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ــی دوران  ــته، یعن ــال گذش ــیزده س ــتان در س افغانس
زمــام داری حامــد کــرزی، مــاه عســِل روابطــش بــا 
ــال  ــیزده س ــرد. در س ــر ک ــی را به س ــۀ جهان جامع
گذشــته، افغانســتان در محــراق توجــه جامعــۀ 
میلیــارد  کمک هــای  و  داشــت  قــرار  جهانــی 
دالــری بــه کشـــور ســرازیر  شــد؛ امــا شــوربختانه 
ــش،  ــی خوی ــال های پایان ــرزی در س ــت ک حکوم
ــت،  ــود داش ــه وج ــی ک ــا و فرصت های از امکان ه
ــا در  ــد. م ــه کنـ ــا و بهین ــتقادۀ به ج ــت اس نتوانس
ــی را در  ــِر بنیادی ی ــرزی تغیی ــِت ک ــان حکوم زم
هیــچ یــک از حوزه هــای سیاســی ـ اقتصــادی 
ــو  ــه این س ــال 2014 ب ــی از س ــم. ول ــاهد نبودی ش
کــه اندک انــدک افغانســتان داشــت از محــراق 
ــاِن آن  ــد، زم ــارج می ش ــی خ ــۀ جهان ــه جامع توج
فــرا رســید کــه حامــد کــرزی حکومــت را بــه تیــم 
تازه یــی بســپارد. حکومــت وحــدِت ملــی دقیقــًا در 
ــای  ــو کمک ه ــه از یک س ــت ک ــکل گرف ــی ش حال
جامعــۀ جهانــی به شــدت در حــاِل فروکاســت 
بــود و از ســوی دیگــر، در ســال های گذشــته، 
مــردم بــه پول هــای بــادآورده بدعــادت شــده 
ــی  ــت وحــدت مل ــن، حکوم ــد. گذشــته از ای بودن
ــوز  ــود و هن ــه رو ب ــز روب ــر نی ــِش دیگ ــا دو چال ب
ــنگ اندازی های  ــت، س ــش نخس ــت: چال ــم اس ه
تیــم کــرزی و دیگرنیروهــای اپوزیســیونی کــه 
ــا  ــت ت ــت اس ــدازی حکوم ــان بران ــاج اصلی ش آم
اصــالِح آن. چالــش دوم نیــز بازســازی تشــکیالت 
خیالــِی وزارت هــا و پــاک کارِی گندیده گی هــای 

سیزده ســاله.  
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال در یــک نــگاه واقع بینانــه، 
ــی  ــردم معجزه ی ــتِن م ــی نگه داش ــردن و راض کار ک
بــود کــه بایــد از ســوی حکومــِت موجــود انجــام 
می شــد. بــا ایــن حــال، حکومــت اشــرف غنی 
بیشــتر و پیشــتر از هــر چیــز دیگــر، بــه زیربناهــای 
اقتصــادی و امکان هــای خودکفایــِی افغانســتان 
ــی  ــا راهِ رهای ــن تنه ــان ای ــه بی گم ــرد ک ــه ک توج
از نابه ســامانی های موجــود و گــذار بــه ســمِت 

توســعه یافته گی در بلندمــدت اســت. 
آن چــه را در ادامــۀ ایــن پیش زمینــه می خواهــم 
مطــرح کنــم این اســت کــه حکومــت وحــدت ملی 
ــای  ــن بناه ــا، یکــی از بزرگ تری در واپســین روزه
ــرداری  ــه بهره ب ــاح و ب ــی را افتت ــادی ـ سیاس اقتص
ســپرد کــه بی هیــچ تردیــدی، یکــی از بزرگ تریــن 
ــم  ــک و نی ــادی در ی ــی و اقتص ــای زیربنای پروژه ه

دهــۀ اخیــر بــه شــمار مــی رود. 
ــکه  ــه خش ــاط ب ــتان مح ــه افغانس ــی ک از آن جای
بــرای  ترانزیــت  راه  ایــن،  از  پیــش  و  اســت 
دادوســتِد اقتصــادی بــا کشــورهای جهــان نداشــت؛ 
ــای  ــن پروژه ه ــه یکــی از بااهمیت تری ــن آقین راه آه
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــور غن ــِت رییس جمه حکوم
کــه افغانســتان را بــه جهــاِن بیــرون وصــل می کنــد 
و تجــارت را در کشــور به شــدت تقویــت می کنــد. 

پیــش از ایــن، درصــد باالیــی از واردات و صادراِت 
افغانســتان از راه تورخــم به پاکســتان و از آن طریق، 
بــا دیگــر کشــورها صــورت می گرفــت؛ امــا اکنــون 
ــادی  ــراوداِت اقتص ــرای م ــه ب ــا گزین ــتان تنه پاکس
ــن  ــد بزرگ تری ــن می توان ــت و ای ــتان نیس افغانس

دســتاورد سیاســی ـ اقتصــادی باشــد. 
راه آهــِن آقینــه جــدای از این کــه مــا را از وابســته گی 
ترانزیتــی بــه پاکســتان رهایــی می بخشــد، در 
ــه  ــز ب ــتان نی ــتان و پاکس ــی افغانس ــبات سیاس مناس
ــن،  ــس از ای ــود. پ ــد ب ــذار خواه ــدت تأثیرگ ش
ــود.  ــد ب ــِت افغانســتان خواه ــه دس ــده ب ــرگ برن ب
ــِی  ــتدهای بازرگان ــرای داد و س ــتان ب ــرا پاکس زی
خــود بــا کشــوهای آســیای مرکــزی، راهــی نــدارد 

ــتان.  ــور از افغانس ــز عب ج
ــوم اســت، پاکســتان جــدای از  چنان کــه نیــک معل
صــدور کاالهــای تجــاری بــه افغانســتان، تروریســم 
ــد. در گذشــته  ــا صــادر می کن ــه کشــور م ــز ب را نی
ــه  ــتان ب ــتان و پاکس ــی افغانس ــط سیاس ــی رواب وقت
ــالف  ــتان خ ــت پاکس ــد، حکوم ــی می گرایی تیره گ
قراردادهــای ترانزیتــِی امضــا شــده میــان دو کشــور، 
ــادر خویــش  کاالهــای افغانســتان را مدت هــا در بن
ــا  ــه آن ه ــت و ب ــه می داش ــف نگ ــل مختل ــه دالی ب
ــی داد.  ــی را نم ــای اروپای ــه بازاره ــور ب ــازۀ عب اج
مشکل تراشــی  و  تورخــم  ترانزیتــی  راه  بســتن 
ــا و  ــی از حربه ه ــا، یک ــی م ــان مل ــرای بازرگان ب
ــه  ــود ک ــتان ب ــِت پاکس ــه دس ــار ب ــای فش حرم ه
ــه میلیون هــا  ــن ناحی ــب افغانســتان از ای بارهــا جان
دالــر خســاره مند شــده اســت. اکنــون افغانســتان بــا 
ــد در  ــی، می توان ــای بی شــمارِ بازرگان داشــتن راه ه
روابــط سیاســی بــا پاکســتان نیــز از موضــِع برابــر و 
حتــا اقتــدار ســخن بگویــد و از صدور تروریســم به 
کشـــور نیــز جلوگیــری کنــد. بی گمــان پروژه هــای 
زیرســاختی و ملــی اســت کــه می توانــد افغانســتان 

را از بحــران کنونــی بــدر کنــد. 
ــۀ مشــکالت  ــم هم ــی به رغ ــت وحــدت مل حکوم
و نارســایی هایش، در دو ســال گذشــته چندیــن 
ــرده و  ــاح ک ــاختی را افتت ــادی و زیرس ــروژۀ بنی پ

ــت  ــز روی دس ــر را نی ــِی دیگ ــروژۀ مل ــن پ چندی
گرفتــه اســت کــه شــهروندان افغانســتان را در 
ــد  ــبی خواه ــایش نس ــاه و آس ــه رف ــدت ب درازم
رســاند. چنان کــه رییس جمهــور غنــی پیــش از 
ــا  ــتان ب ــروزه افغانس ــه ام ــود ک ــژده داده ب ــن، م ای
داشــتن راه  آهن هــای متعــدد بــه »چهــاراه ترانزیــت«ِ 
ــی  ــیای جنوب ــزی و آس ــیای مرک ــان آس ــا می کااله
ــیم و  ــن باش ــر واقع بی ــا اگ ــت. م ــده اس ــدل ش مب
منصفانــه حکومــِت کنونــی را بــا حکومــت حامــد 
ــچ  ــه در هی ــم ک ــه کنیـــم، می بینی ــرزی مقایس ک
برهه یــی از دوراِن نویــن )پــس از 11 ســپتمبر( 
ــا و  ــادی احی ــای اقتص ــاخت و بن ــه زیرس این هم

ــت.   ــده اس ــداث نش اح
ــا  ــداً ب ــه؛ افغانســتان اب آن چــه روشــن اســت این ک
ــه  ــدون توج ــی ب ــۀ جهان ــدِی جامع ــای نق کمک ه
ــد  ــعه نخواه ــادی توس ــاخت های اقتص ــه زیرس ب
یافــت. بنابرایــن، پــروژۀ بنــدر آقینــه یکــی از 
مهم تریــن پروژه هــای ملــی افغانســتان پــس از 
ــتان  ــت افغانس ــر مل ــی رود و ب ــمار م ــان به ش طالب
ــی و  ــه نیک ــی، ب ــرمایۀ مل ــن س ــه از ای ــت ک اس
کنــد. چنان کــه  درســتی حفاظــت و مواظبــت 
ــه،  ــن آقین ــاح راه آه ــس از افتت ــی رود، پ ــار م انتظ
ــای  ــژه فراورده ه ــه وی ــی، ب ــای واردات ــرخ کااله ن
نفتــی در افغانســتان به شــدت کاهــش خواهــد 
ــتان  ــی افغانس ــای صادرات ــن کااله ــت. همچنی یاف
ــه  ــر ب ــزار دال ــۀ پنچ ه ــا هزین ــن ب ــر تُ ــاًل ه ــه قب ک
ــا  ــن ب ــس از ای ــید، پ ــی می رس ــای اروپای بازاره
ــه مقصــد خواهنــد رســید  ــر ب ــۀ یک هــزار دال هزین
کــه ایــن خــود گامی ســت در راســتای رشــد 

ــتان.  ــاد در افغانس ــارت و اقتص تج
فــراراهِ  زیــادی  چالش هــای  امــروزه  بی گمــان 
حکومــت افغانســتان قــرار دارد، امــا احــداث 
کــه  اســت  زیرســاختی  و  ملــی  پروژه هــای 
ــدوار  ــده امیـ ــه آین ــور را ب ــن کش ــهرونداِن ای ش
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رییس جمهـور غنی، هفتۀ گذشـته اظهاراتی داشـت که سـبِب 
ایجـاد واکنش هایـی در سـطِح جامعـه شـد. این اظهـارات، از 
طـرِف نهادهـای مدنـی و رسـانه ها و نیـز مـردم و کاربـران 
شـبکه های اجتماعـی، اظهاراتـی خـالِف قانـون و ارزش های 
و  مجلـس  قوانیـِن  دیگـر  و  اساسـی  قانـون  در  قبول شـده 

جرگه هـای کشـور عنـوان شـده اسـت.  
اظهـاراِت او در والیِت هرات در مراسـم خاک سـپاری جنرال 
غـوری در مـورد رسـانه ها، باعـث ناراحتـِی همۀ رسـانه ها و 
دسـت اندرکاراِن رسـانه یِی کشور شـد. او در اظهاراتی خالِف 
قانـون اساسـِی کشـور و حتـا عـرف دیپلماتیک، به منسـوبان 
تلویزیون هـا  قصـۀ  در  شـما  گفـت:  کشـور  غـرِب  نظامـِی 

نباشـید، تلویزیون هـا بـاد پخـش می کننـد و شـما بمب! 
اظهـاراِت وی به سـرعت سـخنانی در مخالفـت بـا آزادی بیان 
قلـم داد شـد و چنـان نمـود کـه آقـای غنی هـواِی سـرکوِب 
دارد و می خواهـد  را  بسـتِن دهـاِن دموکراسـی  رسـانه ها و 
بی توجهـی بـه رسـانه ها را بـه یـک امـِر عـادی تبدیـل کند و 

آن را از کار بیــندازد. 
مسـلمًا بـاد خواندِن رسـانه ها به معنـای بی ارزش نشـان دادِن 
آن اسـت و ایـن تحقیـر و توهین، نقض صریِح قانون اساسـی 
بیـان شـمرده می شـود. چنان کـه  آزادی  و حرکتـی خـالِف 
نهادهـای حامـِی رسـانه ها از رییس جمهـوری خواسـته اند که 

از ایـن گفتـه اش اظهار پشـیمانی کـرده و پـوزش بخواهد.
 از طـرف دیگـر، پیـش از ایـن آقـای غنـی در اظهاراتـی در 
آقینـه، »امان اهلل خـان« شـاه سـابِق افغانسـتان را »قهرمـان ملی« 
خوانـده بـود؛ اظهاراتـی که به شـدت بـا مخالفِت بسـیاری از 
مـردمِ افغانسـتان مواجـه شـد و حتا بنیاد شـهید مسـعود را به 

واداشـت.  واکنش 
 اعطـای القـاِب رسـمی و قانونـِی شـخصیت های محبـوِب 
تاریخـی به افراد و اشـخاِص دیگر از طـرف رییس جمهوری، 
بدون شـک عملی نادرسـت اسـت و حساسـیت های فراوانی 
را بـه دنبـال مـی آورد. در شـرایطی کـه مـا بـه وحـدِت ملـی 
و همدلـِی بیشـتر نیـاز داریـم و بایـد به سـمِت آینـدۀ خوب 
حرکـت کنیــم، رییس جمهوری بایـد در اظهاراتش دقِت الزم 
را بـه خـرج دهـد و متوجـه باشـد کـه خواسـته یا ناخواسـته 
حرفـی از دهـاِن او بیـرون نشـود که نظـم و آرامـِش عمومی 

