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آقایحکمتیار
بلندگوِیچهکسانیشدهاست؟

جمعیت به حکمتیار:

از ادبیات کنایه آمیز فاصله بگیرید

اسلامی  جمعیلت  حلزب  رهبلری  شلورای  مانـدگار: 
افغانسلتان با پخش اعامیه یی از پیوسلتن حزب اسلامی 
بله رهبلری گلبدیلن حکمتیلار به پروسلۀ صلح اسلتقبال 
کلرده، املا از آقلای حکمتیلار می خواهلد کله دسلت از 
ادبیلات کنایه آمیلز بله نشلانی جمعیلت اسلامی، دسلت 

بردارد.
در اعامیله حلزب جمعیت اسلامی کله دیلروز در اختیار 
روزناملۀ مانلدگار قلرار گرفلت، آمده اسلت: ادبیلات فضای 
تحمیللی  دورۀ جنگ هلای  ادبیلات  بلا  کنونلی  سیاسلی 
تفلاوت بنیادیلن دارد و جمعیلت اسلامی در ایلن فضلای 
جدیلد زنده گلی می کنلد. از حلزب اسلامی بله رهبلری 
گلبدیلن حکمتیلار نیلز می خواهلد تلا از کاربلرد ادبیلات 
کنایه آمیلز بله آدرس جمعیت اسلامی و مقاومت ملی که 
مخاللف روح جمعلی فضای سیاسلی کشلور اسلت، فاصله 

شلود. گرفته 
شلورای رهبلری حلزب جمعیلت اسلامی بله ایلن بلاور 
اسلت کله بله اگر پلس از پیروزی جهلاد مردم افغانسلتان، 
خودخواهی هلا و تلن دادن بله خواسلت بیگانله گان سلبب 
جنلگ تحمیللی نمی شلد، شلاهد النه گیلری تروریسلم و 
ویرانلی بیشلتر کشلور نمی بودیلم و ده هلا هزار انسلان این 
سلرزمین، به شلمول شلخصیت ها و رهبران نلام دار احزاب 
و اقلوام مختللف و هلزاران تن از نیروهلای امنیتی و دفاعی 

کشلور به شلهادت نمی رسلیدند.
از سلوی دیگلر، جمعیت اسلامی از حکوملت وحدت ملی 
خواسلته تلا در کنلار پیشلبرد پروسله صللح، خلع سلاح 
همله گروه هایلی را کله بله ایلن پروسله می پیوندنلد، بله 

گونلۀ جلدی در نظر داشلته باشلد.
در بخلش دیگلر بیانیه جمعیت اسلامی افغانسلتان گفته 
شلده اسلت که تأمیلن صلح یکی از اهلداف اصلی جمعیت 
اسلامی بوده و همواره بر آن تأکید دارد، از سلایر مخالفین 
مسللح می خواهلد تلا بلا الهلام از پیوسلتن حزب اسلامی 
بله رهبلری گلبدیلن حکمتیلار بله رونلد صللح، دسلت از 
کشلتار ملردم و ویرانلی کشلور بردارنلد و بلا قطلع روابلط 
بلا گروه هلای تروریسلتی و دسلت نگه داشلتن از ارتلکاب 
اعملال جنایت کارانله، تعهلد خلود را بله قانلون اساسلی و 

نظلام جمهوری اسلامی افغانسلتان اعلام بدارند.
بله گفتله شلورای رهبلری ایلن حلزب، مخالفلان مسللح 
افغانسلتان اگلر غیلر از کشلتار و ویرانی، آجنلدای دیگری 
دارنلد، بایلد برنامه هلای خلود را از مجلرای مسلالمت آمیز 

کنند. دنبلال 
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هيچ چيز بهتر از كار كردن به جاي غصه خوردن، آدمي را به 
خوشبختي نزديك نمي كند.

نوشلته  آسوشلیتدپرس  خبرگلزاری 
اسلت، طالبان با انتشار بیانیه یی اعام 
کلرده انلد که عملیلات بهلاری خود را 
 یک شلنبه، 17 ثلور آغاز خواهلد کرد. 
ایلن گلروه پیشلتر هلم اعلام کلرده 
بلود کله از هرگونله تاکتیکلی بلرای 
بازداشلت و یا آسلیب زدن به نیروهای 

امنیتلی را دارنلد.
گلروه تروریسلتی طالبان اعلام کرده 
انلد کله عملیلات بهلاری ایلن گلروه 
شلامل حمات انتحاری به پایگاه های 
 نظامی و مناطق دیپلماتیک می شلود. 
نیلز  دفلاع  وزارت  در  مسلووالن 
اعلام  بیانیله  ایلن  بله  پاسلخ  در 
امنیتلی  نیروهلای  کله  انلد  کلرده 
هرگونله  بلرای  کشلور  ایلن 

آماده انلد.  طالبلان  جدیلد   عملیلات 
مسلووالن وزارت دفلاع گفتله انلد که 
ارتلش مللی افغانسلتان بلرای خنثلا 
کلردن ایلن حملات آملاده اسلت و 
نیروهلای امنیتلی افغانسلتان در حال 
حاضلر از حمایت و اعتماد بسلیاری از 

ملردم ایلن کشلور برخوردارنلد.
امنیتی  نهادهای  که  اند  گفته  آنان 
دقیق  برنامه ریزی  با  افغانستان 
آماده گی های همه جانبه برای پاسخ گویی 
دارد. را  طالبان  بهاری  عملیات  با 

هفتله  چنلد  از  کله  اسلت  گفتنلی 
بدین سلو ناامنی هلا در بخش هلای از 
کشلور و بویژه والیات شلمالی افزایش 
یافتله و در چنلد روز اخیلر چندیلن 

ولسلوالی سلقوط کلرده اسلت.

وزارت دفاع:

عملیات بهاری طالبان را پاسخ می دهیم

ُهشدار اعضای مجلس: 

کندز برای بار سوم سقوط خواهد کرد
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فیسلبوک  در  را  دوسلت  یلک  نوشلتۀ  وقتلی 
خوانلدم کله "آن قلدر آملدِن حکمتیلار را جدی 
گرفته انلد کله نزدیک اسلت طلرف دولت تعیین 
کنلد"، بله ایلن فکر شلدم کله چلرا از حکمتیار 
می نویسلیم و چلرا بایلد ننویسلیم. ملن وقتلی 
در ملورد حکمتیلار می نویسلم، می خواهلم بله 
دغدغه هلا و نگرانی هلاِی خلودم پاسلخی بیابلم. 
ملن فکلر می کنلم نوشلتن حتملاً آن چیزهایی 
نیسلت کله در وجلود انسلان از حاللِت بالقوه گی 
بله فعلیلت درمی آیلد، بلل بله نظلِر من نوشلتن 
بلدون  کله  اسلت  انسلان  از وجلود  بخلش  آن 
نوشلتن ظهلور نمی یابلد. در نوشلتن اسلت کله 
آن بخلش از وجلود کله حتلا انسلان از آن خبلر 
نلدارد، خود را نشلان می دهد. پس نوشلتن تنها 
بلرای دیگلری نیسلت، بلل می توانلد بلرای خوِد 
نویسلنده نیلز باشلد. هر انسلانی که می نویسلد، 
و خلودش  بلرای خلودش می نویسلد  آغلاز  در 
تجربلۀ  ایلن  اسلت.  خلود  مخاطلِب  نخسلتین 
شلخصی ام از سلال ها نوشتن اسلت. گاهی وقتی 
آغاز به نوشلتن می کنلم، حتا نمی دانلم در مورد 
چه و چگونه خواهم نوشلت؛ اما در وقِت نوشلتن 
اسلت کله موضلوع سلرریز می کنلد. تلا بسلیار 
وقت هلا پیلش در ایلن ملورد بله کسلی چیلزی 
نمی گفتلم و فکلر می کلردم که شلاید ملن تنها 
ملورد منحصلر بله فلردی هسلتم کله قبلل از 
نوشلتن نمی دانلد در ملورد چه چیلزی و چگونه 
خواهلد نوشلت؛ ولی وقتی کتابلی را در خصوص 
نویسلنده گی خلاق خوانلدم، دیدم که بسلیاری 
از نویسلنده  گاِن جهلان هنلگام نوشلتن چنیلن 
بلوده انلد. آن گاه بلود کله مسلالۀ نوشلتن بلرای 
خلود در ذهنلم کلیلک خلورد. آن وقلت دریافتم 
اگزیستانسلیال  دغدغلۀ  می توانلد  نوشلتن  کله 
باشلد؛ دغدغه یلی کله در دروِن خلود نیلز معنلا 
دارد. پس وقتلی از حکمتیار و تأثیرهای آمدنش 
بله کابلل می نویسلم، در آغلاز می خواهلم ببینم 
کله وجلودم بله آن چگونله اندیشلیده و تعاملل 
کرده اسلت؛ آن قسلمت هایی از من کله از آن ها 
خبلر نلدارم. برای همیلن می نویسلم و آن ها را با 

دیگلران نیلز در میلان می گلذارم. 
وقتلی بله سلخنان حکمتیلار گلوش می دهلم، 
می بینلم کله او بیشلترین بحثلی را کله در ایلن 
روزها داشلته، در ملورد دولت وحلدِت ملی بوده 
اسلت. مثلل این کله هیلچ مشلکلی بلرای حلل 
شلدن نمانلده و آقلای حکمتیلار بعلد از بیسلت 

سلال آملده کله ایلن مشلکل را حلل کنلد. چرا 
لبۀ تیلِز انتقادهای آقای حکمتیلار متوجۀ دولت 
وحلدت مللی اسلت؟ آیلا دوللت وحلدت مللی، 
عاملل اصللِی بحران هلای فعللِی کشلور اسلت و 
یلا این کله بلرای دادن آدرس اشلتباه، عده یلی 
کله هملواره دسلت در یلک کاسله داشلته اند، 
می خواهنلد بحران هلا را ناشلی از تشلکیل ایلن 
دوللت معرفلی کنند؟ و بلاز نفِع آقلای حکمتیار 
در ایلن میلان چیسلت کله او چنیلن بلا شلدت 
و حلدت آسلتین ها را بلرای ابطلال توافق ناملۀ 

سیاسلی بلاال زده اسلت؟ 
گملان می رود بحلث جدی تر از آن چیزی باشلد 
که شلاید در برخورد اول به نظر می رسلد. وقتی 
تعلدادی به صلورِت تعمدی و آگاهانه از گذشلته 
توافق ناملۀ سیاسلی  باشلند کله  تلاش کلرده 
به اصطلاح  متحلداِن  حلاال  و  کننلد  ابطلال  را 
تازه نفلس بلرای خلود یافته باشلند، بدون شلک 
ایلن بحث بله صلورِت تصادفی و آن گونله که در 
آرایه هلای ادبلی از آن بله ناِم تلوارد یاد می کنند، 
مطلرح نشلده اسلت. این ها واقعلاً باید بلا هم در 
ایلن رابطله از قبلل بله توافق رسلیده باشلند که 

حلاال یکدیگلر را حمایلت می کنند. 
آقلای حکمتیار نه دغدغۀ کشلور و ملردم را دارد 
و نله هلم می خواهلد که تحولی در جهلِت بهبود 
وضعیت انجام شلود. او بیشلتر از هملۀ این ها در 
پلی منافلِع خلود اسلت، حلاال گاه ممکن اسلت 
ایلن "منافلع خود" به معنلای منافع گلروه و قوم 

باشد.  
آقلای حکمتیلار از کجلا فهمیلده کله مشلکل 
فعلِی افغانسلتان ناشلی از تشلکیل دولت وحدت 
ملی اسلت؛ درحالی که اسلناد تاریخی خاِف آن 

را نشلان می دهلد؟
آقلای حکمتیار شلاید دو سلال پیلش را به دلیِل 
علدم حضور در قضایای سیاسلی کشلور چندان 
به یاد نداشلته باشلد کله اگر توافق نامۀ سیاسلی 
امضا نمی شلد، امروز افغانسلتان حتا در وضعیِت 
فعللی هلم نمی بلود. امضلای توافق ناملۀ وحدت 
مللی چله بلا آن موافلق باشلیم و چله مخاللف، 
چله آن را رویکلردی داخللی بلرای رفلع بحلران 
بدانیم و چه نسلخۀ خارجی، کشلور را از احتماِل 
سلقوط مرگبلار بله کاِم بی ثباتلی و ناامنِی کامل 
نجلات بخشلید. آیا می شلد کله در آن زملان به 

بدیللی مناسلبت تر و کارآتر اندیشلید؟ 
وقتلی یک طرِف قضیه بله زور تقلب و جعل کارِی 

آشلکار بخواهلد ُکِل 
را  سیاسلی  قلدرِت 
تصاحلب کنلد و در 
تملام  راسلتا  ایلن 
و  صحنه سلازی ها 
را  زمینه سلازی ها 
باشلد،  کلرده  نیلز 
چگونله می تلوان بله 
احتلرام  ملردم  رای 
آن  از  و  گذاشلت 

کلرد؟ پاسلداری 
دوللت  ایجلاد   
بلا  مللی  وحلدت 
مشلکاِت  هملۀ 
بله  پاسلخ  خلود 
بلوده  پرسلش های 
زملاِن  در  کله 
انتخابلات بله وجلود 
آمده بودنلد. اکثریِت 
زملان  آن  در  ملردم 
کله  می پرسلیدند 
شلد  چله  رای شلان 
و انتخابلات چلرا بله 
بی راهله رفته اسلت. 
آقلای  وقتلی  حلاال 
دوللت  حکمتیلار 
وحلدت مللی را نفی 
بلندگلوی  می کنلد، 
از  و  کی هاسلت 

می کنلد؟  دفلاع  کسلانی  چله  منافلع 
آقلای حکمتیار بلا آن همه حکمت)!( چرا ریشلۀ 
بحلران را در ایجلاد دوللت وحدت مللی می بیند 
و  سلازمان یافته  تزویرهلای  و  تقللب  در  وللی 

سیسلتماتیک نمی بینلد؟ 
از جانلب دیگلر، بحلث دوللت از آن بحث هایلی 
نیسلت کله هرکلس، در هرجلا و هلر وقلت کله 
اگلر  کنلد.  نظلر  ابلراز  آن  ملورد  در  خواسلت، 
چنیلن باشلد، آن گاه بایلد هلر هفتله در انتظلار 
دولتلی تازه باشلیم، چون به شلکلی کسلی پیدا 
می شلود کله آن را مشکل سلازد بدانلد. وقتلی 
چگونه گلی  ملورد  در  جهلادی  رهبلراِن  دیگلر 
دوللت سلخن نمی گوینلد، آقلای حکمتیلار هم 
کله تاهنوز عرِق پایش خشلک نشلده، در حدی 

نیسلت که بله چنیلن مسلایلی بپلردازد.

