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جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده گفتــه اســت 
کــه »بــه زودی« گزینه هــا در مــورد افغانســتان را بــه 
رییــس جمهــور دونالــد ترامــپ پیشــنهاد می کنــد. او 
افــزوده اســت کــه بــه عــوض تمرکــز تنهــا بــه افغانســتان، 

یــک رویکــرد منطقه یــی را روی دســت می گیرنــد.
ــر  ــر خراب ت ــای اخی ــتان در ماه ه ــی افغانس ــت امنیت وضعی
ــکا  ــاالت متحــده امری ــی ای ــای نظام شــده اســت و مقام ه
اعتــراف کــرده انــد کــه ایــن جنــگ بعــد از ۱۶ ســال بــه 

حالــت درجازدگــی رســیده اســت.
ــو از  ــر ممل ــک تانک ــار ی ــش در انفج ــه پی حــدود دو هفت
ــل بیــش از  ــه دیپلومات نشــین کاب ــواد انفجــاری در محل م
۱۵۰ نفــر کشــته شــدند کــه خونبارتریــن حملــه در کابــل 

ــود. ــان ب بعــد از ســقوط حاکمیــت طالب
براســاس تخمیــن ارتــش ایــاالت متحــده امریــکا در اوایــل 
ســال جــاری، در برخــی مــوارد نیروهــای امنیتی افغانســتان 
ــده  ــتایی ش ــده روس ــای پراکن ــرک پایگاه ه ــه ت ــور ب مجب
ــر  ــوذ ب ــا نف ــرول ی ــد مدعــی کنت ــت می توان ــد و حکوم ان

۵۷ درصــد خــاک کشــور باشــد.
ــه  ــنبه ب ــکا روز دوش ــده امری ــاالت متح ــاع ای ــر دف وزی
ــورش  ــدگان کش ــس نماین ــلح مجل ــای مس ــه نیروه کمیت
ــور(  ــن )کش ــه ای ــه ای ب ــرد منطق ــک رویک ــا ی ــت: »م گف
ــس  ــه رئی ــه زودی ب ــا آن را ب ــم. م ــت می گیری روی دس

ــرد.« ــم بگی ــا تصمی ــم ت ــنهاد می کنی ــور پیش جمه
ــان  ــرال ج ــت جن ــه درخواس ــت ک ــس گف ــرال ماتی جن
در  ناتــو  و  امریکایــی  نیروهــای  فرمانــده  نیکلســون 
ــتر  ــی، بیش ــربازان اضاف ــتادن س ــر فرس ــی ب ــتان مبن افغانس
شــامل ســربازانی خواهــد بــود کــه نیروهــای افغانســتان را 
ــد، و  ــه آن هــا کمــک می کنن ــوزش و مشــورت داده و ب آم

ــود. ــد ب ــوا خواهن ــک ل ــطح ی ــااَل در س احتم
ماتیــس گفــت: »ایــن یــک تغییــر اساســی خواهــد بــود تــا 
ــی برســیم  ــه موقعیت ــی ب ــا در بخــش حمایت هــای هوای م

ــم.« ــری واقعــی می خوان ــن آن را برت ــه م ک
در همیــن جلســه اســتماعیه، جــوزف دانفــورد لــوی 
درســتیز/ رئیــس ســتاد مشــترک نیروهــای مســلح امریــکا 
ــپ  ــوی ترام ــه از س ــه ای« ک ــن گزین ــا عی ــه »ب ــت ک گف
ــود  ــرای بهب ــد، ب ــد ش ــه خواهن ــر گرفت ــس در نظ و ماتی

وضعیــت امنیتــی افغانســتان تــاش می شــود.
ــود  ــرز در اواخــل اپریــل گــزارش داده ب خبرگــزاری رویت
ــا ۵۰۰۰  ــتادن ۳۰۰۰ ت ــه فرس ــع ب ــپ راج ــه اداره ترام ک

ــد. ــورت می کن ــتان مش ــه افغانس ــی ب ــرباز اضاف س
در ایــن میــان، برخــی مقام هــای امریکایــی مفــاد فرســتادن 
ــر ســوال  ــه افغانســتان را زی ــی ب ــربازان بیشــتر امریکای س
ــش ســربازان  ــا، افزای ــاور آن ه ــه ب ــرا ب ــد، زی ــرار داده ان ق
ــر  ــد، تغیی ــوع باش ــی مطب ــر سیاس ــه از نظ ــدادی ک ــه تع ب
بزرگــی در افغانســتان ایجــاد نخواهــد کــرد. تــا حــاال بیــش 
ــته  ــتان کش ــگ افغانس ــی در جن ــرباز امریکای از ۲۳۰۰ س
شــده و بیــش از ۱۷ هــزار تــن دیگــر زخمــی گردیــده انــد.
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انديشه و ذهنت را باز كن تا فرصـت ها را ببيني.
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گسترش می یابد
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صـالح در پـی اقدامـات 
»خـودسـرانۀ ارگ« کنـار رفت

پاکستان چین را هم فریب خواهد داد!



ــِف دو  ــا تعلیــق وظای ارگ ریاســت جمهوری ب
تــن از فرماندهــان نیروهــای امنیتی تــاش دارد 
کــه اعتراضــاِت گســتردۀ مردمــی را در واکنــش 
مســووالن  بی کفایتی هــای  و  ناامنی هــا  بــه 
نقطــۀ پایــان بگــذارد و بــه بــاور خــود، غایلــه 
را ختــم بــه خیــر کنــد. آقــای غنــی کــه در آغاز 
ــن  ــات چنی ــن اعتراض ــه ای ــرد ک ــان نمی ب گم
ــدت  ــر به ش ــای اخی ــود، در روزه ــترده ش گس
ــا  ــه نظــر می رســد و حت نگــران و مضطــرب ب
بــه گفتــۀ برخــی از شــاهدان عینــی، گاهــی در 
دیدارهایــش عنــاِن زبــان از دســت می دهــد و 
ــز،  ــای طعنه آمی ــزا و حرف ه ــش و ناس ــا فح ب
ــه شــکلی از  ــه ب ــد ک ــه جــاِن کســانی می افت ب

آنــان دل خــور شــده اســت. 
برخــی از نماینــده گان مجلــس کــه چنــد 
شــب پیــش مهمــاِن آقــای غنــی در ارگ 
بابــت  ایــن  از  بودنــد،  ریاســت جمهوری 
ــاِف  ــوری خ ــه رییس جمه ــتند ک ــه داش گای
رســم مهمان نــوازی، بــه آن هــا حرف هــای 
ــه  ــی کــه ب نیشــدارِ زیــادی زده اســت. در حال
ــِل  ــِل معض ــرای ح ــا ب ــده، آن ه ــن ع ــۀ ای گفت
ارگ  بــه  دولــت،  و  اعتراض کننــده گان 

بودنــد.  رفتــه  ریاســت جمهوری 
گفتــه می شــد و حتــا برخــی از اعضــای 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــاور ک ــز ب ــر نی رســتاخیِز تغیی
آقــای غنــی بــا توجــه بــه روابــط و زدوبندهای 
ــا شــماری از مقام هــای امنیـــتی  ــی کــه ب پنهان
ســاده ترین  بــه  کــه  نیســت  ممکــن  دارد، 
نیــز  اعتراض کننــده گان  خواســت های 
رســیده گی کنــد؛ امــا حــاال بــه نظــر می رســد 
کــه رییــس حکومــِت وحــدت ملــی بــه 
ــه رویــش  نقطه یــی رســیده کــه همــۀ راه هــا ب
بســته مانــده و مجبــور اســت کــه حداقــل برای 
ــان دادن  ــده گان و پای بســتن دهــان اعتراض کنن
ــِف  ــه تحصن هــای گســترده، دســت کم وظای ب
دو تــن از مســووالن امنیتــی را بــه حــاِل تعلیــق 

ــرار دهــد.  ق
تعلیــق وظایــِف ایــن دو تــن شــاید قــدمِ 
ــی  ــاختارهای امنیت کوچکــی در راه اصــاح س
ــه هیــچ صــورت ایــن  ــی ب ــه شــمار رود، ول ب
ــی از خواســت های محــوری  ــای غن ــدامِ آق اق
ــف  ــده گان نیســت. وظای ــِی اعتراض کنن و اصل
ایــن دو تــن بــه دنبــال تظاهــرات روز جمعــه 
ــرض  ــان معت و کشــته شــدِن شــماری از جوان

ــه حــاِل تعلیــق  ــه دســت نیروهــای امنیتــی ب ب
قــرار گرفتــه، در حالــی کــه دســتور شــلیک بــر 
اســاِس یافته هــای برخــی از منابــع، از مراجــع 
ــه  ــود. این ک ــده ب ــادر ش ــًا ص ــخص قب مش
ــد  ــوده ان ــن حــوداث ب چــه کســانی پشــِت ای
ــی  ــه روی تظاهرکننده گان ــس ب ــه پولی و چگون
کــه شــعار حمایــت از آن هــا را ســر می داده انــد 
ــه  ــت ک ــایلی اس ــت، از مس ــرده اس ــلیک ک ش

بایــد روشــن شــود.
ــه در  ــراِت روز جمع ــر، تظاه ــب دیگ  از جان
ــی  ــترده و بی کفایت ــای گس ــه ناامنی ه ــد ب پیون
نهادهــای امنیتــی صــورت گرفــت کــه نمونــۀ 
چهارشــنبه  روز  حادثــۀ  آن هــم  خونیــِن 
ــود  ــه ب ــن حادث ــال ای ــه دنب ــد باشــد. ب می توان
ــد  ــا ریختن ــه جاده ه ــل ب ــهروندان کاب ــه ش ک
ــی  ــه مســایل امنیت ــت ب و خواهــان توجــه دول
ــرات  ــه در روز تظاه کشــور شــدند. آن چــه ک
ــۀ دیگــری اســت  ــاد، بحــث جداگان اتفــاق افت
کــه بــه خواســت های اصلــِی تظاهــرات هیــچ 
ــلیک  ــس از ش ــه پ ــد ک ــدارد، هرچن ــی ن ربط
ــری  ــده گان، پیگی ــه روی تظاهرکنن ــس ب پولی
ایــن مســأله نیــز بخشــی از خواســت های 
ایــن  اگــر  ولــی  شــد،  تحصن کننــده گان 
حادثــه بــه وقــوع نمی پیوســت، مطالبــات 
تظاهرکننــده گان همچنــان بــه قــوِت خــود 
از  پــس  کــه  همان گونــه  می بــود،  باقــی 
ــوِت  ــه ق ــز ب ــن نی ــن دو ت ــف ای ــق وظای تعلی

ــت.  ــی اس ــود باق خ
ریاســت جمهوری بــه جــای پرداختــن بــه 
آن  عاطفــِی  مســایل  بــه  مطالبــات،  اصــل 
توجــه نشــان داده و تــاش کــرده بــا اســتفاده 
ــده گان  ــهروندان و تظاهرکنن ــات ش از احساس
آن هــا را فریــب دهــد. مســالۀ دیگــر امــا 
کابــل  شــهروندان  مشــکات  بزرگ نمایــی 
ــدِن  ــته ش ــًا بس ــی خیمه هــا و متعاقب از برپای
برخــی جاده هــا از ســوی حلقــات خــاِص 
ــت.  ــا آن هاس ــتا ب ــای هم راس ــی و گروه ه دولت
مطالبــاِت  کــه  می ورزنــد  تــاش  این هــا 
ــی  ــایۀ برخ ــردم را در س ــِی م ــانی و مدن انس
مشــکات کوچــک در شــهر کابــل بــه حاشــیه 
براننــد. در حالــی کــه از ده ســال بــه ایــن ســو 
ده هــا خیابــان اصلــی و فرعــی کابــل از ســوی 
ــن  ــده و بزرگ تری ــته ش ــی بس ــای دولت مقام ه
اگــر  اســت.  کــرده  ایجــاد  را  مشــکات 

شــهروندان کابــل از مشــکات راه بنــدان رنــج 
ــد،  ــم می بردن ــک ه ــدون ش ــه ب ــد ک می بردن
چــرا طــی ده ســاِل گذشــته این همــه ســروصدا 
نکردنــد و برخــی گروه هــا هــم در حمایــت از 
ــد؟ ــادر نکردن ــب نامه ص ــه و ش ــا اعامی آن ه
 در همیــن حــال، فرامــوش نکنیــم کــه یکــی از 
ــه،  ــرات روز جمع ــی تظاه ــت های اصل خواس
ــدن بســاط  ــل و برچی ــت کام ــه امنی رســیدن ب
دیوارهــای ســمنتی و موانــع از ده هــا خیابــان و 
جــادۀ کابــل اســت. آقــای غنــی خواســت های 
و  نگرفتــه  جــدی  را  تظاهــرات  اصلــی 
می خواهــد بــا تعلیــق وظایــف دو تــن از 
مســووالن، همــه چیــز را بــه ســودِ خــود پایــان 
ــت  ــت ریاس ــورای امنی ــاور ش ــد. او و مش ده
در  را  گردهمایی هــا  از  موجــی  جمهــوری، 
گوشــه و کنــار کشــور در حمایــت از خــود و 
ــه راه  ــِی رســتاخیِز تغییــر ب تقبیــح حرکــت مدن

ــد.  ــه ان انداخت
روز دوشــنبه در شــهر هــرات، چنیــن همایشــی 
بــه راه افتــاده بــود کــه بــا واکنــش تنــد بیشــتر 
ــی  ــد. یک ــه رو ش ــهر روب ــن ش ــنده گاِن ای باش
ــۀ  ــی در صفح ــبکه های اجتماع ــران ش از کارب
ــه  ــود ک ــته ب ــورد نوش ــن م ــبوکش در ای فس
"مــن بســیاری از چهره هــای مطــرِح هــرات را 
ــا یــک  می شناســم ولــی در ایــن جمــع حتــا ب
ــه رو نشــدم. در هــرات مثــل  چهــرۀ آشــنا روب
ــِم  ــی در مراس ــور، عده ی ــهرهای کش ــایر ش س
ــر  ــان حاض ــتار و پیراهن وتنب ــا دس ــمی ب رس
ــه  ــتم ک ــز نمی دانس ــن هرگ ــی م ــوند ول می ش
ــدر دســتارپوش در تمــامِ هــرات وجــود  این ق
ــد!" ــه شــرکت کنن داشــته کــه در یــک برنام

 جالــب ایــن جاســت کــه پیــش از برگــزاری 
ایــن مراســم، برگزارکننده گاِن آن از باشــنده گان 
ــۀ  ــک برنام ــه در ی ــد ک ــته بودن ــرات خواس ه
ــرکت  ــی ش ــای امنیت ــت از نیروه ــژۀ حمای وی
ــی وارد  ــا وقت ــۀ برخی ه ــه گفت ــا ب ــد، ام کنن
ســالون شــده انــد، از دیــدن تصویرهــای 
حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملی و شــعارهایی 
ــد. برخــی  ــرده ان ــت از او تعجــب ک در حمای
ــن بخشــی  ــه ای ــد ک ــرات می گوین ــع از ه مناب
ــدف  ــه ه ــت کشــور ب ــورای امنی ــۀ ش از برنام
ــا تظاهــرات  اغفــال ذهنیــت عامــه در رابطــه ب
اخیــِر کشــور بــوده و بــرای برگــزاری آن، 
ــت.  ــده اس ــه ش ــز هزین ــی نی ــای هنگفت پول ه
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــت ک ــت اس ــا عدال آی
ــه  ــده ب ــای کمک ش ــن پول ه ــرد، چنی ــک ف ی
افغانســتان مصــرف شــود و هیــچ ســودی از آن 

ــردم نرســد؟ ــه م ب
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بــرای  کشــورش  آماده گــِی  از  چیــن  دولــت  به تازه گــی 
میانجیگــری میــان افغانســتان و پاکســتان خبر داده  اســت. اگرچه 
ــط  ــار توس ــر چندین ب ــاِل اخی ــی در دو س ــارِ آماده گ ــن اظه ای
مقامــاِت چینــی تکــرار شــده، امــا این بــار رییس جمهــور 
ــرای  ــورش ب ــزمِ کش ــی از ع ــای غن ــا آق ــدار ب ــن در دی چی
ــان افغانســتان، پاکســتان  ــک نشســِت ســه جانبه می برگــزاری ی

ــت. ــر داده اس ــن خب و چی
آقــای شــی جیــن پینــگ رییس جمهــور چیــن گفتــه اســت کــه 
ــری  ــه رهب ــد صلــح افغانســتان ب پیکنــگ ضمــن آن کــه از رون
ــکاِت  ــِل مش ــر ح ــد، ب ــت می کن ــور حمای ــن کش ــِت ای دول
ــان  ــا می ــر گســترِش همکاری ه ــز ب افغانســتان و پاکســتان و نی

ــد دارد.  ــن و افغانســتان تأکی چی
ــاد  ــد ابع ــن می توان ــتان و چی ــان افغانس ــکاری می ــد هم هرچن
ــن رهگــذر ســودِ  ــی داشــته باشــد و از ای اقتصــادی و بازرگان
فراوانــی نصیــب کشــورِ مــا ســازد؛ امــا مکــِث مــا در ایــن مقاله 
روی همــکاری سیاســِی دو کشــور در محــورِ میانجیگــری میــان 
پاکســتان و افغانســتان اســت کــه چگونه گــِی آن می توانــد 

