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تازه تریــن ارقــام نیروهــای امریکایــی 
نشــان می دهــد کــه حمــات هوایــی 
و  طالبــان  مواضــع  بــر  نیروهــا  ایــن 
داعــش بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. 
نیروهــای امریکایــی درمــاه ســپتمبر ماننــد 
ــر  ــا و دیگ ــادی بمب ه ــال ۲۰۱۲ می س
ــرده  ــاب ک ــر شورشــیان پرت مهمــات را ب

ــد. ان
هوایــی  نیــروی  آمــار  تازه تریــن  در 
ــکا آمــده اســت: »از  ــاالت متحــده امری ای
ــپتمبر  ــاه س ــن ســو، م ــه ای ســال ۲۰۱۲ ب
شــاهد ریــکارد در تعــداد شــلیک مهمــات 
ــه  ــاه، ۷۵۱ حمل ــن م ــت. در ای ــوده اس ب
ــامی«  ــت اس ــان و »دول ــه طالب ــر علی ب
ــال ۲۰۱۲  ــت.« در س ــه اس ــورت گرفت ص
ــود،  ــاال ب ــی ب ــات هوای ــزان حم ــه می ک
ــی در  ــرباز امریکای ــزار س ــدود ۸۰ ه ح

ــد.  ــتقر بودن ــتان مس افغانس
در  افزایــش ۵۰ درصــدی  آمــار  ایــن 
ــت( را  ــی اش  )آگس ــاه قبل ــا م ــب ب تناس
ــات  ــش حم ــن افزای ــد. ای ــان می ده نش
هوایــی بــه اســتراتژی جدیــد جنــگ 
مــاه  در  کــه  برمی گــردد  افغانســتان 
ــد  آگســت توســط رئیــس جمهــور دونال

ترامــپ اعــام گردیــد. در ایــن اســتراتژی 
بــه نیروهــای امریکایــی اجــازه داده شــده 
افراطــی را فعاالنــه  اســت گروه هــای 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد حمل م
ایــاالت  هوایــی  نیــروی  گــزارش  در 
ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــکا آم ــده امری متح
شــش  هوایــی،  حمــات  گســترش 
فرونــد جــت جنگــی »اف ۱۶« دیگــر 
نیروهــای  پایــگاه  بزرگ تریــن  در 
ــد.  ــده ان ــتقر ش ــرام مس ــی در بگ امریکای
 »۵۲ »بــی  بمب افکن هــای  همچنیــن 
ــتری  ــای بیش ــد ماموریت ه ــز می توانن نی

انجــام بدهنــد.
بــا توجــه بــه افزایــش شــدید خشــونت ها 
در افغانســتان، حمــات هوایــی نیروهــای 
ــان و داعــش  ــر مواضــع طالب ــی ب امریکای
ــده  ــتر ش ــته بیش ــر پیوس ــای اخی در ماه ه
ــال  ــت امس ــاه آگس ــط م ــا اواس ــت. ت اس
۲۲۰۰ حملــه انجــام شــده اســت، در 
ــات در کل  ــن حم ــمار ای ــه ش ــی ک حال
ســال ۲۰۱۶ میــادی حــدود ۱۰۰۰ مــورد 

بــود.
از جانــب دیگــر، قــوای هوایی افغانســتان 
کــه هنــوز زیــر آمــوزش قــرار دارنــد نیــز 

ــد روز  ــد. چن ــام می دهن ــی را انج حمات
ــتین  ــکا نخس ــده امری ــاالت متح ــل ای قب
هلیکوپتــر   ۱۵۹ جمــع  از  هلیکوپترهــا 
بــه  را  هــاوک«  »بلــک  نــوع  جنگــی 

ــل داد. ــتان تحوی ــت افغانس حکوم
در عیــن زمــان، تلفــات ملکــی نیــز بیشــتر 
شــده اســت. بــه گــزارش ملــل متحــد، در 
نیمــه نخســت ســال ۲۰۱۷ تعــداد کشــته 
ــات  ــه حم ــدگان در نتیج ــی ش و زخم

ــه  ــه و ب ــش یافت ــی ۴۳ درصــد افزای هوای
۲۳۲ نفــر رســیده اســت. در ایــن گــزارش 
ــی  ــای امریکای ــه نیروه ــت ک ــده اس آم
مســئول ۳۷ درصــد ایــن تلفــات و قــوای 
ــد  ــئول ۴۸ درص ــتان مس ــی افغانس هوای
ایــن حمــات انــد. مشــخص نشــده 
اســت کــه باقــی تلفــات ملکــی در نتیجــه 
حمــات هوایــی کــدام نیروهــا صــورت 

ــه اســت. گرفت

در ماقات هــای جداگانــه بــا خانــم ســارا بنیــت 
ــتان،  ــفارت انگلس ــی س ــش سیاس ــئول بخ مس
ــین  ــس پیش ــوی رئی ــد معن ــل احم ــای فض آق
کمیســیون مســتقل انتخابــات و آقــای عبدالعلــی 
محمــدی مشــاور اســبق حقوقــی ریاســت 
ــه  ــده ب ــات آین ــای انتخاب ــوری، نگرانی ه جمه
خصــوص مشــکل کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــت  ــس حکوم ــی رئی ــم تقنین ــا حک ــط ب ــه فق ک
ایجــاد گردیــده اســت و اســاس قانونــی نــدارد، 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث ق م
ــته  ــی گذش ــای انتخابات ــرت از بحران ه ــا عب ب
و نقــش برجســتۀ کمیســیون در ســازماندهی 
تقلبــات گســترده کــه محصــول آن تــداوم هـــر 
ســه نهـــاد غیــر قانونــی و غیــر مشــروع دولــت 
ــار، کمیســیون مســتقل  ــا امــروز مي باشــد، اینب ت
انتخابــات بــه گونــۀ واقعــی بایــد در چارچــوب 
ــی در  ــب قانون ــق سلســله مرات ــون و از طری قان
تفاهــم بــا نهــاد هــای ملــی و سیاســی و فیصلــۀ 
ــر آن،  ــردد. در غی ــکیل گ ــور تش ــان کش پارلم
ــچ  ــود، هی ــی موج ــام انتخابات ــیون و نظ کمیس
نــوع پایــۀ قانونــی نــدارد و نتیجــۀ برآمــده از آن 

ــد. ــروع می  باش ــا مش ــی و ن ــر قانون غی

در  حضـور  هزینـه  کـرد،  اعـام  ناتـو  دبیـرکل 
افغانسـتان بـاال اسـت امـا هزینـه خـروج از ایـن 

کشـور بسـیار بیشـتر خواهـد بـود.
ینـس  رویتـرز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نشسـت  پایـان  در  ناتـو  دبیـرکل  اسـتولتنبرگ، 
مجمـع پارلمانـی در رومانی اعام کـرد: اگر ناتو 
زودتـر از زمان مناسـب ایـن کشـور را ترک کند 
در ایـن صـورت ما بـا این خطر مواجه می شـویم 
کـه افغانسـتان بـه یـک بحـران و »بهشـتی ایمن« 
بـرای تروریسـت های بین المللـی تبدیـل شـود.
افغانسـتان  در  وضعیـت  گفـت:  اسـتولتنبرگ 
همـه  مـا  روبروسـت.  بسـیاری  چالش هـای  بـا 
جملـه  از  افغانسـتان  در  مانـدن  هزینه هـای 
هزینه هـای انسـانی و مالـی را درک می کنیـم امـا 
هزینه خروج از این کشـور بسـیار بیشـتر خواهد 

. د بو
وی در ادامـه اظهاراتـش بـا اشـاره بـه حمـات 
تروریسـتی ۱۱ سـپتمبر گفـت: در ایـن حمـات 
سـه هزار تن کشـته شـدند. مـا نمی توانیـم اجازه 
دهیـم که چنیـن اتفاقاتی دوبـاره تکرار شـود. بر 
همیـن اسـاس ما متعهـد به مانـدن در افغانسـتان 
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نــی یــا نهــاد حمایت کننــدۀ خبرنــگاراِن افغانســتان 
گزارشــی منتشــر کــرده کــه در آن از میــزان افزایِش 
ــه  ــانه ها در س ــگاران و رس ــه خبرن ــونت علی خش
ــر داده اســت.  ــی خب ــت وحــدت مل ــاِل حکوم س
نــی در ایــن گــزارِش خــود کــه بــه تازه گــی 
ــه  ــونت علی ــه خش ــت ک ــه اس ــه، گفت ــار یافت انتش
ــبت  ــی نس ــدت مل ــت وح ــگاران در حکوم خبرن
ــر  ــه حکومــت رییــس جمهــور کــرزی چهاربراب ب

ــش داشــته اســت.  افزای
ارگ ریاســت جمهوری نســبت بــه نشــر ایــن 
ــان داده  ــش نش ــدت واکن ــی به ش ــاد ن ــزارِش نه گ
و آن را غیرمســووالنه خوانــده اســت. ارگ بــا 
ــرز،  ــدون م ــگاراِن ب ــی از خبرن ــه گزارش ــاره ب اش
مدعــی شــده کــه حکومــت وحــدت ملــی، یکــی 
از پاســخگوترین حکومت هــا در برابــر شــهروندان 

ــی شــده اســت.  ارزیاب
امــا چــرا نــی گزارشــی را منتشــر کــرده کــه میــزان 
خشـــونت علیــه خبرنــگاران را باالتــر از حکومــت 

ــد؟  ــام می کن ــی اع قبل
اگــر کســی فکــر کنــد کــه نهــاد نــی بــا حکومــِت 
فعلــی مشــکل دارد، به هیــچ صورت راه درســتی را 
انتخــاب نکــرده اســت؛ چــون هیــچ نشــانه یی دال 
بــر خصومــت گرداننــده گاِن نهــاد نــی بــا حکومــت 
وحــدِت ملــی نمی تــوان ســراغ کــرد. نهــاد نــی در 
ــه  ــِت خــود نشــان داده ک ــال فعالی بیشــتر از ده س
ــان  ــانه ها و آزادی بیـ ــدۀ رس ــواره حمایت کنن هم
ــز  ــه چی ــن هــدف، ب ــوده و ســوای ای در کشــور ب

دیگــری فکــر نکــرده اســت.
ــی  ــز نهــاد ن ــای کــرزی نی  در زمــان حکومــت آق
ــت در  ــه عملکــرد دول انتقادهــای تنــدی نســبت ب
ــور  ــگاران داشــت و این ط ــانه ها و خبرن ــر رس براب
نبــود کــه از ُکِل عملکــرد حکومــِت پیشــین تمجید 
کــرده باشــد. هرازگاهــی کــه بــرای خبرنــگاران و 
رســانه ها مشــکلی بــه وجــود می آمــد، نهــاد 
ــوق  ــری، از حق ــاد دیگ ــر نه ــگام تر از ه ــی پیش ن
ــان و رســانه در افغانســتان  ــگاران و آزادی بی خبرن
گزارش هــای  بــه  اگــر  اســت.  کــرده  دفــاع 
ســال های گذشــتۀ نهــاد نــی نگاهــی انداختــه 
ــانه را  ــان و رس ــت از آزادی بی ــن حمای ــود، ای ش

به خوبــی در آن هــا می تــوان یافــت. 
ــد  ــن تعه ــر از ای ــی، کاری غی ــاد ن ــم نه ــاال ه ح
ــام  ــود انج ــای خ ــه هدف ه ــبت ب ــووالنه نس مس

ــادی  ــی و نه ــاد از کس ــن نه ــه ای ــت؛ ن ــداده اس ن
حمایــت کــرده و نــه هــم نســبت بــه آن هــا 
گــزارش  در  اگــر  اســت.  ورزیــده  دشــمنی 
نــی انتقــادی وجــود دارد، آن انتقــاد در برابــر 
وضعیتــی اســت کــه می توانــد صــدای آزادی 
بیــان و رســانه ها را در کشــور تضعیــف کنــد. 
مگــر همــواره حکومت هــا تــاش نکــرده انــد کــه 
بــا تأثیرگــذاری و نفــوذ در رســانه ها کاریکاتــوری 
از وضعیــت را بــه خــورد شهـــروندان شان بدهنــد؟ 
ــد و  ــگاراِن متعه ــخ روزنامه ن ــول تاری ــر در ط مگ
رســالت مند محکــوم بــه تحمــِل پرخاش گــری 
و خــوردِن چــوِب اتهاماتــی چــون جاسوســی 
ــر  ــد؟ اگ ــوده ان ــی نب ــع مل ــد مناف ــت ض و فعالی
معتقــد  ملــی  وحــدت  حکومــت  به راســتی 
اســت کــه حکومتــی پاســخگو و متعهــد در قبــال 
شــهروندان کشــور اســت، پــس چــه جــای نگرانی 
ــی  ــاد ن ــر گــزارش نه ــه در براب ــد باشــد ک می توان

این همــه تنــدی بــه خــرچ می دهــد؟
ــر از  ــت بهت ــن حکوم ــزاراِن ای ــک کارگ ــدون ش ب
ــد  ــه کرده ان ــه چ ــد ک ــری می دانن ــِس دیگ ــر ک ه
ــی آن همــه باعــث  ــل، گــزارِش ن ــن دلی ــه همی و ب
کارکــرد  اگــر  اســت.  شــده  آن هــا  نگرانــی 
و  اطاع رســانی  در  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــتای  ــه و در راس ــانه ها صادقان ــا رس ــکاری ب هم
ــراض از  ــه اعت ــاال این هم ــود، ح ــی می ب ــع مل مناف
آدرس نهادهــای جامعــۀ مدنــی و احــزاب سیاســی 
علیــه حکومــت وحــدت ملــی شــکل نمی گرفــت. 
بــدون شــک در کارِ حکومــت وحــدت ملــی 
ــود دارد  ــزی وج ــکاف های تعمدآمی ــا و ش خاه
کــه باعــث نشــر گــزارش نهــاد نــی شــده اســت.
 حکومــت همــواره تــاش کــرده کــه رســانه های 
آزاد و متعهــد را از راه هــای گوناگــون و از جملــه 
ــت و  ــانه های بی خاصی ــه رس ــد، ب ــع و تهدی تطمی
ــن  ــد. م ــرار ده ــود ق ــای خ ــِت هدف ه در خدم
ــخنگویان  ــته های س ــر نوش ــف نش ــواره مخال هم
و  آزاد  رســانه های  در  حکومــت  مدیــراِن  و 
ــد  ــن تعه ــم از چنی ــاال ه ــوده ام و ح ــنام ب خوش
اگــر  می کنــم.  دفــاع  روزنامه نــگاری  اخاقــِی 
ــد،  ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــال حکومت ُعّم
خــود  رســانه های  طریــق  از  را  آن  می تواننــد 
ــه  ــانه های آزاد را ب ــه رس ــه این ک ــد، ن ــر کنن نشـ
جوالنــگاه اراجیــِف خــود تقلیــل دهنــد. حکومــت 

ــمی  ــمی و غیررس ــانۀ رس ــی رس ــدازۀ کاف ــه ان ب
ــایعه پراکنی و  ــه ش ــد ب ــه بتوان ــار دارد ک در اختی
ــه  ــد. هرگون ــدام کن ــانِی غیرمســووالنه اق اطاع رس
ــانه های  ــی در رس ــال حکومت ــته از عم ــر نوش نش
آزاد و متعهــد کشــور، آزادی بیــان و رســانه را زیــر 

