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محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
رســمًا فرمــان توزیــع شــناس نامه های برقــی را صــادر 

کــرده اســت.
آقــای غنــی روز شــنبه، ۲۳ ثــور، رســمًا در مــورد رونــد 
توزیــع شــناس نامه های برقــی و نظــارت ایــن پروســه 
ــدت  ــت وح ــت حکوم ــت دوم ریاس ــب معاون از جان
ملــی و رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 

فرمــان صــادر کــرد.
بــه منظــور تســریع در رونــد  فرمــان کــه  ایــن 
ــت،  ــده اس ــادر ش ــی ص ــناس نامه های برق ــدور ش ص
موضوعاتــی چــون مرجــع تطبیــق برنامــۀ توزیــع 
عملیاتــی،  برنامــۀ  تطبیــق  برقــی،  شــناس نامه های 
تفتیــش امــور مالــی و اجرایــی، ایجــاد کمیتــۀ رهبــری، 
ــت و  ــتخدام و مکلفی ــۀ اس ــفافیت در پروس ــن ش تأمی
ــی را  ــع شــناس نامه های برق ــۀ توزی گزارش دهــی برنام

در شــش مــاده در بــر می گیــرد.
ثبــت  مرکــزی  ادارۀ  فرمــان،  ایــن  براســاس 
توزیــع  برنامــۀ  تطبیــق  مســوول  نفــوس  احــوال 
داخلــه،  وزارت  می باشــد.  برقــی  شــناس نامه های 
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی و وزارت مالیــه 
موظــف شــده اند کــه تجهیــزات و وجــوه مــورد نیــاز 

ایــن اداره را تأمیــن کننــد.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی براســاس ایــن فرمــان، 
ــه کمیته یــی  نظــارت از تطبیــق ایــن پروســۀ ملــی را ب
ــد  ــاون دوم محم ــش، مع ــرور دان ــری س ــت رهب تح
ــدت  ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــی و ریی ــرف غن اش

ملــی و بــا عضویــت مشــاور رییــس حکومــت وحدت 
ــط ســپرده اســت. ــی و نهادهــای ذیرب مل

هم چنیــن در ایــن فرمــان تصریــح شــده اســت کــه از 
ایــن پــس تفتیــش امــور مالــی و اجرایــوی ادارۀ مرکزی 
ــر  ــای معتب ــی از نهاده ــه یک ــوس ب ــوال نف ــت اح ثب

بین المللــی تفتیــش ســپرده می شــود.
در ایــن فرمــان تصریــح شــده اســت کــه برنامــۀ 
ــناس نامه های  ــع ش ــی توزی ــۀ آزمایش ــی مرحل عملیات
برقــی در ظــرف ۹۰ روز پــس از صــدور ایــن فرمــان، 

عملــی می گــردد.
براســاس ایــن فرمــان، تمــام ادارات دولتــی مکلف انــد 
ــه  ــکاری هم ــه، هم ــن پروس ــق ای ــۀ تطبی ــه در زمین ک
ــه کــرده و ادارۀ مرکــزی ثبــت احــوال نفــوس از  جانب
ــی  ــع مال ــر از مناب ــتفاده مؤث ــد کار و اس پیشــرفت رون
ایــن برنامــه، بــه ریاســت عمومــی ادارۀ امــور و وزارت 

مالیــه گــزارش بدهــد.
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بد نيست گهگاه غمگين باشي، غمين بودن زيبايِي خود را دارد. فقط بايد بياموزي كه از زيبايِي غمين 
بودن لذت ببري، از سكوِت آن و از ژرفاي آن.
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چراسخناِن صالح 
حساسیت برانگیز شد؟

در پروسۀ صلح به کسانی اولویت 
داده می شود که مسلح اند 

و در جنگ ها سهم دارند

طالبــان:

حزب اسالمی 
از پروپاگند دست بردارد

گــروه طالبــان در اعالمیــۀ شــدیدالحن از حــزب 
اســالمی گلبدیــن حکمتیــار خواســته اند کــه 

ــد.  ــد" بردارن ــت از "پروپاگن دس
ــالم  ــار اع ــالمی حکمتی ــزب اس ــخنگوی ح س
ــه منظــور پیوســتن  ــان ب ــا طالب ــود کــه ب کــرده ب

ــتند.  ــاس هس ــح در تم ــرات صل ــه مذاک ب
حــزب  ســخنگوی  ســعید  قریب الرحمــن 
ــا در  ــا آن ه ــان ب ــه طالب ــود ک ــه ب ــالمی گفت اس
تمــاس هســتند و خواهــان مذاکــره و تمــاس بــا 

می باشــند.  افغانســتان  دولــت 
امــا ســخنگوی طالبــان دیــروز در تیوتــرش 
نوشــت کــه ایــن ادعــا عــاری از حقیقــت اســت 
و بایــد حــزب اســالمی از پروپاگنــد دســت 

ــردارد. ب
ــت  ــس از حضــور در والی ــار پ ــن حکمتی گلبدی
لغمــان حمــالت تنــدی بــر گــروه طالبــان 

ــت.  داش
آقــای حکمتیــار طالبــان را فریب خوردگانــی 
ــع  ــالف مناف ــدس و خ ــگ نامق ــه جن ــد ک خوان
ــان  ــد. او از طالب ــه ان ــردم افغانســتان راه انداخت م

ــد.  ــت بردارن ــگ دس ــه از جن ــت ک خواس
ارگ  در  پــس  روز  دو  حکمتیــار  آقــای  امــا 
ــاب  ــرادر خط ــان را ب ــوری طالب ــت جمه ریاس

ــرد.  ک
گفــت:  واکنــش  در  طالبــان  ســخنگوی 
آن هایی کــه آنــان را بــرادر خطــاب می کنــد، 

هســتند.  خــورده  شکســت  و  ترســو 

جنرال مک ماستر: 
سیاست های جدید و بسیار موثر دربارة 

افغانستان و پاکستان اتخاذ  می کنیم.
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امــراهلل صالــح، وزیــر دولــت در امــور اصــالِح 
ــخنانش  ــه س ــه ک ــه گفت ــی چ ــای امنیت نهاده
در  را  عــده  یــک  احساســاِت  این همــه 
کشــور برانگیختــه اســت؟ آیــا مطــرح کــردِن 
دیدگاه هــای شــخصی در مــورد یــک رخــداد 
چنیــن می توانــد ّجــِو عمومــی را ملتهــب 
ســازد کــه علیــه او عده یــی چنیــن دســت بــه 

ــد؟  ــی بزنن ــیج همه گان بس
روز  در  نشســت  یــک  در  صالــح  آقــای 
بــه  نســبت  کاپیســا  والیــت  در  جمعــه 
ــزب  ــر ح ــار رهب ــن حکمتی ــورد گلبدی برخ
در  کابــل  بــه  ورودش  از  پــس  اســالمی 
مــورد مســایِل کشــور و اســتقبال از او در ارگ 
ــرده  ــرح ک ــی مط ــت جمهوری انتقادهای ریاس
ــه  ــه ب ــر واقع بینان ــه اگ ــی زده ک و حرف های
آن هــا توجــه صــورت گیــرد، دور از انصــاف 
نمی نماینــد. آقــای صالــح گفتــه کــه مخالــف 
ــراد و  ــتِن اف ــت و از پیوس ــح نیس ــد صل رون
ــد.  ــت می کن ــد حمای ــن رون ــه ای ــا ب گروه ه
ــح می خواســته  ــای صال ــه آق ــی ک ــی نکته ی ول
در صحبت هایــش برجســته ســازد ایــن بــوده 
کــه بهــای صلــح و آشــتی در افغانســتان 
ــردم افغانســتان  ــا خــون م چقــدر هســت؟ آی
ــه  ــی ک ــرا کس ــر؟ چ ــا خی ــی دارد و ی بهای
هفــده ســال در برابــر نظــام جنگیــده و خــوِن 
ــه  ــان ریخت ــن می ــادی در ای ــاِن زی غیرنظامی
ــِر  شــده، حــاال چــون فاتحــی مغــرور در براب
گونه یــی  بــه  و  شــود  ظاهــر  قربانیانــش 
ــد؟  ــه کن ــتارهای خــود را توجی ــگ و کش جن
ــز  ــدر ناچی ــتان این ق ــردم افغانس ــا خــون م آی
ــی  ــا کس ــه حت ــت ک ــاده اس ــا افت ــِش پ و پی
ــا  ــه آن ه ــاه ب ــِی کوت ــک عذرخواه ــِد ی در ح

ــت؟  ــکار نیس بده
ــود  ــخناِن آن روزِ خ ــح در ُکِل س ــای صال آق
ــدون  ــه ب ــش ها را ک ــن پرس ــت ای می خواس
درســتی  و  تاریخــی  پرســش های  شــک 
ذهنیــِت  برابــر  در  باشــند،  می تواننــد 
ایــن  حداقــل  و  دهــد  قــرار  همه گانــی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــته باش ــارت را داش جس
یکــی از سیاســیون مطــرِح کشــور کــه هنــوز 
در دســتگاه حاکمیــت موقعیــِت قابــل توجهــی 
ــزب  ــر ح ــرد رهب ــوص عملک دارد، در خص

ــن  ــا ای ــل ت ــه کاب ــدو ورودش ب اســالمی از ب
ــرح  ــا ط ــردازد. آی ــه پرســش گری بپ ــه ب لحظ
ــح  ــد صل ــد رون ــدگاه می توان ــش و دی پرس
را خدشـــه دار ســازد و یــا بــه حــِق مــردم در 
ــاند؟  ــک رس ــا کم ــِت آن ه ــن سرنوش تعیی

در افغانســتان متأســفانه بــه دلیــل قومی شــدِن 
ــه  ــتند ک ــر نیس ــیاری ها حاض ــز، بس ــه چی هم
حتــا حــرِف درســت و حــق را نیــز بشــنوند. 
ــِت  ــیاری ها حقانی ــرای بس ــور ب ــن کش در ای
ــه  ــورد توج ــد م ــر می توان ــخن کمت ــک س ی
باشــد، بــل موضــوِع قابــل توجــه ایــن اســت 
ــرح  ــی مط ــه کس ــخنی را چ ــن س ــه چنی ک
می کنــد. اگــر ایــن فــرد از قــوم و تبـــارِ 
ــی  ــت؛ ول ــت اس ــش درس ــد، حرف ــا باش م
ــا اگــر حــرِف درســتی هــم  ــر نباشــد، حت اگ
ــد.  ــا نادرســت می آی ــه نظــر م ــه باشــد، ب گفت
ــه  ــده ب ــته ش ــور وابس ــن کش ــت در ای حقانی
تبـــار و قــوم و نــه چیزهایــی باالتــر و مهم تــر 

این هــا.  از 
ــز درســت  ــن مســأله نی ــر، ای ــب دیگ  از جان
ــوم  ــک ق ــاِن ی ــه در افغانســتان قهرم اســت ک
می توانــد تبهــکار قــومِ دیگــر باشــد. در ایــن 
ــود  ــه وج ــی ب ــان وضعیت ــوز چن ــور هن کشـ
ــِد  ــوب و ب ــود را در خ ــه خ ــه هم ــده ک نیام
آن شــریک بداننــد و نســبت بــه نفــع و 
ــند.  ــه بیندیش ــران منصفان ــود و دیگ ــررِ خ ض
ــی  ــرای عده ی ــار ب ــای حکمتی ــه آق در این ک
ــوم و حــزِب خــودش شــخصیِت  ــاِن ق در می
ــود  ــک وج ــای ش ــت، ج ــرام اس ــورد احت م
ــان  ــت در می ــن وضعی ــا همی ــی آی ــدارد؛ ول ن
ــود  ــرای او وج ــز ب ــر نی ــزاِب دیگ ــوم و اح ق

دارد؟ 
ایــن ســوال را وقتــی می تــوان پاســخ داد کــه 
ــز  ــوام نی ــه نظــرات و دیدگاه هــای دیگــر اق ب
ــم  ــا می توانی ــرد، آن گاه م ــورت گی ــه ص توج
ــای  ــم. آق ــراد را دریابی ــِت اف ــزان محبوبی می
اســالمی  رهبــر حــزب  از  وقتــی  صالــح 
گذشــته اش  بــه  نســبت  کــه  می طلبــد 
ــای  ــه معن ــخن ب ــن سـ ــد، ای ــاوت نباش بی تف
او  از  این کــه  یــا  و  نیســت  او  محاکمــۀ 
ــادهای  ــه نهـ ــود را ب ــه خ ــد ک ــته باش خواس
عدلــی و قضایــی معرفــی کنــد. صلــح وقتــی 

ارزش دارد کــه در آن عدالــت رعایــت شــده 
ــده  ــته نش ــم روا داش ــی در آن ظل ــه کس و ب

ــد.  باش
از جانــب دیگــر، نمی شــود کــه گذشــتۀ 
افــراد را از امروزشــان جــدا کــرد. گذشــته بــا 
مــا هســت و تــا زمانــی خواهــد بــود کــه بــا 
آن تسویه حســاب صــورت نگرفتــه باشــد. 
ــی و  ــِگ فعل ــث جن ــا بح ــر ام ــوع دیگ موض
حــق و باطــل بــودِن آن اســت. اگــر همــه در 
ایــن جنــگ بــه یــک انــدازه محـــق هســتند، 
ــد و  ــرار دارن ــق ق ــۀ ح ــا در جبه ــس کی ه پ
ــد  ــرار باش ــر ق ــل؟ اگ ــۀ باط ــا در جبه کی ه
ــد، آن  ــه می جنگی ــه ک ــم به ب ــه بگویی ــه هم ب
وقــت وضعیــِت خــود را چگونــه می خواهیــم 

ــم؟ توجیه کنیـ
 فکــر نکنــم کــه بتــوان ایــن قــدر نســبی انگار 
بــود کــه گفــت هیچ جنگــی در هیــچ کجا حق 
ــای  ــۀ طرف ه ــدارد؛ هم ــته و ن ــل نداش و باط
جنــگ خــود را محــق می داننــد و چــون خــود 
را محــق می داننــد، پــس جنگ شــان نیــز 
ــای  ــن منظــر مشــروع اســت. حــرِف آق از ای
ــود  ــن ب ــًا همی ــخنرانی دقیق ــح در آن س صال
کــه آیــا رهبــری دولــت کــه حــاال بــا صـــلِح 
ــن هیجــان زده  ــار چنی ــای حکمتی ــا آق خــود ب
ــد بگویــد کــه حــزب اســالمی  شــده، می توان
در جنــِگ خــود محــق بــوده اســت؟ زیــرا نوع 
اســتقبال و ســخناِن آقــای حکمتیــار کــه گمان 
ــا  ــوای آن ه ــه ارگ از محت ــود ک ــرده نمی ش ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد، چنی ــر باش بی خب
بــه جنــگ حــزب اســالمی، دولــِت افغانســتان 

عمــاًل مهــر تأییــد زده اســت. 
بــه نظــر مــن، این پرســش اصلــِی آقــای صالح 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــود و ب ــخنرانی ب در آن س
کــه او قصــد توهیــن بــه کســی را داشــته بوده 
ــن  ــا ای ــه ب ــرده ک ــالش ک ــه او ت ــت. البت اس
ــح را  ــای صل ــه مرزه ــد ک ــر ده ســخنان تذک
ــه  ــا صلــح کردن هــای خــود، ب بشـــناسیم و ب
شــهروندان و نظامیــاِن کشــور کــه هفــده ســال 
ــرای آزادی و اســتقالل کشــور  تمــام اســت ب

