی دانشـگاه، واحـد کابـل دانشـگاه تـا اطـالع 

بعدی مسـدود اسـت«.
در ادامـة ایـن نوشـته آمـده اسـت کـه مراکـز والیتـی 
دانشـگاه باز هسـتند و به صـورت عادی »درس هـا« ادامه 

می یابـد. 
چنـدی پیـش دو تـن از اسـتادان ایـن دانشـگاه نیـز در 
چنـد صـد متری این دانشـگاه از سـوی افراد نامشـخص 
ربـوده شـدند کـه تا هنـوز از سرنوشـت آنـان خبری در 

نیست. دسـت 

هارون مجيدی

فعالین مدنی:

 اختالفات سرنوشت افغانستان را 
با تهدید مواجه ساخته است

واکنش  های گسترده به حملة طالبان بر دانشگاه امریکایی افغانستان

انگشت اتـهام بر پاکستان
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داكتر سيدعلی كشاورز
ــا  ــراه ب ــن هم ــرژی و پروتیی ــِن ان ــادل، تامی ــة متع ــدف از تغذی ه
تامیــن کلیــة ریزمغذی هــا )ویتامین هــا و عنصرهــای معدنــی( 
بــرای حفــظ ســالمتِی بــدن در هــر سن وســالی اســت. امــا گاهــی 
ــای  ــن نیازه ــه تامی ــد ک ــش می آی ــرایطی پی ــر ش ــِی بش در زنده گ
ــم  ــول فراه ــِی معم ــم غذای ــک رژی ــا ی ــت ب ــن اس ــی ممک تغذیه ی
ــی  ــادل تغذیه ی ــاد تع ــور ایج ــه منظ ــرایطی، ب ــن ش ــود. در چنی نش
و حفــظ ســالمتی بــدن و پیش گیــری از ابتــال بــه بیماری هــا 
ــد  ــدون تردی ــه ب ــی ک ــای کیمیای ــتفاده از داروه ــرورت اس و ض
ســاده تریِن آن هــا نیــز بــدون عــوارض جانبــی نیســت، اســتفاده از 

ــود.  ــوب می ش ــه محس ــن گزین ــی بهتری ــای غذای مکمل ه
ــت  ــا و تح ــه گروه ه ــرای چ ــی ب ــای غذای ــرف مکمل ه مص

ــی اســت؟  ــر چــه شــرایطی الزام تاثی
ـ نــوزادان و کــودکان: اســتفاده از قطــرۀ ویتامیــن D از بــدِو تولــد و 

قطــرۀ آهــن از زمــان شــروع غــذای کمکــی. 
ــر ســِن هفت ســال: مکمــل روی و مکمــل آهــن در  ــودکان زی ـ ک

ــتند.  ــون هس ــه کم خ ــدی ک درص
ــتفاده از  ــد: اس ــالل رش ــاِل دارای اخت ــن ۷ س ــاالی س ــودکان ب ـ ک
ــود  ــه بهب ــک ب ــرای کم ــرال ب ــن و مین ــی ویتامی ــای مولت مکمل ه

ــدود.  ــی و مح ــورت دوره ی ــه ص ــودکان ب ــد ک ــتها و رش اش
ـ دوران بلــوغ: دوران بلــوغ یکــی از دوران هــای رشــد ســریع 
ــی  ــم غذای ــک رژی ــق ی ــم از طری ــه نتوانی ــی ک ــت. در صورت اس
ــواع  ــتفاده از ان ــم، اس ــن کنی ــن دوره را تامی ــای ای ــادل، نیازه متع
ــن، روی،  ــل آه ــت. مکم ــروری اس ــن دوره ض ــرای ای ــا ب مکمل ه
ــرای  ــی پروتیینــی ب ــا مکمل هــای غذای گاهــی مولتــی ویتامین هــا ی
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــی ب ــی و حیوان ــع غذای ــه از مناب ــی ک نوجوانان

ــت.  ــروری اس ــد، ض ــتفاده نمی کنن اس
دوران هــای بــارداری و شــیردهی: مکمــل آهن بــرای دورۀ بــارداری ـ 

ــه  ــارداری توصی ــش از ب ــیدفولیک پی ــل اس ــت. مکم ــروری اس ض
ــارداری  ــادر در دوران ب ــرِی م ــه وزن گی ــی ک ــود. در صورت می ش
ــز الزم  ــن دوره نی ــِب ای ــِی مناس ــای غذای ــد، مکمل ه مناســب نباش
ــه  ــد، ب ــادل ندارن ــی متع ــم غذای ــه رژی ــادران شــیردهی ک اســت. م
منظــور تامیــن شــیر و حفــظ ســالمتِی مــادر بــه انــواع مکمل هــای 
دارنــد.  نیــاز  غذایــی 
ـ مصــرف ناکافــی شــیر و فرآورده هــای لبنــی: افــرادی کــه بــه هــر 
ــه مکمــل  ــد، ب ــات اســتفاده کنن ــی لبنی ــد از مقــدار کاف ــل نتوانن دلی
کلســیم و بعضــی از مــواد مغــذی دیگــر موجــود در لبنیــات، نیــاز 

دارنــد. 
ـ افــراد بــا شــرایط کاری ویــژه: افــرادی کــه شــب کار انــد یــا بــه 
صــورت شــیفتی کار می کننــد، افــرادی کــه در معــادن و دور از نــور 
ــن D و  ــه مکمــل ویتامی ــد، ب ــت می کنن خورشــید زنده گــی و فعالی

ــد.  ــاز دارن بعضــی از ریزمغذی هــا نی
افــراد میان ســال و ســالمند: ایــن افــراد بــر حســب شــرایط خاصــی ـ 

ــه  ــد. ب ــواع مکمل هــا نیــاز دارن ــه ان ــا آن مواجــه می شــوند، ب کــه ب
عنــوان مثــال معــدۀ بعضــی از افــراد ســالمند قــدرت تولیــد فاکتــور 
ــه  ــاز ب ــن شــرایطی نی ــد، در چنی ــن ۱۲B را از دســت می ده ویتامی
دارد.  وجــود   ۱۲B ویتامیــن  تزریقــی  مکمــل 
ــدت و  ــوع ورزش، م ــه ن ــه ب ــا توج ــی: ب ــکاران حرفه ی ـ ورزش
ــای  ــات و مســابقات، نیازه ــی تمرین ــای طوالن شــدت آن و دوره ه
ــود. در  ــن نمی ش ــی تامی ــی معمول ــای غذای ــا رژیم ه ــان ب بدن ش
چنیــن شــرایطی، اســتفاده از انــواع مکمل هــا بــرای آن هــا ضــروری 

اســت. 
ــاز ـ  ــی نی ــای ویژه ی ــه غذاه ــال ب ــاران بدح ــال: بیم ــاران بدح بیم

ــد، چــون در ایــن بیمــاران شــرایط متعــارف هضــم و جــذب  دارن
ــا و  ــی تنه ــای غذای ــاران مکمل ه ــن بیم ــود. در ای ــل می ش ــم مخت ــی متابولیس و گاه
اســت.  بیمــاری  دورۀ  کــردِن  کوتــاه  و  درمــان  شــیوۀ  بهتریــن 
ــادل  ــی نامتع ــای غذای ــه رژیم ه ــرادی ک ــادل: اف ــی نامتع ــای غذای ــا رژیم ه ــراد ب ـ اف
دارنــد، مثــاًل کســانی کــه از ماهــی کافــی در برنامــة غذایــی خــود اســتفاده نمی کننــد، 
ــالمتی الزم  ــظ س ــه و حف ــادل تغذی ــاد تع ــرای ایج ــگا ۳ ب ــای ام ــتفاده از مکمل ه اس

اســت. 
ــتفاده  ــان اس ــروزه در جه ــه ام ــود ک ــده، مشــخص می ش ــاد ش ــوارد ی ــه م ــه ب ــا توج ب
ــی  ــب راهنمای ــن مطل ــت ای ــد اس ــی دارد. امی ــگاه ویژه ی ــی جای ــای غذای از مکمل ه

ــد. ــه باش ــطح جامع ــا در س ــة مکمل ه ــرف بهین ــرای مص ــن گر ب روش
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◄سعيد قاسمی نژاد 
● كنفوسيوسيسم 

مراد  از مذهب  که  معنا  آن  به  مذهب 
بیش  کنفوسیوسیسم  نیست.  می شود، 
باشد،  بوده  آن جهانی  مذهبی  آن که  از 
آیینی مربوط به این جهان است. "آیین 
کنفوسیوس را، که گاه چون یک فلسفه 
می شود،  تلقی  دین  یک  چون  گاه  و 
همه شمولی  و  انسان باوری  می توان 
و  انکار می کند  نه  را  که خدا  دانست 

نه سبک می شمرد". 
کنفوسیوسیسم بیش از هر چیز یک سبک 
که  زنده گی  از  سبکی  است،  زنده گی 
به  اجدادی  و  آبا  سرزمین  رسیدن  هدفش 
به سامان کردن  حداکثر رفاه و سعادت و 
زنده گی خانواده گی و فردی است. در نزد 
چینیان کنفوسیوس "نه تنها مردی حکیم و 
دارای  و  کامل  انسانی  بلکه  است،  فرزانه 
قلب سلیم و سرمشِق شرافت و بزرگواری 
خود  او  شریِف  اخالق  می شود.  شمرده 
تناسب  انتظام و  قاعدۀ  نمایندۀ دو  مبین و 
است که مبنا و پایة  تعالیِم او قرار دارد". از 
نکته  این  به  باید  از هر چیز  پیش  این رو 

مهم پرداخت که کنفوسیوس که بود. 

