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ــورد  ــت در م ــاده اس ــه آم ــرد ک ــام ک ــتان اع ــه افغانس وزارت خارج
لیســت های تروریســتان و مراکــز تروریســتی در حضــور کشــور ثالــث 

ــد. ــو کن ــتان گفت وگ ــا پاکس ب
شــکیب مســتغنی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه روز پنــج شــنبه )۵ 
حــوت( در کابــل در مــورد تبادلــه لیســت تروریســتان، میــان افغانســتان 
و پاکســتان گفــت، افغانســتان آمــاده اســت کــه بــا پاکســتان روی ایــن 
ــا یــک کشــور ثالــث  ــد؛ ام مســاله و نگرانی هــای دو طــرف بحــث کن

بایــد از ایــن بحــث نظــارت نمایــد.
اوایــل هفتــه جــاری پــس از حملــه ســند پاکســتان، اســام آبــاد لیســت 
۷۶ تروریســت را بــه ســفارت افغانســتان تحویــل داد و گفــت کــه ایــن 

تروریســتان در داخــل افغانســتان پنهــان شــده انــد.
ــام هــای  پــس از آن، دولــت افغانســتان نیــز ۳۲ مرکــز تروریســتی و ن
۸۵ تروریســت اعضــای شــبکه حقانــی و طالبــان را متقابــًا بــه پاکســتان 

داد.
ــه پاســخ  ــد ک ــی گوی شــکیب مســتغنی ســخنگوی وزارت خارجــه م
ــتان  ــه افغانس ــت های ک ــورد لیس ــتانی در م ــای پاکس ــام ه ــی مق ابتدای
فرســتاده مثبــت بــوده امــا افغانســتان منتظــر اقدامــات عملــی در ایــن 
زمینــه مــی باشــد؛ زیــرا پاکســتان در گذشــته نیــز توافقاتــی در زمینــه 

ــه آن، عمــل نکــرده اســت. ــی هیــچ گاهــی ب داشــته ول
آقــای مســتغنی در مــورد لیســتی کــه پاکســتان بــه افغانســتان فرســتاده 
ــرار دارد و  ــزم ق ــا تروری ــگ ب ــت، افغانســتان درخــط نخســت جن گف
ــه و  ــورهای منطق ــی کش ــت از تمام ــه نیاب ــان ب ــی افغ ــای امنیت نیروه
جهــان همــه روزه قربانــی می دهــد و کابــل در مبــارزه بــا تروریــزم بــه 

ــاز دارد. همــکاری منطقــه و جهــان نی
بــه گفتــه وی، تفــاوت افغانســتان و پاکســتان در ایــن اســت کــه دولــت 
ــارزه  ــتی مب ــای تروریس ــه گروه ه ــر علی ــک ب ــدون تفکی ــتان ب افغانس
ــد  ــوب و ب ــتی خ ــای تروریس ــان گروه ه ــتان می ــا پاکس ــد؛ ام می کن

قایــل اســت.
ــتان و  ــای پاکس ــت پرانی ه ــورد راک ــه در م ــخنگوی وزارت خارج س
مســدود کــردن مرزهایــش، گفــت کــه راکت پرانی هــای پاکســتان 
نقــض قوانیــن بین المللــی و حســن همجــواری دو کشورهمســایه 
اســت و افغانســتان اعتــراض اش را بــه ســفیر پاکســتان در کابــل بیــان 
ــه ســود  ــان دوکشــور همســایه ب ــه اســت کــه تنش هــا می کــرده و گفت

ــان دو کشــور نیســت. مردم
مســتغنی گفــت کــه افغانســتان در تــاش اســت تــا از مجــاری 

دیپلماتیــک بــه راکــت پرانی هــای پاکســتان پایــان دهــد.
ــت  ــه دول ــد ک ــام کردن ــتان اع ــای پاکس ــته برخــی مقام ه ــۀ گذش هفت
ــت تــا  ــای نظامــی پاکســتان دســتور داده اس ــه نیروه ــور ب آن کش
ــام  ــتان انج ــاک افغانس ــل خ ــتی را در داخ ــای ضــد تروریس عملیات ه

ــد. دهن
ــتان  ــه پاکس ــورت ک ــد، در ص ــدار می ده ــتغنی هش ــکیب مس ــا ش ام
ــد،  ــض کن ــی را نق ــول بین الملل ــه اص ــد ک ــی بزن ــه اقدامات ــت ب دس
ــًا  ــه آن قوی ــوده و ب ــخ دهی ب ــاده پاس ــتان آم ــی افغانس ــای امنیت نیروه

ــد داد. ــخ خواهن پاس
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هفتـۀ گذشـته، کابـل شـاهد ماجراهایـی بـود کـه 
نشـان دادنـد، دولـت افغانسـتان تنهـا بـا مخالفـان 
مسـلح مربـوط بـه گروه هـای تروریسـتی روبـه رو 
نیسـت؛ بـل حتـا موافقـان و " معمـاران" سیاسـی 
آن نیـز می تواننـد، در شـرایط خاص دسـت کمی از 
مخالفان مسـلح آن نداشته باشـند و یا چنین وانمود 
شـوند. ایـن ماجراهـا هنـوز هـم کمـاکان بـه قوت 
خـود باقـی انـد و هـرآن می تواننـد بـه وضعیتـی 
غیرقابـل مهـار تبدیـل شـوند. ایـن ماجراهـا مـی 
تواننـد بیانگر این باشـند که سیاسـت در افغانسـتان 
چقـدر تبـاری و متکی برروابط و مناسـبات سـنتی 
اسـت. سیاسـتی کـه تـوش و تـوان اصلی خـود را 
از آبشـخورهای توطیه و ایجاد سـوتفاهم به دسـت 
مـی آورد. ماجـرا از آن جـا شـروع شـد کـه جنرال 
عبدالرشـید دوسـتم معاون اول ریاسـت جمهوری، 
پـس از نزدیـک بـه سـه مـاه غیابـت از کابـل بـه 
ایـن شـهر برگشـت و روز سه شـنبه هفتـه گذشـته 
بـه دفتـرکارش رفـت. حضـور جنـرال دوسـتم بـا 
آن سـاز و بـرگ نظامـی در پایتخـت بـدون تردیـد 
بینجامنـد.  مشـابه  واکنش هـای  بـه  می توانسـت 
مـورد  در  کـه کسـی  آن  بـدون  امنیتـی  نیروهـای 
توضیحـی ارایـه کند، چهـار راه های منتهـی به خانۀ 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری را بسـتند و سـبب 
شـدند کـه حداقـل بـرای بیسـت و چهـار سـاعت 

ایـن مناطـق بـه حالـت تعطیـل در آیند. 
جنرال دوسـتم، همان شـب در جمعـی از هواداران 
خـود در رسـانه ها ظاهـر شـد و تاش کـرد ضمن 
ابهام زدایـی از وضعیـت بـه زعـم خـود پیام های را 
نیـز بـه ارگ ریاسـت جمهوری و جامعـه جهانـی 
بـه عنـوان متحـدان نظـام برسـاند. سـخنان جنـرال 
دوسـتم بـه جـای ایـن کـه توضیـح دهنده باشـند، 
دو  هـر  بودنـد.  مساله سـاز  و  آمیـز  ابهـام  بیشـتر 
طـرف یعنـی هـم ارگ ریاسـت جمهـوری و هـم 
جنـرال دوسـتم و مشـاورانش از آغـاز ایـن ماجـرا 
می شـوند  مرتکـب  را  اشـتباهاتی  سـرهم  پشـت 
کـه می توانـد بـه شـدت رونـد سیاسـی در کشـور 
را مختـل کنـد. در ایـن نوشـته تـاش می شـوند به 
صـورت گـذرا بـه ایـن اشـتباهات و پیامدهـای آن 

انداخته شـود. نگاهـی 
اشتباه های جنرال دوستم

جنـرال دوسـتم متاسـفانه هنـوز در حـال و هوایـی 
یـک سـرباز بـه سـر می بـرد کـه مکلفیـت اصلـی 
خـود را حضـور در میادیـن جنـگ و مبـارزه بـا 
دشـمنان می دانـد. این روحیـه هرچند قابـل احترام 
اسـت ولـی دیگر برای قـد و قامت جنرال مناسـب 
نمی نمایـد. شـاید عده یـی بـا توجه بـه روحیه ملی 
گرایـی جنـرال تاش کرده باشـند کـه از او در این 
خصوص سؤاسـتفاده کننـد، اما انـکار نباید کرد که 
بخـش بزرگـی از این اشـتباه به برداشـت و تصمیم 
مربـوط  اطرافیانـش  و  دوسـتم  جنـرال  شـخص 
می شـود. به خصـوص وقتی کـه جنرال دوسـتم به 
عنـوان معـاون اول ریاسـت جمهـوری بـه والیاتی 
سـفر می کند که خاسـتگاه اجتماعی و سیاسـی اش 
بـه شـمار می روند. آیـا جنـرال دوسـتم می داند که 

وقتـی او تنهـا بـه فاریـاب و جوزجان بـرای مبارزه 
بـا طالبان مـی رود، دیگر والیات کشـور کـه از قوم 
و تبـارش نیسـتند نسـبت بـه او چه فکـر می کنند؟ 
برابـر  در  را  خـود  او  کـه  نمی گوینـد  آن هـا  آیـا 
دیگـران مسـوول نمی دانـد و فقـط وابسـته بـه قوم 
و زادگاهش هسـت؟ دومین اشـتباه جنرال دوسـتم 
در مـورد سـفرهایش به کشـورهای دیگر اسـت. او 
اکثـرا بـه جـای ایـن کـه در کابـل و در صـادرات 
حضور داشـته باشـد بـه دالیل مختلف یـا در ترکیه 
و یا هم در ازبکسـتان به سـر برده اسـت. این خود 
می توانـد بـه وجهـه سیاسـی او آن گونه کـه خود و 
اطرافیانـش می خواهنـد از آن تصویـری بـه جامعـه 
اشـتباه  سـومین  می رسـاند.  آسـیب  کننـد،  ارایـه 
جنـرال دوسـتم بـه قضیه ایشـجی مربوط می شـود. 
اوال کـه کاش چنـان اتفاقـی نمی افتـاد، حـاال وقتی 
افتـاده بایـد به صـورت معقـول و منطقی بـرای آن 
راه حلـی سـراغ کـرد. جنـرال دوسـتم و اطرافیـان 
او بـه دلیـل موضـع گیری های ناسـالم و ناسـنجیده 
شـده، خـود را بـه تله یـی انداختنـد کـه برای شـان 
ظاهـرا کنـده شـده بـود. جنـرال دوسـتم از یـک 
قضیـه به ظاهر حقوقی یک قضیه سیاسـی سـاخت 
کـه حـاال پیامدهـای آن می تواند بسـیار خطرناک تر 
از قبـل باشـد. سـرازیر کـردن شـبه نظامیان ازبـک 
تبـار از والیـات شـمالی بـه کابـل و جـا بـه جـا 
کـردن آن هـا در اطـراف منـزال جنرال بدون شـک 
می توانـد نگران کننـده باشـد. شـاید جنرال دوسـتم 
بـه این بـاور رسـیده بود که با داشـتن افراد مسـلح 
بیشـتر در اطـراف خـود می توان به پروندۀ ایشـجی 
پایـان داد؛ ولـی خبرنداشـت که این مسـاله خود به 

مشـکل دیگـری برایـش تبدیل می شـود.
اشتباه های ارگ ریاست جمهوری

برابـر جنـرال  پیهـم در  ارگ ریاسـت جمهـوری، 
دوسـتم و دیگـر حامیـان سیاسـی و حتـا شـرکای 
سیاسـی خـود دچـار اشـتباهات کان شـده اسـت. 
می گوینـد مـرغ زیـرک در دو دام گرفتـار اسـت؛ 
رییـس  می نمایـد.  چنیـن  نیـز  ارگ  وضعیـت 
جمهـور غنـی بـه کمتـر افـرادی در نظـام بـاور و 
می گویـد  راسـت  دوسـتم  جنـرال  دارد.  اعتمـاد 
نفـره  چنـد  حلقـه  نظـام  اصلـی  کارگـزاران  کـه 
اطـراف رییس جمهـوری انـد کـه خـودش از آن ها 
قـدرت  انحصـار  بـه  ایـن وضعیـت  نـام گرفـت. 
می انجامـد و دیگـران را وادار بـه طغیـان می سـازد. 
سـفرهای جنـرال دوسـتم بـه والیـات شـمالی حتا 
یـا شـورای  قـوا و  فرمانـده کل  بـه دسـتور  اگـر 
امنیـت بـوده باشـد، بـاز در خـود نوعـی طغیـان را 
پنهـان دارد. چـرا جنـرال دوسـتم بـه عنـوان معاون 
اول ریاسـت جمهـوری از شـورای امنیـت دسـتور 
بگیـرد؟ همیـن مسـاله نشـان می دهـد کـه سـاختار 
نظـام چقدر نامـوزون و غیرعقانی بنا یافته اسـت. 
جنـرال دوسـتم مثـل برخـی دیگـر از بـه اصطاح 
معمـاران نظام خـود را نفس تنگ احسـاس می کند 
و بـه همیـن دلیـل می خواهـد از ایـن شـهر فـرار 
کنـد. شـاید حلقه یـی کـه قـدرت را در افغانسـتان 
در انحصـار دارنـد، ایـن روحیـه را بـه نفـع شـان 

بداننـد امـا فراموش می کننـد که وضعیـت می تواند 
زمانـی به انفجـار بینجامـد. ارگ ریاسـت جمهوری 
بـا جنـرال دوسـتم مثـل دیگـر متحـدان و شـرکای 
سیاسـی خـود برخـورد دوگانـه داشـته اسـت. از 
یـک طرف بـه آن هـا وعده های چـرب و نـرم داده 
ولـی از طـرف دیگـر حاضـر بـه انجام آن ها نشـده 
اسـت. بـه ایـن معنا کـه می خواهـد نه بـاج بدهد و 
نـه آن هـا را از خـود برنجانـد. در حالـی کـه چنین 
برخـوردی نمی توانـد بـرای مـدت طوالنـی ادامـه 
پیـدا کنـد و بـدون شـک روزی بـه رویـا رویـی و 
تنـش می رسـد. وضـع جنـرال دوسـتم نیـز چنیـن 
بـود. ارگ حتـا از سـپردن مسـوولیت های معـاون 
اول ریاسـت جمهوری بـرای او اجتنـاب می ورزیـد 
و ایـن باعـث می شـد کـه جنـرال دوسـتم خـود را 
تافتـۀ جدابافتـه از نظـام بداند. در حالـی که او یکی 
از متحـدان آقـای غنـی بود و هر چه کـه در توانش 
بـود برای رسـیدن او به قدرت سیاسـی انجـام داد. 
در ایـن کـه آقـای غنـی در مـورد پرونـدۀ جنـرال 
دوسـتم زیرفشـار جهانـی و ملی قرار داشـت جای 
شـک وجـود نـداردۀ ولی می شـد کـه ایـن پرونده 
را از راه هـای مناسـب قبـل از ایـن که بـه وضعیت 
هفتـه گذشـته کابل برسـد، حل و فصل کرد. شـاید 
ارگ بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه حـاال وقتـی 
پرونده ایشـجی به دسـتش رسـیده و هم فشـارهای 
جهانـی بـا آن همـراه شـده، بیایـد و یـک شـبه کار 

جنـرال را تمـام کند.
نتیجه

بـه مشـکات  توجـه  بـا  نتیجـۀ چنیـن وضعیتـی 
امنیتـی، اقتصـادی و سیاسـی یی کـه موجود اسـت، 
بـه هیـچ صـورت بـه نفـع هیـچ یـک از طرف های 
موجـود نیسـت و نمی توانـد هـم تمـام شـود. ایـن 
وضعیـت هسـتی نظـام را نشـانه گرفتـه و آن را بـه 
سراشـیب هـرج و مـرج و کفایتـی مطلـق سـوق 
می دهـد. قومـی و تبـاری سـاختن سیاسـت تبعات 
بسـیار ویرانگـری به دنبـال دارد که مـا تجربه آن را 

