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چرا 
افغانستان 

عراق نیست؟

در  افغانستان  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
کنفرانس خبری در مورد وضعیت کندز، گفت که 
پاکستان نباید تروریست ها را با عنوان خوب یا بد 
از یکدیگر تفکیک کند بلکه باید برخورد یکسانی 

نسبت به این مشکل داشته باشد.
بررسی  خبری  نشست  در  هاشمی  ظفر  سید 
ابعاد  باید  کرد:  اعالم  کندز،  والیت  وضعیت 
مورد  بیشتر  افغانستان  در  تروریسم  منطقه یی 

بررسی و تحقیق قرار گیرد.
وی گفت: جنگ افغانستان تنها یک بحران داخلی 
مختلفی  کشورهای  از  تروریست ها  زیرا  نیست، 

در داخل این کشور حضور دارند.
حکومت  اقدامات  بر  مبنی  پرسشی  به  هاشمی 

این کشور  افزایش شبه نظامی در  افغانستان برای 
هیچ  رییس جمهور،  سخنان  براساس  داد:  پاسخ 
شبه نظامی  گسترش  یا  و  ایجاد  برای  سیاستی 

توسط دولت افغانستان وجود ندارد.
وی با اشاره به آغاز...               ادامه صفحه 6
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هر چیز را پیش از وقوع، دیدن و عاقبت اندیش شدن، 
کار خوبي است؛ اما براي مشكالت احتمالي آینده، از امروز 

اندوهگین شدن، شایسته نیست.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

به  اشاره  با  سرخ  صلیب  بین المللی  رییس  کمیته 
جهانی  جامعه  که  گفت  افغانستان  نامعلوم  آیندۀ 
همکاری  بحران  از  کشور  این  مردم  خروج  برای 

کند.
جان نیکوالس رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ 
اعالم کرد: در حال...                 ادامه صفحه 6

پس از ناتوانی کشورهای عضو پروژه خط لوله گاز تاپی، وزارت 
از  لوله  خط  این  ساخت  جدید  زمان  افغانستان  نفت  و  معادن 

ترکمنستان به هند را اعالم کرد.
وزارت معدن و نفت افغانستان مدت زمان تازه یی را برای اجرای 
پروژه تاپی اعالم کرده است که بر حسب آن خط لوله گاز طبیعی 

از ترکمنستان به هند ایجاد شود.
کار  گفت:  نفت  و  معادن  وزارت  سخنگوی  نوری  الدین  محی 

ساخت خط لوله گاز تاپی دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
انتظار می رود که این پروژه با متصل کردن چهار کشور همکار، 

امنیت منطقه ای را برقرار و هزاران شغل ایجاد کند.
تعیین زمان های اجرای پروژه تاپی...                ادامه صفحه 6

وزیر صحت عامه می گوید که در نظر دارند 
تا یک مرکز کنترل کیفیت دارو در بنادر ایجاد 
آسانی  به  گمرکات  از  داروها  انتقال  تا  کنند 

صورت گیرد.
روز  عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: وزارت 
صحت عامه در نظر دارد تا یک مرکز کنترل 
کیفیت در کابل و در بنادر افغانستان ایجاد کند 
تا داروهایی که وارد کشور می شود؛ از لحاظ 

کیفی بررسی شود.
وی افزود: داروهایی که در گمرکات نگهداری 

می شود، شرایط آن غیرمعیاری بوده و تا روند انتقال 
حدود  می شود،  مراحل  طی  کشور  داخل  در  آن 

دو یا سه ماه را در بر می گیرد و داروها هر چه با 
کیفیت باال هم وارد شود، روی کیفیت آن تاثر منفی 
می گذارد و تا این داروها به مریض می رسد، از زمان 

استفاده آن می گذرد.
آقای فیروز گفت: »با در نظرداشت این مشکل، ما 
می خواهیم مرکز کنترل کیفیت در بنادر ایجاد شود 
به  می کنند  وارد  را  داروها  که  کسانی  کار  تا 
تخلیه  زود  محموله  و  شده  انجام  سرعت 
سال  چند  طی  صحت  وزارت  زیرا  گردد؛ 
بی کیفیت  داروهای  جدی  نظارت  با  گذشته، 
را حریق کرده؛ اما این روند راه حل نیست و 
در هر ماه، چندین تُن داروی بی کیفیت حریق 

می ود؛ ولی مشکالت حل نمی شود«.
 ۲۰۰ که  می گوید  کشور  عامه  صحت  وزیر 
شرکت وظیفه واردات دارو را در کشور دارد 
آنها شرایط سخت و جدی در نظر  برای  که 
گرفته شده تا داروی با کیفیت به کشور وارد 

کنند.
به  از سخنان خود  فیروز در بخشی  آقای  همچنین 
حوادث اخیر والیت...                 ادامه صفحه 6

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ:

وضعیت افغانستان وخیم
 و آینده این کشور مبهم است 

توافق نخستین کابل و تاشکند 

برای آغاز پروژۀ تاپی

معاون سخنگوی ریاست جمهوری:

پاکستان تروریسم را به خوب و بد تقسیم نکند
رییس جمهور، افغانستان را به قطب ترانزیت منطقه تبدیل می کند
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در برگ ها

آیا دموکراسی 
غیر قابِل دفاع 

است؟

وزیر صحت عامه:

مرکز کنترل دارو در گمرک ها ایجاد می شود

صفحه 6

باراک اوباما:

تنها راه خروج ما
دست یابی به راه حل سیاسی است



ACKU چه چیزهایی در منطقه اتفاق می افتد که موجب
هراس و نگرانی روسیه شده است؟ 

در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
نشست کشورهای مشترک المنافع در قزاقستان، 
داعش را خطری جدی برای منطقه عنوان کرد 
دولت  با  که  تروریستانی  هدف  که  گفت  و 
افغانستان در جنگ اند، راه یافتن به آسیای میانه 
است که به صورِت سنتی حیات خلوِت روسیه 

خوانده می شود. 
روسیه بر سِر نحوۀ مبارزه با داعش، اختالف های 
جدی با امریکا دارد و این موضوع سبب شده 
است که این دو کشور یک بارِ دیگر به ادبیات 

جنِگ سرد علیه یکدیگر پناه ببرند. 
ملل  سازمان  اجالس  هفتادمین  در  پوتین 
برگزار  نیویارک  در  پیش  چندی  که  متحد 
کرد.  انتقاد  امریکا  از  علنی  به صورت  شد، 
را  سوریه  رژیم  با  همکاری  دلیل  پوتین  آقای 
مبارزه با داعش خواند و گفت که پیش از وقت 
روسیه  هوایی  حمالت  دربارۀ  که  بود  خواهد 
قضاوت صورت  سوریه  در  داعش  مواضع  به 
این سخنان در پاسخ به گفته های  گیرد. ظاهراً 
باراک اوباما رییس جمهوری امریکا بیان شد که 
لحظاتی پیش از آن، در همین اجالس سازمان 
اسد  بشار  رژیم  از  به حمایت  را  روسیه  ملل، 

متهم کرد.
مسایل  سِر  بر  امریکا  و  روسیه  اختالف های 
می شود  بیشتر  روز  هر  منطقه یی  و  بین المللی 
میان  نرم  تقابِل  یک  آستانۀ  در  جهان  گویا  و 
همین  در  می گیرد.  قرار  بزرگ  قدرت های 
حال، پای افغانستان نیز مثل همیشه به قضایای 
امریکا  و  روسیه  سیاست های  به  و  بین المللی 
دیدگاه  دو  با  کشور  دو  این  و  شده  کشانده 
با  را  خود  رابطۀ  که  می کنند  تالش  متفاوت 

دولت افغانستان حفظ کنند. 
افغانستان  در  امریکا  اندازۀ  به  روسیه  هرچند 
جای پا ندارد، ولی بدون شک یکی از بازیگران 
روسیه  می باشد.  منطقه  در  توجه  قابل  و  مهم 
سال ها پیش اعالم کرده بود که اگر امریکا در 
منطقه فراتر از مبارزه با تروریسم بیندیشد، در 
آن صورت روسیه بی تفاوت نخواهد بود. این 
نگرانی حاال ابعاد تازه گرفته و به دغدغۀ روسیه 

تبدیل شده است. 

مواد  قاچاق  به  نسبت  روسیه  حال،  همین  در 
مخدر به آن کشور از طریق افغانستان نیز نگران 
پدیدۀ  با  افغانستان  در  غربی ها  مبارزۀ  و  است 
مواد مخدر را چندان واقعی و عینی نمی داند. 

بیشتری  و  تازه تر  نگرانی های  روسیه  اما  حاال 
از  داعش  نفوذ  نگران  روسیه  است.  یافته 
میانه  آسیای  کشورهای  به  افغانستان  قلمرو 
است. ظاهراً جنگ به عقب برگشته و جایگاه 
بازیگران قدری تغییر کرده است. درست پانزده 
سال پیش وقتی امریکا با خطر تروریسم روبه رو 
شد، اعالم کرد که در این مبارزه یا کشورها در 
یا در مقابل  ایستاد و  کنار تروریستان خواهند 
همین  با  تروریسم  ضد  جهانِی  ایتالف  آن ها. 
به امروز  تا  امریکا عماًل  شعار شکل گرفت و 
رهبری آن را انجام می دهد. ولی اکنون پانزده 
سال پس از آن روزها، جهان با پدیدۀ تازه یی 
روبه رو شده که گویا رهبری آن را می خواهد 

روسیه به عهده بگیرد.
داعش یا دولت اسالمی که به صورت سرطانی 
به  را  خود  حاال  کرد،  رشد  خاورمیانه  در 
مرزهای کشورهای آسیای میانه رسانده است. 
آسیای  کشورهای  وضعیت  به  نسبت  روسیه 
میانه، به دلیل رابطه و نزدیکی با این کشورها، 
همواره نگران بوده است. حاال پوتین این بحث 
در  مشترک المنافع  کشورهای  اجالس  در  را 
شهر قزاقستان مطرح کرده و گفته که »وضعیت 

افغانستان واقعًا در حال بحرانی شدن است«. 
افغانستان  اوضاع  شدن  بحرانی  از  منظور  البته 
داعش  گستردۀ  حضور  پوتین،  آقای  تعبیر  به 
این  در  همچنین  پوتین  آقای  باشد.  می تواند 
نشست گفته که احتمال دارد دامنۀ خشونت ها 
از افغانستان به کشورهای آسیای میانه کشانده 

شود. 
 بحث عبور جنگ از افغانستان به جمهوری های 
برخی  نیست.  تازه یی  بحث  میانه،  آسیای 
رسانه ها و تحلیل گران سیاسی، تغییر جغرافیای 
را  شمال  به  جنوب  از  افغانستان  در  جنگ 
برای  که  زمانی  می دانند.  انتقالی  چنین  آغاز 
افغانستان  در  داعشیان  پای  نخستین بار صدای 
شنیده شد، بسیاری از تحلیل گران به این نکته 
اشاره کردند که این گروه برای باقی ماندن در 

این کشور نیامده است. 

باشد،  داشته  را  خود  نگرانی های  باید  روسیه 
تا  این که به گفتۀ آقای پوتین، بین پنج  به ویژه 
شش هزار نفر از اتباِع این کشور و جمهوری های 
آسیای میانه به تروریست های داعش پیوسته اند. 
روسیه خطر جنگ را در نزدیکی مرزهای خود 
برای  تالش ها  دلیل  همین  به  و  کرده  حس 
کرده  آغاز  را  افغانستان  قضایای  با  نزدیکی 

است. 
اخیراً سفیر روسیه در کابل، در دیداری با مشاور 
شورای امنیت ملی، از آماده گی این کشور برای 
کمک های نظامی به خصوص در عرصۀ تجهیز 
داد.  خبر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تمویِل  و 
مقاماِت روسیه  به خوبی می دانند که بخش اعظِم 
امنیتی  نیروهای  اختیار  در  که  جنگ افزارهایی 
کشور قرار دارد، ساخِت آن هاست و این کشور 
مخالفان  با  مبارزه  در  متعددی  مشکالِت  با 

مسلِح خود روبه رو است. 
پیشنهاد  شک  بدون  روسیه  پیشنهاد 
وسوسه انگیزی برای افغانستان می تواند باشد، با 
توجه به این که کشورهای تمویل کنندۀ افغانستان 
به  ما  امنیتِی  نیروهای  تا هنوز در زمینۀ تجهیز 
جدی  گام های  مدرن  و  ثقیل  جنگ افزارهای 
عین  در  می تواند  افغانستان  آیا  برنداشته اند. 
داشتن روابط استراتژیک با امریکا و کشورهای 
غربی که عمدتًا نگاه مساعدی به روسیه ندارند، 

