
قیام برضد طالبان در والیت غزنی گسترش 
شدت  به  والیت  این  در  طالبان  و  یافته 

تضعیف شده اند.
والی والیت غزنی با بیان این مطلب همچنان 
می گوید که طالبان هیچ گونه دخالتی در نظام 

معارف این والیت ندارند.
به روزنامۀ  اکبرزاده والی غزنی  موسی خان 
ماندگار گفت، تمامی مناطقی که قیام کننده گان 
به دست آورده بودند، همچنان در کنترل آن ها 

قرار دارد؛ آن ها هرگاهی که خواسته باشند می توانند از 
دولت در زمینۀ مقابله با طالبان، کمک تقاضا نمایند.

قیام برضد طالبان از والیت غزنی آغاز شد و به شماری 
از والیت های کشور گسترش یافت.

اما اخیراً برخی قیام کننده گان ابراز نگرانی کرده اند که 
بین  از  را  آن ها  طالبان  دولت،  بی توجهی  در صورت 

خواهند برد.

از سوی دیگر، پیشتر یک عضو شورای والیتی غزنی 
والیت  معارف  درصد   70 که  بود  گفته  رسانه ها  به 

غزنی را طالبان کنترل و مدیریت می کنند.
اما والی غزنی این ادعاها را شایعه خواند و گفته است 

که طالبان هیچ نفوذی در معارف غزنی ندارند.
او گفت که نصاب معارف جمهوری اسالمی افغانستان، 
اسالمی و دینی است و در این نصاب هیچ کسی حق 

مداخله را ندارد و نمی تواند مداخله هم کند.
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در دنیا جای کافی برای همه هست؛ پس به جای این که جای کسی را 
بگیری، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.
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نشستبیناالفغانیرابرگزارمیکنیم

سازمان  این  عضو  کشور   28 می گویند،  ناتو  مقام های 
از سال  ناتو پس  آموزشی  ماموریت  از  که  کردند  تعهد 

2014 میالدی در افغانستان حمایت می کنند.
توانایی  و  تجهیز  به  نسبت  تردیدهای  هنوزهم  هرچند 
نیروهای امنیتی افغان موجود...         ادامه صفحه 6

اپوزیسیون سیاسی، شورای عالی صلح این  نماینده گان دولت، 
هفته در کنفرانس پاریس با فرستادگان طالبان و حزب اسالمی 

دیدار خواهند کرد.
تاکنون  فعالیت می کند،  پاریس  در  که  راهبردی  تحقیقات  بنیاد 
دو کنفرانس با حضور طرف های درگیر جنگ افغانستان برگزار 
نشستی  نخستین  هفته،  این  روزۀ  کنفرانس سه  اما  است،  کرده 

است که طالبان نیز در آن شرکت خواهند داشت.
یکی از مقامات شورای عالی صلح در این خصوص گفت: سه 
خواهند  پاریس حضور  کنفرانس  در  شورا  این  اعضای  از  تن 
یافت. دو تن از این افراد...     ادامه صفحه 6

می گویند  که  است  عام  بسیار  افغانستان  مردم  میان  در 
»طبابت به تجارت تبدیل شده است«. حاال پس از سال ها 
مشکالتی  به  کرزی  رییس جمهور  سرانجام  شکایت، 
نرم  با آن دست وپنجه  که مردم روزمره در شفاخانه ها 

می کنند، اعتراف کرد.
رییس جمهور کرزی روز یک شنبه در کنفرانسی که برای 
از  بود،  شده  برگزار  کابل  در  طبابت«  اخالق  »ارتقای 
داکتران و صاحبان شفاخانه های خصوصی خواست تا 
اقدام به تداوی های خودسرانه و غیرمسلکی نکنند. او 
به حادثه تکان دهنده یی در مورد کارکرد این شفاخانه ها 

اشاره کرد.
صحبت  کابل  در  کنفرانس  یک  در  که  کرزی  آقای 
گزارشی  ما  تلویزیون های  از  یکی  »در  گفت:  می کرد، 
نشر شد در مورد یک شفاخانه شخصی که یک خانم 
را به اتاق عملیات بردند. البته )داکتران( یاد نداشته اند 
عملیات را و در جریان عملیات دیدند که برای خانم 

و  گریختند  نرس ها  و  داکترها  شده.  پیدا  ریزی  خون 
رفتند. این نه تنها اخالق بد است بلکه ظلم است.«

شخصًا  را  قضیه  این  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 
بیشتر  آن  سقم  و  صحت  مورد  در  تا  می کند  تعقیب 
بداند. وزارت صحت عامه افغانستان بارها گفته است 
که نظارت بر شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی را 
شدت می بخشد اما شکایت از این مراکز هنوز هم به 

قوت خود باقی است.
در یازده سال اخیر ده ها شفاخانه خصوصی در کابل و 
والیات به کار آغاز کرده اند، اما شکایت های زیادی در 
مورد نحوه کار، استخدام داکتران غیرمسلکی و اخذ پول 

گزاف از مریضان وجود دارد.
با آغاز کار شفاخانه های خصوصی، زمینه کار با معاش 
و امتیازهای به مراتب بیشتر از شفاخانه های دولتی برای 
داکتران افغان میسر شد. به هر اندازه که این فرصت ها 
زمینه کار داکتران را بیشتر کرد به همان اندازه وضعیت 

خدمات در شفاخانه های دولتی محدودتر شد.
مجلس  صحت  کمیسیون  رییس  فایق،  اهلل  نقیب 
نماینده گان در این کنفرانس گفت نظارت این کمیسیون 
کردن  پیدا  پول  به  بیشتر  داکتران  که  می دهد  نشان 
می اندیشند تا تداوی مریضان. به این دلیل به گفته او، 

شفاخانه های دولتی وضعیت رقت باری دارند.
فایق گفت: »برخی از داکتران...          ادامه صفحه 6
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حادثۀ مدرسۀ نیوتاون که منجر به کشته شدِن 
امریکا  جامعۀ  شد،  کودک  بیست  حداقل 
این  در  که  آن چه  نظیِر  هرچند  داد؛  تکان  را 
مدرسه اتفاق افتاد، در چند سال گذشته بارها 
در امریکا به وقوع پیوسته است. هنوز خاطرۀ 
مردی که همین چندماهِ پیش وارد یک سینما 
در  کرد،  شلیک  تماشاگران  روی  به  و  شد 
ذهن های بسیاری ها در امریکا زنده است. ولی 
نیوتاون در جای خود حادثه یي  بازهم حادثۀ 
با  اگر  است.  تکان دهنده  به شدت  و  بی مانند 
رویکرد اسالوی ژیژک فیلسوف مارکسیست 
ماحصِل  باید  را  آن  شود،  نگاه  حادثه  این  به 
آورد؛  شمار  به  غرب  پساصنعتی  جامعۀ 
جامعه یي که انسان را از ارزش های انسانی اش 
تهی می کند و به شیء بدل می سازد؛ جامعه یي 
که تنها به مصرف و تولید انبوه می اندیشد و 
در این خصوص چنان با ولع و حرِص تمام 

عمل می کند که انساْن گرِگ انسان می شود. 
که  ژیژک  اسالوی  نظیر  مارکسیست های 
خطاهای  بار  زیر  از  را  مارکس  دارند  تالش 
این  به  دهند،  نجات  روسی  استالین  و  لنین 
باور اند که جامعۀ مصرفی سرمایه داری، خود 
زمینه ساز متالشی شدِن روح و روان انسان ها 
یا  که  می کشاند  جایی  به  را  آن ها  و  می شود 
دیگرکشی.  یا  و  می زنند  خودکشی  به  دست 
ژیژیک کتابی دارد که نام آن را »خشونت؛ پنج 
نگاه زیرچشمی« گذاشته است. این فیلسوف 
به  خشونت  از  کتاب  این  در  جهان  معاصر 
که  خشونتی  می کند؛  صحبت  مختلف  معانی 
هستِی  و  دارد  وجود  بالقوه  گونۀ  به  همواره 
دیگر  که  خشونتی  می کند؛  تهدید  را  انسان 
ولی  نیست،  کلمه خشونت  مرسوم  معنای  به 
به  انسان را  ذهن و روان را صدمه می زند و 
موضوعی  اساسی ترین  می کند.  تبدیل  شیء 
که در کتاب »خشونت؛ پنچ نگاه زیرچشمی« 
تناقضی  و  تضاد  می آید،  ذهن  به  و  به چشم 
است که در نگاه و تفکر اکثر ما وجود دارد و 
نویسنده به راحتی این موضوع را نشان می دهد 

و قصد اثبات آن با الگوهای خود را دارد. 

در نگاه اول به خشونت، معموالً ترور، کشتار، 
ضرب وشتم و امثال این ها به ذهن می نشیند، 
غافل از این که خشونت یک الیۀ پنهانی دارد 
که شاید با واشکافی و حتا با یک دید تیزبین 
هم نتوان به آن پی برد. عنوانی که ژیژک برای 
خشونت  می برد،  کار  به  خشونت  نوع  این 
کتاب  آغازِ  در  نویسنده  و  است  کنش گرانه 
سازیم  رها  را  نگره  این  که  می خواهد  ما  از 
او  که  توصیفی  بیاندیشیم.  او  الگوهای  به  و 
از خشونت کنش گرانه دارد، کشش هوش ربا 
است. اگر به راستی این کشش در کسی باشد 
و جزیی از فرآیندهای روزمرۀ او شده باشد، 
به  برشمرد.  زنده گی  لذت های  از  را  آن  باید 
صحنۀ  یک  دیدن  از  شاید  ما  مثال،  عنوان 
پیش  حتا  یا  تلویزیون  یا  فیلم  در یک  خشن 
روی خودمان متأثر شویم و آن را شِر مطلق 
همراهِ  لذت  یک  نهایت  در  اما  بیانگاریم، 
خود دارد که می توان آن را لذت تراژیک نام 
گذاشت. »خیلی دردناک است، چه خوب که 
برای ما اتفاق نیافتاد!« و این چه خوب یعنی 
که یک خرسندی در پس پشت این لحظۀ تلخ 
وجود دارد. ژیژک می خواهد که ما یک قدم 
به عقب برداریم و با سه ضلع دیگر این مسأله 

به نوعی دیگر برخورد کنیم. 
باال  در  که  بود  همانی  خشونت  ضلع  یک 
کوتاه گفته شد، اما دو ضلع دیگر که نامشهود 
نوع  دو  دارد،  اولی  از  فراتر  اهمیتی  و  است 
نمادین  یکی  که  است  کنش پذیرانه  خشونت 
مثالی  است.  سیستمی  خشونت  دیگری  و 
نمادین می آورد،  برای خشونت  کتاب  که در 
اتفاقی است که در سال 2005 مجلۀ تایم از 
آن به عنوان مرگ بارترین جنگ جهان نام برد؛ 
در  انسان  میلیون   4 شدِن  کشته  از  گزارشی 
را  آن  ژیژک  که  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 
از چاپ  بعد  زیرا  می نامد.  رسانه یی  سانسور 
بسیار محدودی در  این گزارش، واکنش های 
او  که  دالیلی  به  شد.  دیده  بین الملل  جامعۀ 
می آورد، انتخابی اشتباه از طرِف روزنامه بود؛ 
برای این که بیشتر دیده شود، باید که مسایل 

دیگری مانند 11 سپتمبر و یا کودکان فلسطینی 
و مانند این ها را مورد نظر قرار می داد. مانند 
این است که به عنوان مثال در فیلم های جنگی 
هالیوود از دیدن کشته شدِن صدها سرباز زیاد 
به وجد نمی آییم و شاید فقط حیرت کنیم از 
گرافیک های رایانه یی و...، ولی از دیدِن کشته 
شدن یک نفر به طرزی فجیع با نماهایي بسته 
که مثاًل با اره سر و گردِن و دیگر اعضاي او 
کاماًل  شاید  و  بیشتر  می کنند،  جدا  هم  از  را 
تحت تأثیر قرار گیریم. اما در نهایت باید به 
این نتیجه برسیم که آیا کشته شدِن صدها نفر 
تلخ تر است یا یک نفر، آن هم در یک فرآیند 

انسانی، کاماًل انسانی! 
طبیعِی  ولی  عجیب  واکنش  این  دلیل  ژیژک 
به یک  این می داند که خشونت  انسان را در 
ما  قربانی،  با  همدردی  احساس  ایجاد  و  نفر 
راه  تنها  قاعدتًا  و  بازمی دارد.  اندیشیدن  از  را 
بر  بستن  چشم  خشونت،  وجوه  دیگر  درک 
این نوع از نمای نزدیک است. ژیژک حتا پا 
را فراتر از این می گذارد و این حس و میل را 
ریاکارانه خطاب می کند و مثالی که می آورد از 
یک فروشگاه زنجیره یی است که بر سردرش 
فروشگاه  این   سود  از  »بخشی  بودند  نوشته 
و  می شود«  صرف  گواتماالیی  کودکان  برای 
این شعار به سرعت هرچه تمام تر واقعیت  را 
در برابر چشم خیل خریداران پنهان می کند و 
آنان را وادار به واکنشی سریع نسبت به این 
مسأله می سازد. حال آن که این شعار هرچه قدر 
نهایت  در  بازهم  باشد،  نزدیک  عمل  به  هم 
یک شعار تبلیغاتی است که برای واریز کردِن 
سود بیشتر به جیب سرمایه داران، انجام وظیفه 
قرار  دست مایه  را  مثال  این  ژیژک  می کند. 
خودش  اصلی  تقریبًا  موضوع  به  تا  می دهد 
برسد که همانا تاختن به جامعه های پیشرفته 
که  مهمی  و شخصیت  است،  سرمایه داری  و 
وي فراوان از او نام می برد، بیل گیتس است 
و این جملۀ معروف او که معرفش است در 
نفر بی خود  میلیون ها  این کتاب: »وقتی هنوز 
و بی جهت از اسهال خونی می میرند، رایانه ها 
چه اهمیتی دارند؟« و ژیژک جوامع این چنینی 
را کمونیست لیبرال می نامد. اما توضیحی که 
دربارۀ جوامع لیبرال وجود دارد، از دید ژیژک، 
ضلع های  به  نسبت  است  آنان  تساهل گرایِی 
جوامع  نوع  این  این که  یعنی  دیگر خشونت. 
تعیین شده  پیش  از  واکنشی  ارایۀ  در  سعی 
دارند،  تعیین شده  پیش  از  خشونتی  برابر  در 
مانند کشتار جمعی، ارعاب و مثال هایی از این 

دست.
افغانستان  در  روزمره  گونۀ  به  که  آن چه   
اشک  می تواند  چه قدر  مواجه ایم،  آن  با 
آیا  آورد؟  بیرون  را  امریکا  رییس جمهورِی 
بیدار  وجدان های  افغانستانی،  کودکان  کشتار 
انسانی را به سمت خشونتی عریان و به مراتب 
سنگین تر از آن چه که در نیوتاون امریکا رخ 

