
رییس ارتش پاکستان با امیر قطر در دوحه دیدار 
کرده و درباره روند سازش در افغانستان با وی 

به گفت وگو پرداخت.
راحیل شریف رییس ارتش پاکستان با تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر و شیخ عبداهلل بن ناصر 
این کشور در  ثانی، نخست وزیر  آل  بن خلیفه 
و  امنیت  به  مربوط  مسایل  و  کرد  دیدار  دوحه 
همکاری دو جانبه دفاعی میان دو کشور در این 

دیدار به بحث گذاشته شد.
از  پیش  افغانستان  در  سازش  روند  همچنین 
در  که  افغانستان  در  صلح  چهارجانبه  نشست 
کابل برگزار شد، در این دیدار میان رییس ارتش 
بحث  به  قطر  امیر  و  وزیر  نخست  و  پاکستان 

گذاشته شد.
امیر قطر بر این مسأله تاکید کرد که اسالم آباد و 
دوحه باید به صورت دوستانه روابط برقرار کنند.
مندی  رضایت  تبادل  به  همچنین  طرف  دو  هر 
و  کرده  تاکید  کشور  دو  میان  دفاعی  روابط  از 
بر اهمیت بسط و گسترش چنین روابطی تاکید 

کردند.
امیر قطر همچنین به نقش اسالم آباد در برقراری 
ارتش  اقدامات  و  کرده  تاکید  منطقه  در  ثبات 
پاکستان را در مقابله با تروریسم و برقراری صلح 

در منطقه ستود.
رییس ارتش پاکستان نیز در دیداری جداگانه با 

و  قطر  دفاع  وزیر  العطیه،  محمد  بن  خالد  دکتر 
همچنین فرمانده نیروی زمینی ارتش قطر با آنها 

به گفت و گو پرداخت.
درست  قطر  به  پاکستان  ارتش  رییس  سفر 
مذاکرات  دور  چهارمین  که  داده  رخ  زمانی  در 

چهارجانبه صلح افغانستان در کابل برگزار شد.
و  دارد  خود  برای  دفتر  یک  قطر  در  طالبان 
مساله  این  که  دارند  تاکید  گروه  این  مقام های 
باید به رسمیت شناخته شود تا آنها در مذاکرات 

شرکت کنند.
ششم  در  افغانستان  صلح  چهارجانبه  گروه 

فبروری در اسالم آباد نشستی را برگزار کرد.
تاریخ از سرگیری مذاکرات مستقیم میان طالبان 
در جریان دیدار مقام های ارشد  و کابل احتماالً 

افغانستان، امریکا، چین و پاکستان اعالم شود.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1729  چها  ر   شنبه        5 حو ت  /    ا  سفند      y   1394  15 جما د ی  اال و ل  y 1437   24 فبر و ر ی    2016

تحليل نهايِي حقايِق انسان چيست؟ خطاهاي انكارناپذير وي. نيچه  

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مـوترهای بـدون اسنـاد
درد سـر کـابل 

مسووالن شرکت برشنا از افزایش بهای برق پس از ماه جاری 
خبر می دهند. قدرت اهلل دالوری، رییس این شرکت می گوید 
که علت عمدۀ افزایش بهای برق، افزایش نرخ دالر در برابر 

ارز افغانی است.
آقای دالوری دیروز )سه شنبه( در یک نشست خبری در کابل 
گفت که تنها در چهار ماه گذشته برشنا 18 میلیون دالر ضرر 
کرده است و این شرکت زیان های ماه اخیر را سر از سال نو 

خورشیدی با افزایش بهای برق مشترکان، جبران می کند.
آنان بهای مصرف برق را در آغاز  رییس برشنا می افزاید که 
سال جاری که ارز افغانی در برابر دالر 57 افغانی بود، تعیین 
این شرکت  دالر  ارز  افزایش  به خاطر  اکنون  اما  بودند،  کرده 

زیانمند شده است.
منطقۀ  در  کابل  برق  که  روزی   28 در  می گوید،  همچنان  او 
روشنایی  برای  آنان  بود،  شده  قطع  بغالن  دندشهاب الدین 
 2.5 که  می کردند  استفاده  حرارتی  ماشین های  از  پایتخت 

میلیون دالر برای شان تمام شده است.
طالبان بیش از سه هفته پیش یکی از پایه های برق را در منطقۀ 
دند شهاب الدین بغالن منفجر کردند. با منهدم شدن این پایه، 
280 مگاوات برقی که از ترکمنستان به کابل می آمد، قطع شد 
با این حال پس از اعزام  و شهر کابل در تاریکی فرو رفت. 
کارمندان این شرکت به منطقۀ رویداد، شام روز گذشته دوباره 

برق پایتخت وصل شد.
دالر  بهای  افزایش  خاطر  به  برشنا  شرکت  نیز  پیش  ماه  چند 
قیمت برق را افزایش داده بود. مسؤوالن این شرکت می گویند 
و  تأسیسات  برق  انرژی  بهای  می کنند  تالش  بیشتر  که 

شرکت های بزرگ را افزایش دهند.
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با ترکیب جدید به کار آغاز کرد

چهارمین نشست همکاری های 
چهارجانبه در کابل برگزار شد



در روزهـای پسـین به خصـوص در دو روز 
ایـران سـخن  در  سـریالی  نشـر  از  اخیـر، 
گفتـه می شـود کـه دِل مـردم افغانسـتان را 

اسـت.  آزرده  به شـدت 
سیاسـِی  مشـخصاِت  بـا  سـریالی  تولیـد 
آزاردهنـده کـه واضحًا در تقابل با سیاسـت 
مـردم  قبـاِل  در  ایـران  دولـت  رسـمِی 
افغانسـتان قـرار دارد، انتقادهـای زیـادی را 
در میـان مـردم افغانسـتان بـه دنبـال داشـته 

اسـت. 
ایـران، سـریالی را  تلویزیـون  یـِک  شـبکۀ 
زیـر نام »شـیوع« به نشـر سـپرده کـه در آن 
نشـان داده می شـود: یـک فـرد افغانسـتانی 
کـه تـازه وارد خـاک ایـران شـده، مسـبِب 
ایـران  در  بیالوژیکـی  مـرِض  یـک  اشـاعۀ 
می شـود؛ افغانسـتانِی دیگـری گروگان گیـر 
هـم  دیگـری  و  اسـت؛  قطاع الطریـق  و 

قاچاق بـر. 
راسـتش، هنرنمایی هایـی که در این سـریال 
صـورت گرفتـه اسـت، از توانایـی بـاالِی 
هنرمنـدان و فیلم نویسـاِن ایرانـی حکایـت 
می کنـد؛ امـا وقتـی می بینیـم ایـن توانایـی 
در در جهـِت وارونـه جلـوه دادِن ملـت و 
افغانسـتان بـه کار رفتـه  فرهنـِگ باشـکوهِ 
اعتـراض  اسـت، چیـزی جـز کـدورت و 

نمـی آورد.  به بـار 
مـا  مهاجـراِن  کـه  می دانیـم  نیـک  را  ایـن 
و  دارنـد  حضـور  ایـران  در  سال هاسـت 
برخـورد  از  هـم  تلخـی  حکایت هـای 
برخـی از ایرانی هـا بـا خودشـان بـه عنوان 
می کننـد.  روایـت  ناخوانـده«  »مهمان هـای 
مسـلمًا این برخوردها را نمی تـوان برخورد 
رسـمی ایران در قبال مهاجرین افغانسـتانی 

تلقـی کـرد؛ زیـرا در هـر جامعه یـی افرادی 
برخوردهـای  مهاجـران  بـا  کـه  هسـتند 
ناشایسـت انجـام می دهنـد. از جانب دیگر، 
ایـران  در  افغانسـتانی  مهاجـراِن  از  برخـی 
و مشـکالتی  می شـوند  مرتکـب جرایمـی 
قابـل  خلـق می کننـد کـه در جـای خـود 
بحـث اسـت. در عیـن حال، شـاید کسـانی 
مجرمانـۀ  و  سـطحی  برخـورد  یـک  از 
مهاجـِر  یـک  برابـر  در  ایرانـی  فـرد  یـک 
افغانسـتانی سوءاسـتفاده کننـد و میـاِن دو 
ملتـی کـه دیـروز یـک ملـت بودنـد، تفرقه 
بیفکننـد. امـا اکنـون کـه متوجـه می شـویم 
یـک موسسـۀ فرهنگـی و بااعتبـارِ ایرانـی، 
بـه سـاخت و نشـِر سـریالی در مغایـرت با 
حقیقـِت یـک ملـت و کشـور دسـت زده، 
نمی شـود آن را نادیـده گرفـت. نشـر ایـن 
سـریال بـا آن سـوژۀ کذایـی، به شـدت در 
مخالفـت با ارزش هـای تاریخـی، فرهنگی، 
دینـی و ارزشـِی دو ملِت با هم برادر اسـت 
و نبایـد ارگان هـای بررسـی کننده سـریال ها 
می دادنـد.  را  آن  پخـِش  اجـازۀ  ایـران  در 
زیـرا این سـریال یـک تعمیِم ناقـص و یک 
نتیجه گیـرِی ویرانگـر را بـه مخاطب عرضه 
مـی دارد کـه جـز مسـموم سـاختِن فضـای 

دوسـتِی دو ملـت سـودی در بـر نـدارد. 
فرامـوش نبایـد کـرد کـه هسـتند حلقاتـی 
در نظـام و دولـِت ایـران کـه در پـی ضربـه 
زدن بـه روابِط دو کشـور در چنین شـرایِط 

حسـاس در منطقـه هسـتند.
اگـر ایـن سـریال را یـک مؤسسـه کامـاًل 
خصوصـی سـاخته بـود و موسسـۀ کامـاًل 
می کـرد،  نشـر  را  آن  دیگـر  خصوصـِی 
می شـد بردبارانـه از کنـارِ آن گذشـت. امـا 

وقتـی یـک رسـانۀ معتبـر و دولتـی چنیـن 
خبـط و خطایـی را مرتکـب می شـود، بـر 
ما شـهروندان افغانسـتان اسـت که در برابِر 
آن واکنـش نشـان دهیم و این کژروشـی را 
تذکـر داده و اصـالح کنیـم. اعتراض هایـی 
کـه در روزهـای پسـین در کابـل در برابـر 
سـریال »شـیوع« بـروز کـرده اسـت، نشـان 
می دهـد کـه مـردمِ افغانسـتان به رغـِم همـۀ 
مصیبت هایـی کـه بـه آن دچارند؛ به شـکوه 
بـه  فرهنگـِی خـود واقف انـد،  تاریخـی و 
و  قایل انـد  فـراوان  ارزِش  خـود  آبـروی 
خواهـان بـرادری بـا همـۀ ایرانیان هسـتند. 
اما این سـریال از سـوژه شـروع تا محتوای 
و  حقایـق  ایـن  همـۀ  آن،  در  نمایش یافتـه 
تمنیـاِت نیـک را هـدف قـرار داده و تخـِم 
بیننـده گاِن  کینـه و خصومـت را در ذهـِن 
افغانسـتانی و ایرانی نسـبت به هم می کارد. 
ایـن سـریال به شـدت بیماری بدبینـی را در 
جامعـۀ ایران شـایع می سـازد و ذهنیت های 
دو همسـایه را در برابـِر هـم در جهِت منفی 

می شـوراند.
بنابریـن، انتظـار مردم افغانسـتان از دولت و 
نظام جمهوری اسـالمی ایران این اسـت که 
در چنین شـرایط خطیری که تیِغ بنیادگرایی 
و تکفیـر، گـردِن مردمـاِن بافرهنـِگ ایران و 
ندهنـد  اجـازه  رفتـه،  نشـانه  را  افغانسـتان 
نشـِر چنیـن فیلم هـا و سـریال هایی، جبهـۀ 
دوسـتی و خردگرایی مـان را متزلـزل سـازد 
و خدای نخواسـته ایـن دو ملـت را در برابِر 
هـم قـرار دهـد و ماهی گیـراِن منطقه یـی و 

جهانـی از ایـن وضع سـود بجویند. 
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به  کابل  در  چهارجانبه  نشسِت  دور  آخرین  احتماالً  و  چهارمین 
این  نتیجۀ  که  باشد  شده  مشخص  واقعًا  آن که  بدون  رسید،  پایان 
شرکت کننده  نماینده گان  است.  بوده  چه  گفت وگوها  و  نشست ها 
در نشست های چهارجانبه ابراز امیدواری کرده اند که به دنباِل این 
دور نشست ها، عماًل زمینۀ گفت وگوهای صلح با طالبان آغاز شود. 
ولی تا هنوز واقعًا مشخص نشده که پس از نشست های چهارجانبه، 

گفت وگوهای صلح آغاز خواهند شد و یا خیر. 
در چهارمین نشسِت چهارجانبه قرار بود که نماینده گانی از طالبان 
نیز حضور داشته باشند، ولی این نشست بدون حضور نماینده گاِن 
این گروه برگزار شد. حاال اما شرکت کننده گان نشسِت چهارجانبه 
این  برآینِد  عنوان  به  صلح،  گفت وگوهای  راه  نقشۀ  که  می گویند 
نشست ها، به دست آمده و یک گام موثر در برگزاری گفت وگوهای 
صلح برداشته شده است. ولی بسیاری از آگاهان مسایل افغانستان، 
و  می دانند  حقوقی  اعتبارِ  فاقد  را  صلح  گفت گوهای  راه  نقشۀ 
این چنینی،  توافق های  که  است  داده  نشان  گذشته  تجربۀ  می گویند 

پیامدهای واقعی به دنبال نداشته اند. 
و  صلح  تأمین  عرصۀ  در  دهد  نشان  این که  برای  افغانستان  دولت 
برگزاری  از  پیش  دارد،  راسخ  و  عزم جدی  مخالفان،  با  گفت وگو 
چهارمین نشسِت چهارجانبه در کابل، تغییرات ساختاری در شورای 
عالی صلح به وجود آورد؛ در حالی که این تغییرات از همان نخستین 
روبه رو  مجاهدین  برخی سراِن  انتقاد  و  مخالفت  با  اعالم،  لحظاِت 

شد. 
دولت افغانستان گفته بود که ترکیِب تازۀ رهبری شورای عالی صلح 
را در تفاهم با شخصیت های جهادی کشور گزینش کرده است، ولی 
استاد عبدرب الرسول سیاف رییس شورای حراست و ثبات و یکی 
از چهره های مطرح جهادی، یک روز پس از اعالم فهرست رهبری 
جدیِد شورای عالی صلح گفت که دربارۀ این تغییرات و گزینش ها، 

