
طبيعت همانند بيمارِي جسماني در برابر ضعِف اخالقي واكنش نشان مي دهد. زماني كه بر دامنۀ خطر 
افزوده مي شود، به همان نسبت بر ميزاِن شهامِت فرد نيز افزوده مي گردد.

گــوته

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامۀ صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2144     شنبه     27 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   29صفرالمظفر     y 1439  18 نوامبر     2017

سـنا  مجلـس  در  هلمنـد  مـردم  سـناتوران 
می گوینـد کـه مقام هـای محلـی ایـن والیت 
در قاچـاق گسـترده مواد مخدر دسـت دارند.
و  اسـناد  کـه  می گوینـد  هلمنـد  سـناتوران 
نشـان  کـه  انـد  دریافتـه  را  موثقـی  شـواهد 
می دهنـد، والـی، فرمانـده پولیـس و برخـی 
مقام هـای دیگر دولتـی در والیـت هلمند در 

قاچـاق مـواد مخـدر دسـت دارنـد.
بـه  را  هیاتـی  سـنا  مجلـس  هفتـه گذشـته، 
و  فرسـتاد  هلمنـد  والیـت  بررسـی  منظـور 
شـیرمحمد آخنـدزاده سـناتور هلمنـد گفـت 
کـه ایـن هیـات گـزارش موثقـی از دسـت 
در  والیـت  ایـن  محلـی  مقام هـای  داشـتن 
قاچـاق مـواد مخـدر تهیـه کـرده انـد. ایـن 
گـزارش تـا هنـوز بـه تـاالر عمومـی مجلس 

سـنا ارائـه نشـده اسـت.
آقـای آخنـدزاده افـزود کـه مقام هـای محلی 
هلمنـد یـا بـه شـکل مسـتقیم و یـا از طریق 
افـراد مـورد اعتمـاد خـود در قاچـاق مـواد 

مخـدر در هلمنـد مصـروف انـد.
بـه گفتـه او، براسـاس گـزارش هیـات سـنا، 
ایـن مقام هـا در یـک مـاه گذشـته ده هـا تُـن 
تریـاک را بـه بیـرون از ایـن والیـت قاچـاق 

اند. کـرده 
هلمنـد  تریـاک  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 
کشـورهای  دیگـر  و  ایـران  پاکسـتان،  بـه 
همسـایه بـه تمامی جهـان قاچاق می شـود و 

قاچاقبـران ملـی و بیـن المللی سـاالنه صدها 
میلیـون دالـر از ایـن بابـت درآمـد دارنـد.

محمـد هاشـم الکـوزی دیگر سـناتور هلمند 
نیـز گفـت که مقـام هـای محلی ایـن والیت 
والیـت  در  را  امنی هـا  نـا  این کـه  به جـای 
هلمنـد کنتـرول کنند، حـوزه چهـارم، حوزه 
هـای  ولسـوالی  لشـکرگاه،  شـهر  پنجـم 
گرشـک و نـاوه را از وجود طالبان پاکسـازی 
کننـد، مصـروف قاچـاق مواد مخدر هسـتند.
و  والـی  برعـاوه  افـزود،  الکـوزی  آقـای 
و  مقام هـا  اکثـر  هلمنـد،  پولیـس  فرمانـده 

مسـووالن محلـی در ایـن والیـت بـه قاچاق 
مـواد مخـدر دسـت دارنـد.

بـه گفتـه او، مقام هـای هلمند در پـی تحکیم 
پایـه های دولـت در والیت هلمند نیسـتند و 
در بسـیاری موارد خود سـبب ایجـاد نا امنی 

در ایـن والیت شـده اند.
آنـان می گوینـد کـه دسـت داشـتن مقام های 
محلـی هلمنـد در قاچـاق مـواد مخـدر در 
ترویـج کشـت کوکنـار در ایـن والیت کمک 
مـی  مرکـزی  حکومـت  از  و  اسـت  کـرده 
خواهنـد کـه جلـو ایـن قاچاقبـران دولتی را 

. ند بگیر
ایـن سـناتورها، هشـدار می دهنـد کـه اگـر 
دولـت به مسـاله قاچـاق مواد مخدر توسـط 
مقام هـای دولتـی در هلمنـد توجـه نکند، در 
سـال آینده نیز کشـت تریـاک در این والیت 
نـه تنهـا کاهـش نمی یابـد بلکـه چنـد برابر 

افزایـش نیـز پیـدا خواهـد کرد.
هلمنـد از والیـت هـای نـا آرام در جنـوب 
کشـور اسـت که تریاک به شـکل گسترده در 
ایـن والیـت کشـت می شـود. کشـت تریاک 
یکـی از دالیـل عمـده افزایـش نـا امنی ها در 
هلمنـد اسـت و قاچاقبـران و مافیـای مـواد 
مخـدر نیـز در ایـن والیـت فعالیت گسـترده 

دارند.
گفتـه مـی شـود، طالبـان بـا اسـتفاده از پـول 
قاچـاق تریـاک در برابـر نیروهـای امنیتی در 

هلمنـد مقاومـت مـی کنند.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه 
گـزارش تـازه حکومـت افغانسـتان و دفتـر 
جرایـم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد 
نشـان می دهـد کـه تولیـد مـواد مخـدر در 
کشـور بـه گونه بـی سـابقه ای افزایـش یافته 

. ست ا

پـس از تاش هـای پیهم و نـاکام رهبـری حکومت 
در جهـت حذف اسـتاد عطـا محمد نور نـه فقط به 
نام شـخصی یـا متصدی والیـت بلخ، بل بـه عنوان 
مقتدرتریـن فرمانـده جهاد و مقاومت در افغانسـتان 
و اقدامـات مذبوحانۀ دیگر علیه ملت مجاهــدپرور 
در  دیـروز  بمبگـذاری  مقاومتگـران،  و  افغانسـتان 
محـل اجتمـاع مجاهدیـن همـۀ شـک و گمان ها را 
بـه یقین تبدیـل نمود که دشـمن به گونۀ هــدفمند 
در سـنگر حکومـت، در میان دولـت، در داخل نظام 
و در عمـق الیه های سـتون های اول تا پنجم، نقشـۀ 
خـود را تـا شکسـتن آخریـن زنجیره هـای مقاومت 

ادامـه خواهند داد.
گروهک هـای بیگانـه بـا منافـع کشـور، بی پـروا بـه 
مصلحت مردم، در یک دشـمنی آگاهانه و شـعوری 
برضـد جهـاد و مقاومـت بـا همراهی و راهــنمایی 
عناصـر مزدبگیـر و مأمـور داخـل نظـام، بـا ابـزار 
تفرقـه، تطمیـع، تهدیـد، جابجاسـازی عناصـر ضد 
جهـاد و مقاومت، مدیریت توطیه و دسیسـه سـازی 
بـه  نـام دولـت و زیـر چتـر قانـون، عـزم کـرده اند 
تـا مجاهدیـن و مقاومتگـران را و افتخارات شـان را 

یک سـره نابـود سـازند.
بمبگـذاری اجتماعـات مجاهدیـن بـرای چندمیـن 
 بـار، بحـران کشـور را داخل فـاز جدیـد گردانید و 

آژیـر خطـر را بـه  صـدا درآورد.
راه بیـرون رفـت از ایـن باتـاق سیاسـی دولتـی، 
و  حکومـت  رهبـری  الطائـات  بـه  دادن  گـوش 
سـخنگویان مزدبگیـرش نیسـت و نبایـد هـم انتظار 
بهبـود وضعیـت را از حکومتـی داشـت کـه طـی 
سـه سـال حکومتـداری شـان، نظـام را بـه ورطـۀ 
سـقوط  لبـۀ  بـه  را  کشـور  و  کشـانیده  فروپاشـی 
رسـانیده انـد، اینـان به تکـرار ثابـت نمـوده اند که 

شایسـتۀ رهبـری کشـور و مـردم نیسـتند.
همسـویی  دیگـر،  اقـدام  هـر  از  قبـل  کار  چـارۀ 
همـه نیروهـای ملـی و مدنـی اسـت کـه بـه یـک 
مخـرج مشـترک رسـیده باشـند، اینکه جاِن مشـکل 

نهفتـه اسـت. افغانسـتان در رهبـری حکومـت 
از ایـن رو، ایجـاد حکومـت موقـت، انعقـاد لویـه 
جرگـه، انتخابـات زودهنـگام هریـک در حـد یـک 
میکانیـزم در رسـیدن بـه نجات کشـور، قابـل تأمل، 
گفتگـو و احتـرام انـد. روی هم رفتـه بـا درک همین 
وضعیـت موجـود، آنچـه مـا در قالـب وفـاق ملـی 
اعـام داشـته ایـم، روند همسـویی و انسـجام همۀ 
بـه  متعهـد  شـخصیت های  و  نیروهـا  ظرفیت هـا، 
ثبـات و سـامت افغانسـتان اسـت کـه با نـگاه حد 
اکثـری به سـوی مشـترکات ملی به وفاق برسـند. و 
اولین وجه مشـترک شـان در به رسـمیت شـناختن 
مشـکل حکومـت و توافـق روی میکانیـزم گذار به 
یـک دولـت ملـی، پاسـخگو، متعـادل، بـا قاعـده، 
قانونمنـد، مشـروع، از طریـق انتخابـات شـفاف و 
عادالنـه می باشـد که تحت اشـراف همین رهــبری 
و کمیسـیون انتخابات شـان که مهــندسی پنج سال 
آینـده را نیـز کـرده اند، یک امـر ناممکن مي باشـد.
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از درون حـکومت 
هـدف قـرار مـی گیـریم



