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احمدولی مسعود در مراسم یادبود از استاد عرفانی به رهبران حکومت:

لویه جرگۀ قانون اساسی را فراخوانید! 

وزیري:

 القاعده افغانستان کې داعش او طالبانو 

رسه مرسته کوي

خشم عمومی از تیرباران 31 دهقان و چوپان در غور
شورای والیتی والی و فرمانده امنیه را در تأمین امنیت مردم ناتوان می داند

سناتور ارشد پاکستانی: 

در انتخابات ۲۰۰۹ به نفع کرزی دست به تقلب زدیم

ارگ ریاست جمهوری یا دفتِر مرکزی گشتاپو

اعتراف پاکستان 

ت انتخابات های ما
و حقیق



دولـت بـه عنـوان واحد اصلـِی نظـام بین الملل، 
نه تنهـا سـنگ بنای اساسـی برای نظـم و امنیِت 
بین المللـی بـه حسـاب می آیـد، بلکـه سـازماِن 
و  بی نظمی هـا  از  جلوگیـری  بـرای  مهمـی 
منازعـات داخلـی نیـز شـمرده می شـود. از هم 
پاشـیدِن دولت هـا و یـا شـکننده گی آن هـا، در 
هـر دو سـطح ـ ملـی و بیـن المللـی ـ باعـث 
از میـان رفتـِن نظـم و امنیـت می شـود. میـزان 
بـر  می تـوان  را  دولت هـا  ایـن  شـکننده گِی 
در  ظرفیـت  الزم،  اقتـدار  مشـروعیت،  مبنـای 
ارایـۀ خدمات بـه شـهروندان سـنجید. یعنی به 
هـر میزانـی کـه ایـن مولفه هـا کمتر محسـوس 
باشـند، بـه همان میـزان دولت شـکننده تر تلقی 
چالـش  بـه  آن،  پی آینـد  واقـع  در  می گـردد. 
و  برابـری  رفـاه،  اقتصـادی،  توسـعۀ  کشـیدِن 

انسانی سـت.  آزادی هـای فـردی در جوامـِع 
قانـون  مـادۀ ششـم  مبنـای  بـر  افغانسـتان،  در 
اساسـی؛ دولـت مکلـف اسـت کـه جامعه یـی 
مرفـه و مترقـی بـر اسـاِس عدالـت اجتماعـی، 
دموکراسـی،  تحقـق  انسـانی،  کرامـت  حفـظ 
مهم تـر،  همـه  از  و  بشـر  حقـوق  حمایـِت 
وحـدت  آن  در  کـه  نمایـد  ایجـاد  جامعه یـی 
ملـی، برابـرِی همـۀ اقـوام و قبایـل و توسـعۀ 
پایـدار و متـوازن در تمـامِ مناطـِق آن رعایـت 
گـردد. بـا تأسـف، وجـود قوم گرایـی و تبعیِض 
و  کشـور  سیاسـی  نظـام  دروِن  در  سـاختاری 
ارادۀ حـذف دیگـران، فروپاشـِی دولت مرکزی 
را بیـش از هـر زمـاِن دیگـر محتمـل سـاخته 
رییـس  تعلـِل  و  کـم کاری  ویـژه،  بـه  اسـت. 
جمهـور غنـی در زمینـۀ مسـوولیت های کالِن 
را  کشـورداری، فضـای زیسـت مسـالمت آمیز 
تنگ تـر سـاخته اسـت. بـر بنیـادِ فقرۀ نخسـِت 
رییـس  اساسـی،  قانـون  شـصت وچهارم  مـادۀ 
جمهـور افغانسـتان وظیفـه دارد کـه از اجـرای 
قانـون اساسـی مراقبـت نمایـد و بـه تطبیـق و 
عملـی  و  تطبیـق  یعنـی،  بپـردازد.  آن  اجـرای 
اساسـی  قانـون  احـکام  و  ارشـادات  سـاختِن 
می توانـد کشـور را بـه سـوی ثبـات سیاسـی و 
اسـتحکام پایه هـای وحدت ملی سـوق دهد. در 
عـوض، هر نـوع اِهمـال و قانون گریزی سـبب 
نهـاد  عنـوان  بـه  مرکـزی  دولـت  ازهم پاشـِی 
اصلـی تأمین کننـدۀ نظـم و امِن عامـه می گردد. 
امـاـ  دریغـاـ  آن گونـه کـه به و ضوح مشـاهده 
می شـود، رییـس جمهورغنـی صریحـًا قوانیـن 
نافـذۀ کشـور - بـه ویژه احـکام قانون اساسـی 
ملـی،  وحـدت  موضـوع  و  کـرده  نقـض  را 
شایسته سـاالری و برابـری همۀ اقـوام را همانند 
سـایر موضوعـات مندرِج قانون اساسـی، نادیده 
گرفتـه و پوششـی بـرای تحقـق خواسـته های 
سیاسـی ِ غیرقانونـِی خـود گردانیـده اسـت. حتا 

در ایـن خصـوص، اجـرای مـادۀ ششـم و فقرۀ 
نخسـِت مـادۀ شـصت وچهارم را گویـا به کلـی 

بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت. 
بـه  نه تنهـا  غنـی  جمهـور  رییـس  همچنیـن، 
عنـوان فـرد نخسـِت کشـور وظیفـه دارد کـه 
از اجـرای قانـون اساسـی مراقبـت کنـد، بلکـه 
اساسـی،  قانـون  پنجاه وششـم  مـادۀ  مطابـق 
بـه عنـوان یـک شـهروند مسـووِل پیـروی از 
احـکام قانون اساسـی و سـایر قوانین در جهت 
رعایـت و تأمیـن امـن و نظـم عامـه می باشـد. 
از سـویی هـم، کارکردهـای دوسـالۀ حکومـت 
وحـدت ملـی در کل و بـه ویژه رییـس جمهور 
غنـی به عنـوان رییـس حکومت وحـدت ملی، 
از زاویه هـای مختلـف تـا حال مورد پرسـش و 
انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. از جمله، سـواِل مهم 
ایـن اسـت کـه چـرا در گزینـش افـراد بلندپایۀ 
حکومتی، اشـتیاق بیـش از حد بـه قوم گرایی و 
ترویج نپوتیســم وجود دارد و شایسته سـاالری 
و  خویش خوری هـا  بـرای  روپوشـی  همـاره 
در  همین طـور،  اسـت؟  شـده  منطقه گرایـی 
درون  تصمیم گیرنـده گاِن  و  نزدیـکان  حلقـۀ 
و  اقـوام  واقعـِی  مشـارکت  نمی تـوان  ارگ، 
افـکارِ مختلـف را دیـد و همـه بـه چنـد آدمِ 
بیمـار خالصـه می شـوند. به عـالوه، ایـن حلقه 
ایجـاد  صـددِ  در  خسـته گی ناپذیر  گونـۀ  بـه 
توطیـه برضـِد شـرکای سیاسـی و نیـز در پـی 
شـیطنت های سیاسـی غـرِض حـذِف دیگـران 
از  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  بدین گونـه،  انـد. 
و  مملکـت داری  و  امـور  ادارۀ  بـرای  محلـی 
مرکـزی   دفتـِر  بـه  مـردم،  بـه  خدمت گـزاری 

گشــتاپو مبدل شـده اسـت. 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بایـد به خاطـر 
داشـته باشـد کـه کارِ حکومـت داری بیـش از 
آن کـه کار انفـرادی باشـد،  کارِ جمعـی اسـت. 
الزم بـه نظـر می رسـد کـه حداقـل معاونانـش 
همـراه بـا دیگر شـرکای سیاسـی ِ دروِن قدرت، 
اساسـی  قانـون  منـدرج  صالحیت هـای  از 
از  قانونـی،  عـذر  بـدون  و  باشـند  برخـوردار 
اِعمـال ایـن صالحیت هـا محروم نشـوند. چون 
انحصـار قـدرت بـر بنیـادِ مـادۀ شصت وششـم 
قانـون اساسـی، بـر ضـد مصالـح علیـای مـردم 
بدین سـان،  می شـود.  پنداشـته  افغانسـتان 
رییـس جمهـور بـر بنیـاد پارگـراف سـومِ مادۀ 
قانـون اساسـی، مکلـف اسـت  شصت وششـم 
کـه در زمـان تصـدی وظیفـه، از مقـام خـود 
بـه ملحوظـات قومـی، زبانی و سـمتی اسـتفاده 

. نکنـد
از جانبـی هـم، مـادۀ هشـتادم قانـون اساسـی 
حیـن  در  »وزرا  کـه  دارد  صراحـت  چنیـن 
تصـدی وظیفـه، از مقـامِ خـود بـه ملحوظـات 

حزبـی  و  مذهبـی  قومـی،  سـمتی،  زبانـی، 
گونـۀ  بـه  امـا  نمی تواننـد«.  کـرده  اسـتفاده 
فزاینـده مشـاهده می شـود کـه وزارت خانه هـا 
و  زبانـی  قومـی،  وابسـته گی های  بنیـاد  بـر 
مذهبـی از سـوی رییـس جمهور تقسـیم شـده 
و وزرا هـر کـدام در مخالفـِت صریـح با احکام 
قانـون اساسـی، بـه عـزل و نصـب افـراد بـر 
اسـاس معیارهـای منـع شـده در قانون اساسـی 

می پردازنـد. 
البتـه بایـد خاطرنشـان سـاخت کـه حکومـت 
ایجـاد فرصـت و  بـا  وحـدت ملـی می توانـد 
اطمینـان برای مشـارکت سیاسـی همۀ سـاکنان 
ایـن سـرزمین بـر بنیاد شایسـته گی و بـا احترام 
و رعایـِت احکام قانون اساسـی و سـایر قوانین 
در همبسـته گی و پایـداری نظـام دموکراسـی و 
حاکمیـت قانـون، نقـش تاریخـیِ  مهمـی را ایفا 
نمایـد. در غیـر آن، نبـود باورمندی میان اقشـار 
مختلـف، به ویژه قشـر سیاسـی، دولـت و ملت 
را تـا مـرز فروپاشـی بـه پیـش خواهد بـرد، که 
در آن زمـان مسـوولیت و درد و رنجش را همه 

بـر دوش خواهیم کشـید.  
در فرجـام، از رییـس جمهور و بزرگاِن سیاسـی 
تمنـا می بریـم کـه زمینـۀ تحقـِق وحـدت ملـی 
قانـون  کـه  آن گونـه  را  سیاسـی  مشـارکت  و 
و  سـازند  مهیـا  اسـت،  کـرده  حکـم  اساسـی 
اقـوام گوناگـون از والیت هـای مختلـف را در 
کنـارِ خـود داشـته باشـند، تـا مبـادا افغانسـتان 
بـه سـال های گذشـته برگـردد و بـا بحران های 
تلـخ  تجربـۀ  و  شـود  مواجـه  ملـی  جدی تـِر 
دوبـاره  داخلـی  ـ  قومـی  تاریخـی ِ جنگ هـای 
تکـرار گـردد. همچنیـن، آرزو می بریـم کـه از 
ایجـاد و حمایـِت نهادهای مـوازی با ارگان های 
امنیتـی و دفاعـی در مخالفـت بـا روحیـۀ قانون 
اساسـی، ماننـد پولیـس محلـی، جلوگیـری بـه 
عمـل آیـد تـا نظـم و امنیـِت پایـدار نصیـِب 
مـردم افغانسـتان شـده و آهسته آهسـته جـا بـه 

حاکمیـِت قانـون و قانون بـاوری بـاز گـردد. 
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فواد پویا، دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین الملل

ارگ ریاست جمهوری
 یا دفتِر مرکزی گشتاپو

 

به تازه گـی یـک سـناتور پاکسـتانی گفتـه اسـت کـه مـا در 
بـه تقلـب زدیـم.  نفـِع کـرزی دسـت  بـه  انتخابـات ۲۰۰۹ 
مشاهدحسـین، رییـس کمیتـۀ  دفاعـِی سـنای پاکسـتان بـه 
انتخابـات  گونـۀ علنـی گفتـه اسـت کـه حامـد کـرزی در 
بـر  را  اسـالم آباد  افغانسـتان،  ریاسـت جمهورِی سـال ۲۰۰۹ 
واشـنگتن ترجیـح داد و در عـوض، پاکسـتان کاری کـرد تـا 
او برنـده شـود. همچنیـن او اضافـه کـرده اسـت: »مـا تمام ۳ 
میلیـون رای مهاجریـِن افغـان در پاکسـتان را بـه نفـع کـرزی 
رقـم زدیـم و بـه امریکا نیـز توصیه نمودیم که کـرزی از همه 
باهوش تـر اسـت و مـردم را می توانـد به سـاده گی فریب دهد 

