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به مناسبت نهمین سالگرد شهادت شهید کاظمی و همراهانش
شــهید کاظمــی از ســرآمد نخبــگان کشــور مــا، مراحــل مختلــف 
ــا اندیشــه و  مبارزاتــی اش را از جهــاد و مقاومــت در جایــگاه ســنگردار ب
عدالتخــواه، تــا عصــر دموکراســی در نقــش روشــنگر ملی گــرا و رســیدن 
ــا  ــه و ب ــه پل ــی، پل ــی و اجرای ــایل مل ــق در مس ــرد موف ــک دولتم ــه ی ب
ــه کشــور  ــزاری ب ــه در راه خدمت گ ــا این ک ــام پیمــود ت درخشــنده گی تم
ــد. )شــهادت وی  ــز نصیــب گردی و مــردم اش درجــۀ بلنــد شــهادت را نی

ــد.( ــزت باش ــول درگاه رب الع ــش قب ــا همراهان ــا ب یکج
ــک  ــی ی ــه از کاظم ــری ک ــارزات پیگی ــل مب ــتن مراح ــت سرگذاش پش
ظرفیــت بــزرگ بــرای افغانســتان ســاخت و دقیقــًا بــه همیــن منظــور و در 
ــانیدند. ــهادت رس ــه ش ــه ب ــی، وی را هدفمندان ــای زنجیره ی ــۀ قتل ه ادام

ملی گرایانــه اش،  و  وطن خواهانــه  گرایش هــای  بــا  شــهید  کاظمــی 
همــواره تــاش داشــت تــا حاصــل مبــارزات و قربانی هــای ســه 
ــروز  ــا ام ــی از آن را ب ــادی ناش ــرات بنی ــت و تغیی ــاد و مقاوم ــۀ جه ده
کشــور پیونــد زنــد. اصلــی کــه در کنفرانــس بـُـن عمــداً نادیــده گرفتــه و 
ســرپوش گذاشــته شــد و امــروز بــه یــک معضــل اصلــی کشــمکش میــان 
بازگشــت بــه سیاســت ســنتی، تــک محوری هــا و پیشــتازی و رســیدن بــه 

ــده اســت. ــدل گردی ــانی مب ــای انس ارزش ه
ــه، پوســیده و تاریــک دولتمــردان اســت  ــن ذهنیت هــای کهن ــًا همی عمدت
ــه لجــن کشــیده اســت. ذهن هــای قفــل شــده یی  کــه کشــور را امــروز ب
کــه هیچــگاه بــاز نشــد و در لجاجــت تمــام بــرای هیــچ ادامــه می دهنــد.
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در پانــزده ســاِل اخیــر، نیــاز بــه تغییــر 
و اصــاح در ســاختار نظــام و سیاســِت 
امــا  شــیرین  شــعارِ  یــک  افغانســتان، 
و  مصمــم  رهبــراِن  فاقــِد  و  بی پشــتوانه 
ــا  ــان ام ــن می ــت. در ای ــوده اس ــرا ب عمل گ
یــک اســتثنا وجــود داشــته و آن، احمدولــی 
ملــِی  شــخصیت های  از  یکــی  مســعود 
ســایِر  از  متفــاوت  او  می باشــد.  کشــور 
بــازی  به جــای  کشــور،  سیاســت مداراِن 
ــتان،  ــکاِت افغانس ــاخ وبرگ های مش ــا ش ب
بــه  اســتراتژیک  و  ریشــه یی  نگاهــی 
سیاســِت  تاریــِخ  معضــاِت  و  زخم هــا 
ــز از امتیازگیــری  ــا پرهی ــه و ب کشــور انداخت
ــا  ــراه ب ــت، هم ــی از حکوم و  منصب خواه
جمعــی از نخبــه گان و دیگراندیشــاِن کشــور، 
ســال های ســال بــه فعالیــِت اکادمیــک و 
قــدرت در  معمــاِی  پیرامــون  اندیشــه یی 
ــش  ــل زحمات ــه و حاص ــتان پرداخت افغانس
را نیــز طــی نشســت ها و کنفرانس هــای 
گوناگــون و به ویــژه بــا تدویــِن کتابــی زیــر 
ــی و  ــرم سیاس ــی؛ ریُف ــدای مل ــوان »آجن عن
ایجــاد صلــح پایــدار در افغانســتان« بــه 
مطــرِح  بازیگــراِن  و  افغانســتان  جامعــۀ 
ــا  ــش را ت ــرده و تاش های ــه ک ــدرت ارای ق

امــروزِ روز ادامــه داده اســت.
آقــای  فکــرِی  تاش هــای  لبــاِب  لــب 

مســعود ایــن دو نکتــه بــوده اســـت: 
ــای  ــا و ناکامی ه ــِل نزاع ه ــن دلی ـ عمده تری
چندقومــی  کشــورِ  تاریــِخ  در  سیاســی 
و  انحصارطلبــی  و  تــک روی  افغانســتان، 
ــدرت  ــارکت در ق ــزاِن مش ــی از می نارضایت
ــن معضــل از  ــه ای ــا ب ــه م ــی ک اســت. مادام
ریشــه نپردازیــم، همــۀ تاش هــای ولــو 
مصلحت خواهانــۀ مــا باعــث ادامــۀ ایــن 
دور و تسلســِل باطــِل تاریخــی خواهد شـــد. 
ـ یگانــه راهِ بیرون رفــت از ایــن بن بســِت 
توافــِق  و  اجمــاع  دوصدوپنجاه ســاله، 
نیروهــای سیاســِی کشــور روی یــک طــرح 
و مکانیســِم عملــِی تقســیم قــدرت زیــر 
عنــواِن »دولــت وحــدت ملــی« و تغییــر 
ــه  ــی عادالن ــه الگوی نظــام سیاســِی کشــور ب
مشــارکِت  آن  در  کــه  تمرکزُزداســت  و 
ــب  ــی جل ــی و سیاس ــای قوم ــۀ گروه ه هم
شــود و قــدرت بــه صاحبــاِن اصلــِی آن 
ــه  ــه هم ــردد، به نحــوی ک ــردم بازگ ــی م یعن
ــِن  ــام نوی ــۀ نظ ــش را در آیین ــورِ خوی حض
سیاســی مشــاهده و لمــس کننــد. حــاال ایــن 

ــی،  ــامِ صدرات ــد نظ ــززدا می توان ــامِ تمرک نظ
پارلمانــی و... باشــد. 

انتخابــاِت  در  امــا  شــوربختانه 
بن بســِت  و  اخیــر  ریاســت جمهورِی 
پیشــتازِ  نامــزدان  آن،  در  آمــده  به وجــود 
ــت  ــمای »دول ــامِ بامس ــط از ن ــا فق کارزاره
ــد و روح و  ــتفاده کردن ــی« اس ــدت مل وح
جوهــِر آن را در صفحــاِت کتــاب و حافظــۀ 
ــتند.  ــا گذاش ــم ج ــاِن چیزفه ــِی مردم جمع
مطلــوِب  مفــاد  بــا  توافق نامه یــی  آن هــا 
منتهــی بــه تغییــر نظــام سیاســی )از ریاســتی 
ــت  ــن دول ــامِ همی ــر ن ــی( را زی ــه صدارت ب
امضــا کردنــد، امــا به ســرعت از ایــن مســیر 
ــد  ــد و دور رفتن ــج کردن ــۀ راه، راه ک و نقش
ــدرت  ــالۀ ق ــِر مس ــان درگی ــرانجام چن و س
شــدند کــه به جــای »وحــدت ملــی«، »نفــاق 

ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــی« را ب قوم
ــت  ــِر حکوم ــال عم ــم س ــن دو و نی در ای
ــه  ــا ب ــا و باره ــای مســعود باره موجــود، آق
ــن  ــه ای ــرد ک ــاش ک ــون ت ــاِی گوناگ انح
ــی  ــی از آداِب سیاس ــی ها و بیگانه گ کژروش
و  غنــی  آقایــان  بــه  را  مردم ســاالری  و 
ــا  ــد ت ــداهلل و مؤتلفین شــان گــوش زد کنـ عب
شــاید آن هــا به جــای رقابــت بــر ســِر تقــررِ 
ــِی  ــِد اساس ــه تعهـ ــخاص، ب ــا و اش چهره ه
خویــش بــا مــردم نظــر اندازنــد و بــه فلســفۀ 
مفــاد  تطبیــق  و  وجــودِی حکومت شــان 
ــۀ راه  ــوان نقش ــه عن ــی ب ــۀ سیاس توافق نام
ملتفــت شــوند. امــا دریــغ و صـــد حیــف که 
ــا را  ــان آن ه ــدرت چن ــرِق ق ــاِع پُرزرق وب مت
فریفتــه بــود کــه نتوانســتند ایــن صـــدا را بــا 
گــوِش جــان بشــنوند و بــا ضمیــِر آگاه آن را 

ــد.  درک کنن
ــا  ــرات در فرصت ه ــعود به ک ــی مس احمدول
و مناســبت های مهــم، بــه صراحــت و شــدِت 
ــا  ــان کــرد و حت ــر را بی ــه تغیی ــاز ب تمــام، نی
یــک قــدم عقب نشــینی از تطبیــِق موبه مــوِی 
ــت وحــدت  ــِی ایجــاد دول ــۀ سیاس توافق نام
ملــی را در محــور تغییــر نظــام سیاســی، یــک 
»خیانــت« دانســت. او همیــن دو مــاه پیــش، 
از ســالگرد شــهادت  تجلیــل  در محفــل 
ــت:  ــه گف ــاالر لویه جرگ ــی در ت ــان مل قهرم
پــس از گذشــِت دو ســال از عمــِر حکومــِت 
موجــود و عــدمِ تطبیــق توافق نامــۀ سیاســی، 
مشــروعیِت حکومــت زیــر ســوال رفتــه 
ــه  ــرار گرفت ــران ق ــتانۀ بح ــور در آس و کش
اســت. او همچنیــن ده روز پیش، در ســالروز 

درگذشــِت آقــای عرفانــی از چهره هــای 
و  خبط هــا  از  کشــور،  جهــادی  مطــرح 
ــاِت  ــت و اختاف ــراِن حکوم ــاِی رهب خطاه
ــوِل  ــن از اص ــِل دور رفت ــان به دلی بی وقارش
ــه  ــاز ب ــرد و  نی ــاد ک ــی ی ــۀ سیاس توافق نام
تغییــِر قاعــدۀ بــازِی سیاســت از نظــام فاســِد 
ــه نظامــی مطلــوب و غیرمتمرکــز  ریاســتی ب
ـ چــه بــه رغبــت و چــه بــه کــره ـ را تذکــر 

داد.  و هشـدار 
خوشــبختانه )و شــاید متأســفانه، آن هــم 
به دلیــِل تأخیــِر دوســاله و اتــاِف وقــت 
ــراوان(، ســرانجام ســیِر حــوادِث  ــۀ ف و هزین
نزاع هــا  و  اخیــر  ســاِل  دو  در  سیاســی 
حکومــِت  در  پُردامنــه  نارضایتی هــای  و 
موجــود، قریــب بــه اتفــاِق بازیگــراِن صحنــۀ 
ــِر  ــداِی خاموش ناپذی ــن ن ــه ای ــدرت را ب ق
آقــای مســعود رســـاند کــه ســاختار سیاســِی 
ــِل  ــتان، علت العل ــِد افغانس ــد و فاس ناکارآم
ــِن  ــان نیافت همــۀ مشــکات در کشــور و پای
ــای  ــه آق ــه ب ــدرت اســت. چنان ک ــاِی ق معم
دوســتم ـ کــه خــود بــه امیــِد شــخِص 
از  بــردن  حــظ  و  شــدن  مملکــت  دومِ 
ــتی،  ــام ریاس ــیریِن نظ ــرب و ش ــواِن چ خ
ــته  ــی پیوس ــای غن ــِی آق ــِت انتخابات ــه تک ب
ــن دســترخوان  ــه در ای ــت شــد ک ــود ـ ثاب ب
ــک  ــه ی ــق ب ــزی اســت، همــه متعل ــر چی اگ
ــج  ــی، رن ــم اســت و باق ــک تی شــخص و ی
بــه  پاســخ گویی  در  الیــم  عذابی ســت  و 
ــخاوت مندانه وی  ــه س ــش ک ــاِت مردم مطالب

ــد.  ــرده بودن ــه ک ــن راه بدرق را در ای
ســایر  و  دوســتم  آقــای  آن چــه  اکنــون 
نخبــه گان و بازیگــراِن قــدرت می گوینــد 
و نیــز آن چــه در ســالروز شــهادت مصطفــی 
کاظمــی گفتــه شــد، همــه تأییــد و بازگویــِی 
نــداِی رســـا و دیرینــۀ آقــای مســعود مبتنــی 
ــه  ــی رود ک ــار م ــر« اســت. انتظ ــر »تغییـــ ب
سیاســِی  نیروهــای  و  جریان هــا  همــۀ 
ــا ایــن برنامــۀ مهــم،  تغییرطلــب و همســو ب
حساســیِت موضــوع را درک کننــد و بــا 
صــدای تغییـــر در محوریــِت ایــن صــــدا و 
آدرس هم داســـتان شــوند. مطمینیــم فقــط در 
چنیــن حالــت اســت کــه: نزاع هــا خاموشــی 
می گیرنــد و کوشــش ها در یــک هــدِف 
ــِل  ــد و دورِ باط ــجم می گردن ــوب منس مطل
ناکامی هــای سیاســی مان، بــا رســیدن بــه 
نظــام سیاســِی غیرمتمرکــز و صـــلِح پایــدار، 

پایــان می یابــد.  
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احمـد رشید 

 

پایتخت  بیشکک  به  در سفرش  ملی  اجرایِی دولت وحدت  رییس 
مهمی  مباحِث  به  شانگهای،  نشست  در  برای شرکت  قرغیزیستان، 
خواهان  نشست،  این  در  خود  سخنرانِی  در  او  است.  داشته  اشاره 

عضویِت دایمِی افغانستان در سازمان شانگهای شده است. 
افغانستان با وجود این که از آغاز تأسیِس این سازمان منطقه یی، در 
بسیاری از نشست های آن حضور فعال داشته، ولی تا به امروز به 
عنوان عضو دایِم این سازمان شناخته نشده است. عضویت در سازمان 
شانگهای می تواند فرصت  های تازه یی از همکاری های منطقه یی در 

راستای امنیت و اقتصاد را برای افغانستان به ارمغان آورد. 
شمول  به  میانه  آسیای  کشورهای  اکثراً  شانگهای  عضو  کشورهای 
اند که نقش کلیـدی در مناسبات منقطه یی دارند.  چین و پاکستان 
نزدیکی و روابط این کشورها با یکدیگر می تواند فصل تازه یی از 
دگرگونی های منطقه یی را رقم زند. دگرگونی هایی که بدون شک به 