در ده هـای شـصت و هفتـاد داریـم. 
نبایـد گذاشـت کـه کشـور بـه آن سـال های تاریک 
برگـردد. مسـاله ایشـجی از نظـر حقوقـی زمانـی 
و  عادالنـه حـل  بـه صـورت  کـه  بسـته می شـود 
فصـل شـود. نباید نه جنـرال دوسـتم و اطرافیان او 
خواهـان سـرپوش گذاشـتن بـرآن باشـند و نـه هم 
ارگ ریاسـت جمهـوری بخواهـد از آن بـه عنـوان 
حربـۀ فشـار بـر دیگـران سـود ببـرد. همـه چیـز 
قابـل حـل اسـت به شـرط ایـن کـه اراده یـی برای 
آن وجـود داشـته باشـد و در یـک فضـای صادقانه 
مسـایل مطـرح شـوند. از جانـب دیگر نبایـد چنان 
واقعیت هـای  کـه  بـود  گـرا  کمـال  و  آرمان گـرا 
موجـود جامعـه را بـه فراموشـی سـپرد. مشـکات 
امـروز جامعـه یـک شـبه و آنا بـه وجـود نیامده اند 
کـه بتـوان یـک شـبه نیـز آن هـا را بـه وضعیـت 
سـرکوب  عقده هـای  این هـا  داد.  تغییـر  مطلـوب 
شـدۀ سـال های طوالنـی انـد کـه بـه مـرور زمان و 
در پرتـو یک نظـام عادالنه و دموکراتیـک می توانند 

راه حـل بیابنـد. 
افغانسـتان در حـال حاضـر بـا مشـکات بزرگتری 
رو بـه روسـت که بـه عنـوان اولویت های اساسـی 
بـا  سیاسـی  و  امنیتـی  نظـر  از  مـا  انـد.  مطـرح 
چالش هـای متعـددی مواجـه هسـتیم که اگـر برای 
آن هـا فکری صـورت نگیرد بـدون تردید در سـال 
آینـدۀ بـا ابعـاد کان تـری دسـت و پـای نظـام را 

می بندنـد.
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اشتباه هایی که هستی 
نظام را تهدید می کنند

 

بـــه  افغانســـتان  ادارات  در  فســـاد  کـــه  حالـــی  در 
خصـــوص بخش هـــای نظامـــی کشـــور بیـــداد می کنـــد، 
ــای  ــد در نیروهـ ــراد فاسـ ــه افـ ــی، بـ ــور غنـ رییس جمهـ
ـــته در  ـــنبه گذش ـــت. او روز پنجش ـــدار داده اس ـــی هش امنیت
ـــی  ـــاع مل ـــن دور فراغـــت افســـران دانشـــگاه دف مراســـم نهمی
ـــاس  ـــم از لب ـــه اجـــازه نمی دهی ـــود ک ـــه ب ـــم گفت ـــال فهی مارش
و غـــذای شـــما دزدی شـــود و حلقـــات فاســـد مافیایـــی 
حقـــوق شـــما را پای مـــال کننـــد. او مبـــارزه بـــا فســـاد، 
ـــی را  ـــای امنیت ـــات نیروه ـــتفاده از امکان ـــاس و سوء اس اخت
از اولویت هـــای کاری خـــود اعـــان کـــرد. ایـــن هشـــدار 
ــم در  ــیار مهـ ــش بسـ ــک بخـ ــه یـ ــی، اگرچـ ــای غنـ آقـ
ـــی  ـــه تنهای ـــا ب ـــت؛ ام ـــه اس ـــاره رفت ـــی را اش ـــای امنیت نهاده
ـــادهای  ـــرا فس ـــد. زی ـــته باش ـــی داش ـــد موثریت ـــر می توان کمت
ـــع  ـــد و قط ـــورت می گیرن ـــی ص ـــای امنیت ـــی در نهاده کان
ایـــن فســـادها در واقـــع بـــه یـــک تغییـــرات بنیـــادی، در 
ـــع  ـــا و مناب ـــرار داده ـــوۀ ق ـــز نح ـــاد و نی ـــن نه ـــاختار ای س
ـــرد  ـــد ک ـــی تاکی ـــای غن ـــه آق ـــی ک ـــن وقت ـــت. بنابرای آن اس
ـــری  ـــورد پیگی ـــوند م ـــاد ش ـــن فس ـــب ای ـــه مرتک ـــانی ک کس
ـــد  ـــان می     ده ـــت، نش ـــد گرف ـــرار خواهن ـــی ق ـــدی قانون ج
ـــانه ها  ـــرض رس ـــط در مع ـــورد فق ـــن م ـــرف او در ای ـــه ح ک
ـــده  ـــعار دی ـــن ش ـــی در ای ـــا عمق ـــوری دارد ام ـــاب درخ بازت
ـــربازان  ـــه دل س ـــاید ب ـــی ش ـــای غن ـــخنان آق ـــود. س نمی ش
ـــایند  ـــتند، خوش ـــور داش ـــل حض ـــه در آن محف ـــرانی ک و افس
بـــوده اســـت امـــا بـــاور کـــردن بـــه آن بســـیار دشـــوار 
ـــه  ـــاز ب ـــد ت نی ـــه ش ـــا ب ـــی م ـــای امنیت ـــرا نهاده ـــت. زی اس
ــا در  ــد تـ ــا دارنـ ــه عرصه هـ ــات اساســـی در همـ اصاحـ
ـــن  ـــت چنی ـــفانه نی ـــه متأس ـــد ک ـــش یاب ـــاد کاه ـــۀ آن فس نتیج
ـــهمی  ـــی و س ـــی و قوم ـــای سیاس ـــر نگاه ه ـــر تاثی کاری زی

ـــت. ـــه اس ـــن رفت ـــی از بی ـــای امنیت در نهاده
ـــده  ـــل ش ـــی تبدی ـــه تیغ ـــاد ب ـــا فس ـــارزه ب ـــروزه بحـــث مب  ام
ـــه  ـــه از هم ـــرد ن ـــواه را می ب ـــرغ دلخ ـــردن م ـــه گ ـــت ک اس
ـــا  ـــارزه ب ـــه مب ـــت ک ـــرده اس ـــت ک ـــه ثاب ـــان را و تجرب مرغ
فســـاد در افغانســـتان یـــک اقـــدام سیاســـی و گزینشـــی و 
ـــتفاده  ـــاتی از سوء اس ـــا گزارش ـــرا باره ـــت؛ زی ـــی اس فرمایش
از امکانـــات نیروهـــای امنیتـــی، بـــه شـــمول غـــذا، مـــواد 
ـــده  ـــر ش ـــا منتش ـــات آن ه ـــاح و مهم ـــی س ـــوخت و حت س
ـــن  ـــه جـــرم ای ـــام و شـــخصی ب ـــچ مق ـــون هی ـــا تاکن اســـت، ام
فســـادها بازداشـــت و تشـــهیر نشـــده اند. بنابرایـــن مـــردم 
ــاور  ــخنان را بـ ــن سـ ــاده گی ایـ ــه سـ ــه بـ ــد کـ نمی تواننـ
ــای  ــر پول هـ ــات در برابـ ــی، تعیینـ ــربازن خیالـ ــد. سـ کننـ
کان در مقام هـــای مهـــم، جابه جایـــی افـــراد حتـــا افـــراد 
متعلـــق بـــه دشـــمن در برابـــر پـــول در کرســـی های بـــاال 
ــی  ــای اوپراتیفـ ــل پول هـ ــف و میـ ــز حیـ ــن و نیـ و پاییـ
و فـــروش اســـلحه و مهمـــات کاســـتن و بلعیـــدن پـــول 
غـــذا و پوشـــاک ســـربازان همـــه و همـــه از یـــک فســـاد 
زنجیـــری کان در ایـــن نهادهـــا ســـخن می گوینـــد کـــه 
نیـــاز جـــدی بـــری محـــو آن وجـــود دارد. امـــا متاســـفانه چـــه 
ـــن  ـــی، از ای ـــر مســـووالن دولت ـــم دیگ ـــه ه ـــی و چ ـــای غن آق
ـــاد را  ـــا فس ـــارزه ب ـــث مب ـــد و بح ـــم می دوزن ـــادها چش فس
ـــرار داده  ـــه ق ـــورد توج ـــی م ـــعار ابتدای ـــان ش ـــد هم در ح
انـــد. امـــا جـــای خوشـــی ایـــن اســـت کـــه ســـربازن و 
ـــکاتی  ـــاد و مش ـــه فس ـــن هم ـــون ای ـــا وج ـــن ب ـــران وط افس
کـــه وجـــود دارد و نیـــز محدودیت هـــای امکاناتـــی کـــه 
ایـــن نهادهـــا را گاهـــی زمین گیـــر می کنـــد، بازهـــم بـــا 
مقاومـــت تمـــام و شـــجاعت تحســـین برانگیـــز در برابـــر 
دشـــمن می رزمنـــد. بنابرایـــن خـــوب اســـت کـــه آقـــای 
ـــه عنـــوان ســـرفرمانده اعـــای قـــوای مســـلح کشـــور،  غنـــی ب
بـــه گونـــه بســـیار جـــدی و حســـاب شـــده فســـادهای قومـــی 
ـــد  ـــو گردان ـــی مح ـــای امنیت ـــی را از نهاده و اداری و سیاس
در غیـــر آن ایـــن فســـادها ریشـــه ایـــن نهادهـــا را مثـــل 
ــر  ــر از هـ ــن خطرناک تـ ــورد و ایـ ــد خـ ــه خواهنـ موریانـ
ـــتی  ـــه راس ـــی ب ـــای غن ـــر آق ـــن اگ ـــت. بنابرای ـــدی هس تهدی
ـــی دارد،  ـــای امنیت ـــاد در نهاده ـــا فس ـــارزه ب ـــرای مب ـــی ب نیت
بایـــد اول خـــود بـــه ایـــن ســـوال پاســـخ دریابـــد کـــه 
ـــت؟  ـــتلزم چیس ـــی مس ـــای امنیت ـــاد در نهاده ـــا فس ـــارزه ب مب

مبارزه با فساد در نهادهای 
امنیتی مستلزم چیست؟
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 در بیست دومین سالیاد شهید استاد عبدالعلی مزاری مطرح شد:

کشورهای منطقه در حمایت 
از تروریسم تجدید نظر کنند

ــتاد  ــهادت اس ــال یاد ش ــن س ــت دومی از بیس
حــزب  فقیــد  رهبــر  مــزاری  عبدالعلــی 
وحــدت مــردم افغانســتان دیــروز جمعــه )۶ 
ــل  ــه عم ــت ب ــل گرامی داش ــوت( در کاب ح

ــد.  آم
ــات  ــور مقام ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــی،  ــورای مل ــای ش ــی، اعض ــه دولت بلندپای
رهبــران سیاســی و هزارهــا تــن از هــواداران 
شــهید عبدالعلــی مــزاری برگــزار شــده بــود، 
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملیــاز ب 
کشــورهای منطقــه خواســت کــه از حمایــت 

ــد.  تروریســم دســت بردارن
او عــاوه کــرد کــه تجربــه چنــد دهــه اخیــر 
ــتی  ــای تروریس ــه گروه ه ــد ک ــان می ده نش
در راســتای منافــع هیــچ ملــت و دولتــی گام 
ــن  ــداف ای ــی از اه ــرا بخش ــد، زی نمی گذارن
بــه  می باشــد.  مــردم  قتل عــام  گروه هــا 
ــه  ایــن دلیــل کشــورهایی که تروریســتان را ب
ــا  ــد و از آن ه ــیم می کنن ــد تقس ــوب و ب خ
ــدت  ــد، در دراز م ــزاری می نماین ــتفاده اب اس

ــد. ــود نمی برن س
ــای  ــه گروه ه ــان این ک ــا بی ــداهلل ب ــای عب آق
تروریســتی بــدون تفکیــک دشــمنان بشــریت 
ــارزه  ــه مب ــه در زمین ــرد ک ــاوه ک ــت، ع اس
ــی  ــدت مل ــت وح ــا حکوم ــا آنه ــدی ب ج

ــل دارد. ــی کام آمادگ
ــی  ــرف غن ــد اش ــام محم ــن حال،پی درهمی
رییــس جمهــور بــه مناســبت بیســت دومیــن 
ــه  ــزاری ب ــی م ــهادت عبدالعل ــاد ش ــال ی س
خوانــش گرفتــه شــد. در ایــن پیــام آمــده کــه 
ســال قبــل درچنیــن ایامــی بــه شــهید مــزاری 
ــن  ــی" را دادم، ای ــب "شــهید وحــدت مل لق
تصمیــم پــس از مطالعــه روی عناصــر فکــری 
و مولفه هــای اساســی اندیشــه های شــهید 
مــزاری گرفتــه شــد.اصل عدالــت اجتماعــی 
ــای  ــی از مولفه ه ــه سیاس ــارکت عادالن و مش
ــزاری  ــهید م ــی ش ــری و مبارزات ــی فک اساس

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
در پیــام ذکــر شــده بــود کــه شــهید مــزاری 
عدالــت اجتماعــی را بــرای یــک قــوم، 
ــه  ــی مطالب ــاص سیاس ــان خ ــمت و جری س
ــرای  ــی را ب ــت اجتماع ــرد. وی عدال نمی ک
ــه  ــت و ب ــتان می خواس ــردم افغانس ــام م تم
ــت،  ــوان گف ــه می ت ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــام  ــرای تم ــی ب ــت اجتماع ــادی عدال وی من

ــت. ــوده اس ــور ب ــردم کش م
ــرای  ــت ب ــی، عدال ــت اجتماع ــن عدال تأمی
همــه از اساســی ترین اندیشــه های شــهید 
مــزاری بــه شــمار مــی رود. اکنــون نیــز 
ــور  ــا در مح ــردم م ــه م ــد ک ــاب می کن ایج
ایــن اندیشــه ها جمــع شــده و باهمدلــی 
تروریــزم  برابــر  در  بیشــتر  هماهنگــی  و 
ــف  ــک ص ــن در ی ــردم و وط ــمنان م و دش

واحــد حضــور داشــته باشــند.
ــزاری  ــهید م ــه ش ــت ک ــده اس ــام آم در پی

ــارت  ــا جس ــه ب ــود ک ــی ب ــدود رهبران از مع
ــهروندی  ــوق ش ــر حق ــام ب ــجاعت تم و ش
و انســانی زنــان  تاکیــد می کــرد و اصــل 
در  را  کــردن  انتخــاب  و  انتخــاب شــدن 
انتخابات هــا از حقــوق مســلم و اساســی 

ــی آورد. ــمار م ــه ش ــان ب زن
و  جنگ هــا  اوج  در  فقیــد  مــزاری 
ــک و  ــای دموکراتی ــه ارزش ه ــا، ب بی نظمی ه
اســاس حکومــت داری مــدرن فکــر و تاکیــد 

. د می کــر
وی تعدیــل واحد هــای اداری، سرشــماری 
مشــارکت  انتخابــات،  برگــزاری  نفــوس، 
ــۀ  ــان و هم ــارکت زن ــی، مش ــه سیاس عادالن
ــرای  ــا ب ــاختار تصمیم گیری ه ــوام را در س اق
ــم  ــک مه ــدرن و دموکراتی ــک افغانســتان م ی

نســت. می دا
وزیــر  ارغنــدوال  عبدالهــادی  هم چنــان، 
ــه  ــت ک ــم گف ــن مراس پیشــین اقتصــاد، درای
دوعامــل عمــده بــرای یابــود از شــهدا وجــود 
دارد: اول این کــه مــا بایــد بــرای تحقــق آرمان 
شــهدا تــاش کنیــم، دوم بایــد اهــداف شــهدا 
تعقیــب شــود. اگــر مــا عدالــت اجتماعــی را 
تأمیــن نکینــم و بــرای حقــوق مــردم مبــارزه 
نکنیــم، مــا بــرای تحقــق آرمــان شــهدا کاری 

نکرده ایــم.
ــال  ــه ۲۲ س ــان این ک ــا بی ــدوال ب ــای ارغن آق
پــس شــهادت عبدالعلــی مــزاری، هنــوز 
افغانســتان در میــان آتــش و خــون می ســوزد 
و هنــوز مــادران بــرای شــهادت فرزندانشــان 
درصفــوف نیروهــای امنیتــی نوحــه می کننــد، 
افــزود: در حــال حاضــر توطیه هــای بزرگــی 
در ایــن کشــور جریــان دارد، کســانی از 
ــن  ــده بودند، از کلکی ــرده ش ــرون ک دروازه بی