بـدون این کـه آن هـا متوجـه شـوند.«
ایـن گـزارۀ خبری در عین حالی که نشـان می دهـد که کرزی 
چقـدر عزیـز پاکسـتان بـوده هسـت، ایـن را نیـز می نمایانـد 
در  فریـب کاری  و  تقلـب  پُررنـِگ  نقـِش  نشـان دهندۀ  کـه 
دموکراسـِی افغانـی و سـازوکارِ وطنـی بـرای راه یافتـن بـه 
ارگ ریاسـت جمهوری در افغانسـتان اسـت و نتیجـه چنیـن 
صنـدوق پرکـردن هـا هـم می شـود ایجاد جـو کنونـی فضاِی 
آشـفتۀ سیاسـِت این روزهاِی کشـور که غنی به تجربه گرفته 
اسـت. چنانـی که میدانیـم که نتیجـه انتخابات آقـای غنی هم 
چیـزی جـز همیـن اعتـراف سـخت نیسـت و نتیجـه آن هـم 
بـی توجهـی بـه مـردم و رای نظر آنـان اسـت.  در دورۀ آقای 
کـرزی نیـز، مـا تمامیت خواهـی و انحصارطلبـی و دور زدِن 
دوسـتان و هم پیمانـان را بـه انـواِع مختلـف شـاهد بوده ایـم. 
آقـای کـرزی همـۀ دوسـتی ها و رفاقت هایـش در کارزارهای 
به دسـت آوردن رای،  به خاطـِر  اوج می گرفـت و  انتخاباتـی 
اکتفـا  هـم  ایـن  بـه  او  مـی  داد.  نـوازش  ریاکارانـه  را  همـه 
نمی کـرد و بـه مهندسـی انتخابـات و سـازمان دهِی گروه های 
تقلـب دسـت مـی زد و حتـا در ایـن راه، از دوسـتاِن خارجِی 
خویـش کمـک می گرفت؛ امـا به محـض آن کـه کارِ انتخابات 
و بُـردِ آقـای کـرزی محـرز می شـد، تغییـِر رویـه و انحصـارِ 
پیمان شـکنِی  از  گالیه هـا  و  شـکوه   و  ارگ  توسـِط  قـدرت 
رییس جمهـور بـاال می گرفـت. آقـای غنی نیـز نه تنهـا بهره یی 
وافـر از ایـن ُمرده ریـِگ آقـای کـرزی بـرده اسـت، کـه خود 
نیـز حضـورش در ارگ را تـا خرخـره مدیـوِن زحمـات و 
مهندسـی هاِی کـرزی و احتمـاال حامیـان معتـرف آن بـوده 
اسـت و به همیـن آموزه کـرزی انتخابـاِت 1۳۹۳ را به بیراهه 
کشـاند و بـه غنـی ایـن پنــد و انـدرز را داد کـه خـود را بـه 
هـر قیمـِت ممکن به ارگ برسـاند، با شـعارهای ملـی دلبری 
کنـد و بـا هرکـس عهـِد وفـا ببنـدد، امـا بـه ارگ که رســید، 
برنامه هـای تیمـی و قومـی اش را تعقیـب نمایـد! از جانـب 
دیگـر اشـتراکی کـه حاال میـان غنی و کـرزی می توانـد جلوه 
کنـد ایـن اسـت که یـک افشـاگری دیگر پاکسـتان، کـرزی و 
غنـی را درکنـار هـم قـرار می دهـد و آن  اینکـه گماشـته های 
پاکسـتانی و اعضـای اسـتخبارات آن در تقلـب میلیونـی بـه 
نفـع آقـای غنـی چه نقـش بزرگـی را نیز بـازی کرده باشـند. 
بنابرایـن بـا تأسـف بایـد گفت کـه ارگ ریاسـت جمهوری از 
گذشـته تـا حال، مکانی بـرای جـوالِن متقلبـان و فریب کاران 
و گماشـته گانی بـوده اسـت کـه هـر روز و به نوبـت بر دهل 
کـه مشاهدحسـین  اکنـون  کوبیـده می شـود.  رسـوای شـان 
سـناتور پاکسـتانی علنـًا از کمـک و مسـاعدِت کشـورش در 
تقلبـاِت انتخاباتـی بـرای کـرزی سـخن می گویـد، بایـد ایـن 
نتیجـۀ تلـخ را ارایـه کـرد کـه در "دموکراسـی افغانـی" میزان 
راِی مـردم نیسـت، بلکـه آن چه مـالک و معیار اسـت؛ خدعه 
و نیرنـگ و حمایـِت سـازمان های جاسوسـِی بیگانـه اسـت. 
مسـلمًا در ایـن دموکراسـی، کسـانی ماننِد دوسـتم و امثال آن 
ابزارهایی انـد کـه چنـد روزی اعـزاز و تکریم می شـوند تا در 
لحظـۀ موعـود بـا اندام هـای فربـه و آراسـته بـه مسـلِخ قبیله 
سـپرده شـوند! از جانـب دیگـر همیـن سلسـه ادامـه یابـد در 
خواهیـم یافـت کـه انتخابات های این پانزده سـال افغانسـتان 
چـه رسـوایی هـای دیگـری را هـم در خـودش نهفتـه دارد 
و آنهـم بـا ایـن درس کـه آنهایـی کـه اخیـرا دهـل مخالفـت 
بـا پاکسـتان مـی نوازنـد دلبسـته گان اصلـی آن کشـور بودند 
کـه بـرای شـان ملیـون هـا رای تقلبـی ریخته شـده اسـت و 
امـروزه مـردم هوشـیار انـد و میداننـد کـه کی چـه می کند و 

چـه می گویـد.

اعتراف پاکستان 
و حقیقت انتخابات های ما
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ملــی  رییــس حکومــت وحــدت 
بایــد به خاطــر داشــته باشــد کــه 
کاِر حکومــت داری بیــش از آن کــه 
ــی  ــد،  کاِر جمع ــرادی باش کار انف
اســت. الزم بــه نظــر می رســد 
کــه حداقــل معاونانــش همــراه 
بــا دیگــر شــرکای سیاســی ِ دروِن 
قــدرت، از صالحیت هــای منــدرج 
برخــوردار  اساســی  قانــون 
باشــند و بــدون عــذر قانونــی، از 
ِاعمــال ایــن صالحیت هــا محــروم 
نشــوند. چــون انحصــار قــدرت 
بــر بنیــاِد مــادة شصت وششــم 
قانــون اساســی، بــر ضــد مصالــح 
افغانســتان  مــردم  علیــای 

می شــود پنداشــته 
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 رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری می گویــد 

ــتان  ــت داری را در افغانس ــد حکوم ــی رون ــۀ قوم ــه روحی ک

ــت. ــاخته اس ــفته س آش

آقــای دانــش کــه دیروز)جمعــه، 7عقــرب( در محفــل 

گرامی داشــت از نخســتین ســال روز درگذشــت قربان علــی 

اظهــارات  از  کــه  گفــت  می کــرد،  صحبــت  عرفانــی 

می کنــد. تأســف  اظهــار  جدل برانگیــز، 

قومــی  هیــچ  و  هیچ کــس  دانــش:  آقــای  گفتــۀ  بــه 

ــه در  ــد و هم ــت کن ــران حکوم ــر دیگ ــا زور ب ــد ب منی توان

قبــال رسنوشــت کشــور مســوول هســتیم.

معــاون دوم ریاســت جمهوری در بخشــی از ســخنانش 

ــر  ــری را ب ــات جربان ناپذی ــازی صدم ــرد: قومی س ــد ک تأکی

ــع  ــرده و مان ــتان وارد ک ــازی در افغانس ــر دولت-ملت س پیک

ــوده اســت. ــر رس راه دموکراســی ب بزرگــی ب

آقــای دانــش بــا بیــان این کــه از اظهــارات ناامیدکننــدۀ 

ــد،  ــف می کن ــار تأس ــت اظه ــووالن حکوم ــاری از مس ش

ــردم  ــاد و م ــمن ش ــه دش ــم ک ــد کاری کنی ــا نبای ــت: م گف

ــوند.  ــد ش ناامی

آقــای دانــش افــزود: حکومــت وحــدت ملــی بــرای تأمیــن 

ــجاعانه  ــه و ش ــای صادقان ــح، گام ه ــاد صل ــت و ایج امنی

برداشــته اســت.

معــاون دوم ریاســت جمهوری از مــردم خواســت تــا در 

هم ســویی بانهادهــای امنیتــی، امنیــت مناطــق خــود را 

ــد. ــن کنن تأمی

ــور  ــاری در کش ــت ج ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــن ب ــای دانش آق

ــی  ــی و گروه ــچ قوم ــع هی ــه نف ــت ب ــن حال ــه ای ــت ک گف

ویران گــر  وضعیــت  ایــن  قبــال  در  همــه  و  نیســت 

داریــم. مســوولیت 

معــاون دوم ریاســت جمهوری خاطــر نشــان کــرد کــه راهــی 

جــز تفاهــم وجــود نــدارد و بایــد به جــای بحث هــای 

ــود. ــه ش ــا توج ــت معیاره ــه رعای ــانه یی، ب رس

آقــای دانــش ایــن گفته هــا را بعــد از ایجــاد اختــاف میــان 

عبدالرشــید دوســتم، معــاون نخســت رییس جمهــور و 

ــرد. ــان ک ــور بی ــوری کش ــس جمه ــی ریی ارشف غن

آقــای دوســتم چنــد روز پیــش، رییس جمهــور غنــی را 

متهــم بــه قوم گرایــی و منطقه گرایــی کــرده بــود.

در عیــن حــال، احمــد ولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد 

ــی  ــور و یک ــی کش ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس ــهید احمدش ش

ــالروز  ــتین س ــت از نخس ــل گرامی داش ــخرنانان محف از س

درگذشــت اســتاد عرفانــی گفــت: حکومــت هرچــه زودتــر 

را عملــی  ملــی  ایجــاد حکومــت وحــدت  توافق نامــۀ 

ــه  ــد ب ــاد، یــک ســاختار جدی ــا یــک فضــای اعت ســازند ت

ــد. وجــود بیای

ــا  ــم، ت ــه بودی ــن گفت ــش از ای ــعود: "پی ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب

حکومــت  نشــود،  عملــی  توافق نامــه  ایــن  زمانی کــه 

مرشوعیــت نــدارد، حــاال مصداق هــای ایــن گفته هــای مــا 

ــم  ــزرگان حکومــت می بینی ــی مســووالن و ب را در صف آرای

ــد." ــوال می برن ــر س ــام را زی ــت نظ ــه مرشوعی ک

رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود خطــاب بــه 

ــۀ  ــه جرگ ــت: "لوی ــی گف ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم مس

ــد  ــن فراخوانی ــان معی ــن زم ــی را در کوتاه تری ــون اساس قان

و بــه ایــن نظــام سیاســی مریــض، تک محــور، فاســد 

ــد  ــر منی توانی ــد، اگ ــه دهی ــران زا خامت ــاکام و بح ــده، ن ش

ــه را دور  ــر توافق نام ــال اخی ــد دوس ــد مانن ــا می خواهی و ی

ــورت  ــن ص ــد، در ای ــه دهی ــاهی تان ادام ــه پادش ــد و ب بزنی

اجــاع  یــک  جایــگاه  در  سیاســی  نیروهــای  اجــاع 

ــام  ــد، نظ ــرا می خوان ــه را ف ــه جرگ ــش، لوی مرشوعیت بخ

سیاســی را تغییــر می دهــد تــا تــوازن برقــرار گــردد و دولــت 

ــود." ــكيل ش ــى تش م

ــۀ  ــاد شــهید احمدشــاه مســعود در ادام ــس عمومــی بنی ریی

ــن خــود مشــکل  ســخنانش گفــت کــه مــردم افغانســتان بی

ندارنــد، مشــکل و اختــاف میــان کســانی اســت کــه خــود 

را داعیــه دار مــردم افغانســتان می داننــد. مــا شــاهد هســتیم 

کــه هیــچ اصاحــات و تغییــر در زنده گــی مــردم شــال و 

جنــوب و رشق و غــرب بــه میــان نیامــده اســت.

بــه گفتــۀ آقــای مســعود: وقتــی یــک گــروه مشــخص میــان 

خــود وحــدت ایجــاد کــرده منی توانــد، هیــچ ممکــن 

ــه  ــف کشــور وحــدت ب ــوام مختل ــردم و اق ــان م نیســت می

ــد. ــود بیاورن وج

ــاوان  ــتان ت ــردم افغانس ــه م ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس آق

می پردازنــد،  را  حکومــت  ایــن  مســووالن  ناکاره گــی 

ــان  ــد وحدت ش ــق دارن ــتان ح ــردم افغانس ــرد: م ــح ک ترصی

ــوند و  ــهید می ش ــر روز ش ــا ه ــدان آن ه ــود، فرزن ــن ش تأمی

گــروگان گرفتــه می شــودند.

ــای  ــم کاری ه ــه ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــان مل ــاد قهرم ــس بنی ریی

حکومــت وحــدت ملــی گفــت: "مــا خواهــان ســقوط نظام 

نیســتیم، امــا نبایــد نظــام بــه گــروگان یــک تعــداد درآیــد و 

ــردم  ــدای م ــد آجن ــد، بای ــش برون ــخصی پی ــدای ش ــا اجن ب

ــد  ــوازن می توان ــا دو ت ــا ب ــتان تنه ــد. افغانس روی کار باش

ــی و  ــوازن داخل ــی ت ــد، یک ــات برس ــه ثب ــد و ب ــده باش زن

تــوازن میــان اقــوام، دوم تــوازن خارجــی میــان کشــورهایی 

کــه در محــورد افغانســتان منافــع دارنــد کــه ایــن دو تــوازن 

ــدارد." در حکومــت وحــدت ملــی اصــًا وجــود ن

ــرای  ــور را ب ــی، کش ــن بی موازنه گ ــۀ ای ــۀ او: ادام ــه گفت ب

ــای  ــا و نزاع ه ــا، جنگ ه ــدان رقابت ه ــه می ــالیان دراز ب س

بی پایــان می کشــاند و مــردم هـــرروز قربــاىن اميــال و 

بريوىن هــا  برنامه هـــاى  و  شــا  شــخىص  آجنداهـــاى 

می گردنــد.

حکومــت  اجرایــی  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه  داکــر 

ــن محفــل گفــت:  وحــدت و یکــی دیگــر از ســخرنانان ای

امــروزه افغانســتان در رشایــط دشــواری قــرار گرفتــه اســت 

عدالــت  و  وحــدت  تأمیــن  چالش هــا  ایــن  راه حــل  و 

ــت. ــی اس اجتاع

ــه در روش و کــردار  ــه: هــر زمانی ک ــای عبدالل ــۀ آق ــه گفت ب

رهــربان کشــور بــوی تبعیــض، نفــاق، تفرقــه و انحصارطلبی 

بــه مشــام برســد، اعتــاد کــه الزمــۀ موفقیــت راه اســت، از 

میــان مــی رود.

رییــس اجرایــی خاطــر نشــان کــرد: "رهــربی سیاســی مدبــر 

ــم  ــکات رسه ــا مش ــذارد ت ــه نگ ــود ک ــه می ش ــه آن گفت ب

شــود و صــدای مــردم ناشــنیده مبانــد و وضعیــت بــه 

ــیم."   ــوان باش ــل آن نات ــه از ح ــود ک ــی ش گونه ی

هم زمــان باایــن، محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت 

ــوب نیســت،  ــان این کــه اوضــاع کشــور مطل ــا بی ــی ب اجرای

در مراســم گرامی داشــت از نخســتین ســال روز درگذشــت 

اســتاد قربان علــی عرفانــی گفــت: اوضــاع افغانســتان 

ــان  ــور جری ــا در کش ــۀ خارجی ه ــت و مداخل ــوب نیس مطل

دارد.

ــور  ــاع کش ــی: "اوض ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــۀ مع ــه گفت ب

نیازمنــد دو مــورد اســت، یکــی وحــدت ملــی و دیگر دســت 

ــور و  ــر. رییس جمه ــه هم دیگ ــت ب ــووالن حکوم دادن مس

رییــس اجرایــی بایــد خــود را از دیگــران بلنــد فکــر نکنــد، 

بــرای مــردم کار کننــد، قصــد حــذف، انــزوا و توهیــن 

ــوم  ــن ق ــس در بی ــون هرک ــند؛ چ ــته باش ــر را نداش هم دیگ

خــود کســی اســت."

آقــای محقــق از نبــود عدالــت در حکومــت وحــدت ملــی 

ــظ  ــت و حف ــظ عدال ــدون حف ــه ب ــت ک ــرده گف ــکایت ک ش

ــت  ــد حکوم ــی رود و بای ــش من ــه پی ــت ب ــدت، حکوم وح

ــد. ــا همــه در آن خــود را ببینن ــوام باشــد ت ــۀ همــه اق آیین

معــاون دوم ریاســت اجرایــی در پیونــد بــه اظهــارات اخیــر 

جــرنال دوســتم گفــت: "مــا بــا اظهاراتــی کــه ذهــن مــردم را 

مغشــوش بســازد، مخالــف هســتیم. رهــربان و شــهروندان 

کشــور بایــد اظهــارات خــود را مطابــق بــه مصالــح کشــور 

بگوینــد."