ســوال می بــرد. 
مــن هیــچ خصومتــی بــا حکومــت و نظــام نــدارم، 
بــه  آزاد  رســانه های  کــه  نمی خواهــم  ولــی 
ــه  ــی ک ــل شــوند. آن های ــا تبدی بازیچــۀ حکومت ه
ــته های  ــه نشــر نوش ــا ب از روی برخــی مصلحت ه
ــود را  ــِت خ ــد، حقانی ــدام می کننـ ــا اق حکومتی ه
زیــر ســوال می برنــد. اگــر گفتــه شــود کــه مــا در 
ــی نوشــته های  ــا بی طرف ــم و ب همــه حــال بی طرفی
ــط  ــم، فق ــر می کنی ــت را نش ــه حکوم ــه و علی ل
ــه  ــرد این گون ــیانه از عملک ــه ناش ــد توجی می توان

ــد.  ــریه ها باش نش
آزادی بیــان بــه عنــوان یــک ارزش فقــط می توانــد 
در خدمــِت حقیقــت و واقعیــت قــرار داشــته 
باشــد و نــه در خدمــت هدف هــای حکومــت 
ــر  ــت فک ــر حکوم ــه آن. اگ ــته ب ــای وابس و نهاده
ــانه ها  ــی رس ــوذ در برخ ــع و نف ــا تطمی ــد ب می کن
ــادره  ــود مص ــع خ ــه نف ــز را ب ــه چی ــد هم می توان
کنــد، بایــد گفــت کــه دچــار توهمــی بــزرگ شــده 
ــه  ــوند ک ــدا ش ــانه ها پی ــی رس ــاید برخ ــت. ش اس
ــتند  ــا کــم نیسـ ــد، ام ــی بدهن ــن خفت ــه چنی ــن ب ت
از  رســانه های متعهــد و آزادمنشــی کــه غیــر 
دغدغه یــی  ارزش مــدار  و  دقیــق  اطاع رســانِی 

ــد.  ندارن
حــاال دیگــر زمــان حاکمیت هــای توتالیتــر گذشــته 
افــکار  رســانه ها  طریــق  از  حکومت هــا  کــه 
ــرار  ــود ق ــای خ ــتای هدف ه ــی را در راس عموم
ــی  ــن عرصه ی ــدت چنی ــا به ش ــاِن م ــد. جه می دادن
را بــرای حکومت هــا تنــگ کــرده و نمی تــوان بــه 
ــیار  ــاِت بس ــتن امکان ــدون داش ــتی ب ــن خواس چنی
ــوب  ــس خ ــرد. پ ــدا ک ــت پی ــی دس ــاالی مال ب
اســت حکومــت وحــدت ملــی بــه جــای رد 
ــامان  ــه سروس ــی، ب ــاد ن ــوع نه ــی از ن گزارش های
دادِن وضعیتــی اقــدام کنــد کــه آزادی بیـــان را بــه 

ــت. ــیده اس ــش کش چال
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»قوم گرایــی« هرگــز واژه یــی ناآشــنا بــرای مــردم افغانســتان 
ــش،  ــق و پیامدهای ــۀ مصادی ــا هم ــن واژه ب ــوده  اســت؛ ای نب
همــزاد تاریــِخ دو و نیــم ســدۀ اخیــِر کشــور اســت. 
ــار و  ــره در ت ــی ســخت جان و هزارچه ــی« پدیده ی »قوم گرای
پــودِ اجتمــاع و سیاســِت افغانســتان اســت کــه به رغــِم همــۀ 
ــد و  ــه می ده ــاِت خــود ادام ــه حی ــا، ب ــا و نصیحت ه تنبیه ه
در هــر وضعیــت و موقعیــِت تــازه، جامــه عــوض می کنــد؛ 
چنان کــه در چنــد دوره زمــام دارِی آقــای کــرزی، زیــر 
بــارِ شــعارها و اطوارهــای ســنگیِن آزادی و دموکراســی 
ــا  ــد و در مجراه ــانی کن ــود را به روزرس ــت خ ــز توانس نی
ــش  ــای خوی ــه دوام و بق ــز ب ــاالرانه نی ــاِی مردم س و کانال ه

ادامــه دهــد. 
ــی  ــرف قوم گرای ــر از یک ط ــا اگ ــرزی ام ــای ک در دورۀ آق
ــوازن  ــام »ت ــه ن ــزی ب ــر چی ــرِف دیگ ــت، از ط ــود داش وج
ــود آن را  قومــی« و »مشــارکت ملــی« در قــدرت توانســته ب
ــه  ــدواری ب ــی، امی ــن وضعیت ــق در چنی ــد. دقی ــف ده تخفی
گــذارِ آهســته امــا گام بــه گام از قوم گرایــی بــه ملی گرایــی 
ــد در  ــه بای ــی« ک ــن »قوم گرای ــی ای ــود.  ول ــده ب ــان آم به می
نقطــۀ مقابــِل »ملی گرایــی« قــرار داشــته باشــد، در ادارۀ 
ــت،  ــی« مسّماس ــدت مل ــت وح ــه »دول ــه ب ــی ک ــای غن آق
چنــان فربــه و انبــوه گشــته اســت کــه ایــن هــراس به وجــود 
آمــده کــه افغانســتان دوبــاره در مســیر بازگشــت بــه اســتبداد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاِن سیاســی ق قومــی و خفق
ــاِن  ــه چیدم ــوان ب ــد رفــت، اول از همــه می ت ــاد دور نبای زی
ــا  ــزاِن صاحیت ه ــام، می ــی نظ ــای باالی ــدرت در الیه ه ق
و و اعتبــارِ اشــخاص در تصمیم گیری هــای بــزرگ نظــر 
ــه  ــود ک ــده می ش ــوح دی ــمت به وض ــن قس ــت. در ای انداخ
ــکار  ــری و آش ــیادِت حداکث ــته گی و س ــوم برجس ــک ق ی
ــل برخــی   ــه دلی ــر ب ــه اگ ــن الی ــوام دارد. از ای ــر دیگــر اق ب
مصلحت هــا و ناگزیری هــا قــرار باشــد بگذریــم، وقتــی بــه 
ــت  ــِط حکوم ــام و اداراِت ســطح متوس ــی نظ ــای میان الیه ه
ــوم  ــک ق ــتِی ی ــوق و باالدس ــم تف ــم، بازه ــگاه می اندازی ن
آشــکارا بــه چشــم می خــورد. از ایــن الیــه نیــز می گذریــم 
و بــه الیــۀ پایانــِی ادارات افغانســتان نظــر می کنیــم؛ در ایــن 
ــِی ســطحی احســاس می شــود همــۀ  الیــه اگرچــه در ارزیاب
ــد،  ــرار دارن ــم ق ــا ه ــر ب ــی یکدســت و براب ــوام در ترکیب اق
ــاهده  ــاس مش ــای حس ــا و بزنگاه ه ــم در آزمون ه ــا بازه ام
ــاِی  ــات و آلوده گی ه ــز از تعصب ــه نی ــن الی ــه ای ــود ک می ش
ــِی  ــار قوم گرای ــده و آبش ــب نمان ــی بی نصی ــای باالی الیه ه

ــت. ــان روان اس ــای این ــوی بیچاره گی ه ــا در ج آن ه
ــام  ــم از کســی ن ــی نظــام ـ بی آن کــه بخواهی در ســطوح عال
ببریــمـ  تصمیم گیرنــده گاِن اصلــِی افغانســتان بــه ایــن کشــور 
نــگاه قومــی دارنــد. وزارت خانه هــای مهــم ـ بی آن کــه 
ــنگیِن  ــایۀ س ــر س ــم ـ زی ــام ببری ــی ن ــۀ خاص از وزارت خان
ــای  ــار و گزارش ه ــوند. اخب ــض اداره می ش ــت و تبعی قومی
ــت و  ــم حج ــه بخواهی ــز ـ بی آن ک ــمی نی ــمی و غیررس رس
برهــان قاطــع بیاوریــم ـ ایــن ادعــا را کامــًا تأییــد می کننــد. 
ــد،  ــر می ده ــی« س ــعار مل ــدر »ش ــی هرق ــای غن ــاال آق ح
ــوام«  ــرادری اق ــری و ب ــد از »براب ــدر می خواه ــد و هرق بده
دم بزنــد، بزنــد؛ امــا واقعیــِت امــر در اداراِت مــا خــاِف نــام 
»دولــت وحــدت ملــی« و خــاِف تمــام شــعارهای رییــِس 
ــوام« و »نفــاق  ــری اق ــت، »تعصــب قومــی«، »نابراب ایــن دول
ــژه  ــتان به وی ــد. اداراِت افغانس ــان دهی می کن ــی« را نش قوم
ســطوح عالــی و میانــِی آن، به شــدت بــوی تبعیــض و 
این همــه  از  غنــی  آقــای  و  می دهنــد  قومــی  تعصــِب 
ــن  ــِر ای ــش در براب ــد مخک ــانی مانن ــت. کس ــر نیس بی خب

ــتند. ــش نیس ــاکی بی ــن، خس وخاش ــوِج نفاق افک م
ــک  ــوِل دموکراتی ــا و اص ــۀ ارزش ه ــود هم ــِت موج حکوم
را در ســایۀ عایــِق کــورِ قومــی بــه ابتــذال کشــیده اســت. 
از ایــن حکومــِت خودکــرده نمی تــوان انتظــار اصــاِح 
ــط  ــت، فق ــامانی را داش ــی و نابس ــه خراب ــارۀ این هم یک ب
می تــوان ایــن هشــدار و توصیــه را برایــش داد کــه جامعــۀ 
افغانســتان به شــدت دچــار شــقاق و شــکاف شــده و ادامــۀ 
ــا  ــی آورد؛ ام ــان م ــه می ــی را ب ــقوط و تباه ــع، س ــن وض ای
یگانــه راه بــرای ترمیــم تدریجــِی ایــن وضــع و پیش گیــری 
از حادثــه، نــه گفتــن بــه نفــاِق قومــی و هم صدایــِی راســتین 

بــا »وفــاق ملــی« اســت!

شعارهای ملِی آقای غنی 
و قوم گرایِی ادارات دولتی

آزادیبیانبهعنوانیکارزشفقطمیتوانددرخدمِتحقیقتوواقعیت
قرارداشتهباشدونهدرخدمتهدفهایحکومتونهادهایوابستهبه
آن.اگرحکومتفکرمیکندباتطمیعونفوذدربرخیرسانههامیتواند
همهچیزرابهنفعخودمصادرهکند،بایدگفتکهدچارتوهمیبزرگشده
است.شایدبرخیرسانههاپیداشوندکهتنبهچنینخفتیبدهند،اما
کمنیسـتندرسانههایمتعهدوآزادمنشیکهغیرازاطالعرسانِیدقیقو
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وزارت اطاعــات و فرهنــگ بــه مناســبت گرامــی داشــت از 
روز تصــوف، ســیمینار  علمــی - تحقیقــی نقــش تصــوف در 

گســترش فرهنــگ اســامی را در کابــل برگــزار کــرد.
ــس  ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــور داکت ــا حض ــیمینار ب ــن س ای
اجرایــی و شــماری مقام هــای بلنــد پایــه حکومتــی، اســتادان 
ــزان (  ــنبه ) ۱۸ می ــی و خارجــی روز سه ش ــان داخل و محقق

ــل برگــزار شــد. ــرای دو روز در کاب ب
ــات و  ــت وزرات و اطاع ــاوری سرپرس ــول ب ــد رس محم
فرهنــگ می گویــد کــه طریقه هــای زیــادی تصــوف در 
افغانســتان وجــود دارد و آنــان بــه خاطــر گرامــی داشــت از 
روز تصــوف ایــن ســیمینار علمــی - تحقیقی را بــرای دو روز 

برگــزار کــرده انــد.
ــز  ــی نی ــمینه پوش ــای پش ــاور برخی ه ــه ب ــه ب ــوف ک تص
ــه  ــی در فرهنــگ افغانســتان و ب ــاد می شــود، ریشــه طوالن ی
ــس  ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــام دارد. داکت ــن اس ــژه در دی وی

ــزرگ و  ــه شــخصیت های ب ــد ک ــت می گوی ــی حکوم اجرای
متصــوف بــرای جهــان بشــریت ســاخته شــده و آنهــا متعلــق 
بــه یــک زبــان و یــا ســمت خــاص نبــوده اســت. بــه گفتــه  
ــد  ــرای خداون ــد و شــریک ندانســتن ب ــت خداون او وحدانی

ــی تصــوف اســامی اســت. محــور اصل
ــه  ــار ده ــد افغانســتان چه ــد هرچن ــی می گوی ــس اجرای ریی
ــای  ــا جنبه ه ــته ام ــر گذاش ــت س ــت را پش ــگ و مصیب جن
خــوب و ســالم زندگــی بــا تــاش و زحمــت مــردم حفــظ 
ــه  ــن گون ــزاری ای ــه برگ ــرد ک ــد ک ــت. وی تاکی ــده اس ش
ســیمینارها زمینــه رســاندن و شــریک کــردن پیــام همدیگــر 
پذیــری، باهــم بــودن و ارزش هــای متعالــی را در میــان مــردم 
فراهــم نمــوده و زمینه هــای بحــث و گفتگــو در مــورد 

ــد. ــود می آی ــه وج ــز ب ــوی نی ــرمایه های معن س
ــه  رشــد و انکشــاف  ــه در زمین ــد ک ــی می گوی ــس اجرای ریی
ســرمایه های معنــوی افغانســتان هماننــد ســرمایه های مــادی 
توجــه نشــده و ایــن گفتگوهــا فرصــت رشــد ســرمایه های 

ــد. ــوی را مســاعد می کن معن
داکتــر عبــداهلل بــا بیــان ایــن مطلــب کــه پرداختن بــه تصوف، 
فرهنــگ تســامح و همدیگرپذیــری را تقویــت می کنــد گفــت 
کــه پویایــی، تحــرک و خودســازی در محــور توجــه تصــوف 
اســامی قــرار دارد و همیــن مســأله، آن را از ریاضتــی کــه در 
ــزوا  ــه ان ــرد و منجــر ب ــان دیگــر صــورت می گی برخــی ادی
ــک  ــود، تفکی ــی می ش ــی و زندگان ــه از زندگ ــع عاق و قط

می نمایــد.
ــه در  ــول بحث هایی ک ــه محص ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــفاف  ــح و ش ــی واض ــرد، پیام ــورت می گی ــمینار ص ــن س ای
بــرای کســانی باشــد کــه خشــونت پیشــه می کننــد و 

ــد. ــی می نماین ــار طلب انحص
ــد  ــاف می گوی ــج و اوق ــر ح ــی وزی ــد عثمان ــض محم فی
ــه  ــی ک ــه  اوصاف ــان هم ــای تصــوف و عرف ــه در مکتب ه ک
ســبب بالندگــی یــک انســان کامــل شــود را در خــود جــای 
داده اســت. آقــای عثمانــی گفــت کــه راه انــدازی هــر گونــه 
برنامــه در زمینــه تصــوف و عرفــان ســبب برداشــتن گام هــای 

عملــی در راســتای صلــح و روشــنایی خواهــد بــود.

