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امنیتــی  خصوصــی  شــرکت  رییــس 
بلک واتــر امریــکا تــا هنــوز بــه فکــر 
ــات  ــۀ خصوصی ســازی عملی ــج برنام تروی
نظامــی امریــکا در افغانســتان می باشــد.

ــه  ــن شــرکت ک ــس ای ــس ریی ــک پرن ایری
ــی را در  ــار امنیت ــر کار و ب ــال حاض در ح
پــی  در  پیــش می بــرد،  بــه  هانکانــگ 
نهادهــای  و  اداره  عالقه منــدی  کســب 
رابطــه  ایــن  در  امریــکا  اســتخبارتی 

می باشــد.
ــی  ــرکت خصوص ــن ش ــس ای ــس ریی پرن
ــای  ــا طرح ه ــت ت ــالش اس ــی در ت امنیت
ــر ضــد  ــات ب خــود را در خصــوص عملی
ــوده و  ــج نم ــتان تروی ــزم در افغانس تروری

ــد. ــب نمای ــدی را جل عالقمن
ایریــک پرنــس روز چهارشــنبه در مصاحبه 
بــا خبرگــزاری رویتــرز گفــت: او در مــورد 
جنبه هــای مختلــف ایــن برنامه هــا مشــوره 
می کنــد. برنامه هــای کــه شــامل نحــوه 
ــه  ــد ک ــای می باش ــابدهی قراردادی ه حس

کار اشــتباه می کننــد.
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــی در ای ــع دولت مناب
طرح هــای  پرنــس  آقــای  می گوینــد، 
مربــوط بــه عملیــات برضــد تروریــزم 
ســازمان های  بــه  را  افغانســتان  در 
اســتخبارات امریــکا از جملــه ســی آی ای 

ــا  ــه ت ــت ک ــح نیس ــا واض ــت. ام سپرده اس
ــن  ــت آن ادارات را در ای ــد حمای ــه ح چ

کرده اســت. کســب  ارتبــاط 
ــزی  ــتحبارات مرک ــان، اداره اس ــن می در ای
امریــکا یــا ســی ای ای از دریافــت چنیــن 

طرح هــای انــکار کرده اســت.
بــر اســاس گفتــه یکــی از مقام هــای بلنــد 
ــاد  ــس بنی ــالن رئی ــکا، پ ــی امری ــه دولت رتب
امنیتــی خصوصــی بلــک واتــر کــه اســتفاده 
خــاص  نیروهــای  متقاعــد  عســاکر  از 
ــکا و کشــورهای متحــد آن در داخــل  امری
واحدهــای نظامــی قــوای افغــان می باشــد، 
پیــش از اعــالن اســتراتژی جدیــد امریــکا 

ــود. شــامل طــرح قصــر ســفید ب
روزنامــه الس انجلــس تایمــز در یــک 
اداره  مشــاورین  بحث هــای  بــه  مقالــه 
ــته  ــاره کردهنوش ــان اش ــکا در آن زم امری
ــی  ــای نظام ــوض نیروه ــه ع ــه ب ــود ک ب
پیشــنهاد  بــر  افغانســتان  در  امریــکا 
ــی،  گماشــتن شــرکت های خصوصــی امنیت

شده  اســت. تاکیــد 
روزنامــه الس انجلــس تایمــز نوشــته بــود 
ــوده  ــت ب ــنهاد نادرس ــک پیش ــن ی ــه ای ک
ــپ  ــد ترم ــاورین دونال ــه مش ــزود ک و اف
بایــد ســابقه شــرکت امنیتــی بلــک واتــر را 

ــد. ــه کنن مالحظ

کارمنــدان شــرکت خصوصــی بلــک واتــر 
در ســال ۲۰۰۷ میــالدی در عــراق بــه 
ــن  ــده و ای ــوم ش ــی محک ــتن ۱۴ ملک کش
باعــث بدنامــی شــرکت خصوصــی امنیتــی 

گردیده  اســت.
بــر اســاس پیشــنهاد و طــرح پرنــس رئیــس 

شــرکت بلــک واتــر نیروهــای خــاص 
ایــاالت متحــده و متحدیــن آن امــکان دارد 
ــتان  ــی در افغانس ــدت طوالن ــرای م ــه ب ک

ــد. ــی بمانن باق
وضعیــت  برخــالف  ایــن  حالی کــه  در 

می باشــد. کنونــی 

انتخابات اساس ایجاد دولت های دموکراتیک 
می باشد و هیچ بدیلی ندارد. اما وقتی عملکرد 
دولت ها بر پایه و اصول اساسی دیموکراسی 
می گردد  روپوشی  انتخابات  نباشد،  استوار 
برای قاپیدن قدرت غیر مشروع؛ چه بسا که 
دولت  های استبدادی و دیکتاتوری ها با همین 
روند به قدرت رسیده اند. بحران مشروعیت 
دولت ها در همین نقطه نهفته است و دولت 
می باشد.  آن  آشکار  نمونۀ  افغانستان  امروز 
با مسایل ملی، بیشتر سلیقه ای،  در کشور ما 
منافع و آجندای شخصی برخورد  به اساس 

می گردد تا با رویکرد ساختاری و نهادی.
از  درس گیری  با  و  پیشرو،  انتخابات  در 
انتخابات قبلی تقلبی، گذشته از معضل قانون 
انتخابات، ترکیب ملی  نهـادهـای  و ظرفیت 
ساحات  ارزیابی  تخنیکی  مشکالت  اعضاء، 
کاربرد  و  فهـم  دهنده گان،  رأی  لست  امن، 
دوران  به  از  جلوگیری  تکنالوژی،  درست 
معرفی  و  تقلبی  سیاه  کارت های  انداختن 
در  تقلبی؛  انتخابات  کارمندان  سیاه تر  لست 
قدم اول بزرگترین چالش فراراه انتخابات و 
دیموکراسی در کشور ما، عدم ارادۀ حکومت 
انتخابات  برگزاری  برای  موجود  رهبری  و 
شفاف و عادالنه می باشد. همین اکنون هیچ 
نشانه یی از همآهنگی زمانی، منابع، نیازمندی 
مردم برای راه اندازی انتخابات وجود ندارد 
و رهبری حکومت، بیشتر متمایل به مهندسی 
انتخابات پیشرو می باشد تا به قول خودشان، 
پنج  ناکارآمدی  تالفی  برای  گردد  فرصتی 

سالۀ حکومتداری شان.
اعالم  را  خویش  رسمی  موقف  زودی  به 

خواهـیم داشت.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

»بلک  واتر« همچنان امیدوار 
به حضور در تأمین امنیت افغانستان است

انتخابات 
در هـاله یی از ابهـام
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صفحه 3

خبرنگاران و رسانه های افغانستان
به تمرین  بیشتر نیاز دارند

»پاکستان دې د خپلو ادعاوو په اړه اسناد

 د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي«

فساد  در  وزارت معارف  
به طور گسترده   جریان  دارد

صفحه 2

حصارکشـِی پاکستان 
و شعار غیرواقعِی افغانستان



تیلرسون  رکس  سفر  حاشیه های  که  هرچند 
افغانستان  به ویژه  و  منطقه  به  امریکا  وزیرخارجۀ 
نخستین  که  می شود  دیده  اما  شد،  متن  از  فربه تر 
ثمره های آن نیز به بار نشسته و برخی از هدف های 
گزارش های  اساس  بر  است.  شده  منتشر  سفر  این 
از  نفری   ۷5 فهرست  تیلرسون  آقای  غربی،  منابع 
تروریستی  گروه های  ارشِد  رهبران  و  فرماندهان 
مستقر در پاکستان را به مقام های این کشور سپرده 
و از آن ها خواسته است که در برابر این افراد اقدام 

کنند.
نام سراج الدین  فهرست،  این  در  که  گفته می شود   
حقانی یکی از مهم ترین رهبران تروریست نیز شامل 
مثل  پاکستانی ها  گزارش ها،  برخی  اساس  بر  است. 
به  تروریسم  با  مبارزه  در  را  خود  آماده گِی  همیشه 
مورد  در  ولی  سپرده اند  وعده  امریکایی  مقام های 
امریکا  خارجه  وزیر  به وسیلۀ  شده  ارایه  فهرسِت 
افغانستان  خاک  در  افراد  این  که  شده اند  مدعی 

متواری اند. 
پاکستان  که  پرسش  این  به  پرداختن  از  پیش  حاال 
چرا نمی خواهد موجودیِت گروه های تروریستی در 
آقای  سفر  حاشیه های  همان  به  بپذیرد،  را  خاکش 
تالش  پرسش  این  به  بعد  و  می پردازیم  تیلرسون 
از  عینی  دریافت های  و  داده ها  به  توجه  با  می کنیم 

وضعیت، پاسخی فراهم کنیم. 
حاشیه های سفر آقای تیلرسون به منطقه زمانی فربه 
این دیدار  افغانستان، خبر  شد که ریاست جمهوری 
را از طریق دفتر مطبوعاتِی خود همراه با تصویری 
از آن در اختیار رسانه ها قرار داد. در این خبر، محل 
از  و  ارشد کشور  مقام های  با  تیلرسون  آقای  دیدار 
ذکر  کابل  اجرایی،  رییس  و  رییس حکومت  جمله 
شده است و تصویری هم که نشر شده، همین مدعا 
به  خبر  این  اما  سازد.  ثابت  که  می کنـد  تالش  را 
رسانه ها  در  منفی  واکنش های  از  موجی  با  زودی 
آن هم  دلیل  شد،  روبه رو  مجازی  فضای  به ویژه  و 
رسانه های  از  یکی  در  مورد  این  در  گزارشی  نشر 
را  جمهوری  ریاست  ارگ  دروغ  که  بود  امریکایی 

برمال ساخت. 
که  است  گفته  گزارشی  در  امریکایی  روزنامه یی 
با  بگرام  در  بل  کابل،  در  نه  افغانستان  مقام های 
هم  تصویری  و  کرده اند  دیدار  امریکا  وزیرخارجۀ 
در  ریاست جمهوری  ارگ  از سوی  این سفر  از  که 
اختیار رسانه ها گذاشته شده، تصویر روتو ش شده و 

یا همان فتوشاب شدۀ سفارت امریکاست. 
کاربران  تنِد  واکنش  با  گزارش  این  نشر  وقتی 
سخنگویان  از  یکی  شد،  روبه رو  مجازی  فضای 

در صفحه اش  اهانت آمیز  لحنی  با  ریاست جمهوری 
خارجۀ  وزیر  سفر  حاشیه های  »به جای  که  نوشت 
رهبران  زیرا  کنید؛  توجه  آن  محتوای  به  امریکا 
می کنند«.  عمل  ملی  منافع  اساس  بر  افغانستان 
پرسش بیشتر کاربران فضای مجازی این بود که اگر 
رهبران دولت وحدت ملی براساس منافع ملی عمل 
اهمیت  تیلرسون  آقای  سفر  حاشیه های  و  می کنند 
چندانی ندارد، پس چرا خودتان تصویر این دیدار را 
دست کاری کردید و محل دیدار را هم جایی دیگر 

ذکر کردید؟ 
هم  باید  و  است  دقیقی  پرسِش  پرسش،  این  واقعًا 
دیدار  تصویر  کردِن  روتوش  به  که  کسانی  نخست 
تیلرسون  آقای  با  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
پرداختند، به این پرسش توجه می کردند که ممکن 

است در ذهن مخاطباِن آن ایجاد شود. 
تازه یی  البته چیز  دست کاری کردن تصاویر رهبران 
در تاریخ سیاسی جهان نیست، اما سوال این است که 
به چه هدفی و در چه زمانی  چنین دست کاری یی 

صورت می گیرد؟ 
شاید بیشترین استفاده از این فن را حزب کمونیست 
اتحاد شوروی در زمان حاکمیتش انجام داده باشد. 
سلطه  شوروی  اتحاد  بر  که  زمانی  در  استالین 
اتحاد  بنیان گذار  لنین،  تصاویر  از  بسیاری  یافت، 
شوروی و رهبر پیش از خود را دست کاری کرد و 
ویرایش های جدیدی از آن را در اختیار مردم قرار 
به  را  بلندپایه گان حزب  از  استالین وقتی یکی  داد. 
قتلگاه می فرستاد، فوراً تصاویری را که وی)مقتول( 
را در کنار لنین نشان می داد، دست کاری می کرد. این 
رویه چنان در اتحاد شوروی باال گرفت که به زودی 
کنار  از  تصاویر  در  روز  هر  که  شدند  متوجه  همه 
لنین کسانی ناپدید می شوند. استالین این کار را زیر 
نام منافع ملی اتحاد شوروی انجام می داد و اعتقاد 
داشت که مردم دست کاری های او را درک می کنند 
و تاریخ در موردش قضاوِت عادالنه خواهد کرد. اما 
معلوم نیست که ارگ ریاست جمهوری با چه هدفی 
باز  را روتوش کرده است و  تصویر رهبران کشور 
از جنگ  استالین و شرایط پیش  آیا ما در موقعیت 
جهانی دوم قرار داریم که مردم مجبور باشند هر نوع 

دروغی را قبول کنند؟
از کاربران فضای مجازی نوشته بود که اگر   یکی 
چرا  پس  نداشته،  اهمیت  دیدار  این  حاشیه های 
به  که  نمی شد  آیا  کرده اند؟  روتوش  را  آن  تصویر 
این  که  گفت  مردم  به  صادقانه  و  شفاف  صورِت 
و  گرفته  صورت  بگرام  در  بل  ارگ،  در  نه  دیدار 
ریاست  ارگ  نمی داشت؟ چرا  هم  بدی  پیامِد  هیچ 

زودی  به  که  نداشته  دوراندیشی  این قدر  جمهوری 
ممکن است دروغ شان افشا شود؟ 

کلنتون  بیل  قضیۀ  که  باشند  کسانی  هنوز  شاید 
لونسکی  مونیکا  و  امریکا  پیشین  رییس جمهوری 
سکرتر او را به یاد داشته باشند؛ قضیه یی که به بدنام 
شدِن آقای کلنتون انجامید و نزدیک بود که از کاخ 
به زودی جلو قضیه گرفته  بیرون شود، ولی  سفید 
شد و آقای کلنتون توانست بر مشکالت فایق آید. 
آقای  چرا  که  نبود  این  سِر  بر  بحث  زمان،  آن  در 
کلنتون با سکرترش رابطه داشته، بل بحث بر سِر این 
بود که چرا او در این مورد به دادگاه و به تبع آن، 
مردم امریکا دروغ گفته است. پرسش اصلی یی که 
قضیۀ آقای کلنتون مطرح کرد این بود که آیا رییس 
جمهوری امریکا حق دارد به مردمش دروغ بگوید؟ 
در روایات اسالمی هم بر اساس یک حدیث پیامبر 
گرامی)ص( دروغ بدترین صفت شناخته شده است 
ابن  بطلبد.  به چالش  ایمان فرد را  که حتا می تواند 
عربی در تفسیر این حدیث گفته است که »ایمان و 
کذب یک جا با هم جمع شدنی نیستند.« یکی  دیگر 
نیز مسالۀ جالبی را مطرح کرده  از کاربران مجازی 
به  تیلرسون  آقای  سفر  پیام  که  بود  نوشته  او  بود. 
افغانستان و خبری که منتشر شد، این بود که کابل 
نمی تواند.  بوده  امن  به هیچ صورت محل  پایتخت 
این کاربر مجازی پرسیده بود که وقتی وزیرخارجۀ 
یک کشور دیگر به دالیل امنیتی نمی تواند به پایتخت 
کشور  ارشد  رهبران  چگونه  کند،  سفر  افغانستان 
منافع  و خالف  می خرند  جان  به  را  خطری  چنین 
ملی)زیرا به گفتۀ این کاربر منافع ملی افغانستان در 
ممکن  که  حالی  در  است(  آن  رهبران  جان  حفظ 
به  بدهند،  از دست  راه  این  در  را  است جاِن خود 

دیدار وزیر خارجۀ امریکا می روند؟
اما  امریکا  وزیرخارجۀ  از  پاکستانی ها  استقبال   
متفاوت از استقبال رهبران افغانستان صورت گرفت، 
شاید دلیل آن هم روابط به شدت سرد این دو کشور 
باشد. در میدان هوایی اسالم آباد هیچ مقام ارشدی 
دیدارهای  در  و  نکرد  استقبال  تیلرسون  آقای  از 
رسمی نیز به خوبی مشخص بود که فضای حاکم بر 

گفت وگوها به شدت غیردوستانه بوده است. 
برای  که  امریکا  خارجۀ  وزیر  سفر  حال،  هر  به 
حال  عین  در  و  شد  انجام  منطقه  به  نخستین بار 
نخستین سفِر او پس از اعالم راهبرد جدید امریکا 
تبعاتی  بود،  هم  آسیا  جنوب  و  افغانستان  مورد  در 
از  فهرستی  امریکا  خارجۀ  وزیر  است.  داشته  نیز 
تروریستاِن مشهور را به مقام های پاکستانی سپرده و 
خواهان برخورد جدِی این کشور با این افراد شده 

