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کمیتــۀ  میگویــد،  آب  و  انــرژی  وزیــر 
قــرارداد  صالحیــت  ملــی  تــدارکات 
ــی  ــم تدارکات ــای انکشــافی را از تی پروژه ه
وزارت انــرژی و آب گرفتــه اســت و ایــن 
مصــرف  برابــر  در  نمی توانــد  وزارت 

بودجــه پاســخگو باشــد.
علــی احمــد عثمانــی، وزیــر انــرژی و 
آب کــه در جلســۀ اســتجوابیۀ مجلــس 
ــان  ــرد، هم چن ــت می ک ــده گان صحب نماین
تأکیــد دارد کــه "کمیســیون تــدارکات ملــی 
ــی  ــم تدارکات ــا را از تی ــی صالحیت ه تمام
مــا گرفتــه اســت و مــا اصــاًل تیــم تدارکاتی 

خــود را از دســت داده ایــم".
ــا  ــه م ــی ک ــی، زمان ــای عثمان ــۀ آق ــه گفت ب
صالحیــت نداشــته باشــیم، نمی توانیــم کار 
کنیــم. کمیســیون تــدارکات کــه صالحیــت 
ــوص  ــد در خص ــت، بای ــه اس ــا را گرفت م

ــد. ــخگو باش ــا پاس ــرارداد پروژه ه ق
ــروز  ــت دی ــده گان در نشس ــس نماین مجل
ــد  ــی احم ــود، عل ــوزای( خ ــنبۀ ۲۷ ج )ش
ــی  ــرژی و آب، احمدول ــر ان ــی وزی عثمان
ــد  ــی وزارت فوای ــن تخنیک ــیرزی، معی ش
و  مالیــه  وزارت  از  مقام هــای  و  عامــه 

کمیســیون تــدارکات ملــی را در پیونــد بــه 
ــتجواب  ــه اس ــرف بودج ــی مص چگونه گ

ــود. ــرده ب ک
علــی احمــد عثمانــی در ایــن نشســت 
گفــت: "محمــد ســهیل کاکــر، مشــاور 
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــدارکات مل ــۀ ت کمیت
رییــس  رییس جمهــور،  از  صالحیــت 
اجرایــی و اعضــای کمیتــۀ تــدارکات ملــی 
ــا  ــر در تصمیم گیری ه ــی دیگ ــت و کس اس

دخالــت نمی توانــد کنــد".
همزمــان بــا ایــن، احمدولــی شــیرزی، 
معــاون تخنیکــی وزارت فوایــد عامــه نیــز 

ضمــن تاییــد ســخنان آقــای عثمانــی، بیــان 
ــروژۀ  ــۀ ۱۶۰ پ ــه مصــرف بودج داشــت ک
و  وســط  در  وزارت  ایــن  سرک ســازی 

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــال مال ــر س اواخ
نبــود  امــا کمیســیون تــدارکات ملــی، 
ظرفیــت در وزارت هــا را یگانــه مشــکل بــر 
ســر راه عقــد قــرارداد پروژه هــا یــاد کــرد.
مصــرف  عــدم  از  مجلــس  نماینــدگان 
بودجــه انکشــافی نگــران انــد و می گوینــد 
ــی  ــال مال ــاه از س ــه ۶ م ــون ک ــا اکن ــه ت ک
۱۳۹۶ گذشــته، مصــرف بودجــه انکشــافی 
بیشــتر از ۱۳ درصــد نیســت و بســیاری از 

ــده  ــرارداد داده نش ــه ق ــوز ب ــا هن پروژه ه
ــد. ان

در عیــن حــال، عبدالرئــوف ابراهیمــی، 
ــت  ــده گان در نشس ــس نماین ــس مجل ریی
دیــروز گفــت کــه بــا توجــه بــه اظهــارات 
ــس  ــوولیت مجل ــی، مس ــووالن حکومت مس
بیشــتر شــده اســت و کمیســیون های مالــی 
ــالت  ــزی و مواص ــش مرک ــه، تفتی و بودج
ــد  ــا در پیون ــد ت ــه دارن ــرات وظیف و مخاب
بــه عــدم تطبیــق پروژه هــای انکشــافی 
مســووالن حکومتــی را بــرای بررســی 
ــرده  ــوت ک ــیون ها دع ــه کمیس ــا ب پروژه ه

ــد. ــدی بگیرن ــه را ج ــرف بودج و مص
تــا  مالیــه،  معلومــات وزارت  براســاس 
ــی  ــال مال ــاه از س ــدود ۶ م ــه ح ــون ک اکن
۱۳۹۶ می گــذرد، امــا فقــط ۱۵ درصــد 
ــیده  ــرف رس ــه مص ــافی ب ــۀ انکش از بودج

ــت. اس
ــد  ــران از آن دارن ــس نگ ــده گان مجل نماین
کــه امســال نیــز مثــل ســال گذشــته بودجــۀ 
ــده  ــرف ناش ــا مص ــافی وزارت خانه ه انکش
ــدود  ــز ح ــته نی ــال گذش ــد. س ــی بمان باق
۵۰ درصــد از بودجــۀ انکشــافی دولــت 

ــود. ــده ب ــی مان ــا شــده باق مصــرف ن
بودجــه برخــی از پروژه هــای انکشــافی 
ــه ایــن طــرف در ســند  از چندیــن ســال ب

ــی اســت. ــی انتقال بودجــۀ مل

وزیر انرژی و آب:

کمیتۀ تدارکات صالحیت قرارداد پروژه ها را از ما گرفته است

وجـدان، نمایندۀ پاک دامنی و عفت و صداقت است.
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رهبـــر حـــزب اســـالمی بـــه صـــورِت 
ـــده  ـــی ش ـــی وارد حوزه های ـــه و عجیب غیرمترقب
کـــه به شـــدت می توانـــد موقعیـــِت شـــکننده 
ـــه  ـــر مواج ـــه خط ـــتر ب ـــه زواِل او را بیش و رو ب
ــود  ــی خـ ــار زمانـ ــن حکمتیـ ــازد. گلبدیـ سـ
در ایـــران زنده گـــی می کـــرد و در یکـــی 
کـــه  کـــرد  اعتـــراف  از ســـخنرانی هایش 
بـــه زبـــان فارســـی راحت تـــر صحبـــت 
ـــادی  ـــع زی ـــۀ او از مناب ـــه گفت ـــرا ب ـــد؛ زی می کن
ـــرده  ـــتفاده ب ـــده، اس ـــه ش ـــران ترجم ـــه در ای ک
ـــار  ـــای حکمتی ـــارۀ آق ـــور دوب ـــا ظه ـــت. ام اس
در کابـــل همان گونـــه کـــه بـــا چالش هـــای 
سیاســـی برایـــش تـــوام بـــود، نشـــان دهندۀ 
ـــاداِت  ـــوی و ع ـــرات در خلق وخ ـــی تغیی برخ
او نیـــز می باشـــد. این بـــار آقـــای حکمتیـــار 
ـــی  ـــایل سیاس ـــه مس ـــا ب ـــته تنه ـــالِف گذش برخ
حوزه هـــای  وارد  بـــل  نکـــرده،  بســـنده 
دیگـــری نیـــز شـــده اســـت. از جملـــۀ ایـــن 
ـــی  ـــان فارس ـــوزۀ زب ـــی ح ـــم یک ـــا ه حوزه ه

اســـت.
ــه در  ــی کـ ــرف مدتـ ــار ظـ ــای حکمتیـ  آقـ
کابـــل به ســـر می بـــرد، ایـــن دومین بـــار 
اســـت کـــه در مـــورد مســـایل زبانـــی 
حساســـیِت آشـــکار نشـــان می دهـــد. او 
ـــرِی  ـــت های خب ـــی از نشس ـــار در یک ـــک ب ی
خـــود از کاربـــرد واژۀ "شـــهروند" به شـــدت 
انتقـــاد کـــرد و گفـــت کـــه ایـــن واژه یـــک واژۀ 
بیگانـــه و وارداتـــی اســـت و ُکِل افـــرادی را کـــه 
ــر  ـــد، در بـ ـــی می کنن ـــتان زنده گ در افغانس
ـــار، واژۀ  ـــای حکمتی ـــۀ آق ـــه گفت ـــرد. ب نمی گی
ــیان  ــه شهرنشـ ــد بـ ــا می توانـ ــهروند تنهـ شـ
ـــینان  ـــورت ده نش ـــن ص ـــه ای ـــود و ب ـــالق ش اط
باقـــی  بیـــرون  آن  معنایـــِی  محـــدودۀ  از 
ـــالمی  ـــزب اس ـــر ح ـــن رو رهب ـــد. از ای می مانن
ــهروند، واژۀ  ــتفاده از واژۀ شـ ــای اسـ ــه جـ بـ

"تبعـــه" را پیشـــنهاد کـــرده اســـت. 
ـــورد  ـــار در م ـــای حکمتی ـــا آق ـــی ام ـــه تازه گ ب
ـــه  ـــه ک ـــرده و گفت ـــر ک ـــراز نظ ـــادر" اب واژۀ "چ
ـــه  ـــی اســـت و ب ـــی واردات ـــز واژه ی ـــن واژه نی ای
ــتفاده  جـــای آن، بایـــد از واژۀ "خیمـــه" اسـ
کـــرد. این گونـــه اظهارنظرهـــای غیرعلمـــی ـ 
ـــچ  ـــه در آن حـــوزه هی ـــرای کســـی ک ـــم ب آن ه
ــورِت  ــه صـ ــا بـ ــی حتـ ــص و اطالعـ تخصـ
نمی توانـــد  تنهـــا  نـــه  ـ  نـــدارد  گـــذرا 
ـــایبه را  ـــن ش ـــل ای ـــد، ب ـــق کن ـــی خل جایگاه

ـــرد  ـــن ف ـــدِف ای ـــه ه ـــی آورد ک ـــود م ـــه وج ب
از چنیـــن ســـخنانی چیســـت؟ چـــرا کســـی 
کـــه داعیـــۀ رهبـــری در ســـر دارد، خـــود را 
ناشـــیانه در حـــوزۀ مســـایِل زبانـــی درگیـــر 
می ســـازد کـــه ممکـــن اســـت برایـــش 

دردسرســـاز تمـــام شـــود؟ 
در گذشـــته بـــه دلیـــل نبـــود امکانـــاِت 
اطالع رســـانی، بخـــش بزرگـــی از اظهـــارات 
پوشـــیده  همـــواره  افـــراد  مواضـــِع  و 
باقـــی می مانـــد. کمتـــر کســـی اطـــالع 
چهره هـــای  و  افـــراد  کـــه  می یافـــت 
ــد،  ــی می کننـ ــه زنده گـ ــده چگونـ شناخته شـ
می پوشـــند  چـــه  می خورنـــد،  چـــه 
ریـــِز  مســـایل  در  دیدگاه های شـــان  و 
امـــا  اطراف شـــان چیســـت.  و  زنده گـــی 
ــد،  ــای جدیـ ــِن فناوری هـ ــه یُمـ ــروزه بـ امـ
دیگـــر کســـی آن گونـــه پوشـــیده باقـــی 
ـــان  ـــوش دارد. جه ـــودش خ ـــه خ ـــد ک نمی مان
ــن  ــر ذره بیـ ــان ها را زیـ ــان انسـ ــروز چنـ امـ
گرفتـــه کـــه بـــه مشـــکل کســـی می توانـــد 
خـــود را از چشـــم نظاره گـــِر عمومـــی بـــه 

دور نگـــه دارد. 
این کـــه  بـــه دلیـــِل  شـــاید در گذشـــته 
گســـترده  و  بـــاز  این همـــه  رســـانه ها 
نبودنـــد، مواضـــع و برخوردهـــای آقـــای 
ــدودی  ــداد محـ ــرای تعـ ــط بـ ــار فقـ حکمتیـ
از نزدیـــکان و حواریـــوِن ایشـــان قابـــل 
ـــایِل  ـــن مس ـــروزه ای ـــا ام ـــد. ام ـــناخت بودن ش
خـــاص و خصوصـــی نیـــز دیگـــر چیزهـــای 
پوشـــیده یی نیســـتند و مثـــل مواضـــع و 
عملکردهـــای سیاسی شـــان بـــرای همـــه 

ــد.  ــده انـ ــکار شـ آشـ
از جانـــب دیگـــر، شـــاید آقـــای حکمتیـــار 
ــه او را  ــی یی کـ ــزوای سیاسـ ــل انـ ــه دلیـ بـ
ــده  ــی شـ ــان عقده یـ ــد، چنـ ــد می کنـ تهدیـ
ــایل  ــۀ مسـ ــد در همـ ــه می خواهـ ــت کـ اسـ
ــان  ــتاز نشـ ــخن و پیشـ ــود را صاحب سـ خـ
ـــار  ـــای حکمتی ـــه آق ـــم ک ـــوش نکنی ـــد. فرام ده
ــود را  ــده، خـ ــل شـ ــه وارد کابـ از روزی کـ
بـــا کشـــوری روبـــه رو می بینـــد کـــه کمتـــر 
شـــناختی می توانـــد از آن داشـــته باشـــد. 
ــکالت و  ــۀ مشـ ــا همـ ــروز بـ ــتان امـ افغانسـ
کاســـتی های خـــود، بـــرای آقـــای حکمتیـــار 
می شـــود.  احســـاس  بیگانـــه  کشـــوری 
همیـــن بیگانه گـــی ســـبب شـــده کـــه او 

ــد و در  ــی کنـ ــردی و کوچکـ ــاِس ُخـ احسـ
ـــوط  ـــه او مرب ـــاًل ب ـــه اص ـــی ک ـــر چیزهای براب

نمی شـــوند، موضـــع بگیـــرد.
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــوم نیس ـــار معل ـــای حکمتی  آق
ـــی  ـــان را از ک ـــا زب ـــی ب ـــورد سیاس ـــوع برخ ن
ـــه خـــود  ـــانی ک ـــم کس ـــاید ه ـــا ش ـــه و ی آموخت
را دوســـِت او قلمـــداد می کننـــد، برایـــش 
ــخن  ــا سـ ــه بـ ــد کـ ــوره داده انـ ــن مشـ چنیـ
رانـــدن در ایـــن حـــوزه کســـِب شـــهرت و 
ــار  ــای حکمتیـ ــاید آقـ ــد. شـ ــت کنـ محبوبیـ
نمی دانـــد کـــه حـــوزۀ زبانـــی، حـــوزۀ 
ـــتن  ـــدون داش ـــوان ب ـــت و نمی ت ـــی اس حساس
فهـــم و دانـــِش الزم بـــه ایـــن حـــوزه وارد 
ـــه  ـــن این گون ـــا گفت ـــار ب ـــای حکمتی ـــد. آق ش
ســـخنان، ممکـــن مثـــِل همـــان کســـی کـــه 
روی تختـــه رســـم مـــار را کشـــید، در میـــان 
بی ســـواد  و  کم ســـواد  افـــراد  برخـــی 
طرف دارانـــی بهـــم بزنـــد، ولـــی هرگـــز 
ـــه  ـــاِن هم ـــت را در می ـــن وضعی ـــد ای نمی توان
ـــه  ـــی ب ـــان فارس ـــوران زب ـــژه گویش ـــه وی و ب

ــود آورد.  وجـ
زبـــان، مـــال شـــخصِی کســـی نیســـت کـــه 
ــد.  ــام بدهـ ــا آن انجـ ــت بـ ــه خواسـ هرچـ
زبـــان مثـــل موجـــودی زنـــده اســـت کـــه 
کنـــش و واکنش هـــای خـــود را دارد. شـــما 
ـــل و  ـــا فع ـــد، ب ـــه نخواهی ـــد و چ ـــه بخواهی چ
ـــه  ـــتید ک ـــه رو هس ـــان روب ـــی در زب انفعال های
ـــوان  ـــرون اســـت. نمی ت ـــان بی از اراده و اختیارت
ـــرز و  ـــِن م ـــان تعیی ـــک زب ـــرای ی ـــرانه ب خودس
حـــدود کـــرد و منتظـــر بـــود کـــه آن زبـــان 
دســـتورالعمل تان را بپذیـــرد. مســـایل زبانـــی 
پیـــش از آن کـــه بـــه محدوده هـــای سیاســـی 
مربـــوط باشـــند، محدوده هـــای فرهنگـــی 
و تمدنـــی دارنـــد و از همیـــن منظـــر قابـــل 

ـــد.  ـــناخت ان ش
در مـــورد زبـــان فارســـی و نام هـــای متعـــدد 
آن و تاریـــِخ آن خـــوب اســـت کـــه آقـــای 
حکمتیـــار اگـــر وقـــت و توانـــش را داشـــته 
ــس  ــوزد و پـ ــی بیامـ ــت کمـ ــد، نخسـ باشـ
ــل  ــاید. تحویـ ــخن بگشـ ــه سـ ــب بـ از آن لـ
دادِن حرف هـــای ســـبک و غیرعلمـــی در 
ایـــن خصـــوص می توانـــد حیثیـــِت او را در 
ــه  ــدت صدمـ ــز به شـ ــر نیـ ــای دیگـ حوزه هـ
ـــی  ـــایل زبان ـــا مس ـــه ب ـــی ک ـــاید کس ـــد. ش بزن
ــه  ــد کـ ــر کنـ ــد، فکـ ــته باشـ ــنایی داشـ آشـ
ــار  ــای حکمتیـ ــرِی آقـ ــۀ فکـ ــش و بنیـ دانـ
ــه  ــز بـ ــی نیـ ــی و سیاسـ ــای دینـ در حوزه هـ
ـــی  ـــن خطاهای ـــت و او همی ـــدازه اس ـــن ان همی
ـــد، در  ـــام می ده ـــان انج ـــۀ زب ـــه در عرص را ک
ـــد داد.  ـــورت خواه ـــز ص ـــا نی ـــر عرصه ه دیگ
ــه در  ــی کـ ــش کسـ ــاِن دانـ ــروزه در جهـ امـ
حوزه یـــی وارد نیســـت و اساســـاِت آن را 
نمی دانـــد، اظهـــار نظـــر نمی کنـــد. ایـــن 
ــار  ــای حکمتیـ ــه آقـ ــت کـ ــات اسـ از بدیهیـ
ـــی  ـــه فراموش ـــِرهم آن را ب ـــت س ـــفانه پش متأس