با این کشور وارد تعامالِت نظامی شود؟
به آزموده گی و توانایی های  این پرسش  پاسِخ 
افغانستان  دولت مرداِن  سیاسِی  و  دیپلماتیک 
استراتژیک  نگاه  باید  دقیقًا  ما  می شود.  مربوط 
جهت  در  بتوانیم  و  باشیم  داشته  مسایل  به 
موجود  پتانسیل های  از  خود،  ملی  منافع 
کشورهای  منافع  علیه  آن که  بدون  بین المللی 
دیگر قرار گیرد، استفاده کنیم. در چهارده سال 
منطقه یی  موجود  توانایی  های  این  از  گذشته 
و  گرفت  صورت  استفاده  کمتر  بین المللی،  و 
با  هنوز  افغانستان  که  می بینیم  دلیل  همین  به 
که  حاال  است.  روبه رو  بزرگی  دشواری های 
مشترک  همکاری های  زمینۀ  می تواند  داعش 
آورد،  وجود  به  را  افغانستان  و  روسیه  میان 
نباید از چنین موضوعی احساِس تشویش کرد 
و به قضاوت های زمان جنِگ سرد دچار شدـ 
آن گونه که عده یی از حاال به آن دچار شده اند. 
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جنگ کندز و درمانده گِی طالبان در دیگر والیت های شمالی 
کشور، نشان از آن دارد که طالبان در بسا نقاِط کشور ریشه 
ندارند و کشاندن طالبان به نقاط استراتژیک شمال، فقط طِی 

یک بازی سیاسی ـ استخباراتی ممکن است.
شک و گمان هایی که در رویداد کندز به میان آمد، با گذشِت 
هر روز بیشتر اثبات می شود و حاال یک بارِ دیگر ثابت شده 
از  است که کسانی در حکومت مرکزی در تالش حمایت 

طالبان و سرکوب مردمِ افغانستان به وسیلۀ آن هاست.
خوراِک داخلی از طالبان ساختن، طی این سیزده سال، یکی 
از سیاست هاِی جدی و اساسِی برخی حلقات در حکومت 
بوده و تا هنوز این سیاست سرسختانه تعقیب می شود. ولی 
ما می بینیم که هرقدر از طالبان به رویه های مختلف حمایت 
شود و آنان را به شکلی از اشکال در درون خانه های مردم 
بازهم  بتراشند،  مردمی  جایگاه  آن ها  برای  و  کنند  جابه جا 
نمی توانند این بازِی خام را تعمیم ببخشند؛ زیرا طالبان یک 
گروه غیر قابل کنترل و غیر قابِل حساب اند و فقط پاکستان 
است که می تواند آن ها را در راستای منافِع خود استفاده کند. 
اما به جز پاکستان هر سیاست مدارِ داخلی یی که بخواهد از 
استفاده  مقاصدی خاص  به  یافتن  به هدف دست  این گروه 
آن  اگرچه  می رودـ  فرو  باتالق  در  خودش  سرانجام  کند، 

سیاست مدار خم به ابرو هم نیاورد. 
جنگ کندز نشان داد که مالعمرها و مالمنصورهای فراوانی 
توجیه  را  طالبان  جنایات  که  دارند  وجود  نظام  داخِل  در 
می کنند. متأسفانه اشخاصی متعلق به یک قوم در حکومت، 
آنان  جنایت های  و  گروه  این  تجاوزِ  و  طالبان  کشتار  از 
اشِک  خویش  هم میهناِن  برای  و  نشدند  غمگین  کندز  در 
به  را  پیام  این  خواه ناخواه  مسأله،  این  نریختند.  همدردی 
خاص اند  قومِ  نمایندۀ یک  طالبان  که  می کند  مخابره  اذهان 
بِد آن ها باید به پای یک قوم نوشته شود. زیرا  و خوب و 
عالیق  محور  در  فقط  می شود،  طالب  از  که  دفاعیاتی  همۀ 
که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  ورنه،  می گیرد.  صورت  قومی 
علی رغم گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق 
بشر و دیگر نهادهای جهانی از جنایات جنگی طالبان، بازهم 
کسانی در مقابِل رسانه ها از آن ها دفاع و یا جنایت های شان 
را توجیه کنند. این همه در حالی صورت می گیرد که طالبان 
از هیچ نوع پایگاهی در میان مردم برخور دار نیستند و فقط 
استخبارات  با  که  می کنند  حمایت  گروه  این  از  اشخاصی 

پاکستان هم کاسه اند.
 اما سوال این است که: چرا ریاست امنیت ملی کشور، این 
افراد را به جرم همسویی با طالبان بازداشت نمی کند تا دیگر 

کسی جرأت  همراهی با تروریستان را به خود راه ندهد؟
در  طالبان  جنایاِت  اوج  افتاد،  اتفاق  کندز  در  که  آن چه 
سال های اخیر بود و جنایتی باالتر از آن را نمی شد تصور 
کرد. اما معلوم نیست که جز عرق قومی، چه عنصر دیگری، 
کسانی را وادار می کند که این گونه از دیو فرشته بسازند. از 
طرف دیگر و به رغم جنایتی که طالبان انجام دادند، می بینیم 
که متأسفانه بارِ دیگر تالش ها برای صلِح نام نهاد در دستورِ 
کارِ آقای غنی قرار گرفته و نیز پاکستان بار دیگر می خواهد 
دیگر حکومت را مصروِف بحِث  بارِ  پادرمیانی کند و یک 
صلح با گروهی سازد که آخر کارِ آنان، رویداد کندز می تواند 

باشد. 
متأسفانه در حالی که افغانستان مانند همیشه، در سطح منطقه 
و بین الملل، ظرفیِت میدان رقابت شدن را حفظ نموده و در 
سطح داخلی نیز رقابت های قومی بر سِر قدرت حل ناشده 
باقی مانده؛ بحث طالبان به عنوان یک فرصت مورد استفادۀ 
با  دارند  تالش  آن ها  و  گرفته  قرار  سیاست بازان  برخی 
انجام  به  نام »طالبان« برخی تسویه حساب ها را  به  »ابزار«ی 
اراده یی  هیچگاه  که  است  شده  سبب  نکته  همین  برسانند. 
برای از بین بردن این گروه و یا منزوی کردن کامِل آن ها مثل 

سال ۲۰۰1 روی دست گرفته نشود. 
اما این عده باید بدانند که این بازی نه تنها کارآمدِی خود را 
از دست داده، بلکه ممکن است بازیگراِن خود را زیر بگیرد.

از »طالبان« به عنوان 
»ابـزار« حـمایت نکـنید!
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چرا افغانستان عراق نیست؟
فارین پالسی 

توسط  کندز  والیت  از  زیادی  بخش های  تصرف 
از  منطقه   این  به  را  غرب  توجه  دیگر  بار  طالبان، 
به  حوادث  این  این حال،  با  کرد.  جلب  جهان 
به  افغانستان  این که  بر  مبنی  زده اند  دامن  شایعاتی 
 سمتی پیش می رود که وضعیتی شبیه به جنگ عراق 

در آن تکرار شود.
کشور،  دو  اساسی  تفاوت های  از  درکی  بدون 
نه  این چنینی،  سطحی  برداشت های  و  گمانه زنی ها 
به  باعث آسیب رساندن  بلکه  نادرست هستند،  تنها 

روحیۀ سربازان افغانستان می شوند.
سه دلیل اصلی وجود دارد که توضیح می دهد چرا 
شباهتی  عراق،  در  قومیت  بر  مبتنی  بن بست های 
آینده یی مشابه  ندارند و چرا  افغانستان  به حوادث 

عراق، در افغانستان اتفاق نخواهد افتاد:
افغانستان  جدید  دولت  عراق،  برخالف  نخست: 
پیمان امنیتی با امریکا را در اولین روزهای تشکیل 
مردم  توسط  به  اتفاق آرا  که  کرد  امضا  دولت  این 
نیروهای  حاضر،  درحال   شد.  حمایت  افغانستان 
حمایت های  و  همکاری  آموزش،  افغانستان، 
کشورهای  و  امریکا  از  ارزشمندی  مشاوره یی 
شکست  مقابل،  در  می کنند.  دریافت  ناتو  عضو 
امریکا،  با  امنیتی  توافق  به یک  برای رسیدن  عراق 
و ظهور  این کشور  در  بی ثباتی  به  منجر  به سرعت 
دولت  که  این جاست  دیگر  مهم  نکته   شد.  داعش 
باشد،  ضعیف  هم  هرقدر  افغانستان،  ملی  وحدت 
مشروعیت گسترده یی در میان مردم افغانستان دارد. 
داشت.  زمینه  این  در  جدی  مشکلی  عراق  دولت 
نظرسنجی که توسط D3 در سال گذشته در عراق 
صورت گرفت،  نشان داد که 4۲ درصد مردم عراق 
اتخاذ شده توسط دولت  دارند که تصمیمات  باور 
می توانند  بنابراین  و  هستند  نامشروع  کشور  این 
نادیده گرفته شوند. عالوه  براین، برخالف رهبران 
در  جنجال برانگیز  انتخاباتی  از  پس  که  افغانستان 
سال گذشته، توانستند یک دولت وحدت ملی ایجاد 
کرده و آن را حفظ کنند، اتحاد سیاسی عمدتًا قومی 
عراق »العراقیه«، یک سال پس از تشکیل منحل شد.
دوم: نیروهای امنیتی افغانستان سطح قابل توجهی از 
حمایت و اعتماد مردم این کشور را با خود دارند. 
ارتش   ،۲۰14 سال  در  آسیا  بنیاد  بررسی  براساس 
کشور  این  پولیس  و  درصد   87 تقریبًا  افغانستان 
اعتماد مردم هستند. در  درحدود 73 درصد، مورد 
مقابل، تنها 4۰ درصد از مردم عراق در نظرسنجی 
داشتند  عراق  امنیتی  نیروهای  به  مثبتی  نظر   ،D3
)شیعیان با 57 درصد، نسبت به سنی ها با 14 درصد، 

نگاه مثبت تری داشتند(.
یکی از مسائل تعیین کننده این است که  34۰ هزار 
آموزش  امریکا  توسط  که  افغانستان  امنیتی  نیروی 
در  گوناگون  قومی  ترکیب  از  انعکاسی  دیده اند، 
افغانستان و تعهد آن ها به دفاع از دولت افغانستان 
توسط  عراق  امنیتی  نیروهای  مقایسه،  در  هستند. 
شکاف های فرقه یی ازهم جدا شده و وفاداری آن ها 
تقسیم شده است. برای مثال، نیروهای سنی مذهب 
را  است  ضدشیعه  که  داعش  با  مبارزه  عراق، 
نپذیرفتند و عناصر شبه نظامی سنی به داعش پیوسته 
القاعده  علیه  آن  با  زمانی  که  دولتی  بر  مرتب  و 
نخست  عالوه  براین،  می کنند.  حمله  بودند،  متحد 

 وزیر سابق عراق، نوری المالکی که یک شیعه بود، 
بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی سنی را از قدرت 
برکنار کرده و بازداشت کرد. او زندانیان شیعه را از 
زندان رها کرده و رهبران شیعه  طرفدار ایران را در 
کرسی های کلیدی منصوب نمود. در چنین وضعیتی، 
قابل پیش بینی بود که 3۰ هزار نیروی عراقی، در ماه 
می ۲۰15 ، به کم تر از 8۰۰ جنگ جوی داعش در 

رمادی تسلیم شدند.
به دلیل  افغانستان  مردم  نگرانی های  علی رغم  سوم: 
به شکلی شگفت آور  آن ها  امریکا،  نیروهای  خروج 
هستند.  خوش بین  خود  کشور  آینده   مورد  در 
درصد   55 تقریبًا  آسیا،  بنیاد  نظرسنجی  براساس 
مردم افغانستان بر این باور هستند که باوجود فقر، 
فساد و جرم  و جنایت گسترده، کشورشان در  مسیر 
در  احتماال  این  وجود،  با  می کند.  حرکت  درستی 
نظرسنجی بعدی باتوجه به کاهش سرمایه، تحوالت 
اقتصادی و افزایش بیکاری که باعث موج مهاجرت 
شاهد  است،  شده  کشورشان  از  افغانستان  جوانان 
نظرسنجی  در  مقایسه،  در  باشیم.  پایین تری  رقم 
منفی  نگاهی  پاسخ دهندگان عراقی  D3، 6۲ درصد 
به مسیری که کشورشان در آن جاری است داشتند 

)83 درصد سنی ها و 5۰ درصد شیعه ها(.