یـــک ســـروی احصائیـــه مرکـــزی افغانســـتان کـــه 
ــه و  ــت عامـ ــای صحـ ــا وزارت هـ ــکاری بـ در همـ
ـــده  ـــام ش ـــور انج ـــت کش ـــات در ۱۱ والی ـــاف ده انکش
ـــن  ـــی در ای ـــع آب ـــوم مناب ـــه دو س ـــد ک ـــان می ده نش

ــت. ــتی اسـ ــر بهداشـ ــا غیـ والیت هـ
اداره احصائیـــه مرکـــزی کشـــور، روز سه شـــنبه )۱۸ 
میـــزان( در یـــک نشســـت خبـــری در کابـــل نتایـــج 
ـــع آب  ـــی مناب ـــزان آلوده گ ـــود از می ـــروی خ ـــک س ی
ــانه ها  ــا رسـ ــور را بـ ــت کشـ ــامیدنی در ۱۱والیـ آشـ

ـــرد. ـــریک ک ش
ـــه  ـــلکی اداره احصائی ـــاون مس ـــد، مع ـــیب اهلل موح حس
مرکـــزی در ایـــن نشســـت گفت:«ایـــن ســـروی  از 
ــا  ــکاری بـ ــزی در همـ ــه مرکـ ــوی اداره احصائیـ سـ
ـــا  ـــات، ب ـــاف ده ـــه و انکش ـــت عام ـــای صح وزارت ه
ـــف روی  ـــا و اداره یونیس ـــه اروپ ـــی اتحادی ـــه مال هزین
ــت  ــواده در ۱۱والیـ ــش از۹۰۰ خانـ ــی بیـ ــع آبـ منابـ

مختلـــف افغانســـتان صـــورت گرفتـــه اســـت«.
ـــوم/  ـــروی؛ دوس ـــن س ـــاس ای ـــه براس ـــزود ک ـــد اف موح

ـــن  ـــا در ای ـــی خانواده ه ـــع آب ـــد مناب ـــش از ۶۶ درص بی
ـــه  ـــوده و ب ـــوط ب ـــوال مخل ـــروب اب ـــا میک ـــت ب ۱۱ والی

ـــند. ـــتی می باش ـــر بهداش ـــدت غی ش

ـــد  ـــان می ده ـــروی نش ـــن س ـــج ای ـــه وی، نتای ـــه گفت ب
کـــه در هـــر ۱۰۰ میلـــی لیتـــر آب مـــورد اســـتفاده  
ـــود  ـــوال موج ـــری اب ـــا۵۰۰ باکت ـــا ۱۰۰ ت ـــن خانواده ه ای

ــراض  ــروز امـ ــر بـ ــاله خطـ ــن مسـ ــه ایـ ــت کـ اسـ
مختلـــف را شـــدت بخشـــیده اســـت.

معـــاون اداره احصائیـــه مرکـــزی خاطـــر نشـــان ســـاخت 
ـــات  ـــام والی ـــه تم ـــن ســـروی ک ـــدی ای ـــه مراحـــل بع ک
افغانســـتان را شـــامل خواهـــد شـــد تـــا ســـال ۲۰۱۸ 
ـــع آب  ـــنی از مناب ـــوداری روش ـــده و نم ـــل گردی تکمی
ـــت  ـــه دس ـــور ب ـــطح کش ـــهروندان در س ـــامیدنی ش آش

ـــد داد. خواه
گفتنـــی اســـت کـــه در کنـــار آلوده گـــی منابـــع آب 
ــت  ــی از جمعیـ ــی نیمـ ــدم دسترسـ ــامیدنی، عـ آشـ
ـــش  ـــامیدنی و کاه ـــه آب آش ـــور ب ـــینان کش ـــتا نش روس
ــهرهای  ــا در شـ ــع مخصوصـ ــن منابـ ــزون ایـ روز افـ
ـــل شـــده  ـــی جـــدی شـــهروندان تبدی ـــه نگران ـــزرگ، ب ب

اســـت.
براســـاس پیشـــبینی های  تخصصـــی، باشـــندگان 
ـــا  ـــت ت ـــه پایتخ ـــتان از جمل ـــهرهای افغانس ـــی ش برخ
پنـــج ســـال آینـــده بـــا بحـــران کمبـــود آب مواجـــه 

خواهنـــد شـــد.

مســؤوالن اداره حفاظــت از محیــط زیســت می گوینــد، 
افغانســتان بــه علــت کمبود ظرفیــت در جلــب و جذب 
کمک هــای جهانــی تــوان مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمی را 
نــدارد. بــه گفتــۀ آنــان، افغانســتان چهاردهمیــن کشــور 

در معــرض تهدیــدات اقلمیــی اســت.
 عبــاس بصیــر، مشــاور رییــس جمهــور در امــور 
حفاظــت از محیــط زیســت و ذخایــر طبیعــی روز 

سه شــنبه در نشســت گرامی داشــت از روز جهانــی 
اعضــای  می گویــد،  کابــل  در  اقلیمــی  تغییــرات 
ــه  ــد ک ــد ان ــی متعه ــای جهان ــدات تفاهم نامه ه معاه
تمامــی برنامه هــای اقتصــادی خــود را بــر اســاس 

ــازند. ــاده س ــی، آم ــرات اقلیم تغیی
بــه گفتــۀ آقــای بصیــر، افغانســتان عضویــت معاهــدات 
جهانــی حفاظــت از محیــط زیســت را دارد و بایــد در 

ایــن بــاره تحقیقــات علمــی را انجــام دهــد تــا بتوانــد 
کمک هــای مالــی صندوق هــای جهانــی را جــذب 

کنــد.
ــرای  ــی ب ــی فراوان ــع مال ــه مناب ــا آن ک ــد، ب او می گوی
تغییــرات اقلیمــی وجــود دارد، امــا افغانســتان بــه علــت 
نداشــتن ظرفیــت الزم در ایــن بخــش نمی توانــد، 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــی را ب ــای جهان کمک ه
مصطفــی ظاهــر، رییــس اداره محیط زیســت افغانســتان 
ــور  ــا در  کش ــم یخچال ه ــر اقلی ــا تغیی ــه ب ــد ک می گوی
ــد  ــن وضعیــت می توان در حــال آب شــدن اســت و ای

بــرای افغانســتان آســیب رســاند.
ــن  ــور در ای ــس جمه ــاون دوم ریی ــش، مع ــرور دان س
ــرات  ــد کــه تغیی ــه ان ــد، علمــا پذیرفت نشســت می گوی

ــی اســت. ــر از هــراس افگن ــاک ت اقلیمــی خطرن
ــه در  ــی ک ــتان در حال ــش، افغانس ــای دان ــۀ آق ــه گفت ب
ردۀ کشــورهای کمتریــن تولیــد کننده گازهــای گل 
ــرات  ــاد تغیی ــرات زی ــا خط ــا ب ــرار دارد، ام ــی ق خانه ی

ــت. ــه رو اس ــی روب اقلیم
معــاون دوم رییــس جمهــور می افزایــد، الزمــی اســت 
ــاره یــاری  کــه جامعــه جهانــی افغانســتان را در ایــن ب

کنــد.
در حــال حاضــر شــماری زیــادی از کشــورهای جهــان 
بارهــا بــرای مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی بــه تفاهمــی 
دســت یافته انــد، امــا بــا آن هــم ایــن کشــورها را خطــر 

تغییــرات اقلیمــی تهدیــد می کنــد.

درسیمینارعلمی-تحقیقینقشتصوفدرگسترشفرهنگاسالمیمطرحشد:

پرداختن به تصوف، فرهنگ تسامح 
و همدیگرپذیری را تقویت می کند

یازده  در     آشامیدنی  آب  منابع 
است بهداشتی  غیر  کشور  والیت 

معاوناشرفغنی:

اقلیمی  تغییرات 
است افگنی  ز هراس  ا خطرناک تر 
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ــغولی ها و  ــان ها، دل مش ــی انس ــوژی در زنده گ ــترش تکنول ــا گس ب
ــرای  ــه ب ــه، زمین ــه و در نتیج ــعت یافت ــز وس ــان نی ــای آن دغدغه ه
ــار  ــرد را دچ ــه ف ــی ک ــا جای ــود ت ــم می ش ــاجره فراه ــج مش تهیی
ــر  ــش ب ــور کارهای ــا مح ــود ت ــبب می ش ــد و س ــی می کن روزمره گ
ایــن مبنــا قــرار گیــرد کــه باعــث مشــاجره و دعــوا نشــود! از ســویی 
ــک  ــود، ی ــورات خ ــرار دادن ام ــش ق ــر پوش ــن زی ــد ضم ــرد بای ف
ــان  ــواده و خواسته های ش ــای خان ــر اعض ــا دیگ ــی را ب ــادل منطق تع
ــا  ــری ب ــورد فک ــم، برخ ــوازات ه ــه م ــد ب ــا بتوانن ــم آورد ت فراه
یک دیگــر نداشــته باشــند. در ایــن نوشــتار، بــه برخــی از مهم تریــن 
علــل مشــاجرات خانواده هــا و راهکارهــای برون رفــت از آن اشــاره 

ــم کــرد:  خواهی
مشکالت مالی 

ــا، رد  ــتر خانواده ه ــی در بیش ــاجرات خانواده گ ــرم مش ــر رأس ه ب
ــه مشــکل  ــی ک ــود. خانواده ی ــده می ش ــی دی ــی از معضــات مال پای
ــی دارد، به طبــع دچــار هجمه هــای روحــی روانــی نیــز می شــود  مال
و شــخصیتش مختــل می گــردد. ایــن مشــکات ســیطرۀ خــود را بــر 
ــر  ــی، درگی ــه نوع ــا را ب ــرار داده و آن ه ــواده ق ــی اعضــای خان تمام
خــود می کنــد؛ حتــا کــودکان ُخردســال نیــز از ایــن وضــع، مصــون 

نیســتند. 
باال بودن انتظارات 

ــر در  ــی. اگ ــم درون ــد و ه ــی باش ــد مال ــم می توان ــاد، ه ــار زی انتظ
ــواده  ــی آن خان ــرد، زنده گ ــاال بب ــارش را ب ــرد انتظ ــی، ف ــث مال بح
ــک،  ــاِن چ ــیاری از زندانی ــد. بس ــد ش ــم خواه ــت خوش تاط دس
ــر  ــته درگی ــۀ ناخواس ــه گون ــه ب ــانی ک ــا و کس ــرض باالآورده ه ق
کارهــای نامشــروع شــده انــد، بــرای رســیدن بــه آن انتظــار کاذبــی 
بــوده کــه یــا خــود آن را بــه وجــود آورده بــوده انــد و یــا از طــرف 
همســر یــا فرزندان شــان مجبــور بــه انجــام آن شــده انــد. انتظــار در 

ــردی اســت.  ــر غــرور ف ــی، مشــتمل ب شــکل درون
هــر کســی حــق دارد انتظــارات به جــا و مناســبی از خــود و 
ــن  ــمول ای ــرۀ ش ــه دای ــن ک ــا همی ــد، ام ــته باش ــواده اش داش خان
انتظــارات از جنبــۀ منطقــی اش خــارج شــود، شــکل مناســبی نخواهــد 
ــاجرات  ــر مش ــت در اث ــن اس ــترک ممک ــی مش ــت. در زنده گ گرف
ــا  ــا باره ــود، ام ــدر ش ــن مک ــِر طرفی ــن، خاط ــای زوجی و بگومگوه
دیــده شــده اســت کــه مثــًا زن به خاطــر یــک حــرف ناپســندی کــه 
ــه وی نســبت داده، چــه بســا تقاضــای  شــوهرش حیــن درگیــری ب
طــاق نیــز می کنــد! و ایــن فراینــد در اثــر همــان انتظــارات کاذبــی 
ــود،  ــی خ ــی متأهل ــه زنده گ ــتانۀ ورود ب ــخص در آس ــه ش ــت ک اس

ــت.  ــرده اس ــق نک ــت پروردۀ منط ــا را دس آن ه
چشم وهم چشمی 

شــاید ابتــدا شــبیه یــک شــوخی یــا نکتــۀ جالــب باشــد، امــا در گــذر 
زمــان جــدی می شــود و در مشــاجرات زناشــویی بــه عنــوان اهرمــی 
ــن  ــه شــمار مــی رود. در چنی ــل ب ــه طــرف مقاب جهــت ســرکوفت ب
ــباتی  ــواده و مناس ــای دو خان ــا و ظرفیت ه ــه پارامتره ــه ب ــخص بی توج ــی، ش وضعیت
ــه  ــد و کمبودهــای خــود را ب ــه مقایســه می کن ــدام ب کــه بیــن آن هــا حکم فرماســت، اق

ــد.  ــًا جــدی مطــرح می کن شــکلی کام
ــر برخــورد  ــاِی خــاص خــود را دارد؛ و ه ــا و درگیری ه ــاال و پایین ه ــی ب ــر رابطه ی ه
ــر  ــتر. ه ــِق بیش ــت و عش ــردن، صمیمی ــد ک ــرای رش ــت ب ــی اس ــری، فرصت و درگی
ــن  ــیاری از ای ــۀ بس ــه ریش ــت ک ــی اس ــای به خصوص ــل و رفتاره ــردی دارای خصای ف
ــه فطــرت برمی گــردد کــه غیرقابــل تغییــر اســت. وقتــی شــما از همســرتان  رفتارهــا ب
تقاضــا می کنیــد کــه بــه فــان اخــاق مذمــوم خــود پایــان دهــد، ولــی او آگاهانــه یــا 
ناخــودآگاه از ایــن خواســتۀ شــما تخطــی می کنــد، موجبــات مشــاجره فراهــم می آیــد 
و در این جاســت کــه دو طــرف، اخاقیــات ناپســند یک دیگــر را بیــان می کننــد 
ــوردار  ــترک برخ ــی مش ــک زنده گ ــرای ی ــه ب ــم اولی ــه از تفاه ــوند ک ــه می ش و متوج
ــول  ــان معق ــد، انتظارات ش ــی ندارن ــکل مال ــه مش ــی ک ــیاری از خانواده های ــتند. بس نیس

نمی کننــد.  چشم وهم چشــمی  و  اســت 
راه حل چیست؟ 

ــه  ــود ک ــه می ش ــاال، توصی ــده در ب ــه ش ــای ارای ــام وضعیت ه ــا تم ــه ب ــرای مقابل ب
ــرا  ــش ف ــه آرام ــرتان را ب ــد همس ــش کنی ــد و کوش ــظ کنی ــود را حف ــردی خ خون س
ــخنان  ــتم، س ــان، ضرب وش ــردن صدای ت ــد ک ــر بلن ــزاری نظی ــه اب ــز ب ــد. هرگ خوانی
ــه در  ــد ک ــاده تر، کاری نکنی ــی س ــه عبارت ــک، تهمــت زدن و... متوســل نشــوید؛ ب رکی
ــت و  ــی از شماس ــرتان جزی ــد. همس ــگاه کنی ــرتان ن ــمان همس ــد در چش ــده نتوانی آین
هرگونــه هتــک حرمــِت وی، بــه گونــۀ مســتقیم بــه خــود شــما بازمی گــردد. بــه ایــن 
اصــل ایمــان بیاوریــد کــه شــما قبــل از این کــه همســر هــم باشــید، دوســت و رفیــق 