هیچ مشوره یی با او نشده است. 
 واکنش استاد سیاف به ترکیب جدید شورای عالی صلح، می تواند 
اعالم موضِع بسیاری از رهبران و شخصیت های جهادِی کشور باشد 
که بدون هیچ تردیدی در مسایل کالِن جامعه نقِش برجسته دارند. 
اما مشخص نیست که روحیه و واکنِش دیگر گروه ها نسبت  حاال 
به ترکیب جدیِد شورای عالی صلح چه خواهد بود؛ ولی بر اساس 
دیدگاه  صلح،  عالی  شورای  جدید  ترکیب  در  گمانه زنی ها،  برخی 
این  با  منطقه لحاظ شده است.  برخی کشورهای دخیل در مسایل 
با  بتواند  که  بسیار زود است  عالی صلح هنوز  برای شورای  حال، 
ترکیب جدید خود، نقش موثری در گفت وگوهای صلح بازی کند. 
اعتماد  آن که  بدون  گفت وگوها،  این گونه  حاشیه نشیِن  شورا  این 

گروه های مخالف را به دست آورد، باقی خواهد ماند!
نکتۀ دیگر در پیوند به گفت وگوهای صلح، موضع گروه طالبان به 
عنوان اصلی ترین گروه مخالِف مسلِح دولت می تواند باشد. طالبان 
ظاهراً هنوز آماده گِی خود را برای گفت وگوهای صلح نشان نداده اند. 
افغانستان  از  مهمی  بخش های  در  گروه  این  نفراِت  اکنون،  همین 
مشغول نبرد با نیروهای دولِت افغانستان و ناتو اند و گمان نمی رود 

که در این موضع، تغییر جدی رونما شده باشد. 
که  دارند  پیش شرط هایی  صلح،  گفت وگوهای  آغاز  برای  طالبان   
می تواند به عنوان اصلی ترین خواست های این گروه مطرح باشند. 
اما طرف های مذاکره کننده در نشست های چهارجانبه تأکید کرده اند 
که هیچ پیش شرطی نمی تواند در گفت وگوهای صلح مطرح شود. 
پاکستان که در حال حاضر نقش محوری را در این رابطه به عهده 
گرفته، می گوید که طالبان بدون پیش شرط وارد گفت وگوهای صلح 
تا  که  طالبان  با موضع رسمی  عماًل  این سخنان  ولی  خواهند شد، 
به حال بارها از زبان سخنگویاِن این گروه مطرح شده، در تناقض 

قرار دارد. 
طالبان حتا خواهاِن گفت وگوهای مستقیِم صلح با نماینده گان دولت 
افغانستان نیستند و می گویند در برخی مسایل مهم، فقط با امریکا به 
عنوان شریک و متحد استراتژیِک افغانستان وارد گفت وگو می شوند. 
همچنین  طالبان  بیرون،  به  کرده  درز  اطالعاِت  برخی  اساس  بر 
گروه  این  افراد  به  افغانستان  والیت های  برخی  واگذاری  خواهاِن 
شده اند. این موضوع اگر واقعًا صحت داشته باشد، می تواند به عنوان 

خطِر جدی برای منافع و حاکمیت ملِی افغانستان مطرح شود. 
هیچ  عماًل  که  گروهی  به  افغانستان  خاک  از  مناطقی  واگذاری 
شناختِن  رسمیت  به  معنای  به  ندارد،  قانونی  و  حقوقی  پایگاه 
با  طالبان  بود.  خواهد  کشور  جغرافیای  نقشۀ  تغییر  و  هرج ومرج 
حِل  به  اراده یی  هیچ  که  می دهند  نشان  عماًل  خواست هایی  چنین 
سیاسِی معضِل افغانستان ندارند و می خواهند به هر قیمِت ممکن به 
هدف هایی که برای خود تعیین کرده اند، دست پیدا کنند. در همین 
حال، طرح چنین خواست هایی که می تواند به تجزیۀ افغانستان منجر 
افغانستان  مردم  نیست.  هم  کشور  شهرونداِن  حمایت  مورد  شود، 
هرگز  ولی  می کنند،  لحظه شماری  صلح  برقراری  برای  سال هاست 
خواهاِن صلحی نیستند که در آن ارزش های ملی قربانی شود. صلح 
پسین  سال های  دستاوردهای  تقویت  باعث  که  دارد  ارزش  زمانی 
شود و نه این که این دستاوردها را به معامله بگذارد. متأسفانه هنوز 
شود  فهمیده  تا  نگرفته  قرار  همه گان  اختیار  در  راه  نقشۀ  جزییاِت 
دولت افغانستان تا چه مقدار خطوط قرمز را لحاظ کرده است؛ ولی 
به هر حال آن چه که به صورِت تلویحی از آن یاد می شود این است 
که هیچ کس در افغانستان چنین حقی را نمی تواند برای خود تعریف 

کند که در آن عزت مردمِ افغانستان در نظر گرفته نشده باشد. 

نشست های
 بـدوِن پیامـِد چـهارجانبه
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وروسته  غرمې  له  پرون  غني  ارشف  محمد  رئیس  جمهور 

قانونپوه  رئیس  له  محکمې  سرتې  د  او  القضات  قايض  له 

او  د سرتې محکمې  پرمهال  کتنې  د  سیدیوسف حلیم رسه 

اړوندو محاکمو د قضایي اجراتو راپور واورېد.

په دې کتنه کې چې په ارګ کې تررسه شوه، د سرتې محکمې 

رئیس جمهور رئیس ته د کابل د ښځینه زندان د محکومنیو او 

تورنو د شکایتونو د څېړنې، د قبالو د محصول او د محاکمو 

اوېزونو، د دعاوي  بانکي  په هکله د جعيل  د مدين پرېکړو 

اسنادود  بهادار   د  بیاکتنې،  د  تعرفو  د  محصول  د  اقامې  د 

د  او  محصول  پرېکړود  د  محاکمو  د  قېمت،  او  محصول 

عوایودو د راټولود طرز او تحصیل  او د هغو د راپور ورکولود 

پایلو په هکله د موظف پالوي راپورونه وړاندې کړل.

د  تورنو  د  مخې  له  دستور  د  رئیس  جمهور  د  وویل،  هغه 

شکایتونود څېړنې او د کابل د ښځینه محکومینو د دوسیو د 

غور او څېړنې په موخه ګومارل شوي پالوي خپل کار پیل 

یې  هکله  په  چې  زندانیان  هغه  یانې  برخو  درې  په  او  کړی 

پرېکړې قطعي او نهایي شوي، هغه تورن چې دوسیې یې په 

ابتدایه او استیناف محاکمو کې په دوران کې دي او د ښځیه 

زندان د وضعیت په هکله یې د خپل راپور هر اړخیزې څېړنې 

تررسه  او خپل وړاندیزونه یې هم کړي دي.

همدارنګه د سرتې محکمې رئیس د دې کتنې په جریان کې د 

هېواد جمهور رئیس ته د اداري برخو د اصالحاتو او د قضایه 

قوې د جوړښت د تجدید په هکله هم معلومات ورکړل.

ملکي  او  اصالحاتو  اداري  له  کمېټه  موظفه  وویل،  هغه 

ساحې  وړ  ریفورم  د  همکارۍ  په  رسه  کمیسیون  خدماتو 

د  هم  ستونزې  قوې  قضائیه  د  یې  همدارنګه  او  مشخصې 

تشکیاليت پړسوب د مخنیوي په موخه متناسبې او متوازنې 

کړې دي او تشکیاليت جوړښت یې د عیني اړتیاو مطابق عیار 

کړی دی، تر څو د عايل مقام له منظوري وروسته هغه عماًل 

تطبیق يش.

د  وروسته  اورېدلو  له  راپورونو  یادو  د  غني  رئیس  جمهور 

سرتې محکمې د قضایي او اداري چارو د تنظیم، ښه وايل 

او  فعالیت  د رهربي  د سرتې محکمې  موخه  په  انسجام  او 

کړنې د ستاینې وړ وبللې.

جمهور رئیس وویل، د هېواد په قضایي نظام کې  د اصالح 

موخه په جوړښت کې له کمي او کیفي پلوه د مثبتو بدلونو 

رامنځته کول، د واکونو تنظیم اود وظیفوي تداخل مخنیوی 

دی، تر څو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي.

محمد ارشف غني زیاته کړه، قضایي دستګاه هغه وخت په 

ډینامیک او ژوندي ډول عمل کوي او د قانونیت د تحکیم 

او د عدالت د تامین په الره کې ګام اخيل چې د منل شویو 

معیارونو مطابق وي.

د  قوه  افغانستان قضائیه  د  جمهور رئیس غني څرګنده کړه، 

هېواد د وګړو د حقه حقونو ضامنه ده او زه هیله من یم چې 

د قضایي او اداري برخو په ګډون د رهربي او ټولو منسوبینو 

هڅې ګټورې او د قانون مداري او عدالت په برخه کې زیاتې 

ګټورې واقع يش.
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شورای صلح 
با ترکیب جدید به کار آغاز کرد

نشست  دور  چهارمین  برگزاری  با  همزمان 
سران  کابل،  در  صلح  هماهنگی  گروه 
حکومت وحدت ملی اعضای شورای عالی 
صلح افغانستان را دیروز )سه شنبه، ۴اسفند( 
معرفی  رسمًا  جمهوری،  ریاست  ارگ  در 

کردند.
در مراسم معرفی اعضای جدید شورای عالی 
صلح، محمد اشرف غنی رییس جمهور، داکتر 
صالح الدین  اجرایی،  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
ربانی وزیر امور خارجه، شماری از اعضای 
کابینه و اعضای شورای عالی صلح اشتراک 

کرده بودند.
وحدت  دولت  رهبران  تصمیم  اساس  بر 
ملی، پیر سید احمد گیالنی به حیث رییس 
معاون  عنوان  به  خلیلی  کریم  محمد  و 
ارشد شورای عالی صلح افغانستان انتخاب 

شده اند.
موالنا  سرابی،  حبیبه  محمد،  دین  حاجی 
و  اوچقل  مولویخبیر  سلیم،  عطاالرحمان 
عبدالکریم خدام به حیث معاونین و اعضای 

برجسته و تعین شده اند. 
افغانستان  رییس جمهور  عنی  اشرف  محمد 
جهاد  بزرگان  »امروز  گفت:  مراسم  این  در 
ما جهاد دیگری را که به آن جهاد اکبر گفته 
می شود، آغاز می کنند. ما مرحلۀ اول جهاد 
مردم  امروز  و  دادیم  پایان  موفقیت  به  را 
افغانستان جهاد اکبر که جهاد صلح و ثبات 
امیدوار  و  می کنند  آغاز  را  است  افغانستان 
هستیم این مرحله را نیز به موفقیت سپری 

کنند«.
تشکیل  زمان  از  داشت:  بیان  غنی  آقای 
در  همواره  ما  ملی،  وحدت  حکومت 
بسازیم  قانع  را  جهان  تا  بوده ایم  تالش 
اما  می خواهند،  صلح  افغانستان  مردم  که 
و  دوام دار  عزت،  با  صلِح  صلحی؟  چگونه 
صلحی که قانون اساسی ما را که جامع ترین 
است،  شده  تشخیص  منطقه  اساسی  قانون 
به ویژه  ما  دست آورده های  و  کنند  عملی 
دست آورد های خواهران ما را حفظ کنند و 

احترام بگذارند.
رییسجمهور همچنان گفت: »دولت ها تداوم 
این  امروز  بود،  حامدکرزی  دیروز  دارند، 
جانشین  از  فردا  و  است  من  از  مسوولیت 
ملی  و  اصلی  منافع  ولی  بود،  خواهد  من 

افغانستان تغییر نمی کند«.
به گفتۀ رییس جمهور غنی: منافع ملی ما بر 
هر  مساوات  و  ملی  مساوات، وحدت  بنیاد 

افغان با افغان دیگر بنا شده است.
رهبری  و  اعضا  به  خطاب  رییس جمهور 
نشان  خاطر  صلح  عالی  شورای  جدید 
ساخت: مطمین باشید، نه تنها که با استقالل 
عمل خواهید کرد بل که تمام اراکین دولت 
به  ملی،  امنیت  شورای  اعضای  به ویژه 
با  همکاری  و  مشوره  در  دوام دار  صورت 

شما خواهند بود.
نه  صلح  عالی  شورای  افزود:  غنی  آقای 
بلکه  داشته،  زیاد  بسیار  فعالیت های  تنها 
قربانی های زیادی هم داده است. چهل تن از 
اعضای این شورا در والیت ها هدف دشمن 
قرار گرفتند و به شهادت رسیدند؛ در پهلوی 
آن، یک صدو هشتادو پنج تن از کسانی که 
به این پروسه پیوسته بودند، نیز به شهادت 

رسیدند.
محمد اشرف غنی در ادامۀ سخنانش با اشاره 
بیرونی  کشورهای  با  افغانستان  روابط  به 
بیرونی  کشور های  با  ما  »مناسبات  گفت: 
تأمین  ما  ملی  منافع  که  بوده  این  براساس 
شود و صلح به وجود بیاید، اما جنگ ابعاد 
می گیرد  صورت  که  جنگی  دارد،  مختلف 
جنگ حق و باطل است جنگی که باالی ما 
تحمیل شده به خوشی ما نبوده، اما همۀ دنیا 
می داند که افغان ها به زور سر خم نمی کنند«.
همچنان، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی در این مراسم ضمن 
به ویژه  صلح  شهدای  برای  دعا  اتحاف 
ما  داشت:  اظهار  ربانی  برهان الدین  استاد 
بزرگان، دانش مندان، شخصیت های جهادی 
و خواهرانی را داریم که در راستای آوردن 
صلح  چراغ  نگه داشتن  روشن  و  صلح 

کمک های زیادی کرده اند.
آرزو  که  صلحی  کرد:  تأکید  عبداهلل  آقای 
حکومت  تعهد  و  افغانستان  مردم  آرمان  و 
با  پایدار  عادالنه،  صلح  است  ملی  وحدت 
آن ها  حقوق  و  مردم  دست آوردهای  حفظ 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  سایۀ  در 
از  کوشش  و  حرکت  هر  است،  افغانستان 
سوی هر کسی در این راستا حجر و پادش 
نزد خداوند و قدر نزد مردم افغانستان دارد.

