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احمد ضیا مسعود:
حکومت را چهار فرد مشکوک اداره میکند

حکمتیار با پیوستن به صلح:
گذشته  را فراموش کرده ایم سفارت خانه  یا زباله دانِی ِ سیاسی

صـ 3 صـ 3
صـ 2

از افسوس خوردن نسبت به رویدادهای گذشته، دست بشویید. غم و 
اندوه و افسوس، كوچك ترین تغییر در گذشتۀ شما پدید نمی آورد.

اعضـای شـورای والیتی پروان ناامنـی در این والیت را 
تهدید بزرگ برای امنیت پایتخت دانسـته و می گویند 
اگـر حکومـت جلـو نفـوذ طالبـان را در پـروان نگیرد، 
طالبـان بـه پایتخـت کشـور نیـز نفـوذ خواهـد کـرد.
ایـن گفته های اعضای شـورای والیت پـروان در حالی 
صـورت می گیـرد گروهی از طالبـان روز جمعه، ۸ ثور 

بر چندین پاسـگاه امنیتی در ولسـوالی شـینواری این 
والیـت حملـه کردنـد و پـس از چند سـاعت درگیری 

بـا نیروهای امنیتی از سـاحه متواری شـدند. 
حاجی امین شکوری یک تن از اعضای شورای والیتی 
والیـت پـروان بـه آوا، گفت کـه به دلیل نفـوذ طالبان 
دربرخـی ولسـوالی ها و بـی بنـد و بـاری افراد مسـلح 
غیرمسـوول، اوضاع امنیتـی پروان را بدترکرده اسـت.

او عالوه کرد نفوذ طالبان در ولسوالی ها والیت پروان 
برای  وخیمی  عواقب  آنان،  فعالیت  گرفتن  نادیده  و 
والیت های شمالی و حتی پایتخت کشور خواهد داشت. 
ایـن عضو شـورای والیتی پـروان خاطرنشـان کرد که 
حملـه طالبـان بـه پاسـگاه های امنیتی نگـران کننده 
اسـت اگـر جلو نفـوذ طالبـان و تهدیدات  آنـان گرفته 
نشـود، ممکـن ایـن غفلت به قطـع یکـی از بزرگترین 

شـاه رگ های اقتصـادی کشـور بیانجامد.
آقـای شـکوری، هرچنـد از کار کـرد پولیس سـتایش 

بایـد  امنیتـی  نیروهـا  کـه  امـا می گویـد  می کننـد، 
از  تروریسـتی  گروه هـای  تـا  کننـد  تـالش  بیشـتر 
شـوند. بـرده  بیـن  از  ُکلـی  به طـوری  والیـت   ایـن 
درهمیـن حال سـهراب صمیم، سـخنگوی فرماندهی 
پولیـس پـروان گفته اسـت کـه طالبان بـه روز جمعه 
حمله هـای تهاجمی شـان را در بعضـی ولسـوالی ها و 
روسـتاهای اطراف آن راه اندازی کردند، اما با مقاومت 
نیروهـای امنیتـی روبـه رو شـده و شکسـت خوردنـد. 
درهمین حال، مسوالن پولیس امن و نظم عامه مستقر 
در درۀ غوربند می گویند که گروهی از طالبان صبح 
جمعه بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شینواری 
والیت پروان حمله کردند و پس از چند ساعت درگیری 

با نیروهای امنیتی از ساحه متواری شدند. 
سـیاه گـرد و شـینواری از ناامن تریـن مناطـق والیت 
پـروان محسـوب می شـوند کـه هرازگاهـی طالبـان از 

ایـن مناطـق دسـت بـه اعمـال تروریسـتی می زنند.

صـ 6

هشتمثوربهچهمفهوم؟

هشـتم ثـور را نه فقـط در محـدودۀ یک بزرگداشـت از جهاد 
مـردم افغانسـتان، بلکـه بـه مفهـوم پیـروزی یـک ملـت، در 
 ارزش هـا، آمـوزه هـا، آرمانهـا، و اهـداف آن جسـتجو کـرد. 
بـر نسـل جـوان اسـت تـا ارزشـهای جهـاد مـردم را از یـک 
بُعـد در مقاومـت در مقابـل انتحـار و انفجار، تحجـر و افراطی 
گرائـی و دهشـت و تروریزم دریابنـد. از طرفی در برابر تحجر، 
تعصـب، تبعیـض و اسـتبداد تمثیـل نماینـد و از جانبـی هم 
در همگرائـی، وحـدت، همدیگـر پذیـری، عدالـت و شـهروند 

مـداری در میـان مـردم بنگرند.
بـه  و متعلـق  زادۀ شـرایط جهـاد  رهبـران جهـادی  اکثـراً 
زمـان خودشـان و قابـل احتـرام انـد، امـا نسـل جـوان امروز 
بـه تحقـق ارزش هـا و مفاهیـم جهـاد و مقاومـت بـا روش و 
راهـکار خود نقشـۀ جدیـدی دارند. ایـن نسـل، همانگونه که 
پـدران، بـرادران و خوهـران شـان در عرصـۀ دفـاع از کشـور 
زیـر لـوای جهـاد و مقاومـت رزمیدند و پیـروز بیـرون آمدند، 
نسـل امروز مقاومت طی ۱۶ سـال اخیر نیز توانسـته است در 
عصر دیموکراسـی و پدیده های جدید انسـانی، اجماع بوجود 
آورنـد و انتخابـات را یکـی پـی دیگـری رقم بزنند. این نسـل 
بـه برنامـه ریـزی، رهبـری و سـازماندهی جدید نیـاز دارند تا 

کشـور را از بحـران هـای چهارسـوی موجـود نجـات بدهند.
 احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

والی بلخ:
دولتبهاعضایحزباسالمیتجهیزاتنظامیتوزیعمیکند

عطـا محمـد نـور والـی بلـخ، در پیامـی کـه بـه مناسـبت 
بیسـت وپنجمین سـالروز پیـروزی مجاهـدان پخـش کـرده 
گفتـه اسـت کـه قـرار نبـود در قالـب توافـق صلـح، حـزب 
اسـالمی اسـلحه های خـود را بـه دولـت افغانسـتان تحویـل 
دهـد پـس چـرا امـروز خبرهایـی داریـم کـه دولـت بـه آنان 

می دهـد؟  نظامـی  تجهیـزات 
آقـای نـور در بخشـی از پیـام خود بـه بازگشـت حکمتیار  و 
موقعیـت فعلـی حزب اسـالمی در افغانسـتان اشـاره کـرده و 
گفتـه اسـت: مـن از رونـد صلحی کـه توسـط حکومت پیش 
بـرده شـود حمایـت می کنـم، امـا نبایـد از برخـی موضوعات 

تأمل برانگیـز غفلـت کرد.
ً   صداهایی شنیده می شود که نه  والی بلخ گفته است: »اخیرا
تنها افراد وابسته به حزب اسالمی حکمتیار اسلحه خود را به 
دولت تحویل نداده اند بلکه به آنان اسلحه و تجهیزات نظامی 
بیشتری در بلخ داده می شود که این امر پرسش برانگیز است«.

والـی بلـخ خطاب به دو طرف توافق صلـح گفت: هم حکومت 
افغانسـتان و هـم حزب اسـالمی بایـد به دنبال ایجـاد اعتماد 
و تحکیـم صلـح باشـند نـه اینکـه در قالـب توافـق بـه دنبال 

اسـلحه و تجهیـزات برونـد و بی اعتمـادی را افزایش دهند.
والی بلخ گفته است: این سوال مطرح بوده که چرا چنین خبری 
رسیده؟ آیا واقعاً دولت به حزب اسالمی تجهیزات نظامی می دهد؟

آقـای نـور تاکید کـرد: »تاکنون کـه مراحل اساسـی مصالحه 
با حزب اسـالمی تکمیل شده اسـت مردم افغانسـتان شـاهد 
یک چرخـش جـدی در راسـتای تامیـن صلـح و امنیـت در 

سـطح کشـور و یا والیات نیسـتند«.
ایـن در حالی سـت کـه یکـی از شـروط توافق نامـۀ دولـت 
افغانسـتان و حـزب اسـالمی ایـن بود کـه این حـزب باید در 

مرحلـۀ نخسـت سـالح خـود را بـر زمین بگـذارد.

ناامنیدروالیتپروانتهدید
بزرگیبرایکابلاست
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تکان دهنـدۀ  و  خونیـن  حادثـۀ  دنبـال  بـه 
از  بلـخ، دو تـن  اردوی 209 شـاهین در  قـول 
مقام هـای ارشـد وزارت دفـاع مجبـور به اسـتعفا 
از سمت های شـان شـدند. عبـداهلل حبیبـی وزیر 
دفـاع کشـور و قدم شـاه شـهیم رییـس سـتاد 
ارتـش، از سمت های شـان کناره گیـری کردنـد. 
گفتـه می شـود کـه در حادثـۀ قـول اردوی 209 
شـاهین که به مرِگ بیشـتر از 250 تن انجامید، 
غفلـت و ُجـرم هر دو مشـهود اسـت. ایـن یافتۀ 
وزارت دفـاع اسـت و بـه همیـن دلیـل، فرمانـدۀ 
ایـن قـول اردو بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 
سـپرده شـده اسـت. امـا سـوال این جاسـت کـه 
فقـط همیـن فـرد مرتکـِب غفلـِت وظیفه یـی و 
جـرم در مـورد حادثـۀ قـول اردوی 209 شـده 
و دیگـران هیـچ غفلـت و کم کاری یـی در ایـن 

خصـوص مرتکـب نشـده اند؟ 
در حـال حاضـر مقام هـای دولـت چنیـن ادعـا 
دارنـد. سـخنگوی ریاسـت اجرایـی کـه در مقام 
دفاع از مسـووالن ارشـِد وزارت دفاع قرار گرفته، 
می گویـد که حادثـۀ قول اردوی 209 مسـتقیماً 
بـه مسـووالن ارشـد امنیتـی و به ویـژه بـه وزیـر 
دفـاع و رییـس سـتاد ارتـش مربـوط نمی شـود. 
شـاید بـه همیـن دلیل، بـه دنبال اسـتعفای این 
دو مقـام ارشـد امنیتـی، ارگ ریاسـت جمهوری 
معـذب شـد و فـوراً آن هـا را بـه عنـوان سـفرای 
افغانسـتان به دو کشـورِ مهم فرسـتاد. دو فردی 
کـه هیچ گونـه تجربـۀ دیپلماتیـک و سیاسـی 
در روابـط خارجـی ندارنـد و معلـوم نیسـت کـه 
چگونـه می خواهنـد از عهدۀ وظایـِف خود بیرون 

شوند. 
امـا بحـث تنها بـر سـِر تجربـۀ دیپلماتیـِک این 
ایـن اسـت  افـراد نیسـت، بـل مسـالۀ مهم تـر 
کـه دولـت چگونـه می خواهـد ایـن دو فـرد را از 
حـوادث اخیِر کابـل و بلخ تبرئه کنـد و بدون در 
نظـر گرفتِن تمام اصول نظامـی و اداری، از آن ها 

تقدیـر به عمـل آورد؟
 در این کـه رییـس دولـِت افغانسـتان بـه ضعـِف 
حافظـه دچار اسـت، نمی تـوان تردید کـرد. او از 
زمانـی کـه بـه کرسـی اقتدارِ افغانسـتان دسـت 
یافتـه، بـه صـورِت عجبیـی وعده ها و شـعارهای 
انتخاباتـی اش را فرامـوش کـرده و دقیقـاً مخالِف 
آن هـا عمـل می کنـد. آقـای رییس جمهـوری از 
آغـاز بـه کارِ خود تا ایـن دم از شایسته سـاالری، 
فرهنـِگ مکافـات و مجـازات و ایجـاد اصالحات 
ایـن  از  مـوردی  هیـچ  ولـی  می گویـد  سـخن 
وعده هـا را در عمـل انجـام نـداده اسـت. او بـه 
بـه  شایسته سـاالری،  فرهنـگ  تعمیـق  جـای 
و  نزدیـکان  از  کـه  می کنــد  اعتمـاد  کسـانی 

مقربانش باشـند، هرچند 
کـه ممکـن اسـت افـراد 
کم سـواد  و  بی تجربـه 
هـم باشـند. او بـه جـای 
نهادینـه کـردِن فرهنگ 
مجـازات،  و  مکافـات 
بایـد  کـه  را  کسـانی 
مجـازات شـوند مکافـات 
می دهـد و کسـانی را که 
بایـد مکافات داده شـوند 
مجـازات می کنـد. با این 
وصف، آقای اشـرف غنی 
انتظـار دارد کـه وضعیت 
کشـور بـه سـمِت بهبود 
او  از  مـردم  و  بـرود 

حمایـت کننـد!
رییـس  حـاال  همیـن 
جمهـوری کشـور کسـی 
را بـه پسـت وزارت دفاع 
نامـزد کـرده کـه گفتـه 
تجربـۀ  هیـچ  می شـود 
مدیریتـی نـدارد و حتـا 
جهشـی  صـورِت  بـه 
چنـد رتبـۀ نظامـی را به 
دسـت آورده اسـت. آیا با 
گمـاردِن چنین فردی به 
پسـت مهـم وزارت دفاع، 
انتظـار داشـت  می تـوان 
آرامـش  و  امنیـت  کـه 
بـه افغانسـتان برگـردد و 
نیروهـای دفاعـی کشـور 

نشـوند؟  قربانـی  جنـگ  میدان هـای  در 
از جانـب دیگـر، ارگ ریاسـت جمهوری از کجـا 
می توانـد مطمیـن شـود که غفلـِت وظیفه یی در 
کارِ وزیـر دفـاِع پیشـین و رییس پیشـین سـتاد 
ارتـش وجود نداشـته اسـت؟ اگـر فرمانـده قول 
اردوی 209 بـه اتهـام غفلِت وظیفه یی بازداشـت 
شـده، بـدون شـک در ایـن کار تنهـا نمی توانـد 
دخیــل باشـد. بـه همـان میزانـی کـه فرمانـده 
قـول اردوی 209 می توانـد متهـِم پرونـدۀ حمله 
بـه ایـن قـول اردو باشـد، به همـان میـزان وزیر 
دفـاع پیشـین و رییس پیشـین سـتاد ارتش نیز 
مقصرنـد و بایـد مورد بازپرسـی قـرار گیرند و نه 
این کـه مـورد تقدیر و نـوازِش ملوکانه قـرار داده 
شـوند. ایـن چه نـوع فرهنِگ مجـازات و مکافات 
اسـت کـه در این کشـور نهادینه شـده اسـت؟ 

مسـالۀ دیگـر امـا این اسـت کـه سـفارت خانه ها 
و مراکـز دیپلماتیـک کشـور، سـطل های زبالـه  
نیسـتند کـه هر وقت کسـی را خواسـته باشـیم 

از پیـِش چشـِم مـردم دور 
نگـه داریـم، بـه ایـن مراکز 
سـفارت های  بفرسـتیم. 
هـر کشـوری زبـان و عمِل 
عرصـۀ  در  کشــور  آن 
بـرای  و  اسـت  بین المللـی 
نگـه  فعـال  افغانسـتان 
داشـتِن این مراکز به دلیل 
سیاسـی  وابسـته گی های 
کشـورهای  بـه  مالـی  و 
بسـیار  اهمیـِت  از  دیگـر، 
اسـت.  برخـوردار  باالیـی 
افغانسـتان  سـفارت های 
فعال تریـن  از  بایـد 
باشـند  دولـت  بخش هـای 
تـا بتوانند در تأمیـن رابطه 
و  دقیـق  تصویـِر  ارایـۀ  و 
منسـجم از وضعیت کشـور 
در سـطح جهانی به درستی 
عمـل کننـد. تنهـا زمانـی 
مراکـز  از  دولت هـا 
دپیلماتیک شـان در کشـور 
دیگـر بـه عنـوان زباله دانی 
کـه  می کننـد  اسـتفاده 
دوجانبـه  رابطـۀ  خواهـان 
بـا دیگـر کشـورهای جهان 
نباشـند و یـا به دلیـل نوع 
کشـورهای  حکومـت داری 
دیگـر از آن ها دوری اختیار 
کننـد، آن وقـت دولت هـا 
مجبـور می شـوند کـه افراد 
مخـل در داخـل را بـه گونـۀ محترمانه از کشـور 

تبعیـد کننـد. 
در اوایـل سـال هایی که حـزب دموکراتیک خلق 
قدرت سیاسـی را در کشـور غصب کـرده بود، به 
دنبـال کودتاهای درون حزبی و حکومتی، سـران 
دولـت چندیـن بار مخالفاِن سیاسـِی خـود را در 
داخـل حـزب بـه خـارج از کشـور زیر نام سـفیر 
و کاردارِ سـفارت تبعیـد کردنـد. آیـا بـاز همـان 
روال گذشـته دوبـاره تکـرار می شـود و یـا ایـن 
بـار سـراِن دولت بـرای قدردانـی از عزیزان شـان 
مراکـز دیپلماتیـِک کشــور را بـه آن هـا تفویض 

می کننـد؟ 
کســی کـه در ُکِل دورۀ وزارِت خـود نتوانسـت 
تـا حداقـل  بـاز نگـه دارد  را  چشـم های خـود 
متوجـه وضعیـِت خـود باشـد، چگونـه خواهـد 
توانسـت کـه در کسـوِت دیپلماتی کارکشـته از 
افغانسـتان در کشـورِ دیگـر نماینده گـی کنــد؟

