
ــی  ــتان مبن ــای عربس ــه ادع ــش ب ــری در واکن ــای قط مقام ه
بــر حمایــت دوحــه از تروریســم، اعــام کردنــد کــه قطــر بــا 

درخواســت امریــکا میزبانــی طالبــان را پذیرفــت.
ماجــد القحطانــی نماینــده ویــژه وزیــر خارجــه قطــر 
ــبکه  ــن ش ــا ای ــی ب ــم در مصاحبه ی ــا تروریس ــارزه ب در مب
تلویزیونــی الجزیــره در واکنــش بــه ادعــای عربســتان مبنــی 
بــر حمایــت قطــر از گروه هــای تروریســتی اعــام کــرد کــه 
ــدام  ــن اق ــان را پذیرفــت، ای ــی گــروه طالب اگــر قطــر میزبان
بــه درخواســت ایــاالت متحــده آمریــکا انجــام شــده اســت.
ــا  ــو ب ــور گفت وگ ــه منظ ــز ب ــکا نی ــه آمری ــزود ک وی اف
نماینــدگان گــروه طالبــان بــرای دســتیابی بــه صلــح جامــع 
ــود. ــروه در دوحــه ب ــن گ ــدگان ای ــی نماین ــتار میزبان خواس
ترامــپ  دونالــد  اظهــارات  بــه  واکنــش  در  القحطانــی 
ــوان کــرده  ــکا کــه عن ــاالت متحــده آمری رئیس جمهــوری ای
ــی خــود از تروریســت ها  ــای مال ــد حمایت ه ــود قطــر بای ب
ــهیل در  ــتار تس ــا خواس ــرد: »م ــح ک ــد، تصری ــع کن را قط
فراینــد مذاکــرات میــان آمریــکا و طالبــان بــوده و ایــن امــر 
ــه  ــورت گرفت ــنگتن ص ــای واش ــت مقام ه ــه درخواس ــز ب نی

ــت.« اس

ــم  ــش در تحری ــتان و هم پیمانان ــه عربس ــن بیانی وی همچنی
ــت از  ــل حمای ــه دلی ــری ب ــات قط ــخصیت ها و موسس ش

ــت. ــار دانس ــد اعتب ــم را فاق تروریس

نماینــده ویــژه وزیــر خارجــه قطــر در مبــارزه بــا تروریســم 
تصریــح کــرد کــه قطــر ســازوکارهای مناســبی بــرای مقابلــه 
ــی  ــای تروریســتی دارد و تمام ــی از گروه ه ــت مال ــا حمای ب
تــاش خــود را بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده بــه کار بســته 

اســت.
ــر  ــه قط ــرد ک ــان ک ــر نش ــه خاط ــی در ادام ــد القحطان ماج
ــگیرانه،  ــی پیش ــر دیپلماس ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ب
ــن  ــری بی ــا، میانجی گ ــزاع ه ــرای حــل و فصــل ن ــاش ب ت
طرف هــای درگیــر و ترغیــب مذاکــره و تســامح بیــن 

دارد. تاکیــد  طرف هــا 
دفتــر گــروه طالبــان، از آغــاز ســال ۲۰۱۳ میــادی فعالیــت 

خــود را در دوحــه آغــاز کــرده اســت.
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رییـس حکومـت وحدت ملی حادثۀ چهارشـنبه سـیاه 
کابـل را بـا حادثـۀ یـازده سـپتامبر امریـکا تشـبیه کرده 

است. 
آقـای غنـی در دیدار با شـماری از فعاالن حقـوق زنان 
در ارگ ریاسـت جمهوری گفت: پـس از این حادثه در 
دیـدار با اقشـار مختلـف مردم در خصـوص جنگی که 
شـکل آن بـدل شـده اسـت و مردم عـام را هـدف قرار 

می دهد، مشـوره ها جریـان دارد.
اشـرف غنی گفـت کـه حادثـۀ چهارشـنبه سـیاه کابـل 
بـرای مـا هماننـد حادثـۀ یـازده سـپتامبر امریـکا بـود، 
امریـکا پـس از ایـن حادثـه وحـدت دنیـا را به دسـت 
آورد و مـا هـم در کنفرانـس “پروسـۀ کابـل” اجمـاع و 
حمایـت بیـن المللـی را به دسـت آوردیـم. وی اضافه 
کـرد کـه دشـمن تاش مـی کند تـا با خلق مشـکات 
بـه خانـواده های ما، ایـن حمایت بین المللـی را تحت 

شـعاع قـرار دهد.
او بـا اشـاره بـه اشـتراک در اجـاس سـران سـازمان 
همکاری های شـانگهای و ماقات با شـماری از سران 
کشـورها، گفت که برای نخسـتین بار چیـن می خواهد 
در تأمیـن صلـح، میـان افغانسـتان و پاکسـتان میانجـی 
واقـع شـود و بـه زودی وزیـر خارجـۀ چیـن بـه کابل 
سـفر خواهـد کـرد، صلح با پاکسـتان خواسـت مـا بود 
و ایـن موضـوع بایـد دولـت بـه دولت حـل میگردید.

رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفـت: هرباریکه یک 
دسـتاورد را رقـم میزنیم و شـرایط تحـول را فراهم می 
سـازیم، از یـک سـوی بـاالی مـا فشـار وارد می شـود. 
وی تأکیـد کـرد که هیچ قـدرت نمی تواند تمرکـز ما را 
نسـبت به برنامه های آینده ضعیف سـازد و سـنجش ما 

بایـد در حالـت بحران منطقی باشـد.
وی از نهادهـای مدنـی و مـردم خواسـت، زمانیکه یک 
زورمنـد قانـون را زیـر پـا میکنـد و بـاالی پولیـس که 
زندگـی خـود را بخاطـر آرامش مـردم به خطـر مواجه 
می سـازد، دسـت می انـدازد، باید علیه آن صـدای بلند 

شود.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـر شـکل گیری یـک 
بحـث همه جانبه ملی پیرامـون اصاحـات در نهادهای 
امنیتـی تأکیـد کـرده افزود کـه این بحث ملـی ابتدا باید 
در کابـل و سـپس در والیـات دیگـر گسـترش یابـد تا 
در نتیجـه آن بتوانیـم در ادارات بـه ویـژه وزارت امـور 

داخلـه، اصاحـات اساسـی را  وارد کنیم.
اشـرف غنی احمـدزی خاطرنشـان کـرد کـه در جریان 
تاریـخ، مشـکات مـا ایـن بـود کـه بـا وجـود یـک 
ملـت قـوی، دولـت قوی نداشـتیم، مـردم دولـت قوی 
میخواهنـد و در نتیجـۀ ایـن بحـث ملـی، بایـد بـاالی 
ایجـاد دولـت و ملـت به توافق برسـیم و تمرکز بیشـتر 
خـود را باالی سـه قشـر زنـان، جوانان و فقـرا متمرکز 

نماییـم، نـه بـاالی مسـایل قومـی، سـمتی و مذهبی.
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جهــان  سیاســی  نقشــۀ  در  کشــوری  هیــچ 
وجــود نــدارد کــه چالــش و نابســامانی سیاســی 
ــارغ از  ــًا ف ــا کام ــد و ی ــرده باش ــه نک را تجرب
اجتماعــی  سیاســی  مناقشــاِت  و  مشــکات 
ــاره از  ــورها را در این ب ــه کشـ ــا آن چ ــد. ام باش
ــِن  ــیوۀ پرداخت ــد، روش و ش ــدا می کنـ ــم ج ه
و  مشــکات  بــه  آن هــا  بــزرگاِن  و  ســران 
ــا چالش هاســت. افغانســـتان یکــی  ــی ب رویاروی
ــورها در  ــن کش ــامان ترین و پُرچالش تری از نابس
عرصــۀ سیاســت و حکومــت داری اســت و گــواهِ 
ــت مداران  ــای سیاس ــا را در رویکرده ــن ادع ای
ــا و  ــامِ بزنگاه ه ــور در تم ــن کش ــراِن ای و رهب
ــاهدیم.  ــان ش ــده در برابرش ــای پیش آم آزمون ه
یکــی از ایــن آزمون هــا کــه اخیــراً بــزرگاِن 
سیاســت و حکومــت در آن، در حــاِل ارایــۀ 
بخوانیــد  )شــما  لیاقــت  نمایــِش  و  پاســخ  
ــای  ــی خیمه ه ــِث پرپای ــتند، بح ــی( هس ناالیق
و  ناامنی هــا  برابــِر  در  مردمــی  اعتــراِض 

بی کفایتــی حکومــت در قبــال آن اســت. 
در  حکومــت داری  و  سیاســت گذاری  در 
ــاب  ــث »انتخ ــی، بح ــی و خارج ــطوح داخل س
عقانــی« از میــان گزینه هــای رقیــب، درس 
اوِل بنیــادی دانــش سیاســت اســت؛ یعنــی اگــر 
معیــاری  انتخاب هــا، تصمیم هــا و گزینه هــا، 
غیــر از عقانیــت و دوراندیشــی بیابنــد، به حتــم 
مشــکات  توفــان  در  حکومت هــا  کشــتِی 
خــورد  برخواهــد  ســخت  صخره هــای  بــه 
ــا در  ــت. م ــد شکس ــم خواه ــر دره و آخراالم
روزهــای اخیــر بــه مــوازاِت برپایــی اعتراضــاِت 
حکومــت  ویران گــِر  پاســخ های  و  مردمــی 
مشــاهده کرده ایــم آن چــه کــه محلــی از اعــراب 
نداشــته، عقانیــت و شــعور سیاســی بــوده 

ــت. اس
تظاهــراِت  روز  دوازدهــِم جــوزا،  در همــان 
ــان  ــه دادخواهــی از قربانی خودجــوِش مردمــی ب
عقانیــِت  و  لیاقــت  انتحــاری،  حــوادث 
بــه  هیــأِت  در  را  ارگ  به ویــژه  و  حکومــت 
مشــاهده  راه پیمایــان  شــدِن  کشــیده  خــون 
کردیــم. اگــر آن تظاهــرات بــا شــلیِک نیروهــای 
امنیتــی بــه فرمــاِن حکومــت بــه خشــونت 
ــس  ــوادِث پ ــیر ح ــلمًا س ــد، مس ــیده نمی ش کش
از آن نیــز قابلیــِت بیشــتری بــرای مهــار و کنتــرل 
نظــِم عمومــی می یافــت. انتخــاب عقانــِی ارگ 
ــلیک  ــرا، ش ــاز ماج ــان آغ ــِی آن در هم و کاردان
بــر پیشــانی محمدســالم ایزدیــار  و زهــر چشــم 

گرفتــن از دیگــران بــودـ بی خبــر از آن کــه 
ــه اعتراضــات  ــط، ب ــبۀ غل ــن شــلیک و محاس ای
ــا  ــید و ت ــف بخشـ ــزۀ مضاع ــتقامت و انگی اس
امــروز خیابان هــای کابــل و اتــاِق فکــِر ارگ بــا 

ــت. ــر اس ــزه درگی ــتقامت و انگی ــن اس ای
در مرحلــۀ بعــد کــه روز بــه خاک ســپاری 
شــهید محمدســالم ایزدیــار بــود، حکومــت 
از  پیش گیــری  به جــای  کابــل  گارنیزیــوِن  و 
ــط  ــردم، فق ــع م ــر تجم ــتان ب ــۀ تروریس حمل
اکتفــا کــرد  بــه پیش بینــی و خواب گــزاری 
ــن  ــردم ای ــر م ــه اگ ــرد ک ــبه ک ــن محاس و چنی
هشــدار و پیش گویــی را جــدی گرفتنــد، آهنــِگ 
ــدی  ــر ج ــرد و اگ ــی می گی ــات خاموش اعتراض
نگرفتنــد، حملــۀ تروریســتان و وحشــِت ناشــی 
از آن، خــود گلیــِم اعتراض هــا و تجمعــاِت 
مردمــی را برمی چینــد و دســِت مــردم را از 
ــای  ــن خط ــازد. ای ــا می س ــت ره ــِن حکوم یخ
محاســباتی، منازعــه میــان مــردم و حکومــت را 

ــرد. ــوم ک ــازِ س ــا ف ــه ی وارد مرحل
در فــاز ســوم، ســران حــزب جمعیــِت اســامی 
افغانســتان کــه بــا مشــاهدۀ ســه انفجــار پیاپــی، 
موجودیــِت  علیــه  توطیــه  و  مــرگ  خطــِر 
ــد،  ــا گوشــت و جــان لمــس کردن ــش را ب خوی
ــان وارد کارزار  ــدی از معترض ــِت ج ــه حمای ب
شــدند. ایــن مرحلــه خطرناک تریــن مرحلــه 
اســت کــه دولــت و حکومــِت موجــود را 
ــه  ــانی ک ــی کس ــت. یعن ــرده اس ــدی ک قطب بنـ
ــِت  ــت و حکوم ــی از دول ــم و بزرگ ــش مه بخ
ــِف  ــه ص ــز، ب ــد نی ــکیل می دهن ــود را تش موج
خواســت ها  همــۀ  و  پیوســته اند  معترضــان 
حوالــه  ارگ  نشــانی  بــه  را  مطالبات شــان  و 
می کننــد. یعنــی در یــک طــرف، بخــش بزرگــی 
از مــردم افغانســتان قــرار گرفته انــد و در طــرف 
دیگــر، آقــای غنــی و تیــِم خــاِص او و اشــخاص 
و جریان هایــی کــه پتانســیل پیوســتن بــه ارگ و 

ــد. ــان را دارن ــا معترض ــه ب مقابل
در ایــن مرحلــۀ خطرنــاک نیــز انتخــاب عقانــی 
و  مشــکات  بازتولیــد  جــز  چیــزی  ارگ، 
افــزودن بــر حجــِم آن نبــوده اســت. آقــای غنــی 
ــوز هــم »خـــطر«  ــِر او، هن و مشــاوریِن دور و ب
را جــدی نگرفته انــد و همچنــان ســعی بــر 
پــاک کــردن صــورِت مســأله و تمســک جســتن 
بــه حیله هــا و ترفندهــاِی فــارغ از منطــق و 
ــد.  ــردم را دارن ــی و دور زدِن م ــِت سیاس عقانی
و  حکمتیــار  آقــای  آوردِن  در  جنبــش  بــه 

ــوِت  ــرف او، دع ــع از ط ــامِ موض ــای اع تقاض
علیــه  حکــم  صــدور  بــه  علمــا  شــورای 
معترضــان و خیمه نشــینان، یارگیــری از بــزرگاِن 
قــوم و قبیلــه در والیــاِت مختلــف بــه حمایت از 
ریاســت جمهوری، انداختــن ســفره های افطــاری 
در ارگ بــرای جلــب همــکاری  و همراهــِی 
برخــی حلقــاِت همســو و اســتفاده از مــوِج 
احساســاِت آن هــا در فرصت هــای مناســب و 
ــدازی برخــی شــایعات و ایجــاد  ــن راه ان همچنی
جهــت  خودســاخته  راه بندی هــاِی  برخــی 
بدنامــِی معترضــان، جلوه یــی از انتخاب هــای 

ــت!  ــی اس ــای غن ــِت آق ــِی حکوم عقان
ــت  ــه عقانی ــت ک ــوم اس ــاب معل ــن حس ــا ای ب
از نظــر ارگ، صرفــًا دسیســه چینی و اســتفادۀ 
ــدن در  ــرای مان ــت ب ــاِت دول ــزاری از امکان اب
ــه هــر شــیوۀ ممکــن  ــدار ب قــدرت و حفــظ اقت
ــزاری  ــه چنیــن عقانیتــی، عقانیــِت اب اســت. ب
ــد.  ــی می گوین ــول سیاس ــاق و اص ــد اخ و فاق
ــوارد  ــی م ــر در برخ ــا اگ ــی حت ــن عقانیت چنی
ــیِل  ــد، پتاس ــش را برچین ــه و چال ــم منازع گلی
را  ازهم گســیخته گی  و  شــورش  از  عظیمــی 
در زیــر پوســت و اســتخواِن جامعــه ذخیــر 

می کنــد. 
جامعــۀ افغانســتان و سیاســت گری در بســتر آن، 
پیچیده گی هــا و دشـــواری های فــراواِن خــود را 
دارد. آقــای غنــی اگــر در مواجهــه بــا مشــکات 
اعتراض هــای  ماننــد  سیاســی  آزمون هــای  و 
ــود و  ــِر خ ــِز متفک ــه مغ ــط ب ــی، فق ــر مردم اخی
ــک روی  ــود و ت ــاِص خ ــاوراِن خ ــاورۀ مش مش
در قــدرت اکتفــا کنــد، حتــم داشــته باشــد کــه 
هرقــدر حمایــِت بیرونــی و بین المللــی هــم 
ــای  ــی از دره ه ــره در یک ــد، باالخ ــته باش داش