را مختـل کند. 
متأسـفانه رییس جمهـوری بارهـا اظهاراتـی از سـِر بی توجهی 
و یـا بنـا بِر لغزِش زبانی داشـته اسـت که بسـیار بحث برانگیز 
تمـام شـده اند. از جملـه، او بـاری به اشـتباه امـام حسـین را 
»نواسـۀ خـدا« گفـت و اعتراض هـای زیـادی را برانگیخـت 
تـا این کـه وب سـایت ارگ بـا نشـر »قـل هـواهلل احـد« به آن 
بحث هـا و اعتراض هـا پایـان داد. بـرای یـک رییس جمهـور 
بایـد انتخـاب کلمـات و جمـالت و حتا لحِن بر زبـان آوردِن 
آن هـا مهـم باشـد؛ زیـرا آن چـه کـه از زبـان رییس جمهـوری 
پنداشـته  عـادی  سـخنی  و  سـاده  حـرِف  می شـود،  بیـرون 
نمی شـود و بـدون شـک پشـِت آن حرف ها، مـردم تصوراِت 

خودشـان را می داشـته باشـند. 
تاریـخ کشـور جایـگاه شـاه امـان اهلل خـان غـازی را خـوب 
ملـی  قهرمـان  مسـعود  احمدشـاه  شـأِن  نیـز  و  می شناسـد 
ایـن  بایـد  جمهـوری  رییـس  و  می کنـد  درک  به خوبـی  را 
حساسـیت ها را بهتـر و بیشـتر از دیگـران مـِد نظر قـرار دهد. 
قهرمـان ملـی، عمـر و جانـش را فـداِی همیـن کشـور کرد و 
آن را از تجـاوز بـزرِگ شـوروی و بعدتـر، تجـاوز محیالنـۀ 
طـرف  از  مسـعود،  شـهید  ثانـی،  در  داد.  نجـات  پاکسـتان 
نماینـده گاِن مـردم در لویـه جرگۀ قانون اساسـی و بر اسـاِس 
فرمـان رییـس جمهـوری و فیصلـۀ پارلمـان کشـور، قهرمـان 

ملی شـناخته شـده اسـت. 
همچنـان رییس جمهـوری بایـد بدانـد که رسـانه های کشـور 
بـاد نیسـتند و اگـر روزی ایـن رسـانه ها در برابـِر او قـرار 
بگیرنـد، قـادر انـد او را از آسـماِن قـدرت بـه زمیـِن فتـرت 

بکشــند.  پایین 
 بـدون شـک اشـتباهاتی کـه در هفتـۀ گذشـته در کالم رییس 
جمهـوری رونما شـد، اشـتباهاِت کوچک و عادی یی نیسـتند 
که از کنارِ آن ها به سـاده گی بتوان گذشـت. ریاسـت جمهوری 
بایـد بـه ارزش هـا و فیصله هایـی کـه در یک ونیـم دهـۀ اخیر 
از مجراهـای قانونـی صـورت گرفته انـد، احتـرام بگـذارد و 
سـخنان و اعمالـش را بر اسـاِس آن هـا آن تنظیم کند. مسـلمًا 
اگـر ریاسـت جمهوری بـه ایـن بی مباالتـی در گفتـار و رفتار 
و متعاقبـًا تکرار اشـتباهات ادامه دهد، رشـتۀ نظـِم عمومی در 
جامعـه خواهد گسسـت و گنـاه آن نیز به دوش سـرقوماندان 

قـوای اعلی مسـلح خواهـد بود.  

غنـی متـوجه
 حـرف هـایش باشـد
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افغانســتان ابــداً بــا كمک هــای نقــدِی جامعــۀ جهانــی بــدون توجــه بــه زیرســاخت های 
اقتصــادی توســعه نخواهــد یافــت. بنابرایــن، پــروژة بنــدر آقینــه یکــی از مهم تریــن 
پروژه هــای ملــی افغانســتان پــس از طالبــان به شــمار مــی رود و بــر ملــت افغانســتان 
اســت كــه از ایــن ســرمایۀ ملــی، بــه نیکــی و درســتی حفاظــت و مواظبــت كنــد. 
ــی،  ــای واردات ــرخ كااله ــه، ن ــن آقین ــاح راه آه ــس از افتت ــی رود، پ ــار م ــه انتظ چنان ك
بــه ویــژه فراورده هــای نفتــی در افغانســتان به شــدت كاهــش خواهــد یافــت. 
ــن بــا هزینــۀ پنچ هــزار دالــر  همچنیــن كاالهــای صادراتــی افغانســتان كــه قبــاً هــر تُ
بــه بازارهــای اروپایــی می رســید، پــس از ایــن بــا هزینــۀ یک هــزار دالــر بــه مقصــد 
ــاد در  ــارت و اقتص ــد تج ــتای رش ــت در راس ــود گامی س ــن خ ــه ای ــید ك ــد رس خواهن

ــتان افغانس
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روح اهلل بهزاد
حکومت  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد 
برای  خطرناکی  طرح  داعش  می گوید،  ملی  وحدت 
تفرقه و جنگ میان فرقه های اسالمی در کشور دارد تا 

از این طریق،منافع  خویش را تعقیب کند.
محفل  در  گذشته  هفتۀ  پنج شنبۀ  روز  که  محقق  آقای 
دانشگاه های  از  یکی  دانشجویان  از  شماری  فراغت 
بعد  در  ما  که  گفت  می کرد،  سخنرانی  خصوصی 
مبارزات فرهنگی و مقاومت فکری با طالبان و داعشیان 

ضعیف هستیم.
در  بازنگری  طرح  از  اجرایی  ریاست  دوم  معاون 
عبدالحفیظ  سوی  از  که  اسالمی«  »ثقافت  مضمون 
مطرح  نماینده گان  مجلس  در  مردم  نمایندۀ  منصور، 
شده، پشتیبانی کرده و گفت: مجهز شدن دانشجویان 
به سالح علم و دانِش اعتقادی و برداشت اعتدالی از 

اسالم، یک امر ضرورت و جدی است.
علم،  و  دانش  نفس  ساخت:  خاطرنشان  محقق  آقای 
به  دیگر  سال  ده  تا  باید  شهروندان  است،  توانایی 
گویه یی به سوی علم و دانش حرکت کنند که مقطع 

کارشناسی برای شان بسنده نباشد.
آقای محقق با اشاره به این که به هر اندازه یی که جامعه 
جامعه  توانایی  اندازه  همان  به  بیابد،  زینت  دانش  با 
به  تعهد  دانش،  و  علم  کنار  در  افزود:  بیشتر می شود، 
وطن و اسالمِ راستین و اعتدالی از موارد عمدۀ دیگر 
است، چون در بُعد مقاومت فرهنگی در برابر تهاجم 
فرهنگی بیگانه گان و مبارزۀ نرم افزاری با افکار رادیکال 

دشمن، جامعۀ ما خلع سالح می نماید.
آقای محقق گروه های تروریستی اسالم گرا مانند طالب 

دشمنان  که  می داند  گروه هایی  را  داعش  و  القاعده  و 
به  را  برنامه ریزی سازمان یافته آن ها  با  اسالم و کشور 
عرصۀ  در  او،  گفتۀ  به  که  می فرستد  افغانستان  داخل 
هیچ  و  است  این گروه ها، حکومت ضعیف  با  مبارزه 

ابزار و برنامه یی هم در این زمینه وجود ندارد.
و  اسالم  نظامی،  بُعد  در  هم  "داعش،  کرد:  اضافه  او 
در  هم  و  است  کشیده  چالش  به  را  اسالمی  ممالک 
بُعد فکری. این یک طرح خطرناک برای جهان اسالم 
محسوب می شود، داعشیان تمام فرقه های غیر از خود 

به ویژه شیعیان را تکفیر می کنند."
او اذعان داشت: داعشیان از طریق مدارس، دانشگاه ها 
را  افغانستان  مردم  و  می شوند  جامعه  وارد  مساجد  و 
نفع شان  میان،  این  در  تا  وا می دارد  تفرقه و جنگ  به 

را ببرند.
معاون دوم ریاست اجرایی، طالب و القاعده را دشمن 
قلمداد کرده تصریح کرد: داعشیان با طالب و القاعده 
القاعده  و  طالب  این که  آن  و  دارد  آشکار  تمایز  یک 
هیچ گاه شیعیان را دشمن خطاب نکرده اند، اماداعشیان 

شیعیان را کافر می دانند و ریختاندن خون شیعه را نیز 
مباح.

شیعیان  گرفتن  قرار  "هدف  ساخت:  خاطرنشان  او 
مردم  است،  بوده  سازمان یافته  سالجاری،  طول  در 
افغانستان باید بیدار باشند که دست دشمنان اسالم در 
این ترورهای سازمان یافته دخیل است، شیعه و سنی در 
طول تاریخ افغانستان سرنوشت مشترک داشته اند، باهم 
برادر اند و خون شان هم در کنار هم ریخته هست."

آقای محقق مجهز شدن دانشجویان به "سالح علم و 
یک  را  اسالم"  از  اعتدالی  برداشت  و  اعتقادی  دانِش 
ضرورت جدی دانسته گفت: گروه های تروریستی در 
دانشگاه ها، مساجد و مدرسه ها سرمایه گذاری می کنند، 

اما همۀ ما در مقابل شان خلع سالح استیم.
آمده اند،  ما  جنگ  به  باسواد  دشمنان،  کرد:  بیان  او 
داعشیان بیشترشان باسواد هستند و از آخرین تکنالوژی 
اسالمی  دانش  با  باید  نسل جوان  بنٌا  می برند،  استفاده 

مجهز شوند و بفهمند که با آن ها چگونه مبارزه کنند.
معاون دوم ریاست اجرایی با استقبال از اظهارات اخیر 
عبدالحفیظ منصور، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان 
»ثقامت  مضمون  محتوای  در  بازنگری  ضرورت  که 
اسالم« در دانشگاه ها و مدارس دینی کشور را مطرح 
کرده بود، گفت: "حفیظ منصور علیه ثقافت اسالمی به 
پا نایستاده است، بلکه در برابر افراطیت و رادیکالیسم 
ایستاده است که به باور من، کار درخور ستایش است."
طالب،  و  القاعده  و  داعشیان  آموزه های  گفت:  او 
کریم  قرآن  است،  استعماری  و  استکباری  آموزه های 
می کند،برایش  اسالمی  اظهار  هرکسی  که  می فرماید 
می گوید،  ابوحنیفه  امام  نیست،  مسلمان  که  نگوید 
هرکسی که رو به طرف قبله نماز می خواند را تفکیر 
نکنید، پس با کدام سند مسلمان امروز تفکیر می شوند؟

در چند نوبت از حمالتی که در کابل صورت گرفت و 
بعداً گروه تروریستی داعش مسوولیت آن را به دوش 
گرفت، جاهای مقدس شیعیان افغانستان آماج قرار داده 
شد که به باور بسیاری از آگاهان و نماینده گان مردم 
در مجلس، گروه های تروریستی در تالش تفرقه اند تا 
درگیری ها و تقرفه اندازی های مذهبی را در افغانستان 

شعله ور سازند. 
 

هارون مجیدی
ااحمدولــی مســعود رییــس عمومــی بنیاد شــهید احمدشــاه 
ــوان  ــه عت ــان ملــی" ب ــد کــه "لقــب قهرم مســعود، می گوی
رســمی، بــرای شــهید احمدشــاه مســعود منحصــر شــده و 

بــرای دیگــری کاربــرد نــدارد. 
او از رییس جمهــور غنــی خواســته اســت کــه بــرای 
ــان  ــب قهرم ــه چــرا لق ــد روشــن ســازد ک شــهروندان بای
ملــی را بــرای غــازی امــان اهلل خــان عنــوان کــرده اســت.
ــه، از  ــل آقین ــط ری ــاح خ ــگام افتت ــرف غنی هن محمداش
امــان اهلل خــان، شــاه پیشــین افغانســتان بــه عنــوان قهرمــان 
ملــی یــاد کــرده بــود. امــا رییــس عمومــی بنیــاد قهرمــان 
ملــی افغانســتان، ایــن برخــورد آقــای غنــی را بی احترامــی 
در برابــر لقــب قهرمانــی ملــی کــه در فرامیــن و مصوبــات 
ــا ایــن   کشــور گنجانیــده شــده اســت، خوانــده اســت و ب
ــه  ــور ب ــاس کش ــرایط حس ــور در ش ــاب رییس جمه حس

ــا زده اســت. ــردم پشــت پ ــی م وحــدت و هم گرای
ــت،  ــور را نادرس ــخنان رییس جمه ــن س ــعود ای ــای مس آق
ــون  ــۀ قان ــه جرگ ــۀ لوی ــر فیصل ــی، مغای ــۀ مل ــر روحی مغای

ــذۀ کشــور دانســت. ــن ناف اساســی و قوانی
احمدولــی مســعود رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه 
مســعود در یــک نشســت خبــری در دفتــر روزنامــه مانــگار 
گفت:"رییس جمهــور بایــد بدانــد کــه لقــب قهرمــان 

ملــی، مختــص بــه شــهید احمدشــاه مســعود اســت."
آقــای مســعود در ادامــۀ ســخنانش گفــت: "بــا احتــرام بــه 
ــازی و  ــاب غ ــا الق ــان اهلل خــان ب ــر ام ــگاه خــاص امی جای
محصــل اســتقالل افغانســتان، تردیــد نیســت کــه به حیــث 
یــک شــخصیت ملــی و تاریخــی کشــور و پادشــاه 
ــرد غلــط  ــا کارب ــم؛ ام ــه ایشــان ارج می گذاری افغانســتان ب
ــاه  ــد ش ــهید "احم ــام ش ــا ن ــه ب ــی ک ــان مل ــب قهرم لق
ــه  ــده اســت، رســمی و منحصــر ب ــن گردی مســعود" عجی

فــرد می باشــد."
آقــای مســعود گفــت: لقــب قهرمــان ملــی در چارچــوب و 
ــان ریاســت جمهوری،  ــا فرم ــار ب ــون، یک ب از مجــرای قان

بــار دوم بــا فیصلــۀ لویــه جرگــه و بــار ســوم بــا مصوبــۀ 
مجلــس نماینــده گان بــه تصویــب رســیده اســت.

رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود افــزود: این 
مغالطــه چــه عمــدی باشــد یــا غیــر عمــدی، از مقــام رییس 
حکومــت وحــدت ملــی، کامــاًل بــا روحیــۀ هم دیگرپذیری 

ــی منافات دارد. و همگرای

بــه گفتــۀ آقــای مســعود: رییس جمهــور در جایــگاه 
رهبــری کشــور قــرار دارد، از ایــن رو از او انتظــار مــی رود 
ــد و از  ــاس باش ــی حس ــایل مل ــورد مس ــد در م ــه بای ک
حرکاتــی کــه موجــب ایجــاد بــی اعتمــادی، غبارآلوده گــی، 
ــداً  ــردد، ج ــت می گ ــان مل ــی می ــد پارچه گ ــاق و چن نف

ــد. ــز کن پرهی

ــب  ــه شــما لق ــی ک ــد: »زمان ــی مســعود می گوی ــد ول احم
ــد، در  ــد می دهی ــه کســی دیگــری پیون ــی را ب ــان مل قهرم
ــردم  ــع م ــرام اســت، در واق ــل احت ــم قاب ــه او ه ــی ک حال
ــان  ــه قهرم ــوط ب ــوط و مرب ــود را من ــه خ ــتان را ک افغانس

ملــی می داننــد، حســاس می ســازید.«
ــر  ــعود خاط ــاه مس ــهید احمدش ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی
اشــرف غنی  آقــای  کــه  »می دانــم  می کنــد:  نشــان 
احمــدزی چنــدان دلبســته گی بــه شــخصیت مســعود 
شــهید قهرمــان ملــی کشــور نــدارد. امــا ایــن بــه معنــای آن 
نیســت کــه فضــا را یــک مقــدار غبارآلــود بســازد و میــان 

ــد.« ــاد کن ــادی ایج ــور بی اعتم ــهروندان کش ش
آقــای مســعود می افزایــد: "لقــب قهرمــان ملــی افغانســتان، 
ــوده و از ســوی  ــاه مســعود ب ــه شــهید احمدش منحصــر ب
لویــه جرگــه و پارلمــان افغانســتان رســمًا تصویــب و اعطــا 

شــده اســت."
بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی افغانســتان 
ــرد  ــه اســت کــه کارب ــان گفت ــا پخــش اعالمیه یــی هم چن ب
ــرف  ــان از ط ــان اهلل خ ــازی ام ــه غ ــی ب ــان مل ــب قهرم لق
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، کامــاًل بــا روحیــۀ 

دارد.  منافــات  هم گرایــی  و  هم دیگرپذیــری 
ــری  ــگاه رهب ــه در جای ــت ک ــده اس ــه آم ــن اعالمی در ای
ــود و  ــاس ب ــی حس ــایل مل ــا مس ــد ب ــًا بای ــور قطع کش
ــار  ــادی، غب ــی اعتم ــاد ب ــب ایج ــه موج ــی ک از حرکات
ــت گــردد،  ــان مل ــد چارچه گــی می ــاق و چن آلوده گــی، نف

ــرد.  ــز ک پرهی
ــاد شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی  مســووالن بنی
کشــور در ایــن اعالمیــه یــادآور شــده انــد: القــاب قهرمــان 
ــاه  ــور ش ــتقالل کش ــی اس ــعود، بان ــاه مس ــی احمدش مل
ــاه  ــد ش ــتان، احم ــس افغانس ــازی، موس ــان غ ــان اهلل خ ام
بابــا و ســایر القــاب و چهره هــای تاب نــاک ملی مــان، 
ــه  ــند ک ــان می باش ــخ ملت م ــدگار تاری ــای مان ــه نماده هم
ــک  ــان ی ــان مردم ــده، می ــای وحــدت دهن ــث الگوه منحی

ــد.  ــده دارن ــد دهن ــی و پیون ــش حیات ــرزمین نق س
در ادامــۀ ایــن اعالمیــه آمــده اســت: نقــش محــوری 
قهرمانانــۀ احمــد شــاه مســعود در جهــاد و مقاومــت 
افغانســتان در مقابــل قشــون ســرخ شــوروی و تروریســم 
بیــن المللــی و در دفــاع از خــاک، مــردم و عــزت کشــور، 
ــب  ــث ناجــی افغانســتان در قل شــخصیت ایشــان را منحی
مردمــان ایــن ســرزمین بحیــث قهرمــان ملــی تثبیــت کــرد.
ــه و نخســتین دورۀ کاری  ــه جرگ ــش، لوی ــزده ســال پی پان
پارلمــان افغانســتان، لقــب قهرمــان ملی بــه شهیداحمدشــاه 
ــاه  ــروز، از شهیداحمدش ــا ام ــه ت ــرد ک ــا ک ــعود اعط مس

ــود. ــاد می ش ــی ی ــان مل ــوان قهرم ــه عن مســعود ب

محمد محقق:

تروریستان در دانشگاه ها، 
مساجد و مدارس سرمایه گذاری می کنند

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود:

لقب قهرمان ملی، 
مختص به شهید احمدشاه مسعود است 

ــۀ احمــد شــاه مســعود در جهــاد و مقاومــت افغانســتان در مقابــل قشــون   نقــش محــوری قهرمانان
ــخصیت  ــور، ش ــزت كش ــردم و ع ــاک، م ــاع از خ ــی و در دف ــن الملل ــم بی ــوروی و تروریس ــرخ ش س
ایشــان را منحیــث ناجــی افغانســتان در قلــب مردمــان ایــن ســرزمین بحیــث قهرمــان ملــی تثبیــت 

كــرد.
پانــزده ســال پیــش، لویــه جرگــه و نخســتین دورة كاری پارلمــان افغانســتان، لقــب قهرمــان ملــی بــه 
شهیداحمدشــاه مســعود اعطــا كــرد كــه تــا امــروز، از شهیداحمدشــاه مســعود بــه عنــوان قهرمــان 

ــاد می شــود. ــی ی مل



ــی  ــه نظــر می رســد؛ یعن ــن پرســش، بســیار بدیهــی ب پاســِخ ای
انــگار کــه بپرســیم آکســیجن بــرای بــدِن مــا خــوب اســت یــا 

نــه.
از آن جایــی کــه بشــر، اجتماعــی آفریــده شــده و نیــاز بــه حــس 
ــی  ــه راحت ــس ب ــش دارد، پ ــواده و آرام ــاد خان ــت و ایج مالکی
می تــوان ازدواج را توجیــه کــرد. از آن جایی هــم کــه نهــاد 
خانــواده، ماننــد نهادهــای آمــوزش و پــرورش و نظــام سیاســی 
ــی اســت،  ــر اجتماع ــی ه ــی و بدیه ــای ابتدای ــزِو نهاده و...، ج

ــرد.  ــه ک ــوان توجی ــاق ]ازدواج[ را می ت ــن اتف ــاز ای ب
امــا اگــر ازدواج خــوب اســت، پــس چــرا این همــه طــالق رخ 

می دهــد؟ 
ظاهــراً بــه نظــر می رســد کــه بایــد پرســش اولیــه را، بــه گونــۀ 
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــرح کنی ــری مط ــای دیگ ــا گونه ه ــر ی دیگ

پاســخ های درســت تری برســیم. 
ــی ها و  ــار دگردیس ــانی، دچ ــع انس ــر ازدواج در جوام ــروز ام ام
تغییراتــی شــده اســت. هــدف ابتدایــی از ازدواج، تحت الشــعاع 
اهــداف فرعــی و حاشــیه یی آن قــرار گرفتــه و کم رنگ تــر 
و  جوانــان  کــه  هــم  انرژی یــی  و  زمــان  اســت.  شــده 
ــا  ــبتی ب ــراً نس ــد، ظاه ــرای ازدواج می گذارن ــان ب خانواده های ش

ــدارد.  ــته و ن ــم نداش ــاِق مه ــن اتف ــت ای اهمی
پــس وقتــی کــه مــا می پرســیم "ازدواج، خــوب اســت یــا نــه؟" 
در واقــع بــه ازدواج هــای امــروزی و عواملــی کــه باعــث ایجــاد 
ــه  ــان شــده، توجــه داریــم؛ ن چنیــن ســوال و تردیــدی در جوان

بــه ذات و ماهیــت چنیــن اتفاقــی. 
بیــش از ایــن، درنــگ جایــز نیســت. ایــن شــما و ایــن پرونــدۀ 
ویــژۀ موفقیــت بــرای بررســی بیشــتر و دقیق تــر در امــر ازدواج. 

چرا ازدواج! 
ایــن روزهــا در مــورد ازدواج، حرف هــای چنــدان خوبــی 
مــورد  در  مــا،  از  بســیاری  بــرای  متاســفانه  نمی شــنویم. 
لذت هــای زنده گــِی مجــردی و مشــکالت ازدواج، به شــدت 

ــت؟  ــه اس ــام قضی ــن تم ــا ای ــا آی ــت. ام ــده اس ــراق ش اغ
می گوینــد اگــر ازدواج نکنــی و همســر و فرزنــد نداشــته باشــید، 

مســوولیت هــم نــداری و زنده گــی برایــت راحت تــر اســت. 
ــد:  ــه می گوی ــت ک ــل اس ــن ضرب المث ــل ای ــۀ ازدواج مث قضی
»هرکــه بامــش بیــش، برفــش بیشــتر«. اگــر اصــاًل خانــه نداشــته 
باشــید، دیگــر بــام هــم نداریــد کــه الزم باشــد پــارو کنیــد. امــا 
ــر  ــارد! اگ ــان می ب ــِر خودت ــتقیم روی س ــرف مس ــوض، ب در ع
ــای آن هــم  ــا از مزای ــد، ام ــد مســوولیت هــم نداری ازدواج نکنی

ــد.  ــد مان ــره خواهی بی به
در مــورد مشــکالت و محدودیت هایــی کــه ممکــن اســت 
ــن در این جــا کوشــش  ــاد شــنیده اید. بنابری ــد، زی ــرد ایجــاد کن ــرای ف ازدواج ب
ــای  ــه ج ــود. البت ــه ش ــی گفت ــای ازدواج چیزهای ــورد مزیت ه ــود در م می ش
تاکیــد دراد کــه مزایــای ازدواج مربــوط بــه ازدواج ســالم اســت. این کــه 
ــه  ــن نکت ــط ای ــد. فق ــر می طلب ــی دیگ ــم، مقاله ی ــت ازدواج کنی ــور درس چه ط
ــردن اســت و  ــر از ازدواج نک ــالم بهت ــه ازدواج س ــید ک ــته باش ــر داش را به خاط

ــالم.  ــر از ازدواج ناس ــردن بهت ازدواج نک
اگــر بازهــم بخواهیــم بــه ضرب المثــل فــوق اشــاره کنیــم، ازدواج ناســالم مثــل 
داشــتن یــک خانــۀ سســت و بی بنیــاد اســت: اگــر بــرف روی ســر آدم ببــارد، 

ــه روی ســرتان خــراب شــود!  ــر اســت از این کــه ســقف خان بهت
امــا اصــاًل چــرا بایــد ازدواج کنیــم؟ شــاید تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر 
ــنیده  ــردن ش ــرای ازدواج نک ــل ب ــزار دلی ــال ه ــه ح ــا ب ــر ت ــید. اگ ــرده باش نک
ــان  ــردن برای ت ــرای ازدواج ک ــل ب ــک دلی ــزار و ی ــم ه ــا می خواهی ــید، م باش

ــم!  بیاوری
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بخش نخسـت
بخش دوم

محمد محق

اهمیت هویت
چـه  می یابـد؟  اهمیـت  هویـت  چـرا 
انگیزه هایـی در پـِس چسـپیدن افـراد بـه 
عناصـر هویتی وجـود دارد؟ چرا انسـان ها 
در قبـال امـور هویتـِی خود غالبًا حسـاس 
چـرا  می ورزنـد؟  تعصـب  گاه  و  هسـتند 
تعـرض بـه عناصـر هویتـی یک شـخص، 
بـه واکنـِش او می انجامـد و گاه پیامدهـای 

خطیـری در پـی مـی آورد؟
از  افـراد  زنده گـی  در  هویـت  اهمیـت 
ایـن جهـت اسـت کـه منافع شـان بـه آن 
گـِره خـورده اسـت، منافـع به معنـای عام 
کـه شـامل هـر دو نـوع مـادی و معنـوی 
کـه  می شـود  سـبب  هویـت  می شـود. 
و  برجسـته  فـرد  تشـخِص هـر  مرزهـای 
کیانـی  او عنـوان  بـه  او  نمایـان گـردد و 
علی حـده  حقوقـی  و شـخصیت  مسـتقل 
دیگـران،  کـه  نسـبتی  شـود.  شـناخته 
بـا  حقوقـی  و  حقیقـی  شـخصیت های 
بـه  کم وبیـش  همـه  می کننـد،  برقـرار  او 
هویـت او برمی گـردد. مثـاًل اگـر دانسـته 
اعتبـار  اسـت،  سـرمایه دار  او  کـه  شـود 
بقیـه در صـورت  بـاال مـی رود،  او  مالـی 
نیـاز بـه او قرضـه می دهنـد، بانک هـا بـه 
او وام می پردازنـد، حکومت برای سـرمایه 
گـذاری اش راه را همـوار می کنـد و یـک 
عـده تنهـا بـه همیـن دلیـل بـه او احتـرام 
می گذارنـد. امـا اگـر شـخص نه بـه عنواِن 
سـرمایه دار بلکـه به عنوان فردی دانشـمند 
و بـا تحصیـالت عالـی و مطالعات وسـیع 
شـناخته شـود، در ایـن صـورت وظایـف 
قـرار  او  دسـترِس  در  مناسـب  شـغلی 
یـا  عالـی  امتیـازات  و  حقـوق  می گیـرد، 
نسـبتًا عالـی، بسـته بـه شـرایط فرهنگـی 
و سیسـتم حکومتـی، بـه او تعلـق می یابـد 
و در کنفرانس هـا، سـمینارها، میزگردهـا، 
سـفرهای خارجی، جلسـات تصمیم گیری 
و برنامه ریزی هـای سیاسـی، فرصت هـای 
چشـم گیر در اختیـارِ او قـرار می گیـرد. به 
فاکتورهـای  دیگـر  اسـت  ترتیـب  همیـن 
از دیگـران  هویتـی کـه یـک شـخص را 