کنفوسیوس تاریخی 
کنفوسیوس مبدع آیین کنفوسیوسیم نیست، 
چرا که کنفوسیوسیسم ریشه در گنجینة غنی 

اما فردی تجربة امر قدرسی ندارد. به این 
معنا، کنفوسیوس واجد تفاوتی معنا دارد با 
بودا و عیسی و زرتشت است. کنفوسیوس 
بسیار  ولی  حکیمانه  سنت  گردآورندۀ 
پادشاهان  به  باستانی است که ریشه هایش 
فرزانة عهد باستان می رسد. کنفوسیوسیسم 
پاسداری از سنت است. کنفوسیوس پیرو 
آن  از  چینی  تاریخ نویسان  که  است  سنتی 
به عنوان جوـ جیا )Ju- Chia( یا "سنت 
حکیمانه" نام می برند و این سنتی است که 
نسب از آرا و افکار پادشاهان فرزانة چینی 

می برد. 
بزرگ ترین منبع موجود دربارۀ کنفوسیوس 
از  مجموعه یی  که  است  "آنالکت"  کتاب 
سخنان وی است. منابع چنین ذکر می کنند 
و  فقیر  خانواده یی  در  کنفوسیوس  که 
شریف در شهر چوـ فو )chu- fu( در 
شد.  متولد  شانتونگ  استان  در  لو  والیت 
به دنیا آمد که شاهان ژوئو  او در عصری 

بر اثر فشار هجوم های مداوم وحشیان 
و  بودند  شده  ضعیف  مرکزی  آسیای 
قدرت واقعی در دست اربابان فیودال 
بود و در عین حال، نظام اخالقی دچار 
فروپاشی کامل شده بود. گفته می شود 
که نیاکان کنفوسیوس از اشراف قدیِم 
و  انقالب  از  پس  که  بودند  ناحیه 
شورش رخ داده در ایالت سونگ، از 
لو  ایالت  به  و  بودند  فرار کرده  آن جا 

آمده بودند. 
را  او  تولد  احتمالِی  تاریخ  مورخین 
سال ۵۵۱ ق.م یعنی سال بیست ودومِ 
لو  سلسله  از  شیانگ  امیر  حکومت 
متولد  را  او  سنتی،  طور  به  می دانند. 
روز بیست  و هفتم از ماه هشتم قمری 
ساله گی  سه  در  کنفوسیوس  می دانند. 
در  مادرش  با  و  داد  دست  از  را  پدر 
نهایت تنگ دستی زنده گی را گذرانید. 
در ۱۹ ساله گی ازدواج کرد و از پانزده 
صرف  کلی  به  را  زنده گی  ساله گی 
و  شعر  دل باختة  بسیار  کرد.  آموختن 
هم چنین  او  بود.  چین  باستانی  ادب 
و  بود  چین  باستانی  موسیقی  محقق 
فن  آموختن  صرف  را  زیادی  وقت 

 کالسیک موسیقِی چین کرد. 
ـ  فن  شش  در  کنفوسیوس  "مهارت 

کمان گیری،  موسیقی،   مذهبی،  مراسم 
ارابه رانی، خوش نویسی و حساب ـ و 
ویژه  به  با سنت های کهن  آشنایی اش 
ساخت  قادر  را  او  تاریخ،  و  شاعری 
آموزگاری  حرفة  ساله گی  سی  در  که 
درخشان را آغاز کند". در آسیای شرقی 
سال روز تولد او را به عنوان روز معلم 
او  نیز  حقیقت  در  و  می گیرند  جشن 
نخستین معلم برجستة چین است که 
شد.  همه گانی  آموزش  نظام  خواهان 
در ۵۰ ساله گی در دستگاه حکومت لو 
وزارت داشت و به مقام وزیر اعظم نیز 
رسید، اما در رقابت های درونی دربار 
شکست خورد و محترمانه عزل شد. 

تا  ساله گی  پنجاه وپنج  از  کنفوسیوس 
چند  تنی  همراه  به  شصت وهفت ساله گی 
تا  نقاط چین گشت  اقصا  در  شاگردان  از 
پادشاهی را بیابد که بتواند در مقام وزارت 
به او خدمت کند اما موفق نشد. در شصت 
این  در  برگشت.  لو  به  هشت  ساله گی  و 
هنگام به خاطر گردشش در چین، شاگردان 
بقیة عمر  تمامی چین داشت.  در  بی شمار 
در  و  پرداخت  آموزش  و  نوشتن  به  را 
ساله گی   ۷۲ در  میالد  از  پیش   4۷۹ سال 
شاگرد  سه هزار  از  بیش  و  درگذشت 
که  کرد  تربیت  تمام  استاد  و ۷۲  ثابت قدم 

راه او را پس از او ادامه دادند. 

منابع: 
بودا،  و  رائو  کنفوسیوس،  آیین های  ۱ـ 

ترجمة غالم رضا شیخ  زین الدین 
۲ـ تاریخ جامع ایران، جان مابین 

آیین 
کنفوسیوس 

به مثابۀ 
یک سبک 

ییزنده گی
ذا

ی غ
ها

مل 
مك

ف 
صر

ِی م
ه گ

ون
ه گ

چ

"مهارت كنفوسيوس در 
شش فن ـ مراسم مذهبی، 

موسيقی،  كمان گيری، 
ارابه رانی، خوش نویسی 
و حساب ـ و آشنایی اش 

با سنت های كهن به ویژه 
شاعری و تاریخ، او را قادر 
ساخت كه در سی ساله گی 

حرفة آموزگاری درخشان را 
آغاز كند". در آسيای شرقی 

سال روز تولد او را به عنوان 
روز معلم جشن می گيرند و 
در حقيقت نيز او نخستين 

معلم برجستة چين است 
كه خواهان نظام آموزش 

همه گانی شد. در 50 ساله گی 
در دستگاه حكومت لو وزارت 

داشت و به مقام وزیر اعظم 
نيز رسيد، اما در رقابت های 

درونی دربار شكست خورد و 
محترمانه عزل شد
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وصـف "سـکوالر" امـروزه در تضـاد بـا واژۀ "دینـی" 
بـه کار مـی رود و در ایـن کاربـرد، امور دنیـوی، مدنی 
و غیـر دینـی را می تـوان سـکوالر نامید. سکوالریسـم 
در معنـای دوم آن، در رویارویـی بـا امـوری تعریـف 
می شـود کـه مقـدس و غیر قابل نقد دانسـته می شـود. 
در ایـن کاربـرد، امـوری را می توان سـکوالر نامید که 
مـوردِ پرسـتش و تعبّد نباشـد، بلکه بتواند مـوردِ نقد، 

داوری و جایگزینی باشـد . 
تفکیـک میان شـهر خـدا و شـهر دنیا را که  آگوسـتین 
برابـِر  در  روم  امپراتـوری  شکسـت   توجیـه  پـی  در 
از  دیگـر  یکـی  می تـوان  سـاخت،  مطـرح  بربرهـا 
ریشـه های سکوالریسـم در سـّده های میانـه در نظـر 
آورد. آگوسـتین بـا ایـن بیـان سـعی کـرد شکسـِت 
روزافـزوِن امپراتـوری روم را در برابِر غارت و تهاجم 
رو بـه گسـترِش بربرهـا توجیـه کنـد. او مسـیحیان را 
اعضـای شـهر خـدا دانسـت کـه در آن بـه یکدیگـر 
عشـق می ورزنـد و همیـن مسـأله باعـث می شـود تـا 
بیـان  مسـتحق دوسـتِی پروردگارشـان قـرار گیرنـد. 
آگوسـتینی از شـهر خـدا را می تـوان چونـان مسـّکنی 
پـی  در  کـه  دانسـت  اعتقادی یـی  بـرای ضعف هـای 
شکسـِت امپراتـوری روم بـر مسـیحیان روی داده بود.  
دعـوا بر سـر درسـتی عقایـد و باورها در غـرب چنان 
بـه تنـش و کشـیده گی کشـیده بـود کـه قربانی هـای 
بسـیاری از خـود بر جای گذاشـت و بـدوِن آن که این 
دعـوا بـه صـورِت معقولی خاتمـه پیدا کنـد، نبردهای 
خونینـی را بـا خود به همراه داشـت. این مسـأله باعث 
شـد تـا شـماری در بـاِب صحـت و سـقِم باورهـا بـا 
بـرای حـل مسـایل  سـرخورده گی مواجـه شـوند و 
دنیـوی، بـه راه حل هایـی غیردینـی روی آورنـد. اینان 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در حـِل مسـایل دنیـوی 
بهـره  نیـز  دیـن  از  غیـر  دیگـری  منبـِع  از  می تـوان 
جسـت. توجـه به اهمیـِت خّرد در فهم و حل مسـایل 
باعـث شـد تـا صـرف جنبه-هـای عقالنِی مسـیحیت 
مـوردِ عنایـت قرار گیـرد و رویه هـای نامعقـول آن از 

صحنـة زنده گـی کنـار زده شـود.
توجـه بـه توانایی هـا عقـل را می توان به معنـای ظهور 
معرفـِت رقیـب بـرای دیـن توصیف کرد. عقـل که در 
سـّده های میانـه در برابـِر دیـن بـه زانـو درآمـده بود، 
در عصر رنسـانس به خوداتکایی بسـیاری دسـت پیدا 
کـرد و بـا محوریّتـی که به دسـت آورد، فـارغ از دین 
بـه قضـاوت دسـت مـی زد و حتـا خـودِ دیـن نیـز از 
گزنـد نقدهـای زننـدۀ آن برکنـار نمانـد. ظهـورِ عقـل 
تمامیت خواهـی  بـرای  رقیبـی  می تـوان  را  خودبنیـاد 
عقـل  میـان  نـزاع  دانسـت.  میانـه  سـّده های  دینـی 
خودبنیـاد و عقـِل دینـی بـا گذشـِت هـر روز داغ تـر 
می شـد، تـا این کـه سـیطرۀ عقـِل خودبنیـاد در قـرِن 
از  عقلِ دینـی  و  شـد  آفتابـی  همـه گان  بـه  هجدهـم 
متـن بـه حاشـیه پناه بـرد. بـا پیـروزی ظفرمندانة عقل 
خودبنیـاد بـود کـه قضاوت هـای دینـی جایـش را بـه 
داوری هـای عقلـی واگـذار کـرد و خـودِ دیـن نیـز با 

محـِک عقـل خودبنیاد سـنجیده شـد.
در قـرِن هجدهـم بـود کـه اندیشـه های بسـیاری راه 
افتـاد تـا مدعیّـاِت دینـی را مـوردِ کاوش قـرار داده، 
صحـِت و سـقِم آن هـا را بـا روش هـای عقلـی نشـان 
دهنـد. پیـروزی عقـِل خودبنیـاد زمینه هـای پژوهـش 
در تاریـخ ادیـان و از آن جملـه مسـیحیت را فراهـم 
بـه راه  مسـیر  ایـن  در  بسـیاری  دانشـمندان  و  آورد 
افتادنـد. نتیجـه ی بسـیاری از این پژوهش هـا به نقِض 
ادعاهای مسـیحیت انجامید و واردشـدِن راسـت قامت 
عقـل در خانـة دیـن، بـه فروریختـِن پایه هـای دیـن 
انجامیـد. تحقیـق پیرامـون کتاب هـای مقـدس نشـان 
داد کـه ایـن کتـب سـال ها پـس از حضـرت مسـیح 
نوشـته  شـده اند و بـه لحـاظ زمانـی، در تاریخ هـای 
مختلفـی بـه نـگارش درآمده انـد. نـه تنهـا ایـن، بلکه 
و  بوده انـد  متعـدد  نیـز  مقـدس  کتـاب  نویسـنده گاِن 

شـخِص واحـدی آن هـا را ننوشـته اسـت. 
یافته های دانشـمندان نشـان داد کـه کتاب های مقدس 
مسـیحیت، وثاقـت تاریخـی چندانـی نـدارد و آن چـه 
را مسـیحیان بیـش از هزارسـال بـدان معتقـد بودنـد 
بی پایـه  تاریخـی  لحـاظ  بـه  مقـدس می شـمردند،  و 
و سـخیف بـوده اسـت. پُرواضـح اسـت که ادیـان در 
بسـتر زمـان و زمیـن ظهـور می کننـد و اعتقـاد بـه هر 
دینی مسـبوق بر اثبـاِت تاریخی آن دین اسـت. اعتقاد 
بـه مسـیح مـالزم وجـودِ شـخصیّتی بـه نام مسـیح در 
برهه یـی از تاریـخ اسـت. هـرگاه ثابت گردد مسـیحی 
در تاریـخ وجـود نداشـته اسـت، اعتقاد به او سـالبه به 
انتقـای موضـوع خواهـد بود و بـاور جزمی بـه آن چه 
کـه نیسـت، خوانـده می شـود. پژوهش هـای پـس از 