ــده اند. ــه ش ــن خان ــاره وارد ای دوب
از ســویی هــم، محمــد محقق معاون ریاســت 
اجرایــی گفــت: مــا در بیســت دومیــن ســالیاد 
شــهید اســتاد عبدالعلــی مــزاری قــرار داریــم، 
شــهید مــزاری بــا گذشــت هــر روز در میــان 

مــردم نفــوذ بیشــتر می یابــد.
آقــای محقــق افــزود: بخــش اعظمــی از 
مــردم کــه در دوران مبــارزه بــا اســتاد مــزاری 
بودنــد، شــمار زیــاد پــس از شــهادت شــیفته 
او شــدند و همــه موافقــان و مخالفــان بــرای 

ــه ســرودند. ــزاری مرثی شــهید م
آقــای محقــق بیــان کــرد کــه جمــع نکــردن 
مادیــات، تقــوا و پرهیــزگاری شــهید مــزاری 
ــان  ــدگار در می ــرۀ مان ــا چه ــد ت ــث ش باع

ــردم شــود. م
معــاون دوم ریاســت اجرایــی بیــان کــرد 
کــه  از اهــداف شــهید مــزاری حضــور اقــوام 
مختلــف در تصمیــم گیــری و مشــارکت 
ــد  ــای دورۀ جدی ــه در کابینه ه ــود ک ــی ب مل
ایــن موضوعــات بیشــتردر نظــر گرفتــه  شــده 
اســت و هــر قــوم بــه اســاس شــعاع فزیکــی 

ــهم دارد. ــه س خــود در کابین

ــی  ــارکت مل ــه مش ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
ــت  ــرار دارد، صاحی ــوال ق ــر س ــوز زی هن
وزرای مــا هنــوز در پــردۀ از ابهــام قــرار دارد 
ــه  ــی ب ــرف غن ــداهلل و اش ــر عب ــد دکت و بای

وعده هایــی کــه داده انــد عمــل کننــد. 
ــای  ــه پروژه ه ــان این ک ــا بی ــق ب ــای محق آق
ــزی  ــق مرک ــده در مناط ــام ش ــعه یی انج توس
ــرح  ــه ط ــزود ک ــت، اف ــش نیس ــت بخ قناع
ــاون  ــا مع ــی ب ــکاری  امنیت ــه هم ــد را ب جدی
دوم رییــس جمهــور بــه دســتور رییــس 
ــاس آن  ــه اس ــه ب ــم ک ــه کرده ای ــور تهی جمه
ــرای  ــدک ب ــت شــش کن ــه ظرفی ــوا ب ــک ل ی

دفــاع هزاره جــات فرســتاده شــود.
بــه گفتــۀ او، بــه مبــارزه بــا تروریســم 
ــت  ــترش اس ــال گس ــه در ح ــی ک بین الملل
و چندیــن کشــور را زمین گیــر کــرده  و 
در افغانســتان هــم جنایت هایــی را انجــام 
داده انــد، بایــد توجــه شــود. در حــال حاضــر 
۲0 گــروه تروریســتی  در افغانســتان فعالیــت 
افغانســتان  کــه  بداننــد  بایــد  دارند.امــا، 
ــت. ــوده اس ــاوزان ب ــۀ متج ــتان هم گورس

مقابــل  ملــت  گفت:ایــن  محقــق  آقــای 
ــه  ــا ب ــد شــد؛ ام تروریســتان ایســتاده خواهن
ــردم  ــد. م ــه کن ــت توج ــه دول ــرط آن ک ش
ــادی و  ــان جه ــد؛ فرمانده ــت دارن محدودی
کســانی کــه دشــمنان افغانســتان را شکســت 
داده انــد اینجــا –پایتخــت- مــی آینــد، 
ــک  ــد، پشــت ی ــن جــا مــی خوابنن ــا ای ماه ه
میــل ســاح و پشــت یــک صنــدوق مرمــی؛ 
ــه کــردن آن عاجــز هسســتیم. ــا از تهی ــا م ام
در همیــن حــال، در پیــام عبدالرشــید دوســتم 
ــبت  ــه مناس ــت جمهوریک ــاون اول ریاس مع
ــی  ــتاد عبدالعل ــال یاداس ــن س ــت دومی بیس
ــه اســتاد  ــود ک ــده ب ــزاری پخــش شــد، آم م
ــا شــهامت  عبدالعلــی مــزاری، یــک چهــره ب
مــردم افغانســتان بــود کــه بــرای آزادی 

ــرد. ــارزه ک ــتقال مب اس
ــر  ــور ذک ــت جمه ــاون اول ریاس ــام مع درپی
ــرای  ــزاری، ب ــی م ــهید عبدالعل ــه ش ــده ک ش
ــارزه  ــرادری مب ــی و ب ــای همدل ــاد فض ایج
کــرد. مبــارزه اســتاد عبدالعلــی مــزاری بــرای 
ــه  ــود ک ــی ب ــا مشــارکت مل ــی ب ایجــاد نظام

ــند. ــهیم باش ــوام در آن س ــۀ اق هم
ــرای  ــه ب ــه هم ــود ک ــده ب ــه ش ــام گفت در پی
ایجــاد همدلــی و وحــدت بایــد تــاش 
ــت  ــوی و رعای ــکیبایی در پهل ــا ش ــم، ب کنی
ــیم و  ــته باش ــی داش ــی  زنده گ ــون اساس قان
ــرای حــذف اقــوام و افــراد تــاش نکنیــم. ب
ــدت  ــزب وح ــر ح ــزاری، رهب ــی م عبدالعل
ــاه  ــروز در م ــش از ام ــال پی ــامی، ۲۲ س اس
ــوب  ــیدی در جن ــال 1۳۷۳ خورش حــوت س
ــهید  ــت و ش ــان بازداش ــط طالب ــل توس کاب

شــد.

در  غنــی  رییس جمهــور  مانــدگار- 
خواهــان  گروه هایی کــه  بــه  واکنــش 
ــه  ــت ک ــه اس ــتند، گفت ــام هس ــر نظ تغیی
ــر  ــتان ب ــی افغانس ــی کنون ــام سیاس نظ
ــه و  ــکل گرفت ــی ش ــون اساس ــاد قان بنی

هرگــز قابــل تغییــر نمی باشــد.
 ۵( پنجشــنبه  روز  کــه  غنــی  آقــای 
ــی از  ــت جمع ــم فراغ ــوت( در مراس ح
ــم  ــال فهی ــگاه مارش ــی دانش ــر نظام افس
صحبــت می کــرد، تأکیــد کــرد کــه 
افغانســتان  سیاســی  نظــام  پایه هــای 
ــان کشــور حفــظ  ــردم و نظامی توســط م

ــد. ــد ش خواه
ــرد  ــوان ک ــه صراحــت عن ــی ب ــای غن آق
کــه نظــام سیاســی کنونــی افغانســتان بــر 
ــه و  ــکل گرفت ــی ش ــون اساس ــاد قان بنی

ــود. ــر نخواهــد ب ــل تغیی هرگــز قاب
ــرد  ــد ک ــان تاکی ــه نظامی ــاب ب وی خط
ــق  ــش افغانســتان متعل ــه ســربازان ارت ک
بــه هیــچ قــوم و تنظیــم سیاســی نیســتند 
وجــب  از  تــا  دارنــد  مســوولیت  و 
ــر  ــرزمین در براب ــن س ــاک ای ــب خ وج

گروه هــای تروریســتی دفــاع کننــد.
رییــس جمهــور در خصــوص فســاد 
مالــی در میــان نیروهــای امنیتــی هشــدار 
داد کــه بــا عامــان فســاد در میــان 
نیروهــای امنیتــی برخــورد جــدی و 

ــرد. ــد ک ــه خواه قاطعان
در  تازه گــی،  بــه  کــه  غنــی  آقــای 
خصــوص طــرح اســتراتیژی جدیــد 
چهــار ســاله امنیتــی بــا فرماندهــان 
ــرده اســت،  ــو ک ــو بحــث و گفت وگ نات
تأکیــد کــرد کــه هرچنــد قــوای هوایــی 
ــر  ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــال ش ــتان فع افغانس
ــا  ــت ت ــرار اس ــتراتیژی ق ــن اس ــاد ای بنی
ــۀ  ــه گون ــی ب ــی هوای ــال ۲0۲0، قوای س

ــود. ــز ش ــل تجهی کام
گفتنــی اســت کــه آقــای غنــی در حالــی 
سیاســی  نظــام  کــه  می کنــد  تاکیــد 
کشــور تغییــر نخواهــد کــرد کــه ظــرف 
روزهــای گذشــته رییــس اجرایــی بارهــا 
از ضــرورت تغییــر نظــام بــه نظــام 
پارلمانــی ســخن گفتــه و صــاح الدیــن 
ربانــی وزیــر امــور خارجــه نیــز در 
ــران  ــه رهب ــت ک ــل گف ــمی در کاب مراس
حکومــت وحــدت ملــی در دو ســال 

اخیــر، در زمینــه تطبیــق کامــل توافقنامــه 
ــد. ــوده ان ــاکام ب ــی ن سیاس

ــرد  ــان ک ــت بی ــه صراح ــی ب ــای ربان آق
کــه بهتریــن شــیوه حکومتــداری در 
ــه  ــت ک ــی اس ــام پارلمان ــتان، نظ افغانس
بــا برگــزاری لویــه جرگــه و بــا تعدیــل 
ــد از  ــی بای ــام کنون ــی، نظ ــون اساس قان
ــر داده  ــی تغیی ــه نظــام پارلمان ــز ب متمرک

ــود. ش
ــه  ــود این ک ــا وج ــی ب ــور غن رییس جمه
دکتــرای سیاســت و حکومــت داری دارد، 
امــا خویشــتن را در لبــاس قبیلــه و تحجر 
جــا زده اســت. او بــه خوبــی می دانــد که 
ــان  ــاد هم ــر بنی ــی ب ــام سیاســی کنون نظ
قانونــی کــه او ازش ســخن می زنــد، 
تغییرپذیــر و تعدیــل شــدنی اســت. امــا 
ــع  ــف مناف ــام را مخال ــر نظ ــون تغیی چ
ــد،  ــاری و گروهــی خویــش می پندارن تب
نظــام  تغییــر  بــه  معتقــد  گروه هــای 
تعصــب  و  قوم گرایــی  بــه  متهــم  را 

می کننــد. 
ــه  ــی ک ــر، گروه های ــوی دیگ ــا در س ام
ــش  ــر نظــام هســتند، افزای ــان تغیی خواه
ــامی،  ــت اس ــزاب جمعی ــد. اح می یابن
جنبــش  اســامی،  وحــدت  حــزب 
ــای  ــر از جریان ه ــماری دیگ ــی و ش مل
ــام  ــر نظ ــان تغیی ــی خواه ــوذ سیاس بانف
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــتند. ام هس
نداشــتن  از  جریان هــا  و  گروه هــا 
ــری  ــدون و راهب ــازوکار م ــه و س برنام
در ایــن زمینــه رنــج می برنــد. آن هــا بــه 
ــچ  ــا هی ــتند؛ ام ــام هس ــر نظ ــال تغیی دنب
ــای  ــا و راه ه ــۀ روش ه ــری در زمین فک
ــا  ــد. ب ــدف ندارن ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس
ــدار و  ــر اقت ــر س ــم ب ــت، تی ــن وضعی ای
برخــی از حلقــات دیگــر، تــا پــای جــان 
بــر حفــظ نظــام غیرپاســخگو و متمرکــز 
ــا پیشــتر برخــی  ــتند. حت ــی می ایس کنون
از هــواداران نظامــی ریاســتی مطلقــه 
ــر  ــورت تغیی ــه در ص ــد ک ــدار دادن هش
ــرد.  ــد ک ــار خواهن ــود را انتح ــام خ نظ
انتحــار، حساســیت  بــرای  آماده گــی 
برحفــظ  تمامیت خــواه  گروه هــای 

می نمایــد. بازگــو  را  کنونــی  نظــام 

غنی در واکنش به هواداران تغییر نظام:

نظام سیاسی هرگز تغییر نخواهد کرد

ابوبکر صديق

رييس جمهور غنی با وجود اين كه شمی در سياست و حکومت داری دارد، 
اما خويشتن را در لباس قبيله و تحجر جا زده است. او به خوبی می داند 
كه نظام سياسی كنونی بر بنياد همان قانونی كه او ازش سخن می زند، 
تغييرپذير و تعديل شدنی است. اما چون تغيير نظام را مخالف منافع 

تباری و گروهی خويش می پندارند، گروه های معتقد به تغيير نظام را متهم 
به قوم گرايی و تعصب می كنند. 
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حجــاب  فرانســه،  كشــور  در  رســانه ها 
از  ناشــی  را  مســلمان  زنــان  و  دختــران 
اجبــار پــدران و همســران آن هــا معرفــی 
منــع  قانــون  عليــه  تظاهــرات  می كردنــد. 
را  ادعــا  ايــن  خــاف  پاريــس،  در  حجــاب 
ثابــت كــرد. در اعتراض هايــی كــه در مقابــل 
تصويــب قانــون منــع حجــاب در فرانســه 
بــر روی  كــه  گرفــت، شــعارهايی  صــورت 

پارچه نوشــته ها بــه چشــم می خــورد، از ايــن قــرار بــود: »حجــاب آزادی اســت، نــه ظلــم«؛ »حجــاب حــق مــن، انتخــاب 
مــن، زنده گــی مــن«؛ »بــه مــن نگــو چــه بايــد بپوشــيم« و »سکوالريســم جهــان را ويــران كــرده اســت«. ايــن شــعارها 
فريادهايــی رســا هســتند كــه بيــان می دارنــد حجــاْب انتخــاب آزادانــه و آگاهانــة زن مســلمان اروپايــی اســت

بســیاری از کشــورهای اروپایــی در قالــب 
ــیایی را  ــورهای آس ــا، کش ــۀ اروپ اتحادی
ــد.  ــی می کنن ــر معرف ــوق بش ــِض حق ناق
ایــن در حالــی اســت کــه مــوارد فراوانــی 
از نقــض حقــوق بشــر در امریــکا و اروپــا 

ــود.  ــده می ش دی
نقــش حقــوق بشــر در فرانســهـ  کشــوری 
ــوان مهــد  ــه عن ــا از آن ب ــخ اروپ ــه تاری ک
ــه  ــد ـ ب ــاد می کن ــی ی آزادی و دموکراس
البی هــای  نفــوذ  هم چــون  دالیلــی 
اصــرار  و  حاکمیــت  در  صهیونیســتی 
دولــت بــر حفــظ ماهیــت ســکوالرِ خــود 
و ســیطرۀ نظــام ســرمایه داری بــر جامعــه، 
اســت.  آمــده  در  طبیعــی  امــری  بــه 
مســلمانان  ماننــد  دینــی  اقلیت هــای 
عرب تبارهــا  ماننــد  قومیت هایــی  و 
کرســی  از  تنهــا  نــه  سیاه پوســتان  و 
پارلمــان و دیگــر نهادهــای تصمیم گیــری 
محــروم انــد؛ بلکــه هــدف خشــونت های 
نژادپرســتانه و افراطــی قــرار گرفتــه انــد. 
محقــق  و  نویســنده  گارودی،  روژه 
ــتن  ــل نوش ــه دلی ــوی، ب ــلمان فرانس مس
اتهاماتــی  طــرح  و  تاریخــی  کتابــی 
ــه  ــی، محاکم ــم بین الملل ــه صهیونیس علی
ــوت  ــه اجــرا گذاشــتن قان ــا ب می شــود. ب
دختــران  تحصیــل  از  حجــاب،  منــع 
دانشــگاه ها  و  مکاتــب  در  محجبــه 
ــات  ــد و مقام ــل می آی ــه عم ــت ب ممانع
دولتــی اعتراضــاِت مردمــی را نادیــده 

گرفتــه و آن را تحقیــر نمودنــد. 
ــم  ــع اســتفاده از عای ــون من ــب قان تصوی
مذهبــی در اماکــن عمومــی در کشــور 
ــع  ــه من ــر ب ــل منج ــه در عم ــه ک فرانس
ــا دموکراســی  اســتفاده از حجــاب شــد، ب
ــون  ــه روح قان ــردی ـ ک ــای ف و آزادی ه
اساســی نوشــته شــدۀ غربــی اســت، 
مغایــرت دارد و نتیجــۀ ایــن اقــدام دولــت 
ــد.  ــتیزی می باش ــاعۀ اسام س ــه اش فرانس
منــع حجــاب در کشــور فرانســه محــدود 
بــه مکاتــب نشــد. ژاکــوس مارتیــن، 
اعــام  پاریــس،  شــهروندان  از  یکــی 
ــرای حضــور در  ــان مســلمان ب ــرد: »زن ک
شــهرداری، بــرای ازدواج، نبایــد حجــاب 
داشــته باشــند.«  نیــکای ســارکوزی، 
ــل  ــه در اپری ــت فرانس ــور وق ــر کش وزی
۲00۳ اعــام کــرد: »زنــان مســلمان بــرای 
ــدون  ــس ب ــد عک ــپورت، بای ــدور پاس ص