می گردانـد.  برجسـته  و  متمایـز 

بـرای آن که اهمیِت هویت و کارکرد آن در 
زنده گی انسـان معلوم شـود، بهتـر خواهد 
بـود که ِهـَرم نیازهای اساسـی، مشـهور به 
هـرم نیازهـای آبراهـام مازلو، مـورد توجه 
قـرار بگیـرد، که عبـارت اسـت از نیازهای 
فیزیولوژیکـی، نیازهـای امنیتـی، نیازهـای 
اجتماعـی، نیازهـای معطـوف بـه احتـرام 
و عزت نفـس، و نیازهای خودشـکوفایی؛ 
و آن گاه دیـده خواهـد شـد کـه چه گونـه 
بـرآوردن همـه یـا اکثـر ایـن نیازهـا ربـط 
افـراد دارد. نظریـۀ  بـا هویـِت  مسـتقیمی 
از  یکـی  آدمـی،  نیازهـای  دربـارۀ  مازلـو 
معتبرتریـن نظریه هـا در ایـن باب شـناخته 

می شـود. 
بـا توجـه بـه ایـن کارکـرد مهـِم هویـت 
اسـت کـه انسـان ها، نسـبت بـه آن اهمیت 
عناصـِر  هرچـه  انسـان ها  می دهنـد. 
ببخشـند،  بیشـتر  غنـای  را  هویتـِی خـود 
بیشـتری  منافـع  بـه  پیمانـه  همـان  بـه 
دسـت پیـدا می کننـد. حتمـًا دیده ایـد کـه 
گاه یـک شـخص آمـده و می گویـد "آیـا 
شـما نمی شناسـید کـه مـن فرزنـد فـالن 
شـخص هسـتم؟!" هدفـش ایـن اسـت که 
اسـت،  شـخصیتی  چنـان  فرزنـد  وقتـی 
یـا  شـود.  حفـظ  بیشـتر  احترامـش  بایـد 
می گویـد "مـن بـه عنـوان یـک شـاعِر این 
خطـه آیا سـزاوار چنیـن رفتاری هسـتم؟!" 
عنـوان  بـه  "مـن  می گویـد  دیگـر  کسـی 
بـرادر مسـلمان شـما خواهـش می کنم که 
ایـن کار را نکنیـد!" تاجـر ملـی، فرمانـده  
جهـادی، پیش کسـوت ادبی، رهبـر قومی، 
دینـی،  دعوت گـر  چپـی،  روشـن فکر 
این گونـه  از   . و...  سیاسـی  اصالح طلـب 
در  آورد.  می تـوان  بی نهایـت  تـا  مثال هـا 
از  شـخص  هـدِف  حـاالت،  ایـن  تمـام 
تأکیـد بـر ابعـاد هویتـی خـود ایـن اسـت 
کـه از ایـن راه توجـه دیگـران را بـه خود 
معطـوف کنـد، سـخنش را بـه مخاطبانش 
بشـنواند، و از ایـن راه به احتـرام، جایگاه، 

شـغل، یـا امتیـازاِت دیگـر دسـت یابـد.
در ُحسن و عیِب هویت 

بـر  ورزیـدن  تأکیـد  و  دادن  اهمیـت  آیـا 
هویـت، امری نادرسـت اسـت؟ و کسـانی 
کـه دایم در پی برجسـته سـاختِن مرزهای 

هویتـی خویـش هسـتند، مرتکـب عمـِل 
بـه  پاسـخ  می شـوند؟  خـالف  و  خطـا 
ایـن پرسـش سـاده نیسـت. پیـش از آن، 
بایـد میـان اجـزای تشـکیل دهندۀ هویـت 
تفکیـک قایل شـد. بـه طور عمـده، هویِت 
تشـکیل  عناصـر  نـوع  دو  از  انسـان  هـر 
می شـود، یکـی عناصـِر جبـری و دیگـری 
چـه  در  شـما  این کـه  اختیـاری.  عناصـِر 
این کـه  و  آمده ایـد  دنیـا  بـه  خانواده یـی 
خانـوادۀ شـما به چـه طبقه یی تعلق داشـته  
اسـت و این کـه زادگاه شـما کجـا بـوده، 
و این کـه زبـان مـادری شـما چیسـت، و 
مـوارد دیگـری از ایـن قبیل، بـا آن-که در 
معرفـِی یـک شـخص نقـش مهمـی دارند 
و از عناصـر عمـدۀ هویـِت او بـه شـمار 
عناصـر  این هـا  از  هیچ یـک  امـا  می آینـد، 
اختیـاری هویـِت وی نیسـتند. هیچ کدام از 
مـا پیـش از تولد اختیـار نداریم کـه دربارۀ 
امـور یـاد شـده دسـت بـه انتخـاب بزنیم. 
وقتـی که ما به سـنیِن رشـد می رسـیم و به 
مرزهـای هویـِت خـود واقـف می شـویم، 
بـه ایـن مـوارد تکیـه می کنیـم و بـه دفـاع 
از آن هـا برمی خیزیـم، با آن کـه در انتخاب 
آن ها نقشـی یـا نقـِش چندانی نداشـته ایم. 
بخشـی دیگـر از عناصـر هویتـی مـا، بـه 
اختیـارِ مـا به وجـود آمده و مـا در انتخاِب 
بخواهیـم  این کـه  بوده ایـم.  آزاد  آن هـا 
طبیـب باشـیم یـا مهنـدس، این کـه عضـو 
حزبـی سیاسـی باشـیم یـا انجمنـی ادبـی، 
این کـه در ادارات حکومتـی کار کنیـم یـا 
در شـرکت های خصوصـی، این کـه در کارِ 
خـود ابتـکار بـه خـرج دهیـم و کارنامه یی 
درخشـان بسـازیم یـا سـهل انگاری کنیم و 
دسـتاوردی نداشـته باشـیم، این کـه با کدام 
افـرادی  بـا چـه  خانـواده وصلـت کنیـم، 
دوست شـویم، از چه کسـانی بیاموزیم، به 
چـه کسـانی تعلیـم بدهیم، و صدهـا مورد 
دیگـر، غالبـًا بـه اختیـار خـود ما اسـت، و 

مـا در انتخـاِب آن هـا آزاد هسـتیم.
از نظر سـنجش و محاسـبۀ عقالنی، اموری 
کـه از اختیـارِ ما خـارج باشـند، نمی توانند 
مبنـای سـتایش و نکوهـش قـرار بگیرنـد. 
کسـی بـه ایـن خاطـر نبایـد تقبیـح شـود 
کـه چـرا مثـاًل در خانواده یـی گمنـام یا از 
نظـر افتـاده بـه دنیا آمـده اسـت. در مقابل، 
و  خوش نـام  خانواده یـی  در  کـه  کسـی 
پُـرآوازه بـه دنیا آمده اسـت، او خـود هیچ 
شـاهکاری انجـام نداده اسـت که مسـتحِق 
پـاداش پنداشـته شـود. امـا به عکـس، اگـر 
بـا اشـخاص ناشایسـته یی هم نشـین شـده 
هویـِت  از  بخشـی  آنـان  بـا  هم نشـینی  و 
کامـاًل  او  این جـا  در  اسـت،  گردیـده  او 
مسـوولیت دارد. همچنـان اسـت عضویت 
در احـزاب سیاسـی، نهادهـای اجتماعی و 
تشـکل های صنفـی، انجمن هـای علمـی و 

امثـال این هـا. 
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تصـور کنیـد در خانۀ تـان روی َکـوچ لَـم داده ایـد کـه یک بـاره دل تان 
یـا هـوس می کنیـد دور  را می کنـد  افریقـا  هـوای صحـرای سـوزان 
کوتاهـی در فضـا بزنیـد. کافـی اسـت ریمـوت تلویزیـون را بردارید و 
چنـد دقیقه یـی بیـن چینل هـای تلویزیونـی گشـت بزنیـد تـا بـه کمک 
ایـن رسـانه ،خـود را در قلب صحرای افریقـا ببینید، یا از سـفری کوتاه 

در فضـا لـذت ببرید.
ایـن روزهـا مـا بـدون این کـه از روی چوکِي خانۀمـان تـکان بخوریم، 
بـه کمـک دوربین هـای جهان گـردان و طبیعت گـردان، از اعمـاق زمین 
تـا فضـای الیتناهی را مشـاهده کرده ایـم و خیلی هاي مـان توهم تجربۀ 
ایـن فضـا را بـا خود داریـم. پیـش از رونق رسـانه های تصویـری، آثار 
ادبـی گاه حکـم دوربین هـای رسـانه ها را داشـته اند. در تاریـخ ادبیات، 
نویسـنده های زیـادی بـوده اند کـه در داستان های شـان دربـارۀ مکان ها 
و موقعیت هایـي می نوشـتند کـه گاه خواننـده گان تـا پایـان عمرشـان 
ایـن  تخیـل  بـه کمـک  امـا  نمی دیدنـد،  نزدیـک  از  را  مکان هـا  ایـن 
نویسـنده گان، بـا ایـن مکان ها آن چنان آشـنا می شـدند که می توانسـتند 

سـاعت ها دربـارۀ ایـن مکان هـا تخیـل کننـد و حـرف بزنند. 
بیشـتر مـا کتاب خوان هـا بـا واسـطۀ ذهـن و تخیـل نویسـنده گان، بـا 
جهـان اطراف مـان آشـنا شـده ایم و حتـا گاه غافل هسـتیم که بـا آن که 
سال هاسـت از کتـاب یـا نویسـنده یی فاصلـه گرفتـه ایـم، هنـوز مکان، 
شـهر یـا موقعیتـی را از زاویـۀ دید آن نویسـنده تصـور و درک می کنیم. 
در دنیـای ادبیـات بسـیار ایـن اتفـاق افتـاده اسـت کـه نویسـنده گان 

سـراغ  بـه  داستان های شـان  جذابیـت  بـرای 
مکان هـای معـروف ماننـد بـرج ایفل، سـاعت لندن یـا رودخانـۀ تایمز 
رفتـه انـد یـا بـرای این کـه خواننـده را غافلگیـر کننـد، از مکان هـای 
غیرقابـل دسـترس خواننـده گان کـه تـا حـدودی برای شـان مجهـول و 
غریـب اسـت، ماننـد اهـرام مصر یا مثلـث برمودا بـه عنـوان مکان های 
خلـق داسـتان های شـان اسـتفاده کـرده انـد. بـا نگاهـی اجمالـی بـه 
رمان هـای معـروف در ادبیـات، متوجـه می شـویم مکان هایـی هسـتند 
کـه تقریبـًا در دنیای ادبیات دارای شناسـنامه شـده اند. در این نوشـتار، 

سـری بـه ایـن مکان هـا زده ایـم. 
در بیـن نویسـنده گان بـزرگ قدیمـی "ژول ورن" از نظـر جهان گـردی 
و گشـت وگذار ادبـی دارای رتبـۀ باالیـی اسـت. در دوران نوجوانـی، 
داسـتان های ژول ورن مـا را بـه سـرزمین های بسـیاری می بردنـد. مـا 
روز  در هشـتاد  را  دنیـا  دور  تنهـا  نـه  ورن  ژول  قهرمان هـای  همـراه 
گشـتیم و اقـوام و ملت هـای بسـیاری را مالقات کردیم، بلکـه به همراه 
کـودکان بسـیاری در دنیـا بـه کرۀ ماه سـفر کردیم و به عمـق زمین رفته 
و سـالمت بـه خانه های مـان بـاز گشـتیم. در ماجراهـای ژول ورن گاه 
یـک مـکان واقعـی و معـروف مانند برج سـاعت لنـدن در رمـان "دور 
دنیـا در هشـتاد روز" بـه صـورت مکانـی برای پایـان همـۀ ماجراها در 
نظـر گرفتـه می شـود و گاه مکانـی تخیلـی ماننـد غارهـای درون زمین 
و موجـودات عجیب وغریبـش در رمـان "سـفر بـه اعماق زمین" بسـتر 

حـوادث رمان می شـود. 
داسـتان های جنایـی و رمان هـای پولیسـی هـم نمونه هایـی هسـتند کـه 
نویسـنده گان آن هـا بـرای سـاختن ماجراهای شـان بـه سـراغ مکان های 
تاریخـی بسـیاری رفتـه انـد. بـه عنـوان نمونه، می تـوان به داسـتان های 
آن کـه  بـا  کـرد.  اشـاره  پـوآرو"  "ماجراهـای  ماننـد  "آگاتاکریسـتی" 
داسـتان های جنایـی آگاتـا گریسـتی بیشـتر در انگلسـتان می گـذرد، اما 
او گاه بـرای رمزآلـود کـردن ماجراهایـش به سـراغ مکان هـای تاریخی 

و حتـا داسـتان های کهـن مصریـان رفته اسـت. 
معروف شـان،  مومیایی هـای  و  مصـر  اهـرام  داسـتان های  از  پـس 
می توانیـم بـه همـراه نویسـنده گانی ماننـد "الکسـاندر دومـا" کمـی در 
تاریـخ حرکـت کـرده و بـه روزگار جدیدتـری برسـیم و در فرانسـه و 
کاخ ورسـاي بـه مالقـات "سـه تفنـگ دار" برویم. پس از گشـت وگذار 
بـا الکسـاندر دومـا در کاخ های پادشـاهان فرانسـه، می توانیم بـه همراه 
"ویکتـور هوگـو" سـری به میـدان تریومـف و انقـالب فرانسـه بزنیم. 
ویکتـور هوگـو در داسـتان "گوژپشـت نوتردام" به طـور مفصل از یک 
بنـای تاریخـی اسـتفاده کـرده اسـت. نقـش ایـن مـکان به عنـوان محل 
زنده گـی قهرمـان داسـتان آن قـدر دیـده می شـود کـه در عنوان داسـتان 
هـم دیـده می شـود. البتـه فرانسـه یـک بـرج ایفـل معـروف هـم دارد 
کـه در داسـتان های جنایـی و معمایـِی بسـیاری، محـل وقـوع حـوادث 

بسـیاری بوده اسـت. 
میـدان "سـرخ مسـکو" یکـی دیگـر از مکان هـای معـروف تاریخـی 
اسـت کـه نویسـنده گان روس بارهـا در داستان های شـان بـه سـراغ آن 

