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پروفیســور فاضــل خــان و اســتاد شــیرخان، از بــزرگان راســتین 
کشــور، از فاضــان دل ســوز، از جهادگــران فکــر و فرهنــگ کــه 
دوشــادوِش مجاهدیــن ایــن ســرزمین یکــی از شــمال و دیگــر 
از جنــوب، عمــر پُربــار خویــش را در خدمــت خلــق اهلل وقــف 
کردنــد، طــی همیــن هفتــه یکــی پــی دیگــر، بــه حــق پیوســتند.
هــردوی ایــن فرزنــدان صدیــق افغانســتان بــرای ســالیان 
ــن را در  ــرورش اوالد وط ــوزش و پ ــوولیت آم ــادی، مس متم
ــورای  ــتند. ش ــده داش ــر عه ــار ب ــورای نظ ــرل ش ــاحات کنت س
نظــار، انســجام ســازمان یافتۀ از وحــدت نیروهــا و فرماندهــان 
مختلــف جهــادی، در جهــت مبــارزه علیــه اشــغال گران و 
ــاحات  ــت اش در س ــه بیشــترین فعالی ــود ک ــت ب ــت وق حکوم

مرکــز و شمال شــرق کشــور متمرکــز می شــد.
در ســاحات شــورای نظــار، در پهلــوی انســجام نظامــی، توجــۀ 
ــوزش  ــی، آم ــتردۀ اجتماع ــای گس ــش فعالیت ه ــاص در بخ خ
ــردم و...  ــتی م ــع میعش ــه وض ــیدن ب ــت، رس ــرورش، صح و پ
جریــان داشــت. بــرای اولین بــار در افغانســتان، احمدشــاه 
ــه  ــهرها را ب ــا ش ــن فعالیت ه ــق همی ــت از طری ــعود توانس مس

ــد. ــل کن ــا وص قریه ه
بــه نیابــت از بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود، بــر روح هــردو 
ــای  ــه فامیل ه ــا و ب ــور دع ــی کش ــان مل ــِک قهرم ــاران نزدی ی
ــن دو  ــم، درگذشــت ای ــی می کنی معززشــان همــدردی و همدل
ــوادۀ جهــاد و  ــه خان ــه همــۀ مــردم افغانســتان و ب مجاهــد را ب

ــم. ــرض می کنی ــلیت ع ــت تس مقاوم
احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

دو یار قدیم و دو خدمتگار 
مردم به حق پیوستند تراژیدی چهارصد بستر

صفحه 6

آدِم بی مغز و ُپرگو چون آدِم ولخرج و بی سرمایه است.

 پاسکال

   پخش همزمان:
   بلخ
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      پنجشیر 

        میدان وردگ 
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y  تروریستان بخشی از جنگ افزارها و مهمات شان را در اتاق عاجل شفاخانه و زیر چپرکت ها پنهان کرده بودند. 
y آنان با خود آله و ابزار رد یاب داشتند

y شاکر نام با دو بیماری که به سفارش رییس جمهور بستری شده بودند نیز دیدار می کرد
y دیدم تمام همکارانم کشته شدند

y نیروهای ارتش به خاطر پیدا کردن زنده مانده ها اتاق به اتاق می گشتند

که پاکستان الرې خويش نه کړي، 

پراخ الریونونه به وکړو

نقطۀ پایان عطا و عبداهلل!

یک کشته و 15 زخمی در انفجار کابل
از »چهارصد بستر« 

به ساده گی نگذرید!

منابــع می گوینــد کــه در اثــر یــک انفجــار در مرکــز شــهر کابــل، دســت کم 
یــک نفــر کشــته و 15 نفــرِ دیگــر زخمــی شــده اند.

شــاهدان عینــی گفته انــد کــه در منطقــۀ تایمنــی کابــل، یــک موتــرِ کــروال 
خــود را بــه یــک اتوبــوس کوبیــده و در پــی آن انفجــار رخ داده اســت.

ــد و  ــا بوده ان ــوس کی ه ــن اتوب ــیناِن ای ــت سرنش ــخص نیس ــون مش ــا کن ت
ــه اســت. ــه عهــده نگرفت هیــچ گروهــی هــم مســوولیِت ایــن حملــه را ب



در حالـی که سـراِن دولت وحـدت ملی پس از 
گذشـِت نزدیک به سـه سـال از روی کار آمدِن 
ایـن دولت تاهنـوز موفق به حِل مشکات شـان 
بـر سـِر تقسـیم چوکی هـا نشـده اند و هـر روز 
انجـام  خصـوص  ایـن  در  تازه یـی  توافـِق 
می شـود، کشـور در مـرز بحران هـای ویرانگـِر 
امنیتـی، سیاسـی و اقتصـادی قرار گرفته اسـت.
 وقتـی لحـن و نـوِع سـخِن متحـداِن بین المللی 
افغانسـتان را ایـن روزهـا تعقیـب کنیــد، بـه 
را  کشـورها  ایـن  نگرانـِی  می تـوان  روشـنی 
بـود.  شـاهد  افغانسـتان  اوضـاع  وخامـت  از 
مقام هـای نظامـی امریـکا حـاال دیگر ابـا ندارند 
سـخن  افغانسـتان  در  جنـگ  بن بسـِت  از  کـه 
بگوینـد و خواهـاِن تغییـر در اسـتراتژی نظامِی 
کاخ سـفید در افغانسـتان شـوند؛ همان هایی که 
تـا چند سـال پیـش، از نابودی کامِل تروریسـم 
در افغانسـتان سـخن می گفتنـد و تأکید داشـتند 
کـه ایـن مبـارزه تـا نابـودی کامـل تروریسـتان 

یافت.  ادامـه خواهـد 
بـرای  امریکایـی  جنـراالِن  از  بسـیاری  اکنـون 
جلوگیـری از آن چـه کـه بـه شکسـت در جنگ 
افغانسـتان و مداخـاِت روسـیه و پاکسـتان در 
گزینـۀ  می شـود،  تعبیـر  کشـور  ایـن  اوضـاِع 
افزایـِش سـربازان را روی میـز دونالـد ترامـپ 
گذاشـته اند. بـه بـاور مقام هـای نظامـی امریکا، 
اگـر دولـِت ایـن کشـور بـه افزایـش سـربازاِن 
خـود در افغانسـتان نپـردازد، احتمـال سـقوط 

دولـِت وحـدِت ملـی بعیـد نمی نمایـد.
 امریکایی هـا اخیـراً از تماس هایـی کـه روسـیه 
بـا طالبان برقرار کرده، می هراسـند و ترس شـان 
عمدتـًا ناشـی از این اسـت که طالبـان از طریق 
پیـدا  روسـیه بـه جنگ افزارهـای تـازه دسـت 
کننـد. والدیمیـر پوتین رییس جمهوری روسـیه 
غربی هـا  نگرانی هـای  این گونـه  بـه  پاسـخ  در 
بـا  کشـور  ایـن  تماس هـای  کـه  اسـت  گفتـه 
طالبـان بـه هدِف مشـروعیت بخشـیدن بـه این 

نیسـت. گروه 
 ظاهـراً روس هـا نگـران انـد کـه مرزهـای این 
کشـور و کشـورهای آسـیای میانـه بـا سـرازیر 

شـدن داعـش، ناامـن سـاخته شـود. بر اسـاس 
برخـی گزارش هـای تأییـد ناشـده، روسـیه حتا 
بـه گـروه طالبـان کمک هـای تسـلیحاتی را بـه 
منظـور مبـارزۀ این گـروه با افراد داعشـی انجام 
داده اسـت. امـا هنـوز صحـِت ایـن گزارش هـا 
از سـوی منابـِع متعبـر و بی طـرف تایید نشـده، 
ولـی حتـا ظـِن همـکاری کشـورِ قدرتمنـدی 
مثل روسـیه بـا گروه طالبـان، می توانـد تأثیراِت 
کشـور  امنیتـی  شـکنندۀ  اوضـاع  بـر  مخـرب 

بگذارد. 
وحـدت  دولـت  اسـتراتژی  دیگـر،  جانـب  از 
ملـی بـرای اسـتفاده از پتانسـیل های منطقه یـی 
بـرای تأمیـن امنیـت و مبـارزه بـا افراط گرایـی، 
به شـدت ضعیـف اسـت و همین که روسـیه به 
صـورِت مسـتقیم وارد گفت وگـو، حـاال حتـا 
بـر سـِر منافـع خـود و متحدانـش بـا طالبـان 
وحـدت  دولـت  کـه  می دهـد  نشـان  شـده، 
ملـی در اقنـاع کشـورهای منطقـه بـرای مبارزۀ 
بنیادگرایـی،  و  تروریسـم  پدیـدۀ  بـا  مشـترک 
بـر  افـزون  اسـت.  نداشـته  چندانـی  موفقیـِت 
این هـا، مشـکل دولـت افغانسـتان تنهـا مبـارزه 
بـا گروه هـای افراط گـرا و تکفیری نیسـت. این 
دولـت از درون چنـان بـا مشـکاِت ویرانگـر 
دسـت و پنجـه نرم می کنــد که حتـا اگر بحث 
امنیـت هم نباشـد، ضریـب موفقیت و اسـتقرارِ 

آن بسـیار پاییـن بـه نظـر می رسـد. 
مشـکل کاِن دیگـر بـر سـِر راه دولـت وحدت 
ملـی، فسـاد اداری اسـت کـه تـا عمِق دسـتگاه 
کـرده  رخنـه  خصوصـی  نهادهـای  و  دولتـی 
اسـت. سـران دولت وحدت ملی، با شـعارهای 
تنـد و تیـِز مبـارزه بـا فسـاد وارد میدان شـدند 
ولـی حـاال پـس از گذشـِت سـه سـال معلـوم 
در  حرف های شـان  بیشـتر  کـه  اسـت  شـده 
مبـارزه بـا فسـاد، شـعارهای عوام فریبانـه بـوده 
اسـت. اتحادیـۀ اروپـا بـه همین منظـور، کمپیِن 
هفـت هفته یـِی مبارزه با فسـاد را در افغانسـتان 
آغـاز کـرده اسـت تا دولـت را در امِر مبـارزه با 

ایـن پدیـده کمک رســاند. 
تمرکـز  آمـده کـه  اروپـا  اتحادیـۀ  اعامیـۀ  در 

بـر  بیشـتر  فسـاد،  بـا  مبـارزه  کمپیـِن  اصلـِی 
طبیعـی  منابـع  غیرقانونـِی  اسـتخراج  روی 
افغانسـتان بـوده کـه حاال بـه دومین منبـع مالِی 
مخالفـاِن مسـلح تبدیـل شـده اسـت. اتحادیـۀ 
ایجـاد  از راه آگاهی دهـی و  اروپـا می خواهـد 
هماهنگی های بیشـتر میان دولت و شـهروندان، 
مبـارزه بـا فسـاد را در افغانسـتان وارد مسـیری 

اثربخـش بسـازد.
 بـا ایـن حـال، تـا زمانـی که دولـت افغانسـتان 
رسـیده گی  اداری  فسـاد  مشـکِل  بـه  درون  از 
نکنـد، دسـتاورد قابـل توجهـی در ایـن عرصـه 
پیش بینـی نمی شـود. دولـت افغانسـتان چـه در 
زمـاِن حکومت رییـس جمهوری پیشـین و چه 
حـاال در زمان حکومـت وحدت ملـی، همواره 
از فسـاد در کنـار ناامنـی بیشـترین آسـیب را 
دیـده اسـت، ولـی متأسـفانه تـا هنـوز راهـکار 
اسـت.  نشـده  ارایـه  ایـن عرصـه  در  مناسـبی 
اقدام هایـی هـم کـه تـا بـه امـروز در مبـارزه با 
فسـاد صورت گرفته، بیشـتر نمایشـی و شعاری 

بـوده تـا عملـی و کاربردی. 
دولـِت  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  چنیـن  گاهـی 
افغانسـتان یـا ارادۀ مبـارزه بـا فســاد را نـدارد 
این همـه  اگـر ظـرِف  تـواِن آن را. زیـرا  یـا  و 
سـال، چنـد اقـدامِ کوچـک امـا کاربـردی هـم 
صـورت می گرفـت، امـروز بـدون شـک نتایِج 
گفتـۀ  بـه  بـود.  بررسـی  قابـل  و  ملمـوس  آن 
فرانـز مایـکل میلیبـن، نماینـدۀ ویـژۀ اتحادیـۀ 
اروپا در افغانسـتان، فسـاد مالی سـبب می شـود 
کـه دولـت، ضعیـف و متکـی بـه کمک هـای 

خارجـی باقـی بمانـد.
 بـه ایـن صـورت، دیـده می شـود کـه متحـدان 
اوضـاع  نگـران  تنهـا  افغانسـتان  بین المللـِی 
امنیتـِی ایـن کشـور و دخالت هـای کشـورهای 
آن،  بـر  افـزون  و  نیسـتند  آن  امـورِ  در  دیگـر 
بایـد نگـراِن مسـایلی مثـِل مبـارزه بـا فسـاد که 
عمـًا پول هـای مالیه دهنده گان شـان را تهدیـد 

می کنـد نیـز باشـند.
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احمــد عمران

افغانستان 
و اقنـاع کشـورهای منطـقه

 

بــا گذشــت هــر روز، رویــداد چهارصــد بســتر ابعــادِ 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــاد نش ــن ابع ــد و ای ــری می یاب تازه ت
کشــور به ســاِن یــک کشــورِ بی صاحــب، محــِل تطبیــِق 

پروژه هــای ویرانگــر شــده اســت. 
اطاعاتــی کــه روزنامــۀ ماندگار از شــاهداِن عینــی در چهارصد 
ــه  ــرده اســت، نشــان می دهــد ک بســتر در دو شــماره نشــر ک
عمــِق فاجعــه از آن چــه کــه تــا کنــون گــزارش شــده، بســیار 
ــه  ــده گان را ب ــم کشته ش ــه رق ــا آن ک ــت ب ــت. دول ــتر اس بیش
ــان را  ــا شــاهدان شــمار قربانی ــر رســانده اســت، ام ــل نف چه
ــا 300 نفــر عنــوان می کننــد. در عیــن حــال،  ــر از 250 ت باالت
ــده  ــزارش ش ــر گ ــه صد نف ــاالی س ــم ب ــا ه ــداد زخمی ه تع
اســت. ایــن رویــداد بــا توجــه بــه عمــِق فاجعــه و بلنــد بــودِن 
ــِت  ــه از جنای ــی ک ــز فهم ــارات و نی ــات و خس ــزاِن تلف می
جنگــی وجــود دارد، یــک جنایــت جنگــِی برجســته بــه شــمار 
می آیــد کــه در دولــت وحــدِت ملــی اتفــاق افتــاده و دولــت 
ــورد  ــز م ــر نی ــن منظ ــه را از ای ــن حادث ــد ای ــانه ها بای و رس