از  فصل  اولین  این  دارند.  وجود  هنوز  چالش ها 
افغانستان،  نوپای  نیروهای  که  است  مبارزات 
نیروهای  هستند.  خود  به  متکی  زیادی  حد  تا 
محدود  توانایی های  و  منابع  با  افغانستان،  امنیتی 
آورده،  به وجود  کشور  سراسر  در  را  امنیت  خود، 
عملیات های سطح  و  کرده  خنثا  را  عمده  حمالت 
ارایه شده  آمار  داده اند.  انجام  مستقالنه  را  باالیی 
جاری،  سال  در  که  می دهد  نشان  پنتاگون،  توسط 
حدود 47۰۰ سرباز افغانستان در جنگ کشته شده 
قابل  افزایشی  رقم،  این  شده اند.  مجروح   78۰۰ و 
توجه را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. عدم 
نیروهای  برای  توانمندسازی  کلیدی  عناصر  وجود 
افغانستان، شامل پشتیبانی هوایی نزدیک، تجهیزات 
باعث  نظارت هوایی،  تدارکات و  انتقال زخمی ها، 
عالوه  براین،  است.  شده  تلفات  تعداد  افزایش 
هوایی  نیروهای  نگه داشتن  آماده  برای  تالش ها 

بالگردهای  از  استفاده  با  افغانستان  درحال  رشد 
با  روسیه،  بر  غرب  تحریم های  به دلیل  روسیه، 
اگرچه  دیگر،  طرف  از  هستند.  همراه  مشکالتی 
کوچکی  ناوگان  دارای  کشور  این  هوایی  نیروهای 
امریکا  توسط  تجهیزشده  دیده بانی  بالگردهای  از 
هستند، نه تعداد و نه قدرت شلیک آن ها، مناسب 

مبارزات نیستند.
طریق  از  طالبان  پراکنده   تاکتیکی  دست آوردهای 
افغانستان  سقوط  به معنای  کوچک،  مناطقی  اشغال 
حادثه   با  رابطه  در  گزارش ها  براساس  نیست. 
انسانی  سپر  به عنوان  محلی  مردم  از  طالبان  کندز، 
به  پیوستن  به  مردان  اجبار  برای  و  کرده  استفاده 
امر،  این  گشته اند.  خانه  به  خانه  آن ها،  صفوف 
را  نیروی هوایی  از  استفاده  و  استقرار توپ خانه ها 
با  بود.  ساخته  دشوارتر  افغانستان  نیروهای  برای 
این  حال، مشکالت در کندز قابل پیش بینی بودند: 
این والیت از چند ماه قبل توسط طالبان –با کمک 
ستیزه جویان آسیای میانه- به وضعیت نیمه محاصره 
درآمده بود. غفلت دولت افغانستان، هم در رابطه با 
اجرای حمالت  هم  و  کندز  دفاعی  قدرت  تقویت 
برای  اطالعاتی  شکست  یک  به معنای  پیش گیرانه، 
دولت افغانستان و بخش کوچکی از نیروهای نظامی 

آلمان مستقر در منطقه بودند.
به عنوان  کندز،  داستان  که  کرد  انکار  نمی توان 
پیروزی تبلیغاتی مهمی برای طالبان، و به خصوص 
رهبر جدید آن ها که در حال تالش تحکیم قدرتی 
که تازه در دستان او قرار گرفته، استفاده خواهد شد. 
افغانستان  تبدیل  با  رابطه  در  گمان ها  و  اما حدس  
میان  تفاوت  درنظرگرفتن  بدون  بعدی،  عراق  به 
کشور،  دو  این  در  موجود  زمینه یی  واقعیت های 
هشدار  یادآوری  کندز،  است.  غیرواقعی  مقایسه ای 
می دهد  نشان  که  است  واشنگتن  برای  دهنده 
نادیده گرفتن افغانستان، یک خطاست. دولت اوباما 
نیز اذعان کرده است جدول زمانی خروج نیروهای 
برود.  پیش  موجود  شرایط  براساس  باید  نظامی، 
نظامی  نیروهای  توقف خروج  برای  اوباما  اطالعیه  
و باقی ماندن نیروهای موجود در افغانستان تا پایان 

دوره اش، گام مثبتی به حساب می آید.

بازهم نماینده گان فاسد 
افشا نشد

هیالری کلینتون:
 از تصمیم اوباما برای ادامۀ حضور در افغانستان حمایت می کنم

نخست وزیر ایتالیا:

نظامیان ایتالیا یک سال دیگر در افغانستان می مانند
تصمیم  از  امریکا  ریاست جمهوری  نامزد  کلینتون  هیالری 
اوباما مبنی بر حفظ تعدادی از نظامیان این کشور در افغانستان 

حمایت کرد.
هیالری کلینتون کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری امریکا 
نیروی   5۰۰ و  هزار   5 بر حفظ  مبنی  اوباما  تصمیم  از  گفت: 

نظامی در افغانستان حمایت می کند.
کلینتون ادامه داد: این حرکت اوباما مثالی از رهبری بود که نه 
تنها استدالل قوی در مورد اتفاقات احتمالی آینده دارد بلکه به 

اتفاقاتی که در دنیای واقعی نیز رخ می دهد، واقف است.
اوباما برنامه دارد تا تعدادی از نظامیان خود را در افغانستان تا 
پایان دوره ریاست جمهوری خود حفظ کند. اما رهبران نظامی 
امریکایی گفته اند که افغان ها نیاز بیشتر به حمایت امریکا دارند 

تا با طالبان بجنگند.

امریکا  اوباما بود، گفت:  کلینتون که زمانی وزیر امور خارجه 
خواهان بازگشت نیروها می باشد و مطمئنا نمی خواهیم تا آنها 

در جنگ زمینی شرکت کنند.
این نامزد ریاست جمهوری امریکا ادامه داد: نمی توانم پیش بینی 
کنم که در ماه ژانویه ۲۰17 میالدی چه اتفاقی خواهد افتاد اما 

از این تصمیم اوباما حمایت می کنم.
که  گرفتم  تصمیم  من  بود:  گفته  امریکا  جمهوری  رییس 
98۰۰ سرباز خود را در  سال ۲۰16 در افغانستان حفظ کنیم. 
مأموریت آن ها تغییر نخواهد کرد. به جای اینکه تا پایان سال 
۲۰16 میالدی تعداد این نظامیان کاهش یافته و از سفارت ما 
در کابل محافظت کنند،  55۰۰ نظامی خود را در تعداد اندکی 

از پایگاه ها حفظ خواهیم کرد.

کشور  این  که  کرد  تاکید  ایتالیا  وزیر  نخست 
برای  افغانستان  خاک  در  سربازان خود  حفظ 

یک سال دیگر را مد نظر قرار می دهد.
رنتسی نخست وزیر  متئو  به گزارش رویترز، 
ایتالیا روز گذشته در شرایطی بر حفظ نظامیان 
این کشور در خاک افغانستان به مدت یک سال 
دیگر تاکید کرده است که باراک اوباما رییس 
کرده  اعالم  شنبه  پنج  روز  نیز  امریکا  جمهور 
افغانستان  بود که واشنگتن ماموریت خود در 

را تمدید می کند.
در  نظامیان خود  ماموریت  این  از  پیش  ایتالیا 
افغانستان را تا پایان سال ۲۰15 میالدی تمدید 

کرده بود. تاکنون بیش از 5۰ نظامی ایتالیایی در 
افغانستان کشته شده اند.

تصریح  ونیز  دانشگاه  در  سخنانی  در  رنتسی 
کرد: ایتالیا برای سال های زیادی در افغانستان 
ارزیابی  در حال  فعلی  شرایط  در  است.  بوده 
در  ماموریت  ادامه  برای  امریکا  درخواست 

افغانستان به مدت یک سال دیگر هستیم.
ایتالیا حدود 75۰ نظامی خود را در شهرهای 
هرات و کابل مستقر کرده است. استقرار این 
نیروها بخشی از ماموریت غیر جنگی ناتو به 
شمار می رود تا آموزش و کمک را در اختیار 

نیروهای امنیتی افغانستان قرار دهد.

بر بنیاد تصمیم هفتۀ گذشتۀ مجلس نماینده گان، قرار بود روز شنبه 
مجلس  فاسد  اعضای  نام  نماینده گان  از  یکی  ایوبی،  عبدالرحیم 
تاالر  بستۀ  درهای  با  آمد،  مجلس  به  که  زمانی  اما  کند؛  افشا  را 

روبه رو شد.
به مجلس گفت که  ایوبی صبح روز شنبه هنگام ورودش  آقای 
نام های نماینده گان فاسد را با اسناد افشا می کند. او در گفت وگویی 
که  می دهند  نشان  مجلس  تاالر  بستۀ  درهای  گفت،  رسانه ها  با 
نماینده گان دوست ندارند نام های همکاران فاسدشان افشا شود. 
بر بنیاد دستور کار مجلس نمانیده گان، این مجلس روزهای شنبه 
جلسه عمومی برگزار می کند اما در آغاز این هفته، جلسه مجلس 

برگزار نشد.
گرفته  فاسد  وکیالن  نام  افشای  به  تصمیم  حالی  در  ایوبی  آقای 
که هفتۀ گذشته در نشست عمومی مجلس گفته بود، شماری از 
که  زمانی  او،  گفتۀ  به  دارند.  فساد دست  در  نماینده گان مجلس 
وزیران از سوی مجلس استیضاح یا فراخوانده می شوند، شماری 
از نماینده گان با گرفتن رشوه از این وزیران، امضای شان را پس 

می گیرند و در نتیجه نشست های مجلس بی نتیجه پایان می یابند.
اما شمار دیگری از نماینده گان با اشاره به گفته های آقای ایوبی 
گفتند که این گونه اظهار نظرها سبب بدنامی نماینده گان می شود.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نیز در نشست هفتۀ پیشین به 
ایوبی وظیفه سپرد تا در نشست شنبه اسناد و شواهدش را برای 

افشاسازی نماینده های فاسد آماده کند.
دوم  معاون  و  رییس  سفر  مجلس  اعضای  از  برخی  حال  این  با 
به  معاون نخست  از کشور و سفر  به خارج  نماینده گان  مجلس 
نهاد  این  تاالر  درهای  بسته بودن  عمدۀ  علت های  از  را  ننگرهار 

عنوان کردند.
بسته بودن  از  انتقاد  با  مجلس  اعضای  از  یکی  وردک،  شیرولی 
سوی  از  مجلس  گونه  این  مدیریت  که  گفت  نهاد  این  درهای 
هیأت اداری، به نفع مردم و نماینده ها نیست. او می گوید که هیأت 

اداری باید برای برگزاری نشست امروز تالش می  کرد.
عبدالقیوم سجادی، یکی دیگر از اعضای مجلس نماینده گان نیز 
گفت که در وضعیت کنونی نباید این نهاد از فعالیت باز ماند و 
صدای نماینده گان »خاموش« شود. سجادی می گوید که کشور با 
صدها مشکل روبه رو است و برگزار نشدن نشست عمومی این 

نهاد به معنای وجود »بحران« در کشور است.
درهای بستۀ مجلس در حالی مانع افشاسازی نماینده گان آغشته 
نیز  این  از  پیش  که  می شود  ایوبی  عبدالرحیم  سوی  از  فساد  به 
شماری از نماینده گان مجلس همکاران شان را به امتیازگیری متهم 
مقام های  از  شماری  که  بودند  گفته  هم چنان  آن ها  بودند.  کرده 
نماینده گان  از  تعدادی  بر  اهداف شان،  به  رسیدن  برای  حکومتی 

فشار وارد می کنند.
هنگام  پیشین  مالیه  وزیر  زاخیل وال،  عمر  بار  نخستین  برای 
قدیر و  نماینده گان مجلس، سمیع اهلل صمیم، ظاهر  به  پاسخ دهی 
اللی حمیدزی را متهم به قاچاق و درخواست های غیرقانونی از 
این وزارت کرده بود. چندی بعد مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ پیشین 
نیز شماری از نماینده گان را متهم به فساد کرد؛ اما تاکنون مدرکی 

برای اثبات فساد نماینده گان مجلس ارایه نشده است.
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بخش دوم 

مــــا 
ایم! همه خود شیفته  

داکتر فرشاد نجفی پور
کودکان در ابتدا به تفاوت ظاهرِی غریبه ها اهمیتی نمی دهند؛ اگر هم متوجه 
تفاوِت آن ها شوند و کمی درنگ کنند، فقط به دلیل احساس ناامنی است؛ 
نه به خاطر تنفر! افراد هم گروه برای این که به هم عشق بورزند، نیازی به تنفر 
از غریبه ها ندارند. اغلب افراد وقتی غریبه یی را می بینند ناراحت می شوند، 
تناقض ها،  این  نیست.  خودشان  شبیه  غریبه  فرد  می کنند  احساس  چون 
بیشتر  می آید،  نظر  به  آن چه  از  دست کم  یا  مهارند  قابل  اما  وحشت ناک 
قابل کنترل هستند. در یکی از آزمون هایی که در این زمینه انجام شده، از 
مغز افرادی که مورد آزمون قرار گرفتند، هنگام مواجهه با عکس های افراد 
سفیدپوست یا سیاه پوست، با ام آر آی تصویربرداری شد. در هر دو نژاد 
هنگام مواجهه با تصویر نژاد مخالف، مراکز ترس و نفرت هر دوی آن ها 
)آمیگداال( فعال تر شد، اما وقتی تصویر نژاد مخالف فردی زیبا یا آشنا بود، 
افراد  ذهن آن ها واکنش آرام تری نشان می داد! جالب این که وقتی تصویر 
داشت،  بیشتری  وقت  مغز  یعنی  می دادند،  نشان  آن ها  به  آهسته  را  عادی 
آمیگداال همان قدر فعال می شود، اما خیلی زود بعضی نواحی قشری مغز 
)نواحی متمدن که آمیگداال را مهار می کنند( هم فعال می شد. برخی از افراد 
وقتی نواحی متمدِن مغزشان تعطیل باشد و خطی قرمز )که گاهی بوی خون 
می دهد( بین خودی و غربیه )حتا از یک نژاد( بکشند، خوشحال تر هستند. 
از داخل موتِر در حال حرکت،  این رفتار در آدمکش هایی که در خیابان 
دیگران را به رگبار گلوله می بندند اما عاشقانه از خانواده و اطرافیاِن خود 

حمایت می کنند، دیده می شود.
گروه های فاتح برای اقناع اعضا به کشتار باید از سه مرحله عبور کنند:

اول، باید باور کنند که طرف مقابل انسان نیست.
دوم، انزجار حاصل از تصور حیوانیت، روند را تسریع می کند.