ــد.   ــلب کنی ــی س ــای این چنین ــا کاره ــود را ب ــش خ ــد آرام ــد و نبای یک دیگری
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جامعــۀ  و  اجتماعــی  عدالــت  مبحــث 
مبتنــی بــر آن، یکــی از مباحــث اساســی 
علــوم  جملــه  از  مختلــف  دانش هــای 
بــوده  فلســفه  و  جامعه شناســی  سیاســی، 
اســت. برخــاف بســیاری از مباحــث مطــرح 
در فلســفۀ اخــاق، مســألۀ عدالــت اجتماعــی 
ــرح  ــی مط ــفۀ اجتماع ــرو فلس ــتر در قلم بیش
اجتماعــی،  فلســفۀ  از  بایــد  و  می شــود 
معیارهــا و ماک هــای الزم را بــه دســت 
آوریــم تــا بتوانیــم بــا تمســک بــه آن، عدالــت 
ــی  ــت اجتماع ــم. عدال ــا کنی ــه بن را در جامع
معمــوالً بــا مفاهیمــی چــون اعتــدال، برابــری 
حقــوق افــراد و همچنیــن برابــری فرصت هــا 

ــت.  ــراه اس ــات هم و امکان
هــر کــدام از مکاتــب و دیدگاه هــای سیاســی 
ــاص از  ــیری خ ــر و تفس ــا، تعبی ــج در دنی رای
ــس و  ــی دارد. مارک ــت اجتماع ــوم عدال مفه
دیگــر سوسیالیســت های ســدۀ هجدهــم و 
نوزدهــم میــادی معتقــد بودنــد کــه بنیادهــای 
ــۀی باشــد کــه همــۀ  ــه گون ــد ب اجتماعــی بای
افــراد بتواننــد از آنهــا بهــره و اســتفادۀ برابــر و 

یکســان داشــته باشــند. 
دیــدگاه دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مفهــوم 
می بــرد.  کار  بــه  را   )Merit( “اســتحقاق” 
ــودش،  ــق خ ــا ح ــق ب ــس مطاب ــر ک ــی ه یعن
جامعــه  مزایــای  و  امکانــات  از  می توانــد 
ــألۀ  ــه مس ــدگاه ب ــک دی ــد. ی ــتفاده نمای اس
Equal oppor� فرصت هــا”  )“برابــری 
کــه  دارد  اعتقــاد  و  tunities( می پــردازد، 
ــا  ــد از فرصت ه ــه بای ــراد در جامع ــی اف تمام
ــد  ــات و رش ــرای حی ــان ب ــات یکس و امکان
ــدگاه  ــد باشــند. دی اســتعدادهای خــود بهره من
ــوق  ــری حق ــه “براب ــت ک ــز هس ــری نی دیگ
افــراد” )Equal rights( را بــه عنــوان مبنــای 
عدالــت اجتماعــی معرفــی می کنــد. هــر 
ــکات و  ــا، مش ــب و دیدگاه ه ــدام از مکات ک
انتقــادات مخصــوص بــه خــود را دارنــد کــه 
ــا  ــردازان آنه ــای نظریه پ ــۀ رویکرده ــا مطالع ب

مشــخص می شــود. 
شــاید بارزتریــن شــخصی کــه در زمینــۀ 
رونالــد  می کنــد،  کار  برابــر”  “حقــوق 
اســت.   )Ronald dworkin( دورکیــن 
برابــر”  “فرصت هــای  نظریــۀ  دربــاره  
می تــوان جــان راولــز )John rawls( را نــام 
Da� )بــرد. نظریــۀ “اســتحقاق” دیویــد میلــر 
vid miller( را بــه ذهــن مــی آورد و دربــاره 
“برابــر بــودن شــرایط زندگــی افــراد” کــه بــاز 
ــد، در بســیاری از  ــروت را می طلب ــع ث توزی
قلمروهــا، صحبــت از نظریــات سوسیالیســتی 

ــت.  ــتی اس ــژه مارکسیس ــه وی و ب

دربــاره عدالــت اجتماعــی می تــوان بــه تاریــخ 
ــات  ــوده و نظری ــه نم ــفه مراجع ــدون فلس م
ــرد. در  ــی ک ــون را بررس ــا افاط ــقراط ی س
بســیاری از مکالمــات ســقراطی، مســألۀی کــه 
همــواره ذهــن را بــه خــود مشــغول می کنــد، 
ــون،  ــاور افاط ــه ب ــت. ب ــت اس ــألۀ عدال مس
 )Virtue( فضیلــت  دارای  بایــد  انســان ها 
ــتان در  ــان و روم باس ــگ یون ــند. در فرهن باش
ــند،  ــد باش ــد فضیلت من ــان ها بای ــه انس اینک
ــوع  ــر ن ــر س ــث ب ــه بح ــت؛ بلک ــی نیس بحث
ــر  ــی برت ــه فضیلت ــه چ ــوده و اینک ــل ب فضای
ــت  ــز فضیل ــا اینکــه اصــًا چــه چی اســت، ی

ــت نیســت.  ــز فضیل اســت و چــه چی
فضیلــت  نــوع  چهــار  افاطــون  مثــًا 
فضایــل  ایــن  از  یکــی  کــه  برشــمرده  را 
“خردمنــدی” اســت. انســان بــا فضیلــت، 
و  باشــد  خردمندتــر  کــه  اســت  انســانی 
از خــرد و عقــل و هــوش خــود، نهایــت 
اســتفاده را ببــرد. فضیلــت دوم، شــجاعت 
ــه  ــای خــاص خــود را دارد ک ــه معن اســت ک
پــس از قــرون وســطی بــه تدریــج از فرهنــگ 
ــاب  ــس از انق ــد و پ ــارج ش ــن خ مغرب زمی
ــث  ــا در مباح ــن معیاره ــر از ای ــه، دیگ فرانس
ــت  ــت. فضیل ــری نیس ــی خب ــوم اجتماع عل
ــند،  ــته باش ــان ها داش ــد انس ــه بای ــری ک دیگ

اعتــدال و میانــه روی اســت. 
ــردی  ــه رو، ف ــان میان ــان، انس ــگ یون در فرهن
ــته  ــش داش ــراط گرای ــه اف ــه ب ــه ن ــت ک اس
باشــد و نــه بــه تفریــط. افاطــون، عدالــت را 
نوعــی ارتبــاط هماهنــگ و شــکل دهنــده بیــن 
ــود  ــه خ ــی ک ــد. مثال ــا می دان ــن فضیلت ه ای
افاطــون می زنــد، روشــنگر ایــن مبحــث 
اســت. او می گویــد یــک ســاختمان را در 
نظــر بگیریــد کــه از فنــون افــراد مختلــف در 
ســاختن آن اســتفاده شــده اســت. بنـّـا دیوارهــا 
را می ســازد، نجــار درهــا و پنجره هــا را و 
ــه هــر کــس مطابــق بــا فنــی کــه  خاص
ــا  ــد. ام ــام می ده ــی انج ــد، کار خاص می دان
ــی  ــا هماهنگ ــن آنه ــر بی ــک نف ــت ی الزم اس
ــکیلی  ــاختمان ش ــا، س ــا آن بن ــد ت ــرار کن برق
شــود. ایــن فــرد درســت مشــابه کاری را انجام 
ــاه و  ــا فیلســوف ش ــه فیلســوف ی ــد ک می ده
یــا شــاه فیلســوف انجــام می دهــد تــا جامعــۀ 
آنهــا، جامعــۀ عــادل باشــد. افاطــون عدالــت 

را در برقــراری هماهنگــی می دانــد. 
پــس از افاطــون، یکــی از مباحــث مهــم 
ــألۀ  ــواره مس ــرب، هم ــی غ ــفۀ سیاس در فلس
عدالــت بــوده اســت. و مجــدداً عدالــت، اصل 
ــا از  ــت و ی ــری سیاس ــث نظ ــدف مباح و ه
محورهــای مهــم آن شــده اســت. امــا مســألۀ 

اساســی ایــن اســت کــه بعدهــا جهان بینــی و 
ــرد و  ــر ک ــی تغیی ــان غرب ــی انس معرفت شناس
ــه  ــت آن گون ــر نمی توانس ــدرن دیگ ــان م انس
بــه جهــان پیرامــون خــود نــگاه کنــد و جایگاه 
ــه  ــد. البت ــز دیگــری می دان ــت را در چی فضیل
همچنــان دیدگاه هــا و نظریــات از مکتبــی 
ــه جامعــۀ  ــب دیگــر و از جامعــۀی ب ــه مکت ب

ــوده اســت.  دیگــر متفــاوت ب
ــادی در موضــوع  ــار زی ــی، آث ــع غرب در جوام
عدالــت نگاشــته شــد. یکــی از ایــن کتاب هــا 
ــمار  ــه ش ــتم ب ــرن بیس ــیک ق ــر کاس ــه اث ک
مــی رود، کتــاب “نظریــۀی در بــاب عدالــت” 
نوشــتۀ جــان راولــز می باشــد. او در ایــن کتاب 
ــم دو  ــا می توانی ــه م ــد ک ــان می کن ــن بی چنی
اصــل را بــه عنــوان اصــول عدالــت اجتماعــی 
مطــرح کنیــم: “اول، هــر کــس بایــد از حقــی 
برابــر، متناســب بــا گســترده ترین نظــام کلــی 
ــابه  ــی مش ــا نظام ــه ب ــی ک ــای اساس آزادی ه
از آزادی هــا بــرای همــه ســازگار باشــد، 
ــل  ــل، اص ــن اص ــام ای ــود.” ن ــوردار ش برخ
آزادی اســت. یعنــی در قانــون اساســی جوامع 
غربــی، گروهــی از آزادی هــای بنیادیــن بــرای 
ــت و  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــۀ اف هم
ــند  ــوردار باش ــق برخ ــن ح ــد از ای ــه بای هم
کــه بتواننــد از ایــن آزادی هــا بــه طــور 
ــد:  ــل دوم می گوی ــد. اص ــتفاده کنن ــر اس براب
ــد  ــادی بای ــی و اقتص ــای اجتماع “نابرابری ه

ــه  ــم شــوند ک ــۀی تنظی ــه گون ب
بــرای  را  منفعــت  بیشــترین  “الــف( 
باشــد.  داشــته  افــراد دربــر  کم بهره تریــن 
شــرایط  تحــت  مشــاغل،  و  مناصــب  ب( 
ــای  ــام فرصت ه ــا نظ ــب ب ــب و متناس مناس

برابــر در دســترس همــگان باشــد.” 
در بنــد اول، بحــث بــر ســر تقســیم مســاوی 
ــد  ــت و بن ــراد نیس ــۀ اف ــان هم ــروت در می ث
و  مناصــب  توزیــع  در  کــه  می گویــد  ب 
ــا جنســیتی  ــن ی ــژاد و دی ــاوت ن مشــاغل، تف
دخیــل نباشــد. بــه نظــر می رســد کــه مفهــوم 
عدالــت اجتماعــی از مباحــث چالــش برانگیــز 
ــوده اســت و عــدم  ــخ فلســفۀ سیاســی ب تاری
می دهــد  نشــان  آن،  اجــرای  در  موفقیــت 
ــن بشــری  ــا اســتفاده از قوانی ــر ب ــن ام ــه ای ک
و توســط انســان های عــادی قابــل اجــرا 
ــن  ــه قوانی ــل ب ــا توس ــط ب ــی فق ــت؛ یعن نیس
الهــی و احــکام دینــی کــه از طریــق وحــی بــه 
انســان ها رســیده و بــا رهبــری فــردی عــادل، 
عالــم و دینــدار می تــوان آن را در جامعــه 
ــر  ــد صــرف ب ــا تأکی ــه ب ــرار نمــود؛ وگرن برق
ــن مطــرح شــده توســط  ــی و قوانی ــل آدم عق
در  را  اجتماعــی  عدالــت  نمی تــوان  وی، 

ــرد.  ــرار ک ــه برق جامع

مبــــانی 
معـرفت شنـاختـِی 

نظـریة عـدالت اجتـماعی در غـرب
یعقوب نعمتی وروجنی
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تا آن که به چار سوی من هوش من است

از هر سو صدای گریه در گوش من است

افسوس به ناله هم سبک می نشود

دردی که از این دیار بر دوش من است

صداقــت عاصــی، او را بــه پله هــای بلنــِد شــهرت و 

ــاند. محبوبیت رس

ت، امــا در ایــن عمــر کوتــاه اثــر 
عاصــی کوتــاه زیســ

گرانبــاری را بــه دوســت داراِن شــعر به جــا مانــد.

رد و در ۶ میــزان 
عبدالقهــار عاصــی ۳۸ ســال عمــر کــ

ســال۱۳۷۳  خورشــیدی، در یکــی از کوچه هــای 

بــاغ بــاال بــر اثــر اصابــت راکتــی، جــان باخــت.

عاصــی از دوبیتــی شــروع کــرد، بــه تغــزل و 

ــی و ســپید  ــه شــعر نیمای ــه رو آورد و ســپس ب تران

ــه  ــف، ســرودن را تجرب پرداخــت. او در اوزان مختل

ــد. ــق بدرآم ــی موف ــا خیل ــرد و از قض ک

ــات  ــرایید، کلم ــی را می س ــی عاصــی غزل واره ی وقت

ــد: ــروده اش می رقصیدن در س

نمی خواند به اندام فریبای غزل سازم

             نمی دانم چه بنوازم

            بای استخوان سوز جدایی

 راه وا کرده ست بر جانم

            نه سر از پای می فهمم

             نه راه از چاه می دانم

            به عنوان کدامین درد

             بی تابی خود را 

            در سرودی رنگ پردازم
  

            نمی دانم چه بنوازم.

ــی  ــعر عاص ــری، ش ــف باخت ــتاد واص ــول اس ــه ق ب

تاریــخ اســت، گاهنامــه اســت، محفــل ســور اســت، 

ــرت اســت. عشــق اســت و نف

عاصــی وقتــی بــا صمیمیــت روســتایِی خــود 

بــه دِل خواننــده شــعرش  عاشــقانه می ســراید، 

می زنــد: چنــگ 

درد پایان ناپذیر عشق در جانم تویی

لذت و لطف غزل های پریشانم تویی

من کهستان زادۀ آب وهوای عاشقی

سرزمین کوچک خورشید و بارانم تویی.

عاصــی بــه انــدازۀ عاشــقانه های خــود، در شــعرهای 

یواهن  د
مشهور

آزادی و  به مناسبت بیست وسومین سالگرد شهادت عبدالقهار عاصی، شاعر عشـق 
رحمت اهلل بیـگانه

ــت  ــی از سیاس ــت، وقت ــق اس ــز موف ــی اش نی سیاس
می گویــد:

درد من

 از خموشی منقار مرغکی
 آغاز می شود
کز سوی کوه

 آیت بیدارباش را 

بر آستان دهکده آواز می کشد:

کو، کو، کو!... کو، کو، کو!
لوگر ۱۳۶۳

ــت مداراِن  ــه سیاس ــت ک ــی زادۀ روزگار تلخی س عاص

ناقابــل و هــرزه آن را بــه ایــن ســرزمین ارزانــی کــرده 

بــود. عاصــی فریــادی بــود از گلــوی آزادی. 

