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شورای سیکهـ ها و هندوباوران افغانستان، به تازه گی "جشن 
برگزار  ۱۳مارچ  تاریخ  به  همه ساله  که  را  خویش  هولی" 
می شود، به پاس احترام به خون شهدای اخیر و غم شریکی با 

خانواده های قربانیان لغو کرده اند. 
خویش  هوطنان  غم  در  که  گفته اند  کوتاهی  پیام  در  آن ها 
شریک هستند و به پاس احترام به خون شهدا جشن هولی را 

برگزار نخواهند کرد. 
در این پیام آمده است: "انسانیت زنده است و وابسته به دین 

و باورها نیست." 
از  تن   6 پسین دست کم  ماه  در شش  که  است  درحالی  این 
جداگانۀ  حوادث  در  ما  های  سیکهـ  و  هنود  اهل  هموطنان 
جنایی کشته و زخمی شده اند. در آخرین مورد "الال دلسوز" 
بازداشت  هنوز  تا  او  قتل  ترور شد. عامالن  کندز  در والیت 
نشده اند. در والیات کندهار و ننگرهار نیز هموطنان هنود و 

سیکهـ های  افغانستان مورد حمله قرار گرفته اند.
هندوها و سیکهـ های  افغانستان که از ساکنان اصیل کشور 
محسوب می شوند، اما سوگمندانه تا هنوز هم به چشم مهاجر، 

بیگانه و اجنبی با آن ها برخورد صورت می گیرد.
در چند دهۀ پسین اطالعات دقیق و موثق از غصب و چور 
خانه های شان در کابل و برخی والیات وجود دارد. باورها بر 
به  و  دارد  دینی  مذهبی-  ریشۀ  نیز  آن ها  ترور  که  است  این 

خاطر نامسلمان بودن از بین برده می شوند.
و  نامهربانی ها  همۀ  وجود  با  کشور  های  سیکهـ  و  هندو 
امروز برای دیگر  بر آن ها روا داشته شده است،  جفاهایی که 
وطن دوستی  و  مذهبی  رواداری  درس  افغانستان  شهروندان 

داده اند. 

ـ   درس  هموطنان هندو و سیکه

رواداری مذهبی داده اند
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مجلس سنا:

حمله بر چهارصد بسرت کار خاینان و جاسوسان درونی است
تا ریشه های جاسوسان از نهادهای امنیتی چیده نشود حوادث تکرار خواهد شد

پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت بیست ودومین 
سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری

سـخنگوی وزارت خارجـه روسـیه از دیـدار مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان بـا وزیـر 
خارجـه روسـیه در مسـکو خبـر داد. مارایا زاخـاروا سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه 
در کنفرانـس هفته گـی خـود اعـالم کـرد کـه بـه زودیمحمد حنیـف اتمر مشـاور امنیت 
ملـی رییـس جمهـور افغانسـتان بـا سـرگی الوروف وزیـر خارجـه روسـیه در مسـکو 

دیـدار می کنـد.
وی افـزود: طبـق برنامه ریزی هـای انجـام شـده دیـدار محمـد حنیـف اتمـر بـا سـرگئی 

الوروف در هفدهـم مـارچ ) ۲۷حـوت( انجـام مـی شـود.
بـه گفتـه سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه، در ایـن دیدار وضعیـت امنیتی افغانسـتان، 
پیشـبرد صلـح و آشـتی ملـی در ایـن کشـور و همچنین چگونگـی افزایـش همکاری ها 

بیـن و کشـور تبـادل نظر خواهد شـد.

اتمر با الوروف دیدار می کند

کـاری 

یـا 
اعـزازی؟

وزارت دولت در امور اصالحات در نهادهای امنیتی و دفاعی 

سخنگویان دولتی:

سال 95 پرچالش اما پر دست آورد بود

اولویت دولت؛ 

بازنگری در سیاست های امنیتی



قانون گـذاری  فراینـد  افغانسـتان کشوری سـت کـه 
فـراوان  چالش هـای  بـا  آن  در  قانـون  تعمیـِل  و 
روبه روسـت. اعمـاِل سـلیقه های شـخصی، سـمتی، 
قومـی و زبانـی در رونـد قانون گـذاری و تعمیـل 
مصالـح  تـا  دخیل انـد  بیشـتر  کشـور،  در  قانـون 
عامـه. ابهام در بسـا موادِ قانون، سـبب سوءاسـتفادۀ 
مجریـاِن قانـون گردیده اسـت. برای روشـن شـدِن 
بدانیـم کـه نحـوۀ  نیـاز اسـت کـه  ایـن موضـوع، 
قانون گـذاری و اعمـاِل قانـون در افغانسـتان چگونه 

 . ست ا
قانون چیست؟ 

کشـور،  اساسـی  قانـون  نودوچهـارمِ  مـادۀ  مطابـق 
»قانـون عبـارت اسـت از مصوبـۀ هـر دو مجلـس 
شـوراي ملـي کـه بـه توشـیح رییس جمهور رسـیده 
باشـد، مگـر این کـه در ایـن قانـون اساسـي طـورِ 
دیگـري تصریـح گردیده باشـد.« یعنی دسـتورهایی 
می تواننـد قانـون شـمرده شـوند کـه بـه تصویـب 
رسـیده  رییس جمهـور  توشـیح  و  ملـی  شـورای 
باشـند. امـا موارد اسـتثنایی نیز وجـود دارد که طرح 
قانـون بـدون توشـیح رییس جمهـور و یـا تصویـب 
شـورای ملـی، قانـون شـمرده می شـود؛ مثـاًل گاهی 
رییس جمهـور  توسـط  قانـون  توشـیح،  مرحلـۀ  در 
رد می گـردد، در این صـورت اگـر طـرح قانـون بـا 
دو ثلـِث آراء توسـط مجلـس نماینـده گان تصویـِب 
مجـدد گـردد، مصوبـۀ مجلـس جنبـۀ قانـون را بـه 
رییس جمهـور  توشـیِح  بـه  نیـاز  و  می گیـرد  خـود 
نـدارد و بعـد از نشـر در جریـدۀ ملـی، احـکام آن 
در جامعـه انفـاذ می گـردد. مسـالۀ دیگـر، فرامیـن 
و  عاجـل  حالـِت  در  کـه  رییس جمهـور  تقنینـی 
تعطیلـی شـورای ملـی صـادر گردیده باشـد، به طور 
موقـت الی ختـم دورۀ تعطیلـی مجلـس نماینده گان 
نیـز حکـم قانـون را بـه خـود می گیـرد؛ اما بـا ختم 
دورۀ تعطیلـی، باید به شـورای ملـی جهت تصویب 

گـردد. ارجاع 
قانون گذاری وظیفۀ کیست؟ 

قانون گـذاری یکـی از وظایـِف خـاِص قـوۀ مقننـه 
پارلمانـی  نظـام  دارای  کـه  کشـورهایی  تمـام  در 
قاعـده  ایـن  از  نیـز  افغانسـتان  می باشـد.  اسـتند، 
هشـتادویکِم  مـادۀ  چنان کـه  اسـت؛  نبـوده  مسـتثنا 
قانـون اساسـی افغانسـتان بیـان مـی دارد: »شـورای 
ملـی دولـت جمهوری اسـالمی افغانسـتان، به حیث 
عالی تریـن ارگان تقنینـی، مظهر ارادۀ مردم آن اسـت 
و از قاطبـۀ ملـت نماینده گـی می کنـد.« مطابـق ایـن 

مـاده، قانون گـذاری از وظایـِف خاِص شـورای ملی 
اسـت و هیـچ نهـادی بـه جـز شـورای ملـی، حـق 

قانون گـذاری را در کشـور نـدارد.
چگونـه  افغانسـتان  در  قانون گـذاری  رونـد 

می گیـرد؟ صـورت 
جانـب  از  هـم  می توانـد  قانـون  طـرح  پیشـنهاد 
حکومـت، هـم از جانـب شـورای ملـی و هـم قـوۀ 
قضاییـه صـورت گیـرد. در این باره، مـادۀ 95 قانون 
اساسـی کشـور چنین صراحت دارد: »پیشـنهاد طرح 
قانـون از طـرف حکومـت یـا اعضای شـوری و در 
سـاحۀ تنظیـم امـور قضایـی از طرف سـتره محکمه 

توسـط حکومـت صـورت گرفتـه می توانـد«. 
امـا اکثـراً پیشـنهاد طـرح قانـون از جانـب حکومت 
مسـودۀ  می توانـد  حکومـت  می گیـرد.  صـورت 
قانـون را تهیـه کنـد، بعداً آن را مورد تدقیق ریاسـت 
تقنیـن وزارت عدلیـه و تأییـد کمیتۀ قوانین شـورای 
وزیـران قـرار دهـد و سـپس جهـت تصویـب بـه 

شـورای ملی بسـپارد. 
مطابـق بنـد اوِل مـادۀ نـود قانـون اساسـی کشـور، 
تصویـب، تعدیـل و یـا لغـو قوانیـن و یـا فرامیـن 
تقنینـی از صالحیـت شـورای ملـی اسـت. بدیـن 
معنـی کـه هیـچ نهـادی بـه شـمول حکومـت و قوۀ 
قضاییـه به جز شـورای ملـی، حق تصویـب، تعدیل 

و یـا لغـو قوانیـن و یـا فرامیـن تقنینـی را نـدارد. 
شـصت وچهارم  مـادۀ  شـانزدهم  فقـرۀ  اسـاس  بـه 
قانـون اساسـی کشـور، توشـیح قوانیـن و فرامیـن 
اسـت.  رییس جمهـور  صالحیت هـای  از  تقنینـی، 
یعنـی رییس جمهـور می توانـد اعـِم قوانینـی کـه از 
طـرف شـورای ملـی بـه تصویـب رسـیده و فرامین 
در  و  عاجـل  حالـِت ضـرورت  در  کـه  تقنینی یـی 
حالـت تعطیلـی شـورای ملی صـادر گردیده اسـت، 
مصوبـۀ  بـا  رییس جمهـور  هـرگاه  کنـد.  توشـیح 
شـورای ملـی موافقـت نداشـته باشـد، می توانـد آن 
چنیـن  این بـاره  در  نودوچهـارم  مـادۀ  کنـد.  رد  را 
بـا  رییس جمهـور  صورتي کـه  »در  دارد:  صراحـت 
مصوبۀ شـوراي ملي موافقه نداشـته باشـد، مي تواند 
آن را در ظـرف پانـزده روز از تاریـخ تقدیـم، با ذکر 
دالیـل بـه ولسـي جرگـه مسـترد نمایـد. بـا سـپري 
شـدن ایـن مـدت و یـا در صورتي که ولسـي جرگه 
آن را مجـدداً بـا دو ثلـث آراي کِل اعضـا تصویـب 
نافـذ  و  محسـوب  شـده  توشـیح  مصوبـه  نمایـد، 

مي گـردد.«
جریـدۀ  در  رییس جمهـور  توشـیح  از  بعـد  قانـون 

انفـاذ  آن  از  بعـد  و  گردیـده  نشـر  رسـمی کشـور 
می گـردد.  

صـورت  چگونـه  و  چیسـت  قانـون  تعدیـل 
؟ د می گیـر

»تعدیـل« در فرهنـگ دهخـدا بـه تغییـر، اصـالح، 
در  امـا  اسـت.  شـده  معنـی  تنظیـم...  و  پیرایـش 
اصطـالح حقـوق، »تعدیل« عبارت اسـت از: تغییر و 

اصـالح قوانیـن عـادی و اساسـی.
طـرف  از  قانـون  طـرح  هماننـد  »تعدیـل«،  طـرح 
حکومـت تهیـه می گـردد و مراحـل تسـوید، تدقیق 
و تأییـد را در ادارات ذیربـط حکومـت می گذرانـد. 
سـپس جهـِت تصویـب بـه هـر دو مجلِس شـورای 
ملی سـپرده می شـود. بعـد از توشـیح رییس جمهور 

و نشـر در جریـدۀ ملـی انفـاذ می گـردد. 
آیـا رییس جمهـور صالحیِت تعدیل قانـون را در 

دارد؟  افغانستان 
دربـارۀ این کـه آیـا رییس جمهـور صالحیـت تعدیل 
قانـون را دارد، بنـد اول مـادۀ نـودمِ قانـون اساسـی 
می گویـد کـه تصویـب، تعدیـل، یـا لغو قوانیـن و یا 
فرامیـن تقنینـی از صالحیت شـورای ملی می باشـد. 
ایـن مـاده چنین اشـعار مـی دارد کـه هیچ نهـادی به 
شـمول رییس جمهـور بـه جـز شـورای ملـی حـق 
تعدیـِل قانـون را نـدارد. صـرف حکومـت می تواند 
طـرح تعدیـل را آمـاده کـرده، جهـت تصویـب بـه 
مجلـس نماینـده گان بفرسـتد. امـا متأسـفانه امـروز 
رییس جمهـور تحـت عنـوان فرمـان تقنینـی، دسـت 
بـه تعدیـل قانـون می زنـد. نمونـۀ آن، تعدیـل مـادۀ 
ششـم قانـون ثبـت احـوال نفوس افغانسـتان اسـت. 
درحالی کـه بحـث فرمـان تقنینـی، جـدا از تعدیـل 
قانـون اسـت. فرمان تقنینـی نیز شـرایط خاِص خود 

را مطابـق قانـون دارد.
صالحیت تقنینی رییس جمهور چیست؟

افغانسـتان، برعـالوۀ صالحیت هـای  رییس جمهـور 
نیـز  تقنینـی  دارای صالحیـِت  اجرایـی و قضایـی، 
می باشـد. در حالـت عاجـل و در هنـگام تعطیلـی 
شـورای ملـی، می توانـد دسـت بـه صـدور فرمـان 
اساسـی  قانـون  نـود  مـادۀ  چنان کـه  بزنـد.  تقنینـی 
کشـور در این بـاره چنیـن صراحـت دارد: »حکومت 
در  جرگـه  ولسـي  تعطیـل  حالـت  در  مي توانـد 
صـورت ضـرورت عاجل، به اسـتثناي امـور مربوط 
بـه بودجـه و امـور مالـي، فرامیـن تقنینـي را ترتیب 
کنـد. فرامیـن تقنینـي بعـد از توشـیح رییس جمهور 
حکـم قانــون را جایز مي شـود. فرامیـن تقنیني باید 
در خالل سـي روز از تاریخ انعقاد نخسـتین جلسـۀ 
شـوراي ملــي بـه آن تقدیـم شـود و در صورتي که 
از طـرف شـوراي ملـي رد شـود، از اعتبـار سـاقط 

مي گـردد.«
ابهـام  مـادۀ نـود قانـون اساسـی افغانسـتان، دارای 
اسـت؛ چـون طبق این مـاده، یکی از شـروط صدور 
فرمـان تقنینـی توسـط رییس جمهـور حالـت عاجل 
گفتـه شـده اسـت، امـا حالـت عاجـل واضح نشـده 
اسـت کـه چه حالتـی را مـا می توانیم حالـت عاجل 
بگوییـم. در فرهنـگ لغـت، عاجـل به معنی سـریع، 
تیـز، فوق العـاده و اضطرار ترجمه شـده اسـت؛ ولی 
در قانـون هیـچ صراحتـی در این بـاره وجـود ندارد؛ 
امـا حالـِت اضطـرار تعریف شـده اسـت. آیـا حالت 
عاجـل همـان حالـِت اضطـرار اسـت کـه در مـادۀ 
یکصد وچهـل سـوم قانـون اساسـی پیش بینـی شـده 
اسـت یـا چیـز دیگـری؟ بـه هـر حـال، ایـن مفهوم 
اسـت.  ابهـام  دارای  و  تفسـیربردار  اساسـی  قانـون 
ایـن زمینـۀ سوءاسـتفاده از قانـون را بـا تفسـیرهای 
متفـاوت بـرای مجریـان قانون مسـاعد کرده اسـت. 