ــرد. ــد ک ــقوط خواه ــری س تصمیم گی
غنــی  آقــای  بــه  ارگ  در  کــه  آن هایــی   
ــای  ــیج نیروه ــاری دادن، بس ــه افط ــوره ب مشـ
ــی،  ــای قبیله ی ــیدِن کارت ه ــرون کش ــی، بی قوم
برحــِق  خواســت های  برابــِر  در  گردن کشــی 
ــع  ــر معترضــان و توزی ــاعۀ تهمــت ب ــردم، اش م
ــا  ــته ی ــد، خواس ــن و آن را می دهن ــه ای ــول ب پ
ناخواســته طــرِح ســقوط نظــام و رفتــِن کشــور 
ــد.  ــی را ریخته ان ــای خیابان ــمِت جنگ ه ــه س ب
بــه هــر صــورت، انتخــاب بــا آقــای غنــی اســت: 
ــه گام!    ــقوط گام  ب ــا س ــته ی ــاِت پیوس اصاح
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 عقـالنِی ارگ در حـِد فاجـعه

 

از  تــن  ُکل کشــور، وظایــِف دو  دادســتانی  ســرانجام 
ــا و  ــِی اتهام ه ــورِ بررس ــل را به  منظ ــِی کاب ــاِت امنیت مقام
رویدادهــاِی ۱۲ جــوزا در کابــل بــه حالــِت تعلیــق درآورد. 
ــرده اســت.  ــدام ســتایش ک ــن اق ــوری از ای ریاســت جمه
ــه  ــق ب ــن تعلی ــه ای ــه اســت ک ــز گفت ــی نی ریاســت اجرای
خواســِت معترضــان بــوده و ممکــن اســت کســاِن دیگــری 
هــم تعلیــِق وظیفــه شــوند. اما آیــا رویــداد خونیــِن روز ۱۲ 
ــه تعقیــب آن، ســه حملــۀ انتحــاری در مراســم  جــوزا و ب
ــار، یکــی از شــهدای تظاهــرات  ــازۀ ســالم ایزدی نمــاز جن
مردمــی، می توانــد بــه تعلیــق وظیفــۀ ایــن دو مقــام امنیتــی 

و تحقیــق از آنــان خاصــه شــود؟
و  پولیــس  فرمانــده  وظایــف  درآمــدن  تعلیــق  بــه   
گارنیزیــون کابــل می توانــد قدمــی بــه جلــو باشــد آن هــم 
ــعی  ــرده و س ــن ک ــت تمکی ــه حکوم ــل  ک ــن تحلی ــا ای ب
ــرد،  ــاع را بگی ــتر اوض ــدِن بیش ــو بحرانی ش ــد جل می کنـ
ــِت  ــِت امنی ــووِل درجه نخس ــن دو مس ــه ای ــوص ک به خص
ــا  ــه ب ــدام در مقایس ــن اق ــلمًا ای ــا مس ــد؛ ام ــت بودن پایتخ

ــت. ــدک اس ــز و ان ــیار ناچی ــکات بس ــعِت مش وس
بــه ادامــۀ تعلیــق، بایــد برکنــاری شــمارِ دیگــری از 
ــا و محاکمــۀ  ــی، مشــخص شــدِن تقصیر ه مســووالن امنیت
قــرار  کشــور  کِل  دادســتانی  دســِت  روی  نیــز  آنــان 
گیــرد. حکومــت هیــچ راهــی جــز تمکیــن در برابــِر 
ــان  ــر معترض ــدارد. ب ــان ن ــِق معترض ــت های برح خواس
ــش  ــش از پی ــو را بی ــاِب گفت وگ ــه ب ــت ک ــز الزامی س نی
ــال  ــرات دنب ــق مذاک ــان را از طری ــایند و مطالبات ش بگشـ
ــۀ  ــه هم ــه ب ــت مســوولیت دارد ک ــان حکوم ــد. همچن کنن

بدهــد.  قناعت بخــش  پاســِخ  اعتراض هــا 
در عیــن حــال، حکومــت بایــد هرچــه زودتــر بــه 
صف بندی هایــی کــه خــود ســامان می دهــد، خاتمــه 
بخشــد. چنان کــه طــی چنــد روز اخیــر، گروه هــای 
بســیاری را بــه بهانــۀ افطــاری و امــا بــه نیــِت تحریــک، بــه 
دســترخواِن ارگ دعــوت کــرده تــا آنــان را علیــه معترضــان 
ــو  ــاِن همس ــزب و جری ــن ح ــان چندی ــوراند و همچن بش
ــرده  ــان ک ــر معترض ــری در براب ــه موضع گی ــک ب را تحری

اســت. 
یقینــًا رو در رو کــردِن مردمــاِن کشــور بــا اســتفاده از 
ــم  ــه بازه ــت ک ــری اس ــۀ دیگ ــی، تیش ــای قوم کارت ه
ــی  ــد. چنان ــه ریشــۀ خــود بزن ــا ب ــته ت ــی برداش ــای غن آق
ــه از  ــی ک ــق نهادهای ــردِن او از طری ــه ک ــتبداد پیش ــه اس ک
ــل،  ــون کاب ــل گارنیزی ــد مث ــا مانده ان ــتبداد به ج دوران اس
ــه  ــی تیش ــای غن ــه آق ــر این ک ــت ب ــواهِ دیگری س ــود گ خ

ــد.  ــرار ده ــدف ق ــود را ه ــۀ خ ــا ریش ــته ت برداش
ــوِن  ــده گارنیزی ــتانی ُکل، فرمان ــه دادس ــاال ک ــن ح  بنابرای
ــه  ــت ک ــت، الزم اس ــق داده اس ــمتش تعلی ــل را از س کاب
در مــورد ایــن نهــاد هــم تصمیــم گرفتــه شــود. در حــال 
حاضــر، نهـــاد گارنیزیــون کابــل یکــی از نهادهــای تقریبــًا 
شــخصی و وابســـته بــه تمایــات سیاســِی ارگ اســت تــا 
جمیــع مــردم افغانســتان. شــکل ایــن نهــاد، بســیار قومــی 
ــس  ــه مجل ــت ک ــوب اس ــن خ ــت. بنابری ــی اس و قبیله ی
نماینــده گان اول روی منحــل کــردِن گارنیزیــون کابــل بــه 
ــل و  ــۀ کاب ــا فرماندهــی امنی ــوازی ب ــه م ــادی ک ــوان نه عن
ــا  دیگــر نهادهــای امنیتــی عمــل می کنـــد، اقــدم کنــد و ی
ــیده و  ــرون کش ــی بی ــکِل اجاره ی ــاد را از ش ــن نه ــم ای ه
اصاحــاِت الزم را بــرای ملــی ســاختِن تشــکیاِت آن وارد 
ــد  ــط می توانن ــی فق ــای فرمایشـ ــر آن، نهاده ســازد. در غی
وســیلۀ ســرکوِب معترضــان و خدمتگــزارِ جریان هــای 
ــات و  ــال، ابهام ــن ح ــد و در عی ــی گردن ــِر قوم تنگ نظ
ــا تروریســـم  ــارزه ب ــد مب پیچیده گی هــاِی بیشــتری در رون
ایجــاد کننــد. اصاحــات می توانــد بــه بهتــر شــدِن 
ــازه  ــس اج ــد؛ از این پ ــک کن ــل کم ــِی کاب ــت امنیت وضعی
نبایــد داده شــود کــه رییــس جمهــور و یــا هــر مقــامِ دیگر، 
ــداِف  ــِت اه ــه در جه ــاِت عام ــی و امکان ــای امنیت از نهاده
خصوصــی و تیمــِی خــود اســتفاده کننـــد؛ چنان کــه آقــای 

ــن کــرده اســت. ــل چنی ــون کاب ــا نهــاد گارنیزی ــی ب غن

گارنیزیون کابل 
منحــل یا اصــالح شود
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آگـاهان:

دادستان کل جانب حق را بگیرد
اگــر دادســتان کل مقاومــت کنــد و در کنــار قانــون بی ایســتد 
ــون را  ــب قان ــه داوی جان ــد قضی ــا وجــود فشــارها مانن و ب
بگیــرد، ممکــن اســت کــه رضایــت مــردم حاصــل شــده و 

مشــکل حــل شــود.
ــراز  ــا اب ــی ب ــان سیاس ــان و آگاه ــماری از وکای پارلم ش
ــش  ــط و م ــتان کل خ ــر دادس ــد: اگ ــب می گوین ــن مطل ای
خــود را ماننــد قضیــه داوی روشــن ســاخته و طــرف حــق را 
بگیــرد، قضیــه حــل خواهــد شــد؛ امــا اینکــه محاکمــه چــه 
ــون  ــه اکن ــدی اســت ک ــرد؛ مســاله بع ــد ک ــی خواه فیصله ی

ــرد. نمــی شــود روی آن قضــاوت ک
امــا برخــی از فعــاالن مدنــی بــه ایــن باورانــد کــه بایــد ایــن 
افــراد بــه محکمــه نظامــی ســپرده شــده و باالیشــان قانــون 
تطبیــق گــردد. تــا مــردم واقعــًا شــاهد تطبیــق عدالــت بــدون 

تبعیــض باشــند.
ایــن اظهــارات  در پــی بــه حالــت تعلیــق درآوردن وظایــف 
ــل توســط  ــس کاب ــده پولی ــل و فرمان ــون کاب ــس گارنیزی ریی

ــراز مــی شــود. دادســتان کل اب
ــنبه ۱۰  ــاری روز چهارش ــه انتح ــس از حمل ــش پ ــد پی چن
ــد  ــل و در چن ــق کاب ــی زنب ــار راه ــرداد در چه ــوزا/ خ ج
انفجــار  ریاســت جمهوری  و  اجراییــه  ریاســت  متــری 
ــی  ــش از ۱۰۰ کشــته و ۴۶۰ زخم ــه بی شــدیدی روی داد ک

ــت. ــای گذاش برج
صدهــا تــن از شــهروندان افغانســتان در اعتــراض بــه آنچــه 
کــه "بی کفایتــی دولــت در حفــظ امنیــت" می خواننــد، 

ــد. ــل آمدن ــای کاب ــه خیابان ه ــرداد ب ــه ۱۲ جوزا/خ جمع
ــق'  ــار راه 'زنب ــه چه ــود را ب ــتند خ ــاش داش ــان ت معترض
برســانند امــا نیروهــای امنیتــی بــا شــلیک هوایــی، در صــدد 
جلوگیــری از حرکــت آنــان برآمدنــد. و تظاهــرات بــه 
خشــونت کشــیده شــد و در نهایــت ۶ تــن کشــته و بیــش از 
۱۰ تــن دیگــر زخمــی شــدند، تظاهرکننــدگان جســد یکــی 
ــرات  ــل تظاه ــه مح ــود ب ــا خ ــه را ب ــن حادث ــان ای از قربانی

ــد. آوردن
یکــی از کشــته شــدگان تظاهــرات روز جمعــه پســر محمــد 

علــم ایزدیــار، معــاون مجلــس ســنای افغانســتان بــود.
ــن برپــا  ــده گان خیمه هــای تحص ــر کنن ــس از آن تظاه پ
ــر  ــه ب ــه محاکمــه کشــانیدن کســانی ک ــان ب ــد و خواه کردن
روی تظاهــر کننــده شــلیک کــرده بودنــد، شــدند و همچنــان 
ــه و  ــور داخل ــر ام ــر و وزی ــف اتم ــاری حنی ــتار برکن خواس
ــه از ســوی  ــزی ک ــی شــدند چی ــت مل ــی امنی رییــس عموم

ــه نشــد. ــت پذیرفت حکوم
در نهایــت حکومــت مجبــور شــد تــا قضیــه را بــه دادســتان 
کل واگــذار کنــد کــه دادســتانی کل هــم دیــروز وظایــف گل 
نبــی احمــدزی رییــس کارنیزیــون کابــل و فرمانــده پولیــس 
ــه  ــپرد ک ــده س ــق درآورده و وع ــت تعلی ــه حال ــل را ب کاب

ــرار خواهــد داد. ــه ق ــه را تحــت بررســی همــه جانب قضی
ــد:  ــی می گوی ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ــی ریی ــز رفیع عزی
اقــدام  دادســتان کل مــا را  باورمنــد بــه حقــوق بشــر، 
آزادی هــای مدنــی و دموکراســی در بــه تعلیــق درآوردن 

پســت های مســئولین امنیتــی ســاخت. 
ــان کار  ــا پای ــت ت ــن حرک ــم ای ــت: آرزو می بری ــی گف رفیع
ــینۀ  ــورت و س ــر، ص ــر س ــه ب ــانی ک ــود و کس ــری ش پی گ
معترضــان آگاهانــه و هدفمنــد شــلیک کــرده انــد، شناســایی 

ــد.  و محاکمــه گردن
ــرای  ــد نخســتین گام ب ــی توان ــد م ــن فرآین ــاور او: ای ــه ب  ب
ــان  ــادی می ــق بی اعتم ــۀ عمی ــدن فاصل ــته ش ــان برداش از می
مــردم و دولــت گردیــده و حتــی از اخطــار حضــرت 

صبغــت اهلل مجــددی کامــا جلوگیــری کنــد. بــا همیــن قــدم 
ــش را  ــش خوی ــردم آرام ــده و م ــر ش ــا ثبات ت ــام ب ــا نظ ه

دوبــاره می یابنــد.
 رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی تاکیــد کــرد:» ممکــن اســت 
ــدام  ــن اق ــا ای ــد، ام ــی نرس ــه نتیجــه نهای ــدام ب ــن اق ــه ای ک
ــتباه خــود  ــه اش ــت ب ــه حکوم ــود و این ک ــابقه ب خــود بی س

پــی بــرده اســت«.
ــدام  ــک اق ــود ی ــتباه خ ــه اش ــردن ب ــی ب ــه کرد:»پ  وی اضاف
ــی ســابقه اســت و 5۰ در صــد فاصلــه  ــه جــا و ب نیــک و ب
ــن  ــود را از بی ــده ب ــاد ش ــردم ایج ــن م ــه بی ــادی ک بی اعتم

ــرد«. ــد ب خواه
ــی  ــل صــورت م ــان اوای ــدام در هم ــن اق ــر ای ــزود: اگ او اف
گرفــت، شــاید مــردم هیــچ گاه در برپــا کــردن خیمــه هــای 
تحصــن اقــدام نمی کردنــد؛ امــا اکنــون هــم ایــن اقــدام بــی 

ــتایش اســت. ــل س ــابقه و قاب س
ــا  ــه ب ــره و مفاهم ــد در مذاک ــت بای ــد: حکوم وی می گوی
ــد و  ــت کن ــن صحب ــا معترضی ــد و ب ــاز کن ــن را ب معترضی
خواســت های آنــان را بشــنود، زیــرا بــی تفاوتــی حکومــت 
ســبب عقده منــدی مــردم خواهــد شــد، بنابرایــن بهتــر 

ــود. ــاز ش ــن ب ــا معترضی ــره ب ــه درب مذاک ــت ک اس
بــا ایــن حــال عبدالــوود پیمــان عضــو مجلــس نماینــده گان 
می گویــد: اگــر دادســتان کل مقاومــت کنــد و در کنــار 
قانــون بی ایســتد ممکــن اســت کــه رضایــت مــردم حاصــل 

شــده و مشــکل حــل شــود.
ــه داوی شــاهد  ــز در قضی ــش نی ــد پی ــا چن ــت: م ــان گف پیم
بودیــم کــه دادســتان کل بــا وجــود فشــارهای زیــادی طــرف 

حــق را گرفــت و ضمانــت را قبــول نکــرد.
ایــن عضــو مجلــس تاکیــد کــرد: مــن شــخصًا بــه قانون منــد 
ــه  ــه چ ــه محکم ــا این ک ــاور دارم؛ ام ــتان کل ب ــودن دادس ب
فیصلــه ی خواهــد کــرد حرفــی بعــدی اســت و قضــاوت در 

مــورد آن هنــوز زود اســت.
او تاکیــد کرد:»اگــر دادســتان کل خــط و مــش خــود را ماننــد 
قضیــه داوی روشــن ســاخته و طــرف حــق را بگیــرد، قضیــه 
ــه ی  ــه فیصل ــه چ ــه محاکم ــا این ک ــد؛ ام ــد ش ــل خواه ح
ــود  ــون نمی ش ــه اکن ــت ک ــدی اس ــاله بع ــرد؛ مس ــد ک خواه

ــرد«. ــاوت ک روی آن قض
ــد  ــت و تعه ــه صداق ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــان ب پیم
دادســتان کل شــکی وجــود نــدارد و او بــدون شــک طــرف 
حــق و قانــون را خواهــد گرفــت؛ امــا مســاله مهــم محاکمــه 
اســت کــه چــه قضاوتــی خواهــد کــرد و این کــه آیــا طــرف 
ــا طــرف زور را، بعــداً مشــخص  حــق را خواهــد گرفــت ی

خواهــد شــد.
امــا لیاجعفــری فعــال مدنــی بــه ایــن بــاور اســت کــه اقــدام 
ــدن  ــق درآم ــه تعلی ــتای ب ــتان در راس ــتانی کل افغانس دادس
ــل  ــون کاب ــس گارنیزی ــل و ریی ــه کاب ــدان امنی ــه قومان وظیف
ــه  ــراد ب ــن اف ــد ای ــا بای ــرد؛ ام ــی ک ــت ارزیاب ــوان مثب را میت
ــق  ــون تطبی ــان قان ــده و باالیش ــپرده ش ــی س ــه نظام محکم
ــت بــدون  گــردد. تــا مــردم واقعــًا شــاهد تطبیــق عدال

