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هیأت  به  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
دادند که در صورت  اداری مجلس هشدار 
از سمت های  اختالفات  به  دامن زدن  ادامه 

شان عزل خواهند شد.
نشست  امتیازی  ساعت  در  نماینده گان 
عمومی روز شنبه )6 عقرب( مجلس گفتند 
که تنش میان اعضای هیات اداری عزت این 
و  است  برده  سوال  زیر  مردم  نزد  را  خانه 

بیشتر از این قابل تحمل نیست.
فوزیه کوفی یک عضو مجلس گفت: آنچه 
است؛  بار  تاسف  می گذرد  مجلس  در  که 
اعضای هیات اداری به جای این که از عزت 
مجلس دفاع کنند، خود سبب بی عزتی شده 
و جایگاه مجلس را به صفر تقرب داده اند.

را  وکال  اداری  »هیات  افزود:  کوفی  خانم 
مامورین خود فکر کردید، به تیوری توطیه 
خاتمه دهید و گرنه وکال امضا جمع آوری 
کرده اند که به اتهام خیانت ملی مطابق اصول 
وظایف داخلی مجلس با شما برخورد کنند«.

داخلی  وظایف  اصول  یازده هم  ماده  در 
مجلس آمده است: »رییس و اعضای هیئت 
یا  ارتکاب خیانت ملی و  اداری در شرایط 
و  ثلث  یک  پیشنهاد  به  بشری  جنایت ضد 
از  پس  اعضای جرگه   کل   ثلث  دو  تائید 
صالحیت  با  محکمه  قطعی  حکم  صدور 

عزل شده می توانند«.

مجلس  عضو  دیگر  سلجوقی  محمد  صالح 
هیات  اعضای  میان  اختالف  که  گفت  نیز 
زده  صدمه  را  نهاد)مجلس(  آبروی  اداری 

است.
وظایف  اصول  »در  گفت:  سلجوقی  آقای 
داخلی فصلی با نام فصل بشردوست )تدابیر 
انضباطی( وجود دارد؛ یعنی این فصل به جز 
هیچ عضوی  باالی  دیگر  بشردوست  باالی 

تطبیق نشده است«.
به  را  مجلس  اداری  هیات  نماینده گان، 
از  استفاده  سوء  و  یکدیگر  علیه  زورگویی 

صالحیت های وظیفه ای شان متهم کردند.
کردند  مطرح  با  اداری  هیات  آنان،  گفته  به 
اتهام علیه یکدیگر نشست های مجلس را به 
از  را  مجلس  مساله،  این  و  گرفته  گروگان 
بازداشته  اش  نظارتی  صالحیت های  اعمال 

است.
اول  معاون  همایون  همایون  این  از  پیش 
و  رییس  ابراهیمی  عبدالرئوف  مجلس، 
دبیرخانه مجلس  رییس  نظر نصرت  خدای 
برای  است.  کرده  متهم  اختالس  به  را 
بررسی اتهام فساد بر دبیرخانه مجلس چهار 

کمیسیون موظف شده است.
که  کرد  ادعا  مجلس  عضو  یک  اخیراً  اما 
همایون همایون معاون اول مجلس و اللی 
 11 ساعت  مجلس  دیگر  عضو  حمیدزی 

مجلس  تلویزیون  آرشیف  وارد  بزور  شب 
اند.  برده  خود  با  را  اسناد  برخی  و  شده 
در  مسلح  افراد  با  شدن  داخل  نماینده گان، 
آرشیف تلویزیون را جرم خوانده و خواستار 

بررسی آن شدند.
آرشیف  به  رفتن  هرچند  همایون  آقای 
تلویزیون را پذیرفت؛ اما گفت که او به این 
است  رفته  مجلس  تلویزیون  دفتر  به  دلیل 

که در نشر برنامه های آن سلیقه ای برخورد 
می شود.

این در حالی است که بحث روی مشکالت 
وارد  فوری  صورت  به  مجلس  داخلی 
شد  مجلس  عقرب(   6( شنبه  روز  آجندای 
و نماینده گان در پشت درهای بسته به بحث 

ادامه دادند.

احمــد ولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد 
شــهید مســعود دومیــن ســالروز درگذشــت 
ــگامان  ــی از پیش ــی عرفان ــان عل ــتاد قرب اس
ــر حــزب وحــدت  ــت، رهب ــاد و مقاوم جه
اســالمی افغانســتان و معمــار وحــدت ملــی 
را بــه خانــواده وی و مــردم افغانســتان 

تســلیت گفــت. 
آقــای مســعود در پیامــی بــه ایــن مناســبت 
گفتــه اســت کــه اســتاد عرفانــی مــرد قلــم 
و قــدم بــود، هــم در میــدان دفــاع از کشــور 
مبــارزات  در صحنــۀ  هــم  و  می رزمیــد 

فکــری می اندیشــید.
ــه اســت:  ــاد شــهید مســعود گفت ــس بنی ریی
ــتان  ــی افغانس ــدت مل ــار وح ــه معم این ک
میگوینــدش، بــرای ایــن اســت کــه همــواره 
هم پذیــری،  و  وحــدت  راســتای  در 
ــا توانســته باشــد  ــال داشــت ت ــالش و تق ت
گسســت های اجتماعــی را پیونــد دهــد، 
را  متقابــل  احتــرام  و  تحمــل  فرهنــگ 

ــذارد. ــش بگ بنمای
آقــای مســعود گفــت کــه بــرای مــن، اســتاد 
عرفانــی الگویــی از اطمینــان و اعتمــاد بــود، 
ــژه  ــن وی ــردی، ای ــش می ک ــه مالقات همین ک
گــی خــاص از ظاهــر و باطنــش، از رفتــار و 

گفتــارش کامــاًل مشــخص بــود.
احمــد ولــی مســعود در پایــان گفــت کــه از 
بــارگاه الهــی می طلبیــم تــا بــه پــاس همــۀ 
ــی  ــخت زندگ ــای روزگاران س مجاهدت ه
ــاداش  ــش پ ــه، برای ــخصیت فرزان ــن ش ای
ــر  ــمچنان پس ــد و هـ ــب فرمای ــم نصی عظی
ــی را  ــانه های همخوان ــه نش ــدش را ک ارش
از پــدر بــه ارث بــرده اســت، بــه جایــگاه و 

ــر از آن برســاند. ــدر و باالت ــت پ منزل
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نماینده گان  مجلس  در  اخیر  روزهای  در  که  آن چه 
همان  که  می رسد  نظر  به  پیوست،  وقوع  به  کشور 
عمر غیرقانونی و تمدیدشدۀ آن را نیز با خطر جدِی 
اتفاق های  واقع  در  است.  کرده  روبه رو  اضمحالل 
داشته  هم  بیرونی  عوامل  می تواند  هرچند  مجلس 
باشد، ولی ادامۀ کار غیرمشروع آن، اصلی ترین عامل 

فروپاشی آن است. 
رییس حکومت وحدت ملی وقتی نتوانست انتخابات 
پارلمانی را به موقع برگزار کند، با تمسک به بندی 
از قانون اساسی، با صدورِ فرمان تقنینی کار مجلس 
غافل  بخشید  قانونی  جنبۀ  انتخابات  برگزاری  تا  را 

جایگزین  نمی تواند  هم  تقنینی  فرمان  حتا  آن که  از 
انتخابات شود. در گذشته چنین استدالل می شد که 
از نبود مجلس نماینده گان، در حالی که دو قوۀ دیگر 
یعنی مجریه و قضاییه نیز با مشکالت قانونی مواجه 
اما  حاال  است؛  کشور  صالِح  به  آن  کارِ  ادامۀ  اند، 
شمار زیادی از اعضای مجلس خواسته و ناخواسته 

تمایل به بسته شدن دروازۀ شورای ملی دارند. 
یکی از اعضای مجلس در صفحۀ فیسبوکش نوشته 
است که افتضاح مجلس باال گرفته و نباید در پای 
بسوزند.  هم  با  خشک  و  تر  آشکار،  افتضاح  این 
این عضو مجلس از دولت خواسته که کار تک تِک 
ُکل  دادستانی  به وسیلۀ  را  مجلس  متهِم  اعضای 
کشور بررسی کرده و آن گاه با اعالم نام متخلفان و 
مجرمان، وضعیِت یک تعداد از اعضای با مسوولیت 

و پُرتالش مجلس را مشخص کند.
مجلس  وضع  پریشانِی  نهایِت  در  که  سخنان  این   
به  مجلس  کار  ادامۀ  که  می دهد  نشان  بیان  شده، 
صورت فعلی، نه تنها گرهی از کار فروبستۀ کشور 
نمی گشاید، بل مشکالت تازه یی را نیز برای آن خلق 

می کند. وقتی اعضای مجلس که باید بر کارکرد قوۀ 
و  بررسی  را  قوانین  و  باشند  داشته  نظارت  مجریه 
زورگویی،  اختالس،  به  متهم  خود  کنند،  تصویب 
چگونه  باشند،  مخدر  مواد  قاچاق  و  معامله گری 
می توان انتظار داشت که آن ها به این وظایِف خود 

می توانند رسیده گی کنند. 
اگر از یک جانب، غیرقانونی بودن ادامۀ کار مجلس 
بالی جان آن شده، ولی از جانب دیگر نباید از یاد 
برد که دست هایی نیز در پی ویرانی بیشتر این خانه 
آن گونه  مجلس  اوِل  معاون  و  رییس  وقتی  هستند. 
به  را  همدیگر  و  می گیرند  قرار  یکدیگر  برابر  در 
می کنند،  متهم  رشوه ستانی  و  بزرگ  اختالس های 
وضعیت  این  از  که  هستند  کسانی  شک  بدون 
می توانند به نفع برنامه های خود استفاده کنند. مهم 
را  خود  نفِع  کسانی  چه  شود  دیده  که  است  این 
وقت  آن  تا  می کنند،  احساس  مجلس  فروپاشی  در 

مشخص شود که نفع شان از این وضعیت چیست.
 وضعیت مجلس در زمانی رو به وخامت گذاشته که 
قرار است به زودی نامزدوزیراِن جدید برای گرفتن 
رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. آیا بحران فعلی 
مجلس می تواند ربطی به این مسأله هم داشته باشد؟ 
هنوز به ضرس قاطع در این مورد نمی توان حکم داد، 
ولی تجربۀ سال های گذشته نشان داده که هر زمان 
حکومت خواسته به نتایجی دست پیدا کنـد، فضای 
وضعیت  است.  داده  تغییر  خود  نفِع  به  را  مجلس 
تصمیم گیری های شان  در  شک  بدون  مجلس  فعلی 
به ویژه  دارد،  مستقیم  تأثیر  نامزدوزیران  مورد  در 
ایجاد  به  پیوند  این گزارش هایی در  از  این که پیش 
نامزدوزیران نشر شده  با  معامله گری ها  زدوبندها و 

است. 
نقشی  مجلس  فعلی  بحران  در  حکومت  اگر  حتا 
نداشته باشد، ولی بدون شک از وضعیِت به وجود 
بود. گفته می شود که  ناراضی نخواهد  آمده چندان 
بیشتر اعضای مجلس تالش دارند که بحراِن موجود 
را در همکاری با ریاست جمهوری طوری مدیریت 
کننـد که مشکل خاصی برای برخی ها ایجاد نشود. 
اما بحران مجلس نماینده گان گستره تر و عمیق تر از 
آن است به بتوان در همکاری با ارگ آن را مدیریت 

کرد. 
مجلس نماینده گان متأسفانه از زمان آغاز به کار در 
و  قدرتمند  نهادی  عنواِن  به  سیاسی،  شرایط جدید 
دارای ویژه گی های یک پارلماِن خوب ظهور نکرد. 
از همان ابتدا شرایطی برای رسیدن به مجلس وضع 
شد که چهرۀ آن را به شدت مخدوش کرد. در دو 
مواجه  سوال  با  همواره  آن  کارکرد  مجلس،  دورۀ 
بوده است. بسیاری از منتقدان باور دارند که شرایط 

راه یافتن به پارلمان چنان طراحی شده که به جای 
صحن  وارد  کسانی  اکثراً  صالحیت،  با  نماینده گان 
مجلس می شوند که حتا آشنایی کمی نیز از مسایل 
منتقدان،  این  گفتۀ  به  ندارند.  قانونی  و  حقوقی 
قانونی  و  حقوقی  سواد  که خود  کسانی  از  چگونه 
ندارند، می توان انتظار داشت که قانون تصویب کنند 
به  باشند.  داشته  نظارت  حکومت  کارکرد  بر  یا  و 
همین دلیل هم هست که کارکرد مجلس همواره با 
انتقاد مواجه بوده و در بسیاری مواقع، شهروندان از 

آن رضایت نداشته اند. 
پارلمانی قدرتمند و صادق  افغانستان  اگر در  شاید 
کنونِی  مشکالت  از  بسیاری  می گرفت،  شکل 
که  نیست  شکی  این  در  نمی داشت.  وجود  جامعه 
وضعیِت  و  دولتی  نهادهای  میان  تنگاتنگ  رابطۀ 
در  اگر  باشد.  داشته  وجود  می تواند  جامعه  یک 
داشته  وجود  مردمی  قدرتمند  نهادهای  جامعه  یک 
آن  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  وضعیت  باشند، 
جامعه تعادل بیشتری دارد و مردم به آسانی می توانند 
افغانستان اگرچه پس از  به حقوِق خود برسند. در 
کنفرانس بن، تالش هایی صورت گرفت که نهادهای 
دموکراتیک از کارکرد مناسب برخوردار شوند، ولی 
در عمل چنین نشد و دموکراسی افغانستان همچنان 
حکام  مصلحت اندیشی های  و  معامله گری  بند  در 

باقی ماند. 
احتضار  حاِل  در  بیماری  به  مجلس  فعلی  وضعیت 
می ماند؛ بیماری که حتا در صورت رسیده گی به آن، 
نجاتش هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیِت جامعه نخواهد 
داشت. مجلس نماینده گان را ارگ ریاست جمهوری 
با فرمان تقنینی به مرِگ ناخواسته سوق داد و حاال 
یک  از  کالبدی  تنها  مانده،  باقی  آن  از  که  آن چه 
خود  فیزیکِی  بقای  به  فقط  که  است  مردمی  نهاد 

می اندیشد.
 آیا ماه های اخیر نگاهی به مجلس انداخته اید؟ اکثر 
که  شده  دیده  کمتر  و  است  خالی  آن  چوکی های 
باشد. همین عدم  داده  نشان  توجه  مهمی  مسالۀ  به 
دیگر  که  می دهد  نشان  نماینده گان  اکثریت  حضور 
مجلس آن نهادی نیست که بتوان از آن انتظار انجام 
مدیریت  دیگر سو،  از  داشت.  را  وظایِف مشخص 
مجلس نیز در دور شانزدهم چندان قدرتمند نبود و 

شاید این مسأله هم ناکارآیی آن را بیشتر کرد.
 به هر حال، آن چه که این روزها در مجلس می گذرد، 
تبعات بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت و 
اثراِت آن را تا دیرزمانی شاهد خواهیم بود. حکومت 
به جای تقویت بحران مجلس، باید در مدیریِت آن 
در  این  از  بیشتر  نهاد  این  که  نگذارد  و  کند  تالش 

پرتگاه بدنامی سقوط نماید.   
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احمــد عمران

فروپاشى مجلس
 و چنـد امـا و اگـر

 

معلمــان،  اســتخدام  در  به خصــوص  معــارف  در  فســاد 
سال هاســت کــه جریــان دارد. ایــن وزارت کــه کلیدی تریــن 
وزارت خانــۀ اجتماعــی در افغانســتان بــه شــمار می آیــد، بــه 
همــان پیمانه یــی کــه اهمیــِت بنیــادی دارد، از فســـاد بنیــادی 
ــا،  ــن وزارت از رهگــذر قرارداده ــز برخــوردار اســت. ای نی
کمک هــای مالیاتــی بــه معــارِف کشــور گرفتــه تــا معاشــاِت 
ــی از  ــی، یک ــب  خیال ــکیالت و مکات ــراد و تش ــی و اف اضاف