ــا بگــذارد.   ــر همــۀ حوزه ه ــِش خــود را ب نق
در ارزیابــی روابــط بین الملــل و همکاری هــای منطقه یــی، 
پیــش از هــر خوشــبینی یی، بایــد ظرفیت هــای جوانــب و 
ــن  ــا ای ــرد. ب ــی ک ــق را بررس ــع و عای ــتراِک مناف ــزان اش می
حســاب، وقتــی نــامِ ســه کشــور افغانســتان، چیــن و پاکســتان 
را در کنــار هــم بگذاریــم و بحــِث میانجیگــری چیــن در ایــن 
ــرازوی  ــۀ ت ــه ســبکِی کف ــم، بســیار زود ب ــه کنی ــان را مطالع می
افغانســتان و ضعــِف سیاســت و دیپلماســی در آن پــی می بریــم.
پاکســتان کشــوری بــا انبــوهِ تجــارِب دیپلماتیــک و البی  گــری و 
نفــوذ در قدرت هــای منطقه یــی و جهانــی اســت. ایــن کشــور 
چندیــن دهــه اســت کــه بــا بــازی بــا هراس هــا و آرمان هــای 
ــه  ــژۀ خــود را ب ــزرگ، انگاره هــا و طرح هــای وی قدرت هــای ب
آن هــا قبوالنــده و بــر طــول و عــرِض تــواِن نظامــی و اقتصــادِی 
خویــش افــزوده اســت. چنیــن قدرتــی کــه شــامِل همۀ ســطوِح 
ــۀ  ــت، در معادل ــر اس ــای معاص ــدرت در دنی ــخِت ق ــرم و س ن
ــد در  ــرای پاکســتان و افغانســتان، می توان ــن ب میانجیگــری چی
مقایســه بــا دیپلماســِی خــام و سرگشــتۀ مــا، رفتــار چیــن را در 

مســیر اهــداِف اســتراتژیِک خــود مدیریــت کنــد. 
مســلمًا مــا نــه بُنیــۀ نظامــیـ  اقتصــادی پاکســتان را داریــم و نــه 
ــی و اقتصــادی  ــواِن نظام ــِش دیپلماســی آن را. از ضعــِف ت دان
کــه جبــراِن آن زحمــاِت درازمــدت می طلبــد، می گذریــم 
ــی مان  ــِف دیپلماس ــه ضع ــم ک ــن می گیری ــر ای ــرض را ب و ف
ــای  ــی و دیپلمات ه ــای سیاس ــتِن نماینده ه ــار گذاش ــا کن را ب
و  کارکشــته  دیپلمات هــای  از  دعــوت  و  کم تجربــه 
ــن  ــفانه ای ــا متأس ــم. ام ــران می کنی ــده جب تیوریســین های ورزی
ــود ارادۀ  ــر در نب ــکِل بزرگ ت ــت، مش ــا نیس ــکِل م ــا مش تنه
راســخ در رئــوِس دولــت و حکومــِت افغانســتان بــرای مقابلــه 
ــاِن داســتان جنگ وصلــِح کشــور  ــا مداخــاِت پاکســتان و پای ب
ــن مشــکلی، دیپلماســی افغانســتان  ــت چنی اســت. در موجودی
بــا پــای لنــگ و زبــاِن الکــن بــه اســتقبال از میانجیگــری چیــن 
ــروزی پاکســتان در نشســِت ســه جانبه  ــی رود و نتیجــۀ آن پی م
ــِم  ــتان به رغ ــه پاکس ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــد ب ــن خواه ــا چی ب
ــر و  ــک س ــد ی ــش می توان ــات و خراب کاری های ــۀ مداخ هم
گــردن، حق بجانب تــر و ســرفرازتر از مذاکــرات بیــرون آیــد و 
جانــِب افغانســتان را مطابــق ذایقــه و اهــداِف هژمونیــِک خویش 
ــدارد؛ درســت همــان کاری کــه  ــه دوســتاِن چینــی معرفــی ب ب
پاکســتان بــا امریــکا و دولت هــای غربــی در چنــد دهــۀ اخیــر 

ــت.  ــرده اس ــین ک ــاِل پس ــژه ۱۵ س و به وی
ــن اوصــاف، حکومــت افغانســتان و دســتگاه دیپلماســِی  ــا ای ب
کشــور قبــل از قبــوِل هــر نــوع واســطه و میانجــی میــاِن خــود و 
پاکســتان، بایــد بــا خــود ایــن فیصلــه را کنـــد کــه آیا به راســتی 
ــی از  ــت، رهای ــتان و در نهای ــلطۀ پاکس ــی از س ــاِن رهای خواه
ــر. اگــر پاســخ مثبــت باشــد،  ــا خی ــی اســت ی جنــگ و بدبخت
ــِن یــک  ــی در جهــِت تدوی ــی و میهن ــد تمــام نیروهــای مل بای
دکتوریــن و دیپلماســی شــفاف و پویــا در قبــال پاکســتان بســیج 
ــه بتوانیــم ایــن کشــور را در میــدان سیاســت  شــوند و این گون
و دیپلماســی شکســت دهیــم. امــا اگــر ایــن ســوال را حکومــت 
بی پاســخ بگــذارد و بازهــم هماننــِد همیشــه در نبــود دیپلماســی 
و سیاســت خارجــِی روشــن، بــه اســتقبال از میانجیگــری چیــن 
ــن نتیجــه  ــا پاکســتان شــود، چنی وارد گفت وگــوی ســه جانبه ب
می گیریــم کــه سیاســِت حکومــت، بقــای جنــِگ و بی ثباتــی و 
زخم خــوردِن همیشــه گِی مــردم افغانســتان از پاکســتان اســت!

پاکستان چین را 
هم فریب خواهد داد!
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معترضان:

دیـوارهای سمنتی حکـومت 
و زورمنـدان بایـد برداشتـه شوند

ــر«  ــتاخیز تغیی ــش رس ــاِن »جنب ــته معترض روز گذش
ــاط  ــه در نق ــن جنبــش را ک برخــی از خیمه هــای ای
مختلــف پایتخــت برافراشــته شــده بــود، برداشــتند. 
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد ت ــد کردن ــا تأکی ــان، ام معترض
حکومــت  ســوی  از  خواست های شــان  تمــام 
رســیده گی نشــود، خیمــۀ نخســتین و مرکــزی ایــن 
اعتــراض را از چهــارراه زنبــق بــر نخواهنــد داشــت.
ــل  ــد "دلی ــش، هرچن ــن جنب ــای ای ــۀ اعض ــه گفت ب
کابــل،  شــهر  در  ازدحــام  اساســِی"  و  اصلــی 
ــان  ــا آن ــود، ام ــش نب ــن جنب ــن ای ــای تحص خیمه ه
ــهروندان و  ــرر ش ــای مک ــر تقاض ــن کار را از به ای

اعضــای مجلــس نماینــده گان انجــام دادنــد.
آنــان بــر ایــن بــاور انــد کــه علــت اصلــی ازدحــام 
در شــهر کابــل، کانتینرهــا و موترهــای نظامیــی 
اســت کــه حکومــت در اطــراف ارگ و در عده یــی 
ــان  ــیدِن معترض ــت از رس ــرای ممانع ــا ب از جاده ه
ــه اطــراف ارگ ریاســت جمهوری گذاشــته اســت. ب

در  شــهروندان  از  بســیاری  ایــن،  بــا  همزمــان 
از  فیســبوک،  ویــژه  بــه  اجتماعــی  شــبکه های 
برداشــته شــدن ایــن خیمه هــا اســتقبال کردنــد، امــا 
ــع ســمنتی،  ــه "موان ــد ک ــد دارن ــن حــال تأکی در عی
ســیم های خــاردار و پوســته های نظامیــی کــه از 
ســوی حکومــت، مقام هــای حکومتــی، زورمنــدان و 
اعضــای پارلمــان در جاده هــا گذاشــته شــد و رفــت 
ــرده  ــه رو ک ــش روب ــا چال ــهروندان را ب ــد ش و آم

ــوند. ــته ش ــز برداش ــت نی اس
عبــداهلل رســولی یکــی از شــهروندان کابــل بــر ایــن 
بــاور اســت کــه حکومــت و افــراد زورمنــد موجــب 
ــته  ــد. او نوش ــده ان ــردم ش ــرای م ــت ب ــق مزاح خل
در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نگاشــته اســت: 
"حــاال کــه اکثــر خیمه هــای دادخواهــی، از نواحــی 
شــهر برداشــته شــده اســت؛ بــر حکومــت اســت تــا 
هرچــه عاجــل کانتینرهایــش را از روی جاده هــا 
برداشــته و موانــع ســیمنتی و آهنــی، ســیم های 
ــتبدادگرایانه را از  ــرانه و اس ــع خودس ــاردار، موان خ
درب خانه هــای زورمنــدان، دیپلماتــان خارجــی، 
وزار و وکیــان پارلمــان کــه موجــب کوچکــی کابــل 
ــد." ــز دور کن ــدان شــده اســت را نی و ایجــاد راه بن

بــه گفتــۀ آقــای رســولی، حکومــت و افــراد زورمند، 
خودشــان موجــِب کوچــک شــدن کابــل شــده انــد و 
ــر "ملــت مظلــوم  بیشــتر از یــک دهــه اســت کــه ب
ــه  ــا هم ــت ت ــاز اس ــد و نی ــق می کنن ــت خل مزاحم
بــرای آزادی و گــذار از ایــن دوزخ صــدا بلنــد 

کننــد".
نســرین نــوا، بانویــی اســت کــه مســیر عــادی 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــه ط ــی را در 4۰ دقیق ۱۰ دقیقه ی
ــه گفتــۀ او، حــاال جنبــش رســتاخیز  ــی کــه ب درحال
ــد  ــته اســت و بای ــش را برداش ــم خیمه های ــر ه تغیی

ــد. ــم نباش ــا مزدح راه ه
بانــو نــوا کــه خشــمگین بــه نظــر می رســد، نوشــته 
ــه کــه خیمه هــا  ــع کن ــره قان اســت: "یکــی همــی م
کــه حالــی نیســتن، عامــل راه بنــدی بــودن یــا 
کانتینــرا و موتــرای کان دولتــی! باخــره خــو عبــور 
و مــرور مــردم را بــه کلــی منــع شــده نمیتانــن همــی 

ــه؟!" ــا می کن ــی ایف ــی نقش ــا چ ــر همین ج موت
ــر  ــهروند دیگ ــی ش ــد اندراب ــن، مجاه ــار ای در کن

کابــل کــه در یکــی از رســانه های دیــداری کار 
اســت:  نوشــته  چنیــن  فیســبوکش  در  می کنــد، 
ــهر  ــطح ش ــه در س ــا را ک معترضــان برخــی خیمه ه
ــتند،  ــود، برداش ــده ب ــی ش ــکات ترافیک ــبب مش س

ــت. ــتودنی اس ــا و س ــدام به ج ــن اق ای
آقــای اندرابــی افــزوده اســت: "حــاال حکومــت هــم 
ــا  ــای خــود را از جاده ه ــا کانتینره ــف اســت ت مکل
ــه  ــهرنو ب ــان و ش ــر اکبرخ ــای وزی ــردارد. جاده ه ب
ــراد  ــه روی اف ــا ب ــی حت ــای حکومت وســیلۀ کانتینره

پیــاده بنــد اســت."
ــر  ــهروند دیگ ــتین، ش ــر راس ــید جعف ــان س هم چن
کابــل نوشــته اســت: "از کاگــزاران »جنبش رســتاخیز 
تغییــر« بابــت این کــه مشــکات مــردم را از ناحیــت 
ــه  ــهر ک ــی ش ــای اصل ــا در جاده ه ــی خیمه ه برپای
ــود، در  ــده ب ــنگین ش ــای س ــه راه بندان ه ــر ب منج
ــش  ــع من ــان در واق ــن کارش ــا ای ــد و ب ــر گرفتن نظ
ــه  ــه نمایــش گذاشــتند، ب ــی خــود را ب ــار مدن و رفت
ــم." ــپاس گزاری می کن ــی و س ــود قدردان ــت خ نوب

معترضان چه می گویند؟
دکتــر ســمیع حامــد، از شــاعران و نویســنده گان 
ــبوکش از  ــمی فیس ــۀ رس ــور در صفح ــرح کش مط
ــته  ــد از برداش ــا بع ــت ت ــته اس ــهروندان خواس ش
شــدن خیمه هــای تحــِص جنبــش رســتاخیز، بــه پــا 
ــدا  ــی ص ــای حکومت ــر راه بندی ه ــد و در براب بخیزن

ــد. ــد کنن بلن
آقــای حامــد نگاشــته اســت: داروی رســتاخیز 
تغییــر اگــر تلــخ هــم باشــد، بــرای درمــان دردهــای 
مشــترک مــا اســت! حــاال کــه خیمه هــای رســتاخیِز 
تغییــر کــم شــدند، مــردم هــم نشــان دهنــد کــه در 
برابــر راه بنــدان حکومــت نیــز صــدا بلنــد می کننــد.
آقــای حامــد در ادامــۀ یادداشــتش طرحــی را بــرای 
ــرح  ــی مط ــای حکومت ــر راه بندی ه ــارزه در براب مب
ــۀ هــر مقامــی  ــر خان ــد: "در براب ــد، او می گوی می کن
ــم  ــت، بروی ــه اس ــد انداخت ــاده را بن ــف ج ــه نص ک
ــدن  ــرای رد ش ــم ب ــر دیدی ــم. اگ ــد کنی ــدا بلن و ص
ــرداران  ــه موت ــد، هم ــرده ان ــد ک ــی جــاده را بن مقام
ــات را  ــم، مقام ــر پیاده ای ــم و اگ ــارن« کنی ــم »ه باه

ــم". »هــو« کنی
در عیــن حــال، کلیم اهلل همســخن، یکــی از معترضان 
ــاور اســت کــه  ــن ب ــر ای ــر ب جنبــش رســتاخیز تغیی
ــان،  ــن آن ــای تحص ــدن خیمه ه ــته ش ــد از برداش بع
وزارت خانه هــا،  اطــراف  ســمنتی  دیوراهــای 
افــراد زورمنــدان  ریاســت خانه های و خانه هــای 

ــوند. ــته ش ــد برداش ــز بای نی
ــا  ــته اســت: خیمه ه ــبوکش نگاش ــۀ فیس او در صفح
بی هیــچ شــکی مانــع تــرور و انتحــار بــود و خواهــد 
بــود، امــا در پشــت ایــن دیوار هــای ضخیــم، طــرح 
قتــل عــام مــردم ریختــه می شــود، اگــر ایــن مــردم 
ســود و زیــان خویــش می داننــد، چــرا این جــا 

ــد؟" ــراض نمی کنن اعت
بــه گفتــۀ آقــای همســخن، رســتاخیر تغییــر بــه مردم 
ــده شــود مــردم  ــد دی حرمت گــزاری کــرد حــاال بای
ــوی وکای  ــه از س ــری ک ــت و تحقی ــر اهان در براب
ــش  ــه واکن ــوند چ ــت می ش ــس، وزرا و حکوم مجل

ــد؟ ــان می دهن نش

بانــک جهانــی بــرای آوردن اصاحــات در 
بخش هــای کلیــدی وزارت مالیــه  ۱٨٩ 
ــن وزارت  ــه ای ــي ب ــر امریکای ــون دال میلی

کمــک کــرده اســت.
می گوینــد  مالیــه  وزارت  در  مســووالن 
ــدات  ــاس تعه ــه اس ــا ب ــن کمک ه ــه ای ک
زمینــۀ  فراهم کــردن  در  مالیــه  وزارت 
بخــش  پنــج  در  اصاحــات  آوردن 
ــه اســت  ــن وزارت پرداخت ــه ای ــدی ب کلی
ــازی  ــی بازس ــدوق وجه ــق صن و از طری
ــید. ــد رس ــرف خواه ــه مص ــتان ب افغانس
اجمــل حمیــد عبدالرحیــم زی، ســخنگوی 
دیــروز ســه شــنبه )۲۳  مالیــه  وزارت 

جــوزا( در یــک نشســت خبــری بــه رســانه ها گفــت: بــرای 
 ۱٨٩ بانک جهانــی  مالیــه  وزارت   در  اصاحــات  ایجــاد 

ــت.  ــرده ا س ــک ک ــر کم ــون دال میلی
آقــای عبدالرحیــم زی افــزود کــه وزارت مالیــه تعهــد کــرده 
ــا در پنــج بخــش کلیــدی ایــن وزارت اصاحــات  اســت ت
ــی  ــک جهان ــبب بان ــن س ــه ای ــد و ب ــاد کن ــدی را ایج ج

ــد کمــک شــده اســت. عاقمن
ســخنگوی وزارت مالیــه تصریــح کــرد کــه ایــن کمک هــا در 
ــی و  ــت مال ــی، تشــکیات، مدیری ــع عایدات بخش هــای مناب
ســاخت هزینــۀ والیتــی بــه مدت ســه ســال بــه ایــن وزارت 

ــود.  ــه می ش پرداخت
اصاحــات  عوایــد،  افزایــش  از  عبدالرحیــم زی  آقــای 
تشــکیاتی، مدیریــت مالیــات، مؤثریــت کمک هــا و بودجــه 
ــاد کــرد کــه وزارت  ســازی والیتــی به عنــوان بخش هــای ی

ــت.  ــود آورده اس ــدی به وج ــات ج ــه در آن اصاح مالی
ــی در  ــه مل ــق بودج ــره از طری ــول متذک ــه  پ ــت ک او گف
ــا  ــت اولویت ه ــا درنظرداش ــزرگ ب ــافی ب ــای انکش پروژه ه

