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مـردم باهمـت مـا همـواره ودرسـخت ترین شـرایط بخاطر آبادی کشـور خویش دسـت به دسـت هـم داده و تـا جاییکه 
تـوان داشـته انـد درایـن راه سـعی وتـاش ورزیـده انـد. چنانچـه نمونـۀ این جـد وجهـد صادقانۀ شـان را در تطبیـق پروژه 
هـای عـام المنفعـۀ انکشـافی برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف مشـاهده کردیـم. مردم روسـتا های مـا با یک 
میکانیـزم منسـجم و معیـاری ، شـوراهای انکشـافی شـان را بـر اسـاس انتخابـات دموکراتیک، ایجـاد کردند واعضـای آنرا با 
درنظـر داشـت صاحیـت ، صداقـت ، وطندوسـتی و سـایر خصلت های مردمی برگزیدند. شـوراهای انکشـافی قریـۀ برنامۀ 
همبسـتگی ملـی درطـی مـدت بیشـتر از یـک دهه کارفعالیـت ، توانسـتند به حیث نهـاد های تصمیـم گیرنده ، ظهـور یابند ، 
بـا داشـتن ترکیـب زنانـه ومردانـه دربیـن مردم قریـه ها پذیرفته شـده واز خواسـتهای آنـان نماینده گـی کنند. این شـوراها ، 
باتوانایـی هـا وظرفیـت هـای ارزشـمندی که دراین مدت کسـب کردنـد ، یکنوع نقـش رهبـری را درقریه ایفـا نمودند که به 
حیـث بهتریـن نمونـه هـای حکومـت داری محلی مـی تـوان از آن یاد کرد. شـوراهای انکشـافی قریه های برنامۀ همبسـتگی 
ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات ، توانسـتند ایـن هویـت را بخاطر تطبیـق موفقانۀ هـزاران پروژۀ عـام المنفعه درروسـتا 
هـای سراسـر کشـور بدسـت بیاورنـد  کـه البتـه درکنـار تطبیـق پـروژه هـا در حـل منازعـات نیـز کارنامـه های درخشـانی 
درروسـتا هـای مربوط شـان داشـته اند. گذشـته از آن سـهم ده درصدی و بیشـتر از آن کـه درتمویل یا اجـرای کار عملی در 

پـروژه هـا میگرفتنـد ، نقش مثبـت آنانـرا درزمینۀ تطبیـق برنامه نشـان میداد.
اکنـون کـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی پایان یافته اسـت ، این نهاد های مردمی وسـازنده )شـوراهای انکشـافی قریـه( را منحیث 
یکـی از دسـتاورد هـای بـزرگ از خـود به جا گذاشـته اسـت . شـوراهای انکشـافی کـه درحقیقت ممثـل ارادۀ مردم روسـتا 
هاسـت ، در مسـایل بازسـازی ، رهبـری قریـه ، حل مشـکات اجتماعی ، انکشـاف و رشـد اقتصـادی قریه وغیره  مسـایل ، 
ازنقـش مـردم روسـتا هـای خویش نماینده گـی میکنند . یعنی درهرکاریکه شـوراهای انکشـافی قریه دخیل باشـند با اطمینان 

میتـوان گفـت کـه درواقـع ، مـردم درآن کار دخیـل انـد و فیصله های شـورا ، همـان فیصله های مردم اسـت.
بخاطـر اینکـه انکشـاف متـوازن ، زدایـش فقـر ، بازسـازی قریـه ها وشـهرها ، بهبود معیشـت ، رشـد اقتصادی جامعه وبسـا 
مسـایل مهـم دیگـر درکشـور مـا تـداوم 
یافتـه ودرعمـل تطبیـق گـردد، بـا ختـم 
برنامـۀ همبسـتگی ملـی ، برنامـۀ جامعتر 
وبزرگتـر دیگری بنـام » برنامۀ ملی میثاق 
شـهروندی« از سـوی دولـت جمهـوری 
برنامـۀ  اعـام شـد.  افغانسـتان  اسـامی 
ملـی میثـاق شـهروندی نیـز ماننـد برنامۀ 
همبسـتگی ملی ، دسـتاوردهای درخشان 
وسـازنده یـی خواهـد داشـت کـه زنـده 
گـی مـردم کشـور را ازجهـات مختلـف  
رهنمـون  بهبـودی  و  رشـد  سـوی  بـه 
گـردد. ایـن دسـتاورد هـای بـه یقیـن که 
بزرگتـر ، برجسـته تـر و نافع تـر خواهد 

بـود ، زیـرا دربرنامـۀ مذکـور عاوه بر انکشـاف روسـتا های کشـور ، رشـد وانکشـاف اقتصـادی ، اجتماعـی واقتصادی 
شـهر هـای کشـور نیـز شـامل بـوده و  بـه ذات خـود یـک برنامـۀ افغانسـتان شـمول میباشـد .

امـا نکتـۀ مهـم وقابـل تأمـل درایـن خصوص ، همانـا نقش مـردم در تطبیق برنامۀ ملی میثاق شـهروندی اسـت. مـردم دراین 
برنامه نیز درچوکات شـوراهای انکشـافی شـهری وروسـتایی ، البته درسـاختمان کلسـتر ها ، نقش اساسـی و سـازندۀ شـان 
را ایفـا خواهنـد کـرد. طوریکـه میدانیـم ، برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی یـک برنامۀ بیـن الوزارتـی ودرکنـار آن ، یک تعهد 
دوجانبـه میـان دولـت ومـردم اسـت واین خـود بیانگـر اهمیت نقش بـزرگ وبرجسـتۀ مردم کشـور در یک مقیاس وسـیعتر 

دربرنامـه میباشـد که بـه آن خصوصیـت مردمی وملی میبخشـد.
یقینـًا کـه مـردم مـا بـا تکیـه بـر تجاربی کـه از عملکـرد های شـوراهای انکشـافی شـان در بیشـتر از یـک دهـه آموخته اند 
، میتواننـد برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی را نیـز بـه سـوی قلـه هـای موفقیـت و پیـروزی رهنمـون شـوند. مـردم در برنامۀ 
همبسـتگی ملـی آموختنـد کـه چگونـه ظرفیـت های شـان را باال ببرنـد ، چگونه اتفـاق ، همبسـتگی و بـرادری را درعمل به 
کار گیرنـد ، شـفافیت و حسـابدهی را بـه چـه شـیوه یـی عملـی سـازند ، درزمینۀ نظـارت از نحـوۀ کار درپروژه هـا ، حفظ 
ونگهداشـت پـروژه هـای شـان وهمچنان دررابطه با سـهمگیری صادقانۀ شـان درتطبیق پـروژه ها ، چطور عمـل نمایند. آنها 
میداننـد کـه پـروژه هـا ملکیت خود شـان اسـت زیـرا با عرق ریزی وسـهم شـان به ثمر رسـیده وبایسـت درحصـۀ تطبیق ، 

نظـارت ، شـفافیت ، حفاظـت و تـداوم آن، حـد اکثر تـاش خویـش را بنمایند.
یکـی از کارهـای اساسـی مـردم در برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی، نظـارت از اجـراآت دولـت ) وزارت هـای ذیربـط( و 
مسـؤولیت پذیـری در مـورد حسـابدهی از پولهایـی کـه درپـروژه هـا هزینـه میکننـد ، میباشـد. یعنی اکنـون مردم با داشـتن 
نقـش اساسـی تـر وصاحیـت ومسـؤولیت بیشـتر دربرنامـۀ میثـاق شـهروندی سـهم میگیرنـد و ان شـااهلل کـه دسـتاورد ها 
درخشـانی را نیـز درنتیجـۀ عمـل خویـش ، حاصـل مینمایند. به سـخن دیگر  نظـارت از اجـراآت وزارت خانه هـای ذیربط 
، توسـط شـوراهای انکشـافی یعنـی مـردم صـورت میگیرد. چناچـه رئیس جمهور کشـور خطاب بـه نماینده گان شـوراهای 

انکشـافی قریـه ، گفتـه اند : 
» از هرپیسـه حسـاب بگیریـد امـا از هر 
پیسـه از شـما حسـاب گرفتـه میشـود . 
دلیـل این چیسـت ؟ هر روز اتهام فسـاد 
اسـت و اگـر کوشـش هـای حکومـت 
وحـدت ملـی تـان نمیبـود کـه دنیـا را 
قتاعـت بدهیـم که مـا واقعآ مقابل فسـاد 
فسـاد  بـا  مبـارزه  پـان  و  واراده  نیـت 
داریـم ، فکـر میکردیـد کـه دنیـا بـاالی 
یـک برنامـۀ یک میلیـارد دالری، بـا ما به 
موافقـه میرسـید؟ ازیـن جهت ما وشـما 
همـه در یک امتحان اسـتیم که شـفافیت 

بـه صـورت سرتاسـری تأمیـن شـود .«

نقش مردم در تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی

عبدالحکیم مجاهد:

احمدشاه مسعود 
قهرمان ملی 

و قابل احترام 
اعالم ماتم ملی پس از یک هفتهاست

حنـای پس از عیـد ارگ
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هنــوز  کــه  کرده انــد  گــزارش  رســانه ها 
دادگاه عالــی موفــق بــه تفســیر مــادۀ 92 قانــون 
اساســی نشــده کــه بــر مبنــای آن، هفــت وزیــر 
کابینــۀ دولــت وحــدت ملــی، دو مــاه پیــش از 
ســوی مجلــس نماینــده گان ســلب صاحیــت 
ــده گان  ــس نماین ــش، مجل ــاه پی ــدند. دو م ش
وزیرانــی را کــه موفــق بــه مصــرِف 70 درصــد 
ــد،  ــده بودن ــود نش ــعه یِی خ ــای توس بودجه ه
اســتیضاح و هفــت تــن از آن هــا را ســلب 
صاحیــت کــرد. ســلب صاحیِت وزیــران 
و  برانگیخــت  را  متعــددی  واکنش هــای 
ریاســت جمهــوری سرنوشــت وزیــراِن ســلب 
ــور  ــی کش ــه دادگاه عال ــده را ب ــت ش صاحی
ســپرد تــا بــا تفســیر مــادۀ 92 قانــون اساســی 
در مــورد ســلب صاحیــت وزیــران، وضعیــت 
ــت شــده را مشــخص  ــراِن ســلب صاحی وزی
ــن مســأله  ــاه از ای ــه دو م ــا حــاال ک ــازد. ام س
گذشــته، دادگاه عالــی همچنــان مصــروِف 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــادۀ 92 اس ــیر م تفس
کــه بــه هیــچ نتیجــۀ قطعــی و قابــل پذیرشــی 
کــه بتوانــد آن را اعــام کنــد، نرســیده اســت.
ــس  ــده گان مجل ــی نماین ــن، برخ ــش از ای  پی
ــا  ــۀ آن ه ــی فیصل ــه دادگاه عال ــد ک ــه بودن گفت
ــران ســلب صاحیــت شــده،  را در مــورد وزی
تأییــد کــرده اســت. گمــان مــی رود کــه 
مشــکل وزیــران ســلب صاحیت شــده، بیشــتر 
از آن کــه قانونــی باشــد، سیاســی شــده اســت 
ــاده گی  ــی به س ــل، دادگاه عال ــن دلی ــه همی و ب
ــی بســازد  نمی خواهــد خــود را درگیــر جنجال
کــه به صــورِت مســتقیم بــه کار و فعالیــِت 

ــدارد.  ــاد ربطــی ن ــن نه ای
بــدون شــک ادامــۀ چنیــن وضعیتــی، بــه ســود 
ــام شــود  ــد تم ــی نمی توان ــت وحــدت مل دول
ــذارد؛  ــان بگ ــۀ پای ــه آن نقط ــد ب و روزی بای
امــا این کــه چنیــن موعــدی چــه زمانــی 
فــرا خواهــد رســید، هنــوز مشــخص نیســت. 
ــی  ــت وحــدت مل ــر دول ــان عم ــا پای ــاید ت ش
ــود،  ــده خواهــد ب ــر از ســه ســال آین ــه کمت ک

ایــن دولــت حتــا نتوانــد کــه کابینــۀ منســجم، 
ــد.  ــته باش ــل و کارا داش محم

ــان  ــود نش ــِت موج ــر، وضعی ــب دیگ از جان
ــز  ــورِی کشــور نی ــه ریاســت جمه ــد ک می ده
ــه  ــر از کابین ــکاِت کان ت ــر مش ــان درگی چن
ــدارد  ــی ن ــرای آن فرق ــه ب ــده ک ــران ش و وزی
سرپرســتان  ســوی  از  وزرات خانه هــا  کــه 
از  برحــال.  وزیــران  یــا  و  می شــوند  اداره 
ــی  ــت بحــران اداری ی طــرف دیگــر، در وضعی
ــه  ــت ب ــا آن دس ــی ب ــدت مل ــت وح ــه دول ک
ــه نظــر می رســد کــه  ــان اســت، چنیــن ب گریب
رییــس جمهــوری خوش تــر مــی دارد کــه 
همــۀ کارهــای کشــور را بــه تنهایــی خــودش 

ــری. ــاد دیگ ــه نه ــد و ن ــام ده انج
ــی به شــدت دچــار ســوءظن شــده  ــای غن  آق
ــه  ــز ب ــران را نی ــا وزی ــل، حت ــن دلی ــه همی و ب
ــدرت  ــرای خــودش رقیب هــای در ق نوعــی ب
ــن ســوءتفاهم از آن جــا  ــد. ای احســـاس می کن
ریاســت  انتخابــات  کــه  می شــود  ناشــی 
جمهــوری بــه بحــران رفــت و نتیجۀ مشــخص 
ــه  ــور ب ــی مجب ــای غن ــت و آق ــی نداش در پ
ــود  ــِی خ ــِب انتخابات ــا رقی ــدرت ب ــیم ق تقس
ــی  ــدت مل ــت وح ــکیل دول ــه تش ــه ب ــد ک ش
ــا  ــکیل، ب ــاز تش ــه از آغ ــی ک ــد؛ دولت انجامی
مشــکاِت عدیــده روبــه رو بــود و تــا امــروز، 
ــاد ریاســت جمهوری  ــِت آن از ســوی نه واقعی
بــه صــورِت کامــل بــه رســمیت شــناخته 

ــده اســت.  نش
در زمانــی کــه کشــور دچــار بحران هــای 
ــت،  ــی اس ــادی و سیاس ــی، اقتص ــزرِگ امنیت ب
ــه  ــه ایــن می اندیشــد کــه چگون آقــای غنــی ب
می توانــد ُکل قــدرِت سیاســی را بــه تصاحــِب 
ــواره  ــتا هم ــن  راس ــه در ای ــود درآورد. البت خ
نیــز بــه نتیجــۀ مطلــوب نمی رســد و بــه جــای 
حــظ از قــدرت، تلخی هــای آن را تجربــه 

می کنــد. 
ــام داران  ــه زم ــت ک ــک نیس ــای ش ــن ج در ای
ــزی  ــا آن چی ــند، ب ــدرت می رس ــه ق ــی ب وقت

ــد.  ــرق می کنن ــد، ف ــوده ان ــش از آن ب ــه پی ک
ــود دارد و  ــا خ ــا را ب ــذت، لذت ه ــدرت ل ق
ــد،  ــِم آن را می چشـ ــار طع ــک ب ــه ی کســی ک
ــته  ــه آن را داش ــد ک ــر می خواه ــان عم ــا پای ت
ــورهای  ــن کش ــا در دموکراتیک تری ــد. حت باش
ــان  ــد در پای ــور ان ــام داران مجب ــه زم ــان ک جه
یــک بــازۀ زمانــی قــدرت را بــه دیگــری 
ــان  ــوان در سیمای ش ــاز می ت ــد، ب ــل دهن تحوی
عــدم رضایــت از تحویــل قــدرت را بــه 

ــرد.  ــاهده ک ــوح مش وض
در افغانســتان امــا وضــع کامــًا فــرق می کنــد؛ 
ایــن کشــور پــس از دوره هــای متمــادی، تــازه 
الفبــای  دموکراســی را می آمــوزد و بــه همیــن 
دلیــل، تــا نهادینــه شــدن فرهنـــگ دموکراســی 
حتــا در میــان نخبــه گان آن، راه درازی در پیــش 
اســت. همیــن حــاال مشــکات موجــود میــان 
ــر  ــی اگ ــت اجرای ــوری و ریاس ــت جمه ریاس
شــود،  جســت وجو  و  واکاوی  به درســتی 
بیــش از آن کــه ریشــه در اصــول ارزشــی 
خواســت های  در  ریشــه  باشــد،  داشــته 
ــدرت دارد  ــان در ق ــراد از سهم ش ــخصی اف ش
ــت در  ــی دول ــم کارآی ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
ــه رو  ــی روب ــا چالش های ــواره ب ــتان هم افغانسـ