صلح و امنیِت منطقه کمک خواهد کرد. 
در سال های پیش، چندان به نقش کشورهای منطقه و سازمان های 
و  بود  نگرفته  صورت  توجه  افغانستان  دولت  سوی  از  منطقه یی 
ثمربخِش  گفت وگوهای  وارد  هنوز  کشور  این  نیز  دلیل  همین  به 
منطقه یی نشده است. شاید با توجه به همین معضل، داکتر عبداهلل 
بر  خود،  سخنرانی  در  ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  رییس  عبداهلل 

عضویِت افغانستان در سازمان شانگهای تأکیــد ورزید.
 از سوی دیگر، نشست شانگهای این فرصت را نیز مساعد کرد که 
هیأت افغانستان در حاشیۀ آن با شماری از سراِن کشورهای منطقه 
دیدار و گفت وگو کنـد. کشورهای آسیای میانه که عمدتًا اعضای 
به ویژه گسـترش  و  منطقه  امنیِت  به  نسبت  اند،  سازمان شانگهای 
دامنۀ نفوذ گروه های تمامیت خواه و افراطی نظیر داعش نگران به 
نظر می رسند. این نگرانی عمدتًا از جانب افغانستان به وجود آمده 
است که نفوذ رو به گسترِش داعش در این کشور می تواند تهدیدی 
بالقوه و بالفعل برای کشورهای آسیای میانه محسوب شود. برخی 
از این کشورها باور دارند که داعش یک پروژۀ خطرناک برای برهم 
زدِن ثبات و امنیِت کشورهای آسیای میانه است و به همین دلیل، 

تاش های چندجانبه را برای مهـار آن آغاز کرده اند. 
 افغانستان البته به دلیِل نزدیکی با کشورهای آسیای میانه می تواند 
با  خود  دیدار  در  عبداهلل  آقای  باشد.  داشته  قرار  توجه  محراِق  در 
نخست وزیر قزاقسـتان بر این مسأله تاکید کرد که داعشـیان از طریق 
وزیرستاِن پاکستان وارد افغانستان شده اند. او مبارزه با این پدیده را 
بدون همکاری کشورهای منطقه دشـوار خواند. آقای عبداهلل گفت 
که گروه های دهشت افکن تهدید جدی برای امنیِت منطقه و جهـان 
اند و بدون تشریک مساعی جهانی و منطقه یی، نمی توان بر آن فایق 

آمد. 
آقای عبداهلل همچنین در حاشیۀ نشست شانگهای با دمیتری مدودیف 
نخست وزیر روسیه نیز دیدار و گفت وگو کرد. نخست وزیر روسیه 
در دیدار خود با رییس اجرایِی دولت وحدت ملی اطمینان داد که 
در  را  کمک هایش  و  دارد  قرار  افغانسـتان  مردم  کنار  در  کشورش 
عرصه های نظامی و آموزشی در اختیار دولِت این کشور می گذارد. 

آقای عبداهلل در حاشیۀ نشست شانگهای با برخی دیگر از سران و 
ولی  کرد،  گفت وگو  شانگهای  کشورهای عضو  عالی رتبۀ  مقام های 
از دیدار یک تن سرباز زد و آن، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و 
روابط خارجی نخست وزیر پاکستان بود. آقای عبداهلل گفته است که 
تا زمانی که کشور پاکستان به صورِت صادقانه مبارزه با افراط گرایی 
را در دستور کارِ خود قرار ندهد، دیدارهای این چنینی نمی توانند به 

مشکاِت موجود پایان دهند. 
نقش  به  نیز  شانگهای  نشست  در  خود  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای 
پاکستان در ناامنی های منطقه و افغانستان به صورِت همه جانبه اشـاره 
کرد. او گفت که با وجود درخواست های مکررِ دولت افغانستان از 
پاکستان برای نابودِی گروه های هراس افکن، هنوز هـم این کشور به 

تمویل و تجهیِز این گروه ها بر ضد افغانستان ادامه می دهد. 
دقیق  اقدامی  شک  بدون  عزیز  سرتاج  با  عبداهلل  آقای  دیدار  عدم 
افغانستان  تعبیر شود. دولت  منافع ملی کشور می تواند  با  و منطبق 
هرچند دیرهنگام به این سیاست روی آورده، ولی بدون شک این 
رویکرد می تواند در آینـده به نتایج ملموس در مبارزه با افراط گرایی 

و تروریسـم منجر شود. 
روابط افغانستان و پاکستان تا زمانی باید در حالِت تعلیق قرار داشته 
باشد که این کشور نسبت به تعهداِت خود در مبارزه با افراط گرایی 
سیاسِت  که  است  داده  نشان  زمان  کند.  عمل  صادقانه  صورِت  به 
اقدام های جـدی در  با  باید  و  پایان رسیده  به  پاکسـتان  با  مهمانی 
دفاع از ارزش های ملی قرار داشته باشیم. ولی اصِل مهم این است که 
این سیاست باید به صورت دقیق و مدون پی ریزی و تعقیب شود. 

در گذشته نیز شاهد قهر و آشتی های زیادی میاِن رهبراِن دو کشور 
بوده ایم که متأسفانه هیچ منفعتی برای افغانستان نداشته است. آقای 
اندازۀ کافی مورد  کرزی در زمان زمام داری اش، این سیاست را به 
آزمون قرار داد که تبعات آن تا به امروز از مردم افغانسـتان قربانی 

می گیرد. 
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از اتفاق های 
مهِم نشست شانگهای

سـرانجـام 
صـدای تغییـر بلنـد شـد
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سخنرانان در نهمین سالروز شهادت استاد کاظمی:

نظام متمرکز به  بن بست خورده است
از نهمین سـال روز شـهادت سـیدمصطفی کاظمـی و جمعی 
از نماینـده گان مـردم کـه در حادثه یـی در بغان به شـهادت 

رسـیده بودنـد، دیروز در کابل گرامی داشـت شـد.
بخـش زیـادی از سـخنانی کـه در ایـن محفـل گفتـه شـد، 
متمرکـز بـود بـر فضـای جـاری کشـور و حوادثـی کـه هر 

اتفـاق می افتـد. روز 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییس اجرایی حکومـت وحدت ملی 
گفـت کـه بـرای برون رفـت از بی ثباتـی سیاسـی موجـود 
بایـد هرچـه زودتـر،  بـه سـوی بحـران  نرفتـن کشـور  و 
توافق نامـۀ سیاسـی کـه  خواسـت همـۀ ملت اسـت، عملی 

و تطبیـق گـردد.
داکتـر عبـداهلل، بـا قدردانـی از کارکردهـای شـهید کاظمـی 
گفـت: جنایـت کاران بـا انجام حملـه بـر کاروان نماینده گان 
مـردم در بغـان، لکـۀ دیگـر بـر صفحـۀ بدنامی هـای خـود 

افزودند.
آقـای عبـداهلل تأکیـد کـرد: شـهید کاظمی بـرای افغانسـتان 
تأمیـن  پیوسـته در جهـت  انجـام داده و  کارهـای زیـادی 

عدالـت اجتماعـی و تحقـق عدالـت مبـارزه کـرد.
رییـس اجرایـی در ادامـۀ سـخنانش گفت که جایگاه شـهدا 
نـزد مـردم ویژه اسـت و شـهروندان خاطـر آنـان را گرامی 

می دارنـد.
بـه گفتـۀ آقـای عبـداهلل: اهداف شـهدا، عـزت افغانسـتان و 
خدمـت بـرای شـهروندان بـوده و حکومـت از تجربـه و 

کارنامـۀ شـهدا اسـتفاده می بـرد.
آقـای عبـداهلل در ایـن مراسـم با تأکیـد بر حـل چالش ها در 
کشـور گفـت: مـردم از اوضـاع کشـور درحالی کـه همواره 

آمـادۀ قربانـی بوده اند، تشـویش دارند.
رییـس اجرایـی حکومـت تحقـق عدالـت اجتماعـی را کـه 
از آرمان هـای شـهدا بـر شـمرد، حال مشـکات دانسـت.
آقـای عبـداهلل بـا تأکیـد بر تطبیـق کامـل توافق نامۀ سیاسـی 
ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی و بـا بیـان این کـه از مضای 
ایـن توافق نامـه پشـیمان نیسـت، گفـت: اسـتحکام پایه های 
حکومـت وحـدت ملـی در تطبیق کامـل توافق نامۀ سیاسـی 
نهفتـه اسـت و اکثـر چالش هـای بـه میان آمـده نیـز از عدم 

تطبیـق ایـن توافق نامه می باشـد.
تطبیـق کامـل  این کـه  بیـان  بـا  اجرایـی حکومـت  رییـس 
توافق نامـۀ سیاسـی بـه خیـر و صـاح شـهروندان اسـت، 
اظهـار داشـت: "عملـی شـدن ایـن توافق نامه رسـیده گی به 

می سـازد." آسـان  را  دیگـر  چالش هـای 
رییـس اجرایـی در ادامـۀ سـخنانش بـه کشـتار غیرنظامیـان 
در کنـدز اشـاره کـرد و گفـت کـه بـرای بررسـی حادثـۀ 
کنـدز هیأتی گماشـته شـده کـه واقعیت های ایـن پرونده را 

کرد. خواهـد  بررسـی 
در  غنـی  اشـرف  محمـد  رییس جمهـور  هـم،  سـویی  از 
سـال روز  نهمیـن  از  گرامی داشـت  مناسـب  بـه  پیامی کـه 
شـهادت سـید مصطفـی کاظمی به ایـن محفل ارسـال کرده 
بـود، گفت: شـهید کاظمـی و همکارانش به خاطر انکشـاف 
و بازسـازی کشـور جان های شـان را از دسـت داده انـد و بر 
مـا الزم اسـت تـا از آن هـا یادبـود و آرمان های انسانی شـان 

را بـه نسـل های بعـدی انتقـال دهیـم.
رویـداد  شـهدای  از  گرامی داشـت  افـزود:  رییس جمهـور 
بغـان جاویدانـه اسـت و راه و آرمان شـان سرمشـق اتحـاد 

انکشـاف و بـرادری و برابـری ملـت خواهـد بـود.
نخسـت  معـاون  دوسـتم،  عبدالرشـید  ایـن،  بـا  هم زمـان 
ریاسـت جمهوری در پیامـی بـه ایـن محفـل گفـت: شـهید 
کاظمـی در دوره هـای مبـارزات سیاسـی و نظامـی خود در 

کنـار مـردم قرار داشـت. 
بـه گفتـۀ آقـای دوسـتم: شـهید کاظمـی، شـخصیت چنـد 
و  آزادی  بـرای  دانـش،  و  بـا شـجاعت  و  داشـت  بُعـدی 

کـرد. مبـارزه  بی دریـغ  سـال ها  مـردم  سـربلندی 
آقـای دوسـتم در ادامـۀ پیـام خـود گفتـه اسـت: افغانسـتان 
کشـوری اسـت بـا ترکیـب قومیت ها، امـروز که کشـور در 
شـرایط بسـیار حسـاس قـرار گرفتـه اسـت بنـٌا بایـد درک 
کنیـم کـه شـیرازۀ مردم مـا در وحـدت و یک پارچگی شـان 

آن ها گذاشـته شـده اسـت.
معـاون نخست ریاسـت جمهـوری افـزود: امروز افغانسـتان 
بیـش از هرزمـان دیگر بـه وحدت و یک پارچه گـی و اتفاق 
مردمـش نیـاز دارد، زیـرا دسیسـه های بیگانـه گان بـه گونـۀ 

مسـتمر در کشـور ادامه دارد.
آقـای دوسـتم با اشـاره به نبـود عدالت اجتماعی در کشـور 
تأکیـد کـرد: بایـد از یاد نبریم که شـاخصۀ اصلـی و برازندۀ 
وحـدت و هم بسـته گی در هم دیگرپذیـری نهفتـه اسـت و 
ایـن ممیـزه زمانـی تحقـق می یابـد کـه عدالـت اجتماعـی 

تأمیـن گردد.
آقای دوسـتم با انتقاد از نظام متمرکز در کشـور خاطرنشـان 
در  متمرکـز  نظـام  کـه  دارم  راسـخ  بـاور  "مـن  سـاخت: 
افغانسـتان کـه گذشـتۀ پُـر از بی عدالتـی و تبغیـض دارد، 
دیگـر بـه درد مـردم افغسـتان نمی خورد، بایـد آن را اصاح 
کـرد و مشـارکت گسـتردۀ مـردم در نظـام را تأمیـن کـرد."

