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مقام هـا در والیـت ننگرهـار می گوینـد کـه اسـتفادۀ از 
کارت  هـای شناسـایی کارمنـدان حکومتـی و اسـلحۀ 
آنان از سـوی مخالفان سـبب شـده اسـت کـه ناامنی ها 

در ایـن والیـت افزایـش یابد.
گالب  منـگل، والـی ننگرهـار می گویـد کـه مخالفان با 
اسـتفاده از کارت هـای شناسـایی و کارت سـالح افراد 

حکومتـی در برابـر خودشـان می جنگند.
بـه گفتـۀ والـی ننگرهـار، بـه هـدف کاهـش ناامنی هـا 
در شـهر و ولسـوالی ها شـورای نظامـی ایـن والیـت 
تصمیـم گرفتـه اسـت کـه سـالح های بدون مـدرک را 

از نـزد افـراد غیـر مسـؤول گـردآوری کنند.
آقـای منـگل می افزاید کـه بر بنیـاد تصمیم این شـورا، 
پـس از ایـن پولیـس محلـی هـم اجـازۀ حمـل سـالح 

دست داشـته اش را بـه داخـل شـهر نـدارد.
ایـن نگرانی هـا در حالـی از سـوی مقام هـای محلـی 
باشـنده گان  کنـار  در  کـه  می شـوند  بیـان  ننگرهـار 
ولسـوالی ها باشـنده گان شـهر جالل آباد نیـز از افزایش 
مسـلحانه  تهدیدهـای  و  اختطـاف  تـرور،  ناامنی هـا، 

شـکایت دارنـد.
باشـنده گان ننگرهـار می گوینـد کـه اسـتفاده از کارت 
شناسـایی کارمندان حکومتی و اسـلحۀ آنان زمینه سـاز 
ایـن  در  ناامنی هـا  افزایـش  و  اختطـاف  تـرور،  قتـل، 

والیت شـده اسـت.
آنـان می افزاینـد، در کنـار ایـن کـه نیروهـای دولتی با 
گـروه داعـش و طالبان درگیر اسـت، اسـتفاده مخالفان 
از کارت هـای کارمنـدان دولتـی نیز یک تهدیـد تازه به 
شـمار مـی رود که ایـن کار مـردم را با مشـکل روبه رو 

کرده اسـت.

ابوبکر صدیق
و  نظامــی  تکنیک هــای  نــگاه  از  افغانســتان  جنــگ 

اســت. شــده  تــازه  مرحلــۀ  وارد  اســتخباراتی 
مــراد علــی مــراد معــاون ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه کــه 
دیــروز شــنبه )۲۰ جــوزا( در یــک نشســت خبــری ســخن 
ــراز ایــن مطلــب گفــت: کمک هــای نظامــی  ــا اب مــی زد، ب
ــرای تروریســتان، افغانســتان را وارد  برخــی از کشــورها ب

مرحلــۀ جدیــد جنــگ بــا ایــن گــروه کــرده اســت.
 آقــای مــراد افــزود کــه نابســامانی اوضــاع امنیتــی 
از  کشــورها  برخــی  تجهیزاتــی  حمایــت  کشــور،  در 
گروه هــای تروریســتی، اوضــاع امنیتــی را در ســال آینــده 

می کنــد. پیچیــده  
بــه گفتــۀ او، تروریســتان تــالش می کننــد بــا حفــظ جنــگ 
در برخــی والیــات، قریــه و قصبــات، تجــارت مــواد 
مخــدر را افزایــش دهنــد کــه یکــی از منابــع عایداتــی ایــن 

گروه هــا محســوب می شــود. 
او گفــت کــه گروه هــای تروریســتی، بــا ایجــاد زون هــای 
جنگــی و راه انــدازی جنگ هــای چریکــی( بــاالی والیــات 
ــگ  ــۀ جن ــی و ادام ــت محل ــف حکوم اســتراتیژیک، تضعی
در امتــداد مرزهــای افغانســتان نشــان می دهنــد کــه جنــگ 
افغانســتان فصــل جدیــد خــود را در پیــش گرفتــه اســت. 
آقــای مــراد تأکیــد کــرد کــه مشتعل نگه داشــتن جنــگ در 
ــی رود  ــه شــمار م ــان ب ــی طالب ــع عایدات ــه مناب ــی ک والیات
و قاچــاق مــواد مخــدر و اســتخراج معــدن در آن ممکــن 
حامیان شــان  و  شورشــیان  برنامه هــای  از  نیــز  اســت 

اســت.
آقــای مــراد گفــت کــه تــالش بــرای نگــه داشــتن مانــور 
دشــمن در دهلیــز میــان والیت هــای ننگرهــار، کنــر، 

ــان دارد. ــدز جری ــار و قن ــان، تخ ــتان، بدخش نورس
او گفــت کــه دامــن زدن حساســیت ها و مخالفت هــای 

قومــی، زبانــی و مذهبــی و تضعیــف ســامانۀ ادارۀ محلــی 
و هم چنــان از بین بــردن متنفذیــن قومــی و عالمــان دینــی 
حامیــان دولــت از دیگــر...                ادامــه صفحــه 6

والی ننگرهار:

تـروریستان بـا استفـاده 
از کـارت های حکومتـی 

می جنگنـد

معین ارشد امنیتی وزارت داخله:

اوضاع امنیتی پیچیده می شود

هر اندازه چيـزي را بارزتر درك كنيم، بيشتر جنبۀ "باید" می یابد و ما را در اقدام به هر كاري، بهتر 
راهنمایي مي كنــد.
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مجلس:  شانزده درصد مصرف بودجۀ انکشافی اسف بار است



از  پــس  روز  یــک  افغانســتان  رییس جمهــوری 
ــۀ  ــه "پروس ــوم ب ــِق موس ــِت ناموف ــزاری نشس برگ
ــس  ــا در کنفران ــد ت ــتان ش ــی قزاقس ــل" راه کاب
همکاری هــای  ســازمان  عضــو  کشــورهای 
منطقه یــِی شــانگهای شــرکت ورزد. حرف هــای 
اصلــی در ایــن نشســِت نوبتــی شــانگهای، مبــارزه 
ــن  ــی در ای ــای منطقه ی ــم و همکاری  ه ــا تروریس ب
خصــوص بــود. چنیــن آجندایــی بــرای افغانســتان 
ــوده،  ــور ب ــِم ک ــی تروریس ــت قربان ــه سال هاس ک
می توانــد از هــر حیــث دلچســپ و قانع کننــده 

ــد. ــت نده ــرکت در آن را از دس ــا ش ــد ت باش
ــد از  ــه بای ــم ک ــن نمی گویی ــال از ای ــر س ــر ه  مگ
ــا دشــمِن بشــریت  ــه ب ــرای مقابل ــات ب تمــام امکان
آن  خواهــاِن  همــواره  مگــر  کنیــم؟  اســتفاده 
نبوده ایــم کــه دولــت افغانســتان معضــل تروریســم 
ــد و در  ــرح کن ــان مط ــه و جه ــطح منطق را در س
ــت  ــه دس ــورها را ب ــاِع کش ــوص اجم ــن خص ای
آورد؟ وقتــی بــا ایــن نــگاه بــه نشســت شــانگهای 
ــا  ــاِی م ــد در دل ه ــن امی ــدون شــک ای ــم، ب می بینی
ــح و  ــه ســوی صل ــک گام ب ــه ی ــد ک ــه می زن جوان
امنیــت برداشــته ایم. امــا آیــا واقعــًا همین طــور 
ــه  ــه ب ــده ک ــق ش ــتان موف ــأت افغانس ــت و هی اس

ــود؟! ــک ش ــتی نزدی ــن خواس چنی
ــه  ــرد ک ــرک ک ــل را ت ــی کاب ــی در حال ــای غن  آق
بحــران فراگیــر تمــام زوایــای کشــور را درنوردیــده 
و دولــت بــرای حــِل چنیــن معضلــی هیــچ برنامــه 
و تدبیــری نیندیشــده اســت. نشســت پروســۀ 
ــا  ــت ب ــار داش ــتان انتظ ــت افغانس ــه دول ــل ک کاب
دعوت شــده  کشــورهای  کم نظیــِر  اســتقبال 
ــم  ــاید ه ــوم و ش ــِل نامعل ــه دالی ــود، ب ــه رو ش روب
بــه دلیــِل ناامنی هــای فزاینــده، از ســوی کشـــورها 
و ســازمان های دعــوت شــده چنــدان به گرمــی 
ــه  ــی ک ــد و نماینده گان ــع نش ــتقبال واق ــورد اس م
ــراً  ــد، اکث ــده بودن ــرکت ورزی ــت ش ــن نشس در ای
در  کــه  بودنــد  دســت چندمی یی  دیپلمات هــای 

ــتند.  ــور داش ــل حض کاب
ــک  ــۀ ی ــی در بحبوح ــای غن ــر، آق ــب دیگ از جان
تنــش و مصیبــِت کالن کشــور را تــرک کــرد، بــدون 
آن کــه خواســته باشــد نســبت به آن واکنشــی نشــان 

ــار  ــکاهِ انفج ــت جان ــرف، مصیب ــک ط ــد. از ی بده
ــس از آن، و از  ــوادث پ ــق و ح ــی زنب در چهارراه
طــرف دیگــر، اعتــراض گســتردۀ شــهروندان کابــل 
ــن  ــه چنی ــور ب ــِر کش ــهرهای دیگ ــی از ش و برخ
ــت.  ــن امنی ــی و عملکــرد مســووالن در تأمی حوادث
ــِن  ــۀ خونی ــس از حادث ــتان ده روز پ ــت افغانس دول
چهارراهــی زنبــق، تــازه عــزای ملــی اعــالم کــرده 
ــن  ــه گاِن ای ــرای جان باخت ــوگواری ب ــان س و خواه
ــازه  ــا ت ــه شــده اســت. معلــوم نیســت کــه آی حادث
دولــت متوجــه ابعــاد جنایــِت "بــرادران ناراضــی" 
شــده و یــا این کــه فرامــوش کــرده بــوده کــه یکــی 
این گونــه  بــه  اقدام هــای ســاده در واکنــش  از 
ــد؟  ــی باش ــزای مل ــالم ع ــد اع ــوادث، می توان ح

ــت  ــش اهمی ــور برای ــایل کش ــا مس ــی ی ــای غن آق
نــدارد و یــا این کــه واقعــًا چنــان سراســیمه و گیــچ 
ــی چــه واکنشــی  ــد در چــه زمان شــده کــه نمی دان
داشــته باشــد. وقتــی کســی نتوانــد بــا شــهروندانی 
کــه نســبت بــه برخــی عملکردهــای دولــت 
ــان  ــا سخن ش ــد و ی ــخن بگوی ــد س ــراض دارن اعت
را بشــنود، آن گاه چگونــه خواهــد توانســت مســایل 

ــد؟  ــت کن ــح را مدیری ــگ و صل ــِج جن بغرن
آقــای غنــی طــی ســه ســال گذشــته نشــان داده کــه 
از مدیریــت بحــران نــه تنهــا چیــزی نمی دانــد، بــل 
ــتر  ــز بیش ــاد آن را نی ــیانه ابع ــای ناش ــا عملکرده ب
و پیچیده تــر می ســازد. نخســت از آقــای غنــی 
ــکالتی  ــِل مش ــرای ح ــه ب ــد ک ــرده می ش ــار ب انتظ
کــه بــه وجــود آمــده، اقدام هایــی را صــورت 
مــی داد و بعــد از آن، بــرای گفتــن حرف هــای 

ــتافت.  ــتان می ش ــه قزاقس ــود ب ــرارِی خ تک
ــاز  ــه در آغ ــه ک ــم همان گون ــا تروریس ــارزه ب مب
ایــن نوشــته آمــد، از اولویت هــای ماســت و نبایــد 
ــن جهــت از دســت داد،  ــی را در ای ــن امکان کمتری
ــۀ  ــزرگ در خان ــکلی ب ــه مش ــرط این ک ــه ش ــا ب ام
ــت  ــرکت در نشس ــد. ش ــته باش ــود نداش ــا وج م
منطقه یــی خــوب اســت امــا نــه در بهــای فروگــذار 
ــه  ــوم نیســت ب ــه معل ــه ک ــردِن مشــکالت جامع ک

کجــا می انجامــد. 
چــه  معترضــان  خواســت های  بــه  بی توجهــی 
معنایــی می توانــد داشــته باشــد؟ آیــا غیــر از 

اصلی تریــن  رییس جمهــوری  کــه  اســت  ایــن 
ــا  ــد ب ــد و می خواه ــه را نمی بین ــکالت جامع مش
ــه در  ــد ک ــق کن ــت را خل ــن ذهنی ــی ای عوام فریب
ــدارد. از ســوی  ــچ مشــکلی ن داخــل افغانســتان هی
ــراری در  ــخناِن تک ــا آن س ــی ب ــای غن ــر، آق دیگ
نشســت پروســۀ کابــل و تکــرار آن هــا در نشســت 
ــرد؟ ــود ک ــتاوردی را از آِن خ ــه دس ــانگهای چ ش

ــا  ــود ت ــت داری خ ــاز حکوم ــی از آغ ــای غن  آق
ایــن دم، فقــط یــک جملــه را در مــورد تروریســم 
ــد کــه  کشــف کــرده و آن را همیشــه تکــرار می کن
ــیم  ــد تقس ــوب و ب ــه خ ــد ب ــت را نبای "تروریس
کــرد". مخاطــب ایــن ســخنان معلــوم نیســت کــه 
ــم  ــا ه ــکا و ی ــا امری ــن و ی ــا چی ــت ی ــیه اس روس
خــودش. چــون نخســتین کســی کــه تروریســت ها 
ــای  ــرد، شــخص آق ــد تقســیم ک ــه خــوب و ب را ب
ــر دراز  ــم فرات ــا را از این ه ــا پ ــود. او حت ــی ب غن
ــه  ــت ک ــت دارِی خــود گف ــاز حکوم ــرد و در آغ ک
طالبــان یــک جریــان سیاســی انــد. حــاال امــا معلوم 
نیســت کــه طالبــان همچنــان بــرادراِن ناراضــی انــد 
و یــا جنــاح سیاســی و یــا هــم گــروه تروریســتی. 
زیــرا همیــن چنــد روز پیــش، از زیــر ریــش آقــای 
ــار اعــالم کــرد کــه طالبــان  غنــی، گلبدیــن حکمتی
خــوب و بــد دارد و نبایــد همــۀ افــراد ایــن گــروه 

ــد دانســت.  را ب
ــازۀ  ــدان ت ــی از متح ــه یک ــی ب ــای غن ــی آق وقت
سیاســی اش نمی توانــد تفهیــم کنــد کــه تروریســت 
از  انتظــاری  آن گاه چــه  نــدارد،  بــد  خــوب و 
کشــورهای دیگــر دارد کــه بــا رویکــرد واحــد بــه 

ــد؟  ــم برون ــگ تروریس جن
آقــای غنــی در حاشــیۀ نشســت شــانگهای بــا 
نوازشــریف نخســت وزیر پاکســتان نیــز دیــدار 
ــه می شــود حــدود 45  ــه گفت ــدار ک ــن دی ــرد. ای ک
ــی،  ــه سیاس ــچ توجی ــه، هی ــر گرفت ــه را در ب دقیق
دیپلماتیــک و... نمی توانــد در شــرایطی داشــته 
بــه  ماه هاســت  باشــد کــه روابــط دو کشــور 
ــا انفجــار  ــه ب ــژه این ک ــه وی ــده و ب ــت گرایی وخام
ــی  ــای غن ــت آق ــتقیم دول ــه مس ــل ک ــِن کاب خونی
پاکســتان را متهــم کــرد، بایــد واقعــًا وارد فــاز 

می شــد. تازه یــی 
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ــار در تظاهــرات  ــا بعــد از شــهادت ســالم ایزدی ــن روزه ای
روز جمعــه دوازدهــم جــوزا، خیمه هــای اعتراضــی در 
نقــاط مختلــِف کابــل برپــا شــده و بــا گذشــِت هــر روز ایــن 
ــم  ــت ه ــال، دول ــن ح ــد. در ای ــش می یابن ــا افزای خیمه ه
برخــی از چهارراهی هــای کابــل را بنــد کــرده و بــر برخــی 
ــع  ــراف ارگ، موان ــا اط ــای ارگ و ی ــا در نزدیکی ه از راه ه
ــت  ــن در حالی س ــت. ای ــته اس ــری گذاش ــمنتی و کانتین س
ــل  ــادی در کاب ــیرهای زی ــرف مس ــه این ط ــی ب ــه از مدت ک
توســط مقامــات بلندپایــۀ دولتــی و شــخصیت های سیاســِی 
ــز  ــیرها در مرک ــیاری از مس ــت. بس ــده اس ــته ش ــور بس کش
ــل توســط مؤسســات و نهادهــای  ــز از مدت هــا قب ــل نی کاب
ــد؛ ایــن وضــع باعــث  دولتــی و خارجــی بســته شــده بودن
ــز شــهر ایجــاد شــود و  ــداِن شــدید در مرک ــه راه بن شــده ک
مــردم نتواننــد درســت و به موقــع بــه کار و بارشــان برســند. 
مشــکالتی کــه مــردم در ایــن مبــاه مبــارک رمضــان از درِک 
ــد، در مــواردی بســیار  ایــن راه بنــدِی شــدید تحمــل می کنن
ــه  ــی ک ــه آنان ــوص ب ــت؛ به خص ــاک و طاقت فرساس دردن
مریــض دارنــد و پیوســته میــاِن خانــه و شــفاخانه  در تــردد 
انــد. امــا بــه نظــر می رســد کــه برافراشــتن خیمه هــا نیــز بــه 
همیــن هــدف اســت تــا مــردم بــه ســتوه بیاینــد و در برابــر 

حکومــت واکنــش نشــان بدهنــد. 
ــی از  ــردِن برخ ــد ک ــا بن ــز ب ــت نی ــا دول ــال ام ــن ح در عی
ــه  ــعی دارد ک ــردم س ــرای م ــکالت ب ــِق مش ــا و خل راه ه
ــا  ــدِش راه ه ــبب بن ــی س ــای اعتراض ــد خیمه ه ــان بده نش
ــی اش را روی  ــر اصل ــا تأثی ــع ام ــن وض ــت. ای ــده اس ش
ــاده  ــای پی ــا پ ــد ب ــه بای ــذارد ک ــور می گ ــامِ کش ــردم ع م
ــی  ــد ط ــه مقص ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ــیرهای طوالنی ی مس
کننــد. اگرچــه اعتــراض حــِق مدنــِی مردمــاِن ایــن ســرزمین 
ــکالِت  ــت ها و مش ــه خواس ــیده گی ب ــز رس ــدِف آن  نی و ه
ــر  ــا بازهــم نمی شــود از مشــکالتی کــه ب جامعــه اســت، ام
مــردم از رهگــذرِ اعتراضــاِت خیابانــی وارد می شــود، غافــل 
ــن  ــِی ای ــرای حــِل مجموعــی و منطق ــت ب شــد. ســراِن دول
ــی  ــای غن ــی آق ــد شــوند؛ یعن ــه کار بای مشــکالت دســت ب
ــن  ــان ت ــِق معترض ــی و برح ــت های مدن ــه خواس ــد ب بای
ــدِی  ــینی و راه بن ــن و خیمه نش ــه از تحص ــد و این گون بده
بیشــتر جلوگیــری کنــد. امــا پیــش از آن، دولــت بایــد 
ــاز  ــردم بســته اســت، ب ــه روی م مســیرهایی را کــه خــود ب
ــد.  ــردم بکاه ــر م ــف ب ــارِ مضاع ــه از فش ــد و این گون کنـ