چرکیِن  زخِم  روزی  بود  قرار  این که  مثل 
زده  حدس  که  همان طور  انتخابات  کمیسیون 
می شد، سر باز کند و افتضاحی دیگر را بر دامِن 
کسانی بنشاند که برنامۀ مهندسی انتخابات را در 

سر می پرورانند. 
کمیسیون  رییس  احمدزی  نجیب اهلل  زدِن  کنار 
خوارداشت،  و  بی حرمتی  این همه  با  انتخابات 
چیزی نیست مگر نتیجۀ یک بازِی مضحک و از 
قبل طراحی شده که در اتاق فکِر تمامیت خواهان 
ریاست  ارگ  این،  از  پیش  است.  گرفته  نضج 
دبیرخانۀ  رییس  وریماچ  امام الدین  جمهوری 
بی کفایتی  دلیِل  به  وظیفه اش  از  را  کمیسیون 
فرمان صورت  این  آن که  بدون  اما  کرد  برکنار 
عملی پیدا کند، آقای وریماچ همچنان به کارش 
که  است  این  مثل  می دهد.  ادامه  کمیسیون  در 
هیچ چیزی اتفاق نیفتاده و اصًا مسـالۀ برکناری 

مطرح نبوده است. 
فرماِن  ارگ  غیرمترقبه،  صورت  به  هم  حاال 
برکناری نجیب اهلل احمدزی رییس این کمیسیون 
را  تصمیم  این  دلیِل  ارگ  است.  کرده  امضا  را 
مبنی  انتخابات  کمیسیون  دیگِر  عضو  پنچ  نامۀ 
اعام  احمدزی  آقای  مدیریتِی  بی کفایتی  بر 
کرده است. ارگ می گوید پنج عضو کمیسیون 
و  اند  فرستاده  نهاد  این  به  نامه یی  انتخابات، 

خواهان برکناری آقای احمدزی شده اند. 
شخص  می شود  گفته  که  این جاست  جالب 
این طرِح همکاراِن خود  با  نیز  آقای احمدزی 
به  که  نامه یی  است.  بوده  موافق  کمیسیون  در 
نام  که  می دهد  نشـان  افتاده،  رسانه ها  دست 
امضاِی  بدون  نامه  این  در  نیز  احمدزی  آقای 
او درج شده است. ُطرفه این که: کسی خود به 
بی کفایتِی خود اعتراف کنـد و بعد از همکاراِن 
خود بخواهد که او را از سمتش برکنار کنند!... 

افغانستان  واقعیت های  به  سناریویی  چنین  آیا 
نزدیکی دارد که کسی واقعیِت آن را بپذیرد؟ 

کم  امور  مسووالِن  که  چیزی  افغانستان  در 
ندارند، کفایت و شایسته گِی مدیریتی است. در 
ارشد  مدیران  از  هیچ یک  گذشته  سال  شانزده 
کشور به اتهام بی کفایتی کاری، از وظایف شان 
سال ها  این  در  ضمنًا  اند.  نشده  سبک دوش 
هیچ یک از مدیراِن بلندپایه اعتراف نکرده است 
که موقعیِت فعلی، در خور توانایی هایش نیست. 
موضوع  این  خاِف  کامًا  بوده،  مشکلی  اگر 
بوده است. به این معنا که مدیران ارشِد کشور 
همیشه نالیده اند که پست های شان کوچک تر و 
آن هاست.حاال  کارِی  توانایی های  از  ضعیف تر 
چگونه آقای احمدزی این قدر جنتلمن شده که 

به بی کفایتی کارِی خود اعتراف کرده است؟
 پس به احتمال زیاد، قضیه چیز دیگری است 
آقای  برکناری  قضیۀ  پشِت  دیگری  مسایل  و 

احمدزی وجود دارد. 
از  خود  برکناری  به  احمدزی  آقای  شخص 
داده  نشان  واکنش  انتخابات  کمیسیون  ریاست 
شده  گرفته  غیرقانونی  تصمیم  این  که  گفته  و 
است. آقای احمدزی همچنین تهدید کرده که 
تصمیِم  این  به  نسبت  جمهوری  ریاست  اگر 
خود تجدید نظر نکند، مسایلی را افشا خواهد 

کرد که به ضررِ این نهاد خواهد بود.
را  زیادی  چیزهای  احمدزی  آقای  این که  در   
در مورد کمیسیون و ارگ می داند، جای شک 
که  رفت وآمدهایی  در  غالب  گماِن  به  نیست. 
جمهوری  ریاست  ارگ  به  کمیسیون  اعضای 
برکناری  به  که  اند، مسایلی مطرح شده  داشته 
آقای احمدزی انجامیده است. آن گونه که آقای 
تن  عدم  او،  برکناری  دلیل  می گوید،  احمدزی 
دادن به خواسته های نامشروع ارگ بوده است. 

اما به نظر نمی رسد که واقعیِت قضیه این بوده 
باشد. 

آقای احمدزی پیش از هر عضو دیگِر کمیسیون 
بود.  ارگ  با  تبانی  و  آمادۀ همکاری  انتخابات، 
او به صورِت تصادفی به ریاست این کمیسیون 
برگزیده نشده بود، بلکه در عقب گزینِش او به 
عنوان رییس کمیسیون نیز دست هایی کار کرده 
بودند و حاال در کنار زدِن او نیز همان دست ها 
غالب  گمان  به  احمدزی  آقای  بوده اند.  دخیل 
بی کفایتی  بود،  او سپرده شده  به  که  نقشی  در 
ارگ  که  شده  سبب  امر  همین  و  داده  نشان 
تصمیم به برکنارِی او بگیرد. در ضمن، به هیچ 
دیگِر  اعضای  که  نیست  پذیرش  قابل  صورت 
کمیسیون انتخابات به تنهایی چنین تصمیمی را 
گرفته باشند. زیرا همۀ اعضای فعلِی کمیسیون 
کاری  بی کفایتِی  از  میزان  یک  به  انتخابات 
چنین  یک  به  که  بود  قرار  اگر  و  می برند  رنج 
سبک  وظایف شان  از  افرادی  موجه"  "دلیل 
دوش  شوند، باید تمام اعضای کمیسیون چنین 

برگه یی را علیه خود امضا می کردند. 
انتخابات  کمیسیون  ریاست  دیگر،  سوی  از 
چنان سمِت تعیین کننده نیست که با رفتن آقای 
احمدزی مشکات کمیسیون حل شود. اعضای 
و  حقوق  دارای  همه  انتخاباتی  کمیسیون های 
دیگری  بر  یک  هیچ  و  اند  یک سانی  وظایِف 
از نظر موقعیِت کاری برتری ندارد. تنها وقتی 
که اعضای جدید انتخاب شدند، آن ها در میاِن 
خود دست به گزینش می زنند و یکی را رییس 

و دیگری را معاون برمی گزینند. 
کمیسیون  اعضای  گزینش  روند  آغاز  از 
در  کسی  چه  که  نیست  مشخص  انتخابات، 
باید قرار گیرد؛ زیرا آن ها از نظر  چه موقعیتی 
حقوقی همه علی السویه اند و می توانند رییس 
و یا معاون شوند. آقای احمدزی نیز در جریان 
سمتی  چنین  به  درون تشکیاتی  انتخاباِت  یک 
به  بیرون  از  که  کسانی  جمِع  کرد،  پیدا  دست 
چنین گزینشی نظر مثبت داشتند و می خواستند 
که شخِص او را در این مقام ببینند. اما از این که 
احمدزی  زدن  کنار  از  ریاست جمهوری  ارگ 
می خواهد به چه هدف هایی دست پیدا کند و 
با  افتـاد، نمی توان  او  کنار زدن  به فکر  یا چرا 

قاطعیت سخن گفت.
 احتماالً خیلی مسایِل دیگر وجود داشته که ارگ 
ریاست جمهوری تن به قربانی کردِن احمدزی 
فرد دیگری در  با گزینش  اما  داده است. حاال 
که  بود  امیـدوار  می توان  انتخابات،  کمیسیون 

وضعیِت آن بهتر از گذشته خواهد شد؟
 پاسخ به این پرسش بدون تردید منفی است. 
کارِی  مدت  طی  در  کمیسیون  فعلِی  اعضای 
مدیریت  توانایی  نه  که  کرده اند  ثابت  خود 
انتخابات را دارند و نه هم این فرصت برای شان 
داده می شود که چنین توانایی هایی را به دست 
ریاست  ارگ  ویژه  به  و  حکومت  آورند. 
کرده،  ادعا  که همیشه  آن چه  جمهوری خاف 
همین  نیستند.  غیرجانب دار  انتخابات  امر  در 
چقدر  که  داد  نشان  کمیسیون  رییس  برکناری 
این نهاد در کمیسیون انتخابات نفوذ دارد. حاال 
هم با آمدِن فرد دیگری در کمیسیون، هیچ چیز 

تغییر نمی کند. 
کنار زدن رییس فعلی، شاید افکار عمومی را یک 
منحرف  انتخابات  مسایل  اصلی  از خط  مقدار 
سازد، ولی به هیچ وجه قناعت عمومی را برای 
از تقلب به  انتخابات سالم و به دور  برگزاری 
وجود نخواهد آورد. در همین حال، این نکته 
را نیز فراموش نکنیـم که هیچ آماده گی یی برای 
آینده  سال  در  ملی  انتخابات شورای  برگزاری 
از  هاله یی  در  مسأله  این  هنوز  و  نشده  گرفته 