می ســـپارد.
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آن چه حکمتیار را 
به قهقرا می کشاند

 

درحالی کــه شــهرونداِن کابــل از نبــود جاده هــای ســالم و اســتندرد 
بــرای رفت وآمــد شــکایت دارنــد، مســووالن در شــهرداری کابــل 
ــد.  ــخن می گوین ــت س ــس در پایتخ ــدازی متروب ــۀ راه ان از برنام
ــه  ــا توج ــل، ب ــهرداری کاب ــووالن در ش ــای مس ــاد گفته ه ــر بنی ب
ــود  ــرای بهب ــل، ب ــهر کاب ــترده گی ش ــت و گس ــش جمعی ــه افزای ب
و ارتقــاِی وضعیــِت ترانســپورِت شــهری و کاســتن از فشــار 
ترافیــک، بــه ترانســپورِت عمومــِی شــهری نیــاز جــدی احســاس 
ــداث  ــۀ اح ــت، برنام ــتا و در گامِ نخس ــن راس ــردد و در ای می گ
متروبــس در شــهر کابــل، از مســیر ده افغانــان الــی ســرای شــمالی، 
ــه منظــور کاهــِش راه بندان هــا روی دســت گرفتــه شــده اســت.  ب
ــس ۱۱۱  ــن متروب ــن اداره، ای ــووالِن ای ــای مس ــاد گفته ه ــر بنی ب
ــد.  ــد ش ــل خواه ــال تکمی ــه س ــی س ــداد دارد و ط ــر امت کیلومت
ــد،  ــن رون ــی ای ــات ابتدای ــه مطالع ــد ک ــل می گوی ــهرداری کاب ش
ــان  ــر، متخصص ــال حاض ــده و در ح ــل گردی ــال ۲۰۱۳ تکمی س
ــدو  ــری “گی ــت رهب ــل تح ــهرداری کاب ــِی ش ــی و خارج داخل
براگمــن” از کشــور هالنــد، مطالعــات امکان پذیــرِی سیســتم 
متروبــس را در شــهر کابــل انجــام داده انــد. بــه گفتــۀ براگمــن، بــر 
ــی  ــس از مســیر ســرای شــمالی ال ــن بررســی ها، متروب اســاس ای
ــِق آن در ایــن مســیر،  بره کــی تحــت کار ســاختمان اســت و تطبی
ســاده تر و کم هزینه تــر اســت. مســیر ده افغانــان الــی ســرای 
ــن  ــده و دیزای ــاب گردی ــس انتخ ــروژۀ متروب ــن پ ــمالی، اولی ش
ــه تمــامِ نقــاط  ــِی آن تکمیــل شــده و ســپس ایــن ســامانه ب ابتدای

ــد.  ــداد می یاب ــل امت ــهر کاب ــم ش مزدح
ــی  ــس، نوع ــتم متروب ــدازی سیس ــه راه ان ــل ب ــک کاب ــدون ش ب
سیســتم حمل ونقــل شــهرِی مجهــز بــه فناوری هــای نویــن، 
نیازمنــد اســت امــا مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم به راســتی چنیــن 
ــِد  ــر، در ح ــا خی ــد و ی ــد ش ــی خواه ــل عملیات ــی در کاب پروژه ی

ــد! ــد مان ــی خواه ــعار باق ــده و ش وع
ــت  ــد گرف ــک بای ــاِل نی ــه ف ــرح را ب ــه و ط ــن برنام ــه ای  اگرچ
و از آن اســتقبال کــرد، امــا متأســفانه تجربــه نشــان داده کــه 
ــِی  ــر از ظرفیــت و توانای ــل بســیار باالت وعده هــای شــهرداری کاب
ــادی  ــای زی ــال، وعده ه ــن ده س ــی ای ــت. ط ــوده اس ــن اداره ب ای
ــز  ــی و نی ــبز تفریح ــاحاِت س ــا و س ــداث پارک ه ــر اح ــی ب مبن
ــا ســیر کارهــای  ــل داده شــده اســت؛ ام ــد کاب اعمــار شــهر جدی
ــای  ــه وعده ه ــد ک ــان می ده ــتا نش ــن راس ــه در ای صورت گرفت
ــی،  ــزدان انتخابات ــِن نام ــای دهان پُرک ــد وعده ه ــهرداری همانن ش
جهــِت نمایــِش لیاقــت و جلــب توجــه مــردم در مقطعــی خــاص 
ــدارد  ــی ن ــت ریشــۀ محکم ــای واقعی ــرد و در دنی صــورت می گی

نمی یابــد.  و 
ــهرداری  ــر ش ــود اگ ــه می ش ــه گفت ــت ک ــاب اس ــن حس روی ای
ــیب دیده  ــه کاره و آس ــاِی نیم ــفالِت جاده ه ــار و اس ــه اعم ــل ب کاب
اقــدام کنــد و در نگهداشــت و صفایــِی جاده هــای اصلــی و مهــِم 
ــپورتِی  ــۀ ترانس ــتم های کهن ــن سیس ــد و همچنی ــت بکوش پایتخ
ــرده اســت.  ــی را از پیــش ب ــز کارِ کالن ــد نی ــا نمای گذشــته را احی
احــداِث متروبــس و یــا وعده هــاِی بــزرِگ از ایــن دســت، زمانــی 
قابــِل بــاور می نمایــد کــه شــهرداری کابــل حداقل تریــن کارهــا و 
وظایفــش را موفقانــه بــه پیــش بــرده باشــد. امــا درحالی کــه هنــوز 
ــِد  ــر و منبــع تولی ــر از چاله وکپ ســرک های اصلــی و مهــِم شــهر پُ
ــه  ــت، چگون ــردم اس ــرای م ــاری ب ــاک و بیم ــدی و گردوخ راه بن
می تــوان بــاور کــرد کــه شــهرداری توانایــی بــرای احــداِث 
مســیرهای جدیــِد شــهری و راه انــدازِی متروبــس را یافتــه اســت؟ 
ایجــاد متروبــس در کابــل، یــک خبــِر خــوش امــا غیرقابــل بــاور 
ــاوری، محصــوِل ناکامی هــای مکــررِ شــهرداری  ــن ناب اســت و ای
برخــی  اســفالِت  اســت.  شــهری  پروژه هــای  در  پایتخــت 
ــا  ــایِش آن ه ــد فرس ــاز رون ــت و آغ ــن کیفی ــا پایین تری ــا ب جاده ه
در زودتریــن زمــاِن ممکــن، انباشــِت کثافــات در کنــارۀ ســرک ها، 
داخــل جوی هــا و دریــای کابــل، از جملــه مظاهــِر ایــن نابــاوری 

ــدی اســت.  و نااُمی
مــردم از شــهرداری کابــل انتظــار دارنــد کــه به جــای نشــان دادِن 
باغ هــای سرخ وســبز و دادِن وعده هــای ســرخرمن و باالتــر از 
ــر  ــد و ب ــش را دریاب ــودِ خوی ــای موج ــود، ظرفیت ه ــی خ توانای
اســاس آن، بــه طــرِح برنامــه و اســتراتژِی عملــی همــت گمــارد. 
ــِت الزم  ــات و ظرفی ــل، امکان ــهرداری کاب ــه ش ــم ک ــاور داری ب
بــرای ترمیــم و بازســازِی جاده هــای مهــِم شــهر کابــل، برداشــتِن 
تپه هــای کثافــات از ســرک ها و احیــای سیســتِم ترانســپورتِی 
ــه  ــی را موفقان ــن توانای ــهرداری ای ــه ش ــابقه را دارد. روزی ک س
ــِت  ــن اداره ظرفی ــم کــرد کــه ای ــاور خواهی ــه فعلیــت رســاند، ب ب
ــی  ــه و آن را عمل ــز یافت ــل را نی ــدرن در کاب ــِس م ــاد متروب ایج

ــرد! ــد ک خواه

شهرداری کابل 
و بـاغ های سـرخ وسبـز
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اعزام نیرو جنگ را تشدید می کند
سرپرست وزارت دفاع:

کمر داعش را شکستیم
امریــکا بــه تازه گــی اعــالم کــرد کــه نیروهــای بیشــتری را بــه 
ــور،  ــن کش ــِس ای ــای تازه نف ــا نیروه ــتد ت ــتان می فرس افغانس
وضعیــت بــد امنیتــی در افغانســتان را بهتــر ســازند. اعــالم ایــن 
موضــوع، دیــروز بــا واکنــش شــماری از نماینــده گان مــردم در 

مجلــس روبــه رو شــده اســت.
اعضــای مجلــس بــه ایــن بــاور انــد کــه اعــزام ایــن ســربازان 

ــد. ــگ در افغانســتان را تشــدید می کن جن
ــی از  ــازه گره ــای ت ــزام نیروه ــه اع ــد ک ــد کردن ــان تأکی آن

مشــکالت افغانســتان را بــاز نمی خواهــد کــرد.
دکتــر لطیــف پــدرام، نماینــدۀ مــردم بدخشــان در مجلــس، بــا 
اشــاره بــه تصمیــم وزارت دفــاع امریــکا بــرای اعــزام ۴ هــزار 
نیــروی بیشــتر نظامــی بــه افغانســتان، گفــت: آمــدن ســربازان 
ــدید  ــتان را تش ــرب افغانس ــمال و غ ــگ در ش ــی جن امریکای

خواهــد کــرد.
آقــای پــدرام تأکیــد کــرد که ایــن حــرف او در بایگانــی پارلمان 
مانــدگار می مانــد کــه "افغانســتان در آســتانۀ ســوریه یی شــدن 
ــی  ــربازان اضاف ــزام س ــزود: اع ــدرام اف ــای پ ــرار دارد." آق ق

ــد. ــگ را تشــدید می کن ــد، بلکــه جن ــزی را حــل نمی کن چی
پــس از آنکــه دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا شــمار و 
نحــوۀ اعــزام نیروهــای ایــن کشــور بــه افغانســتان را بــر عهــدۀ 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــون اع ــت، پنتاگ ــکا گذاش ــاع امری وزارت دف
چهارهــزار نیــروی جدیــد بــه افغانســتان اعــزام خواهــد کــرد.
افزایــش تهدیــدات داعــش و طالبــان، کمــک بــه ثبــات 
افغانســتان و نیــز آمــوزش نیروهای امنیتــی افغانســتان در مقابله 
بــا تروریســتان، از دالیــل اتخــاذ ایــن تصمیــم توســط امریــکا 

ــان شــده اســت. بی
امــا ایــن موضوع خشــم برخــی از اعضــای مجلس نماینــده گان 

را بــه دنبال داشــت.
مولــوی عبدالرحمــان رحمانــی، نماینــدۀ مــردم بلــخ در مجلس 
می گویــد: امریــکا پیشــنهاد کــرده کــه نیروهایــش را افزایــش و 
قــدرت بیشــتر هــم بــه آنــان می دهــد؛ ایــن بــه آن معنــا اســت 

که افغانســتان اشــغال شــده اســت.
ــس  ــروز مجل ــی دی ــت عموم ــه در نشس ــی ک ــای رحمان آق
نماینــده گان صحبــت می کــرد، خطــاب بــه هم صنفانــش 
گفــت: "از خــدا بترســید، مــا پیــش ملــت مســوولیت داریــم. 
یپمــان ننگینــی را کــه بــا امریکا امضــا کردیــم، همــان روز فریاد 
کردیــم بیایــم ایــن اشــتباه را جبــران کنیــم، گریبــان امریــکا را 
ــه  ــر ک ــه در و معامله گ ــت درب ــوس و بی کفای ــت منح حکوم
گرفتــه نمی توانــد کــه تو}امریــکا{ شــریک معاملــه هســتی بیــا 

ســر پیمــان تجدیــد نظــر کــن."
ایــن عضــو مجلــس بــه ایــن بــاور اســت کــه امریــکا یــک نیرو 
هــم بــه افغانســتان اضافــه نکنــد، بلکــه بیایــد پیمــان امنیتیــی را 
کــه بــا افغانســتان امضــا کــرده اســت را تطبیــق کنــد. او گفــت: 
"نماینــده گان مــردم؛ وجدان تــان را بــه کار بیندازیــد، قــدرت و 
ســرباز اضافــی دردی را دوا نمی کنــد، قبــاًل امریــکا ۱۵۰ هــزار 

نیــرو و زنــدان کــه داشــت چــه کــرده توانســت؟"
ــه خاطــر منافــع، راه کار و  آقــای رحمانــی می گویــد: امریــکا ب
اســتراتژی خــود تــن بــه اعــزام ســربازان بیشــتر بــه افغانســتان 
داده و هیــچ گاه بــه منافــع ملــی افغانســتان اهمیتــی نمی دهــد.

او از اعضــای مجلــس نماینــده گان خواســت کــه دیگــر بــه دو 
ارگ نشــین )عنــی و عبــداهلل( کــه از طــرف جــان کــری بیمــه 

شــده انــد، صالحیــت ندهنــد و بــه منافــع ملــی فکــر کننــد.
ــون در  ــخنگوی پنتاگ ــس س ــف دیوی ــه ج ــت ک ــی اس گفتن
واکنــش بــه اعــالم برخــی رســانه ها مبنــی بــر اعــزام ۴ هــزار 
ــه افغانســتان گفــت: واشــنگتن  نیــروی امریکایــی تازه نفــس ب
ــچ  ــتان هی ــه افغانس ــتر ب ــان بیش ــزام نظامی ــرای اع ــوز ب هن

ــت. ــه اس ــی نگرفت تصمیم
ســخنگوی پنتاگــون می گویــد کــه افزایــش نیروهــای امریکایی 
ــر  ــور تأثی ــن کش ــی ای ــاع امینت ــود اوض ــر بهب ــتان ب در افغانس

ــت. ــد داش ــزایی خواه به س
ــزام  ــرای اع ــنگتن ب ــی واش ــم نهای ــه داد: تصمی ــوس ادام دی
نظامیــان بیشــتر بــه افغانســتان هفتــه جــاری و توســط »جیمــز 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــکا اع ــاع امری ــر دف ــس«، وزی ماتی
دشمنان نمی توانند اختالف ایجاد کنند

ــان در  ــس هم چن ــردم در مجل ــده گان م ــال، نماین ــن ح در ای
ــه  ــد ک ــرا گفتن ــر مســجد الزه ــان ب ــۀ مهاجم ــه حمل ــد ب پیون
دشــمنان مــردم نمی تواننــد میــان اقــوام مختلــف اختالفــات را 

ــد. ــدازی کنن راه ان
ــروز  ــده گان دی ــس نماین ــس مجل ــی، ریی ــرووف ابراهیم عبدال
)شــنبه، ۲۷ جــوزا( در نشســت عمومــی ایــن مجلــس، حملــه 
بــاالی مســجد الزهــرا در کابــل را با شــدیدترین الفــاظ محکوم 

کــرد.
ــت: "دشــمنان ســوگندخوردۀ افغانســتان  ــای ابراهیمــی گف آق
ــدا و  ــه خ ــاً ب ــه قطع ــانیدند ک ــات رس ــه اثب ــر ب ــار دیگ یک ب
اســالم و هیــچ مذهــب و قومــی بــاور ندارند، دشــمنی خــود را 

ــد". ــرار می کنن ــر روز تک ــه خــدا ه نســبت ب
رییــس مجلــس نماینــده گان گفــت کــه اینان}گروه هــای 
ــوام  ــن مذاهــب افغانســتان و اق ــد بی ــه دارن تروریســتی{ برنام
ــتان  ــت افغانس ــه مل ــد ک ــدازی کنن ــالف را راه ان ــف اخت مختل
بــا داشــتن رهبری هــای ســالم خــود همیشــه بــه حیــث یــک 
ملــت باقــی مانــده و در برابــر دســایس و توطیــه مشــت واحــد 

ــوده اســت. ب
او گفــت کــه مخاطــب مــا بازهــم ارگان هــای دفاعــی و امنیتــی 
افغانســتان هســتند کــه در راســتای تامیــن امنیــت ملــت اقــدام 
ــدار  ــی در دی ــت وحــدت مل ــس حکوم ــان، ریی ــد. هم چن کنن
بــا منســوبان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور تأکیــد کــرده 
کــه تروریســتان در افغانســتان در میدان هــای جنــگ شکســت 
ــگ را  ــد جن ــون می خواهن ــل، اکن ــن دلی ــه همی ــد و ب خورده ان

میــان مــردم بکشــانند.
دیــدار رییــس حکومــت وحــدت ملــی بعــد از اتفاقــات ناگوار 
اخیــر در کشــور صــورت می گیــرد. در ایــن دیــدار آقــای غنــی 
از شــهامت، شــجاعت، دلیــری و قربانی هــای نیروهــای امنیتــی 
ــان  ــت: کارنامه های ت ــرده گف ــه نیکــی یادک و دفاعــی کشــور ب
ــن  ــط زری ــه خ ــتان، ب ــردم افغانس ــن و م ــاع از وط در راه دف
نگاشــته خواهــد شــد، زیــرا شــما بقــای نظــام و دوام مملکــت 

ــد. ــن کرده ای را تضمی
آقــای غنــی خطــاب بــه منســوبان امنیتــی و دفاعــی گفت: شــما 
رضاکارانــه می رزمیــد، شــما اختیــار داشــتید کــه در هــر بخــش 
ــود  ــۀ خ ــی مرف ــرای زنده گ ــد و ب ــه کنی ــای وظیف ــر ایف دیگ
ــح  ــان را ترجی ــاع از خاک ت ــی و دف ــا قربان مشــغول شــوید، ام

ــد. ــار می کنن ــان افتخ ــت باالی ت ــت و دول ــد و مل داده ای
محمداشــرف غنــی بیــان داشــت کــه بــا در مقایســه بــا دونیــم 
ســال پیــش، نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا بــه مراتــب قــوی 
شــده اند و دشــمنان افغانســتان ایــن را درک کننــد کــه در تمــام 
نقــاط توســط نیروهــای شــجاع امنیتــی و دفاعــی هــدف قــرار 
گرفتــه و هم چنــان بــه شکســت مواجــه خواهنــد شــد و آنــان 

بایــد مفکــوره شکســت مــا را از ســر خــود بیــرون کننــد.
آقــای غنــی می گویــد کــه حمایــت مــردم از نیروهــای امنیتی و 
دفاعــی کشــور در صــد ســال گذشــته بی پیشــینه بــوده اســت و 

مــردم و دولــت بــا تمــام تــوان در کنارتــان ایســتاده اند. 
ــت  ــه موفقی ــرد ک ــه ک ــی اضاف ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
شــما در میــدان جنــگ، شــکل جنــگ را تغییــر داده اســت و دو 
هــدف عمــدۀ دشــمن کــه صدمه رســاندن بــه نظــام و تقســیم 

خــاک مــا بــود، خنثــی گردیــد.
ــتن  ــر آبس ــای اخی ــل در هفته ه ــهر کاب ــژه ش ــتان؛ به وی افغانس
حــوادث بی شــمار امنیتــی بــوده کــه در ایــن حــوادث، شــمار 
ــد. در  ــده ان ــی ش ــا زخم ــهید و ی ــهروندان ش ــادی از ش زی
ــاالی  ــاری ب ــلح و انتح ــان مس ــم، مهاجم ــورد ه ــن م تازه تری
مســجد الزهــرا در غــرب کابــل حملــه کردنــد کــه در نتیجــۀ 
آن، شــش تــن کشــته و ده نفــر دیگــر در آن زخمــی گردیدنــد.
ایــن حــوادث میــزان نارضایتــی شــهروندان را از کارکــرد 
مســووالن حکومــت وحــدت ملــی بلنــد بــرده و آنــان را بــر آن 
داشــته تــا بــا برافراشــتن چــادر اعتراضــی خواســت های خــود 

را از حکومــت مطــرح کننــد.