داد، می کشاند؟ 
از جانب دیگر، حادثۀ نیوتاون به معضل دیگر 
جهان ما نیز اشاره دارد. شاید برخی ها بگویند 
انسان  این  ولی  نمی کشد،  را  انسان  تفنگ  که 
است که دست به کشتن هم نوِع خود می زند؛ 
ولی در جهاِن امروزی با یک نگاه دیگر، ابزار 
دیگر صرفًا به معنای ابزار عمل نمی کند. تولید 
و توزیع انبوه سالح، امروزه نه تنها به ساده گی 
در اختیار گروه های خشونت گرا قرار می گیرد، 
که  کند  وسوسه  می تواند  را  انسانی  هر  بل 
مگر مشکالت  بزند.  دیگران  به کشتن  دست 
به تعبیر یونگ،  امروز  انساِن  روانی و روحی 
کافی نیست که او را به سپاهِی تمام عیارِ میل و 

خواسته های سرکوب شده اش تبدیل کند؟
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در سی سال گذشته، زمانی که جنگ میان گروه های مختلف به 
متخاصم  میان طرف های  همواره حرِف گفت وگو  آمده،  وجود 
نیز مطرح شده؛ اما شکل و شیوۀ این گفت وگوها کاماًل منوط به 

تضمین منافِع جانِب برگزارکننده بوده است.
جهانی،  جامعۀ  است.  بوده  همین گونه  نیز  گذشته  سال  ده  در 
حکومت، اپوزیسیون، احزاب و افراد مستقِل سیاسی همواره از 
گفت وگو حرف زده اند و راه حل بحران کنونِی افغانستان را در 
آن جا  در  کار  اِشکال  اما  دانسته اند؛  سراسری  گفت وگوی  یک 
بوده که این گفت وگوها، همیشه تک بعدی و یک سویه صورت 
گرفته و نه تنها گرهی از کار نگشوده، بل سطح و عمِق بحران 

را گسترده تر کرده است.
بی تردید که گفت وگوهای صلح نیز در همین راستا مطرح شده 
ایجاد  به  دست  مختلف،  انواع  به  رییس جمهور  چنان که  است. 
این پروژه زده است. گاهی نشست های منطقه یی را مطرح کرده 
مسلح  مخالفان  پیوستِن  برای  را  کمیسیون هایی  گاهی  است، 
تأسیس کرده است و گاهی هم شوراهایی را برای دست یابی به 
این مهم. اما هر بار این برنامه ها از جاهایی لنگیده و نتوانسته اند 
آقای کرزی  که  مورد هم  آخرین  در  بیانجامند.  مثبتی  نتیجۀ  به 
شورای عالی صلح را ایجاد کرد نیز با همین مشکل مواجه بوده 
افغانستان  جنِگ  مشکل  از  گرهی  است  نتوانسته  کنون  تا  که 

بگشاید.
اشکال اصلی شورای عالی صلح آن بوده که تنها افراد هم سو با 
رییس جمهور را در خود داشته و آنان نیز بنا بر سالیق تیم حاکم، 
سعی بر کشاندِن طالبان به پای میز مذاکره بدون هیچ قیدوشرطی 
داشته اند. مخالفاِن این شورا از همان آغاز اعتراض کرده اند که 
در این گفت وگوها، نظر گروه هایی چون مقاومت گران که سال ها 
در برابر طالبان جنگیده اند، زنان که بنا بر تعصبی که طالبان در 
برابر آنان دارند، جامعۀ مدنی که جنایات طالبان را نابخشودنی 
می خوانند و ... نیز دخیل باشد و نظر آنان باید پرسیده شود. اما 
حکومت به دلیل این که منافع و صالح کارِ خودش را در چنین 
رویکردی ندید، از مسأله طفره رفت تا این که طالبان حکومت 
افغانستان را تنها دیدند و از موضع خود یک گام پایین نیامدند. 
به همین دلیل بود که کشورهای دخیل در قضیۀ افغانستان هم 
هر کدام به نوبت چانه زنی کرده و به تأمین منافِع خود در جریاِن 
متحده،  امارات  پاکستان،  چنان که  پرداختند،  گفت وگوها  این 
نقاط منفعت زای  ایاالت متحده و... هر کدام نخست  عربستان، 
یا همکاری  میانجی گری و  به  بعد  خود را جست وجو کرده و 

پرداختند.
افغانستان تنها  تصور می شود که در این گفت وگوها، حکومت 
بوده و همه چیز را بر بنیاد سالیِق خود سامان بخشیده و با در 
نظرداشت منافع گروهی که بیشتِر آنان از همراهان رییس جمهور 
اند، به طرح و اجرای این گفت وگوها پرداخته و علی رغم این که 

پروژه بی نتیجه بوده، تا کنون سعی بر ادامۀ آن دارند.
که  شده  گاهی  کاذب،  و  بی رویه  بازی  این  جریان  در  حتا 
نظیر  است،  مرتکب شده  را  حکومت خبط های جبران ناپذیری 
این که زندانیان طالبان را رها کرده اند، اسامی  آنان از فهرست سیاه 
حذف گشته و حتا صحبت از بخشیدن برخی از مناطق به آنان 
شده است که در مجموع، مسالۀ مذاکره را منتفی کرده و قضیه را 

بیشتر به یک معامله تبدیل کرده تا گفت وگوهای صلح.
در هر حال، به نظر می رسد که حکومت در ادامۀ این راه، تنهای 
را  بیشتری  اشتباهات  که  نیست  هم  شکی  و  است  مانده  تنها 
برای  نیتی  اگر  اما  بیافزاید.  تباهي ها  دامنۀ  بر  و  گردد  مرتکب 
سعادِت این کشور وجود داشته باشد، اکنون نیز فرصت وجود 
خود  به  مردمي  و  واقعی  رنگ  صلح،  گفت وگوهای  که  دارد 

ل مشکالت موجود گردند. بگیرند و حالاّ
گفت وگوها  این  در  صنف ها...  و  گروه ها  اقشار،  همۀ  اشتراک 
معامله  یک  از  غیر  به  کنونی  گفت وگوهای  زیرا  ضروري ست. 
پاکستان و  پادرمیانی  با  البته  افغانستان،  میان طالبان و حکومت 
شماری دیگری از ممالک، چیز دیگری نیست. از این رو، تشکیل 
یک خانۀ گفت وگو برای تمام مردم افغانستان، از نیازهای مبرم 
است تا در آن جدای از طالبان، به حرف و اعتراِض سایر گروه ها 
نیز گوش داده شود. طالبان در حال حاضر می دانند که حکومت 
افغانستان در داخل با مخالفت هایی روبه روست که همه در اثر 
گفت وگوهای کاذِب صلح به وجود آمده اند و شاید به همین دلیل 
است که آنان جسورتر شده اند. حال آن که در خانۀ گفت وگوی 
مردمی، اگر بر فرض طالبان با روند جدید کنار نیایند، دست کم 
شکل  آنان  برابر  در  بزرگ  تفاهِم  یک  پِی  در  بی نظیری  قوت 

می گیرد که یقینًا طالبان را به هراس خواهد انداخت.
در هر صورت، جمع آمد نظریاِت همۀ مردم افغانستان در پیوند 
با بحران کنونی، چشم انداز روشنی را برای یک صلح پایدار فرا 
روی ما می گذارد که آن هم در پی ریُفرم سیاسی و تجدید نظر در 

سیاست های کنونی حکومت، به وجود آمده است.

گذارازگفتوگوهایکاذب
بهگفتوگوهایواقعی
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حماسدرمسیریتازه

سازمان فلسطینی حماس 25 سال پیش بنیان گذارده شد. 
تروریستی  بسیاری کشورهای غربی حماس را سازمانی 
از  امروز رویکردهای دیگری  این سازمان  می دانند، ولی 
پراگماتیسم سیاسی  نوعی  آن  در  که  می دهد  نشان  خود 

مشاهده می شود. 
سپس  و  غزه  نوار  در  دیگر  بار   1۹87 دسامبر  اوایل  در 
به  فلسطینی ها  اردن سنگ پرانی جوانان  کرانه غربی رود 
اسراdیلی  سربازان  شد.  آغاز  اسراییلی  سربازان  سوی 
برای این جوانان نماد حضور قدرت اشغال گر اسراییل در 

مناطق فلسطینی بودند.
مناطق  دیگر ساکنان  این سنگ پرانی های جوانان،  پی  در 
که  فلسطینی،  اخوان المسلمین  حمایت  با  نیز  اشغالی 

شاخه یی از سازمان مادر در مصر بود، به آن ها پیوستند.
منتشر شد که مردم  نیز در 14 دسامبر 1۹87  اعالمیه یی 
فلسطین را به قیام فراخوانده بود. نویسنده گان این اعالمیه 
اعضای یک جنبش جدیدالتأسیس بودند به نام »حرکت 
اختصار  با  اسالمی(  مقاومت  )جنبش  االسالمیه«  المقاوم 
»حماس«. از سوی دیگر واژه حماس در عربی مفهومی 

است برای شور و شعف دینی.
مقاومت  جنبش های  مسلط  حضور  دوره  یک  از  پس 
فلسطینی با خصلت سکوالر، این بار بخشی از فلسطینی ها 
کوشیدند به مقاومت خود در برابر اسراییل خصلتی دینی 

ببخشند.
زبان رادیکال »منشور« حماس 

حماس مبانی فکری و برنامه یی خود را در آگوست 1۹88 
در چارچوب یک »منشور« مدون کرد و انتشار داد. این 
سند مشهور بیانگر زبان افراطی برنامه  حماس محسوب 
مناقشۀ  مسالمت آمیز  حل  حماس  منشور  در  می شود. 

فلسطین و اسراییل رد شده است.

در ماده 1۳ منشور حماس آمده است: »ابتکارها 
نیز  و  مسالمت آمیز  به اصطالح  راه حل های  و 
با اصول  تناقض  بین المللی در  کنفرانس های 

جنبش مقاومت اسالمی است.«
توصیه  فلسطین ها  به  دیگری  مسیر  حماس 
می کند: »برای حل مساله  فلسطین راهی جز 
را  مذاکرات  سند  این  ندارد.«  وجود  جهاد 

»اتالف وقت« و »بی معنا« می داند.
در این منشور اتهامات سنگینی به »صهیونیسم« 
وارد شده است، از جمله در ماده ۳2 این سند 
می کوشد  جهانی  »صهیونیسم  می گوید:  که 
یک  پایه ی  بر  امپریالیستی  قدرت های  با 
برنامۀ تدوین شده و یک استراتژی هوشمند، 
از  دیگری  از  پس  یکی  را  عربی  کشورهای 
با  کند؛  خارج  صهیونیسم  علیه  مبارزه  دایرۀ 
این هدف که فقط مردم فلسطین به تنهایی در 

برابر آن قرار گیرند.«
عبارت هایی از این دست و نیز عواملی چون 
خشونت سیاسی و انجام عملیات ، کشورهای 
اتحادیه  و  امریکا  آلمان،  جمله  از  غربی، 
اروپا را برانگیخت تا حماس را یک »تشکل 

تروریستی« اعالم کنند.
پراگماتیسم جدید 

اگرچه حماس تاکنون به طور رسمی از این منشور فاصله 
این  با  خود  فاصله گیری  عمومی  افکار  در  ولی  نگرفته، 

سند را نشان می دهد. 
احمد یوسف، مشاور ارشد اسماعیل هنیه، رهبر حماس 
رابطه  این  در  غزه،  نوار  در  سازمان  این  نخست وزیر  و 
می گوید: »این سند به هنگام جنبش انتفاضه اول نگاشته 

شده تا فلسطینی ها را علیه سیاست اشغالی بسیج کند.« 
وی می افزاید: »حدود 20 سال است که این منشور دیگر 
آموزش های  مبنای  را  آن  نه  ما  نیست؛  راهنمای حماس 

خود قرار می دهیم و نه به آن استناد می کنیم.« 
اسالم گرایی به منزله استراتژی انتخاباتی 

ماکسیمیلیان فلش، استاد علوم سیاسی دانشگاه هایگیزیان 
از  یکی  نویسنده   دارد. وی  را  نظر  نیز همین  بیروت  در 

پژوهش های جامع درباره جنبش حماس است.
ابزار  یک  به عنوان  اسالم  از  حماس  فلش،  نظر  از 
دالیل  فقط  رویکرد  این  و  می کند  استفاده  پراگماتیستی 
با  رویارویی  در  دین  »عامل  ندارد:  انتخاباتی  تاکتیکی 
فلسطین  آزادیبخش  سازمان  در  متحدشده  نیروهای 
طریق  از  حماس  است.  سازمان  این  شاخص   ،)PLO(
دین با آن ها مرزبندی می کند و این گونه توضیح می دهد 
نیست.  اردوگاه چپ  اختیار  در  فقط  انقالبی  اندیشه  که 
آن ها بیشتر می کوشند چنین القا کنند که اسالم نیز از توان 
انقالبی برخوردار است و اسالم گرایی شکل سیاسی دین 

اسالم است.« 
کادر  عمده   بخش  فلسطینی،  جامعه شناس  یک  نظر  از 
در  دانشگاهی  تحصیالت  با  افرادی  از  حماس  رهبری 
رشته های علوم طبیعی و اقتصاد تشکیل شده است. وی 

می گوید: »هیچ یک از آن ها عالم دینی نیستند.« 

نابلس  النجاح  دانشگاه  استاد جامعه شناسی  برغوتی،  ایاد 
این  به  گروهی  غربی  کرانه  مناطق  در  که  می افزاید 
رویکرد دینی −سیاسی حماس روی آورده اند و برایشان 
می تواند  آتی  انتخابات  در  سازمان  این  و  است  جذاب 

موفقیت هایی داشته باشد.
کرانه  در  محبوبیت حماس  »میزان  است:  معتقد  برغوتی 
مناطق  این  در  فتح  جنبش  رفتار  نوع  به  بستگی  غربی 
دارد.«  نقش  نیز  اسراییل  قبال  در  آنها  موضع گیری  دارد. 
اردن  رود  غربی  کرانه  در  فلسطینی ها  معضل  بزرگترین 
وقفه  در مذاکرات صلح و گسترش شهرک سازی از سوی 
نقشی  آتی  انتخابات  در  وضعیت  این  است.  اسراییلی ها 

مهم ایفا خواهد کرد. 
آشتی منتفی نیست 

از نظر ایاد برغوتی، فلسطینی ها دوست دارند به جای دو 
جریان رقیب، با دو جنبشی روبه رو باشند که با یکدیگر 
نیستند.  متحدی  احزاب  که  هرچند  دارند،  همکاری 
همچنان  شکاف  این  ندارد  دلیل  معتقدند،  »فلسطینی ها 
ادامه یابد، زیرا حماس از مقاومت سخن می گفته، ولی این 
مقاومت امروز خاتمه یافته است. در عوض جنبش الفتح 
نیز از مذاکراتی سخن می گوید که صورت نگرفته است. 