ماننـد رفتـه انـد. از ایـن بیـن می تـوان بـه داسـتان های  "تولسـتوی" 
"جنگ وصلـح" و "آناکارنینـا" اشـاره کـرد. حـاال کـه از اناکارنینـای 
ایسـتگاه های  بـه  کوتـاه  اشـاره یی  اسـت  نوشـتیم، خـوب  تولسـتوی 
قطـار در داسـتان های معـروف داشـته باشـیم. شـاید ایسـتگاه قطـار، 
مـکان تاریخـی یـا محـل مرمـوزی نباشـد؛ اما در داسـتان های بسـیاری 
بـه عنـوان محـل وقـوع حـوادث مهمـی مانند جدایـی شـخصیت ها از 
هـم یـا مـرگ قهرمـان داسـتان اسـتفاده می شـود. بـه جـز خودکشـی 
معـروف آناکارنینـا، خودکشـی بـه یادماندنـی دیگـری هـم در دنیـای 
ادبیـات اسـت کـه در رمـان معـروف "پـر" در ایسـتگاه راه آهـن اتفاق 
می افتـد. البتـه کشـور روسـیه صاحب یک سـیبری معروف هم هسـت 
کـه قهرمان هـای بسـیاری ماننـد "دکتـر ژیواگو" بـه آن تبعید شـده اند. 
در انتهـای بازدیـد کوتاه مـان، می توانیـم بـه مکان های تاریخـی دیگری 
در  تاج محـل  آتـن،  در  پارتنـون  معبـد  یـا  ایتالیـا  در  واتیـکان  ماننـد 
هندوسـتان و شـهر ممنوعـه در چیـن اشـاره کـرد کـه در داسـتان های 
بسـیاری اسـتفاده شـده اند که حضورشـان بـه اندازۀ یک شـخصیت به 

جذابیـت داسـتان کمـک کرده اسـت.
منبع: تبیان

ـــظ،  ـــوی و حاف ـــد مول ـــعدی همانن ـــاِن س  عرف

ـــوق  ـــل ش ـــن دلی ـــه همی ـــت؛ ب ـــورانگیز نیس ش

ـــد. در شـــعرهای  ـــح می ده ـــدار  ترجی ـــر دی را ب

ت، بـــا عرفـــان 
ســـعدی به ویـــژه در غزلیـــا

ـــتیم.  ـــه هس ـــوف مواج ـــر خ ـــی ب ـــم مبتن مالی

ت بارزتـــر اســـت و 
عرفـــان او در غزلیـــا

ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــعار او ب ـــوم از اش ـــر عم تعبی

ــم  ــالق و عالـ ــم اخـ و را عالـ
ــه ا ــت کـ اسـ

اجتماعـــی می داننـــد. 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــه گونه ی ـــعدی ب ـــات س غزلی

عرفانـــی،  شرح حال نویســـان  از  برخـــی 

و عارفـــان می داننـــد. 
ی را هـــم جـــز

ســـعد

ــعدی  ــه سـ ــل این کـ ــه دلیـ ــروه بـ ــن گـ ایـ

ی را در غزلیـــات خـــود 
ســـلوک عرفانـــ

دربـــارۀ 
بیـــان می کنـــد و اشـــعار ســـوزناکی 

ــرده  ــر کـ ــی ذکـ ــوال عرفانـ ــات و احـ مقامـ

را عـــارف می داننـــد. 
اســـت، او 

ســـعدی می گویـــد: "هـــزار جهـــد بکـــردم 

ـــش  ـــر آت ـــر س ـــم/نبود ب ـــر عشـــق بپوش ـــه س ک

ـــودم از  ـــوش ب ـــم"، "به ه ـــه نجوش ـــرم ک میس

ســـپارم/ شـــمایل تـــو 
ل کـــه دل به کـــس ن

او

و نـــه هوشـــم" 
دم، نـــه صبـــر مانـــد 

بدیـــ

ی از زیباتریـــن غزل هـــای 
ایـــن غـــزل یکـــ

ــان دهندۀ  ــه نشـ ــرا کـ ــت، چـ ــعدی اسـ سـ

ت بـــه 
ارفانـــۀ شـــاعر نســـب

شـــوق و ذوق ع

دیـــدار خداونـــد اســـت. 

ایـــن شـــوق و ذوق، مســـتلزم ســـیر و 

ســـلوک اســـت. اگـــر مـــا اشـــعار ســـعدی 

کنیـــم،  بررســـی  زه هـــا 
حو ایـــن  در 

را 

ــرای  ــعدی بـ ــه سـ ــم کـ ــم بگوییـ می توانیـ

ـــت.  ـــه اس ـــر گرفت ی را در نظ
ـــایل ـــلوک مس س

ـــل  ـــارۀ اه ـــم درب ـــود ه ـــور خ ـــار منث او در آث

ـــرح  ـــی را مط ـــکات جالب ـــان ن ذوق و درویش

ــه  ــی بـ ــعدی، بابـ ــتان سـ د. در گلسـ
ــ می کنـ

ـــود  ـــی وج ـــالق درویش ـــان و اخ ـــام درویش ن

ـــون  ش در مت
ـــ ـــه دروی ـــد دانســـت ک دارد و بای

ــته  ــی نداشـ ــای منفـ ــی، معنـ ــان فارسـ عرفـ

اســـت. 

ی بـــه درویـــش 
ســـعدی، حافـــظ و مولـــو

ــه دیـــد بـــد نمی نگریســـتند. هرچنـــد 
بـ

ــد،  ــن بودنـ ــی بدبیـ ــه واژۀ صوفـ ــی بـ گاهـ

ـــود.  ـــندیده ب ـــا پس ـــزد آن ه ـــش در ن ـــا دروی ام

رد کـــه 
مـــۀ ایـــن مـــوارد، نشـــان از آن دا

ه

ـــی  ـــش عرفان ـــک روش و من ـــعدی دارای ی س

مالیـــم و ظریـــف اســـت. عرفـــان ســـعدی 

هماننـــد مولـــوی و حافـــظ، شـــورانگیز 

ت؛ بـــه همیـــن دلیـــل شـــوق را بـــر 
نیســـ

دیـــدار  ترجیـــح می دهـــد: "شـــوق اســـت 

ــر."  ــت در نظـ ــور اسـ ــی و جـ در جدایـ

ــف  ــان لطیـ ــن عرفـ ــعدی ایـ ــعار سـ در اشـ

 بـــه نـــگاه 
ود کـــه ســـالک را

دیـــده می شـــ

شـــوقی دعـــوت می کنـــد. ســـعدی هـــراس 

ــده گان  ــه دیـ ــمانش بـ ــه چشـ دارد از این کـ

د؛ از ایـــن رو جدایـــی را 
معشـــوق نظـــر کنـــ

ــا  ــال بـ ــن حـ و در عیـ
ــد  ــح می دهـ ترجیـ

شـــوق زنده گـــی می کنـــد. 

ــل  ــا مقابـ ــذار تـ ــد: "بگـ ــعدی می گویـ سـ

ــمایل  ــده در شـ م/ دزدیـ
ــ ــو بگذریـ روی تـ

در  "شوقســـت  بنگریـــم"  تـــو  خـــوب 

جدایـــی و جورســـت در نظـــر/ هـــم جـــور 

ــه کـــه طاقـــت شـــوقت نیاوریـــم" او بـــا 
بـ

ـــرا  ـــت، چ ـــق اس ـــردن مواف ـــگاه ک ـــده ن دزدی

دارد. در 
ــ ــدن را نـ ــاب دیـ ــد تـ ــه می دانـ کـ

ـــعدی  ـــان س ـــد، عرف ـــرح ش ـــه مط ـــری ک نظ

رد تاییـــد اســـت. 
مـــو

ــلوک  ــتن سـ ــار داشـ ــه معیـ ــه بـ ــا توجـ بـ

را  ســـعدی  می توانیـــم  مـــا  عرفانـــی، 

ـــم.  ـــوب کنی ـــدل محس ـــم و معت ـــی مالی عارف

ـــریعت  ـــا، ش ـــی از عرف ـــد برخ ـــعدی همانن س

را قربانـــی طریقـــت نمی کنـــد. او عالـــم 

ــال روشـــی  ت، در عیـــن حـ
اخالقـــی اســـ

ود دارد. 
هـــم بـــرای ســـلوک عرفانـــی خـــ
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نگاهی 
به مکان ها 

و بناهای 
معروِف 
تاریخی 

در رمان های 
ادبی

عارفی مالیم و معتدلسعـــدی؛ 
قنبری
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ــداد  ــل تع ــازمان مل ــد س ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب
افــرادی کــه طی ســال جــاری میــالدی در افغانســتان 
ــم  ــده اند از نی ــان ش ــی خانم ــا ب ــر درگیری ه ــر اث ب
ــه باالتریــن رقــم خــود از  میلیــون تــن گذشــته و ب
زمــان آغــاز انجــام ایــن آمارگیــری در ســال 2008 

رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، بــر اســاس 
ــتانه  ــور بشردوس ــای ام ــر همکاری ه ــزارش دفت گ
ــن در  ــزار و 800 ت ــش از 515 ه ــل بی ــازمان مل س
ســال 2016 بــر اثــر درگیری هــا در افغانســتان آواره 
شــده اند و رکــورد قبلــی خــود را کــه حــدود 471 

ــود، شکســتند. ــن ب ــزار ت ه
خشــونت ها در سراســر افغانســتان همزمــان بــا 
مقابلــه دولــت بــا طالبــان و ســایر گروه هــای 
اســاس  بــر  اســت.  شــده  گســترده  شورشــی 
برآوردهــا، طالبــان اکنــون حــدود یــک ســوم 
ــداد  ــن کشــور را تحــت اشــغال خــود دارد و تع ای
میــان غیرنظامیــان و ســرویس های  در  قربانیــان 
امنیتــی افغانســتان اکنــون بــه باالتریــن میــزان خــود 

ــت. ــیده اس رس
ده هــا هــزار تــن از مــردم افغانســتان در اروپا و ســایر 
ــدت  ــد م ــی چن ــا ط ــده اند ام ــده ش ــورها پناهن کش

ــه وطــن  ــرای بازگشــت ب ــا ب ــر بســیاری از آنه اخی
ــال  ــی س ــد. ط ــرار گرفته ان ــار ق ــت فش ــود تح خ
جــاری بیــش از 600 هــزار پناهجــوی افغــان کــه در 
ــه  ــرای بازگشــت ب ــد ب ــی می کردن افغانســتان زندگ
کشورشــان بــه شــدت تحــت فشــار قــرار گرفتنــد. 
ایــن در حالیســت کــه بازگشــت آنهــا بــه افغانســتان 
ــداد  ــای ام ــده آژانس ه ــر عه ــه ب ــوولیتی ک ــار مس ب
رســانی و دولــت افغانســتان وجــود دارد را افزایــش 

ــد داد. خواه
در همیــن حــال مــارک بــودن، هماهنــگ کننــده امور 
بشردوســتانه ســازمان ملــل طــی بیانیه یــی بــا اشــاره 
ــه در داخــل کشــور افغانســتان آواره  ــرادی ک ــه اف ب
ــای  ــن آماره ــران ای ــن نگ ــرد: م ــوان ک ــتند، عن هس
ــر  ــا بیانگ ــه تنه ــه ن ــتم ک ــده هس ــر کنن ــیار متاث بس
وضعیــت هشــدار دهنــده اســت بلکــه بیانگــر 
بحرانــی طوالنــی مــدت در جایــی اســت کــه 
ــی  ــی طوالن ــا آوارگ ــدت ب ــه ش ــای آن ب خانواده ه

ــتند. ــرو هس ــدت روب م
بــودن ادامــه داد: مــا بایــد بــه صــورت جامــع رفتــار 
ــن  ــن ای ــانی و تضمی ــه امدادرس ــرای ارائ خــود را ب
مســئله کــه آوارگان آســیب پذیــر  کمک هــای 
حیاتــی و فــوری را دریافــت می کننــد، مجــددا 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م
ســازمان ملــل می گویــد ایــن نهــاد بــه عنــوان بانــی 
امدادرســانی در افغانســتان تاکنــون تنهــا کمــی بیــش 
از نیمــی از 152 میلیــون دالری کــه بــرای رســیدگی 
ــتان  ــراد آواره در افغانس ــروری اف ــای ض ــه نیازه ب

نیــاز دارنــد، دریافــت کــرده  اســت.

افغـــان ولســـمرش محمـــد ارشف غنـــي د جمعـــې 

پـــه ورځ پـــه دوه ورځنـــي ســـفر د عـــريب متحـــده 

اماراتـــو پالزمېنـــې ابوظبـــۍ تـــه روان شـــو.