قـرن هجدهـم دقیقـًا همیـن نقطـه را نشـانه گرفتند و 
بـا نشـان دادِن ضعف هـای اثبـاِت تاریخی مسـیحیت، 
زمینه هـای علمـی و نظری یی فراهم آورد کـه آرام آرام 
بـه کنارگذاشـتِن مسـیحیت و تکیـه بر عقـِل خودبنیاد 
انجامیـد. امـا ایـن تمام مسـأله نبـود. مسـیحیّت افزون 
بـر آن کـه بـه لحـاظ اثبـاِت تاریخـی دچـار ضعـف 
شـده بـود، قـدرِت پاسـخ گویی بـه نیازهـای جدیـد 
و زنده گـی پیچیـدۀ انسـان مـدرن را نیـز نداشـت. بـه 
صـورِت کلـی می تـوان اعتقاد بـه تقابِل جسـم و روح 
و بـه تبـع آن دنیا و آخـرت، نبردهـای خونین مذهبی، 
قدبرافراشـتِن عقـل به عنـوان رقیب جـدی و جدیدی 
بـرای دین، عـدم وثاقـِت تاریخـی کتاب هـای مقدس 
و ناتوانی مسـیحیت از پاسـخ گویی بـه نیازهای جدید 
بشـر را عمده تریـن زمینه هـای ظهور سکوالریسـم در 

غـرب به شـمار آورد.
 تقسیم بندی  سکوالریسم

مختلفـی  معیارهـای  اسـاس  بـر  را  سکوالریسـم 
دسـته بندی کرده انـد. در یکـی از ایـن رده بندی هـا که 
ناظر بر دایرۀ شـمول سکوالریسـم است، سکوالریسم 

به دو دسـتة "معتدل" و "سـتیزه جو" تقسـیم می شـود. 
بـه  معتقـد  لحـاظ معرفت شـناختی  بـه  سکوالریسـم 
قلمـروی برای معرفـت، ارزش-ها و کنش هاسـت که 
از مرجعیـِت دیـن مسـتقل باشـد. امـا لزومـًا بـه نفـی 
نقـش دیـن در امور سیاسـی و اجتماعی قایل نیسـت. 
و  اسـت  تمامیت خـواه  سـتیزه جو  سکوالریسـم  امـا 
قلمـروی بـرای دیـن جـز در محـدودۀ یـک رابطـة 
شـخصی با خدا نمی شناسـد. سکوالریسـم سـتیزه جو 
در پـِی نفـی دیـن آسـتین بـر زده اسـت و سـعی دارد 
دسـِت دین را از تمامی سـاحات زنده گی انسان کوتاه 
سـازد. سکوالریسـم بـه معنـای دومـی آن را می تـوان 
در برابـِر دیـن قـرار دارد، در حالی که سکوالریسـم در 
صـورِت اولـی آن را نمی تـوان در رویارویـی مسـتقیم 
بـا دین تعریف کـرد. هر چنـد زمینه هـای دین گریزی 
را تقویـت می کنـد و بی اعتنایـی بـه دیـن را بـه عنوان 

یـک حق، بـه رسـمیّت می شناسـد.
پنج دسـته   بـه  را  سکوالریسـم  دیگـر،  تقسـیمی  در 
دسـته بندی  ایـن  در  سکوالریسـم  کرده انـد.  تقسـیم 
فلسـفی،  سکوالریسـم  کالمـی ،  سکوالریسـم  بـه 

و  اجتماعـی  سکوالریسـم  سیاسـی،  سکوالریسـم 
کـه  کرده انـد  تقسـیم  معیشـت اندیش  سکوالریسـم 
نمونه هـای آن را می تـوان در تاریـخ اسـالم به درسـتی 
این هـا،  بـر  افـزون  سکوالریسـم  کـرد.  نشـان دهی 
یـک  هـر  کـه  دارد  نیـز  دیگـری  تقسـیم بندی های 
بیـاِن  و  نگریسـته اند  آن  بـه  خاصـی  دریچه هـای  از 

نمی گنجـد. مختصـر  ایـن  در  آن هـا  تفصیلـی 
چند مبنای سکوالریسم

سکوالریسـم بـر پایه هـای بسـیاری اسـتوار اسـت که 
"اومانیسـم"، "علم گرایـی" و "عقل گرایـی" را می توان 
عمده تریـِن آن هـا بـه حسـاب آورد. اینـک بـه بیـان و 

بررسـی آن هـا مختصـراً می پردازیم.
)Humanism( اومانیسم

اومانیسـم کـه از  آن به مذهبِ  انسـانیّت، انسـان باوری، 
اصالِت بشـر، انسـان گرایی و ... نیز تعبیر شـده اسـت، 
بـه معنـای نظـام فلسفی یی سـت کـه "هسـتة مرکـزی 
آن، ]جانـب داری از[ آزادی و حیثیّـت انسـانی  اسـت" 
اندیشـمنِد  پروتاگـوراس  بـه  اومانیسـم  ریشـه های   .
معـروف سوفسـطایی می-رسـد. پروتاگـوراس جملة 
معروفـی دارد کـه مبنـای اندیشـه  اش را در ایـن بـاب 
بـه  روشـنی نشـان می دهـد و آن این که، انسـان مقیاِس 
همـه یـا مـالِک همه چیـز اسـت. افالطـون در مکالمة 

تـه ئـه تتـوس ایـن حکـم را چنیـن نقل کرده اسـت:
او ]پروتاگـوراس[ می گویـد: "آدمـی مقیـاس همه چیز 
اسـت، مقیـاس هسـتی آن چه هسـت و چگونه اسـت، 

و مقیـاس نیسـتی آن چه نیسـت، و چگونه نیسـت "
محوریـت  در  را  انسـان  پروتاگـوراس،  جملـة  ایـن 
هسـتی و نیسـتی اشـیا قـرار می دهـد، نـه تنهـا ایـن، 
بلکـه نحـوۀ هسـتی و نیسـتی را نیز بـا مقیاِس انسـان 
می سـنجد. بـه تعبیـِر دیگـر، هـم وجـود و هـم عـدمِ 
اشـیا، و هـم نحـوۀ وجـود و عـدمِ اشـیا در قیـاس بـا 
انسـان ارزیابـی می شـود و انسـان در هسـتة همه چیـز 
قـرار می گیـرد. در رابطـه بـا این کـه انسـان در جملـة 
فـوق بـه چـه معناسـت؟ دو نظریّـه وجـود دارد. در 
نظریّـة اول، انسـان در مفهـومِ کلی )انسـانیت( مقیاِس 
هسـتی و نیسـتی، و نیـز نحـوۀ هسـتی و نیسـتی اشـیا 
اسـت. در حالی کـه دیـدگاه دوم ناظـر بر افراد انسـانی 
اسـت و انسـان را نـه از حیِث مفهومی، بلکـه به اعتبارِ 

مصادیـِق خارجـی آن در نظـر دارد.
انسـان   از  پروتاگـوراس  منظـور  کـه  پرسـش  ایـن 
مفهـوم  عنـوان  بـه  انسـان  آن  هـدف  آیـا  چیسـت، 
کلـی اسـت یـا افـراد انسـانی؟ بـرای اولین بار توسـط 
فیلسـوف معـروف آلمانـی هـگل طـرح شـد. چنان که 

می نویسـد: احمـدی  بابـک 
بـرای نخسـتین بار هگل این پرسـش را کـه آیا مقصود 
پروتاگـوراس کّل انسـانیت اسـت یا یک فرد انسـانی، 
پیش کشـید. تأویل مسـلط این اسـت که نویسـنده گان 
باسـتان، همچـون افالطـون، "انسـان" را بـه  روزگار 
نیـز  پروتاگـوراس  می دانسـتند.  انسـان  فـرد  معنـای 
"هـر  می گفـت  و  می دانسـت،  فـردی  را  شـناخت 
چیـز بـرای هرکـس همـان اسـت کـه بـر او نمـودار 
می شـود". ]...[ هگل اسـاس اندیشـة پروتاگـوراس را 
در ایـن نکتـه می یافت که بـه گمان او، حقیقت بیشـتر 
نـزد انسـان اسـت، و در خـود چیزهـا وجـود نـدارد. 
ایـن جنبـة امـروزی اندیشـة فیلسـوف تـا حـدودی 
بـه آرای ذهن بـاوران نزدیـک بـود. حتـا در برداشـت 
نیچـه از ابرانسـان نیـز می تـوان رگه یی از این اندیشـة 

سوفیسـتی را بـاز یافـت .
سـخن پروتاگـوراس در باب مقیاس انگاشـتِن انسـان 
را  خـواه فـردِ انسـانی مراد باشـد، و یا نوع انسـانی - 
می تـوان از روشـن ترین مصادیـقِ  اومانیسـم در تاریخ 
فلسـفه بـه شـمار آورد. پرواضـح اسـت کـه انسـان 
همـواره به درجـاِت مختلفـی کانون توجه بوده اسـت 
و تمامـی مکتب هـا و مذاهـب مختلـف، بـه میـزان و 
درجـاِت متفاوتـی بـه انسـان ارج گذاشـته اند. گاهـی 
تکیـه و توجـه بـه انسـان تـا جایی بـوده که بـه الحاد 
و ماده باوری انجامیده اسـت. سـخن معـروف مارکس 
"ویـران کـردن جهـان متکـی بـر مسـیحیت مقدمه یی 
بـه  انسـان  بـرای سـاختِن جهانـی اسـت کـه در آن 
آقایـی خـودش برسـد" نشـان از تقابـِل خوداتکایـی 
انسـان و اعتقـاد دینـی دارد. اوگوسـت کنـت نیـز از 
زمرۀ فیلسـوفان و جامعه شناسـانی اسـت کـه پایه گذار 
مکتـبِ  انسـانیّت شـمرده می شـود. دیـدگاه او در باب 
انسان سـتایی را می تـوان نوعـی اومانیسـم الحـادی به 
حسـاب آورد کـه بـا نفـی هرگونـه تبییـن  ماورایـی، 
انسـان را بـه چیـزی جـز خـودش ارجـاع نمی دهـد. 
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عبدالبشير فكرت بخشی، استاد دانشگاه كابل
بخش چهارم
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◄◄◄روح اهلل بهزاد
ناظـران در واکنـش بـه گسـترش دامنة جنگ در کشـور 
تیمـی  درون  زدوبندهـای  و  جنجال هـا  می گوینـد، 
مسـووالن حکومـت سـبب شـده اسـت تـا دشـمنان از 
فرصـت اسـتفاده کننـد و در اکثریـت مناطق افغانسـتان 

بزننـد. هراس افگنانـه  فعالیت هـای  بـه  دسـت 
آنـان هم چنـان بـر ایـن بـاور انـد کـه ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا و جامعـة جهانـی در قبال افغانسـتان و پاکسـتان 
سیاسـت دوگانـه دارد و گاهی طرف افغانسـتان و گاهی 

به طـرف پاکسـتان رو می گردانـد.
به گفتـة آنهـا، فقـر و بیـکاری، فسـاد اداری، موجودیت 
مافیـا، نبود فرهنـگ مجازات و مکافـات و عدم اطمینان 

از آینـده، سـبب نا امیدی مردم شـده اسـت. 
همزمـان با ایـن، وزارت دفـاع ملی می گویـد، نیروهای 
امنیتی کشـور چهـارده عملیـات را در ده والیت کشـور 
راه انـدازی کرده انـد و ایـن خـود بیان گـر آن اسـت کـه 

تنهـا ده والیت در کشـور ناامن اسـت.
مقامـات وزارت دفـاع کشـور هم چنـان گفتنـد کـه این 
وزارت برنامـه دارد تـا عملیاتـی را بـرای بازپس گیـری 
بود،راه انـدازی  طالبـان  نـزد  قبـاًل  کـه  ولسـوالی هایی 
کننـد کـه در آینـدۀ نزدیک عملیـات محاربـوی آن آغاز 

گردید. خواهـد 
ایـن گفته هـا در حالـی ابـراز می شـودکه از چنـد هفتـه 

بـه این سـو، تحـرکات مخالفـان مسـلح دولـت و گروه 
طالبـان در اکثـر والیت هـای کشـور بیشـتر شده اسـت.