استادعرفانی کی بود؟

مرحــوم قربان علــی فرزنــد ابراهیــم در ســال ۱۳۲۳ در 

والیــت بامیــان در ولســوالی یکاولنــگ متولــد شــد و پــس 

از تحصیــات در حوزه هــای علــوم اســامی در صــف 

ــر حکومــت کمونیســتی و نیروهــای  ــن کــه در براب مجاهدی

ــت. ــرار گرف ــد، ق ــابق می جنگیدن ــوروی س ش

اســامی  معــاون حــزب وحــدت  دوران جهــاد،  در  او 

ــس از  ــود و پ ــزاری ب ــی م ــربی عبدالعل ــه ره ــتان ب افغانس

ــد  ــت جدی ــکل گیری حکوم ــان و ش ــم طالب ــی رژی فروپاش

ــد. ــوام ش ــور اق ــرزی در ام ــد ک ــاور حام مش

اســتاد عرفانــی پنج ســال مناینده گــی مــردم بامیــان در 

مجلــس را در کارنامــۀ دارد و هم چنــان موســس حــزب 

ــای  ــورای عل ــاون دوم ش ــتان و مع ــت افغانس ــدت مل وح

ــود. ــتان ب ــیعه افغانس ش

او موسســه آموزشــی و علمــی باقــر العلــوم را تأســیس کــرد 

و چندیــن کتــاب و اثــر از او بهجــا مانــده اســت.

امرمبعــروف و نهــی ازمنکــر، حــزب وحــدت اســامی 

ازکنگــره تــا کنگــره، مــرور بــر تحــوالت سیاســی اجتاعــی 

ــرآن،  ــدگاه ق ــرب از دی ــد، ص ــک مجاه ــاق ی ــان، اخ بامی

عقولیــت علــاء و دانشــمندان و اســام وحاکمیــت جهانــی 

ــت. ــی اس ــای عرفان ــته های آق از نوش

ــت  ــۀ مقاوم ــکل گیری جبه ــا ش ــان ب ــی هم زم ــتاد عرفان اس

ملــی مــردم افغانســتان بــه رهــربی شــهید برهان الدیــن 

ــه پیوســت و  ــن جبه ــه ای ــی کشــور، ب ــان مل ــی و قهرم ربان

ــا دیگــر مجاهــدان بــرای نابــودی النه هــای  در هم ســویی ب

طالبــان و تروریســم رزمیــد و بــه تعهــد خــود وفــادار مانــد.

ــردم در  ــدۀ م ــر مناین ــال های اخی ــه در س ــی ک ــتاد عرفان اس

ــر 76  ــه عم ــته و ب ــال گذش ــود، س ــده گان ب ــس مناین مجل

ــت.  ــالهگی درگذش س

از نخســتین ســال روز درگذشــت اســتاد عرفانــی دیــروز بــا 

ــد.  ــت ش ــل گرامی داش ــکوهی در کاب ــل باش ــی محف برپای

ســخرنانان نخســتین ســالروز درگذشــت اســتاد عرفانــی از 

او بــه عنــوان چهــرۀ چنــد ُبعــدی یــاد کــرده گفتنــد کــه او از 

ــید  ــواره کوش ــرد و هم ــج می ب ــردم رن ــان م ــی می پراکنده گ

ــی را  ــای مردم ــزاب و نیروه ــان اح ــم می ــاد تفاه ــا ایج ــا ب ت

ــان آورد. ــه می وحــدت را ب

ــتین  ــت از نخس ــل گرامی داش ــخرنانان، محف ــۀ س ــه گفت ب

ســالروز درگذشــت اســتاد قربان علــی عرفانــی تأکیــد 

ــتان  ــر افغانس ــۀ اخی ــم ده ــک و نی ــای ی ــد، پیرشفت ه کردن

ــی و  ــوم عرفان ــد مرح ــای هانن ــات چهره ه ــل زح حاص

ــد. ــظ کنن ــت آوردها را حف ــن دس ــا ای ــد ت ــوول ان ــه مس هم

هارون مجیدی

یک سارنوال پاکستانی گفته است که شربت گل معروف 
به »دختر چشم سبز افغان« که با نشر عکس اش در جلد 
با  رسید،  جهانی  شهرت  به  جیوگرافیک  نشنل  مجله 
پاکستانی  اتهام داشتن تذکره جعلی  حضور در محکمه 

را رد کرد.
منظور عالم، سارنوال پاکستانی گفت که شربت گل روز 
جمعه با حضور در محکمه اعترافی را که به گفته مقام ها 
بعد از بازداشت اش انجام داده بود پس گرفته است. او 
تذکره  داشتن  اتهام  به  پیشاور  در شهر  شنبه  روز چهار 

جعلی پاکستانی بازداشت شد.
به  بود که در سال 1۹۸۴  افغان  شربت گل یک مهاجر 
شهرت جهانی رسید. عکاس مشهور ستیف مک کیوری 
از او با چشمان سبزش عکس گرفت که در پشتی مجله 
نشنل جیوگرافیک به نشر رسید. مک کیوری دوباره او را 

در سال ۲۰۰۲ در پاکستان پیدا کرد.

او در سال ۲۰1۴ در پاکستان ظاهر شد، اما بعد از این 
که مقام های پاکستانی او را به خریدن یک تذکره جعلی 

متهم کردند، در خفا به سر می برد.
مقام های پاکستانی گفته اند که اگر اتهام شربت گل ثابت 
شود، او را 1۴ سال زندان و جریمه نقدی میان سه هزار 

تا پنج هزار دالر امریکایی تهدید می کند.
مجازات  چنین  پاکستان  در  مواردی  چنین  عمل  در  اما 
شدید در پی نداشته اند. بسیاری افغان هایی که به اتهام 
اند،  شده  شناخته  مقصر  پاکستانی  جعلی  تذکره  داشتن 
از این که به زندان فرستاده شوند اخراج گردیده  پیش 

اند.

احمدولی مسعود در مراسم یادبود از استاد عرفانی به رهبران حکومت:

لویه جرگۀ قانون اساسی را فراخوانید! 

شربت گل داشتن تذکره جعلی پاکستانی را رد کرد



در زنده گــي احساســاِت ناخوشــایندي هســتند کــه افــراد را شــرمگین مي کننــد و 
ــاه، طــرد  ــارت، احســاس گن ــت، حق ــد. احساســاتي چــون خجال روح شــان را مي آزارن
ــم نمي شــود، بلکــه  ــه همین جــا خت ــا ب ــته اند. مشــکل تنه ــن دس شــدن و پوچــي از ای
ــد و  ــت کم مي گیرن ــان را دس ــم آن ــان ه ــه خانوادۀ ش ــد ک ــس مي کنن ــخاص ح ــن اش ای
بــا دیــدۀ تحقیــر بــه آن هــا مي نگرنــد. اشــخاص همیشــه شــرمگین، عــادت دارنــد کــه 
نظــرات و بازخوردهــاي منفــي دیگــران را بشــنوند و بدتــر این کــه وقتــي کســي آن هــا 
ــد. اگــر شــما  ــد، هــم او و هــم تعریــف و تمجیــدش را پــس مي زنن را تحســین مي کن
هــم از ایــن دســته اید و مي خواهیــد بــه رشــد و شــکوفایي برســید، ســعي کنیــد هرچــه 
ــمکش  ــن کش ــه ای ــرا ک ــد، چ ــان دور کنی ــرمنده گي را از وجودت ــاس ش ــر احس زودت
ــمند و  ــه ارزش ــد ک ــن مي کن ــه آن تلقی ــدد و ب ــا را مي بن ــت وپاي روح م ــي دس درون

شایســته نیســت. 
ــد.  ــکل را بیابی ــن مش ــۀ ای ــه ریش ــت ک ــن  اس ــن کار، گام اول ای ــت در ای ــراي موفقی ب
تمــام احساســات مثبــت و منفــي مــا عــالوه بــر منشــای درونــي، از منابــع خارجــي  هــم 
ــم  ــف شــدۀ شرمســاري ه ــاي تحری ــورد پیام ه ــه در م ــن نکت ــد. ای سرچشــمه مي گیرن
ــاس را  ــن احس ــي ای ــار ک ــه اولین ب ــید ک ــود بپرس ــد. از خ ــر کنی ــد. فک ــدق مي کنن ص
پیــدا کردیــد؟ آیــا بعــد از این کــه افــراد بــاال دســت شــما، تأییدتــان نکردنــد یــا دربــاره 

شــما و کارتــان ســخنان ناخوشــایندي گفتنــد، ایــن حــس آزاردهنــده خلــق شــد؟ 
هــر تجربــۀ منفــي مي توانــد عامــل ایجــاد ایــن نارضایتــي از خــود، احســاس 
بیهوده گــي و شرمســاري شــود. اگــر ایــن ریشــه هاي هــرز را بکنیــد، مي توانیــد عــزت 
نفــس از دســت رفتــۀ خــود را بازیابیــد. اجــازه ندهیــد گفته هــا و اظهارنظرهــاي منفــي 
ــت  ــد. واقعی ــف کنن ــد و آن را تحری ــر بگذارن ــان تأثی ــت زنده گي ت ــر واقعی ــران ب دیگ
ــد از  ــعي کنی ــد و س ــق کنی ــان خل ــت هاي خودت ــا دس ــان و ب ــان را خودت زنده گي ت
ــوم  ــش و مفه ــن بین ــد ای ــه حــس کردی ــرگاه ک ــد. ه ــي آن محافظــت کنی ــت اصل ماهی
ــان  ــن جری ــر ای ــه زودت ــدن اســت، هرچ ــف ش ــب و تحری ــال تخری ــان در ح زندگي ت
ــود  ــان، خ ــن می ــر در ای ــن عنص ــته ترین و موثرتری ــن، شایس ــد. بهتری ــف کنی را متوق
شــما هســتید. تصمیــم بگیریــد و بــا اراده  یــي قــوي وارد میــدان شــوید و تمامــي ایــن 
ــي  ــل طناب ــه مث ــاري را ک ــي ارزش شرمس ــا و ب ــاس هاي نابه ج ــي و احس ــاي منف نیروه

ــد.  ــذف کنی ــته اند، ح ــمندتان را بس ــده و ارزش ــت وپاي روح زن ــده دس آزاردهن
ــاره  ــه درب ــت ک ــر این س ــا راه موث ــم تنه ــر بگوی ــا بهت ــا ی ــن راه حل ه ــي از بهتری یک
ــورد اعتمــاد شماســت،  ــه م ــا کســي ک ــان ب ــدۀ درون ت مشــکالت و حس هــاي آزاردهن
حــرف بزنیــد و او را از ناراحتــي خــود آگاه ســازید. اگــر دوســتي صمیمــي داریــد یــا 
ــر هــم حــس  ــد. اگ ــا حــرف بزنی ــا آنه ــد، ب ــان نزدیک تری ــراد خانواده ت ــه یکــي از اف ب
ــان آســان  ــه شــما را مي شناســند براي ت ــنایي ک ــراد آش ــا اف ــه حــرف زدن ب ــد ک مي کنی
نیســت، بــه ســراغ یــک مشــاور یــا روان شــناس برویــد. البتــه ایــن کار در ابتــدا راحــت 
ــت طبیعــي و عــادي  ــن حال ــا مضطــرب شــوید. ای نیســت و ممکــن اســت بترســید ی
ــد  ــي در خــود دارد. اگــر بخواهی اســت. روح شــما زخمــي شــده و جراحــات دردناک
ــًا آســان  ــد، قطع ــه پزشــک نشــان دهی ــد و ب ــاز کنی ــده را ب ــن زخم هــاي ناراحت کنن ای
ــي، آرامــش  ــي آزردگــي و ناراحت ــس از تحمــل اندک ــه پ ــد ک ــا بدانی ــود. ام نخواهــد ب
خواهیــد یافــت، چــرا کــه مشــکالت خــود را بــا کســي مطــرح کرده ایــد کــه بي طرفانــه 
بــه شــما گــوش داده و قضــاوت نکــرده اســت. در عــوض حرف هــاي شــما را شــنیده 

ــه اســت.  ــر شــما را رد نکــرده و پذیرفت ــرده و از همــه مهم ت ــه ک ــي ارای راهکارهای
ــا حــوادث ناگــوار و ناخوشــایند گذشــته  ــد ب ایــن مشــاوره باعــث مي شــود کــه بتوانی
روبــه رو شــوید و بــدون تــرس مرورشــان کنیــد. پــس از ایــن کار مي توانیــد نقــاط منفــي 
آنهــا را حالجــي کــرده بــر احســاس شرمســاري و ناکامــي غلبــه کنیــد. امــا یادتــان باشــد 
کــه ایــن موفقیــت بــا یــک بــار تــالش بــه دســت نمي آیــد. اگــر مي خواهیــد آرامــش 
و آســودگي خاطــر پیــدا کنیــد، بایــد پشــتکار داشــته باشــید. اگــر در میانــۀ راه جــا بزنیــد 
و از ادامــۀ کار منصــرف شــوید، فقــط آزردگــي خــود را طوالني تــر کــرده خوشــبختي و 
شــادي را دورتــر و دورتــر مي کنیــد. بســیاري از افــراد مــدام در افــکار تاریــک و تیــره 
ــد. در  ــف مي کنن ــان را تل ــوت وقت ش ــود و رخ ــن رک ــا ای ــد و ب ــیر مي کنن ــود س خ
ــا اشــتباهات گذشــته  ــد و ب ــن اشــخاص کمــي شــجاع مي بودن ــي کــه اگــر همی صورت

ــد.  ــر دهن ــان را تغیی ــتند زندگي ش ــدند، مي توانس ــه مي ش مواج
منبع:تفاهمنیوز
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علی محمد اسکندری جو
با  برزن  و  کوی  در  روزانه  هگل  و  موالنا 
کنیزان(  و  )غالمان  برده گان  از  انبوهی 
روبه رو شدند به گونه یی که در زمان هگل 
تجارت برده توسط غربی ها هم چنان رواج 
داشت. هگل که همواره می پنداشت آن چه 
واقعیت دارد عقالنی است، پذیرش تجارت 
واقعیتی  همان  از  پاره یی  لزومًا  را  برده 
نیز  عقالنی  او  زمان  در  که  است  پنداشته 
فلسفی  منظومۀ  دو  مطالعۀ  در  اصوالً  بود! 
شمای  به  باید  مولوی،  و  هگل  عرفانی  و 
دو  آن   )Conceptual Scheme( مفهومی 

فرهنگ ناهمگون توجه داشت. 
را  عشق  امپراتوری  یکی  هگل  و  موالنا 
طلب می کند و دیگری امپراتوری عقل را. 
آن دو عشق و عقل را در خدمت امپراتوری 
می خواهند و هر دو با جمهوری بیگانه اند. 
آن ها دولت عقل و جمهوری عشق را رضا 
از  موالنا  آرزویند.  را  امپراتوری  و  نیستند 
آگاه  مغول  چنگیز  هول ناک  هجوم  آثار 
است و هگل هم از آثار خروش سهمگین 
شرایط  دو  است؛  باخبر  بناپارت  ناپلئون 
تاریخی که یکی را به سوی عقل می کشد 
است  به سوی عشق. جالب  را  دیگری  و 
دو  آن  با  واجب الوجود  میان،  این  در  که 
ممکن الوجود هم سفر است. خدایی که هم 
در منظومۀ فلسفی هگل و هم در منظومۀ 
است،  نقش آفرین  هم چنان  مولوی  معنوی 
ایده آلیسم دیالکتیکی  این تفاوت که در  با 
است،  تاریخ  پایان  در  که  خدایی  هگل، 
دیگر همانی نیست که در آغاز تاریخ بود؛ 
اما پروردگار موالنا در آغاز و فرجام، همان 

است که هست. 