از ســوی دیگــر، تنهــا راه مدنــی بــرای برداشــتن خیمه هــای 
اعتراضــی، تفاهمــی منطقــی و صادقانــه اســت کــه بایــد میان 
ــرد؛ تفاهمــی کــه حــاوِی  ــت صــورت بگی معترضــان و دول
ــت های  ــه خواس ــیده گی ب ــرای رس ــم ب ــی محک ضمانت های
ــد و  ــردم باش ــهروندیِ  م ــی و ش ــی و مدن ــروع و قانون مش
ــع  ــه جم ــۀ داوطلبان ــه گون ــراض ب ــای اعت ــی آن خیمه ه ط
گــردد. دولــت وظیفــه دارد کــه بــه صــدای معترضــان پاســِخ 
مســووالنه بدهــد و نبایــد یــک بــارِ دیگــر آنــان را بــه گلولــه 

ــد.  ــوش کن ــدد و صدای شــان را خام ببن
 امــا اگــر دولــت بــه خواســت های معترضــان توجــه نکنــد، 
ــراض  ــی در اعت ــای اعتراض ــه خیمه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــت و تأثی ــد یاف ــش خواه ــت افزای ــی حکوم ــه بی توجه ب
ــه  ــد ک ــردم ان ــن م ــت و ای ــردم اس ــم روی م کالِن آن بازه
ــل  ــتر را تحم ــاِی بیش ــی از راه بندی ه ــارهای ناش ــد فش بای
ــر  ــن فشــارها در براب ــِل ای ــر پایتخت نشــینان به دلی ــد. اگ کنن
دولــت قــرار بگیرنــد، دولــت بــا مشــکالِت بیشــتری مواجــه 
ــه خواســت ها دشــوار و  خواهــد شــد و آن گاه رســیده گی ب

ــود.  ــد ب ــکل تر خواه مش
بنابریــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه دولــت در برابــِر ایــن 
اعتراض هــا غــرور و تکبــر پیشــه نکنــد و بــا رســالت مدارِی 
ــه  ــام را ب ــام نظ ــه تم ــی حــِل مشــکلی باشــد ک ــام در پ تم
چالــش کشــیده اســت. تغییرخواهــی مــردم، یــک خواســِت 
برحــق اســت و شــاید ایــن حکومــت بــه چنیــن خواســتی 
ــاًل بی توجــه هــم باشــد.  ــد کام ــا نمی توان ــد، ام ــن نکن تمکی
از جانــب دیگــر، مردمانــی کــه می خواهنــد خیمه هــای 
تحصــِن بیشــتر ایجــاد کننــد، بایــد بــه گونه یــی عمــل کننــد 
ــه  ــتر از آن چ ــکالتی بیش ــل مش ــهرونداِن کاب ــرای ش ــه ب ک
ــردم را در  ــداِن بیشــتر، م ــادا راه بن ــق نشــود؛ مب هســت، خل
برابــر معترضانــی قــرار دهــد کــه در واقــع خواســِت آن هــا 

ــد.  ــاد می زنن را فری

راه بنــدان کـابل 
و مشـکالت مـردم
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آقــای غنــی از آغــاز حکومــت داری خــود تــا ایــن دم، فقــط یــک جملــه را در مــورد تروریســم كشــف كــرده 
ــن  ــب ای ــرد". مخاط ــیم ك ــد تقس ــوب و ب ــه خ ــد ب ــت را نبای ــه "تروریس ــد ك ــرار می كن ــه تک و آن را همیش
ســخنان معلــوم نیســت كــه روســیه اســت یــا چیــن و یــا امریــکا و یــا هــم خــودش. چــون نخســتین كســی كــه 
تروریســت ها را بــه خــوب و بــد تقســیم كــرد، شــخص آقــای غنــی بــود. او حتــا پــا را از این هــم فراتــر دراز 
كــرد و در آغــاز حکومــت دارِی خــود گفــت كــه طالبــان یــک جریــان سیاســی انــد. حــاال امــا معلــوم نیســت كــه 
طالبــان همچنــان بــرادراِن ناراضــی انــد و یــا جنــاح سیاســی و یــا هــم گــروه تروریســتی. زیــرا همیــن چنــد 
روز پیــش، از زیــر ریــش آقــای غنــی، گلبدیــن حکمتیــار اعــام كــرد كــه طالبــان خــوب و بــد دارنــد و نبایــد 

همــۀ افــراد ایــن گــروه را بــد دانســت
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افـزایش نگرانـی ها
از سـرقت های مسلحـانه در کـابل

ــرقِت  ــژه س ــه وی ــلحانه، ب ــرقت های مس ــه س ــت ک ماه هاس
موتــر در شــهر کابــل رو بــه افزایــش اســت و ایــن وضعیــت 

ــم زده اســت. ــینان را بره ــش پایتخت نش آرام
ایــن وضعیــت در ایــن اواخــر انتقــاد بســیاری از باشــنده گان 
ــان، در  ــۀ آن ــه گفت ــت. ب ــه اس ــز برانگیخت ــل را نی ــهر کاب ش
ــه گان  ــمان هم ــر چش ــا دزدان در براب ــاالت حت ــی ح برخ
موتــر، تلفــون و یــا ســایر امــوال قیمتــی همــراهِ رهگــذران را 

ــد. ــرقت می برن ــه س ب
ــا اســتفاده از  ــراد مســلح ب ــۀ شــهرونداِن متضــرر، اف ــه گفت ب
تاریکــی شــب، بــه کوچه هــا گشــت و گــذار می کننــد 
ــه  ــرش را از خان ــه متوجــه شــدند کســی موت ــی ک و هنگام
ــرون  ــه بی ــی از خان ــه تنهای ــردی ب ــا ف ــد و ی ــرون می کن بی
ــش را  ــا اموال ــر و ی ــالح، موت ــد س ــا تهدی ــت، ب ــده اس ش

می رباینــد.
عقــل نیــازی، یکــی از شــهروندانی اســت کــه روز چهارشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته موتــرش توســط چهــار تــن از افــراد مســلح 

در منطقــۀ قلعــۀ نجارهــای خیرخانــه ربــوده شــده اســت.
ــه  ــد، زمانی ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــازی ب ــای نی آق
ــاز  ــا گاراژ را ب ــی رود ت ــد، م ــه می رس ــه خان ــگاه ب از دانش
ــن  ــد، دو ت ــاز می کن ــه دروازه را ب ــض این ک ــه مح ــد، ب کن
ــا  ــرش را ب ــد و موت ــدش می کنن ــگ تهدی ــا تفن ــارقان ب از س

خــود می برنــد.
ــوار  ــان س ــد، دو تن ش ــن بودن ــار ت ــه دزدان چه ــت ک او گف
ــا  در یــک موتــر نــوع کــروال و دو تــن دیگــرش آمــدن و ب

ــد. ــرم را باخــود بردن تهدیــد ســالح موت
ــه  ــی ب ــش های فراوان ــکایت ها، پرس ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ب
ذهــن آدمــی خطــور می کنــد. افــراد مســلح کی هــا هســتند؟ 
ــو  ــس جل ــد؟ چــرا پولی ــه دســت می آورن از کجــا ســالح ب

ــد؟ و... ــه نمی توان ــراد را نمی گیرد/گرفت ــن اف ای
وجــودِ افــراد مســلح غیــر مســوول در شــهر کابــل را هیــچ 
ــم ســاعت  ــه نی ــد. کافی ســت روزان ــد رد کن کســی نمی توان
ــۀ  ــن فاجع ــه ای ــگاه متوج ــد، آن ــی کنی ــهر پیاده روی در ش
می شــوید. بــه ده هــا موتــِر شیشــه دودی و مملــوع از افــرادِ 
ــه  ــد ک ــد ببینی ــت را می توانی ــه دس ــگ ب ــوِش تفن پلنگی پ
بــا خیــال راحــت و بــدون اندکــی توجــه بــه پولیــس و یــا 
ــت و  ــهر گش ــوی ش ــو و آن س ــه این س ــی، ب ــای امنیت نهاده

گــذار می کننــد.
اســت،  دودی  موترهــا  ایــن  شیشــه های  کــه  آنجــا  از 
ــن  ــل ای ــی در داخ ــه کس ــه چ ــود ک ــم نمی ش ــخیص ه تش
موترهــا تشــریف دارنــد؟ آیــا مأمــور حکومــت اســت؟ آیــا 
ــش  ــا و پرس ــا آی ــت؟ و ده ه ــا دزد اس ــت؟ آی ــازرگان اس ب
دیگــر. وضعیــت زمانــی وحشــت تاک تر می شــود کــه 
ــوار  ــانی را س ــان کس ــا در عقب ش ــن موتره ــماری از ای ش
کرده انــد کــه یونیفــورم نظامــی بــه تــن ندارنــد و بــا چهــرۀ 
عجیب-غریــِب و پیراهن هــای ســنتی، پرتلــه بــه تــن کــرده 

ــد! ــه دســت دارن ــگ ب ــد و تفن ان
کابــل، شــاید یگانــه پایتخــت در دنیــا باشــد کــه بــا وجــود 
ــا  ــن شــهر، ام ــار ای ــس در گوشــه و کن ــروی پولی ــا نی صده
ــوول  ــر مس ــلح غی ــراد مس ــر اف ــا در براب ــن نیروه ــمار ای ش
انــدک باشــد؛ چنــدی پیــش فرمانــده جدیــد پولیــس کابــل، 

ــه  ــانه ها گفت ــا رس ــه ب ــروغ در مصاحب ــاه ف ــای حسن ش آق
بــود: "شــمار افــراد مســلح غیــر مســوول در کابــل بــه مراتب 
بیشــتر از نیروهــای پولیــس اســت". آقــای فــروغ هم چنــان 
ــالح  ــودش س ــاع از خ ــر دف ــس ب ــر ک ــه ه ــود ک ــه ب گفت
گرفتــه اســت و گاه گاهــی چنیــن واقــع می شــود کــه از ایــن 

ــرد. ــورت می گی ــز ص ــتفاه نی ــالح ها سوءاس س
مســووالن نهادهــای امنیتــی بــا وجــود این کــه بــه موجودیــت 
ایــن افــراد واقــف هســتند و می داننــد کــه در بســیاری مــوارد 
افــراد مســلح غیــر مســوول مســبب مشــکالت هســتند، امــا 
ــه ایــن مشــکل رســیده گی نمی شــود  معلــوم نیســت چــرا ب
ــای  ــود؟ نهاده ــه نمی ش ــوول گرفت ــر مس ــراد غی ــو اف و جل
ــا وجــود بیــش  امنیتــی بایــد بــه مــردم پاســخ بدهنــد کــه ب
ــت شــهریان  ــن امنی ــرای تأمی ــس ب ــروی پولی از 15 هــزار نی
ــهر را  ــرۀ ش ــوول چه ــر مس ــلح غی ــراد مس ــرا اف ــل، چ کاب
ــن  ــاز اســت ای ــد؟ چــه نی ــی ســاخته ان وحشــت زده و نظام
همــه ســالح در شــهر کابــل بــرای افــراد و چهره هــا توزیــع 
شــود؟ چــرا حکومــت نمی توانــد خــود افســار امنیــت شــهر 

را بــه دســت بگیــرد؟
ــان«  ــاب »لویات ــی در کت ــوف انگلیس ــز، فیلس ــاس های توم
ــه  ــان، ب ــد: "زیاده خواهــی و خودخواهــی آدمی خــود می گوی
جنــگ همــه علیــه همــه خواهــد کشــید و بــرای پیشــگیری 
ــدر  ــت مقت ــی و دول ــرارداد اجتماع ــز ق ــی ج از آن، چاره ی

نیســت."
وقتــی ســاعتی در شــهر کابــل قــدم می زنیــد، مصــداق 
ــاهده  ــد مش ــی می توانی ــه خوب ــز را ب ــۀ هاب ــن گفت ــی ای عین
کنیــد. هیــچ کســی بــه کســی بــاور نــدارد و همــه در برابــر 
هــم قــرار گرفتــه انــد. بــرای خریــدن ســواد بایــد یــک-دو 
نفــر مســلح بــا خــود داشــته باشــید. وقتــی بــه ســوی مســجد 
ــد؛  ــرد مســلح شــما را همراهــی کن ــد ف ــد چن ــد، بای می روی
فرزندتــان بایــد بــا موتــر زرهــی و افــراد مســلح بــه مکتــب 

ــرود و... ب
ــا ایــن وجــود، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه ســاختارهای  ب
دولتــی بــه ویــژه ســاختارِ امنیتــِی افغانســتان، اقتــدار و 
»قــرارداد  حاکمیــت الزم بــرای اجــرای مــواد و مفــادِ 
ــه  ــت ک ــن اس ــم همی ــب ه ــاور غال ــدارد. ب ــی« را ن اجتماع
ــد.  ــاه آمــده می آی پولیــس در تأمیــن امنیــت شــهروندان کوت
ــرار  ــم ق ــر ه ــه در براب ــه هم ــت ک ــی اس ــن وضعیت در چنی

می گیرنــد.
نهادهــای امنیتــی در ُکل ماهیــت وجــودی خــود را از دســت 
ــای  ــه گروه ه ــر ب ــن ام ــد. ای ــرده ان ــوش ک ــا فرام داده و ی
ــار-  ــل مه ــک و قاب ــیار کوچ ــای بس ــا گروه ه ــلح –حت مس
ــان  ــه دل ش ــر کاری ک ــه ه ــت ب ــا دس ــت ت ــدان داده اس می
بخواهــد بزننــد. ایــن وضعیــت بــرای شــهروندان قابــل قبــول 
نیســت و بی باورهــا بــه نهادهــای امنیتــی و در ُکل حکومــت 
را بیشــتر می کنــد. چنیــن وضعینــی مــردم بیشــتری را 
ــه  ــودن ب ــخ گو ب ــدم پاس ــالح و ع ــل س ــه حم ــور ب مجب
کســی و مرجعــی می کنــد. نهادهــای امنیتــی بایــد بــه اقتــدار 
ــا و  ــر زوری ه ــر آن، س ــد، در غی ــی ببرن ــود پ ــی خ و توانای
ــرل  ــاید کنت ــگاه ش ــود و آن ــتر می ش ــا بیش ــن نکردن ه تمکی

ــت نباشــد. ــوان حکوم ــی در ت ــی فضــا و وضعیت چنین

شــهروند  واژه  اینکــه  از  حکمتیــار  هــدف 
روستانیشــنان را شــامل نمی شــود ایــن اســت کــه 
ــال  ــی را دنب ــی و قوم ــدگاه منطقه ی ــد دی می خواه
کنــد؛ امــا هیچــگاه نمی تــوان گفــت کــه او معنــی 

کلمــه شــهروند را نمی دانــد.
ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای شــماری از اســتادان دانشــگاه ب
ــی  ــی و حزب ــع گروه ــا مناف ــی وقت ه ــه بعض ک
ایجــاب مــی کنــد کــه چنیــن چیــزی گفتــه شــود؛ 
امــا هیچــگاه بــه ایــن معنــا نیســت کــه حکمتیــار 
ــی  ــی گروه ــاص سیاس ــع خ ــل مناف ــد؛ ب نمی دان
ــته  ــی داش ــن دیدگاه ــه چنی ــد ک ــی کن ــاب م ایج

باشــد.
امــا برخــی دیگــری از اســتادان دانشــگاه بــه ایــن 
بــاور انــد کــه اســتفاده کلمــه تبعــه در کشــورهای 
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــای خاص ــالمی از معن اس
شــهروندی در کشــورهای اســالمی چنــدان کاربــرد 

نــدارد.
ــان: نــگاه اســالم و کشــورهای غربــی  ــاور آن ــه ب ب
و لیبرالیــزم نســبت بــه دو کلمــه شــهروند و 
ــا  ــته ه ــرب در گذش ــت؛ در غ ــاوت اس ــه متف تبع
ــا  ــاپ و کلیس ــان ار پ ــروعیت ش ــا مش حکومت ه
می گرفتنــد؛ امــا بعدهــا ایــن مســاله تغییــر کــرد و 
ــان را  ــی مشــروعیت ش ــای غرب ــون حکومت ه اکن
ــی  ــد و اســتفاده شــهروند در غرب ــی  گیرن ــردم م م

ــن منظــور اســت ــه همی هــم ب
ــن  ــر گلبدی ــارات اخی ــی اظه ــا در پ ــن واکنش ه ای
حکمتیــار کــه در پاســخ بــه ســوال یکــی از 
بــود کــه واژه شــهروند را  خبرنــگاران گفتــه 

نمی پذیــرد ابــراز مــی شــود.
جعفــر کوهســتانی اســتاد دانشــگاه کابــل می گویــد: 
گلبدیــن حکمتیــار از اینکــه واژه شــهروندی را 
نمــی پذیــرد، هــدف خاصــی را دنبــال مــی کنــد و 
مــی خواهــد باایــن ســخنان اش از طبقــه متوســط 

جامعــه حمایــت کنــد.
ــه  ــت ک ــوان گف ــت: نمی ت ــتانی گف ــتاد کوهس اس
ــل او  ــد؛ ب ــهروند را نمی دان ــای ش ــار معن حکمتی
یــک هــدف خاصــی سیاســی را درایــن واژه دنبــال 

ــی اهــداف خاصــی اســت. ــد و در پ مــی کن
ــار  ــدف حکمتی ــزود: ه ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ازاینکــه واژه شــهروند روستانیشــنان را شــامل 
ــدگاه  ــد دی ــه می خواه ــت ک ــن اس ــود ای نمی ش
ــگاه  ــا هیچ ــد؛ ام ــال کن ــی را دنب ــی و قوم منطقه ی
ــهروند  ــه ش ــی کلم ــه او معن ــت ک ــوان گف ــی ت نم

نمی دانــد. را 
وی اضافــه کــرد: بعضــی وقت هــا منافــع گروهــی 
ــزی  ــن چی ــه چنی ــد ک ــی کن ــاب م ــی ایج و حزب
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــا هیچــگاه ب ــد؛ ام بگوی
او نمی دانــد؛ بــل منافــع خــاص سیاســی گروهــی 
ــته  ــی داش ــن دیدگاه ــه چنی ــد ک ــی کن ــاب م ایج