سفارتخانهیازبالهدانِیسیاسی
آیا

حکمتیار»تغییر«کردهاست؟
دیـروز گلبدیـن حکمتیـار از رهبـراِن پیشـیِن جهـادی و یکـی 
از نظام هـای پساکمونیسـتی، سـرانجام  ناراضـی  از چهره هـای 
از پاکسـتان بـه افغانسـتان رسـید و در والیـت لغمـان در میـاِن 
ده هـا تـن از هوادارانـش سـخنرانی کـرد و ظاهـراً بـه روند صلح 
پیوسـت. ایـن دومین بـار در بیسـت و پنج سـاِل اخیـر اسـت کـه 
آقـای حکمتیـار بـه رونـد صلـح می پیونـدد. بـار نخسـت پس از 
راکت بـاراِن چندین سـالۀ کابل، سـرانجام بـه دولت اسـتاد ربانی 
تسـلیم شـد اما دوبـاره به صف طالبان پیوسـت. امـا این بار آقای 
حکمتیـار بـاز از صلـح سـخن گفتـه و طالبـان را نیـز بـه صلـح 
دعـوت کـرده اسـت. در عیـن حـال، او حرف هایی به زبـان رانده 

کـه می توانـد بـرای مـردم نگران کننده باشـد. 
سـخنان متضـاِد حکمتیـار دربـارۀ صلـح و جنـِگ دولـت بـه 
گونه یـی بـود که نشـان داد کـه او هنوز هـم برنامه  هاِی خشـنی 
در ذهـن دارد. او در بخشـی از سـخنانش، دولـت افغانسـتان را 
»نهادهـای عاریتـی« خوانـد و گفت وقتی که به شـوروی تسـلیم 
نشـده باشـم، به ایـن نهـاِد عاریتِی دیگران هم تسـلیم نشـده ام. 
او در عیـن حـال به روسـیه به عنـوان وارث شـوروی، اخطار داد 
کـه نبایـد در تالِش ایجاد یک دولِت دست نشـانده در افغانسـتان 

باشد. 
آقـای حکمتیار در برابِر رسـانه ها نیز سـخن گفـت، از تأثیر زبانِی 
آن هـا انتقـاد کـرد و از رسـانه ها خواسـت کـه حداقـل قانـون را 
مراعـات کننـد؛ او بـر اجرایی شـدِن یکی از ماده هـای قابِل بحث 
و جعلـی در قانون اساسـی کـه در  آن از »ترمینالـوژی ملی« یاد 

شـده اسـت، تأکید کرد و خواسـتار عملی شـدِن آن شـد. 
بـا ایـن حسـاب، آقـای حکمتیار هنـوز نیامده بـه کابل، یـک باِر 
دیگـر بـه مباحـِث زبانی اشـاره کرد و با تمسـک بـه ترمینالوژی 
»دانشـگاه«،  کلمه هـای  از  اسـتفاده  برابـِر  در  واقـع  در  ملـی، 
»دانشـکده«، »دانشـجو« و »دانشـمند« و برخـی اصطالحـات 
دیگـِر فارسـی دری قرار گرفت. بدون شـک این نـوع برخورِد او با 
رسـانه ها، برخاسـته از دو رویکرد اسـت: رویکـرد اول، نگاه قومی 
و تعصب آلـوِد حکمتیـار بـه همـۀ مباحـث، حتـا دایـرۀ واژه گانِی 
رسـانه ها و مردم اسـت که به شـکل بی پرده آن را بیان داشـت؛ و 
رویکرد دوم، اندیشـۀ آزادی ُکِش او در برابِر رسانه ها و بلندگوهاِی 
 مردمی یی اسـت کـه می توانند از امروز و گذشـتۀ او انتقاد کنند. 
»مزدور بیگانه« خواندِن رسـانه ها و یادآورِی او از نشـِر سـریال  ها 
و رقـص و آواز در رسـانه های تصویـری، بـه عنـوان یـک هشـداِر 
بسـیار قـوی بـرای رسـانه ها قابل توجـه و تأمل اسـت. ظاهـراً او 
تـالش می کنـد رسـانه ها را از همین اکنـون زیر سـاتورِ تهدید و 

سانسـورِ خـود قـرار دهـد تا گذشـتۀ او را به یـاد نیاورند.
از جانـب دیگـر، الگو قـرار دادِن حکومِت سـلطان محمود غزنوی 
و احمدشـاه درانـی توسـط حکمتیار و حسـرِت فراوان بـر آن ها، 
نـگاه او را بـه سیاسـت همچنان یک نگاهِ تند و اسـتیالگر نشـان 
می دهـد و بازگـو مـی دارد کـه آقـای حکمتیـار هنـوز در جهاِن 
پیشـین زنده گـی می کنـد و تحـوالِت چندصدسـالۀ جهـان و 

منطقه و افغانسـتان را به رسـمیت نشـاخته اسـت.  
در یـک قضـاوِت مقدماتـی، دیده می شـود که در بینـش و منِش 
آقـای حکمتیـار نسـبت بـه گذشـته، تغییـر و اصـالِح جدی یی 
بـه میـان نیامـده اسـت؛ امـا این کـه بخواهیـم به صـورِت قاطـع 
دربـارۀ شـومی یـا مبارکـِی بازگشـِت ایـن شـخصیت به کشـور 
ُحکـم صـادر کنیـم، کمـی زود از وقـت به نظـر می رسـد. به هر 
حـال، آقـای غنـی و دولِت موجـود هدف هایـی زیـادی از آوردِن 
آقـای حکمتیـار در سـر دارنـد و تعهداتـی نیـز دو جانـب بـرای 
اصـالِح امـورِ کشـور بـه یکدیگـر سـپرده و امضـا کرده انـد. البته 
نقـِش پاکسـتان و امریکا نیـز در آیندۀ این تعهـدات مهم ارزیابی 
می شـود. انتظـار مـردم ایـن اسـت کـه آقـای غنـی، حکمتیـار، 
تـازه  معرکه یـی  صلـح  بحـِث  از  پاکسـتانی ها  و  امریکایی هـا 
علیـه ثباِت نیم بنِد افغانسـتان نسـازند. مـردم از آقـای حکمتیار 
توقـع دارنـد کـه با گذشـتۀ خشـِن خـود و خط گیـری از منافِع 
اسـتخباراتِی پاکسـتان وداع بگوید و به راسـتی در مسـیِر صلح و 

آبـادِی افغانسـتان قـدم بگذارد. 

   احمــد عمران

سفارت خانه ها و مراكز 
دیپلماتیك كشور، سطل های 

زباله  نیستند كه هر وقت كسی 
را خواسته باشیم از پیِش چشِم 
مردم دور نگه داریم، به این 
مراكز بفرستیم. سفارت های 
هر كشوری زبان و عمِل آن 
كشـور در عرصۀ بین المللی 
است و برای افغانستان فعال 
نگه داشتِن این مراكز به دلیل 
وابسته گی های سیاسی و مالی 
به كشورهای دیگر، از اهمیِت 
بسیار باالیی برخوردار است. 
سفارت های افغانستان باید از 
فعال ترین بخش های دولت 

باشند تا بتوانند در تأمین رابطه 
و ارایۀ تصویرِ دقیق و منسجم 
از وضعیت كشور در سطح 
جهانی به درستی عمل كنند

ACKU
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اسـداهلل عفیـف باختری، شـاعر، نویسـنده 
در  افغانسـتان  روزنامه نـگار  معاصـر  و 
ثـور( در شـفاخانۀ   9/۸( نیمه هـای شـب 
ابوعلی سـینای بلخی در شـهر مزارشـریف 
چشـم از جهـان پوشـید و بعـد از چاشـت 

دیـروز در بلـخ بـه خـاک سـپرده شـد.
عفیف باختری در سـال ۱34۱ خورشیدی 
در بلـخ زاده شـد. دورۀ دانش آمـوزی را در 
دبیرسـتان باختـر و آموزش هـای عالـی را 
در دانشـکدۀ کشـاورزی دانشـگاه کابل پی 

گرفت.
سـپس بـه کرسـی های آمـوزگار در ادارۀ 
سـوادآموزی بلـخ و کارمنـد اداری انجمـن 

نویسـنده گان ایـن والیـت و ادارۀ ُکل امـور 
فرهنگـی و اجتماعـی والیتهـای شـمالی 
کشـور کار کـرد و از سـال ۱377 تا اکنون 
در بخـش فرهنـگ و نشـرات ادارۀ هـالل 

احمـر بلـخ مصـروف فعالیـت بود.
او هم چنان در سـال ۱3۸۱ سـردبیر نشریۀ 
»جهـان نو« در بلخ و در سـال ۱3۸9 مدیر 

مسـؤول ماه نامـۀ »الف تا یـا« بود.
»سـنگ و سـتاره«، »آوازهای خاکستری«، 
»مـن با زبـان دریـا«، »بـا یک پیالـه چای 
چه طـوری؟ عزیـز مـن!« و »صـد غـزل« 
پنـج دفتر شعری سـت کـه تاکنـون از او به 

چـاپ رسـیده اند.

جمعیت  حزب  معاون  مسعود،  احمدضیا 
حکومت  این  که  می گوید  اسالمی 
مشروعیت ندارد و حکومتی که محمداشرف 
صرفاً  می کند،  آن  از  نماینده گی  غنی، 
است. مشکوک  نفر  چهار  حکومت 

احمـد ضیـا مسـعود کـه در محفلـی برای 
گرامی داشـت از بیسـت وپنجمین سـال روز 
پیـروزی مجاهدان صحبـت می کرد، گفت: 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی می خواهد 
بـه تنهایـی تمـام ارگان هـا را بـه دسـت 
گیرد و این شـخص »دیکتاتورمشـرب« به 

هیچ یـک از تعهداتـش پابند نیسـت.
حملـۀ  گفـت:  جمعیـت  حـزب  معـاون 
 209 اردوی  قـول  بـر  طالبـان  پیچیـدۀ 
شـاهین، حملـه بـر شـفاخانۀ 400 بسـتر، 
حملـه بر ریاسـت رجـال برجسـته، حملۀ 
انتحـاری در راه پیمایـی جنبش روشـنایی 
و سـقوط مشـکوک برخـی از والیت هـا و 
ولسـوالی ها، و افزایـش جنـگ در شـمال و 
شمال شرق افغانسـتان بـه این معنا اسـت 
کـه حکومـت خواهـان تضعیـف پایه هـای 
نظـام شـده و نیروهـای امنیتـی را وادار به 

می کنـد. صفوف شـان  تـرک 
احمدضیا مسـعود می گویـد، چرخش های 
سیاسـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
حساسـیت های  بـه  توجـه اش  عـدم  و 
تـا  شـده  سـبب  همسـایه  کشـورهای 
افغانسـتان یـک بـار دیگـر به محـل تقابل 

منطقـه تبدیـل شـود.
او می افزایـد، تطبیـق پروژه هـای خطرناک 
از جملـه سـقوط شـماری از والیت هـا و 
ولسـولی ها و شعله ورشـدن آتـش جنگ به 
بهانـۀ حضور داعـش و طالبان، افغانسـتان 
را بـه کام نبـردی خانمان گیـر می کشـاند.

سـالی  جـاری  سـال  مسـعود،  گفتـۀ  بـه 
بـرای  دشـمن  و  بـود  خواهـد  جنجالـی 
هـر  بـه  دسـت  نفاق پراکنـی  و  برانـدازی 
عملـی خواهد زد. او از مـردم می خواهد، از 
اجـرای طرح ویران گرانۀ دشـمن و حامیان 

دشـمن جلوگیـری کننـد.
او می گویـد کـه می خواسـته در همین روز 
اسـتعفا بدهـد و از مردمی کـه در مبارزات 
بودنـد،  ایسـتاده  کنـارش  در  انتخاباتـی 
معـذرت بخواهـد و بگوید دیگـر نمی تواند 
»در کنـار ایـن حکومت فاسـد« بیایسـتد.

آقـای مسـعود پیـش از ایـن، بـه عنـوان 
نماینـدۀ ویـژۀ رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی در امـور اصالحـات و حکومـت داری 

می کـرد. فعالیـت  خـوب 
او از دیگـر احـزاب و نهادهـای سیاسـی و 
از  تـا  می خواهـد  مجاهـدان  و  اجتماعـی 
دسـت  ملـی  وحـدت  حکومـت  حمایـت 
بردارنـد، بـا تیم ارگ مقاطعه کـرده و دیگر 
در نشسـت های رییـس حکومـت وحـدت 

ملـی اشـتراک نکنند.
رییـس حکومـت  می خواهـد  مـردم  از  او 
وحـدت ملـی را وادار بـه اسـتعفا کرده و 
بـرای انتخابـات زودهنـگام تـالش کننـد. 
اسـتعفای  کـه  می گویـد  مسـعود  آقـای 
از  را  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
بن بسـت نجـات می دهـد و ایـن سـاختار 
بنابـر عـدم رعایـت قانون اساسـی هـر روز 

می آفرینـد. بحـران 
افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  معاون 
و  سیاسی  مبارزات  به  که  می گوید 
حق طلبانه اش ادامه می دهد و برای از میان 
برداشتن خودکامه گی و برتری طلبی می رزمد.

ابوبکر صدیق

گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی، 
در نخسـتین سـخنرانی خـود بعـد امضای 
تفاهم نامـه صلـح بـا حکومـت، گفـت که او 
و اعضـای حزبـش گذشـته ها را فرامـوش 
کرده اند و با پیام صلح به افغانستان آمده اند

آقـای حکمتیار که دیروز شـنبه )9 ثور( به 
طـور علنـی در میان اعضای حزب اسـالمی 
در لغمـان سـخنرانی می کـرد، گفـت: باید 

رقابت هـای منفی کنار گذاشـته شـود.
بـه گفتـۀ او، بایـد فضایـی ایجـاد شـود که 
حقـوق  بـا  افغانسـتان  شـهروندان  همـۀ 
مسـاوی، بدون تـرس از یکدیگـر، زیر بیرق 
اسـالم و بـه گونـۀ عادالنـه زنده گـی کنند.

حکمتیار  گلبدین  که  است  حالی  در  این 
که  انتحاری  حمالتی  از  برخی  انجام  به 
حادثۀ  و  است  متهم  والیات  و  کابل  در 
شاه شهید کابل که ۱۶ )اسد( در یک منطقه 
کشته   ۱5 دست کم  افتاد،  اتفاق  مسکونی 
گذاشت  جا  به  مجروح   400 به  نزدیک  و 
گرفت. اسالمی  حزب  را  آن  مسوولیت 

گلبدبـن حکمتیـار، در ایـن نشسـت تاکید 
کـرد کـه افغانسـتان در شـرایط کنونـی به 
یـک حکومت قوی مرکـزی ضـرورت دارد. 
قـدرت  تقسـیم  و  سـهامی  شـرکت های 
راه حـل نیسـت و انتقـال قـدرت بایـد بـا 
 تصمیـم ملـت افغانسـتان صـورت بگیـرد.

او حکومـت فعلـی را یـک نظـام عاریتـی 
دانسـته، گفـت: ما باید بـه رهبری تحمیلی 
رهبـران  بایـد  و  بگذاریـم  پایـان  نقطـۀ 

منتخـب داشـته باشـیم.
آقـای حکمتیـار از طالبـان خواسـت تـا بـا 
پروسـۀ صلـح یکجـا شـوند. او گفـت کـه 
رونـد صلـح افغانسـتان، دشـمنان داخلـی 
و خارجـی دارد، مـا یـک افغانسـتان آزاد و 
مسـتقل مـی خواهیـم و بایـد همـه مـردم 
افغانسـتان در کاروان صلـح یکجـا شـوند.

او گفـت: هیچ کسـی نمی توانـد بـا زور بـر 
افغانسـتان حکم روایـی کنـد. مـا عامـالن 
قتـل عـام مـردم را بـه سـزای اعمال شـان 
دیـن  برابـر  در  کسـی  هـر  می رسـانیم، 
می جنگـد دشـمن مردم افغانسـتان اسـت.

آقـای حکمتیـار تصریـح کـرد: زمانـی کـه 
جهـاد نیاز بـود جهاد کردیـم و اکنون زمان 
صلح اسـت؛ مبـارزه می کنیم تا صلـح را در 
افغانسـتان تامیـن کنیم؛ مـا آوردن صلح را 

از لغمـان آغـاز می کنیم.
آقـای حکمتیار خطاب به گروه تروریسـتی 
طالبـان گفـت که راه حـل چالش های فعلی 
بیـن شـهروندان  بـه گفتمـان  افغانسـتان 
افغانسـتان نیـاز  دارد و بیگانه ها نمی توانند 

بـرای مـا صلح  تأمیـن کنند.
او گفـت کـه اگر جهاد نیاز اسـت،  ما نیز به 
آن آماده ایـم؛ امـا جنگ در افغانسـتان تنها 
از افـرادی  ملکـی قربانی می گیرد. کشـتن 

انسان ها در مسـجد عمل نابخشودنی است.
گلبدیـن حکمتیـار حملـۀ طالبان بـه قول 
اردوی 202 شـاهین در والیت بلخ را تقبیح 
کـرده و بـه طالبان گفت: شـما تأکید دارید 
کـه ما بـرای خدا جهـاد می کنیـم، بیاید از 
چنیـن جنگ هـا دسـت بردارید کـه تنها از 

افـراد ملکـی و بی گنـاه قربانـی می گیرد. 
او گفـت کـه  من با پیام صلح به افغانسـتان 
آمـده ام، بـرای همه اعالم می کنـم که برای 
رسـیدن بـه قـدرت از رقابت هـای منفـی 
دسـت برداریـد و بـرای رسـیدن بـه قدرت 
از تجربـۀ  گذشـته بایـد پند گرفته باشـیم.