عالی  شورای  پیام  اجرایی:  رییس  گفتۀ  به 
افغانستان  مردم  برای  اطمینان  پیام  صلح 

است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن 
کشورهایی  از  قدردانی  و  سپاس گزاری 
صادقانه  افغانستان  با  صلح  راستای  در  که 
تأمین  کرد:  خاطرنشان  کرده اند،  همکاری 
صلح در کنار این که حمایت مردم افغانستان 

را دارد حکایت جامعۀ جهانی را نیز دارد.
معاون  خلیلی  کریم  محمد  همچنان، 
مراسم  این  در  صلح  عالی  شورای  ارشد 
معاونیت  پذیرش  برای  من  گفت:«تصمیم 
شورای عالی صلح نهایی نبود، اما چند لحظه 
با  او  و  داشتم  دیدار  رییس جمهور  با  پیش 

سخنانی مرا متقاعدکرد.«
آقای خلیلی افزود: پروسۀ صلح یک پروسۀ 
کشوری،  ملی،  پروسۀ  بلکه  نیست،  دولتی 
من  برای  این کار  است  قانونی  و  اسالمی 
بلکه  نیست  منسب  مقام،  است،  مسوولیت 

یک وظیفۀ ملی و دینی ست.
در عین حال، عبدالحکیم مجاهد سرپرست 
مراسم  این  در  صلح  عالی  شورای  پیشین 
تا  صلح  عالی  شورای  ساخت:  خاطرنشان 
ملی،  سطح  به  دوام دار  صورت  به  حال  به 

منطقه یی و بین المللی خدمت کرده است.
این  در  ملی  سطح  به  افزود:  مجاهد  آقای 
تمام  بزرگان جهادی و  شورا جامعۀ مدنی، 
مردان شامل و  زنان و  از  اعم  اقشار کشور 

دخیل بوده است.
مردم  میان  جنگ  مجاهد:  آقای  گفتۀ  به 
افغانستان نیست، این جنگ از سوی جهان 
است، تروریستان به داخل افغانستاناز بیرون 
جنگ  این  ساختن  خاموش  برای  می آیند، 
باید به سطح منطقه یی و بین المللی همکاری 

شود.
شورای عالی صلح افغانستان در مهرماه سال 
1۳8۹ شروع به کار کرد. این شورا دارای ۶8 
عضو از جمله 8 زن بود. رییس این شورا، 
مقاومت  و  جهاد  رهبر  ربانی  برهان الدین 
ماه  در  ربانی  استاد  بود.  افغانستان  مردم 
سنبلۀ سال 1۳۹0 در یک حملۀ انتحاری به 
شهادت رسید. پس از او صالح الدین ربانی 

پسرش سرپرست شورای عالی صلح شد. 

هارون مجيدی
چهارمین دور نشست همکاری های چهارجانبۀ 
و  چین  امریکا،  نمایندهگان  اشتراک  با  صلح 
کابل  در  ۴اسفند(  )سه شنبه،  دیروز  پاکستان 

برگزار شد.
به  که  جانبه  چهار  نشست های  سوم  دور  در 
تاریخ 17 دلو در اسالم آباد برگزار گردیده بود، 
توافق شده بود که دور چهارم این نشست در 

چهارم حوت در کابل برگزار شود.
جانبۀ  چهار  همکاری های  نشست  چهارمین 
با سخنرانی صالح الدین  به طور رسمی  صلح 

ربانی وزیر خارجۀ افغانستان آغاز شد.
وزیرخارجۀ افغانستان در سخنرانی اش گفت: 
صلح  گفت وگوهای  چارچوب  و  راه  »نقشۀ 
تأیید  مورد  اسالم آباد  در  سوم  نشست  در 
قرار گرفته است. در نشست چهارم که اکنون 
برگزار شده، در مورد جزییات گفت وگوهای 
صورت  بحث  آن  مکان  و  زمان  صلح، 

می گیرد«.
گروه  روند  اهمیت  بر  تأکید  با  ربانی  آقای 
نشست  این  اشتراک کننده گان  از  چهارجانبه 
خواست که بر سر آغاز هرچه زودتر اقدامات 
میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت 
برابر  در  ایستاده گی  و  افغانستان  در  از صلح 

خشونت، توافق صورت گیرد.
صالح الدین ربانی گفت: »در میان سایر گام ها 
خواهان  ما  روند  این  در  اعتمادسازی  برای 
برابر مردم  قابل مالحظۀ خشونت در  کاهش 
افغانستان هستیم. این خواست ما آزمون برای 
در  ما  مشترک  تالش های   بهخاطر  موفقیت 

روند صلح می باشد«.
وزیر خارجۀ افغانستان در ادامۀ سخنان خود 
گفت: »با آغاز و ادامۀ گفت وگوها با آن عده از 
انتخاب  را  سیاسی  مسیر  که  طالبان  گروهای 
می کنند، روی دست گرفتن همه اقدامات الزم 
به گروه های مخالف  تنگ ساختن فضا  برای 
امن  پناه گاهای  نابودسازی  بهشمول  صلح 
تعهد  و  عزم  آن ها  حمایه یی  سیستم های  و 

مشترک مارا ثابت می سازد«.
به گفتۀ آقای ربانی، گروه چهارجانبه در مرحلۀ 
پیشرفت های  تاکنون  و  دارد  قرار  حساس 

خوبی داشته است.
گروههای  افزود:  افغانستان  خارجۀ  وزیر 
صلح  گفت وگوهای  به  پیوستن  از  که  مسلح 
می دهند،  ادامه  خشونت  به  و  ورزیده  امتناع 
است،  واضح  آن ها  به  ما  پیام  که  بدانند  باید 
عمل  آنان  به  مبارزه  در  ما  دلیر  امنیتی  قوای 
دهشتی  و  خون ریزی  از  همه جا  در  و  کرده 
که آن ها مرتکب می شوند، جلوگیری خواهند 

کرد.
آقای ربانی از اشتراک کنندهگان این نشست 
خواست تا این گروه جزییات گفت وگوهای 

مستقیم میان حکومت افغانستان و گروههای 
طالبان را پیش از پایان ماه فبروری طرح کنند.
وزیر خارجه افغانستان گفت که در عین زمان 
تأمین  برای  تالش  افغانستان   حکومت  که 
صلح را ادامه می دهد، به دفاع از افغانستان و 
سرکوب همه نیروهای که می خواهند سد راه 
نیز  گردد  کشور  این  تاریخی  دست آوردهای 

ادامه خواهد داد.
 وزیرخارجۀ افغانستان بیان داشت، افغانستان 
غنی  اشرف  می کند،  استقبال  صلح  از 
در  اجراییه  رییس  عبداهلل  و  ر  جمهو  رییس 
کشور  در  صلح  تامین  از  شان  سخنرانی های 
اند و از طالبان، حزب اسالمی  استقبال کرده 
و سایر شورشیان خواستار  پیوستن به روند 

صلح گردیده اند.
بعد  و  این  پیش  که  افغانستان  خارجۀ  وزیر 
عنوان  به  ربانی  برهان الدین  استاد  از شهادت 
ساختار  به  اشاره  با  بود  عالی  شورای  رییس 
این شورا گفت: تجدید شدن ساختار  جدید 
که  می دهد  نشان  عالی صلح  رهبری شورای 

افغانستان ارادۀ ملی برای تامین صلح دارد. 
آقای ربانی همچنان تاکید کرد تروریسم تنها 
پیوندهای  بلکه  نداشته  افغانستان  به  پیوند 

منطقه یی و فرامنطقه یی دارد.
نقش  همچنان  افغانستان،  خارجۀ  وزیر   
پاکستان را در گفت وگوهای صلح مهم خواند 
و اظهار امیدواری کرد که تا اقداماتی صورت 
پاکستان  افغانستان و  گیرد که عالمان مذهبی 

در مورد صلح اجالسی را برگزار کنند.
پاکستان  چاپ  داون  روزنامۀ  حال،  عین  در 
باجوه،  سلیم  عاصم  محمد  است،  داده  خبر 
داخلی  عمومی  روابط  کل  مدیر  و  سخنگو 
راحیل  ژنرال  که  کرد  اعالم  پاکستان  ارتش 
شریف رییس ستاد ارتش این کشور در دیدار 
مقامات قطر گفت وگوی طوالنی در مورد  با 
روند صلح افغانستان از طریق دفتر قطر انجام 

داده است.
یکی از مقامات امنیتی پاکستان در مورد دیدار 
گفت:  قطر  از  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
آوردن  گرد  برای  تا  می کند  تالش  پاکستان 
تمام طرفین حمایت قطر را جلب کند. دفتر 
سیاسی قطر مرتبط به گروه مال اختر منصور 

است.
این در حالی است که مقام های وزارت دفاع 
دیگر  ماه  یک  تا  کرده اند،  اعالم  افغانستان 
خواهد  آغاز  افغانستان  در  سختی  جنگ های 

شد.
از  دقیقی  معلومات  که  اند  گفته  آنان 
گروه های  سایر  و  طالبان  آماده گی های 
افغانستان  نظامیان  با  جنگ  برای  تروریستی 

وجود دارد.

چهارمین نشست همکاری های 
چهارجانبه در کابل برگزار شد

روح اهلل بهزاد

غني د سرتې محکمې د قضایي کړنو راپور واورېد



فرانسه  مشهور  شعرای  از  یکی  بودلر،  شارل 
می توان  روز  »سه  می گوید:  )18۶7ـ1821( 
و  هرگز،  شعر  بدون  اما  برد؛  به سر  نان  بدون 
اند!«  اشتباه  در  کنند،  فکر  این  جز  که  کسانی 
واقعیت  این  از  دیگری  صورت  بیان  این 
نمی تواند  هرگز  فلسفه  بدون  انسان  که  است 
استنباط  و  استدالل  بدون  یعنی  کند؛  زنده گی 
و  باشد  واقعی  انسان  نمی تواند  بدون سوال  و 
زنده گی انسانی داشته باشد. فلسفه تقریبًا مانند 
فقدان  است،  معنوی  و  روحانی  کشیدن  نفس 
انسان  معنوی  حیات  رفتن  بین  از  موجب  آن 
فلسفه  نام  به  مهم  بسیار  امر  این  می گردد. 
چیست؟ در پاسخ به این سوال، ما از تعاریف 
عادت  طبق  تقریبًا  که  فلسفه  قالبی  و  متداول 
مطرح و طبق عادت فهمیده می شود، صرف نظر 
آگاهِی  حاصل  فلسفه،  می گوییم  و  می نماییم 
انسان به مجهوالت و نادانی های خود و تمایلی 
فلسفه  دیگر،  عبارتی  به  آن هاست؛  رفع  برای 
آن  تبدیل  و  نادانی  رفع  برای  است  تالشی 
موجود،  راه حل  تنها  که  ساحتی  در  دانایی  به 
آزمایش  امکان  و  می باشد  تعقل  و  استدالل 
خصیصۀ  این  ندارد.  وجود  مستقیم  تجربۀ  و 
به  جهل،  رفع  و  دانستن  به  میل  یعنی  انسانی 
رفع  به  تا  می گردد  ظاهر  کردن  صورت سوال 
جهل بیانجامد. این سواالت در دو قلمرو کاماًل 

مشخص مطرح می شوند:
1( در قلمرو امور تجربی، سواالت و پاسخ های 
فراهم شده منجر به پیدایش علم به معنی اخص 

می گردد.
2( در قلمرو ماورای تجربه که مستلزم استدالل 
استنتاج عقلی است، پرسش ها و  استنباط و  و 
منتهی  فلسفه  پیدایش  به  استداللی  پاسخ های 

می شوند.
از  عبارت  فلسفه  بگوییم  می توانیم  بنابراین 
هر  استداللی  پاسخ های  و  پرسش ها  مجموعۀ 
کسی است که مجموعًا فلسفۀ او را می سازند. 
هر  در  قومی،  هر  و  انسانی  هر  ترتیب،  بدین 
این  از حیاِت خود فلسفه یی دارد و  مرحله یی 
حاضر  پدیداری  هر  با  و  واقعه  هر  با  فلسفه 
با  انسانی  رفتار  هر  دیگر،  عبارت  به  می باشد. 
خود جهت و دلیِل آن را نیز دارد، مانند فلسفۀ 
فلسفۀ دروغ گفتن و  فلسفۀ تحصیل،  ازدواج، 
باالخره فلسفۀ زنده گی. به هر حال، دالیل هر 
کس دربارۀ اعمالی که انجام می دهد، مجموعًا 

فلسفۀ اعمال او را می سازند.
در  خود  برای  نیز  حکومت ها  و  اقوام  و  ملل 

انجام هر فعالیتی دالیلی دارند که فلسفۀ آن ها 
بر  بنا  قومی  هر  منتها  می آورند.  وجود  به  را 
برای  تجاربش،  و  معلومات  میزان  و  فرهنگ 
خود دالیلی را به عنوان دالیل قوی و پاسخ های 
تلقی  متین  و  قبول  قابل  را  خاصی  استداللی 
متفاوت  اقوام دیگر  با  می کند که ممکن است 
باشد؛ زیرا شرایط زیستی، تاریخی و اجتماعی 
هر قومی با اقوام دیگر متفاوت است. این امر 
یا هر کسی در  نیز واقع می شود که هر قومی 
نماید  پاسخ های خود تجدیدنظر  و  استدالل ها 
و تحوالتی به وجود آورد که در این صورت، 
نمی شود.  فلسفه هرگز جدا  از  تحول  و  تطور 
دور  و  نامأنوس  امری  فلسفه  صورت،  هر  در 
بر  بنا  است  ممکن  ولی  نیست.  دسترس  از 
و  تصنعی  احیانًا  و  انتزاعی  کاماًل  روش های 
وجود  به  فلسفه هایی  عینی،  شرایط  از  غفلت 
افتاده  دور  انسان  واقعِی  زنده گی  از  که  آیند 
به  فلسفه یی  است  ممکن  حال  این  در  باشند. 
علت انحراف از پاسخ گویی به نیازهای انسان 
نام  به  واقعی،  زنده گی  مسیر  از  افتادن  دور  و 
سفسطه و با بار تحقیری استعمال شود و عماًل 
استدالل و  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  موجب 