به آسانی  امریکایی ها  بار  این  نظر می رسد  به  است. 
پروندۀ حمایت پاکستان از گروه های تروریستی را 
اقدام های  منتظر  و  کنند  اعالم  مختومه  نمی خواهند 
این کشور در مبارزه با تروریسم اند. در همین حال، 
نیز  هندی  مقام های  با  تیلرسون  آقای  صحبت های 
نشان می دهد که امریکا دیگر آن نگاه استراتژیک به 
پاکستان را ندارد. اما مسالۀ با اهمیت این است که از 
فرصِت به وجود آمده برای انزوای پاکستان و مجبور 
ساختِن این کشور برای مبارزۀ صادقانه با گروه های 
با  نباید  و  برد  را  استفاده  بیشترین  باید  تروریستی، 
سیاست های غلط و غیرواقع گرایانه همچنان به بازی 

مهمانی دادن و مهمانی خوردن ادامه داد. 
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احمـــد عمران

سفـری با حـاشیه هـای 
فربـه تـر از متـن

 

اخیراً پاکستانی ها تصمیم گرفته اند که خطوط مرزی میاِن 
این  که  سال هاست  البته  کنند.  حصارکشی  را  کشور  دو 
همواره  عمل  این  اما  داشته  را  برنامۀ حصارکشی  کشور 
بار  این  است.  گرفته  قرار  افغانی  جانِب  مخالفِت  مورد 
خوست،  والیت  زازی  ولسوالی  مردماِن  از  شماری  هم 
امتداد خط مرزی دیورند توسط  مانع ساخِت حصار در 

نیروهای پاکستانی شده اند. 
 در روزهای پسین، تصاویری در شبکه های اجتماعی نشر 
شده که نشان می دهد چندین نفر بخشی از این حصار را 
مانع شدِن طرف  با سیم ساخته شده، خراب می کنند.  که 
افغانستان ـ چه در قالب دولت و چه هم در قالب مردماِن 
ساکن در مناطق مرزیـ  نشان دهندۀ یک سوءتفاهِم تاریخی 
افغانسـتان  مردم  هنوز  مسلمًا  است.  دیورند  خط  سِر  بر 
نهایت  نمی دانند که واقعیِت مسالۀ دیورند چیست و در 
چگونه باید با آن کنار بیایند، از همین رهگذر دیدگاه های 
در  اما  است.  شده  مطرح  آن  مورد  در  همواره  متضادی 
مرزهای  تعیین  شاهد  همه گی  جهان  کشورهای  نهایت 
و  بوده اند  تاریخی  شرایط  یک  در  پاکستان  و  افغانستان 

به عبارت دیگر، آن را به رسمیت شناخته و می شناسند. 
با همین مرزهای کنونی  افغانستان در عصر عبدالرحمان 
شناخته شده و پاکستان هم به عنوان یک کشور، مسلمًا 

دارای مرز و تمامیت ارضی است که باید احترام شود.
اگرچه پاکستان در گذشته ها به بهانۀ دیورند در تالش بوده 
لحاظ  از  لحاظ جغرافیایی و چه  از  را چه  افغانستان  که 
این  که  حاال  اما  سازد؛  یکی  خود  با  نهایت  در  سیاسی، 
کشور به دلیل انتقادهایی که از عبور و مرورِ تروریسم به 
خاک افغانستان بلند شده، تصمیم به بستن و حصارکشی 

مرز دارد، دولت افغانستان نباید مانِع آن  شود.
پاکستان خود طرف دارِ آن است که مسالۀ دیورند همواره 
آن،  با  موافقت  و چه هم  آن  با  مخالفت  قاموِس  در  چه 
در  به  طریق،  این  از  پاکستان  تا  باشد  داغ  افغانستان  در 
استدالل  و  داللت  ارضی اش  تمامیت  داشتِن  قرار  خطر 
کند و به جهان بقبوالند که تمامیِت ارضی اش در صورت 
برقراری صلح و ثبات در افغانستان، از جانب این کشور 
تهدید می شود. بدبختانه به همین پیمانه، دولت افغانستان 
نیز به گونه یی تکمه ها را فشار داده که زنگ خطر را به 
نفع پاکستان نواخته و گاهی به نظر می رسد که این یک 
بازِی دوسره است که برای تأمین منافع آن کشور جریان 
دارد. اما به هر صورت، پاکستان به عنوان یک کشور حق 
دارد که مرزِ بدون حصار و خطرسازش را ببـندد و باید 
کند؛  همکاری  پاکستان  با  مورد  این  در  افغانستان  دولت 
پیمانه یی  همان  به  غیرواقعی  و  دروغین  ملی گرایِی  زیرا 
مردم  به شعور  آشکار  توهینی  است،  پاکستان  نفع  به  که 
افغانستان نیز تلقی می شود. چنان که همان هایی که ادعای 
نپذیرفتن خط دیورند را دارند و می گویند که آن طرِف 
دیورند از ماست، در صورتی که چنین چیزی عملی باشد، 
از مخالفان سرسخِت آن خواهند بود؛ زیرا با پیوستِن چهل 
میلیون پشتون پاکستانی به افغانستان، آنان نه تنها به نان و 
نوا و قدرتی نمی رسند، بلکه جایگاه و منزلِت فعلِی خود 

را نیز در برابِر این موِج تازه وارد از دست می دهند.  
مردم افغانستان باید بدانند که دیورند، یک مناقشۀ موهوم 
زیان هیچ سودی  مردم فریبانه است که جز  و یک شعارِ 
که  است  این  عقالنی  و  منطقی  نمی سازد.  آن ها  نصیِب 
پاکستان مرزهایش را حصارکشی و کنترول کند و مردمِ 
پاکستان سفر  به  قانونی  از شیوه ها و دروازه های  ما فقط 
کنند و این یقینًا به نفِع ثبات و امنیِت هر دو کشور است. 
تنهایی نمی تواند به مداخلۀ پاکستان  اقدام به  این  اگرچه 
خاتمه دهد، اما مقدمۀ خوبی برای حِل ریشه یِی مشکالِت 

فی مابین خواهد بود.

حصارکشـِی پاکستان 
و شعار غیرواقعِی افغانستان

 قضیه یی که به بدنام شدِن آقای کلنتون انجامید و 
به  ولی  شود،  بیرون  سفید  کاخ  از  که  بود  نزدیک 
زودی جلو قضیه گرفته شد و آقای کلنتون توانست 
بر مشکالت فایق آید. در آن زمان، بحث بر سِر این 
نبود که چرا آقای کلنتون با سکرترش رابطه داشته، 
بل بحث بر سِر این بود که چرا او در این مورد به 
دادگاه و به تبع آن، مردم امریکا دروغ گفته است. 
پرسش اصلی یی که قضیۀ آقای کلنتون مطرح کرد 
این بود که آیا رییس جمهوری امریکا حق دارد به 

مردمش دروغ بگوید؟ 
در روایات اسالمی هم بر اساس یک حدیث پیامبر 
گرامی)ص( دروغ بدترین صفت شناخته شده است 
ابن  ایمان فرد را به چالش بطلبد.  که حتا می تواند 
عربی در تفسیر این حدیث گفته است که »ایمان و 
کذب یک جا با هم جمع شدنی نیستند.« یکی  دیگر 
از کاربران مجازی نیز مسالۀ جالبی را مطرح کرده 
به  تیلرسون  آقای  سفر  پیام  که  بود  نوشته  او  بود. 

افغانستان و خبری که منتشر شد
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کمیتۀ مشترِک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری در تازه ترین گزارِش پژوهشی خود  دست 
وزارت  در  اداری  و  مالی  فساد  که  است  یافته 

معارف کشور به طور گسترده جریان دارد.
مسووالن در این کمیته روز پنجشنبه، ۴ عقرب در 
یک نشست خبری در کابل هم چنان پرده از فساد 

گسترده در روند استخدام آموزگاران برداشت.
درخواست  به  که  گزارش  این  حال،  عین  در 
وزارت معارف کشور تهیه شده است، اما مقام ها 
در این وزارت می گویند که دربارۀ این گزارش 

»مالحظاتی« دارند.
هیلینا ملکیار، عضو این کمیته می گوید: بیش از 36 
مورد فساد اداری را در بخش های روند استخدام 
مدیریت  درسی،  کتاب های  توزیع  آموزگاران، 
وزارت معارف، کیفیت آموزش و پرورش، حقوق 
برنامۀ  ارقام،  و  آمار  تدارکات،  آموزگاران، روند 

سوادآموزی و نصاب درسی تشخیص داده اند.
به گفتۀ بانو ملکیار، بیشتر فساد اداری در وزارت 

معارف در روند استخدام آموزگاران وجود دارد. 
هزار   ۲6۲ داشتن  با  معارف  »وزارت  گفت:  او 
خدمات  کارمندان  از  درصد   68 حدود  کارمند 
ملکی دولت افغانستان را در خود جا داده است 
و این وزارت به عنوان بزرگ ترین نهاد کاریابی، 
فساد  معرض  در  وزارت خانه ها  دیگر  از  بیشتر 

اداری قرار دارد«.

او از مسووالِن وزارت معارف می خواهد که برای 
از میان بردن فساد اداری، تمام پرونده های فساد را 

به دادستانی ُکل بفرستد.
همزمان با این،  داکتر مارک پیمان، کمیشنر ارشد 
کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری در این نشست گفت که فساد گسترده در 
این وزارت ایجاب می کند تا رهبری این وزارت، 
حکومت افغانستان و تمویل کننده گان برای از بین 
بردن زمینه های فساد در معارف، اقدمات جدی را 

روی دست بگیرند.
بر بنیاد اظهارات آقای پیمان، اقدامات »کوچک 
شدن  مستقل  معارف،  تشکیالت  ساختن 
بخش های نظارت از کیفیت و نظارت از استخدام، 
دخیل کردن بانک ها در توزیع معاشات، استخدام 
از طریق شوراهای محلی و اصالح جدی نصاب 
تعلیمی« از جمله سفارشاتی است که در اصالح 

معارف ضروری می باشند.
سرپرست  بلخی،  حنیف  اسداهلل  هم،  سویی  از 

وزارت معارف کشور در این نشست، وجود فساد 
در این وزارت را پذیرفت، اما گفت که تالش ها 

به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
آقای بلخی افزود: »ما با این سفارش ها که صورت 
گرفته، همکار هستیم و قابلیت تطبیق را دارد، اما 
بعضی از سفارش ها در شرایط کنونی افغانستان 
عملی نمی شود، مثاًل یکی از سفارش ها که آن جا 

گفته شده، تفویض صالحیت استخدام آموزگاران 
به نهادهای اجتماعی یا جامعۀ مدنی در مکانی 
که مکتب وجود دارد است؛ این مسأله هنوز در 

شرایط کنونی قابل تطبیق و عملی نیست«.
که  گفت  هم چنان  معارف  وزارت  سرپرسِت 
تا کنون، حدود ۲5۰  از سال ۱3۹۰ خورشیدی 
پروندۀ مربوط به فساد اداری از سوی این وزارت 
 3۰ کنون  تا  که  شده  فرستاده  ُکل  دادستانی  به 

پروندۀ آن از سوی این اداره بررسی شده است.
شرح پژوهش

براساس گزارِش پژوهش کمیتۀ مشترک نظارت 
که  حالی  در  اداری،  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و 
تقاضای استخدام به عنوان آموزگار در مکتب ها/
آموزگاران  استخدام  است،  باال  بسیار  مدرسه ها 
براساس »شایسته ساالری« نیست، بلکه این کار 
و  خویشاوندساالری  بیرونی،  »فشارهای  تحت 

رشوه ستانی« صورت می گیرد.
فارغ التحصیالِن  درصد   ۷5 که  افزوده  گزارش 
مراکز تربیت آموزگار، قادر به استخدام در مکاتب 
در  پول  پرداخت  که  آمده  گزارش  در  نیستند. 
آزموِن استخدام، استخدام و ادامۀ کار بیشتر از سن 
قانونی آموزگاران نقش دارد. عالوه برآن، »تعصب 

جنسیتی« در استخدام آموزگاران وجود دارد.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در بررسی خود 
از استخدام آموزگاران در افغانستان نتیجه گیری 
آموزگاران  استخدام  روند  در  »فساد  که  کرده 
خطرناک ترین تهدید در برابر آموزش شاگردان 

به شمار می رود«.
توزیع  روند  که  دریافته  همچنین  کمیته  این 
کتاب های درسی، امور تدارکاتی و ساختمان سازی 

مکتب ها، برنامۀ سوادآموزی و پرداخت حقوق 
به  گسترده یی  صورت  به  نیز  آموزگاران  ماهانۀ 

فساد آلوده است.
گزارش این کمیته افزوده که وزارت معارف به 
حدی بزرگ است که »تقریباً غیر قابل مدیریریت« 
است، چیزی به نظر نویسنده گان گزارش زمینه ساز 

افزایش فساد شده است.
آنان از وضعیت نصاب درسی مکتب ها نیز انتقاد 
حجم  که  اند  نوشته  خود  گزارش  در  و  کرده 
بر دوش  که  است  به حدی سنگین  برنامه  این 

آموزگاران سنگینی می کند و تدریس براساس این 
برنامه در مدت تعیین شده »واقع بینانه« نیست و 

این امر هم به زمینه سازی فساد کمک می کند.
اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  مشترک  کمیتۀ 
در گزارش خود پیشنهاد کرده که برای کاهش 
فساد در آموزش و پرورش، مشارکت محلی مردم 
افزایش یابد، ساختار تشکیالتی وزارت معارف 
کوچک تر شود، برنامۀ درسی محدودتر شود و 
دو ادارۀ مستقل برای نظارت از کیفیت آموزش و 

استخدام آموزگاران تشکیل شود.
اگرچه در گزارش این کمیته آمده که این پژوهش 
براساس درخواست اسداهلل حنیف بلخی، وزیر 
معارِف کشور انجام شده و نتایج آن هم با او در 
میان گذاشته شده، اما در اعالمیه یی که همزمان با 
انتشار این گزارش از جانب این وزارت در منتشر 
مالحظاتی  گزارش  مورد  در  »ما  که  آمده  شده، 

خود را داریم.«
این اعالمیه افزوده است: »اگرچه این گزارش را 
در ُکل می پذیریم، اما بعضی از پیشنهادهای آن 
نیاز به پژوهش بیشتر دارد، برخی موارد دیگر نیاز 

به منظوری مقام های بلندپایه و همکاری نهادهای 
دیگر دارد.«

پژوهش گراِن کمیتۀ نظارت و ارزیابی این گزارش 
و ۱۰۰  هزار  به  نزدیک  با  مصاحبه  براساس  را 
مقام های وزارت  و  کارمندان  آموزگاران،  از  نفر 
معارف، والدین دانش آموزان و حامیان مالی این 

وزارت و ۱6۰ مصاحبه گروهی تهیه کرده اند.
بدخشان،  کابل،  والیت   ۱۰ در  مصاحبه ها  این 
بامیان،  خوست،  هرات،  غزنی،  فاریاب،  بلخ، 
پنجشیر و ننگرهار انجام شده است. آموزگاران 

مصاحبه شونده در ۱38 مکتب کار می کنند.
نیز  را  فساد  پروندۀ   36 گزارش،  نویسنده گاِن 
بررسی کرده اند. ارزیابی ُکلی آنان این است که 
فساد در دستگاه معارف افغانستان در ۱۰ تا ۱5 
سال اخیر به عنوان مشکلی ریشه دار وجود داشته 

و بهبود نیافته است.
این یک مرکز خبرنگاری پژوهشی در  از  پیش 
افغانستان نیز مدعی شد که به یک گزارش دولتی 
دربارۀ فساد گسترده در معارف کشور دست یافته 
که بیان گر هدر رفتن میلیون ها دالر در سال های 

۱3۹۰ تا ۱3۹3 است.
کارمند،  هزار   ۲6۲ داشتن  با  معارف  وزارت 
بزرگ ترین ساختار تشکیالتی و 68 درصد ُکل 
کارمندان غیرنظامی دولت را در اختیار دارد. در 
حال حاضر، حدود ۹ میلیون شاگرد، ۲۰۰ هزار 
آموزگار، ۱۷ هزار مکتب متعلق به این وزارت 
است و هنوز حدود 3 میلیون و 5۰۰ هزار کودک 

از آموزش محروم اند.