بـه گفتۀ او، دشـمنان افغانسـتان به وحدت 
ملـی مـا صدمـه وارد کرده انـد، امید اسـت 
تـا دیگر به جنـگ در افغانسـتان دامن زده 
نشـود و کشورهای همسـایه از ایجاد ناامنی 

در کشـور ما دسـت بردارند. 
در  رسـانه ها  کارکـرد  بـه  اشـاره  بـا  او 
افغانسـتان بیان داشـت: “  موسـیقی زشت 
و سـریال های مبتذل ابـزار تهاجم فرهنگی 
در  رسـانه ها  از  برخـی  کـه  اسـت  بیگانـه 
افغانسـتان به آن به پخـش آن می پردازند”. 
او گفـت کـه رسـانه ها بایـد در اسـتفاده از  
زبـان و تأثیرگـذاری آن متوجـه باشـند و 
بایـد ترمینالـوژی ملـی را مراعـات کننـد و 

بـرای منافـع بیرونی هـا کار نکننـد.
در همیـن حـال، اکـرم خپلـواک کـه روند 
تطبیـق تفاهم نامـۀ صلـح بیـن حکومـت و 
حـزب اسـالمی را بـه  دوش دارد، می گویـد 
کـه پرونـدۀ تمـام زندانیـان تکمیـل شـده، 
فهرسـت ترتیـب گردیـده و فرمـان رییس 
و  شده اسـت  امضـا  وحـدت  حکومـت 
نخسـتین گـروه زندانیـان حـزب اسـالمی 

مطابـق کارشـیوه رهـا خواهنـد شـد.
هـر چنـد، شـمار دقیـق زندانیـان حـزب 
آزاد  گـروه  ایـن  جمـع  در  کـه  اسـالمی 
آقـای  امـا  نیسـت،  معلـوم  می شـوند، 
خپلـواک می گویـد، زندانیان ایـن حزب در 
آینـده دسـته –دسـته رهـا خواهنـد شـد.

تفاهم نامـۀ  اسـاس  بـر  زندانیـان  ایـن 
آزاد می شـوند کـه در هشـتم مـاه  صلـح 
شمسـی  هجـری   ۱395 سـال  میـزان 
بیـن حکومـت و حـزب اسـالمی، بـه امضا 
منبـع  یـک  هم چنـان،  رسیده اسـت. 
آن هـا  کـه  گفتـه  مـی  اسـالمی  حـزب 
فهرسـت رهایـی 2500 زندانـی ایـن حزب 
سـپرده اند. افغانسـتان  حکومـت  بـه  را 

تفاهم نامـۀ صلـح بیـن حکومت افغانسـتان 
و گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حزب اسـالمی 
در مـاه میزان سـال ۱395 امضا شـد و این 
تفاهم نامـه اجـازه داد تـا آقـای حکمتیـار 

حکمتیار با پیوستن به صلح:

گذشتهرافراموشکردهایم
قاتالنمردمرامجازاتمیکنیم

احمد ضیا مسعود:

حکومتراچهارفردمشکوکادارهمیکند

عفیفباختری
جاودانهشد

اقـدام  یـک  در  عزیـزی  بانـک  کارمنـدان 
کم سـابقه، و به ادامـۀ ادای مسـؤولیت های 
اجتماعـی خویش، کمپاین خـون راه اندازی 
نمودنـد و بـه بانـک خـون بیـش از ۶0 هزار 
سی سـی خـون اهـداء کردنـد. ایـن برنامـه 
بانـک  بـه  عزیـزی  بانـک  سـوی  از  کـه 
خـون پیشـنهاد شـده بـود، از سـوی داکتر 
عنایـت اهلل هاشـمی، مسـؤول بانـک خـون 

ملـی، بـا گرمی اسـتقبال شـد.
در آغـاز برنامـه، عبدالفتاح کریمـی، معاون 
اجرایـی عزیـزی  بانـک دربارۀ نجات انسـان 
اخـالق  و  اسـالم  مقـدس  دیـن  منظـر  از 

انسـانی سـخن گفتنـد و کارمنـدان ایـن 
بانـک را در جهـت اهـداء خـون تشـویق 
خـون  اهـداء  بـا  کریمـی  آقـای  کردنـد. 
آغازگـر ایـن برنامه شـدند. سـپس دوکتور 
محمدسـلیم رسـولی، رییس شـفاخانه های 
عزیـزی  کارمنـدان  اقـدام  ایـن  از  مرکـز 
 بانـک سپاسـگزاری کرد و از همـه نهادهای 
خصوصـی و دولتـی خواسـت کـه بـا دادن 
خـون، شـهروندان نیازمند کشـور را کمک 
کننـد. آقـای رسـولی تأکید نمود کـه دادن 
خـون باعـث کاهـش بسـیاری از بیماری ها 
می شـود و بـرای هـر فـرد سـالم الزم کـه 

سـاالنه دو بـار خـون بدهـد. 
برنامـه در صحـن حویلـی دفتـر مرکـزی 
عزیـزی  بانک آغاز شـد و کارمنـدان عزیزی 
 بانـک بـرای اهـداء خـون صـف کشـیدند. 
صف هـای طوالنـی، مشـتریان عزیزی  بانک 
را نیـز انگیـزه داد و آنـان نیـز در این برنامۀ 

ملـی سـهم گرفتند. 
طبـق محاسـبۀ داکتـران بانک خـون ملی، 
در ایـن برنامـه بیـش از ۶0 هـزار سی سـی 

خون گـرد آوری شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه عزیـزی  بانـک به 
حیـث یـک نهاد مالـی پیشـتاز در کشـور، 
فعالیت هـای  اجتماعـی  بخش هـای  در 
داشته اسـت. ماننـد: دیـدن از پرورشـگاه ها 
بـه هدف تشـویق کـودکان؛ غـرس نهال در 
کابـل و پکتیـا؛ تهیـۀ چوکی ها بـرای پارک 
تفریحـی پکتیـا؛ کمک بـه آسـیب دیدگان 
سـیالب ها و حوادث طبیعـی در والیت های 
مختلـف کشـور؛ و ... . قابـل یادآوری اسـت 
که، طبق دسـتور مسـؤوالن عزیـزی  بانک، 
ایـن برنامه هـای انسان دوسـتانه، بـه ویـژه 
اهـداء خون همه سـاله ادامه خواهد داشـت.

کارمندانعزیزیبانکبیشاز۶۰هزارسیسیخوناهداءکردند
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    گفتوگ�و در فلس�فة میان فرهنگ�ی ب�ا آنچ�ه 
هابرم�اس 1و ات�و اپ�ل 2مط�رح کردهان�د، متغای�ر 
اس�ت. به تص�ورِ آنها،مکالمة عقالن�ی مهم تلقی 
میش�ود، در صورتیک�ه فلس�فة میانفرهنگ�ی 
ب�رای ب�ه رسمیتشناس�ی "تف�اوت و تس�اوی3" 
 ( Hofmeyr,2002)جایگاه کانونی قایل اس�ت.
  ب�ر اس�اِس فلس�فة میان فرهنگ�ی، گفتوگ�و 
مبن�ای واقع�ی براب�ری تلق�ی می ش�ود، تنه�ا 
ب�ا ای�ن ب�اور از دیگریس�ت ک�ه اساس�ی ب�رای 
برخ�ورداری همهگان�ی بهوج�ود میآی�د. 
چ�ه در مقی�اس ف�رد و چ�ه در مقی�اس جم�ع 
تنه�ا ب�ا ف�رِض تص�وِر برخ�ورداری هم�ة اف�راد، 
فرهنگ ه�ا و تمدنه�ا از حقیق�ت، می ت�وان 
تص�وِر تحق�ِق احت�رام به دیگ�ری و انتظ�اِر تحقِق 

عدال�ت را داش�ت.
     گفت وگو، تفکر پویا و برهم کنِش منطقی 

    گفتوگ�و ب�ه مفه�وم واقع�ی کلم�ه ب�ه گونهی�ی 
اس�ت ک�ه طرفی�ن همدیگ�ر را ب�ه رس�میت 
بشناس�ند، ارج بگزارن�د و ب�رای�ن ب�اور باش�ند که 
حقیق�ت ب�ه ص�ورِت بالجمل�ه ن�زِد آنه�ا نیس�ت 
و ای�ن پیشف�رض ک�ه حقیق�ت را یکط�رف ب�ا 
طریق�ة خ�ود ب�ه دیگ�ری الق�ا نمای�د نی�ز اش�تباه 

خوان�ده ش�ود.
    مهمتری�ن ویژهگ�ی گفتوگ�و ای�ن اس�ت ک�ه 
حقیق�ت منت�زع از اف�ِق زم�ان ن�ه، بلک�ه در نتیجة 
ای�ن وضعی�ت  تواف�ِق طرفی�ن حاص�ل میش�ود.
زمینهس�ازی میکن�د تا هرک�دام با وج�وِد افقهای 
متف�اوت از فرهن�گ، س�نت، زبان و بصیرتش�ان 
نس�بت ب�ه یکدیگ�ر وارد گفتوگ�و ش�وند و هدف 
 خود 

ِ
 پی�روز ش�دن به نف�ع

ً
از ای�ن تعام�ل را صرف�ا

ندانن�د، بلک�ه نوع�ی همراه�ی تلق�ی کنن�د ک�ه 
ب�ا یکدیگ�ر ب�ه س�مِت حقیق�ت پی�ش میرون�د. 
تجرب�ة کارآمدت�ر دیگر ب�رای فهم و نزدیک ش�دن 
ب�ه حقیق�ت، ج�ز ب�ا همی�ن روِش تعام�ل وج�ود 
ن�دارد؛ زی�را مفس�ر و مت�ن ه�ردو درتاری�خ ق�رار 
دارن�د و ج�ز تعامل بر بن�ای گفتوگومن�دی فهم، 

کش�ِف نس�بی حقیق�ت میس�ر نمیش�ود.
 دارای اص�وِل و 

ً
   کارشناس�ان گفتوگ�و را عمدت�ا

جنبهه�ای ذی�ل میدانن�د:
کید میکند که مسالة  تأ اصِل "مواجهه": �1
فهم، فراینِد دوسویه است و انتظاراِت دو 
طرف در تالقی با یکدیگر معنادار میشوند. 
 بر بنای مطالبات یا 

ً
از این نظر گاه فهم صرفا

پرسشهای یکطرف استوار نیست که در آن 
خواسته های یک جانب قادر به ایجاِد معنا 
باشد، معنا در جریاِن "مواجهه" تجلی میکند.

ه�ر ف�ردی واج�ِد زاوی�ة  اص�ِل "اف�ق": �2
اس�ت؛ خواس�تها،  )اف�ق( نگ�رش
هنجاره�ا، ارزشه�ا و نگره ه�ا، بس�تِر اف�ق را 
ش�کل می دهن�د، ب�دون اف�ق ن�ه گفتوگ�و 
امکانپذی�ر خواه�د ب�ود و ن�ه تفاه�م بهوجود 

خواه�د آم�د. 
اص�ِل "ادغ�ام افقه�ا": حکای�ت از ای�ن  �3
دارد ک�ه گفتوگ�و در نتیج�ة درهمتنیدهگ�ی 
افقه�ا )ادغ�ام افقه�ا( حاص�ل میش�ود، 
فراین�ِد پویای�ی ک�ه زیس�ت -جه�اِن آدمه�ا را 
دچ�اِر تحول مینمای�د و تواِن اندیش�یدن برای 

گفتوگ�و می�ان آنه�ا را ب�اال میب�رد.
اص�ِل "تاریخمن�دی": م�راد از تاریخمن�دی،  �4
کی�د ب�ر تاریخ�ی ب�ودِن آدمی و اندیش�ة اوس�ت.  تأ
آم�وزة تاریخمن�دی فه�م، گفتوگوی ب�دوِن لحاِظ 
وج�ه تاریخ�ی را ع�الوه ب�ر اینک�ه برنمیتاب�د، 

ذهنیگرایان�ه نی�ز میش�مارد.
کی�د ب�ر عناص�ِر یادش�ده نش�ان میده�د ک�ه     تأ
"گفتوگ�و" از یکط�رف تفک�ِرِ  پوی�ای آدمی�ان 
را تقوی�ت میکن�د و از جان�ب دیگ�ر، نوع�ی 
برهمکن�ش منطق�ی می�ان آنه�ا را بس�ط میده�د، 
عملیهی�ی ک�ه از آن میت�وان ب�ه عن�واِن  محدودیِت 

مواض�ع "م�ن" نی�ز ی�اد ک�رد.
 گفت وگو و محدودیِت مواضع "من"

      گفتوگ�و در چارچ�وِب فلس�فة میانفرهنگ�ی 
ش�یوهیی درجهانبودهگ�ی انس�ان اس�ت؛ بنابرای�ن 
گفتوگ�و اف�زون ب�ر مقول�ة دانس�تن، ب�ه مفه�وِم 
ب�ودن نی�ز هس�ت، ب�ه همی�ن دلی�ل گفتوگ�و 
فرات�ر از فراین�ِد دانس�تن، بلک�ه ب�ه عن�واِن ام�ِر 
هستیش�ناختی نی�ز تلق�ی میش�ود ک�ه در ارتب�اط 
ب�ا "م�ن – ت�و" آش�کار میگ�ردد، "توی�ی ک�ه هم�ۀ 
توه�ای دیگ�ر را در نظ�ر میگی�رد" ) بوب�ر،:1386 
123( و زمینهه�ای "بینامتنی�ت4" را بهوج�ود 

م�یآورد.
     ارتب�اط گفتوگوی�ی ب�ه جه�ِت اینک�ه ارتب�اِط 
افق�ی، مت�وازن و متق�ارن اس�ت، ب�ا مظاه�ر 
ش�کاِل ارتباط�ی هرمگون�ه، 

َ
س�لطه میان�ه ن�دارد و ا

سلس�لهمراتبی و اس�تعالگرایانه را م�ورِد چال�ش 
 
ً
ق�رار میده�د. واقعی�ت ای�ناس�ت ک�ه معم�وال
ارتب�اِط انس�انها از طری�ق عامله�ای مختل�ف 

مانن�ِد ق�درت و غی�ره مخ�دوش میش�ود، الزم�ة 
چنی�ن ارتب�اِط متق�ارن گفتوگوی�ی ب�ا دیگ�ری 
محدودی�ِت اعتب�اِر دی�دگاه و مواض�ع "من" اس�ت.
    اعتب�ار نهای�ی قای�ل نش�دن ب�رای مواض�ع خ�ود 
باع�ث میش�ود ک�ه م�ا ب�ا دیگ�ری در ی�ک ارتباِط 
متع�ادل و متقارن ق�رار بگیریم، ول�ی از کجا به این 
گاهی   م�ا کرانمن�د و آ

ِ
نتیج�ه میرس�یم ک�ه مواضع

م�ا زمانمن�د اس�ت، راه آس�ان ای�ن اس�ت ک�ه از 
نظریهه�ای معتب�ِر شناختشناس�انه به�ره بجوییم.

  از نظِر تیوری شناخت:
1�"معرف�ت آدم�ی مجمل اس�ت که جز ان�دی از 

لوازم را   نشناس�د")ابن س�ینا،1379:94(
2�جنبهه�ای مه�ِم معرفت را "ت�درج" و "عدِم 

قطعی�ت" تش�کیل میدهند.
   در نتیج�ة اینگون�ه ش�ناخت اس�ت ک�ه پدی�دة 
ین�ی ب�ه نام"تکث�ر معرفتی" در می�داِن گفتوگو  نو
جای�گاه پی�دا میکن�د و م�ا را ق�ادر میس�ازد که 
گاه�ی نس�بت ب�ه محدویته�ای مواض�ع  ب�ه آ
خ�ود دس�ت پی�دا کنی�م و پ�ی ببری�م ک�ه مواضع 
دیگ�ری ه�م محدودیته�ای نس�بی دارن�د؛
گاه�ی نس�بت ب�ه مح�دود ب�ودِن  بنابرای�ن ب�ا آ
نظرگاهه�ای خود اس�ت که م�ا میتوانی�م دیگری 
را ب�ه عن�واِن حام�ِل دیدگاهی ج�دی بگیریم. در 
غی�ِر ای�ن ص�ورت، دیگ�ری موجودی�ِت مس�تقِل 
خ�ود را ب�رای م�ا از دس�ت میده�د و تبدی�ل ب�ه 
ضمیم�ة فک�ری م�ا میش�ود؛چی�زی ک�ه م�ورِد 

پذی�رِش فلس�فة میانفرهنگ�ی نیس�ت.
   فلس�فة میانفرهنگ�ی، محدودی�ِت معرفته�ای 
خ�ودی ک�ه درونمای�ة رواداری و مداراس�ت را 
همی�ن جه�ت  کی�د ق�رار میده�د، ب�ه م�ورِد تأ
در کن�اِر مفه�وِم گفتوگ�و از آم�وزة م�دارا نی�ز 
س�خن ب�ه می�ان م�یآورد و این نظ�ِر ه�گل را مهم 
میش�مارد ک�ه گفت�ه اس�ت:"در گفتوگ�و مس�الة 
مه�م ش�هامِت گوش س�پردن به دیگری، ش�جاعِت 
پذی�رِش محدودیِت خویش�تن و در نتیجه، پذیرِش 
ح�ق دیگ�ری اس�ت". )احم�دی،1391:541(

                           
1 . Jurgen Habermas ( 1929)

2 . Karl Otto Apel (1922 )

3 . different and equal

4 . واژة "بینامتنیت")intertextuality(نخستین بار توسِط  

ژولیا کریستوا با الهام از نظریة  “ گفتگومندی “ میخائیل باختین 

مطرح شده است.