ــد،  ــی می گوین ــاع مل ــووالن در وزارت دف مس
ــور  ــش در کش ــروه داع ــِت گ ــاز فعالی از آغ
ــوی  ــان از س ــراد آن ــن از اف ــون، ۲۵۰۰ ت تاکن
نیروهــای امنیتــی در والیت هــای مختلــف 
کشــته و بیــش از ۸۰۰ تــن دیگرشــان زخمــی 

شــده اند. 
ــاع  ــت وزارت دف ــی، سرپرس ــاه بهرام طارق ش
ملــی کــه دیــروز )شــنبه، ۲۷ جــوزا( در یــک 
ــرد،  ــت می ک ــل صحب ــری در کاب ــت خب نشس
ــی  ــی عملیات ــان داشــت کــه نیروهــای امنیت بی
ــار  ــت ننگره ــته در والی ــاه گذش ــه در م را ک
ــش  ــان و داع ــروه طالب ــه گ ــد، ب ــام دادن انج

ــد. ــنگین وارد کردن ــات س ضرب
آقــای بهرامــی افــزود: گــروه داعــش فعالیــت 
ــار  ــراه، ننگره ــد، ف ــات هلمن خــود را در والی
آغــاز کــرد و تــالش می کــرد تــا پایــگاه 
ــاد  ــار ایج ــت ننگره ــود در والی ــزی خ مرک
ــی  ــات هوای ــدازی عملی ــا راه ان ــا ب ــد، ام کنن
ــه  ــروه ب ــن گ ــد ای ــا ن ارش ــی، فرمانده و زمین
شــمول حافــظ ســعید و شــیح حســیب کشــته 

شــده اند.
ــر  ــات اخی ــزود کــه در عملی ــای بهرامــی اف آق
ــه در  ــور ک ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ولســوالی پچیــراگامِ والیــت ننگرهــار، ۲۳ تــن 
ــته و  ــش کش ــروه داع ــد گ ــان ارش از فرمانده
۸ تــن دگرشــان مجــروح شــدند کــه در میــان 
مجروحــان، ابوســعید یکــی از فرماندهــان 

ــز شــامل اســت. ــن گــروه نی ارشــد ای
ــدو و  ــای کمان ــزود: نیروه ــی اف ــای بهرام آق
ــون در  ــتان اکن ــور افغانس ــی وزارت کش امنیت
ــتند  ــتقر هس ــوره مس ــوره ب ــای ت ــه کوه  ه دامن
و ایــن منطقــه را بــه طــور کامــل در تصــرف 

ــد. خــود دارن
بهرامــی افــزود کــه اکنــون حضــور داعــش در 
ــا  ــی نیســت، ام ــل نگران ــار قاب ــت ننگره والی
ــرای محــو  ــات  ب ــد عملی ــه بای ــرد ک ــد ک تأکی
ــام  ــت، انج ــن والی ــروه از ای ــن گ ــل ای کام

شــود.
ــا  ــه ب ــی در ادام ــاع مل ــت وزارت دف سرپرس
تازه نفــس  نظامیــان  فرســتادن  بــه  اشــاره 
ــان  ــه نظامی ــت ک ــتان گف ــه افغانس ــکا ب امری
ــت  ــا حکوم ــوره ب ــکا در مش ــس امری تازه نف
افغانســتان وارد کشــور می شــوند کــه وظیفــۀ 
مشــوره دهی و آمــوزش نظامیــان افغانســتان را 

ــود. ــد ب ــده دار خواهن عه
ــد ترامــپ، رییس جمهــور  پــس از آنکــه دونال
ــی  ــرو نظام ــزام نی ــوۀ اع ــداد و نح ــکا تع امری
دفــاع  وزارت  برعهــدۀ  را  افغانســتان  بــه 
ــرد  ــالم ک ــون اع ــن کشــور گذاشــت، پنتاگ ای
چهارهــزار نیــروی جدیــد بــه افغانســتان 

ــرد. ــد ک ــزام خواه اع
ــان، کمــک  افزایــش تهدیــدات داعــش و طالب

بــه ثبــات افغانســتان و نیــز آمــوزش نیروهــای 
افغانســتان در مقابلــه بــا تروریســتان از دالیــل 
اعــزام ایــن نیروهــای تازه نفــس بــه افغانســتان 

اســت.
ــه  ــت ک ــس گف ــاع مل ــت وزارت دف سرپرس
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی ب ــای بین الملل کمک ه
افغانســتان مشــروط مبــارزه بــا فســاد اداری در 
ــالم در  ــری س ــی و ایجــاد رهب ــای امنیت نهاده
ایــن نهادهــا اســت کــه وزارت دفــاع بــه ایــن 

تعهدهــا پاینــد اســت.
ــول  ــه ق ــه به خاطــر بررســی حادث او گفــت ک
ــده  ــن ش ــیون تعی ــاهین، کمیس اردوی ۲۰۹ ش
۲۸ تــن بــه اتهــام غفلــت  وظیفه یــی بــه 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــتانی معرف دادس
در  آمریکایــی  نیروهــای  حــال،  درهمیــن 
افغانســتان اعــالم کردنــد کــه در یــک حملــۀ 
پیــش در  نیروهــا دو هفتــه  ایــن  هوایــی 
ــانه  یی  ــد رس ــوول ارش ــتان، مس ــرق افغانس ش

"خراســان" داعــش کشــته شده اســت.
گــروه موســوم بــه داعــش، افغانســتان را 
خالفــت  "خراســان"  والیــت  از  بخشــی 

می داننــد. خــود  خودخوانــدۀ 
ــر  ــا نش ــتان ب ــی در افغانس ــای آمریکای نیروه
خبرنامه یــی گفته انــد کــه در ایــن حملــۀ 
هوایــی کــه بــه تاریــخ ۳ جــون ســال جــاری 
در  ننگرهــار  اچیــن والیــت  ولســوالی  در 
ــان«  ــواد خ ــود، »ج ــده ب ــام ش ــتان انج افغانس
ــش  ــانه یی داع ــد رس ــووالن ارش ــه از مس ک

ــد. ــته ش کش
ــای  ــده نیروه ــون، فرمان ــان نیکلس ــرال ج جن
ناتــو در افغانســتان گفتــه کــه مــرگ ایــن عضو 
ــش و  ــبکۀ داع ــش، ش ــانه یی داع ــد رس ارش
رونــد جــذب نیــرو بــه ایــن شــبکه را مختــل 
خواهــد کــرد و در نتیجــه مانــع عملیات  هــای 

ــد شــد. ــا خواه ــن نیروه ــی ای بین الملل
نیروروهــای آمریکایــی در افغانســتان گفته انــد 
کــه براســاس اطالعــات آنــان، جــواد خــان بــه 
عنــوان مســوول ارشــد ارتباطــات ایــن گــروه 
در والیــت خودخوانــدۀ خراســان داعــش کار 

ــت. ــرده اس می ک
ــی در والیــت  از ســویی هــم، مســووالن امنیت
ــری  ــد درگی ــه در چن ــد ک ــاب می گوین فاری
میــان طالبــان و نیروهــای امنیتــی در ایــن 
بیشــتر  تلفــات  جانــب  دو  هــر  والیــت 

نــد. دیده ا
پولیــس  ســخنگوی  یــورش،  عبدالکریــم 
والیــت فاریــاب گفتــه اســت کــه افــراد گــروه 
ــی  ــاالی پاســگا ها امنیت ــته ب ــان روز گذش طالب
ــت  ــن والی ــگاب ای ــیرین ت ــوالی ش در ولس
ــان  ــری می ــد کــه در نتیجــۀ درگی ــه کردن حمل
ــن  ــی کشــته و ۵ ت دو طــرف، دو ســرباز امنیت

دیگرشــان زخــم برداشــته اند.

هارون مجیدی
ابوبکر صدیق



میالد نعیمی
در دســمبر ســال ۲۰۰۱ رهبــران افغانســتان در 
شــهر بــِن آلمــان گردهــم آمدنــد و نقشــۀ سیاســی 
افغانســتاِن پســاطالبان را ترســیم کردنــد. ایــن 
بــا  چانه زنــی  و  گفت وگــو  ســابقۀ  رهبــران، 
یکدیگــر را پیــش از ایــن موعــد نیــز در کارنامــۀ 
ــن  ــه ای ــزی ک ــا چی ــتند ام ــود داش ــِی خ سیاس
کنفرانــس را از دیگــر نشســت های این چنینــی 
ــم  ــِک حاک ــد دموکراتی ــاخت، قواع ــز می س متمای
ــا  ــی ب ــران سیاس ــود. رهب ــن ب ــس ب ــر کنفران ب
را  دموکراســی  بی ســابقه یی،  همدیگرپذیــری 
ــری  ــتند. همدیگرپذی ــان گذاش ــتان بنی در افغانس
و پذیــرش دموکراســی در آن مقطــع زمانــی، 
محصــول تحولــی معرفتــی میــان مــردم و نخبه گان 
نبــود، بلکــه بیشــتر نتیجــۀ یــک  افغانســتان 
ــن  ــا ای ــود. ام ــتی ب ــی پراگماتیس مصلحت اندیش
ــک  ــام دموکراتی ــی و نظ ــر دموکراس ــا دیگ روزه
ــون  ــد، چ ــدار ندارن ــته خری ــد گذش ــم، مانن حاک
ــای  ــاد گروه ه ــع متض ــته مناف ــد گذش ــر مانن دیگ

رقیــب، تأمیــن نمی گــردد.
گاهــی اوقــات شــرایطی پیــش می آیــد کــه 
جمعــی از نخبــه گان نــه بنــا بــر تحولــی فرهنگــی 
ـ ذهنــی، بلکــه بنــا بــر اجبــار، ضــرورت و 
مصلحت اندیشــی تــن بــه قبــول دموکراســی 
می دهنــد. پــس از شکســت حکومــت مجاهدیــن 
ــری  ــان و قدرت گی ــور طالب ــال آن، ظه ــه دنب و ب
ــک  ــر کدام ی ــه ه ــد ک ــش آم ــرایطی پی ــان، ش آن
ایــن  بــه  سیاســی  مختلــف  گروه هــای  از 
ــردن  ــت ک ــه حکوم ــدند ک ــف ش ــت واق واقعی
بــدون حضــور گروه هــای دیگــر امکان پذیــر 
ــکا و دیگــر اعضــای  نیســت. ســرمایه گذاری امری
ــه  ــروط ب ــتان، مش ــی روی افغانس ــۀ جهان جامع
پذیــرش  و  دموکراتیــک  قواعــد  پیاده ســازی 
حقــوق بشــر بــود و ایــن نیــز، بــر دیگــر عوامــل 
ــی را از  ــای سیاس ــد و گروه ه ــزون ش ــود اف موج
قبــول دموکراســی، دیگــر نــه گریــزی بــود و نــه 
ــا  ــه شــد ام ــن دموکراســی پذیرفت ــری؛ بنابرای گزی
ایــن تــن دادن مشــروط بــه دســتیابی بــه اهــداف 
چــون  یعنــی  بــود.  آنــان  سیاســی-اقتصادی 
ــورد  ــدرت م ــب ق ــدف کس ــه ه ــی ب دموکراس
ــی  ــه بخش ــت، در صورتی ک ــرار گرف ــرش ق پذی
ــع  ــد، بالطب ــی کن ــاس نارضایت ــاختار، احس از س
بــازی را بــه چالــش خواهــد کشــید. پــس در ایــن 
ــدی  ــه ثبات من ــد ب ــش از ح ــد بی ــورت، نبای ص

ــت. ــی دل بس ــرایط فعل ش
ــردم  ــان م ــی در می ــدا شــور و شــوِق عجیب در ابت
افغانســتان  آینــدۀ  بــه  شــکل گرفــت، همــه 
امیــدوار بودنــد و کمتــر کســی پیــدا می شــد کــه 
از بازگشــت افغانســتان بــه دوران پیشــین صحبــت 
کنــد. دموکراســی تــازه متولــد شــده بــود و اکثــر 
ــای  ــی از دادوگرفت ه ــای اجتماعی-سیاس گروه ه
ــتان گام  ــی افغانس ــد. گوی ــی بودن ــی راض سیاس
ــری  ــعه ام ــه پیشــرفت و توس ــاده ک ــی نه در راه
ــای نخســت  ــا هرچــه از روزه ــی اســت. ام حتم
و  بییشــتر  نارضایتی هــا  می گرفتیــم،  فاصلــه 
ــود  ــه خ ــی ب ــکلی اعتراض ــدند و ش ــتر می ش بیش
می گرفتنــد. ایــن روزهــا فضــای عجیبــی در 

ــردم  ــر م ــت، دیگ ــده اس ــود آم ــه وج ــور ب کش
ماننــد گذشــته بــه آینــده امیــدوار نیســتند. شــاید 
ــی«  ــت جمع ــت از »هزیم ــن اوضــاع، صحب در ای

ــد؟ ــن ش ــرا چنی ــا چ ــد. ام ناصــواب نباش
را  افغانســتان  اجتماعــی  شــکاف های 
قــدرت  و  اهمیــت  میــزان  مبنــای  بــر  اگــر 
کنیــم،  اولویت بنــدی  بسیج کننده گی شــان 
ــام  ــدر تم ــی در ص ــکاف قومیت ــک، ش ــدون ش ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ــکاف ها ق ش
ایــن ســاختار اجتماعــی، نظــام سیاســی افغانســتان 
ــوام  ــام اق ــارکت تم ــای مش ــر مبن ــت ب می بایس
پــی ریختــه شــود کــه البتــه چنیــن هــم شــد. امــا 
مشــارکت اقــوام بایــد بــه چــه شــکل و از طریــِق 

ــردد؟  ــق گ ــن و تطبی ــی تضمی ــه مکانیزم چ
ــای  ــۀ نهاده ــی و تعبی ــاختار سیاس ــف س ــا تلطی ب
می تــوان  سیاســی،  ســاختار  در  الزم  سیاســی 
حضــور اقــوام گوناگــون در ســاختار قــدرت 
را تضمیــن و تطبیــق کــرد. امــا متأســفانه در 
افغانســتان چنیــن نشــد. بــا ایجــاد نظــام متمرکــز 
سیاســی در افغانســتان، تنهــا عالجــی موقتــی 
پســابحران  و  پســاطالبانی  افغانســتاِن  بــرای 
ــاختن  ــدف، س ــا ه ــدا تنه ــد. در ابت ــنجیده ش س
ــده از  ــای به جامان ــر ویرانه ه ــد ب ــتانی جدی افغانس
ــرای کلنجــار  ــم ب ــادی ه ــِت زی ــود و وق ــم ب قدی
ــون اساســی وجــود  ــک اصــول قان ــر ســر یکای ب
نداشــت. بــه همیــن خاطــر بســیاری از تناقضــات 
در ســاختار سیاســی نهادینــه شــدند و حــاال پــس 
ــاد  ــد. ایج ــده ان ــو ش ــه تاب ــل ب ــال تبدی از ۱۶ س
نظــام سیاســی متمرکــز فعلــی، همچــون پیچیــدن 
ــرای زخــم ناســور قومیــت در  ــاکارا ب نســخه یی ن
افغانســتان بــود. نتیجــه ایــن شــد کــه هــر چــه از 
عمــر ایــن نظــام می گذشــت، ایــن زخــم، عفونــی 

می شــد. عفونی تــر  و 
در کنــار مشــکِل نظــام ریاســتی کــه ذکــر آن 
ــود دارد.  ــز وج ــری نی ــکل دیگ ــد، مش ــتر ش پیش
ــی  ــه چندان ــه آن توج ــه ب ــه البت ــکل ک ــن مش ای
ــا  هــم نشــده، موضــوع تناقــض قانــون اساســی ب
ــور  ــی کش ــاختار سیاس ــود در س ــای موج عرف ه
ــی  ــر قاعده ی ــور ب ــی کش ــام سیاس ــد. نظ می باش
ــز  ــت ج ــزی نیس ــت و آن چی ــتوار اس ــاده اس س
ــی.  ــاختار سیاس ــوام در س ــارکت اق ــن مش تضمی
ــن  ــس ب ــه شــده در کنفران ــن اصــل پذیرفت ــا ای ام
در  ملــی،  وحــدت  حکومــت  موافقت نامــۀ  و 
ــرار دارد.  ــور ق ــی کش ــون اساس ــا قان ــات ب مناف
ــت  ــت و دو موافق ــور اس ــی فردمح ــون اساس قان
تناقــض دقیقــًا  ایــن  مذکــور، گروه محــور. و 
همــان چیــزی اســت کــه زمینــۀ اختــالف نظــر را 
ــون اساســی کشــور،  ــه وجــود آورده اســت. قان ب
شــهروندمحور اســت و تنهــا افــراد را بــه رســمیت 
ــی  ــن در حال ــا ای ــا را. ام ــه گروه ه ــد ن می شناس
اســت کــه پــس از کنفرانــس بــن و کشــیدن 
نقشــۀ افغانســتاِن پســاطالبانی و همچنیــن بــه 
ــی،  ــدت مل ــت وح ــۀ حکوم ــکلی موافقت نام ش
گروه هــای قومی-سیاســی بــه عنــوان طــرف 
ــن  ــدند. ای ــناخته می ش ــت ش ــا حکوم ــاب ب حس
ــث و  ــوع مباح ــود موض ــودِی خ ــه خ ــض ب تناق
منازعــات زیــادی بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، 