بــر زمــان و سیاســت مداران  بی رحمانــه  عاصــی 

تاخــت و زمــاِن خــود را بــه نقــد و بررســی گرفــت.

چنــد شــب قبــل، مهمــان موالنــا عبــداهلل بودیــم. او به 

ــتان نویس  ــاب، داس ــتاد زری ــاله گی اس مناســبت ۷۳ س

شــهیر کشــور، محفلــی در منــزل خــود ترتیــب کــرده 
. د بو

مــورد  در  مجلــس،  ایــن  در  حاضــر  دوســتان 

ــاب  ــتاد زری ــمند اس ــار ارزش ــا و آث ــخصیِت پوی ش

نمودنــد. صحبــت 

در پایــان، اســتاد ســِر صحبــت را بــاز کــرد و راجــع 

ــای مبســوطی  ــگ و کار فرهنگــی صحبت ه ــه فرهن ب
ارایــه کــرد.

مــن بــا کلیــِت صحبــِت ایشــان کــه در مــورد 

ــِت امــروزی پیرامــون کار فرهنگــی  سیاســت های دول

ــت اســتاد در  ــا بخشــی از صحب ــا ب ــم؛ ام ــود، موافق ب

مــورد فضــای کار فرهنگــی در رژیــم خلــق و پرچــم 

ــب اهلل  ــر نجی ــت داکت ــوص در دورۀ حکوم و به خص

ــتم. ــق نیس مواف

ــا  ــابق، ب ــور س ــس جمه ــب اهلل ریی ــر نجی ــاید داکت ش

ــی  ــخصِی خوب ــورد ش ــات برخ ــگ و ادبی ــل فرهن اه

ــاب  ــگاه زری ــفانه ن ــا متأس ــت، ام ــوده اس ــته ب داش

صاحــب بــه چنــد نفــری اســت کــه در کابــل حضــور 

ــه  ــه و صمیمان ــورد رفیقان ــا برخ ــا آن ه ــتند و ب داش

ــه ُکل بخــش فرهنگــی  ــه ب ــه اســت، ن صــورت  گرفت

ــتان. ــوزۀ کاِن افغانس و ح

آن روزگار  مطــرح  شــاعر  عاصــی  عبدالقهــار 

ــی  ــل. عاص ــای کاب ــورد دری ــی دارد در م غزل گونه ی

ــر  ــد، مگ ــرف می زن ــرداب« ح ــعر، از »مـ ــن ش در ای

ــز  ــل، چی ــرداب سیاســت کاب ــر از م ــرداب غی ــن م ای

می توانــد؟:  بــوده  دیگــری 
آمو ترانه یی ست 

سنگردی ست

در غربتی، همیشه به زاری نشستن است
افسانۀ تاثر کوچ است، رفتن است

رود هری رگی ست
نبض گلوی عاشق در خاک خفته را 

                                           تکرار می تپد
و پنجهیر

           زخم کهنۀ چندین ساله یی ست

            بشگفته بر جبین شگوفای مادری

                                               از انتقام و خشم
سالنگ ها، قیامت کبرای دیگر اند

که برف می خورند 
مار و پلنگ و مرد همی زایند

تنها ولی همیشه

دریای کابل است که مرداب می برد! 

ــیدی در اوج  ــور ۱۳۶۵ خورش ــعر در ۱۳ ث ــن ش ای

قــدرِت حــزب دموکراتیــک خلــق در کابل ســروده 

شــده و در همــان زمــان چــاپ شــده اســت.

ــرداب  ــِن م ــا و روش ــتعارۀ زیب ــاب، اس ــتاد رزی اس

ــد؟ ــیر می کن ــه تفس ــل را چگون ــای کاب دری

ایــن مــرداب متأســفانه تــا امــروز همچنــان جریــان 

سیاســت های  از  کنایه یی ســت  ایــن  دارد، 
ــان. ــِی آن زم فرهنگ

جالــب این کــه در ایــن شــعر، عاصــی از همــه جــا 

صفــت می کنــد امــا وقتــی بــه کابــل می رســد، آن 
ــد. ــرداب می خوان را م

و  تمــدن  کاروان  از  افغانســتان  روزگار  آن  در 

فرهنــِگ دنیــا عقــب مانــد. بــرای مســتند ســاختن 

ایــن ادعــا، حکایــت کوچکــی را روایــت می کنــم.

داکتــر نجیــب اهلل رییــس جمهــور ســابق افغانســتان، 

ــه  ــی را زمزم ــعر عاص ــن ش ــی ای ــاری در مجلس ب
می کنــد:

به خانه خانه رستمی 
به خانه خانه آرشی 

برای روز امتحان 
دالوری کمان کشی

ــه  ــه، عاصــی ب ــن حادث ــس از ای ــاه پ حــدود یک م

مــن گفــت کــه داکتــر نجیــب اهلل مــرا بــه ماقــات 
خواســته اســت.

ــه  ــو چ ــن ت ــن م ــید: در رفت ــن پرس ــی از م عاص
نظــر داری.

ــو تمــام حرف هایــت را  ــم: ت ــه عاصــی گفت مــن ب

در شــعرهایت گفتــه ای، چیــزی نمانــده کــه نگفتــه 

ــی  ــب اهلل آدم ــر نجی ــن، داکت ــاور م ــه ب ــی. ب باش

ــد  ــت ب ــۀ مل ــت، او را قاطب ــوب نیس ــام و محب نیک ن
ــن  ــد ای ــتان برض ــام افغانس ــروز در تم ــد، ام می برن
ــردم  ــودت را م ــر خ ــان دارد، اگ ــگ جری ــام جن نظ
ــا داکتــر نجیــب اهلل ببیننــد، بــه  در تلویزیــون همــراه ب

ــود. ــان کان وارد می ش ــو زی ــخصیِت ت ش
قهــار عاصــی در جوابــم گفــت: از دلــم گــپ زدی و 

عاصــی نــزد داکتــر نجیــب نرفــت.
شــعر زیبــای دیگــری از عاصــی می خوانیــم کــه 
حکایــت از همــان دوره هــای نحــس و نکبت بــار 

دارد: 
ایــن شــعر در ۲ میــزان ۱۳۶۲ خورشــیدی در والیــت 

زیبــای لوگــر ســروده شــده اســت:

قریه 
سراسر قریه تابوتی ز تنهایی ست

تمام نقش های پا 
                 گریز و وحشت و تحقیر
لب پرچال ها لبخند بیرنگ خداحافظ!

درختان شهید از تشنه گی 
                            برگی نمی ریزند

                           آهنگی نمی خوانند

ــن  ــد و م ــاغ می دانن ــاال ب ــوی ب ــان ج ــط مرغابی فق
می دانــد خورشــید  و  می دانــم 

که دریا را چه پیش آمد
کــه جــای آب، بهــر ســاقه های تشــنۀ دوشــیزه گان در 

آســتین دشــنه مــی آرد
در مسجد شکسته 

بام مسجد ریخته
تنها صدای خسته “سنگردی” از محراب می آید

زمان زندانی فریادهای “نه!” “چرا!” “هرگز!”
ــن  ــد و م ــاغ می دانن ــاال ب ــوی ب ــان ج ــط مرغابی فق

می دانــد خورشــید  و  می دانــم 
ــده  ــتان زایی ــاس آس ــن ی ــان همی ــردا از گریب ــه ف ک

ــد. ــد ش خواه
و در اخیــر، بــا غــزل زیبایــی از عاصــیـ  کــه در ســال 
۱۳۶۹ خورشــیدی ســروده شــده ـ گپ هــای خــود را 

ــان می بخشــم:  پای

بود آیا کز آن سوهای آب شور برگردی
برای عاشقت از غرب های دور برگردی
بود آیا که به رغم خیاالت شب و روزم

به سوی سرزمین گندم و انگور برگردی
بود آیا که دلگیر از ترنگ و تار ماشینی

به طرف کلبه های غیچک و تنبور برگردی
بود آیا که بهر شاعر رنگین تصور نه 
به پاس خاطر دیوانۀ مشهور برگردی

ACKU
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وفـاق ملـی 
در حال حاضر یک ضرورت است

د شانګهای سازمان »د همکاریو د 

متاس ډلې ناسته« نن »چهارشنبه« 

په مسکو کې جوړېږي

پایان آتش بس 

یک ماهه در راخین

متـــن ســـخنرانی مولـــوی عنایـــت اهلل 
کریمـــی، یکـــی از امام هـــای مســـاجد 

ــل: کابـ

بسم اهلل الرحمن الرحیم
به اجازۀ حاضران گرامی! 

ــْن  ــلم: » َمـ ــه وسـ ــل اهلل علیـ ــی صـ ــال نبـ قـ
ــو  ــا« رواه ابـ ــَس مِنَّـ ــٍۀ َولَیْـ ــی َعَصبِیَّـ ــا إِلَـ َدَعـ
داود، حضـــرت محمـــد ›ص‹ می فرمایـــد: » 
کســـی که قومیـــت، ســـمت، زبـــان و مذهـــب 
ـــت  ـــد از ام ـــرار می ده ـــار ق ـــود معی ـــرای خ را ب
مـــن نیســـت. هم چنـــان، خداونـــد می گویـــد: 
»بـــه تحقیـــق نزدیک تریـــن فـــرد بـــرای مـــن؛ 
ـــت  ـــار اس ـــای افتخ ـــت «. ج ـــن شماس مومن تری
کـــه امـــروز مذهـــب تشـــیع و تســـنن اتحـــاد 
ــته در  ــش برجسـ ــی نقـ ــان دینـ ــد. عالمـ دارنـ
میـــان جامعـــه دارنـــد و می تواننـــد از طریـــق 
به دسترس شـــان  کـــه  محـــراب”  و  “منبـــر 

اســـت بـــرای مـــردم آگاهـــی دهـــی کننـــد.  
ـــداف  ـــردم اه ـــرای م ـــتی ب ـــن بایس ـــان دی عالم
ــد  ــح کننـ ــی را تصریـ وحـــدت و یک  پارچه گـ
و چهـــرۀ کســـانی بـــرای منافـــع شـــخصی  در 
ـــرای  ـــد را ب ـــاد می کنن ـــه ایج ـــردم تفرق ـــان م می
مـــردم آشـــکار ســـازند. اقلیتـــی کـــه در ارگ 
و ســـایر مکان هـــا مـــردم را بـــه گـــروگان 
گرفته انـــد و هیـــچ برنامـــۀ مـــدون بـــرای 
ـــوند.  ـــایی ش ـــد شناس ـــد بای ـــاره ندارن ـــردم بیچ م
ــین های  ــوان “جاینشـ ــه عنـ ــن بـ ــان دیـ عالمـ
ـــی  ـــی ده ـــا آگاه ـــا ب ـــد ت ـــت دارن ـــأ” مکلفی انبی
در جامعـــه مکلفیـــت خـــود را عملـــی کننـــد. 
در حـــال حاضـــر افغانســـتان بـــه  بحـــران  
رفتـــه اســـت، موضوعـــات ســـمتی، قبیله یـــی، 
قومـــی و ...، در حـــال دامن پهـــن کـــردن 
ـــدی  ـــی ج ـــت نگران ـــا در حال ـــردم م ـــت. م اس
قـــرار دارنـــد. امـــا در چنیـــن حالـــت برخـــی   
ـــردم  ـــدواری م ـــبب امی ـــه س ـــتند ک ـــا هس افق  ه
می گـــردد. یکـــی از ایـــن گزینه هـــای برنامـــۀ 
ـــهید  ـــاد ش ـــرف بنی ـــه از ط ـــی اســـت ک ـــاق مل وف

ـــتان  ـــردم افغانس ـــت. م ـــده اس ـــرح ش ـــعود ط مس
در حـــال حاضـــر نیازمنـــد وفـــاق و همدلـــی 
ــی  ــای ناشـ ــر چالش هـ ــا در برابـ ــتند تـ هسـ
از ســـمت گرایی، قوم گرایـــی و ...، ایســـتاده  

شـــوند. 
ـــر  ـــال حاض ـــی در ح ـــاق مل ـــۀ وف ـــرح برنام ط
بـــرای مـــردم افغانســـتان یـــک نیـــاز اســـت و 
مـــا عالمـــان دیـــن از ایـــن برنامـــه حمایـــت 
ـــنی  ـــیعه و س ـــب ش ـــان مذه ـــم. در می ـــی کنی م
ـــدارد،  ـــود ن ـــی وج ـــچ اختاف ـــتان هی در افغانس
ــور   ــیون کشـ ــتان از سیاسـ ــردم افغانسـ ــا مـ امـ
ــار  ــود را کنـ ــات خـ ــا اختافـ ــد تـ می خواهنـ
ـــی  ـــک پارچه گ ـــردم و ی ـــاد م ـــه اتح ـــته ب گذاش
ـــخ  ـــد. تاری ـــر کنن ـــتان فک ـــات افغانس ـــردم و ثب م
افغانســـتان نشـــان می دهـــد کـــه ســـاکنان 
ـــوام  ـــنی و اق ـــیعه، س ـــب ش ـــرزمین مذه ـــن س ای
ـــه  ـــز و برادران ـــالمت آمی ـــی مس ـــف زنده گ مختل

داشـــته اند.
بـــرادران ســـنی و شـــیعه در یـــک مســـجد در 
عقـــب یـــک امـــام نمـــاز می خواننـــد و ایـــن 
ـــان  ـــاف در می ـــه اخت برایشـــان روشـــن اســـت ک
ایـــن دو مذهـــب وجـــود نـــدارد. از آنجایـــی 
ــاق  ــن اخـ ــام دیـ ــدس اسـ ــن مقـ ــه دیـ کـ
ـــتی  ـــان دوس ـــرادر و انس ـــوکاری، ب ـــک و نیک نی
اســـت، عالمـــان حوزه هـــای علمیـــۀ مذهـــب 
شـــیعه و عالمـــان ســـنی بایـــد بیشـــتر بـــرای 
یک پارچه گـــی مـــردم تـــاش بیشـــتر کننـــد.
مـــردم مـــا  شـــیعه و ســـنی بایـــد بـــرای 
ـــور  ـــاع کش ـــدن اوض ـــی  ش ـــری از بحران جلوگی
از برنامـــۀ وفـــاق ملـــی حمایـــت کننـــد. 
عالمـــان دیـــن در ایـــن برحـــۀ از زمـــان کـــه 
چالش هـــای از ابعـــاد محتلـــف مـــردم مـــا را 
ــر  ــه هـ ــبت بـ ــت نسـ ــد بایسـ ــد می کنـ تهدیـ
ـــردم  ـــم م ـــا ه ـــند ت ـــتاز باش ـــر  پیش ـــۀ دیگ زمان
ـــد  ـــیچ کنن ـــی بس ـــاق مل ـــۀ وف ـــور برنام را در مح
و هم چنـــان، نگذارنـــد اوضـــاع کشـــور از 

ــود.  ــی شـ ــن بحرانـ ــر  از ایـ بد تـ
استغفراهلل لکم ولسایر مسلمین

ــو  ــړو هېوادونـ ــازمان د غـ ــانګهای سـ ــې د شـ ــه ده چـ متـ

ـــوړه يش. ـــې ج ـــکو ک ـــه مس ـــنبه« پ ـــار ش ـــن »چه ـــته ن ناس

د افغانســـتان د بهرنیـــو چـــارو وزارت وايـــي چـــې د 

شـــانګهای ســـازمان د همکاریـــو د متـــاس ډلـــې ناســـته 

چـــې ټـــاکل شـــوې پـــه مســـکو کـــې تـــررسه يش، 

افغانســـتان یې د اجنـــډا پـــه رس کـــې ځـــای لـــري.