و  تمرین  به  افغانستان  و خبرنگاران  رسانه ها 
نیاز دارند تا در برابر چالش های  مشق بیشتر 

موجود ایستاده گی کنند.
و  انترنیوز  دفتر  مشاور  هاکربای،  مارتین 
خبرنگار آزاد از کشور بریتانیا در گفت وگو با 
روزنامۀ ماندگار با بیان این  مطلب می گوید که 
رسانه  های افغانستان در حالت چالش  برانگیزی 
قرار دارند و این نهادها و خبرنگاران به تمرین 
و انکشاف بیشتری نیاز دارند تا با چالش های 

موجود مبارزه کنند.
موجود  به چالش های  رابطه  در  مارتین  آقای 

که  می گوید  افغانستان،  رسانه های  فراراه 
رسانه ها و خبرنگاران افغانستان با یک وضیعت 
ناگوار و چالش برانگیز روبرو هستند، این برای 
این  با  است  افغانستان  و خبرنگاران  رسانه ها 
وضیعت چگونه مبارزه کنند تا صدای آزادی 
بیان را رسا نگهدارند و نگذارند مخالفان این 

صدا را خاموش کنند.  
بیشتر  باید  افغانستان  رسانه های  او،  گفتۀ  به 
پیش رو  را  راه  دشواری  حمایت شوند، چون 
و  خبرنگاران  هم  تا  می کند  کمک  این  دارند 
به موفقیت دست  یابند. هرچند کار رسانه ها در رسانه ها در برابر چالش ها و نگرانی ها موجود 

افغانستان نتایج خوبی را در پی داشته است. این 
یک مبارزه جدی را نشان می دهد، در برابر همۀ 
چالش ها ایستادن و کارهای غیر قانونی را افشا 
کردن آسان نیست، در چنین وضعیت رسانه ها 
با سخترین چالش ها دست و پنجه نرم می کنند 
برابر  در   جدی تر  مقاله های  و  گزارش ها  تا 

نهادها و افراد فاسد  نشر کنند.
این مشاور دفتر انتر نیوز در بخش رسانه، باور 
بیان در  دارد که رسانه ها ممثل قدرت آزادی 
آزادی  گزینۀ  از  استفاده  با  و  کشورها هستند 
ببرند. رسانه ها  پیش  به  را  کارهای خود  بیان 
و خبرنگاران افغانستان مسوولیت  دشوار را در 
وضعیت ناگوار کنونی به عهد دارند، هرچند 
دالیل  به  شاید  معیاری  کاماَل  کارهای شان 
مختلف نباشد، اما با آنهم تأثیرات مثبت داشته  

است. 
نهادهای  هرچند   که  می گوید  مارتین  آقای 
حمایت از رسانه های افغانستان در راستا دفاع 
از حقوق خبرنگاران کارهایی انجام داده اند، اما 
گزارش ها  به  رابطه  در  هم  هنوز  چالش هایی 
پژوهشی وسایر فعالیت های خبرنگاری جود 
دارد. در حالی که تأثیر کار رسانه ها نیز چشم گیر 

است. 

برای   ۲۰۰۴ سال  از  پس  که  مارتین  آقای 
کارهای پژوهشی آموزش دادن به خبرنگاران 
وارد افغانستان شده و با برخی از رسانه های 
با  می گوید:  داشته،  همکاری  نیز  افغانستان 
وجود تمام چالش های موجود در این کشور 
رسانه های افغانستان راه های سعودی را بیشتر 

پیموده اند و انکشاف کرده اند. 
مورد   در  پیش داوری  می گوید:  مارتین  آقای 
اما  است،  دشوار  افغانستان  رسانه های  آیندۀ 
فرصت  و  چالش ها  چقدر  این که  می افزید: 
در آینده نصیب رسانه  های افغانستان می شود 
رسانه های  اما  کرد.  خواهد  تعین  آن را  زمان 
در افغانستان در حال پیشرفت سریع هستند. 
خبرنگاران افغانستان گزارش های مختلف در 
رابطه به اوضاع کشور، چالش ها و مشکالت 
کار  گزارش ها   این  تهیه  می کنند.  تهیه  مردم 
تالش  افغانستان  خبرنگاران  اما  نیست،  آسان 

جدی می کنند که قابل ستایش است.

کشورهای  در  خبرنگاران  فعالیت  گفت:  او 
بیرونی نیز با دشواری ها و چالش ها روبرو است، 
اما نهادهای رسانه یی بیرونی سهولت های بیشر 
را برای خبرنگاران فراهم کرده اند. در حالی که 
خبرنگاران  برای  تضمین  هیچ  درافغانستان 
وجود ندارد. اما بانهم باید رسانه های افغانستان 
گزارش ها  تولید  و  تهیه  در  بیشتر  تالش های 
خود داشته باشند تا هم برای مردم دلچسپ 

باشد و هم تأثیرات اجتماعی و ... داشته باشد.
این در حالی است که برخی از نهادهای دفاع 
از حقوق خبرنگاران می گویند که خشونت در 
برابر خبرنگاران نسبت به  حکومت  پیشین در 

حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.
خبرنگار  هکربای،  مارتین  که  است  گفتنی 
آزاد و مشاور دفتر انترنیوز در بخش رسانه و 
ترینر خبرنگاری پژوهشی است. آقای هکربای 
از  برخی  با  کاری  تجربه  سال ۲۰۰۴  از  پس 

رسانه های افغانستان را نیز دارد. 

یکگزارِشپژوهشیتازهنشانمیدهد:

فساد  در  وزارت معارف  
به طور گسترده   جریان  دارد

مارتینهاکربای،خبرنگارآزادومشاوردفترانترنیوز:

خبرنگاران و رسانه های افغانستان 
به تمرین  بیشتر نیاز دارند

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

بر بنیاد اظهارات آقای پیمان، اقدامات »کوچک ساختن تشکیالت معارف، مستقل شدن بخش های نظارت 
از کیفیت و نظارت از استخدام، دخیل کردن بانک ها در توزیع معاشات، استخدام از طریق شوراهای 
محلی و اصالح جدی نصاب تعلیمی« از جمله سفارشاتی است که در اصالح معارف ضروری می باشند.
از سویی هم، اسداهلل حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف کشور در این نشست، وجود فساد در این 

وزارت را پذیرفت، اما گفت که تالش ها به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
آقای بلخی افزود: »ما با این سفارش ها که صورت گرفته، همکار هستیم و قابلیت تطبیق را دارد، اما بعضی 
از سفارش ها در شرایط کنونی افغانستان عملی نمی شود، مثاًل یکی از سفارش ها که آن جا گفته شده، 
تفویض صالحیت استخدام آموزگاران به نهادهای اجتماعی یا جامعۀ مدنی در مکانی که مکتب وجود 

دارد است؛ این مسأله هنوز در شرایط کنونی قابل تطبیق و عملی نیست

 افغانستان باید بیشتر حمایت شوند، چون راه  دشواری را پیش رو دارند این کمک می کند تا هم خبرنگاران 
و رسانه ها در برابر چالش ها و نگرانی ها موجود به موفقیت دست  یابند. هرچند کار رسانه ها در افغانستان 
نتایج خوبی را در پی داشته است. این یک مبارزه جدی را نشان می دهد، در برابر همۀ چالش ها ایستادن 
و کارهای غیر قانونی را افشا کردن آسان نیست، در چنین وضعیت رسانه ها با سخترین چالش ها دست 

و پنجه نرم می کنند تا گزارش ها و مقاله های جدی تر در  برابر نهادها و افراد فاسد  نشر کنند
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موزيم، بيا  هرچه  
است! كم  بازهم   

اگر بر نادانِی خود نادان باشیم، شاید عذرمان موجه باشد؛ ولي اگر بدانیم که 
نمي دانیم و به دنبال یاد گرفتن و کسب دانایي نرویم، به یقین متضرر خواهیم 
شد و بعدها افسوس مي خوریم که چرا سهل انگاري کرده و بي خبر و نادان 

زنده گي مان را به هدر داده ایم. 
آیا هرآن چه را که  انسان ها دارد؟  تأثیري در زنده گي  دانایي چیست و چه 

مي آموزیم، اسمش دانایي ست و به دردمان می خورد؟! 
هر مولود انساني، همین که به اصطالح » بالغ« شد و به تفکر پرداخت و حس 
کنجکاوي اش براي شناسنایي مسایل زنده گي،  برانگیخته گردید، اولین گام ها 
را براي کسب دانایي برداشته است. صد البته همیشه این دانایي ها واقعي و 
ما! في المثل کودکي  ادراک  نوع تشخیص  به  دارد  نیست و بستگي  حقیقي 
که چندین بار از دست زدن به آتش دچار صدمه و آسیب شده، مي فهمد و 
درمي یابد که هم سوختن چیست و هم آتش کدام است، اما این نوع ادراک 
به یقین تفکرآفرین نیست و یک قضیه ساده و یک تجربۀ معمولي ست که 
ساختارهاي  و  عوارض  با  همین گونه  خلقت شان  ابتداي  از  انسان ها،  همۀ 
موجود در پیرامون شان آشنا شده و با آن کنار آمده اند؛ این نوع دانایي  اسمش 
نیازهاي  با  هست آشنایي با محیط،  با زندگي، با طبیعت و تا حدودي هم 
خودمان، که معموالً اولین گام هاي دانایي این گونه آغاز مي گردد و قبایل و 
طوایف و جوامع بي شماري در طول تاریخ به همین وضع و حال زنده گي 
کرده اند، آمده اند و رفته اند، بي آن که پاي شان را از این دایرۀ محدود بیرون 
بگذارند و یا در جستجوي علت های اصیل و کشف موارد دیگري به غیر از 
این دانایي مختصر برآیند و در نتیجه، همیشه آسیب پذیر بوده اند و دستخوش 
عوارض طبیعي و مقهور پدیده هایي که آن را نمي شناختند، و براي همین 
تنها تحولي که به وجود آوردند، این بود که به قوۀ تخیل که شاید هم بسیار 
ساده و ابتدایی بود، متوسل شدند و در نتیجه برسرگرداني و ناداني خودشان 
تازه  و  درآمیختند  جهالت  و  خرافات  از  جهنمي  به  را  زندگي  و  افزودند 
موجبات پیدایش درگیري ها و منازعات قومي و قبیله یي و عقیدتي فراهم 
گردید و براي همین، نصف بیشتر دانایي ها، متکي به همین اطالعات ناقص 
شروع  همین جا  از  درگیري ها  بیشترین  و  مي باشد.  خیاالت  و  تصورات  و 

مي شود، که »جنگ آرا و عقاید« نام گرفته است. 
و  حکیم  بزرگ ترین  مي باشند.  کساني  چه  و  کسي  چه  واقعي  داناي  اما 
فیلسوف مي گوید: »تا به جایي رسید دانش من ــ که بدانم هنوز نادانم« و 
براي همین همیشه محتاج به کسب دانایي بیشتر هستیم و هرچه بیاموزیم 
و بدانیم، بازهم کم است؛ چرا که تنها داناي واقعي، ذات الیزال پروردگار 

عالم است. 

◄ درآمد
اسالم دینی ست  که دومین جمعیِت جهان پس از 
مسیحت را به خود اختصاص داده و اینک نفوس 
آن، کماکان در سراسر جهان، به ویژه درکشورهای 
است.  شده  گزارش  افزایش  روبه  غربی، 
جهان  کشور   ۴5 جمعیِت  امروز  گفتنی ست  که 
اکثریِت  ولی  تشکیل می دهند.  مسلمان ها  اکثراً  را 
کشورهای مسلمان نشین چنان در نابه هنجاری های 
به  امیدی  کمتر  که  گرفتارند  استخوان سوز 
دیکتاتوری   رژیم های  از  می بینند.  خویش  فرداِی 
خویش  کنترل  در  را  اسالم  جهان  از  بخشی  که 
گرفته، تا جنبش های عقب گرا و دل زده از جهان 
گفت  می شود  ُکل  در  برد.  نام  می توان  را  مدرن 
که امروز همۀ مسلمانان در میانۀ بیم و امید به سر 
یک سو،  از  افراطی  و  بنیادگرا  مسلماناِن  می برند، 
بیِم از دست دادِن ارزش های دینی و سنتِی خویش 
از هیچ گزینۀ  از آن ها  پاسداری  برای  را دارند و 
وحشت آور دریغ نمی ورزند، اما از سوی دیگر به 
ایجاد  یعنی  ذهنی شان  آرمان شهِر  به  رسیدن  امیِد 
جامعه یی شبیه جامعۀ صدرِ اسالم، می رزمند. ولی 
یک  به  مسلمانانی  که  هستند  هم  دیگر  در سوی 
جامعۀ عاری از دیکتاتوری و استبداد فکر می کنند، 
امید و باورِ آن ها این است که کشورهای اسالمی 
و  مردم ساالری  راهِ  دیگر،  کشورهای  بقیۀ  به ساِن 
جنبش های  این  و  می پیمایند  را  شهروندگرایی 
برابر  در  است  کنشی    ظلم پرور،  و  جزم اندیش 
فرایند مدرنیته  و نوگرایی در کشورهای اسالمی؛ 
تجربه  را  آن  جهان  کشور های  سایر  که  کنشی 
کرده اند و روزی داستاِن آن در جهان اسالم نیز به 
فرجام می رسد. اما بیِم آن ها این است: تا زمانی که 
بسیاری  جان های  برسیم،  داستان  این  پایاِن  به 

گرفته و سرزمین های بی شماری ویرانه می شود.
تا  که  جهانی  چرا  این که:  اساسی  پرسش هاِی  اما 
دیروز پرچم دارِ ارزش های انسانی و خردگرا بود، 
امروز به کانوِن جزم اندیشی و خردگریزی تبدیل 
شده است؟ وضعیتی که از دیرباز در جهان اسالم 
نگران کننده  بسیار  گونۀ  به  امروز  و  شده  شروع 
و..«  بوکوحرام  داعش،  طالب،  »القاعده،  قالب  در 
می برد؟  کجا  به  را  جهان  این  است،  یافته  تبلور 
رسیده اند  باور  این  به  مسلمانان  از  شماری  چرا 
که تنهاترین راهِ رسیدن به بهشت و کسب رضای 
خدا، خشونت و جنگ است؟ آیا مسلمانان نگراِن 
برابر  در  خویش  دینی  ارزش های  دادن  دست  از 
مدرنیته و ارزش های غربی اند؟ در پشِت این همه 
نهفته  کسانی   چه  دسِت  مسلمانان  فراراهِ  بدبختی  
است؟ آیا این همه بدبینی  و ناامیدی که از سوی 
به  نسبت  اسالم  جهان  در  اسالمی  جنبش های 
در  ریشه  گرفته،  شکل  مسلمانان  حتا  و  دیگران 

ناتوانی و عقب مانده گی  ایشان دارد یا...؟  
ریشه های  از  بخشی  که  است  این  واقعیت 
از  اسالم،  جهان  در  پدیدآمده  بدبختی های 
می خورد  آب  غربی  بازیگراِن  پیچیدۀ  بازی های 
قرائت های  به  وابسته  می شود  را  دیگر  بخشی  و 
نظریه پردازان  و  گذشته گان  از  بازمانده  بدبینانۀ 
در  ما  که  نیست  شکی  دانست.  اسالمی  علمای 
قرائت های  خویش،  اسالمی  و  دینی  تاریِخ  متن 
هیچ گاه  که  قرائت هایی  داشته ایم؛  بسیار  انبارشدۀ 
مجال برای موضوعیت بخشیدن به آن ها در جهان 

میسر نشده و اینک آن قرائت ها در قالِب داعش، 
دیگر  جنبِش  ده ها  و  بوکوحرام  طالبان،  القاعده، 

درآمده است.
اعمالی که امروز از سوی جنبش های خشونت گرا 
در جهان اسالم دیده می شود، برایند عملِی آن همه 
تیوری ِ انبارشده در جهان اسالم است؛ تیوری هایی 
که در میان دیگر مسلمانان نیز به کار برده می شد 
جهان  در  غربی  کشورهای  مداخلۀ  امروز  ولی 
به جرأت  که  مساعد ساخته  را  آن  فرصِت  اسالم، 
آن تیوری ها از سوی بانیاِن آن به منصۀ اجرا درآید.

سرنوشِت  چنین  قبل  سال ها  غرب  تیوری پردازاِن 
اسالمی  کشورهای  برای  را  بیم آلود  و  ناگوار 
این  مهم ترین  از  که  بودند،  کرده  پیش بینی 
نام  هانتینگتون  سامویل  از  می شود  نظریه پردازان، 
برد. او تمدن های بشری را به چندین تمدن تقسیم 
کرد و تمدن اسالمی را خطرناک ترین نوِع تمدن 
وانمود کرد، و به بازیگران غربی گوش زد نمود که 
روزی این تمدن با تمدِن غربی برخورد می کند. به 
باور هانتینگتون، مشکل اصلی بنیادگرایی اسالمی 
مشکل  همچنان  است؛  اسالم  خود  بلکه  نیست، 
دفاع  وزارت  یا  و  سیاه  سازمان  هم  اسالم  اصلی 
امریکا نیست، بلکه خود غرب است. نَفِس عنوان 
نظریه پرداز  یک  سوی  از  پیش بینی  این  نمودِن 
را  دیگر  متفکریِن  از  بسیاری  غربی،  برجستۀ 
بود  برخورد  این  نگراِن  نباید  که  ساخت  امیدوار 
سوی  از  آن  شدن  اعالم  دلیل  به  برخورد  این  و 
هانتینگتون، به وقوع نمی پیوندد؛ بدین معنا که ارایۀ 
این گونه پیش بینی، »ناقض خویشتن« است؛ یعنی 
»اعالم وقوع شان موجب عدم وقوع شان می شود«. 

