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افغانستان در  برابر پاکستان شکایت نامه درج کند

مجلـس سـنا از حکومـت خواسـت کـه از تجـاوز دوروز پیـش 
نظامیان پاکسـتانی در سـپین بودلک قندهار به شـورای امنیت 

سـامان ملل شـکایت کند.
فضل هـادی مسـلم یار، رییـس مجلـس سـنا کـه در نشسـت 
دیـروز یک شـنبه، ۱۷ ثـور این مجلـس صحبت می کـرد، گفت: 
»حکومـت افغانسـتان باید از طریق دیپلماسـی تجـاوز نظامیان 
پاکسـتانی در ولسـوالی سـپین بولـدک قندهار را جـداً پیگیری 
 کـرده و بـه شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد شـکایت کند”.
ایـن کـه نظامیـان پاکسـتانی  بـه  بـا اشـاره  آقـای مسـلم یار 
فعالیت هـای  دیورنـد  خـط  صفـری  نقـاط  از  همـواره 
متجاوزانـه دارد و بایـد حکومـت جلـو ایـن تحـرکات نظامـی 
بگیـرد. دیپلماتیـک  ممکـن  طریق هـای  از  را   پاکسـتان 

او از وزارت خارجـه نیـز خواسـت کـه اقدامـات جـدی و الزم را 
 بـرای شـکایت از پاکسـتان در سـازمان ملـل روی دسـت گیرد.

نجیبـه حسـینی عضـو مجلـس سـنا هـم در ایـن مـورد گفت: 
تجـاوز  مـورد  در  کـه  می خواهیـم  افغانسـتان  حکومـت  »از 
پاکسـتان در سـپین بولـدک شـکایت نامه یی را به سـازمان ملل 
متحـد درج کنـد تـا شـورای امنیـت بـر پاکسـتان فشـار آورد 
 کـه مشـکل خـود را از راه مذاکـره بـا افغانسـتان حـل کنـد«.

شـماری از سـناتوران نیـز تجـاوز مـرزی پاکسـتان در سـپین 
بولدک را بی شـرمانه خواندند و پاسـخ نیروهای سـرحدی کشور 

را سـتایش کردند.
عبدالباقـی بریـال یـک عضـو سـنا گفـت: تجـاوز بی شـرمانۀ 
محکـوم  را  بولـدک  سـپین  در  پاکسـتانی  ملیشـه های 
عاقالنـه  را  کشـور  سـرحدی  نیروهـای  دفـاع  و  می کنیـم 
از  جلوگیـری  بـرای  کـه  می خواهیـم  امریـکا  از  و  می دانیـم 
کنـد. بیشـتر  همـکاری  افغانسـتان  بـا  پاکسـتان   تجـاوزات 

بـر بنیـاد توافق نامۀ امنیتی افغانسـتان و امریکا، دو کشـور برای 
مقابله با تجاوزات بیرونی در افغانستان مشترکاً اقدام خواهند کرد.

دو روز پیش، نیروهای سـرحدی افغانسـتان زمانی با ملیشه های 
پاکسـتانی درگیر شـدند که آنان می خواسـتند برای یک سروی 
نامعلوم وارد خاک افغانسـتان شوند. در این درگیری، ۱۳ ملیشه 
پاکسـتانی کشـته، حدود ۴۰ تن آنان زخمی شـدند، یک تانک 
پاکسـتانی منهـدم و یـک سـرباز و یـک تانـک دیگـر ملیشـه 
 هـای پاکسـتانی نیـز به دسـت نیروهای سـرحدی افغـان افتاد.

در ایـن درگیـری چهار پولیس سـرحدی افغانسـتان نیز شـهید 
 و بـه شـمول ۷ سـرباز حـدود۳۵ نفـر دیگـر زخمـی شـدند.

ایـن درگیـری در حالـی صورت گرفته اسـت کـه دو هفته پیش 
یـک هیـأت عالـی رتبـه پارلمـان پاکسـتان و رییـس سـازمان 
اسـتخباراتی آن کشـور برای بهبود روابط دو کشور به کابل آمد.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا می گوید که این سفرها 
تشـریفاتی و برای فریب افکار جهانی انجام شـده اسـت و دولت 
افغانسـتان باید جلو سوء استفاده دیپلماتیک پاکستان را بگیرد.

مسـلم یار گفـت: »بـه هیـات پارلمانـی پاکسـتان گفتـم کـه 
سـفر شـما بـه کابل تشـریفاتی اسـت و صالحیـت نداریـد ولی 
رییـس پارلمـان پاکسـتان گفـت کـه بـا اختیـارات تـام جهـت 
بهبـود روابـط پاکسـتان و افغانسـتان بـه کابـل آمده اسـت؛ اما 
حـاال ثابت شـد که آنـان )هیـأت پارلمانی و رییس اسـتخبارات 
 پاکسـتان( بـرای فریـب افـکار جهـان بـه کابـل آمـده بودنـد”.

او از حکومت خواسـت که با اقدام هوشـیارانه جلو سـوء استفاده 
دیپلماتیک پاکستان را بگیرد.

صـ 3 صـ 6 صـ 2

اندیشه های بزرگ است که مایۀ بزرگی است، نه کارهای بزرگ. 

وزارت مهاجـران و برگشـت کننده گان 
در  خانـه واده  صدهـا  بی جا شـدن  از 
زیبـاک  و  اشکاشـم  ولسـوالی های 

می دهـد. خبـر  بدخشـان  والیـت 
در اعالمیه یـی که از سـوی این وزارت 
به نشـر رسـیده، گفته شـده که هفتۀ 
گذشـته در پی ناامنـی ۱۱۱ خانه واده 
از ولسـوالی زیبـاک به اشکاشـم بی جا 

شده اند.
از  پـس  می گویـد  وزارت  ایـن  امـا 
ایـن کـه ناامنـی به اشکاشـم سـرایت 
نیـز  دیگـر  خانـه وادۀ   ۴۵۰ کـرده، 

بـه  و  کـرده  تـرک  را  خانه های شـان 
ولسـوالی شـغنان بی جـا گردیده انـد.

این در حالی سـت کـه یک هفته پیش 
گروه طالبان در بدخشـان از ولسـوالی 
وردوج حمله هایـی را راه انـدازی کرده 

و زیبـاک را تصرف کردند.
پـس از ایـن حملـه، طالبـان در پـی 
تصـرف ولسـوالی اشکاشـم نیـز بودند 
راه شـان  امنیتـی سـد  نیروهـای  امـا 
شـدند و در حال حاضر نبـرد در میان 

ایـن دو ولسـوالی جریـان دارد.
بدخشـان  محلـی  مقام هـای  روز  دو 

تـن   ۱۰۰ بـه  نزدیـک  کـه  گفتنـد 
آخریـن  در  طالبـان  گـروه  افـراد  از 

شـده اند. کشـته  درگیری هـا 
در حـال حاضـر نیروهـای زیـادی بـه 

ولسـوالی اشکاشـم رفته اند تا عملیات 
یابـد  شـدت  زیبـاک  بازپس گیـری 
پاک سـازی  دوبـاره  ولسـوالی  ایـن  و 

گردد.

وزارت مهاجران:

صدها خانواده در بدخشان بی جا شده اند

اشرف غنی در نشست گرامی داشت از روز آزادی بیان:

نیاز به تعدیل قانون اساسی احساس نمی شود
»اگر حکومتی استبدادی باشد، رسانه ها یک ساعت فعالیت کرده نمی توانند«
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و  امریـکا  نظامـي  لشکرکشـي  دنبـال  بـه 
و  مشـاجرات  افغانسـتان،  بـه  متحدانـش 
مطبوعـاِت  و  روزنامه هـا  در  جـدي  مباحثـاِت 
غربـي بـه راه افتـاد مبنـي بـر این کـه آیـا غـرب 
خیـر.  یـا  شـد  خواهـد  پیــروز  افغانسـتان   در 
خـوب یـادم مي آیـد کـه حلقـاِت محافظـه کار 
برتـري  بـه  اسـتناد  بـا  آن زمـان  در 
تسـلیحاتِي  و  اقتصـادي  سیاسـي،  فرهنگـي، 
متحـدۀ  ایـاالت  پیـروزي  مغرب زمیـن، 
مي خواندنـد.  حتمـي  را  متحدانـش  و   امریـکا 
یکـي از ایـن نویسـنده گان کیـث وینـد شـاتل 
بـود. او در مقاله یـي زیـر عنـوان »چــرا غـرب 
از  مـورد  چنـد  مي شـود؟«،  پیـروز  همـواره 
پیروزي هـاي غـرب را یـادآوري کـرد و چنیـن 
نتیجـه گرفـت کـه مغرب زمیـن داراي ســنت 
مدنـِي  فرهنـگ  و  قانـون  و  ٢۵۰۰سـالۀ عقـل 
سـپاهي گري اسـت کـه از یونـان و روم بـه ارث 
بـرده و بـه همیـن دلیـل ارتش هـاي غربـي در 
جنگ هـا از خـود انضبـاط و برتـرِي فوق العـاده 
مي شـوند.  پیــروز  و  مي گذارنـد  نمایـش   بـه 
لشکرکشـي  آن  از  سـال  پانـزده  کـه  اکنـون 
گذشـته اسـت، نـه تنهـا تحلیل گـران داخلـي، 
بـل حتـا روزنامه هـاي غربـي نیـز بـه شکســِت 
بـه  مي کننـد؛  اذعـان  افغانسـتان  در  امریـکا 
واشـنگتن  روزنامـۀ  به تازه گـي  کـه  گونه یـي 
تایمـز ادعـا کـرده اسـت کـه جنـگ افغانسـتان 
آن  در  بُـردي  و  اسـت  ویتنـام  جنـِگ  شـبیه 
وجـود نـدارد. ایـن روزنامـه همچنـان ترامـپ را 
بـه فـرارِ بي خطـر از جنـِگ افغانسـتان تشـویق 
 کـرده و ایـن کشـور را بـي ارزش خوانـده اسـت.

اگرچـه نویسـندۀ ایـن مقالـه تالش کرده اسـت 
عوامـِل ایـن ناکامـي را بـه فرهنـگ دولـت دارِي 
و  اجتماعـي  عوامـل  برخـي  و  افغانسـتاني ها 
سیاسـي دیگر نسـبت دهد، اما از نقش خودشان 
در ایـن شکسـت چیـزي نگفتـه اسـت. ایـن در 
حالـي اسـت کـه اگـر نیـک بنگریـم، مهم ترین 
عامـل ایـن شکسـت، در کنـار آن چـه کـه ایـن 
روزنامـه اشـاره کـرده اسـت، نگاه شرق شناسـانۀ 
امریکاسـت. دیپلماسـي  دسـتگاه  در   حاکـم 

کـه  رشته یی سـت  از  عبـارت   شرق شناسـی، 
دربـارۀ کشـورهای شـرقی گفت وگـو می کنـد و 
آن هـا را بـه بررسـی می گیـرد. بـرای این رشـته 
کرسـی های  غربـی،  دانشـگاه های  اکثـر  در 
اختصاصی ایجاد شـده اسـت. اسـاس این رشته، 
بـه قـول ادوارد سـعید، بـر مبنـای یـک تمایـز 

ختی  فت شـنا معر
هستی شـناختِی  و 
و  غـرب  و  شـرق 
ی  ز یت سـا غیر
افراطی میاِن آن دو 
گذاشته شده است. 
شرق شناسـی،  در 
تعریفی که از شـرق 
می گـردد،  ارایـه 
نقطـۀ مقابـل غرب 
غـرب  اگـر  اسـت. 
جغرافیایی سـت که 
از علـم و عقالنیـت 
و آزادی هـای فردی 
گرفته تـا تکنالوژی 
و دمــوکراسی همه 
در آن ظهـور کـرده 
نمـو  و  رشـد  و 
در  اسـت،  یافتـه 
مقابـل، شـرق یـک 
ایســتا  جغرافیـای 
و بـدون تاریـخ، بـا 
مردمـان وحشـی و 
بربـر می باشـد کـه 
تنها مســتحق  نـه 
و  دموکراسـی 
ی  ر ال م سـا د مر
بـل  نیسـتند، 
و  بهتریـن 
نـوع  مناسـب ترین 
نظـام بـرای آن هـا، 
همان سیسـتم های 
ابتدایـی و فرسـودۀ 
و  قبیله یـی 
اسـت.  اسـتبدادی 

 ایـن نگاه شرق شناسـانه امروزه با تـار و پوِد غرب 
آمیختـه و بـه مبنـاي سیاست گذاري هاي شـان 
گشـته  بـدل  سـومي  جهـان  کشـورهاي  در 
 ۱۵ در  غـرب  سیاسـت گذاري هاي  اسـت. 
بـر  متأسـفانه  نیـز  افغانسـتان  در  اخیـر  سـال 
همیـن مبنـا بـوده اسـت. غربي هـا نـه تنهـا در 
افغانسـتان علیـه طالـب مبـارزۀ جـدي نکردند، 
حکومـِت  مسـتحِق  را  سـرزمین  ایـن  بـل 
کسـاني دانسـتند کـه بـا گروه هـاي تروریسـتي 
مي خواننـد.  بـرادر  را  آن هـا  و  دارنـد   همدلـي 

آن هـا مي پنداشـتند کـه افغانسـتان یک کشـوِر 
ورشکسـتۀ قـرن نوزدهمـي اسـت کـه تنهـا بـا 
سـاختارها و میکانیسـم هاي قبیله یي قابـل اداره 
اسـت. بـه همیـن خاطـر، غربی هـا در تبانـي بـا 
بـه  حلقـات شؤونیسـتي، شـخِص بي ریشـه یي 
نـام حامـد کـرزي را بـر مـردم تحمیـل کـرده 
و تـالش کردنـد جبهـۀ مقاومـت را تضعیـف و 
عناصـر ضـد طالبانـي را زیـر نـاِم دي دي آر و 
 پـي آر آر از ادارات ملکـي و نظامـي حذف کنند. 
ایـن در حالي سـت کـه اگـر غـرب مي خواسـت 
علیـه طالبـان ریشـه یي مبـارزه کنـد، بهتریـن 
متحـداِن آن هـا در افغانسـتان نیروهـای جبهـۀ 
مقاومـت بـود. ایـن چهره هـا هـم تجربـۀ جنگ 
بـا طالبـان را در کارنامه داشـتند و هم انگیزه اش 
را. دولـِت امریـکا می توانسـت بـا بهره گیـری از 
تجربـه و انگیـزۀ ایـن نیروهـا امنیـِت کشـور را 
تأمیـن کـرده و بـه جـای خلع سـالح آن هـا، در 
نیروهـای امنیتی کشـور مدغم شـان کنــد. این 
امـر، هـم هزینۀ جنـگ را برای دولـِت امریکا کم 
می کـرد و هـم موثریتـش را افزایش می بخشـید 

کـه متأسـفانه نکرد.
ــي  ــتان از زمان ــِگ افغانس ــِي جن ــت واقع شکس
ایــن  رهبــرِي  در  کســي  کــه  شــد  آغــاز 
دولــت قــرار گرفــت کــه در گذشــته هــم 
ــا  ــز ت ــود نی ــِت خ ــود و در دورۀ زعام ــب ب طال
ــن  ــرد. بنابرای ــي ک ــان همدل ــا طالب ــت ب توانس
کســـاني  دولــت  رهبــري  رأس  در  وقتــي 
بــدون  را  طالــب  زنداني هــاي  کــه  باشــند 
ــتي  ــاي تروریس ــد، گروه ه ــا کنن ــازات ره مج
را »بــرادر« بخواننــد و بــا عملیــات شــبانه 
ــت  ــد، طبیعي س ــت نماین ــا مخالف ــه آن ه علی
مي شــوند.  شکســت ناپذیر  طالبــان   کــه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــاورم ای ــم  ب ــاًل ه ــراي فع ب
ــکا ارادۀ پیـــروزي در جنــگ افغانســتان را  امری
داشــته باشــد، ایــن امــر ممکــن نیســت مگــر با 

ــی. ــد طالبان ــای ض ــت چهره ه حمای
به قول اسـتاد سـیاف: »این میدان را اگر مجاهد 
نزنـد، هیچ کـِس دیگـري زده نمي تواند!« چنین 
پیامی، از گوشـه و کنارِ افغانسـتان همـواره بلند 
شـده و بـه یـک خواسـِت عمومـی تبدیل شـده 
اسـت. امـا این که چرا غـرب و ایـاالِت متحده آن 
را نمی شـنوند و نمی خواهنـد بشـنوند، معمـاِی 
نه چندان دشـوارِ جنِگ افغانسـتان است؛ جنگی 
که دنیای غرب در آن به شکسـتی خودخواسـته 

تن داده اسـت! 