ابهام قرار دارد. 
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احمــد عمران

کـودتـا 
در کمیسیون انتخابات

 

نور در کابل،  از هواداراِن عطا محمد  اجتماعی  به  حمله 
متوجه حلقاتی مشکوک در  را  دیگر سوال هایی  یک  بارِ 
انتحاری  داخِل نظام کرده است. رسیدِن یک حمله کنندۀ 
به منطقه یی در خیرخانۀ کابل و هدف قرار دادِن تجمعی 
سیاسی و سپس به عهده گرفتِن آن توسط داعش، همان 
قوت  است،  شده  مطرح  بارها  که  را  و شک هایی  گمان 
افغانستان،  باور دارند که داعش در  می بخشد. بسیاری ها 
ساخته و پرداختۀ حلقه هایی است که در دِل نظام رخنه 
از  برخی  اجرای  جهِت  در  اقداماتی  به  دست  و  دارند 

پروژه های خاِص آن ها می زنند. 
قوت  را  ایده  این  که  دارند  وجود  فراوانی  سوال های   
می بخشند. یکی از آن سوال ها این است که چرا همیشه 
اجتماِع مربوط به یک جریاِن خاص در کشور مورد هدِف 
طالب یا داعش قرار می گیرد، اما هرگز به اجتماعاِت دیگر 
صورت  نیز  حماتی  چنین  و  نمی رسد  هشداری  چنین 
برای  سوال  این  در  نهفته  شگفت آورِ  نکتۀ  نمی گیرد؟ 
مردم این است که حکمتیار به عنوان فردی که از صِف 
و  پیوسته  دولت  به  و  بُریده  داعش  و  طالب  تروریستاِن 
محکومیِت  و  موجود  نظام  مشروعیِت  به  کارش،  این  با 
اراده کند،  پرداخته است، هرازگاهی که  طالبان و داعش 
در هر مکانی که بخواهد محفلی را می آراید بدون آن که 
هشـداری دریافت نماید و یا حمله یی صورت بگیرد. در 
حالی که اجتماعاِت مربوط به حکمتیار با توجه به پیوستِن 
وی به دولت، بیش از سایرین می تواند شامل اهداِف طالبان 
اما در دیگر سو، نماز جنازۀ فردی که  و داعشیان باشد. 
توسط نیروهای دولتی در یک اعتراض مدنی شهید شده 
است، مورد سه حملۀ انتحاری قرار می گیرد و یا مردمی 
که به هواداری از یک شخصیت سیاسی در هوتلی گرد 
آمده اند و حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند، این گونه 

مورد حمله قرار می گیرند! 
عادی  نمی شود  را  کشور  مردماِن  دغدغۀ  و  پرسش  این 
پنداشت و از پاسِخ معقول به آن شانه خالی کرد. گمان 
نمی شود که داعش و طالبان چنین بپندارند که فقط یک 
را  همان ها  باید  فقط  و  است  آنان  دشمِن  خاص  گروهِ 
جنگجویانۀ  رفتارِ  و  ایدیولوژی  زیرا  بدهند.  قرار  هدف 
افغانستان کمر  مردم  به دشمنِی همۀ  که  داده  نشان  آن ها 

بسته و با ُکلیِت وضِع موجود سِر ستیز دارند. 
از حادثاتی هماننِد حملۀ اخیر می توان چنین استنباط کرد 
که داعش و طالبان همان گونه که ابزاری در دسِت کشور 
پاکستان اند، به ابزاری در دسِت آن عده از سیاست گرانی 
تبدیل شده اند که نگاه شان به قدرت و سیاست و رقابت، 
خونین و حذف گرایانه است. این نکتۀ تأسف بار را زمانی 
صفحاِت  در  نظرات  برخی  که  کرد  درک  بهتر  می توان 
حملۀ  که  کنیم  مطالعه  کسانی  آدرِس  از  را  اجتماعی 
که  کرده اند  تأیید  دلیل  این  به  را  پنجشنبه  روز  انتحارِی 
صرفًا هواداراِن عطا محمد نور یا یک قوم را هدف قرار 
داده است. درحالی که به راحتی این احتمال وجود دارد که 
در آن مجلس، پشتون ها و ازبیک ها و هزاره ها نیز حضور 

بهم رسانده باشند و جزو قربانیاِن حادثه باشند. 
استقبال از چنین جنایاتی توسط برخی اشخاِص معلوم الحال 
و برخی آدرس ها در صفحات اجتماعی نشان می دهد که 
داعش  فعالیت های  در  ریشه  این که  از  قبل  این حمات 
داشته باشد، ریشه در بازی های بسیار پلیِد سیاسی یی دارد 
که حلقاِت خاصی در داخِل نظام آن را به پیش می برند. 
این حمله در کنار سایر حماِت مشکوک در گذشته، یک 
داخل  در  مدنی  سیاسی  تعامات  که  داد  نشان  دیگر   بارِ 
کشور به سمِت تقاباِت خشن و توطیه گرانه سوق یافته 
و اگر چنین حماتی به یک آدرس و مردماِن مشخصی 
ادامه یابد، تردیدی وجود ندارد که روزی صِف مردم و 
حکومت کامًا از هم جدا و میداِن تعامل و رقابت سیاسی 

به میداِن تقابل و ستیِز نظامی بدل خواهد شد.
شخص رییس جمهور و مجلس نماینده گان وظیفه دارند 
که برای پیش گیری از آیندۀ سهمگین، در برابِر حلقات و 
کنند.  اتخاذ  مدبرانه  و  جدی  مواضِع  مشکوک،  حماِت 
تعلل و طفره رفتن از این کار، می تواند معناِی استقبال از 

سقوط و تباهی را بدهد. 

حمـله به هـواداراِن
 عطا محمد نور کـار کیست؟
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اداره مبـارزه با جرایم و مواد مخدر سـازمان 
ملـل متحد روز گذشـته گـزارش تازه یی در 
مـورد کشـت و تولید مواد مخدر افغانسـتان 
نشـر کـرد. ایـن گـزارش نشـان می دهد که 
تولیـد مـواد مخدر نسـبت به سـال گذشـته 

۸۷ درصـد افزایـش یافته اسـت.
ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه افغانسـتان بـا 
تولیـد ۹۰۰۰  تـن متریک مواد مخـدر، در صدر 
کشـورهای تولیـد کننده مواد مخدر قـرار گرفته 
اسـت. ملل متحد گفته اسـت کـه افزایش تولید 
مـواد مخدر سـبب تقویت شورشـگری و ارزان 
مارکیت هـای جهانـی  در  مخـدر  مـواد  شـدن 

خواهد شـد.
هشـدار  گذشـته  سـال  متحـد  ملـل  سـازمان 
داده بـود کـه ضعـف کابـل در تامیـن امنیـت و 
مبـارزه بـا گروه هـای مخالف مسـلح، زمین های 
بیشـتری را در اختیـار گروه هـای جرمـی قـرار 
خواهـد داده و زمینـه بـرای کشـت و تولید مواد 

مخـدر مسـاعد خواهد شـد.
در ایـن گـزارش آمده اسـت که در سـال جاری 
۳۲۸ هـزار هکتـار زمیـن در افغانسـتان کوکنـار 

کشـت شـده است.
◄ تقویت تروریسم

افغانسـتان  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  وزارت 
می گویـد سـود اصلـی مـواد مخـدر افغانسـتان 
را مافیـای بین المللـی می بـرد. بـه بـاور مقام هـا 
گروه هـای  سـایر  و  طالبـان  وزارت  ایـن  در 
تروریسـتی درامـد حاصـل از مواد مخـدر را در 

می کننـد. تصاحـب  افغانسـتان  داخـل 
احمـد جاوید قایـم معین وزارت مبـارزه با مواد 
مخـدر روز چهارشـنبه در یـک کنفرانس خبری 
گفـت: »مـا متاسـفانه نتوانسـتیم توجـه جهانیان 
را آنچنـان کـه ایجـاب می کـرد جلـب کنیـم. 
هنوزهـم قاچاقبـران منطقـه می تواننـد کـه مواد 
مخـدر را از راه هـای مختلـف به نقـاط مختلف 

جهـان انتقـال دهد.«
آقـای قایـم افـزود کـه ناامنـی، فقـر، بیـکاری و 
فسـاد عواملـی انـد کـه سـبب افزایـش کشـت 
کوکنـار در ایـن کشـور شـده اسـت. او افـزود 
برخی از حلقات در داخل افغانسـتان در کشـت 
و تولیـد مـواد مخدر سـهم دارنـد و از این بابت 

سـود می برنـد.
◄ دالیل افزایش در تولید مواد مخدر

براسـاس گـزارش سـازمان ملـل متحـد، دلیـل 
افزایـش  افغانسـتان،  افزایـش مـواد مخـدر در 
زمین هـای تحت کشـت کوکنـار و حاصل دهی 
بهتر مزارع کوکنار نسـبت به سـال گذشـته بوده 

است.
آقـای قایـم گفـت کـه در نتیجه افزایش کشـت 
و تولیـد مـواد مخـدر، طالبان و سـایر گروه های 
تروریسـتی قوی تـر می شـوند و پـول بیشـتری 
برای پیشـبرد اهداف تروریسـتی خود به دسـت 
می آورنـد: »مـواد مخـدر تمویـل کننـده اصلـی 
طالبـان و تروریسـم بین المللـی اسـت و باعـث 

افزایـش ناامنـی در کشـور می گـردد. گروه هـای 
مسـلح غیرمسـئول نیز در کشـت و قاچـاق این 
پدیده شـوم نقش فعال داشـته و در رشد اقتصاد 
جرمـی در منطقـه نقـش بـازی می کننـد. کمبود 
وسـایل و امکانـات دلیـل اصلی افزایش کشـت 

کوکنار اسـت.«
براسـاس اظهـارات مقام هـا در وزارت مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر در سـال ۲۰۱۷ نظر بـه تفکیک 
زون هـای  در  کشـت  درصـد   ۹۷ منطقـه ای، 
افغانسـتان  شـرق  و  شـمال  غـرب،  جنـوب، 
صـورت گرفته اسـت که دارای تهدیـدات باالی 

می باشـند. امنیتـی 
زون جنـوب ۶۰ درصـد، زون غـرب ۱۷ درصد، 
زن شـمال ۱۳ درصد، زون شـرق ۷ درصد، زون 
شمال شـرقی ۳ درصـد و زون مرکـز ۰.۴ درصد 

از مجمـوع کشـت کوکنار را بـه خود اختصاص 
داده اند.