ــوده اســت.  ب
امــروز وقتــی شــماری از وزارت خانه هــای 
ــود،  ــت ها اداره می ش ــط سرپرس ــور توس کش
ــی  ــراد باصاحیت ــه اف ــای آن نیســت ک ــه معن ب
کــه بتواننــد از عهــدۀ مدیریــِت وزارت خانه هــا 
ــد و  ــود ندارن ــور وج ــوند، در کش ــرون ش بیـ
بــه اصطــاح، افغانســتان بــا قحط الرجــال 
روبه روســت. هــر کشــوری متناســب بــه 
ــه  ــرادی دارد ک ــود، اف ــت خ ــرایط و وضعی ش
می تواننــد در رأس امــور قــرار داشــته باشــند. 
ــی  ــه دادگاه عال ــه می شــود ک ــی گفت ــا وقت و ی
پــس از دو مــاه هنــوز موفــق بــه تفســیر یــک 
ــت  ــای آن نیس ــه معن ــده، ب ــون نش ــادۀ قان م
ــق  ــان مغل ــتان چن ــِی افغانس ــون اساس ــه قان ک
و پیچیــده اســت کــه حتــا دادگاه عالــی از 
تفســیر و توجیــه آن عاجــز می باشــد؛ بــل 
ــارت  ــت و آن، عب ــری اس ــاِی دیگ ــکل ج مش
وجــود  در  کــه  تمامیت خواهی یی ســت  از 
ــذارد  ــرده و نمی گ ــه ک ــور رخن ــراِن کش مدی
ــد.  ــود را ببینن ــِع خ ــتر از مناف ــا بیش ــه آن ه ک

ایــن وضعیــت بــدون شــک بــه بحــراِن موجود 
ــب  ــد و از جان ــن می زن ــتر دام ــور بیش در کش
ــباِت  ــًا مناس ــه واقع ــود ک ــع می ش ــر، مان دیگ

دموکراتیــک در کشــور شــکل بگیــرد.
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احمــد عمران

دموکـراسی نیم بنـد
 با مـدیرانی اقتـدارگـرا

 

حکیـم مجاهـد، یکـی از اعضای ارشـِد شـورای عالـی صلح 
تقدیـِس  قهرمـان ملـی کشـور،  بـه  اظهاراتـش توهیـن  کـه 
تعبیـر شـده  افتـرا در حـِق شـهید صلـِح کشـور  طالبـان و 
بـود، بـا واکنش هـای سـختی مواجـه شـد و در نهایـت، ایـن 
واکنش هـا بـه برکنـارِی او از جانـِب ریاسـت جمهوری منجر 
شـد. برکنـاری ایـن مقامِ شـورای عالـی صلح که در گذشـته 
بـرای ماعمـر مجلـِس فاتحه خوانی ترتیب داده بـود و اکنون 
هـم سـخنانش حمایـت از طالبـان معنا شـده، در کنـار این که 
واکنـِش بسـیاری از مقامات دولتی، سیاسـیون کشـور، نهادها 
و رسـانه ها را برانگیختـه، رهبـران دولـِت وحدِت ملـی را نیز 
بـه انزجـار واداشـته؛ چنان کـه برکنـارِی او، نمودِ آشـکارِ این 

اسـت. بیزاری 
 اظهاراتـی کـه از آقـای مجاهـد در رسـانه ها بازتـاب یافـت، 
در واقـع توانسـت زنـِگ خطـری را بـرای تمامِ نظـام به صدا 
درآورد؛ به خصـوص هنگامی کـه طالبـان هفتـاد نفـر را طـی 
عملیات هایـی در کابـل و قندهـار به شـهادت رسـانده بودند. 
و  ریاسـت جمهوری  ارگ  طـرِف  از  او  برکنـارِی  حـاال  امـا 
دولـت وحـدت ملـی، مـورد حمایـِت بسـیاری از جریان هـا 
و سیاسـت مداران قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع ارگ بـا ایـن 
اقـدام توانسـته یـک قـدم در مسـیر شـنیدِن صـدای مـردم و 
اعتراض هـای جمعی بردارد؛ اما پرسـش اساسـی این جاسـت 
کـه چـرا همواره چنیـن حرکت هایی از جانـب برخی حلقاِت 
بـه حکومـت صـورت می گیـرد؟ چنان کـه چنـدی  وابسـته 
پیـش، قیـوم کوچـی کاکای رییس جمهـوری نیـز در چندیـن 
صحبـت، از طالبـان حمایـت کرد و آنـان را برتـر و مهم تر از 
نیروهـای امنیتـی دانسـت، در حالـی کـه او سـفیر فوق العـادۀ 

کشـور در روسـیه هـم می باشـد!
روزنامـۀ مانـدگار دو روز پیـش در پیونـد بـه اظهـاراِت آن 
عضـو پیشـیِن شـورای عالی صلح، نوشـت که "ایـن اظهارت 
ریشـه در راهبـردی دارد کـه احتمـاالً مورد حمایـِت ارگ نیز 
می باشـد. امـا در صورتـی کـه چنیـن نیسـت و رییس جمهور 
بـا اظهـاراِت کاکایـش و نیز با اظهـاراِت معاون شـورای عالی 
صلـح موافـق و هم صدا نیسـت، باید بافاصلۀ هـر دو مقام را 
از سمت های شـان برکنـار کنـد. زیـرا اظهـاراِت ایـن دو مقام، 
در واقـع دشـمنی بـا نیروهـای امنیتـِی مـا و مـردم افغانسـتان 
اسـت که همـه روزه خون می دهنـد و جان می بازند تا کشـور 
را از شـِر پاکسـتان محفوظ نگـه بدارند.  همچنیـن هر توهینی 
کـه از طـرِف ایـن چهره ها نسـبت بـه قهرمان ملِی کشـور که 
سـِد محکمـی در برابـر هجـومِ پاکسـتان شـد و نیز سـربازاِن 
شـجاع و قهرمان مـان کـه اکنـون در برابـر طالبـان می جنگند، 
صـورت می گیـرد؛ فقـط بـه اشـارۀ پاکسـتان و دشـمناِن ایـن 
وطـن قابـل تعبیر و محاسـبه اسـت. مـردم افغانسـتان همواره 
انتظـار دارنـد که آقـای غنی، به عنـوان رییس جمهور کشـور، 
قاطعانـه در ایـن باره واکنش نشـان دهـد". اما اکنـون هرچند 
دارد  وجـود  جامعـه  سـطح  در  زیـادی  مسـایِل  و  بحث هـا 
کـه می طلبـد ریاسـت جمهوری دربـارۀ آن هـا اعـامِ موضـع 
کـرده و پاکـی و بی گناهـِی خـود را بـه اثبـات برسـاند؛ جای 
بسـیار خرسندی سـت که حداقـل ریاسـت جمهوری در مورد 
اظهـاراِت آقـای مجاهـد واکنش نشـان داده و سـرانجام او را 
از سـمتش برکنـار کـرده اسـت. باید ایـن واکنـش، مقدمه یی 

بـرای اعتمادسـازی میـاِن حکومت و مردم باشـد.
مسـلمًا برکنـارِی آقـای مجاهـد از سـمتش می توانـد درِس 
عبرتـی باشـد بـری آن عـده از اشـخاصی کـه همیشـه سـعی 
می کننـد بـر حقایـق پـا بگذارنـد و خون هـای ریخته شـده را 
نادیده بگیرند و در راسـتای عایِق قومی و منافِع اسـتخباراتی 
عمـل کننـد. اعامیـۀ ارگ و برکنـاری آقـای مجاهـد، اگرچه 
گامـی مثبـت در برابـر اظهـارات منفـِی عضـو شـورای عالی 
صلـح تلقـی می شـود؛ اما برای رسـیدن به وضعیـت مطلوب، 
سـزاوار اسـت کـه قیـوم کوچـی کاکای رییس جمهـور غنـی 
نیـز به دلیـِل اظهـاراِت نادرسـتش مـورد پیگـردِ قانونـی قـرار 
گیـرد تـا دیگـر هیـچ شـخصی در دروِن نظـام جـرأت نکنـد 
بـه ارزش هـای جهـادی و ملـِی مـردم افغانسـتان اهانـت کند 
بخوانـد.  فرشـته  را  جنایت پیشـه  و  تبـه کار  گروه هـای  و 
انتظـار ایـن اسـت کـه همـۀ کسـانی که بنا بـر بعضـی مصالح 
بـا گذشـتۀ  نظـام روزی می خورنـد،  ایـن  و ماحظـات در 
خویـش وداع بگوینـد و برای امروز و آیندۀ کشـور کار کنند، 
تـا هـم وحـدت ملـی و هـم ثبات سیاسـی بـه معنـای واقعِی 

کلمـه شـکل بگیرد. 

یک گام به سوی اعتمادسازی 
میان ارگ و مردم

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1944  د و    شنبه      27جد  ی /  د  ی        y    1395   17ربیع الثانی    y 1438   16 جنو ر ی   2017

 
آقای غنی به شدت دچار سوءظن شده و به همین دلیل، حتا وزیران را نیز به نوعی 
ناشی  آن جا  از  سوءتفاهم  این  می كند.  احسـاس  قدرت  در  رقیب های  خودش  برای 
می شود كه انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت و نتیجۀ مشخص در پی نداشت 
و آقای غنی مجبور به تقسیم قدرت با رقیِب انتخاباتِی خود شد كه به تشکیل دولت 
تا  با مشکالِت عدیده روبه رو بود و  از آغاز تشکیل،  انجامید؛ دولتی كه  وحدت ملی 
امروز، واقعیِت آن از سوی نهاد ریاست جمهوری به صورِت كامل به رسمیت شناخته 

نشده است
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مسووالن رادیو تلویزیون ملی و آژانس باختر:

مستقل نیستیم و رسیده گی به مشکالت ما 
نیز برای حکومت قصۀ مفت بوده است!

ــروز  ــی دی ــۀ مدن ــگ و جامع ــاد فرهن بنی
)یک شــنبه، 26 جــدی( نشســتی را در 
تــاالر رادیــو تلویزیــون ملــی زیــر عنــوان 
ــدت  ــت وح ــدات حکوم ــری تعه "پیگی
رادیــو  معیاری ســازی  پیرامــون  ملــی 
ــر"  ــی باخت ــس اطاعات ــون و آژان تلویزی

ــود. ــرده ب ــدازی ک راه ان
ــن  ــا ت ــه در آن ده ه ــت ک ــن نشس در ای
ــتراک  ــی اش ــانه یی و مدن ــاالن رس از فع
کــرده بودنــد، چالش هــای دو رســانۀ 
تلویزیــون  باختــر و رادیــو  -آژانــس 
تعهــدات  عملی شــدن  و  ملــی- 
بــه  آن هــا  قبــال  در  رییس جمهــور 

بررســی گرفتــه شــد.
محمــد زریــن انــزور، رییــس رادیــو 
از  ایــن نشســت  ملــی در  تلویزیــون 
ــی در نشــرات  ــات حکومت ــۀ مقام مداخل
ــان گفــت  ــر داد و همچن ایــن شــبکه خب
ــرای  ــی ب ــود بودجــۀ کاف ــان از نب ــه آن ک

رنــج  برنامه های شــان  عملی کــردن 
نــد. می بر

از ســویی هــم، معــاون آژانــس اطاعاتــی 
ــا  ــس ب ــن آژان ــه ای ــاور دارد ک ــر ب باخت
پنجــه  و  دســت  فراوانــی  مشــکات 
ــن  ــه ای ــت ب ــا حکوم ــد، ام ــرم می کن ن
چالش هــا بــه دیــدۀ "قصــۀ مفــت" 

می نگــرد.
آژانــس  معــاون  نبردآئیــن،  مــاری 
برنامــه  ایــن  در  باختــر  اطاعاتــی 
ــی  ــر خیل ــس باخت ــیف آژان ــت: آرش گف
ــر  ــه اگ ــم ک ــا نگرانی ــت و م ــه اس کهن
ــان  ــانه از می ــن رس ــا در ای ــته های م داش
تاریــخ  از  قســمتی  واقــع  در  بــرود، 

افغانســتان از بیــن رفتــه اســت.
ــا  ــه باره ــان این ک ــا بی ــن ب ــو نبردآئی بان
ــه  ــیده گی ب ــمت رس ــت در قس از حکوم
مشــکات تقاضــای کمــک کرده ایــم، 
ــا  ــکات م ــه مش ــیده کی ب ــزود: "رس اف
ــت  ــۀ مف ــت قص ــرای حکوم ــواره ب هم

ــت." ــوده اس ب
ــا  ــی میلیون ه ــات حکومت ــت: مقام او گف
دشــمن  بــا  نبــرد  صــرف  را  دالــر 
می کنــد، امــا بــازده دستاوردهای شــان 
ــرا  ــت، زی ــم اس ــی ک ــردم خیل ــرای م ب
ــه  ــود بی توج ــانۀ خ ــه رس ــت ب حکوم
ــان  ــت آوردهای آن ــردم از دس ــت و م اس

هیــچ آکاهــی نمی یابنــد.
معــاون آژانــس اطاعاتــی باختــر بــا 
ــرای  ــزات الزم ب ــه این کــه تجهی اشــاره ب
خبرنگاران شــان بــه دســت ندارنــد، اظهار 
داشــت: مــا تنهــا خواســت مــادی نداریم، 
ــت  ــوی حکوم ــای معن ــه حمایت ه ــا ب م
ــور و  ــتیم، رییس جمه ــد هس ــز نیازمن نی
ــوز از  ــا هن ــش ت ــک از مقامات ــا هیج ی ی

ــد. ــدن نکرده ان ــا دی م
ــا خــای  ــو نبردآئیــن می گویــد کــه ب بان
ــت در  ــد و حکوم ــرار دارن ــی ق اطاعات
قســمت اطاع دهــی بــه آنــان خیلــی 
بــه گونه یــی کــه  کوتاهــی می کنــد، 
ــان  ــد آن ــود، بع ــه می ش ــر کهن ــی خب وقت

می شــوند. خبــر 
"فعالیت هــای  می کنــد:  تصریــح  او 
ــت.  ــی ارزش اس ــان ب ــرای حکومتی ــا ب م
ــردم  ــکات م ــه مش ــان ب ــی حکوتی وقت
رســیده گی نمی کنــد، وقتــی مــردم در 

ــه  ــا چگون ــد، م ــا می میرن ــر خیمه ه زی
می توانیــم از آن چشم پوشــی کنیــم؟."
ــور  ــر از رییس جمه ــس باخت ــاون آژان مع
ــاد  ــاورینش انتق ــانه یی و مش ــم رس و تی
ــد و اذعــان مــی دارد کــه اســتقال  می کن
ــت  ــی اس ــن در حال ــدارد، ای ــلکی ن مس
ــر  ــا خب ــد ت ــع دارن ــان توق ــه حکومتی ک
نخســت و عکــس اول در روزنامــه و 

ــد. ــان باش ــون از آن ــایت و تلویزی س
در ســویی دیگــر، محمــد زریــن انــزور، 
ــن  ــی در ای ــون مل ــو تلویزی ــس رادی ریی
نشســت گفــت: حکومــت در زمــان 
کارزارهــای اتخاباتــی تعهــدات فراوانــی 
بــه رســانه های افغانســتان ســپرده اســت، 
ــدات  ــام آن تعه ــه تم ــوز ب ــا هن ــا ت ام

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــیده گی ص رس
آقــای انــزور بیــان داشــت کــه در حــدود 
45 تــا 50 هــزار ســاعت آرشــیف از 
رادیــو افغانســتان دارنــد و در حــدود 15 
هــزار آرشــیف از تلویزیــون ملــی کــه در 
ــان  راســتای حفــظ و نگهــداری و همچن
دیجیتال شــدن آن هیــچ کاری از ســوی 

ــه اســت. حکومــت صــورت نگرفت
رییــس رادیــو تلویزیــون ملــی بــا اشــاره 
ــه ســرعت در حــال  ــه این کــه جهــان ب ب
ــتان  ــا افغانس ــت، ام ــدن اس تکنولوژی ش
بی خبــر،  عظیــم  تحــوالِت  ایــن  از 

ــرای  ــا برنامه هــای زیــادی ب ــزود: م اف
بهترشــدن کیفیــت و کمیــت نشــرات 
دســت  روی  ملــی  تلویزیــون  رادیــو 
داریــم کــه نیازمنــد بودجــۀ کافــی اســت 

ــم. ــه را نداری ــن بودج ــا ای و م
خبرنــگاران  همه ســاله  مــا  گفــت:  او 
ــودن  ــل کم ب ــه دلی ــان را ب بســیار خوب م
ــن کار  ــه ای ــم ک بودجــه از دســت می دهی
ــاخته  ــه س ــدر مواج ــود ک ــا کمب ــا را ب م

اســت.
محمــد زریــن انــزور، از مداخلــۀ مقامات 
ایــن  نشــرات  قســمت  در  حکومتــی 
ــاخت:  ــان س ــر داده خاطرنش ــانه خب رس
"گاهــی اوقــات از مــا خواســته می شــود 
تــا مــواردی را بــه خــورد مــردم بدهیــم 
رســانه های  موازیــن  خــاف  کــه 
همه گانــی اســت، امــا تــاش داریــم 
تــا فشــارهای ایــن مقامــات را از راه 

گفت وگــو و تفاهــم حــل کنیــم."
حکومتی بــودن محــِض رادیــو تلویزیــون 
از  انتقــادی  برنامه هــای  نداشــتن  و 
ایــن  دیگــِر  چالش هــای  حکومتــی، 
رادیــو تلویزیــون اســت کــه آقــای انــزور 

می گــذارد. انگشــت  آن  روی 
همزمــان بــا ایــن، دکتــر کمــال ســادات، 
معــاون جوانــان و سرپرســت وزارت 
اطاعــات و فرهنــگ در ایــن برنامــه 
ــه  ــی را ک ــور تعهدات ــت: رییس جمه گف
ــپرده  ــی س ــای انتخابات ــان کارزاره در زم
ــردن  ــال عملی ک ــدم در ح ــود، قدم به ق ب