او اظهـار داشـت: مـن بـه ایـن بـاورم کـه توافق نامـۀ ایجاد 
حکومـت وحـدت ملـی بایـد عملـی گـردد. بـا راه انـدازی 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها ما به تشـکیل 
لویـه جرگـۀ قانـون اساسـی نزدیک تـر می شـویم تـا نظـام 

متعـادل جـای نظـام کنونـی را بگیرد.
در حیـن حـال، صاح الدیـن ربانـی، وزیـر امـور خارجه و 
رییـس حـزب جمعیـت اسـامی افغانسـتان در ایـن محفل 
گفـت: سـید مصطفـی کاظمـی بـه دلیـل داشـتن اهـداف 
مشـترک انسـانی بـا حـزب جمعیـت اسـامی افغانسـتان 

رابطـۀ خـوب و ارزش محـور داشـت.
آقـای ربانـی افـزود: "یکـی از این اهـداف مشـترک، توزیع 
عادالنـۀ قدرت بود و اسـت. باور مشـترک احـزاب جمعیت 
اسـامی و اقتـدار ملـی ایـن اسـت کـه عدالـت اجتماعـی 
حقـوق  تأمیـن  اجتماعـی،  عدالـت  تحقـق  گـردد.  تأمیـن 
شـهروندی و مشـارکت همۀ شهروندان افغانسـتان در تعیین 
سرنوشت شـان بـدون توزیـع عادالنۀ قدرت ممکن و میسـر 

" نیست.
او بیـان داشـت: توزیـع عادالنـۀ قـدرت در  صورتی ممکن 
اسـت که مناسـبات قدرت در سـاختار نطام سیاسـی کشور 

را بـا تغییـر قانون اساسـی از نو تعریـف کنیم.
و  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت  ربانـی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
هم پیمانـان سیاسـی اش ایـن هـدف را در گذشـته مطـرح 
کرده انـد و در آینـده نیـز ایـن هـدف را مطـرح و دنبـال 

. می کننـد
انتخابـات  "وقتـی  داشـت:  اظهـار  ربانـی  آقـای 
ریاسـت جمهوری بـه بن بسـت رسـید، جمعیـت اسـامی 
افغانسـتان و نامـزد ایـن حـزب زمانـی به تشـکیل حکومت 
وحـدت ملـی تـن دادند که شـاخۀ اصلـی توافق نامـه ایجاد 
حکومـت وحـدت ملی به تغییر سـاختار نظام ساسـی تعهد 

سـپرده بـود."
وزیـر خارجـه اذعـان داشـت: یکـی از دالیـل شـکل گیری 
حکومـت وحـدت ملـی، زمینه سـازی عملـی بـرای اصاح 
سـاختار نظـام سیاسـی از طریـق توزیـع شـناس نامۀ برقی و 
اصـاح نظـام انتخاباتـی بـرای برگـزاری انتخابـات شـفاِف 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها و در نهایـت برگـزاری 
لویـه جرگـۀ تعدیـل قانـون اساسـی بـود؛ بنًا هـدف حزب 

جمعیـت اسـامی، پی گیـری ایـن توافق نامـه اسـت.
از  درسـت  تعریـف  عـدم  "به خاطـر  کـرد:  تصریـح  او 
مناسـبات قدرت در سـاختار سیاسـی کشـور در ایـن اواخر 
بحث هـای جدیـی را میان بزرگان کشـور شـاهد هسـتیم که 
نبایـد در شـرایط حسـاس کنونـی کار بـه این جا می رسـید. 
ایـن بحث هـا نشـان گر ایـن اسـت که تجربـۀ نظـام متمرکز 
بـه پایان رسـیده اسـت که حتـا حامیان و دوسـتان داخلی و 
بین المللـی افغانسـتان بـه ناکارایـی و ناکامـی این نـوع نظام 

پـی برده انـد."
او بیـان کـرد: همـه بایـد تـن بـه عملی شـدن تمـام مـواد 
توافق نامـۀ سیاسـی ایجـاد حکومـت وحدت ملـی بدهیم تا 
بیشـتر از ایـن تمرکزگرایـی مفرط کشـور و جامعـۀ ما را در 

منجـاب بدبختـی فـرو نبرد.
در عیـن حال، سـید علـی کاظمی عضو مجلـس نماینده گان 

و بـرادر شـهید کاظمـی در ایـن مراسـم ضمـن انتقـاد از 
زمینـۀ  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  و  پیشـین  حکومـت 
رسـیده گی بـه پرونـدۀ شـهید کاظمـی و دیگر شـهدا گفت: 
اگـر بـه پرونـدۀ شـهید کاظمـی رسـیده گی می شـد، مـردم 
افغانسـتان شـاهد قتل هـای زنجیره یی فرماندهـان جهادی و 
چهره هـای سیاسـی ماننـد شـهید اسـتاد برهان الدیـن ربانی، 
شـهید داوود، شـهید سـیدخیلی و دیگر بـزرگان نمی بودند. 
مـا بـه دادخواهـی خـود بـرای بررسـی پروندۀ به شـهادت 

رسـیدن سـید مصطفـی کاظمـی ادامـه می دهیم.
ناهم سـاز،  صدا هـای  و  حکومتـی  اختافـات  شـدن  بلنـد 
اوج گیـری و تشـدید نفـاق قومـی و حساسـیت های زبانـی 
در کنـار چالش هایـی چون فقـر، بیکاری، بی عدالتی، فسـاد، 
مـواد مخـدر عـدم حاکمیـت قانـون از مواردی اسـت که به 
بـاور آقـای کاظمـی، وضعیـت تهدیـد کننده یـی را در بـه 

وجـود آورده اسـت.
او گفـت: حکومتی کـه بـه خواسـت ها و مطالبه هـای مـردم 
پاسـخ گو نباشـد، مشـروعیت خـود را از بین می بـرد، چون 
اسـاس و بنیـاد یـک حکومـت را رأی و ارادۀ مردم اسـت و 
مشـارکت مـردم از طیف هـای مختلـف در سـاختار قـدرت 

امـر انکارناپذیر اسـت.
توزیـع  گزینـش،  کمیتـۀ  در  حکومـت  نکـردن  دخالـت 
خارجـی  سیاسـی  تعریـف  برقـی،  شـناس نامه های 
مشـخص، دقـت مسـووالن حکومتـی در مواضع شـان در 
قبـال رویدادهـای جهـان اسـام و حـل اختافات سیاسـی 
مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی از موضوعـات دیگـری 
اسـت کـه آقـای کاظمـی بـر آن انگشـت می گـذارد و برای 

حـل آن تأکیـد مـی ورزد.
در کنـار ایـن سـیدآقا فاضـل سـانچارکی، مشـاور فرهنگی 
رییـس اجرایـی در ایـن برنامـه بـا اشـاره بـه کارکردهـای 
آقـای کاظمـی گفت: شـهید کاظمی در عرصۀ سیاسـی و در 
بسـتر دموکراسـی نوپای، اولیـن حرکـت اصاح طلبی را در 
نظـام سیاسـی کشـور با ترکیـب فراگیـری ملی ایجـاد کرد.
آقـای سـنچارکی افـزود: کاظمـی بـرای رشـد و اعتـای 
کشـور لحظه یـی آرام نداشـت، پشـتکار و تاشـش سـبب 
شـد کـه تبدیل به یکی از چهره های شـناخته شـده، پیشـتاز 

و تحول آفریـن در عرصه هـای مختلـف کشـور گـردد.
نعمـت اهلل غفـاری معـاون دوم مجلـس در ایـن محفـل بـا 
یـادآوری از خاطـرات دورۀ پانزدهـم مجلـس گفـت: یکـی 
از فعال تریـن کمیسـیون ها در ایـن دوره، کمیسـیون اقتصـاد 
حمایـت  بـرای  کانـی  برنامه هـای  آن  اعضـای  کـه  بـود 
سـرمایه گذاران  ترغیـب  و  تشـویق  داخلـی،  تولیـدات  از 
افغانسـتان بـرای آمدن در درون کشـور تاش هـای فراوانی 

دادند. انجـام 
بـه گفتۀ آقـای غفاری: شـهادت اعضـای کمیسـیون اقتصاد 
برنامه ریزی هـای  بـرای  منفـی  تأثیـر  نماینـده گان  مجلـس 

کان داشـت و انگیزه هـا را تضعیـف کـرد.
معـاون دوم مجلـس، بـا انتقـاد از بررسـی نشـدن پرونـدۀ 
کـه  گفـت  بغـان  حادثـۀ  در  مـردم  وکای  شـهادت 
خانواده هـای شـهدا تاهنـوز منتظـر انـد کـه ایـن پرونـده 

شـود. سـاخته  روشـن  آن  عامـان  و  گشـوده 

آقـای غفـاری بـا اشـاره بـه رونـد گفت وگوهـای جـاری 
صلـح در کشـور گفـت: از جریـان گفت وگوهـای صلـح 
اعضـای مجلـس آگاه سـاخته نمی شـوند و آنـان از طریـق 

ایـن گفت وگوهـا پـی می برنـد. رسـانه ها بـه جزییـات 
ملـی  از رهبـران حکومـت وحـدت  معـاون دوم مجلـس 
خواسـت کـه رونـد گفت وگوهـای صلـح را در مشـوره و 
هم سـویی بـا نماینـده گان مـردم در مجلـس به پیـش ببرند.

آقـای غفـاری بـا بیان این کـه حکومـت زمانـی می تواند به 
صلـح دل خـواه برسـد کـه از خود قـوت کافی برخـورد دار 
باشـد، گفـت: "اختافـات سـران باعث تضعیـف رهبری و 
تشـویش مـردم و شـکننده گی اوضـاع و در نهایـت، ضعف 

در گفت وگوهـای صلـح می شـود."
شهید سید مصطفی کاظمی کی بود؟

شـهید سـید مصطفـی کاظمـی، فرزنـد سـید گل در سـال 
1342 در والیـت پـروان ولسـوالی سـرخ پارسـا، دهکـدۀ 
لولنـج دیـده بـه جهان گشـود. شـهید کاظمـی آموزش های 
خـود را در والیـت کابـل آغـاز کـرد و تا مقطع کارشناسـی 
ادامـه داد. بـا آغاز جهاد پر شـکوه مردم مسـلمان افغانسـتان 
در برابر حکومت دسـت نشـاندۀ شـوروی، در سنگر مبارزه 
و جهـاد قـرار گرفـت و با شـجاعت و درایتی کـه در دوران 
جهـاد از خـود نشـان داد بـه حیث یـک فرمانـده برازنده و 

دلیـر در پـاس داران جهاد اسـامی افغانسـتان تبـارز کرد.
شـهید کاظمـی بعد از سـقوط طالبـان از شـرکت کنندهگان 
رسـمی و فعـال کنفرانـس بـن در سـال 1381 بـود و بـا 
امضـای عهـد نامۀ بـن، نقش تازه تـری را در بخش سیاسـی 
و اجتماعـی کشـور بـه عهده گرفت. شـهید کاظمـی بر بنیاد 
ایـن معاهـده، در حکومـت انتقالـی و موقت بـه حیث وزیر 

تجارت گماشـته شـد. 
پـس از سـر کار آمـدن دولـت انتخابـی، شـهید کاظمـی بـا 
توجـه بـه تحوالت جدید سیاسـی در کشـور، حـزب اقتدار 
ملـی را بنیـان نهـاد کـه از طـرف اعضـای حـزب بـه حیث 

رهبـر حـزب اقتـدار ملی بـر گزیده شـد.
شـهید کاظمـی در سـالهای اخیر بـرای ایجاد ثبات سیاسـی 
و شـفافیت در بخش هـای مختلـف، نقـش برازنده یـی را به 
دوش گرفـت. بـه همیـن جهـت در انتخابـات پارلمانـی از 

سـوی مـردم کابـل به مجلـس نمایندهـگان برگزیده شـد.
شـهیدکاظمی همچنیـن بـا تـاش مجدانـه در کنـار سـایر 
را  ملـی  جبهـۀ  سیاسـی،  جریان هـای  و  شـخصیت ها 
پایه گـذاری کـرده و بـه عنـوان رییس کمیسـیون سیاسـی و 

سـخنگوی جبهـۀ ملـی بـر گزیـده شـد.
فعالیت هـای  عرصـۀ  در  کاظمـی،  مصطفـی  سـید  شـهید 
پارلمانـی نیـز گـروه پارلمانـی اسـتقال ملـی را بنیـان نهاد 
و از سـوی نمایندهـگان مـردم بـه حیـث رییس کمیسـیون 

اقتصـادی در پارلمـان انتخـاب گردیـد.
از  دیگـر  تـن   ۵ بـا  همـراه  کاظمـی  سـیدمصطفی  شـهید 
نماینـده گان مـردم در در 1۵ عقـرب سـال 138۶ هنـگام 
بازدیـد از فابریکـه سـمنت والیـت بغـان در اثـر حملـه 
انتحاری به شـهادت رسـیدند. از این روز در تقویم رسـمی 
کشـور بـه عنـوان هفتـۀ وحـدت ملی نشـانی شـده اسـت.

هارون مجیدی
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چه طور می توانم از عهدۀ مخارِج کودکم برآیم؟ 
ــک انســان  ــوزِش ی ــه غــذا، پوشــاک و آم جــای شــک نیســت ک
دیگــر، هزینــۀ مالــی زیــادی بــرای شــما در بــر دارد. امــا می توانیــد 

ــد.  ــر کنی ــا را کم ت ــورد هزینه ه ــترس تان درم اس
ــد.  ــی کنی ــا را ارزیاب ــد هزینه ه ــل، بای ــد طف ــد از تول ــت بع درس
ــد؛  ــش کنی ــه پرس ــن رابط ــم در ای ــان ه ــد از کارفرمای ت می توانی
ــدن و  ــدر ش ــرای پ ــازمان ها ب ــرکت ها و س ــیاری از ش ــرا بس زی

ــد.  ــاداش می دهن ــدن پ ــادر ش م
ــاور  ــک مش ــا ی ــد ب ــان، می توانی ــایل مالی ت ــت مس ــرای مدیری ب
ــر  ــن دیگ ــا والدی ــد ب ــن می توانی ــد. هم چنی ــورت کنی ــی مش مال
ــا  ــد ت ــت کنی ــده اند، صحب ــل ش ــب طف ــی صاح ــه تازه گ ــه ب ک
ــِی  ــل پیش بین ــای غیرقاب ــس هزینه ه ــور از پ ــا چه ط ــد آن ه ببینی

ــد.  ــدن برآمدن ــددار ش فرزن
ــرای  ــا ب ــد ت ــاز کنی ــد یــک حســاب بانکــِی مخصــوص ب می توانی
هزینه هــای جدیدتــان در آن پس انــداز کنیــد. می توانیــد هــر 
هفتــه یــک مقــدار پــول بــرای خریــد وســایلی مثــل شیرخشــک 

ــد.  ــا پوشــک طفــل در آن نگــه داری ی
ــا  ــی از هزینه ه ــت بعض ــاز نیس ــه نی ــید ک ــته باش ــر داش به خاط
ــه  ــرد ک ــم بگی ــرتان تصمی ــر همس ــًا اگ ــد. مث ــت کنی را پرداخ
ــوزاد  ــه ن ــۀ تغذی ــد هزین ــه طفــل شــیر بدهــد، می توانی خــودش ب
ــای  ــادی لباس ه ــای زی ــن، خانواده ه ــد. هم چنی ــداز کنی را پس ان
ــان  ــرا زن ــد، زی ــتفاده می کنن ــتراکی اس ــارداری را اش ــا ب ــل ی طف
بــاردار و نــوزادان یــک ســایز خــاص لبــاس می پوشــند کــه فقــط 
ــرف  ــد از آن بی مص ــت و بع ــاص اس ــک دورۀ خ ــه ی ــق ب متعل

ــود.  خواهــد ب
آیا این پایان استقالِل من است؟ 

ــت،  ــت اس ــت. درس ــا نیس ــان لذت ه ــی پای ــه معن ــدن ب ــدر ش پ
ــل  ــدازۀ قب ــه ان ــوزاد ب ــد ن ــاه اول تول ــی چندم ــت ط ــن اس ممک
نتوانیــد بخوابیــد یــا وقــت بــرای خودتــان نداشــته باشــید، امــا بــه 
محــض این کــه بعــد از گذشــت چنــد مــدت کــودک بتوانــد مــدت 
بیشــتر و طوالنی تــری بخوابــد، همســرتان وقــت بیشــتری خواهــد 
داشــت تــا بتوانیــد در کنــار هــم یــا بــه تنهایــی خــوش بگذرانیــد. 
ــته باشــید و  ــم همــکاری داش ــا ه ــه ب ــت ک ــم اس خیلــی مه
مشــکات را بــا هــم مطــرح کنیــد، مســوولیت ها را تقســیم کنیــد 
ــد.  ــیده گی کنی ــز رس ــان نی ــه نیازهای ت ــد ب ــان بتوانی ــا هرکدام ت ت
هم چنیــن خــوب اســت کــه بــا والدیــن دیگــری هــم آشــنا شــوید تــا از رویکــرد 