ــد. باش
او تاکیــد می کنــد: از نــگاه حقــوق بشــری تمامــی 
ــوردار  ــان برخ ــب یکس ــوق و وجای ــراد از حق اف
ــان  ــی مردم ــک کشــور تمام ــه در ی ــد و زمانی ک ان
روســتا و شــهر از حقــوق یکســان برخــوردار 

ــی شــود. ــه م ــند؛ شــهروند گفت باش
بــه گفتــه او: "کلمــه شــهروندی یــک کلمــه تمدنی 
ــت و  ــون و دول ــر قان ــراد در براب اســت و تمــام اف
ــه طــور یکســان برخــوردار  ــی ب ارزش هــای تمدن
انــد و از تمامــی حقــوق شــهروندی بــدون تبعیض 

قومــی، زبانــی، نــژادی و ..... برخــوردار انــد".
ــی  ــهروند کس ــس ش ــزود: پ ــتانی اف ــتاد کوهس اس
اســت کــه از تمامــی حقــوق و مزایــای یــک 
ــان شــهر و  کشــور برخــوردار باشــد و تفــاوت می

ــد. ــته باش ــود نداش ــتا وج روس
او همچنــان گفــت: امــا تبعــه از تابــع گرفتــه 
شــده یعنــی تابــع بــودن؛ امــا شــهروند بــه معنــای 
ــا  ــن معن ــوق اســت؛ بنابرای ــی حق اســتفاده از تمام
ــطح  ــهروند در س ــه ش ــبت ب ــع نس ــوم تاب و مفه

می گیــرد. قــرار  پایین تــر 
باایــن حــال موســی فریــور اســتاد دیگــر دانشــگاه 
کابــل می گویــد: متاســفانه بعضــی هــا فکــر 
ــص  ــهروند مخت ــه ش ــتفاده کلم ــه اس ــد ک می کنن
شهرنشــینان اســت؛ در حالی کــه شــهروند بــه 
ــک  ــان ی ــی مردم ــه تمام ــت ک ــن اس ــای ای معن
ســرزمین از حقــوق یکســان برخــوردار انــد و 

شــهر و ده امکانــات یکســان دارد.
و امــا او بــه ایــن بــاور اســت کــه اســتفاده کلمــه 
ــی  ــای خاص ــالمی از معن ــورهای اس ــه در کش تبع
برخــوردار اســت و شــهروندی در کشــورهای 

ــدارد. ــرد ن ــدان کارب ــالمی چن اس
بــه گفتــه اســتاد فریــور: نــگاه اســالم و کشــورهای 
ــه دو کلمــه شــهروند  ــزم نســبت ب ــی و لیبرالی غرب
و تبعــه متفــاوت اســت؛ در غــرب در گذشــته هــا 
ــا  ــاپ و کلیس ــان ار پ ــروعیت ش ــا مش حکومت ه
می گرفتنــد؛ امــا بعدهــا ایــن مســاله تغییــر کــرد و 
ــان را  ــی مشــروعیت ش ــای غرب ــون حکومت ه اکن
ــی  ــد و اســتفاده شــهروند در غرب ــی  گیرن ــردم م م

هــم بــه همیــن منظــور اســت.
او افــزود: چــون مشــروعیت حکومت هــای غربــی 
ــروعیت  ــردم مش ــت و از م ــی اس ــت مردم حاکمی
ــور  ــای کل کش ــه معن ــهروندان ب ــد و ش می گیرن
ــانی  ــوق یکس ــتا از حق ــردم ده و روس ــت و م اس

ــد. ــوردار ان ــهروندی برخ ش
ــا در کشــورهای اســالمی  ــت: ام ــان گف وی همچن
ــت  ــودن و تعبی ــالم ب ــن اس ــع دی ــی تاب ــه یعن تبع
ــرد  ــن کارب ــت؛ بنابرای ــالم اس ــن اس ــردن از دی ک
ــرد  ــدان کارب شــهروند در کشــورهای اســالمی چن
قــرار  اســتفاده  مــورد  بیشــتر  تبعــه  و  نــدارد 

. می گیــرد
بــه بــاور ایــن اســتاد دانشــگاه: در فرهنــگ سیاســی 
مســلمانان یــا کشــورهای اســالمی کلمــه تبعــه کــه 
عربــی اســت بــه معنــای پیــرو خــدا و قانــون آمــده 
ــی  ــورهای غرب ــهروند در کش ــرد دارد و ش و کارب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
وی تصریــح کــرد: کــه پیــروی یــا تبعــه بــودن در 
کشــورهای اســالمی مشــروط اســت، یعنــی تبعــه 
ــن آن  ــروعت از قوانی ــکل مش ــه ش ــرور ب ــا پی ی
ــم  ــی کنی ــر م ــن فک ــد و م ــروری می کن کشــور پی
ــرای  ــر اســت از شــهروند ب ــه بهت ــرد تبع ــه کارب ک
ــر  ــردن از اوام ــروی ک ــه پی ــرا تبع ــت، زی ــا اس م

ــی اســت. اله
وی افــزود: زمامــداری در اســالم مشــخص اســت 
و کســانی که خــود را نامــزد مــی ســازند شــروطی 
ــد  ــود را کاندی ــانی که خ ــی از کس ــا بعض دارد؛ ام
ــالمی در  ــر اس ــداری را از نظ ــق زمام ــد ح می کنن
ــن اســالمی در  ــا قوانی ــرا ب ــد؛ زی ــا ندارن کشــور م
تضــاد اســت و ویــژه گــی و خصوصیــات خــاص 

ــدارد. را ن

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 

شماری از استادان دانشگاه کابل:

حکمتیـار هدف خـاص سیاسـی را 
در واژۀ شـهرونـد دنبال می کنـد
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ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پُربال کنـد

ــش از دو  ــی بی ــت مل ــه دول ــی ب ــت قوم ــور از دول عب
ــری  ــه تدابی ــر ب ــام داراِن هوشــیار و خبی ــا زم ــدارد؛ ی راه ن
ــکاری  ــد و بســتر دوســتی و هم ــی دســت می یازن فراقوم
ــن  ــرزمین په ــک س ــه در ی ــِن عادالن ــن قوانی ــا تدوی را ب
ــن  ــتان از زادِن چنی ــی افغانس ــخ سیاس ــه تاری ــد، ک می کنن
ــی و  ــۀ فرهنگ ــا زمین ــت، و ی ــوده اس ــم ب ــخاصی عقی اش
اجتماعــی چنــان مســاعد می شــود کــه دولت هــای قومــی 
ــی  ــای سیاس ــن، نخبه ه ــار از پایی ــا فش ــد و ب را برنمی تاب
ــد.  ــی می گردن ــای اجتماع ــرِش واقعیت ه ــه پذی ــور ب مجب
در وضعیــت کنونــی افغانســتان، زمینــۀ کار بــرای تشــکیل 
ــت؛  ــاعد اس ــده مس ــاد ش ــطح ی ــی در دو س ــت مل دول
ــِد  ــت های بلن ــوام در پس ــای اق ــور نماینده ه ــرا حض زی
دولتــی ایــن فرصــت را به دســت داده اســت تــا در 
حقــوِق  قانون گــذاری،  و  سیاســی  تصمیم گیری هــای 
همــه گان را در نظــر داشــته باشــند. حداقــل کافــی اســت 
کــه نماینــده گان اقــوام مختلــف در هــر جایــی کــه قــرار 
دارنــد، از حقــوق قانونی شــان بــه دفــاع برخیزنــد و 
مطالبــاِت کثرت گرایانۀشــان را قانونــی ســازند. افــزون بــر 
ــه سلســله یی از  ــت را دارد ک ــن مزی ــی شــدن ای آن، جهان
ارزش هــا را جهانــی گردانیــده اســت؛ ارزش هایــی کــه در 
آن هــا برتری جویــی قومــی و گروهــی نفــی شــده اســت. 
ــی، موضــع مســتدل و  ــه مصــاِف شوونیســم قوم ــن ب رفت
حــرِف روشــنی می طلبــد؛ زیــرا هرگونــه بی مباالتــی 
ــِگ کثیــف  ــک جن ــه ی ــکارِ مقــدس را ب ــن پی ــد ای می توان
ــرار دارد و در  ــوری ق ــو تک مح ــازد. در یک س ــدل س مب
ــت و  ــب از فضیل ــک جان ــی. ی ــر، کثرت گرای ــب دیگ جان
ــِت یــک قــوم داد ســخن می دهــد و طــرف دیگــر،  حقانی
ــد، و ایــن  ــوام حمایــت می کن ــل انســانِی همــۀ اق از فضای

ــان دو جبهــه اســت.  ــز می ــه خــط درشــِت تمای نکت
آزادی عقیــده و بیــان، حــِق بنیــادِی هــر انســانی اســت کــه 
ــه شــناخِت  ــادر ب ــن حــق، ق ــا برخــورداری از ای ــردم ب م
ــد می شــوند، تــوان دریافــِت دیــدگاه دیگــران  خــوب و ب
ــو  ــۀ گفت وگ ــد و زمین ــان می کنن ــود را بی ــد، خ را می یابن
آن چــه  می دارنــد.  پیــدا  را  جمعــی  تصمیم گیــرِی  و 
ــان در  ــری از آزادی بی ــا بهره گی ــی ب ــانه های همه گان رس
پانــزده ســال اخیــر انجــام داده انــد، در نیــم قــرن قبــل از 
آن انجــام نیافتــه اســت. بنابرایــن بــه هــر قیمتــی بایــد از 

ــه عمــل آورد.   ــان حراســت ب ــده و بی آزادی عقی
ــراد افراطــی و  ــی، از وجــود اف فعــاالن عرصــۀ اصالح طلب
بی منطــق نبایــد بــه ســتوه آینــد و اظهــار دل تنگــی کننــد؛ 
ــات  ــۀ اصالح ــِد برنام ــرادی ُمم ــن اف ــود چنی ــرا وج زی
بــوده می توانــد. وقتــی صداهــا مشــابه و همگــون باشــند، 
قــدرِت داوری مــردم ســلب می گــردد و مــردم نمی داننــد 
ــه قضــاوت بنشــینند؛ چــه چیــزی  ــاِن چــه چیزهایــی ب می
ــه  ــا آن گاه ک ــد. ام ــزی را رد کنن ــه چی ــد و چ را بپذیرن
افراط گرایــی آواز بلنــد می کنــد و در مقابــل صــدای 
ــان تر  ــاوت آس ــرای قض ــود، راه ب ــنیده می ش ــدال ش اعت
ــه  ــا ک ــه بس ــد، چ ــه گفته ان ــت ک ــردد؛ از همین جاس می گ
ــۀ خــوب اســت". نیچــه  ــر از حمل ــد، ویران گرت ــاع ب "دف
می گویــد: دشــمنی کــه تــو را از پــا درنمــی آورد، تقویــت 

می کنــد. 
ــالمی  ــم اس ــی، تعالی ــم قوم ــه اوِل شوونیس ــمن درج دش
ــادر  ــدر و م ــک پ ــان ها از ی ــۀ انس ــه در آن هم ــت ک اس

ــود  ــژادی وج ــی و ن ــری قوم ــد و برت ــده ان ــده ش خوان
نــدارد، بلکــه همــۀ انســان ها بــه بــرادری و اخــوت 
ــاده  ــزگاری ارج نه ــوا و پرهی ــه تق ــده شــده و ب ــرا خوان ف

می شــود. 
یکــی  قومــی،  شوونیســم  دشــمنان  کالن تریــن  از 
هــم دموکراســی اســت؛ زیــرا ایــن روش زنده گــی، 
انســان های  همــۀ  تفاوت زداســت،  و  تبعیض ســوز 
ــی،  ــات قوم ــِت تعلق ــدون در نظرداش ــرایط را ب ــد ش واج
زبانــی و مذهبی شــان در یــک صــف قــرار می دهــد، 
ــد، در  ــری نمی دان ــر از دیگ ــس را رنگین ت ــچ ک ــوِن هی خ
ــه  ــه هم ــی دارد و ب ــث نم ــی بح ــی کس ــینۀ خانواده گ پیش
ــن  ــق رأی دادن و رأی گرفت ــر ح ــورِت براب ــه ص ــس ب ک
می دهــد. بنابرایــن، حمایــت از دموکراســی قبــل از آن کــه 
جانــب داری از یــک روش سیاســی باشــد، دفــاع از حقــوق 

انسان هاســت.  طبیعــی 
ــن کشــور همیشــه  ــِن ای ــه ت ــی افغانســتان ب ســاختار دولت
ــه در  ــی ک ــای آن، الگوی ــت و به ج ــته اس ــایی داش نارس
ــت،  ــار آورده اس ــوب به ب ــۀ مطل ــی نتیج ــع چندقوم جوام
ــا، اســاس  ــوع نظام ه ــن ن الگــوی فرانســوی اســت. در ای
ــه وحــدت  ــازد، ن ــام سیاســی" می س ــی را "نظ ــت مل دول
زبانــی و قومــی. در جهــان متنــوع و متکثــر کنونــی، اقــوام 
گوناگونــی دور هــم آمــده، روی یــک نظــام سیاســی 
بــه اتفــاق رســیده و دولــت دل خواه شــان را ایجــاد 
ــر تعویــض الگــوی  ــز چاره یــی غی ــد. افغانســتان نی کرده ان

ــدارد.  ــوی ن ــه فرانس ــی ب ــازی از ژرمن دولت س
ــک  ــث از ی ــی رود، بح ــی م ــت مل ــخن از دول ــی س وقت
ــای  ــا ابزاره ــدرن ب ــاد م ــن نه ــت. ای ــدرن اس ــدۀ م پدی
ــای  ــدگاه و قضاوت ه ــد دی ــردد. بای ــم نمی گ ــنتی قای س
خویــش را جدیــد ســاخت. قضاوت هــای فــردی را 
ــی کــه  ــن معن ــن قضاوت هــای جمعــی کــرد؛ بدی جایگزی
ــی را  ــوم و قبیله ی ــرد، ق ــک ف ــر ی ــر تقصی ــد به خاط نبای
دربســت بــه مالمــت گرفــت و همــۀ اهالــی یــک ســمت و 
مذهــب را گنــاه کار و بدبخــت بــه حســاب آورد؛ طــوری 
ــج  ــه رای ــن داوری هــای جمع گرایان کــه در افغانســتان چنی
ــن  ــردم ای ــان م ــالف و چندپارچه گــی می ــه اخت اســت و ب
ــی  ــه در پ ــی ک ــت. آن های ــن زده اس ــخت دام ــور، س کش
ــی  ــدن بســاط عظمت طلب ــرای برچی ــد و ب ــی ان اصالح طلب
ــکاب  ــا ارت ــر را ب ــد "ش ــق ندارن ــند، ح ــی می کوش قوم
ــری می انجامــد، پاســخ  ــه خی ــه گمــان این کــه ب شــری" ب
ــا  ــا ب ــخ دادن و از خط ــتی پاس ــا زش ــتی را ب ــد. زش دهن
ــب و  ــه وادی تعص ــه را ب ــن، هم ــام گرفت ــاکاری انتق خط

خودخواهــی فــرو می بــرد و در فرجــام شوونیســم قومــی 
می ســازد. فربه تــر  را 

ــۀ  ــود را از ناحی ــازاِت خ ــان ها، امتی ــه انس ــی ک ــا زمان ت
زنــده  بــه دســت می آورنــد، قوم گرایــی  "انتســاب" 
ــرای شــماری  ــاری ب ــوم و افتخــاراِت تب ــرا ق ــد؛ زی می مان
پــول و منصــب بــه همــراه مــی آورد؛ امــا مــردم در تــب آن 
ــم  ــه شوونیس ــان دادن ب ــۀ پای ــن رو برنام ــوزند. از ای می س
ــان ها  ــتعدادِ انس ــه کار و اس ــه ب ــد ک ــا می طلب ــی از م قوم
توجــه مبــذول گــردد و امتیــازات از روی "انتســاب" داده 
نشــود، تــا در پرتــو آن، فرصــت بــرای روی صحنــه آمــدِن 

ــد.   ــر افت ــه گان میس ــان و دانش آموخت متخصص
در جهــان کنونــی، اطالعــات حــرِف اول را می زنــد؛ 
ــۀ  ــاالن عرص ــانه و فع ــی رس ــن فکران، اهال ــن روش بنابرای
آمــوزش و پــرورش، کارســازترین نقــش را در ایــن معرکه 
دارنــد. موضع گیری هــای آن هــا می توانــد وضعیــت را 
بــه جانــِب مثبــت یــا منفــی بکشــاند. اگــر نخبه هــای هــر 
ــی و  ــه انحصارطلب ــاده، ب ــار نه ــی را کن ــی کثرت گرای قوم
ــۀ  ــد فاتح ــورت بای ــندیشند، در آن ص ــری بیـ تک قومی گ
ــه ســود همدیگرپذیــری  ــا اگــر ب ــد. ام افغانســتان را خوان
ــانی  ــوق انس ــاع از حق ــرد و در دف ــورت گی ــتدالل ص اس
تأکیــد بــه عمــل آیــد، بــدون تردیــد تــودۀ مــردم، 
کارمنــدان ملکــی و نظامــِی دولــت همــان را می آموزنــد و 

ــوند. ــه کار می ش ــت ب ــت، دس ــان جه در هم
تمامیت خواهــان بــرای دوام شــان، راهــی جــز تــک روی و 
تحقیــر دیگــران ندارنــد و تنهــا از مــرداِب تبعیــض تغذیــه 
می کننــد و بــه حیــاِت خــود ادامــه می دهنــد. راه مقابلــه بــا 
آن هــا، انگشــت نهــادن روی ارزش هــای مشــترک اســت و 
در افغانســتان نقــاط مشــترکی کــه روی آن تأکیــد صــورت 
ــترک، کارِ  ــاط مش ــد روی نق ــم. تأکی ــراوان داری ــرد، ف گی
ــت.  ــت کم گرف ــد دس ــز آن را نبای ــت و هرگ ــادی اس بنی
بــه گونــۀ مثــال: 1( اشــتراک در انســانیت؛ ۲( اشــتراک در 
ــتراک  ــی؛ 4( اش ــتراک در هموطن ــب؛ 3( اش ــن و مذه دی
در جنــگ و صلــح ایــن ســرزمین؛ 5( اشــتراک در قــوم و 
نــژاد؛ 6( اشــتراک در زبــان و فرهنــگ می توانــد میــدان را 

ــد.  ــدود کن ــان مح ــازِ تمامیت خواه ــرای تاخت وت ب
برتری جویــی از جهــل و نادانــی ســیراب می شــود، از 
ایــن رو قلــم، کتــاب، مکتــب و معلــم بهتریــن وســایل در 
ــگ  ــه جن ــا ک ــد. آن ج ــی ان ــم قوم ــه شوونیس ــگ علی جن
شــعله ور می شــود؛ مکتــب را می ســوزاند و معلــم را 
ــه صــورِت طبیعــی  ــواری می ســازد. در آن جــا جهــل ب مت
ــالِت  ــی از حاص ــتراند و یک ــش را می گس ــیطرۀ خوی س