مســتعدترین وزارت هــا بــرای فســاد بــوده اســت.
ــن وزارت اوج  ــی در ای ــاد زمان ــا، فس ــاد گزارش ه ــر بنی  ب
ــۀ آن فســاد  گرفــت کــه فــاروق وردک وزیــر آن شــد. دنبال
ــی  ــم و حساس ــیار مه ــش بس ــه دارد. بخ ــون ادام ــا هم اکن ت
ــوده  ــاد آل ــه فس ــی ب ــکل علن ــه ش ــن وزارت ب ــه در ای ک
می باشــد، اســتخدام معلمــان اســت. روزنامــۀ مانــدگار 
مدتــی پیــش، گزارشــی داشــت از وضعیــِت فســاد در 
ــان  ــارف؛ به خصــوص در بخــش اســتخدامِ معلم وزارت مع
ــاز کــرد کــه  ــه مانــدگار ب کــه پــای ســارنوال و مفتــش را ب
چــرا چنیــن گزارشــی نشــر شــده اســت. امــا هرگــز همیــن 
ــه وزارت معــارف مراجعــه  دادســتانان و بررســی کننده گان ب

ــذرد.  ــه می گ ــه در آن چ ــد ک ــا ببینن ــد ت نکردن
ــار دیگــر از اســتخدام معلمــان  ــا ب ــه گزارش ه ــا حــاال ک ام
بــا رویکــردِ فســادآلود پــرده برداشــته اســت، معلــوم 
می شــود کــه ایــن وزارت هیــچ تغییــری را در عرصــۀ 
ــا فســاد شــاهد نبــوده اســت. آمــار و ارقامــی کــه  مبــارزه ب
ــه  ــه ک ــرد و آن چ ــر ک ــارف منتش ــش وزارت مع ــال پی س
اکنــون گفتــه می شــود، پــرده از فســاد و چپــاوِل وحشــتناک 
در ایــن وزارت برمــی دارد. ثبــت میلیون هــا دانش آمــوز 
ــن وزارت  ــی در ای ــِب خیال ــا مکت ــم و صده ــزاران معل و ه
بارهــا در گزارش هــاِی رســانه های داخلــی و خارجــی 
غوغــا به پــا کــرد، امــا جالــب اســت کــه بــه هیــچ کــدام از 
آن هــا رســیده گی نشــد و در عــوض، کلیدی تریــن فــرد ایــن 
ــدارج و مقام هــای  ــه م ــود، ب ــه فســاد متهــم ب ــه ب وزارت ک

ــد.  ــل آم ــی نای ــی دولت عال
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت توجــه الزم را به بخش 
معــارف می کــرد، در هفــت ســال گذشــته و به خصــوص در 
ده ســال اخیــر، مــا شــاهد شــکل گرفتــِن نســلی می بودیــم 
ــک  ــید و ی ــِی آن می اندیش ــور و آبادان ــه کش ــاًل ب ــه کام ک
نســل پـُـر از دانــش و تحــرک بــه آینــده گان تقدیــم می شــد. 
امــا در افغانســتان بــه ایــن نکتــۀ مهــم اصــاًل توجــه نشــد و 
ایــن وزارت صرفــًا بــه عنــوان گاو شــیری در اختیــار برخــی 

از افــراد و حلقــاِت فاشیســت و فاســد قــرار گرفــت.
 بــه هــر صــورت، حــاال کــه یــک بــارِ دیگــر بحــث فســاد 
ــاال شــده، آن هــم در بخــش اســتخدام  ــارف ب در وزرات مع
ــان  ــش چن ــن بخ ــاد در ای ــه فس ــت ک ــد گف ــان، بای معلم
شــرم آور اســت کــه حتــا شــرِح آن مــو را بــر بــدن راســت 
ــتفادۀ  ــی، سوءاس ــتفاده های مال ــر سوءاس ــالوه ب ــد. ع می کن
ــش  ــن بخ ــاد در ای ــاِی فس ــی از فکتوره ــز یک ــی نی جنس
ــر  ــراد ب ــن اف ــود. تعیی ــوب می ش ــارف محس از وزارت مع
اســاس واســطه، از فســادهای بســیار ســبک و رایجــی اســت 
ــن  ــی افغانســتان وجــود دارد. بنابرای ــه در ُکل ادارات دولت ک
ــرم آور در  ــادهای ش ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــی ک ــا راه تنه
ــن  ــه: اول ای ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــن وزارت خان ای
وزارت از شــِر همــان شــبکۀ فاســد و عنکبوتــِی به جــا 
ــری  ــل تازه ت ــد و نس ــات یاب ــته نج ــده از دوراِن گذش مان
ــه  ــوند و ب ــان ش ــِن آن ــکار جایگزی ــه گاِن بی از تحصیل یافت
ــه در کشــور اســت،  ــن وزارت خان ــه مهم تری ــن وزارت ک ای
ســامان بدهنــد. در قــدم دوم و فوری تــر، بایــد افــراد فاســد 
و معــروف در وزارت معــارف کــه در مراکــز والیت هــا 
ــچ  ــه هی ــی ب ــام دولت ــچ مق ــِت هی ــورد حمای ــد، م ــال ان فع
ــان  ــر از سمت های ش ــه زودت ــد و هرچ ــرار نگیرن ــی ق دلیل

ــوند.  ــی ش ــتانی معرف ــه دادس ــبک دوش و ب س
ــن  ــه همی ــد ک ــدان وزارت معــارف می گوین برخــی از کارمن
ــن  ــم در ای ــراد مه ــی اف ــادِ برخ ــی از فس ــون پرونده های اکن
وزارت در دادســتانی ُکل کشــور وجــود دارد امــا بــه دالیلــی 
ــد در  ــه بای ــرادی ک ــرد و اف ــرار نمی گی ــی ق ــورد ارزیاب م
ــچ  ــون بی هی ــن اکن ــند، همی ــدان باش ــای زن ــت میله ه پش
ــه دلیــل  ــر کرســی های مهــِم ایــن وزارت فقــط ب هراســی ب
مهارت شــان در فســاد و تعلق شــان بــه فــالن گــروه و 
ــد. انتظــار مــردم افغانســتان ایــن اســت  جنــاح، تکیــه زده ان
کــه وزارت معــارف در گامِ نخســت بایــد شــامل اصالحــاِت 
انســانی شــود و ســپس در ســایر بخش هــا اصالحــاِت الزم 

ــرد. صــورت گی

وزارت معارف در جاِل فساد

شاید اگر در افغانستان پارلمانی قدرتمند و صادق شکل می گرفت، بسیاری از مشکالت کنونِی جامعه وجود 
نمی داشت. در این شکی نیست که رابطۀ تنگاتنگ میان نهادهای دولتی و وضعیِت یک جامعه می تواند وجود 
داشته باشد. اگر در یک جامعه نهادهای قدرتمند مردمی وجود داشته باشند، وضعیت اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی آن جامعه تعادل بیشتری دارد و مردم به آسانی می توانند به حقوِق خود برسند. در افغانستان اگرچه پس 
از کنفرانس بن، تالش هایی صورت گرفت که نهادهای دموکراتیک از کارکرد مناسب برخوردار شوند، ولی 
در عمل چنین نشد و دموکراسی افغانستان همچنان در بند معامله گری و مصلحت اندیشی های حکام باقی ماند

احتضار  حاِل  در  بیماری  به  مجلس  فعلی  وضعیت 
می ماند؛ بیماری که حتا در صورت رسیده گی به آن، 
نجاتش هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیِت جامعه نخواهد 
داشت. مجلس نماینده گان را ارگ ریاست جمهوری 
با فرمان تقنینی به مرِگ ناخواسته سوق داد و حاال 
یک  از  کالبدی  تنها  مانده،  باقی  آن  از  که  آن چه 
خود  فیزیکِی  بقای  به  فقط  که  است  مردمی  نهاد 

می اندیشد.
 آیا ماه های اخیر نگاهی به مجلس انداخته اید؟ اکثر 
که  شده  دیده  کمتر  و  است  خالی  آن  چوکی های 
همین عدم  باشد.  داده  نشان  توجه  مهمی  مسالۀ  به 
دیگر  که  می دهد  نشان  نماینده گان  اکثریت  حضور 
مجلس آن نهادی نیست که بتوان از آن انتظار انجام 
مدیریت  سو،  دیگر  از  داشت.  را  وظایِف مشخص 
مجلس نیز در دور شانزدهم چندان قدرتمند نبود و 

شاید این مسأله هم ناکارآیی آن را بیشتر کرد.
 به هر حال، آن چه که این روزها در مجلس می گذرد، 
تبعات بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت و 
اثراِت آن را تا دیرزمانی شاهد خواهیم بود. حکومت 
به جای تقویت بحران مجلس، باید در مدیریِت آن 

تالش کند
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یک مقام پیشین ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان 
ادعا کرده است که ایاالت متحدۀ امریکا طرف دار 

حضور نظامی پاکستان در افغانستان است. 
به باور این مقام پاکستانی، استراتیژی جدید امریکا 
این را نشان می دهد که امریکا هزینۀ ماموریت 
پاکستان را در افغانستان پرداخت نخواهد کرد و 
این کشور باید حضور نظامی در افغانستان داشته 

باشد.
اسد درانی رییس پیشین ادارۀ استخبارات نظامی 
تودی،  تلویزیون رشیا  با  در گفت و گو  پاکستان 
هم چنان ادعا کرده که استراتیژی جدید امریکا در 
رابطه به افغانستان و آسیایی جنوبی هیچ تغییری 

در سیاست امریکا ایجاد نمی کند و این تالش های 
نظامی  پای گاه های  نگهداشتن  مستحکم  برای 

امریکا در افغانستان است.
آقای درانی با اشاره به این استراتژی گفته که این 
استراتژی پیام آور تغییر در سیاست امریکا نیست 
و تنها گزینه یی که  در این استراتژی برای امریکا 
بسیار مهم است، »امریکا می خواهد در افغانستان 
حضور نظامی و پای گاه ها ی منظم داشته باشد«، 
اما به باور آقای درانی این موضوعات نمی توانند 
به مذاکره کشانیدن گروه های  ایجاد صلح و  به 

مخالف مسلح در افغانستان موثر تمام شوند. 
در حالی بیان می شود که فشار های جدی امریکا اظهارات این مقام پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان 

است.  یافته  افزایش  اواخر  این  در  پاکستان   بر 
دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا 
در جریان اعالم استراتیژی این کشور در رابطه 
به افغانستان و کشورهای آسیایی جنوبی در ماه 
آگست سال جاری میالدی برنقش هندی به جای 
پاکستان در امور باز سازی در افغانستان تأکید کرد. 
آقای ترامپ هم چنان، به پاکستان هشدار داد که 
دست از حمایت گروه های تروریستی بردارد و 
برای نابودی النه های تروریستان در این کشور 

مبارزۀ جدی را آغاز کند.
هم چنان، رکس تلرسون وزیر جارجۀ امریکا در 

اخیرین دیدار خود با مقامات پاکستانی گفته است 
که اگر پاکستان بر ضد گروه های تروریستی اقدام 
نکند، امریکا از طریق دیگر برای دستیابی به این 
هدف، تاکتیک و استراتژی خود را تنظیم خواهد 

کرد.
وزیر خارجۀ امریکا در این دیدار فهرست ۷۵ تن 
از فرمانده  هان گروه های تروریستی به ویژه شبکۀ 
حقانی را به مقامات پاکستانی تحویل داده و گفته 
که این افراد را از قلمرو پاکستان بیرون و یا تسلیم 

واشنگتن کند.
آقای تلرسون هم چنان، در این دیدار تأکید کرده 
فعالیت های  توقف  زمینۀ  در  پاکستان  اگر  که 
تروریستان و از بین بردن پناه گاه های امن آن ها در 
قلمرو این کشور قاطعانه عمل نکند ، امریکا خود 

دست به کار خواهد شد.
که  دارند  باور  واشنگتن  و  کابل  که   حالی  در 
استخبارات نظامی پاکستان با هراس افگنان رابطه 
اظهارات  نیز  می گویند که  دارد. برخی آگاهان 
این مقام پاکستانی ناشی از فشارهای بین المللی 

و بیرونی باالی پاکستان است که این کشور را در 
انزوای قرار داده است. 

از  پاکستان  که  می کند  ادعا  افغانستان  حکومت 
گروه های تروریستی به  نفع سیاسی خود استفاده 
می کند و به همین منظور به این گروه های در خاک 

خود پناگاه داده است. 
که حمالت  دارد  باور  کابل  هم چنان، حکومت 
انتحاری و انتفجاری که در کابل انجام می شود 
از طرف گروه های تروریستی در خاک پاکستان 
طرح ریزی می شود. موضوعی که همواره از طرف 

اسالم آباد رد شده است.
یک  ولز،  آلیس  گذشته  روز  هم،  سویی  از 
آن  خارجۀ  وزارت  در  امریکایی  ارشد  دپلمات 
منتظر  واشنگتن  که  گفته  خبرنگاران  به  کشور 
است تا پاکستان اقدامات جدی خود را در برابر 
هراس افگنان در هفته ها و ماه های آینده آغاز کند 
و با استفاده از نفوذش بر طالبان، آنان را به میز 

مذاکره بکشاند.

دو روز پیش اسنادی از وزارت مالیه در رسانه های 
اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد، این 
وزارت ماهانه میلیون ها افغانی را در اختیار گلبدین 

حکمتیار، رهبر حزب اسالمی قرار می دهد.
امنیت آقای  اسناد نشان می دهد که برای تأمین 
حکمتیار، جدا از سربازان عادی، 90 افسرِ ریاست 
محافظت از رجال برجسته نیز گماشته شده اند که 
۵.۵ میلیون افغانی از کود 91 ریاست جمهوری 

برای آنان در دو ماه پرداخت شده است.
اسنادِ دست به دست شده در شبکه های اجتماعی 
هم چنان حاکی از آن است که 22 میلیون افغانی 
تنها مصرف دو ماهه حزب اسالمی شده که زیر 
نام حقوق و امتیازات، اجناس و خدمات، غذا و  
ترمیمات و حفظ و مراقبت از بودجۀ عادی دفتر 
پرداخت  حکمتیار  آقای  به  ملی  امنیت  شورای 

شده است.
این خبر در دو روز گذشته موجِب خشم شدید 
بسیاری از شهروندان شده است. آنان حکومت را 

متهم به خیانت کرده می گویند، ماهانه صدها تن 
از نیروهای امنیتی در خط مقدم نبرد از گرسنه گی 
و نبود مهمات رنج می برند، اما حکومت میلیون ها 
که  می کند  کسی  از  محافظت  را صرِف  افغانی 
مستقیم و یا غیر مستقیم در جنگ با دولت سهیم 

است.
اجتماعی  کاربران شبکۀ  از  یکی  مرادی،  محمد 

فیسبوک در صفحۀ رسمی اش با این عنوان »دسِت 
»حزب  است:  نگاشته  ملت«  گردن  و  شکسته 
اسالمی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار در 
چهار دهه حیات خود، همواره به دست شکسته 
شبیه بوده که بر گردن ملت سنگینی کرده است. 
نه توان تحمل  بریدن و  یارای  نه  این دست را 
لباس  به  اسالمی  حزب  همچنین  است.  کردن 
مندرس و کثیفی می ماند که بر تن کردن آن مایۀ 
خجالت و دور انداختن آن عامل شر و رسوایی 

است«.
بدانید  است  جالب  است:  افزود  مرادی  آقای 
که تاریخ این هزینه ها به ماه هشتم سال گذشته 
کابل،  به  آمدن حکمتیار  از  پس  اما  برمی گردد، 
مصارف این حزب، ده ها برابر افزایش یافته است.

به باور آقای مرادی، این هزینه ها فقط گوشه یی از 
مصارف ماه وار حزب اسالمی است که رسانه یی 
شده است. بدون تردید، ده ها سند میلیون ها دالری 
دیگر از مصارف این حزب وجود دارد که تیم 

اشرف غنی و حزب اسالمی کوشیده اند آن ها را 
محرمانه نگه دارند. 

هم زمان بااین، عبدالشهید ثاقب، کاربر دیگر شبکۀ 
فیسبوک به این باور است که در گذشته ها مردم 
پاداش  عام المنفعۀشان  و  نیک  کارهای  بابت  از 
ملی  می کردند، حاال حکومت وحدت  دریافت 

برای جنایت کاران نیز جایزه می دهد.