ــند.«  ــته باش ــاب داش حج
دادگســتری  وزیــر  پریــن،  دومینیــک 
ــه  ــت ک ــر ۲00۳ گف فرانســه، در ۲۵ نوامب
شــخصًا یکــی از اعضــای هیــأت منصفــۀ 
داشــتن حجــاب  علــت  بــه  را  دادگاه 

ــت.  ــرده اس ــراج ک اخ
ــی  ــی ورزش ــابقات بین الملل ــا در مس حت
در کشــور فرانســه، یــک دختــر مســلمان 
به خاطــر حضــور محجبانــه اش، از دور 
مســابقات اخــراج شــد. اگــر دموکراســی 
و آزادی بــه گونــۀ حقیقــِی آن وجــود 
داشــت، هــر فــردی متعلــق بــه هــر 
ــت در  ــد می توانس ــی بای ــا مذهب ــروه ی گ
چهارچــوب اعتقــادات خــود انتخــاب کند 
ــته  ــت داش ــور و فعالی ــه حض و در جامع
باشــد، در حالــی کــه زن مســلمان در 
فرانســه بــا محدودیــت، تحقیــر و کنتــرل 
ــه  ــه رو شــده و از ورود او ب شــدید رو ب
مکتــب، دانشــگاه و محــل کار جلوگیــری 

می شــود. 
ــان  ــه در می ــی ک ــان مســلمان اروپای جوان
فقــر معنــوی و ســرگردانی مــردم اطــراف 
ــود  ــی خ ــوب نهای ــام را مطل ــود، اس خ
ــام  ــه تم ــه ب ــد ک ــد، اصــرار دارن ــه ان یافت
ــد  ــاب پای بن ــه حج ــض آن از جمل فرای
ــام  ــه نظ ــی اســت ک ــن در حال ــند. ای باش
لیبرالیســم کــه ســعی  ســرمایه داری و 
ــزاری در جهــت  ــوان اب ــه عن دارد از زن ب
تحقــق منافــِع خــود اســتفاده کنــد، از 
حجــاب اســامی کــه نتیجــۀ آن حضــور 
ــه  ــلمان در جامع ــالم زن مس ــال و س فع
اســت، می هراســد؛ زیــرا فقــط دو شــکل 
از زن را می پســندد: یکــی زنانــی کــه بــه 
ــنتی  ــای س ــه ارزش ه ــدی ب ــل پای بن دلی
خانه نشــین شــده انــد و از حضــور در 
اجتمــاع محروم انــد. ایــن دســته گروهــی 
دیگــری،  انــد.  بی خطــر  و  بی اثــر 
ــی  ــای دین ــت از ارزش ه ــه دس ــی ک زنان
ــه در  ــه اصطــاح ـ آزادان شســته اند و ـ ب
جامعــه حضــور دارنــد؛ از ایــن گــروه بــه 

ــود.  ــت می ش ــم حمای ــام سکوالریس ن
رســانه ها در کشــور فرانســه، حجــاب 
دختــران و زنــان مســلمان را ناشــی از 
ــدران و همســران آن هــا معرفــی  ــار پ اجب
ــع  ــون من ــه قان ــرات علی ــد. تظاه می کردن
ــا  ــن ادع ــس، خــاف ای حجــاب در پاری
را ثابــت کــرد. در اعتراض هایــی کــه 

ــون منــع حجــاب  ــل تصویــب قان در مقاب
ــعارهایی  ــت، ش در فرانســه صــورت گرف
ــم  ــه چش ــته ها ب ــر روی پارچه نوش ــه ب ک
ــاب  ــود: »حج ــرار ب ــن ق ــورد، از ای می خ
ــم«؛ »حجــاب حــق  ــه ظل آزادی اســت، ن
مــن«؛  زنده گــی  مــن،  انتخــاب  مــن، 
»بــه مــن نگــو چــه بایــد بپوشــیم« و 
»سکوالریســم جهــان را ویــران کــرده 
ــا  ــی رس ــعارها فریادهای ــن ش ــت«. ای اس
هســتند کــه بیــان می دارنــد حجــاْب 
ــلمان  ــۀ زن مس ــه و آگاهان ــاب آزادان انتخ

ــت.  ــی اس اروپای
در کشــوری کــه داعیــه دار دموکراســی 
ــی  ــت، از ۵۷۷ کرس ــی اس و آزادی خواه
مجلــس حتــا یــک کرســی بــه مســلمانان 
اختصــاص نــدارد. در حالــی کــه11 درصد 
ــکیل  ــلمانان تش ــه را مس ــت فرانس جمعی
ــر  ــهردار در سراس ــد. از ۳۶000 ش می دهن
ــا یــک مســلمان نیــز در بیــن  فرانســه حت
آن هــا وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل، در 
جریــان تصویــب قانــون منــع حجــاب در 
ــط  ــده فق ــه، از ۵۷۷ نماین ــس فرانس مجل
ــد.  ــف دادن ــون رأی مخال ــه قان ــر ب ۳۶ نف
تصویــب ایــن قانــون کــه حتــا بــا اصــول 
قانون اساســِی فرانســه نیــز مغایــرت دارد، 
ــون  ــه قان ــودن ب ــد نب ــای پای بن ــه معن ب
اساســی اســت؛ بنابرایــن قانون گرایــی 
ــی  ــول دموکراس ــی از اص ــوان یک ــه عن ب
ــن  ــت. هم چنی ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی
ــه  ــه ب ــون، فرانس ــن قان ــب ای ــا تصوی ب
اعامیــۀ  مقابــل  در  خــود  تعهــدات 
ــد  ــن پای بن ــی حقــوق بشــر و میثاقی جهان
ــوان  ــه عن ــز ب ــه حقــوق بشــر نی ــوده، ب نب
اصــل دیگــری از اصــول دموکراســی 

بی توجهــی شــده اســت. 
مدنــی،  برابــری  نگرفتــِن  نظــر  در 
ــوق  ــری در حق ــراد، براب ــاری اف خودمخت
شــهروندی و حقــوق اقلیت هــا، یعنــی 
ــی  ــول دموکراس ــه اص ــدادن ب ــت ن اهمی
ــی در  ــی دموکراس ــه فروپاش ــه منجــر ب ک
کشــوری می شــود کــه خــود را پرچــم دارِ 

می دانــد. دموکراســی  و  آزادی 
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برگرفتــه از مقالــۀ دکتــر فایــزه عظیــم زادۀ 

اردبیلــی

منِع حجاب 
با دموکراسی آن  و تعارِض 

ــانه های  ــار و نش ــو آث ــرای مح ــراد ب ــیاری از اف ــروزه بس ــه ام ــم این ک به رغ
ــِف محصــوالِت آرایشــی ـ بهداشــتی  ــواع مختل ــر چهــره، از ان افزایــش ســن ب
اســتفاده می کننــد، امــا بازهــم ردِ پایــی از ایــن آثــار بــر چهــره باقــی می مانــد؛ 
ــان برداشــتِن  ــد در از می ــن محصــوالِت تخصصــی هــم نمی توان ــا ای ــی حت یعن
ــد و  ــان روی بافــت حســاِس جل ــا گذشــت زم ــن ب ــر باشــد. بنابرای ــا مؤث آن ه
ــرار  ــید ق ــور خورش ــش ن ــرض تاب ــب در مع ــه اغل ــمت هایی ک ــژه در قس به وی
ــراد  ــیاری از اف ــود. بس ــاد می ش ــی ایج ــن و چروک های ــوط و چی ــد، خط دارن
ــه  ــه ب ــی ک ــا دواهای ــت ی ــای گران قیم ــتفاده از کرم ه ــا اس ــد ب ــاش می کنن ت
ــش و  ــد، درخش ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــدۀ پوس ــوان جوان کنن عن
طــراوت جوانــی پوست شــان را حفــظ کننــد. امــا می توانیــد بــدون اســتفاده از 
ایــن گــروه از محصــوالت آرایشــیـ  بهداشــتی و تنهــا بــا انتخــاب آگاهانــۀ نــوع 
مــواد غذایــی مصرفــی نیــز جوانــی از دســت رفتــه را بــه پوســت بازگردانیــد.
ــیدن آب  ــود. نوش ــره می ش ــگ چه ــادابی رن ــب ش ــدن موج ــامت ب ــظ س حف
ــت و  ــت پوس ــش رطوب ــه افزای ــبزیجات آب دار ب ــوه و س ــوردن می ــی و خ کاف
خــروج مــواد ســمی کــه ســامت پوســت را تهدیــد می کنــد، کمــک می کنــد. 
ــۀ خــود مصــرف مــواد غذایــی  هم چنیــن بهتــر اســت در برنامــۀ غذایــی روزان
ــبزیجاتی  ــم، س ــات، کل ــد مرکب ــیدان ها مانن ــا و آنتی اکس ــار از ویتامین ه سرش
ــاد  ــا را از ی ــواع توت ه ــتند و ان ــبزبرگ هس ــبزیجات س ــه از س ــو ک ــد کاه مانن
نبریــد؛ زیــرا ایــن گــروه از مــواد غذایــی می توانــد مــواد مــورد نیــاز پوســت را 
تامیــن کنــد و در حفــظ ســامت و شــادابی پوســت نقــش مهمــی داشــته باشــد.
ــه  ــی روزان ــۀ غذای ــلنیوم در برنام ــن س ــایC و E و هم چنی ــرف ویتامین ه مص
می توانــد نقــش بســیار مهمــی در محافظــت از پوســت در برابــر تابــش امــواج 
فرابنفــش نــور خورشــید داشــته باشــد و موجــب بهبــود چیــن و چروک هــای 
صــورت و دیگــر عــوارض و عایــم ناشــی از افزایــش ســن در ســطح پوســت 
شــود. مرکبــات و کلــم بروکلــی منابــع خوبــی بــرای تامیــن ویتامیــنC، حبوبات 
ــاز  ــورد نی ــلنیوم م ــدۀ س ــا تامین کنن ــواع ماهی ه ــنE و ان ــی از ویتامی ــع غن مناب

بــدن هســتند. 
ــدرات  ــی و کربوهی ــی از چرب ــای غن ــوردن غذاه ــه خ ــرادی ک ــل، اف در مقاب
ــوارض و  ــا ع ــتر ب ــد، بیش ــح می دهن ــرب  را ترجی ــیر پُرچ ــت و ش ــد گوش مانن
پیامد هــای ناشــی از افزایــش ســن کــه در ســطح پوســت رخ می نمایــد، مواجــه 
ــز موجــب کاهــش تجمــع آب در  ــن نی می شــوند. نوشــیدنی های حــاوی کافئی
ــن و  ــاد چی ــت و ایج ــری پوس ــد پی ــه فرآین ــود ک ــت می ش ــلول های پوس س

ــد. ــریع می کن ــت تس ــطح پوس ــروک را در س چ
ــامت  ــود س ــد در بهب ــت آن می توان ــکات و رعای ــن ن ــه ای ــه ب ــه توج اگرچ
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــذار باشــد، ام جســمانی و ســامت پوســت تأثیرگ
عــاوه بــر ایــن، مــواردی نظیــر ضــرورت اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب را نیــز 

ــرار داد. ــد مــورد توجــه ق بای
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راه 
مبـارزه 

با 
پیـری

افرادی كه خوردن غذاهای غنی 
از چربی و كربوهيدرات مانند 
گوشت و شير پُرچرب  را ترجيح 
می دهند، بيشتر با عوارض و 
پيامد های ناشی از افزايش 
سن كه در سطح پوست رخ 
می نمايد، مواجه می شوند. 
نوشيدنی های حاوی كافئين 
نيز موجب كاهش تجمع آب 
در سلول های پوست می شود 
كه فرآيند پيری پوست و 
ايجاد چين و چروك را در سطح 
پوست تسريع می كند



فرشتة كوشکی 
آنـه ماری شـیمل، در هفتم آپریل 19۲۲م در شـهر ارفورت 
آلمـان چشـم به جهان گشـود. وی پـس از گذرانـدن دورۀ 
دبیرسـتان در رشـتۀ زبـان و ادبیـات عربی و علوم اسـامی 
در دانشـگاه برلیـن بـه تحصیـل ادامـه داد. پـس از آن در 
وزارت امـور خارجـه در مقـام مترجمـی کار کـرد. از سـال 
در رشـته های  تدریـس  بـه  ماربـورگ  دانشـگاه  در   194۶
فـوق پرداخـت و در همیـن دانشـگاه دکتـری تاریـخ ادیان 
بـه  آنـکارا  دانشـگاه  در   19۵4 سـال  در  گذرانـد.  نیـز  را 
تدریـس تاریـخ ادیـان مشـغول شـد. در همیـن جا بـود که 
بـا ادبیـات کاسـیک تُـرک و زمینه هـای اسـامِی آن آشـنا 
شـد. از سـال 19۶1 بـه مـدت ۶ سـال در علـوم اسـامی 
بـه تدریـس در دانشـگاه بـن پرداخـت. در سـال 19۶۷ م 
وارد دانشـگاه هـاروارد امریـکا شـد و در مقـام اسـتادی در 
رشـتۀ فرهنگ هـای هنـدیـ  اسـامی بـه کار پرداخت. وی 
سـند،  دانشـگاه های  از  افتخـاری  دکتـرای  چندیـن  دارای 
اسـت.  تهـران  دانشـگاه  پاکسـتان و  پیشـاور  اسـام آباد و 
دانشـگاه های اپسـاالر سـویدن و قونیـۀ ترکیه هـم به خاطر 
مطالعـات و بررسـی های عمیق به ایشـان دکتـرای افتخاری 
عطـا کـرده انـد. دریافـت جوایـز گوناگـون علمـی و ادبـی 
نیـز از افتخـارات ایـن دانشـمند پُرتاش اسـت. ایشـان در 
فرهنـگ تُرکی، فارسـی و هندی کار کـرده و دربارۀ افرادی 
چـون موالنـا، اقبـال الهـوری، حافـظ و برخـی از شـعرا و 
نویسـنده گان تـرک قلـم زده اسـت. عمدۀ تحقیقات ایشـان 
در زمینـۀ عرفان و تصوف اسـامی اسـت. شـیمل در سـن 
هشـتاد سـاله گی در ۲۶ جنـوری ۲00۶ م چشـم از جهـان 
فـرو بسـت. آثـار بسـیاری در زمینه هـای مختلـف علـوم 
اسـامی از وی بـر جـای مانـده اسـت از جمله می تـوان به 

آثـار ذیـل اشـاره کرد. 
"ادبیـات اسـامی هنـد"، ترجمـۀ یعقـوب آژنـد، درآمدی 
بـر اسـام بـا ترجمـۀ دکتـر عبدالرحیـم گواهی اسـت. این 
کتـاب بـه منظـور آشـنایی غرب بـا مسـلمانان و اسـام در 
1990 م بـه زبـان آلمانـی و در 199۲ م بـه زبـان انگلیسـی 
انتشـار یافتـه اسـت. این کتاب بـه عنوان مقدمه و به شـکل 
مختصـر به معرفی اسـام پرداخته اسـت. در کتـاب نگاهی 
سـخنرانی های  مجموعـه  کـه  اسـام  بـه  پدیدارشناسـانه 
ایشـان در شـهر ادینبـورگ انگلسـتان بـا عنـوان تبییـن یـا 
اسـطوره زدایی آیـات الهـی ایـراد شـده اسـت، مفصل تر به 
معرفـی و بررسـی احـکام اسـام پرداخته اسـت. این کتاب 
در 1994 در شـهر آلبانـی امریـکا منتشـر شـده اسـت. در 
بـه  199۵ علی رغـم مخالفت هـای صهیونیسـت ها، موفـق 
دریافـت جایـزۀ صلح کتاب از سـوی رییـس جمهور آلمان 
شـد کـه مبلغ نقـدی آن را به دانشـگاه بن بخشـید تـا برای 
بـورس تحصیلی جوانان کشـورهای اسـامی در آن کشـور 