آقای حکمتیار
حکمتیار بلندگوِی چه کسانی شده است؟

سنِگ بزرگ را از روی 
دِل مردم بردارد

  دو روز قبلل، هلزاران نفلر از مردملاِن کابلل در اعتلراض به حضور 
گلبدیلن حکمتیلار دسلت به اعتلراِض مدنی زدند. آنلان عکس های 
برخلی از کسلانی را که توسلط توسلط فرماِن گلبدیلن حکمتیار یا 
راکت هلای او بله قتل رسلیده بودند نیز به دسلت داشلتند. در میاِن 
آن عکس هلا، تصاویلِر شلخصیت های معروفلی مثلِل قهلار عاصی و 

میرویلس جلیلل و چنلد تِن دیگر هم دیده شلده اسلت. 
اعتراض هلا در برابلِر آقلای حکمتیلار و در اطلراِف خانلۀ او در کابل، 
نشلان از آن دارد کله ملردم در برابلِر آن چله کله در گذشلته اتفلاق 
افتلاده، به شلدت حسلاس اند و آمده انلد کله صدای شلان علیله این  
شلعارِ بی پشلتوانه کله همله چیلز خلوب اسلت و "گذشلته را باید 

فراملوش کنیم"، بله اهتلزاز درآورند. 
در عیلن حلال، نهادهلای حاملِی حقلوق بشلر کله بله قضایلای 
افغانسلتان نلگاهِ جلدی داشلته اند، خواهلان پیگلرِد قانونلِی آقلای 
حکمتیلار شلده اند. املا حلاال مرجعلی کله باید بله ایلن انتظارها و 
اتهاملات پاسللخ بدهد، وجود نلدارد. دولتی که انتظلار می رود آقای 
حکمتیلار را ملورد پیگلرد و بازخواسلت قلرار دهد، خلود از حامیاِن 
اوسلت و او را به سلاِن یلک ملرِد قابلِل افتخلار وارد کابلل سلاخته 

ست. ا
 امریکایلی کله بایلد مسلایِل حقلوِق بشلری و جنگ سلاالر بلودِن 
حکمتیلار را ملد نظلر قلرار بدهلد، خلود از کشورهایی سلت کله او 
را ملورد نلوازش قلرار داده و همۀ مصارِف حکمتیلار و اطرافیانش را 
می پلردازد. خلود آقلای حکمتیلار هم در میللاِن صدها مرِد مسللِح 
آموزش دیلدۀ نظامی و صدها مرِد مسللِح غیرآموزش دیده و ملیشله 
در کابلل به سلر می بلرد. ملردم نمی تواننلد تحمل کننللد کله قاتِل 
هلزاران انسلاِن بی گنلاه و یکلی از اصلی تریلن عاملاِن ویرانی کابل، 
بیایلد و این گونله هلر روز در برابرشلان رژه بلرود و بله آن هلا فخلر 

بفروشلد.
 بله رغلِم این همله، ملردم نمی داننلد کله بلرای بله کیفر رسلاندِن 
حکمتیلار بایلد بله کلدام دادگسللتری مراجعله کنند و ایلن بغِض 
گلوگیلِر به جلا  مانلده از دوراِن جنگ هلای کابلل را فریلاد بزننلد. از 
ایلن رو ممکلن اسلت کله اعتراض هلا هلم در کابلل و هلم در دیگر 
والیت هلا در برابلِر حکمتیلار داملن فلراخ کنللد و اداملۀ چنیلن 

وضعیتلی، فضلا را بلرای حکمتیلار و دوللت تنلگ بسلازد.   
در ایلن شلکی نیسلت کله حکمتیلار تنهلا گناهلکار در جنگ های 
تحمیللی نیسلت، املا مسللماً اصلی تریلن عاملل و محلور در ایلن 
جنگ هلاِی مردم سلوز بلوده اسلت و بله همیلن پیمانله، مللزم بله 
پاسلخ دادن از عملکلردش هسلت و هیلچ کسلی نمی توانلد ایلن 
حقیقلت را انلکار کند. بنابراین، پیشلنهاد ما به آقلای حکمتیار این 
اسلت کله به جای نیلش و زبان نشلان دادن به حریفلاِن دیروزینش 
و بله آنانلی کله خواهلاِن حسلاب گرفتن از اوینلد، بیایلد در محضِر 
رسلانه ها و صادقانه از خطاهای گذشلته اش از مردم پوزش بخواهد. 
عذرخواهلی حکمتیلار از ملردم می تواند برای او و جامعلۀ منزجر از 
او بسلیار مفیلد تملام شلود و بله ایلن ترتیب، او هلم به سلاِن دیگر 
چهره هلای جهلادی سیاسلی این مجلال را پیدا کنللد کله در روند 

سیاسلِی افغانسلتان نقلِش مثبت ایفلا نماید.
 تلا زمانلی کله آقلای حکمتیلار خلود از ملردم پلوزش نخواهلد، 
نمی توانلد در کابلل بله عنلوان یلک سیاسلت مدار فعالیلت کنلد. 
ملردم از او و افلراِد مسللِح همراهلش، سلخت می هراسلند و ایلن 
هلراس را در قاللِب اعتلراض و راهپیمایلی بلروز می دهنلد. مسللماً 
حکمتیلار ترسلاننده ترین چهلرۀ تاریلِخ معاصِر کشلور اسلت. دولت 
از ایلن رهگلذر بایلد مراقلِب عملکردهای او باشلد و نباید بلارِ دیگر 
حکمتیلار فصلِل تازه یلی از وحشلت و مصیبلت را بر ملردم تحمیل 

کنلد.
ملردم افغانسلتان از آقلای حکمتیار و کارنامۀ رنگینلش، دِل پُرخون 
و روِح مجلروح دارنلد؛ املا اعتلراف بله کوتاهی هلا و اشلتباهات و 
پوزش خواهلِی شلخِص ایشلان از خطاهایلی که در گذشلته مرتکب 
شلده، می توانلد سلنِگ بزرگلی را از روی دِل ملردم بلردارد. اما این 
کار، بزرگلی و صداقتلی می طلبلد که حکمتیلار بایلد آن را در خود 

بپرورد! 

  احمللد عمران

 بحث دولت از 
آن بحث هایی 
نیست که هرکس، 
در هرجا و هر 
وقت که خواست، 
در مورد آن ابراز 
نظر کند. اگر 
چنین باشد، آن گاه 
باید هر هفته در 
انتظار دولتی تازه 
باشیم، چون به 
شکلی کسی پیدا 
می شود که آن را 
مشکل سازد بداند. 
وقتی دیگر رهبراِن 
جهادی در مورد 
چگونه گی دولت 
سخن نمی گویند، 
آقای حکمتیار هم 
که تاهنوز عرِق 
پایش خشک نشده، 
در حدی نیست که 
به چنین مسایلی 
بپردازد.

ACKU
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گفت وگو کننده: روح اهلل بهزاد

اشلاره: والیلت از غلور از جمع والیلات دور 
افتلادۀ افغانسلتان اسلت که همواره شلاهد 
ُرخ دادهلای ضلد حقلوق بشلری و حضلور 
گروه هلای تروریسلتی بلوده اسلت. یکلی 
حقلوق  ضلد  اعملال  افزایلش  عواملل  از 
جنایلت کار  چهره هلای  حضلور  و  بشلری 
در ایلن والیلت، حضلور و فعالیلت کم رنگ 
رسلانه ها گفتله شلده اسلت. بلرای این که 
از حلال و احلوال اجتماعلی و فعالیت هلای 
رسلانه یی در غلور آگاه شلویم، گفت وگوی 
بلا عبدالقدیلر غفلوری، مسلوول اتحادیلۀ 
ژورنالیسلتان ایلن والیت انجلام داده ایم که 

حاصلل آن را می خوانیلد.
*در نخسـت اگـر لطف کنیـد بگویید 
به چـه تعـداد رسـانه)چاپی، دیداری 
و شـنیداری( در والیـت غـور فعالیت 

دارند؟
از کنفرانلس بلن و روی کار آملدن  بعلد 
رسلانه یی  نخسلتین  جدیلد،  حکوملت 
کله در غلور آغلاز بله فعالیلت کرد، رسلانۀ 
شلنیداری یلا هملان رادیو بلود. ایلن رادیو 
»صلدای عدالت« نام داشلت. بله دنبال آن، 
تلویزیلون دولتِی »ملی« شلروع به فعالیت 
کلرد. رفته رفتله تلا بله حلال، والیلت غلور 
دارای چهلار رادیلوی خصوصلی و یکی هم 
رادیلو تلویزیلون دولتی می باشلد. هم چنان 
از شلانزده سلال گذشلته تلا بله حلال، 30 
رسلانۀ چاپلی در غلور آغلاز بله فعالیلت 
کلرده، اما متأسلفانه املروز ما هیچ نشلریۀ 

چاپلی فعلال در غلور نداریم.
*شـما بـه عنـوان مسـوول اتحادیۀ 
اوضـاع  غـور،  والیـت  ژورنالیسـتان 
رسـانه ها و برخـورد حکومـت محلی 
را  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  بـا  غـور 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 
بله  دسترسلی  اطاع رسلانی،  عرصلۀ 
اطاعلات و مصونیلت خبرنلگاران در غلور، 
چندان به سلامان نیسلت. در سلال گذشته 
شلماری از خبرنلگاران ملا بله دلیلل نشلر 
خبرهلای انتقلادی از دوللت، به دادسلتانی 
جللب شلدند و بلا یک عاللم سلرگردانی و 
سلپری شلدن مدت زملان زیلاد، در نهایت 
نتیجله بلر این شلد کله خبرنگار هیلچ کار 

خلاف قانلون انجلام نلداده اسلت.
در قسلمت دسترسلی بله اطاعلات نیلز 
خبرنلگاران  هسلتیم.  چالش هایلی  دچلار 
ملا از مقاملات محللی غلور شلکایت دارند. 
مسلووالن حکومتلی در غلور در پاسلخ بله 
درخواسلت اطاعات از سلوی خبرنگار، هر 
اطاعاتلی را محلرم قللم داد می کننلد و به 
دسلترس خبرنلگاران قلرار نمی دهنلد. بله 
عنوان نمونه: دادسلتانی غور حاضر نیسلت 
در پیونلد بله نتایلج بررسلی ایلن نهلاد در 
پیونلد بله سنگسلار شلدن بانویلی بله نلام 
»رخشلانه« کله چنلدی پیلش سنگسلار 

شلده بلود، بلرای ملا معلوملات بدهد.
در نمونۀ دیگر، ما خواسلتیم با ما سلعدیار 
کله متهلم به شلهید سلاختن بیلش از 30 
تلن از شلهروندان غور و سنگسلار رخشلانه 
بلود، در زندان صحبت کنیم، اما دادسلتانی 
و ریاسلت امنیلت مللی غلور، حلدود دوماه 
ملا را سلرگردان سلاخت و در نهایلت بلا 

بهانه هلای مختللف، به ملا اجلازۀ صحبت 
بلا او را نلداد. در نتیجله، ملا سلعدیار بلا 
رنجرهلای دولتلی و بدون این که کسلی در 
جریلان باشلد، به خانله اش برگردانده شلد!

بله  بی حرمتلی  خبرنلگاران،  تهدیلِد 
دولتلی،  نهادهلای  سلوی  از  خبرنلگاران 
از  بلرق و ملکان،  نبلود  ماللی،  مشلکات 
چالش هلای دیگلر ملا در غلور اسلت و ملا 
بارهلا فریاد زدیم، اما کسلی بله این صداها 
گلوش نلداد. می توانلم بله صراحلت بگویم 
کله اگلر این وضعیلت ادامه داشلته باشلد، 
غلور بلر می گلردد بله نقطلۀ صفلر و درِب 
همله رسلانه ها در این والیت بسلته خواهد 

! شد
بحلث رسلانه های چاپی که خیللی اهمیت 
دارد، در غلور بله صلورت کاملل متوقلف 
اسلت؛ یعنلی هیلچ رسلانۀ چاپلی در غلور 
فعالیلت نلدارد. حکومت نیز حاضر نیسلت 
بلا یلک مقلدار پلول انلدک حداقلل یلک 

نشلریۀ چاپلی را در غلور فعلال سلازد.
*بـا توجـه بـه آنچـه شـما گفتیـد، 
و  واکنـش  چـه  غـوری  خبرنـگاراِن 
اقدامـی در برابـر سانسـور از سـوی 
نشـان  خـود  از  دولتـی  نهادهـای 

داده انـد؟
ملا نشسلت ها و گفت وگوهای پی هلم برای 
حل این مشلکل برگلزار کردیم. مسلووالن 
اداره هلای دولتلی را در آن دعلوت کردیلم، 
مسلوول بخلش کمیسلیون حقوق بشلر را 
دعوت کردیلم، نماینلدۀ فرماندهی پولیس 
را دعلوت کردیلم و در رابطه بلا چالش ها با 
آنلان صحبلت و از آنان خواسلتار همکاری 

شدیم. 
شلکایت ها،  پلی  در  ایلن،  کنلار  در 
ادارۀ  از مرکلز بله  مکتوب هلای متعلددی 
محللی غلور مواصللت می کرد تا مشلکات 
ایلن والیلت حلل گلردد،  در  خبرنلگاران 
بلا  نیسلت  حاضلر  محللی  حکوملت  املا 
خبرنلگاران ملا همکاری کند. فقلط در حد 
شلعار در نشسلت های ما اعلام همکاری و 
هم آهنگلی می کننلد، املا در عملل اصلًا 
حاضلر نیسلتند ایلن کار را انجلام دهنلد.

زمانلی ملن بلرای بررسلی یلک حادثله به 
فرمانلده امنیتلۀ فعلی غلور تملاس گرفتم 
و خواهلان جزییلات و اطاعلات شلدم، اما 
بلا آنکله ملن بلا فرمانلده امنیلۀ غور آشلنا 
هسلتم و تُلن صدایلش برایم آشلنا اسلت، 
کله  گفلت  برایلم  پرسلش  ختلم  از  بعلد 
ملن یلاور فرمانلده امنیله هسلتم، نله خود 
فرمانلده! ایلن یعنی گریلز از قانلون و عدم 
هملکاری؛ یا هم سلخنگوی واللی می گوید 
کله ملن از فلان حادثله خبلر هسلتم، اما 
بله دلیلل این که از سلوی فرماندهلی امنیه 
نمی توانلم  اسلت،  نیاملده  مکتلوب  برایلم 
بله صورت رسلمی بلا شلما در ایلن زمینه 

بزنم. حلرف 
در سلویی دیگر، نوعلی از ناآگاهی در میان 
مسلووالن اداری غلور وجود دارد. بسلیاری 
نمی داننلد تلا کجلا صاحیلت دارنلد و تلا 
کجلا ندارنلد. آنلان قانلون و صاحیت هلا 
را از زبلان یلک دیگلر می شلنوند و فکلر 
می کننلد همیلن قانلون اسلت، املا اگر به 
راسلتی مسلووالن نهادهلای حکومتی غور 
بلا ملا بربنیلاد قانلون رفتلار و عملل کنند، 

مشلکلی وجلود نخواهلد داشلت، املا آنان 
قانلون را نمی داننلد، فکلر می کننلد اگر در 
زمینه یلی بله رسلانه ها اطاعلات بدهنلد، 
از  یلا  ایجلاد می شلود  برای شلان مشلکل 
بارهلا  وظیفله سلبک دوش می شلوند. ملا 
نشسلت های خبلری در ایلن زمینله برگزار 
کردیلم و اعتراض هلای مدنی انجلام دادیم، 
املا هیلچ  یلک نتیجه یلی در پلی نداشلت.

*شـما به پروندۀ رخشـانه و عزیزه گل 
اشـاره کردیـد، این دو پرونـده حقوق 
بشـری نیـز اسـت، حـاال نهادهـای 
حقـوق بشـری چقـدر در زمینۀ حل 
مشـکالت خبرنـگاران با شـما همکار 

و هم صـدا بـوده اند؟
وقتی با مشلکل روبه رو می شلدیم، اکثراً به 
بخش کمیسلیون حقوق بشلر غور مراجعه 
کمیسلیون،  ایلن  کنلار  در  می کردیلم. 
نهادهلای مدافلع دیگلر خبرنلگاران و زنان 
در غلور وجلود دارد که همواره در جلسلات 
ملا دعلوت شلده اند و مشلکل بلا آنلان در 

جریان گذاشلته شلده اسلت. 
همزملان باایلن، خلود این نهادها جلسلات 
و نشسلت هایی را بلرای بررسلی مشلکات 
و راه حل هلا بلرای خبرنلگاران غلور برگلزار 
کردنلد و نتیجلۀ آن نشسلت ها را بلا ادارۀ 
محللی غلور در میان گذاشلتند، املا بازهم 
برایند آن، شلعارهای پوشالی و فریب کارانه 

بلوده اسلت و بس!
عمده ترین چالشلی که سلبب می شلود هم 
خبرنلگاران و هلم نهادهلای حقوق بشلری 
بلودن  قوملی  روبله رو شلوند،  بلا مشلکل 
اداره هلای دولتلِی غلور اسلت. خبرنلگاران 
غلور بیشلتر از ناحیلۀ پیوند داشلتن شلان 
بله یک قلوم متضلرر می شلوند. می خواهم 
مثلال بزنلم: وقتلی در پیونلد بله رییلس 
یلا  و  می شلود  صحبلت  غلور  معلارف 
کم کاری هلا و ضعف هلای او نیاز بله آفتابی 
قلوم خلاص  یلک  از  ایشلان  دارد،  شلدن 
انلد، بنلاً خبرنلگار از سلوی بسلته گان و یا 
نزدیلکان رییلس معارف تهدیلد و توهین و 
زیر فشلار قلرار می گیلرد! بحث شلهرداری 
و سلایر نهادهلای دولتی غلور هم به همین 

اند. قیلاس 
قابلل یادآوری سلت کله در بحلث حقلوق 
بشلر نیلز مشلکاتی وجلود دارد. بله گونۀ 
بلاالی پرونلدۀ کار می کلردم  مثلال، ملن 
کله یک جلوان از سلویی مرزبانان ایلران با 
تفنلگ شلکاری زخملی شلده و در چاهی 
انداختله شلده، اما نجلات یافته بلود، وقتی 
می خواسلتم در ایلن زمینله بلا نماینده گی 
در  افغانسلتان  بشلر  حقلوق  کمیسلیون 
غلور صحبلت کنلم تلا دیلدگاه آنلان را در 
زمینلۀ این کله بله ایلن پرونلده بله لحلاظ 
قانلون  و  بین الملللی  کنوانسلیون های 
مهاجلرت چگونله رسلیده گی بایلد شلود 
و آنلان بایلد چله کاری انجلام دهنلد؟ املا 
مسلووالن ایلن نهلاد حاضلر بله هملکاری 
و صحبلت در ایلن زمینله بلا ملن نشلدند. 
بنلاً شلما خلود قیلاس کنیلد، کمیسلیون 
حقلوق بشلر بله عنلوان یکلی از نهادهلای 
مدافلع حقلوق »انسلان« بله دور از هرگونه 
تعلقلی، حاضر نیسلت به خاطلر دادخواهی 
یلک جلوان مهاجر افغانسلتانی با رسلانه ها 
گفت وگلو کنلد و اطاعات و همکاری شلان 