مفاهیمکلیدیدرفلسفۀمیانفرهنگی
بخش نخست رحمت الله بیگانه  

یاددهانی 
سرگذش�ِت و تاری�خ از بخش�ی یادم�ان، ی�ا خاط�ره
این نوش�تهها، خود

ِ
انسانهاس�تکهنویس�ندهگاندروقای�ع
کردهان�د. را زندگ�ی آن و داش�ته نق�ش

م�نخاط�راِت38س�الهوچش�مدیدهایخ�ودراازس�اِل
خاط�رات ای�ن نوش�تهام. ت�ا 1393خورش�یدی 1355

ان�د. نزدی�ک گذش�تههای از تصوی�ری
انقالبه�ا پادشاهگردش�یها، روزگاِر در تص�ادف روی از
وف�رازوفروده�ا،درجری�اِنح�وادثق�رارداش�تهام؛حیفم

آم�دکهای�نقصهه�اوخاط�راتراننویس�م.
گاه�یک�هگوش�هییاز ای�ندرده�ا،حس�رتهاوحیفه�ا
ای�ن ب�رایدوس�تانمقص�همیک�ردم، میگفتن�د:»چ�را را

نمینویس�ی؟« را خاط�رات
مدی�ر پریان�ی نظ�ری آق�ای فرهیخت�هام، و عزی�ز دوس�ِت
مس�ووِلروزنام�ۀمان�دگار،بی�شازدیگ�رانای�نپرس�ش
را خاطرات�م میخواس�ت م�ن از و میک�رد مط�رح را
اززندهگ�یام ب�اریخاطرهه�ایکوچک�ی بنویس�م.چن�د
ایش�ان دس�ِت ب�ه و نوش�تم گوناگ�ون مناس�بتهای در را
س�پردمواونی�زصمیمان�هآنه�ارادرروزنامۀزی�ِرادارهاش
ب�هنش�رس�پرد.درواق�عتش�ویقهاوحمایته�ایمعن�وِی
آق�ایپریان�یباع�ثش�دک�هم�نُمصم�مب�هن�گارِشاین
مجموعهخاط�راتش�وم.ازای�نباب�ت،نس�بِتب�هجن�اب

س�پاسگزارم. و مدی�ون بینهای�ت ایش�ان،
خاط�راِتدرجش�دهدرای�نکت�اب،ش�امِلبرداش�تهای
میش�ود. گونهگ�ون ش�خصیتهای و نظامه�ا از م�ن
همچن�انبخ�ِشدیگ�ریازای�نیادداش�تهادربرگیرن�دۀ
چش�مدیِدم�نازش�خصیتهایمش�هوِرروزگارم�انک�ه
خ�ودب�اآنهاصحب�تکردهاموی�ادرمجالسش�انحضور

میباش�د. داش�تهام،
این خاطره ها حاوی این موارد اند: 

 o گوشهییازحکومتداوودخان؛
 o حاکمیتخلقوپرچمواعماِلآنهادر14سال؛

 o حاکمی�تمجاهدی�نومش�کالتم�ردمدر4س�ال
آنان؛ حکوم�ِت

 o نظامطالبانوجنایاِتآنهادرحِقمردمافغانستان؛
 o وحکوم�تخوشش�انسوطالی�ِیک�رزیک�هط�ِی

13س�الفرصته�ایطالی�یراب�هه�درداد.
روایتها قصهها، این که خواستند من از دوستان بعضی
"مرچ آمرصاحب، گفتۀ به و دهم راشاخوبرگ وخاطرات
اما بود ممکن کار این هرچند بزنم. رویش به مصالح" و
فکرکردمبااستفادهازاینروش،خاطرهاهمیِتخودرااز
دستمیدهدوبهداستانوطرحتبدیلمیگردد.ازهمین
بیارایم. زواید و حشو با را خود خاطراِت نخواستم رو،
ای�ن در را خ�ود بنی�ادِی ج�ای تش�ریح، و توضی�ح البت�ه
زدهام. کاری چنی�ن ب�ه دس�ت ام�کان، ح�د در و دارد نوش�تهها
ازآق�ایه�ارونمجی�دیخبرن�گارج�واِنکش�ورممنونمکه
اص�راروپرسوجوه�ایمداوِموی،گامهایمرابراینگاش�تِن
ای�نخاط�راتاس�توارترس�اخت. ازآقای�انس�یدعبدالل�ه
فرام�رز،جاوی�دفرهادونورعل�یفرحتنیزس�پاسدارمکه
مراازنظریاِتنیکش�انپیراموِنایناث�ربینصیبنکردند.
همچنینازدوس�ِتمحترموفرهیختهامعبدالحفیظمنصور،
نماین�دۀمردمکاب�لدرمجل�سنمایندهگانکش�ور،بهخاطر
اب�رازنظرش�اندرم�وردای�نخاط�رات،ممنونومش�کورم.
آرزومن���دمای�نیادداش�تهاوخاطرههاب�رایخوانندهگاِن

عزی�ز،جالبودلچس�بتمامش�ود. 

پارههایپیوسته
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه

چهــارم بخش     سید حسین اشراق  

ACKU
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با چندینبار "من" دو هر گفتوگو این در
فاصله هم از دوباره و مینمایند تالقی هم
میگیرند،ولیهیچگاهباهمخلطنمیشوند
چنین نمیپاشد. هم از گفتوگو سلسلۀ و
تباعدوانطباقیبرخاستهازیک"من")تحت
هرقالبروانیکهجادادهشود(ممکننیست
)چونآگاهانهودقیقبودِناینگفتوگومحرز
با تضاد در قطعیت این درحالیکه است،
یکشخصیتیبودِنیکگفتوگوقراردارد(.
ازآنط�رف،ای�ننخس�تینوتنهاب�اریبود

ِ
موض�ع مصممان�ه پیامب�ر ش�خصیِت ک�ه
خ�ودراب�اارادۀخوی�شت�وأمب�امقاوم�ت
نمیدان�م(. خوان�دن )م�ن م�یدارد اع�الم
ای�نمقاوم�تبهوضاح�تدربراب�رمتکل�م
)امرکنن�ده(اس�تک�هب�هص�ورِتآمران�هبه
میده�د. خوان�دن فرم�ان بیس�واد ی�ک
ول�یای�نتنه�اب�اردرتاری�خ"وحی"اس�ت
ک�هپیامب�رازخ�ودمقاوم�تب�اارادهنش�ان
میده�دوازآنبهبعددیگروبرایهمیش�ه،
"من"محم�دکالمیدربرابر"م�ن"آمرندارد

وهمیش�همطی�عباق�یمیمان�د.
کامِل باور و ایمان از ناشی اطاعت این
پدیدۀ بودِن خارجی و شناخت در محمد
"وحی"استکهبهیقینمیدانددیگرتالش
ومقاومِتاوبیفایدهاستوهیچاختیاری
درانتخابمفاهیموحیشده،توالیزمانِی
آن در وی زندهگِی حوادث انعکاس و آن
نماید. پیروی آن از مطیعانه باید و ندارد
و تل�خ سرنوش�تهای و ح�وادث پیامب�ر
ش�یریِنزی�ادیراتجرب�همیکن�دام�اق�رآن
هیچ

ً
کمت�ربهای�نمس�ایلمیپ�ردازدوغالبا

پیامبر
ً
توجه�یب�هآننش�اننمیده�د.مث�ال

کاکای و مهربان�ش همس�ر ب�ه بهش�دت
گرام�یاشوابس�تهب�ود،دردازدس�تدادِن
آندوویرافش�ارمیده�دت�اآنج�اکهتمام
هم�انی�کس�الزندهگ�یاش"ع�امالحزن"
ای�ندردو ام�ا ان�دوه(ن�امگرف�ت، )س�ال
رن�جدر"وح�ی"انع�کاسنیاف�تومحم�د
ه�ممطیعان�هباای�ندردکن�ارآمدوب�ایقیِن
کاملب�هبیرونیب�ودِناینپدی�ده)وحی(به

کارشادام�هداد.
دربرخیازآیاتقرآن،جایگاهغیرعادییی
که میشود داده محمد بودِن "مخاطب" به
"وحی" پدیدۀ بودِن بیرونی از دیگری نشانۀ
است،ماننداینآیت:»هوالذییسیرکمفی
البروالبحرحتیاذاکنتمفیالفلکوجرین
»اوست بها....«: فرحوا و طیبة بریح بهم
تا دریا و دشت در را  "شما" میبرد آنکه
شود روان و  کشتی در "باشید" که گاهی
"بدیشان"بادهایپاکوشاد"شوند"بدان...«
دراینآیتدرقدمنخست،محمددرضمن
ضمیر"ش�ما")جمعمخاطب(ی�ادمیگردد
وبهصورتضمایر)ش�خصدوم("ش�ما"و
ناگه�ان

ً
"باش�ید"نش�اندادهمیش�ودوبع�دا

غای�ب( )جم�ع "آنه�ا" درضم�نضمی�ر
ی�ادش�دهوای�نانتق�الغیرع�ادیص�ورت
میگی�رد.توجی�همفس�رینبهص�ورتواقعۀ
ام�ر،هم�انبح�ث ای�ن ب�ه ازوق�وع بع�د
"التف�ات"اس�تک�هدرزب�انعرب�یوس�ایر
زبانه�ارای�جمیباش�دویکرون�ددرحوزۀ
"الق�ایمعان�ی"بهمخاط�بمیباش�د.ولی
ازانتق�المیت�وانام�ریدیگ�ررابهوض�وح
فهمی�دوآنای�ناس�تک�هاگ�رگفتوگوی
دوگان�هناش�یازی�کش�خصباش�دومیان
ضمی�رآگاهوناخ�ودآگاهدرجری�انباش�د،
ای�نانتقالزمان�یصورتمیگی�ردکهاصل

فعله�ا)اف�کاروموضوع�ات(ب�افاعله�ا
یکج�اتغیی�ریابدب�رایاینکهی�ک"من"به
ص�ورتمتکل�مموضوعیرامط�رحمیکند
و"م�ن"ِدیگ�ربهص�ورِتمخاط�بموضوع
دیگ�ریطرحمیس�ازد؛یعنیتغیی�روانتقال
فعله�ا خ�ود تغیی�ر از برخاس�ته فاعله�ا
میباش�د،درحالیک�هدرای�نآی�تفعله�ا
)ک�ههم�اننمایشواحدیکصحنهاس�ت(
ادام�ه آن یگان�ۀ رون�د و نمییابن�د تغیی�ر
مییاب�د،ول�یفاعله�اتغیی�رمیکنن�دواز
مخاطب)ش�خصدوم(بهغایب)ش�خص

انتق�المییابند. س�وم(
که است این مبیِن امر این دیگر، ازجانب
درضمن نخست قدم در پیامبر است قرار
مخاطبینباشدواینصحنهبرایآنهاتفهیم
قرار غایبین ضمن در دوم قدم در و گردد
گیردتابتواندشاهدیبرایاینصحنهباشد
نماید. عمل صحنه این ناظر صورت به و

گفتههایپیامبر)ص(
بن�ابرروای�تبخاریومس�لم،روزیپیامبر
ازکن�ارم�ردیصیف�یکار)باغ�داربه�اری(
درحوال�یمدین�هگذش�توب�هاونصیحت
ک�ردک�هدرختان�ش)نخلهای�ش(رابهفالن

روشتربی�تومواظب�تنمای�د.ام�ابعدها
پیش�نهادِی روِش وی دی�د، دوب�اره را م�رد
پیامب�رراره�اک�ردهب�ودب�رایاینک�هنتیجۀ
بهت�رینگرفت�هب�ود.پیامب�رویراتحس�ین
ک�ردوبالفاصل�هگف�ت:تجرب�ۀف�ردیباید
نصیح�ِتدیگ�رانرابیاث�رس�ازد،حت�ااگر
آننصیح�تازط�رِفی�کپیامب�رباش�د.

ی�ک نصیح�ت ای�ن فقه�ی، لح�اظ ب�ه
"حدی�ث"اس�توبهس�اِنهرحدی�ثدیگر،
)ش�رعی، اح�کام مفی�د و بررس�ی قاب�ل
احادی�ث اجته�ادی(میباش�د. و اخالق�ی
ب�هلح�اظماه�وی،دارایارزِشمطل�قاند،
اگرچهب�هلحاظاح�کام)حقوق�ی(متفاوت
میباش�ندوای�نتف�اوتنی�زدرگ�روق�وِت

اتص�الواهمی�ِتموض�وعق�راردارد.
بح�ثم�اروی"حدی�ث"ب�ودِنای�نقضی�ه
نیس�ت،بلک�هرویای�نمس�ألهاس�تک�ه
پیامب�رای�ن"حدی�ث"رادربراب�رتجرب�ۀیک
باغ�دارلغ�ومیکن�دوبدی�نترتی�ب،تق�دم
وارزش�مندِیعق�لوتجرب�هرادرهدای�ت
اعم�اِلاینجهان�یتأیی�دوتثبیتمیس�ازد.
ام�ادرب�ابق�رآن،قضی�هبرعک�ساس�تو
حت�ایکم�ورددیدهنش�دهاس�تک�هپیامبر
ی�کحک�مقرآن�یرادربراب�ری�کتجرب�ۀ
ف�ردیوی�احت�اتجرب�ۀش�خصِیخ�ودلغو
اودر نم�ودهباش�د،حت�اقاطعی�تمطل�ِق
براب�راح�کامم�وردتصری�حق�رآن،واضحو
نمای�اناس�ت.پیامب�ربههیچقیمت�یوهرگز
ی�کحکِمق�رآنرانادی�دهنگرفتهاس�ت.در
س�الهفت�مهج�ریمیبینیمکه

ِ
م�وردح�ج

پ�سازآمادهگ�ِیدقی�قب�رایبرگ�زاریحج،
بهن�اگاهآنرالغ�ومینمای�دبهخاط�راینک�ه
"وح�ی"دراینب�ارهتصمی�ِمدیگ�ریگرفت�ه
اس�ت،ب�اوج�وداینک�هش�ایدای�نتصمیم
موج�ببینظم�یوناآرامیمیانمس�لمانان
گردد)ب�رایاینک�هآنه�اآمادۀانجاممراس�م

بودند(. ح�ج

درنتیجهمیبینیمکهدوبرداش�توش�ناخت
دربراب�ِرم�اقدعلممیکند:یکیبرداش�تو
درکش�خصِیمحم�دکهازدانشبش�ریاو
برمیخیزد)اگرچهپیرام�ونقلمرواجتهادات
ش�خصیپیامب�رمباح�ِثزی�ادیص�ورت
گرفت�هاس�ت(ودیگ�ری،معرف�تقرآنیکه

ب�هاو"وح�ی"میگردد.
و برداش�ت دو ای�ن بی�ن طبیع�ی، بهط�ور
معرف�تدرضمی�رپیامبر،تفکی�کوحدوِد
دقی�قوروش�نیوج�ودداردک�همیت�واناز
آن،ماهی�ترابط�ۀمعارِفش�خصِیمحمد

راب�ا"وح�ی"درکنم�ود.
ازآنطرف،قرآننیزرابطهمیانایندومعرفت
میکن�د: تبیی�ن مختل�ف ش�یوههای در را

ب�هلح�اظتاریخ�یدرآیتزی�ر،ق�رآنبرای
تف�اوتمعرفتش�خصِیمحم�دومعرفت

"وح�یش�ده"،یکم�رزتاریخیمیکش�دو
میفرمای�د:»وکذال�کاوحین�االی�کروحا
م�نامرن�ام�اکن�تت�دریم�االکت�ابو
الاالیمان.....«:"بدینس�انوحیفرس�تادیم
ام�رم�ا از ت�وروح�ی)روان�ی( ب�هس�وی
نب�ودیت�وک�هبدان�یچیس�تکت�ابو و
چیس�تایم�ان...."ای�نآی�تب�هص�ورِت
زمان�یمش�خصمیکن�دک�همحم�دقب�ل
معرف�ِت و درک فق�ط ک�وهح�را، واقع�ۀ از
ش�خصیداش�تهوای�نمعرف�تهی�چوج�ه
اش�تراکیب�امعرف�ِتقرآن�ینداش�تهاس�ت.
بهص�ورت ول�ی ضمن�ی بهط�ور آی�ه ای�ن
واضح،ریش�هومبدایمعرف�ِتقرآنیرابعد
از"وح�یروح"اثب�اتمیس�ازدوآنراتداوم

ارتق�ایس�طحمع�ارفش�خصیمحم�دتا
قب�لازواقع�ۀح�رانمیداند.

می�ان تفکی�ک ق�رآن ماه�وی، لح�اظ ب�ه
را محم�د ش�خصِی معرف�ت و "وح�ی"
و مینمای�د گ�وشزد پیوس�ته و بهتک�رار
ت�ذکارمیده�دک�ه"وح�ی"یکامرج�دااز
معارفیس�تک�همحمدب�هعنوانیکبش�ر
)جزی�یازجامع�ۀخ�ود(داش�تهاس�ت.»و
ماکن�تتتل�وامنقبل�همنکت�ابوالتخطه
بیمین�کاذاالرت�ابالمبطل�ون«:"نبودیتو
ک�هبخوانیپی�شازاینکتابیونهبنویس�ی
آنوق�ت ک�ه راس�ِتخ�ود ب�ادس�ِت را آن
ه�رآین�هش�کمیآوردن�دنادرس�تان".ای�ن
آی�تتفکیکمی�انه�ردومعرف�تراجدی
میس�ازدوتاری�خمعرف�تقرآن�یب�اواقع�ۀ
مع�ارف درحالیک�ه میگ�ردد، آغ�از ح�را
ش�خصِیمحم�دمق�ارنبارش�دجس�میو

اجتماع�ِیاوپی�شرفت�هب�ود.
ب�هلح�اظتالق�یه�ردومعرف�ت)معرف�ت
قرآن�یومعرف�تش�خصیپیامب�ر(،بازه�م
ق�رآننوعیمحدودی�ِتعم�دیرادربرخی
م�واردایج�ادمیکن�دت�ااینک�همرزه�ردو
مش�خصومش�خصترگ�ردد،مانن�دای�ن
آی�ت»ولق�دارس�لنارس�المنقبل�کمنهم
م�نقصصناومنه�ممنل�منقصصعلیک
وم�اکانلرس�ولانیات�یبآی�ةاالبإذنالله«:
ت�و، از پی�ش پیامبران�ی فرس�تادیم "هرآین�ه
برخ�یازایش�اناس�تآن�انک�هم�اقص�ۀ
ایش�انراکردی�موازآنه�اکس�انیاندک�ه
قص�هنکردی�مب�رت�وونب�ودهاس�ت)مج�از
نیس�ت(ب�رایپیامب�ریک�هبی�اردآیهی�یرا
مگ�ربهدس�تورخ�دا".دراینآی�ت،معرفِت
قرآن�یازح�ددرکوفه�ِمپیامب�ر)پیرام�ون
همی�نموض�وع(باالت�رم�یرودوباالت�راز

آنچ�هت�اآنوق�ت"وح�ی"ش�دهب�ود.
وب�هلح�اظمقارن�همی�انه�ردومعرف�ت،
بازه�مق�رآناینموض�وعراواضحمیس�ازد
وای�نتفکی�کرادرقال�بی�کتض�ادمیان
فه�مودرِکمحم�دومعرف�ِتقرآنیمعرفی
مینمای�د»والتعج�لبالق�رآنم�نقب�لأن
یقض�یالیکوحی�هوق�لربزدنیعلما«:
"وش�تابمک�ندرق�رآنپی�شازآنکهتمام
ش�ود"وح�ی"بهس�ویت�ووبگ�وپ�روردگارا
بیف�زایدان�شم�را".دراینج�اق�رآنت�الش
پیامب�رراک�همبتنیب�ردرکوفهمش�خصی
ویب�ود،دره�ممیش�کندودرتض�ادب�اآن

)عملی�ه(پیش�نهاددیگ�ریمیکند.
نکت�ۀپایان�یاینکه:م�رزمیانبیرون�یبودِن
وح�یوروانودرکدرون�ِیپیامب�رآنق�در
واضحاس�تکهم�روریبرگواهیش�خص
عکسالعم�ل وح�ی(، )متعل�ق پیامب�ر
روان�یوی،معیاره�ایعقل�یوی،موقعیت
ش�خصِیپیامبردراینقضی�هوموضعگیری
ق�رآندرای�نب�اب،میتواندبهس�ادهگیاین

ام�رراب�هاثباترس�اند.
و پیامده��ا میمان��د، باق��ی آنچ��ه
پدیدارشناس��ی، حلناش��دۀ اث��راِت
و روشش��ناختی معرفتش��ناختی،
روانش��ناختِیای��نام��ر)بیرون��یب��ودن
عن��وان، هی��چ ب��ه ک��ه اس��ت وح��ی(
ک��رد مس��خ را جری��ان ِل

ُ
ک نمیت��وان

پیامده��اراهحل��ی ای��ن ب��ه اینک��ه ت��ا
ب��رایاینک��هازخط��ر یافت)هیچک��س
آس��یبدی��دِندس��تگاههاضم��هاشدرام��ان
بمان��د،آم��ادهنیس��تاص��ِلعملی��ۀخ��ورد
ون��وشرات��رکنمای��د(.اگ��رب��اچارچ��وب
از نمیتوانی��م تورات��ی م��درِن نق��د
پسلرزهه��ایقب��ولبیرون��یب��ودِن"وح��ی"
درام��انبمانی��م،دلی��لنمیش��ودک��هب��ا
فرضی��ۀتعمی��منب��وت)ب��هآنصورت��یک��ه
قب��لازمی��الدب��وده(واردبررس��یوتحلی��ل

گردی��م.