ــت. اس
در  افــزود:  ادامــه  در  ســادات  آقــای 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــتا، حکوم ــن راس همی
ــدات  ــگ، تعه ــات و فرهن وزارت اطاع
رادیــو  بــه  پیونــد  در  رییس جمهــور 
ــه  ــر ر  ب ــس باخت ــی و آژان ــون مل تلویزی

جدیــت تعقیــب کــرده و می کنــد.
ــگ  ــات و فرهن سرپرســت وزارت اطاع
ــدن  ــرای بهترش ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
رادیــو  و  باختــر  آژانــس  کیفیــت 
تلویزیــون ملــی وســایل و امکانــات 
بیــان  گرفته انــد،  نظــر  در  پیشــرفته 
ــی  ــانه های چاپ ــمت رس ــت: در قس داش
ــه  ــد ک ــر دارن ــی در نظ ــای خوب برنامه ه

ــد. ــد ش ــی خوان ــده عمل در آین
"وزارت  ســادات:  آقــای  گفتــۀ  بــه 
ادارۀ   206 در  فرهنــگ  و  اطاعــات 
حکومتــی پایــگاه معلوماتــی بــرای ارایــۀ 
ــرای شــهروندان و رســانه ها  ــات ب معلوم
والیت هــا  در  اســت.  کــرده  ایجــاد 
بعــد  و  می ســازیم  کمیســیون  نیــز 
ایجــاد  اطاع دهــی  اداره هــای  آن،  از 

" . د می گــرد
ــه  ــان این ک ــا بی ــادات ب ــال س ــای کم آق
ــاختن  ــرای قانونی س ــرار اســت ب ــان ق آن
ــون  اســتفاده از رســانه های اجتماعــی قان
کار را آغــاز کننــد، می افزایــد کــه در 
ــز  ــه شــکایات نی کمیســیون رســیده گی ب

ــه وجــود خواهــد آمــد. ــرات ب تغیی
نخســتین برنامــٔه رادیویــی افغانســتان 
ــال 1۳07 در  ــل در س ــو کاب ــط رادی توس
ــا  ــد. ام ــش ش ــاه پخ ــان اهلل ش ــان ام زم
ــردار  ــت س ــان حکوم ــون در پای تلویزی

ــد. ــان آم ــه می ــال 1۳57 ب داوود در س
براســاس مــادۀ 1۳ قانــون رســانه های 
ملــی  تلویزیــون  رادیــو  همه گانــی، 
ــردم افغانســتان،  ــه م ــق ب افغانســتان متعل
بــه عنــوان ریاســت مســتقل، در چــوکات 
قــوۀ اجرایــی و بودجــۀ آن از ســوی 
ــن  ــات تعیی ــات و خدم ــت، اعان حکوم

می گــردد.

ــده رییس جمهــور  ــوف نماین ــر کابل ضمی
روســیه در امــور افغانســتان بــه ســخنان 
مســکو  در  افغانســتان  ســفیر  اخیــر 
ــه  ــه اســت ک ــش نشــان داده و گفت واکن

ــت. ــز اس ــارات توهین آمی ــن اظه ای
در  افغانســتان  ســفیر  کوچــی  قیــوم 
ــز  ــی نی ــرف غن ــه کاکای اش ــیه ک روس
ــتان را  ــل، تاجیکس ــدی قب ــود، چن می ش
متهــم بــه دســت داشــتن در تهیــه مــواد 

ــود. ــرده ب ــتان ک ــدر افغانس مخ
قیــوم کوچــی همچنیــن خطــاب بــه 
ــواد  ــود: م ــه ب ــی گفت ــام روس ــد مق چن
ــود  ــت می ش ــتان کش ــدر در افغانس مخ
ولــی پشــت آن روس هــا و مافیــای 

تاجیکســتان هســتند.
ســخنانی که  در  غنــی  اشــرف  کاکای 
همــه او را توهیــن آمیــز خوانده انــد 
افــزوده کــه تاجیکســتان کشــوری بســیار 
زبــان  و  فرهنــگ  و  اســت  کوچــک 
رســمی شــان روســی اســت و حــق 

ــند. ــود را بنویس ــان خ ــد زب ندارن
شــدید  واکنــش  باعــث  همــه  ایــن 
مقامــات تاجیکســتان و روســیه شــد.
عــاوه بــر روســیه تاجیکســتان نیــز ایــن 
اظهــارات را غیرقابــول قبــول خواندنــد و 
خواســتار جوابگویــی رســمی از وزارت 

خارجــه افغانســتان شــدند.
ــه  ــرده ک ــد ک ــز تاکی ــوف نی ــر کابل ضمی
همــه اظهــارات قیــوم کوچــی کامــًا بــی 

اســاس اســت.
بــه گفتــه نماینــده رییــس جمهــور 
روســیه در امــور افغانســتان، تاجیکســتان 
و  اســت  روســیه  راهبــردی  همــکار 
توهیــن بــه دوشــنبه، توهیــن بــه مســکو 

ــت. اس
کابلــوف در عیــن حــال هشــدار داده کــه 
اظهــارات توهیــن آمیــز و بی اســاس، 
ــد  ــی خواه ــم در پ پاســخ مناســب را ه

داشــت.

اعضای مجلس سنا:

پروسۀ صلح با طالبان متوقف شود

هشدار مسکو به کابل:

اظهارات کوچی پاسخ مناسب در پی دارد

حمـات  از  پـس  سـناتوران،  از  برخـی 
انتحـاری و انفجـاری در کابـل، قندهـار 
و هلمنـد می گوینـد کـه رونـد صلـح بـا 
طالبـان بایـد متوقـف گـردد و هزینـه این 
رونـد در تقویت نیروهـای امنیتی مصرف 

. د شو
سـناتوران پـس از حمـات مرگبـار اخیر 
انتحـاری و انفجـاری در کشـور می گویند 
کـه دولـت افغانسـتان بایـد با قـوت تمام 
در برابـر دهشـت افگنی در کشـور عمـل 
کـرده و بـه نیروهـای امنیتی دسـتور دهد 
کـه هیـچ هراس افگنـی را بازداشـت نکند 

و در جـا از بیـن ببرند.
رونـا تریـن یـک عضـو مجلـس سـنا در 
ایـن خصـوص گفـت: "مـا تـا چـه وقت 
بـر رونـد صلـح در کشـور تاکیـد کنیـم 
مـردم  بی رحمانـه  شـکل  بـه  طالبـان  و 
را بکشـند؟ دیگـر دروازه صلـح بایـد از 
سـوی دولت بسـته شـود و هزینه شورای 
نیروهـای  تقویـت  بـرای  صلـح  عالـی 

امنیتـی مصـرف گـردد".
خانـم تریـن افـزود کـه رونـد صلـح از 
سـوی دشـمنان افغانسـتان به بازی گرفته 
بـرای  تنهـا  رونـد  ایـن  از  و  می شـود 
مصـروف سـاختن دولـت افغانسـتان کار 

می گیرنـد.
نشـان  خاطـر  همچنیـن  تریـن  خانـم 
کـرد کـه دولـت افغانسـتان در پاسـخ بـه 
طالبـان،  انفجـاری  و  انتحـاری  حمـات 

بایـد بـه نیروهـای امنیتـی کشـور دسـتور 
دهـد تـا هیـچ فـردی از ایـن گـروه را در 
میدانهـای جنگ زنـده بازداشـت نکنند و 

درجـا آنـان را از بیـن ببرنـد.
دولـت  زمانی کـه  تـا  وی،  گفتـه  بـه 
افغانسـتان در برابـر طالبان بـا قدرت تمام 
عمـل نکنـد، ایـن گروه بـه صلـح حاضر 

نخواهـد شـد.
در همیـن حـال، برخی از سـناتوران دیگر 
نیـز بـا آن کـه رونـد صلـح را یـک ضرور 
دولـت  کـه  دارنـد  تاکیـد  امـا  می داننـد 
افغانسـتان بایـد از موضـع قـدرت رونـد 

صلـح را بـه پیـش ببـرد.
فضـل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلـس 
کـه  ایـن خصـوص گفـت  در  نیـز  سـنا 
دولـت  ولـی  اسـت  یـک ضـرور  صلـح 
وارد  قـدرت  از دریچـه  بایـد  افغانسـتان 

شـود. صلـح  گفت وگوهـای 
آقای مسـلم یـار تأکیـد ورزید کـه دولت 
افغانسـتان همزمـان بـا رونـد صلـح بایـد 
از مـردم افغانسـتان نیـز دفـاع کـرده و بـا 
دشـمنان مـردم بـا جدیـت برخـورد کند.

امنیتـی  وضعیـت  همچنیـن  سـناتوران 
تأکیـد  کننـده خوانـده  نگـران  را  کشـور 
دارنـد کـه در ایـن راسـتا بایـد عملیـات 
زمسـتانی نیروهـای امنیتـی تشـدید یابـد 
جنگ هـای  بتواننـد  آینـده  بهـار  در  تـا 

کننـد. مهـار  کشـور  در  را  احتمالـی 

روح اهلل بهزاد



محمدمجید عبدالهی
ــا ایجــاد  ۳( ارســطو: ارســطو شــاگرد افاطــون اســت و سیاســت را مســاوی ب
اعتــدال می دانــد. ارســطو مــردم را بــه ســه قســمت تقســیم کــرده؛ اغنیــا، تــودۀ 
ــطو،  ــدۀ ارس ــه عقی ــتند. ب ــردم هس ــن م ــه معتدل تری ــط ک ــۀ متوس ــردم، طبق م
ــای  ــن نیازه ــرای تأمی ــت ب ــت و دول ــان اس ــِت انس ــت در طبیع ــاِس دول اس
انســان اســت کــه اولیــن نیــاز جسمانی ســت کــه ســبب پیدایــش خانــواده شــد. 
ارســطو اســتقال نهــاد خانــواده را ضــروری می دانــد. بــه عقیــدۀ وی، قانــون و 

ــد.  ــد می ده ــه هــم پیون ــردم را ب ــب، م ــب دول ــت در قال عدال
ــد  ــرن بع ــت ق ــدود هش ــت ح ــس از گذش ــاس پ ــاس اکوین ــاس: توم 4( اکًوین
ــب و  ــدای آن مذه ــه ناخ ــتی ک ــک کش ــه ی ــه مثاب ــت را ب ــطو، حکوم از ارس
روحانیــون هســتند، می دانــد و می گویــد: »حکومــت کــردن بــه معنــی هدایــت 
ــه  ــان دو کلم ــه می ــباهتی ک ــن ش ــت را از همی ــت حکوم کشــتی اســت و ماهی
ــدار  ــوی، پاس ــای دین ــل حکمران ه ــن دلی ــه همی ــد... و ب ــد فهمی ــت، بای هس

ــان اند.«  ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف ــی زنده گ ــد فرع مقاص
ماکیــاول: او از نویســنده گان معاصــر غــرب اســت. اندیشــۀ سیاســی او حــذف 
ــی  ــون اله ــکار قان ــن ان ــت. وی ضم ــت اس ــۀ سیاس ــاق از گردون ــن و اخ دی
ــادی  ــذ م ــاه و لذای ــی را رف ــادی سیاســی دارد و هــدف زنده گ ــًا تفکــر ع کام
ــدرت  ــزار الزم ق ــد و اب ــدرت می دان ــاول اصــل را درحکومــت ق ــد. ماکی می دان
ــادآور می شــود؛ گرچــه معتقــد اســت کــه معلــوم نیســت انســان صاحــب  را ی
فضیلــت از ایــن ابــزار اســتفاده کنــد. وی حکومــت جمهــوری را بــر حکومــت 

ــد.  ــح می ده ــلطنتی( ترجی ــلطان )س س
ــه می کنــد.  ــرن: نخســتین کســی کــه تعریــف علمــی از حکومــت ارای 5( ژان ب
او می گویــد اگــر در حکومــت مــردم ســهیم باشــند، دموکراســی، اگــر عده یــی 
حکومــت کننــد، اشــرافی و اگــر یــک فــرد حکومــت کنــد، ســلطنتی اســت. ژان 
بــرن حاکمــی کــه خداتــرس دوراندیــش، دل ســوز، عاقــل و معتــدل و عــادل و 
مقتــدر باشــد را تــا وقتــی کــه بــا عدالــت حکومــت می کنــد را حکومــت برحــق 
می دانــد؛ گرچــه ایــن حاکمیــت را از طریــق موروثــی و کودتــا و یــا از راه قانــون 
ــد:  ــوی می گوی ــدار فرانس ــوف نام ــل فیلس ــد راس ــد. برتران ــت آورده باش به دس
ــار مطلــوب تعریــف کــرد. واژۀ  ــه عنــوان پدیــد آوردن آث قــدرت را می تــوان ب
مطلــوب بــه معنــی طلــب کــرده شــده و خواســته شــده مــورد نظــر اســت و نــه 

ــه معنــی دل پســند ویــا خوش آینــد.  ب

تعریف سیاست بین الملل، سیاست خارجی و روابط بین الملل 
ــا در  ــد، ام ــی وجــود دارن ــای گوناگون ــور تعریف ه ــورد اصطاحــات مزب در م
ــا  ــان آن ه ــزات می ــا تمای ــد و ی ــا کدام ان ــب ترین تعریف ه ــه مناس ــورد این ک م
ــه  ــد ب ــاع بی تردی ــدان اجم ــن فق ــت. ای ــدک اس ــق ان ــد، تواف ــرار دارن ــا ق کج
ــن  ــف ای ــی تعری ــود. چه گونه گ ــوط می ش ــنده مرب ــای نظم بخش ــالۀ طرح ه مس
اصطاحــات عمدتــًا متأثــر از چیــزی اســت کــه بررســی کننده در پــی آن اســت 
ــع  ــز تاب ــاد نی ــدازۀ زی ــا ان ــد، ت ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــه وی م ــه ک و آن چ

برداشــت، مــدل یــا نظریــۀ ویــژۀ اوســت. 
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بخش چهـــارم

سیاست   تعریف 

در ایـن بـازی، طبیعـی اسـت چیـزی 
بـرده  توقـع  دینـی  عالمـاِن  از  کـه 
و  سیاسـت  درد  بـه  آن  و  می شـد 
قـدرت می خـورد، »فقـه« بـود. بخـش 
کثیـری از فقیهـاِن مـا، تبیعـت نکـردن 
برابـر  در  مـردم  نمـودِن  سرکشـی  و 
پادشـاه و زمـام داری کـه حتـا ظالم هم 
باشـد را جـرمِ سـنگین و نابخشـودنی 
را  سـنگینی  مجازات هـای  و  دانسـته 
بـرای گروه هایـی که در فکـر براندازی 
پیش بینـی  هسـتند،  حکومت هـا 
بـه  تـا جایـی  عالمـان  ایـن  کرده انـد. 
درد حاکمـان می خوردنـد که سـراپا در 
خدمـِت آن هـا می بودنـد، چیـزی کمتر 
از آن مایـۀ مـرگ و رانـده شـدِن  آن ها 
از دربـار می شـد. نمونه هـای بسـیاری 
از ایـن دسـت را مـا در تاریـخ معاصِر 
شـدن  روشـن  داشـته ایم.  افغانسـتان 
چـراِغ ایـن دسـته از عالمـان دینـی و 
تأکیـد بـر این دسـته و برجسـته کردن 
یـک بُعـد دیـن داری، راه را بـرای ابعاد 
و رگه هـای دیگـِر معرفـت دینـی مثـل 
ُکل  در  و  عرفـان  و  فلسـفه  منطـق، 
بسـته  بسـت؛  دینـی  معرفت شناسـی 
شـدِن این هـا در یک جامعـۀ دینی، راه 
را بـه بنیادگرایـی و تروریسـم همـوار 
می کنـد. وقتـی دروازۀ ِخـرد بـه روی 
بسـته شـد، جزم گرایـی  یـک جامعـه 
و خشک اندیشـی از راهِ دیگـری وارد 
کـه  جامعه هایـی  می شـود.  جامعـه 
امروز شـاهد شـکل گیری بنیادگرایی و 
تروریسـم اند، دقیقًا چنین سرنوشـت و 

راهـی را طـی کرده انـد. 
پژوهش گـراِن حـوزۀ  و  اندیشـمندان   
دولت هایـی  کـه  باورمندنـد  سیاسـت 
توطیه هـا  سیاسـت ها،  مسـیر  در  کـه 
قدرت هـای  و  سـازمان ها  دسـایِس  و 
بـزرِگ جهـان  قربانـی می شـوند، یا از 
هیچ گونـه پشـتوانۀ مردمـی برخـوردار 
نبـوده و کشـور را بـه  دو جنـاح متمایِز 
و  کرده انـد  مبـدل  محکـوم  و  حاکـم 
یـا همـواره سـعی کرده انـد کـه به هـر 
ترتیـِب ممکـن، شـهروندان کشـور را 
تحـت انقیـاد و برد ه گـی سیاسـِی خود 
تجربـۀ  )رعیت محـوری(؛  درآورنـد 
تلخـی کـه سرنوشـت مـردمِ ایـن مرز 
و بـوم بـه آن گره خـورده اسـت. نگاهِ 
»رعیت محـوری« مشـروعیتش را نیز از 
دانش هـای کاسـیک دینـی می گیـرد؛ 
را  انسـان  بنیادگرایـان  هنـوز  چـون 