که  نبود  کسی  اولین  هانتینگتون  پروفیسور  البته 
مدت ها  بلکه  کرد،  پیشبینی  چنین  را  جهان  آیندۀ 
قبل از او کارل مارکس، بنیان گذار و تیوری پرداز 
مارکسیسم گفته بود که »سوسیالیسم سراسر جهان 
و تاریخ را در کامِ خود فرو خواهد برد؛ خصوصًا 
خواهند  مناطقی  اولین  غربی،  اروپای  کشورهای 
اما  رفت.  فرو خواهد  سوسیالیسم  کامِ  به  که  بود 
این پیش بینی صادق از آب درنیامد. دلیلش این بود 
این پیش بینی، حادثۀ تازه یی است  که نفس اعالمِ 
که بر تاریخ افزوده می شود و باعث می شود کسانی 

علیه آن پیش بینی قیام کنند و چنین هم کردند و از 
تحقِق آن جلوگیری کردند.« 

یک  سوی  از  نظریه  این  اعالم  تقدیر،  هر  به  
غرب،  سیاسی  بازیگراِن  غربی،  نامدارِ  اندیشمند 
به ویژه امریکا را دستپاچه ساخت و راه چاره جویی 
نیابد.  عینیت  برخورد  این  تا  گرفتند،  پیش  در  را 
هیچ راهی نبود جز این که مارهایی را در دِل این 
تمدن به وجود بیاورند تا غیر از خودشان همه را 
منفور، ننِگ روزگار و مستحِق مرگ تلقی نمایند، 
تروریسم  و  افراطیت  پای  صدای  که  بود  همین 
گاه و بیگاه از گوشه و کنارِ سرزمین های اسالمی 
به  جهان،  در  گروه ها  این  دشمِن  یگانه  شد.  بلند 
می شوند.  محسوب  مسلمانان  خود  اول،  درجۀ 
پدید  اسالمی  کیاِن  در  که  روزی  از  گروه ها  این 
آمدند، تا امروز جاِن بسیاری از مسلمانان را گرفته 
و خانواده های بی شماری  را در سوگ فرزندان شان 
در  زنده اند،  آنانی که  دیگر  سوی  از  و  نشانده اند، 
ترس و بیِم زنده گی به سر می برند، تا امید به آیندۀ 

بهتر!  
به هر روی، علل و عوامِل بسیاری دست به دسِت 
بکشاند  این سمت  به  را  اسالم  تا جهان  داده  هم 
اشاره  آن  مهِم  بخش  به  فشرده  به صورِت  من  که 

می کنم: 
پاِی  ردِ  بیرونی:  و  سیاسی  عوامل   (1  ◄
اسالمی  کشورهای  در  غربی  بازیگراِن  توطئه ها ی 
و  سقوط  از  پس  می شود  گسترده  به صورِت  را 
بر  کمونیسم  هژمونی  و  شرق  بلوک  فروپاشی 
جهان جست وجو کرد. غرب بعد از این که اتحاد 
و  فکری  )رقیب  شوروی  سوسیالیستی  جماهیر 
سیاسی خویش( به حاشیه رانده شد، دورنماهای 
رادیکال با رویکردهای جدیدی را در زمینۀ اندیشه 
و برنامه سازی در جهان باز کرد، بعد از آن بود که 
ایاالت  سران  سوی  از  سرد«  جنگ  »پایان  زمزمۀ 
متحدۀ امریکا به خوردِ جهانیان داده شد. به دنبال 
آن، برخی متفکرین غربی، َدم از برخورد تمدن ها 
و پایان تاریخ زدند، جهانیان پس از فروپاشی اتحاد 
جمایر شوروی سابق در انتظارِ آینده یی درخشان و 
عاری از دیکتاتوری و اختناق در جهان بودند و این 
امید و انتظار با زمزمۀ مردم ساالری و نظریۀ خوش 
فوکویاما،  فرانسیس  سوی  از  تاریخ«  »پایان  بینانۀ 
شد  مدعی  نظریه  این  در  او  گرفت.  تازه یی  جاِن 
ایدیولوژی های  شاهد  جهانیان  این پس  از  که 
او  بود.  نخواهند  جهان  در  سلطه گرا  و  یکه ساالر 
فروپاشی کمونیسم را به معنای پایان برتری طلبی 
کرد.  قلم داد  جهان  در  ایدیولوژی ها  و  اندیشه ها 
آفاِت  ناحیه  از  بشری  زیسِت  تجربۀ  به  توجه  با 
وارده از ایدیولوژی  گرایی آمیخته با فزون خواهی، 
عجالتًا اعالم این نظریه ها، ملت های جهان سوم و 
فرومانده را امیدوار ساخت که غرب از این پس راهِ 
جنگ را کنار گذاشته و رابطه اش را با کشورهای 
و  صلح  پایه های  بر  مسلمان نشین  و  جهان سومی 
هم زیستی مسالمت آمیز در پیش می گیرد. خیلی از 
روشن فکران و نخبه گان در کشورهای جهان سوم 
و مسلمان نشین  انتظار داشتند که غرب با خروج 
پیروزمندانه از جنگ سرد، از تغییرات دموکراتیک 
در جهان سوم حمایت نموده و تجربۀ استعماری 
رقیِب خویش را در این سرزمین ها تکرار نمی کند. 

جهـان    اسالم
    عوامل بحران زا

ــکا  ــژه امری ــی، بازیگــراِن سیاســی غــرب، به وی ــدارِ غرب ــک اندیشــمند نام ــه از ســوی ی ــن نظری ــر، اعــام ای ــر تقدی ــه  ه ▪ ب
ــود جــز این کــه  ــچ راهــی نب ــد. هی ــن برخــورد عینیــت نیاب ــا ای ــد، ت ــی را در پیــش گرفتن را دســتپاچه ســاخت و راه چاره جوی
مارهایــی را در دِل ایــن تمــدن به وجــود بیاورنــد تــا غیــر از خودشــان همــه را منفــور، ننــِگ روزگار و مســتحِق مــرگ تلقــی 
نماینــد، همیــن بــود کــه صــدای پــای افراطیــت و تروریســم گاه و بیــگاه از گوشــه و کنــارِ ســرزمین های اســامی بلنــد شــد. 

ــوند ▪ ــۀ اول، خــود مســلمانان محســوب می ش ــه درج ــان، ب ــا در جه ــن گروه ه ــمِن ای ــه دش یگان

▪امــا پرســش هاِی اساســی این کــه: چــرا جهانــی 
ــانی و  ــای انس ــم دارِ ارزش ه ــروز پرچ ــا دی ــه ت ک
ــوِن جــزم اندیشــی  ــه کان ــروز ب ــود، ام خردگــرا ب
و خردگریــزی تبدیــل شــده اســت؟ وضعیتــی کــه 
از دیربــاز در جهــان اســام شــروع شــده و امــروز 
بــه گونــۀ بســیار نگران کننــده در قالــب »القاعــده، 
طالــب، داعــش، بوکوحــرام و..« تبلــور یافتــه 
ــرا  ــرد؟ چ ــا می ب ــه کج ــان را ب ــن جه ــت، ای اس
ــیده اند  ــاور رس ــن ب ــه ای ــلمانان ب ــماری از مس ش
ــب  ــت و کس ــه بهش ــیدن ب ــن راهِ رس ــه تنهاتری ک
ــا  ــت؟ آی ــگ اس ــونت و جن ــدا، خش ــای خ رض
مســلمانان نگــراِن از دســت دادن ارزش هــای 
ــای  ــه و ارزش ه ــر مدرنیت ــش در براب ــی خوی دین
ــراراهِ  ــی  ف ــد؟ در پشــِت این همــه بدبخت ــی ان غرب
ــه اســت؟▪ مســلمانان دســِت چــه کســانی  نهفت

كاظم جمشیدیان

ــنایي  ــت آش ــمش هس ــي  اس ــوع دانای ــن ن  ای
ــا  ــت و ت ــا طبيع ــي، ب ــا زنده گ ــط،  ب ــا محي ب
ــه  ــان، ك ــاي خودم ــا نيازه ــم ب ــدودي ه ح
ــه  ــي این گون ــاي دانای ــن گام ه ــوالً اولي معم
آغــاز مي گــردد و قبایــل و طوایــف و جوامــع 
بي شــماري در طــول تاریــخ بــه هميــن وضــع 
و  آمده انــد  كرده انــد،  زنده گــي  حــال  و 
ــرۀ  ــن دای ــان را از ای ــه پاي ش ــد بي آن ك رفته ان
محــدود بيــرون بگذارنــد و یــا در جســتجوي 
ــري  ــوارد دیگ ــف م ــل و كش ــای اصي علت ه
بــه غيــر از ایــن دانایــي مختصــر برآینــد و در 

نتيجــه، هميشــه آســيب پذیر بوده انــد



پیش  این که  بنیاد  بر  تنها  رودک  در  شگفته  کودک 
اند )یا سندی در این  نبوده  از او شاعران دیوان دار 
است.  نگرفته  نام  پارسی  شعر  پدر  نیست(،  زمینه 
ما  ادبیاِت  باشکوه  از شعر آن کوهِ  اندکی که  بخش 
بن  جعفر  ابوعبداهلل  که  می نمایاند  است،  مانده  باز 
سلطان  بی جا  و  است  استادان  استاد  رودکی  محمد 
شاعران نام نگرفته است. »آدم الشعرا« که به سخن 
نظامی عروضی »صاحبقران شاعری« است؛ در بافتن 
تار و پود واژه گان به هم، استاد زمان خود و یکی از 

استادان زمانه ها در فوت و فِن شاعری است. 
بر  باشم  داشته  درنگی  خواستم  کنونی  نوشتار  در 
شماری از شگردهای موسیقِی شعر رودکی که کمتر 
بدان پرداخته اند یا شاید از گسترۀ شناسایی به دور 

اند. 
پیشاپیش بگویم که من با زبان زد »موسیقی معنوی« 
می دانم شفیعی کدکنی گرامی  و  نیستم  شعر هم نوا 
نیز آن را به مفهومی فراگیرانه به کار بسته است. در 
بخشی از کتاب »موسیقی شعر« کدکنی نیز که زیر 
موسیقایی  »مبانی  بخش  در  معنایی«  »گروه  سرنامۀ 
و  صفات  تنسیق  من  است  آمده  بدیعی«  صنایع 
سیاقه االعداد و ردالعجر علی الصدر )و حتا تبیین و 
تفسیر را در جاهایی( شگردهای وابسته به موسیقی 
این  بر  من  تاکید  اصل  در  می دانم.  شعر  صوتی 
در  صوتی  هم آهنگی  یعنی  شعر  موسیقی  که  است 
است.  صوتی«  »تکرار  هم آهنگی  این  سازندۀ  شعر. 
گوناگون  پیکربندی های  می تواند  تکرار صوتی  این 
داشته باشد: وزن عروضی، قافیه، ردیف، هم خوانی 

و هم آوایی و تکریر و....
مایلم موسیقی شعر را به دو بخش نهادی برخ بندی 
کنم )برخ بندی من از دیگران جداست زیرا وابسته 

به شگردهای صوتی است(:
یک: موسیقی عمودی شعر؛

دو: موسیقی افقی شعر؛
برگیرندۀ  در  موسیقی  این  شعر:  عمودی  موسیقی 
یک  نیازمندی  بنیاد  بر  که  است  هم آهنگی  هرگونه 
)به  ساختاری  صوتی  تکنیک های  یا  شعری  قالب 
می گیرد:  شکل  شعر  طول  در  منثور(  شعر  شمول 
تکرارهای  انواع  و  ردیف  و  قافیه  تا  گرفته  وزن  از 

ساختاری)مشهورترین آن ترجیع و ترکیب(. 
صوتی  هم آهنگی های  تمامی  شعر:  افقی  موسیقی 
آن  طول  در  و  می گیرند  شکل  شعر  عرض  در  که 
تکرار نمی شوند. به گونۀ نمونه، قافیه اصلی در طول 
شعر تکرار می شود )حتا اگر قافیه یی تصادفی باشد؛ 
اما  می افتد(  اتفاق  شعر  در طول  آن  تکرار  بار  یک 
قافیه های میانی )به شمول قافیه در قافیۀ یک باره( در 
عرض شعر جا می گیرند. به همین سبب در بخش 

موسیقی عمودی شعر دسته بندی می شوند.
واگشایی  کنونی  نوشتار  در  من  آماج  که  آنجا  از 
است؛  رودکی  شعر  موسیقی  شگردهای  از  برخی 

بیشتر از این به کلیات نمی پردازم. 
◄موسیقی عمودی شعر رودکی:

وزن: رودکی در کنار این که بیشترین بحرهای شعر 
فارسی و شاخه های گوناگون زحافات آن را به کار 
برده است؛ از شمار استادانی است که در برابرگذاری 
شعر  وزن ها  بیشترین  در  پارینه  دیگر  شاعران  با 

سروده است )ده بحر(. 
قول  صناعه   « در  ریشه  میتواند  ها  انگیزه  از  یکی 
القراءته بااللحان« ) فارابی( داشته باشد؛  القصاید و 
رودکی  روزگار  در  شعر.  موسیقایی  واخوانی  یعنی 
شعر  خود  باید  میداشتند  شیوا  صدای  اگر  شاعران 
خویش را زمزمه میکردند؛ در غیر آن باید » روای« 
میداشتند تا چامه و چکامهء شان را ترنم میکرد. به 
خوش  صوتی  خود  رودکی  ادبیات   تاریخ  گواهی 
داشته است و با نوازش چنگ شعر میخوانده است. 
ساخته  موسیقایی  اجرای  برای  که  را  شعرهایی 
حتا  ما  ادبیات  در  میگویند.  شعرملحون«   « میشوند 
گاهی » قول« و » غزل« به مفهوم » ترانه« است. از 
دید من اینکه رباعی را نیز در قدیم » ترانه« میگفتند 

ریشه در » ملحون« بودن آن دارد.
گفته میشود که شاعران هم روزگار با رودکی و خود 
او از » اختیارات شاعری« بسیار بهره گرفته اند ) به 
اختیارات   « که  میکنیم  فراموش  اما   ) تسکین  ویژه 
شاعری« بر بنیاد آثار این بزرگان شکل گرفته است: 
آن  نهاده های  بعد  و  اند  برده  کار  به  اینها  نخست 

روشمند شده اند(. 
نادرستی نسخه برداری ) به ویژه در گسست های 
ناپذیرفتنی وزنی ( و گویش باستانی را نمیتواند انکار 
از  وزنی  های  فرود  و  فراز  این  از  برخی  اما  کرد 
سرشت میلودیک شعر رودکی برخاسته اند و با اوتاد 
» ملحون  بل  نمیشوند  فواصل سنجیده  اسباب و  و 
فاعالتن  نمونه یک  به گونهء  اند. درشعر ملحون   »

میتواند » فعالتن «  یا » مستفعلن« شود.
از آنجا که دربارهء وزن شعر رودکی زیاد کار شده 

است ؛ بیشتر به آن نمی پردازم.
ارکستر شعر   ، بدانیم  نوازنده«   « را  قافیه  اگر  قافیه: 
رودکی از نظر شمار نوازنده غنی است. تاکید من در 
موسیقایی رودکی  بازی های مضاعف  کنونی  نوشتۀ 

با قافیه است. 

هر باد که از سوی بخارا به »من« آید
با بوی گل و مشک و نسیم »سمن« آید

بین » من « و » سمن« دو گونه  رابطهء موسیقایی 
است:

پیرهن  و  با ختن  و سمن  )من  قافیه  موسیقی  یک: 
و ...(ه

دو: موسیقی جناسی: تکرار »من« 
این کارکرد در واقع »اعنات صوتی در قافیه« است. 
اگر رودکی این کار را یک بار می کرد عادی بود اما 
انگار او می خواسته نخست هم آهنگ ترین واژه ها را 

هم قافیه بسازد:
کس فرستاد به سر اندر عیار مرا

که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا
دال تا کی همی جویی منی را

چه داری دوست هرزه دشمنی را
با خردومند بی وفا بود این بخت

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت
این جهان پاک خواب کردار است

آن شناسد که دلش بیدار است
شاد زی با سیاه چشمان شاد

که زمان نیست جز فسانه و باد
چهار چیز مر آزاده را ز غم بخرد

تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
دیر زیاد آن بزرگ خداوند

جان گرامی به جانش اندر پیوند
چو در پاش گردد به معنی زبانم

رسد مرحبا از زمین و زمانم
هرکه را راهبر زغن باشد

گذر او به مرغزن باشد
در یک مورد در بیت دوم حتا بر موجهء از موسیقی 
مدرن  های  قافیه  ویژهء  که  است  کرده  توجه  قافیه 

است:
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا
قضا، گر داد من نستاند از تو

ز سوز دل بسوزانم قضا را
در بیت نخست » زار« و » هزار« موسیقی مضاعف 
در  فردوسی  اما  جناس(  و  قافیه  موسیقی   ( دارند 
در  تا  است  ساخته  همقافیه  را  قضا«   « بعدی  بیت 
همپیوندی با تجنیس زار و هزار » زارا « و » هزارا« 
را با » قضارا« هم آوا بسازد. پدر شعر ما به این نیز 
آواره  هزارا«   « بعد  بیت  در  و  است  نکرده  بسنده 

است:
چو عارض برفروزی می بسوزد

چو من پروانه بر گردت هزارا
) این هزار عددی با آن هزار پرنده ( نیز موسیقی دل 

انگیزی برساخته است.
رباعی  در  فردوسی  زمان  در  مربع  قافیهء  گرچه 
پدربزرگ  را  فردوسی  که  آنجا  از  اما  بوده  معمول 
رباعی  در  قافیه  چهار  آوردن  ؛  میدانند  نیز  رباعی 

ریشه در سرشت موسیقایی رودکی نیز دارد :
چشمم ز غمت به هر عقیقی که بسفت

بر چهره هزار گل ز رازم بشگفت
رازی که دلم ز جان همی داشت نهفت

اشکم به زبان حال با خلق بگفت
بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

هم بی تو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که ترا نبینم آن روز مباد
چون روز علم زند به نامت ماند

چون یک شبه شد ماه به جامت ماند
تقدیر به عزم تیزگامت ماند

روزی به عطا دادن عامت ماند
در شعری که با مصراع » بیار آن می که پنداری روان 
بازماندهء  های  مصراع  تمامی  استی«  ناب  یاقوت 

رودکی بزرگ قافیه دارند:
ناب/آفتاب

گالب/خواب
سحاب / مستجاب

خراب/شراب
عقاب/صواب

تمام مطلع«   « از شمار سروده های  این شعر  انگار 
است. 