ــم. ــن نکنی ــد، توهی می رزمن
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»افغانستان« در مسیر جادۀ ابریشِم جدید قرار ندارد.« 
ایـن خبر با همـۀ کوتاهی اش، طوالنی ترین سـخن ها و شـاید 
حکایتـی به درازناِی تاریِخ راه ابریشـم با مخاطِب افغانسـتانِی 
خـود دارد. لقـِب »قلـب آسـیا« و افتخـار و غـروری کـه از 
رهگـذرِ آن همـواره نصیِب ما شـده اسـت، مرهـون و مدیوِن 
راهِ تاریخـی ـ بازرگانـِی ابریشـم بـوده و همواره طِی سـده ها 
و دهه هـا مـا بـه ایـن نوسـتالژِی تاریخـی دل خوش کـرده و 
امیدهـا بسـته ایم. در ایـن مقـاِل کوتـاه امـا از دل خوشـی هاِی 
بسـیار کهنـه و قدیمـی می  گذریـم و بـه تحلیل هـا و توهماِت 

سیاسـی ـ اقتصـادِی یک ونیـم دهـۀ اخیـر می پردازیم. 
جـادۀ ابریشـم، شـبکه یی از راه هـای به هم پیوسـته  بـا هـدِف 
بازرگانی در آسـیا بوده که شـرق و غرب و جنوِب آسـیا را به 
هـم و به شـماِل آفریقا و شـرِق اروپـا پیوند می داده؛ مسـیری 
کـه تـا سـدۀ پانزدهـم میـالدی، بزرگ تریـن شـبکۀ بازرگانی 
دنیـا بـوده اسـت. امـا این مسـیر بـر اثـِر حـوادث و تحوالِت 
روزگار از رونـق افتـاد و سـرانجام از میـان رفـت. همـگام با 
تحـوالِت قـرن بیسـتم و رونـد جهانی شـدِن اقتصـاد، مسـالۀ 
احیـای ایـن راهِ تاریخـی بـه عنـواِن یک ایده مطرح گشـت و 
کشـورهای زیـادی و به ویـژه آن هایـی کـه میـراث دارِ این راه 
بودنـد، پیرامـوِن آن اندیشـیدند. در ایـن میـان افغانسـتان در 
پانـزده سـاِل اخیـر، یکـی از مفلس خوشـحال ترین داعیه داراِن 
احیـاِی ایـن راه بوده و اکت هـای فراوانی در این بـاره از خود 

نشـان داده است.
در سـه سـال اخیر، آقای غنی و کارشناساِن دولتی و حکومتِی 
وی، چنـان از راه ابریشـم و بازسـازِی اقتصـاد افغانسـتان و 
جبـراِن پس مانی هـای گذشـته سـخن  راندنـد کـه کم کـم این 
بـاور بـه میان آمد کـه راه ابریشـِم جدید از مسـیر افغانسـتان 
و حتـا بـا محوریِت کشـورِ ما احیـا می گردد. چنان کـه رییِس 
دولـت بـر این مبنا از توسـعه و پیشـرفِت افغانسـتان در آیندۀ 
نه چنـدان دور دادِ سـخن می داد، وزارت خارجـه به همکاری 
سـفارت چیـن در کابل کنفرانس بررسـی چگونه گِی اسـتفاده 
از ایـن پـروژۀ بـزرگ زیـر نـام »یـک جـاده و یـک کمربنـد« 
برگـزار کـرد و رییـس اجرایـی نیز به کشـور چین سـفر کرد 
و بـر همـکاری افغانسـتان و چیـن بـرای اعمـار مشـترِک راه 
ابریشـِم جدیـد تأکیـد کـرد و قرارهایـی نیز گذاشـت. در این 
زمینـه حتـا کتـاب، مقاله  و تحلیل های بسـیار نگاشـته شـد و 

پایـاِن انـزوا و بی چاره گـِی افغانسـتان نوید داده شـد.
امـا از آن جایـی کـه قواعـِد دنیـای واقعیـت بـا عالَـِم آرزو 
بیگانـه اسـت، ایـن خبرهـا سـرانجام نادرستی شـان را اثبـات 
کردنـد. 6۰ کشـوری که مسـیر جدیِد جـادۀ ابریشـم از خاِک 
آن  هـا می گـذرد، بـه سـرکرده گِی چین بـه عنـواِن بزرگ ترین 
سـرمایه گذار در پروژۀ احیاِی راه ابریشـم و سـایر کشـورهای 
میلیاردهـا دالـر  ندادنـد کـه  ایـن پـروژه، رضـا  ذی نفـع در 
سرمایۀشـان و یک شـاهراهِ بزرِگ اقتصادِی جهان با گذشـتن 
از یکـی از ناامن تریـن کشـورهای دنیـا کـه هیـچ چشـم اندازِ 
روشـنی به سـوی توسـعه و ثباِت سیاسـی ندارد، تلف شـود.
اکنـون سـخنگویاِن حکومـت و همـۀ آن هایـی کـه به نحـوی 
الِف احیای جادۀ ابریشـم از مسـیر افغانسـتان را زده بودند، با 
گـردِن نیمه افراشـته می گوینـد که »افغانسـتان بازهـم از طریق 

مرزهایـش از ایـن پروژه مسـتفید می شـود.«
اگرچـه ایـن جملـه نیـز به نحـوی تهـی از معنـا و سرشـار از 
شکسـت اسـت، اما گذرِ زمان نشـان خواهد داد که کشـوری 
که در آن کشـیده گِی سیاسـی ـ قومی و ناامنی گراِف صعودی 
دارد، شـانِس بهره منـدی از هیچ کـدام از ظرفیت هـای بالقوه و 

طرح هـای منطقه یـی و جهانی را نداشـته و نخواهد داشـت.
ایـن  توجیـِه  و  ماسـت مالی  به جـای  موجـود  دولـِت 
ایـن  بـه دالیـل و ریشـه هاِی  سـرافکنده گی، خـوب اسـت 
بی ثباتـی و  ریشـه های  بـه  بیندیشـد؛  ناکامـی و محرومیـت 
جنگـی فکـر کنـد کـه همـۀ فرصت هـا را از افغانسـتان گرفته 
و می گیـرد؛ بـه فسـادِ سیاسـی و اداری، قوم گرایـی و قربانـی 
کـردِن عقالنیـت در پـاِی ایـن دو بیندیشـد کـه همـۀ آرزوها 
را نقـِش بـر آب می سـازد. آقـای غنـی و حکومـِت موجـود 
بایـد از ایـن شـرمنده گی، بـه اصـوِل سـازنده گی و پیشـرفت 
رهنمـون شـوند و ملتفـت گردند کـه تحقِق رویاهای شـیرین 
و ادغـام در چرخـۀ اقتصـادِ جهانـی، هرگـز از سـوراخ های 
تنـِگ فسـادِ سیاسـی و قومـی عبـور نمی کند و برای رسـیدن 
بـه توسـعه بایـد از الک هـای تنـِگ قومـی و توهمـاِت منحط 
قبیله یـی و فسـاد پیرامـوِن آن گـذر کـرد و جهاِن مـدرن را با 

لـوازم و اقتضائـاِت پیچیـدۀ آن درک کـرد!

چرا افغانستان
 از مسیر راه ابریشِم جدید خط خورد؟

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2026   سه     شنبه        26 ثو  ر  /   ارد  یبهشت          y    1396   20 شعبان     y 1438  16 می    2017

فکــر نکنــم كــه بتــوان ایــن 
كــه  بــود  نســبی انگار  قــدر 

گفــت هیــچ جنگــی در هیــچ 
كجــا حــق و باطــل نداشــته و 

نــدارد؛ همــۀ طرف هــای جنــگ 
و  می داننــد  محــق  را  خــود 

چــون خــود را محــق می داننــد، 
پــس جنگ شــان نیــز از ایــن 

منظــر مشــروع اســت. حــرِف 
ــخنرانی  ــح در آن س ــای صال آق

آیــا  كــه  بــود  همیــن  دقیقــاً 
رهبــری دولــت كــه حــاال بــا 

صـــلِح خــود بــا آقــای حکمتیــار 
شــده،  هیجــان زده  چنیــن 

حــزب  كــه  بگویــد  می توانــد 
ــق  ــود مح ــِگ خ ــامی در جن اس

بــوده اســت؟

چراسخناِن صالح 
حساسیت برانگیز شد؟

ACKU



ـــان روز  ـــگاه بامی ـــجو در دانش ـــا دانش ده ه
ــن  ــه تحصـ ــور( خیمـ ــنبه )۲۵ ثـ دوشـ
پایـــان  خواهـــان  و  کردنـــد  برپـــا 
اختالفـــات در ایـــن دانشـــگاه شـــدند.
از  اعتصـــاب شـــماری  دنبـــال  بـــه 
ـــت  ـــان در مخالف ـــگاه بامی ـــتادان دانش اس
ـــه  ـــک هفت ـــاد، از ی ـــن نه ـــس ای ـــا ریی ب
ـــن  ـــس در ای ـــد تدری ـــو، رون ـــن س ـــه ای ب
ــل  ــگاه تعطیـ ــگاه مختـــل و دانشـ دانشـ

شـــده اســـت.
ـــت را  ـــن وضعی ـــرض ای ـــجویان معت دانش
"بحرانـــی" خوانـــده و خواهـــان پایـــان 

ـــتند. آن هس
ــد از یـــک  ــن دانشـــجویان می گوینـ ایـ

هفتـــه بـــه اینســـو اســـتادان بـــرای 
حاضـــر  صنف هـــا  در  تدریـــس 

. ند نمی شـــو
گلنـــار نظـــری از دانشـــجویان ایـــن 
ــی  ــه اصلـ ــد "ضربـ ــگاه می گویـ دانشـ
دانشـــجویان  را  کشـــمکش ها  ایـــن 

. نـــد" می خور
اســـتاد  کارمنـــد و  از مجمـــوع ۱۴۰ 
نفـــر  هفتـــاد  بامیـــان،  دانشـــگاه 
آنهـــا در اعتـــراض بـــه آنچـــه کـــه 
ــگاه  ــس دانشـ ــت رییـ ــف مدیریـ ضعـ
می خواننـــد، دســـت بـــه اعتـــراض 
زدنـــد و از تدریـــس دســـت کشـــیدند.

ـــرض  ـــتادان معت ـــا یکـــی از اس ـــن جوی امی

ــه خواســـت  ــا زمانـــی کـ ــد تـ می گویـ
ــر  ــود، سـ ــاده نشـ ــل پیـ ــان در عمـ آنـ

کالس حاضـــر نخواهنـــد شـــد.
پایـــان  بـــرای  آنهـــا  درخواســـت 
ـــگاه  ـــس دانش ـــاری رئی ـــات، برکن اعتراض

ــت. ــان اسـ بامیـ
دلیـــل  بـــه  می گوینـــد  معترضـــان 
کـــم کاری مســـئوالن دانشـــگاه، منابـــع 
بـــرای بهبـــود وضعیـــت دانشـــگاه 
از  فرصت هـــا  و  می شـــود  ضایـــع 

دســـت مـــی رود.
ـــی  ـــیب اصل ـــد آس ـــجویان می گوین دانش
را از اختالفـــات در دانشـــگاه، آنهـــا 

متحمـــل می شـــوند
ــه  ــه یگانـ ــاوری کـ ــه خـ ــا معصومـ امـ
رییـــس زن در دانشـــگاه های دولتـــی 
ـــض  ـــد از تبعی ـــت، می گوی ـــتان اس افغانس
جنســـیتی گرفتـــه تـــا برخوردهـــای 
حزبـــی، ســـمتی و قومـــی در ایـــن 

اعتراضـــات دخیـــل اســـت.
ـــدن  ـــس از روی کار آم ـــه پ ـــزود ک او اف
ــرای  ــان، بـ ــگاه بامیـ ــت دانشـ در ریاسـ
ـــی را روی  ـــاد، اصالحات ـــا فس ـــارزه ب مب
ــش  ــت و مخالفانـ ــه اسـ ــت گرفتـ دسـ
ــتند کـــه ایـــن  در واقـــع کســـانی هسـ

نمی خواهنـــد. را  اصالحـــات 
بـــه گفتـــه او، اســـتادان معتـــرض بـــه 
ـــتند. ـــود هس ـــخصی خ ـــع ش ـــال مناف دنب
ـــش  ـــان در حـــال حاضـــر بی دانشـــگاه بامی
ــر و  ــجوی دختـ ــزار دانشـ ــش هـ از شـ
پســـر دارد. تـــا هنـــوز روشـــن نیســـت 
ــه  ــاد چـ ــن نهـ ــس در ایـ ــد تدریـ رونـ
زمانـــی بـــه حالـــت عـــادی برخواهـــد 
گشـــت و وزارت تحصیـــالت عالـــی 
ــزی  ــورد چیـ ــن مـ ــوز در ایـ ــم هنـ هـ

نگفتـــه اســـت.
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در بامیان تحصن کردند

ــفیر  ــد، س ــتان می گوی ــاع افغانس وزارت دف
امریــکا در کابــل از تعهــد امریــکا بــرای 
افغانســتان  دفاعــی  نیروهــای  تقویــت 

داده اســت. اطمینــان 
دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت دفــاع بــه 
ــو  ــد را هوگ ــن تعه ــت، ای ــو آزادی گف رادی
ــدار  ــروز در دی ــکا دی ــفیر امری ــس س لورن
ــتیز  ــوی درس ــی ل ــریف یفتل ــد ش ــا محم ب

کرده اســت. افغانســتان 
ــتیز در  ــوی درس ــت: "ل ــری گف ــای وزی آق
ــفیر  ــه س ــور ب ــی کش ــت امنیت ــورد وضعی م
امریــکا معلومــات داد و ســفیر در مقابــل 
ایــاالت  تأکیــد کــرد کــه وعده هایی کــه 
متحــده بــرای تقویــت نیروهــای مســلح 
ــوده و در  ــی نم ــت را عمل ــان نموده اس افغ

ــرد." ــد ک ــک خواهن ــش کم ــن بخ ای
ــتان موضــوِع  ــی افغانس ــوای هوای ــت ق تقوی
 ۱۵ از  افغانســتان  حکومــت  کــه  اســت 
ــکا  ــان آن از امری ــرف خواه ــه این ط ــال ب س
ــی دولــت وزیــری ســخنگوی  بوده اســت ول
هــم  اردو  صنف هــای  از  دفــاع  وزارت 
ــتان از  ــت افغانس ــه حکوم ــد ک ــاد می کن ی
ــت  ــان تقوی ــی اش خواه ــن بین الملل متحدی

ــت. آن هاس
وی افزود:

"از همــه اولتــر قــوای هوایــی و مدافــع 
هوایــی مــا اســت کــه بایــد چنــان کــه نیــاز 
ــدو  ــای کومان ــوند. نیروه ــت ش ــت تقوی اس
یــا عملیــات خــاص در جایــگاه دوم اســت. 
ــول  ــه ق ــم ب ــه می خواهی ــم ک ــۀ داری ــا فرق م
ــوای  ــا ق ــوم م ــاز س ــود و نی ــدل ش اردو مب
نظــم ســرحدی اســت. نیروهــای ســرحدی 
از چــوکات وزارت داخلــه بــه وزارت دفــاع 
می آیــد تــا از ســرحدات کشــور به طــور 