تازه منتشر  افزوده است که اسنادی  ثاقب  آقای 
شده نشان می دهد که ارگ ریاست جمهوری تا 
هنوز نزدیک به بیست ودو میلیون افغانی پول نقد 
را در اختیار حکمتیار گذاشته و همچنان از بودجۀ 
دولت تنخواه و امتیازات 90 محافظ او را نیز اجرا 

می کند.

از  حکمتیار  که  می نویسد  فیسبوک  کاربر  این 
رسانه های  که  است  مشهوری  جنایت کاران 
بین المللی برایش لقب »قصاب کابل« را داده اند. 
او تا چند ماه پیش عماًل مصروف مخالفت های 
مسلحانه علیه دولت بود. ارگ ریاست جمهوری 
در حالی امکانات دولتی و امتیازات نقدی را در 
اختیار حکمتیار قرار می دهد که محمداشرف غنی 
همواره در مجامع بین المللی، ریاکارانه، سخن از 

مبارزه با فساد می گوید.
اقدام  این  آنکه  نگاشته است: آگاهان، ضمن  او 
رییس حکومت را »فساد« تلقی می کنند، همچنان 
از احتمال ایتالف حزب اسالمی با اشرف غنی در 
انتخابات آینده سخن می گویند. گفته می شود ارگ 
ریاست جمهوری با پیشنهاد و اعطای رشوت به 
سران احزاب و گروه ها، عماًل مهندسی انتخابات 

را از همین حاال آغاز کرده است.
در سوی دیگر، فروتن اکبری به این باور است که 
پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح و آمدن 
او به افغانستان، نه تنها کمکی به صلح و کم شدن 
ناامنی ها در کشور نکرده، بلکه زمینه ساز بیشتر 

شدن بی باور میان شهروندان نیز شده است.

آقای اکبری در قسمتی از یادداشت فیسبوکی اش 
نوشته است: »عدالت قربانی صلح شد تا یک قاتل 
و جانی بیاید و بازوی توانا در ساختن حکومت 
قومی برای شان گردد. تا جایی با این کار شیطانی 
جنایت کار  این  آمدِن  شدند؛  هم  موفق  خود 
حرفه یی در آوردن صلح هیچ کمکی نکرد، بلکه 

پیوستن او زیر نام صلح در حمالت انتحاری و 
انفجاری در مساجد و تکایا بیشتر مؤثر بوده، اما 
حاال برای این قصاب مردم بی گناه کابل از پول 

بیت المال حاتم بخشی را شروع کردند«.
این در حالی است که پیش از این گزارش هایی 
امنیت  تأمین  برای  حکومت  که  داشت  وجود 
بیرونی  سفارت خانه های  به  حکمتیار  مصارف 
از  یکی  گذشته  سال  است.  آورده  روی 
روزنامه های چاپ کابل در گزارشی نوشت که 
محمدحنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی از 
سفارت خانه های خارجی در کابل خواسته است 
که برای او پول بدهند تا این پول را در اختیار 

حکمتیار قرار دهد.
در آن گزارش آمده بود که شورای امنیت ملی 
قصد دارد از منابع خارجی پول بگیرد تا این پول 
صرف هزینه های تنظیم حکمتیار شود. در گزارش 
تأکید شده بود که ظاهراً مقام های شورای امنیت 
ملی می خواهند پول گزافی برای آقای حکمتیار 

قراهم کنند.
گفته می شود که حکومت می خواهد با حمایت 
سیاسی و مالی از حکمتیار، او را در مقابل سایر 

رهبران سیاسی و جهادی علم کند و حمایت از 
حکمتیار بدون پول امکان پذیر نیست، اما پرداخت 
پول هنگفتی که متعلق به مردم افغانستان است، به 
حزب اسالمی و شخص حکمتیار که بخش بسیار 
پرسشی  اند،  دیده  آسیب  او  از  مردم  از  بزرگی 

است که باید حکومت به آن پاسخ بگوید.

شهروندان پس از نشر اسناد مصارف حکمتیار:

اشرف  غنی 
به حکمتیار رشوۀ سیاسی می دهد

رییس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان:

امریکا خواهان حضور نظامی پاکستان 
در افغانستان است

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

شــورای امنیــت ملــی قصــد دارد از منابــع خارجــی پــول بگیــرد تــا ایــن پــول صــرف هزینه هــای 
تنظیــم حکمتیــار شــود. در گــزارش تأکیــد شــده بــود کــه ظاهــراً مقام هــای شــورای امنیــت ملــی 

می خواهنــد پــول گزافــی بــرای آقــای حکمتیــار قراهــم کننــد.
ــار، او را در  ــی از حکمتی ــی و مال ــت سیاس ــا حمای ــد ب ــت می خواه ــه حکوم ــود ک ــه می ش گفت
مقابــل ســایر رهبــران سیاســی و جهــادی علــم کنــد و حمایــت از حکمتیــار بــدون پــول امکان پذیر 
نیســت، امــا پرداخــت پــول هنگفتــی کــه متعلــق بــه مــردم افغانســتان اســت، بــه حــزب اســامی و 
شــخص حکمتیــار کــه بخــش بســیار بزرگــی از مــردم از او آســیب دیــده انــد، پرسشــی اســت کــه 

بایــد حکومــت بــه آن پاســخ بگویــد.

جالب است بدانید که تاریخ این هزینه ها به ماه 
هشتم سال گذشته برمی گردد، اما پس از آمدن 
حکمتیار به کابل، مصارف این حزب، ده ها برابر 

افزایش یافته است.
به باور آقای مرادی، این هزینه ها فقط گوشه یی از 
مصارف ماه وار حزب اسالمی است که رسانه یی 
شده است. بدون تردید، ده ها سند میلیون ها دالری 
دیگر از مصارف این حزب وجود دارد که تیم 
اشرف غنی و حزب اسالمی کوشیده اند آن ها را 

محرمانه نگه دارند. 
هم زمان بااین، عبدالشهید ثاقب، کاربر دیگر شبکۀ 
فیسبوک به این باور است که در گذشته ها مردم 
پاداش  عام المنفعۀشان  و  نیک  کارهای  بابت  از 
ملی  می کردند، حاال حکومت وحدت  دریافت 

برای جنایت کاران نیز جایزه می دهد

حکومـت افغانسـتان ادعـا می کند که پاکسـتان از گروه های تروریسـتی به  نفع سیاسـی خود اسـتفاده 
می کنـد و به همیـن منظـور بـه این گروه هـای در خاک خـود پناگاه داده اسـت. 

هم چنـان، حکومـت کابـل بـاور دارد که حمالت انتحـاری و انتفجاری کـه در کابل انجام می شـود از 
طـرف گروه هـای تروریسـتی در خـاک پاکسـتان طرح ریزی می شـود. موضوعی که همـواره از طرف 

اسـالم آباد رد شـده است

به باور این مقام پاکستانی، استراتیژی جدید امریکا 
این را نشان می دهد که امریکا هزینۀ ماموریت 
پاکستان را در افغانستان پرداخت نخواهد کرد و 
این کشور باید حضور نظامی در افغانستان داشته 

باشد.
اسد درانی رییس پیشین ادارۀ استخبارات نظامی 
با تلویزیون رشیا تودی،  پاکستان در گفت و گو 
هم چنان ادعا کرده که استراتیژی جدید امریکا 
هیچ  جنوبی  آسیایی  و  افغانستان  به  رابطه  در 
تغییری در سیاست امریکا ایجاد نمی کند و این 
تالش های برای مستحکم نگهداشتن پای گاه های 

نظامی امریکا در افغانستان است
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پزشکان مي گویند که الزم است حداقل یک مرتبه در سال براي انجام چکپ کلي به پزشک مراجعه 
کنید. اما اگر جزو آن دسته آدم هایي که به این توصیه با جدیت عمل مي کنند نیستید، توصیه مي کنیم 
حداقل به این 10 کار ساده عمل کرده و خودتان را چکپ شخصي کنید تا از سالمت تان مطمین 

شوید. 
◄1ـ به خودتان نگاهي بيندازيد:

هر 3 یا 4 ماه خودتان به شخصه یا همراه با یکي از اعضاي خانواده نگاهي به پوست دست، پوست 
سر، نوک انگشتان، اطراف ریشۀ ناخن و زیر بغل خود بیندازید. بروز هر گونه تغییر شکل با تغییر 
رنگ در خال ها یا روي پوست و ظهور لکه هاي سرخ به این معني است که الزم است با پزشک 

متخصص مشورت کنید. 
◄2 ـ عاليم خستگي را جدي بگيريد: 

معموالً بدون ساعت زنگ دار نمي توانید صبح ها بیدار شوید؟ بعد از ظهرها احساس خستگي مفرط 
مي کنید؟ بعد از ظهر معموالً خواب آلود می شوید؟ اگر پاسخ شما به هر یک از این پرسش ها مثبت 
است، احتماالً دچار کمبود خواب هستید. پس توصیه مي کنیم شب ها 8 ساعت کامل بخوابید و اگر 

با این وجود بازهم هم دچار کم خوابي بودید، به پزشک مراجعه کنید. 
◄3 ـ بعد از 50 سالگي هر سال يک بار قد خود را اندازه بگيريد:

کوتاه شدن قد مي تواند خود نشانه کمبود مواد معدني در استخوان ها باشد و الزم است در رابطه با 
آن پس از انجام آزمایش تراکم استخوان با پزشک مشورت کرد. 

◄4 ـ به رنگ ادرار توجه کنيد:
روشن بودن ادرار به آن معني است که شما در سالمت کامل به سر مي برید؛ اما اگر رنگ ادرار تیره 
یا بدبو شد، به این معني است که شما به اندازه کافي آب نمي نوشید. اگر بعد از نوشیدن مقدار کافي 

آب این حالت همچنان باقي بود، الزم است با پزشک خود مشورت کنید. 
◄5 ـ بعد از ورزش نبض خود را چک کنيد:

حتمًا یک تست ورزش بدهید. براي انجام صحیح تست ورزش، الزم است که 20 دقیقه پیاده روِي 
تند کنید یا بدوید. سپس نبض خود را 1۵ ثانیه بعد از متوقف کردن فعالیت، بگیرید. عدد به دست 
دوباره  و  کنید  استراحت  دقیقه   2 نشان مي دهد. سپس  را  قلب شما  تعداد ضربان   ،4 آمده ضرِب 
شمارش نبض خود را داشته باشید و آن را ضرِب 4 کنید. عدد به دست آمدۀ دوم را از عدد اول 

کم کرده و اگر عدد جدید کمتر از ۵۵ بود، با پزشک خود تماس بگیرید. 
◄6 ـ اگر مبتال به ديابت هستيد، مراقبت پاهاي تان باشيد:

پاهاي افراد مبتال به دیابت معموالً دچار خشکي، زخم و عفونت مي شود. از 
آن جا که احساس درد در این افراد کمتر مي باشند، الزم است بیشتر مراقب 

پاهاي خود باشند و روزانه به آنها نگاهي انداخته و چک شان کنند. 
◄7 ـ به طور مرتب فشار خون خودتان را چک کنيد:

متخصصان پیشنهاد مي کنند از 18 سالگي به کمک دستگاه هاي سنجش فشار 
خون خانگي، فشار خون خود را اندازه بگیرید. این باعث مي شود سریعًا 

متوجه افزایش فشار خون خود شوید و به پزشک مراجعه کنید. 
◄8 ـ از نظر قلبي چکپ کامل بدهيد:

در صورتي که گمان مي کنید امکان احتمال سکتۀ قلبي در شما وجود دارد، 
مثاًل مبتال به چاقي هستید، ورزش نمي کنید، سیگار مي کشید، کلسترول و 
فشار خون باال دارید یا مبتال به دیابت هستید، به پزشک مراجعه کرده و از 
او بخواهید یک چکاب کامل قلب شامل نوار قلب و تست ورزش براي 

شما تجویز کند. 
◄9 ـ شانه سرتان را هر روز صبح نگاه کنيد:

یک  بخواهید  پزشک  از  شده،  زیاد  موي تان  ریزش  مي کنید  احساس  اگر 
آزمایش خون تجویز کرده و میزان آهن خون تان را چک کنید. جالب است 
بدانید کمبود آهن و یا کم کاري تیرویید مي تواند از دالیل ریزش مو باشد. 

◄10 ـ شيوه زندگي سالم را رعايت کنيد:
و  کنید  ورزش  مرتب  و  اندازه  به  بخورید.  تازه  و  سالم  ترکاری  و  میوه 
استراحت را از یاد نبرید. تغذیه درست، استراحت کافي و اکسیجن رساني 
به بدن، سه کلید طول عمر است. مراقب باشید که تمامي گنج هاي به دست 
و  کشیدن  سیگار  زیاد چاکلت،  با مصرف  را  کلید  این سه  به کمک  آمده 

نوشیدن الکول به باد ندهید.

با اعالم »نظم نوین جهانی« از سوی سران پیشین 
جهان سومی ها  که  بود  این  بر  گمانه زنی  امریکا، 
می توانند با کمک امریکا و غرب، راهِ کشورهای شان 
را به سوی مردم ساالری و ارج نهادن به ارزش های 
دیری  اما  سازند،  هموار  بشری  حقوق  و  انسانی 
امریکا،  از سوی  نگذشت که »نظم نوین جهانی« 
به بی نظمی نویِن جهانی کشانده شد؛ بی نظمی یی 
که در رأس آن، حامیان دموکراسی و حقوق بشر 
نوامس چامسکی  تا جایی که  قرار داشت،  جهانی 
منتقد  و  امریکایی  برازندۀ  روشن فکران  از  یکی 
»نظم  این  سفید،  کاخ  سلطه گرایانه  سیاست های 
اما  »غیرمشروع  مقاله یی،  در  را  جهانی«  نوین 
ایاالت  او، حمله های  باور  به  قانونی« تشبیه کرد. 
بهانۀ  به  جهان  سومی  کشورهای  به  امریکا  متحدۀ 
حمله های  از  بشر«،  حقوق  و  »دموکراسی  ترویج 

شوروی و سلطه گرانۀ ماقبِل آن کمی ندارد.
بود  نگذشته  دیری  تمدن ها«  »برخورد  نظریۀ  از 
که نظریۀ »پایان تاریخ و آخرین انسان« از سوی 
نظریه پردازِ  و  اندیشمند  فوکویاما،  پروفیسور 
جاپانی االصِل امریکایی مطرح شد. این دو نظریه 
گفته اند  سرد  جنگ  از  پس  نظریاِت  مهم ترین  را 
دیگری  و  خوش بینانه  غرب  برای  آن،  یکی  که 
آن، ترسناک و بیم دهنده بود. هانتینگتون سخن از 
غربی  و  اسالمی  تمدن  به ویژه  تمدن ها،  برخورد 
از  تاریخ«  »پایان  تیوری  نظریه،  این  دنبال  به  زد، 
سوی فوکویاما وارد دنیای سیاست شد. او از استاد 
پیشیِن خود پا فراتر گذاشت و َدم از پایان تاریخ و 
آخرین انسان زد. به باور او، آخرین ایستگاه بشری 
لیبرال دموکراسی غربی است. این نظریه ها صرف 
یک نظریه نبود که از سوی یک نظریه پرداز مطرح 
شده باشد؛ بل یک پالیسی و دورنماِی کاری برای 
کرسی نشینان کاخ سفید نیز بود که هر لحظه انتظار 
دشمن تراشِی دیگری را در سر پرورش می دادند. 
تاریخ«  »پایان  و  تمدن ها«  »برخورد  گفتمان  هنوز 
امریکایی  مراکز  مهم ترین  که  بود  نکرده  فروکش 
مورد هدف قرار گرفت و جهانیان را شگفت زده 
تروریستی،  و  وحشتناک  حملۀ  این  ساخت. 
»القاعده«  به  موسوم  گروهی  سوی  از  بی درنگ 
بانی  را  خود  که  گروهی  شد؛  گرفته  دوش  به 
ارزش های واقعی اسالمی در جهان قلم داد می کرد. 
سیاست گراِن  خواِب  یک سو  از  برخورد  این 
امریکایی را به واقعیت مبدل کرد و از سوی  دیگر، 
جاِن  هانتینگتون،  تمدن های  برخورد  نظریۀ  به 
دیگر، حملۀ  نظریه پردازان  برخی  بخشید.  تازه یی 
القاعده به برج های دوقلوی امریکا را آغازِ برخورد 
چنین  ادامۀ  و  تکرار  و  کردند  قلم داد  تمدن ها 
برخوردهای کشورهای غربی را هشدار دادند که 