در بارهء ردیف در شعر رودکی نیز دیگران کار کرده 
از  که  رودکی  شعر  افقی  موسیقی  دنبال  میروم  اند. 
سرشارترین موسیقی ها در شعر پارسی-دری است.

◄موسیقی افقی شعر رودکی:
موسیقی  تنها  و  تنها  من  آماج  که  نوشتم  پیشاپیش 
باید  چرا  نمیدانم  و  است  صوتی  رویکرد  با  شعر 
برای شگردهای دیگری شعری که همبسته گی های 
معنایی دارند؛ باید واژهء » موسیقی« را به کار برد. در 

این زمینه ها زبانزد های مشخص هستند. 
از  بر آن بخش  تکیهء من  افقی  در زمینهء موسیقی 
هم آهنگی های صوتی در شعر است که در طول آن 
تکرار نمیشوند و حداکثر در یک مصراع  یا بیت می 

آیند)یا در بندهای شعر منثور(.

آنقدر غنی است که کمتر  نظر  این  از  شعر رودکی 
نشیدی از او تهی از موسیقی افقی است. 

نخستین بخش نمونه های گوناگون » تکریر« است. 
تکرار یک واژه که در اصل در شعر رودکی کارکرد 
» مضونساز« دارد اما بافه یی از زنجیرهء هارمونیک 
شعر او نیز است. نباید از یاد برد که با برخی از این 
تکرار ها » صنایع« شعری شکل گرفته اند و رودکی 

مشهور به هم آمیزی صنایع است
اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
از نظر  » استدراک« تکرارها  با صنعت  باال  بیت  در 
ما  آن  در   . دارند  نقش شیوایی  افقی شعر  موسیقی 
فقط به تکرار » اثر« و » میر« و » جهان« و » خواهم 
« و » به « و » بماند« رو به رو نیستیم بل با تکرار » 

خواهم که بماند به جهان« نیز رو به روییم.
در بیت بعدی اش:

هر که را رفت ، همی باید رفته شمری
هر که را مرد ، همی باید مرده شمرا

رفت و رفته و شمر و شمر و ....تکرار شده اند اما 
دوبرابر  میلودی  آن  به  نیز  بیت  موسیقایی  چیدمان 

داده است. ) نوعی موازنه دارد(:
هرکه را / رفت / همی باید/ رفته / شمری

هرکه را / مرد / همی باید / مرده / شمرا
که  رودکی  شعر  در  تکریر  مضونساز  کارکرد  از 
از  برخی  نمایش  به  میپردازم  اند(  بسیار   ( بگذریم 

نمونه های دیگر موسیقی افقی شعر رودکی:
همحروفی:

پوپک دیدم به حوالی سرخس
بانگک بر برده با بر اندرا

در مصراح دوم » ب« پنج بار تکرار شده است.
از آن جان تو لختی خون فسرده

سپرده زیر پای اندر سپارا
در بیت باال گذشته از موسیقی افقی » سپرده و سپارا 
و پا و سپا« سه بار » پ« و دو بار » س« با کارکرد 

سبب  تکراری  هر  است.  شده  تکرار  موسیقایی 
همحروفی یا هم آوایی نمیشود. تکرار باید در موجه 
های موسیقایی شعر اتفاق بیفتد؛ مانند » س« در آغاز 

و نزدیک به انجام مصراع باال.
هر باد که از سوی بخارا به من آید

با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
در بیت باال پنج بار » ب« تکرار شده است و تکرار » 
س« در نیسم و سمن حتا سبب نوعی » اناموتوپوییا« 

شده است : صدای نسیم را می نوازد.
افقی را می تواند  از رباعی ها اوج موسیقی  در یکی 

شنفت:
در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

گشتیم سراپای جهان با دل تنگ
شد دست ز کار و رفت پا از رفتار

این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ
باال تکرار »ج« در »جستن« و »جنگ« و  در رباعی 
شده  حرووفی  هم  سبب  که  این  کنار  در  »جهان« 
نیز تداعی صوتی- است به گونه یی » جنجال« را 

عاطفی می کند.
اوج موسیقی افقی در بیت دوم است :

با  آنهم  پایانی  مصراع  در  س«   « تکرار  بار  چهار 
زدن  سر  به  دست   : نشر«  و  لف   « رعایت صنعت 

و پا بر سنگ 
نظرموسیقی  از  رودکی  های  بیت  زیباترین  از  یکی 

افقی این است :
مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟

چاو چاوان درست چونان است
چ«   « بارهء  چهار  همخوانی  کنار  در  بیت  این  در 
» و«  بار  بار تکرار » چ« و سه  در مصراع دوم سه 
چاو  و  چاو  در  حروفی  هم  و  آوایی  هم  وآمیزش 
داللت   ( است  شده  اناموتوپوییا«   « انگیزهء  چو  و 
موسیقایی کلمات نمیتواند مفهوم این زبازنزد را به 
درستی برساند. صدا-معنایی بهتر است اما بیشتر در 
پیوند با جیک جیک و شرشر و...میتواند به کار برد(
مصراع »چاوچاوان درست چونان است« این صدا-
معنایی در کنار » چاوچاوان« از همپیوی آن با » چو« 

در » چونان« شکل می گیرد.
. در  باهم میبفافد  گفتیم رودکی گاه چند شگرد را 
بیت پایین در کنار همخوانی پنج » م« در مصراع دوم 
تسبیح و تراویح باهم هارمونی دارند و تکرار » آمد« 

به موسیقی شعر افزوده است :
شده روزه و تسبیح و تراویح به یک جای

عید آمد و آمد می و معشوق و مالهی
◄ همسایه های صوتی:

رودکی برای بیشتر ساختن موسیقی افقی شعراش از 
اتباع و دیگر همسایه گی های صوتی نیز کار گرفته 
است. یکی از این موارد جناس های همسایه است ) 

مزدوج : مکرر ، مردد ، مجنب، مرجع (
بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی
در بیت باال در کنار این که » بوی / جوی« و » یاد 
یار« جناس های همسایه استند با همدگر نیز چیدمان 

موسیقایی دارند ) ترصیع( :
بوی / یاد

جوی / یار
در کنار اینها تکرار » میم « در قافیه موسیقی مضاعف 

ساخته است. 
بو و جو نیز با مو در » مولیان« همنوایند. 

در شعری دیگر :
کی مار ترسگین شود و گربه مهربان

گر موش ماژ و موژ کند گاه درهمی
موش و موژ از سویی جناس دارند ؛ از جهتی ماژ و 
موز باهم سهم صوتی دارند و از طرفی هم » موش 

ماژ و موژ« همنیشنی گوشنوازی دارند.
نمونه هایی دیگر از همسایه گی موسیقایی :

چون ماه همی جست شب عید همه خلق
من روی تو جستم که مرا شاهی و ماهی

شاهی و ماهی
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله

چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر الله
ژاله بر الله

تا به خاک اندرت نگرداند
خاک و ماک از تو بر ندارد کار

خاک و ماک
از آن می مرا ده که از عکس او

چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ
فرسنگ و سنگ

بساکسا که به روز تو آرزومند است
بسا و کسا

حاتم طایی تویی اندر سخا
طایی و تویی

هرشب نگرانم به یمن تا تو برآیی
زیرا که سهیلی و سمن از یمن آید

کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق
تا نام تو کم در دهن انجمن آید

سهیلی و سمن و کوشم و بپوشم
نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت

محنت و راحت
درواز و دریواز فروگشت و برآمد

بیم است که یک بار فرود آید دیوار
درواز و دریواز

آن کس که ترا دید و ترا بیند در جنگ
داند که تو با شیر به شمشیر در آیی

شیر و شمشیر
در بیت زیر از یک رباعی » خسته و بسته« و » خون 
گشته و کشته« در کنار » مسلسل مو« و هم تکرار 
بازتابگر  مسلسل  و  بسته  و  در خسته  » س«  چهار 

استادی رودکی در موسیقی شعر است. 
برازنده  نقشی  رودکی  شعر  موسیقی  در  ها  جناس 
دارند و میتوان مقاله یی تنها در همین زمینه نوشت.

مار است این جهان و جهان جوی مارگیر
از مارگیر مار بر آرد همی دمار

مار و مارگیر و دمار
جهان و جانجوی

مبادرت کن و خامش مباش چندینا
اگرت بدره رساند همی به بدر منیر

در کنار » بدره « و » بدر« موسیقی » خامش مباش« 
نیز جالب است. 

شو تا قیامت آید زاری کن
کی رفته را به زاری بازآری

زاری و بازآری
با شگرد های دیگر موسیقایی  در جا هایی جناس 

همراه شده است :
نه جز عیب چیزیست کان تو نداری
نه جر غیب چیزیست کان تو ندانی

در کنار موسیقی جناس های عیب و غیب و ندانی و 
نداری در بیت باال ترصیع نیز دیده میشود.
نه / جز/ عیب / چیزیست/ کان/تو/ ندانی
نه / جز/غیب/چیزیست/کان/ تو / ندانی

یا در این بیت :
مهتر نشود ، گرچه قوی گردد کهتر
گاهی نشود ، گرچه هنر دارد چاهی

مهتر و کهتر
گاهی و چاهی 

و ترصیح :
مهتر / نشود/ گرچه / قوی / گردد / کهتر
گاهی / نشوذ/ گرچه / هنر / دارد / چاهی

یا :
باد و ابر است این جهان ، افسوس

باده پیش آر! هرچه باداباد
این رباعی نیز بسیار موسیقایی است:
آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی
مامات دف و دو رویه چاالک زدی

آن بر سر گور ها تبارک خواندی
وین بر در خان ها تبوراک زدی

یک : موسیقی خر و پدر و خ در خر و خاشاک
دو : موسیقی دف و دو رویه

سه : موسیقی » آن « و » وین«
چهار : موسیقی بر و در

پنج : موسیقی تبارک و تبوراک
شش : موسیقی ها در گورها و خان ها

اینها در کنار موسیقی عمودی وزن رباعی و قافیه و 
ردیف زنگ های شعر را به صدا می آرند.

رودکی  بیت های  تمامی  بگویم  اگر  نیست  گزافه 
بارۀ  در  تا  ام  کرده  نشانه گذاری  مداد  با  را  بزرگ 
اما  بنویسم  شعرش  موسیقی  گوناگون  شگردهای 
با  من  طرفی  از  و  است  اندک  فرصت  سویی  از 
دریغ پژوهشگر نیستم. دلیلش این است که زمان و 
شکیبایی الزم را در این گستره ندارم. اگر دوستان 
از  بگذارند،  گام  میدان  این  در  بخواهند  دانشجو 
آنها  با  می توانم  ادبیات  خوانندۀ جدی  یک  جایگاه 

همکار باشم. 
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د  پاکسـتان  افغانسـتان جمهـوري ریاسـت د  د 

بهرنیـو چـارو د وزیـر خواجـه اصف هغـه ادعا 

چـې وايـي، افغانسـتان او هنـد د پاکسـتان د بې 

ثباتـه کولـو لپـاره ګـډ کار کـوي بې بنسـټه بويل 

او پـه کلکه یـې ردوي.

د  اسـامبلې  مـي  د  پاکسـتان  د  پـرون  اصـف 

بهرنیـو اړیکـو کمېټـې تـه د وینـا پرمهـال ادعـا 

وکـړه چـې هنـد د افغانسـتان د اسـتخباراتو پـه 

مرسـته د پاکسـتان د لوېدیځو سـیمو د بـې ثباته 

کولـو هڅـه کـوي.

د پاکسـتاين رسـنیو د راپورونـو لـه مخې خواجه 

اصـف ویـي دي چې د هنـد اسـتخبارايت اداره 

»را« RAW او د افغانسـتان د مـي امنیت اداره د 

پاکسـتان پرضـد په ګـډه کار کوي.

د افغانسـتان د جمهوري ریاسـت مرستیال ویاند 

نجیـب ازاد دا ادعـاوې پـه کلکـه رد کـړې او په 

ځـواب کـې یې وویل چـې که پاکسـتان د خپلو 

ادعـاوو پـه اړه اسـناد لري نـو د نړیوالو منځګړو 

پـه وړانـدې دې یې ښـکاره کړي.

نوموړي زیاته کړه:

»مـوږ هـم پخـوا او هـم اوس حـارض یـو خـو 

هیلـه لـرو چـې پاکسـتان دې ته امـاده يش چې 

هغـه ادعـاوې چـې ګنـې د افغانسـتان او هنـد 

اسـتخبارات داسـې کړنـې کوي چې د پاکسـتان 

د حکومـت او ملـت لپـاره خطـر جـوړ کـړي 

مـوږ خپلـې ادعـاوې او دوی خپلـې ادعـاوې د 

درېیمګـړي هېـواد تـر څارنـې النـدې وړانـدې 

کړو.«

پـه ۲۰۱۶ کال کـې وروسـته لـه دې چـې کابل 

تورونـه  السـوهنو  د  یوبـل  پـر  ابـاد  اسـام  او 

ولګـول پـه لنـدن کـې د بریتانیـا پـه ګـډون پـه 

درې اړخیـزې غونـډه کـې موافقـه وشـوه چـې 

هـر هېـواد چـې د بـل هېـواد د السـوهنو پـه اړه 

ادعـا لري نـو اسـناد دې یې د درېیمګـري هېواد 

پـه وړانـدې ښـکاره کـړي.

همـداراز وروسـته په شـانګهای کې هـم پرېکړه 

وشـوه چـې افغانسـتان او پاکسـتان دې د خپلـو 

ادعاوو په اړه اسـناد او شـواهد د امریکا او چین 

تـر څارنـې النـدې څېړنو ته وسـپاري.

خو داسـې ښـکاري چې د افغانسـتان او جنويب 

اسـیا لپـاره د متحـدو ایاالتـو د سـراتیژۍ لـه 

اعـان وروسـته پخـواين میکانیزمونـه ټـول لـه 

کاره لوېـديل.

وروسـته لـه دې چـې د امریـکا د بهرنیـو چـارو 

پاکسـتان  افغانسـتان،  ټیلرسـن  ریکـس  وزیـر 

او هنـد تـه د سـفر پـه تـرڅ کـې د پاکسـتان پـر 

حکومـت سـخت انتقادونـه وکـړل او ویې ویل 

چـې لـه پاکسـتان رسه مرسـتې بـه د تروریسـتي 

پـورې  اقداماتـو  پـه  هېـواد  دې  د  پرضـد  ډلـو 

مرشوطې وي، پاکسـتاين چارواکـو ُتند غربګون 

وښـود او ښـايي پـه مـي شـورا کـې د بهرنیـو 

چـارو وزیـر خواجـه اصـف وینـا هـم د همدې 

وي. دوام  غربګونونـو 

اصـف وویـل، متحدایـاالت تراوسـه هـم فکـر 

کـوي چې پاکسـتان په افغانسـتان کـې د امریکا 

پرضـد لـه وسـله والـو طالبانـو کار اخـي پـه 

داسـې حـال کـې چـې د ده پـه وینـا پـر افغـان 

پـه  او  شـوی  کـم  نفـوذ  پاکسـتان  د  طالبانـو 

نتیجـه کـې یـې دې ډلـې هـم د خپلـو مرکزونـو 

موقعیتونـه بـدل کـړي دي.

لـه ازادي راډیـو رسه په خربو کې د افغانسـتان د 

جمهـوري ریاسـت مرسـتیال ویاند ښـاغي ازاد 

وویـل چې کـه د نړیوالـو درېیمګړو پـه وړاندې 

ادعـاوې  پاکسـتان  د  او هـم  افغانسـتان  د  هـم 

وڅېـړل يش نـو هلته بـه ولیـدل يش چې څوک 

د چـا پـه وړاندې څـه کوي.