سوم، ترس و خشمی باالتر از حد تصور به وجود می آید.
خشم، حاصل پرورِش این حس است که طرف مقابل خطرناک است؛ حتا 
با بیماران خودی و غیرخودی هم برخوردها متفاوت است. گاهی شکل این 
سه مرحله عوض می شود، یعنی مرحلۀ اول همان باور حیوان بودِن طرف 
مقابل است، اما مرحلۀ دوم فوران عاطفه است که خشم را به این ملغمه 
اضافه می کند. این فوران عاطفه، یک »تنفر داغ« و شبیه احساسی است که 
مردی متوجه خیانت همسرش شود. در مرحله سوم هم متقاعد می شوند 
و خیلی راحت و آسوده می پذیرند که جنایت کنند! این مرحلۀ سوم خیلی 
سه  این  که  هرقدر  و  است  سرد«  »تنفر  یک  شدن؛  متقاعد  است.  عجیب 
مرحله طوالنی تر و قوی تر باشند، عمق جنایت بیشتر می شود. تفسیر این 
تنفِر سرد بسیار سخت است، فقط می توان گفت حالتی است که ذهن به 

ساده گی به آن دست نمی یابد.  

نویسنده: جاناتان وولف
برگردان: علی رضا رضایت

اشخاص  به  ما  که  دارد  وجود  امکان  این 
باشیم،  نداشته  زیادی  اعتماد  مجزا  به طور 
صورِت  به  را  آن ها  اگر  حال  عین  در  اما 
بهتر  وضعیت  بگیریم،  نظر  در  گروهی 

خواهد بود.
نشان  می کند  تالش  ذیل  گفتار  در  وولف 
دهد که یکی از راه های پاسخ به استدالل 
یکی  واقع  در  دموکراسی،  علیه  افالطون 
برابر  در  دموکراسی  از  دفاع  شیوه های  از 
حملۀ افالطون را نشان می دهد و مشخصًا 
نشان  راه های  از  یکی  که  می کند  استدالل 
دادِن این که مردم در کل متخصص هستند، 
پدید  فردی  انگیزۀ  دربارۀ  فرضیه هایی 
می آورد که به آسانی نمی توان آن ها را تأیید 

کرد.
***

خواستۀ ما از حکومت های مان چیست؟

 قانون گذاری کارآمد و عادالنه در این باره 
نقطۀ شروِع خوبی است. چه گونه می توانیم 
بدان دست پیدا کنیم؟... اگر تصور می کنید 
دموکراسی دست کم بخشی از پاسخ باشد، 
اشتباهی  جمهور،  در  افالطون  گفتۀ  به 

بزرگ و خطرناک را مرتکب شده اید.
قیاسی را در نظر بگیرید: فرض کنید بازوی 
شما سخت درد می کند. شما چه می کنید؟ 
پزشک  به  وقت  اتالِف  بدون  شک  بدون 
محل  فروشگاهِ  به  شما  می کنید.  مراجعه 
نمی روید تا نشانه های بیماری خود را برای 
بخواهید  خریداران  از  و  کنید  بیان  مردم 
با دارو  بازوی تان را  به شما بگویند که  تا 

درمان کنید یا آن را قطع کنید.
اتخاذ  برای  کافی  دانش  از  عادی  افراد   
برخوردار  ما  برای  پزشکی  تصمیمی 
نیستند. خویشتن را به دست آن ها سپردن، 
حال،  عین  در  نیست.  چیزی جز حماقت 
اندازۀ  افالطون می گوید سالمتی دولت به 
سالمتی افراد درون آن، حایز اهمیت است. 
نظرخواهی در مورد امور حکومتی، همانند 
دیوانه گی  سالمتی،  مورد  در  نظرخواهی 
غیرعقالنی  کاماًل  دموکراسی  پس  است. 

است.
 استدالل افالطون را به طور دقیق می توان 

بدین شکل بیان کرد:
1ـ حکمرانی یک مهارت است.

به  را  مهارت ها  که  است  منطقی  ۲ـ 
ماهرها)متخصص ها( بسپاریم.

3ـ در دموکراسی مردم حکومت می کنند.
4ـ مردم متخصص نیستند.

در نتیجه:
5ـ دموکراسی امری غیرعقالنی است.

 این استدالل، ظاهراً استداللی محکم است 
باید  دموکراسی  مدافع  می رسد  نظر  به  و 
همچون  باشد.  پاسخی  جست وجوی  در 
برای  اولیه  شیوۀ  دو  دیگر،  استدالل های 
ما  آن که  نخست  دارد.  وجود  پاسخ  یافتن 

دو(  )یا  یک  که  دهیم  نشان  بکوشیم  باید 
است.  نادرست  استدالل  مقدمات  از  مورد 
یک استدالل معتبر اگر مقدماتش نادرست 
باشد، هیچ چیز را اثبات نمی کند. دوم آن که 
نتیجۀ استدالل  ما می توانیم نشان دهیم که 
از مقدمه پیروی نمی کند. لذا استدالل فاقد 
نمی کند.  اثبات  را  هیچ چیز  و  بوده  اعتبار 
اتخاذ  باید  یک دموکرات چه استراتژی را 
نگاهی  مقدمۀ چهارم  به  دهید  اجازه  کند؟ 

دوباره بیندازیم: مردم متخصص نیستند.
 در مثال قیاسی پذیرفتیم که مردم عادی به 
منظور اظهارنظر در مورد مسایل پزشکی، از 
دانش کافی برخوردار نیستند. آن ها آن قدر 
و  تصمیم  بتوانند  که  نمی دانند  پزشکی  از 
تجویزی موثر داشته باشند. آیا بر این قیاس 
می توان بالفاصله چنین فرض کرد افراد از 
دانش درستی که آن ها را شایستۀ متخصص 
در  نیستند؟  برخوردار  کند،  شدن  سیاست 
نگاه اول، تثبیت این مورد مشخص، کاری 
نابخردانه به نظر می رسد. در مجموع به نظر 
مسایل  به  افراد عالقۀ چندانی  که  می رسد 
تجربۀ  دانش،  از  آن ها  ندارند.  سیاسی 
خصوص  این  در  اندکی  عالقۀ  یا  عملی 
به  اعتماد  می توان  چه طور  برخوردارند. 

تصمیم های این گروه را توجیه کرد؟
به اشخاص  ما  دارد که  امکان وجود  این   
باشیم،  نداشته  اعتماد زیادی  به طور مجزا 
صورت  به  را  آن ها  اگر  حال  عین  در  اما 
بهتر  وضعیت  بگیریم،  نظر  در  گروهی 
خواهد بود. در واقع می توان چنین گفت: 
متخصص  گروه  افراد  از  یک  هیچ  اگرچه 
شرایط  در  کلی  طور  به  گروه  اما  نیست، 
مطلوب واجد تخصص خواهد بود. در یک 
برنامۀ تلویزیونی از مخاطبان پرسش شد که 
میلیونر شود؟ چندان  می خواهد  چه کسی 
که  غریبه هایی  رای  بر  که  نیست  معقول 
انتخاب شده اند، شرط بندی کنیم.  تصادفی 
زمانی که 8۰ درصد گروهی از غریبه ها یک 
گزینه از مثاًل سه گزینه را انتخاب می کنند، 
که  دارد  وجود  امکان  این  این صورت  در 
اعتماد  به تصمیم گروه  اندازه یی  تا  بتوانیم 

کنیم.
این  پاسخ  باشد؟  باید  این گونه  چرا  اما   
و  فیلسوف  نخست  بارِ  برای  را  پرسش 
ریاضی دان فرانسوی، کوندورسه )قرن 18(، 
داد. او نشان داد که چه گونه احتماالت به 
تصور  می آیند.  جمع  جالبی  بسیار  نحو 
آن  برای  که  خاصی  مسالۀ  مورد  در  کنید 
تنها دو پاسخ داریم، می خواهیم نظرخواهی 
کنیم. حال، اگرچه همواره نمی توان به یک 
مطلوب  شرایط  در  اما  کرد،  اعتماد  رای 
اکثریت  که  داشت  کامل  اطمینان  می توان 
اصلی  متغیرهای  تصمیم درستی می گیرند. 
میانگین  اندازۀ گروه؛ ۲ـ  از: 1ـ  عبارت اند 
اکثریت.  اندازۀ  3ـ  رای دهنده؛  قابلیت 
اندیشمند  و  فیلسوف  که  را  نمونه هایی 

سیاسی، برایان بری آورده، ببینید:
اگر یک گروه 1۰۰۰ نفری رای دهنده داشته 
باشیم که هر یک از آن ها 51 درصد ُمحق 
خاص  نمونۀ  هر  در  این که  احتمال  باشد، 
درست  پاسخ  درصدی   51 اکثریت  یک 
چنین  احتماالً  پاسخ  است؟  چه قدر  بدهد، 
اکثریت  اگر  عالوه  به  درصد.   69 است: 
تعداد  و  بمانند  51درصد  در  انتظار  مورد 
رای دهنده گان به 1۰۰۰۰ افزایش یابد، این 
دهند،  درست  پاسخ  اکثریت  که  احتمال 
)97/99درصد(  آرای  اتفاق  مرز  تا  عماًل 

پیش خواهد رفت.

آیا 
دموکراسی 

غیر قابِل 
دفاع است؟

بخش نخسـت
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دکتر محمدامین احمدی
 رییس و استاد دانشگاه ابن سینا

بخش سوم و پایانی
وجود  به  قایل  مسلمان  نوگرایان  همچنین، 
حالتی  هر  برای  و  استند  منطقه الفراغ  نوعی 
متصور به وجود نوعی قانون دینی که حکم 
به  و  نیستند  قایل  کند،  معین  را  حالت  آن 
بر  تأکید  و  قانون پرستی  بر  ترتیب،  همین 
تطبیق مو به موی احکام فقهی از راه توسل 
به خشونت و یا قدرت دولتی تأکید نمی کنند. 
همچنین سخت رفتاری ندارند یعنی این گونه 
رفتار  یک  جواز  عدم  بر  را  بنا  که  نیست 
بگذارند مگر این که بر خالف آن یقین کنند 
است.  جایز  رفتار  آن  که  بفهمند  یقین  به  و 
این نگاه لیبرالیستی با جایگاه حقوقی فرد در 
دارای شخصیت  را  فرد  که  اسالمی  شریعت 
برای  که  حقوقی مستقل می داند و هر حقی 
فرد قایل شده و یا می توان قایل شد به آسانی 
نمی داند  سلب  قابل  جامعه  و  دولت  توسط 
و همچنین برای فرد نوعی حریم خصوصی 
قایل است که از تعرض دیگران مصون باشد، 
در مجموع سبب شده است که نگاه متجددانه 
با اسالم فردگرایی و لیبرالیسم را هر چند نه با 
تمام تار و پود آن بپذیرد و دست کم محصول 
فردگرایی را تحمل کند و کاربرد خشونت را 
البته نوگرایان مسلمان  نکند.  علیه آن توصیه 
منتقد فردگرایی مهارگسیخته است. همچنین 
سکوالر،  فرهنگ  در  را  فردگرایی  محصول 
سرمایه داری و اومانیستی که به تعالی و رشد 
فضیلت در وجود فرد کمک نمی کند و برخی 
ابزار تنزل می دهد، با  افراد را در حد کاال و 
اخالق و جهان نگری دینی سازگار نمی داند. 