بـا  گفت وگـو  در  نظامـی  آگاه  امـان،  امـراهلل  جنـرال 
روزنامـة ماندگار، جنگ افغانسـتان را بـه دو بُعد داخلی 
و خارجی تقسـیم کـرده، می گویـد:در بُعـد خارجی آن 
پاکسـتان و کشـورهای هماهنـگ بـا ایـن کشـور عمـل 
دست نشـانده  حکومـت  یـک  افغانسـتان  تـا  می کننـد 
باشـد و دنیـا این کشـور را از عینک پاکسـتان نگاه کنند. 
در بُعـد داخلـی آن، ایـاالت متحـدۀ امریـکا و جامعـة 
جهانـی در قسـمت تجهیـز تسـلیحاتی نیروهـای امنیتی 

چنانـی کـه وعـده سـپرده بودنـد، عمـل نکردند.
آقـای امـان بـاور دارد کـه ایاالت متحـدۀ امریـکا چهرۀ 
دوگانـه داشـته و بـازی دوگانه یـی را راه انداخته اسـت؛ 
بهگونه یـی کـه گاهـی رو به طـرف پاکسـتان می گرداند 

و گاهـی هم به طـرف افغانسـتان.
ایـن آگاه نظامی اظهار داشـت: جنجال هـا و زدوبندهای 
درون دولتی نیز سـبب شـده اسـت تا دشـمن از فرصت 

اسـتفاده کند و دسـت باالیی داشـته باشد.
معـاون  رادمنـش  محمـد  جنـرال  ایـن،  بـا  هم زمـان 
روزنامـة  بـا  گفت وگـو  در  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
چهـارده  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  می گویـد:  مانـدگار 
عملیـات را در ده والیـت کشـور راه انـدازی کرده انـد و 
ایـن خود بیان گر آن اسـت کـه تنها ده والیت در کشـور 

اسـت. ناامن 
نیمـروز،  غـور،  هـرات،  والیت هـای  رادمنـش  آقـای 
نمونـة  به عنـوان  را  دایکنـدی  و  پنجشـیر  بادغیـس، 
کـرد:  تأکیـد  کـرده،  عنـوان  کشـور  امـن  والیت هـای 
ایـن والیت هـا تنها نیـاز دارد تـا از وجود تروریسـت ها 

گـردد. پاک سـازی 
به گفتـة معاون سـخنگوی وزات دفاع،این وزارت برنامه 
دارد تـا عملیاتـی را بـرای بازپس گیـری ولسـوالی هایی 
کـه قبـاًل نـزد طالبـان بود،راه انـدازی کنـد کـه در آیندۀ 

نزدیـک عملیـات محاربـوی آن آغاز خواهـد گردید.
آقـای رادمنـش بـر این بـاور اسـت کـه در عملیات های 
کنـدز و هلمنـد، نیروهای امنیتی کشـور دسـت آورهای 
آلچینکـه  "پُـل  گفـت:  اوهم چنـان  داشـته اند.  خوبـی 
توسـط تروریسـتان منهـدم شـده بـود و این پُـل والیت 
کنـدز را با کشـور تاجیکسـتان وصـل کرده اسـت،تا 24 

سـاعت دیگـر فعـال خواهد شـد."
وزارت  سـطح  در  داشـت:  اذعـان  رادمنـش  آقـای 
ایـن  کـه  دارد  وجـود  اداره  سـوق  به نـام  دفاعمحلـی 
مرکـزی، با تمـام سـکتوری های امنیتی در ارتباط اسـت 
و فعالیت هـای نظامـی را به صورتمشـترک برنامه ریـزی 
و  مشـکالت  کـه  گه گاهـی  امـا  می کننـد،  تطبیـق  و 
هماهنگـی  نـا  معنـی  بـه  می آیـد  به وجـود  تعطیالتـی 

نیسـت. امنیتـی  نهادهـای 
آخرین دست آوردها

نظامیـان افغانسـتان در بخش هـای مختلـف مصـروف 
نبـرد بـا گروه هـای تروریسـت اند.

بربنیـاد تازه تریـن گزارش ها، قسـیم جنگل بـاغ، فرمانده 
پولیـس والیـت قنـدوز گفتـه اسـت، عملیـات هوایـی 
و زمینـی نیروهـای امنیتـی در ۲4 سـاعت گذشـته ۵۲ 

مخالـف مسـلح دولـت کشـته و زخمی شـده اند.
آقـای جنگل بـاغ بیـان داشـت کـه ایـن عملیات هـا در 
بخش هـای مختلـف این والیـت صورت گرفته اسـت، 
نیروهـای مشـترک امنیتی در حالت پیشـروی هسـتند و 

می تواننـد طالبـان را سـرکوب کنند.

فرمانـده امنیه والیت کندز تصریح کرده اسـت:"نظامیان 
کشـور توانسـته اند در ایـن مـدت سـاحات مختلفی که 
بـه چنـگ گـروه طالبـان بـوده اسـت، دوبـاره به دسـت 

بیاورند."
و  امـن  پولیـس  ششـم  لـوای  حال،فرمانـده  حیـن  در 
نظـم عامـه شـمال گفته اسـت کـه وضعیـت امنیتـی در 
ولسـوالی سـانچارک "نسـبتاً" بهتـر شـده اسـت و تا دو 
از  را  سـرپل  والیـت  سـانچارک  ولسـوالی  دیگـر  روز 

وجـود طالبـان پاکسـازی می کننـد.
جنـگ و درگیـری نظامـی هنگامـی در ایـن بخش هـا 
به ویـژه در ولسـوالی سـانچارک والیـت سـرپل شـدید 
گرفتـه کـه گـروه طالبـان از چندیـن بخـش بـاالی این 
ولسـوالی حملـه کـرده کـه در اثـر آن، به گفتـه مقامـات 
محلـی بیـش از یـک هـزار خانـواده منازل شـان را ترک 

کرده انـد.
مشـترک  به گونـة  امنیتـی  نیروهـای  آن  از  پـس 
عملیات هـای نظامـی را برای سـرکوب مخالفان مسـلح 
دولـت و گـروه طالبـان راه انـدازی کرده اند که براسـاس 
اطالعـات مقام هـای امنیتی، بیـش از ۲۵ نفـر از مخالفان 
مسـلح دولـت در نتیجـه ایـن عملیـات کشـته و زخمی 

. ند شد
افزایش تلفات نیروهای امنیتی

تلفـات  کـه  گفته انـد  ناتـو  مقام هـای  حـال،  عیـن  در 
نیروهـای امنیتی کشـور در اثـر حمالت طالبـان و دیگر 
گروه ها نسـبت به سـال گذشـته بیشـتر شده اسـت. اما با 
وجـود آن، ناتـو ایـن نیروها را در مسـیر مثبـت می بیند.

 ۲۰۱۵ سـال  در  کـه  زده انـد  تخمیـن  ناتـو  مقام هـای 
میالدی حدود ۵۰۰۰ سـرباز و پولیس افغانسـتان کشـته 

و ۱۵ هـزار تـن دیگـر زخمـی شـده بودنـد.
چارلـز کلیولند، سـخنگوی مأموریـت »حمایت قاطع« 
ناتـو در افغانسـتان گفـت که به نظر می رسـد شـمار این 

تلفـات در سـال روان میـالدی افزایش یابد.
او که در کابل مسـتقر اسـت، در یک کنفرانس ویدیویی 
بـه رسـانه ها گفـت: »آن چـه مـا می دانیـم این اسـت که 
میـزان تلفـات نیروهـای افغانسـتان در سـال روان باالتر 

است.«
تلفـات  شـمار  بـه  راجـع  "مـا  افـزود:  چارلـز  آقـای 
نیروهـای افغانسـتان نگرانیـم و تا جایی کـه می توانیم با 
افغانسـتان کار می کنیـم تا ایـن ارقام را کاهـش بدهیم."

تلفـات  شـمار  بـه  راجـع  ناتـو  مأموریـت  سـخنگوی 
نیروهـای امنیتـی کشـور در سـال جاری چیـزی نگفت، 
خبرگزاری هـا  بـه  آن  تعقیـب  بـه  کـه  ایمیلـی  در  امـا 
فرسـتاد، اعـالم کـرد کـه ایـن افزایش نسـبت بـه همین 

دورۀ زمانـی سـال گذشـته حـدود ۲۰ درصـد اسـت.

اولین خط آهن ترانسپورتی به هدف انتقال اقالم تجارتی در 
از مسیر  این خط قطار  افتتاح شد.  افغانستان و چین  مسیر 
قزاقستان و ازبکستان گذشته و به ریل بندر حیرتان در والیت 

بلخ وصل شده است.
راه آهن "سینو-افغان" که یک ریل ترانسپورتی ویژه میان دو 
کشور افغانستان و چین خوانده شده، ۲۵ آگست ۲۰۱۶ در 

شهر هایمن در ایالت جیانگسون چین افتتاح شد.
مراسم  در  که  چین  در  افغانستان  سفیر  موسی زی،  جانان 
با  در مصاحبه  داشت،  ویژه حضور  آهن  این خط  افتتاحیه 
رسانه ها گفت که قطارهایی که در این مسیر حرکت می کنند، 
قادر هستند در هر حرکت بیش از ۵۰ تن اقالم تجارتی را 
انتقال دهند: »فعال که این پروژه آغاز شده، این قطار ماهی 
دو بار در مسیر شهر هایمن و بندر مرزی حیرتان افغانستان 
حرکت می کند. هر سفر این قطار دو هفته در بر می گیرد و 
بیشتر  وقت  تقاضای  به  نظر  آینده  در  ظرفیتش  است  قرار 

شود«.
به گفته آقای موسی زی ظرفیت انتقال این خط آهن در حال 
حاضر برای حجم صادرات و واردات میان افغانستان و چین 
کافیست، اما دو شرکت چینی و افغانی که این خط آهن را 
ساخته اند، تعهد داده اند که در آینده با افزایش حجم تجارت 

میان دو کشور، ظرفیت خط آهن را باال ببرند.
خط آهن باربری

این خط آهن که اولین ریل مستقیم میان افغانستان و چین 
انتقال بار استفاده می  است، در حال حاضر فقط به مقصد 

شود و مسافران نمی توانند از آن برای سفر استفاده کنند.
حال  در  که  گفت  وله  دویچه  به  چین  در  افغانستان  سفیر 
میان  بار  دو  هفته  افغانستان  آریانای  هوایی  شرکت  حاضر 
نیازی به مسیر زمینی برای  افغانستان و چین پرواز دارد و 
مسافران وجود ندارد: »طبعاً در صورتی که در صدور ویزا 
میان افغانستان و چین افزایش به میان آید و نیازی باشد، ما 
نه تنها به این مورد فکر می کنیم، بلکه عماًل کارمان را آغاز 
می کنیم. اما در حال حاضر این یک خط آهن باربری است 

و اقالم تجاری دو کشور را انتقال می دهد«.