تیغ دادن در کف زنگی مست
 به که آید علم ناکس را به دست

نفـوس  احـوال  ثبـت  قانـون  نماینـده گان،  مجلـس 
افغانسـتان را در سـال ۲0۱۳ با این مشـخصه که در 
شـناس نامه های الکترونیکـی نه واژۀ افغـان و نه واژۀ 
قومیـت، بلکـه صرف جمهوری اسـالمی افغانسـتان 
غنـی  محمداشـرف  کـرد.  تصویـب  شـود،  ذکـر 
رییس جمهـوری افغانسـتان در دسـمبر سـال ۲0۱4 
آن را توشـیح کـرد. امـا بـه دنبـال اعتـراض گروهی 
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اشـرف غنـی 
و بـازی قانـون در افغـانستان

 

وضعیــت امنیتــِی کشــور بــه گونه یــی بــه وخامــت گراییــده کــه 
گروه هــای  کــرد.  ســراغ  آن  بــرای  راه حلــی  نمی تــوان  به ســاده گی 
تکفیــری و جنایت پیشــه چنــان بی رحمانــه دســت بــه حمــالِت انتحــاری 
ــا ایــن  می زننــد کــه ســایۀ نگرانــی را بــر ُکِل کشــور گســترانده اســت. ب
ــاًل از  ــه را کام ــخص و پیش گیران ــای مش ــوز گزینه ه ــت هن ــال، دول ح
ــی در روز شــنبه  ــذاراِن امریکای ــه قانون گ ــداده اســت. آن چــه ک دســت ن
ــده در  ــوارد دل خوش کنن ــوان یکــی از م ــه عن ــد ب ــد، می توان مطــرح کردن

ــن امنیــت کشــور باشــد.  جهــت تأمی
ــه  ــد ک ــالم کردن ــمی اع ــِت رس ــک نشس ــی در ی ــزاران امریکای قانون گ
ــوده  ــکا ب ــرای امری ــاد ب ــل اعتم ــتراتژیک قاب ــد اس ــتان متح ــت پاکس دول
ــد آن را در  ــکا بای ــن کشــور، امری ــۀ ای ــه کارنام ــا توجــه ب ــد و ب نمی توان
فهرســِت کشــورهای حامــی تروریســم قــرار دهــد و کمک هــای مالــی اش 

ــه ایــن کشــور متوقــف ســازد. را ب
 اگــر بــه بُعــد بیرونــی مشــکالت امنیتــی کشــور توجــه شــود، نخســیتن 
ــمار رود.  ــه ش ــتان ب ــد پاکس ــی می توان ــای امنیت ــِل بی ثباتی ه ــام و عام ن
پاکســتان بــا حمایــت از گروه هــای تروریســتی و تحــت فشــار قــرار دادن 
ــی  ــه صــورِت علن ــردم افغانســتان، عمــاًل دشــمنی خــود را ب ــت و م دول
ــرح  ــی مط ــذاران امریکای ــه قانون گ ــه را ک ــر آن چ ــت. اگ ــان داده اس نش
کرده انــد کاخ ســفید عملــی ســازد، می تــوان مطمیــن بــود کــه بــه یکــی 
ــه  ــل ناامنی هــای کشــور رســیده گــی صــورت گرفت ــن عوام از اصلی تری

اســت. 
البتــه مشــکل ناامنی هــای کشــور تنهــا بُعــد بیرونــی و خارجــی نــدارد و 
بــه همــان میــزان، بایــد بــه عوامــل داخلــی نیــز توجــه نشــان داد. دولــت 
ــز در  ــی موفقیت آمی ــال، گام ــه ح ــا ب ــیس ت ــان تأس ــی از زم ــدت مل وح
ــری از حمــالِت تروریســتان برنداشــته  ــت و جلوگی ــن امنی راســتای تأمی
ــته انجــام  ــال گذش ــم س ــت ظــرف دو و نی ــن دول ــه ای اســت. آن چــه ک
ــاِت  ــت و ثب ــاِن امنی ــه زی ــدت ب ــوارد به ش ــی م ــی و در برخ داده، ناکاف

ــوده اســت.  کشــور ب
حــاال آمــدِن امــراهلل صالــح بــه عنــوان وزیــر دولــت در امــور اصالحــات 
ــاِت افســراِن  ــر تعیین ــی نظــارت ب ــورد عال ــس ب ــی و ریی در بخــش امنیت
ارشــد دفاعــی و امنیتــی، ایــن امیــدواری را می توانــد بــه وجــود آورد کــه 
در ســاختارهای امنیتــی کشــور تغییــراِت مثبتــی رونمــا شــود. حملــه بــه 
شــفاخانۀ چهارصــد بســتر اخیــراً و حمــالِت مشــابه آن در گذشــته، همــه 
نشــان داده انــد کــه ســاختارهای امنیتــی و اســتخباراتِی مــا چقــدر شــکننده 

ــد.  ــای جــدی ان ــد بازنگری ه و نیازمن
ــق  ــۀ دقی ــه گون ــش ب ــاحۀ صالحیت های ــد در س ــر بتوان ــح اگ ــای صال آق
ــی  ــاختارهای امنیت ــِی س ــه کارآی ــود ک ــرده می ش ــار ب ــد، انتظ ــل کن عم
بهبــود پیــدا کنــد، آن هــم زمانــی کــه واقعــًا بلندپایــه گاِن قــدرت دســت از 
ــالح و  ــه ص ــد و ب ــت بردارن ــان دس ــی و قومی ش ــای تیم لجاجت بازی ه

ــن کشــور مســووالنه بیندیشــند.  ــِر ای خی
امنیــت در افغانســتان تــا زمانــی بهبــود پیــدا نمی کنــد کــه نــگاه قومــی و 
تیمــی بــه ســاختارهای امنیتــی وجــود داشــته باشــد. ســاختارهای امنیتــی 
ــه کســانی کــه  ــراد متخصــص، مجــرب و مســوول اســت و ن ــد اف نیازمن
قــرار  تروریســت ها  هدف هــای  خدمــِت  در  می تواننــد  به ســاده گی 
ــه  ــت ک ــند. سال هاس ــته باش ــه وابس ــورهای بیگان ــه کش ــا ب ــد و ی گیرن
ــاختارهای  ــان در س ــوذ افراط گرای ــر نف ــی ب ــددی مبن ــای متع گزارش ه
ــدی  ــا ج ــن گزارش ه ــًا ای ــه واقع ــدون آن ک ــوند ب ــر می ش ــی منتش امنیت
گرفتــه شــوند. حملــه بــه شــفاخانۀ چهارصــد بســتر نشــان داد کــه ایــن 
گزارش هــا چقــدر صحــت داشــته اند و بی توجهــی بــه آن هــا چــه 

فاجعه هــای بزرگــی را رقــم می زنــد.  
دولــت افغانســتان بازنگــری در سیاســت های امنیتــی را در اولویــِت 
کارِی خــود بایــد قــرار دهــد و بــه زودی خانه تکانــی در ایــن ســاختار را 
محقــق ســازد. واقعــۀ حادثــۀ شــفاخانۀ چهارصــد بســتر هرچنــد در نــوِع 
ــه  ــان ب ــی همچن ــی احتمــال حمــالِت این چنین ــود، ول خــود کم پیشــینه ب
ــی کــه عوامــل نفــوذِی تروریســت ها  ــا زمان قــوِت خــود باقــی اســت. ت
ــگ غیرممکــن  ــای جن ــروزی در میدان ه در داخــل شناســایی نشــوند، پی

خواهــد بــود. 
در  کــه  توانســته اند  تروریســت  و  تکفیــری  گروه هــای  چگونــه 
ــن  ــک ضم ــدون ش ــد؟!... ب ــدا کنن ــوذ پی ــور نف ــی کش ــاختارهای امنیت س
ــل  ــز در داخ ــانی نی ــرده، کس ــت ک ــا حمای ــورهایی از آن ه ــه کش این ک
ــم  ــاختارها فراه ــن س ــه ای ــان را ب ــۀ ورودش ــه زمین ــته اند ک ــود داش وج

کرده انــد. 
ــتای  ــد در راس ــز می توان ــتان نی ــی افغانس ــورای مل ــر، ش ــب دیگ از جان
تأمیــن امنیــت در کنــار حکومــت قــرار گیــرد. هرچنــد از پارلمــان فعلــی 
بــه دالیــِل مشــخص انتظــار زیــادی بــرده نمی شــود، ولــی همیــن 
ــوع  ــی و در مجم ــای امنیت ــرد نهاده ــه از عملک ــوۀ مققن ــارت ق ــه نظ ک
ــراِت  ــدون شــک اث حکومــت، مســووالنه و همه جانبــه صــورت گیــرد، ب

ــود.  ــد ب ــده خواه آن تعیین کنن
ــاختاری  ــی س ــی، پراکنده گ ــت وحــدت مل ــی دول ــفانه مشــکل فعل متأس
ــر  ــه برت ــود را از هم ــن خ ــک ت ــت ی ــن دول ــت. در ای ــرِی آن اس و فک
می دانــد و در جایگاهــی قــرار گرفتــه اســت کــه همــه چیــز بــه او ختــم 
می شــود. ایــن فــرد متأســفانه از نظــر کاری نیــز در وضعیتــی قــرار نــدارد 
ــه  ــد. ب ــر همــه چیــز نظــارت کنــد و یــا همــه چیــز را بدان ــد ب کــه بتوان
گفتــۀ بزرجمهــر "همــه چیــز را همــه گان داننــد و همــه گان هــم تــا هنــوز 
از مــادر زاده نشــده انــد". در افغانســتان امــا مثــل ایــن اســت کــه آن همــه 

ــد.  ــر می دان در وجــود یکــی زاده شــده کــه خــود را از همــه دانات
ــد دلفــی، ســقراط را داناتریــن انســان می دانســت؛ چــون  غیب گــوی معب
بــه گفتــۀ او ســقراط کســی بــود کــه بــه جهــِل خــود علــم داشــت. ولــی 
ــی  ــا یک ــتیم. این ج ــاهد هس ــالِف آن را ش ــا خ ــتان، م ــروز در افغانس ام
ــِن  ــوش گرفت ــه گ ــر ب ــا حاض ــد و حت ــر می دان ــه عالم ت ــود را از هم خ

ــت.  ــران نیس ــای دیگ حرف ه
ــد برخــورد جــدی  ــتان نیازمن ــت افغانس ــه دول ــا در این ک ــۀ این ه ــا هم ب
بــا ســاختارهای امنیتــِی خــود و بازنگــری در سیاســت ها در ایــن عرصــه 
ــد  ــن رون ــه ای ــی ک ــا زمان ــدارد و ت ــچ جــای شــک وجــود ن هســت، هی
ــِب سیاســت هایی کــه در ســطح جهــان  ــد در تعقی ــا دیپلماســی قدرتمن ب
ــت  ــِت کشــور کمــک رســانند، همــراه نشــوند، وضعی ــه امنی ــد ب می توانن
امنیتــِی کشــور همچنــان شــکننده و آســیب پذیر باقــی خواهــد بــود و مــا 

هــر روز شــاهد دفــِن فرزنــداِن ایــن خــاک خواهیــم بــود. 

اولویت دولت؛ 
بازنگری در سیاسـت های امنیتی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1983  د  و   شنبه      23حو ت    /   ا  سفند          y    1395   14 جما د ی الثا نی   y 1438   13ما ر چ    2017



سخنگویان دولتی:

سال 95 پرچالش اما پر دست آورد بود
ــازی و  ــه، شهرس ــد عام ــای فوای ــووالن در وزارت ه مس
 ۲۲ )یک شــنبه،  دیــروز  روســتاها،  توســعۀ  و  مســکن 
حــوت( در یــک نشســت مشــترک خبــری از فعالیت هــای 

ــد. ــزارش دادن ــا گ ــن وزارت خانه ه ــال ۱۳95 ای س
مســووالن در ایــن وزارت خانه هــا ســال ۱۳95 را ســال پـُـر 
ــد: ســال  ــرده گفتن ــوان ک ــر دســت آورد عن ــا پُ ــش، ام چال
ــد  ــان خواه ــازه برای ش ــای ت ــق پروژه ه ــال تطبی ۱۳96 س

بــود.
ــکن  ــازی و مس ــخنگوی وزارت شهرس ــر، س ــر لنگ نیلوف
ــرای  گفــت: وزارت شهرســازی میکانیســم مشــخصی را ب
ــت  ــری، دریاف ــامل معلومات گی ــه ش ــا ک ــال پروژه ه انتق
ــد،  ــا می باش ــق پروژه ه ــی و تطبی ــۀ تدارکات ــناد، پروس اس

ــرده اســت. طراحــی ک
ــای  ــن وزارت  کاره ــووالن ای ــه مس ــزود ک ــر اف ــو لنگ بان
ــماری  ــرای ش ــد ب ــاختمان های جدی ــاخت س ــی س مقدمات
ــام  ــان را انج ــر داراالم ــراف قص ــا در اط از وزارت خانه ه
ــای  ــوی نهاده ــۀ آن از س ــه راه بودج ــم ب ــد و چش داده ان

ــتند. ــده هس ــل کنن تموی
پــروژۀ  بــه  پیونــد  در  وزارت شهرســازی  ســخنگوی 
ــن  ــوی ای ــور از س ــِی کش ــدات تاریخ ــاز عاب ساخت وس
ــا  ــان داشــت کــه گام نخســت ایــن پــروژه را ب وزارت، بی
تحکیــم و بازســازی قصــر داراالمــان آغــاز کرده انــد و در 
تالش انــد تــا بــا هزینــۀ ۱5 میلیــون دالــری کــه در اختیــار 
ــی و  ــدات تاریخ ــایر عاب ــده، س ــته ش ــن وزارت گذاش ای
ــد. ــم کنن ــازی و ترمی ــر کشــور بازس مســاجد را در سراس
وزارت شهرســازی هم چنــان خاطرنشــان  مقــام  ایــن 
ســاخت کــه بــا آغــاز و ادامــۀ ایــن پــروژه، میــزان 
اشــتغال زایی در کشــور بــه بیــش از ۲ هــزار تــن خواهــد 

ــید. رس
بانــو لنگــر اعــالم حمایــِت بانــک جهانــی از وزارت 
ــن  ــت آوردهای ای ــی از دس ــکن را یک ــازی و مس شهرس
وزارت عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: "در پنج ســال 
گذشــته، هیــچ حمایتــی از ســوی بانــک جهانــی نداشــتیم، 
امــا امســال بــا مبارزه یی  کــه در برابــر فســاد اداری و 
ــردم و  ــاد م ــورد اعتم ــم، م ــام دادی ــکالت اداری انج مش
حامیــان بین المللــی قــرار گرفتیــم کــه ایــن کار ســبب شــد 
ــه ارزش ۲0  ــت از انکشــاف شــهری را ب ــروژۀ حمای ــا پ ت
میلیــون دالــری از ســوی بانــک جهانــی دریافــت کنیــم و 
حــاال مقــدار پــول ایــن پــروژه بــه ۲00 میلیــون دالــر نیــز 

ــت." ــیده اس رس
شــهرهای  بــرای  تفصیلــی  برنامــۀ   850 آماده ســازی 
مختلــف کشــور در ســال ۱۳95، ۱00 برنامــۀ اســتراتیژیک 
بــرای  پــالن  ماســتر   ۷ مختلــف،  شــهرهای  بــرای 
بزرگ شــهرها و بازنگــری ماســتر پالن هــای گذشــته، 
ــخنگوی  ــۀ س ــه گفت ــه ب ــت ک ــری اس ــای دیگ فعالیت ه
ــن  ــای ای وزارت شهرســازی و مســکن، در صــدر برنامه ه

دارد. قــرار  وزارت 
او گفــت: "۱0۳ پــروژۀ شــهرک معلمــان را در هشــت 
ــم و در 90  ــاده کرده ای ــزی و آم ــور طرح ری ــت کش والی
ــت.  ــده اس ــع ش ــا توزی ــکان آن زمین ه ــه مال ــد، ب درص

ــل،  ــای کاب ــان را در والیت ه ــروژۀ قالین باف ــان 4 پ هم چن
کنــدز، بلــخ و ننگرهــار آمــاده ســاختیم کــه ایــن پروژه هــا 
ــرای  ــی اســت و ب ــم شــهرک صنعت ــم رهایشــی اند و ه ه
ــن در  ــران قالی ــوان صنعت گ ــه عن ــه ب ــده گانی ک بی جاش
ــد،  ــی می کنن ــد زنده گ ــت ب ــور در وضعی ــرون از کش بی
توزیــع خواهــد شــد تــا موجــب رشــد صنعــت قالین بافــی 

در کشــور گــردد."
نیلوفــر لنگــر از دو پــروژۀ حمایتــی مســکن کــه یکــی از 
ســوی کشــور چیــن بــا ســاخت ۱0هــزار واحــد مســکونی 
ــزار  ــاخت ۱ ه ــا س ــرش ب ــد و دیگ ــد ش ــاخته خواه س
ــح  ــرد و تصری ــاد ک ــر، ی ــوی قط ــکونی از س ــد مس واح
ــر را  ــروژۀ دیگ ــهرک و پ ــتیم هشــت ش ــا توانس ــرد: "م ک
در قســمت های مختلــف کشــور طرح ریــزی و آمــادۀ 

ــس،  ــهرک پولی ــوان از ش ــه می ت ــازیم ک ــاز بس ساخت وس
ــی، شــهرک رهایشــی  شــهرک سرمیاشــت، شــهرک بگرام
در شــرند، شــهرک رهایشــی در کاپیســا و خوســت و 

ــرد." ــام ب ــرات ن ــذگاه ه شــهرک گ
ــق از ســوی وزارت  ــو لنگــر ســال ۱۳96 را ســال تطبی بان
ــا  ــان داشــت: م ــرده، اذع ــوان ک ــازی و مســکن عن شهرس
بــاالی آن کار  تاحــال  برنامه هــا و طرح هایــی را کــه 
ــرار اســت در  ــاخته و ق ــاختمانی س ــادۀ کار س ــم، آم کردی
ــۀ  ــم. بودج ــاز کنی ــق آن را آغ ــۀ تطبی ــال ۱۳96 مرحل س
پروژه هــای انکشــافی مــا در ســال ۱۳95، ۲.5 میلیــارد 
ــه  ــد آن را ب ــتاد درص ــتیم هش ــه توانس ــوده ک ــی ب افغان

ــانیم. ــرف برس مص
ــخنگوی وزارت  ــی، س ــدی روحان ــر، مه ــویی دیگ در س
فوایــد عامــه در ایــن نشســت گفــت: وزارت فوایــد عامــه 

در ســال ۱۳95 طرح ریــزی تــدارکات و ســاختماِن ۷۳ 
پــروژه را در بودجــه داشــت کــه از ایــن میــان، 850 
ــروژه  ــرده و 44 پ ــروی ک ــزان و س ــرک را دی ــر س کلیومت
را بــه ارزش 5۳0 میلیــون دالــر بــه طــول 600 کیلــو متــر 

ــرده اســت. ــرارداد ک ــد ق ســرک را عق
ــرف در  ــر ب ــای پُ ــاک کاری جاده ه ــی از پ ــای روحان آق
ــاد  ــن وزارت ی ــوان دســت آورد ای ــه عن فصــل زمســتان ب
ــد  کــرده اظهــار داشــت: در گذشــته ســاختار وزارت قوای
عامــه یــک ســاختار کهنــه بــود کــه مــا بعــد از مطالعــات 
دقیــق، بــاالی چنــد ادارۀ تــازه کار می کنیــم کــه بــا ایجــاد 
آن، ســاختار ایــن وزارت مــدرن و مبتنــی بــر ضرورت های 
فعلــی افغانســتان گردیــده، ظرفیــت وزارت را چنــد برابــر 

نیــز خواهــد ســاخت.