ــید.  ــد رس ــرف خواه به مص
ــون  ــه ٩۰۰ میلی ــا از جمل ــن کمک ه ــه ای ــرد ک ــد ک او تاکی
ــدل  ــرای سه ســال در ب ــی ب ــک جهان ــه بان ــری اســت ک دال
ــد  ــتان تعه ــاد به افغانس ــا فس ــارزه ب ــات و مب آوردن اصاح

کــرده  بــود. 
آقــای عبدالرحیــم زی تصریــح کــرد کــه وزارت مالیــه 

ــی را  ــر امریکای ــون دال ــغ ۵۵۰ میلی ــته از مبل ــون توانس تاکن
ــغ تعهــد شــده بدســت آورد.  ــون، مبل از مجمــوع ٩۰۰ میلی
جهــت  را  متذکــره  پــول  متباقــی  کــه  افــزود  او 
عایداتــی،  منابــع  بخش هــای  در  اصاحــات  تطبیــق 
ــه  ــا و بودج ــت کمک ه ــی، مؤثری ــکیات،مدیریت مال تش
ســازی والیتــی، طــی یــک ســال آینــده بدســت می آورنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بررســی های جهانــی نشــان 
ــه  ــران کنن ــال نگ ــتان در ح ــاد افغانس ــه اقتص ــد ک می ده
ــر  ــی ب ــر، ناامن ــر فق ــه اســاس بررســی ها اخی ــرارا دارد.  ب ق

ــت.  ــته اس ــی گذاش ــر منف ــردم تأثی ــاد م اقتص
ــد ناخالــص افغانســتان  گزارش هــا نشــان می دهــد کــه تولی
کــه در ســال ۲۰۱۲ چهــار درصــد در آمــد کشــور را تشــکیل 
ــر  ــود در حــال حاض ــای موج ــر چالش ه ــا ب ــی داد، بن م
ــر  ــک دال ــه اســت و ی ــش یافت ــم درصــد کاه ــه ونی ــه س ب
ــه  ــی مبادل امریکایــی کــه در اوایــل ســال مذکــور ۵۲  افغان
ــه  ــش یافت ــی افزای ــه ۵۷ افغان ــر ب ــال حاض ــد، در ح می ش

اســت.
آگاهــان بــاور دارنــد کــه فســاد اداری، ناتوانایی هــا در 
ــادی از ســرمایه   ــا شــمار زی ــری ادارات باعــث شــده ت رهب

ــد. ــرون کنن ــور بی ــود را از کش ــرمایه های خ ــزاران س گ
 در حالــی کــه ســتندرد چارتــرد بــزرگ تریــن بانــک 
بریتانیــا اولیــن بانــک خارجــی بــود کــه بــه ســکتور بانکــی 
ــه  ــا در اواخــر ســال ۲۰۱۲ ب در افغانســتان گام گذاشــت ام
ــرد. ــف ک ــت اش را متوق ــی فعالی ــای امنیت ــت نگرانی ه عل

وزیــر تجــارت خارجــی ازبکســتان از تحکیــم روابــط 
ــل  ــا افغانســتان در عرصــه حمل ونق ــن کشــور ب تجــاری ای

ــر داد. ــت خب و ترانزی
ــتان در  ــی ازبکس ــارت خارج ــر تج ــی اف وزی ــدر غن ایل
ــکند و  ــان تاش ــاری می ــه تج ــق نام ــه تواف ــخنانی از تهی س
کابــل خبــر داد و گفــت: ایــن توافــق نامــه امــکان افزایــش 

ــد. ــم می کن ــور را فراه ــان ۲ کش ــاری می ــه تج مبادل
روســای جمهــور  دیــدار  در خصــوص  ادامــه  در  وی 
ســازمان  نشســت  حاشــیه  در  افغانســتان  و  ازبکســتان 
همــکاری شــانگهای گفــت: در حــال حاضــر توافــق نامــه ای 
در زمینــه تجــاری و همــکاری در عرصــه ترانزیــت میــان ۲ 
کشــور در حــال آمــاده شــدن اســت کــه امضــای آن امــکان 

ــور را  ــان ۲ کش ــاری می ــه تج ــش مبادل افزای
فراهــم می کنــد.

غنــی اف افــزود: در پایــان مذاکــرات روســای 
ــه  ــه عرض ــی در زمین ــور توافق ــور ۲ کش جمه
۳۰۰ هــزار تــن کــود طــی هــر ســال، ۲ هــزار 
ماشــین آالت کشــاورزی و صــادرات ۲۵۰ 
هــزار تــن گنــدم و ســایر محصــوالت الزم بــه 

ــن رســیده اســت. ــه امضــا طرفی افغانســتان ب
ــام  ــر تم ــال حاض ــت: در ح ــه گف وی در ادام
امکانــات بــرای افزایــش مبادلــه تجــاری میــان 
ــارد دالر در  ــک میلی ــا ی ــل ت ــور حداق دو کش

ــود دارد. ــاری وج ــال ج س
بــه گفتــه وزیر تجــارت خارجــی ازبکســتان در 
جریــان مذاکرات روســای جمهور ۲ کشــور در 
آســتانه قزاقســتان همچنیــن بــر اهمیت تســریع 
توســعه طــرح ریــزی و احــداث راه آهــن »مزار 
شــریف - شــبرغان-میمنه-هرات« کــه امــکان 
ایجــاد دالــون حمل ونقــل اقتصــادی در شــمال 
ــد  ــد، تاکی ــم می کن ــتان را فراه ــرب افغانس غ

. شد
ــال  ــه س ــاه ژانوی ــتان در م ــتان و افغانس ــده گان ازبکس نماین
جــاری در شــهر کابــل نقشــه راه در زمینــه افزایــش مبادلــه 
ــه امضــا  ــر را ب ــارد دال ــا ۱.۵ میلی ــان ۲ کشــور ت تجــاری می

ــد. رســانده بودن
ــاه هــای  ــر گــزارش وزارت خارجــه ازبکســتان طــی م بناب
ژانویــه – اکتبــر ســال ۲۰۱۶ میــادی مبادلــه تجــاری میــان 

ــر را تشــکیل مــی داد. ۲ کشــور 4۲٩ میلیــون دال
ــای در  ــار ۲ کشــور قرارداده ــفر تج ــن س در چارچــوب ای
زمینــه عرضــه محصــوالت مختلــف و خدمــات تقریبــا بــه 

ــه امضــا رســاندند. ــون دالر ب حجــم ۵۰ میلی

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

سخنگوی وزارت مالیه:

بانـک جـهانی ۱۸۹ میلیـون دالـر 
بـه وزارت مالیـه کمـک کـرد

وزیر تجارت ازبکستان:

روابطبازرگانیتاشکند-کابلگسترشمییابد
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امــا چــرا؟!... زیــرا تقویمــاً انســان آزادِ رهاِی فــارغ از 
تعّلقــاِت رهیــده از تمنّیــات بنیانــی وجــود نــدارد. و 
اگــر مــراد از نگــرش خــارِج دینــی یــا بــرون دینــی، 
نگــرش چنیــن انســاِن آزادِ فــارِغ رهیــده اســت، در 
ایــن صــورت ایــن نگــرش ســرابی و بــل افســانه یی 
ــس  ــی، پ ــه انســان مدرنیســت غرب بیــش نیســت ک
از طــرد و رّد ادیــان الهــی و خــدای رحمــان و 
رســوالنش در قــرن هجدهــم، بــرای ترغیــب و 
تحکیــم و توجیــه نهضــت اســتقالِی خــود از مبدأ و 

معــاد، ســاخته و بافتــه اســت. 
هــر قــدر در آثــار فاســفه بیشــتر غــور و غواصــی 
ــه انســاِن »آزاد«،  ــت ک ــم یاف ــم، بیشــتر درخواهی کنی
ــع  ــده از جمی ــات«، و »رهی ــارغ از تعلق ــا«، »ف »ره
متوهمانــۀ  ســاخته های  جــز  چیــزی  تمنّیــات« 
ــه تنهــا از ایــن انســان هیــچ  فیلســوفان نیســت. و ن

ــه در  ــم ک ــخ نمی یابی ــری و نشــانی در طــول تاری اث
عــرض جغرافیــای جوامــع معاصــر هــم کوچکتریــن 
اثــری از وی نمی تــوان یافــت. گمــان می کنــم 
ــن  ــول عــام باشــد کــه چنی ــن مشــاهده مــورد قب ای
ــته و  ــوام گذش ــف و اق ــۀ طوای ــزد عام ــانی را ن انس
ــکان دارد برخــی  ــت. آن چــه ام ــوان یاف حــال نمی ت
ــه  ــت ک ــن اس ــند، ای ــته باش ــد داش ــه امی خوش بینان
چنیــن انســانی را می تــوان دســت کم در میــان طایفــۀ 
ــاور  ــن ب ــی ســاده تر، ای ــه عبارت ــت. ب فیلســوفان یاف
ــوفان  ــه فیلس ــت از این ک ــارت اس ــه عب خوش بینان

ــتند. ــان هایی هس ــن انس ــود چنی خ
ــی آرا و  ــام اســتدالل و ارزیاب ــه در مق انســان هایی ک
ــال و  ــا، امی ــا و بینش ه ــۀ ارزش ه ــه ها، از هم اندیش
ــک کام  ــات، و در ی ــات و هوس ــا، حاج گرایش ه
ــد.  ــارغ و رهیده ان ــات ف ــات و تمنّی ــع تعّلق از جمی
گویــی آن هــا موجوداتــی و بــل دســتگاه هایی هســتند 
ــگام  ــه هن ــق ک ــی منط ــین های تخیل ــون ماش هم چ
ــا را به طــور  ــذب آن ه ــا آراء، صــدق و ک ــه ب مواجه
قطعــی و یقینــی و بــرای همیشــه اعــام می کننــد! ای 
ــط  ــی توس ــق جمله گ ــود و حقای ــن می ب کاش چنی
چنیــن موجوداتــی و بــه همیــن ســهولت و قطعیــت 

ــد. ــن می گردی تعیی
امــا، حاشــا و کّا! کــه بااســتثنا هــر کتــاب 
ــم، شــاهدی  ــه در دســت بگیری ــخ فلســفه را ک تاری
ــر  ــانی و ه ــن انس ــودن چنی ــانه یی ب ــر افس ــت ب اس
موضوعــی را کــه در طــول تاریــخ اندیشــه ورزی ها، 
نظریه پردازی هــا، اســتدالل ورزی های لــه و علیــه، 
ــورد  ــوفان م ــکافی های فیلس ــنجی ها، و موش نکته س
بررســی قــرار دهیــم بــه وضــوح خیره کننــده و 
ــان آزادِ  ــه انس ــت ک ــم یاف ــی درخواهی تکان دهنده ی
رهــاِی فــارغ از تعلقــاِت رهیــده از جمیــع تمنیــات، 
نــه یــک افســانۀ ســاده بــه منظــور ارایــۀ الگــو جهت 
تربیــت و تقلیــد، کــه ابرافســانه یی اســت کــه هیــچ 
ــت  ــه واقعی ــباهتی ب ــت و ش ــن قراب جــزوش کمتری
ــی  ــه تفاوت ــر آن چ ــا غی ــد ی ــوف باش ــان، فیلس انس

ــدارد. ــد، ن می کن
ــفه  ــخ فلس ــه در تاری ــی را ک ــوع و مبحث ــر موض ه
دهیــم  قــرار  عمیــق  و  کاوش صبورانــه  مــورد 
ــج و  ــار رای ــاف انتظ ــه: برخ ــت ک ــم یاف درخواهی
تلقــی متعارف از فلســفه و فیلســوفان، هیــچ اجماعی 
نــه تنهــا بر ســر موضعــی یــا نظریه یــی وجودنــدارد؛ 
و نــه تنهــا هیــچ توافقــی بــر ســر اصــول موضوعــه 
ــان فیلســوفان وجــود  ــادی مصــادره شــده می ــا مب ی
ــر ســر چیســتی  ــی ب ــچ اجماع ــا هی ــه تنه ــدارد؛ ن ن
اســتدالل و شــواهد مقبــول و صحیــح وجــود نــدارد؛ 
ــا  ــه حت ــر این ک ــت داللت آمیزت ــر و بی نهای ــه باالت ک
بــر ســر مبحــث یــا موضــوع برگزیــده هیــچ اجماعی 
ــب  ــا موضــوع جال ــه آن مبحــث ی ــدارد ک وجــود ن
توجــه و درخــور تأّمــل اســت؛ و حتــا بنیانی تــر، آیــا 
مبحــث یــا موضــوع منظــور، حاوی مســأله یی اســت 
ــد،  ــد بتوان ــا بای ــد، و ی کــه تأمــات فلســفی می توان
ــات فلســفی  ــر آرا و نظری ــد. آری! اگ آن را حــل کن
ــارت و  ــرای تج ــا ب ــن، و ی ــح و تفنّ ــر تفری را از س
امــرار معیشــت و یــا بــرای تفاخــر و تکبـّـر و یــا برای 
ــق  ــر و تمّل ــای زر و زور و تزوی ــه حکومت ه توجی
ــم و  ــرف نخوانی ــرف و مس ــت مت ــان بی کفای حاکم
ــع و  ــات، مواض ــیم، نظری ــت باش ــال حقیق ــه دنب ب
آموزه هــای فلســفی و طّراحــان و ســازنده گان آن هــا 

ــت. ــم یاف ــات خواهی را مشــحون از تعّلق
ــارۀ  ــام، درب ــه گمن ــم رفت ــی روی ه ــتر، در جای پیش

ــه: ــودم ک ــر شــده ب ــات متذک ــن تعلق ای
و  علم شناســان  بینشــی  و  ارزشــی  مجموعــۀ   
معرفت شناســان بــه انحــای مختلفــی در اســتدالالت 
و براهیــن ایشــان حضــور و دخــول دارنــد. گاه 

حضــور ایــن قبیــل باورهــای نگرشــی و ایدیولوژیک 
اســاس و بنیــاد یــک سلســله اســتدالالت را تشــکیل 
می دهــد و گاه در پیــچ و خــم برهانــی یــا احتجاجــی 
یــا بحثــی فلســفی قابــل رویــت هســتند. اگر سلســله 
ــان دو  ــا حامی ــات و مناقشــات دو فیلســوف ی مباحث
مکتــب فلســفی را در زمینه یــی مــورد تدقیــق و 
تعمــق کافــی قــرار دهیــم، خواهیــم دیــد کــه اینــان 
ــی از  ــر پاره ی ــی ب ــکاالت منطق ــرح اش ــس از ط پ
ــه  ــاً هــر دو ب ــا نهایت ــع آن ه ــن یک دیگــر و رف براهی
جایــی می رســند کــه هریــک موضعــی و نظرگاهــی 
ــی  ــۀ بحــث منطق ــکان ادام ــاً ام ــه و عجالت را برگرفت

ــت. ــده اس ــی ش ــر منتف ــان دیگ فلسفی ش
گفتیــم »سلســله مباحثــات و مناقشــات دو فیلســوف 
ــاق  ــه گاه اتف ــی ک ــب«، در حال ــان دو مکت ــا حامی ی
می افتــد کــه فیلســوفان یــا حامیــان نظریه یــی 
فلســفی بــدون هیچ گونــه مباحثــه و مناقشــه یی، 
مواضعــی و آرایــی را اخــذ می کننــد کــه هیــچ دلیلــی 
برایــش اقامــه نمی کننــد و یــا نمی تواننــد اقامــه کنند. 
مناســب می بینــم در ایــن زمینــه بــه مشــاهدۀ یکــی 
از ســتاره گان برجســتۀ جامعــۀ فلســفی جهــان معاصر 
ــر  ــوف معاص ــم، فیلس ــری پاتن ــم. هیل ــهاد کن استش
امریکایــی، در کتــاب پــر اقبــال خــود عقــل، حقیقت 
و تاریــخ، ضمــن شــرح و نقــد نظریــۀ ایــن همانــی و 
ــش  ــد: »پی ــن می گوی ــی چنی ــته های پیش تجرب دانس
ــن  ــر ای ــوفان[ ب ــا ۱٩۶۰ ]فیلس ــال های ۱٩۵۰ ی از س
بــاور بودنــد کــه آن هــا صرفــاً می داننــد یــا بســیاری 
ــد  ــی نمی توان ــاالت حّس ــه ح ــد ک ــا می دانن از آن ه
ــاور  ــن ب ــر ای ــر ب ــوفان دیگ ــد. فیلس ــی باش فیزیک
ــر  ــوفان ب ــه آن فیلس ــد ک ــا می دانن ــه آن ه ــد ک بودن
ــود.« و  خطــا هســتند، لیکــن اســتدالل غیرممکــن ب
ســپس مــی افزایــد: »بــا اکثریتــی مواجــه بودیــم کــه 
می دانســتند کــه حــاالت حّســی نمی توانــد حــاالت 
مغــزی باشــد و اقلیتــی داشــتیم کــه می دانســتند کــه 
دیگــری بــر خطــا اســت و هیــچ امــکان واقعــاً مهمی 
ــت  ــن وضعی ــت از ای ــا حرک ــتدالل و ی ــرای اس ب