در رأس آن ایاالت متحدۀ امریکا قرار داشت. 
دلیِل  به  نظریه  یک  ارایۀ  که  است  ذکر  به  الزم 
نظریه  یک  نیست.  نگرانی  قابل  بودنش،  نظریه 
وقتی آفت زا می شود که پشت سِر آن یک قدرِت 
اقدام  آن  گذاشتِن  اجرا  به  و  بگیرد  قرار  سیاسی 
نماید. این دو نظریه مسلمًا به همین مسیر کشیده 
نمودِن آن ها که یکی  پیاده  برای  امریکا  شدند، و 
به  رسیدن  و  جهانی  اندیشه های  سایِر  پایاِن  از 
)انسان  انسان  آخرین  و  غربی  لیبرال دموکراسی 
غربی( َدم زد و دیگری از برخورد تمدن اسالمی 
بر  تروریستی  حملۀ  گفت.  غربی سخن  تمدن  با 

تروریستان1،  سوی  از  امریکا  آسمان خراش های 
بارِ  تا  بیندیشد  چاره یی  که  نمود  وادار  را  امریکا 
حوادث  این گونه  قربانِی  غربی  شهروندان  دیگر 
نشوند. چاره اندیشی غرب برای مهار تروریستان، 
را  برخورد  این  شعله های  این که  جز  نبود  چیزی 
در  و  کنند  روشن  اسالمی  کشورهای  دروِن  در 
خرمن اتحاد مسلمانان آتش افروزند. همین بود که 
جنبش های وحشتناک و دیگرستیز، یکی پی دیگر 
گرفتند؛  شکل  اسالمی  کشورهای  درون  در 
بی رحمانۀ  کشتار  و  قتل  به  َکمر  که  جنبش هایی 
بسته اند  اسالمی  کشورهای  تخریب  و  مسلمانان 
و هر روز جاِن صدها مسلمان را می گیرند. برای 
نیست،  اولویت  در  غرب  دیگر  جنبش ها  این 
اولویِت  در  مسلمانان  و  اسالمی  کشورهای  بل 
را می شود  توطیه  این  دارد.  قرار  نابودی  و  کاری 
بودِن  امان  در  برای  راهکار  مدون ترین  و  بهترین 
و  رشد  داستان  البته  دانست.  غربی  کشورهای 
اسالم،  جهان  در  افراطیت  و  بنیادگرایی  پرورش 
به زمان های خیلی دور و دراز برمی گردد. زمانی 
امپریالیسم  کشورهای  کمونیسم  گسترش  بیم  که 
غربی و در رأس امریکا را وحشت زده کرده بود و 
هر روز کشورهای جهانی سومی، یکی پِی دیگر 
چاره یی  امریکا  می پیوست،  شرق  بلوک  به صف 
اندیشید که مانع گسترش کمونیسم در جهان شود. 
افراط گرایی  شکل گیری  به  امریکا  چاره اندیشی 
مذهبی در جهان اسالم منتهی شد، افراط گرایی یی 
که امریکایی ها آن را »کمربند سبز یا قوس اسالم« 
گروه های  خطرناک ترین  آن ها  بودند.  نهاده  نام 
این  به  را  معاصر  جهان  از  سرخورده  و  مسلمان 

»کمربند سبز« داخل کردند و تا پای جان از آن ها 
حمایت و پشتیبانی نمودند. در همین زمنیه »کاسپر 
ریگان  دولت  در  امریکا  دفاع  وزیر  برگر«  واین 
گفته بود: »ما می دانیستم که آن ها آدم های چندان 
خوبی نیستند و هیچ ربطی به دموکراسی ندارند، 
اما ما دچار مسأله شده بودیم.« 2 همچنان »دانیل 
و  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقام  یک  پایپس« 
بود که »من فکر  امریکا گفته  امنیت ملی  شورای 
کردیم.  عمل  درست  بسیار  زمان  آن  در  می کنم 
به  کردیم.  حمایت  هیتلر  مقابل  در  استالین  از  ما 

این  کرد«.  توجه  باید  واقعی  دنیای  انتخاب های 
که چرچیل  بود  حرفی  همان  دنبالۀ  دقیقًا  سخنان 
جهانی  دومِ  جنگ  زمان  در  انگلیس  نخست وزیر 
تجاوز  جهنم  به  هیتلر  اگر  »حتا  بود:  نموده  ابراز 
کرده بود، مجلس عوام چاره یی نداشتند جز آن که 
که  باعث شد  ایده  کنند«. همین  معامله  با شیطان 
قدرتمندشان  رقیِب  سرکوب  برای  امریکایی ها 
خطرناک ترین  ایجاد  به  دست  جهان،  در 
انسان های  و  افراد  بازی،  این  در  بزنند.3  انسان ها 
توسعه طلب و میانه رو برای امریکایی ها مهم نبود. 
ارشد”SIA”)سازمان  مقام های  از  کوهن  استیفن 
در  افغانستان  مردم  جهاد  در  امریکا(  استخباراتی 
برابر اتحاد جماهیر شوری می گوید: »کسانی که ما 
از آنان حمایت کردیم، از کثیف ترین و زشت ترین 
اگر  بودند.  مجاهدین  مذهبی  نوع خشک اندیشاِن 
شوروی  و  شوید  فاتح  سرد  جنگ  در  بخواهید 
بروید  نمی توانید  دهید،  شکست  افغانستان  در  را 
همین  به  تمیزگر«.4  و  نجات بخش  ارتش  سراغ 
در  منطقه یی اش  و هم پیماناِن  امریکا  که  بود  دلیل 
مجاهدین  احزاب  تندروترین  از  افغانستان،  جهاد 
اعتدال گرا.  و  میانه رو  احزاب  تا  کردند  حمایت 
بیشترین کمک هایی که به جهاد افغانستان از بیرون 
حکمتیار  اسالمی  حزب  جیب  به  شد،  سرازیر 
از  یکی  یوسف  محمد  رفت.  سیاف  حزب  و 
می گوید:  پاکستان  اطالعاتی  سرویس  اعضای 
»منابع کالِن کمک ها به جیب سیاف و گلبدالدین 
سیاف  عبدرب الرسول  می ریخت.  حکمتیار 
افغانستان و گلبدالدین  رییس اخوان المسلمین در 
حکمتیار ـ رهبری مجاهدین فناتیک که حزب او 
بود  جهادی  سازمان  درنده خوترین  و  بزرگ ترین 
با اسامه  ـ کسانی بودند که روابط بسیار نزدیکی 
باالترین سهم  بن الدن داشتند. سیاف و حکمتیار، 
کردند«.۵  دریافت  را  عرب  کالِن  پول های  از 
»ما  می گوید:  خلیل زاد  زلمی  خانم  بنارد«  »شریل 
در افغانستان به انتخاِب عمدی دست زدیم، اولش 
همه فکر می کردیم راهِ دیگری برای ضربه زدن به 
شوروی ها وجود ندارد. بنابراین تنها کاری که باید 
انجام بدهیم، این است که دیوانه وارترین ابزاری را 
که می توانیستم علیه آنان به کار بگیریم و تنها وسیله 
زخمی  حسابی  را  آن ها  می توانیم  که  است  این 
ابزاری  آدم های  این  که  می دانیستم  دقیقًا  ما  کنیم، 
کیستند«.6 این کمک های سازمان های استخباراتی 
به حدی شماری از جریان های تندرو را مجذوب 
نموده بود که روزی موالنا سمیع الحق رهبر یکی 
و  پاکستان  اسالمی  شاخه های جمعیت العلمای  از 
احمد رشید روزنامه نگار  به  مالک مدرسۀ حقانیه 
همواره  »آی اس آی  بود:  گفته  پاکستانی  معروف 
جماعت  رهبر  حسین احمد  قاضی  و  حکمتیار  از 
شدیم«.۷  فراموش  ما  و  می کرد  حمایت  اسالمی 
به  هر حال، این بازی های زیرکانۀ امریکا تا زمانی 
گوشۀ  این  در  قدرتمندش  رقیب  که  یافت  ادامه 
جهان به زانو در آمد. بعد از آن، امریکا کلید بازی 
و ویرانگری را در کشورِ ما به سازمان استخباراتی 
بستره اش  و  بار  خودش  و  کرد  واگذار  پاکستان 
مردم  بعدی  ویرانی  و  قتل  کنار  از  و  برداشت  را 
افغانستان رد شد، بدون این که کوچک ترین اهمیتی 

به آن قایل گردد. 

جهـان    اسالم
    عوامل بحران زا

»کســانی کــه مــا از آنــان حمایــت کردیــم، از کثیف تریــن و زشــت ترین نــوع خشک اندیشــاِن مذهبــی مجاهدیــن بودنــد. اگــر بخواهیــد در جنــگ 
ســرد فاتــح شــوید و شــوروی را در افغانســتان شکســت دهیــد، نمی توانیــد برویــد ســراغ ارتــش نجات بخــش و تمیزگــر«.4 بــه همیــن دلیــل بــود 
کــه امریــکا و هم پیمانــاِن منطقه یــی اش در جهــاد افغانســتان، از تندروتریــن احــزاب مجاهدیــن حمایــت کردنــد تــا احــزاب میانــه رو و اعتدال گــرا. 
بیشــترین کمک هایــی کــه بــه جهــاد افغانســتان از بیــرون ســرازیر شــد، بــه جیــب حــزب اســامی حکمتیــار و حــزب ســیاف رفــت. محمــد یوســف 

یکــی از اعضــای ســرویس اطاعاتــی پاکســتان می گویــد: »منابــع کاِن کمک هــا بــه جیــب ســیاف و گلبدالدیــن حکمتیــار می ریخــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ارایــۀ یــک نظریــه 
ــی  ــل نگران ــش، قاب ــه بودن ــِل نظری ــه دلی ب
نیســت. یــک نظریــه وقتــی آفــت زا می شــود 
کــه پشــت ســِر آن یــک قــدرِت سیاســی 
آن  گذاشــتِن  اجــرا  بــه  و  بگیــرد  قــرار 
اقــدام نمایــد. ایــن دو نظریــه مســلمًا بــه 
امریــکا  و  شــدند،  کشــیده  مســیر  همیــن 
بــرای پیــاده نمــودِن آن هــا کــه یکــی از 
پایــاِن ســایِر اندیشــه های جهانــی و رســیدن 
آخریــن  لیبرال دموکراســی غربــی و  بــه 
ــری  ــی( َدم زد و دیگ ــان غرب ــان )انس انس
تمــدن  بــا  اســامی  تمــدن  برخــورد  از 
غربــی ســخن گفــت. حملــۀ تروریســتی 
بــر آســمان خراش های امریــکا از ســوی 
نمــود امریــکا را وادار  تروریســتان1، 

حتمــًا يــک تســت ورزش بدهيــد. بــراي 
انجــام صحيــح تســت ورزش، الزم اســت 
کــه 20 دقيقــه پيــاده روِي تنــد کنيــد يــا 
بدويــد. ســپس نبــض خــود را 15 ثانيــه بعــد 
ــدد  ــد. ع ــت، بگيري ــردن فعالي ــف ک از متوق
به دســت آمــده ضــرِب 4، تعــداد ضربــان 
قلــب شــما را نشــان مي دهــد. ســپس 2 
ــمارش  ــاره ش ــد و دوب ــتراحت کني ــه اس دقيق
نبــض خــود را داشــته باشــيد و آن را ضــرِب 
4 کنيــد. عــدد به دســت آمــدۀ دوم را از عــدد 
اول کــم کــرده و اگــر عــدد جديــد کمتــر از 
ــد.  ــاس بگيري ــا پزشــک خــود تم ــود، ب 55 ب



هـزار و یـک شـب، مـرگ را بـه تعویق مـی اندازد، 
ناتمامـی قصـه را حکایـت می کنـد. و داسـتان در 
می کنـد.  پنهـان  حدقـه  از  را  حدیقـه  مـا،  عصـر 
پیـام را در پیچیده گی هـای متـن منتشـر می سـازد. 
مناسـبت بیـن راوی های معتمـد و غیر قابـل اعتماد 
را می پاشـاند. دیالکتیـک ُفـرم و محتـوا، روایـت و 
دیالـوگ، زمـان و مکان، شـخصیت و حادثه، بحران 
و انگیـزه، اسـتتیک و نثـر، چگونـه دیـدن و چگونه 
گفتـن، بی آغـازی و ناتمامی... همـان ماجرای عتیقه 
و معاصـر اسـت که هنـوز هم در تنـوع نظریه ها، در 
شـطی حرکـت دارد که پُـر از تاللؤ و تالطم اسـت. 
قصه نویسـی در خطـۀ خـط خـوردۀ مـا، در خـالی 
ُفـرم  و  اسـتتیک  تکنیـک،  تازه گـِی  و  پیچیده گـی 
غلتیده اسـت. داسـتان ها نوشته می شـوند و بی آن که 
بـا دقـت، خوانده و نقد شـوند در زیـر انتقاد جوندۀ 
موش هـا می پوسـند... در داسـتان های درخشـنده و 
خـالق  داسـتان های قابـل نقـد و بررسـی- مهـم 
ایـن اسـت کـه نویسـنده چـی چیـز تازه یـی را در 
کشـور  داستان نویسـی  و  خـود  داسـتانی  حرکـت 

می افزایـد. نثـر داسـتانی و بـازی هـای متعـدد، اگر 
تکانـه ایجـاد نکنـد، چشـم خواننـده را نلرزانـد، با 
فقـرات  سـتون  پیچیده گـی،  و  آیرونـی  جـادوی 
منتقـد را نجنبانـد، خـودِ قصـه نویـس را از قیـد و 
بنـد رهایی نبخشـد، شـعاع نثر و بازی را گسـترش 
ندهـد، چگونـه گفتـن را صیقـل نزنـد... ذهنیـت، 
زیباشـناختی و زبـان داسـتانی دگرگـون نمی شـود. 
فکـر و دیـدن عـوض نمـی شـود. بـه متـن هـای 
مانـدگار و شـهکار نمی رسـیم. بـرای ایجـاد تحـول 
در ادبیـات داسـتانی بـه کارهـای دقیق تـر و پویاتـر 
ضـرورت داریـم... نقد می تواند داسـتان نویسـی را 
از کهنه گـی، سـکون و تکـرار برهانـد. هـر نقـدی 
از جملـه نقـِد داسـتان، نوشـتار مسـتقل و خودبنیاد 
درون متنـی  مناسـبات  خوانـش،  حیـن  در  اسـت. 
قصـه را بـه پـاره متن هـای دگـر تبدیـل مـی کند... 
نقـِد مروجـه، از کابـل تـا الهـه، در جسـت وجوی 
تثبیـت مقـدار مـس در طالسـت. بـا طنطنـه تذکره 
مـی نویسـد.کار نقدنویسـی زارتـر از هـر مشـغلۀ 
دیگرسـت، در فضـای صنعتی به شـیوۀ سـنتی نفس 
می کشـیم، ایـام از بینـی تـا بـه بـام فتنه انگیز اسـت، 
سـطور از سـاطور می هراسـد، انـدوهِ سـنگینی بـر  
واژه ها نشسـته اسـت، بین مؤلف، خواننـده و منتقد 
دیـوار چیـن قـد کشـیده اسـت. نویسـنده در مخیلۀ 
خـود قنِد شـهکار می شـکند و منتقد، یا مفسـر نیت 
اسـت یـا مدیـر محاسـبۀ مسـلخ. جسـارتی بـه کار 
اسـت تـا صـدا را از اسـارت نجـات دهـد، کالفـۀ 

جزییـات را بـا جـادوی کلمات بگشـاید.
نقـِد داسـتان، اگرچه ابعـاد مختلفۀ متـن را می کاود، 
از جزییـات محتوایـی تـا ُفـرم و چگونگـی نثـر اما، 