ســخنگوی وزارت فوایــد عامــه تصریــح کــرد: مــا توجــه 
ــه در  ــاهراه هایی ک ــت ش ــظ و مراقب ــۀ حف ــدی در زمین ج
ــان  ــده اســت، دارد و همزم ــاخته ش ــته س ــال های گذش س
کــه ســرک می ســازیم، بــه دنبــال حفــظ و مراقبــت 
از آن هــم هســتیم. او گفــت: مــا در ســال گذشــته، 
ــن  ــکالت عمده تری ــتیم. مش ــی داش ــت آوردهای خوب دس
پروژه هــای وزارت مــا در ســطح افغانســتان در ســال 

ــد. ــل گردی ــته ح گذش
ــاد  ــن وزارت ی ــرکار ای ــای زی ــی از پروژه ه ــای روحان آق
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: کار ســاخت ســرک دوشــی 
ــاری  ــال ج ــر در س ــول ۱۲5 کیلومت ــه ط ــان ب ــی بامی ال
ــل شــاهراه ســالنگ  ــن ســرک بدی ــد شــد. ای ــاز خواه آغ
اســت کــه شــمال و جنــوب را وصــل می کنــد. بــه دنبــال 
ــی  ــم اساس ــی-بامیان، کار ترمی ــرک دوش ــاخت س آن س

ــد شــد. ــاز خواه ــز آغ ــل ســالنگ نی شــاهراه و تون
بخــش اول و دومِ ســرک قیصارلمــان، ســرک درۀ صــوف-
ــت  ــرک هرات-چش ــی-بامیان، س ــرک دوش ــگ، س یکاولن
ــل از  ــوی کاب ــوار، ســرک حلق ــردن دی شــریف، ســرک گ
ــت  ــال ۱۳96 اس ــن وزارت در س ــی ای ــای اساس برنامه ه
کــه بــه گفتــۀ ســخنگوی وزارت فوایــد عامــه، بــا حمایــت 
مالــی بانــک انکشــاف آســیایی در کشــور ســاخته خواهــد 

شــد.
او گفــت: افتتــاخ خــط آهــن آقینــه و افتتــاح ریل گــذاری 
ــا  ــت آورهای م ــر از دس ــی دیگ ــرات، یک ــن ه ــط آه خ
ــال  ــه در س ــان برنامه هایی ک ــود. هم چن ــال ۱۳95 ب در س
۱۳96 در مســیر خــط آهــن داریــم، تکمیــل و آغــاز بــه کارِ 
خط هــای آهــن هــرات، آقینــه، شــبرغان، بلــخ، تورغنــدی، 

ــه تورخــم می باشــد. ــا ب ــدک ت قندهــار ســپین بول
هم زمــان بــا ایــن، اکبــر رســتمی، ســخنگوی وزارت 
توســعۀ روســتاها گفت:ســال ۱۳95، یــک ســال پـُـر چالــش 
ــعۀ  ــرای وزارت توس ــت آورد ب ــر دس ــال پُ ــن ح و در عی

ــوده اســت. ــتاها ب روس
آقــای رســتمی افــزود کــه ایــن وزارت از طریــق برنامه های 
ملــی خــود از آغــاز مــاه حمــل ســال ۱۳95، الــی ۲5دلــو 
ســال جــاری، در مجمــوع تعــداد 90۷۷پــروژۀ انکشــافی را 
در ســکتورهای آبیــاری، آبرســانی، ترانســپورت، صحــت، 
تعلیــم و تربیــه، انکشــاف محــل، صنایــع روســتایی، 
معیشــیت و بــرق در 6۳۲0 روســتا مربــوط ۳۲6 ولســوالی 
در ۳4والیــت کشــور بــه ارزش بیــش از ۲45میلیــون دالــر 

تطبیــق و تکمیــل کــرده اســت.
آقــای رســتمی در مــورد تأثیــرات تطبیــق پروژه هــای 
بــه  سرک ســازی،  "بخــش  داشــت:  اظهــار  یادشــده 
ــش  ــده و بی ــل گردی ــهر وص ــه ش ــتا ب ــداد ۲۱66 روس تع
ــه  ــه صــورت مســتقیم ب ــن از روســتاییان ب از ۷05هــزار ت
مراکــز خدمــات اولیــه و تســهیالت ترانســپورت دسترســی 

پیــدا کرده انــد."
بــه گفتــۀ او، در ســکتور آب یــاری بــا تطبیــق ۲690 پــروژه 
ــربندها،  ــاری، س ــای آبی ــال کانال ه ــاخت و اعم ــامل س ش
بندهــای آبگــردان، دیوارهــای اســتنادی و...، بــرای باالتــر 
ــی  ــوالت زراعت ــش محص ــت افزای ــن جه ــزار ت از 9۳0ه

تأسیســات زیربنایــی فراهــم گردیــده اســت.
ســخنگوی وزارت توســعۀ روســتاها بــا اشــاره بــه این کــه 
از طریــق تطبیــق بیــش ۲690پــروژۀ آبرســانی بــرای بیــش 
از 850هــزار تــن آب پــاک و صحــی فراهــم شــده اســت، 
ــته گی  ــۀ همبس ــاری، برنام ــال ج ــی س ــت: "ط ــان داش بی
ملــی پــس از چهــارده ســال فعالیــت، موفقانــه بســته شــد 
و برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی، بــه عنــوان اولیــن برنامــۀ 
بین الوزاتــی پــس از طــرح و دیزایــن، جاگزیــن آن گردیــد.
بــه گفتــه آقــای رســتمی، در جریــان ســال جــاری، پــروژه 
ــه  ــت ب ــز از ســطح ۱۲والی ــی نی ــت و کاریاب ــظ، مراقب حف

۳4والیــت کشــور گســترش یافــت.
ــا  ــماری از نهاده ــده ش ــای آین ــه در روزه ــت ک گفتنی س
ــال کار  ــک س ــزارش ی ــز گ ــر نی ــای دیگ و وزارت خانه ه

ــرد.  ــد ک ــه خواهن ــه شــهروندان ارای خــود را ب
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روح اهلل بهزاد

پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت بیست ودومین 
سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری

مســـکو: 
در پـی مشـروعیت بخشی به طالبـان نیستیـم

اسـتاد عبدالعلـی مـزاری در مقـام یـک رهبـر 
قتل هـای  قربانیـان  اولیـن  از  یکـی  مردمـی، 
نیروهـای  و  طالبـان  هدفمندانـۀ  و  زنجیره یـی 
راه  شـهادتش  بـا  کـه  گردیـد  طالبانـی 
همـوار  رهروانـش  بـرای  را  عدالت خواهـی 

سـاخت.
شـهید  سـالروز  از  تجلیـل  نحـوۀ  و  تجلیـل 
وحـدت ملـی، اسـتاد عبدالعلـی مـزاری میباید 

همدلـی،  وحـدت،  عدالتخواهـی،  از  تجلیـل 
همدیگر پذیـری و همزبانـی از یـک جهـت و 
از جهتـی هـم تجلیـل از مقاومت بـرای عدالت 
و در برابـر تمامیـت خواهـی و انحصارطلبـی 

. شد با
در خصوص عدۀ انگشـت شـماری کـه همواره 
نام هـا  و  روزهـا  ایـن  تـا  داشـته اند  تـالش 
قومـی،  شـخصی،  اغـراض  بـرای  فرصتـی  را 
گروهـی و مذهبـی بسـازند و روح همگرائی را 

خدشـه دار نماینـد، بایـد هوشـیار بـود.
افـکار طالبانـی، شـبکه هـای  چـون، دشـمن، 
هرزمـان  بـه  نسـبت  امـروز  اسـتخباراتی، 
سـنگین تر  و  خشـن تر  برنامه تـر،  بـا  دیگـری 
عمـل می نماینـد و بـه آسـانی می تواننـد میـان 
مردمان مـان شـگاف های کشـندۀ ایجـاد نماینـد 
و آنچـه کـه تـا هنـوز بنـام افغانسـتان باقیسـت 

از بیـن ببرنـد.
از بـاری تعالی به شـهید مزاری و همۀ شـهدای 
افغانسـتان کـه در دفاع از آرزوهـا مردم خویش 
و دفاع از سـرزمین شـان به شـهادت رسـیده اند 

میفرستیم. درود 

احمد ولی مسعود
رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود

مقامــات روســیه در بــاره نگرانی هــای 
ــان  ــش نش ــتان، واکن ــر در افغانس اخی
ــاس  ــدف از تم ــه ه ــه ک داده و گفت
دولــت روســیه بــا طالبــان مشــروعیت 
بخشــیدن بــه این گــروه نیســت؛ بلکه 
ققــط بــه منظــور تأمیــن امنیــت اتبــاع 
روســی و رونــد صلــح افغانســتان 

اســت.
ــی  ــیهدر بیانیه ی ــه روس وزارت خارج
ضمــن رد اتهامــات مبنــی بــر حمایت 
مالــی، کمک تســلیحاتی و ســهمگیری 
آموزشــی  کمپ هــای  اســتقرار  در 
بــرای شورشــیان طالبان در افغانســتان، 
ــی در داخــل  ــه حلقات ــه اســت ک گفت
ــدازی  ــا راه ان ــتان ب ــارج افغانس و خ
کمپین هــا ســعی دارنــد تــا نقــش 
مهــم روســیه در مبــارزه بــا تروریســم 

ــد. ــف کنن ــن کشــور را تضعی در ای
بیانیــه وزارت خارجــه روســیه  در 
ــرده  ــام ب ــوری ن ــا کش ــروه و ی از گ
ــدف  ــه ه ــده ک ــه ش ــا گفت ــده، ام نش
ایــن چنیــن تحــرکات  منحرف ســازی 

اذهــان مــردم افغانســتان و جامعــه 
ــه در  ــت ک ــتباهاتی اس ــی از اش جهان
ــی  ــای نظام ــاله نیروه ــور ۱6 س حض
صــورت  افغانســتان  در  خارجــی 

ــت. ــه اس گرفت
وزارت خارجــه روســیه تمــاس ایــن 
کشــور را بــا طالبــان تائیــد کــرده امــا 
ــن  ــه تأمی ــدود ب ــاس را مح ــن تم ای
ــتان  ــی در افغانس ــاع روس ــت اتب امنی

دانســته اســت.
وزارت خارجــه روســیه همچنیــن 
تصریــح کــرده کــه تمــاس ایــن 
ــه  ــز ب ــان نی ــروه طالب ــا گ ــور ب کش
ــرای  ــروه ب ــن گ ــویق ای ــور تش منظ
ــح افغانســتان  ــد صل ــه رون پیوســتن ب
تحــت رهبــری دولــت افغانســتان 

ــت. اس
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ــش اگر این شخص حسود شما هستید  ــاری و کوش ــر و بردب ــه صب ــادت ب ــر حس ــدن ب ــره ش ــما در چی ــادت ش ــد حس ــس می کنی ــر ح ــاز دارد. اگ ــراوان نی ــه شــما مشــکالت دوران کودکی تــان ریشــه دارد، می توانیــد از مشــاوره ف ــی ب ــن در رابطه ی ــل از ای ــر قب ــد. اگ ــاره خیانــت شــده اســت، بایــد ابتــدا بــا ایــن موضــوع کنــار بیاییــد. بســیار ســود ببری ــد، اش ــد باش ــد مفی ــه می توان ــواردی ک ــه م ــا ب در این ج
ــی بررســی می کنیــم:  ــع بین ــا واق شــرایط و احساســات موجــود را ب

ــد، کنیــد:  ــر می انگیزن ــما را ب ــادت ش ــس حس ــه ح ــواردی ک ــه م ــوارد ب ــن م ــه ای ــید ک ــان بپرس ــد و از خودت ــر کنی ــوب فک ــد؟ در خطــر بــودِن رابطۀتــان تــا چــه حــد بــر پایــۀ شــواهد واقعــی تهدیدکننــده تــا چــه حــد واقع گرایانــه هســتند. نگرانــی شــما از خ ــر نمی کن ــت را بدت ــان موقعی ــار خودت ــا رفت ــت؟ و آی اس
ــود مثبت اندیش باشید:  ــه خ ــد، ب ــس می کنی ــادت را ح ــش حس ــه نی ــی ک ــما هنگام ــه ش ــت تان دارد، ب ــرتان دوس ــه همس ــد ک ــادآوری کنی ــزی وفــادار بــوده و برای تــان احتــرام قایــل اســت. بــه خــود ی ــچ چی ــتید و هی ــتنی هس ــردی دوست داش ــه ف ــد ک ــدارد. بگویی ــود ن ــی وج ــرای نگران ــی و قلــدری از طــرف مقابــل خــود بخواهیــد اطمینــان شــما را جلــب کنــد. یکــی از بهتریــن راه هــای مبــارزه بــا حســادت ایــن اســت کــه شک و تردید خود را برطرف کنید: ب ــی، پُرزه پران و از او بخواهیــد در رفــع ایــن مشــکل بــه شــما کمــک کنــد. پیــدا نکنیــد. بلکــه احســاس عــدم امنیــت خــود را توضیــح داده مراقــب باشــید کــه حالــت عیب جوی

بســیار زنده گی با فرد حسود  می توانــد  حســود،  زنده گــی  شــریک  ــه حســادت نشــانۀ عشــق اســت. ایــن مشــکل را از زاویه یــی دیگــر مــورد بررســی قــرار دهیــد. حــس حســادت آنــان را کاهــش دهنــد:طاقت فرســا باشــد. روش هــای زیــر می تواننــد تــا حــدی داشــتن  ــته باشــید ک ــر داش ــه خاط ــن اگــر همســر یــا دوســِت شــما بــرای ایــن رابطــه اهمیتــی قایــل ب ــه ای ــد. ب ــود نمی آم ــه وج ــم ب ــکلی ه ــن مش ــود، چنی ــش نب ــد، کوش ــی بگیری ــع دفاع ــه موض ــای این ک ــه ج ــب، ب ــد. ترتی ــت کنی ــرده و از وی حمای ــد او را درک ک ــی کنی ــه بعض ــد ک ــر می دانی ــد. اگ ــی کنی ــود را بررس ــار خ ــورت رفت ــزد، در ص ــادت او را برمی انگی ــاص حس ــای خ ــا زمانــی کــه مشــکل برطــرف شــود، آن هــا را تغییــر رفتاره ــه آن دهیــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــر ســر قول هایــی کــه می دهیــد، امــکان ت ــردن ب ــل ک ــه عم ــی ک ــا از دادن قول ــتید؛ ام ــد بایس ــترس بای ــواره در دس ــه هم ــد این ک ــت مانن ــکل اس ــان مش ــدۀ بــر دیگــران ترجیــح می دهیــد، اســتفاده کنیــد. از خصوصیــات فرصتــی بــرای ابــراز عالقــه بــه همســرتان و این کــه چــرا او را باشــید نیــز خــودداری کنیــد. اعتمــاد او را جلــب کنیــد: از هــر برای ت ــارۀ آین ــش درب ــش از پی ــرده و بی ــف ک ــت وی تعری ــد. مثب ــت کنی ــترک تان صحب ــد مش ــه حــس حســادت لگام گســیخته می توان ــد ک ــوش نکنی ــاد شــده و فرام ــاک باشــد؛ پــس اگــر روش هــای ی ــدازه خطرن منبع: www.modernpsy.comواقــع شــوند، بی درنــگ بــا مشــاور صحبــت کنیــد.مــوارد مشــابِه آن نتوانســتند در مــورد خــود یــا همســرتان مفیــد بی ان
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شــیخ  جمال الدیــن،  ازســید  بعــد 
نامورتریــن  محمدعبــده)۱84۱-۱905( 
چهــرۀ  تأثیرگذارتریــن  و  ســید  شــاگردِ 
اصــالِح اندیشــۀ اســالمی در جهــان اســالم 
بــرای  تــالش  بــه شــمار می رود.عبــده 
ــدرن ازاســالم و هماهنگــی  ــو و م تفســیر ن
را  غربــی  تمــدن  دســتاوردهای  بــا  آن 
ــه ارث  ــن ب ــید جمال الدی ــود س ــتادِ خ ازاس
ــه بســیاری از موضوعــات علمــی،  ــرد و ب ب
ــالم  ــم انداز اس ــی از چش ــی و سیاس اجتماع
رابطــۀ  بــر  پرداخت.اوعــالوه  عقالنــی 
ــاس  ــر و اقتب ــرت اسپنس ــا هرب ــتحکم ب مس
ــز  ــر نی ــدۀ دیگ ــی، دو کارِ عم از فکراروپای
انجــام داد؛ یکــی آمیختــن و آشــتی دادن 
ــالمی، و  ــر اس ــی تفک ــه های نوبامبان اندیش
ــه  ــرای پیشــگیری از این ک دیگــر کوشــش ب
شکســتن زنجیرهــای تقلیــد و تعصــب، 
ــه  ــۀ بدبینــی و سســتی اخالقــی شــود. ب مای
ــای  ــه و فض ــر مدرنیت ــر، تأثی ــن خاط همی
ــر  ــالمی ب ــان اس ــده از آن در جه به وجودآم
ــد(  ــاله التوحی ــاِب وی )رس مشــهورترین کت
کــه بــه مباحــِث کالمــی بــه شــیوه یی جدیــد 
پرداختــه اســت، مشــهود بــه نظــر می رســد.