حیوانـی مکلـف تعریـف می کننـد. 
مسـاعد  طـوری  را  زمینـه  این هـا   
دسـتان  یک طـرف  از  کـه  سـاختند 
بـاز  ایـن کشـور  امـور  در  بیگانـه گان 
باشـد و هـر گاهی که خواسـته باشـند 
نماینـد،  بـاز  جـای  مـردم  میـان  در 
همچنان حـِس بیگانه گرایـِی زمام داران 
کشـور ما، بخشی از شـهروندان کشور 
را واداشـت کـه بـرای سـوار شـدن بر 
مرکـِب قـدرت بایـد دسـت بـه دامـِن  
قدرت هـا و اسـتخبارات بیرونـی بزنند 
تـا روزی نوبـِت آن هـا هـم برسـد)این 
بازیگـراِن  میـان  در  بیشـتر  وضعیـت 
یـک قبیلـه موضوعیـت دارد تـا همـۀ 

افغانسـتان(.  شـهروندان 
دسـتاِن  وقتـی  کـه  اسـت  طبیعـی   
گروه هـای بیرونـی در امور یک کشـور 
بـاز باشـد، بـرای نیـل بـه اهداف شـان 
می برنـد.  اسـتفاده  وضعیـت  ایـن  از 
ارزان تریـن  از  یکـی  شـک  بـدون 
وسـیله ها بـرای بیگانـه گان، »تنـدروی 

دینـی« اسـت. تنـدروی دینـی نه تنهـا 
برای اسـتخبارات کشـورهای اسامی، 
ابـزاری سـاده و لقمه یـی آماده اسـت، 
کـه حتا بـرای اسـتخبارات کشـورهای 
و  ارزان  وسـیله یی  نیـز  غیراسـامی 
پیـش  پـا  افتـاده تلقـی می شـود. آن ها 
از ایـن طریـق بـه کان تریـن کارهـای 
دسـت  استخباراتی شـان  و  سیاسـی 

یافته انـد. 
تأکیـد  نبشـته  ایـن  تقدیـر،  هـر  بـه 
می کنـد کـه فرجـام بنیادگرایـی روزی 
بـا  می شـود،  منتهـی  تروریسـم  بـه 
توجـه بـه ایـن دیـد کـه هـر بنیادگـرا 
را نمی شـود همـراه و مدافـع  بالفعـل 
بسـیاری  )آدم هـای  نامیـد  تروریسـم 
یـک  عینـک  از  کـه  دیـد  می تـوان  را 
بنیادگـرا بـه جهان بیـرون می بینند ولی 
وقتـی که در یـک کیلومتری خانۀشـان 
صـورت  انتحـاری  حملـۀ  و  انفجـار 
می گیـرد، آن را غیرانسـانی خوانـده و 
تقبیـح می کننـد(؛ ولـی بـدون تردیـد 
بنیادگـرا  می تـوان  را  تروریسـت  هـر 
در  تروریسـتان  روزی  قطعـًا  نامیـد. 
خـواِن بنیادگرایـی نان و نمک شـده و 
از آن کوچـه گـذر کرده انـد. نمونـه و 
شـواهِد بسـیاری وجود دارد که دال بر 
این مدعا باشـد؛ سـرازیر شـدن هزاران 
بـه  مغرب زمیـن  از  مسـلمان  جـوان 
خاورمیانـه و پیوسـتن آنـان به صفوف 
تندرو)القاعـده،  رادیـکاِل  گروه هـای 
داعـش و...( یکـی از ده هـا نمونـۀ آن 

. ست ا
چیستی بنیادگرایی  

التینـی  واژۀ  در  ریشـه  بنیادگرایـی 
کـه  دارد    )fundamentum(
به معنای شـالوده و اسـاس اسـت. واژۀ  
واژه  بحث برانگیزتریـن  بنیادگرایـی 
به شـمار  جهـان  سیاسـی  ادبیـات  در 
مـی رود.  از نگاه عـدۀ زیادی، این واژه 
تسـاهل  عـدم  و  »سـرکوب  به معنـای 
بـوده و دشـمن ارزش های لیبرالیسـتی 
شـده  تلقـی  شـخصی  آزادی هـای  و 
نظریه پـردازان  از  شـماری  و  اسـت« 
حوزۀ سیاسـت، بنیادگرایی را شـورش 
علیـه جامعـۀ سـکوالر یـا دنیاگرایـی 
دانسـته اند.)اندرهی وود، 1۳87: 495(
در کل، بنیادگرایـی بـه حرکتـی اطاق 
می شـود کـه متوجـه تاریخ منـد شـدِن 
ارزش هـای  و  انسـان ها  زنده گـی 
بنیادگرایـان  نیسـت.  بـه  آن  مرتبـط 
به صـورت مطلـق، تاریـخ و بازیگـراِن 
جـدی  نـه  را  جهـان  در  تاریـخ 
در  نـه  و  و  مطلـوب  نـه  گرفته انـد، 
دل زدۀ  همیشـه  آن هـا  تقدیـر.  خـورِ 
در  و  بـوده  مـدرن  و  کنونـی  جهـاِن 
صددِ بازگشـت به روزگارِ گذشـته اند؛ 
روزگاری کـه نقـل بر عقـل، تکلیف بر 
حـق و رعیـت بر شـهروند حکمروایی 
می کـرد؛ روزگاری کـه بـه قـول کانت 
»حـدود فاهمۀ بشـری به حـدود ناطقۀ 
بشـری می چربیـد«.  از ایـن رو آن هـا 
تـاِب تحمـل دگرگونی هـای بنیادینـی 
کـه هـم در فکر آدمیان و هـم در رفتار 
و گفتـار آدمیـان اتفـاق افتیـده اسـت 
تحقیـر  دیـدۀ  بـه  را  آن  و  نداشـته  را 
دلیـل،  بـه همیـن  نفـرت می بیننـد.  و 
هرگوشـۀ  در  بنیادگـرا  جنبش هـای 
و  مـدرن  حکومـِت  یـک  کـه  جهـان 
حقـوق  و  شـده  تأسـیس  مردم گـرا 
آدمـی را محتـرم و مغتنـم شـمرده و به 
آن ارج قایـل شـده اسـت، دسـت بـه 

 اعتـراض زده و آن  را نافـی ارزش های 
پدیـدۀ  پنداشـته اند.  جامعـه  در  دینـی 
بنیادگرایـی در هـر جـای جهـان کـه 
شـکل گرفته، چیـزی را کمتـر از ظاهر 
اسـت.  نشـناخته  رسـمیت  بـه  متـن 
بنیادگرایـان بـا قرائت های برخاسـته از 
متـن مخالـف بـوده و اگـر جایـی هـم 
آن را بـه رسـمیت بشناسـند، فراتـر از 
برداشـت مورد پسنِد خودشـان نیست.
خاسـتگاهِ اصلـی بنیادگرایـان را ایاالت 
دانسـته اند.  غـرب  و  امریـکا  متحـدۀ 
سـر  امریـکا  در  گروهـی  نخسـتین بار 
جزمـی  اعتقـاداِت  دارای  کـه  بـرآورد 
بـه  کلمـه  تفسـیر  بـر  آرایَـش  و  بـود 
کلمـۀ انجیـل اسـتوار بـود. بـه همیـن 
وصـف، عده یـی بنیادگرایـی را نوعـی 
مسـیحیت  دیـن  در  متحجـر  رویکـرد 
از  بعـد  زیـرا  می آورنـد؛  بـه حسـاب 
واکنشـی  بنیادگرایـی  فرانسـه  انقـاب 
بـود در برابـر گرایـِش نوگرایانـۀ غربی 
دچـار  را  مسـیحی  آموزه هـای   کـه 
فـرا  بـه  چالـش  و  کـرده  دگرگونـی 
 .)۳41  :1۳87 می خواند)احمدپاکتچـی 
روشـن  اسـت کـه فرهنگ هـا همیشـه 
تاریـخ بشـر،  در دوره هـای گوناگـوِن 
مشـاجره برانگیز بوده انـد و بنیادگرایـان 
جامعـۀ  حفـظ  نگـراِن  اول  درجـۀ  در 
خودشـان از منظـر اعتقـادی و فرهنگی 
می باشـند. بحثـی  کـه »بنیادگرایـان در 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا به ویـژه شـاخۀ 
کـه  بـود  ایـن  داشـتند،  پروتسـتانت 
مسـیحی  ملـت  یـک  واقعـًا  امریـکا 
مدیریـت  سـازوکارهای  و  باشـد 
بایـد  بـاور  ایـن  مبنـای  بـر  سیاسـی 
شـکل بگیـرد؛ نـه یـک مّلت سـکوالر، 
جمهوری)هـی وود:  یـا  و  کثرت گـرا 
در  بنیادگرایـان  نگرانـی  ولـی   )  497
و  نبـرد  به  جایـی  راه  مغرب زمیـن،  
بـه منصـۀ اجـرا درنیامـد و هیچ گاهـی 
برخاف شـماری از کشـورهای حوزۀ 
بـه  مفاهیـم  نتوانسـتند  مـا،  زنده گـی 
ذهنـِی خویـش جامۀ عمـل بپوشـانند. 
عملـی کـردن ایـن مفاهیم، آدمـی را به 
نفـرت و انزجـار از دیگـر ارزش هـا و 
حامیـاِن آن می کشـاند کـه براینـد آن، 
بیـرون کردِن سـر از گریباِن تروریسـم 
اسـت؛ نمونه یـی کـه امـروز در کشـور 
ما و شـماری از سـرزمین های اسـامی 

می خـورد.  بـه چشـم 
 اگـر بنیادگرایی در یـک جامعه حیثیِت 
و  تروریسـم  باشـد،  داشـته  را  »قـوه« 
ایـن  یافتـن«  »فعلیـت  دهشـت افکنی 
قـوه بـه شـمار مـی رود. این کـه چـرا 
این »قوه« در شـماری کشـورها شانس 
تبدیـل شـدن بـه »فعـل« را نداشـته و 
نـدارد، بسـته گی بـه شـرایط و زمینه ها 
و بسـترهای اجتماعـی ـ سیاسـی دارد. 
در کشـور مـا بـه دلیـل مسـاعد بـودِن 
سیاسـی،  مسـاعِد  بسـترهای  و  زمینـه  
و…   جغرافیایـی  فکـری،  نظامـی، 
خویـش  راهِ  به سـاده گی  بنیادگرایـی 
را طـی نمـوده و بـه کاروان تروریسـم 
می پیوندد. شـکی نیسـت که بنیادگرایی 
در ایـن سـرزمین ها به سـاده گی تبدیـل 
بـه تروریسـم نمی شـود، دسـتگاه های 
اسـتخباراتی منطقـه  و جهـان و دسـتان 
جادوگـِر سیاسـت مداراِن جهان دسـت 
ایـن  بـه دسـِت هـم داده و راه ورود 
و  تروریسـم  جـادۀ  بـه  را  پدیـده 

می کننـد.  همـوار  دهشـت افکنی 
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»فرومیـر، آی، ای شـمعک، فرومیـر، آی، که نباشـد زنده گانی 
هیـچ اال سـایه یی لغـزان و بازی هـای بازی پیشـه یی نـادان که 
بـازد چندگاهـی پرخروش وجـوش نقشـی اندریـن میـدان و 
آن گـه هیـچ! زنده گـی افسانه یی سـت کـز لب شـوریده مغزی 
گفتـه آیـد سربه سـر خشـم وخروش و غرش وغوغـا، لیـک 

بی معنـا!« 
)مکبـث، ترجمۀ داریوش آشـوری، پـردۀ پنجم، مجلس پنجم 

سطرهای 17-28(
شکسـپیر دروغگوسـت... او شـیادی بیش نیسـت... چه کسی 
می گویـد او نمایشـنامه نویس بزرگ جهان اسـت... باورکردنی 
نیسـت، چرا کـه او حتا نمی توانسـت نـام خویش را درسـت 
بنویسـد، پس چه گونه می توانسـت... به راسـتی کـه مردم چه 

دزد و نابه کار شـده اند...
از اواسـط قـرن 19 میـادی ویلیـام شکسـپیر، متهـم به کذب 
و دروغ شـد. وی را روانـۀ دادگاه کردنـد؛ دادگاهـی کـه در آن 
نـه متهـم جایگاهـی بـرای دفـاع از خویـش دارد و نه شـاکی 
جایگاهـی بـرای ادعـا. پرونده هنوز باز اسـت و خوشـبختانه 
قاضـی منصف. قاضی کسـی نیسـت جز ذهـِن هـزاران هزار 

آشـنای ادب نمایشنامه نویسـی غرب. 
نویسـندۀ  عنـوان  بـه  دادسـتان  کـه  شـخصی  نخسـتین 
نمایشـنامه های شکسـپیر بـه دادگاه فراخواند، سـر فرانسـیس 
بیکـن )Sir Francis Bacon(   اسـت. بـه ظاهـر، وکای 
را  خویـش  مـوکل  از  دفـاع  توانایـی  آن قـدر  بیکـن  آقـای 
  Edward DeVere( دِوِر ادوارد  بعـد  سـال ها  نداشـته اند. 
1( بـه دادگاه فراخوانـده شـد. ادوارد هفده مین ارل آکسـفورد، 
نجیب زاده یـی از دربـار ملکـۀ انگلسـتان بـود. ادوارد وکیـل 
 Thomasمجـرب و کارکشـته یی داشـت. وی توماس لونِـی
looney( 2 )اسـت. با آن که شـاکیان بسیاری به دادگاه معرفی 
شـده بودنـد، ولی پافشـاری و سـماجت تومـاس لونی باعث 
شـد علی رغـم گذشـت 8۳ سـال از اولیـن دفاعـش در کتاب 
خـود۳ پرونـدۀ دِوِر بـاز بمانـد. البتـه وکای ویلیام شکسـپیر 
نیـز آن قـدر توانا هسـتند کـه هیچ گاه مغلـوب ادعاهـای لونی 

نشـده اند. 
طرفداران ادوارد دور، او را نویسـندۀ نمایشـنامه های شکسـپیر 
می داننـد. دِوِر کاندیـدای َقـَدری بـرای نشسـتن بـر مسـند 
نویسـنده گی نمایشـنامه های ویلیام شکسـپیر اسـت. نخستین 
دلیل ایشـان تحصیات عالی و دانشـگاهی ادوارد دور اسـت. 
بـر خـاف ویلیـام شکسـپیر، ادوارد دور از تحصیـات عالی 
بـر خـوردار بـود. تحصیل کرده یـی از  دانشـگاه کمبریـج و 
آکسـفورد.  سـیزده سـال بیش نداشـت که اسـاتیدش اعتراف 
کردنـد دانشـی افـزون بـر آگاهی هـای ادوارد ندارنـد. حـال 

آن کـه تحصیات ویلیـام، محدود 
اسـت.  ابتدایـی  تحصیـات  بـه 
ایشـان معتقدند کـه نگارش چنین 
نمایشـنامه های پرمحتوایـی، نیـاز 

به تحصیـات عالـی دارد.
ادبیـات در  از  ادوارد دِوِر خـارج 
زمینه هـای پزشـکی و حقـوق نیز 

اطاعـات قابـل توجهـی داشـت. قطعاتـی از نمایشـنامه های 
شکسـپیر، مبین این مطلب اسـت که نویسـنده بایـد عاوه بر 
ادبیات، در زمینۀ حقوق و پزشـکی نیز اطاعات داشـته باشـد. 
ایشـان بـر ایـن باورنـد کـه هملت بالقطـع از سیسـتم گردش 
خـون4 بـدن آگاه بـوده اسـت. دِوِر عـاوه بـر تسـلط کامـل 
بـر ادبیـات زبـان انگلیسـی، بـا زبان هـای فرانسـه، ایتالیایـی، 
هسـپانیه یی، آلمانی، التین و یونانی آشـنا بـود. اصطاحات و 
لغات خارجی به کار رفته در نمایشـنامه های شکسـپیر نشـان 
می دهـد کـه نگارنـده بایـد بـا آن زبان هـا آشـنا بـوده باشـد. 
دامنـۀ سـکونت ویلیام شکسـپیر، محدود به انگسـتان  اسـت 
و هیـچ گاه بـه ایتالیـا و ونیز و ورونا و قبرس سـفری نداشـته؛ 
حـال آن که شکسـپیر در نمایشـنامۀ تاجر ونیـزی از ایتالیا و یا 

در اتللـو از قبـرس صحبـت به میان مـی آورد.
بـه واسـطۀ کتابت کوتاهی کـه در این دادگاه داشـتم، نکاتی به 
مخیلـۀ ذهنم خطـور می کند که شـاید بیانش بی ربط نباشـد. 