توجــه قــرار دهنــد. 
ــه  ــان ـ ک ــی مهاجم ــی راه یاب ــأله، چگونه گ ــن مس ــدا از ای ج
امــروز داعــش نــام گرفته انــد ـ بــه ایــن شــفاخانه، حکایــت از 
ــودِن ماجــرا دارد و نشــان می دهــد کــه حلقه هایــی  عجیــب ب
ــن  ــد. در عی ــی  ان ــن پروژه های ــِق چنی ــور تطبی ــت مأم در دول
حــال، اعضــای شــورای ملــی هــم تأییــد می کننــد کــه 
گروه هایــی در دولــت، دســت بــه ایــن اعمــاِل خاینانــه 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــواِل اساس ــاال س ــا ح ــد. ام می زنن
ــه و بی توجــه برخــورد  ــورد بســیار بی باکان ــن م ــت در ای دول
کــرده اســت؟ آیــا کشــته و زخمــی شــدِن باالتــر از شــش صد 
ــد  ــفاخانۀ محم ــرزمین در ش ــن س ــرداِن ای ــان و م ــن از زن ت
داوودخــان بــرای ریاســت جمهوری، ریاســت اجراییــه و 
ــت؟  ــوده اس ــده نب ــیار تکان دهن ــور بس ــِی کش ــات امنیت مقام
متأســفانه پاســِخ مــا »منفــی« اســت. زیــرا اگــر تکان دهنــده و 
مهــم ارزیابــی می شــد، بایــد یکــی از ایــن دو اتفــاق می افتــاد: 
ــاِع کشــور  ــر دف ــران نهادهــای امنیتــی ـ به خصــوص وزی وزی
ــران  ــه رهب ــم این ک ــا ه ــد و ی ــتعفا می دادن ــان اس ـ از مقام ش
دولــت وحــدت ملــی خــود ایــن مقامــاِت بــی کاره را برکنــار 
ــک  ــلیِک ی ــد از ش ــل، بع ــال ها قب ــه س ــی ک ــد. چنان می کردن
ــیِن  ــس پیش ــه، ریی ــه جرگ ــی لوی ــۀ امنیت ــه محوط ــاره ب خمپ
ــد و  ــۀ وقــت اســتعفا دادن ــر داخل امنیــت ملــی کشــور و وزی
ــا در  ــل حت ــز آن عم ــا هرگ ــدند. ام ــتعفا ش ــه اس ــا وادار ب ی
ــور  ــِی کش ــای امنیت ــن رخداده ــرایط و ناگوارتری ــن ش بدتری

تکــرار نشــد.
ــزِت  ــرو و ع ــظ آب ــر حف ــراد به خاط ــر، اف در کشــورهای دیگ
دولــت، بــه مقام هــای مهــم گماشــته می شــوند و اگــر خللــی 
ــا  ــد. ام ــتعفا می دهن ــه اس ــود، داوطلبان ــان وارد ش در کارِ آن
متأســفانه در افغانســتان ایــن فرهنــگ وجــود نــدارد و اکثریــِت 
مقام هــا چنــان تشــنۀ پــول و کرســی اند کــه در بدتریــن 
ــی  ــم فرق ــان ه ــد و برای ش ــا نمی کنن ــز آن را ره ــت نی حال
ــردم  ــت و مملکــت و م ــک دول ــارِ ی ــه عــزت و وق ــدارد ک ن
ــود.  ــال می ش ــا پایم ــِی آن ه ــی و ناتوان ــا بی مدیریت ــه ب چگون
ــاس و  ــه احس ــت ک ــد گف ــغ بای ــوس و دری ــد افس ــا ص ب
ــداد  ــت و روی ــرده اس ــووالن ُم ــن مس ــِن ای ــانیت در ذه انس
را  ذلــت  و  بی احساســی  ایــن  اوِج  بســتر،  چهارصــد 
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــور ب ــاِع کش ــر دف ــوص در وزی به خص
اگرچــه دولــت کمیســیونی را تعییــن کــرده اســت تــا واقعیــِت 
ــم  ــه می دانی ــاس تجــارب، هم ــر اس ــا ب ــد؛ ام ــرا را دریاب ماج
ــم  ــِل آن ه ــد و دلی ــی نمی برن ــه جای ــیون ها راه ب ــن کمیس ای
ــاِن  ــز کتم ــیون ها و نی ــن کمیس ــی در ای ــود ارادۀ حقیقت یاب نب
ــت. ــت جمهوری اس ــط ریاس ــق توس ــۀ حقای ــدی و آمران عم
ــت از  ــه در نهای ــه آن چ ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش ــته باره در گذش
ــأله  ــِت مس ــا حقیق ــده، ب ــرون ش ــیون ها بی ــن کمیس ــاِن ای زب
ــه  ــردم افغانســتان ب ــن م ــته اســت. بنابرای ــه داش بســیار فاصل
ــد و  ــی ندارن ــچ خوش بینی ی ــن کمیســیون هایی هی ــِن چنی تعیی
فقــط ُرِخ ســخن و انتظارشــان متوجــه ریاست جمهوری ســت 
ــد  ــش کار می کن ــرای افغانســتان و مردم ــر به راســتی ب ــه اگ ک
ــدارد،  ــا ن ــان ِ آن ه ــان و حامی ــه طالب ــته گی یی ب ــچ وابس و هی
می بایــد نهادهــای امنیتــی را از شــِر جاسوســان و گماشــته گاِن 
ــادی،  ــاِب بنی ــک تسویه حس ــا ی ــد و ب ــات بخش ــی نج بیرون

ــرا ســازد.  ارکاِن حکومــت را از ســتون پنجــم مب

از »چهارصد بستر« 
به ساده گی نگذرید!
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اســتراتژی دولــت وحــدت ملــی بــرای اســتفاده از پتانســیل های منطقه یــی بــرای تأمیــن امنیــت 
ــتقیم  ــورِت مس ــیه به ص ــه روس ــن ك ــت و همی ــف اس ــدت ضعی ــی، به ش ــا افراط گرای ــارزه ب و مب
وارد گفت وگــو حــاال حتــا بــر ســِر منافــع خــود و متحدانــش بــا طالبــان شــده، نشــان می دهــد كــه 
دولــت وحــدت ملــی در اقنــاع كشــورهای منطقــه بــرای مبــارزة مشــترک بــا پدیــدة تروریســم و 
ــت افغانســتان  ــر این هــا، مشــکل دول ــی نداشــته اســت. افــزون ب بنیادگرایــی، موفقیــِت چندان
تنهــا مبــارزه بــا گروه هــای افراط گــرا و تکفیــری نیســت. ایــن دولــت از درون چنــان بــا مشــکالِت 
ویرانگــر دســت وپنجه نــرم می كنـــد كــه حتــا اگــر بحــث امنیــت هــم نباشــد، ضریــب موفقیــت و 

ــه نظــر می رســد اســتقراِر آن بســیار پاییــن ب



او  ســوداګر  ګــڼ  ایالــت  بلوچســتان  د 

ــه حکومــت  ــو د پاکســتان ل ســیايس مرشان

نــه غوښــتي، چــې ژر تــر ژره لــه افغانســتان 

ــړي. ــويش ک ــې الرې خ رسه تړل

او  ســوداګر  ګــڼ  ایالــت  بلوچســتان  د 

ــه حکومــت  ــو د پاکســتان ل ســیايس مرشان

نــه غوښــتي، چــې ژر تــر ژره لــه افغانســتان 

ــړي. ــويش ک ــې الرې خ رسه تړل

ســوداګرو او ســیايس مرشانــو د بلوچســتان 

ــډه  ــوې خــرې غون ــه کــې ی ــه مرکــز کوټ پ

کــې و ویــل، چــې کــه پاکســتان دغــه الرې 

خالصــې نــه کــړي، نــو پــراخ الریونونــه بــه 

وکــړي.

ــه  ــه امل ــدو ل ــې د الرو بندې ــل، چ دوی وی

ــه زرګونــو  ــه یواځــې ســوداګرو، بلکــې پ ن

عــام خلــک بــې کاره شــوي او دواړو لــورو 

ــان لیدلــی دی. لــوی زی

ــرش  ــې م ــوداګرو ټولن ــې د س ــه ک ــه کوټ پ

محمــد صــادق اڅکــزی وایــي، د الرې 

بندېدلــو لــه املــه نــه یواځــې د چمــن 

پاکســتاين  پرتلــه  پــه  افغانانــو  د  بلکــې 

ــه  ــه پ ــوي ځک ــن ش ــر زیامن ــوداګر ډې س

ــې  ــتان داس ــه افغانس ــال ل ــې دا مه ــا ی وین

ــر  ــې ډې ــي، بلک ــه راځ ــیان ن ــړي ش ځانګ

ــي. ــتان ورځ ــه پاکس ــه ل څ

ــوداګرۍ  ــو او س ــه کــې د صنایع ــه کوټ پ

خونــې مرســتیال مــرش اخــر محمــد کاکــړ 

ــي، چــې افغانســتان د پاکســتاين توکــو  وای

ــټ دی. ــوی مارکې ــو ل ــر ټول ت

ــم  ــتان ه ــه افغانس ــې ل ــوي، چ ــه زیات هغ

ــو  ــږي، خ ــږدول کې ــواد لې ــه م ــتان ت پاکس

ــه  ــو پ ــلنه توک ــا ۹۰ س ــتان د ۸۵ ی د پاکس

مقابــل کــې یــې انــدازه ۱۰ ســلنې تــه 

ــان  ــلنه افغ ــه س ــال پنځ ــېږي او دا مه رس

توکــي پاکســتان تــه صادرېــږي.

پــه خــري غونــډه کــې د تحریــک انصــاف 

د  اڅکــزي وویــل،  نذیــر  مــرش  ځايــي 

چمــن ســوداګر لــه حکومــت غــواړي چــې 

ــی الر  ــاره سمالس ــوداګرۍ لپ ــوين س د قان

ــتل يش. پرانیس

هغــه خــرداری ور کــړ چــې کــه پاکســتان 

لــه افغانســتان رسه تړلــې الرې نــه پرانیــزي، 

نــو دوی بــه کاربندیــز وکــړی او د کوټــې او 

چمــن ترمنــځ الر بــه تــر ناڅرګنــدې نېټــې 

پــورې وتــړي.

ــه پاکســتان کــې  ــل يش، چــې پ ــد و وی بای

تــر وروســتیو بریدونــو وروســته دغــه هېــواد 

لــه نېــږدې یــوې میاشــتې راهیســې پــر 

ډېورنــډ کرښــه د تورخــم او ســپین بولــدک 

ــې دي. الرې تړل

ــه حملــۀ  ــد ب ــدگار: نماینــده گان مجلــس در پیون مان
ــی  ــتان نظام ــر بیمارس ــتۀ ب ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــار ش چه
ســردار داودخــان تصمیــم داشــتند کــه وزرای امنیتــی 
ــا  ــد؛ ام ــی اســتیضاح کنن ــه دلیــل غفلــت وظیفه ی را ب
ــق  ــا معل ــک امض ــود ی ــبت کم ب ــم نس ــن تصمی ای

ــد. مان
شــماری از نماینــده گان مجلــس در نشســت عمومــی 
دیــروز دوشــنبه )23 حــوت( پــس از بحث هــای 
طوالنــی در مــورد غفلــت مقام هــای امنیتــی در 
حادثــۀ بیمارســتان ۴00 بســتر کابــل، تصمیــم گرفتنــد 
کــه وزیــران امنیتــی را اســتیضاح و ســلب صاحیــت 

کننــد.
نــواب منــگل، یــک عضــو مجلــس در نشســت 
عمومــی دیــروز گفــت: "در نتیجــۀ غفلــت مقام هــای 
امنیتــی، همــه روزه مــردم افغانســتان کشــته می شــوند، 
ــتقیمًا  ــی مس ــران امنیت ــت وزی ــرای رد صاحی ــًا ب بن

ــدوق گذاشــته شــود". صن
ــت:  ــز گف ــس نی ــاون اول مجل ــون، مع ــون همای همای
ــی  ــر بوج ــت؛ اگ ــواب اس ــه خ ــاع همیش ــر دف "وزی
بــه ســرش اندازیــم و بــه کشــور دیگــری ببریــم هــم 
از خــواب بیــدار نخواهــد شــد. او امنیــت کشــور را 

ــد." ــش می کش ــه چال ــتر ب بیش
معــاون اول مجلــس در ادامــۀ ســخنانش بیــان داشــت: 
ــاع را  ــر دف ــه وزی ــود ک ــده داده ب ــور وع رییس جمه
ــده خــود عمــل  ــه وع ــی ب ــد، ول ســبک دوش می کن

ــه  ــت ک ــه یی در کار اس ــم دسیس ــر می کن ــرد، فک نک
می خواهنــد برخــی والیت هــای افغانســتان را بــه 

دشــمن تســلیم کننــد.
شــمار دیگــری از اعضــای مجلــس نماینــده گان، 
ــی را  ــران امنیت ــت وزی ــلب صاحی ــتیضاح و س اس
ــر  ــد و ب ــل نمی دانن ــی کشــور راه ح ــرایط کنون در ش
اصاحــات در نهادهــای امنیتــی تأکیــد می کننــد.