د دې وزارت ویانـــد شـــکیب مســـتغني د ســـې شـــبنې 

پـــه ورځ ازادي راډیـــو تـــه وویـــل چـــې پـــه دغـــې ناســـته 

کـــې بـــه د افغانســـتان د بهرنیـــو چـــارو وزارت د ســـیايس 

ـــاوی  ـــو پ ـــرۍ، ي ـــه م ـــرزي پ ـــل ک ـــت خلی ـــتیال حکم مرس

ګـــډون کـــوي.

ـــه  ـــو پ ـــه خـــره، د شـــانګهای د همکاری د ښـــاغيل مســـتغني پ

ـــزم  ـــه ترورې ـــوب، ل ـــپړ غړیت ـــتان بش ـــې د افغانس ـــازمان ک س

ـــه  ـــه برخ ـــاد پ ـــت او د اقتص ـــتان د امنی ـــارزه، د افغانس رسه مب

ـــکاري، د دې  ـــو هم ـــړو هېوادون ـــازمان د غ ـــه س کـــې د دغ

ـــات دي. ـــم موضوع ـــث مه ـــتې د بح ناس

ښاغلی مستغني وایي:

»ټـــاکل شـــوې چـــې د شـــانګهای ســـازمان د همکاریـــو د 

متـــاس ډلـــې ناســـته، ســـبا د اکټوبـــر پـــه ۱۱مـــه تـــررسه 

ـــتازیتوب د  ـــه اس ـــتان پ ـــې د افغانس ـــته ک ـــې ناس ـــه دغ يش، پ

ـــل  ـــت خلی ـــتیال حکم ـــیايس مرس ـــارو وزارت د س ـــو چ بهرنی

ـــې  ـــوي او د دغ ـــډون ک ـــاوی ګ ـــو پ ـــرۍ ي ـــه م ـــرزي پ ک

ـــتان ده.« ـــوع، افغانس ـــه موض ـــث مهم ـــتې د بح ناس

ـــې  ـــادي کال ک ـــه ۲۰۰۱ می ـــټ پ ـــازمان بنس ـــانګهای س د ش

د چیـــن، روســـیې، قزاقســـتان، قرغزســـتان، تاجکســـتان او 

ازبکســـتان له خـــوا کېښـــودل شـــو.

د ســـیمه ییزې همـــکارۍ پراختیـــا پـــه ځانګـــړي ډول، 

ــانګهای  ــایل د شـ ــوداګریز مسـ ــادي او سـ ــي، اقتصـ امنیتـ

ــور جـــوړوي. ــازمان د غونـــډې د خـــرو اصـــيل محـ سـ

ـــازمان  ـــه س ـــه دغ ـــې ل ـــادي کال ک ـــه ۲۰۱۲ می ـــتان پ افغانس

رسه د څارونکـــي هېـــواد پـــه توګـــه یوځـــای شـــو او 

دغه شـــان ایـــران او منګولیـــا هـــم د شـــانګهای ســـازمان 

ــه دي. ــي هېوادونـ څارونکـ

تـــر دې وړانـــدې د چیـــن پـــه ګـــډون د دې ســـازمان يـــو 

شـــمېر هېوادونـــو پـــه دغـــه ســـازمان کـــې د افغانســـتان د 

بشـــپړ غړیتـــوب پـــه اړه مثبتـــه رأیـــه ورکـــړې وه.

ــازمان  ــو سـ ــادي همکاریـ ــال د اقتصـ ــتان اوس مهـ افغانسـ

ـــارک«  ـــو »س ـــیمه ییزو همکاری ـــیا د س ـــويب اس ـــو« د جن »ایک

ـــري. ـــوب ل ـــپړ غړیت ـــازمان بش ـــوداګرۍ س او د س

افغانســـتان پـــه تېـــرو ۱۶ کلونـــو کـــې د ســـیمې او نـــړۍ 

ـــې  ـــاظ ښ ـــادي لح ـــیايس او اقتص ـــه س ـــو رسه پ ـــه هېوادون ل

ـــان  ـــان کارپوه ـــمېر افغ ـــو ش ـــو ي ـــړي، خ ـــوړې ک ـــې ج اړیک

ـــه ده  ـــه ن ـــه ګټ ـــو ښ ـــو اړیک ـــه دغ ـــتان ل ـــې افغانس ـــي چ واي

اخیســـتې.

ــمېر  ــو شـ ــې يـ ــي جرګـ ــې د ولـ ــت کـ ــه وخـ ــه ورتـ پـ

ـــپړ  ـــتان بش ـــې د افغانس ـــازمان ک ـــه س ـــه دغ ـــي، پ ـــړي واي غ

ـــور  ـــو ګټ ـــاره ی ـــادي ودې لپ ـــتان د اقتص ـــوب د افغانس غړیت

دی. ګام 

ـــه دې اړه ازادي  ـــدوي پ ـــر مه ـــړي جعف ـــوه غ ـــې ي د دې جرګ

ـــل: ـــې ووی ـــه داس ـــو ت راډی

ـــتان  ـــې د افغانس ـــازمان ک ـــه س ـــو پ ـــانګهای د همکاری »د ش

دایمـــي غړیتـــوب د اقتصـــادي ودې تـــر څنـــګ، د هېـــواد 

ـــه  ـــم ښ ـــت ه ـــر ټینګښ ـــولې پ ـــت او د س ـــي وضعی ـــه امنیت پ

ـــري.« ـــز ل اغې

ښـــاغلی مهـــدوی لـــه افغـــان حکومتـــه غـــواړي چـــې د 

ـــه  ـــو څخ ـــه کول ـــوب د ترالس ـــي غړیت ـــازمان د دایم ـــه س دغ

ـــتو د  ـــو د مرس ـــړو هېوادون ـــازمان د غ ـــته دې، د دې س وروس

ـــړي. ـــې وک ـــرې هڅ ـــاره ډې ـــو لپ ـــه کول ترالس

د ده پـــه خـــره، د شـــانګهای د همکاریـــو ســـازمان غـــړي 

ـــو  ـــا بېل ـــه بې ـــتان رسه پ ـــې افغانس ـــوالی يش چ ـــه ک هېوادون

ـــه  ـــي برخ ـــادي او امنیت ـــه اقتص ـــه، پ ـــړې توګ ـــه ځانګ ـــو پ برخ

ـــړي. ـــتې وک ـــرې مرس ـــې ډې ک

هـــم زمـــان بـــا پایـــان یافتـــن آتش بـــس یـــک ماهـــه 
ـــات  ـــا، مقام ـــیان روهینج ـــوی شورش ـــده از س ـــام ش اع
ـــی  ـــه نشـــانه ای مبن ـــچ گون ـــه هی ـــد ک ـــام کردن ـــار اع میانم

ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــیان روهینج ـــات شورش ـــر حم ب
ـــات ۲۵  ـــد از حم ـــرز، بع ـــزاری رویت ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــپتامبر  ـــش آراکان« از ۱۰ س ـــی بخ ـــش رهای ـــت »ارت اگس
ـــداد  ـــر ام ـــی راحتت ـــرای دسترس ـــاه ب ـــک م ـــدت ی ـــه م ب
ـــرده و  ـــام ک ـــس اع ـــن آتش ب ـــت راخی ـــه ایال ـــانان ب رس

ـــد.   ـــرا کردن آن را اج
ـــبه نظامی  ـــروه ش ـــک گ ـــش آراکان« ی ـــی بخ ـــش رهای »ارت
ــده ایـــن  ــه شـ ــود. گفتـ روهینجایـــی محســـوب می شـ
ــا  ــادی بـ ــاری میـ ــال جـ ــبه نظامیان در ۲۵ اوت سـ شـ
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــتاییان روهینجای ـــن از روس ـــا ت ـــک صده کم
چـــوب و قمـــه مســـلح بودنـــد بـــه ۳۰ پســـت امنیتـــی 
و یـــک اردوگاه نظامـــی حملـــه کـــرده و ده هـــا تـــن را 

ـــتند. کش
بـــا وجـــود اعـــام آتش بـــس از ســـوی ایـــن ارتـــش، 
دولـــت میانمـــار در ایالـــت راخیـــن بـــا اقدامـــات 
ـــه  ـــن ب ـــزار ت ـــرار ۵۲۰ ه ـــث ف ـــود باع ـــرکوبگرایانه خ س

بنـــگادش شـــده اســـت.
ــدید  ــرکوب های شـ ــود سـ ــا وجـ ــار بـ ــت میانمـ دولـ
ـــی را رد  ـــازی قومیت ـــه پاکس ـــا هرگون ـــلمانان روهینج مس

می کنـــد!
ایـــن دولـــت آتش بـــس اعـــام شـــده را رد و اعـــام 

ــد. ــره نمی کنـ ــت ها« مذاکـ ــا »تروریسـ ــه بـ ــرده کـ کـ
از اواخـــر مـــاه اگســـت تاکنـــون در خشـــونت های 
رخ داده علیـــه مســـلمانان روهینجـــا بیـــش از ۵۰۰ تـــن 

کشـــته شـــدند.
در ایـــن میـــان یـــک ســـخنگوی دولـــت میانمـــار بـــا 
ــا  ــرد: مـ ــام کـ ــی اعـ ــر امنیتـ ــش تدابیـ ــام افزایـ اعـ
اطاعاتـــی داریـــم کـــه ارتـــش رهایـــی بخـــش آراکان 
می توانســـت حماتـــی انجـــام دهـــد امـــا هیـــچ 

ــدارد. ــود نـ ــه وجـ ــر حملـ ــی بـ ــی مبنـ گزارشـ
هـــم چنیـــن شـــبه نظامیان روهینجایـــی روز شـــنبه 
ـــکار  ـــه ابت ـــه هرگون ـــا ب ـــد ت ـــه آماده ان ـــد ک ـــام کردن اع
ـــد.  ـــخ دهن ـــار پاس ـــت میانم ـــوی دول ـــح از س ـــل صل عم
آتش بـــس یـــک ماهـــه ای کـــه ایـــن شـــبه نظامیان 
ــد. ــان می رسـ ــه پایـ ــروز بـ ــد امـ ــرده بودنـ ــام کـ اعـ

ـــات  ـــار عملی ـــش میانم ـــدام ارت ـــن اق ـــه ای ـــش ب در واکن
گســـترده نظامـــی را در سراســـر اســـتان راخیـــن کـــه 
ـــرد و در  ـــاز ک ـــت آغ ـــا اس ـــکونت روهینجایی ه ـــل س مح
ـــی  ـــلمان روهینجای ـــون مس ـــم میلی ـــش از نی ـــه آن بی نتیج

ـــد. ـــگادش گریختن ـــه بن ب
ارتـــش رهایـــی بخـــش آراکان دولـــت میانمـــار را بـــه 
ـــزاری  ـــوان اب ـــه عن ـــش زدن روســـتاها و تجـــاوز ب ـــل،  آت قت
ـــلمانان  ـــن از مس ـــتاهای راخی ـــردن روس ـــی ک ـــرای خال ب

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــی مته روهینجای
ایـــن گـــروه شـــبه نظامی دولـــت میانمـــار را بـــه 
ــای  ــال کمک هـ ــای انتقـ ــردن راه هـ ــدود کـ ــل مسـ دلیـ
ــه  ــرده و گفتـ ــوم کـ ــن محکـ ــه راخیـ ــتانه بـ بشردوسـ
ــا  ــن کمک هـ ــال ایـ ــرای ارسـ ــل دارد بـ ــت: تمایـ اسـ
بـــا ســـازمان های بین المللـــی دربـــاره آتش بـــس در 

منطقـــه گفت وگـــو کنـــد.

اشــاره: بنیــاد شــهید مســعود قهرمــان ملــی كشــور بــه تاریــخ 11 ســنبله از روز عاشــورا 
طــی مراســمی گرامــی داشــت بــه عمــل آورد. در ایــن مراســم ده هــا تــن از عالمــان دینــی 
و شــهروندان اشــتراک كــرده  بودنــد. برخــی از عالمــان دیــن در ایــن مراســم ســخنرانی 

كرده انــد كــه متــن ســخنرانی های آنــان را بــه ترتیــب بــه نشــر می ســپاریم.
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ورزش
محمد مرادی

در انتظار مرگ...
ــا  ــت، ام ــر اس ــک نف ــرگ ی ــار م ــا، انتظ ــن انتظاره بدتری
ــد  ــه بای ــد، بی صبران ــان می آی ــه می ــت ب ــای عدال ــی پ وقت
ــح  ــروز( صب ــروز (دی ــران ام ــود. رســانه های ای ــت ب ــق عدال منتظــر تحق
بــه نقــل از رییــس دادگســتری تهــران گــزارش دادنــد کــه پرونــدۀ قاتــل 
ــت شــده اســت و  ــن وق ــرای اجــرای حکــم، تعیی »ســتایش قریشــی« ب
زمــان اجــرا، اواخــر میزان/مهرمــاه خواهــد بــود. ایــن ســخن بدیــن معنــا 
ــد  ــدام خواه ــۀ دیگــر اع ــر از دو هفت ــا کمت ــل ســتایش ت ــه قات اســت ک
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــن  س ــه ۲۳ حمل/فروردی ــت ک ــی اس ــد. گفتن ش
گزارشــی مبنــی بــر وقــوع قتــل یــک دختربچــۀ ۶ ســالۀ افغانســتانی در 
روســتای »خیرآبــاد« از توابــع »ورامیــن« تهــران تحویــل مراجــع قضایــی 
شــد. گــزارش حاکــی از آن بــود کــه پســر ۱۷ ســاله همســایه، ســتایش را 

ــود. ــه قتــل رســانده ب ــوده و پــس از تجــاوز ب رب
ــژه و  ــیده گی وی ــر رس ــن ب ــتانی ورامی ــزارش، دادس ــن گ ــام ای ــا اع ب
ــده  ــن پرون ــه ای ــیده گی ب ــرد و رس ــد ک ــده تأکی ــت پرون ــارج از نوب خ
بــه طــور ویــژه و خــارج از نوبــت در دســتور کار دســتگاه قضایــی قــرار 
گرفــت، تــا این کــه پــس از صــدور قرارمجرمیــت و کیفرخواســت، شــعبۀ 
هفتــم دادگاه کیفــری یــک تهــران، قاتــل ســتایش را بابــت ارتــکاب قتــل 
و تجــاوز بــه اعــدام و بابــت جنایــت بــر میــت بــه دیــه محکــوم کــرد و 
ایــن حکــم در شــعبۀ ۳۲ دیــوان عالــی ایــران تأییــد شــد. بــا توجــه بــه 
ــاه  ــن م ــا آخــر همی اظهــارات رییــس دادگســتری تهــران، ایــن حکــم ت

اجــرا خواهــد شــد.