آزادی  ایدۀ  پنداشت که  نباید ساده انگارانه 
موالنا هیچ تعلق خاطری به حیات سیاسی 
و اجتماعی خلق ندارد، ولی مفهوم آزادی 
شرایط  بر  منطبق  هگل  تاریخ  فلسفۀ  در 
طبیعی خلق است. با گذشت ۲۰۰ سال از 
بنیان دانشگاه برلین و تیوری پردازی هگل 
با توجه به شرایط  در این دانشگاه، امروز 
گوشه  در  باز  »عقل«  که  شاهدیم  جهانی 
آن گونه  است  بند  در  سیاره  این  کنار  و 
خاکی  کرۀ  این  در  هم  موالنا  عشق  که 
عقل  نه  است.  گرفتار  »اروتیسم«  بازار  در 
مقصود هگل بر جهان حکم می راند و نه 
بر گیتی غالب است.  عشق محمود موالنا 
می دهند  نشان  سیاسی  و  تاریخی  حوادث 
عقالنی  لزومًا  دارد،  واقعیت  آن چه  نه  که 
ضرورتًا  است،  عقالنی  آن چه  نه  و  است 
بسته شده است.  میانش  بر  نیز  ُزنار عشق 
جهاِن پر از بحران کنونی و حیات معنوی و 
مادی جوامع سنتی و مدرن، نشان می دهند 
تدریجِی  کردن  منطقی  در  »هگلیسم«  که 
کوشش  و  است  بیهوده  امروز  تا  جهان 
کنون  تا  جهان  کردن  لطیف  در  نیز  موالنا 
که  می رسد  نظر  به  چنین  مانده.  بی نتیجه 
هگل در فلسفۀ تاریخ با ستایش از اسکندر، 
سزار، ناپلئون و برجسته کردِن نقش آن ها 
در سیر عقالنی شدن روح جهان ناکام شده 
است. این سه سردار هگلی که نمایندۀ سه 
دین وحیانی، طبیعی و هنری هستند، چه 
داشتند؟  انسانیت  و  تاریخ  برای  ارمغانی 
آورده اند که چنگیز همواره می پنداشت که 
توانست نیمی از جهان را به خاک و خون 
مرگ  بستر  در  او  کند؛  تسخیر  و  کشیده 
پیش از دم فرو بستن، آخرین آرزویش را 
نیمه دیگر جهان  بر زبان می راند: پسرانم! 

را هم، شما تسخیر کنید. 
شگفت است با وجودی که هگل از نقش 
در  او  از  ولی  است،  باخبر  آسیایی  سردار 
رساله اش به نیکی یاد نمی کند؛ گویی فقط 
سرداران اروپایی )اسکندر، سزار و ناپلئون( 
در فرآیند آزادی عقالنیت در تاریخ نقش 
داشته اند! او در رسالۀ فلسفۀ تاریخ، مغول 
را خلقی کم بها می شمارد که شیر  آسیایی 
االغ می خورد: سواران چنگیز و تیمور مانند 

از کوه سرازیر می شوند و در سر  سیالبی 
نابود  را  احشام  و  مزارع  و  انسان  راه شان 
می کنند و سپس خود نیز ناپدید می شوند. 

مورخ  یک  نمی خواهد  هگل  که  پیداست 
باشد که حوادث تاریخی را می نگارد، بلکه 
او همواره نشان می دهد در درجۀ نخست 
به همین سبب  و  فیلسوف است  وی یک 
فلسفه  بر وجه  او  تاریخ،  فلسفۀ  رسالۀ  در 
بیشتر از وجه تاریخ متمرکز است. فیلسوف 
حال  شرح  نخواسته  که  درستی  به  آلمانی 
آمده گان را بنویسد تا مایۀ عبرت آینده گان 
نگرش  دو  می توان  اجمالی  طور  به  شود. 
عاقالنه و عاشقانۀ هگل و موالنا را که هر 
آرمان خواه  و  ایده آلیست  دین دار،  نیز  دو 
هستند، به این شکل بیان کرد: هگل از خدا 
به  خدا  از  موالنا  و  می کند  سفر  انسان  به 

خدا. 
هگل در تاریخ سه بار به سوی آن قدرت 
صرفًا واحد )Monism( می رود و سرانجام 
به  است.«  مرده  خودش  »او  که  می نویسد 
سیر  همواره  هگل  خداجویی  عبارتی، 
هبوط  حدیث  می کوشد  او  دارد؛  نزولی 
او  رانده شدن  و  زمین  به  آسمان  از  »آدم« 
کند.  تکرار  نیز  دربارۀ خدا  را  باغ عدن  از 
عیسای  ظهور  دوران  مطلق  قادر  خدای 
مریم، در زمان هگل به یک نیروی ماورایی 
)مونیستی( تبدیل می شود که اصوالً دخالتی 

در امور این جهان ندارد. 
مطلوب هگل آن است که در پایان تاریخ، 
صفات آزادی، ضمیر هوشیار، اراده و عقل 
را که در خدای مریم، مطلق و فردی است، 
دولت  نام  به  جدیدی  نهاد  در  زودی  به 
آلمان، مطلق و جمعی شود؛ با این حساب 
در پایان تاریخ از خدای ستار و غفار چیزی 
آستان  به  سر  هگل  که  است  نمانده  باقی 
وی ساید. در حیرتم از هگلیست های چپ 
بائر( که  برونو  جوان )لودویگ فوئرباخ و 
همین وجود مونیستی را نیز برنتافتند و در 
نقدی کوبنده بر ایده آلیسم و خدای مهبوط، 

آن چنان بی رحمانه بر هگل تاختند! 
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نیما طـاهری
پـای  دوره یـی  در  ق(  ه.   6۹۰  6۰6-( شـیرازی  سـعدی 
بـه عرصـۀ حیـات نهـاد کـه سـرزمین پـارس  از هـر سـو 
عرصـۀ تاخت وتـاز نیروهـای ویران گـر حیـات اجتماعـی 
قـرار گرفتـه بـود. از سـوی غـرب، صلیبیـان حکومـت در 
حـال زوال سـلجوقیان را هرچـه بیش تـر بـه سـوی نابودی 
می کشـاندند. از سـوی شـرق، مغـوالن از کشـته ها پشـته 
می سـاختند، و از درون نیـز، امیـران و حاکمـان محلـی  بـا 
بـاج و خـراج و درگیری هـای خون بـار داخلـی، عرصـۀ 
زیسـت اجتماعـی را به جهنمی سـوزان تبدیل کـرده بودند. 
 در نیک اندیشـی و بزرگ منشـی سـعدی همیـن بـس، کـه 
در چنیـن زمانـۀ خون ریـزی، از آمـوزۀ "بنـی آدم اعضـای 
یـک پیکرنـد/ کـه در آفرینـش ز یک گوهرنـد/ چو عضوی 
بـه درد آورد روزگار/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار/ تـو کز 
محنـت دیگـران بی غمـی/ نشـاید کـه نامـت نهنـد آدمی"؛ 
سـخن بـه میان آورده اسـت. هـر چند نبایـد از یـاد بُرد که 
نـه سـعدی خـود توانسـت بـه ایـن آمـوزه همـواره پای بند 
بمانـد و نـه در جامعـۀ آن روز، ایـن آموزه قابـل تحقق بود. 
نکتـۀ مهـم امـا ایـن بـود کـه سـعدی بـا ایـن آمـوزه، افقی 

بسـیار انسـانی فـراراه ذهن و زبـان جامعه گشـود. 
سـعدی کـه آموزش هـای ابتدایـی را در زادگاه خـود فـرا 
گرفتـه بـود، در حدود سـال 6۲۰ ه. ق، بـرای ادامۀ آموزش 
راهـی بغـداد شـد و در مدرسـه نظامیـۀ بغـداد بـه فراگیری 
دانـش پرداخـت. امـا چنـدی نگذشـت کـه شـور سـوزان 
جهان گـردی، هوای آموختن در مدرسـه را از سـر وی به در 
کرد و از بغداد راهی  دیگر سـرزمین های عربی شـد. سـفر 
بـه کوفـه، بصره، طرابلس، شـام، صنعا و حجــــاز هر یک 
بـرای او خاطـرات و تجربه هـای فراوانـی به همراه داشـت 
و از طرفـی موجـب انـس سـعدی بــا زبـان و ادب عربـی 
گشـت. او عـالوه بـر سـرزمین های عربـی، به روم و شـرق 
عالم اسـالم نیــز سـفر کـرد. ره آورد این جهانگـردی برای 
سـعدی، افـزون بـر تجربـۀ بی واسـطۀ زیسـت جهان هـای 
و  قصه هـا  روایت هـا،  از  انبوهـی  بـا  آشـنایی  متفـاوت، 
اندوخته هـای متنـوع مردمـان سـرزمین های گوناگونـی بود 
کـه بـا این روایت هـا و قصه هـا زنده گی کرده بودند. شـاید 
بـه همیـن علت اسـت که هـر حکایـت گلسـتان، پنجره یی 
رو بـه فهـم زندگـی می گشـاید و گویـی هـر حکایـت اش 
جمع بنـدی هـزاران تجربـه و آزمـون زنده گی عملی اسـت.  

سـعدی خـود در ایـن بـاره می گوید: 
در اقــصای عالم بــگشتم بـــسـی

به ســر بردم ایـام با هـر کسی
تـّمتـع ز هـــــر گوشـه یی یـافـتــم

ز هـر خرمنی خوشه یی یافتم
سـعدی پس از گذشـت سـی وپنج سـال در حالـی که آتش 
فتنـۀ مغـول رو بـه سـردی نهـاده بـود و وی پنجاهمیـن 
سـال گـرم زنده گـی را تجربـه می کـرد، بـه گفتـۀ خویـش 
کـه بـه قـدم از شـیراز رفتـه بـود، اکنـون به سـر بـه شـیراز 
بازمی گشـت. در ایامـی کـه سـعدی بـه شـیراز بازگشـت، 
اتابـک ابوبکـر، پسـر سـعد زنگـی  ، بر ایـن شـهر حکومت 
می کرد. اتابکان توانسـته بودند با سیاسـت و چاره اندیشـی، 
سـرزمین فـارس را از گزند ویرانگر تاتـار درامان نگهدارند. 
سـعدی باقـی عمـر خـود را در شـیراز گذراند و سـرانجام 
در سـال 6۹۰ ه . ق در شـیراز جـان سـپرد و در محلـی کـه 
امـروزه بـه سـعدیه معـروف اسـت، به خاک سـپارده شـد.

سعدیودگردیسیگفتمانصوفیانه
 هرچنـد گفتمـان صوفیانۀ نخسـتین، کـه گفتمانـی زاهدانه 
بـود، در دوران شـکل گیری فرهنـگ و تمـدن اسـالمی و 
در قلمـرو اقلیـم عربـی نطفـه بسـت. امـا هنگامـی کـه این 

گفتمـان بـه خراسـان راه یافـت، دگرگونی هـای بسـیاری 
پذیرفـت. در ایـن فضـای تازه، از سـویی بـا عناصر فرهنگ 
بودایـی و مانـوی، درهـم آمیختـه شـد و در نتیجـه جـان 
و شـکل دیگـری یافـت، و از سـوی دیگـر روح پهلوانـی 
بازمانـده از فرهنـگ پارتـی در این خطه، زمینه سـاز رویکرد 
حماسـی به عرفـان شـد. در نتیجه یک عنصر چشـم گیر در 
تصوف خراسـانی روح و زبان حماسـی و شـاعرانه آن بود. 
ایـن زبـان و حال حماسـی را می توان در سـخنان نخسـتین 
صوفی بزرگ خراسـان، بایزید بسـطامی، و سـپس در تمامی 
سـنت گفتار و ادب صوفیانۀ پرورش یافته در خراسـان دید. 
در ایـن بسـتر بـود که اسـطورۀ هبوط آدم به سـفر حماسـی 
آدم تبدیـل شـد و رابطـۀ عابـد و معبـود، به رابطۀ عاشـق و 
معشـوق تبدیـل گشـت و تا حـدودی خـوف زاهدانه جای 
به شـور عاشـقانه  سـپارد. اما سـرانجام در فضای فرهنگی- 
تاریخـی فـارس، بـه ویـژه شـیراز اسـت، کـه مـا شـاهد 
دگردیسـی تصـوف حماسـیِ  زاهدانـه بـه عرفان عاشـقانه 
و رندانـه هسـتیم. بـه عبـارت دیگـر، در سـفر از خراسـان 
بـه عـراق عجـم و فـارس اسـت کـه وجـه صوفیانـه ، یعنی 
زاهدانـۀ ایـن عرفـان هـر چـه کمرنگ تـر می شـود و وجـه 
شـاعرانۀ آن، پـر رنگ تـر می شـود و شـکوه حماسـی گفتار 
صوفیانـۀ خراسـانی جـای خـود را به غزل سـرایی عاشـقانه 
می سـپارد. صوفیان خراسـان اهل کشـف و کرامـات  و اهل 
ارشـاد و خانقـاه دار و دارای دسـتگاه مریـد پـروری بودنـد. 
امـا شـاعران عـارف درعرفان شـاعرانه، داعیه های کشـف و 
کرامـات را فرومی گذارنـد و بـه فضل و هنر خـود می نازند 
و حتـا دعـوی کشـف و کرامت را بـه ریش خنـد می گیرند. 
اینـان نـه تنها خـود را صوفـی نمی نامنـد و نمی خوانند، بل 
بـا صوفـی و زهد ریایی سـر جنـگ دارند. سـر حلقۀ بزرگ 
این عرفان شـاعرانه، شـعر سـعدی اسـت و کمال شـاعرانه 
و رندانـۀ آن حافـظ. و چنیـن اسـت کـه در برابـر عرفـان 
پهلوانانـۀ خراسـانی بـا سـنت زهـد خانقاهـی اش، عرفـان 
شـاعرانه و رندانـۀ فـارس بـا دو نمایندۀ بزرگ آن، سـعدی 

و حافـظ، دیـدگاه تازه یـی شـکل می گیـرد. 
سـعدی نخسـتین شـاعر بزرگ فضـای فرهنگـی - تاریخی 
فـارس، بـه ویژه شـیراز اسـت. او پیـش رو عرفـان رندانه و 
شـاعرانه اسـت. عرفـان زنده گی دوسـت و رها از شـطح و 
طامـات و ادعـای کشـف و کرامـات، عرفانـی مـرگ آگاه، 
نـه مرگ پرسـت. سـعدی بـا آز دنیاپرسـتی میانه یـی نـدارد، 
امـا بی قـرار کنـدن از زنده گـی و زمیـن نیسـت، بـل زمین، 
ایـن جلـوه گاه نمـود زیبایی ازلی و جایگاه شـور و مسـتی 
زندگـی را بـا اشـتیاق تمـام و روح شـاعرانۀ سرشـار خـود 
دوسـت دارد. بـه گفتـۀ خـود او: بـه جهـان خـرم از آنم که 
جهـان خـرم ازوسـت / عاشـقم بر همـه عالم که همـه عالم 
ازوسـت. بر خـالف آن صوفیان شـاعر، سـعدی دریغش از 
ایـن نیسـت کـه چـرا بـه دنیـا آمـده  و در غربت ایـن عالم 
مانـده اسـت؛ بل گالیـه دارد که چـرا فرصـت زنده گی این 
همـه کوتـاه اسـت. آییـن اخالقی او مـدارا با خلق اسـت و 
نیکویـی و احسـان به آنان و سـتیز با خـود آزاری زاهدانه و 
مردم آزاری حاکمان زر و زورپرسـت. با سـعدی اسـت که 
عرفـان، زمینی تـر و شـاعرانه تر می شـود و در زمینـۀ ذهـن 
شـاعر می نشـیند. بـه همین دلیـل، زندگی روزمـره و روابط 
شـخصی و آیین زیسـتن بـا دیگـران و سـاماندهی زنده گی 
جمعـی و راه و رسـم کشـورداری را جـدی می گیـرد و در 
بـاب آنهـا دو کتـاب درخشـان، گلسـتان و بوسـتان، را بـه 

رشـتۀ تحریر درمـی آورد.
 