چین یکی از کشورهای منطقه در همسایگی افغانستان است 
که از اقتصادی قوی و رو به رشد برخوردار است و در قاره 
های مختلف سطح تجارتی باالیی با کشورهای زیادی دارد.

از آنجایی که چین یک کشور صنعتی و عضو مهم اتحادیه 
های صنعتی جهان است، به شدت به مواد اولیه نیاز دارد و 
به مواد معدنی افغانستان چشم دوخته است. این کشور قبل 
از این نیز برای استخراج معادن افغانستان با سرمایه گذاری 

های هنگفت اعالم آمادگی کرده است.
جانان موسی زی سفیر افغانستان در چین گفت که افتتاح این 
خط آهن می تواند سطح تجارت را میان دو کشور به صورت 
چشمگیری افزایش دهد و بر رشد اقتصادی افغانستان تاثیر 

بسزایی بگذارد.
کاالهای  انتقال  افزایش حجم  بر  که عالوه  کرد  اضافه  وی 
صادراتی افغانستان از قبیل میوه خشک، میوه تازه و زعفران 
به چین، در دیگر بخش های صادراتی نیز تاثیراتی خواهد 
داشت: »حاال می توانیم مرمر، روخام، الجورد و دیگر منابع 
طبیعی افغانستان را در پی امضای توافقنامه های دقیق به چین 
صادر کنیم. همچنان دیگر اقالم تولیدی و زراعتی افغانستان 
را می توانیم به چین بفرستیم؛ چون آنجا بازار خوبی دارند. 
این می تواند به دهقانان و تاجران افغان کمک بزرگی باشد«.
از سویی هم مقامات چین این خط آهن را در رشد روابط 
موثر  بسیار  همسایه  کشور  دو  میان  تجاری  و  اقتصادی 
خوانده اند. افغانستان و چین از گذشته های دور از طریق 
"راه ابریشم" روابط تجاری و اقتصادی داشته اند. افغانستان 
در  این کشور  مقامات  و  بود  منطقه  تجارتی  زمانی شاهراه 

تالش احیای این نقش مهم کشورشان می باشد.
آینده  در  است  قرار  افغانستان،  عامه  فواد  وزارت  گفته  به 
خطوط آهنی که از ایران و ترکمنستان به بندرهای تجارتی 
در مرز افغانستان وصل شده اند، از غرب در داخل خاک این 
کشور به بندر حیرتان در شمال وصل شده و همچنان به بنادر 

تجارتی در جنوب و شرق با پاکستان وصل شوند.

ــد  ــور افغانســتان می گوی ــن در ام ــژه پوتی ــده وی نماین
کشــورش در امــور افغانســتان، امریــکا را دور نــزده و 

مذاکــره ســری باطالبــان نداشــته اســت.
زمیــر کابلــوف، فرســتاده ویــژه رییــس جمهــور 
روســیه بــه کابــل، در خصــوص دورنمــای صلــح در 
افغانســتان و شــایعات موجــود در خصــوص روابــط 
ــرد. ــه ک ــا اینترفاکــس مصاحب ــان ب ــا طالب ــا ب روس ه

ــا  ــه روس ه ــد ک ــده بودن ــی ش ــراً مدع ــانه ها اخی رس
ــار زدن  ــا کن ــتان، ب ــح در افغانس ــاد صل ــرای ایج ب
ــره  ــه وارد مذاک ــورت یکجانب ــه ص ــا و ب امریکایی ه

ــده اند. ــان ش ــا طالب ب
کابلــوف ایــن گزارش هــا را تکذیــب کــرد و گفــت: 
»گزینــه ایــده آل روســیه بــرای ایجــاد صلــح و ثبــات 
در افغانســتان عبــارت اســت از گفت وگــوی مســتقیم 

طالبــان و حکومــت ایــن کشــور.«
ــد  ــه داد: »همــه می دانن ــه روس ادام دیپلمــات بلندپای
کــه طالبــان تاکنــون بــرای میانجی گــری بیــن خــود و 
دولــت افغانســتان، از هیچ کــس درخواســتی نداشــته؛ 

نــه از روســیه، نــه از امریــکا و نــه از چیــن.«
ــه حضــور  ــد داشــت ک ــن حــال تأکی ــا ای ــوف ب کابل
روســیه در هرگونــه تعامــل دیپلماتیــک بــرای صلــح 

در افغانســتان، ضــروری اســت.
نماینــده پوتیــن در امــور افغانســتان گفت: »اگر کســی 
بــرای صلــح افغانســتان بــا طرفیــن درگیــر و طالبــان 
مذاکــره کنــد ولــی روســیه را در دور میــز مذاکــرات 

نبینــد، در آینــده بــه خاطــر ایــن اقــدام خیلــی تأســف 
خواهــد خــورد.«

ریچــارد اولســون نماینــده ویــژه وزیــر خارجــه 
ــر  ــه دیگ ــت ۲ هفت ــتان بناس ــور افغانس ــکا در ام امری
)۷ ســپتمبر( بــرای تبــادل نظــرات در خصــوص نحوه 
ایجــاد آرامــش در افغانســتان، بــه مســکو رفتــه و در 
آنجــا پیشــنهادات جدیــد واشــنگتن در ایــن خصوص 

ــا ســران کرملیــن مطــرح کنــد. را ب
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ورزش

امریـکا بـر ضـرورت فرق نگذاشـتن میـان گروه هـای تروریسـتی در 
رویارویـی بـا آن هـا توسـط پاکسـتان تأکید کـرد و خواسـتار تضمین 

عـدم پنـاه دادن بـه ایـن گروه هـا در داخـل خـاک این کشـور شـد.
الیزابـت تـرودو، سـخنگوی وزارت خارجـة امریکا گفت: مـا نگرانی 
خـود را بابـت مقابلـة دولت پاکسـتان بـا گروه هـای تروریسـتی ابراز 
داشـته ایم. پاکسـتان نبایـد محـل امنـی بـرای گروه هـای تروریسـتی 
باشـد و بایـد بـا آن هـا مقابلـه کنـد؛ بـدون آن کـه میـان آن هـا تفاوت 

شـود. قایل 
او هم چنیـن بـه ایـن مسـأله اشـاره کـرد کـه راحیـل شـریف، رییـس 
ارتـش پاکسـتان بایـد تمامی اقدامات را بـرای مقابله با ایـن گروه های 
تروریسـتی در نظـر بگیـرد و میـان این گروه هـا تفاوت قایل نشـود تا 

آن هـا را از بیـن ببرد.
اخیـر  حملـة  بـه  هم چنیـن  امریـکا  خارجـة  وزارت  سـخنگوی 
تروریسـتی بـه دانشـگاه امریکایـی در کابـل افغانسـتان اشـاره کرد که 
در آن ده هـا تـن کشـته و زخمـی شـدند و گفـت: مـا در گذشـته نیـز 
خواسـتار همـکاری دولت هـای اسـالم آباد و کابـل بودیـم و حـاال نیز 
از دو کشـور می خواهیـم تـا بـا یک دیگر بـرای مقابله با تروریسـت ها 
همـکاری کننـد. ایـن دو کشـور بایـد هـم بـرای جلوگیـری از وقوع 
حمالت مشـابه و هم برای مقابله بیشـتر با خشـونت های تروریسـتی 

همکاری داشـته باشـند.
در جریـان حملـه شـبه نظامیان مسـلح به دانشـگاه امریکایـی کابل ۱۶ 

شدند. کشـته  تن 

میـان  مذاکـرات صلـح  تـا  کـرده  پیشـنهاد  رییس جمهـوری روسـیه 
اسـراییل و فلسـطین را بـا هـدف حل بحـران خاورمیانـه میزبانی کند.

بـا  پوتیـن رییس جمهـوری روسـیه  اخیـر والدیمیـر  دیـدار  پـی  در 
رجـب طیـب اردوغـان، همتای ترکیه یـی اش، رییس جمهوری روسـیه 
اعـالم کـرد کـه ایـن ایـده را نخسـتین بار بـا عبدالفتـاح اهلل سیسـی، 
نتانیاهـو،  بنیامیـن  بـا  و  گذاشـته  میـان  در  مصـر  رییس جمهـوری 
نخسـت وزیر اسـراییل نیـز در تماسـی تلفنـی بـه گفت وگـو پرداختـه 

. ست ا
سیسـی به رسـانه های خارجـی گفـت: رییس جمهوری روسـیه به من 
گفـت کـه از محمود عباس، رییس تشـکیالت خودگردان فلسـطین و 

نتانیاهـو بـرای دیدار در مسـکو دعوت به عمل آورده اسـت.
او ادامـه داد: مصـر از ایـن اقدامـات بـرای انجـام مذاکـرات در زمینـة 
حـل مناقشـات میـان اسـراییل و فلسـطین حمایـت می کنـد و دنبـال 
راهـکاری مثبـت و مثمـر ثمـر بـرای ایجـاد کشـوری فلسـطینی در 

همجـواری اسـراییل اسـت.
رییس جمهـوری مصـر هم چنیـن اعـالم کرد اگر اسـراییل و فلسـطین 
بـه همـراه جامعـة بین الملـل به دنبـال تمایل مشـترک هسـتند، باید به 

دنبـال ایجاد تغییر باشـند.