بــا ایــن واقعیــت، چالــش مدرنیتــه که فــراراه 
احیــای دیــن قرارداشــت، موجــب شــد 
ــی  ــده اصــالح اندیشــۀ اســالمی را قربان عب
ــا  ــوده و ب ــش نم ــی خوی ــت افراط عقالنی
ــرآن و  ــا ق ــش، تنه ــتاد خوی ــت از اس تبعی
ــد.  ــل بدان ــب عم ــر را موج ــِث متوات احادی
او در ایــن راه تــا آن جــا پیشــرفت کــه 
ــاِب  ــاری در کت ــام بخ ــه ام ــی را ک احادیث
ــۀ اهــل ســنت  ــت نمــوده وقاطب خــود روای
ــۀ  ــه گون ــا ب ــکار و ی ــا ان ــد، ی ــدان معتقدن ب
ــه  ــی را ک ــود.او حدیث ــل نم ــینه تأوی بی پیش
ــدن  ــحر ش ــه س ــد ب ــاری در پیون ــام بخ ام
ــت نمــوده، اســرائیلیات  ــر اســالم روای پیامب
قلــم داد نمــود وعــالوه بــرآن، حتــا آن چــه را 
کــه ظاهــر قــرآن نیــز بــه آن اشــاره داشــت؛ 
ماننــد نــزول عیســی،طلوع آفتــاب ازمغــرب، 
ــا ایــن اســتناد کــه عقــل آنــرا برنمی تابــد،  ب
نپذیرفــت.او دجــال را نمــاد خرافــات تعبیــر 
نمــوده و نــزول فرشــته گان بــرای پشــتیبانی 
ــه  ــرآن ب ــه ق ــدر ک مســلمانان را در غــزوۀ ب
ــان  ــِش مؤمن ــه آرام ــت، ب ــت داش آن صراح
عبــده  تــالش  بی تردیــد،  کــرد.  تفســیر 
ــی  ــای دین ــردِن آموزه ه ــوان ک ــرای همخ ب
بــا مبانــی عقلــی کــه فضــای مدرنیتــه 
آنــرا به بــارآورده بــود، وی را بــه چنیــن 
عقالنیتــی کشــانید و در ایــن راه تأویل هــای 
ناآشــنا و بعیــِد نصــوص دینــی را دســتاویز 
ــده  ــاگردان عب ــه، ش ــرار داد.درنتیج ــود ق خ
ــش  ــر پوش ــر، زی ــد از او درمص ــل بع ونس
اصــالح دســت بــه اعمالــی زدنــد کــه 
ــلمانان و  ــِت مس ــنودی اکثری ــب ناخش موج

ــۀ  ــه جنب ــوری ک ــد. ط ــان گردی ــای آن علم
ــم  ــته های قاس ــده در نوش ــر عب ــی تفک لیبرال
ــا  ــت. او ب ــاب یاف ــن )۱86۳-۱908( بازت امی
نوشــتن کتاب هایــی چــون »تحریــر المــرأه« 
و »المــرأه الجدیــده«، خواهــان رهایــی زنــان 
ــای  ــد. کتاب ه ــان ش ــت اجتماعی ش در زیس
ــا  ــان علم ــی در می ــث جنجال های ــوق باع ف
گردید،امــا خــود عبــده در مــورد آن هــا 
ســکوت اختیــار نمــود. آن چــه مســلم اســت 
امیــن  برقاســم  عبــده  گفتمــان  این کــه: 
ــت. ــوده اس ــذار ب ــدی تأثیرگ ــچ تردی بی هی

چهــرۀ دیگــری کــه از پیــروان عبــده و یکــی 
از روحانیــاِن درس خوانــدۀ ازهــر بــود و بــا 
تأثیــر از آرای عبــده و مکتــب عقالنــی وی، 
ــی  ــد، عل ــت کوبی ــۀ خالف ــر ریش ــه ب تیش
عبدالرازق )۱888-۱966( اســت. اوبانوشــتن 
الحکم«تــالش  واصــول  کتاب»االســالم 
ــزِو  ــت ج ــه خالف ــد ک ــت کن ــد کهثاب ورزی
نبــوده،  شــریعت  وارکان  دیــن  اصــول 
ــت. از  ــن جداس ــت از دی ــالم سیاس ودراس
ــر  ــن عص ــلمان درای ــای مس ــن رو، ملت ه ای
بایــد اربــاِب دیــن را از دخالــت در سیاســت 
بازدارند.بایــد گفــت کــه قاســم امیــن و علی 
درتضــاد  خــودرا  طرح هــای  عبدالــرازق 
ــه آن  ــد، بلک ــالمی نمی دیدن ــۀ اس ــا اندیش ب
می انگاشــتند  اصالحی یــی  بســته های  را 
اســالمی  اندیشــۀ  پیراســتن  بــرای  کــه 
ــج  ــح ک ــی، وتصحی ــات و عوام زده گ ازخراف
بــه  ضــروری  ســنت گرایان  فهمی هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــید. واقعی ــر می رس نظ
آرای اشــخاصی همچــون قاســم امیــن، طــه 
ــی  ــن خول ــرازق وامی ــی عبدال ــین، عل حس
ــه  ــده تأثیرپذیرفت ــرای عب ــان عقل گ ازگفتم
ــداِن عبــده  ــود.در نتیجــه می بینیــم کــه مری ب
در مواجهــه بــا مدرنیتــۀ غربــی، چگونــه بــه 
ســنت های دینــی پشــت کــرده وبــر آن 

می تازنــد.
بــه دو چهــرۀ متشــخص  ازعبــده  بعــد 
ــارت  ــه عب ــم ک ــی برمی خوری ــالح دین اص
محمدرشــیدرضا)۱9۳0-۱860(  از  انــد: 
وعبدالرحمــان کواکبی)۱854-۱90۲(. رشــید 
رضــا برجســته ترین مــروِج اندیشــه های 
ســیدجمال الدین  اصالح طلبانــۀ 
تأســیس  به وســیلۀ  عبــده  وشــیخ محمد 
ــز  ــرا نی ــتاری آن ــه ویراس ــار ـ ک ــۀ المن مجل
بــه عهــده داشــت ـــمی باشد. او تــوأم 
خــودرا  اصالحــِی  دیدگاه هــای  بــاآن، 
پیرامــون مســایل مختلــف در مجلــۀ مذکــور 
ــش  ــد گرای منعکــس می ســاخت.رضا هرچن
بیشــتر بــه منهــج ســلفیت داشــت ودردفــاع 
ازســلفیان حجــاز، بــه نشــرمقاالتی درالمنــار 
پرداخت؛امــا او نیــز نتوانســت ازگفتمــان 
عقالنــی ســیدجمال الدین وعبــده خــودرا 
بــا دواســتاد  او درقیــاس  برهاند،اگرچــه 

ــتر  ــِت بیش ــی عنای ــوص دین ــه نص ــود ب خ
داشــت، امــا ناگزیــر بــرای به ســر رســانیدن 
آرای  هم فکرانــش،  اصالحــی  پــروژۀ 
درخــورِ آن مکتــب نیــز اتخــاذ نمــود.
ــر  ــِث وارده از پیامب ــیاری ازاحادی ــا بس رض
اســالم پیرامــون فتنه هــا را قابــل تأمــل 
ــور شــخصی  ــز از ظه ــد ونی ــل خوان ــا عق ب
ــن  ــکار ورزید.اوهمچنی ــدی ان ــام مه ــه ن ب
تأکیــد بیشــتر برنقــد متــون احادیــث نمــود 
وکوشــید ازایــن راه عقالنــی بــودن آنــرا بــه 
ــز  ــی نی ــان کواکب ــش گذارد.عبدالرحم نمای
ــتبداد« و  ــع االس ــای »طبای ــا کتاب ه ــه ب ک
ــن  ــت و ازمهم تری ــروف اس ــراء« مع »ام الق
ــردد؛  ــوب می گ ــوریه محس ــراِن س اصالح گ
ــود  ــرب ب ــاِن ع ــرف از آزادی خواه ازیک ط
کــه ســلطۀ تــرکان عثمانــی را بــر ســرزمین 
دیگــر  وازجانــب  برنمی تابیــد،  عرب هــا 
ــی  ــلطۀ روحان ــان س ــی می ــاِن جدای خواه
ــه  ــه گفت ــت بود.ازآن چ ــی درحکوم وسیاس
حرکــت  کــه  برمی آیــد  چنیــن  آمدیــم 
اصــالح دینــی بــه رهبــری ســیدجمال الدین 
افغانــی در مواجهــه بــا مدرنیتــۀ غربــی 
ــاداری  ــرف وف ــا ازیک ط ــت ت ــالش اس درت
خــود را بــه میــراث اســالمی نگهــدارد 
ــودرا  ــته اســت خ ــر، نتوانس ــب دیگ وازجان
از فضــای مدرنیســم برهانــد. باایــن تحلیــل، 
را  مکتــب  ایــن  ویژه گــی  مهم تریــن 
دینــی می تــوان  نصــوص  بــا  درتعامــل 

ــمرد: ــن برش چنی
ــی نســبت  ــد حداقل ــرآن محــوری ودی ۱. ق

ــه ســنت. ب
ــد ازقــرآن هرچنــد  ۲. تفســیر علمــی وجدی
ــرد  ــلف قرارگی ــواِل س ــا اق ــل ب ــه درتقاب ک

ــور جــن وســحر. ــد ام مانن
ــوان  ــه عن ــاع ب ــت ارزش اجم ۳.  فروکاس
ــش  ــه چال ــی وب ــع معرفــت دین یکــی ازمناب
ــاًل  ــه قب ــودی ک ــۀ قی ــا اضاف کشــیدن آن، وی

ــت. ــته اس ــابقه نداش س
بــدون  اجتهــاد  دایــرۀ  وســعت   .4

مطلــوب. شــرایط  درنظرداشــت 
دایــرۀ  محدودســازی  بــرای  تــالش   .5

مــدرن. علــوم  تأثیــر  تحــت  غیبیــات 
بایــد یادآورشــوم کــه هــدف از ایــن تحلیــل 
ــدۀ  ــاِت ارزن ــی ازخدم ــادی، چشم پوش انتق
ایــن مصلحــان بــرای اندیشــۀ اســالمی 
وامــت اســالمی نیســت؛بلکه نشــان دادِن 
حرکــت  بــر  غربــی  مدرنیســِم  تأثیــر 
ــت. ــان اس ــاگردان ایش ــید وش ــِی س اصالح

ــان  ــه گفتم ــا ب ــأله تنه ــن مس ــویی، ای ازس
ــدان  ــیدجمال الدین و ارادت من ــی س اصالح
ــِت  ایشــان محــدود نمی شــود؛ بلکــه عقالنی
حاکــم برغــرب و تحــول روش شــناختی 
درعلــوم آن، درســاحات مختلــِف علــوم 
نبــوده  بی تأثیــر  اســالمی  فرهنــگ  و 
ــال، ظهــور تفســیرهای  ــۀ مث ــه گون اســت. ب
علمی،اجتماعــی  بارویکردهــای  نویــن 
جواهرالقــرآن  تفســیر  ماننــد  وسیاســی، 
پیرامــون  تــازه  دیدگاه هــای  طنطــاوی و 
حجیــت ووثاقــت ســنت نبــوی، ماننــد 
کتــاب ابوریــه وایجــاد روش هــای تــازۀ 
ــول  ــد، فقه،اص ــای عقای ــی در عرصه ه علم
ــن  ــل ای ــاظ روش تحلی ــل ازلح ــه حداق فق
مباحــث، از مدرنیتــۀ غــرب وعقالنیــِت 

ــت. ــه اس ــر پذیرفت ــرآن تأثی ــم ب حاک
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و چالش مدرنیســم
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فروبسـته گِي زبان هـا بـه نسـبِت فروبسـته گِي فرهنگ هـاِي 
کـه  گفـت  مي تـوان  کل،  آن هاسـت.  در  بـه  وابسـته 
ُجدایش پذیـری  فراینـِد  بـا  طبیعـت  در  کـه  همان گونـه 
)differentiation( اندام هـا بـا کارکردهـاِي گوناگـون از 
دروِن  تخمـۀ  موجـودِ زنـده پدیـدار مي شـوند، زبان هـا نیز 
همـراه بـا رشـِد فرهنـگ و دگرگوني هـاِي شـکِل زنده گانِي 
و  »اندام«هـا  و  مي پذیرنـد  جدایـش  درون  از  انسـاني، 
الیه هـاِي گوناگـون، با ارزش هـا و کارکردهـاِي گوناگون، از 
درون شـان پدیـد مي آیـد. زبـاِن پیش نوشـتاري »طبیعي تر« از 
زبـاِن نوشتاري سـت. زیرا در زبـاِن پیش نوشـتاري، که همان 
زبـاِن گفتاري سـت، بـه دلیـِل طبیعـِت خودبه خـودِ گفتـار، 
دسـت کارِي آگاهانـه یـا گزینِش آگاهانه بسـیار کمتر اسـت. 
امـا در زبان هـاِي پیش نوشـتاري نیـز قریحۀ شـاعرانۀ انسـان 
و حسـی که در درازناِي زمان در او نسـبت به امِر قدسـي و 
سـاحِت »آسـمانِي« هسـتي پدید مي آید، سـبب مي شـود که 
بـا آفرینِش شـاعرانه رفته رفته سـاحِت ویژه یـی از زبان پدید 
آیـد کـه در آن ارزش هاِي اسـتتیِک زبان، به صـورِت وزن و 
قافیه و واج آرایي، در سـرودهاِي دیني و حماسـي، یا در کل، 
در ادبیـاِت فولکلوریک نمایان شـود. ادبیـاِت دیني، همچون 
سـروده هاِي وداهـا یا گاتاها، یا سـروده هاِي حماسـِي قومي، 
همچـون ایلیاد و اودیسـه سـده هاِي دراز سـینه به سـینه نقل 
شـده اند تـا آن که بـه صورِت ادبیاِت رسـمي نوشـته شـوند. 
این گونـه پدیده هـاي زبانـي، کـه سـپس نـامِ »ادبیـات« بـه 
خـود مي گیرنـد، سـاحِت عالي تـری از زبـان را، بـا نمـودار 
کـردِن  ارزش هـاِي اسـتتیِک آن، در خاطرۀ قومي مي نشـانند 
کـه زبـاِن خدایـي یـا زبـاِن قدسـي شـناخته مي شـود. ایـن 
میـراِث قومـي آن چنـان نیرومنـد اسـت کـه مي توانـد به رغِم 
و  دسـتوري  و  آوایـي  در سـاختارِ  اساسـي  دگرگوني هـاِي 
واژه گانـي زبـان، بـه نامِ میـراِث مقدس، هم چنـان به صورِت 

دیرینـه سـده ها در خاطره هـا نـگاه داشـته شـود.
زبـاِن نوشـتاري بـر اسـاِس زبـاِن گفتـاري شـکل مي گیـرد، 
کـه همـان زبـاِن »طبیعـي« به شـمار مي آید. امـا بر اثِر رشـِد 
فرهنـگ و نظامِ سیاسـي و اقتصـادي در دروِن جامعه ها، نیاز 
بـه نوشـتار نیـز پدیـد مي آیـد. نوشـتار، از همـان آغـاز، چه 
بـا کاربردهـاِي خـود در زمینه ِي کسـب وکار و تجـارت، چه 
امـورِ کشـورداري و مالیاتـي و سـپاه داري، چـه ثبـِت ادبیاِت 
زبان مایه هـاِي  گوناگـوِن  الیه هـاِي  دینـي،  جـز  و  دینـي 
رشـته کارانه )تخصصـي( را بـر بسـتِر زبـاِن پایه یـِي طبیعـي 

مي نشـاند.
بـا پیدایـِش زبان نگاره)خط(هـا و قشـِر اجتماعـِي ممتـازی 
کـه ایـن فـن را مي شناسـد، سـیِر ُجدایش پذیـري در زبان ها 
در  کـه  کاهنـان(  )دبیـران،  نوشـتار  اهـِل  شـتاب مي گیـرد. 
تمدن هـاِي دیرینـه از جایگاهـی ویـژه، تا حـّـِد یک کاسـِت 
ویـژۀ  الیه هـاي  رفته رفتـه  بوده انـد،  برخـوردار  جداگانـه، 
زبانـِي خویـش را در دِل زبـاِن بومـي رشـد مي دهنـد کـه 
خوانـدن و فهمیـدِن آن هـا نیازمنـِد آمـوزِش خـاص اسـت، 
حتّـا تعلـق به الیـۀ اجتماعي یا کاسـِت خـاص. نوشـتار، بنا 
بـه طبیعـِت خـود، محافظه کارتـر از گفتار اسـت و بـا تثبیِت 
واج هـا، دسـتورِ زبـان، و واژه گاِن آن در صـورِت معیّنـی ـ 
کـه همـان صورِت »درسـِت« زبان دانسـته مي شـودـ  بسـیار 
دیرتـر و کندتـر پذیـراِي تغییـر مي شـود، تـا بـه جایـی کـه 
زبان هایـی کـه در گفتـار از میـان رفته انـد، مي توانند سـده ها 
آن  نمونـۀ  بماننـد.  »زنـده«  نوشـتار  زبـاِن  در  هزاره هـا  و 
زبان هـاِي التینـي و سانسـکریت اسـت. اهـِل نوشـتار، براِي 
نگاه داشـِت امتیازهـاِي ویـژۀ خـود مي تواننـد زبـاِن نوشـتار 
را چنـان دسـت کاري کننـد و از رابطـه بـا زبـاِن  طبیعـي 
خـارج کننـد کـه ”نااهـل“ نتوانـد از آن سـر درآورد. نمونـۀ 
آن زبـان و زبان نـگارۀ پهلـوي در دسـِت دبیراِن آرامي سـت. 
دوران ِ  در  دیوانـي  منشـیاِن  و  »مصنـوع«  نثـِر  نویسـنده گاِن 
سپسـیِن تاریـِخ ایـران هـم، با تبدیـِل زبـاِن طبیعي بـه زبانی 

مي کرده انـد. را   کار  همیـن  سـاخته گي،   یک سـره 
اگـر زبـاِن طبیعـي را زبانـی بدانیم کـه تأثیـِر ارادۀ آگاهانه ِي 
بشـري در آن انـدک اسـت، بـا رشـِد فرهنـگ و اقتصـاد و 
فـن آوري و الیه بنـدِي طبقاتـِي جامعـۀ بشـري، و نیـاز بـه 
تولیـِد گفتمان هایـی درخـورِ نیازهـاي آن هـا، خواسـته ها و 
نیازهـاِي آگاهانـه و ناآگاهانۀ بشـري از جهت هـاِي گوناگون 
در زبـان اثـر مي گذارنـد و بـراِي سـازگار کـردِن آن بـا خود 

بـدان دسـت یازي مي کننـد.
یـا زبان هـاِي  بـه همیـن دلیـل، آن چـه »زبان هـاِي بسـته«، 
پیش مـدرن، مي نامیـم نیـز، بـه گواهـِي تاریخ ِشـان، در قالِب 
لغت مایـۀ بومـي و امکانـات دستوري شـان، برحسـِب نیازها 
و خواسـته هاِي جامعـۀ سـخن گو بـه آن هـا، تـا حـدودی که 
فرهنگ شـان اجـازه مـی داده توسـعه پذیر بوده انـد. توسـعۀ 
علـم و فـن آوري و نیز ادبیات، در همـان قالب هاِي کم وبیش 
محـدود، در گذشـتۀ تاریخـي برخـی از ایـن زبان هـا را از 
زبان هـاِي ابتدایـِي برآمـده از صورت هاِي ابتدایـِي زنده گانِي 
و  تمدن هـا  بالیـدۀ  زبان هـاِي  بـه  فرهنگـي  و  اقتصـادي 
فرهنگ هـاِي بـزرگ بدل کرده اسـت. یکـی از راه هـاِي مهِم 
توسـعۀ واژه گانـي در گذشـته، وام گیرِي زبان هـا از یکدیگر، 
به ویـژه از زبان هـاِي فرادسـت از نظـِر اقتصـادي و سیاسـي 
و فرهنگـي بـوده اسـت. امـا بـه هـر حـال، میـزاِن اختیـار و 
انتخـاِب انسـاِن پیش مـدرن بـراِي دسـت کارِي زبان، دمسـاز 
بـا امـکاِن دسـت یازِي او بـه طبیعـت، محـدود بـوده اسـت. 
دانـِش زبانِي انسـاِن پیش مـدرن، همچون دانش هـاِي طبیعِي 
او، در پیش رفته تریـن تمدن هـا نیـز ابتدایـي و ناسیسـتمانه 
بـوده اسـت. به همیـن دلیل، امـکاِن دسـت یازِي تکنولوژیک 
بـه طبیعـت و زبان، هر دو، براِي او بسـیار محدود و وابسـته 
بـه تجربه  هـاِي پراکنـده،  بي  اتـکا بـه پشـتوانۀ دانـِش نظـرِي 