ـــمرش  ـــان ولس ـــې افغ ـــي چ ـــت واي ـــوري ریاس جمه

ـــر  ـــو رسه پ ـــه چارواک ـــو ل ـــريب امارات ـــده ع ـــه د متح ب

ـــیمې  ـــتان او س ـــره د افغانس ـــو رسه بې ـــزو اړیک دوه خی

ـــړي. ـــرې وک ـــم خ ـــو ه ـــر حاالت پ

ـــال د  ـــه پ ـــان مین ـــد دواخ ـــتیال ویان ـــمرش مرس د ولس

جمعـــې پـــه ورځ ازادي راډیـــو تـــه وویـــل چـــې د 

ـــر  ـــرې ت ـــزې خ ـــو دوه اړخی ـــو مرشان ـــان او امارات افغ

ـــي. ـــایلو راڅرخ ـــادي مس ـــر اقتص ـــره پ ډې

نوموړي زیاته کړه:

ــه  ــوړ رتبـ ــوه لـ ــن د یـ ــمرش نـ ــتان ولسـ "د افغانسـ

پـــالوي پـــه ملتیـــا د متحـــده عـــريب اماراتـــو 

ـــل  ـــه د خپ ـــمر ب ـــه والړ، ولسش ـــۍ ت ـــې ابوظب پالزمېن

ســـفر پـــه جریـــان کـــې د متحـــده عـــريب اماراتـــو 

ــان او متحـــده اماراتـــو  لـــه چاراکـــو رسه د افغانسـ

ـــوداګریزو او  ـــه س ـــه پ ـــړې توګ ـــه ځانګ ـــو پ ـــه اړیک پ

ــادي اړیکـــو خـــرې وکـــړي." اقتصـ

ـــمرش  ـــان ولس ـــې افغ ـــوي چ ـــال زیات ـــه پ ـــاغلی مین ښ

ـــړ"  ـــو مالت ـــي میراثون ـــدې فرهنګ ـــواښ الن ـــر ګ ـــه" ت ب

ـــره د متحـــده عـــريب  ـــر ګـــډون رس بې کنفرانـــس کـــې پ

اماراتـــو د خپلواکـــۍ د مـــي ورځـــې پـــه ۴۵مـــې 

ـــړي. ـــډون وک ـــم ګ ـــې ه ـــن ک ـــزې جش کلی

دواخـــان مینـــه پـــال وايـــي، محمـــد ارشف غنـــي 

ـــالمي  ـــه د اس ـــړې توګ ـــه ځانګ ـــړۍ پ ـــردې ن ـــه د ګ ب

ـــونو  ـــو ګواښ ـــه د ورپېښ ـــو ت ـــي میراثون ـــړۍ فرهنګ ن

ـــړي. ـــا وک ـــم وین ـــه اړه ه پ

ـــې  ـــفر ک ـــي س ـــه دوه ورځن ـــه دغ ـــمرش رسه پ ـــه ولس ل

ـــه خـــوا ســـلب صالحیـــت شـــوی  د ولـــي جرګـــې ل

د بهرنیـــو چـــارو وزیـــر صـــالح الدیـــن ربـــاين، د 

ـــي،  ـــالم رحیم ـــس عبدالس ـــي رئی ـــارو ادارې عموم چ

ــي او  ــل غنـ ــالکار اجمـ ــت سـ ــوري ریاسـ د جمهـ

د ولســـمرش ویانـــد محمـــد هـــارون چخانســـوري 

ـــوي. ـــا ک ملتی

د ســـیايس چـــارو افغـــان کارپوهـــان متحـــده 

ـــفر او د  ـــمرش د س ـــان ولس ـــه د افغ ـــو ت ـــريب امارات ع

ـــه  ـــرو ت ـــه خ ـــو رسه د هغ ـــه چارواک ـــواد ل ـــه هې دغ

خوشـــبین دي.

ــي،  ــی وايـ ــر صافـ ــتاد ودیـ ــون اسـ ــل پوهنتـ د کابـ

متحـــده عـــريب امـــارات یـــو پيـــاوړی اقتصـــادي 

ـــایلو  ـــادي مس ـــوالی يش د اقتص ـــو ک ـــت دی، ن دول

ترڅنـــګ د افغـــان ســـولې پـــه قضیـــه کـــې ګټـــور 

نقـــش ادا کـــړي.

نوموړي زیاته کړه:

ســـوداګرۍ  نړیوالـــې  د  هېوادونـــه  خلیـــج  "د 

اقتصـــادي او تخنیکـــي مرکـــز ګرځېدلـــی، کـــه 

اړیکـــې ښـــې وي او متحـــده عـــريب امـــارات 

ـــش  ـــم نق ـــې مه ـــوله ک ـــه س ـــتان پ ـــواړي د افغانس وغ

درلـــودالی يش، ځکـــه سیاســـت اقتصـــاد ټاکـــي."

ښـــاغلی صـــايف زیاتـــوي دا چـــې زیـــات افغانـــان 

د متحـــده عـــريب اماراتـــو پـــه دوبـــۍ، ابوظبـــۍ او 

ـــه  ـــت دي هغ ـــزدورۍ بوخ ـــه م ـــې پ ـــارونو ک ـــورو ښ ن

ـــې  ـــان ک ـــه جری ـــه د کار پ ـــو ت ـــې افغانان ـــتونزې چ س

ــې  ــه اوږدو کـ ــفرونو پـ ــې دي، د دا ډول سـ ورپېښـ

ـــدای يش. ـــل کې ح
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کنفرانس قلب آسیا روز یک شنبه با شرکت نماینده گان بیش 
از 30 کشور از جمله امریکا ، روسیه، ایران ، پاکستان، چین 
و افغانستان و ده نهاد بین المللی به مدت دو روز در هند 

برگزار می شود.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید، بررسی چالش ها، 
استراتیژی مشترک مبارزه با تروریزم و توسعۀ اقتصادی از 
جملۀ مسایل مورد بحث کنفرانس امسال قلب آسیا می باشد.
روی  بیشتر  امسال  که  می گوید  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
منطقه بحث و گفت وگو خواهد  امنیتی کشورهای  مسایل 

شد. 
موضوع  "امسال  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون 
اصلی و محوری ششمین نشست وزرای خارجه کشورهای 
پیدا کردن راه حل ها  عضو قلب آسیا، بررسی چالش ها و 
برای این چالش ها می باشد. این نشست بیشتر مسایل مهم 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  منطقه یی  امنیتی  و  سیاسی 

می دهد."
زیربناها،  و  تجارت  تروریزم،  با  مبارزه  اعتمادسازی، 
همکاری اقتصادی منطقه یی، مبارزه با حوادث، همکاری ها 
تدابیر شش گانۀ روند  به آموزش و تحصیالت،  ارتباط  در 
قلب آسیا شمرده می شوند که به گفته آقای آزاد هر کشور 

عضو، مسوولیت یک بخش آن را دارد.
شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان در دهلی روز چهارشنبه 
در نشست مقدماتی برای آماده گی نشست قلب آسیا گفت، 
یا  و  استراتیژی  مسودۀ  آسیا  قلب  نشست  می رود  توقع 
ارایه  افغانستان  از سوی  که  را  تروریزم  با  مبارزه  میکانیزم 

می شود، تصویب کند.
کنفرانس  ششمین  در  که  است  گفته  هند  خارجه  وزارت 
وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا میزبان وزرای خارجه 

بیش از چهل کشور و نهادهای بین المللی می باشد.
سال  در  ترکیه  و  افغانستان  پیشنهاد  به  آسیا  قلب  پروسه 
2011 بنا گذاشته شد و هر سال در یکی از کشورهای عضو 

برگزار می شود.
تعداد کشورهای عضو پروسه قلب آسیا به 14 کشور می رسد 
و شامل افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، 
قرغزستان، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجکستان، 

ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی می شود.
حالی  در  آسیا  قلب   - استانبول  پروسه  عضو  کشورهای 
آمار  اساس  به  که  می ورزند  تالش  افغانستان  ثبات  برای 
رسمی در سال های اخیر جنگ در افغانستان شدت گرفته 
است و شمار قربانیان آن به گونۀ بی سابقه در حال افزایش 

بوده است.
سال گذشته، در پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسالم آباد 
پایتخت پاکستان کشورهای اشتراک کننده، تروریزم را تنها 
تهدید برای افغانستان نه، بلکه برای تمام کشورهای منطقه 
پدیده  این  با  مبارزه  برای  تا  شد  این  بر  فیصله  و  دانسته 

استراتیژی مشترک ایجاد شود.
اما آگاهان معتقد هستند که این کنفرانس ها نتیجه یی برای 
امنیت و صلح و ثبات افغانستان نداشته است. به باور آنان، 
صادق  تروریسم  با  مبارزه  در  منطقه  کشورهای  از  برخی 
و  تروریسم  خود  کشورها  این  از  برخی  حتا  و  نیستند 

دهشت افگنی را تقویت می نمایند. 
مبارزۀ  تروریسم  برابر  در  اگر  که  می گویند  همچنان  آنان 
قاطع و صادقانه صورت نگیرد، هیچ کشوری در منطقه از 

شر آن آرام نخواهد بود. 
به باور تحلیلگران، در کنفرانس کشورهای قلب آسیا باید 
روی همکاری در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان 
تصمیم جدی و قاطع گرفته شود. پاکستان در نشست های 
کنون  تا  کشور  این  اما  بود،  داده  همکاری  وعدۀ  پیشین 

هیچ گونه همکاری یی در این زمینه نداشته است. 
تشریفاتی و سمبولیک  این نشست ها  اگر  آگاهان،  باور  به 
برگزار  است  بهتر  باشد،  نداشته  پی  در  نتیجه یی  و  باشد 

نشود.  

رقم بی خانمان ها در افغانستان 
رکــورد زد

ولسمرش غني په دوه ورځني رسمي سفر متحده 

عريب اماراتو ته والړ

"از نشست قلب آسیا 
نتیجه می خواهیم"
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ورزش

والدیمیـــر پوتیـــن، رییس جمهـــور روســـیه در ســـخنرانی ســـاالنۀ 
خـــود، اولویت هـــای سیاســـت داخلـــی و خارجـــی کشـــورش را 

ـــت. ـــالم داش اع
والدیمیـــر پوتیـــن در ســـخنرانی ســـاالنۀ خـــود در پارلمـــان ایـــن 
کشـــور اظهـــار داشـــت: مســـکو آمـــادۀ گفت وگـــو بـــا شـــرکای 
ــور،  ــع کشـ ــه در منافـ ــازۀ مداخلـ ــا اجـ ــت، امـ ــی اسـ بین المللـ
ــس  ــه هیچ کـ ــا را بـ ــا تصمیم گیری هـ ــیه یـ ــوق روسـ نقـــض حقـ

نمی دهـــد.
پوتیـــن گفـــت: "مـــا اجـــازۀ هیچ گونـــه تخطـــی از منافـــع 
ــان  ــت مان را خودمـ ــم و سرنوشـ ــیه را نمی دهیـ ــیون روسـ فدراسـ
ـــی.   ـــت از کس ـــه و درخواس ـــن توصی ـــدون گرفت ـــم، ب ـــم می زنی رق
ـــی  ـــایل جهان ـــارکت در حـــل مس ـــادۀ مش ـــیه آم ـــال، روس ـــن ح ـــا ای ب
در صـــورت نیـــاز اســـت. مـــا مســـوولیت خودمـــان را می دانیـــم 
و صادقانـــه در حـــل مشـــکالت جهانـــی و منطقه یـــی مشـــارکت 
ـــروری  ـــب، ض ـــا مناس ـــارکت م ـــه مش ـــی ک ـــه در جای ـــم، البت می کنی

ـــد." ـــت باش ـــورد درخواس و م
رییس جمهـــور روســـیه گفـــت کـــه کشـــورش از خصومت هـــای 
بین المللـــی از جملـــه حمـــالت و اتهامـــات رســـانه یی، رســـوایی 
دوپینـــگ کـــه ســـبب شـــد ورزشـــکاران روس از حضـــور در المپیـــک 
ـــا  ـــرد: م ـــد ک ـــت. او تاکی ـــده اس ـــادی دی ـــیب زی ـــوند، آس ـــع ش من

ـــم.  ـــاع کنی ـــالت دف ـــن حم ـــر ای ـــان در براب ـــد از خودم بای
ــد  ــان تأکیـ ــث آزادی بیـ ــارۀ بحـ ــیه دربـ ــوری روسـ رییس جمهـ
کـــرد: هیچ کـــس نمی توانـــد مـــردم را از تفکـــر و ابـــراز عقیـــدۀ 
ــانه و دیگـــر موضوعـــات منـــع  ــارۀ سیاســـت، رسـ آزادانـــه دربـ
کنـــد. زمانـــی کـــه دربـــارۀ آزادی صحبـــت می کنیـــم، هیچ کـــس 
ـــش  ـــال واکن ـــن ح ـــد و در عی ـــض کن ـــی را نق ـــنت های مل ـــد س نبای

ـــت. ـــول اس ـــل قب ـــز غیرقاب ـــی نی تهاجم
ـــز  ـــور نی ـــن کش ـــی ای ـــوان نظام ـــارۀ ت ـــیه درب ـــوری روس رییس جمه
گفـــت: در ســـال های گذشـــته ســـامانه های دفاعـــی خـــود را بـــه 
ـــوان  ـــه عن ـــیه ب ـــی روس ـــش دفاع ـــه بخ ـــم ک ـــعه داده ای ـــدی توس ح

ـــت. ـــده اس ـــرح ش ـــورها مط ـــر کش ـــرای دیگ ـــو ب ـــک الگ ی
او هم چنیـــن از تمایـــل کشـــورش بـــرای همـــکاری بـــا دولـــت 
ـــط  ـــع رواب ـــت: "قط ـــار داش ـــت و اظه ـــخن گف ـــکا س ـــد امری جدی
ـــود. او  ـــه ش ـــک فاجع ـــه ی ـــر ب ـــد منج ـــت و می توان ـــاک اس خطرن
ـــه  ـــت، بلک ـــمن نیس ـــال دش ـــه دنب ـــیه ب ـــه روس ـــر این ک ـــد ب ـــا تأکی ب
ـــه  ـــد ب ـــکا بای ـــیه و امری ـــزود: روس ـــت، اف ـــد اس ـــت نیازمن ـــه دوس ب
ـــن دو  ـــه ای ـــرا ک ـــد، چ ـــی بپردازن ـــایل جهان ـــه و مس ـــایل منطق مس

کشـــور مســـوول امنیـــت بین المللـــی هســـتند.
ـــی در  ـــط بین الملل ـــرای رواب ـــی ب ـــن را ُمدل ـــا چی ـــط ب ـــن رواب پوتی
ـــور  ـــت. رییس جمه ـــع اس ـــرام و مناف ـــاس احت ـــه براس ـــت ک ُکل دانس
ـــاارزش  ـــیار ب ـــتراتژیک، بس ـــراکتی اس ـــد را ش ـــا هن ـــط ب ـــیه رواب روس

ـــرد. ـــی ک ـــعه ارزیاب ـــال توس و در ح
ـــوریه  ـــیه در س ـــی روس ـــای نظام ـــتایش از عملیات ه ـــا س ـــن ب پوتی
گفـــت: ارتـــش روســـیه در جنـــگ بـــا تروریســـت ها در ســـوریه 

ــد. ــب کرده انـ ــی کسـ ــای بزرگـ موفقیت هـ
او در ادامـــه افـــزود: مـــا بـــه گفت وگـــوی دوســـتانه و برابـــر در 
امـــور بین المللـــی متعهـــد هســـتیم، مـــا بـــرای مذاکـــرۀ جـــدی 
ـــرای  ـــی ب ـــور بین الملل ـــات در ام ـــتم باثب ـــک سیس ـــاد ی ـــارۀ ایج درب