شکسِت خودخواستۀ امریکا در افغانستان
طالبان به ساده گی 

به والیت های شمال 
می روند

دسـت خوِش  به شـدت  کشـور  والیـِت  چندیـن  روزهـا  ایـن  در 
ناامنی هاسـت. از بدخشـان تـا تخـار، قنـدوز، جوزجـان و فاریـاب 
جنـگ  طـرِف  دو  هـر  روز  هـر  و  می سـوزد  ناامنـی  آتـِش  در 
و مردمـاِن غیرنظامـی صدمـاِت زیـادی می بیننـد. در ایـن میـان، 
خبرهـای نشرشـده می رسـانند کـه صدها تـن از افراد مشـکوکی 
کـه توسـط بس هـای مسـافربری بـه والیت هـای شـماِل کشـور 
انتقـال داده می شـدند، توسـط نیروهـای دولتـی در مسـیر کابـل 
ـ شـمال توقـف داده شـده و برخی شـان بازگشـتانده شـده اند، اما 
برخی هـاِی دیگرشـان دوبـاره اجـازۀ رفتـن بـه شـمال را یافته اند. 
هنـوز معلـوم نیسـت کـه ایـن افـراد چـه کسـانی بوده انـد، اما در 
ایـن شـکی نیسـت که طالبـان طی سـال های اخیر به سـاده ترین 
شـکِل ممکـن که همیـن موترهـای شـهرِی بس های مسـافربری 
اسـت، از جنـوب بـه کابل آمـده و از این جـا به والیت های شـمال 
رفته انـد. حتـا بسیاری های شـان به سـاده گی دوراِن رخصتی شـان 
را بـه خانه های شـان رفته و دوباره به سنگرهای شـان برگشـته اند.  
حـاال کـه شـمال آبسـتِن رویدادهـای تـازه شـده و طالبـان در 
چشـم گیری  پیشـرفت های  قنـدوز  و  بدخشـان  والیت هـای 
یافته انـد، می تـوان داوری کـرد کـه آن هـا از یک سلسـله برنامه ها 
و حمایت هـاِی بـزرگ بهره مند گشـته اند. حـاال نهادهـای امنیتِی 
کشـور بایـد پاسـخ بدهنـد کـه چگونه طالبـان از طریـق بس های 
عـادی خودشـان را بـه شـمال می رسـانند و چگونـه این افـراد در 
مناطِق شـمال مسـلح سـاخته می شـوند. این   بارِ چندم اسـت که 
نیروهـای امنیتـِی کشـور افـراِد ناشـناس و مشـکوک را از بس هـا 
پیـاده کرده انـد و بعـد گفتـه می شـود کـه این افـراد برای نیشـتر 
زدِن کوکنـار بـه شـمال می رونـد و طالـب نیسـتند؛ درحالی کـه 
باورهـا بـر ایـن اسـت کـه ایـن افـراد همان هایی اند که در شـمال 
جنگ افـزار به دسـت می آورنـد و فقـط زیـر پوشـِش حرفۀ نیشـتر 

زدِن کوکنـار بـه شـمال انتقـال می یابند.  
همین حاال شـهرها و ولسـوالی های کندز، بدخشـان، تخار، بغالن 
و فاریـاب از امنیـت عاری شـده و دیگر سـاکناِن آن مناطق امنیِت 
الزم را احسـاس نمی کننـد؛ امـا با وجود این که فرزنـداِن این وطن 
در برابـِر طالبـان می جنگنـد و تلفـاِت سـنگینی بـر طالبـان وارد 
می کننـد، بازهـم طالبان به آسـانی می تواننـد به تقویـِت نیروهای 
تازه دم شـان بپردازنـد. هنـوز نهادهـای امنیتـِی مـا نتوانسـته مانِع 
پیوسـتِن افراد تازه نفِس طالبان به صفوِف جنگ شـوند. متأسـفانه 
نگرش هـای بسـیار غلـط و افراطـِی قومـی در میـاِن برخـی از 
مسـووالِن دولتی و رجعت دادِن هر مسـأله به همین مورد، سـبب 
شـده کـه طالبـان از ایـن میـداِن بـاز اسـتفاده های فـراوان ببرند. 
ولـی اگر جنـِگ افغانسـتان از منازعات و مناسـباِت قومـِی افراد و 
سیاسـت مداران جـدا تحلیـل شـود، به سـاده گی می تـوان در برابِر 
برخـی رویدادهـا قبـل از وقـوِع آن راهکاری سـنجید. شـوربختانه 
از یک طـرف قومی سـازِی مسـأله و از جانـب دیگـر، نقـش فعـاِل 
سـتون پنجم و ضعِف سـاختارهای کشـفی و اسـتخباراتِی کشـور 
سـبب شـده اسـت که با موجودیِت قوای امنیتـِی ۳۰۰هزار نفری 
و نیـز حضـور سـنگیِن نیروهای خارجـی در کشـور، بازهم طالبان 

بتواننـد کشـور را بـا چالش هاِی شـدید مواجه سـازند. 
بـردِن  و  شـمال  بی ثبات سـازِی  ایـدۀ  کـه  سال هاسـت  مسـلماً 
جنـگ از جنـوب بـه شـمال در میـاِن برخـی سیاسـت مداران و 
جنگ افـروزان وجـود دارد و سال هاسـت کـه این ایده عملی شـده 
و بـا توجـه بـه تحـوالِت اخیـر و حمایـِت روسـیه از طالبـان، این 
حرکـت وارد مراحـِل تازه تـری می شـود و می تواند کشــور را وارد 

جنگـی بزرگ تـر بسـازد. 
البتـه در ایـن میـان، عوامـِل دیگـری هـم هسـت کـه در این جـا 
نمی شـود بـه همـۀ آن هـا پرداخـت، اما حداقـل این فرصـت برای 
دولـت میسـر اسـت کـه بتواند مانع سـفِر عـادی و راحـِت طالباِن 
تازه نفـس بـه شـماِل کشـور گـردد. در ایـن صـورت، به سـاده گی 

می تـوان جنـگ را در یـک بخـِش کشـور اداره و کنتـرل کـرد.  

  شهید ثاقب

اگر غرب 
مي خواست عليه 
طالبان ریشه یي 
مبارزه كند، بهترین 
متحداِن آن ها در 
افغانستان نيروهای 
جبهۀ مقاومت 
بود. این چهره ها 
هم تجربۀ جنگ 
با طالبان را در 
كارنامه داشتند و هم 
انگيزه اش را. دولِت 
امریکا می توانست 
با بهره گيری از 
تجربه و انگيزۀ این 
نيروها امنيِت كشور 
را تأمين كرده و به 
جای خلع سالح 
آن ها، در نيروهای 
امنيتی كشور 
مدغم شان كنـد. 
این امر، هم هزینۀ 
جنگ را برای دولِت 
امریکا كم می كرد 
و هم موثریتش را 
افزایش می بخشيد

ACKU
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باشـنده گان  و  مدنـی  فعـاالن  از  شـماری 
کنـدز با بحرانـی خواندن وضعیـت امنیتی 
اگـر  کـه  دادنـد  ُهشـدار  والیـت،  ایـن 
شـمال  و  شـمال  به والیت هـای  حکومـت 
شـرق به ویـژه کندزتوجه  جـدی نکند، این 
والیـت برای سـومین بـار به دسـت طالبان 

سـقوط خواهـد کـرد.
فیـض فرهمند فعـال مدنـی کنـدز دیروز، 
یک شـنبه در یـک نشسـت خبـری ابـراز 
امنیتـی والیت هـای  گفـت کـه وضعیـت 
نگـران  کشـور  شـرق  شـمال  و  شـمال 
کننده اسـت و اگـر حکومـت به ایـن والیت 
بـرای  والیـت  ایـن  نکنـد،  جـدی  توجـه 
سـقوط  طالبـان  به دسـت  بـار  سـومین 

خواهـد کـرد.
آقای فیض اشاره کرد که جدا از ولسوالی 
طالبان  به دست  پیش  روز  دو  که  قلعه ذال 

سقوط کرد؛ چند ولسوالی دیگر نیز در معرض 
دارد. قرار  امنیتی  تهدیدات  شدید  خطر 

به سـهل  را  حکومـت  مدنـی  فعـال  ایـن 
انـگاری متهـم کـرد و افـزود کـه سـران 

اینکـه به فکـر  حکومـت مرکـزی به جـای 
تامیـن امنیت باشـند؛ بیشـتر به فکر منافع 

شـخصی خـود هسـتند.
او اضافـه کـرد کـه در صـورت ادامـه ایـن 
وضعیـت  نه تنهـا کنـدز بلکـه اکثـر والیات 
بـه زودی به دسـت دشـمن سـقوط خواهـد 

. کرد
بدتـر شـدن  از  حالـی  در  مدنـی  فعـاالن 
وضعیـت امنیتـی کنـدز ُهشـدار می دهند 
بـار  چندمیـن  بـرای  گذشـته  روز  کـه 
ولسـوالی قلعه زال به دسـت طالبان سـقوط 

. د کر
فعـاالن مدنـی هم چنـان حکومـت محلـی 
کنـدز را متهـم به کتمـان حقایـق کـرده 
محلـی  حکومـت  کـه  شـدند  یـادآور 
گزارش هـای نادرسـت به حکومـت مرکزی 

می کنـد. ارایـه 
فیـض فرهمنـد در ایـن مـورد گفـت بـه 
جـز چهـار دروازه دفتـر والیت کنـدز دیگر 
سـاحه یی امن بـرای حکومـت داران محلی 
وجـود ندارد؛ اما حکومت محلی از اسـتقرار 
امنیت به حکومـت مرکزی خبر داده اسـت.

او بـا بیان اینکـه حکومـت وحـدت ملـی به 
سـوی بحـران در حرکت اسـت عـالوه کرد 
کـه مـا از سـازمان ملل متحـد می خواهیم 
سـوریه  و  امریـکا  ناتمـام  جنـگ  در  کـه 

مداخلـه کنند تا آنـان افغانسـتان را میدان 
رقابـت خویـش قـرار ندهند.

فعـاالن مدنـی کنـدز تاکیـد کردنـد کـه 
حکومـت امریکا باید از سیاسـت دوگانه در 

قبـال افغانسـتان خـود داری کنـد.
کشـمکش های  پایـان  امنیـت،  تامیـن 
داخلـی، تامیـن امنیـت شـاهراه ها و تامین 
خواسـت های  دیگـر  از  سراسـری  عدالـت 
فعـاالن مدنـی کنـدز از حکومـت وحـدت 

می باشـد. ملـی 
نوریـه نضهـت نـادری دیگـر فعـال مدنـی 
کنـدز بـا انتقـاد از سـران حکومـت وحدت 
ملـی اظهار داشـت: سـران حکومت وحدت 
ملـی در فکـر حذف اقـوام و افراد هسـتند.
او عـالوه کـرد کـه ایـن سیاسـت سـران 
حکومـت جـز تروریسـم پـروری و قتـل و 

برنـدارد. نتیجـه ی دیگـری در  کشـتار 
بانـو نـادری اشـاره کـرد کـه والیت هـای 
شـمال به ویـژه کنـدز و بدخشـان در خون 
غرق هسـتند، اما سـران حکومـت مصروف 

کشـمکش های داخلـی انـد.
او اضافـه کـرد کـه تجهیـزات نظامـی بـه 
دلیـل ضعـف مدیریت در نهادهـای امنیتی 
هـدر مـی رود و سـربازان با دسـت خالی در 
سـنگرها مشـغول دفاع ازخاک و ناموس ما 

می باشـند.

فعاالن مدنی کندز:

کندز در وضعیت بحرانی قرار دارد

 روح اهلل بهزاد

وزیـر امـور خارجۀ ایران دیروز یک شـنبه، 
۱۷ ثـور بـرای دیدار بـا مقام های حکومت 

وحـدت ملی بـه کابل آمد.
آقـای ظریـف در یـک کنفرانـس خبـری 
وزیـر  ریانـی،  صالح الدیـن  بـا  مشـترک 
امـور خارجـۀ کشـور گفـت، آتشـی را که 
بیگانـه گان در منطقـه بـر افروختـه انـد، 
روزی دامـن خـود آنـان را نیـز خواهـد 

گرفـت.
همزمـان باایـن، صالح الدیـن ربانـی گفت 
بـا  مبـارزه  در  بایـد  کشـور  هـردو  کـه 
تروریسـم بـه ویـژه طالبـان و داعشـیان، 
هم آهنـگ و بـدون تمایز میـان آنان عمل 

. کنند
آتش افروزی بیگانه گان

وزیـر خارجـه ایـران در کنفرانـس خبری 
خـود بـا وزیـر خارجـۀ کشـور در حالـی 
کـه از کشـور خاصی نـام نبرد، امـا گفت: 
“ایران و افغانسـتان در یک منطقۀ بسـیار 
خطرنـاک حضور دارند کـه این منطقه به 
دلیـل حرکت های بیگانه گان، دسـتخوش 
و  تروریسـتی  خشـونت بار  اقدامـات 

افراط گرایـی شـده اسـت.«
آقـای ظریـف افـزود کـه نیـاز اسـت تـا 
بـدون تمایـز میـان گروه هـای افراطـی با 
کسـانی کـه حق طلفـی را پیشـۀ کرده اند 
و آنانـی کـه در مسـیر خشـونت طلبی در 

حـوزۀ مـواد مخـدر و قاچاق بـرای تأمین 
مـادی خـود فعالیـت می کننـد، مبـارزه و 

شـود. همکاری 
بـه گفتـۀ وزیـر خارجـۀ ایـران: »کماکان 
خشـونت  و  تقویـت  بـرای  تحرکاتـی 
شـکل  منطقـه  ایـن  در  افراط گرایـی 
همـه  ضـرر  بـه  حتمـاً  کـه  می گیـرد 
خواهـد بـود. همـان طـور که در گذشـته 
شـاهد بودیـم، ایـن تـرور و خشـونت و 
افـراط محـدود بـه منطقـه نخواهـد بود و 
دامن گیـر کسـانی خواهد شـد کـه به این 
خشـونت ها و افـراط دامـن می زننـد و بـا 
اقدامـات خـود موجِب تشـویق خشـونت 
و گسـترش افراط گرایـی در منطقـۀ مـا 