سیسـتمانه، بـوده اسـت. انسـاِن پیش مـدرن گمانـی از این 
نداشـت کـه مي تـوان خواسـته و دانسـته در زبـان دسـت 
بـرد و آن را بـه دل خـواه، و با دسـت کارِي آگاهانـه، بنا به 

نیازهـاِي تـازه بـه کار گرفت.
بـاري، در قالِب سـاختارِ کمابیش بسـتۀ زبان هـاِي طبیعي، 
تـا زمانـی کـه ذهـِن انسـاني خوگر بـه آن ها و محـدود به 
آن هـا و دست بسـته پیـرِو بایسـت و نبایسـت هاِي مطلـِق 
فرهنـِگ وابسـته بـه آن هاسـت، افـِق زبانـي ناگزیر بسـیار 
کوتـاه و تنـگ اسـت، و توان مندی هـاِي آن از محـدودۀ 
فرهنـِگ بومـي اش فراتر نمي توانـد رفت. امـا مدرنیت، بنا 
بـه طبیعـِت خود و شـیوۀ اندیشـه و رفتـارِ خـود، خواهاِن 

گشـایِش ایـن افـق اسـت. امـا چه گونه؟ 
بـراِي  انسـان  دسـِت  کـه  اسـت  مدرنیـت  پیدایـش    ِ  بـا 
شـناخِت علمـِي زبـان و توسـعۀ آگاهانـۀ بي حدومـرزِ آن 
گشـوده شـده اسـت، هم چنـان کـه رشـِد علـومِ طبیعي و 
تکنولـوژي دسـت یازِي کمابیـش بي حدومـرز بـه طبیعت 
را امکان پذیـر کـرده اسـت. از روزگارِ پیدایـِش زبان هـاِي 
بـاز و جهان گیري شـان، زبان هـاِي بسـته همچـون همـۀ 
بحـران  جنبه هـاِي زنده گانـي در دنیاهـاِي سـنتي، دچـارِ 
شـده اند. ایـن زبان هـا به اجبار، از سـِر تقلیـد و دنباله روي، 
مردمانـی،  چنـان  زنده گانـِي  جنبه هـاِي  دیگـر  ماننـِد 
توسـعه یی محـدود، ناهمـوار، بي هنجار یا بدهنجـار دارند. 
توسـعۀ ناگزیـِر ایـن زبان هـا بـا شـکِل توسـعۀاقتصادي و 
اجتماعـي و فرهنگـِي آن جامعه ها تناسـبی ضـروري دارد. 
فـرِق اساسـِي زبان هـاِي بـاز و زبان هـاِي بسـته را مي توان 
در ایـن فرمـول خالصـه کرد کـه زبان هاِي بسـته کم وبیش 
در چارچـوِب محدودیت هـاِي طبیعـي و تاریخـِي خـود، 
دگرگونـي،  از  تـرس  در  خـود،  ناخـودآگاهِ  زیسـِت  در 
برداشـتِن  بـا  بـاز  زبان هـاِي  آن کـه  حـال  فرومانده انـد، 
بـا  تاریخـِي خـود،  و  طبیعـي  محدودیت هـاِي  مرزهـاِي 
یـارِي علـوم و تکنولـوژِي زبانـي، راهِ توسـعۀ بي نهایـِت 

خـود را گشـوده اند.
 

مدرنیّت و زباِن آن
زبانـي  قـدرِت  و  چیره گـي  رابطـۀ  مـدرن  جهـاِن  در 
بیـش از هـر زمـاِن دیگـر در تاریـِخ بشـر پدیـدار اسـت. 
پـس  طبیعـت  پهنـۀ  بـر  بشـر  چیره گـِي  کـه  همان گونـه 
از انقـالِب صنعتـي، و دسـت کارِي دایمـِي انسـان در آن 
بـه سـودِ خـود، بخـِش بزرگـی از  گونه هـاِي گیاهـي و 
جانـوري را نابـود کـرده یـا در خطـِر نابـودي قـرار داده 
اسـت، در عالـِم زبانـي نیـز فرادسـتِي زبان هـاِي توان منـِد 
بـا خطـِر  یـا  بـرده  میـان  از  را  بسـیار  زبان هـاِي  مـدرن 
نابـودي رویـارو کرده اسـت. همان گونـه که در زیِر فشـارِ 
ُکره گیـر شـدِن )globalization( اقتصـاد و تکنولـوژِي 
و  اجتماعـي  و  اقتصـادي  سـاختارهاِي  امـروزه  مـدرن، 
بشـري، در  سراسـِر کـرۀ  تمامـِي جامعه هـاِي  فرهنگـِي 
بنیادي سـت،  دگرگوني هـاِي  گذرانـدِن  حـاِل  در  زمیـن، 
زبان هـا نیـز در زیـِر فشـارِ زبان هاِي مـدرن، و امـروزه در 
زیـِر فشـارِ ُکره گیرتریـن زبـان، یعني زبـاِن انگلیسـي- در 
حـاِل پوسـت انداختـن و دگرگوني انـد یـا بسیاري شـان 
محکـوم بـه نابودي. چالـش                    ِ عظیمی که امروزه در سراسـِر 
کـرۀ زمیـن میـاِن »سـنت« و »مدرنیـت« برپاسـت، بي هیچ 
جـاي تردیـد، ژرف تـر و بحراني تـر از هـر جـاِي دیگـر، 
امـا حس ناشـدني تر و دشـوارفهم تر، در میـداِن رویارویـِي 

دارد. جریـان  زبان هـا 
شـکافی کـه تمـدِن مـدرِن غربـي را از دیگـر قلمروهـاِي 
فرهنگـي و تمدنـي جدا مي کنـد ـ قلمروهایـي که مي توان 
آن ها را در کل پیش مدرن نامیدـ، یک شـکاِف تکنولوژیک 
اسـت. ایـن شـکاف همان اسـت که خـود را، در یک سـو، 
بـه صـورِت توانایـِي شـگرِف آدمیـان در سـاختِن کاالهـا 
و ابزارهـا نشـان مي دهـد و در سـوِي دیگـر، ناتوانـي و 
آن.  بـراِي  حسـرت زده گي  و  کار  ایـن  در  درمانده گـي 
شـکاِف تکنولوژیـک را اگـر بـه عنـواِن نمایان تریـن وجِه 
جداگانه گـِي دنیاِي مـدرن و پیش مدرن یا ’توسـعه یافته‘ و 
’توسـعه نیافته‘ بگیریـم و دنبـال کنیم، به این نکتۀ اساسـي 
مي رسـیم کـه ایـن شـکاف اگـر چـه خـود را به صـورِت 
ابزارهـا و  شـکاف در توانایـِي صنعتـِي تولیـِد کاالهـا و 
سـاختارهاِي مـاّدي نمایـان مي کند، داراِي زیرسـاخت هاِي 
ناپیـداِي ذهنـي و اجتماعـي و تاریخـِي پیچیده یي سـت که 
بـراِي ذهـن بیگانـه بـا آن هـا بسـیار دیر و دشـوار کشـف 
آن  زیرسـاخت هاِي  پایه یي تریـن  یکـی  فهـم مي شـود.  و 

زیرسـاخِت زباني سـت.
تکنولـوژِي مـدرن بـه علـومِ مدرن تکیـه دارد کـه خود به 
تکنولـوژِي تحلیـِل منطقـي یـا روش مجهـز اسـت. ذهـِن 

علمـي پـرورِش منطقي یـی دارد کـه مي توانـد تـواِن عقلـِي 
انسـان را در قالبـی سـامان یافته و پیش رونـده بـه کار گیرد. 
امـا تمامـِي کارکردهـا و دسـت آوردهاِي ایده یـِي علـم بـر 
ایـن  الیـۀ زبانـي یـا زبان مایـۀ ویژه یـی تکیـه دارد. از راهِ 
بسـتِر زبانـي و بـر پایۀ آن اسـت که علـم مي توانـد اُبژه هاِي 
شـناخِت خـود را مرزبندي کنـد، روش هاِي خـود را به کار 
بنـدد، و حاصـِل شـناخِت خـود را در ظـرِف نظریه هـا و 

فرمول هـا و شـرح ها و تحلیل هـا بریـزد. 
بـراِي آن کـه علـوم بتواننـد چنیـن دسـت آوردهایی داشـته 
باشـند، زبـان مي بایـد خـود را در ایـن جهـت و بـراِي این 
هـدف سـاخته و پرداخته باشـد. بـه عبارِت دیگـر، رهیافِت 
تکنولوژیـک بـه زبـان نیـز شـرِط ضـرورِي پیشـرفِت علـم 
و تکنولـوژِي مـدرن اسـت. رهیافـِت تکنولوژیـک بـه زبان 
اسـت کـه بـه زبان مایـۀ علمـي امـکان مي دهـد راهبندهاِي 
دسـتوري و واژه گانـِي زباِن طبیعـي را دور بزند و از این راه 
توانایـِي سـازمان یابِي فنّـي و قـدرِت تولیدِي بي کـران بیابد؛ 
قدرتـی کـه بـدون آن رشـد و پیشـرفِت علـوم و تکنولوژِي 
زبان هـاِي  تکنولـوژِي  و  اقتصـاد  مي بـود.  ناممکـن  مـدرن 
مـدرن - که مي تـوان نمودِ بسـاویدنِي آن را در اصطالحاِت 
»برنامه ریـزِي زبان« )language planning( و »مهندسـِي 
زبانـي« )language engineering( دیـد - امـروزه در 
زیـِر چنـگاِل قـدرِت ُکره گیـِر خود اقتصـادِ زبانـِي زبان هاِي 
ناگزیـر  و  طلبیـده  بـه چالـش  را  واپس مانـده  جامعه هـاِي 
آن هـا را وادار بـه پذیـرش ِ توسـعه و ورود بـه »اقتصـاد« و 
»بـازارِ آزاد«ِ جهانـِي  زبـان مي کنـد یـا محکـوم بـه نابودي.

زبانـي«  »تکنولـوژِي  و  زبانـي«  »اقتصـادِ  مفهـومِ  دو  بـا 
زبان هـاِي  و  توسـعه یافته  زبان هـاِي  مسـألۀ  بـه  مي تـوان 
میـاِن  اساسـي  شـکاف هاِي  و  شـد  نزدیـک  توسـعه نیافته 
آن هـا، اختـالِف »سـطِح زنده گـي« در آن هـا، و تفاوت هـاِي 
اساسـِي توانایي هـا و ناتواني هاشـان را دیـد. یعنـي مي تـوان 
دیـد کـه هریـک با چـه سـرمایۀ زباني یـا واژه گانـي، با چه 
گسـترۀ معنایـي، بـه میـدان مي آیـد و بـا کـدام تکنولـوژي 
پاسـخ  خـود  نیازهـاِي  بـه  توسـعه پذیري  امکانـاِت  و 
مي گویـد. تفاوت هـاِي اساسـِي رفتـاري در ایـن دو فضـا 
چیسـت؟ زبان هـاِي توسـعه یافته بـه کـدام »منابـِع طبیعـِي« 
زبانـي دسـترس دارنـد و بـا کـدام تکنولـوژي آن  منابـع را 
بـه کار مي گیرنـد و بـه »کاال«ِي سـاخته و پرداختـۀ زبانـي، 
بـا اسـتانداردهاي سـاخت و منطـِق دقیـِق کاربـرد تبدیـل 
مي کننـد؟ در برابـر، جامعه هـاِي توسـعه نیافتۀ زبانـي چـرا 
از نظـِر »منابـع طبیعـي« و تکنولـوژِي زبانـي در فقـر غوطه 

مي خورنـد و دسـت بـه دهـان انـد.
 affluent( »جامعـۀ زبانِي مدرن یـک »جامعۀ فراخ زیسـت

جامعـۀ  توسـعه نیافته ،  زبانـِي  جامعـۀ  و  اسـت،   )society
اجتماعـي،  اقتصـادي،  نشـانه هاِي  همـۀ  کـه  تنگ زیسـتی 
فرهنگـي، و روان شناسـیک و رفتـارِي جامعه هـاي واپس مانده، 
یـا به برداشـتی دیگـر، جامعه هـاِي »در حـاِل توسـعه« را دارد.

یـا  ناهم تـرازي  کـه  دهـد  نشـان  مي خواهـد  پژوهـش  ایـن 
و  توسـعه یافته  جامعه هـاي ِ  میـاِن  زنده گـي  سـطِح  اختـالِف 
توسـعه نیافته، بـر اثـِر اختـالِف سـطِح توانایي هـاِي علمـي و 
فنـي، و، در نتیجـه، اختـالف ِ سـطح        ِ توانایـِي تولیـد و امکاناِت 
چنـان  دارد.  بازتـاب  نیـز  زبان شـان  در  ناگزیـر  مصـرف، 
کـه پیـش از ایـن نیـز گفتـه ام  از ایـن نظـر بـاز فـرق اسـت 
میـاِن جامعه هایـی کـه  پیشـگامِ پـرورش          ِ فرهنـگ و فلسـفه 
و علـِم مـدرن بوده انـد بـا آن هایـی کـه بـا دنبالـه روي از آن 
جامعه هـاِي پیشـرو بـه درجاتـی از آن فرهنـگ یـا کم وبیـش 
تنهـا بـه علـِم کاربـردي و ابزارهـا و تکنیک هاِي تولیـِد صنعتي 
دسـت مي یابنـد. دنبالـه روان هیـچ گاه به پـاِي پیشـگاماِن اصیل 
نمي رسـند. آن نیـروِي سرشـارِ آفریننـده و بسـیج کننده یی کـه 
از دِل شـورِ اصیـل در یـک فرهنـگ و فضـاِي انسـاني بـرون 
مي جوشـد، در جـاِي دیگـر بـه همـان شـکل و همـان میـزان 
تکرارشـدني نیسـت. بـه همیـن دلیـل، زبان هـاِي اصلي یـی که 
روِح جهـاِن مـدرن و مایـۀ اندیشـیده و پـروردۀ فرهنـِگ آن را 
شـکل داده و بازنموده انـد، هم چنـان زبان هاِي پیشـرِو اندیشـه 
و علـِم مدرن انـد، یعني انگلیسـي و فرانسـه و آلمانـي، و دیگر 

آن هـا هسـتند. ناگزیـر ریزه خـوار و جیره خـوارِ  زبان هـا 
مدرنیـت،  و  زبـان  رابطـۀ  کارِ  در  باریک اندیشـي  بـاري، 
راه گشـاي  فهـِم بسـیاری نکته ها و پاسـخ گویي به پرسـش هاي ِ 
آن هـا  بـا  توسـعه«  حـاِل  »در  دنیـاي  کـه  دشواری سـت 
روبه روسـت. در بحـِث رویارویـِي »سـنت« و »مدرنیـت« نیـز، 
اساسـي یی را روشـن توانـد  اندیشـه در کارِ زبـان نکته هـاي ِ 
کـرد، به ویـژه در جوامعـی چـون جامعـۀ مـا کـه بحِث سـنت 
و مدرنیـت در آن بـه صـورِت وسـواِس فکـرِي روشـن فکران 

درآمـده اسـت.
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ش آشوریبخش دوم و پایانی
داریو
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ریاسـت  رییـس  حیـث  بـه  نـادری  نـادر  مانـدگار- 
مسـتثقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی و امـراهلل 
صالـح بـه حیـث وزیـر دولـت در امـور اصالحـات در 
بخـش امنیتـی و رییس بـورد عالـی نظارت بـر تعینات 
افسـران ارشـد در نیروهـای دفاعـی و امنیتـی گماشـته 

اند. شـده 
بربنیـاد یـک فرمان رییـس جمهور، امـراهلل صالح رییس 
پیشـین امنیـت ملـی، بربنیـاد مـاده 64 قانون اساسـی،به 
منظـور آوردن اصالحات بیشـتر در نیروهای امنیتی، در 

این سـمت گماشـته شـده است.
رهبـری بـورد عالی نظـارت بر تعیینات افسـران ارشـد 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، ارایـه مشـوره بـه ریاسـت 
جمهور درباره گماشـته افسـران ارشـد نیروهای امنیتی، 
نظـارت بـر عملـی شـدن برنامـه رشـد حرفه یی شـدن 
افسـران بلنـد پایـه و ارایـه مشـوره ها در بـاره آوردن 
اصالحـات در نهادهـای امنیتی، از وظایـف آقای صالح 

در ایـن سـمت گفته شـده اند.
بربنیـاد یـک حکـم رییـس جمهـور، سـید آقـا فاضـل 
سـانچارکی بـه حیـث معیـن نشـراتی و سـیده مـژگان 
مصطفـوی بـه حیث معیـن مالـی، اداری و گردشـگری 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ گماشـته شـده اند.
سـیده مـژگان مصطفـوی پیـش از ایـن به حیـث معین 
نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ و سـید آقا فاضل 
سـانچارکی بـه حیـث مشـاور رییـس اجرایـی در امور 

فرهنگـی کار می کردنـد.
هم چنـان بربنیـاد یـک حکـم دیگـر رییـس جمهـور، 
احمـد سـیرمهجور به حیث معین مالـی و اداری وزارت 
تحصیـالت عالـی و نیـز تفسـیره هاشـمی بـه حیـث 
معـاون دانشـگاه کابـل درامـور دانشـجویان، گماشـته 

شـده اند.
پیشـتر نـادر نادری بـه حیث رییس کمیسـیون مسـتقل 
اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی بـه کار آغـاز کـرد 
و داکتـر عبـداهلل کـه بـه دالیلـی از مخالفـان او بـه  این 
سـمت بـود، سـرانجام او را بـه همـان کرسـی نشـاند. 