ــد." ــاع کن ــر دف بهت
حالــی  در  افغانســتان  در  امریــکا  ســفیر 
اردوی  بــه  ادامــه حمایــت کشــورش  از 
ــان داده اســت کــه پنتاگــون  افغانســتان اطمین
طــرح اســتراتژی جدیــد بــرای افغانســتان را 
بــه قصــر ســفید سپرده اســت و قــرار اســت 
بررســی ادارۀ رئیــس جمهــور دونالــد ترمــپ 
ازیــن اســتراتژی تــا چنــد روز آینــده تکمیــل 

ــردد. گ
ــرباز  ــزار س ــد ه ــزام چن ــود اع ــه می ش گفت
بیشــتر بــه افغانســتان و تقویــت قــوای افغــان 

ــد. ــتراتژی ان ــن اس ــم ای ــای مه بخش ه

ولسوال درزاب:
یک طیارة ناشناس بسته هایی را برای طالبان پرتاب کرد

وزارت دفاع:
امریکا وعده هایش را 

در حمایت از نیروهای امنیتی عملی می سازد

درزاِب  ولســوالی  محلــی  مســووالن 
ــه  ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــت جوزج والی
یــک طیــارۀ چهــار ماشــینۀ ناشــناس 
طالبــان  کنتــرل  تحــت  ســاحات  در 
اســت. کــرده  پرتــاب  را  بســته های 

درزاب  ولســوال  حشــر،  رحمــت اهلل 
تمــاس  یــک  در  جوزجــان  والیــت 
تیلیفونــی بــه رادیــو آزادی گفتــه اســت: 
حوالــی ســاعت ۳۰:۵ عصــر روز گذشــته 
ــناس در  ــینۀ ناش ــارۀ چهارماش ــک طی ی
درزاب  ولســوالی  شــرق  قســمت های 
کــه در کنتــرل مخالفــان مســلح حکومــت 
هــوا  از  را  بســته های  دارنــد،  قــرار 

کرده اســت. پرتــاب 
آقــای حشــر بــا آنکــه در مــورد نوعیــت 
ایــن طیــاره معلومــات بیشــتر نــداد، 
ــر  ــال هلیکوپت ــم دو ب ــاًل ه ــت: "قب گف
آمــده اکمــاالت کــرده رفتــه بودنــد و روز 
گذشــته هــم یــک طیــارۀ چهارماشــینه از 
قســمت های دشــت لیلــی بــه طــرف 
ــته ها را  ــاال بس ــد و از ب ــرق درزاب آم ش

ــت." ــه و رف ــن انداخت پائی
مدعــی  هم چنــان  درزاب  ولســوال 
ــش  ــب و داع ــه طال ــدر ک ــر ق ــت، ه اس

ــت  ــه دول ــر علی ــا ب ــان و ی ــن خودش بی
ــود،  ــام نمی ش ــان تم ــد، مهمات ش بجنگن
ــوا  ــق ه ــدار از طری ــور دوام ــرا به ط زی

می شــوند. اکمــال 
بــه گفتــۀ حشــر، این مســأله ســبب شــده 
ــان نیروهــای حکومتــی نگرانی هــا  ــا می ت
ــه وجــود بیاینــد. او افــزود: "وضعیــت  ب
بســیار وخیــم اســت، نیروهــای مــا 
نمی شــوند  اکمــال  دولــت  ســوی  از 
ــق  ــر روز از طری ــش ه ــب و داع و طال
هــوا اکمــال می شــوند و ایــن کار ســبب 
دلســردی نیروهــای امنیتــی از وظیفــه 

می شــود."
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز قبل، 
ــرال مــراد علــی مــراد، معــاون ســتاد  جن
ارتــش وزارت دفــاع ملــی در رأس یــک 
هیــأت وارد والیــت ســرپل گردیــد و از 
بررســی نشســت هلیکوپترهــای ناشــناس 
در فضــای والیــت ســرپل خبــر داده 
گفتــه بــود کــه در ختــَم ســفرش نتیجــۀ 
بررســی ایــن قضیــه را بــا رســانه ها 
اعــالم خواهــد کــرد، امــا تــا هنــوز ایــن 

موضــوع روشــن نشــده اســت.

مجلس به سه نامزدوزیر رأی نمی دهد

رییــس مجلــس نماینــده گان می گویــد تــا 
زمانی کــه حکومــت تمامــی نامــزد وزرای 
کابینــه را معرفــی نکنــد، ســه نامــزدان معرفــی 

ــرد. ــس نمی گی ــدای مجل ــده را در آجن ش
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی  عبدالــرووف 
ــنبه )۲۵  ــروز دوش ــده گان در نشســت ام نماین
ــت  ــه حکوم ــت ک ــس گف ــن مجل ــور( ای ث
نامــزد وزرای دفــاع ملــی، معــادن و کار و 
امــور اجتماعــی را طــی مکتوبــی بــه مجلــس 

ــت. ــرده اس ــی ک معرف
ــق  ــت: "مطاب ــد گف ــا تأکی ــی ب ــای ابراهیم آق
ــامل  ــزدان را ش ــن نام ــا ای ــاالر م ــه ت روحی
ــت  ــه حکوم ــا زمانی ک ــدا نســاخته ایم و ت آجن
ــد  ــی نکن ــه را معرف ــزد وزرای کابین ــه نام هم
ایــن ســه نامــزد وزیــر نیــز در آجنــدا گرفتــه 

نمی شــود".
پیــش از ایــن طــارق شــاه بهرامــی بــه حیــث 
سرپرســت وزارت دفــاع ملــی، فیــض اهلل 
ذکــی بــه حیــث سرپرســت وزارت کار و 
ــت وزارت  ــث سرپرس ــه حی ــان ب ــس نه نرگ
معــادن معرفــی شــده بــود کــه بــرای کســب 
معرفــی  هــم  مجلــس  بــه  اعتمــاد  رای 

ند. شــده ا
ابراهیمــی گفــت کــه بارهــا از حکومــت 
خواهــش کــرده اســت کــه نامــزد وزرای 
ــه  ــد و ب ــی کن ــس معرف ــه مجل ــه را ب کابین
سرپرســتی در وزارت هــا پایــان دهــد؛ امــا بــه 
گفتــه او، رییــس جمهــور در برابــر خواســت 
قانونــی مــردم افغانســتان کوتــاه آمــده اســت.
از  دیگــر  بــار  یــک  مجلــس  رییــس 

رییس جمهــور خواســت کــه همــه نامــزد 
ــاد  ــب رای اعتم ــت کس ــه را جه وزرای کابین
بــه مجلــس معرفــی کــرده و بــه سرپرســتی در 

ــد. ــان ده ــا پای وزارت ه
هــم اکنــون یــازده وزارت خانــه از ســوی 
کــه  شــوند  مــی  اداره  سرپرســت ها 
را  ادامــه سرپرســتی  مجلــس  نماینــده گان 
ــتی  ــون سرپرس ــی و قان ــون اساس ــالف قان خ

عنــوان مــی کننــد.
بــر اســاس قانــون سرپرســتی هیــچ شــخصی 
حیــث  بــه  مــاه  دو  از  بیشــتر  نمی توانــد 
ولــی  کنــد  کار  اداره  یــک  در  سرپرســت 
سرپرســتان کنونــی هرکــدام چندیــن مــاه 
اســت کــه بــه شــکل غیــر قانونــی بــه 

کارشــان ادامــه داده انــد.
ــم  ــل مصــرف ک ــه دلی ــه ب ــر کابین ــت وزی هف
ــته از  ــال گذش ــط س ــافی اواس ــه انکش بودج
ســوی مجلــس رد صالحیــت شــدند و چهــار 
وزیــر دیگــر هــم از کابینــه اســتعفا داده انــد.
وزیــر،  هفــت  صالحیــت  رد  ابتــدای  در 
رییــس جمهــور غنــی، دالیــل اســتیضاح و رد 
صالحیــت ایــن وزرای کابینــه را غیــر موجــه 
ــا  ــت؛ ام ــم مجلــس را نپذیرف ــد و تصمی خوان
در شــروع ســال کاری جــاری مجلــس وعــده 
ــه  ــه را ب ــد کابین ــزد وزرای جدی ــه نام داد ک

ــد. ــی کن ــی م ــس معرف مجل
ــاه  ــم م ــوز حــدود دو و نی ــا هن ــان ت از آن زم
جــز  بــه  رییس جمهــور  ولــی  می گــذرد 
ــه  ــزدان را ب ــر نام ــر دیگ ــزد وزی ــه نام از س

ــت. ــرده اس ــی نک ــس معرف مجل
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ما رنج فراوان دیدیم 

در جوانی، توقِع گشـت وگذار در شـهر را داشـتیم که آن  نیز میسـر 
 . نمی شد

جوانـی ام مصـادف بـا کودتای7 ثـور ۱۳۵7 بـود و در سـال ۱۳6۲ 

خورشـیدی، کـه تـازه بـه دارالعلـوم عربـی کابـل راه یافتـه بـودم، 

فکـر می کـردم چـون نظـام خلـق و پرچـم، مـرا ـ که فـارغ صنف 

دوازدهـم لیسـۀ حبیبیه بودمـ  به عسـکری سـوق نکـرده، دنیایی از 
مهربانـی را به همـراه دارم. 

دم را غنیمـت دانسـته و وقتـی داخـل صنـف درسـی می شـدم، در 

گوشـه یی آرام می نشسـتم و حتـا سـاعاِت تفریـح از صنـف بیرون 

نمی شـدم؛ چهـار سـال را بـه ایـن رنـج گذشـتاندم. بیـرون برایـم 

هول انگیـز و ترسـناک بـود. سـربازاِن تالشـِی نظام خلـق و پرچم، 

هـر قـدم زنده گـی را بـاالی مـردم و به ویـژه جوانـان، بـه برزخـی 

از مشـکالت تبدیـل کـرده بودنـد. هیچ کـس در هیـچ گوشـه  یی از 

افغانسـتان کـه در زیـر تسـلط دولت قرار داشـت، احسـاس امنیت 

و آرامـش نمی کـرد. امنیـت و مصونیـت حتـا از درون خانواده  هـا 

رخـت بربسـته بـود و ایـن  وضـع در زمـان حاکمیت طالبان، سـال 
۱۳7۵، بـه اوِج خود رسـید.

چهـار سـال درس خوانـدن در مدرسـۀ دارالعلوم عربـی کابل را در 
خودسانسـورِی محض گذشتاندم. 
به قول عاصی شاعر عشق و آزادی:

زبونی های ایام، آفتابستان قلبم را 
به سوگستان بدل کرده است 

به هر سو بنگری، نامرد
برای باز تابیدن 

فضایی نی 
هوایی نی 

سیاهی 
بی ثباتی های بازار سیاست باز 
کشتن، کشتن پیوسته کاال ساز 

چه سو باید ببندم رخت 
کجا باید بکاوم گور.

فلـم و خوانـدِن  دیـدن  مـا  بـرای  بـود؛  تاریـک  دنیـای جوانـان 
داشـت.  را  باختـن  سـر  حکـم  اسـالمی،  کتاب هـای 

بعـد از سـال ۱۳۵۹ خورشـیدی، حکومـت فقط در شـهرها تسـلط 

داشـت، دهات به دسـِت مجاهدیـن افتاده بـود، شـاهراه های بزرگ 

اکثـراً به وسـیلۀ مجاهدیـن مسـدود و مـواد دولتی حریق می شـد و 
مـواد غذایـی نیز بـه قیمـِت گزاف در شـهر یافت می شـد. 

روزهایـی را بـه  یـاد دارم کـه مـردم سـاعت ها پشـِت نانوایی هـا و 

تانک  هـای تیـل صـف می  کشـیدند و در اخیر هم چیزی برای شـان 

از  شـماری  زیـاد،  سـردی  از  زمسـتان ها  حتـا  نمی شـد.  میسـر 

نوجوانـان و کهنسـاالِن مسـتمند، در صف  هـای طوالنـِی نانوایی هـا 
جـان می باختنـد.

بخش هـای دیگـِر افغانسـتان نیز حالتی بهتـر از نانوایی ها نداشـت؛ 

افغانسـتان بـه جزیره یـی می  ماند مجـزا از تمدن و فرهنـِگ جهانی. 

مـردم بـرای فـرار از ایـن کشـور فالکـت زده، هسـت وبودِ خـود 

را فروختـه و بـا هـزار مشـکل، خـود را بـه کشـورهای همسـایه 
می   رسـاندند. 

مـردمِ مـا در هیچ سـرزمینی جای راحت و خاطِر آسـوده نداشـتند. 

زنـدان مخـوِف پلچرخـی، پُـر از انسـان  های آگاه و دردمنـد بـود. 

از زنـان و مـرداِن  پُـر  زندان هـای سیاسـی در کابـل و والیـات، 
بی گنـاه بـود.

مـردم، صـدای مخالفین سیاسـِی دولـت را حتـا در دروِن خانه های 

خـود نمی توانسـتند بشـنوند. شـنیدن رادیوهـای غربـی، جـرم بود 

از  آن  واقعـِی  به صـورت  اختنـاق  زنـدان.  آن،  شـنیدن  سـزای  و 
افغانسـتان سـر بیـرون کـرده بود.