از  کــه  آن هایــی  اســت.  "قوم پرســتی"  آن  نکبت بــارِ 
وضعیــت آشــفتۀ افغانســتان احســاس دردمنــدی می کننــد، 
بیــش از همــه بایــد بــه مکتــب و مدرســۀ مناطــق 
جنــگ زدۀ افغانســتان بیـــندیشند و بــرای مددرســانی بــه آن 
مناطــق بکوشــند. علــم و آگاهــی، مهم تریــن وســیلۀ ایجــاد 
اخــوت و همــکاری میــان انسان هاســت و در نبــود آن، هــر 
انســانی خــود می دانــد کــه چگونــه ویــران کنــد و چطــور 

ــه ســایرین آســیب رســاند.  ب
اختــالف و رقابــت در نهــاد بشــریت نهفتــه اســت؛ 
لــذا تــالش بــرای نابــودی آن کارِ بی ثمری ســت. امــا 
ــد  ــی مفی ــرای هــر جامعه ی ــد ب ــت می توان اختــالف و رقاب
و مثمــر ثابــت گــردد، طــوری کــه چــرخ جوامــع بشــری 
را بــه پیــش رانــده اســت. در افغانســتان نیــز بایــد زمینــۀ 
رقابــت ســالم را فراهــم آورد تــا مــردم ایــن ســرزمین در 
چهارچوب هــای سیاســی مــدرن، آرزوهــای خــود را بیــان 
ــان  ــت زب ــت تقوی ــان، در جه ــتان زب ــد. در فرهنگس دارن
مــادری خویــش بکوشــند و در نهادهــای قانون گــذار، 
منصفانــه  به صــورت  را  ملــی  و ســمبول های  نمادهــا 

ــد. ــب کنن ــن و تصوی تدوی
همــۀ مولفه هــای تشــکیل دولــت ملــی بــه مســایل 
ــدن  ــرون ش ــود، بی ــه نمی ش ــی خالص ــی و آموزش فرهنگ
ــازِ  ــش ممت ــز نق ــهر نی ــکان در ش ــه و اس ــتا و قبیل از روس
خــود را در ایــن راســتا دارد. اقــوام مختلــف در شــهرها بــا 
ــه  ــک مدرس ــان در ی ــوند، کودکان ش ــنا می ش ــر آش یکدیگ
ــد، در  ــان می خرن ــی ن ــک نانوای ــد، از ی ــوزش می بینن آم
ــک  ــد، از ی ــاز ادا می کنن ــجد نم ــک مس ــم در ی ــار ه کن
وســیلۀ ترانســپورتی اســتفاده می برنــد و در یــک کالم، در 
ــا محــالِت کار ـ در پهلــوی  همه جــا ـ از کوچــه گرفتــه ت
هــم قــرار می گیرنــد، بــا یکدیگــر آشــنا می شــوند 
خویشــاوندی ها  و  رفاقت هــا  بــه  قصــه  ســرانجام  و 

برمی چینــد.  را  برتری جویــی  بســاط  و  می رســد 
ــا  ــد، ام ــرمایه می طلب ــت و س ــهرها وق ــعۀ ش ــر توس اگ
ــان  ــه شمارش ــتان ک ــای افغانس ــه کوچی ه ــکان دادن ب اس
ــی  ــتۀ قوم ــن دس ــدارد. ای ــادی ن ــرچ زی ــت، خ ــاد نیس زی
افــزون بــر این کــه ده کرســی مجلــس نماینــده گان را 
به صــورِت ناعادالنــه بــه خــود اختصــاص داده انــد، 

ــد.  ــده ان ــور ش ــز در کش ــی نی ــای قوم ــث تنش ه باع
ــه شکســت اســت؟!...  چــرا شوونیســم قومــی، محکــوم ب
زیــرا شــرع آن را نمی پســندد؛ عقــل جمعــی از آن بیــزاری 
ــر،  ــوق بش ــاب حق ــی در ب ــای جهان ــد و ارزش ه می جوی

بــا آن در تضــاد قــرار دارد. 

افغـانسـتان 
و تقالی شـوونیسم 

قـومی
ِ أْتقاُكم« »إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا. إِنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد للاَّ

عبدالحفیظ منصور   //////////////////////////////////////////////////////// بخش چهارم و پایانی

همۀ مولفه های تشکیل دولت 
ملی به مسایل فرهنگی و 
آموزشی خاصه نمی شود، 

بیرون شدن از روستا و قبیله 
و اسکان در شهر نیز نقش 
ممتاِز خود را در این راستا 

دارد. اقوام مختلف در شهرها 
با یکدیگر آشنا می شوند، 

كودكان شان در یک مدرسه 
آموزش می بینند، از یک نانوایی 

نان می خرند، در كنار هم در 
یک مسجد نماز ادا می كنند، 
از یک وسیلۀ ترانسپورتی 

استفاده می برند و در یک كام، 
در همه جا ـ از كوچه گرفته 
تا محاِت كار ـ در پهلوی هم 

قرار می گیرند، با یکدیگر آشنا 
می شوند و سرانجام قصه به 
رفاقت ها و خویشاوندی ها 

می رسد و بساط برتری جویی را 
برمی چیند
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اشــاره: یوهــان ولفگانــگ فــن گوتــه 1838-1749 
بزرگ تریــن شــاعر آلمانــی اســت کــه بــا آثــار 
ــن شــاعران  ــف بزرگ تری ــراوان و ارزشــمندش در ردی ف
جهــان قــرار گرفتــه اســت. تاثیرپذیــری او از فرهنــگ و 
ــع  ــدن اســالمی و پارســی، از شــگفت انگیزترین وقای تم
ــه در  ــرقی او ک ــی ـ ش ــوان غرب ــت و دی ــی اوس زنده گ
ــی رود،  ــه شــمار م ــری درخشــان ب ــل ادب، اث ــان اه می

ــت.  ــرق اس ــه ش ــی او ب ــفر روحان حاصــل س
ــان  ــالم چن ــا اس ــه ب ــاط گوت ــورد و ارتب ــی برخ چه گونگ
ــوده کــه شایســته اســت آن  شــگفت انگیز و جالــب توجــه ب
را بــه شــیوه یی علمــی و دقیــق بررســی کنیــم. عالقــۀ گوتــه 
ــی  ــی و خــارج از قواعــد معمول ــی درون ــه اســالم، عالقه ی ب
ــف  ــع مختل ــه اســالم در مقاط ــه اش را ب ــه عالق اســت. گوت
ــه  ــن عالق ــوۀ ای ــتین جل ــت. نخس ــروز داده اس ــی ب زنده گ
و گرایــش بــه دوران جوانــی گوتــه یعنــی  ۲3ســاله گی 
ــر  ــا در وصــف پیامب ــیار زیب ــه مدحــی بس ــردد ک او بازمی گ

ــراید.  ــالم می س ــی اس گرام
ــن  ــه در ای ــد ک ــان می کن ــکارا بی ــز آش ــاله گی نی در 7۰ س
ــرآن در  ــه ق ــدر را ک ــب های ق ــۀ ش ــه هم ــت ک ــه اس اندیش
ــۀ  ــن فاصل ــد و ای ــازل شــده اســت، شــب زنده داری کن آن ن
زمانــی، یعنــی بیــن ۲3 تــا  7۰ســاله گی دوره یــی طوالنــی از 
ــی  ــاعر آلمان ــن ش ــه ای ــامل می شــود ک ــه را ش ــی گوت زندگ
ــان  ــالم نش ــه اس ــود را ب ــۀ خ ــف عالق ــیوه های مختل ــه ش ب

می دهــد. 
ــوان  ــز در دی ــه بیــش از هــر چی ــه اســالم در گوت گرایــش ب
ــزرگ  ــر ب ــار اث ــاب در کن ــن کت ــد. ای ــود می یاب ــرقی نم ش
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــار او ب ــن آث ــت، از مهم تری ــه، فاوس گوت
یکــی از ابیــات شــگفت انگیز دیــوان، بیتــی اســت کــه شــاعر 
در آن گمــان ایــن را کــه مســلمان اســت، منتفــی نمی دانــد.  
عصــر گوتــه هم زمــان بــا دوره یــی اســت کــه بیشــتر 
اســالم،  منفــی جلــوه دادن  بــرای  پیشــین  جریان هــای 
رو بــه زوال نهــاده انــد. قرن هــای پیــش از دورۀ گوتــه، 
ــان داشــت.  ــرب جری ــه اســالم در غ ــی علی ــات فراوان تبلیغ
ــت  ــه اهمی ــالم، اگرچ ــه اس ــبت ب ــه نس ــری گوت موضع گی
ــان  ــه جری ــه او منحصــر نمی شــد، چــرا ک ــا ب ــا تنه دارد، ام
ــران در آن  ــد دیگ ــل عقای ــدۀ تحم ــنگری و رواج عقی روش
ــت  ــای نادرس ــاط قضاوت ه ــود، بس ــده ب ــب ش دوران موج

ــود.  ــده ش ــین برچی پیش
عالقــۀ گوتــه بــه شــرق، گرایشــی درونــی بــود و بــه همیــن 
ــارۀ  ــت درب ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آن ج ــرد ت ــالش ک ــبب ت س
ــانه یی  ــتین نش ــت آورد. نخس ــی به دس ــرق زمین اطالعات مش
کــه عالقــۀ او را بــه اســالم نشــان می دهــد، بــه ســال 177۲ 
بازمی گــردد. ایــن نشــانه در نامه یــی کــه گوتــه بــه اســتادش 
ــم  ــت: »می خواه ــهود اس ــد، مش ــردر می نویس ــد ه گوتفری
بــرای تــو ماننــد موســی)ع( در قــرآن دعــا کنــم، آن جــا کــه 
ــه را  ــن آی ــه ای ــدری« گوت ــی ص ــرح ل ــد: رب اش می فرمای
ــم  ــی می توانی ــا زمان ــت، ام ــرده اس ــت ک ــرآن یادداش از ق
ــم:  ــه را بخوانی ــه ادام ــم ک ــه دریابی ــن آی ــت او را از ای دریاف
»و یســرلی امــری واحلــل عقــدۀ مــن لســاني. گوتــه نســبت 
بــه زیبایی هــای زبانــی قرآنــی و اعجــاز زبانــی آن احساســی 
ــر  ــم بهت ــرای فه ــود ب ــت های خ ــق دارد. او در یادداش عمی
ــگارد: »ســبک  ــن می ن ــرآن چنی ــوان شــرقی در وصــف ق دی
ــا حقیقــی شــگرف  ــار و تــوام ب قــرآن قــوی، باعظمــت، پرب
ــه او  ــد ک ــد، می دان ــه را بشناس ــان گوت ــس زب ــت.« هرک اس
تعبیــر »حقیقــت شــگرف« را همه جــا بــه کار نمی بــرد، مگــر 

آن کــه اثــر، شــاهکاری عظیــم باشــد.
اگــر مطالعــات قرآنــی گوتــه را در ایــن دوره بررســی 
ــان و  ــت زب ــته اس ــد داش ــویم او قص ــه می ش ــم، متوج کنی
ــان ایــن مطالعــات  نوشــتار عربــی فراگیــرد. هم چنیــن در می
ــه را از  ــت های گوت ــه یادداش ــم ک ــی برمی خوری ــه اوراق ب
ــن  ــۀ التی ــن و ترجم ــۀ مگرلی ــرآن )ترجم ــات ق ــی آی برخ
ــات را از  ــی آی ــه برخ ــد. گوت ــان می ده ــی( نش ــی س مارس
1۰ســورۀ قــرآن یادداشــت کــرده اســت. ایــن آیــات، آیاتــی 
بســیار جالــب هســتند و در آن هــا می تــوان برخــی درس هــا 
ــن  ــرد. برخــی از ای ــن اســالم را مشــاهده ک ــم بنیادی و تعالی
ــت.  ــازگار اس ــیار س ــه بس ــر گوت ــه و تفک ــا اندیش ــم ب تعالی
ــد در طبیعــت  ــه خداون ــن اســت ک ــه ای ــی گوت ــدۀ اصل عقی
یادداشــت  را  آیــات  ایــن  ایــن رو  از  و  جلــوه می کنــد 
می کنــد: »مشــرق و مغــرب از آن خداســت، پــس هرجــا رو 
ــه خداســت. خــدا فــراخ رحمــت و  کنیــد، همــان جــا رو ب

ــره، 115(  ــت.« )بق داناس
گوتــه ایــدۀ توحیــد را از مهم تریــن دســتاوردهای دیــن 
ــه  ــه ب ــد. یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه گوت اســالم می دان
آن می پــردازد، ایــن اســت کــه خداونــد فقــط بــا یــک زبــان 
ــا  ــه ب ــد، بلک ــخن نمی گوی ــردم س ــا م ــطه ب ــک واس ــا ی و ب
وســایل مختلــف بــا انســان ها ســخن مــی گویــد. بــه همیــن 
ــد:  ــت می کن ــران را یادداش ــورۀ آل عم ــه 144 س ــبب آی س
جــز ایــن نیســت کــه محمــد پیامبــری اســت کــه پیــش از او 
پیامبرانــی دیگــر بــوده انــد کــه اگــر بمیــرد یــا کشــته شــود، 
ــر  ــد. برخــی دیگ ــود بازمی گردی ــن پیشــین خ ــه آیی ــما ب ش
ــخصیت و  ــه ش ــۀ او را ب ــز عالق ــه نی ــت های گوت از یادداش
تاثیرگــذاری حضــرت محمــد)ص( نشــان می دهــد: کافــران 
ــر او  ــی ب ــروردگارش معجزه ی ــب پ ــد: »چــرا از جان می گوین
نــازل نمــی شــود؟ بگــو خــدا هر کــه را بخواهــد، گمــراه کند 
ــد،  ــت می کند...«)رع ــد، هدای ــه درگاه او رو کن ــه را ب و هرک
۲7( گوتــه بــه ایــن نکتــه از قــرآن کــه خداونــد بــرای هــر 
ــان  ــراوان نش ــی ف ــت، عالقه ی ــتاده اس ــری فرس ــی پیامب قوم
ــای  ــی از علم ــه یک ــی ب ــال 1819 در نامه ی ــد. در س می ده

جــوان مــی نویســد: »حقیقــت دارد کــه خــدا در قــرآن 
ــتادیم،  ــی نفرس ــر قوم ــری ب ــچ پیامب ــا هی ــد: م می گوی

مگــر بــه زبــان قــوم او.« 
ــن  ــل" ای ــه "کارالی ــی ب ــز در نامه ی ــال 18۲7 نی در س
ــز  ــری را ج ــچ پیامب ــا هی ــی آورد: »م ــرآن را م ــه از ق آی
ــری  ــه پیامب ــد، ب ــم کن ــش تکل ــان قوم ــه زب ــه ب ــن ک ای
ــکات  ــن ن ــه همی ــم، 4( گوت ــوث نکردیم...«(ابراهی مبع
می شــود.  یــادآور   18۲8 ســال  بــه  مقاله یــی  در  را 
مطالعــات قرآنــی گوتــه در ســال 177۲ دســتاوردی 
ــا  ــد ت ــزه می یاب ــه او انگی ــرا ک ــرای او دارد، چ ــزرگ ب ب
ــن  ــه ای ــردازد. اگرچ ــد بپ ــنامۀ محم ــن نمایش ــه تدوی ب
نمایشــنامه هرگــز مجــال اجــرا نیافــت، امــا در بخشــی از 
ایــن نمایشــنامه کــه گوتــه آن را یادداشــت کــرده اســت، 
ــذار  ــالم و بنیان گ ــی از اس ــم زیبای ــه مفاهی ــوان ب می ت
ــن رو  ــورد و از ای ــه برخ ــزد گوت ــن در ن ــن مبی ــن دی ای
ــه  ــۀ گوت ــر رابط ــت بهت ــرای دریاف ــر ب ــن اث ــی ای بررس
ــه  ــنامه ب ــن نمایش ــیار راه گشاســت. در ای ــا اســالم بس ب
نمونه هایــی برمی خوریــم کــه دالیــل و چگونه گــی 
ــان  ــالم نش ــه اس ــبت ب ــه را نس ــخصی گوت ــۀ ش عالق
می دهــد. در ایــن میــان، دو جلــوه نمــودی بیشــتر دارنــد: 
نخســت شــخصیت حضــرت محمــد )ص( و دوم تعالیــم 
حیات بخــش اســالم کــه گوتــه بــه ســبب ایــن دو جلــوه، 
ــی  ــد. یک ــالم می یاب ــه اس ــبت ب ــی نس ــی درون عالقه ی
ــن نمایشــنامه، "نغمــۀ محمــد"  ــای ای از بخش هــای زیب

ــام دارد.  ن
ــار ســال 1773 می ســراید چــرا  ــن شــعر را به ــه ای گوت
کــه او تــا ایــن زمــان کتاب هــای بســیاری دربــارۀ 
ــه در  ــود. گوت ــرده ب ــه ک ــد )ص( مطالع ــرت محم حض
ــه  ــالم را ب ــن اس ــذار دی ــخصیت بنیان گ ــعر ش ــن ش ای
ــرای  ــد و ب ــر می کن ــر معنــوی بشــریت تصوی ــه رهب مثاب
ــی  ــم و آب ــیلی عظی ــل س ــوع از تمثی ــر موض ــان بهت بی

ــدان وســیله آغــاز حرکــت  ــا ب ــد، ت ــراوان بهــره می جوی ف
او را از نقطه هــای کوچــک تــا رســیدن بــه قــدرت معنــوی 
ــاران  ــه قطــرات ب ــه ک ــد. )همان گون ــان کن ــر بی ــزرگ بهت ب
ــم  ــدک جمــع می شــوند و ســرانجام ســیلی عظی ــدک ان ان
بــه راه می اندازنــد( گســترش و ادامــۀ پیشــرفت ایــن 
جریــان عظیــم اتحــاد و وصــال بــا اقیانــوس بــا جــالل و 
شــکوه و عظمــت اســت. اقیانــوس در ایــن مقــام نمــادی 

از حــق اســت. 
ایــن تمثیــل حامــل پیــام ذیــل اســت کــه: او اســتعدادهای 
روحانــی و تمایــالت فطــری دیگــر برادرانــش را بــا خــود 
همــراه ســاخت تــا آن هــا را بــا خویــش روانــه دریــا ســازد. 
ایــن قطره هــا، آب هــا و نهرهــا و رودهــا ســرانجام به هــم 
مــی پیوندنــد و روانــۀ اقیانــوس می شــوند. یکــی از مفاهیــم 
ــیار  ــه را بس ــه گوت ــالم ک ــش اس ــم حیات بخ ــد تعالی بلن
ــت و  ــد اس ــوم توحی ــت، مفه ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی تح
ــر، آن چــه  ــر شــخصیت پیامب ــه عــالوه ب روشــن اســت ک
موجــب شــده اســت گوتــه نمایشــنامۀ محمــد را بــه رشــتۀ 