جست وجوی دالیل گردد.
خداوند،  همانا  فلسفه  موضوعات  ترین  اصلی 
انسان و جهان می باشد، و اصطالحًا به کسانی 
فیلسوف می گویند که نگرش عمیق تری دربارۀ 
این سه موضوع و روابط آن ها با همدیگر ابراز 
اشارات  اساسی،  به علت های اصلی و  کنند و 
که  مواقعی  در  حتا  باشند.  داشته  صریح تری 
سعی می شود علتهای اولیۀ وقایع و پدیدارهای 
جزیی مورد بررسی قرار بگیرند، سعی می شود 
به زیربنای حقیقی و مشترک امور دسترس پیدا 
ناخودآگاه  که ضمیر  روان کاوی  در  مثاًل  کنند؛ 
تلقی  انسانی  رفتارهای  اصلی  علت  عنوان  به 
وجود،  اصالت  فلسفه های  در  یا  می شود 
اعمال  محرک  و  دلیل  که  آینده  و  هدف داری 
حالت هایی  همه گی  می شوند،  فرض  انسان 
آرزوی  که  هستند  کاربردی  فلسفه های  از 
در  را  اساسی  و  اولیه  علت های  به  دست یابی 
بطن خود دارند. در واقع، آرزوی هر فلسفه یی 
کشف این علت های اولیه می باشد که باالخره 
به این پرسش بنیادین منتهی می شود که منشای 
اصلی و سرچشمۀ اولیۀ حوادث و پدیدارهای 

گوناگون چیست؟
به نظر می رسد عجله در حل مشکل و آرزوی 
حل فوری مسایل، سبب شده که گاهی فالسفه 

اولیۀ یونان، تنها یک عنصر مادی را ماده المواد 
استداللی  طبیعی  جهان شناسی  و  نمایند  تلقی 
اولیۀ خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، 
واحدی،  اصل  با  خواسته اند  فالسفه  از  بعضی 
نمایند.  تبیین  کلی  طور  به  را  عالم  امور  همۀ 
این نوع بینش مخصوصًا در عصر حاضر نوعی 
آسان گرایی است؛ زیرا جست وجوی تبیین کلی 
و  امر  بررسی جزییات  از  اعراض  نوعی  امور، 
بررسی عوامل موثر بوده و معاف ساختِن خود 
از برخورد مستقیم با اشیاست؛ زیرا همۀ اشیا و 
حوادث عالم با توجه به شبکۀ روابط پیچیده، 
قابل فهم نسبی هستند. این احوال، یعنی عدم 
مشاهده  انسان هایی  در  روابط،  شبکۀ  به  توجه 
وافری  عالقۀ  مسایل،  سریع  حل  به  که  شده 

دارند.
این ویژه گی موجب پیدایش نوعی سهل گرایی 
مسایل  از  غفلت  موجب  احیانًا  و  گردیده 
پیچیده شده است.  مختلف و دقت در عوامل 
یکی از این موارد سهل گرایی، فراموشی مسالۀ 
فالسفۀ  که  است  بشر  فهم  قدرت  از  نقادی 
بررسی  به  خود  فهم  قوۀ  بررسی  بدون  اولیه، 
ورود  حاصل  می گماشتند.  همت  مساله یی  هر 
غیرمجاز به ساحت های مختلف، سبب پیدایش 
غیرتجربی  طبیعی  علوم  یا  مفهومی  فلسفه های 
گردیده که مبنای عینی محکم ندارند و حاصل 

اطالعات تجربی نمی باشند.
البته با این تعبیر از فلسفه نمی خواهیم بن شناسی 
و توجه به اصل اولیه و علت اساسی را مورد 
غفلت قرار بدهیم؛ زیرا وقتی که می گوییم هر 
واقعه و پدیداری دالیل هستِی خود را با خود 
دارد، مقصود ما بیان این مطلب است که هیچ 
واقعه یی بدون دلیل نیست؛ اما دالیل بنیادی و 
باطنی هر واقعه با دالیل ظاهرِی آن مسلمًا فرق 
دلیل و علت  از  دلیلی،  دارند؛ زیرا هر  اساسی 
اولیه و اساسی سرچشمه می گیرد و تا آگاهی با 
علت اولیه و دلیل اصلی به دست نیاید، تفسیر و 

تبیین دقیق از وقایع به وجود نمی آید.
را روشن  اصلی  دلیل  اهمیت  مثالی می توان  با 
نمود و نشان داد که بدون دانستن علت اصلی، 
تفسیر و تبیین وقایع و رفتارها، بی بنیاد و توأم 
با شناخت واقعی نخواهد بود؛ مثاًل دو نفر را در 
نظر آوریم که یکی اهل صدق و صفا و دیگری 
اهل تزویر و ریا باشد. ممکن است هر دو بر 
احترام  کسی  به  خودشان  خاص  دالیل  مبنای 
بگذارند و مهربانی کنند؛ ولی علت اولیۀ رفتار 
این که  با  می باشد.  متفاوت  کاماًل  هم  با  آن ها 
علت  به  تا  اما  می کنند،  مهربانی  دو  هر  ظاهراً 
احترام  تفسیر  و  معنی  نیابیم،  آگاهی  آن  اولیۀ 
چنین  و  شد،  نخواهد  روشن  آنان  مهربانِی  و 
با  یعنی  است؛  آنان، سطحی  رفتار  از  شناختی 

غفلت از علت اصلی همراه است.
این امر در تمام وقایع و رفتارها قابل توجه و 
به همین جهت می گوییم  تأمل می باشد؛  محل 
و  اولیه  علل  به  علم  از:  است  عبارت  فلسفه 
علم،  این  گاهی  و  گوناگون،  حوادث  اصلِی 
حوادث  بر  حاکم  کلی  قوانین  شناخت  همان 
بر  حاکم  قوانین  شناخت  مانند  می باشد؛  عالم 
قوانین  شناخت  یا  مردم،  اجتماعی  رفتارهای 
که  این جاست  از  انسان ها.  اعتقادات  بر  حاکم 
فالسفه یی که معتقد به یک زیربنا هستند و به 
یک علت اصلی قایل شده اند، وحدت گرا و یک 
بنی، و کسانی که به دو علت اصلی در تفسیر 
بنی  دو  و  ثنوی مذهب  معتقد شده اند،  حوادث 
می باشند و کسانی نیز به عوامل اصلی گوناگون 
قایل شده اند که کثرت گرا نامیده می شوند و به 
ساختارهای گوناگون توجه دارند و به نسبیت 

متمایل هستند.1
شمارۀ  فلسفه،  فصلنامۀ  توالی،  محمد  دکتر   .1
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بخش نخست

ریشه ها 
و میوه های

حسادت

چیست؟پرسش های اصلی فلسفه 
آيدا روشن ضمير

»هلن کلر« را شاید بشناسید؛ همان دخترک کر و کور و گنگ که موفق شد راه 
خودش را در زنده گی پیدا کند. جملۀ جالبی از او در جایی خواندم که می گوید: 
»به جای مقایسۀ خود با کسانی که ثروت بیشتری دارند، خود را با کسانی مقایسه 

کنیم که از ما کمتر دارند... به این ترتیب، حس می کنیم که ثروتمندیم!« 
مقایسه  مأیوس شدن،  برای  راه  معروفی هم می گوید: »سریع ترین  روان شناس 
کردن خود با دیگران است؛ دیگرانی که به نظر موفق تر می آیند.« اما جدا از این 
جمالت زیبا، در بعضی مواقع واقعًا نمی توان حسادت نکرد. خودش به سراغ ما 
می آید. اما حسادت با ما چه می کند؟ آیا لزومًا حس مخربی است؟ در رابطه با 
حسادت، پرسش های زیادی در ذهن هر یک از ماست. از همین رو این جا سعی 

می شود به برخی از این پرسش ها از منظر دانش روان شناسی پاسخ داده شود.
 

- در ابتدا از ماهیت حسادت شروع کنیم. حسادت چیست و آیا لزومًا ماهیت 
منفی دارد؟ 

است.  بوده  انسان  زمان ها همراه  در همۀ  که همیشه  است  احساسی  حسادت، 
حسادِت  علت  به  یوسف  یا  کشت؛  را  هابیل  برادرش  حسادت،  سر  بر  قابیل 
برادرانش در چاه افتاد. در همۀ قصه های کهن نیز، به موارد زیادی از حسادت 
برمی خوریم. پس حسادت جزو شرایط وجودی انسان است و به همین دلیل 
نمی تواند لزومًا بد باشد. به عبارت دیگر می توان گفت ماهیت بدی ندارد اما 
گاهی به جایی می رسد که از کنترل انسان خارج می گردد و نمی توان آن را مهار 
کرد. فرد گاهی تفاوتی را میان خودش و دیگران احساس می کند و همین حس 
حسادت او را بسیار آزار می دهد و به صورت خشم زیاد تبارز می کند. حسادت، 
حسی است که از دوران کودکی در انسان ها شکل می گیرد و ریشۀ آن را در 
البته این حسادت در  اند.  زمان کودکی در میان خواهران و برادران پیدا کرده 
سنین مختلف به شکل های متفاوتی بروز می کند. به عبارت دیگر، بیرون آمدن 

این حس از درون می تواند به اشکال مختلفی باشد. 

- در لغت، گاهی حسادت و غبطه را معادل هم به کار می برند. آیا از نظر 
روان شناختی این دو یکی هستند؟ 

فرد  یعنی  دارد،  خشم  از  باری  خویش  درون  حسد  یا  رشک  حسادت،  نه، 
از غم  باری  یا حسرت،  اما غبطه  ببیند؛  نمی تواند کسی دیگر را در جایگاهی 
در خود دارد و معموالً با احساس ای کاش و کاشکی همراه است و فرد دلش 
می خواهد خودش جای کس دیگری باشد. حسادت، گاهی حس مثبتی است و 
عوارض خوبی را در پی دارد. مثاًل حس رقابت در مکتب )البته رقابت سالم( 

همیشه وجود داشته و می توان با کمک آن دانش آموز را به جلو راند. 



عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش دهــم

وقتـی خانـِم دومی کـه او نیز محجبه بود، برگشـت؛ 
بـه مـن  از جایـش برخاسـت و  پیرسـال  آن مـرد 
نزدیک تـر شـد و سـپس با لحـِن شـکایت آلودی به 
زبـان آلمانـی سـخن گفت و حـرکات دسـِت او نیز 
نشـان از عصبانیت و نارضایتی داشـت. او که گمان 
بـرده بـود مـن زبـان آلمانـی بلـدم، می خواسـت به 
بفهمانـد کـه چنیـن گداهایـی حرفه یی انـد و  مـن 
نبایـد بـه آن ها دل سـوزی کـرد و فریب خـورد. من 
 کـه زبـان آلمانـی بلـد نبـودم و نمی دانسـتم او دقیقًا 
چـه می گویـد، اما هـدف کلـی آن را دریافتـه بودم، 
بـا اشـارۀ سـر، سـخناِن او را تأییـد کـردم و او نیـز 

دوبـاره برگشـت و بـه جـای قبلی اش نشسـت.
ایـن واقعه نشـان مـی داد که اهـل ایمـان را می توان  
دینـی  پوشـش های  بـا  به سـاده گی-  و  بـه زودی 
فریـب داد. مؤمـن بـا چشم داشـتی کـه از خداونـد 
دارد، دسـت از تعاون برنمـی دارد؛ از این رو گداهای 
حرفه یـی، بـا پوشـش های دینـی و مظلوم نمایی های 
ریایی شـان، می تواننـد او را اغفـال  کننـد. ایـن امـر 
بـر  انسـانی کـه خیرخواهـی و تعاونـش را  بـرای 
ضـرورت و نیازمنـدِی صـرف بنـا گذاشـته، بسـیار 
سـنگین تمام می شـود؛ اما بـرای انسـاِن معتقدی که 
جـز  از خداوند چشم داشـتی نـدارد، گرانِی چندانی 

داشـت. نخواهد 

جامعۀ اروپایی
ـ  رفـت  تذکـر  پیـش  در  آن  از  کـه  ـ  فردگرایـی 
روی  خـودش  پاهـای  بـا  انسـانی  فـرد  میخواهـد 
زمیـن راه بـرود. این آمـوزه برای آنانی کـه توان راه 
رفتـن دارنـد، به معنـای میـدان دادن و فراهم آوردن 
فرصـت اسـت؛ امـا بـرای کهن سـالی کـه از مـرز 
هفتـاد و هشـتاد گذشـته اسـت و نمیتواند بـا پاهای 
خـودش راه بـرود، زهـر مقاتـل اسـت. میـدان دادن 
بـرای آن کـه میتوانـد حرکـت کند، به شـور، حرکت 
و پیشـرفت میانجامد؛ اما برای انسـان مانـده در راه؛ 

نومیـدی، یـأس و پوچـی فراهم میـآورد.
و  اختیـار  محوریـِت  روی  کـه  اگزیستانسیالیسـم 
انسـان دور میزنـد، همـواره دو نتیجـۀ متضـاد را بـا 
خـود حمـل میکـرده اسـت کـه حتـا گاهـی بـرای 
پیشـوایان ایـن نحلـۀ فلسـفی نیـز غیرمنتظـره بـوده 
اسـت. سـارتر کـه اگزیستانسیالیسـم را راهـی برای 
نحلـۀ  ایـن  کـه  شـد  متوجـه  می پنداشـت،  آزادی 
فلسـفی انسـانگرا نهایتًا به یأس و نومیـدی انجامیده 
و عمـاًل نه تنهـا حـس آزادی خواهـی، خودآگاهـی، 
حرکـت، پیشـرفت و جهـش را ایجاد نکرده اسـت، 
سـرخورده گی  و  انزواگزینـی  بـه  بالعکـس،  بلکـه 
اسـت.  انجامیـده  نیـز  یأسـزده گی  و  بالتکلیفـی  و 
پیرسـاله گی  و  ناتوانـی  حیـن  در  نیـز  آلبرکامـو 
خویـش، دچـار چنین نومیدییی شـد کـه در جوانی 

خبـری از آن نبـود. 
آری، اختیـار دادن بـرای انسـان توانمنـد، بـه معنای 
رهایـی و آزادِی اوسـت کـه بـه حرکـت، شـور و 
سـرزنده گی میانجامـد و عرصـه را بـرای جـوالِن او 
بـاز می گـذارد؛ امـا دادن لـگام اختیـار بـرای انسـاِن 
ناتـوان و راهمانـده، به معنای رها کـردِن او در بیابان 
اسـت. او کـه تکیـه گاه گذشـتهاش را از دسـت داده 
اسـت و خودش نیـز انرژی و توانـش را برای رفتن 
بـه سـوی آینـده و پیشـرفت از دسـت داده اسـت، 
طبیعتـًا بـه نومیدی، تهـوع، پوچی و سـرخوردهگی 
پنـاه میبـرد و زنده گـی بـا همـۀ بی پهنایی هایـش به 
کهنسـاالن  این جـا  در  آری،  داد.   نخواهـد  جـا  او 
محکـوم بـه آزادی و رفتنانـد، در حالیکـه آنـان جز 
بـه تکیـه گاه و دمراسـتی نیـاز ندارنـد. او احسـاِس 
دوِش  بـر  زندهگـی  گـراِن  بـار  و  میکنـد  تنهایـی 

نااسـتوارِ او خـم میزنـد و او را تـا سـرحِد رضایـت 
بـه مـرگ پیـش می راند. 