نگرشیبرچگونهگیرابطۀ

وحیوشخصپیامبر

بخش پنجم و پایانی کمـال الدین حامد  

وحی  بودِن  بیرونی  میان  مرز 
پیامبر  درونِی  درِک  و  روان  و 
آن قدر واضح است كه مروری 
بر گواهی شخص پیامبر )متعلق 
وحی(، عکس العمل روانی وی، 
موقعیت  وی،  عقلی  معیارهای 
قضیه  این  در  پیامبر  شخصِی 
این  در  قرآن  موضع گیری  و 
این  به ساده گی  می تواند  باب، 
آن چه  رساند.  اثبات  به  را  امر 
باقی می ماند، پیامدها و اثراِت 
پدیدارشناسی،  حل ناشدۀ 
روش شناختی  معرفت شناختی، 
و روان شناختِی این امر )بیرونی 
هیچ  به  كه  است  وحی(  بودن 
جریان  ُكِل  نمی توان  عنوان، 
این  به  این كه  تا  كرد  مسخ  را 

پیامدها راه حلی یافت 

ACKU
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روح اهلل بهزاد

از بیسـت وپنجمین سـاِل پیـروزی مجاهدان 
دیـروز در ارگ بـا حضور ده هـا تن از مقامات 
بلندپایۀ حکومت، اعضـای پارلمان و مقامات 

حکومت پیشـین گرامی داشـت شد.
مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی در ایـن 
مـردم  قربانی هـای  بـه  اشـاره  بـا  مراسـم 
مقاومـت،  و  جهـاد  دوران  در  افغانسـتان 
گفتنـد، از برکـت مجاهدان، نظـام کنونی در 

اسـت. افغانسـتان حاکـم 
حکومـت داری  تجربـۀ  از  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
سـال های گذشـته، ایـن درس را می تـوان 
آموخـت کـه بـرای داشـتن یـک حکومـت 

مـردم  محـور بایـد بـه قانـون وفـادار بـود.
پیروزی حق در برابر باطل

محمداشـرف غنـی، رییـس حکومت وحدت 
ملـی، جهاد مـردم افغانسـتان در برابر اتحاد 
جماهیر شـوری سـابق را جهاد حق در برابر 
باطـل عنوان کرد و گفت: به سـان گذشـته، 
امـروز نیـز نیروهـای امنیتـی و دفاعـی مـا 
پیـش  بـه  باطـل  برابـر  در  را  داعیـۀ حـق 
می برنـد. همان گونـه کـه در گذشته جهان 
اسـالم مهـر تأیید بر مبـارزات ما گذاشـتند، 
امـروز نیز جهـاد نیروهای امنیتـی ما را حق 

می داننـد و بـر آن صحـه می گذارنـد.
افـزود: حـاال  ادامـه  محمداشـرف غنـی در 
آن شـرایط تمـام شـده اسـت کـه گروهـی 
می خواسـتند بـا قتـل و خون ریـزی و تـرور 
بـه حکومت برسـند. آنانی کـه می خواهند با 
قتـل و تـرور به قـدرت برسـند، نه با اسـالم 

آشـنایی دارنـد و نـه با مـردم افغانسـتان.
از سـویی هـم، محمـد سـرور دانـش معاون 
در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  دوم 
سـخنرانی خـود به نقـد گذشـته پرداخت و 
گفـت: »حرکت هـای سیاسـی نیازمنـد نقد 
و بررسـی گذشـته اسـت، بررسـی و نقـد، 
شـجاعت و صداقـت نیـاز دارد بـا شـجاعت 
ناکامی هـا، دالیـل و اسـباب آن شناسـایی 
می شـود و بـا صداقـت تیـغ تیـز اتهـام را به 
دشـمنان و رقیبـان نکـرده و علـت ناکامی و 

می توانیـم«. شـناخته  را  ضعف هـا 
آقای دانش وابسـته گی، تنـدروی و مخالفت 
بـا ارزش هـای فرهنگـی را از علـل ناکامـی 
حـزب دموکراتیـک خلق عنوان کـرده گفت 
کـه بعد از هشـتم ثـور، حوادثی اتفـاق افتاد 
کـه قابـل نقد اسـت، امـا نباید رویـداد هفت 

و هشـت ثـور را یکی دانسـت.
معـاون دوم محمداشـرف غنی فقـدان طرح 
دولت سـازی و منطق جنـگ را عامل ناکامی 
مجاهـدان بیـان کـرد و گفت: »نبـود دولت، 
موجب شـد کـه کنترول از دسـت مجاهدان 
بـرود و منطـق جنگ سـبب اختـالف قومی 

و زبانـی گردید«.
را محصـول  کنونـی  دولـت  دانـش،  سـرور 
چهاردهـۀ  در  افغانسـتان  مـردم  مبـارزات 
گذشـته بیان کرد و تأکید کرد که گروه های 
جهـادی در کنفرانس بُن پایه گذار آن شـدند 
و در طـول یـک و نیم دهه دسـت آوری هایی 

نیز داشـته اسـت.
ابراهیمـی،  عبدالـرووف  حـال،  عیـن  در 
رییـس مجلـس نماینـده گان، هشـتم ثـور 
را نقطـۀ عطـف در تاریـخ تحوالت سیاسـی 
افغانسـتان و جهـان عنـوان کـرد و گفـت: 
پیـروزی مجاهدان موجب تحوالت سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعـی در جهـان شـد.
آقـای ابراهیمـی افـزود کـه پـس از پیروزی 
مجاهدان، دشـمنان افغانسـتان طـرح تجاوز 
دیگـری را از سـمت دیگـر ریختنـد کـه تـا 
امـروز مـردم مـا درگیر جنـگ با ایـن تجاوز 

می باشـند.
مسـلم یار،  هـادی  فضـل  هـم،  سـویی  از 
رییـس مجلـس سـنا نیـز گفـت که هشـتم 
ثـور بـه سـاده گی بـه دسـت نیامـده و مردم 
افغانسـتان بـرای ایـن پیـروزی، میلیون هـا 
قربانـی داده انـد و ایـن روز ارزش معنـوی و 

دینـی بـرای مـردم افغانسـتان دارد.
آقـای مسـلم یار خاطـر نشـان کـرد: ملت در 
پهلـوی نیروهـای امنیتـی ایسـتاد اسـت تـا 
اهـداف جهـاد تحقـق کامـل یابنـد و هنـوز 
جهـاد ختـم نشـده و ملـت در مبـارزه بـا 

بیگانـه مصـروف جنگ انـد. مـزدوران 
تسلیم شدن یا ایستاده گی

رییـس حکومـت وحدت ملی در قسـمتی از 
سـخنانش گفت کـه ما در معرکـۀ نفس گیر 
امـروز، تنهـا دو انتخـاب داریـم، یـا تسـلیم 
جنایـت کاران  کـه  سرنوشـتی  بـه  شـدن 
می خواهنـد  آنـان  حامیـان  و  خون آشـام 
بـرای مـا و بـرای مـردم ایـن منطقـه رقـم 
بزننـد، یـا مقاومـت و ایسـتاده گی بـرای بـه 
زانـو در آوردن ایـن گروه های مجـرم و ناکام 
گردانیـدن نقشـه هایی کـه حامیان آنـان در 

دارند. سـر 
محمداشـرف غنـی بـا اشـاره بـه جنایتـات 
گروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان گفـت: 
داعیـۀ جنایـت کاران و حامیان شـان تجارت 
بـا  تجـارت  دیـن،  بـا  تجـارت  خـون،  بـا 
زنده گـی بیگناهـان و در نهایـت، بـه آتـش 
کشـیدن زنده گـی تمام مردمـان این منطقه 
اسـت، تـا بـه پنـدار آنـان، بـر روی آواری 
کـه از نابـودی ملت هـا باقـی بمانـد، بنـای 
امپراطـوری موهـوم و نفریـن شـدۀ خـود را 

کنند. برپـا 
او بـا بیـان این کـه داعیـۀ ملـت مـا زنده گی 
شـرافت مندانه، صلـح عزت مندانـه و امنیـت 
سراسـری اسـت، تصریح کرد: ایـن داعیه در 
نظـر شـرع، عرف، عقل، اخـالق و قانون، یک 

داعیۀ برحق اسـت.
تلویحـاً  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
پاکسـتان را مخاطـب قـرار داده گفـت: “مـا 
در پـی ویرانـی و تباهـی کسـی نیسـتیم، 
سـربازان مـا به خاطـر تجـاوز و وحشـی گری 
نمی جنگنـد، ملت مـا آرزوی بربادی دیگران 
را در سـر نمی پرورانـد، و فرهنـگ و مدنیـت 
اسـالمی مـا خاسـتگاه افراطیت و تروریسـم 
و وحشـی گری نیسـت. مـا هیـچ سـرزمینی 
را عمـق اسـتراتژیک خود تعریـف نکرده ایم، 
مـا بـا هیـچ گـروه تروریسـتی عقـد اخـوت 
نبسـته ایم، مـا راه تجـارت با خـون و ویرانی 
را در پیـش نگرفته ایـم و مـا بـه غیـر از خیر 
و خوبـی بـرای خـود و همسـایه گان خـود و 

دیگـر کشـورها، آرزویـی نداریـم”.
در عیـن حـال، رییـس مجلـس نماینده گان 
حاضـر،  درحـال  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر 
افغانسـتان دارای دولت و ارتش منظم اسـت 
کـه از حمایت جامعـۀ جهانی نیـز برخوردار 
می باشـد و اگر حکومت با این وضعیت نتواند 
قدمـی به پیش بردارد و دشـمن را سـرکوب 
بـود. تأمـل خواهـد  و  نکنـد، جـای دقـت 
بـه گفته او: »اتحـاد درونی مردم افغانسـتان 

از سـوی آنانـی بـه مخاطـره می افتـد کـه 
حفـظ قـدرت و ثروت را در سـر می پرورانند، 
حفـظ  بـرای  ثـروت  و  قـدرت  صاحبـان 
راه  نظـام،  دشـمنان  بـا  اندوخته های شـان 
وجـود  از  و  می گیرنـد  پیـش  در  را  مـدارا 
دشـمن بـه نفـع خـود اسـتفاده می کننـد”.

آقای ابراهیمی از حکومت خواست، دشمن را 
به شـکل بی رحمانه سـرکوب کند تا شرایط 
مسـاعد زنده گـی برای مـردم مسـاعد گردد.

بـا ایـن همـه، فضل هـادی مسـلم یار بیـان 
داشـت کـه دشـمنان “اجیـر” از نـام اسـالم 
در  را  مـا  افسـران  و  کـرده  اسـتفاده  سـوء 
مسـاجد شـهید می سـازند، اما دولـت باید با 
بررسـی درسـت حوادثـی ماننـد حادثه قول 
اردوی شـاهین، نیروهـای امنیتی را از حالت 

مأیوسـی بیرون بکشـد.
مسـلح  نیروهـای  کـه  ورزیـد  تأکیـد  او 
افغانسـتان بـرای آزادی از کشـور دفاع کرده 
خنثـا  را  بیگانـه گان  مختلـف  دسـایس  و 
می کننـد و ایـن نیروهـا تنهـا بـا حمایـت 
بـه  دندان شـکن  جـواب  می تواننـد  مـردم 

دهنـد. دشـمن 
رییـس مجلـس سـنا در مـورد گزارش هایی 
کـه اخیراً مبنی بر حمایت روسـیه از طالبان 
بـه نشـر رسـیده اسـت، نیـز اظهـار داشـت: 
“پیـام مـا به روسـیه این اسـت که بیشـتر از 
این بـه زخم هـای مـردم مجاهد افغانسـتان 
نمـک نپاشـد، یکبـار شـوروی سـابق قدرت 
خـود را در برابـر مـردم افغانسـتان آزمایـش 
کـرد، نه تنهـا نـاکام شـد، بلکـه بـه اتحـاد 

جماهیـر شـوروی نقطـۀ پایان گذاشـت”.
مقابله با سهل انگاری وظیفه یی

ادامـۀ  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
سـخنانش بـا اشـاره بـه حادثـۀ قـول اردوی 
209 شـاهین در بلـخ بیـان داشـت: “بـا هر 
گونـه کوتاهـی و سـهل انگاری در وظیفـه، 
بـه ویـژه در عرصه هـای دفاعـی و امنیتی، با 
جدیـت مقابلـه می کنیـم. چنـان کـه برخی 
از اقدامـات الزم در ایـن زمینـه را در سـطح 
رهبـری نهادهـای دفاعـی و امنیتـی شـاهد 

بودید”.
مـژدۀ  شـهروندان  بـه  غنـی  محمداشـرف 
امنیتـی  نهادهـای  در  الزم«  »برنامه هـای 
را سـپرده و گفـت: همـۀ مـا، هـم مـن و 
هم دیگـر مسـووالن دولتـی، وظیفـه داریـم 
تا کاسـتی های موجـود در ادارات و نهادهای 
دولتـی خـود را شناسـایی کنیـم و اقدامـات 
الزم را بـرای ادای بهتـر وظایـف نهادهـا و 

مسـووالن امـور روی دسـت بگیریـم.
او بـا تأکیـد بـر این کـه از چندیـن دهـه بـه 
این سـو، تـالش بـرای بـه اسـارت کشـاندن 
ملت افغانسـتان جریـان دارد، اظهار داشـت: 
“مـا در جنگـی تحمیلـی قـرار گرفتیـم کـه 
مـا را در برابـر انتخـاب تاریخـی مهمـی قرار 
داده اسـت. در یک طرف این جنگ کسـانی 
قـرار دارنـد کـه ویران گـری و کشـتار را هم 
وسـیله می داننـد، هـم هـدف، هـم تاکتیک 
و هـم اسـتراتژی، هـم آن را بـه سیاسـت 
پیونـد داده انـد و هـم بـه عقیـده و در طرف 
دیگـر، این نبـرد، ملتی قرار گرفته اسـت که 
می خواهـد از زیـر بـار جنگ هـا و آواره گی ها 
کمـر راسـت کند، بـه رنج هـا و محرومیت ها 
پایـان دهد و بـه آرامش و آسایشـی که حق 

آن اسـت دسـت پیـدا کند”.
محمداشـرف غنـی هم چنـان بـر ایـن بـاور 

اسـت کـه یکـی از درس های مهم سـال های 
اخیـر بـرای مـردم و سیاسـت مداران، ایـن 
حکومـت  یـک  داشـتن  بـرای  کـه  اسـت 
از  شـدن  بیـرون  و  مردم محـور  منظبـت، 

بحـران، بایـد بـه قانـون وفـادار باشـیم.
اصالحات؛ شاه کلید حل بحران ها

محمداشـرف غنـی هم چنـان معتقـد اسـت 
که بحـران یک پدیدۀ طبیعی نیسـت و باید 
پایـان یابـد. بـه گفتـۀ او: بـرای پایـان یافتن 
بحـران در کشـور، تنهـا بـه ایثار و فـداکاری 
نیروهـای امنیتی نیاز نیسـت، باید اصالحات 

اساسـی نیـز به وجـود بیاید.
رییـس حکومت وحـدت ملی اذعان داشـت: 
“اصالحـات بـه فایـدۀ نسـل امـروز و فـردا 
اسـت. قشـر سیاسـی مـا بایـد ایـن حقیقت 
را بپذیرنـد کـه امـروز زمـان امتیازخواهـی 
شـخصی نیسـت، بله زماِن حفظ و نگه داری 
بزرگـی و عظمـت کشـور و درنظـر گرفتـن 
حـق نسـل های امـروز و فـردای مـا اسـت. 
مـردم اصالحـات می خواهند و بـرای این کار 