از این رو دلیلی برای ادامه این شکاف وجود ندارد.« 
با انحالل مرکز رهبری حماس در دمشق در پی شورش 
علیه بشار اسد، حماس نشان داد که نه می خواهد به هر 
بهایی از سوی سوریه حمایت شود و نه حتی از سوی 
ایران. احمد یوسف برای انحالل مرکز رهبری حماس در 

دمشق دالیل اخالقی می آورد.
این  است.  شده  نزدیک  قطر  به  حماس  میان  این  در 
به  دالر  میلیون   250 پیش  هفته  چند  ثروتمند  امیرنشین 
نوار غزه کمک مالی کرد. می توان انتظار داشت که رهبری 
قطر در ازای این کمک مالی و کمک های بعدی، بر اتخاذ 

سیاست های جدید از سوی حماس تأکید کرده باشد. 
هدف؛ انتخابات ملی در سال آینده 

در حوزه سیاست داخلی نیز حماس رویکردهای جدیدی 
از خود نشان می دهد. احمد یوسف، مشاور نخست وزیر 
دولت حاکم بر نوار غزه می گوید که همکاری با جنبش 
فتح یکی از این گزینه هاست، زیرا دو جنبش به یکدیگر 

بسیار نزدیک هستند.
یوسف می افزاید که این احتمال هست که در آغاز سال 
آینده میالدی نمایندگان دو جناح در قاهره برای مذاکره 
با یکدیگر مالقات کنند. وی نسبت به یک آشتی ملی و 
غلبه بر شکاف میان کرانه غربی و نوار غزه ابراز امیدواری 

کرد.
این مشاور ارشد اسماعیل هنیه رهبر حماس معتقد است، 
در صورتی که این آشتی به وقوع بپیوندند، تشکیل یک 
زیر پوشش  آنگاه  بود.  قابل تصور خواهد  دولت موقت 
این دولت می توان طی شش ماه انتخابات را برگزار کرد.

دارند  نظر  اتفاق  جناح  دو  »هر  می افزاید:  یوسف  احمد 
که در نظام حکومتی جدید، قدرت میان دو جناح تقسیم 
هم  و  ملی  نیروهای  هم  دربرگیرنده ی  به طوری که  شود، 

مذهبی باشد.«

www.mandegardaily.com

راسموسن خطاب به مسکو: 

به جای ضمانت حقوقی، 
توافق سیاسی امضا کنیم

نهادهای حقوقی مصر
ابطال نتایج همه پرسی قانون 

اساسی را خواستار شدند

احتمال اعزام نیروهای روسیه به 
مرز تاجیکستان - افغانستان

اعالم  با  مصر  حقوقی  نهادهای  برخی 
این  اساسی  قانون  پرسی  همه  در  اینکه 
کشور تقلب گسترده روی داده، خواهان 
همه  مجدد  برگزاری  و  آن  نتایج  ابطال 

پرسی شدند.
برخی از نهادهای حقوقی مصر از جمله 
برگزاری  با  مصر  بشر  حقوق  کمیته 
اعالم  قاهره  در  مطبوعاتی  کنفرانسی 
کردند، در برگزاری و شمارش آرای همه 
شنبه  روز  که  مصر  اساسی  قانون  پرسی 

انجام شد، به شکل گسترده تقلب صورت گرفته است.
نهادهای حقوقی مصر اعالم کردند که باید دور اول همه پرسی بار دیگر برگزار شود و 
تقلب هایی که در این دوره انجام شده در دور دوم آن که قرار است شنبه هفته آینده برگزار 

شود، تکرار نشود.
نهادهای مذکور اعالم کردند که به دلیل کمبود قضاتی که بتوانند نظارت بر انتخابات را بر 
عهده بگیرند و نیز تسلط کامل دولت بر روند رای گیری و شمارش آرا ، در همه پرسی 
تقلب های زیادی صورت گرفته که از جمله آنها می توان به ورود اعضای حزب آزادی و 

عدالت وابسته به اخوان المسلمین به حوزه های رای گیری است.
آنها همچنین لیستی از تقلب های انجام شده در روند رای گیری و شمارش آرا آماده کردند 

که برخی از این موارد را برای خبرنگاران قرائت کردند.

دبیرکل ناتو درخواست روسیه را برای دریافت ضمانت حقوقی 
درخصوص سپر دفاع موشکی اروپا »غیرواقعی« خواند و در 
عوض پیشنهاد یک توافق سیاسی برای عدم استفاده دو طرف 

از زور علیه یکدیگر را مطرح کرد.
آژانس  با  مصاحبه   در  ناتو  دبیرکل  راسموسن،  فوگ  آندرس 
خبری اینترفاکس و روزنامه نووایا گازتا گفت: معتقدم که یک 
سند سیاسی که تصمیمات ما در سال 1۹۹7 را بار دیگر توسط 
2۹ کشور تایید کند و طبق آن دو طرف از زور علیه یکدیگر 

استفاده نکنند، به اندازه یک سند حقوقی کارایی دارد.
برای  ائتالف  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ناتو  دبیرکل 
است  آماده  موجود  موشکی  دفاع  سامانه  از  برداشتن  دست 
را در خصوص عدم  دارد تضمین های حقوقی  اینکه قصد  یا 
هدف گرفتن روسیه با استفاده از این سامانه دفاع موشکی به 
مسکو اعطا کند، افزود: این امر غیر واقعی است که بتوان یک 
پارلمان کشورهای مختلف به تصویب  سند قانونی را در 2۹ 

رساند.
راسموسن افزود: این امر غیر ممکن است. یک تهدید موشکی 
یک تهدید واقعی محسوب می شود و ما باید علیه تهدید واقعی 
جدی  تصمیمی  باید  بنابراین  باشیم.  داشته  واقعی  دفاع  یک 
گرفته شود. ما از روسیه برای همکاری دعوت کرده ایم بنابراین 
می توانیم همکاری میان سیستم سامانه دفاع موشکی روسیه و 

سیستم ناتو به وجود بیاوریم.
تاکید کرده ایم  این موضوع  بر  ما همواره  ادامه گفت:  در  وی 
استراتژیک  بازدارنده  سیستم  تضعیف  برای  تمایلی  هیچ  که 
روسیه نداریم و نمی خواهیم به روسیه حمله کنیم. سیستم دفاع 
بازدارندگی  تضعیف  برای  نه  و  حمله  برای  نه  ناتو  موشکی 

روسیه به کار گرفته نمی شود.
برای  ویژه  به  برای همکاری  از روسیه  ما  ناتو گفت:  دبیرکل 
ایجاد مراکزی برای اداره مشترک این سامانه های دفاع موشکی 
مسکو  دولت  مقام های  که  محلی  آورده ایم؛  عمل  به  دعوت 

می توانند خودشان بر این سیستم نظارت داشته باشند.
اینترفاکس  خبرگزاری  با  خود  مصاحبه  ادامه  در  راسموسن 
یادآور شد: با توجه به تضمین هایی که 15 سال پیش در سال 
1۹۹7 میالدی میان روسیه و ناتو صورت گرفت، مسکو و این 
ائتالف یک سند مشترک را با عنوان »قانون تاسیس« به تصویب 
یا  برای همکاری  اولین چارچوب کاری  قانونی که  رساندند؛ 
ایجاد ساختار در همکاری های روسیه و ناتو محسوب می شد. 
از زور علیه  داریم که  تاکید  این موضوع  بر  ما  قانون  این  در 
یکدیگر استفاده نکنیم. ما بار دیگر بر این موضوع تاکید می کنیم 

و امیدواریم که روسیه نیز به این قانون پایبند باشد.
وی در ادامه گفت: در صورتی که روسیه برای ایجاد مرکزی 
به منظور اداره مشترک سامانه های دفاع موشکی به ائتالف ناتو 
بپیوندد، ما تضمینی قوی و مستحکم به مسکو می دهیم و بر 
پایبند  داده شد  این کشور  به  در سال 1۹۹7  که  تضمین هایی 

هستیم.
راسموسن در ادامه مصاحبه خود به این موضوع اشاره کرد که 
روسیه در مورد تصمیم گیری برای این موضوع که آیا گرجستان 
می تواند در آینده یکی از اعضای ناتو باشد یا خیر مجاز نیست. 
این اقدام مربوط به گرجستان است که آیا می خواهد به ائتالف 

ناتو بپیوندد یا خیر.
دبیرکل ناتو در ادامه گفت: این امر به روسیه مربوط نمی شود که 
در خصوص آینده گرجستان تصمیم گیری کند. این امر مربوط 
به ناتو و گرجستان است. همان طور که می دانید در مجارستان 
شود.  ناتو  اعضای  از  یکی  گرجستان  که  گرفته ایم  تصمیم  ما 
تمام  گرجستان  که  است  امکان پذیر  در صورتی  امر  این  البته 
معیارهای الزم را داشته باشد که این امر تاکنون صورت نگرفته 
است. ما کمیسیون گرجستان - ناتو را ایجاد کرده ایم و در این 
کمیسیون در خصوص این مساله بحث می کنیم که اصالحاتی 
را در گرجستان برای دستیابی به معیارهای الزم در این کشور 

ارتقا و بهبود بخشیم.

نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت 
صورت  در  که  کرد  اعالم  جمعی 
درخواست دولت تاجیکستان، روسیه 
مسأله اعزام نیروهای مرزبانی خود به 
مرز تاجیکستان-افغانستان را بررسی 

خواهد کرد.
ممکن  زمینی  مرزبانی  نیروهای 
است در آینده برای حفاظت از مرز 
تاجیکستان-افغانستان به منطقه اعزام 

شوند، اگر دولت تاجیکستان از طرف روسی چنین درخواستی را انجام دهد.
ایگور لیاکین-فرولوف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی روز یکشنبه 
اعالم کرد: اگر طرف تاجیکستانی چنین درخواستی را از ما کند، این مسأله قطعا 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسلمًا این ابتکارعمل باید از طرف مقامات دوشنبه 
مطرح شود. البته فعال صحبت در این خصوص بسیار زود است. این موضوع ممکن 
است با خروج نیروهای ائتالف بین المللی از افغانستان بعد از سال 2014 مطرح 
شود. این دیپلمت روس همچنین با اعالم اینکه درهای سازمان پیمان امنیت جمعی 
برای ازبکستان هرگز بسته نخواهد بود، گفت: اگر مقامات بیشکک برای بازگشت به 

این سازمان ابراز تمایل کنند، این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این ازبکستان از تعلیق عضویت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی خبر 
داده بود و در نشست قبلی سران این سازمان که در تاریخ 1۹ دسامبر در مسکو 
برگزار شد، می بایست تصمیمات الزم در خصوص خروج ازبکستان از این سازمان 

اتخاذ می شد.

دویچه وله                     
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        خواجه بشيراحمد انصاری
نتیجه:

اولیۀ  قروِن  خوارِج  با  طالبان  شباهت های 
بخش هاي  در  که  است  آن  از  بیشتر  اسالمی، 
از شباهت های  یاد کردیم. یکی  از آن  گذشته 
این دو گروه، فضای نابه سامانی ست که در آن 
و  خوارج  هم  که  طوری  شده اند؛  نطفه بندی 
زادۀ جنگ های  هم طالبان، محصول بحران و 
در  کریم  قرآن  بوده اند.  اسالمی  دولت  داخلی 
آیۀ نهم سورۀ حجرات مي فرماید: »هر گاه دو 
گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، 
در میان آن ها صلح برقرار سازید و اگر یکي از 
آن ها بر دیگري تجاوز کند، با طایفۀ ظالم پیکار 
کنید تا به فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت 
)و زمینۀ صلح فراهم شد(، در میان آن دو بر 
طبق عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه 
دوست  را  پیشه گان  عدالت  خداوند  که  کنید 
دارد.«  اگر خوارج نخستین به جاي تطبیق این 
معاویه،  و  علي  حضرت  میان  مصالحه  و  آیه 
افزوده، جبهۀ  هیزم  آن جنِگ خونین  آتِش  بر 
سومي را گشودند و مصیبت دیگري آفریدند، 
افغانستان،  داخلي  جنگ هاي  در  نیز  طالبان 
برنداشته  قدمي  هیچ  کارشان  شروع  همان  از 
نشان  مصالحه  و  صلح  به  عالقه یي  هیچ  و 
نداده اند. هم خوارج و هم طالبان در حالي که 
مولود فتنه و محصول جنگ داخلي بوده اند، نه 
تنها نقشي در صلح نداشته اند، که خود عنصر 

اصلي فتنه گردیده اند. 
امروز یگانه گروهی که از خوارج در دنیا مانده 
است، اباضی های سلطنت عمان می باشند. اگر 
نخستین  خوارج  با  را  عمان  اباضیۀ  و  طالبان 
افغانی  طالبان  دید که  نماییم، خواهیم  مقایسه 
نزدیک تر  خوارج  به  عمانی  اباضیۀ  از  بیشتر 

اند. 
کردیم،  یاد  آن  از  که  شباهت هایي  پهلوي  در 
اصول  بر  دیگر  عنصر  دو  طالبان  جنبش 
یکی  که  افزوده اند  خوارج  سیاسی  فعالیت 
انتحار و خودکشی است و دیگرش، معامله با 
استخبارات منطقه و جهان.  عملیات انتحاری 
و  جاپانی ها  جنگ های  سوغات های  از  که 
امریکایي ها و طرف های درگیر در جنگ دوم 
جهانی می باشد، با فقه و اخالق اسالمي بیگانه 
رسمیت  به  را  آن  ما  فرهنِگ  و  تاریخ  و  بوده 
نظریۀ  مفتیان  که  دلیلی  یگانه  نمی شناسد. 
خودکشی و تیوری پردازان پروژه های ویرانی و 
مرگ به آن استناد می جویند، حکایت براء بن 
مالک در جنگ یمامه و معرکۀ حدیقه است که 
براء تقاضا نموده بود تا او را از باالی دیواري 
آن  در  مسیلمه  طرفداران  که  باغي  داخل  به 
براء  سرگذشت  بیافکنند.  بودند،  گرفته  سنگر 
انتحاری ندارد؛  بن مالک رابطه یی به عملیات 
زیرا او در آن جنگ شهید نشد، بلکه شش سال 
بعد در جنگ شهر بندری شوشتر که مورخان 

عرب آن را تستر خوانند، به شهادت رسید.  
طالبان  که  بگوید  خود  با  خواننده یي  شاید 
چیزي جز محصول استخبارات نظامي پاکستان 
حقیقت  در  خوارج،  با  آنان  مقایسۀ  و  نیستند 
بها دادن به آنان و توهین به خوارج است. در 
پاسخ باید گفت که استخبارات نظامي پاکستان 
و یا هر استخبارات دیگر، یک پهلوي تراژیدي 
خونین کشور ماست؛ اما سخن دقیق این است 
شرایط  به  شبیه  شرایطي  محصول  طالبان  که 
ظهور خوارج بوده اند که در حالت فعلي کشور 
شده  افزوده  آن  بر  نیز  استخبارات  عنصر  ما، 
است. در کنار  درک از پشتیباني یک و یا چند 
عوامل  نباید  گروه،  یک  از  استخباراتي  گروه 
ایدیولوژیک و اعتقادي ذي دخل در مسایل را 
فراموش نمود. آن که خودش را در کنار جاده 
آیا  مي دهد،  انفجار  نمازگزاران  میان  در  یا  و 
خوانندۀ گرامي تصور مي کند که این کار را به 
استخباراتي  گروهي  که  داده  انجام  خاطر  این 
برایش فرمان داده است. آن که خون دانشمندان 
بي گناه دین را در اثر کینه هاي سیاسي مي ریزد، 
آیا فکر مي نمایید که کارش انگیزۀ ایدیولوژیک 

نداشته است؟! 
است  این  مي طلبد،  پاسخ  که  دیگري  پرسش 
که چرا طالبان در حالي که ایماِن همه را زیر 
را  ما  کشور  شخصیت هاي  و  مي برند  سوال 
محافل  با  نیکویي  بسیار  روابط  مي کنند،  ترور 