ــت  ــان برداش ــادی می ــاوت زی ــا تف ــن روزه همی
موافقت نامــه  از  او  مخالفیــِن  و  غنــی  آقــای 
حکومــت وحــدت ملــی و نقــش گروه  هــای 
مختلــف سیاســی در ایــن حکومــت وجــود دارد. 
پیاده ســازِی  لــزوم  بــر  اشــرف غنی  مخالفیــن 
ــه حکومــت  ــه شــده در موافقت نام قواعــد پذیرفت
ــی  ــن در حال ــد و ای ــد می کنن ــی تأکی ــدت مل وح
ــه  ــد ک ــتدالل می کن ــل اس ــرف مقاب ــه ط ــت ک اس
ــات  ــن، در مناف ــن و معترضی ــته های مخالفی خواس
ــی  ــون اساس ــود دارد. قان ــی وج ــون اساس ــا قان ب
شایســته گی  و  فــرد  حکومتــی،  تعیینــات  در 
ــل  ــن اص ــد. ای ــمیت می شناس ــه رس ــردی را ب ف
ــا  ــی اســت ام ــی مترق ــد اصل ــدون تردی ــی ب قانون
ــتان  ــی افغانس ــای اجتماع ــا واقعیت ه ــاد ب در تض
قــرار دارد. معترضیــن و مخالفیــن رییــس جمهــور 
ــد کــه رییس جمهــور، خــودش  ــاد دارن ــی اعتق غن
ــه  ــی ب ــل قانون ــن اص ــد و از ای ــی می اندیش قوم
عنــوان روپوشــی بــرای هــدف اصلــی اش کــه بــه 
ــه گروه هــای سیاســی- ــه زدن ب ــان، ضرب گفتــۀ آن
ــورد  ــد. در م ــی دیگــر اســت، اســتفاده می کن قوم
ــی،  ــون اساس ــای قان ــر از بخش ه ــیاری دیگ بس
ــوری  ــود دارد. کش ــادی وج ــی زی ــالف مبنای اخت
اختــالف  اساســی اش،  قانــون  مــورد  در  کــه 
ــته باشــد،  ــدازه وجــود داش ــن ان ــه ای ــی ب نظرهای
ــی در آن  ــور حکومت ــردن ام ــش ب ــکاِن پی ــا ام آی

ــود دارد؟  ــور وج کش
سخن آخر

ســازگاری بــا شــرایط و تحــوالِت مختلــف و 
درون سیســتمی،  آلترناتیــِو  بازتولیــد  همچنیــن 
ــام  ــک نظ ــداوم ی ــث ت ــه باع ــت ک ــی اس عامل
سیاســی می شــود. هنگامــی کــه یــک نظــام 
ــو  ــد آلترناتی ــد و بازتولی ــز از تولی ــی عاج سیاس
شــود، محکــوم بــه شکســت خواهــد شــد؛ چــون 
آلتیرناتیــوی برون سیســتمی )بیــرون از گــودال 
ــت  ــد شــد. حکوم ــن آن خواه سیســتم(، جایگزی
کــرزی و حکومــت وحــدِت ملــی هــر کــدام بــه 
نوبــۀ خــود آلترناتیــوی ارایــه کردنــد امــا فرجــامِ 
هــر کدام شــان شکســت بــود. هــر کدام یــک 
از ایــن دو رییــس جمهــور، در ابتــدا ائتالفــی 
چندقومــی تشــکیل دادنــد و برنــدۀ انتخابــات 
ــای  ــدرت، صداه ــت ق ــس از دریاف ــا پ ــدند ام ش
ناراضــی از هــر طــرف بلنــد شــد. مشــکل کار در 
ــت  ــور ظرفی ــی کش ــام سیاس ــه نظ ــت ک این جاس
تولیــد آلترناتیــِو دیگــری را نــدارد. پــس در 
آلترناتیــو  بــه  نمی تــوان  فعلــی،  چهارچــوب 
دیگــری اندیشــید. هــر حکومتــی ســر کار بیایــد، 
ــت؛  ــن شــکل پیــش خواهــد رف ــه همی داســتان ب
ســناریوِی تشــکیل ائتــالف انتخاباتــِی چندقومــی، 
دریافــت قــدرت، ســپس نارضایتــی و دســت آخــر 
بحرانــی شــدِن وضعیــت کشــور. بــا ایــن وصــف، 
ــی  ــتم سیاس ــت سیس ــی در کلی ــد تغییرات ــا بای ی
ــر  ــه بحرانی ت ــا این ک ــود آورد ی ــه وج ــور ب کش
ــت.  ــاره نشس ــه نظ ــور را ب ــت کش ــدن وضعی ش
البتــه احتمــال ضعیــِف دیگــری هــم وجــود دارد 
و آن از هــم پاشــیدِن نظــام سیاســی کشــور اســت. 
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حکومت افغانستان؛ 
فاقد ظرفیت الزم برای مدیریت بحـران

آمرصاحب در تنهایی
روز جمعــه تاریــخ ۲۷ جــدی ۱۳۷۵ خورشــیدی، مــن و بــرادرم 
ــه  ــکار حرکــت کــرده و ســاعت ۱۲:۳۰ ب ــزاهلل ایمــا از چاری عزی
ــد  ــی« می گفتن ــان آن را »بریده  گ ــه در آن زم ــیر ـ ک ــۀ پنجش دهان

ـ رســیدیم.
ــِف  ــر توق ــب آن را به خاط ــه آمرصاح ــود ک ــی ب ــی جای بریده  گ
ــی  ــود و بدنه ی ــا انفجــار داده ب ــان، توســط بمب ه پیشــروی طالب
از کــوه بــه شــکِل بســیار ماهرانه یــی بریــده شــده بــود کــه عبــور 
از آن، صــرف بــا پــای پیــاده می توانســت صــورت پذیــرد. مــا در 

ایــن ســاحه آمرصاحــب را تنهــا دیدیــم و او بــا مــا دســت داد.
ایمــا گــزارش کارِی خــود را بــه آمرصاحــب داد کــه در آن 
ــاز آن  ــت: ب ــب گف ــود. آمرصاح ــه ب ــام نیافت ــا انج ــی کاره بعض

کارهــا را اجــرا می کنــم. 
آمرصاحــب به دقــت جانــِب مــا دیــد امــا چیــزی نگفــت، کامــاًل 
ــول در  ــالِف معم ــه خ ــط جبه ــه خ ــت ب ــود و می خواس ــا ب تنه

ســاعت ادای نمــاز جمعــه، بــرود. 
آمرصاحــب را همــه تماشــا داشــتیم کــه دروازۀ یــک تکســی را 
بــاز کــرد؛ امــا یــک نفــِر دیگــر از آمرصاحــب دعــوت کــرد کــه 

بــه موتــر شــخصِی او بــاال شــود و آمرصاحــب پذیرفــت.
ــه  ــب این گون ــرا آمرصاح ــه چ ــم ک ــب کردی ــا تعج ــن و ایم م
تنهاســت، کجــا مــی رود و چــه کارِ مهمــی به وقــوع پیوســته کــه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــظ حرک ــدون محاف ــا و ب ــه تنه این گون
ــرای  ــا اج ــان ب ــد طالب ــیدیم، گفتن ــیر رس ــه پنجش ــه ب ــی ک زمان
شــقی شــماری از فرماندهــان را اســیر گرفته انــد. گفتــه شــد کــه 
خــط جبهــه شکســته بــود و بــا آمــدن آمرصاحــب، دوبــاره خــط 

ایســتاد.

راهنمایی آمرصاحب 
ــی  ــۀ فرهنگ ــس کمیت ــت )۱۳۷۵-۱۳۸۰( ریی ــال های مقاوم در س
جبهــۀ مقاومــت، انجنیــر محمداســحاق و مدیرمســوول هفته نامــۀ 
ــود  ــه در نب ــود ک ــور ب ــظ منص ــای عبدالحفی ــد، آق ــام  مجاه پی

ــود. ــز می ب ــه نی ــِت کمیت ــحاق، او سرپرس ــر محمداس انجنی
ــعود  ــاه مس ــدۀ احمدش ــث نماین ــه حی ــحاق ب ــر محمداس انجنی
ــه  ــرای تــداوی ب ــود و عبدالحفیــظ منصــور ب ــه امریــکا رفتــه ب ب
ــحاق  ــد اس ــن، محم ــه م ــد ب ــام  مجاه ــۀ پی ــران. کارِ هفته نام ای

ــد. ــذار ش ــان واگ ــم خ ــان و محمدعظی ــل خ ــز، تجم فای
بــرای این کــه در کارهــا دقــِت بیشــتر کــرده باشــیم و اخبــار موثق 
ــم. بعــد از شــام  ــدار آمرصاحــب رفتی ــه دی ــم، ب ــازه را بگیری و ت
ــن  ــه یک  ت ــیم. درحالی ک ــه حضــور آمرصاحــب برس توانســتیم ب
از هم صنفــاِن دورۀ مکتبــش )قاضــی ولی محمــد عاصــم( در 
ــروف  ــدِن پ ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــت، ش ــور داش ــان حض دفترش

ــد. ــام  مجاه ــۀ پی هفته نام
مخصوصــًا  نوشــته  ها  در  و  خوانــد  را  پیام مجاهــد  ســرمقالۀ 
ســرمقاله، ایرادهایــی داشــت، از جملــه در مقالــه آمــده بــود: »در 
گوشه گوشــۀ افغانســتان مقاومــت جریــان دارد«. آمرصاحــب 
ــری  ــن و در ۲۰ کیلومت ــه در مت ــی، بلک ــه ن ــا در گوش ــت: »م گف
ــان در  ــتانی و طالب ــکر پاکس ــاًل لش ــم؛ عم ــرار داری ــت ق پایتخ
شــماِل کابــل زیــر تهدیــِد مــا قــرار دارنــد، مــا چگونــه در گوشــه 

ــتیم؟« اس

پاره اهی ویپستهبخشسیوسوم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 
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مبارک پــوری عــالوه می کنــد: »بــه صلــۀ 
مي پرداختنــد.  همه کــس  از  بیــش  رحــم 
ــفقت  ــت و ش ــردم رأف ــه م ــه ب ــش از هم بی
ــه  ــرت از هم ــتند. در معاش ــي داش و مهربان
نیکوتــر بودنــد. از همــه مــردم، نرم خوي تــر 
و  بداخالقــي  از  و  خوش اخالق تــر،  و 
گرفتــاري از همــه مــردم دورتــر بودنــد. 
ــه کنایــت، دشــنام  ــه ب ــه  صراحــت و ن ــه ب ن
ــه  ــت پیش ــو و گذش ــه عف ــد؛ بلک نمي دادن
پشــت  کســي  نمي گذاشــتند  مي کردنــد. 
ســِر ایشــان راه بــرود، و هرگــز در خوراک و 
پوشــاک بــراي خودشــان نســبت بــه غالمــان 
نمي شــدند.  قایــل  امتیــاز  کنیزان شــان  و 
ــد و  ــت مي کردن ــان خدم ــه خدمتکاران ش ب
ــد  ــا نمي گفتن ــه آن ه ــخ ب ــخني تل ــز س هرگ
ــام  ــا انج ــام دادن ی ــر انج ــچ گاه به خاط و هی
ــد.  ــان را ســرزنش نمي کردن ــدادن کاري آن ن
ــان  ــا آن ــتند و ب ــت مي داش ــان را دوس بینوای
ــییع  ــتند و در تش ــت داش ــت و برخاس نشس
ــز  ــتند و هرگ ــرکت مي جس ــان ش ــازۀ آن جن
بینوایــي را به خاطــر بینوایــي و نــاداري، 
ــفري،  ــاي س ــمردند. در اثن ــک نمي ش کوچ
بنــا را بــر آن گذاشــتند کــه گوســفندي 
ــي  ــد، یک ــدارک کنن ــذا ت ــۀ غ ــراي تهی را ب
ــري  ــن! دیگ ــا م ــفند ب ــتن گوس ــت: کش گف
ــن!  ــا م ــفند ب ــدن گوس ــت کن ــت: پوس گف
ــن!  ــا م ــفند ب ــن گوس ــت: پخت ــومي گف س
آن حضــرت نیــز گفتنــد: گــردآوري هیــزم بــا 
مــن! گفتنــد: مــا ایــن کار را خودمــان انجــام 
ــم  ــد: »مي دان ــرت فرمودن ــم! آن حض مي  دهی
ــد  ــان مي توانی ــن کار را خودت ــما ای ــه ش ک
ــا  ــه ب ــدارم ک ــوش ن ــا خ ــد؛ ام ــام بدهی انج
ــد  ــرا خداون ــرق داشــته باشــم! زی شــماها ف
ــدارد کــه ببینــد بنــده اش در میــان  خــوش ن
ــد  ــار مي کن ــي رفت ــه گونه ی ــود ب ــاراِن خ ی
کــه بــا آنــان فــرق داشــته باشــد. برخاســتند 

ــد!« )۱۶، ص۶۹۷(  ــع کردن ــزم جم و هی
در  عظمت هــا  ایــن  درک  بــا  اقبــال 
علیــه  اهلل  آن حضــرت صلــی  شــخصیِت 

می گویــد:  وســلم 
شور عشقش در نِی خاموش من
می تپد صد نغمه در آغوش من

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

عبــداهلل بــن عمــر رض روایــت می کنــد کــه 
ــه  ــلم، ب ــه وس ــی اهلل علی ــرم صل ــول اک »رس
یکــی از ســتون های مســجد تکیــه مــی زد و 
ــی،  ــه می فرمــود. پــس از مدت وعــظ و خطاب
بــرای آن حضــرت منبــری ســاختند و پیامبــر 
ــه از آن  ــار ک ــلم این ب ــه وس ــی اهلل علی صل
ســتون کنــاره گرفــت و مســند خــود را منبــر 
قــرار داد، از آن ســتون، صــدای نالــه و فغــان 
و ضجــه و فریــاد بــه گــوش رســید. پیامبــر 
ــر  ــارک ب ــت مب ــد و دس ــرود آم ــر ف از منب
ــید  ــوش کش ــاد و آن را در آغ ــتون نه آن س
تــا آن کــه ســتون چوبــی آرام گرفــت.«  
ــوت،  ــات نب ــاب عالم ــب، ب ــاب مناق )۳، کت

 )۳۰۹۲-۳۰۹۰«
ــد:  ــدوی رح می گوی ــن ن ــو الحس ــید اب س
»اقبــال بــا جســم نحیــِف خــود کــه از 
ــال  ــا مبت ــراض و بیماری ه ــه ام ــا ب مدت ه
رســول اهلل  زیــارت  بــه  نتوانســت  بــود، 
ــا  ــردد، ام ــه وســلم مشــرف گ ــی اهلل علی صل
بــا دِل مشــتاق و بی تــاب خویــش و نیــز بــا 
اشــعار شــیرین و نیــروی تخیــل قــوی خــود، 
ــرواز  ــه فضــای شــورانگیز حجــاز پ بارهــا ب
کــرد و پرنــدۀ فکــر او همــواره ایــن آشــیانه 
را نشــمیِن خــود قــرار داده بــود. او بــه 
پیشــگاه رســول گرامــی اســالم هــر آن چــه 
ــت،  ــش می خواس ــق و وفای ــه دل، عش را ک
ــارۀ  ــر درب ــور پیامب ــود و در حض ــار نم اظه
ــۀ  ــردم و جامع ــش و م ــر خوی ــود و عص خ

ــت.« )۷، ص۱۷۱(  ــخن گف ــش س خوی
    عالمــه نــدوی بــه تعبیــر از زبــان شــاعر 
ــارک  ــرم مب ــه ح ــه و ب ــی در مدین ــه گوی ک
ــلم شــرف  ــه وس ــی اهلل علی آن حضــرت صل
ــن در  ــد: »م ــت، می گوی ــه اس ــور یافت حض
ــی  ــتم: یک ــزاع هس ــلطان در ن ــان دو س می
ســلطان عشــق و دیگــری ســلطان ادب. 
ــاش و  ــجاع ب ــد: ش ــوق می گوی ــق و ش عش
ــا ادب  ــان آور! ام ــه زب هرچــه در دل داری ب

ــو در پیشــگاه  ــد: گســتاخی مکــن، ت می گوی
رســول معظــم قــرار داری! لــب ببنــد و 
ــز  ــی شــوق، هرگ ــن! ول ــار ک ســکوت اختی
تســلیم  ســِر  و  نمی بــرد  فرمــان  ادب  از 
ــه  ــن ب ــول اهلل! م ــا رس ــی آورد. ی ــرود نم ف
ســاِن آهــوی ضعیــف و الغــری هســتم 
کــه صیــادان بــه شــکارِ او تمایلــی ندارنــد، 
اینــک بــه حریــم کــوی شــما پنــاه جســته ام 
ــما  ــده ام، ش ــما آم ــوی ش ــدی س ــه امی و ب
ــتید.« )۷، ص۱۸۶( ــی ام هس ــرمایۀ زنده گ س