سی آی ای عملیات هایش...
 همچنان از اعضای شبه نظامیان بومی خود برای ایجاد شبکه های 

اطالع رسانی و جمع آوری اطالعات استفاده کرده است.
کماندوهای امریکایی-بخشی ازبرنامه اومیگای پنتاگون است که 
افغان  ملیشه های  به  و  کند  اجرا می  را  ویژه سیا  عملیات های 
بیشتردر  و  کارکنند  متعارف  نیروهای  درکنار  که  دهد  می  اجازه 

تنظیم حمالت هوایی و تخلیه طبی مشغول اند. 
جنوبی  های  دروالیت  تروریزم  با  مبارزه  دسته های  درگذشته 
شرقی  شمال  مناطق  در  پاکستان  با  مرز  درنزدیکی  و  افغانستان 
فعالیت می کردند وگاهی اوقات حتی عملیات های تعقیب ستیزه 
امریکا  که  ازآن  پس  نمودند.  می  اجرا  مرز  درامتداد  را  جویان 
حضور نظامی خود را درسال ۲۰۱۴ درافغانستان کاهش داد، این 
گروه ها همچنان به عملیات های خود درشهرها واطراف کشور 
که  است  ازدیرزمانی  واحدها  این  دادند.  ادامه  مستقالنه  به طور 
درمیدان جنگ افغانستان حضوردارند و متهم به کشتار غیرنظامیان 

نیز هستند.
کین استیل یکی ازماموران سابق این واحد می گوید:« مردم امریکا 
جنگ پنهانی سی آی ای را جدی نمی گیرند، آنچه برای مردم 

اهمیت دارد رقم سربازانی است که درگیر این جنگ اند.«
چالش  یکی  طالبان  ازسوی  ساخت  خود  بمب های  از  استفاده 
بوده  درافغانستان  آنها  شرکای  و  امریکایی  نیروهای  به  دوامدار 
است. درشانزده سال گذشته، طالبان و شاخه های وابسته به این 
جاده ای  کنار  های  ازبمب  همواره  حقانی  شبکه  ازجمله  گروه 
وبمب های کنترول از راه دور استفاده و آن را سالح مورد نظر 
خود قرار داده اند که نسبت به سالح و تکنولوژی امریکا ارزان و 

همچنان مرگ بار بوده است.
هزاران  جان  ها  وبم  افزار  جنگ  نوع  ازاین  استفاده  با  طالبان 
گرفته  را  غیرنظامی  شمار  بی  تعداد  و  افغان  و  سربازامریکایی 
اند. براساس یک گزارش نهاد نظامی امریکا که درتابستان امسال 
جاری  سال  اول  ماه  درسه  که  حمله   5۷۰۰ ازحدود  منتشرشد، 
های  از سالح  آن  حمله   ۹۰۰ گرفته  گروه صورت  این  ازسوی 
با جابجایی مواد  دست ساز بوده است. درماه های اخیر طالبان 
انفجاری دروسایط نظامی و هدف قرار دادن مراکز عمده نظامی 
به روش جدید رو آورده اند، روشی که داعش ازآن در عراق و 

سوریه استفاده می کرد.
به  نیاز  تازه  امریکایی می گوید که دستورالعمل  ارشد  مقام  یک 
نیروی انسانی بیشتر دارد وافزایش تعداد ماموران این واحد سی 
اما  دارد.  زمان  به  نیاز  درافغانستان  ماموریت  انجام  برای  ای  آی 
مقام های سی آی ای، اصرار می کنند این سازمان، متعهد بوده که 
با استفاده ازصالحیت تازه خود حمالت خود را درکنار گسترش 

عملیات های هوایی و زمینی افزایش دهد.
آقای پمپیو می گوید که رییس جمهور ترامپ به این سازمان اجازه 
داد که درجنگ با شورش گری خطرات را بپذیرد و برای دست 
یافتن به یک هدف مناسب این سازمان باید سریع تر و تهاجمی 

ترعمل کند.«
تاکنون   ۲۰۰۱ ازسال  باشد.  بار  مرگ  است  ممکن  خطرات  این 
دست کم ۱8 ماموراین سازمان درافغانستان کشته شده اند، رقمی 
که تقریبا نیم قرن قبل درویتنام و الووس کشته شدند. هفت تن 
ازاین ماموران که ازواحد فعالیت های خاص بودند سال گذشته 

در شرق افغانستان کشته شدند.
را  بیشتری  ماموران  سیا  که  خبر  این  اعالم  هنگامی  پمپیو  آقای 
دراین مورد می فرستد، گفت« اگرما ازداخل لحاف خود بیرون 

نشویم، سازمان موفق نخواهد شد.«
این تغییرات درحالی صورت می گیرد که خشونت درماه های اخیر 
درافغانستان افزایش یافته است. حمله به مراکز فرماندهی پولیس 
نیروها  براین  اخیرتلفات سنگینی  های  درهفته  ارتش درشرق  و 
وارد کرده است. به اساس یک گزارش یوناما- دفترهیات سیاسی 
ماه  غیرنظامی درشش  از۱6۰۰  درافغانستان-بیش تر  ملل  سازمان 
نیز  دیگر  غیرنظامی  هزار  سه  از  بیش  و  کشته  جاری  سال  اول 

زخمی شده اند.
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۱۰ کشور صلح آمیز و ۱۰ کشور ترورزدۀ جهان

»پاکستان دې د خپلو ادعاوو په اړه اسناد

 د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي«

 Global Peace( صلح«  جهانی  »شاخص  گزارش 
Index( تحلیل جامعی درباره  صلح ارائه می کند و نشان 
می دهد که با ادامه  آشفتگی های اجتماعی و سیاسی، جهان 
میزان  و  خشونت  خلق  صرف  را  عظیمی  منابع  همچنان 
اندکی را صرف صلح می کند. در کنار آن، »شاخص جهانی 
تروریسم« هم وضع کشورهای جهان از حیث درگیری با 

پدیده  تروریسم را نشان می دهد.
- جهان از نظر صلح در سال گذشته اندکی بهبود یافته اما 

در دهه  گذشته این مفهوم در جهان کمرنگ تر شده است.
- طی سه دهه  گذشته نظامی گری در جهان رو به کاهش 

بوده است.
- تأثیر اقتصادی خشونت روی اقتصاد جهانی بسیار عظیم 

بوده است.
متمرکز شده  ایجاد صلح  که روی  هزینه های جاری ای   -

است، بسیار پایین تر از حد مطلوب است.
مستعد  را  کشورها  مثبت*«،  »صلح  سطح  کاهش   -

شکل گیری جنبش های پوپولیستی می کند.
از نگرش های کلیدی،  * »صلح مثبت« چهارچوبی جامع 
درازمدت  در  را  صلح  که  است  ساختارهایی  و  نهادها 

تضمین می کنند.
جنگ و صلح در سوریه

جهانی  شاخص  عنوان  با  که  ساالنه ای  گزارش  بر  بنا 
در  می شود،  تهیه  صلح«  و  »اقتصاد  مؤسسه   توسط  صلح 
زمینه   در  را  باالتری  سطح  کشور  میالدی۹3  جاری  سال 
صلح ثبت کرده اند و بهبودی جزئی در صلح جهانی پدید 
آمده است. در عین حال اوضاع در 68 کشور دیگر رو به 

وخامت است.
عمدتًا  جهانی  صلح  در  بهبود  نهاد،  این  یافته های  بر  بنا 
غیر  »قتل های  دولتی«،  »تروریسم  کردن  فروکش  دلیل  به 
نظامی  نیروهای  »خروج  همچنین  و  »شکنجه«  قضایی«، 
هم  ایران  است.  آمده  دست  به  افغانستان«  از  بین المللی 
در این فهرست با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱6، 
جایگاه صدوبیست ونهم را به خود اختصاص داده است.  

بر اساس این گزارش، »۱۰ کشور صلح آمیز جهان« عبارتند 
از:

۱۰ - ایرلند و جاپان: هر دو کشور کمترین نظامی گری را 
در جهان دارند.

بابت  را  بین ۱63 کشور کمترین هزینه  در  ۹ - سوئیس: 
مقابله با خشونت می پردازد و تنها یک ونیم درصد از تولید 

ناخالص داخلی خود را در این راه صرف می کند.
8 - کانادا: صلح در سطح »بسیار باال« قرار دارد و این کشور 
دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مبارزه با 

خشونت می کند.
کمترین  در جهان  که  است  کشورهایی  از  اسلوونی:   -  ۷

نظامی گری را دارد.
6 - جمهوری چک: در ۱۰ سال گذشته بهبود فضای کسب 

و کار را تجربه کرده است.
5 - دنمارک: تهدیدات تروریستی در سال جاری، جایگاه 
این کشور در فهرست کشورهای صلح آمیز را تهدید می کند.
کشورهای  با  حسنه  روابط  و  امنیت  دلیل  به  اتریش:   -۴

همسایه جایگاه باالیی دارد.
3 - پرتغال: با توجه به بهبود اقتصادی، باالترین رشد صلح 

را در اروپا دارد.
اقیانوسیه  امن ترین کشور در منطقه آسیا و  نیوزیلند:   - ۲

است.
از  ایسلند: صلح آمیزترین کشور جهان، از سال ۲۰۰8   -۱
را  امتیاز  بیشترین  نظامی،  امنیت  و  اجتماعی  امنیت  نظر 
کشورهای  فهرست  صدر  در  زمان  آن  از  و  کرده  کسب 

صلح آمیز جهان قرار دارد.
اروپا هشت کشور این فهرست را در خود جای داده و به 

عبارتی صلح آمیزترین منطقه در جهان است.
آفریقای  جمهوری  اوکراین،  شاخص ها،  همین  به  اتکا  با 
مرکزی، سودان، لیبی، سومالی، یمن، سودان جنوبی، عراق، 
به خود  انتهای جدول را  افغانستان و سوریه، ۱۰ جایگاه 
بیست وهفتم،  ترکیه  فهرست،  این  در  داده اند.  اختصاص 
ایران  و  سی وششم  فرانسه  سی وپنجم،  متحده  ایاالت 

سی ونهم است.
ارزیابی  برای  نهاد  این  شاخص های  اصلی ترین  از  برخی 
»صلح« عبارتند از: سنجش تداوم تنش و جنگ در سطوح 
امنیت در کشورها، سنجش  بین المللی، سنجش  و  داخلی 
نظامی گری، دموکراسی و شفافیت، آموزش، فرهنگ، رفاه 

اقتصادی و ... .
۱۰ کشور صدر و قعر جدول گزارش شاخص جهانی صلح
مؤسسه  اقتصاد و صلح از سال ۲۰۰۷ میالدی گزارش ساالنه  
»شاخص جهانی صلح« را منتشر می کند. این گزارش شامل 
وضع کشورها و مناطق مختلف جهان از نظر برخورداری 

از صلح و امنیت است.
شامل  کرده،  منتشر   ۲۰۱۷ سال  در  نهاد  این  که  گزارشی 
پایه   بر  که  است  جهان  جمعیت  از  درصد   ۹۹.۷ وضع 
ارزیابی ۲3 عامل کمی و کیفی اثرگذار در صلح و امنیت 
محاسبه شده است؛ عواملی که در سه سطح امنیت و ایمنی 
و  خارجی  درگیری  داخلی،  خشونت  و  ناامنی  اجتماعی، 
و  طبقه بندی  نظامی(،  نهادهای  نفوذ  )افزایش  نظامی گری 

بررسی می شوند.
مؤسسه  اقتصاد و صلح هدف خود را »شناخت رابطه  میان 
تفاهم  پیشبرد  و  عمومی  رفاه  و  اقتصادی  فعالیت  صلح، 
اقتصادی و سیاسی، به منظور کمک به صلح و  فرهنگی، 

امنیت در جهان« اعالم کرده است.
این نهاد در گزارش دیگری وضع کشورهای جهان از نظر 
که  کشوری   ۱۰ و  کرده  بررسی  را  تروریسم  با  درگیری 
بیشترین آسیب را از اقدامات و حوادث تروریستی دیده اند، 

معرفی کرده است.
تروریسم«، در سال ۲۰۱6  طبق گزارش »شاخص جهانی 
و  اقدامات  شاهد   ۲۰۱5 سال  از  کمتر  درصد   ۱۰ جهان 
از  امن تر  این نظر  از  حمالت تروریستی بوده و دست کم 

گذشته است.
غیردولتی  بازیگران  توسط  غیرقانونی  »خشونت  تروریسم 
به  یافتن  یا دست  اجبار دیگران  یا  ارعاب  برای  که  است 
اهداف سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی طراحی شده 

باشد« تعریف می شود.
می دهد  نشان  بیشتر  که  رسانه ها  خبری  پوشش  برخالف 
است،  جهان  سراسر  در  همیشگی  تهدیدی  تروریسم 
واقعیت این است که تعداد کمی از کشورها از این پدیده 

رنج می برند.
پنج  از مرگ ومیرها در سال ۲۰۱5 در  از ۷۲ درصد  بیش 
کشور رخ داده است. گرچه ۲۷۴ گروه شناخته شده در نقاط 
مختلف جهان دست به اقدامات تروریستی زده اند اما تنها 
چهار گروه داعش، بوکوحرام، طالبان و القاعده مسئول ۷۴ 

درصد از کل مرگ ومیرها بوده اند.
آخرین گزارش این نهاد در خصوص تروریسم مربوط به 
آمارهای سال ۲۰۱5 است. بر این اساس ۱۰ کشوری که 
بیشترین آسیب را از تروریسم دیده اند در خاورمیانه، آسیا و 
آفریقا قرار دارند و تقریباً در همه  موارد اسالمگرایان افراطی 

مسبب بیشتر مرگ ومیرها بوده اند.
کشورهایی که در فهرست شاخص جهانی تروریسم قرار 
دارند بر اساس تعداد حوادث، تلفات و جراحات و میزان 

آسیب های ملکی، به ترتیب زیرند:
۱۰- لیبی: پیش از سال ۲۰۱۱ و سرنگونی قذافی هیچ اقدام 
اما فقط در سال  این کشور ثبت نشده بود  تروریستی در 
و  با ۴5۲ کشته  تروریستی  لیبی شاهد ۴3۲ حادثه    ۲۰۱5

66۰ مجروح بود.
۹- مصر: در سال ۲۰۱5 در ۴۹3 مورد حادثه تروریستی 
جداگانه در این کشور، 66۲ نفر جان خود را از دست دادند 

و 835 نفر هم مجروح شدند.
حمالت  از  ناشی  مرگ ومیر   ۲۰۱5 سال  سومالی:   -8
تروریستی در این کشور ۱8 درصد کاهش داشت و به 65۹ 
کشته و ۴63 مجروح رسید. با وجود این، تعداد گروه های 
»الشباب«  گروه  یافت.  افزایش  چهار  به  دو  از  تروریستی 

مسئول ۲۴۱ مورد از حمالت تروریستی بوده است.
۷- هند: گرچه 8۰ درصد از حمالت تروریستی در هند 
هیچ کشته ای نداشته اما ۷۹۷ اقدام تروریستی در سال ۲۰۱5 
در این کشور رخ داده که ۲8۹ کشته و 5۰۱ مجروح برجای 
گذاشته است. اقدامات تروریستی در هند توسط ۴۹ گروه 
موجب  گروه   3۱ البته  که  می گیرد  صورت  شناسایی شده 

مرگ کسی نشده اند.
6- یمن: ۴6۷ حمله  تروریستی، هزار و 5۱۹ کشته و دو 
هزار و 5۹۹ مجروح سهم یمن از حوادث تروریستی سال 
۲۰۱5 بوده است. درگیری میان حوثی ها و متحدان رئیس  
کنار  در  صالح(  عبداهلل  )علی  کشور  این  سابق  جمهوری 
اقدامات القاعده و داعش موجب این میزان تلفات در یمن 

بوده است.
5- سوریه:  جنگ در این کشور تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار 
کشته برجای گذاشته که بیشتر آن ناشی از درگیری دولت 
اسد و متحدان آن با شورشیان بوده است که چون برخی 
بازیگران این درگیری دولت ها هستند، »حادثه تروریستی« 
به شمار نمی آید اما جدای از آن 38۴ اقدام تروریستی در 
مرگ  موجب  که  افتاده  اتفاق  کشور  این  در   ۲۰۱5 سال 
نفر  و 83۰  هزار  دو  و مجروح شدن  نفر  و ۷6۱  هزار  دو 
شده است. این میزان نسبت به سال پیش از آن 63 درصد 

افزایش داشته است.
۴- پاکستان: سال ۲۰۱5 میزان حوادث تروریستی در این 
کشور ۴5 درصد و مرگ ومیر ناشی از آن 38 درصد نسبت 
به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته و در پایین ترین سطح خود از 
سال ۲۰۰6 تاکنون قرار دارد. با وجود این، در پی هزار و 
جان  نفر   86 و  هزار  شده،  ثبت  تروریستی  حادثه   هشت 
مجروح  هم  نفر   33۷ و  هزار  و   داده  دست  از  را  خود 
شده اند. طالبان پاکستان مسئول 36 درصد مرگ ومیرها بوده 