را از ملا دریلغ می کننلد. 
فرمانلده  صاحب منصبلان  پیلش،  ملاه  دو 
متلری  بیسلت  فاصللۀ  در  غلور  امنیلۀ 
فرماندهلی امنیلۀ والیلت و در داخلل یلک 
ورزشلگاه کارمنلد یلک رسلانه را لت وکوب 
کردنلد. ایلن هم نمونلۀ دیگر خشلونت در 
برابلر خبرنلگاران در غور اسلت کله به این 
ملورد هم هیچ رسلیده گی صلورت نگرفته 

ست. ا
*شـما بـه عنـوان مسـوول اتحادلـۀ 
تاحـال  غـور،  والیـت  ژورنالیسـتان 
آمـاری داریـد کـه بـه چـه تعـداد 
خبرنـگار، از سـوی کـی و بـه چـه 
دلیلـی مـورد تهدید قـرار گرفته اند؟

ملا تملام ایلن واقعلات را نلزد خلود ثبلت 
نلدارم.  ذهلن  حضلور  فعلًا  املا  داریلم، 
گذشلتۀ  سلال  در  کله  بگویلم  می توانلم 
شلکایِت  ملورد   15 از  بیلش  میلادی، 
خبرنلگاران را ملا دریافلت کردیلم. در ایلن 
میلان، 10 پرونلدۀ حلادِ تهدیلد خبرنگاران 
و  لت وکلوب  ماننلد  داشلتیم،  غلور  در  را 
سلوی  از  ملرگ  بله  خبرنلگاران  تهدیلد 
افلراد مسللح غیلر مسلوول، افراد ناشلناس 
از  شلماری  محللی.  حکوملت  مقاملات  و 
مقاملات حکومتلی را نیلز شلاهد بوده ایلم 
و  می دهنلد  دشلنام  را  خبرنلگاران  کله 
متهلم می کننلد کله خبرنگاران، جاسلوس 
پلی  در  و  غلور  والیلت  بدنام کننلدۀ  و 
ماجراجویلی هسلتند. اگلر از آغلاز بله کار 
اتحادیلۀ ژورنالیسلتان ایلن پرونده هلا را به 
بررسلی بگیریلم، می تلوان گفلت کله بله 

می رسلد. پرونلده  ده هلا 
ملا همیشله در مقابلل ایلن اتهاملات صلدا 
بله  بلنلده کرده ایلم کله حاضلر هسلتیم 
محاکمله برویلم. اگلر ادعای تلان درسلت 
اسلت، برویلد ملا را بله نهادهلای عدللی و 
قضایلی معرفلی کنیلد تلا راسلت و دروغ 
برملا شلود، املا کسلی حاضلر به ایلن کار 

نیسلت. 
محیلط غلور در عیلن حال به حدی بسلته 
و سلنتی اسلت کله وقتلی یلک بانلو برای 
ابلراز نظلر در پیونلد به یک مسلأله به یکی 
از رادیوهلا تملاس می گیلرد، هلم خبرنگار 
و هلم رسلانه، هلردو متهم بله فعالیت های 
غیلر شلرعی می شلوند؛ حتا شلماری از ما 
صاحبان به رسلانه تماس می گیرنلد و ابراز 
مخالفلت بلا حلرف زدن یلک بانلو در رایلو 

می کنلد.
از سلویی هلم، خبرنلگاران نیاز دارنلد تا به 
ولسلوالی های غلور سلفر کننلد و از اوضلاع 
و احلوال ولسلوالی ها گلزارش بدهنلد، املا 
هم آهنگلی  زمینلۀ  در  محللی  حکوملت 
بلا خبرنلگاران هیلچ هملکاری نمی کنلد. 
گاهلی هلم تبعیلض قایلل می شلوند. بلا 
یلک رسلانه هملکاری هسلتند، املا با یک 
یلا چند رسلانۀ دیگلر هملکاری نمی کنند. 

هم چنلان خبرنلگاران غور مصونیلت جانی 
در خطلوط نبلرد ندارند. بارهلا با فرماندهی 
امنیله در زمینلۀ رفتلن بله خطلوط نبلرد 
گفت وگلو کردیلم، املا آنان حاضر نیسلتند 
در ایلن زمینله مصونیت جانلی خبرنگاران 

ملا را تضمیلن کنند.
سـخنان تان  از  قسـمتی  در  *شـما 
بـه  مرکـزی  حکومـت  کـه  گفتیـد 
حکومت محلی غور مکتوب فرسـتاده 
در  رسـانه های  و  خبرنـگاران  بـا  تـا 
ایـن والیـت هـم کاری صـورت گیرد، 
چـرا ایـن مکتوب هـا اثر نگذاشـت و 

کارایـی پیـدا نکـرد؟
ملورد قابلل بحلث و نگرانلی ما هلم همین 
اسلت. هر دسلتوری که مبنی بلر مصونیت 
و هملکاری بلا رسلانه ها از مرکلز بله غلور 
مسلووالن  نمی شلود.  عمللی  می رسلد، 
محللی غلور هملواره کار املروز را بله فلردا 
و فلردا را بله پلس فلردا موکلول می کننلد 

و تملام.
*بالخـره دلیـل را در چـه می بینید، 
چرا حکومـت محلی غور از رسـانه ها 
بـا  نیسـتند  حاضـر  و  دارد  هـراس 
همـکاری  خبرنـگاران  و  رسـانه ها 

؟ کنند
دلیلل اصللی، ضعلِف کاری و ناکارآملدی 
ایلن نهادهلا و کوتاهی مسلووالن آن، یگانه 
دلیلِل هلراس از رسلانه و علدم هملکاری 
بلا خبرنلگاران اسلت. آنلان در بسلیاری از 
ملوارد دسلت آورد و دسلتاویزی ندارند تا به 
ملردم نشلان دهند کله گویا ما مسلوولیت 
داشلتیم چنیلن کاری را انجلام دهیلم و ما 
انجلام دادیلم. وقتلی در مقابلل رسلانه قرار 
می گیرنلد، حیلران می شلوند کله از چله 
سلخن بگوینلد. آنلان کله کاری نکرده انلد، 
بله همیلن دلیلل کوشلش می کننلد دهن 
کسلانی را کله ناکارایی و خیانت های شلان 

را افشلا می کنلد، ببندنلد.
گذشلته،  سلال  ده  طلول  در  همزملان، 
اکثلر کسلانی کله در غلور در برابلر دوللت 
می جنگنلد، کسلانی هسلتند کله حداقلل 
دوبلاره  بعلداً  و  شلده اند  زندانلی  یک بلار 
توسلط دوللت رهلا شلده اند کله در رهایی 
آنان، از وکیل در پارلمان گرفته تا سلناتور، 
واللی، قومندان و... دسلت داشلته اند. قاری 
رحملت اهلل به عنلوان فردی که مسلوولیت 
کشلتار 14 تلن در ملاه رمضلان را به دوش 
گرفت، کسلی بود کله یک بار زندانی شلده 
بلود، املا دوللت او را دوبلاره رها کلرد. این 
نلوع پرونده هلا در غلور بسلیار اسلت کله 
اجازۀ بررسلی آن به کسلی داده نمی شلود. 
شلما بلاور کنیلد، پرونده هایلی وجلود دارد 
کله مو در بدن ایسلتاد می شلود، اما پنهان 

می شلود. نگه داشلته 
ممنون از این که فرصت گذاشتید.

از شما هم ممنون که صدای ما را بلند می کنید.

غور به نقطۀ صفر می رود
مسووالن اتحادیۀ ژورنالیستان غور:

کارمندان ادرات غور از قانون آگاهی ندارند
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    روِش ابطالگرايي پوپر فردگرايانه اسـت و 
لگرايانه قـرار دارد. به زعم 

ُ
در مقابـِل روش ک

لگرايانـه امـکاِن آزمـون 
ُ
ايشـان، نظريـات ک

را ندارنـد و در صـورِت نادرسـت بـودن از 
ابطالپذيـري سـر بـاز ميزننـد، بـه هميـن 
جهـت اسـت کـه شـبهعلمي انـد و تمايـِل 
جـدي بـه اقتدارطلبـي و سـلطة مفهومـي 
کيد ميکنـد کـه آرمانگرايي  دارنـد. پوپـر تأ
مبهـم و توتاليتاريسـم، دو روي يـک سـکه 
انـد. همچنان علـِم "نقدپذير" ماننـِد "جامعة 
بـاز" اسـت و علـِم "نقدناپذير" نيـز مصداقی 

از "جامعـة بسـته" میباشـد.
   دفاع پوپر از "مدارا" در اثِر معروفش 

"جامعة باز و دشمنانش" بازتابی از نظريات 
فلسفی او دربارة علم و معرفت دارد. ايشان 

از اين نظريات نتيجه میگيرد که ماهيِت 
علم و معرفت مستلزم برقراری "جامعۀ 
باز" است که ابراز نظرهای گوناگون را 

مجاز میداند و برمیتابد، امکاِن نقد و 
تضارِب دايم انديشه را ها فراهم میسازد. 

گفتمانهای گوناگون را تشويق میکند و 
ميدان میدهد.

    پوپـر بـرای رسـيدن بـه "جامعـۀ بـاز"  از 
"آزادی بيـان" و "مـدارا" جانـبداری میکند 
و آمـوزۀ معطـوف بـه يقينهـای جزمـی و 
توهمـاِت آرمانگرايانـه بـه منظـور برقـراری 
مدينـۀ فاضله را موجب بسـته مانـدِن جوامع 
و گسـترِش  ناشـکيبايی میدانـد. ايشـان 
کوشـشهايی بـرای ايجاد اتوپيـا را تالش در 
جهـِت جامعـۀ ايسـتا و بسـتهيی میپنـدارد 
کـه مسـتلزم زور و خشـونت و سـرکوب ِتوأم 
بـا باورهـای عملمحـوِر معطوِف بـه ترکيِب 

"گفتمان" و "سـلطه" اسـت.
    مسـاعی جـان راولـز 1نيز در مـورِد "مدارا" 
تحسـينبرانگيز اسـت. او بـا ارايـۀ پايـۀ 
نظـری بـرای "تفسـيِر جديـدی از قـرارداد 
اجتماعـی بـا محـور قـرار دادِن عدالـت") 
 ( Rawls, 1991: 11بحـِث تعـادل ميـان 
"آزدای" و "برابـری" را چهـرۀ تـازه بخشـيده 
اسـت. او بـا طـرح "پـس پـردۀ بیخبـری2" 
و "مقيـدات مفهـوم حـق" اش هرگونـه 
تبعيـض و پيـشداوری را مـردود میشـمارد 
و از "ضمانـِت صدمـه نـزدن بـه همديگـر 
)همپتـن،  و صدمـه نديـدن از همديگـر" 
233 :1380) در قالـِب "عدالـت بـه مثابـۀ 
انصـاف" سـخن بـه ميـان مـیآورد.ايشـان 

کيـد میکنـد: تأ
بايـد ايـن علـم بـر ايـن احتمـاالت 

را کـه انسـانها را در تضـاد قـرار 
میدهـد و بـه آنـان اجـازه میدهـد 
کـه تحـت هدايـِت تعصبـات و 
پيشداوریهایشـان باشـند بـه 
کنـاری گذاشـت. بـه ايـن ترتيـب به 
شـيوۀ طبيعـی به پـس پـردۀ بیخبری 

 ( Rawls, Ibid: 19 ).میرسـيم
   قرائـت راولـزی از عدالـت، معطـوف 
بـه منطقـی کـردِن مناسـباِت انسـانی اسـت 
کـه از يکطـرف تعـادل ميـاِن "عقـل" و 
"اختيـار" و "انصـاف" را تبييـن میکنـد و 
از جانـِب ديگـر، بـر هرگونـه تعصـب و 
پيـشداوری تنقيحناشـده چليپـا میکشـد 
و همـۀ شـهرونداِن يـک جامعـه را مسـتحق 
بهرهبـرداری از مواهـِب آزادی و برابـری 
میدانـد، تـا در پرتـو"صلح" و "مدارا" بهسـر 
برنـد و واجـد "احتـرام" باشـند. بـه هميـن 

جهـت گفتـه اسـت:

درک و فهـم از عدالـت بـه شـکِل 
مسـتقيمتری هـم بـه عنـواِن درک 
و فهمـی کـه بهدرسـتی احتـرام 
هـر شـخص را در جامعـه حفـظ 
میکنـد، بـه دفـاع  برمیخيـزد و هم 
اجـازه نمیدهـد کـه بـدون دليـل، 
منابـع عمدهيـی ماننـد ثـروت، 
آزادی و فرصـت بهخاطـر ديگـران 
فـدا شـود؛ بـرای اينکـه هيچکـس 
اسـتحقاق توانايـی طبيعی بيشـترين 
يـا شايسـتهگی شـروع از جايـگاه 
مطلوبتـر در جامعـه را نـدارد 

(Ibid:102 ).

   "مـدارا" را در دوراِن معاصـر، 
صاحبنظـران چـه بـه لحـاظ اخالقـی 
و چـه از جهـِت فرهنگـی و نيـز از بابـِت 
تحـوالت اجتماعـی -سياسـی نـه تنهـا 
ضـروری کـه حياتـی تلقـی میکننـد. آنها 
مزيـِت اخالقـی "مـدارا" را تحسـينبرانگيز 
میخواننـد و نيـز جنبههـای حقوقـی آن 
را ارج میگذارنـد، بـه جهـت اينکـه 
احتـرام بـه آزادی بيـان و وجدان را بـه مثابۀ 
حـِق سلبناشـدنی انسـان میشناسـند 
و پاسـداری از فرهنـِگ تسـاهل را بـر 
سـنتهای انحصـار و تعصـب مرجـح 
میشـمارند و از ايـن طريق، فضـای صلح 
و احتـرام، عدالتمحـوری و حقوقمداری 
معطـوف بـه انعطافهـای کثرتگرايانـه را 

گسـترش میدهنـد.

     مـدارا امـروزه از پايههـای مهـِم "فلسـفۀ 
ميانفرهنگـی" بـه شـمار مـیرود و جـزو 
ارزشهـای حقـوق بشـری و عالمـت 
فرزانهگی  و از پيششـرطهای صلح و رشـد 
اقتصـادی و اجتماعـی ِملتهـا بـه شـمار 
مـیرود. همچنـان در اسـناد بينالمللـی 
نيـز حايـز اهميـت تلقـی میشـود. بهتريـن 
مصـداِق ايـن ادعـا "اعالميـۀ جهانـی اصول 
مـدارا" میباشـد کـه در بيستوهشـتمين 
مجمـع عمومـی ملـل متحـد(1995)  
توسـط کشـورهای عضـو يونسـکو بـه 

تصويـب رسـيده اسـت.

      اعالمیۀ جهانی اصول مدارا
      مـا مصمـم بـه انجـاِم همـۀ راهکارهـای 
قطعـی الزم بـرای ترويـج مـدارا در 
زيـرا مـدارا تنهـا  جامعه هایمـان هسـتيم؛
يـك اصـِل مـورِد احتـرام نيسـت، بلکـه 
ضرورتـی بـرای صلـح و رشـِد اقتصـادی و 
اجتماعـِی همـۀ مردمـان به شـمار مـیرود. 