تحریــر درآورد، مفهــوم توحیــد اســت.
برخــی دیگــر از اندیشــه های گوتــه نیــز نزدیکــی و 
مشــابهت زیــادی بــا تفکــرات اســالمی دارنــد، اعتقــاد بــه 
ــر  ــن اندیشه هاســت. در نظ ــی از ای ــر و قســمت، یک تقدی
گوتــه اســالم تســلیم شــدن در برابــر خداســت و او هرگــز 
نمی خواهــد خویــش را مقابــل خواســت الهــی قــرار دهــد. 
ــم دارد  ــن مفاهی ــه ای ــادی ب ــه اواخــر عمــر توجــه زی گوت
ــم:  ــاره می کنی ــا اش ــه از آن در این ج ــد نمون ــه چن ــه ب ک
هنــگام لشکرکشــی فرانســه در ســال 179۲ گوتــه گرفتــار 
می شــود و زنده گــی اش بــه خطــر می افتــد. از ایــن رو 
ــد:  ــر می گوی ــۀ خط ــت و لحظ ــن موقعی ــارۀ ای ــاعر درب ش
خطــر مــرا بــه شــدت تهدیــد می کــرد و مــن ناگهــان بــه 
تقدیــر و سرنوشــت معتقــد شــدم و همیــن اعتقــاد مــرا در 
آن لحظــۀ حســاس یــاری داد و قــوت بخشــید و به راســتی 

کــه اســالم در ایــن موقعیــت بهتریــن رهنمــون مــن بــود. 
در ســال 18۲۰ نیــز یکــی از بســته گان گوتــه بــه بیمــاری 
ــه  ــاره ب ــی در این ب ــاعر آلمان ــود. ش ــار می ش ــختی دچ س
دوســتش می نویســد: نمی توانــم در این بــاره چیــزی 
بگویــم. مگــر آن کــه چــون آن چــه اســالم فرمــوده، رفتــار 
کنــم. هم چنیــن او در پاســخ بــه یکــی از دوســتانش 
ــد،  ــی ده ــد و موعظه ی ــود او را پن ــته ب ــه از او خواس ک
ــت  ــران را نصیح ــوان دیگ ــا نمی ت ــد: در این ج می نویس
کــرد. هــر کــس بایــد خــود تصمیــم بگیــرد. اگــر بــه ایــن 
ــا در اســالم  موضــوع توجــه داشــته باشــیم، کــه همــۀ م
ــورت  ــم( در آن ص ــلیم خداوندی ــم )تس ــی می کنی زنده گ

ــم. ــارت دهی ــرات و جس ــتن ج ــه خویش ــم ب می توانی
ســاله گی   8۲ در  و  مــرگ  از  پیــش  هفتــه   4 گوتــه 
می نویســد: در این جــا و در هــر مــکان، انســان بــه 
ــا  ــا ناگواری ه ــه ب ــه مقابل ــت ک ــار اس ــر گرفت ــن فک ای
ــم،  ــی بیشــتر بنگری ــا دقت ــا اگــر ب ــر اســت؛ ام امکان ناپذی
درمی یابیــم انســان ها می تواننــد خویــش را از تــرس 
نجــات دهنــد؛ البتــه بــه شــرط آن کــه در تفکــر شــفابخش 
اســالم رهــا شــوند و بــه خداونــد تــوکل کننــد. بــرای مــا 
ــالمی  ــم اس ــیاری از مفاهی ــه بس ــه گوت ــت ک ــن اس روش
ــه  ــز توصی ــتانش نی ــه دوس ــا را ب ــرده و آن ه ــه ک را تجرب
ــه از  ــه ک ــای گوت ــه گفت وگوه ــرده اســت. در مجموع ک
ــای  ــوان توصیف ه ــردآوری شــده، می ت ــن گ ســوی اکرم

ــرد.  ــاهده ک ــالم مش ــارۀ اس ــی را درب زیبای
در زمــان لشکرکشــی ناپلیــون بــه آلمــان، گوتــه از فرصت 
به دســت آمــده بهــره می جویــد تــا بــا ســربازان مســلمان 
ــل  ــرای تکمی ــد، ب ــراه بودن ــربازان روســی هم ــا س ــه ب ک
اطالعاتــش دربــارۀ مســلمانان ارتبــاط برقــرار کنــد. گوتــه 
ــا در یکــی از مراســم مســلمانان شــرکت  در وایمــار حتی
می کنــد، کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا خــود شــاعر، بلکــه 
ــرار می دهــد،  ــر ق ــر تاثی ــان و ناظــران را بســیار زی اطرافی
ــهر  ــۀ ش ــه کتابخان ــیاری ب ــراد بس ــه اف ــی ک ــه گونه ی ب
مراجعــه می کننــد، تــا قــرآن را بــرای مطالعــه بــه امانــت 
گیرنــد. گوتــه پیــش از ایــن نیــز بــا قــرآن ارتبــاط یافتــه 
ــپانیا  ــگ در اس ــار از جن ــربازان وایم ــه س ــرا ک ــود، چ ب
ســورۀ  آخریــن  آن  روی  کــه  را  قــرآن  از  برگه یــی 
ــان  ــه ارمغ ــود ب ــا خ ــود، ب ــده ب ــته ش ــاس نوش ــرآن، ن ق
ــاخ  ــی لورب ــناس آلمان ــه از شرق ش ــد و گوت آورده بودن
ــد و  ــه کن ــش ترجم ــوره را برای ــن س ــا ای ــد ت می خواه
ــی  ــته های عرب ــد از نوش ــعی می کن ــز س ــه نی ــود گوت خ
ــی  ــوان غرب ــا اشــعار دی ــه بعده ــد. گوت آن رونویســی کن
ــات  ــن اطالع ــر او چنی ــان اگ ــرود و بی گم ــرقی را س ش
ــا  ــر ت ــه اســالم نداشــت، ایــن اث و مطالعاتــی را نســبت ب
ــالمی را در  ــای اس ــو و فض ــت ج ــد نمی توانس ــن ح ای
ــرای  ــه ب ــع گوت ــد. مناب ــد و منعکــس کن ــش بگنجان خوی
مطالعــۀ دیــن اســالم - کــه انگیــزۀ ســرودن دیــوان را در 
ــر  ــرآن، ســنت پیامب ــد از: ق ــارت بودن ــد آورد ـ عب او پدی
و کتاب هایــی کــه دربــارۀ زندگــی حضــرت محمــد)ص( 

ــود.  نوشــته شــده ب
شــعر زیبــای زیــر متاثــر از یکــی از آیــات قــرآن اســت و 
ــرق  ــم: »ش ــرآن کری ــه از ق ــری گوت ــان دهندۀ تاثیرپذی نش
ــای  ــرب از آن خداســت، ســرزمین ه از آن خداســت، غ
شــمالی و جنوبــی در دســتان او آرمیــده انــد.« ایــن شــعر 
متاثــر از آیــه شــریفه »وهلل المشــرق و المغــرب...« اســت. 
و یــا شــعر زیــر برگرفتــه از مغنی نامــه کــه متاثــر از آیــه 
ــه کار  ــه ب ــرگاه ک ــت »ه ــتقیم« اس ــراط المس ــا الص »اهدن
ــه  ــت را ب ــو راه راس ــرایم ت ــعر می س ــا ش ــغولم و ی مش
ــمان  ــتاره گان را در آس ــعر و س ــا ش ــده و ی ــان ب ــن نش م
نهــاد راهنمایانــی در بــر و بحــر کــه شــما را نشــانه باشــند 
بــا درخشــش خــود در بلنــدای آســمان.« ایــن شــعر متاثــر 
از آیــه  17ســوره نحــل اســت: »و عالمــات و بالنجــم هــم 
یهتــدون«. در دیــوان بــه تفکــر و اعتقــاد گوتــه نســبت بــه 
سرنوشــت نیــز اشــاره مــی شــود: آفریننــده همــه چیــز را 
اندیشــیده اســت و تقدیــر معیــن شــده، پــس حکمــت را 
پیــروی کــن، راه آغــاز شــده، پــس ســفر را کامــل کــن. در 
دیــوان حکمت نامــه اندیشــۀ گوتــه دربــارۀ موجــودات و 
ــوان در  ــدا را می ت ــانه های خ ــه نش ــز آن ک ــت و نی طبیع
طبیعــت مشــاهده کــرد، در دیــوان بــه شــکلی بســیار زیبــا 
و بــا تاثیــر از آیــه مبارکــه: »ان اهلل الیســتحیی ان یضــرب 
ــز  ــه نی ــه پش ــال زدن ب ــدا از مث ــه«. »خ ــا بعوض ــال م مث
ــی  ــا تجل ــعری زیب ــره۲6( در ش ــد« )بق ــت نمی کش خجال
یافتــه اســت: »آیــا نبایــد ایــن تمثیــل را اســتفاده کنــم کــه 
ــا در  ــرای م ــات را ب ــۀ مــن اســت؟ خــدا حی مــورد عالق

تمثیلــی از پشــه توضیــح داده اســت.«
ــه  ــه اش را ب ــرقی عالق ــوان ش ــای دی ــای ج ــه در ج گوت
ــوان از  ــادی را می ت ــعار زی ــد و اش ــان می ده ــالم نش اس
ــرآن  ــات ق ــه از آی ــه برگرفت ــرد ک ــتخراج ک ــوان او اس دی
اســت. در شــعر زیبایــی از "زلیخانامــه" بــه اســمای 
ــد را  ــوم توحی ــز مفه ــارت دارد و نی ــی اش ــۀ اله صدگان
ــی  ــمارد. بررس ــالم می ش ــن اس ــتاورد دی ــن دس مهم تری
تــک تــک ایــن اشــعار مجالــی فراخ تــر می طلبــد. 
از ایــن رو ایــن مقــال را بــا شــعر زیبــای گوتــه در 
»این کــه  می بریــم:  پایــان  دیــوان شــرقی  ســاقی نامۀ 
قــرآن، قدیــم اســت مــن نمی دانــم و این کــه قــرآن، 
حــادث اســت پرسشــی نــدارم؛ تنهــا می دانــم کــه قــرآن 

کتاب هاســت.«  کتــاِب 

کاترینا ممسن                              برگردان: محمد اخگری 
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مجلــس نماینــده گان پنــج وزیــر کابینــه و رییس کمیســیون تــدارکات 
ــای انکشــافی ســال  ــروژه ه ــرارداد پ ــدم ق ــه ع ــد ب ــی را در پیون مل

جــاری مالــی اســتجواب کــرد.
ــاد،  ــر اقتص ــراد وزی ــتار م ــه، عبدالس ــر مالی ــی وزی ــل حکیم اکلی
ــیون  ــس کمیس ــاری ریی ــا ی ــه و یم ــر عدلی ــور وزی ــر ان عبدالبصی
تــدارکات ملــی در نشســت روز شــنبه )۲۰ جــوزا( از ســوی مجلــس 
ــرژی و آب و  ــای وزارت ان ــدند. مقام ه ــتجواب ش ــده گان اس نماین
فوایدعامــه هــم در نشســت دیــروز مجلــس حضــور نیافتــه بودنــد.
ــاد از  ــا انتق ــده گان ب ــس نماین ــس مجل ــی ریی ــوف ابراهیم عبدالرئ
واحدهــای بودجه یــی مســتقل حکومتــی گفــت کــه تــا هنــوز نیمــی 
از ســال مالــی می گــذرد ولــی کار بســیاری از پروژه هــای انکشــافی 

ــا هنــوز شــروع نشــده اســت. ت
ــاه از ســال  ــون شــش م ــاد آور شــد کــه هــم اکن ــای ابراهیمــی ی آق
ــوز  ــا هن ــافی ت ــه انکش ــی 13 درصــد بودج ــذرد، ول ــی 96 می گ مال

ــه شــدت اســف بار اســت. ــه ب ــده اســت ک مصــرف ش
صدیــق احمــد عثمانــی دیگــر عضــو مجلــس هــم گفــت که قــرارداد 
ــدارکات  ــوز از کمیســیون ت ــا هن بســیاری از پروژه هــای انکشــافی ت
ملــی پــاس نشــده اســت؛ مســووالن بایــد پاســخ دهنــد کــه چــرا و 

چگونــه ایــن کار صــورت نگرفتــه اســت.
یمــا یــاری رییــس کمیســیون تــدارکات ملــی بــا اشــاره بــه این کــه 
هیــچ قــراردادی از پیــش او بــه صــورت غیــر قانونــی رد نمی شــود 
ــر  ــی )در ام ــولیت پذیری ادارات دولت ــدم مس ــم از ع ــا ه ــت: "م گف
ــک ورق  ــزرگ ی ــروژه ب ــک پ ــی رســیده ایم، از ی ــه بین ــا( ب قرارداده
ــر اســاس  ــروژه را ب ــک پ ــه ی ــا چگون ــا فرســتاده اند؛ م ــه م اســناد ب

یــک ورق بــه قــرارداد بدهیــم".
ــت  ــدم ظرفی ــل ع ــه دلی ــی ب ــه ادارات دولت ــزود ک ــاری اف ــای ی آق
نمی تواننــد قــرارداد پــروژه های شــان را آمــاده کننــد. بــه گفتــه وی، 
در برخــی وزارت هــا "اصــاًل ظرفیــت بــرای ترتیــب و تنظیم قــرارداد 

وجــود نــدارد".
ــی  ــدارکات مل ــق ت ــد از طری ــه بای ــی ک ــه او، از 9۰۰ پروژه ی ــه گفت ب
بــه قــرارداد داده شــود، تنهــا قــرارداد ۲94 پــروژه اش منظــور شــده و 

متباقــی بــه حالــت خــود باقــی مانــده اســت.
اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه نیــز گفــت کــه مســووالن وزارت مالیــه 
و ســایر وزارتهــا در چوکاتــی یــک کمیســیون، پروژه هــا را بررســی 
ــیده گی  ــا رس ــکالت پروژه ه ــه مش ــت ب ــه فهرس ــا تهی ــد و ب می کنن

خواهنــد کــرد.
آقــای حکیمــی نیــز عــدم ظرفیــت در نهادهــا بودجه یــی را از 
چالش هــای اصلــی فــراراه قــرارداد پروژه هــای عنــوان کــرد و 
گفــت کــه تــا امــروز ۲۰ جــوزا )15.5( درصــد بودجــه انکشــافی بــه 

ــت. ــیده اس ــرف رس مص
ــق  ــه تطبی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب ــه نی ــادی و عدلی وزرای اقتص
ــر  ــا بخاط ــوند، ام ــی ش ــوط نم ــان مرب ــه آن ــافی ب ــای انکش پروژه ه
فراهــم آوری تســهیالت از جملــه ترتیــب قوانیــن همــکار هســتند.
ــافی  ــه انکش ــه بودج ــت ک ــران اس ــن نگ ــده گان از ای ــس نماین مجل

ــد. ــه مصــرف برس ــار ب ــد انتظ ــر از ح کمت
ــن  ــخ ای ــده گان پاس ــس نماین ــس مجل ــی ریی ــوف ابراهیم عبدالرئ
مســوالن را قناعــت بخــش ندانســته و یــاد آور شــد کــه وزارت هــای 
ــوند،  ــی ش ــوط م ــان مرب ــه آن ــتر ب ــافی بیش ــای انکش ــروژه ه ــه پ ک
ــروز مشــکل را برطــرف نمــی  ــه نشســت ام ــد و ادام شــرکت ندارن

ســازد.
آقــای ابراهیمــی یــاد آور شــد کــه مجلــس نماینــده گان ســال گذشــته 
ــل مصــرف کــم بودجــه انکشــافی اســتیضاح و  ــه دلی ــر را ب 17 وزی
7 تــن آنــان را رد صالحیــت کــرد و مجلــس، امســال هــم موضــوع 
ــدم مصــرف آن در  ــرا، ع ــرد زی ــی گی ــه را جــدی م مصــرف بودج
بدتــر شــدن اوضــاع اقتصــادی مــردم تاثیــر منفــی بــر جــا می گــذارد. 

نویسنده گان: پاما كانستیبل و شریف ولید
برگردان: سمندر لکاریان 

در  جوزا(   1۲( جمعه  روز  دولتی  ضد  تظاهرات 
مواد  از  پُر  تانکِر  موتر  انفجارِ  و  حمله  به  پیوند 
نیروهای  گشودن  آتش  با  کابل،  شهر  در  منفجره 
امنیتی بر معترضاِن خشمگین و استفاده از وسایط 
خیابانی  مرگبارِ  درگیری  و  خشونت  به  زرهی، 

کشیده شد. 
این  در  افغانستان،  پولیس  مقام های  گفتۀ  به 
یک  پسِر  شمول  به  نفر   ۲ کم  از  کم  آتش باری 
عضو مجلس افغانستان کشته شدند. هرچند برخی 
این  در  که  دارند  وجود  ناشده  تأیید  گزارش های 
دیگر زخمی  تِن  معترض کشته و 1۰  درگیری 8 
شده اند؛ درگیری یی که ساعت ها ادامه پیدا کرد و 

منجر به تعطیلی شهر کابل شد.
به  پیوند  در  معترض  صبح جمعۀ گذشته، هزاران 
با حمل تصاویر مخوِف  از بمب،  پُر  موتِر  انفجار 
ناشی از این حمله برضد رییس جمهور اشرف غنی 
شعار سر دادند. در این حمله که در یک منطقۀ سبز 
و  کشته  نفر  صد  از  بیش  داد،  رخ  دیپلمات نشین 

حدود 45۰ نفر زخمی شدند.
این گردهمایی که در آن شماری از استادان دانشگاه، 
کرده  شرکت  مدنی  جامعۀ  فعاالن  و  دانشجویان 
بودند، به صورِت مسالمت آمیز جریان داشت، ولی 
زمانی که یک گروه از تظاهرکننده گان می خواستند 
ریاست جمهوری  قصر  دروازۀ  به  را  خودشان 

نزدیک کنند، به خشونت کشیده شد.
نیروهای امنیتی با شلیک های مسلسِل هوایی هشدار 
دادند و کمی بعدتر معترضان ادعا کردند که پولیس 
به معترضان شلیک کرده است. آن ها یک جسد را 
که جویی از خون در خیابان به جا گذاشته بود، به 

بیمارستان منتقل کردند.
ضد  پولس  سوی  به  معترضان  از  دیگری  گروه 
پرتاب  سنگ  انفجار  محل  نزدیک  در  شورش 
متفرق  برای  ارتش  می کردند. سپس زره پوش های 
به  دست  و  آمدند  جلو  مظاهره کننده گان  کردِن 

شلیک های گسترده که بیشتر هوایی بود، زدند.
با نزدیک شدن نماز ظهر، آشوب به صورِت مقطعی 
فروکش کرد، اما پس از آن با تیراندازی و آژیرها که 

ساعت ها شنیده می شد، از سر گرفته شد. 
 ۲ درگیری  این  در  که  می گویند  پولیس  مقام های 
مظاهره کننده کشته شده و ۲5 پولیس هم با پرتاب 
که  می کند  ادعا  پولیس  برداشته اند.  زخم  سنگ 
برخی از اعتراض کننده گان با خود اسلحه داشتند و 

به سوی نیروهای امنیتی شلیک می کردند.
نایب  پسر  ایزدیار  سالم  وابسته گاِن  و  نزدیکان 
حزب  برجستۀ  اعضای  از  یکی  و  سنا  مجلس 
جمعیت اسالمی، تأیید کرده اند که آقای ایزدیار نیز 

در جریان این مظاهره کشته شده است. 
اعتراض کننده گان با سر دادن شعارِ "مرگ به غنی" 
و "مرگ به پاکستان " با آتش زدِن تصاویر آقای 
غنی خواستار کناره گیرِی وی از رهبری حکومت 

شدند.
زندانیاِن  از  برخی  اعدام  خواستار  همچنان  آن ها 
طالبان  شاخۀ  یک  ـ  حقانی  شبکۀ  و  طالبان  گروه 
و  انتحاری  رهبری حمالت  به  متهم  که  پاکستانی 
بمب گذاری است ـ شدند. هرچند گزارش شد که 
رییس جمهوری حکم اعدام برخی از این زندانیان 
را صادر کرده، اما معلوم نشد که آیا این افراد اعدام 

شدند یا نه. 
سارنوال نوراحمد 41 ساله، یکی از اعتراض کننده گان 
گفت: "ما خواهان مجازات کسانی هستیم که این 
باید  حکومت  داده اند.  انجام  را  وحشیانه  حملۀ 
طالبان را اعدام کند، از قدرِت خود استفاده کرده 
و انتقام بگیرد. حکومت باید هرکاری را برای پایان 

دادن به این وضعیت انجام دهد".
دفتر ریاست جمهوری واکنش فوری در این مورد 
پیام  یک  در  غنی  آقای  که  هرچند  نداد،  نشان 
افزایش  وعدۀ  چهارشنبه،  ازحادثۀ  پس  غم انگیز 

اقدامات امنیتی را داد.