ــند. ــض باش تبعی
ــا  ــتان م ــی افغانس ــون اساس ــاده ۲۲ قان ــق م ــزود: طب او اف
ــاری  ــق و برکن ــد از تعلی ــراد بع ــن اف ــه ای ــم ک نمی خواهی
وظیفــه شــان بــه عنــوان ســفیر بــه چوکی هــای بلنــد 
ــد  ــن بای ــتان واقع ــتانی کل افغانس ــوند ، دادس ــته ش گماش
اســتقالیت نهــاد خویــش را حفــظ نمایــد تــا ممثــل نهادینــه 

ــیم. ــور باش ــون در کش ــدن قان ش

ملــی  وحــدت  حکومــت  اجرایــی  رییــس 
ــرار  ــی ق ــت حساس ــور در وضعی ــد، کش می گوی
دارد و دشــمنان در تاش انــد تــا روحیــۀ وحــدت 

بزننــد. و هم دیگرپذیــری مــردم را صدمــه 
ــنبه، ۲۲  ــروز )دوش ــه دی ــداهلل ک ــداهلل عب ــر عب دکت
جــوزا( در جلســۀ شــورای وزیــران صحبــت 
ــات  ــایل و ماحظ ــه روی مس ــت ک ــرد، گف می ک
ــو را  ــوری گفت وگ ــت جمه ــا ارگ ریاس ــم ب مه

ــت. ــرده اس ــاز ک آغ
ــام  ــه تم ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــی هم چن ــس اجرای ریی
اداره هــای دولتــی در برابــر رهبــران حکومــت 
پاســخ گو انــد و هیــچ وزیــری بــدون عــذر موجــه 
ریاســت  جلســه های  و  تصمیم هــا  نمی توانــد 

ــرد. ــده بگی ــی را نادی اجرای
ــش  ــان جنب ــه اعتراض ــد ب ــداهلل در پیون ــر عب دکت
رســتاخیز تغییــر گفــت: اقتدامــات کوتاه مــدت 
ــات  ــا اقدام ــم، ام ــت داری ــی روی دس و میان مدت
ــدوار  ــتر دارد. امی ــت بیش ــه وق ــاز ب ــدت نی درزام
درنظرداشــِت  بــا  کابــل  معترضــان  هســتیم 
ــد،  ــرده ان ــردم ک ــده گان م ــا نماین ــه ب ــی ک فیصله ی

ــند. ــق برس ــه تواف ــت ب ــا حکوم ب
از  مــا  خواهــش  کــه  افــزود  عبــداهلل  دکتــر 
در  مــردم  نماینــده گان  سیاســی،  جریان هــای 
ــه مبارزۀشــان  ــن اســت ک پارلمــان و معترضــان ای
ــام  ــی انج ــی و مل ــدت و مدن ــۀ وح ــا روحی را ب
بــه  روحیه یــی  چنیــن  بــا  قطعــًا  و  دهنــد 
خواست های شــان پاســخ گفتــه خواهــد شــد.

اعتراف به کوتاهی
ــان  ــی بی ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
داشــت کــه کشــور در حالــت حساســی قــرار دارد 
ــن زدن  ــا دام ــد ب ــاش دارن ــور ت ــمنان کش و دش
بــه تعصبــات قومــی و زبانــی، ذهــن مــردم را بــه 
ــام  ــف نظ ــبب تضعی ــه س ــد ک ــوق ده ــی س جهت

ــردد. گ
کــه حکومــت  کــرد  اعتــراف  عبــداهلل  دکتــر 
ــع  ــون توق ــا کن ــیس ت ــدو تأس ــی از ب ــدت مل وح
مــردم افغانســتان را در امــر حکومــت داری بــه 
وجــه احســن آن بــرآورده نکــرده اســت. او گفــت: 
ــم  ــا ک ــأن م ــزی از ش ــر چی ــن ام ــه ای ــراف ب "اعت
ــردم را  ــت م ــم امنی ــوولیت داری ــا مس ــد. م نمی کن
ــن قســمت کوتاهــی صــورت  ــم. در ای ــن کنی تأمی
ــمگین  ــد خش ــق دارن ــردم ح ــت و م ــه اس گرفت

ــد". ــراض کنن ــند و اعت باش
او از آغــاز گفت وگوهــا بــا محمــد اشــرف غنــی در 
پیونــد بــه بهبــود مســایل سیاســی و حکومــت داری 
یــاد کــرد و تأکیــد ورزیــد کــه ماحظــات اساســیی 
در ایــن زمینــه بــا رییــس حکومــت وحــدت ملــی 

دارد.
کــرد: حکومــت  اضافــه  عبــداهلل  داکترعبــداهلل 
وحــدت ملــی در ارایــۀ حکومــت داری بهتــر کوتــاه 
ــووالنی  ــر مس ــن در براب ــس از ای ــت، پ ــده اس آم
ــت  ــه های ریاس ــا و جلس ــه فیصله ه ــی ک اداره های
ــتن داری  ــد، از خویش ــده می گیرن ــی را نادی اجرای

ــت. ــم گرف کار نخواهی
او گفــت: "از ایــن جلســه بــه بعــد، "بــا وزیرانــی 
ــول  ــذر معق ــدون ع ــند و ب ــل می باش ــه در کاب ک
ــد،  ــتراک نمی کنن ــران اش ــورای وزی ــۀ ش ــه جلس ب
ــرد و  ــر ف ــود. ه ــد ب ــاوت خواه ــا متف ــورد م برخ
ــر  ــطحی، صرف نظ ــر س ــور در ه ــن کش ــور ای مأم
برابــر حکومــت  از رفاقــت و دوســتی اش، در 

پاســخ گو اســت."
گفتنــی اســت کــه رییــس اجرایــی حکومــت 
وحــدت ملــی در حالــی از بی اعتنایــی شــماری از 
مســووالن حکومتــی بــه تصامیــم ریاســت اجرایــی 
ــی  ــن، گزارش های ــش از ای ــه پی ــد ک ــاد می کن انتق
وجــود داشــت کــه برخــی از اعضــای کابینــه 
کــه از طــرف محمــد اشــرف غنــی معرفــی 
ــی  ــم ریاســت اجرای ــق تصامی ــه تطبی ــد، ب شــده ان
ــاد  ــن نه ــه ای ــد و خــود را ب ــاد دلچســپی ندارن زی

نمی داننــد. پاســخگو 
فاصله میان حکومت و مردم

ملــی در  اجرایــی حکومــت وحــدت  رییــس 
قســمتی از ســخنانش بیــان داشــت: فاصله یــی 
ــت  ــهروندان و حکوم ــی، ش ــن قشــر سیاس ــه بی ک
ــان آمــده، در شــانزده ســال گذشــته ســابقه  ــه می ب
ــن  ــا ای ــتیم ت ــاش هس ــا در ت ــت، م ــته اس نداش

ــم. ــن ببری ــه را از بی فاصل
ــزاری  ــه برگ ــداهلل ب ــر عب ــن، دکت ــا ای ــان ب همزم
کــرد  اشــاره  کشــور  در  آینــده  انتخابات هــای 
ــا  ــن روزه ــات در ای ــایل انتخای ــه مس ــت ک و گف
ــدای  ــی از آجن ــی و سیاس ــایل امنیت ــل مس ــه دلی ب
ــود،  ــه دور ب ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
امــا ایــن بــه معنــای بی توجهــی حکومــت در امــر 

ــت. ــات نیس ــزاری انتخاب برگ
نشســت  کــه  داشــت  اظهــار  هم چنــان  او 
ــت  ــانگهای« فرص ــت »ش ــل« و نشس ــۀ کاب »پروس
ــع  ــه، رف ــطح منطق ــکاری در س ــرای هم ــی ب خوب
ــدات  ــتان، تعه ــردم افغانس ــی م ــای امنیت نگرانی ه
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــبت ب ــی نس ــۀ جهان جامع
ــت  ــدات حکوم ــتان و تعه ــا افغانس ــاط ب در ارتب

ــود. ــی ب ــدت مل وح
ــۀ  ــت پروس ــه در نشس ــت ک ــی گف ــس اجرای ریی
پیــام  تروریســتی  گروه هــای  کابــل حکومــت 
ــت و  ــاز اس ــو ب ــه در گفت وگ ــتاده ک ــد فرس واح

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــن فرص ــد از ای ــان بای آن
ــۀ  ــاد توافق نام ــه بربنی ــت ک ــاد آوری اس ــل ی قاب
ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی، نشســت شــورای 
ــت  ــی و نشس ــس اجرای ــت ریی ــه ریاس ــران ب وزی
کابینــه بــه ریاســت رییــس حکومــت برگــزار 

می شــود.
از  شــماری  بی تفاوتــی  و  کــم  صاحیت هــای 
ــا  ــی باره ــس اجرای ــای ریی ــه فیصله ه ــات ب مقام
ــه و  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــان او م از ســوی حامی
بارهــا صــدای اعتــراض آقــای عبــداهلل را نیــز بلنــد 

کــرده اســت.

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد

رییس اجرایی:

در بـرابـر خـواست هـای 
مـردم کوتـاه  آمـده ایـم

از ایــن جلســه بــه بعــد، "بــا وزیرانی كــه در كابــل می باشــند و بــدون عــذر معقــول 
بــه جلســۀ شــورای وزیــران اشــتراک نمی كننــد، برخــورد مــا متفــاوت خواهــد بــود. 
هــر فــرد و مأمــور ایــن كشــور در هــر ســطحی، صرف نظــر از رفاقــت و دوســتی اش، 

در برابــر حکومــت پاســخ گو اســت
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ــه موقفــی رســیده ایم کــه هیــچ چاره یــی  اینــک ب
جــز طــرح صادقانــه، شــجاعانه و شــاید مجنونانــۀ 
ایــن یــک پرســش نداریــم: انســان ها و اقوامــی کــه 
بــه رســل و رســاالت آن هــا بــاور دارنــد و پاســخ 
ــات خــود را، و ایضــًا  ســوال های معنی بخــش حی
پاســخ های بنیانــی و ســاختاری چه گونــه زیســتن 
فــردی و جمعــی خــود را از آن هــا اخــذ می کننــد، 
بــرای معرفــت فلســفی و فیلســوفان چــه ســمت و 
وظیفتــی می تواننــد و یــا بایــد قایــل شــوند؟
آیــا جالــب توجــه نیســت کــه از فیلســوفان نوعــًا 
یکایــک آرا و انظــار خــود را مــورد تعقــل و تأمــل 
ــقیم  ــح و س ــا صحی ــد ت ــرار نمی دهن ــفی ق فلس
را تمییــز نهــاده، ســپس صحیــح و صادق هــا 
و  آموزش هــا  تابــع  ســنتاً  آن هــا  برگیرنــد  را 
آموزگارانــی هســتند کــه بــا آن هــا انــس و الفتــی 
داشــته و دارنــد و در پاره یــی از مواقــع و مواقــف، 
تابــع مقبــوالت یــا مشــهورات زمانــۀ خود هســتند. 
کافــی اســت)!( هــر فیلســوفی یــک جو شــجاعت 
ــول و  ــار مقب ــی از آرا و انظ ــد و برخ ــرج ده بخ
ــه  ــد ک ــا دریاب ــد ت ــی کن ــود را بررس ــوذ خ مأخ
ــر از معلمــان  ــزان عظیمــی از آرایــش متأث چــه می
ــه  ــال چ ــن ح ــوده و در عی ــا ب ــات آن ه و تعلیم
ــهورات  ــوالت و مش ــع مقب ــری تاب ــزان عظیم ت می
زمانــه و زمینــۀ خــود می باشــد. آن چــه از ایــن دو 
ــه  ــی ب ــب تجل ــد، علی االغل ــرون می مان ــال بی غرب
حســب ظاهــر بی طرفانــه و آفاقــی )همــان عینــی( 
هــوای نفــس اســت در قالــب گزاره هایــی مدعــی 
حکایــت و بیــان حقایــق نــاب و خالــص عقلــی یا 
ــی. در این جــا، هم چــون بســیاری از مواقــع  عقان
و مواقــف دیگــر، عــاوه بــر قــدری تعمــق و تأمل، 
ــی  شــجاعت، صداقــت و انصــاف کلیدهــای اصل
ــم  ــه »و ان ه ــد ک ــن کن ــا روش ــد ت ــح ابواب ان فت

ــون«! اال یخرص
از طرفــی دیگــر، عوامــان )همــان غیــر فیلســوفان( 
ــل  ــورد تعق ــود را م ــار خ ــک آرا و انظ ــز یکای نی

و تأمــل قــرار نمی دهنــد و به شــدت متأثــر از 
محیــط و معلــم و خانــه و جامعــۀ خــود هســتند. 
ــم  ــاور بودی ــن ب ــر ای ــه ب ــب توجــه اســت ک جال
ــس  ــواره پ ــود را هم ــار خ ــفه آرا و انظ ــه فاس ک
از تعقــل و توجیــه درســت و درخــور می پذیرنــد 
ــت  ــور نیس ــه این ط ــه این ک ــن ب ــس از تفط و پ
ــه  ــدیم ک ــه ش ــزی متوج ــگفت انگی ــرز ش ــه ط ب
ــا و  ــچ مبن ــۀ خــود هی ــه نوب ــا هــم ب ــاور م ــن ب ای
شــاهدی نداشــته اســت! بــه عبــارت دیگــر، شــیوۀ 
ــی  ــت زالل ــاب و معرف ــق ن ــده گان حقای کار یابن
کــه خــود ســاخته بودیــم، کم وبیــش و روی 
هــم رفتــه شــباهت قابــل توجهــی بــه شــیوۀ کار 
خــود مــا دارد. آن هــا ســخت تحــت تأثیــر زمینــه 
ــۀ  ــداول جامع ــوالت مت ــا و مقب ــه، آموزه ه و زمان
ــب، بســیاری از آرا و  ــن ترتی خــود هســتند و بدی
ــر  ــه ه ــی و ب ــدی، تلقین ــًا تقلی ــان کام نظرات ش
حــال غیرتعقلــی اســت. مــا نیــز چنیــن هســتیم و 
نمونــه و مصداقــش: باورمــان نســبت به شــیوۀ کار 

فیلســوفان!
اینــک جــا دارد بپرســیم چــه تبیینــی دربــارۀ ایــن 
می تــوان  داللت آمیــز  شــگفت انگیز  وضعیــت 
ارایــه کــرد. بــه نظــر بنــده، ایــن شــباهت و 
ــار  ــیوۀ فت ــا وش ــار م ــیوۀ رفت ــان ش ــت می مقارن
ــن  ــن ای ــی نیســت. تبیی ــدار غریب ــوفان، پدی فیلس
همســانی و همنــوازی، خیلــی ســاده، ایــن اســت 
ــاب  ــان و مصنوعــات حقایق ی ــا عوام ــان م ــه می ک
مــا یعنــی فیلســوفان، تفــاوت ماهــوی یــا تقویمــی 
و تکوینی یــی دربــارۀ معرفــت وجــود نــدارد. 
ــگال ســاختۀ خــود  ــی از چن ــم لحظه ی ــر بتوانی اگ
ــه  ــد ک ــم دی ــنی خواهی ــه روش ــم، ب ــی یابی رهای
آن هــا مجهــز بــه همــان مشــاعر و قوایــی هســتند 
کــه مــا. بــه عــاوه و بــه همــان انــدازه قابــل توجه 
و تعیین کننــده، آن هــا در همــان جامعــه و فرهنگــی 
ــر و  ــدازه متأث ــان ان ــا هم ــا. آن ه ــه م ــد ک می زین
مولــود شــرایط تاریخــی جامعــۀ خــود هســتند کــه 
مــا. بنابرایــن تفــاوت ماهــوی تقویمــی و تکوینــی 
وجــودی و اجتماعــی ـ فرهنگــی میــان مــا وجــود 
نــدارد. تفــاوت تنهــا از جهــت میــزان تأثیــر ایــن 
و  اســت.  تاریخــی  ـ  عوامــل جامعه شــناختی 
ــاوت  ــن تف ــود، ای ــه می ش ــه ماحظ ــور ک همان ط

ــوع. ــه در ن ــزان اســت ن ــدار و می ــا در مق تنه
ــات  ــا و مخلوق ــان م ــر می ــاوت دیگ ــک تف ــا ی ام
منجی مــان وجــود دارد و آن این کــه مــا عــاوه بــر 
اشــتغاالت فــراوان دیگــر، بــه تعقــل می پردازیــم، 
لیکــن آن هــا بــه منزلــۀ پیشــه و حرفۀشــان تعقــل 
ــتاوردهای  ــی رود دس ــد م ــن امی ــد، بنابری می کنن