مـا اعـالم می داريـم کـه:
 مادۀ 1: مفهوم مدارا

11ـ مـدارا همانـا احتـرام، پذيرفتـن و ارج 
گـزاردن بـه تنـوع غنـی فرهنگ هـای 
جهـاِن ما، و شـيوه های ابـراز و راه های 
گوناگون ِانسـان بودِن ماسـت.رشِد آن 
گاهـی، صراحـت، ارتبـاط، آزادی  بـا آ
بيـان، وجدان و عقيده انجام می شـود.
مـدارا هماهنگـی در اختـالف اسـت.
ايـن فقـط نـه يـک وظيفـۀ اخالقـی، 
بلکـه همچنيـن نيـاِز سياسـی و قانونی 
مـدارا آن ويژهگـی اسـت  اسـت.
کـه صلـح را ممکـن می سـازد و بـه 
جايگزينـی فرهنـِگ صلـح بـه جـای 

فرهنـِگ جنـگ کمـک می نمايـد.
12ـ مـدارا بـا کوتـاه آمـدن، تمکيـن يـا 
مـدارا  چشم پوشـی همتـراز نيسـت.
بيـش از هـر چيـز ذهنيتیسـت فعـال 
کـه بـر پايـۀ پذيـرِش حقـوِق بشـِر 
جهانـی و آزادی های اساسـی ديگران 
اسـتوار اسـت.مـدارا بـه هيـچ  وجـه 
نمی بايسـت در جهـِت محـدود 
کـردِن ايـن ارزش هـای بنياديـن مورِد 
سوءاسـتفاده قـرار گيـرد.مـدارا بايـد 
توسـِط افـراد، گروه هـا و دولت هـا 

عملـی گـردد.
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انقالب برگشت ناپذیر؟
حواللی  خورشلیدی،   1357 ثلور   7
سلاعت هفلت صبلح بلود کله غلرش 
جت هلای جنگلی، فضلای شلهر کابل 

را پُلر سلاخت.
ملن هفلده سلال داشلتم و در مقابلل 
حویللی، مصلروف ساخت وسلاز بلودم. 
سلنگ ها را سلر بله سلر می کلردم که 
در آن سلوی شلهر، خشلت های بنایی 

در حلاِل فروریلزی بود.
هملۀ  جت هلا،  وحشلتناِک  صلدای 
و  پریشلان  را  کابلل  شلهر  سلاکنیِن 
حیلران سلاخته بلود، همله به سلوی 
بی ماجلرا می دیدنلد؛ کسلی  آسلمان 
بلاور نمی کلرد که جنگلی در ارگ رخ 
داده باشلد، هیچ کلس بلاور نداشلت!

قاضی صاحلب  کله  شلدم  متوجله 
محمدعظیم )که بعدها خسلرم شلد(، 
در مقابلل خانلۀ خود ایسلتاده و نگران 
وضلع اسلت. پرسلیدم: "قاضی صاحب 
داد:  پاسلخ  اسلت؟"،  خیلرت 
"نمی دانلم، خلدا خیلره پیلش کنله. 
هرگلپ اسلت، در مرکز شلهر اسلت!" 
زیلاد نلاآرام بودم، می خواسلتم بلا پاِی 
 پیلاده جانلِب ماجلرا حرکت کنلم، اما 
شلد،  آرام  کملی  وضلع  نکلردم.  دل 
سلاعِت 2 بعلد از چاشلت بله سلمِت 
شلهر حرکلت کلردم و خواسلتم خود 
را بله قللِب پایتخلت برسلانم. در راه 
از هرکلس پرسلیدم  کله چله اتفاقلی 
چله  نمی دانسلت  هیچ کلس  افتلاده، 
شلده اسلت و این ماجلرا از کجلا آغاز 
گردیلده و کلی بلا کی در حلاِل جنگ 

ست. ا
تعلدادی از رفتلن به شلهر خلودداری 
خون گلرم  جوانلاِن  املا  می کردنلد، 
مشلتاق دیلدِن ایلن رویلداد بودنلد. 

ملن هلم بله شلهر رسلیدم، سلاعت 
حواللی 2 بعلد از چاشلت بلود و روزی 
گلرم. از جانب فروشلگاه طرِف سلرِک 
ارگ کله آن زملان بله روی ملردم بلاز 
شلنیده  انفجلار  صلدای  رفتلم.  بلود، 
نمی شلد، املا افلراد نظامی در سلرِک 
ارگ تلا لیسلۀ امانلی و مقابلل وزارِت 

دفلاع معللوم می شلدند. 
هملراه بلا تعلدادی از تماشلاگراِن این 
رسلیدم،  ارگ  اول  دروازۀ  تلا  حادثله 
کسلی مانِع ما نشلد. از آن جا گذشلته، 
ورودِی  عموملِی  درب  نزدیلک  بله 
ارگ رسلیدم، تعلداد بیشلتری آن جلا 
ارگ  دروازۀ  مقابلل  داشلتند.  حضلور 
ریاسلت جمهلوری، تانک سلوخته یی 
را دیلدم کله چنلد نفلر در داخلِل آن 
آتلش گرفتله و زنلده سلوخته بودنلد. 
روغلن وجلوِد آن آدم هلا سلرِک قیلر 
را چلرب سلاخته بلود، تانلک هنلوز 
هلم می سلوخت و نظامیلان نیلز وارد 

می شلدند. ارگ  محوطلۀ 
قسلمت بلاالی دروازۀ ارگ، در اثر فیر 
راکلت ِ تانک هلا آسلیب دیلده و ویران 
شلده بلود، همله حیلرت زده تماشلا 
می کردیلم و نمی دانسلتیم کله ایلن 
کلدام قلدرت اسلت کله خانلداِن نادر 
را کله سلال ها در قلدرِت مطللق قرار 

داشلتند، سلرنگون کرده اسلت. 
ملردم تبصره های مختللف می کردند، 
هرکلس هرچیز می گفلت،  اما از اصِل 

حادثه هیچ کس آگاهی نداشلت.
آن زمان در کابل و مجموع افغانستان، 
ای ام  رادیویلی  دسلتگاه  یلک  تنهلا 

بلود، و از نشلراِت اف ام خبلری نبلود. 
نشلراِت  افغانسلتان  رادیلو  همچنلان 

محلدود و شلبانه داشلت. 
آن روز در شلهر، تعلداد کملی موتر در 
رفت وآملد بودنلد. تعلدادی از مردم به 
وسلیلۀ دوچرخه )بایسیکل( و گادی و 
حتلا بلا پای پیلاده، بلرای دیلدن ارگ 
و محلل درگیلری، خلود را بله شلهر 

رسلانده بودند. 
بله هر صلورت، حواللی سلاعِت 3 بعد 
از چاشلت، پلس از توقلِف نیم سلاعته 
در ایلن سلاحه، دوبلاره بله خیرخانله 

رسیدم.
در منطقلۀ خشلت اختیلف خیرخانه، 
مقابلل هلر دکان چنلد نفر ایسلتاده و 
رادیلو می شلنیدند. من هلم به محض 
را  رادیلو  رسلیدم،  خانله  بله  این کله 
گرفتله و بله بلاِم خانله بلاال شلدم، تلا 
هلم بشلنوم و هم ببینم کله در بیرون 

چله می گلذرد. 
ملوج رادیلو را بلاال و پاییلن کلردم و 
صدایلی باریک و زنانه ماننلد را از رادیو 
افغانسلتان شلنیدم کله به زباِن پشلتو 
اعامیلۀ شلورای انقابلی را می خواند. 
بعدهلا دانسلتیم که صاحلِب این صدا، 
افسلری خلقلی بله نلاِم محملد اسللم 

وطنجلار بوده اسلت.
صدا، صلدای گوینلده گاِن رادیلو نبود. 
اعامیه هلا چندیلن بار نشلر گردیدند 
نشلراِت  رادیلو  معملول،  برخلاف  و 

داشلت. چندین سلاعته 
شلب شلد، ملا بله  پلای رادیلو رفتیم. 
گوینده گاِن رادیو افغانسلتان شعارها و 
اطاعیه هلا را می خواندنلد: »بله عملر 
خانلداِن سلفاک و غلدارِ نلادر پایلان 
داده شلد«؛ »نظلام مردملی، خلقلی و 
انقابلی، بلر تملام اوضلاِع افغانسلتان 

اسلت«.  حاکم 
و  شلعارها  نشلر  روز،  جریلان  در 
رادیلو  داشلت.  جریلان  اعامیه هلا 
آهنگ هلای  و  انقابلی  ترانه هلای 

می کلرد.  نشلر  را  حماسلی 
تبریکلی  پیام هلای  روز،  آن  فلردای 
از  نظاملی  و جزوتام هلای  قطعلات  از 
سراسلِر افغانسلتان نشلر گردیلد کله 
هریلک اطاعلِت خلود را از رژیم جدید 

می داشلتند. اعلان 
دوللت جدیلِد انقابی بله زودی کابینۀ 
خلود را اعلان کلرد. تملام چهره های 
ایلن دولت، تازه و ناآشلنا بودند. اما در 
سلال 1367 نظلاِم جدیلد چهره هایی 
را ماننلد عبدالحمیلد محتلاط کله از 
شلامل  بلود،  داوود  حکوملت  وزرای 
کابینله سلاخت و بله  حیلث معلاون 

رییس جمهلور معرفلی کلرد. 
»جمهلوری  را  خلود  جدیلد،  رژیلم 
و  افغانسلتان«  خللق  دموکراتیلک 
کودتلای خلود را انقلاِب به اصطلاح 

نامیلد.  ثلور  شلکوهمنِد 
اما ایلن انقابیون شلکوه مند، با اعمال 
و حرکاِت ناسلنجیده و ناسلختۀ خود، 
پیامدهلای  افغانسلتان  ملردم  بلرای 
بسلیار زشلت و برگشلت ناپذیری به بار 
آوردنلد کله از آن زملان تلا کنلون در 
سلایه های درخلت زقلوِم آن زنده گلی 

می کنیلم.
کلرد،  برگشلت  این جلا  هرچیلز 
شکسلت خلورد و محللو گشلت، املا 
آن خاطره هلای  از  ملا  رواِن  و  ذهلن 
تللخ و نکبت بلار، هرگلز عبلور نکلرد. 

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش ششم  

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش نهم   سید حسین اشراق    
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کوتاه نگاهی به العروۀ الوثقی 
بایلد دانسلت کله »العلروۀ الوثقی« تنهلا نام 
جریده یلی نیسلت، بلل انجمنلی اسلت کله 
توسلط سلید بنیان گلذاری شلده و در واقع، 
زبلان حال و ترجملان آن انجمن یا جمعیت 
اسلت. طوری که در نخستین شلمارۀ العروۀ 

الوثقلی آمده اسلت:
»فجایلع اخیلری کله در مهم تریلن مناطلق 
مشلرق روی داده اسلت، با ایجلاد روابط تازه 
و به واسلطۀ قاسلم مشلترکی از عقیلده کله 
سلرحداِت دور از یکدیگلر را بلا هم پیوسلت 
سلاخته اسلت، افلکار دانشلمندان را بیدار و 
انتظلار آنلان را متوجله عاقبلت کارشلان بلا 
بررسلی علللی کله آنلان را بله ایلن مرحلله 
رسلانیده، سلاخته اسلت؛ بنلاًء در مفکلورۀ 
همبسلتگی  حلق،  مطالبلۀ  در  و  نزدیلک 
پیلدا کلرده اسلت و بلرای چاره جویلی آن و 
عللل ضعلف توجله کردنلد. بله امیلد این که 
چیلزی از قلدرت از دسلت رفته را بلاز یابند 
نیلز زمینلۀ مناسلبی را بلرای  و رویدادهلا 
آنلان، فراهلم نمایلد تلا جهت حمایلت دین 

و حیثیلِت خلود بکوشلند. 
 در حلال حاضلر ایلن فرصت غنیمتی اسلت 
که به آن دسلت یازیدنلد و خیال نمی کنند، 
ایلن فرصلت از دسلت بلرود و باز اگلر ضایع 
هم شلد، در خزانلۀ غیب هماننلد آن، وجود 

دارد و عاقبلت کارها به دسلت خداسلت«.
اگر هژده شلماره العروۀ الوثقی یا کلکسلیون 
کاملل آن را در چنلد جملله خاصله کنیم، 
سلید جمال الدیلن افغانی و شلاگرش شلیخ 
از  را کسلانی می یابیلم کله  محملد عبلده 
فلراز منبلر العروۀ الوثقلی، بله همۀ انسلان ها 
و  مصیبت هلا  شلرقیان،  بله  به خصلوص 
شلرح  را  انگریلزی  اسلتعمار  پیامدهلای 
می دهنلد و بلر نمونه های آن در افغانسلتان، 
مصلر، سلودان و هنلد انگشلت می گذارنلد. 
جهلان اسلام را بله اتحلاد فلرا می خواننلد 
و کسلانی را کله بله ملزدوری اسلتعمار تلن 
داده انلد، بله خواننده گان معرفلی می دارند .1

تحلیل هلای  بلر  افلزون  الوثقلی،  العلروۀ 
سیاسلی از اوضلاع شلرق و حتلا کشلورهای 
اروپایلی، به اخبار جهان هم دل چسلپی دارد 
و از آن چله در قاهره، آسلتانه، الهلور، دهلی 
و خارطلوم و حتلا ایرلند به وقلوع می پیوندد، 

بله خواننلده گان آگاهلی می بخشلد.
اکثلر مقلاالِت العلرورۀ الوثقی، تیمنلاً با آیِت 
مبارکلی آغلاز شلده اند کله در حقیقلت آن 
آیلت مبارکله، خاصلۀ مقالله اسلت تحلت 
عنلوان »مللت و سللطۀ حاکم مسلتبد«. در 
پایلان آن، ایلن آیلِت مبارکه آمده اسلت که 
"وملا ظلمهلم اهلل ولکلن انفسلهم یظلملون". 
و یلا عنلوان دیگلِر آن چنیلن اسلت: »امیلد 
آیلت  ایلن  آن  پایلان  در  مجلد«،  طللب  و 
آملده اسلت "وملن یقنط ملن رحملۀ ربه اال 

الضالون".
الوثقلی"  "العلروۀ  کله  اسلت  تذکلر  قابلل 
در  و  می گردیلد  توزیلع  رایلگان  به صلورت 
خبلری کله در آن بله چلاپ رسلیده، چنین 

آملده اسلت:
»... ملا در اولین شلماره یی که صلدور یافت، 
تصریلح نمودیلم کله کارکنلان آن مردمی از 
اهلل غیلرت از مشلرق زمین اند کله بلا رعایۀ 
علدل و سللوک و هماهنلگ بلا حکملت و 
تدبیلر، بله املوری متوجله گشلته اند کله به 
نفع کشلورها و ملت های شلان اسلت وکسی 
کله گملان بلرده اسلت توزیلع مجانلی آن 
تقاضلا می کند کله این جریده باید منسلوب 
بله یلک دوللت از دول و یلا یلک شلخص 
آزمنلد بله پادشلاهی و املارت باشلد، ایلن 
پنلدار وی، تنهلا بله خاطر یأسلی اسلت که 
در دِل وی تسللط یافتله و نامیلدی از همت 
بلنلد پاره یی از مسللمانان اسلت که به عمل 

کوچکلی می پردازنلد.
“جلز گلروه کافلران کلس دیگلری از نعمت 

خداونلد ناامیلد نمی گلردد.”
دشلنام  و  فحلش  گنجایلش  جریلده  ایلن 
کسلی را نلدارد. در آن نلام و لقلِب شلخص 
ذکلر نمی گلردد و تنهلا قول و عمل شلخص 
کله مفلادی بلر آن مرتلب باشلد، بررسلی 

می گلردد.«2

را  الوثقلی"  "العلروۀ  هلرگاه شلتاب زده هلم 
مطالعله کنیلم، خواهیلم یافلت کله بیشلتر 
مطاللب آن، بله مصلر اختصلاص دارد. ایلن 
املر به خاطلر هملکاری شلیخ محمد عبلده 
بلا آن جریلده و این کله چنلد سلال قبلل از 
صلدور آن، سلید از مصر تبعیلد گردیده بود، 
کاملًا طبیعلی اسلت و بایسلت سلید راجع 
بله مصر، بیشلتر می پرداخلت و اوضاع حاکم 
در آن کشلور را برجسلته تر می کلرد و حتلا 
سلید، مصلر را  دروازۀ »حرمیلن شلریفین« 

می دانسلت.
مقاالت روشلن گرانۀ سلید در "العروۀ الوثقی" 
باعث شلد تلا حکوملت مصلر، ورود آن را به 
شلهرهای آن کشلور قدغن اعام دارد و حتا 
حاملاِن آن را بله جریملۀ نقلدی محکلوم 

 . کند
 بخش دوم و سوم:

بخش دوم و سلوِم این مجموعه در یک جلد 
بله چاپ رسلیده اسلت، با همان کلیشله یی 
کله در بخلش اول ذکلر شلد. و خاف بخش 
اول کله در پشلتی و هلم در صفحلات قبلل 
عبلده  نلام شلیخ محملد  متلن،  از شلروع 
آملده بلود، در ایلن جللد، در عنلوان قبلل از 
متلن، تنها نام سلید جمال الدین الحسلینی 
االفغانلی آملده اسلت که می رسلاند از جملۀ 

آثلار مسلتقل سلید جمال الدین اسلت.
بخش دوم:

 رسایل فی الفسلفۀ والعرفان
فلی  »رسلائل  مجموعله،  ایلن  دوم  بخلش 
الفلسلفۀ والعرفلان« نلام دارد کله مشلتمل 
بلر شلش رسلاله بله قللم سلید جمال الدین 
افغانلی، در مسلایل فلسلفی و عرفانی اسلت 

کله بله شلرح ذیلل معرفلی می گلردد:
مرآۀ العارفین 

رسلالۀ اول آن »ملرآۀ العارفیلن«  یلا آیینلۀ 
عارفلان نلام دارد که بله زبان عربی نگاشلته 