شهسوارا یک نفس درکش عنان
حرف من آسان نیاید بر زبان

آرزو آید که ناید تا به لب
می نگردد شوق محکوم ادب

آن بگوید لب گشای ای دردمند
این بگوید چشم بگشا لب ببند

ِگرد تو گردد حریم کاینات
از تو خواهم یک نگاه التفات

ذکر و فکر و علم و عرفانم تویی
کشتی و دریا و توفانم تویی
آهوی زار و زبون و ناتوان

کس به فتراکم نبست اندر جهان
این پناه من حریم کوی تو

من به امیدی رمیدم سوی تو
ــرم  ــر اک ــه پیامب ــاعر ب ــق ش ــن عش     همی
ــۀ  ــه هم ــت ک ــلم اس ــه وس صلــی اهلل علی
ــه  ــود را ب ــِی خ ــمی و روح ــای جس درده
پیشــکش  حضــرت  آن  واالی  حضــور 
ــه  ــط او یگان ــه فق ــاور دارد ک ــد و ب می کن
ــد: ــش می باش ــار و نحیف ــان بیم ــِب ج طبی

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

غرب سـتیزی
ــت و  ــرده اس ــل ک ــرب تحصی ــال در غ اقب
ــا  ــا ب ــت در اروپ ــال اقام ــه س ــدت س در م
دانشــمندانی همچــون رینولــد نکلســون، 
مصحــح و مهتمــم مثنــوی مولــوی و مترجــم 
انگلیســی،  زبــان  بــه  خــودی«  »اســرار 
ســرتوماس آرنولــد، اســتادِ اقبــال در جریــان 
فراگیــری کارشناســی ارشــد در فلســفه، 
ــوف  ــناس و فیلس ــون، دین ش ــری برگس هان
تــاگارت،  مــگ  فرانســوی،  معــروف 
ــرد  ــی، آلف ــناس انگلیس ــوف و هگل ش فیلس
نــوث وایت هــد اســتاد برترانــد راســل، 
ادوارد بــراون، خاورشــناس، فیلســوف و 
اســتاد ادبیــات فارســی در دانشــگاه کمبریــِج 
ــک داشــت  ــط نزدی ــره رواب ــتان و غی انگلس
و بــه مباحثــات فلســفی به خصــوص در 
مســایل مشــرق زمیــن، بــه تفصیــل پرداخت 
نیچــه،  هــگل،  کانــت،  الک،  اندیشــۀ  و 
گویتــه، اوگوســت کنــت، تولســتوي و غیــره 
ــۀ  ــی هم ــا وقت ــرد؛ ام ــرور ک ــت م ــا دق را ب
ــه  ــت و ب ــد گذاش ــرازوی نق ــا را در ت آن ه
ــای  ــر در درازن ــی بش ــرود زنده گ ــراز و ف ف

ــه: ــد ک ــه ش ــرد، متوج ــگاه ک ــخ ن تاری
در هوایش گرمی یک آه بی تابانه نیست

ــتانه  ــزش مس ــک لغ ــه را ی ــن میخان ــد ای رن
نیســت

ــتیز  ــرب در س ــا غ ــه ب ــال از دو ناحی     اقب
ــه  ــفی، چنان ک ــۀ فلس ــی از ناحی ــد؛ یک برآم
اندیشــۀ افالتــون، پــدر فلســفۀ اروپــا را فکــر 
گوســفندی  خوانــد کــه تــالش و تحــرک و 
پویایــی و زایایــی را در امتــداد چندیــن قــرن 
را  او  اســت و  از ملت هــا ســلب کــرده 
حکیمــی معرفــی کــرد کــه ُحــب خــواب آور 

ــت. ــاخته اس ــر می س ــع بش ــه جوام ب
  او می گویــد: »مــن بــا افــکار افالتــون 
ــارزه  ــان مب ــفۀ یون ــوالت فالس ــام مق و تم
می کنــم؛ زیــرا آن هــا مذهــب فنــا را ترویــج، 
و فعالیــت در زنده گــی را نفــی می کننــد. 
ــخیر  ــه تس ــی را ب ــه آدم ــای آن ک ــان به ج آن
جهــان ترغیــب کننــد، بــه فــرار از زنده گــی 
 ،۶( می کننــد.  دعــوت  بی مباالتــی  و 

ص۳۹۷( 
ــرب  ــد غ ــفۀ جدی ــۀ فالس ــال، اندیش     اقب
ـ بــا وجــود آن کــه از برخــی ماننــد: کانــت، 
ــت ـ  ــر اس ــتوی متأث ــگل و تولس ــه، ه گویت
ــتوار  ــن اس ــۀ دی ــر پای ــه ب ــل این ک را به دلی
نیســت و جوهــر آدمیــت را در نهــاد انســان 
معاصــر خشــکانیده، بــه شــدت انتقــاد کــرده 

ــت و کارش  ــام اس ــش خ ــت: »حکمت اس
ــام«. ناتم

آدمیت زار نالید از فرنگ
زنده گی هنگامه برچید از فرنگ

نظام هــای سیاســی یی کــه در دو قــرِن 
ــر در  ــت معاص ــای عقالنی ــر مبن ــر ب اخی
ــل  ــه دلی ــت، ب ــه اس ــکل گرفت ــا ش اروپ
ــی  ــش اعظم ــت، بخ ــن از دول ــی دی جدای
ــع  ــان از جوام ــوِی انس ــای معن از ارزش ه
بــه  را  غربیــان  و  کوچانــده  را  غربــی 
ــتثمارگردی و  ــتعمارگری و اس ــۀ اس اندیش
ــه  ــر ب ــای دیگ ــه ملت ه ــی علی توطیه چین
خصــوص مســلمانان بیشــتر از هــر وقــت، 

ــت. ــه اس برانگیخت
در جنیوا چیست غیر از مکر و فن
صید تو این میش و آن نخچیر من

نکته ها کو می نگنجد در سخن

یک جهان آشوب و یک گیتی فِتن 
    خانــم صفیــاری یکــی از اقبال شناســاِن 
ایرانــی می گویــد: »اقبــال می دیــد کــه در 
اوضــاع و احــوال موجــود جهــان، دنیــای 
ــه  ــف ب ــای مختل ــه راه ه ــرمایه داری ب س
ــوار  ــرای هم ــه و ب ــل پرداخت ــاول مل چپ
کــردن راه اســتعمار، موانعــی چــون دیــن 
و ســنت را از میــان برمــی دارد و بــا 
اســتفاده از ابزارهــای سیاســی و اقتصــادی 
و فرهنگــی و حتــا نظامــی، تســلط خــود 
را بــر کشــوهای جهــان ســوم تــداوم 
عــالوه  وی  ص۱۰۴(.  می بخشــد«)۹، 
می کنــد: »گرچــه غربــی کــردن جهــان در 
ــگ و فریــب همــراه  ــا زور و نیرن ــدا ب ابت
بــود، ولــی در دوراِن مــا بــا تحمیــق و در 
جهــل نگــه داشــتن انجــام شــده اســت.« 

)۹، ص۹۴( 

ــرب، در  ــه غ ــت ک ــاور اس ــن ب     او بدی
حالــی کــه از لحــاظ فن آوری هــای جدیــد 
مالحظه یــی  قابــل  پیشــرفت های  بــه 
ــق  ــان از طری ــت و جه ــه اس ــت یافت دس
ــی  ــه دهکده ی ــدرن، ب ــی م ــایل ارتباط وس
تبدیــل گردیــده اســت کــه انســان های 
شــرقی و غربــی را به هــم نزدیــک ســاخته 
آن کــه روی صلــح  بــه جــای  اســت؛ 
انســانی  برابــری  بــرادری و  جهانــی و 
تأکیــد نمایــد، تشــکالتی بــه ســاِن مجلــس 
ــل  ــازمان مل ــب آن، س ــه تعقی ــوا و ب جنی
متحــد را به وجــود آورده اســت تــا از ایــن 
طریــق دام توطیــه اش را بیشــتر بــر جهــان 
ــا را  ــادی ملت ه ــع اقتص ــتراند و مناب بگس

ــد. ــخیر نمای تس
شیوۀ تهذیِب نو آدم دری است
پردۀ آدم دری سوداگری است

ــدن  ــه تم ــت ک ــاور اس ــن ب ــال بدی     اقب
ــارت  ــان را دکاِن تج ــرب، جه ــر غ معاص
ــود و  ــای س ــرای آن معیاره ــته و ب پنداش
ــاختارهای  ــت؛ س ــرده اس ــع ک ــان وض زی
ــای  ــر مبن ــه ب ــی ک ــی و اجتماعی ی سیاس
آمــده  به وجــود  تفکــر  طــرز  چنیــن 
باشــد، بــه ســاِن شــاخۀ نازکــی اســت کــه 
عنقریــب خشــک و شکســته خواهــد شــد. 
ــل ها  ــه نس ــرب ک ــدۀ غ ــر فریبن     ظواه
ــا  ــی ب را شــیفتۀ خــود ســاخته اســت، وقت
اندکــی دقــت بــه آن نــگاه کنیــم، همچــون 
درختــی سرســبز و زیبا و سرکشــیده اســت 
کــه دل را بــه ســوی خــود می کشــاند؛ امــا 
در حقیقــت، میــوه اش چنــان تلــخ و تــرش 
ــدازِ عشــق و  ــذت ســوز و گ ــه ل اســت ک

ــد.  ــۀ دل می ربای ــان را از صفح ایم
می شناسی چیست تهذیب فرهنگ
در جهان او دوصد فردوس رنگ 

جلوه هایش خانمان ها سوخته
شاخ و برگ و آشیان ها سوخته

ــرق،  ــام مش ــه در پی ــت ک     از همین جاس
بــر اندیشــمنداِن غربــی انتقــاد می کنــد کــه 
ــه از  ــد و رفته رفت ــرد را خوردن ــب ِخ فری
ــه  ــد ب ــد؛ می خواه ــه گردیدن ــق بیگان عش
نظریه پــردازاِن اجتماعــِی غــرب تفهیــم 
ــی  ــه متک ــه یی ک ــل فسون پیش ــد: عق نمای
ــر حــواس ظاهــری اســت، هــر قــدر در  ب
ــرفت  ــد پیش ــای جدی ــۀ  فن آوری ه عرص
کنــد و مــاه و انجــم را تســخیر نمایــد، تــا 
زمانی کــه بــا عشــق افالکــی درنیامیــزد، ره 

بــه جایــی نخواهــد بــرد. 
ــای  ــه دان ــوی ب ــا گ ــاد صب ــن ای ب از م

فرنــگ
عقل تا بال گشودست گرفتارتر است

ــد، آن رام  ــر می زن ــه جگ ــن ب ــرق را ای ب
ــد کن

عشــق از عقــل فسون پیشــه جگردارتــر 
ــت اس

    اقبــال اگرچــه بــه مــدارج علیای فلســفه 
ــه  ــا ب ــرد و در اروپ ــود ک ــت صع و عقالنی
عنــوان فیلســوف و اســتاد شــناخته شــد و 
ــت بشــری باوجــود  ــه عقالنی ــاور دارد ک ب
فــرو  اوقیانوس هــا  ژرفــای  تــا  آن کــه 
ــا  ــا و صخره ه ــت و دل کوه ه ــد رف خواه
را خواهــد شــکافت و بــه آســمان راه 
خواهــد یافــت، امــا از خــود بیگانــه اســت 
ــتن  ــوی خویش ــه س ــه ب ــی ک ــا زمان و ت
ــد،  ــاز نیاب برنگــردد و »خــودی« خــود را ب

ــت. ــه اس ــش گرفت ــتان را در پی راه ترکس
ــدر  ــن راه خــم ان ــای در ای ــل چــون پ عق

ــم زد خ
شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد

کیمیاسازی او ریگ روان را زر کرد
بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد

وای بر ما که فسونش خوردیم
رهزنی بود کمین کرد و رهِ آدم زد

علــوم  مســلمانان  می خواســت  »او 
ولــی  بیاموزنــد،  را  غربــی  صنایــع  و 
غربــی  جهان بینــی  آن هــا  جهان بینــی 
نگــردد، علــوم غربــی را فــرا گیرنــد امــا از 
ــا را  ــی، آن ه ــای غرب ــه مکتب ه پیوســتن ب
ص۱۲۶(   ،۹( می داشــت.«  حــذر  بــر 
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ــردم  ــدۀ م ــی، نماین ــی اخالق ــد عل ــدگار: محم مان
ــرکت  ــزرگان از ش ــی از ب ــت یک ــی از ممانع غزن
ــط  ــار، توس ــالم ایزدی ــی س ــم فاتحه خوان در مراس

ــت.  ــر داده اس ــوری، خب ــت جمه ریاس
در صفحــۀ  نماینــده گان،  مجلــس  ایــن عضــو 
فیســبوکش نوشــته اســت:، "یکــی از بــزرگان" 
ــازۀ  ــه مراســم جن ــد ب ــه می خواه ــی ک کشــور زمان
ــتور ارگ، از  ــه دس ــد، ب ــرکت کن ــار ش ــالم ایزدی س

ــد. ــودداری می کن ــم خ ــن مراس ــه ای ــن ب رفت
ــرده،  ــام نب ــردِ مشــخصی ن ــی کــه از ف ــای اخالق آق
در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نگاشــته اســت 
کــه " شــب همــان روز، ناوقــت شــب از ارگ 
ــردا  ــه ف ــد ک ــام می آی ــخص( پی ــان ش برایش)هم
ــا رییس جمهــور تنظیــم  ســاعت ۴ مالقــات شــما ب
شــده اســت. [ما]ایشــان معــذرت می خواهــد و 
ــالم  ــاز جنازۀ[س ــم در نم ــن می خواه ــد م می گوی
ــت  ــری وق ــرا ب ــات م ــم؛ مالق ــرکت کن ایزدیار]ش

ــد". ــم کنی ــر تنظی دیگ
ــت:  ــه اس ــان گفت ــه هم چن ــی در ادام ــای اخالق آق
ــه طــرف محــل  "قبــل از این کــه [ایــن شــخص] ب
ــام  ــش پی ــد، برای ــت کن ــازه حرک ــاز جن مراســم نم
ــرکت  ــان ش ــد. ایش ــرکت کن ــد ش ــه نبای ــد ک می آی
ــه صــدای  ــد ک ــه ان ــت در خان ــک وق ــد. ی نمی کنن
ــه  ــی نگفت ــای اخالق ــا آق انفجــار را می شــنود؟!" ام
اســت کــه ایــن پیــام از کجــا آمــده بــود. اگرچــه از 
فحــوای نوشــته او بــر مــی آیــد کــه منبــع پیــام ارگ 
ــچ  ــورد هی ــن م ــوز ارگ در ای ــا هن ــوده باشــد. ام ب

واکنشــی نشــان نــداده اســت.
همزمــان بــا ایــن، شــماری از شــهروندان پــای ایــن 
ــرده  ــان ک ــی دیدگاه شــان را بی ــای اخالق ــتۀ آق نوش
و حمــالت ســازمان یافتۀ انتحــاری در کشــور را 

"پــروژۀ ارگ" دانســته انــد.

ــت:  ــته اس ــران نوش ــی از کارب ــروش یک ــارف س ع
همــه حمــالت تروریســتی کــه در طــول یــک ســال 
ــی  ــم اســت؛ یعن ــبیه ه ــل رخ داده، ش ــر در کاب اخی
همه یــی ایــن حمــالت زیــر نظــر ارگ نشــینان 

می گیــرد". صــورت 
ــن  ــر چنی ــت: "اگ ــته اس ــوری نوش ــح اهلل جاغ ذبی
ــت  ــر از چیزیس ــی بحرانی ت ــت خیل ــد، وضعی باش

کــه تصــور می کنیــم..."
ــاور  ــن ب ــر ای ــح ب ــب اهلل فصی ــال، حبی ــن ح در عی
اســت کــه مــردم حــق دارنــد نظــام را باســخت ترین 

رفتــار متوجــه کننــد.
ســید الوافضــل رضــوی نوشــته اســت، "اتمــر 
اصلــی  طراحــان  از  و  اول  درجــه  خاینــان  از 
ایــن عملیان هــای کــور در ارگ اســت و کاش 
ــه اقــدام الزم و ضــروری  نماینــده گان در ایــن زمین

روی دســت بگیــرد".
قابــل یــاد آوری اســت کــه دو روز پــس از حملــۀ 
تروریســتی خون بــار در چهــارراه زنبــِق شــهر 
کابــل، هزارهــا تــن از شــهروندان از نقــاط مختلــف 
پایتخــت بــه محــل رویــداد جمــع شــدند و در برابر 

ــد. حکومــت اعتــراض کردن
نزدیکــی  بــه  می خواســتند  کننــده گان  تظاهــر 
ریاســت  و  ریاســت جمهوری  ارگ  دروازه هــای 
ــه  ــا پولیــس ممانعــت کــرد و ب ــد، ام ــی برون اجرای
ــت  ــه، هف ــرد و در نتیج ــلیک ک ــان ش رخ معترض
تــن بــه شــمول پســر معــاون نخســت مجلــس ســنا 

ــدند. ــته ش کش
از  تــن  ده هــا  تظاهــرات،  از  پــس  روز  یــک 
مقام هــای حکومتــی، نماینــده گان مــردم در پارلمــان 
و فرماندهــان جهــادی کــه اکثرشــان مربــوط حــزب 
ــم  ــد، در مراس ــتان می ش ــالمی افغانس ــت اس جمعی
ــترک  ــار اش ــم ایزدی ــد عل ــر محم ــپاری پس خاک س

کردنــد، امــا ایــن مراســم مــورد حملــۀ ســه مهاجــم 
ــت. ــرار گرف انتحــاری ق

ــهروندان و  ــیاری از ش ــه، بس ــن حمل ــال ای ــه دنب ب
ــت را  ــم، حکوم ــن مراس ــده گان در ای ــتراک کنن اش
ــن  ــه صــورت قصــدی در تأمی ــد کــه ب متهــم کردن
امنیــت ایــن مراســم کوتاهــی کــرده اســت. گفتنــی 
اســت: ســالم ایزدیــار، در جمعــه دوازدهــم جــوای 
در  مردمــی  اعتراضــات  در جریــان  روان  ســال 
ــود.  ــل توســط نیروهــای دولتــی کشــته شــده ب کاب
در جریــان نمــاز جنــازۀ ســالم ایزدیــار، ســه حملــه 
انتحــاری صــورت گرفــت کــه بــر اثــر آن دوازده نفر 
کشــته و بیــش از صــد نفــر زخــم برداشــته بودنــد. 
ــه  هنــوز هیــچ گروهــی مســوولیت آن رویــداد را ب
عهــده نگرفتــه اســت امــا امنیــت ملــی گفتــه اســت 
ــاد  ــوده اســت. امــا ی ــی ب کــه ایــن کار گــروه حقان
داشــت آقــای اخالقــی در صفحــه فیســبوکش مــی 
توانــد بــه پهلــوی مبهــم و تاریــک در ایــن رویــداد 
ــد از  ــلما نمی توان ــه مس ــاره یی ک ــد اش ــاره کن اش
جانــب ارگ بــی پاســخ بمانــد. زیــرا طــرف طــرح 
ایــن ادعــا فــرد عــادی نیســت و یکــی از نماینــده 

هــای مــردم در شــورای ملــی اســت.