میالد نعیمی

۷ اکتبــر مصــادف اســت بــا آغــاز عملیــات نظامــی امریــکا 
بــه افغانســتان در ســال ۲۰۰۱ بــه منظــور دســتگیری اســامه 
ــان  ــت طالب ــاختن حکوم ــاقط س ــه س ــر چ ــن الدن. اگ ب
ــه  ــر ب ــور ناگزی ــن کش ــا ای ــود، ام ــده نب ــاالت متح ــی ای ــت اصل اولوی
ــر،  ــگ نفس گی ــال جن ــس از ۱۶ س ــاال پ ــد. ح ــان ش ــا طالب ــی ب رویاروی
ــه  ــی ک ــی دین ــا بنیادگرای ــده شــده؛ ام ــف القاع ــه تضعی ــق ب ــکا موف امری
اندیشــه یی تروریست ســاز در منطقــه محســوب می گــردد،  اصــوالً 
هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقــی اســت. سیاســت های نادرســت ایــاالت 
متحــده، برعــاوۀ این کــه نتوانســت پدیــدۀ تروریســم را نابــود کنــد، حتــا 
ســبِب تقویــت و مقبولیــت جمعــی آن نیــز شــد. امــروز پــس از ۱۶ ســال 
جنــگ مــداوم، در اول راه قــرار داریــم؛ از ایــن جهــت می گویــم اول راه، 
چــون پــس از ایــن همــه مــدت، هنــوز هــم در گیــرودارِ انتخاب سیاســت 
ــا تروریســم هســتیم. درســت  ــارزه ب ــه منظــور مب و راهبــردی درســت ب
اســت کــه در ایــن بــازی دســت بــاال را داریــم و شکســت نخورده ایــم، 
امــا واقعــًا خســته شــده ایم. مــا بــه لحــاظ تســلیحاتی و عملیاتــی پیــروز 
ــر در  ــم. دیگ ــی شکســت خورده ای ــه لحــاظ روان ــا ب ــدان هســتیم، ام می
ــاوری وجــود نــدارد کــه روزی وضعیــت، شــکلی  میــان مــردم چنیــن ب
مطلــوب بــه خــود خواهــد گرفــت و ایــن شکســت بــه زعــم مــن، بســیار 

ــگ اســت. ــی جن ــدان واقع ــر از شکســت در می ویران گرت

غالم سخی غیرت

ــه  ــه ب ــه توج ــدم ک ــی خوان ــب کوتاه ــش مطل ــدی پی چن
آن، بــر بینــش و بصــارت می افزایــد. یــک دانشــجوی 
ــیدن  ــه نوش ــود را ب ــور خ ــویس پروفیس ــتانی در س افغانس
ــم  ــا ه ــا ب ــه آدم ه ــرای این ک ــت ب ــن بهانه یی س ــرد. ای ــوت ک ــوه دع قه
ــد  ــت می گوین ــش صحب ــه را عی ــن نکت ــد. همی ــت کنن بنشــیدند و صحب
ــد و  ــر را بفهمن ــه دو آدم، هم دیگ ــن ک ــت. همی ــن عیش هاس ــه بهتری ک
درک کننــد، معجزه یــی اتفــاق می افتــد کــه نامــش را دوســتی و رفاقــت 
ــتاد،  ــاب اس ــد: »جن ــتاد می پرس ــتانی از اس ــد. دانشــجوی افغانس می گوین
ســویس کشــوری اســت محــاط بــه خشــکه، کوهســتانی و کثیراالقــوام. 
ــت.  ــان اس ــورهای جه ــن کش ــرفته ترین و بهتری ــروز از پیش ــویس، ام س
افغانســتان نیــز ســرزمینی کوهســتانی و محــاط بــه خشــکه و کثیراالقــوام 
ــن اســت«؟ اســتاد  ــا؛ چــرا چنی ــن کشــور دنی ــن عقبمانده تری اســت. الک
جرعه یــی قهــوه نوشــید و خیلــی ســاده و صمیمــی گفــت: کــدام جایــی 
ــویس  ــه س ــاری ب ــت و اعتب ــن دول ــه چنی ــت ک ــده اس ــی نش قرعه کش
جایــزه داده شــده باشــد. ایــن مــردم ســویس هســتند کــه در اثــر کوشــش 
ــه  ــی ب ــن دولت ــی، چنی ــاق و سختکوش ــگ و اخ ــش و فرهن در راه دان
ــاب  ــالی ۳۵ کت ــط س ــویس اوس ــهروند س ــر ش ــد. ه ــاخته ان ــود س خ
می خوانــد. اگــر کــدام افغانســتانی از تــو پرســید، افغانســتان چــه وقــت 
ــی کــه دســتِ کم هــر  ــه او بگــو: زمان در راه پیشــرفت گام می گــذارد؟ ب
شــهروند افغانســتانی ســال یــک کتــاب بخوانــد، آن وقــت افغانســتان هــم 

ــد.  ــر می کن تغیی
وطــن مــا در مجمــوع کتاب خانــۀ بی نظیــری اســت کــه انــگار تــا حــال 
کشــف نشــده اســت. بلــخ و غزنــی و هــرات و کابــل و قندهــار و بامیــان 
ــاری  ــود آث ــینۀ خ ــه در س ــر... هم ــان و کن ــراه و بدخش ــاب و ف و فاری
ــریت  ــرای بش ــه ب ــا، ک ــود م ــرای خ ــا ب ــمند، نه تنه ــا و ارزش گران به
ــاپ  ــر چ ــورهای دیگ ــار در کش ــن آث ــی از ای ــد. برخ ــاده ان ــراث نه می
و نشــر شــده انــد، ولــی نــه در خــود ســرزمین معاصــر مــا. حــال اگــر 
ــه همــکاری  ــوان کتاب خانه هــای مکتــوب افغانســتان ب ــر عن جنبشــی زی
دانشــگاه های کشــور و یونســکو و دیگــر مراجــع و منابــع معتبــر، ســامان 
ــرون  ــرده گی بی ــا را از افس ــه م ــم ک ــت می یابی ــی دس ــه گنج های ــد، ب یاب
ــد و  ــازه می یاب ــان ت ــل ها، ج ــام نس ــی در تم ــی تاریخ ــی آورد و همت م
ــر ســوی پیشــرفت و تمــدن گام می نهــد.  ــه ســرعتی بی نظی افغانســتان ب
ــه روشــنی  ــر و ب ــده را بهت ــر می نگــرد، آین آن کــس کــه تاریــخ را ژرف ت

در می یابــد.

سرمربی موقت تیم کرکت 
کشور مشخص شد

تیم ملی فوتسال افغانستان 
راهی ایران شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــترالیا  ــت آس ــی کرک ــم مل ــین تی ــن پیش ــز، بازیک ــن جون دی
بــه عنــوان ســرمربی موقــت تیــم کرکــت افغانســتان انتخــاب 

ــد. گردی
ــی ســرمربی جدیــدش را تعییــن  ادارۀ کرکــت کشــور در حال
ــگ  ــا هانگ کان ــم کرکــت کشــور ب ــرار اســت تی ــه ق کــرده ک
ــود  ــورد نب ــی در م ــن نگرانی های ــش از ای ــد و پی ــازی کن ب

ســرمربی وجــود داشــت.
ــرمربی  ــوان س ــه عن ــز ب ــن جون ــد دی ــت می گوی ادارۀ کرک
کوتاه مــدت تیــم کرکــت در بــازی بــا تیــم هانگ کانــگ 

ــت. ــده اس ــرر ش مق
ایــن اداره می گویــد کــه دیــن جونــز بازیکــن پیشــین آســترالیا 
ــام آباد  ــد اس ــم یونایت ــه در تی ــت ک ــوب اس ــر خ ــک مبص ی

پیــش از ایــن مســوولیت اجــرا کــرده اســت.
در همیــن حــال، مربــی موقــت تیــم کرکــت کشــور در بخــش 
آمــوزش تیــم ملــی کشــورش در آســترالیا نیــز پیــش از ایــن 
ــردو  ــه ه ــد ک ــت می گوی ــا ادارۀ کرک ــت. ام ــرده اس کار ک
ــرارداد درازمــدت  ــگ، ق ــگ کان ــه هان ــس از ســفر ب طــرف پ
حضــور جونــز در تیــم کرکــت افغانســتان را بررســی خواهنــد 

کــرد.
چنــد روز پیــش نــوروز منــگل، رییــس کمیتــۀ گزینــش ادارۀ 
کرکــت در مــورد نگرانی هــا در زمینــۀ نبــود ســرمربی گفــت 
کــه ادارۀ کرکــت بــه زودی یــک شــخص باتجربــه را معرفــی 

خواهــد کــرد.

ـــی  ـــرای شـــرکت در مســـابقات مقدمات ـــی فوتســـال کشـــور ب ـــم مل تی
ـــران شـــد. ـــز ای ـــی فوتســـال آســـیا ۲۰۱۸ راهـــی شـــهر تبری قهرمان

ـــورهای  ـــال کش ـــی فوتس ـــای مل ـــرکت تیم ه ـــا ش ـــا ب ـــن رقابت ه ای
قرقیزســـتان،  تاجیکســـتان،  ازبکســـتان،  ایـــران،  افغانســـتان، 
ـــه  ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــزان ب ـــخ ۲۳ می ـــال از تاری ـــتان و نپ ترکمنس

ــود. ــزار می شـ ــز برگـ ــریفی« تبریـ ــالن »پورشـ در سـ
تیـــم ملـــی فوتســـال افغانســـتان در گـــروه دوم ایـــن رقابت هـــا 
ــا تیم هـــای ایـــران و تاجیکســـتان هـــم گـــروه  اســـت و  در  بـ
ـــدی  ـــور در دور بع ـــواز حض ـــد ج ـــروزی می توان ـــک پی ـــورت ی ص

ــا را کســـب کننـــد. رقابت هـ
ــزان  ــای ۲۳ و ۲۴ میـ ــتان  روزهـ ــال افغانسـ ــی فوتسـ ــم ملـ تیـ
ـــی رود  ـــان م ـــاف حریف ـــه مص ـــل ب ـــت کاب ـــه وق ـــب ب ـــاعت ۶ ش س
و تیم هـــای اول و دوم گـــروه بـــه مســـابقات قهرمانـــی فوتســـال 
ـــور  ـــروری در کش ـــی ۱۸فب ـــخ ۶ ال ـــه از تاری ـــال ۲۰۱۸ ک ـــیا س آس

تایـــوان برگـــزار خواهـــد شـــد، راه می یابنـــد.

» در پیوند به کشتار الس وگاس«
كمال الدین حامد

ــتر  ــدی، بیش ــدازی عم ــک تیران ــاله در ی ــادوِک ۶۴ س ــتیون پ اس
ــر  ــار دیگ ــک ب ــرد. ی ــی ک ــته و زخم ــر را کش ــد نف از چهارص
معلــوم شــد کــه عملیــۀ تروریســتی نوعــی روش رســیدِن غلــط 
ــد. در  ــاص باش ــر خ ــی تفک ــه نوع ــا این ک ــت ت ــدف اس ــه ه ب
روش تروریســتی، تفکــر یــا ایــدۀ شــخص یــا ســازمان اســت کــه 

ــود. ــب آن می ش ــه از جان ــه کار گرفت ــی روش ب قربان
ــان  ــا ادی ــه ها ی ــه اندیش ــم را ب ــد تروریس ــوظ، نبای ــن ملح ــه ای ب
خاصــی نســبت داد؛ هــر اندیشــه و دینــی ممکــن اســت بــه عنوان 
زمینــه در یــک عمــل تروریســتی اســتفاده شــود کــه روش غلــط 
ــد. اصطــاح  ــم باش ــدف حاک ــا اجــرای آن، براصــل ه ــال ی اعم
ــایر  ــانه ها و س ــورد رس ــه خ ــد ب ــه عم ــامی« ب ــم اس »تروریس
ــن  ــک دی ــه ی ــا این ک ــود ت ــی داده می ش ــات جمع ــزار اطاع اب
ــرای مــردم معرفــی گــردد؛  برعکــس پیام هــای اصلــی خویــش ب
ورنــه دینــی کــه یک ونیــم ملیــارد پیــرو ناتروریســت دارد، حامــی 

ــد باشــد.  ــا ســازمان تروریســتی نمی توان ــر ی ــد نف چن
اســتیون پــادوک یــک مســیحی بــود، ولــی هیچ گاهــی در غــرب 
او را نماینــدۀ مســیحیت تلقــی نمی کننــد، بلکــه در صــدد یافتــن 
پاســخ های دیگــری بــرای رفتــار او اســتند، امــا در جهــان اســام 
ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــوده، ب ــلمان ب ــه مس ــتی ک ــر تروریس ــرا ه چ

ــردد؟ ــی می گ ــی فکــر اســامی معرف نوع
ــن  ــا دی ــخص ب ــک ش ــتی ی ــاص تروریس ــت خ ــل ذهنی در تعام
ــول  ــخص براص ــت ش ــد ذهنی ــوژی او، می توان ــر آیدیول ــا ه ی
ــورت  ــه ص ــول ب ــن اص ــد و ای ــه کن ــی او غلب ــای دین و ارزش ه
ــت تروریســتی  ــزاری وســیله یی در جهــت اجرایی ســازی ذهنی اب
او گــردد کــه در این جــا نبایــد اصــل قربانــی را عامــل یــک عمــل 
تروریســتی دانســت. در عملیــۀ تروریســتی داعــش و امثال شــان، 
ــن اصــول در  ــی همــان اصــول اســامی اســت و ای ــی اصل قربان
یــک تعامــل شــخصی، قربانــی ذهنیــت دیگــری شــده اســت و بــه 
ــرده شــده اســت و منطقــی نیســت کــه  ــه کار ب ــوان وســیله ب عن

ــم . ــۀ یــک شــخص بدانی ــا عامــل اصلــی عملی وســایل را م
فــرق تروریســتانی کــه در غــرب انــد و در جهــان اســام، در ایــن 
ــی  ــن یک ــد و ای ــیحیت نمی ده ــعار مس ــی ش ــه آن یک ــت ک نیس
ــن تفــاوت برخواســته از  ــه ای ــر انجــام می دهــد؛ چراک ــا اهلل اکب ب
حضــور فعــال دیــن در جامعــۀ اســامی و غیرفعــال بــودن دیــن 
در جامعــۀ غربــی اســت، بلکــه تفــاوت در ایــن اســت کــه بــرای 
ــر سفیدپوســت گرایی  ــی شــعارهای نظی ــک تروریســِت امریکای ی
ــی برمســیحیت؛  ــا شــعارهای مبتن و امثال شــان دم دســت اســت ت
ــا  ــت ت ــت اس ــامی دم دس ــعارهای اس ــام، ش ــان اس و در جه
شــعارهای دیگــر، ولــی ایــن دم دســت بــودن، فقــط وســیله شــدن 