با همۀ این ها خود را در حد یک منتقد در جهان  اما 
جمله  از  اصالحی   راه  اگر  و  می آورد  شمار  به  مدرن 
کند،  پیشنهاد  و  نیز جست وجو  قانون  طریق وضع  از 
در چارچوب ارزش های معرفتی، دموکراتیک و حقوق 

بشری این جهان خواهد بود. 
دولت  تفکیک  معنای  به  سکوالریزم  اما   .1
راه  از  عمدتًا  اسالمی  نوگرایی  پروژۀ  در  سیاست،  از 
برابری  تأمین  و  سیاست  و  حکومت  ساختِن  عقالنی 
گذاشتن  کنار  طریق  از  نه  می شود  تعقیب  همه  برای 
نگاه  از  این که  توضیح  جامعه.  و  دولت  از  دین  کامل 
برای  اسالم  در  تعیین شده  پیش  از  نوگرایان صورتی 
تاریخی  روایت های  ندارد.  وجود  دولت  و  حکومت 
دولت در اسالم قابل نقدند و هم وجود صورت های 
گوناکون دولت در تجربۀ تاریخی مسلمانان، خود گواه 
لحاظ  به  دین  یک  مثابۀ  به  اسالم  که  مدعاست  این 
تاریخی با صورت های گوناگون دولت داری کنار آمده 
است. در عرصۀ قانون و نسبت آن با شریعت همان گونه 
که توضیح داده شد، قانون عمدتًا در منطقه الفراغ قرار 
دارد و قوانین محدود شریعت به لحاظ عقالنی و در 
چارچوب اصول کلی اسالم و اصول اخالقی یی چون 
عدالت و برابری قابل تجدید نظر است و از این نظر 

کوشش می کند که برابری را برای همه تأمین کند. 
اما در بخش اصالت انسان بر وجود نوعی   .۲
ادبیات  در  می کند.  تأکید  دینی  و  اسالمی  اومانیسم 
عرفانی اسالم، نصوص و متون دینی مفاهیمی هستند 
انسان  می کند.  ستایش  واال  حدی  در  را  انسان  که 
او  تعالی  و  رشد  ظرفیت  می شود،  دانسته  پاک  فطرتًا 
ادبیات عرفانی  از آن در  نامتناهی تصویر می گردد که 

و  رشد  ظرفیت  این  و  می گردد  تعبیر  کامل  انساِن  به 
تعالی انحصاری دانسته نمی شود و بر روی همه گان باز 
دانسته می شود. اما مع ذلک این گونه نیست که تمامی 
خوشایندها و بدایندهای انسان و لذت جویی تمام عیار 
انسان، هنر و صنعت برخاسته از آن را قابل نقد نداند و 
به تمام و مال بپذیرد. نوگرایان مسلمان ضمن این که به 
اهمیت اخالقی خوشایندها و بدایندهای انسان و این که 
مجموعه یی از عواطف احساسات درونی، قابلیت ها  و 
نیازهای آدمی، بخشی مهم از انسان واقعی و انضمامی 
را می سازد و اگر به آن ها مجال رشد و بروز داده نشود 
و به نوعی سرکوب گردد، در واقع وجود انسان تحقیر 
شده است، اما در عین حال آن ها را تابع نظام رفتاری و 
اخالقی دانسته و قابل نقد می-داند. در واقع نوگرایان 
عنوان  به  را  وی  خواسته های  و  نیازها  انسان،  وجود 
منشای اساسی حق می پذیرد اما در عین حال آن ها را 
قابل تربیت می داند و می کوشد که خواسته های انسان 

اخالقی و معنوی باشد.
نتیجه گیری و بررسی   .1

در واقع با توضیحاتی که داده شد، می توانیم ادعا کنیم 
با   که  است  مدرنیته  از  روایتی  اسالمی  نوگرایی  که 
آن  از  و  می کند  نقد  می کند،  گفت وگو  می نشیند،  آن 
می آموزد و به این ترتیب، روایتی و یا وجهی از وجوه 

مدرنیته را تشکیل می دهد. 
اما ممکن است پروژۀ نوگرایی و تجدد اسالمی از چند 
تالش  نوعی  و  گیرد  قرار  نقد  و  پرسش  مورد  جهت 
تقلیل گرایانه خوانده  التقاطی و  پارادوکسیکال، ممتنع، 
استوار  عقل گرایی  بر  تجدد  که  معتقدند  برخی  شود: 
است که به مرجعی فراتر از عقل باور ندارد و چیزی را 
از سِر تعبد نمی پذیرد در حالی که جوهر دین داری تعبد 
است. بنابراین نوگرایی اسالمی، پارادوکسیکال و ممتنع 
است. همچنین، ممکن است گفته شود که این پروژه 
نه وفاداری کامل به دین دارد و نه به تجدد؛ چون هم 
سبب تقلیل دین و فروکاستن به ابعادی می شود تا با 
الزامات تجدد سازگار گردد و هم سبب تقلیل مدرنیته 
می گردد؛ زیرا مفاهیم اساسی مدرنیته که هیچ نسبتی با 
دین ندارند و بلکه به نوعی برای رهایی انسان از سلطه 
و مرجعیت متون و مراجع دینی به وجود آمده اند، از 
با  سازگار  صورت  به  و  خارج  خود  اصلی  محتوای 
دین و مرجعیت دینی بازتعریف می گردد و لذا پروژۀ 

نوگرایی اسالمی نوعی التقاط و تقلیل گرایی است. 
ایراد اول از قوت چندانی برخوردار نیست؛ چون  اما 
و  موجه  عقل  اساس  بر  که  محققانه  دین داری  اوالً 
معقولیت آن به لحاظ معرفت شناختی احراز می-گردد، 
عقل گرایی  مغایر  دین داری  نوع  این  و  است  ممکن 
نیست. به عبارت دیگر، عقل گرایی و به تعبیر کانت، 
می کند  ایجاب  همه گانی  امور  در  عقل  آزادانۀ  کاربرد 
اصول  مطابق  که  روحانی  یک  مثال  برای  که شخص 
مذهب به اجرای امور دینی یک مرکز دینی می پردازد، 
به عنوان عالم و دانشمند راجع به کمی و کاستی آن 
اصول آزادانه تحقیق کند و آن را برای دیگران بازگو 

امکان  صورت  در  کاستی ها  آن  اصالح  برای  و  کند 
پیشنهادهایی را ارایه دهد. اگر میزان کاستی ها در حدی 
کند،  به کلی مخدوش  را  آن اصول  معقولیت  باشد که 
در آن صورت آن روحانی به حکم وجدان خود مجاز 
نیست که از آن اصول پیروی کند و به خدمت در مرکز 
دینی ادامه دهد. اما این تحقیق و کاربرد عقل مانع از 
آن نمی شود که آن روحانی به امور دینی در یک مرکز 
دینی تا زمانی که نارسایی های آن آشکار نشده، نپردازد. 
فیلسوفان  بزرگترین  از  یکی  خود  که  کانت  واقع  در 
عقل گرایی  و  تجدد  با  را  دین داری  است،  روشنگری 
ممکن دانسته است.)مقالۀ »روشنگری چیست؟« مرجع 
پیشین، ص 54 – 55( ثانیًا گوهر دین داری و تعبد این 
دینی  آموزه های  معرفت-شناختی  لحاظ  به  که  نیست 
را علی رغم مغایرت  و ضدیت شان با عقل قبول کنیم ، 
به  ملزم  اخالقًا  اوالً  که  است  این  تعبد  از  مراد  بلکه 
اطاعت از فرمان خداوند هستیم و باید با خلوص نیت 
از فرمان وی اطاعت کنیم. در این صورت، نخست باید 
اخالقی بودن اطاعت از فرمان خداوند را احراز کنیم و 
همان گونه که قباًل آوردیم، موضوع و متعلق فرمان نیز 
اخالقی باید باشد، وگرنه نمی توان چنان فرمانی را به 
خداوند نسبت داد. ثانیًا تعبد به معنای التزام فرد مؤمن 
نیز به  نیایش خداوند در کمال خلوص  به پرستش و 

کار می رود. تعبد به این دو معنا چنان که می بینیم، مغایر 
عقل گرایی نیست. 

و  دین  که  است  استوار  پیش فرض  این  بر  دوم  ایراد 
و  تغییرناپذیر  ثابت و مرزهای  تجدد هر کدام هویتی 
معین دارند و نظر به هویت شان، دو امِر کاماًل متضاد 
استند. اما این پیش فرض به دالیل ذیل نادرست است: 
اول. اسالم به مثابۀ متن، تجربۀ دینی و تجربۀ تاریخی 
که در روند تاریخ متون، سنت، فرهنگ و تمدنی خاص 
و  روایت  قابل  مختلف  صورت های  به  است  آفریده 

فهم است.
دین،  این  در  دینی  تجربۀ  و  اسالم  اصلی  متون  دوم. 
اساسًا به لحاظ معرفت شناختی در چارچوب یک نظام 
معرفتی فهم و تفسیر می شوند و تا کنون نیز چنین شده 
است. فهم سنتی از دین در چارچوب منظومۀ معرفتی 

پیشامدرن از دین فهم شده است. 
به کلی  را  قدسی  امر  و  دین  مدرن،  دین پژوهی  سوم. 
حقیقت قابل تحویل نمی داند بلکه آن را چونان امری 

مستقل قابل تحقیق و فهم می داند. 
چهارم. بنابراین، نوگرایی می تواند پروژۀ فهم دین در 
چارچوب منظومۀ معرفتی مدرن و ابزارها و روش های 
جدید شناخت که در دورۀ جدید به وجود آمده است، 

تلقی شود. 
منظومۀ  چارچوب  در  دین  فهم  و  شناخت  پنجم. 
و  باشد  توهم  زدایش  نوع  از  می تواند  مدرن  معرفتی 
و  اجتماعی  عوامل  محصول  نوعی  اساس  در  را  دین 
یا روان شناختی تلقی کند و می تواند به نوعی معطوف 
برای آن نوعی  باشد و  به کشف معنا و حقیقت دین 
معنا قایل باشد که آن معنا و معقولیت نهفته در آن را 

دریافت  می توان  مدرن  معرفتی  منظومۀ  چارچوب  در 
پیروی  دوم  از گرایش  نوگرایان  واقع  در  کرد.  فهم  و 

می کنند. 
ششم. مدرنیته و عقالنیت مدرن نیز مانند دین صورت 
ثابت و روایت منحصر به فرد ندارد. روایت روشنگری 
خوش بینی  پیشرفت،  ایدۀ  بر  که  تجدد  از  اولیه 
مشکالت  در حل  جدید  علم  توانایی  به  زایدالوصف 
انسان و این که روش به کار رفته در علوم تجربی یگانه 
به  و  حقیقت  کشف  برای  اعتقاد  قابل  و  موثق  روش 
روایت  فقط  بود،  استوار  است،  دانایی  آوردن  دست 

اولیه از تجدد است. 
هفتم. تجدد و مدرنیته به گفتۀ هابرماس یک پروژۀ نا 
تمام است، خود ابزار نقد خود را به دست داده است 
از  انتقاد  بر  جمله  از  انتقادی  عقالنیت  بر  واقع  در  و 
خود استوار است. همین ویژه گی سبب شده است که 
عقالنیت مدرن سرانجام به این دیدگاه نیز مجال دهد که 
دین به عنوان یک حقیقت قدسی قابل پژوهش است، 
مسایل  همۀ  نمی توان  به تنهایی  تجربی  علوم  روش  با 
را حل کرد، بلکه جهان و داده هایی که با آن سروکار 
داریم، متنوع تر از آن است که تنها و تنها با روش علوم 
تجربی و پارادایم آن توضیح داد، منابع معرفت و روش 
به  اساس  این  بر  است.  متنوع  و  گوناگون  وقایع  فهم 
گفتۀ ایان باربور علم دقیقۀ جدید تاریخی تر از 
آن است که تصور می شد. به این ترتیب، این 
مجال به دین داران داده شد که روایت خود را 
مدرنیته  نقد  با  یعنی  باشند.  داشته  مدرنیته  از 
از نگاه خود صورت بندی یی از مدرنیته ارایه 
دهند که در عین عدم خروج از چارچوب آن، 
نوعی نگاهی دین مدارانه از تجدد تلقی شود. 
فیلسوفانی  که  گفت  می توان  اساس  این  بر 
چون هانری کربن، الوین پلنتینگا، سید حسین 
نصر، فضل الرحمن و اقبال الهوری نیروهای 

ضد مدرنیته به شمار نمی آیند.
آیا  این که:  آن  و  می ماند  سخن  یک  اما 
دین  تقلیل  به  اسالمی  و  دینی  تجددگرایی 
فهم  خالل  از  دیگر،  عبارت  به  نمی انجامد؟ 
از دین و شریعت چه چیزی برای  متجددانه 

آن باقی می ماند؟ 
پرسش  این  پاسخ  در  خالصه  صورت  به 
اعتقادی،  ابعاد  دارای  دین  که  گفت  می توان 
آیینی - عبادی، اخالقی - عرفانی و حقوقی 
است، عقل گرایی و فهم متجددانه از آن ها، این 
وسیع  در حد  بلکه  نمی برد،  میان  از  را  ابعاد 
این که  توضیح  نو می کند.  آن ها  از  را  ما  فهِم 
بعد  در  تجدد  و  عقل گرایی  پروژۀ  اساس  بر 
فقه  علم  توسط  اسالم  در  که  دین  حقوقی 
مثابۀ  به  اخالق  عنصر  می شود،  صورت بندی 
معیار نقد و بررسی نصوص وارد می شود. نه 
این که این رشتۀ بسیار مهم در علوم دینی را 
از اساس منتفی و نظام حقوقی اسالم را که در 
ذاِت خود بسیار وسیع، عمیق و از ظرفیت های 
بسیار باالیی برخوردار است، از میان بردارد. 
نوعی  زیاد  حدودی  تا  که  دین  اخالقی  بعد 
از  می کند،  تعقیب  را  معنویت گرا  و  فضیلت  اخالق 
پروژۀ  در  و  می آید  حساب  به  بشر  اساسی  نیازهای 
و جامعۀ  فرد  نمی شود.  کاسته  آن  اهمیت  از  نوگرایی 
دین دار می توانند این نوع اخالق را مبنای عمِل خود 
قرار دهند و به این وسیله فضیلت را در خود و مناسبات 
جمعی خویش گسترش دهند. بُعد عرفانی دین تفسیر 
معنوی از حقیقت و هستی به دست می دهد، معنویت 
و اخالق را در وجود انسان قوت می بخشد و به این 
ترتیب، به زنده گی انسان معنا می بخشد. بُعد آیینی و 
عبادی دین، نیایش را به مثابۀ ابزاری برای تجربۀ امر 
انسان محقق  در وجود  الوهی  قدسی و درک حضور 
می کند. بُعد اعتقادی دین به مثابۀ جهان نگری دینی در 
کم  دست  و  صورت بندی  و  سنجش  نوگرایی  پروژۀ 
معقولیت حداقلی آن ها احراز می گردد و به این وسیله، 
معقولیت سایر ابعاد دین به طور خاص بُعد آیینی آن 
نیز احراز می گردد. چون سایر ابعاد دین در معنا داشتن 
است.  استوار  دینی  جهان نگری  بر  حدودی  تا  خود 
تالش مهِم دیگری که نوگرایی انجام داده و می دهد، 
اساس  بر  آن  بازتعریِف  و  ایمان  حقیقت  شناخت 
پژوهش های دین شناسانه است. تعریف ایمان و تعیین 
برای  را  استواری  زمینۀ  دینی،  اعتقادات  با  آن  نسبت 
جمع میان کاربرد عقل در تفسیر و نقد اعتقادات دینی 
است  راست کیشانه  و  ارتدوکسی  جزمیت  مغایر  که 
و  اعتماد وجودی، سکون  مستلزم  که  ایمان  داشتن  و 

رضایت خاطر است، فراهم کرده است. 
این مقاله در یکی از نشست های جمعیت فکر

 و فرهنگ ارایه شده است.