اگـر امـروز بـا وجـود ناروایی  هـای حکومـت دموکراسـی، مـردم 

صـدای خـود را بلنـد نمی کننـد و ماننـد غـرب و شـرق و دیگـر 

کشـورها، مـا بهـارِ اعتراضـی نداریـم، همـۀ آن ریشـه در شـرایط 
غیرانسـانِی گذشـته دارد.
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پاره اهی ویپستهبخش سیزدهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

براهه  و  کپلر  که  نیست  این گونه  کوهن  نظر  از 
آن را به دو  یک چیز را مشاهده مي کردند و بعداً 
اساسًا  آن ها  بلکه  مي نمودند،  تعبیر  مختلف  شکل 
بناي  بر  را  ِآفتاب  غروب  از  مختلف  تصویر  دو 
به  مي کردند،  کار  آن  در  که  متفاوتي  پارادایم هاي 
گفته  اگر  که  است  آن  بر  او  مي پرداختند.  مشاهده 
جهان هاي  در  رقیب  پارادایم هاي  "مدافعان  شود: 
مختلفي زنده گی می کنند، سخن داللت آمیزي گفته 
مثال هاي  مانند   )۱۱6 )چالمرز،۱۳8۱:  است"  شده 
باال که یکي )براهه( با پارادایم بطلیموسي  و دیگري 
نظرهاي شان  ابراز  به  کپرنیکي   پارادایم  با  )کپلر( 
مي پرداختند. کوهن استدالل مي کند که "پارادایم ها 
از این نظر که با هم قیاس ناپذیر هستند، نمي توان 
آن ها را به یکدیگر ترجمه کرد، همان گونه که اشعار 
نیستند".  دیگر  زبان  به  ترجمه  قابل  زبان  یک  در 

)روزنبرگ، ۱۳8۴: ۲68 ( 
      کوهن با تأیید نظر کواین بر این باور است 
که: نمي توان تعریِف حقیقت یک نظریه را بر پایۀ 
و  نهاد  بنا  خارجي  واقعیِت  با  آن  سادۀ  "تطابق" 
همچنان از آن دفاع کرد. ضروري به نظر مي رسد 
اهمیت  اندازه  همان  به  که  هم  را  دیگر  "ساحِت 
دارد، یعني ساحِت زباني را که نظریۀ مورد بحث 
موضوع  آن  تغییرات  و  است  شده  عرضه  آن  در 
به  نیز   مي دهند  تشکیل  را  علوم  تاریخ  حقیقي 
همین  به   .)۴8۲ آورد")کامپاني،۱۳8۲:  حساب 
جهت حقیقت نیز با زبان در بستر تاریخ رابطه دارد. 
    پاول فایرابند نیز موضع کوهن در موردِ قیاس 
ناپذیري نظریه ها را در "نقد استبداد مفهومي" مورد 

تأیید قرار مي دهد و مطرح مي نماید: 
اساسي دو  از موارد، اصول  پاره یی  امکان دارد در 
نظریۀ رقیب چنان به طور بنیادي متفاوت باشند که 
حسب  بر  نظریه  یک  پایه یي  مفاهیم  صورت بندي 
رقیب  دو  نتیجه،  در  و  نباشد  امکان پذیر  دیگري 
در هیچ گزارۀ مشاهدتي اشتراک نداشته باشند. در 
چنین مواردي، مقایسۀ منطقي نظریه هاي رقیب، به 
منظور مقایسۀ دو نظریه، ممکن نخواهد بود. در این 
صورت، این دو نظریه غیر قابل قیاس خواهند بود. 

)چالمرز، همان: ۱6۲( 

     بحِث قیاس ناپذیري نظریه ها را مي توان در آرای 
او نشان داده است که  نیز یافت.  بنجامین ورف   
مفهومي  نظام هاي  اساِس  بر  گوناگون  فرهنگ هاي 
متمایز  نظام هاي  از  خود  که  اند  استوار  متفاوتي 
زباني برمي خیزند و این ها "با همدیگر قیاس ناپذیر 
فرهنِگ خود  در  ما  اضافه مي کند:  ایشان  هستند". 

و  هستیم  قایل  معلولي  و  علت  منِش  چیزها  براي 
همه چیز را در قالب زمان و مکان جاي مي دهیم، 
پس یک نظام مفهومي، شناختي و زبانِي خاص را 
ایجاد می کنیم. مفاهیم و نکته هایي که در نظام مورد 
قبول ما جاي مي گیرند، با مفاهیم و نکته هایي که در 

نظامِ دیگر شکل گرفته اند قابل قیاس نیستند. 
 ورف نتیجه مي گیرد که الفاظ در زبان هاي متفاوت 
از نظر مفهومي و معناشناسانه با هم قیاس ناپذیر اند. 
      از این بحث چنین مستفاد مي شود که: پلورالیسم 
تنوع  داعیۀ  با  بنیادین  گفت وگوهاي  آغازِ  همان  از 
نگاه به سوي حقیقت و فهم في الجملۀ آن، در برابِر 
مونیسم که مدعي فهم بالجمله و انحصاري حقیقت 

بود، قرار داشت.
انحصارگرایانه  برآن که  مونیستي عالوه      نگرش 
است، بر پایه هاي جزمیت، قطعیت و جهان شمولي 
افالطوني  مثالي گرایانۀ  مدل هاي  مي کند؛  اتکا  نیز 
فکر  عمدۀ  شاخص هاي  از  که  ارسطویي  منطق  و 
هزار  تا  رفته اند  شمار  به  باستان  دوران  فلسفِي 
سال بعد هم بر فضاي اسکوالستیکي قرون وسطا 

استیالي همه جانبه یافته بود. 
     در آستانۀ عصر روشن گري، آرای آزاداندیشاني 
بیکن  فرانسیس  و  اوکام  ویلیام  بیکن،  راجر  مانند 
قابل تأمل اند که با شیوه هاي نقادانه در برابِر فضاي 
مونیستي حاکم، پرسش و چالش ایجاد کردند و بذر 

گرایش هاي پلورالیستي را افشاندند.
     "من مي اندیشم پس هستم"ِ دکارت گامِ دیگري 
پلورالیستي  جستارهاي  ارایۀ  جهت  در  که  بود 
برداشته شد و پس از طرح مونادولوژي الیب نیتز، 
پلورالیستي به گونۀ جدي تر  بسترهاي گرایش هاي 

آماده گردید.
   هویگنس هالندي نیز با طرح گذار از ایقان منطقي 
اندیشۀ  در  احتماالت  نظریۀ  به  بخشیدن  و جایگاه 
فلسفي، نقش واجد اهمیت را براي گسترش بینش 

پلورالیستي ایفا نموده است. 
از  "پدیده"  تمایزگذاري  با  کانت  نقدي  فلسفۀ     
پلورالیسم  گسترش  براي  تازه یی  افِق  "پدیدار" 
و  )فاشیستي  هگل گرایي  این که  وجود  با  گشود. 
تمایالت  راه  سِر  بر  جدي  موانع  مارکسیستي( 
دیگرباره  اما  بود،  آورده  به وجود  کثرت گرایانه 
پلورالیسم در قرن بیستم با اتومیسم منطقي برتراند 
راسل، پراگماتیسم ویلیام جیمز و تیوري بازي هاي 
زباني ویتگنشتاین)متأخر( فضاي جدیدي را شکل 
شالوده گرایي  برابر  در  را  پرسش هاي جدي  و  داد 
گرایش هاي  آن،  از  پس  آورد.  به وجود  مونیستي 
پلورالیستيِ حوزۀ فلسفه و علم را به صورت مشترک 
تحت تأثیر قرار داد و تیوري هاي فیزیک کوانتوم، 
دستاوردهاي فوق العادۀ ژنیتیک، ارتباطات، کشفیات 
نجوم و سفرهاي فضایي، همه در جهت تقویت آن 

نقش بازي کردند. 
بوهم،  دیوید  مشهور  فیزیک داِن  آفرینش هاي       
فیلسوفان  هاوکینگ،  استیفن  معروف  کیهان شناس 
برجستۀ علم نلسون گودمن، والتر واتسون و غیره 
را مي توان گام هاي مهم در مسیر توجیه پلورالیسم 

به حساب آورد.
بر  عالوه  آن،  از  پس  پلورالیستي  گرایش هاي     
حوزه هاي علمي، فلسفي، قلمرو علوم اجتماعي را 
نیز در نوردیده و به مثابۀ مباحِث جدي درآمده اند.  
در  را  غیره  و  سیدمن  استیون  آنایتمن،  طرف داري 
کارهاي  اما  آورد،  حساب  به  مي توان  قالب  همین 
مهِم جان راولز در باب نظریۀ عدالت، ارمن کواین 
در زمینۀ نقد دگماهاي تجربه گرایي، هانس گیورگ 
توماس  زبان،  گادامر در حوزۀ هرمنوتیِک سنت و 
رابطۀ  در  پارادایم ها  قیاس ناپذیري  ارایۀ  با  کوهن 

پلورالیسم واجد اهمیت فراوان اند. 
       جان راولز براي توجیه پلورالیسم با طرح "پِس 
پردۀ بي خبري" اش هرگونه برتري و تعصب را نفي 
ترجمه"اش  قطعیت  "عدم  با  کواین  ارمن  مي کند. 
گادامر  مي پندارد.  اساسي  را  نظریه ها  بودِن  تأویلي 
فهم  تاریخ مندِي  بر  زبانش  و  سنت  هرمنوتیِک  با 
قطعیت و حتمیت  از  تأکید مي کند و سخن گفتن 
نظریۀ  با  کوهن  توماس  مي پندارد.  مبالغه آمیز  را 
پارادایم ها  مختلِف  جهان هاي  از  قیاس ناپذیري 
و  پلورالیسم  توجیه  به  و  می آورد  میان  به  سخن 
 )۲۹۳  :۱۳8۴ )دالمایر،  فرهنگ ها"  "رنگین کمان 
و  کلیـدي  مفاهیم  از  که  مهمي  فراینِد  مي پردازد؛ 
شمار  به  نیز  میان فرهنگي  فلسفۀ  اساسِي  عناصر 

مي رود. 
فصــل پنجم 

هرمنــوتیک فرهنــگ ها
یکدیگر  از  را  ما  زیرا  کشیم،  نََفس  مِه  در  »بگذار 

پنهان نگاه مي دارد.«
پُل ِسالن  

و  فرهنگ ها  مفاهمۀ  و  مکالمه  میان فرهنگي  فلسفۀ 
براي  آن ها  برابري  و  مي پندارد  اساسي  را  فلسفه ها 
به  احترام آمیز را منطقي مي شمارد،  دوام همزیستي 

همین جهت:
دیدگاه میان فرهنگي به این باور است که هیچ گونه 
ندارد،  وجود  فرهنگ ها  از  یکي  براي  مطلقي  حِق 
مگر این که بر مبناي پیش داوري نابخردانه براي یک 
مکان، زمان، زبان، دین یا فلسفۀ خاص امتیاز قایل 
شویم. همچنان توضیحاِت واژه ها و محتواي فلسفۀ 
فلسفه  تاریخ  خود  که  داده اند  نشان  میان فرهنگي 
گنجینه یی از تفاسیر گوناگون است. بنابراین تاریخ 
همان:  )مال،  بود.  خواهد  هرمنوتیک  نوعي  فلسفه 

) ۵7
 فلسفۀ میان فرهنگي، بحِث تجدید نظِر نقادانۀ فلسفۀ 
ضرورت هاي  از  را  فراگیري  و  کلي انگاري  مدعي 
روش هاي  و  مفاهیم  نظریه ها،  تحدي  براي  جدي 
فلسفي به شمار مي آورد؛ تحدي یی که هم زمان گذار 
به حوزه هاي دیگر و  از مرزهاي رشته یي و ورود 
اقتضا  نیز  را  رشته یي"  میان  "همکاري  خصوصًا 

مي کند. 
. Claudius Ptolemy ( قرن دوم ميالدي ) 
 . Copernicus (1473- 1443) 
 . Benjamin Lee Whorf (1897-1941)
 . Paul Celan (1920 – 1970 ) 

مفاهيم کليــدي 
در فلسفة ميان فرهنگي
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  در سـال ۱۳67 کتـاب نفیسـی بـه نام شـراب نیشـابور در 
پاریـس بـه چاپ رسـید که مشـتمل بر عکس هـای زیبایی، 
کار شـاهرخ گلسـتان و گل چینـی از رباعیات خیـام به خط 
نصـراهلل افجه یـی، همـراه بـا ترجمۀ انگلیسـی آن هـا به قلم 
کریـم امامـی  بـود. متن فارسـی رباعیات همان اسـت که در 
کتـاب ترانه هـای خیـام نوشـتۀ صـادق هدایت آمده اسـت، 
بـا ایـن تفـاوت کـه مترجـم از یک صدوبیسـت رباعـی آن، 
فقـط هفتـاد رباعی را برای ترجمه دسـت چین کرده اسـت. 
اخیراً دوسـت دورافتاده ام شـاهرخ گلستان نسـخه یی از این 
کتـاب خود را برای من فرسـتاده اسـت و فرصتی پیش آمد 
کـه بـه ترجمۀ آقـای امامـی از ابیات خیـام نگاهـی بیاندازم. 
آن چـه در زیـر بـه نظـر خواننـده گان می رسـد، نکته هایـی 
اسـت کـه در ضمـن خوانـدن ایـن ترجمه یادداشـت شـده 
اسـت. تصـور نگارنـده این اسـت که شـاید مترجـم بعضی 
از ایـن مالحظـات را بپسـندد و احیانًا در چاپ هـای بعدِی 
ترجمـۀ خـود آن هـا را وارد کنـد. در این جـا نخسـت متـن 
انگلیسـی رباعی هـای مـورد بحـث را  فارسـی و ترجمـۀ 

مـی آورم و سـپس یادداشـت خـود را نقـل می کنم.

.۱
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

کس ندانست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند

زآن روی که هست کس نمی داند گفت

The sea of being has emerged from hidden 
depths
But how, that’s a pearl of scholarship no one 
has pierced
Each scholar has conjectured idly on the 
subject, 
But none can describe how the matter actu-
ally rests.

حقیقـت  جسـت وجوی  معنـای  بـه  این جـا  در  »تحقیـق« 
اسـت، نـه scholarship انگلیسـی کـه بـه معنـای دانـش 
و پژوهـش ادبـی یـا علمـی  اسـت و در بیـت اول ترجمـه 
آمـده اسـت. بنابرایـن در بیت بعدی هم کلمـۀ  scholarـ  

»محقـق« بـه معنـای امـروزی کلمـهـ  به جـا نیسـت.

 .۲
آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند به روز
گفتند فسانه یی و در خواب شدند

Those who mastered all the scholarly dis-
ciplines
Luminating their friends with the light of 
their learning
They were unable to grope their way out of 
this dark night into daylight;
They just told a tale and fell asleep

schol-  »فضـل و آداب« هـم در مصـرع اول ایـن رباعـی
arly disciplines ترجمـه شـده اسـت، کـه بـه معنـای 
رشـته های تحقیقـی اسـت - بـه همـان معنـی کـه گفتـه 
شـد. ولـی منظور شـاعر بـاز تفکر فلسـفی و آداب رسـیدن 
بـه حقیقـت اسـت. بـه همیـن دلیـل در مصـرع بعـدی هم  
learning –دانـش یـا بـه اصطـالح »سـواد و معلومـات« 
- درسـت بـه نظـر نمی رسـد؛ wisdom بـه منظور شـاعر 

بسـیار نزدیک تـر خواهـد بـود.

 .۳
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم

نابوده به کام خویش نابود شدیم

Alas! We have been worn out in vain
Falling victim to Heaven's upside-down 
sickle
Woe and woe! For in a twinkling of an eye
We were annihilated, our hopes unfulfilled
ترجمۀ عبارت انگلیسـی مربوط به »داس سـپهر سـرنگون« 
بـه معنـای »داس سـرنگون متعلـق به سـپهر« اسـت و حال 
آن کـه شـاعر از سـپهر سـرنگون سـخن می گوید، کـه مانند 
داسـی مـا را درو می کنـد. در مصـرع بعـد هـم »کام« بـه 
معنـای hopes ـ امیدهـا ـ ترجمه شـده و معنی مصرع این 
اسـت کـه بی آن کـه امیدهای مان برآورده شـده باشـد، نابود 
شـدیم. ولـی »کام« در واقـع بـه معنـای دهان اسـت، و البته 
توسـعًا به معنای مـزۀ خوش و آن چه دل انسـان می خواهد، 
و خوش بختـی به طـور کلـی، هـم بـه کار مـی رود. بنابراین 
منظـور شـاعر ایـن اسـت کـه بی آن کـه بـه کام دل زنده گی 
کـرده باشـیم، نابـود شـدیم. بـه جـای hopes شـاید بتوان 
wishes یـا desires آورد، و ایـن کلمـات مسـلمًا از نظر 

مترجـم پوشـیده نبوده انـد؛ امـا اگـر انتخـاب hopes دلیـل 
خاصـی داشـته باشـد، این دلیل روشـن نبوده اسـت.