در مـورد تحصیـات ابتدایـی شکسـپیر، ناخـودآگاه حافـظ 
شـیرازی را بـه یـاد میـآورم. لسـان الغیب مگر به چه مقـدار از 
تحصیات زمانه برخوردار بود که توانسـت اشـعاری بسـراید 
کـه دیوانش را قرآن فارسـی خوانند؟! دانشـی کـه ویلیام برای 
نـگارش نمایشـنامه ها نیـاز داشـت، از نـوع دانـش مکتبـی و 
دانشـگاهی روزگار نبوده اسـت، لذا تحصیات دانشگاهی نیز 
در معرفت شکسـپیر تاثیری نمی توانسـته داشـته باشد. جالب 
توجـه اسـت کـه اگـر تصـور شـود هملِت شکسـپیر نوشـتۀ 
دِوِر بـوده، آن گاه آگاهـی هملـت از سیسـتم گـردش خـون 
بی معنـا می شـود؛ چـرا کـه ویلیـام هـاروی، کاشـف سیسـتم 
گردش خـون سـال ها بعد از نگارش هملـِت دِوِر بـه دنیا آمد. 
کتـب دسـتور زبـان مـدارس ]مکاتـب[ِ ابتدایِی عصـر ویلیام، 
مملو از لغات و ترکیبات التین و فرانسـه و ایتالیایی و ... بوده 
اسـت، بنابرین آشـنایی شکسـپیر با چنیـن اصطاحاتی، جای 
تعجـب نـدارد و کنجـکاوی ویلیام جـوان دربارۀ کشـورهای 
فرانسـه و ایتالیا و... عادی اسـت؛ حافظ شـیرازی چه زمانی به 
هنـد رفته اسـت کـه از خال روی هنـدی تا سـمرقند و بخارا 

صحبت بـه میان مـی آورد؟!5
دفاعیـۀ وکای دِوِر بـه ایـن سـاده گی ها پایـان نمی پذیـرد، 
ایشـان دالیـل زیـر را مطـرح می کننـد؛ دالیلـی کـه پاسـخ به 
آن هـا بـا توجـه بـه اسـناد و مـدارک موجـود، به سـاده گی و 

راحتـِی دالیل گذشـته نیسـت.

دایـی ]مامـا[ِ ادوارد، ارتـور گولدینـگ، نخسـتین مترجـم اثـر 
ویلیـام  نمایشـنامه های  اسـت.  اویـد    Metamorphoses
شکسـپیر، الهامی از این شـاعر حماسه سـرا و اسـاطیری یونان 
اسـت. ایـن اثـر در دسـترس ادوارد دور بـوده  و احتمـال دارد 
قسـمت هایی از آن نیـز توسـط خـود ادوارد از یونانـی بـه 
انگلیسـی برگردانـده شـده باشـد. اما بایـد به خاطر داشـت که 
شکسـپیر نیز از آشـناهای ادوارد بوده اسـت، لذا دسترسی وی 
نیـز به  این اثـر بعید نخواهد بود. هنری هـوراد، عمو ]کاکا[ی 
ادوارد بود؛ شـخصی که شـاید منشای اصلی سـونات ها باشد.
پـدر ادوارد جـان دِوِر مالـک شـرکت بازیگـری بـود؛ همـان 
شـغلی کـه خـود ادوارد مدت هـا بـدان اشـتغال داشـت. مادر 
ادوارد سـه ماه پس از مرگ شـوهر ازدواج کرد. ازدواج مجدد 
مـادر ادوارد، شـباهت بسـیاری بـا ابتـدای نمایشـنامۀ هملـت 
شکسـپیر دارد؛ آن جایـی کـه مادر هملـت، گرتـرود، تنها پس 
از مدتـی کوتـاه از مـرگ شـوهر، بـا شـاه کادیـوس ازدواج 

می کنـد.
آرتـور بـروک شـعری بـه سـال 1562 می سـراید کـه نامـش 
تراژدی رومئو و ژولیت اسـت، حال آن که ویلیام شکسـپیر در 
سـال 1564 چشـم به جهان گشـود و مطمینیم بروک به سـال 
156۳ جهـان را تـرک گفت. شـعر بروک، حامـل مضامینی از 

نمایشـنامۀ رومئو و ژولیت اسـت.
ادوارد دور با آن سیسـیل ازدواج کرد. ادوارد به خاطر نقشـه یی 
کـه توسـط پـدر اَن یعنی لـرد برلیج طراحی شـده بـود، گمان 
کـرد کـه اَن بـه او خیانـت کـرده و فرزند نامشـروعی بـه دنیا 
آورده اسـت. ادوارد در مـدت کوتاهی به اشـتباه خـود پی برد 
و اَن در مدتـی کوتـاه دنیـا را بـدرود می گوید. درسـت شـبیه 
ماجرایـی کـه در اتللو شکسـپیر اتفـاق می افتد؛ جـدای از این 
ماجـرا، شـخصیت لرد برلیج  نیز شـبیه شـخصیت پولونیوس 
می شـود.  دختـر  سـه  صاحـب  ادوارد  اسـت.  هملـت  در 
سـونات ها و نمایشـنامه هایی از شکسـپیر به همسـران این سه 
 Southampton، فرزند تقدیم شـده اسـت. ایشـان اِرل هـای

Montgomery  و Pembroke  هسـتند.
ادوارد دور به دسـتور ملکه، به سرپرسـتی کودک بی سرپرستی 
گماشـته شـد. قطعاتـی از سـونات ها خطـاب بـه ایـن کودک 

یعنیHenry Wriothesley   اسـت.
داشـت،  بـه گریوسـند  از روچسـتر  ادوارد  کـه  در سـفری 
آوردنـد  به وجـود  سـاخته گی  سـرقت  یـک  دِوِر  همراهـان 
هماننـد داسـتان هنـری چهـارم یـا قطعاتـی از هنـری پنجـم.
ادوارد مبلغ ۳000  پوند در یک سـرمایه گذاری از دسـت داد، 

بـه مانند آنتونیـو  در تاجر ونیزی.
ادوارد بـه سـال 1592 بـا الیزابـت ترانتهـام ازدواج مجدد کرد. 
اولیـن طرحـی که از چهرۀ ویلیام شکسـپیر در دسـت اسـت، 

مربوط اسـت بـه خانـوادۀ ترانتهام.
ادوارد به فرانسـه سـفر کرد. کشـتی او در این سفر مورد حملۀ 
دزدان دریایـی قـرار گرفـت، هملت نیز به هنگام بازگشـت به 

انگلسـتان مورد حملـۀ دزدان دریایی قرار گرفت. س
طرفـداران ادوارد دور بـر این باورند که تنها نوشـتۀ بر جامانده 
از از ویلیام شکسـپیر، شـش امضایی اسـت که در چهار سـال 
پایانـی عمـر کرده اسـت. کـه در امضای خود نیز حتـا قادر به 
Shakespere , Shak�نوشـتن نام خویش نیـز نبوده اسـت:

.spere , Shaxpere
عقایـد متفاوتـی در ایـن رابطه وجـود دارد. گروهـی معتقدند 
کـه بـه هیچ وجـه ویلیـام شکسـپیر وجـود نداشـته و یـا اگـر 
Shakes� بـوده و نـه  Shake-spere  هـم داشـته، نـام او

pere ؛ چـرا کـه نـام شکسـپیر بـر روی نخسـتین اثـرش بـه 
صـورت Shake-spere  نوشـته شـده و یـا نـام اصلـی او 
Wilielmus Shakspere  بـوده اسـت و حتـا معتقدند که 
چهره یـی کـه دروشـاِت نقـاش از شکسـپیر بـر روی اولیـن 
مجموعـه آثـارش کشـیده، یـک ماسـک دروغین اسـت؛ چرا 
کـه دروشـاِت نقـاش به هنگام مرگ شکسـپیر 15 سـال بیش 

است. نداشـته 
بسـت،  فـرو  از جهـان  بـه سـال 1604 چشـم  دور  ادوارد 

سـال ها پیش از نخسـتین اجرا های بسـیاری از نمایشـنامه های 
شکسـپیر نظیر: شـاه لیر، مکبـث، آنتونی و کلئوپاتـرا، حکایت 
زمسـتان و هنری هشـتم. بـا وجود این که اشـخاص بسـیاری 
نظیـر مـارک توایـن و چارلـی چاپلیـن بـه نویسـنده بـودِن 
شکسـپیر شـک کرده انـد، حاضـر نیسـتم بیـش از ایـن وقت 
خـود را صـرف پرونده یـی کنم که تـا ابد ادامه خواهد داشـت 
و فرصـت خوانـدِن چنین نمایشـنامه های زیبایی را از دسـت 
دهـم. نمی دانـم چـرا به هنگام نـگارش این مطالب، شکسـپیر 
را چون کاسـیوی6 نمایشـنامۀ اتللـو یافتم و مدعیـان را کامًا 
بـه چشـم یک یاگـو7 دیـدم. احتمـاالً شکسـپیر نیز بـه مانند 
کاسـیو گرفتار افتراهای یاگو شـده اسـت. شـاید شکسپیر نیز 

کاسـیوی بیچاره یی سـت کـه اسـیر تلـه مـوش زمانه شـده؟!
کدامین گاه دیگربار خواهد بودمان دیدار
به تندر کوب و رخش انداز و باران بار؟

بدان هنگام کاین آشوب بنشیند
شکست آید یکی را دیگری روی ظفر بیند8

شـاید همیـن مطالـب فـوق گویـای آن باشـد کـه مـا چـون 
دسترسـی بـه هیچ کـدام از شـخصیت های مذکـور نداریـم، 
نمی توانیـم حقیقـت را دریابیـم؛ حقیقتی که شـاید در تاریکی 
باشـد و برای روشـنی بخشـیدن به آن، کبریتـ ]گوگرد[ی باید 
بـر افروخته شـود که این بار نه شـمع اتاق دزدمونـا 9 را جانی 
دوباره بخشـد، که می بایسـت به فاصلۀ زمانی چهارصد سـال 

روشنایی داشـته باشد.
در پـی دانسـتنش مبـاش، نازنیـن، کـه چـون کرده شـد بر آن 

گویی.10 آفریـن 
مهم آن نیسـت که چه کسـی نمایشـنامه ها را نوشـته، مهم این 
اسـت که زیبا، انسـانی، ادبی و دوست داشـتنی نوشته شده اند. 
بـه واقع چه کسـی را می توان جایگزین ویلیام شکسـپیر کرد؟ 
نه از آن جهت که وی را نویسـندۀ نمایشـنامه ها خوانند، بلکه 
از جهت محبوبیتی که به دسـت آورده اسـت. شکسـپیر پاره یی 
مکبـث،  نمایشـنامه های  دیالوگ هـای  اسـت.  انگلسـتان  از 
هملـت، اتللو قسـمتی از صحبت های روزانۀ مردم را تشـکیل 
می دهـد. حـال ایـن گفتارهای نغز را شکسـپیر اسـتراتفوردی 
بـه رشـتۀ تحریر در آورده باشـد یـا دِوِر آکسـفوردی، اهمیتی 
نـدارد. در دنیـای کنونـی کـه در پرتگاهی تریـن مناطـق هـم 
آثـار ایـن متهم بـه روی صحنـه مـی رود، عاقه منـدان به هنر 
نمایـش اتللـو، هملـت، مکبث را دیگر بـا نام کارگـردان آن ها 
می شناسـند، نـه بـه نام شکسـپیر؛ چرا کـه آن ها بارهـا و بارها 
هملـت شکسـپیر را در قصـر خوانده اند، ولـی در صحنه آن را 
بـر روی ویلچـر دیده و یا چون حسـابداری آن را شـناخته اند.
نمایشـنامه های ویلیـام شکسـپیر از دو جهـت بـرای خوانندۀ 
پارسـی زبان جـذاب اسـت؛ نخسـت صـورت و دیگـر مفهومِ 
از  یکـی  اصـوالً  آشـکار.  و  صریـح 
دالیلـی کـه شـرق را بـه سـمت ادب 
غرب و غرب را به سـمت ادب شـرق 
می کشـاند، تفاوتی اسـت که در سبک 
نـگارش باختـر و خـاور وجـود دارد. 
غرب شـیفتۀ صورت اسـت. غربیان از 
ماهرتریـن صورت گرایان انـد و شکسـپیر نمونۀ بـارز آن. حال 
آن کـه شـرق را می توان دلبسـتۀ مفهوم دانسـت. شـرق مفهوم 
را آن چنـان در پشـت حجاب هـای ادبـی پنهـان می سـازد کـه 
فهـم آن عـاوه بـر قـوۀ درک ادبـی بـاال، بـه ذکاوت و هوش 
سرشـاری نیازمنـد اسـت. در  صورتی کـه  مخاطـب  ادب  
غـرب  عمـوم مردم انـد. پنهان بودن مفهـوم در شـرق، زیبایی 
خـاص خـود را دارد کـه غربیـان را بـه سـمت خـود جـذب 
می کنـد. هنگامـی که کلید فهم ِسـّر مخفـی شـده را می یابیم، 
آن چنـان شـادمان می شـویم که بـه قول سـعدی، دامن مـان از 

دسـت خواهـد رفت. 
شکسـپیر آن چنـان صـورت را می آرایـد و مفهـوم را آشـکارا 
و ُرک و سـاده بیـان می کنـد کـه خواننـده را شـیفتۀ خویـش 
می سـازد. البتـه در ایـن بیـن، شـاعران و نویسـنده گانی نیـز 
وجـود دارنـد کـه حـد تعـادل را حفـظ کـرده و بـه صـورت 
و مفهـوم به طـور یک سـان پرداخته انـد که شـاید نمونـۀ کامل 
آن در شـرق، حافـظ باشـد؛ چـرا کـه اشـعارش هـم از نظـر 
آراسـته گی صـورت و هـم پنهـان بودن مفهـوم، شـهرۀ عام و 
خـاص اسـت. امـا عمدۀ آثـار ادب غـرب و شـرق را می توان 

بـا دو مـورد صـورت و مفهـوم از هـم متمایـز کرد. 
بـه راسـتی شکسـپیر شکسـت خورده اسـت یـا  آن کـه روی 

ظفـر بـر او نمایان شـده؟! 
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چه کسی را می توان جایگزین 
ویلیام شکسپیر کرد؟
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دفتـر مطبوعاتـی رییـس اجرایـی دولـت وحـدت ملـی 
افغانسـتان اعـام کرد که به دنبـال اظهارات غیرمسـووالنه 
عبدالحکیـم مجاهـد، عضویت وی در شـورای عالی صلح 

لغو شـد.
دفتـر مطبوعاتـی عبداهلل عبداهلل روز یکشـنبه افـزود که لغو 
عضویـت مجاهـد با تصمیـم حکومت وحـدت ملی اتخاذ 
شـده و وی دیگـر نمی توانـد عضـو شـورای عالـی صلـح 

باشد.
صلـح  عالـی  شـورای  عضـو  یـک  مجاهـد  عبدالحکیـم 
از  آئیـن رونمائـی  افغانسـتان، روز پنجشـنبه گذشـته در 
تـازه تریـن پژوهـش مرکـز مطالعـات راهبردی افغانسـتان 
بـا موضـوع »بررسـی گفت و گوهـای صلح افغانسـتان در 

چهـار دهـه گذشـته« از گروه طالبـان در مقابـل آمریکائیان 
بـه عنوان فرشـته صلـح یاد کـرد و گفت که ایـن گروه در 
دوران جهـاد مـردم علیه اشـغالگران به وظیفـه دینی و ملی 

خـود عمـل کـرده اند.
وی همچنیـن برهـان الدین ربانی رییس جمهوری پیشـین 
و رییـس فقیـد شـورای عالـی صلـح را عامـل نابسـامانی 
افغانسـتان و احمـد شـاه مسـعود را کـه در قوانین کشـور 
بـه عنـوان قهرمان ملی معرفی شـده اسـت، یاغی دانسـت.
افغانسـتان  صلـح  عالـی  شـورای  عضـو  ایـن  سـخنان 
واکنش هـای تندی را به دنبال داشـته و ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان نیـز روز گذشـته بـا انتشـار بیانیه یـی نسـبت به 
اظهـارات وی واکنـش نشـان داد و تاکیـد کـرد کـه ایـن 

آن  علیـه  قانونـی  اقـدام  و  می کنـد  بررسـی  را  موضـوع 
صـورت خواهـد داد.

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان افـزود کـه دولـت، ضمـن 
احتـرام و داشـتن تعهـد قـوی بـه اصـل آزادی بیـان، بـه 
هیـچ فـردی اجـازه نمی دهد که بـا اسـتفاده از آزادی بیان، 
قاتـان مـردم بـه خصوص زنـان و کودکان و نیـز تخریب 
کننـدگان اماکـن مقـدس و عام المنفعـه را فرشـتگان صلح 

کند. خطـاب 
عطـا محمـد نـور والـی بلـخ و رییـس اجرایـی جمعیـت 
اسـامی افغانسـتان نیـز روز شـنبه در صفحـه اجتماعـی 

خـود خواسـتار بازداشـت عبدالحکیـم مجاهـد شـد.
پیشـتر اظهـارات پیرسـید احمـد گیانـی رییـس شـورای 
عالـی صلـح نیـز در محافـل سیاسـی افغانسـتان جنجـال 
برانگیز شـده بـود و شـماری از شـخصیت ها و چهره های 
سیاسـی افغانسـتان، وی را متهـم بـه حمایـت آشـکار از 

طالبـان کـرده بودند.