می شـوند.”
آقـای ظریـف بیـان داشـت کـه ایـران و 
افغانسـتان زمینه هـای مشـترک زیـادی 
بـرای همـکاری دارنـد، از جملـه مقابلـه 
بـا تـرور، خشـونت و تولیـد مـواد مخدر و 
تأمیـن مالـی تروریسـم. ظریف افـزود که 
ایـن همکاری هـا به نفع مردم افغانسـتان، 

ایـران و منطقـه خواهـد بود.
کـه  از سـخنانش گفـت  قسـمتی  در  او 
اقدامات تروریسـتی علیه مردم افغانستان 
را محکـوم می کنیـم و با خانـوادۀ قربانیان 

نیـز همـدردی می کنیم.
همزمـان بـا ایـن، صالح الدین ربانـی وزیر 
خارجۀ کشـور تأکیـد بر مبارزۀ مشـترک 
بـا تروریسـم بـه ویـژه گروه هـای طالبـان 

و داعشـیان کـرد و گفـت: »در کنـار هـر 
دو کشـورِ افغانسـتان و ایـران بایـد، همـه 
کشـورهای اسـالمی بایـد بـدون تفکیک 
بـد، همـکاری  و  بـه خـوب  تروریسـتان 

مشـترک داشـته باشـند.«
وزیـر خارجـۀ کشـور افـزود که بـه دنبال 
نظامـی  پایـگاه  بـه  تروریسـتی  حملـۀ 
شـاهین در مـزار شـریف، مرزبانـان ایرانی 
نیز هـدف حملۀ تروریسـتی قـرار گرفت. 
او در حالـی که از کشـور خاصـی نام نبرد، 
اضافـه کرد: “ریشـه و محل سـازمان دهی 
ایـن دو حملـه، خـارج از مرزهـای هـر دو 

کشـورِ ایـران و افغانسـتان بوده اسـت.”
آقـای ربانـی بیان داشـت: افغانسـتان باور 
دارد کـه اگـر بـا آوردن فشـار بـر حامیان 
گروه هـای تروریسـتی، مخفیگاه های آنان 
را در منطقـه نابـود نکنیـم، شـاهد امنیت 

پایـدار نخواهیـم بود.
همکاری های اقتصادی

از  قسـمتی  در  ایـران  خارجـۀ  وزیـر 
سـخنانش به همکاری مشـترک دو کشور 
در زمینـۀ اقتصـاد تأکیـد کـرد و گفـت 
کـه همـکاری در حـوزۀ اقتصـاد، ترانزیت 
از  افغانسـتان  زیرسـاخت های  تقویـت  و 
موضوع هـای مهـم در روابـط دو کشـور 

اسـت.
آقـای ظریـف اظهـار داشـت: همان طـور 
کـه در ۳۸ سـال گذشـته در کنـار مـردم 
بـه  آماده گـی داریـم  بودیـم،  افغانسـتان 

ایـن همکاری بـه ویژه در حـوزۀ اقتصادی 
دهیم. ادامـه 

اشـاره  افغانسـتان  آبـی  منابـع  بـه  او 
کـرد و تصریـح کـرد: »در جهـت حفـظ 
محیط زیسـِت دو کشـور و تقویـت مبانی 
زمینـۀ  کشـور،  دو  بـرادری  و  دوسـتی 
گفت وگوهـای  و  دارد  وجـود  همـکاری 
خوبـی هم در این باره انجام شـده اسـت. 

ربانـی،  صالح الدیـن  حـال،  عیـن  در 
افغانسـتان را چهارمیـن شـریک تجـاری 
ایـران خواند و تأکید بـر ضرورت همکاری 
اقتصـادی بیـن ایـران و افغانسـتان کـرد.

وزیر خارجۀ کشـور امضای توافق نامه های 
سـاخت خـط آهـن خواف-هـرات و بندر 
ترانزیتـی چابهار را مثالـی از همکاری های 
دو کشـور دانسـت و ابـراز امیـدواری کرد 

که چنیـن همکاری هـا افزایـش یابد.
حمایـت  از  ظریـف  جـواد  هم چنـان، 
افغانسـتان از ایـران در مجامـع بین المللی 
قدردانـی کـرد و گفت که ایـران نیز نقش 
افغانسـتان  شـکل گیری  در  سـازنده یی 
جدیـد داشـته و در مجامـع بین المللـی 
در راسـتای حمایـت از افغانسـتان نقـش 

مثبتـی داشـته و خواهـد داشـت.
وزیر خارجۀ ایران از مهاجران افغانسـتانی 
بـه عنوان »مهمـان« یاد کـرد و گفت که 
ایـران می تواند در زمینۀ قانون مندسـازی 
افغانسـتانی  »غیرقانونـی«  مهاجـراِن 

همکاری بیشـتری داشـته باشـد.
او بـا بیـان این که ایـران میزبـان جمعیت 
قابـل توجهـی از »دوسـتان« افغانسـتانی 
بـه ۴۱۰  نزدیـک  “امـروز  گفـت:  اسـت 
هـزار دانش آمـوز افغانسـتانی در مـدارس 
ایرانـی آموزش می بیننـد و نزدیک به ۱۷ 
هـزار دانشـجو نیـز در دانشـگاه های ایران 
هم چنیـن  هسـتند.  تحصیـل  حـال  در 
نزدیـک  ۳ میلیـون شـهروند افغانسـتانی 
بـه سـر  ایـران  در  غیرقانونـی  و  قانونـی 

می برنـد.”
در عیـن حـال، آقـای ظریـف در ادامـۀ 
دیـدارش بـا مقام هـای افغانسـتانی، بعـد 
از ظهـر دیـروز بـا دکتـر عبـداهلل عبداهلل، 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 

دیـدار کـرد.
ریاسـت  فیسـبوک  رسـمی  صفحـۀ  در 
اجرایـی آمـده اسـت کـه در ایـن دیـدار، 
دوطـرف در مـورد همـکاری کابل-تهران، 
وضعیـت امنیتـی، گفت وگوهـای صلـح و 
همکاری هـای منطقه یـی بحـث و تبـادل 

کردند. نظـر 

وزیران خارجۀ ایران و افغانستان:

با تروریستان بدون تمایز مبارزه شود
توافق چین و افغانستان 
دربارۀ مبارزه با تروریسم

وزارت خارجـه چیـن اعـالم کـرد کـه پکـن 
و کابـل قصـد دارنـد همکاری هـای خـود در 
زمینـه مبارزه با تروریسـم و حمایـت از امنیت 

منطقـه ای را تقویـت کننـد.
وزارت خارجـه چیـن در بیانیه یـی اعـالم کـرد 
کـه وانـگ ئـی وزیـر خارجـه ایـن کشـور بـا 
حکمـت خلیـل کـرزی معـاون سیاسـی وزیـر 
خارجـه افغانسـتان دیـدار و گفت وگـو کـرده 

. ست ا
گسـترش  لـزوم  بـر  طرفیـن  دیـدار  ایـن  در 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  زمینـۀ  در  همکاری هـا 
 و افزایـش امنیـت منطقه یـی تاکیـد کردنـد.

در ایـن دیـدار، وانـگ ئـی بـر تـالش چیـن 
در  افغانسـتان  بـا  ارتباطـات  ادامـه  بـرای 
سـطوح عالـی و تمرکـز بـر راه بـرد »یـک راه- 
یـک کمربنـد« بـه شـکل مشـترک و توسـعه 
همـکاری  تقویـت  و  عملـی  همکاری هـای 
 در زمینـۀ مبـارزه بـا تروریسـم تأکیـد کـرد.
ادامـه  لـزوم  همچنـان  چیـن  خارجـه  وزیـر 
و  مشـارکتی  روابـط  زمینـۀ  در  پیشـرفت ها 
 راه بـردی با افغانسـتان را مورد تأکید قـرار داد.
همچنـان  چیـن  خارجـه  وزارت  بیانیـۀ  در 
چیـن  حمایـت  از  کـرزی  کـه  اسـت  آمـده 
از  و  کـرد  تشـکر  افغانسـتان  بازسـازی  از 
راه بـرد  اجـرای  بـرای  کشـورش  آماده گـی 
داد. خبـر  کمربنـد«  یـک  راه-   »یـک 
یـک  راه-  »یـک  پـروژۀ  کـه  اسـت  گفتنـی 
بـه  را  اروپـا  و  مرکـزی  آسـیای  کمربنـد« 
یک دیگـر وصـل می کنـد. در این پـروژه حدود 
۶۰ کشـور دخیـل خواهد بـود و بر اسـاس آن 
راه ابریشـم از سـوی چیـن بازسـازی خواهـد 
حـدود ۴۰  پکـن  کـه  می شـود  گفتـه  شـد، 
میلیـارد دالـر بـرای ایـن پـروژه هزینـه کـرده 

اسـت. ACKU
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13ـ مـدارا سـنگ آخر بنایي اسـت که 
)همچنيـن  حقـوق بشـر، تکثرگرایـي 
تکثرگرایـي فرهنگـي(، دموکراسـي 
و دولـِت قانونـي را اسـتوار نـگاه 
مـدارا هرگونـه جزم گرایـي  مـي دارد. 
و مطلق  اندیشـي را رد کـرده و بـر 
معيارهـاي تنظيم شـده در اعالميـة 
کيـد مي کنـد. جهانـي حقـوق بشـر تأ

14ـ روِش مـدارا، همخـوان بـا احترام 
بـراي حقـوق بشـر بـوده و بـه معنـاي 
تحمـِل بي عدالتـي اجتماعـي یـا کنار 
گذاشـتن یـا تضعيـف اعتقـادات فـرد 
نيسـت. معنـاي آن این اسـت کـه فرد 
آزاد اسـت کـه بـه اعتقاداِت شـخصي 
خـود پابند بمانـد و بپذیرد کـه دیگران 
نيـز بـه اعتقادات شـان پابنـد بماننـد. 
ایـن یعنـي پذیرفتـِن ایـن حقيقـت 
کـه انسـان ها، کـه به طـور طبيعـي از 
نظـِر ظاهـر، وضعيـت، گفتـار، رفتـار 
و ارزش هاي شـان متفـاوت هسـتند، 
ایـن حـق را دارنـد کـه در صلـح 
زنده گـي کننـد و همچنان که هسـتند، 
باشـند. ایـن همچنين بدین معناسـت 
کـه دیـدگاِه یک فـرد نبایـد بـر دیگران 

تحميـل شـود.
مادة 2: در سطح دولت

 دولـت مسـتلزِم 
ِ

21ـ مـدارا در سـطح
عادالنـه و بي طـرف بودِن دسـتگاه هاي 
قانون گـذاري، اجرایـي، و قضایـي و 
رونـد اداري اسـت. این امـر همچنين 
مسـتلزم آن اسـت کـه فرصت هـاي 
اقتصـادي و اجتماعـي بـدون تبعيـض 
در اختيـار هـر فـردي قـرار گيـرد. 
محروم سـازي و بـه حاشـيه رانـدن 
مي توانـد بـه احسـاِس درمانده گـي، 

تخاصـم  و تعصـب بيــنجامد.
22ـ بـه منظـوِر رسـيدن بـه جامعـة با 
مـدارا و تحمـِل بيشـتر، دولت هـا باید 
کنوانسـيون هاي بين المللـي حقـوق 
بشـِر موجـود را تصویـب کـرده و در 
صـورت لـزوِم قانون هـاي جدیـدي 
طـرح کننـد کـه فرصـت و رفتـاِر برابر 
را بـراي همـۀ گروه هـا و افـراد جامعـه 

تضميـن نمایـد.
بـراي هماهنگـي جهانـي  23ـ 
ضـروري اسـت کـه افـراد، اجتماعات 
 

ِ
و ملت هـا، شـخصيِت چندفرهنگـي

خانـوادة بشـري را بپذیرنـد و بـدان 
احتـرام بگذارنـد. بـدوِن مـدارا، صلح 
نمي توانـد وجـود داشـته باشـد و بدون 
صلـح، توسـعه و دموکراسـي وجـود 

نخواهـد داشـت.
24ـ ناشـکيبایي ممکـن اسـت بـه 
شـکِل بـه حاشـيه رانـدِن گروه هـاي 
آسـيب پذیر و محـروم کـردِن آنـان از 
مشـارکِت اجتماعي و اقتصـادي، و نيز 
خشـونت و تبعيـض عليـه آنان باشـد. 
چنان کـه در اعالميـة "نـژاد و تبعيـض 
کيد شـده اسـت: "همـۀ افراد  نژادي" تأ
و گروه هـا حـق دارنـد کـه متفـاوت 
 )1978 )اعالميـة یونسـکو  باشـند". 

مادة 3: ابعاد اجتماعي
31ـ در دنيـاي کنونـي، مـدارا از هـر 
زمـاِن دیگري مهم تر اسـت. مشـخصة 
ایـن دوران، جهاني شـدِن اقتصـاد، 
روزافزونـي تحـرک، ارتباطـات، 
همزیسـتي و وابسـته گي متقابـل، 
مهاجرت هـاي گسـترده و رانـده شـدِن 
ِل سـاکنين مناطـق، شهرنشـيني 

ُ
ک

و دگرگونـي الگوهـاي اجتماعـي 
اسـت. از آن جـا کـه هـر بخـش از 
جهـان نمـودي از گوناگونـي اسـت، 
ناشـکيبایي و نفـاق به گونـة فزاینده هر 
منطقـه را تهدیـد مي کنـد. ایـن امـر به 
یـک کشـور محـدود نمي شـود، بلکـه 

یـک خطـِر جهانـي اسـت.
32ـ  مـدارا بيـِن افـراد و همچنيـن در 
خانـواده و جامعـه ضـروري اسـت. 
مـدارا و صراحـت، قابليـت گـوش فـرا 
دادن و همبسـته گي مي بایسـتي در 
مکاتـب و دانشـگاه ها و همچنيـن در 
آموزش هـاي همه گانـي، در خانـه و 
محـِل کار ترویـج شـوند. رسـانه هاي 
همه گانـي مي تواننـد بـا ایجـاِد 
فضاي هـاي گفت وگـو و بحـِث آزاد 
و بـاز، نقـِش سـازنده یی ایفـا نماینـد. 