در خوانـش رمـان - نامـش را خودت بگـذار- فقط 
می وزنـد،  تکنیـک  و  ُفـرم  از  کـه  تازه گی هایـی 
مـورد توجـه و بررسـی ایـن نوشـتار خواهـد بـود. 
و  ارجاعـات  رجاله گـی،  و  مرقـع  عشـق  چرایـِی 
بینامتنی هـا، داسـتان دربـارۀ داسـتان، قطعه نویسـی، 
درون  از  را  داسـتان  بوطیقـای  پایان ناپذیـری... 
رمان هـای بومـی بیـرون  نکـرده ایـم. از هـر کلـه، 
کلمه یـی و از هـر فـاژه، واژه یـی پاییـن می ریـزد. 
کار نقد، سسـت کـردن پایه هـای دیکتاتـورِی نهفته 
در متـن اسـت. هنـوز نمی دانیـم کـه وظیفـۀ منتقد، 
ضیاءالملـت  بوسـیلۀ  مالنصرالدیـن  قبـر  کشـف 
والدیـن نیسـت، بلکـه پرسـش و خوانشی سـت از 

گل هـای افتیـده بـر قالیـن.
◄عشِق مرقع 

عشـق مرقـع از تناقـض و ازدحـام بیـرون می تراود. 
نامـش را خـودت بگـذار، گـذار از عشـق متناقـض 
بسـوی سـیطرۀ رجاله گـی اسـت و در میـداِن متـن، 
ایـن رزم و لبخنـد ، در نـود و نُـه صفحـه بـه بافتار 
می رسـد و در قطعـات متفـاوت، سـاختار می ریـزد. 
و  باسـتانی  جاذبـۀ  همـان  عشـق  دربـارۀ  پرسـش 
کالسـیک اسـت کـه در اشـعار و داسـتان ها با حس 
مذکـر، بـر محـور معشـوقه گی تکـرار مـی شـوند. 
شـرح شـکن زلـف خـم در خـم  اسـت، کـه درین 
رمـان نیـز بـه روایـات پاشـان تبدیـل مـی گـردد. 
عشـق داسـتانی و شـاعرانه، در درون خود دارای دو 
وجـه نمادین اسـت. در یک سـو، تابِش معشـوقه و 
زیبایـی و در سـوی دیگـر، غـرش رجـال و رجاله. 
این کـه مـرز بیـن زشـتی و زیبایـی چگونـه در متن 
فـرو می ریـزد، مربـوط به درک و  دقـت در خوانش 
اسـت. عشـق و فریب زمانـی ادبی می گـردد که در 
نثـر پختـۀ داسـتانی با دقـت ارایـه گردد. عشـق در 
چشـم هـا و خشـم هـا جریان مـی یابـد... وقتی که 
تـم عشـق در رمان مـی نشـیند، منتظر مـی مانیم که 
چگونـه و بـا چی حـس و نگاهی، با چـی روایت و 
زبانی، در سـراپای داسـتان انتشـار می یابـد. تازگِی 
عشـق، معشـوقه، عاشـق، رقیب... در گفتـار و رفتار 
چگونـه بـه سـامان می رسـند... شـخصیت ها، زمانی 
کـه در اتمسـفر رمـان نفـس مـی کشـند، نماینـدۀ 
موقعیت هـا و حالـت هـای خـاص آدمـی هسـتند. 
در زمانـۀ مـا، عشـق، در هر نوشـتاری، ناشـناخته و 
گم شـده یی سـت کـه آدم هـای تک  سـاحتی سـنتی 
و مـدرن، انسـان های پاشـان و پریشـان پسـامدرن، 
در خـالی آن، بدون احسـاس وزن، چـرخ می زنند. 
عشـق شـرقی، یـک بهانـه بـرای نوشـتن اسـت اما 
اصـل گـپ بیـان تازه یـی از دغدغۀ عشـق و انسـان 
بـودن اسـت. آتشـی کـه از خوانش داسـتان بـه هوا 
مـی رود، فقـط جرقه هـای کوچکـی در ذهـن باقـی 
و  زیباشـناختی  حـس  کـه  هایـی  رگـه  می مانـد، 
هسـتی شـناختی را زبانـی کـرده باشـد. از لیلـی و 
مجنـون گنجوی تـا امـروز، لیلی و مجنـون ببایدت 

گفت/تـا گوهـر قیمتـی شـود جفت. 
در سـراپای رمـان، ایـن رویـا و یوسـف اسـت کـه 
میـدان متـن را ظاهـراً بـه طـرز عاشـقانه و بـی آزرم 
سـوِی  یـک  در  یوسـف  و  رویـا  می سـازند.  پُـر 
موقعیت هـا قـرار دارنـد و علـی و بابـر... در سـوی 
دیگـر. مـِن خواننـده یـا منتقـد سـعی می کنـم تا به 
خوانشـی برسـم کـه دریافت نسـبی هـر خواننده یی 
از متـن اسـت. در جسـت وجوی پیـام و سـنجش 
ایده هـای منتشـر در اوراق نیسـتم، سـعی می کنـم تا 
پرسـش هایی را در مـورد چگونـه دیـدن و چگونـه 
گفتـن مطـرح نمایم. روایـت، صدای کرکترهاسـت 
کـه موقعیت هـای انسـانی را در رابطـۀ رویدادها، به 

بیـان می آورند. موقعیـت های متناقـض، کرکترهای 
چندخصلتـه را ایجـاد می کنـد. مثل این کـه آدمیزاد 
در یـک موقعیـت - هتلرسـت و در موقعیـت دگـر، 
مالعمـر-.  گاهـی  و  نانـک  بابـه  گاهـی  گانـدی، 
رابطـۀ انسـان بـا مناسـبات عدیـدۀ قـدرت تعریف 
مـی گـردد. رمـان کوتـاهِ نامـش را خـودت بگـذار، 
کـه برخـی از پرسـش هـا، تناقـض هـا و موقعیـت 
هـا را مطـرح مـی سـازد، ببینیـم کـه آیـا توانسـته 
نـگاه تازه یـی بـه حرکـت عشـق و تناقـض هـا و 
گسسـته گی هـای آدمـی بینـدازد؟ رویـا کـه ظاهـراً 
ترکیبـی از معشـوقۀ تابـان و لکاتـه بـودن اسـت، 
مگـر تابنده گـی و لکاته گـی آن بـه گونـۀ متفاوتـی 
بـه بافتار رسـیده اسـت؟ مگر یوسـف همـان مذکر 
عاشـق  قیافـۀ  در  کـه  سنتی سـت  معشوقه پرسـت 

چـه  اسـت؟  گشـته  معتـاد  رجاله گـی  بـه  مـدرن 
شـاخصه یی یوسـف را از آدم هـای مکـرر و حالت 
هـای مسـتمر جدا می سـازد؟ شـورش یوسـف در 
خنـده جـام می و زلف گـره گیر نگار، چـه لذتی را 
بعـد از خوانـش متن بـرای خواننده تولیـد می کند؟
 این هـا پرسـش هایی هسـتند کـه می تـوان دربـارۀ 
آن  کـه  نثـری  چگونه گـی  و  عشـق  چگونه گـی 
رویـا،  نمـود.  مطـرح  اسـت،  بخشـیده  فـورم  را 
برزخی سـت کـه بـر سـرش تیـغ ناشـناخته یی پـل 
شـده اسـت و هـر کسـی بـه قـدر رجلیت خـود بر 
فـراز آن راه می رود. عشـق موجـوده را مرقع نامیده 
ام، چـرا که از توته هـای متناقض و صداهای تعلیقی 
ترکیـب یافتـه اسـت. هـر توتـه اگـر روایتـی باشـد 
کـه فقـط بر حـول تغـزل محـض بچرخد، داسـتان 
را مـی سـوزاند، قصـه را تک منظـوره مـی سـازد. 
مفصـل هـای داسـتان را سسـت مـی کنـد. پرسـش 
عتیقـه اما، عشـق مـدرن در ُفـرم لیلـی مجنونی، اگر 
پرسـتیده شـود و پرسیده نشـود، تکرارناپذیری را به 
عبـث تکـرار می کننـد... پرسـیدن، مقدمه یـی بـرای 

سـنجش و بررسـی ایـن رمـان خواهـد بود. 

نامـش را خـودت بگـذار، رمان فشـرده یی اسـت با 
نثر شـاعرانه، تالشـی اسـت برای رسـیدن به تجربۀ 
دگرتـری از نثـر داسـتانی، نثـری که معشـوقه گی و 
لکاتگـی را بـا پرسـش ها و تعلیق هـا مطـرح کنـد، 
گـذار از عشـق مرقـع بـه سـوی سـوزاندن برقـع را 
بـه تصویـر بکشـد... از همین روسـت کـه عشـق از 
زبـان راویـان اصلـی، پرداختِن غرامت جنگی سـت، 
نفـع کرکترهـای  بـه  زبانـی  نبـرد  غرامتـی کـه در 

منفعـل، تمـام می شـود.
◄ارجاعات و بينامتنی ها

کاربـرد بینامتـن، داسـتان را چندمتنـه و چندمجهوله 
می سـازد. در نامـش را خـودت بگذار، بـه متن های 
باسـتانی و معاصـر ارجاع داده می شـویم: گیلگمش، 
شـب نامه، یوسـف و زلیخـا، غزلیـات، کابل بانـک و 
دوبیتـی... شـاید مهـم این باشـد که در دنیـای متن، 
بـا توته هـای اقتباسـی چگونـه برخـورد می شـود، 
قطعات کالژ شـده، آیا در نقـش و معنای اولیۀ خود 
ظاهـر می شـوند یـا در کنـار تکه های جدیـد، بازی 
تازه یـی را می آفریننـد؟ یـک قطعـه شـعر یـا یـک 
پـاره متـن، یـک تصویـر یـا یک نشـانۀ کالمـی، در 
سـاختار اصلـی خود شـاید بسـیار جـدی و مقدس 
باشـد اما وقتی که در متن دوم چسـپانده می شـود، 
نقـش مضحـک و کمیـک انجام مـی دهـد. اگر نقل 
قـول و اقتبـاس و هر چیز برگرفتـه از آثار و مؤلفین 
دیگـر، داسـتان را به طـرز خالقانـه و تکان دهنده یی 
بـه پیـش نتازانـد، خواننـده را غافلگیـر، وارخطـا و 
مجـذوب نسـازد، فضـا را در آیرونـی و المشـنگه 
غـرق نکنـد،... و فقـط ماننـد معنـای سردسـتِی فال 
حافـظ یـا فتوای قطعی مـال در مورد زنـا عمل کند، 
در آن صـورت نویسـنده در تولیـد زبانـی و عرضـۀ 
زیبایـی، نـاکام و اخـذ شـده هایش حشـو و زوایـد 
ارزیابـی مـی گـردد. حماسـۀ گیلگمـش کهن تریـن 
کتیبـۀ باسـتانی اسـت کـه بـه شـکل نوشـتار بـه ما 
رسـیده اسـت و یوسـف و زلیخا داسـتانی است که 
از طریـق متون مقـدس به ادبیات رمانتیـک راه یافته 
اسـت، شـبنامه، یک نوشـتار سیاسی سـت، و اشـعار 

بـه همین طـور نقـل مجلس هر گفتـار و نوشـتار... 
آیـا در ایـن رمـان بـا اخـذ ایـن قطعـات منثـور و 
منظـوم، زمینه بـرای بازخوانی دگرگونـۀ متن فراهم 
شـده اسـت؟ آیا قطعـات عاریتـی توانسـته اند نقش 
درون متنـی خـود را در فضـای کنایـی، اسـتعاری، 
جـدی یـا آیرونیـک بـازی نماینـد؟ چیـزی کـه در 
نمـای کلـی می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه در این 
داسـتان، برای شکسـتن روایت داسـتانی، از تکنیک 
ارجـاع و اقتبـاس اسـتفادۀ گسـترده بـه عمـل آمده 

ست. ا
و  جـاذب  هرقـدر  بینامتـن،  و  اقتبـاس  ارجـاع، 
لذت بخـش باشـند، اگـر پویایی و پیچیده گـی ایجاد 
نکننـد، در مسـیر لرزاننـده و ابداعـی ارایـه نگـردد، 
در کاربـردی غیـر از کاربـرد اولیه سـرازیر نشـوند، 
داسـتان در روال عـادی می مانـد، تکانـۀ حسـی و 
اسـتتیک ایجـاد نمی کنـد. اگـر بـا نقـل قول هـا و 
بینامتن هـا بازی هـای بکـر و متنـوع صـورت نگیرد، 
لـذت متـن آفریـده نمی شـود. آیرونی نـوع دیگری 
از نـگاه و دیـدن اسـت کـه ماننـد ذرات اکسـیجن 
در اتمسـفیر متـن وارد مـی گـردد. جـد و هـزل بـا 

هـم مـی آمیزند. خنـده و درد، خنـده آور و دردناک 
می شـوند. جویـس، بکـت و کونـدرا، بـا رویکرد به 
ارجاعـات و بینامتنیت هـا، در درون رمـان، فضـای 
طنـز و چندمتنیتـی ایجـاد می کننـد و با اسـتفاده از 
ایـن تکنیـک، متـن هـای وارد شـده را، بـه نقـش و 
بـازی جدیـد وادار می سـازند و از ایـن طریـق نگاه 
تـازه، ُفـرم تازه و اسـتتیک تـازه ایجـاد می کنند. جد 
را هـزل کـردن، کمیک سـازی اقتـدار و خرافه، فرو 

پاشـاندن تقـدس و قطعیـت، سسـت کـردن معانـی 
مطلقـه، به تعویق انداختـن و برهم زدن افق انتظار... 
بینامتن هـا  و  ارجاعـات  بـا  کـه  اسـت  بازی هایـی 
ممکـن می گردنـد... بـا تطبیـق ایـن تکنیـک، گرامر 

داسـتاِن مـدرن برهـم مـی خـورد. مؤلف یـک متن، 
فـردِ یکـه نیسـت، از طریق روابـط بینامتنـی صداها 
و مؤلفیـن دیگـری را در متنـی که می نـگارد، داخل 
می سـازد. حال ببینیـم که در رمان نامـش را خودت 
متن هـا  انـواع  ایـن  و جابه جایـی  اقتبـاس  بگـذار، 
بـرای چیسـت؟ نویسـنده بـا اقتباس این همه شـعر 
و نثـر، چـی فکـر و شـگرد تازه یـی را می آفرینـد؟ 
در ایـن رمـان تالش می شـود کـه اولیـن تجربه های 
چندمتنـه شـدن و کالژ زبانـی بـه گونـۀ دگـر ارایـه 
شـود. تـا این کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک ارجـاع و 
عاشـقانه،  پاره متن هـای  دیـِگ  درون  در  گریـز، 
مسـایل مختلـف فکری و رفتاری جوشـانده شـوند. 
امـا پرسیدنی سـت کـه شـبنامه و شـعر، گیلگمش و 
زلیخـا، چی مناسـبتی را بـا روایات رویا و یوسـف، 
و راوی هـای پـرت و پریشـان، ایجـاد می کننـد؟ آیا 
نثـری کـه بـرای این مأمـول بـه کار رفتـه، نثری که 
توته هـا را باهـم وصل می کنند، توانسـته نـگاه تازه، 
زبـان پختـه و اسـتتیک نویـن بیافرینـد؟ همـۀ ایـن 
ظرافت هـا در یـک نقـِد بـا مداقـه، قابـل مکـث و 

اند.  تفسـیر 
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در سـراپای رمـان، ایـن رویـا و یوسـف اسـت کـه میـدان متن را ظاهـراً به طرز عاشـقانه و بـی آزرم پُر می سـازند. رویا و یوسـف در یک سـوِی موقعیت ها قـرار دارند 
و علـی و بابـر... در سـوی دیگـر. مـِن خواننـده یـا منتقـد سـعی می کنـم تا به خوانشـی برسـم که دریافت نسـبی هـر خواننده یـی از متن اسـت. در جسـت وجوی پیام 
و سـنجش ایده هـای منتشـر در اوراق نیسـتم، سـعی می کنـم تـا پرسـش هایی را در مـورد چگونـه دیـدن و چگونـه گفتـن مطـرح نمایم. روایـت، صدای کرکترهاسـت 
کـه موقعیت هـای انسـانی را در رابطـۀ رویدادهـا، بـه بیـان می آورنـد. موقعیـت هـای متناقـض، کرکترهـای چندخصلتـه را ایجاد مـی کند. مثـل این که آدمیـزاد در یک 
موقعیـت - هتلرسـت و در موقعیـت دگـر، گانـدی، گاهـی بابـه نانـک و گاهی مالعمر-. رابطۀ انسـان با مناسـبات عدیـدۀ قدرت تعریف مـی گردد. رمان کوتـاهِ نامش 