روح اهلل بهزاد
ــد  ــور داری ــه حض ــان در صحن ــا خودت ــن روزه ای
و میدانیــد کــه در فضــای مجــازی افغانســتان چــه 
ــت  ــانی اس ــده از کس ــخن آن ع ــر س ــذرد. س می گ
ــز  ــد و از همه چی ــاِل ان ــی فع ــه در فیســبوک خیل ک
ــزی  ــال از هیچ چی ــن ح ــا در عی ــد، ام ــر دارن خب
ــه  ــا ب ــم تنه ــان ه ــودن ش ــال ب ــد و فع ــر ندارن خب
ــه  ــی ک ــورد. آنان ــی می خ ــبکه های مخابرات درد ش
شــیفتۀ الیــک انــد و خمــار کومنــت. آنــان در حالی 
ــی  ــتند. آنان ــگار نیس ــا خبرن ــد، ام ــگار ان ــه خبرن ک
کــه دقــت را فــدای ســرعت می کننــد، بــه محــض 
این کــه خبــری را می خواننــد و یــا می شــنوند، 
ــدون  ــدون در نظرداشــت صحــت و ســقم آن و ب ب
در نظرداشــت این کــه خبرشــان چقــدر افــکار 
ــی  ــازد، کپ ــر می س ــی را متأث ــی و روان جمع عموم
ــه  ــی ک ــد. آنان ــتراک می گذارن ــه اش ــد و ب می کنن

تنهــا کپی بــرداری و دروغ پخــش می کننــد.
خبرنــگاری از خــود اصــول، قواعــد و ارزش هایــی 
دارد. بــا قنــد گفتــن دهــن شــیرین نمی شــود. 
در  شــما  کــه  را  دروغینــی  و  کاذب  خبرهــای 
اشــتراک  بــه  یــا  می کنیــد  نشــر  فیســبوک 
می گذاریــد، در مــواردی بــا زنده گــی و مــرگ 
مــردم ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. شــاید بــا خبــر 
ــدر  ــدی را بی پ ــد، فرزن ــر می کنی ــه نش ــی ک دروغ
و بی مــادر و یــا عکــس آن، پــدر و مــادری را 
ــخن  ــورد س ــد بی م ــاید بگویی ــد. ش ــد کنی بی فرزن
ــه  ــما در صحن ــه ش ــا ک ــه، از آنج ــا ن ــد؛ ام می زنی
حضــور داریــد و شــکر خیلــی فعــال هــم هســتید؛ 
احمــد ســالنگی، ســرباز پولیــس ملــی را حتمــاً بــه 
ــدش  ــنود فرزن ــی می ش ــادرش وقت ــد؟ م ــاد داری ی
ــه  ــِن ب ــر گرفت ــدون در نظ ــت، ب ــده اس ــهید ش ش
ــن درد  ــد ای ــر، نمی توان ــن خب ــقم ای ــت و س صح
را تحمــل کنــد و پیــش از این کــه فرزنــدش را بــه 
ــد! ــان می ده ــد و ج ــکته می کن ــد، س ــه بیاورن خان
ــه  ــم ب ــاً هســتم شــما ه ــاد دارم و مطمی ــه ی ــن ب م
ــد، وقتــی ســه انفجــار پی هــم در مراســم  ــاد داری ی
ــت، از  ــورت گرف ــار ص ــالم ایزدی ــپاری س خاک س
ــی  ــام حکومت ــن مق ــه بلندپایه تری ــداهلل ک ــر عب دکت
حاضــر در آن مراســم بــود، گرفتــه تــا کوچک تریــن 
مقــام حکومتــی را از طریــق فیســبوک یا به شــهادت 
ــی  ــد! درحال ــی اش کردی ــم زخم ــا ه ــاندید و ی رس
ــن ســطرها  ــا ای ــد. ت ــان ســالمت بودن ــر آن ــه اکث ک
ــۀ  ــد نمون ــا بگذاری ــدم، ام ــش آم ــز پی ــان طن ــا زب ب
واقعــی از چشــم دید م را برای تــان نقــل کنــم: 

بــرادر یکــی از مقام هــای حکومتــی کــه در مراســم 
ــود،  ــرده ب ــتراک ک ــار اش ــالم ایزدی ــپاری س خاک س
رفیقــم اســت. او بــه محــض این کــه خبــر شــهادت 
بــرادرش را در فیســبوک می خوانــد، شــوکه شــده و 
ــتان  ــی در بیمارس ــود. وقت ــتان می ش ــی بیمارس راه
ــش  ــران برای ــه دکت ــت ک ــم، گف ــش رفت ــه عیادت ب
ــید،  ــتان می رس ــه بیمارس ــر ب ــر دیرت ــد، اگ ــه ان گفت
احتمــال قــوی وجــود داشــت کــه نیمــی از بدنــت 

ــد! ــج می ش فل
و  الیــک  گرفتــن  فکــر  بــه  تنهــا  کــه  شــما 
ــای  ــس لرزه ه ــر پ ــاًل در فک ــتید، اص ــت هس کومن
ــتید.  ــد نیس ــر می کنی ــه نش ــی ک ــای دروغین خبره
در تازه تریــن مــورد، خبــری در فیســبوک نشــر 
ــدش  ــل بن ــه دلی ــی ب ــه بانوی ــر این ک ــی ب ــد مبن ش
ــی آورد.  ــا م ــه دنی ــل ب ــرک طف ــر س ــا در س جاده ه
همۀتــان بــدون درنظــر گفتــِن اصــل خبررســانی، آن 
ــو  ــه آن بان ــی ک ــد، درحال ــت کردی را دست به دس
ــوط  ــت، مرب ــده اس ــر ش ــه از او نش ــری ک و تصوی
ــه  ــدر ب ــه چق ــود؛ این ک ــوریه می ش ــور س ــه کش ب
رونــد دادخواهــی شــهروندان کابــل صدمــه زده ایــد، 
می دانیــد؟ آیــا آن را جبــران کــرده می توانیــد؟ 
ــه شــما گرفتــن الیــک و کومنــت، بیشــتر از  ــه، ب ن
دادخواهــی خــون بــرادران و خواهران تــان اهمیــت 
دارد! تکنالــوژی، رســانه و اطالعــات امــروزه مــردم 
را ُهشــیار ســاخته اســت. همــه می داننــد کــه شــما 
جــز پرازیــد، چیــز دیگــری پخــش نمی کنیــد؛ شــما 

از مــا بهتــر می دانیــد کــه مقام هــای بی کفایتــی 
ــه  ــد، ب ــاد می کنی ــا ُطمطــراق ی ــان ب ــه شــما از آن ک
ــد  ــر چن ــا از به ــد، ام ــه نمی خورن ــن جامع درد ای
قــران پــول، ســیاهی های آنــان را ســفیدنمایی 
ــت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی  ــد. وضعی می کنی
و فرهنگــی ایــن جامعــه گویــای ایــن مدعــا 
اســت. شــما مــردم را فریــب می دهیــد. شــما 
ــر  ــاب رهب ــار در انتخ ــردم بارب ــوید م ــبب می ش س
سیاسی شــان اشــتباه کننــد. در مــواردی بســیار، 
شــما ســبب می شــوید حساســیت های قومــی 
دامــن زدن شــود و اوج بگیــرد. بیــن اقوام در بیشــتر 
ــما  ــد. ش ــاد می کنی ــرز ایج ــما درز و م ــوراد ش م
ــا  ــه و ی ــکار و توجی ــا را ان ــه واقعیت ه ــتید ک هس
ــش  ــی پوش ــای حکومت ــای مقام ه روی کم کاری ه
می اندازیــد. ایــن کار زشــت اســت. کمــی بــه فکــر 

ــن کشــور باشــید. ــدۀ ای آین
خالصــۀ ســخن این کــه، برادرانــه و عاجزانــه ازتــان 
خواهــش می کنــم، دروغ نگوییــد، دروغ پخــش 
نکنیــد، خــود و مــردم را فریــب ندهیــد. در مــورد 
چیــزی اگــر نمی دانیــد، بپرســید. شــخصت تان 
را بــا دروغ گویــی، بهتــان بســتن، مکاره گــی و 
ــازید.  ــران نس ــردن دیگ ــر ک ــا حقی ــت، ب در نهای

شــخصیت این گونــه ســاخته نمی شــود.

ــه  ــې ک ــي چ ــي واي ــې چارواک ــا اور وژن ــې ی ــتان د اطفای د افغانس

ــز  ــه بشــپړ ډول تجهی ــو کــې د اطفايــې ځانګــې پ ــه ټولــو والیتون پ

ــان  ــر زی ــو او ډي ــو پېښ ــه د لوی ــې ب ــواد ک ــه هې ــمبالې يش، پ او س

ــوی وي. ــوی ش مخنی

ــه  ــنبې پ ــري د ش ــوب امی ــدان محب ــې قومان ــتان د اطفاي د افغانس

ــه وار وار  ــتونزه پ ــاده س ــې دوی ی ــل چ ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډي

لــه دولتــي چارواکــو رسه رشیکــه کــړې، خــو دې برخــې تــه هېــڅ 

ــوې. ــه ده ش ــه ن پاملرن

ښــاغيل امیــري زیاتــه کــړه: "۳۴ والیتونه اکامالتــو، تجهیزاتــو او پر 

مختللــو وســایلو تــه اړتیــا لــري، هغــه وســایل چــې له منځــه تلــيل 

بایــد بیــا بشــپړ يش، مــوږ زر ځلــه دا ســتونزه بیــان کــړې، تــر دې 

چــې د روزنــې یــو مرکــز مــو ډېــر پــه ســختۍ فعــال کــړ، لــه دې 

مرکــزه بــه لــږ تــر لــږه ۱۰۰کســان فــارغ يش چــې د نــورو معیوبــو 

کســانو ځــای بــه ډک کــړي."

ــارو  ــو چ ــه د کورنی ــې اطفای ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــې ده چ د یادون

ــوي. ــت ک ــې فعالی ــوکاټ ک ــه چ وزارت پ

ــه  ــا، د افغانســتان اطفای ــه وین د اطفايــې د مــر محبــوب امیــري پ

پــه ۳۴ والیتونــو او اتــو بندرونــو کــې څانګــې لــري، خــو د ده پــه 

ــېدنه  ــه رس ــو ت ــې پېښ ــه دي چ ــې ن ــت ک ــې وضعی ــه داس ــره، پ خ

وکــړي.

ــر  ــو ډې ــر ټول ــې ت ــې چ ــل ک ــز کاب ــه مرک ــی پ ــې حت ــي چ دی واي

ــخ دي. ــتونزو رسه م ــختو س ــه س ــم ل ــري، ه ــوس ل نف

ــې  ــو ک ــو ۲۱ ناحی ــه ټول ــل پ ــز کاب ــره، د مرک ــه خ ــوړي پ د نوم

یــوازې ۶ د اطفايــې مرکزونــه فعــال دي، پــه داســې حــال کــې چــې 

ــوه  ــه رس ی ــې پ ــې د ښــاروالی د هــرې ناحی ــد ۲۱ یعن دا شــمېر بای

ــه وي. څانګ

ــرو د  ــمېر موټ ــر ش ــړکونو د ډې ــر س ــتوالی او پ ــاري الرو نش د معی

تــګ راتــګ لــه املــه د خلکــو نــه مرســته د افغانســتان اطفایــو بلــه 

هغــه ســتونزه ده چــې د چارواکــو پــه وینــا ســیمې تــه پــر وخــت د 

ــه ډېرېــږي. اطفايــې د رســېدو مخــه نیــي او زیانون

ــې د اور  ــار ک ــه تخ ــې پ ــږي چ ــال کې ــې مه ــې داس دا څرګندون

لګېدنــې پــه یــوې تــازه پېښــه کــې شــااوخوا ۲۰۰ دوکانونــه 

وســوځېدل.

ــل  ــه خپ ــې پ ــړای چ ــو ک ــې ونش ــار اطفای ــې د تخ ــږي چ ــل کې وی

ــه  ــې پ ــدز اطفای ــې اور د کن ــا ی ــې بی ــړي چ ــړ ک ــت رسه اور م وخ

ــار کــړ. ــا مه ملګرتی

د کورنیــو چــارو وزارت هــم پــه دې برخــه کــې ســتونزو تایــدوي، 

خــو وايــي چــې هــواري تــه یــې پاملرنــه شــوې ده.

د یــاد وزارت د ویانــد د دفــر رسپرســت نجیــب دانــش ازادي راډيــو 

ــو  ــه مرســته د اطفای ــې پ ــې ټولن ــه ده چــې د نړیوال ــل، هیل ــه ووی ت

ټولــې څانګــې پــه عــري وســایلو ســمبال يش.

دانــش ښــاغلی دانــش وایــي: "پــه ځينــو والیتونــو کــې تجهیــزات 

ــه  ــم ل ــې اوس ه ــار ک ــه تخ ــه پ ــه بده مرغ ــو ل ــوي دي، خ ــه ش ښ

ــو  ــه نړیوال ــتونزه پ ــږ دا س ــږي ، مون ــتفاده کې ــایلو اس ــو وس لومړنی

ــر نړیوالــو رســولې ده، د کورنیــو چــارو وزارت  کنفرانســونو کــې ت

ــه يش." ــه زیات ــه پاملرن هڅــه کــوي چــې دې برخــې ت

ــي  ــته کوونک ــتان رسه مرس ــه افغانس ــه ل ــل، ک ــش ووی ــاغيل دان ښ

هېوادونــه پــه نېــږدې راتلونکــې کــې دوی تــه مــايل امکانــات برابــر 

کــړي، پــه ټولــو والیتونــو کــې بــه د اطفایــو شــته ســتونزه ډېــر ژر 

ــواره يش. ه
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وقتی یک دروغ فیسبوکی مردی را از پا می اندازد

مسووالن:
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تجهیزاتو ته اړتیا لري
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داعش  و  طالب  اولویت های  از  یکی  مذهبی  جنگ  آغاز 
از  مصیبت  با  استراتیژی  این  بود.  خواهد  و  بوده  کشور  در 
را  بی اعتمادی  می تواند  زبانی  و  قومی  ملی،  هم پاشیده گی 
بیشتر کند و حکومت آسیب پذیِر وحدت ملی را به چالش بکشد. هرچند 
اما این نسل کشی ها  بامیان و مزار شدند،  طالبان موفق به قتل عام شیعیان 
سبب از هم پاشیدن روحیۀ وحدت ملی در کشور نشد. گروگان گیری های 
ُروزه دار ُکشی های  یا  داعش در شاهراه ها و حمالت چند روز گذشتۀشان 
این کشتارها  بیشتر گردد.  نیز نخواهد توانست موجب بی اعتمادی  داعش 
این  تفکر غیر اسالمی در ذهنیت داعشیان است.  بودن  نشان دهندۀ مسلط 
و  اسالم  تا  می خورد  آب  و جهان  منطقه  نیابتی  از جنگ های  بیشتر  تفکر 

اسالم گرایی.
داعشیان می دانند که چهارده صد سال اختالفات مذهبی میان شیعه و سنی 
هر دو طرف را رشد بیشتر داده است که با نسل کشی و قتل عام نمی شود 

آنان را نابود کرد. روح شهدای شب های قدر رمضان شاد و آزاد باد!