سیاسي و استخباراتي پاکستان دارند؛ در حالي 
که مهره هاي آن محافل را نمي توان از نظر دیني 
طالبان  توسط  که  با شخصیت هایي  اخالقي  و 

ترور شده اند، مقایسه نمود؟
ما  اختیار  در  تاریخ  را  پرسش  این  پاسخ 
مسیر  در  خوارج  که  مفهوم  این  به  مي گذارد، 
با آن که خود را مسلماناني دوآتشه  تاریخ شان 
معرفي مي نمودند، ولي بسیار  واقع مي شد که 
بر مبادي دیني شان چربي  انتقام  عقده، کینه و 
مي نمود. مورخان مي گویند که در جنگ هایي 
مسلمان صدر  عرب هاي  و  زنبیل شاه  میان  که 
از خوارج سیستان در  اسالم واقع شد، فردي 
دربار زنبیل مي زیست و او را در جهت کوبیدن 
لشکر مسلمانان مشوره مي داد. از سوي دیگر، 
خوارج با آن که دشمنان سرسخت دولت اموي 
عباسي هاي  با  دشمني  به خاطر  ولي  بودند، 
بغداد، با دولت اموي اندلس روابط بسیار خوبي 
داشتند تا حدي که عبدالرحمن فرزند معاویه 
اموي مدتي در  فرزند هشام فرزند عبدالملک 
شهر »تاهرت« الجزایر  امروزي در سایۀ دولت 
روابط چنان  این  و  زنده گي مي نمود   خوارج 
عبدالرحمن  بن  عبدالوهاب  که  بود  مستحکم 
فرزند  دولت خوارج سه  آن  پادشاه  رستم  بن 
نماینده گان رسمي دولت  به عنوان  را  خویش 

خوارج به اندلس اموي فرستاده بود.  
شاید خوانندۀ دیگری بگوید که خوارج مربوط 
به دوره های صدر اسالم بوده اند. اما در پاسخ 
باید گفت که خارجی بودن یک مسالۀ تاریخی 
و مربوط به قرن های اول، دوم و سوم هجری 
تاریخ  در  که  اعتقادي  پدیده یی ست  بلکه  نه، 
که  حدیثی  در  می گردد.  تکرار  پیوسته  اسالم 
از  بیشتر  پدیده  این  نموده،  روایت  احمد  امام 
بیست مرتبه در تاریخ مسلمانان ظهور خواهد 

نمود.   
اگر کسي بپرسد که چه آینده یي را براي جنبش 
پاسِخ  مي گویم  نمود،  تصور  مي توان  طالبان 
مي توان  پیشین  خوارِج  سرگذشت  در  را  آن 

جست وجو کرد. خوارج با آن که نیروي نظامِی 
مدتی  برای  و  آمده  به حساب  هراس انگیزی 
طوالنی استقرار جوامع اسالمی را تهدید نموده 
ولی  داشته اند؛  اندلس جوالن  تا  از سیستان  و 
این  با  بیگانه  را  خود  پیوسته  اسالمی  امت 
اثر  در  آن ها  است.  نموده  احساس  مذهب 
اتکا به زور، عدم انعطاف، اعتقادی مبالغه آمیز 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اصل  به  افراطی  و 
منکر، قبیله گرایی و عالقۀ جنون آمیز به خون و 
خشونت، نتوانستند ریشه در جغرافیای اسالم 
دوانند. هشدارهاي مکرر و شدید پیامبر اسالم 
که در احادیث مستند و صحیح شیعه و سني 
دربارۀ خوارج آمده، مشروعیت دینِي این گروه 
یورش  این  است.  برده  سوال  زیر  پیوسته  را 
چنان سنگین و سهمگین بوده که در حدیثي، 

خوارج »سگان جهنم« خوانده شده اند.  
حرکتي  امروز،  هم  و  گذشته  در  هم  خوارج 
نداشته  ارتجاعی ست که هیچ نقشی در تمدن 
بست،  غزنه،  بلخ،  هرات،  تمدن های  است. 
استانبول، بخارا، دهلی، بغداد، دمشق، اندلس، 
خوارج  نام  به  را  چیزی  قیروان  و  قاهره 
حقوقی،  دایرۀالمعارف های  نمی شناسند. 
مسلمانان  هنرِی  و  لغوی  فقهی،  عقیدتی، 
که  جایی  هر  نیست.  آشنا  گروه  این  با  هم 

تا  منحط  و  عقب مانده  اجتماعي  ساختارهای 
هنوز باقی مانده، خوارج معاصر نیز بقای خود 
را در گرو همان ساختارها و سنت ها می بینند. 
الجزایر  جوامع شمال وزیرستان و صحراهای 
و موریتانیا و بیابان های یمن و سومال و مالي، 
النۀ دل خواه خوارج معاصر به حساب مي آیند. 
همان طوری که امروز اسم طالبان به گروه های 
مختلف و متفاوتی از وزیرستان گرفته تا خیبر 
و بلوچستان و ارزگان و کنر و پکتیا و میرام شاه 
اطالق گردیده؛ برخی را طالبان پاکستانی نامند، 
طالبان  را  دسته یی  هندی،  طالبان  را  گروهی 
امریکایی، جمعی را طالبان انگلیسی و فرقه یی 
را طالبان ایرانی. به همین شکل، خوارج پیشین 
که  می شدند  تقسیم  مختلفی  گروه های  به  هم 
عجارده،  صفریه،  نجدات،  ازارقه،  از  می توان 
آن  امثال  و  حمزیه  شیبانیه،  میمونیه،  اباضیه، 
نام برد که هر شاخه، پروژۀ خاِص خودش را 

داشت.
هستند کسانی که انگیزه های سیاسي و فلسفۀ 
وجودي طالبان را با حضور نیروهای بیگانه در 
افغانستان پیوند می دهند، غافل از این که طالبان 
نه با آمدِن نیروهای خارجی به وجود آمده اند و 
نه با رفتِن آن ها از میان خواهند رفت. کساني 
که تسلسل حوادث یازده سال اخیر را تعقیب 

نموده اند، مي دانند که طالبان خود علت اصلي 
سرازیر شدِن این همه نیرو به افغانستان بوده اند. 
وجود نیروهای خارجی در افغانستان برای این 
فعالیت هاي  تا  بوده  حیات  آب  مثابه  به  گروه 
دینی  مشروعیت  برخی  نظر  در  را  نظامی شان 
بخشند و بر عمر خویش بیافزایند. برنامه های 
انگلیس  منفعت طلبانۀ سیاست مداراِن امریکا و 
در منطقه و قرباني نمودِن ملت هاي این حوزه، 
امر،  این  قابل نکوهش و مخالفت است؛ ولي 
دیگر  پرتگاهي  به  پرتگاه  یک  از  را  ما  نباید 

سوق دهد.
خوارج نوین به سان خوارج قدیم، عاقبتي جز 
در  را  نابودی شان  آن ها  زیرا  ندارند؛  نابودی 
بطن ایدیولوژی شان مي پرورند. تفکر خوارجي 
بدیهیاِت  و  انسان  سلیِم  فطرت  با  طالباني  و 
دین در تعارض است؛ زیرا مذهِب آن ها تقریبًا 
هر آن چه را که در این دنیا وجود دارد، حرام 
خوِن  ریختن  آن  و  چیز   یک  جز   مي پندارد 

انسان و آن هم انسان مسلمان. 
خوارج جدید هم به سان خوارج قدیم خواهند 
خدا  بربندند،  رخت  که  زمانی  تا  ولی  رفت؛ 
این  روی  بر  دیگر  خوِن  چه قدر  که  می داند 

خاِک مصیبت زده جاری خواهند ساخت.

اگرچه در قندهار این مخاصمات شدت داشت، اما روی همرفته این والیت در 
جنگ های داخلی کمتر سوخت؛ زیرا قوماندانان گروه های مختلف با سلیقه های 
گوناگون به جان هم می افتادند، ولی در اثر وساطت موسفیدان قومی و متنفذین 
بیشتر  وخامت  به  و  می باخت  رنگ  حادثات  افغانستان،  غربی  جنوب  والیات 
نمی انجامید. اما در هلمند وضع طور دیگر بود، چرا که در آن والیت دو تنظیم 
دو  همین  مربوط  آن والیت  مجاهدین  اکثریت  و  داشتند  قدرتمند حکمروایی 
گروه یعنی حرکت انقالب اسالمی و حزب اسالمی به رهبری انجنیر گلبدین 

حکمتیار بودند.
مجاهدین حرکت انقالب اسالمی افغانستان که اکثریت هلمند را تشکیل می دادند، 
زیر نظر مال نسیم آخوندزاده و عبدالواحد، مشهور به رییس باغران، و مجاهدین 

حزب اسالمی زیر فرماندهی حاجی عبدالرحمن، تنظیم شده بودند.
مال نسیم آخوندزاده از منطقۀ موسی قلعه و به قوم مغل منسوب بود. نام برده 
از همان اوایل جهاد دسته های مختلف را سازمان داد و به تعلیم و تربیۀ امور 
دینی نیز کوشید، چنان که بزرگترین مدارس دینی را در جنوب غرب افغانستان و 
شهرک های مرزی پاکستان تاسیس نمود. برای درک بیشتر فعالیت های مال نسیم 

آخوندزاده، خاطرۀ کوتاهي را که نگارنده از دیدار وی دارد، می نویسد.
مال نسیم آخوندزاده در اوایل سال 1۹8۹ به پشاور آمد. زمانی که مصاحبه اش با 
نگارنده تمام شد، از من پرسید که در کدام مکتب درس  خوانده ام. من در پاسخ 
از لیسۀ حبیبیه نام بردم. مال نسیم پرسید در آن زمان که شما متعلم بودید، چه 
تعداد شاگرد در لیسۀ حبیبیه درس می خواندند. من احصاییۀ دقیق را نمی دانستم، 
اما گفتم شاید دو هزار متعلم از صنف هفتم تا دوازده در آن لیسه بوده باشند. 
مال نسیم تبسم کرده گفت: »تنها در یک مدرسۀ من اضافه از دوازده هزار طلبه 
درس می خوانند. حال شما بگویید که ما به افغانستان زیاد خدمت می کنیم، یا 

حکومات سابق زیاد خدمت کرده اند؟«
او با بیان این مطلب نشان داد که تا چه اندازه در راه تعلیم و تربیۀ دین عالقه مند 
زیرا  داشت؛  دیگری  چهرۀ  غربی  مطبوعات  در  آخوندزاده  نسیم  مال  اما  بود. 
ساحات عظیم از والیت هلمند مزارع کوکنار بود و سالیانه صدها تن کوکنار از 
این والیت وسیع به دست می آمد و در البراتورهای مرزی به هیرویین و سایر 
مواد مخدر تبدیل می گردید و به کشورهای مختلف جهان پراکنده می شد. یکی از 
خبرنگاران امریکایی که به طور منظم در والیات هلمند و قندهار در گشت وگذار 
افغانستان لقب داده بود و می گفت که  بود، او و برادرش را سالطین حشیش 
مال نسیم دو نوع خدمت به مردم والیت هلمند نموده است: اول این که اکثریت 
جوانان و اطفال آن ها را باسواد و عالم دین ساخته است و دوم این که با وجود 

او، دهقانان هلمند از سرمایه دارترین کشاورزان افغانستان شده اند. )45(
مال نسیم آخوندزاده حدود ده هزار مجاهد مسلح در اختیار داشت و موسی قلعه 
مرکز این فرمانده، دژ مستحکم دوران جهاد به شمار می رفت و حکومت کابل و 

شوروی بارها در راه تسخیر موسی قلعه ناکام شدند.
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             محمد بهارلو / نویسنده و منتقد ایرانی 

دولت آبادی، در مقام نویسنده، جنبه یی از قدرت نویسنده گی 
خود  آثار  خواننده گان  سوی  از  قدرت  این  به جاآوردن  و 
در  دیگری  ایرانی  نویسندۀ  هیچ  که  است  کرده  تجربه  را 
زمان حیاتش تجربه نکرده است. حضور فعال و پیوستۀ او 
اخیر،  دهۀ  سه  در  به ویژه  فرهنگی،  و  ادبی  عرصه های  در 
و  داستانی  ادبیات  نظام  در  دیگرگون  گونه یی  حقیقت  در 
عنصر  من،  نظر  به  که  است  آورده  پدید  ادبی  سخن  نوع 
روایت گری یا داستان سرایی در مرکز آن قرار دارد. شاید، به 
اصطالح قدما، فضل تقدم در ابداع این نوع سخن ادبی با او 
اما قطعًا در جاانداختن و تثبیت آن بسیار مؤثر بوده  نباشد 
است. او عماًل نشان داده است که ادبیات می تواند محدود 
نباشد و نویسنده حتا در زمان حیات حرفه یی کوتاهش قادر 
و  بگذارد  فراتر  را  پا  رایج  قلمروهای  تنگ  دایرۀ  از  است 
عرصه هایی را بیازماید که چه بسا از ذهن خود نویسنده هم 

نگذشته باشد.
   با وجود این که دولت آبادی حوزه های گوناگونی از تیاتر و 
سینما و نقد و نظر و انواع ادبی را تجربه کرده، نوشتن رمان 
همواره در کانون فعالیت هایش قرار داشته است. واقعیت این 
است که پشتوانۀ شهرت او رمان است، و او پیوسته بر آن 
بوده است تا هویت خود را به عنوان رمان نویس تثبیت کند. 
رمان های او نه فقط با اقبال وسیع و کم سابقۀ خواننده گان و 
واکنش مشفقانۀ خیل شاعران و نویسنده گان پارسی مواجه 
بوده است، بلکه نظر خواننده گان و منتقدان و محافل ادبی 
غربی را نیز گرفته است؛ به طوری که آثار او در دو دهۀ اخیر 
ترجمه  دنیا  زندۀ  زبان های  به  دیگری  نویسندۀ  هر  از  بیش 

شده است.
یکی  عنوان  به  من،  برای  دیگر  چیز  هر  از  بیش  آن چه     
با وجدان  آثار دولت آبادی، اهمیت دارد  و  از خواننده گان 
راحت می توانم آن را اعالم کنم، این است که او رمان فارسی 
داده  فراوان  نفوذ  ایران  پهناور  را در خاک خشک سرزمین 
به سلک خواننده گان  را  مردمان  از  بسیاری  است، و شمار 
از  است.  درآورده  ما  معاصِر  داستانی  ادبیات  و هواخواهان 
همین رو نکتۀ شایان توجه نیز کشف راز این قابلیت و نفوذ 
دولت آبادی  که  است  این  اساسی  پرسش  درحقیقت  است. 
مقام و موقعیت خود را از کجا و به چه ترتیب کسب کرده 
است؟ پاسخ سرراست به این پرسش مقدر را، به  گمان من، 
باید در همان عنصر روایت گری یا داستان پردازی او جست؛ 

همان چیزی که از آن به جنبۀ اساسی رمان تعبیر کرده اند.
   عنصر روایت گری یا داستان پردازی، به عبارت ساده، یعنی 
این  می سازد؛  را  رمان  فقرات  ستون  که  داستان  نقل  همان 
کالم »توتولوژیک« ـ یا همان گویی ـ که داستان باید داستان 
باشد، به این معنی است که نویسنده با ایجاد حالت تعلیق 
به  او  عالقۀ  و  تمایل  که  دارد  نگه  وضعی  در  را  خواننده 
خواندن استمرار پیدا کند، و در نوعی بازِی حدس زدن دایم 
از خودش بپرسد که : پس چه پیش خواهد آمد؟ این پرسش، 
می کند. عکس  تضمین  را  ادبی  اثر  اعتبار  فراوان،  مقدار  به 

ناقص  داستان  معنی که  این  به  نیز صادق است؛  این قضیه 
است، در واقع داستان نیست اگر خواننده از خودش نپرسد 
فقط  نه  پرسش  این  حقیقت  در  می آید.  پیش  چه  بعد  که 
و  دژخمیان  و  بر وحشیان  بلکه  منتقدان،  و  بر خواننده گان 
آدم خواران نیز کارگر می افتد. شهرزاد، مادربزرگ قصه گوی 
»هزار  یعنی  جهان،  ادبیات  در  قصه  نمونه وارترین  در  ما، 
از  که  است  اعجاز  یا  تمهید  همین  به حکم  یک شب«،  و 
از  را  خون ریز  و  مستبد  شهریار  و  می یابد  خالصی  مرگ 
قربانی کردِن دختران و کین خواهی جنون آمیزش باز می دارد 

و جهان ذهنی او را از بیخ دیگرگون می سازد.