کشـتزارهای  تخریـب  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
کوکنـار هیـچ تاثیـری در کاهـش مـواد مخـدر 
نداشـته اسـت. براسـاس آمـار وزارت مبـارزه با 
مـواد مخدر امسـال در ده والیت کوکنار کشـت 
نشـده؛ امـا ایـن رقم سـال گذشـته ۱۳ والیت را 

در بـر می گرفـت.
معیـن وزارت مبـارزه با مـواد مخـدر، بلندبودن 
تهدیدهـای امنیتی، موجودیت حلقـات مافیایی، 
نبـود حمایـت مالـی و تخنیکـی کافـی، کمبـود 
نیروهـای امنیتـی، ضعـف مدیریت مسـؤولین و 
کشـت تخـم اصاح شـدۀ کوکنـار را از عوامـل 
داخلـی افزایـش کشـت کوکنـار و تولیـد مـواد 

مخـدر در افغانسـتان خواند.
◄ مبارزه بی نتیجه

حکومت افغانسـتان همواره گفته اسـت که برای 
محو مـواد مخدر در این کشـور تـاش می کند. 
در کنـار وزارت مبـارزه بـا مواد مخـدر، معینیت 
مبـارزه بـا مواد مخـدر وزارت داخله نیـز در این 
راسـتا فعال اسـت. وزارت داخله گفته اسـت که 
بـرای جلوگیـری از قاچاق مواد مخدر، در سـال 

جـاری، بیش از دو هـزار عملیـات را انجام داده 
است.

جنـرال خلیـل بختیـار، معیـن مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر ایـن وزارت گفـت کـه در نتیجـه ایـن 
عملیات هـا  ۲۶۴۷ قاچاقبـر بـزرگ و کوچـک 
بیـن  در  کـه  افـزود  او  انـد.  شـده  بازداشـت 
قاچاقبران بازداشت شـده، هشـت قاچاقبر بزرگ 
شامل اسـت که در فهرست سـیاه وزارت داخله 

قرار داشـتند. افغانسـتان 
او افـزود ۶۴ تـن از موظفیـن خدمـات عامه نیز 
دسـتگیر شـده که شـامل پولیـس، اردوی ملی و 
بخش هـای ملکـی اسـت، ۱۳ تن اتبـاع خارجی 
از جملـه پنـج نفـر اتباع پاکسـتان و هشـت نفر 
ایرانـی هـم دسـتگیر شـده و ۵۰ تـن آن هـا زن 

. هستند
به گفتـه این مقـام وزارت داخله افغانسـتان، ۵۰ 
کارخانـه تولید مـواد مخدر در سـاحات ناامن و 
صعب العبـور در عملیات هـای پولیس مبـارزه با 
مـواد مخـدر ازبیـن رفتـه و ۲۵۰ تن انـواع مواد 
مخـدر و مـواد کیمیـاوی پیش سـاخت هیرویین 

نیـز کشـف و ضبط گردیده اسـت.

بعـد از ظهر روز پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته، صدها تـن از حامیان 
عطامحمـد نـور، رییـس اجرایی جمعیت اسـامی و والی بلخ 
گردِهم آیـی را بـرای قدردانـی و پاس داشـت از کارکردهـای 
عطامحمـد نور در یکی از هوتل های شـهر کابـل برگزار کرده 

بودند.
گردهم آیـی در جریـان بـود کـه دو حملـه کننـدۀ انتحـاری 
می خواسـتند خودشـان را به داخل هوتل برسـانند و دست به 
حملـه انتحـاری بزنند کـه در دهـن دروازۀ هوتل بـا ممانعت 
نیروهـای امنیتـی روبـه رو می شـوند و یکـی از آنـان خـود را 
منجـر می سـازد و دیگـرش از سـوی نیروهـای امنیتـی از پـا 

در می آیـد.
براسـاس آمارهـا رسـمی، در ایـن حادثـه ۱۵ تـن به شـهادت 
رسـیدند، امـا بـه گفتۀ شـاهدان رویداد، شـمار شـهدا به بیش 
از ۲۰ تـن می رسـد و ده هـا تن دیگر به شـمول چند خبرنگار 

زخمی شـدند. 
تصویربـردار تلویزیـون راه فـردا نیز در این حادثـه جان باخته 
اسـت. گـروه داعش مسـوولیت این حمله را بـه عهده گرفت 
و اعـام کرد که هدف آن حزب جمعیت اسـامی افغانسـتان 

بود.

ایـن رویدار در دو روز گذشـته موجـی از واکنش ها و انتقادها 
را در میـان نخبـه گان سیاسـی کشـور و شـهروندان در پـی 
داشـته اسـت. بسـیاری از نخبـه گان و سیاسـت مدارن حملـه 
بـر گردهم آیـی اعضـای جمعیـت اسـامی را »هدف منـد« 
می خواننـد و تأکیـد دارند که دسـتانی از دروِن نظام در پشـت 

ایـن حمله هـا وجـود دارد.
بـه بـاور سیاسـت مدارِن کشـور، یگانـه راه حـل بـرای مبارزه 
بـا گروه هـای تروریسـتی و تفرقه افگـن، وفاق ملـی و تحلیل 

درسـت از وقایع کشـور اسـت.
عطامحمـد نـور، رییـس اجرایـی حـزب ِجمعیـت اسـامی 
افغانسـتان لحظاتـی پـس از ایـن رویـداد در پیامـی گفـت: 
"دشـمنان مـا و حلقـات معیـن در درون نظـام، تـاِب دیـدِن 
لحظه یی از خوشـی مردم ما را نیاوردنـد  و در ادامۀ توطیه های 
پیشـین در برابرِ جنبش رسـتاخیز، مراسـم خاک سـپاری سالم 
ایزدیـارِ شـهید و جنبـش روشـنایی، ایـن مراسـم را نیز هدف 
قـرار دادنـد کـه سـوگمندانه شـماری از عزیـزان ما مشـمول 
شـرکت کننـده گان مراسـم و نیروی هـای امنیتـی، شـهید و 

 مجـروح شـده اند".
آقـای نور در ادامه  می گوید: از حکومت که بخش مشـخصی 

از آن، خـود بـه عنوان حمایـت کنندۀ حلقۀ خبیثـه و طراحان 
ایـن رویـداد شـناخته می شـود، توقعی نداریـم که رویـداد را 
پیگیـری کنـد، اما مبارزۀ ما بـا هراس افگنـی و هراس افگنان و 
عدالت خواهـی و حق طلبی مـا همچنان ادامـه دارد و این گونه 
رویکردهـا کـه عوامل آن مشـخص اسـت، ما و مردم مـا را از 

مسـیرمان باز نمی دارد.
در سـوی دیگـر، صاح الدیـن ربانـی، رهبـر حـزب جمعیت 
اسـامی افغانسـتان در واکنـش بـه ایـن حملـه می گویـد کـه 
تروریسـتان و حامیان شـان بایـد بداننـد که جمعیت اسـامی 
افغانسـتان قربانیـان بی شـماری در برابر »تروریسـتان« داده اند 
و این گونـه اعمـال »جنایت کارانـه«، هرگز مردم را از مسـیری 

کـه انتخاب کـرده انـد، بـر نمی گرداند.
آقـای ربانـی بـا پخـش اعامیه یـی هم چنـان گفتـه اسـت: 
"  حملـۀ تروریسـتی امـروز بـر یـک همایـش مردمـی، یکبار 
دیگـر پرسـش های جدی یـی را در مـورد چگونه گـی اجرای 
این گونـه اعمـال ترویسـتِی هدفمنـد مطـرح می کنـد. یک بار 
دیگر الزم به تأکید اسـت که اشـخاص و حلقاِت معلوم الحال 
بـه جـای پرداختـن بـه اولویت هـای کشـور نباید در شـرایط 
کنونـی با ماجراجویی و عقده گشـایی، فضای سیاسـی کشـور 

را از ایـن بیش تـر قطبـی و مکدر سـازند.
رهبـر جـزب جمعیت بـه این باور اسـت که   نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی مسـوولیت دارنـد تـا ریشـه های این گونـه اعمـاِل 