.۴
آنان که ز پیش رفته اند ای ساقی
در خاک غرور خفته اند ای ساقی

رو باده خور و حقیقت از من بشنو
باد است هر آن چه گفته اند ای ساقی

Those who have gone befor us, oh saki
Lie low in the fields of their vainglory, oh 
saki
Go on, drink wine and hear the truth from 
Khayyam:
Whatever they have said is nohing but hot 
hair
در ایـن رباعـی »غـرور« بـه معنـای اصلـی آن، یعنـی فریب 
و گمراهـی آمـده اسـت، نـه بـه معنـای امـروز کلمـه، یعنی 
نخـوت و خودپسـندی کـه بـه vainglory ترجمـه شـده 
اسـت. معنای عبارت انگلیسـی این اسـت که ایـن مرده گان 
دچـار نخـوت و خودپسـندی بوده انـد. شـاعر می خواهـد 
بگویـد کـه: آن هایـی کـه پیـش از مـا از ایـن دنیـا رفته انـد، 
سـر از راز حقیقـت در نیاورده انـد؛ ای سـاقی حقیقـت را 
از مـن بشـنو و بـاده بخـور. مصـرع آخـر - »بـاد اسـت هر 
آن چـه گفته انـد ای سـاقی«- هم البتـه این دریافـت را تایید 
می کنـد. ایـن بـه نظـر مـن یـک مسـالۀ جـدی اسـت؛ زیرا 
کـه خیـام یـک شـاعر اخالقـی نیسـت کـه خواسـته باشـد 
کسـی را از نخـوت و خودپسـندی و ماننـد این هـا برحـذر 
بـدارد؛ خیـام یـک متفکـر الادری اسـت و مکـرر می گویـد 

کـه هیچ کـس پـی بـه حقیقـت نبـرده اسـت و نمی بـرد.

.۵
تا دست به اتفاق بر هم نزنیم
پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم

خیزیم و دمی  زنیم پیش از دم صبح
کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم

Unless we clap together in unison
Kicking joyously Sorrow on the head
Rising befor dawn for a last round
Many dawns will break, my friend, when we 
shall no longer be around
ترجمـۀ فارسـی روایـت انگلیسـی ایـن اسـت که: تـا وقتی 
کـه مـا بـا هـم دسـت نزنیـم و بـا نشـاط لگـدی به پشـت 
غـم نکوبیـم و پیـش از سـحرگاه برنخیزیـم و جـام آخـر 
را ننوشـیم )یعنـی اگـر ایـن کارهـا را نکنیـم(، آن وقـت 
صبح هـای زیـادی خواهـد دمیـد و مـا در میـان نخواهیـم 

بـود. امـا شـرط و جـزای ایـن تعبیـر ـ بـه اصطـالح ـ بـا 
هـم تناسـبی ندارنـد؛ چـون روشـن اسـت کـه اگـر همـۀ 
ایـن کارهـا را بکنیـم، بـاز هـم صبح هـای زیـادی خواهـد 
دمیـد و مـا در میـان نخواهیم بـود. بیت اول رباعی فارسـی 
می گویـد کـه تـا مـا با هـم دسـت نزنیم – یا شـاید دسـت 
همدیگـر را نگیریـم و رقصـی نکنیـم - نخواهیـم توانسـت 
نشـاطی پیـدا کنیم و غم را از دل خود برانیـم. جمله در این 
بیـت تمـام می شـود. بیـت دوم می گویـد: پـس بیاییـد پیش 
از دمیـدن صبح نفسـی بکشـیم، چـون از این صبح ها بسـیار 
خواهـد دمیـد و مـا در میـان نخواهیـم بـود. »دمـی  زنیـم« 
را شـاید بشـود بـه »جامـی بزنیـم« هـم ترجمـه کـرد، ولی 
در رباعـی فارسـی دو بیـت اول و دوم از هـم جداسـت، و 
حـال آن که در ترجمۀ انگلیسـی سـه مصـرع اول به صورت 
مقدمـۀ قسـمت آخـر درآمده اند و اشـکال منطقی انگلیسـی 

هـم از همین جـا ناشـی شـده اسـت.

.6
افسوس که نامه جوانی طی شد

وآن تازه بهار شادمانی دی شد
حالی که ورا نام جوانی گفتند

معلوم نشد که او کی آمد کی شد
Alas! The journal of my youth has all been 
subscribed
And the fresh greenness of my life has be-
come grey winter
As for the state people call youth…
I don't remember how it arrived or when it 
ended
»طـی شـدن« بـه معنـای پیچیـده شـدن اسـت؛ مصـرع اول 
طومـاری  ماننـد  مـن  جوانـی  می گویـد  فارسـی  رباعـی 
پیچیـده شـد، یعنـی بـه پایـان رسـید. در ترجمـۀ انگلیسـی 
شـده،  امضـا  معنـای  بـه  کـه  اسـت  آمـده   subscribed
تصدیق شـده و تایید شـده اسـت و مشـکل بتوان معنای به 
پایـان رسـیدن را از آن گرفـت. Journal  هـم در اصـل به 
معنـای دفتـر خاطرات روزانه اسـت کـه می تواند بـه معنای 
روزهـای زنده گـی تعبیـر شـود؛ مترجـم هـم مسـلمًا ایـن 
کلمـه را بـه همین معنی به کار برده اسـت؛ ولـی از آن جا که 
subscribed  امروز غالبًا به معنای مشـترک شـدن نشـریه 
)آبونمـان( می آیـد و journal هـم به معنای نشـریه. آن چه 
خواننـدۀ انگلیسـی عـادی یـا عامـی  از ایـن بیـت درمی یابد 
ایـن اسـت کـه حق اشـتراک نشـریۀ زنده گـی مـن، تمامًا به 
فروش رسـیده اسـت! اما شـکی نیسـت که این معنی مورد 

نظـر مترجـم نبوده اسـت.

.7
از منزل کفر تا به دین یک نفس است

وز عالم شک تا به یقین یک نفس است

این یک نفس عزیز را خود می دار
چون حاصل عمر ما همین یک نفس است

The states of blasphemy and belief are only 
one breath apart
The realms of doubt and conviction are one 
breath apart
Cherish this one breath with all your love
For the sum total of our life is just a breath, 
no more
کلمـه blasphemy بـه معنـای هتـک حرمـت مقدسـات 
اسـت، نـه بـه معنـای کفر کـه مفهـوم مقابـل ایمـان و دین 
»کفـر  بـه  blasphemy  در عـرف عـام  اگرچـه  باشـد، 
گفتـن« تعبیـر می شـود. اگـر دیـن را belief ترجمـه کنیم، 
چنـان کـه مترجـم ترجمـه کـرده اسـت و درسـت اسـت، 
کفـر قاعدتـًا بایـد بـه unbelief ترجمه شـود؛ بـه هرحال 
blasphemy مفهـوم دیگری سـت کـه منظور شـاعر نبوده 

ست. ا

.8
از جمله رفته گان این راه دراز

بازآمده یی کو که به ما گوید راز
هان بر سر این دو راهه از روی نیاز

چیزی نگذاری که نمی آیی باز

From the wayfarers of this long pilgrimage
Not a one has come back to tell us a tale
Carefull, lest you leave behind an offering
For you are not comming back to this part-
ing of ways 

بیـت دوم ترجمـۀ انگلیسـی بـه این معنی اسـت کـه: زنهار، 
نیـازی )یعنـی نـذری( از خـودت به جـا نگـذاری، چون که 
بـه ایـن دوراهـه بـر نمی گـردی. بنابرایـن مترجـم از »روی 
نیـاز« را بـه معنـای »بـه عنـوان نـذر« گرفتـه اسـت. ایـن 
دریافـت درسـت بـه نظـر نمی رسـد، دلیـل آشـکار آن هـم 
ایـن اسـت کـه وقتـی کسـی چیـزی را نیـاز می کنـد، دیگر 
آن کـه شـاعر  نمی گـردد، و حـال  بـر  آن  برداشـتن  بـرای 
هشـدار می دهـد کـه ایـن کار را نکـن، چـون برگشـتنی در 
کار نیسـت. علـت ایـن برداشـت نادرسـت روایتـی اسـت 
کـه مترجـم از ایـن بیـت انتخـاب کـرده اسـت کـه قـدری 
مغشـوش بـه نظـر می رسـد. امـا این بیـت روایـت دیگری 
هـم دارد و ایـن اسـت: »پس بر سـر این دوراهـۀ آز و نیاز/ 

تـا هیـچ نمانـی کـه نمی آیی بـاز.«
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مشـاور امنیـت ملـی امریکا اعـالم کرد که سیاسـت جدید 
امریـکا در قبـال افغانسـتان، پاکسـتان را نیز در بـر خواهد 

. گرفت 
جنـرال مک ماسـتر گفـت کـه قصـد دارنـد سیاسـت های 
جدید و بسـیار موثری دربارۀ افغانسـتان و پاکسـتان اتخاذ 

. کند
 او افـزود کـه اجـرای ایـن سیاسـت سـبب بهبود شـرایط 

منطقـه می شـود.

جنـرال مک ماسـتر در کاخ سـفید به خبرنـگاران گفت: در 
چنـد هفتـۀ آینـده ما فرصـت اتخـاذ رویکردی موثـر برای 
حل مشـکالت در افغانسـتان، پاکسـتان و منطقه را خواهیم 

داشت.
دولـت  سـاخت:  خاطرنشـان  امریـکا  ارشـد  مقـام  ایـن 
را  افغانسـتان  بـه  نظامـی جدیـد  هـزاران  اعـزام  امریـکا 
مـورد بررسـی قـرار می دهـد و پـس از بازگشـت دونالـد 
ترامپ از سـفرهای خارجـی در این ارتبـاط تصمیم نهایی 

می شـود. مشـخص  رییس جمهـور 
چنـدی قبل فرمانـده نیروهـای امریکایی در افغانسـتان نیز 
از کنگـره ایـن کشـور تقاضـای اعـزام نیروهـای بیشـتری 

بود. کـرده 
در حـال حاضـر هشـت هـزار و ۴۰۰ نظامـی امریکایـی و 
همچنیـن چهـار هـزار و ۵۰۰ نظامـی ناتـو در افغانسـتان 

دارند. حضـور 
شکسـت  بـرای  طرحـی  در  مک ماسـتر  گذشـته  هفتـه 
بن بسـت امنیتی در افغانسـتان درخواسـت اعـزام پنج هزار 

سـرباز امریکایـی را بـه ایـن کشـور کـرده بـود.
مشـاور شـورای امنیـت ملـی امریکا گفـت: بـرای اینکه ما 
چـه انتخاب هایـی داریـم و متحـدان چـه می تواننـد انجام 

دهنـد در افغانسـتان بـه زمان نیـاز داریم.
قـرار  اسـت تصمیم گیـری نهایـی درباره سیاسـت هایی که 
کاخ سـفید در مـورد افغانسـتان و پاکسـتان اتخـاذ می کنـد 
پـس از سـفر ترامـپ بـه عربسـتان و دیـدار بـا روسـای 

کشـورهای اسـالمی صـورت گیرد.
ربیس جمهـور امریـکا پـس از ایـن سـفرها در اجـالس 
افغانسـتان،  بـا  ناتـو در رابطـه  سـران کشـورهای عضـو 

نیـز اعـالم می کنـد. سیاسـت جدیـد امریـکا را 
ایـن درحالی سـت که جنرال مک ماسـتر به منظور بررسـی 
وضعیـت و تعییـن رویکـرد جدیـد دولت امریـکا اخیرا به 
منطقه سـفر کرده و با مقامات سیاسـی و نظامی افغانسـتان 

و پاکسـتان دیـدار و گفت وگو کرده اسـت.
ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه یـک مقـام ارشـد دولـت 
امریـکا گفتـه اسـت کـه سیاسـت جدیـد امریـکا در قبـال 
افغانسـتان، پاکسـتان را نیـز در برخواهـد گرفـت در حالی 
کـه قبـل از ایـن از اسـتراتژی و تغییـر رویکـرد امریکا در 

افغانسـتان تنهـا بـه عنـوان »افغـان پالیسـی« یاد می شـد.

جنرال مک ماستر: 
سیاست های جدید و بسیار موثر دربارة 

افغانستان و پاکستان اتخاذ  می کنیم.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2026   سه     شنبه        26 ثو  ر  /   ارد  یبهشت          y    1396   20 شعبان     y 1438  16 می    62017

چهارمیـن همایـش بین المللـی )سـمپوزیم( زیـر نـام 
»بانـوان پیـام آوران صلـح« بـه کمـک مالـی اتحادیـۀ 
برگـزار  کابـل  در  ثـور   ۲۵ دوشـنبه،  دیـروز  اروپـا 

گردیـد.
را  بانـوان  محفـل،  ایـن  در  غنـی  اشـرف  محمـد 
خدمتـگاران و مدافعـان صلـح خوانـد و گفـت کـه 
بانـوان بی سـواد در کشـور، سـه برابِر مردان بی سـواد 
اسـت و علـت بی سـواد مانـدن بانـوان، جنگ هـای 

تحمیلـی اسـت.
از سـویی هم، سـفیر ناروی در افغانسـتان بیان داشت 
کـه در پروسـۀ صلـح افغانسـتان بـه کسـانی اولویت 

داده شـده اسـت کـه مسـلح هسـتند و در 
جنگ هـا هـم سـهم دارند.

حکومـت  رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد 
گفـت:  محفـل  ایـن  در  ملـی  وحـدت 
اهمیـت ایـن اجتمـاع از این جهت اسـت 
کـه صلـح و آرامش، حیاتی ترین خواسـت 
افغانسـتان  نیـاز  اساسـی ترین  و  مـردم 
اسـت  اسـالمی  اصـل  یـک  ایـن  اسـت. 
کار  نمی تـوان  درسـت  نیـت  بـدون  کـه 
درسـت کـرد. هم چنـان درک واقع بینانـه و 
تشـخیص درسـت وضعیت یکـی دیگر از 
پیش شـرط های رسـیدن بـه صلـح اسـت.