آقـای غنـی  تیـم  کارا در  از شـخصیت هـای  نـادری 
می شـود. خوانـده 

 امـا حـاال سـوال این اسـت کـه آقـای رییس جمهوری 
بـه وزارت دولـت در امـور اصالحات نهادهـای دفاعی 
و امنیتـی، صالحیت هـای الزم را می دهـد یـا خیـر. اگر 
رییس جمهـور اجـازه بدهـد و تفویـض صالحیت کند، 
آقـای صالـح می توانـد تغییـرات مثبتـی را در سـکتور 
امنیتـی افغانسـتان ایجـاد کنـد. آقـای صالح بـا توجه به 
تجربـۀ گذشـته اش از ظرفیـت خوبی برخوردار اسـت؛ 
امـا تجربـۀ دو نیم سـال حکومت داری آقای غنی نشـان 
داده اسـت کـه او صالحیت و اجـازۀ تغییر و اصالحات 

را بـه زیردسـتانش نمی دهد. 
بـه ویـژه دسـت های مامـوران بلنـد رتبه یـی کـه متعلق 
بـه جریـان مقابـل آقـای غنـی در دولـت وحـدت ملی 
هسـتند، از پشـت بسـته شـده اسـت. همچنان ریاسـت 
اجرائیـه، معـاون اول رییس جمهـوری و نمانیـدۀ خاص 
از  خـوب  داری  امـور حکومـت  در  جمهـور  رییـس 

تمرکـز قـدرت توسـط اقـای غنـی شـاکی اند. 
نهادهـا  کارهـای  کوچکتریـن  در  جمهـوری  رییـس 
مداخلـه می کنـد و هیـچ نیرویـی نیسـت جلـوی او را 
بگیـرد.  همیـن اکنـون منابـع می گوینـد که بـرای آقای 
صالـح در ایـن سـمت، صالحیـت نظـارت بـر تعیینات 
در  ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی داده نشـده اسـت؛ 

نهـادی کـه او در  آن متخصـص اسـت.
آقـای صالـح  مثـل  دیگـر، شـخصیت هایی  از جانـب 
در  را  خویـش  جایـگاه  می تواننـد  خـود  نـادری  و 
سـاختار حکومـت تعریـف کننـد. اگـر آنهـا بخواهنـد 
در موقعیت هـای خویـش تغییـری را ایجـاد کننـد، پس 
بهتر اسـت اصل شـفافیت و شایسته سـاالری را در نظر 
بگیرنـد. حـاال دیـده شـود کـه بـا  قـرار گرفتـن آقـای 
صالـح در ایـن سـمت جدیـد، تغییراتـی در نهادهـای 
داخلـه و دفـاع کشـور رو نمـا می شـود یـا این کـه این 
پسـت بـه شـکل سـمبولیک و تشـریفاتی و اعـزازی 

عـرض انـدام خواهـد کـرد.
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ــۍ  ــدې د تاوتریخــوايل د مخنیويځانګړېڅارنوال ــر وړان دښــځو پ

وايــي، د تېــر کال پــه پرتلــه پــه ۱۳۹۵ ملریــز کال کــې د ښــځو د 

وژلــو پېښــې زیاتــې شــوي او وايــي، پــه یــاد کال کېیــې د ښــځو 

پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل۲۴۴۲ قضیېڅېــړيل دي.

د دغېڅارنوالــۍ مــرې پرویــن رحیمــي د یکشــنبې پــه ورځ پــه 

ــره برخــه  ــه وویــل چــې د دغــو قضیوډې ــو ت کابــل کــې خربیاالن

پــه کابــل او هــرات کــې ثبــت شــوې دي.

اغلــې رحیمــي وايــي، د تېــرو کلونــو پــه پرتلــه پــه روان کال کــې 

د ښــځو د وژلــو پېښــې زیاتــې شــوې دي.

نوموړې زیاته کړه:

ــې  ــو پېښــې زیات ــه د وژل ــه کبل ــده مرغــه د تاوتریخــوايل ل ــه ب "ل

ــې  ــږي او ځینېی ــېڅېړل کې ــې پېښ ــو ټول ــو د وژل ــوي دي، خ ش

فیصلــه شــوي هــم دي، څــو تنــه پــه اعــدام محکــوم شــوي او پــه 

یــو شــمیر مــواردو کــې مجرمیــن پــه پنځلــس او اتلــس کالونــو 

ــد محکومــت شــوي دي." بن

ــم  ــويل ه ــید رس ــد جمش ــۍ ویان ــې د لویېڅارنوال ــه دې مخک ل

ویــي وو چــې پــه ۱۳۹۵ ملریــز کال کــې د ښــځو پــه وړانــدې د 

تاوتریخــوايل پــه کچــه کــې زیاتوالــی راغلــی دی.

د ښــځو پــه وړانــدې د تاوتریخــوايل زیاتېــدو پــه اړه دا اندېښــنې 

ــې د  ــه ک ــازه پېښ ــوې ت ــه ی ــې پ ــږي چ ــرح کې ــال مط ــې مه داس

ــۍ  ــوې نجل ــت کېی ــه والی ــو پ ــه ورځ د بامیان ــه نړیوال ــځو پ ښ

ــدۍ کــړ. ــل ځــان زن خپ

ــه  ــو ل ــله والو طالبان ــې د وس ــو ک ــو والیتون ــه ځین ــداراز پ هم

ــړل  ــم ورک ــه ه ــار راپورون ــو د سنګس ــمېر نجون ــو ش ــوري د ی ل

شــوي دي.

ــتازې  ــو اس ــان د خلک ــې د بدخش ــه ک ــي جرګ ــه ول ــوا پ هاخ

ــم د  ــې اله ــیمو ک ــو س ــرو پرت ــه لی ــې پ ــي چ ــويف واي ــه ک فوزی

ښــځو پــه وړانــدې د تاوتریخــوايل قضیــو تــه رســېدنه نه کېــږي.

نوموړې زیاته کړه:

ــږو خــو هغــه ســیمې  ــه اړه پوهې ــه ســیمو او ولســوالیو پ "د ناامن

په کېیــوه  نه موجودیــت الهــم  څارنواالنــو  د  دي  امــن  چــې 

ســتونزه ده او زه ډېرهــډاډه نه یــم، هغــه کار چېیوڅارنوال یــې 

ــه هغــه محکمــې هــم همداســې  ــررسه کــوي ک ــت ت ــه ښــه نی پ

رستــه ورســوي او د دې المــل يش چــې د ښــځو پــه وړانــدې د 

ــړي." ــدا ک ــت پی ــېدنه رسع ــه رس ــو ت ــوايل قضی تاوتریخ

اغلــې کــويف وايــي چــې د ښــځو پــه وړانــدې د قضیــو د څېړلــو 

لپــاره بایــد پــه ټولــو ولســوالیو او لیــرو پرتــو ســیمو کېڅارنــواالن 

حضــور ولــري څــو پــه دېــډول دغــو قضیــو تــه پــه وخــت او پــه 

ســمه توګــه رســېدنه ويش.

ــر  ــته ب ــنبه گذش ــه چهارش ــناتوران، حمل ــدگار- س مان
ــل را کار  ــان کاب ــردار محمدداودخ ــی س ــفاخانه نظام ش
ــازات  ــر مج ــته و ب ــی دانس ــان درون ــان و جاسوس خائن

ــد. ــد ورزیدن ــان تاکی ــدام آن اع
ســناتوران ضمــن محکومیــت حملــه بــر شــفاخانه 
ــی  ــات درون ــه اختالف ــد ک ــان می گوین ــردار داودخ س
ــدم  ــی و ع ــی، بی کفایت ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
ــه  ــاز حمل ــی زمینه س ــای امنیت ــوولیت پذیری نهاده مس

ــت. ــده اس ــفاخانه ش ــن ش ــر ای ب
اعضــای مجلــس ســنا بــاور دارنــد کــه در حملــه بــاالی 
ــفاخانه  ــن ش ــل ای ــان از داخ ــردار داود خ ــفاخانه س ش

ــه اســت. هماهنگــی و همــکاری صــورت گرفت
بــه گفتــه ســناتوران خائنــان ایــن حادثــه در هــر ســطحی 
ــد  ــد بای ــرار دارن ــه ق ــی ک ــی و دولت ــای امنیت از نهاده

ــرت گــردد. ــرای دیگــران عب ــا ب اعــدام شــوند ت
ــن  ــز در ای ــه حســینی یکــی از ســناتوران دیگــر نی نجیب
ــان از  ــه ریشــه های جاسوس ــت: "تازمانیک خصــوص گف
نظــام و بــه ویــژه نهادهــای امنیتــی چیــده نشــود حوادث 
تکــرار خواهــد شــد و حکومــت بــه هیــچ وجــه دیگــر 

نبایــد مراعــات خائنــان را بکنــد".
از ســویی هــم، محمدعلــم ایزدیــار معــاون اول مجلــس 
ــژه  ــه وی ــتان ب ــی افغانس ــی امنیت ــه پالیس ــت ک ــنا گف س
امنیتــی  در بخــش کشــف و اســتخبارات نهادهــای 
ــفی و  ــای کش ــاز دارد و نهاده ــدی نی ــری ج ــه بازنگ ب
ــن  ــری از چنی ــرای جلوگی ــد ب ــور بای ــتخباراتی کش اس
ــکوک را  ــرکات مش ــی تح ــور تمام ــای درکش رخداده

ــد". ــر بگیرن ــر نظ زی
ــران  ــات سیاســی رهب ــه اختالف ــزود ک ــار اف ــای ایزدی آق
ــوولیت پذیــری  ــت، بــی تفاوتــی و عــدم مس حکوم
نهادهــای امنیتــی، مداخــالت سیاســی در امــور تقــرری 
ــای  ــوی اعض ــژه از س ــه وی ــی ب ــای امنیت ــای نهاده ه
شــورای ملــی و دیگــر سیاســتمداران و موجودیــت 
خائنــان در ایــن نهادهــا زمینــه ســاز حمــالت انتحــاری 

ــت. ــور اس ــاری در کش و انفج
فضــل هــادی مســلمیار رییــس مجلــس ســنا نیــز گفــت: 
"حکومــت بایــد حقایــق حادثــه شــفاخانه 400 بســتر را 

روشــن کــرده و آن را بــا مردم افغانســتان شــریک ســازد؛ 
ــا در  ــم ت ــی کن ــت م ــور صحب ــس جمه ــا ریی شــخصًا ب
ــکاری  ــه هم ــن حمل ــه در انجــام ای ــورد مســئولیتی ک م

کــرده انــد تصمیــم جــدی گرفتــه شــود".
ــی مجلــس  ــت داخل ــه کمیســیون امنی ــای مســلمیار ب آق
ــداً  ــه را ج ــن حادث ــاد ای ــه ابع ــت داد ک ــز هدای ــنا نی س

ــد. ــزارش ده ــی گ ــاالر عموم ــه ت ــرده و ب ــی ک بررس
همچنیــن، مجلــس ســنا در نشســت امــروز خــود تصمیم 
ــرای  ــی را ب ــاد امنیت ــه نه ــای س ــام ه ــه مق ــت ک گرف
توضیحــات بیشــتر در خصــوص حادثــه تروریســتی 
ــنبه  ــت روز یکش ــه نشس ــان ب ــردار داودخ ــفاخانه س ش

ــد. ــی خوان ــرا م ــده خــود ف آین
ــردا  ــال ف ــن ح ــه همی ــد ب ــی در پیون ــای امنیت ــام ه مق
ــده  ــتجواب ش ــز اس ــدگان نی ــس نماین ــه مجل ــنبه ب دوش

ــد. ان
حادثــه شــفاخانه نظامــی ســردار داودخــان از نظــر 
اعضــای شــورای ملــی بزرگتریــن حملــه در نــوع خــود 
بــود کــه در آن حــدود5۱ نفــر کشــته و حــدود ۱00 تــن 

دیگــر زخمــی شــدند.
ــان  ــر قربانی ــه اکث ــد ک ــی می گوین ــورای مل ــای ش اعض
ــد و  ــدان بودن ــاران و کارمن ــا، بیم ــه، زخمی ه ــن حادث ای
کشــتار آنــان در هیــچ دیــن و آیینــی روا نیســت و گــروه 
داعــش بــا ایــن حملــه مرتکیــب جنایــت جنگــی شــده 

اســت.

وزارت دولت در امور اصالحات در نهادهای امنیتی و دفاعی 

کـاری یـا اعـزازی؟
ښځو رسه د تاوتریخوايل مخنیويځانګړېڅارنوايل:

۱۳۹۵ کې د ښځو وژنې زیاتې شوي

مجلس سنا:

حمله بر چهارصد بسرت کار خاینان 

و جاسوسان درونی است
تا ریشه های جاسوسان از نهادهای امنیتی 

چیده نشود حوادث تکرار خواهد شد

اشـرف غنـی و بـازی...
افغانسـتان  ارگ  در  قانـون  ایـن  و...  احـدی  انورالحـق   
رییس جمهـور  گردیـد.  محبـوس  رییس جمهـور  توسـط 
بعـد از دو سـال بـه تاریـخ ۱۲ حـوت  ۱۳95 درحالی کـه 
کار شـورای ملـی تـا چنـد روز دیگـر به تاریـخ ۱6 حوت 
۱۳95 شـروع خواهـد شـد، مـادۀ ششـم قانـون را بـا ذکر 
کلمـۀ افغـان و قومیـت در شـناس نامه های الکترونیکـی، 

طـی فرمـان تقنینـی تعدیـل کرد.
رییس جمهـور از یک طـرف صالحیـت تعدیـل قانـون را 
نـدارد. تعدیـل قانون، یکی از وظایف خاِص شـورای ملی 
اسـت. در این جـا بـا مادۀ قانـون اساسـی افغانسـتان بازی 
صـورت گرفتـه و تعدیـل در جایگاه فرماِن تقنینی نشسـته 
اسـت. فـرض کنیم که آن فرمـان تقنینی باشـد؛ اما یکی از 
شـرایط فرمان تقنینـی، موجودیت حالِت عاجل در کشـور 
اسـت، اگر حالـت عاجل را حالت اضطـرار تعبیر کنیم. در 
ایـن حالت حفظ اسـتقالل و حیات ملـی از مجرایی که در 
قانـون اساسـی تعیین شـده اسـت، ناممکن می گـردد. پس 
پـای فرمـان تقنینـی در این جـا درمانـده می شـود؛ چـون 
مـا بـه تعبیـری در حالـت عاجـل قرار نداشـتیم. از سـوی 
دیگـر، کار شـورای ملی، بعـد از فاصلۀ زمانـِی چهار روز، 
شـروع گردیـد. در ایـن حالت حکومت می توانسـت طرح 
تعدیـل خـود را به شـورای ملـی جهت تصویب بفرسـتد. 
بنابرایـن، صـدور این فرمـان تقنینی غیرقانونی می باشـد و 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، احسـاس می شـود کـه در تبانی 
بـا سیاسـت شؤونیسـم قومـی ترتیـب گردیده و افـزون بر 
آن، جایـگاه ایـن تذکـره را از هویت ملی بـه هویت قومی 

تقلیل داده اسـت. 
مکلفیـت رییس جمهـور در برابر اعمـال صالحیت های 

قانونی اش چیسـت؟
را  رییس جمهـور  اساسـی،  قانـون  شصت وششـم  مـادۀ 
مکلـف می سـازد کـه در هنـگام اعمـال صالحیت هایـش، 
مصالـح علیـای کشـور را رعایـت کنـد و از مقـام خود به 
ملحوظـات زبانی، سـمتی، قومی، مذهبی و حزبی اسـتفاده 
نکنـد. امـا در عمـل دیده می شـود کـه رییس جمهـور حتا 
مرزهـای سـاختاری نظام را شکسـته و قـدرت را محصور 
در یـک حلقۀ خاِص قومی سـاخته اسـت. نمونـۀ آن: عدم 
تفویـض صالحیت هـای معاونیـت اول بـه معـاون اول و 
شـکایت جنـرال دوسـتم از ایـن بابـت. بـه همیـن گونـه؛ 
شـکایت داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت از 
انحصـار قـدرت و فسـاد توسـط یـک تیم خـاص، تعدیل 
قانـون ثبـت احـوال نفوس بـه منظـور درج کلمـۀ افغان با 
آن کـه کلمـۀ افغـان در قانون اساسـی درج اسـت و نیاز به 
ذکـر مجـدد آن نیسـت. این هـا همـه، حکایت از سیاسـت 
انحصارگرایـی قومی با شکسـتن مرزهای قانـون و عدالت 

می کنـد.
کشـور،  اساسـی  قانـون  شـصت وچهارم  مـادۀ  اول  بنـد 
قانـون  از اجـرای  بـه مراقبـت  رییس جمهـور را مکلـف 
اساسـی می کنـد. بند اول، مـادۀ هفتادوپنجم قانون اساسـی 
قانـون  احـکام  تعمیـل  بـه  را مکلـف  کشـور، حکومـت 
محاکـم  قطعـی  فیصله هـای  و  قوانیـن  سـایر  و  اساسـی 
شـعار  بیشـترین  آن کـه  بـا  رییس جمهـور  امـا  می کنـد. 
قانون گرایـی را می دهـد، خـود در عمـل شـکنندۀ قانـون 
محسـوب می شـود. نمونـۀ آن، محبوس کـردن قانون ثبت 

احـوال نفـوس بـرای مـدت دو سـال بنـا بـر ملحوظـات 
قومـی و زبانـی، عـدم برگـزاری لویه جرگه جهـت تعدیل 
قانـون اساسـی، بـه چالـش کشـیدن رونـد اصـالح نظـام 

انتخاباتـی کشـور و... .
نتیجه گیری

وظایـف  از  یکـی  افغانسـتان،  در  قانون گـذاری 
شـمول  بـه  نهـادی  هیـچ  اسـت.  ملـی  شـورای  خـاِص 
ریاسـت جمهوری و قـوۀ قضاییـه، حـق تقنیـن را بـه جـز 
شـورای ملـی در افغانسـتان نـدارد. ریاسـت جمهوری در 
حالـت عاجـل و تعطیلـی شـورای ملـی، می توانـد فرمـان 
تقنینـی صـادر کنـد؛ اما عـدم وضاحـِت مفهـومِ "عاجل" در 
قانـون، زمینـۀ تفسـیر را به نفـع حکومت مسـاعد کرده که 
تـا از ایـن ابهـامِ قانونـی به نفـع خـود سوءاسـتفاده کند و 
هرحالتـی را حالـِت عاجـل تعریـف کرده و بر اسـاس آن، 

فرمـان تقنینـی صـادر نمایـد.
تعدیـل قانـون نیـز از وظایـف خاص شـورای ملی اسـت 
امـا  نـدارد.  را  قانـون  تعدیـل  حـق  ریاسـت جمهوری  و 
ریاسـت جمهوری تحـت عنـوان صـدور فرمـان تقنینـی، 
دسـت بـه تعدیـل قانـون می زنـد. ایـن در تضـاد بـا مواد 

قانـون اساسـی افغانسـتان اسـت.
قانـون  اجـرای  از  حراسـت  مسـووِل  رییس جمهـور 
اساسـی و تعمیـل احـکام قانـون در افغانسـتان اسـت، امـا 
اندیشـۀ هژمومـی قومـِی وی بعضًا سـبب تعطیلـی رعایِت 
در  قانـون  احـکام  تطبیـق  و  قانون گـذاری  معیارهـای 

اسـت. گردیـده  افغانسـتان 
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خبرنــگاران معتــرض و قانون گــذاران اپوزیســیون ترکیــه در اســتانبول علیــه 
بازداشــت خبرنــگاران تظاهــرات برگــزار کردند.