غام فــاروق مجــروح، نماینــدۀ مــردم هــرات در 
ــروز  ــی دی ــت عموم ــده گان در نشس ــس نماین مجل
ایــن مجلــس اظهــار داشــت: "بــا اســتیضاح وزیــران 
امنیتــی، وضعیــت را بهتــر نمی توانیــم؛ بایــد در 
بــه وجــود  اســتخباراتی اصاحاتــی  بخش هــای 
ــخ گو  ــور پاس ــرایط کش ــرای ش ــد ب ــا بتوان ــم ت آوری

ــد". باش

هیلــی ارشــاد، عضــو دیگــر مجلــس نیــز گفــت: تــا 
وقتــی جاسوســان کــه تعــداد آنــان بــه ۱00 نفــر هــم 
ــده گان  ــس نماین ــان در مجل ــی آن ــد و برخ نمی رس
ــا رد  ــوند، ب ــازی نش ــام پاک س ــتند، از نظ ــز هس نی
ــم کاری را  ــز نمی توانی ــی نی ــران امنیت ــت وزی صاحی

ــه پیــش ببریــم. ب
برخــی از نماینــده گان می گفتنــد کــه ابتــدا بایــد 
ــی ۴00  ــتان نظام ــۀ بیمارس ــورد حادث ــس در م مجل
ــام  ــتقانه انج ــی مس ــق و بررس ــش تحقی ــتِر ارت بس
ــران  ــی، وزی ــری علن ــک رأی گی ــد در ی ــد و بع ده

ــوند. ــت ش ــی رد صاحی امنیت
ــردم بدخشــان در  ــدۀ م ــدرام، نماین ــا عبدالطیــف پ ام
ــدارک  ــده گان م مجلــس خاطرنشــان ســاخت: "نماین
ــر  ــدن 200 نف ــته ش ــا کش ــد؛ آی ــواهد می خواهن و ش
ــش از 200 دیگــر  در بیمارســتان و زخمــی شــدن بی
واضــح نیســت؛ چــرا دروغ می گوییــد، مــردم منتظــر 
ــه  ــی ک ــد. آنان ــم می گیری ــه تصمی ــه چ ــت ک شماس
می گوینــد، بــرای بررســی ایــن رویــداد هیــأت 

تعییــن شــود، پــول کار دارنــد".
ــتیضاح  ــورم اس ــس، ف ــأت اداری مجل ــرانجام هی س
وزرای امنیتــی را روی میــز گذاشــت و تنهــا ۴۷ 
نماینــده، آن را امضــا کردنــد، درحالی کــه مطابــق 
اصــول وظایــف داخلــی مجلــس، بــرای درخواســت 
اســتیضاح ۴۸ امضــا کــه 20 درصــد کل اعضــای 

ــت. ــه کار اس ــد، ب ــکیل می ده ــس را تش مجل
ــم رد  ــز تصمی ــن نی ــش از ای ــی پی ــور غن رییس جمه
ــت  ــه اس ــه را نپذیرفت ــر کابین ــت وزی ــت هف صاحی
ــه کارشــان  ــوز ب ــران رد صاحیت شــده تاهن کــه وزی

ــد. ــه می دهن ادام
بــر  حملــه  تلفــات  شــمار  امنیتــی  مقام هــای 
ــته و  ــدود 50 کش ــش را ح ــی ارت ــتان نظام بیمارس

کرده انــد.  اعــام  زخمــی   ۱00 حــدود 
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برخی والیات را به دشمن تسلیم می کنند

نقطۀ پایان عطا و عبداهلل! که پاکستان الرې خويش نه کړي، 

پراخ الریونونه به وکړو
عطـــا محمـــد نـــور، والـــی والیـــت بلـــخ در مراســـمی 
ســـالرزو  ســـومین  از  یادبـــود  مناســـبت  بـــه  کـــه 
ـــین  ـــاون پیش ـــم، مع ـــیم فهی ـــال محمدقس ـــت مارش درگذش
ریاســـت جمهوری در بلـــخ برگـــزار گردیـــده بـــود، 
ـــور  ـــز عب ـــای قرم ـــام خط ه ـــداهلل از تم ـــر عب ـــت، دکت گف

کـــرده اســـت.
ـــداهلل  ـــر عب ـــه داکت ـــت ک ـــان داش ـــان بی ـــور هم چن ـــای ن آق
ــود در تـــاش  ــظ قـــدرت و چوکـــی خـ ــر حفـ به خاطـ
معاملـــه اســـت و بارهـــا بـــا طـــرف داران و دوســـتان اش 
تعهـــد شـــکنی کـــرده اســـت. انتقـــاد یکـــی از حامیـــان 
ــه  ــود کـ ــرح می شـ ــی مطـ ــداهلل در حالـ ــد عبـ قدرتمنـ
ـــور  ـــای ن ـــا آق ـــی را ب ـــوری مذاکرات ـــت جمه ـــراً ریاس اخی

را تأییـــد کـــرده اســـت.
بـــه گفتـــۀ رییـــس اجرایـــی حـــزب جمعیـــت اســـامی 
ـــت  ـــزب جمعی ـــرۀ ح ـــۀ مذاک ـــوز نتیج ـــا هن ـــتان، ت افغانس
بـــا ارگ ریاســـت جمهوری قناعت بخـــش بـــوده و دو 
ـــی  ـــج نهای ـــا نتای ـــود ت ـــده ب ـــن ش ـــل تعی ـــاه ضرب االج م

ـــود. ـــام ش ـــو اع ـــال ن ـــره در روز س ـــن مذاک ای
ـــودجویی«  ـــی را »س ـــس اجرای ـــای ریی ـــخ، کنش ه ـــی بل وال
ـــژدم  ـــش ک ـــداهلل از نی ـــش عب ـــار داشـــت: "نی ـــد و اظه خوان
هـــم بدتـــر اســـت. او از تمـــام خط هـــای قرمـــز عبـــور 

کـــرده اســـت. حمایـــت مـــا از داکتـــر عبـــداهلل بیهـــوده 
ـــت." ـــوده اس ب

ــا محمـــد نـــور از حامیـــان اش بـــه خاطـــر  آقـــای عطـ
ــرده  ــی کـ ــداهلل، معذرت خواهـ ــر عبـ ــتیبانی از داکتـ پشـ
تصریـــح کـــرد کـــه دیگـــر بـــا آقـــای عبـــداهلل نیســـت.
والـــی بلـــخ از تقرری هـــای اخیـــر در کابینـــۀ حکومـــت 
شـــکایت دارد و می گویـــد، بـــرای پاســـداری از حقـــوق 
مـــردم و جلوگیـــری از معاملـــه بـــا رأی آنـــان، در 
بازی هـــای آینـــدۀ سیاســـی و سرنوشت ســـاز مـــردم بـــه 

میـــدان خواهـــد آمـــد.
ـــن کوشـــش  ـــور تأکیـــد کـــرد: "پـــس از ای عطامحمـــد ن
ـــرای  ـــود و ب ـــرار نش ـــته تک ـــتباهات گذش ـــه اش ـــم ک می کنی

ـــم." ـــارزه کنی ـــردم مب ـــق م ح
ـــد  ـــا محم ـــارات عط ـــن اظه ـــد از ای ـــی رود، بع ـــال م احتم
ـــت  ـــدو تأســـیس حکوم ـــل سیاســـی، از ب ـــه دالی ـــه ب ـــور ک ن
وحـــدت ملـــی تـــا یـــک مـــاه قبـــل از ایـــن تاریـــخ، 
بـــه عنـــوان سرپرســـت والیـــت بلـــخ ایفـــای وظیفـــه 
می کـــرد، کرســـی والیـــت بلـــخ مـــورد غـــور و تأمـــل 

دوبـــارۀ ریاســـت اجرایـــی قـــرار گیـــرد. 
ســـخنان والـــی بلـــخ بـــا واکنـــش هـــای متفاوتـــی در 

شـــبکه هـــای اجتماعـــی مواجـــه شـــده اســـت.
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ــه  ــر ک ــوراهلل کوث ــوی ن ــاب مول ــه جن ــیدی را ب ــوروز ۱396 خورش ن
ــرام  ــروه و ح ــام مک ــریعِت اس ــن روز را در ش ــِی ای ــن و خوشـ جش
ــوی  ــه س ــرت ب ــی و نف ــا نامهربان ــه ب ــانی ک ــامِ کس ــه تم ــد و ب می دان
ــا  ــا ت ــامِ آن ه ــرای تم ــم و ب ــارک می گوی ــد، مبـ ــگاه می کنن ــوروز ن ن
نــوروزِ دیگــر، آرامــش و پیشـــرفت در عرصه هــای مختلــِف زنده گــی و 
همزیســتِی پُــر از صمیمیــت و مهربانــی بــا هموطنــان و همنوعان شــان 
آرزو می کنـــم. امــا در کنــارِ ایــن تبریــک و آرزو، توجــه جنــاب کوثــر 

ــی دارم:   ــوف م ــی معط ــکاِت آت ــه ن ــه اش را ب ــرادِ هم اندیش و اف
۱ـ ایــن ادعــای شــما کــه ایجــاد و شــکل گیری دو عیـــد مبــارِک رمضان 
ــر  ــام منحص ــریعِت اس ــوع ش ــه طل ــی ب ــاظ تاریخ ــان را از لح و قرب
می کنیــد، بــر مبنــای متــون و منابــع تاریخــی اســام، نادرســت اســت. 
روزه و عیــِد روزه یــا جشــن پایــاِن روزه داری در ادیــان ابراهیمــِی قبــل 
از اســام یعنــی یهودیــت و مســیحیت وجــود داشــت. ممکــن اســت 
ــان  ــد روزه می ــی در شــمار روزهــاِی روزه داری و چگونه گــی عی تفاوت
ادیــان ابراهیمــی مذکــور بــا اســام وجــود داشــته باشــد و روایت هــای 
مختلــف از ایــن تفــاوت ســـخن بگوینــد، امــا نکتــۀ مشــترِک اصلــی بــه 
روزه و عیـــد روزه در آن ادیــان و میــان پیــرواِن آن هــا قبــل از ظهــور 

ــاک اســامی" برمی گــردد.  ــوع شــریعت پ اســام و "طل
ــش از ظهــور  ــز پی ــان نی ــد قرب ــی و عی -2 حــج و مراســم حــج، قربان
ــع  ــورد، مناب ــن م ــان ابراهیمــی وجــود داشــت. در ای ــان ادی اســام می
اســـامی و حتــا قــرآن کریــم، نخســـتین مرجــع و معرفــت دین اســام، 
بــه گونــۀ روشــن توضیحــات ارایــه کــرده انــد. پــس از ظهــور اســام 
کــه حضــرت محمــد مصطفــی پیغمبــر اســام)ص( شــهر مکــه را فتــح 
ــام و  ــور اس ــل از ظه ــۀ قب ــه گون ــج ب ــِک ح ــم و مناس ــد، مراس کردن
البتــه بــا اصاحــات و تغییراتــی ادامــه یافــت. پاک ســازی خانــۀ کعبــه 
ــا  از بت هــای قبایــل مشــرکین، منــع طــواِف برهنــه و انجــام طــواف ب
احــرام و لبــاس و رعایــت معیارهــای پوشــش مــردان و زنــان، بخشــی 

از ایــن تغییــرات بــود. 
-3 ادعــای این کــه عیـــد روزه و عیــد قربــان، فقــط بــا ظهــور و طلــوِع 
ــط  ــت و غل ــد، نادرس ــود آم ــلمانان به وج ــی مس ــرای خوش ــام ب اس

اســت.
ــر بحــث را از مکــروه بــودن و یــا حــرام بــودِن  -۴ آقــای نــوراهلل کوث
ــر)ص(  ــه دو حدیــث پیامب ــا اســتناد ب ــوروز آغــاز می کنـــد و بعــد ب ن
از مســلم و بخــاری، تجلیل کننــده گان نــوروز را کافــر مجـــوس 
ــن  ــِم دی ــوان عال ــه عن ــتدالِل وی ب ــان و اس ــیوۀ بی ــن ش ــد. ای می خوان
ــروه  ــوروز را مک ــل از ن ــه تجلی ــگاه ک ــامی دانش ــت اس ــتاد ثقاف و اس
تلقــی می کنــد ـ هرچنــد کــه در آغــاز حــرام نوشــته بــود و بعــد واژۀ 
مکــروه را جانشــین آن ســاخت ـ و اســتنتاج او در ادامــۀ ایــن اســتدالل 
ــا  ــد ب ــد و بع ــف می کن ــی تعری ــار مجوس ــاد کف ــوروز را از اعی ــه ن ک
ــم"  ــو منه ــوم فه ــبه بق ــن تش ــر)ص( "م ــث پیامب ــن دو حدی ــر ای تذک
ــْن  ــۀ آن هاســت( و "أن َم ــد کــرد، از جمل )کســی کــه از گروهــی تقلی
" )هــر کســی قومــی را  أَحــَبّ قومــًا فهــو منهــم الَْمــْرُء َمــَع َمــْن أََحــَبّ
ــا کســی اســت کــه  ــدارد، از همان هاســت و هــر شــخصی ب دوســت ب
ــوروز را مشــمول  ــده گاِن جشــن ن ــل کنن ــی دارد( تجلی او را دوســت م
ــۀ  ــه گون ــا را ب ــِر آن ه ــوای کف ــع فت ــازد و در واق ــار مجــوس می س کف
غیرمســتقیم صــادر می کنــد؛ بــا اســام و شــریعت اســامی ناهمخــوان 
ــوان یــک عمــل  ــا از منظــر شــرع اســامی می ت و ناســازگار اســت. آی
مکــروه را، کفــر خوانــد و عامــِل آن را کافــر دانســت؟ مســلمًا چنیــن 
فرضیه یــی از نظــر شــرع اســامی، نامشــروع و از نــگاه عقلــی و 
منطقــی، بســیار نادرســت و مضحــک اســت. معنــی و مفهــومِ هــر دو 
حدیــِث متذکــره کــه مــورد اســتناد و اســتدالل شــرعِی آقــای کوثــر 
ــر عمــل مکــروه و عامــل آن،  ــه ب ــرار دارد، هرگــز آن نیســت ک ق
اطــاق کفــر شــود. آیــا در ایــن حدیــث، مشــابهت و تقلیــد بــه 
معنــی یک ســانی بــا کافــران در افــکار و اعمــال و یــا در عقیــده 
و عمــل اســت؟ یــا بــه عبــارت دیگــر، آیــا تقلیــد و مشــابهت 
ــی  ــوان معن ــده می ت ــه همســانی و وحــدت عمــل و عقی را ب

و تلقــی کــرد؟ 
نظــر جنــاب کوثــر،  از  تقلیــد  و  اگــر مشــابهت   5-
ــر او  ــود و اگ ــته می ش ــل پنداش ــده و عم ــانی عقی یک س
ــوروز را، تقلیــد از کافــران مجــوس تلقــی  تجلیــل از ن
ــبوک و  ــت، فیس ــر، انترن ــتفاده از کمپویت ــد، اس می کن
تکنالــوژی مــدرِن امــروز کــه از اختراعــات کافــراِن 
ــا  ــان آن ه ــار می ــت و اولین ب ــود اس ــارا و یه نص
ــابهت  ــران و مش ــد از آن کاف ــد، تقلی ــروج شـ م
بــا کافــران نیســت؟ چــرا خــود ایشــان و ســایر 
مخالفــاِن تجلیــل از نــوروز دچــار ایــن تقلیــد 

از کافــران می شــوند؟
ــتان  ــه در افغانس ــری ک ــاِن دیگ ــام کس ــر و از تم ــاب کوث ــن از جن  -6 م
ــوروز را  ــل ن ــر مســجد و آدرس اســام، تجلی ــن، از منب ــم دی ــام عال ــه ن ب
ــد  ــۀ تقلی ــه بهان ــده گان را ب ــا تجلیل کنن ــد و حت ــروه می دانن ــرام و مک ح
ــن  ــا ای ــم: آی ــد، می پرس ــر می کنن ــوس، تکفی ــران مج ــا کاف ــابهت ب و مش
صدهــا هــزار مــردم مســلماِن افغانســتان کــه در نــوروز تفریــح و شــادی 
ــوان  ــام و عن ــا ن ــا ب ــا آن ه ــد؟ آی ــوس می گوین ــود را مج ــد، خ می کنن
ــای  ــه آق ــد ک ــدون تردی ــد؟... ب ــل می کنن ــار را تجلی مجــوس، روز اوِل به
ــرد کــه خــود را  ــام بب ــا از یــک نفــر ن ــد در افغانســتان حت ــر نمی توان کوث
مجــوس بخوانــد و بــه خاطــر مجــوس بــودن از نــوروز تجلیــل کنــد. پــس 
ــا  ــابهت ب ــد و مش ــوروز، تقلی ــل از ن ــه تجلی ــد ک ــا می کن ــه او ادع چگون

کفــار مجــوس اســت؟!
-۷ جشــن نــوروز بــه عنــوان یــک رســم و عنعنــه میــان برخــی از ملت هــا 
و اقــوام در حــوزۀ جغرافیایی یــی کــه نــوروز را تجلیــل می کننــد، بــا کفــر 
و اســام رابطــه نــدارد. حتــا اگــر ایــن جشــن از منظــر شــرع اســامی ـ که 
در ابتدایی تریــن کتــب فقــه اســامی، اعمــال و رفتــار بــه: فــرض، واجــب، 
ــورد  ــود ـ م ــته بندی می ش ــرام دس ــروه و ح ــاح، مک ــنت، مســتحب، مب س