آقـای غنی با اشـاره بـه این که دین اسـالم 
انسـانی  کرامـت  از حیـث  را  مـرد و زن 
مسـاوی دانسـته اسـت، افزود: "بدون هیچ 
تردیـدی صلح واقعی زمانـی تحقق و دوام 
می یابـد کـه مـردم افغانسـتان، زن و مـرد 
حقوق اساسـی خـود را مصـؤن از تعرض 

کنند." احسـاس 
محمـد اشـرف غنـی بـر ایـن بـاور اسـت 

کـه کامیابی هایـی کـه بانـوان افغانسـتان در ۵۰ سـال 
قانـون  بـه دسـت آورده انـد، زمینه سـاز آن  گذشـته 
قانـون  مزایـای  و  اسـت  بـوده  افغانسـتان  اساسـی 
اساسـی اسـت کـه بانـوان افغانسـتان امـروز دسـت 
آوردهـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی بـه دسـت 

آورده انـد.
او گفـت: "برجسـته ترین علـِت بی عدالتـی جنسـیتی 
در کشـور، دوام یافتـن جنـگ و ناامنی اسـت. شـمار 
بانوان محروم از سـواد در افغانسـتان، سه برابر مردان 
بی سـواد اسـت و علت عمـدۀ آن نیز جنـگ تحمیلی 
اسـت کـه کشـور ما بـا آن دسـت بـه گریبان اسـت. 
بانـوان بـه لحاظ فطـری و تاریخـی خدمـت گاران و 

مدافعـان صلـح بـوده و هسـتند و بـه همیـن دلیـل، 
نقـش آنـان در آوردن صلـح برجسـته و مهـم تلقـی 

می شـود."
رییـس حکومـت وحـدت دملی در ادامه بیان داشـت 
کـه شـدِت مخالفتی که نسـبت بـه جنـگ در ادبیات 
فرهنگـی مـا وجـود دارد، خالـق آن بانـوان بوده انـد، 
بنـاً الزم اسـت تـا دیدگاه هـای آنـان را در بـارۀ صلح 

بشنویم.
آقای غنی از اشـتراک کننده گان این سـپوزیم و سـایر 
بانـوان خواسـت تـا پیشـنهادهای مشخص شـان در 
بـارۀ صلـح را بـه حکومت وحـدت ملی ارایـه کنند.

همزمـان بـا ایـن، صالح الدیـن ربانـی، وزیـر امـور 
بانـوان را  نقـش  ایـن نشسـت،  خارجـۀ کشـور در 
در ترویـج صلـح و خشـکاندن ریشـه های جنـگ و 
خشـونت ارزنـده خوانـده و بیـان کـرد کـه به خاطـر 
تغییـر باورهـای سـنتی مـردم و تربیـت نسـل آگاه و 
پابنـد بـه صلـح در جامعۀ مـا و برای ترویـج فرهنگ 

صلـح دوسـتی، نقـش بانـوان اهمیـت بنیـای دارد.
آقـای ربانـی نقـش بانـوان را در پیشـرفت اقتصـادی 
اجتماعـی یـک کشـور برجسـته و ملمـوس خواند و 
افـزود: جنـگ دلیل اصلی به حاشـیه رفتـن بانوان در 

است. افغانسـتان 
بـه بـاور وزیر امـور خارجـه، حکومت وحـدت ملی 

بـرای تأمیـن حقوق بانـوان گام هـای عملی برداشـته 
است.

او بـا بیـان این کـه طـی چهـار دهـه جنگ در کشـور 
سـبب شـده بانوان به حاشـیه بروند و بیشـتر آسـیب 
سیاسـی  مشـارکت  "ارتقـا  داشـت:  اظهـار  ببیننـد، 
بانـوان و محیا سـاختن نقش آنـان در صحنه، یکی از 
اهـداف دولـت اسـت. ما بـاور داریم که نقـش بانوان 
در ترویـج صلح بسـیار حیاتی و ضروری می باشـد."
در عیـن حـال، در ایـن نشسـت معـاون مدیـر عامل 
دولـت  کـه  گفـت  اروپـا  اتحادیـۀ  آسـیایی  بخـش 
افغانسـتان در زمینۀ حمایت از بانوان دسـتاوری هایی 

دارد.
منـع  قانـون  از   اروپایـی  مقـام  ایـن 
خشـونت علیه بانـوان یاد کرد و گفت 
کـه بایـد ایـن قانـون و قوانیـن دیگر 
عملـی و تطبیق شـود و هم چنـان نیاز 
اسـت تا پولیسـی وجود داشـته باشـد 
کـه باورمند به تسـاوی جنسـیتی بوده 

و از آن حمایـت کنـد.
از سـویی هـم، سـفیر نـاروی در ایـن 
در  کشـورش  کـه  گفـت  نشسـت 
زمینـۀ حمایـت از صلـح با افغانسـتان 
از  یکـی  امـا  می کنـد،  همـکاری 
اولویت هـای خارجـی نـاروی در این 
زمینـه این اسـت کـه به چه کسـی در 

داده می شـود؟ نقـش  مذاکـره  میـز 
او گفـت: "طـوری که دیده می شـود، 
بـه کسـانی کـه مسـلح هسـتند و در 
داده  نقـش  دارنـد،  سـهم  جنگ هـا 
اسـت.  مشـکل  یـک  ایـن  می شـود، 
بایـد بـه بانـوان و کسـانی کـه متضرر 
شـده اند، نقـش داده شـود و ایـن یـک امـر عقالنـی 

اسـت."
سـفیر نـاروی تأکیـد کـرد کـه بایـد نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان در خصوص حمایت از بانـوان با باالترین 
معیاری هـای بشـری پایبند بوده و مطابـق به آن عمل 

. کنند
چهارمیـن همایـش بین المللـی )سـمپوزیم( بانوان بر 
محور توان مندسـازی بانـوان در عرصه هـای مختلف 
و تبـادل تجـارب بین المللـی آنـان تدویـر یافتـه و تا 

سـه روز آینـده در ارگ ادامـه خواهد داشـت.
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ــوالۍ  ــورتپې ولس ــدارې او ش ــت د کل ــخ والی د بل

اوســېدونکي شــکایت کــوي چــې د آمــو ســیند د اوبــو 

ــړي  ــاړ ک ــه ویج ــتوګنې کورون ــوايل د دوی د اس زیات

دي.

او  تطــارق  د  ولســوالۍ  شــورتپې  او  کلــدارې  د 

ــي چــې ســږ کال د  ــو اوســېدونکي واي ــور کلی آرق بات

آمــو ســیند اوبــه تــر دې کچــې زیاتوالــی کــړی چــې 

د دوی د زراعتــي ځمکــو د ویجارېــدو ترڅنګ یــې 

ــه  ــتوګنې کورون ــوونځي او د اس ــه، ښ د دوی کلنیکون

ــړي دي. ــرر ک ــم مت ه

د کلــدارې ولســوالۍ اوســېدونکی حاجــي رحیــم 

وايــي: "زمــوږ ســیمه کــې تــر دې دمــه ۱۰۰ کورونــه د 

اوبــو د پورتــه کېــدو لــه املــه تخریــب شــوي او خلک 

مجبــور دي چــې لــه خپلــو ســیمو کــډه وکــړي او فعًل 

رس پنــاه نه لــري."

ــیند  ــو س ــه آم ــې پ ــي چ ــېدونکي واي ــورتپې اوس د ش

کــې د ازبکســتاين نظامــي کښــتیو ګزمــو او پــه اوبــو 

ــه  ــاين او پورت ــه طغی ــم اوب ــو ه ــر اچول ــې لنګ ــې  ی ک

ــو  ــي ځمک ــې، د دوی د زراعت ــه خربه ی ــې پ ــړي چ ک

ــړی دی. ــات ک ــره زی ــې دوه براب ــب ی تخری

د آرق باتــور کيل اوســېدونکی مــل عبدالرشــید  یــې پــه 

اړه وايــي: "پــه آمــو ســیند کــې د ازبکســتان د نظامــي 

کښــتیو تــګ راتــګ او پــه اوبــو کې یــې لنګــر اچونــې 

ــب  ــو تخری ــي ځمک ــه د زارعت ــوري ت ــتان ل د افغانس

زیــات کــړی او دولــت هــم تــردې دمــه یــادې موضوع 

تــه جــدي پاملرنــه نــه ده کــړې."

د بلــخ د والیتــي شــورا اســتازی هاشــم عظیمــي چــې 

څــه مــوده وړانــدې د شــورتپې او کلــدارې ولســوالیو 

تــه د آمــو ســیند د اوبــو د تخریــب د وضعیــت څېړلــو 

ــی  ــو زیاتوال ــي چــې هــرکال د اوب ــی و، واي ــاره تلل لپ

ــه  ــوي او ل ــه تخریب ــي ځمک ــه زارعت ــلګونه جریب س

ــدو  ــه کې ــو د پورت ــتې د اوب ــنبلې میاش ــر س ــوزا ت ج

ــږي. ــره لوړې ــزان دوه براب می

ــیند د  ــو س ــې د آم ــربه چ ــه خ ــي پ ــاغيل عظیم د ښ

اوبــو د ســتونزې حــل مېلیونونــه ډالــرو تــه اړتیــا لــري، 

ــم يش. ــواحل تحکی ــیند س ــو د س ترڅ

عظیمــي وویــل چــې دولــت پــه تېــره یــوه نیمــه لســیزه 

ــو  ــړی او د آم ــه دی ک ــام ن ــه پ ــوع ت ــادې موض ــې ی ک

ســیند د اوبــو لــه املــه د رامنځتــه کېدوکــو ویجاړیــو 

ــوې. ــل ش ــه ده ح ــادي ن ــئله ال بنی مس

ــه د  ــوري ت ــتان ل ــې ازبکس ــي چ ــي واي ــم عظیم هاش

آمــو ســیند څنــډې کلکــې شــوي او د اوبــو لنګــر  یــې 

د افغانســتان لــوري تــه یــو نیــم کیلــو مــر خــاوره لــه 

اوبــو رسه الهــو کــړې.

هغــه پــه دې اړه وویــل: "د ازبکســتان لــوري تــه د آمــو 

ســیند څنــډې تحکیم شــوي، تــردې دمــه د افغانســتان 

ــو  ــه اوب ــیند ل ــای د س ــو مرځ ــم کیل ــو نی ــاورې ی خ

ــې او د  ــي ځمک ــو زراعت ــوې، د خلک ــای ش رسه یوځ

اســتوګنې ځایونــه پــه کلــدارې او شــورتپې ولســوالیو 

کــې تخریــب شــوي دي."

ــاد هــم آزادي  ــر فره ــد منی ــخ د وايل ویان بل خــوا د بل

راډیــو تــه ویــيل چــې د آمــو ســیند د ســواحلو تحکیــم 

او د ویجاړیــو مخنیــوی یــوې لویــې بودجــې تــه 

رضورت لــري چــې تــردې دمــه مرکــزي دولــت دوی 

تــه پــه اختیــار کــې نــه ده ورکــړې.

بلخ کې د امو سیند د اوبو زیاتوايل 

سلګونه کسان بې کوره کړي

سفیر ناروی:

در پروسۀ صلح به کسانی اولویت داده می شود که مسلح اند 
و در جنگ ها سهم دارند

       روح اهلل بهزاد
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ورزش

رهبران دنباله رو خادم حسین كریمی

ــادر  ــروز روز م ــر داری ام ــم، خب ــادرم گفت ــه م ب
اســت؟ شــانه یی بــاال انداخــت و گفــت، مــا 
ــیه بختی و  ــی س ــادر! نوع ــه روز م ــکار ب ــاره گان را چ بیچ
پذیــرش مطلــق تمــام بدبختی هــا و رنج هــا و ســتم ها و 
ــند، در  ــش می کش ــیده اند و کمابی ــه کش ــی ک محرومیت های
ــوردار  ــهری و برخ ــادران ش ــد. م ــماتت می کن ــن اش ش لح
ــاز  ــه و ب ــی مرف ــی و اجتماع ــط خانواده گ ــواد و محی از س
ــاده در  ــواد و افت ــتا و بی س ــادران روس ــا م ــم، ام را نمی دان
ــتمدیده گی و  ــر س ــی، سراس ــج اجتماع ــت و رن دام محرومی
انــدوه کشــیده اند. بــه همــان پیمانــه کــه رنجدیــده و محــروم 
ــه وار  بوده اند/هســتند، دچــار مهــر مفــرط و عاشــقانه و دیوان
ــر  ــه ه ــه ب ــاری ک ــذری و ایث ــر و ازخودگ ــتند. مه ــز هس نی
ــد. بــرای مــادر از نــوع روســتایی اش  دلیلــی از آن ناگزیــر ان
خرمــن خرمــن ســخن دارم. عجالتــًا، "دســتی بــه روی مــوی 

ــوده ام"* ــپیدت نب س
*مصراعی از مثنوی مادر کاوه جبران

عزیز آریانفر

ــۀ  ــعودی بودج ــتان س ــه عربس ــد ک ــر می آی ــن ب چنی
ــه ایــران هزینــه  هنگفتــی را بــرای صــدور بی ثباتــی ب
ــاده  ــت پی ــه درس ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ــرده باش ک
ــوره  ــد منظ ــروژۀ چن ــداف پ ــه در رأس اه ــن برنام ــردن همی ک

ــد.  ــل باش ــه کاب ــن ب ــانت گلبدی دیس
روشــن اســت کــه نــه پاکســتان و نــه دولــت افغانســتان، می خواهند 
آشــکارا بــا ایــران در بیفتنــد. امــا چــون از یک ســو حکــم جلــودار 
ــادآوردۀ  ــای ب ــیرینی دالره ــر، ش ــوی دیگ ــکا( اســت و از س )امری
ــوان  ــو از خ ــا از یک س ــت ت ــن کار آن اس ــتان، بهتری ــی عربس نفت
ــار  ــر، دل ی ــوی دیگ ــوند و از س ــد ش ــتان بهره من ــن عربس رنگی
)امریــکا( هــم نرنجــد. از ایــن رو، بهتریــن مهــره بــرای پیــاده کــردن 
ــه نامــش  ــن اســت ک ــد. ای ــن برگزیده ان ــن اســتراتیژی را گلبدی ای
از فهرســت ســیاه شــورای امنیــت ســازمان ملــل خــط می خــورد 
ــن  ــعارهای پشیش ــه ش ــه هم ــود و ب ــند می ش ــان صلح پس و ناگه

ــتابد. ــل می ش ــوی ارگ کاب ــه س ــد و ب ــا می زن ــت پ پش

محمد كاظم همایون

خبرِ سبز:
ســاالنۀ  نشســت  در  کیفــری  بین المللــی  دیــوان 
جرایــم  بــه  رســیده گی  صالحیــت  خویــش 
زیســت محیطی را در گــزارش دادســتان الهــه از اولویت هــا و 
ــالم  ــمًا اع ــم، رس ــه جرای ــیده گی ب ــرای رس ــا ب ــاب پرونده ه انتخ
شــد کــه بــر مبنــای ایــن فیصلــه، پــس از ایــن، دادگاه الهــه حــق 
دارد تــا بــه جرایــم زیســت محیطی تحــت عنــوان »جنایــات علیــه 
بشــریت« رســیده گی کنــد. ایــن پرونده هــا شــامل تخریــب 
ــع طبیعــی و تصــرف  ــه از مناب ــا عادالن محیط زیســت، بهره کشــی ن

ــت. ــر اس ــوارد دیگ ــار م ــن در کن ــی زمی ــر قانون غی

محمد اكرام اندیشمند

ـــی  ـــا در گزارش ـــاپ بریتانی ـــِل چ ـــی می ـــۀ دیل روزنام
ــوط  ــالک مربـ ــوع ارزش امـ ــه مجمـ ــد کـ می نویسـ
ـــد  ـــون پون ـــی، ۹۰ ملی ـــرزی در دوب ـــد ک ـــوادۀ حام خان
ـــن  ـــی از بزرگ تری ـــرزی را یک ـــه، ک ـــن روزنام ـــت. ای ـــی اس انگلیس