دفتـر بودجـة کنگـره در تازه تریـن گزارش خـود اعالم کرد کـه میزان 
بدهی هـای ایـن کشـور تا سـال ۲۰۲۶ میالدی بـه بیـش از ۲۸.۲ هزار 

میلیـارد دالر افزایـش خواهد یافت.
دفتـر بودجـة کنگـرۀ امریـکا اعـالم کـرد: میـزان بدهی هـای امریکا تا 
پایـان امسـال به بیـش از ۱۹.4 هزار میلیـارد دالر خواهد رسـید و این 
رقـم تـا سـال ۲۰۲۶ میـالدی از مـرز ۲۸.۲ هـزار میلیارد دالـر خواهد 

رسید.
دفتـر بودجـة کنگـرۀ امریـکا در ادامـه افـزود: دولـت فـدرال قـادر به 
کنترل کـردن هزینه هـا نیسـت و شـرایط در آینده نزدیـک بهتر نخواهد 
شـد. اجـرای برنامـة بهداشـت و سـالمت و سـایر برنامه هـای دولـت 
امریـکا موجـب خواهد شـد تـا هزینه های فـدرال با رشـد ۵ درصدی 

معـادل ۱۷۸ میلیـارد دالـری تا پایان امسـال شـود.
در ایـن مـدت میـزان درآمدهـای دولـت امریـکا تـا پایـان امسـال بـا 
یـک درصـد معادل ۲۶ میلیـارد دالر افزایش روبه رو می شـود. کسـری 
بودجـه دولـت امریکا نیز تا پایان سـال ۲۰۱۶ به بیـش از ۵۹۰ میلیارد 
دالـر خواهـد رسـید کـه ایـن رقم نسـبت به سـال قبـل با رشـد ۱۵۲ 

میلیـارد دالـری مواجه خواهد شـد.
کسـری بودجـه امریـکا تـا سـال ۲۰۲۶ میالدی نیـز به بیـش از ۱4۰۰ 

میلیـارد دالـر افزایش خواهـد یافت.
دفتـر بودجـه کنگـرۀ امریـکا در ادامه افزود: میـزان بدهی هـای امریکا 
تـا پایـان سـال ۲۰۱۶ میـالدی معـادل ۷۷ درصـد تولیـد ناخالـص 
داخلـی خواهـد بـود و ایـن رقـم تا سـه دهـة آینـده بیـش از دو برابر 

شـد. خواهد 

علی شیر شهیر
روز پنج شنبة هفتة گذشته، اولین بازی رقابت های لیگ برتر سال ۹۵ افغانستان روشن، 
در کابل برگزار شد. مقام های برگزار کنندۀ لیگ برتر افغانستان گفته اند که رقابت های 

لیگ برتر امسال با آماده گی خاص برگزار خواهد شد.
هاشم رسولی، مسوول مطبوعاتی و ارتباط عامة لیگ برتر افغانستان روشن، به خبرنامه 
گفت که  ما با شروع لیگ برتر ۹۵ افغانستان روشن، یک بار دیگر هیجان را به خانه های 

مردم افغانستان می آوریم. 
شروع این رقابت ها از بازی میان تیم های سپین غر بازان و سیمرغ البرز خواهد بود. به 
گفتة مقام های لیگ برتر افغانستان، این رقابت ها توسط رسانه های طلوع، لمر، رادیو 
آرمان، رادیو اراکوزیا، از طریق شبکه های کیبلی و هم چنان توسط سایت و شبکه های 

مجازی لیگ برتر افغانستان روشن، به گونة زنده پخش خواهد شد.
بازی   ۱۶ شامل  تورنمنت  هر  که  می گیرد  تیم صورت  بین هشت  در  مسابقات  این 
می شود. هر تورنمنت در دو گروپ   و بازی می کنند که هر گروه شامل چهار تیم 

است. تیم ها براساس یک قرعه کشی انتخاب به مصاف همدیگر می روند.
شرکت  مالی  حمایت  به  کابل  در   ۲۰۱۲ جوالی   ۹ در  روشن،  افغانستان  برتر  لیگ 
مخابراتی روشن و هم چنان به همکاری "موبی گروپ" ایجاد شد که تا کنون در طول 

چهار سال، چهار تورنمنت را در برگزار کرده است.
ایجاد باشگاها حرفه یی

لیگ برتر افغانستان روشن با "میدان سبز" به تمام نقاط افغانستان رفته و همة کسانی 
را که در فوتبال عالقه مند باشد، به این پروسه شامل می کند.  بعد از برگزاری مسابقات 
در نقاط مختلف، بهترین استعدادها را شناسایی و در تورنمنت اصلی که در ماه های 

سنبله و قوس هر سال در کابل برگزار می شود، جذب می کند.
این مسابقات در هشت زون افغانستان برگزار شده که در هر زون شامل شش والیت 
می باشد. در تورنمنت اصلی که در ماه  سنبله در کابل برگزار می شود، هشت تیم ایجاد 
تیم، کارشناسان  این هشت  بازی  بین  از  این وجود  با  با هم رقابت می کنند.  شده و 
ملی  تیم  برای  را  جدید  استعدادهای  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  و  فوتبال 

شناسایی و انتخاب می کند.
افغانستان روشن، این لیگ زمینة شده برای  به گفتة مقام های برگزارکنندۀ لیگ برتر 

شگوفایی و شناسایی استعدادهای درخشان رشتة ورزشی فوتبال افغانستان.
بنیاد  و  اساس  می خواهیم  ما  تورنمنت ها  این  برگزاری  "با  که  می گویند  مقام ها  این 

باشگاهای حرفة فوتبال را در افغانستان پایه گذاری کنیم."
هاشم رسولی، مسوول بخش مطبوعاتی این لیگ گفت: "انتظار داریم که در سال های 
آینده، به جای این هشت تیم، هشت باشگاه ورزشی داشته باشیم که بتوانند خودشان 
باشگاه های  سطح  در  و  کنند  انتخاب  بازیگر  خودشان  کنند،  مدیریت  را  بازی شان 

پیشرفته به شکل حرفه یی بازی کنند."
افغانستان عقابان  هشت تیمی که در این لیگ بازی می کنند، شامل تیم های از مرکز 
از شمال سیمرغ  از کابل شاهین آسمایی،  از شمال شرق  موج های آمو،  هندوکش، 
البرز، از جنوب شرق د اباسین ثپی،  از غرب طوفان هریرود از جنوب غرب د میوند 

اتالن و هم چنان از شرق تیم د سپین غر بازان می باشند.
افغانستان  افغانستان روشن، نقش سکتور خصوصی  برتر  لیگ  برگزارکنندۀ  مقام های 
را در برگزاری این لیگ پُر رنگ تعریف می کنند و می گویند که در صورت حمایت 
توسط  لیگ  این  پیش  این  از  نمی رسید.  این جا  به  افغانستان  برتر  لیگ  آن ها،  نکردن 
دیگر   "موبی گروپ" و رسانه های  "روشن" و هم چنان  شرکت خصوصی مخابراتی 
حمایت می شد و امسال شرکت "پامیر" و هم چنان شرکت نوشابه انرژی زای "پارتی" 

نیز به جمع حامیان مالی این لیگ پیوسته اند.
شوتی برای آیندۀ درخشان

لیگ برتر افغانستان روشن، مسابقاتی را میان نوجوانان تحت نام "شوتی برای آیندۀ 
درخشان" راه اندازی کرده است که افراد بین سنین ۱4-۱۶ سال، در آن شرکت می کنند. 
این لیگ در نظر دارد، کسانی که در این رقابت ها خوبتر بدرخشند، آنان را به در یک 
منطقه  کشور  های  از  یکی  فوتباِل  مکاتب  بهترین  از  یکی  در  فوتبال  آموزشی  دورۀ 
با معیار های جهانی تحت نظارت مربیان مشهور  بازی  فوتبال را  آنان نحوه  بفرستد. 

فوتبال آموزش می بینند.
اشخاصی که اعضای تیم ملی افغانستان هستند و یا برنده گان فصل قبل از این مسابقه 

هستند واجد شرایط برای این رقابت شمرده نمی شود.
این رقابت  شامل سه مرحله  است و افراد شرکت کننده باید بتوانند از هر مرحله را 

با موفقیت به پایان برسانند.
مرحلة اول آن  مقاله نویسی است که از تاریخ ۱۹آگست تا ۱۰ سپتمبر می باشد. افراد 
شرکت کننده می توانند که مقاله های شان را در مورد موضوعاتی که در سایت لیگ برتر 

افغانستان گذاشته شده است، آنالین بفرستند.
مرحلة دوم این رقابت ها سنجش مهارت های فوتبال شرکت کننده گان می باشد که از 

تاریخ ۱۷ ستپمبر تا  ۲۰سپتمبر  ادامه خواهد داشت.
با  که  دارد  والیت(  هر  از  دختر  یک  و  پسر  )یک  اشتراک کننده   ۶۸ دوره،  این  در 
عبور موفق از مرحلة اول شامل این مرحله می شود. زونی که از ۸ منطقه افغانستان 
نماینده گی کند، برای استقبال از شرکت کنند ه گان این رقابت ها در نظر گرفته می شود. 
با این وجود یک پسر و یک دختر از هر منطقه برای حضور در مرحلة نهایی انتخاب 

می شوند.
است  آنانی  میان  از  فوتبال  مهارت های  بهترین  شناختن  رقابت ها  این  سوم  مرحلة 
که زمان این مرحله از ۲۲ سپتمبر تا ۲۶ سپتامبر می باشد. در این این مرحله از ۶۸ 
اشتراک کنندۀ مرحله دوم، ۱۰ اشتراک کنندۀ برتر آن برای مرحلة سوم انتخاب می شوند.
این  برتر  بازیکن  اسامی دو  افغانستان روشن،  برتر  لیگ  برگزارکنندۀ  مقاماتی  به گفتة 
از طریق رسانه ها اعالن شده و جایزۀ در جریان مسابقات  رقابت ها به صورت زنده 

نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر افغانستان روشن به آنان اعطا خواهد شد.
لیگ برتر افغانستان روشن، متعلق به فدراسیون فوتبال افغانستان می باشد. فدراسیون 
فوتبال افغانستان )AFF( یک ارگان ورزشی در افغانستان است که از طرف فدراسیون 

جهانی فوتبال در سال ۱۹4۸ پذیرفته شده است.
از  فوتبال  زمینة  را در  فعالیت های خود  نهاد غیردولتی است که  فدراسیون یک  این 
سال ۱۹۹۲ در افغانستان شروع کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان انواع مسابقات 
)فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، فوتبال گل کوچک، فوتبال خیابانی و غیره( را در 
قهرمانی و صنف های  لیگ و مسابقات  توسط مسابقات مختلف،  افغانستان  سرتاسر 

آموزشی سازماندهی می کنند.