»جنایت کارانـه را شناسـایی و بـه مـردم معرفـی کنند.
  همزمـان با ایـن، دکتر عبداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی می گویـد، داعـش در سـایۀ طالبـان فعالیـت 
می کنـد و برخـورد حکومـت بـا تحریـک طالبان پاکسـتان و 

سـایر تروریسـتان یکسـان است.
آقای عبداهلل می افزاید که "تروریسـتان و حامیان  بدصفتِ شـان 
بـا چنیـن حمـات ناجوان مردانـه و بزدالنـه، نمی تواننـد بـه 

اهـداف شـومی کـه در سـر می پرورانند، دسـت یابند".
در اعامیـۀ دفتـر ریاسـت اجرایـی هم چنـان آمده اسـت: "در 

سـفر به واشـنگتن بر اصـل مبارزه بـا تروریـزم تأکید صورت 
گرفـت و روی این نکته انگشـت گذاشـته شـد کـه طالبان به 
عنـوان یـک جریـان تروریسـتی، زمینۀ حضور و رشـد سـایر 
جریان هـای تروریسـی را فراهم سـاخته اند. مـا در برابرِ تمام 
تروریسـتان می جنگیـم و از نظـر مـا تروریسـِت خـوب و بد 

برای مـا وجود نـدارد".
هم چنـان، در اعامیـۀ ارگ ریاسـت جمهـوری بـه همیـن 
عملکـردِ  ایـن  بـا  تروریسـتان  کـه  اسـت  آمـده  مناسـبت 
»ننگین »شـان یک بـار دیگـر دشـمنی آشکارشـان را بـا مـردم 

افغانسـتان نشـان دادنـد.
در اعامیه افزوده شـده اسـت: "حکومت افغانستان همواره از 
آزادی هـا و تجمعـات مدنی حمایـت کرده و تأکیـد می نماید 
که دشـمنان افغانسـتان بـا راه انـدازی این چنیـن عملکردهای 
تروریسـتی نمی تواننـد مانـع رسـیدن مردم مـا بـه آزادی های 

مدنی و سـایر ارزش های دموکراسـی شـوند".
پیشـین  رییس جمهـوری  کـرزی،  حامـد  حـال،  حیـن  در 
کشـور بـاور دارد کـه "در عقـِب حمـات بر مسـاجد، تکایا، 
مراسـم تشـییع جنازه، حـرکات مدنـی و اجتماعـات مردمی، 
بدون شـک دسـت های نحـس و تفرقه افگنـی قـرار دارند که 
می خواهنـد آزادی بیـان و حقوق مدنی و سیاسـی مـردم ما را 

سـلب کـرده و صـدای مـردم افغانسـتان را خفه سـازند".
در اعامیـۀ آقـای کرزی آمده اسـت: یگانه راه مبـارزه با آنانی 
کـه می خواهنـد افغانسـتان را تضعیف کرده و تحـت اثر خود 
نگه دارنـد، وفاق ملی افغانسـتانی ها و تحلیل درسـت از وقایع 

می باشد.
حامـد کـرزی بـا اشـاره بـه گرفتـن مسـوولیت ایـن حمله به 
وسـیلۀ داعـش گفتـه اسـت کـه ایـن مسـأله پرسـش برانگیز 

ست.  ا
گفتنـی اسـت کـه مسـووالن در دفتـر سـازمان ملـل متحـد، 
سـبِز  رونـِد  و  افغانسـتان  آزادِ  رسـانه های  کننـدۀ  حمایـت 

افغانسـتان نیـز ایـن حملـه را محکـوم کـرده انـد.

تولید مواد مخدر
 ۸۷ درصد افزایش یافته است

وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر افغانسـتان می گویـد سـود اصلـی مـواد مخـدر افغانسـتان را مافیـای 
بین المللـی می بـرد. بـه بـاور مقام ها در ایـن وزارت طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی درامد حاصل 

از مـواد مخـدر را در داخـل افغانسـتان تصاحـب می کنند.
احمـد جاویـد قایم معیـن وزارت مبارزه با مواد مخدر روز چهارشـنبه در یـک کنفرانس خبری گفت: 
»مـا متاسـفانه نتوانسـتیم توجه جهانیـان را آنچنان کـه ایجاب می کـرد جلب کنیم. هنوزهـم قاچاقبران 

منطقـه می تواننـد کـه مـواد مخـدر را از راه های مختلف به نقـاط مختلف جهان انتقـال دهد.«
آقـای قایـم افـزود کـه ناامنـی، فقر، بیـکاری و فسـاد عواملی انـد که سـبب افزایش کشـت کوکنار در 
این کشـور شـده اسـت. او افزود برخی از حلقات در داخل افغانسـتان در کشـت و تولید مواد مخدر 

سـهم دارنـد و از ایـن بابت سـود می برند

روح اهلل بهزاد

واکنش ها         به       حادثـه         پنجشنبه: 

از درون حـکومت 
هـدف قـرار مـی گیـریم
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◄◄ عباس خراسانی

شـوهرتان را گـرامی بدارید!

)ویژۀ بانوان(

مـردان سرپرسـت زنـان هسـتند، بـه دلیـل آن کـه خداونـد برخـی از ایشـان را بـر برخی 
برتـری داده و بـه دلیـل آن کـه از اموال شـان خـرج می کننـد؛ پـس زنـان صالـح، متواضع 
و فرمان بردارنـد و بـرای آن چـه خـدا حفـظ کرده، اسـرار شـوهر خـود را حفـظ می کنند. 

 )۳۴ )نساء، 
در زبـان عـرب بـه شـوهر »بعـل« می گوینـد و آن در لغـت بـه »بـت« گفتـه می شـود، در 

قـرآن هـم بـه این معنا اسـتفاده شـده اسـت. 
»آیا بت »بعل« را می پرستید و بهترین آفریده گان را وا می گذارید« )صافات، ۱۲۵(. 

اولیـن واکنـش نسـبت بـه بـت، تواضـع و احتـرام می باشـد و ایـن کرنـش و تواضـع و 
احتـرام از عظمتـی کـه بـت در پیـش بت پرسـت دارد، سرچشـمه می گیـرد؛ در حدیـث 
شـریف نبـوی پیامبـر اسـام )ص( نیـز بـا تمثیـل سـجدۀ زن بـه همسـر به ایـن حقیقت 

بـزرگ اشـاره نموده انـد: 
ها  ِ )ص( لَـْو أََمْرُت أََحداً أَْن یَْسـُجَد ِلََحٍد َلََمـْرُت الَْمْرأََۀ أَْن تَْسـُجَد لُِزوِجِ َفَقـاَل َرُسـوُل اهللَّ
»اگـر بنـا بـود امـر می کـردم کسـی بر کسـی سـجده کند، امـر می کـردم زن بر شـوهرش 

سـجده کنـد.« )حر العاملـی، ج ۱۴، ص ۱۱۵( 
در ایـن حدیـث پیامبـر )ص( بـا توجـه بـه روحیـه و فطـرت مـرد، احتـرام و تواضِع زن 
را نسـبت بـه مـرد بیـان نمـوده اسـت؛ و همیـن پیامبـر توجه بـه عواطـف زن را بـه مرد 

سـفارش اکیـد نموده اسـت. 
زن برای تحقق این احترام و تواضع باید دو کار را نسبت به همسرش رعایت کند: 

۱( تأیید و مقبولیت همسر 
مرد بیش از هر چیزی نیاز به تأیید شدن دارد، خانم دکتر لورا این گونه می گوید: 

امـا  کننـد،  تحمـل  را  اسـرای جنگـی شـاق ها  بازداشـتگاه های  در  می تواننـد  »مردهـا 
نمی تواننـد جریحـه دار شـدِن غـرورِ خـود را تحمـل نماینـد. بـرای آن هـا تأیید شـدن از 
سـوی همسرشـان در حکـم دریافـت آکسـیجن اسـت و اگـر ایـن تأیید صـورت نگیرد، 

احسـاس مردانـۀ خـود را از دسـت می دهنـد.« )شـل سـینگر، ص ۱۱۰(. 
دکتـر مجـد در کتـاب روان شناسـی زن و مـرد می گوید کـه در تحقیقی کـه از ده هزار زن 
موفـق غربـی کـه زنده گی زناشـویی و اجتماعی رضایت بخشـی داشـته اند، پرسـیده شـد 
کـه: شـما پایه هـای توفیـق در زنده گـی داخلـِی خـود را چه می دانیـد؟ آن ها در پاسـخ به 

دو مورد اشـاره کردند: 
۱( تأیید کردن همسران 

۲( احساس لّذت از انجام وظایف داخلی خانه )ص ۳۴(. 
در تحقیقـی کـه خانـم داکتـر شـل سـینگر از طریـق انترنـت انجـام داده، مردهـا نیازهای 

خـود را ایـن گونـه بیـان کرده اند: 
۱( مرد می خواهد در نظر زنش مهم ترین شخص مورد عاقۀ او باشد. 

۲( مـرد بـه ایـن احتیـاج دارد کـه تأییـد شـود، مـورد قدردانـی واقـع گـردد. زنـش به او 
احتـرام بگـذارد، آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه او مـردی واجد شـرایط اسـت، شـوهر و پدر 

واجد شـرایط اسـت. 
۳( مـرد بـه ایـن احتیـاج دارد کـه وقتی از سـر کار به خانـه می آید، زنش بـا روی خوش 

از او اسـتقبال کند. 
۴( مرد به این احتیاج دارد که زن به عایِق او عاقه نشان دهد. 

۵( مرد به تشویق های زنش احتیاج دارد تا یک مرد باشد. 