داستانی«  »واقعیت  آثارش  مهم ترین  در  دولت آبادی     
متفاوت  داستان سرایی،  یا  روایت گری  محور  عنوان  به  را، 
ما  داستانی  ادب  رایج  کمابیش  و  شناخته شده  واقعیت  از 
آن  ارایۀ  کیفیت  از واقعیت و  او  بازنمایی  به دست می دهد. 
برای عامۀ خواننده گانش تازه گی و گیرایی دارد و آد م هایی 
که تصویر می کند به گونه یی است که انگار برای نخستین بار 
به صحنۀ ادبیات پا گذاشته اند، و شاید از همین رو است که 
قدری ناشناخته و غریب جلوه می کنند، و گاهی این تصور 
را پیش می آورند که گویی از ظاهرشدن در این صحنۀ جدید 
دست وپای خود را گم می کنند، و به گمان من، اغلب، همین 
مقام  در  او  می دهد.  جلوه  واقعی تر  را  آن ها  دست پاچه گی 
نویسنده، با نوعی غریب گردانی و غیرمترقبه گی خواننده را 
برمی انگیزد که کنجکاو باشد، و این انگیزش به ویژه زمانی 
حاصل می شود که روایت با گفت وگو به مقتضای متن درهم 
تنیده شده باشند؛ اتفاق فرخنده یی که البته در همه حال در 

اختیار نویسنده نیست.
   از طرف دیگر، وجه امتیاز دیگر آثار دولت آبادی، قطع نظر 
از زمینه ها و فضاها و تنوع آدم پردازی، حس اجتماعی سرشته 
در آن ها است؛ به طوری که در نوشته های او، خط قاطعی میان 
زنده گی و ادبیات کشیده نمی شود و کش مکش های آدم های 
داستانی، به صراحت یا به طور تلویحی، با همان معیارهایی 
سنجیده می شوند که نویسنده در توصیف آدم های واقعی در 
زنده گِی روزانه و داوری کردن در حق آن ها به کار می برد. 
این البته به معنای آن نیست که او ادبیات را به جای زنده گی 
می گیرد و یا اعتقادی به خلوص هنری ندارد. من مایلم این 
را به یک برداشت خاص از ادبیات، یا درواقع نقش نویسنده، 
تعبیر کنم، که هر نویسنده یی در هر دورۀ خاصی برای خود 
قایل است، یا باید باشد. واقعیت این است که دولت آبادی 
پاره یی  تعبیر  به  یا  »انسانی«،  تصور  است  نخواسته  هیچ  گاه 
از منتقدان تصور رمانتیک، از خویشتن آفریننده را از دست 

بگذارد، و همواره آن را به 
ادبی  آفرینش  نام فضیلت 
حفظ کرده است. بنابراین 
او هیچ ابایی ندارد که به 
در  مثاًل  نویسنده  عنوان 
حتا  یا  شود،  دیده  متن 
آدم های  با  لحظاتی  برای 
یا  هم هویت  داستان 

همانند بشود.
که  است  این  راست     
همۀ  مانند  نویسنده، 
اسیر  انسانی،  افراد 
است،  خویش  هویت 
او  برای  هیچ وجه  به  و 
هویت  که  نیست  ساده 
علی االطالق  را  خود 
بگیرد؛  نادیده  اثرش  در 
هرچند آثاری که به قصد 

آزمایش گری و نوآوری 
می شوند،  نوشته 
را  خود  هویت  اصوالً 
نه  می گیرند،  متن  از 
نویسنده گان شان.  از 
این حس حضور  شاید 
را  نویسنده  فریبندۀ 
خواننده گان  از  برخی 
به  آن  از  و  نپسندند 
یا  بیگانه  صدای  نوعی 
و  کنند،  تعبیر  مزاحم 
حتا این کیفیت موجب 
شود که آهنِگ خواندن 
یا  بگیرد  شتاب  متن 
و  بزند  میان بُر  خواننده 
»سرخط«  به  نگاهی  با 

)بند( ها پیش برود. این وضعیتی است که در هنگام خواندن 
هر متنی، حتا خواندن نام آورترین متن های کالسیک جهان، 
خواننده گان خود  لحاظ  از  متن ها  بیاید.  پیش  است  ممکن 

»یک دستی« و »انسجام« ندارند.
    مایلم این نوشته را با این پرسش روالن بارت به پایان 
بالزاک و تولستوی  به حال پروست و  تا  آیا کسی  برسانم: 
را واژه به واژه خوانده است؟ خود او سپس اضافه می کند 

که پروست بخت بلندی دارد که در هر بار خواندن آثارش، 
خواننده بخش هایی را می اندازد. منظور بارت این است که 
آن چه او را از خواندن پروست محظوظ می کند، صرفًا روایت 
»سایش« هایی  حال  عین  در  بلکه  نیست،  متن  ساختار  یا 
سطح  بر  کلمات،  روی  بر  خواندن  هنگام  به  او  که  است 
صاف کاغذ، پدید می آورد یا به ناگزیر برایش پیش می آید. 
می گوید: من می خوانم، نمی لغزم، سر بر می گیرم و باز سر 

فرود می آورم.

سال چهارم y شمارة نه صد و پنجاه و هفتم y دوشنبه 27 آذر/قوس y 1391 17 دسمبر 2012

دولتآبادیوقدرتنویسندهگی
5 www.mandegardaily.com

وجه امتیاز دیگر آثار دولت آبادی، قطع نظر از زمینه ها و فضاها و تنوع 
آدم پردازی، حس اجتماعی سرشته در آن ها است؛ به طوری که در 

نوشته های او، خط قاطعی میان زنده گی و ادبیات کشیده نمی شود و 
کش مکش های آدم های داستانی، به صراحت یا به طور تلویحی، با همان 
معیارهایی سنجیده می شوند که نویسنده در توصیف آدم های واقعی در 

زنده گِی روزانه و داوری کردن در حق آن ها به کار می برد. این البته به معنای 
آن نیست که او ادبیات را به جای زنده گی می گیرد و یا اعتقادی به خلوص 
هنری ندارد. من مایلم این را به یک برداشت خاص از ادبیات، یا درواقع 

نقش نویسنده، تعبیر کنم، که هر نویسنده یی در هر دورۀ خاصی برای خود 
قایل است، یا باید باشد

بخش دوم و پایانی

  ویژه گی های رمانتيسيسم آلمانی 
رمانتیسیسم شاعران آلمانی شاید بیشتر به شعرای انگلیسی 
نزدیک باشد تا فرانسوی. نوعی روح پروتستانتیسم در آن ها 
شرح  را  رمانتیسیسم  عمومی  اوصاف  بخواهیم  اگر  هست. 
دهیم در اصل یک نهضت فکری و ذوقی و یک واکنش در 
برابر ذهن اصالت عقلی بسته و در خود فرو رفته است که 
غرب را از این حیث که برای عواطف ارزشی قایل نیست، 
مورد انتقاد قرار می دهد. شاید اولین رمانتیست دنیا ژان ژاک 
روسو باشد که قربانی قرن هجدهم است. او در اعترافاتش 
این مساله را بیان می کند. روسو بعد از پایان اعترافاتش آن را 
در کلیسای پاریس گذاشت، به این معنی که من برای کسی 

اعتراف نکرده ام و برای خدا اعتراف کرده ام. 
زنده گی  بیان گر  جوان،  ورتر  رنج های  گوته،  معروف  رمان 
قرن  در  نمی شود  موفق  که  است  پاکی  نهایت  در  جوانی 
هجدهم خوش بخت شود. این اثر در حقیقت اعتراض گوته 
در  از خوش بختی  پاک طبع  افراد  که حتا  قرن  این  به  است 
آن بی بهره اند. آثار هیچ یک از کسانی که در ادبیات رمانتیک 
آلمانی کار کرده اند، خوشحال کننده نیست. نمونۀ دیگر این 
افراد هولدرلین است. در رمانتیسیسم با تفوق عاطفه بر آن چه 
و  تعهد  بر  تخیل  تفوق  جمع،  بر  فرد  تفوق  است،  معقول 
تفوق رویا مواجه ایم. انسان نیازمند رویا و آرزو است. چنین 
دیگری  خصوصیت  بود.  رایج  ادبا  و  شعرا  بین  در  جوی 
باید در این وضع جهش روحی هنری و ادبی در نظر  هم 
گرفت و آن توجه به ادبیات غیرکالسیک است؛ یعنی ادبیاتی 
ادبیات  نمی شود؛  اقتباس  یونانی  و  رومی  سنت های  از  که 
جدیدی که در دنیای ناشناخته ممکن است مورد نظر باشد 
حتا  نمی شد.  آن صحبت  در  قباًل  که  احوالی  و  اوضاع  در 
توجه به ادبیات فارسی هم در این دوره در غرب صورت 
می گیرد و گوته دیوان غربی شرقی اش را می نویسد. عالوه 
بر این، افرادی مطالبی راجع به زرتشت می نویسند. روم و 
یونان الهام بخش ادبیات کالسیک در قرن هفدهم است. اما 
در این قرن، ادبیات نوع دیگری جست وجو می شود. شاید 
اصیل ترین چهرۀ رمانتیک آلمان نه شعرا باشند و نه فالسفه، 
و جهش  توفان  مظهر  که  هستند  بتهوون  مثل  افرادی  بلکه 
همین  بیان گر  او  پنجم  سمفونی  می روند.  شمار  به  روحی 

توفان در این عصر است. 
  روزگار فالسفۀ آن دوران 

فلسفه نمی تواند هیجانی باشد، به عواطف توجه کند و تعقل 
را کنار بگذارد. نهایتًا بتواند توسع تعقل را جست وجو کند؛ 
یعنی نوعی تعقل معلوم را کنار بگذارد و چیز بیش تری را 
به دست آورد. افالطون که در جوانی شعر می سرود پس از 
می خواهد  می گذارد، چون  کنار  را  با سقراط، شعر  آشنایی 
فیلسوف باشد و فیلسوف نمی تواند شاعر باشد. در آن دوران 
با برادران شالیگل مواجه هستیم که مترجمان بزرگی هستند 
به شمار  آلمانی  این دورۀ رمانتیسیسم  از رواج دهنده گان  و 

می روند. 
و  شعر  به  که  هستند  کسانی  آن ها  اطراف  در 
ادبیات عالقه دارند. آن ها را نمی توان فیلسوف 
که  نامید  فالسفه یی  می توان  اما  نامید،  رمانتیک 
در دورۀ رمانتیسیسم زنده گی می کرده اند و گوته 
به آن ها خط مشی نشان داده است. آن ها به این 
بی اعتنا  روحی  جهش  و  گرایش  و  فکر  نوع 
جریانی  چنین  نماد  اول  درجۀ  در  اما  نیستند، 
فیخته  دربارۀ  باید  آن  از  پیش  و  است  شلینگ 
آن  در  که  است  چهره یی  فیخته  گفت.  سخن 
دوره زنده گی کرد و می خواست فیلسوف باشد. 
اما گرایش هایی در  گرچه فیلسوف هم هست، 
آثارش دیده می شود که نشان می دهد به آن دوره 
هولدرلین  که  است  استادی  تنها  او  دارد.  تعلق 
انتخاب می کند و بر سر کالسش می نشیند. بین 
فیخته و شلینگ رقابت شدید استاد و شاگردی 
هست. استادی که به شاگردش حسادت می کند 
و شاگردی که استاد را قبول ندارد. فیخته، تنها 
جریان  روز  به  روز  که  است  آلمانی  فیلسوف 
اولین  و  می کند  تعقیب  را  فرانسه  کبیر  انقالب 
تفسیر راجع به انقالب کبیر فرانسه را با سبک خودش نوشته 
است. او از لحاظ فکری، فرد موثری است. با این که فیلسوف 
اندازۀ شلینگ، مظهر  اما آثارش هیجانی است. او به  است، 
عصر رمانتیسیسم نیست، بلکه او را می توان فیلسوفی نامید 

که در عصر رمانتیسیسم زنده گی کرد. 
  شلينگ؛ فيلسوف شاعر آلمانی 

شلینگ هم دورۀ هولدرلین و هگل است. پنج سال از آن ها 
چهرۀ  است.  مسلط  گوناگونی  زبان های  به  است.  جوان تر 
عجیبی است که به دانشگاه می رود و زودتر از همه هم به 

نتیجه می رسد. گوته از این استعداد حمایت می کرده است. 
هایدگر  بیستم  قرن  در  وقتی  است.  شاعر  فیلسوف  یک  او 
می گوید شعر خانۀ وجود است، یعنی اصل شعر است که 
هستی را نشان می دهد که ریشه در باور شلینگ دارد. هستی 
واقعی را در شعر می توان فهمید و آیندۀ بشر در فهم اشعار 
فلسفۀ  شلینگ  فلسفۀ  است.  فیلسوف  حال،  این  با  است. 
خودمان  عرفانی  بومی  زبان  به  اگر  تقریبًا  است.  وحدت 
بخواهیم بگوییم، انعکاس جهان درون در جهان بیرون است. 
فلسفۀ  کتاب  دارد که یک  فلسفۀ طبیعت  در  کتابی  شلینگ 
شاعرانه است. طبیعت در زیبایی اش خود را به ما می شناسد. 
ما  شعرای  افکار  و  شرقی  سنت های  با  او  افکار  از  بعضی 
با  را  شلینگ، شخص خود  طبیعت  فلسفۀ  در  دارد.  ارتباط 
نحوۀ شناختش از جهان می شناسد و آن زیبایی را اصل قرار 
هستی شناسی  ارغنون  هنر،  می گوید  که  طوری  به  می دهد 
است؛ یعنی منطق عالم و ذات عالم در هنر تجلی می یابد. 
برای درک تفکر او، باید روح لطیفی داشت تا آن را دریافت. 