ــد.  ــان اســتفاده کنی ــه مدیریــت زم آن هــا ب
ــد.  ــا بکنی ــی از فعالیت ه ــان را وارد خیل ــد فرزندت ــی، می توانی ــال های ابتدای در س
ــد،  ــه می خوانی ــاب و روزنام ــا کت ــد ی ــا می کنی ــال تماش ــابقۀ فوتب ــی مس ــًا وقت مث

ــیند.  ــود بنش ــوِص خ ــِی مخص ــد در چوک ــان می توان نوزادت
ــد،  ــت بدهی ــان را از دس ــات فراغت ت ــت اوق ــرار اس ــه ق ــت از این ک ــن اس ممک
ــه  ــوند ک ــه می ش ــی زود متوج ــا خیل ــا و پدره ــا مادره ــد؛ ام ــرس کنی ــاس ت احس
وقتــی فرزندشــان بــه دنیــا می آیــد، می تواننــد از زمانــی کــه بــا فرزندشــان 

می گذراننــد، لــذت ببرنــد. 
ــن و همســرم و زنده گــی جنســی  ــط م ــر رواب ــری ب ــد کــودک چــه تاثی تول

مــا خواهــد داشــت؟ 
زنــان بــاردار تغییــرات جســمی، هورمونــی و احساســی شــگرفی را تجربــه می کننــد، 
ــرم  ــت وپنجه ن ــی دس ــرات در زنده گ ــان تغیی ــا هم ــم ب ــا ه ــه پدره ــی ک در حال
ــر  ــرف از نظ ــر دو ط ــت ه ــن اس ــارداری، ممک ــن ب ــش رفت ــا پی ــرد. ب ــد ک خواهن

ــد.  ــر ببینن احساســی تاثی
ــل آن  ــن دوران بســیار ســخت اســت، حــال دلی ــا دمدمی مزاجــی ای ــدن ب ــار آم کن
هــر چــه کــه باشــد، امــا صبــر و درک شــما بســیار ســودمند خواهــد بــود. ســعی 
ــادر  ــارداری و م ــورد ب ــد اســترس های خــود در م ــه همســرتان کمــک کنی ــد ب کنی

شــدن را از بیــن ببــرد. 
اگــر احســاس خوبــی بــه رابطۀتــان نداریــد، ســعی کنیــد مشــکات را خیلــی زود 
حــل کنیــد. زوج هــای بســیاری بــه اشــتباه تصــور می کننــد کــه آمــدن طفــل، آن هــا 
ــۀ  ــک رابط ــردِن ی ــت ک ــه درس ــادر ب ــودک ق ــا ک ــد. ام ــک می کن ــم نزدی ــه ه را ب
مشــکل دار نیســت؛ ایــن وظیفــۀ شــما و همســرتان اســت. هرچــه زودتــر بــرای حــل 
مشــکات چــاره بجوییــد، خیلــی زودتــر احســاس راحتــِی بیشــتری بــرای تبدیــل 

شــدن بــه یــک پــدر یــا مــادر پیــدا می کنیــد. 
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کنا مهران موّحد

در صحیـح مسـلم، ایـن روایـت را می خوانیم: 
»انمـا االمـام جنـۀ یقاتـل مـن ورائـه و یتقي به 
فـان امـر بتقـوي اهلل عـز و جل و عـدل کان له 
بذلـک اجـر و ان یأمـر بغیـره کان علیـه منه.« ) 
امیـر وزمـام دار حیثیـِت سـپری را دارد که زیر 
رهبـری او جهـاد کـرده می شـود و بـه واسـطۀ 
او مـردم در امـان نگـه داشـته می شـوند.(. این 
روایـت نشـان می دهد کـه »حدیـث« در تاریخ 
اسـام در پهلـوی این کـه مأموریتی سیاسـی را 
بـرای توجیـه و تقویـت وضِع موجـود برعهده 
گرفتـه، وظیفه یـی روانـی را نیز عهده دار شـده 
تـا احسـاس جمعی عـذاب وجـدان را از تودۀ 

مـردم دور کند.
این کـه نـص قرآنـی در مـورد نظـام سیاسـی 
شـده  باعـث  اسـت،  خامـوش  اسـامی 

حدیـث  از  پنهانـی  و  پیـدا  دسـت های  کـه 
دیدگاه هـای  و  مقاصـد  پیشـبرد  بـرای  نبـوی 
کننـد.  ابـزاری  بهره بـرداری  سیاسی شـان 

السیاسـی  »العقـل  در  الجابـری  عابـد  محّمـد 
العربـی« می نویسـد: »از آن جـا کـه قـرآن بـه 
نپرداختـه  سیاسـت  و  حکومـت داری  مسـایل 
و نیـز در خصـوص شـکل و شـمایل دولـت 
سـخنی نـزده و همچنیـن از آن جایی کـه یاران 
پیامبـر اسـام بـه محض وفـات پیامبـر گرامی 
اسـام در زمینـۀ ایـن مباحث و مسـایل گرفتار 
اختـاف و چند  دسـته گی شـدند و در دوران 
"فتنـه" ایـن اختاف هـا ریشـه دارتر و عمیق تر 
شـد تـا به حـدی کـه کیـان جامعۀ اسـامی را 
بـه تهدیـد سـقوط مواجه کـرد، یگانـه تکیه گاه 
و مرجعـی که از کانال آن، مشـروعیت و مبنای 
جسـت وجو  سیاسـی  مقـوالت  بـرای  دینـی 

)العقـل  بـود.«  "حدیـث"  همانـا  می شـد، 
السیاسـي العربـی، ص 383( 

روی ایـن حسـاب، اسـتناد طـرف داران نظریـۀ 
اسـتنادی  نیـز  نبـوی  احادیـث  بـه  خافـت 
ایـن  کـه  چـرا  اسـت،  سسـت  و  ضعیـف 
روایت هـا بـا مسـلماِت دین در مـورد آزادی و 
تکلیـف در تعـارض هسـتند در پهلـوی این که 
سـاخته گی  روایت هـا  ایـن  سـیاِق  و  سـبک 
بـودِن آن هـا را برمـا می افکنـد. ایـن را هـم 
روایـت،  عرصـۀ  متخصصـان  کـه  می دانیـم 
کـه  شـده اند  متذکـر  به کـرات  را  نکتـه  ایـن 
حدیث هـای جعلـی و سـاخته گی در عرصـۀ 
سیاسـت، در قیـاس بـه دیگـر عرصه ها بسـیار 
پُرشـمار اسـت. افـزون بر همـۀ این هـا، عموم 
روایت هایـی کـه آینـده را پیش گویـی می کند، 
بـرای  انسـان  داشـتن  مسـؤولیت  اصـل  بـا 

سـاختن تاریـخ و جانشـین خـدا بودِن انسـان 
دارد. ناسـازواری  زمیـن  روی  در 

تکیه گاه تاریخِی نظریۀ خافت اسامی 
ایـن  شـیعیان،  و  سـنیان  سیاسـی  اندیشـۀ  در 
امامـت،  کـه  اسـت  رایـج  و  راسـخ  اعتقـاد، 
مسـتندات  عقلـی.  نـه  دارد  شـرعی  وجـوب 
وجـوب امامـت را می تـوان در چهار اسـتدالل 
خاصـه کـرد: اجمـاع صحابـه تـا جایـی کـه 
مقـدم  رسـول  دفـن حضـرت  بـر  را  امامـت 
سـاختند؛ حفـظ نظـام و اقامـۀ حـدود و سـد 
ثغـور بـدون امامـت ممکـن نیسـت؛ برپایـی 
امامـت، مایـۀ جلـب منافع و دفع مضار اسـت؛ 
طاعـت امـام بـه کتاب و سـنت واجب اسـت.
از آن جایی که سـابقًا گفتیم که مسـتندات نصِی 
نظریـۀ خافت اسـامی، ضعیف و سسـت مایه 
اسـت، تاریـخ اسـام می تواند تکیـه گاه خوبی 

بـرای طـرف داران نظریه خافت باشـد. 
حـاال پرسشـی کـه مطـرح می شـود این 
اسـت کـه "آیـا حضـرت رسـول، رهبر 

دینـی بود یـا رهبر سیاسـی؟"
تاریـخ  نبـوی  مرحلـۀ  کـه  می دانیـم   
بـرای  اسـام  شـناخت  بـرای  اسـام 
مـا خیلـی مهـم اسـت چـه این کـه ایـن 
مرحلـه، مرحلـۀ تأسـیس اسـت. شـاید 
از  طـرح سـؤالی دیگـر خیلـی مهم تـر 
سـؤال پیشـتر باشـد و آن عبارت اسـت 
از این کـه آیـا رهبـری سیاسـی حضرت 
تنظیمـی؟  یـا  بـوده  تأسیسـی  رسـول، 
راه  از  می خواسـته  پیامبـر  آیـا  )یعنـی 
رهبـری سیاسـی جامعۀ نوپای اسـامی، 
احکامـی تـازه را تشـریع کنـد یـا این که 
فقـط می خواسـته با توجـه بـه امکانات 
و ظرفیّت هـای موجـود در جامعـه، بـه 
رهبـری تـودۀ مـردم بپـردازد و در صدد 
تشـریع احـکام تـازه از طریـق رهبـری 

مـردم نبـوده اسـت؟( 
»االسـام  در  عبدالـرازق  علـی  گفتـار 
واصـول الحکـم« ضمن این کـه غوغایی 
بـزرگ برانگیخـت، مدافعان ایـدۀ "دین 
و دولـت بـودن اسـام" را در وضعیّـِت 
دشـواری قرار داد. سـخِن او در دو نقطۀ اصلی 
خاصـه می شـود که ربـط مسـتقیمی به بحث 
رابطـۀ دیـن و سیاسـت ندارد. نقطـۀ اول مبتنی 
بـر برداشـتش از نص قرآنی اسـت و آن این که 
قـرآن مجید شـکل نظام حکومتی را مشـخص 
نسـاخته و نظـام خافـت را واجـب نگردانیده 
اسـت. نقطـۀ دوم، مبنـای تاریخـی دارد و آن 
مدینـه  در  اسـام  پیامبـر  حکومـت  این کـه 
هرچنـد رنـگ و صبغـۀ سیاسـی داشـت امـا 

عمـق و گوهـر آن، دینـی بود. 
علی عبدالـرازق می پذیرد کـه رهبری حضرت 
محمـد در مدینه نشـانه های پُررنگ سیاسـی را 
داشـت کـه ظاهـراً بیـرون از دایـرۀ مأموریـت 
پیامبـر اسـت، اما ایـن نکته را - بـه اعتقاد علی 
عبدالـرازق - می تـوان در چارچـوب رسـالت 
دینـی حضـرت محمـد تبیین و تفسـیر کرد. به 
قـول علـی عبدالـرازق: »کشـور داری حضرت 
پیامبـر اسـام بخشـی از کار پیامبـری ایشـان 
واصـول  است.«)االسـام  آن  کننـدۀ  کامـل  و 
حضـرت  آن  کـه  چـرا   ،)149 ص  الحکـم، 
هم زمـان بـه این که رسـانندۀ پیام بـود، مجری 

آن نیـز بود.
بعضـي از صاحب نظـران ایـن نکتـه را هـم در 
ایـن زمینـه ذکـر کرده انـد کـه »سـنّت نبـوی« 
شـامل سنت تشـریعی و سـنت قیادی )رفتار و 
گفتـار آن حضـرت در هنـگام رهبـری جامعه( 
و سـنت ِجبِلِّـی )رفتار و گفتـار آن حضرت به 
عنـوان انسـان پوسـت و گوشـت و خـون دار( 
در  آن هـم  اسـت  الـزام آور  آن چـه  می شـود. 
صورتـی که مبیِّن قـرآن و توضیح کننـدۀ معانی 
آن باشـد و نقش مسـتقلی نداشـته باشد، سنّت 
تشـریعی اسـت. آن دو سـنِت دیگر را می توان 
در دایـرۀ مباحـات دانسـت چـرا کـه مبتنـی بر 
اجتهاد و تجارب بشـری اسـت. جالـب این که 
بـه مـرور زمـان، در ذهنیّـت مسـلمانان، همـۀ 
انـواع سـنّت، الـزام آور و واجب العمل شـناخته 
شـده و حتـا علمای اسـامی قواعـدی اصولی 
و فقهـی را از دو نـوع سـنِت اخیرالذکـر بـه 

داده اند.  دسـت 
روشـن اسـت کـه سـخنان علـی عبدالـرازق و 
همگنانـش در بـاب نظـام خافت، با برداشـت 
عمـوم مسـلمانان در این بـاره مخالـف اسـت. 
محمـد عابـد الجابـری کـه در عرصـۀ اندیشـۀ 
اسـامی پژوهش هـای ورجاونـد و مانـدگاری 
عرضـه کـرده، نادیـده گرفتـن صبغـه و رنـگ 
سیاسـِی دعوت حضـرت محمـد را رد می کند 
و مصّرانـه بـر ایـن نکتـه پـای می فشـارد کـه 
دعـوت پیامبـر گرامی اسـام در کنـار محتوای 
سیاسـی  پروژه یـی  دربردارنـدۀ  دینـی اش، 
نیـز بـود. او در جایـی مـی نویسـد: »مـا بـر 
ایـن اعتقادیـم کـه اسـام، هـم دیـن اسـت و 
هـم دولـت. البتـه ایـن هـم هسـت که اسـام 
را  مشـروح  قوانینـی  دولـت داری،  زمینـۀ  در 
نگذاشـته هماننـد آن چه برای دیـن وضع کرده 
اسـت، بلکـه گشـودن گـره معضات سیاسـی 
اجتهـاد و کوشـش جمعـی مسـلمانان  بـه  را 
واگـذار کـرده اسـت.«)العقل السیاسـی العربی، 

)38۵ ص 
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در زبان علمی، مدل اساسـًا وسـیله یی اکتشـافی اسـت که 
در خدمـت تخریـب تفسـیر نامناسـب و در خدمـت بـاز 
کـردِن راهی به سـمت تفسـیر جدید و مناسـب تر اسـت. 
در اصطـاح مـری هـس، آن وسـیله »توصیـف مجـدد« 
اسـت. ایـن بیانی اسـت که من بـرای تحلیـل بعدی حفظ 
خواهـم کـرد. امـا فهـم معنـای ایـن اصطـاح در کاربـرد 