ارزش هـاي مـدارا را اشـاعه دهنـد و 
خطرهـاي ناشـي از بي اعتنایـي بـه آن 
و گسـترِش گروه  هـا و ایدیولوژي هـاي 

ناشـکيبا را نشـان دهنـد. 
33ـ همچنـان کـه در "اعالميـة نـژاد و 
کيد شـده  تعصـب نـژادي یونسـکو" تأ
اسـت، راهکارهایـي بایـد به کارگرفتـه 
شـوند کـه برابـري در کرامـت و حقوق 
بـراي افـراد و گروه هـا را در هنـگاِم 
بـا توجـه  ضـرورت تضميـن نماینـد. 
بـه ایـن امـر، توجـه ویژه یـی بایـد 
بـه گروه هـاي آسـيب پذیر کـه فاقـِد 
امکانـاِت اجتماعـي یـا اقتصـادي 
مناسـب هسـتند، معطـوف شـود کـه 
بتـوان حمایـِت قوانيـن و راهکارهـاي 
جـاري اجتماعـي را بـراي آنـان به ویژه 
در زمينة مسـکن، اشـتغال و بهداشـت 
و درمـان فراهـم نمـود، بـه اعتبـار 
فرهنـگ و ارزش هـاي آن هـا احتـرام 
گـذارد و پيشـرفت و جامعه پذیـري 
شـغلي و اجتماعـي آنـان، به ویـژه از 

طریـق آمـوزش، تسـهيل شـود. 
جهـِت هماهنـگ کـردِن پاسـخ  34ـ 
جامعـة بين المللـي بـه ایـن چالـِش 
جهانـي مي بایسـت پژوهش هـاي 
 الزم انجـام گرفته و شـبکه هاي 

ِ
علمـي

ارتباطـي ایجاد گردند، مضـاف بر این 
بررسـي دالیـل ریشـه یي و راه حل هاي 
مؤثـر توسـِط علـوم اجتماعـي، 
همچنيـن برنامه هـاي پژوهشـي در 
سياسـت و قانون گـذاري، در دسـتوِر 

کاِر کشـورهاي عضـو قـرار گيرنـد.
مادة 4: آموزش و پرورش 

41ـ آمـوزش مؤثرتریـن وسـيلة 
جلوگيـري از عدِم تحمل و ناشـکيبایي 
اسـت. اولين گام در آمـوزِش مدارا این 
اسـت که حقـوِق مشـترک و آزادي هاي 
مـردم به ایشـان آموزش داده شـود، که 
ایـن حقـوق و آزادي هـا مـورد احتـراِم 
آنـان قـرار گرفتـه و خواسـِت آنـان 
بـراي حمایـت از حقـوق و آزادي هاي 

دیگـران فزونـي یابـد.
42ـ آمـوزش براي مدارا بایـد به عنواِن 

ضـرورِت مبـرم در نظـر گرفتـه شـود: 
از این روسـت کـه ترویـج شـيوه هاي 
آمـوزِش عقالنـي و سيسـتماتيک 
مـدارا بـه منظـور برخـورد بـا عوامـل 
فرهنگـي، اجتماعـي، اقتصـادي، 
سياسـي و مذهبـي ایجاِد عـدِم تحمل 
و ناشـکيبایي، یعنـي ریشـه هاي 
اصلـي خشـونت و محروم سـازي 
دیگـران، ضـروري اسـت. برنامه هـا و 
سياسـت هاي آموزشـي بایـد بـه رشـد 
و گسـترِش تفاهـم، همبسـته گي، مدارا 
و شـکيبایي در ميـاِن افـراد و همچنيـن 
گروه هـاي قومـي، اجتماعـي، فرهنگي 

و زبانـي و ملت هـا یـاري برسـاند.
تربيـت بـراي مـدارا بایـد مؤثـر  43ـ 
باشـد کـه از به وجـود آمـدِن تـرس از 
دیگـران و تمایـل بـه محروم سـازي 
آن هـا جلوگيـري کنـد. همچنـان از 
قابلييـِت ارتقـای  ظرفيـِت جوانان براي 
دسـتيابي بـه ارزیابـي مسـتقل، فکـر 
انتقـادي و نيـروي قضـاوت اخالقـي 

برخـوردار باشـد.
مــا تعهــد مي کنيــم کــه  44ـ 
برنامه هــاي پژوهــِش دانــش 
ــدارا،  ــراي م ــوزش ب ــي و آم اجتماع
حقــوق بشــر و عــدِم خشــونت را 
حمایــت کــرده و انجــام دهيــم. 
ایــن بــه معنــاي اختصــاص دادِن 
ــِت  ــرِ تربي ــوِد ام ــه بهب ــژه ب ــه وی توج
آمــوزگاران، مــواد آموزشــي، 
ــي،  ــون درس ــا و مت ــواي کتاب ه محت
و دیگــر مــواد آموزشــي از جملــه 
تکنولوژي هــاي جدیــد آموزشــي، بــا 
هــدِف آمــوزِش شــهرونداِن مســوول 
و حســاس بــه حقــوِق دیگــران اســت 
ــر  ــاي دیگ ــه فرهنگ ه ــبت ب ــه نس ک
داراي برخــورِد بــاز بــوده و مي توانــد 
ــت و  ــته و کرام ــه آزادي ارج گذاش ب
ــرم داشــته  ــي انســاني را محت گوناگون
و از تنش هــا و ســتيزه ها جلوگيــري 
نمــوده یــا آن هــا را بــه شــيوه هاي 
حل وفصــل نمایــد. مســالمت آميز 

خانواده های بی اختیار 
اوِج حاکمیـِت خلـق و پرچـم، سـال های ۱۳۵۷ -  در 
۱۳۶۷ خورشـیدی، خانواده  هـا اختیـار فرزندان  شـان را 

نداشتند.
در جریـان همیـن سـال ها، دختـر زیبایـی در کوچـۀ ما 
بودوبـاش داشـت. ایـن دختر کـه نمی خواهـم از وی نام 
ببـرم، بـه زودی به سـازماِن اولیه جذب شـد. بعـد از یک 
 سـال، ایـن دختـر عـالوه بـر مصروفیـت در آمـوزش، در 
سـازمان نیـز کار می کـرد و شـبانه موترهـای مختلـف 
ایـن دختـِر جـوان و زیبـا را به منزل شـان می رسـاند، اما 
خانـوادۀ دختـر صالحیـِت بازخواسـت از او را نداشـتند. 

زمانـی   کـه یک تـن از بـرادران ایـن دختـر، مانـع رفتـِن 
خواهـرش بـه سـازمان گردید، او را بـه بهانه  های مختلف 
عسـکر کردنـد و بعدتـر بـه جبهات سـوق دادنـد و هنوز 
شـش ماه از شـمولیِت  وی در نظام عسـکری نگذشته بود 

کـه جنـازه  اش را آوردند. 
کودتای هفت ثور 

دلهـره و اضطـراب، خـوراِک روزمـرۀ مـا بـود. هـر روز با 
بیهوده گـی و انـدوهِ بی کـران، به پایان می  رسـید و شـام 

می شـد.
از نشـرات تلویزیـوِن دولتـی هنـوز سـالی نگذشـته بـود 
کـه رقص  هـای وطنی و عربـی، صحنۀ نمایـِش تلویزیون ِ 
نمایشـی  می خواسـتند  همـه  گرفـت.  قـرار  دولتـی 
بـودن  نـو  به دلیـِل  کـه  را  تلویزیـون   صحنه  هـای  از 
عالقه  منـد زیاد داشـت، تماشـا کننــد، اما کمترکسـی 
توانایـی خریـِد تلویزیـون را داشـت. خلقی هـا به هـدِف 
نشـان دادن تبلیغـاِت خـود به مـردم، در برخـی نواحی 
پایتخـت بـاالی سـِر دروازۀ خانه  هـا تلویزیون هایـی را 
گذاشـته بودنـد و مـردم سـاعت ها پـای آن ها به تماشـا 

می ایسـتادند. 
حکومـت در تمـام امـور مداخلـه داشـت؛ تلویزیون هـا، 
اخبـار، جرایـد، مجـالت و حتـا مسـاجد و منابـر در زیر 
سـلطۀ حکومـت قـرار داشـت و هیچ کـس بـدون اجازۀ 

حکومـت حرفـی را بیـان کـرده نمی  توانسـت. 
در آن زمـان، مـن در دورۀ متوسـطه قـرار داشـتم. مدیر 
مکتبـی داشـتیم بـه نـام ثمـرگل کـه در تمـام کارهای 
دانش  آمـوزان دسـِت دراز داشـت؛ از بـرک بایسـیکل تـا 
چـراغ سـرِخ آن را کنتـرل و بازخواسـت می کـرد و کس 

مجـاِل اعتراض را نداشـت.
در مکتـب، نظـم و دسـپلینی خـاص حکم فرما بـود؛ بعد 
از ایسـتاده شـدن به قطارهای منظم، سـرود ملی نواخته 
می شـد و در پایـان، یک آهنـگ یا ترانه خوانده می شـد. 
رنـِگ سـرخ مـورد توجـه حکومـِت خلقی هـا بـود و هـر 
شـعاری  کـه در آن کلمۀ "خلق" وجود نداشـت، محکوم 

به نابـودی بود.
مضمـوِن سیاسـت از صنف ۸ الی ۱٢ جبـری درس داده 
می شـد، هرکـس باید می  دانسـت که سـندیکا چیسـت ، 

طبقـۀ کارگر کی اسـت و بـورژوازی چه معنـا دارد.
و حدیث هـای جالبـی جریـان  بـه هرصـورت، گپ هـا 
داشـت؛ سـازمان جوانـان در مکاتـب همـه کاره بودنـد، 
بـدون اجازۀ ایـن سـازمان دانش آموزان حـِق هیچ کاری 
را نداشـتند. در مکاتب شـمارِ کمی عضو سازمان جوانان 
بودنـد، امـا همیـن شـمارِ انـدک بـاالی اکثریـت فرمان 

می راندنـد. 
افـراد غیرحزبـی حِق پیشـنهاد و مداخله در امـور اداره را 
نداشـتند؛ اگر کسـی گِپ مخالفی می  داشـت، به ناِم ضد 
انقـالب محبـوس می گردید. جواسـیس در هرجا و به هر 

رنگ وجود داشـتند.
نانـوا،  اسـتاد،  دانشـجویان،  دانش  آمـوزان،  از  شـماری 
و مالامـام در  مأمـور  راننـده، چوب شـکن، تکسـی ران، 

خدمـِت نظـام دموکراتیـک قـرار داشـتند.
در هیچ جـا حرفـی برضـد حکومـت مصونیـت نداشـت، 
رازِ دل  بـا صمیمی  تریـن دوسـتت نمی  توانسـتی  حتـا 
کنـی و همـه بـه یکدیگـر بی اعتمـاد و بی بـاور بودنـد.

اگـر  بـود؛  نظـام  ایـن  ویژه  گی هـای  از  یکـی  سانسـور 
در آن سـوی مرزهـا برگـی بـر ضـد انقـالب ثـور تـکان 
می  خـورد، در کابـل حکومت تماِم مـردم را به راه  پیمایی 

می  سـاخت. مجبـور 
بایـد شـعار مـی دادی: مـرگ بـر ضـد انقـالب، مـرگ بر 
پاکسـتان، مرگ بر امریکا، عربستان سـعودی، چین و... .

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش هفتم  

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش دهم   سید حسین اشراق    
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۲- الواردات فی سر التجلیات 
رسـالۀ دوم "الـواردات فـی سـر التجلیـات" 
کـه  برمی آیـد  آن  مقدمـۀ  از  دارد.  نـام 
را  افغانـی  جمال الدیـن  سـید  درس هـای 
نمـوده  جمـع آوری  عبـده  محمـد  شـیخ 
اسـت و نسخه نویسـی بـه نـام ابراهیـم بـن 
مجـاور  را  خـود  کـه  مصـری  علی اللقانـی 
مـاه صفـر  در  اسـت:  جامع االزهـر خوانـده 
۱٢۹۱ قمـری )مارچ- اپریـل ۱۸۷۴م( آن را 

بـه قلـم خویـش نگاشـته اسـت.
ابراهیـم اللقانی یـک تن از شـاگردان باوفای 
سـید جمال الدین اسـت و سـید زمانی که از 
"پورت سـعید" مصـر، در دسـمبر ۱۸۸٢م به 
لنـدن مـی رود، در نامه یـی به شـیخ محمده 
عبـده، او را می سـتاید و حتـا نـاِم او را  قبـل 
از نـام سـعد زغلـول )رهبـر آینـدۀ مصـر در 

۱۹۱۹ م( ذکـر می کنـد. 
شـیخ محمـد عبـده در مقدمـۀ این رسـاله، 
از دوران مشـغولیت بـه طلـب دانش سـخن 
می زنـد و از مسـایلی یـادآوری می کنـد کـه 
هرگاه از کسـی در مورد می پرسـیده اسـت، 

می گفتند: برایـش 
 "أن االشـتغال بها حرام" یعنی مشغول شدن 
بـه آن حـرام اسـت و یا می گفتنـد: "قد نهی 
عنهـا علماء الـکالم"؛ یعنی دانشـمندان علم 

کالم، از آن نهـی نموده اند.
۳- القضاء القدر 

رسـالۀ قضا و قدر که در جریدۀ العروۀالوثقی، 
در پاریس نشر شده و بار دیگر به گونۀ رسالۀ 
مسـتقل در قاهـره بـه چـاپ رسـیده اسـت.

۴- فلسفه التربیۀ و فلسفه الصناعۀ  
فلسـفۀ تربیت و فلسـفۀ صناعت که در سال 
۱۸۷۹ میـالدی، در جریـدۀ "مصـر" چـاپ 
اسکندریه نشر شده است. این جریده، بیانگر 
افکار سـید جمال الدیـن و همفکـراِن او بود. 

۵- العلم و تأثیر فی االرادة  و االختیار  
علـم و اثـر آن بـر اراده و اختیـار، در حقیقت 
پاسـخی اسـت بـر پرسشـی کـه یکتـن از 
جریـدۀ  در  جمال الدیـن  سـید  شـاگردان 
"الوقائـع" در سـپتمبر سـال ۱۸۸۱ م مطـرح 
پاسـخ  جریـده،  آن  در  و  اسـت  نمـوده 
سـیدجمال  به نشـر رسیده اسـت، اما بدون 
این کـه از سـید جمال الدیـن نام برده شـود، 
نگاشـته شـده اسـت که "هـذه المقالۀ ألحد 
المفکرین المشـتغلین با لعلـوم العقلیۀ": این 
مقالـه به قلـم یک تن از مفکران مشـغول به 

علـوم عقلی، نگاشـته شـده اسـت.۱
شـاید انگیـزۀ عـدم درج نـام سـید در آن 
مقالـه، ایـن باشـد کـه دو سـال قبـل از آن 
تاریـخ، از مصـر تبعید گردیده بود و سـردبیر 
جریـدۀ "الوقائع" نمی توانسـت نبشـتۀ سـید 
جمال الدیـن را بـه نـاِم وی به چاپ برسـاند. 
ولـی نشـر آن مقالـه، با وجود تبعید رسـمی 
سـید جمال الدیـن  از مصـر،  ایـن نکتـه را 
در  سـید  کـه  می سـازد  روشـن  به خوبـی 
هـر جایـی کـه می بـود، ارتباطاتـش را  بـا  
ارادتمنـدان و شـاگردانش در مصـر حفـظ 
کـرده بـود و حتـا  بـه پرسـش های آنـان، 

پاسـخ هـم ارایـه می داشـت. 
۶- الرد علی الدهریین 

رسـالۀ ششـم یـا آخرین رسـالۀ ایـن بخش 
در  کـه  دارد  نـام  الدهرییـن"  علـی  "الـرد 
معرفـی آن گفتـه شـده اسـت کـه تألیـف 
سـید جمال الدیـن حسـینی افغانـی اسـت 
و توسـط شـیخ محمـد عبـده، بـه همکاری 
بـه زبـان فارسـی  افنـدی،  ابوتـراب عـارف 

ترجمـه گردیـده اسـت. 
"الـرد علـی الدهرییـن" بـا پیش گفتـار کوتاه 
شـیخ محمد عبـده آغاز می یابد کـه در متن 
چنیـن آمـده اسـت: "مقدمـۀ االسـتاذ االمام 
محمـد عبـده". باید یادآور شـد که به شـیخ 
محمـد عبـده، شـاگردان و هوادارانـش لقب 
"االسـتاذ االمـام" را داده انـد و در مصر هرگاه 
"االسـتاذ االمـام" گفتـه شـود،  هـدف شـیخ 
محمـد عبده اسـت. شـاید این لقـب را برای 
نخسـتین بـار، شـیخ محمـد رشـید رضـا ) 
۱۸۶۵-۱۹۳۵م(، شـاگرد رشید شیخ محمد 
عبـده به کار بـرده باشـد و بعداً فراگیر شـده 
و نویسـنده گان و خطبـای بعـدی به تبعیت 
از شـیخ محمد رشـید رضا تا کنـون، همین 

لقـب را بـا لقب حکومتـی اش یعنـی "مفتی 
الدیـار المصریـۀ" در مورد آن شـاگرد رشـید 
سـید جمال الدیـن افغانـی بـه کار می برنـد.