و مرگبارترین گروه تروریستی در این کشور است.
کاهش  دلیل  به   ۲۰۱5 سال  در  کشور  این  نیجریه:   -  3
فعالیت »بوکوحرام«، نسبت به سال قبل از آن شاهد کاهش 
3۴ درصدی در حوادث تروریستی بود. با این حال 588 
حمله  تروریستی در نیجریه صورت گرفت که چهار هزار 

و ۹5۰ کشته و دوهزار و ۷86 مجروح برجای گذاشت. 
۲ - افغانستان: وضع این کشور نسبت به سال ۲۰۱۴ بسیار 
حادثه    ۷۱5 و  هزار  حدود   ۲۰۱5 سال  است؛  شده  بدتر 
موجب  مجموع  در  که  داده  رخ  افغانستان  در  تروریستی 
مرگ پنج هزار و 3۱۲ نفر و مجروح شدن شش هزار و 
۲۴۹ نفر  شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱5 در افغانستان 

۲۲ هزار و ۷3۰ نفر در حوادث تروریستی جان باخته اند.
حادثه    ۱5۴ و  هزار  چهار  حدود   ۲۰۱5 سال  عراق:   -  ۱
 ۹6۰ و  هزار  که شش  داده  رخ  کشور  این  در  تروریستی 
کشته و ۱۱ هزار و ۹۰۰ مجروح بر جا گذاشته است. تلفات 
داشته  کاهش  درصد  به 3۰  نزدیک  به سال ۲۰۱۴  نسبت 
است؛ با این حال عراق بیش از هر کشور دیگری در دنیا از 
تروریسم رنج می برد. از سال ۲۰۰3 که ایاالت متحده پا به 
این کشور گذاشت، بیش از ۴۰ گروه تروریستی در عراق 
در صدر  اختالف  با  داعش  و  القاعده  اما  کرده اند  فعالیت 
دارند.  قرار  کشور  این  تروریستی  گروه های  مرگبارترین 
بوده  نفر  هزار   ۱۱ از  بیش  مرگ  مسئول  دست کم  داعش 

است.
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ورزش
محمد مرادی

ارزش جان انسان از دیدگاه دولت افغانستان
ــرا  ــه چ ــوده اســت ک ــرح ب ــوال مط ــن س ــواره ای هم
کشــتار  از  جلوگیــری  بــرای  افغانســتان  دولــت 

نمی دهــد؟ انجــام  کاری  انســان ها، 
پاســخ قطعــی بــه ایــن ســوال، کاری ســخت و دشــوار اســت، زیــرا 
ــتان  ــتارها در افغانس ــۀ کش ــان ها و ادام ــن انس ــان باخت ــداوم ج ت
ــم  ــدر می دانی ــی همین ق ــت، ول ــی اس ــد ضلع ــوع چن ــک موض ی
ــه انســان  ــن کشــور ب ــت ای ــدگاه دول کــه یکــی از اضــالع آن، دی
ــدگاه  ــان دی ــه انس ــتان ب ــت افغانس ــت. دول ــانی اس ــات انس و حی
نباتــی و گیاهــی دارد کــه طبــق آن، اگــر برگــی از یــک گیــاه افتــاد 
ــرگ دیگــری  ــه جــای آن ب ــات خشــکید، ب ــک نب ــی از ی و بوته ی

ــد. ــری می روی ــۀ دیگ ــود و بوت ــبز می ش س
ســخنگوی دولــت افغانســتان مطلبــی را بــه نقــل از کمیتــۀ نظــارت 
و ارزیابــی معــارف در برگــه خــود منتشــر کــرد کــه نشــان دهنده 
ــات انســان افغانســتانی اســت.  ــه حی ــت افغانســتان ب ــدگاه دول دی
دولــت در ایــن گــزارش، بــه نقــل قــول یکــی از والدیــن شــاگردان 
ــن ،  ــه یقی ــک ب ــه نزدی ــی ک ــرده در حال ــوزان، اســتناد ک و دانش آم
دولــت دیــدگاه خــود را در قالــب اظهــار نظــر یکــی از والدیــن، 
ــه  ــت. البت ــی در کار نیس ــاًل والدین ــردم داده و اص ــورد م ــه خ ب
مطلــب ســخنگوی دولــت افغانســتان، دو قســمت دارد کــه قســمت 
اول دیــدگاه دولــت و قســمت دوم، اهمیــت آمــوزش در اجتمــاع 
اســت کــه نگارنــده ایــن ســطور، در اهمیــت قســمت دوم تردیــدی 
نــدارد، امــا قســمت اول برایــش خیلــی دردنــاک اســت. یادداشــتم 
را بــا درج متــن یادداشــت ســخنگوی دولــت، بــه پایــان می بــرم و 

ــم. ــده گان واگــذار می کن ــه خوانن ــی را ب قضــاوت نهای
»نقــل قــول یکــی از والدیــن در گــزارش کمیتــۀ نظــارت و ارزیابی 
در بــارۀ وضعیــت معــارف: یــک حملــۀ انتحــاری بــرای مــا چیــز 
خطرنــاک نیســت، زیــرا از اثــر آن، تعــداد کمــی از مــردم زنده گــی 
خویــش را از دســت خواهنــد داد. مــادران افغــان فرزنــدان دیگــری 
بــه دنیــا خواهنــد آورد، امــا معلمیــن غیــر مســلکی و بــدون دانــش 
ــدۀ  ــا آین ــرا آنه ــد، زی ــر از آن ان ــا خطرناک ت ــرای م ــه ب ــد ک ان
افغانســتان را از بیــن مــی برنــد. از برگــۀ شــاه حســین مرتضــوی«

محمد ناطقی

شوراها
شــورای کویتــه و شــورای پیشــاور را کــه قبــاًل 
ــار، دو  ــرگ و انتح ــات م ــاال در ادبی ــا ح ــتیم، ام داش
شــورای دیگــر نیــز اضافه شــده اســت. شــورای مســکو و شــورای 
ــع  ــو، در واق ــاِت ن ــان و ادبی ــن زب ــش ای ــۀ پیدای ــان. ریش خراس
گفت وگوهــای تلــخ ریکــس تلیرســون، وزیــر خارجــۀ امریــکا بــا 

ــتان اســت. ــی پاکس ــی و نظام ــتۀ سیاس ــام برجس شــش مق
تلیــر ســون بــا لحــن قاطــع گفــت کــه خــاک شــما پناهــگاه امــن 
تروریســتان شــده اســت و شــما همــکاری جــدی نداریــد. وزیــر 
ــه  ــود ب ــزارش خ ــان در گ ــف خ ــاب آص ــتان جن ــۀ پاکس خارج
ســنای پاکســتان گفــت کــه مــن بــه وزیــر خارجــۀ امریــکا گفتــم 
کــه طالبــان حــاال در کنتــرل مــا نیســت؛ آنهــا در جاهــای دیگــری 
ــی  ــبکۀ حقان ــن، ش ــوخی نک ــت: ش ــی نوش ــد. طنزنویس ــه ان رفت

ــه اســت. هیــچ جــای نرفت
بــه هــر تقدیــر، حــاال ایــن شــوراها در بحــث خشــونت و 
ــا در  ــاری م ــت. گرفت ــده اس ــدا ش ــتان پی ــت در افغانس تروریس
ــور  ــه رییس جمه ــود ک ــاور ب ــه و پیش ــورای کویت ــته دو ش گذش
قبلــی بــرای محــو آن کاری نکــرد و حــاال قضیــه بیــخ پیدا کــرده و 
چندیــن شــورای دیگــر در جنــگ افغانســتان اضافه شــده اســت. با 
ــه، امــا  ایــن وضــع، چشــم انداز صلــح و امیــدواری ناپدیــد کــه ن
تیــره و تــار شــده اســت و امیــدوارم نــذر گاوی رییــس شــورای 

ــا از دام مــرگ خــالص شــویم. ــول شــود ت ــح قب صل

عزیز رفیعی

پارلمــان و حکومــت را بــه حــال خودشــان بگذاریــد، 
ــوش  ــه آغ ــر را ب ــورده و یکدیگ ــر را خ ــم همدیگ غ
ــا  ــد، ام ــد ش ــرادر خواهن ــم ب ــت. باه ــد گرف خواهن
ــم  ــا بازه ــرد. م ــد ک ــرون خواهن ــخ ب ــای موکراســی را از بی پایه ه
ــم  ــان خواهی ــات جه ــن انتخاب ــن و پُرتقلب تری ــاهد طوالنی تری ش
ــد.  ــد ش ــل خواه ــی تبدی ــرف سیاس ــه ع ــام نامشــروع ب ــود. نظ ب
ــان  ــس پارلم ــور و دو ریی ــر، دو رییس جمه ــور دیگ ــک مان در ی
ــز  ــان نی ــای پارلم ــا و چوکی ه ــداد وزارت ه ــت. تع ــم داش خواهی
دوچنــد خواهــد شــد.  ایــن تکــرار فزیکــی بعــداً بــه قانــون تبدیــل 
خواهــد شــد و هیــچ ضرورتــی نخواهــد افتــاد تــا قانــون اساســی 
ــرای  ــا ب ــرف بی ج ــن و مص ــوس تعی ــۀ نف ــت کاری، احصایی دس
ــه  ــا! اِی چــه حــال اســت ک ــم. خدای ــی کنی ــه را گدای ــه جرگ لوی

ســر کالل اســت؟!

سرنوشت مبهـم کمیتۀ ملی  
المپـیک

صـدراعظم هنـد 

بازی»محمد نبی و راشدخان« را ستود

فیـسبـوک نـــامــه

رییس حکومت وحدت ملی طی حکمی، محمدظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی 
المپیک را به عنوان سرکنسوِل  کشور در شهر مونیخ تعیین کرده، اما آقای 

اغبر گفته که هنوز مشخص نیست که به این وظیفه می رود یا نه.
وزارت  پیشنهاد  براساس  اغبر  آقای  که  آمده  غنی  اشرف  محمد  حکم  در 
افغانستان در مونیخ  به عنوان سرکنسول  نظامی اش  با حفظ حقوق  خارجه 

آلمان تعیین شده است. آقای اغبر پیشینۀ نظامی و رتبۀ جنرالی دارد.
قرار  که  افزود  او  شنیدم«.  »من هم  است:  گفته  بی بی سی  به  اغبر  ظاهر  اما 
است با رییس حکومت وحدت ملی دیدار کند و »می شود در این مورد هم 

صحبت شود«.
رییس کمیتۀ ملی المپیک گفت که برای تصمیم گیری دربارۀ کناره گیری او از 
ریاست این کمیته و پذیرش حکم تازۀ رییس حکومت، مجمع عمومی این 

کمیته تا سه روز دیگر برگزار خواهد شد.
در عین حال، منورشاه شهزاد، سخنگوی آقای اغبر گفته است که تصمیم گیری 
دربارۀ انتخاب و برکناری رییس این کمیته، از صالحیت های مجمع عمومی 

آن است و هیچ کس دیگری این صالحیت را ندارد.
آقای شهزاد افزود که تا حال هیچ گونه حکم رسمی از جانب ریاست جمهوری 

به کمیتۀ ملی المپیک به صورت رسمی ابالغ نشده است.
در سال های گذشته ادارۀ المپیک در کشور به خاطر اختالفات، دارای دو نهاد 

با نام همسان و فعالیت های موازی بوده است.
کمیته بین المللی المپیک تنها یکی از این کمیته ها را به رسمیت می شناسد که 
آقای اغبر ریاست آن را بر عهده دارد، اما ریاست جمهوری افغانستان کمیتۀ 
دیگری را به رسمیت می شناسد که ریاست آن برعهده محمود حنیف است.

و  سالون  داخل  رقابت های  دوره  پنجمین  در حاشیۀ  پیش  هفته  حدود سه 
هنرهای رزمی آسیا، آقای غنی با رییس شورای المپیک آسیا دیدار و دربارۀ 

وضعیت کمیتۀ المپیک گفت وگو کرد.
در این دیدار شیخ احمدالفهد الصباح به محمد اشرف غنی ُهشدار داد که 
اگر وضعیت ورزش افغانستان بهبود نیابد و دخالت های سیاسی ادامه یابد، 

حضور افغانستان در مسابقات به حالت تعلیق درخواهد آمد.
و  دوگانه گی  به  تا  شد  داده  فرصت  ماه  دو  افغانستان  به  دیدار  این  در 
موازی کاری در نهاد المپیک افغانستان و مشکالت در این عرصه پایان دهد. 

افغانستان در سال ۱۹36 عضویت کمیتۀ المپیک را به دست آورد.
افغانستان عضویت  از  پیش  فیلیپین  و  دو کشور جاپان  تنها  آسیا  در سطح 
شورای المپیک جهانی و آسیایی را به دست آورده بودند. در زمان حاکمیت 
به  المپیک  جهانی  شورای  در  کشور  این  عضویت  افغانستان،  در  طالبان 

صورت کامل به حالت تعلیق درآمده بود.

صدراعظــم هنــد در مالقــات بــا محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
ــد، از کرکــت افغانســتان ســتایش کــرده و  ــی جدی ــی در دهل وحــدت مل
ــا یــاد آوری از »نام هــای راشــد خــان و محمدنبــی، شــرکت آنــان را در  ب

رقابــت هــای لیــگ برتــر کرکــت هنــد، ســتود.«
شــیدا محمــد ابدالــی، ســفیر افغانســتان در هنــد بــا بیــان ایــن مطلــب گفتــه 
اســت کــه نرنــدرا مــودی تعهــد کــرد کــه کشــورش همکاری هایــش را در 

عرصــۀ کرکــت بــا افغانســتان ادامه خواهــد داد.
آقــای ابدالــی گفــت اســت کــه آقــای مــودی در مالقــات ویــژه بــا محمــد 
ــاهد حضــور  ــز ش ــده نی ــه در آین ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــرف غن اش

ــد باشــد. ــر هن ــگ برت ــای لی ــت افغانســتان در رقابت ه ــان کرک بازیکن
محمــد نبــی و راشــد خــان، دو بازیکــن تیــم کرکــت افغانســتان در ســال 
۲۰۱۷ در لیــگ برتــر کرکــت هنــد شــرکت کــرده و خــوب درخشــیدند. 
آقــای ابدالــی ایــن موضــوع را در صفحــۀ تویتــر خــود نیــز نگاشــته اســت.

جنگونه ختم کیدونکي دي 
که سیاست انساني شي

دستگیر روشنیالی
دویمه برخه

پوښــتنه دادی کــه دانســان رسشــت يــو وي، ولــې لــه انســان رسه د 

همــدي اصــل پــه بنيــاد چلنــد نــه کيــږي او ولــې د انســانانو ترمنــځ 

اړيکــي د همــدي اصــل پــه بنيــاد نــه جوړيــږي.؟

هر سياست د ارزښتونو په زور حرکت کوي

انســاين غوښــتنو تــه پــه انســاين ارزښــتونو والړ سياســت ځــواب 

دی.

ــيايس  ــم والړ س ــه تفاه ــوه پ ــت او ي ــامل سياس ــو س ــتان ي افغانس

فرهنــگ تــه رضورت لــري. دواړه سياســت او ســيايس فرهنــگ پــه 

ارزښــتونو والړ دي. کــه دا ارزښــتونه نــژادي، قومــي، ايديولوژيکي، 

ــه  ــونکی او ل ــوا ويش ــوي خ ــه ي ــم ل ــت ه ــي... وي سياس مذهب

بــي خــوا نفــي کونکــي او د نــور پــه وړانــدي د زور او خشــونت 

ځانگړتيــاوي غــوره کــوي. ويشــونکي عنرصونــه سياســت محــدود 

کــوي، د سياســت خپلواکــي لــه منځــه وړي، سياســت لــه يــو بله د 

نفــرت کولــو پــه ډگــر بدلــوي او ټولنــه لــه سياســت بيگانــه کــوي.