حکمـتعملـیواخـاقوضعیتمنـدووظیفهگرایانۀ
ی سعد

از  می تـوان  جـرأت  بـه  را  سـعدی  بوسـتان  و  گلسـتان 
نقش آفرین تریـن و تأثیرگذارتریـن متن هـای ادب فارسـی 
بـر ارزش هـا و باورهـای مـردم ایران زمین دانسـت. تا پیش 
از سـعدی، نـگاه غالـب اندیشـمندان ایرانـی بـه حکمـت 
و  تجویـزی  انتزاعـی،  مطلـق،  نگاهـی  اخـالق،  و  عملـی 
آرمانـی بـود. هـر چنـد پیـش از سـعدی هـم نویسـند گانی 
بودنـد کـه در قالـب حکایت هایـی از زبـان حیوانـات، بـه 
بیـان ظرایـف حکمـت عملی پرداختـه بودند، کلیلـه و دمنه 
و مرزبان نامـه دو نمونـه از ایـن آثارنـد. اما این سـعدی بود 
کـه برای اولین بار انسـان مشـخص اجتماعـی را، هرچند در 
قالـب تیپ هـای اجتماعـی، در بطن شـرایط و موقعیت های 
مشـخص اجتماعـی، مـد نظـر و مخاطـب حکمـت عملـی 
آموزه هـای حکمـت  داد. سـعدی  قـرار  و اخالقـی خـود 
عملـی و اخـالق اجتماعـی خـود را بر اسـاس واقعیت های 
اسـتنتاج  افـراد  اجتماعـی  مصلحـت  و  جامعـه  روزمـرۀ 
می کـرد. از ایـن رو، بـه منطـق زندگـی روزمـره و مسـایل 
عملـی و اخالقـی زند گـی اجتماعـی و آن چـه بـه معـاش 
و معـاد مردمـان مربـوط بـود، می اندیشـید. در نتیجـه باکی 
نداشـت که بـه صراحت اعـالم کنـد دروغ مصلحت آمیز به 
ز راسـت فتنه انگیز اسـت. سـعدی در گلسـتان و بوستان در 
چندوچـون کار پادشـاهی و درویشـی، عاشـقی و بند گـی، 
تأمـل  باریک بینانـه  کسـب و کار و حتـا آداب همسـری، 
می کنـد و از اندرزهـای کلـی و انتزاعـی اخـالق زاهدانـه و 

فیلسـوفانه پرهیـز می کنـد. 
سـعدی مصلـح بـود، مصلحی راسـخ قدم . نه اهل رشـوه و 

عشـوه بـود، چنانکه خـود می گوید:
بگوی آنچه دانی که حق گفته به

نه رشوت ستانی نه عشوه ده
نه اهل خوف و طمع، چنان که باز خود می گوید:

سعدیا چنان که می دانی بگو
حق نباید گفتن اال باشکار

هرکه را خوف و طمع در کار نیست
از خطا باک اش نباشد و زتتار

سـعدی در پـی بـرآوردن ُمراد دل خـود نبـود، غم خوار دل 
بود: بی ُمـرادان 

که مرد ار چه بر ساحل است ای رفیق
نیاساید و دوستانش غریق

من از بی ُمرادی نیم روی زرد
غم بی ُمرادان دلم خسته کرد

چو بینم که درویش مسکین نخورد
به کام اندرم لقمه زهر است و درد

  سـعدی چـون همـۀ اصالح گـران بـا پذیرفتـن بنیـاد نظـم 
موجـود، بـر ایـن بـاور بـود کـه تنهـا راه به سـامان کـردن 
درون  از  کـه  اسـت  ایـن  موجـود،  نظـم  نابسـامانی های 
در  کـه  قـدرت  هـرم وار  و  سلسـله مراتبی  شـبکۀ  همیـن 
رأس آن پادشـاه قـرار دارد و در قاعـدۀ آن رعیـت، بایـد به 
اصـالح پنـدار و کـردار شـاهان و رعایـا پرداخت. سـعدی 
در همیـن راسـتا می کوشـد چـون حلقـۀ واسـطی میـان دو 
قطـب فرادسـتان و فرودسـتان، بـه تنـاوب و اقتضـای حال 

و موقعیـت بـه نمایندگـی هـر سـوی ایـن دو قطـب بـا آن 
روی دگـر سـخن بگویـد. سـعدی بـه نفـی رابطـۀ شـبان - 
رمه گـی نمی اندیشـید و بـا اسـاس رابطـۀ سلسـله مراتبی و 
هـرم وارفرادسـتان و فرودسـتان مخالفتـی نداشـت. ازیـن 
رو می بینیـم کـه وی حتـا باب هـای کتـاب گلسـتان را نیـز 
براسـاس رابطۀ سلسـله مراتبی فرادسـتان و فرودستان تنظیم 
کـرده اسـت؛ بدیـن معنـا کـه نخسـت بـه شـرح وظایف و 
اخـالق پادشـاهان و حاکمـان اشـاره می کنـد و سـپس بـه 
زنده گـی  سـعدی  می پـردازد.  اجتماعـی  گروه هـای  سـایر 
رباعـی  قالـب  در  شـعری  سـرودن  ماننـد  را  اجتماعـی 
می پنـدارد کـه دو مصـراع اول آن را فرادسـتان می سـرایند 
و دو مصـراع بعـدی آن را فرودسـتان. بـه زعـم سـعدی 
فرادسـتان در بیـت خـود از اقبـال و بی غمـی خـود سـخن 
می گوینـد و فرودسـتان نیـز از ضـرورت لطف و احسـان و 

غم خـواری حاکمـان. و آن رباعـی ایـن اسـت: 
ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست 

کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست
ای آن که به اقبال تو در عالم نیست

 گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست.
 سـعدی بـر ایـن باوراسـت کـه تاریـخ ِایـن سپنج سـرای 
یعنـی جامعـۀ بشـری، چیـزی جـز تاریـخ نوبتـی حکومت 
پادشـاهان نیسـت، بـر ایـن پایه امیدوار اسـت که شـاهان با 
توجـه بـه ناپایـداری حکومت خـود، به عدالت رفتـار کنند. 

به نوبت اند ملوک اندر این سپنج سرای
کنون که نوبت تُست ای َملک به عدل گرای. 

سـعدی بـر این باور اسـت که رعیـت چو بیخ اند و سـلطان 
درخـت، در نتیجه به سـلطان نهیـب می زند که: 

مُکن تا توانی دل خلق ریش
 و گر می ُکنی، می َکنی بیخ خویش

دگر کشور آباد بیند بخواب
که دارد دل اهل کشور خراب.  

و یا در جایی دیگر می گوید: 
اگر جور در پادشاهی کنی

 پس از پادشاهی گدایی کنی. 
اما دربارۀ پادشاهی که پاسدار رعیت است، می گوید: 

شهی که پاس رعیت نگاه می دارد
حالل باد خراجش که مزد چوپانی ست. 

بنابریـن، سـعدی بـه پادشـاهان توصیـه می کنـد که پاسـدار 
باشـند:  رعیت 

برو پاس درویش محتاج دار 
که شاه از رعیت بود تاج دار. 

در یـک نـگاه کلـی شـاید بتـوان گفـت سـه اصـل عدالت، 
حکمـت  اصـول  مهم تریـن  از  اعتدال گرایـی  و  واقع بینـی 
عملـی و اندیشـۀ سیاسـی سـعدی محسـوب می شـوند. بـه 
بـاور سـعدی عدل و احسـان و انصاف خداونـدان مملکت، 
موجـب امن و اسـتقامت رعیت اسـت و عمـارت و زراعت 
بیـش اتفـاق افتـد.  سـعدی واقع بینـی دشـمنان را بهتـر از 

نیـک بینـی غیـر واقع  بینانـۀ دوسـتان می دانـد:
از صحبت دوستی برنجم

که اخالق بدم ُحسن نماید
عیبم هنر و کمال بیند 

خارم ُگل و یاسمن نماید 
کو دشمن شوخ چشم ناپاک 

تا عیب مرا به من نماید. 
سـعدی در زندگـی خـود کوشـید بـا عدالـت و واقع بینی و 
اعتدال گرایـی، بـه وظیفۀ انسـانی خویش عمل کند. سـعدی 
نمی خواسـت انسـان کامـل باشـد، بـل می خواسـت کامـاًل 
انسـان باشـد. از ایـن رو، نام سـعدی ثبت اسـت بـر جریدۀ 

لم. عا
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زمینه و زمانۀ سعدی
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مشــاهد حســین، رییــس کمیتــه دفاعــی ســنای 
ــرزی در  ــد ک ــه حام ــرد ک ــالم ک ــتان اع پاکس
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۰۹ 
افغانســتان، اســالم آباد را بــر واشــنگتن ترجیــح 
داد و در عــوض پاکســتان کاری کــرد او برنــده 

شــود.
بــه نقــل از نیــوز انترنشــنل، ایــن ســناتور 

می گویــد: "مــا بــه نفــع حامــد کــرزی در 
انتخابــات افغانســتان ســال ۲۰۰۹ افغانســتان 
ــز  ــکا نی ــه امری ــم و ب ــب زدی ــه تقل ــت ب دس
توصیــه کردیــم کــه کــرزی از همــه باهوش تــر 
ســاده گی  بــه  می توانــد  را  مــردم  و  اســت 
فریــب دهــد بــدون این کــه آنهــا متوجــه 

شــوند".

ــد کــرزی  ــه اســت، کــه حام ــان گفت وی همچن
می دانســت کــه امریکایی هــا بــا او مشــکل 
ــمت  ــه س ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــد و ب دارن
ــی  ــه نتیجــۀ خوب ــرد ک پاکســتان دســت دراز ک

ــت. ــم گرف ه
ــون رای  ــام ۳ میلی ــا تم ــردک "م ــح ک او تصری
مهاجریــن افغــان در پاکســتان را بــه نفــع کــرزی 

رقــم زدیــم."
ــگ«  مشــاهد حســین، عضــو ارشــد »مســلم لی
حــزب حاکــم پاکســتان، رییــس کمیتــه دفاعــی 
ــر  ــژۀ نخســت وزی ــدۀ وی ــنا و نماین ــس س مجل

ــور کشــمیر اســت. پاکســتان در ام
ایــن ســناتور ارشــد خاطرنشــان کــرد کــه 
ــوده  ــد ب ــتان ناکارآم ــا در افغانس ــت اوبام سیاس

ــت. اس
ــد کــه در افغانســتان  ــکا نمی  دان او گفــت: "امری
ــن  ــتار از بی ــار خواس ــک ب ــد، ی ــه می  خواه چ
ــد  ــر می  گوی ــار دیگ ــت و ب ــان اس ــردن طالب ب
ــز مذاکــره  ــه می ــان را ب ــد طالب کــه پاکســتان بای
بکشــاند و در زمــان دیگــری علیــه طالبــان عالم 
جنــگ می  کنــد، گاهــی هــم در بــارۀ خــروج از 

افغانســتان صحبــت مــی  کنــد."

ابوبکر صدیق
برخـی از اعضای شـورای والیتی غـور دولت محلی 
ایـن والیـت را بـه بی توجهـی در تأمین امنیـت مردم 
متهـم کـرده می گوینـد کـه والـی ناتـوان و فرمانـده 

امنیـه ایـن والیـت ناتوان تر اسـت.
آنـان والـی و فرمانده امنیه  را متهم بـه زد و بنده های 
داخلـی می کننـد و می افزاینـد کـه معافیـت در ایـن 
والیـت باعـث رشـد روز افـزون گروه هـای مسـلح 
غیر مسـوول شـده که حتـا حیوانـات را در علفچرها 

بـه گـروگان می گیرند.
آنـان در تمـاس بـا روزنامـٔه مانـدگار می گوینـد کـه 
عامـل قتـل ۳۰ تـن افـراد ملکـی، قومنـدان فـاروق 
اسـت کـه پیش از ایـن با گـروه طالبان رابطه داشـت 

و در حـال حاضـر بـا گـروه داعش پیوشـته اسـت.
مقام هـای محلـی در والیـت غـور روز چهارشـنبه 
گفتنـد کـه اعضـای گـروه داعـش بیـش از ۳۰ تن از 
چوپان هـا و دهقانـان را در ایـن والیت ابتـدا گروگان 

گرفتـه و سـپس کشـته اند. 
ایـن کار خشـم عمومـی و واکنش هـای تنـد فعـاالن 
مدنـی و اعضای شـورای ملی را در بر داشـته اسـت.
عبدالبصیـر قـادری عضـو شـورای والیتـی غـور در 
مصاحبـه بـا روزنامـٔه مانـدگار می گویـد: برخـی از 
سـاحات والیـت غـور تحـت کنتـرول طالبـان و در 
برخـی از سـاحات ایـن والیت گروه های مسـلح غیر 
مسـوول حضـور دارنـد؛ تنهـا ده تـا بیسـت کیلومتـر 
مرکـز والیـت غور تحـت کنتـرول دولت قـرار دارد.
آقـای قـادری افـزود: در والیـت غـور میلیون ها میل 
اسـلحه وجـود دارد؛ گروه هـای مسـلح غیر مسـوول 
در ایـن والیـت حضـور دارند که هـر از گاهی باعث 

ایجـاد مزاحمت بـرای مردم می شـوند.
بـه گفتـٔه او، والیت غـور نیاز به یک عملیات وسـیع 
دارد کـه نهادهـای امنیتـی در راه انـدازی آن جدیـت 

به خـرچ نمی دهنـد.
ایـن عضـو شـورای والیتـی غـور، اداره محلـی ایـن 
والیـت را بـه ناتوانی متهم کـرده افزود کـه نیروهای 
مسـتقر در ایـن والیـت بـرای تأمیـن امنیت شـاهراه 