ابوبکر صدیق
دلیل  به  صلح،  عالی  شورای  مشاور  مجاهد،  عبدالحکیم 
شده است.  کنار  بر  سمتش  از  ملی،  منافع  ضد  اظهارات 
به قهرمان  از طالبان و توهین  او که در حمایت  اظهارات 
ملی کشور قلم داد شده بود، انتقادهای زیادی را در میان 
بود.  برانگیخته  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  سیاسیون، 
ارگ و برخی مقامات دولتی و نیز مردم واکنش های سختی 

در برابر اظهارات او داشته اند.
به تصحیح  آرایانانیوز  با  در صحبتی  اما یک شنبه شب  او 
سخنانش پرداخت و گفت که هیچ گاه به جناب احمدشاه 
احمدشاه  که  گفت  او  است.  نکرده  بی احترامی  مسعود 
که  است  همه  احترام  قابل  و  کشور  ملی  قهرمان  مسعود، 

جایگاه خاص خود را در میان مردم دارد.
 او هم چنان به تصحیح سخنانش در مورد مقدس خواندن 
طالبان پرداخت گفت که منظورش این بوده است که گروه 
طالبان زمانی که از بندر سپین بولدک قندهار تا کابل رسیده 
بودند، نزد ما مقدس لقب داشتند اما پس از این که آنها وارد 
برای  که  گرفتند  پیش  در  را  افراطیت  اعمال  شدند،  کابل 
مردم قابل قبول نبود. این عضو شورای عالی صلح افزود: 
مطالعات  مرکز  در  نشست  یک  جریان  در  که  سخنانش 
رسانه ها  طرف  از  است  کرده  ابراز  افغانستان  استراتیژیک 

تحریف شده است.
این عضو برکنار شدۀ شورای عالی صلح گفت که بحثی که 
گویا من در مورد احمدشاه مسعود داشتم، به سال 2002 در 
فرانسه بر می گردد که در حضور آقایان احمدضیا مسعود، 
محقق، اتمر و قانونی، در برابر پرسشی از احمدضیا مسعود 
که گفته بود طالبان بر بنیاد کدام فتوای علما عمل می کنند 
داوود  برابر  بودم که جناب احمدشاه مسعود که در  گفته 
خان از پنجشیر حرکتش را راه انداخته بود، بر بنیاد کدام 

فتوا حرکت کرد. او گفت که یاد آوری آن داستان، به یک 
هدف دیگر در سمینار صورت گرفت و قطعاً به هیچ عنوان 
قصد توهین به قهرمان ملی کشورم را نداشتم و به جهاد 

افغانستان افتخار می کنم.
اما، نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامه ماندگار که در برابر 
این عضو شورای عالی صلح در بحث شرکت داشت گفت 
که اظهارات آقای مجاهد، از دو جهت مورد انتقاد است، 
یک  که  حالی  در  خواند  مقدس  را  طالبان  او  اینکه  یکی 
قندهار  و  کابل  در  را  نفر  هفتاد  گروه  آن  آن،  پیش  روز 
توسط حمله های انتحاری و انفجاری شان کشتند. پریانی 
هم چنان گفت که استفاده از کلمۀ بغاوت در برابر شخصیت 
قهرمان ملی کشور، به هر هدف و هر بهانه و پنداشتی که 

بوده باشد، غیر قابل تحمل است.  زیرا احمدشاه مسعود 
معروف ترین شخصیت سیاسی افغانستان است و نیز نامش 
در فهرست معروف ترین مبارزان جهان اسام قرار دارد. او 
گفت که بی حرمتی به قهرمان ملی، کسی که سبب نجات 
افغانستان شد، از طرف کسی در درون نظام می تواند مردم 

را در برابر نظام قرار دهد. 
افغانستان  نمی بود، شاید  ملی کشور  قهرمان  اگر  او گفت 
و  نمی داشتیم  سابق  شوروی  ما  و  می بود  شوروی  جز 
وضعیت جهان هم تغییر می داشت یا شاید امروز افغانستان 
یکی از صوبه های پاکستان می بود و آقای مجاهد به نواز 
شریف)نخست وزیر کنونی پاکستان( رأی داده بود من هم 

به آن سیاست مدار کریکت باز)عمرانخان(.
این روزنامه نگار با بیان این که در نظام فعلی افرادی هستند 
از جایگاه یک شخصیت محترم، مقام دولتی و ... خانه های 
شان به روی انتحاریان باز است، خواستار برخورد جدی 
با آنان شده است. آقای پریانی با انتقاد از سخنان این عضو 
تشکیل  که  گفت  طالبان،  تعریف  در  صلح  عالی  شورای 
گروه طالبان خودجوش و مدرسه یی نبود بلکه پروژه یی بود 
که برای تصرف افغانستان از طرف پاکستان طرح شده بود. 
او گفت که با بیرون شدن روس ها از افغانستان پاکستانی ها 
در فکر کنترل افغانستان بودند و حتا حکمتیار از شکل دادن 
یک حکومت مشترک و در فهم کنفدریشن با پاکستان خبر 
داده بود که با واکنش های سخت مواجه شده بود. اما بعد 
با  اسامی  دولت  برابر  در  نظامی حکمتیار  پروژه  آنکه  از 
شکست مواجه شد، پروژه طالبان روی دست گرفته شده 
بود گفتنی است که این نخستین بار نیست حکیم مجاهد از 
طالبان حمایت کره بود او پیش از این فاتحه ما عمر را نیز 

در کابل برگزار کر بود.

ریاسـت جمهوری افغانسـتان روزهای یکشـنبه و دوشـنبه 
هفتـه جـاری را ماتـم ملی در کشـور اعام کرده  اسـت.

ناوقـت دیـروز در خبرنامه یـی  ارگ ریاسـت جمهـوری 
گفتـه اسـت کـه بـه هدف غـم شـریکی کشـته شـده های 
حوادث خونین سـه شـنبۀ هفتۀ گذشـته در کابـل، کندهار 
و هلمنـد بیـرق افغانسـتان در ایـن دو روز در کشـور و 
خـارج از آن بـه حالـت نیمه برافراشـته درآورده می شـود.
در خبرنامـه همچنـان آمـده که مراسـم خـاص اتحاف دعا 
بـه قربانیـان ایـن رویداد در ارگ، مسـاجد سراسـر کشـور 
برگـزار  افغانسـتان در سراسـر جهـان  نماینده گی هـای  و 

می گردد.
در حمـات کابـل، کندهـار، هلمنـد بیـش از پنجـاه تـن 

کشـته و بیـش از صـد تـن زخمـی شـدند.
ایـن اقـدام نابهنگام ریاسـت جمهـوری واکنش هایـی را بر 

انگیخته اسـت. 
برخـی از فعـاالن سیاسـی گفته انـد کـه نزدیـک بـه یـک 
هفتـه از رویدادهای خونین کابل و کندهار گذشـته اسـت، 

امـا ارگ تـازه ماتـم ملـی اعـام می کند. 
پـس از آن کـه پنـج دیپلومـات امـارات در والیـت کندهار 
جـان باخت، امـارات متحده عربی سـه روز عزای عمومی 

اعـام کرد. 
امـا در افغانسـتان نزدیـک بـه 80 تن در حـوادث جداگانه 
در کابـل، قندهـار و هلمنـد جـان باختند. امـا هیچ صدایی 
از حکومـت بـر نیامـد. پـس از فشـارهای عمومـی، ارگ 

امـروز و دیـروز را ماتـم ملـی اعام کرد که بـه حنای پس 
می ماند.  عیـد  از 

فـواد پویـا، آگاه حقوقـی بـا انتقـاد از متـن حکم ریاسـت 
جمهـوری می گویـد کـه باید نـکات مسـلکی-حقوقی در 
احـکام رییـس جمهـور، مـورد توجـه و مداقـه همـکاران 

نزدیـک رییس جمهـوری قـرار گیـرد.
او بـه خاهـای حقوقـی حکـم ریاسـت جمهوری اشـاره 
کـرده و می نویسـند: در مـورد ایـن حکم چند مسـئله قابل 

درنگ اسـت:
1( ایـن حکـم در پایـان روز 26 اباغ گردیـد. در حالی که 

روز 26ام را در بـر نمی گیرد.
2( ایـن حکـم در نماینده گی هـای سیاسـی افغانسـتان در 
خـارج کشـور قابـل اجـرا نیسـت، چـون روز یکشـنبه در 
بیشـتر نقـاط دنیا، روز اخیر هفته اسـت و رخصتی اسـت.
۳( همچنیـن، ریاسـت هیـأت را در بخـش نخسـت ایـن 
حکـم، وزیـر خارجـه به عهـده دارد. امـا، در اخیـر حکم، 
مسـوولیت تطبیـق حکـم بـه دوش دفتـر شـورای امنیـت 
گذاشـته شـده اسـت. اگـر منظـور دو بخشـی از هم سـوا 

انـد، بایـد بـه گونـۀ واضـح در حکـم ذکر گـردد.
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پــه دې وروســتیو کــې د پالزمینــې کابــل پــه ګــډون پــه یــو شــمېر 

والیتونــو کــې د وســله والو مخالفینــو له خــوا د حملــو زیاتېدلــو 

د ولــي جرګــې غــړي اندېښــمن کــړي دي.

د دغــې جرګــې یــو شــمېر غــړي چــې د افغــان امنیتــي ارګانونــو 

ــدو  ــو د زیاتې ــه شــتون د دغــو حمل ــځ د الزمــې همغــږۍ ن ترمن

یــو مهــم المــل ګڼــي.

ــوې غــړې  د افغانســتان د ولــي جرګــې د دفاعــي کمېســیون ی

ــه  ســیمین بارکــزۍ د یکشــنبې پــه ورځ پــه دې اړه ازادي راډيــو ت

ــل: ووی

"د افغانســتان دښــمنان د هــرې ورځــې پــه تېرېــدو رسه پیــاوړی 

ــو  ــي ارګانون ــې د امنیت ــتون چ ــږۍ نش ــې همغ ــږي او د الزم کې

ترمنــځ موجــود دی، دوی نــه يش کــوالی چــې د دښــمن حملــې 

پــه خپــل وخــت شــنډې کــړي او دا د دې المــل کېــږي چــې پــه 

خواشــینۍ رسه مــوږ هــره ورځ خپــل وطــن وال لــه الســه ورکــړو 

ــاهدان ووســو." ــو ش ــتي حمل ــره ورځ د تروریس او ه

ــږي چــې وســله والو  ــه داســې حــال کــې مطــرح کې دا خــرې پ

مخالفینــو پــه دې وروســتیو کــې خپلــو حملــو تــه زور ورکــړی.

ــاري  ــار د انتح ــل او کنده ــد، کاب ــه ورځ هلمن ــنبې پ ــې ش د س

د  افغــان چارواکــو  د  و چــې  او چاودنــو شــاهدان  حملــو 

معلوماتــو لــه مخــې پــه دې حملــو کــې څــه بانــدې ۵۰ تنــه وژل 

ــان دي. ــر ټپی ــلو ډې ــه س ــوي او ل ش

ــې د  ــارې وه چ ــې  س ــه ب ــار پېښ ــې د کنده ــو ک ــو حمل ــه دغ پ

ــې د  ــي ی ــي چارواک ــان او والیت ــو ډیپلوماټ ــريب امارات ــده ع متح

ــول. ــدف وګرځ ــې ه ــام ک ــه مق ــت پ والی

د کابــل انتحــاري حملــو هــم د مــي شــورا د ځينــو ســاتونکو او 

ملکــي کارکوونکــو پــه شــمول ۳۸ کســان وژيل او ۹۷ نــور یــې 

ټپيــان کــړي دي.

پــه ورتــه وخــت کــې بیــا د امنیتــي چــارو یــو شــمېر کارپوهــان د 

یــو شــمېر نــورو الملونــو یادونــه هــم کــوي.

ــي  ــي او دفاع ــه امینت ــل پ ــه امرخې ــق الل ــوه عتی ــارو کارپ د چ

ــالن نشــتون د  ــوه منظــم پ ــو کــې کمــزوري رهــري او د ی قوتون

وســله والو مخالفینــو له خــوا دا شــان حملــو د زیاتېــدو اســايس 

ــي. المــل ګڼ

ښاغي امرخېل زیاته کړه:

"پــه کابــل کــې پــه دې وروســتیو کــې ورتــه حملــې شــوي دي خو 

امنیتــي ځواکونــه پرتــه لــه دې چــې یــو نظــم مراعــت کــړي دغــې 

پېښــو تــه بــه یــې دانــګل چــې دا دې بــه ډېــر تلفــات واړول، دا له 

دې معلومېــږي چــې یــوه ښــه رهــري مــوږ پــه امنیتــي ارګانونــو 

کــې نه لــرو او نــه هــم د دا ډول پېښــو د مخنیــوي لپــاره یــو منظــم 

ــته." پالن ش

د امنیتــي چــارو دغــه کارپوهــان دغــه شــان وايــي چــې پــه امنیتي 

ــل  ــم د دې الم ــې ه ــټ ګامرن ــر بنس ــو پ ــې د اړیک ــو ک ارګانون

شــوي چــې قوانیــن پــي نــه يش او وســله وال مخالفیــن د افغــان 

ځواکونــو پــه لیکــو کــې نفــوذ وکــړي.

خــو د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وایــي، افغــان ځواکونــه 

ــم  ــوه منظ ــې د ی ــديل چ ــره توانی ــر ډې ــري او ت ــږي ل ــوره همغ پ

پــالن لــه مخــې د وســله والو مخالفینــو د حملــو مخــه ونیــي او 

پــه دې برخــه کــې لــه خپلــو ټولــو امکاناتــو کار اخــي.

د دغــه وزارت ویانــد صدیــق صدیقــي د یکشــنبې پــه ورځ پــه دې 

اړه ازادي راډيــو تــه وویــل:

"د ډېــرو حملــو مخنیــوی شــوی، پــوره همغــږي موجــوده ده خــو 

پــه خواشــینۍ رسه چــې د کابــل ښــار وروســتۍ حملــې لــه بهــره 

پــالن شــوي وو خــو پــه مجمــوع کــې افغــان ځواکونــه توانیــديل 

چــې د ډېــرو حملــو مخــه ونیــي."

نومــوړي همدارنګــه لــه عامــو خلکــو هــم وغوښــتل چــې 

د وســله والو مخالفینــو د حملــو مخنیــوي کــې لــه افغــان 

ځواکونــو رسه مرســته وکــړي.

خــو افغــان کار پــوه عتیــق اللــه امرخېــل وایــي، تــر کومــه چــې 

ــو د دا ډول  ــله والو مخالفین ــې د وس ــي ادارو ک ــان امنیت ــه افغ پ

حملــو د شــنډولو پــه هــدف منظــم پالنونــه جــوړ نــه يش د ورتــه 

ــه ګــران وي. حملــو د تکــرار مخنیــوی ب

ــش  ــه داع ــد ک ــار می گوین ــای ننگره مقام ه
ــک  ــتادان ی ــن از اس ــن ت ــروز چندی ــح دی صب
ــن  ــی در ولســوالی هســکه مینۀ ای مدرســۀ دین

ــوده اســت. ــت را رب والی
ــا  ســازولی، ولســوالی هســکه مینه می گویــد، ب
ایــن کــه نیروهــای امنیتــی زود متوجــه ربــودن 
ایــن اســتادان شــدند، امــا بــا تاش هــای 
ــای داعــش  ــو نیروه ــق نشــدند جل ــاد موف زی
را بگیرنــد. بــه گفتــۀ او، تاکنــون انگیــزۀ ایــن 

رویــداد معلــوم نیســت.
ــه  ــه ک ــکه مینه گفت ــنده گان هس ــی از باش یک
شــمار ایــن اســتادان 12 تــن بــوده اســت. بــه 
گفتــۀ او، ایــن اســتادان حیــن اخــذ امتحــان از 

ــد. ــده ان ــوده ش ــه رب ــوزان مدرس دانش آم
عطــااهلل خوگیانــی، ســخنگوی والــی ایــن 
ــد،  ــد می کن ــداد را تأیی ــن روی ــز ای ــت نی والی
امــا در ایــن بــاره دیگــر معلومــات نمی دهــد.