را خـودت بگـذار، کـه برخـی از پرسـش هـا، تناقض هـا و موقعیت هـا را مطرح می سـازد

عشـق مرقـع از تناقـض و ازدحـام بیـرون می تراود. 
نامـش را خـودت بگـذار، گـذار از عشـق متناقـض 
بسـوی سـیطرۀ رجاله گـی اسـت و در میـداِن متـن، 
ایـن رزم و لبخنـد ، در نـود و نُـه صفحـه بـه بافتار 
می رسـد و در قطعـات متفـاوت، سـاختار می ریـزد. 
و  باسـتانی  جاذبـۀ  همـان  عشـق  دربـارۀ  پرسـش 
کالسـیک اسـت کـه در اشـعار و داسـتان ها با حس 
مذکـر، بـر محـور معشـوقه گی تکـرار مـی شـوند. 
شـرح شـکن زلـف خـم در خـم  اسـت، کـه درین 
رمـان نیـز بـه روایـات پاشـان تبدیـل مـی گـردد. 
عشـق داستانی و شـاعرانه، در درون خود دارای دو 
وجـه نمادین اسـت. در یک سـو، تابِش معشـوقه و 
زیبایـی و در سـوی دیگـر، غـرش رجـال و رجاله. 
این کـه مـرز بیـن زشـتی و زیبایـی چگونـه در متن 
فـرو می ریزد، مربـوط به درک و  دقـت در خوانش 

اسـت. عشـق و فریـب زمانـی ادبی مـی گردد

هـزار و یـک شـب، مـرگ را بـه تعویق می انـدازد، 
داسـتان  و  می کنـد.  حکایـت  را  قصـه  ناتمامـی 
در عصـر مـا، حدیقـه را از حدقـه پنهـان می کنـد. 
پیـام را در پیچیده گی هـای متـن منتشـر می سـازد. 
مناسـبت بیـن راوی های معتمـد و غیر قابـل اعتماد 
را می پاشـاند. دیالکتیـک ُفـرم و محتـوا، روایـت و 
دیالـوگ، زمان و مـکان، شـخصیت و حادثه، بحران 
و انگیـزه، اسـتتیک و نثـر، چگونـه دیـدن و چگونه 
گفتـن، بی آغـازی و ناتمامی... همان ماجـرای عتیقه 
و معاصـر اسـت که هنـوز هم در تنـوع نظریه ها، در 
شـطی حرکـت دارد که پُـر از تاللؤ و تالطم اسـت. 
قصه نویسـی در خطـۀ خـط خـوردۀ مـا، در خـالی 
ُفـرم  و  اسـتتیک  تکنیـک،  تازه گـِی  و  پیچیده گـی 
غلتیده اسـت. داسـتان ها نوشته می شـوند و بی آن که 
بـا دقـت، خوانده و نقد شـوند در زیـر انتقاد جوندۀ 
موش هـا می پوسـند... در داسـتان های درخشـنده و 
خـالق  داسـتان های قابل نقـد و بررسـی- مهم این 
اسـت که نویسـنده چی چیـز تازه یـی را در حرکت 
داسـتانی خـود و داستان نویسـی کشـور می افزایـد. 
نثـر داسـتانی و بـازی های متعـدد، اگر تکانـه ایجاد 

نکنـد، چشـم خواننـده را نلرزاند
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رییس حکومت وحدت ملى:

ر شود برگزا سیاسی  دخالت  بدون  فوتبال  فدراسیون  نتخابات  ا  
رییس اجرایى:

است کرده  ایجاد  ا  ر کم سابقه یی  برتر هیجان  لیگ 

فشار بنگالدش برای اجرای عقيم سازی 
مسلمانان روهينجايى

ځیني وکیالن:

 داعش په هېواد کې ناکام او مالتړ 

کوونکي به یې هدف ته ونه رسېږي

ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــد اشــرف غن محم
وحــدت ملــی اعــالم کــرده کــه انتخابــات 
فدراســیون فوتبــال افغانســتان بایــد بــدون 
ــکل  ــه ش ــا و ب ــراد و گروه ه ــت اف دخال
ــی  ــررات بین الملل ــفاف و براســاس مق ش
)فیفــا(  فوتبــال  جهانــی  فدراســیون 

ــزار شــود. برگ
دخالت هــای سیاســی و جنجال هــا در 
ــای  ــل پ ــدی قب ــتان چن ــال افغانس فوتب

ــاند. ــل کش ــه کاب ــا را ب ــدگان فیف نماین
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــت ک ــا اس ماه ه
ــیون  ــد فدراس ــس جدی ــن رئی ــرای تعیی ب
فوتبــال افغانســتان بــه دلیــل همیــن 
ــال  ــاده و فوتب ــر افت ــه تاخی ــا ب دخالت ه
بــا چالش هــای زیــادی  را  افغانســتان 

کرده اســت. مواجــه 
ــد  ــتان می گوین ــال افغانس ــئوالن فوتب مس
ــه  ــت ک ــال اس ــد س ــت چن ــه حکوم ک
بودجــه فدراســیون فوتبــال افغانســتان 
نپرداختــه و ایــن نهــاد بــرای تامیــن 

هزینه هــای خــود از بازرگانــان افغــان 
ــت. ــه اس ــک گرفت کم

ــان  ــان و بازیکن ــا مربی ــه ب ــی ک ــای غن آق
ــگ  ــان لی ــمایی، قهرم ــاهین آس ــم  ش تی
دمیونــد  و  افغانســتان  فوتبــال  برتــر 
اتــالن، نایــب قهرمــان ایــن لیــگ دیــدار 
ــاره  ــه دوب ــد زمین ــه بای ــت ک ــرد گف می ک
و  مکاتــب  در  ورزشــی  فعالیت هــای 
ــود. ــا ش ــتان مهی ــای افغانس ــگاه ه دانش
او وعــده داد کــه در تمــام ولســوالی های 
ــاد  ــی ایج ــای ورزش ــتان مجتمع ه افغانس
ــن  ــوالی ای ــر ولس ــرد و در ه ــد ک خواه
ــد  ــر رش ــی بخاط ــراد فن ــد اف ــور بای کش

ــند. ــته باش ــور داش ورزش، حض
رییــس جمهــوری افغانســان بــا وعــده ای 
ســهم گیری  بــرای  را  زمینــه  اینکــه 
خواهــد  فراهــم  ورزش  در  جوانــان 
کــرد، گفــت کــه حکومــت افغانســتان از 
ورزش کشــور بــه ویــژه فوتبــال حمایــت 

می نمایــد. همه جانبــه 

ــه  او گفــت کــه ورزش افغانســتان نیــاز ب
برنامــه ملــی دارد کــه در شــش ماه آینــده 
ــاره ایــن برنامــه پنــج ســاله بــه  بایــد درب

نتیجــه رســید.
ــر،  ــد یوســف کارگ ــدار محم ــن دی در ای
معــاون فنــی فدراســیون فوتبال افغانســتان 
گفــت کــه تیــم شــاهین آســمایی، قهرمان 
ــد از  ــتان بع ــال افغانس ــر فوتب ــگ برت لی
ــتان در  ــده افغانس ــوان نماین ــه عن ــن ب ای
مســابقات باشــگاه های آســیا شــرکت 

ــرد. ــد ک خواه
آقــای غنــی وعــده داد کــه حکومــت 
آمــاده اســت کــه تدابیــر و تســهیالت الزم 
ــال  ــکاران فوتب ــتراک ورزش ــت اش را جه
ــرد. ــز در نظرگی ــیایی نی ــابقات آس درمس

رئیــس جمهــوری افغانســتان وعــده داده 
کــه درســه ســال آینــده، 100 بورســیه بــه 
ورزشــکاران فوتبــال کشــور خواهــد داد.

ــر،  ــد یوســف کارگ ــدار محم ــن دی در ای
گفتــه کــه ورزشــکاران فوتبــال افغانســتان 

بــا درخشــش در مســابقه های ملــی و 
دســتاوردهای  توانســته اند  بین المللــی، 

ــند. ــته باش ــی داش بزرگ
آقــای کارگــر گفــت کــه در مســابقه 
ــم، از  ــت تی ــتان هش ــر افغانس ــگ برت لی
هشــت زون کشــور انتخــاب شــده و ایــن 
ــت یک صــدا« و  ــک  مل ــام ی ــا »پی ــگ ب لی
ــت و  ــدت، صمیمی ــتگی، وح شعارهمبس

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــتی ش دوس
ــداهلل،  ــداهلل عب ــر عب ــال، داکت ــن ح در ای
وحــدت  حکومــت  اجراییــه  رییــس 
ــزاری  ــه برگ ــت ک ــه اس ــز گفت ــی نی مل
ــال  ــر فوتب ــۀ رقابت هــای لیــگ برت موفقان

ــت.  ــوده اس ــت ب ــن موفقی بزرگتری
کــه  اســت  گفتــه  اجرایــی  رییــس 
ــوق  ــان و ش ــر هیج ــگ برت ــای لی بازی ه
ــاد  ــردم ایج ــان م ــابقه یی را در می ــم س ک

ــت.  ــرده اس ک
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پــه ولــي جرګــه کــې د ننګرهــار والیــت ځینــي اســتازي 

وايــي چــې پــه افغانســتان کــې د داعــش پــروژه ناکامــه ده 

ــړ وکــړي،  ــې مالت او هــر څــوک چــې غــواړي د دغــې ډل

هــدف تــه بــه ونــه رســېږي.

ــه ورځ  ــنبې پ ــر د ش ــر قدی ــړي ظاه ــې غ ــي جرګ د ول

ــپه  ــره ش ــل، تې ــې ووی ــډه ک ــي غون ــه عموم ــې پ د جرګ

رسه  داعــش  لــه  اوســېدونکي،  ولســوالۍ  خوګیاڼــو  د 

ــرې  ــې ت ــیمې ی ــرې س ــوالۍ ډې ــې ولس ــديل او د دغ جنګې

پاکــې کــړې دي.

ظاهر قدیر زیاته کړه:

»د شــپې ناوختــه کومــې ســیمې چــې د خوګیاڼــو پــه 

ولســوالۍ کــې داعــش نیولــې وې، خلکــو او قومونــو 

وررسه جنــګ کــړی او ټولــې ســیمې یــې ورنــه د حکومــت 

پــه همــکارۍ نــه، بلکــې پــه خپــل زور پاکــې کــړې دي.«

ښــاغيل قدیــر وویــل، هڅــې روانــې دي چــې داعــش پــه 

بشــپړه توګــه لــه ســیمې وایســتل يش.

ــر  ــړو پ ــورو غ ــو ن ــې ځین ــې د جرګ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

حکومــت غــږ وکــړ چــې د داعــش او نــورو مخالفــو وســله 

ــر ضــد، هڅــې جــدي کــړي. ــو پ ــو ډل وال

کربا مصطفوي او نظیفې ذکي وویل:

ــو کــې دی،  ــه لومړیتوبون ــت پ ــواد کــې امنی ــه هې »زمــوږ پ

ــوی  ــږدې ش ــه نې ــل ت ــې کاب ــتان زړه یعن ــش د افغانس داع

دی.«

ــر  ــو پ ــد د مخالفین ــاع وزارت بای ــږدې دی، او دف ــی نې »ژم

ځایونــو ژمنــي عملیــات وکــړي چــې دغــه ځایونــه ویجــاړ 

ــه ګواښــل يش.« ــه ون ــور والیتون او ن

ــه  ــړي پ ــې غ ــي جرګ ــې د ول ــه دی چ ــل ن ــړی ځ دا لوم

ــې  ــيي، بلک ــنې ښ ــتون اندېښ ــه ش ــش پ ــې د داع ــواد ک هې

پخــوا تــردې یــې هــم پــه ځینــو والیتونــو کــې د دغــې ډلــې 

ــه خــرب داری ورکــړی دی. ــو حکومــت ت ــر فعالیتون پ

مخکــې لــه دې ویــل شــوي چــې داعــش ډلــه پــر ننګرهــار 

ــل او  ــد، رسپ ــزين، هلمن ــل، غ ــه زاب ــره، پ ــت رسبې والی

ــوې ده. ــه ش ــم فعال ــې ه ــو ک ــاب والیتون فاری

دغــې ډلــې د کابــل پــه ګــډون پــه ځینــو والیتونــو کــې د 

شــیعه ګانــو پــر جوماتونــو د حملــو مســؤلیت منلــی دی.

د افغانســتان د دفــاع وزارت د ویانــد مرســتیال محمــد 

ــه ګــډون د ټولــو وســله  رادمنــش وايــي، د داعــش ډلــې پ

ــې دي. ــې روان ــو هڅ ــو د ځپل ــو مخالفین وال

ښاغيل رادمنش وویل:

»د خوګیاڼــو، حصــارک او د ننګرهــار پــه ټولــو ســیمو کــې 

زمــوږ قطعــات شــته او لــه خلکــو رسه مرســتې کــوي، کــه 

مــوږ د خلکــو او خلــک زمــوږ مالتــړ، ونــه کــړي، د داعــش 

پروړانــدې مبــارزه ســختېږي او دغــه ســتونزه یــوازې د مــيل 

ــانوالی  ــه اس ــت ځواکون ــيل امنی ــو او م ــيل پولیس اردو، م

يش.«

ــراګام او  ــه چپرهــار، پچی ــل، اوس پ ښــاغيل رادمنــش ووی

اچیــن ولســوالیو کــې د دوی ځواکونــه د خلکــو پــه مرســته 

د وســله والــو مخالفینــو د ځپلــو هڅــې کــوي.

ــې د  ــواد ک ــول هې ــه ټ ــړۍ پ ــربه، دمګ ــه خ ــش پ د راد من

ــاره  ــو لپ ــپړو ځپل ــو د بش ــو ډل ــله وال ــورو وس ــش او ن داع

ــه وي. ــوي او روان ب ــل ش ــات پی عملی

مقام های تنظیم خانواده بنگالدش با ارائه طرح عقیم سازی 
توبکتومی  و  وازکتومی  تا  خواستند  دولت  از  داوطلبانه 
مستقر  کوکس بازار  منطقه  در  که  زنانی  و  مردان  برای  را 
میلیون  یک  میزبان  منطقه  این  دربیاورد.  اجرا  به  هستند، 
مهاجر از اقلیت مسلمان روهینجایی است و پیشتر تالش ها 
ناکام  آن  پرجمعیت  زاد و ولد در کمپ های  کنترل  برای 

مانده است.
به نوشته روزنامه گاردین، بیش از 600 هزار روهینجایی 
از زمان آغاز سرکوب نظامی در میانمار در ماه اگست وارد 
صدها  به  پناهجویان  جدید  موج  این  شده اند.  بنگالدش 
هزار روهینجایی دیگر پیوستند که در جریان خشونت های 
پیشین از ایالت راخین در غرب میانمار فرار کرده بودند.  
می کنند  زندگی  نابسامان  شرایط  در  مسلمانان  این  اکثر 

تاسیسات  یا  و  بهداشتی  وسایل  غذا،  به  آنها  دسترسی  و 
درمانی محدود است؛ لذا مقام های محلی بنگالدش نگرانند 
که فقدان تنظیم خانواده بیش از پیش منابع را از بین ببرد.