بررســی قــرار گیــرد؛ نــوروز یــک کارِ مبــاح اســت، نــه حــرام و مکــروه!
ــریف: ادُع  ــۀ ش ــود آی ــبوِک خ ــۀ فیس ــر در نمای ــوراهلل کوث ــاب ن  -۸ جن
ــَی  ــِی ِه ــم بِالَت ــنَِۀ و جادِالُه ــِۀ الَحَس ــِۀ والَموعظ ــک بِالِحکم ــبِیِل َرب ــی َس اِل
احَســن – آیــۀ ۱25 ســورۀ النحــل )دعــوت کــن مــردم را بــه راه خداونــد 
بــا حکمــت و موعظــۀ احســن و نیــک! و بــا آن هــا بــه طریــق احســن و 
نیکــو مباحثــه و مناظــره کــن!( را گذاشــته اســت. مــن از ایشــان می پرســم 
کــه آیــا مجــوس خوانــدن، تکفیــر کــردن و ابــراز نفــرت و خصومــت در 
برابــر کســانی کــه بالفــرض یــک عمــل مکــروه همچــون تجلیــل از نــوروز 
را انجــام می دهنــد، حکمــت و موعظــۀ حســنه اســت؟ "و جادلهــم بالتــی 
ــود  ــار وج ــان و گفت ــیوۀ بی ــورد و ش ــن برخ ــاِی ای ــن" در کج ــی احس ه

دارد؟  
-9 چــرا کســانی کــه در آســتانۀ نــوروز بــا ایــن خشــم و کینــه بــه جــاِن 
نــوروز و تجلیل کننــده گان از نــوروز می افتنــد و آن هــا را بــا تازیانــۀ 
تکفیــر و تفســیق می زننــد، جنایــِت ُکشــتار و انتحــارِ طالبــان و داعــش را 
حــرام و ُجــرم اعــان نمی کننــد و آن هــا را مشــمول ایــن آیــۀ قــرآن: "و 
ــل مومنــا متعمــدا فجــزاُء جهنــم خالــداً فیهــا و غضــب اهلل علیــه  مــن یَقتُ
و لعنــه و اعدلــه عذابــًا عظیمــا" )کســی کــه یــک مســلمان را بــه عمــد و 
ــودن جاویــد و همیشــه گی در جهنــم  ــه قتــل بســاند، ســزای او ب قصــد ب
اســت. ایــن شــخص مــورد غضــب و لعنــت خداونــد قــرار دارد و بــرای 
او عــذاب عظیــم اســت( نمی ســازند و بــر مبنــای ایــن آیــه مــورد لعنــت 

ــد؟ ــرار نمی دهن ــدا ق ــِن خ و نفری
 -۱0 اگــر واقعــًا این همــه فتــوای حــرام و مکــروه تــا ســرحِد تفســیق و 
تکفیــِر جشــن نــوروز از لحــاظ اســام و شــرع اســامی درســت اســت، 
ــه تأثیــری  در  ســوال ایــن اســت کــه چــرا ایــن تبلیــغ و موعظــه هیچ گون
جهــِت امتنــاع از تجلیــل نــوروز و جشــن نــورزو میــان جامعــۀ افغانســتان 
و دولــت افغانســتان کــه همــه مســلمان انــد، نــدارد؟ آیــا گاهــی واعظاِن 
ــود در  ــا خ ــی را ب ــن پرسش ــوروز، چنی ــن ن ــرت از جش نف

میــان گذاشــته انــد؟

ــر و از تمــام كســاِن دیگــری كــه  ــاب كوث مــن از جن

در افغانســتان بــه نــام عالــم دیــن، از منبــر مســجد 

و آدرس اســالم، تجلیــل نــوروز را حــرام و مکــروه 

بهانــۀ  بــه  را  تجلیل كننــده گان  حتــا  و  می داننــد 

بــا كافــران مجــوس، تکفیــر  تقلیــد و مشــابهت 

هــزار  صدهــا  ایــن  آیــا  می پرســم:  می كننــد، 

ــح  ــوروز تفری ــه در ن ــردم مســلماِن افغانســتان ك م

و شــادی می كننــد، خــود را مجــوس می گوینــد؟ 

آیــا آن هــا بــا نــام و عنــوان مجــوس، روز اوِل بهــار 

را تجلیــل می كننــد؟... بــدون تردیــد كــه آقــای 

ــر  ــک نف ــا از ی ــتان حت ــد در افغانس ــر نمی توان كوث

نــام ببــرد كــه خــود را مجــوس بخوانــد و بــه خاطــر 

مجــوس بــودن از نــوروز تجلیــل كنــد. پــس چگونــه 

او ادعــا می كنــد كــه تجلیــل از نــوروز، تقلیــد و 

ــت؟! ــوس اس ــار مج ــا كف ــابهت ب مش

جشن نوروز به عنوان یک رسم و عنعنه میان برخی از ملت ها و اقوام در حوزة 
جغرافیایی یی كه نوروز را تجلیل می كنند، با كفر و اسالم رابطه ندارد. حتا اگر این 

جشن از منظر شرع اسالمی ـ كه در ابتدایی ترین كتب فقه اسالمی، اعمال و رفتار به: 
فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروه و حرام دسته بندی می شود ـ مورد بررسی 

قرار گیرد؛ نوروز یک كاِر مباح است، نه حرام و مکروه!

محمداكرام اندیشمند 



هر کرا عزلت خرسندی خوست              
گر چه اندر سقر اندر ارمست

گوشه گشتست بسان حکمت              
هر که جویندۀ فضل و حکمست

دست آن کز قلم ظلم تهیست               
پای آنکس به حقیقت قلمست

رسته نزد همه کس فتنه گیاه              
هر کجا بوی تف و نام نمست

همه شیران زمین در المند                 
 در هوا شیر علم بی المست

هر که را بینی پر باد ز کبر                   
آن نه از فربهی آن از ورمست

از یکی در نگری تا به هزار                  
همه را عشق دوام و درمست

پادشا را ز پی شهوت و آز                  
رخ به سیمین برو سیمین صنمست

امرا را ز پی ظلم و فساد                   
دل به زور و زر و خیل و حشمست

سگ پرستان را چون دم سگان           
بهر نان پشت دل و دین به خمست  

 فقها را غرض از خواندن فقه               
حیلۀ بیع و ریا و سلمست

 علما را ز پی وعظ و خطاب                
جگر از بهر تعصب به دمست

صوفیان را ز پی رندان کام                    
قبله شان شاهد و شمع و شکمست 

 
نمونه  هایی از غزل های سنایی          

۱
گفتی که »نخواهیم تو را گر بت چینی!«               

ظنم نه چنان بود که با ما تو چنینی 
بر آتش تیزم بنشانی، بنشینم           

بر دیده خویشت بنشانم ننشینی 
ای بس که بجویی و مرا باز نیابی              

ای بس که بپویی و مرا باز نبینی 
با ما به زبانی و به دل با دگرانی                      

هم دوست تر از من نبود هر که گزینی 
من بر سر صلحم تو چرا بر سر جنگی؟            

من بر مهرم تو چرا بر سر کینی؟ 
گویی: »دگری گیر!« مها! شرط نباشد                                    

تو یار نخستین من و باز پسینی 
2

جمالت کرد، جانا، هست ما را                         
جالت کرد، ماها، پست ما را

دآلراما، نگارا، چون تو هستی                          
همه چیزی که باید، هست ما را

شراب عشق روی خرم ات کرد                         
بسان نرگس تو، مست ما را

اگر روزی کف پایت ببوسم                              
بود بر هر دو عالم، دست ما را

تمنای لب ات شوریده دارد                              
چو مشکین زلف تو، پیوسته ما را

چو صیاد خرد، لعل تو باشد                             
سر زلف تو شاید، شست ما را

زمانه بند شستت کی گشاید                         
چو زلفین تو محکم، بست ما را

نمونه هایی از رباعی های سنایی
۱

غم خوردن این جهان فانی هوس است                    
 از هستی ما به نیستی یک نفس است

نیکویی کن اگر ترا دست رس است                           
کین عالم، یادگار بسیار کس است

2
تا این دل من همیشه عشق اندیش است                     

هر روز مرا تازه بایی پیش است
عیبم مکنید اگر دل من ریش است                           

کز عشق مراد خانۀ ویران بیش است
3

آن جا که سر تیغ ترا یافتن است                        
جان را سوی او به عشق شتافتن است

زان تیغ اگرچه روی برتافتن است                    
یک جان دادن هزار جان یافتن است

۴
آن کس که بیاد او مرا کار نکوست                

با دشمن من همی زید در یک پوست
گر دشمن بنده را همی دارد دوست                

بد بختی بنده است نه بد عهدی اوست
5

با سینۀ این و آن چه گویی  غم خویش          
از دیدۀ این و آن چه جویی نم خویش

بر ساز تو عالمی زبیش و کم خویش               
آن گاه بزی به ناز در عالم خویش
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ابوالمجـد مجـدود بـن آدم سـنایی غزنـوی در سـال ۴۷3 هجری 
قمـری در شـهر غزنیـن پا بـه عرصۀ هسـتی نهاد، و در سـال5۴5 
هجـری قمـری در همان جـا در گذشـت . او  در آغـاز جوانـی،  
شـاعری  دربـاری  و مداح  مسـعود بـن  ابراهیم  غزنوی  و بهرام  شـاه  
بن  مسـعود بود. ولی  بعد  از سـفر به  خراسـان  و اقامت  چندسـاله  
در ایـن  شـهر  و نشسـت و برخاسـت بـا مشـایخ  تصـوف،  در 
منـش، دیـدگاه و سـمت گیری اجتماعـی وی دگرگونـی ژرفـی 
پدیـد آمـد. از دربـار بریـده و بـه دادخواهـی مردم برخاسـت، بر 
شـریعت مداران و زاهـدان ریایـی شـوریده و بـه عرفان عاشـقانه 

آورد. روی 
دربـارۀ دگرگونـی درونـی و رویکـرد او بـه عالـم عرفـان، اهـل 
کرده انـد  روایـت  و  سـاخته  را  گوناگونـی  افسـانه های  خانقـاه 
کـه یکـی از شـیرین ترین افسـانه ها را جامـی در نفحات االنـس 
ایـن گونـه روایـت کـرده اسـت: »سـلطان محمـود سـبکتکین در 
فصـل زمسـتان به عزیمـت گرفتن بعضـی از دیار کفـار از غزنین 
بیـرون آمـده بـود و سـنایی در مـدح وی قصیده یـی گفتـه بـود. 
می رفـت تـا بـه عـرض رسـاند. بـه در گلخن کـه رسـید، از یکی 
از مجذوبـان و محبوبـان، آوازی شـنید که با سـاقی خود می گفت 
: »پـر کـن قدحـی بـه کـوری محمـودک سـبکتکین تا بخـورم!« 

ساقی گفت: »محمود مرد غازی است و پادشاه اسام!« 
گفـت: »بـس مردکی ناخشـنود اسـت. آنچـه در تحـت حکم وی 
درآمـده اسـت، در حیـز ضبـط نـه درآورده مـی رود تـا مملکـت 

بگیرد.«  دیگـر 
یـک قـدح گرفـت و بخـورد. باز گفـت: »پرکـن قدحـی دیگر به 

کوری سـناییک شـاعر!«
ساقی گفت: »سنایی مردی فاضل و لطیف است.« 

گفـت: »اگـر وی لطیـف طبـع بـودی به کاری مشـغول بـودی که 
وی را بـه کار آمـدی. گزافـی چنـد در کاغذی نوشـته کـه به هیچ 
کار وی نمی آیـد و نمی دانـد کـه وی را برای چـه کار آفریده اند.« 
سـنایی چـون آن بشـنید، حـال بر وی متغیر گشـت و بـه تنبیه آن 
الی خـوار از مسـتی غفلت هوشـیار شـد و پـای در راه نهـاد و به 

مشـغول شد«. سلوک 
در واقـع سـنایی اولیـن  شـاعر پارسـی  پـس  از اسـام  بـه شـمار 
مـی رود کـه  حقایـق  عرفانـی  و معانـی  تصـوف  را در قالب  شـعر 
ارائـه کـرده اسـت.او درسـرودن مثنـوی، غـزل و قصیـده توانایی 
العاده یـی داشـت. بـد نیسـت بدانیـد کـه سـنایی دیـوان  فـوق 
مسـعود سـعد سـلمان را، هنگامـی کـه مسـعود در اسـارت بـود، 
بـرای او تدویـن کـرد و بـا اهتمـام سـنایی، دیوان مسـعود سـعد 
همـان زمـان ثبـت و منتشـر شـد کـه این خـود حکایـت از منش 

انسـانی او دارد. 
بیشـتر  بـود.  نوگـرا  شـاعر  یـک  خـودش  عصـر  در  سـنایی 
کاری  می داننـد.  عرفانـی  شـعر  پایه گـذار  را  او  پژوهنـده گان 
کـه او آغـاز کـرد، بـا عطـار نیشـابوری تـداوم یافـت و در شـعر 

رسـید.  خـود  اوج  بـه  بلخـی  محمـد  جال الدیـن 
تنهـا  عاشـقانه،   - عارفانـه  غزل سـرایی  و  عرفانـی  درون مایـۀ 
نـوآوری این شـاعر بـزرگ در ادب پارسـی نیسـت. او در بیش تر 
قالب هـای شـعر پیـش از خود بازنگـری می کند و حـال و هوایی 
تازه یـی در کالبـد آنـان می دمـد.  برای نمونـه اگر به سـیر قصیده 
سـرایی از فرخـی و کسـائی مـروزی تـا عصر سـنایی نـگاه کنیم،  
متوجـه تکـرار درون مایه هـا و تصویرهـا می شـویم. اگـر در قـرن 
چهـارم هجـری قمـری از خوانـدن مدیحـه سـرایی های فرخـی 
سـنایی  دوره  در  بـرد،  لـذت  ادبـی  نظـر  از  می شـد  سیسـتانی 
دیگـر خوانـدن ایـن اشـعار لذتی نداشـت. سـنایی بـا وارد کردن 
درون مایه هـای عرفانـی، اخاقی و اجتماعی، جـان و روح تازه یی 
بـه کالبـد بـی جان قصیـده دمیـد. سـنایی بـه جـز درون مایه های 
عرفانـی و اندرزهـای اخاقـی؛ نوعـی نقـد اجتماعـی را نیز وارد 
قصیـده کـرد کـه پس از او مـورد توجه شـاعری مثـل کمال الدین 
عبدالـرزاق قـرار گرفـت. سـنایی در حـوزۀ قصیـدۀ عرفانـی نیـز 
نوآوری هایـی داشـته کـه خاقانـی در این زمینـه از او تاثیـر گرفته 
اسـت. غزل هـای عارفانـه و عاشـقانۀ وی نیـز راهگشـای، غـزل 
عرفـان عاشـقانه بود. موالنـا که خویش را وامدار عطار و  سـنایی 
می دانـد، در بیتـی از مثنـوی ایـن ارادت را نشـان داده و گفتـه 
اسـت: »عطـار روح بـود و سـنایی دو چشـم او/ مـا درپی سـنایی 