ــت.« ــود نداش ــری وج ــد در موضع گی منجم
اگــر عجالتــاً از شــاهد تاریخــی هیلــری پاتنــم 
امیدبخش تــر  وضعیــت  و  نماییــم  چشم پوشــی 
وجــود براهیــن و مناقشــه را لحــاظ کنیــم، بایــد قایل 
ــای  ــع و نظرگاه ه ــن مواض ــه ای ــه اگرچ ــویم ک ش
متفــاوت و بعضــاً متخالــف در فرآینــد یــک یــا چنــد 
سلســله مباحثــه و مناقشــه مــورد نقــادی و جراحــی 
ــن روی  ــد و از ای ــرار گرفته ان ــفی ق ــی و فلس منطق
پاره یــی از خطاهــای ریــز و درشــت منطقــی از آن هــا 
زدوده شــده اســت، مــع ذلــک مواضعــی هســتند کــه 
ــن  ــتند، بدی ــی فلســفی هس ــراً غیرمنطق ــود جوه خ
ــی  ــی و بینش ــی ارزش ــاً ماهیت ــر تمام ــه اگ ــی ک معن
ــن عناصــری هســتند. ــد، حداقــل حــاوی چنی ندارن
ــد در فراســوی آن نکته ســنجی ها و بســط  اینــک بای
ــخن از »گاه  ــا س ــه در آن ج ــم ک ــات بیافزایی آن تأم
حضــور ایــن قبیــل. /.« و »گاه در پیچ وخــم / /.« رفتــه 
ــح و  ــت تصری ــر اس ــه صحیح ت ــال آن ک ــت و ح اس
تأکیــد کنــم کــه همــواره حضــور تعلقــات ذوابعــاد 
ــتدالالت  ــان اس ــاس و بنی ــوفان اس ــوف فیلس و ملف
ــد. و  ــم می کن ــن و تقوی ــان را تکوی ــع ایش و مواض
همــواره تعلقــات متنــوع و گریزناپذیــر خّفــی و جّلی 
ــات  ــتدالالت و احتجاج ــم اس ــوفان در پیچ وخ فیلس
ــون  ــری پیرام ــام دیگ ــد. در مق ــور دارن ــان حض ایش
چاره ناپذیــری اخــذ تصمیمــات نامعقــول و بادلیــل 
جهــت افکنــدن و تدارک شــالوده و بنیان اســتدالالت 
ــه ام  ــه تفصیــل ســخن گفت و احتجاجــات فلســفی ب
و نقــش تعیین کننــدۀ تعلقــات را در ایــن اخــذ 
ــا را در  ــن آن ه ــرده ام و بنابرای ــات آشــکار ک تصمیم

ــرد. ــم ک ــرار نخواه ــا تک این ج
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بخش سوم

رادیو تلویزیون 
راکت پراکنی  هــای  و  جنگ هــا  اوِج  خورشــیدی،   ۱۳۷4  -۱۳۷۳ ســال های 

ــود. ــل ب ــار در کاب ــن حکمتی گلبدی
بعــد از کودتــای دوســتم کــه در آن زمــان بــه نــامِ »کودتــای شــورای هماهنگــی« 
ــوِن  ــو تلویزی ــت رادی ــت، وضعی ــهرت یاف ــزاری( ش ــن و م ــتم، گلبدی )دوس
ــه در و  ــت ب ــن راک ــر روز چندی ــود. ه ــی ب ــفته و جنگ ــتان آش ــی افغانس دولت
دیــوارِ رادیــو تلویزیــون اصابــت می کــرد. در آن زمــان به خاطــر حالــِت جنگــی 
و خــط نبــرد، اکثــر کارمنــدان رادیــو تلویزیــون بــه وظیفــه نمی آمدنــد و فقــط 
شــمارِ اندکــی از کارمنــدان کــه کارهــای مهــم در رادیــو و تلویزیــون   داشــتند، 

ــدند. ــر می ش ــه حاض ــِر وظیف س
ــو  ــوولیِت رادی ــت مس ــه نوب ــبانه، ب ــدان ش ــری از کارمن ــمارِ دیگ ــن و ش م
تلویزیــون را بــه عهــده می  گرفتیــم و از نشــرات رادیــو و تلویزیــون سرپرســتی 

می کردیــم.
شــام بــود و تمــام کارمنــدان بــه خانــه رفتــه بودنــد و فقــط کارمنــدان محــدودِ 
ــِر  ــر اث ــد ب ــن احــوال دادن ــه م ــه ب ــد ک ــده بودن ــی مان تخنیکــی و نشــراتی باق
ــر  ــه اســت. بی درنــگ از دفت اصابــت راکــت، ســاختمان تلویزیــون آتــش گرفت
ــی  ــی، راه ــون مل ــیف تلویزی ــر آرش ــش مدی ــر دروی ــا کبی ــراه ب ــن و هم پایی
ــاختمان  ــام س ــش از ب ــعله  های آت ــه ش ــم ک ــدم. دیدی ــون ش ــاختمان تلویزی س
ــدِن  ــا آم ــا ت ــم ام ــگ زدی ــه زن ــت اطفایی ــه ریاس ــد. ب ــه می کش ــون زبان تلویزی
ــش را آب  ــه و آت ــام رفت ــه ب ــا وســایل آتش نشــانی در دســترس مان، ب ــا، ب آن ه

ــم.  زدی
را  آهن پــوش  چوب  هــای  و  ســاختمان  بــامِ  بی وقفــه  آتــش  شــعله های 
می  ســوزاند. جالــب این کــه از فاصلــۀ نزدیــک، یعنــی از عقــِب کلــوپ 
عســکری، بــه بــام رادیــو تلویزیــون مرمــی شــلیک می شــد، ولــی مــا همچنــان 

ــم. ــش بودی ــردِن آت ــوش ک ــروِف خام مص
بــا وجــود ســرازیر شــدِن آب از بــام بــه اســتدیوها، نشــرات تلویزیــون متوقــف 
ــا صداقــت و پشــتکار، نشــراِت خــود را ادامــه داد.  نگردیــد و تیــم تخنیکــی ب
ــی تمــامِ آهن پــوش  و  بعــد از حــدود چهــار ســاعت، آتــش خامــوش شــد ول

ــد.  ــای آن، ســیاه و خاکســتر شــده بودن چوب ه
بعدها به خاطِر این فداکاری و مهار آتش، مستحِق ستایش نامه شدیم. 

روزنامه
ــال ۱۳۷4  ــن در س ــت مجاهدی ــۀ دوران حکوم ــح"، یگانه روزنام ــۀ "دری روزنام
خورشــیدی بــود کــه حــدود یــک ســال در کابــل نشــر شــد، امــا بعــد از اشــغال 

پایتخــت توســط طالبــان، نشــر آن در کابــل متوقــف گردیــد. 
ایــن  عزیــزاهلل ایمــا، مدیرمســوول و داکتــر عبدالرحمــان، صاحب امتیــازِ 

ــد.  ــه بودن روزنام
چــون بــه کارِ خبرنــگاری زیــاد عاقــه داشــتم، بــه ایمــا مراجعــه کــرده و گفتــم 
ــو  ــت: ت ــه داشــت، گف ــی ک ــا صراحت ــا ب ــم. ایم ــما باش ــکار ش ــم هم می خواه
ــه  ــم، شــاید ب ــاز داری ــه ژورنالیســت نی ــا ب ــده ای و م دانشــکدۀ شــرعیات خوان
خــودت مشــکل باشــد کــه بــا مــا کار کنــی. امــا مــن اصــرار کــرده و گفتــم: مــن 

از شــما پــول نمی  خواهــم، فقــط یــک  بــار مــرا امتحــان کنیــد. 
ــه.  ــن عرص ــه کار در ای ــردم ب ــروع ک ــدم و ش ــول ش ــان قب ــه، در امتح خاص
ــچ  کارِ ســختی  ــم. از هی ــود، نمی دانســتم از کجــا شــروع کن ــادی ب کارهــای زی
ــر کاری  ــه ه ــگاری ب ــودم در عرصــۀ خبرن ــه حاضــر ب نمی  ترســیدم و داوطلبان

مشــغول شــوم. 
ــر روز  ــردد. ه ــه چــاپ گ ــا در روزنام ــزی بنویســم ت ــد چی ــردم بای فکــر می ک
ــه را ورق  ــی روزنام ــی وقت ــی دادم. ول ــه مدیرمســوول م ــی می  نوشــتم و ب مطلب
ــاش  ــم از ت ــا بازه ــت. ام ــری در آن نیس ــن اث ــه از م ــدم ک ــی  زدم، می دی م

نمی  ایســتادم و بازهــم می نوشــتم. 
ــه خــورد،  ــه ســرمقالۀ روزنام ــه داشــت و یــک روز چشــمم ب ــم ادام تاش  های
ــه  ــود. ب ــم بی قــرار ب ــدم و دل ــار آن را خوان دیــدم نوشــته آشــنا اســت. چنــد ب
دفتــر مدیــر مســوول رفتــه و گفتــم: »ایــن نوشــتۀ مــن نیســت؟« مدیــر مســوول 
ــش  ــرمقاله چاپ ــود، در س ــی ب ــِز جالب ــت، چی ــودت اس ــی از خ ــخ داد: بل پاس

ــم. کردی
ــه  ــه ب ــن روزنام ــی از ای ــِی صفحه  ی ــه زودی گرداننده  گ ــدم. ب ــوش ش ــیار خ بس
ــن  ــردم را در ای ــای م ــن نامه ه ــن ســپردند. م ــه م ــامِ »مشــتی از خــروار« را ب ن
ــدِت  ــردم. در م ــاپ می ک ــادۀ چ ــازی، آم ــش وخاصه س ــد از ویرای ــه بع صفح
ــردم را در  ــای م ــن نامه  ه ــد و م ــه ش ــر از نام ــه پُ ــیف روزنام ــی، آرش کوتاه

ــردم. ــداری می ک ــی  نگه بوج
ــه  ــی دو موضــوع را همیشــه ب ــردم، ول ــدِت اندکــی کار ک ــه، م ــن روزنام در ای
ــاری گــزارش اعــدامِ چنــد جنایتــکار را نوشــتم کــه مــورد توجــه  ــاد دارم؛ ب ی
ــت و  ــرار گرف ــری داشــت، ق ــس خب ــک آژان ــان ی ــه در آن زم ــح ک ــراهلل صال ام
ــردم آن  ــه در بخــش شــکایاِت م ــح ک ــۀ دری ــود در روزنام ــی ب دیگــری، نامه  ی

ــردم.  را چــاپ ک
تصادفــًا فــردای آن روز، از نزدیــک لیســۀ مریــم می گذشــتم کــه روزنامــه را در 
ــه می گفــت:  ــدم ک ــاگل ـ دی ــط آغ ــه ـ ضاب ــازده خیرخان ــر حــوزۀ ی دســِت آم
ایــن اخبــار هــم مــا را آرام نمی  گــذارد؛ ای »دریــغ« اســت چــی اســت، پشــِت 
ــا عصبانیــت ایــن را می گفــت و کانتینرهــا را توســط  ــه اســت. او ب مــا را گرفت

ــاخت.  ــرن دور می س ک
ــم  ــِب مری ــدِش راه مکت ــورد بن ــح، در م ــۀ دری ــماره های روزنام ــی از ش در یک
ــر حــوزه، آن شــکایت را  ــه آم ــود ک ــی چــاپ شــده ب توســط دکان داران، مطلب

جــدی گرفــت. 

پاره اهی ویپستهبخش سی ویکم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 
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آمیزش عقل و عشق
عقلی که جهان سوزد یک جلوۀ بی باکش

از عشق بیاموزد آیین جهان تابی
اقبـال بـا مطالعـۀ عمیـِق مکاتـب فلسـفی جهـان 
فناوری هـای چشـم گیر غـرب در عرصه هـای  و 
مختلـف، بدیـن نتیجـه رسـید کـه مکاتـب فکری 
و سیاسـی یی کـه بـر سـاختارهای اجتماعی جهان 
نقـش دارنـد، یـا راه عقـل را در پیـش گرفته اند و 
عشـق را رهـا نموده انـد و یـا بـرای معرفـت الهی 
و رسـیدن بـه کشـف و شـهود درونـی، عقـل را 

پشـت پـا زده اند. 
   در بازسـازی اندیشـۀ دینـی مـی گویـد: "هیـچ 
دلیلـی وجود نـدارد که تصور کنیم عقل و اشـراق 
در دو نقطـۀ مقابـل هم قرار دارنـد؛ بلکه هر دو از 
یک  ریشـه سـر بـر می کننـد و مکمـِل یکدیگرند. 
آن یـک، حقیقـت را به تدریـج درمی یابـد و ایـن، 
یک بـاره. یکـی چشـم بـر جاودانه گـی حقیقـت 
مـی دوزد و دیگـری لـذت حضـور همـۀ حقیقت 

را درمی یابـد." )۱۱، ص۳4( 
بیگانـه  نگـه  از ذوق  عقـل هـم عشـق اسـت و 

نیسـت
لیکن این بی چاره را آن جرأت رندانه نیست 

محمـد بقایـی مـاکان می نویسـد: "گرچـه اقبـال 
ماننـد همـۀ عارفـان، عشـق را بـر عقـل رجحـان 
می نهـد؛ ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه منکـر 
ایـن  میـان  می گویـد  بلکـه  اسـت،  عقـل  ارزش 
دو، بایـد تعـادل برقـرار باشـد و آدمـی نبایـد در 
قـرار  خـود  راهنمـای  را  عقـل  تنهـا  زنده گـی، 

ص٨۶(    ،۱۵( دهـد." 
حدیث عشق به اهل هوس چه می گویی

به چشم مور مکش سرمۀ سلیمانی 
می گویـد:  این بـاره  در  سـیدین  پروفیسـور 
در  می شـمارد،  خـوار  ظاهـراً  را  عقـل  "این کـه 
واقـع اعتراضـی اسـت علیـه ارزش بیـش از حـد 
زنده گـی  در  آن  نقـش  بـه  کـه  مبالغه آمیـزی  و 
داده می شـود. بـا توجـه به دیـدگاه خـاص اقبال، 
درمی یابیـم کـه او برای عقل و معرفـِت حاصل از 
آن کـه بـر بنیاد آزمایش و تجربه اسـت، بیشـترین 
احتـرام را قایـل می باشـد. اقبـال بـه منظـور ایجاد 
موازنـه میـان عقـل و عشـق یعنـی دو جنبـۀ مهـم 
تجربـۀ بشـری کـه مکمـل یکدیگـر انـد و تمدن 
جدیـد غـرب تعادل شـان را به هـم ریختـه و یکی 
را بـر دیگـری رجحـان نهاده، به شـدت بر نقشـی 
کـه »عشـق« در ادراک و هدایـت زنده گـی دارد، 

ص۱۵۷-۱۵٨(   ،٨( می فشـارد."  پـای 
عقل چون پای در این راه خم اندر خم زد

شعله در آب دوانید و جهان برهم زد
هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ

باز آن خاک به چشم پسر مریم زد 
"این کـه  می کنـد:  عـاوه  سـیدین  پروفیسـور 
می بینیـم نظـام اقتصـادی اروپـا و امریـکا عـاری 
از شـفقت شـده، عدالـت اجتماعـی از میان شـان 
طبقـات  و  گروه هـا  بیـن  در  بربسـته،  رخـت 
اجتماعـی منازعاتـی ناگـوار جریـان دارد، بـرای 
تجهیـزات جنگـی، شـوقی جنون آمیـز نشـان داده 
می شـود، از آن روسـت کـه در ایـن جوامـع، عقل 
٨، ص۱۵٩(  )مبانـی  اسـت."  بی بهـره  عشـق  از 
جاویـد اقبـال، فرزنـد گرامـی عامـۀ اقبـال بدین 
نظـر اسـت که "قلـب هر انسـان مشـتاق حقیقت 
یکـی  دارد:  راه  دو  حقیقـت  مشـاهدۀ  اسـت. 
سـمعی و بصـری، و دیگـری قلـب یـا بـه تعبیـر 
قـرآن »أفئـدۀ«. اروپـا سـعی خـود را محـدود بـه 
طریـق سـمعی و بصـری کـرد و »أفئـدۀ« را رهـا 
سـاخت. مسـلمانان توجـه خـود را بـه »أفئـدۀ« 
معطـوف داشـتند و از طریـق سـمعی و بصـری 

هیچ استفاده یی نکردند." )4، ج۳/ص۶۶(   
شرق حق را دید و عالم را ندید

غرب در عالم خزید از خود رمید
    عقـل و عشـق دو نیـروی خارق العاده یـی  انـد 
کـه یکـی از طریـق حـواس و دیگـری از طریـق 
اشـراق، بـه کشـف حقایـق و تحلیل و تشـخیص 
مسـایل مربـوط بـه زنده گـی انسـان می پردازنـد؛ 
اگـر آدمـی بخواهـد میـان ایـن دو پدیـده آشـتی 
برقـرار سـازد، در پرتـو آییـن مقـدس قرآنـی، از 
طریـق تاش و تپـش و ریاضت متـداوم، می توان 

بـه آن دسـت یافت. 
قـرآن کریـم در بسـیاری مـوارد، بـه عقـل اهمیت 
می دهـد و آن را مکلـف و مسـوول در برابـر خدا 
می دانـد. تمـام اندیشـمندان اسـامی بدیـن نظـر 
انـد کـه انسـان مؤمـن بایـد عقـل را در خدمـِت 
عشـق و ایمان قرار دهد تا سـعادت و رسـتگاری 

دنیـا را نصیـب گردد. 