هـم ظرفیـت وجـود دارد و هـم اراده”.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـا اشـاره به 
این کـه فاسـدان نبایـد تبرئـه شـوند، گفت: 
بـرای  کـه  می کنـم  تأکیـد  دیگـر  یک بـار 
حاکمیـت قانـون اراده وجـود دارد. اداره های 
بـه  نسـبت  افغانسـتان  قضایـی  و  عدلـی 
مسـتقل  و  قدرت منـد  گذشـته  سـال های 
بـوده اسـت. هیـچ کسـی کوشـش نمی کند 
مداخلـۀ  قضایـی   و  عدلـی  اداره هـای  در 

سیاسـی کنـد.
محمداشـرف غنـی در ادامۀ بیان داشـت که 
انتخابـات ریاسـت جمهور در تاریـخ تعییـن 
شـده و بـدون تأخیر برگـزار خواهـد گردید. 
بـه گفتـۀ رییـس حکومـت وحـدت ملـی، 
امسـال برگـزاری انتخابـات پارلمانی را پیش 
رو داریـم. کمیسـیون انتخابـات در چـوکات 
قانـون اسـتقاللیت خـود را خواهـد داشـت 
و در کنـار آن، حکومـت در هـر زمینه یـی 
کـه نیـاز بـه کمک باشـد، این کمیسـیون را 

کمـک و هـم کاری می کنـد.
»زمزمه هـای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
سـمتی،  قومـی،  اختالفـات  ناخوش آینـد 
زبانـی، مذهبـی و گروهـی گـوش جامعـه 
داشـت:  اظهـار  مـی آزارد«،  را  مـا  مـردم  و 
»هـر سـخن ناسـنجیده، هـر موضع گیـری 
احساسـی، هـر اقـدام غیـر مسووالنـه و هر 
تصـرف متضـاد بـا منافـع ملی، به دشـمنان 
ملـت مـا فرصـت می دهـد تـا ابتـکار عمـل 
را در دسـت گرفتـه و اهـداف شـوم خـود را 

پیـاده کننـد”.
عبـداهلل،  عبـداهلل  دکتـر  باایـن،  هم زمـان 
رییـس اجرایی حکومت وحـدت ملی در این 
مراسـم گفت: “مخالفت های سیاسـی اهداف 
سیاسـیون  می بخشـد،  تحقـق  را  دشـمن 
نبایـد قدمـی را بـر دارنـد که سـالمت نظام 
آسـیب ببیند؛ من هم زمانی در اپوزیسـیون 
هیچ گاهـی  امـا  داشـتم،  قـرار  حکومـت 
سـالمت نظـام را زیـر سـوال نبردم، مـا باید 
تمـام شـرایط کشـور را در نظـر گرفتـه و 
منافـع بـزرگ ملی را تمثیل کنیـم تا اعتماد 

مـردم بـه نظام بیشـتر شـود”.
رییـس اجرایـی در ایـن مراسـم گفت: مـا از 
جانب حکومت مسـوولیت خود را ادا خواهیم 
کـرد، امـا چیزی که به قشـر سیاسـی تعلق 
می گیـرد، تقاضـای مـا این اسـت کـه تالش 

کننـد تا گم شـدۀ خـود، یعنی وحـدت ملی 
را بـاز یابیـم و دست به دسـت هـم داده بـر 
تقویـت منافـع ملـی کار کنیـم و دشـمنان 

نظـام را ناکام سـازیم.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  عبـداهلل  دکتـر 
سیاسـت مداران نبایـد در شـناخت و آگاهی 
از اهداف دشـمن شـک کننـد تصرریح کرد: 
وحـدت مـلی بایـد بـر مبنـای مشـارکت 
سیاسـی که خواسـت همه مردم افغانسـتان 

اسـت، حفـظ شـود.
رییـس اجرایی اسـتفاده از تروریسـم را برای 
نـاکام  تحقـق اهـداف سیاسـی یـک روش 
خوانـد و تأکیـد کـرد: ایـن روش نـاکام را 
هـر کشـوری که ترک کنـد، مورد اسـتقبال 

افغانسـتان خواهـد بود.
او از ضرورت ایجاد یک اجماع فراگیر جهانی 
در مبارزه با تروریسـم در افغانسـتان سـخن 
گفـت و اظهـار داشـت: »بـه یـاری خداونـد 
بـر مشـکالت فایـق می آیـم، امـا از جامعـه 
بین المللـی، کشـورهای منطقـه و فراتـر از 
منطقه می خواهیم که در تشـخیص دشـمن 
اشـتباه نکنند و به تروریسم فرصت ندهند”.

در حیـن حـال، بـه گفـتۀ رییـس مجلـس 
نماینـده گان، اتحـاد درونی مردم افغانسـتان 
از سـوی آنانـی بـه مخاطـره می افتـد کـه 
حفـظ قـدرت و ثروت را در سـر می پرورانند. 
حفـظ  بـرای  ثـروت  و  قـدرت  صاحبـان 
راه  نظـام،  دشـمنان  بـا  اندوخته های شـان 
وجـود  از  و  می گیرنـد  پیـش  در  را  مـدارا 
دشـمن بـه نفـع خـود اسـتفاده می کننـد.

گرامی داشت از 8 ثور در پنجشیر
در  مجاهـدان  پیـروزی  روز  از  سـاله  همـه 
و  می شـود  گرامی داشـت  کشـور  سراسـر 
امسـال نیـز در محفـل باشـکوهی از این روز 
در والیـت پنجشـیر بـا حضـور اعضـای بلند 
رتبـۀ حکومتی، اعضای مجلـس، مجاهدان و 
صدها شـهروند پروان، کاپیسـا، تخار، هرات، 
نورسـتان و شـمال کابل گرامی داشـت شـد.

سـخنرانان این نشسـت با اشـاره بـه اهمیت 
گرامـی داشـت از روزهای تاریخی در کشـور 
گفتنـد کـه نکوداشـت از ایـن روزهـا روحیۀ 
میـان  در  را  بی عدالتـی  برابـر  در  مبـارزه 

شـهروندان زنـده نگه مـی دارد.
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر 
محفـل  ایـن  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
و  قربانی هـا  نتیجـه  پیـروزی  ایـن  گفـت: 
افغانسـتان  قهرمـان  ملـت  جانفشـانی های 
بـود کـه افتخـارش متعلـق بـه همه  اقـوام و 

اسـت. کشـور  مذاهـب 
آقـای عبـداهلل گفـت کـه عوامـل داخلـی، 
تحـوالت جهانـی، بی تفاوتـی دنیـا در قبـال 
دشمن مشـترک و خودخواهی های برخی ها 
باعث شـد که توقع ملت افغانسـتان از جهاد 
برآورده نشـود و مشـکالت  ادامـه پیدا کند.

رییـس اجرایـی حکومت با انتقـاد از قضاوت 
دربـارۀ  منتقـدان  مغرضانـه  و  ناعادالنـه 
مجاهدان گفت که یکی از دالیل چالش های 
موثـر  نیـروی  از  اسـتفاده  عـدم  فعلـی، 
مجاهـدان در سـطوح مختلـف دولت اسـت.

بین المللـی  تروریسـم  خطـر  بـه  عبـداهلل 
پرداخت و اظهار داشـت: کشورهایی که فکر 
می کردنـد گروه های تروریسـتی به نفع شـان 
کار می کننـد، پیامـد و نتیجـه منفـی اش را 
دیده انـد، امـا متاسـفانه از آن درس عبـرت 

نگرفتند.
آقـای عبـداهلل با اشـاره بـه پدیـدۀ و کارکرد 
تروریسـم و گروه هـای ترریسـتی گفـت کـه 
احمـد شـاه مسـعود قهرمـان ملـی کشـور 
پیش بینـی کـرده بود که اگر دنیا افغانسـتان 
را در امـر مبـارزه بـا تروریسـم کمـک نکند؛ 
ایـن پدیـدۀ شـوم روزی دامن گیر خودشـان 
خواهد شـد. طبق پیش بینـی قهرمان ملی، 
امـروز تروریسـم در هر گوشـه جهان دسـت 

بـه جنایـت می زند.
در  و  امـروز  از  پیـش  سـال  بیسـت وپنج 
هشـت ثور ۱37۱، مجاهدان افغانسـتان بعد 
از ۱4 سـال نبـرد نفس گیـر در برابـر رژیـم 
کمنیسـتی حاکم در کابـل و نیروهای ارتش 
حکومـت  و  شـدند  پیـروز  شـوروی  سـرخ 

اسـالمی را تشـکیل دادنـد.

8ثورگرامیداشتهشد
رییس حکومت وحدت ملی در مراسم گرامی داشت از 8 ثور:

مبارزۀنیروهایامنیتیادامۀراهمجاهداناست

ACKU
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فیسبوک نامه

بـه  روسـیه  و  چیـن  کـه  حالـی  در 
واشـنگتن علیـه اعمال نیـروی نظامی 
شـمالی  کوریـای  علیـه  تهدیدآمیـز 
خارجـۀ  امـور  وزیـر  دادنـد،  ُهشـدار 
امریـکا گفـت کـه ناکامی در سـرکوب 
توسعۀ برنامۀ موشـکی و اتمی کوریای 
شـمالی می توانـد منجر بـه پیامدهای 

شـود. فاجعه بـاری 
به خاطـر  را  پکـن  اخیـراً  واشـنگتن 
پیونـگ  کنتـرل  بـرای  تالش هایـش 
یانـگ تحسـین کـرده، امـا وانـگ یی، 
وزیـر امـور خارجـۀ چیـن در نشسـت 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل صریحاً 
اعـالم کـرد کـه حـل مشـکل کوریای 
شـمالی تنها به چین مربوط نمی شود.

او در اظهاراتـی مخالـف بـا عقیدۀ کاخ 
سـفید دال بر این که پکـن باید از نفوذ 
چشـم گیر خـود اسـتفاده کنـد، گفت: 
کلید حل مسـألۀ اتمی در شـبه جزیرۀ 
نیسـت. چیـن  دسـتان  در  کوریـا 
این نشسـت شـورای امنیت در سـطح 
وزرا کـه رکـس تیلرسـون، وزیـر امـور 
خارجـۀ امریـکا ریاسـت آن را برعهـده 
داشـت، شـاهد اختـالف میـان چین و 
امریـکا در خصـوص نحـوۀ رسـیده گی 

بـه مسـألۀ کوریای شـمالی بـود. چین 
می خواهـد کـه ابتـدا مذاکـره صـورت 
بگیـرد و سـپس اقـدام، در حالـی کـه 
امریـکا می خواهـد پیـش از آغـاز هـر 
نـوع مذاکره یی کوریای شـمالی برنامۀ 
اتمـی اش را محـدود یـا متوقـف کند.

گفـت:  نشسـت  ایـن  در  یـی  وانـگ 
بهتـر اسـت کـه بحـث در خصـوص 
این کـه چـه کسـی بایـد اولیـن گام را 
بـردارد، کنـار بگذاریـم و دیگـر دربارۀ 
این کـه چـه کسـی درسـت می گویـد 
و چـه کسـی غلـط، صحبـت نکنیـم. 
در حـال حاضـر زمـان آن فـرا رسـیده 
کـه با جدیـت از سـرگیری مذاکرات را 

مدنظـر قـرار دهیـم.
تیلرسـون در پاسـخ گفـت: مـا دربـارۀ 
بـا  مذاکـرات  میـز  بـه  بازگشـت 
نخواهیـم  صحبـت  شـمالی  کوریـای 
خصـوص  در  آنـان  نقض هـای  کـرد، 
را  امنیـت  شـورای  قطع نامه هـای 
بـدون مجـازات نخواهیـم گذاشـت و 
بـا برگـزاری مذاکـره از رفتـار بـد آنان 

کـرد. نخواهیـم  چشم پوشـی 
این در حالی است که کوریای شمالی 

در این نشست شرکت نداشت.

تیلرسون:

زمانآنرسیدهکهعلیهکوریایشمالیواردعملشویم

موسسـۀ »فریـدوم هـاوس« اعالم کرد 
کـه بحریـن جـزو بدترین کشـورها در 

زمینـۀ آزادی مطبوعات اسـت.
موسسـۀ فریدوم هاوس )خانـۀ آزادی( 
اعـالم کـرد کـه بحریـن جـزو بدترین 
کشـورها در زمینـۀ آزادی مطبوعـات 
اسـت و در میان بیشـترین کشـورهای 

سـرکوب گر در خاورمیانـه قـرار دارد.
ایـن موسسـه در گـزارش سـاالنۀ خود 
جنبـش  کـه  زمانـی  از  کـرد،  اعـالم 
در  مردمـی  دموکراتیـک  اعتراضـات 
بحریـن بـا خشـونت در سـال 20۱۱ 
بـه  پادشـاهی  نظـام  شـد،  سـرکوب 
صـورت سیسـتم مند، بخـش وسـیعی 
از حقـوق سیاسـی و آزادی هـای مدنی 
گروه هـای  و  کـرد  اعـالم  ملغـی  را 
کـرد  منحـل  را  سیاسـی  مخالفـان 
را  شـدیدی  سـرکوب  هم چنـان  و 
می کنـد. اعمـال  خـود  مـردم  علیـه 

کـرد:  تأکیـد  موسسـه  ایـن 

رسـانه یی  نهادهـای  و  روزنامه نـگاران 
در بحریـن از فشـارها و تهدیدهـا بـه 
ویـژه در زمینـۀ پوشـش دادن اخبـار 

برده انـد. رنـج  دولتـی  مسـووالن 
موسسـۀ فریـدوم هـاوس بـه انحـالل 
جمیعـت الوفـاق، بزرگ ترین جمعیت  
سیاسـی در بحریـن و بازداشـت نبیـل 
فعـال  دو  جشـمیر،  غـاده  و  رجـب 
سیاسـی و سـلب تابعیت عیسی قاسم، 
مجـازات  و  بحریـن  شـیعیان  رهبـر 
اعتصـاب کننـده گان در مقابـل منـزل 

ایشـان اشـاره کـرد.
اصـول  بـه  هـاوس  فریـدوم  موسسـۀ 
توجیهی سـفت و سـخت منتشر شده 
توسـط وزیـر اطالع رسـانی بحریـن در 
جـون گذشـته در خصـوص اسـتفاده 
رسـانه های  و  انترنـت  از  روزنامه  هـا 
اجتماعی برای انتشـار مطالب اشـاره و 
اعـالم کرد کـه این امـر آزادی فعالیت 

مطبوعـات را محـدود می کنـد.

بحریندرفهرستبدترینکشورهاازلحاظآزادیمطبوعات

العبادی:تنوعدرعراقیکنقطهقوتاست

کارنامۀدرخشانانریکه

مسرور تابش
لویز انریکه مارتینز، سـرمربی کنونی بارسـا، زادۀ شـهر خیخون اسپانیا 
اسـت. او در تیم هـای خیخون، البرانـا )قرضی(، رئال مادرید و بارسـلونا 
بازی کرده اسـت. در سـال های حضورش در خیخـون )۱99۱-۱9۸۸( 
موفـق شـد در 3۶ بـازی ۱4 ُگل بـه ثمـر برسـاند. این آمار بـرای یک 
هافبـک، آمـار خوبـی بـود، آن هم در لیگ داخلی. درخشـش او سـبب 
شـد تـا خـودش را در رئال مادریـد -بزرگ ترین باشـگاه شـهر مادرید و 
آن روزهـای اسـپانیا- ببینـد. در پنج فصـل حضـورش در رئال مادرید، 
در سـال های )۱99۱-۱99۶(توانسـت در ۱57 بـازی ۱5 ُگل بـه ثمـر 

برسـاند کـه آمار ضعیفـی برای این بازیکن محسـوب می شـد.
انریکـه به بارسـا پیوسـت و تا هشـت سـال در ایـن تیم بـازی کرد که 
سـال های )۱99۶ الی 2004( را در بر می گرفت. او بعد از جدا شـدن از 
رئال مادرید و پیوسـتن  به بارسـا با دل و جان برای این تیم بازی کرد 
و یکی از بازیکنان اصلی این تیم به شـمار می رفت. انریکه توانسـت در 
207 بـازی 73 ُگل بـه ثمر برسـاند که این بهتریـن دورۀ حضورش در 
دنیای فوتبال بود. با فوتبال اسـپانیا آشـنایی کامل داشـت و سـرانجام 
در تیـم دوم بارسـا بـه مربیگـری آغـاز کرد و جانشـین پـپ گواردیوال 
شـد. در سـه سـال حضـورش در تیـم دوم بارسـا خـوش درخشـید.

در سـال 20۱4 که بارسـا حال وروز خوش نداشـت، با آنکه در ترکیب 
خـود بازیکنان بزرگی چون مسـی، نیمار، انیسـتا را داشـت، نتوانسـت 
جامی کسـب کند و تاتا مارتینهو از سـمت مربیگری این تیم اسـتعفا 
داد. بارسـا دنبـال جانشـین تاتـا بـود که بـه دلیـل ناکامـی از این تیم 
جـدا شـده بـود. به مشـورۀ مدیران و بـزرگان باشـگاه، لویـز انریکه که 

سـابقۀ حضـور در تیم های پایۀ بارسـا را داشـت، انتخـاب گردید.
سـرانجام در سـال 20۱4، لویـز انریکـه دوبـاره بـه بارسـا برگشـت و 
این بـار منحیـث سـرمربی تیم بزرگ   سـاالن بارسـلونا کار کـرد. او تیم 
بارسـا را منسـجم سـاخت، بازی کنانـی چون سـوارز، تراشـتگن، براوو، 
رافینهـا، راکتیج، متیـو، داگالس و هالیلوویج را به تیـم آورد تا بهترین 
خـط حملـۀ جهـان را شـکل دهـد. در ۱2 بـازی ابتدایـی لیـگ، تیـم 
او ُگلـی دریافـت نکـرده بـود تـا همـه بـه ایـن بـاور برسـند که بارسـا 

مربی یـی را اسـتخدام کـرده کـه در حـد و انـدازه ایـن تیم اسـت.
بارسـلونا در اولین الکالسـیکو، تحت هدایت انریکه شکسـت سـه یک 
را متحمل شـد که انتقادهای شـدیدی را همراه داشـت و موجب شـد 
تـا یک بـار دیگـر بـه او بـا شـک و تردید نـگاه کننـد. انریکـه قوی تر از 
قبـل ایسـتاد و در ادامـه با درخشـش خط حملـۀ »ام اس ان«، به هیچ 
تیـم دنیـا رحم نکـرد، حتا رئال را در سـانتیاگو برنابئـو چهارتایی کرد.