د تجد و     م  سال ا
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وضعیت افغانستان وخیم...
 حاضر افغانستان روزهای پرچالش و آسیب پذیری را 
برای  اساس جامعه جهانی  بر همین  سپری می کند و 
خروج مردم از بحران های کنونی این کشور همکاری 

کنند.
وی گفت: آینده افغانستان نامعلوم است و این وضعیت 
نیازمند حمایت مستحکم، موثر و متحد جامعه جهانی 

است.
و  کندز  والیت  در  کنونی  وضعیت  افزود:  نیکوالس 
نشاندهنده وضعیت وخیم  افغانستان  دیگر  بخش های 
این کشور است که هم اکنون صلیب سرخ با همکاری 
حالل احمر این کشور در حال برآورده کردن نیازهای 

مردم هستند.
پت لبریج رییس فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب 
افغانستان در میان 189  نیز گفت:  افغانستان  سرخ در 
دارد  قرار   169 رتبه  در  بشری  توسعه  جدول  کشور 
درصد   7۲ حاضر  حال  در  که  است  حالی  در  این  و 
جمعیت افغانستان در مناطق محروم روستایی زندگی 

می کنند.
فاطمه گیالنی رییس جمعیت هالل احمر افغانستان نیز 
اذعان داشت: مهاجرین و آسیب دیده گان والیت کندز 
و کودکان افغانستان به کمک های سریع جامعه جهانی 
نیاز دارند و سرمایه گذاران و کشورهای بین المللی به 

مشکالت مردم این کشور توجه ویژه ای داشته باشند.
مناطق  از  بسیاری  در  جنگ  اکنون  هم  افزود:  وی 
افغانستان جریان دارد و مردم نیز به دلیل فقر و ناامنی 

در حال ترک این کشور هستند.

رییس جمهور امریکا ضمن تالش برای متقاعد کردن 
پاکستان برای موفقیت روند صلح مخالفان و دولت 
بسته گی  خارجی  نیروهای  خروج  که  گفت  کابل 
دولت  و  مخالفان  سیاسی  مناسب  حل  راه  یافتن  به 

افغانستان دارد.
باراک اوباما رییس جمهور امریکا اعالم کرد: تالش ها 
افغانستان  مذاکرات صلح  میز  به  طالبان  آوردن  برای 

آغاز شده است.
وی گفت: قرار است این موضوع در سفر نوازشریف 
میان  در  وی  با  سفید  کاخ  به  پاکستان  نخست وزیر 

گذاشته شود.
اوباما ضمن تأکید بر روند حاکمیت قانون و مبارزه 
نباید حکومت  علیه فساد اداری در افغانستان افزود: 

داری و امنیت را از هم جدا تصور کرد.
این موضوع  باید  اذعان داشت:  امریکا  رییس جمهور 
پیشرفت  مخالف  که  کسانی  همه  و  طالبان  برای 
تحقق  راه  تنها  که  شود  مشخص  هستند  افغانستان 
از  امریکایی  و  خارجی  نیروهای  کامل  خروج 
با حکومت  افغانستان، دست یابی به راه حل سیاسی 

این کشور است.
وی ادامه داد: این درحالی است که باید پناهگاه های 
طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان نابود شود.

سفید  کاخ  آینده  هفته  کرد:  خاطرنشان  اوباما  باراک 
دیگر  بار  من  و  است  پاکستان  نخست وزیر  میزبان 
تا برای حضور طالبان به دور میز  از وی می خواهم 

مذاکرات صلح افغانستان بر آن ها فشار وارد کند.

با این وجود پنجشنبه هفته گذشته مقامات ارشد این 

کشور اعالم کردند که باراک اوباما دستوری را صادر 
خواهد کرد که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان 
که  تصمیمی  می کند،  کندتر  توجه  قابل  به شکلی  را 
نشان دهنده تغییری عمده در برنامه جنگی وی بوده 

است.
این  نظامی   98۰۰ است  قرار  امریکا  طرح  براساس 
تا  هستند،  مستقر  افغانستان  در  اکنون  هم  که  کشور 
پایان سال ۲۰16 در این کشور حضور یابند و پس از 

آن این تعداد به 55۰۰ نظامی کاهش یابد.
سفر واشنگتن

اوباما توافق  باراک  با  پاکستان در دیدار  نخست وزیر 
صلح  مذاکرات  ازسرگیری  نظامی،  غیر  هسته یی 
افغانستان و »طرح اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم« 

را مورد بحث قرار خواهد داد.
در ۲۰  است  قرار  پاکستان  نخست وزیر  نواز شریف 

اکتبر به امریکا سفر کند.
مقامات دولتی و نظامی پاکستان در نشستی دستورکار 
را مشخص  امریکا  از  کشور  این  نخست وزیر  دیدار 
با  دیدار  در  شریف  نواز  آن،  اساس  بر  که  کرده اند 
مقامات واشگتن بر توافق هسته یی غیر نظامی، روند 
مذاکرات صلح افغانستان و طرح ۲۰ ماده یی اقدام ملی 
برای مبارزه با تروریسم در پاکستان را مطرح خواهد 

کرد.
پاکستان،  نخست وزیر  اقامت  محل  منابع  اساس  بر 
گفت وگوی  کشور،  این  نظامی  و  دولتی  مقامات 
جامعی در مورد از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت 

و طالبان افغانستان نیز انجام دادند.
گفته می شود که مقامات دولتی و نظامی پاکستان در 

مورد تالش های این کشور برای ازسرگیری مذاکرات 
صلح افغانستان ابراز اطمینان کردند.

مقامات دولتی و نظامی پاکستان درمورد طرح جاری 
۲۰ ماده یی برای مبارزه با تروریسم  نیز توافق کردند 
واشنگتن  مقامات  با  شریف  نواز  دیدار  در  باید  که 

مطرح شود.
از  دیدار  ضمن  گذشته  هفته  پاکستان  نخست وزیر 
امریکا دو نشست مهم، یکی با حضور وزرا و دومین 
نیز با حضور مقامات ارتش این کشور برگزار کرده 

است.
توافق هسته یی غیر نظامی واسنگتن- اسالم آباد نیز از 
دستورکار مهم نخست وزیر پاکستان در سفر به امریکا 

به شمار می رود.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان چندی پیش اظهار 
برای  را  خود  تالش های  پاکستان  دولت  داشت: 
بهبودی مذاکرات صلح افغانستان آغاز کرده است که 
نخستین دور آن در ماه جنوری سال جاری میالدی در 

»مری« در نزدیکی اسالم آباد برگزار شد.
در  گذشته  هفته  امریکایی  روزنامه  پست  واشنگتن 
بررسی  حال  در  کشور  این  که  کرد  اعالم  گزارشی 
برای  الزامی  محدودیت های  اسالم آباد  آیا  که  است 
توافق هسته یی غیر نظامی با امریکا را می تواند بپذیرد 
یا خیر؟ اما گفت وگوها در این خصوص طی دیدار 
نواز شریف نخست وزیر پاکستان از امریکا در اواخر 
ماه جاری میالدی با مقامات واشنگتن انجام خواهد 

شد.
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پاکستان تروریسم را به...
 کار هیأت حقیقت یاب در والیت کندز افزود: عملیات 
زمان  تا  شده  راه اندازی  کندز  والیت  در  که  نظامی 
پاکسازی و آزادی کامل والیت های شمالی افغانستان 

ادامه خواهد یافت.
معاون سخنگوی رییس جمهور در ادامه پیرامون موضع 
موضع گیری  و  کشور  این  صلح  قبال  در  افغانستان 
نباید  اسالم آباد  کرد:  تأکید  تروریست ها  مقابل  در 
تروریست ها را با عنوان خوب یا بد از یکدیگر تفکیک 
داشته  معضل  این  از  یکسانی  تعریف  باید  بلکه  کند، 

باشد.
وحدت  حکومت  داشت:  اذعان  هاشمی  ظفر  سید 
علیه  را  جدی  اقدامی  پاکستان  تا  دارد  انتظار  ملی 
افغانستان  علیه  که  پاکستان  در  مستقر  تروریست های 
است  شرایطی  در  این  و  دهد  انجام  می کنند،  فعالیت 
که جهان حقانیت مردم افغانستان را درک کرده است.

هاشمی افزود: رییس جمهور تالش دارد تا افغانستان را 
به قطب ترانزیت منطقه تبدیل کند و بر این موضوع 
و  شانگ های  بین المللی،  آمده  پیش  فرصت های  در 

بریکس نیز مطرح کرده است.
کرد:  خاطرنشان  افغانستان  سخنگوی  معاون  ادامه  در 
غنی از کشورهای منطقه و جهان خواسته تا به تهدید 
پاسخ  مشترک  صورت  به  افغانستان  در  تروریست 
داده شود، زیرا امنیت جهان در گرو امنیت این کشور 

می باشد.

توافق نخستین کابل و تاشکند...
ناتوانی  و  امنیتی  نگرانی های  دلیل  به  این  از  پیش 
کشورهای عضو در انجام دادن وظایف خود ناموفق 

بوده است.
کشورهای عضو تاپی در ماه نوامبر شرکتی را ایجاد 
کردند تا ساخت خط لوله تاپی را آغاز کند. همچنین 
بانک توسعه آسیایی مشاورانی را برای این پروژه در 
نظر گرفت اما اعضای تاپی نتوانستند تا شرکتی را به 

عنوان رهبر این کنسرسیوم تعیین کنند.
کمیته  در اجالس  گاز   ترکمن  این حال، شرکت  با 
رهبری  که  کرد  اعالم  میالدی  اگست  ماه  راهبری 
این کنسرسیوم را با 51 درصد از سهام آن در اختیار 

گرفته است.
گفت:  پتروشیمی  و  معدن  وزارت  سخنگوی 
با  تکنیکی  کار های  انجام  برای  محلی  شرکت های 
و  تجارت  اتاق  هستند.  اولویت  در  کافی  ظرفیت 
شرکت های  مشارکت  خواهان  افغانستان  صنعت 

داخلی در پروژه تاپی شده است.
چالش های مهم امنیتی خط لوله 18۰۰ کیلومتری تاپی 
از  قندهار قبل  در والیت های هرات، فراه، هلمند و 

وارد شدن به پاکستان قرار دارد.
این تهدیدها هم از جانب شبه نظامیان داخلی و هم 
وجود  پاکستان  در  مستقر  ضددولتی  مسلح  عناصر 
دارد اما کارشناسان امیدوارند پاکستان با توجه به نیاز 
شدید این کشور به گاز نسبت به اطمینان و ضمانت 

این پروژه اقدام نماید.
اتاق تجارت و صنعت  نگاه رییس تحقیقات  یونس 
افغانستان  و  هند  از  بیشتر  پاکستان  گفت:  افغانستان 
احتیاج  نتیجه  در  تاپی  پروژه  ایده  دارد.  نیاز  گاز  به 

پاکستان و هند به انرژی است.
اقتصادی  نیازهای  تنها  نه  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
مجبور  را  عضو  کشورهای  بلکه  می کند  برآورده  را 

به همکاری در راستای صلح و ثبات منطقه می کند.
داوود شاه صبا وزیر معدن و پتروشیمی افغانستان و 
شاهد خاقان عباسی همتای پاکستانی وی به شرکای 
در کشورهای  گاز  لوله  که خط  دادند  اطمینان  خود 

مربوطه اجرایی خواهد شد.
این  انجام  برای  تا  امیدواریم  گفت:  صبا  شاه  داوود 
جدید  مشکل  اینکه  از  قبل  و  کنیم  همکاری  پروژه 

بوجود آید این پروژه می بایست آغاز شود.
گاز  مکعب  متر  میلیارد   33 ساالنه  تاپی  لوله  خط 

طبیعی را به مدت 3۰ سال از ترکمنستان به افغانستان، 
پاکستان و هند انتقال خواهد داد. پس از شروع انتقال 
گاز، افغانستان هزینه ترانزیت گاز به پاکستان و هند 
 4۰۰ پیش بینی ها،  بر  بنا  که  کرد  خواهد  تعیین  را 

میلیون دالر ساالنه خواهد بود.
هزینه  که  می شد  برآورد  پیش  سال  سه  همچنین 
اما  باشد  دالر  میلیارد   7.6 گاز  لوله  خط  ساخت 
ارزیابی های فعلی هزینه آن را حدود 1۰ میلیارد دالر 

تخمین می زند.
بر اساس گفته وزارت معدن افغانستان، از 1۲ ایستگاه 
ساخته  افغانستان  در  ایستگاه  پنج  پروژه،  این  گازی 
خواستار  افغانستان  گازی  شرکت های  شد.  خواهد 

ساخت این ایستگاه ها شدند.
صنایع  و  تجارت  اتاق  تحقیقات  رییس  نگاه  یونس 
و  مستقیم  سودهای  تاپی  داد:  ادامه  افغانستان 
غیرمستقیم برای کشورهای عضو دارد. ممکن است 

که هزاران شغل ایجاد شود.
گفت:  افغانستان  نفت  و  معادن  وزیر  صبا  داوود 
توافقنامه اولیه با ترکمنستان در مورد امنیت این پروژه 

انجام شده است.