معرفت شـناختی دقیـِق آن مهـم اسـت. 
قـدرت توصیـف مجـدد مدل هـا می توانـد شـناخته شـود 
فقـط اگـر مـا در کنـار مکس بلک به دقت سـه نـوع مدل 
را از هـم متمایـز کنیـم: »مدل های مقیاسـی« کـه به لحاظ 
محتـوا شـبیه نمونـه اسـت؛ ماننـد مـدل قایـق. »مدل های 
حفـظ  را  سـاختاری  همسـانی های  فقـط  کـه  تمثیلـی« 
می کنـد؛ ماننـد نمـودار. و »مدل هـای نظری« که بـر ایجاد 
یـک موضـوع تخیلی که بـرای توصیف دسـت یافتنی تر و 
بـر انتقـال ویژه گی هـای ایـن موضوع بـه قلمـرو واقعیِت 
پیچیده تـر، مبتنـی هسـتند. اکنـون مکـس بلـک می گویـد 
کـه توصیـف قلمـرو واقعیـت در چارچـوب یـک مـدل 
»بـه  اشـیا  از دیـدن  نظـری تخیلـی یـک روش خـاص 
گونـۀ دیگـر« بـه وسـیلۀ تغییـر زبـان خـود در خصـوص 
ایـن اشیاسـت. و تغییـر زبـان از طریـق ایجـاد یـک خیال 
اکتشـافی و انتقـال ایـن خیـال اکتشـافی به خـود واقعیت 

می رسـد.  نتیجه  بـه 
اکنـون اجـازه دهید ایـن دنیای مـدل را در مورد اسـتعاره 
بـه کار ببریـم. رشـتۀ هدایت گِر مـا ارتباط بیـن دو عقیدۀ 
خیـال اکتشـافی و توصیـف مجدد به وسـیلۀ انتقـاِل خیال 
بـه خـود واقعیـت، خواهـد بـود. ایـن حرکـِت دوتایـی 
اسـت که مـا در اسـتعاره یافته ایم. »یک اسـتعارۀ فراموش 
نشـدنی بـا به کارگیـری مسـتقیِم زبـان، متناسـب بـا یکی 
بـه عنـوان لنز بـرای دیدن دیگـری، قادر اسـت دو قلمرو 
تبدیـل  عاطفـی  و  شـناختی  پیونـِد  بـه  را  هـم  از  جـدا 
کنـد.«18 از طریـق ایـن راه غیرمسـتقیِم خیـال اکتشـافی، 
مـا ارتباطـات جدیـد در اشـیا را مشـاهده می کنیـم. 19 
مبنـای منطقـی بـرای ایـن، هم شـکلی مفروض بیـن مدل 
و یـک قلمـرو کاربـردی اسـت. این هم شـکلی اسـت که 
و  می کنـد  زمینه سـازی  را  واژگان«20  تمثیلـی  »انتقـال 
اجـازه می دهـد اسـتعاره مانند مـدل، »ارتباطـات جدیدی 

را روشـن کنـد.«21
راه غیرمسـتقیم دوم در راهنمایـی نظریـۀ اسـتعاره، مبتنـی 
اسـت بـر نشـان دادِن این کـه زبـان هنـر وجـود دارد و 
اساسـًا از زبـان عمومـی متفـاوت نیسـت. راه غیرمسـتقیم 
نخسـت از میـان مقایسـه بیـن شـعر و علـم می گذشـت، 
امـا راه دوم از میـان مقایسـه بیـن هنـر تجّسـمی و زبـان 
عـادی می گـذرد. ایـن راه غیرمسـتقیم را نلسـون گودمـن 
در زبـان هنـر خـود مطرح کـرده اسـت. وی در این کتاب 
بـا راه حـل سـاده یی کـه مبتنـی اسـت بـر گفتـن این کـه 
فقـط زبـان علمـی واقعیـت را نشـان می دهـد و این کـه 
هنـر محـدود اسـت به افـزودن صـرف تلویحـات عاطفی 
و ذهنـی بـر »داللـت«، مخالفـت می کنـد. یـک نقاشـی 
یـک  کـه  انـدازه  همـان  می کنـد  بازنمایـی  را  واقعیـت 
گفتـار دربـارۀ واقعیـت انجـام می دهـد. این گونـه نیسـت 
کـه نقاشـی آن چـه را کـه بازنمایـی می کنـد تقلیـد کنـد، 
بلکـه به عکـس، نظیـر همـۀ توصیف هـا، بازنمـود مصور، 
واقعیـت را شـکل می دهـد. و هـرگاه داللـت خیالی تـر 
باشـد قـدرت شـکل دهی آن بیشـتر می شـود؛ یعنـی بـه 
زبـان منطـق هـرگاه داللـت به مقـدار صفـر باشـد ]یعنی 
داللـت  امـا  باشـد[.  نداشـته  ارزشـی  منطقـی  لحـاظ  از 
چندگانـه، داللـت واحـد و داللـت صفـر )بـی ارزش( بـه 
طـور یک سـان داللـت هسـتند؛ یعنـی آن هـا بـه واقعیـت 
اخیـر آن هـا واقعیـت را  یـا در تحلیـل  اشـاره می کننـد 
شـکل می دهنـد. نلسـون گودمـن ایـن تحلیـل را تحـت 
عنـواِن »واقعیـت نوسـازی شـده« قـرار داد کـه در نـگاه 
اول تکان دهنـده بـود. ایـن عنـوان در مـورد هـر کارکـرد 

نمادیـن بـه کار مـی رود. بنابرایـن، اسـتعاره چیسـت؟ آن 
بسـط داللـت بـه وسـیلۀ انتقـال برچسـب بـه موضوعات 
جدیـدی اسـت کـه در مقابـل انتقـال مقاومـت می کننـد. 
نقاشـی  یـک  بـه  حقیقـی  طـور  بـه  می تـوان  بنابرایـن، 
]عنـوان[ خاکسـتری اطـاق کـرد و بـه طـور اسـتعاری 
بـه آن غم آلـود گفـت. اسـتعاره چیـزی نیسـت غیـر از 
اسـتعمال یـک برچسـب آشـنا بـه یـک موضـوع جدیدی 
کـه ابتـدا مقاومـت می کنـد و سـپس بـه اسـتعماِل آن تن 
دربـارۀ  اساسـی  دیـدگاه  یـک  بـه  مـا  این جـا  می دهـد. 
یـک  بـا  را  اسـتعاره  کـه  بردیـم  پـی  قدیمی تـر  تحلیـل 
خطـای حساب شـده مقایسـه می کـرد. امـا امـروزه ایـن 
دیـدگاه داخـل چهارچوب نظریۀ داللت شـده اسـت. این 
خطای حسـاب شـده اسـتعمال حقیقـی محمـول را دنبال 
می کنـد. در واقـع، نقاشـی ها بـه طـور حقیقـی نـه شـاد و 
نـه غمگین هسـتند؛ زیـرا آن ها موجودات دارای احسـاس 
نیسـتند. بنابرایـن، خطـای حقیقـی عنصـِر سـازندۀ صدق 
اسـتعاری اسـت. یـک اسـتعماِل مخالـف داللت مـا را در 
مسـیر اسـتعمال منتقـل شـده قـرار می دهد. مـن در آن چه 
پـی می گیـرم، ایـن تعبییـر قـوی نلسـون گودمـن ]یعنی[ 
»خطـای حقیقـی و صـدق اسـتعاری« را حفـظ می کنـم. 
خطـای حقیقـی بـر بد نصـب کـردِن یک برچسـب مبتنی 
اسـت و صدق اسـتعاری بر نصب دوبارۀ همان برچسـب 

بـه وسـیلۀ انتقال. 
پـس از ایـن دو راه غیرمسـتقیم از طریـق نظریـۀ مـدل 
و انتقـال برچسـب ها، مـا می توانیـم بـه پرسشـی کـه بـه 
حالـت تعلیـق باقـی مانـد، یعنـی سـوال دربـارۀ »ارجـاع 
مبهـم« یـا ارجاع »انشـعابی« زبان شـعری، برگردیـم. زبان 
شـعری نیـز دربـارۀ واقعیـت صحبـت می کنـد، امـا آن را 
در یـک مرتبـۀ دیگـر از زبـان علمی بـه انجام می رسـاند. 
زبـان شـعری، جهانـی را کـه پیـش از ایـن بـود بـه مـا 

نشـان نمی دهـد آن گونـه کـه زبـان آموزشـی یـا توصیفی 
فهمیده ایـم،  مـا  کـه  آن گونـه  واقـع،  در  می دهـد.  نشـان 
ارجـاع معمولـی زبـان بـا راهبـرد طبیعـی گفتـار شـعری 
لغـو می شـود. امـا در همـان حـدی کـه ارجاع مرتبـۀ اول 
لغـو می شـود، تـوان دیگـری از صحبـت دربـارۀ جهـان 
اگرچـه در مرتبـۀ دیگـری از واقعیـت بـه وجـود می آیـد. 
ایـن مرتبه یی اسـت کـه »پدیدارشناسـی هوسـرلی«22 آن 
را »تجربـۀ زنـده از جهان«23 و هایدگـر آن را »بودن ـ در 
ـ جهـان«24 نامیـده اسـت. این یک خسـوف بـرای دنیای 
قابـل کنتـرل عینی، یک روشـنایی بـرای دنیـای زندگی و 
بـرای بـودن در جهـاِن غیـر قابـل کنترل اسـت کـه ظاهراً 
بـرای مـن معنـای هستی شناسـانۀ اساسـی دربـارۀ زبـان 
شـعر اسـت. این جـا دوبـاره بـه دیدگاه برجسـتۀ ارسـطو 
در کتـاب فـن شـعر او ملحـق می شـوم. در آن جـا، شـعر، 
تقلیـد از فعـل انسـان تلقـی می شـود. )ارسـطو تـراژدی 
را در نظـر داشـت( امـا ایـن تقلیـد از میـان خلـق، 2۵ از 
میـان آفرینـِش2۶ یـک افسـانه یـا یـک اسـطوره می گذرد 
کـه همـان کار شـعر اسـت. در زبانـی کـه مـن در این جـا 
اختیـار کـرده ام خواهـم گفـت کـه شـعر فقـط به وسـیلۀ 
خلـق مجـدد آن در یـک مرتبـۀ اسـطوره یی گفتـار، تقلیِد 
واقعیـت اسـت. این جـا خیـال و توصیـف مجـدد بـا هـم 
پیـش می رونـد. ایـن خیـال اکتشـافی اسـت کـه کارکـرد 

کشـف را در زبـان شـعری بـه دوش می کشـد. 
قسـمِت دوم از ایـن بخـش را بـا سـه مطلـب بـه پایـان 

خواهـم بـرد: 
1. کارکـرد باغتـی و شـعری زبـان به طور متقابـل عکِس 
هم هسـتند. هـدف اولی، ترغیـب افراد به ارایـۀ آرایه های 
لذت بخـش بـه گفتـار اسـت و هـدف دومـی، توصیـف 

مجـدد واقعیـت به وسـیلۀ تغییـر راه خیال اکتشـافی. 
2. اسـتعاره، راهبـردی از گفتـار اسـت کـه زبـان، خود را 

از کارکـرد توصیفـی معمولـی اش محـروم می کنـد تـا بـه 
کارکـردِ توصیـف مجـدد فـوق معمولِی خود عمـل نماید. 
3. مـا با احتیـاط می توانیم دربارۀ صدق اسـتعاری صحبت 
کنیـم تـا ادعـای دسـت یابی بـه واقعیـت را که بـه قدرت 
توصیـف مجـدد زبـان شـعری متصـل اسـت، مشـخص 
کنیـم. وقتـی شـعر می گویـد »طبیعت معبدی اسـت که در 
سـتون های زنـده...« فعـل »اسـت« محدود به ارتبـاط دادن 

محمـول »معبـد« به موضـوع »طبیعت« نیسـت. 
بلکـه  نیسـت،  ارتباطـی  فقـط   )copula( ربطـی  فعـل 
داللـت دارد کـه ایـن ارتبـاط، آن چه را هسـت دوبـاره به 
روش خاصـی توصیـف می کنـد. آن می گویـد کـه مسـاله 
چنیـن اسـت. در نتیجـه، آیا مـا در دامی افتاده ایـم که زبان 
بـا درهـم آمیختِن دو معنـای فعل »بـودن« )to be( معانی 
ربطـی و وجـودی، آن را پیـش روی مـا گذاشـته اسـت؟ 
اگـر مـا فعل »بـودن« را به معنـای حقیقی تلقـی کنیم، این 
مسـاله خواهد شـد. امـا یک معنـای اسـتعاری از این فعل 
نیـز وجـود دارد کـه در آن تنـش یافته ایـم کـه بیـن لغات 
)طبیعـت و معبـد( و هم چنیـن تنشـی بین تفسـیر )حقیقی 
و اسـتعاری( محفـوظ اسـت. همین تنش در فعـل »بودن« 
در گزاره هـای اسـتعاری وجـود دارد. »اسـت« )is(، هـم 
 )is like( »حقیقی و هم »شـبیه اسـِت )is not( »نیسـِت«
اسـتعاری اسـت. بنابرایـن، ابهـام ]و[ انشـعاب از معنـا به 
ارجـاع و از میان دومی به »اسـِت« صدق اسـتعاری بسـط 
می یابـد. زبـان شـعر بـه طـور حقیقـی نمی گوید که اشـیا 
چیسـتند، بلکـه می گویـد آن ها شـبیه چـه هسـتند. از این 

راه غیرمسـتقیم اسـت کـه می گویـد آن ها چیسـتند. 