خم قامت نبرد ابرام طبع سخت کوش من
گران شد زنده گی اما نمی افتد ز دوش من

بیدل
او دسـتگیری نـدارد و نیـز نمیتواند بـه خودی خود 
راه بـرود؛ امـا جامعـه بـه ناتوانـی او کاری نـدارد، 
بلکـه به فلسـفۀ خـودش مینگـرد و قانونی کـه باید 
همـه از آن پیـروی کننـد. او که در خانۀ کالنسـاالن 
رهـا شـده اسـت و از محبـت فرزند و بسـته گان نیز 
احسـاس محرومیـت میکنـد، خـودش را رهاشـده، 
از  رهایـی  بـرای  و  میکنـد  حـس  ناتـوان  و  تنهـا 
تنهایـی، همنشـینی از جنـس حیـوان برمیگزینـد و 
بـا سـگی کـه همـواره همراه اوسـت، عمـرش را به 

میبرد.  پایـان 
علمـای  از  کـه  وزیرمحمـد  مولـوی  پدرکالنـم 
صاحب نامِ پنجشـیر بـود، در مقطعی کـه آرام آرام به 
مرزهـای پایـان عمـرش نزدیـک می شـد، بیـت زیر 

را بـه تکـرار زمزمـه می کـرد:
گفتم که چو پیریام کند پست

فرزند جوان بگیر دم دست
عمـق و معنـای ایـن سـخن را - بـه معنـای دقیـق 
کلمـه - می تـوان در محیط هـای مـادی و فردگـرا 
روشـن تر دیـد. مشـغله های روزمـره چنـان اسـت 
کـه اگـر فرزنـدی بخواهـد و میل هم داشـته باشـد، 
نمی توانـد بـه والدیـِن خـود رسـیده گِی الزم کنـد 
و ناگزیـر تـن بـه شـرایط و سـاختاری می دهـد که 
والدیـِن او را در دنیـای کهن-سـالِی خودشـان تنهـا 
چنیـن وضعـی  در  را  او  کـه  فرزنـدی  می گـذارد. 
رهـا کـرده، متوجـه نیسـت و نمیبینـد کـه چنیـن 
وضعـی در انتظـارِ او نیـز هسـت و روزی مشـقِت 
تحمـل  بایـد  را  تنهایی یـی  و  رهاواره گـی  چنیـن 

کنـد؛ شـاید هـم میدانـد، امـا قـدرِت دیـد فرداهای 
کـه  او  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـودش  از  دور 
روزمـره میاندیشـد، فکر فـردا نیز چنـدان به ذهنش 
نمیگـذرد و تصـّور میکنـد همـواره همیـن گونه  که 

هسـت، خواهـد مانـد. 
در این جـا بسـیار به نـدرت بـه چشـم میخـورد کـه 
فرزنـدی دسـتان پدر یا مـادرِ کهن سـالش را گرفته 
باشـد و در روزگار پیـری نیز آن هـا را همراهی کند. 
اگـر چنیـن چیـزی هـم بـه چشـم بخـورد، عمدتـًا 
تابعیـت  بـه  دیگـر  کشـورهای  از  کـه  آن هایی انـد 
فرانسـه درآمده انـد و فرانسـه یی اصیل نیسـتند. پدر 
و مادر کهنسـال حتـا نمیتواننـد از راه زینه های مترو 
بـاال بیاینـد و علیرغـم آن کـه داری فرزندند، دسـت 
کمـک بـه دیگـران دراز می کننـد. انـگار فرزندداری 
در این جـا صـرف بـرای رفـع غریـزۀ پـدری ویـا 
مادریسـت و بـا بزرگشـدن آن هـا، دیگر ایـن پیوند 
میگسـلد و راه هـر یـک از دیگـری جـدا میگردد. 

وقتـی انسـان بـه چنیـن حاالتـی مینگـرد، آیـات و 
روایاتـی چـون »وبالوالدیـن احسـانا«، »وال تقل لهما 
اّف والتنهرهمـا و قل لهما قـوالً کریما«، »فحمله امه 
وهنـًا بوهـن...«، »بهشـت زیـر پـای والدین اسـت«، 
»سـخط الـرب فـی سـخط الوالدیـن« ذهنـش را بـه 
سـوی خـود میکشـد و عظمتـی را  که اسـالم برای 
انسـان، بـه ویـژه والدیـن، قایـل اسـت بـه وضـوح 
میبینـد. اسـالمی ارزشـی بـرای والدیـن قایل اسـت 
کـه شـاید در هیـچ دیـن و آییـِن دیگـری این همـه 
ارزشـگزاری وجـود نداشـته اسـت. ممکـن اسـت 
در خانـۀ کالن  سـاالن، تمامـی شـرایط الزم زنده گی 
فراهـم باشـد و زن و مـرد پیـر، کمبـودی از ایـن 
ناحیـه احسـاس نکنند؛ امـا قطعًا محبت، دل سـوزی 
و مهرورزییـی کـه فرزنـد بـه والدین خـودش دارد، 
داشـت.  نخواهـد  دیگـری وجـود  خانـۀ  هیـچ  در 

کهنسـالی کـه اکنـون آرام آرام به پایـان راه زندهگی 
میرسـد، ماحصـِل تمـام زندهگیاش، رهاشـدهگی و 
مـرِگ نومیدانه اسـت و این شـاید یکـی از تلخترین 
پیامدهاییسـت کـه تمـدن غربـی بـرای انسـان بـه 

ارمغـان آورده اسـت. 
بـه گونـۀ دیگـری  این جـا  نیـز در  اطفـال  تربیـت 
بـه خـود و  تـا حـد ممکـن متکـی  اسـت. آن هـا 
رهاشـده انـد. اطفـال از محبـت سرشـارِ والدین که 
در جامعـۀ مـا گاهـی پیامدهای نادرسـتی نیـز به بار 
آورده اسـت، بـی بهرهانـد. آن هـا چنـدان متکـی به 
والدیـن نیسـتند و تـا حـد ممکـن بایـد بـا قدمهای 
خودشـان راه برونـد. ایـن مسـأله اگرچه از یک سـو 
پیونـد عاطفـی او را بـا والدیـن تضعیـف میکند، اما 
از سـوی دیگـر اسـتعدادِ اطمینان به نفـس و اتکا به 

خـود را در وجـود طفـل پـرورش میدهـد.
اروپـا و فرنـگ را در ادبیـاِت مـا نمـاد زیبایـی و 
خوب رویـی خواندهانـد کـه بـا فرمان روایـی نیز در 
ارتبـاط بـوده اسـت. فرنـگ در ادبیـاِت مـا گاهی به 
معنـای وسـیع، و زمانـی هـم بـه معنـای محـدود به 
کار رفتـه اسـت. فرنـگ در معنـای وسـیع آن بر کّل 
اروپا اطالق میشـده و از انگلیس تا فرانسـه و آلمان 
و کشـورهای دیگـِر اروپایـی را شـامل بوده اسـت؛ 
امـا فرنـگ در معنـای مضیـق کلمـه، بـر انگلسـتان 
و بنابـر لغت نامـۀ دهخـدا، بـر فرانسـه -  کـه نمـاد 
فرمان روایـی نیـز بوده انـد -  اطـالق میشـده اسـت. 

حسن فرنگ و جرمن، پامال دلبر ماست
سر افسر اروپا آن شوخ کافر ماست 
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حسن فرنگ داری و فرمانرواستی

عشقری

یکی گفتش ای یار شوریده رنگ
تو هرگز غزا کرده یی در فرنگ؟

سعدی

مروت از دل خوبان مجویید
فرنگستان مسلمانی ندارد

بیدل

ز جهان رنگ تا کی کشم انتظار نازت
تو بیا وگرنه آتش به فرنگ میفرستم

بیدل

فرنگستان حسنت بیخلل باد
به ناقوس کلیسایت بمیرم 

عشقری

ترا نادان امید غمگساریها ز افرنگ است
دل شـاهین نمیسـوزد بـه آن مرغـی کـه در چنـگ 

ست  ا
اقبال

زیبایییـی کـه شـاعراِن مـا آنهمـه از آن نـام بردهاند، 
در این جـا برهنـه و کـم بهاسـت. زن اروپایـی بیش 
دارد  عـادت  و  عالقـه  برهنهگـی  بـه  آن  مـرد  از 
و حتـا در هواهـای سـرد تیرماهـی نیـز از چنیـن 
خواسـت و عادتـی دسـت برنمیدارد. ممکن اسـت 
عریان شـده گی بـرای جلـب توجـه  موقتـی اثرگذار 
باشـد، امـا مردهـا حاضر نیسـتند با او برای همیشـه 
پوشـیدهگی  و  حیـا  بدهنـد.  دوام  زندهگـی  بـه 
جاذبه یـی ایجـاد میکند کـه در برهنهگی و هرزهگی 
وجـود نـدارد. او چنان بـا چنین حالتی انـس گرفته 
دسـت  آن  از  سـادهگی  بـه  نمی توانـد  کـه  اسـت 
بـردارد و آن را تـرک گویـد. در چنیـن فضاییسـت 
کـه میتـوان ایثار و خودبـاوری زِن محجبۀ مسـلمان 
را درک کـرد و بـه ارادۀ او آفریـن گفـت. زن بـا 
حجـاب فرانسـه یی، در حقیقـت مصونیِت بیشـتری 
مییابـد و دیگـران نیـز بـه دلیـِل حساسـیتی کـه امر 
دینـی در نـزد مسـلمان ها دارد، بـا او بـا احتیـاط و 
خوددارانـه رفتـار می کننـد. بسـیار اتفـاق میافتـد که 
یک زن فرانسـه یی توسـط خانم مسـلمانی کـه با او 
دسـِت دوسـتی داده اسـت، بـه اسـالم بگرایـد و به 
حالتی از پوشـیدهگی روی آورد و با آن، با گذشـته 

خویـش وداع کنـد. 
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انتقادی به غرب نگاه 
از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان



نويسنده: ديود شنكر
منبع: بنياد خاورميانۀ واشنگتن

برگردان: اسالم ده نمكی
تمایـل به شـفافیت در میـان اقلیِت حاکم در عربسـتان 
سـعودی بـه چشـم نمی خـورد. جایـی کـه اعضـای 
خانـدان حاکـم بـه رهبـری پادشـاه ُمسـن و از لحـاظ 
جسـمی ظاهـراٌ ناتـوان نسـبت بـه همـه چیز سـکوت 
اختیـار می کننـد، علی رغـم احاطه بر رمز و راز سـلطۀ 
خانـدان آل سـعود، عبـور از مرحلـۀ شـاه عبـداهلل بـه 
مرحلـۀ زمـام داری ملـک سـلمان مقـرون بـه تحـوِل 
قابـل لمـس در سیاسـت خارجـی سـعودی گردیـده 
اسـت. بـا وجود این کـه بنیـۀ چارچوب الگوی سـنتی 
باقـی  دسـت نخورده  عربسـتان  منطقه یـی  سیاسـت 
مانـده اسـت، صعـود ملـک سـلمان به اریکـۀ عرش و 
قدرت، نشـانه هایی از تغیر سـلوک سیاسـی عربسـتان 
در برابـر توسـعۀ اقتـدار و مداخلـۀ ایـران در یمـن، 
سـوریه و لبنـان را نمایـان کرده اسـت؛ ریـاض در این 
روزهـا روی جـدول کاری یـی در سیاسـت خارجـی 
خویـش متمرکـز شـده اسـت کـه دیـده می شـود در 
بعضـی مـوارد به شـکل صریـح و روشـن بـا سیاسـت 

فعلـِی واشـنگتن در منطقـه همنوایـی نـدارد.
در  سـعودی ها  خارجـی  سیاسـت  پوسـت اندازی 
منطقه، ناشـی از مدارای بیش از لـزومِ دیپلماتیِک ادارۀ 
رییس جمهـور اوبامـا در قبـال پرونـدۀ هسـته یی ایران 
می شـود. سـخنان رییـس اوبامـا در مجلـه "نیویارکـر" 
بـه تاریـخ  دوم جنـوری سـال 201۴ میـالدی مبنی بر 
ظهـور قـدرت منطقه یی جدیـد در عرصـۀ ژیوپولتیک 
منطقـۀ خلیـج فـارس، گمانه هـای تغییـر در سیاسـت 
خارجـی امریـکا را در قبال امـور خاورمیانه به واقعیت 
تبدیـل نمـوده اسـت. مایـۀ تعجب نیسـت که سـخنان 
رییـس جمهـور اوبامـا نبـض نگرانـِی سـعودی ها را 
تندتـر سـاخته باشـد. امـا امضـای چارچـوب توافـق 
هسـته یی غـرب با ایـران در اپریل سـال 2015 میالدی 
و بـه تعقیـب آن، اتفاق روی نقشـۀ راه عمل مشـترک، 
هـراس ریـاض را از تغییـر سیاسـت ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا در منطقـه مضاعـف نمـود. سـعودی ها حـل 
مسـالمت آمیز پرونـدۀ هسـته یی ایران را، پایـان رویای 
اقـدام نظامـی امریـکا علیـه فعالیت هـای اقتدارگرایانۀ 
ایـران در منطقـه می داننـد. فاصلـۀ عـدم اعتمـاد میـا 
عربسـتان و امریکا زمانی وسـعِت بیشـتر بخود گرفت 
کـه نقـش ایـران در سـوریه و عـراق منحیـث عامـل 
اسـتقرار منطقـه در سیاسـت خارجـی امریـکا، مثبـت 