شـود.  هزینه 

"مـن بـادم و تو آتـش" کتابی اسـت در بارۀ زندگـی موالنا 
بـا ترجمـۀ فریدون بدره یی، شـکوه شـمس نیز کتـاب دیگر 
خانـم شـیمل در آثـار و افـکار موالنا اسـت که بـا مقدمه یی 
ازجال الدیـن آشـتیانی و ترجمـۀ حسـن الهوتـی به چاپ 
رسـیده اسـت. ایـن کتاب نخسـتین اثر خانم شـیمل اسـت 

که به فارسـی ترجمه شـده اسـت. 
"االسـام و عجائـب المخلوقـات" کتـاب دیگـر ایشـان به 
زبـان عربی اسـت. "احـام الخلیفـه"، "االحـام و تعبیرها 
فـی الثقافـه االسـامیه"، "ابعـاد عرفانـی اسـام"، ترجمـۀ 
عبـد الرحیـم گواهـی، "زن در عرفـان و تصوف اسـامی"، 
"تصحیـح کتـاب سـیرت شـیخ ابـو عبـداهلل ابـن خفیـف 
شـیرازی"، "خوش نویسـی و فرهنـگ اسـامی و نام هـای 
اسـامی" نیـز از آثـار ایشـان اسـت. کتـاب افسـانه خوان 
عرفـان مجموعـه مقاالتـی اسـت کـه بـه مناسـبت همایش 
عرفـان پلـی میـان فرهنگ هـا، به اندیشـه و آثـار و زنده گی 
خانـم شـیمل پرداختـه اسـت. ایـن مقـاالت بـه کوشـش 

حسـین خندق آبـادی جمـع آوری شـده اسـت. 
اما کتاب محمد رسول خدا )ص(

کتـاب محمـد رسـول خـدا آن چنـان کـه خـود در مقدمـۀ 
عاقـۀ  سـال  چهـل  حاصـل  اسـت،  داشـته  بیـان  کتـاب 
نویسـنده نسـبت به شـخصیت پیامبر اسـت. خانم شیمل از 
همـان ابتـدای جوانـی بـا شـناخت مفهـوم محمد عـارف و 
مطالعـۀ کتاب هـا وشـنیدن مولودیه هـای ترکـی و عرفانی به 
تحقیـق در بـارۀ تعظیـم عامـۀ مردم نسـبت بـه پیامبر )ص( 
عاقه منـد شـده اسـت. بررسـی متـون شـعری و عرفانـی 
پاکسـتان و هنـد و مطالعۀ ادبیـات عامیانۀ سـندی به تحقیق 
در موضـوع تکریـم پیامبـر و انعـکاس آن در ادبیات خاصۀ 
شـعر انجامیـد. وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه متداول تریـن 
دل  در  نابخردانـه  بیشـتر  مسـیحیان،  کـه  رنجشـی  علـت 
مسـیحیان  کـه  برمی خیـزد  آن  از  انـد،  نشـانده  مسـلمانان 
مطلقـًا از درک حرمـت بسـیار واالیـی کـه مسـلمانان برای 

شـخص پیامبـر خـود قایل انـد، ناتوان انـد. 
خانـم شـمیل بـا نگرشـی ظریـف تـاش کـرده مهـر پیامبر 
را در دل مسـلمانان تـرک و عـرب و افریقایـی جسـت وجو 
کـرده و در ایـن زمینـه تنهـا بـه تأمـات عارفانـه و دقایـق 
و  مورخـان  و گزارش هـای  فیلسـوفانه  افـکار  و  شـاعرانه 
راویـان احادیـث و مفسـران قدیـم و جدیـد قـرآن در عالم 
از بحث هـا  بلکـه گوشـه هایی  اسـام منحصـر نمی شـود، 
در  را  متفکـران  و  متکلمـان  اسـتدالل های  و  جدل هـا  و 
روشـن بینی های عارفـان پاکدل مسـلمان گرد آورده اسـت. 
شـیمل با نشـان دادن چهرۀ انسـانی و روحانی پیامبر اسـام 
)ص( بـه عالـم غرب، سـعی کرده توهمات غرب را نسـبت 

به پیامبر روشـن سـازد. 
ویژه گـی دیگـر ایـن پژوهـش، توجـه بـه فرهنـگ عامـۀ 
مسـلمانان در ابـراز عاقـه و ارادت نسـبت به پیامبر اسـت. 
در واقـع حقیقـت وجـودی حضـرت محمـد )ص( را از 
زاویـۀ رخنـه اش در دل و جـان عمـوم مسـلمانان، درس 
خوانـده و درس ناخوانـده کـه در حکایت هـا و افسـانه ها و 
اشـعار عامیانـۀ آنـان انعکاس یافته اسـت، توضیـح می دهد. 
بدیـن ترتیـب، هدف شـیمل از نـگارش کتاب، نشـان دادن 

چهـرۀ واقعـی پیامبـر بـه غربیان بوده اسـت. 
خواننـده گان  شـاید  می گویـد  کتـاب  از  جایـی  در  وی 
مغرب زمیـن کـه بـا سـنت آمیختـه به نفرتـی چندیـن قرنی 
نسـبت بـه محمـد پـرورش یافته انـد، انگشـت تحیـر گزند 
اگـر دریابنـد کـه در همـۀ خبرهـا و گزارش ها بـر خصلتی 
کـه در وجـود پیامبـر بـه طـور اخـص تأکیـد رفتـه اسـت، 

فروتنـی و مهربانـِی اوسـت. نکته یی که در غرب به شـدت 
بـر خـاف آن تبلیـغ می شـود و همـواره تـاش شـده تـا 
پیامبر )ص( را شـخصی خشـن و جنگ طلـب معرفی کنند. 
خانـم شـیمل معتقد اسـت یک نـوع همگرایی و تشـابه در 
رفتـار و آداب همـۀ مسـلمانان وجـود دارد کـه برگرفتـه از 
تـاش آنان بـرای به کار بسـتِن روش و سـیرۀ پیامبر )ص( 

در زنده گـی روزمـرۀ آنان اسـت. 
خالصه یی از فصل های کتاب
فصل اول: سیره و سرگذشت 

در ایـن فصـل بـه سـیر بـه وجـود آمـدن دانـش حدیث و 
تـاش مسـلمانان در حفـظ و ثبـت جزییـات سـخنان و 
سـیرۀ پیامبر )ص( اشـاره شـده اسـت. مختصـری از تاریخ 

زنده گـی پیامبـر نیـز در ایـن فصـل آمـده اسـت. 
فصل دوم: مقتدای نکو 

ویژه گی هـای پیامبـر و اهمیـت ایشـان در بیـن مسـلمانان 
بعـد از نـام خداونـد و قـرآن و اهمیـت قول و رفتـار پیامبر 
و تـاش علمـای اسـام در یافتـن حدیـث و تدریـس آن، 
نوشـتن کتاب هـای دالیـل و شـمایل و توصیـف صورت و 
سـیرت زیبای ایشـان در کتاب های حدیث و اشـعار شـعرا، 
شـکل گیری فرقه هـا در پـی نظـرات مختلفـی کـه در ایـن 
زمینـه به وجـود آمـده، از مباحثی سـت کـه در ایـن فصل به 

آن پرداخته شـده اسـت. 
فصل سوم: یکتایی مقام محمد )ص(

 عصمـت پیامبـر و اهمیـت آن در الگوگیـری از رفتـار و 
پیـروی از سـخنان ایشـان و برتـری ایشـان بـر سـایر انبیـا، 
محـور اصلـی ایـن فصـل اسـت. ایـن مباحـث در سـخنان 
خاقانـی  رازی،  نجم الدیـن  مسـلمان  شـاعران  و  عرفـا 
شـروانی، عراقـی و دیگـر دانشـمندان و علمـای اسـامی 

مطـرح شـده اسـت. 
فصل چهارم: قصه ها و معجزه ها

موضـوع کرامـات و معجـزات پیامبـر )ص( و داسـتان های 
مطـرح شـده در کتاب هـای حدیـث و تفسـیر، از عمـده 
مطالبی سـت کـه در ایـن فصـل آمده اسـت. داسـتان شـرح 
صـدر، شـق القمر، معـراج و نقاشـی ها و ترانه های بسـیاری 
کـه در ایـن موضوعـات در هنـد و سـند و پنجـاب و ایران 
سـاخته و پرداختـه شـده اسـت. هم چنین مبحـث اّمی بودن 
پیامبـر و انعـکاس آن در کام صوفیـان و عارفـان و شـعر 
شـعرا و هدایـت و راهنمایـی آنـان در خـواب و بیـداری با 

بیـان داسـتان های دلنشـین در ایـن بخـش آمده اسـت. 
فصل پنجم: محمد شفیع قیامت و صلوات بر او

در ایـن بخش مقـام شـفاعت پیامبـر و رحمه للعالمین بودِن 
ایشـان به تصویر کشـیده شـده اسـت. درود و ثنا بـر پیامبر 
در اشـعار محلـی، نقـوش و خطـوط تزیینـی بـه زیورهـای 
دلنشـین آراسـته شـده اسـت. در ایـن بخـش حکایت هـا و 
روایت هایـی کـه صلـوات بـر پیامبـر را بـرای رسـتگاری 

زنده گـی بشـر الزم دانسـته اند، بیـان شـده اسـت. 
فصل ششم: نام های پیغمبر

احتـرام  و  برکـت  پیامبـر  نـام  بـرای  همـواره  مسـلمانان 
خاصـی قایل انـد. آنـان نام هـای پیامبـر )ص( را در اشـعار 
و سـروده های خـود و بـه شـکل نقش هـای تزیینـی در آثار 
اسـرارآمیز  اوصـاف  می برنـد.  کار  بـه  معمـاری  و  هنـری 
و رمزآلـود نـام پیامبـر در نظـرات عرفـا و خوش نویسـی 

اسـت.  جلوه گـر  خطاطـان 
فصل هفتم: نور محمد و مکتب عرفان

یکـی از موضوعات مهم در شـناخت عارفانۀ پیامبر اسـام، 
نـور محمد اسـت. آرای مربـوط به نورانیـت محمد در قرن 

دوم هجـری و اولیـن بـار بـه وسـیلۀ سـهل تسـتری مطرح 
شـد. قّوالی هـای مرسـوم در هنـد و پاکسـتان بـا نواهـای 
مذهبـی بـه همـراه شـاعران و صوفیانـی مانند یونـس امره، 
سـرفراز خـان سـندی امیـر کلهـره، جامـی و موالنـا کـه 
پیرامـون نـور محمـد اندیشـه پردازی کرده انـد، برگرفتـه از 

اندیشـۀ نورانیـت پیامبر )ص( اسـت. 
فصل هشتم: جشن میاد پیامبر )ص(

چه گونه گـی بزرگداشـت تولد پیامبر در سـده های نخسـتین 
اسـامی و تـا به امـروز در کشـورهای مختلف مسـلمان در 
میـان مسـلمانان و نظریـات متفـاوت علمای اسـام نسـبت 
بـه ایـن اتفـاق مهـم در بین مسـلمانان بـا نغمه هـای لطیف 
و دل انگیـز، امـری اسـت کـه بـه برکـت آن نهـال عشـق 
بـه پیامبـر در دل کـودکان مسـلمان می نشـیند تـا بخشـی 

جدانشـدنی از حیـات دینـِی آنان باشـد. 
فصل نهم: سیر شبانه و معراج پیامبر

 سـیر پُـر رمـز و رازِ شـبانۀ پیامبـر در آسـمان ها، الهام بخش 
بـارۀ  در  آن چـه  از  جامع تـر  بسـیار  بـوده  ادبیاتـی  خلـق 
معجـزات و والدِت او نوشـته شـده؛ چرا کـه از نظر علما و 
عرفـا، صعـود پیامبـر به آسـمان و معـراج از جهـت معرفت 

بـه خداونـد مهم تـر از تولـد اسـت. 
شـیمل معتقد اسـت هیچ گوشـۀ دیگـری از زنده گـی پیامبر 
نیسـت کـه بیشـتر از سـیر آسـمانی توجـه خاورشناسـان و 
مورخـان ادیـان را بـه خود جلب کنـد. معـراج پیامبر )ص( 
همیشـه در چشـم شـاعران، حتـا شـاعران غیـر عـارف هم 

فریبـا و زیبـا بوده اسـت. 
فصل دهم: نعت پیامبر

نعـت و سـرودن شـعر در وصـف و ثنـای پیامبـر همـواره 
مـورد توجـه مسـلمین بـوده اسـت. مکتـب شـعر عـرب و 
مکتـب شـعر فارسـی و عامیانه سـرایان هنـد و پاکسـتان هر 
کـدام بـه نوبـۀ خود بـه توصیـف و تحمیـد پیامبـر پرداخته 
اند. در چشـم نغمه پـردازاِن ترانه هـای عامیانه، عشـق پیامبر 
قلـب ایمـان آنـان و برتر از این اصـل حیات اسـت، نه تنها 

حیـات انسـان بلکـه حیـات هـر آفریده یی. 
فصـل یازدهـم: طریقـۀ محمدیـه و تفسـیر تـازه از زنده گی 

)ص( پیامبر 
حضـور طریقـۀ محمدیه در هند، شـمال افریقـا و اندونزیا و 
نقـش سیاسـی آنان در هند و شـکل گیری حـوادث تاریخی 
حایـز اهمیـت اسـت. دیـدگاه خـاص آنان نسـبت به سـیرۀ 
پیامبـر، گروه هـا و طریقت هایـی را بـه وجود آورده اسـت. 

فصل دوازدهم: محمد پیامبر خدا در آثار محمد اقبال
نویسـنده در ایـن بخـش به طـور خاص بـه آثار اقبـال توجه 
داشـته اسـت و معتقـد اسـت همۀ وجـوه تکریـم از پیغمبر 
در آثار اقبال جمع شـده اسـت. پیامبر اسـام در آثـار اقبال، 
ماننـد آثـار هـزاران هزار شـاعر و اندیشـه ور پیـش از او، به 
صـورت شـخصیت محـورِی حیـات روحانـِی هر مسـلمان 
جلوه گـر می شـود. محمـد محـور اندیشـه و شـعر اقبـال را 

می دهد.  تشـکیل 
کتـاب خانـم شـیمل بـا ایـن جملـه و شـعِر زیبـا از اقبـال 

می یابـد:  پایـان 
آن چـه میلیون هـا میلیـون مسـلماِن پارسـا قرن هـای قـرن از 
پیامبـر احسـاس کرده انـد و هنوز هـم می کننـد، در این بیت 

آمده اسـت: 
عشق او سرمایۀ جمعیت است 

هم چو خون اندر عروق ملت است 
منبع: 

سایت کتاب خانۀ تخصصی تاریخ اسالم و ایران
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روح اهلل بهزاد
مسووالن در وزارت عدلیۀ می گویند، پیش نویس قانونی 
را برای مبارزه با پدیده زشت بچه بازی و آزار جنسی 

کودکان تدوین کرده اند.
این طرح زیر عنوان »طرح جامع حمایت از کودکان« 
تدوین شده و قرار است از سوی شورای وزیران تأیید 

و به مجلس فرستاده شود.
نادر نادری، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و 
استراتیژیک اعام کرده است که عمل بچه بازی در این 

طرح جرم شناخته شده است.
آقای نادری ابراز امیدواری کرده که این طرح بتواند در 
جلوگیری از پدیدۀ زشت بچه بازی در افغانستان موثر 

واقع شود.
از  افغانستان تعریف مشخصی  قوانین  این در  از  پیش 
بچه بازی و هم برای عامان آن مجازاتی در نظر گرفته 

نشده بود.
هم زمان با این، کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال های 
ابراز  کشور  در  پدیده  این  موجودیت  از  بارها  گذشته 
وضع  خواستار  افغانستان  از حکومت  و  کرده  نگرانی 
قانون و در نظرگرفتن مجازات برای عامان این پدیده 

شده بودند.
در عین حال، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 
و  »عوامل  مورد  در  را  خود  گزارش  دومین   1۳9۳

پیامدهای بچه بازی در افغانستان« منتشر کرده بود.
در این گزارش تحقیقی که در چهارده والیت افغانستان 
و با شرکت 1900 نفر صورت گرفته بود، دریافت شد 
که افراد پول دار و زورمند کودکاِن بین 10 تا 1۸ سال را 