مرکز کنترل دارو در...
دو  جنگ  مدت  در  که  کرد  تصریح  و  پرداخته  قندوز 
داشته  فعالیت  شفاخانه  باب   65 آن والیت،  در  هفته یی 
که 5 تن دارو از سوی موسسات خارجی و 1۰ تن دارو 
کمک  بلخ  والیت  سرپرست  نور،  عطامحمد  سوی  از 

صورت گرفته است.
وی گفت که در جریان درگیری ها در قندوز، 6۰۰ تن از 

مجروحین در شفاخانه های قندوز تداوی شده اند.
در  وزارت صحت  که  عمده یی  چالش های  فیروز  آقای 
مسوولین  »میراث«  را  است  مواجه  آن  با  حاضر  حال 

پیشین این وزارت خواند.
ارایه خدمات و موجودیت داروهای  از  نارضایتی مردم 
بی کیفیت، ارایه خدمات غیرعادالنه در کشور، محدویت 
سکتورهای  ضعیف  مدیریت  وزارت،  در  مالی  منابع 
در  که  است  چالش هایی  از  اداری،  فساد  و  خصوصی 

گذشته و حال دامن گیر وزارت صحت عامه می باشد.

یک عضو ISI در حمله به شفاخانۀ کندز کشته شده است
شورشی  یک  از حضور  امریکا  عملیاتی  متخصصان 
پاکستانی پیش از حمله باالی شفاخانه داکتران بدون 

مرز در کندز خبر می دهند.
کارمند  پاکستانی  فرد  این  که  اند  داشته  باور  آنها 
هماهنگ کردن  برای  و  بوده  کشور  آن  استخبارات 
دستور  شفاخانه  همین  از  کندز،  در  طالبان  حمالت 

می داد که در نتیجۀ حملۀ هوایی کشته شده است.
متخصصان خاص عملیاتی امریکا پرونده یی را تهیه 
داکتران  شفاخانه  از  نقشه هایی  آن  در  که  اند  کرده 
بدون مرز در کندز، به شمول معلومات استخباراتی 
همین  در  پاکستانی  شورشی  یک  حضور  مورد  در 

شفاخانه دیده می شود.
یک مقام سابق استخبارات که نامش گرفته نشده می 
گوید: اداره های استخباراتی فعالیت این پاکستانی را 

زیر نظر داشتند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس به اسنادی در همین مورد 
استخباراتی  اطالعات  می نویسد:  و  یافته  دست 
کندز،  در  مرز  بدون  داکتران  شفاخانه  که  می رسانند 
از سوی فرماندهان طالبان به حیث مرکز قومانده و 
انبارهای مهم  از  استفاده می شد و شاید هم  کنترول 

سالح های سنگین آنها به شمار می رفت.
عملیاتی  متخصصان  می افزاید:  همچنان  خبرگزاری 
اما  بود،  شفاخانه  یک  ساختمان  این  که  می دانستند 
تا حاال معلوم نشده است که چه چیز باعث آن شد 
تا طیارۀ توپدار امریکایی این شفاخانه را هدف قرار 
فعالیت های  که  است  نشده  مشخص  هم  این  دهد. 
داکتران  شفاخانه  بر  حمله  باعث  شورشیان  مظنون 

بدون مرز و کشته شدن ۲۲ تن در آنجا شده باشد.
این  بر  حمله  تحقیق  در  که  امریکا  سابق  افسر  یک 
شفاخانه دخیل است، می گوید: پس از حمله، شماری 
آن ها،  باور  به  که  کردند  نتیجه گیری  متخصصان  از 
ادارۀ  پاکستان که در عین حال کارمند  یک شهروند 
استخبارات آن کشور بود، در نتیجه حمله بر شفاخانه 

داکتران بدون مرز کشته شده است.

نشده  پخش  علنی  به صورت  سند  هیچ  حاال  تا  اما 
که مرگ یک پاکستانی را در حمله بر شفاخانه کندز 

تایید کند.
در این میان داکتران بدون مرز می گوید، هیچ کارمند 

این اداره در کندز، شهروند پاکستان نبوده است.

آژانس خبری اسوشیتد پرس می  نویسد: نشر جزییات 
از شفاخانه داکتران بدون مرز  این مورد که  تازه در 
پیچیده تر  را  قضیه  این  شاید  می شد،  استفاده  سوء 

سازد.
جاش ایرنیست سخنگوی قصر سفید گفته است که 
رویداد  مورد  در  امریکا  دفاع  وزارت  یعنی  پنتاگون 
به تحقیق در  بیشتر می داند و  بهتر و  شفاخانه کندز 

این مورد ادامه می دهد.
در  امریکا  دفاع  وزارت  پیترکوک سخنگوی  حاال  تا 
مورد معلومات تازه به دست آمده در بارۀ حضور یک 
شورشی پاکستانی در شفاخانه داکتران بدون مرز در 

کندز چیزی نگفته است.

داکتران بدون مرز از حمله بر شفاخانه اش در کندز 
عنوان  به  گرفت،  صورت  پیش  هفته  دو  حدود  که 
جرم جنگی یاد کرده است. به گفته این نهاد، دوازده 

کارمندش با ده مریض در این رویداد کشته شدند.
داکتران بدون مرز همچنان تاکید دارد که هنگام حمله 
باالی این شفاخانه هیچ مرد مسلح، هیچگونه اسلحه 

و هم هیچ نوع مهمات در آنجا وجود نداشت.

باراک اوباما:

تنها راه خروج ما دست یابی به راه حل سیاسی است
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ورزش
تاثیرگذارترین بازیکن 

منچستریونایتد از دید فان خال

هر  از  متاسفانه  گفت:  بارسلونا  فوتبال  تیم  اسپانیایی  سرمربی  انریکه  لوئیس 
راهی که بتوانند در حال تخریب بارسلونا هستند، محرومیت 6 ساله نیمار واقعًا 
مضحک است. ادعای باشگاه سانتوس معنا ندارد و از وکالی باشگاه نیز در این 
باره سوال کرده ام. هیچ مبنای حقوقی در ادعای باشگاه سانتوس وجود ندارد و 

این باشگاه به راحتی به خودش اجازه می دهد به بازیکن من تهمت بزند.
وی افزود: محرومیت 6 ساله مضحک است، به هر حال اگر هم کسی جرمی 

مرتکب شده است باید حکم خود را از مرجع قانونی دیافت کند نه این که خود 
شاکی حکم دهد و رسانه ها نیز آن را منتشر کنند و در نهایت هم دادگاه همان 
محکومیت را به رسمیت بشناسد. این موضوع درباره پرونده بارسلونا هم رخ 
داد و دادگاه همان حکمی را داد که از چند ماه قبل در رسانه ها منتشر شده بود.

امیدوارم نیمار با حکمی ناعادالنه مواجه نشود و ماجرای پولشویی پدرش را به 
او نسبت ندهند.

سرمربی اتلتیکو معتقد است که شرایط تیم خوب است اما باید بهتر شد.
بازی  از  پیش  مطبوعاتی  کنفرانس  در  سیمئونه  پابلو  دیگو  مارکا،  گزارش  به 
اتلتیکو مادرید برابر رئال سوسیداد گفت: در ابتدای فصل، بازی ها آسان نبود. 
بازیکنان  ابتدا به من و سپس به  باید بهتر شد و این در  اما  خوب کار کردیم 
تیم بستگی دارد. بازی کردن در یکشنبه بد نیست و به برنامه ریزی که برایمان 

کرده اند، احترام می گذاریم.
بگویم  نمی توانم  کرد:  اظهار  تیم  نفره  یازده  ترکیب  درباره  اتلتیکو  سرمربی 
چون  نه؛  یا  باشند  داشته  بهتری  عملکرد  می توانند  وقفه  این  از  پس  بازیکنان 
همه چیز به هم مربوط است. برخی ها بازی می کنند و پیروز می شوند و دیگران 

همچون جکسون مارتینز که مشتاق بازی است، بازی نمی کنند.
سیمئونه در خصوص بازگشت کوکه گفت: او در شرایط خوبی به سر می برد 
و مشتاقانه منتظر بازگشت به میدان است. برای ما این موضوع مهم است چون 

توانایی تاکتیکی تیم باال می رود و او هم نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
او  برای  بودن  کاپیتان  است.  پیشرفت  حال  در  کوکه  افزود:  پایان  در  سیمئونه 

مسئولیت مهمی است. او را باتجربه تر می کند و هر روز بهتر می شود.

قهرمان فصل گذشته سری A باالترین درآمد را بین تمامی تیم های حاضر در 
لیگ قهرمانان اروپا داشته است.

به گزارش سایت فوتبال ایتالیا، یوونتوس فصل گذشته در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل بارسلونا با حساب سه بر یک شکست خورد اما با این حال توانست 

عنوان پردرآمدترین باشگاه حاضر در این رقابت ها را کسب کند.
درآمد بیانکونری از رقابت های سال گذشته 89.1 میلیون یورو بوده که نزدیک 
به 3۰ میلیون یورو بیشتر از بارسلونا، قهرمان این تورنمنت بوده است. کاتاالن ها 

درآمدی معادل 61.۲7 میلیون یورو داشتند.
ایتالیایی حضور  تیم  دو  تنها  اروپا  قهرمانان  لیگ  گذشته  فصل  رقابت های  در 
داشتند که رم هم در مرحله گروهی حذف شد. میزان درآمد یوونتوس از این 
رقابت ها از نظر تجاری مربوط به خود باشگاه می شود. این در حالی است که 
بارسلونا مجبور است برخی از درآمدهایش را با سایر تیم های اسپانیایی تقسیم 

کند.
ناپولی، دیگر تیم ایتالیایی که در رقابت های لیگ اروپا حضور داشت و به نیمه 
نهایی رسید، درآمدی معادل 1۲.5 میلیون یورو داشت. فیورنتینا هم که به جمع 
چهار تیم پایانی رسیده بود، 1۰.5 میلیون یورو درآمد داشته است. اینتر و تورینو 

هم به ترتیب 6.8 و 6.5 میلیون یورو درآمد داشتند.

را  تیمش  بازیکن  تاثیرگذارترین  سرخ  شیاطین  سرمربی 
اعالم کرد.

به گزارش ساکرنت، لوییس فان خال دومین سال مربیگری 
در باشگاه منچستریونایتد را می گذراند. او فصل گذشته 
با این تیم به هیچ عنوانی نرسید اما در فصل جاری تالش 

می کند تا حداقل یک جام با این تیم بگیرد.
فان خال بر این باور است که وین رونی، کاپیتان این تیم 
بهترین و تاثیرگذارترین بازیکن تیمش است. در حالی که 
با  رونی  و  بود  اورتون  میهمان  منچستریونایتد  شنبه  روز 
تیم پیشین خود روبه رو شد، رونی در 13 دیدارش برای 

یونایتدها تنها یک گل به ثمر رسانده است.
فان خال در این مورد گفت: وین کاپیتان تیم ما است و 
بازیکنی بسیار مهم برای یونایتد به شمار می رود زیرا تاثیری 
دیگریست.  بازیکن  هر  از  بیشتر  دارد،  تیم مان  در  او  که 
رونی بازیکنی بسیار مهم برای من، هم تیمی هایش و همه 

اعضای باشگاه است.
وین رونی فصل را در حالی آغاز کرد که به عنوان مهاجم 
نخست از او استفاده می شد اما با پیوستن آنتونی مارتیال 
رونی  به  یونایتدها  ترکیب  در  دیگری  نقش  تیم،  این  به 
سپرده شد. او اکنون بیشتر در پشت مهاجم و یا در خط 

میانی به کار گرفته می شود.
فان خال در این زمینه هم گفت: رونی اکنون مهاجم دوم 
ماست. بازیکن شماره 1۰، معموال مهاجم دوم است. این 
چیزی است که من ترجیح می دهم اما گاهی وقت ها در 
باید  بگیرم.  دیگری  تصمیم های  است  ممکن  میانی  خط 
صبر کنیم و ببینیم آیا رونی می تواند با این شرایط ادامه 
دهد یا نه زیرا او توانایی  بازی کردن در پست های مختلف 

را دارد.