تعلیم و تربیت
بـه  قـرآن کریـم  آیـات  آن جایی کـه نخسـتین  از 
موضـوع خوانـدن و نوشـتن اختصـاص داشـته و 

اسـام نسـبت به هر آییـن دیگر، مسـلمانان را به 
فراگیـری علـم و حکمت بیشـتر تأکید و تشـویق 
نمـوده اسـت، اقبـال بدیـن باور اسـت کـه یگانه 
وسـیله یی کـه تـداوم حیات بشـری و رسـتگاری 
معنـوی  و  مـادی  ابعـاد  در  را  انسـان  جاودانـی 
می توانـد تضمیـن کنـد، علـم و حکمـت اسـت. 
بقـره فرمـوده  آیـۀ ۲۶٩ سـورۀ  قـرآن کریـم در 
اسـت: »علـم و معرفـت را به هرکس کـه بخواهد 
میدهـد، و بـه هرکـس کـه علـم و معرفـت داده 
شـد، بي گمان خیر فراواني بدو داده شـده اسـت، 
و جـز خردمنـدان )ایـن حقایـق را درک نمیکننـد 

و( متذّکـر نمیگردنـد.« 
گفت حکمت را خدا خیر کثیر
هر کجا این خیر را بینی بگیر

کنیـم،  نـگاه  به دقـت  اسـام  تاریـخ  بـه  اگـر 
مسـلمانان الـی قـرن پنجـم هجـری دسـتاوردها 
و تاش هـای ارزشـمندی در راسـتای انکشـاف 
تاریـخ،  هندسـه،  طـب،  ماننـد:  مختلـف  علـوم 
بیولـوژی،  شـیمی،  فیزیـک،  زراعـت،  جغرافیـه، 
رشـد  بـرای  غیـره  و  حدیـث  تفسـیر،  حقـوق، 
از  بعـد  امـا  داشـتند  انسـانی  جوامـع  تعالـی  و 
اسـام  جهـان  در  معرفـت  و  علـم  چـراغ  آن، 
داد  دسـت  از  را  خـود  روشـنایی  آهسته آهسـته 
و  فکـری  عقب مانده گی هـای  را  آن  جـای  و 
یـک  از  بیماری هـای روحـی گرفـت؛ چنان چـه 
از  اسـامی  عقانیـِت  و  اجتهـاد  دروازۀ  طـرف 
سـوی دین گرایـان کم عمـق و کوته اندیـش بسـته 
شـد و از سـوی دیگر، کشـمکش های سیاسـی با 
مرزکشـی های ملـی و قومـی، باعـث گردیـد کـه 
از  اجتماعـی  و  سیاسـی  مدیریتـی،  سـاختارهای 
انکشـاف بـاز ماننـد و مسـلمانان نتواننـد همـگام 

بـا تاریـخ حرکـت کننـد.
سـید  زبـان  از  جاویدنامـه  مثنـوی  در  اقبـال 
جمال الدیـن افغانـی می گویـد:  »علـم بـه حـرف 
و صـوت نیـرو می بخشـد و بـه عمـق اقیانوس ها 
و دل کوه هـا و صخره هـا راه می گشـاید و تقدیـر 
افـراد و ملت هـا را بـه سـوی خیـر و صـاح رقم 
می زنـد. از طریـق علـم، بحـر و بـر را می تـوان 
تسـخیر کرد و به رازهای پوشـیدۀ کاینات دسـت 
یافـت و به وسـیلۀ علـم حـق، می تـوان پیغمبـری 

کـرد.« )۱۲، ص۳۶۳( 
تأکیـد  دیـن  و  علـم  میـان  آشـتی  روی  اقبـال، 
می کنـد و بدیـن بـاور اسـت کـه اگـر علـم راه 
خـود را از دیـن جـدا کنـد، زنده گـی بشـری را 
بـه سـوی پسـتی و ذلـت سـوق می دهـد و نظـام 
مدیریتی یـی بـر آن شـکل می گیـرد که اسـاس آن 
بـر مبنـای بی عدالتـی و تبعیـض خواهـد بـود. در 
بازسـازی اندیشـۀ دینـی می گوید: »دنیـای امروز، 
حیـات  شـناخت  زمینـۀ  در  تجدیدنظـر  نیازمنـد 
اسـت. دیـن کـه در جلوه هـای متعالـی خـود نـه 
جزم اندیشـی اسـت، نـه زهدفروشـی و نه شـعایر 
تشـریفاتی، می توانـد انسـاِن امـروزی را از لحاظ 
اخاقـی بـرای تحمـل مسـوولیت بزرگ تـر ـ که 
با پیشـرفت علم جدیـد مازمـت دارد ـ بپروراند 
و آن حالتـی از ایمـان را بـه وجودش بـاز گرداند 
ایـن  در  متعالـی  و شـخصیتی  منـش  دارای  کـه 
جهـان شـده و آن را بـرای جهـان دیگر نیـز نگاه 
دارد. بشـر تنهـا بـا ایـن بینش تـازه اعتـا می یابد 
کـه دریابـد مبـدأ و مقصـِد او کدام اسـت، از کجا 
آمـده و بـه کجـا خواهـد رفـت؛ در ایـن صورت 
اجتماعـی  بـر  آخراالمـر  می توانـد  کـه  اسـت 
کـه انگیـزۀ آن، رقابت هـای غیرانسـانی اسـت و 
بـر تمدنـی کـه وحـدت معنـوِی خـود را بـر اثـر 
تعارضـات درونـی ارزش هـای دینـی و سیاسـی 
 ،۱۱( یابـد.«  تفـوق  و  پیـروزی  داده،  دسـت  از 

ص۱٩۷-۱٩۶(  
امـروزه دیـده می شـود کـه دسـتاوردهای عقانی 
بشـر در عرصـۀ کشـف و اختـراع وسـایل علمی 
مـدرن و دسترسـی بـه منابـع طبیعـی، بـه جـای 
این کـه در جهـت سـعادت و خوشـبختی جوامـع 
بشـری، صلـح و امنیـت، آزادی و عدالت و سـایر 
بـرای  گرفتـه شـود،  بـه کار  انسـانی  ارزش هـای 
سـاختن هواپیماهـای بمب افکـن، اسـلحۀ کشـتار 
جمعـی، گسـترش فسـاد اخاقی و مسـایل دیگر 

اسـتفاده می شـود.
سیر واژونی دهد ایام را
می برد سرمایۀ اقوام را

    اقبـال بـر نظـام آموزشـی کشـورهای اسـامی 
و بی تفاوتـی دین مـداران نسـبت بـه ایـن وجیبـۀ 
مهـم ایمانـی، به شـدت ُخـرده می گیـرد و بدیـن 
بـاور اسـت کـه تمـام بیماری هـای اجتماعی یـی 
کـه امـروز ملت هـای مسـلمان، در گوشـه وکنار 
مختلـف جهـان از آن رنـج می برنـد، ریشـه در 
کمی هـا و کاسـتی های نظـام تعلیـم و تربیـت در 

نهادهـای آموزشـی دارد.

جلوتیان مدرسه، کورنگاه و مرده ذوق
خلوتیان میکده، کم طلب و تهی کدو

رسـیدن  مادیـات،  برابـر  در  بی حـد  کرنـش 
تجمل پرسـتی،  حقـوق،  دریافـت  و  شـغل  بـه 
تـرس،  زمـان  عیـن  در  و  راحت طلبـی 
و  هرزه گـی  هویت باخته گـی،  بی اعتمـادی، 
بی بندوبـاری از جملـه بیماری هایـی اسـت کـه 
دانشـجویاِن مسـلمان در کاس درسـی بـه آن 
مبتـا می شـوند. اگر معلـم و مربـی، دل بیدار و 
همـِت مردانه و اندیشـۀ خـاق و اعتقـاد عمیق 
بـه دیـن داشـته باشـد، نسـل های امـروزِی مـا 

نمی شـدند. گرفتـار  بیماری هـا  بدیـن 
سوز عشق از دانش حاضر مجوی
کیف حق از جام این کافر مجوی

بـا  اقبـال  حیـات  در  کـه  سـیدین،  پروفیسـور 
وی مکاتباتـی داشـته اسـت، می گویـد: »دیـن، 
نیرومندتریـن منبـع آرمان هـا و عشـق معنـوی 
بشـری اسـت کـه بـا دقـت مراقـب اسـت کـه 
انسـان نیروهـای عظیم باطنـی اش را صرف خیر 
و زدودن شـر کنـد«. وی عـاوه می کنـد: »اقبال 
از دیـن دو نـوع شـناخت دارد: یکـی دینـی که 
آزادی در دامانـش پـرورده می شـود و دیگـری 
دینـی کـه فقـط پای بنـِد قالب های عبادی اسـت 
و سـبب می شـود که شـخصیت عقلی و معنوی 
انسـان از پویایی و شـکوفایی باز مانـد. او برای 

اسـتحکام پایه هـای نظام تعلیـم و تربیت، فقط 
مذهـب بـه مفهـومِ نخسـت را توصیـه می کند 
ـ یعنـی دیـن مـردان خـودآگاه، دیـن مردانـی 
که پیوسـته مسـتغرق یـاد خدا هسـتند، مردانی 
کـه شـرافت مندانه و بـرای خـدا تـن بـه بـا 
نـه  بـا مشـکات می سـتیزند ـ  می سـپارند و 
مذهـب بـه مفهوم سـنتی آن که مایـان دارند. 

ص۲۶۲(   ،٨(
بـاب  در  )رح(  نـدوی  ابوالحسـن  عامـه 
مشـکات نظـام تعلیـم و تربیت از نظـر اقبال، 
آمـوزش  کـه  اسـت  معتقـد  »او  می گویـد: 
جدیـد، جـرم عظیمـی را نسـبت بـه فرزنـدان 
نسـل جدیـد مرتکـب شـده اسـت؛ زیـرا ایـن 
شـیوۀ آمـوزش بـه سـواد و معلومـات ظاهری 
و  روان  و  قلـب  تغذیـۀ  بـه  و  نمـوده  اکتفـا 
تزکیـۀ روحـی و اخاقـی و نیـروی عاطفـی 
آنـان توجهـی نکـرده اسـت. بنابرایـن، نسـلی 
پـرورش یافتـه که از نظـر توانایی هـای فکری 
اسـت،  ناهماهنـگ  و جسـمی، غیرمتـوازن و 
میـان ظاهـر و باطـن، عقـل و قلـب، دانـش و 
عقیـدۀ او تفاوتـی از زمیـن تـا آسـمان وجـود 
دارد. او دارای معلوماتی وسـیع، فکری روشـن 

ولـی روحـی تاریـک اسـت.«
می شود در علم و فن صاحب نظر

از وجود خود نمی گردد خبر

وی عـاوه می کنـد: »مدرسـه، عاطفـۀ دینـی را 
از وجـود آنـان بیـرون کـرده و کیـاِن آنـان را 
درهم شکسـته اسـت، آنان شـیفتۀ تمـدن غرب 
و بیگانـه از شـخصیت خویـش هسـتند. لذا این 
گداهـا به سـوی اجانـب دسـت دراز می کنند تا 
نـان جـوی بـه آن ها تصـدق کننـد و در این راه، 
روح پـاک و کرامـِت خویـش را می بازند. معلم، 
آن هـا را از مقـام شـامخ و جایـگاه واالی شـان 

آگاه نسـاخته اسـت.« )۷، ص۶۷( 
    در قصیده  یـی خطـاب بـه جوانـان مسـلمان 
می گویـد: »ای جـوان مسـلمان، میـز و موبـل و 
خانـه ات فرنگـی و فـرش منزلت ایرانی اسـت؛ 
و  خوش گذرانـی  ایـن  در  را  تـو  وقتـی  مـن 
تـو  می کنـم.  گریـه  خـون  می بینـم،  تن آسـایی 
اگـر پادشـاه جهـان هـم باشـی، چـون بـازوی 
هیـچ  نـداردی،  سـلمانی  اسـتغنای  و  حیـدری 

خیـری در تـو نیسـت«. )۷، ص۷۰(
تربیـت  و  تعلیـم  الزمه هـای  از  دیگـر  یکـی 
اگـر  اسـت.  آزادی سیاسـی  اقبـال،  دیـدگاه  از 
هیـچ گاه  باشـیم،  نداشـته  سیاسـی  آزادی  مـا 
تربیـت  و  تعلیـم  اهـداف  بـه  نمی توانیـم 
آن چنان ۲کـه ایجـاب مـی کنـد، دسـت یابیـم؛ 
زیـرا اسـتعمار بـر سـاختارهای نظـام تعلیـم و 
تربیـت همـواره مداخلـه داشـته اسـت و از این 
طریـق، افـکار عامـه را بـه سـوی بقـای خـود 

اسـت. نمـوده  توجیـه 
بـاب  در  تسـامح  و  وسـیع نگری  آزاداندیشـی، 
تعلیـم و تربیـت از نقـاط مهِم دیگری به شـمار 
می رونـد کـه در نتیجـۀ حاکمیـت فضـای تقلیِد 
کورکورانـه در جوامـع اسـامی، تنگ نظری های 
سـنتی، تبارگرایی هـای متحجرانـه و بدبینی های 
ذات البینـی، بـه آن هـا توجـه صـورت نگرفتـه 

ست.  ا
عامـه اقبـال بدیـن نظـر اسـت کـه »تعلیـم و 
تربیـت بایـد از جوهـر آزاداندیشـی و تسـامح 
برخوردار باشـد تـا بتواند حس »انسان دوسـتی« 
را در جوانـان از هرحیث شـکوفا سـاخته، بینش 
درسـتی در مسـایل بین المللـی بـه آنـان بدهـد 
سیاسـی،  تنگ نظرانـۀ  تعلقـات  گسـترش  از  و 
نـژادی، فرقه یـی و اقلیمـی ممانعـت کنـد. و نیز 
بـا درِک به موقـع خواسـت های فرهنـگ جمعی 
و ضرورت هـای اجتماعـی، همچـون سـدی در 
برابـر نیروهـای تاریک اندیش بایسـتد که تحت 
افراطـی،  وطن پرسـتی  ناسیونالیسـم،  عنـوان 
احیـای افتخـارات گذشـته، پیوندهـای خونـی 
و نـژادی، اسـاس صلـح بین المللـی را ویـران 
کمـال  و  عدالـت  اصـول  همـۀ  و  می سـازند 

پایمـال می کننـد.« )٨، ص۲۶۷(  انسـانی را 
بـه همیـن لحـاظ، دیـده می شـود که همـواره با 
آییـن  کـه  بی بصیـرت  و  کم عمـق  دین مـداراِن 
مقـدس اسـام را در چـوکاِت ذوق و سـلیقۀ 
خویـش تفسـیر می نمایند، سـخت سـتیز داشـته 

ست. ا
دین حق از کافری رسواتر است

زان که ما مؤمِن کافرگر است
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ــد  ــنا می گوین ــس س ــناتورها در مجل ــماری از س ش
کــه رهبــران حکومــت نیــز بــه منافــع ملــی 
افغانســتان صــادق نیســتند و اگــر نــه بــا زیــر فشــار 
ــی  ــای کنون ــد چالش ه ــکا می توانن ــراردادن امری ق

ــازند. ــع س ــور را رف کش
ــه  ــد ک ــنا می گوین ــس س ــناتورها در مجل ــی س برخ
سیاســت های دوگانــه و ضــد و نقیــض ســران 
ــرده  ــا ک ــتان را خنث ــی افغانس ــع مل ــت مناف حکوم

ــت. اس
ســناتوران تأکیــد دارنــد کــه اگــر رهبــران حکومــت 
امریــکا را زیــر فشــار قــرار دهنــد،  صادقانــه 
ــن فرصــت  ــی افغانســتان بزودتری ــای کنون چالش ه

ــد. ــد ش ــل خواهن ــن ح ممک
ــا  ــارزه ب ــتان در مب ــت افغانس ــان، دول ــه آن ــه گفت ب
تروریــزم و نیــز رونــد صلــح در کشــور موضــع قوی 
ــای  ــر چالش ه ــن خاط ــه همی ــدارد و ب ــد ن و واح

ــد. ــش می یاب ــه روز افزای ــی روز ب امنیت
ــه  ــنا در رابط ــو س ــک عض ــزی ی ــیب اهلل کلیم حس
اوضــاع امنیتــی کشــور گفــت: "ایــن واضــح اســت 
کــه همســایه ها نمی خواهنــد ثبــات در کشــور 
ــی خــود  ــع مل ــه مناف ــم ب ــا ه ــا م ــردد، ام ــن گ تامی
صــادق نیســتیم و گرنــه امریــکا را بــرای آوردن 
صلــح و امنیــت در کشــور زیــر فشــار قــرار دهیــم".