غـور – هـرات و غـور - بامیـان کافی نیسـتند.
امنیتـی  پاسـگاه های  کـه  کـرد  بیـان  قـادری  آقـای 
والیـت غـور در حـدود 1۰۰ کیلومتر فاصلـه دارد که 

بـرای تأمیـن امنیـت ایـن والیـت کافـی نیسـت.
آقـای قـادر خاطر نشـان کـرد: "مسـوول کشـتار ۳۰ 
تـن از افـراد ملکـی، قومندان فـاروق اسـت که پیش 
از ایـن بـا طالبان ارتباط داشـت و در حـال حاضر به 

گـروه داعش پیوسـته اسـت."
آقـای قـادری در رابطه خانواده های این شـهدا گفت: 
آنـان از دولـت می خواهند کـه قاتالن را بازداشـت و 

بـه پنجه قانون بسـپارند.
آقـای قـادری تأکیـد کـرد کـه تمـام شـهدا افـرادی 
بـه  سـوخت  مـواد  جمـع آوری  بـرای  کـه  هسـتند 
کوه هـای اطـراف غـور رفتـه بودند کـه در میان شـان 
کـودکان هفت سـاله، 1۰ سـاله و زیر سـن 1۸ سـاله 

. هستند
هم چنـان، محمد هاشـم فیضی یکی دیگـر از اعضای 
شـورای والیتی غور بـا متهم کردنـد حکومت محلی 
غـور بـه ناتوانـی، گفـت کـه والـی غور فردی اسـت 

کـه در تأمیـن امنیـت مردم تـالش نمی کند.
ایـن  امنیـه  فرمانـده  کـه  کـرد  بیـان  فیضـی  آقـای 
والیـت ناتوانتر نسـبت بـه والی اسـت، از مالحظات 
مـورد  را  مجـرم  افـراد  کـرده  اسـتفاده  ذات البینـی 

نمی دهنـد. قـرار  مجـازات 
میـان  در  معافیـت  باعـث  کار  ایـن  او،  گفتـٔه  بـه 
گروه هـای مسـلح غیر مسـوول شـده و ایـن گروه ها 
حتـا از »علـف چراهـا« حیوانات مردم را بـه گروگان 

می گیرنـد.
ایـن عضـو شـورای والیتـی غـور تعصبـات قومی را 
یکـی از مشـکالت عمـده در ایـن والیـت قلـم داد 
کـرده می گویـد کـه هـر قومـی در تـالش به دسـت 

آوردن منافـع خـود اسـت.
آقـای فیضـی تصریـح کـرد که شـورای والیتـی غور 
در نشسـت نظامـی کـه بـا مسـووالن امنیتـی داشـت 

همـواره بـر آغـاز عملیـات وسـیع در ایـن والیـت 
تأکیـد کـرده؛ امـا از طـرف مسـووالن امنیتـی جـدی 

گرفته نشـده اسـت.
این در حالی اسـت که روز پنجشـنبه نمایندگان مردم 
غـور در شـورای ملـی و نهادهای مدنـی از حکومت 
خواسـتند کـه جلـو قتـل باشـنده گان ایـن والیـت را 
بگیرنـد، در غیـر آن صـورت مـردم مجبور می شـوند 

تا خودشـان دسـت به کار شـوند.
ایـن نماینـدگان و فعـاالن مدنـی در پی کشـته شـدن 
بیـش از ۳۰  فـرد ملکـی در غـور بـه دسـت افـراد 
داعـش، گفتنـد کـه نیروهـای امنیتـی در ایـن والیت 
کافـی نیسـت و حکومت مرکزی باید تعداد سـربازان 
امنیتـی را افزایـش دهـد و جلـو قتـل باشـندگان این 

بگیرد را  والیـت 
نماینـدگان غـور گفتند که شـمار نیروهـای امنیتی در 
غـور حـدود ۲۰۰۰ نفر اسـت، در حالی که پراکندگی، 
کوهسـتانی بـودن و حضـور گروه های مسـلح در این 
والیـت ایجـاب می کند تـا نیروهای بیشـتری در غور 

شوند. جابجا 
در همیـن حـال، مقام هـای حکومتـی گفته اند که پس 
از حادثـه غـور، بـه مقام هـای محلـی در ایـن والیت 
دسـتور داده شـده تـا عامـالن این حادثه را شناسـایی 

کننـد و بـه پنجه قانون بسـپارند.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز ۴ تـن از 
دانشـجویان ربوده شـده از این والیـت از طرف افراد 

مسـلح به قتـل رسـیده بودند.
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د افغانسـتان دفاع وزارت وايي، القاعده شـبکه په افغانسـتان 

کـې لـه داعـش او وسـله والو طالبانـو رسه مرسـته کـوي او 

هغـوی ته د فعالیـت زمینـه برابروي.

دا وزارت وايـي چـې په هېواد کې د القاعده شـبکې ښـکاره 

روزن ځایونـه نـه دي موجـود او کـه یـې پـه اړه معلومـات تر 

السـه شـو، نـو پـه خپـل وخـت بـه یـې پـر وړانـدې اقـدام 

ويش.

دفـاع وزارت ویانـد دولـت وزیـري د جمعې پـه ورځ ازادي 

راډیـو تـه وویـل، القاعـده پـه افغانسـتان کـې له وسـله والو 

طالبانـو، داعـش او نـورو تروریسـتي ډلو رسه مرسـته کوي.

وزیري زیاته کړه:

"دا مهـال القاعـده پـه افغانسـتان کـې ښـکاره فعالیـت نـه 

لـري، هغـوی د پردې تر شـاه له وسـله والو طالبانـو، داعش 

او لـه نـورو تروریسـتي ډلـورسه مرسـته کـوي، دوی تـه د 

فعالیـت زمینـه برابـروي، مـوږ چـې هـر چېرتـه د دوی مرکز 

او تحـرکات وګـورو، نـو له منځـه یـې وړو ، دوی بـه هر څه 

غـواړي مګـر مـوږ اجـازه نـه ورکوو."

دا څرګندونـې وروسـته لـه هغـې کېـږي د تېـرې یکشـنبې 

پـه ماښـام د کونـړ والیـت د غازي ابـاد ولسـوالۍ اړونـد د 

هیلـګل پـه دره کـې د امریـکا د بې پیلوټـه الوتکې پـه حمله 

کـې د القاعده شـبکې دوه مهـم غړي له ۲۶ وسـله والو رسه 

ووژل شـول.

د امریـکا دفـاع وزارت ویانـد پیټرکـوک ویـي چـې دا دوه 

کسـان د افغانسـتان پـه شـال رشق کـې د القاعـدې مـرش 

و. بال الُعَطبـي  او  القطـري  فـاروق  القحطـاين 

د  کـې  افغانسـتان  پـه  فاروق القحطـاين  پـه خـربه  کـوک  د 

القاعـدې لپـاره د امـن مرکزونـو د جوړولـو لپـاره مؤظـف 

و. شـوی 

د ولـي جرګـې یـو شـمېر غـړي ټینـګار کـوي چـې افغان 

حکومـت بایـد لـه داعـش او وسـله والو طالبانـو وړاندې له 

القاعـدې رسه وجنګیـږي.

د دغـې جرګـې د دفاعـي چـارو د کمېسـیون غـړي خالـد 

او  داعـش  د  القاعـده  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي  پښـتون 

وسـله والو طالبانـو تـر شـاه والړه او هغـوی رهـربي کـوي.

دی وايي:

"زه بـاور لـرم څـه ډول چـې افغـان حکومـت د داعـش او 

طالبانـو پـر وړانـدې جنګېـږي، پـه هـم هغـه کچـه دې د 

القاعـدې پـه مقابـل کې هم وجنګېـږي، ځکه القاعـده د تل 

لپـاره د داعـش او طالبانـو پـه رهـربي کـې ځـای لـري، تل 

مـو لیـديل چـې القاعد همیشـه د طالبانـو او داعش تر شـاه 

وه." والړه 

د القاعـدې شـبکه چـې د اسـامه بـن الدن پـه مـرشی یـې 

فعالیـت درلـورد، پـه امریـکا کـې د۲۰۰۱ د ۱۱ سـېپټمرب 

ائتـاف  نړیـوال  افغانسـتان کـې د  پـه  لـه حملـو وروسـته 

له خـوا سـخته وځپـل شـوه او زیات شـمېر جنګیـايل یې له 

افغانسـتان څخـه د عـراق او سـوریې جګـړې تـه والړل.

د دغـې ډلې مرش اسـامه بن الدن پـه ۲۰۱۱میادي کال کې 

په پاکسـتان کـې د امریکايي ځانګړو ځواکونـو له خوا ووژل 

شـو او اوس یـې رهـربي د هغـه مرسـتیال ایمـن الظواهـري 

کوي.

د ولـي جرګـې د دفاعـي چـارو د کمېسـیون غـړی خالـد 

پښـتون وايـي، القاعـده یـوه منظمـه، خطرناکـه او پيچلـې 

شـبکه ده چـې کوالی يش بیا ځـان منظم او نـړۍ ته ګواښ 

کړي. پېـښ 

د امریـکا د پوځـي چارواکـو پـه خـربه امریکایـي جنګـي 

الوتکـو سـږکال پـه افغانسـتان کـې شـاوخوا ۷۰۰ هوایـي 

حملـې کړي چـې د داعش ترڅنـګ یې د القاعـده جنګیايل 

هـم په نښـه کـړي او دا ډول حملې بـه په راتلونکـي کې هم 

دوام ولـري.

سناتور ارشد پاکستانی: 

در انتخابات ۲۰۰۹ به نفع کرزی دست به تقلب زدیم
وزیري:

 القاعده افغانستان کې داعش 

او طالبانو رسه مرسته کوي

خشم عمومی از تیرباران 31 دهقان و چوپان در غور
شورای والیتی والی و فرمانده امنیه را در تأمین امنیت مردم ناتوان می داند
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ورزش

عنوان  داد.  مستقل“  تاجیکستان  "بنیان گذار  عنوان  تاجکستان  رییس جمهور 
رحمان در اواسط آذرماه سال گذشته ”پیشوای ملت“ اعالم شده بود.

اتفاق  به  "بنیان گذار صلح و وحدت-پیشوای ملت"  نام  با  قانون  این  طرح 
آرای اعضای مجلس نماینده گان پارلمان تاجیکستان، به تصویب رسید.

ملت"  "پیشوای  یا  رییس جمهوری  اختیارات  بر  جدید  قانون  طرح  در 
تاجیکستان، افزوده شده است.

در همین خصوص امام علی نثرالدین زاده، از اعضای پارلمان، گفت: "از این 
به بعد در جلسه ها برای رییس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، جایگاه 

مخصوص افتخاری اختصاص داده شده که با تجهیزات تأمین می شود".
و  پیشگفتار  یک  شامل  که  قانون جدید  در چارچوب  هم چنین  او:  گفته  به 
1۹ ماده است و از سوی چهار عضو پارلمان تهیه شده، یک صندوق ویژه 

رییس جمهوری و نشان و جایزۀ دولتی "پیشوای ملت" تأسیس خواهد شد.
مقامات تاجیک معتقدند که تصویب این قانون و دادن امتیاز به رییس جمهوری 
در "فرهنگ حقوقی جامعه، باالبردن روحیۀ میهن دوستی، صداقت به مردم و 

دولت محوری" نقش مؤثری خواهد داشت.
طبق قانونی که در آذرماه سال گذشته در این کشور تصویب شده و مفاد عمدۀ 
آن در قانون جدید هم ثبت شده است، امام علی رحمان به عنوان پیشوای ملت 

از مصونیت و امتیازات مالی و اداری زیادی برخوردار خواهد شد.
سال  خرداد   ۲ که  همه پرسی  یک  توسط  تاجیکستان  اساسی  قانون  اصالح 
جاری برگزار شد، این امکان را فراهم کرده است که رحمان پس از پایان دورۀ 
ریاست کنونی اش، در سال ۲۰۲۰ برای پنجمین بار و نیز در دوره های بعدی 
خود را برای این سمت نامزد کند. پسر بزرگ او نیز از امکان نامزد شدن برای 

دور آینده ریاست جمهوری برخوردار شده است.
مخالفان رحمان از تصویب قوانین و مقررات تازه و دادن امتیازات ویژه به 
رییس جمهوری انتقاد کرده و می گویند که این اقدامات گام هایی به سوی ایجاد 

یک دیکتاتوری و قبضۀ قدرت در تاجیکستان است.
طی یک سال اخیر گروه های مدافع حقوق بشر همواره رحمان را به سرکوب 
و زندانی کردن مخالفان و معاندانش، محدودسازی آزادی های مدنی و سیاسی 

شهروندان و نظارت بر فعالیت جامعۀ مدنی متهم کرده اند.

روسـیه معـاون دبیرُکل سـازمان ملل در امور بشردوسـتانۀ سـازمان ملل را به 
موضع گیـری مغرضانـه و جانب دارانـه بـه دلیـل اظهاراتـش مبنی بـر این کـه 
حلـب سـوریه بـا بمباران هـای روسـیه و سـوریه بـه "منطقـه کشـتار" تبدیل 

شـده، متهـم کرد.
اتهامـات اسـتفن اوبرایـن، هماهنـگ کننـدۀ امـور بشردوسـتانۀ سـازمان ملل 
واکنـش بسـیار تنـد امریـکا، انگلیـس و فرانسـه را در یکـی از پرتنش تریـن 

نشسـت های شـورای امنیـت دربـارۀ سـوریه بـه دنبال داشـت.
روسـیه در حـال حاضـر با فشـارهای زیـادی در سـازمان ملل بـرای متوقف 

کـردن حمـالت هوایی به شـهر حلـب روبه رو اسـت.
اوبرایـن گفتـه بـود که از عـدم توانایی شـورای امنیت بـرای انجـام اقدامات 

الزم در متوقـف کـردن جنـگ و رنـج مردم بسـیار ناراحت اسـت.
او گفـت: درحالـی کـه نگرانـی از گرسـنه گی و نبـود غـذا بیـداد می کنـد، 
غیرنظامیـان توسـط نیروهـای سـوری و روسـی بمبـاران می شـوند و اگـر از 
ایـن بمباران هـا جـان بـه در ببرنـد، فـردا از گرسـنه گی می میرنـد. حلب یک 

"منطقه کشـتار" شـده اسـت.
ویتالـی چورکیـن، نماینـدۀ روسـیه در سـازمان ملـل اوبرایان را بـه اظهارات 
جانب دارانـه متهـم کـرد و گفـت: بـه نظـر می رسـد او نتوانسـته اسـت وقفۀ 
حمـالت هوایـی کـه از طرف روسـیه بـرای انجـام اقدامـات انسان دوسـتانه 

را درک کنـد.
او گفـت: اگـر قـرار به موعظه و سـخنرانی اسـت، می توانیم به کلیسـا برویم. 
او گـروه النصـره وابسـته بـه القاعـده را مسـوول شکسـت طـرح آتش بـس 
سـازمان ملـل بـرای تخلیـۀ مجروحان از حلب کـرد و مقام های سـازمان ملل 

را بـه دلیـل عـدم رسـیده گی هدف مند بـه ایـن حقایق متهم دانسـت.
چورکیـن گفـت: بیایید این گونـه گزارش نویسـی ها را که یـک روزی تبدیل 

به داسـتان خواهند شـد، کنـار بگذاریم.
نماینـدۀ روسـیه از سـازمان ملـل بـه دلیـل شکسـت در سـازماندهی تخلیـۀ 
مـردم از شـهر حلـب انتقـاد کـرد و گفـت: بسـیار متأسـفیم که سـازمان ملل 
نتوانسـت عملیـات تخلیـه را بـه درسـتی انجـام دهـد. پرسـنل سـازمان ملل 
فشـار الزم را بـرای متقاعـد کـردن حامیـان گروه هـای غیرقانونـی مسـلح در 
سـوریه بـرای همـکاری بـا امدادرسـانان در عرصـۀ میدانـی انجـام نداده اند.
او عـالوه بـر انتقـاد از تیـم سـازمان ملـل بازیگـران و صاحبان نفـوذ در میان 
مبـارزان در حلـب را بـه عـدم اعمـال فشـار کافـی بـر شـبه نظامیان بـرای 

متوقـف کـردن جنـگ متهـم کرد.
چورکیـن گفـت: حامیـان خارجـی گروه هـای مسـلح در حلب نتوانسـتند یا 
نخواسـتند نفـوذ جـدی بـر شـبه نظامیان داشـته و آن هـا را متقاعد بـه توقف 
کننـد.  مـردم  بـه  واگـذاری شـهر  و  غیرنظامیـان  آزادسـازی  تیراندازی هـا، 
شـبه نظامیان حلـب هم چنـان بـه سـالح مجهـز می شـوند آن هـا در حـال 

حاضـر موشـک های دوش پرتـاب دارنـد.
هماهنـگ کنندۀ امور بشردوسـتانۀ سـازمان ملـل در اظهاراتی مناقشـه برانگیز، 
ناتوانـی شـورای امنیـت سـازمان ملـل و به ویـژه روسـیه در توقـف بمبـاران 
شـرق حلـب را ایـن چنیـن توصیـف کـرد: "این مسـأله موجب شـرم نسـل 

" ماست.