افکار او نباید دست نامحرم بیفتد. 
  تعقل محض هگل 

در مقابل شلینگ، هگل می خواهد تعقل محض باشد، اما در 
دورۀ رمانتیسیسم زنده گی می کند. او قدرت فوق العادۀ فکری 
دارد. فلسفۀ اصالت عقل دکارت به اندازۀ کافی عقلی مسلک 
نیست و این برای هگل کافی نیست. فلسفۀ عقالنی کانت 
از ذات جدا می کند. هگل  را  پدیدار  اما یک  نیست،  کامل 
می کنند.  را طی  متمایز  راه  دو  و  است  شلینگ  مقابل  نقطۀ 
برای هگل طبیعت غایتی که از آن بیرون بیاید، نیست. هگل 
به جای فلسفۀ طبیعت شلینگ، فلسفه تاریخ را قرار می دهد 
و  انسانی  حیات  یعنی  می برد.  تاریخ  به سمت  را  غایت  و 
فرهنگ انسانی در تاریخ ارتقا می یابد، نه در طبیعت. انسان 
دل  در  که  طبیعت،  دل  در  نه  می رسد  آزادی  و  آگاهی  به 
از  بیش  او  می شود.  ساخته  خودش  دست  به  که  فرهنگی 
فلسفۀ  و  فلسفه  تاریخ  انکارناپذیر  رابطۀ  به  دیگر  کس  هر 
رشد  بخواهد  فلسفه  اگر  بود  معتقد  و  بود  برده  پی  تاریخ 
کند و متعالی شود، باید در درجۀ اول به ریشه ها و مراحل 
تکوینی خود دقت کند. با این روش فلسفه نه تنها به گذشتۀ 
به فعلیت  بلکه جنبه های مثبت آن را  خود متصل می شود، 

درمی آورد.  
 www.etemaad.com :منبع

هنر؛
 ارغنون هستی شناخت
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نماینده گی سازمان ملل در کابل:

نشستبیناالفغانیرابرگزارمیکنیم

نیروهای افغان با...
نیروها  این  می گوید:  ناتو  اما  است،   
می توانند با هر نوع تهدیدها پس از سال 

2014 میالدی مقابله کنند.
دومینیک مدلی سخنگوی نمایندۀ ملکی 
ناتو روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران 
گفت: اکنون توانایی نیروهای افغان بیشتر 
شده و مهارت های جنگی آنان تا دو سال 

دیگرهم افزایش خواهند یافت.
حاضر  حال  در  مدلی،  آقای  گفتۀ  به 
هشتاد  رهبری  افغان  امنیتی  نیروهای 
درصد عملیات های جنگی را در سراسر 
افغانستان به دوش دارند و آمادۀ به دست 
به  »ناتو  اند:  نیز  عملیات ها  تمام  گرفتن 
مهارت، تجربه و توانایی نیروهای افغان 
می بیند  ناتو  که  بخاطری  دارد،  اطمینان 
که نیروهای افغان در هر روز، هر هفته 
مسوولیت  گرفتن  در حال  ماه  هر  در  و 
و   201۳ سال های  در  آن ها  می باشد. 
عهده  به  را  مسوولیت ها  بیشتر   2014
تا  می سازند  آماده  را  خود  و  می گیرند 
پس از سال 2014 مسوولیت های شان را 
به تنهایی به پیش ببرند. بازهم می گویم 
که ناتو به این مطمین است که نیروهای 
شما مسوولیت های شان را خود به عهده 
می  ادامه  شان  وظایف  به  و  می گیرند 

دهند.«
حال  در  افغان  نیروهای  می گوید:  ناتو 
مجهز   17 ام  هواپیماهای  با  حاضر 
مساعد  نیروها  این  برای  اما  می باشند، 
وقت  به  هوایی  کامل  قوت های  ساختن 

بیشتر نیاز دارد.
ناتو در حالی این اطمینان را می دهد که 
مرحلۀ سوم انتقال مسوولیت های امنیتی 
قرار  و  شده  تکمیل  افغان  نیروهای  به 
است مرحلۀ چهارم این پروسه به زودی 

اعالن گردد.
می گویند:  همچنان  آیساف  نیروهای 
در  جاری  جنگ  در  مسلح  طالبان 
توانایی  تنها  و  شده  ناکام  افغانستان 
حمله هایی را دارند که توجه رسانه ها را 

به خود جلب نماید.
به گفتۀ گونتر کتز سخنگوی این نیروها، 
طالبان بیشتر فعالیت های شان را در مناطق 
دور دست افغانستان انجام داده و توانایی 
»ما در حال  ندارند:  را  حمله در شهرها 
حاضر کامیابی طالبان را نمی بینیم، آن ها 
جنگ  در  شک  بدون  و  آشکار  طور  به 
به  افغان  نیروهای  اند.  خورده  شکست 
طالبان  باالی  آیساف  نیروهای  حمایت 
نیروها به فشارهای خود  مسلح و دیگر 
آنان  باالی  مناطق  در  ما  می دهد.  ادامه 
فشار وارد می کنیم که آنان می خواهند 
در آنجا مراکز داشته باشند. ما توانسته ایم 
برانیم.  عقب  به  شهرها  از  را  طالبان  که 
طالبان تالش می کنند تا توجه رسانه ها را 
به خود جلب کنند، اما آنان در تالش های 

شان ناکام اند.«
او می گوید: طالبان بیشتر به نفع خودشان 
تبلیغ می کنند و تالش دارند تا وضعیت 
نشان  آرام  نا  را  افغانستان  در  امنیتی 

بدهند.

وضعیتاسفناکمعتادان...
لباس  با  تن  یک  شدم،  آنان  نزدیک  رفته   
تکه تکه دست التماس به سویم دراز کرد و 
گفت: کاکاجان مریضم، پول یک قرص نان 
را بده. این درحالی بود که چشمم به جمعیت 
معتادان افتاد. صدها معتاد دورهم حلقه زده و 

یا هم میان گِل والي خوابیده  بودند. 
علي داد باشندۀ کوتۀ سنگي شهر کابل دکان 

قصابي دارد. او مي گوید، ما همیشه از دست 
معتادان اذیت مي شویم.

بیرون  دکان  از  چیزي  شب  اگر  گفت،  او 
و  را مي دزدند  ما  کاري  آن ها وسایل  بماند، 
حتا روزانه از دوکان هاي همسایه هر چیزي  

که گیرش شان آمد با خود مي برند.
با  فروش  خوراکه  فریدون  دیگر،  سوي  از 
انتقاد تند از دولت، مي گوید: »بارها نیروهاي 
دولتي چند معتاد را از زیر پل سوخته باخود 

برده ولي دو باره آن ها رها کرده اند. معتادان 
پس به این جا آمده بازهم سبب آزار و اذیت 

مردم شده اند.«
ستوه  به  معتادان  دست  از  مردم  گفت،  او 
تصمیم  آن ها  مورد  در  دولت  چرا  آمدند، 
بیچاره ها  آن  باالخره  نمي گیرد؛  درست 
مریض اند، نمي شود کل تقصیر را به گردن 
مریض انداخت؛ باید دولت به سرنوشت دو 

میلیون متعاد در کشور فکر کند.

به  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
با  را  بین االفغانی  گفت وگوهای  دوم  نشست  زودی 
حضور تمامی جناح های درگیر قضیۀ افغانستان برگزار 

خواهند کرد.
نظیف اهلل ساالرزی سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد 
تالش  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کابل  در  )یوناما( 
دلیل  به  اما  برگزار شود،  این نشست در کابل  داشتیم 
این که نماینده گان شماری از گروه ها نمی توانستند در 
از  یکی  در  نشست  این  برسانند،  هم  به  کابل حضور 

کشورهای خارجی برگزار خواهد شد.

جمله  از  کشورها  برخی  که  گفت  ساالرزی  آقای 
ترکمنستان در زمینۀ میزبانی این نشست ابراز آماده گی 
کرده اند، اما تا اکنون مکان برگزاری این نشست نهایی 

نشده است.
درنظرداشت  با  که  افزود  کابل  در  یوناما  سخنگوی 
دولت  مسلح  مخالف  گروه های  با  تماس هایی که 
نشست  این  در  آن ها  امیدواریم  داشته  ایم،  افغانستان 

بین االفغانی اشتراک نمایند.
همچنان  کابل  در  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
سوی  از  بین االفغانی  نشست  آجندای  که  است  گفته 

و  شد  خواهد  مشخص  نشست  این  اشتراک کننده گان 
نماینده گی سازمان ملل دیدگاه های خود را بر اشتراک 

کننده گان تحمل نمی کند.
این نشست در ادامۀ گفت وگوهای حکومت افغانستان، 
طالبان، حزب اسالمی و گروه های اپوزیسیونی که در 

پاریس قرار است برگزار شود، راه اندازی خواهد شد.
سازمان ملل متحد با اشاره به برگزاری نشست پاریس 
می گوید که از تمامی تالش هایی که در راستای تأمین 
صلح و ثبات در افغانستان صورت می گیرد، حمایت و 

پشتیبانی می کند.

ارایۀ  با  هم  افغانستان  سیاسی  چهره های  از  شماری 
طرح هایی، خواهان گفتمان بین االفغانی شده اند و تأکید 
گروه های  تمامی  میان  تفاهم  ایجاد  بدون  که  کرده اند 
ذیدخل در قضیۀ افغانستان، امکان تأمین صلح و ثبات 

در کشور ناممکن است.
شماری از آگاهان می گویند که پس از گماشته شدن 
در  متحد  ملل  سازمان  نمایندۀ  حیث  به  کوبیش  یان 
افغانستان، تالش ها برای گفت وگوهای مستقیم میان 
یافته  افزایش  افغانستان  قضیۀ  در  درگیر  های  طرف 

است.
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شماریازداکتران...
 آن قدر مصروف تجارت باالی مریضان در 
وظیفه  به  که  هستند  شان  خانه های  معاینه 
رسمی و اصلی شان ساعت ده و نیم می آیند 

و ساعت یازده و نیم می گریزند.«
در  که  گفت  عامه  صحت  وزیر  دلیل،  ثریا 
نیز  طبابت  اخالق  جنگ،  دهه  سه  جریان 
مانند عرصه های دیگر اجتماعی آسیب دیده 
است. دلیل گفت: »امروز مریض ما از داکتر 
از  و  شفاخانه یی  به  شفاخانه  از  داکتری،  به 
کشور به کشوری می رود تا داکتر حاذق را 

کار مشترک، سرمایه  به  اعتماد سازی  بیابد. 
گذاری و وقت ضرورت دارد.

»سوء استفاده نظامیان«
که  اند  کرده  شکایت  شفاخانه ها  و  داکتران 
نیروهای نظامی بدون رعایت نوبت، مریضان 
را با استفاده از زور وارد شفاخانه ها می کنند 
به  ابتدا  در  تا  می کنند  وادار  را  داکتران  و 
مریضان مربوط به نیروهای امنیتی رسیده گی 

کنند.
رییس جمهور کرزی گفت این موضوع پس 
از این تکرار نخواهد شد: »طبیعی است که 

می دهد.  رخ  مختلفی  حاالت  ما  جامعه  در 
و  رنج  این  ولی  داریم،  زیاد  بسیار  دردهای 
با  را  مریض خود  که  نشود  باعث  باید  درد 

زور ارجحیت قایل شویم.«
امنیتی  مقام های  به  که  گفت  کرزی  آقای 
فرهنگ  به  این  از  پس  تا  می دهد  دستور 
استفاده از زور در شفاخانه ها پایان داده شود. 
سازمان صلیب سرخ بین المللی پیش از این 
استفاده  با  افغان  نظامیان  که  کرده  شکایت 
مراکز  وارد  را  مریضان  و  زور، زخمی ها  از 

صحی می کنند.

گفتوگویچهرهبه...
 عبدالحکیم مجاهد از مقامات سابق طالبان و 
حاجی دین محمد از مشاوران حامد کرزی 

رییس جمهور افغانستان هستند.
گفت:  شورا  این  سخنگوی  اهلل  فرهاد 
به  را  صلح  عالی  شورای  دیدگاه های  »آنها 
شرکت گننده گان در کنفرانس اعالم خواهند 
گفت وگوی  افراد  این  نیست  قرار  کرد. 
محرمانه یی در حاشیه کنفرانس با نماینده گان 

طالبان داشته باشند.«
به  مدتی  که  مجاهد  که  حالیست  در  این 
عنوان نمایندۀ طالبان در سازمان ملل فعالیت 
می کرد، گفته است برای گفت وگوی مستقیم 
و چهره به چهره با نماینده گان طالبان اقدام 
کنفرانس  »این  گفت:  مجاهد  کرد.  خواهد 
مربوط به افغانستان است و افغان ها برای پیدا 
با  باید  کشور  این  مشکالت  حل  راه  کردن 
نماینده گان طالبان  از  ما  کنند.  هم گفت وگو 
خواهیم خواست به برقراری صلح در کشور 

و پایان جنگ ده ساله کمک کنند.«
در این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه 
می گوید اگر چه دولت از برگزاری کنفرانس 
نشست  هیچ  اما  می کند،  استقبال  پاریس 
نخواهد  برگزار  طالبان  و  دولت  بین  رسمی 

شد.
پاریس  »کنفرانس  گفت:  زی  موسی  جانان 
نماینده گان شورای  اگر  و  است  غیر رسمی 
عالی صلح قصد دارند در آن حاضر شوند،  

حضور آنها غیر رسمی خواهد بود.«

عامل حمله بر میدان هوایی جالل 
آباد بازداشت شد

حملۀ  در  که  مسلح  مخالف  یک 
آباد  جالل  هوایی  میدان  بر  تروریستی 
نقش مهم داشت و شش فرد مشکوک 

دیگر بازداشت شدند.
خبرنامه یی  نشر  با  دفاع  وزارت 
قطعۀ  منسوبین  که  است  داده  گزارش 
یکی  ردیابی  برای  ملی  اردوی  خاص 
که  مسلح  مخالفین  های  سردسته  از 
مسوولیت راه اندازی حمالت تروریستی 
تصفیوی  عملیات  داشت،  عهده   به  را 
را در مربوطات ولسوالی بهسود والیت 

ننگرهار اجرا نمودند.
منبع می افزاید که در نتیجۀ این عملیات 

در  پیش  که چندی  مسلح  مخالف  یک 
حملۀ تروریستی بر میدان هوایی جالل 
آباد نقش مهم داشت بازداشت گردیده 

است.
بازداشت شش  از  خبرنامه  در  همچنان 
فرد مشکوک در ولسوالی قره باغ والیت 

غزنی خبر داده شده است.
گفته می شود که در اثر انفجار ماین های 
کنار جاده یی و انداخت سالح سنگین 
در مربوطات ولسوالی پشت رود والیت 
فراه یک سرباز ادو کشته و در مربوطات 
چهار  کاپیسا  و  لوگر  بغالن،  والیات 

سرباز اردو زخمی شدند.

یکشنبه  روز  ونزویال  مردم 
رای  صندوق های  پای  به 
انتخابات  در  تا  رفته اند 
کنند،  شرکت  محلی 
انتخاباتی که تعریف کننده 
"انریکه  سیاسی  آینده 
کاپریلس"، رهبر مخالفان و 
انتخابات  برای  آزمونی  نیز 
ریاست  احتمالی  مجدد 

جمهوری است.
خبرگزاری  گزارش  به 
روز  انتخابات  رویترز، 
 2۳ تعیین  برای  گذشته 
تحت الشعاع  ایالتی  والی 
بیماری هوگو چاوز، رییس 

بیماری  با  که  می شود  برگزار  ونزویال  جمهور 
سرطان دست و پنجه نرم می کند.