شیخ محمد عبده در مقدمه اش بر این رساله، 
به سفر سید جمال الدین به هند و برخورد 
بعداً  و  دارد  اشاره  هند  ساکنان  با  انگلیس 
مدرس  واصل  محمد  مولوی  که  می نگارد 
حیدرآباد  "اعزه"،  مدرسۀ  در  ریاضی  علوم 
سید  از  نیچریان،  و  نیچریه  مورد  در  دکن، 
جمال الدین،  سید  که  بود  نموده  پرسشی 
نگاشت. را  رساله  همین  او  پاسخ  در 

شـیخ محمد عبـده، اضافـه می کنـد: برتری 
ایـن موضـوع مـرا واداشـت کـه آن را از زبان 
اصلـی اش به زبـان عربـی ترجمـه نمایم که 
ایـن کار بـه همکاری عـارف افنـدی افغانی، 
خـادم مؤلـف بـه پایۀ اکمال رسـد و مـا این 
رسـاله را کـه بـا نامـۀ مولـوی محمـد واصل 

شـروع می شـود، آغـاز می کنیـم. ٢
    بخش سوم:

   الرسائل والمقاالت
 بخش سـوِم این جلـد "الرسـائل والمقاالت" 
و  اسـت  مقالـه   ٢۱ شـامل  کـه  دارد  نـام 
نمونه هـای برخـی از آن مقـاالت، از منابـع 
اصلـِی آن عکس بـرداری شـده و در آخر این 

بخـش، درج گردیـده اسـت.
ترجمـۀ عنوان هـای آن مقـاالت کـه همه به 

زبـان عربی اسـت، چنین اسـت:
علت حقیقی سعادت انسان
مهدویت و مهدی سودانی

در آینده به مسلمانان چه پیش خواهد آمد؟
حکومت استبدادی

انسان های آزادی که آزادی را می کشند
بابیت

دایرۀ المعارف
خطابه یی در اسکندیه

سیاست انگلیس در کشورهای شرقی
– انگیزه های جنگ در مصر

- حق و باطل یا نتایج سیاست انگلیس در مصر
– جوانان اسکندریه

– گفت وگو میان انسان و گربه
- سودهای وفاق و زیان های شقاق

- انگلیس در هند و مصر
- مسألۀ هند

- شرق و شرقیان
- تکبر

- بخشی از مناظرۀ خیالی
- پاسخ به رینان )فرانسوی(

- اسالم و دانش
بخش چهارم:

بخـش چهارم با پنجم ایـن مجموعه در یک 
مجلـد آمـده اسـت. بـر روی جلـد، تنهـا نام 
سـید جمال الدیـن الحسـینی االفغانـی درج 
گردیـده اسـت و در صفحـات داخـل بخـش 
چهـارم آن، عبـارت "بـه اشـتراک دیگـران" 
اضافـه شـده و شـامل مقـاالت منـدرج در 

»ضیـاء الخافقین« اسـت.
ضیاءالخافقین

ضیاءالخافقین )روشـنایی خـاور و باختر( که 
اسـتاد خسروشـاهی آن را اسـتمرار مبارزه با 
اسـتبداد خوانـده اسـت و شـماره های اول تا 
پنجـم، سـال نخسـت نشـراتی آن را در بـر 
می گیـرد. ضیاءالخافقین در سـال ۱۸۹٢ در 

لنـدن، به چاپ رسـیده اسـت.
شـمارۀ نخسـت ضیاءالخافقیـن، روز شـنبه 
اول فبـروی سـال ۱۸۹٢ میـالدی بـه چاپ 
رسـیده اسـت، و در آن شـماره، مقـاالت بـه 
زبان هـای عربی و انگلیسـی  یک جا  به نشـر 
سـیده و همچنـان  ترجمـۀ خالصـۀ مقاالت 
انگلیسـی نیز چاپ شـده اسـت؛ اما در همان 
شـمارۀ نخسـت در اعالنـی کـه در صفحـۀ 
آخر به چاپ رسـیده اسـت،  به خواننده گان 
اشـعار داشـته اسـت که: ادارۀ ضیاءالخافقین 
تصمیـم گرفته اسـت تا بخـش عربی جریده 
را از بخـش انگلیسـی آن جدا کنـد. بنابراین 
در آینـده، بخـش عربـی ضیاءالخافقیـن در 
۱۶ صفحـه، تقدیم خواننده گان خواهد شـد  
و ترجمـۀ خالصـۀ همـۀ آن چـه در بخـش 
انگلیسـی جریده  به نشـر می رسد، در بخش 
عربـی نیـز خواهـد آمـد؛ از همیـن رو سـر از 
شـمارۀ دوم باالی کلیشۀ ضیاءالخافقین این 

 Eastern :عبـارت جلـب توجـه می کنـد
and western Review و از اعالنـات 
انگلیسـی  یـک شـرکت  کـه  برمی آیـد  آن 
بـه نـام »گلبـرت و  ریونگتـن« ۳ مسـتقر در 
لنـدن، بـه نشـر آن  همت گماشـته اسـت و 
در اعالناتـش خواننده گانـش را مخاطب قرار 
داده می گویـد:  شـرکت آمـاده اسـت حروف 
ریختـه شـدۀ سـربی را بـه زبان هـای عربی، 
فارسـی، هنـدی و سـایر زبان هـا در اختیـار 
متقاضیـان قـرار داده و بـه تمـام زبان هـای 
شـرقی می توانـد هـر نـوع کتـاب را آمـاده 

کنـد و وسـایل چـاپ را تهیه سـازد. 
ضیاءالخافقیـن  آخـر  شـمارۀ  در  همچنـان 
برخـی مقـاالت بـه زبان هـای اردو و ترکـی 
نیـز بـه چاپ رسـیده اسـت. بـه گونـۀ مثال 
می تـوان از مقالـۀ »ادبیات عثمانـی« به زبان 
ترکـی و مقاله یی بـه زبـان اردو تحت عنوان 
»سـلطان محمـد دوم اور قسـطنطنیه کـی 
فتـح« و همچنـان از مقالـۀ »سـیاحت نامۀ 

اصمعـی« بـه زبـان ترکـی یادآور شـد.  
العروۀ الوثقـی  به سـان  نیـز  ضیاءالخافقیـن 
زیاد دوام نداشـته اسـت. شـمارهء دوم آن در 
مـارچ ۱۸۹٢ م و شـمارۀ سـوم آن  در اپریل 
۱۸۹٢ و شـمارۀچهارم و پنجـم آن بعد از دو 
و نیـم ماه تأخیر، یک جـا و در روز جمعه ۱۵ 
جـوالی ۱۸۹٢ بـه چـاپ رسـیده اسـت که 
گمـان غالـب ایـن اسـت از آن به بعـد، دیگر 
ادامـه نداشـته و سـید جمال الدیـن هم بعد 
از آن، بـه دعـوت سـلطان عثمانـی رهسـپار 

اسـتانبول گردیده اسـت.
خط نشراتی ضیاءالخافقین 

طـوری کـه یـادآوری شـد، ضیاءالخافقیـن 
نشـریه یی بـود کـه یـک شـرکت انگلیسـی 
در لنـدن آن را اسـاس گذاشـته و نخسـتین 
مقالۀ آن کـه تحت عنـوان »ضیاءالخافقین« 
بـه نشـر رسـیده اسـت و در حقیقـت خـط 
مـی دارد،   بیـان  را  جریـده  نشـراتی  مشـی 
علـی  للشـرق  »إن  می یابـد:  آغـاز  چنیـن 
الغرب دیونا، کان أواله إیاها أیام کان الشـرق 
تعـرض  معرضـا  و  العلـم  لمصبـاح  مشـکاۀ 
فیـه العقـول بضائعهـا و کان الغـرب مظروفا 
فـی لیـل الجهـاالت و خنـدق الضـالالت...« 
۴یعنی غرب بدهکار شـرق اسـت، نخسـتین 
ایـن بدهـکاری از روزگاری اسـت کـه شـرق 

روزنه یـی بـود بـرای چـراغ روش دانـش و 
نمایشـگاهی کـه خردمنـدان، فراورده هـای 
عقلـی خویـش را بـه نمایـش می گذاشـتند. 
شـب های  اسـیر  غـرب  دوران،  آن  در 
گمراهـی.  خنـدق   و  بـود  نادانـی  تاریـِک 
جریـده بعـد از ایـن یـادآور می شـود  کـه 
اکنـون علـم در دسـت غـرب قـرار دارد و 
گنجینه هـای  بـه  علـم،  به وسـیلۀ  غربیـان 
هرچیز دسـت یافته انـد و دروازه هـای ثروت 
را گشـوده انـد؛ بنابرایـن بـر غـرب اسـت تـا 

بدهی هایـش بـه شـرق را بپـردازد.
جهـان  مرکـز  »لنـدن«  مقالـه،  همیـن  در 
متمـدن و طلـوع گاه خورشـید آزادی وصـف 
شـده اسـت که گردن هـای زیـادی را از قید 
بنده گـی و برده گـی رهایـی بخشـیده و امن 
و امـان را نشـر و پخـش کـرده اسـت. اگـر 
غـرب نمی بـود، شـرق حیثیـِت باغ وحشـی 
را داشـت کـه در آن درنـده گان بـر ناتوانـان 
یـورش می بردنـد. بنابرایـن، انگلیس هـا در 
یک دسـت مشـعل آزادی و در دسـِت  دیگر 
داس انتقـام، در سراسـر گسـترۀ خاکـی بـه 
سـیر پرداختنـد تـا آن همـه ناروایـی هـا را 

ریشـه کن سـازند.
ارتبـاط سـید جمال الدیـن افغانـی بـا 

ضیاءالخافقیـن  
سـید  نـام  بـه  ضیاءالخافقیـن،  جریـدۀ 
حتـا  و  اسـت  خـورده  گـره  جمال الدیـن 
نویسـنده گان به خصـوص  از  شـمار زیـادی 
در افغانسـتان، سـید جمال الدین را مؤسـس 
و به سـان عـروۀ الوثقـی، مدیـر مسـووِل آن 
دانسـته انـد. امـا اسـتوار بـر دالیلـی که من  
بعـد از مطالعۀ کامل نشـریهء ضیاءالخافقین، 
بـه آن دسـت یافتـه ام، سـید جمال الدین را 
مدیـر مسـوول آن جریـده نمی دانـم و حتـا 
برخـی از مقـاالت آن جریـده، در تقابـل بـا 
افکار سـید جمال الدیـن قـرار دارد. ولی باور 
دارم کـه سـید، بعـد از اخـراج اهانت بـار  از 
شـاه عبدالعظیـم تهـران و تبعیـد به سـوی 
عـراق، کینـۀ ناصرالدیـن شـاه قاجـار را در 
دل حمـل می کـرد و می خواسـت بـه هـر 
نحـوی کـه شـده، از آن فرمانـروای سـتمگر 
انتقـام گیـرد. وی وقتـی کـه به لنـدن رفت، 
ضیاءالخافقیـن را بهتریـن منبـری یافت که 
می توانسـت افـکار خویـش را از طریـق آن، 

بـه جهانیـان برسـاند. اگـر چـه مقـارِن ایـام 
حضـور سـید جمال الدیـن در لندن، نشـریۀ 
دیگـری بـه نـام »قانـون« نیز چاپ می شـد 
کـه مدیریـِت آن را میرزا ملکم خان، سـفیر 
معـزول ایـران در لنـدن، بـه دوش داشـت 
و در رجـب سـال  ۱۳۰۷ هجـری قمـری 
تأسـیس یافتـه بـود و به زبان فارسـی نیز به 
نشـر می رسـید؛ امـا سـید به خاطـر این کـه 
جهـان اسـالم، از آن چـه در ایـران بـه وقـوع 
می پیوسـت، آگاهـی یابـد، ترجیـح داد که با 
نشـریه یی همـکاری کنـد که به زبـان عربی 
و انگلیسـی نشـرات دارد؛ نـه این کـه خـود 

مدیـر مسـووِل آن باشـد.
طوری که N.R Keddie در صفحۀ ۳۶۹ 
 Sayyid Jalaml ad-Din( اثرش 
مورد  در   A )Political Biography
که سیدجمال  می کند  اشاره  ضیاءالخافقین 
مدیریِت آن را برخالف نظر بیوگرافی نگاران 
سید، برعهده نداشته است؛ بلکه مدیریت آن، به 
 Habib Anthonuy دوِش شخصی به ناِم
خانم  گفتۀ  به  بازهم  و  بوده   Salmone
N.R Keddie موصوف از جمله عرب هایی 
است.  داشته  انگلیسی  تابعیت  که  بوده 
هچنـان در مقاله یـی کـه در همیـن شـمارۀ 
عنـوان  تحـت  ضیاءالخافقیـن  نخسـِت 
"الشـرق و الغـرب" بـه نشـر رسـیده، آمـده 
اسـت: "فقامت جماعـۀ فی األمـۀ اإلنجلیزیۀ 
بانشـاء جریـدۀ باللغـۀ العربیـۀ واإلنجلیزیـۀ 
)ضیاءالخافقیـن( کـی تکـون ترجمانـاً امیناً 

یفـی بهـذا المقصـد االقصـی." ۵   
بـا خوانـدن عبـارات بـاال، جـای شـک باقی 
جریده یـی  ضیاءالخافقیـن  کـه  نمی مانـد 
بـود آزاد، و صاحب امتیـاز آن یـک شـرکت 
انگلیسـی و طـرف دار انگلیـس و توجیه گـِر 
جمال الدیـن  سـید  امـا  آن.  سیاسـت های 
افغانـی از آن بـه عنوان وسـیله و منبِر پخِش 

می کـرد. بهره بـرداری  افـکارش 
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ابوبکر صدیق

از سـوم می، روز آزادی بیان روز شـنبه، ۱۶ 
ثور در کابل گرامی داشـت شـد.

در محفلـی کـه بـه ایـن مناسـبت در ارگ 
از  شـماری  آن  در  بـود،  گردیـده  برگـزار 
حامـی  نهادهـای  مسـووالن  خبرنـگاران، 
خبرنـگاران و سـنخگویان نهادهـای دولتی 

اشـتراک کـرده بودنـد.
ایـن  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
نشست شـماری از خبرنگاران و سخنگویان 
نهادهـای دولتی را سـتایش کـرده و به آنان 

مـدال اهـدا کرد.