حکومــت  رهبــران  افــزود،  کلیمــزی  آقــای 
ــد  ــداده ان ــام ن ــت انج ــود را درس ــولیت های خ مس
وگرنــه یکــی از عامــان اصلی جنــگ در افغانســتان، 
امریــکا و ناتــو اســت و حکومــت بایــد از آنهــا قویــًا 
ــد. ــه دهن ــور خاتم ــگ را در کش ــه جن ــد ک بخواه

ــم  ــنا ه ــس س ــو مجل ــر عض ــی دیگ ــف صدیق آص
ــح  ــن صل ــایه در تامی ــورهای همس ــه کش ــت ک گف
ــد  ــی نداشــته ان ــت در افغانســتان نقــش خوب و امنی
ــی  ــان نظام ــکا پیم ــا امری ــت افغانســتان ب ــی دول ول
ــه دردی  ــه چ ــان ب ــن پیم ــت، "ای ــرده اس ــا ک امض
می خــورد کــه مــردم افغانســتان نتایــج مثبــت اش را 

ــد؟". ــس نکنن ــت ح ــح و امنی ــن صل در تامی
ــیون  ــه سیاس ــرد ک ــر نشــان ک ــی خاط ــای صدیق آق
افغانســتان بایــد "بــرای خــدا و وطــن کار کننــد نــه 

ــی". ــخص بیرون ــفارت های مش ــرای س ب
از ســوی هــم، ایــن ســناتوران از تقاضــای حکومــت 
ــه  ــفر ب ــک س ــدارک ی ــرای ت ــی ب ــورای مل از ش
ــد  ــرده و تاکی ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــز ب ــتان نی پاکس
دارنــد کــه پاکســتان هرگــز در قبــال صلــح و ثبــات 

ــت. ــادق نیس ــتان ص در افغانس
ــور  ــس جمه ــت: "ریی ــی گف ــد آصــف صدیق محم
طــی مکتوبــی از شــورای ملــی خواســته اســت کــه 
یــک هیــات پارلمانــی را بــرای انجــام گفت وگوهای 

صلــح بــا پارلمــان و حکومــت پاکســتان بــه اســام 
آبــاد بفرســتد؛ مــا چندیــن بــار بــا هیــات پارلمانــی 
ــات پاکســتان  ــم و هی پاکســتان بحــث جــدی کردی
ــادق  ــی ص ــد، ول ــده داده بودن ــکاری وع ــرای هم ب

نماندنــد".
آقــای صدیقــی افــزود کــه مجلس ســنای افغانســتان 
بــرای انجــام گفتگوهــای صلــح بــه پاکســتان نمــی 
ــه  ــد ک ــتان بدانن ــای پاکس ــتان مقام ه ــا پاکس رود ت
ــا  ــن نشســت ه ــه دســت آوردهــای ای افغانســتان ب

مطمئیــن نیســت.
حســیب اهلل کلیمــزی دیگــر عضــو ســنا نیــز گفــت: 
"دیــروز در شــهر نــو کابــل انفجــار شــد کــه دولــت 
ــن  ــدازی ای ــه راه ان ــم ب افغانســتان، پاکســتان را مته
حملــه کــرد؛ امــا امــروز رییــس جمهورغنــی 
ــام  ــرای انج ــه ب ــد ک ــی خواه ــنا م ــس س از مجل
ــن  ــد؛ ای ــفر کن ــتان س ــه پاکس ــح ب ــای صل گفتگوه
ــش  ــور در پی ــس جمه ــه ریی ــی اســت ک چــه موقف

ــرد". ــی گی م
ــد  ــتان بای ــت افغانس ــزود، دول ــزی اف ــای کلیم آق
یکبــار دشــمن خــود را معلــوم کنــد و دیگــر نبایــد 

ــد. ــرف او دراز نمای ــه ط ــتی ب ــت دوس دس
او یــاد آور شــد کــه رهبــران حکومــت بایــد موقــف 
ــد  ــا رون ــزم و ی ــا تروری ــارزه ب ــر مب ــوی در براب ق
ــض  ــت های متناق ــرا سیاس ــد؛ زی ــاذ کن ــح اتخ صل
ــا  ــتان را ب ــی افغانس ــع مل ــت مناف ــران حکوم رهب

ــازد. ــی س ــر بیشــتر مواجــه م خط
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از تنــش طوالنــی در 
روابــط افغانســتان و پاکســتان، ســران دو کشــور در 
حاشــیه نشســت شــانگهای کــه اوایــل هفتــه جــاری 
در قزاقســتان برگــزار شــده بــود، باهــم دیــدار کــرده 
و بــر از ســرگیری نشســت های چهــار جانبــه 
افغانســتان، پاکســتان، امریــکا و چیــن توافــق کردند.
ایــن رونــد، ســال گذشــته پــس از برگــزاری 

برگــزار نشــد. پنجمیــن نشســت دیگــر 
ــق  ــدم تطبی ــه ع ــتان را ب ــتان، پاکس ــت افغانس دول
تعهداتــی کــه در ایــن نشســت هــا داده بــود متهــم 
کــرد و نشســت های چهــار جانبــه را متوقــف 

ــاخت. س

د افغانســتان لویــه څارنــوايل وايــي، د کورنیو چــارو وزارت 

ــات  ــړين تحقیق ــه لوم ــتیاالنو څخ ــو مرس ــه درې پخوانی ل

بشــپړ شــوي دي.

لویــه څارنــوايل وايــي، د کورنیــو چــارو وزارت د پخوانیــو 

مرســتیاالنو دوســیې د اداري فســاد او درنــو جرمونــو پرضد 

عــديل او قضايــي مرکــز د ځانګــړې څارنوالــۍ د پــاوي له 

خــوا تــر پلټنــو النــدې دي.

ــه  ــد جمشــید رســويل د ســې شــنبې پ د دغــې ادارې ویان

ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل د دغــو مرســتیاالنو لــه جملــې 

یــو یــې پــه بهــر کــې دی چــې تراوســه یــې څېړنــې نــه دي 

بشــپړه شــوي.

ــه اخیســتو  ــوم ل ښــاغيل رســويل د نومــوړي مرســتیال د ن

ــړه. ډډه وک

نوموړي زیاته کړه:

"زمــوږ همکارانــو لومړنــۍ څېړنې بشــپړې کړې او دوســیې 

یــې د اداري فســاد او درنــو جرمونــو پرضــد عــديل او 

قضايــي مرکــز ځانګــړې څارنوالــۍ تــه ســپاريل چــې یادې 

ــړل  ــوا څې ــه خ ــاوي ل ــۍ د پ ــې څارنوال ــیې د دغ دوس

ــږي." کې

څــه مــوده وړانــدې افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي 

ــی  ــتیاالن مجتب ــواين مرس ــاو وزارت درې پخ ــو چ د کورنی

پتنــګ، جمیــل جنبــش او جــال نــارص صدیقــي د اداري 

فســاد پــه تــور ممنــوع الخــروج اعــان کــړل.

لویــې څارنوالــۍ د کورنیــو چــارو د ۳ پخوانیــو مرســتیاالنو 

پــر دوســیو کار پیــل کــړی

دغــه درې واړه پخــواين چارواکــي پــه دې تــورن دي چــې 

لــه ۱۳۹۱ څخــه تــر۱۳۹۴ کالــه پــورې د ماموریــت 

پرمهــال یــې لــه خصــويص امنیتــي رشکتونــو څخــه ټولــه 

ــوې ده. ــه ش ــله ورک ــه وس ــړې ۵۰ زره میل ک

ــل  ــګ، جمی ــی پتن ــر مجت ــی وزی ــارو پخوان ــو چ د کورنی

لــه۱۳۹۱ څخــه  نــارص صدیقــي  او جــال  جنبــش 

تــر۱۳۹۴ کالــه د عامــه ســاتنې د مرســتیاالنو دنــده پرمــخ 

ده. وړې 

ــي  ــد امنیت ــارو وزارت ارش ــو چ ــدې د کورنی ــه دې وړان ل

ــلو  ــه س ــه وزارت ل ــيل و د دغ ــراد وی ــيل م ــراد ع ــن م معی

زیــات لــوړ رتبــه کارکوونکــي یــې د فســاد پــه تــور عدليــي 

ــه معــريف کــړي دي. ــي بنســټونو ت او فضاي

د کورنیــو چــارو وزارت د معلوماتــو پــه اســاس تراوســه د 

۱۲ جرناالنــو پــه ګــډون شــااخوا ۷۰۰ پولیــس افــران د 

ــي  ــديل او قضاي ــد ع ــو پرض ــو جرمون ــاد او درن اداري فس

مرکــز تــه معــريف شــوي دي.

پــه ورتــه وخــت کــې یــو شــمېر حقــوق پوهــان وايــي، پــه 

ــر دغــه  ــړل پ ــډ د دوســیو څې ــه ځن ــوايل کــې پ ــه څارن لوی

ــارو را کــم کــړی دی. ارګان د خلکــو ب

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې کبیــر رنجــر پــه دې اړه ازادي 

راډیــو تــه وویــل:

ــه لویــه څارنــوايل کــې د امکاناتــو کمبــود د دې ســبب  "پ

ــه  ــیدنه ون ــت رس ــل وخ ــه خپ ــه پ ــیو ت ــې دوس ــوی چ ش

يش."

ــت  ــر پــه دې بــاور دی چــې ډېــری وخ ــاغلی رنج ښ

ــوړ  ــې د ل ــټونو ک ــي بنس ــي او قضاي ــه عدلي ــت پ د حکوم

ــږي. ــډول کې ــیې ځن ــو دوس ــوړو چارواک پ

هغــه ټینــګار کــوي ټولــو دوســیو تــه بایــد پــه هــر اخیــزه 

ــک ډول رســیدنه ويش. ــه چټ توګــه خــو پ
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ــات  ــور اصاح ــت در ام ــمت وزارت دول ــح از س ــراهلل صال ام
ــات  ــر تعین ــارت ب ــی نظ ــورد عال ــس ب ــی و ریی ــکتور امنیت س

ــرد. ــتعفا ک ــی اس ــی و امنیت ــوای دفاع ــد ق ــران ارش افس
ــه رییس جمهــوری  ــی خطــاب ب ــروز در نامه ی ــح دی ــای صال آق
ــش  ــه دیگــر در ســمت خوی ــرد ک ــی اعــام ک ــس اجرای و ریی

کار نخواهــد کــرد.  
ــمت  ــن از س ــت: م ــاه نوش ــۀ کوت ــن نام ــح در ای ــای صال آق
ــس  ــی و ریی ــکتور امنیت ــات س ــور اصاح ــت در ام ــر دول وزی
ــوای دفاعــی  ــات افســران ارشــد ق ــی نظــارت برتعین ــورد عال ب
ــورد  ــای ب ــرای اعض ــم. ب ــتعفی می دان ــودم را مس ــی خ و امنیت
عالــی نظــارت و دیگــران مقاماتــی کــه در ایــن مــدت بــا مــن 

ــت آرزو دارم.  ــد موفقی ــکاری کردن هم
آقــای صالــح در ادامــه نوشــته اســت: از خداونــد متعال اســتدعا 
می نمایــم کــه بــرای تمــام نیروهــای شــجاع و باعزت کشــورمان 
ــت  ــی خدم ــس مل ــزت و نوامی ــاع از ع ــنگرهای دف ــه در س ک
می نماینــد پیروزی هــای بیشــتر نصیــب گردانــد تــا باشــد 
ــان  ــن هراس افگن ــر ای ــا را از ش ــدۀ م ــوم و درد دی ــردم مظل م
ــر آوردن  ــت در ام ــری دول ــرای رهب ــازند. ب ــا س ــزدور ره م
اصاحــات عمیــق و بــا مفهــوم در بخــش امنیتــی و دفاعــی نیــز 

ــت دارم. ــتر و موفقی ــت بیش آرزوی جدی
ــواالت  ــم س ــه می دان ــت ک ــه اس ــان گفت ــح در پای ــای صل آق
ــا درنظرداشــت  زیــادی در اذهــان شــما ایجــاد خواهــد شــد. ب
حرمــت بــه اســرار امنیتــی و مصلحت هــای مهــم ملــی تــاش 
خواهــم کــرد کــه دالیــل و عوامــل ایــن تصمیــم خویــش را بــه 

ــم. ــح ده ــان توضی زودی در خدمت ت
ــه  ــه گفت ــت ک ــار رف ــمتش کن ــی از س ــح درحال ــراهلل صال ام
ــزل و  ــۀ نزدیکــش در ع ــی و حلق ــد اشــرف غن می شــود محم

ــد.  ــکاری نکرده ان ــا وی هم ــی ب ــووالن امنیت ــب مس نص
از مدتی کــه امــراهلل صالــح در ســمت تازه تشــکیل وزارت 
ــورد  ــس ب ــی و ریی ــکتور امنیت ــات س ــور اصاح ــت در ام دول
ــی  ــوای دفاع ــد ق ــران ارش ــات افس ــر تعین ــارت ب ــی نظ عال
ــا وی  ــورتی ب ــه مش ــود، هیچ گون ــده ب ــته ش ــی گماش و امنیت
در خصــوص اصاحــات در نهادهــای امنیتــی و تعیینــات 
ــاع و  ــه، دف ــای داخل ــی و اداری وزارت ه ــای مدیریت در رده ه

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
ــینۀ کاری او در  ــه پیش ــه ب ــا توج ــح ب ــراهلل صال ــن ام ــار رفت کن
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و تجربــۀ کاری اش، ضربــۀ 
ســختی بــر پیکــر حکومــت وحــدت ملــی خواهــد بــود. کنــار 
ــوری  ــت جمه ــم ریاس ــر تی ــات ب ــح، اتهام ــای صال ــن آق رفت
را تقویــت خواهــد کــرد. نماینــده گان مجلــس، آگاهــان و 
شــهروندان مدعــی هســتند کــه ارگ ریاســت جمهــوری قــدرت 
ــرای اصاحــات  ــی ب ــرده و برنامه ی ــت را انحصــار ک و صاحی

ــدارد.   ن
ــات  ــس از تعیین ــح پ ــراهلل صال ــه ام ــد ک ــع گفته ان ــی مناب برخ
ــی  ــور امنیت ــوری در ام ــت جمه ــرانۀ ریاس ــه و خودس یک جانب
خشــمگین شــده اســت. ریاســت جمهــوری بــدون مشــورۀ او 
ــت وزارت  ــرد. سرپرس ــی ک ــاع را معرف ــت وزارت دف سرپرس
دفــاع از نزدیــکان حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی ریاســت 
ــز  ــه نی ــی وزارت داخل ــن ارشــد امنیت جمهــوری می باشــد. معی

ــح تعییــن شــده اســت.  ــا آقــای صال بــدون مشــوره ب
ــی  ــتراتژیک و پالیس ــاون اس ــروز مع ــی دی ــن تازه گ ــه همی ب
وزارت دفــاع معرفــی شــد. او نیــز از زیردســتان حنیــف اتمــر 
ــای  ــاع آق ــت وزارت دف ــی او در معاونی ــاالً معرف ــت. احتم اس

ــد. ــاخته باش ــمگین س ــح را خش صال
بــا ایــن وضــع، احتمــال نمــی رود کــه کاروان حکومــت وحدت 

ملــی بــه ســرمنزل مقصود برســد. 

انتقاد سخت برخی  اعضای مجلس سنا از عملکرد 

امریکا و ناتو در افغانستان

صالح در پی 
اقدامات »خودسرانۀ 

ارگ« کنار رفت

لویه څارنوايل: 

د کورنیو چارو وزارت له ۳پخوانیو مرستیاالنو نه لومړين تحقیقات بشپړ شوي
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ورزش
یعقوب یسنا

ــت  ــی رضای ــت وحــدت مل ــرد حکوم ــردم از کارک م
ایــن عــدم رضایــت مــردم از کارکــرد  ندارنــد؛ 
ــد.  ــان می ده ــتر نش ــود را بیش ــر روز خ ــت ه حکوم
دیــده می شــود کــه نارضایتــی مــردم از نارضایتــی محــض فراتــر 
ــدا کــرده اســت کــه خیمه هــای تحصــن  ــۀ ُکنشــی پی ــه و جنب رفت
ــرد  ــردم از کارک ــی م ــان دهندۀ نارضایت ــه نش ــا هم و راهپیمایی ه

ــت. ــرد ارگ اس ــژه از کارک ــت به وی حکوم
ــه علــت  ــه نارضایتــی مــردم، به ویــژه ب ــا تأســف کــه ارگ ب امــا ب
ــردار و  ــه ک ــد چ ــه ببین ــرده ک ــه نک ــردم توج ــای م نارضایتی ه
فعــل ارگ موجــب نارضایتــی مــردم شــده اســت تــا بــه اصــاح 
آن کــردار بپــردازد. ایــن بی توجهــی ســبب نارضایتــی بیشــتر مــردم 
از حکومــت می شــود کــه در نهایــت بــه فاصلــۀ مــردم و حکومــت 
ــن معضــل  ــه ای ــژه ارگ ب ــر اســت حکومــت به وی ــد. بهت می انجام
ــری  ــی جلوگی ــی و اجتماع ــای سیاس ــا از بحران ه ــد ت ــه کن توج

صــورت بگیــرد.

عبداهلل خنجانی

ــده  ــوازی، فرمان ــد کت ــل، مومن ــی در کاب دادگاه نظام
پشــین قــول اردوی ۲۰٩ شــاهین را بــه جــرم غفلــت 
ــتِ کم ۱۵۰  ــهادت دس ــه ش ــر ب ــه منج ــی ک وظیفه ی
نظامــی کشــور شــد، بــه یــک ســال حبــس تعلیقــی محکــوم کــرده 

اســت.
تبصره: 

ــد و  ــرال فاس ــک جن ــر ی ــت ب ــق عدال ــه از تطبی ــک نمون ــن ی ای
بیــکاره در نظــام اســت. قیمــت خــون ۱۵۰ ســرباز، یکســال حبــس 
تعلیقــی )خیالــی( کــه جــز خفیف تریــن مجــازات در کشــور اســت. 

ــود؟ ــت ب ــق عدال ــه تطبی ــدوار ب ــوان امی ــۀ می ت ــا چــه نمون ب
ــه ایــن مفهــوم اســت کــه آقــای کتــوازی  پ.ن: حبــس تعلیقــی ب
ــوازی در ظــرف یکســال  ــای کت ــا اگــر آق ــدان نمــی رود، ام ــه زن ب
بــار دیگــر جــرم مشــابه انجــام دهــد، بعــداً حبــس از تعلیقــی بــه 

تنفیــذی مبــدل خواهــد شــد.