ــم. ــرن 21 آماده ایـ قـ
ـــو و  ـــا نات ـــی ب ـــای کنون ـــه تنش ه ـــاره ب ـــا اش ـــخنانی ب ـــن در س پوتی
ـــس  ـــای پ ـــتا دهه ه ـــن راس ـــفانه در ای ـــت: متأس ـــا گف ـــۀ اروپ اتحادی
از جنـــگ ســـرد هـــدر شـــدند. روســـیه بـــرای ایجـــاد امنیـــت و 
توســـعه نه تنهـــا در برخـــی کشـــورها، بلکـــه همـــه کشـــورها و 
ـــاده  ـــی آم ـــوع جهان ـــی و تن ـــن بین الملل ـــاس قوانی ـــردم براس ـــه م هم

ـــت.  اس
ــیه تصریـــح کـــرد: سیاســـت روســـیه در  رییس جمهـــور روسـ
ـــا  ـــط ب ـــدن رواب ـــد ش ـــه ب ـــخی ب ـــا پاس ـــه ی ـــه فرصت طلبان خاورمیان
ـــعۀ  ـــرای توس ـــیه ب ـــای روس ـــاس طرح ه ـــه براس ـــت، بلک ـــکا نیس امری
دراز مـــدت اســـت.  یک بـــار دیگـــر تأکیـــد می کنـــم، سیاســـت 
فعـــال شـــرقی روســـیه براســـاس مالحظـــات فرصت طلبانـــۀ 
ـــدن  ـــرد ش ـــل س ـــه دلی ـــا ب ـــا حت ـــت ی ـــده اس ـــف نش ـــروزی تعری ام
ـــاس  ـــه براس ـــت، بلک ـــا نیس ـــۀ اروپ ـــا اتحادی ـــکا ی ـــا امری ـــط ب رواب

منافـــع ملـــی و گرایشـــان توســـعۀ جهانـــی اســـت.
ــا  ــگ بـ ــرای جنـ ــت بـ ــکا خواسـ ــود از  امریـ ــخنان خـ او در سـ
ـــای  ـــم نیروه ـــت: امیدواری ـــدد. او گف ـــیه بپیون ـــه روس ـــم ب تروریس
ـــی  ـــم جهان ـــی، تروریس ـــد واقع ـــا تهدی ـــگ ب ـــکا در جن ـــا امری ـــا ب م

متحـــد شـــوند.

ننگیالی عثمانی
ــوادۀ روشــن فکر و  عبدالســمیع فیضــی در ســال 1372 در یــک خان
ورزش دوســت در والیــت کابــل  چشــم بــه جهــان گشــوده اســت. 
ــت  ــی فری فای ــم مل ــان عضــو تی ــارغ دبیرســتان اســت و هم چن او ف
کشــور. آقــای فیضــی هشــت دوره قهرمــان آســیا و جهــان در وزن 
ــچ شکســتی را در مســابقات  ــا به حــال هی خــود شــناخته شــده و ت
ــا  ــی را ب ــدگار گفت وگوی ــۀ مان ــه نکــرده اســت. روزنام خــود تجرب
ــز می گــردد: ــده گان عزی ــم خوانن ایــن قهرمــان انجــام داده کــه تقدی

ــه  ــه چ ــن زمین ــد و در ای ــه ورزش آوردی ــان رو ب ــه زم از چ
ــد؟  ــال داری ــه ح ــا ب ــت آوردهایی ت دس

ــه ورزش هــای رزمــی داشــتم،  از نوجوانــی شــوق وعالقۀ فراوانــی ب
ده ســال قبــل از امــروز، ورزش فری فایــت را آغــاز کــردم. در 
ــن  ــی کشــور را کســب کــردم و اولی ــم مل ــت تی ســال 2010 عضوی
ــه،  ــه در نتیج ــام دادم ک ــرام انج ــود را در وزن 67 کیلوگ ــابقۀ خ مس
ســه حریــف خــود را شکســت داده و حایــز مــدال طــال شــدم. در 
مســابقات منتخــب تیــم ملــی در وزن 72 گیلوگــرام بــا شکســت دادن 
ســه حریــف، حایــز مقــام اول و برنــدۀ مــدال طــال شــدم. هم چنــان 
ــت  ــن والی ــکاران چندی ــه در آن ورزش ــی ک ــم مل ــابقات تی در مس
حضــور داشــت، در وزن 72 کیلــو قهرمــان وزن خــود شــناخته 
ــار این همــه، مســابقات  شــدم و مــدال طــال را کســب کــردم. در کن
ــز در داخــل کشــور داشــته ام کــه ذکــر همۀشــان شــاید  دیگــری نی

وقــت بیشــتر بگیــرد. 
ــه در  ــار در کشــور هندوســتان ک ــا در مســابقات خارجــی اولین ب ام
ــه  ــن ب ــد، م ــرده بودن ــتراک ک ــیایی اش ــور آس ــابقات 16 کش آن مس
ــف خــود  نماینده گــی از افغانســتان در وزن 72 کیلوگــرام ســه حری
ــز  ــردم. در ســال 2011 نی ــام اول را کســب ک را شکســت داده و مق
ــه، مــن در دو رشــتۀ  ــی در کشــور ترکی در یکــی از مســابقات جهان
ورزشــی مبــارزه کــردم کــه در نتیجــه بــا شکســت دادن 4 حریــف، 
ــان  ــن مســابقات شــناخته شــدم. هم چن ــدال طــال در ای ــدۀ دو م برن
در ســال 2012 و 2013 2014 نیــز مســابقاتی داشــتم کــه در هرکــدام 
ــان  ــوع 8 دوره قهرم ــت آوردم. در مجم ــه دس ــال را ب ــای ط مدال ه
آســیا و جهــان در وزن خــود شــناخته شــدم و 14 مــدال طــال شــامل 
ــال  ــا به ح ــد و ت ــن می باش ــی م ــی و خارج ــت آوردهای داخل دس

ــته ام. ــی نداش ــه باخت خوش بختان
ــکالتی  ــه مش ــا چ ــور ب ــکاران کش ــت، ورزش ــان چیس باورت

دســت و پنجــه نــرم می کننــد؟
ــتند،  ــه رو اس ــادی روب ــکالت اقتص ــه مش ــا ب ــکاران م ــام ورزش تم
ــران  ــد، تاج ــوب ندارن ــی خ ــایل ورزش ــتندرد و وس ــای اس مکان ه
ملــی و ادارۀ ورزش کــدام توجــه خــاص بــاالی ورزشــکاران نــدارد. 
بــه گونــۀ مثــال خــودم کــه ماه هاســت زانویــم آســیب دیــده اســت، 
دکتــران افغانســتان ســفارش کرده انــد کــه بایــد بــه بیــرون از کشــور 
ــد.  ــم کاری نمی کن ــن ه ــا م ــه ب ــن زمین ــی در ای ــا کس ــروم، ام ب
ــن و ورزشــکاران  ــم م ــدگار صدای ــۀ مان ــق روزنام ــدوارم از طری امی

ــه گــوش مســوولین برســد! دیگــر ب
پیام تان برای جوانان چیست؟

جوانــان عزیــز بــه هــر ورزشــی کــه عالقــه دارنــد، بایــد ورزش کنند، 
ســتون اصلــی جامعــه جوانــان هســتند، درســت اســت که مشــکالت 
ــان خــوب  ــرور زم ــه م ــا ب ــی د کشــور وجــود دارد، ام و چالش های

خواهــد شــد.

پوتین:

آمادۀ گفتگو با امریکا هستیم
ورزشکار مسدوم کشور:

حکومت نسبت به ورزشکاران 

بی توجه است

یعقوب یسنا

در  به ویــژه  دولتــی  بلندرتبــۀ  مقامــات 
ســخنرانی های رســمی بایــد قانــون و القــاب 
قانونــی و رســمی شــخصیت های ملــی و تاریخــی 
ــن  ــوءتفاهم و... در بی ــب س ــد و موج ــت کنن ــور را رعای کش

مــردم کشــور نشــوند.
ــب  ــر صاح ــمی آم ــب رس ــون، لق ــق قان ــی« طب ــان مل »قهرم
احمدشــاه مســعود اســت کــه همــۀ مــا به ویــژه در کردارهــای 
ــان اهلل  ــا، شــاه ام ــت آن اســتیم. ام ــه رعای رســمی مان مکلــف ب
خــان یکــی از پادشــاهان کشــور اســت کــه از نظــر تاریخــی، 
حضــور و کردارهــای سیاســی ایشــان بخشــی از تاریــخ کشــور 
ــۀ  ــارۀ کارنام ــا درب ــالف نظره ــی از اخت ــه جدای ــت ک ــا اس م
سیاســی و پادشــاهی ایــن شــخصیت، بــه عنــوان پادشــاه کشــور 

قابــل احتــرام اســت، امــا قهرمــان ملــی کشــور نیســت.

نصیر موحد

درُکل عرض می کنم!
بــه نظــر مــن یکــی »سیاســت« کــردن و گرفتــن مقــام 
و  منصــب اســت و یکــی هــم »مبــارزه« به خاطــر 
تحقــق ارزش هــا و هنجارهایــی کــه شــهدای افغانســتان و زنده هــای 

میلیونــی اش می خواهنــد.
ــد،  ــردم عمــل می کنن ــد از آدرس م سیاســت مدارهایی کــه ادعــا دارن
بایــد تجربه هــای تلــخ را مــد نظــر داشــته و روی معامله هــای 
ــد  ــی مانن ــای اصل ــد. بحث ه ــاز نکنن ــاب ب ــمی حس ــی و موس فصل
ــور،  ــود در کش ــای موج ــع چالش ه ــی و رف ــت اجتماع ــق عدال تحق
بــا نشســتن و کافــی گرفتــن و چنــد وزارت و معینیــت حــل 
نشــده و نمی شــود. اگــر حریــف چال بــاز و نیرنگ بــاز نباشــد، 
مــا می توانیــم بــه امضاهــا و ُمهرهای شــان اعتمــاد کنیــم، امــا 
ــی  ــا و خیانت های ــون و غدره ــا کن ــن ت ــس از بُ ــخ پ ــای تل تجربه ه
کــه بــه جریــان جهــاد و  مقاومــت صــورت گرفتــه اســت، از کــرزی 
ــن نتیجــه رســانده اســت کــه جانــب  ــه ای ــا غنــی" حداقــل مــرا ب ت
مقابــل شــدیداً دچــار ضعــف و انحطــاط اخالقــی و ارزشــی اســت و 

ــرد. ــاب ک ــان حس ــده و امضای ش ــاالی وع ــوان ب نمی ت
بنابــر ایــن، بــرای مــن کســی رهبــر و زعیــم اســت کــه اصــل مطالــب 
ــا  ــود" ب ــته ش ــد شکس ــتبداد بای ــه اس ــد ک ــد و بدان ــوش نکن را فرام
ــوش  ــار خ ــم رفت ــد قل ــه چن ــوش ب ــد و دلخ ــه کن ــض مقابل تبعی

ــد. ــیزم نباش فاش
مــا بــه زعیــم نیــاز داریــم، نــه سیاســت مداری کــه تنهــا دغدغــه اش 
رســیدن بــه مناصــب حکومتــی و یــا ســهم بیشــتر در حاکمیت باشــد!

چرا تذکره توزیع نمی شود؟
چرا با بانیان تقلب برخورد نشد؟

چرا دوبار انتخابات را بُردیم، اما نتوانستیم بگیریم؟
ــا معینیــت  ــه ســفارت ی مــن پاســخ ایــن پرســش ها را می خواهــم؛ ن

یــا وزارت و نــه ســهم !
گور پدر فاشیزم با سهم اش!

ــِت دوم  ــه دس ــن ک ــرای همی ــم؟ ب ــهید دادی ــدر ش ــا این ق ــرا م چ
ــیم؟ باش

دستگیر روشنیالی

ــر دي.  ــل رسه براب ــو ب ــه ي ــانان ل ــول انس ــو، ټ ــه وواي ک

ــه  ــت پ ــي جوړښ ــانانانو دطبعــي او بيولوژيک دا د انس

ــه  ــه ب ــره ده او هيڅکل ــه خ ــوه ناممکين ــي ي ــو ک برخ

عملــی نــي او پــه طبعيــت کــي برابــري نشــته دی. کــه ووایــو، ټــول 

انســانان لــه يــو بــل رسه توپريونــه لــري او بايــد د همــدي توپريونــو پــه 

اســاس لــه انســانانو رسه تلنــه او چلنــد ويش. دا طبعــي عدالــت دی او 

طبعــي عدالــت د زور او د کمــزوری د نفــي کولــو عدالــت دی. طبعــي 

عدالــت د يــوه لــوری د برتــري عدالــت دی. پــه طبعيــت کــي د برابــري 

ــي دي  ــيپ دی. دا زور او د زور اړيک ــري او زور پرنس ــای نابراب ــه ځ پ

چــي زمــری يــي پــه ځنــگل کــي پــه پادشــا بــدل کــړی دی او زمــری 

هــم د عقــل او تدبــري پــه ځــای پــه زور واکمنــي کــوي. خــو انســاين 

کورنــۍ او نســاين ټولنــه ځنــگل نــه دی او د انســانانو تــر منــځ اړيکــي 

د زور اړيکــي نــه دي. پــه ټولنــه کــي د زور پــه ځــای عقــل او تدبیــر 

ــدان دي. ــر دعقــل او تدبــري خاون عمــل کــوي او دواړه ښــځه او ن

کــه ووايــو، ټــول انســانانو لــه يــو بــل رسه توپريونــه لــري، خولــه ټولــو 

ــو  ــدي ي ــه وړان ــون پ ــول د قان ــد ويش، ټ ــان چلن ــو ش ــانانو رسه ي انس

شــان وي، ټــول د زده کــړو حــق لــري، ټــول پــه سياســت کــي د گــډون 

او د رايــی ورکولــو حــق ولــري... دا يــو ځــای کونکــی تفکــر دی. دا 

ــر دی  ــاتلو تفک ــت د س ــه د کرام ــاوی او د هغ ــان د درن ــر انس تفکرده

ــه  ــانان ل ــول انس ــو، ټ ــو وواي ــوالي ش ــاد ک ــه بني ــر پ ــدي تفک او د هم

يــو بــل رسه برابــر دي، کــوم چــي د طبعيــت پــه ځــای پــه ټولنــه کــي 

پلــی کيــږي او پــه ټولنــه کــي برابــري د توپريونــو پــه ځــای د حقونــو 

او ازاديــو پــه معيــار ســنجول کيــږي. تاســو پــه خپلــه کورنــۍ کــي د 

ــالر  ــوه پ ــايس د ي ــو شــاهد یاســت، خــو ت يب شــاره طبعــي توپريون

او د يــوې مــور پــه توگــه هيڅکلــه لــه خپلــو اوالدونــو رسه د همــدي 

توپريونــو پــه بنيــاد چلنــد نــه کــوي.