برخـی از خبرنـگاران و مسـووالن نهادهای 
حامـی  خبرنگاران و رسـانه ها در این محفل 
از چالش هـای فـراراِه  خبرنگاران و رسـانه ها 
ابـراز نگرانـی کـرده و از حکومت خواسـتند 
تـا مصوبۀ مصونیـت و امنیت خبرنـگاران را 

اجرایـی کند.
از  برخـی  سـخنگویان  هم چنـان  آنـان 
برخـورد  بـه  متهـم  را  وزارت خانه هـا 
گفتنـد،  کـرده  رسـانه ها  بـا  دوگانـه 
بـا  برخـورد  در  سـخنگویان  از  برخـی 
می کننـد.  عمـل  گزینشـی  رسـانه ها 
غنـی،  اشـرف  محمـد  نسشـت،  ایـن  در 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـه ٢۵ تن 

 ٢۵ و  مختلـف  رسـانه های  خبرنـگاران  از 
تـن از سـخنگویان نهادهای دولتـی مدال و 

اعطـا کـرد. سـتایش نامه 
محمـد اشـرف غنـی، در این نشسـت گفت 
کـه مشـکالِت رسـانه ها و نهادهـای دولتی 
دو طرفـه اسـت و بایـد راه حـال در تفاهم با 

یکدیگـر حل شـود.
آقـای غنـی افـزود کـه آزادی بیـان و حـق 
دسـتاوردهای  از  اطالعـات  بـه  دسترسـی 
بـزرگ حکومـت وحـدت ملـی در راسـتای 
ارایـۀ اطالعـات و پاسـخ دهی برای مـردم و 
رسـانه ها اسـت و هیـچ محدودیـت در ایـن 

زمینـه وجـود نـدارد. 

بـه گفتـۀ او، افـرادی کـه بـا راکت انـداز و 
ماشـین دار به میـز مذاکره آورده می شـوند، 
در ایـن مـورد نیاز به تعامل اسـت و جدیت 

سـبب دشـواری کار می شـود.
ایـن گفته هـای آقـای غنـی در حـال بیـان 
می شـود که گلبدین حکمتیـار، رهبر حزب 
اسـالمی پس وارد شـدن به افغانسـتان و در 
نخسـتین سـخنرانی اش در والیت ننگرهار، 
را »لعیـن و شـرور«  از رسـانه ها  شـماری 

خطـاب کرد.
امـا، اشـرف غنی گفـت کـه آزادی بیـان را 
هیچ فـردی محدود کـرده نمی توانـد و این 

حق مردم افغانسـتان اسـت.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی خطـاب به 
رسـانه ها گفـت: "اگـر حکومت افغانسـتان 
اسـتبدادی باشـد، شما یک سـاعت فعالیت 

کـرده نمی توانیـد."
گفتنی است که این گفتۀ رییس حکومت 
روبه رو  آگاهان  واکنش های  با  ملی  وحدت 
اند که محمد  باور  این  بر  آنان  است.  شده 
رسانه ها  به  گفته اش  این  با  غنی  اشرف 
انتقادهای شان  متوجه  که  می دهد  ُهشدار 
این  به  اگر  و  باشند  حکومت  عملکرد  از 
مورد توجه نگردد، نگاه استبدادی از سوی 
حکومت در برابر رسانه ها اعمال خواهد شد.

آقـای غنـی در ادامـۀ سـخنانش گفـت که 
در  را  جانشـینی  چالـش  اساسـی  قانـون 
در حـال حاضـر  و  کشـور سـاده سـاخته 
نیـازی بـه تعدیـل قانـون اساسـی کشـور 

نمی شـود. احسـاس 
مـوارد  از  یکـی  کـه  اسـت  در حـال  ایـن 
حکومـت  تشـکیل  توافق نامـۀ  در  درشـت 
و  حکومـت  رییـس  میـان  ملـی  وحـدت 
رییـس اجرایـی، برگـزار لویـه جرگـه برای 
تعدیـل قانـون اساسـی بـود. کاری کـه تـا 

هنـوز صـورت نگرفتـه اسـت.
رییـس  شـریفی،  نجیـب  حـال،  عیـن  در 
گفـت:  خبرنـگاران  مصونیـت  کمیتـۀ 
افغانسـتان در سـال ٢۰۱۶ بیـش از ۱۷ تن 
خبرنـگار قربانـی داده و دومین کشـور دنیا 
اسـت که در آن، بیشـتر قتل خبرنگاران در 

آن صـورت گرفتـه اسـت.
آقای شـریفی تأکید کـرد، کمیتۀ مصونیت 
و امینـت خبرنـگاران کـه براسـاس حکـم 
رییـس حکومـت وحـدت ملی ایجاد شـده، 

تشـکیل  کـه  می شـود  مـاه  دو  از  بیـش 
نشسـت نـداده اسـت. 

بـه گفتـۀ او، برخی مشـکالت کمی و کیفی 
حکومـت،  امـا  دارد،  وجـود  رسـانه ها  در 
به ویـژه شـخص رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی باید توجه جدی نسـبت بـه مصونیت 

و امنیـت خبرنگاران داشـته باشـد. 
از  تـن  یـک  هاتـف،  بشـیر  هم چنـان، 
خبرنـگاران در ایـن نشسـت گفـت: برخـی 
از سـخنگویان بـا برخـی از رسـانه ها روابط 
در  را  تبعیـض  کـرده  و  ایجـاد  دوسـتی 
اطالعی دهـی ایجـاد کرده اند و بـه جز جند 
رسـانۀ محدود، به سـایر رسـانه ها اطالعات 

نمی شـود.  داده 
از سـویی هـم، معصومـه محمـدی، یکـی 
دیگـر از خبرنگاران بـا ابراز نگرانی از کاهش 
زنـان در رسـانه ها گفـت: حضـور  حضـور 
انـدک زنـان در نشسـت فعلـی، نشـان گر 
کاهـش حضـور زنـان در رسـانه ها اسـت.

بانـو محمـدی افـزود کـه رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی چنان چه در ابتدا بـه رعایت و 
پشـت بانی از آزادی بیـان و رسـانه ها تأکید 
کـرده بـود، امیدواریـم کـه ایـن حمایـت 
بیشـتر تقویـت یابـد تـا مـا شـاهد حضـور 
بیشـتر زنـان در فعالیـت رسـانه ها باشـیم. 
حکومت از سـوم می درحالی گرامی داشـت 
می کنـد کـه نهادهـای رسـانه یی و حامیان 
حکومـت  شـکل گیری  بـدو  از  رسـانه ها 
وحـدت ملـی، همـواره از چالش هـا در برابر 
رسـانه ها و خبرنـگاران سـخن گفتـه و از 
حکومـت خواسـته اند تـا بـه ایـن چالش ها 
رسـیده گی کنـد، چیزی که به آن از سـوی 

حکومـت کمتـر پرداخته شـده اسـت.
ارگ گزینشی عمل کرده

یـک روز پـس از محفـل گرامی داشـت از 
سـوم می، نـی یا نهاد حمایت از رسـانه های 
آزاد افغانسـتان اعـالم کـرد کـه ارگ از آنان 
خواهان فهرسـتی از خبرنگاران شـده بود و 
آنـان با حکومت همـکاری کردنـد، اما ارگ 
براسـاس گزینـش خودشـان به شـماری از 
خبرنگاران مدال و سـتایش نامه داده اسـت.

نهـاد نی ضمـن قدردانی از این اقـدام ارگ، 
هم چنـان گفتـه اسـت: »دفتـر نی و سـایر 
نهادهـای عضو فدراسـیون در ایـن کار ارگ 

خـود را ملـزم و مسـوول نمی دانند.«

اشرف غنی در نشست گرامی داشت از روز آزادی بیان:

نیاز به تعدیل قانون اساسی احساس نمی شود
»اگر حکومتی استبدادی باشد، رسانه ها یک ساعت فعالیت کرده نمی توانند«

برخـی از ادیبـان و هنرمندان کشـور روز 
یادبـود  و  کارنامه هـا  پـاس  بـه  شـنبه 
نویسـنده ،  باختـری،  عفیـف  اسـداهلل  از 
کشـور  معاصـر  شـاعر  و  روزنامه  نـگار 

آمدنـد. گردهـم 
ایـن برنامـه کـه از سـوی کارگاه »شـعر 
بـا  بـود  شـده  برگـزار  کابـل«  دانشـگاه 
پخـش نوارهای تصویری شـعرخوانی های 
گل گـذاری،  مراسـم  باختـری،  عفیـف 
سـخنرانی  شـعرخوانی،  شـمع افروزی، 
از  کـه  زنـده  موسـیقی هایی  اجـرای  و 

شـعرهای اسـتاد باختـری سـاخته شـده 
بودنـد، بـه همـراه بـود.

شـعرهای عفیـف باختـری نقطـۀ وصـل 
دو دوره  شـعر معاصر افغانسـتان پنداشته 

می شـوند.
نویسـنده و  تقی آبـادی،  یامـان حکمـت 
اسـتاد دانشـگاه می گویـد، شـعر معاصـر 
افغانسـتان  بـه دو دوره تقسـیم می شـود 
یکـی  دورۀ پیـش از عفیـف باختـری و 

دیگـری دورۀ بعـد از باختـری.
او می گویـد، عفیـف باختـری در بخـش 

ارتبـاط موسـیقی معتـدل شـعر معاصـر 
فعـال بـود و کسـانی کـه در ایـن راسـتا 
جریان سـاز  شـاعران  می کننـد،  نـوآوری 

. هستند
اسـداهلل عفیـف باختـری در سـال ۱۳۴۱ 
دورۀ   و  شـد  زاده  بلـخ  در  خورشـیدی 
دانش آمـوزی را در همـان والیـت و دورۀ 
کشـاورزی  دانشـکدۀ  در  را  دانش جویـی 

دانشـگاه کابـل بـه پایـان رسـانید.
آمـوزگاری،  سـمت های  در  آن  از  پـس 
کارمنـد اداری انجمن نویسـنده گان بلخ،  
مسـؤول کل امـور فرهنگـی و اجتماعـی 
حـوزۀ شـمال، مسـؤول بخـش فرهنگـی 
و اجتماعـی هـالل احمـر افغانـی در بلخ، 
سردبیر نشریۀ »جهان نو« و مدیر مسؤول 
ماه نامـۀ »الـف تـا یـا« در بلـخ کار کـرد.

اسـداهلل عفیـف باختـری، پنـج مجموعـۀ 
سـتاره«،  »سـنگ  نام هـای  بـه  شـعری 
»آوازهـای خاکسـتری«، »مـن بـا زبـان 
دریـا«، »بـا یـک پیالـه چـای چطـوری 

عزیـز مـن!« و »صـد غـزل« دارد.
عفیـف باختری یـک هفته پیـش به عمر 
۵۵ سـاله گی در والیـت بلـخ در گذشـت 
کـه مـرگ او ضایعـۀ بزرگی بـرای جامعۀ 

ادبی کشـور پنداشـته می شـود.

عفیف باختری؛  نقطۀ وصل دو دوره شعر معاصر افغانستان

جریـان  در  می گویـد،  ملـی  دفـاع  وزارت 
نبـرد نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور با 
کشـته   دهشـت افگن   ٢۳ هراس افگنـان، 

شـده اند.
ایـن وزارت بـا نشـر خبرنامه یـی می گویـد 
در ادامـۀ عملیات هـای مختلـف نیروهـای 
دفاعی و امنیتی کشـور به منظور سـرکوب 
تروریسـتان، ٢۳ تـن از هراس افگنان که در 
جمـع آن هـا هشـت تـن از اعضـای داعش 

نیـز شـامل اند، کشـته شـده اند.
آمده اسـت  وزارت  ایـن  خبرنامه یـی  در 
والیت هـای  در  عملیات هـا  ایـن  کـه 
ننگرهـار، کاپیسـا، پکتیـا، غزنـی،  کندهار، 
ارزگان ، بادغیـس، غـور ، کنـدز،  فاریـاب 
، سـرپل،  تخـار ، بدخشـان و هلمنـد راه 

بـود. گردیـده  انـدازی 
ایـن  بیانیـۀ مطبوعاتـی  آمـار  اسـاس  بـه 
والیت هـای  در  دهشـت افگنان  وزارت، 
بدخشـان، هلمنـد و بغـالن تلفاتـی زیادی 
را از سـوی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی که 
بـه حمایـت قوت هـای توپ چـی و هوایـی 

شـده اند. متقبـل  شـده بود،  راه انـدازی 
گفتنی سـت کـه نیروهای امنیتی توانسـته 
سـایکل  موتـر  و  موتـر   عـراده  هفـت 
هراس افگنـان را تخریب کـرده و یک مقدار 
سـالح و مهمـات را نیـز به دسـت بیاورنـد.

ایـن در حالی سـت کـه دو روز پیـش نیـز 
وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده  بـود، ۱۵۷ 
دهشـت افگـن در نقـاط مختلـف کشـته  

شـده اند.

کشته شدن ۲۳ دهشت افگن به شمول هشت 

ACKUداعشی در نبرد با نیروهای امنیتی
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فیسبوک نامه

  جاوید کوهستانی

از خاطرات استاد سیاف: 
رمضان سـال ۹۴ جناب اسـتاد دوسـتانی را بـرای افطار 
در اقامتگاه شـان دعـوت کردند، با حوصله منـدی از آغاز 
مبـارزات سیاسـی تـا خاطرات زنـدان دهمزنـگ و قیام 
سـال ۵۴ علیه جمهوریت محمد داود با صداقت سـخن 
گفتـن کـه انشـااهلل آن را می نویسـم و جالـب اسـت. در 
تـداوم بحـث خاطـرۀ تلـخ تاجکسـتان را بیان کـرد که 

فشـرده اش چنین است: 
بعـد از سـقوط کابـل و عقب نشـینی، سـرانجام مجبـور 
به تاجکسـتان رسـیدیم، با گذشـت چند سـاعت، منابع 
روسـی بـه مسـوالن تاجـک اخطـار کردند که سـیاف و 
حکمتیار باید از تاجکسـتان خارج شـوند و یـا ما آنان را 
زندانی می کنیم. واقعاً بسـیار سـخت بود و اسـتاد ربانی 
شـهید بـه آمر صاحـب جریـان را خبـر داد. آمر صاحب 
در داخـل بـود، اطمینـان داد که نگران نباشـید، راه حل 
پیـدا می کنـم. مسـعود شـهید با زحمـت زیـاد ایرانی ها 
را قانـع کـرد کـه مـا هـر دو را اقامـت دهند، بـه انتقال 
مـا کمـک کننـد و مـن بـه رفتـن ایـران مخالف بـودم. 
فـردا عصـر وقـت ضرب العجـل روس ها نزدیک می شـد، 
مـن بـه هدایـت آمـر صاحـب در یـک بـال هلی کوپتـر 
عارضـه دار، بـدون اجـازۀ تاجک هـا بعـد از ادای نمـاز به 
تـوکل خـدا بـه سـوی خـاک افغانسـتان پـرواز کردیم، 
امیـدی به رسـیدن نبـود. هم انجن عارضه داشـت و هم 
چـرخ هلی کوپتـر چـال داشـت کـه و با نهایت سـختی 
ارتفـاع گرفـت و مـن از پیلوت خواسـتم که اگـر مردیم، 

کوشـش کـن در خاک خود باشـیم.
وقـت غـروب آمو را عبـور کردیم با تـوکل به خدا به جای 
مـورد نظـر و مصون رسـیدیم. من فردا با دیدن مسـعود 
از او پرسـیدم که حکمتیار کجاسـت و چطور اسـت، آمر 
صاحـب بـا لب خنـد گفـت: شـما کـه پـرواز کردیـد، به 
داکتـر عبـداهلل وظیفـه دادم تـا حکمتیار صاحـب را در 
سـفارت افغانسـتان در دوشـنبه ببـرد و خـود تـا زمـان 
سـفر بـه ایـران همرایـش باشـد که خـدای نا خواسـته 
روس هـا کـدام اشـتباه نکننـد. سـفارت محل رسـمی و 
ملکیـت ما اسـت و نظـر به عـرف و قوانیـن بین المللی، 
کسـی حـق ورود بـه آن را نـدارد. حکمتیـار مع الخیر به 

ایـران پـرواز کرد؛
ایـن اسـت مردانه گی قهرمـان. برای آن نوشـتم تا مردم 
و مجاهـدان فـرق مـرد و نامـرد را بداننـد و گسـتاخی، 
نمک ناشناسـی و ناسـپاس بـودن را بدانند کـه او مردی 

چون کـوه اسـتوار بود.