تیـم دوم شـهر مادریـد در بهترین روزهایش، در هشـت بـازی متوالی 
نتوانسـت از سـد بارسـا بگـذرد. در اروپـا همـه تیم هـای بـزرگ را که 
پُـر از سـتاره های بـزرگ بودنـد، چـون بایـرن، سـیتی، پـی اس جی و 
یوونتـوس را بـدون درد سـر حذف کـرد و قهرمان اروپا شـد. در اللیگا 
دیگـر تیم ها حرفی به گفتن نداشـتند و این بارسـا بود کـه قهرمانی را 
از آن خـود کـرد. در کوپا هم رئال و اتلتیکو زانو زدند تا بارسـا سـه گانه 
را تحـت هدایـت انریکـه بـرای بار دوم کسـب کند و تاریخ سـاز شـود.

بـا کسـب این سـه جـام، انریکـه بهتریـن مربی سـال شـد و در ادامه، 
دو جـام دیگـر کسـب کـرد، ولی سـوپرکاپ اسـپانیا را از دسـت داد تا 
نتوانـد بـه رکورد پـپ گواردیوال، بهترین مربـی تمام ادوار تاریخ بارسـا 
برسـد. بـا  آن هـم، همـه بـه او فخـر کردنـد، چـون دهـن همـۀ آنانـی 
را بسـت کـه فکـر می کردنـد بارسـا تمام شـده اسـت و سـال نخسـت 
را فوق العـاده و بـا پنـج جـام بـه پایـان رسـانید. بارسـا دوبـاره بـه ردۀ 
نخسـت رنکینـگ بهتریـن باشـگاه های جهان برگشـت. در سـال دوم 
نیـز تیـم خوبـی داشـت و توانسـت از قهرمانـی بارسـا در اللیـگا دفاع 
کنـد. در لیـگ قهرمانـان اروپا و کوپـا ناکام بـود، اما با  آن هم، بارسـا با 
او یک سـال دیگـر تمدیـد کـرد. اما در سـال سـوم، انریکه انگیزۀ سـال 
اول و دوم را نداشـت. بارسـا گاهـی خوب و گاهی هـم لرزان و بد ظاهر 
می شـد، بی انگیـزه و بی برنامه  و وابسـته تر از همیشـه بـه »ام اس ان«.

اگـر »ام.اس.ان« بویـژه میسـی خـوش می درخشـید، بارسـا نتیجـه 
می گرفـت، در غیـر آن، بارسـا زمیـِن بـازی را باانـدوه تـرک می کـرد، 
بارسـا در اللیـگا بـا ترکیـب متفـاوت در هـر بـازی ظاهـر می شـد و 
از دور  لیـگ قهرمانـان  از دسـت مـی داد. در  را  امتیازهـای فروانـی 
گروهـی، بـا بهترین امتیـاز به دور بعد صعـود کرد، امـا در مقابل »پی.

اس.جـی« شکسـت چهار صفـر را پذیرفت. بـا نتایج بدی که به دسـت 
آورد، انریکـه متقاعـد شـد از این تیم جدا شـود. انریکـه بالفاصله خبر 

جدایـی اش را از ایـن تیـم اعـالن کرد.
در ادامه بازهم معجزه کرد و  در نیوکمپ تیم او به »پی.اس.جی« شش 
ُگل زد تا همه با رفتن او از بارسـلونا متردد شـوند، ولی در بازی بعدی 
بازهم نتیجه نگرفت تا یک بار دیگر بارسـایی ها از رفتن او شـاد باشـند.

انرکیـه بـه یوونتـوس بد باخـت و از لیـگ قهرمانـان اروپا حذف شـد، 
در اللیـگا امیـدواری چندانـی بـه قهرمانـی نداشـت، ولـی بـا بـرد در 
ال کالسـیکو، امیدهـا بـرای قهرمانـی در اللیگا بـاال رفته اسـت. انریکه 
اگـر بتوانـد در اللیـگا و کوپا قهرمان شـود در سـومین سـال حضورش  

بـا دو قهرمانـی پایـان کار او خواهـد بود.

 محمد حسین سعید
حرکت به شمال! 

احمدشاه مسعود پنجشیر را ترک می گوید
عبوراز کوتل دروازه

تصفیـۀ  هیأت هایـی جهـت  آمرصاحـب  بـه شـمال،  از حرکـت  قبـل 
دفترهـای نظامـی، بـه قرارگاه هـا فرسـتاد و گفـت، افـراد واجـد شـرایط 
را بـرای شـمولیت در قطعـۀ مرکزی انتخـاب کنند. بعد، همـه منتخبان 
را کـه حـدود پنجـاه نفـر می شـد، در دشـت ریـوت جمـع کـرد و در 
گروپ هـای ده نفری به سـوی خوسـت و فرنگ فرسـتاد و بـا این توصیه 

و تأکیـد کـه مقصـود خویـش را مخفـی نگـه دارند.
مـا را بـه پریـان بُـرد و چنـان وانمـود می کرد که روندۀ پاکسـتان اسـت، 
بعد از آن، شـبانه از راه »شـال کچه« به سـوی »خاواک« حرکت کردیم. 
غـالم حیدرخـاِن خـاواک رهنمایی می کـرد و بعد از توقف اندکی، شـب 
بعـدی از بـاالی دهِ »خـاواک« بـه سـمت چـب چرخیدیـم. اواخـر قوس 
بـود، در یـک شـب سـرد و پُـر از سـتاره و از کنـار دریاچه هـای یخ بندان 
بـه طـرف »کوتـل دروازه« حرکـت کردیـم. ایـن کوتـل از »ِده خـاواک« 
قابـل رویـت اسـت، بـا قلـۀ کـه در دل آسـمان سـر بـر افراختـه اسـت، 
تیغه هـای صخره یـی اش بـه شـکل دندان هـای تمسـاح نامنظم انـد و در 
وسـط دندانه هـا فرورفته گی یـی دارد که شـبیِه دروازه اسـت، از آن رو آن 

را »کوتـل دروازه« نامیده انـد.
در راه، بـه »قلنـج معـدۀ« شـدید گرفتـار شـدم، شـاید سـببش خوردن 
گوشـت سـخت و هـوای سـرد بـود. مـن بـا همراهانـم قاضـی مظلـوم، 
صالـح محمـد ریگسـتانی، حاجـی رحیم)درخیـل(، »َدم« گرفتـه بودیم 
کـه آمـر صاحـب سـوار بـر اسـپ آمـد، بعـد از احوال پرسـی به شـوخی 
گفـت: »زحمـت بکشـید، آمر شـوید و مثل من اسـپ سـوار شـوید.« او 
بـه مریضـی مـن پـی نبرد و مـا نیـز در این بـاره چیـزی نگفتیـم. دوباره 
اسـپ تاخت و از نظر ما ناپدید شـد، برأی من ره سـپردن دشـوارتر شـد، 
بعـد از برداشـتن چنـد قـدم باید یکبـار بـه روی زمین دراز می کشـیدم. 
وقتـی بـاالی کوتـل خـاواک رسـیدیم)جایی کـه هرکس می رسـد، خود 
را فاتـح ُقلـه می دانـد(، تـازه متوجه شـدیم کـه آنجا نقطۀ شـروِع کوهی 
دیگـر و کوتـل بسـیار بلند دیگری اسـت. به طـرف راسـت دور زدیم و از 
دیـدن چراغ هـای دسـتی کـه »بِـل بِـل« می زدنـد، تخمین زدیـم که از 
دیگـران بسـیار عقـب مانده ایـم. هنوز طـی کـردن دامنۀ کوتل بـرای ما 
یـک آرمـان بـود، چه رسـد به بلنـدای کوتل که حتـا شـناختی از ارتفاع 

نداشتیم. آن 
در ایـن وقـت معجزه یـی رخ داد. از پشـت سـر مـا صـدای پـای اسـپ ها 
بـه گـوش رسـید، وقتی اسـپ ها نزدیک شـدند، حاجی رحیم صـدازد: او 
بیـادرا! مـا یک مریض داریـم، کمک کنید و او را تا باالی کوتل برسـانید.

اسـپ ها ایسـتادند. در حیـن گفت وگـو در تاریکـی، صـدای ریگسـتانی 
را شـناختند. این هـا تصادفـاً از کسـانی بودنـد کـه قبـاًل در خوسـت، به 
واسـطۀ صالـح تعلیمـات نظامـی دیـده بودنـد. بـا احتـرام زیـاد همـه از 
اسـپ ها پیـاده شـده و هـر چهـار مـا را سـوار کردنـد. اسـپ های قـوی 
و جوخـور کـه بـردی انتقـال مهمـات از کوتل هـای بلند نورسـتان تربیه 
شـده بودنـد به تندی و سـرعت سـم بر زمیـن می کوبیدند، بـه زودی به 
همراهـان خـود رسـیدیم. یکی با تأثر صـدا زد »نوش جـان«!  امیر حاتم 
در راه خوابیـده بـود. هـارون اسـتفراغ می کـرد. صوفـی معـراج محافـظ 
آمـر صاحـب را کـه بـه خاطـر شـهرتش در کـوه پیمایـی، »میـر گـن« 
می گفتنـد و عـدۀ زیـادی از همراهـان مـا دچـار بیمـاری کوتل  ها )پَــچ 
زده گی( شـده بودند، که علت آن، کمبود اکسـیجن در ار تفاعات اسـت. 
بـرای درمـان ایـن بیمـاری، معموالً خـوردن »قـروت« توصیه می شـود، 
امـا چنـان می نمود کـه این تدبیـر نیز کارگر نیفتـاده بود، زیـرا صوفی و 

عده یـی »قـروت« را نیـز »قـی« می کردنـد.
بـه ایـن ترتیـب، درحالی کـه از دیگران بسـیار پیش افتـاده بودیم، تندی 
کوتـل را پیمودیـم و بـه سـطح هموار قلـه رسـیدیم کـه »اَودک« گفته 
می شـود. اودک هـا که به شـکل حوض هـای همـوار، فرورفته گـی اندکی 
دارنـد، در نزدیکی بسـیاری قله ها وجـود دارند. در اولین »اَودک« از سـه 
اودک کوتـل دروازه،از اسـپ پیـاده شـدیم و بـا اظهـار سـپاس، صاحباِن 
اسـپ ها را مرخـص کردیـم، امـا با مواجه شـدن دوبـاره با سـرما و کوتل، 
درد معـده دوبـاره به سـراغم آمد، اکنون صالح از پیشـرو دسـتم را گرفته 
بـود و فقیـر از شـانه ام تیلـه می کـرد. نیمه هـای شـب »دروازه« را فتـح 
کردیـم و دیگـر نیـاز بـه »بوکِسـل« نداشـتم، ولـی هرچه مـدت زیادی 
نشـیبی آن طـرف کوتـل را می پیمودیـم، بـرف ضخیـم تمام نمی شـد و 
از آبـادی اثـری نبـود، خواسـتیم در زیـر »داله سـنگی« َدم بگیریـم، تازه 
حالتـی شـبیه خواب به چشـمان ما آمده بـود که فقیر »سـفید چهر« با 
دسـتش بـه شـدت ما را تـکان داد و گفـت: بلند شـوید کـه در این جا از 
سـرما می میریم؛ وقتی برخاسـتیم، از شـدت سـرما می لرزیدیم. »ُخُنک 
َده کـوارۀ )قبرغـه( مـا در آمـده بـود«، معنی ایـن اصطالِح مـردم دهات 
پنجشـیر را در ایـن حالـت می توان درک کـرد، به این تفصیل که سـرما 
از دسـت و پـا و روی می گـذرد و بـه درون قفسـۀ سـینه داخل می شـود 

و ایـن طاقت فرساسـت.
بـرای گـرم شـدن، بـه راه خـود ادامـه دادیم تا آفتـاب طلوع کـرد، وقتی 
آفتـاب گـرم شـد، بـه اولین آبـادی »خوسـت و فرنگ« رسـیدیم، »22« 
سـاعت راه پیموده بودیم. در مسـجد، کوده )علف خشـک کوهی( مالیم 
و مخملـی فـرش شـده بـود. مـردم به مـن، چـای و دوایی گیاهـی به نام 

»آلـۀ مـرچ« آوردند تـا »قلنج« را آرام سـاخت.
اسـتراحت کـردن در گرمـا چـه گـوارا و دل پذیـر بـود، وقتـی از خـواب 
درون  بـه  از شیشـه های حجـره  مطبـوع  و  گـرم  آفتـاِب  برخاسـتیم، 
می تابیـد، گویـی راهـی نپیمـوده و سـرمایی از سـر نگذرانـده بودیـم.

این که  به  اشاره  با  عراق  نخست وزیر 
عراق متعلق به تمامی ملت این کشور 
عراق  در  تنوع  که  کرد  تأکید  است، 
می آید. حساب  به  قوت  نقطۀ  یک 

عـراق  نخسـت وزیر  العبـادی،  حیـدر 
تأکیـد کـرد که بـا وجـود چالش های 
بـزرگ و ادامـه دار، عـراق در آسـتانۀ 
ورود بـه مرحلـۀ جدیـدی قـرار دارد.

در  خـود  سـخنرانی  در  العبـادی 
مـا  ملـی، گفـت:  جشـنوارۀ وحـدت 
برای اعـالم یک پیروزی بـزرگ آماده 
می شـویم، از بزرگ تریـن اولویت هـای 
کرامـت  بـا  زنده گـی  کـردن  فراهـم 
ایـن  اسـت،  خـود  هموطنـان  بـرای 

مملکـت بـرای همه ملت عراق اسـت.
او افـزود: قهرمانان مـا وارد صحنه های 
نبرد می شـوند و پیروزی هایـی را رقم 
می زننـد و ایـن نبـرد جنـگ آسـانی 
نیسـت و برخـی تـالش می کننـد تـا 
از طـرق بازنشـر دروغ هـای دشـمنان 
روحیه رزمنده گان ما را پایین بیاورند؛ 
زیـرا با دولـت اختالف دارنـد، از آن ها 
می خواهیـم تـا قهرمانـان مـا را رهـا 
کننـد و فقـط بـه دولت حملـه کنند.

نخسـت وزیر عراق با تأکید بر ضرورت 
آغـاز یـک صحفۀ جدیـد از وحدت در 
ایـن کشـور، افزود کـه تنـوع در عراق 
یـک قـدرت اسـت، نـه یـک ضعـف.
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د افغانستان اوسنۍ وضعیت: 
دجمهوریریاس�توروس�تنیټاکنهپروس�ه،
دتقلبس�رهپ�هالرهواچولش�و.لک�هڅرنګه
چ�ېل�همخک�ین�هه�م،م�وږددیانتظ�ار
درل�ود،ی�وډاراوتهدی�دت�هب�دلش�واوپ�ه
هی�وادکېدبح�رانعام�لاوحام�لوګرځید.
ددرېکلون�وپ�هتیریدوس�ره،سیاس�یبحران
، ټیټوال�ی اقتص�ادی ، س�تونزی امنیت�ی ،
دولت�یفس�اد،ناب�اورۍ،هویت�یتقاب�ل،دنه
مش�روعیتس�تونزهاودحکومتاداریکچې
نش�توالی،ددیس�ببش�و،چ�ېپ�هتولیی�زه
توګ�هحکومت�ینظ�املنګی�دوت�هن�ږدیاود

هی�وادبنس�ټکمزورهش�ی.
ه�رو ل�ه لی�د، السرس�ی ثب�ات او س�ولی د
وختون�وڅخ�هزی�اتدن�هالسرس�یاوتی�اره
ت�وبپ�هح�الک�ېده.دسیاس�یعقالنی�ت
کموال�ی،دموج�ودحساس�یتونولپ�ارهدالزم
تدبی�راوارادهنش�توالی،دی�ومل�یاوڅرګن�د
اس�تراتیژینش�توالی،دهیواددستونزوحلولو
لپ�ارهدی�وین�ویط�رحنش�توالیپ�ههی�واد
ک�ېدس�تونزواوبحرانون�ودزیاتی�دولهاصلی

الملون�وڅخ�هګڼ�لکې�ږی.
ع�الوهت�ردې،دجګ�ړیدجغرافیاې�یبدلون
،ددول�تپ�هنن�هک�ېنف�وذالملون�ه)پنځم�ه
س�تنه(،دافغانس�تانځمکن�یبش�پړتیا،کلک
ډارس�رهمخام�خک�ړیده،چ�ېدب�دامنی�و
واقعیتون�وڅرګندونک�یدی دغ�و د زیاتوال�ی
اوموج�ودهحکوم�تدهی�وادامنیت�یچ�اری
مدیری�تک�ېډی�رکم�زورپات�یش�ویدی.
دخل�کاقتص�ادیوضعیتډیرداندیښ�نهوړ
ده.دول�تدمیلیون�وبیکاروخلکولپ�ارهدکار
چوپړون�وپ�هبرابرول�وک�ېبریالین�هدیاود
بیوزل�ۍاوبی�کارۍت�رڅنګ،دمخ�درتوکی
اعتی�اد،دځوانان�وتیښ�ت،دجنایتون�وکچې
زیاتوال�ی،هی�وادپ�هی�وهخطرن�اکوضعی�ت
ک�ېپات�یک�ړیدی.اداریفس�اداودامنی�ت
فعالیتون�و د ،دخصوص�یس�کتور نش�توالی
اچوون�ی پانګ�ه د او ده ش�وی الم�ل رک�ود
چ�اریدرېدل�یدی.کهڅ�ههمپهتیرهلس�یزه
ک�ې،میلیاردون�وډال�رپ�ههی�وادک�ېالسپر
الس�هش�و،خ�والتراوس�هه�مدافغانس�تان
س�تونزیحلونش�واودوامدارهاقتصادبنس�ټ

نهکیښ�ودلش�و.
موج�ودحال�تالملون�واوسیاس�یس�تونزو،
مخک�یل�هدیچ�ېدهی�وادپ�وړوڅخ�هبهر
وڅی�ړلش�ی،دهی�وادپ�هنن�هاوپ�هځانګړی
توګ�هپهسیاس�یچلن�داونظامکېمحس�وس
دی.ده�رډولش�کڅخ�هپرت�ه،دسیاس�ی
د او دوام بح�ران د ، اف�کار کاږه چارواک�و
ول�ساندیښ�نوس�ببګرځیدل�یده.دتوافقی
حکوم�تپهواس�طهدت�ړونلیکعم�دیدور
وهن�ه،چېدملیمصلحتپربنس�ټددواړو
ائتالف�یډل�ودمش�روعس�ندپهتوګهالس�لیک
مل�ی ی�و ،چ�ې وګرځی�د ددیالم�ل ش�و،
یووال�یاومش�روعحکومترامنځتهنش�یاو
پ�ههی�وادک�ېدب�یامنیت�یالم�لوګرځی.