امپراتـــوران مالـــی دوبـــی معرفـــی می کنـــد. 
ســـال پـــار مجلـــۀ »پیـــل ویـــت مانـــی« نـــام ده سیاســـت مدار 
ـــت  ـــن فهرس ـــر اول ای ـــرزی نف ـــد ک ـــه حام ـــت ک ـــد را نوش پُردرآم
ـــرزی ۲۴۵  ـــه حامدک ـــود ک ـــته ب ـــه در ۲۰۱6 نوش ـــن مجل ـــود. ای ب
ـــز  ـــس« نی ـــا می ـــی »مدی ـــگاه انترنیت ـــرمایه دارد. پای ـــر س ـــون دال ملی
ــت مدار  ــن سیاسـ ــرزی را ثروت مندتریـ ــل حامدکـ ــال قبـ در سـ

ـــود.  ـــرده ب ـــی ک ـــان معرف جه
ـــو  ـــور عض ـــظ منص ـــل عبدالحفی ـــال قب ـــه س ـــا، س ـــر این ه ـــزون ب اف
پارلمـــان افغانســـتان از قـــول  فـــاروق وردک، وزیـــر معـــارف کابینـــۀ 
ـــرزی و  ـــد ک ـــروت حام ـــوع ث ـــت: مجم ـــده گف ـــه نگارن ـــرزی ب ک
ـــش  ـــد، بی ـــه آن دســـت یافتن ـــام داری ب ـــه در دوران زم ـــش ک برادران

ـــت. ـــر اس ـــون دال ـــد ملی از هفتص

عبدالکبیر ستوده
از یــک نــگاه چنیــن می نمایــد کــه در کشــور 
ــود  ــران خ ــال رهب ــه دنب ــتند ک ــردم نیس ــن م ــا، ای م
می رونــد و از ایده هــا و باورهــای آنــان پیــروری 
ــد از  ــه بع ــد ک ــا ان ــران م ــن رهب ــه ای ــد، بلک می کنن
ــه، راهــی را می رونــد  ســال ها کســب دانــش و تجرب
ــه  ــیر را رفت ــل آن مس ــا قب ــان مدت ه ــه پیروان ش ک

ــد. بودن
ــچ مشــکلی  ــرداری هی ــی و تصویرب ــا عکاس ــته ها ب ــا از گذش ــردم م ۱- م
ــاه  ــرداری را گن ــی و تصویرب ــا عکاس ــران م ــی از رهب ــا یک ــتند، ام نداش
ــد  ــد. بع ــوی می دادن ــه آن فت ــد و علی ــی می کردن ــرام تلق ــتند و ح می دانس
از گذشــت یــک عمــر، ایــن رهبــر بزرگــوار، یکــی از نامزدهــای شــورای 
ــن  ــود مزی ــزرگ خ ــای ب ــا عکس ه ــل را ب ــهر کاب ــد و کل ش ــی بودن مل

ــد. ســاخته بودن
ــا  ــد و ب ــل بودن ــان ارزش قای ــه زن ــخ، ب ــای تاری ــا در درازن ــردم م ۲- م
حضــور زنــان در جامعــه کــدام مشــکل خاصــی نداشــتند و بــه زنــان حــق 
کار می دادنــد و در ایــن خصــوص چنــدان ســخت گیری نمی کردنــد، 
امــا یکــی از رهبــران مــا در ســخنرانی ها و درس گفتارهــای خــود، مــدام 
ــر می داشــت و می گفــت  ــان در جامعــه پرچــم مخالفــت ب ــه حضــور زن ب
کــه: "حضــور زنــان در جامعــه و در دفاتــر کار، بــه جــز این کــه مــردان را 
گمــراه بســازد و از راه راســت بیــرون کنــد و از کار بــاز بــدارد، چــه ثمــرۀ 
دیگــری دارد؟"، امــا بــا گذشــت زمــان، ایــن رهبــر بــه شــورای ملــی راه 
ــم و کیله هــای مــردم در یــک ســطح می نشســتند و رأی  ــا خان ــد و ب یافتن

برابــر داشــتند.
ــد  ــی کشــور خــود بودن ــای داخل ــف جنگ ه ــا همیشــه مخال ــردم م ۳- م
و ایــن جنگ هــا را برادرکشــی و خانمان ســوزی می دانســتند و اگــر 
در جنگ هــا هــم شــرکت می کردنــد، بــه اســاس تبلیغــات همیــن 
ــه های  ــا ملیش ــود ب ــگ خ ــا جن ــران م ــی از رهب ــا یک ــود، ام ــران ب رهب
ــرد  ــی می ک ــاد تلق ــت و جه ــالم می دانس ــر و اس ــگ کف ــتم را جن دوس
ــم  ــا ه ــی، تنه ــای داخل ــی و خون ریزی ه ــای ذات البین ــن جنگ ه و در ای
ــه  ــت تشــویق و تحریــک ســربازان جــان ب ــران دیگــر هــم باب ــود. رهب نب
ــن  ــد. ای ــر و اســالم« بهــره می بردن ــن منطــق »جنــگ کف کف شــان از همی
ــد و مــا داشــتیم  ــد کــه ایــن جنگ هــا اشــتباه بودن ــازه فهمیده ان ــران ت رهب
اســتعمال می شــدیم و برادرکشــی می کریــدم و... حــاال ایــن رهبــران 
مخالــف و مخاصــم، بــرای یکدیگــر خــود القــاب بزرگــی هــم می دهنــد 

و کشــته های یکدیگــر خــود را شــهید می داننــد و...
ــگ  ــه جن ــد ک ــیده بودن ــن نتیجــه رس ــه ای ــل ب ــا قب ــا مدت ه ــردم م ۴- م
ــند  ــته باش ــالمت آمیزی داش ــی مس ــد زنده گ ــه بای ــت و هم ــل نیس راه ح
ــل جنــگ و  ــر طب ــا همیشــه ب ــران م ــا رهب ــد. ام ــح زنده گــی کنن و در صل
ــد و  ــرا می خواندن ــزاع ف ــگ و ن ــه جن ــا را ب ــد و توده ه ــزاع می کوبیدن ن
بــه مــردم تلقیــن می کردنــد کــه مــا و دیــن مــا در خطــر تهاجــم فرهنگــی 
ــم  ــاع کنی ــان خــود دف ــد از کی ــا بای ــود و نصــارا هســتیم و م غــرب و یه
ــا  ــد(، ام ــرا می خوانن ــگ ف ــه جن ــردم را ب ــران م ــدۀ از رهب ــم ع ــاال ه )ح
ــگ  ــه جن ــری رســیده اند ک ــی و نتیجه گی ــن آگاه ــه ای ــازه ب ــا ت ــران م رهب

راه حــل نیســت.
ــه  ــد ک ــیده اند و می دانن ــی رس ــن آگاه ــه ای ــت ب ــا مدت هاس ــردم م ۵- م
ــا در  ــران م ــن رهب ــار ای ــد و دم ــرون می آی ــا از بی ــران م ــان رهب آب و ن
دســتان کشــورهای خارجــی اســت، امــا رهبــران مــا، بعــد از قطــع شــدن 
ــدام کشــورهای  ــانی و ک ــه کس ــه چ ــد ک ــازه فهمیده ان ــان، ت ــان و آب ش ن
آنــان را اســتعمال می کــرده اســت و برای شــان نــان مــی داده و نــام 

ــی داده اســت. ــی داده و طــرح م م
ــد کــه:  ــن را می گفتن ــه اوالدهــای خــود همی ــا از گذشــته ها ب ــردم م 6- م
ــد"،  ــد و درس بخوانی ــب بروی ــد مکت ــوید، بای ــد آدم ش ــر می خواهی "اگ
ــد، بایــد  ــه جنــت بروی ــران مــا می گفتنــد کــه اگــر می خواهیــد ب امــا رهب
شــهید شــوید و اگــر می خواهــد شــهید شــوید، بــه ســنگر جنــگ و نــزاع 
برویــد و بکشــید و کشــته شــوید و غــازی گردیــد و شــهید شــوید و در 
ــاد و دو حــور بهشــتی همخوابه گــی  ــا هفت ــد و ب ــه جنــت بروی نهایــت، ب
ــالح و  ــه راه ص ــه یگان ــد ک ــا فهمیده ان ــران م ــدۀ از رهب ــازه ع ــد. ت کنی
ســربلندی یــک امــت و یــک ملــت، مکتــب و مدرســه و دانشــگاه اســت. 
ــه دســت  ــای ب ــه پول ه ــا حاضــر شــدند ک ــران م ــن رهب ــدۀ از ای ــازه ع ت
آمــده از دوران جنگ هــای خــود را، دانشــگاه بســازند و بــه مــردم آگاهــی 

و دانایــی و تخصــص بدهنــد.
ــدان  ــی چن ــمتی و مذهب ــی و س ــی و زبان ــب قوم ــا تعص ــا ب ــردم م 7- م
ــۀ خــود و در  ــا در منطق ــردم م ــد. عمــوم م ــی نداشــته و ندارن ــه خوب میان
محلــۀ خــود و در محــل کار خــود، کنــار هــم بــوده و بــدون کــدام تعصــب 
ــک  ــر ی ــد و در فک ــی می کنن ــی زنده گ ــمتی و مذهب ــی و س ــی و زبان قوم
لقمــه نــان و یــک لیــوان آب بــرای خانواده هــای خودانــد، امــا رهبــران مــا 
ــی و  ــی و زبان ــد و حساســیت های قوم ــن میزده ان ــا را دام ــدام عصبیت ه م
ســمتی و مذهبــی را برجســته می ســاخته اند. هنــوز هــم عــدۀ از رهبــران، 

ِــوام خــود را از همیــن راه جســتجو می کننــد. شــهرت و قــدرت و ق
آری، در ایــن کشــور شــیطان زده و در ایــن ســرزمین عجایــب و غرایــب، 
همه چیــز قابــل تصــور و تحقــق اســت. رهبــران بایــد از دانایــان و 
ــد و از  ــود را بگیرین ــردم خ ــتان م ــند و دس ــود باش ــردم خ ــه گان م فرزان
ــا  ــی، ب ــت و کودن ــت و عصبی ــی و جهال ــی و بنده گ ــیاه برده گ ــای س دنی
ــه ســر  ــد، ب ــا بیشــترین دســت آورد، بیرون شــان کنن ــه و ب ــن هزین کم تری
ــد  ــای جدی ــا ارزش ه ــد و ب ــای جدی ــا دنی ــزل مقصودشــان برســانند، ب من
آشنایی شــان کننــد و بــه تعبیــر حضــرت علــی )کــرم اهلل وجهــه(، بــه آداب 
ــا محافظــه کار،  ــا نه تنه ــران م ــا شــوربختانه رهب ــد. ام ــه ادب شــان کنن زمان
ــی  ــل بدبخت ــن عوام ــد، یکــی از عمده تری ــدون تردی ــد و ب بلکــه مرتجع ان
ــد و  ــا بوده ان ــران م ــن رهب ــود همی ــۀ خ ــردم و جامع ــی م و عقب مانده گ
ــه از  ــاندند، بلک ــودی نرس ــرمنزل مقص ــه س ــود را ب ــردم خ ــه م ــا ک نه تنه
یــک لحــاظ خودشــان دنبالــه رو مــردم خــود شــده اند و تــازه بــه نتایجــی 

ــود. ــیده ب ــج رس ــه آن نتای ــل ب ــا قب ــان مدت ه ــه مردم ش ــند ک می رس

استرالیا به دنبال جذب 
کریکت باز مشهور افغانستان

یک معجزه، مانع رسیدن 
مسی به چهارمین کفش طال

فیـسبـوک نـــامــه

ــد  ــا راش ــه ب ــرز ک ــیدنی سیکس ــان س ــس، کاپیت ــس هنریک مویس
ــه  ــن ب ــه اســت: "م ــد، گفت ــازی می کن ــد ب ــر هن خــان در جــام برت
صفــت کاپیتــان ایــن تیــم فکــر می کنــم کــه راشــد خــان را بایــد در 

ــیم." ــته باش ــود داش ــا خ ــش ب بیگ ب
ــد حــدود ۱۰۰  ــه اســت: راشــد خــان می توان ــای هنریکــس گفت آق
کیلومتــر در ســاعت توپ انــدازی کنــد و توانایــی توپ انــدازی 

ــر دو را دارد. ــته از ه آهس
او هم چنیــن گفتــه اســت کــه خوشــحال اســت بــا بازیکنانــی چــون 
راشــد خــان و مســتفیز الرحمــان از بنــگالدش در جــام برتــر هنــد 

ــد. ــازی می کن ب
بــه گفتــۀ هنریکــس، ایــن ۲ شــخص می تواننــد کــه بــا حضــور در 

ــازی را انجــام دهنــد. بیگ بــش، بهتریــن ب
راشــد خــان ۱8 ســاله تاکنــون در ۱۲ بــازی تیــم ســن  رایــزرس در 

جــام برتــر کریکــت هنــد، ۱۴ ویکــت گرفتــه اســت.
او یکــی از قیمتی تریــن بازیکنــان جــام برتــر کریکــت هنــد اســت 
ــر صــورت گرفــت،  ــه ارزش 6۰۰ هــزار دال ــراردادی ب ــا او ق ــه ب ک
راشــد خــان اکنــون خواســتار بــازی در جــام برتــر آســترالیا اســت.
راشــد خــان گفتــه اســت: آروزی مــن بــازی کــردن در جــام بیــگ 
بــش اســت، مــن دوســت دارم کــه نخســتین افغانســتانی باشــم کــه 

ــد. ــازی می کن ــن جــام ب در ای
او افــزود: مــن تاکنــون در جــام برتــر کریکــت هنــد خــوب بــازی 
ــم در  ــبب انتخاب ــن س ــرای م ــن اج ــه ای ــدوارم ک ــرده ام و امی ک

بیگ بــش شــود.