واکنش انریکه به محرومیت شش ساله نیمار:

محرومیت شش سالۀ نیمار مضحک است

سیمئونه:
 اتلتیکو مادرید در وضعیت 

خوبی به سر می برد

یوونتوس، پردرآمدترین 
تیم در اروپا
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

کاندیدای  به عنوان  فیلیپنی  اعالم کردند، 13۰  فیلیپین  انتخاباتی  مقام های 
ریاست جمهوری در رقابت انتخابات سراسری سال آینده این کشور ثبت 

نام کرده اند که این یک رکورد جدید محسوب می شود.
جمله  از  کردند،  اعالم  فیلیپینی  مقام های  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کاندیداهای عجیب و غریب ریاست جمهوری که تا پیش از ضرب االجل 
نام  با  که  مرد  یک  کردند،  خود  کاندیداتوری  ثبت  به  اقدام  جمعه  روز 
او  به  آسمان  از  که می گوید صداهایی  کرده، یک زن  نام  ثبت  »شیطان« 
فرمان کاندید شدن برای ریاست جمهوری داده اند و یک نفر دیگر که می 

گوید سفیر فرستاده شده از جانب فرازمینی ها است،  هستند.
سخنگوی کمیسیون انتخابات فیلیپین اظهار کرد: این تعداد کاندیدا نشان 
دهنده یک دموکراسی پویا است. زیرا تعداد بیشتری از مردم احساس می 
کنند که می توانند کاندیدای ریاست جمهوری باشند و همچنین رای خود 

را به صندوق بیاندازند.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر چه به مردم فرصت ثبت کاندیداتوری خود را 
می دهیم اما این حق را برای خود قائل هستیم که تعداد کاندیداها را به حد 

تعدادی که انتظار معقولی برای پیروزی دارند افزایش دهیم.
نفر   99 تعداد   ۲۰1۰ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  افزود:  وی 
رقابت  اجازه شرکت در  نفر  تنها 1۰  انتها  در  اما  رقابت شدند  کاندیدای 

انتخاباتی را پیدا کردند.
بنیگنو آکوئینو، رییس جمهور فعلی فیلیپین در انتخابات قبلی توانست با 

کسب 4۲ درصد آرا به پیروزی برسد.
فیلیپین   ۲۰16 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  کسانی  جمله  از 
کاندید شده است، سناتور میریام دفنسور سانتیاگو است که پیش از این دو 
بار در سالهای 199۲ و 1998 کاندیدای ریاست جمهوری شد اما هر دو 

بار شکست خورد.

شیطان می خواهد رییس جمهور فلپین شود وزیر دفاع پیشین امریکا:

 برنامه واشنگتن در سوریه »احمقانه« است

وزیر دفاع پیشین امریکا اعالم کرد برنامه های 
ایاالت متحده در سوریه »احمقانه« است.

حالی  در  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
که اکثر مقام های امریکایی علیه سیاست های 
امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  دولت 
مخالفت  و  گرفته اند  موضع  سوریه  قبال  در 
گیتس،  رابرت  کرده اند  اعالم  آن  با  را  خود 
این  از  فراتر  را  پا  امریکا  پیشین  دفاع  وزیر 
رییس  برنامه های  و  اقدامات  و  گذاشته 
جمهوری امریکا را در قبال سوریه »احمقانه« 

دانسته است.
درباره  اوباما  دولت  آور  خجالت  ناکامی 
آموزش  برنامه  تعلیق  به  منجر  سوریه 
شورشیان میانه رو شده و دولت باراک اوباما 
هم اکنون با انتقادات گسترده ای به خاطر عدم 
بودن  آمیز  موفقیت  برای  مناسب  بینی  پیش 

این برنامه مواجه شده است.
رابرت گیتس در مصاحبه ای با فاکس نیوز در 

این باره گفت: من فکر میکنم که ایده آموزش 
نیروهای مخالف سوری در خارج  از  برخی 
کامال  سوریه  به  آنها  اعزام  و  کشور  این  از 
بی  اساس است و تاکنون موفقیت آمیز نبوده 

است.
بی  خاطر  به  را  اوباما  دولت  هم چنین  وی 
اهمیت شمردن ارتش امریکا مورد انتقاد قرار 
داد و ادامه داد: برخی از افراد جدید در کاخ 
حرف های  و  کرده اند  دوره  را  اوباما  سفید 
می زنند،  او  به  امریکا  ارتش  درباره  نابجایی 
من نمی خواهم نامی از آنها ببرم، آنها به اوباما 
را  او  تا  می کند  تالش  ارتش  که  می گویند 

محاصره کند و تحت نفوذ خود قرار دهد.
با وجود ناکامی برنامه اوباما در قبال سوریه 
برای  را  خود  برنامه های  همچنان  واشنگتن 
در  سوری  مخالفان  تسلیحاتی  کردن  مجهز 
دوشنبه  روز  در  و  می دهد  ادامه  کشور  این 
هواپیماهای ارتش امریکا 5۰ تن مهمات را به 

سوریه ارسال کردند.
در همین حال سرهنگ استیو وارن، سخنگوی 
مخالفان  از  ما  گفت:  امریکا  دفاع  وزارت 
سوری می خواهیم تا به مقابله با داعش ادامه 

دهند.

افغان بېسیم مخابرايت رشکت په جالل آبادکې د 3G چټک انټرنټ خدمات پیل کړل
د افغان بیسیم مخابرايت رشکت د هېوادپه ختیځ زون کې چې د ننګرهار، کنړ او لغامن والیتونه په کې شامل دي د 3G چټک انټرنټ خدمات پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل.په هغه غونډه کې چې د دې خدماتو د پرانیستلو په موخه د ۱۳۹۴ کال د 

تلې په ۲۲ مه،د جالل آباد ښار د قرص سفید هوټل د غونډو په تاالر کې جوړه شوې وه، ښاغيل امین رامین؛د افغان بیسیم رشکت رئیس، سلیم خان کندزي د ننګرهار والیت وايل،د ننګرها والیت د والیتي شورا رئیس او یو شمېر غړو، د ننګرهار د 

پوهنتون رئیس، د ننګرهار والیت د اترا ادارې رئیس، د ننګرهار، لغامن او کنړ والیتونو د مخابراتو او تکنالوژۍ رئیسانو، په ختیځ زون کې د افغان بیسیم رشکت سیمه ییز دفرت کارکوونکو او یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی وه.

په پیل کې امین رامین د افغان بیسیم رشکت رئیس غونډې تهد وینا کولو پر مهالوویل: "نږدې یو کال دمخه مو د لومړي ځل لپاره د 3G چټک انټرنټ خدمات په کابل کې او ورپسې په کندهار او بیا مو په هلمند کې پیل کړل، چې دا دی نن یې د 

ختیځ په زون کې د پرانیستلو شاهدان یو. اوس په ختیځ زون کې د افغان بیسیم پېردونکي او هغه سوداګر چې د دې شبکې خدمات کاروي کولی يش د 3G چټک انټرنټ په کارولو رسه د دې زون په ګوټ ګوټ کې پرته له کومې تخنیکي ستونزې او 

د اړیکې پرې کېدو څخه په راڼه او څرګنده غږرسه خربې وکړي، سرت حجم لرونکي معلومات ترالسه یا واستوي، هر څه ژر ډاونلوډ او یو له بل رسه معلومات رشیک کړي."

 Super او HD Voice 3چټک انرتنټ رسبېره دG ښاغيل رامین زیاته کړه: "د افغان بیسیم مخابرايت رشکت تل هڅه کوي چې افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رسه ونښلوي او دا رشکت خپلو هېوادوالو ته د انټرنټي خدماتو برابرولو په برخه کې د

Wi-Fi آسانتیاوې هم برابروي."

د افغان بیسیم رشکت رئیس وویل: "افغان بېسیم مخابرايت رشکت په ختیځ زون کې د 3G خدماتو سیمه په چټکۍ رسه پراخوي چې دا د افغان بېسیم له غوره او مثبتو کارونو څخه ګڼل کیږي. دې رشکت په نړیواله کچه د چټکو خدماتو په آسانتیاوو 

او د سېګنال لېږد سیسټمونو کې پانګونه کړې. افغان بیسیم د هېواد په کچه یواځنی مخابرايت رشکت دی چې خپلو ټولو 3G سایټونو کې د )Dual Carrier-HSPA+ or High Speed Packet Access Plus( نوې تکنالوژي کاروي. دا خدماتد لومړي ځل 

له پاره په افغانستان کې د )Dual Carrier-HSUPA or High Speed Uplink Pocket Access( له الرې د یوه مخابرايت سایټ په کچه تر )42Mbps( پورې د معلوماتو د لېږد چټکتیا برابروي او پېرودونکو ته د 3G  انرتنټ چټکه آسانتیا وړاندې کوي."

ورپسې د ننګرها والیت وايل سلیم خان کندزي غونډې ته خپله وینا واوروله او ویې ویل: " د افغان بیسیم مخابرايت رشکت لومړنی مخابرايت رشکت و چې په هېواد کې یې پانګونه وکړه او نورو ته یې د پانګونې په موخه الره هواره کړه، تر څو دوي 

دې ته زړه ښه کړي چې رايش او په هېواد کې پانګونه وکړي. افغان بیسیم د مخابرايت خدماتو رسبېره ډېری ټولنیز خدمات لکه د ښوونځیو، کلینکونو، پلونو، مسجدونو او داسې نورو رغول د هېواد په ډېرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته برابر کړي 

دي، چې ختیځ زون هم یو له دغو سیمو څخه دی."

ښاغيل کندزي زیاته کړه: "نن ورځ مونږ په ختیځ زون کې د افغان بیسیم رشکت د مخابرايت پرمختګونو په لړ کې د 3G څټک انټرنت خدماتو د پرانیستلو شاهدان یاستو، چې لهامله به یې د ختیځ زون په بېالبېلو برخو کې د انټرنټ په اړه د خلکو 

ستونزې حل او د ژوند په چارو کې به يې ډېرې آسانتیاوې رامنځ ته يش.مونږ په ختیځ زون کې د افغان بیسیم رشکت د دې پرمختګ له کبلهد دې رشکت د مرشتابه او ټولو کارکوونکو څخه مننه کوو."

د غونډې په اوږدو کې ډاکټر نارص کامه وال ؛ د ننګرهار والیت د والیتي شورا مرستیال هم خربې وکړې او ویې ویل: "افغان بیسیم یو رښینی افغاين رشکت دی، چې د افغانانو لپاره کار کوي او ګڼ شمېر هېوادوالو ته یې د کار او بوختیا زمینه 

برابره کړې ده. "

ورپسې یو شمېر نورو دولتی چارواکو غونډې ته خپلې ویناوې واورولې او ویې ویل چې دا یوازې د افغان بیسیم مخابرايت رشکت لپاره نه بلکې د ټول مخابرايت سکټور لپاره یوه سرته السته راوړنه ده، چې نن ورځ زمونږ هېوادوال د ختیځ زون کې 

د 3G چټک انټرنټي خدماتو ته الرسسی پیدا کوي.

په پای کې ښاغلی امین رامین؛ د افغان بیسیم مخابرايت رشکت رئیس په ختیځ زون کې د دې رشکت د نه ستړي کېدونکو هلوځلو او ښو مخابرايت خدماتو وړاندې کولو له امله د ننګرهار پوهنتون له لوري په یو ستاینلیک رسه وستایل شو، چې دغه 

ستاینلیک د ننګرهار د وايل او د دغه پوهنتون د رئیس لخوا امین رامین ته ورکړل شو.

د افغان بېسیم په هکله:

www.bayat-( د افغانستان لومړنی بېسیم مخابرايت رشکت او د بېسیم مخابراتو مارکېټ بنسټ اېښودونکی دی چې په ۲۰۰۲ کې د بیات ګروپ مرش ښاغيل احسان الله بیات )AWCC()www.afghan-wireless.com( افغان بېسیم مخابرايت رشکت

group.com( له خوا جوړ شو.

افغان بېسیم څلور ملیونو عادي خلکو، سوداګرو او دولتي مشرتیانو ته چې د افغانستان په څلور دیرشو والیتونو کې موقعیت لري، د 3.75G،3G ، 2.5G لوړ غږ، انټرنټ او موبایل بانکي خدمات وړاندې کوي. دا رشکت د 125 هېوادونوله 425 

بیسیم شبکو رسه نړیواله مخابرايت ملګرتیا لري. 

یک مرد که با نام »شیطان« ثبت نام کرده، یک زن که می گوید صداهایی از آسمان به او فرمان 
کاندید شدن برای ریاست جمهوری داده اند و یک نفر دیگر که می گوید سفیر فرستاده شده از 

جانب فرازمینی ها است،  هستند.