ابتالی رییس جمهوری ونزویال به سرطان باعث 
وارونگی و دگرگونی سیاست در این کشور شده 
و انتخابات سراسری به آزمایشی برای میراث وی 

بدل شده است.
در  14 سال ریاست جمهوری هوگو چاوز، وی 
اولین بار است که قادر نیست به صورت فعاالنه 

در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.
بتواند  چاوز  انتخاباتی  کمپین  که  صورتی  در 
اکثریت آرای 2۳ ایالت را به دست آورد، می تواند 
انقالب  استحکام  برای  دارد  که  برنامه هایی  با 
به  که  شهر  شوراهای  توسط  خود  سوسیالیستی 
صورت مستقیم توسط دولت مرکزی تامین مالی 

می شوند، اقدام کند.
حامیان رییس جمهوری ونزویال این انتخابات را 

به عنوان یک رفراندوم درخصوص میراث چاوز 
و کسب آرای موافق می دانند.

انتخابات  این  ونزویال،  دولت  مخالفان  برای 
سرنوشت  و  آینده  تضعیف  برای  است  ممکن 

رهبری کشور باشد.
انریکه کاپریلس، مهمترین رقیب انتخاباتی چاوز 
هفتم  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  است 

اکتبر موفق شد 44 درصد آرا را به دست آورد.
بار  بتواند  ساله   40 کاپریلس  که  صورتی  در 
که شامل  میراندا  ایالت  فرماندار  عنوان  به  دیگر 
می شود،  نیز  پایتخت  کاراکاس،  از  بخش هایی 
انتخاب شود، این فرد احتماال در صورت مرگ 
انتخابات  نامزد  عنوان  به  روز   ۳0 ظرف  چاوز 

ریاست جمهوری ونزویال اعالم می شود.
برای درمان و عمل  به کوبا  از سفر  چاوز پیش 
خارجه  امور  وزیر  مادورو،  نیکوالس  جراحی، 
این  با  بود.  کرده  اعالم  جانشین  را  خود  دولت 
حال کاپریلس شانس و فرصت بهتری در مقابل 

مادورو برای پست ریاست جمهوری دارد.
دیوید اسمایلد، جامعه شناس و تحلیل گر دانشگاه 
جورجیا در امور امریکای التین در دفتر واشنگتن 
معتقد است که کاپریلس بار دیگر فرماندار ایالت 

میراندا می شود.   
تحلیل گران می گویند که غیبت چاوز در جریان 
حامی  نامزدهای  به  می تواند  انتخاباتی  مبارزات 
وی در انتخابات روز گذشته به ویژه افرادی که 
به تازه گی پا به عرصه سیاست گذاشته اند ضربه 

وارد کند.

انتخابات محلی ونزویال و

میراث خواران چاویز
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ایران خطاب به دولت افغانستان:

هزینةخساراتقنسولگریمانرا
بپردازید

شفاخانۀ درمان معتادان در هرات گشایش یافت

مواد  قیمت  و  می رسد  راه  از  سرما  فصل 
سوختی و ارتزاقی طبق معمول در افغانستان 
باال می رود. بی جاشدگان داخلی که در نقاط 
مختلف کابل مسکن گزیده اند، شاکی اند که 

مشکالت شان رو به افزایش است.
محمد اکرم از خانه اصلی اش به دلیل ناامنی 
بیجا شده و حاال با خانواده اش در حومه شهر 
کابل در زیر خیمه پاره پاره زندگی می کند. 
گرمایش  به  خانه  در  مردم  که  سرمایی  در 
و  خیمه  زیر  در  زندگی  دارند،  ضرورت 
ترپال، تقالیی برای نجات است که کریم این 

شب ها با آن دست و گریبان است.
به گزارش دویچه وله، محمد اکرم در حالی که 

از سردی می لرزد، می گوید: »در زیر 
خیمه ها و ترپال ها زنده گی می کنیم، 
هوا خیلی سرد است. 10 تا 12 تن 
گذشته  سال  در  سال  کهن  و  طفل 
اگر  مردند.  شدید  سرمای  خاطر  به 
بیاید احتمال می رود  امسال سردی 

که تعداد بیشتری بمیرند«.
نزدیک به 70 هزار بیجاشده داخلی

براساس آمار وزارت امور مهاجرین 
و عودت کنندگان، حدودا 6۹ هزار 
افغان در کمیشنری  بیجاشده داخلی 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
پناهندگان ثبت شده اند. از این رقم، 
کابل  در  اکنون  خانواده  هزار  سه 
تنها  خانواده  می کنند.1200  زنده گی 
در چهارراهی قنبر شهر کابل مسکن 

گزیده اند.
شکایت  بیکاری  از  بیجاشده گان 

می کنند و از نهادهای مسوول خواهان کمک 
هستند. طاوس خان، وکیل بیجا شده گان در 
چهارراهی قنبر می گوید که وضعیت این بیجا 
شدگان وخیم است و نیاز جدی به کمک های 

بشردوستانه دارند.
وعده  ما  به  صاحبان  »وزیر  افزاید:  می  وی 
نمره های  امسال  زمستان  تا  که  بودند  سپرده 
رهایشی در همین شهر کابل برای تان توزیع 
که  طرفی  هر  حال  تا  مگر  کرد.  خواهیم 
پالیسی سازی  کار  هنوز  گویند  می  می رویم 
ما  و  رسیده  سر  زمستان  اکنون  نشده.  تمام 
مخصوصا  کننده،  کمک  موسسات  تمام  از 
پارلمان و سایر بزرگان دولتی می خواهیم که 
به ما توجه کنند و ما را از این سرما و از این 

وضعیت نجات دهند«.
و  جنگ  اثر  در  که  می گویند  بیجاشدگان 
کابل  به  کرده  ترک  را  شان  منطقه  ناآرامی 
شان  منطقه  که  زمانی  تا  و  اند  شده  مهاجر 

به گفته  ندارد که برگردند.  امکان  امن نشود 
طاوس خان، طالبان مردم را مجبور می کنند 
تا در کنار شان علیه دولت بجنگند، اما مردم 

صلح می خواهند.
بهانه یی برای دریافت کمک

در  اضطرار  حاالت  رییس  صبار،  مهرخدا 
بشری  وضعیت  مهاجرین،  امور  وزارت 
می خواند  کننده  نگران  را  نشینان  خیمه  این 
تا  دارد  نظر  در  وزارت  این  که  می گوید  و 
در  زمستانی  عاجل  و  بشری  کمک های 
کند،  توزیع  شدگان  بیجا  مسکونی  محالت 
اما نمره های زمین برای خانه های رهایشی، 
توزیع  شان  مربوطه  والیت  در  آنان  برای 

خواهد شد.
که  دارند  »گزارش هایی وجود  گوید:  می  او 
یک تعداد برای گرفتن کمک ها در میان این 
دیگر  تعدادی  دارند،  حضور  شدگان  بیجا 
برای نزدیکی بازار کار این جا جمع شده اند، 
حتا یک عده از آنها اسب های قیمتی دارند 
و یک تعداد فامیل هایی هستند که صرف از 
کنند  برپا می  را  طرف روز خیمه های شان 
و شب به خانه های مناسبی که دارند بر می 
گردند. اما ظاهرا از دید بشری و انسانی همه 

آنها مستحق کمک هستند«.
کمپ  این  در  اطفال  وضعیت  همه  از  بیشتر 
نام  به  یی  موسسه  هرچند  است.  وخیم  ها 
را تحت نصاب  »آشیانه« صنف های درسی 
آموزشی وزارت معارف تا صنف نهم در این 
وضعیت  ولی  است،  کرده  برگزار  محالت 
که  ها  خانواده  این  اطفال  معیشتی  و  صحی 
در معرض گرما و سرمای مستقیم هستند و 

نگران  شود،  نمی  توجهی  آنان  بهداشت  به 
کننده است.

شده  بیجا  کودکان  جمله  از  یکی  آغا،  دل 
آشیانه  »ما درصنف های  او می گوید:  است. 
می  قرآنکریم  و  دری  پشتو،  های  درس 
و  کتابچه  قلم،  صنف  در  همچنان  آموزیم. 
بکس می دهند، برای هر نفر نصف نان هم 

می دهند«.
سردی  اثر  در  تن   20 از  بیش  گذشته  سال 
زمستان در کابل جان های شان را از دست 
اثر  در  تن   20 از  بیش  گذشته  سال  دادند. 
سردی زمستان در کابل جان های شان را از 

دست دادند.
سردار ولی کودک دیگری است که کار می کند 
و به صنف های آشیانه نمی رود. او می گوید: 
وقتی  نداریم،  در خانه خود  هیج چیزی  »ما 
هوا سرد می شود کاغذ و چوب و پالستیک 
جمع می کنم و در بخاری خود می سوزانیم 
تا گرم شویم. اگر این کار را نکنم می میریم، 
مرده  سردی  خاطر  به  طفل  چهار  حال  تا 

اند«.

اما از طرف دیگر گفته می شود مساعدت های 
دوامدار از سوی نهادهای داخلی و خارجی 
به  ها  کمپ  این  ساکنان  که  اند  شده  سبب 
پذیر  مسوولیت  و  کنند  عادت  گرفتن کمک 

نباشند.
احمد کودکی یتیم است که بیجا شده و حاال با 
کاکای کبک بازش در کمپ زنده گی می کند. 
او می گوید: »او کبک ها را جنگ می دهد و از 
کبک جنگی پول می گیرد، در هر دور از 200 

تا افغانی 500 شرط می گذارند«.
بیجا شده گان در  این  امور،  به گفته مسوالن 
۳0 نقطه شهر کابل پراکنده شده اند که عالوه 
هستند،  مواجه  شان  خود  که  مشکالتی  بر 
برای  و  کرده  اشغال  نیز  را  دولتی  زمین های 
مشکالتی  نیز  مناطق  این  بومی  باشنده گان 
شده گان  بیجا  این  بیشتر  اند.  کرده  ایجاد  را 
ننگرهار  هلمند،  والیت های  از  داخلی 

وارزگان هستند.

شفاخانۀ  نخستین 
مداوای  ویژه  دولتی 
والیت  در  معتادان 
یافته  گشایش  هرات 

است.
با  شفاخانه  این 
ظرفیت سی بستر دارد 
به مداوای مردان معتاد 
بزرگ سال اختصاص 

یافته.
مطالعه  یک  اساس  بر 
سال  در  شده  انجام 
200۹ شمار افراد معتاد 

در هرات به حدود 60 هزار نفر می رسد. در 
این میان 8 تا 11 درصد آنان زنان و بین 5 تا 

8 در صد آنها نیز کودکان می باشند.
کاهش  بخش  مسوول  عثمانی،  فواد  احمد 
عامه  صحت  وزارت  مخدر  مواد  تقاضای 
شفاخانه  این  افتتاح  مراسم  در  افغانستان، 
گفت در نظر است که در آینده ظرفیت این 

شفاخانه بیشتر شود.
آینده تصمیم داریم  آقای عثمانی گفت: »در 
که ظرفیت این شفاخانه را تا 50 بستر ارتقا 
این  این  برای  هم  معیاری  تعمیر  دهیم. 

شفاخانه در برنامه توسعه ای سال 1۳۹2 این 
والیت، منظور شده است.«

در  حال حاضر  در  می گویند  هرات  مقامات 
این والیت امکان مداوای بیش از 200 معتاد 

در یک زمان وجود دارد.
پیش از این چندین درمانگاه غیردولتی برای 
معتادان در هرات فعال شده است که بیشتر 

آنها ویژه کودکان و زنان معتاد است.
کار عملی شفاخانه جدید معتادان پیشتر آغاز 
شده بود و اخیرا شماری از معتادان در این 

شفاخانه مداوا شده اند.

افراد  این  از  شماری 
را  بیکاری  و  فقر 
خود  اعتیاد  عامل 

می خوانند.
از  عبدالرحمن 
پس  که  معتادانی 
معالجه  ماه  یک  از 
دولتی  شفاخانه  در 
به  دوباره  معتادان، 
زندگی عادی بازگشته 
بود،  فقر   « می گوید: 
بیکاری بود و جنگ و 
بدبختی بود که معتادم 
کرد. حاال از وزارت کار و امور اجتماعی می 

خواهم برای من زمینه کار را مهیا کند.«
اعتیاد دوباره

معالجه  این شفاخانه می  آیند  به  معتادانی که 
دوباره  آوردن  رو  بعدی  اما چالش  می شوند 

آنها به اعتیاد است.
عبدالحکیم عزیز، از مسووالن وزارت صحت 
فرصت های  آنان  برای  »باید  می گوید:  عامه 
کاری و فرصت های تحصیلی مساعد شود و 
آنها مشغول شوند. در غیر آن یک تعداد آنها 

دوباره به اعتیاد رو  می آورند.«

وضعیترقتبار
خیمهنشینانکابل

ایران از دولت افغانستان خواسته تا خسارات وارد 
شده به قنسولگری این کشور در جریان تظاهرات 

روز یکشنبه گذشته در هرات را جبران کند.
رحیم محمدی یکتا، سرکنسول جمهوری اسالمی 
ضمن  خبری  نشست  یک  در  هرات،  در  ایران 
انتقاد از آنچه که کم کاری مقام های محلی هرات 
قنسولگری خواند،  این  از ساختمان  در حفاظت 
به  نیاز  خدمات،  ارایه  برای  همکارانش  گفت 

امنیت روانی دارند.
آقای یکتا از مسووالن امنیتی محلی هرات انتقاد 
کرده است که آنها به وظایف قانونی خود مبنی 
عمل  هرات  در  ایران  قنسولگری  از  حفاظت  بر 

نکرده اند.
در  »هم  است:  گفته  هرات  در  ایران  سرکنسول 
درخواست  هم  داریم،  جبران خسارت  خواست 
کامل  صورت  به  را  نماینده گی  امنیت  که  داریم 

تامین کنند«.
میزبان،  دولت  گوید  می  یکتا،  محمدی  آقای 
مسوولیت تامین امنیت و در صورت نیاز، مسوول 

جبران خسارات است.
هرات  والی  سخنگوی  نوری،  الدین  محی  اما 
است  گفته  یکتا  آقای  انتقادهای  به  جواب  در 
که، نیروهای امنیتی در هرات برای تامین امنیت 
به وظایف شان عمل  و  کرده  قنسولگری تالش 

کرده اند.
هفتۀ  یکشنبه  روز  افغان  معترضان  از  شماری 
حمله  هرات  در  ایران  قنسولگری  به  گذشته 

کردند.
معترضان که تعدادشان به حدود 150 نفر می رسید 
و از اهالی شهرک اسالم قلعه بودند، می گفتند که 
از ایران می خواهند »جنازه 1۳ تن از جوانانی را 
کشته شده اند«  ایرانی  نیروهای  تیراندازی  در  که 

تحویل دهد.
به گفته معترضان، این جوانان حدود سه و نیم ماه 
پیش برای یافتن کار به ایران رفتند اما از آن زمان 

تاکنون ناپدید شده اند.
آقای یکتا در این مورد می گوید: »اوایل این ماه 
مرزبانان دو کشور در همین هرات جلسه مشترک 
ارایه  مشترک،  نشست  بندهای  از  یکی  داشتند، 
این  شدن  کشته  مورد  در  ادعا  مورد  مستندات 
افراد بود. در آن جلسه صحبت شد که مستندات 
را شما ارایه بفرمایید ما بررسی کنیم، تا به امروز 

به ما یک خط ندادند«.