و عطـار آمدیم« 
 سـنایی بـا غریبه گردانـی و آشـنازدایی از مفاهیـم پُرشـور غـزل 
عاشـقانه، از شـعر بـی روح و سـرد زاهدانـه فاصلـه می گیـرد و با 
دمیـدن درون مایـۀ عارفانـه بـه مفاهیـم غزل عاشـقانه، معشـوق و 
مـی زمینـی را بـه حاشـیه می راند و معشـوق و می آسـمانی را به 

مرکـز فـرا می خواند. 
درون مایـۀ  اسـت.  پرخاشـگر  و  توفنـده  شـعری  سـنایی،  شـعر 
بیش تـر قصایـد او در نکوهـش دنیـاداری و دنیـاداران اسـت. او 
بـا زاهـدان ریایی و شـریعت مداران دربـاری و حکام سـتم گر که 
هـر کـدام توجیه گـر کار دیگری هسـتند، بی پـروا می سـتیزد و از 
بیـان حقیقـت عریـان که تلـخ و گزنـده نیز می باشـد، هراسـی به 

راه نمی دهـد.   دل 
بخـش عمده یـی از درون مایـه و اندیشـه در قصایـد سـنایی بـر 
مـدار انتقادهـای اجتماعـی می گـردد. لبـۀ تیـز تیـغ زبـان او در 
بیش تـر مـوارد متوجـه زرانـدوزان و حـکام ظالـم اسـت. سـنایی 
بـا تصویـر زندگـی زاهدانـۀ پیامبـر و  صحابـه و تأکید بـر آن در 
قصایـد، سـعی دارد جامعـه آرمانـی مورد نظر خود را نشـان دهد. 
ترویـج آموزه هـای زهـد و عرفـان نیـز از مهم تریـن محورهـای 
موضوعـی در قصایـد سـنایی اسـت. نکوهش دنیا، مرگ اندیشـی، 
توصیـه بـه گسسـتن از آرزوهای بی حـد و حصر، ترویـج قناعت 
پیشـه گی و مناعت طلبـی، کوشـش بـرای بـه جوشـش در آوردن 

گوهـر حقیقـی آدمـی، از مضامیـن رایج قصاید اوسـت:
 

ای مسلمانان! خایق، حال دیگر کرده اند                     

از سر بی حرمتی، معروف، منکر کرده اند 

ر                    
شرع را یک سو نهادستند، اندر خیر و ش

قول بطلمیوس و جالینوس، باور کرده اند

                      
عالمان بی عمل، از غایت حرص و امل  

خویشتن را، سخرۀ اصحاب لشکر کرده اند

خون چشم بیوگان است، آن که در وقت صبوح          

مهتران دولت اندر جام و ساغر کرده اند

تا کی از دارالغروری ساختن دارالسرور         

تا کی از دارالفراری ساختن دارالقرار

ش                            
بر در ماتم سرای دین و چندین ناز و نو

در ره رعنا سرای دیو و چندان کار و بار

آثار او عبارت اند از: 

الـی   العبـاد  سـیر   - شـریعۀالطریقه   و  حدیقۀالحقیقـه  

المعـاد - دیـوان  قصاید و غزلیـات  - عقل  نامه  - طریق  

التحقیـق  - تحریمه القلـم  - مکاتیـب  سـنائی  - کارنامه  

بلـخ  - عشـق  نامه  و سـنائی  آبـاد.
 

نمونه هایی از قصاید سنایی
۱

                 
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

زین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا

شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه             

شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا

گشته ست باژگونه همه رسمهای خلق            

زین عالم نبهره و گردون بی وفا

                 
هر عاقلی به زاویه ای مانده ممتحن

هر فاضلی به داهیه ای گشته مبتا

ی              
آنکس که گوید از ره معنی کنون هم

اندر میان خلق ممیز چو من کجا

                 
دیوانه را همی نشناسد ز هوشیار  

بیگانه را همی بگزیند بر آشنا

                 
با یکدگر کنند همی کبر هر گروه     

آگاه نه کز آن نتوان یافت کبریا

                 
هرگز بسوی کبر نتابد عنان خویش 

هرکه آیتی نخست بخواند ز هل اتی

ت               
با این همه که کبر نکوهیده عادتس

آزاده را همی ز تواضع بود با

گر من نکوشمی به تواضع نبینمی                  

از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا

با جاهان اگرچه به صورت برابرم                     

فرقی بود هرآینه آخر میان ما

آمد نصیب من ز همه مردمان دو چیز                

از دوستان مذلت و از دشمنان جفا

                        
قومی ره منازعت من گرفته اند

بی عقل و بی کفایت و بی فضل و بی دها

بر دشمنان همی نتوان بود موتمن                   

بر دوستان همی نتوان کرد متکا

من جز به شخص نیستم آن قوم را نظیر            

شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا

با من همه خصومت ایشان عجب ترست           

ز آهنگ مورچه به سوی جنگ اژدها

گردد همی شکافته دلشان ز خشم من             

همچون مه از اشارت انگشت مصطفا

چون گیرم از برای حکیمی قلم به دست            

گردد همه دعاوی آن طایفه هبا

 ناچار بشکند همه ناموس جاودان                  

 در موضعی که در کف موسا بود عصا

                      
ایشان به نزد خلق نیابند رتبتی

تا طبعشان بود ز همه دانشی خا
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ت              
مرد هشیار در این عهد کمس

ور کسی هست بدین متهمست

                 
زیرکان را ز در عالم و شاه    

وقت گرمست نه وقت کرمست

دم              
هست پنهان ز سفیهان چو ق

هر کر پا در ره حکمت قدمست

و آن که راهست ز حکمت رمقی            

خونش از بیم چو شاخ به قمست

و آن که بیناست رود از پی امن              

راه در بسته چو جذر اصمست

                 
از غم و خال شرف مر همه را

پشت دل بر شبه نقش غمست

ت               
هر کجا جاه در آن جاه چهس

هر کجا سیم در آن سیم سمست

نیما طاهری
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بســـتر،  چهارصـــد  رویـــداد  عینـــی  شـــاهدان 
اطاعـــات مهـــم و فوق العاده یـــی را در اختیـــار 
روزنامـــۀ مانـــدگار قـــرار داده انـــد. بـــر بنیـــاد ایـــن 
اطاعـــات، ابعـــاد فاجعـــۀ شـــفاخانۀ داوود خـــان، 

ــت.  ــود، اسـ ــه می شـ ــه گفتـ ــتر از آنچـ بیشـ
ـــد  ـــه ان ـــدگار گفت ـــۀ مان ـــه روزنام ـــّی ب ـــاهدان عین ش
کـــه افـــراد دســـت داشـــته در جنایـــت شـــفاخانه 
از آنچـــه گفتـــه شـــد  محمـــد داوود، بیشـــتر 
می باشـــند. پیـــش از ایـــن گفتـــه شـــد اســـت کـــه 
ـــه  ـــار صدبســـتر حمل ـــاختمان چه ـــه س ـــه مهاجـــم ب س
ـــفاخانه  ـــام ش ـــل ع ـــان قت ـــه آن ـــه گفت ـــد. ب ـــرده بودن ک
ـــه  ـــود ک ـــمن ب ـــزرگ دش ـــان ب ـــتر، پ ـــد بس چهارص
ــد  ــی شـ ــا عملـ ــر گرفـــت تـ ــاه را در بـ شـــش مـ
امـــا نـــا آگاهـــی و بی خبـــری و ضعـــف مدیریـــت 
ــه نمایـــش  ــی را بـ ــتخباراتی و نظامـ ــای اسـ نیروهـ
می گـــذارد. ایـــن رویـــداد اســـرار هـــای زیـــادی را 

در خـــود نهفتـــه دارد.

بیماران خاص
منابـــع در شـــفاخانه چهارصـــد بســـتر بـــه شـــرط 
ـــه  ـــدگار گفت ـــۀ مان ـــه روزنام ـــان ب ـــدن نامش ـــرم مان مح
ـــد  ـــوع لن ـــای ن ـــار، موتره ـــد ب ـــه چن ـــر هفت ـــد، ه ان
ــدار دو  ــرای دیـ ــه های دودی، بـ ــا شیشـ ــروزر بـ کـ
بیمـــاری کـــه بنـــا بـــه ســـفارش رییـــس جمهـــور 
ـــد  ـــت و آم ـــود، رف ـــتر ب ـــفاخانه بس ـــن ش ـــی، در ای غن

ـــتند. داش
ـــم  ـــه مته ـــی ک ـــاکر نام)کس ـــه ش ـــد ک ـــع می گوین مناب
ـــفاخانه  ـــل ش ـــتان در داخ ـــا تروریس ـــکاری ب ـــه هم ب
ـــاس  ـــز در تم ـــض نی ـــن دو مری ـــا ای ـــت( ب ـــده اس ش

ـــت. ـــوده اس ب
ـــت  ـــت نیس ـــی در دس ـــار اطاع ـــورد آن دو بیم  در م
ـــس  ـــه ریی ـــن ک ـــورد ای ـــمی در م ـــع رس ـــوز منب و هن
جمهـــوری آنـــان را شـــخصا بـــه چهارصـــد بســـتر 

معرفـــی کرده باشـــد، چیـــزی نگفتـــه انـــد.

شاکر کیست؟
ـــون در  ـــد: شـــاکر کـــه اکن ـــه ان ـــدگار گفت ـــه مان ـــع ب مناب
بنـــد امنیـــت ملـــی اســـت، حـــدود شـــش مـــاه قبـــل، از 
ـــفاخانه  ـــه ش ـــوزی ب ـــور مرم ـــه ط ـــار ب ـــفاخانۀ قنده ش

چارصـــد بســـتر/ ســـردار داوود، بـــرای گذشـــتاندن 
دورۀ اســـتاژ آمـــده بـــود. او بـــا وجـــود اینکـــه در 
مـــورد مســـلک خـــود هیـــچ آگاهـــی نداشـــت و 
چنـــد بـــار از جانـــب داکتـــران موظـــف شـــفاخانه 
ـــه  ـــود ادام ـــه کار خ ـــا ب ـــود؛ ام ـــه ب ـــن گرفت ـــرۀ پایی نم

داد.
ـــخصی  ـــان ش ـــاکر هم ـــد، ش ـــدگار گفتن ـــه مان ـــع ب مناب
ـــن  ـــای مهاجمی ـــردن رد پ ـــم ک ـــرای گ ـــه ب ـــت ک اس
و بـــرای مصـــروف ســـاختن نظامیـــان و کارمنـــدان 
ــتخبارات، موتـــر خـــود را درســـت ســـاعت 9  اسـ
صبـــح در محـــل پارکنـــگ شـــفاخانه انفجـــار داد؛ 
ـــزل  ـــگ در من ـــاز جن ـــت آغ ـــن کار او عام ـــاید ای ش
ـــن  ـــران ای ـــی از کارگ ـــد. یک ـــوده باش ـــفاخانه ب دوم ش
شـــفاخانه می گویـــد: شـــاکر نـــام، در اتاقـــی کـــه 
ــن  ــرد. ایـ ــتم کار می کـ ــوولیتش را داشـ ــن مسـ مـ
منبـــع می گویـــد: بـــا صـــدای اولیـــن انفجـــار، 
ـــده  ـــود ش ـــکاران خ ـــاق هم ـــل ات ـــاکر، داخ ـــر ش داکت
ـــر  ـــه ب ـــا زدن برچ ـــود را ب ـــکاران خ ـــن از هم و یکت
ــه  ــن حادثـ ــدن ایـ ــا دیـ ــا دراورد. بـ ــش از پـ گلویـ

دیگـــر همکارانـــش فـــرار کردنـــد. 
بـــر بنیـــاد گفته هـــای راویـــان، شـــاکر کـــه در 
ــدی و  ــان تراژیـ ــز، قهرمـ ــتان هول انگیـ ــن داسـ ایـ
ـــه  ـــتان ک ـــر تروریس ـــکاری دیگ ـــا هم ـــت، ب ـــم اس غ
ــب  ــت، مرتکـ ــن نیسـ ــوز روشـ ــان هنـ ــداد شـ تعـ
جنایـــات هولناکـــی می شـــود. وی کـــه بـــا تمـــام 
منســـوبین شـــفاخانه آشـــنایی داشـــته اســـت و بـــا 
تمـــام بخش هـــای شـــفاخانه بلدیـــت داشـــت، بـــا 
ـــا  ـــراه ب ـــرده و هم ـــور ک ـــع را عب ـــی موان ـــیار راحت بس
ـــام  ـــل ع ـــه قت ـــت ب ـــود دس ـــت خ ـــکاران تروریس هم

مـــردم زده اســـت.
ـــام، بعـــد از ایـــن  ـــع می پرســـند کـــه شـــاکر ن  ایـــن مناب
ـــود،  ـــکاران خ ـــتار هم ـــه و کش ـــش فاجع ـــه آفرین هم
ـــفاخانه  ـــه از ش ـــران چگون ـــا و دیگ ـــان، پایوازه مریض
خـــارج شـــده اســـت. ایـــن ســـوال بزرگی اســـت 
ـــع،  ـــه مناب ـــه گفت ـــت. ب ـــه اس ـــخ نیافت ـــوز پاس ـــه هن ک
ـــه  ـــه ب ـــد از حادث ـــع روز بع ـــا دل جم ـــخص ب ـــن ش ای
ـــی  ـــن امنیت ـــط موظفی ـــه توس ـــود ک ـــده ب ـــفاخانه آم ش

ـــد.  ـــتگیر ش دس

آلۀ دریاب 
ــتر  ــد بسـ ــفاخانۀ چهارصـ ــع در شـ ــان منابـ همچنـ
ــا خـــود  ــا بـ بـــه مانـــدگار گفتـــه انـــد کـــه آن هـ
ــای  ــه تلفن هـ ــتند کـ ــاب داشـ ــزار دریـ ــۀ و ابـ آلـ
ـــیله آن  ـــه وس ـــا ب ـــرده و آن ه ـــایی ک ـــراه را شناس هم
می دانســـتند کـــه در آن اتاقـــی کـــه بســـته اســـت، 
ـــام  ـــل ع ـــه قت ـــد ب ـــر و بع ـــا خی انســـانی وجـــود دارد ی