  باری سالم

در پـارک مکرویـان کهنـه، در پیـش روی کودکسـتان 
یـک زیـارت اسـت. در سـنگ آن زیـارت، نـام محمـد 
و  کودکـی   دوران  هم بازی هـای  از  -یکـی  سـعید 
نوجوانـی ام– و نـام  چنـد کـودک و نوجـوان دیگر حک 
پیـروزی  سـال  نخسـتین  در  کـودکان  ایـن  شـده اند. 
مجاهـدان در اثـر اصابـت یـک راکـت »بینـا« کـه از 
سـوی »کوردل ترین هـا« شـلیک شـده بود، به شـهادت 
رسـیدند. سـعید در بـالک شـش مکرویـان کهنـه کـه 
حـدود هشـتاد تا صـد گام از محل اصابـت راکت فاصله 
دارد، زنده گـی می کـرد. در روز حادثـه، مـا بـا تفـاوت 
انـدک زمانـی نجـات یافتیم، اما محمدسـعید همـراه با 

چنـد کـودک دیگـر شـهید شـدند...
از آن پـس، هـر بـاری کـه پـدر سـعید مـرا می دیـد، 
بـا خـود یـا بـا شـخصی کـه همراهـش می بـود چیزی 
می گفـت، بعـد بـه گریـه می افتـاد و سـپس از مـن رو 
می گشـتاند. بـا دیـدن ایـن صحنـه، مـن هربـار خیلـی 
ناراحـت می شـدم و می خواسـتم بدانـم کـه پدر سـعید 
چـه می گویـد! وقتـی معنـای آن گفتـٔه پـدر سـعید را 
دانسـتم، دیگـر هرگـز خـود را به او نشـان نـدادم -تا به 
امـروز. آن جملـه ایـن بـود: »هرکله چه دا هلـک گورم، 

سـعید مـی را پـه یاد شـی«!

رییس جمهــور برکنــار شــدۀ مصــر بــا 
ــال  ــار س ــدود چه ــه از ح ــه این ک ــاره ب اش
قبــل بــا خانــواده و وکیلــش مالقــات 
ــل  ــا وکی ــات ب ــت مالق ــته،  درخواس نداش
خــود جهــت رســیده گی بــه مســایل 
زنده گــی خصوصــی اش را مطــرح کــرد.

محمــد مرســی، رییس جمهــور برکنــار 
شــدۀ مصــر گفــت: چیــزی دربــارۀ شــواهد 
و اتهامــات مطــرح شــده در پرونــدۀ اهانــت 
بــه دســتگاه قضایــی نمی دانــم و خواســتار 
مالقــات بــا وکیلــم بــرای بررســی مســایل 
ــی شــخصی ام هســتم. ــه زنده گ ــوط ب مرب

ــی  ــپتامبر آت ــره ۳۰ س ــری قاه دادگاه کیف
ــت حکــم مرســی  )۸ مهــر( را جلســۀ قرائ

و ٢۴ متهــم دیگــر در پرونــدۀ "اهانــت بــه 
دســتگاه قضایــی" تعییــن کــرد.

قــرار بــود در جلســۀ روز شــنبۀ دادگاه 
کیفــری قاهــره دفاعیــات مرســی شــنیده 
ــل  ــوا،  وکی ــلیم الع ــد س ــا محم ــود، ام ش
مدافــع او از دفــاع از مرســی خــودداری 
کــرده و تنهــا یــک یادداشــت مکتــوب بــه 

ــرد. ــه ک دادگاه ارای
العــوا در اعتــراض بــه از هــوش رفتــن 
عصــام الســلطان، یکــی از رهبــران حــزب 
مخالــف "الوســط" در داخــل قفــس ایــن 
ــمانی  ــت جس ــت. او وضعی ــم را گرف تصمی
ــخت  ــورد س ــانه یی از برخ ــلطان را نش الس

ــان دانســت. ــا زندانی و شــدید ب

ترامــپ،  دونالــد  مهاجرتــی  فرمــان 
ــار دیگــر در  ــکا امــروز ب رییس جمهــور امری
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م دو دادگاه تجدیدنظ

. د می گیــر
ایــن جلســات دادگاه بــرای اولین بــار پــس از 
گذشــت نزدیــک بــه دو مــاه از اقــدام قاضــی 
فــدرال مبنی بــر جلوگیری از اجــرای فرمان 
دوم مهاجرتــی دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
امریــکا دربــارۀ ممانعــت از ورود شــهروندان 
بــه  اســالمی  عمدتــاً  کشــور  شــش 
شــد. خواهــد  برگــزار  امریــکا  داخــل 

عمــر جــودت، وکیــل فعــال در زمینــۀ 
ــن  ــوص ای ــه در خص ــی ک ــای دین آزادی ه
پرونــده در برابــر شــعبۀ چهــارم دادگاه 
ــه  ــنبه ب ــروز دوش ــا ام ــتیناف ویرجینی اس
دادخواهــی خواهــد پرداخــت، گفــت:  طــی 
شــدن زمــان طوالنــی از زمــان صــدور 
کــه  می دهــد  نشــان  ممنوعیــت  ایــن 
ــرای صــدور چنیــن فرمــان  نیــاز امنیتــی ب

ــدارد. ــود ن ــی وج اجرای
احتمــال مــی رود رونــد حقوقــی ایــن پرونده 
پاییــز بــه دادگاه عالــی امریــکا برســد، 

ــان  ــن فرم ــدور ای ــد از ص ــا بع ــی ماه ه یعن
ــی. مهاجرت

در همیــن راســتا داگ چیــن، دادســتان 
ــم  ــا نمی خواهی ــرد: م ــالم ک ــی اع کل هاوای
نشــان دهیــم کــه رییس جمهــور ترامــپ از 
نظــر سیاســی درســت رفتــار نکــرده اســت، 
بلکــه مــا می خواهیــم او را از نظــر حقوقــی 

بــه چالــش بکشــیم.
ــد ترامــپ  ــم دونال ــد تصمی ــه داد: بای او ادام

ــع شــود. توســط دادگاه من
ــی  ــرای بررس ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک دادگاه
ــود،  ــزار ش ــپ برگ ــی ترام ــان مهاجرت فرم
اندکــی نســبت بــه دادگاه هــای دیگــر 

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
ــادی، ســه قاضــی در جلســۀ  در شــرایط ع
نهایــت  و در  دادگاه حضــور داشــته  اول 
ــس  ــد و پ ــالم می کنن ــود را اع ــم خ تصمی
ــور  ــا حض ــی ب ــل )دادگاه از آن، دادگاه کام
ــا در  ــود، ام ــزار می ش ــتر( برگ ــات بیش قض
ایــن پرونــده دیگــر جلســه  دادگاه بــا حضــور 
ــل  ــزار نشــده و دادگاه کام ســه قاضــی برگ

ــزار خواهــد شــد. برگ

ــرد  ــاش ک ــس ف ــز" انگلی ــۀ "تایم روزنام
ــور  ــن کش ــش در ای ــش از حامیان ــه داع ک
خواســته شــهروندان را در مناطــق پـُـر رفــت 
و آمــد در مرکــز لنــدن هــدف قــرار دهنــد.
ــۀ اینترنتــی داعــش  ــه مجل ــن روزنامــه ب ای
)دابــق( کــه در چــاپ اخیــر خــود مقاله یــی 
ــتی« را  ــای تروریس ــوان »تاکتیک ه ــا عن ب

منتشــر کــرده، اشــاره کــرد.
مناطــق  اســت:  نوشــته  دابــق  مجلــۀ 
ــان »ریجنــت« و میــدان  شــلوغ مثــل خیاب
»پیکادلــی« در مرکــز لنــدن اهدافــی بــرای 

ــی  ــداف احتمال ــتند. اه ــالت هس ــن حم ای
ــا و  ــنواره ها، بازاره ــل جش ــز مث ــری نی دیگ

ــود دارد. ــی وج ــات عموم تجمع
ــرای  ــزار ب ــن اب ــارۀ بهتری ــق درب ــۀ داب مجل
اجــرای ایــن حمــالت نوشــته و تأکیــد 
ــزرگ و ســنگین  کــرده کــه کامیون هــای ب

ــتند. ــایل هس ــن وس ــه ای از جمل
ــه در  ــری را ک ــالت اخی ــق حم ــۀ داب مجل
ــهر  ــه ش ــه ب ــژه حمل ــه وی ــا رخ داده، ب اروپ
نیــس فرانســه در جنــوری گذشــته و حملــۀ 

ــتود. ــته، س ــارچ گذش ــدن در م لن

محمد مرسی:

از چهار سال قبل با خانواده و وکیلم مالقاتی نداشتم

فرمان مهاجرتی ترامپ دوباره به دادگاه ها بازمی گردد

قانون ورزشی توشیح می شود
محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی در دیـداری که با 
شـماری از ورزشـکاران داشـته، گفته اسـت که قانون ورزش را توشـیح 

می کنـد.
در گزارشـی که دفتر رسـانه های ارگ منشـتر کرده اسـت، از قول آقای 

غنی نوشـته اسـت: »من حاضرم قانون ورزش را توشـیح کنم.«
براسـاس ایـن گـزارش، آقـای غنـی از مسـووالن خواسـته اسـت تـا در 

زمینـۀ بازنگـری قانـون ورزش، کار را آغـاز کننـد.
ایجاد کمیته عالی ورزش

رییـس حکومـت وحدت ملی وعده داده اسـت که تا پایـان هفته آینده، 
کمیتـۀ عالی ورزش را نیـز ایجاد می کند.

براسـاس گـزارش دفتـر رسـانه های ارگ، کمیتۀ عالـی ورزش، به منظور 
حـل مشـکالت ورزش کاران ایجـاد می شـود و در ایـن زمینـه، به صورت 
هفته وار جلسـات خود را با تجزیه و تحلیل مشـکالت و یافتن راه حل ها 

به صـورت هفتـه وار، دایـر خواهد کرد.
آقـای غنـی هم چنـان گفته اسـت که امکانـات و بودجـۀ ورزش در حال 
حاضـر کافی نیسـت و مـن هدایت می دهم که در عرصـۀ ورزش، بودجه 

شود. بیشتر 
او هم چنـان گفتـه اسـت کـه سـاختار کنونی نهادهای ورزشـی کشـور 
پاسـخگو نیسـت و ضرورت اسـت تا روی سـاختار کمیتـۀ ملی المپیک 

و ادارۀ تربیـت بدنـی، تجدید نظر شـود.

تساوی نمایندۀ ایران در برابر شیرزی قندهار
در چهارمیـن دیـدار رقابت هـای فوتبـال جام سـبز هرات باسـتان، عصر 
دیـروز تیم هـای شـیرزی قندهـار و یاران اسـتقالل تایباد بـه مصاف هم 

رفتنـد کـه ایـن دیدار با تسـاوی ۱ بـر ۱ به پایان رسـید.
نماینـدۀ ایـران کـه تا لحظات پایانی این مسـابقه با یـک ُگل از حریفش 
عقـب بـود،  موفق شـد بازی را به تسـاوی بکشـاند تا برای صعـود به دور 
نیمه نهایـی ایـن رقابت هـا امیـدوار باشـد. در صورتـی کـه تیـم فوتبـال 
سرخ پوشـان شـهرداری هـرات در آخریـن دیـدارش بـا اختـالف ۳ گل 
در مقابـل نماینـدۀ قندهـار به برتری برسـد، تیـم یاران اسـتقالل تایباد 

جـواز حضـور در نیمه نهایـی رقابت ها را کسـب خواهـد کرد.
امـروز در آخریـن بـازی گـروه اول در مرحلـۀ گروهی، تیم هـای صرافان 
هـرات و اردوی کابل برای مشـخص کردن صدر نشـین گـروه به مصاف 

هم خواهنـد رفت.

قهرمانی سره میاشت در رقابت های انتخابی 
شاهین آسمایی

تیـم فوتبـال سـره میاشـت بـا پیـروزی در دیـدار نهایـی رقابت هـای 
انتخابـی شـاهین آسـمایی در مقابـل اسـتقالل بـه مقـام قهرمانـی این 

مسـابقات دسـت یافـت.
تیم هـای سـره میاشـت و سـفیر بـا شکسـت حریفان شـان در مرحلـۀ 
نیمه نهایـی به فینـال رقابت های انتخابی شـاهین آسـمایی برای حضور 
در فصل ششـم لیگ برتر افغانسـتان راه یافته بودند که در نهایت، فسره 
میاشـت ۳ بـر ۱ اسـتقالل را شکسـت داد و بـه مقام قهرمانـی تکیه زد.

در دیـدار رده بنـدی نیـز تیـم فوتبـال سـفیر ۱ بـر ۰ در مقابل امرخیل 
بـه برتری رسـید.

داعش خطاب به طرفدارانش:

 با کامیون حمله کنید!

ACKU
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اسداهلل کهزاد ترور شد

حـزب کنگـرۀ ملی افغانسـتان اعالم کرده که یک عضو ارشـد این 
 حزب در شهر پلخمری، مرکز والیت شمالی بغالن ترور شده است.

عبداللطیـف پـدرام، رهبـر حـزب گنگـره ملـی، دیروز در صفحۀ 
رسـمی فیسـبوک خـود نوشـته اسـت کـه اسـداهلل کهـزاد، عضو 
کمیتـه اجرایـی حزب کنگـره، صبـح روز یک شـنبه در مقابل در 

خانـه اش بـه ضرب گلوله کشـته شـد.
»دشـمنان  عنـوان  بـه  ضاربـان  یـا  ضـارب  از  پـدرام،  آقـای   
اسـت. کـرده  یـاد  قومـی«  عدالـت  و  آزاد  دشـمنان   انسـانیت، 

او نوشـته اسـت: »با تاسـف دشـمنان انسان و انسـانیت، دشمنان 
آزادی و عدالت قومی اسـد اهلل کهزاد مبارز سرشـناس، شـخصیت 
ملـی و از اعضـای بلنـد پایـۀ کمیتـۀ اجرایـی حـزب کنگـرۀ ملی 
افغانسـتان را امروز}دیـروز{ صبـح در شـهر پلخمری-بغـالن در 
 مقابـل درب خانـه اش بـه گلوله بسـتند و به شـهادت رسـاندند«..