فیـسبـوک نـــامــه
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افغانسـتان بـه مکانی تبدیل شـده که پاکسـتان و هند تـالش دارند 
هـر کـدام در آن بیشـتر نفوذ کرده و در راسـتای منافـع خود از آن 

اسـتفاده کنند.
بـه گـزارش بولومبـرگ، موتر هـای سـنگین از مسـیر اصلـی جاده 
تورخم"جالل آبـاد در مـرز پاکسـتان،  میـوه،  شـیمیایی و سـیمان را 

بـه جالل آبـاد می رسـانند.
گسـترش 74 کیلومتـر از ایـن جـاده در نزدیکـی خیبرپشـتونخواه 
کـه بـه مدت 7 سـال بدلیـل حمالت طالبـان متوقف شـده بود، در 

حـال حاضـر در حال انجام اسـت.
همچنـان کـه ایـن جاده مسـیر میـان تجـارت دو کشـور را هموار 
می کنـد،  بـه مرکز دعـوا بین پاکسـتان و هند بـرای تاثیرگـذاری بر 

افغانسـتان تبدیل شـده است.
مدیـر موسسـه تحقیقـات و مطالعـات امنیتـی در اسـالم آباد اظهار 
داشـت: ایـن منافـع اسـتراتژیک اسـت کـه سـرمایه گـذاری در 
افغانسـتان تسـریع می کنـد. وی افـزود حسـن نیـت در ایـن رابطه 

در درجـه دوم اهمیـت دارد.
وی خاطـر نشـان کـرد که سـرمایه گذاری یک دهه گذشـته هند در 

افغانسـتان نگرانی هایی را برای پاکسـتان به همراه داشـته اسـت.
در اکتبـر سـالجاری پاکسـتان قـول 500 میلیـون ددالر بـرای کمک 
بـه بازسـازی افغانسـتان را بـه ایـن کشـور داد کـه ایـن پـول در 
هزینـه  زیرسـاخت  و  پـرورش  و  سـالمت، آموزش  بخش هـای 

شـد. خواهد 
از سـوی دیگـر هنـد نیـز در بخش هـای زیـر سـاختی از جملـه 
سـاخت سـد، بزرگراه و منابـع تولیـد بـرق و همچنیـن سـاختمان 
جدیـد پارلمـان در کابـل متمرکـز بـوده اسـت. هنـد از حمایت از 
ارتـش افغانسـتان بـه دلیل حساسـیت های پاکسـتان اجتنـاب کرده 

ست. ا
دروا جیشـانکار از اعضـای گـروه فکـر بروکنیز هنـد در این زمینه 
اظهـار داشـت: بـرای هنـد  افغانسـتان امـن،  باثبـات و شکسـت 

طالبـان اهمیـت دارد.
وی تصریـح کـرد: افغانسـتان باثبـات بـه منطقـه ایـن اطمینـان را 
می دهـد کـه ایـن کشـور محفلـی بـرای تروریسـم و انتقـال آن به 

آسـیای مرکـزی نخواهـد بود.
بـا این وجـود افغانسـتان در قبضه احیای مجـدد طالبان و حمالت 

پیاپـی داعش قرار گرفته اسـت. 
عبدالباقـی امیـن،  رییـس مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک و منطقـه 
کابـل در ایـن رابطـه گفـت: روبـط متشـنج کابـل و اسـالم آباد بـر 
سـر حمایـت پاکسـتان از طالبـان، توسـعه اقتصـادی منطقـه را بـا 

چالش هـای عمـده مواجـه کـرده اسـت.

هـر دو همسـایه یکدیگـر را بـه پنـاه دادن بـه تروریسـت هایی که 
در دو سـوی مـرز عملیـات خشـونت آمیز انجـام می دهنـد، متهـم 

می کننـد.
بـا ایـن وجـود پاکسـتان بزرگتریـن شـریک تجـاری افغانسـتان با 
بیـش از 2 میلیـارد دالـر تجارت سـالیانه اسـت. 2 کشـور در سـال 
گذشـته قـول دادنـد که حجـم مبـادالت را تـا سـال 2017 به رقم 

5 میلیـارد دالـر افزایـش دهند.
امیـن افـزود: پاکسـتان بدنبال نقـش اصلی در سیاسـت افغانسـتان 
اسـت تـا در مقابـل رقیبش یعنی هند ایسـتادگی کنـد. وی تصریح 
کـرد کـه هنـد نیـز از طریـق پروژه هـای مثل سـد سـلما در هرات 

نقـش عمـده ای در افغانسـتان بـازی می کند.  
تجارت بین پاکسـتان و افغانسـتان افزایش یافته و پاکسـتان بعنوان 
سـریعترین رشـد اقتصادی در میان کشـورهای جنوب آسـیا چشم 

بـه بازارها آسـیای مرکزی دوخته اسـت.
بـا توسـعه جـاده تورخم"جالل آبـاد،  اسـالم آبـاد بدنبال بـاز کردن 
کریـدور اقتصـادی آسـیای مرکزی اسـت، که به این واسـطه موتور 

اقتصادی منطقه را در دسـت داشـته باشـد.
براسـاس گفته هـای شـورای تجـارت پاکسـتان، بیـش از نیمـی از 
تجـارت افغانسـتان بـا دنیـای بیـرون از دو منطقـه مرزی پاکسـتان 
یعنی تورخم در شـمال و مرز چمن در جنوب انجام شـده اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  پاکسـتان،   جاده هـای  پـروژه  رییـس  امجدعلـی 
اسـتفاده مـرز تورخـم توسـط ناتـو و تاریـخ مداخـالت نظامی در 
خیبرپشـتونخواه گفـت: اگـر نگاهـی به تاریـخ بیندازید ایـن مردم 

فقـط جنـگ بـرای منطقـه بـه ارمغـان آورده انـد.
در حـال حاضـر بیـش از 600 کامیـون روزانـه از ایـن جـاده عبور 
می کنـد و اگـر قسـمت دوم جـاده کامـل شـود و مکانیسـیم ها در 

مـرز ارتقـا داده شـود ایـن تعداد بسـیار بیشـتر خواهد شـد.
پاکسـتان در میـان کشـورهایی قـرار دارد کـه عملکـرد اقتصـادی 
خوبـی در منطقـه داشـته و نـواز شـریف تـالش دارد کـه اقتصـاد 
ایـن کشـور را قویتـر کنـد بخصوص بعـد از اعالم سـرمایه گذاری 
چیـن در بخـش قسـمت کمتر توسـعه نیافته بندر غربـی »جوادار«.
بـه رغـم مبادله ادبیات تند میان دو کشـور پاکسـتان و هندوسـتان، 
»احسـان اقبـال« وزیـر اصـالح و برنامه ریـزی و مغـز متفکـر نواز 
شـریف در امـور توسـعه، بـا اعطـای شـاخه زیتـون، از هنـد برای 
پیوسـتن به کریـدور چین بـرای ارتقا اقتصادی در جنـوب و مرکز 

آسـیا دعـوت کرد.
اقبـال در مصاحبه یـی گفـت: نیـاز اسـت کـه روابـط در این بخش 
از جهـان بـه حالـت عـادی برگـردد. وی در ادامه تاکیـد کرد: یک 

محیـط سیاسـی امن الزمـه همکاری هـای اقتصادی اسـت.

پاکستان نگران سرمایه گذاری هند 
در افغانستان است

نهادهای حامی رسانه ها: 

غنی از رسانه ها معذرت خواهی کند!
ابوبکر صدیق

ــدی  ــش تن ــانه ها واکن ــی  رس ــای حام نهاده
ــر  ــی در براب ــور غن ــارات رییس جمه ــه اظه ب

داشــته اند.  رســانه ها 
دفتــر نــی، نهــاد حمایــت کننــده رســانه های 
ــته  ــور خواس ــس جمه ــتان از ریی آزاد افغانس
ــا از رســانه های افغانســتان معــذرت  اســت ت

خواهــی کنــد.
ــانه های  ــده رس ــت کنن ــاد حمای ــا نه ــی ی ن
روز  کــه  اعالمیه یــی  در  افغانســتان  آزاد 
پنجشــنبه 11 قــوس منتشــر کــرده، اظهــارات 
بــه  اهانــت  را  جمهــوری  رییــس  تــازه 
کارمنــدان  و  افغانســتان  تلویزیون هــای 

اســت. خوانــده  رســانه یی 
در  پیــش  روز  دو  غنــی  رییــس جمهــور 
ســفرش بــه شــهر مــزار شــریف مرکــز 
نظامــی  نیروهــای  بــرای  بلــخ  والیــت 
ســخنرانی کــرد و از آنهــا خواســت بــه 
ــند. ــاوت باش ــی تف ــانه ها ب ــای رس قضاوت ه
وی گفتــه بــود: "تلویزیون هــا را یــک طــرف 
ــد، از  ــاد برآی ــا ب ــد از آنه ــد، بگذاری بگذاری

ــد." ــب می برآی ــما بم ش
ــس  ــای ریی ــن گفته ه ــه ای ــش ب ــی، در واکن ن
ــوری  ــک رییس جمه ــت: " از ی ــور گف جمه
توقــع  یافتــه  تحصیــل  و  تکنوکــرات 
ــه  ــی ب ــا اظهــارات ایــن چنین ــا ب نمی رفــت ت
ــن  ــان در ای ــه آزادی بی ــانه ها و در کل ب رس

ــد." ــت کن ــور اهان کش
افغانســتان  رســانه های  کــه  افــزوده  نــی 
ــوده  ــن کشــور ب ــی ای ــای امنیت ــی نیروه حام
تروریســم  بــا  مبــارزه  در  آنهــا  ماننــد  و 
ــن  ــده گرفت ــادی داده و نادی ــای زی قربانی ه
ایــن قربانی هــا از ســوی حکومــت مایــه 

ــت. ــف اس تاس
ــور  ــس جمه ــه اســت ریی ــان گفت ــی همچن ن
ــن رســانه های افغانســتان  ــه ای ــد ک ــد بدان بای
اســت کــه صــدا و تصویــر مــردم افغانســتان 
را انعــکاس داده و یگانــه دســت آورد کشــور 
فعالیــت  نیــم دهــۀ گذشــته،  یــک و  در 

بیــان می باشــد. رســانه یی و آزادی 
ــتان در  ــگاران افغانس ــز خبرن ــان، مرک هم چن
اعالمیه یــی گفتــه اســت کــه رییــس جمهــور 
تلویزیون هــا  علیــه  خــود  اظهــارات  از 

ــد. ــی کن ــذرت خواه مع
ــراز  ــن اب ــتان، ضم ــگاران افغانس ــز خبرن مرک
ــور  ــس جمه ــر ریی ــارات اخی ــی از اظه نگران
ــی در کشــور،  ــبکه های تلویزیون ــورد ش در م
ــزش  ــارات توهین آمی ــد اظه از وی می خواه
را پــس بگیــرد و در مــورد آن معــذرت 

ــد. ــی کن خواه
ــفر  ــل در س ــی دو روز قب ــد اشــرف غن محم
بــه مــزار شــریف در ســخنانی کــه در جمــع 
نیروهــای امنیتــی در قول اردوی 20۹ شــاهین 
بیــان کــرد، از تــالش هــا و فداکاری هــای آنان 
ــان  ــتار بی تفاوتی ش ــا خواس ــرد؛ ام ــکر ک تش

ــد. ــانه یی ش ــای رس ــه قضاوت ه ــبت ب نس
ــراز  ــن اب ــتان ضم ــگاران افغانس ــز خبرن مرک
ــس  ــارات ریی ــن اظه ــه ای ــبت ب ــی نس نگران
جمهــور، بــر ایــن بــاور اســت کــه از محمــد 
ــت از  ــر حمای ــواره ب ــه هم ــی ک ــرف غن اش
آزاد  رســانه های  فعالیــت  و  بیــان  آزادی 
تاکیــد کــرده اســت و حتــی اقدامــات مهمــی 
را در ایــن زمینــه روی دســت گرفتــه اســت، 
ایــن گونــه ســخنان توهیــن آمیــز غیــر قابــل 

ــود. انتظــار ب
ــانه های  ــان و رس ــی آزادی بی ــاد حام ــن نه ای
آزاد از رییــس جمهــور مــی خواهــد بــا 
ــود،  ــز خ ــن آمی ــخنان توهی ــن س ــس گرفت پ
ــه  ــن زمین ــور در ای ــانه یی کش ــه رس از جامع

ــد. ــذرت بخواه مع
ایــن در حالــی اســت کــه کریــم خــرم وزارت 
اطالعــات و فرهنــگ  در کابینــه حامــد کرزی 

نیــز از آزادی بیــان چنیــن تعریفی داشــت.
ــار و  ــگ بخ ــه را دی ــز جامع ــرم نی ــای خ آق
آزادی بیــان را »بخــار« آن تعریــف کــرده بود.
آزادی بیــان بزرگتریــن و مهمترین دســت آورد 

شــانزده ســال اخیــر خوانــده می شــود. 

 

 انستیتیوت زبان ھای خارجی افغان
     برنامھ ویزه جرمنی برنامھ ویزه ھالندی                                 
محاوره زبان ترکی                                     محاوره زبان چینایی    

 
 انگلیسی،ھالندی،سویدنی،نارویجی،بلجیمی،جرمنی،ترکی،عربی،چینایی،روسی،فرانسوی،دری،پشتو

گوالیی سینما،خیر خانھ ،کابل افغانستان: آدرس   
  0773133327،0787030142،0799895665: تیلفون 

Afghan Foreign Language Institute  


	Button 2: 
	Button 3: 