ــد. ــدام می کردنـ ــا اقـ آن هـ
چشم دیدها

ـــرادرش  ـــل از ب ـــه نق ـــل، ب ـــهروندان کاب ـــن از ش یکت
ـــت  ـــتر اس ـــد بس ـــفاخانه چهارص ـــران ش ـــه از داکت ک
ــت،  ــرده اسـ ــامت بـ ــه سـ ــان بـ ــه جـ و از حادثـ
ـــان  ـــرون، همزم ـــار در بی ـــدای انفج ـــا ص ـــد: ب می گوی
ـــد  ـــروع ش ـــزل دوم ش ـــای من ـــر در دهلیزه ـــدای فی ص
ـــا جمـــع  ـــزل اول را بســـتم. م ـــز من ـــن دروازۀ دهلی و م
همـــکاران 25 تـــن بـــه شـــمول دوزن بودیـــم و در یـــک 
ـــکاران  ـــن هم ـــک، ای ـــن یکای ـــدیم. م ـــع ش ـــاق جم ات
ـــیدم.  ـــرون کش ـــزل اول بی ـــن من ـــه و از کلکی را گرفت
ـــرون  ـــا، بی ـــران جـــوان و دیگـــر همـــکاران م ـــک دکت ی
ـــنادهای  ـــی و اس ـــن کرت ـــرای گرفت ـــن ب ـــد و م پریدن
ـــته  ـــی نگذش ـــم و دقیقه ی ـــاق رفت ـــۀ ات ـــه گوش ـــود ب خ
ـــه  ـــی ب ـــد و وقت ـــروع ش ـــر ش ـــدای فی ـــه ص ـــود ک ب
ـــش  ـــم نق ـــام همکاران ـــدم تم ـــردم، دی ـــگاه ک ـــرون ن بی
بـــه زمیـــن شـــده اند. وی گفـــت: خانـــم دیگـــری 
ـــده  ـــتر مان ـــد بس ـــتان چارص ـــش در کودکس ـــه کودک ک
ـــرون  ـــه بی ـــود را ب ـــن خ ـــت از کلکی ـــود، می خواس ب
ـــرد و  ـــده نک ـــا فای ـــدم ام ـــع اش ش ـــن مان ـــدازد و م ان
ـــان او را  ـــرد. مهاجم ـــاب ک ـــرون پرت ـــه بی ـــود را ب خ

ـــتند. ـــار بس ـــه رگب ـــز ب نی
منبـــع بـــه نقـــل از بـــرادر خـــود گفـــت: وقتـــی در 
ـــت،  ـــناب داش ـــه تش ـــه راه ب ـــرم ک ـــوی دفت ـــاق پهل ات
رفتـــم، دیـــدم کـــه دوتـــن از زنـــان نـــرس کـــه از 
ـــد،  ـــرده بودن ـــان ک ـــز پنه ـــر می ـــه زی ـــود را ب ـــرس خ ت
امـــا مهاجمـــان آنهـــا را پیـــدا کـــرده و بـــا شـــلیک 
ـــا  ـــات آنه ـــه حی ـــان ب ـــر ش ـــه س ـــی ب ـــک مرم ـــک ی ی

ـــد. ـــه داده بودن خاتم
تشـــناب های  در  کســـانیکه  حـــال  همیـــن  در   
ــه  ــد بـ ــده مانده انـ ــد و زنـ ــان بودنـ ــفاخانه پنهـ شـ
ـــتان،  ـــه تروریس ـــد ک ـــه کردن ـــدگار قص ـــۀ مان روزنام

ــد و  ــای بلنـ ــا خنده هـ ــفاخانه بـ ــای شـ در دهلیزهـ
شـــعارهای مـــرگ بـــه حکومـــت دســـت نشـــانده، 
مـــرگ بـــه امریـــکا و زنـــده بـــاد طالبـــان فریـــاد 
ـــعار  ـــن ش ـــش در ای ـــی از داع ـــچ نام ـــیدند. هی می کش

ــد. ــده نمی شـ ــا دیـ هـ
بـــه گفتـــه آنـــان، تروریســـتان اتاق هـــا را یکایـــک 
ــتر  ــتر بیشـ ــه بسـ ــی کـ ــرده و اتاق هایـ ــک کـ چـ
از پنـــج مریـــض داشـــته اســـت را بـــا بـــم دســـتی 

انفجـــار می دادنـــد.
یکـــی از شـــاهدان گفـــت: درســـت صبـــح همـــان 
ـــه  ـــم ب ـــه خانم ـــح، ب ـــاعت 9 صب ـــنبه، س روز چارش
ـــفاخانه  ـــت در ش ـــن گف ـــه م ـــگ زدم. ب ـــفاخانه زن ش
ـــم  ـــزل شش ـــم در من ـــد. خانم ـــده ان ـــان درآم انتحاری
همـــراه بـــا خواهـــر و مـــادر خـــود کـــه مریـــض 
بودنـــد، بســـتربود. بـــار دیگـــر زنـــگ زدم، تلفـــن 
ــکاس  ــدای انعـ ــزد؛ صـ ــپ نـ ــا گـ ــت؛ امـ را گرفـ
رگبارهـــا بـــا صـــدای مـــردم عجیـــن شـــده بـــود؛ 
ـــه  ـــه هم ـــنیدم ک ـــی ش ـــویم را از گوش ـــدای خش ص
ـــرد.  ـــی ک ـــی م ـــفاخانه رهنمای ـــناب های ش ـــه تش را ب
ـــودم  ـــرده ب ـــم ک ـــود را گ ـــای خ ـــت و پ ـــتی دس راس
ــی  ــه چارراهـ ــم. بـ ــه کنـ ــتم چـ ــچ نمی دانسـ و هیـ
ـــن داده  ـــش رفت ـــازه پی ـــا اج ـــه م ـــیدم، ب ـــعود رس مس
ـــه  ـــدای نال ـــد، ص ـــع بودن ـــادی جم ـــردم زی ـــد. م نش
هرطـــرف بلنـــد بـــود. کســـی بـــرای مـــادر خـــود 
کســـی بـــرای همســـر و خواهـــر خـــود و کســـی 
ـــود  ـــت خ ـــا دوس ـــرادر و ی ـــدر و ب ـــر پ ـــه خاط ـــم ب ه
فریـــاد ســـرداده بودنـــد. ســـاعت یـــک چاشـــت، 
ـــرا  ـــه م ـــد ک ـــماره ام آم ـــه ش ـــم ب ـــاه خانم ـــام کوت یی

ببخـــش عزیـــزم، شـــاید دگـــر نبینیـــم"
از چهارراهـــی مســـعود، صحنه هـــای هول انگیـــز 
شـــفاخانه را از دور تماشـــا می کردیـــم. حوالـــی 
ســـاعت چهـــار کمانـــدو هـــا خشـــو و خیاشـــنه ام 
ـــفاخانه  ـــه ش ـــد ب ـــرق بودن ـــون غ ـــراپا در خ ـــه س را ک
ـــد، امـــا از خانمـــم خبـــری  نمبـــر دوم اردو انتقـــال دادن
ـــی  ـــز در امبانس ـــم را نی ـــد خانم ـــی بع ـــود. دقایق نب
ـــد.  ـــال دادن ـــفاخانۀ اردو انتق ـــه ش ـــز ب ـــدم. او را نی دی
ـــده  ـــوک دی ـــه ش ـــن حادث ـــه از ای ـــات یافت ـــان نج زن
بودنـــد، گـــپ نمیزدنـــد، بـــه خصـــوص خانمـــم 
کـــه حالـــت خیلـــی ناگـــوار داشـــت، هـــر چنـــد 
دقیقـــه فریـــاد میـــزد: کل مـــردم را کشـــتند، کـــس 
ـــرای  ـــه ب ـــر ک ـــد روز دیگ ـــع می گوی ـــد. منب ـــده نمان زن
ـــا،  ـــان م ـــده از مریض ـــاز مان ـــاع ب ـــال و مت ـــن م گرفت
بـــه شـــفاخانه رفتـــم، شـــفاخانه خیلـــی ترســـناک شـــده 
ـــه  ـــت، هم ـــادی نداش ـــت ع ـــاحه حال ـــن س ـــود، ای ب

ـــداد. ـــاروت می ـــون و ب ـــوی خ ـــا ب ج

تروریستان از کدام را وارد شدند؟
منابـــع مـــی گوینـــد کـــه حـــاال نهادهـــای امنیتـــی 
دریافتـــه انـــد کـــه تروریســـتان اکمـــاالت نظامـــی 
ـــه  ـــی ک ـــل؛ جای ـــا عاج ـــی ی ـــود را از راه ایمرجنس خ
هیچ گونـــه محافـــظ مســـلح نـــدارد و ایـــن مســـیر 

بـــه منـــزل دوم هـــم راه دارد، انجـــام داده انـــد.
ـــی از  ـــتان بخش ـــع، تروریس ـــی از مناب ـــۀ یک ـــه گفت ب
ـــاق عاجـــل  ـــان را در ات ـــات ش ـــا و مهم ـــگ افزاره جن
ـــد.  ـــرده بودن ـــان ک ـــا پنه ـــر چپرکت ه ـــفاخانه و زی ش

ارتش و مهار حمله
ـــای اســـتخباراتی  ـــته راپوره ـــع، از گذش ـــۀ مناب ـــه گفت ب
ـــا در  ـــت؛ ام ـــود داش ـــرادی وج ـــودن اف ـــکوک ب و مش
ـــت  ـــه اس ـــورت نگرفت ـــی ص ـــه اقدام ـــورد هیچگون م
ـــوبین  ـــام منس ـــوی تم ـــت وظیف ـــوع غفل ـــن موض و ای

ـــازد. ـــدا می س ـــاحه را هوی ـــن س ـــه ای ـــی رتب عال
ـــن  ـــار در ای ـــفانه در مه ـــه متاس ـــد ک ـــان می گوین آگاه
حادثـــه هول انگیـــز نقـــش اردو چنـــدان برجســـته 
نیســـت. نفـــرات ارتـــش، بعـــد از حـــدود هفـــت 
ـــق  ـــی موف ـــتان، زمان ـــط ترویس ـــتار توس ـــاعت کش س
بـــه گشـــودن درهـــای بســـته می شـــوند می بیننـــد 
ـــه  ـــا ب ـــد. آن ه ـــده بودن ـــده مان ـــی زن ـــداد اندک ـــه تع ک
ـــۀ  ـــن حادث ـــده از ای ـــده مان ـــراد زن ـــدن اف ـــر پالی خاط

دلخـــراش، اتـــاق بـــه اتـــاق می گشـــتند.
ـــتن  ـــود داش ـــا و ج ـــه ب ـــد ک ـــای ان ـــا همان ه ـــن ه ای
ـــان کاری  ـــز و پیشـــرفته، از دســـت ش ـــزات مجه تجهی
ـــداهلل  ـــر عب ـــا داکت ـــان روز ب ـــر هم ـــد و عص ـــدر نش ب
ــادگاری  ــس یـ ــفاخانه عکـ ــن شـ ــداهلل در صحـ عبـ

ـــد. گرفتن
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تراژیدی چهارصد بستر
رحمت اهلل بیگانه / روزنامه ماندگار

رحمــت اهلل بیگانــه، از خاطره نویســان كشــور، بــرای تهیــه یــک گــزارش از حقیقــت ماجــرای شــفاخانه ســرادار محمــد داوود، 
بــرای روزنامــه مانــدگار، بــا شــماری از شــاهدان عینــی دیــدار كــرده اســت و بــه معلومــات خاصــی دســت یافتــه اســت. یــک 
بخــش از ایــن گــزارش در دو شــماره قبــل روزنامــه مانــدگار نشــر شــد كــه رقــم كشــته شــده گان را مشــخص كــرده بــود. حــاال 

بخــش دیگــرش را زیــر نــام تراژیــدی چهــار صــد بســتر می خوانیــد.
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ــور  ــاون رییس جمه ــدۀ مع ــاه آین ــفر م ــی از س ــریۀ جاپان ــک نش ی
ــر داد. ــزی خب ــه اندون ــد کشــور آســیایی از جمل ــه چن ــکا ب امری

منابــع آگاه اعــام کردنــد کــه مایــک ینــس، معــاون رییس جمهــور 
ــد. نشــریۀ  ــفر کن ــا س ــه اندونزی ــده ب ــاه آین ــکا قصــد دارد، م امری
جاپانــی »نیکــی ریویــو« نیــز گــزارش داده کــه ایــن ســفر بخشــی 

ــود. ــکا خواهــد ب ــور امری ــاون رییس جمه ــور آســیایی مع از ت
ایــن ســفر در حالــی انجــام خواهــد شــد کــه کشــورهای آســیایی 
نگــران عقب نشــینی دولــت ترامــپ از سیاســت های دولــت 
ــه  ــود توج ــت جمهوری خ ــا در دوران ریاس ــتند. اوبام ــا هس اوبام
ویژه یــی بــه کشــورهای آســیایی داشــته اســت. امــا دونالــد 
ــده و  ــارج ش ــیفیک خ ــس پاس ــۀ تجــاری تران ــپ از توافق نام ترام
ایــن مســأله بــه نگرانی هــای کشــورهای آســیایی دامــن زده اســت.

ایــن نشــریۀ جاپانــی پیش بینــی کــرده اســت کــه ینــس بــه 
کشــورهای جاپــان، کوریــای جنوبــی و اســترالیا نیــز ســفر 
ــمالی  ــای ش ــی کوری ــکی و اتم ــای موش ــرد. برنامه ه ــد ک خواه
و برنامه هــای توســعه طلبانۀ چیــن در دریــای جنوبــی چیــن، 
ــه  ــه منطق ــفر ب ــس در س ــرات ین ــات مذاک ــن موضوع از مهم تری

ــود. ــد ب خواه
ــلیک ۴  ــمالی در ش ــای ش ــر کوری ــدام اخی ــس از اق ــفر پ ــن س ای
ــرادر ناتنــی رهبــر کوریــای شــمالی در  فرونــد موشــک و تــرور ب

ــد شــد. ــزی انجــام خواه ــرودگاه مال ف
ــراً  ــزی کــه بیشــترین جمعیــت مســلمان جهــان را دارد، اخی اندون
بــا حمــات تروریســتی کــه بــا الهــام از گــروه تروریســتی داعــش 

انجــام شــده، روبــه رو اســت.
ــفر  ــس در س ــه ین ــت ک ــرده اس ــد ک ــا تأکی ــت اندونزی ــر امنی وزی
ــن کشــور  ــدودو، رییس جمهــور ای ــا جوکــو وی ــن کشــور ب ــه ای ب

ــرد. ــد ک ــی خواه ــی رأی زن ــارۀ تروریســم و مســایل امنیت درب
ــگاران  ــه خبرن ــا، ب ــکا در اندونزی ــا ســفیر امری ــدار ب ــس از دی او پ
گفــت: دربــارۀ ســفر مایــک ینــس، معــاون رییس جمهــور امریــکا 
ــد در دســتور کار  ــا و مشــکات راهبــردی کــه می توان ــه اندونزی ب

مذاکــرات قــرار گیــرد، صحبــت کردیــم.
او افــزود: هنــوز تاریــخ نهایــی بــرای ایــن ســفر مشــخص نشــده 

اســت.
ــۀ  ــر خارج ــون، وزی ــس تیلرس ــد رک ــس از بازدی ــس پ ــفر ین س
ــود. ــام می ش ــن انج ــی و چی ــای جنوب ــان، کوری ــه جاپ ــکا ب امری

یونِســیف یــا صنــدوق کــودکان ملــل متحــد، ســال گذشــته میــادی 
را مرگ بارتریــن ســال بــرای کــودکان ســوریه خوانــده اســت.