است. شلده 
ایلن رسلاله طلوری که اسلتاد خسروشلاهی 
می نلگارد، نسلخۀ خطلی آن در کتابخانلۀ 
مجلس شلورای اسلامی در تهلران، محفوظ 
اسلت. قطلع آن کوچلک و دارای 22 صفحه 
می باشلد و به خاملۀ خود سلید جمال الدین 

نگاشلته شلده است.3
در صفحلۀ اخلر ایلن رسلاله، نکتلۀ مهلم و 
جالبلی برای ارباب تحقیق اسلت؛ زیرا سلید 
جمال الدیلن وقتلی کله کتابت آن رسلاله را 

بله ایلن دعا بله پایلان می بلرد که:
"واهلل یقلول الحلق و هو یهدی السلبیل و هو 
حسلبنا و نعم الوکیل و صلی اهلل علی سلیدنا 
محمد سلید النبیلن و المرسللین و علی آله 

و اصحابله اجمعین" چنیلن می نگارد:
"کتبله عبداهلل جمال الدیلن االفغانی الکابلی 
فلی بللدۀ  قندهلار فلی یلوم االحد 2 شلهر 

ذی الحجلۀ الحلرام، سلنۀ   12۸3"4
یعنلی بنلده خلدا جمال الدین افغانلی کابلی 
آن را در شلهر قندهار، در روز دوم یکشلنبه،  
 12۸3 سلال  الحلرام  ذوالحجلۀ  ملاه  دوم 

هجلری قمری، نگاشلته اسلت.
"تقویلم  ارزشلمند  کتلاب  بله  مراجعله  بلا 
تطبیقلی هلزار و پانصدسلالۀ هجلری قمری 
و  ووسلتفیلد  فردینانلد  اثلر  میلادی"   و 
ادوارد ماهللر،  دانشلمندان آلمانلی و ترجمۀ 
دانشلمند شلهیر هندی داکتلر حکیم الدین 
قریشلی، دقلت سلید در درج تاریلخ برملا 
می شلود.  زیلرا آغلاز ملاه ذو الحجۀالحلرام 
روز  بلا  اسلت  برابلر  قملری،   12۸3 سلال 
شلنبه 6 اپریلل سلال 1۸67میلادی. بنلا 
بلر آن، سلید جملال الدیلن افغانلی، کتابت 
رسلالۀ »ملرآۀ العارفین« را روز یکشلنبه 17 
حملل   1۸( میلادی   1۸67 سلال  اپریلل 
پایلان  بله  قندهلار  در  1246 خورشلیدی( 
رسلانده اسلت که آن سلال، دوران سللطنت 
امیرمحملد افضلل خلان، پلدر  کوتاه ملدت 
امیلر عبدالرحمن خان در افغانسلتان اسلت. 
این کتاب را اسلتاد سلید هادی خسروشاهی 
از جملله تألیفلات سلید جمال الدیلن افغانی 
می دانلد و حتلا در ایلران بله زبلان فارسلی 
نیلز ترجمه شلده اسلت. طلوری کله در آثار 
پیشلینیان معملول اسلت، مؤللف در مقدمۀ 
اثلر خویلش از سللطان، فرمانلروا و یلا امیلر 

و وزیلری یلادآوری می نمایلد و یا رسلاله اش 
را بله یکلی از آن هلا اهلدا می کنلد. در ایلن 
رسلاله خبلری نیسلت، بلکله نلام کاملل آن 
»ملرآۀ العارفین فی ملتمس زیلن العابدین«  
اسلت و بعلد از خطبله و در آغلاز آن رسلاله 

اسلت: آمده 
»املا بعلد فانلی اجبلت سلؤالک ایهلا الوللد 
کله  برمی آیلد  عبلارت  آن  از  و  الصاللح...« 
نوجوانلی بله نلام زین العابدیلن کله مؤللف  
او را "فرزنلد صاللح" خوانلده اسلت، در ملورد 
سلورۀ فاتحه، پرسشلی نموده اسلت و مؤلف 
بله آن پرسلش، به گونلۀ فلسلفی و عرفانی، 

پاسلخ داده اسلت. 
از صفحله آخر نسلخۀ مخطلوط این رسلاله 
)نسلخۀ محفوظ در کتابخانلۀ مجلس ایران( 
برمی آیلد که سلید جمال الدیلن افغانی، این 
اثلر را وقتلی کله از افغانسلتان هلم بیلرون 
شلده اسلت، بلا خود داشلته اسلت؛ زیلرا در 
پایلان رسلالۀ "ملرآۀ العارفیلن" بله خطلوط 
جلی تلر به فارسلی نگاشلته شلده اسلت که 
"در  شلهر رجب در شلهر اسلتنبول در قرب 
جاملع فاتلح، در محلل مکتلب نشسلته ام، 

سلنه 12۸۸ جمال الدیلن حسلینی."
بایسلته اسلت در این جلا بله خواننلدۀ عزیز، 
تذکلر دهم کاپلی صفحلۀ آخر رسلالۀ "مرآۀ 
العارفیلن" سلید و ایلن جملله اش »در شلهر 
رجب در شلهر اسلتنبول در قرب جامع فاتح 
در محلل مکتب نشسلته ام، سلنه 12۸۸ ]و 
صحیح تلر 12۸6[، جمال الدیلن حسلینی« 
بلا قللم جلی تلر نگاشلته شلده اسلت و اگلر 
چشلمانم کله عینلک 25، 2+ را نیلز بلر آن 
گذاشلته ام، اشلتباه نکنلد، بلا عین قللم واژۀ 
"الکابللی" بلاالی هملان جمللۀ قبللی آملده 
کله در بلاال تذکلر داده شلده؛ یعنلی به نظر 
جمال الدیلن  عبلداهلل  "کتبله  کله  می آیلد 
... فلی بللدۀ قندهلار..." بعلداً اضافله شلده 
اسلت. البتله ایلن حلرف را بلا ضلرس قاطع 
بله جهلت کاپلی بودن سلند نمی تلوان بیان 
داشلت، املا از طلرز نلگارش بر می آیلد کله 
نخسلت جمال الدیلن نگاشلته شلده اسلت 
وللی  "االفغانلی"،  الدیلن،  جملال  بلاالی  و 
الکابللی بلر »االفغانی« طوری نبشلته شلده 
اسلت کله بله نظلر می آیلد سلید آن را بعداً 

اضافله کلرده اسلت. همچنان رعایلت جانب 
"امانلت تحقیلق" ایجلاب می نمایلد کله این 
برداشلِت خلود را از ماحظلۀ دست نوشلت 
سلید جمال الدین درج نمایلم، که در همین 
نبشلته واژه هلای "االفغانلی" و "الکابلی" باالی 
واژۀ "اسلتانبولی" کله سلید، نخسلت آن را 
نوشلته اسلت، اضافله شلده اسلت؛ گویلی 

کاتلب قصد داشلته اسلت.
ایلن پایان رسلاله، حاشلیۀ دیگری هلم دارد 
کله ثابلت می سلازد سلید ایلن رسلاله را هر 
جایلی که می رفتله، با خلود می برده اسلت؛ 
زیلرا در حاشلیۀ دیگلری بلا قللم باریک تلر 

نگاشلته شلده است:
در   12۹2 سلنۀ  محرم الحلرام  شلهر  "در 
محروسلۀ مصلر قلرب قلعله مشلغول درس 

می باشلم". فلسلفه 
برابلر  قملری   12۹2 سلال  محرم الحلرام 
اسلت بلا فبلروری 1۸75 میلادی که سلید 
آن سلال را در مصلر سلپری می کلرد؛ زیلرا 
سلید از سلال 1۸71 تا 1۸7۹ میادی یعنی 
کله طویل تریلن  را  از هشلت سلال  بیلش 
کشلور  یلک  در  موصلوف  زنده گلی  ملدت 
بیگانله اسلت، در مصلر سلپری کرده اسلت.

درج  "زین العابدیلن"  کله  "هم وغلم"  ایلن   
شلده در رسلالۀ "ملرآۀ العارفین" کیسلت، از 
من دسلت بردار نبلود. در همین جسلت وجو 
بلودم کله بله فهرسلت نسلخه های خطلی 
افغانسلتان"  مللی  "آرشلیف  در  محفلوظ  و 
برخلوردم. در این فهرسلت دو نسلخۀ خطی 
بله نام "ملرآۀ العارفین" توجه ملرا جلب کرد. 
نسلخۀ شلماره 1/116 کله بله خلط نسلخ 
بلوده و کاتلب آن نامعللوم،  هملراه بلا چهار 
رسلالۀ خطلی دیگلر در محفظۀ شلمارۀ "7 " 
در آرشلیف مللی افغانسلتان محفوظ اسلت، 
املا نسلخه یی کله هملراه بلا شلش رسلالۀ 
دیگلر در یک مجموعه تحت شلماره 5/136 
بلوده  ثبلت  افغانسلتان  مللی  آرشلیف  در 
"6" محفلوظ اسلت،  و در محفظلۀ شلماره 
همله گمان هلای قبللی را برهلم زد و برایلم 
ثبلت سلاخت کله رسلالۀ "ملرآۀ العارفیلن 
سلید  اثلر  العابدیلن"  زیلن  ملتملس  فلی 
همیلن رو  از  نیسلت،  افغانلی  جمال الدیلن 
سلید در پایلان آن رسلاله "کتبله" نگاشلته 

اسلت نله "ألفله" و یلا "صنفله" دلیلل قاطلع 
در ملورد همیلن کله نسلخۀ دوملی کله بلا 
خلط زیبلای نسلتعلیق در مجموعۀ بلاال در 
2۸ صفحله با اضافۀ حواشلی، بله زبان عربی 

نگاشلته شلده، در پایلان آن آملده اسلت:
القلادری  عبدالقلادر  الفقیلر  بیلد  "تلم   
الکشلمیری المانتجلی فلی بللدۀ کابلل فلی 
رمضلان سلنۀ 1262  ملن  األواخلر  العشلر 
اللف وماتین و اثنین و سلتین ملن الهجرۀ و 

الحملد هلل عللی ذللک"
اخیلر  ایلن رسلاله کله در دهلۀ  بنابرایلن، 
رمضان المبلارک سلال 1262 هجری قمری 
در شلهر تاریخلی کابلل کتابت شلده اسلت، 
به خوبلی نسلبت آن را بلا سلید جمال الدین 
افغانلی نفی می کند؛ زیرا سلید در آن دوران 

کلودِک ۸ سلاله یی بیش نیسلت. 
از آن چله گفتله آمد، به این نتیجه می رسلم 
کله  راه هنوز  باز اسلت تا دانسلته شلود که 
مؤللف رسلالۀ "ملرآۀ العارفیلن فلی ملتمس 
زیلن العابدین" کی اسلت و در کدام سلال ها 
ثابلت می شلود  آن چله  و  داشلته  زنده گلی 
همیلن اسلت که "ملرآۀ العارفین..." اثر سلید 
گمانه زنی هلای  آن  و  نیسلت  جمال الدیلن 
قبللی ملن و امثلال ملن، بله رویلت نسلخۀ 

کابلل، دیگلر محللی از اعراب نلدارد. 
    

1   - در یکی از شماره های العروۀالوثقی آمده است:
»کسلی از ملردم گملان نبلرد از این کله روزناملۀ ملا احیانلاً 
از مسللمانان طلور خلاص یلادآوری و از حقلوق آنلان دفلاع 
می کنلد، هلدف روزنامله ایلن باشلد که میلان مسللمانان و 
کسلانی کله همجلواران و هموطنلاِن ایشلانند و در مصاللح 
کشلورها میلان آنلان هماهنلگ و از نسلل ها بله این طلرف 
بلا مسللمانان اشلتراک دارنلد، تفرقه بیفکنلد. ایلن کار از ما 
سلاخته نیسلت و نله هلم کلدام تمایللی بله آن داریلم و نه 
دیلن ملا، آن را مجاز گفته و نه هم شلریعِت ملا آن را تجویز 

می کنلد.
مگلر هلدف ملا، هشلدار دادن شلرقی  ها بله طلور علام و 
مسللمانان بله طور خلاص از غارتگلری بیگانه گان اسلت که 

می کننلد. ویلران  را  کشورهای شلان 
و ملا کله مسللمانان را به طور خاص یاد می کنیلم، از لحاظی 
اسلت کله مسللمانان، عنصلر عملده در کشلورهایی اند که 
بیگانله گان بلا ایشلان، غلدر وخیانت نملوده و مردم شلان را 
زبون سلاخته و کلیلۀ منافع آن را در انحصلارِ خود درآوردند 
و بله یلاری خداوند در این بلاره، مقالت جداگانله می نگاریم."

عروۀ الوثقی، ترجمۀ استاد سمندر غوریانی، صفحۀ 223
2   - علروۀ الوثقلی، ترجمۀ اسلتاد سلمندر غوریانی، صفحۀ 

213
3   - رسائل فی الفلسلۀ والعرفان، صفحۀ 11
4   - رسائل فی الفلسفۀ والعرفان، صفحۀ 45

میراث فکرِی 
سیدجمال الدین الحسینی األفغانی

بخش دوم  فضل الرحمن فاضل  
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در جریان یک هفتۀ گذشلته ولسلوالی  های 
قلعله ذال والیلت کندز و زیباک و اشکاشلم 
والیلت بدخشلان به دسلت طالبان سلقوط 

کرد. 
مسلووالن امنیتلی ایلن والیلات بلا تأییلد 
اشکاشلم  و  زیبلاک  ولسلوالی های  سلقوط 
و قلعله ذال بله دسلت گلروه طالبلان بله 
روزناملۀ مانلدگار می گوینلد کله تاش های 
بلرای پس گیلری ایلن ولسلوالی ها جریلان 

دارد.
سقوط قلعۀ ذال

ایلن سلو  بله  از چنلد روز  گلروه طالبلان 
حمات شلان را در چندیلن نقطلۀ والیلت 
کنلدز آغاز کلرده و گزارش ها می رسلاند که 
ولسلوالی قلعلۀ ذال این والیلت صبح دیروز 

بله دسلت طالبلان سلقوط کرده اسلت.
اعلام  از  پلس  طالبلان  گلروه  هم چنلان، 
حملات بهاری شلان در افغانسلتان بلاالی 
ولسلوالی  زیبا والیت بدخشلان حمله کرده 
و مرکلز ایلن ولسلوالی را به دسلت گرفتند.

حمیلد حمیدی فرمانلده امنیه والیت کندز 
در رابطه به سلقوط ولسلوالی قلعلۀ ذال این 
والیلت بله روزنامۀ مانلدگار گفلت:  طالبان 
از سله روز بله ایلن طلرف بلاالی ولسلوالی 
قلعلۀ ذال والیلت کنلدز حملله کرده انلد تا 
نزدیکی سلاختمان این ولسلوالی رسیده اند 
و جنلگ بلرای واپسلگیری ایلن ولسلوالی 

دارد. جریان 
آقلای حمیلدی می گویلد: در ایلن درگیری 
7 تلن مجلروح و یلک تن دیگلر از نیروهای 

امنیتی شلهید  شلده است.
نماینلده گان  از  شلماری  حلال،  درهمیلن 
ملردم کنلدز در مجللس از خرابلی وضعیت 
امنیتلی در ایلن والیلت ابلراز نگرانلی کرده 
می گوینلد کله اگلر حکوملت توجله جدی 
نکنلد، ممکلن اسلت کنلدز بلرای بار سلوم 

نیلز بله دسلت طالبلان سلقوط کند.
کنلدز  ملردم  نماینلدۀ  پیلکان،  شلکریه 
در نشسلت علنلی دیلروز مجللس گفلت: 
وضعیلت کنلدز بله حلدی وخیم اسلت که 
گذشلته  سلال های  بازهلم  می کنلم  فکلر 
تکلرار خواهلد شلد و ملردم کندز بلرای بار 

سلوم شلاهد سلقوط ایلن والیلت خواهنلد 
. د بو

ملردم  این کله  بله  اشلاره  بلا  پیلکان  بانلو 
کنلدز از نقلاط مختللف از خانه های شلان 
بی جاشلده اند، گفلت: مردم دیگر تلوان این 
را ندارنلد کله بلار دیگر تبلاه و برباد شلوند؛ 
ایلن ملردم به کجلا بروند، در کجلا زنده گی 

؟ کنند
ایلن نمایندۀ ملردم کندز می گویلد: »پیش 
از زمسلتان تاکیلد کردیلم کله در سلرمای 
زمسلتان تروریسلتان سلرکوب شلوند، املا 
عملیلات انجلام نشلد، در کدام سلورۀ قرآن 
آملده کله درِ جنلت در کنلدز اسلت کله 
اکنلون تمام جنایلت کاران در آنجلا جابه جا 

شلده اند«.
نماینلدۀ دیگلر  هم چنلان، کملال صافلی، 
امنیتلی  وخیلم  وضعیلت  از  نیلز  کنلدز 
والیلت ابلراز نگرانلی کلرد و گفلت کله در 
نقلاط مختللف کندز جنلگ جریلان دارد و 
حکوملت مرکلزی و محلی هیلچ توجهی به 

ایلن وضعیلت نلدارد.
او تاکیلد کلرد کله اگلر حکوملت بله ایلن 
ملردم  بله  نمی کنلد  رسلیده گی  وضعیلت 
اجلازه و سلاح دهد تلا از خود دفلاع کنند.