واشنگتن:
پاکستان میان تروریست ها تفاوت 

قایل نشود

پیشنهاد پوتین برای میزبانی 
مذاکرات صلح فلسطین و اسراییل

بدهی امریکا تا ۱۰ سال آینده به بیش 

از 2۸ هزار میلیارد دالر می رسد

لیگ برتر؛
فرصتی برای رشد فوتبال افغانستان

عبداالحد  هادف

پاســخ مناســب بــه حملــة وحشــیانة تروریســتان طالــب 
بــاالی دانشــگاه امریکایــی در کابــل، ایــن اســت که این 
دانشــگاه بیــش از پیــش فعــال شــود و اقبــال محصلیــن 
و دانشــجویان بــه ایــن نهــاد علمــی مهــم در کشــور افزایــش یابــد. 
ــه مراکــز تعلیمــی  ــان در اقدامــات تروریستی شــان علی تــرس از طالب
و تحصیلــی می توانــد موفقیــت کالن بــرای آن هــا در ســرکوب علــم 

و دانــش در کشــور بــه حســاب آیــد.
ــک  ــی و اکادیمی ــز علم ــن مراک ــی از بهتری ــی یک ــگاه امریکای دانش
ــل  ــه نس ــده اش ب ــات ارزن ــر خدم ــه به خاط ــت ک ــتان اس در افغانس
امــروز و فــردا، مــورد خشــم و حســد حشــرات دینــی و گروه هــای 
ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق تروریســتی ضــد روشــنایی و آگاهــی و ترق
هــر کنــش تروریســتان در برابــر ایــن نــوع مراکــز بایــد بــا واکنــش 
معکــوس از نــوع اقبــال و اصــرار بــرای فزونــی فعالیــت و خدمــات 
ــن  ــی در ای ــای امنیت ــه واکنش ه ــا ب ــود. اکتف ــه ش ــز مواج ــن مراک ای
راســتا کافــی نیســت و تروریســتان را ســرخورده نخواهــد ســاخت.

مهدی ثاقب

عیســی خــان لغمانــی را بــا همــان اصطــالح معروفــش  
ــرای نجــات  ــاد دارم، او ب ــه ی ــوز ب ــو  هن ــه ک ــق چپ ت
جــان وکالی پارلمــان افغانســتان مــدال گرفــت، جایــزه 
گرفــت، و تاجــران برایــش پــول دادنــد، رییس جمهــور او را نــوازش 
کــرد، وکالی پارلمــان معــاش ماهانــة خــود را بــه او دادنــد، رهبــری 
قدرت منــد برایــش خانــه داد و رهبــری دیگــر موتــر آخریــن مــادل 
ســال را اهــدا کــرد و قدرت منــدان دیگــر بــرای رقابت هــای 
همیشه گی شــان بــه هــزاران دالــر نثــار تــن و پیکــر الغــر و نحیفــش 
ــه مصاحبــه  ــد. عیســی خــان لغمــان مشــهور شــد، رســانه ها  ب کردن
ــر و  ــان پی ــوی  او ورد زب ــه ک ــق چپ ــالح ت ــد، اصط ــا او پرداختن ب
ــی انســانی  ــر اهدای ــا موت ــن ســرزمین شــد، او ب جــوان و کــودک ای
را کشــت، بخشــیده شــد و از زنــدان بــا ُگل و کیــک و کلوچــه رهــا 

شــد و باالخــره بــه آلمــان رســید.
در جــای دیگــر، اکبــر اندرابــی؛ قوماندانــی کــه هیچ کــس او را 
ــالت  ــیاری از حم ــته در بس ــال گذش ــت س ــناخت او در هش نمی ش
ــای  ــرد و در عملیات ه ــپر ک ــینه س ــمن س ــل دش ــاک در مقاب خطرن
گوناگــون و در نابــودی تروریســت ها در هوتــل انترکانتیننتــال، 
ــه،  ــل، وزارت عدلی ــی کاب ــدان هوای ــک، می ــل بان ــرینا، کاب ــل س هوت
عبدالحــق و  انتخابــات، چهارراهــی  بانــک، کمیســیون  پشــتنی 
ــی او  ــا هیچ گاه ــت و... ام ــی داش ــش اساس ــر نق ــه دیگ ــا  حمل ده ه
ــه نشــد،  ــر گردنــش آویخت ــدال ب ــزه نگرفــت، م مشــهور نشــد، جای
ــچ  ــداد و هی ــر ن ــر و دال ــه و موت ــری خان ــا وزی ــری ی ــش رهب برای
رســانه یی بــا او بــرای تمــام جان فشــانی هایش مصاحبــه نکــرد. 
ــی جــان بســیاری از محصــالن دانشــگاه امریکایــی را از  ــر اندراب اکب
چنــگال تروریســتان نجــات داد، او چشــم در چشــم دشــمن جنگیــد 
و تــا آخریــن قطــرۀ خونــش از مبــارزه دســت نکشــید. قومانــدان بــا 
ــن نگاهــش نجــات  ــاد، آخری ــش ایســتاده افت ــر بدن ــه ب بیســت گلول
فرزنــدان ایــن ســرزمین از دســت هیوالهــای ضــد دانایــی بــود، بــرای 

ــاخت. ــد س ــتان را خواهن ــدۀ افغانس ــه آین نجــات نســلی ک
ــود، نــه گالیه یــی داشــت و  او یــک ســرباز واقعــی ایــن ســرزمین ب
نــه توقعــی، تمــام زنده گــی اش نجــات جــان هموطنانــش را تشــکیل 
ــت  ــه او می دانس ــی ک ــر، دنیای ــای دیگ ــه دنی ــت ب ــود، او رف داده ب
ــات  ــاداش تمــام خدم ــی آن جــا خواهــد رفــت و از خدایــش پ زمان

ــه اش را خواهــد گرفــت. صادقان

سيدظفر  هاشمی

سپاهی های گم نام را فراموش نکنیم
از آغــاز حملــه بــر دانشــگاه امریکایــی تــا اکنــون همــة 
ــالش  ــکان، ت ــتان و نزدی ــری از دوس ــه خبرگی ــا ب م
ــغول ایم.  ــمی مش ــای رس ــوی کاره ــدگان در پهل ــه گیرمان ــک ب کم
امــا هــر لحظــه و هــر دقیقــه بــه فکــر آنانــی مــی روم کــه از برکــت 
شــهامت، دلیــری، باورمنــدی و حتــا بــا ریختــن خــون و دادن 

ــم. ــده ماندی ــروز زن ــان، ام جان ش
امشــب، نیروهــای مــا بــا حوصله منــدی، بی باکــی، عشــق و قهرمانــی 
به گونــة ســپر فــوالدی در مقابــل ایــن خبیث هــای منفــور تــا صبــح 
ــد،  ــت بلن ــوی و قام ــان ق ــاک، ایم ــب پ ــا قل ــدند و ب ــتاده ش ایس
سینه های شــان را مقابــل گلوله هــای داغ قــرار دادنــد تــا اوالد و 

ــد. ــده بمان ــدۀ ایــن کشــور زن آین
ــان را  ــون و جان ش ــرزمین خ ــن س ــای ای ــه، بهترین ه ــک جمل در ی
ــد. ــار کردن ــار ایث ــن دی ــای ای ــی بهترین ه ــات زنده گ ــر نج به خاط

امــا امــروز زنده گــی شــماری بــرای همیــش رقــم خــورد، یکــی در 
ماتــم از دســت دادن جگرگوشــه اش نشســته، دیگــری بــرای نجــات و 
صحت یابــی دوســت و یــا عضــو خانــواده اش، این طــرف و آن طــرف 
مــی دود، ولــی جــا دارد از صــدق دل از رادمــردی و دلیــری ســربازان 
مــا ســپاس گزاری کنیــم و در وقــت مناســب و بــه حــد تــوان خــود، 
بــه بازمانده هــای شــهید اکبــر اندرابــی، شــهید فضــل خالــق لغمانــی 
و هشــت زخمــی از ایــن نیروهــا در حملــة شــب گذشــته نیــز کمــک 

. کنیم

فيـسبـوک نـــامــه
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◄◄◄محمداكرام اندیشمند 
چند نکته در مورد اعزاز و خاک سپاری امیرحبیب اهلل کلکانی، 

قابل تذکر و توجه است:
این  برای  کلکانی  امیرحبیب اهلل  اعزاز  و  خاک سپاری  الف: 
نیست که او بر ضِد شاه امان اهلل خان و اصالحاِت او جنگید 
و او را از سلطنت خلع کرد. قبل از حبیب اهلل کلکانی، طبل 
دشمنی با امان اهلل خان و برنامه های او، از میان قبایل جنوبی 
و مشرقی و سران این قبایل و همچنان خانوادۀ مجددی و 
و شمشیر  درآمد  به صدا  کابل  در  دینی  عالماِن  از  شماری 

بغاوت علیه شاه امان اهلل را آن ها از نیام بیرون کشیدند: 
میالدی   ۱۹۲4 سال  اوایل  در  مسلحانه  شورش  اولین  ۱ـ 
سپس  پیوست،  وقوع  به  منگل  قبایل  سوی   از  جنوب  در 
قبایل دیگر چون  احمدزایی، جاجی و سلیمان خیل نیز سر 
به شورش برداشتند. این شورش تا شروع سال بعدی دوام 
یافت. امان اهلل خان، شورشیان را پس از جنگ هایی که دامنة 
آن تا غزنی و لوگر کشانیده شد، درهم شکست و با دستگیری 
بغاوت را فرو  این  از آن ها در می ۱۹۲۵،  تعدادی  اعدام  و 
نشاند. امان اهلل خان دالیل  اعدام  شورشیان را در سخنانی 
که خطاب به آن ها ایراد کرد، برشمرد و خطاب به محکومین 

گفت:
شما افغان های اصیل هستید. مرا ببخشید اگر به خشونت و 
شدت با شما اتباع افغانستان و فرزندان خود پیش آمد می کنم. 
مگر شما بعد از این اوالد من نیستید؛ زیرا که شما، برعلیه من، 
بغاوت کردید. شما، بر اعمال مخلصانة من، انگشت اعتراض 

گذاشتید. آن ها از این قرارند: 
من، مکاتب تأسیس کردم. آیا شما فکر می کنید که این مکاتب 
را برای خود باز کرده ام؟ من آن ها را محض برای اطفال شما 
گشوده ام. شما خواستید که مکاتب جدیدالتأسیس دختران را 
بسته کنم، چنان کردم. اکنون علمای تمام  دنیا به من نوشته اند 

که مکاتب برای دختران یک امِر حیاتی و  ضروری است.
من پروژۀ آبیاری را روی دست گرفته ام. این کار را هم برای 
خود نکرده ام بلکه برای شما و فرزندان  شما کرده ام. شما 
بر من، حکم قادیانی کردید، من قادیانی نیستم. شما گفتید 
که قوانین جدید من، مخالف قرآن کریم  است. من از شما 
خواهش کردم تا نزد من بیایید و در این موضوع با هم بحث 
نیامدید. در عوض دنبال شخص  و مذاکره کنیم، مگر شما 
شما   رفتید.  عبدالکریم  چون  دهشت افگن   و  ماجراجوی 
برعلیه من برخاستید و بغی کردید. شما باعث قتل یک تعداد  
زیاد عساکر و اوالد من  شده اید، بنا بر آن نمی توانم  شما را 

عفو  کنم. پس شما  باید کشته شوید. 