ــا  ــد. ام ــر باش ــر و پایدارت ــل اعتمادت ــان قاب ایش
ــا  ــم ب ــا ه ــا در این ج ــه حت ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــق  ــی مطل ــا تفاوت ــه ب ــم ن تفــاوت نســبی مواجه ای
ــس  ــوع. پ ــس ن ــی و از جن ــی مقوله ی ــا تفاوت و ی
ــاً دارای  ــوفان نوع ــا و فیلس ــه م ــم ک ــر بپذیری اگ
ــر  ــاوه ه ــه ع ــتیم و ب ــابه هس ــری مش ــوای فک ق
ــر  ــا متأث ــود ی ــادی مول ــا زی ــم ی ــدار ک ــه مق دو ب
ــان  ــی یک س ــناختی و فرهنگ ــل جامعه ش از عوام
ــری،  ــابه توجیه پذی ــورت تش ــن ص ــتیم، در ای هس
و  خطاپذیــری  دفاع پذیــری،  تصویب پذیــری، 
نقدپذیــری آرا و انظــار مــا و فیلســوفان تبییــن خود 

ــه اســت. را یافت
ــرآَن لِتَشــقی )۲( إاّل تَذکــره  ــَک الُق ــا علی ــا أنَزلن »َم

ــن یَخشــی )۳(« ســورۀ مبارکــۀ طــه. لَِّم
ــج  ــه رن ــا ب ــم ت ــازل نکردی ــو ن ــر ت ــرآن را ب »ق
ــاد  ــه ی ــز این ک ــم ج ــازل نکردی ــرآن را ن ــی، ق افت
و یــادآوری باشــد بــرای کســی کــه خشــیت دارد.«

ــوان  ــریفه می ت ــۀ ش ــن دو آی ــم از ای ــۀ مه دو نکت
ــم  ــرآن حکی ــه ق ــت این ک ــرد: نخس ــتنباط ک اس
جهــت یــادآوری و تذکــر نــازل شــده اســت. دوم 
ــی  ــرای آن های ــر ب ــادآوری و تذّک ــن ی ــه، ای این ک
ــی دیگــر،  ــه عبارت ــه اهــل خشــیت اند. ب اســت ک
ــه یی  ــر و اندیش ــات فک ــرای اثب ــم ب ــرآن حکی ق
ــده  ــازل ش ــم ن ــرآن حکی ــت: ق ــده اس ــازل نش ن
اســت تــا انســان را تذّکــر و تنبـّـه دهــد و او را یــاد 
آورد! و البتــه، ایــن تذّکــر و تنبـّـه هــم شــامل حــال 
ــه  ــت ک ــور نیس ــود. این ط ــان ها نمی ش ــۀ انس هم
همــۀ بنــی آدم آن را تذّکــر و تنبـّـه خواهنــد یافــت. 
ــود و  ــد ب ــان هایی خواه ــرای انس ــر ب ــه تذّک بلک
ــه  ــاد ک ــد افت ــر خواه ــان هایی مؤثّ ــرای انس ــا ب ی

ــیت اند. ــل خش ــا اه ــد ی ــیّت دارن خش
آن چــه بــه غایــت مســتحق توجــه تام وتمام اســت، 
ایــن دقیقــه بســیار ظریــف اســت کــه در ایــن دو 
آیــۀ شــریفه، مطلقــاً هیــچ تصریحــی یــا تلویحی یا 
داللتــی بــه مباحثــه و مجادلــه و منازعــه و مناقشــه 
و اســتدالل و اســتدالل ورزی نشــده اســت. گفتــه 
ــازل  نشــده یــا داللــت نشــده کــه ایــن قــرآن را ن
کردیــم تــا انســان های اهــل دلیــل و اســتدالل را به 
بحــث پیرامــون عبودیــت خــدای رحمــان و بــاور 
بــه یوم القیامــه و عمــل بــه صالحــات دعــوت کنیم 
تــا پــس از اقامــۀ براهیــن لــه و علیــه، انســان های 
ــده از  ــات«، و »رهی ــارغ از تعلق ــا«، »ف »آزاد«، »ره
ــای  ــه نظریه ه ــد ک ــم بگیرن ــات« تصمی همــه تمنّی
منــدرج در قــرآن را بپذیرنــد و یــا نپذیرفتــه ســراغ 

ــد. نظریه هــای ســایر مکاتــب و مشــارب برون
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و  پرسـش هایم جوابـی نداشـتند و دقیـق نمی دانسـتم کـه چه اتفاقـی افتاده 
اسـت. تنهـا یـک چیـز به ذهنـم می رسـید و آن تنهایـی ام بود.

تجربـه  را  قبـر  عـذاب  و  کـرده  را حـس  مـرگ  تلخی هـای  هرلحظـه 
می کـردم؛ نمی دانسـتم چـرا این گونـه بیچـاره شـده ام، چـرا کس بـه دادم 

نمی رسـد.
آهسته آهسـته روشـنی یی حـس کـردم، کم کـم چشـمانم باز شـدند، همه 
چیـز رنـگ سـیاه و خاکسـتری داشـت. افـراد زیـادی َدور و بَـرم دیـده 
می شـدند امـا قـدرت تشـخیِص هیـچ کـس را نداشـتم، تنها صداهـا بود 

کـه بـه گوشـم آشـنا می آمدند.
مـن آیـات و احادیثـی را کـه در مدرسـه آموخته بـودم، زمزمـه می کردم. 
صـدای لـرزان و حزیـِن خواهـرم ـ کاملـه ـ مرا بـه خـود آورد: »رحمت 
جـان مـه خواهـرت اسـتم، اینه پدرم، بگیر دسـت پـدرت ره، شـناختی؟ 

این جـا خانمـت فریبـا هـم اسـت، ُخسـرت هم آمده اسـت.«
حـس کـردم بـاز زنـده شـده ام، بسـیار مؤدبانـه از زحمـاِت آن ها تشـکر 

کـردم و دانسـتم کـه من زنـده ام و نمـرده ام.
دسـت گـرمِ پـدرم بـه سـر و رویـم کشـیده شـد و فهمیـدم که هنـوز از 

مـدار مهربانی هـا دور نشـده ام.
بـا دیـدن همسـایۀ مـا زلمـی  جـان، فهمیـدم کـه حادثـۀ خطرناکـی را 
گذشـتانده ام و خـدا را سـپاس کـردم کـه بـار دیگر زنده هسـتم و کسـی 

به خاطـر مـن، داغـی بـر دل نـدارد.
هنـوز آفتـاب طلـوع نکرده بود. هـر قدر بیشـتر به هوش می آمـدم، دردم 
افزایـش مـی یافـت. امـا دیـدن پـدر، خواهـر و همسـرم، دلـم را قـوت 

مـی داد تـا بـر دردها غلبـه کنم.
خانـواده ام توقـِع خـود را بـه زنده ماندنم از دسـت داده بودنـد و حال که 

این گونـه مـرا می دیدنـد، از خداونـد سـپاس گزاری می کردند.
قاتان شهر سکوت کرده بودند و دیگر صدای انفجار شنیده نمی شد.

ماننـد  اینـک  و  بودنـد  ریختـه  زیـادی  خون هـای  مـن،  شـهر  قاتـان 
آرامـش  بـه  آرام می گیرنـد،  انسـان  از خـوردِن خـوِن  درنده گانـی کـه 

بودنـد. رسـیده 
دهلیزهـا از صـدای پـای آدم هـا پُـر و خالـی می شـد، فرشـته های نجات 

دسـت به کار شـدند و مـرا بـه اتـاِق دیگـری انتقـال دادند.
حافظـه ام را گـم کـرده بـودم. کم کـم به یـادم آمد کـه گلبدیـن حکمتیار، 

ایـن شـهر را با خوِن آدم ها شسـته اسـت.
مـردم پیـِش ایـن قاتـل و حزبـش عقبۀ لشـکری بودند کـه مانع رسـیدِن 
آن هـا بـه قـدرت می شـدند. بـرای کشـتن مـردم شـهر، دلیـِل شـرعی 

می خواندنـد. و حدیـث  آیـت  و  می تراشـیدند 
مـا دشـمنان غافـل، در هـر جایـی مـورد حملـۀ بی رحمانـۀ گلبدیـن و 

گروهـش قـرار می گرفتیـم، بـدون این کـه  گناهـی کـرده باشـیم.
تعـداد بی شـماری زن، مـرد، طفـل و جـوان در کابـل شـهید و زخمـی 
شـدند، امـا تـا هنـوز و پـس از گذشـِت دو دهـه از آن روزهـای سـیاه، 

گلبدیـن حکمتیـار زنـده اسـت و در هـوای قـدرت می سـوزد.
جالـب این کـه ایـن قاتـِل بی رحـم در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 
۱۳9۳ خورشـیدی، از قطب الدیـن هـال نماینـده اش حمایـت کـرد و در 

تمـام افغانسـتان کمتـر از پنج درصـد رای به دسـت آورد.
جنـگ و ناامنـی بـا وجود گذشـِت سـال ها از آن روزهای سـیاه، همچنان 
در افغانسـتان ادامـه دارد و هـر روز قامتـی بـه خـون می غلتـد و خانه یی 

می شـود. خراب 

کف شناسی
وجود انسان، بسیار رازناک و عجیب است.

سـال ۱۳7۳ مدیـر عمومـی رادیـوی معـارف اسـامی بـودم. یک تـن از 
همـکاراِن مـا بـه نـامِ حمیـده در رادیـوی دولتـی افغانسـتان، در خواندن 

کـِف دسـت مهارت داشـت.
بنـا بـه خواهش سـید میـر، یک تـن از همکارانـم در رادیو، خانـم حمیده 
خطـوط دسـِت مـرا دیـد و چیزهایـی در مـوردِ من گفـت، اما یـک نکتۀ 
آن را هیچـگاه فرامـوش نخواهـم کـرد. او گفـت: "خطـری بسـیار جدی 

تهدیدتـان می کنـد، ولـی بازهـم بخیـر می گذرد." 
مـن ایـن موضـوع را چنـدان جـدی نگرفتـم. او پـس از من، کِف دسـِت 
همـکار دیگـِر ما گل آغـا آغر را دید. خانـم حمیده به او گفت: "متأسـف 

هسـتم که عمر بسـیار کوتاهـی داری." 
جالـب اسـت منی کـه به خطـوط ناخواندۀ دسـت باور نداشـتم، چه زود 
بـا همـان "خطـِر جدی" مواجه شـدم. شـاید پس از روزهـای محدودی، 
سـخت زخمـی شـدم. اما آقای آغر بسـیار زودتـر از مـن، در کابل مقابل 
سـفارت چیـن راکتـی بـه نزدیکش اصابـت کـرد و حتا توته هـای بدنش 

را کسـی نیافت.  

پاره اهی ویپستهبخش سی اُم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

دكتر سعید زیباكالم ـ 
استاد فلسفۀ دانشگاه تهران

بخش دوم
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بازگشت به خویشتن
جدایـی  قصـۀ  رومـی  موالنـای  همان طـور  کـه 
نـی را از نیسـتان بـا حکایت هـا و شـکایت ها و 
بـا نگـرش ویـژۀ عرفانـی  مطـرح می کنـد، اقبـال 
بـزرگ فلسـفۀ جدایـی نـی از نیسـتان را به شـیوۀ 
جدیـدی مطابـِق نیـاز و مقتضـای زمـان، در قالِب 
»خـودی« طـرح و پی ر یـزی می نمایـد. مریـد و 
مرشـد، هـر دو چراغـی بـه دسـت دارنـد و در 
تـاش یافتـِن ابرآدم هایـی اند کـه زمان را بـه کامِ 

می چرخاننـد. خویـش 
چو رومی در حرم دادم اذان من

از او آموختم اسرار جان من
به دور فتنۀ عصر کهن او

به دور فتنۀ عصر روان من
    اقبـال و مولـوی هـر دو حکیـم عصـِر خویـش 
انـد، بـا ایـن تفـاوت کـه یکـی عقـل را در برابـر 
عشـق، بی باکانـه قمـار می کنـد و دیگـری میـان 
ایـن دو، آشـتی برقـرار می سـازد و از ترکیـِب هر 
بیماری هـای  تـا  می کنـد  درسـت  معجونـی  دو، 
اجتماعـِی جوامـع اسـامی را بـا آن عـاج کنـد.

روشـنِی  در  خاتـم  پیامبـر  اقبـال،  بـاور  بـه      
ویژه یـی  تربیتـِی  قواعـد  و  اصـول  یک سلسـله 
کـه برخاسـته از یـک باورمنـدی عمیق بـه خدای 
بادیه نشـین  عرب هـای  میـان  از  بـود،  یگانـه 
جهل اندیشـی  کـه  تمـدن  و  علـم  از  دور  بـه  و 
از  جزیـی  سـخت دلی  و  خشونت پیشـه گی  و 
فرهنـگ دیرینۀشـان بـود و همچنـان، برده گانـی 
حبشـی،  بـال  ماننـد:  عجمـی  حقیـر  و  پسـت 
سـلمان فارسـی و صهیـب رومـی کـه دسـت بـه 
دسـت خریـد و فـروش می شـدند و از هیچ گونـه 
زیـر  در  نبودنـد،  برخـوردار  اجتماعی یـی  ارزش 
کـه  سـاخت  بزرگ مردانـی  وحـی،  سایه سـار 
مسـیر تاریـخ را تغییـر دادند و قدرت هـای بزرگ 
سیاسـِی زمـان را به زانـو درآوردنـد. رمز عظمت 
و راز جاودانه گـی اصحـاب پیامبـر کـه بـه عنوان 
نسـل یگانـۀ قرآنـی معـروف انـد، تربیـت ویـژۀ 
پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم بـود کـه از آن طریق، 
خویشـتن را دریافته و نیـروی خودی را در وجود 

خویـش زنـده سـاخته بودنـد. 
چون خودی آرد بهم نیروی زیست

می گشاید قلزمی ز جوی زیست
وانمودن خویش را خوی خودی است

خفته در هر ذره نیروی خودی است
    خـودی دارای یـک فلسـفۀ عقانـی ـ عرفانـی 
اسـت که تعریـِف جامع و مانعـی در قالِب واژه ها 
نمی تـوان بـرای آن پیـدا کـرد امـا از خـال ابیات 
و داسـتان ها و امثـال مجموعـۀ »اسـرار خـودی« 
می توانیـم گفـت: خـودی عبـارت از حضـور و 
معرفـِت الهـی در قلـب مؤمـن اسـت کـه از راه 
تجربه هـای عقانـی و تـاش و تحـرک به دسـت 

می آیـد. 
علی محمـد نقـوی می گویـد: "از نظـر متافیزیکی، 
خودیابـی و خودآگاهـی که اقبـال آن را "خودی" 
امکانـات  آن  انسـان،  کـه  اسـت  ایـن  می نامـد، 
روح  حضـور  علـت  بـه  را  وجـودی  متعالـی 
و  دریابـد  اسـت،  نهفتـه  او  در  کـه  خدایی یـی 
به وسـیلۀ اشـراق وجدانـی خویـش، یـک مرتبـه 
ماهیـت مأموریـت اصیـِل خـود را که نیابـت الهی 
و خافـت خداونـدی در جهـان اسـت، کشـف 
کنـد. ایـن آگاهـی به صـورِت یک انفجـار روحی 
و درونـی، تشعشـعات و انعکاس هـای عظیمی را 
در انسـان ایجـاد می کنـد که انسـان های عـادی را 
بـه قهرمانـان عظیـِم تاریخ مثـل سـلمان و بال و 
ابـوذر تبدیـل می کنـد. در فرد فردِ ما یـک قهرمان 
نهفتـه اسـت، یـک رادمـرد خوابیـده اسـت. وقتی 
مـا بـه مرحلۀ خـود آگاهـی و خودیابی می رسـیم 
و خـودی خویـش را متحقـق می کنیـم، ناگهـان 
آن قهرمـان کـه در همه جـا و جـود دارد، بیـدار 
می شـود و خـاک را تبدیـل بـه کیمیـا می کنـد و 
می پیونـدد،  به وقـوع  عظیمـی  شـخصیت های 
شـخصیت هایی کـه سـاختۀ تاریـخ نیسـتند بلکـه 

)۱9، ص۴۳(  می سـازند."  را  تاریـخ 
   او عـاوه می کنـد: "دکتـر رفیع الدیـن، یکـی از 
متفکریـن بزرگ اسـامی پاکسـتان و پیـرو مکتب 
اقبـال، ایـن جریـان خودیابی و خودآگاهـی را که 
انسـاِن عـادی را تبدیـل بـه قهرمـان می کنـد، بـه 
انفجـار اتـم و هسـتۀ درونـی انسـان تعبیـر کـرده 
اسـت. او می گویـد کـه خـودی و خودآگاهی اتم 
درون، پُـر از قـدرت و توانایـی عظیـم اسـت کـه 
انفجـارِ آن جهـان را دگرگـون می سـازد، چنان که 
در جهـان خـارج و مـادی، هسـته ها و ذراِت ریـز 
وجـود دارنـد کـه در قلـب آنـان نیـروی عظیم و 
شـگفت انگیز نهفتـه و خوابیـده اسـت؛ ایـن اتم ها 
بـا هسـته های مـادی آن قدر ریـز و به ظاهـر ناچیز 
هسـتند کـه بـدون وسـایل دقیـِق تجربـی امـکان 
نـدارد کسـی آن را حـس کنـد، ولی همین هسـتۀ 