ــان جنگ هــای ســوریه  ســازمان یونِســیف گفتــه اســت کــه در جری
در ســال گذشــته میــادی، دســتِ کم 652 کــودک کشــته شــده کــه 
ــا هــم در مســیر  ــان، 255 کــودک در محیــط مدرســه و ی از ایــن می

ــده اند. ــته ش راه کش
براســاس گــزارش ســازمان یونســیف، در جریــان شــش ســال جنــگ 
ــر  ــن و پُ ــادی، خونین تری ــتۀ می ــال گذش ــوریه، س ــی در س داخل
تلفات تریــن ســال بــرای کــودکان ایــن کشــور بــوده و آمــار تلفــات 
کــودکان 20 درصــد در مقایســه بــا ســال پیــش ) 20۱5( افزایــش را 

ــد. ــان می ده نش
یونســیف در ایــن گــزارش از سوءاســتفادۀ کــودکان در جنــگ 
ــه اســت کــه حداقــل ۸50 کــودک  ــز انتقــاد کــرده و گفت ســوریه نی
ســال گذشــته در جنــگ ســوریه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه کــه بــه 
ــرار  ــرد ق ــودکان در خــط اول نب ــن ک ــر ای ــازمان، اکث ــن س ــۀ ای گفت

داشــته اند.
پیشــتر هم چنــان صنــدوق حمایــت کــودکان ملــل متحــد از 
ــرده و  ــی ک ــار نگران ــودکان در ســوریه اظه ــا مناســب ک ــت ن وضعی
ــای  ــد کمک ه ــودک نیازمن ــون ک ــه شــش میلی ــک ب ــه نزدی ــه ک گفت
ــوری آواره  ــودک س ــون ک ــزوده 2 میلی ــان اف ــتانه اند، هم چن بشردوس
شــده و شــماری زیــادی هــم در مناطــق تحــت محاصــرۀ زنده گــی 

می کننــد.
ســوریه از شــش ســال بــه این ســو دســت خــوش نــا آرامی هاســت 
کــه از یــک ســو جنــگ میــان طرفــداران رژیــم بشــار اســد، 
هــم  ســویی  از  و  مخالفــان اش  و  کشــور  ایــن  رییس جمهــور 
موجودیــت گروه هــای تروریســتی از جملــه داعــش، شــرایط 
ــن کشــور را دشــوار  ــراد ملکــی و کــودکان در ای ــرای اف زنده گــی ب

ــت. ــاخته اس س

تیــم کرکــت افغانســتان در ســومین رقابــت 20 اووره، تیــم آیرلنــد را 
ــا  ــای 20 اووره را ب ــام رقابت ه ــت داد و ج ــاوت 2۸ دوش شکس ــا تف ب

آیرلندی هــا از آن خــود کــرد.
کرکت بــازان کشــور بــا ایــن پیــروزی بــه ۱۱ میــن بــرد پی درپــی خــود در 

رقابت هــای 20 اوورۀ کرکــت دســت یافتنــد.
تیــم ملــی آیرلنــد پــس از پیــروزی در شــیر و خــط، افغانســتان را بــه بیتنــگ 
ــت دادن ۸  ــا از دس ــس از 20 اوور، ب ــز پ ــتان نی ــه افغانس ــرد ک ــوت ک دع

بازیکــن بــه کســب 233 دوش موفــق شــد.
در تعیــن هــدف 23۴ دوش بــرای تیــم آیرلنــد محمــد نبــی عیســی خیل و 

محمــد شــهزاد محمــدی، نقــش کلیــدی بــازی کردنــد.
ــه  ــت حمل ــدیداً تح ــد را ش ــگ آیرلن ــط بالن ــی خیل خ ــی عیس ــد نب محم
ــال ۸9 دوش کســب کــرد. شــهزاد محمــدی بــه عنــوان  گرفــت و در 3۱ ب

ــت. ــال ۷2 دوش گرف ــتان در ۴3 ب ــگ افغانس ــدۀ بیتن ــاز کنن آغ
ــدف 23۴  ــکل دهی ه ــز در ش ــتان نی ــگ افغانس ــط بیتن ــان خ ــایر بازیکن س
ــاد کــرد. ــوان از 23 دوش عثمــان غنــی ی ــد کــه می ت ســهم خــود را گرفتن

ــو دوش  ــد جل ــادر نگردیدن ــدام ق ــد، هیچ ک ــم آیرلن ــگ تی ــط بالن در خ
ــد، امــا اوبرایــن توانســت ۴ بازیکــن  گرفتــن بازیکنــان افغانســتان را بگیرن
افغانســتان را از میــدان خــارج ســازد کــه عثمــان غنــی، ســمع اهلل شــینواری، 
ــی  ــه قربان ــد ک ــی بودن ــه بازیکنان ــی از جمل ــب ترک ــت و نجی ــم جن کری

ــد. ــن گردیدن ــگ اوبرای بالن
محمــد نبــی توســط مــک کارتــی رن اوت شــد و شــهزاد محمــدی نیــز بــا 

بــال میولــدر از میــدان خــارج گردیــد.
ــاز داشــت  ــه پیــچ میــدان و هــدف 23۴ دوش، تیــم آیرلنــد نی ــا توجــه ب ب
آغــاز تیــز داشــته و خطــر احتمالــی خــارج شــدن بازیکنــان خــود را بپذیرد.
ســترلنگ و تامســن، دو آغــاز کننــدۀ بیتنــگ آیرلنــد، خــط بالنــگ افغانســتان 
ــال  ــال ۴9 و تامســن در ۱۸ ب ــترلنگ در 20 ب ــد. س ــر انداختن ــه درد س را ب

۴3 دوش کســب کــرد. 
ــارج  ــدان خ ــن را از می ــن دو بازیک ــزه ای ــر حم ــاهپور زدران و امی ــا ش ام
ســاختند. پــس از خــارج شــدن ایــن دو بازیکــن، خــط بتنــگ آیرلنــد یکــی 
پــس از دیگــری از میــدان خــارج شــدند، امــا ویلســن بــا کســب 59 دوش 
ــاک  ــن بازیکــن خطرن ــرد. ای ــی ک ــا بیــش از 200 دوش همرای تیمــش را ت
خــط بیتنــگ آیرلنــد، در اوور ۱۸ بــا بــال راشــد خــان از میــدان خــارج شــد.
راشــد خــان بــرای دومین بــار در ایــن رقابت هــا موفــق شــد در یــک اوور 
ــد.  ــازی کن ــروزی افغانســتان ب ــی در پی ــرد و نقــش عمده ی ســه وکــت بگی
ــا  ــت داد و تنه ــود را از دس ــان خ ــام بازیکن ــد در ۱9.2 اوور تم ــم آیرلن تی

موفــق بــه کســب 205 دوش گردیــد.
مفســرین کرکــت بــه ایــن باورانــد کــه خــط بتنــگ افغانســتان کارکرده گــی 
چشــم گیری از خــود بــه نمایــش گذاشــت، امــا نمی تــوان تــاش 
خســته گی ناپذیر تیــم آیرلنــد را بــرای کســب هــدف 23۴ دوش نیــز 

ــت. ــده گرف نادی
محمــد نبــی بــه خاطــر ۸9 دوش کــه در 30 بــال کســب کــرد، بــه عنــوان 
بهتریــن بازیکــن رقابــت امــروزی انتخــاب شــد، امــا راشــد خــان بــه خاطــر 
ــه  ــه ب ــر ک ــت اخی ــژه دو رقاب ــه وی ــگ ب ــی چشــم گیرش در بالن کارکرده گ
کســب ۸ وکــت موفــق شــد، بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن ســیریز انتخــاب 

گردیــد.
تاکنــون افغانســتان در رقابت هــای 20 اووره ســه بــار موفــق شــده بیــش از 

200 دوش کســب کنــد.
ــب 2۱0 دوش  ــه کس ــکاتلند ب ــه س ــت علی ــتین بار در 20۱5 در رقاب نخس
ــر زمبابــوی 2۱5 دوش گرفــت و  موفــق شــد، پــس از آن در 20۱5 در براب
ســومین بار هــم در مــارچ 20۱۷ علیــه آیرلنــد بــه کســب 233 دوش موفــق 
ــطح  ــای 20 اووره در س ــن دوش در رقابت ه ــتمین بلندتری ــه هش ــد ک ش

ــود. ــوب می ش ــان محس جه
تیــم آســترالیا بــا کســب 263 دوش در 20 اوور در برابــر ســریانکا جایــگاه 

نخســت را دارا مــی باشــد.
ــم  ــا تی ــز ب ــت 50 اووره را نی ــج رقاب ــارچ پن ــخ ۱5 م ــه تاری ــتان ب افغانس
ــار روزۀ  ــت چه ــک رقاب ــب آن ی ــه تعقی ــه ب ــرد ک ــد آغــاز خواهــد ک آیرلن

ــد داد. ــام خواه ــی انج ــام بینالقارهی ــای ج ــلۀ رقابت ه ــت در سلس تس

سفر معاون رییس جمهور امریکا 
به کشورهای آسیایی

یونِسیف:

سال گذشته، مرگبارترین سال 
برای کودکان سوری بوده است

تیـم ایرلنـد 
شکـست

عزیزاهلل ایما

بیمــاران معیــوب  از کشــتار بی رحمانــۀ  پــس 
و معلــول در جنــگ جهانــی دوم کــه ســر در 
ــالم  ــرای س ــر ب ــی هیتل ــار آریایی گرای ــت بیم ذهنی
نگه داشــتن »نــژاد برتــر« داشــت، گــواه کشــتن جمعــی بیمــاران 
در پــس از جنــگ جهانــی، تــا ســال های پســین، حتــا در 
ــه  ــم ب ــراق ه ــام و ع ــت ش ــان خاف ــانۀ داعی ــت ددمنش حاکمی
ــام در  ــتار و قتل ع ــتیم. کش ــیانه نیس ــیوه و روش وحش ــن ش ای
بیمارســتان چهارصــد بســتر، اگــر در هرجــای دیگــری از جهــان 
رخ مــی داد، خــون ملتــی را بــه جــوش مــی آورد و رهبــران هــر 
ــه اســتعفأ  حکومتــی را در صــورت اغفــال وظیفه یــی و کاری ب
و دوری شرم ســارانه از وظیفــه وامی داشــت. ایــن رویــداد 
ــم  ــۀ یازده ــبیه حادث ــزی ش ــود چی ــوع خ ــه در ن ــز ک غم انگی
ســپتمر امریکاســت کــه بــه جــای برج هــای تجارتــی نیویــارک، 
ــفارت  ــیطرۀ س ــایه و س ــک س ــل نزدی ــتانی در کاب در بیمارس

ــردد. ــع می گ ــکا واق امری
بــا  کشــته  چنــد  حــد  در  خونیــن  واقعــۀ  ایــن  تقلیــل 
ــۀ  ــدۀ روزنام دروغ بافی هــای ســران کشــور را گــزارش تکاندهن
ــی، از  ــته و زخم ــاه کش ــرد. پنج صدوپنج ــکار ک ــدگار آش مان
ــدۀ  ــر مــرد هشتادســاله، وجــدان خوابی ــا پی کــودک چندماهــه ت
ــزرگ  ــن ســوگ ب ــدار نکــرد. پوشــیدن ای ــچ مســوولی را بی هی
ــام  ــال مرگ و مق ــاد« س ــلیت  و مبارک ب ــت »تس ــن در پش خونی
ایــن سرلشــکر و آن رهبــر و مبهــم مانــدن عوامــل پشــت پــردۀ 
ــرای  ــام پزشــکان و بیمــاران، راه هــر خطــر دیگــری را ب قتل ع
ــه  ــاز نگ ــد، ب ــوش می کنن ــز را فرام ــه زود همه چی ــی ک مردم

ــت. ــد داش خواه

حشمت رادفر

ــان و  ــاوت طالب ــی از قس ــاور نکردن ــای ب صحنه ه
ــز! ــدروان نفرت انگی تن

از چــه جنایتــی در  کار  این جــای  تــا  طالبــان 
ــی از  ــه صحنه های ــد ک ــغ کرده ان ــانیت دری ــان و انس ــر انس براب
ــوان  ــی« عن ــاور نکردن ــتر را »ب ــان در ۴00 بس ــای آن جنایت ه

می کنیــم؟
ــی  ــا و در کارزار بزرگ نمای ــرای غربی ه ــان ب ــای طالب جنایت ه
»داعــش« شــاید »بــاور نکردنــی« باشــد، زیــرا آنــان بســیاری از 
واقعیت هــای موجــود در افغانســتان را نیــز یــا بــاور نمی کننــد، 
ــا،  ــد م ــا از دی ــد. ام ــوان می کنن ــی« عن ــاور نکردن ــم »ب ــا ه ی
نکردنی تریــن«  »بــاور  و  بدتریــن  در  جنایــت و خشــونت 
ــی  ــر طالبان ــان و تفک ــت طالب ــای طبیع ــای آن، اقتض صورت ه
و  نسل کشــی  جنایــت،  از  بی شــماری  مثال هــای  اســت. 
ــوز و برغــم  ــان هن اعمــال سیاســِت زمین ســوخته توســط طالب
در  جنایت پیشــه،  گــروهِ  ایــن  از  قباحت زدایــی  ســال   ۱۴

ــی شــده اســت. ــا بایگان حافظــۀ تاریخــی م
ــدازه  ــان ان ــه هم ــی ب ــر طالبان ــان و تفک ــی از طالب قباحت زدای
قبیــح و غیــر انســانی اســت کــه جنایت هــای »بــاور نکردنــی« 
ــه  ــرت ک ــرگ و نف ــای م ــر جوخه ه ــش و دیگ ــان، داع طالب
حــاال ظاهــراً از انسان کشــی دســت کشــیده و محبوبیت شــان در 
ســرزمین شــهیدپرور مــا بــه گونه یــی در حــال افزایــش اســت 
ــت  ــت، »زعام ــوزۀ مقاوم ــه داران ح ــماری از داعی ــا ش ــه حت ک
سیاســی مســلمین« را بــه رهبــران آن حاتــم بخشــی می کننــد...