برفباريشدیددر...
 زمستان، فاجعۀ انسانی به بار خواهد آورد.

به گفتۀ آقای کاکر، ادارۀ او تجهیزات الزم را برای 
انتقال مواد کمکی به والیات آسیب پذیر در اختیار 

ندارد.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی ادارۀ مبارزه 
با حوادث طبیعی کشور، در سال جاری در 52 
نیازمند  نفر  هزار   480 از  بیش  کشور  ولسوالی 

کمک رسانی هستند.
فصل  در  سنگین  برف های  ریزش  با  ساله  همه 
والیات  باشنده  گان  از  تن  میلیون ها  زمستان، 
مرکزی و شمالی کشور با مشکالت جدی روبرو 

می شوند.
مواد  کمبود  مواصالتی،  راه های  شدن  مسدود 
غذایی، شیوع بیماری های فصلی و عدم دسترسی 
مردم به مراکز صحی از مشکالت عمده باشندگان 

این والیات خوانده شده است.
 سمنگان، تخار، سرپل، هرات، بادغیس، فاریاب، 
نورستان،  بدخشان،  قندوز،  بغالن،  جوزجان، 
ترین  آسیب پذیر  از  غور  و  دایکندی  بامیان، 

والیات در فصل سرما خوانده شده اند.
می گویند  بدخشان  محلی  مقام های  حال،  این  با 
مبارزه  اداره  از سوی  زمستانی  مواد  مقداری  که 
از  پیش  که  بود  شده  تهیه  طبیعی  حوادث  با 
و  انتقال  آسیب پذیر  ولسوالی های  به  برفباری ها 

برای باشندگان محل، توزیع شده است.
در همین حال، راسخ هشدار داد در صورتي که 
باشنده گان ولسوالی  ریزش برف طوالنی شود، 
روبر  جدی  های  تهدید  با  پذیر  آسیب  های 

مي شوند.
برفباري هاي شدیدي که از دو روز به این سو در 
این والیت آغاز شده اند؛ نگراني هاي جدي یي را 
در باشنده گان این والیت به وجود آورده است.

ملګري ملتونه یوازې د...
 چې ګډونوالو پر افغانستان سربېره د ترکمنستان او 
یوشمېر نورو هېوادونو وړاندیز هم کاوه، چې باید په 
کې دغه بین االفغاني خبرې تر سره شي؛ خو ویې 
ویل، چې په دې اړه ال تر اوسه نهایي پرېکړه نه ده 

شوې.
یاده  ښایي  چې  کړه،  زیاته  ویاند  ملتونو  ملګرو  د 

غونډه د راتلونکې کال په لومړیو کې تر سره شي.
او  ډلې  هغه  ټول  به  کې  ناسته  دې  په  وویل،  هغه 
برخه  کې  اترو  خبرو  په  چې  ولري،  ګډون  خواوې 

ولري.
بنسټ  پر  اړیکو  د  د دوی  په خبره، چې  نوموړي  د 
هیله من دي، چې په دې ناسته کې به د حکومت 
چې  لپاره  دې  د  خو  ولري؛  شتون  هم  مخالفان 
ته  کابل  کوالی  نشي  ګډونوال  خبرو  د  یوشمېر 
بل  کوم  په  بهر  هېواده  له  غونډه  دغه  ښایي  راشي، 

ځای کې تر سره شي.
د ملګرو ملتونو ویاند نظیف اهلل ساالرزي په پاریس 
کې د افغان کشالې په اړه د بین االفغاني ناستې ته 
په کتو وویل، چې د ملګري ملتونه د ټولو هغو ناستو 
اړه د نړۍ په هر  افغان سولې په  او هلو ځلو چې د 
هېواد او هره سیمه کې کېږي، مالتړ یې کوي؛ خو 
زیاته یې کړه، کومې هڅې چې د ملګرو ملتونو په 
مشرۍ او یا د دوی له لوري کېږي هغه په بشپړ ډول 
افغانانو په رهبرۍ تر سره  بین االفغاني دي، چې د 

کېږي.
هغه وویل، ملګري ملتونو په دغو  ناستو کې یوازې 
د زمینې د برابرولو او افغانانو ته د دې موقع د ورکولو 
رول لري، چې وکوالی شي په خپل منځ کې کېني 
اندېښنې،  ټولې  شته  ورسره  اړه  په  راتلونکې  د  او 

ستونزې او تمې له یو بل سره شریکې کړي.
دندې  هغې  له  دوی  د  چاره  دا  وینا،  په  نوموړي  د 

امنیت شورا  سره سمون لري، چې د ملګرو ملتونو 
له لوري ور سپارل شوی دی.

د  کې  هېوادونو  نورو  په  نړۍ  د  چې  زیاتوي،  هغه 
سولې هڅې لکه قطر پروسه او نورې هڅې د دوی د 

هڅو او د دوی هڅې د نورو غونډو نقض نه دی.
ملتونه  ملګري  وایي،  ساالرزی  اهلل  نظیف  ښاغلی 
مالتړ  اترو  خبرو  هغو  له  سولې  د  کې  افغانستان  په 
تر  په مشرۍ  افغانانو  د  له خوا  افغانانو  د  کوي، چې 

سره کېږي.
هغه زیاتوي، په دې بین االفغاني ناسته کې به هم 
ګډونوال افغانان وي، د افغانانو په مشرۍ به تر سره 

کېږي او اجنډا به یې هم افغانان ټاکي.
نوموړی وایي، چې ملګري ملتونه به دې ناستې پر 

ګډونوالو کومه اجنډا تحمیل نه کړي.
ښاغلي ساالرزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې 
دغه غونډه به یوازې همدا یوه غونډه تر سره شي او 
که به دوام وکړي، وویل، چې په دې اړه به هم بیا د 

غونډې ګډونوال پرېکړه وکړي.
وایي،  احمدسعیدي  شننونکی  چارو  سیاسي  د  خو 
چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول 
یاد دفتر  د  برخه کې  په  او د سولې  سبمولیک دی 

ونډه فعاله نه وه.
هغه وایي، که بیا هم دغه دفتر هڅه وکړي، چې په 
دې برخه کې فعال و اوسي، خو دا چې امریکا حضور 
ملګرو  د  به  کې  کابل  په  چې  کوي  نه  فکر  ولري، 

ملتونو شته دفتر کومه چاره ترسره کړي.
نوموړی زیاتوي، چې د طالبانو په دریځ له پوهېدو 
وړاندې به خبره ښه نه وي، طالبان پاریس ته د دې 
لپاره ځي، چې خپل دریځ روښانه کړي، نه د سولې 

او مذاکرو لپاره.
چې  کوي  هڅه  طالبان  زیاتوي،  سعیدي  ښاغلی 
او  سازمان  یوه  د  ځان  کچه  نړیواله  او  ملي  په  ځان 

نهاد په توګه وپېژني.



په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي، 
چې د بین االفغاني خبرو اترو لپاره به ډېر ژر دویمه ناسته پیل 

شي.
دغه دفتر ویلي، د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي، چې د نړۍ په 

هر هېواو او هره سیمه کې د افغان سولې په اړه کېږي.

ویاند  ملتونو  ملګرو  د  کې  افغانستان  په 
له ماندګار ورځپاڼې  نظیف اهلل ساالرزي 
له په  سره په مرکه کې وویل، چې دوی 
سیاسي  ټولنو،  مدني  شته  له  کې  هېواد 
له  رسنیو  د  او  ټولنو  د  ښځو  د  ګوندونو، 
دې  په  کې  غونډه  یوې  په  سره  استازو 
یې  نظرونه  هغوی  د  او  و  کړی  بحث 
اخیستي ول، چې د بین االفغاني ناستې 

دویمه غونډه څنګه تر سره شي.
وه،  دا  موخه  غونډې  دې  د  وویل،  هغه 
چې  شي،  وکوالی  افغانان  څنګه  چې 
خپل  د  کې  چوکاټ  رسمي  غیر  یوه  په 
خپله  او  وکړي  بحث  اړه  په  راتلونکې 

راتلونکې وټاکي.
نوموړی زیاتوي، په دې ناسته کې د ګډونوالو ټینګار دا و، چې 

دغه خبرې اترې باید په افغانستان کې تر سره شي.
ښاغلی ساالرزی زیاتوي، که څه هم...             ادامه صفحه 7
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       ماندگار

مصرف  وجود  با 
میلیون ها دالر در راستای 
و  معتادان  جمع آوری 
هنوزهم  آن ها،  درمان 
هوای  در  معتاد  صدها 
سرد زمستان در میان گل 
والی در زیر پول سوخته 

خوابیده اند.
که  است  درحالی  این 
می گوید،  داخله  وزارت 
مراکز  که  تاهنگامی 
درمانی و مراکز امن برای 
نشود،  ایجاد  معتادان 

هیچ  آن ها  جمع آوری 
دردی را دوا نمی کند.

سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور 
در  نمي توانیم  ما  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  داخله 
جمع آوري  نقط  یک  از  را  معتاد  درمانی،  مراکز  نبود 

کرده و در نقطۀ دیگر شهر کابل رهاي شان کنیم. 
کار  معتادان  که جمع آوري  افزود  کاظمي  مهدي  سید 

وزارت مواد مخدر است.
آقاي مهدي اضافه کرد، معتاد مجرم نیست، او مریض 
است و نیاز به تداوي دارد که دو باره به زنده گي عادي 

خود برگردد.
او تصریح کرد، در این اواخر شمار معتادان در کشور 
معتادان  فیصد  پنج  و  هشتاد  است؛  یافته  افزایش 
کساني هستند که از کشورهاي همسایه از جمله ایران 

برگشته اند.

سخنگوي معینیت مبارزه علیه مواد مخدر مي گوید، در 
چند سال اخیر مهاجران به گونۀ روزافزون به افغانستان 
گذشته  در  بودند،  آن ها  معتاد  که  کساني  برگشته اند، 
معتادان  آمار  افزایش  این خود سبب  تداوی نشده اند؛ 

در کشور شده است.
او تصریح کرد، وزارت خانه هاي صحت عامه، مبارزه 
علیه مواد مخدر در این راستا مسوولیت دارند و باید 

مراکز درماني را در خارج از شهر احداث کنند.
او تصریح کرد، این کار مي تواند از یک سو از افزایش 
و  افراد  دیگر،  سوی  از  و  کند  جلوگیري  معتادان 
تا  مي نگرند،  تحقیر  دیدۀ  به  را  مریضان  که  اشخاصي 
نگهداري  دور  مردم  دید  از  آن ها  باید  تداوی  هنگام 

شوند.
باال  معتادان  بیمارستان هاي  ظرفیت  باید  که  گفت  او 

برده شود و  آنان به بیمارستان  فرستاده شوند.

او گفت: در صورتي که مراکز امن ایجاد شود، پولیس 
مبارزه علیه مواد مخدر در 24 ساعت تمام معتادان را از 

شهر کابل و محالت دیگر جمع آوري مي کند.
مواد  فروشنده هاي  مورد  در  کاظمي  مهدي  هم چنان 
مخدر مي گوید تاکنون در حدود هزار نفر را از شهر 
قضایي  و  عدلي  ارگان هاي  به  و  کرده  دستگیر  کابل 

سپرده ایم.
در این حال، ذبیح اهلل معاون سخنگوي وزارت مبارزه 
علیه مواد مخدر مي گوید، چندي پیش به ابتکار رهبري 
این وزارت، در مدت دو ماه پنج مرکز تداوي در شهر 

کابل افتتاح شده است.
هم چنان او مي افزاید، در کابل 16 مرکز موجود است و 
در سطح کشور بیش از ۹5 مرکز تداوي معتادین فعال 

گردیده است. 
بیکاري،  فقر،  دلیل  به  کرد،  تصریح  اهلل  ذبیح  آقاي 
دست رسي به مواد مخدر و برخي عوامل عمدۀ دیگر 

معتادان در کشور افزایش یافته است.
هم چنان او اضافه کرد، بربنیاد سروي هاي انجام شده از 
جملۀ چهار نفري  که در کابل معتاد بودند سه نفر آن 
افغانستان  به  از کشورهاي همسایه  که  افرادي هستند 

برگشته اند.
معاون سخنگوي وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد 
ساالنه  مافیا  مي گوید،  مخدر  مواد  دست فروش هاي 
بیش از صد میلیون دالر از طریق تجارت مواد مخدر 

عاید بدست مي آورد.
وي افزود، باندهاي مافیایي تالش مي کنند این عواید 
راه هاي  از  یکي  آورند؛  بدست  مختلف  راه هاي  از  را 
هزینه سازي این است که حلقات مافیایي توسط خرده 
محاسبه  یی  و  ارقام  به  نظر  مخدر،  مواد  فروشي هاي 
بر  هزینۀ  آوردن  بدست  براي  دارند  خود  نزد  که 
شمرده، مواد مخدر را به معتادان در تمام نقاط کشور 

مي رسانند.
گزارش گر  شهر،  در  معتادان  وضعیت  بررسی  برای 
روزنامه سري زده به یکي از مکان هاي تجمع معتادان.

هنوزهم زیر »پل  سوخته« مرکز تجمع صدها معتاد است 
که شب و روز را در آن جا سپری می کنند. 

وقتي من )گزارشگر( زیر پل...          ادامه صفحه 6
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په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاند:

ملګري ملتونه یوازې د بین االفغاني خبرو 
زمینه برابروي
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برف باري شدید در بدخشان

راهدهولسواليرا
مسدودساخت

راه های  بدخشان،  والیت  در  برف  شدید  بارش  اثر  بر 
شماری از ولسوالی هاي این والیت مسدود شده است. 

عبدالمعروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان گفته است: 
»براثر بارش شدید برف در بدخشان راه های مواصالتی ده 

ولسوالی این والیت کاماًل مسدود شده است.«
اثر  بر  گذشته  سال  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به   
برف باری های شدید و برف کوچ ها، شماری از باشنده  گان 
ولسوالی های دشوارگذر این والیت جان خود را از دست 

دادند.
به  ولسوالی ها  از  برخی  راه های  که  می گوید  راسخ  آقای 
کاماًل  واخان  و  زیباک  شغنان،  راغ ها،  دروازها،  شمول 

مسدود شده است.
این  های  راه  بازشدن  امکان  دیگر  ماه  پنج  تا  او،  گفتۀ  به 

ولسوالی ها وجود ندارد.
است  والیت هایی  از  کشور،  شرق  شمال  در  بدخشان 
روبرو  جدی  مشکالت  با  زمستان،  فصل  در  همواره  که 

می شود.
چندي پیش، محمد دائم کاکر رییس اداره مبارزه با حوادث 
طبیعی گفت که تأخیر در انتقال مواد کمکی و مسدودشدن 
راه های مواصالتی والیات در فصل...       ادامه صفحه 7

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 
و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 

بین المللی  نیروهای  زمان خروج 
بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود

ایميل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

پیام تسلیت
کارمندان روزنامۀ ماندگار شهادت مظلومانۀ دگروال 
افخمي،  آریان پور  بزرگوار  برادر  یزداني،  اميرخان 
نویسندة پيشيِن این اداره را به جناب ایشان و خانوادة 

داغدارشان تسليت و تهنيت عرض مي نمایند و از 
خداوند مهربان براي این شهيد عزیز، بهشت برین و 

براي بازمانده گانش صبر جميل آرزو دارند.