ملل  سازمان  دبیرکل  نمایندۀ  یاماموتو،  تدامیچی 
گراییدِن  به خشونت  از  افغانستان،  امور  در  متحد 
تظاهرات هشدار داد و از فرصت طلبان خواست که 
از این لحظۀ پُر از احساس و شکننده برای بی ثباتی 

استفاده نکنند.
از  به خاطر  معترضان  بی آالیش  "خشم  افزود:  وی 
قابل  دوستان شان  و  خانواده  اعضای  دادن  دست 
درک است، غم نامۀ این هفته به اندازۀ کافی به درد 
خشونت های  و  است  افزوده  افغانستانی ها  غِم  و 

بیشتر هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد".
که  کرده اند  تالش  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
حمالت  و  طالبان  گروه  تهاجمی  فعالیت های 
اضافی شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسالمی 
را محدود نگه دارند. هیچ گروهی مسوولیِت حملۀ 
خونبار روز چهارشنبه را به عهده نگرفت و طالبان 

هم دست داشتن در این حمله را رد کردند.
نارضایتی  و  داخلی  اختالف های  نتیجۀ  در  دولت 
ایجاد فرصت های شغلی  ناکامی در  به دلیل  مردم 
است.  شده  تضعیف  وخشونت  ناامنی  افزایش  و 
دولت  مشروعیِت  هم  سیاسی  مخالِف  گروه های 
پُرتقلب ۲۰14 که به مداخلۀ  انتخابات  را به دلیل 
مقام های امریکایی منجر شد، نامشروع می دانند، و 
حمالت و خشونت های اخیر نیز احتماالً فشارهای 

جدی را باالی رییس جمهور غنی اعمال کند. 
بمب گذاری ها  شاهد  گذشته  سال های  طی  کابل 
دولت  گروه  و  طالبان  سوی  از  زیادی  وحمالِت 
چهارشنبه  حملۀ  اما  است،  بوده  داعش  اسالمِی 
تانکر  این که چگونه  و  تلفات  بلند  دلیل سطح  به 
به محل  انفجاری می تواند  از مواد  فاضالب مملو 
به شدت محافظت شدۀ شهر وارد شود، تکان دهنده 

بود.
این بمب گذاری وحشتناک، زننده نیز بود؛ زیرا در 
ماه مبارک رمضان انجام شد، ماهی که مردم درآن 
روزه می گیرند، به عبادت می پردازند و از خشونت 
اعتراض کننده گان  حاال  می کنند.  پرهیز  نفاق  و 
خیمه های تحصن برپا کرده و گفته اند تا استفعای 

آقای غنی روی خیابان ها می مانند.
در حال حاضر، هشت هزار نیروی امریکایی برای 
نیروهای  مقابل  در  افغانستان  دولت  از  حمایت 
مقام های  و  دارند  حضور  کشور  این  در  شورشی 
حفظ  برای  که  می کنند  استدالل  امریکایی  نظامی 
اضافی  نیروی  به چندین هزار  این کشور  ثبات در 
نیاز است. هنوز معلوم نیست که ادارۀ رییس جمهور 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تقویت  برای  ترامپ 
گزینۀ  یا  می گیرد  بیشتر  نیروی  اعزام  به  تصمیم 

دیگری دارد.
سیمین 34 ساله داکتر در یکی از شفاخانه های شهر 
کابل که در این گردهمایی اشتراک کرده، می گوید: 
در  روز  تمام  افتاد،  اتفاق  حمله  این  که  "روزی 
بخش مراقبت های جدی شفاخانه مصروف معالجۀ 
قربانیان بودم، قربانیان به اندازه یی زیاد بودند که ما 
قادر به شمارش شان نبودیم، ناچار بودیم آن ها را در 
صحن شفاخانه بگذاریم. کشور ما چگونه می تواند 
با این وضعیت به پیش برود؟... حقیقت این است 
شهروندان  جاِن  از  حفاظت  به  قادر  حکومت  که 

نیست و بی کفایت است." 
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د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــه وايــي د 

امریــکا د ســوداګرۍ او صنایعــو لــه خونــې رسه ګــډ 

ــې د  ــدو او د پانګون ــه کې ــاور رامنځت ــې، ب ــه د پانګون کار ب

ــوي. ــم رول ولوب ــې مه ــو ک ــه برخ ــې پ هڅون

ــه  ــنبې پ ــريل د ش ــن پ ــد صیام الدی ــې ویان ــې خون د دغ

ــې د  ــل چ ــې ووی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډی ورځ ل

ــه هــر کال  افغانســتان او امریــکا مشــرکه ســوداګریزه خون

پــه امریــکا کــې د ســوداګرۍ د توصــل کنفــراس جــوړوي 

ــث  ــه اړه بح ــایلو پ ــادي مس ــو اقتص ــې د مهم ــې په ک چ

ــږي. کې

ښاغيل پريل وویل:

ــه فعالیــت کــوي او  ــکا مشــرکه خون "د افغانســتان او امری

ــراس  ــل کنف ــارت د توص ــې د تج ــکا ک ــه امری ــر کال پ ه

ــًا  ــو، عموم ــر رسه ش ــم ت ــراس ه ــې ۱۱ کنف ــوړوي چ ج

ــې او  ــاد جوړون ــې د ودې، اعت ــکا رسه د پانګون ــه امری ل

د پانګونــې د هڅونــې پــه برخــو کــې د دغــې خونــې رول 

ــن دی." اغېزم

ــه  ــه خــره، کــه څــه هــم افغانســتان ل د ښــاغيل پــريل پ

امریــکا رسه د لېــرې واټــن لــه کبلــه کمــه ســوداګریزه راکــړه 

ورکــړه لــري، خــو د پانګونــې د جلــب پــه برخــه کــې ګــڼ 

کارونــه شــوي دي.

ــو  ــه بېالبېل ــوداګرو پ ــان س ــال افغ ــي، دا مه ــوړی واي نوم

برخــو کــې پــه امریــکا کــې پانګونــې کــړي او امریــکا هــم 

ــويص  ــې خص ــې چ ــو ک ــه برخ ــق پ ــروژو د تطبی ــو پ د هغ

ــړی دی. ــن کار ک ــري، اغېزم ــورې اړه ل ــکټور پ س

ــو  ــې د معلومات د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خون

لــه مخــې، افغانســتان پــر امریــکا رسبېــره لــه هنــد، ایــران، 

ــې  ــوداګریزې خون ــډې س ــتان رسه ګ ــتان او پاکس تاجکس

لــري.

د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــې مســؤلین وايــي چــې 

ــه  ــې ل ــډې خون ــوداګرۍ ګ ــکا د س ــتان او امری د افغانس

۲۰۰۵ مېــالدي کال راهیســې فعالیــت پیــل کــړی دی.

پــه ورتــه وخــت کــې د اقتصــادي چــارو یــو شــمېر 

کارپوهــان د افغانســتان او امریــکا د ســوداګرۍ د مشــرکې 

ــر  ــړو پ ــو پرېک ــو د هغ ــويل، خ ــور ب ــت ګټ ــې فعالی خون

ــر  ــو ت ــې د دواړو هېوادون ــوي چ ــګار ک ــدو ټین ــيل کې عم

ــږي. ــې کې ــونو ک ــادي کنفراس ــرکو اقتص ــه مش ــځ پ من

د اقتصــادي چــارو کارپــوه عبدالقــادر جیــالين پــه دې اړه 

ازادي راډیــو تــه وویــل:

ــه  ــې ل ــکا د ګــډې ســوداګریزې خون "د افغانســتان او امری

جوړېــدو هرکلــی کــوو، د هغــې فعالیــت ګټــور متامېــدای 

يش، خــو تــر کومــه چــې زه شــاهد یــم، هغــه پرېکــړې چې 

پــه غونــډو کــې یــې کېــږي، نــه عمــيل کېــږي."

ــتان  ــه افغانس ــه پ ــې ک ــوي چ ــګار ک ــالين ټین ــاغلی جی ښ

کــې ســوله ټینګــه يش او د دواړو هېوادونــو پــه ناســتو کــې 

شــوې ژمنــې عمــيل يش، افغانســتان بــه لــه اقتصــادي پلــوه 

پــر ځــان بســیا يش او دغــه شــان بــه پــه زرګونــو کســانو تــه 

د کار زمینــه برابــره يش.

مجلس: 
شانزده درصد مصرف بودجۀ انکشافی اسف بار است

رییس کمیسیون تدارکات ملی:

از ناتوانی ادارات به بینی رسیده ایم

حقیقت این است که حکومت بی کفایت است!
د افغانستان او امریکا د ګډې 

سوداګریزې خونې فعالیت او ګټې یې

اوضاع امنیتی پیچیده...
برنامه های دشمنان افغانستان عنوان است.

بــه گفتــۀ معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، راه انــدازی 
حمله هــای تروریســتی ســاده و پیچیــده در شــهرهای مهــم 
افغانســتان و انکشــاف فزاینــدۀ گــروه دولــت اســالمی یــا 

داعــش از دیگــر برنامه هــای دشــمن اســت.
ــرای  ــه ب ــت ک ــه گف ــی وزارت داخل ــد امنیت ــن ارش معی
ــی  ــری از برنامه هــای دشــمن روی تحقــق پالن های جلوگی
ــز  ــال 1396 تمرک ــد در س ــی خال ــۀ عملیات ــه برنام از جمل

خواهــد شــد.
ــرای  ــی ب ــه ایجــاد ســامانۀ برق ــان این ک ــا بی ــردا ب ــای م آق
پرداخــت معاشــات منســوبان پولیــس، بایومتریک منســوبان 

ــن  ــای ای ــس، از اولویت ه ــوف پولی ــمول درصف ــازه ش ت
ــردم و  ــان م ــازی می ــه اعتمادس ــت ک ــت، گف وزارت اس
ــت  ــه روی دس ــت ک ــری اس ــای دیگ ــس از برنامه ه پولی
قــرار دارد و کارزارهــای آگاهــی دهــی از فعالیــت پولیــس 

ــود.  ــزار می ش ــر زون برگ ــردم در ه ــرای م ب
او تصریــح کــرد کــه تطبیــق قانــون و جلوگیــری از 
افزایــش جرایــم و دالیــل آن هم چنــان، جلوگیــری از 
نفــوذ اســتخبارات کشــورهای منطقــه در صفــوف پولیــس، 
ــش  ــال های پی ــه در س ــای وزارت داخل ــر برنامه ه از دیگ

می باشــد.  رو 
ــته  ــای خس ــل نیروه ــه تبدی ــرد ک ــد ک ــراد تأکی ــای م آق
ــس  ــازه نف ــای ت ــزام نیروه ــگ و اع ــدم جن ــط مق از خ
ــهیدأ و  ــال ش ــت و نتق ــگ وحمای ــدم جن ــوط مق ــه خط ب

مجروحــان نیروهــای امنیتــی در برنامه هــای انکشــافی 
وزارت داخلــه قــرار دارد. 

او گفــت کــه ارزیابــی تهدیــدات و خطــرات، تــداوم 
وضعیــت معیشــتی و تجهیــزات قوت هــا، تکمیــل تحکیــم 
امنیــت  تامیــن  بــرای  آماده گــی  و  در ســاحۀ جنــگ 
پروژه هــای زیربنایــی منطقه یــی چــون تاپــی و کاســا 
ــه وزارت  ــت ک ــن برنامه هایی س ــزار از کلیدی تری ــک ه ی

امــور داخلــه روی آن تمرکــز می کنــد.
هم چنــان، جانــان بارکــزی معــاون اول وزارت داخلــه 
ــاد اداری از  ــا فس ــارزه ب ــه مب ــت ک ــت گف ــن نشس در ای

اولویت هــای ایــن وزارت اســت. 
ــکیالت  ــطح تش ــردن س ــد ب ــزود: بلن ــزی اف ــای بارک آق
نیروهــای پولیــس، تقویــت قطعــات خــاص، ۲۲۲، 333 و 

ــتخباراتی  ــفی و اس ــای کش ــت نهاده ــس و تقوی 444 پولی
ــد  ــای چن ــات 555، 777 و 999 از برنامه ه ــاد قطع و ایج

ــت. ــه اس ــده وزارت داخل ــال آین س
در همیــن حــال، وزارت داخلــه از چالش هایــی چــون 
نارســایی ها در تشــکیل وزارت داخلــه، عــدم ظرفیت هــای 
مســلکی، فســاد، موجودیــت افــراد خیالــی، کمبــود ســالح 
ــن  ــز در ای ــی نی ــوای هوای ــود ق ــی و نب ــنگین و تاکتیک س

ــام بــرد. وزارت ن
بــه گفتــۀ وزارت داخلــه، 683 موتــر هامــوی بــه نیروهــای 
پولیــس اکمــال گردیــده امــا دهشــکه و سیســتم محافظتــی 

نــدارد و ماننــد وســایط نقلیــه از آن کار گرفتــه می شــود.
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ورزش
سمیع حامد

یک نفر گفت: کار آسان نیست
یک نفر گفت: فرصِت آن نیست

عمرها این بهانۀ ما بود:
پهلوان حاضر است، میدان نیست

هـر کـه می خواهـد »شـهروند فعـال« باشـد و مبـارزه کنـد بایـد بدانـد که 
ایـن مبـارزه آسـان نیسـت. باید بـا چال هـا و چالش های گوناگـون روبه رو 
شـود... قهـر و نـاز دشـمن و دوسـت را بکشـد. شـکیبا باشـد... در برابـر 

لشـکری از دشـنام و تهمـت و تهدیـد قـرار گیرد. 
مـا کـه »گوسـپند« نیسـتیم تـا هـر کـه بتوانـد ما را بـه سـمتی بکشـاند. ما 
»شـهروند« اسـتیم و داعیـۀ شـهروندان دیگر را شـنیده با آنان بـرای اهداف 
مشـترک یکجـا می شـویم. همیـن کـه می گوییـم »اهـداف مشـترک« بـه 
مفهـوم ایـن اسـت کـه مـا »اهـداف نامشـترک« هـم داریـم. می توانیـم در 
زمینه هایـی باهـم مخالـف باشـیم و در زمینه هایـی موافـق. چنـد صدایـی 

همین! یعنـی 
از آنجـا کـه مـا »شـهروند« اسـتیم نه »گوسـفند«، ممکن اسـت فرزنـدان ما 
هـم بـا ما اختـالف نظر داشـته باشـند. در میـدان مقابل ما ایسـتاده باشـند. 

میـدان دموکراتیک یعنـی همین. 
آنانـی کـه هر حرکتی را سـیاه و سـپید می بینند و می پندارنـد وقتی مخالف 
آنـان بـودی مخالـف قـوم آنـان هـم اسـتی، هنـوز از بینـش گوسـپندی به 

دیـدگاه شـهروندی نرسـیده اند )از هـر قومی که باشـند(. 
یـاد بگیریـم کـه آدم هـا صددرصد باهـم موافـق و مخالف نمی باشـند. فقط 
خشک اندیشـان چنیـن انـد. جنبش روشـنایی و رسـتاخیز تغییـر دو پنجرۀ 
اسـتند در ایـن تاریکـی یاس آلـود. می تـوان پنجره هـای دیگـری کشـود 
در کنـار یـا در برابـر آنـان بـرای گفتگـو. امیـد چنیـن بـه ایـن جامعـه بـر 

می گـردد!