عبدالحکیم مجاهد اخراج شد

عبدالحکیم مجاهد:

احمدشاه مسعود قهرمان ملی و قابل احترام است

ربودن استادان یک مدرسۀ ننگرهار توسط داعش

وليس جرګه:

 د امنیتي ارګانونه نه همغږي 

د مخالفینو حملې زیاتې کړي

اعالم ماتم ملی پس از یک هفته

حنـای پس از عیـد ارگ
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ورزش

مفتـــی اعظـــم عربســـتان در اظهاراتـــی عجیـــب بـــه جنجـــال 
ـــرت ها  ـــزاری کنس ـــوز برگ ـــورد مج ـــور در م ـــن کش ـــر در ای اخی
و ســـینما پایـــان داده و ایـــن دو اقـــدام را "حـــرام" خوانـــد. 
او گفـــت در ایـــن تفریحـــات "مفســـده یی بـــرای اخـــاق و 

ارزش هـــا وجـــود دارد!"
عبدالعزیـــز بـــن عبـــداهلل آل شـــیخ، مفتـــی اعظـــم عربســـتان و 
ـــوا در  ـــم صـــدور فت ـــۀ دای ـــای ارشـــد و کمیت ـــأت علم ـــس هی ریی
ـــت،  ـــهور اس ـــب مش ـــای عجی ـــدور فتواه ـــه ص ـــه ب ـــتان ک عربس
بـــه اظهـــارات هیـــأت "تفریـــح و ســـرگرمی" ایـــن کشـــور 
ـــرت ها  ـــزاری کنس ـــرای برگ ـــوز ب ـــدور مج ـــی ص ـــارۀ بررس درب

ـــان داد. ـــش نش ـــدت واکن ـــه ش ـــینماها ب ـــاد س و ایج
ـــردن  ـــزاری کنســـرت  و دایرک ـــاره ُهشـــدار داد: "برگ ـــن ب او در ای
ـــرر  ـــا ض ـــه در آن ه ـــدارد، بلک ـــی ن ـــود و منفعت ـــچ س ـــینما هی س
ــده یی  ــا مفسـ ــه فعالیت هـ ــت و این گونـ ــه اسـ ــاد نهفتـ و فسـ
بـــرای ارزش هـــای اخاقـــی اســـت و بـــه مختلط شـــدن زن و 

ــد!" ــرد می انجامـ مـ
آل شـــیخ در برنامـــۀ هفته گـــی اش کـــه در شـــبکۀ ماهواره یـــی 
ـــه گان  ـــه هم ـــدوارم ک ـــت: "امی ـــود، گف ـــش می ش ـــد" پخ "المج
ــه  ــم کـ ــا می دانیـ ــۀ مـ ــند. همـ ــته باشـ ــر را داشـ ــق خیـ توفیـ
کنســـرت ها و ســـینما فســـاد اســـت. ســـینما ممکـــن اســـت 
فلم هـــای غیراخاقـــی و دارای مفاهیـــم »فســـادی و کفرآمیـــز« 
را پخـــش کنـــد. ســـینما متکـــی بـــه فلم هایـــی اســـت کـــه از 

خـــارج می آیـــد تـــا فرهنـــگ مـــا را تغییـــر دهـــد."
ـــرت ها  ـــری در کنس ـــچ خی ـــرد: "هی ـــد ک ـــتان تأکی ـــی عربس مفت
نهفتـــه نیســـت، چراکـــه ســـرگرمی بـــا آهنگ هـــا در صبـــح 
و شـــب و بازشـــدن ســـالن های ســـینما در هرزمـــان ایجـــاب 
ـــه  ـــوند. اول گفت ـــط ش ـــم مختل ـــا ه ـــرد ب ـــه زن و م ـــد ک می کن
ـــپس  ـــد و س ـــاص یاب ـــان اختص ـــرای زن ـــی ب ـــه مکان ـــود ک می ش
ــی  ــد و تمامـ ــرار می گیرنـ ــد قـ ــی واحـ ــرد در مکانـ زن و مـ
این هـــا مفســـده یی بـــرای اخـــاق و از بین برنـــدۀ ارزش هـــا 

ـــت." اس
ـــا و  ـــا کانال ه ـــرگرمی ب ـــه س ـــرد ک ـــاره ک ـــر اش ـــن ام ـــه ای او ب
ـــوب  ـــد، خ ـــکلی ندارن ـــه مش ـــی ک ـــی و علم ـــای فرهنگ ابزاره

ـــت. اس
مفتـــی عربســـتان گفـــت: "خداونـــد بـــه مســـووالن هیـــأت 
ـــد و  ـــی بگراین ـــه خوب ـــدی ب ـــا از ب ـــد ت ـــق ده ـــرگرمی توفی س
ـــدی  ـــر ب ـــتان از ه ـــد و عربس ـــاز نکنن ـــر ب ـــه روی ش ـــا را ب دره
ـــت  ـــه دوس ـــه ک ـــرای هرچ ـــا ب ـــه م ـــد ب ـــود و خداون ـــظ ش حف

دارد و راضـــی بـــه آن اســـت، توفیـــق دهـــد."
ـــد  ـــت بلن ـــتان فهرس ـــرگرمی عربس ـــح و س ـــأت تفری ـــتر هی پیش
ـــه  ـــود ک ـــرده ب ـــاده ک ـــو آم ـــرای ســـال ن ـــی را از تفریحـــات ب باالی
ایـــن فعالیت هـــا محـــدود بـــه فعالیت هـــای دینـــی نخواهـــد 
ــرت هایی  ــی، کنسـ ــای محلـ ــتۀ روزنامه هـ ــق نوشـ ــود و طبـ بـ
در اســـتان جـــده، در نزیکـــی مکـــه برگـــزار خواهـــد شـــد؛ 
ــته  ــه بـــه خشـــم برخـــی شـــخصیت های برجسـ اقدامـــی کـ
ــی اداره  ــری سیاسـ ــار رهبـ ــه در کنـ ــتان کـ ــدرو در عربسـ تنـ

ــد. ــتند می انجامـ ــده دار هسـ ــور را عهـ کشـ
ـــۀ  ـــتان در برنام ـــی عربس ـــیخ، مفت ـــز آل ش ـــز عبدالعزی ـــتر نی پیش
ــأت  ــد از هیـ ــی المجـ ــبکۀ ماهواره یـ ــود در شـ ــی خـ هفته گـ
ـــینما و  ـــاخت س ـــدۀ س ـــا پرون ـــت ت ـــح خواس ـــرگرمی و تفری س
ـــش  ـــت و آرام ـــا درای ـــتان را ب ـــرت ها در عربس ـــزاری کنس برگ
ـــا  ـــا و فعالیت ه ـــزاری برنامه ه ـــزوم برگ ـــر ل ـــد. او ب ـــی کن بررس

ـــرد. ـــد ک ـــامی تأکی ـــت اس ـــع ام ـــن مناف ـــر گرفت ـــا در نظ ب
گذشـــته از ایـــن، مجلـــۀ فـــارن افـــرز پیشـــتر بـــه نقـــل از 
ـــن  ـــد ب ـــا محم ـــته ب ـــادی گذش ـــاه می ـــه م ـــی ک ـــی از محققان یک
ـــدار  ـــتان دی ـــاع عربس ـــر دف ـــد و وزی ـــین ولیعه ـــلمان، جانش س
ـــه  ـــا گفت ـــه آن ه ـــعودی ب ـــاهزاده س ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــد، نوش کردن
در صورتـــی کـــه هریـــک از علمـــای دینـــی در واکنـــش بـــه 
طرح هایـــی اصاحاتـــی، بـــه خشـــونت تحریـــک کننـــد یـــا 
ـــازات  ـــرای مج ـــات ب ـــد، اقدام ـــونت بزنن ـــه خش ـــت ب ـــود دس خ

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــر ق ـــد نظ ـــا م آن ه
ـــه  ـــه اســـت ک ـــلمان گفت ـــن س ـــد ب ـــور نوشـــت، محم ـــۀ مذک مجل
ـــتان  ـــی عربس ـــای دین ـــی از علم ـــط اندک ـــه فق ـــت ک ـــد اس معتق
رکـــود فکـــری دارنـــد و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بیـــش 
ــت از  ــرای حمایـ ــوان بـ ــی را می تـ ــای دینـ ــی از علمـ از نیمـ

اصاحـــات از طریـــق گفت وگـــو قانـــع کـــرد.
ـــد  ـــی تردی ـــای دین ـــایر علم ـــه س ـــرد ک ـــل ک ـــرز از او نق ـــارن اف ف
دارنـــد یـــا در وضعیتـــی نیســـتند کـــه بـــه آن هـــا اجـــازه داده 

ـــد. ـــاد کنن ـــکاتی ایج ـــا مش ـــود ت ش

ــروز  ــترالیا« ام ــس »آزاد آس ــزرگ تین ــای ب ــن دورِ رقابت ه 105می
ــرد  ــازان م ــن تینس ب ــان بهتری ــور می ــن کش ــی ای ــا میزبان ــنبه ب دوش
ــردد  ــاز می گ ــترالیا آغ ــورن آس ــهر ملب ــی ش ــگاه ورزش و زن در باش
ــدۀ ایــن  ــه تاریــخ 29 جنــوری ســال جــاری پــس از اعــام برن و ب

رقابت هــا پایــان می یابــد.
برگــزار کننــده گان ایــن رقابت هــا گفته انــد کــه در مرحلــۀ نخســت 
رقابت هــای »گرند اســلم « نزدیــک بــه 50 میلیــون دالــر بــرای 
بازیکنــان در نظــر گرفتــه شــده کــه بــرای برنــدۀ مقــام نخســت 2,24 
میلیــون پونــد و بــرای بازنــده گان ایــن رقابت هــا ۳0 هــزار پونــد در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــرار اســت کــه در رقابت هــای تینــس »آزاد آســترالیا« ورزش کاران  ق
در 17 بخــش بــه هــدف رســیدن بــه مقــام نخســت رقابــت کننــد کــه 
در بخــش مــردان، نــواک  جاکویــک ســربی و در بخــش زنــان، کیربــر 

ــد. ــاع می کنن ــوان قهرمانی شــان دف ــی از عن آلمان
رقابت هــای تینــس »آزاد آســترالیا« بــرای نخســتین بار در ســال 
ــه ایــن  ــی آســترالیا آغــاز شــد کــه از ســال 1972 ب ــا میزبان 1905 ب
ــردد. ــزار می گ ــورن برگ ــن کشــور در شــهر ملب ــی ای ــا میزبان ســو ب

تیــم کرکــت افغانســتان در نخســتین رقابــت 20 آوورهِ کرکــت در امــارات 
متحــدۀ عــرب، توانســت تیــم ملــی آیرلنــد را بــا 6 وکــت شکســت دهــد.
ــزار  ــارات برگ ــرا در ام ــام صح ــابقات ج ــله مس ــه از سلس ــت ک ــن رقاب ای
شــده، هشــت تیــم ردۀ دوم شــورای بین المللــی کرکــت شــرکت دارد کــه 
شــامل افغانســتان، امــارات متحــدۀ عــرب، آیرلنــد و نمبیبیــا در گــروه الــف 
و تیم هــای هانــک گانــگ، ســکاتلند، هالنــد و عمــان در گــروه بــی حضــور 

دارنــد.
تیــم آیرلنــد کــه شــیر و خــط را بــرد و تصمیــم گرفــت نخســت بــه میــدان 
رفتــه بیتنــگ کنــد، در 20 آوور بــا از دســت دادن 6 بازیکــن بــه کســب 125 
دوش موفــق شــد. خــط بیتنــگ افغانســتان در ایــن رقابــت، هــدف تعییــن 

شــده را بــا از دســت دادن 5 بازیکــن، در 18.5 آوور پــوره کــرد.
در میــان بازیکنــان خــط بیتنــِگ افغانســتان، نجیــب ترکــی ۳1 دوش کســب 
ــا کســب 11  ــی 26 و نجیــب زدران ب کــرد، محمــد شــهزاد 29، محمــد نب
ــی و  ــد نب ــد. محم ــوره کردن ــد را پ ــم آیرلن ــده تی ــن ش ــدف تعیی دوش، ه
نجیــب اهلل زدران دو بازیکــن افغــان بودنــد کــه در پــوره کــردن ایــن هــدف 

تــا اخیــر در میــدان حضــور داشــتند.
ــی و  ــد نب ــزه، محم ــر حم ــتان، امی ــت افغانس ــم کرک ــای تی ــان بالره در می
ــدان  ــد را از می ــن آیرلن ــتند دو - دو بازیک ــدام توانس ــر ک ــان ه ــد خ راش
خــارج ســازند. خــط بیتنــگ تیــم آیرلنــد باوجــودی کــه نخســت بــه میــدان 
رفــت و بیتنــگ کــرد، نتوانســت هــدف بــزرگ و دشــواری را بــه افغانســتان 

تعییــن کنــد.
ســترلنگ، بازیکــن تیــم آیرلنــد بــه کســب 25 دوش موفــق شــد، ویلســن 

ــد. ــر توانســت 18 دوش کســب کن 2۳ دوش و پوینت
ــه  ــتان ب ــت افغانس ــم کرک ــتۀ تی ــن کارکش ــا خیل، بازیک ــی عیس ــد نب محم
خاطــر کارکردگــی چشــم گیرش در عرصــۀ بیتنــگ و بالنــگ، لقــب بهتریــن 

بازیکــن ایــن رقابــت را بــه خــود اختصــاص داد.
هــواداران تیــم کرکــت افغانســتان بــرای تشــویق در میــدان امــارات 
متحــده حضــور بــه همــر رســانیدند. قبــل از رقابــت افغانســتان بــا آیرلنــد، 
ــه  ــد ک ــم رفتن ــه مصــاف ه ــگ ب ــگ کان ــکاتلند و هان ــت س ــای کرک تیم ه
در آن ســکاتلند، تیــم هانــگ کانــگ را بــا تفــاوت 24 دوش شکســت داد.
ــا از دســت دادن  ــت و در 20 آوور ب ــدان رف ــه می ــم ســکاتلند نخســت ب تی
ــگ  ــرد. هان ــن ک ــگ تعیی ــگ کان ــه هان ــدف 190 دوش را ب ــن ه ۳ بازیک
کانگی هــا نتوانســتند ایــن هــدف را پــوره کننــد و در 20 آوور بــا از 

ــدند. ــق ش ــب 165 دوش موف ــه کس ــا ب ــن تنه ــت دادن 6 بازیک دس
ــر  ــوری در براب ــخ 16 جن ــه تاری ــن جــام ب ــت بعــدی افغانســتان در ای رقاب
ــوری  ــا 20 جن ــا ت ــن رقابت ه ــود. ای ــد ب ــرب خواه ــدۀ ع ــارات متح ام
جریــان دارد و دو تیــم برتــر در آن روز بــرای کســب لقــب قهرمانــی ایــن 

ــد رفــت. ــه مصــاف هــم خواهن جــام ب

مفتی عربستان:

سینما و کنسرت  ضرر و فساد است
بزرگ ترین رقابت  تینس »آزاِد 

آسترالیا« امروز برگزار می گردد

افغانستان در رقابت کرکت 
آیرلند را شکست داد

سخی داد فاتف

سخنان  با  که  می گوید  و  می دهد  بیانیه  ارگ 
از  نیست.  موافق  مجاهد  عبدالحکیم  تروریست نوازانۀ 
سویی دیگر، این جناب عضو شورای عالی صلح است و 

در آن شورا مقام مهمی دارد.پ
حال، سوال این است: آیا رییس جمهور و کارگردانان ارگ پیش از این 
طالبان  به  نسبت  موضعی  و  نظر  چه  مجاهد  آقای  که  نداشتند  اطاع 
طالبان  از  جناب  این  اصل حمایت  با  ارگ  که  می رسد  نظر  به  دارد؟ 
مشکلی ندارد )وگرنه، او را به آن مقام در شورای صلح نمی گماشت(. 
ناراحتی ارگ از این است که چرا جناب مجاهد اسرار هویدا می کند 
و ناگفتنی ها را می گوید. به بیانی دیگر، خود همدلی با طالبان نیست 
که ارگ را به خشم آورده. چیز دیگری است: این که چرا این همدلی 
در زبان آقای مجاهد این چنین عریان بیان شده. یعنی حمایت بکن، 

جار نزن کاکا.

روح االمین امینی

جغرافیــای عجیبــی داریــم، جایــی کــه در آن آمــدِن نــام 
ــی  ــر عده ی ــر پیک ــرزه ب ــه، ل ــک تران ــان« در ی »خراس
ــوای  ــه دع ــن تران ــه ای ــد ک ــا می کنن ــد و ادع می افکن
ــی  ــه وقت ــت ک ــن نیس ــر از ای ــخنی مضحک ت ــی دارد. س تجزیه طلب
ــدر  ــم ترانه ســرایی این ق ــر قل ــی و ب ــان آوازخوان ــر زب آمــدِن نامــی ب
ــم  ــی بخوانی ــه آن را تجزیه طلب ــا دارد ک ــن جغرافی ــیت در ای حساس
ــخ  ــان« در تاری ــی »خراس ــه واژه ی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی ک ــم کس و ندانی
ــای  ــا ن ــرد، حت ــرار می  گی ــه ق ــوم و حمل ــورد هج ــدر م ــود این ق خ

ــی. ــه تجزیه طلب ــد ب ــه برس ــدارد، چ ــیدن ن نفس کش
ــرای  ــی ب ــال جای ــه دنب ــس، ب ــرای تنف ــی ب ــال روزنه ی ــه دنب او ب
زیســتن و بــه دنبــال چنــگ زدن بــه چیــزی اســت کــه حداقــل مانــع 
انتحــار شــود، واژه یــی کــه دســتِ کم در پانــزده ســال گذشــته در دو 
ســوی خــود قربانیــان زیــادی را بــه خاک وخــون کشــیده اســت. نــام 
کوچکــی –انتحــاری- کــه در ابتــدای نــام هــر کــه در ایــن جغرافیــا 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــته اس ــته نشس ــته و ناخواس ــد، خواس ــس می  کش نف
زیســتن در ایــن جغرافیــا، مقدمــۀ مــرگ اســت و کســی کــه مقدمــات 
ــاری  ــد، انتح ــم می  کن ــود فراه ــۀ خ ــدن منفعان ــا مان ــش را ب مرگ

ــا ابــزاری دیگــر. دیگــری اســت ب
بمــب ایــن جغرافیــا نمی توانــد محصــول »خشــک مغــزی و تعصــب 
خامــی اســت/تا جنینــی کار خــون آشــامی اســت« موالنــا باشــد و یــا 
»آســایش دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت/با دوســتان مــروت 
ــت را از او  ــن بی ــأل ای ــه تف ــه ب ــظ، ک ــدارا« از حاف ــمنان م ــا دش ب
انتخــاب کــرده ام، نــه بــه تجســس و سرشــار اســت از ایــن آموزه هــا. 
ــاروت  ــا از ب ــن جغرافی ــب ای ــه بم ــاری ک ــت وجوی انب ــرای جس ب
ــم.  ــی راه نروی ــم و ب ــی دور بروی ــم خیل ــده نمی توانی ــاخته ش آن س
ــۀ  ــن ریش ــال ای ــه دنب ــه ب ــر ک ــت، ه ــا اس ــب این ج ــۀ جال ــا نکت ام
ــب و  ــام تجزیه طل ــا ن ــردد، ب ــرطانی بگ ــا س ــق، ام ــدان عمی ــه چن ن
ــه  جاســوس و نفاق افکــن یــا هــزار انــگ و تهمــت و افتــرا دیگــر ب