برای »بهره کشی جنسی« استخدام می کنند.
کودکاِن  بیشتر  قربانی شده،  کودکان  درشت  رقم 
کارگری اند که در خبازی ها و در خیابان ها کار می کنند.
این گزارش نشان داده شده که ۸۶ درصد عامان  در 
گفته اند که از این پدیده راضی اند، درحالی که ۸۷ درصد 
قربانیان ناراضی اند و در تاش رهایی از این وضعیت 

بوده اند.
 ۵۶ که  است  آمده  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش  در 
درصد عاماِن بچه بازی در افغانستان، افراد بین ۳1 تا 

۵0 سال هستند و اکثر قربانیان زیر هجده سال اند.
گفته اند  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  مسووالن 
والیات  همۀ  در  بچه بازی  پدیدۀ  حاضر  حال  در  که 
افغانستان رواج پیدا کرده و بیشترین موارد این پدیده 

در والیت های جنوبی دیده شده است.
این کمیسیون پیش از این نیز از افزایش عمل بچه بازی 
در کشور ابراز نگرانی کرده و ُهشدار داده بود که اگر 
جلو این عمل گرفته نشود، این پدیده در کشور رو به 

افزایش خواهد رفت.
در تازه ترین مورد، در ماه قوس سال جاری، مسووالن 
نگرانی  با  در شمال شرق کشور  بشر  کمیسیون حقوق 

براساس  که  بودند  گفته  بچه بازی  فرهنگ  افزایش  از 
بررسی های آنان، فرهنگ بچه بازی دوشادوش ناامنی ها 

در کندز و بغان در حال افزایش است.
مسووالن در این کمیسیون گفته اند که همواره نوجوانان 

و کودکان بی سرپرست قربانی این پدیده می شوند.
آنان از تمامی نهاد های فعال در این بخش خواستند که 
برای حفظ شخصیت اجتماعی کودکان با این فرهنگ 
مبارزۀ جدی کنند و دسته های مافیایی را به پنچۀ قانون 

بسپارند.
به گفتۀ مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر، در هیچ 
افغانستان، بچه بازی مشخصاً جرم و عملی  قانونی در 
غیرقانونی گفته نشده و از همین رو، این عمل ناپسند در 

حال افزایش است.
قابل ذکر است که یک سال پیش و درست در ماه اسد 
سال 1۳94 در یک محفل عروسی و در یک درگیری 
میان دو فرمانده محلی غیر مسوول بر سر بچه بازی در 
زخمی  تن   ۶ و  کشته  تن   ۳0 از  بیش  بغان،  والیت 

گردیدند.
در  پدیدۀ شوم  این  گردیده  که سبب  عواملی  از  یکی 
به  پدیده  این  نشدِن  شناخته  یابد،  افزایش  افغانستان 
عنوان جرم در قوانین افغانستان است که عاملیِن آن را 

دسِت باز گذاشته و سبب ترویج بیشتِر آن شده است و 
حتا در بعضی محافل بچه بازی، مقام های بلندپایۀ دولتی 
را  بچه ها  خود  قضیه،  این  با  قانونی  برخورد  جای  به 

می رقصانند و از آن لذت می برند.
چرا بچه بازی؟

با توجه به آنچه گفته آمد، پرسش های اصلِی که به ذهن 
می رسد، این است که چرا زورمندان و برخی پول داران 
افغانستان دست به بچه بازی می زنند و چرا کودکان و 

ُخردساالن به این زورمندان تمکین می کنند؟
افغانستان کشوری ست که حداقل چهل سال است که 
در جنگ و ناامنی به سر برده است. رژیم هایی که در 
این دوران بر مردم این کشور حاکمیت کرده اند، یا با 
پشتوانۀخارجی کشورها بر مسند تکیته زده و یا با زور 

سرنیزه خویش تن را بر مردم تحمیل کرده اند.
از همین روست که حاکمان و حواریون آنان در طول 
حکومت داری شان هموراه در پی آن بوده اند تا خود و 
رژیم شان را از پوسیده گی و فروپاشیدر امان نگه دارند. 
تمام بخش های کشور  بر  این رژیم ها هرگز حاکمیت 
اطراف  و  مرکز  بر  حاکمیت شان  تنها  و  نداشته اند 
نزدیک آن، محدود بوده است.از آنجا این نوع رژیم ها 
و  حفظ  برای  آورده اند،حاکمان  بار  رابه  مرکزگریزی 

در  گروه ها  مسلح سازی  به  دست  حداقلی شان،  بقاِی 
بیرون از مرکز زدند.

مسلمٌا حکومتی که بر مبنای رأی و ارادۀ شهروندان آن 
دولت  به  نسبت  کشور  آن  مردم  باشد،  نیامده  میان  به 
باشند.  نمی داشته  پاسخ گویی  و  مسوولیت  احساس 
گروه های مسلح با استفاده از خای حاکمیت قانون در 
بیرون از مرکز و به ویژه در روستاها، شبه حاکمیت هایی 
به وجود آورده اند که در آنجا حرف نخست و آخر را 

آنان می زنند و به کسی هم پاسخ گو نیستند.
وضعیت  بهبود  برای  مرکزی  حاکمیت  که  آنجا  از 
نداشته/ اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  برنامه های  کشور 
ندارند، گروه های زورمند و پول دار از فقر و بی چاره گی 
در  کشانده اند.  برده گی  به  را  آنان  کرده  استفاده  مردم 
بردۀ  از موارد دیده شده که پسران زیرسن و  بسیاری 
و  فقر  را  ذلت  این  به  تن دادن شان  دلیل  یگانه  جنسی 
مستقل  کمیسیون  که  گزارشی  کرده اند.  عنوان  ناتوانی 
حقوق بشر افغانستان در سال 1۳9۳ از افزایش فرهنگ 
تأیید  مهر  امر  این  به  کرد،  ارایه  کشور  در  بچه بازی 
می گذارد. در گزارش این نهاد گفته شده کهعامل اصلی 
و  فقر  برده گی،  به  سن  زیر  کودکان  تن دادن  عمدۀ  و 
نبود میکانیسم های حمایتی از کودکان از سوی حکومت 

عنوان شد.
که  نمودهایی  از  یکی  افغانستان،  دوردست  مناطق  در 
روزمندان و پول داران از آن طریق قدرت و توانایی شان 
ویژه  -به  دیگران  ُرخ  به  را  آن  و  می دهند  نمایش  را 
است،  قلدربودن  نشاِن  نوعی  و  می شکند  رقیبان- 
نگه داری پسران زیبارو و ُخردسال به عنوان بردۀ جنسی 
و داشتن نوکر و چاکر فراوان است. زمانی که این پسران 
اندکی بزرگ می شود و دیگر به عنوان برده از او کار 
گرفته نمی شود، دیده شده که این افراد در بزرگ سالی 
به  دست  و خودش  شده  عقده  دچار  روانی  لحاظ  از 

بچه بازی و برده گیری از پسربچه ها زده است.
در این وضعیت، مشاهده می شود که فرهنِگ کارگیری 
شده  سبب  حاکمیت  بقای  برای  افرادِ  مسلح سازی  و 
جامعهشکل  در  نابسندی  و  منحط  فرهنگ های  است، 
گرفته و گسترش یابد که به باور بسیاری ها، از افغانستان 

تصویر »وحشت ناک« به جهان ارایه کرده است.
دیگر  عامل  رسم  این  مجرمین  برابر  در  قانون  نبود 
اساسی  می آید.قانون  شمار  به  پدیده  این  گسترش 
افغانستان پدیدۀ بچه بازی را به گونۀ درست و روشن 

تعریف نکرده و  آن را جرم نمی داند.
درصد  نود  بشر،  حقوق  کمیسیون  مسوالن  گفتۀ  به 
و  بی تفاوت اند  رسم  این  برابر  در  امنیتی  مسووالن  از 
حتا در محافل آنان حضور می یابند.با این وجود، نیاز 
است تا حکومت در زمینۀ خلع ساح سازی افراد مسلح 
غیرمسوول و پول دارانی که بیش از حِد نیاز ساح و 
تجهیزات نظامی حمل می کنند اقدام کند و به این غدۀ 

سرطانی جامعۀ افغانستان نطقۀ پایان بگذارد. 
با مطرح شدن بچه بازی به عنوان جرم، این امیدواری به 
میان می آید که قانون سدی برای جلوگیری از این پدیدۀ 

زشت در افغانستان خواهد شد.

د کابـل ښـار لسـګونو اوسـېدونکو د پاکسـتان پرضـد 

مظاهـره وکـړه.

مظاهـره کوونکـي د جمعـې پـه ورځ د کابـل په شـهرنو 

پـارک کـې رسه را ټـول شـوي و او د پاکسـتان پرضد یې 

شـعارونه ورکول.

یـاده مظاهـره د »وطـن د مبـارزو ځوانانـو سـازمان« لـه 

خـوا پـان شـوې وه چـې پـه کـې د دغـه سـازمان پـه 

لسـګونو پلویانـو برخـه اخیسـتې وه.

مظاهـره کوونکـو پـه پـای کېیـو پریکـړه لیک هـم خپور 

کـړ چـې پـه کـې لـه ملګـرو ملتونـو، د امریـکا متحـده 

ایالتـو، نړیوالېټولنـې او د اسـامي هېوادونـو کنفرانـس 

څخـه غوښـتل شـوي و چـې د پاکسـتاين ځواکونـو د 

دغـو کړنـو پـه وړانـدې عمـيل ګامونـه واخيل.

د دغـه سـازمان مـر امیـد وطنیـار د دغـې مظاهـرې 

پرمهـال لـه رسـنیو رسه پـه خـرو کـې وویل کـه چېري 

سـېمو  رسحـدي  پـر  افغانسـتان  د  پوځيـان  پاکسـتاين 

خپلـې راکټـې حملې ونـه دروي دوی چمتـو دي چې د 

پاکسـتان پرخـاف ټوپـک پـه الس واخـيل.

نوموړي زیاته کړه:

"د وطن د مبارزو ځوانانو سـازمان د پاکستان د وروستیو 

راکټـې بریدونـو په وړانـدې خپـل احتجاج پـه څرګندو 

الفاظـو ښـکاره کـړی، مـوږ لـه پاکسـتان نه غـواړو چې 

نـور خپلو نـا مروع کړنـو ته او د افغانسـتان پـر خاوره 

لـه تېـري نـه ډډه وکـړي، کنـه مـوږ خپلـو اعرتاضونو ته 

دوام ورکـوو او حتیـدې تـه هـم چمتـو یو چـې صفري 

نقطې ته الړ شـو او د پاکسـتان پرخـاف ټوپک په الس 

واخلو."

د پاکسـتان پـر ضـد پـه تېروڅو ورځـو کې د افغانسـتان 

پـه بېابېلوښـارونو کې ورتـه مظاهرې شـوې دي.

دا مظاهـرې پـه داسـې حـال کـې کېـږي چې پاکسـتان 

لـه شـا اوخـوا یـوې اوونـۍ راهیسـې د افغانسـتان پـر 

سـلګونه  ننګرهـار  او  کونـړ  لکـه  والیتونـو  رسحـدي 

توغنـدي ویشـتيل چې خلکو تـه  یې مرګ ژوبلـه اړولې 

ده.

رسبېـره پـر دېیوه اوونـۍ کېږي چـې پاکسـتان د تورخم 

او چمـن الرې د خلکـو پـر مـخ تړلې چې عـام خلک، 

ناروغـان او سـوداګریې له سـتونزو رسه مـخ کړي دي.

دغـه اقدامـات وروسـته لـه هغه کېـږي چې د پاکسـتان 

پـه بېابېلو سـېمو کې لـه خونړيو بریدونو وروسـته دغه 

هېـواد وویـل چې دغـه بریدونـه د افغانسـتان پـه خاوره 

کـې پـان شـوي وو خـو افغـان دولـت دغـه ادعـا بـې 

بللې ده. اساسـه 

د مظاهرېګډونوالـو وویـل چـې افغـان حکومـت باید د 

پاکسـتان پرضـد نړیوالېټولنـې ته شـکایت وکـړي ترڅو 

پاکسـتان لـه خپـل دغـه دوه مخـې سیاسـت نـه الس 

واخيل.

د دغـې مظاهـرې دوو تنـو ګډونوالـو پـه دې اړه ازادي 

راډيـو تـه وویل:

"زمـوږ د مظاهرې اساسـې غوښـتنې له افغـان حکومت 

څخـه دا دي چـې نـور د پاکسـتان پـه وړاندې خاموشـه 

پـايت نـي بلکـې نړیوالېټولنـې تـه مراجعه وکـړي او د 

دغـه هېـواد پرضـد شـکایت وکـړي ترڅـو پاکسـتان لـه 

خپـل دغـه ناوړه سیاسـت نـه پر شـا يش."

"زمـا پـه نظـر افغـان حکومـت چـې کومـه پالیـي د 

پاکسـتان پـه برخـه کـې لـري دې تـه د پایټکـی کېږدي، 

د  پاکسـتان  چـې  ده  شـوې  څرګنـده  اوس  تـه  نـړۍ 

تروریسـتانوځاله ده، نـړۍ تـه بایـد وویـل يش چـې د 

ترورېـزم دغـه ځالـه لـه منځهیـويس."

مظاهـره کوونکـو همدارنګـه د پاکسـتان پر مـدين ټولنو 

او عامـو خلکـو هم غږ وکـړ چې د پاکسـتاين پوځيانو د 

نـاوړو کړنـو په وړانـدې غږ پورتـه کړي.

کـړی،  ټينـګار  حکومـت  افغـان  وړانـدې  تـردې  خـو 

وړانـدې  پـه  افغانانـو  د  لخـوا  پاکسـتان  د  چېـري  کـه 

تاوتریخوالـی دوام وکـړي افغـان حکومـت بـه نړیوالـو 

میکانیزمونـو او پـه ځانګړيډول د ملګرو ملتونو سـازمان 

لـه الرې اقـدام کـوي.
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بچـه بازی جـرم می شـود!

مظاهره چیان: 

د پاکستان د بریدونو په وړاندې دې ورته اقدام ويش
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پـس از برگـزاری روز نخسـت مذاکـرات ژنـو بـرای حـل بحـران سـوریه، 
سـازمان ملـل نبـود اعتمـاد میـان طرفیـن را مهم ترین مشـکل بر سـر راه این 

نشسـت اعـام کرد.
در افتتاحیـه نشسـت ژنـو نماینـده گان دولـت سـوریه و  مخالفان این کشـور 
رو در روی هـم نشسـتند و اسـتفان دی میسـتورا، نماینـدۀ سـازمان ملـل کـه 
برگـزاری نشسـت را بـر عهـده دارد از هردو طرف خواسـت بـرای موفقیت 
ایـن دوره از مذاکـرات پایان دادن به بحران شـش سـاله سـوریه تـاش کنند.
دی میسـتورا در عیـن حـال گفـت: از همـه انتظـار دارم کـه بداننـد نشسـت 
جـاری بـه ایجاد یـک معجزه منتهـی نخواهد شـد و پایان دادن بـه این جنگ 

خونین، بسـیار دشـوار اسـت.
او گفـت: هـردو طـرف مسـوول پایـان دادن بـه بحرانـی هسـتید کـه بیش از 
۳00 هـزار کشـته بـر جـای گذاشـته و میلیون هـا تـن را آواره کـرده اسـت. 

ملـت سـوریه انتظـار دارنـد ایـن جنـگ دیگـر پایـان یابد.
نماینـدۀ سـازمان ملـل در مذاکـرات سـوریه ادامـه داد: نشسـت مـا در ژنو و 
مذاکـرات کنونـی بـر قطع نامۀ ۲۲۵4 شـورای امنیـت متمرکز خواهـد بود که 
خواهـان تدویـن قانون اساسـی جدید و برگـزاری انتخابات شـفاف زیر نظر 

است. ملل  سـازمان 
در ایـن دوره از مذاکـرات ژنـو عـاوه بـر هیأت هـای مخالفـان و دولـت 
سـوریه، نماینده گانـی از ایران، روسـیه و ترکیه نیز حضـور دارند و چهارمین 
نشسـت از سلسـله نشسـت های ژنـو زیـر نظر سـازمان ملل اسـت کـه برای 

حـل بحـران سـوریه برگزار می شـود.