کوچـک و ناچیـز، سرچشـمۀ نیرویـی آن چنـان 
عظیـم اسـت که اگر شکسـته شـود و نیـروی آن 
رهـا شـود، انفجـار آن قـادر اسـت همـه جهـان 
هسـتی را زیـر و رو کنـد و بـه خـاک و خـون 
بکشـد؛ در دروِن انسـان نیـز سرچشـمۀ عظیمـی 
از نیـرو و توانایـی نهفتـه اسـت کـه مثـل اتم هـا 
قـادر بـه دگرگـون سـاختن جهان هسـتی اسـت؛ 
ایـن منبـع سرشـار از نیـرو و توانایی، شـخصیت 
همـان  از  کـه  اسـت  انسـان  یـا خـودی  اصیـل 
می گیـرد."  سرچشـمه  انسـان  ملکوتـی  عنصـر 

ص۴۴(    ،۱9(
از نظـر اقبـال انسـان بـه خود، انسـانی اسـت که 
در نتیجـۀ تـاش و تحرِک شـبانه روزی از مرحلۀ 
»تخلـی« گذشـته و بـه مرحلـۀ »تحلـی« رسـیده 
اسـت؛ بیماری های حسـد، بخل، عـداوت، نفاق، 
سسـتی و تنبلـی، هویت باخته گـی و بی اعتمـادی، 
تنگ نظـری و تحجـر و رذایـل اخاقـِی دیگـر از 
قلـِب وی رخـت بربسـته اسـت و بـه اوصـاف 
جـال و جمال الهی آراسـته گردیده اسـت؛ منبع 
فیـاض جـاودان و همچون صیادی سـت که زمان 

را شـکار کرده اسـت.
خـود  بـه  انسـان  اقبـال،  خـودی  منظـر  از      
در  اگـر  خداسـت،  حقیقـی  نایـب  همـان  کـه 
نباشـد،  جهل اندیشـه  و  ستم پیشـه  بنده گـی اش 
خداونـدان  بـه  نسـبت  حقیقـی اش  خـدای 
و  مهربان تـر  نزدیک تـر،  به مراتـب  دنیایـی، 
چنیـن  لحـاظ،  بدیـن  اسـت؛  دوست داشـتنی تر 
بـرای حـِل  ندبـه و زاری  بـه  نبایـد  را  خدایـی 
خیانت پیشـه گی  امـا  خوانـد؛  فـرا  مشـکات 
بنده گان، باعث شـده اسـت که بـا ابتهال و تضرع 
خـدای یکتـا و مهربـان را بخواننـد. آدمـی، وقتی 
خـودی خویشـتن را می یابـد، چنـان جسـورانه 
بـه جسـت وجوی خـدا می برآیـد کـه جبریـل و 

بـه کمنـد می آینـد. پیامبـر خـود 
در دشت جنون من جبریل زبون صیدی

یزدان به کمند آور ای همت مردانه!

پویایی عشق
اقبـال بـا پژوهـش و نگـرش عمیقـی که نسـبت 

بـه قـرآن کریـم، تاریخ اسـام و شـناخت 
مجموعـۀ  در  دارد،  بزرگ مـردان 

خـودی«  »اسـرار  مثنـوی 
بـرای پویایـی فردیـت و 
برای  زمینه سـازی عملـی 

بازگشـت بـه خویشـتن، از 
موقـف یک حکیم عـارف، در 

باِب عشـق سـخن سـر می کند و 
بـرای عشـق، معنـا و مفهومی جدید 

می کنـد. ارایـه 
نقطه نوری که نام او خودی است
زیر خاِک ما شرار زنده گی است

از محبت می شود پاینده تر
زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر 

    عشـق از نظـر اقبـال، عبـارت از شـور و جذبه 
آدمـی  در وجـود  تحـرِک خاصـی  و  هیجـان  و 
اسـت کـه بـا نیـروی معنـوی ایمـان زنـده و پویا 
می گـردد و او را بـه تـاش و تپـش وا میـدارد.

تپش است زنده گانی تپش است جاودانی
همۀ ذره های خاکم دل بی قرار بادا

"کلمـۀ  می نویسـد:  بـاب  ایـن  در  مـاکان  دکتـر 
عشـق در اشـعار اقبـال به خـاف دیگر شـاعران 
کـه برخـی بـه عشـق های انسـانی و گروهـی بـه 
عشـق های عارفانـه نظـر دارند، آمیزه یی اسـت از 

دوجنبـۀ الهـی و اجتماعـی." )۱۴، ص۱57(
    علی محمـد نقـوی می گویـد: "ابرمـردان تاریخ 
کـه تحـوالت عمیق و گسـترده را در طـول قرون 
بـه وجـود آوردنـد، کسـانی بودنـد کـه در آتـش 
و  شـگرف  نیـروی  راه  ایـن  از  و  تپیـده  عشـق 
عظیمـی را به دسـت مـی آورده انـد؛ این هـا یـا به 
خـدای خویـش یا بـه جامعـه و ملـِت خویش یا 
بـه انسـانیت یـا بـه گروهـی خـاص یا بـه هدِف 
خاصـی عشـق ورزیدنـد، و در نتیجـه، نیرویـی 
آن چنـان بـه وجـود آوردنـد کـه بتوانند زمـان را 

زیـر و رو گرداننـد."
زنده کن باز آن محبت را که از نیروی او

بوریای ره نشینی در فتد با تخت کی
    »در جهـان امـروز، حیله گری هـا و دسیسـه و 
مکـر و فریب هـا زیـر عنـوان سیاسـت و علـم و 
دیپلماسـی حکم فرماسـت و انسـان را تـا پرتـگاه 
انهـدام و سـقوط کامـل رسـانیده اسـت؛ آن چـه 
امـروز از همه بیشـتر الزم اسـت، عنصر عشـق و 
محبـت و ایمـان اسـت که بتوانـد انسـاِن بی چاره 
را کـه بر کهکشـان ها و مـاه و انجم گام گذاشـته، 
نجات و سـکون و صفا بخشـد." )۱۴، ص۱۴۱-

  )۱۴۲
علی محمـد نقـوی 

از  دیگـر  جـای  در 
کتـاب خویـش، دربـارۀ 

اقبـال  دیـدگاه  از  عشـق 
عشـق  "احسـاس  می گویـد: 

بـرای  شـدید  میـل  و  عرفـان  و 
تمـاس و تقرب بـه کمـال و زیبایی 

و حقیقـت نهایـی، در سرشـِت انسـان 
ص9۰(    ،۱9( اسـت."  شـده  عجیـن 

    آن چـه از مطالعـۀ آثـار و افـکار اقبـال در 
رابطـه با عشـق به دسـت می آیـد، همـان مفهوم 
ایمانـی و الهـی آن اسـت کـه پیامبـر بزرگـوار 
اسـام به پیروانـش تعلیم داد و با آن، در مسـیر 
زنده گی شـان تغییـر کلـی به وجـود آورد و برای 
مختلـف،  ابعـاد  در  انسـان،  زنده گـی  مفاهیـم 
ریشـه دارتر  انسـانی تر،  دیگـری،  تعریف هـای 
باالتریـن  عشـق،  نمـود.  وضـع  گسـترده تر  و 
مرتبـۀ ایمـان اسـت که مشـِت خـاک را جرأت 
می بخشـد تـا خـود را بـه آتـش زنـد و بـه بحر 
افکنـد و مردانه و اسـتوار به سـوی نیسـتان گام 

بردارد.
    اقبـال بـا تأثـر عمیـق از ایمـاِن صدیق و عمر 
و عثمـان و علـی و سـایر یـاران راسـتیِن پیامبر 
کـه بـه تعبیرهای بلنـد و گونه گونـی در جاهای 
مختلـف از آن هـا یـاد می کنـد، کلمه یـی غیر از 
عشـق نیافته اسـت تـا از احساسـات و عواطف 

درونـِی آن هـا در قالِب 
سـخن تعبیـر کند.

بـه  دیـدم  را  شـبی صدیـق  مـن 
خـواب

گل ز خاک راه او چیدم به خواب
گفتمش ای خاصه خاصان عشق

عشق تو سرمطلع دیوان عشق
علـی بـن ابی طالـب را سـرمایه دار از عشـق و 

ایمـان می دانـد:
مسلم اول شِه مردان علی

عشق را سرمایۀ ایمان علی
    در جایـی دیگـر، از فاطمـه دختـر پیامبـر 
یـاد نمـوده و فرزندش حسـین را مرکـز پرگارِ 

عشـق و کاروان سـاالر عشـق می نامـد:
مادر آن مرکز پرگار عشق

مادر آن کاروان ساالر عشق
     "اقبـال در تفسـیر اهمیـت معنـوی فاجعـۀ 
کربا و شـهادت حسـین نـوۀ پیامبـر می گوید 
کـه جـام وجـود امام، لبالـب از ناب تریـن بادۀ 
عشـق بوده است که در او شـهامت و مقاومتی 
فـوق بشـری بـه وجود آورد و سـبب شـد که 
بتوانـد بـر نیروهـای پلیـد و شـیطانی به ظاهـر 

شکسـت ناپذیر، فایـق آیـد." )8، ص۱7۰( 
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آن شنیدستی که هنگام نبرد
عشق با عقل هوس پررو چه کرد؟

     اقبـال، جـادۀ عشـق را در رکاب میِر کاروان 
رومـی  روشـن ضمیر  مرشـد  عالَـم،  عشـاق 
می پیمایـد و خویشـتن را در عشـق آتشـیِن وی 

می سـوزاند:
نکته ها از پیر روم آموختم

خویش را در حرِف او واسوختم
پیر رومی مرشد روشن ضمیر
کاروان عشق و مستی را امیر

رومی آن عشق و محبت را دلیل
تشنه کامان را کامش سلسبیل 

   پروفیسـور سـیدین می گویـد: "عشـق سـبب 
تمرکـز و فزونـی نیروهـای باطنـِی افـراد بزرگ 
الهـی  بـا مقاصـد  را  آنـان  اهـداِف  می شـود و 
هماننـد می سـازد. از این روسـت کـه پیامبـران، 
پیشـوایاِن دینـی و شـهدای بزرگ، توانسـتند در 
راه حـق از سـطح انسـان های فانـی برتـر روند 
و دسـت بـه اعمـال معجزه آمیز و مسـحورکننده  

بزننـد." )8، ص۱۶9(  
   دکتـر مشـایخ فریدنی در این باب می نویسـد: 
"عشـق، محمـد مصطفـی را بـه ادای رسـالت 
توانـا سـاخت و او را موفـق نمـود تـا بـا کلیـد 
بـه سـوی  را  بهتـر  زنده گـی  و  دنیـا  درِ  دیـن 

آدم بگشـاید." )۱۰، ص۲۱(  فرزنـدان 
و  یگانـه  علیـه وسـلم  پیامبـر خاتـم صلـی اهلل 
بزرگ تریـن نمـاد کامـل انسـانی اسـت کـه بـا 
پیمـودن هفـت وادی عشـق، زمـان و مـکان را 
دریافتـه  را  شـکار کـرده و خـودی خویشـتن 

اسـت. 
شور عشقش در نی خاموش من
می تپد صد نغمه در آغوش من

من چه گویم از توالیش که چیست 
خشک چوبی در فراِق او گریست

خاک یثرب از دو عالم خوش تر است
ای خنک شهری که آن جا دلبر است

و  "عشـق  می نویسـد:  نقـوی  علی محمـد      
محبـت عنصری اسـت کـه انسـان را تـا تجربۀ 
وجـودی و مرحلۀ خودآگاهـی و خودیابی پیش 
می بـرد. عشـق و محبـت سـبب انفجـار درونِی 
خودآگاهـی و خودیابـی شـخصیِت یک انسـان 
می شـود و او را تا آسـتانۀ تجربـۀ وجودی پیش 
می بـرد و تـا المتناهـی می رسـاند. عشـق، جرقۀ 
آتـش اسـت کـه ناگهـان انبـار درونِی انسـان را 
شـعله ور می سـازد، شـعله هایی که همـۀ زباله ها 
و ظلمت هـای ناشـی از جهـِل اندیشـه و خوف 
و وسوسـه ها و ترس هـا را خاکسـتر می کنـد 
و فـرد و جامعـه را قـادر می سـازد کـه 
امکانـات وجـودِی خویـش را تحقـق 
بخشـند. بـدون سـوختن در آتـش 
عشـق و ایمـان نـه امـکان دارد 
کـه انسـان زور خیبرگشـایی 
نـه  و  آورد  به دسـت  را 
و  غزالی هـا  می توانـد 
موالنـای  و  سـقراط ها 
رومی هـا را به وجـود آورد." 

ص۱۳5-۱۳۶(    ،۱9(
عشـق اسـت کـه در جانـت یـک کیفیت 

نگیزد ا
از تاب و تِب رومی تا حیرت فارابی

    مؤلـف ایدیولـوژی انقابـی اقبـال می گویـد: 
"عشـق اسـت کـه انسـان را وادار می کنـد کـه 
از منافـع مـادِی خـود بگـذرد و کوشـش های 
دنیـوی را نادیده بگیـرد و به خاطـر ایدیولوژی 
و ایـده آل و مـراد و مطلـوب خـود، ابراهیـم وار 
در آتش هـای نمـرودی خـود را بیفکنـد کـه آن 
را گلـزار کنـد و علـی وار در بسـتر خطرهـا زیر 
سـایۀ شمشـیرها و نیزه هـا بخوابد و حسـین وار 
خود را در کام مرگ بیــندازد که بسـاط یزیدی 
را بـرای ابـد همیشـه از جهـان برچینـد؛ فقـط 
عشـق و ایمـان اسـت کـه می توانـد انسـان را 
بـرای این گونـه قهرمانی هـا آمـاده سـازد و فقط 
عشـق اسـت که سـیر انسـان را تا کمـال مطلق، 
میسـر سـازد؛ بزرگ تریـن خاقیت هـای هنـری 
و ادبـی از عشـق و محبـت سرچشـمه گرفتـه 
اسـت. عشـق، فرهنگ هـا را بـه وجـود آورده 
اسـت. اگـر عشـق و محبـت در جهـان نباشـد، 
همۀ جوشـش ها و تراوش های هنری و شـعری 
و ادبـی و فرهنگی خشـک می گـردد و زنده گی 
بـه یـک کویـر سـوزان تبدیـل می شـود." )۱9، 

ص۱۳9( 
عشق ز پا درآورد خیمه شش جهات را
دست دراز می کند تا به طناب کهکشان 
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ابوبکر صدیق
ــا  ــد ت ــت می خواه ــده گان از حکوم ــس نماین مجل
ــردارد و  ــی ب ــی و فزون خواه ــت از انحصارطلب دس

ــی ســازد.   ــۀ سیاســی را عمل توافقنام
اعضــای مجلــس نماینــده گان بــا ارایــۀ طــرح ســیزده 
ماده یــی، دیــروز دوشــنبه )۲۲ جــوزا(  از حکومــت 
ــت  ــه صاحی ــون ب ــاس قان ــه اس ــه ب ــتند ک خواس
وزارتخانه هــا ارج بگــذارد و بــرای نجــات از بحــران 
کنونــی، توافقنامــۀ سیاســی حکومــت وحــدت ملــی 

را عملــی کنــد. 
ــه  ــت ک ــده اس ــده گان آم ــس نماین ــرح مجل در ط

ــای  ــه کمبودی ه ــون ب ــن قان ــرای تأمی ــت ب حکوم
نهادهــای اجرایــی و قضایــی توجــه جــدی کنــد و 

ــذارد.  ــت  وزرا ارج بگ ــه صاحی ــون ب ــق قان طب
در ایــن طــرح پیشــنهاد شــده تــا از حکومــت 
گروه هــای  از  حمایــت  دلیــل  بــه  پاکســتان 
تروریســتی بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحد، 
ــع  ــای مداف ــامی، نهاه ــای اس ــازمان کنفرانس ه س
حقــوق بشــری و نهادهــای بیــن  پارلمانــی شــکایت 
ــه  ــادۀ پیوســتن ب ــان کــه آم شــود و گروه هــای طالب
گفت وگوهــای صلــح بــا دولــت افغانســتان نیســتند، 
ــناخته  ــتی ش ــای تروریس ــوان گروه ه ــه عن ــد ب بای

ــوند.  ش
در طــرح گفتــه شــده کــه مســووالن امنیتــی کــه در 
ــد  ــد، بای ــر تروریســتی غفلــت کرده ان حمــات اخی
بــه دادگاه معرفــی شــوند و نهادهــای امنیتــی از 

ــاک شــود. ــوذی پ ــراد نف وجــود اف
در طــرح ســیزده ماده یــی مجلــس آمــده کــه 
ــوق  ــات حق ــی و مراع ــدت مل ــم وح ــرای تحیک ب
شــهروندی و کرامــت انســانی، حکومــت بایــد قانون 
رســانه های همگانــی را جهــت تصویــب به شــورای 

ــتد.  ــی بفرس مل
ــن طــرح از ســازمان کنفرانس هــای  ــان، در ای هم چن
اســامی، خواســته شــده کــه بــا توافــق بــا عالمــان 
دینــی، بــرای جلوگیــری ســوء اســتفاده از نــام 
ــان های  ــان انس ــه ج ــاری ک ــات انتح ــام، حم اس

ــد.  ــام کن ــردود اع ــد را م ــاه رامی گیرن بی گن
در طــرح مذکــور، از شــورای علمــای ، امامــان 
مســجد ها و تکیــه  خانه هــا، مدرســه های دینــی، 
نهادهــای تعلیمــی و تحصیلــی، رســانه ها، نهادهــای 
اجتماعــی و بــزرگان قومــی خواســته شــده تــا 
بــرای تقبیــح حمــات انتحــاری و تحکیــم وحــدت 
ــی  ــای امنیت ــا نیروه ــا تروریســم ب ــارزه ب ــی و مب مل

ــد. ــکاری کنن هم
ــس  ــری مجل ــأت ۳۴ نف ــرف هی ــرح از ط ــن ط ای
نماینــده گان پیشــنهاد شــده اســت. در ایــن طــرح، از 
معترضــان خواســته شــده تــا خیمه هــای تحصــن را 
جهــت کاهــش مشــکات شــهر جمــع آوری کننــد. 