◄ تکریم کردن شوهر 
جریحـه دار کـردن غـرور یـک مـرد برای او بسـیار گـران تمام می شـود و امـکان دارد در 
زنده گـی زناشـویی تأثیـر نامطلـوب دایمـی بگـذارد. یک مرد بـه سـختی می تواند خفیف 

شـدن از جانـب زنش را به فراموشـی بسـپارد. 
عـاوه بـر تأییـد و مقبولیـت همسـر، زن بایـد به همسـرش به عنـوان فردی که شایسـتۀ 
احتـرام و تکریـم می باشـد، بنگـرد و از هرگونـه برخـورد تحقیرآمیـز به شـدت بپرهیزد. 

دور نمی رویـم، همیـن پانزده  سـال پیش وقتی 
نیروهـای  حضـور  شـدِن  قانون منـد  لـزوم  از 
امریکایـی در افغانسـتان گفتـم، جهــادی ها و 
غیرجهادی هـا مـرا دشـمِن “امریـکا” و “ضـد 
امنیـت و ثبـاِت کشـور” خواندنـد و بـه عنوان 
“عنصـر نامطلوب” از ریاسـت رادیـو تلویزیوِن 
سـال  دوازده   امـا  راندنـد.  بیـرون  افغانسـتان 
لویه جرگـه  اشـتراک کننده گاِن  همـۀ  پس تـر، 
بـه منظـور قانون منـد شـدِن حضـور نیروهـای 
امریکایـی در افغانسـتان، بـر عقد پیمـان امنیتی 
بـه  کـه  نگذشـت  دیـری  و  ورزیدنـد  تأکیـد 
حیـِث یـک اقـدامِ فوق العـاده، پیمـان امنیتـی 
میـان افغانسـتان و امریـکا بـه امضـا رسـید و 
اکثریـت، بـه تدبیـر سـراِن حکومـِت وحـدت 

ملـی شـادباش گفتنـد. 
امـا چرا حـرِف مـن، شـمارِ زیـادی را رنجاند 
اقـدامِ حکومـت وحـدت ملـی، کثیـری را  و 

خندانـد؟
در همـان زمانی که مسـوولیِت رادیو تلویزیون 
ملـی را بـه دوش داشـتم، قاعـده بـر آن بـود 
کـه فیلم هـاِی نیمه عریـان از تلویزیـون منتشـر 
نگـردد و صحنه هـای خـاِف عفـت و اخـاِق 
عمومـی سانسـور گـردد. هنگامـه به پـا گردید 
بـه راه  غوغـا  جهـان  رسـانه های  سـطِح  در  و 
افتـاد که گویا فردی دشـمِن آزادی و زن سـتیز، 
و  کـرده  قبضـه  را  تلویزیـون  رادیـو  ریاسـت 
می اندیشـد.  زنـان  بـاِب  در  طالبـان  همچـون 
ولـی پـس از یـک دهـه فـراز و فـرود، وقتـی 
کسـانی از ضـرورِت اصاح نشـراِت رسـانه ها 
سـخن می گوینـد، سخن شـان زیبـا و مقبـول 
خوانـده می شـود و بـر گوینـده اش آفریـن نثار 

می کننـد. 
پانـزده  مـن  اقـدامِ  کـه  چیسـت  مـن  ُجـرمِ 
 سـال پیـش، همـه را رنجانـد و حـرِف مفـِت 
دیگـران در همـان باب، بسـیاری ها را شـادمان 

می سـازد؟ 
تـاالر  در  امـروز،  از  قبـل  سـیزده  سـال 
از  جمعـی  در  فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت 
سیاسـت مداراِن افغانسـتان، گفتـم: »مـن افغـان 
مـن  نجیـِب  و  غیـور  بـرادرِ  افغـان،  نیسـتم؛ 
اسـت” و از ضـرورِت احتـرام بـه هویت هـای 
اقوامِ مختلف سـاکِن کشـور سـخن رانـدم. در 
پایـاِن همـان مجلـس، دوسـتی مـرا تهدیـد به 
مـرگ کـرد و شـمار زیـادی هـم در نکوهـِش 
مـن قلـم زدند و محافـل آراسـتند. لیکن دیری 
نگذشـت کـه شـمار زیـادی ایـن گفتـه را بـه 
تکـرار گرفتنـد، جوانـان در در و دیـوار آن را 
ایـن  از  حمایـت  در  انجمن هایـی  و  نوشـتند 
مضمـون آراسـتند. و سـرانجام ده  سـال پـس 

افغانسـتان  از آن موضع گیـری، شـورای ملـی 
بـه تأییـد از آن، شـناس نامۀ شـهروندی را بـه 
تصویـب رسـاند. خوب بـه یاد دارم کـه در آن 
زمـان، عده یـی از دوسـتاِن نزدیـِک مـن سـعی 
می کردنـد بـه مـن نزدیـک نشـوند تـا شـریک 

جـرمِ )!( مـن پنداشـته نشـوند. 
پرســش این جاسـت: چرا سـخِن مـن، جمعی 
را رنجانـد و مصوبـۀ شـورای ملـی، کثیـری را 

ند؟ خندا
اساسـِی  قانـون  تصویـِب  لویه جرگـۀ  در 
آن  مـن  خواسـت هاِی  از  یکـی  افغانسـتان، 
بـود کـه نظام سیاسـِی کشـور صدارتـی گردد. 
هم سـنگرانم  و  دوسـتان  نزدیک تریـن  امـا 
مـرا “آلـۀ دسـت ایـران” خواندنـد و در برابـر 
ایـن خواسـت - بـه اسـتثنای اسـتاد ربانـی و 
قانونـی - با تمـامِ قدرت ایسـتادند و از تهدید 
و تخویـف سـخن به میـان آوردنـد. نمی دانـم 
انتخابـات  نامـزد  خـود  کـه  آن گاه  شـد  چـه 
را  صدارتـی  نظـام  شـدند،  ریاسـت جمهوری 
شـعار دادنـد و چنـد سـال بعدتـر، خـود در 
پایـاِن انتخابـات بـه پسـِت نمادیـِن صـدارت 

تکیـه زدنـد؟
 حرف هـا و عرق ریـزی من، سـفاهت و نادانی 
خوانـده شـد و جـز شـمار اندکـی، نـه کسـی 
بـه آن گـوش سـپرد و نـه بـه آن  ارزش قایـل 
شـد؛ امـا آن گاه کـه مخالفاِن ایـن نظریه پس از 
سـال ها به هـوش آمدنـد و شـعارهای دیگران 
را قاپیــدند، نظرشـان مدبرانه )!( خوانده شد و 
در حمایـت از آن ها، هزاران تن صف بســتند. 
ِســّر این نکته در کجاسـت، چرا همان سـخن 
از دهـِن مـن بسـیاری ها را رنجانـد و از زبـاِن 
یکی دیگر، شـمار زیادی را ُخرسند گردانیــد؟ 
ده  سـال قبـل ـ زمانـی کـه همه جـا را غـرب 
تسـخیر کـرده بـود و همـۀ فضایـل در غـرب 
و غراب گرایـی خاصـه می شـد و هـر کسـی 
سـعی می ورزیـد کـه از کارواِن غرب دوسـتان 
عقـب نمانـد و دسـت کم بـه “سـکوالر بودن” 
اذعـان کند ـ، در یـک گفت وگـوی تلویزیونی 
عقیـدۀ خـود را ابراز نموده، خـود را “بنیادگرا” 
امـا  پرداختـم؛  آن  از  دفـاع  بـه  و  خوانـدم 
پیشـانی ام  بـر  واپس گرایـی  ُمهـِر  به سـرعت 
حوالـه شـد و جمعـی گفتنـد: سرشـِت ایـن 
از  همـه  نیسـت،  اصاح پذیـر   )!( جهادی هـا 
یـک تـار و پـود انـد و همه دشـمِن پیشـرفت 
و ترقـی انـد. نـه عالِمـی در تأییِد نظـِر من لب 
جنبانـد و نـه عامـی در پشـتیبانی از آن سـر 
تـکان داد. در شـرح گفتـۀ خویـش، مقاله یـی 
نوشـتم و میـاِن “بنیادگرایـی” و “واپس گرایی” 
تفکیـک کـردم و تفاوت هـاِی آن دو را نشـان 

دادم. در همـان روزهـا بـود کـه “صراط هـای 
مسـتقیم” دکتـر سـروش را بـه بررسـی گرفتم 
و دالیلـی در نقـد کثرت گرایـی ارایـه داشـتم 
و در مقالتـی دیگـر، سـواالتی حوالـۀ نظریـۀ 
در  کـردم و  “رویاهـای رسـوالنه”ِی سـروش 
دیدگاه هـای  مخالـِف  بـه  خودمـان،  حـوزۀ 
امـا  گردیـدم.  مشـهور  سـروش  عبدالکریـم 
آخندهایـی بی خبـری بودنـد و هسـتند کـه مرا 
به سـاِن  و  می داننـد  سـروش  نظریـاِت  پیـرِو 
“منحـرف”  و  “گمـراه”  ابوزیـد،  و  سـروش 

ننـد.  می خوا
به راســتی، عیـِب کار در کجاسـت کـه عده یی 
پیوسـته از کارِ مـن می رنجنـد و لطیفه هـای من 