محمد علی اخالقی

نیست،  بد  نسبتًا  باارگ  رابطه اش  که  کشور  بزرگان  از  یکی 
ایزدیار  سالم  جنازۀ  نماز  و  تشییع  مراسم  در  می خواسته 
شرکت کند. شِب همان روز ناوقت شِب از ارگ برایش پیام 
است.  تنظیم شده  رییس جمهور  با  ۴ مالقات شما  فردا ساعت  که  می آید 
ایشان معذرت می خواهد و می گوید، من می خواهم در نماز جنازه شرکت 

کنم. مالقات مرا برای یک وقت دیگر تنظیم کنید.
فردا قبل از این که به طرف محل مراسم نماز جنازه حرکت کند، برایش پیام 
می آید که نباید شرکت کند. ایشان شرکت نمی کنند. یک وقت در خانه اند 

که صدای انفجار را می شنود!؟

روح اهلل یوسف زاده

برخی هــا بــا روزه گیــری و نمازگــزاری دنیــا را تبــاه 
می ســازند و بعضی هــا هــم بــا روزه خــواری و نمازســتیزی.
ــان  ــون گم ــزارد و چ ــاز می گ ــرد و نم ــی روزه می گی  اول
می کنــد بــه عــرش معلــی رســیده، کســانی کــه مثــِل او نیســتند را خالــد 
ــرد  ــی روزه نمی گی ــدارد. دوم ــم می پن ــوم و جحی ــِق زق ــم و الی ــی جهن ف
و نمــاز نمی گــزارد و چــون  تمــام زورِ روشــن فکری  را بــه همیــن 
می دانــد، تابلــوی بی نمــازی و روزه خــواری   را بــر همــۀ اعضــا و 

ــردد. ــام می گ ــار ع ــار در انظ ــا افتخ ــد و ب ــب می کن ــوارح نص ج
شــِق ســوم امــا شــِق اعتـــدال و میانــه روی و زنده گــی در جــادۀ عشــق و 
منطــق اســت؛ شــِق کســانی کــه بــه باورهــای دیگــران احتــرام می گذارنــد 
و هرچــه هســتند، بــرای خــود و خدای شــان هســتند. آن هــا نــه خــود را 
ــن رو  ــه دیگــران را در قعــر دوزخ. از همی ــد و ن ــی می بینن در عــرش معل
نــه عــادِت ریشــخند بــر باورهــای دیگــران را دارنــد و نــه رســم خــط  و 

نشــان کشــی بــر اطرافیــان را.
ــه  ــا بســیار کــم اســت، ب ــاِن م ــوع آدم هــا در می ــن ن  متأســفانه شــمارِ ای
همیــن خاطــر دنیـــای مــا، دنیایــی پـُـر از خشــم و نفــرت و جهانــی لبریــز 
ــود، ردِ  ــد خ ــای تأیی ــا دنیـ ــای م ــده. دنی ــب ش ــر و غض ــای قه از آیه ه
ــن  ــت و در چنی ــب اس ــرور و تعص ــنگر غ ــان دادن در س ــری و ج دیگ
دنیایــی، اســب شــرف از گنبــد گــردون جهانــدن، کاری محــال نــه، امــا 

ــد! ــال می نمای ــه مح ــک ب نزدی

ملک ستیز

جنگ با خدا!
از  ترســیمی  رمضــان،  مــاه  در  و  مســجد  بــه  حملــه 
جنگ هایــی  اســت کــه بــا خــدا راهانــدازی می شــود. 
ــاج  ــا آم ــتان را در عبادت گاه ه ــا، خداپرس ــن جنگ ه ــت گذاران ای سیاس
ــد.  ــدازی می کنن ــی را راه ان ــوب اجتماع ــد و آش ــرار می دهن ــالت ق حم
ایــن روش در ســایر ادیــان نیــز تجربــه شــده اســت و تاریــخ درازی در 

ــری دارد. ــۀ بش جامع
ــر  ــدا، ب ــر خ ــه به خاط ــت ک ــر اس ــی خطی ــری خیل ــگ به خاط ــن جن ای
ــی را  ــن جنگ ــه چنی ــادی ک ــر نه ــود. ه ــدازی می ش ــدا راه ان ــد خ ض
ــن  ــای دی ــدا و ارزش ه ــه خ ــاوری ب ــن ب ــد، کوچک تری ــازمان می ده س
نــدارد. ســازمان دهنده گان ایــن جنگ هــا از خدابــاوری شــهرونداِن 
ــی  ــان را قربان ــد و آن ــتفاده می برن ــی اس ــزار تاکتیک ــۀ اب ــه مثاب ــاه ب بی گن
ارزش هــا و اهــداف خودشــان می ســازند. حمــالت انتحــاری در مســاجد 
ــد،  ــرار می هن ــدف ق ــاه را ه ــهروندان بی گن ــه ش ــم ک ــالت مزدح و مح
خداســتیزی مطلــق تلقــی می شــود. مســجد کــه در دیــن اســالم حیثیــت 
خانــۀ خــدا را دارد، گــذرگاه رابطه ســاز میــان انســان متدیــن و خداونــد 
ــا خــدا را  ــه، رابطــۀ انســان ب ــه ایــن خان ــه ب شــناخته شــده اســت. حمل
ــن  ــازمان دهنده گان ای ــده گان و س ــن رو، حمله کنن ــازد. از ای »شــهید« می س

ــا خــدا در جــدال هســتند. حمــالت، عمــاًل ب
ــدازی  ــودم کــه داعــش از راه ان ــه ب ــی گفت مــن دوســال پیــش در ویدیوی
نفــاق در میــان مکتب هــای رایــج دینــی در افغانســتان اســتفادۀ تاکتیکــی 
ــش  ــتیزانۀ داع ــن روش خداس ــه ای ــدت ب ــه ش ــن ب ــرد. م ــد ک خواه
ــتیزان  ــه خداس ــتم ک ــاور هس ــن ب ــه ای ــن ب ــتم. م ــن هس ــان مطمی و طالب
داعشــی  و طالبــی را فقــط ســربازان واقعــی خــدا می تواننــد نابــود کننــد. 
ســربازان واقعــی خــدا آنانــی  هســتند کــه از خــدا اســتفادۀ ابــزاری نکننــد 
و بــرای دیــن تفســیرهای تندروانــه خلــق نکننــد. خــدا و دیــن اش بــرای 
هم دیگرپذیــری، تعــادل، بشردوســتی و ســخاوت مندی همــۀ بشــریت را 
دعــوت کــرده اســت. هــر قــدری کــه بــه ایــن ارزش هــا باورمندتر شــویم، 
دامنــۀ جنگنــده گان بــا خــدا محدودتــر و مفاهیــم خدابــاوری گســترش تر 

می شــود.

علل عمدۀ خروج 
احتمالی رونالدو از مادرید

ترفند جدید روس ها 
برای پُر کردن ورزشگاه ها

فیـسبـوک نـــامــه

خـروج رونالـدو از رئال مادریـد بهـت و نگرانـی در پایتخـت اسـپانیا را 
رقـم زده اسـت. ایـن خبـر ناگهانـی علت های مختلفـی دارد که اسـپورت 

کاتالونیـا بـه آن هـا اشـاره می کند. 
کریسـتیانو رونالـدو، بـه صراحـت از توهیـن هـواداران رئال مادرید حرف 
می زنـد و اصـرار دارد بـه خبرنـگاران بفهماند که این چیزی کمی نیسـت 
و او بـه شـدت از دسـت مـردم مادریـد خشـمگین اسـت، امـا مشـخص 
اسـت کـه ایـن دلیل جالبـی برای توجیـه یک اقـدام عجیـب نخواهد بود.
رونالـدو هـر چنـد مـورد اهانـت هـواداران رئال مادرید قـرار گرفـت، اما 
ایـن دلخـوری پـس از درخشـش دوبارۀ و آشـتی بـا مردم، تا حـد زیادی 
حـل شـد. اسـپورت کاتالونیـا، علل اصلـی جدایـی رونالـدو را از مادرید 

بـه شـرح زیر بررسـی کرده اسـت:
۱- تجـارت سـنگین و جـدی در خـارج از مرزهـای اسـپانیا کـه نیـاز بـه 
حضـور شـخص رونالـدو و پیگیـری زیـاد دارد. او در خـاک پرتغـال ۴ 
هوتـل بـزرگ افتتـاح کـرده کـه بـرای ادارۀ هـر یـک از آن هـا حداقل دو 
نماینـدۀ رسـمی و وکالـت تام تعیین کرده اسـت و همیـن موضوع نگرانی 
و اسـترس زیـادی برای کریس به همراه داشـته اسـت. او بـه وکالی خود 

اطمینـان کامـل نـدارد و بارهـا از سـوی آن ها متضرر شـده اسـت.
۲- افشـای فـرار مالیاتـی رونالـدو بـه مبلـغ اولیـۀ ۱۴ میلیـون یـورو یک 
نداشـت  توقـع  او  کـرد.  وارد  رونالـدو  کریسـتیانو  بـه  سـنگین  شـوک 
چنیـن بـالی مالیاتـی بـر سـرش آوار شـود و افشـاگری روزنامـۀ حامـی 
رئال مادریـد یعنـی »مـارکا« درد مضاعفـی بـود کـه بـر رونالـدو تحمیـل 
شـد. او در اینسـتاگرام خـود بالفاصلـه نوشـت: خودی هـا بـرای کشـتن 
مـن دسـت به اسـلحه برده انـد! پیغامی که به دسـتور وکیـل و دالل بزرگ 

پرتغالـی، خورخـه منـدس بالفاصلـه از صفحـۀ شـخصی او پـاک شـد.
اصلـی خـروج  دلیـل  ایـن می توانـد  قطـر.  نجومـی  مالـی  پیشـنهاد   -۳
رونالـدو از مادریـد باشـد؛ بـه شـرط آنکـه کریـس راهی پاری سـن ژرمن 
شـود. مالـک قطـری بـه رونالـدو وعده هایـی داده کـه نـه رئال مادرید، نه 
گالکسـی امریـکا، نـه منچسـتریونایتد و نـه چیـن تـوان رقابـت بـا آن را 

دارند.

پُــر کــردن  بــرای  مســووالن برگــزاری جــام کنفدراســیون ها ۲۰۱۷ 
ــه  ــت ب ــابقات دس ــن مس ــان ای ــگاه ها در جری ــی ورزش ــکوهای خال س

ــد. ــد زدن ــی جدی اقدام
ــروز )شــنبه( بــا انجــام  دهمیــن دورۀ جــام کنفدراســیون ها عصــر دی
دیــداری بیــن دو تیــم روســیه و نیوزیلنــد در شــهر ســن پترزبورگ روســیه 

آغــاز خواهــد شــد.
در آســتانۀ ایــن بــازی اعــالم شــده کــه نیمــی از بلیت هــای ایــن مســابقات 
ــه  ــرای این ک ــابقات ب ــن مس ــزاری ای ــووالن برگ ــه و مس ــروش نرفت ــه ف ب
ــی  ــر تلویزیون ــن مســابقات در تصاوی ــان ای ســکوهای ورزشــگاه های میزب
ــده  ــی بلیت هــای باقی مان ــه پخــش مجان ــه نظــر نرســد، شــروع ب ــی ب خال
بیــن مــردم در شــهرهای مختلــف روســیه کرده انــد، البتــه می شــد 
پیش بینــی کــرد کــه از ایــن مســابقات اســتقبال آن چنانــی صــورت نگیــرد، 

مســابقاتی کــه ارزان تریــن بلیــت آن ۷۰ دالــر بــه فــروش رفتــه اســت.
آینــدۀ جــام کنفدراســیون ها در هاله یــی از ابهــام اســت و برخــی بــر ایــن 
باورنــد کــه برگــزاری ایــن مســابقات ممکــن اســت در آینــده کاًل منحــل 

شــود.

مـهار خشـونت و تـرور، 
انگیـزه و تـدبیر می طلبـد

احمد بهزاد
در ادامــۀ رویدادهــای دردنــاک و حمــالت تروریســتی، شــامگاهِ پنجشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته گروهــی از جنایتــکاران بــا حملــه بــر مٔومناِن شــب زنده دار 
ــاه  ــل جمعــی از انســان های بی گن در مســجد الزهــرا)س( در غــرب کاب
ــت  ــن و جراح ــج ت ــهادت پن ــه ش ــر ب ــه منج ــد ک ــرار دادن ــاج ق را آم

شــماری دیگــر گردیــد.
انگیــزۀ طراحــان و عامــالن چنیــن حمالتــی نمی توانــد چیــزی جــز حاکم 
ســاختن جــو رعــب و وحشــت بــر جامعــه باشــد. ایــن دهشــت افگنی 
ناســالمی  سیاســت های  و  شــیطانی  دسیســه های  محصــول  دوام دار 
اســت کــه در ایــن چنــد ســال علی رغــم ُهشــدارهای نیروهــای دلســوز 
جامعــه تــداوم یافــت و عرصــۀ فراخــی بــرای فعالیــت شــبکه های تــرور 
ــی  ــرایط کنون ــفانه در ش ــاخت. متٔاس ــم س ــور فراه ــونت در کش و خش
ــاور و  ــر ب ــا ه ــار و ب ــر تب ــهید افغانســتان از ه ــوم و هردم ش ــردم مظل م
مرامــی، هزینــۀ سیاســت های تروریســت پرورانه را می پردازنــد و در 

ــد. ــرار می گیرن ــه و انتحــار ق ــاج گلول ــان و مســجد آم خیاب
ــزرگ  ــهر ب ــد ش ــت و چن ــن در پایتخ ــای خونی ــا رویداده ــان ب همزم
کشــور، اخبــار دلخراشــی از حمــالت غافل گیرانــه بــر مدافعــان مــردم در 
راه هــای ارتباطــی والیــات غزنــی و میــدان وردک می رســد کــه گویــای 
گســترده بــودن دسیســه ها اســت. در ایــن شــرایط بــر ســران حاکمیــت 
ــده گان، در  ــرای بازمان ــه جــای تســلیت گویی هــای مــدام ب اســت کــه ب
ــی  ــت، طرح ــان در درون حکوم ــت افگنان و حامیان ش ــا دهش ــه ب مقابل

نــو در اندازنــد.
ــورد  ــا م ــده، ام ــادآوری ش ــت ی ــرای حاکمی ــا ب ــون باره ــا کن ــه ت آنچ
ــکات مهــم و کلیــدی اســت کــه هــرگاه  ــه اســت، ن توجــه قــرار نگرفت
ســران حکومــت در برخــورد بــا تروریســم صــادق باشــند، بایــد بــه ایــن 

ــد:  ــکات توجــه جــدی و عملــی کنن ن
یــا  و  همراهــی  بــدون  نمی تواننــد  هراس افگنــی  شــبکه های   -۱
چشم پوشــی عده یــی در مناصــب حســاس امنیتــی، حمــالت ایــن 
ــد  ــۀ چن ــه فاصل ــع، ب ــی مواق ــاه و در بعض ــل کوت ــی را در فواص چنین
ســاعت در قلــب پایتخــت ســازماندهی و عملیاتــی ســازند. بــرای 
ــا  ــه و ی ــای جنایتکاران ــن همراهی ه ــه ای ــد ب ــردم بای ــت م ــن امنی تأمی

شــود. داده  پایــان  فریب کارانــه  چشم پوشــی های 
ــرور،  ــونت و ت ــوالی خش ــر هی ــش در براب ــدارا و نرم ــِت م ۲- سیاس
تاکنــون کمتریــن اثــری در بهبــود وضــع امنیتــی کشــور نداشــته و تنهــا 
ســبب رهایــی جنایتــکاران و تقویــت صفــوف تروریســتان شــده اســت. 
ــی کشــور  ــالح سیاســت های امنیت ــود، اص ــر در وضــع موج ــرای تغیی ب

یــک امــر ناگزیــر اســت.
۳- اطــالع پیــش از واقعــه -انفعــال در جلوگیــری از فاجعــه- محکــوم 
کــردن آن پــس از کشــتار، داســتان همــه روزۀ مســوالن و مقامــات ارشــد 
ــی  ــت. ناتوان ــده اس ــی ش ــد امنیت ــوالن ارش ــژه مس ــا به وی ــی م حکومت
دوایــر امنیتــی در خنثاســازی یــک یــا چنــد مــورد محــدود را اگــر بتــوان 
پذیرفــت، تکــرار ایــن داســتان چنــان کــه تبدیــل بــه یــک رویــۀ معمــول 

شــده اســت، جــداً جــای تٔامــل و بازبینــی دارد. 
ــد در  ــی امنیــت جامعــه شــده ان ــی کــه متول ــودن مقامات ــزه ب ۴- بی انگی
ــل  ــر از عل ــی دیگ ــت، یک ــرور و دهش ــبکه های ت ــا ش ــورد ب ــر برخ ام
گســترده شــدن فعالیت هــای تروریســتی در کشــور اســت. در ایــن میــان 
ــته از  ــن دس ــه ای ــت ب ــی از حاکمی ــا بخش ــه و حت ــودن جامع ــن ب ظنی
مقامــات و طــرح ادعاهــا علیــه آنــان، مســوولیت دوام وضعیــت کنونــی 
را متوجــه حکومــت ســاخته اســت. تغییــر در وضعیــت موجــود بــدون 
تحــول اساســی در رهبــری و ســاختار امنیتــی و دفاعــی کشــور ناممکــن 

اســت.
ــت. در  ــه اس ــت جامع ــت و معیش ــن امنی ــوول تٔامی ــت مس ۵- حکوم
شــرایط دشــوار امنیتــی انشــقاق و درگیــری همــه روزه در میــان اجــزای 
ــمنان  ــت کاران و دش ــار جنای ــا را در اختی ــب ترین فض ــت، مناس حکوم
مــردم قــرار می دهــد. در چنیــن حالتــی، مقتدرتریــن نظام هــا نیــز 
از درون خــود دچــار فروپاشــی و اضمحــالل می شــوند. رهبــری 
ــا  ــات به ج ــن مطالب ــۀ تأمی ــه وظیف ــرده باشــد ک ــد درک ک ــت بای حکوم
ــز از تمامیت خواهــی و در پیــش گرفتــن  ــۀ مــردم، پرهی و عدالت خواهان
روحیــۀ تعامــل و همــکاری بــا همــه نیروهــای مٔوثــر و وفــادار بــه نظــام، 
بیــش از همــه متوجــه اوســت و بایــد بــرای اجتنــاب از فروپاشــی نظــام 

ــه کار شــود. ــن راســتا دســت ب ــن اوضــاع، در ای و ســامان یافت
ــه  ــی همه جانب ــدون چاره اندیش ــه ب ــد ک ــد بدانن ــت بای ــران حکوم س
ــد؛  ــد ش ــامان نخواه ــه س ــک ب ــن مل ــان ای ــاع پریش ــووالنه، اوض و مس
ــد واقــف باشــند کــه دوام وضــع  ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ــه ب ــان ک هم چن
ــرای مردمــی کــه در سراســر کشــور در  موجــود و تکــرار جنایت هــا، ب
میــان بی توجهــی حاکمان شــان، آمــاج حمــالت کــور و وحشــیانه واقــع 

ــود.  ــد ب ــل نخواه ــل تحم ــوند، قاب می ش
دوام جنایــت تروریســم، همراهــی و یــا چشم پوشــی مســووالن امنیتــی، 
ــل  ــر و تحم ــۀ صب ــدن کاس ــرریز ش ــت و س ــری حکوم ــی رهب بی مباالت
ــد.  ــیم می کن ــا ترس ــرزمین م ــرای س ــاری را ب ــره و ت ــدۀ تی ــردم، آین م
ــر و  ــد در تدبی دلســوزان ایــن ملــک در درون و بیــرون از حکومــت بای
ــان را  ــی و سمتی ش ــی، قوم ــخصی، حزب ــات ش ــی، مالحظ چاره اندیش

ــرای نجــات کشــور همســو و متحــد شــوند. ــار گذاشــته، ب کن
اگــر شــهامتی از ایــن نــوع در مــا وجــود داشــته باشــد، ایــن همســویی 
و چاره اندیشــی مناســب ترین تســلیت بــه جامعه یــی اســت کــه در 