رییـس سـتاد مشـترک ارتـش امریـکا اعام کـرد که طـرح وزارت دفـاع این 
کشـور بـرای شکسـت داعـش محدود بـه مرزهای سـوریه و عـراق نخواهد 
بـود و بـا خطـری که افراط گرایـان در تمام جهان بـه وجود آورده انـد، مقابله 

می کنـد.
ژنـرال ژوزف دانفـورد، رییـس سـتاد مشـترک ارتـش امریکا در نشسـتی در 
یکـی از پژوهش کده هـای واشـنگتن عنـوان داشـت، ایـن طـرح کـه رهبـری 
آن توسـط وزارت دفـاع امریـکا صـورت می گیـرد، تنهـا بـه سـوریه و عراق 
منحصـر نمی شـود و تـاش دارد تـا خطـری کـه از مرزهـای منطقـه فراتـر 

مـی رود مهـار کند.
او در ادامـه افـزود: ایـن خطـر از سـوری گروه های تنـد رو ماننـد القاعده به 
وجـود می آیـد و قـرار اسـت بـه صـورت پیش نویـس در روز دوشـنبه ارایه 

شود.
جنـرال دانفـورد عنـوان داشـت: بنابرایـن، زمانـی کـه گزینه هـای مختلفـی 
پیـش روی رییس جمهـور امریـکا می گذاریم بـه خطرات موجود در سراسـر 

جهـان توجـه داریم.
براسـاس گـزارش ارتـش امریکا، داعش 4۵ هـزار نیروی خارجـی را از میان 

100 کشـور در سراسـر جهان به کار گرفته اسـت.

وزیــر امــور خارجــۀ آلمــان دربــارۀ اطاعــت کورکورانــه از امریــکا در 
مســأله افزایــش بودجــه دفاعــی کشــورهای عضــو ناتــو ُهشــدار داد.

ــم  ــدر اعظ ــاون ص ــه و  مع ــور خارج ــر ام ــل، وزی ــار گابری زیگم
ــر، کامــًا  ــزوم هزینه هــای دفاعــی باالت ــارۀ ل آلمــان در بحث هــا درب
ــه از  ــت کورکوران ــارۀ اطاع ــه و درب ــه گرفت ــرکل فاصل ــع م از موض

ــدار داد. ــن بارُهش ــکا  در ای امری
ــی  ــۀ دفاع ــرای بودج ــنگتن ب ــت های واش ــارۀ درخواس ــل درب گابری
باالتــر شــرکای ناتــو گفــت: اروپــا اقدامــات بیشــتری بــرای امنیــت 
ــا  ــه ب ــری و ن ــن نظ ــدرت تخمی ــا ق ــا ب ــد، ام ــام می ده ــود انج خ
ــزار  ــک ســخت اف ــت ی ــکا. امنی ــر امری ــه در براب ــت کورکوران اطاع
ــری از  ــأله جلوگی ــده مس ــور عم ــه ط ــا ب ــت. در این ج ــی نیس نظام
درگیری هــا، ثبــات کشــورهای ضعیــف، سیاســت توســعه یی و 

ــای انســان دوســتانه مطــرح اســت. کمــک ه
دولــت جدیــد امریــکا تحــت ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ، از 
شــرکای خــود در ایتــاف نظامــی ناتــو خواســته اســت، ایــن مســأله 
را بــاز کننــد کــه چگونــه می خواهنــد بــه ایــن هــدف توافــق شــده 
ــه  ــود را ب ــی خ ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــه دو درص ــد ک ــت یابن دس

ــد. ــاص دهن ــی اختص ــای دفاع هزینه ه
گابریــل به ویــژه انتقــاد شــدیدی بــه "اورزوال فــون در الیــن"، وزیــر 
ــد  ــه مانن ــد ک ــرده اســت و او را ســاده لوح نامی ــاع آلمــان وارد ک دف
مــرکل اعتقــاد خــود بــه افزایــش بودجــۀ دفاعــی آلمــان بــه انــدازه 

دو درصــد تولیــد ناخالــص ملــی را اعــام کــرده اســت.
ــدرت  ــک ق ــه ی ــدار داد ک ــاره ُهش ــن ب ــوص در ای ــژه بخص او به وب
ــود  ــایه گان خ ــن همس ــا در بی ــب اروپ ــان در قل ــد آلم ــی مانن نظام

ــد. ــدید کن ــی را تش ــرس و نگران ت

محمــود حیــدری، تکوانــدوکار افغانســتانی در پنجمیــن دور از رقابت هــای 
بین المللــی »فجیــره« امــارات متحــدۀ عربــی مــدال برنــز را به دســت آورد.

پنجمیــن دور رقابت هــای تکوانــدو »فجیــره« در امــارات متحــده بــا 
ــود کــه از افغانســتان  اشــتراک تکوانــدوکاران برتــر جهــان برگــزار شــده ب

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــا ش ــن رقابت ه ــه ورزش کار در ای ــز س نی
ــا  ــن رقابت ه ــه ای ــد ک ــدو می گوی ــی تکوان ــم مل ــی تی ــی، مرب ــیر ترک بش
ــا  ــن رقابت ه ــال در ای ــه امس ــود ک ــزار می ش ــارات برگ ــاله در ام همه س
ــی از  ــه نماینده گ ــدری ب ــود حی ــرادی و محم ــریف م ــا، ش روح اهلل نیکپ

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــتان ش افغانس
این ســو  بــه   مــاه  یــک  از  مــا  »ورزش کاران  افــزود:  ترکــی  آقــای 
آماده گی هــای ویژه یــی بــرای گرفتــن امتیــاز بهتــر از ایــن رقابت هــا 

گرفتــه بودنــد."
ــت  ــا توانس ــا، روح اهلل نیکپ ــن رقابت ه ــت ای ــه در روز نخس ــزود ک او اف
ــی شکســت بدهــد و در  ــۀ فن ــا ضرب ــدو کار عربســتان ســعودی را ب تکوان
ــان  ــت داد. همچن ــه شکس ــن ب ــی اش ت ــف اردن ــر حری ــازی دوم در براب ب
شــریف مــرادی نیــز در بــازی نخســتش حریــف عراقــی اش را بــه زانــو در 

ــورد. ــت خ ــازی دوم شکس آورد و در ب
ــا شکســت دادن  ــدری در وزن kg ۵۸ ب ــا ترکــی گفــت کــه محمــود حی ام
ــرد و  ــدا ک ــی راه پی ــۀ نیمه نهای ــتانی در مرحل ــعودی و قزاقس ــن س بازیک
ــز را  ــدال برن ســرانجام از بازیکــن روســی شکســت خــورد و توانســت م

به دســت بیــاورد.

تیـم ملی فوتبال سـاحلی افغانسـتان بـه تاریخ چهـارم مارچ نخسـتین رقابت 
خـود را در بازی هـای راهیابـی جـام جهانـی در مالیزیـا، با تیم میزبـان انجام 

می دهد.
ایـن نخسـتین حضـور ملی پوشـان افغانسـتان در رقابت های راهیابـی به جام 

جهانی فوتبال سـاحلی اسـت.
روح اهلل رسـتگار، مربـی تیـم ملـی فوتبال سـاحلی افغانسـتان گفته اسـت که 
افغانسـتان یـک کشـور محـاط بـه خشـکه اسـت، اما در مـدت زمـان اندکی 
توانسـته اسـت در بخـش فوتبـال سـاحلی دسـت آوردهای خوبـی به دسـت 

آورد.
ایـن تیـم باوجـود نبـود امکانـات و محـل الزم تمرینـی در سـال ۲01۶ در 
رقابت هـای المپیـک آسـیایی بـه جایـگاه چهـارم دسـت یافـت و توانسـت 

تیم هـای قدرتمنـدی ماننـد چیـن را از راه بـردارد.
در گـروه کـه افغانسـتان بـرای راه یابی بـه جام جهانـی این رقابت ها مسـابقه 

می کنـد، برعـاوۀ مالیزیـا تیم هـای ایـران، چیـن و بحرین نیز شـامل اند.
آقـای رسـتگار نخسـتین رقابت تمیـش را در برابـر میزبان مسـابقات »نهایت 
مهـم« خوانـده می گویـد، هرآنچـه در تـوان داریـم بـرای راه یابـی بـه جـام 

جهانـی انجام خواهیـم داد.
پیـش از ایـن، مربـی تیـم ملی فوتبال سـاحلی ایـران گفته بود کـه عمده ترین 
تیـم ایـن گـروه بـرای آنـان چیـن خواهد بـود؛ امـا آقـای رسـتگار  می گوید: 
"باوجـودی کـه مـا چیـن را در رقابت هـای المپیک آسـیایی شکسـت دادیم، 
امـا ایـن اظهـارات مربـی ایـران نشـان دهندۀ ایـن مطلـب اسـت که از شـیوۀ 
بـازی تیـم مـا آگاهی نـدارد، لـذا می توانیم از این نکته اسـتفادۀ اعظـم کنیم."
یـک سلسـله انتقادهـای مبنـی در بـارۀ شـیوۀ گزینـش بازیکنـان در تیم ملی 
فوتبال سـاحلی در رسـانه های اجتماعی و شـنیداری به نشـر رسـید که گویا 

شـفاف و براسـاس شایسـته گی نبوده اسـت.
امـا روح اهلل رسـتگار تیـم انتخـاب شـدۀ ملـی فوتبـال سـاحلی را یـک تیـم 
»خـوب و قدرت منـد« خوانـده گفـت: افـرادی کـه از کابـل، هلمنـد، نیمروز 
و سـایر نقـاط افغانسـتان در ایـن تیـم انتخـاب شـده اند، بهترین هاانـد و بـه 

دارم. کامـل  اطمینـان  توان مندی شـان 
در ترکیـب بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال سـاحلی افغانسـتان کاوش حیـدری، 
سـید شـهاب شـاه علـوی، ذین الدیـن شـریفی، مرتضـی جعفـری، سـمیع اهلل 
عمـر  احمـد  بـاران،  گلـزار، حضـرت گل  آزاد، حمیـد  محمـود  محمـدی، 
اچکـزی، رووف قـادری، سـید شـیر درویـش و علـی جبیـر لعلی شـامل اند.
روح اهلل رسـتگار کـه سـمت مربی گـری این تیـم را به عهـده دارد گفت آقای 
حیـدری، علـوی و لعلـی دروازه بان هـای تیم ملی فوتبال سـاحلی افغانسـتان 

خواهنـد بود.

سازمان ملل:

نبود اعتماد، بزرگ ترین مشکل 
بر سر راه مذاکرات سوریه است

طرح فرامنطقه یی وزارت دفاع 
امریکا برای مبارزه با داعش

ُهشدار وزیر خارجۀ آلمان دربارۀ 

اطاعت کورکورانه از امریکا

محـمود حیـدری 
مـدال به دست آورد

ساحلی بازان افغانستان 
روانۀ مالیزیا  اند

تابش فروغ

دو گپ
یکـم: نسـل جـوان امـروز مـا بیشـتر از هر نسـلی بـرای دفاع 
افغانسـتان در برابـر تروریسـم جهانـی،  از عـزت و شـرف 
دهشـت افگنان طالـب و جهادگرایـان سـلفی/وهابی قربانـی داده انـد. مدعیـان 
رهبـری هیـچ جریانـی اعـم از چـپ راسـت بـا دروغ و الف بـر نسـل مـا 
فخـر نفروشـند و مـا را گویـا وامـدار خودشـان نشـمارند. اگر سـاعتی سـینۀ 
سـربازان جـوان افغانسـتان سـپر بـای تروریسـم نباشـد، کاخ هـای بسـیاری 
کـه بـر بلندی هـای کابـل اعمـار شـده قـرارگاه دهشـت افگنان مـا هیبت اهلل 
می شـود. از کسـانی اگـر وامـدار بایـد بود، بـه جمعی اگـر تمکین بایـد کرد، 
پـاس جماعتـی را اگـر بایـد دانسـت؛ آن کسـان، آن جمـع و آن جماعـت 

سـربازان نیروهـای امنیتـی افغانسـتان اند.
توانایـی شکسـتن  منطقه یـی  تروریسـت های  و  طالـب  دهشـت افگنان  دوم: 
صـف سـربازان جـوان افغانسـتان را ندارنـد. ایـن صـف اگـر می شـکند از 
کابـل می شـکند، از فسـاد می شـکند، از خویش خـوری و چـور شـماری از 
جنرال هـای و مدیـران ارتـش می شـکند، از تعصـب می شـکند و از تبعیـض 
جنرالـی  رتبـۀ  را  سیاسـی  رهبـران  شـیرخوار  بچه هـای  وقتـی  می شـکند. 
می دهیـد، چیـغ درون تهـی مبـارزه بـا فسـاد را نزنیـد. مـردم چشـم دارنـد 
و می تواننـد بی خیـال از دکانداری هـای سیاسـی داوری کننـد. فهـم فسـاد 
دانـش پیچیـده ضـرورت ندارد. تـا هنوز چند تا دزد سـطوح رهبـری وزارت 
دفـاع را برکنـار، محاکمـه و زندانـی کرده ایـد؟ سرنوشـت دزدان پیشـین این 
وزارت بـه کجـا رسـید؟ چرا سـرباز ارتش مـا در فیس بـوک از نداشـتن نان، 
لبـاس، و کفـش شـکایت دارد؟ چـرا فروشـنده گان اسـلحۀ ارتـش شناسـایی 
نمی  شـوند؟ چـرا وقتـی قراردادی هـای وزارت موادسـوخت بی کیفیـت بـه 
چرخبال هـا فراهـم می کننـد و موجب سـقوط هواپیماهای گدایی شـده ارتش 

مـا می شـود، کسـی پرسـان نمی کنـد؟ و ده هـا چـرای دیگـر.
نـه بـه چشـم مردم خـاک بزنیـد، نه به شـعور خودتـان توهین کنید. سـنگینی 
جنـگ را ارتشـیان جـوان مـا بـر دوش می کشـند رهبـری اش را یـک پیـر 
فرسـوده و فاسـد می کنـد. مگـر ایـن مضحـک نیسـت؟ مگـر قحطـی اسـت 
و در همـه دم و دسـتگاه نظـام چنـد تـا نظامـی باسـواد، بـا انگیـزه و صـادق 
پیـدا نمی شـود کـه سـکان رهبـری اداره هـای امنیتی مـا را عهده دار شـوند و 

پاسـخگو باشـند در برابـر مردم؟

روح اهلل يوسف زاده

پُر بود از دلبراِن  بازار  با هم آشنا شدیم.  بازارِ شلوغ  در یک 
چشمک  می کردند،  دلبری  طریقی   به  هرکدام  شوخ وشنگ. 
می زدند، قربان صدقه  ام  می رفتند اما مِن المذهب میان آن همه، 
فقط فقط خاطرخواهِ این یکی شدم و به همه پشِت پا زدم. هرچند عاشقش 
شده بودم، اما نهایِت سعی ام را به کار بستم تا رابطهٔ مان معقول و پسندیده آغاز 
اتفاقی میاِن ما  شود. بهش گفتم »جنگ شدیار سِر شدیار«. گفتم: هنوز هیچ 
نیفتاده، بیا سنگ های مان را وا بکنیم؛ اگر با هم جور آمدیم که خوب، اگر نه، 

تو برو سی خودت من هم سی خودم.
معاملهٔ مان به گرمی و اعتدال کلید خورد. خدایی اش او نیز معقول ولی بی باک 
آب  را  آدم  دِل  کم کم  منطقش  اما  می رسید  نظر  به  وقیح  اول،  نگاهِ  در  بود. 
می کرد. بهم گفت: تو اهِل دلی، من اهِل پول؛ تو حال می خواهی و من پول 
می خواهم. بهم گفت: تو کام می خواهی و خیلی بی قراری، در عوض من پول 

می خواهم و خیلی ناصبور نیستم.
پس از این حرف ها بود که قرار شد من هرماه مبلغی پول به پایش بریزم و او 
در عوض، هرشب به من کام بدهد. گفتم »هر شب«، چون روزها من سِر کارم 
و خوشبختانه آن جا بساط کیف وکوک و حال وهولم پابرجاست و از این نظر، 
هیچ کمبودی ندارم. فقط می خواستم مشکِل شب ها و بی حالی  در خانه را حل 
کنم. اما با این همه، طرف تعهد کرد که در کام دادن به من، شب و روز نشناسد 
و من بتوانم در خانه و اداره، در پس خانه و آشپزخانه از او خدمات بگیرم. با 
اعتماد به نفِس کامل بهم گفت: می توانی از وجودِ من در حمام و کنارآب هم 
لذت ببری، فقط باید مواظب باشی اتفاِق بدی نیفتد و مایٔه رسوایی مان   نشود.