رامين انوری

اعتــراض مســالمت آمیز و مســتمر، تنهــا راهــی اســت 
ــر و  ــد حوصله گی ــرار دارد؛ هرچن ــا ق ــر م ــه در براب ک

ــد. ــدون شــک نتیجــه می ده ــا ب ــد، ام ــر باش زمان بَ
ــتین  ــل، نخس ــی کاب ــد امنیت ــول ارش ــف دو مس ــق وظای ۱- تعلی
موفقیــت مــردم افغانســتان و نخســتین نتیجــۀ ملمــوِس اعتراض هــا 
اســت کــه بایــد از آن اســتقبال شــود. ایــن اقــدام می توانــد زمینــه 
را بــرای تأمیــن عدالــت فراهــم کنــد؛ هرچنــد بــه تنهایــی هرگــز 

کافــی نیســت.
۲- اذعــاِن داکتــر عبــداهلل -بــرای نخســتین بار- بــه کــم کارِی 
ــت افغانســتان  ــه دول ــن این ک ــی و صریحــًا پذیرفت مســووالن دولت
ــرد،  ــرار بگی ــردم ق ــت م ــد، در خدم ــه بای ــه ک ــته آن گون نتوانس
پیشــرفت دیگــری اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود. اعتــراف 
ــع  ــرای رف ــدی ب ــتین گام ج ــکل، نخس ــک مش ــت ی ــه موجودی ب
آن مشــکل اســت و بایــد از ایجــاد فضایــی اســتقبال کنیــم کــه در 
آن، سیاســت مداران فرهنــگ پذیرفتــن اشــتباهات خــود را در برابــر 
مــردم تمریــن کــرده و در صــدد راه حــل برآینــد. بایــد بــه رشــد و 

ــم. ــه بدهی ــن فضــا بیشــتر زمین ــت ای تقوی
۳- ســومین فرصتــی کــه می توانــد تبدیــل بــه امــکاِن دیگــری برای 
یــک موفقیــت مهــم شــود، نشســت اشــرف غنی بــا فعاالن سیاســی 
و مدنــی اســت. حضــور فعاالنــی در ایــن جلســه کــه حرفــی بــرای 
ــی  ــای مردم ــی اعتراض ه ــت های اصل ــه خواس ــد و ب ــن دارن گفت
ــرای  ــی ب ــت مهم ــت، فرص ــن نشس ــد از ای ــد، می توان ــاور دارن ب
ــت از  ــن نشس ــم ای ــازد. تحری ــات بس ــرات و اصاح ــاد تغیی ایج
ــت،  ــل نیس ــه راه ح ــا این ک ــرض، نه تنه ــِی معت ــاالن مدن ــوی فع س
ــه  ــد. اول ب ــد ش ــوب خواه ــری محس ــرد ویران گ ــه عقب گ بلک
ایــن دلیــل کــه تحریــم ایــن نشســت، راه را بــر گفت وگــو -امــری 
کــه اســاِس منطقــِی هــر تغییــر معنــادار اجتماعــی اســت- می بنــدد 
و دوم بــه ایــن دلیــل کــه در نبودِشــان، زمینــه بــرای افــرادی فراهــم 
خواهــد شــد کــه بــه نماینده گــی از کِل معترضــان، ایــن حرکــت را 
بــه رفتارهــای چاپلوســانه تقلیــل داده و از امــکان ایجــاد اصاحات 

بکاهنــد.
ــد  ــم، بای ــه می دهی ــود ادام ــراض خ ــه اعت ــه ب ــا این ک ــان ب همزم
ــای  ــتاوردها و پیروزی ه ــه از دس ــم ک ــال بدهی ــود مج ــرای خ ب
-هرچنــد انــدک- تجلیــل کنیــم و نیــز بــه مســوالن دولتــی نشــان 
بدهیــم کــه اگــر تــن بــه اصاحــات بدهنــد، مــردم در کنــارِ آنــان 

ــان.  ــه علیه ش ــود، ن ــد ب خواهن
دســِت عزیزانــی را کــه پرچــم اعتــراض و عدالت خواهــی را 
ــان،  ــرای همۀم ــارم و ب ــت می فش ــا صمیمی ــته اند، ب ــد نگهداش بلن

پایــداری و اســتقامت می خواهــم.

حضور یک تیم بانوان 
افغانستان در مسابقات پاریس

فيـسبـوک نـــامــه

ــای  ــرای نخســتین بار در رقابت ه ــوان افغانســتان ب ــال بان ــم فوتب ــک تی ی
ــد. ــتراک می کن ــس اش ــهر پاری ــال ش ــی فوتب بین الملل

جــام پاریــس کــه هــر ســال از جانــب کمیتــۀ ورزشــی آن شــهر برگــزار 
می گــردد، تیم هــای فوتبــال را از ۳۰ کشــور جهــان دعــوت می کنــد کــه 
ــرکت  ــگاه  ها ش ــر و باش ــای برت ــی، لیگ ه ــطح مل ــه س ــای ب در آن تیم ه

می ورزنــد.
ــه تاریــخ ۶ جــوالی  در رقابت هــای ۲۰۱۷ ایــن جــام کــه قــرار اســت ب
در پاریــس برگــزار شــود، تیــم بانــوان »توانــا« در رده هــای ســنی ۱٩ و ۱۶ 

ســال حضــور خواهــد داشــت.
ــدای  ــه ص ــا« ب ــوان »توان ــال بان ــم فوتب ــوول تی ــل، مس ــر ابوالفض هاج
ــاد  ــو ایج ــه این س ــال ب ــه س ــا از س ــم توان ــه تی ــت ک ــه اس ــکا گفت امری
شــده و در رقابت هــای لیــگ برتــر بانــوان شــهر کابــل همیشــه شــرکت 

ــته اســت. ــال داش فع
ــازی می کنــد و نخســتین  ــل ب ــوان شــهر کاب ــر بان ایــن تیــم در لیــگ برت

ســفر آنــان بــه خــارج از افغانســتان اســت.
ــوان افغانســتان  ــال بان ــی فوتب ــم مل ــه خــود عضــو تی ــو ابوالفضــل ک بان
ــا در رقابت هــای  ــم توان ــز هســت، گفــت: "ایــن نخســتین حضــور تی نی
ــه خــرج  ــادی ب ــای زی ــا تاش ه ــرزی اســت؛ ام ــرون م ــی و بی بین الملل
داده ام و بــا تمرینــات متــداوم کــه از زمســتان بــه این ســو جریــان 
ــۀ  ــا، نتیج ــی از رقابت ه ــۀ خوب ــار تجرب ــم در کن ــم بتوانی دارد، امیدواری

ــیم." ــته باش ــم داش ــی ه قناعت بخش
بــه گفتــۀ بانــو ابوالفضــل، در حــال حاضــر ٩ بازیکــن تیــم توانــا 
عضویــت تیــم ملــی فوتبــال بانــوان زیــر ســن ۱٩ ســال و ۱۷ ســال را دارا 
ــن  ــود، ای ــده ب ــزار ش ــان برگ ــه در جاپ ــای ک ــه در رقابت ه ــند ک می باش

ــد. ــرده بودن ــان شــرکت ک بازیکن
ــال  ــال، هندب ــته های والیب ــال در رش ــاوۀ فوتب ــر ع ــس« ب ــام پاری در »ج
ــم  ــه در آن از تی ــه ب ــردد ک ــزار می گ ــای برگ ــز رقابت ه ــکتبال نی و باس
ــال  ــیون والیب ــا فدراس ــود، ام ــده ب ــوت ش ــز دع ــتان نی ــال افغانس والیب

ــت. ــته اس ــوزش خواس ــور در آن پ ــتان از حض افغانس
ــکات  ــی از مش ــه یک ــد ک ــا می گوی ــوان توان ــال بان ــم فوتب ــوول تی مس
ــادی و  ــکات اقتص ــرار دارد، "مش ــم ق ــن تی ــرا راه ای ــه در ف ــدۀ ک عم

ــد." ــفر می باش ــرای س ــی ب ــۀ کاف ــتن بودج نداش
تجــارب نشــان داده اســت کــه فدراســیون فوتبــال افغانســتان هــم در ایــن 
ــا« کــه یــک باشــگاه خصوصــی اســت،  ــا تیم هــای ماننــد »توان عرصــۀ ب

"هیچ گونــه کمــک مالــی" نخواهــد کــرد.
از جانــب دیگــر، بــه گفتــۀ هاجــر ابوالفضــل، انفجــار اخیــر کابــل موجب 
ــک  ــرای ی ــان را ب ــفارت خانه ها کارهای ش ــی از س ــا برخ ــت ت ــده اس ش
الــی دو مــاه بــه تعویــق بیاندازنــد و تمــام کارمنــد ان ارشدشــان کابــل را 

تــرک گوینــد.
او می گویــد کــه مقامــات دیپلوماتیــک فرانســه در کابــل بــه آنــان گفتــه 
ــد  ــه بتوانن ــذا "این ک ــند، ل ــار بکش ــوالی انتظ ــاه ج ــا اول م ــه ت ــد ک ان
ــوار  ــم دش ــم ه ــت آوری ــه دس ــه را ب ــزۀ فرانس ــان وی ــت و زم ــه وق ب

می نمایــد."
تیــم فوتبــال بانــوان افغانســتان در ۲۰۰4 تشــکیل شــد و در ۲۰۰۷ رســمْا 

بــه فعالیــت آغــاز کــرد.
ناگفتــه نمانــد کــه تاهنــوز فوتبــال در افغانســتان بنیــۀ حرفه یــی بــه خــود 
ــا  ــادر« ب ــای »م ــژه کلپ ه ــه وی ــال ب ــای فوتب ــتر کلپ ه ــه و بیش نگرفت

ــد. ــرم می کنن ــدۀ اقتصــادی دســت و پنجــه ن مشــکات عدی
بانــو ابوالفضــل بــه ایــن بــاور اســت کــه هنــوز فوتبــال بــه ویــژه فوتبــال 
ــای  ــی، نهاد ه ــه نشــده و شــرکت های تجارت ــوان در افغانســتان نهادین بان
ســرمایه گذار و اشــخاص و افــراد در ســرمایه گذاری و حمایــت از 

ــد." ــان نمی دهن ــدی نش ــوان "عاقه من ــال بان فوتب
ایــن عضــو تیــم ملــی فوتبــال بانــوان افغانســتان کــه خــود یــک پزشــک 
ــاالت  ــد ای ــی مانن ــور های غرب ــا در کش ــه حت ــد ک ــت، می گوی ــم هس ه
ــذا  ــی برخــوردار نیســت، "ل ــداران چندان ــوان از طرف متحــده، ورزش بان
می تــوان انتظــار داشــت کــه مــا در همچــو یــک کشــور عقــب مانده یــی 

از حمایــت کافــی برخــوردار نباشــیم."
ــا را  ــل تیم ه ــدی تموی ــه توان من ــای ک ــام نهاد ه ــل از تم ــو ابوالفض بان
ــوان  ــان بان ــال در می ــد فوتب ــا در عرصــۀ رش ــند، خواســت ت دارا می باش
توجــه ویــژه بــه خــرج داده از تمویــل و حمایــت تیم هــا دریــغ نورزنــد.

در رقابت هــای »جــام پاریــس«، پســران و دختــران در ۳۰۰ تیــم ورزشــی 
از ۳۰ کشــور جهــان شــرکت می کننــد کــه ورزشــکاران ردۀ ســنی ۱۰ تــا 

۱٩ ســاله را شــامل می باشــد.

...و غـزل هـای بیـدل 
نـاخـوانـده مانـدنـد!

پرتو نادری             

بخش دوم و پایانی
ــه در  ــت، بلک ــه نیس ــبک پتیال ــه س ــدود ب ــا مح ــال تنه ــیوۀ خی ــه ش البت
ــود.  ــده می ش ــال خوان ــد، خی ــیقی هن ــۀ موس ــبک های چهارگان ــام س تم
ــی  ــرآهنگ آهنگ های ــتاد س ــه، اس ــبک پتیال ــه س ــی ب ــر از خیال خوان غی
ــز اجــرا کــرده  ــی نی ــه شــیوۀ غــزل، نیمــه کاســیک، الیــت و محل را ب
ــا  ــت ت ــوده اس ــن ب ــرآهنگ ای ــتاد س ــای اس ــی از تاش ه ــت. یک اس
ــیقی  ــای موس ــار و قانون مندی ه ــا معی ــتان را ب ــی افغانس ــیقی محل موس
کاســیک هم آهنــگ ســازد، البتــه پــس از اســتاد قاســم، اســتاد ســرآهنگ 
ــی و  ــن راه گام هــای عمل ــه در ای ــه آوازخــوان در کشــور اســت ک یگان

ــت. ــته اس ــودمندی را برداش س
ــتاد  ــه اس ــه هیچ وج ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــری ب ــد منی ــر احم فقی
ــتان  ــی را در افغانس ــره راگ خوان ــا یک س ــود ت ــی آن نب ــرآهنگ در پ س
نغمــات و  تــا  اســتاد می خواســته اســت  بلکــه  گســترش دهــد؛ 
ــتوار  ــی اس ــیقی علم ــول موس ــن و اص ــا موازی ــی را ب ــیوه های محل ش
ــته  ــی داش ــه ابداعات ــن زمین ــود در ای ــتاد خ ــه اس ــد ک ــازد. او می گوی س
ــا اصــول و قواعــد راگ  اســت. چنــان کــه شــیوۀ موســیقی شــمالی را ب
بیــروی هم آهنــگ کــرد. بــه همیــن گونــه اســتاد، آهنــِگ »او یــار کتیــت 
کار دارم« را پایــه و بنیــاد علمــی داد. افــزون بــر ایــن، اســتاد ســرآهنگ 
بــر بنیــاد موســیقی محلــی مناطــق مرکــزی افغانســتان، راگــی را بــه نــام 
راگ هــزاره ابــداع کــرد و بعــداً آن را در کشــور هنــد در برابــر اســتادان 

ــود. ــه نم موســیقی ارای
اســتاد ســرآهنگ پیــش از آنکــه جهــت اشــتراک در کانفرانــس و 
ــود  ــور خ ــرود، در کش ــتان ب ــور هندوس ــه کش ــیقی ب ــابقه های موس مس
ــنیده  ــاری ش ــود. ب ــرآهنگ« ب ــِب »س ــت و آن، لق ــب داش ــک لق ــا ی تنه
بــودم کــه گویــا ایــن لقــب را محمــد ظاهــر، شــاه ســابق افغانســتان بــه 
ــته  ــن نوش ــاری چنی ــته های خــود ب ــتاد داده اســت. در یکــی از نوش اس
بــودم، امــا پــس از نشــر آن نوشــته، زنده یــاد ســرور نجیمــی یادداشــتی 
نوشــته بــود. بــر بنیــاد یادداشــِت زنده یــاد نجیمــی، ایــن لقــب در یکــی 
از نشســت های کــه اســتاد پی هــم غزل هــای بیــدل را می خوانــد، 
ــی  ــه »باق ــاعر عیارپیش ــا« و ش ــدی آغ ــور »قن ــزرِگ کش ــناِس ب بیدل ش
ــت  ــل زاده آن جماع ــنهاد قای ــه پیش ــتند، ب ــور داش ــز حض ــل زاده« نی قای
فرهنگــی در آن نشســت ایــن لقــب را بــرای اســتاد دادنــد و بدین گونــه، 
اســتاد به نــام ســرآهنگ معــروف گردیــد. محمــد احســان عرفــان 
ــیر  ــیقی و ش ــای موس ــیقی، باب ــوه موس ــیقی، ک ــرتاج موس ــد: س می گوی
ــا  ــع ب ــرآهنگ از مراج ــتاد س ــه اس ــد ک ــی ان ــاب بزرگ ــیقی، آن الق موس
اعتبــار هنــری کشــورِ هنــد در نتیحــۀ مســابقه های آوازخوانــی بــه دســت 
آورده اســت. غیــر از ایــن، دانشــگاه کلکتــه القــاب افتخــاری ماســتری، 

ــود. ــتاد داده ب ــه اس ــرا ب پروفیســوری و دکت
ــت بیســت و  ــه دریاف ــری خــود ب ــاری هن ــات پُرب اســتاد در درازای حی
یــک مــدال موفــق شــده اســت. از ایــن شــمار، دومــدال از کشــور خــود، 
هفــده مــدال از هنــد و دو مــدال دیگــر را از پاکســتان بــه دســت آورده 

اســت.
دیــده می شــود کــه میــزان ارج گــذاری بــه اســتاد در ســرزمین خــودش 
ــد و  ــر می آی ــه نظ ــر ب ــر ناچیزت ــور های دیگ ــه کش ــبت ب ــتان نس افغانس
ــه  ــد ک ــه نظــر می آی ــن ب ــن جــای تًاســف بســیار اســت. ظاهــراً چنی ای
ــری  ــزرگ هن ــاد شــخصیت ب ــه اســتاد و ابع ــد ک ــوده ان ــن دیگــران ب ای
ــا  ــا بی اعتن ــود و م ــا ب ــار م ــتاد در کن ــناختاندند. اس ــا ش ــرای م او را ب
ــوه آواز، آرام آرام از  ــک ک ــه ی ــتیم ک ــتیم و نمی دانس ــار او می گذش از کن
کنــار مــا می گــذرد. چشــمان مــا کورتــر از آن بــود تــا بتوانیــم تالــؤی 
آن تــاج بــزرگ را بــر تــارک موســیقی کشــور خــود ببنیــم و چــه بســا 
کــه هنــوز نیــز نمی بینیــم. دریــغ بــر قــوم و ملتــی بــاد کــه بــا این همــه 
گزافــه هنــوز یــاد نگرفتــه اســت تــا شــخصیت های علمــی- فرهنگــی و 