ــداد را. ــن بی ــد ای ــاری، داد می خواه ــی و گرفت بی پناه
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پادشاه عربستان به نواز شریف:

پاکستـان یک انتخـاب دارد، 
یا با ما باشد یا با قطر

بر ما چه رفت؟
روایتی برای تاریخ

دولـت عربسـتان بـه دنبـال قطـع روابـط دیپلوماتیـک خود با 
دولـت قطـر، به پاکسـتان هُشـدار داده اسـت کـه موضع خود 
را در ایـن مـورد مشـخص سـازد؛ یـا بـا این  کشـور باشـد و 

یـا بـا قطر.
وبسـایت نیـوز ویـک گـزارش داده اسـت کـه سـلمان بـن 
روز  کـه  دیـداری  در  سـعودی  عربسـتان  شـاه  عبدالعزیـز، 
شـریف،  نـواز  بـا  جـده  شـهر  در  گذشـته  هفتـۀ  دوشـنبۀ 
نخسـت وزیر پاکسـتان داشـته، بـه او گفتـه اسـت: "پاکسـتان 
میـان عربسـتان سـعودی و قطـر باید یکـی را انتخـاب کند".
از  یکـی  سـعودی  عربسـتان  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 
هم پیمان هـای ایـاالت متحـده امریـکا بوده و همـواره متهم بر 
ایـن اسـت گروه هـای تروریسـتی را حمایـت مالـی می کنـد.
جنگ هـای  در  کـه  اسـت  متهـم  پاکسـتان  هـم،  سـویی  از 
افغانسـتان از گروه هـای تنـدرو مذهبـی طالبان و لشـکر طیبه 

می کنـد. حمایـت 
در گـزارش نیـوز ویک آمده اسـت کـه ایاالت متحـده امریکا 
پـس از آن کـه در سـال ۲۰۱۱ اسـامه بـن الدن در ایبـت آبـاد 

کشـته شـد، مخالفت هـای خـود را با پاکسـتان اعـالم کرد.
ایـن موضع گیـری پاکسـتان پـس از آن اتخـاذ می شـود کـه 
بـه دنبـال سـفر دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا بـه 
عربسـتان سـعودی، چهـار کشـور عربـی روابـط دیپلوماتیک 

خـود را بـا دولـت قطـر قطـع کـرد.
ایـن اقـدام ۴ کشـورهای عربـی، بـا واکنش هـای بین المللـی 
قطـر،  و  سـعودی  عربسـتان  تنـش  اسـت.  شـده  مواجـه 

اسـت. کـرده  ایجـاد  پاکسـتان  بـرای  را  نگرانی یـی 
قطع صادرات گاز به امارات

همزمـان بـا ایـن، دولـت قطـر در تـالش اسـت تـا بـا توجه 
بـه تحریم هـای وضـع شـده از سـوی کشـورهای عربسـتان، 
امـارات و بحریـن بـر دوحه، با ابزارهای دسـت داشـتۀ خود، 
اقدامـات »انتقام«گیرانه یـی را در برابـر آن هـا و به ویژه امارات 

متحـدۀ عربـی روی دسـت گیرد.
کـه  اسـت  داده  گـزارش  امریـکا  بلومبـرگ  خبرگـزاری 
تحریم هـا علیـه قطر، بـا توجه بـه موجودیت  منابـع اقتصادی 
و بندرگاه هـای زیـاد تجارتـی بـرای بهره بـرداری در تجارت 
خارجـی، بـر ایـن کشـور کـم اهمیـت اسـت و در صـورت 
ادامـه و تشـدید ایـن بحـران، قیمـت جهانـی نفـت افزایـش 

یافت. خواهـد 
در گـزارش آمـده اسـت که احتمـال دارد که بـا افزایش تنش 
بیـن کشـورهای حـوزۀ خلیـج فـارس، قطـر صـادرات گاز 

طبیعـی خـود بـه امـارات متحـده عربـی را قطـع کند.
ایـن صـادرات تـا حال از طریـق طرح گازی »دلفیـن« که یک 
طـرح مشـترک میـان قطـر، امـارات و عمـان اسـت، صورت 

می گیـرد.
طـرح گازی دلفیـن، بزرگ ترین مشـارکت در زمینۀ انرژی در 
حـوزۀ خلیـج فـارس به شـمار می رود کـه از طریـق آن بیش 

از یـک سـوم نیـاز امارات در قسـمت گاز مرفوع می شـود.
 

بخش دوم 
نویسنده: بهار مهر

جنبـش رسـتاخیِر تغییـر در اولین نشسـت مردمی پـس از رویداد 
روز ۱۲ جـوزا کـه منجـر به کشـته شـدن ۶ عضو ایـن جنبش به 
شـمول عضـو رهبـری این جنبـش آقای سـالم ایزدیار شـده بود، 
کمیته هـای پنچ گانـۀ فرهنگـی، تدارکاتـی، حـل سـوءتفاهمات، 

انضبـاط و اطالعـات را تشـکیل کرد.
اعضـای شـورای رهبـری شـامل جوانـان از طیف هـای مختلـف 
می شـد کـه نویسـندۀ سـطور بـه دالیـل امنیتـی اکنـون نمی تواند 
از آنـان نـام ببـرد؛ امـا سـرعت، شـجاعت و انگیـزۀ قـوی بـرای 
دادخواهـی در برابـر وضـع موجـود و حکومـت ناکاره و فاسـد، 
شـب هنگام، ضمـن  تـا  و  نکاسـت  آنـان  ایسـتاده گی  از  مـوی 
تسـهیل هماهنگـی بـا مـردم، از مردمـی بـودن حرکـت در برابـر 
موجـی از انتقـادات کـه از سـوی حکومـت مبنی بـر حزبی بودن 

ایـن جنبـش تحریـک شـده بـود، مقابلـه کردند.
پـس از تیرانـدازی غیـر قانونـی و مسـتبدانۀ نظامیـاِن حکومـت، 
بـر معترضـان کـه در آن، سـالم ایزدیـار، ویس الدیـن، عبدالمتین، 
هنـوز  کـه  سـاله یی   ۱۴ نوجـوان  و  عبدالمبیـن  کاکاشـیرین، 
هویت اش مشـخص نیسـت، جان دادند، ارگ با نشـر اعالمیه  یی، 
از نخبـه گان سیاسـی و مقامـات دولتـی خواسـت تـا بـا درنظـر 
داشـت شـرایط حسـاس! اتحـاد و همبسته گی شـان را حفظ کنند 
و کمیسـیونی را بدون مشـورت بـا همین نخبـه گان و نماینده گان 

مـردم موظـف سـاخت تـا گویـا تیرانـدازی را بررسـی کند.  
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
عصـر همـان روز در بیانیه یـی کـه از طریق رسـانه ها بـه صورت 
زنـده پخـش می شـد، با تکـرار عین کلمـات، مردم را بـه آرامش 

فراخواند. 
این هـا، همـدردی و حمایـت مردمـی لحظه به لحظـه  علی رغـم 
در حـال گسـترش بـود و دسـته های از مـردم کابـل و والیـات 
همجـوار بـا حضـور در خیمـه، بـه جمـع معترضان می پیوسـتند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه های دیگر بـه صـورت زمان بندی 
شـده برگزار نمی شـد و اعضای شـورای رهبری رسـتاخیز تغییر 
در گروپ هـای مختلـف، جوانـان و مـردمِ تازه پیوسـته به تحصن 
را در جریـان وقایـع و تصمیم گیری هـا قرار می دادنـد و هم چنان 

جلسـه ها تـا نیمه های شـب بـه طـول می انجامید.  
در حالـی کـه رسـیده گی بـه خواسـت ها و مطالبـات تک تـک از 
معترضـان کـه در میان آنان گاهی سـر و کلۀ افـرادی از حکومت 
نیـز پیـدا می شـد، کار دشـوار و زمان گیـر بـود، امـا بـا توجـه به 
سرشـت مردمی رسـتاخیز تغییـر، اعضای شـورای مرکزی تالش 
می کردنـد تـا در برنامه هـای آینـده نظـر، دیدگاه و خواسـت های 

آنـان نیـز گنجانیده و منعکس شـود.
ظهـر روز بعـد)۱۴ جوزای ۱۳۹۶( جنبش رسـتاخیز تغییر با نشـر 
اعالمیـۀ شـماره ۲ در حضـور رسـانه ها، از حکومت خواسـت تا 
بـرای پایـان دادن بـه بحران سیاسـی فراگیـر در کشـور و قربانی 
شـدن بیشـتر مـردم افغانسـتان؛ اقدامـات عملـی را روی دسـت 
گیـرد. در ایـن اعالمیـه ضمـن تأکیـد بـر مـوادات اعالمیـۀ قبلی، 
پیش شـرِط هـر گونـه مذاکـره بـا حکومـت را، بر کنـاری حنیف 

اتمر مشـاور شـورای امنیـت عنـوان کردند.  
تـا  پیکارشـان  ادامـۀ  از  تغییـر،  رسـتاخیز  کننـده گان  اعتـراض 
آوردن اصالحـات و تغییـر اساسـی در حکومـت اطمینـان دادنـد 
و از مـردمِ بـه تنـگ آمـده از باج دهـی بـه گروه های تروریسـتی، 
در  طالبـان  نفوذی هـای  توطیـۀ  از  و خسـته  بی عدالتـی  فسـاد، 
درون حکومـت، خواسـتند تـا بـا رسـتاخیز تغییر هم صدا شـوند 

و مطالبـات مردمـی و مدنـی را یـاری کننـد. 

برنامه ریــزی  و  سیاســی  امــور  اداره  رییــس 
بــا  افغانســتان  خارجــه  وزارت  اســتراتژیک 
تاکیــد بــر تاثیــر عوامــل خارجــی در بحــران 
افغانســتان، نبــود اجمــاع بیــن کشــورهای منطقــه 
ــات در افغانســتان  ــرای ایجــاد ثب ــه ای ب و فرامنطق
ــل وضعیــت فعلــی کشــورش اعــالم کــرد. را دلی
محمــد اشــرف حیــدری رییــس اداره امور سیاســی 
و برنامــه ریــزی اســتراتژیک وزارت خارجــه 
ــت«  ــنال اینترس ــتی در »نش ــتان در یادداش افغانس
نوشــت کــه نبــود اجمــاع منطقــه ای بــرای مبــارزه 
ــتان  ــی افغانس ــران فعل ــث بح ــم باع ــا تروریس ب

اســت.
وی در ادامــه نوشــت وقتــی حکومــت افغانســتان 
ــاد  ــرای ایج ــل« را ب ــد کاب ــت »رون ــن نشس اولی
ــرد،  ــزار ک ــت برگ ــح و امنی ــرای صل ــکاری  ب هم
از  یکــی  در  انتحــاری  حملــه   تروریســت ها 
ــه  ــه ب ــد ک ــام دادن ــرات انج ــی ه ــاجد تاریخ مس
ــزاران روزه دار و  ــر از نمازگ ــدن ۱۰ نف ــهید ش ش

ــد. ــر ش ــر منج ــر دیگ ــدن ۲۰ نف ــی ش زخم
ایــن حملــه تروریســتی بــا فاصلــه ای کمتــر 
ــه  ــتی در منطق ــه تروریس ــه از حمل ــک هفت از ی
 ۷۰۰ کــه  افتــاد  اتفــاق  کابــل  دیپلمات نشــین 

کشــته و زخمــی برجــا گذاشــته بــود.
ــه  ــالم ک ــی اس ــول اساس ــکار اص ــض آش در نق
دیــن صلــح و آرامــش اســت و همچنیــن اصــول 
حقــوق بین الملــل، بســیاری از ایــن حمــالت 
تروریســتی علیــه مســلمانان و غیــر مســلمانان در 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــان در م ــف جه ــاط مختل نق

انجــام می شــود.
و  تروریســت ها  بیرحمــی  از  نشــانه ای  ایــن 
حامیــان دولتــی و غیــر دولتــی آنــان اســت. 
جامعــه جهانــی بایــد بــر اســاس قطعنامــه ۲۸۸/۶۰ 
ــه  ــر پای ــه ب ــل ک ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــا تروریســم اســتوار  ــی ب ــارزه جهان اســتراتژی مب
اســت، بــا عامــالن ایــن حمــالت بــه طــور جــدی 

ــد. ــه کن مقابل
ایــن اســتراتژی مســتلزم ایــن اســت کــه اعضــای 
ــوح و  ــه وض ــداوم، ب ــور م ــه ط ــل ب ــازمان مل س
شــدیدا تروریســم را در هــر شــکل و ظاهــری کــه 
هســت محکــوم کننــد و شــخص، مــکان و هــدف 
عملیــات تروریســتی تاثیــری بــر تقبیــح و محکــوم 

کــردن آن نداشــته باشــد.
افغانســتان بــه عنــوان یکــی از قربانیــان تروریســم 
ــایگان  ــه همس ــا ب ــی، باره ــه ای و بین الملل منطق
جهانــی  جامعــه  کشــورهای  دیگــر  و  خــود 
گوشــزد کــرده اســت کــه تروریســم کــه توســط 
افراط گرایــی دولتــی و غیــر دولتــی حمایــت 
ــای خــود را در  ــناخته و مرزه ــرز نش ــود، م می ش

ــد. ــترش می ده ــان گس ــر جه سراس
ــن حمــالت تروریســتی در  ــی بی افغانســتان تفاوت
ایــن کشــور و یــا حمالتــی کــه منجــر بــه کشــته 
شــدن غیرنظامیــان در آمریــکا، اروپــا، ایــران، 
روســیه، ترکیــه، چیــن، هنــد و خاورمیانــه شــود، 

ــل نیســت. قائ
افغان هــا از دیربــاز درد قربانیــان تروریســم را 
چشــیده و همچنــان بــرای دفــاع از کشــور خــود 
و دیگــر مناطــق جهــان در برابــر تهدیــدات 
ــد. ــی می دهن ــز قربان ــری نی تروریســم و افراطی گ
هــم اکنــون، نیروهــای افغانســتان در حــال جنــگ 
ــتان  ــتی در افغانس ــروه تروریس ــش از ۲۰ گ ــا بی ب
ــی  ــل، اشــرف غن ــد کاب ــتند. در نشســت رون هس
ــان  ــور افغانســتان از کشــورهای جه ــس جمه ریی
ــا  ــا ب ــد ت ــه افغانســتان کمــک کنن ــا ب خواســت ت
ــن  ــا در ای ــزود: »م ــد و اف ــه کن ــد مقابل ــن تهدی ای
ــی  ــه جهان ــرا جامع ــده ایم زی ــع ش ــت جم نشس
متعهــد شــده اســت کــه تــا بــا تروریســم مقابلــه 

ــد«. کن
حیــدری در ادامــه می نویســد بــا اینکــه افغانســتان 
ــرفت های  ــا پیش ــام بخش ه ــال ۲۰۰۱ در تم از س
قابــل توجهــی داشــته، امــا ایــن کشــور همچنــان 
ــواد  ــم، م ــر تروریس ــگ در براب ــدم جن ــط مق خ
ــان   ــه  و جه ــت  در منطق ــرم و جنای ــدر و ج مخ

باقــی مانــده اســت.
ــا ۲۰۱۷، ۷۵ هــزار افغــان  بیــن ســال های ۲۰۱۵ ت
بیگنــاه کــه شــامل زنــان و کــودکان نیــز می شــود 
ــتاها،  ــتی در روس ــه تروریس ــالت بی وقف در حم
شــهرها و موسســات عمومــی و خصوصــی کشــته 
و یــا زخمــی شــدند. ایــن هزینــه ســنگینی اســت 
ــه ای  ــاع منطق ــود اجم ــبب نب ــه س ــا ب ــه افغان ه ک
ــد  ــات بلن ــاد ثب ــن ایج ــه ضام ــه ای ک ــرای برنام ب
مــدت و توســعه پایــدار در افغانســتان باشــد، 

می پردازنــد.
بــرای   بایــد  افغانســتان  همســایه  کشــورهای 
ــرا  ــد، زی ــدام کنن ــتان اق ــات در افغانس ــاد ثب ایج
ــه همــراه  ــات در منطقــه را ب ــات افغانســتان، ثب ثب

ــت. ــد داش خواه
ــاد  ــرورت ایج ــر ض ــاع ب ــه اجم ــود اینک ــا وج ب

ثبــات در افغانســتان معمــوال بــه صــورت  کالمــی 
ــل  ــی قاب ــه نتیجه ی ــدرت ب ــه ن ــا ب وجــود دارد، ام
ــه صلــح پایــدار در  ــه منظــور دســتیابی ب لمــس ب

ــود. ــر می ش ــور  منج ــن کش ای
حیــدری در ادامــه می نویســد: متاســفانه نبــود 
اجمــاع منطقــه ای دربــاره افغانســتان از آنجــا 
ــح  ــورها ترجی ــی کش ــه برخ ــرد ک ــات می گی نش
می دهنــد تــا اهــداف ژئواســتراتژیک خــود را 
از طریــق ابزارســازی بازیگــران غیردولتــی دنبــال 

ــد. کنن
ــا  ــارکت ب ــدا از مش ــتان عم ــال، پاکس ــرای مث ب
اجتنــاب  دولت-دولــت  ســطح  در  افغانســتان 
ــد  ــکالتی در رون ــاد مش ــث ایج ــه باع ــد ک می کن

ــت. ــده اس ــل ش کاب
ایــن تاکتیــک پاکســتان باعــث شکســت ابتکارهــا 
افغانســتان  حکومــت  مختلــف  تالش هــای  و 
بــرای صلــح اســت. خشــونت ویرانگــر فعلــی در 
افغانســتان جنــگ بیــن افغان هــا نبــوده و بحرانــی 
ــل شــده  ــر افغانســتان تحمی ــده اســت کــه ب پیچی

اســت.
تروریســت های  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
اجمــاع  نبــود  از  منطقــه ای  فــرا  و  منطقــه ای 
ــرده و  ــتفاده ک ــوء اس ــا، س ــترک و همکاری ه مش
ــه را  ــاه در منطق ــات و رف ــا ثب ــد ت ــالش می کنن ت

ــد. ــن ببرن از بی

جنگ افغانستان 
از خارج تحمیل می شود