یـک مقـام والیـت ننگرهـار گفتـه اسـت کـه در 
اوایـل صبـح دوشـنبه، سـه فـرد ملکی پـس از آن 
کشـته شـدند که سـربازان امریکایی بعد از اصابت 
وسـیله نقلیـه شـان با یـک بمـب کنار جـاده آتش 

گشودند.
عطـااهلل خوگیانـی، سـخنگوی والی ننگرهـار گفته 
اسـت که یک مرد و دو پسـرش در ولسـوالی غنی 
خیـل واقـع در نزدیکی مرز پاکسـتان کشـته شـده 

ند. ا
او گفـت: »سـربازان امریکایـی پـس از آنکه هدف 
انفجـار بمـب قـرار گرفتنـد، شـروع بـه شـلیک 
کـردن نمـوده و یـک مـرد و دو طفلـی را بـه قتـل 

رسـاندند کـه در همـان نزدیکـی بودنـد.«
فرماندهـی نیروهـای ایاالت متحد امریـکا در کابل 
گفتـه اسـت کـه این گـزارش هـا را مـورد تحقیق 

دهد. مـی  قرار 
طبـق گـزارش ملـل متحـد، بـا گسـترش جنگ به 
بسـیاری نقـاط افغانسـتان، تلفـات مـردم ملکی در 
افغانسـتان در حـال رسـیدن بـه یـک ریـکارد بلند 

ست. ا
در عملیـات نظامـی نیروهای ایـاالت متحد امریکا 
در افغانسـتان، رئیـس جمهور اشـرف غنی نسـبت 
بـه حامـد کرزی رئیس جمهور پیشـین این کشـور 
کمتـر در ماء عام از کشـته شـدن ملکی هـا انتقاد 

مـی کند.
روز شـنبه هنگامـی سـه سـرباز امریکایی کشـته و 
یـک تـن دیگـر گردیدنـد کـه یـک سـرباز افغـان 
بـر آن هـا در والیـت ننگرهـار آتـش گشـود. این 
حادثـه زمانـی صـورت گرفت کـه سـربازان نخبه 
یـا کماندوئـی امریکایـی بـه سـربازان افغانسـتان 
در جنـگ علیـه جنگجویـان "دولـت اسـامی" یـا 

داعـش کمـک مـی نمودند.

همچنـان در اخیـر هفتـه در اثـر حمـات هوائـی 
ایـاالت متحـد امریکا در جنوب افغانسـتان دسـت 
کـم سـه مامـور پولیـس افغانسـتان کشـته شـده 
و چندیـن تـن دیگـر آن هـا در جریـان عملیـات 
مشـترک نیروهـای ویـژه افغـان و ایـاالت متحـد 

امریـکا زخمـی گردیدنـد.
گـروه داعـش در ایـن منطقـه کـه بـا پاکسـتان هم 
اسـت.  نمـوده  ایجـاد  پایگاهـی  اسـت،  سـرحد 
مقامـات نظامـی ایاالت متحـد امریـکا تخمین می 
کنند که در افغانسـتان بیـن ۶۰۰ تا  8۰۰ جنگجوی 
داعـش وجود دارند که بیشـتر در والیـت ننگرهار 
مـی باشـند، اما در والیـت همجوار کنـر نیز وجود 

دارند.
ایـاالت متحـد  مداخلـه سـربازان و هواپیماهـای 
امریـکا هنگامـی افزایـش یافتـه اسـت کـه دونالـد 
ترامـپ رئیـس جمهـور امریـکا سـبک و سـنگین 
مـی کنـد که آیـا به ایـن کشـور جنگزده سـربازان 

بیشـتری بفرسـتد و یـا نه.
رویتـرز گـزارش داده اسـت که در مـاه اپریل اداره 
حکومـت ایـاالت متحـد امریـکا بازبینـی اوضـاع 
افغانسـتان را انجـام مـی داد تـا بداننـد کـه آیا بین 
سـه هـزار تا پنـج هـزار دیگـر سـرباز امریکایی و 
نیـروی ائتـاف را بـه افغانسـتان بفرسـتند و یا نه؟
بحـث و غـور در ایـن مـورد جریـان دارد کـه بـه 
این نیروها اختیارات بیشـتری در سـاحه داده شـود 
و شـکل تهاجمـی بیشـتر علیه جنگجویـان  طالبان 
اتخـاذ گـردد. چنانکه مقامـات امریکایـی گفته اند: 
ایـن امـر مـی توانـد بـه مشـاوران ایـاالت متحـد 
امریـکا اجـازه بدهد که بـا نیروهای افغانسـتان در 
سـطح پائیـن تر از یـک فرقـه کار کننـد و این می 
توانـد در عمـل آن هـا را نزدیک تر بـه جنگ قرار 

دهد.

رییــس شــبکه حقانــی کــه در عین 
ــان  ــماره دوم طالب ــرد ش ــان م زم
نیــز اســت، دســت داشــتن در 
ــل  ــر در کاب ــار اخی حمــات مرگب
و غــرب افغانســتان را رد کــرده 
ــَا  اســت. مقام هــای افغانســتان قب
ایــن شــبکه را مســئول انفجــار 

ــد. ــده بودن ــل خوان ــار کاب مرگب
محلــه  در  مــی   ۳۱ انفجــار  در 
دیپلومات نشــین کابــل دســت کــم 
ــر کشــته شــدند و صدهــا  ۱5۰ نف
تــن دیگــر زخمــی گردیدنــد. ایــن 
انفجــار خســارات زیــاد مالــی نیــز 

ــرده اســت. وارد ک
گروهــی  هیــچ  هنــوز  تــا 
مســوولیت آن را بــه عهــده نگرفته 
ــتان  ــای افغانس ــا مقام ه ــت، ام اس
مدعــی شــدند کــه شــبکه حقانــی 
ــی  ــتخبارات نظام ــت اس ــه حمای ب
ــی  ــه را طراح ــن حمل ــتان ای پاکس
کــرده بــود. رئیــس شــبکه حقانــی 
گفتــه اســت کــه هیــچ یــک از این 
ــه  ــان برنام ــط طالب ــات توس حم
ــروه  ــن گ ــود و ای ــزی نشــده ب ری
ــه  ــد ک ــام نمی ده ــه ای را انج حمل
در آن مــردم ملکــی آســیب ببیننــد.
ایــن انفجــار مرگبــار کــه بــه 
بــه  زیــادی  ســاختمان های 

شــمول ســفارت آلمــان را آســیب 
رســانده اســت، انزجــار عمیقــی را 
خصوصــَا در کابــل در پــی داشــت 
ــوز  ــل هن ــی کاب ــای عموم و فض

ــت. ــه اس ــش نیافت ــم آرام ه
ــن انفجــار، شــماری از  ــس از ای پ
باشــندگان کابــل در تظاهراتــی 
انتقــاد  حکومتــی  مســئوالن  از 
تامیــن  بــه  قــادر  کــه  کردنــد 
نیســتند. در  امنیــت شــهروندان 
ــان و  ــان معترض ــرات می آن تظاه
پولیــس درگیــری صــورت گرفــت 
ــده  ــم شــش تظاهرکنن و دســت ک

ــدند. ــته ش کش
روز بعــد در جریــان تشــییع جنازه 
یکــی از کشــته شــدگان در نتیجــه 
ــان،  ــا معترض ــس ب ــری پولی درگی
ــورت  ــاری ص ــار انتح ــه انفج س
گرفــت و بــاز هــم تلفــات بــه جــا 

گذاشــت.
ــم  ــوز ه ــد هن ــه بع ــان ب از آن زم
معترضــان در برخــی جاده هــای 
کابــل خیمــه زده و بــه کنــاره 
ــد  ــی تاکی ــئوالن امنیت ــری مس گی
ایــن  از  حکومــت  دارنــد. 
معترضــان خواســته اســت کــه 
ــرا باعــث  ــد زی خیمه هــا را برچینن

راه بنــدان شــده اســت.
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ولســمرشۍ ماڼــۍ وايــي کــه څــه هــم ســلو پــه ســلو کــې بــاور 

ــات د  ــولې او ثب ــې د س ــتان ک ــه افغانس ــتان پ ــې پاکس ــري چ نه ل

ټینګښــت لپــاره رښــتینې همــکاري وکــړي خــو هیلــه لــري چــې 

د دواړو هېوادونــو د کاري ډلــو لــه ناســتې وروســته ښــې نتیجــې 

ترالســه يش.

د ولســمرش مرســتیال ویانــد نجیب اللــه ازاد د دوشــنبې پــه 

ــو  ــه اړه د نړیوال ــتان پ ــې د پاکس ــل چ ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډي

ــر  ــزم پ ــواد د ترورې ــون وروســته نومــوړی هې ــر بدل ــوري ت د لیدل

وړانــدې مبــارزې رسه لــه افغانســتان رسه لــه همــکاري پرتــه بلــه 

ــري. الر نه ل

دی وايــي، پــه دې برخــه کــې افغانســتان یــوازې د پاکســتان پــه 

ــاره  ــه نه کــوي بلکــې د ســولې او ثبــات د ټینګښــت لپ ژمنــو تکی

لــه نــورو الر چــارو هــم کار اخــي.

ښاغي ازاد زیاته کړه:

"افغانســتان اوس مهــال پــه دې بــاور دی چــې پاکســتان د ترورېزم 

پــر وړانــدې د مبــارزې پــه برخــه کــې لــه همــکارۍ پرتــه بلــه الره 

ــاید د  ــې ش ــري چ ــه ل ــتان هیل ــه افغانس ــدې امل ــه هم ــري، ل نه ل

ــي او  ــدې عم ــه وړان ــزم پ ــل د ترورې ــت دا ځ ــتان حکوم پاکس

رښــتینې مبــارزه وکــړي خــو افغــان حکومــت یــوازې پــه دا ډول 

ــه نه کــوي." ناســتو او ژمنــو تکی

دا څرګندونــې پــه داســې حــال کــې کېــږي چــې ټــاکل شــوې پــه 

ــتان د کاري  ــتان او پاکس ــل د افغانس ــې کاب ــې ک ــږدې راتلونک نې

ډلــو د ناســتې کوربــه وي.

د امریــکا اســتخبارايت چارواکــي: پاکســتان د ترهګــرو پــه ځپلــو 

کــې ناکامــه شــوی

ــن د  ــتان،امریکا او چی ــې د افغانستان،پاکس ــو چ ــو ی يش: چمت

ــړو ــوب وک ــه ت ــډې کورب غون

ــدې د  ــه وړان ــزم پ ــتې د ترورې ــي، دا ناس ــۍ وی ــمرشۍ ماڼ ولس

اقداماتــو د همغــږۍ او د تروریســتي شــبکو د له منځــه وړلــو پــه 

ــږي. ــې جوړې ــام اباد ک ــل او اس ــه کاب ــدف پ ه

ویــل کېــږي چــې د دواړو هېوادونــو د کاري ډلــو د دې ناســتو پــه 

اړه د ولســمرش محمــد ارشف غنــي او د لومــړي وزیــر نوازرشیف 

ــډه  ــه څن ــتې پ ــازمان د ناس ــو د س ــانګهای د همکاری ــځ د ش ترمن

کــې موافقــه شــوې ده.

ــتان  ــدې افغانس ــه دې وړان ــې ل ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــه  ــارزې پ ــزم رسه د مب ــتان د ترورې ــه وارـ وار پاکس ــت پ حکوم

ــی دی. ــه رابلل ــارزې ت ــتینې مب ــې رښ ــه ک برخ

ــې  ــړۍ پېښ ــه خون ــهید ل ــاه ش ــل د ش ــدې د کاب ــه وړان دوه کال

وروســته ولســمرشمحمد ارشف غنــي لــه پاکســتان رسه پــه خپــل 

چلنــد کــې بدلــون راوســت او لــه دې هېــواده يــې جدي غوښــتنه 

وکــړه چــې پــه خپلــه خــاروه کــې د تررویســتانو مرکزونــه له منځــه 

یــويس.

لــه هغــې راورســته تــر دې دمــه د دواړو هېوادونــو اړیکــې 

ــه  ــتان پ ــي پاکس ــو ځ ــه څ ــت پ ــان حکوم ــګي دي او افغ ترین

افغانســتان کــې د بېابېلــو تروریســتي پېښــو مســؤل بللــی خــو 

پاکســتان دا تورونــه رد کــړي دي.

ــو شــمېر کارپوهــان د  ــو چــارو ی ــه وخــت کــې د نړیوال ــه ورت پ

دواړو هېوادونــو د کاري ډلــو ناســتې د افغانســتان پــه ګټــه بــويل 

وايــي چــې دا هېــواد بایــد د فعــايل ډیپلوماســۍ پــه درلودلــو رسه 

ــته د  ــون وروس ــر بدل ــوري ت ــد ل ــوال لی ــه اړه د نړی ــتان پ د پاکس

پاکســتان پــه نســبت ګټــه وکــړي.

له ډلې داود رواش له ازادي راډيو رسه په خربو کې وویل:

"ډیپلوماټیکــې الرې، بحثونــه او د ســیمې او نــړۍ پــه کچــه 

ــو د  ــه کت ــه پ ــت ت ــتان اوســني وضعی ــرې د افغانس ــربې ات خ

ــې  ــث دا دی چ ــم بح ــا ده، مه ــدي اړتی ــه ج ــت ت ــان حکوم افغ

ــري او  ــايس ول ــه ډیپلوم ــوه فعال ــې ی ــږي چ ــتان وتوانې افغانس

داســې وړاندیزونــه وکــړي چــې پــه کــې خپــل هــدف ســولې او 

ــېږي." ــه ورس ــات ت ثب

یــوې فعــايل  افغانســتان د  ولســمرشۍ ماڼــۍ وايــي چــې 

ــه کچــه  ــه نړیوال ــو رسه توانېدلــی چــې پ ــه درلودل ډیپلوماســۍ پ

پــه پاکســتان فشــار راوړي او د نړیوالــو پــام دې بحــث تــه راوړي 

ــواد دی. ــړی هې ــه مات ــرۍ څخ ــه ترهګ ــتان ل ــې پاکس چ

ــان  ــي، افغ ــتانکزی واي ــه س ــوه نرصالل ــارو کارپ ــي چ د حقوق

ــم  ــه هــر ډول تنظی ــل سیاســت پ ــري چــې خپ حکومــت حــق ل

کــړي خــو پــه دې رشط چــې د نړیوالــو حقوقــو رسه پــه ټکــر کــې 

نه وي.

طرح مجلس برای نجات کشور ارایه شد:

فزون خواهی پایان یابد و توافق نامۀ کابل اجرا شود

سه غیرنظامی توسط سربازان 
امریکایی کشته شدند

شبکه حقانی دست داشتن 
در انفجار کابل را رد کرد

پاکستان رسه د کاري ډلې د ناستې 

پایلو ته د ارګ هیلې او بې باوري



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2044  سه   شنبه        23جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   18 رمضا ن     y 1438  13 جو ن    72017 www.mandegardaily.com

ورزش
عبداالحد هادف

قدرت اعتراض
در محاســبات منحــط و غیــر مدنــی، بــه ســطح 
ــوان  ــدرت و ت ــا، همیشــه روی ق ــا دولت ه ــراد و ی اف
ــزاری  ــروی نرم اف ــود. نی ــاب می ش ــاری حس ــخت افزاری و آم س
در ایــن نــوع محاســبات، محلــی از اعــراب نــدارد. ایــن در حالــی 
ــت  ــت و مؤثری ــد، اهمی ــی می کن ــه ترق ــان هرچ ــه جه ــت ک اس

ــی رود. ــده م ــا ش ــزاری برم ــدرت نرم اف ق
شــاید انســانی بــه بزرگــی گانــدی در تاریــخ معاصــر بشــر ســراغ 
نکــرد، او همــۀ ایــن بزرگــی را مرهــون قــدرت نرم افــزاری اســت 
کــه عمــًا از ایــن قــدرت در عرصــۀ مبــارزه با اســتبداد و اســتعمار 
کار گرفــت و موفقیــت بی نظیــری را بــه دســت آورد و اســتراتیژی 
عــدم خشــونت بــا نمونــه او الگــوی عملــی و ممکــن ثابــت شــد.