گردید.  ارزیابـی 
بـه  نسـبت  آشـتی جویانه  عالیـم  واشـنگتن  هـرگاه 
ایـران از خـود بـروز داده اسـت، در مقابـل عربسـتان 
سـعودی متوسـل بـه سیاسـت انفعالـی در برابـر ایران 

شـده اسـت. قبل از امضای توافِق چارچوب هسـته یی 
بـا وجـود این کـه بیش از سـه مـاه از زمـام داری ملک 
سـلمان در عربستان سـپری نمی شـد، این کشور عماًل 
قـدرت خشـِن خـود را در یمـن علیه ایران بـه نمایش 
گذاشـت و در مـارچ سـال 2015 میـالدی بـه حمایت 
عربـی،  کشـورهای  از  بعضـی  نوتشـکیل  ائتـالِف 
حمـالت هوایـی گسـترده را علیـه شـبه نظامیاِن حوثِی 
مـورد حمایـت ایـران در یمـنـ  کـه قـادر بـه تصرف 

پایتخـت شـده بودنـد ـ آغـاز نمود. 
بـار نخسـت نیسـت که سـعودی ها علیـه شـبه نظامیان 
حوثـی در یمن متوسـل بـه قـوۀ قهریه می شـوند. بین 
سـال های 200۹ و 2010 میـالدی بـا تحمل خسـارات 
سـنگین مالـی و جانی، این کشـور طعم تلخ شکسـت 
از حوثی هـا را تجربـه نمـوده اسـت. در حالـی کـه 
جنـگ یمـن، جدیِت رقابـت عربسـتان با ایـران را در 
نمایـش می گـذارد،  بـه  بـه مقیـاس وسـیع تر  منطقـه 
عرصـۀ رقابـت میـان دو کشـور تنهـا به یمـن محدود 
نمی شـود و زمیـن سـوریه نیـز بـه میدان جنـگ نیابتی 
میـان دو کشـورِ رقیب تبدیل شـده اسـت. سـعودی ها 
امـداد مالـی و لوژسـتیکِی مخالفان مسـلِح دولِت مورد 
حمایـِت ایـران در سـوریه را، از سـال 2011 میـالدی 
بـا وجـود حضـور مسـتقیم نظامی روسـیه از سـپتامبر 
بـه  جنـگ  جبهـات  میـالدی، شکسـت   2015 سـال 
نفـع دولـت سـوریه و چرخـش ناگهان سیاسـت ادارۀ 
اوبامـا به سـمت ضـرورِت بقای اسـد در سـلطه، ادامه 
می دهـد. همخوانـی دیـدگاه جدیـد ایـاالت متحـده با 
موقـف روسـیه و ایـران در امـر بقـای بشـار اسـد در  
رأس اهـرم سـلطه در سـوریه، تأثیـری منفی بـر روند 
ادامـۀ کمک هـای عربسـتان بـه شـبه نظامیان مخالـف 

نگذاشت. اسـد 
 201۶ سـال  جنـوری  در  کـه  زمانـی  قبـل،  چنـدی 
میـالدی، جـان کیـری وزیـر امـور خارجـۀ امریـکا، 
ادامـۀ کمک هـای کشـورش بـه معارضـاِن سـوری را 
مرهـوِن پیوسـتن آن هـا بـه نشسـت آشـتی جویانه در 
جنـوا دانسـت )گفت وگوهایـی کـه بـه گمـان اغلـِب 
معارضـان سـوری، در جهـت مشـروعیت بخشـیدن 
بـه ادامـۀ حکومت بشـار اسـد سیسـتمیزه شـده بود(، 
عـادل الجبیـر وزیر خارجۀ عربسـتان اعالم داشـت که 
سـوریه  در  آشـتی جویانه یی  نشسـت های  از  ریـاض 
قـدرت  از  اسـد  رفتـن  کنـار  کـه  می کنـد  حمایـت 
سیاسـی، بخشـی از آجنـدای آن باشـد. در غیـر آن، 
عربسـتان بـه کمک هـای نظامـی خـود بـه معارضـاِن 
سـوری تـا سـرنگونی نظـام در دمشـق ادامـه می دهد.
در لبنـان نیـز سیاسـت عربسـتان در مسـیر راه انـدازی 
کشـور  ایـن  در  ایـران  علیـه حضـور  نیابتـی  جنـگ 
تغییـر جهـت داده اسـت. در فرجـامِ امضـای توافـق 
هسـته یی بـا غـرب، ایـران اعـالم داشـت کـه حجـم 
افزایـش  لبنـان  در  را  خـود  سـرمایه گذاری های 
می دهـد؛ مشـوِق اقتصادی یـی کـه بـه عقیـدۀ ناظران، 
گامِ سنجیده شـدۀ ایـران در راه برچیـدن بسـاط نفـوذ 
عربسـتان و کشـورهای عربـِی خلیـج فارس از کشـور 
کوچـک لبنـان در سـاحل دریـای مدیترانـه محسـوب 
خـود  سیاسـِت  لبنـان  در  همـواره  ریـاض  می شـود. 
را بـه واسـطۀ نخبه هـای سـنی مذهب نظیـر خانـدان 
سـران  از  عده یـی  و  نمـوده  دنبـال  "الحریـری" 
مسـیحیاِن مارونـی ماننـد سـمیر جعجـع رهبـر حزب 
قـوات لبنـان را زیر پوشـش حمایـت مالی و سیاسـی 
تمایـل  نظـر می رسـد کـه  بـه  اسـت. چنیـن  گرفتـه 

جدیـد آشـتی جویانۀ سـمیر جعجـع بـا جنرال میشـال 
عـون رهبـر جریـان آزاد ملی لبنان، ناشـی از وسوسـۀ 
برهـم زدن رابطـۀ جنـرال میشـال عـوان بـا حـزب اهلل 
می شـود کـه می توانـد بنیـۀ سیاسـی مـورد حمایـت 

ایـران در لبنـان را تضعیـف نمایـد.
عـالوه بـر اقدامـات پهلوان گونـه و کم نظیـر سـعودی 
در یمـن و ابـداع سیاسـِی جدیـِد این کشـور در لبنان، 
مسـایل دیگـری نیـز مبیـن تغییر سـلوک سیاسـِی این 
کشـور می باشـد. بلنـد نگه داشـتن سـقف تولیـد نفت 
بـه منظـور متزلـزل نمـودن اقتصاد روسـیه و ایـران که 
پیامـد کسـر نـود میلیـارد دالـری در بودجـه و اقتصاد 
سـعودی داشـته اسـت. تحـول در سیاسـت خارجـی 
عربسـتان، انحـراف از خط سیاسـی یی کـه ادارۀ اوباما 
بـرای منطقـه ترسـیم نموده اسـت، دانسـته می شـود و 
انتقادهـای تنـِد واشـنگتن از حمالت هوایی سـعودی 
بـه تأسیسـات ملکـی یمـن، تعـارض دیدگاه میـان دو 
متحـد تاریخـی  در امـور منطقـه را به خوبـی جلـوه 
سـطوح  مأمـوران  از  یکـی  گذشـته،  سـال  می دهـد. 
بـاالی ادارۀ اوبامـا کـه نخواسـت نامـش فـاش شـود، 
نظامـی  حملـۀ  تایمـز،  لوس انجلـس  روزنامـۀ  در 
سـعودی بـه یمـن را "فاجعـه" دانسـت و نسـبت بـه 
امـکان پیـروزِی سـعودی ها در این جنگ ابـراز تردید 
نمـود. پـس از این کـه سـعودی معاملـۀ امریکا بر سـِر 
کرسـی ریاسـت جمهوری لبنـان را بـا سـلیمان فرنگیه 
سیاسـت مدار متحـد بشـار اسـد در رونـد امتیازدهـی 
واشـنگتن  سـاخت،  نـاکام  ایـران  بـا  روابـط  بهبـود 
مقام هـای سـعودی را متهـم بـه عـدم درک عواقـب 
وخیـم عمـل متهورانۀ اعدام روحانی شـیعه شـیخ نمر 

باقـر النمر سـاخت.
ادارۀ اوباما، سیاسـِت متهورانۀ تازۀ سـعودی را خطری 
می پنـدارد کـه ثبـاِت خاورمیانـه را بـه چالـش مواجه 
عربسـتان  نظامـی  کمک هـای  ادامـۀ  اسـت.  سـاخته 
امریـکا،  دیـدگاه  از  سـوریه  دولـت  معارضـاِن  بـه 
را  سـوریه  بحـران  مسـالمت آمیِز  حـِل  فرصت هـای 
از بیـن بـرده و عامـل ادامـۀ حکومـت بشـار اسـد در 
سـوریه می شـود. بـا دیـد واقع بینانه تر، نگرانـِی واقعی 
ایـن اسـت که تحـول پیش آمـده در سیاسـت خارجی 
دو  سیاسـت های  کـه  اسـت  ایـن  مبیـن  عربسـتان 
کشـور در قبـال مسـایل منطقه بـه مسـیرهای جداگانه 
بـه راه افتـاده اسـت. عـدم اقـدام نظامـی امریـکا برای 
برانـدازی دولـت سـوریه، در پـی فاجعـۀ اسـتخدام 
 2015 سـال  در  کشـور  ایـن  در  کیمیـاوی  اسـلحۀ 
میـالدی و توافـق هسـته یی بـا ایـران، ریـاض را بـه 
ایـن نتیجـه رسـاند کـه  بیـش از ایـن نمی تـوان باالی 
واشـنگتن منحیـث متحـد قابـل اعتمـاد حسـاب بـاز 
کـرد. بـا توجه به تحـول جدیـد در سیاسـت خارجی 
عربسـتان، می تـوان بـه ایـن جمع بنـدی دسـت یافـت 
کـه ریـاض اراده اش را جـزم نمـوده اسـت تـا بعـد از 
ایـن، بـدون هماهنگی با ایـاالت متحـده، در پی حفظ 

منافـع خویـش در منطقـه باشـد. 
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ابوبكر مجاهد
عراده جات بدون اسناد، زمینۀ سوء استفاده را برای افراد 

سارق، مخالفان و اختطافچیان فراهم می سازد.
مسووالن در ریاست تحقیقات جنایی کابل با بیان این 
افراد سارق، اختطاف چی و مخالفان  مطلب می گویند: 
دولت ازعراده جاتی که با  اسناد جعلی و یا بدون اسناد 
می کنند،  استفاده  سوء  دارند،  گذار  و  گشت  شهر  در 
نبوده و در  نهادهای دولتی  این عراده جات ثبت  چون 
امنیتی  نهادهای  برای  آن  تعقیب  جرم،  انجام  صورت 

مشکل است.
جدی  اقدام  از  کابل  ترافیک  مسووالن  هم،  سویی  از 
که در شهر گشت  اسناد  بدون  از عراده جات  بازرسی 

وگذار دارند، خبر می دهند.
افرادی  دارند،  باور  کابل  شهروندان  از  شماری  اما، 
اسناد  بدون  موترهای  برای  جعلی  اسناد  توزیع  به  که 
از داخل  استفاده می کنند،  این موترها  از  می پردازند و 

نهادهای دولتی حمایت می شوند. 
حامد یکی از شهروندان کابل  به روزنامۀ ماندگار گفت 
که موترهای بدون اسناد که در شهر کابل گشت گذار 
دارند از افراد زورمند استند و کسی از این موترها اسناد 

پرسان نمی کند.
او گفت: از افراد بلندپایه دولتی تا برخی از افراد متخلف 
در شهر کابل از موترهای بدون اسناد استفاده می کنند و 
افرادی که اسناد جعلی را  به این موترها توزیع می کنند 

به اداره های مسوول پول می دهند.
به گفته او، ترافیک وقتی موترهای بدن اسناد را توقف 
از  را  خود  پیسه  دادن  با  موترها  این  مالکان  می دهد، 

چنگ ترافیک خالص می کنند.
جنایی  تحقیقات  رییس  عبیدی  فریدون  حال،  این  در 
کابل در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: گشت و 
گذار عراده جات بدون اسناد در شهر، زمینه را برای افراد 
استفاده جو مساعد می سازد، عراده جاتی که در ریاست 

خدمت  در  بیشتر  اند،  نشده  راجستر  و  ثبت  ترافیک 
گروه های متخلف قرار می گیرند.

آقای عبیدی افزود: افراد سارق، اختطاف چی و مخالفان 
اسناد  بدون  یا  و  جعلی  با  اسناد  عراده جات  از  دولت 
این  استفاده می کنند.  بدامنی و وحشت  ایجاد  به خاطر 
عراده جات ثبت نهادهای دولتی نبوده در صورت انجام 
ایجاد  مشکل  امنیتی  نهادهای  برای  تعقیب شان  جرم 

می کنند.
به گفتۀ او، ریاست تحقیقات جنایی کابل در جلوگیری 
می کند  اسناد تالش   بدون  موترهای  و گذار  از گشت 
و افرادی که به توزیع اسناد جعلی به این عراده جات 
می پردازند؛ تحت تعقیب مسووالن این نهاد قرار داشته 
که  شماری زیاد شان بازداشت و ده ها عراده موتر بدون 

اسناد ضبط شده است.
کرد:  نشان  خاطر  کابل  جنایی  تحقیقات  رییس 
بررسی های این اداره تا زمانی ادامه دارد که روند توزیع 

اسناد جعلی و گشت گذار موترهای بدون اسناد در شهر 
کابل به صفر کاهش یابد.