اعضای مجلس؛ همکار تروریستان
حملات  اعلام  از  پلس  طالبلان  گلروه   
بهاری شلان بلا یلورش بله ولسلوالی زیباک 
والیت بدخشلان این ولسلوالی را در تصرف 

خلود در آوردنلد. 

ملورد  در  روزنامه  نلگار  دهلزاد  عبدالمنلان 
افزایلش ناامنی  و سلقوط ولسلوالی زیباک 
از  برخلی  بدخشلان،  والیلت  اشکاشلم  و 
نماینلده گان والیلت بدخشلان در  مجللس 
را بله هملکاری بلا گروه های تروریسلتی در 

ایلن والیلت متهلم می کنلد.
آقلای دهلزاد ادعلا می کند کله نماینده گان 
سلنگ  معلدن  سلر  بله  رقابلت  به خاطلر 
الجلورد و  معلدن طلا گروه هلای کوچلک 
را در میلان طالبلان ایجلاد کلرده  بودنلد؛ 
املا بله ملرور زملان ایلن گروه هلا از کنترل 
نماینلده گان بیلرون شلده و باعلث افزایش 

ناامنلی در ایلن والیلت شلدند. 
سلفر  از  تازه گلی  بله  کله  دهلزاد  آقلای 
می گویلد:  اسلت  برگشلته  بدخشلان  بله 
"برخلی از فرماندهلان گلروه طالبلان که در 
والیلت بدخشلان در جریان جنلگ مجروح 
شلده بودند، توسلط این نماینلده گان جهت 
تلداوی بله کابل، ترکیله و پاکسلتان انتقال 
داده شلدند و دوبلاره بله بدخشلان انتقلال 
یافتنلد و برای شلان گفته شلد کله به جهاد 

ادامله دهید”.  خلود 
کله  درونی یلی  بازی هلای  دهلزاد  آقلای 
در  بدخشلان  ملردم  نماینلده گان  توسلط 
مجللس و برخلی از فرمانده هلان محلی این 
والیلت را عاملل دیگلر افزایلش ناامنلی در 

می دانلد.  بدخشلان  والیلت 
آقلای دهلزاد: فرمانده هان محلی بدخشلان 
و  به خاطلر خریلد و فلروش ملواد مخلدر 

قاچاق آن به سلایر والیات گروه های مسللح 
غیلر مسلوول را ایجلاد کرده انلد و برخلی از 
طالبان مسللح در والیت بدخشان نیز تحت 
فعالیلت می کننلد.  ایلن فرمانده هلان  املر 
بله گفتلۀ او، ناتوانلی حکوملت محللی یک 
دیگلر از دالیلل افزایلش بدامنلی در والیت 
کله  می کنلد  ادعلا  او  اسلت.  بدخشلان 
فرماندهلان امنیله  برخلی از ولسلوالی های 
بدخشلان باگروه طالبان هملکاری می کنند 
و خودشلان عملَا برخلی گروه هلا را زیر نام 

طاللب ایجلاد کرده انلد. 
موقعیلت  این کله  بیلان  بلا  دهلزاد  آقلای 
جغرافیایی والیت بدخشلان نیز از مشکات 
تلاش  مخاللف  گروه هلای  اسلت  دیگلر 
می کننلد تلا در ایلن سلاحه ناامنلی ایجلاد 
کنند تا به کشلورهای چین، تاجیکسلتان و 
...، دسلت یابنلد، گفت: “مردم بدخشلان هر 
چنلد بلا اندیشلۀ افراطیت مخالف هسلتند؛ 
املا برخلی از گروه هلا رادیلکال  و افراطلی 
ماننلد جمعیلت اصلاح و حلزب تحریر که 
درایلن والیلت آزادانله فعالیلت دارنلد. ایلن 
افراطیلت  بله  را  ملردم  ذهنیلت   گروه هلا 
آماده کرده انلد. در حاللی این گلروه از طرف 

منابلع بیرونلی تمویلل می شلوند”.
او تأکیلد کلرد کله برخلی از ما هلا کله در 
پاکسلتان درس خوانده انلد، نیلز در والیلت 
این کله  بلر  مبنلی  تبلیلغ  بله  بدخشلان 
نیسلت  اسلامی  افغانسلتان  حکوملت 
می پردازنلد کله  بلاالی اندیشله های ملردم 

تأثیلر منفلی گذاشلته اسلت و باعث شلده 
تلا شلماری در برابر دولت اسللحه بلر دارند. 
آقلای دهزاد خاطر نشلان کرد کله برخی از 
سلربازان بدخشلی که در صفلوف نیروهای 
مناطق شلان  در  دارنلد  فعالیلت  امنیتلی 
 50 آنلان  بلاالی  دارنلد،  حضلور  طالبلان 
آنلان  افغانلی جریمله گذاشلته اند و  هلزار 
نمی تواننلد بله وظیفله خلود بر گردنلد، در 
حاللی بیلکار می ماننلد بله صفلوف گلروه 
مخاللف می پیوندنلد تلا امتیلازی در یافلت 

 . کنند
در ایلن حلال، محملد نبی بیلان آمر امنیت 
والیلت  امنیله  فرماندهلی  پرسلت  سلر  و 
والیلت  در  بدامنلی  می گویلد:  بدخشلان 
بدخشلان از چند سلال به این طرف جریان 
دارد و در حال حاضر که شلروع سلال است، 
دشلمنان با تکتیک های جدیلد وارد میدان  
شلده اند و بیشلتر ولسلوالی های بدخشلان  

بله تهدیدهلای امنیتلی مواجله اند.
آقلای بیلان در رابطله به سلقوط ولسلوالی 
زیبلاک والیلت بدخشلان به دسلت طالبان 
می گوید که فشلار دشلمن به این ولسلوالی 
بیشلتر بلود و نیروهلای کمکلی بله ایلن 
ولسلوالی نرسلیدند و ولسلوالی بله دسلت 
دشلمن سلقوط کلرد. املا در حلال حاضلر 
ولسلوالی  بازپس گیلری  به خاطلر  جنلگ 

زیبلاک والیلت بدخشلان جریلان دارد. 
بله گفتلۀ او، در ایلن جنلگ شلماری زیلاد 
افلراد دشلمن تللف شلده و برخلی اسللحه 
دسلت  بله  دشلمن  از  سلنگین  و  سلبک 

نیروهلای امنیتلی افتلاده اسلت. 
او گفلت: مرکلز سله ولسلوالی در والیلت 
بدخشلان بله دسلت گلروه طالبان اسلت و 
در برخلی از ولسلوالی های دیگلر بدخشلان 

گروه هلای مخاللف مسللح نفلوذ دارنلد. 
بله گفتلۀ او، سلاحۀ پلر خلم و پیلچ، نبلود 
جاده و جنگات انبلوه در این والیت مبارزه 
بلا دشلمن را چاللش بلر انگیز کرده اسلت. 
آمرامنیلت و سلر پرسلت فرماندهلی والیت 
مدیریلت  ناتوانلی  چنلد  هلر  بدخشلان 
نیروهلای امنیتی را در ایلن والیت رد کرده 
گفلت کله گروه هلای تروریسلتی سلاخته 
کشلورهای بیرونلی هسلتند و فرماندهلان 
امنیله ولسلوالی های بدخشلان بلا دشلمن 

نمی کننلد.  هملکاری 
آقلای بیلان ادعاهلا مبنلی بر این کله برخی 
از نماینلده گان ملردم والیلت بدخشلان در 
هملکاری  مخاللف  گروه هلای  بلا  مجللس 

را بی بنیلاد خوانلد.  می کننلد 
والیلات شلمال از چنلد سلال به ایلن طرف 
دسلتخوش  ناامنی هلا شلده اند که در سلال 
گذشلته والیلت کنلدز دو مرتبله به دسلت  

طالبلان سلقوط کرد.

ُهشدار اعضای مجلس: 

کندز برای بار سوم سقوط خواهد کرد
آگاهان:

فرماند هان ولسوالی های بدخشان با طالبان همکاری می کنند

عزیلزی بانلک افتخلار می کند کله امروز، 
دسلتگاه  افغانسلتان،  در  اولین بلار  بلرای 
سلپرده های پلول نقلد، افغانلی و داللر را، 
نصلب و افتتلاح کرد تلا مشلتریان بتوانند 
بلدون رفتلن بله یکلی از نمایندگی هلای 
عزیلزی بانلک، پلول شلان را بله گونۀ 24 
ایلن  بیفزاینلد.  بله حساب شلان  سلاعته 
ماشلین بلا حضلور عبدالفتلاح کریملی و 
محمدعثملان نلوروزی، معاونلان اجرایلی 
داکتلر  پروفیسلور  و  بانلک  عزیلزی 
وزارت  معیلن  هدایتلی،  محمدهلادی 
مخابلرات و تکناللوژی معلوماتلی افتتلاح 
شلد. ایلن دسلتگاه چندیلن ویژگلی دارد 
کله در زیلر بله چنلد ویژگلی آن اشلاره 

می شلود. 
با استفاده از این دستگاه مشتریان می توانند 
پول  شان  در حساب  وقت  هر  و  همیشه 
افغانی جمع کنند.  یا  امریکایی  دالر  نقد، 
مبلغلی که مشلتری به حسلاب اش جمع 
حسلاب اش  در  لحظله  هملان  می کنلد، 

می شلود. افلزوده 

کله  اسلت  کشلور  در  دسلتگاه  اولیلن 
داللر  و  افغانلی  پلول  می توانلد  مشلتری 
کنلد. جملع  حسلاب اش  در  امریکاریلی 

همین که مشتری در حساب اش پول اضافه 
پول  کوتاه کتبی  پیام  لحظه  کند، همان 

دریافتی به تلفونش ارسال می شود.
در ایلن دسلتگاه، محلل پرداخلت پلول 

افغانلی و داللر جداگانله اسلت. 
این دستگاه بانک نوت های جعلی، مندرس 

و آلوده را تشخیص می دهد و  نمی پذیرد.
پیلش از سلپردن پلول در حسلاب، نلام 
دارندۀ حسلاب از سلوی دستگاه تشخیص 

و تأییلد می شلود. 
ایلن دسلتگاه صفحلۀ نمایلش هوشلمند 
و  فارسلی  زبلان  بله  را  مشلتری  و  دارد 

می کنلد.  راهنمایلی  انگلیسلی 
ایلن دسلتگاه پلس از دریافلت پلول، بله 

می دهلد.  رسلید«  »بلل  مشلتری 

اولین دستگاه سپرده های پول نقد، افغانی و دالر، در افغانستان
اسلت:  آملده  هم چنلان  اعامیله  ایلن  در 
جمعیلت اسلامی افغانسلتان بلاور دارد کله 
بلا توجله بله واقعیت هلا و سلاختار اجتماعی 
کشلور، بلا توزیلع افقلی قلدرت و مشلارکت 
همه گانلی، ثبلات و توسلعه پایلدار عینیلت 
می یابلد و بله همیلن دلیلل نظلام پارلمانلی 
را یگانله راه حلل بلرای جلوگیری اسلتبداد و 

می دانلد. انحصارگرایلی 
گلبدیلن حکمتیار بعلد از امضلای تفاهم نامۀ 
صللح بلا حکوملت افغانسلتان و در چندیلن 
نوبت از سلخنرانی هایش به شلدت از ساختار 
موجلود حکوملت انتقاد کلرده و گفته اسلت 
کله تنها نظلام متمرکز جلواب ده چالش های 

کشلور خواهلد بود. 
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  این  در 
حکمتیار،  گلبدین  اظهارات  به  نماینده گان 
نشست  در  افغانستان  اسامی  حزب  رهبر 
عمومی دیروز این مجلس، واکنش نشان دادند.

ظهیلر سلعادت عضلو مجللس نماینلده گان 
می گویلد کله صللح در افغانسلتان به خاطلر 

ایلن تأمین نمی شلود که ما تعریفلی از منافع 
مللی نداریلم، از همیلن رو، سیاسلیون ملا به 
گونلۀ سللیقه یی و گرایشلی عملل می کنند.

آقای سلعادت در واکنش بله تاکید حکمتیار 
مبنلی بلر تفکیلک طالبلان بله خلوب و بلد، 
گفلت: »شلورای عاللی صللح هشلت سلال 
می شلود ایجلاد شلده، در این ملدت، طالبان 
خلوب چرا نتوانسلتند به حکوملت بپیوندند، 
اگلر این برادران خوب در مدت هشلت سلال 
به صلح نپیوسلتند پلس از این نیلز نخواهند 

پیوست«.
ایلن عضلو مجللس بلا مطلرح کلردن ایلن 
پرسلش که »مسلوول کشلتار نظامیان کشور 
در حوادث تروریسلتی طالبان خوب اسلت یا 
بلد؟«، گفلت: اگلر ما میلان طالبلان، خوب و 
بلد تفکیک قایل شلویم، در حقیقلت در حق 
سلربازانی کله در راه دفلاع از کشلور و مللت 
جلان خود را از دسلت داده اند، جفا کرده ایم.

گلبدیلن حکمتیار در تازه ترین سلخنرانی اش 
و  خلوب  طاللب  میلان  کله  آنانلی  گفلت: 
بلد تفکیلک قایلل نیسلتند و آنلان را بلرادر 
نمی داننلد، بداننلد کله این کار شلان، شلعار 

ادامله جنلگ در افغانسلتان اسلت.

از ادبیات کنایه آمیز ...

ACKU
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فیسبوکنامه

 محمد نعیم رحیم

سقوِط فاجعه بار
شهرسلتان قلعلۀزاِل کنلدز در حاللی سلقوط کلرد کله 
نیروهلای دفاعلی به کمبلود امکانات و تسللحات جنگی 
در خونین تریلن نبردهلا دسلت وپنجه نلرم می کنند. این 
جنایلات را نه تنهلا کله رجالِ برجسلته با وقاحلت توجیه 
اسلتاتوس های  بلا  چرخه گیران شلان  کله  می کننلد، 
فیس بوکلی، التملاس دعلا و حمایت فیس بوکلی از ملت 
مجاهلد به گونلۀ توجیله کرده اند. انلگار نیروهلای دفاعی 
در سلنگرها فیس بلوک دارنلد و بلا دشلمِن تلا دنلدان 
مسللح و وحشلی با خواندن یاسین شلریف و   چوف   وکوف  

کلردن بله چار بلازوی سلنگر می شلود کنلار آمد.
از سلقوط کنلدز می گلذرد، وقتلی می گویلم  سه سلال 
سلقوط، منظلورم تنهلا مقلر والیلت و پایگاه هلای کان 
نظاملی نیسلت، وقتلی در دو کیلومتلری چلوک کنلدز 
حاکمیلت نداشلتی و وقتلی تنهلا در دفتر شهرسلتان ها 
چهلار سلرباز و یک ولسلوال نمایشلی داشلتی و هلزاران 
انسلان از خانه های شلان به گونلۀ بی رحمانله بی خانملان 
و گرسلنه و خلاک برسلر باشلند، سلقوط معنلی جلز 
ایلن نلدارد. دوللت در سه سلال گذشلته اراده یلی بلرای 
باز پس گیلری هیلچ نقطله نداشلته و نلدارد. حکوملت 
بله  را  ملردم  هسلتی  تملام  برادران شلان  بلا  محللی 

کشلیدند. خاک و خلون 
این همله جنایلات وحشلیانه درحاللی دامن گیلر ملردم 
شلمال بله ویلژه کنلدز گردیلده اسلت کله ده هلا وکیل، 
وزیلر، قومانلدان، روشلن فکر و فان وملان دارند که تنها 
بلا ژسلت های فیس بوکلی و رسلانه یی و مظلوم نمایلی 

دلقکانله در فکلر فربه شلدن هسلتند.
دوللت  بلا برادرانلش نبایلد خلون ملردم را بیلش از ایلن 
بریزنلد، مردملی کله فاکت بلار زنده گلی گرسلنه گی را 
تلاب می آورنلد و ذخیلرۀ غذایلی حتلا بلرای یک شلکم 
ندارنلد. ایلن جنایلِت بی رحمانله از جنایلات بشلری نادر 
اسلت کله دل سلنگ را می سلوزاند، املا در کانتکلس 
جغرافیلای سیاسلی ما به یک تجلارت قابل قبلول مبدل 

است . شلده 
سلازمان های جهانلی حقلوق بشلر چلی داعیلۀ دارند که 
انسلان افغانسلتانی را بشلر نمی پندارنلد؟ چلرا رسلانه ها 
جنایلات افغانسلتان را کتملان می کنند؟ آنانلی که خود 
را داعیله دار مدنیلت و روشلن فکری می پندارنلد، چلرا با 
فاجعه های خونین برخورد احساسلی و  موسلومی دارند!؟ 
بیش تلر از ایلن نمی توانلم بنویسلم، بغلض و تنهایلی و 

خلون و بی رحملی از خلود و بیگانله، مجلال نمی دهلد.