اعتــراض همــان مظهــر اساســی قــدرت نرم افــزاری اســت کــه در 
اشــکال مختلفــی از قبیــل تظاهــر و تحصــن، خودنمایــی می کنــد. 
در محاســبات منحــط، امــا اولیــن واکنــش بــه آن، تهدیــد و تخویف 
و باالخــره ســرکوب اســت. مــردم اســتبدادزده وقتــی مــوارد 
ــد  ــخر می گوین ــا تمس ــد، ب ــت را می بینن ــل دول ــراض در مقاب اعت
کــه این هــا خــود را بــا دولــت می زننــد! دولــت بخواهــد در یــک 

ــرد! ــن می ب لحظــه هســت و بودشــان را از بی
برجســته  و ســخت افزاری  آمــاری  محاســبات  فقــط  این جــا 
ــا  ــم ب ــی ه ــت غیرمردم ــد. دول ــول می زن ــردم را گ ــود و م می ش
ــد و  ــه تهدی ــردازد و ب ــه می پ ــی قضی ــه ارزیاب ــبه ب ــن محاس عی
ســرکوب متوســل می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه معتــرض در 
جهــان و فرهنــگ مدنــی معاصــر بشــر، قوی تریــن انســان اســت و 

ــت. ــوردار اس ــزاری برخ ــرۀ نرم اف ــدرت قاه از ق
در کنــار کنــۀ نرم افــزاری قــدرِت اعتــراض، حــاال جهــان در 
ــا  ــرد ی ــا ف ــر ب ــه بش ــد و هم ــتیبانی می کن ــرض پش ــوم از معت عم
ــات  ــده و مطالب ــه آم ــه صحن ــونت ب ــاری از خش ــه ع ــی ک گروه
ــق  ــدردی عمی ــرده اســت، هم ــرح ک ــۀ خــود را مط عدالت خواهان
نشــان می دهنــد کــه بدیــن ترتیــب از لحــاظ آمــاری هــم قــدرت 

ــاال اســت. ــی ب ــراض خیل اعت
اعتــراض تــا زمانــی از اهرم هــای قــدرت واقعــی برخــوردار اســت 
کــه مشــروع باشــد و دولت هــا هــم گزیــری ندارنــد جــز این کــه 
ــد و در  ــه آن گــوش دهن ــد و ب ــدرت را در محاســبه بگیرن ــن ق ای
ــه جایــی  حــد ممکــن آن را احتــوا کننــد. در غیــر آن، اعتــراض ب
خواهــد رســید کــه عواقــب خوبــی بــه دولــت نخواهــد داشــت، بــا 
تذکــر ایــن نکتــه کــه در جهــاِن به هــم پیوســتۀ کنونــی، ســرکوب 

ــد. ــش باش ــوب و نجات بخ ــۀ خ ــد گزین نمی توان

مهدی ثاقب

ــت  ــن حکوم ــق ای ــان ناالی ــی حاکم ــی می خواه وقت
را نقــد کنــی، اتهــام تعصب گرایــی و قوم گرایــی 
ــز،  ــرادر عزی ــی ب ــی بگوی ــی می خواه ــد؛ وقت می زنن
پولیــس گارنیزیــون ایــن حکومــت بــه ســوی معترضــان فیــر کــرد 
و ســبب کشــته و زخمــی شــدن آنــان شــده اســت، بــاز می گوینــد 
ــاری  ــی ســخن از برکن ــوا هســتی؛ وقت ــو در صــدد آشــوب و بل ت
جانیــان و مقامــات بی رحــم در درون حکومــت می زنــی؛ بــاز 

ــت؟ ــما چیس ــل ش ــد بدی می گوین
بــاز همیــن افــراد تمــام شــب و روز می آینــد و از همیــن 
ــد، می نویســند، پرخــاش  ــاع می کنن ــی کاره دف ــق و ب حاکمــان ناالی
ــد و  ــی می نماین ــام واه ــد اته ــه ص ــم ب ــران را مته ــد، دیگ می کنن
در هــر نوشــته یی کــه در نقــد حاکمیــت اســت عصبانــی شــده و 

جّوســازی می کننــد.
گاهــی وقت هــا احســاس می کنــم نبایــد بنویســم و نبایــد نقــد کنم، 
چــون می دانــم همــه قومــی بــه موضــوع نــگاه می کننــد؛ حقیقــت 
ــژادی گــم می شــود،  ــی و ن ــن صف بندی هــای قومیت در ورای همی
بــازار حملــه بــر ارزش هــای دوســتی و وطــن داری بخــار می گــردد 
ــه  ــگ و تاریکــی ک ــه جبهه هــای تن ــل می شــود ب ــز تبدی و همه چی
نامــش را می تــوان تعصــب گذاشــت؛ آن ســوتر حکمتیــار تریبــون 
ــأ مســعود ســخن از  اشــرف غنــی می گــردد و این ســوتر احمدضی
ــگ  ــن پُررن ــیه یی، مت ــران حاش ــد؛ بازیگ ــت می زن ــت موق حکوم
تمــام ایــن تحــوالت می شــوند و بــازار سوءاســتفاده جویی ها 

هم چنــان داغ و نفس گیــر می شــود.
ــت  ــام حکوم ــه ن ــی ک ــر جای ــم؟ ه ــا ننویس ــم ی ــم بنویس نمی دان
بــود »ســه نقطــه« بگــذارم و بــر ماهیــت مخالفــان غنــی و عبــداهلل 
ــا  ــته ها ب ــن نوش ــم همی ــم. نمی دان ــزی نگوی ــم و چی ــکوت کن س
همیــن ســبک را در دورۀ کــرزی هــم داشــتم؛ همیــن نقــد، همیــن 
ــد  ــه ش ــرا این گون ــم چ ــا نمی دان ــم، ام ــخ قل ــز و تل ــدن تی دوان
کــه شــرایط گونــۀ دیگــری بــه خــود گرفــت، آدم هــا در فیســبوک 
می کننــد،  تکه تکــه  و  می درنــد  می خورنــد،  را  یک دیگــر 
رفیقانــی کــه رفیقــت بودنــد امــروز در مقابلــت چشــم در چشــم 
ــر اســت هموطــن،  ــن فضــا ســخت دلگی دشــمنت می شــوند... ای
چقــدر راحــت مهره هــای بــازی می شــویم، چقــدر ســاده کشــانده 
ــیدند،  ــه کش ــان نقش ــه برای م ــی ک ــر جای ــوی ه ــه س ــویم ب می ش
نابودمــان می کننــد بــدون آنکــه بدانیــم چگونــه نابــود می شــویم...

ژاوی خواستار پایان مناقشات 
کشورهای عربی با قطر شد

لیگ جهانی والیبال 2۰۱7
فرانسه، نخستین تیم صعود کننده به فینال

صعود 2 پله یی نادال در رده بندی جهانی

فیـسبـوک نـــامــه

ــم  ــی در تی ــی پورعلی گنج ــی مرتض ــلونا و هم تیم ــین بارس ــن پیش بازیک
ــج  ــی حــوزۀ خلی ــان مناقشــات کشــورهای عرب الســد قطــر خواســتار پای

ــارک رمضــان شــد. ــا ایــن کشــور در مــاه مب فــارس ب
ژاوی هرنانــدز دربــارۀ قطــع روابــط دیپلماتیــک عربســتان، امــارات و چنــد 
کشــور دیگــر عربــی بــا قطــر و بســتن تمامــی راه هــای ارتباطــی زمینــی، 
ــاه رمضــان می خواهــم همــه را در جهــان  ــی گفــت: در م ــی و هوای دریای
ــم،  ــوت کن ــر دع ــر قط ــع حص ــران و رف ــن بح ــان دادن ای ــه پای ــرب ب ع
حصــری کــه می توانــد روی مــردم قطــر، خانواده هــا، ورزش، فوتبــال و... 
تأثیــر بگــذارد. امیــدوارم راه حلــی ســریع بــرای ایــن مشــکل پیــدا شــود تــا 
مــردم بــا امنیــت زنده گــی کننــد و بــه اتفــاق هــم از فوتبــال لــذب ببریــم.
ــازی  ــر ب ــد قط ــم الس ــون در تی ــل تاکن ــل قب ــدز از دو فص ژاوی هرنان
ــی،  ــی پورعلی گنج ــتارگان مرتض ــگ س ــته لی ــل گذش ــد و در فص می کن

ــت. ــتاره گان پیوس ــگ س ــم در لی ــن تی ــه ای ــز ب ــی نی ــوش ایران ملی پ

تیــم ملــی فرانســه جــواز حضــور در مرحلــۀ نهایــی لیــگ جهانــی والیبــال 
۲۰۱7 را بــه دســت آورد.

ــه  ــی ۲۰۱7 ب ــگ جهان ــۀ دوم لی ــان هفت ــال فرانســه در پای ــی والیب ــم مل تی
ــی، حضــور خــود  ــا ۶ پیــروزی متوال ــدون شکســت ب ــم ب ــوان تنهــا تی عن
را در مرحلــۀ نهایــی و جمــع ۶ تیــم برتــر کــه در شــهر »کوریتیبــا« برزیــل 

قطعــی کــرد.
در حــال حاضــر، تیم هــای صربســتان، برزیــل، بلژیــک، لهســتان و 
بلغارســتان در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. نکتــۀ قابــل توجــه در مــورد 
۱۲ تیــم برتــر حاضــر در ســطح یــک لیــگ جهــان یایــن اســت کــه همــه 
آن هــا حتــا ایتالیــا و آرژانتیــن کــه بــا ۴ امتیــاز در انتهــای جــدول هســتند 

ــد. ــی را دارن ــۀ نهای ــز شــانس حضــور در مرحل نی
در ســطح دوم لیــگ جهانــی، تیــم ملــی اســلوونی بــا ۱5 انتیــاز در صــدر 
اســت و هلندی هــا بــه ۱۲ امتیــاز، دوم هســتند. از ۱۲ تیــم حاضــر در ایــن 
ــواز  ــان ج ــم قهرم ــد و تی ــود می کنن ــی صع ــه نهای ــه نیم ــم ب ــروه، ۴ تی گ
ــن  ــی ای ــۀ نهای ــه دســت خواهــد آورد. مرحل حضــور در ســطح یــک را ب

ــود. ــزار می ش ــش برگ ــروه در اتری گ
مکزیــک میزبــان مرحلــۀ نهایــی مســابقات ســطح ۳ لیــگ جهانــی اســت. 
آلمــان، اســپانیا و اســتونی نیــز ۳ تیــم دیگــر حاضــر در مرحلــۀ فینــال ایــن 

ســطح هســتند.
تیــم ملــی ایــران در هفتــۀ ســوم لیــگ جهانــی والیبــال ۲۰۱7 در روزهــای 
ــکا،  ــه مصــاف امری ــب ب ــه ترتی ــنبه و یکشــنبه در لهســتان ب پنجشــنبه، ش

لهســتان و روســیه مــی رود.

ــلم فصــل،  ــن گرنداس ــپانیا در دومی ــن تنیســور اس ــی برتری ــن قهرمان ده می
ــا داد. ــه ارتق ــی دو پل ــدی جهان ــگاه او را در رده بن جای

ــس  ــل تنی ــلم فص ــن گرنداس ــه، دومی ــن فرانس ــای اوپ ــان رقابت ه ــا پای ب
ــن  ــدی برتری ــد، رده بن ــان آن ش ــار قهرم ــرای ده مین ب ــادال ب ــل ن ــه رافائ ک
ــن  ــه در ای ــد ک ــام ش ــز اع ــردان نی ــش م ــان در بخ ــورهای جه تنیس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــود در رده دوم ق ــه صع ــا دو پل ــادال ب ــدی ن رده بن
ــدرر  ــر ف ــس از راج ــلم ها، پ ــی در گرنداس ــا ۱5 قهرمان ــاله ب ــادال ۳۱ س ن
ــار  ــور پرافتخ ــن تنیس ــرده، دومی ــب ک ــی کس ــه ۱8 قهرمان ــی ک سوئیس
ــرار  ــاری در رده دوم ق ــدی م ــس از ان ــاز پ ــا 7۲85 امتی دنیاســت و االن ب

دارد.
رده بندی ۱۰ تنیسور برتر مرد دنیا به شرح زیر است:

۱- اندی ماری )اسکاتلند( 989۰ امتیاز
۲- رافائل نادال )اسپانیا( 7۲85 امتیاز )دو پله صعود(

۳- استانیساس واورینکا )سوئیس( ۶۱75 امتیاز
۴- نواک جوکوویچ )صربستان( 58۰5 امتیاز )دو پله سقوط(

5- راجر فدرر )سوئیس( ۴9۴5 امتیاز
۶- میلوس رائونیچ )کانادا( ۴۴5۰ امتیاز

7- مارین سیلیچ )کرواسی( ۴۱۱5 امتیاز )یک پله صعود(
8- دومنیک تی یم )اتریش( ۳985 امتیاز )یک پله سقوط(

9- کی نیشیکوری )ژاپن( ۳8۳۰ امتیاز
۱۰- آلکساندر زورف ۳۰7۰ امتیاز

...و غـزل های بیـدل 
نـا خوانـده مانـدنـد!

پرتو نادری
روز یــک شــنبۀ، )شــانزدهم جــوزا( یــا خــرداد مــاه ۱۳۶۱ 
ــود را از  ــیک خ ــیقی کاس ــرتاج موس ــتان س ــیدی، افغانس خورش
دســت داد. آری اســتاد محمــد حســین ســرآهنگ در همیــن روز 
ــزار  ــش در ریگ ــارِ زالل صدای ــت و رودب ــه گان پیوس ــه جاودان ب
تفتیــدۀ مــرگ خشــکید و بــه گفتــۀ شــاعر: چــراغ دار صــدا ُمــرد!
ــه  ــذرِ خواج ــیدی در گ ــال ۱۲9۶ خورش ــه س ــرآهنگ ب ــتاد س اس
ــه  ــود ک ــودک ب ــوز ک ــد. هن ــل زاده ش ــاِت کاب ــوردِک خراب خ
اساســات موســیقی را از پــدر هنرمنــدش اســتاد غــام حســین فــرا 
ــه ســرزمین جادویــی هنــد ســفر کــرد و شــانزده  گرفــت. بعــد ب
ســال را نــزد اســتاد عاشــق علی خــان مشــهور بــه چــراغ پنجــاب 
بــه آمــوزش موســیقی کاســیک پرداخــت. آری رســیدن بــه هنــر 

ــد! ــی می خواه ــت بزرگ ــه ریاض ــروزی چ و پی
ــور و  ــیقی داناِن کش ــن از موس ــک ت ــام، ی ــق قی ــدس صدی مهن
ــتان  ــد: در افغانس ــگ« می گوی ــا آهن ــدا ت ــاب »از ص ــندۀ کت نویس
ــه  ــیقی کاســیک را ب ــا موس ــوز هیچ کســی نتوانســته اســت ت هن

ــد. ــرا کن ــال اج ــی و کم ــرآهنگ در اوج زیبای ــتاد س ــد اس مانن
بــه گفتــۀ او، نخســتین بار در زمــان امیــر شــیرعلی خــان در اواخــر 
ــدّف بازســازی  ــه ه ــی ب ــادی، رشــتۀ برنامه های ــم می ســدۀ نزده
ــرای  ــا اج ــه ب ــد ک ــه ش ــت گرفت ــتان روی دس ــیقی افغانس موس
ــی  ــۀ موســیقی کشــور جــان تازه ی ــد شکســته و ریخت آن، در کالب
ــود کــه نخســتین بار  ــد: در همیــن دوران ب دمیــده شــد. او می گوی
شــماری از هنرمنــدان و آوازخوانــان هنــدی بــه کشــور فراخوانــده 
شــدند و در کوچــۀ خواجــه خــوردک کابــل جاگزیــن گردیدنــد.
ــهر  ــان در ش ــماری از جوان ــدی، ش ــان هن ــدان و آوازخوان هنرمن
کابــل را بــا اساســات دانــش موســیقی آشــنا ســاختند و بدین گونه، 
نوعــی بازســازی موســیقی در افغانســتان آغــاز گردیــد. هم اکنــون 
ــور  ــیک کش ــیقی کاس ــۀ موس ــانی در عرص ــای درخش چهره ه
ــتاره گاِن  ــان س ــان چن ــد نام های ش ــدون تردی ــه ب ــد ک وجــود دارن