محمـود حقمل، سـخنگوی والـی بغالن هم تـرور آقای کهـزاد را 
تاییـد کـرده و گفتـه کـه او حوالـی سـاعت هفـت صبح بـه وقت 

محلـی هدف شـلیک فـرد یا فـراد ناشـناس قـرار گرفت.

د  وایـي،  وزارت  دفـاع  افغانسـتان  د 
د  منـځ  تـر  چمـن  او  سـپين بولدک 
افغانسـتان او پاکسـتان وروستۍ النجه 

شـوه.  حـل 
د افغانسـتان او پاکسـتان د حکومتونـو 
یـو شـمېر پوځي او ملکي اسـتازو پرون 
شـنبه د سـپين بولدک او چمـن تر منځ د 
وروسـتۍ وسـله والې نښـتې پـر عواملو 

د خبـرو لپـاره دوهمه غونـډه وکړه.
وزارت  دفـاع  ملـي  د  افغانسـتان  د 
مرسـتيال ویانـد محمد رادمنـش وویل 
چـې له پاکسـتاني لوري سـره النجه په 

خبـرو حـل شـوې ده. 

"پـه دې  کـړه:   زیاتـه  رادمنـش  محمـد 
بحـث کـې دواړو خـواوو قناعـت کړی 
سـيمو  سـرحدي  افغانسـتان  د  چـې 
کـې د وروسـتيو نښـتو علـت دا وو چې 
وه.  کـړې  اشـتباه  پوځيانـو  پاکسـتاني 
د  دواړه  کلـي  نظـر  او  لقمـان  د   ،

ً
یقينـا

افغانسـتان خـاوره کې دي او پاکسـتاني 
لوري د افغانسـتان د پوځ له اجازې پرته 
پـه سـيمه کـې د وګـړو شـمېرنه کوله”.

چارواکـي چـې  سـيمه یيز  یـوه  خـو 
پرونـۍ غونـډه کـې وو، د نوم نه ښـودلو 
تـه  خبریـال  راډیـو  ازادي  د  شـرط  پـه 
ویلـي چـې د افغانسـتان او پاکسـتان د 

اسـتازو پرونـۍ کتنـه بې نتيجې پـای ته 
ده.  رسـېدلې 

پرونيـو  پـه  سـره  لـوري  پاکسـتاني  لـه 
خبرو کـې د افغانسـتان د پوځي پالوي 
قومانـدان  امنيـه  کندهـار  د  مشـري 

کولـه. عبدالـرازق  جنـرال 
د غونـډې لـه جریانـه په یـوه وېډیو کې 
چـې له خبریاالنو سـره شـریکه شـوې، 
جنـرال عبدالـرازق پاکسـتاني لـوري ته 
وایـی: »مـوږ تـر خپلـې خاورې نه شـو 
تېرېدلـی. دا کارونـه باید تکرار نه شـي. 
مـوږ غوښـتنه کـوو چـې لـه دې کارونو 

الس واخيسـتل شي”.
منـځ،  تـر  سـپين بولدک  او  چمـن  د 
او  پاکسـتان  د  کرښـه  پـر  ډیورنـد  د 
سـاتونکو  سـرحدي  د  افغانسـتان 
وسـله واله نښـته د جمعې په سـهار پيل 
شـوه چـې لـه امله یـې دواړو خـواوو ته 
ملکـي او پوځـي تلفات رسـېدلي دي. 
د  افغانسـتان  د  کـې  نښـته  پـه دې 
سـرحدي پوليسـو دوه غړي ووژل او ۱۱ 

شـول. زخميـان  تنـه 
د افغانسـتان لـور تـه یوه ښـځه ووژل او 

۱۴ ملکـي کسـان زخميان شـول.
ورځ  پـه  جمعـې  د  عبدالـرازق  جنـرال 
ازادي راډیـو تـه وویـل چـې د نظـر او 
خـاورې  د  افغانسـتان  د  کلـي  لقمـان 
ولسـوالۍ  سـپين بولدک  د  او  برخـه 

دي.  مربـوط 
پاکسـتاني  چـې  کـړه  څرګنـده  هغـه 

ملېشـه دې سـيمې ته د وګړو د شمېرنې 
لپـاره ورغلـي وو.

خـو د پاکسـتان پـوځ د جمعـې په ورځ 
د  چـې  وویـل  کـې  خبرپاڼـه  یـوه  پـه 
افغانسـتان سـرحدي پوليسـو پـر هغـو 
پوځيانـو ډزې کـړي چـې خپلـه سـيمه 
بدرګـه  ډلـې  سرشـمېرنې  د  یـې  کـې 

کولـې. 
شـمېر  یـو  د  خبریـال  راډیـو  ازادي  د 
سـرچينو پـه حوالـه وایـي چـې لقمـان 
کلـي او نظـر کلي کې تـر ۱۵ زره زیات 
خلـک اوسـي، اکثـر پـه قـوم اڅکـزي 
د  افغانسـتان  د  ځوانان یـې  ډېـر  او  دي 
سـرحدي پوليسـو په ليکو کـې خدمت 

. کوي
سـرحدي  د  پاکسـتان  او  افغانسـتان  د 
املـه  لـه  نښـتې  د  منـځ  تـر  ځواکونـو 
کليـو  دواړو  لـه  کورنـۍ  سـلګونه 
او  بـازار  سـپين بولدک  د  او  تښـتېدلي 
ده. وړې  پنـاه  ته یـې  سـيمو  شـااوخوا 

پـه همدې حـال  کـې، د پاکسـتان دفاع 
پـرون  آصـف  محمـد  خواجـه  وزیـر 
او  کابـل  چـې  ویلـي  تـه  خبریاالنـو 
سـولې  مهالـې  اوږد  د  بایـد  اسـالم اباد 

کـړي. زیاتـه  همـکاري  لپـاره 
د پاکسـتان اسوشـيټېډ پرس پـه حواله، 
خواجه اصـف ټينګار کـړی چې خپلې 
پولـې پـه دقت څـاري د »دښـمن تېري 
بېړنـی«  او  مناسـب  اغېزمـن،  بـه  تـه 

ورکوي. ځـواب 

آمـوزگاران مکتب های کابل مسـووالن 
ریاسـت معارف را به فروش بسـت های 
بـه  نظـر  می کننـد.  متهـم  معلمـی 
گفته هـای ایـن آمـوزگاران یک بسـت 
رسـمی معلمـی تـا ۷۰ هـزار افغانـی 
بـه فـروش می رسـد و در امـر تبدیلـی 
آمـوزگاران نیز از یـک مکتب به مکتب 
دیگـر از ۱۰ تـا ٢۰ هـزار افغانی رشـوه 

گرفتـه می شـود.
حکیمـه معلـم در یکـی از مکتب هـای 
»مـن  می گویـد:  کابـل  شـهر  دولتـی 
بـرای گرفتن امر تبدیلـی ام بنابر دوری 
راه مـدت سـه ماه را به ریاسـت معارف 
رفـت و آمـد کردم هـر روز که می رفتم 
فـردا و پـس فـردا می کردنـد و از مـن 
پـول می خواسـتند تـا این کـه مجبـور 

شـدم رشـوه بدهم«.
داشـته  واسـطه  »بایـد  می گویـد:  او 
باشـید یـا رشـوه بدهیـد تـا مسـووالن 
رقابتـی  امتحـان  در  معـارف  ریاسـت 
کامیـاب و تعیین بسـت کننـد در غیر 
ایـن صورت پشـت دروازه های ریاسـت 
معـارف ماه هـا انتظار بکشـید تا بسـت 

خالـی شـود کـه نمی شـود«.
حکیمه می گویـد: من زمانی که اسـناد 
معـارف  ریاسـت  از  را  خواسـتی ام  در 
می گرفتـم نیـم اش در دسـتم آمـد و 

نیـم دیگـرش روی زمیـن افتـاد.
مکتب هـای  از  یکـی  مدیـر  سـکینه 
ناحیـه سـیزدهم شـهر کابـل می گوید: 
مکتـب مـا نـزدک بـه ۱۰۰ تـن معلـم 
مسـلکی نیـاز دارد کـه باید به واسـطۀ 
را  کمبـودات  مـا  شـود.  پـر  بسـت ها 
همـه سـاله بـا وزارت معـارف در میان 
می گذاریـم امـا وزارت معـارف در ایـن 
و می گویـد  نمی کنـد  توجـه  قسـمت 
که بسـت نـدارد و ما مجبور می شـویم 
کـه همـه سـاله کمبودی هـا را توسـط 
تکمیـل  الزحمـه  ی  حـق  اسـتادان 
کنیـم کـه ایـن مسـأله در کنـار کـم 
بـودن تجهـرات بـا عـث بی برنامگی در 
درس هـا شـده و در ُکل منجـر به پایان 

آمـدن کیفیـت آمـوزش می گـردد.
از  یکـی  در  معلـم  اعظمـی  دیبـا 
مکتب هـای خصوصـی کابـل می گوید 
کـه دو سـال پیـش در امتحـان رقابتی 

شـرکت کـرده و کامیـاب شـده بـود  
ولی تا امروز تعیین بسـت نشـده اسـت 
و هـر از چنـد گاه از ریاسـت معـارف 
امـا در مکتب هایـی  احـوال می گیـرد 
بـه  شـود  مقـرر  می خواهـد  او   کـه 
گفته مسـئوالن ریاسـت معـارف کابل، 
بسـت های  و  نیسـت  خالـی  بسـت  
خالـی مکتب هایـی را نشـان می دهنـد 
کـه رفـت و آمـدش نیـم روز را در بـر 

می گیـرد.
با این حال دیبا می گوید: »هدف از این 
کارهای مسئوالن ریاست معارف کابل 
در  نه  اگر  است  پول  آوردن  دست  به 
اکثریت مکتب های که من در خواست 
دارند«. خالی  بست های  دادم  معلمی 

محمـد باقر باقـری معاویـن اجرایی در 
یکـی از مکتب هـای ناحیه پنجم شـهر 
ریاسـت  مسـووالن  می گویـد:  کابـل 
آموزشـی  کیفیـت  فکـر  بـه  معـارف 
بـه  نیسـتند  دولتـی  مکتب  هـای  و 
فکـر گرفتـن ۵۰ یـا ۶۰ هـزار افغانـی 

می باشـند.
بـه گفتۀ او کسـانی  در امتحـان رقابتی 
آمـوزگاران کامیـاب می شـوند که پول 
داشـته باشـند لگـر نـه چطـور از یـک 
معلـم کـه ۶ تـا ۸ هـزار افغانـی معاش 
دارد ۶۰ هـزار افغانی رشـوت بخواهند.
احمـد فهیمـی فـاروغ تحصیل رشـتۀ 
تاریـخ از دانشـگاه کابـل می گویـد کـه 
فاسـدترین  از  کابـل  معـارف  ریاسـت 
اداره هـای کشـور اسـت که بسـت های 
آمـوزگاران را بـه گـروگان گرفتـه  و به 

می رسـاند. فـروش 
مملکـت  ایـن  »در  می افزایـد:  او 
را  بیشـترین زحمـت  کـه  آمـوزگاران 
دارنـد  را  مـزد  می کشـند  کمتریـن 
بـا ایـن وجـود حـاال بایـد حـق شـان 
]بسـت های معلمـی[ را هـم بخرنـد«.

ریاسـت  مسـووالن  حـال،  ایـن  در 
بـه  و  رشـوه  گرفتـن  کابـل  معـارف 
فـروش رسـاندن بسـت های معلمـی را 
رد می کننـد و می گوینـد رونـد تعیین 
بسـت های آموزگاران شـفاف می باشد.

محمـد سـعید منصـور، رییـس معارف 
خبرگـزاری  بـا  گفت وگـو  کابـل  در 
افـق گفـت کـه سیسـتم جدیـدی را 
بـرای تعییـن بسـت آمـوزگاران بوجود 
آورده اسـت که به اسـاس آن استخدام 
آزاد  رقابت هـای  براسـاس  آمـوزگاران 
بـه گونـۀ اشـکار و در حضـور اشـتراک 
کننده گان برگزار می گردد و آموزگاران 
بـا در نظر داشـت هم خوانی رشـته های 

شـان تعییـن بسـت می شـوند.
او می گوید روزهای یک شنبه را به تعیین 
است. داده  اختصاص  آموزگاران  بست 
آموزگاران  تبدیلی  روند  منصور  آقای 
می گوید:  و  می خواند  شفاف  کامال  را 
»رقم تبدیلی خیلی زیاد است و امسال 
با  اما  داریم  تبدیلی   ۶۷۰۰ از  بیش 
آن هم تبدیلی ها با در نظر گرفتن رشته 
می گیرد  صورت  آموزگاران  تحصیلی 
خالی  بست  نظر  مورد  مکتب  که 
رشته  خالف  تبدیلی  و  باشد  داشته 
نمی شود«. پذیرفته  صورت  هیچ  به 

آقـای منصـور می گوید کـه مکتب های 
دولتـی در کابـل بـه ۸۰۰۰ معلـم نیاز 
دارد کـه هنـوز از طـرف وزارت معارف 
منظـور نشـده اسـت و ایـن خالیـگاه 
توسـط اسـتادان قرار دادی پر می شود.

بـا آن کـه معـارف افغانسـتان در طـول 
یـک و نیم ده پیش رفت خوبی داشـته 
اسـت امـا فسـاد در ادارات معـارف بـه 
کـه  دارد  وجـود  مختلـف  گونه هـای 
فروش بسـت ها یا اسـتخدام آموزگاران 
در بـدل گرفتـن پـول یکـی از ده هـا 
ایـن نهـاد می باشـد. مـورد فسـاد در 

آموزگاران:

ریاست معارف کابل بست های معلمی را می فروشد

سیمه ییز چارواکی:

د سپین بولدک-چمن پر النجې 
غونډه بې پایلې وه

آنگال مرکل:

نمایش قدرت ناتو مهم است

صـدر اعظـم آلمـان در سـخنانی ضمـن مهـم خوانـدن نمایش 
 قدرت از سـوی ناتو بر لزوم تداوم گفتوگو با روسـیه تاکید کرد.

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان با انتشـار یک پیام ویدیویی اعالم 
 کـرده کـه نمایش قدرت از سـوی ناتو بسـیار مهم بوده و اسـت.

و  ناتـو  میـان  گفت وگـو  تـداوم  کـه  اسـت  گفتـه  او 
دیپلماسـی  عرصـۀ  در  مهـم  مـوارد  دیگـر  از  نیـز  روسـیه 
بگیـرد. قـرار  خاصـی  توجـه  مـورد  بایـد  کـه   اسـت 

صـدر اعظـم آلمـان با بیـان اینکـه برلین همـواره بـه آماده گی 
تـداوم  همچنیـن  و  ناتـو  عضـو  کشـورهای  کل  از  دفـاع 
کـرد:  خاطرنشـان  می دهـد،  اهمیـت  روسـیه  بـا  گفت وگـو 
از نقطـه نظـر مـا تـداوم رونـد گفت وگوهـا بـا روسـیه اهمیـت 
 قابـل توجهـی دارد و بـرای تحقـق آن تـالش خواهیـم کـرد.

مـرکل همچنـان گفتـه اسـت کـه مسـألۀ الحـاق کریمـه بـه 
روسـیه و مناقشـات در شرق اوکراین، کشـورهای حوزه بالتیک 

و همچنـان لهسـتان را ناامـن کرده اسـت.
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