جمع بندی
اصـِل ایـن نظریـه که اسـتعاره باعـث ایجاد معانـی جدید 
در زبـان می شـود، قابـل قبـول اسـت و اندیشـمندانی نیز 
آن را پذیرفته انـد. 27 ولـی آنچـه بایـد بـه آن توجـه کـرد 
ایـن اسـت کـه تنهـا راه ایجـاد معانـی جدیـد در زبـان، 
اسـتعاره نیسـت و شـاید نویسـنده نیـز چنیـن منظـوری 
نداشـته اسـت. بـه هـر حـال، راه هـای دیگـری نیـز برای 
ایجـاد معانـی در حوزه هـای مختلـف وجـود دارد. بـرای 
مثـال، شـارع در حوزۀ دیـن، قانون گذار در حـوزۀ حقوق، 
واضـع لغـت بـه وضـع تعیینـی در زبـان عـام و... معانـی 
جدیـد ایجـاد می کننـد. لفظ »صـاۀ« که در زبـان عربی به 
معنـای مطلق دعـا بود، در اسـام به معنای خـاص افعال، 
اذکار و هیـأت یعنـی نمـاز بـه کار گرفتـه شـد و معنایـی 

جدیـد به آن داده شـد. 
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سـازمان  اجـاس  پانزدهمیـن  در  اجرایـی  رییـس 
شـانگهای تأکیـد کرد کـه تاش هـای صادقانه دولت 
افغانسـتان بـرای مذاکـره بـا طالبـان و جلـب توجـه 
پاکسـتان برای حمایـت از روند صلح تـا هنوز نتیجه 

قطعی نداشـته اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور٬  عبـداهلل عبـداهلل٬  
روز  کـه  ملـی  وحـدت  اجرایـی حکومـت  رییـس 
پنجشـنبه )13عقـرب( درپانزدهمیـن اجـاس سـران 
کشـور  بشـکیک  شـهر  در  کـه  شـانگهای  سـازمان 

قیرغیزسـتان برگـزار شـده بـود سـخنرانی کـرد.
سـازمان  زیرچتـر  باردیگـر  امـروز  گفـت:"  وی 

همکاری هـای شـانگهای گـرد آمده ایـم تـا در بـاره 
قضایـای مهمـی که بـه صلح جمعـی٬ امنیـت و رفاه 

مـا ارتبـاط می گیـرد بحـث نماییـم".
آقـای عبداهلل تاکید کـرد که بدون دیـدگاه وهمکاری 
مشـترک و اراده سیاسـی این سـه هدف برآورده نمی 

شود.
حمایـت  خواسـتار  نشسـت  درایـن  عبـداهلل  آقـای 
کشـورهای عضـو ایـن سـازمان از افغانسـتان بـرای 
عضویـت دایمی کشـور دراین سـازمان شـده اسـت.
بـرای  افغانسـتان  کرد:"درخواسـت  تصریـح  وی 
عضویـت دایمـی در این سـازمان، شـاهد عـزم متین 

حکومتـم بـرای سـهم گیری و کمـک در مباحـث و 
سیاسـت هایی اسـت که از سـوی این سـازمان اتخاذ 
می گـردد. بنابرایـن از اعضـای سـازمان همکاری های 
شـانگهای می خواهم تا از عضویت دایمی افغانسـتان 

در ایـن سـازمان، حمایـت نمایند".
رییـس اجرایـی تأکیـد کـرد کـه افغانسـتان در یـک 
مرحله دشـوار و حسـاس قرار دارد وتـاش ها برای 
حفـظ دسـت آوردهـای 1۵سـال گذشـته وبهبـودی 
حکومـت داری خـوب زیـاد صـورت گرفتـه اسـت.

وی از عـدم امنیـت و ثبـات در افغانسـتان نگرانـی 
افغانسـتان  کـرد و گفـت کـه تاش هـای صادقانـه 
بـرای مذاکـره با طالبـان و جلب توجه پاکسـتان برای 
حمایـت از رونـد صلـح تـا هنـوز هیچ نتیجـه قطعی 

در پی نداشـته اسـت.
آقـای عبـداهلل درایـن زمینـه گفت:"امنیـت و ثبـات، 
هنوزهـم مایـه نگرانـی مـردم و حکومـت افغانسـتان 
اسـت. تاش هـای صادقانـه ما برای مذاکـره با طالبان 
و جلب توجه پاکسـتان برای حمایـت از روند صلح، 

تاهنـوز هیـچ نتیجه قطعیـی درپی نداشته اسـت".
شـجاعت  بـا  امنیتـی  نیروهـای  کـه  افـزود  وی 
گروه هـای  علیـه  مبـارزه  بـه  تمـام  توانمنـدی  و 
مرزهـای  از  بیـرون  در  ریشـه  کـه  دهشـت افگن 

می دهـد. ادامـه  دارد٬   افغانسـتان 
همـکاری  خواسـتار  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
کشـورهای منطقـه بـرای مبارزه مشـترک علیـه گروه 
های دهشـت افگنی شـده و آن را تهدید جدی برای 
منافـع وثبـات مشـترک کشـورهای منطقـه خوانـده 

. ست ا

یـک مقـام ارشـد وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه تلفات 
شورشـیان در سـال جـاری نسـبت بـه ده سـال گذشـته به 
گونـه بی سـابقه افزایـش یافته که بـه این تناسـب، زندانیان 
ایـن گـروه نیـز افزایـش یافتـه و زنـدان بگـرام بـه شـکل 
گسـترده آن، از زندانی هـای شورشـیان، لبریز شـده اسـت.
قدمشـاه شـهیم رییـس سـتاد ارتش پـس از پایان نشسـت 

سـه روزه امنیتـی، در نشسـت خبـری بـه رسـانه ها گفـت 
کـه در نشسـت سـه روز امنیتـی، نقـاط ضعـف و توانایـی 
تدابیـر  و  شناسـایی  جـاری  سـال  در  امنیتـی  نیروهـای 
الزم بـرای تامیـن امنیـت هرچـی بیشـتر در کشـور، اتخاذ 

گردیـده اسـت .
رییـس سـتاد ارتـش وزارت دفـاع ملـی تأکید کـرد که در 

چنـد سـال اخیـر بـا تشـدید عملیات هـای گسـترده برای 
سـرکوبی شورشـیان، هزاران تن از مخالفان مسـلح کشـته 
شـده و شـماری زیادی از این شورشـیان در زنـدان بگرام 
بازداشـت شـده اند که در نوع خود نسـبت به هفت سـال 

گذشـته، بی سـابقه بوده اسـت.
بـه گفته این مقام ارشـد وزارت دفاع ملی، طالبان در سـال 
جـاری قصـد تصرف قسـمت هایی از جغرافیای کشـور را 
داشـت و نیز تاش کرد تا شـوراهای طالبان را از کویته و 
پشـاور بـه داخل افغانسـتان انتقـال دهند اما نظامیـان افغان 
بـا راه انـدازی عملیـات شـفق، مانـع ایـن اهـداف بـزرگ 

طالبان شـدند.
بـا وجـود این دسـتاوردها امـا آقای شـهیم، کاسـتی ها در 
عملیاتهـای سـال جـاری و چالش های تخنیکـی را در این 
عملیاتهـا را پذیرفتـه و افـزود که در زمسـتان پیش رو، این 
کاسـتی هـا رفـع گردیـده و شورشـیان همچنان سـرکوب 

خواهند شـد.
امـا براسـاس گزارشـهای منتشـر شـده سـال 9۵ تلفـات 
نیروهـای امنیتی کشـور نیز افزایش چشـمگیر یافته اسـت 
و بـه گفتـه اگاهـان نظامـی دلیـل افزایـش ایـن تلفـات، 
خـروج کامـل نیروهـای خارجـی و انتقـال مسـئولیتهای 

امنیتـی بـه ایـن نیروهـا تلقـی میشـود .

د  یـا  سـیګار  د  وزارت  دفـاع  افغانسـتان  د 

افغانسـتان د بیارغونـې پـر چـارو د څارونکـي 

امریکایـي ادارې هغـه راپـور ناسـم بـويل چـې 

وایـي، د افغان مـي اردو په لیکو کې ۱۶ سـلنه 

داسـې کسـان شـته چې له وسـله والو مخالفینو 

رسه اړیکـې لـري.

او  جلـب  د  اردو  مـي  د  وایـي،  وزارت  دفـاع 

جـذب بهیر روښـانه دی او د وسـله وال پوځ په 

لیکو کې د وسـله والـو مخالفینو د نفـوذ امکان 

. نشته

د دفـاع وزارت ویانـد دولـت وزیـري نـن جمعه 

او  اسـتخبارايت  چـې  وویـل  تـه  راډیـو  ازادي 

کشـفي ارګانونـه تـل پـه دې هڅه کـې دي چې 

د اردو پـه لیکـو کـې د مخالفینـو د نفـوذ مخـه 

و نیـي.

وزیـري دا رد کـړه چـې ګواکـې د اردو پـه لیکو 

کـې دي د طالبانـو کسـان حضـور ولري:

"مـوږ د دې پـه هکله کامـًا چمتو یو، کار کـوو او مخنیوی 

یـې کـوو تـر څـو هغه کسـان چـې لـه مخالفینـو رسه رابطه 

ولـري، د مـي اردو لیکـو تـه الره پیدا نه کړي، اما مسـئله دا 

ده چې په افغانسـتان کې جګړه ده او د سـیمې اسـتخبارات 

کوي." کار 

ادارې  امریکایـي  څارونکـي  رغاونـې  بیـا  د  افغانسـتان  د 

سـیګار پخپل یـوه راپور کـې ویي چې د احصایـو له مخې 

د افغان مي اردو په لیکو کې ۱۶ سـلنه داسـې کسـان شـته 

چـې له وسـله والـو مخالفینـو رسه اړیکـې لري.

کسـانو  نفـوذي  همـدې  د  والـو  وسـله  د  وایـي،  سـیګار 

نهـه  کال  میـادي  روان  یـوازي  کـې  نتیجـه  پـه  حملـو  د 

امریکایـي پوځـي او ملکـي وګـړي په افغانسـتان کـې وژل 

شـوي او اولـس نـور ټپيـان شـوي دي.

دغـه امریکایـې څارونکـي اداره زیاتـوي چې روان 

کال د افغـان مـي اردو پـه لیکـو کـې ۴۴ دا ډول 

خپـل منځـي حملـې شـوې چې پکـې د مـي اردو 

۱۲۰ رستېـري وژل شـوي او ۱۷۰ تنـه ټپيـان دي.

سـیګار وړانـدي لیکـي، کومه احصایه چـې د روان 

۲۰۱۶ کال پـه مـارچ کـې شـوې ښـیي چـې ۱۶ 

سـلنه دا کسـان د دولت ضـد عنارصو لـه خوا مي 

اردو تـه جذب شـوي دي.

اخـوا پوځـي کارپـوه عتیـق الله امـر خېـل وایي، د 

سـیګار ارقـام دقیق نـه دي خـو د پوځ پـه لیکو کې 

د وسـله والـو د نفوذ امـکان هم نـه ردوي.

نوموړي زیاته کړه:

"طالـب یـو قـوت دی لکـه څرنګـه چـې مـوږ د 

دوی منـځ کـې لـه اسـتخبارايت لحاظـه کسـان لرو 

دوی یـې هـم لـري، راپورونـه ورکـوي، امـا دا چې 

شـپاړس سـلنه دي، دا زه نـه منـم."

د دفـاع وزارت ویانـد جـرال دولـت وزیـري بیـا وایـي، تـر 

ډېـره دا ډول حملـې د هغـو کسـانو لـه خـوا کېـږي چـې د 

مـي اردو لـه جامـو اسـتفاده کوي نه پـه خپله د مـي اردو د 

ځواکونـو لـه خوا.
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ناآرام  والیت  در  آریانا  تلویزیون  خبرنگار  زهیر،  اهلل  نعمت 
هلمند روز جمعه در انفجار ماین کنار جاده یی جان باخته است. 
برای  سال  خونین ترین  میادی   2000 سال  از  بعد  جاری  سال 

خبرنگاران افغانستان است.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند گفت که در اثر انفجار ماین 
کنار جاده یی در شهر لشکرگاه مرکز این والیت، نعمت اهلل زهیر، 
خبرنگار شبکه آریانا نیوز جان داده و یک نفر دیگر که همراه او 

در موتر بود، زخم برداشته است.
یک  خبری  پوشش  مصروف  خبرنگاران  دیگر  با  همراه  زهیر 
با  لشکرگاه  سورگذر  ساحه  در  موترش  که  بود  نظامی  عملیات 

ماین کنار جاده یی برخورد کرد.
از  پولیس گفت که زهیر شامل گروهی  مقام  حاجی گران، یک 
خبرنگاران محلی بود که به ساحه یی رفته بودند که شب گذشته 
شاهد جنگ شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی بود. به گفته او، 
با ماین کنار جاده یی  زهیر در حال پارک کردن موترش بود که 

برخورد کرد.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گفته است که از شروع سال 
اند. به گفته این  جاری میادی تا حاال 11 خبرنگار کشته شده 
کمیته، حکومت افغانستان در تحقیقات این قتل ها کوتاهی کرده و 

عامان نیز به عدالت کشانده نشده اند.

صدها تن از باشنده گان شهر کندز در اعتراض به کشته شدن 30 
در حملۀ هوایی  دیگر  تن  از 30  بیش  غیرنظامی و زخمی شدن 

نیروهای امنیتی در این والیت، تظاهرات کردند.
نیروهای خارجی و داخلی در  نتیجۀ حملۀ هوایی  افراد در  این 

روستای بوز کندهاری شهر کندز کشته و زخمی شدند.
ناتو  و  افغانستان  زمینی  و  هوایی  نیروهای  می گویند،  معترضان 
از ساعت 10 شب چهارشنبه تا بامداد پنج شنبه بر خانه های آنان 
بمباردمان و آتش باری کردند که در پی آن 30 غیرنظامی به شمول 

1۵ کودک و چهار زن کشته شدند.
 30 کشته شدن  که  حالی  در  کندز  والی  عمرخیل،  اسداهلل  اما 
غیرنظامی و زخمی شدن 2۶ تن دیگر را در نتیجۀ حملۀ هوایی 
می پذیرد می گوید، در عملیات نیروهای ویژه در این روستا، 28 

طالب مسلح نیز کشته شده اند.
به گفتۀ او، غیرنظامیان زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی در 
محاصرۀ طالبان قرار گرفتند و برای نجات آنان به حملۀ هوایی 

نیاز بود.
کمیسیونی  رویداد  این  بررسی  خاطر  به  می گوید،  کندز  والی 

گماشته شده است تا جزییات قضیه بیشتر روشن شود.
گرچه والی کندز حضور نیروهای زمینی و هوایی خارجی  در این 
قاطع می پذیرند که  نیروهای حمایت  اما  عملیات را رد می کند، 
در جریان این عملیات دو تن از نیروهای خارجی کشته و دو تن 

دیگرشان زخمی شده اند.
در همین  حال، رییس جمهور غنی از کشته شدن غیرنظامیان در 
با  ابراز تأسف کرده است. ارگ ریاست جمهوری  والیت کندز 
پخش خبرنامه یی نوشته است که رییس جمهور به والی کندز و 
مسؤوالن امنیتی مستقر در این والیت هدایت داده است تا هنگام 
عملیات های شان از دقت کامل کار گرفته و از تلفات غیرنظامیان 

جلوگیری کنند.
در خبرنامه آمده است که آقای غنی گروهی را به منظور بررسی 
همه جانبۀ این رویداد توظیف کرده تا »در روشنایی یافته های آن با 
مرتکبان این جنایت بشری برخورد قانونی صورت گیرد.« رییس 

اجرایی نیز این رویداد را محکوم کرده است. 
این رویداد خشم عمومی را در پی داشته است. 