ــت  ــه وح ــگ هغ ــيايس فرهن ــامل او س ــت س ــه وخ ــت هغ سياس

ــو  ــای کونک ــو ځ ــه ي ــي دا دوه پ ــږي چ ــخص کي ــم مش ــه تفاه پ

ــي  ــه، بلک ــتان تجرب ــوازي د افغانس ــه ي ــړي. ن ــه وک ــتونو تکي ارزښ

دنيــا تجربــه هــم دا ثابتــوي چــي يــو ځــای کونکــي ارزښــتونه نــه 

يــوازي د تفاهــم، نــه يــوازي يــو بــل تــه د نــږدي کيــدو، نــه يــوازي 

يــو بــل تــه ترييــدو، نــه يــوازي د مصالحــي او ســويل، بلکــي لــه 

رسه د سياســت، د ســيايس فرهنــگ، د ټولنــي، دانســان ... د تعريف 

ــف  ــه رسه تعري ــد ل ــه باي ــر څ ــه ه ــروي. دلت ــم براب ــه ه ــو زمين کول

ــان او د  ــي د ځ ــخته برخ ــو س ــر ټول ــو ت ــف کول يش او ددي تعري

خپــل پــرون تعريــف کــول دي، کــوم چــي دواړه فهــم او شــهامت 

غــواړي. افغانســتان د سياســت د قومــي کولــو، د سياســت د 

ايديولــوژي کولــو، د سياســت د مذهبــي کولــو، د سياســت د 

ــي  ــري، بلکــي پاي ــوازي پراخــي تجــريب ل ــه ي ــو... ن ــي کول فامي

ــوه  ــل وار ي ــه خپ ــي پ ــو ی يب هــم ملــس او ليــديل دي چــي هــر ي

ــد د سياســت انســاين  ــوه تراژيــدي وه او دی. اوس باي فاجعــه او ي

ــر يش. ــه براب ــات ورت ــړل يش او امکان ــس ورک ــه چان ــو ت کول

ــن  ــپړ ډاډ او تضم ــه بش ــتونه پ ــاين ارزښ ــي انس ــاي کونک ــو ځ ي

کــوالي يش سياســت لــه ويشــونکو عنرصونــو: قــوم، نــژاد، 

مذهــب، ايديولــوژي، فاميــل ... وژغــوري، خپلواکــي یــي تامــن 

ــي  ــه ک ــه ټولن ــه پ ــوازي ب ــه ي ــه دا کار ويش ن ــاين يش. ک او انس

ــه ســيايس يش،  ــه ټولن ــوازي ب ــه ي ــم يش، ن ســيايس بيګانگــي خت

بلکــي بيــا بــه څــوک دي جنايــت تــه زړه نــه ښــه کــوي چــي ګويــا 

د قــوم پــه نــوم د قــوم ، د ديــن پــه نــوم د ديــن ، د نــژاد پــه نــوم د 

ــمنان وژين. ــژاد ... دوښ ن

يــو ځــای کونکــي ارزښــتونه نــه د چــا کشــف دی او نــه مــوږ لــه 

دي ارزښــتونو بيگانــه يــو. دا انســاين ارزښــتونه دي او دا د هيــچ چــا 

لــه خــوا انســان تــه پــه ســوغات نــه ورکــول کيــږي. انســان د خپــل 

ــا ارزښــتونه  ــا او ت ــري. دا د م ــاد دا ارزښــتونه ل ــه بني انســان وايل پ

دي او دا د هــر چــا ارزښــتونه دي. نــژاد، قــوم، ديــن، ملــت ... دا 

ارزښــتونه نــي مناثــري کــوالي او نــه ددي ارزښــتونو ځانگړتيــاوي 

بدلــوالي يش. هــر مســلامن انســان دی، هــر عيســوي انســان دي، 

هــر هنــدو انســان دی... هــر هــزاره، هــر تاجيــک، هــر ازبيــک، هــر 

ــږدي  ــه ن ــل ت ــو ب پشــتون... انســان دی او انســانان هغــه وخــت ي

کيــږي چــي يــو بــل د انســان پــه توگــه درک کــړي.

ــي  ــت د مذه ــي سياس ــتنو، مذهب ــي غوښ ــت د قوم ــي سياس قوم

غوښــتنو، نــژادي سياســت د نــژادي غوښــتنو او انســاين سياســت د 

انســاين غوښــتنو ځــواب دی. دا د فهــم وړ خــربه ده چــي سياســت 

ــت  ــو د سياس ــخته او اوږده ده خ ــږي. الره س ــاين کي ــه انس ــبا ن س

انســاين کيــدل د ارمــان پــه ځــای يــو عمــي او ممکــن هــدف دی.

نــن پــه نــړۍ کــي د ټولــو ســتونزو، جگــړي، تــرور، ناســيوناليزم، 

ــر  ــو د تفک ــت جوړول ــواد او مل ــاد د هي ــه بني ــوم پ ــزم، د ق پاپولي

پراختيــا، د مــي پولو د بيا جوړولو ... رسه رسه دا انســاين ارزښــتونه 

دي چــي د بــل هــر تفکــر او د بــي هــري ايديولــوژي پــه پرتلــه وده 

ــا  ــيوناليزم او د دني ــن دا ناس ــږي. ن ــاين کي ــږي او جه ــوي، پراخي ک

ــه  ــزم غورځنگون ــيوناليزم او پاپولي ــي د ناس ــج ک ــه کن ــه دي او هغ پ

ــان او  ــي دا انس ــوری ټاک ــي ل ــي د راتلونک ــه دی چ ــي ... ن او څپ

انســاين ارزښــتونو دي چــي نــړۍ او راتلونکــي تــه لــوری ورکــوي.

ــه وه.  ــي ن ــخ تل ــر م ــا او پ ــان هوس ــه ش ــن پ ــه د ن ــڅ کل ــړۍ هي ن

ــه  ــداري پراخ ــاين بي ــان انس ــه ش ــن پ ــه د ن ــي هيڅکل ــړۍ ک ــه ن پ

ــه  ــن پ ــه د ن ــان هيڅکل ــه وي. انس ــاوړي ن ــتني پي ــاين غوښ او انس

شــان د خپلواکــي، دانديښــني د خپلواکــي د درلودلــو او د خپلــواک 

ــودي. ــه درل ــي ن ــو هڅ ــخصيت د جوړول ش

د خاصون الره د سياست انساين کول دي



با  امریکا-)سیا(  مرکزی  اطالعات  سازمان 
با  ازافسران  کوچکی  های  گروه  فرستادن 
کنار  در  را  خود  پنهانی  عملیات های  تجربه اش 
نیروهای امنیتی افغان برای کشتن طالبان افزایش 
می دهد. به گفته دو مقام ارشد امریکایی، این تازه 
ترین عالمت ازنقش فزاینده این سازمان درقالب 

استراتژی ضد شورش گری دولت ترامپ است.
سیا  فعالیت  تغییر  نشان دهندۀ  رویکرد  این 
روی  بیشتر  ازاین  قبل  که  است  درافغانستان 
شکست القاعده و کمک به استخبارات این کشور 
با  سنتی  طور  به  ای  آی  سی  بود.  شده  متمرکز 
ترین گروه  اصلی  طالبان-  دربرابر  دایمی  مبارزه 
وبراین  بوده  مخالف  درافغانستان-  جو  ستیزه 
باور بوده که درگیری با این گروه فقط هدر دادن 
وقت و پول این سازمان بوده وبیشتر ماموران این 
سازمان را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.
مقام  های پیشین سی آی ای استدالل می کنند که 
این سازمان درحال حاضر ازلحاظ نیروی بشری 
نظامی و منابع مالی دروضعیت بهتری قرار دارد 
تاعملیات های  مبارزه با ستیزه جویی را درمقیاس 
بزرگ آن اجرا کند. واحد شبه نظامی این سازمان 
که اجرای این ماموریت را به عهده دارد، تنها چند 
صد مامور دارد که درحال حاضردرسراسر جهان 
دولت  علیه  مبارزه  درافغانستان  اما  اند.  مستقر 
ساخته  دور  اهدافش  از  را  سازمان  این  اسالمی 

است.
گسترش حضور سی آی ای، در افغانستان نشان 
می دهد که این سازمان تحت ریاست مایک پمپیو 
مبارزه  جهان  درسراسر  دربرابرشورشگری  دارد 
می کند. این سازمان قبال حمالت مخفی هوایی 
آن  بیشتر  که  داده  گسترش  درافغانستان  را  خود 

درمناطق مرزی با پاکستان متمرکزاست.
مرکزی  اطالعات  سازمان  رییس  پمپیو  مایک 
امریکا ماه گذشته دریک نشست امنیتی دردانشگاه 
نمی  نکنیم  عمل  »اگرتهاجمی  گفت:  تکزاس 
انجام  به صورت درست  را  توانیم وظایف خود 
دهیم...، ما باید درازبین بردن دشمنان خود تمرکز 

کنیم«.
هرچند که سی آی ای، درمورد گسترش نفوذش 
طالبان  پایین  رده  نظامیان  شبه  با  اینکه  دلیل  به 

درگیر نشود، چیزی نگفته است. اما این مساله به 
طورضمنی تایید شده که  برای وادار کردن طالبان 
به مذاکره  یک عنصرکلیدی که درراهبرد ترامپ 
امریکا را ملزم  این کشور درنظر گرفته شده،  به 

می سازد تا با این گروه تهاجمی عمل کند.
وقتی  امسال  تابستان  ترامپ  جمهور  رییس 
راهبرد جدید کشورش را درقبال آسیای جنوبی 
اعالم کرد گفت که محدودیت ها درمبارزه علیه 

شورشگری باید برداشته شود.
وی گفت« قاتالن مردم باید بدانند که هیچ جایی 
از  دور  جایی  هیچ  ندارند،  شدن  پنهان  برای 
دسترس قدرت و سالح امریکا نیست. مجازات 

سریع وقدرت مند خواهد بود«.
نقش گستردۀ سی آی ای، به ماموریت های انجام 
به  این  و  افزود  خواهد  نظامیان  ازسوی  شده 
مفهوم این است نقش بیشتر جنگی ایاالت متحده 
درافغانستان از دید مردم پنهان خواهد ماند. حتی 
ترین  درباال  درافغانستان  ها  خشونت  که  زمانی 
ارتش  ویژه  نیروهای  بود،  رسیده  خود  سطح 
عملیات  شمول  به  ها  عملیات  اجرای  با  امریکا 
های شبانه طالبانی را که دربمب گذاری ها دخیل 
می بودند هدف قرار می دادند. حاال که نیروهای 
خاص ارتش افغانستان و شرکای بین المللی شان 
تمرکز خود را برای بازپس گیری مناطق ازدست 
اند،  متمرکز کرده  اسالمی  طالبان و گروه دولت 
مقام ها می گویند که ماموران این سازمان دوباره 
روی ازبین بردن این نوع تهدید ها تمرکزخواهند 

کرد.
این عملیات ها از سوی واحدهایی که بنام دسته 
اند  معروف  تروریسم  با  مبارزه  تعقیب  های 
افسران شبه نظامی  آنها توسط  رهبری می شود. 
و  ای  آی  سی  های خاص  فعالیت  قطعه  بخش 
بازوی  ملی-  امنیت  ریاست  اوپراتیفی  بخش 
نخبه  نیروهای  شمول  به  و  افغانستان  اطالعات 
مشترک،  ویژه  عملیات  فرماندهی  از  آمریکایی 
مدیریت می شوند و بیشتر ماموران این واحد از 

اعضای شبه نظامیان افغان هستند.
سال ها وظیفه اصلی ماموران شبه نظامی سی آی 
ای درافغانستان، آموزش شبه نظامیان این کشور 

بوده است. این سازمان...         ادامه صفحه 6

سی آی ای عملیات هایش را 
در برابر طالبان افزایش می دهد
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 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

با کیفیِت دیگری که در سال های پسین  از کارهای منظم و  یکی 
نشر  به  کشور  ملی  قهرمان  مبارزات  و  معرفی شخصیت  پیرامون 
رسیده، کتاِب »رنگین کماِن مسعود« می باشد که این کتاب در سال 

۱3۹5 خورشیدی لباس چاپ به تن کرده است.
مصاحبه ها،  خاطره ها،  مقاله ها،  شامل  مسعود  کماِن  رنگین  کتاِب 
شده  بهمن چاپ  گلنور  کوشش  به  که  می شود  شعر  و  دیدگاه ها 
است. این کتاب با ۲86 برگ در 33۰۰ نسخه نشر شده که زحمت 
ویرایش آن را آثار حکیمی به دوش داشته، نیما عاصی به آن طرح 

جلد ریخته و برگ آراِی آن، رضا پارسا بوده است.
در بخش هایی از مقدمۀ این کتاب آمده است: کارنامۀ چهرۀ مبارزی 
باید دیدگاه ها و  بازتعریف است.  نیازمند  چون احمدشاه مسعود، 
انساِن  اندیشه های ایشان بازخوانی شوند و در باب شخصیت آن 
پایمرد و دالور باید به گونۀ دیگری و از سنخ تازه تری سخن گفته 
شود. اگر نگاه به گذشته و از سر بی مهری یا به تعریف مطلق و یا 
تحقیر باشد، واقعیت های جامعه یا پوشیده می مانند و یا پوشانده 
مردم  ملی  قهرمان  شخصیت  و  فردیت  تردید  و  تایید  می شوند، 

افغانستان آن گونه که بعضی ها می انگارند، یک امر ساده نیست.
در ادامۀ مقدمۀ کتاِب »رنگین کمان مسعود« آمده است: قضاوت در 
بارۀ نام آورترین چهرۀ سیاسی فراملی و یکی از کاریزماتیک ترین 
با  نه  پسین،  سدۀ  یک  در  افغانستان  تاریخ  تاب ناک  سیماهای 

با کتمان واقعیت ها  نه  قابل محاسبه است و  دالوری و بخشایش 
و محافظه کاری در برابر تاریخ. تاریخ حب و بغض فرد خاصی را 
ترجمانی نمی کند و فرمایش های هیچ کسی را هم محفوظ نمی دارد، 
بلکه بر روی رویدادها و در نفس تعامالت سیاسی جامعه، جا باز 
بر  از روی واقعیت های مکتوم  برتابیدن حقایق، پرده  با  می کند و 

می دارد.
کتاِب »رنگین کمان مسعود« که شامل پنج بخش است؛ در بخش 
نخست آن نوشته هایی از: صالح محمدریگستانی، عبدالمنان دهزاد، 
عبداالکبر  غیاثی،  توریالی  مرادی،  صاحب نظر  هادف،  عبداالحد 
اکبر، اسامه بصیر، محمداسحاق فایز، نیما صورت گر، عبدالفیاض 
مژده،  وحید  خالقی،  بهروز  فاضل،  فضل الرحمن  مهرآیین، 

شمس الحق آریانفر، احمد نواز بختیار و برات شمسا آمده است.
خلیل الرحمن  یعقوب،  بنی  ژیال  را  کتاب  این  دوم  بخش  مقاالت 
حنانی، محمد حسین سعید، حامد علمی، رحمت اهلل بیژن پور، آثار 

حکیمی و عبدالقیوم ملکزاد نوشته اند.
از  گفت وگو  دو  شامل  مسعود«  کمان  »رنگین  کتاِب  سومِ  بخش 
می باشد.  کشور  ملی  قهرمان  با  شفیعی  خیراهلل  و  فرزان  احمدشاه 
بخش  در  را  مسعود  شهید  کارنامۀ  پیرامون  دیگران  دیدگاه های 
چهارم این کتاب، عبدالحفیظ منصور و گلنور بهمن تنظیم کرده اند.
محمدحسین  از:  سوگ سرودهای  کتاب  این  پنجم  بخش  در 
ضیاالحق  سید  رفعت،  احمدضیا  وجودی،  حیدری  جعفریان، 
فرند،  فهیم  کاوه،  ادهم  بارور،  نجیب  جبین،  عبیداهلل  سید  سخا، 
آثار حکیمی، برنا صالحی، عایل شبروز، صاح محمد خلیق، محمد 
صالحی،  علی  سید  ایما،  عزیزاهلل  تارشی،  عبداالحد  رهبین،  افسر 
شبگیر  پیمان،  احمد  فضل  سید  آرزو،  عبدالغفور  عبدالخالق، 

پوالدیان و مهین بانو ترکمان اسد آمده است.
سه  از  گفتار  سه  نقل  با  را  مسعود«  کمان  »رنگین  کتاِب  شناسۀ 
چهره یی که شهید مسعود را از نزدیک دیده اند و این گفتارها در 

پشتی این کتاب آمده است، به پایان می برم.
* جنرال فلیب موریان:

وقتی من در پنجشیر خود را در برابر او یافتم، او را یک مرد کاماًل 
آرام و مسلط به خود دیدم که با شجاعت و مناعت، در برابر کوه 
عظیمی از مشکالت خم به ابرو نیاورده بود. من یک مرد خندان و 

نورانی را یافتم که یک لبخندش همه مشکالت را از بین می برد.
* مارک کپالن:

نهضت های  رهبران  بزرگ ترین  قطار  در  باید  را  احمدشاه مسعود 
و  هوشیمن  تیتو،  مارشال  مانند  مسعود  کرد.  حساب  بیست  قرن 
ارنستو چه گوارا دشمن خود را شکست داد. ساحه یی که در تصرف 
او بود، در مقایسه به ساحاتی که در دوران رهبری نهضت مقاومت 
داشت،  قرار  چه گوارا  و  هوشیمن  تونگ،  مائوتسه  تیتو،  مارشال 
و  پیروزی ها  تمام  مسعود  بود.  دشمن  حمالت  فشار  زیر  بیشتر 
موفقیت های خود را بدون تخلف از حقوق انسانی انجام داده است.

* پروفیسیور مایکل بری:
مسعود می جنگید بدون نفرت، می جنگید بدون عشق برای جنگ، 

بدون عشق برای خون ریزی.

رنگین کامِن
مسعود

هارون مجیدی

◄وقتی من در پنجشیر خود را در برابر او یافتم، او را یک مرد کاماًل آرام و مسلط به خود دیدم که با شجاعت و مناعت، در 
برابر کوه عظیمی از مشکالت خم به ابرو نیاورده بود. من یک مرد خندان و نورانی را یافتم که یک لبخندش همه مشکالت 

را از بین می برد

نویسنده: توماس گیبونس نیف، اریک سشمیت و آدم گولدمن
برگردان: سمندرلکاریان و بهار مهر

منبع: فارن پالیسی
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