ــا را . ــودن آن ه ــت ب ــه عل ــن شــعارها را می رســاند، ن ای
نــگاه مــا بــه عنــوان یــک مســلمان، محکــوم بــودن تمــام اعمــال 
تروریســتی اســت و برعلیــه هرکســی کــه باشــد؛ بایــد بــه جهانیان 
ــک  ــم. از ی ــم بوده ای ــۀ تروریس ــی دوطرف ــا قربان ــه م ــت ک گف
ــد و از جانــب دیگــر،  طــرف تروریســتان مــا را نشــانه گرفتــه ان
ــا  ــن م ــلمانان و دی ــا مس ــه م ــا ب ــب غربی ه ــتان از جان تروریس
پیونــد زده می شــوند؛ یعنــی این کــه مــا مجــرم دو طرفــه معرفــی 
شــده ایم .تصــور مــا بــه عنــوان مســلمان، حاکمیــت یــک فضــای 
جنگــی مطلــق بــا همــه بشــریت نیســت و نبایــد باشــد. مــا اگــر 
ــای  ــه دولت ه ــردد ب ــوط می گ ــتیم، مرب ــای هس ــار توطیه ه گرفت

ــت . ــدا اس ــان ج ــه حساب ش ــر ک توطیه گ
ــا را  ــه م ــت ک ــی اس ــه« توهم ــه هم ــه علی ــگ هم ــۀ »جن فرضی
بــه صــورت ناخواســته در برابــر همــه قــرار می دهــد و در 
ــورت، از  ــه در آن ص ــم ک ــی می کنی ــی زنده گ ــم جنگ ــک توه ی
کاســتی ها و ناکامی هــای خــود گروه هــای کــه ایــن توهــم 
ــای  ــب نظام ه ــم. اغل ــل می گردی ــد، غاف ــود می آورن ــه وج را ب
ــه صــورت دینــی در توهــم  ــکارۀ اســتبدادی، ملــت خــود را ب بی
ــه  ــد ب ــه بتوان ــا این ک ــی دارد ت ــه م ــا نگ ــام دنی ــه تم ــگ علی جن
ــتبدادی  ــای اس ــب نظام ه ــد اغل ــد؛ مانن ــه دهن ــود ادام ــات خ حی
دنیــا .توهــم »جنــگ همــه علیــه مــا« تحــت عنــوان جنــگ فکری، 
ــام  ــه تم ــد ک ــا می کنن ــه الق ــا این گون ــرای م ــه ب روشــی اســت ک
ــی کــه  ــد، درحال ــم اســامی ان غیرمســلمانان در هــراس از مفاهی
ــری را  ــض، خط ــم مح ــه مفاهی ــرای این ک ــت. ب ــه نیس این گون
ــوان  ــه عن ــا ب ــا از م ــراس آن ه ــه ه ــد، بلک متوجــه کســی نمی کن
ــل  ــد و بالفع ــد می باش ــه و قدرت من ــرفته، مرف ــِت« پیش ــک »ام ی
ــا تــاش  ــذا نخســتین وظیفــۀ م ــا در ایــن وضعیــت نیســتیم، ل م
در جهــت پیشــرفت و اقتــدار داخلــی بایــد باشــد، نــه در جهــت 
توهم ســازِی جنــگ فکــری همــه علیــه مــا. مــا کــه فعــًا گــدای 
روزگار بشــریت هســتیم، مگــر دیگــران از گــدا هــراس می کننــد؟ 
ــگ  ــداری جن ــی مطلق پن ــت ذهن ــان را در وضعی ــد جوان ــه! نبای ن
فکــری علیــه همــه قــرار داد، بلکــه بــرای بســیج شــدن در جهــت 

ــوف، پیشــرفت علمــی و فکــری ســوق داد. ــد صف توحی
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وزیــر  عباسی،نخســت  خاقــان  شــاهد 
ــاد دیگــر  پاکســتان تاکیــد کــرد، اســام آب
ــرای تحقــق  ــه ایــاالت متحــده امریــکا ب ب
نیازهــای ارتشــش و ســایر مــوارد وابســته 

نیســت.
 شــاهد خاقــان عباســی، نخســت وزیر 
روزنامــه  بــا  مصاحبــه  در  پاکســتان 
عربســتانی »عــرب نیــوز« گفــت: اگــر 
ــه  ــا گزین ــود م ــک ش ــی خش ــک منبع ی
ــه ســمت  ــه ب ــم جــز این ک دیگــری نداری

ــدام  ــن اق ــم. ای ــر بروی ــع دیگ ــک منب ی
ــا  ــا م ــد ام ــر باش ــت هزینه ب ــن اس ممک
ــارزه  ــم مب ــه تروریس ــگ علی ــد در جن بای
ــا در  ــن مســاله یی اســت کــه م ــم و ای کنی
ــد  ــر آن تاکی ــا ب ــه طرف ه ــا هم ــدار ب دی

. می کنیــم
از ســوی دیگــر، اپوزیســیون پاکســتان 
ــا  ــتان ب ــردم پاکس ــزب م ــه ح ــوم ب موس
ارایــه درخواســتی بــه ســنا خواســتار 
جیمــز  اظهــارات  دربــاره  گفت وگــو 

علیــه  امریــکا  دفــاع  وزیــر  ماتیــس، 
کریــدور اقتصــادی چیــن - پاکســتان شــد.
ــه  ــت: هرگون ــتان گف ــت وزیر پاکس نخس
علیــه  کــه  یــا محدودیتــی  و  تحریــم 
ــود  ــال ش ــور اعم ــن کش ــتم های ای سیس
ــا  ــه کاهــش ســطح تاش ه ــا منجــر ب تنه
در مبــارزه بــا تــرور می شــود و روی 
ــر می گــذارد. ــه اث ــن منطق معــادالت در ای
او افــزود: مــا سیســتم های تســلیحاتی 
امریکایــی مهمــی در ارتش مــان داریــم 
امــا مــا همچنیــن تجهیــزات دیگــری هــم 
داریــم. سیســتم های چینــی و اروپایــی در 
اختیــار ماســت و اخیــرا بــرای اولیــن بــار 
مــا بالگردهــای تهاجمــی روســی را بــه کار 

گرفتیــم.
عباســی گفــت: ایــن کار پیچیده یــی بــرای 
دولــت اســت؛ دولتــی کــه بــا چالش هــای 
داخلــی و بین المللــی از جملــه تروریســم، 
کمبــود انــرژی و ناآرامی هــای اقتصــادی و 

منطقــه ای روبروســت.
او در ادامــه گفــت: اداره یــک کشــور 
ــون  ــش از ۲۰۷ میلی ــت بی ــک جمعی ــا ی ب
ــی از  ــتان یک ــت. پاکس ــوخی نیس ــن ش ت

ــک  ــان و ی ــورها در جه ــن کش بزرگ تری
قــدرت هســته یی اســت و بــا مســائل 
بســیاری از جملــه جنــگ بــا تــرور، 
درگیــری در افغانســتان و یــک منطقــه 

روبه روســت. چالش برانگیــز 
ــوالی  ــه س ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی عباس
ــت:  ــتان گف ــی پاکس ــات آت ــاره انتخاب درب
هــر آنچه اتفــاق بیفتــد انتخابــات در موعد 
مقــرر برگــزار می شــود و پاکســتان دولــت 
جدیــدی خواهــد داشــت و امیدواریــم 
ــگ  ــن حــزب )حــزب مســلم لی ــه همی ک

ــد. ــواز( روی کار بیای ــاخه ن ــتان ش پاکس
ــت،  ــن گف ــتان همچنی ــت وزیر پاکس نخس
مایــک  بــا  »صمیمــی«  گفت وگویــی 
امریــکا  رییس جمهــور  معــاون  پنــس،  
ــرای مشــارکت  ــه آن را ب ــته اســت ک داش
رســمی در آینــده ضــروری دانســت زیــرا 
ــوب  ــپ در جن ــه سیاســت ترام ــی ک زمان
آســیا مطــرح شــد »دغدغه هــای بســیاری 
دربــاره مفهــوم آن و معنــای آن بــرای 
ــط پاکســتان-امریکا وجــود داشــت.« رواب
ایــن مقــام ارشــد پاکســتان افــزود: گمــان 
می کنــم مــا اساســا در ایــن مســیر رو 

ــوع  ــر ن ــم. ه ــت می کنی ــو حرک ــه جل ب
ــته  ــا( داش ــا )امریکایی ه ــه آنه ــی ک نگران
ــا از  ــل آن نگرانی ه ــرای ح ــا ب ــند، م باش
خودمــان تمایــل نشــان داده ایــم. پاکســتان 
شــراکت  یــا  رابطــه  یــک  خواســتار 
ــد  ــت همانن ــت؛ درس ــا امریکاس ــر ب براب
افغانســتان  دربــاره  دیگــر.  کشــورهای 
ــا مکــرراً اعــام  ــه م ــم ک ــد بگوی ــم بای ه
کردیــم کــه بــرای هیــچ فــرد یــا گروهــی 
ــک  ــا ی ــم. م ــاد نکردی ــن ایج ــگاه ام پناه
نابــودی  هــدف مشــترک داریــم و آن 
تــرور و برقــراری صلــح در افغانســتان 
ــک  ــرور ی ــه ت ــگ علی ــا در جن ــت. م اس
مســاله  ایــن  روی  و  هســتیم  شــریک 
تاکیــد داریــم. مــا در نشســت های مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل هــم تاکیــد کردیــم 
ــتار  ــا خواس ــدازه م ــه ان ــس ب ــه هیچ ک ک
برقــراری صلــح در افغانســتان نیســت. 
واقعیــت کنونــی ایــن اســت کــه بســیاری 
از مناطــق مــرزی پاکســتان در کنتــرل 
ــا آنهــا  طالبــان اســت و کســانی کــه مــا ب
می جنگیــم، پناهگاهشــان در افغانســتان 

ــت. اس

نخستوزیرپاکستان:

برای هیچ فرد یا گروهی پناهگاه امن ایجاد نکردیم 

مسـعود 
مـرزهـا ز  ا تر  ا  فــر

کنفرانــس  دومیــن  مقــاالت  مجموعــه 
مسعودشناســی در کســوت کتابــی بــه 
نــامِ »مســعود فراتــر از مرزهــا«، از نشــانی 
ــده اســت.  ــهید مســعود نشــر ش ــاد ش بنی
اهتمــام  بــه  مقــاالت  مجموعــه  ایــن 
ــوری در ســنبلۀ ۱۳۸۲  ــر ســیداکبر زی داکت

ــت. ــده اس ــاپ ش ــیدی چ خورش
از مرزهــا« در  فراتــر  کتــاِب »مســعود 
ســه هزار نســخه و ۱۲۵ بــرگ نشــر شــده 
ــس  ــی آن را وی ــت صفحه آرای ــه زحم ک

ــت. ــیده اس ــرزاد کش مه
بــر  »مدخلــی  در  زیــوری  آقــای 
ــعود  ــت: مس ــته اس ــی« نوش مسعودشناس
شــخصیتی اســت چنــد بُعــدی و پیچیــده 
کــه در ســخت ترین شــرایط نظامــی-
سیاســی، در نامســاعدترین بســتر اجتماعی 
و در دشــوارترین تنگناهــای اقتصــادی، 
مــدت یــک ربــع قــرن مبــارزه کــرد، 
جوی بــار کوچــک ره روان اش را تبدیــل 
ــتی  ــه کش ــرد ک ــانی ک ــای خروش ــه دری ب
مهاجمــان و دشــمنان عــزت ملــی مــا را به 
امــواج ســهم گین خــود در هــم کوبیــد. او 
بدیــن ترتیــب، از کیــان کشــور و نامــوس 
ــر  ــود ب ــرد و خ ــه ک ــاع جانان ــن دف وط
ســریر رهبــری در کشــوری تکیــه زد کــه 
بــه نــدرت شــاهد یــک رهبــر تمــام عیــار 

ــت. ــوده اس ب

بــه بــاور آقــای زیــوری: جهــاد افغانســتان 
بــدون شــک، دارای فرماندهانــی بــزرگ و 
رزم آورانــی توانــا بــوده اســت. مســعود، اما 
در میــان آنــان هم چــون نگینــی درخشــنده 
ــه  ــه اش ب ــره و جذب ــوار ف ــه ان ــت ک اس
ــت. او  ــاطع اس ــور س ــاط کش ــای نق اقص
رزمنده یــی حکیــم و یــا حکیمــی رزمنــده 
ــن  ــرای تأمی ــط ب ــگ را فق ــه جن ــت ک اس

صلــح می خواســت.
آقــای زیــوری از قــول مایــکل بــری آورده 
ــن  ــب میادی ــی در قل ــال اخاق اســت: کم
ــان  ــد در می ــی بلن ــگ، مســعود را مقام جن
ــخ  ــول تاری ــوف در ط ــِر فیلس ــد رهب چن
ــه  ــه وادار ب ــی ک ــت، مردان ــیده اس بخش
ــردم  ــت و از م ــا از مل ــدند ت ــدن ش جنگی
ــس  ــه از نف ــی ک ــد، آنان ــاع کنن ــود دف خ
ــرای  ــد و از ورای آن ب ــزار بودن ــگ بی جن
خویــش جویــای منافــع سیاســی نبودنــد و 
بــا یــک روحیــۀ مشــفقانه، قدرت سیاســی 
متعــادل را آن هــم فقــط بــرای خدمــت بــه 
مــردم، در نظــر داشــتند. آنانــی کــه همواره 
تفکــرات فلســفی در خلــوت خــود را 
بــر تحمیــل متکبرانــۀ نظرات شــان بــر 

ــد. ــح می دادن ــران ترجی دیگ
ــا«  ــر از مرزه ــعود فرات ــد دوم »مس در جل
حامدکــرزی،  از  ســخنانِی  و  نوشــته ها 
ــل،  ــد در کاب ــفیر هن ــی، س ــعود خلیل مس

ــی،  ــااهلل مهاجران ــوف، عط ــال ورینک مارش
شــنتل،  مه لــی،  ویلیــام  ازوی،  ویتنــی 
ابراهیــم عثمــان روف، احمدولــی مســعود، 
قاسم شــاه ســکندروف، افراســیاب ختــک، 
نینــا، حســن مکــی، مایــکل بــری، هــارون 
امیــرزاده و ســیداکبر زیــوری آمــده اســت.
گفتنــی اســت کــه مجموعــۀ »مســعود 
فراتــر از مرزهــا« دارای دو بخــش اســت. 
بخــش اول، دومیــن کنفرانــس بین المللــی 
مسعودشناســی کــه در ســال ۱۳۸۲ در 
کابــل برگــزار شــده بــود، آمــده اســت. در 
ــس  ــخنرانی از کنفران ــه س ــش دوم، س بخ
مسعودشناســِی لنــدن کــه در همــان ســال 
برگــزار شــده بــود، گنجانیده شــده اســت.
مسعودشناســی  بین المللــی  کنفرانــس 
مناســبت  بــه  پســین  ســال های  در 
ــزار  ــی برگ ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش س
از  زیــادی  آن، شــمار  در  کــه  می شــد 
ــنگران  ــگران، هم س ــنده گان، پژوهش نویس
و یــاران او پیرامــون کارنامــه و پیامــد 
مبــارزات مســعود مقالــه می نوشــتند و 
مکمــل  جریــان  می کردنــد.  صحبــت 
ــه  ــد ک ــده ان ــاپ ش ــا چ ــن کنفرانس ه ای
ــد  ــی خواهن ــدی معرف ــماره های بع در ش

ــد. ش
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