بازار که  رییس سرویس تنظیم خانواده در منطقه کوکس 
محل استقرار کمپ هاست، می گوید روهینجایی ها آگاهی 

اندکی درباره کنترل جمعیت دارند. 
او با اشاره به فقدان آموزش در میانمار که این مسلمانان 
را مهاجرات غیر قانونی می داند و دسترسی آنها به بسیاری 
از خدمات را غیر ممکن می کند، افزود: جامعه مسلمانان 
روهینجایی عامدانه کنار گذاشته شدند. خانواده های بزرگ 
فرزند  تا 19  والدین  از  برخی  در کمپ ها عادی است و 
از یک همسر  بیش  بیشتر مردان روهینجایی هم  دارند و 
دارند. ما از دولت خواسته ایم تا طرحی را برای وازکتومی 

مردان و توبکتومی زنان به اجرا درآورد. 
سازمان ملل: تعداد کشته های روهينجايی احتماال بسيار 

باال باشد
در این حال، سازمان ملل افشا کرد، تعداد تلفات عملیات 
علیه  میانمار  ارتش  توسط  گرفته  صورت  پاکسازی 

مسلمانان روهینجایی ممکن است به شدت باال باشد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقام های حقوق بشری 
در  روهینجایی  آوارگان  اردوگاه های  از  که  ملل  سازمان 
بنگالدش بازدید کرده اند، می گویند: عملیات ارتش میانمار 
در غرب این کشور اقدامی در نقض گسترده حقوق بشر 
بوده که باعث شده تا صدها هزار تن از این منطقه بگریزند 

و به بنگالدش بروند.
بازرسان سازمان ملل گفته اند روهینجایی ها به آنها درباره 
کشتار، آتش زدن منازل، تجاوز و شکنجه از سوی ارتش 

میانمار گفته اند.
را  میانمار  ارتش  سوی  از  اقدامات  این  ملل  سازمان 

»پاکسازی قومی« می داند.
ریاست  به  ملل  سازمان  کارشناسان  و  بازرسان  گروه 
گفت:  اندونزی  سابق  کل  دادستان  داروسمان«،  »مرزوقی 
تعداد تلفات سرکوب ارتش در راخین در پی حمله شبه 
میالدی  جاری  سال  اگست   2۵ در  روهینجایی  نظامیان 
ممکن است به شدت باال باشد. ما اطالعاتی از روستاهای 
نقض  به  دست  میانمار  ارتش  داریم.  منطقه  در  مختلف 

گسترده حقوق بشر در منطقه زده است.
شهروندان  روهینجایی ها  می گویند  میانماری  مقام های 
که  بوده اند  بنگالدش  از  مهاجرانی  و  نیستند  کشور  این 
رهبر  سان سوچی،  آنگ  دلیل  همین  به  آمدند  میانمار  به 
استفاده  آنها  برای  روهینجایی  واژه  از  میانمار  دوفکتوی 

نمی کنند.



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2130   یک    شنبه        7 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   9صفرالمظفر     y 1438  29 ا  كتو بر     72017 www.mandegardaily.com

ورزش
عزیز آریافر

وقتــی جنــگ و خشــونت بیشــتر از یــک نســل در کشــوری 
ادامــه یابــد، آنهــم در تمــام جغرافیــای آن، وضعیــِت 
ــوان یــک وضــع طبیعــی  ــه عن ــج ب ــه تدری خشــونت آمیز ب
ــژه نســل جــواِن تحصیــل  ــه وی پنداشــته می شــود و بســیاری از مــردم ب
ــی اســت.  ــی از زنده گ ــز جزئ ــه خشــونت نی ــد ک ــرده تصــور می کنن نک
مــا تــا ده ســاله گی در قریــه مــان بازی هــای محلــی همچــون »غرســی«، 
ــا پنــج ســال بعــد از آغــاز  ــم، ام »دنده کلــک« و »کشــتی« انجــام می دادی
ــه  ــاز ب ــی دست س ــای چوب ــا تفنگ ه ــه ب ــای قری ــه بچه ه ــگ، هم جن
جــان هــم افتــاده بودنــد. اگــر ایــن وضــع هم چنــان ادامــه یابــد، جنــگ 

و مخاصمــت بــه یــک فرهنــگ مبــدل خواهــد شــد!

ضيا صدر

چـرا بـا اعتبارتريـن پاسـپورت در دنيا، متعلق به کشـور 
سـنگاپور است؟

بنیان گـذار سـنگاپور  »لـی کـی وان یـو«، رییس جمهـور و 
جدیـد در مـورد نحوۀ پیشـرفت سـنگاپور نوشـته اسـت: در قرن گذشـته، 
سـنگاپور دچـار فالکـت و بدبختـی بـود، فقـر، بیمـاری، فسـاد و جـرم و 
جنایـت بیـداد می کـرد. مناصـب دولتـی به کسـانی کـه باالتریـن قیمت ها 
بـرای  را  دختـرکان  پولیـس،  می شـد.  فروختـه  می کردنـد،  پیشـنهاد  را 
روسـپی گری می ربـود و درآمـد سـارقان و خودفروشـان را با آنان تقسـیم 
می کـرد. فرماندهـان ارتـش، زمین هـا و برنج زارهـا را احتکار کـرده بودند. 
اصالحـات  می گفتنـد  همـه  و...  می فروختنـد  را  خـود  احـکام  قضـات، 
ناممکـن اسـت، امـا مـن بـه معلمـان روی آوردم. آنان در فالکـت بودند و 
مـن بـه آنـان باالترین حقـوق را پرداختم و به ایشـان گفتم: من موسسـات 
دولتـی را می سـازم و شـما بـرای مـن انسـان بسـازید و این گونـه بـود که 

سـنگاپور بـه کشـوری متمـدن و قدرتمنـد تبدیل شـد.

 دستگير روشنيالی

مسؤلیت او جواب ورکول.

پـه سیاسـت کـی د اخالقـو تـر ټولـو ښـه بیلگـه د مسـؤلیت 

احسـاس او جـواب ورکول دی. بی له مسـؤلیته سیاسـت بی 

حـده فسـاد، بـی حـده اختـالس، لـه واکـه بـی حده بـده گټـه اخسـتل او د 

ټولنـی او دولـت تـر منـځ د جگـړی تـر حده بـی بـاوری دی. هغـه څه چی 

پـه خپلـه پـه دولـت کـی او پـه ځانگـړی توگـه د دولـت او ټولنـی تـر منـځ 

بـاور جوړوالی شـی پـه سیاسـت کـی دواړه ازادی او مسـولیت دی. ازادی 

پـه دی معنـی چـی سیاسـت کونکـی د انتخـاب او عمـل ازادی ولـری او 

مسـؤلیت پـه دی معنـی چی سیاسـت کونکـی د انتخاب او عمل مسـؤلیت 

قبـول کـړی. دا پـه ټولنـه دی چـی همیشـه او پیوسـته لـه سیاسـت کونکو د 

مسـؤلیت اخسـتلواو جـواب ورکولـو غوښـتنه وکـړی. څلور لسـیزی کیږی 

چـی افغانسـتان پـه جگـړه کـی دی او ددی جگړی تـر ټول سـخت واقعیت 

ددی جگـړی د هـری ورځـی قربانیـان دی. په دا ډول یوه سـخت حالت کی 

بـی لـه مسـؤلیته، بـی لـه حسـابه او بی لـه جوابه سیاسـت پـه خپلـه یولوی 

دی. ناورین 

مهدی ثاقب

در یـک هفتـۀ گذشـته مـا کشـته های زیـادی دادیـم. ایـن 
کشـته ها زنـان، مـردان و اطفـال بودنـد. در مسـجد، در خانۀ 
خـدا، هیچ کـس اعتـراض نکـرد. حتـا بـرای رسـانه ها ایـن 
تکـرار کشـتن های مشـابه خـوراک خبـری خوبـی نبـود، اما امـروز آمدیم 
و بـرای لبـاس محلـی چنـد دیپلومـات خود در هالند؛ سـطور بلنـد باال در 
نقـد و مذمـت آنـان می نویسـیم؛ مـن فکـر می کنـم پوشـیدن لبـاس محلی 
چنـد دیپلومـات کـه حتمـًا دالیـل سیاسـی از منظـر دیپلوماتیـک دارنـد، 
چنـدان شـرم بـزرگ در نـزد مـردم جهـان نـدارد. بـرای مـا کشـته شـدن 
نزدیـک بـه سـیصد کشـته و صدهـا زخمـی در یـک هفتـه شـرم بزرگـی 

اسـت کـه جهـان از آن بـه وحشـت افتاده اسـت.
بیاییـم واقع بینانـه بـه موضوعـات بنگریـم کـه مـا بـرای زنده مانـدن خود 
چـه کردیـم کـه اینک در غـم ُچملکـی پیراهـِن کسـی افتاده ایم؛ آیـا تنبان 
سـفیری یـا ایزاربنـِد مستشـاری می توانـد سـبب تأمیـن امنیـت و ثبات در 
کشـورمان شـود کـه مـا از اندازه یی که بـرای آن در نظـر گرفته ایم، بیشـتر 
بـه آن می پردازیـم؟ در میـان ایـن عکـس، اسـتادی را می شناسـم کـه خود 
دکتـرای حقـوق بین المللـی دارد؛ او مـاده و بنـد و فیصلـه و قانـون در 
روابـط بین الملـل را بـا تمـام جزئیات آن سال هاسـت که تدریـس می کند؛ 
همـان  بـا  گوناگـون  سـفارت های  در  و  خارجـه  وزارت  در  را  عمـری 
دریشـی دیپلوماتیک سـپری کرده اسـت و اگر اکنون او و یا سـفیر و چند 
همکارشـان بـا لبـاس افغانـی در مراسـم معرفـی در هالند پدیدار گشـتند، 
چـه چیـزی در ایـن میـان از بین مـی رود؟ کـدام معادله بر هـم می خورد و 

چـه توازنـی در سیسـتم نظـم جهـان اتفـاق می افتد؟
لطفـًا بیاییـم بـه جای پرداختـن به نوعیـت لبـاس دیپلوماتان، به پوشـاندن 
اجسـاد قربانیانـی بپردازیـم که بر اثر شـدت انفجـار حتا شرمگاه های شـان 
از شـرم عریـان مانـده انـد؛ می بخشـید کـه آبروی تـان رفـت و یـا در نـزد 
تمـام جهان سـرافکنده شـدید، امـا بیایید در ایـن لحظه آبروی خـود را در 
میـان خشـتک های کشـال دیپلوماتـان نگردیـم، بلکـه بر سـکوت سـنگین 
خـود در یـک فاجعـۀ زنجیره یـی تأمـل کنیـم کـه همـه روزانـه قربانـی 
گرگانـی می شـویم کـه سـاعت وار مـا را می دردنـد و می کشـند و زخم بر 

همـۀ بـود و نبودمـان وارد می کنند.

صدور حکم لغو ادارۀ موازی 
المپيک از سوی غنى

مدير ورزشى 
بارسلونا برکنار مى شود

فيـسبـوک نـــامــه

بـه تازه گـی محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
حکمـی را مبنـی بـر لغـو اداره هـای مـوازی المپیـک کشـور صـادر 

اسـت. کرده 
در ایـن حکـم محمداشـرف غنـی از کمیتـۀ ملـی المپیک افغانسـتان 
خواسـته اسـت که بـا تشـکیل کمیته یی برای برگـزار انتخابـات برابر 
بـا اصـول و قوانیـن فدراسـیون آسـیایی آماده گی هـا را روی دسـت 

. گیرد
در ایـن حکـم سـه  ماده یـی کـه بـه دسـترس رسـانه ها قـرار گرفتـه 
اسـت، آمـده کـه کمیتـۀ ملـی المپیـک بایـد در کنـار برابـری زمینـۀ 
برگـزاری انتخابـات بـرای تدوین اسـاس نامه، مقـررات داخلی و لغو 

اداره هـای مـوازی المپیـک نیـز تأکید شـده اسـت.
گفتنـی اسـت که از 2 سـال به این سـو کمیتـۀ ملی المپیک افغانسـتان 
از سـوی ظاهـر اغبـر کـه نـزد کمیتۀ ملـی المپیـک آسـیایی و جهانی 
و همچنـان نـزد ریاسـت اجرایی، رسـمیت داشـت و کمیتـۀ دیگر به 
رهبـری محمـود حنیف کـه تنها حمایـت ارگ ریاسـت جمهوری  را 

بـا خود داشـت، اداره می شـد.
امـا بـه تازه گـی محمدظاهـر اغبر، بر بنیـاد حکم رییـس جمهور غنی 
بـا حفـظ حقـوق نظامی اش بـه عنوان سرکنسـل افغانسـتان در مونیخ 

آلمان مقرر شـده اسـت.

باشــگاه بارســلونا در آســتانه قطــع همــکاری بــا مســوول خریــد و 
فــروش بازیکنانــش اســت.  آریــه دو برایــدا، مدیــر ســابق باشــگاه 
ــلونا  ــگاه بارس ــی باش ــر ورزش ــوان مدی ــه عن ــون ب ــه اکن ــالن ک می

ــار خواهــد شــد. ــان فصــل برکن ــت دارد، در پای فعالی
طبــق خبــری کــه نشــریۀ موندودپورتیــووی کاتالونیــا منتشــر کــرده 
اســت، جایــگاه برایــدا بــه عنــوان مدیــر ورزشــی باشــگاه بارســلونا 
ــه شــدت مــورد تهدیــد واقــع شــده و دلیــل آن هــم انتصــاب دو  ب
چهــرۀ جدیــد در باشــگاه کــه یکــی از آن هــا پــدر بوخــان کرکیــچ، 

بازیکــن ســابق بارســلونا بــوده اســت.
برایــدای ۷1 ســاله در پایــان فصــل 1۵-2014 بــه بارســلونا پیوســت 
ــه گانه  ــب س ــات و کس ــردن ثب ــدا ک ــرای پی ــگاه ب ــن باش ــه ای و ب
ــال در  ــتان امس ــه تابس ــی ک ــل اتفاقات ــه دلی ــا ب ــرد. او ام ــک ک کم
ــاد  ــه شــدت مــورد انتق حــوزۀ نقــل و انتقــاالت باشــگاه رخ داد، ب
ــه در  ــت ک ــخص نیس ــًا مش ــم دقیق ــاال ه ــت و ح ــده اس ــع ش واق
بارســلونا چــه نقشــی را بــرای خریــد بازیکــن ایفــا می کنــد. پیــش 
از بارســلونا، برایــدا 2۷ ســال در میــالن بــه عنــوان مدیــر اجرایــی 

ــت داشــت. ــا 2013( فعالی ــالن )1986 ت باشــگاه می

اسـالم سعـودی؛
از شـکوفـايى تا افـول

نوشته: دكتر احمد الریسونی
برگردان: علی رشيدی

بیــش از نیــم قــرن اســت کــه عربســتان ســعودی بــه پشــتوانۀ امکانــات 
مالــی و نفتــی عظیــم و جایــگاه ژئودینــی خــود توانســته نفــوذ فرهنگــی، 
دعــوا و سیاســی بالمنازعــی در جهــان و بــه طــور ویــژه، جهــان اســالم 
کســب کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم اســت کــه آن چیــزی کــه مــن آن را 
»اســالم ســعودی« نامیــده ام، گســترش یافتــه و ســردم داری کــرده اســت؛ 
ــان، دعوت گــران و اعضــای جنبش هــای  ــی کــه بیشــتر متدین ــه گونه ی ب

اســالمی بــه نحــوی از انحــا از ایــن نــوع اســالم تأثیــر پذیرفتــه انــد.
مراد از اسالم سعودی چیست؟

بعضــی آن را وهابیــت می نامنــد، هــر چنــد کــه اساســًا وهابــی هســتند، 
ــازگاری  ــول و س ــر و تح ــار تغیی ــعودی دچ ــالم س ــِت اس ــا وهابی ام
ــا  ــد، ام ــلفیت می نامن ــل شــده اســت. بعضــی آن را س ــا بعضــی عوام ب
ســلفیِت بدقــواره، نازیبــا و مطیــع. بعضــی آن را اســالم حنبلــی می داننــد، 
ــن  ــان چنی ــی، صاحب ــک. بعض ــدِی خش ــِی نج ــالم حنبل ــک اس ــا ی ام
ــت،  ــور اس ــد، همین ط ــی می کنن ــد معرف ــای جدی ــالمی را ظاهری ه اس
ــت.  ــده اس ــازی ش ــده و سعودی س ــف ش ــان تحری ــت آن ــا ظاهری ام
بعضــی آنــان را بــه ابــن تیمیــه منســوب می کننــد، امــا آن هایــی کــه بــا 
ــد، می داننــد کــه او بیــش از ســایرین، از ایــن  ــن تیمیــه آشــنایی دارن اب