خبرنــگاران در ایــن تظاهــرات اعتراض آمیــز شــعارهایی ماننــد "خبرنــگاری 
جــرم نیســت، مــا ســکوت نخواهیــم کــرد" ســر دادنــد.

ــار  ــش ی ــتند، "باری ــور داش ــر حض ــدود 50 نف ــه ح ــرات ک ــن تظاه در ای
کاداش" از نماینــده گان حــزب مــردم جمهوری خــواه اعــالم کــرد، بســیاری 
از خبرنــگاران بازداشــت شــده تحــت قوانیــن وضعیــت فوق العــاده اجــازه 

ــد. ــه ندارن دریافت نام
ــردارد.  ــت را ب ــن ممنوعی ــه ای ــت ترکی ــه دول ــرد ک ــدواری ک ــراز امی او اب
ــۀ  ــانه و روزنام ــدود ۱۷0 رس ــگاران، ح ــن روزنامه ن ــالم انجم ــاس اع براس

ــده اســت. ــل ش ــگاری باط ــه 800 کارت خبرن ــک ب ــده و نزدی ــته ش بس
ــرده  ــت ک ــا بازداش ــراج و ی ــی را اخ ــگاران خارج ــه خبرن ــن ترکی هم چنی
ــز، وال  ــورک تایم ــگاران نیوی ــه خبرن ــوان ب ــاره می ت ــن ب ــه در ای ــت ک اس

ــرد. ــاره ک ــژوغ فرانســه اش ــت و ل ــال،  دی ول اســتریت ژورن
ــالم  ــامبر اع ــاه دس ــزارش خــود در م ــز در گ ــرز نی ــدون م ــران ب گزارش گ
کــرد: در حــال حاضــر بیــش از ۱00 خبرنــگار و یــا نماینــدۀ رســانه یی در 

ــد. ــر می برن ــه س بازداشــت ب
ــی بازداشــت شــده در  ــگاران حرفه ی ــن گــزارش، تعــداد خبرن براســاس ای

ترکیــه ۲۲ درصــد پــس از کودتــای ۱5 جــوالی افزایــش یافتــه اســت.
مــاه گذشــته دنیــز یوجــل، خبرنــگار آلمانــی روزنامــه دی ولــت بــه اتهــام 

ــا گروه هــای تروریســتی بازداشــت شــد. همــکاری ب

ــرار اســت  ــرد، ق ــار ک ــفید اظه ــابق کاخ س جــاش ارنســت، ســخنگوی س
ــد  ــتیاران دونال ــیه و دس ــان روس ــط می ــورد رواب ــتری در م ــق بیش حقای

ــور امریــکا روشــن شــود. ترامــپ، رییس جمه
ــابق  ــور س ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ــت ب ــفید در دول ــخنگوی کاخ س س
امریــکا در مصاحبه یــی بــا آسوشــیتدپرس، فــاش کــرد کــه راجــر اســتون، 
یکــی از مشــاوران ســابق دونالــد ترامــپ بــا یکــی از افــرادی کــه در هــک 
ــاط  ــته ارتب ــت داش ــکا دس ــرات امری ــزب دموک ــه ح ــق ب ــای متعل ایمیل ه

داشــته اســت.
ارنســت خاطــر نشــان کــرد: نمی تــوان منکــر شــد کــه ســوال های 
بی پاســخ زیــادی وجــود دارد دربــارۀ این کــه چــرا مقام هــای ارشــد 
نزدیــک بــه ترامــپ حاضــر بــه صحبــت دربــارۀ تعامالت شــان بــا روس هــا 

ــتند. نیس
ــاراک  ــنود ب ــارۀ ش ــر درب ــپ در توئیت ــر ترام ــای اخی ــارۀ ادع ــت درب ارنس
اوبامــا از او بــدون ارایــه هیچ گونــه ســند و مــدرک، گفــت: هرچــه 
ــر  ــز غی ــای او نی ــود، توئیت ه ــترده تر می ش ــپ( گس ــه ترام ــوایی )علی رس

می شــوند. عادی تــر 
ــی  ــه دب ــروز ب ــه دی ــام داد ک ــه را انج ــن مصاحب ــی ای ــت در حال ارنس
ــه "اجــالس دیپلماســی عمومــی و  ــا در اجالســی موســوم ب ســفر کــرده ت

ــد. ــرکت کن ــی" ش ــات دولت ارتباط

ماه  اواخر  در  است  قرار  که  انگلیس  وزیر خارجۀ  به  لندن  در  روسیه  سفیر 
جاری میالدی به روسیه برود، ُهشدار داده که موضعی نرم تر در قبال مسکو 

اتخاذ کند.
الکساندر یاکوونکو، سفیر روسیه در انگلیس با اشاره به این مسأله که بوریس 
سرگئی  با  دیدار  و  روسیه  به  سفرش  در  انگلیس  خارجۀ  وزیر  جانسون، 
جانسون  بوریس  سفر  گفت:  کند،  رفتار  جدی  باید  خود  همتای  الوروف، 
به روسیه در برهه یی از زمان روی می دهد که روابط میان لندن و مسکو در 

پایین ترین سطح خود از زمان جنگ سرد است.
او ادامه داد: ما نیازمند روابط راحت با انگلیس نیستیم، اما همین روابط هم 
باید براساس احترام به منافع ملی دو جانبه باشد. لفاظی و سخن پراکنی هیچ 

رویکرد مثبتی ندارد.
سفیر روسیه در انگلیس هم چنین گفت: این به دولت لندن بسته گی دارد که 
این مسأله را تعیین کند، می خواهد به روابطش با روسیه ادامه دهد یا خیر. 
از نظر من، می تواند این روابط را ادامه دهد و با ما همکاری کند یا دست از 
همکاری و روابط با روسیه بکشد. روسیه تهدیدی برای هیچ کس نیست، حتا 

کشورهای حوزۀ بالتیک.
او در پاسخ به این ادعا که بوریس جانسون از این سفر به روسیه می خواهد 
به عنوان حربه یی برای تحت فشار قرار دادن مسکو به منظور کنار کشیدن از 
روند انتخاب های دموکراتیک در غرب به ویژه انتخابات در آلمان در سپتامبر 
باید  مسأله  این  دربارۀ  مدرکی  و  کند، گفت: هرگونه شواهد  استفاده   ۲0۱۷
علنی شود. این واقعًا مضحک است که روسیه بتواند در امور داخلی کشورها 

دخالت کند. ما نگرش خودمان را در مسایل مربوط به منافع مردم داریم.
و  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  روسیه  که  بود  شده  ادعا  پیشتر 

همه پرسی های بریگزیت و اسکاتلند دخالت کرده است.
بوریس جانسون، نخستین وزیر خارجۀ انگلیس است که در پنج سال اخیر به 
روسیه می رود. دفتر وزارت خارجۀ انگلیس تأکید کرده که جانسون در دفاع 

از اصول سیاست انگلیس مصمم خواهد بود.

با وجود گذشت چند روز از بازی جنجالی آبی و اناری ها و PSG در لیگ 
قهرمانان اروپا، حرف و حدیث ها دربارۀ آن بازی جنجالی هم چنان ادامه دارد.
تیم های  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  بازی  دربارۀ  که  جنجال  هایی  بحبوحه  در 
فوتبال بارسلونا و پاری سن ژرمن در دور برگشت از مرحلۀ یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا شکل گرفته است، گروهی از معترضان به نتیجه و قضاوت 
این بازی که با پیروزی 6 بر یک کاتاالن ها خاتمه یافت، خواهان برگزاری 

مجدد این بازی شده اند.
پیروزی بارسلونا با وجود تاریخی و بی سابقه بودنش، تحت تأثیر چند تصمیم 
جنجالی دنیز آیتکین، داور بازی به سود آبی و اناری ها قرار گرفته است و به 
همین دلیل بسیاری صعود به مرحلۀ یک چهارم نهایی را حق مردان لوئیس 

انریکه نمی دانند.
  »Change.org« یکی از آنان فردی به نام لوئیس ملندو است که در سایت
بارسا-  بازی  برگزار مجدد  از کسانی که موافق  اینترنتی نوشته و  بیانیۀ   یک 
پاری سن ژرمن هستند، خواسته است که در این کمپین شرکت کنند که تا شب 

گذشته )شنبه( سه هزار نفر در آن شرکت کردند.
در این بیانیه به ۱۳ مورد از تصمیمات جنجالی آیتکین به سود بارسایی ها که 

جریان بازی را تغییر داد، به شرح زیر اشاره شده است:
دقیقۀ ۲: گل آفساید توسط لوئیس سوارس

توسط خاویر  مهار توپ  از  بعد  نادیده گرفته شده  پنالتی  دقیقۀ ۱۱: خطای 
ماسچرانو به وسیله دست

دقیقۀ ۲۳: اخراج نشدن جرارد پیکه
دقیقۀ 4۲: نشان داده نشدن کارت زرد دوم به جرارد پیکه به دلیل تکل روی 

پای ادینسون کاوانی با داشتن یک کارت زرد
دقیقۀ 45: اعالم سه دقیقۀ و نیم وقت اضافه برای نیمه اول

بازیکن  به  عمداً  را  نیمار خودش  که  بارسا  به سود  پنالتی  اعالم   :48 دقیقۀ 
حریف زد

به او  پنالتی تمارض کرد و کارت زرد  نیمار دوباره برای گرفتن  دقیقۀ 54: 
داده نشد

دقیقۀ 64: حرکت خشونت آمیز توسط نیمار که سزاوار کارت قرمز بود
دقیقۀ ۷8: خطای هند توسط جرارد پیکه در محوطه جریمه بارسلونا که پنالتی 

اعالم نشد
دقیقۀ 85: نادیده گرفتن شدن خطای خاویر ماسچرانو روی آنخل دی ماریا در 

محوطه جریمه بارسلونا
دقیقۀ 89: تمارض و شیرجه توسط سوارس که یک پنالتی به سود بارسلونا 

به همراه داشت
تا زمانی که  )یا  نیمه دوم  برای  پنج دقیقۀ وقت تلف شده  اعالم  دقیقۀ 90: 

بارسلونا گل بزند(
تمارض  دلیل  به  دوم  زرد  کارت  با  نشدن سوارس  مجازات  دقیقۀ 900+۲: 

برای گرفتن یک پنالتی

یــک منبــع نزدیــک بــه خانــوادۀ ســتارۀ پرتغالــی تیــم فوتبــال رئال مادریــد 
از تولــد فرزنــدان دوقلــوی او در آینده یــی نزدیــک خبــر داده اســت. نشــریۀ 
»میــرر انگلیــس« در خبــر اختصاصــی مدعــی شــده اســت کــه کریســتیانو 

ــدان دوقلــو می شــود. ــه زودی صاحــب فرزن ــدو ب رونال
ایــن نشــریه بــا اســتناد بــه اطالعاتــی کــه از یــک منبــع نزدیــک بــه خانــوادۀ 
رونالــدو بــه دســت آورده، نوشــته اســت: مــادر فرزنــدان دوقلــوی کاپیتــان 
ــه  ــت ک ــرب امریکاس ــاکن در غ ــی س ــی امریکای ــال زن ــی پرتغ ــم مل تی
ــی دوران  ــای پایان ــده و هفته ه ــاره ش ــن اج ــرورش جنی ــرای پ ــم او ب رح

ــد. ــل می  کن ــع حم ــه زودی وض ــپری و ب ــارداری اش را س ب
ــه اعضــای درجــۀ  ــدوی ۳۲ ســاله ب ــۀ منبــع نشــریه میــرر، رونال طبــق گفت
یــک خانــواده اش گفتــه کــه فرزنــدان دوقلویــش پــس از تولــد در امریــکا، 
بــا یــک پــرواز بــه عمــارت مجلــل 5 میلیــون پونــدی او در حومــه پایتخــت 

اســپانیا انتقــال داده خواهنــد شــد.
ایــن منبــع اظهــار داشــت: کریســتیانو و خانــواده اش بــرای رســیدن اعضــای 
ــه علنی کــردن  ــدو ب ــواده اش لحظه شــماری می کننــد. رونال جدیــد ایــن خان
ــتان  ــکان و دوس ــه نزدی ــا او ب ــدارد، ام ــل ن ــی  اش تمای ــایل خانواده گ مس
صمیمــی اش گفتــه اســت کــه فرزنــدان دوقلویــش کــه هــر دوی آنــان پســر 
ــوروس هــم  ــدو، دول ــد خواهنــد شــد. مــادر رونال ــه زودی متول هســتند، ب
بــه امریــکا ســفر خواهــد کــرد تــا بــه انتقــال فرزنــدان او بــه اســپانیا کمــک 

کنــد.
رونالــدو در حالــی منتظــر تولــد فرزنــدان دوقلــوی خــود اســت کــه فرزنــد 
ــا  ــد و ت ــا آم ــه دنی ــابه ب ــرایطی مش ــز در ش ــور نی ــتیانو جونی اول او کریس
ــه  ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــادر او را نمی دان ــت م ــی هوی ــروز هیچ کس ــه ام ب
ــوده، ۱0  ــی ب ــاً  او هــم امریکای ــه اتفاق ــش ک ــد اول ــادر فرزن ــه م ــدو ب رونال
میلیــون پونــد داده تــا بــرای همیشــه قیــد دیــدن پســرش را بزنــد و ادعایــی 

نســبت بــه او نداشــته باشــد.

تظاهرات در ترکیه علیه بازداشت 
گستردۀ خبرنگاران

جاش ارنست:
حقایق بیشتر دربارۀ روابط تیم ترامپ 

با روسیه در راه است

هشدار روسیه به وزیر خارجۀ 
انگلیس پیش از سفر به مسکو

انتشار بیانیه برای برگزاری مجدد 

دیدار برگشت بارسلونا-پاری  سن ژرمن

رونالدو صاحب فرزندان دوقلو می شود

حامد بخشی

کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست
مسلمان  برادران  با  همدردی  در  کابل  سیک های  و  هندوها 
کابل  شهرواندان  رنج  و  درد  در  تا  گرفتند  تصمیم  خود، 
سرور  یک جشن  که  را  »هولی«  دانسته، جشن  شریک  را  خود 
و خوشی شان است، برگزار نکنند. نمایندۀ هنوها در یکی از تلویزیون ها اظهار 
داشت  که وجدان انسانی شان اجازه نمی دهد که یک برادر مسلمان شان عزادار 

باشد و ما به جشن و سرور بپردازیم.
به  و  است  دیگر  مسلمان  به خون  تشنه  مسلمان  یک  که  است  درحالی  این 
شکل بسیار وحشیانه و جنایت کارانه، بیمارستان را که در تمام قوانین و عرف 
بین المللی تعرض به آن ممنوع است، مورد حمله قرار می دهد و یکسره همه 
را به گلوله می بندد. بیش از دوصد تن را می کشد و بیش از چهارصد تن دیگر 
را مجروح می کند. دلخراش ترین و وحشیانه ترین حملۀ ترورستی به پایتخت، 

آن هم بر بیمارستان.
وجدان و اخالق انسانی یک غیر مسلمان »هندو« هزاران مرتبه مزیت و شرف 
دارد بر اعتقادات دینی منحط یک مسلماِن آدمکش و جنایت کار که بی رحمانه 
هندو  قرار می دهد. یک  ترورستی  مورد حملۀ  را  مکتب، مسجد و شفاخانه 
اعتقادات مذهبی  از  زمانی که خود را غم شریک یک مسلمان می داند، فراتر 
خود می اندیشد. او بر مبنای کرامت و ذات انسان که مکرم و محترم است، 
نگاه می کند. غم شریکی او به خاطر این است که هردو انسان اند، هردو برادراند، 

هردو در یک کشور زنده گی می کنند.
ما  من حیث مسلمانان که اکثریت مطلق این کشور را تشکیل می دهیدم، باید 
اعتراف کنیم که در حق این اقلیت مظلوم، جفاهای زیادی کرده ایم. به نام این که  
اعتقادات من مسلمان را ندارند، زمینه و فضای زنده گی را به حدی برایش تنگ 
ساختم که اکثریت شان را مجبور ساختم تا کشور را ترک گویند. این اقلیت 
نزدم خیلی محترم اند. برای این که نه ترورست اند، نه اختطاف گر، نه مفسد، نه 

جنایت کار  و نه آدم کش.
اقدام انسانی و اخالقی این برادران عزیز را باید به دیده قدر نگریست و از 

ایشان سپاس گذاری کرد.

عبدالرحیم پروانی

بـا نزدیـک شـدن احتمالـی انتخابـات، وظیفـۀ حکومت 
اسـت )نـه به عنـوان این کـه دولـت خوبی اسـت، بلکه 
در شـرایط کشـوری مثـل کشـور مـا که در حـال جنگ 
و غـرق فسـاد اسـت، یگانـه سـازمانی به شـمار مـی رود کـه مدیریت 
آن را بـه دوش دارد( تـا زمینـه را برای مشـارکت آزاد، فعال و سـازندۀ 

تمـام گروه هـا، از هـر نوع آن مسـاعد بسـازد.
بسـیار غیـر محتمـل اسـت کـه دولت -بـا شـناختی کـه از آن داریم-، 
چنیـن کاری را انجـام دهد، امـا از همین حاال بایـد جنبش »حمایت از 
انتخابـات شـفاف« راه انـدازی گردد. هـر کاری که کمیسـیون انتخابات 
انجـام می دهـد، تحـت نظـر )نـه نظـارت( ایـن جنبـش بـا همیـاری 
مسـتقیم جوامـع مدنـی و  رسـانه ها )آن نهادهایـی کـه بی طرفـی خود 
را ثابـت کرده انـد(، گرفتـه شـده و از دولت خواسـته شـود تا هر سـند 
و فیصله یـی کـه اینـان صـورت می دهند، بـه صورت خیلی شـفاف در 
اختیـار مردم گذاشـته شـود. فکر نمی کنم دوسـتان امریکایی و روسـی 
پاکسـتانی و غیـره ایـن دولـت با این موضوع مشـکلی داشـته باشـند، 
زیرا این کار یکی از اساسـات انتخابات در آن کشـورها را نیز تشـکیل 
می دهـد. اگـر چنیـن کاری، احیانـًا هم صـورت گرفت، می شـود، آنان 

را قانع سـاخت.
کمیسـیون، بـه هـر دلیـل و مالحظاتـی کـه انتخـاب شـده اسـت، باید 
وادار بـه پاسـخ گویی شـود. اگـر رسـانه ها و جوامع مدنی بـه هر دلیل 
مسـامحه و یـا غفلـت کنند، فسـاد، نه از کمیسـیون )با آنکـه احتماالً با 
آژانـدا آمده انـد( کـه از جوامـع مدنـی و رسـانه ها می خیزد و مسـوول 
نیـز آنـان انـد. اگـر جوامـع مدنی و رسـانه ها خـود را نفروشـند، کمتر 
توقـع داریـم کـه کمیسـیون جـرأت فـروش خـود را بـر خـود هموار 
سـازد. آخریـن شـانس خـود را به آزمایـش بگیریم، مبـارزۀ مدنی را با 
تشـکیالت در خـور و افـراد مخلـص و صـادق، چنان که الزم اسـت، 

راه انـدازی کنیم.
انتخابـات را نـه گاو شـیری موقـت بـرای خـود، کـه امیـدی بـرای 
سـاختن فارمـی از گاوها یـی که بـرای همه فردا شـیر بدهند، به شـمار 
آوریـم و همـه تـالش خود را برای به سـر رسـانیدن این مامـول انجام 

بدهیم.