ننگیالی عثمانی
ــخ  ــه تاری ــه ب ــت ک ــی اس ــل آلمان ــتانی االص ــعیدی؛ افغانس ــا س یم
ــده اســت. او در  ــا آم ــه دنی ــان ب ــوان کشــور آلم ــهر دی 1۹۹۳ در ش
ســال 1۹۹۹ میــالدی شــامل دبیرســتان شــد و بعــد از پایان دبیرســتان، 
ــی گردیــد  در یکــی از انســتیتیوت ارتوپیــدی وارد آموزش هــای عال
ــن رشــته، شــامل کار شــد. او در حــال حاضــر در  ــان ای ــا پای کــه ب
ــس ورزش  ــس و کیک بک ــای، تای بک ــِی موی ت ــتۀ ورزش ــه رش س
ــا  ــده اســت. یم ــه دســش آم ــز ب ــی نی ــتاورهای خوب ــم و دس می کن
ســعیدی بــا آن کــه در جرمنــی بــه دنیــا آمــده و بــزرگ شــده اســت، 
امــا بــه زبــان فارســی بــه صــورت کامــل مســلط اســت و در کنــار 
ــدگار  ــۀ مان ــد. روزنام ــز می دان ــدی نی ــی، انگلیســی و تایلن آن، آلمان
ــه پیشــکش تان  ــای ســعیدی انجــام داده اســت ک ــا آق ــی ب مصاحبه ی

می شــود.
*آقایسعیدیوزرشراچهوقتآغازکردید؟

مــن در ســن 6 ســاله گی ورزش فوتبــال را آغــاز کــردم و بــه 
ــدم. در  ــس ش ــاله گی وارد ورزش تای بک ــن ۸ س ــب آن، در س تعقی
ــازم  ــای، ع ــی موت ــلکی رزم ــای مس ــت آموزش ه ــال ۲۰۰۹ جه س
ــه دســت  ــن رشــته را ب ــدم و اســناد الزم در ای ــد گردی کشــور تایلن
آوردم. در ســال ۲۰۰۹ و وارد آمــوزش کورس هــای مســلکی و 
ــه دســت آوردم و  مربی گــری شــدم و در ایــن زمینــه نیــز مــدرک ب
ــاًل  ــوزش دادم و فع ــی آم ــای خصوص ــی در مکتب ه ــوان مرب به عن

ــم. ــت می کن ــای فعالی ــتۀ موی ت ــی رش ــوان مرب ــم به عن ه
*چهدستاوردهاییدرزمینۀورزشدارید؟

ــابقه  ــس و ۹ مس ــای و کیک بک ــتۀ موی ت ــابقه در رش در ُکل ۳5 مس
در بخــش بکــس پرفشــنل انجــام داده ام کــه همــه مســابقات بــه نفــع 
ــتاوردهایم  ــامل دس ــی ش ــد قهرمان ــج کمربن ــت. پن ــده اس ــام ش تم
می باشــد. ســه بار قهرمــان و یک بــار پادشــاه رشــتۀ تای بکــس 
شــده ام. در ســن 15 ســاله گی بهتــری قهرمــان آلمــان شــناخته شــدم. 
ــم  ــابقه حریف ــار مس ــه در چه ــام داده ام ک ــنل انج ــابقۀ پروفش ۸ مس
ــی  ــف یونان ــت حری ــا شکس ــال ۲۰15 ب ــردم. در س ــاک اوت ک را ن
خــود، کمربنــد طــال را بــه دســتاوردم در ســال ۲۰16 در مســابقات 
ــا را شکســت دادم  ــان بکــس اروپ بکــس پروفشــنل یکــی از قهرمان
و بــا ایــن پیــروزی توانســتم بهتریــن لقــب بکســر کشــور آلمــان  را 

آوردم.  به دســت 
*بــهبــاورشــمارازموفقیــتیــکورزشــکاردرچــه

؟ شــد میبا
مثبت اندیشــی  بــا  را  زمان شــان  و  وقــت  موفــق  افــراد  اکثــر 
ــه  ــد و ب ــی می کنن ــی باف ــم منف ــه پی ه ــرادی ک ــا اف ــد و ب می گذرانن
ــا در  ــق حت ــراد موف ــد. اف ــه نمی گیرن ــدارد، رابط ــد ن ــز امی هیچ چی
ــد  ــز دارن ــت زنده گــی تمرک ــه جنبه هــای مثب شــرایط دشــوار هــم ب
ــت مــن  ــه توانی هــای خــود اعتمــاد می داشــته باشــد. راز موفقی و ب

پشــت کار و مثبت اندیشــی می باشــد.
*پیامتانبهجوانانکشورچیست؟

ــت و  ــد و وق ــزی می کن ــود برنامه ری ــی خ ــه در زنده گ ــی ک جوان
زمانــش را از دســت نمی دهــد، زنده گــی اســتوارتر دارد و از آن 
لــذت بیشــتر می بــرد، بایــد جوانــان در زنده گــی خــود یــک برنامــۀ 
ــه امــور زنده گــی خــود  داشــته  منظــم و تقســیم اوقــات مناســب ب
ــا بــرای پیشــرفت و ترقــی کشــور  باشــند و همــواره تــالش کنــد ت

خــود بیندیشــد.

امام علی رحمان، "بنیان گذار 
تاجیکستان مستقل" لقب گرفت

سازمان ملل:

شکست سازمان ملل 
در حلب مایۀ شرم نسل ماست

مثبت اندیشی و پشت کار، 

راز موفقیت ورزشکار است

ملک ستیز

»اگــر می خواهیــد اخــالق کســی را امتحــان کنیــد، 
بــه او قــدرت بدهیــد.«

آبراهام لینکلن
نامه یی به سیاست مدارِ بداخالق:

قــرار گرفتــن در قــدرت سیاســی امتیــاز نــه، بلکــه مســوولیت 
ــا  ــت. ب ــپرده اس ــما س ــردم به ش ــوولیت را م ــن مس ــت. ای اس
گرفتــن مســوولیت در قــدرت، مأموریــت و تعهــد شــما 
ــما  ــد. ش ــل می کن ــی حاص ــت حقوق ــردم، ضمان ــر م در براب
بــا رســیدن به قــدرت، گامــی بــه پله هــای پُــر پیچ و خــم 
ــما  ــر ش ــی ب ــگ سیاس ــَا فرهن ــد. بن ــت مداری می گذاری سیاس
حکــم می کنــد، ایــن مســوولیت مهــم را کــه از مــردم حصــول 
ــا  ــما ب ــی از ش ــد. برخ ــت داری کنی ــتی امان ــد، به درس کرده ای
رســیدن بــه قــدرت سیاســی، مغــرور می شــوید و یــا قــدرت، 
شــما را »گنگــس« می ســازد. از ایــن رو، بــا همــان مردمــی کــه 
ــد  ــاخته اســت، برخــورد خشــن می کنی ــد س ــما را قدرت من ش
ــان  ــای رزه به روی ش ــا موتره ــد. ب ــا می دهی ــم به ــا را ک و آن ه
آب گل الــود می پاشــانید. جاده هــا را به روی شــان می بندیــد 
ــیلی  ــا س ــما ب ــن ش ــد. محافظی ــذر کنی ــی گ ــود به راحت ــا خ ت
بــه روی ایــن مــردم می کوبنــد. به یــاد داشــته باشــید کــه 
ــما  ــود. ش ــده می ش ــی نامی ــی« سیاس ــما »بداخالق ــن کار ش ای
ــوار  ــردم دی ــود و م ــان خ ــی، می ــی سیاس ــن بداخالق ــا تمری ب
آهنیــن بلنــد می کنیــد. مــردم از شــما نفــرت می کننــد و 
ــان  ــد و در می ــن راه بروی ــا محافظی ــوید ب ــور می ش ــما مجب ش
ــد  ــردم تجری ــوید، از درون م ــی ش ــی زندان ــای امنیت حصاره
گردیــد. دیگــر مشــروعیت شــما نابــود شــده اســت. شــما فقــط 
ــرد  ــما را نمی پذی ــردم ش ــتید. م ــالق هس ــت مدار بداخ سیاس
ایــن  بــه  امــا شــما  به فکــر جای گزیــن شــما اســت.  و 
خرســند هســتید کــه در میــدان قــدرت نقــش بــازی می کنیــد. 
ــما  ــد و ش ــان می رس ــه پای ــازی روزی ب ــه ب ــر از این ک بی خب
ــرای  ــازی سیاســی ب ــدان هســتید. شکســت در ب ــده گان می بازن
ــا اراده، جــزی از کارزار سیاســی  ــی و ب سیاســت مداران حرفه ی
اســت. امــا شکســت سیاســی بــرای سیاســت مداران بداخــالق، 
ــت  ــا شکس ــالق ب ــت مداران بداخ ــت. سیاس ــر اس جبران ناپذی
ــه  ــد ک ــری می گردن ــن مرهم ناپذی ــم خونی ــار زخ ــی دچ سیاس

افســرده گی سیاســی نامیــده می شــود.

محمد اکرام اندیشمند

اگــر نیروهــای زمینــی امریــکا در جنگ هــای اخیــر 
ــا دولــت افغانســتان در والیــات قنــدوز،  طالبــان ب
ــای  ــاران هواپیماه ــر بمب ــزون ب ــراه، اف ــد، و ف هلمن
ــان  ــت طالب ــات به دس ــن والی ــد، ای ــارکت نمی کردن ــود مش خ
ــی اش،  ــن غرب ــا و متحدی ــلمًا امریکایی ه ــرد. مس ــقوط می ک س
نــه بــرای زمــان طوالنــی در کنــار دولــت افغانســتان می جنگــد 
و نــه هــم ملیاردهــا دالــر هزینــۀ قــوای نظامــی و امنیتــی ایــن 

ــردازد. ــد می پ ــا اب ــت را ت دول
تنهــا مشــکل امنیتــی نیســت کــه دولــِت تحــت ریاســت حامــد 
کــرزی و اشــرف غنــی در ایــن پانــزده ســال، علی رغــم 
ــع  ــه رف ــرب ب ــکا و غ ــی امری ــی و مال ــت گســتردۀ نظام حمای
ــوان  ــز نات ــادر نشــدند، بلکــه از حــل مشــکل سیاســی نی آن ق
ماندنــد. پانــزده ســال پــس از تشــکیل دولــت بــا هزینــۀ ده هــا 
ــان،  ــف جه ــورهای مختل ــر کش ــارد دال ــا ملی ــاید صد ه و ش
ــات سیاســی  ــداری ثب ــات سیاســی و پای افغانســتان به جــای ثب
در مســیر شــکل گیری و اســتحکام یــک دولــت ملــی و مــدرن، 

به ســوی بی ثباتــی سیاســی می لغــزد.
شــگفت آور و مضحــک ایــن اســت کــه بســیاری از زمــام داران 
و صاحبــان مقــام بلنــد دولتــی از رییس جمهــور تــا معاونینــش 
ــا رییــس اجرایــی، وزیــران و گروه هــای مختلــف تشــکیل  و ت
دهنــدۀ دولــت، از مقــام و موقعییــت خــود شــاکی هســتند و از 
حــوزۀ اقتــدار و صالحیــت خویــش ابــراز نارضایتــی می کننــد. 
رییس جمهــور شــرکای قــدرت را مانــع کار و دولــت داری 
ــدرت او، رییــس خــود  ــد و شــرکای ق ــی می کن ــش معرف خوی
پرخاش گــر  و  بی حوصلــه  قوم گــرا،  انحصارطلــب،  آدم  را 