۲ـ دومین شورش علیه شاه امان اهلل و اصالحات وی از سال 
۱۹۲۷ آغاز یافت. پس از سفر اروپایی شاه در ۱۹۲۸ و پس از 
تدویر لویه جرگة پغمان، محمدصادق مجددی و برادرزاده اش 
محمدمعصوم مجددی با جمعی از مالهای همفکِر خویش 
برای ایجاد شورش علیه شاه به جنوب رفتند. هرچند آن ها 
در این  شورش ناکام ماندند و تعدادی از شورشگران زندانی 

و اعدام شدند. 
 ۳ـ سومین شورش در مشرقی از میان قبیلة شینوار برخاست. 
و  شینواری  علم خان  محمد  مشرقی  شورشیان  سردستة 
محمد افضل خان بودند که به شهر جالل آباد حمله کردند 
و قنسلگری بریتانیا و قصر سراج العمارت را به آتش کشیدند.
4ـ چهارمین شورش که در واقع ادامة شورش مشرقی بود، 
امان اهلل  شاه  علیه  را  شورش  این  که  یافت  آغاز  تگاب  در 
لقب  از سوی شاه  قباًل  که  تگاب  او، آخندزادۀ  و حکومت 

"فخرالمشایخ" را گرفته بود، رهبری می کرد. 
۵ـ پنجمین شورش علیه شاه و در امتداد شورش تگاب به 

کوهستان و کوهدامن تعمیم یافت و رهبری این شورش ها به 
دست حبیب اهلل کلکانی افتید.  این در حالی بود که حبیب اهلل 
کلکانی در شورش های نخست، از سربازان قطعة نمونه در 
سلطنت   پایه های  تحکیم  برای  و  بود  خان  امان اهلل  سلطنت 
دولت امان اهلل خان می جنگید. اما سپس بر اثر اشتباهات شاه 
امان اهلل و اطرافیانش که در کتاب عیاری از خراسان اثر استاد 
خلیل اهلل خلیلی نیز توضیح شده است، حبیب اهلل کلکانی بر 
ضد سلطنت وی دست به شورش زد. او که در شمال پایتخت 
و از تمام  قبایل و دسته های شورشی دیگر به پایتخت نزدیک 
بود، با استفاده از اوضاع بی ثبات در کشور به پایتخت حمله 
مهمان خانه،  باغ  در   ۱۹۲۹ جنوری  پانزدهم  روز  به  و  کرد 
هواداران و لشکریانش او را به عنوان امیر حبیب اهلل خادم دین 

رسواهلل پادشاه اعالن کردند. 
ب: خاک سپاری و اعزاز امیرحبیب اهلل کلکانی در جهت تأیید 
و همنوایی با خیانت، بغاوت، دزدی و قطاع الطریقی نیست 
از  تاریخ دروغین و تحریف شدۀ رسمی و سرکاری  که در 

او چنین تصویری ارایه می شود. زیرا امیر حبیب اهلل کلکانی 
در پای هیچ سندی که حکایت از خیانت ملی داشته باشد، 
امضا نکرده است. او نه امضاکنندۀ معاهدۀ الهور با انگلیس 
و رنجیت سینگ است، نه امضاکنندۀ معاهدۀ گندمک، نه از 
دیورند و... و نه شاهد و سندی در مورد غدر و عهدشکنی اش 

وجود دارد.
انگلیس ها  دست نشاندۀ  هرگز  و  هیچگاه  کلکانی  حبیب اهلل 
با  نبود.  منطقه  در  رقیب  استعماری  قدرت  دو  روس ها  و 
و  زدوبند  استعماری  دستگاه  دو  این  مأمورین  از  هیچ یک 
تعهدی نداشت. برخالف این تبیلغ دروغین و تهمِت سخیف 
سلطنت  می دانند،  انگلیس ها  دست نشاندۀ  را  او  شماری  که 
او با کمک نظامی ـ مالی انگلیس ها به نادرخان و برادرانش 
از  آدمک،  لودیک  پروفیسور  را  مورد  این  شد.  داده  سقوط 
کتاب   خود  اثر  در  امریکایی،  افغانستان شناس  پژوهش گران 
روابط خارجی افغانستان در نیمة اول قرن بیست  به خوبی 

توضیح می دهد.
ج: خاک سپاری و اعزاز امیرحبیب اهلل کلکانی، حرمت نهادن 
قربانی  که  است  مظلومیتی  و  مظلومان  به  گذاشتن  و عزت 
تحقیر،  عهدشکنی،  برابر  در  واکنشی  شده اند.  بیداد  و  غدر 
تبعیض، بیداد، تمامیت خواهی و نابرابری های فزایندۀ سیاسی، 
و  صداقت  احیای  و  عدالت  تکریم  اقتصادی...،  اجتماعی، 

پاک دلی است که با تیغ دروغ و نیرنگ بریده شده اند. 
این نکته را نباید فراموش کرد که تنها امیر حبیب اهلل کلکانی 
قربانی عهدشکنی و تزویر آن سوگندخواران و عهدشکنانی 
نشد که قرآن را برای او، دام تزویر و حلقة دار ساختند، بلکه 
شاه امان اهلل نیز یکی از قربانیان این دروغ گویان و عهدشکنان 
تاریخ بود. این همه نزاع خونین و عهدشکنی را برای اعادۀ 
و  حیله ها  وقتی  اما  می کردند،  عنوان  خان  امان اهلل  سلطنت 
خدعه ها کارگر شد و زمینه برای سلطنت امان اهلل خان اعاده 
گردید، همان تیغ غدر و خیانت گلوی شاه امان اهلل خان را 
از یاران دولتش چون محمد ولی خان  نیز گرفت و برخی 

دروازی را به قتلگاه برد. 
خاک سپاری و اعزاز امیر حبیب اهلل کلکانی، اصالح و تصحیِح 
افغانستان است.  تاریِخ سرکاری و رسمی  تحریف و دروغ 
این خاک سپاری هیچ چیزی را خدشه دار نمی کند؛ نه وحدت 
ملی را، نه عدالت را و نه امنیت و ثبات را. و برعکس، این 
خاک سپاری، بر روی بی عدالتی و بی انصافی، بر روی غدر و 
نفاق ملی، بر روی آن همه بیداد، غارت گری و ُکشتاری که در 

جغرافیای مشخصی سال ها ادامه یافت، خاک می پاشد. 

چرا اعزاز و خاک سپاری امیر حبیب اهلل کلکانی؟

امیدواریم روزنامۀ ماندگار، این نامه را به دست نشر بسپارد:
شاید هیچ انسان عاقلی فکرش را هم نکند که مترجمین 
و  ناتو  نظامیان  دوشادوش  زیادی  سال های  که  افغانی 
به خصوص ارتش ایتالیا در در میدان های نبرد بر علیه 
نامن کشور  دشمنان قسم خورده وطن  و در والیات 
همه روزه با مرگ دست و پنجه نرم می کردند، امروز 

در شهرهای مختلف ایتالیا سرگردان هستند.    
به  را  آنها  آوردند  ایتالیا  به  را  مترجمین  که  همین   
کاریتاس  نام  به  که  مددرسان  و  خیریه  سازمان های 
معرفی  بی سرپناه ها(  برای  کلیسا  خانه های  )مهمان 

توافق  یک  اساس  بر  ایتالیا  دفاع  وزارت  کرده اند. 
کشور  این  داخله  وزارت  به  را  افغانی  مترجمین  همه 
سپرده و وزارت داخله ایتالیا همه آنها را شامل برنامة 
حمایتی تحت نام )اسپراز( قرار داده است. برنامه اسپرا 
این کشور  وارد  قانونی  غیر  به شکل  که  را  مهاجرینی 
برنامه  همین  و  می دهد  قرار  پوشش  تحت  می شوند 
دو  همین  می شود.  تطبیق  ارچی  و  کاریتاس  توسط  
سازمان متذکره مترجمین  را به شهرها و ولسوالی ها در 

جنوب و شمال ایتالیا جاه و مسکن داده اند.
برنامه اسپرار  باورند که  این  به  افغانی   همه مترجمین 

پاسخگوی  و  بوده  برایشان   موثر  غیر  برنامه  یک 
یافته  تحصیل  قشر  مترجمن  نیست.  نیازمندی های شان 
اند ولی متاسفانه از صبح تا شام در بازارها  دنبال کار 
از  هم  ایتالیایی ها  خود  کارهایی که  حتی  و  می گردند 
و  نیست  میسر  شان  برای  می زنند،  باز  سر  آنها  انجام 
هیچ نهاد اجتماعی بحز کاریتاس و آرچی برای حمایت 
آنها وفامیل های شان وجود ندارد. وزارت دفاع ایتالیا 
یورو  هفته ۳۰  فامیلش  هرفرد  و  مترجم  فرد  هر  برای 
مبلغ  روزانه   و  است  گرفته  نظر  در  غذا   خرچ  پول 
دو الی دو و نیم یورو پول جیب خرچی برایشان داده 
می شود و این در حالی ست که یک پیزا ۱۰ یورو و یک 
گیالس قهوه ۱ یورو قیمت دارد و مترجمین حتی ماه ها 
گیالس  یک  نوشیدن  برای  خانه ها  قهوه  به  نمی توانند 

قهوه بروند.
ایتالیا جان خود  ارتش  با  به خاطر کارکردن  مترجمین 
ده ها  و  ساختند  مواجه  خطر  به  را  خود  فامیل های  و 
تن شان به مرگ تهدید شدند و نظر به همین مشکالت 
مجبور بودند وطن شان را ترک کنند تا این که در یک 
فضای آرام مثل دیگر افراد جامعه زندگی عادی داشته 
باشند، ولی متاسفانه همه رویاهای آنها با خاک یکسان 

شده است.
باقی مانده  اعضای  پیوستن  دیگرمسأله   مشکل 

خانواده های شان است که از افغانستان بیایند، اما کسی 
و یا مرجعی نیست که در مورد پاسخی بدهد.  مسأله 
شده  مترجمین  شدید  نگرانی  باعث  که  هم  دیگری 
مطابق  که  آنهاست  تابعیت  یا  شهروندی  درخواست 
درخواست  میتوانند  اقامت   سال   ۵ از  بعد  قانون  به 
از  یکی  مسکن  داشتن  حالیکه  در  کنند  شهروندی 
هیچ  شاید  و  است  شهروندی  شرایط  دشوارترین 
مترجمی نتواند با چنین شرایطی بدون حمایت دولت 

سند شهروندی یا تابعیت خود را اخذ نماید.  
این مشکالت و دشواری های اقتصادی باعث گردیده 
است که بسیاری از مترجمین افغان یا دچار سرخورده 
برای  ایتالیا  به فکر ترک  گی های روانی شده و حتی 
برگشت به وطن و یا هم رفتن به کشور دیگری شوند 
که هر دو حالت در شرایط کنونی درست به نظر نمی 

رسد. 
 عمده ترین تقاضای ما از دولت ایتالیا این است تا آنان 

به موارد زیر توجه کنند. 
را  ما  های  ما خانواده  باقیمانده  اعضای  پیوستن   : اول 

تسریع نماید.
ما  و  است  مفید  غیر  برنامه  یک  اسپراز  برنامه   : دوم 

خواهان رسیدگی به این موضوع هستیم.
سوم:  داشتن یک وظیفه در موسسات دولتی و یا هم 

موسسات خصوصی 
تابعیت  یا  پروسه شهروندی  بخشیدن  تسریع   چهارم: 

ترجمان های افغان در ایتالیا. 
از طرف ترجمان های افغانی نظامیان ایتالوی

 نامة مترجمان افغانی نظامیان ایتالیایی
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