عبدالبشیر فکرت

کرم اهلل  علی  حضرت  خطبۀ  هنگام  خوارج  بزرگان  از  یکی 
وجهه به رسم اعتراض با صدای بلند فریاد زد که »إن الحکم 
إال هلل«: حاکمیت جز از آِن خداوند نیست. حضرت علی در 
ارادۀ  با آن  الباطل« سخن حقی است که  بها  پاسخ گفت: »کلمۀ حق یراد 
باطل می شود. این سخن خلیفۀ چهارم واجد نکتۀ مهّمی است و آن این که، 

می توان از یک آیۀ برحق قرآن هدف نامیمون و باطلی را اراده کرد.
بند کردن راه های  از علمای غالبًا مزدبگیر اعالم داشتند که  وقتی شماری 
عمومی شرعًا حرام است، به یاد همان سخن خوارج افتادم. در این که مسدود 
کردن جاده های عمومی -به سبب آنکه ملکیت عامه است و همه گان حق 
استفاده از آن را دارند- جواز ندارد، تردیدی نیست، اما این که چنین حکمی 
صرف در پیوند به خیمه های تحصن کننده گانی مطرح می شود که خواهان 
امنیت و اصالحات اند و الغیر، بایستی در نیّت نیک خواهانۀشان شک کرد. 
دیریست که کابل به یک شهر تقریبًا نظامی مبّدل شده است و بسیاری از 
بادۀ قدرت،  از  راه ها و خیابان های عامه را چهره های زورمند و سرمست 
آن هم نه برای مصالح عامه، بلکه به منظور اغراض و اهداف شخصی، مسدود 
کرده اند. با این حال، ندای اعتراضی از شورای دولتی علمأ برنخاسته است. 
گذشته از این، در پیوند به منکرهای بزرگ تری چون حمله های انتحاری که 
قربانی های بسیاری از مردم بی گناه این سرزمین گرفته و می گیرد و اصل 
»محقون الدم« بودن بسیاری از مسلمان های رنج دیدۀ ما را عماًل در معرض 

تهدید و نقض قرار داده است، لب تر نمی کنند. 
این، و نمونه های دیگری از این دست نشان می دهد که این طیف از علمای 
دینی به اشارۀ دیگران لب می جنبانند و سال هاست »از کنج محراب نقبی 
زده اند به گنج سلطان«. اینان آفت دین داری اند و در خیانتی که متولیّان 

امور انجام می دهند، شریک دانسته می شوند. 
حساب علمای واقعی و  غیر وابسته که همواره الگوی مجسم حق طلبی و 

حقیقت گویی اند،  از  این ها جدا است.

سید حسین اشراق

ــتان، از  ــازی در افغانس ــِد دولت-ملت س ــودِ رون ــرای بهب ب
همــان آغــاز می بایــد بــه گونــۀ درونــزا در جهــِت تقویــت 
ــأ  ــۀ همبســته گی، توســعۀ فرهنگــی شــهروندان، ارتق روحی
ــانی  ــدار و خدمات رس ــعۀ پای ــی، توس ــرمایۀ اجتماع ــاد و س ــزان اعتم می
ــِت  کــه موجــِب افزایــش کارآمــدی و ارتقــأ ســطوح مشــروعیِت حاکمی
دولتــی می شــود، گام هــای بلنــدی برداشــته می شــد، امــا ایــن کار 
ــه  ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــاختارِ دولتی ــا س ــاال ب ــت و ح ــورت نگرف ص
ــی  ــل اصل ــه عام ــت، بلک ــا نیس ــۀ م ــای جامع ــخگوی نیازه ــا پاس نه تنه
ــی رود. ــمار م ــه ش ــز ب ــار نی ــای فاجعه ب ــی و ناکامی ه ــی، بی نظم بی ثبات

زمان خوش نام

کمسیون حقیقت یاب: فریب مردم و بازی با خون قربانیان
کمسیوِن به اصطالح حقیقت یاِب که معموالً بعد از هر حادثۀ 
تروریستی، با ترکیب دولتی ساخته می شود، چیزی جز فریب 
مردم، تغیر افکار عامه و بازی با خون شهدا نمی باشد. نفس تشکیل این گونه 
کمیته های نمایشی، گریز از مسولیت و نادیده گرفتن خون قربانیان است. 

خلق  با  اصلی  بازیگر  عنوان  به  دولت  میان،  این  در  که  نیست  شکی 
بی ارزشی  چیزهای  متفاوت،  ابزارهای  از  استفاده  با  و  جدید  سناریوهای 
باد  به  را  تراژیدی و رویداد  این طریق اصل  از  به خورد مردم می دهد و 

فراموشی سپرده و مسیر افکار عامه را منحرف می سازد.
پ.ن: قرار بود بعد از چندین حادثۀ اخیر تروریستی، کمسیونی با ترکیب 
نتیجۀ  و  شده  تشکیل  مدنی  نهادها  و  مردم  دولتی،  افراد  قربانیان،  فامیل 
کارشان را به زودی گزارش دهند. متأسفانه هنوز نه از ترکیب و تشکیل 

کمسیون نام نهاد خبری است و نه از پروسۀ کاری شان.

تیـم فوتبـال کشـور 
به مصـاف کامبـوج مـی رود

کونگ فوکار افغانستانی:

آینـده ام 
در بالیوود یا هالیوود خواهد بود

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم ملــی فوتبــال کشــور بــرای انجــام بازی هــای مقدماتــی جــام 
ملت هــای آســیا بــه کامبــوج رفــت. افغانســتان و کامبــوج قــرار اســت روز 

ــد. ــم برون ــاف ه ــه مص ــرداد( ب ــه )۲۲ جوزا/خ ــن هفت ــنبۀ همی دوش
ــاری  ــال ج ــت س ــاه اگیس ــر اردن در م ــم در براب ــن تی ــدی ای ــازی بع ب
خواهــد بــود. قبــاًل در مرحلــۀ مقدماتــی صعــود بــه جــام ملت هــای آســیا 
فوتبــال افغانســتان در رویارویــی بــا تیــم ملــی ویتنــام یک-یــک مســاوی 

کــرده بــود.
ــه  ــی گفت ــه بی بی س ــور ب ــال کش ــی فوتب ــم مل ــی تی ــر، مرب ــف کارگ یوس
ــود و در  ــب ش ــوج غال ــر کامب ــتان ب ــم افغانس ــت تی ــدوار اس ــت، امی اس
صــورت پیــروزی در برابــر اردن، شــانس راهیابــی افغانســتان بــه مســابقات 

ــد. ــد ش ــی خواه ــیا قطع ــای آس ــام ملت ه ج
ــیا در  ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــود ب ــتان در راه صع ــدی افغانس ــدار بع دی
تاریــخ 5 ســپتامبر در مقابــل اردن برگــزار می شــود. شــاگردان فیســتر قبــل 
ــم  ــه مصــاف دیگــر تی ــخ 3۰ اگیســت ب ــز در تاری ــدار نی ــن دی از آغــاز ای

ــد رفــت. حــوزۀ عــرب، عمــان خواهن
برگشــت  دور  آغــاز  کــه  دیــدار  چهارمیــن  در  کشــور  ملی پوشــان 
ــتان  ــود، در تاجیکس ــوب می ش ــز محس ــی نی ــۀ گروه ــای مرحل رقابت  ه

ــود. ــد ب ــان خواهن ــال عم ــم فوتب ــان تی میزب
براســاس برنامــه، تیــم افغانســتان پیــش از تقابــل دوبــاره بــا تیــم قدرتمنــد 
ایــن گــروه در تاریــخ 4 اکتبــر در شــهر دوشــنبه بــه مصــاف تیــم فوتبــال 
ــخ 9  ــز در تاری ــا عمــان نی ــدار برگشــت ب ــت. دی تاجیکســتان خواهــد رف

اکتبــر برگــزار خواهــد شــد.
ــر  ــب در 17 نوامب ــه ترتی ــم ب ــه ه ــتان در ادام ــال افغانس ــی فوتب ــم مل تی
ــدار ایــن  ــام و در تاریــخ ۲6 مــارچ ۲۰18 نیــز در آخریــن دی مهمــان ویتن

ــود. ــد ب ــوج خواه ــال کامب ــم فوتب ــرای تی ــابقات پذی مس

عبـاس علـی زاده، رزمـی کارِ کشـور می گوید، آرزو دارد افغانسـتان سـینمای 
مشـهوری در جهـان داشـته باشـد و فلم هایـی مثل بروسـلی تولیـد کند.

آقـای علـی زاده رزمـی کار در کونگ فو و ووشـو اهل افغانسـتان اسـت که به 
علـت شـباهت ظاهـری بـه »بـروس لـی« بازیگر سرشـناس هنرهـای رزمی 
چیـن، مـورد توجه مردم افغانسـتان قـرار گرفت و به »بروس لی افغانسـتان« 

شـهرت یافـت و پـس از آن، آوازۀ او در تمامـی دنیا پیچید.
اسـت،  داشـته  زنده گـی خـود  بـه مشـکالتی کـه در طـول  اشـاره  بـا  او 
می گویـد: مشـکالت زیـادی همـراه مـن بود، بعـد از شـوروی، طالبـان و با 
حضـور نیروهـای آمریکایی سـردرگمی در امنیت افغانسـتان وجود داشـت.
عبـاس بـا اشـاره بـه عالقـه اش بـه ایـن رشـتۀ رزمـی می گویـد: سـاعت ها 
مشـغول تماشـای فلم هـای کونگ فو بـودم. در رابطـه با ایـن ورزش مطالعه 

می کـردم و هیچ کـس را نمی توانـم بـا بروسـلی مقایسـه کنـم.
علـی زاده بیـان کـرد: یکـی از روزهـای زنده گـی ام بـا اسـتادم آشـنا شـدم و 
بـه مـن گفـت کـه اسـتعداد خوبـی در کونگ فـو دارم و بـرای حضـور در 
تمرینـات از مـن دعـوت کـرد. او افـزود: بعـد از آن، تمام زنده گـی خود را 
مشـغول هنرهـای رزمـی بـا تجهیزاتـی کـه خودم سـاخته بـودم کـردم، پدر 
و مـادرم فکـر می کردنـد کـه مـن سـردرگم زنده گـی می کنـم، امـا پـس از 

موفقیـت متعجب شـدند.
بـه گفتـۀ این ورزشـکار کشـور: قبـل از دنیا رفتن پـدرم، او از مـن حمایت 
می کـرد. پـدرم در زنده گـی بـه مـن فخـر می کـرد و مـن را در زنده گـی 
تشـویق می کـرد. دوسـت دارم از طریـق ورزش بـه خانواده ام کمـک کنم و 

آنـان را مـورد حمایـت قـرار دهم.
او اظهـار داشـت: افغانسـتان تغییـر زیـادی کـرده اسـت ، آینـدۀ مـن ممکن 
اسـت کـه در بالیـود یـا حتـا هالیـود باشـد. دعـا می کنم کـودکان بـا آرامش 

زنده گـی کننـد و هرکـس زحمـت بکشـد می توانـد بـه موفقیـت برسـد.

در پیوند به انزوای قطر
كمال الدین حامد

نظام هــای قبیله یــی بــه چیــزی کمتــر از اســتبداد و آزادی ســتیزی 
ــد. ــی نمی گردن راض

ــعودی در  ــی س ــاهی قبیله ی ــام ش ــارِ نظ ــی درب ــی مفت ــک وقت ی
حمایــت از اســرائیل، مظاهــرۀ فلســطینیان را »حــرام« و »بدعــت« 
ــی  ــر)ص( کس ــر پیامب ــه در عص ــل این ک ــه دلی ــود؛ ب ــده ب خوان
دســت بــه مظاهــره نــزده اســت. مظاهــرۀ فلســطینیان هیــچ خطری 
ــم از  ــت ه ــی می گرف ــر قربان ــرد و اگ ــعود نمی ک ــه آل س را متوج
فلســطینیان بــود، ولــی نوعــی ترویــج مطالبــات آزادی خواهــی از 
ــام  ــا نظ ــک ب ــورت تیوری ــه ص ــه ب ــود ک ــاالری ب ــق مردم س طری
ــۀ  ــعودی در قضی ــت. س ــرار داش ــاد ق ــعودی در تض ــی س قبیله ی
ــای  ــان، از گروه ه ــت از آزادی طلب ــای حمای ــه ج ــز ب ــوریه نی س
تکفیــری )کــه تبلــور اســتبداد دینــی اســت(، حمایــت کــرد و بــه 
ایــن صــورت خیــزش مردمــی مــردم ســوریه را در چهــرۀ »جبهــۀ 

ــاکام کــرد. النصــرۀ« ن
نظام هــای اســتبدادی قبیله یــی بــه صــورت طبیعــی بــر پنــج پایــۀ 
اصلــی نظــری و اجتماعــی اســتوار اســت کــه هیــچ کوتاهــی را در 

برابــر ایــن مبانــی تحمــل نمی کنــد:
1. اســتبداد قبیله یــی مبتنــی برتیــوری سیاســی »امنیــت« و نظریــۀ 
دینــِی »رعیــت« اســت کــه بــا تکیــه بــر ایــن دو مبنــای تیوریکــی، 
»إخــالل«  سیاســی  لحــاظ  بــه  را  آزادی خواهانــه  مطالبــات 
ــعودی و  ــاهان س ــوظ، ش ــن ملح ــه همی ــد و ب ــوب می کن محس
ــد  ــواب دادن ــدام« ج ــا »اع ــان را ب ــان سیاسی ش ــن، مخالف بحری
ــز در  ــداد« نی ــألۀ »ارت ــه مس ــود ک ــه می ش ــال، گفت ــن ح و در عی
ــته  ــی داش ــۀ حقوق ــه جنب ــتر از این ک ــالم بیش ــتۀ اس ــخ گذش تاری
ــان سیاســی  ــه مخالف ــۀ سیاســی علی ــک حرب ــوان ی ــه عن باشــد، ب
ــه  ــت ک ــت« اس ــوری »رعی ــای تی ــر مبن ــت. ب ــته اس ــرد داش کارب
بــرای »شــهروندان« حــِس گوســفند بــودن القــا می شــود و بــرای 
شــاه یــا رییــس قبیلــه »مالــک الرقــاب« بــودن توجیــه می گــردد. 
ــردمِ قطــر  ــه روزۀ م ــه اســت ک یکــی از مفتی هــای ســعودی گفت
ــعودی  ــه س ــر« ک ــون از »اولواالم ــت، چ ــدا نیس ــول درگاه خ قب
اســت، ســرپیچی کــرده انــد. در طبیعــت اســتبداد، مالهــای درباری 
ــای  ــیلۀ رهنم ــه وس ــا این ک ــت ت ــتبداد اس ــه اس ــمرگ توجی پیش
باشــد. یــک وقتــی کــه مناســبت ســعودی و ایــران خــوب بــود، 
مفتــی ســعودی گفتــه بــود کــه شــیعه و ســنی دوبــال یــک پرنــده 
ــت  ــه گف ــامِ مک ــد، ام ــراب ش ــه خ ــل ک ــال قب ــت و در دوس اس
کــه ایرانی هــای کافــر را خــدا از زیــارت کعبــه محــروم ســاخت. 
ــم  ــاِب »تحری ــان« در ب ــال ریح ــای »م ــز گفته ه ــا نی ــور م در کش
ــرای  ــال، ب ــۀ م ــاب قربانی ســازی وجه خیمه هــای اعتراضــی« از ب

ــت. ــتبداد اس ــروع اس ــته های نامش خواس
۲. اســتبداد، قرائــت خــاص دینــی دارد و بیشــتر محافظــه کاری را 
ترجیــح می دهــد تــا اصالحــات را. اســتبداد از قرائــت قشــری و 
ســنتی بیشــتر حمایــت می کنــد تــا قرائــت اصالحــی و عقالنــی. 
بــه همیــن دلیــل، قرائــت سلفیســم هیــچ گاهــی نتوانســت راهــکار 
معقولــی از نظریــۀ سیاســی اســالم و پیــام اجتماعــی اســالم ارایــه 
ــا گروه هــای  کنــد، بلکــه بیشــتر شؤنیســم را رنــگ دینــی داد و ب
سیاســی اســالمی از ســِر ســتیز وارد شــد. دشــمنی ســعودی ها بــا 
ــورد.  ــا آب می خ ــری از همین ج ــاظ نظ ــه لح ــلمین ب اخوان المس
یوســف قرضــاوی بــا موضع گیــری ســلفی گونه در همیــن اواخــر 
و بــد و رد گفتــن بــه شــیعه و امثــال آن، تــالش کــرد نظــر شــاهان 
ــاد و در نتیجــه، خــود  ــا کارگــر نیافت ــد، ام ــب کن ســعودی را جل
ــی قرائــت دینــی قبیله یــی آل ســعود شــد و تروریســت  نیــز قربان

معرفــی گردیــد.
3. اســتبداد بــه صــورت تاریخــی بــر ارزش هــاِی وهمــی و 
ماقبــل تجربــه تکیــه دارد. واژه هــای چــون »اکثریــت« و »اقلیــت«، 
»فرمان بــرداری« و »اطاعــت« و چرخیــدن حــول محــور خانــدان، 
آل و زی و... همه وهمــه تکیــه گاه تاریخــی اســتبداد را نشــان 
می دهــد. بــاری یکــی از افــراد بــر واژۀ »شــهروند« خــرده گرفــت؛ 
بــه دلیــل یــک مغالطــۀ لغــوی کــه ارایــه کــرد. درحالی کــه اصــل 
ــه نظــام  ــگاه تاریخــی آن فــرد ب ــه نحــوۀ ن ــر می گــردد ب ــه ب قضی

اجتماعــی و سیاســی کشــور مــا.
ــراد  ــه اف ــردد، ب ــبب می گ ــی س ــِخ وهم ــه تاری ــته ب ــت وابس قرائ
ــی  ــر قبیله گرای ــان، در قع ــی آیدیولوژیک ش ــالف مبان ــی برخ گاه

ســقوط کنــد.
ــخت گیر و  ــود س ــای خ ــوال بق ــه و س ــر هم ــتبداد در براب 4. اس
ــود را در  ــای خ ــت. پایه ه ــرت اس ــم و بی غی ــدت بی رح ــه ش ب
ــه  ــت اصالح طلبان ــوع حرک ــودی هرن ــذف و ناب ــر ح ــدم اول ب ق
محکــم می کنــد و در قــدم دوم، اگــر احســاس خطــر کــرد، آمــادۀ 
فــروش تمــام ارزش هــای خــود اســت؛ بــرای این کــه بقــای خــود 
ــاه ســعودی  ــه ش ــد ک ــا تعجــب می کنن ــد. برخی ه ــن کن را تضمی
ــه  ــپ هدی ــر ترام ــه دخت ــر ب ــون دال ــد میلی ــرا ص ــارات چ و ام
ــر  دادنــد؟ بی خبــر از این کــه تمــام آن یــک صــدو ده میلیــارد دال
بالعــوض داده شــده اســت، فقــط بــرای این کــه آمریــکا از بقــای 
اســتبداد حمایــت کنــد و اگــر آمریــکا خواســتار فتــوای بیشــتر از 
ــای اســتبداد  ــا بق ــه اجــرا می شــد ت ــز بالفاصل ــد نی ــن می گردی ای

تضمیــن گــردد.
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مجــلس:

حکومت به خواست  معترضان 
پاسخ دهد

پـس از گذشـت هشـت روز تظاهرات ضـد حکومتی در 
کابـل، مجلـس نماینـده گان می گویـد کـه حکومـت باید 
بـه خواسـت های قانونـی و برحق معترضان پاسـخ مثبت 

دهد.
همایـون همایـون معـاون اول مجلـس نماینـده گان کـه 
در نشسـت روز شـنبه )۲۰ جـوزا( ایـن مجلـس صحبت 
می کـرد گفـت کـه حکومـت باید بـا تظاهـرات کنندگان 
بـه تفاهـم برسـد و خواسـت های قانونـی آنان را پاسـخ 