ــی خــود را ارج بگــذارد! هنری-ادب
اســتاد ســرآهنگ در میــان شــاعران کاســیک فارســی-دری بــه غزل هــای 
ابوالمعانــی میــرزا عبدالقــادر بیــدل عاقــۀ فراوانــی داشــت. او تــا پایــان 
ــیر  ــد اس ــتاد محم ــور، اس ــناس کش ــناِس سرش ــزد بیدل ش ــی ن زنده گ
ــا  ــود را ب ــت و خ ــی می پرداخ ــه بیدل خوان ــا ب ــدی آغ ــه قن ــروف ب مع
ــورد  ــان کوهن ــرد و می خواســت چن ــنا می ک ــدل آش ــز و راز شــعر بی رم

ــوردد. ــا آن همــه کوتل هایــش در ن ــی را ب ــد معن نســتوهی آن کــوه بلن
ــرآهنگ  ــتاد س ــه آوز اس ــی را ب ــای ابوالمعان ــه غزل ه ــاری ک ــن هرب م
ــا  ــقانه ب ــه عاش ــد چگون ــوه بلن ــن دو ک ــه ای ــدارم ک ــنوم، می پن می ش
ــتاد  ــد اس ــد ســده خداون ــس از چن ــم پ ــر می کن ــد. فک ــم در می آمیزن ه
ــه تغنــی در آورد. غزل هــای  ســرآهنگ را آفریــد تــا آن کــوه معنــی را ب
بیــدل را در افغانســتان هیــچ آوازخوانــی نتوانســته اســت کــه بــه ماننــد 
ــد. آری؛ شــعری را کــه کــوه اســت  ــه زیبایــی بخوان اســتاد ســرآهنگ ب
و کوتــل دارد، جــز کــوه بلنــد موســیقی دیگــر چــه کســی می توانــد بــا 

ــان شــکوه و زیبایــی اجــرا کنــد؟ چن
ــت  ــان اس ــد، چن ــرا می کن ــی را اج ــای ابوالمعان ــتاد غزل ه ــی اس وقت
ــتاد  ــد. اس ــم می آمیزن ــار آواز در ه ــا رودب ــار ســخن ب ــی رودب ــه گوی ک
ــۀ  ــان عرص ــود. کارشناس ــربی ب ــته و صوفی مش ــرد شکس ــرآهنگ م س
ــد کــه او در موســیقی کاســیک کشــور  ــاور دارن موســیقی افغانســتان ب

ــت. ــه رف ــه زیســت و یگان ــود، یگان ــه ب یگان
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روســیه اعــام کــرده اســت کــه می خواهــد بــه طــرح 
ــازاد تاجیکســتان و  ــرق م منطقــه ای »انتقــال نیــروی ب
ــا از  ــدد ت ــتان« بپیون ــتان و پاکس ــه افغانس ــتان ب قزاقس
ایــن راه بــرق تولیــدی نیــروگاه خــود در تاجیکســتان 
را، مســتقیمًا بــه افغانســتان بفروشــد.موضوعی کــه 

ــف هســتند. ــا آن مخال ــا ب ــک ه تاجی
هرچنــد مقامــات افغانســتان از ایــن پیشــنهاد اســتقبال 
ــد،  ــار می دارن ــات تاجیکســتان اظه ــا مقام ــد، اّم کرده ان

کــه چنیــن معاملــه غیرممکــن اســت.
علــی  احمــد عثمانــی وزیــر وزیــر انــرژی و آب 
افغانســتان در شــهر آســتانه قزاقســتان اعــام کــرد کــه 
اخیــرا کابــل پیشــنهاد حکومــت روســیه بــرای پیوســتن 
ایــن کشــور بــه طــرح منطقــه ای انتقــال نیــروی بــرق 
مــازاد تاجیکســتان و قرقیزســتان بــه افغانســتان و 

ــت. ــرده اس ــت ک ــتان را دریاف پاکس
ــیه در  ــه روس ــت، ک ــده اس ــر ش ــنهاد ذک ــن پیش در ای
ــا پیوســتن  ــار دارد و ب تاجیکســتان نیروگاهــی در اختی
ــرح  ــد در ط ــرق، می توان ــروی ب ــال نی ــط انتق دو خ
ــه  ــرق را ب ــروی ب ــود و نی ــریک ش ــا ۱۰۰۰« ش »کاس

ــد. ــتان فروش افغانس
بــه گفتــه عثمانــی، افغانســتان از ایــن پیشــنهاد اســتقبال 

کــرده اســت.
ــات افغانســتان از پیشــنهاد روســیه  ــد مقام ــه هرچن البت
ــار  ــتان اظه ــات تاجیکس ــا مقام ــد، ام ــتقبال کرده ان اس
ــت. ــن اس ــه ای غیرممک ــن معامل ــه چنی ــد، ک می دارن

بــرق  شــرکت  ســخنگوی  یــادگاری،  ناظرجــان 
ــیه را  ــرف روس ــنهادی از ط ــن پیش ــتان چنی تاجیکس

کــرد. ارزیابــی  بی پایــه 
ــار  ــان چه ــا ۱۰۰۰ می ــه کاس ــه توافقنام ــت ک وی گف
کشــور تاجیکســتان، قرقیزســتان، افغانســتان و پاکســتان 
ــا  ــیه و ی ــمی از روس ــن آن اس ــده و در مت ــا ش امض

ــت . ــده اس ــتان نیام ــش در تاجیکس نیروگاه
یــادگاری افــزود: طبــق قــرارداد بــا روســیه کــه 
مالــک اساســی ســهام نیــروگاه »ســنگ توده-۱« در 
ــن  ــد ای ــرق تولی ــروی ب ــروش نی تاجیکســتان اســت ف
ــی شــده و  ــا توســط تاجیکســتان پیش بین ــروگاه تنه نی

ــت. ــر نیس ــن کار در نظ ــرای ای ــری ب ــچ راه دیگ هی
وی گفــت: »ســنگ توده-۱« موظــف اســت تمــام 
ــرق  ــرکت »ب ــه ش ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ــروی ب نی
تاجیــک« بفروشــد و ایــن نیــروگاه بــه دیگــر خطــوط 

ــت. ــل نیس ــرق متص ــروی ب ــال نی انتق
ــال  ــان فع ــتان از زم ــه تاجیکس ــت، ک ــن در حالیس ای
شــدن نیــروگاه »ســنگ توده-۱« در ســال ۲۰۰٩، از ایــن 
ــون  ــامانی ) حــدود ۱۱4 میلی ــون س ــروگاه ٨۰۰ میلی نی
ــروگاه »ســنگ توده-۱«  ــر( بدهــکار شــده اســت. نی دال

ــد. ــد می کن ــتان را تولی ــرق تاجیکس ــد ب ۱۵ درص
هدف روسیه چیست؟

ــروگاه را  ــن نی ــهام ای ــد س ــا ۲۵ درص ــتان تنه تاجیکس
در اختیــار دارد و ۷۵ درصــد دیگــر آن در اختیــار 
ــل، حــدس زده می شــود،  ــن دلی ــه ای روســیه اســت. ب
ــه طــرح کاســا  ــرای پیوســتن ب ــم روســیه ب ــه تصمی ک
ــود  ــات خ ــن مطالب ــس گرفت ــوع بازپ ــه موض ۱۰۰۰ ب
ــد،  ــران می گوین ــا بیشــتر صاحب نظ ــوط اســت. ام مرب
کــه هــدف اصلــی روســیه، بــا ایــن بهانــه راه یافتــن بــه 
بــازار نیــروی بــرق کشــورهای آســیای جنوبــی اســت.
ــک،  ــناس تاجی ــن اف کارش ــف الدی ــن صی غام الدی
ــن  ــوده در ای ــک« ب ــرق تاجی ــرکت »ب ــد ش ــه کارمن ک
زمینــه گفــت: دلیــل اصلــی پیــدا شــدن بدهــی هنگفــت 
ســنگ توده-۱نبود  نیــروگاه  قبــال  در  تاجیکســتان 
مدیریــت مناســب در شــرکت انــرژی تاجیکســتان 

ــت. اس
ــرق  وی گفــت: ‘مــردم و کارخانه هــا قیمــت نیــروی ب
ــه  ــد، ک ــات می گوین ــا مقام ــد، اّم ــت می کنن را پرداخ
ــت مناســب  ــود مدیری ــانه نب ــن نش ــول نیســت. و ای پ

اســت.
از ســوی دیگــر ایــران بــا مبلــغ بیــش از ۱٨۰ میلیــون 
ــنبه  ــرقی دوش ــوب ش ــری جن ــر در در ۱۲۰ کیلومت دال
نیروگاهســنگ توده-۲ را احــداث کــرده اســت و طبــق 
ــرد  ــره می ب ــال به ــدودا ۱4 س ــران از آن ح ــق ای تواف

ــا  ــپارد. ام ــتان می س ــه تاجیکس ــا ب ــدا آن را کام و بع
ــد، کــه تاکنــون  ــران پیوســته شــکوه  می کنن مقامــات ای
از ایــن پــروژه هیــچ بهــره ای نبــرده انــد و گذشــته از 
ایــن، تاجیکســتان بدهــی هــای خــود را بازپــس نــداده 

اســت.
افتتــاح ســاختمان خــط نیــروی  مراســم رســمی 
ــته در  ــته گذش ــال گذش ــه س ــا ۱۰۰۰، ۱۲ م ــرق کاس ب
تاجیکســتان بــا شــرکت نماینــدگان رســمی افغانســتان 
و پاکســتان و تاجیکســتان و قرقیزســتان برگــزار شــد. 
ــر  ــارد دال ــرح ۷٫۱ میلی ــن ط ــل ای ــرای کام ــرای اج ب

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
ــدی  ــع درام ــردن مناب ــدا ک ــل پی ــه دلی ــتان ب تاجیکس
بیشــتر از ذخایــر آب و انــرژی خــود، راضــی شــده بود 
بــه ایــن طــرح بپیونــدد. هرچنــد ســاکنان تاجیکســتان 
در فصــل ســرما از کمبــود شــدید نیــروی بــرق اذیــت 
ــال  ــد از فع ــه بع ــد، ک ــات می گوین ــا مقام ــوند ام میش
ســاختن نخســتین نیــروگاه عظیــم بــرق آبــی راغــون در 
ســال آینــده ایــن مشــکل از بین مــی رود و تاجیکســتان 
بــه صادرکننــده و بازیگــر جــدی در بــازار نیــروی بــرق 
ــت،  ــی اس ــان نقطه ی ــن هم ــود. ای ــدل می ش ــه تب منطق
کــه ســالهای اخیــر ســبب نگرانــی ازبکســتان همســایه 
در مــورد ازســرگیری نیــروگاه راغــون در تاجیکســتان 

شــده بــود.

ــازم  ــه ع ــی عالی رتب ــتان در راس هیات ــت وزیر پاکس نخس
جــده عربســتان شــد. ایــن ســفر یــک روزه در بحبوحــه 
ــورت  ــه ص ــک در خاورمیان ــات دیپلماتی ــق اختاف تعمی

می گیــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری نیشــن، ســلمان بــن عبدالعزیز، 
ــه  ــتانی ب ــات پاکس ــتقبال از هی ــا اس ــتان ب ــاه عربس پادش

ــار  ــتان افط ــت وزیر پاکس ــریف ، نخس ــواز ش ــت ن ریاس
میزبــان آنهــا بــود. در بــدو ورود هــم شــاهزاده فیصــل بــن 
عبدالعزیــز، فرمانــدار مکــه بــه اســتقبال آنهــا رفــت. انتظار 
ــن، مصــر و  ــط عربســتان، بحری ــی رود تنش هــا در رواب م
ــد؛ کشــوری  ــوده باش ــتور کار ب ــر در دس ــا قط ــارات ب ام
کــه بــه حمایــت از تروریســم و جانبــداری از ایــران متهــم 

می شــود.
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــنبه ب ــریف روز سه ش ــواز ش ــر ن دفت
ــان  ــه می ــد دارد مناقش ــتان امی ــت وزیر پاکس ــت، نخس گف

ــه زودی حــل و فصــل شــود.  قطــر و همســایگانش ب
ــات  ــور هی ــس از حض ــد روز پ ــفر چن ــن س ــرا ای ظاه
ــتان  ــه از پاکس ــود ک ــام می ش ــام آباد انج ــری در اس قط
ــا  ــران ایف ــن بح ــل ای ــازنده ای در ح ــش س ــتند نق خواس
ــی  ــراز بی اطاع ــا اب ــتان ب ــه پاکس ــد. وزارت خارج کن

ــی  ــانه های خارج ــزارش  رس ــن گ ــفر، همچنی ــن س از ای
ــر  ــزار ســرباز پاکســتانی در قط ــتقرار ۲۰ ه ــر اس ــی ب مبن

ــرد. ــب ک را تکذی
در ســفر بــه جــده، ســرتاج عزیــز، مشــاور نخســت وزیر 
پاکســتان در امــور خارجــی هــم حضــور دارد. پاکســتان 
ــر  ــه ب ــران در خاورمیان ــن بح ــه ای ــش ب ــن واکن در اولی
لــزوم اتحــاد در جهــان اســام تاکیــد کــرده و از طرفیــن 

ــا وارد مذاکــره شــوند. خواســت ت
از ســوی دیگــر، همزمــان بــا تشــدید بحــران مذکــور کــه 
ــد  ــر تاکی ــود، قط ــم می ش ــم مته ــت از تروریس ــه حمای ب
کــرده اســت کــه "بــه درخواســت دولــت ایــاالت متحــده 
آمریــکا" و "سیاســت درهــای بــاز" میزبــان گــروه 
ــهیل  ــرات تس ــا مذاک ــت ت ــده اس ــان ش ــبه نظامی طالب ش
ــر  ــود. دفت ــم ش ــح خت ــری و صل ــه میانجیگ ــده و ب ش
طالبــان ســال ۲۰۱۳ در قطــر افتتــاح شــد امــا دولــت قطــر 
ــه می شــود  ــن حــال گفت ــا ای ــرد. ب ــل ک ــدا آن را تعطی بع

ــوز در قطــر هســتند. ــان هن ــران طالب برخــی از رهب

استقبال کابل از درخواست مسکو برای 
عضویت در کاسا ۱000

سفر نوازشریف به عربستان با "مأموریت خاورمیانه"

یکی از فرماندهان شبکۀ حقانی 
در پاکستان کشته شد

منابعـی در ایالـت خیبرپشـتونخواه پاکسـتان گفته انـد یـک فرمانـده 
شـبکه حقانـی در منطقه هنگوی ایـن ایالت هدف حملـه هواپیماهای 

بـدون سرنشـین آمریکایـی قـرار گرفته و کشـته شـده اسـت.
بـه گفتـه ایـن منابـع در ایـن حملـه فـردی بـه نـام ابوبکـر کـه از 
فرماندهـان شـبکه حقانـی در ایـن محـل بـوده، در منطقه سـپین تل و 

در نزدیکـی منطقـه اوروکـزی کشـته شـده اسـت.
غـازی گاب جمـال اوروکـزی، عضـو منطقـه اوروکـزی در پارلمان 
پاکسـتان در مصاحبه با بی بی سـی کشـته شـدن ابوبکر در این حمله 
را تاییـد کـرده و اضافـه کـرده که اکنون ایـن محل را نیروهـای امنیتی 

پاکسـتانی تحت کنتـرل دارند.
آقـای اوروکـزی بـه نقل مـردم محل گفته کـه در این حمله همسـر و 

کـودکان ایـن فرمانـده شـبکه حقانی نیز زخمی شـده اند.
تـا حـال مقامـات پاکسـتانی و ارتـش این کشـور در مورد ایـن حمله 
چیـزی نگفته انـد و شـبکه حقانـی نیـز در ایـن مورد واکنشـی نشـان 

اسـت. نداده 
حملـه هواپیماهـای بـدون سرنشـین آمریکایـی در منطقـه هنگـوی 
ایالـت خیبـر پشـتونخواه پاکسـتان در حالـی انجام می شـود که دولت 
دونالـد قـرار اسـت در چند روز آینـده راهبرد جدید آمریـکا در مورد 

افغانسـتان را اعـام کند.
"بـه زودی"  آمریـکا گفتـه اسـت کـه  ماتیـس، وزیـر دفـاع  جیمـز 
گزینه هـای مختلفـی را برای رسـیدگی به شـرایط افغانسـتان به دونالد 

ترامـپ ارائـه خواهـد کرد.
او افـزوده اسـت کـه راهبـرد جدیـد رویکـردی منطقـه ای خواهـد 

داشـت.
وزیـر دفـاع آمریـکا بـدون ایـن کـه جزئیـات بیشـتری ارائـه کنـد، 
بـه کنگـره ایـن کشـور گفـت کـه آمریـکا باید نسـبت بـه افغانسـتان 

روش هـای متفاوتـی در پیـش بگیـرد.
در برابـر حمـات هواپیماهای بدون سرنشـین آمریکایی در پاکسـتان 

اعتراضات بی شـماری برگزار شـده اسـت.
دولـت افغانسـتان اعـام کـرد که عامـل حملـه مرگبـار دو هفته پیش 
در کابل شـبکه حقانی با کمک سـازمان اطاعاتی پاکسـتان اسـت اما 

هـم پاکسـتان و هـم شـبکه حقانی ایـن ادعـا را رد کرده اند.
در ایـن حملـه دسـت کـم ۱۵۰ نفر کشـته و حـدود ۵۰۰ نفـر زخمی 

شدند.
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