تنهــا یــک معجــزه از ســوی بــاس دوســت و لواندوفســکی باعــث 
خواهــد شــد تــا لیونــل مســی امســال نتوانــد فاتــح کفــش طــالی 

اروپــا شــود.
لیونــل مســی در گــران کاناریــا موفــق بــه گول زنــی نشــد تــا ایــن 
ورزشــگاه تنهــا ورزشــگاهی)در اللیــگا( باشــد کــه در ایــن فصــل او 

در آن گولــی بــه ثمــر نرســانده باشــد.
ــا درخشــش نیمــار و ســوارز ۴-۱ بــر الس پالمــاس  البتــه بارســا ب
ــد. فــوق ســتارۀ  ــی مســی بهچشــم نیای ــا عــدم گولزن ــه کــرد ت غلب
ــا ۳۵  ــل ب ــان فص ــا پای ــده ت ــه مان ــک هفت ــۀ ی ــه فاصل ــی ب آرژانتین
گل زده آقــای گل اللیــگا و در صــدر جــدول کفــش طــالی اروپــا 

ــرار دارد. ق
نزدیــک  تریــن تعقیــب کننــدۀ او بــاس  دوســت هلنــدی اســت کــه 
ــبون  ــپورتینگ لیس ــرای اس ــی ب ــه گلزن ــق ب ــر موف ــه اخی در دو هفت

ــد. ــی مان نشــده و روی عــدد ۳۱ باق
ــز ۳۰ و ۲۹  ــد نی ــرن و دورتمون ــگ از بای ــکی و اوبامیان لواندوفس
ــورگ و  ــاف فرایب ــه مص ــد ب ــی بای ــۀ پایان ــتند و در هفت ــه هس گل
ــازی دیگــر فرصــت  ــک  ب ــز ی ــاس دوســت نی ــد. ب ــن برون وردبرم
بــرای گولزنــی دارد امــا تنهــا بــه شــرطی قــادر بــه کنــار زدن مســی 
خواهــد بــود کــه فــوق ســتارۀ بارســا مقابــل اینبــار گولزنــی نکنــد و 

ــه ثمــر برســاند. ــد ۵ گــوِل ب او بتوان
ــا  ــه تقریب ــد ک ــورگ بزن ــه فرایب ــول ب ــد 6 گ ــم بای لواندوفســکی ه
امــری غیرممکــن اســت. بــه ایــن ترتیــب مســی تــوان مســی را از 

ــده کفــش طــالی چهارمــش دانســت. حــاال برن
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ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت 
ملــی از ُکنــدی رونــد بررســی قضایــای خشــونت علیــه 
خبرنــگاران بــه شــدت انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه 
ــگاران  ــه خبرن ــای خشــونت علی نتیجــۀ بررســی قضای

ــت. ــش نیس قناعت بخ
جلســۀ کمیتــۀ مشــترک حکومــت و رســانه ها بــه 
ریاســت معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 

ــد. ــزار ش ــل برگ ــور در کاب ــنبه، ۲۴ ث روز یکش
آقــای دانــش افــزوده اســت کــه نهادهــای مرتبــط بایــد 
ــکار  ــرای اف ــان ب ــه کارکردش ــد ک ــل کنن ــوری عم ط
ــد. ــد باش ــر و کارآم ــانه یی مؤث ــۀ رس ــی و جامع عموم
ــگاران و رســانه ها  ــت خبرن ــن امنی او دو موضــوع تأمی
ــگاران را از  ــه خبرن ــونت علی ــای خش ــب قضای و تعقی
مســوولیت های اصلــی حکومــت و از اولویت هــای 
ــت  ــرد و گف ــوان ک ــگاری عن ــۀ خبرن ــی جامع اساس
کــه نهادهــای امنیتــی و عدلــی افغانســتان بایــد نتیجــۀ 
کارکــرد و بررسی های شــان را بــه صــورت موثــق 
ــرار  ــگاران ق ــه و خبرن ــن کمیت ــار ای ــدون در اختی و م

ــد. بدهن
ــور  ــر ام ــد، وزی ــد جاه ــاج محم ــه ت ــن جلس در ای
ــی  ــز هماهنگ ــای مرک ــات و کارکرده ــه از اقدام داخل
ــز  ــه در مرک ــور داخل ــر وزارت ام ــر نظ ــانه ها زی رس
و والیــات بــه کمیتــۀ گــزارش داد و گفــت کــه کمیتــۀ 
هماهنگــی در تمــام والیــات بــه جــز والیــت هلمنــد و 
ــه مکلفیت هــای  ســرپل ایجــاد شــده اســت و عمــاًل ب

ــد. ــل می کنن ــود عم خ
وزیــر امــور داخلــه تأمیــن امنیــت خبرنــگاران را 
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــای امنیت ــؤلیت نیروه ــه و مس وظیف
گفــت کــه بررســی قضایــای بــد رفتــاری و خشــونت 
علیــه خبرنــگاران نیازمنــد اطالع رســانی دقیــق از یــک 
مرجــع واحــد می باشــد کــه می بایســت در ایــن 
زمینــه فدراســیون نهادهــای ژورنالیســتان و رســانه های 
افغانســتان یــک میکانیــزم مشــخص را در نظــر بگیــرد.
ــور  ــتان کل کش ــدی دادس ــد حمی ــم، فری ــویی ه از س
ــگاران  ــه خبرن ــونت علی ــای خش ــی پرونده ه از بررس
ــه زودی فهرســت دقیقــی  گــزارش داد و گفــت کــه ب
ــگاران و  از چگونه گــی قضایــای خشــونت علیــه خبرن

ــانه یی  ــای رس ــه و نهاد ه ــه کمیت مراحــل بررســی آن ب
ارائــه خواهــد شــد. 

همزمــان بــا ایــن، شاه حســین مرتضــوی، معــاون 
برخــی  کــه  گفــت  نیــز  حکومــت  ســخنگوی 
خشــونت ها علیــه خبرنــگاران بزرگ نمایــی شــده 
اســت و بایــد در مــورد ثبــت قضایــای خشــونت 
ــگاران یــک میکانیزمــی مشــخص در نظــر  ــه خبرن علی
گرفتــه شــود تــا ماهیــت خشــونت و مــورد خشــونت 

از همدیگــر تفکیــک گــردد.
در عیــن حــال، صدیــق اهلل توحیــدی، رییــس نهــاد نــی 
ــه  ــن جلس ــتان در ای ــیون ژورنالیس ــدۀ فدراس و نماین
ــا هنــوز در مــورد پرونده  هــای خشــونت  گفــت کــه ت
علیــه خبرنــگاران در ســال جــاری هیــچ محکمــۀ 

ــه اســت. صــورت نگرفت
ــار  ــه آم ــه در ارای ــت ک ــن گف ــدی هم چنی ــای توحی آق
خشــونت ها شــفافیت و دقــت وجــود نــدارد کــه 
ــددر  ــزم واح ــک میکانی ــورد ی ــن م ــت در ای می بایس

ــود. ــه ش ــر گرفت نظ
دسترســی  زمینــۀ  در  خبرنــگاران  کــه  گفــت  او 
متعــدد دارد  تــا هنــوز مشــکالت  بــه اطالعــات 
و انتظــار داریــم کــه دولــت در ایــن قســمت بــا 
ــه  ــا ارای ــا ب ــد ت ــل بیشــتر کن ــگاری تعام ــۀ خبرن جامع
اطالع رســانی دقیــق جلــو شــایعات گرفتــه شــود.

ــاد و  ــل ایج ــن روی طرزالعم ــه هم چنی ــن جلس در ای
ــث و  ــگاران بح ــت از خبرن ــدوق حمای ــت صن مدیری

ــت. ــورت گرف ــی ص بررس
در اخیــر پــس از بررســی گزارش هــا و دیدگاه هــا 
فیصلــه شــد کــه دادســتانی کل و وزارت امــور داخلــه 
در جلســۀ بعــدی از پرونده هــای خشــونت علیــه 
ــار  ــه آم ــه کمیت ــرفت آن ب ــل پیش ــگاران و مراح خبرن
ــانه ها  ــق رس ــا از طری ــد ت ــه کن ــدون ارای ــفاف و م ش

ــردد. نشــر گ
وزارت داخلــه و ریاســت امنیــت ملــی مکلــف شــدند 
کــه از نحــوۀ کار و فعالیــت کمیته هــای هماهنگــی در 
ــه  ــه کمیت ــه و ب ــدون تهی ــزارش م ــات گ ــز ووالی مرک

ارایــه کننــد.
ــد  ــف گردی ــز موظ ــل نی ــای مح ــتقل ارگان ه ادارۀ مس
ــرد  ــت و کارک ــزان فعالی ــدی از می ــۀ بع ــه در جلس ک
ــدون  ــزارش م ــات گ ــطح والی ــترک در س ــۀ مش کمیت
ــرد. ــرار بگی ــانه ها ق ــترس رس ــه دس ــا ب ــد ت ــه کن ارای

در ایــن جلســه هم چنیــن فیصلــه شــد کــه در سیســتم 
ــگاران  ــه خبرن ــا، بخــش خشــونت علی ــت قضای مدیری
ــورت  ــه ص ــونت ب ــت خش ــوع و ماهی ــاس موض براس
اختیــار  در  و  شــود  ترتیــب  و  تنظیــم  جداگانــه 

ــرد. ــرار بگی ــط ق ــای ذی رب نهاد ه

خدمــات  قانــون  نماینــده گان  مجلــس 
کارکنــان ملکــی را در بخــش اســتخدام 
تعدیــل کــرده کــه در آن، ســهولت هایی 
بــرای کاریابــی و جــذب در دولــت در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــدۀ  ــی، نماین ــریفی بلخاب ــین ش ــد حس محم
مجلــس  در  ســرپل  والیــت  مــردم 
نماینــده گان و رییــس کمیســیون عدلــی 
و قضایــی بــه خبرگــزاری افــق گفــت 
ــی را در  ــده گان تعدیالت ــس نماین ــه  مجل ک
ــان ملکــی  ــات کارکن ــون خدم ــای قان ماده ه
ایجــاد کــرده کــه براســاس آن، کســانی کــه 
تــازه از صنــف دوازدهــم فــارغ می شــود، در 
ــه کاری، کســانی  ــدون تجرب بســت شــش ب
ــوند،  ــارغ می ش ــم ف ــف چهارده ــه از صن ک
ــدم بیــش نســبت  ــا دو ق در بســت ششــم ب
در  لیســانس  هم چنــان  دوازه پــاس،  بــه 
ماســتر  کاری،  تجربــه  بــدون   ۵ بســت 
در بســت چهــارم بــدون تجربــۀ کاری و 
ــه کاری  ــدون تجرب ــت ۳ ب ــورا در بس دوکت

می شــوند. اســتخدام  دولــت  در 
ــه  ــه تجرب ــت ک ــار داش ــی اظه ــای بلخاب آق
کنــان  کار   8 مــاده  مطابــق  افــراد  کاری 
خدمــات ملکــی مشــخص می شــود کــه در 

ــد. ــرا کنن ــه اج ــت وظیف ــدام بس ک
بــه گفتــۀ ایــن نماینــدۀ مــردم، شــرایط 
بــرای کســانی  اول و دوم  بســت  بــرای 
دوکتــورا دارنــد، یــک ســال تجربــۀ کاری و 
ــه کاری الزامــی  ــرای ماســتر دوســال تجرب ب

می باشــد.
ــرای  ــۀ کاری ب ــته تجرب ــت: در گذش او گف
می شــدند،  فــارغ  تــازه  کــه  کســانی 
مشکل ســاز بــود، امــا بــا تعدیــل ایــن 
ــی،  ــات ملک ــان خدم ــون کارکن ــش قان بخ
ــد. ــش می یاب ــان کاه ــازۀ فارغ ــکالت ت مش

معاونیــت  دفتــر  کارمنــدان  از  شــماری 
اول ریاســت حکومــت وحــدت ملــی، 
ــه  ــاه ب ــج م ــت از پن ــه حکوم ــد ک مدعی ان
ــه  ــان را نپرداخت ــوار آن ــوق ماه این ســو حق

ــت. اس
امــور  کارشــناس  فایــر،  محمداســحاق 
فرهنگــی معاونیــت اول ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی، در نامــۀ سرگشــاده بــه 
ــه  ــت ک ــته اس ــی نوش ــرف غن ــد اش محم
حکومــت معــاش کارمنــدان دفتــر معاونیــت 

نمی پــردازد. را  اول 

آقــای فیــاض در نامــۀ خــود نگاشــته اســت 
کــه آنــان از دو ســال بــه این ســو در فصــل 
ســرما بــا تاخیــر –دو یــا ســه ماهه- در 
پرداخــت حقــوق ماهــوار مواجــه بوده انــد؛ 
ــان  ــه این ســو آن ــاه ب ــج  م ــار از پن ــا این ب ام

ــد. ــت نکرده ان ــی را دریاف ــچ حقوق هی
او دلیــل ایــن تأخیــر را نبــود درایــت، 
کفایــت و مدیریــت خــوب در رهبــری 
ادارۀ امــور ریاســت حکومــت وحــدت 
ملــی عنــوان کــرده  و افــزوده اســت کــه در 
ــود  ــه وج ــکالت ب ــه مش ــر آن، این هم غی

مــد. نمی آ
فایــز خطــاب بــه اشــرف غنــی تأکیــد کــرده 
ــه  ــمی ک ــم و رس ــر اس ــه ه ــه ب ــت ک اس
ــوم"  ــاره و مظل ــدان "بیچ ــات کارمن معاش
از  فرزندان شــان  تــا  نگه داشــته اید  را 
گرســنه گی بمیرنــد، کار در خــورِ شــأن 
یــک رییــس حکومــت نیســت، مــن از شــما 
ــت را در  ــن مصیب ــه ای ــم ک ــا می کن تقاض

ــد. ــان دهی ــا پای ــای م ــر خانواده ه براب
ــاش  ــن مع ــز، نپرداخت ــای فای ــۀ آق ــه گفت ب
نه تنهــا  دولــت،  کارکنــان  ماهــوار 
ــذه در  ــن ناف ــالف قوانی ــل خ ــی، ب بی عدالت
ــن  ــن قوانی ــی از ای ــه برخ ــت ک ــور اس کش
ــرده  ــیح ک ــت توش ــس حکوم ــود ریی را خ

ــت. اس
او نگاشــته اســت: "می دانــم کــه دردی 
ــی  ــته ام، ول ــا درد نوش ــت و ب ــیده اس رس
حوصلــۀ  کــه  می دانــم  هــم  را  ایــن 
ــی و  ــی دمکراس ــه بان ــوری ک ــس جمه ریی
ــر از آن  ــیار فراخ ت ــت، بس ــان اس آزادی بی
می باشــد کــه بــر مــن خشــم بگیــرد."

او در اخیــر ابــراز امیــدواری کــرده کــه 
ــراات و  ــورد اج ــن م ــی در ای ــرف غن اش
اقدامــات جــدی را روی دســت گیــرد.

انتقاد معاون ریاست جمهوری 
از ُکندی روند بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران

مجلس نماینده گان بخش استخدام قانون 
خدمات کارکنان ملکی را تعدیل کرد

حکومت حقوق کارمندان دفتر معاونیت اول را نمی پردازد

نشنال:
چین به دنبال دستیابی 

به معادن غنی افغانستان است

چین راهرو اقتصادی خود با پاکستان را به افغانستان گسترش 
داده و قرار است این راهرو در قالب طرح »یک کمربند و یک 
جاده« به سایر همسایه گان خاورمیانه و آسیای مرکزی افغانستان 

نیز گسترش یابد.
به گزارش روزنامۀ اماراتی »نشنال«،  تحلیل گران اعتقاد دارند که 
هدف چین از گسترش راهرو اقتصادی به افغانستان، دستیابی به 

معادن غنی این کشور است.
استراتژیک  مطالعات  مرکز  محققان  از  یکی  خلیل،  بالل  احمد 
افغانستان در این رابطه می گوید: چین برای کسب منافع اقتصادی 
به  به دنبال دسترسی  افغانستان سرمایه گذاری کرده و  خود در 

معادن غنی برای رونق شرکت های خود است. 
و  خاورمیانه  آسیا،  زیرساخت   ایجاد  با  که  دارد  نظر  در  چین 
برای خود  اقتصادی ویژه یی  منطقه  بهم وصل کرده و  را  اروپا 

ایجاد کند.
این روزنامۀ اماراتی در ادامه می نویسد: چین 6 پروژه را برای 
است.  دادن  انجام  حال  در  افغانستان  به  خود  راهرو  اتصال 
و  ترکمنستان  پاکستان،  انرژی  انتقال  خط  مانند  پروژه هایی 
پاکستان  به  را  قندوز  که  خط آهن  ایجاد  هم چنین  و  افغانستان 

ACKUو آسیای مرکزی متصل می کند، نمونه یی از این پروژه ها است.
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