 رامین انوری
ملن بله یلاد دارم کله بارها درخواسلت ما بلرای برگزاری 
مسلوالن  سلوی  از  کابلل  در  راهپیمایلی  و  تظاهلرات 
امنیتلی رد شلد؛ به این بهانه که شلهر بلا تهدید امنیتی 
مواجله اسلت. مسلوالن پولیلس کابلل قبلل از تظاهرات 
جنبلش روشلنایی، فهرسلتی از نام هلا را منتشلر کردند 
کله اگلر اتفاق بلدی افتاد، مسلول آن همین ها هسلتند. 
ملن شلخصاً پلس از تظاهرات علیله حکمتیلار در پارک 
آن  ویدیلوی  و  گرفتلم  قلرار  بازجویلی  ملورد  شلهرنو، 
بازجویلی شلاید هنوز نزد پولیلس کابل باشلد. اما صدها 
نفلر از هلواداران گلبدین، بی هیچ مانعلی در کابل تجمع 
می کننلد، مسللح هسلتند و هیچ تعهلدی هم بله قانون 
از خلود نشلان نمی دهند. مسلووالن امنیتی نه از کسلی 

بازجویلی کننلد و نله ُهشلدار می دهند.
و  بیلان  »آزادی  از  دوللت  کله  اسلت  ایلن  غیلر  مگلر 
گردهمایی« برای خودش سلودجویی سیاسلی می کند؟ 
مگلر غیلر ایلن اسلت کله دوللت از حلق تظاهلرات و 
اعتلراض صرفلاً بلرای آنانلی پاسلداری می کنلد کله در 
راسلتای منافلع نظلام حاکلم شلعار می دهنلد؟ مگر غیر 
این اسلت کله دولت نگرانی هلای امنیتی را ابلزاری برای 
سلرکوب جامعلۀ مدنلی قلرار داده اسلت؟ مگر غیلر این 
اسلت که دولت کنونی افغانسلتان هیچ رابطلۀ بنیادی با 
ارزش هلای ملدرن نلدارد و فقلط از آن ها روپوشلی برای 

ذهنیلت بلدوی خود سلاخته اسلت؟

وزیلر خارجلۀ روسلیه ضملن تأکیلد بلر 
این کله تروریسلتان داعلش نمی خواهنلد 
در زملان کنونلی تسللیم شلوند، گفت: ما 
بی تردیلد داعلش را از بیلن خواهیلم بلرد.

روسلیه  خارجلۀ  وزیلر  الوروف،  سلرگئی 
گفلت: تروریسلتان داعلش در خاورمیانله 
و شلمال آفریقلا فعلال هسلتند و اکنلون 
ملا  املا  شلوند،  تسللیم  نمی خواهنلد 
بی تردیلد آنلان را از بیلن خواهیلم بلرد.

در  فعالیت هایلش  داعلش  افلزود:  او 
افغانسلتان بله ویلژه در مناطلق شلمالی 
همجلوار  کشلورهای  بلا  مجلاورت  در 
داده  افزایلش  را  روسلیه  هم پیملان  و 
اسلت. نیروهلای واکنلش سلریع وابسلته 
جمعلی  امنیلت  معاهلدۀ  سلازمان  بله 
در  روسلیه  پایگاه هلای  هم چنیلن  و 

ارمنسلتان  و  قرغیزسلتان  تاجیکسلتان، 
تروریسلتان  حملات  بلا  مقابلله  آملادۀ 
داعش هسلتند. تلا زمانی کله این »مرض 
مسلری« را از بیلن نبرده ایلم، ایلن اولویت 

ملا باقلی خواهلد مانلد.
الوروف گفلت: داعلش توانسلته حتلا در 
مناطق دوردسلت روسلیه عضوگیری کند. 
هیلأت امنیت فدرال در شلهر ملاگادان در 
شلرق روسیه یکی از سلاکنان محلی را به 
دلیلل مظنون بودنلش دربارۀ تأییلد گروه 

تروریسلتی داعش بازداشلت کرد.
او تأکیلد کلرد: طلرح والدیمیلر پوتیلن، 
تشلکیل  دربلارۀ  روسلیه  رییس جمهلور 
جبهلۀ بین الملللی متحلد بلرای مبلارزه با 
تروریسم به رغم عدم تشکیل کامل چنین 
جبهه یلی تاکنلون هم چنان مطرح اسلت.

دبیرکل ناتو احتمال پیوسلتن نیروهای این 
ایتاف نظامی به جنگ در سوریه را رد کرد.

در  ناتلو  دبیلرکل  اسلتولتنبرگ،  ینلس 
مصاحبله بلا مجللۀ اشلپیگل گفت: کسلی 
جنلگ  در  ناتلو  سلربازان  حضلور  انتظلار 
داخلی سلوریه را ندارد و دربارۀ این مسلأله 

نمی گیلرد. صلورت  بحثلی 
مجلۀ اشلپیگل نوشلت، در جریان نشسلت 
سلفرای ناتو روز چهارشلنبۀ هفتۀ گذشلتۀ 
امریلکا ایلن مسلأله را مشلخص کلرد کله 
از  را  رسلمی  همبسلته گی  یلک  انتظلار 
جانلب متحدانلش برای ایتلاف بین المللی 

بله منظلور مقابله بلا داعلش دارد.
تعلداد  افزایلش  امریلکا  ارتلش  البتله 

از  و  نکلرده  رد  را  علراق  در  سلربازانش 
جلون سلال جاری میلادی ارتش علراق را 

بجنگنلد. داعلش  بلا  تلا  داده  آملوزش 
اسلتولتنبرگ در ادامۀ مصاحبله خود آورده 
اسلت: آملوزش نیروهلای محللی هلم در 
علراق و هم در افغانسلتان بله نظرم بهترین 

سلاح در مقابله با تروریسلم اسلت.
ایتلاف ناتلو در حلال ارزیابلی اسلتفاده از 
سیسلتم ُهشلدار و کنترل هوایی )آواکس( 
در  ناتلو  جنگنده هلای  رهگیلری  بلرای 
خاورمیانله و هم چنین هملکاری اطاعاتی 

در منطقله اسلت.
دبیرکل ناتو ادامه داد: احتمال افزایش تعداد 
سیستم های آواکس بر فراز ترکیه وجود دارد.

مسلوول سیاسلت خارجلی اتحادیلۀ اروپا 
دیلروز شلنبه، 16 ثلور در ایتالیلا گفت که 
امریلکا دیگر مثل گذشلته توانایی رهبری 
برنامه هلای بلزرگ را در جهلان نلدارد و 
اروپلا در ایلن زمینله آملاده اسلت تلا بله 
عنلوان شلریک اصللی کشلورهای جهلان 

وارد عملل شلود.
فدریکا موگرینی می گوید که سیاست های 
در  امریکا  تأمل  بدون  و  غیرمعقول 
مدیریت  قدرت  کشور،  این  جدید  دولت 
است. گرفته  متحده  ایاالت  از  را  بزرگ 
خانلم  کله  می دهلد  گلزارش  راشلاتودی 
موگرینلی بلا اشلارۀ مسلتقیم بله دوللت 
تراملپ گفتله اسلت کله دوناللد ترامپ با 
تصامیلم غیلر قابلل پیش بینلی خلود بله 
ضعلف کشلورش در سلطح جهلان داملن 
زده و اتحادیلۀ اروپلا قصلد دارد برنامه های 
بلا  بیشلتر  هملکاری  بلرای  را  بزرگلی 
کشلورهایی چلون چیلن، هنلد و روسلیه 

داشلته باشلد.
او در خصلوص ایلن سلوال کله آیلا شلما 
کوریلای  بلا  برخلورد  در  تراملپ  روش 
"در  تاییلد می کنیلد، گفلت:  شلمالی را 
برخلی ملوارد یلک حرکلت آنلی سلبب 
برخلی  در  و  می شلود  شلگفت آفرینی 
ملوارد هم با شکسلت هملراه اسلت و این 

شکسلت گاهی به قدری سلخت اسلت که 
قابلل جبران نیسلت. اتحادیلۀ اروپا چنین 

نمی کنلد". دنبلال  را  روشلی 
موگرینلی قبلًا هلم در رابطله بلا حمللۀ 
امریلکا بله سلوریه گفته بود کله در مواجه 
بلا این گونله مسلایل، باید انعطلاف و دقت 

بیشلتری صلورت گیرد.
او بله صورت غیرمسلتقیم از سیاسلت های 
امریلکا انتقلاد کلرده و گفلت کله قطعلاً 
جهلان،  در  امنیتلی  بلزرگ  تهدیلدات 
الزاملاً  برجسلته تر از گذشلته اسلت؛ املا 
ایلن تهدیدات را نمی شلود بلا رویکردهای 

نظاملی از بیلن بلرد.
نظلر می رسلد  بله  موگرینلی کله  خانلم 
سلفرش بله دور دنیلا، تاشلی بلرای بقای 
قلدرت اتحادیلۀ اروپلا اسلت، می گوید که 
در سلفر خود به کشلورهایی نظیر روسیه، 
چیلن و هنلد بله ایلن پی بلرده اسلت که 
ایلن کشلورها تمایل زیلادی بله همکاری 

مشلترک بلا ایلن اتحادیله دارند.
بهتریلن  اکنلون  کله  کلرده  پیشلنهاد  او 
فرصلت اسلت تلا اتحادیلۀ اروپلا جایلگاه 
امریلکا را در سلطح جهلان بگیلرد؛ چراکه 
سیاسلت های  بلا  اکنلون  کشلور  ایلن 
عجوالنلۀ خلود، مدیریت و کنتلرل امور را 

اسلت. داده  از دسلت 

الوروف:

داعش را ریشه کن می کنیم

استولتنبرگ:

سربازان ناتو به جنگ سوریه نمی پیوندند

تورنمنت فوتبال افغانستان و ایران در هرات برگزار شد
تورنمنلت بین الملللی فوتبلال تحلت نلام »جلام سلبز« بیلن کشلورهای 
جمهوری اسلامی افغانسلتان و ایران به میزبانی هرات برگزار شلد. هدف 
از برگزاری این مسلابقات، گسلترش وحدت، دوسلتی و همبسلته گی دو 

مللت در منطقه خوانده شلده اسلت.
مسلئوالن فدراسلیون فوتبلال والیلت خراسلان رضلوِی ایلران می گویند، 
همکاری های شلان در حلوزۀ ورزش با والیت هلرات افزایش خواهد یافت.

بلرای نخسلتین بار اسلت کله تورنمنلت فوتبلال بین الملللی، بله خاطلر 
وحلدت و دوسلتی بیشلتر در منطقله در والیلت هلرات برگلزار می گردد.

در ایلن تورنمنلِت فوتبلال که بله میزبانی هلرات در ورزشلگاه این والیت 
راه انلدازی گردیلده اسلت، تیم هلای منتخلب فوتبلال تایبلاد و تربت جام 
کشلور جمهلوری اسلامی ایلران و تیم هلای فوتبلال صرافلان هلرات، 
اسلامی  کابلل جمهلوری  منتخلب  و  قندهلار  منتخلب  سرخ پوشلان، 

افغانسلتان اشلتراک دارند.
در سلال های گذشلته، رشلد ورزش در هرات سلیر صعودی داشلته است، 
املا در حلال حاضلر در این والیلت بیش از 50 هزار ورزشلکار آقا و بانو در 
قاللب بیلش از 45 فدراسلیون های مختللف ورزشلی، در اداره ورزش این 

ثبت می باشلد. والیت 
بلا ایلن حال، عبدالکریم رحمانی، رییس فدراسلیون فوتبلال والیت هرات 
خواهلان رفلت آمدهلا و برگزاری مسلابقات بیشلتری بین این دو کشلور 
می باشلد تا با کسلب تجربیات ورزشلی از یکدیگر در آسیا پیشگام باشند.

همزملان بلا ایلن، محملد مهلدی رییلس فدراسلیون فوتبلال خراسلان 
رضلوی جمهوری اسلامی ایلران از همکاری های بیشلتر این فدراسلیون 

بلا ورزشلکاران ایلن والیلت سلخن می زند.
آقلای مهلدی می گویلد: بلا تفاهم ناملۀ ورزشلی کله بلا مقام هلای محلی 
هلرات امضلاء کرده انلد، در حلوزۀ ورزشلی بلا ایلن والیلت همکاری هلای 

بیشلتری خواهد شلد.
سلرانجام در اولیلن دیدار رقابت هلای فوتبال بین المللی جام سلبز والیت 
هلرات، صرافلان قهرملان لیگ برتلر این والیت توانسلت در یلک دیداری 
پلرگل 6 بلر 1 در برابلر منتخلب تربیت جام ایلران به برتری رسلد. با این 
حلال، قلرار اسلت در دومیلن روز ایلن رقابت ها، عصر پنجشلنبۀ تیم های 
فوتبلال سرخ پوشلان با تایبلاد و روز جمعه، اردوی کابل بلا تربیت جام در 

ورزشلگاه هلرات به مصاف هلم بروند.

رده بندی بهترین باشگاه های جهان در پرداخت دستمزد 

در سال ۲۰۱۶
باشلگاه منچسلتریونایتد در بین باشلگا ه های فوتبال بیشلترین دسلتمزد 

پرداختلی را بله بازیکنانش در سلال 2016 داشلته اسلت.
سلایت اسلپانیایی »اِستاتیسلتا« که در زمینۀ انتشلار آمار و ارقام فعالیت 
دارد، فهرسلت 10 باشلگاه برتلر جهلان در زمینلۀ میانگیلن پرداخلت 
دسلتمزد بله بازیکنلان در سلال 2016 را منتشلر کلرد. در این فهرسلت، 
باشلگاه بسلکتبال کلیولنلد کاوالیلرز بلا پرداخلت بله طلور میانگیلن ۸ 
میلیلون و 652 هلزار و ۹20 داللر بله بازیکنانلش، بیشلترین پرداختلی 

دسلتمزد را بله بازیکنانلش در سلال گذشلته میلادی داشلته اسلت.
در این فهرسلت، باشلگاه منچسلتریونایتد با پرداخت به طلور میانگین 7 
میلیلون و 616 هلزار و 400 داللر، در بین باشلگاه های فوتبال بیشلترین 
دسلتمزد را به بازیکنانش پرداخت کرده اسلت و ردۀ چهارم این فهرسلت 
اسلت. باشلگاه بارسلونا در سلال 2016 به طور میانگین 7 میلیون و 456 
هلزار و ۸00 داللر پرداختلی بله بازیکنانلش داشلته و بلا قلرار گرفتن در 
ردۀ پنجلم ایلن فهرسلت، دومیلن باشلگاه فوتباللی این فهرسلت اسلت.

باشلگاه فوتبال منچسترسلیتی هم بله طور میانگین بلا 7 میلیون و 15۸ 
هلزار و 462 داللر پرداختلی بله بازیکنانش، رتبلۀ نهم این فهرسلت را به 
خلود اختصلاص داده اسلت. جاللب این جا اسلت کله باشلگاه رئال مادرید 

از ایلن حیلث جایی در بیلن 10 تیم برتلر ندارد.
فهرسلت 10 باشلگاه برتر جهان در زمینۀ میانگین پرداخت دسلتمزد به 

بازیکنان در سلال 2016 به شلرح زیر اسلت:
1- باشگاه بسکتبال کلیولند کاوالیرز آمریکا: ۸ میلیون و 652 هزار و ۹20 دالر
2- باشگاه بیسبال نیویورک یانکیز آمریکا: 7 میلیون و 6۸۹ هزار و 57۹ دالر
3- باشگاه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز آمریکا: 7 میلیون و 653 هزار و 636 دالر
4- باشگاه فوتبال منچستریونایتد انگلیس: 7 میلیون و 616 هزار و 400 دالر

5- باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا: 7 میلیون و 456 هزار و ۸00 دالر
6- باشگاه بسکتبال پرتلند تریل بلیزر آمریکا: 7 میلیون و 3۸۹ هزار و 2۹6 دالر
7- باشگاه بسکتبال ممفیس گریزلیز آمریکا: 7 میلیون و 2۸۸ هزار و 5 دالر

۸- باشگاه داالس ماوریکس آمریکا: 7 میلیون و 270 هزار و ۹51 دالر
۹- باشگاه فوتبال منچسترسیتی انگلیس: 7 میلیون و 15۸ هزار و 462 دالر
10- باشگاه بسکتبال اورالندو مجیک آمریکا: 7 میلیون و 11۹ هزار و 15 دالر

موگرینی:

ACKUاتحادیۀ اروپا می تواند جایگزن امریکا شود



www.mandegardaily.com :وب سایت
& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی 

 مسؤول توزیع: حبيبالله-0773610580 

 ویراستار: روحاللهيوسفزاده

 مدیر مسوول: نظریپريانی-0700263152

nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار«، مسوولیت دیگر 
نبشته ها به نویسنده گان بر می گردد.