دهد. مثبـت 
آقـای همایون افزود، مشـکالت کنونی در کشـور ناشـی 
امـر  کـه  مسـووالنی  و  اسـت  در حکومـت  از ضعـف 
شـلیک بر تظاهـرات کننـدگان را داده اند باید بازداشـت 

و محاکمـه شـوند، سـربازان تقصیـر ندارند.
معترضـان پـس از حملـه چهارشـنبه خونیـن در پیونـد 
امنیـت کشـور  تامیـن  در  ناتوانـی حکومـت  آنچـه  بـه 

خواندنـد، دسـت بـه راهپیمایـی زدنـد. 
ولـی پـس از تیراندازی نیروهـای امنیتی بر آنان و کشـته 
و زخمـی شـدن چندیـن معترض، مسـاله جدی ترشـده 
و معترضـان در چندیـن چهـار راهـی شـهر کابـل خیمه 
تحصـن برپـا کـرده انـد و خواسـتار برکنـاری حنیـف 
اتمـر مشـاور امنیـت ملـی ریاسـت جمهـوری، فرمانـده 
گارنیزیـون کابـل، وزیـر داخلـه و رییـس امنیـت ملـی 

اند. شـده 
معترضـان مدعـی شـده اند که محافظـان حنیـف اتمر در 
روز تظاهـرات بـر معترضان تیـر اندازی کـرده و چندین 

معتـرض را کشـته اند.
امـا، برخـی نماینـده گان مجلـس این خواسـت معترضان 
را غیـر منطقـی دانسـته و تاکیـد دارند کـه حکومت باید 
خیمـه هـای تحصـن معترضـان را از سـطح شـهر جمـع 

کند. آوری 
نسـیمه نیـازی یک عضو مجلـس گفـت: "وضعیت کابل 
بـرای مـردم و کسـبه کاران قابـل تحمـل نیسـت، در هر 
گوشـه ای خیمه هـای برپا شـده اسـت که به جـز از چند 
معتـاد دیگر کسـی درمیـان آنان وجـود نـدارد. حکومت 
بایـد هرچـه زودتـر دسـت بـه کار شـود و ایـن خیمه را 

جمـع آوری کند".
شـماری از نماینـده گان مجلـس هـم خواسـت تظاهرات 
کننـدگان بـه ویـژه برکنـاری حنیف اتمـر مشـاور امنیت 
ملـی رییـس جمهـور را غیرمنطقـی و غیرعملـی عنـوان 

کردند.
ریاسـت  ملـی  امنیـت  مشـاور  کـه  گفتنـد  مـی  آنـان 
جمهـوری شـخصیت ملی بـوده و تقاضـای برکناری وی 

برخـالف منافـع ملـی کشـور اسـت.
ایـن در حالی اسـت که روز گذشـته نیز یـک هیات بلند 
پایـه مجلـس بـا معترضان دیـدار کرد و وعده داده اسـت 

کـه خواسـت های آنان را بـا حکومت در میـان بگذارد.
مجلـس نماینـده گان بـرای دریافـت راه حـل بـه بحـران 
امنیتـی کشـور و میانجگـری میان معترضـان و حکومت؛ 
هیـات 34 نفـری را بـه ریاسـت عبدالرئـوف ابراهیمـی 

رییـس مجلـس نماینـده گان تشـکل کرده اسـت.
از هـر والیـت یک نماینـده در این هیـات عضویت دارد 
و قـرار اسـت مسـوده ای را بـا طرف هـای حکومـت، 
در  ناتـو  نمایندگـی  و  امریـکا  سـفارت  ملـل،  سـازمان 
افغانسـتان شـریک سـازد و از آنـان بخواهد کـه دیگر به 

جنـگ در افغانسـتان نقطـه پایـان بگذارنـد.

ــران  ــیار نگ ــت بس ــی وضعی ــرایط کنون ــتان در ش افغانس
کننده یــی را تجربــه می کنــد. در یک ســو  یــک حکومــت 
ــا چهره هــای فزون خــواهِ قومــی و  نامشــروع و توتالیتــر ب
تبــاری و در ســوی دیگــر، مردمــی آســیب دیده و درگیــر 
ــی  ــای پی درپ ــه رویداده ــی ک ــان؛ مردم ــران و پریش بح
ــه  ــان را ب ــی آن ــی حداقل ــده، زنده گ ــازمان دهی ش و س
کابــوس مبــدل کــرده و خــواب را از چشمان شــان ربــوده 
اســت. مــردم ایــن ســرزمین دیگــر بــه ایــن امیــد رســیده 
ــرگ  ــۀ م ــا طمع ــد ت ــِت تالش شــان را بکنن ــه نهای ــد ک ان
نشــوند، به  ویــژه شــهر کابــل دیگــر شــهر آرامــی بــه نظــر 
نمی رســد، مــرگ در یــک قدمــی شــهروندان ایــن شــهر 

ــت. ــار حادثه یی س ــه انتظ ــر لحظ ــد و ه ــس می کش نف
بازیگــران اصلــی حکومــت تــا ایــن دم حادثه هــای 
ــود  ــد و خ ــا می انداختن ــه دوش بیرونی ه ــراش را ب دلخ
بدبختی هــای  از  دور  بــه  و  بی آالیــش  یک ســره  را 
سیاســی و مدیریتــی معرفــی می کردنــد؛ امــا رویدادهــای 
خونیــن در چنــد روز پســین در پایتخــت، نشــان داد 
ــوع  ــه وق ــن شــهر ب ــه در ای ــی ک ــه پشــِت هــر حادثه ی ک
ــر  ــه اســت. اگ ــی نهفت ــِد داخل ــدد، دســتاِن نیرومن می پیون
ــومی را  ــِت ش ــرزمین نی ــن س ــان ای ــا و بدخواه بیرونی ه
هــم در قبــال مــردم و ایــن مرزبــوم داشــته باشــند، بــدون 
همــکاری حلقــاِت درون نظــام نمی تواننــد بــه اهــداف نــا 
ــنایی  ــِل آش ــه حداق ــانی ک ــت  یابند. کس ــان دس مبارک  ش
ــند،  ــته باش ــی داش ــه های سیاس ــت و اندیش ــا سیاس را ب
می داننــد کــه پشــِت هــر تئــوری سیاســی و ذاِت قــدرت  
سیاســی، یــک پدیــدۀ هژمونی طالبانــه و برتری خــواه 
ــدرت  ــه دســت ق ــی ب ــا وقت ــن  تئوری ه ــه اســت. ای نهفت
ــعی  ــت، س ــرار گرف ــرک ق ــت  مداران زی ــی و سیاس سیاس
ــۀ عملــی شــدن آن را  ــه هــر نحــوی زمین ــد کــه ب می کنن
ــرا در  ــۀ اج ــه منص ــرزمین ها ب ــورها و س ــر کش در دیگ

ــد. آورن
یکــی از ایــن زمینه هــا، »مداخلــه« در امــور ســرزمین های 
ــران  ــه رهب ــرزمین هایی ک ــژه س ــت. به وی ــری« اس »دیگ
ــرده  ــم ک ــش راه گ ــوی »در درون خوی ــر مول ــه تعبی آن ب
انــد«. حکومــت کنونــی افغانســتان بهتریــن بســتر و 
ــت.  ــا اس ــن تئوری ه ــدن چنی ــاده ش ــرای پی ــه« ب »زمین
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــت کنون ــکل حکوم ــن مش اصلی تری
ــور« از  ــس جمه ــژه »ریی ــت، به وی ــن حکوم ــران ای رهب
ــی  ــرد. حکومت های ــج می ب ــی رن ــارِ »مشــروعیت« مردم ب
ــند،  ــته باش ــک نداش ــی و دموکراتی ــه مشــروعیت مردم ک
ــی  ــکاران درون حکومت ــان هم ــد در می ــًا نمی توانن طبیعت
ــن  ــه همی ــد و ب ــود بیاورن ــه وج ــجام« ب ــش »انس خوی
ــی  ــت«، منته ــک »حکوم ــجام در ی ــدان انس ــب، فق ترتی
ــی  ــی و امنیت ــای سیاس ــق بحران ه ــدی و خل ــه ناکارآم ب

می شــود.
ــه همیــن رو، حکومــت کنونــی دوران ناکارآمــدی اش را  ب
در ایــن ســال ها بــه همــه گان نشــان داد و اینــک وارد فــازِ 
جدیــدی از بحــران شــده اســت؛ اشــرف غنــی می بایســت 
ــه  ــه جــای این کــه ب ــه عنــوان یــک مدیــر کارآزمــوده ب ب
تشــدید بحران هــا می افــزود و قــدرت نامشــروع خویــش 
را بــه لبــۀ پرتــگاه ســوق مــی داد؛ ســعی می کــرد اعتمــاد 
شــهروندان و جریان هــای سیاســی را جلــب کــرده و 
ــت و  ــر می داش ــی ب ــی قبیله ی ــی خواه ــت از هژمون دس
ــت  ــون سیاس ــت؛ چ ــذف دوری می جس ــت ح از سیاس
حــذف در هیــچ  جــای جهــان موفقیــِت نیکویــی در پــی 
نداشــته اســت. در افغانســتان هــم نیــم قــرن تجربــه نشــان 
ــرد.  ــی نمی ب ــه جای ــت راه ب ــن سیاس ــه ای ــت ک داده اس
ــن  ــم، ای ــی می کنی ــا زنده گ ــه م ــری ک ــژه در عص به وی

رویکــرد، رویکــرد عقالنــی نیســت.
ــه  مشــکل تیــم ارگ ایــن اســت کــه رویایــی برگشــت ب
ــم در  ــت ه ــن برگش ــد. ای ــر می پرورانن ــته را در س گذش
ــده  ــزی ش ــی طرح ری ــی و قبیله ی ــا قوم ــر این ه کادرِ تفک
ــان«  ــا در درک »زم ــرف این ه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
ــب  ــن موج ــد و همی ــده ان ــکل ش ــار مش ــه« دچ و »زمین
شــده اســت کــه از حــذف سیاســی چهره هــای قومــی و 
سیاســی شــروع کردنــد و تــا حــذف فزیکــی هــم پیــش 
ــد  ــۀ انتحــاری در مراســم خاک ســپاری فرزن ــد. حمل رفتن
ــک  ــای ی ــمار چهره ه ــه بی ش ــار -ک ــم ایزدی ــد عل محم
قــوم و تیــم سیاســی- در آن حضــور داشــتند، بــه همیــن 

ــود. ــده ب ــازمان دهی ش ــل س دلی
ــر  ــم هم فک ــی و تی ــرف غن ــه اش ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــه و  ــتاباِن حذف گرایان ــای ش ــا دیدگاه ه ــم رأی اش ب و ه
امکان ناپذیــر شــان، گیــر مانــده انــد، امــا چــون سیاســت 
و راه و روش این هــا مبتنــی بــه »گذشــته« تعریــف 

ــن  ــور ت ــودۀ کش ــای موج ــه واقعیت ه ــت، ب ــده اس ش
ــا،  ــن واقعیت ه ــن ای ــی از انکارناپذیرتری ــد. یک نمی دهن
»کثرت گرایــی سیاســی« و »بحــران فراگیــر« موجــود 
در کشــور اســت؛ بحرانــی کــه ســراپای نظــام کنونــی را 
ــا،  ــن بحران ه ــن ای ــی از تازه تری ــت. یک ــه اس فراگیرفت
حادثه هــای خونیــن و شــرم آگین در یــک هفتــۀ پســین در 
پایتخــت بــود. انفجــار روز چهارشــنبه در دپلوماتیک تریــن 
ــه  ــن حادث ــه ای ــماری ک ــاِت بی ش ــاحۀ پایتخــت و تلف س
ــۀ  ــچ تکان ــت، هی ــراه داش ــه هم ــل ب ــهروندان کاب ــه ش ب
بــر دســت اندرکاران نظــام وارد نکــرد. آنــان به ســاِن 
ــن  ــد، ثانی ــوم« کردن ــر، اوالً آن را »محک ــۀ دیگ ــر حادث ه
ــات« افغانســتان  ــه را کار دشــمنان »صلــح و ثب ایــن حادث
ــاب«  ــون »حقیقت ی ــاد کمیس ــًا دم از ایج ــد و ثالث خواندن

ــد. زدن
امــا چیــزی کــه در ایــن میــان غایــب بــود، اعتــراف بــه 
ناکارآمــدی و ناتوانــی ارگان هــای امنیتــی و کشــفی نظــام 
بــود. بی شــرمانه ترین حرفــی کــه در ایــن رابطــه را 
)فرمانــده امنیــه کابــل( زد. ایــن فرمانــده امینــۀ پایتخــت 
در رابطــه بــه خونین تریــن حادثــۀ پایتخــت، گفــت 
ــود دارد و  ــان وج ــام جه ــا در تم ــه اتفاق ه »اوالً این گون
ــود کــه مــن  ــًا در پیشــانی انتحــاری نوشــته نشــده ب دوم
انتحــاری هســتم«. ایــن فرمانــده اگــر بــا همیــن اســتدالل 
مضحکانــه اش در دیگــر جهــان می بــود، بــه همیــن دلیــل 
بــه زنــدان می رفــت و محاکمــه می شــد. امــا چــون ایــن 
مــرد یکــی از کمپاین گــران انتخابــات گذشــتۀ تیــم غنــی 
و از دوســتاِن هم فکــر ایشــان بــود، آب از آب تــکان 

نخــورد. 
حکومــت گــرهِ کار را زمانــی کورتــر کــرد کــه شــهروندان 
بــه رســم اعتــراض بــه خیابــان آمدنــد تــا بــرای صدها تن 
از قربانیــان حملــۀ انتحــاری روز چهارشــنبه، دادخواهــی 
کننــد. دادخواهی یــی کــه جــزو از بدیهی تریــن حــق 
ــز  ــتان نی ــان اســت و در افغانس ــام جه ــهروندان در تم ش
در قانــون اساســی تســجیل و بــه رســمیت شــناخته 
ــهروندان  ــی ش ــراض مدن ــوگ مندانه اعت ــت. س ــده اس ش
توســط گارد محافظتــی ریاســت جمهــوری بــه صــورت 
ــر  ــد. مظاه ــرکوب ش ــک س ــر دموکراتی ــه و غی بی رحمان
کننــده گان کــه بــه روز جمعــه بــه خیابــان آمدنــد و شــعار 
»زنده بــاد نیروهــای امنیتــی کشــور و نابــود بــاد تروریســم 
و حامیــان تروریســم« را ســر می دادنــد، ناگهــان از ســوی 
گارنیزیــون کابــل و گارد محافظتــی ارگ، بــه رگبــار بســته 
ــد و بیســت  ــن را گرفتن ــان 5 ت ــه دســتِ کم ج ــدند ک ش

شــهروند دیگــر را روانــۀ بیمارســتان کردنــد.
ــای  ــوز از جاده ه ــده، هن ــره کنن ــهروندان مظاه ــون ش خ
ــم  ــری رق ــۀ دیگ ــه حادث ــود ک ــده ب ــک نش ــهر خش ش

خــورد؛ حادثه یــی کــه شــک همــه گان را در مــورد 
ــه  ــور ب ــتی در کش ــال تروریس ــم و اعم ــت تروریس ماهی
ــه در مراســم خاک ســپاری  یقیــن مبــدل کــرد. ایــن حادث
پیوســت.  به وقــوع  جمعــه  روز  تظاهــراِت  شــهدای 
نحــوی ورود تروریســتان بــه محــل مراســم خاک ســپاری، 
ــورد  ــت را در م ــه گی حکوم ــز همیش ــرف گری از یک ط
حادثه هــای تروریســتی نقــش بــر آب کــرد، چــون 
بازیگــران اصلــی حکومــت، همیشــه ســازمان دهی و 
طــرح حمله هــای تروریســتی در کشــور را بــدوش 
ــود  ــوم وانم ــان را مظل ــد و خودش ــا می انداختن بیرونی ه
ــز  ــه همه چی ــرد ک ــت ک ــه ثاب ــن حمل ــا ای ــد، ام می کردن
ــام  ــی نظ ــران اصل ــان بازیگ ــر فرم ــل و زی ــن کاب در همی
ــرف  ــا!، از ط ــه بیرونی ه ــود، ن ــی می ش ــت و عمل مدیری
صــورت  بــه  تروریســت  چنــد  جابه جایــی  دیگــر، 
برق آســا در ظــرف چنــد ســاعت در ایــن مراســم، نشــان 
داد کــه تئــوری حــذف فزیکــی چهره هــای یــک قــوم در 
ــه شــده اســت.  ــن شــکل آن روی دســت گرفت نهایی تری
اگرچــه ایــن برنامــه آن گونه یــی کــه روی دســت گرفتــه 

ــی نشــد. ــود، عمل شــده ب
ــی را دســت و پاچــه  ــت مل ــت دســتگاهِ امنی ــن وضعی ای
بــه جــای  دســتگاه  ایــن  ســاخت. دســت اندرکاران 
ــن ســاحه  ــه ای ــه از چگونه گــی ورود تروریســتان ب این ک
ــدی  ــه ناکارآم ــد و ب ــزارش بدهن ــردم افغانســتان گ ــه م ب
ــواد  ــتان م ــه تروریس ــد ک ــد، گفتن ــراف کنن ــش اعت خوی
ــا  ــش جابه  ج ــای خوی ــش را در کفش ه ــاری خوی انفج
ــه از  ــر ک ــود تصاوی ــن ب ــب ای ــی جال ــد. ول ــرده بودن ک
ــت،  ــده اس ــی مان ــاحه باق ــتان در س ــدهای تروریس جس
ــه  ــتان هم ــای تروریس ــش و پاه ــه کف ــد ک ــان می ده نش
ــد؛  ــده ان ــر ش ــاال منفج ــر ب ــان از کم ــد و آن ــالم ان س
ســرانجام دســتگاهِ امنیــت ملــی بــا ایــن ترفنــد مضحــک 
بــه جــای ایــن کــه »ابــرو را اصــالح کنــد، چشــم را کــور 

ــرد«. ک
ایــن  در  بی پاســخ  ســوال های  و  پی درپــی  اتفاقــات 
مــورد، بیش تــر از هــر زمانــی فاصلــه میــان مــردم 
ــه  ــد ک ــی بردن ــردم پ ــرد و م ــر ک ــت را افزون ت و دول
ــن  ــت« و رازِ ای ــران اس ــت وی ــه از پای بس ــره »خان بالخ
همــه بدبختــی در پشــِت دیوارهــای ارگ خوابیــده اســت. 
ــق بحــران در  ــه رســوایی و خل ــد از این هم ــم ارگ بع تی
ــی  ــمِت خطرناک ــه س ــور را ب ــه کش ــان داد ک ــور نش کش
ــی در  ــت کنون ــن وصــف، حکوم ــا ای ــد. ب ســوق می دهن

ــه اســت. ــرار گرفت ــوار ق ــیار دش ــون بس ــک آزم ی

عبدالمنان دهزاد

افغانستان به کجا می رود؟
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