او تأکید کرد که توزیع اسناد جعلی به موترهای بدون 
قانونی  پیگرد  تحت  آن  مرتکبین  و  است  جرم  اسناد 
ریاست  می گیرند،  قرار  قضایی  و  عدلی  نهاد های 
تحقیقات جنایی کابل به خاطر جلوگیری بیشتر گشت 
بدون  عراده جات  برای  جعلی  اسناد  توزیع  و  گذار  و 
اسناد برنامه های را روی دست دارد که با عملی شدن 
آن مشکل گشت گذار عراده جات بدون اسناد؛ کاهش 

می یابد.
هم چنان، عبدالقادر سادات مدیر ترافیک کابل می گوید: 
عراده جات بدون اسناد و یا با اسناد جعلی که در شهر 
توقف  کابل  ترافیک  طرف  از  کنند،  گذار  و  گشت 
وقضایی  عدلی  نهادهای  به  مالکان شان  و  شده  داده 

معرفی می شوند.
عراده جات  از  بازرسی  عملیات  افزود:  سادات  آقای 
او  دارد،  جریان  ترافیک  ریاست  از طرف  اسناد  بدون 
تأکید کرد که با اصالحاتی که در ریاست ترافیک آمده 
آماده گی به خاطر متوقف ساختن تمام عراده جات بدون 

اسناد و توزیع اسناد جعلی گرفته شده است.
عراده جات  دقیق  آمار  بارۀ  در  هرچند  سادات،  آقای 
بدون اسناد که از طرف ترافیک توقف داده شده است 
معلومات نداد، اما گفت: تعداد زیاد از موترهای بدون 

اسناد از طرف ترافیک کابل توقف داده شده است.
به گفتۀ مدیر ترافیک کابل، افرادی )کمیشن کاران( که 
کار  جعلی  به شکل  ترافیک  ریاست  دروازه  عقب  در 

می        کردند، بازداشت شده اند.
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مـوترهای بـدون اسنـاد
درد سـر کـابل 

تحول در سیاست خارجی عربستان
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ورزش

آژانس پولیس اتحادیۀ اروپا موسوم به یوروپل با انتشار گزارشی اعالم 

کرد که باندهای تبهکار قاچاق انسان طی سال گذشته از قاچاق مهاجران 

به کشورهای اروپایی بیش از ۶ میلیارد یورو درآمد کسب کرده اند.

ابعاد  اگر  افزود:  منترش کرد،  در گزارشی که روز دوشنبه  اروپا  پولیس 

کنونی بحران مهاجرت به اروپا طی سال جاری نیز ادامه یابد، گردش 

مالی 6 میلیارد یورویی باندهای قاچاق انسان به بیش از 3 برابر افزایش 

خواهد یافت.

هزار   12 از  بیش  اروپایی  کشورهای  در  پولیس  نیروهای  و  پل  یورو 

مظنون به فعالیت در باندهای قاچاق انسان را که از سال 2015 میالدی 

تاکنون در قاچاق مهاجران دست داشته اند، شناسایی کرده اند.

کشورهای  از  عمدتًا  که  انسان  قاچاق  باندهای  در  فعال  تبهکاران 

فعالیت های  در  و کوزوو هستند،  بلغارستان، مرص، مجارستان، عراق 

مقام های  به  رشوه  پرداخت  تا  گرفته  اسناد  جعل  از  مختلفی  مجرمانه 

رسمی دست دارند.

یوروپل در این گزارش افزود: شواهد چندانی در دست نیست که نشان 

وارد  مهاجر  قاچاق  شبکه های  از  استفاده  با  تروریستی  مظنونان  دهد 

قارۀ اروپا می شوند. در واقع کمرت از 0.01 درصد مظنونان تروریستی 

ارتباطی با مهاجران داشته اند.

از ۲۷  که  در سوریه  آتش بس  دربارۀ  روسیه  و  امریکا  روسای جمهور 

فربوری )۸ اسفند( وارد مرحلۀ اجرا می شود، گفت وگو کردند.

کاخ سفید اعالم کرد »باراک اوباما« رییس جمهوری امریکا، با همتای 

روسی خود »والدیمیر پوتین« دربارۀ آتش بس در سوریه رأی زنی کردند.

اوباما بر رضورت  انجام شد-  پوتین  به ابتکار  تلفنی -که  این متاس  در 

احرتام متام طرف ها به آتش بس به منظور »کاسنت از رنج و درد شهروندان 

سوریه« و »متمرکز شدن« بر مبارزه با تروریسم، تأکید کرد.

تضمین  با  اولویت  حارض،  حال  در  گفت:  امریکا  رییس جمهور 

واکنش های مثبت از سوی دولت سوریه و معارضان مسلح و همچنان 

اجرای متعهدانه از سوی متام طرف ها است.

امریکا و روسیه، در بیانیه یی که وزارت خارجۀامریکا صادر کرد، اعالم 

کردند، آتش  بس در سوریه از 12 شب 26 ماه فربوری به وقت دمشق 

اعتبار اجرایی می یابد، اما این موافقت نامه شامل گروه های تروریستی 

جبهه النرصه و داعش نخواهد شد.

گفت وگویی  در  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست  این،جاش  با  همزمان 

مطبوعاتی اظهار داشت: »اجرای این توافق دشوار خواهد بود، ولی این 

یک فرصت است و ما امیدواریم که همه طرف ها از آن استفاده کنند«.

رسیع تر  هرچه  که  خواست  امنیت  شورای  از  سوریه  خارجۀ  وزارت 

این  از  مانع  و  کند  محکوم  را  کشور  این  در  اخیر  تروریستی  اقدامات 

شود که ترکیه و عربستان به حامیت از گروه های تروریستی ادامه دهند.

وزارت خارجۀ سوریه در دو نامه به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 

متحد و رییس شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرد که ادامۀ سکوت 

شورای امنیت و عدم محکومیت اقدامات تروریستی اخیر حاوی این 

پیام به تروریست ها و حامیان شان است که به اقدامات تروریستی شان 

حامیان  و  داعش  تروریستی  گروه  همچنین  سکوت  این  دهند.  ادامه 

آن ها به ویزه نظام ترکیه و عربستان را تشویق می کند تا دست به جنایات 

بیشرتی علیه مردم سوریه بزنند.

وزارت خارجۀ سوریه افزود: دولت جمهوری عربی سوریه از شورای 

امنیت و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل می خواهد که این اقدامات 

تروریستی را فورًا و شدیدًا محکوم کنند.

وزارت خارجۀ سوریه همچنین از شورای امنیت خواست که از طریق 

انجام اقدامات بازدارنده و فوری و مجازات کشورهای حامی تروریسم 

امنیت  و  صلح  حفظ  در  مسوولیت هایش  به  ترکیه،  و  عربستان  به ویژه 

بین املللی پابد مباند و مانع از این شود که عربستان و ترکیه به حامیت 

از تروریسم و بازیچه گرفنت امنیت و صلح بین املللی ادامه دهند.

راه یابی  باخت نخستین رقابت  از  افغانستان پس  تیم ملی کرکت 

راه یابی  فرصت  متحده،  امارات  مقابل  در  آسیایی  کرکت  به جام 

هند،  قدرت مند  تیم های  با  شدن  مقابل  و  جام  به این  را  خویش 

اینک  و  ساخت  ضعیف  را  بنگله دیش  و  پاکستان  رسیالنکا، 

امارات متحدۀ عرب با سه بُرد متواتر توانست به جام آسیایی کرکت 

راه یابد.

هانگ  و  کرکت عامن  ملی  تیم  مقابل  در  توانست  که  افغانستان 

کانگ برنده شود و  با چهار امتیاز در ردۀ دوم جدول قرار گیرد، در 

انتظار باخت امارات متحدۀ عرب بود که افغانستان و هانگ کانگ 

را شکست داده بود. اما حذف افغانستان از این دور رقابت های 

پس از آن یقینی شد که امارات متحدۀ عرب، عامن را نیز شکست 

داد و صدر نشین جدول باقی ماند.

افغانستان روز گذشته در ۲۰ آوور داده شده توانست با از دست 

فرصت  آن  از  پس  و  دهد  انجام  دوش   ۱۶۸ وکت  هفت  دادن 

راه یابی خویش را زنده نگهدارد که هانگ کانگ را در ۱۱۲ دوش 

داد.  شکست  دوش   ۶۶ تفاوت  با  را  تیم  این  و  ساخت  محدود 

افغانستان برای باقی ماندن در این رقابت ها باید هانگ کانگ را 

به ۱۲۸ دوش محدود می ساخت.

اما باخت عامن در مقابل امارات متحدۀ عرب این فرصت را از 

دست افغانستان بیرون کشید.

افغانستان با این دور رقابت ها خدا حافظی کرد و اکنون امارات 

مصاف  پاکستان  و  بنگله دیش  رسیالنکا،  هند،  با  عرب  متحدۀ 

خواهد داد؛ رقابت های که بازیکنان افغانستان می خواستند شامل 

آن باشند.

هر  در  و  همه  برای  فوتبال  شعار  با  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 

گوشۀ افغانستان، کمک های خود را به ولسوالی جاغوری رساند.

توپ های ارسالی فدراسیون فوتبال در مراسم اختتامیۀ مسابقات 

به  جاغوری  ولسوال  رشیف،  ظفر  توسط  ولسوالی  این  فوتسال 

تیم های اشرتاک کننده توزیع شد.

تیم های  مسابقات  فاینل  مسابقات:  برگزاری  مسوول  گفتۀ  به 

فوتسال در ولسوالی جاغوری بود و در تورمننت بهاری تیم های 

مقام های  برنده های  برای  که  تیم رشکت کرده  فوتسال جمعأ ۳۲ 

اول دوم و سوم، جام و جوایز توزیع گردید.

از  که  فوتسالی  تیم  برای ۳۲   توب  تعداد ۳۲ عدد  به  همچنان، 

ورزش کاران  برای  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  ریاست  طرف 

توزیع  ورزش کاران  برای  بود،  گردیده  ارسال  جاغوری  ولسوالی 

شد و متباقی توپ ها برای سایر تیم های فوتبال توزیع می گردد.

سود 6 میلیارد یورویی قاچاق بران انسان

کاخ سفید:

اجرای آتش بس در سوریه دشوار خواهد بود

وزارت خارجۀ سوریه:

سکوت شورای امنیت تروریست ها را 
به ادامۀ جنایات شان تشویق می کند

اندونزیا ده ها قایق خارجی را منفجر و غرق کرد

افغانستان به جام آسیایی 
کرکت راه نیافت

توزیع کمک های فدراسیون 
فوتبال برای مردم غزنی

عبدالشهيد ثاقب
 

احمدويل مسعود: مردي از تبار نيكنامي

يار  است،  او  برادر  دارد:  تعلق  به خانواده مسعود شهيد 

و  بنياد شهيد مسعود است.  رييس  بوده، فعال  ياورش  و 

دولتي  بلند  كريسهاي  او  به  بارها  پيوندها،  و  تعلقات  همني  خاطر  به 

نعمت  و  ناز  به خاطر  را  نام خود  كه  اما نخواسته است  پيشنهاد شده، 

چند روزه بيااليد و به حيث همكار فاسدترين رژيم جهان شناخته شود. 

روزه سیاسی گرفته و در عوض، عرصه فرهنگ را جدي گرفته و در يك 

و نيم دهه پسني كشور هميشه به فعاليت هاي فرهنگي مشغول بوده كه 

مي توان از ماندگارترين كار او، تاسيس »روزنامه ماندگار« را دانست. 

اين مرد را دوست دارم و صادقانه دوست دارم، و از پروسهاي كه زير 

نام فراخوان آجنداي ميل راه انداخته است حاميت مي كنم؛ چون به او 

اعتامد دارم. 

عبداالحد هادف

تعجب می کنم به حال کسانی که از حرف و حدیث آدم 
بی چاره و حقیری مثل جمعه خان همدرد به درد می افتند 
از خوان  او را گرم می سازند و  تبلیغاتی  بازارِ  و جمعه 

نفرت او لقمه می گیرند.
بی قیمت  که صاحبش  نیست، چون حرفی  شنیدن  برای  این حرف ها 
تعصب  براساس  توطیه  در  که عمرش  دارد؟ کسی  ارزش  باشد، کجا 
گذشته و در هرجا قدم می گذارد، الجرم بال می خیزد و به هر طرف رخ 
می ماند، نفس ها به سینه ها حبس می شوند که چه گندی به پا خواهد 
با  را  قوم  کدام  داد،  انفجار خواهد  را  را خواهد کشت،چی  کِی  کرد، 
قومی دیگر جنگ خواهد انداخت، آرامش کدام منطقه را برهم خواهد 
زد و کدام فتنۀ خوابیده را بیدار خواهد ساخت. با چنین هیوالیی حتا 
اهریمن نمی تواند در زشتی و خطرناکی رقابت کند! خوب است که 

همچو موجودی از شورای نظار گالیه دارد، پس ما ضد اهریمن ایم...

حفيظ مصداق

طنز 
عالی ترســان و عالی ِجرابــاِن ُمَشــّرم کــه از ِگرفتــن 

نام تــان شــرمم می آیــد !
ــه  ــتان، ب ــردم افغانس ــق ُکل م ــان باتواف ــالن و بی غم باش وزارت تنب
پــاس خدمــات شــرم ناک شــمادر عرصــۀ ناامنــی کــه توانســتید تــرس 
مِّلــی ایجــاد کنیــد، درعرصــۀ اقتصــاد کــه توانســتید گرســنه گی مِّلــی 
ــق  ــی خل ــیت مل ــه توانستیدگنگس ــاع ک ــۀ اجتم ــد، در عرص بیاوری
کنیــد، در عرصــۀ فرهنــگ کــه توانســتید بــری فرهنگــی مِّلــی ایجــاد 
کنیــد، در بخــش سیاســت خارجــی کــه توانســتید شــهروندان تان بــه 
ــه الف و  ــی ک ــت داخل ــۀ سیاس ــد، درعرص ــور ها بگریزن ــام کش تم
پتــاق مِّلــی ایجــاد کردیــد، درعرصــۀ بیــکاری کــه توانســتید خــواب 
مِّلــی بیافرینیــد، درعرصــۀ مبــارزه بــا فســاد کــه فســاد را نیــز مِّلــی و 
افغانســتان شــمول کردیــد و در آوردن صلــح کــه هنــوز هــم پاکســتان 

ــد، ــخند می زن ــارا ریش م
ــن«  ــط »ذغالی ــا خ ــه ب ــه ک ــن تنبل نام ــدای ای ــتۀ اه ــما را شایس ش

نگاشــته شــده اســت، می داننــد.
ــد  وزارت تنبــالن و بی غم باشــان و همــه مــردم افغانســتان، از خداون
متعــال بــرای شــما و همــه اطرافیان تــان، اختالفــات بیشــتردر 
ــَله  ــج اداری، تُش ــتی ک ــی، ُکش ــزن و بگیرمِّل ــورات کاری، ب ــه ام هم
ــی«  ــۀ سیاس ــدن »توافق نام ــی نش ــردن و عمل ــاره ک ــی، پ بوردسیاس
ــان گــردی ظاهــری، ســفرهای بی هــدف و بی نتیجــۀ خارجــی،  خیاب
تعینــاِت ســلیقه یی و تبــاری، غفلــت در آوردن اصالحــات و تــالش 
ــاس،  ــرم و احس ــوع ش ــر ن ــه دور از ه ــرداری را ب ــرای آوردن ُم ب

می خواهنــد.