د سیاس�تونه ش�وی س�نجول ن�ه حکوم�ت د
قومون�وترمن�ځواټنزیات�هکړیدهاوپ�هپایله
کم�زوره ب�اور خلک�و د س�ره ک�ېحکوم�ت
ش�ویده.دښ�ځوپروړان�دیتاوتریخوالی،د
بش�ردحقون�ونقض،درس�نیو،ژورنالیس�تانو
اودمدن�یټولن�یفعالینوپروړان�دیتهدیداو
دقان�ونن�هپل�یک�ول،ددول�تل�هکمزورتیا
څخ�هده،چ�ېاوس�نیبح�رانالزی�اتک�ړی
دی.ل�هب�دهمرغ�هپ�هحکوم�تک�ېپریک�ړه
نی�ول لخ�وا کس�انو مح�دود څ�و د ، نیون�ه
کی�ږیچ�ېدغ�یمح�دودډلیپ�ههی�څډول
ددیت�واننل�ریچ�ېدهیوادسیاس�یچاری
مدیری�توک�ړی.ځک�هچ�ېموجودسیاس�ی
چ�اریمدیری�ت،دتفک�راومل�یالرښ�ودپر
بنس�ټن�هده،بلک�هدعق�دهمن�دی،قوم�ی،
داخلیاوبهرنیس�تونزیاوش�خړیپربنسټ
ت�رس�رهش�ویدی.دهی�وادمل�یش�وراخپل
مق�امل�هالس�هورک�ړیده،سیاس�یډل�یاو

مدن�یټولن�یپهمل�یپریکړوک�ېرولنلری،
چ�ېدغ�هوضعیتپ�هپ�ورهتوګهدالیګارش�ی

نظ�امڅی�رهپ�هګوت�هکوی.
دټاکنی�زنظ�امپ�هس�مونکېالس�هوهن�ه،د
پارلمان�یراتلونک�یابه�اماوداساس�یقان�ون
دتعدی�لط�رحتعطی�لدافغانس�تانول�سل�ه
س�ترواندیښ�نوڅخ�هده.دموج�ودهحال�ت
دوام،ل�هه�راړخ�هچ�ېوڅی�ړلش�ی،پ�ه
چی�ری ک�ه ، ده وړ اندیښ�نه د توګ�ه کلک�ه
الزماقدام�اتاوبی�اکتن�هت�رس�رهنش�ی،د
افغانس�تانخل�کب�هډی�رس�تونزمنش�رایطو

س�رهمخام�خش�ی.
دملیآجندادصادقانههڅوبنسټپهتوګه:

مل�یآجن�دادافغانس�تاندسیاس�یاوفک�ری
بنس�ټ هڅ�و صادقان�ه د پوهان�و سیاس�ت
پ�هتوګ�هوی�اړی،ت�رڅ�ودمل�یاندیښ�نواو
س�تونزوپ�هګوت�هکول�واوخپرول�وپ�هموخ�ه
،چ�ېک�والیش�یدهی�وادددوام�دارس�وله
من�دفضاراوړلولپ�ارهاغیزمنوی،پهمس�تمر
توګ�ههڅ�هاوهان�دک�ړیدی.مل�یآجن�دد
، س�مینارونو د ، اوس�ه ت�ر ایښ�ودلو بنس�ټ
الری ل�ه اچول�و الره غون�ډو او کنفرانس�ونو
،دسیاس�یډل�وچارواک�و،پوهان�و،روش�ن
فکران�و،دین�یعالمان�و،اس�تاذانو،محصلینو
اودخلک�ودغ�ړوګ�دونس�ره،مل�یڅیړن�ه
پ�هالرهاچول�یده،ت�رڅ�ودبېالبېل�وفک�ری
ډل�وت�رمنځدمفک�وروراک�ړهورکړهپهواس�طه
رامنځتهش�ویبیب�اوریفضابیاورغولش�ی
اودافغانس�تانخلکدغوښ�تنیس�رهس�م،د
هیوادبحراناوس�تونزولپ�ارهالزمالریچاری

ش�ی. وموندل
اوسمه�المل�یآجن�دادی�ویپیژندلش�وی
اوتجرب�هلرونک�یح�لالریپ�هتوګ�هچ�ېد
څ�وکال�وراهیس�یدسیاس�تپوهانول�هدقیق
څیړنیڅخهس�رچینهاخیس�تیدهپ�ردیباور
ش�ویدی،چ�ېداوس�نیبح�رانمخنی�وی
لپ�اره،دی�ومل�یچت�ررامنځت�هک�ولده،ت�ر
څ�ودی�ومل�یڅیړن�یودیل�هالری،دب�اور
فض�ابی�اژوندیکړیاودټینګښ�تدرس�یدو

لپ�ارهوڅی�ړی.اودادارزښ�تپیژندنیاوملی
ح�لالریت�هاړتیال�ری،ترڅووکوالیش�ی
الزمش�رایطبراب�رک�ړی.ددغهح�لالرهپایله
ب�هدی�ومل�یزعام�تاودول�ترامنځت�هکول
وی،کومچېنش�توالیېېداوس�نۍس�تونزی
اوبح�رانالم�لش�ویدی.دغ�هش�رایطپ�ر
بنس�ټ،م�وږدی�واس�تراتیژیکلیدل�وریت�ه
اړتی�ال�رو،چ�ېپ�هرڼاکېی�یدبح�رانوتلو

لپ�ارهالزمش�رایطبرابرهش�ی.
ن�ودهم�دیاړتی�اپ�هنظ�رک�ېنیول�وس�ره،
مل�یآجن�داتاکی�دل�ریت�رڅ�وپنځ�هفق�ره
لرونک�یط�رحی�یدهی�واددس�تونزیح�ل
الریتیوریک�یبنس�ټپ�هتوګ�هدعم�لډګ�ر
ت�هواس�تولش�ی.دغ�هطرحه�مدی�وتیوری
وړتی�ال�ریاوهمدیواس�تراتیژیکپ�هتوګهده
اودڅ�وکلونوراهیس�ی،بنس�ټونهې�ېترهلی
ځل�یالن�دینیول�یش�ویدی.پ�ههغ�هټولنه
ک�ېچېموخهې�ېبیارغونهاوبی�اجوړونهوی
،نوښ�هب�هداوی،چ�ېتېوریکیبنس�ټونهېې

څرګن�دهاوروښ�انهوی.
 • دافغانس�تانخل�کت�رمنځ�همل�ی–مدنی

غونډه
 • دمل�یڅرګن�دیلیدل�وریط�رحاودی�و

واح�دسیاس�یاس�تراتیژیج�وړول.
 • دباورترالسهکولوپروسه

ک�ې جوړښ�ت پ�ه او س�مونونه سیاس�ی  •  
راوړل بدل�ون

 • دملیدولترامنځتهکول
مل�یآجن�داب�اورل�ریچ�ېدول�ساغیزم�ن
غون�ډیپ�ربنس�ټ،ک�والیش�ودځ�واکد
عادالن�هوی�شلهس�رهمعرف�یاومل�یواقعی
پ�ه ن�ودهمدغ�هالره ګ�ډونتضمی�نش�ی.
،سیاس�ی لی�ریش�ی ،حساس�یتونه واس�طه
یووال�یرامنځت�هش�یاوددغ�هګډب�اورپهرڼا
ک�ېداعتمادفض�ارامنځتهش�یاوملیدولت
ل�هس�رهجوړهش�ی.ن�ول�ههمدغ�هالرهڅخه
،ځ�واکترالس�هکی�ږی،ټولنیزعدال�تاعاده
کی�ږیاودوام�دارهس�ولهدسیاس�یځ�واکپه
ډګ�رک�ېرامنځت�هکی�ږی.حکوم�تج�وړول

هغ�هداخل�یسیاس�یپروس�هدهچ�ېدټولنی
داړتی�اویس�رهس�م،دټولنیزتړونوپربنس�ټ

کیږی. رامنځت�ه
د آجن�دا مل�ی ، واقعیتون�وس�رهس�م ددغ�و
دغ�هبلن�هاصل�یمحورپ�هتوګه،الن�دیټکو

بان�دیتاکې�دک�وی:
 1.دمل�یآجن�داب�اوردادهچ�ېدټ�ولټاکنی
نظ�امس�موناودټاکن�یکمیس�یونجوړون�ه
،دقانون�یالیح�واومه�الوی�شپ�ربنس�ت،
دسیاس�یډل�واومدن�یټولن�وغ�ړوګ�ډوناو
څارنیس�رهس�مدافغ�انولسلپ�ارهدمنلووړ
ده.دقانونیتوش�یحپربنس�ټدنفوس�وددقیق
ش�میروثب�ت،پ�هافغانس�تانکېدی�وعادالنه

اوروڼټاکن�یل�هس�تروم�وادوڅخهده.
 2.دنظ�امدسیاس�یجوړښ�تبی�اجوړونهاو
دځ�واکعادل�هوی�شلهالریدمل�یزعامت
اودول�ترامنځت�هک�ول،ک�ومچ�ېدهی�واد
د همدارنګ�ه او ت�ه رس�یدو پریک�ړو ټولیی�زو
موج�ودهس�تونزوحلول�ولپ�ارهیواځین�ۍالره
ده.دس�تونزورس�میتپیژندل�وس�رهدځواک
منطق�یک�ولاوپ�هځ�واکک�ېمح�رومډل�و
ت�هون�ډهورک�ولدمل�یآجندال�هل�وړوموخو

څخ�هده.
 3.مل�یآجن�داب�اورل�ریت�رڅ�وقوم�ی،
مذهب�یدیوالون�ومات�یش�ی،داعتم�ادفض�ا
رامنځت�ه،ت�رڅودمل�ی–مدنیخب�رواتروله
الری،ی�وواح�دمل�یلیدل�وریت�هورس�یږو.
 4.مل�یآجن�داپ�هدیب�اوردیچ�ېس�وله
پ�هافغانس�تانک�ې،ل�هه�رڅ�هن�همخک�ی،
ی�وداخل�یس�تونزهده،دهی�واددس�ولیکلید
،زم�وږدپوهان�وپ�هالسک�یده،ت�رڅ�وپه
ی�وهمل�یاجماعکې،دس�ولیټینګښ�تلپاره
ارادهوک�ړی.نوپهدیاس�اسدمخالفینوالس
وهن�همحدودهکیږیاوس�ولیتهدرس�یدوالر
ه�وارهکی�ږی.دس�ولیپروس�یپ�هالرهاچول
،دټولنی�زوف�اقاواقت�دارپ�هنظ�رنیول�وس�ره
،دځ�واکدری�ځل�هالرهڅخ�هدام�کانوړ
دهاوس�ولیت�هالسرس�ی،دافغانس�تانولس
ت�هدی�وپیژن�دلش�وی،څرګن�داودمنل�ووړ

میکانیزمون�وت�هاړتیال�ری،کومچ�ېوکوالی
حقون�و اساس�ی غ�ړو ټول�و د هی�واد د ش�ی
انس�انی او دښ�ځوحق�وق ، آزادی مدن�ی ،

ارزښ�تونهپ�هبراب�راوپ�ورهتوګهوس�اتی.
 5.م�وږپ�هدیب�اوری�وت�رڅ�ودتروری�زم
پ�روړان�دیقاط�عچلن�دش�یاوددوس�تاو
دښ�منت�رمن�ځڅرګن�دهتعریفموج�ودوی
،ت�رڅ�وزم�وږهڅیددښ�منانوپ�هوړاندید
س�نجولووړوګرځ�ی.اودتروریزمخوش�حاله
س�اتلسیاس�تلی�ریکی�ږدوک�ومچ�ېکلونو
راهیس�یدافغانس�تانول�سددغ�هسیاس�ت
قرب�انش�ویدیاوددښ�منپ�روړاندیکلک

مقابل�هیواځین�یالربل�لکیږی.
پ�ه چ�ې ده ب�اور دی پ�ه آجن�دا مل�ی .6  
ل�وی او دولت�ی ، فس�اد ک�ې افغانس�تان
سیس�تماتیکفس�ادده.دحکوم�تپ�هننهکې
دفس�ادش�تون،نظامخرابویاودهیوادس�ټی
متزل�زلک�وی.ددول�تفس�اد،دجوړښ�ت
فس�اددهک�ومچ�ېددول�تفس�ادروزونک�ی
جوړښ�تونوڅخ�هس�رچینهاخیس�تیاوټولن�ی
تهرس�یدلیده.اوسنیسیاس�ینظامجوړښت
،ځ�وابنهویوونکیده،س�نجونه،تفتیشاو

دځ�واکمهارک�ولش�توننل�ری.
 7.مل�یآجن�داباورل�ریچېمت�وازنپراختیا
اودافغانس�تانټول�وښ�اریانوت�هدوړاوبراب�ر
خدمتون�هوړان�دیک�ول،دسیاس�یټینګښ�ت
لپ�ارهډی�رهاغیزمن�هده،داهغ�هڅ�هدهچ�ېال

ت�راوس�هعملیش�وین�هدی.
 8.دمل�یغون�ډیاواړون�دچارواک�وس�ال
اومش�وریس�رهس�م،دافغانس�تاندبهرن�ی
سیاستبنسټایښ�ودنهاودمتعادلسیاست
تدوی�نکومچ�ېدسیاس�یعقالنی�تاوملی
ګټوس�رهس�مونول�ری،ل�هنړیوالوس�یالیواو
ش�خړوڅخ�هدهی�وادس�اتلاودتروری�زمپر
وړان�دیمب�ارزهکول�ولپ�ارهدلوی�وځواکون�و
س�رهیوځ�ایکیدن�هدمل�یآجن�دات�رمالت�ړ

الن�دیده.
 9.مل�یآجن�دادنړیوالټولنیڅخهغوښ�تنه
ل�ریت�رڅ�وپ�هافغانس�تاندخپ�ل17کلون�و
تجرب�وس�ره،دغ�هوارپ�هټ�ولټاکن�هک�ېد
خل�کدطبیع�یاوواقع�یغوښ�تنیڅخ�هپه
کلک�هتوګ�همالتړوک�ړی،ترڅوپهافغانس�تان
ک�ېپ�ردموکراس�ۍبان�دیدخلکب�اوربیرته
ژون�دی،مل�یدولتج�وړ،عدال�تتامیناو

امنی�تتینګش�ی.
پ�ه څ�و ت�ر دی ژم�ن آجن�دا مل�ی .10  
راتلونک�یټاکن�هک�ې،دمل�یزعام�تټاکن�و
ک�ې،پارلمان�یټاکن�ی،والیت�یاوولس�والی
ش�وراګانوک�ېپ�هفعال�هاومثبت�هتوګ�هون�ده

ول�ری.
ددغ�هبلن�هپ�هخپری�دوس�ره،دافغانس�تانله
ټول�ووګ�ړوڅخ�هبلن�هکی�ږی،چ�ېدهی�واد
دحس�اسوضعی�تپ�هپ�امک�ېنیول�وس�ره،
هغ�هڅ�هچ�ېمل�یآجن�دادالریچ�اریپه
توګ�هوړان�دیک�ړیدی،خپ�لکل�کمالت�ړ
اع�المک�ړی،ت�رڅ�ودی�وس�ترملیچت�راو
دخب�روات�روخون�هپ�هتوګ�ه،دټول�ووړتیاوو
اوکچ�وپ�هکارول�وس�ره،دیادوش�ویوموخو
پل�یکول�ولپارههڅهوک�ړواوڅرګن�داوکلک
دری�ځس�ره،داوس�نۍبدلون�واوپېښ�وپ�ه
هکل�ه،دهی�واددش�تهامکانات�وس�رهس�م،
خپ�لهڅ�یاوموخ�یپلیک�ړو.م�وږډاډلرو
چ�ېنیول�یش�ویټولیکړن�ی،ددغ�ههیواد
دسیاس�ی،کلت�وریاوټولنیزوپوهانو،ښ�ځو
،روش�نفکرانو،عالمان�و،جه�ادیقوماندان�و
اوپ�هځانګ�ړیتوګ�هدهی�وادځواننس�لاود
افغانس�تانټ�ولول�سلهکل�کاومتی�نارادی
څخ�هپورت�هش�ویده،ک�ومچېکوالیش�ی
دی�وټینګنظامجوړښ�ت،دامنیتتینګښ�ت
ل�وردهېل�یهین�داره پ�ه اودوام�دارس�ولی

پرانیزی.
و من الله التوفیق

یز کال د غوئی د میاشتی  د 1396 لمر
څلورمه

دملیآجنداکنفرانس

دافغانستانولسلپارهملیبلنه
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