ــوع اســالم، ظلــم و جفــا دیــده اســت. ن
البتــه اســالم آن هــا بــه اوصــاف دیگــری مثــل »تنــدروی و افراط گرایــی«، 
ــز  ــی« نی ــی و عقب مانده گ ــه وامانده گ ــت« و »فق ــی و بدوی ــه بیابان »فق
متصــف شــده اســت. در حقیقــت، می تــوان گفــت کــه »اســالمِ ســعودی« 
از هــر کــدام از اوصــاف مذکــور بهــره و نصیبــی دارد، امــا در مجمــوع 
ــختی و  ــکل از س ــن، متش ــش و تدی ــاص از بین ــی خ ــالم نوع ــن اس ای
خشــکی شــن ها و نرمــی ریال هــا )واحــد پــول ســعودی( اســت. 
ــی و  ــا جهت ده ــده و ب ــم تنی ــیر در ه ــایه دو شمش ــه در س ــالمی ک اس

چنبــرۀ آل ســعود شــکل گرفتــه اســت.
ــه اســت و از  ــه مخلــوط و ترکیــب یافت ــی اســالم ســعودی این گون وقت
منابــع و اصــول بی شــماری تشــکیل یافتــه، تعییــن نســبت و نســب آن 
ــه  ــی ک ــات و ویژه گی های ــی از خصوصی ــه بعض ــم و ب ــا می کنی را ره
ــن  ــی از ای ــه بعض ــم. البت ــی می اندازی ــود، نگاه ــناخته می ش ــا آن ش ب
ــد  ــاب و محم ــن عبدالوه ــد ب ــیخین محم ــای ش ــه روزه ــا ب ویژه گی ه
ــه  ــوط ب ــژه مرب ــور وی ــه ط ــا ب ــردد و بعضی ه ــر می گ ــعود ب ــن س ب
ــز و  ــی از حکومــت ملــک عبدالعزی دورۀ ســوم حکومــت ســعودی یعن

ــت. ــر اس ــال حاض ــا ح ــش ت ــدان و نوه های فرزن
ــدارم از جوانــب مثبــت و محّســنات »اســالم ســعودی«  اکنــون قصــد ن
ــلبی آن  ــب س ــی از جوان ــه پاره ی ــم ب ــه می خواه ــم، بلک ــت کن صحب
بپــردازم کــه در حــال حاضــر بــه ویژه گــی ظاهــر و غالــب ایــن اســالم 

ــد از: ــا عبارتن ــن ویژه گی ه ــت. ای ــده اس ــل ش تبدی
1- شــدت و خشــونت، بــه عنــوان ویژه گــی بــارز آن. شــدت و 
خشــونت در: افــکار، احــکام یــا در الفــاظ... تــا جایــی کــه واژۀ 
»ســلفی« و »وهابــی« در ذهــن و نــگاه مــردم، مظهــر شــدت، تندخویــی و 
بنیادگرایــی اســت. حتــا در تعامــالت عــادی بیــن ســعودی ها بــه کســی 
ــد:  کــه در کاری ســخت گیری بیــش از حــد نشــان می دهــد، مــی گوین
یعنــی مثــل حنبلی هــا و ســلفی ها ســخت گیری و   : »التحنبل هــا« 

ــه نکــن. مبالغ
2- تعامــل بــا دیگــر مســلمانان اعــم از مــردم عــادی، مذاهــب، طوایــف 
و قضــاوت در مــورد آنــان بــا فرهنــگ و نــگاه تکفیــر )دیگــران را کافــر 
ــران  ــع )دیگ ــتن( و تبدی ــراه دانس ــران را گم ــل )دیگ ــتن( و تضلی دانس
ــزرگ )پیشــین و معاصــر( از  ــا علمــای ب را اهــل بدعــت دانســتن(. حت
حمله هــای تضلیــل و تبدیــع آنــان در امــان نمانــده انــد و حتــا بعضــی را 

تــا حــد تکفیــر نیــز رســانده انــد.
3- تکیــه بــر خشــونت و شمشــیر. ایــن مملکــت در صــدر کشــورهای 
حایــز باالتریــن میــزان قتــل، شــکنجه، دســتگیری و ربــودن اســت. همــۀ 
ــه فتواهــای آمــاده و  ــکا ب ــا ات ــا تأییــد حکــم شــرعی و ب ایــن مــوارد ب
سفارشــی از جانــب شــیوخ ســعودی صــورت می گیــرد. شایســتۀ ذکــر 
ــرکت  ــعودی در آن ش ــتان س ــه عربس ــی ک ــتر جنگ های ــه بیش ــت ک اس

ــر مســلمانان اســت. ــد، در براب ــا می کن ــرده ی ک
4- برانگیختــن آتــش فتنــه و درگیــری بیــن مســلمانان. شــیمه و شــگرد 
ــن  ــالت و برانگیخت ــن حم ــر راه انداخت ــعودی« ب ــالمِ س ــیوخ »اس ش
درگیری هــا اســت در برابــر: مذاهــب فقهــی در اســالم، مذاهــب کالمــی 
ــی در اســالم، جنبش هــای دعــوی در اســالم  در اســالم، مذاهــب صوف
ــی و  ــات مال ــدی از امکان ــا بهره من ــالمی. ب ــمندان اس ــا و اندیش و علم
لوژیســتیکی، توانســته انــد بیشــتر مســاجد، خانــه و خانواده هــای 
ــه و دشــمنی و درگیری هــای فقهــی و عقیدتــی  مســلمانان را دچــار فتن

ــد. کنن
ــا طاغوت هــا  ــه و ب ــی خــوارج گون ــا امــت و علمــای امــت تعامل ۵- ب
ــی(  ــادی المدخل ــن ه ــع ب ــروان ربی ــی وار )پی ــی مدخل ــان، تعامل و والی
دارنــد :وقتــی مــا از افراطگرایــی و ســخت گیری مشــایخ »اســالمِ 
ــن  ــه ای ــق نیســت، بلک ــور مطل ــه ط ــان ب ــم، منظورم ســعودی« می گویی
ســخت گیری و تشــدد خــاص، عمــوم مســلمانان و در ارتبــاط بــا 
عبــادات و تعامــالت آنــان اســت، امــا در برخــورد بــا والیــان و حــکام، 
نهایــت آســان گیری و تســاهل دارنــد. حاکــم هــر کاری انجــام دهــد و 
هــر چــه بگویــد و هــر چــه از انحــراف و بدرفتــاری مرتکــب شــود، تــا 

ــند. ــه می تراش ــذر و بهان ــل و ع ــرای او تاوی ــد ب می توانن
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و  ادویه  تنظیم  امور  ملی  اداره  در  مسووالن 
محصوالت صحی می گویند که در سه ماه گذشته 
فعالیت بیش از 800 شرکت وارد کننده دارو در 
افغانستان به دلیل فعالیت های غیرقانونی به حالت 

تعلیق در آمده است.
در  غیرقانونی  داروهای  فروش  گرم  بازار 
افغانستان یکی از جدی ترین چالش های حکومت 
بوده است. چالشی که عدم کنترول و نظارت آن 
یکی از دالیل رونق گرفتن بازار این داروها گفته 
اکثراً  از آن  استفاده  ارزانی که  می شود. داروهای 

بازی با جان انسان ها گفته می شود.
و  ادویه  تنظیم  امور  ملی  اداره  تازه گی  به 
محصوالت صحی برای کنترول این روند، فعالیت 
بیش از 800 شرکت وارد کننده دارو در افغانستان 

را به حالت تعلیق در آورده است.
امور  تنظیم  ملی  اداره  رییس  کامله وال  نورشاه 
ادویه و محصوالت صحی رور شنبه ) 6 عقرب 
آنان  ( در یک نشست خبری در کابل گفت که 
به دلیل تنظیم و کنترول داروها در افغانستان این 

کار را کرده است.
آقای کامه وال گفت:« در سه ماه گذشته بر عالوه 
توسط  مارکیت  در  ادویه  کنترول  و  تنظیم  از 
فعالیت های  و  اسناد  معمول،  و  منظم  بازرسی 
شرکت های توریدی ادویه را مرور نمودیم که در 
این راستا جوازهای 81۷ شرکت از جمله 1193 

در  فعالیت  عدم  بر  بنا  ادویه  کننده  وارد  شرکت 
تعلیق در آورده شده  به  قانون و مقرره  چوکات 

است«.
وی تاکید کرد که این شرکت ها تا یک ماه آینده  
فرصت دارد تا فعالیت های شان را قانونی کند و 
در غیر آن جواز فعالیت های آنان به اساس قانون 

این اداره به صورت دایمی سلب خواهد شد.
تنظیم  امور  ملی  اداره  وال  کامه  آقای  گفته   به 
ادویه و محصوالت صحی، فعالیت 113 شرکت 
خارجی تولید کننده دارو را که به گونه غیرقانونی 
در افغانستان دارو صادر می کرد را نیز غیرقانونی 

اعالم کرده است.
شرکت های  این  فعالیت های  که  کرد  تاکید  وی 
خارجی در زمینه صادرات دارو در افغانستان در 
و محصوالت صحی  ادویه  تنظیم  ملی  اداره  نزد 
فعالیت  غیرقانونی  گونه  به  آنان  و  نبوده  ثبت 

داشتند.
اداره  آقای کامه وال می گوید که  این  با  همزمان 
کمپاین  صحی  ومحصوالت  ادویه  تنظیم  ملی 
را  غیرقانونی  ادویه های  آوری  جمع  سراسری 
نیز آغاز کرده است. وی تاکید کرد که دور اول 
این کمپاین دوازه هفته بوده و در سراسر کشور 
جمع  کمپاین  این  از  هدف  دارد.  ادامه  فعالیت 
آوری ادویه های غیرقانونی و بی کیفیت گفته شده 

است.

ادارۀ ملى امور تنظیم دارو و محصوالت صحى:

فعاليت بيش از ۸۰۰ شرکت وارد 
کنندۀ دارو را به تعليق درآورده ايم

ترانه هــای  و  زمــان  »حماســه گر  شــعرهای  مجموعــۀ 
حماســی« کاری از میــرزا عبدالغفــور یعقوبــی، شــاعر 
ــی افغانســتان اســت کــه در بهــار ســال  ــام و مردم خوش ن
ــت. ــرده اس ــن ک ــه ت ــاپ ب ــاس چ ــیدی، لب 1382 خورش

ایــن مجموعــه را بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود در 
ســه هزار نســخه و 62 بــرگ نشــر کــرده کــه شــامل 
و  جهــاد  وطــن،  از  ســتایش  در  حماســی  قطعه هــای 
ملــی  قهرمــان  رثــای  در  سو گ ســرودهای  پای مــردی 

می باشــد.  کشــور 
حماســی«  ترانه هــای  و  زمــان  »حماســه گر  مجموعــۀ 
ــه شــمول  ــی را ب ــای یعقوب در خــود بیســت و ســرودۀ آق
قصیــده، غــزل، مرثیــه، رباعــی و چهاربیتــی جــا داده اســت.

ــاب نوشــته  ــن کت ــر ای ــر«ی ب ــی در »تذک ــور یعقوب عبدالغف
ــان کشــور،  ــۀ قهرم ــه گون ــه ب اســت: گرچــه شــخصیتی ک
برخاســته،  خــود  مــردم  میــان  از  احمدشــاه  شــهید 
ــب و حــوادث سیاســی  ــول مصای ــا قب بیست وســه  ســال ب
بــا ملــت خــود هم ســنگر بــوده، کاروان جهــاد را تــا 
ــۀ  ــه قیــادت کــرده، مای ــه و آبرومندان صبــح پیــروزی مردان
مباهــات و ســربلندی مــردم کشــورش گــردد و ســرانجام، 
ــالی  ــت و اعت ــه منظــور رضــای احدی ــزش را ب جــان عزی
ــا دســت اجانــب و نوکــران  ــی دهــد ت ــه قربان کشــورش ب
ــره  ــش چی ــی و مرم ــت سیاس ــه سرنوش ــان ب ــی آن درون

ــردد. نگ

ــر  ــوول دفت ــوان مس ــه عن ــه روزگاری ب ــی ک ــای یعقوب آق
قهرمــان ملــی کشــور در فرخــار بــوده اســت، در ادامــۀ ایــن 
ــدان آگاه و  ــلیم و وج ــل س ــر عق ــد: ه ــت می نویس یادداش
معرفــت دار ســاکن در کشــور را بــه حکــم رســالت ایمانــی 
و پــاس داری از فداکاری هــای تاریخی شــان وامــی دارد 
ــد  ــه ح ــود ب ــی خ ــوان قلم ــزی و ت ــته های مغ ــا از داش ت
ــته و ادای  ــزی نوش ــعود چی ــهید مس ــود ش ــه یادب ــوان ب ت
ــث  ــد و احادی ــال خداون ــد. چــه کالم بی مث حــق ارادت کن
ــه ســتوده گی هم چــو شــخصیت ها مشــهود  ــوی خــود ب نب

اســت. 
ــا  ــت ب ــن یادداش ــری از ای ــش دیگ ــی در بخ ــای یعقوب آق
برشــمردن ســجایای شــهید مســعود یــادآور می شــود: مــن 
ــال  ــانی و کم ــر انس ــون حســن اخــالق، جوه ــتر مره بیش
ادبــی قهرمــان ملــی کشــور بــوده و او را در مقــام آمریــت 
ــان  ــا و مهرب ــق مشــفق، ســردار متواضــع و بی ری ــک رفی ی

یافتــه بــودم.
ترانه هــای  و  زمــان  »حماســه گر  مجموعــۀ  شناســۀ 
ــه در  ــا« ک ــعودِ دل ه ــرودۀ »مس ــا آوردن س ــی« را ب حماس
ــرم. ــان می ب ــه پای ــده اســت، ب ــرگ 4۵ و 46 آن نشــر ش ب

بباید از غم و اندوه امشب آسمان گرید
نه تنها آسمان، بل مهر و ماه و کهکشان گرید

سزد در ماتم مرگ شهید کم نظیر ما
ملک گرید، زمین گرید، زمان گرید

جهاِن آدمی گر ُحرمت مسعود ما داند
به پاس او سراسر آدمیت در جهان گرید
سپه ساالر غازی و جوان مرد مسلمان را

جهان مسلمین باید، نه یک افغان ستان گرید
دریغا رفته انصاف مسلمانی مسلمان را

و گرنه در غم هم چون مسلمان کافران گرید
عجب نبود دل سنگ بهار زنده گانی ها
به نخل قامت افتیدۀ این نوجوان گرید
بیا بر وادی پنجشیر ما تا بر عیان بینی

که بر سرو سهی آزادۀ خود باغبان گرید
ز درد جان گداز خویش گفتم با فغان پیچم

ولی ماتم چنان سر زد که پیش از من فغان گرید
چه امکان است عرض حال این ماتم را گفتن

که از حسرت، قلم گرید سخن  گرید، زبان گرید
 

حامسه گر زمان

 و ترانه های حامسی

در سـه مـاه گذشـته بـر عـاوه از تنظیـم و کنتـرول ادویـه در مارکیـت توسـط بازرسـی منظـم و هارون مجيدی
معمـول، اسـناد و فعالیت هـای شـرکت های توریـدی ادویـه را مـرور نمودیـم کـه در ایـن راسـتا 
جوازهـای 817 شـرکت از جمله 1193 شـرکت وارد کننـده ادویه بنا بر عـدم فعالیت در چوکات 

قانـون و مقـرره بـه تعلیق در آورده شـده اسـت«.

بـه گفتـه  آقـای کامـه وال اداره ملی امـور تنظیم ادویـه و محصوالت صحی، فعالیت 113 شـرکت 
خارجـی تولیـد کننـده دارو را کـه بـه گونـه غیرقانونـی در افغانسـتان دارو صـادر می کـرد را نیـز 

غیرقانونـی اعام کرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد کـه فعالیت های این شـرکت های خارجـی در زمینه صـادرات دارو در افغانسـتان 
در نـزد اداره ملـی تنظیـم ادویـه و محصـوالت صحـی ثبـت نبـوده و آنـان بـه گونـه غیرقانونـی 

داشـتند فعالیت 

ایــن مجموعــه را بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود در 
ســه هزار نســخه و 62 بــرگ نشــر کــرده کــه شــامل 
ــاد  ــن، جه ــتایش از وط ــی در س ــای حماس قطعه ه
و پای مــردی سو گ ســرودهای در رثــای قهرمــان 

ــد ــور می باش ــی کش مل
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