عاصم اسفزاری

اندر باب توزیع شناسنامه های برقی
صبــح از رادیــو شــنیدم کــه رییس جمهــور دســتور 
داده تــا طــرح توزیــح شــناس نامه های برقــی را 
ــه در  ــد. این ک ــاز کن ــه زودی آن را آغ ــا ب ــد ت ــش بیاورن برای
ایــن کشــور چنــد درصــد بــه ایــن مســأله راضــی نیســت، بــه 
ــواران  ــر بزرگ ــد نمی شــود، اکث ــه تایی ــی ک ــق اطاعات درک. طب
ــو  ــور همس ــا رییس جمه ــناس نامه ها ب ــون ش ــر قان ــا در تغیی م
ــز از  ــول نی ــداری پ ــان مق ــر کدام ش ــده اند و ه ــگ ش و هم آهن
ایــن بابــت بــه جیــب زده انــد کــه زهرشــان بــاد. ایــن از خــدا 
ــد  ــا می کنن ــرای آنچــه ادع ــری، ب ــا بیدادگ ــران همســو ب بی خب
و می کردنــد، قدمــی نگذاشــته اند و از ایــن بــه بعــد هــم، 
ــان  ــر زب ــزی ب ــد، چی ــا نکن ــان تقاض ــه منافع ش ــی ک ــا زمان ت

ــد آورد. نخواهن
ــان  ــد و برومندم ــان هدفمن ــا جوان ــدم ت ــن، تقاضامن ــرای همی ب
یکجــا شــوند تــا طرحــی بریزیــم بــرای عبــور از ایــن 
ــای  ــا را در پ ــروی م ــون و آب ــن خ ــه ریخت ــربه کله های ک س

می داننــد. مبــاح  منافع شــان 

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
دولــت وحــدت ملــی در زمینــۀ تأمیــن امنیــت و مبارزه 

بــا دشــمن، راهبــرد روشــن و تعریف شــده نــدارد.
برخــی از کارشناســان سیاســی و اعضــای مجلــس 
نماینــده گان بــا بیــان ایــن  مطلــب بــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــاختاری  ــکات س ــی از مش ــای امنیت ــد، نهاده می گوین
ــتراتیژی  ــرد و اس ــا راهب ــن نهاده ــد، در ای ــج می برن رن
تعریــف شــده وجــود نــدارد تــا براســاس آن، نیروهــای 

امنیتــی عمــل کننــد.
آنــان بــاور دارنــد کــه مدیــران ارشــد نهادهــای امنیتــی 
ــرای ســربازان  ــردی جنگــی و کشــفی ب از طــرح راهب
ــی  ــوان هســتند و مســووالن حکومــت وحــدت مل  نات

ــد. ــی کشــور ندارن ــع مل ــه  مناف ــدی ب ــز باورمن نی
در  سیاســی  مســایل  آگاه  اخاقــی،  عبدالشــکور 
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: پــس 
داوود،  محمــد  ســردار  بیمارســتان  بــر  حملــه  از 
نگرانی هــا از بدامنــی در ســال پیشــروی افزایــش 
ــن  ــۀ تأمی ــی در زمین ــدت مل ــت وح ــه و حکوم یافت
ــن و  ــرد روش ــک راهب ــمن ی ــا دش ــارزه ب ــت و مب امنی

ــدارد. ــده ن ــف ش تعری
ــی از  ــاخص های نگران ــه ش ــزود ک ــی اف ــای اخاق آق
ــن  ــت و در عی ــاد اس ــت زی ــور، نهای ــی در کش بدامن
حــال، نگرانی هــا مــردم نیــز از طــرف نهادهــای 
ــده  ــال آین ــًا س ــود. بن ــه نمی ش ــدی گرفت ــی ج امنیت

ســال نگــران کننــده پیش بینــی  می شــود.
ــه  ــه این ک ــارهب ب ــا اش ــی ب ــناس سیاس ــن کارش ای
رنــج  ســاختاری  مشــکات  از  امنیتــی  نهادهــای 
ــرد و  ــا راهب ــن نهاده ــت: در ای ــار داش ــد، اظه می برن
ــا براســاس  اســتراتیژی تعریــف شــده وجــود نــدارد ت

ــد. ــل کنن ــی عم ــای امنیت آن، نیروه
ــی از  ــده برخ ــب ش ــا موج ــری نهاده ــف در رهب ضع
ســربازان نفــوذی در صفــوف نیروهــای امنیتــی رخنــه 
کننــد و پــس از اســتقرار، همراهــان خــود را بــه قتــل 
برســانند کــه اخیــراٌ در )20 حــوت( در والیــت زابــل 
ــکاران  ــن از هم ــت ت ــی، هش ــس محل ــرباز پولی دو س
ــان  ــروه طالب ــه گ ــپس ب ــد و س ــهید کردن ــود را ش خ

ــتند. پیوس
ــد کــه تمــام ایــن اتفاقــات  ــاور دارن آگاهــان نظامــی ب
ــی و  ــای امنیت ــد نهاده ــران ارش ــوان مدی ــی از نات ناش

ــت. ــور اس ــتخباراتی کش اس
ــد  ــران ارش ــت: "مدی ــان داش ــی بی ــکور اخاق عبدالش
ــی  ــن و ناامن ــاحات ام ــن س ــی، در تعی ــای امنیت نهاده
ــت  ــا والی ــش مواجــه هســتند. برخی ه ــا چال کشــور ب
ــا  ــد، ام ــرار می دهن ــت ق ــراه را در اولوی ــد و ف هلمن
اولویــت   از  را  کنــدز  و  بغــان  دیگــری  برخــی 
ــی در  ــدم هماهنگ ــی و ع ــن بی برنامه گ ــد. ای می خوانن
ــا را  ــی نگرانی ه ــای امنیت ــد نهاده ــران ارش ــان مدی می

ــت. ــش داده اس افزای
آقــای اخاقــی تصریــح کــه مشــکل در صــِف ســربازان 
ــران  ــف مدی ــا ضع ــد، ام ــته باش ــود نداش ــاید وج ش
ــدۀ  ــاد ش ــای ایج ــا از خاه ــده ت ــب ش ــد موج ارش
ــد و  ــتفاده کنن ــتان اس ــه و تروریس ــتخبارات منطق اس

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد حمل ــده را م ــن ش ــداف تعی اه
ــای  ــه حرف ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــن آکاه سیاس ای

ــر نیســتند،  ــی توجیه پذی ــران ارشــد نهادهــای امنیت مدی
ــه  گفــت: مســووالن حکومــت وحــدت ملــی هیچ گون
باورمنــدی بــه  منافــع ملــی کشــور ندارنــد، اگــر دارنــد، 
بایــد در مــورد مدیــران ارشــد نهادهــای امنیتــی تجدید 

نظــر  کننــد.
بــه بــاور آقــای اخاقــی، مســووالن حکومــت وحــدت 
ــان در  ــش هســتند. آن ــع تیمــی خوی ــر مناف ــی درگی مل
ــد  ــن کنن ــه کــی را در کجــا تعی ــن هســتند  ک فکــر ای
تــا منافــع شخصی شــان تأمیــن شــود. هــر فــردی کــه 
ــم  ــق ه ــته و الی ــر شایس ــد، اگ ــان باش ــع منافع ش مان

ــود.  ــار زده می ش ــد، کن باش
ــد  ــرح می کنن ــی مط ــا را درحال ــن گفته ه ــان ای آگاه
کــه بــه روز چهارشــنبۀ هفتــۀ گذشــتۀ و در یــک حملــۀ 
ــی  ــتان نظام ــه بیمارس ــت ب ــد ترویس ــتی چن تروریس
چهارصــد بســتر ارش، 250 تــن بــه شــهادت رســیدند.

از ســویی هــم، مجلــس نماینــده گان نیــز ایــن حملــه را 
کار ســتون پنجمی هــا دانســتند.

ــی  ــور دفاع ــیون ام ــو کمیس ــمی، عض ــر قاس ــی اکب عل
مجلــس نماینــده گان بــا اشــاره بــه بدامنی هــا در ســال 
ــی  ــال پیشــروی مشــکات امنیت ــت، در س ــاری گف ج

افزایــش خواهــد یافــت.
ــا بیــان این کــه نهادهــای اســتخباراتی  آقــای قاســمی ب
ــی در امــر کشــف و اســخبارات  ــۀ طوالن کشــور تجرب
ــی  ــت مل ــم ریاســت امنی ــا آن ه ــه ب ــت ک ــد، گف ندارن
دســتاوردهای خــوب در عرصــۀ کشــف و اســتخبارات 
داشــته اســت. در حالــی کــه نهــاد اســتخباراتی کشــور 
ــه  ــه، ب ــورهای منطق ــتخبارات کش ــا اس ــه ب در مقایس
ــف اســت.  ــژه ســازمان اســتخباراتی پاکســتان ضعی وی

ــرای وضیعــت نابســامان فعلــی کشــور  ــۀ او، ب ــه گفت ب
ــتند،  ــو نیس ــی جواب گ ــای امنیت ــد نهاده ــران ارش مدی
اگــر ملــت بــا آنــان همــکاری نداشــته باشــد، مدیــران 
ارشــد نهادهــای امنیتــی تــوان حمــل ایــن همــه 

ــد.  ــامانی را ندارن نابس
آقــای قاســمی در پاســخ بــه پرسشــی کــه امریکاییــان 
خواهــان افزایــش نیروهــای نظامــی در افغانســتان 
افزایــش  کــه  گفــت  دارد؟  دلیــل  چــه  هســتند، 
دیدگاه هــای مخالــف در برابــر امریــکا در منطقــه، 
ــه  ــان بیشــتری را ب ــا نظامی ــکا را وادشــته اســت ت امری
ــی در  ــان امریکای ــش نظامی ــتد. افزای ــتان بفرس افغانس
ــد  ــان اســت، هرچن ــع آن ــظ مناف ــرای حف ــتان ب افغانس

ــرار دارد.  ــت ق ــتان در اولوی ــت افغانس امین
همزمــان بــا ایــن، روز گذشــته اعضــای مجلــس 
بــزرگان، حملــه بــر بیمارســتان ۴00 بســتر را کار 
خاینــان و جاسوســان درونــی دانســته و بــر شناســایی 

ــد. ــد کردن ــان تأکی ــازات آن و مج
ــتان  ــر بیمارس ــه ب ــت حمل ــن محکومی ــناتوران ضم س
ســردار داودخــان گفتنــد، اختافــات درونــی مســووالن 
عــدم  و  بی کفایتــی  ملــی،  وحــدت  حکومــت 
ــه  ــاز حمل ــی، زمینه س ــای امنیت مســوولیت پذیری نهاده

ــت. ــده اس ــتان ش ــن بیمارس ــر ای ب
ایــن در حالــی اســت کــه جنــرال ژوزف ووتــل 
فرمانــده نیروهــای مرکــزی امریــکا اعــام کــرده 
ــتان، روی  ــت درافغانس ــن بس ــتن ب ــرای شکس ــه ب ک
ــی در  ــربازان امریکای ــش س ــدی افزای ــتراتیِژی جدی اس

می کنیــم. کار  افغانســتان 

در اثر سرازیر شدن برفکوچ در والیت بدخشان در شمال شرق کشور، هشت تن جان باخته و حدود ۱5 تن دیگر 
زخمی شده اند.

این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ والیت بدخشان رخ داده است.
سید عبداهلل همایون دهقان، رییس مبارزه با حوادث والیت بدخشان گفته است که شماری از کارمندان زرشویی به 

سوی قریه شان در حرکت بوده، اما در مسیر راه با برفکوچ مواجه شده اند.
آقای دهقان وضعیت صحی شماری از زخمیان این رویداد را وخیم خوانده است. زخمیان این رویداد از زیر آوار 

برف بیرون کشیده شده و به بیمارستان ولسوالی شهر بزرگ منتقل شده اند.
بدخشان از والیات کوهستانی است که بر اثر حوادث طبیعی در گذشته نیز شماری از افراد کشته و زخمی شده اند.

آگاهــان:

در گزیشن مدیران امنیتی باید تجدید نظر شود

برفکوچ در بدخشان جان هشت تن را گرفت

رییس جمهور:

از مداخله در آزمون 
کانکور جلوگیری شود

رییس جمهـور محمـد اشـرف غنـی دیـروز از طریق ویدیـو کنفرانس 
بـا والیـان 3۴ والیـت در پیونـد بـه محـو پولیـو و برگـزاری آزمـون 
کانکـور صحبـت کرده و بـه برگزاری شـفاف این آزمـون تأکید کرده 

است.
محمـد اشـرف غنـی هم چنان گفته اسـت کـه ولسـوالی هایی که خطر 
پولیـو در آن هـا احسـاس می شـود، باید تشـخیص و نیروهـای امنیتی 

سـاحات متذکـره را تأمیـن امنیت کنند.
بـه گفتـه رییس جمهـور: همـکاران مـا اجازۀ همـکاری با کشـورهای 
همسـایه، به ویـژه پاکسـتان را دارنـد، زیـرا نمی خواهیم کـه صحت و 
تجارت سیاسـی شـود، مبـارزه با ویـروس پولیو و توسـعۀ تجارت به 

نفع کشـورهای منطقه اسـت.
رییس جمهـور در بخـش دیگـر سـخنانش، از والیـان خواسـت تـا از 
مداخلـۀ افـراد غیرمسـوول در آزمـون کانکـور جلوگیـری کننـد و در 
صـورت مشـاهدۀ مداخله در این رونـد، در برابر عامـان آن اقدامات 

قانونـی انجام شـود.
محمـد اشـرف غنـی تأکیـد کـرد کـه شـورای امنیـت ملی بـا وزارت 
تحصیـات عالـی در راسـتای تأمیـن امنیـت آزمون کانکـور همکاری 

کرد. همه جانبـه خواهـد 
او تأمیـن شـفافیت آزمـون کانکـور را دسـتاوردی بـرای هـر والـی و 
تمـام حکومـت دانسـته و گفته اسـت که آن هـا در امور دانشـگاه ها و 
تحصیـات عالـی مداخلـه نکنند و باید پروسـه های علمـی از مداخله 

در امـان بمانند.
اشـرف غنـی بـا اشـاره بـه خطـر افراط گرایـی در برخـی نهادهـای 
تحصیلـی گفتـه کـه نهادهـای تحصیلـی بایـد از ایـن ناحیه نیـز مورد 
توجـه جـدی قـرار گیرنـد، زیـرا افراط گرایی بـا فرهنگ مـا در تضاد 

ست. ا
غنـی خطـاب بـه والیان گفته اسـت: "بـرای سـال ۱396 برنامۀ واضح 
جلوگیـری و بازپس گیـری زمین هـای غصبـی را روی دسـت گیریـد 
و سـال آینـده در مبـارزه بـا غاصبـان زمیـن، نقطـۀ عطـف برای شـما 

بود." خواهـد 
قبـل از ایـن، فریـده مومنـد، وزیـر تحصیـات عالـی نیـز از والیـان 
افـراد غیرمسـوول در برگـزاری و  از دخالـت و ورود  تـا  خواسـته 

پروسـۀ ملـی کانکـور جلوگیـری کننـد.
وزیـر تحصیـات عالـی هم چنـان تأکیـد کـرده بود کـه برخـی والیان 
در پروسـه های علمـی دخالـت می کننـد کـه سـبب زیـر سـوال رفتن 
شـفافیت و رقابـت غیـر سـالم می گـردد. امـا خانـم مومنـد گفتـه که 
در سـال جدیـد بـرای برگـزاری آزمون کانکـور از سیسـتم بیومتریک 

اسـتفاده خواهـد شـد و آن می توانـد شـفافیت بیشـتر را تأمیـن کند.
بـه گفتـه بانـو مومند، فصـل برگزاری آزمـون کانکور تغییـر یافته و از 
وزارت دفـاع ملـی خواسـته تـا جهـت انتقال مـواد آزمـون کانکور به 

کند. والیات، همـکاری 
ایـن درحالـی اسـت کـه آزمـون کانکـور در سـال های گذشـته بـا 
تقلب هـای زیـادی همراه بـود که در برخـی از موارد سـواالت آزمون 

کانکـور پیـش از برگـزاری آن بـه فـروش رسـیده بـود.
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