من به همٔه حرف هایش باور کردم و پیوندمان این گونه کلیـد خورد. ماه اول، 
گهگاه  هی...  اما  نبود  کار  در  پروازی  دوم،  ماه  می کردم.  پرواز  ابرها  روی 
رابطهٔ مان  در  بزرگ  بسیار  مشکِل  یک  متوجه  اما  سوم  ماه  می شدم.  ارضا 
سردتر  شب  به  شب  او  اما  می شدم،  پُرنیازتر  و  داغ تر  روزبه روز  من  شدم. 
آتش  و بی مسوولیت تر می شد. من شب ها و نصفه شب ها ُگر می گرفتم، کوهِ 
می شدم و می سوختم؛ او شب ها سرد و سردتر می شد، کوهِ قطبی می شد و یخ 
می بست. من اوج می گرفتم تا به آسمان پرواز کنم؛ او سکندری می خورد و تا 

عمق در زمین فرو می رفت.
هر  رسانده.  بینی  به  مرا  و  آورده  دوام  که  است  سال  دو  وضع  این  خاصه 
دیشب  می گوید  بار  یک  می آورد.  بهانه  روز  هر  او  و  می کنم  شکایت  شب 
موقعیت مان مناسب نبوده، دگربار می گوید ته کاوی جای خوبی برای مراوده 
و مباشره  نبوده و نیست. باری هم می گوید ماه به پایان رسیده و تو پولی به 
پایم نریخته ای. اما گهگاه نیز ضعف  و تقصیرش را می پذیرد و با عذر، وعده 
می دهد که خود را اصاح می کند و مثِل شب های اوِل پیوندمان می شود. ولی 
می دانم  و همان درک!  است  هنوز همان خرک  ماه گذشته،  کجا؟... ۲۲  کو، 
قلبًا مرا می خواهد و نمی خواهد از دستم بدهد، می دانم همٔه تاشش را برای 
راضی کردن و نگه داشتِن من کرده؛ اما بازهم یک جای کار می لنگد، از قضا 
بدرقم هم می لنگد، آن قدر می لنگد که دیگر امیدی به اصاح باقی نمانده. به 
همین  خاطر، ما حتمًا باید از هم جدا شویم. اگر غیر این باشد، دست کم در این 
یک سال یک شب باید ارضایم می کرد. اما دریغ از یک بار ترضیه و تراضی، 

یک بار پرداخت و دریافِت عاشقانه.
بله، ما هم کفو نبوده و نیستیم. این پیوند از نقطٔه آغاز مشکل داشته و محکوم 
و  ارضا  هیچ  شده؛  تبدیل  جهنم  به  ما  رابطهٔ    دیگر  است.  بوده  شکست  به 
ارگاسمی در کار نیست. رابطٔه این چنینی را باید بوسید و گذاشت کنار. این 
تازه  آغازی  پایان،  این  شاید  نمانده.  باقی  چاره یی  اما  است  سخت  تصمیم 
گرفته ام،  را  تصمیمم  من  باشد.  داشته  دنبال  به  من  برای  مبارک، دست کم  و 
به قول معروف، ٬مهـرم حال، جانم آزاد٬، خداحافظ برای همیشه »انترنِت 

اتصـــاالت!«

فيـسبـوك نـــامــه
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هارون مجيدی
بــه  نــام  آن  از  کــه  اســفند/حوت  پنجــم  از 
اســفند گان و یــا بــه عبارتــی، روز عشــق آریاییــان 
ــد. ــت ش ــل گرامی داش ــت، در کاب ــده اس ــاد ش ی
ــه انســتیوت مطالعــات اســتراتژیک  ــی ک در محفل
افغانســتان بــه همیــن مناســبت برگــزار کــرده بود، 
در آن شــماری از فرهنگیــان، اســتادان دانشــگاه و 

ــد. ــرده بودن ــگاران اشــتراک ک روزنامه ن
برگزارکننــده گان ایــن محفــل می گوینــد کــه آنــان 
بــا برگــزاری ایــن مراســم می کوشــند تــا فرهنــگ 
مهــرورزی و زنده گــی انســان دوســتانه را بیشــتر 

ترویــج کننــد.
مســووالن در انســتیوت مطالعــات اســتراتژیک 
افغانســتان هم چنــان می گوینــد کــه هــدف دیگــر 
محفــل گرامی داشــت از جشــن اســفند گان، زنــده 
فرهنگــی  داشــته های  و  فرهنــگ   نگه داشــتن 

افغانســتان اســت.
ــتر  ــاد بس ــبب ایج ــن کار س ــان، ای ــاور آن ــه ب ب
هم دگرپذیــری، زیبااندیشــیدن، زیبــا دیــدن و 
پاییــن آمــدن خشــونت باوری در میــان شــهروندان 

ــد.  ــد ش خواه
ــخنرانان  ــی از س ــنده و یک ــری، نویس ــارال طاه م
ایــن محفــل گفــت کــه در فرهنــگ گذشــتۀ 
ــته  ــکل بایس ــه ش ــان ب ــگاه زن ــا، جای ــرزمین م س
ــت  ــف، مدیری ــان در بخش هــای مختل ــوده و زن ب
کارهــای اجتماعــی و سیاســی را بــه دســت 

ــتند. داش
کــه  زمانــی  بــه  اشــاره  بــا  طاهــری  بانــو 
ــداری« و  ــوان »مادرم ــه عن ــگاران از آن ب تاریخ ن
»مادرشــاهی« یــاد کرده انــد، گفــت: در ابتــدا، 
ــادر  ــه م ــواده ب ــه نســل خان ــود ک ــن ب رســم چنی
ــز  ــت عرضــی و ناچی ــدر منزل ــرد و پ ــه می ک تکی
داشــت در جوامــع زن مــدار، زنــان بــه دلیــل 
عهــده  بــه  کــه  را  بیشــتری  مســوولیت های 
داشــتند و ســازمان دهنــده گان اصلــی چرخــۀ 
ــد،  ــمار می رفتن ــاع به ش ــواده و اجتم ــدی خان تولی

از اهمیــت زیــادی برخــوردار بودنــد.

ــژۀ  ــش وی ــوق زن در بخ ــاالن حق ــماری از فع ش
ــان از  ــگاه زن ــی »جای ــه بررس ــه ب ــل ک ــن محف ای
ــا افغانســتان«، اختصــاص  ــای کهــن ت ــان آریان زم
ــوذ  ــور و نف ــه حض ــتند ک ــان داش ــود، بی ــه ب بافت
ــخ،  ــت تاری ــا گذش ــان ب ــی زن ــی و سیاس اجتماع
ــوارد  ــا م ــوده و در بس ــود را پیم ــی خ ــیر نزول س
عقب گــرد  ایــن  اصلــی  عامــل  زنــان  خــود 

بوده انــد.
ــوق  ــال حق ــر صحــرا کریمــی، فلم ســاز و فع دکت
زنــان گفــت: "وقتــی از شــرایط و جایــگاه زنــان 
ــت  ــروز صحب ــا افغانســتان ام ــن ت ــای که از آریان
کــه  می بینیــم  واضــح  گونــۀ  بــه  می کنیــم، 
ــت  ــی، سرنوش ــیر زنده گ ــگاه و س ــت، جای موقعی
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی زنــان ســیر نزولی 

داشــته اســت."
بانــو کریمــی بــا اشــاره بــه روایت هــای تاریخــی 
ــگاه  ــت و جای ــه موقعی ــد ب ــطوره یی در پیون و اس
زنــان، اظهــار داشــت: انســان هــر قــدر کــه 
از اســتفادۀ زمیــن دور شــد و بــه عقانیــت و 
ــوی  ــه نح ــد و ب ــنا ش ــک و آش ــوژی نزدی تکنال
ــدود  ــه مح ــت ب ــد، دس ــگ ش ــد و زرن هوش من

ــد. ــان زدن ــوق زن ــردن حق ک
ــود و  ــان از خ ــناخت زن ــدم ش ــاور او، ع ــه ب ب
ــان  ــگاه زن ــا جای ــده ت ــبب ش ــان س توانایی های ش

ســیر 
ــه از آن  ــپندارمذگان ک ــا س ــفند گان ی ــن اس جش
به نــام جشــن مژده گیــران نیــز یــاد می شــود، 
فارســی زبانان  باســتانی  جشــن های  از  یکــی 
ــته  ــا داش ــفند/حوت برپ ــه در روز ۵ اس ــت ک اس

می شــد.
ــت  ــه« آورده اس ــی، در »آثارالباقی ــان بیرون ابوریح
ــفند را روز  ــم اس ــتان، روز پنج ــان باس ــه ایرانی ک

بزرگ داشــت زن و زمیــن می دانســتند.
ــفند«  ــی »اس ــران، واژۀ فارس ــاور پژوهش گ ــه ب ب
)اســپند( در زبــان فارســی امــروز، از واژۀ پهلــوی 
»ســپندارمت-Spandarmat« و اوســتایی »ســپِنتَه 
آرَمئــی تــی-SpentaArmaiti« بــر گرفتــه شــده 

اســت. روز پنجــم هــر مــاه و مــاهِ دوازدهــم  هــر 
ــن  ــام دارد. ای ــپَندارَمذ« ن ــا »س ــفند« ی ــال، »اس س
ــده،  ــی« آم ـَـه آَرَمئیت ْتـ ــه در اوســتایی »ْسپِنـ واژه ک
ــش  ــت، از دو بخ ــپند اس ــن امشاس ــام چهارمی ن
ــاک و مقــدس  ــای پ ــه معن ــا »ســپند« ب »ســپِنتَه« ی
و »آَرَمئیتــی« بــه معنــای فروتنــی و بردبــاری 
ــا هــم،  ــن دو ب ــای ای تشــکیل شــده اســت و معن
فروتنــِی پــاک و مقــدس اســت. ایــن واژه در 
ــپندارمذ«  ــی »س ــپندارمت« و در فارس ــوی »س پهل

ــت. ــده  اس ــفند« ش ــفندارمذ« و »اس و »اس
در روایت هــای تاریخــی و اســطوره یی از مــاه 
ــاد شــده و  ــز ی ــان« نی ــه عنــوان »مــاه زن حــوت ب
ــام روز  ــه همیــن مناســبت از پنجــم حــوت، به ن ب
جشــن زنــان یــاد شــده اســت. زنــان و مــردان، از 
ــن روز و ایجــاد زمینه هــای  ــر گرامی داشــِت ای به
تقســیم  تحفــه  مهــرورزی  و  هم دگرپذیــری 

می کردنــد.
ایــن جشــن مردمــی و باســتانی بــا گذشــت 
زمــان و آمــدن تحــوالت بی شــمار در افغانســتان، 
ــال های  ــا در س ــد. ام ــپرده ش ــی س ــه فراموش ب
ــث  ــل، بح ــاپ کاب ــوروز« چ ــۀ »ن ــین هفته نام پس

گرامی داشــت از ایــن روز را مطــرح کــرد. 
ــه  ــه ب ــن روز را ک ــه، ای ــن هفته نام ــزاران ای کارگ
عنــوان روزِ عشــق آریاییــان نیــز معــروف اســت، 
بــه جــای روز عاشــقان یــا ولنتایــن کــه در چنــد 
ســال  اخیــر در میــان جوانــان بیشــتر شــایع شــده، 
ــا اســتقبال  ــن پیشــنهاد ب ــد. ای ــرده بودن مطــرح ک
فرهنگیــان روبــه رو شــد کــه گاهــی بــا برگــزاری 

محافــل از آن گرامی داشــت می کننــد.
از  گرامی داشــت  محفــل  دیگــر  بخش هــای 
ــتراتژیک  ــات اس ــتیوت مطالع ــفندگان در انس اس
افغانســتان ویــژۀ شــعرخوانی، شــاهنامه خوانی، 
ــود  ــی ب موســیقی و پخــش آش اســفندی و بوالن
ــان رســید. ــه پای ــل ب ــاب کاب ــروب آفت ــا غ ــه ب ک

 

روِز »عشـق آریـایـی« 
در کابـل گرامـی داشتـه شـد

گزمـه  بـه  راجـع  گزارش هـا  دیگـر  بـار  دفـاع چیـن  وزارت 
وسـایط چینـی در داخـل افغانسـتان را رد کـرده و گفتـه اسـت 
کـه دو کشـور تنهـا عملیات ضـد تروریسـتی را در امتـداد مرز 

مشـترک بـه پیـش می برنـد.
در  گزارشـی  در  مرکزی-قفقـاز  آسـیای  تحقیقاتـی  مرکـز 
وب سـایت خـود کـه در مـاه جـاری نشـر شـد، گفته اسـت که 
سـربازان چینـی در داخـل خـاک افغانسـتان بـا همتایـان افغان 
خـود بـه صورت مشـترک گزمـه می زننـد. قبـَا در مـاه نوامبر 

یـک رسـانه هنـدی گـزارش مشـابهی را نشـر کـرده بـود.
رن ژی چیانـگ، سـخنگوی وزارت دفـاع چیـن روز پنج شـنبه 
گفـت کـه دیپارتمنـت امنیـت عامـه چیـن عملیـات همـکاری 
ضدتروریسـتی در امتـداد مرز چین و افغانسـتان داشـته اسـت.
او در یـک کنفرانـس خبـری ماهانـه گفـت: »ارگان هـای تنفیـذ 
قانـون چیـن و افغانسـتان، در مطابقـت بـا توافقنامـه دوجانبـه 
روی تقویـت تنفیـذ قانـون در مـرز، در امتـداد مـرز همـکاری 
می کننـد تـا به صـورت مشـترک عملیـات ضدتروریسـتی را به 

پیـش بـرده و علیـه جرایـم فرامـرزی مبـارزه کنند.«
رسـانه های  »گـزارش  گفـت:  دفـاع چیـن  وزارت  سـخنگوی 
خارجـی راجـع بـه گزمـه وسـایط چینـی در داخـل افغانسـتان 

حقیقـت نـدارد.«
چین و افغانسـتان به طول ۷۶ کیلومتر مرز مشـترک کوهسـتانی 
دارنـد. چیـن نگران اسـت که افزایـش ناآرامی در افغانسـتان به 
والیـت غربـی شـین جیانـگ سـرایت کنـد کـه جایـگاه اقلیت 
مسـلمان اویغـور اسـت و در سـال های اخیـر همـواره شـاهد 

ناآرامـی بوده اسـت.

پولیـس هـرات تاییـد کـرده کـه یـک فـرد مسـلح پنـج عضـو 
خانواده همسـرش را کشـته و خودش توسـط پولیس بازداشت 

شده اسـت.
عبداالحـد ولـی زاده، سـخنگوی پلیـس هـرات گفتـه کـه ایـن 
حادثـه سـاعت 1۲:4۵ روز جمعـه )ششـم حـوت( در نزدیـک 

زیـارت خواجـه عبـداهلل انصـار اتفـاق افتاده اسـت.
بـه گفتـه پولیـس اختاف خانوادگی و دشـمنی شـخصی باعث 
شـد کـه ایـن فـرد سـه بـرادر زن، پـدرزن و دامـادش را به قتل 

برساند.
پولیـس سـن افـراد کشـته شـده را بین ۲0 الـی 4۵ سـاله اعام 

کرده اسـت.
بـه گفتـه ولـی زاده ضارب بـا یک قبضه اسـلحه کاشـینکوف 

توسـط پولیس بازداشـت شده اسـت.
مـردم والیـت هـرات از افزایش جرایـم به خصـوص آدم ربایی 

در ایـن والیت شـکایت دارند.
آدم ربایـی در چند سـال اخیر در هرات موجب نگرانی بسـیاری 
شـده و در موارد بسـیاری اعتراضات گسـترده صاحبـان صنایع 

و سـرمایه را در این شـهر در پی  داشـته است.
آمـار دقیقـی از مـوارد و قربانیـان آدم ربایی در هرات در دسـت 

. نیست
شـماری از آنهـا در جریـان آدم ربایـی کشـته، برخـی دیگـر در 
بـدل پول و عـده ای دیگـر در در عملیات نیروهـای امنیتی آزاد 

شـده اند.
شماری از ربوده شدگان هنوز ناپدید هستند.

چین گزارش   ها در مورد گزمۀ نظامی 

در افغانستان را رد کرد

یک مرد پنج 
عضو خانواده خسرش را کشت
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