لینا روزبه حیدری

ــا ده  ــه و ی ــر نُ ــک دخت ــه ی ــی ک ــتان از زمان در افغانس
ــوش او  ــوع در گ ــن ن ــی از ای ــود، جمالت ــاله می ش س
هــر روز و ســاعت موعظــه می شــود: »تــو دیگــر 
خــورد نیســتی آرام بشــین!  بــد اســت بازی کــردن، بیــا ُچــپ پیــش 
ــر  ــور! کالن دخت ــا را بش ــن! ظرف ه ــای دم ک ــین! چ ــا بش کالن ه
ــی  ــته باش ــاد نداش ــوهر کار ی ــۀ ش ــا در خان ــت! صب ــد اس ــتی، ب اس
چــی خــات کــدی! دختــر فالنــی نــان بــرای صــد نفــر پختــه کــده 

ــداری!... ــاد ن ــن را ی ــم پخت ــک تخ ــو ی ــه، ت می تان
ــد  ــد، بای ــودن را می کن ــای طفل ب ــت او تقاض ــه طبیع ــل ک ــک طف ی
ــرد، بیامــوزد،  ــاد بگی ــد، بازیگــوش باشــد، ی ــر بخواب ــد، دی ــازی کن ب
اشــتباه کنــد و... مجبــور می شــود کــه در ســن ده و یــازده ســاله گی، 
هم طــراز یــک زن و مــرد چهــل ســاله بیندیشــد، عمــل کنــد و فکــر 
کنــد، چیــزی کــه نــه جســم، نــه روح و نــه ذهــن او برایــش آمــاده 
اســت. جــای تعجــب نیســت کــه زنــان ایــن ســرزمین بــا مشــکالت 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــای روحــی، دســت و پنج ــی و عقده ه روان

فیـسبـوک نـــامــه
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ــو  ــی ن ــا" در دهل ــا جانات ــم "بهاراتی ــزب حاک ح
بیــش  هنــد  ایالــت  دو  در  دســت کم  توانســت 
ــود.  ــروز ش ــه و پی ــرس رای گرفت ــزب کانگ از ح
ــوب را  ــه خ ــک نتیج ــروزی ی ــن پی ــران در ای ناظ
ــال ۲0۱9  ــد در س ــری هن ــات سراس ــرای انتخاب ب

می کننــد. مشــاهده 
ــت  ــی( توانس ــی پ ــی ج ــا )ب ــا جانات ــزب بهاراتی ح
ــار  ــت پرجمعیــت اوت ــروزی مهــم را در ایال ــن پی ای
پرادیــش بــا ۲05 میلیــون نفوســش بــه دســت آورد؛ 
جایی کــه پــس از شــمارش آرا دســت کــم ۳۲۲ 
ــان را از آن  ــی پارلم ــوع 404 کرس ــی از مجم کرس

خــود کــرد.
ــا" در  ــا جانات ــزب "بهاراتی ــس ح ــا ریی ــت ش امی
ــک  ــن ی ــت: »ای ــو گف ــی ن ــانه ها در دهل ــر رس براب
حکــم تاریخــی بــرای حــزب "بهاراتیــا جاناتــا" در 
ایــن ایالــت اســت«. نتیجــه ایــن انتخابــات سیاســت 
هدایــت  جدیــد"  "مســیری  بــه  را  هندوســتان 

ــرد. ــد ک خواه

حزب کانگرس حاال در مسیر باخت
80درصــد از باشــندگان اوتارپرادیــش هنــدو هســتند 
و در کنــار آنــان یــک اقلیــت ۱9 درصدی مســلمانان 
زندگــی می کننــد. در مقایســه بــا دیگــر ایالــت هــای 
هنــد، اوتــار پرادیــش بیشــترین جمعیــت مســلمان را 

دارد.
آغاز انتخابات ایالتی در هندوستان

ــر  ــی در براب ــان سیاس ــر مخالف ــدی رهب ــول گان راه
ــرس و  ــش کانگ ــت حزب ــدی شکس ــانه های هن رس
ــدرا  ــه نارین ــت و ب ــک حــزب متحــدش را پذیرف ی
پیــروزی  هندوســتان  وزیــر  نخســت  مــودی 

ــت. ــک گف ــم را تبری ــزب حاک ــی ح انتخابات
ــزب  ــن ح ــز ای ــد نی ــت اوتاراخان ــان در ایال همچن
بــه پیــروزی قاطــع دســت یافــت. حــزب کانگــرس 
توانســت تنهــا در ایالــت پنجــاب قدرتــش را نمایش 
دهــد. نتایــج در ایالــت هــای گــوا و مانیپــور هنــوز 

معلــوم نیســت.
ــارچ در  ــروری و م ــاه هــای فب ــت در م ــج ایال در پن

ــد انتخــاب شــد.  ــان جدی ــف پارلم ــای مختل رده ه
نتایــج رســمی مقدماتــی انتظــار مــی رفــت شــام روز 
شــنبه بــه وقــت محلــی نشــر شــود. حامیــان حــزب 
"بهاراتیــا جاناتــا" بــا رای بــاالی شــان دولــت هنــد 
ــون  ــر آزم ــودی را در براب ــدرا م ــری نارین ــه رهب ب

جدیــد قــرار مــی دهنــد.
ــات  ــال ۲0۱9 در انتخاب ــد در س ــی خواه ــودی م م
ــد. او  ــرکت کن ــدنش ش ــاب ش ــاره انتخ ــرای دوب ب
و حزبــش "بهاراتیــا جاناتــا" در ســال ۲0۱4 در 
انتخابــات پارلمانــی هنــد بــه پیــروزی قاطــع دســت 

ــد. یافتن
مخالــف  حــزب  بزرگتریــن  کانگــرس،  حــزب 
سیاســی دولــت هنــد پــس از آنکــه بایــد مســئولیت 
دولتــی را بــه حــزب "بهاراتیــا جاناتــا" واگــذار مــی 
کــرد، در شــمار زیــادی از ایالــت هــای ایــن کشــور 
بــه وضاحــت آرای زیــادی را از دســت داده اســت.
از آن زمــان تاکنــون، حــزب کانگــرس توانســته ایــن 
سلســله بازندگــی را فقــط یــک بــار در مــاه نوامبــر 
ســال ۲0۱5 در ایالــت بیهــار، آن هــم در نتیجــه 
ــی  ــی محل ــف سیاس ــزب مخال ــک ح ــا ی ــالف ب ائت

بشــکند.
جاگزین برای مودل دولت سکوالر

از زمــان بــه قــدرت رســیدن مــودی در هنــد، میــزان 
تبعیــض و خشــونت علیــه اقلیــت های دینی توســط 
ــش  ــه طــور چشــمگیری افزای هندوهــای افراطــی ب
یافتــه اســت. حــزب حاکــم "بهاراتیــا جاناتــا" 
ــتی  ــکال ناسیونالیس ــش رادی ــی جنب ــازوی سیاس ب
ــر  ــتانی ب ــان هندوس ــدف ش ــه ه ــوا اســت ک هندوت
ــی باشــد.  ــا و اصــول هندوئیســم م ــاد ارزش ه بنی

بنابرایــن چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ممکــن یــک 
مــودل رادیــکال بــرای دولــت ســکوالر ایــن کشــور 
ــوی  ــه از س ــکوالری ک ــتم س ــود؛ سیس ــن ش تعیی
ــوان  ــه عن ــد ب ــان اســتقالل هن ــدی قهرم مهاتمــا گان
راه حلــی بــرای رفــع منازعــه میــان هندوهــا و دیگــر 

ــه خصــوص اســالم، بنیانگــذاری شــد. ــان، ب ادی

مســؤوالن وزارت اطالعــات و فرهنــگ می گویند، 
بیــش از 58 آبــدۀ تاریخــی در بخش هــای از 

ــد. کشــور زیــر بازســازی قــرار دارن
ــوت  ــتم ح ــگ از بیس ــات و فرهن وزارت اطالع
روز حفاظــت از میراث هــای فرهنگــی کشــور 
ــن  ــؤوالن ای ــرد. مس ــل ک ــل تجلی ــروز در کاب دی
وزارت می گوینــد، حکومــت بــرای نگــه داری 
و مراقبــت از میراث هــای فرهنگــی در کشــور 

دارد. خوبــی  برنامه هــای 
ــن وزارت،  ــت ای ــاوری، سرپرس ــول ب محمدرس
ــر  ــی ه ــت فرهنگ ــی را ماهی ــای فرهنگ میراث ه
ملــت می دانــد و می گویــد کــه در افغانســتان 
5000 آثــار و آبــدۀ تاریخــی شــناخته شــده اســت. 
آقــای بــاوری می گویــد، در حــال حاضــر بیــش از 
ــر بازسازی ســت  ــده تاریخــی در کشــور زی 58 آب
ــادی  ــعه یی و ع ــۀ توس ــرف آن از بودج ــه مص ک
ــده  ــای کمــک کنن ــن وزارت و از ســوی نهاده ای

ــود. ــت می ش پرداخ
مســؤوالن ایــن وزارت، نگهــداری از میراث هــای 
فرهنگــی افغانســتان را مســؤولیت هــر فــرد 
کشــور  شــهروندان  تمامــی  از  و  می داننــد 
میراث هــای  از  نگهــداری  در  تــا  می خواهنــد 
ــدی  ــۀ ج ــه گون ــی ب ــای تارخ ــی و آبده ه فرهنگ

ــد. ــه کنن توج

در پایــان ایــن برنامــه وزارت طالعــات و فرهنــگ 
میراث هــای  از  مراقبــت  و  نگهــداری  بــرای 
فرهنگــی و آبــدات تاریخــی کشــور دو تفاهم نامــه 
ــات و  ــاف ده ــا و انکش ــای احی ــا وزارت ه را ب

ــرد. ــا ک ــازی امض ــور شهرس ام
احیــا  وزارت  تفاهم نامه هــا  ایــن  بنیــاد  بــر 

هــزار   ۳5 همــکاری  بــا  دهــات  انکشــاف  و 
از  نگهــداری  بــرای  ولســوالی ها  شــورای های 
آبــدات تاریخــی توجــه جــدی خواهــد کــرد و در 
ــا  ــازی زیارت گاه ه ــور شهرس ــار آن وزارت ام کن
ــد. ــازی می کن ــا بازس ــجد ها را در والیت ه و مس

گـام بلنـد ناسیـونالیست هـای هنـد

وزارت اطالعات و فرهنگ:
بیش از 58 آبدۀ تاریخی در سراسر کشور بازسازی شده است

افغانستان کرکټ کې ایرلنډ 

ته تاریخي ماته ورکړه

ـــې  ـــورې لوب ـــه زړه پ ـــوې پ ـــر ی ـــې ت ـــي لوبډل ـــټ م ـــتان کرک د افغانس

ـــې  ـــي لوبډل ـــډ م ـــې ایرلن ـــړۍ ک ـــه ل ـــیالیو پ ـــزه س ـــته د ۲۰ اوری وروس

ـــړه. ـــې ورک ـــي مات ـــره او تاریخ ـــه س ت

ـــتان  ـــې د افغانس ـــې چ ـــه لوب ـــې دغ ـــه مخ ـــرب ل ـــس د خ ـــور آژان د جمه

ـــه  ـــډ ت ـــتان ایرلن ـــوې افغانس ـــررسه ش ـــې ت ـــد ک ـــه هن ـــوب پ ـــه کوربت پ

درې صفـــر ماتـــه ورکـــړه، چـــې دا لومړیځـــل دی افغانســـتان پـــه 

ـــي. ـــې لوبېګټ ـــې درې پرلپس ـــو ک ـــزه لوب ـــل اوری ش

ـــتان  ـــو او افغانس ـــې وګټل ـــډ لوبډل ـــاس ایریلن ـــه یاټ ـــې پچ ـــۍ لوب د نن

ـــتان  ـــې افغانس ـــړه، چ ـــر ورک ـــه پ ـــې بلن ـــوپ وهن ـــړی د ت ـــې لوم ـــه ی ت

لوبډلـــې پـــه ټاکلـــو۲۰ اورونـــو کـــې د ۸ لوبغـــاړو پـــه ســـوځېدو 

ـــه  ـــټ پ ـــې دا د کرک ـــه، چ ـــدف وټاک ـــه ۲۳۵ ه ـــې ت ـــډ لوبډل رسه ایرلن

ـــل دی،  ـــوا لومړیځ ـــه خ ـــې ل ـــان لوبډل ـــې د افغ ـــو ک ـــزه لوب ـــل اوری ش

ـــي. ـــدف ټاک ـــه ۲۳۵ ه ـــې ت ـــوې لوبډل چېی

ــهزاد  ــد نبـــي عیســـی خېـــل او شـ ــه لـــوري محمـ ــتان لـ د افغانسـ

محمـــدي پـــه زړه پـــورې او زړه راښـــکوونکې لوبـــه وکـــړه، چـــې 

ـــر مـــټ۸۹  ـــزو پ ـــو د ۹ شـــپږیزو او ۶څلوری ـــه ۳۰ توپون محمـــد نبـــي پ

او شـــهزاد محمـــدي ۴۳ توپونـــو د ۵ شـــپږیزو، او ۶څلوریـــزو پـــر 

مـــټ۷۲ منـــډې وکـــړې.

دغـــه راز عثـــان غنـــي ۲۳، ســـمیع اللـــه شـــینواري۱۳ او اصغـــر 

ســـتانکزي ۱۲ منـــډې وکـــړې.

ـــه زړه  ـــزه او پ ـــې خـــورا تې ـــډ لوبډل ـــې کـــې ایرلن ـــه دوهـــم پاڼ ـــې پ د لوب

ـــاور  ـــا پ ـــو ی ـــپږو اورون ـــو ش ـــه لومړی ـــوازې پ ـــړه او ی ـــه وک ـــورې لوب پ

ـــډې  ـــو ۹۰ من ـــه ورکول ـــه الس ـــې ل ـــې ویکټ ـــه د کوم ـــې پرت ـــې کېی پل

ـــړې. وک

ایرلنـــډي لوبغـــاړو د دوه لومړیـــو ویکټـــو تـــر غورځېـــدو وروســـته 

ـــډې۲۰۰  ـــې چـــې من ـــه وکـــړه او هغـــه مهـــال ی ـــورې لوب ـــه زړه پ هـــم پ

ـــوځېديل وو. ـــې س ـــه لوبغاړيی ـــېدېیوازې پنځ ـــه ورس ت

ـــې ایرلنـــډي لوبغـــاړي  ـــه زړه پـــورې تـــوپ اچون خـــو د راشـــد ارمـــان پ

ـــه  ـــوازې پ ـــودل او ی ـــرې نښ ـــه پ ـــېدو ت ـــه رس ـــدف ت ـــوي ه ـــړل ش ورک

ـــوځول. ـــاړي وس ـــډ لوبغ ـــې درې ایرلن ـــورم اور کېی ـــل څل خپ

ـــزه  ـــت، ۲، حم ـــم جن ـــان، ۳، کری ـــد ارم ـــې راش ـــه ک ـــوپ اچون ـــه ت پ

ــه  ــاړی لـ ــو لوبغـ ــاپور ځدراڼیویـ ــي او شـ ــد نبـ ــک دوه، محمـ هوتـ

مخـــې لـــرې کـــړ.

ـــوای  ـــه ش ـــوره ون ـــم پ ـــه ه ـــوي ۲۰ اورون ـــاکل ش ـــډي لوبغاړوټ ایرلن

ـــوځېدو رسه  ـــه س ـــاړو پ ـــو لوبغ ـــې د ټول ـــو کېی ـــی او ۱۹،۳ اورون لوبول

ـــه  ـــډو پ ـــرې د ۲۸ من ـــه ت ـــه لوب ـــتان دغ ـــړې او افغانس ـــډې وک ۲۰۵ من

ـــه. ـــر رسه وګټل توپی

ـــډ  ـــاره ایرلن ـــه پ ـــل ل ـــتان د لومړيځ ـــو رسه افغانس ـــه ګټل ـــې پ ـــه لوب د دغ

ـــړه. ـــه ورک ـــر مات ـــې درې صف ـــو ک ـــزه لوب ـــه ۲۰ اوری ـــه پ ـــې ت لوبډل

ـــزه لوبـــو کـــې د افغـــان کرکـــټ مـــي لوبډلـــې لـــه خـــوا  دا پـــه ۲۰ اوری

۱۱ مـــه پرلپســـې لوبـــه ده، چېګټيیـــې او نړیوالـــو ریکارډټینګـــوي.

ــډ  ــه ایرلنـ ــته لـ ــر دې وروسـ ــتان تـ ــې افغانسـ ــل يش، چـ ــد ویـ بایـ

ـــور  ـــه راز یوهڅل ـــزه او دغ ـــا۵۰ اوری ـــو ورځنۍی ـــې رسه پنځهی لوبډل

ـــه  ـــه ب ـــزه لوب ـــوس اوری ـــړی پنځ ـــې لوم ـــري، چ ـــه ل ـــټ لوب ورځنییاټېس

ـــه  ـــه ۲۵ نېټ ـــتې پ ـــب میاش ـــې ک ـــنبې د روان ـــار ش ـــې چه ـــې د راتلونک ی

ـــر رسه يش. ت
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