می گوینــد.
حاال، افغانستان در چنین وضعیت به کجا می رود؟ 

مسوول این وضعیت کیست؟ 
راه حل چیست؟

فیـسبـوک نـــامــه
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حمید فرهادی- ماندگار
از درب دانشـگاه  خـارج شـد و در کنارهـای جـاده راه 
افتـاده بـود. از دور پیدا بود که او بـا محدودیِت نابینایی 
روبـه رو اسـت، امـا بـه تنهایی بـا اعتماد به نفـس باالیی 
قـدم برمـی داشـت. کت و شـلوار یک دسـت سـرمه یی 
برتـن داشـت و عینک هـای دودی بـه چشـم زده بـود. 
بـا موهـای بلند و دسـتانی کـه برگه های کتابـی را ورق 
مـی زد، نزدیکـش شـدم و دسـتش را گرفتـم. پـس از 
احوال پرسـی، بـه گفت وگـو پرداختیم. خـودش را علی 
اکبـر معرفـی کـرد. او دانشـجوی سـال دوم دانشـکدۀ 
خبرنگاری دانشـگاه هرات اسـت. از البـالی حرف های 
علـی اکبـر درک کـردم کـه دیـد او از زنده گـی طـوری 
زیبـا اسـت کـه خیلـی از آدم هـای بینـا چنـان دیـدی 
ندارنـد. درحالـی کـه در راه روان و گـرم سـخن بـا او 
بـودم، دسـتش را به دیواری کشـید و گفـت: »همین جا! 
مـن بایـد همین جا از شـما جـدا شـوم.« از او خواسـتم 
بی درنـگ  بگـذارد،  مفصلـی  گفت وگـوی  قـرار  تـا 
پذیرفـت و قـرار شـد فـردای آن روز در ختـم کالس 
درسـی اش بـه دانشـگاه بـروم. روز بعـد کـه بـه قـرار 
حاضـر شـدم، بـه محـض این کـه برایـش دسـت دادم، 
مـن را شـناخت و دعـوت کرد در گوشـۀ بنشـنیم. علی 
اکبـر زنده گی نامـه اش را ایـن چنیـن تعریـف کـرد: »در 
سـال 1۳7۴ در کابـل در جایـی به نـام »چهل سـتون« به 
دنیـا آمـدم. در سـال 1۳77 بـه دلیـل جنگ ها و شـرایط 
بـِد اجتماعـی و سیاسـی از افغانسـتان بیـرون شـدیم و 
در تهـراِن ایـران مسـکن گزیدیـم تـا این کـه در سـال 
1۳۸5 دوبـاره به افغانسـتان برگشـتیم و اکنون در هرات 
چگونه گـی  تـا  می خواهـم  او  از  می کنیـم.«  زنده گـی 
محدودیتـش را برایـم تعریـف کنـد. لبخنـدی می زنـد 
را  ایـن سـوال  این کـه  از  قبـل  و می گویـد: »خیلی هـا 
مطـرح کننـد، برایـم می گوینـد، اگر این سـوال را مطرح 
کنـم بـدت نمی آیـد؟ راسـتش از همیـن سـوال بـدت 
نمی آیـد، بـدم می آیـد و خـوب اسـت کـه شـما چنیـن 

حرفـی را نگفتیـد.«
علـی اکبـر ادامـه می دهـد: »ایران بودیـم؛ بـا چهارتن از 
دوسـتانم داشـتیم جـای می رفتیـم؛ از »آذری« به سـمت 
»تهـران پـاس« کـه بـا حادثـۀ ترافیکـی مواجـه شـدیم؛ 
متأسـفانه در ایـن حادثـه دو نفر دوسـتانم از دنیـا رفتند، 
یـک نفـر زخمـی شـد و بینایـی من مشـکل پیـدا کرد.« 

او می گویـد کـه از ابتدا بـه ُکلی با نابینایی مواجه نشـده 
بـود و اگـر بـه توصیـۀ پزشـکان  که رفتـن به پاکسـتان 
و یـا هندوسـتان را توصیـه کـرده بودنـد  عمـل می کرد، 
علی اکبـر  مـی آورد.  به دسـت  دوبـاره  را  خـود  بینایـی 
ادامـه می دهـد: »بـه دلیـل تهی دسـتی و ناتوانـی مالـی 
نتوانسـتم بـه هندوسـتان بـروم و بـا داروهـای مَسـکن 
اکتفـا می کـردم کـه سـرانجام آهسته آهسـته بینایـی ام را  

از دسـت دادم.«
از جریـان سـخنان علی اکبر برداشـت می شـود که او از 
ایـن محدودیـت، بـار هیـچ ناامیـدی و یأسـی را با خود 
نمی کشـد. از او می پرسـم، هنـوز آیـا تـالش کـرده کـه 
دوباره چشـمانش را باز کند و چیزی را بیبیند؟ پاسـخم 
را این گونـه می دهـد: »در دل شـب وقتـی المپ روشـن 
باشـد، بـه اِل سـی دی کـه خیلی نزدیـک شـوم، می توانم 
تصویـر را تشـخیص بدهم، امـا هرگز به ایـن کار تالش 
نکـرده ام، چـون همیـن محدودیتی که برای من هسـت، 
خیلـی زمینه هـا را برایـم بـاز کـرده؛ حـاال مـن بـا ایـن 
محدودیـت بـا هیچ مشـکلی بـر نمی خـورم و هرکاری 
را کـه بخواهـم، می توانـم مثـل یـک آدم سـال انجـام 

بدهم.«
و  می پرسـم  آموزش هایـش  مـورد  در  علی اکبـر  از 
این کـه چگونـه توانسـت مکتـب را بـه پایان برسـاند و 
بـه دانشـگاه راه بیابـد. او می گویـد: »در طول سـال های 
کـه در ایـران بـودم، در مجتمع هـای زیـادی رفتـم تـا 
»بریـل« )خـط مخصـوص  موفـق شـدم خـط  این کـه 
نابینایـان( را آمـوزش بیبینـم. هنگامـی که به افغانسـتان 
آمـدم، ابتـدا زمینـۀ خوانـدن درس بـه مـن فراهـم نبود. 
سـرانجام بـا تالش فـراوان موفق شـدم خـودم را با این 
روش درسـی در افغانسـتان واقف سـازم.« او خودش را 
بـه صنـف چهارم مکتـب »سـلطان غیاث الدیـن غوری« 
بـه  را  مکتـب  مضمون هـای  درس   و  می سـازد  شـامل 
همـکاری دوسـتانش بـه صـورت صـدا ثبـت کـرده و 
سـپس آن را می آموخته اسـت و سـرانجام دوازده سـال 

مکتـب را بـا درجـۀ اول تمـام کرده اسـت.
علی اکبـر می گویـد، از آن جایـی که هدفـش ادامۀ درس 
بـود، پـس از اتمام مکتب خواسـته تـا در آزمون کانکور 
نیـز اشـتراک کند. او برای شـمولیت در آزمـون کانکور، 
چهاربـار بـا هزینـۀ خـود بـه کابل رفتـه تا سـرانجام در 
روزهـای نخسـت مـاه حمل سـال قبـل، موفق می شـود 

بـه امتحـان کانکور اشـتراک کند. او جریـان اخذ امتحان 
کانکـور را چنیـن تعریف می کنـد: »وزارت برای هریک 
مـا کـه شـمارمان احتمـاالً به شـصت نفر می رسـد، یک 
نفـر از دانشـجویان دانشـگاه کابـل را موظـف کردنـد و 
آن ها)دانشـجویان( پرسـش ها را بـرای مـا بـه خوانـش 
می گرفتنـد و سـپس مـا جـواب درسـت را می گفتیـم 
»ادبیـات  و  »ژورنالیـزم«  می کردنـد«.  حلقـه  آن هـا  و 
انگلیسـی«، بـه عنـوان انتخاب هـای اول و دوم علی اکبر 
در آزمـون کانکـور بودنـد تـا این کـه سـرانجام موفـق 

می شـود در انتخـاب اول خـود راه بیابـد.
»جـاز« )یعنی دست رسـی بـه کار همراه با صـدا(  برنامۀ 
اسـت کـه بـرای افـراد دارای محدودیـت نابینایی کمک 
می کنـد تـا آنـان بتواننـد بـه کمپیوتـر دسترسـی داشـته 
باشـند. علی اکبـر می گویـد، با ایـن برنامـه او می تواند از 
تمـام امکانـات کمپیوتر اسـتفاده کنـد. او  ادامـه می دهد 
کـه بـا ایـن امـکان کمپیوتـر درس هـای دانشـگاه را بـه 
کمکـی یکـی از نهادهـای کـه بـرای نابیناهـا در هرات؛ 
یک-دومـاه قبـل بـه صـدا ثبـت می کنـد و در جریـان 

امتحانـات آن را می آمـوزد.
تـا  اسـت  خواسـته  چـرا  کـه  می پرسـم  علی اکبـر  از 
ژورنالیـزم را انتخـاب کنـد، او  این گونـه پاسـخ می دهد: 
» زمانـی کـه در ایـران بودیـم، رادیـو گـوش مـی دادم و 
در »رادیـو ایـران« یـک خانمی به اسـم »نشـیبا« سـاعت 
بـرای کـودکان(  )برنامـۀ قصـۀ شـب  داسـتان  نُه شـب 
می خوانـد. آن زمـان مـن کـودک بـودم و از بـس که این 
خانـم زیبـا داسـتان می خوانـد، من هـم عالقه مند شـدم 
کـه روزی شـود کـه من هـم در رادیـو داسـتان بخوانم؛ 
ایـن عالقه منـدی از همـان زمـان ملکـۀ ذهـن من شـده 
بـود، از سـوی هـم؛ چون افـراد مانند من در رسـانه های 
هرات نیسـت، خواسـتم من بـه عنوان محـدود نابینایانی 
باشـم کـه در عرصۀ خبرنـگاری کار می کند و احسـاس 

می کنـم کـه بـا ایـن رشـته راحتم.«
علی اکبـر در کنـار درس و دانشـگاه، گاهـی طنـز نیـز 
می نویسـد. او  می گویـد کـه هم اکنـون طنزنوشـت های 
زیـادی دارد. »تشـهیح جنـازۀ ۲۰1۴«، عنـوان اولین طنز 
او اسـت کـه از جریان به خاک سـپاری و تشـهیج جنازۀ 
پـدرش نوشـته اسـت. علی اکبـر می گویـد: »وقتی شـما 
خبرنـگاری را بـا طنـز تلفیـق کنیـد، چیـزی خوبـی در 
می آیـد« از ایـن رو، می خواهـد در آینده یـک خبرنگار- 

طنزپـرداز خوبی باشـد. 
این جوان ۲۲ سـاله با زبان انگلیسـی نیز آشـنایی کاملی 
از کورس هـای  یکـی  در  دو سـال  می گویـد،  او   دارد. 
زبـان در هـرات انگلیسـی درس خوانـده و از آن جـا نیز 
با درجۀ اول، سـند فراغت زبان انگلیسـی گرفته اسـت. 
سـپس سه سـال در یک نهاد خارجـی ترجمانی می کرده 
و بـا همـکاری همـان نهـاد، بـرای کـودکان خیابانـی و 
شـماری از زنـان زندانـی نیـز انگلیسـی آمـوزش داده 
اسـت. بـه بیـان علی اکبـر، او در سـیمینارهای متعـددی 
دسـت های  اسـت.  کـرده  کار  نیـز  اجتماعی-فرهنگـی 
علی اکبـر بـا نوازنده گـی موسـیقی نیـز آشـنا اسـت. او 
می گویـد کـه مدت هفـت مـاه در یک کـورس آموزش 
موسـیقی، »کیبـورد« آمـوزش دیـده اسـت و سـپس بـه 
همـکاری نهـاد اجتماعی به اسـم »آشـیانه«، شـماری از 
آمـوزش  کیبـورد  را  کـودکان بی سرپرسـت در هـرات 
از  داده اسـت. علی اکبـر در بخـش »معلومـات« یکـی 
کورس هـای آمـوزش راننده گـی در هـرات کار می کنـد 
و هم اکنـون ماننـد افـراد  سـالم بـا راننده گـی نیـز آشـنا 
اسـت؛ فقـط بـا ایـن تفاوت کـه کسـی بایـد در کنارش 

بنشـیند و جـاده را بـرای او رهنمایـی کنـد.
 علی اکبـر پسـر بـزرگ یک خانوادۀ هشـت نفری اسـت 
کـه اعضای خانـواده اش مـادر، چهارخواهـر، دوبرادر و 
خـودش اسـت. خواهـران و برادرانـش همـه مصـروف 
تعلیـم و تحصیـل هسـتند و مـادرش کارمنـد دولـت 
اسـت. تصمیـِم علی اکبـر را در مـورد ازدواج می پرسـم. 
او بـا جملـۀ از »چارلـی  چاپلیـن« پاسـخم را می دهـد: 
کردیـد  ازدواج  اگـر  کـه  می گویـد  چاپلیـن  »چارلـی 
هـم اشـتباه کردیـد و اگـر ازدواج نکردیـد هـم اشـتباه 
کردیـد )می خنـدد(. امـا راسـتش در ایـن مـورد زیـاد 
فکـر نکـرده ام. امـا آنچه مـن از تمـام آدم های ایـن دنیا 
می خواهـم، ایـن اسـت کـه بایـد متفـاوت باشـند. همه 
بایـد بـه این عقیده باشـند دنیـا را مثل ُگل زیبـا بیبینند«.

ورزش، رفتـن بـه پارک هـای تفریـح  و دیـدن مناظـر 
آدم هـای  معمـول  و طبعیت هـای سـبز، سـرگرمی های 
سـالم در افغانسـتان اسـت، امـا علی اکبـر سـرگرمی اش 
را این گونـه بیـان می کنـد: »در هرلحظـه و بی بهانـه باید 
سـرگرم بـود. من همیشـه و حتا بـا غم ها هم سـرگرمم. 
از کار  اوقـات فراغـت  بهانـه نمی خواهـد.«  سـرگرمی 
موسـیقی،  نواختـن  بـا  علی اکبـر  را  دانشـگاه  درس  و 
گـوش دادن بـه رادیـو و کتـاب خوانـدن پُـر می کند. او 
می گویـد: »هرموقـع کـه فـارغ باشـم، کیبـورد می نوازم، 
برنامـۀ  شـب ها رادیـو گـوش می دهـم و )بـه وسـیلۀ 
روان شناسـی،  »شـعر،  کتاب هـای  کمپیوتـر(،  صوتـی 
رادیـو  ادبیـات و طنـز« می خوانـم و شـب ها  فلسـفه، 
گـوش می دهـم.« علی اکبـر می افزایـد کـه تااکنـون بیش 

از هـزار کتـاب روان شناسـی خوانـده اسـت.
چگونـه  را  زندگـی ات  کـه  می پرسـم  علی اکبـر  از 
پیش بینـی می کنـی.  می گویـد: »می خواهـم این پرسـش 
شـما را بـا جملۀ از حضـرت علی )رض( پاسـخ بگویم 
کـه می گوید: »اگر شـما به مشـکل امروزتـان، غم دیروز 
و تـرس از فـردا را نیافزایید، مشـکل امروز شـما هرچی 
باشـد، قابـل حـل اسـت.« مـن بـا ایـن جملـه زنده گی 
می کنـم و دیـد مـن بـه زنده گـی بـاز اسـت. آینـدۀ من 
در دسـتان خـودم هسـت و بـا توجـه به این کـه خانوادۀ 
مقییـدی نـدارم و همـه کار کردیـم تا به یک دیـد مثبتی 

برسـیم، آینـده ام را نیـز روشـن می بینم.«
دیگـران  خوشـی  و  لبخنـد  کـه  می گویـد  علی اکبـر 
این کـه  بـرای  او  اسـت.  او  زنده گـی  اصـل  مهم تریـن 
دیگـران ازش خشـنود باشـند، کارهـای زیـادی کـرده 
اسـت و حتـا اگـر دیگـران بـه او دشـنام بدهنـد و بـه 
دریافـت  مثبـت  انـرژی  خـودش  بگیرنـدش،  سـخره 

 . می کنـد
»پیامـت در آخـر«، سـوالی کـه علی اکبـر بـا جملـۀ از 
»شکسـپیر« جوابـم را می دهد: »دل نگران آینده نباشـید، 
نگـراِن نگرانـی آن هایـی بـاش کـه بـه فکـر مشـکالتی 
هسـتند کـه حل کـردن آن برای شـما مثل نوشـیدن آب 

» است.

جوان 22 سالۀ نابینا:

یـد مـن به زنده گــی بـاز است
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