نمی شـنوند؟  را هرگز 
در تازه تریـن مـورد )۳ قـوس ۱۳۹۵ هــ.ش( 
آن گاه کـه اسـتراتژی دفاعی و امنیتـِی حکومِت 
افغانسـتان در شـورای ملـی بـه نقد گرفته شـد 
و از ضـرورِت بازنگـری در آن سـخن به میـان 
آمد و گفته شـد که در کنار “تروریسـت”، باید 
“گفتمـاِن تـرور” مورد آمـاج قرار گیرد؛ شـمار 
اندکـی از طلبه هـای علـوم دیـن، معرکه آرایـی 
را  مبارک شـان  ریـِش  درحالی کـه  و  کردنـد 
بـا پـوِل امریـکا رنـگ می کننـد و از هدایـاِی 
امریـکا امـرار معـاش می نمایند، مرا بـا عناویِن 
امریکایـی”...  “مسـلماِن  “مـردار”،  “فاسـق”، 
نواختنـد و از این کـه “منحرفـی” را سـرزنش 

نمودنـد، خود را دلشـاد سـاختند. 
پانـزده سـال، چـه تاریـِخ جالبـی ا سـت که در 
ایـن مـدت، فاصلـه میـاِن دشـمنی با امریـکا تا 
دوسـتی بـا آن کشـور پیمـوده شـد و اتهاماتـی 
ملـی”،  وحـدِت  “ضـِد  “زن سـتیز”،  همچـون 
و  “منحـرف”  “دگم اندیـش”،  “واپس گـرا”، 
حمـل  هم زمـان  را  امریکایـی”  اسـامِ  “مبلـغ 

 ! م کرد
تعجب نکنیــد، گذشـته چراِغ راهِ آینده اسـت؛ 
سرگذشـِت پانـزده سـاِل پسـین نشـان می دهد 
آن چـه مـن امـروز گفته ام، بـه زودی بـاِب روز 
می شـود و همـه از شـیرینی هاِی او می گوینـد 
و در مـدِح ایـن نظریـه، مخالفیـِن امـروز، فردا 

دف خواهنـد زد و پـا خواهنـد کوبید.
تاریـخ بشـری، سـزاِی پیش قـراوالن را چنیـن 
مقـرر کـرده، تا در زمانۀ شـان سـرزنش گردند، 
بـه تیـِر تکفیـر و تفســیق نواختـه آیند، بـه بادِ 
ناســزا گرفتـه شـوند، ولـی نسـِل بعدتـر بـه 
ثناگویـِی آن هـا بپردازنـد و در کشـِف زوایـای 
چیزهـا  و  گوینـد  سـخن ها  فکری شـان، 

بنویسـند. 

◄◄   عبدالحفیظ منصور



اشـاره: یک صدوچهـل سـال پیـش از امـروز در الهـور 
مـردی بـه دنیـا آمـد کـه کارهایـش او را مبـدل بـه 
»عالمۀ شـرق« سـاخت. اقبـال الهوری شـعرهای زیادی 
و  پژوهش هـا  و  اردو سـرود  و  فارسـی  زبان هـای  بـه 
اسـالمی  جوامـع  پیرامـون  بی شـماری  سـخنرانی های 

انجـام داد.
یکـی از ابعـاد ویژۀ زنده گـی او، عالقه اش به افغانسـتان 
بـود. اقبـال بـاری به کشـورِ ما سـفر کـرد، در سـتایش 
ایـن  به سـازِی  بـرای  و  سـرود  شـعر  مـا  شـهرونداِن 
سـرزمین صحبـت کـرد. بـرای دانسـتن افـکار، کارنامه 
و پیونـد عالمـه اقبـال بـا افغانسـتان و شـهروندان ایـن 
کشـور، بـا عزیـز احمـد حنیف که در سـال های پسـین 
کارهـای زیـادی پیرامـون تفسـیر و معرفی افـکار اقبال 
انجـام داده، صحبـت کرده ایـم کـه اینک حاصـِل آن را 

می خوانیـد.
***

و  افـکار  بـا  خودتـان  آشـنایِی  از  را  ◄ صحبت مـان 
کارهـای اقبـال آغـاز می کنیـم: چـه زمانـی بـا افـکار 
عالمـه اقبـال آشـنا شـدید و چـرا خواسـتید در زمینـۀ 

کنیــد؟ کار  اقبال پژوهـی 
ابتـدا، یک صدوچهلمیـن سـالروز تولد اقباِل بـزرگ را برای 
شـما و تمـامِ اقبال دوسـتان و اقبال پژوهان تبریـک می گویم. 
در پاسـخ بـه پرسـش شـما بایـد عـرض کنـم: دلبسـته گِی 
مـن بـه اشـعار عامـه اقبـال حدود بیسـت سـال پیـش، از 
دفترچـۀ  و  بـودم  نوجـوان  کـه  گردیـد  آغـاز  سـال هایی 
کوچکـی بـا خود داشـتم که در آن شـعرهای گلچیـن اقبال 
و حافـظ شـیرازی را می  نوشـتم؛ در آن زمـان، صادقانه باید 
عـرض کنم کـه معنـا و مفهومِ شـعرهای ایـن دو بزرگ مرد 
امـا شـعر  نمی دانسـتم،  را  فارسـی  ادب  و  عرفـان  تاریـخ 
حافـظ بـه نظـرم خوب تـر و روان تـر می نمـود. در آن زمان 
از مجموعه هـای شـعری اقبـال، فقط به کتـاب »زبور عجم« 
کـه دارای دو قسـمت اسـت، عاقه مندی داشـتم امـا گاهی 
برخـی رباعیـات ارمغـان حجـاز را نیـز با خود یادداشـت و 

آن را حفـظ می کـردم.
تحصیـات  مصـروف  هنگامی کـه   ۲۰۰۵ سـال های  در 
ماسـتری در دانشـگاه اسـامی بین المللـی اسـام آباد بـودم، 
در کتاب خانـۀ مرکـزی دانشـگاه، بخش کتاب های فارسـی، 

نظـرم بـه رسـالۀ کوچکی به  نـام »ایدئولوژی انقابـی اقبال« 
تألیـف علـی محمـد نقـوی و ترجمـۀ م.م. بحـری افتـاد که 
آن را در بـاب شـناخت اندیشـۀ عرفانـی اقبـال، متفـاوت از 
کتاب هـای دیگـر یافتـم. از رسـالۀ نام بـرده نسـخه برداری 

کـرده و به دقـت آن را خوانـدم. 
اقبـال سـبب گردیـد کـه کتاب هـای  انقابـی  ایدئولـوژی 
مثنـوی »اسـرار خـودی«، »رمـوز بی خـودی« و »جاویدنامه« 
را بـه دقـت بخوانم؛ در ایـن کتاب ها یکـی از ویژه گی هایی 
را کـه دریافتـم، کاربـرد واژه های فارسـی به مفهومی اسـت 
کـه در زبـان اردو بـه کار رفته اسـت. زبان اردو، اساسـًا زادۀ 
انگلیسـی  عربـی،  زبان هـای  از  آمیزه   یـی  و  فارسـی  زبـان 
و سانسـکریتی اسـت. کسـی کـه بـه زبـان فارسـی و اردو 
دسترسـی داشـته باشـد، شـعر اقبـال را خوب تـر می توانـد 

کند.  تفسـیر 
معـراج تخیلـی و شـاعرانۀ اقبـال در رکاب مرشـد بـزرگ 
رومـی، بـه آسـمان و آن سـوی طبیعـت بـه جنـت و دوزخ، 
اندیشـه  و  علـم  بزرگ مـردان  بـا  گفت وگـو  و  ماقـات 
و سیاسـت، بـا هنـر ادبـی زیبایـی کـه در قالـب مثنـوی 
از  یکـی  اسـت،  شـده  کشـیده  تصویـر  بـه  »جاویدنامـه« 
انگیزه هـای قوی یـی بـود کـه مـرا شـیفتۀ اقبـال سـاخت.
در سـال های ۲۰۰۵ و پـس از آن، گاهـی با دانشـجویانی که 
دوسـت دار اندیشـۀ اقبـال بزرگ بودند، نشسـت های شـبانه 
داشـتیم و برخـی از آنـان تقاضا می کردند تا شـعرهای اقبال 
البتـه در آن زمـان، کتاب هـای  را برای شـان تفسـیر کنـم؛ 
»نقـد مثنـوی مولـوی«، »پلـه پلـه تا ماقـات خـدا«، »قصهۀ 
اربـاب معرفـت«، »از کوچۀ رنـدان« و »صدای بال سـیمرغ« 
و هم چنـان قسـمت های از »شـرح سـودی بـر حافـظ« را 
خوانـدم. از خـال کتاب هـای نام بـرده، دریافتـم کـه اقبـال 

هم چـون  بزرگ مردانـی  بـا  ناگسسـتنی یی  معنـوی  پیونـد 
موالنـای رومـی، عطار نیشـابوری، سـنایی غزنـوی و برخی 

دیگـر از سـخن پردازان عرفـان و ادب فارسـی دارد.
در همـان آوان، شـبی اقبـال را به خـواب دیدم که در نبشـتۀ 
»سـفر بـه شـهر الهـور و زیـارت مـزار اقبـال« آن را شـرح 
داده ام. همیـن انگیزه هـا بـود که مرا تشـویق کرد تـا در باب 

اندیشـه و زنده گـی اقبـال، اندکی بیشـتر مطالعـه کنم. 