ــود. ــه می  ش ــی گرفت ــنام و ژاژخائ ــاد دش ب
جغرافیــای عجیبــی داریــم کــه بــر زبــان آوردِن نامــی کــه روزگاری 
بخــش بــزرگ و مهمــی از ایــن جغرافیــا را در بــر می  گرفــت، امــروز 
ــنام  ــنیدن دش ــتوجب ش ــده، مس ــراه کنن ــی و گم ــی واه ــه بهانه های ب
اســت. اهمیــت همــۀ ایــن بحــث بــه قــوت خــود باقــی اســت، امــا 
ــه  ــاس ک ــوی عوام الن ــه از س ــه، ن ــک تران ــان در ی ــام خراس ــدن ن آم
ــود  ــبب می  ش ــور س ــن خراب شده کش ــگان ای ــوی دانش آموخت از س
ــرزمین  ــن س ــر ای ــعر و هن ــان ش ــه ج ــان را ب ــیر دو دم ش ــه شمش ک
ــم و آدم  ــوزۀ عال ــه و ک ــه، کاس ــن بهان ــه ای ــند و ب ــر کش ــام ب از نی
ــی دراز  ــا جای ــش را ت ــث پای ــن بح ــکنند و ای ــعر بش ــر ش ــر س را ب
کنــد کــه بزرگــواری از بزرگــواران وظیفــۀ شــعر را فقــط گریانــدن و 
خندانــدن بدانــد و مثــًا نقــش شــاهنامه را بــه عنــوان محمــل بخــش 
بزرگــی از فرهنــگ ایــن جغرافیــا نادیــده بگیــرد و خیــام را یکــی از 
ــا  ــاده گی ب ــه س ــوان ب ــه می  ت ــد ک ــخ بدان شــوخی های کوچــک تاری

ــه ریشــش خندیــد. گذاشــتن انگشــت روی کلیــد "ه" هههههــه ب

سیدآقا حسین سانچاركی

ـــی  ـــی و مدن ـــی، اخاق ـــیبهای قانون ـــت پرنس رعای
ـــت. ـــروری اس ض

ـــت  ـــاد و مقاوم ـــتان از جه ـــی افغانس ـــون اساس قان
افغانســـتان تمجیـــد کـــرده اســـت، قانـــون رســـانه های 
تبلیـــغ خشـــونت، دامـــن زدن بـــه  همه گانـــی هرنـــوع 
حساســـیت های قومـــی، زبانـــی و مذهبـــی را ممنـــوع قـــرار 
داده اســـت. نفرت پراکنـــی، هتک حرمـــت، اهانـــت بـــه 
ارزش هـــای دیـــن مقـــدس اســـام، توهیـــن بـــه نمادهـــای 
ـــرم  ـــراد، ج ـــی اف ـــم خصوص ـــه حری ـــرده دری و ورود ب ـــی، پ مل
ـــن  ـــا مرتکبی ـــه ب ـــوردی ک ـــوع برخ ـــت. هرن ـــده اس ـــی ش تلق
ــوب  ــد در چهارچـ ــرد، بایـ ــورت می گیـ ــال صـ ــن اعمـ ایـ
ــوع  ــد. هرنـ ــی باشـ ــی و مدنـ ــیب های اخاقـ ــون، پرنسـ قانـ
زیـــاده روی و درخواســـت های فراقانونـــی و عبـــور از خـــط 

قرمزهـــا از هـــر جانـــب کـــه باشـــد، نکوهیـــده اســـت .

فیـسبـوک نـــامــه
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چین  دولتی  روزنامه های  از  یکی 
هشدار داده است که امریکا برای یک 

درگیری نظامی با چین آماده می شود.
به  گزارشی  طی  ایندیپندنت  نشریه 
وزارت  نامزد  اخیر  سخنان  تحلیل 
خارجه امریکا و گزارش یک روزنامه 
چینی پس از آن پرداخته و آورده است: 
کمتر از 24 ساعت پس از آنکه رکس 
برای  ترامپ  دونالد  نامزد  تیلرسون، 
وزارت خارجه امریکا درباره مسدود 
کردن جزایر دریای چین جنوبی سخن 
در  کوبنده  بسیار  سرمقاله ای  گفت 
روزنامه گلوبال تایمز چین منتشر شد 
که در آن رئیس سابق شرکت اکسون 
موبیل را به انجام اقدامات تحریک آمیز 

متهم کرد.
آن  سرمقاله های  که  روزنامه  این  در 
شهره  روشن گری  و  انتقادگرایی  به 
بهتر  تیلرسون  است:  آمده  هستند، 
است که استراتژی های اتمی خود را 
می خواهد  که  اگر  سازد  قدرتمندتر 
یک قدرت هسته ای را از مناطق تحت 

کنترلش بیرون کند.
روزنامه  اینکه  وجود  با  حال  این  با 
ضرورتًا  می شود  محسوب  دولتی 
نمی کند.  بازنشر  دولتی  سیاست های 
امور خارجه چین  این وزیر  از  پیش 
به  نسبت  خود  واکنش  اولین  در 
نظرات تیلرسون بر ضرورت احترام و 
همکاری متقابل با امریکا تاکید کرده 

بود.
خارجه  وزارت  سخنگوی  لو،  لوکان 
چین در کنفرانس خبری خود با اشاره 
به این روابط عنوان کرده بود: روابط 
میان دو کشور امریکا و چین براساس 
منافع  درگیری،  عدم  تقابل،  عدم 
دوجانبه و همکاری های برد-برد پایه 

گذاری شده است.
ساالنه  که  جنوبی  چین  غنی  دریای 
محل تردد تجارتی معادل 5 تریلیون 
دالر است همواره یکی از منابع تنش و 

درگیری در منطقه بوده است.
از  کشورها  برخی  ادعاهای  وجود  با 
جمله فیلیپین و ویتنام درباره مالکیت 
بخشی از این دریا چین تاکنون هفت 
جزیره مصنوعی را بر تپه های این دریا 
را  آنها  که  می رسد  نظر  به  و  ساخته 
ساح های  و  نظامی  فرودگاه های  به 

ضدهوایی مجهز کرده است.
دولت باراک اوباما در دوران خدمتش 
هوایی  و  دریایی  زنی های  گشت 
می داد  انجام  دریا  این  در  را  دوره ای 

آزادانه  زنی  گشت  حق  از  بتواند  تا 
در دریای چین جنوبی به نحوی دفاع 
خشم  موجب  گشت زنی ها  این  کند. 
پکن شد و اخیراً ناوهای جنگی چینی 
یک زیردریایی بدون سرنشین متعلق به 
نیروهای دریایی امریکا را تحت کنترل 

خود درآورده بود.
مسدود  برای  تاش  حاضر  حال  در 
این  در  مصنوعی چینی  کردن جزایر 
دریا گامی مهم محسوب می شود که 
یک  عنوان  به  آن  از  هرگز  واشنگتن 

گزینه یاد نکرده بود.
گلوبال  روزنامه  سرمقاله  ادامه  در 
امریکا هیچ قدرت  تایمز آمده است: 
برجسته ای برای تسلط بر دریای چین 
جنوبی ندارد. تیلرسون بهتر است که 
بر روی استراتژی های قدرت هسته ای 
کار کند اگر که می خواهد یک قدرت 
تحت  مناطق  از  را  بزرگ  هسته ای 

کنترل خود خارج کند.
اگر  است:  آمده  هشدار  این  ادامه  در 
تیم دیپلماتیک ترامپ قصد دارند آینده 
چنین  این  را  امریکا  و  چین  روابط 
شکل دهند بهتر است که هر دو طرف 

برای یک درگیری نظامی آماده شوند.
به  اشاره  با  سرمقاله  این  ادامه  در 
توانمندی های چین تاکید شده است: 
تا  دارد  را  کافی  قدرت  و  اراده  چین 
آمیز  تحریک  سیاست  یابد  اطمینان 
ترامپ و تیلرسون موفق نخواهد شد، 
مگر اینکه واشنگتن قصد داشته باشد 
در دریای چین جنوبی یک جنگ تمام 
رویکرد  هرگونه  بیندازد.  راه  به  عیار 
دسترسی  از  جلوگیری  برای  دیگری 
چین به جزایر مذکور در دریای چین 

جنوبی احمقانه خواهد بود.
در بخش دیگری از این سرمقاله ابراز 
تیلرسون  که  است  شده  امیدواری 
چین  با  را  سازنده تری  همکاری 
انتخاب کند و سخنان سنگین اخیرش 
تنها تاشی برای به دست آوردن دل 

کمیته روابط خارجه سنا بوده باشد.
تیلرسون در سخنرانی تایید خود پکن 
را متهم کرد که ادعا می کند بخش هایی 
را که قانوناً برای این کشور نیست، در 

اختیار خود دارد.
وی همچنین ساخت جزایر مصنوعی 
از سوی پکن در دریای چین جنوبی 
را با الحاق کریمه به روسیه در سال 
منجر  که  اقدامی  کرد؛  مقایسه   2014
از سوی  تحریم های شدید  اعمال  به 
امریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو شد.

تیلرسون در بخشی از اظهاراتش عنوان 
پیامی  چین  به  است  قرار  شما  کرد: 
روشن بدهید که ساخت جزایر را در 
دریای چین جنوبی متوقف کند و پس 
از آن دسترسی چین به این جزایر دیگر 

ممکن نخواهد بود.
نوشته روزنامه گلوبال تایمز پس از آن 
منتشر شد که در یک روزنامه چینی 
می شود  منتشر  امریکا  در  که  دیگر 
شدیداً  که  بود  شده  منتشر  نوشته ای 
از تیلرسون انتقاد و وی را به دشمنی 

آشکار در قبال چین متهم می کرد.
تا جایی که  بود:  آمده  نوشته  این  در 
از  دوره ای  است  قرار  بوده ایم  شاهد 
و  چین  میان  را  ویرانگر  تقابل های 
امریکا ببینیم. با این همه امریکا چگونه 
مناطق  به  چین  دسترسی  می تواند 
که  حالی  در  کند  ممنوع  را  خودش 
واکنش مشروع و دفاعی پس از آن را 

برنمی تابد؟
با این حال برخی معتقدند که تیلرسون 
در این سخنرانی اخیر خود دچار اشتباه 

شده است.
یکی از تحلیلگران موسسه مطالعات 
کردن  مسدود  می گوید:  استراتژیک 
دسترسی چین به جزایر مصنوعی اش 
می تواند یک جنگ مسلحانه را به راه 
بیندازد. مارک فیتز پاتریک، معتقد است 
که احتماال تیلرسون همچین منظوری 
را نداشته است و پاسخ رسمی و نه 
چندان خشن دولت چین این فرصت 
را به او داده تا درصدد اصاح سخنان 
خود برآید. با این حال اما نامزد ترامپ 
برای وزارت دفاع نیز در جلسه تاییده 
اقدامات نظامی چین در دریای  خود 
نظم  برای  تهدیدی  را  جنوبی  چین 

جهانی خواند.
جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع دولت 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ترامپ 
اظهارات اخیر تیلرسون تاکید کرد که 
امریکا به یک رویکرد دولتی یکپارچه 
نیاز دارد تا از استراتژی های ناهماهنگ 
بر  وی  اما  کند  جلوگیری  ناقص  یا 
پرورش  و  تبادالت  آزادی  اهمیت 
متحدان امریکا در منطقه جنوب شرق 
آسیا تاکید و عنوان کرد: مساله اصلی 
این است که آب های بین المللی هستند 
و ما باید درباره چگونگی برخورد با 
طی  که  قوانینی  براساس  مساله  این 
سال ها برای رفاه تمامی کشورها و نه 
ایجاد شده اند، تصمیم گیری  ما  فقط 

کنیم.

تیـم ترامپ بـرای جنـگی نظامـی 
با چیـن آمـاده می شـود؟

تـالش ها بـرای ترویـج 
وقفه دهی بیـن والدت ها

وزارت صحت عامه برنامه مشترکی را با سایر نهادهای 
دولتی آغاز کرده است تا فاصله دهی بین والدت ها را 
بین مردم ترویج کند. این وزارت می گوید والدت های 
پیهم، یکی از دالیل اصلی مرگ و میر مادران و نوزادان 

است.
فعالیت ها و آگاهی دهی در مورد تنظیم خانواده و وقفه 
دهی بین والدت ها در چهارده سال اخیر بیشتر در کابل 
و شهرهای بزرگ به صورت محدود تبلیغ شده است. 
برخی از نهادهای غیردولتی هشدار داده اند در صورتی 
که افغانستان نتواند وقفه بین والدت ها و تنظیم خانواده 
را در بین مردم ترویج کند، این کشور ممکن است در 
بی رویه جمعیت روبرو  افزایش  با  پیش رو  دهه های 

شود که نتیجه آن فقر و کمبود منابع غذایی است. 
به گزارش دویچه وله، اما حاال وزارت صحت عامه به 
این  به  تا  نهاد دیگر دولتی تاش دارد  همکاری چند 
معین  نعیم  جان  احمد  داکتر  کند.  تمرکز  مهم  مساله 
وزارت صحت عامه روز یک شنبه در نشستی در کابل 
گفت: »باوجود دست آوردهایی که ما در کاهش مرگ 
کشورهایی  جمله  از  هنوزهم  افغانستان  داریم،  میر  و 
است که بیشترین میزان مرگ و میر مادران و کودکان 
دارد. در هر دو ساعت یک مادر به دلیل والدت و یا 
اختاطات مربوط به والدت جان خودرا در افغانستان 

از دست می دهند.«
براساس آمار وزارت صحت عامه مراقبت های پیش از 
بارداری در سال های گذشته 9 درصد بود، حاال به بیش 
از 48 درصد رسیده است. مقام ها در این وزارت گفتند 
که 48 درصد تولدات در افغانستان توسط افراد مسلکی 
صورت می گیرد در حالی که در گذشته تنها 14 درصد 

زنان در هنگام والدت به قابله ها دسترسی داشتند. 
نقش وزارت اطالعات و فرهنگ

مقام ها در وزارت صحت عامه گفتند که ترویج فرهنگ 
این وزارت خارج   توان  از  بین والدت ها  فاصله دهی 
است و نهادهای مختلف دولتی باید در این زمینه سهم 

بگیرند. 
وزارت اطاعات فرهنگ وعده داد که با نشر تبلیغات 
و مطالب صحی در رسانه ها تاش می کند تا مردم را به 
فاصله دهی بین والدت ها تشویق کند. داد محمد عنابی 
نشست  این  در  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  نماینده 
»آنچه که وزارت اطاعات و فرهنگ می تواند  گفت: 
همکاری کند، تبلیغ، ترویج و اشاعه این مساله در بین 
مردم است و با این شیوه ما می توانیم زودتر به هدف 

برسیم.«
در حالی که رسانه ها می توانند نقش تعیین کننده ای در 
این مورد بازی کنند اما رسانه های افغانستان در چهارده 

سال گذشته در این مورد کاری انجام نداده اند. 
خالی قانونی

صورت  به  افغانستان  قوانین  در  هنوز  خانواده  تنظیم 
قانون مدنی که در  تنها  مشخص تعریف نشده است. 
سال 1۳55 تصویب شده، مسایلی را در مورد حقوق 

خانواده مطرح کرده است. 
شده  تصویب  پیش  سال  افغانستان چهل  مدنی  قانون 
ولی تاکنون این قانون تجدید  نشده است. حاال تاش 
می شود تا با تصویب قوانین و لوایح، حمایت قانونی 

از تنظیم خانواده وجود داشته باشد. 
محمد ولی حنیف مشاور ارشد وزارت عدلیه در این 
نشست گفت: »فعا وزارت امور زنان طرح جدیدی را 
به وزارت عدلیه فرستاده و این طرح نهایی شده و در 
آن موضوع بسیار جدید در رابطه به تنظیم خانواده و 

وقفه دهی بین والدت ها ذکر شده است.«
نقش وزارت حج و اوقاف 

سخن گفتن از وقفه بین والدت ها در افغانستان هنوز 
بین  در  سنتی  برداشت های  است.  برانگیز  حساسیت 
مردم این است که هیچ کسی نباید مانع زاد و ولد شود 
و یا در برابر آن تبلیغ نماید. حتا نهادهای دولتی هنوز 
و  والیات  در  را  موضوع  این  صراحت  به  نمی توانند 

روستاها تبلیغ کنند. 
وزارت امور زنان تاکید کرد که وزارت حج و اوقاف 
می تواند عالمان دینی را در والیات تشویق کند تا وقفه 
دهی بین والدت ها را در بین مردم تبلیغ کنند و از بار 

غیر شرعی بودن آن بکاهند. 
ماهرخ یوسفزی رییس خدمات اجتماعی وزارت امور 
زنان در این نشست گفت: »مشکل ما مردم افغانستان 
خصوص  به  حکومت  است.  قانون  از  بی خبری  در 
وزارت حج و اوقاف باید مردم را از امور دینی و قانون 

باخبر بسازد.«
حکومت افغانستان در حالی تاش ها برای کاهش زاد 
و ولد در خانواده ها را آغاز کرده که افزایش جمعیت 
قرار  است.  تبدیل شده  نگرانی  یک  به  کشور  این  در 
است نهادهای مختلف دولتی مقرره یا قانونی را تدوین 
کنند و براساس آن برای وقفه دهی بین والدت ها در 

بین مردم تبلیغ نمایند.
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