ــند. ــور می درخش ــر کش ــمان هن ــی در آس تاب ناک
ــه  ــد. ب ــات ان ــۀ خراب ــه گان کوچ ــرورش یافت ــه گان، پ ــن هم ای
ــۀ  ــرآورده گان از کوچ ــر ب ــمار س ــام، در ش ــدس قی ــدۀ مهن عقی
خرابــات، نخســتین چهره یــی کــه نوآوری هــای پســندیده یی 
ــود. اســتاد  ــد آورد، اســتاد قاســم ب را در موســیقی افغانســتان پدی
قاســم موســیقی محلــی افغانســتان را بــا اساســات موســیقی 
ــود  ــنگ بنایی ب ــتین س ــن نخس ــاخت و ای ــگ س ــک هم آهن کاس
کــه موســییقی محلــی افغانســتان را بــا اساســات موســیقی علمــی 

ــاخت. ــگ می س ــم آهن ه
دومیــن چهره یــی کــه از کوچــۀ خرابــات ســر بــه در آورد 
و درخشــان تر از هــر چهــرۀ دیگــری نه تنهــا در افغانســتان، 
بلکــه در نیــم قــارۀ هنــد نیــز درخشــید، اســتاد ســرآهنگ اســت. 
ــم  ــود و ه ــات ب ــان خراب ــم ج ــرود، او ه ــه می س ــه ک همان گون
ــروی  ــه« پی ــیوۀ »پتیال ــرآهنگ از ش ــتاد س ــات. اس ــان خراب جان
ــان آن را  ــق علی خ ــتاداش عاش ــه اس ــیوۀ ک ــان ش ــرد. هم می ک
بــه جایــگاه و مقامــی بلنــدی رســانده بــود. این کــه در افغانســتان 
ــا کنــون نتوانســته اســت خیال هــای  ــی ت هیــچ اســتاد و آوازخوان
شــیوۀ »پبیالــه« را بــه ماننــد اســتاد در اوج زیبایــی و کمــال بخواند، 

ــد. ــر آنن ــی ب ــه جمله گ ــت ک ــی اس قول
ــا یکــی از  ــاری در یکــی از گفت وگوهایــش ب اســتاد ســرآهنگ ب
نشــریه های کابــل گفتــه بــود: آنچــه را کــه مــن بــه نــام موســیقی 
ــال از ابداعــات شــاعر  ــام دارد. خی ــال ن ــم، خی کاســیک می خوان
و موســیقی دان بــزرگ امیــر خســرو بلخی-دهلــوی اســت کــه در 
ــال  ــت. خی ــری می زیس ــری قم ــال های )7۲5-۶5۱( هج ــان س می
ــبک های  ــیوه در س ــن ش ــا ای ــت، ام ــیوه اس ــک ش ــیقی ی در موس

گوناگــون موســیقی هنــد چــه موقعیتــی دارد؟
ــرآهنگ  ــتاد س ــزد اس ــم ن ــه روزگاری ه ــپند ک ــد س ــتاد مجی اس
ــش از  ــه پی ــاور دارد ک ــت؛ ب ــاگردی زده اس ــوی ارادت و ش زان
امیــر خســرو دهلــوی، شــیوۀ خیــال خوانــی در هنــد رواج نداشــته 

ــت. ــده اس ــده می ش ــی خوان ــیوۀ مرات ــتر ش و بیش
ــد  ــروج آن روزگار هن ــیقی م ــی را در موس ــرو ابداعات ــر خس امی
پدیــد آورد، چنــان کــه شــیوه های خیــال، ترانــه، تهمــری، 

غزل خوانــی و قوالــی از ابداعــات او بــه شــمار می آینــد.
البتــه شــیوۀ خیــال تنهــا محــدود بــه ســبک پتیالــه نیســت؛ بلکــه 
ــده  ــال خوان ــد خی ــیقی هن ــۀ موس ــبک های چهارگان ــام س در تم
می شــود. غیــر از خیــال خوانــی بــه ســبک پتیالــه، اســتاد 
ســرآهنگ آهنگ هایــی را بــه شــیوۀ غــزل، نیمــه کاســیک، 
الیــت و محلــی نیــز اجراکــرده اســت. یکــی از تاش هــای اســتاد 
ســرآهنگ ایــن بــوده اســت تــا موســیقی محلــی افغانســتان را بــا 
ــازد،  ــگ س ــیک هم آهن ــیقی کاس ــای موس ــار و قانون مندی ه معی
البتــه پــس از اســتاد قاســم، اســتاد ســرآهنگ یگانــه آوازخــوان در 
ــودمندی را  ــی و س ــای عمل ــن راه گام ه ــه در ای ــت ک ــور اس کش

برداشــته اســت.
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زمیــن  جریــب   ۱۴۳ فــروش  قــرارداد  مجلــس 
ــاف  ــوزی را خ ــرکت الک ــه ش ــی ب ــوردی ملک هوان
قانــون دانســته و بــا اکثریــت آرای نماینــده  گان رد کــرد.
مجلــس نماینــده  گان ســر انجــام فــروش ۱۴۳ جریــب 
ــی  ــر قانون ــوزی را غی ــرکت الک ــه ش ــی ب ــن دولت زمی

ــرد. ــد و آن را رد ک خوان
ــه  ــی و ب ــور غن ــس جمه ــان ریی ــه فرم ــن ب ــن زمی ای
قیمــت هــر متــر مربــع ۱۶۰ افغانــی بــه شــرکت 

ــود. ــده ب ــه ش ــی فروخت ــدون داوطلب ــوزی ب الک
امــا، نماینــده  گان مجلــس فــروش ایــن زمیــن را 
ــر  ــتند. ب ــی دانس ــی م ــون اساس ــاده ۶۶ قان ــف م مخال
ــد امــاک  ــاد ایــن مــاده رییــس جمهــور نمــی توان بنی
ــه فــروش برســاند و  ــون ب ــدون حکــم قان دولتــی را ب

ــد. ــدا کن ــا اه ی
قیــس حســن رییــس کمیســیون مواصــات و مخابرات 
مجلــس کــه همــراه بــا 5 کمیســیون دیگــر بــه صــورت 
مشــترک ایــن قــرارداد را بررســی کــرده انــد، در 
نشســت روز دوشــنبه مجلــس نماینــده  گان گفــت: 
"مطابــق مــاده ۴۶ قانــون زمیــن داری، ایــن زمیــن بایــد 
ــن  ــه نشــده اســت. ای ــد ک ــته می ش ــده گذاش ــه مزای ب
ــه فروختــه می شــد کــه  ــه قیمــت عادالن زمیــن بایــد ب

ــده است". نش
ــای  ــه زمین ه ــن منطق ــزود، در همی ــن اف ــای حس آق
ــدل  ــع در ب ــه شــرکتهای دیگــر فــی متــر مرب دولتــی ب
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــاره داده ش ــه اج ــی ب ــزار افغان ۲ ه
ــی  ــه ۱۶۰ افغان ــن ب ــع زمی ــر مرب ــی مت ــرکت ف ــه ش ب
فروختــه شــده اســت کــه کامــًا غیــر عادالنــه اســت.
ــون  ــی هــم اکن اصــًا، ایــن زمیــن شــخصی اســت ول
ــور  ــه منظ ــود و ب ــی ش ــی م ــوردی ملک ــوط هوان مرب
ــل اســتماک شــده اســت.  ــی کاب ــدان هوای توســعه می
ــن  ــن زمی ــه ای ــت ک ــی اس ــتان مدع ــت افغانس حکوم
ــی  ــذاران خصوص ــرمایه گ ــویق س ــور تش ــه منظ را ب
بــه شــرکت الکــوزی داده اســت و ایــن شــرکت 

ــرکت  ــری ۶ ش ــون دال ــذاری ۱5۰ میلی ــرمایه گ ــا س ب
تولیــدی در ایــن زمیــن اســاس گــذاری مــی کنــد کــه 
زمینــه کار را بــرای ۲۰۰ هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــور فراه در کش
یــک عضــو مجلــس  بهــادری  منــور شــاه  امــا؛ 
ــرای  ــن ب ــب زمی ــه ۱۴۳ جری ــت ک ــده  گان گف نماین
ایجــاد ۶ کارخانــه تولیــدی بســیار زیــاد اســت.

آقــای بهــادری افــزود، مطابــق بزنیــس پــان، شــرکت 
الکــوزی بــرای ایجــاد ۶ کارخانــه تولیــدی ۱۰ جریــب 
زمیــن نیــاز دارد و فــروش۱۴۳ جریــب زمیــن بــه ایــن 

شــرکت معقولیــت نــدارد.
نماینــده  گان مجلــس، فــروش ایــن زمیــن بــه شــرکت 
ــردم  ــای م ــتن ملکیت ه ــاراج گذاش ــه ت ــوزی را ب الک
ــد  ــد و تاکی ــوان کردن ــت عن افغانســتان توســط حکوم

ــه شــرکت الکــوزی  ــن ب ــن زمی ــه اگــر ای ــد ک ورزیدن
ــی  ــورت قانون ــه ص ــد ب ــم بای ــود ه ــی ش ــه م فروخت

ــه شــود. فروخت
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی  عبدالرئــوف  ســرانجام 
ــه  ــت ک ــه رای گذاش ــرارداد را ب ــن ق ــده  گان ای نماین
ــر در  ــده حاض ــف ۱۲7 نماین ــت آرای مخال ــا اکثری ب

نشســت روز گذشــته مجلــس رد شــد.
آقــای ابراهیمــی اعــام کــرد کــه فــرارداد فــروش ایــن 

زمیــن غیــر قانــون و ملغــا اســت.
پیــش از ایــن برخــی نماینــده  گان مجلــس ادعــا کــرده 
ــدون  ــای ب ــر کمــک ه ــه خاط ــن ب ــن زمی ــه ای ــد ک ان
ــی  ــم انتخابات ــه تی ــوزی ب ــرکت الک ــی ش حســاب پول
ــه  ــی، ب ــای انتخابات ــت ه ــی در دوران رقاب ــرف غن اش

ــود. ــن شــرکت واگــذار شــده ب ای

دوازده روز پــس از رویــداد خونیــن چهارشــنبه در 
ــل، وزارت کشــور افغانســتان از بازداشــت دو  کاب

"عضــو ارشــد" طالبــان خبــر داده اســت.
کــه  کــرد  اعــام  افغانســتان  داخلــه  وزارت 
عملیــات  دو  در  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
جداگانــه در والیــت میــدان وردک در غــرب 
کابــل و والیــت بغــان در شــمال افغانســتان 
ــت  ــان را بازداش ــروه طالب ــد" گ ــو ارش دو "عض

نــد. کرده ا
در خبرنامــه ایــن نهــاد آمــده کــه در یــک عملیات 
"قــاری محمــداهلل" عضــو کلیــدی و مســئول 

ــان در  ــروه طالب ــه" گ ــراس افکنان ــای "ه حمله ه
دره مارشــال میــدان وردک بازداشــت شــده اســت.
براســاس خبرنامــه وزارت کشــور افغانســتان ایــن 
ــنبه  ــروز دوش ــح ام ــان صب ــدی" طالب عضــو "کلی
۲۲ جــوزا همــرا بــا ده گلولــه خمپــاره و مقــداری 

مهمــات بازداشــت شــده  اســت.
ــان دســتگیری در  ــزود کــه او در زم ــن نهــاد اف ای
حــال طراحــی و ســازماندهی حملــه بــر "چــوک 

ارغنــدی" در غــرب کابــل بــود.
وزارت کشــور افغانســتان افــزوده کــه در تحقیقات 
ــه  ــرده ک ــراف ک ــان اعت ــن عضــو طالب ــی ای ابتدای

در چندیــن حملــه برکابــل دســت داشــته، بویــژه 
حملــه موشــکی بــه "چــوک ارغنــدی" کــه باعث 
آتــش گرفتــن دو خودروباربــری و زخمــی شــدن 

ســه فــرد غیــر نظامــی شــد.
در یــک خبرنامــه دیگر، وزارت کشــور افغانســتان 
ولســوال  عبــاداهلل"  "مولــوی  بازداشــت  از 
بــرای ولســوالی  خودخوانــده گــروه طالبــان 
ــرداده و  ــان خب ــت بغ ــگ" والی ــت فرن "خوس
ــرادش  ــن از اف ــا دو ت ــراه ب ــه او هم ــزوده ک اف
توســط نیروهــای پلیــس بازداشــت شــده اند.
ــان صبــح  وزارت کشــورافزوده کــه ولســوال طالب
ــت  ــه وق ــه ب ــاعت ۴:۳۰ دقیق ــی س ــروز حوال ام
ــگ  ــت فرن ــوالی خوس ــی از ولس ــی درمناطق محل
ــر  ــس گی ــای پلی ــن نیروه ــان در کمی ــت بغ والی

ــاد. افت
گفتــه شــده کــه مولــوی عبــاداهلل، در درگیری هــای 

والیــت بغــان نقــش مهم داشــته اســت.
تاکنــون  دو ســال  از حــدود  بغــان  والیــت 
ــان نیروهــای امنیتــی  شــاهد درگیــری خونیــن می
ــت  ــف دول ــای شورشــی مخال افغانســتان ونیروه

بوده اســت. افغانســتان 
مســیر والیت هــای شــمالی افغانســتان از ایــن 
مســیر  آن  بــر  عــاوه  و  می گــذرد  والیــت 
ارتباطــی افغانســتان بــا کشــورهای آســیایی میانــه 

بــه حســاب می شــود.

مجـلس حـاتم بخشی غنـی
 به شـرکت الکـوزی را رد کـرد

بازداشت دو 'عضو ارشد' طالبان

کتاب های 
»مدهوش« چاپ شد

بـــهزاد
ــادی از  ــش زی ــرای بخ ــز ب ــر معجون انگی ــن ژان ــعر، ای ش
ــه  ــده اســت ک ــی مان ــواره ظرف ــتان، هم ــهروندان افغانس ش
ــان  ــتن را بی ــه زیس ــرای چگون ــود ب ــای خ ــکار و نگاه ه اف
ــل اســت کســانی کــه اندکــی  ــن دلی ــه همی ــد؛ شــاید ب کنن
هــم طبع شــان بــا وزن و آهنــگ شــعر آشــنا شــده، از ایــن 
ــا آن  ظــرف اســتفاده کــرده و خــود و باورهــای خــود را ب

ــد. ــه تصویــر کشــیده ان ب
عبدالطاهــر مدهــوش هــم یکــی از کســانی اســت کــه شــعر 
ــال های  ــرده و س ــاب ک ــش انتخ ــان باورهای ــانۀ بی را رس
ــان  ــش را بی ــعر، باورهای ــرۀ ش ــه از حنج ــت ک درازی اس

ــرده اســت. ک
بــه گفتــۀ خــودش، بــا اوزان و عــروض شــعر زیــاد آشــنایی 
نــدارد و امــا هــر چــه در دل داشــته/دارد را بــا شــعر بیــان 
کــرده و تمــام خاطــرات و داشــته های چندیــن دهــۀ 
ــی آن را در  ــه تازه گ ــه و ب ــعر ریخت ــی اش را در ش زنده گ

ــه نشــر رســانده اســت. مجموعــۀ چهــار جلــدی ب
عبدالطاهــر مدهــوش بــه ســال ۱۳۳7 خورشــیدی، در یــک 
خانــوادۀ روحانــی در دهکــدۀ نمــاز جــای شــهرک گلبهــار 
بــه دنیــا آمــده و آموزش هــای آغازیــن و دبیرســتانی را نیــز 
ــال های  ــت. او در س ــانده اس ــان رس ــه پای ــش ب در زادگاه
پایانــی آموزشــی اش متوجــه ذوق شــعری خــود می شــود و 

ــد. ــه نوشــتن شــعر می زن دســت ب
ــی  ــوالت و بی دقت ــر تح ــوش، از اث ــای مده ــۀ آق ــه گفت ب
ــوده شــده و بخشــی  ــادی از یادداشــت هایش ناب بخــش زی
کــه باقــی مانــده بــود را بعــد از ســال ها تــاش، در 
ــار ۱۳9۶  ــک مجموعــه در به ــد و در ی ــار جل کســوت چه

ــت. ــانده اس ــر رس ــه نش ــل ب ــیدی، در کاب خورش
زحمــت طــرح جلــد و برگ آرایــی ایــن مجموعــه را 
راحمیــن مدهــوش کشــیده و چاپ خانــۀ ســتارۀ تــاش آن 
را بــه نشــر رســانده اســت. ایــن یادداشــت را بــا نمونــۀ از 

ــانیم: ــرانجام می رس ــه س ــوش ب ــر مده ــعر عبدالطاه ش
سوزش دل

سوخته این دل بهر وصلش چشم من نامد به خواب
از غم روزگار دیرش مانده ام در اضطراب

گر شوی عاشق به رویم، جان سپارم در کفت
دل فریب هست حسن دلکش کی نمایم انتخاب

از لحاظ عشق شورم رفته است دل از کفم
سر و قامات دلم افتاده در رنج و عذاب

من به جز با دوست نمی خواهم کنم اظهار عشق
چون گرفتم بهره یی از سوز دل جام شراب

اندر این دنیا دل دیدم، وفاداری نبود
سال ها سوختم در آتش حاصلم کردی خراب

ای طبیب بی مروت داروی دردم بگو
رحم خوب است با منی بیچاره زار و کباب

»طاهر« از رنج دلش افتاده در خاک رهت
چون که آیند تشنه گان آب می دهم بهر ثواب
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