فيـسبـوک نـــامــه

مبارزه  تشدید  در  جهان  مجمع الجزایری  کشور  بزرگ ترین  عنوان  به  اندونزی 

علیه ماهی گیری غیرمجاز در آب های این کشور، 30 قایق خارجی و اندونزیایی 

توقیف شده را منفجر و غرق کرد.

اندونزیا روز سه شنبه اعالم کرد که این قایق ها روز گذشته در پنج نقطۀ جداگانه 

و  شاملی  سوالوسی  در  ریایو  باتم  جزیرۀ  بیتونگ،  جمله  از  کشور،  این  در 

بالوان در شامل سوماترا غرق شدند.

سوسی پوجی آستوتی، وزیر شیالت )ماهی شناسی( اندونزی، گفت که این 

قایق ها متعلق به ماهی گیرانی از فیلیپین، ویتنام، مالزی و میامنار بودند.

این قایق های ماهی گیری غیرقانونی همه گرفتار قانون در کشور مجمع الجزایر 

اندونزی با بیش از 17 هزار جزیره شدند. چهار قایق غرق شده نیز متعلق به 

اندونزی بود که مجوزهای الزم را برای صید نداشتند.

عبدالجبار آريايی

روایت یک رسباز 

قصه از حادثۀ اسیر و کشته شدن 130 رسباز که در هلمند 

تلخ  تجربه های  از  رسباز  و  شد  آغاز  پیوست  وقوع  به 

شدن  اسیر  ارتش،  منصب داران  توسط  رسبازان  شدن  فروخته  و  جنگ 

عسکری  هم دیواالن  بی اعتامدی  طالبان،  توسط  رسبازان  رسبریدن  و 

ارتش  در  قومی  عمیق  تعصب  و  نفرت  موجودیت  پهره داری،  زمان  در 

حکایت کرد.

چند چیز را از روایت این رسباز می شود استنباط کرد.

نخست: سرتاتیژی دولت در مبارزه علیه دهشت افگنی و تروریسم مبهم 

و گنگ است، این مسأله باعث شده تا انگیزۀ مبارزه را از رسبازان ارتش 

بگیرد.

را در خود جا  فرهنگی  و  منافع قومی  ارتش تضاد  دوم: وقتی ساختار 

دهد، به جز از هم پاشی ارتش و خلق بحران عمیق اجتامعی دیگر هیچ 

نتیجۀ در پی نخواهد داشت.

جالب ترین قسمت روایت این بود که به عوض مرمی و مهامت، برای 

شده  فرستاده  کنرسو  و  کچالو  و  پیاز  مرمی  صندوق های  در  رسبازان 

نفر  به جز 10  و  می شوند  اسیر  ارتش  نتیجه 180 رسباز  در  که  بود... 

همۀ شان توسط طالبان به قتل می رسند.
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كنشكا محجوب
سیاسی  باقوت  و  فراگیر  نیرومند،  احزاب  نداشتن  از  به شدت  افغانستان 
رفع  انتخاباتی،  نظام  اصالح  اساسی،  قانون  تغییر  با  فقط  می برد.  رنج 
محدودیت های قانونی و ایجاد محیط سالم سیاسی است که می توان شاهد 

حضور احزاب فعال و مقتدر در افغانستان بود

حزب سازی در افغانستان به صورت جدی در دهۀ ۴0 خورشیدی آغاز شد. 
حزب دموکراتیک خلق نخستین سازمان سیاسی  بود که در سال1۳57 از طریق 
کودتای نظامی به قدرت رسید و پس از سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل در 
سال 1۳71 با وجود چالش های زیاد احزاب و گروه های جهادی قدرت را در 
افغانستان در دست داشتتند. از سال 1۳80، با واگذاری قدرت به حامد کرزی و 
نفوذ تکنوکرات های برگشته از غرب به بدنۀ دولت افغانستان، به نظر می رسید 
که حزب گرایی و حزب سازی در این کشور رونق بگیرد، اما به دالیل مختلف 
به ویژه روحیه حزب ستیزانه حامد کرزی، چنین کاری صورت نگرفت و امیدها 

در این خصوص به یأس مبدل شد.
 اگر چه در 1۳ سال حکومت حامد کرزی، افغانستان یک شکل کاریکاتوری 
از احزاب را تجربه کرد اما تا اکنون شاهد حضور احزاب قوی و تأثیرگذار بر 

فرایندهای سیاسی و اجتماعی کشور نبوده ایم. 
تاریخ نیم قرِن اخیر احزاب سیاسی افغانستان، بیانگر داستان ناکامی تشکالت 
سیاسی در راستای تبدیل شدن به سازمان های ملی برای کسب قدرت مشروع 
و ماندن در صحنه سیاسی است. بخشی از دالیل ناکامی و ناکارآمدی احزاب 
سیاسی ریشه در محدودیت های قانونی و محیط سیاسی دارد و بخش دیگری 
است.  بوده  آن ها  خود  سازمانی  و ضعف  کارکردها  معلول  ناکامی ها،  این  از 

بدبینی ها و گسترش دیدگاه منفی در مورد احزاب در سیزده سال اخیر تا حد 
زیادی دست آوردهای احزاب را تحت تأثیر قرار داد تا جایي که حامد کرزی، 
باز سیاسی، در  جمهور پیشین کشور ، بدون در نظر داشت شرایط و فضای 
افغانستان  در  احزاب سیاسی  که  بهانه  این  به  کابل  دانشگاه  دانشجویان  جمع 
گذشتۀ خوب ندارد، تمامی احزاب سیاسی را از فعالیت در داخل دانشگاه ها 
برحذر داشت، در حالي که همه مي دانند که دانشگاه ها مبدأ ایجاد جامعۀ مدنی 

و توسعۀ سیاسی است.
باستان، می گفت:  یونان  معروف  پریکلس شخصیت  پیش،  حدود 2500 سال 
»بهترین شهروند کسی است که به حیات سیاسی عالقمند است و آنهایی که به 

حیات سیاسی، عالقمند نیستند، شهروندان بی کفایت هستند.«
اما برداشت نادرست و ناقص از احزاب، ریشه در بی سوادی گسترده و عدم 
رشد جامعه سیاسی و قدرت مندی ذهنیت های قبیله یی و پیشامدرن در افغانستان 
دارد؛ در حالی که فلسفه وجودی احزاب، مبارزه منظم و سازمان یافته برای 

رسیدن به قدرت مشروع است.
 افغانستان در سیزده سال پسین با وجود دستاورد هایی که در زمینه های آزادی 
نهادینه شدن روش ها و کنش های مدنی داشت، در زمینه رشد احزاب  بیان و 

سیاسی پیشرفت چندانی نداشت.
یکی از موانع مهم فراروی رشد احزاب سیاسی، ساختار نظام انتخاباتی افغانستان 
انتقال«،  افغانستان مبتنی بر »رای واحد غیرقابل  انتخاباتی  است. ساختار نظام 
اسباب حفظ روابط سنتی میان رای دهنده گان و نامزدها و انتقال آن به درون 
پارلمان را فراهم کرد. این امر ضعف پارلمان و امکان حفظ وفاداری سنتی و زد 
و بندهای انفرادی اعضای آن را در سیزده سال پسین به وجود آورد که منجر 
به تنگ شدن جایگاه احزاب در پارلمان و مانع رشد آن ها در جامعه شد. نظام 
انتخاباتی کنونی افغانستان بیشتر ذهنیت های جمع گرایانه قومی و ایدیولوژیک 

را تقویت می کند تا تحزب.
وقتی حزب نتواند راهی برای رسیدن به قدرت باشد، فلسفه وجودی اش زیر 
نمی توانند حمایت های  ساد ه گی  به  احزاب  وضعیتی  چنین  در  می رود.  سوال 
گسترده ملی را کسب کنند و دارای سازمان های ملی و شبکه های محلی شوند. 
از آنجایي که احزاب سیاسی، نیروی محرکه ماشین دموکراسی و ستون فقرات 
بدون  بدون وجود دموکراسی و دموکراسی  احزاب  اند،  نهادهای دموکراتیک 
وجود احزاب، قابل تصور نیست. تاکنون هیچ کشوری را نمی توان سراغ داشت 
که بدون حضور احزاب سیاسی به تحقق و ثبات دموکراسی دست یافته باشد. 
بدون تردید افغانستان هم که پس از سقوط رژیم طالبان، گذار به دموکراسی را 
آغاز کرده است و تا رسیدن به مرحله ثبات و تحقق دموکراسی هم راه درازی 
جهانی  و  داخلی  عینی  شرایط  با  که  مدرن  سیاسي  احزاب  به  دارد،  پیش  در 
دموکراتیک،  حکومت  های  کار  براي  دارد.  جدی  نیاز  باشد  داشته  سازگاری 
»فرزندان  را  جدید  احزاب  وبر،  ماکس  چنانکه  اند؛  ضروری  سیاسی  احزاب 
دموکراسی« می نامد. بنابراین، افغانستان به شدت از نداشتن احزاب قوی رنج 
می برد. فقط با تغییر قانون اساسی، اصالح نظام انتخاباتی، رفع محدودیت های 
نیرومند و  ایجاد محیط سالم سیاسی می توان شاهد حضور احزاب  قانونی و 

جواب گو در افغانستان خواهیم بود.

میربچــه خــان تاواِخــی از فرماندهــان و مجاهــدان 
ــردم  ــت م ــاد و مقاوم ــابقه دار جه ــام و س نیک ن
ــت  ــي والی ــن قوم ــي از متنفذی ــتان و یک افغانس

ــان فروبســت. پنجشــیر چشــم از جه
ایــن فرمانــده معــروف جهــادی بعــد از بیمــاری 
طوالنــی بــه عمــر ۹۴ ســاله گی درگذشــت و بــه 
ــۀ  ــخ ســوم حــوت 1۳۹۴ در زادگاهــش قری تاری

تــاواخ ولســوالی عنابــه٬ بــه خــاک ســپرده شــد.
فرمانــده میربچه خــان از آغــاز جهــاد مــردم 
افغانســتان بــا جمعــی از اعضــای خانــواده اش در 
صــف مبــارزان ایســتاد و ســال های درازی بــرای 
ــنگران  ــا همس ــراه ب ــردم هم ــاه م ــت و رف عدال
از  شــماری  راه  ایــن  در  و  رزمیــد  مبــارزش 

ــت داد. ــز از دس ــواده اش را نی ــای خان اعض
صالــح محمــد ریگســتانی عضــو پیشــین مجلــس 
نماینــده گان و نویســندۀ چندیــن کتــاب از تاریــخ 
مبــارزات مــردم افغانســتان در زمــان جهــاد 
و مقاومــت، ایــن فرمانــدۀ معــروف را چنیــن 
ــی را  ــان تاواِخ ــه میربچــه خ ــی دارد ک ــی م معرف
ــاز  ــند. از آغ ــاد می شناس ــابقه داران جه ــه س هم

ــردی  ــاد و جوان م ــود و در جه ــران جهــاد ب گ
ــای  ــه نام ه ــن ب ــت. او را مجاهدی ــهرت داش ش
ــده  کاکا میربچــه٬ میربچــه خــان تاواِخــی٬ فرمان
ــند. ــان می شناس ــه خ ــی میربچ ــه و حاج میربچ
ــان  ــی از پهلوان ــی در جوان ــان تاواِخ ــه خ میربچ
و تیرانــدازان توان منــد پنجشــیر بــود کــه از 
ــه  ــادی ب ــه هــای زی تواضــع و فروتنــی اش حکای

ــده اســت. ــا مان ج
کــه  می گوینــد  او  همســنگران  از  شــماری 
مرحــوم میربچــه خــان انســان خیراندیــش و 
اجتماعــی بــود کــه همــواره دروازۀ خانــه اش چــه 
در زمــان جهــاد و مقاومــت و بعــد از آن، بــه روی 
ــی و  ــا مهربان ــا همــه ب ــود و او ب ــاز ب مســافران ب

می کــرد. برخــورد  یک ســان 

احزاب فراگیر سیاسی؛ گمشدۀ افغانستان

میر بچه خان تاواِخی درگذشت

پولیس یونان منطقۀ مرزی را 
از وجود مهاجران تخلیه کرد

پولیس یونان مسیر قطاری را که توسط مهاجران افغانستانی در 
مرز میان یونان و مقدونیه مسدود شده بود، بازگشایی کرده و 
به انتقال مهاجران از آنجا به مناطقی در داخل یونان شروع کرده 

است.
قبل از آن مقدونیه مرز خود را به روی پناهجویان افغانستان که 

پیش از این می توانستند آزادانه عبور کنند، مسدود کرده بود.
یک کارمند سازمان خیریه داکتران بدون مرز تایید کرد که مسیر 
قطار از وجود مهاجران تخلیه شده است. او افزود: »من این جا 

بس هایی را می بینیم که مهاجران را انتقال می دهند.«
از  که  مهاجری  که حدود ۹00  است  کرده  تایید  یونان  پولیس 
سوریه و عراق نبوده اند، به مناطقی در داخل یونان انتقال داده 
شنبه  از ظهر سه  قبل  که  اند  گفته  مقدونیه  مقام های  می شوند. 
انتظار  مهاجر  هزار  پنج  حدود  که  جایی  می ماند،  مسدود  مرز 

می کشند.
خط  تخلیه  هنگام  در  مقام ها  که  اند  داده  گزارش  رسانه ها 
کارمندان  و  خبرنگاران  دسترسی  مانع  مهاجران  وجود  از  آهن 
به  تنها  شدند.  ایدومینی  مرزی  منطقه  به  امدادی  سازمان های 
اجازه  مهاجران  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنری  کارمندان 
ورود به این منطقه داده شده است. خبرنگاران مجبور شدند که 

پنج کیلومتر دورتر از محل انتظار بکشند.
مهاجران افغانستان روز دو شنبه در اعتراض به بسته شدن مرز 
کردند.  اشغال  را  آهن  خط  این  آن ها،  عبور  روی  به  مقدونیه 
مقام های مقدونیه روز یک شنبه تصمیم گرفتند دیگر به افغان ها 
مانند مهاجران عراق و سوریه اجازه عبور از مرز را ندهند. با 
وجود این صدها مهاجر تالش کردند از مرز بگذرند و به این 

دلیل مقدونیه مرز خود را کاماًل بسته کرد.
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