عبداهلل در پانزدهمین اجالس سازمان شانگهای:

از عضویت افغانستان در شانگهای حمایت کنید 

دفاع وزارت د افغان پوځ لیکو کې د طالبانو د کسانو حضور رد کړ

خبرنگار آریانا نیوز در یک 
انفجار در هلمند شهید شد

سپر انسانی طالبان قربانی 
گرفت

وزارت دفاع ملی:

زندان بگرام لبریز از تروریستان شده است

ACKU
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ورزش

موسس وبسایت افشاگر ویکی لیکس در مصاحبه یی افشا کرد که کاندیدای 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و داعش از یک منبع مالی 

تغذیه می شوند.
با  مصاحبه یی  در  لیکس  ویکی  افشاگر  وبسایت  موسس  آسانژ،  جولیان 
در  دموکرات ها  کاندیدای  کلینتون،  هیاری  گفت:  راشاتودی  خبرگزاری 
اوباما،  باراک  مشاور  پودستا،  جان  از  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رییس جمهوری امریکا خواسته بود تا به عربستان و قطر که به داعش کمک 

مالی می کنند، فشار وارد آورد.
هیاری  به  متعلق  ایمیل ها  و  نامه ها  این  افشای  من،  عقیدۀ  به  گفت:  آسانژ 
کلینتون بسیار مهم هستند. تحلیل گران و حتا دولت امریکا حاال می دانند که 
برخی از اشخاص برجستۀ سعودی به داعش کمک می کنند و از این گروه 
تروریستی حمایت مالی به عمل می آورند و این پادشاهان از پول نفت برای 
سرپوش گذاشتن بر روی کارهای خود استفاده می کنند تا به آنچه می خواهند، 
ایمیل های افشا شده نشان داد که دولت ریاض و دولت قطر به  اما  برسند. 

داعش کمک می کنند.
عربستان،  که  مسأله  این  دربارۀ  سوالی  به  پاسخ  در  مصاحبه  این  در  آسانژ 
قطر، مراکش و بحرین به ویژه دو کشور نخست به بنیاد کلینتون کمک مالی 
توافق نامه های  کلینتون،  هیاری  خارجۀ  وزارت  دوران  در  گفت:   می کنند، 
توافق  بزرگ ترین  که  است  شده  امضا  عربستان  به  ساح  گستردۀ  فروش 

محسوب می شود و ارزش آن بیش از 80 میلیارد دالر است.
موسس وبسایت ویکی لیکس هم چنین گفت: کشورهایی که نام شان برده شد، 

بزرگ ترین و اصلی ترین کمک کننده های مالی به بنیاد کلینتون هستند.
در  وبسایش  و  او  علیه  گسترده  اتهامات  دربارۀ  سوالی  به  پاسخ  در  آسانژ 
در  کاندیدای جمهوری خواهان  ترامپ،  دونالد  نفع  به  کارکردن  و  افشاگری 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، این اتهامات را بی پایه و اساس خواند و 
گفت: تحلیل من این است که ترامپ نمی تواند در این انتخابات پیروز شود. 
بانک ها، کمپانی های تسلیحات سازی، پول های خارجی و نهادهای اطاعاتی 
همه گی از هیاری کلینتون حمایت می کنند و شانسی برای پیروزی ترامپ 

نیست. حتا رسانه ها و خبرنگاران هم از هیاری کلینتون حمایت می کنند.

عوام،  مجلس  در  سخنانی  در  انگلیس  خارجۀ  امور  وزیر  جانسون،  بوریس 
با بیان این که تاکنون 130 انگلیسی عضو گروه داعش کشته شده اند، گفت: 
ابوبکر البغدادی، سرکردۀ این گروه تروریستی »صحنه را خالی« کرده و در 

موصل نیست.
بوریس جانسون، در نشستی با نماینده گان مجلس عوام در سخنانی غیرمعمول 
به نقل از منابع اطاعاتی، گفت: این منابع باور دارند که البغدادی صحنه را 

خالی کرده است.
جانسون با اشاره به پیام صوتی جدید بغدادی که روز پنجشنبه هفتۀ گذشته 
منتشر و در آن خواستار مقابلۀ اعضای داعش با نیروهای عراقی در جریان 
آزادسازی شهر موصل شده بود، گفت: "این سخنان ظالمانه و مضحک است، 
چرا که براساس شواهد اطاعاتی، او خودش صحنه را خالی کرده و حاال با 
استفاده از رسانه های اینترنتی، دارد دیگران را به شرکت در خشونت تشویق 

می کند."
او اضافه کرد: نبرد جاری برای آزادسازی شهر موصل در حال حاضر مواجه 
با تاش گروه داعش برای اجرای سیاست »زمین سوخته« است که این مسأله 

برای ائتاف، یک چالش بسیار بزرگ شمرده می شود.
با  مقابله  به  داعش  گروه  نظامی  شکست  گفت:  حال  همین  در  جانسون 

ایدئولوژی این گروه تروریستی کمک خواهد کرد.
وزیر امور خارجۀ انگلیس تأکید کرد، گروه داعش در حال ضعیف شدن و 

فروپاشی است و تنها مسألۀ زمان باقی  مانده است.
در  و سوریه  عراق  در  که  نبردهایی  از طریق  داعش  »گروه  جانسون گفت: 
عراقی  نیروهای  رهبری  به  موصل  نبرد  و  می شود  ریشه کن  است،  جریان 

پیشرفت خوبی داشته است«.
وزیر خارجۀ انگلیس با اشاره به جنگ عراق در سال 2003 میادی گفت: 
اما الزم است که از مسایل متعاقب آن جنگ برای مسایل بعد از تصرف شهر 

موصل مورد بهره داری قرار گیرد.
جانسون عنوان کرد که نابودی داعش در گرو آزادسازی شهر الرقه در سوریه 

به عنوان پایگاه اصلی این گروه تروریستی است.
وزیر امور خارجۀ انگلیس در همین حال از روسیه خواست تا عملیات نظامی 
به  را  سوریه  دولت  و  متوقف  سوریه  حلب  استان  در  غیرنظامیان  علیه  را 

بازگشت به میز مذاکرات ترغیب کند.
جانسون مدعی شد که حملۀ هوایی روسیه به شرق حلب که این کشور را در 
مظان جنایت جنگی قرار داده است ارتباط اندکی با شکست تروریسم دارد.پ
در  در سوریه  بحران  آغاز  از  انگلیسی  به 8۵0  »نزدیک   : او هم چنین گفت 
داعش و سایر گروه های  به گروه  پیوستن  برای  تاکنون  میادی  سال 2011 

تروریستی به این کشور رفته اند و نیمی از این افراد به انگلیس بازگشته اند«.
گروه های  دیگر  و  داعش  به  که  انگلیسی هایی  شمار  داشت  بیان  جانسون 
تروریستی می پیوندند، کاهش شدیدی یافته و تبلیغات داعش برای جذب این 

افراد از سال گذشته میادی تاکنون 70 درصد کاهش یافته است.
او اظهار داشت: جنگنده های انگلیسی تاکنون 110۵ بار به مواضع داعش در 
کشورهای عراق و سوریه حمله کرده اند و از این تعداد 1038 بار در عراق 

بوده است.

فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، یک رشته جریمۀ نقدی و محرومیت علیه 
تیم ملی فوتبال ایران وضع کرده است.

تیم ملی در  اتفاقاتی است که در دیدارهای اخیر  با  این جریمه ها در رابطه 
مرحلۀ مقدماتی جام جهانی رخ دادند.

افراد  "حضور  تماشاگران"،  میان  "بدرفتاری  فیفا،  رسمی  گزارش  بربنیاد 
قطر،  با  بازی  در  ایران  ملی  تیم"  "بدرفتاری  و  بازی"  زمین  در  غیررسمی 
هزار  چهل  را  ایران  فدراسیون  فوتبال،  جهانی  نهاد  این  که  شده اند  موجب 
فوتبال  فدراسیون  آن،  بر  عاوه  کند.  جریمه  دالر(   41000( سوئیس  فرانک 

ایران با اخطار رسمی فیفا هم مواجه شده است.
هم چنین، "برگزاری مراسم مذهبی" قبل از بازی ایران با کوریای جنوبی و 
بین دو نیمه، "استفاده از پهپاد در طول مراسم"، و "رفتار بد تماشاگران" سبب 
شده تا فیفا عاوه بر ُهشدار دادن به تیم ملی ایران، فدراسیون فوتبال را هم 

4۵000 فرانک سوئیس )4۶000 دالر( جریمه کند.
ایران، به دلیل "احترام  از سوی دیگر، کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی 
نگذاشتن به محوطۀ فنی" در دیدار با قطر اخطار گرفت. عاوه بر آن، اظهارات 
او در کنفرانس خبری بعد از بازی با ازبکستان موجب شد که این سرمربی 

پرتغالی از سوی فیفا یک اخطار دیگر بگیرد.
جواد نکونام هم برای ۶ بازی محرومیت گرفت که 3 محرومیت او تعلیقی 
است. بر اساس گزارش ها، محرومیت نکونام در 3 بازی قطعی است؛ او به 
مدت یکسال زیر نظر قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف، از سه 
بازی دیگر نیز محروم خواهد شد. نکونام هم چنین 2۵000 دالر جریمه شده 

است.
سردار آزمون و احسان حاج صفی هم به دلیل "رفتار غیرحرفه یی" در دیدار با 
قطر ۵000 فرانک )۵000( جریمه شدند. هم چنین، آزمون به برای یک بازی 

و حاج صفی برای دو بازی محروم خواهند شد.
بازی بعدی تیم ملی ایران روز 1۵ ماه جاری مقابل سوریه است. تیم ملی ایران 
در چهار بازی خود در گروه A، موفق شده سه پیروزی )علیه قطر، ازبکستان، 

و کره( به دست آورد، و یک بازی را هم )مقابل چین( مساوی کرده است.

یک شبکۀ اسپانیایی ادعا کرد که به دلیل واقعی جنجالی که از سوی ستارۀ 
آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه اتحاد شکل گرفت، پی برده است.
شبکۀ »سکزتا« اسپانیا در گزارشی ادعا کرده است که دلیل عصبانیت لیونل 
برابر  بارسلونا  یک  بر   3 شکست  از  پس  اتحاد،  ورزشگاه  تونل  در  مسی 

منچسترسیتی، درگیری لفظی بوده است که با مربی تیم میزبان داشت.
طبق ادعای سکزتا، پس از بازی میکل آرتتا، کاپیتان پیشین آرسنال که اکنون به 
عنوان دستیار پپ گواردیوال در منچسترسیتی فعالیت دارد، پس از بازی مسی 
را در تونل ورزشگاه اتحاد می بیند و به او می گوید: »این جا منتظر چه چیزی 

هستی؟ برو و لباس هایت را عوض کن، کودن!
مسی هم از شنیدن اظهارات هافبک اسپانیایی پیشین آرسنال عصبانی می شود 

و به او می گوید: »احمق، بیا این جا. فرار نکن و خودت را مخفی نکن!
از این گفته می شود که فرناندینیو، هافبک برزیلی منچسترسیتی کسی  پیش 
بوده است که در تونل ورزشگاه اتحاد با مسی درگیر شده است، اما او روز 

گذشته چهارشنبه هفتۀ گذشته این موضوع را تکذیب کرد.
آرتتای 34 ساله که تابستان امسال به گواردیوال در منچسترسیتی ملحق شد، 
دوران بازیگری خود را در بارسلونا آغاز کرد، اما هرگز برای تیم اصلی این 
باشگاه بازی نکرد. آرتتا امسال پس از پنج سال بازی در آرسنال کفش های 

را آویزان کرد.

موسس ویکی لیکس:

هیالری کلینتون و داعش 
از یک منبع کمک مالی می شوند

وزیر خارجه انگلیس:
البغدادی صحنه را خالی کرده است

فیفا فوتبال ایران را 
جریمه کرد

چرا مسی 

در مقابل من سیتی عصبانی شد

مصدق پارسا 

شامگاه بود، آسمان کابل کم کم به تیره گی گراییده بود و من 
کمی  برایم  معاشم  رسیدن  تا  که  می خواستم  مادرم  از  داشتم 
را  دلیلم  پول خواستن  برای  همیشه  مادرم  بدهد،  قرض  پول 
می پرسید، گفتم فردا تولد خیبر است و می خواهم برایش هدیه بخرم. زیگنال 
»خبر تازه« از تلویزیون مکالمه ما را قطع کرد؛ همه سراپا به تلویزیون چشم 
کمیسیون  اعضای  بازدید  جریان  در  بغان  قند  فابریکه  در  انفجار  دوختیم: 

اقتصادی مجلس از این کارخانه... جزییات بیشتر تا دقایقی دیگر...
و  خبر  این  سر  بر  بحث  مشغول  همه  یافت،  پایان  بدون جزییات  تازه  خبر 
اوضاع کشور شدیم و منتظر جزییات خبر بودیم که برق رفت. پدرم خواست 
رادیو را بیاوریم، با چراغ دستی و بعد از چند دقیقه پالیدن رادیو را آوردیم، 
رادیو روی موج بی بی سی عیار شد و موضوع بحث نیز انفجار بود. دو-سه 
دقیقه بعد احمد بهزاد روی خط ارتباط مستقیم تلفونی با بی بی سی آمد و گفت 
که در میان شهدا سیدمصطفای کاظمی و پنج عضو دیگر مجلس نیز حضور 
برای  کاظمی  بوده اند. مرگ  دانش آموزان  نیز  از شهدا  بزرگی  و بخش  دارند 
هیچ کدام از ما باور کردنی نبود، به رسم همیشه حق نداشتیم در میانه خبرهای 
مهم گپ بزنیم. کمی گذشت، خبر دیگری آمد و سکوت ما شکست، هر کس 
چیزی گفت، بیشتر حیرت از این خبر تلخ و اندوه رفتن کاظمی. پدرم اما در 
این تاریکی هیچ چیزی نمی گفت. برق خیلی زود دوباره آمد، اشک های پدرم 
را دیدم که می ریزند، یادم نمی آمد که پیش از آن پدرم را چه زمانی آن گونه 
دیده بودم. کاظمی از قوم و روستای ما نبود، پیشینه سیاسی پدر نیز با خطی 

که کاظمی رفته بود همخوانی نداشت...
برای من اما، بیشتر از هر چیزی سخنوری او نگریستنی بود. کاظمی برخاف 
این که  مهم تر  و  می زد  حرف  منسجم  و  کم  سیاسی  رهبران  از  بسیاری 
جمله  بار  نخستین  من  داشت.  ارزشمداری  و  فهم  درون مایه  حرف هایش 
جمله،  این  و  بودم  شنیده  او  از  را  دید«  باید  مردم  دسترخوان  در  را  »تغییر 
با  عجیب بر دلم نشسته بود. من در آن روزها آدم های زیادی را از قوم ها و 
زبان های مختلف دیدم که برای کاظمی بغض و سوگ داشتند. کاظمی برای 
من نماد برازنده وحدت و شرافت است. سال ها پس از نبودش، او کماکان از 
معدود سیاست مداران فقید این کشور است که کرانه به کرانه این سرزمین آدم ها 

دوستش می دارند و نبودنش را یک ضایعه بزرگ می دانند.