Year9  n  NO 2019 n Sunday 06 May 2017

 گزارشگران:  ناجيهنوری،هارونمجيدی،
ابوبکرصديقوروحاللهبهزاد 

k برگ آرایی: رفيعجسور - 0781232309

 نشانی: سرک13وزيراکبرخان،کوچهچهارم.

وزارت دفاع امریکا:

می خواهیم مشارکت خود را با افغانستان حفظ کنیم

تریلزا ویللن، معلاون وزارت دفلاع امریلکا گفته اسلت کله راه برد 
تلازۀ امریلکا برضلد گلروه طالبلان تلا آملدن صللح و ثبلات در 

افغانسلتان اسلتوار می مانلد. 
رسلانه های امریلکا بله نقلل از ویللن نوشلته انلد که افغانسلتان 
یلک شلریک خیللی مهم بلرای امریکا اسلت. ملا می خواهیم که 
اطمینلان یابیلم افغانسلتان نیرومنلد شلده اسلت. همیلن هدف 

نهایلی راه برد تلازه امریکا اسلت.
بله تازه گلی دوناللد ترامپ، رییس جمهلور امریلکا در پیش نویس 
راه بلرد جدیلد ضلد هراس افگنی از متحدان این کشلور خواسلته 
اسلت کله مسلوولیت بیشلتری در مبلارزه بلا هراس افگنلان بله 

بگیرد. دوش 
در ایلن پیش نویلس کله خبرگلزاری رویتلرز به آن دسلت یافته، 
آملده اسلت که امریکا نیلازدارد که مبلارزه اش را برضد گروه های 
هلراس افگلن در سراسلر دنیلا تشلدید کنلد، در حاللی کله باید 
هزینلۀ جانلی و ماللی امریکایی ها را در راه رسلیدن به هدف های 

ضلد هراس افگنی کاهلش بدهد.
از سلوی دیگلر الورنلس ویکرسلن، رییس پیشلین سلتاد ارتش 
امریلکا گفتله اسلت کله طوالنی تریلن و مرگ بار تریلن جنلگ 
امریلکا در افغانسلتان اسلت و بلرای اینکله کشلور به پا بایسلتد، 

امریلکا بایلد دسلتکم 50 سلال در افغانسلتان بماند.
آقلای ویکرسلن گفتله اسلت: »طالبلان پلس از 15 سلال نبلرد 
امریلکا برضلد گروه هلای هراس افگلن بله ویلژه القاعلده، اکنلون 
یک سلومخاک افغانسلتان را در اداره دارد، بنایرین نیاز اسلت که 
امریلکا بلا افزایش نیلرو و تخصیص هزینه ی بیشلتر، حضور خود 

درافغانسلتان را حفلظ کند«.
ایلن در حالی سلت کله چند روز پیلش وزارت دفلاع امریکا اعام 
کلرد کله در آیندۀ نزدیک 1700 سلرباز تازه نفس به افغانسلتان 

می فرستد.
در حلال حاضلر امریلکا ۸400 سلرباز در افغانسلتان در قاللب 
ماموریلت حمایلت قاطلع در افغانسلتان دارد و قلرار اسلت ایلن 

تعلداد بله پانلزده هزار سلرباز برسلد.
پیلش از ایلن جنلرال نیکلسلون، فرمانلد  ه عموملی نیروهلای 
امریکایلی و حمایلت قاطلع در افغانسلتان گفتله بلود کله بلرای 
شکسلتن بن بسلت جنلگ میلان نیروهلای امنیتی افغانسلتان و 

گلروه داعلش بله چنلد هلزار سلرباز بیشلتر نیلاز دارد.

دکندهـارپـهسـپينبولـدکولسـوالۍ
کېدافغانسـتاناوپاکسـتاندسرحدي
ځواکونـوترمنځدوروسـتۍشـخړېپه
تـړاودواړوهېوادونواعتـراضکړیدی.
افغانسـتانحکومـتوايـي،دکندهـار
واليـتدسـپينبولدکاوچمـنترمنځ
پـهصفريسـيمهکـېپرونۍنښـتهاول

پاکسـتانيپوځيانـوپيـلکړه.
دکرښـېپـهدواړولوريـوکـېدازادي
راډيـوخبريـاالندامنيتـيسـرچينوپـه
حوالـهوايـي،پـهدېنښـتهکـېچـې

لـهسـپکواودرنـووسـلوپـهکـېکار
اخيسـتلشـوی،دواړولوريـوتـهمـرګ

ده. اوښـتې ژوبلـه
وروسـتيراپورونـهوايـيچېپـهدواړو
لوريـوکـې1۵تنهوژلشـوي،دغهرازد
ښـځواوماشـومانوپهګډونپهلسـګونو

نـورټپيانشـويدي.
دپېښـېپـهتـړاوافغانسـتانحکومـت
پـرونجمعـهپـهکابـلکـېدپاکسـتان
دسـفارتشـارژدافيراحضـاراوخپـل
سـختاعتـراضيـېورتـهڅرګنـدکړ.

شکېب وياند وزارت چارو بهرنيو د
وويل:  ته راډيو ازادي شپه تېره مستغني
د جمهوريت اسالمي افغانستان "د
د کې کابل په وزارت چارو بهرنيو
پاکستانسفارتشارژدافيردکندهارد
نظر او لقمان د ولسوالۍ بولدک سپين
انداختونو د وسلو درنو د کليو نامه په
د پوځيانو پاکستاني د کې ساحه په او
پهدې او تړاواحضار په نوروسرغړونو
اړهيېخپلسختاعتراضورتهڅرګند
کړ،ورتهوويلشولچېاولانداختد
دی“. شوی خوا له ځواکونو پاکستاني
دپرونـۍنښـتېپـهتـړاوپـهاسـالماباد
کـېدافغانسـتاندسـفارتشـارژدافير
همدپاکسـتاندبهرنيوچـارووزارتته

ورغوښتلشـویو.
دبهرنيوچارووزارتوايي،دافغانسـتان
شـارژدافيردپاکسـتانهغهادعـاردکړه
چـېګواکېنښـتهاولدافغـانځواکونو

لهخـواپيلشـوېده.
افغانسـتانحکومـتوايـي،دلقماناو
نظرپـهنامهکليلـهډيورندکرښـېدې
غـاړېتـهدافغانسـتانپـهخـاورهکـې
پراتـهدي،نـوسـاتنهاودفاعيـېدافغان

ده. دنـده ځواکونو
پرونـۍنښـتېترلسـوډېرسـاعتونوډېره

مـودهدواموکړ.

بلخـوادولسـيجرګـېدنړيوالـواړيکو
دکميسـيونغـړيمحمـدداودکلکاني
کـې خبـرو پـه سـره راډيـو ازادي لـه
"ډيورنـد وکـړه:  غوښـتنه پاکسـتانه لـه
يـوه ترمنـځ پاکسـتان او افغانسـتان د
د تـه افغانانـو چـې ده کرښـه فرضـي
منلـووړنـهده،پاکسـتانيانبايـدپردې
کرښـهدتاسيسـاتواوودانيولـهجوړولو
ډډهوکـړيچېدشـخړېسـببکېږي،
پاکسـتانيانبايـدمتوجـهوي،کـهدوی
غـاړې دې کرښـې دې لـه ورځ هـره
د مسـئله دا جـوړوي تاسيسـات تـه
افغانسـتاناوپاکسـتاندخلکـوترمنـځ

سـتونزېپيـداکـوي“.
ډيورنـد کـې ختيـځ پـه افغانسـتان د
کرښـېتـهڅېرمـهلـهنـوروپرتوسـيمو
تحرکاتـو د پوځيانـو پاکسـتاني د هـم

دي. شـوي ورکـول راپورونـه
دمشـرانوجرګېځينوغړوتېرهمياشـت
پـهيـوهغونـډهکـېاعتـراضوکـړچـې
پاکسـتانيقـواوولـهاعتراضونـوسـره-
سـرهدپکتيـکاپـهبرملولسـوالۍکېد 
تاسيسـاتو جوړولو چارې نه دي درولي.
سـرحدي  پاکسـتان  او  افغانسـتان  د 
ځواکونـه تېـر کال پـه تورخم کـې هم په 
خپلـو کـې پـه جګړه اوښـتي چـې مرګ 

ژوبلـه يـې هـم اړولـې وه.

وزیر انرژی و آب گفته که افغانسلتان با 
یلک میلیارد و 300 میلیلون دالری که 
در 14 سلال گذشلته صرف خرید برق 
وارداتلی کرده، می شلد صدهلا مگاوات 
بلرق در داخلل افغانسلتان تولیلد کرد.

علی احملد عثمانلی، می گویلد کله در 
حالی که افغانسلتان منابلع کافی برای 
تولیلد انلرژی بلرق دارد، از کشلورهای 

همسلایه بلرق وارد می کنلد.
وزیلر انرژی افلزود که با منابلع موجود 
در افغانسلتان نله تنهلا می تلوان نیلاز 
این کشلور بله انرژی بلرق را رفع، بلکه 
می تلوان بله کشلورهای همسلایه نیلز 

بلرق صلادر کرد.
میلیلارد   1.3 بلا  او،  بلرآورد  براسلاس 
دالری کله افغانسلتان از 2003 صلرف 

کشلورهای  از  بلرق  انلرژی  خریلد 
همسلایه کلرده، املکان تولیلد 600 تا 
ایلن  داخلل  در  بلرق  ملگاوات   1300

کشلور وجلود داشلته اسلت.
حلال  در  عثمانلی،  آقلای  گفتله  بله 
حاضلر، هلزار و 500 ملگاوات بلرق در 
افغانسلتان مصرف می شلود کله هزار و 
100 ملگاوات آن وارداتلی و بقیه آن از 

منابلع داخللی تأمیلن می شلود.
وزیلر انلرژی افلزود کله ایلن همله نیاز 
کشلور بله نیلروی بلرق نیسلت، بلکله 
نیلاز کشلور در وضعیلت موجلود چهار 
هلزار مگاوات برق اسلت کله تأمین آن 
به حلدود پنج میلیلارد دالر نیلاز دارد.

شلبکه  افغانسلتان  حاضلر  حلال  در 
از  نلدارد. 14 والیلت  بلرق  سراسلری 
34 والیلت این کشلور به شلبکه اصلی 
بلرق دسترسلی نلدارد و کمبلود بلرق 
رشلد اقتصلادی ایلن کشلور را هلم بلا 
چالش هلای جلدی مواجه کرده اسلت.

وزیلر انلرژی می گویلد کله بله منظلور 

تشلویق صرفه جویی در مصلرف انرژی 
در کشلور، هفته جلاری »هفتلۀ انرژی 

پایلدار« نامیده شلده اسلت.
از  یکلی  کله  افلزود  عثمانلی  آقلای 
اهلداف نامگلذاری ایلن هفتله بله این 
نلام، جللب توجله سلرمایه گذاران بله 
سلرمایه گذاری در عرصه تولیلد برق از 
منابلع تجدیدپذیر مانند خورشلید، باد، 

منابلع آبلی کوچلک و زبالله اسلت.
که  گفت  همچنان  آب  و  انرژی  وزیر 
دست آوردهای  نمایش  با  نمایشگاهی 
و  انرژی  عرصه  در  صنعتی  و  علمی 
زمینه سازی برای تبادل نظر متخصصان 
پایان  در  و  می شود  برگزار  انرژی 
شد. خواهد  ارائه  دولت  به  گزارشی 

در  برق  قیمت  اخیر  سال های  در 
که  بوده  افزایش  حال  در  افغانستان 
باعث خشم بسیاری از شهروندان شده، 
اما آقای عثمانی می گوید که دلیل این 
آن  وارداتی، خرید  برق  قیمت  افزایش 
است. افغانی  به  آن  فروش  و  دالر  به 

عثمانی:

با ۱.۳ میلیارد دالر پول برق وارداتی می شد 
برق داخلی تولید کرد

د سپین بولدک او چمن نښتې په تړوا 

د افغانستان او پاکستان اعتراضونه

اعضلای نهادهلای جامعله مدنلی، در دیلدار 
بلا رییلس حکوملت وحلدت ملی، خواسلتار 
اعلام تقویلم انتخاباتی شلدند و بر اسلتقال 

کمیسلیون هلای انتخاباتلی تاکیلد کردند.
نشلرخبرنامه یی  بلا  ارگ  رسلانه های  دفتلر 
گفتله اسلت کله محمداشلرف غنلی رییس 
ظهلر  از  پیلش  مللی  وحلدت  حکوملت 
نهادهلای  اعضلای  از  شلماری  بلا  دیلروز 
کلرد. دیلدار  ارگ  در  مدنلی   جامعله 

در ایلن دیلدار خلیلل رووفی بله نماینده گی 
از دیگلران گفتله اسلت کله جامعله مدنی از 
بهلر تحقلق دموکراسلی، قربانی هلای زیادی 
را متقبلل شلده اسلت و فعًا در حلدود پنج 
هلزار نهاد مدنلی داریم که در سلطح منطقه 

در مسلایل تخصصلی رقابلت می کنند.
آقلای رووفی گفته اسلت کله نهادهای مدنی 
در آگاهلی عامله و نظلارت از انتخابلات نقش 
مهلم دارنلد و بدون آگاهی عامله ما انتخابات 

شلفاف نخواهیم داشت.

تقویلم  او ضمن اینکه خواستار  اعلام 
نهادهلای جامعه انتخاباتلی گردید، گفت  که 
به دسلت مدنلی تجلارب و دانش  را  خوبلی 
خوبی برخلوردار می آورده انلد و از ظرفیلت 

 باشلند و آمادۀ همکاری با حکومت هسلتند.
یوسلف رشلید رییلس اجرایلی نهلاد فیفلا 
در ایلن دیلدار گفتله اسلت کله نهادهلای 
جامعله مدنلی ظرفیت هلای خوبلی دارنلد و 
تلاش کلرده انلد تا زمینۀ مشلارکت وسلیع 
انتخابلات فراهلم سلازند.  و شلفافیت را در 

آقای رشلید افزود که نهادهلای جامعه مدنی 
در بخش هلای پالیسلی، تخنیکلی و تطبیلق 
اسلتقال  بلر  او  دارنلد.  ظرفیلت  برنامه هلا، 
کمیسلیون های انتخاباتی و مسوولیت پذیری 

نهادهلا تاکیلد کرد.
آقلای غنلی نیلز در ایلن دیلدار از جامعله 
مدنلی به خاطلر اینکله ظرفیت هلای خوبلی 
را ایجلاد کلرده انلد، تشلکری کلرده، گفلت 
کله ملا آرزومندیلم جامعله مدنلی در حلل 

 بحلران پایلدار نقلش اساسلی داشلته باشلد.
رییلس حکوملت وحلدت مللی گفتله اسلت 
کله حکوملت، ارادۀ قلوی به خاطلر برگلزاری 
انتخابات دارد و ما تصمیم داریم که با اقشلار 
مختللف ماننلد جامعه مدنلی و رسلانه ها در 
رابطله بله برگلزاری انتخابات صحبلت کنیم 
و نظریلات شلان را در رابطله بله اسلتفاده از 
تکنالوژی در روند انتخابات و بحث های حوزه 
 بنلدی بشلنویم تلا بله یلک اجملاع برسلیم.

آقلای غنلی گفته اسلت که انتخابات شلفاف 
بلدون نظلارت ممکلن نیسلت. او از جامعله 
کله  نقش هایلی  روی  تلا  خواسلت  مدنلی 
می تواننلد داشلته باشلند، بررسلی های خود 
 را انجلام داده و بلا حکوملت شلریک سلازند.

همچنلان  مللی  وحلدت  حکوملت  رییلس 
اسلتقالیت  بله  ملا  بله  کله  اسلت  گفتله 
کمیسلیون های انتخاباتلی احتلرام داریلم و 
نهادهلای جامعله مدنلی می تواننلد حکومت 

را در عرضلۀ خدملات کملک کننلد.

نهادهای مدنی:

تقویم برگزاری انتخابات اعالم شود
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