حشمت رادفر

غم نامه...
درد ما را پایانی نیست، ما چهار دهه است که در میان 
و  آزادی  زنده گی،  برای  می آییم،  به دنیا  آتش  و  خون 
انسانیت تاش می کنیم و در فرجام در یک چنین روزی شهید می شویم.

زنده گی مان  و  مرگ  از  خبرنگاران  که  است  آخر  سال  چند  این  فقط 
اندک  شده اند،  ما  دردهای  پیامبران  می کنند،  اطاع رسانی  دیگران  به 
روزنه های روشنی و امید را از کرانه های خاکی این سرزمین همرسانی 
می کند تا در میان این همه دود و آتش و نفرت و خشونت، زنده گی هم 
در این خاک نفس بکشد و در چشم های کودکان مان سرشار از عشق به 
این سرزمین موج بزند و امید به زنده گی آنان را در معرکه های موهوم 

مرگ و زنده گی فردا توان ایستاده گی بخشد.
هنگامی که خبرنگاری در میدان معرکه به شهادت می رسد، پیامبران امید 
باال  "پیروزمندانه"  را  شانه های شان  تاریک اندیشان  و  می شوند  پژمرده 
می اندازند و آنگاه است که اهریمنان انسانیت ستیز، شیپور های تاریکی 

و جهل را به نواختن می گیرند.
در  نیوز  آریانا  تاش  پُر  و  موفق  خبرنگار  زهیر،  نعمت اهلل  شهادت 
والیت هلمند، ضایعۀ بزرگی است. با مرگ هریک از هم سنگران مان، ما 
فردا های خود را به سوگ می نشینیم و سرنوشت مشترک مان را عزادار 
می شویم. از این بابت؛ سخت اندوهگین ام، اما با فهم این که راه دشوار 
آزادی و آگاهی همیشه خونین و قربانی خواه است، ما در این راه از 

پای نمی ایستیم.
با هر شمعی که برای زهیر شهید و دیگر شهیدان کوره راه اطاع رسانی 
و روشن گری در این سرزمین افروخته می شود و با هر دستی که برای 
و  تاریکی  از  انتقام  آتش  می شود؛  بلند  ما  شهیدان  برای  نیک  دعای 
ظلمت پرستان شعله ورتر می شود و ما برای آگاهی، روشنی، آزادی و 

برابری در سرزمین خسته از جنگ مان قربانی خواهیم داد...
روانت شاد و راهت پُر رهرو باد زهیر شهید...

ودود حاذق

والی دو چهره و غیر مسوول!
والی کندز، اسداهلل خان عمر خیل در زمان سقوط کندز 
به دست طالبان به رسانه ها گفته بود که کشت و کشتار 
مردم در افغانستان یک روزه نیست و چهار دهه است که در افغانستان 
جنگ است. خبرنگار از او پرسید که خی مردم کندز به مردن عادت 

کنند؟ او با لبان پُر خنده جواب داد: مرگ از جانب خدا است.
نظامیان  غیر  و  اطفال  )حکومت(  خودشان  هوایی  حملۀ  در  که  حاال 
قربانی شده؛ با چهره یی غمگین می گوید: یک واقعه یی دلخراش پیش 

شده که 30 نفر )طفل، زن و ملکی( کشته شده است.
هوایی  حمله یی  کوردینات  در  قطعًا  اول حکومت،  فرد  منحیث  والی 

دست داشته و باید پاسخ گو باشد.
هیچ مسوول حکومتی حق ندارد در رابطه به قربانی شدن افراد ملکی 
کشتار  کند.  نظر  اظهار  مسووالنه  غیر  این گونه  جنگ  طرفین  توسط 
افراد ملکی به عمد توسط طرف های درگیر، جنایت جنگی محسوب 
می شود؛ والی حق ندارد یکی را با چهره غمگین حادثه یی دلخراش و 

دیگری را با چهره یی خندان حکم خدا عنوان کند.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
تندبــاد کم ســابقه در شــمال افغانســتان خســاره یی 

ــت.  ــته اس ــا نگذاش برج
ــا  ــارزه ب محمــد عمــر محمــدی ســخنگوی وزارت مب
ــا روزنامــه  حــوادث و حالــت اضطــرار در مصاحبــه ب
ــو از خــاک و  ــدید ممل ــاد ش ــد: تندب ــدگار می گوی مان
گــرد کــه ســاعت 10 بجــه بــا درجــه 49 »نــاد« دیــروز 
ــات  ــپس وارد والی ــد و س ــاز ش ــخ آغ ــت بل در والی
کنــدز، بغــان و تخــار شــد، خســاراتی بــر جانگذاشــته 

اســت.
او گفــت کــه پــس از رخ دادن ایــن طوفــان در والیــت 
بلــخ، روســای حالــت اضطــرار برخــی والیــات 
ــاد  ــن تندب ــارات ای ــروز خس ــرای ب ــی الزم ب آماده گ
در  ادارات  ایــن  بررســی های  امــا  بودنــد؛  گرفتــه 
والیــات نشــان می دهــد کــه ایــن تنــد بــاد خســارات 

هنگفتــی بر جــا نگذاشــته اســت.
ــدز  ــی کن ــال مدن ــک فع ــه ی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــن  ــنبه در ای ــه پنجش ــادی ک ــد ب ــر تن ــد: در اث می گوی
والیــت رخ داد، بــرق والیــت کنــدز قطع شــده اســت.

ــدز  ــت کن ــی در والی ــال مدن ــدی فع ــح اهلل مجی ذبی
ــرد و  ــا گ ــوأم ب ــه ت ــاد ک ــد ب ــن تن ــر ای ــزود: از اث اف
ــدز -  ــاد و کن ــان آب ــدز - خ ــاهراه  کن ــود، ش ــاک ب خ
بغــان بــه روی ترافیــک بســته شــده بــود. همچنــان، 
ایــن تنــد بــاد باعــث مشــکات ترافیکــی بــرای 

ــد. ــز ش ــدز نی ــهروندان کن ش
ــز  ــان کــرد کــه در حــال حاضــر نی ــدی بی ــای مجی آق
ــه  ــرای افرادی ک ــدز قطــع اســت و ب ــت کن ــرق والی ب
از ایــن تنــد بــاد آســیب دیده انــد تــا هنــوز کمکــی از 

طــرف دولــت صــورت نگرفتــه اســت.
ــوأم  ــاد ت ــد ب ــه تن ــرد ک ــان ک ــی بی ــال مدن ــن فع ای
ــوالی را  ــش ولس ــدز و ش ــهر کن ــاک ش ــرد و خ ــا گ ب
پوشــش داده بــود کــه باعــث برهــم زدن اوضــاع 

ــد. ــدز ش ــادی در کن ع
در همیــن حــال، یــک باشــندۀ پلخمــری مرکــز والیــت 
بغــان و می گویــد کــه حوالــی ســاعت 2 بجــه پــس 
از چاشــت پنجشــنبه ایــن طوفــان بــه شــهر پلخمــری 

رســید.
تصاویری کــه در صفحــات اجتماعــی نشــر شــده 
ــود را  ــهر خ ــطح ش ــردم در س ــه م ــد ک ــان می ده نش
ــپس  ــانند و س ــر می رس ــق امن ت ــه در مناط ــه عجل ب

بــا رســیدن گــرد و خــاک هــوا کامــًا 
ــی شــود. ــک م تاری

شــدتاین تاریکــی بــه حــدی اســت کــه حتــی 
ــری  ــد مت ــه چن ــا در فاصل ــر و دکان ه ــای موت چراغ ه

ــت. ــد نیس ــل دی قاب
هنــوز هیــچ نهــاد دولتــی در بــاره وقــوع ایــن طوفــان 
ــیر  ــه مس ــت ک ــوم نیس ــرده و معل ــانی نک ــاع رس اط
حرکــت ایــن گــرد و خــاک بــه کــدام طــرف اســت.

ــا خســارات  ــری از تلفــات انســانی و ی ــوز خب ــا هن ت
ــت. در  ــده اس ــه نش ــی گفت ــداد طبیع ــن روی ــی ای مال
حالــی کــه ســخنگوی اداره مبــارزه بــا حــوادث 
ــاد  ــا درجــه ۶0 ن ــان ب ــن طوف ــه منشــا ای ــد ک می گوی
از کشــور های آســیا میانــه نشــأت گرفتــه و در داخــل 

ــه اســت. ــش یافت ــه کاه ــه 4۵ درج ــتان ب افغانس
باشــنده گان برخــی از والیــات شــمال می گوینــد 
ــاک در  ــرد و خ ــا گ ــراه ب ــدید هم ــاد ش ــه وزش ب ک
ــردم وارد  ــه م ــی ب ــارات هنگفت ــق خس ــی مناط بعض
ــه  ــم منتشــر شــده اســت ک ــرده اســت. تصاویری ه ک
ــای  ــا و خیمه ه ــایه بان های دکان ه ــد س ــان می ده نش
ــتفاده  ــبت ها از آن اس ــرای مناس ــتر ب ــه بیش ــزرگ ک ب

ــت. ــده اس ــب ش ــود تخری می ش
ایــن طوفــان باعــث کاهــش شــدید دیــد افقــی شــده 
ــم در  ــدید ه ــاران ش ــه ب ــی رود ک ــم آن م ــت و بی اس

ــد. راه باش
برخــی باشــنده گان والیــات شــمالی همدیگــر را 
ــرده و  ــر ک ــا خب ــد ب ــان تن ــن طوف ــدن ای ــوع آم از وق

ــد  ــه کردن توصی
کــه از خانه هــای شــان بیــرون نشــوند.

ــد کــه شــماری  مســووالن در والیــت بغــان می گوین
صنف هــای  در  دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش  از 
درسی شــان گیــر مانــده بودنــد کــه بــا کمــک پولیــس 

ــدند. ــال داده ش ــر انتق ــل امن ت ــه مح ــا ب آنه
ــابقه  ــم س ــدیدترین و ک ــن ش ــر ای ــال های اخی در س
ــتان  ــمال افغانس ــاک در ش ــرد و خ ــان گ ــن طوف تری

ــت. ــده اس ــده ش خوان
در  دشــت ها  وســعت  و  کــم  بــاران  دلیــل  بــه 
افغانســتان، بادهــا خــاک و گــرد را بــه طــرف شــهرها 
مــی آورد و باعــث کاهــش دیــد و حــوادث خطرناکــی 

ــود. ــی ش ــی م ترافیک

بــا  غم شــریکی  بــرای  غنــی  خانواده هــای افــرادی کــه اخیــراً توســط داعــش رییس جمهــور 

کشــته شــدند، بــه فیروزکــوه مرکــز والیــت غور ســفر 
کــرد و قــول داد کــه انتقــام خــون ایــن غیرنظامیــان را 

می گیــرد.
بیســت و ششــم مــاه اکتوبــر افــراد مســلح در والیــت 
غــور 30 فــرد ملکــی را ربــوده و بــه قتــل رســاندند؛ 
ــوده  ــان ب ــراَ چوپ ــات اکث ــه مقام ــه گفت ــه ب ــرادی ک اف
انــد. گــروه تروریســتی داعــش مســوولیت ایــن 

ــت. ــده گرف ــه عه کشــتار را ب
اشــرف غنــی کــه بــا شــماری از مقام هــای دولتــی بــه 
فیــروز کــوه ســفر کــرده بــود، در جمعــی از مســئوالن 
محلــی، خانواده هــای قربانیــان، بــزرگان قومــی و 
ــوی اول و  ــن، بان ــت: »م ــت گف ــن والی ــان ای جوان
همــه همکارانــم خدمــت شــما رســیدیم کــه بگوییــم 
گلــم غــم، گلــم غــم تمــام افغانســتان اســت. امــروز 
هیــچ افغــان بــا وجدانــی نیســت کــه از فاجعــه غــور 

ــد نباشــد.« دردمن
ــردم  ــای م ــفر تقاضاه ــن س ــه در ای ــی ک ــرف غن اش
ــان را اســتماع کــرد، در  ــواده هــای قربانی غــور و خان

رابطــه بــه کشــتار اخیــر گفــت: »دولــت هــم عــزادار 
ــام دارد.« ــم اراده انتق ــت و ه اس

مــردم غــور امیدوارنــد کــه وضعیــت شــکننده امنیتــی 
ــر  ــور بهت ــس جمه ــفر رئی ــی س ــان در پ ــت ش والی
شــود. فضــل الحــق احســان رئیــس شــورای والیتــی 
غــور در مــورد ســفر رئیــس جمهــور بــه ایــن والیــت 
گفــت: »مــردم غــور بــرق خواســتند، ســرک خواســتند 
و نیــروی امنیتــی اضافــی خواســتند. رییــس جمهــور 
ــه  ــد ک ــت بدهی ــن وق ــه م ــاه ب ــش م ــه ش ــت ک گف

ــا شــما کــردم عملــی کنــم«. تعهداتــی را کــه ب
همزمــان بــا ایــن، شــماری از اقــارب 30 فــرد ملکــی 
ــه داعــش کشــته شــده  کــه از ســوی افــراد وابســته ب
انــد، خواهــان کمــک هــای درازمــدت بــه بازمانــدگان 
ایــن قربانیــان و ســرکوب شورشــیان در ایــن والیــت 

هســتند.
ــه شــه غضــو  ــور ک ــنده غ ــوث باش ــن غ ــوث الدی غ
فامیلــش را در ایــن رویــداد از دســت داده اســت 
ــواده هــای شــهدا مــی بیننــد کــه وعــده  گفــت: »خان
هــای رئیــس جمهــور عملــی مــی شــود یــا نــه. اگــر 
ــت  ــردم از دول ــت م ــه خــوب اســت و حمای شــد ک
ــتان  ــد و تروریس ــر نش ــود؛ اگ ــی ش ــم م ــتر ه بیش
ســرکوب نشــدند، وضعیــت از ایــن کــه هســت بدتــر 

ــد«. ــد ش خواه
ــای  ــا خانواده ه ــات ب ــس از ماق ــور پ ــس جمه ریی
کشــته شــدگان رویــداد اخیــر بــه نیروهــای امنیتــی و 
ــا اســتفاده از تمامــی  دفاعــی دســتور داده اســت تــا ب
امکانــات شــان بــرای تامیــن امنیــت غــور و مبــارزه بــا 

دهشــت افگنــی اســتفاده کننــد.
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