◄ چـه کارهایی پیرامـون معرفی و بیـان کارنامۀ عالمه 
اقبـال انجـام داده و چـه کارهـای جدیدی روی دسـت 

دارید؟
تـا حـال در بـاب اقبـال، دو اثـر دارم کـه رسـالۀ »از عقل تا 
بـه عشـق« اسـت و دیگری کتـاب »اقبـال و افغانسـتان« که 

عنقریـب طبـع خواهد شـد.
مقاله هایـی کـه در بـاب زنده گـی و اندیشـۀ اقبال نوشـته ام، 
مقالـۀ »سـفیر شـرق«، »نگاهـی بـه آثـار اقبـال«، »پیامبـر از 
مقـاالت«  از  مجموعه یـی  شـوق،  »بـزم  و  اقبـال«  دیـدگاه 
اسـت کـه تـا حـال چـاپ نگردیـده اسـت. عـاوه بـر آن، 
ایـن زمینـه  سـخنرانی ها و مصاحبه هایـی در رسـانه ها در 

داشـته ام. نیز 

◄ اقبال چه میراثی از خود به جا گذاشته است؟
اقبـال بـزرگ در سـه زبان فارسـی، اردو و انگلیسـی، تألیف 
دارد؛ بیشـترین آثـار ایشـان در قالب شـعر اسـت و جانمایۀ 
اندیشـه اش را در قالـب مثنـوی »اسـرار خـودی«، »رمـوز 
»ارمغـان  در  اسـت.  ریختـه  »جاویدنامـه«  و  بی خـودی«، 
حجـاز« کـه دوسـومِ آن بـه زبـان فارسـی و یـک قسـمت 
بـه زبـان اردو اسـت، از وضعیـت آشـفتۀ جهـان اسـام و 

بیماری هـای جوامـع اسـامی بـه حضـور خـدای متعـال و 
پیامبـر بـزرگ اسـام صلـی اهلل علیـه وسـلم شـکایت کرده 

 . ست ا
آثـار دیگر فارسـی اقبال، »شـرح گلشـن راز«، »زبور عجم«، 
»پیـام مشـرق«، »پـس چـه بایـد کـرد« و مثنـوی »مسـافر« 
اسـت. کتـاب »بـال جبریـل«، »ضرب کلیـم«، »بانـگ درا« و 
»ارمغـان حجـاز« بـه زبـان اردو و »سـیر فلسـفه در ایـران« 
کتاب هـای  از  اسـامی«  در  دینـی  اندیشـۀ  »بازسـازی  و 

انگلیسـی ایشـان اسـت.
کتاِب سـیر فلسـفه در ایران، پایان نامۀ دورۀ دکتری اقبال در 
دانشـگاه مونیخ آلمان و بازسـازی اندیشـۀ دینی در اسـام، 
دانشـگاه های  در  ایشـان  هفـت سـخنرانی  از  مجموعه یـی 
هندوسـتان به نثر و متباقی تمام آثار ایشـان به شـعر اسـت.
یادداشـت ها، مکاتیـب، مقـاالت و سـخنان پراکنده یی که در 
مناسـبت های مخصـوص ایـراد کرده نیـز به زبان هـای اردو 
و انگلیسـی جمع آوری شـده اسـت که از آنجملـه فقط یک 
کتـاب بـه زبان فارسـی از سـوی دکتـر محمد بقایـی ماکان 

به نـام »سـونش دینـار« گردآوری و ترجمه شـده اسـت.

◄ جایـگاه اقبـال در میـان متفکران جهان اسـالم و پس 
از آن در میـان متفکران جهان چگونه اسـت؟

اقبـال پـس از پیمـودن فـرود و فـراز فلسـفه، میـان عقـل 
و عشـق و همچنـان علـم و عقـل و وحـی، آشـتی برقـرار 
کـرده اسـت و بازسـازی اندیشـۀ دینـی را با رویکـرد ویژه 
و متفـاوت از دیگـران مطـرح می کنـد؛ بر تجدیـد نظر روی 
نظـام آموزش و پرورش به گونۀ اساسـی در جوامع اسـامی 
تأکیـد مـی ورزد، اتحـاد و همبسـته گی میان مسـلمانان را از 
خـال نقد و بررسـی تفصیلـی تاریخ اسـام، در عرصه های 

علمـی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی مطـرح می کند، و در 
میـان اندیشـمندان گذشـته و معاصر، شـخصیت منحصر به 

فرد خـود را دارد.
اصحـاب  و  فقیهـان  میـان  معمـول  رسـم  بـر خـاف  او، 
میـان  از  را  عاجـزی  و  تضـرع  پـردۀ  گاهـی  شـریعت، 
می بـردارد و خیلـی جرأت مندانـه بـا خدایش بـه راز و نیاز 
و نیایـش می پـردازد و زمانـی بـه آسـتان پیامبـر اعظم صلی 
اهلل علیـه وسـلم چنـان از درِ تواضـع و فروتنـی پیش می آید 
کـه از فـرط حیـا و شـرمنده گی، مجـال نگاه کردن به سـوی 

آن حضـرت صلـی اهلل علیـه وسـلم را نـدارد.
در بیتی به حضور خداوند عرض می کند:

تو غنی از هر دو عالم من فقیر
روز محضر عذرهای من پذیر

ور حسابم را بگیری ناگزیر
از نگاه مصطفی پنهان بگیر

◄ و در جایی دیگر:
به پایان چون رسد این عالم پیر
شود بی پرده هر پوشیده تقدیر

مکن رسوا حضور خواجه ما را
حساب من ز چشم او نهان گیر

او بدیـن بـاور اسـت که اگـر آدمی، از راه رسـیدن بـه مقام 
خـودی، هویـت از دسـت رفتـه اش را بـاز یابـد، در برابـر 
خدایـی خـود را احسـاس می کنـد کـه مهربان تـر از مادر و 
پـدر و دوست داشـتنی تر از هـر چیـز دیگـری اسـت؛ ایـن 
خدایـی اسـت کـه کهکشـان ها و خورشـید و مـاه و همـه 
هسـتی از او فرمـان می بـرد و از میـان آن همـه، آدمـی را 
برگزیـده اسـت و از همـه بیشـتر بـه انسـان نزدیک اسـت. 
چنیـن خدایـی وقتی بندۀ برگزیـده اش را بـه کاری بگمارد، 
نیازمندی هایـش  و  خواسـت ها  تمـام  بـه  شـک،  بـدون 
رسـیده گی می کنـد و بنـده هـم، هـر ازگاهـی بـه مشـکلی 
برخـورد، از راه محبـت و دوسـتی با خدایـش پیش می آید؛ 
و بـا نـاز و نیـاز بنده گی هـر آنچه در عالم اسـباب ضرورت 

دارد، از خدایـش می خواهـد.
اندیشـان،  بـزم معرفـت  اقبـال، هـم در  اینجاسـت کـه  از 
لب خنـد می زنـد و هم در مجلـس زاهدان و اهل شـریعت، 
حضـور دارد و هـم در حلقۀ علم و فلسـفه، سـر بـه گریبان 

تفکـر دیـده می شـود.

◄ یکـی از مسـایلی کـه همـواره مطـرح می شـود این 
اسـت کـه اقبال در دنیـای غرب درس خواند و چه بسـا 
رفیقـاِن اندیشـمندی از سـرزمین های اروپایی داشـت و 
سـال های درازی هـم در سـرزمین های اروپایـی تدریس 
کـرد، امـا دیدگاه مناسـبی پیرامـون دنیای غـرب ندارد. 

اسـت؟ چنین  چرا 
اقبـال بـا دانشـمندان اروپایـی همچـون رینولـد نکلسـون، 
سـرتوماس آرنولد، هانری برگسـون، مگ تـاگارت، برتراند 
و  داشـت  نزدیـک  روابـط  غیـره  و  بـراون  ادوارد  راسـل، 
بـه مباحثـات فلسـفی به ویـژه در مسـایل مشـرق زمین بـه 
نیچـه،  کانـت، هـگل،  اندیشـۀ الک،  و  پرداخـت  تفصیـل 
گویتـه، تولسـتوي و غیـره را بـا دقت مـرور کرد؛ امـا وقتی 
همـۀ آن هـا را در تـرازوی خودی وزن کرد، متوجه شـد که:

در هوایش گرمی یک آه بی تابانه نیست
رند این میخانه را یک لغزش مستانه نیست

اقبـال به خاطـر بـا غـرب در سـتیز اسـت کـه فلسـفۀ غرب 
در گذشـته و حـال، ارزش هـای معنـوی از زنده گـی انسـان 
را سـلب کـرد؛ فلسـفۀ افاتون یونانـی را ُحب خـواب آور 
خوانـده و او را یکـی از گوسـفندان قدیـم می خواند؛ خوی 
گوسـفندی، بسـنده گی بـه خـورد و خـواب و ضعـف و 

است. سسـتی 
راهب دیرینه افاتون قدیم

از گروه گوسفندان قدیم
فکر او در ظلمت معقول گم
در کهستان وجود افکنده سم

فلسـفۀ جدیـد غـرب، نیـز بـا وجـودی کـه در عرصه هـای 
امـا  دارد،  چشـم گیری  دسـت آوردهای  بشـری،  دانـش 
معنویـت را از دسـت داده اسـت؛ در بیتـی خطـاب به غرب 

می گویـد: 
دانش آموخته یی دل ز کف انداخته یی
آه از آن نقد گرانمایه که در باخته یی

از همیـن جاسـت کـه فـن آوری جدیـد غربی را »دانشـش 
بـرای جوهـر  و  ناتمـام« خوانـده  فکـرش  و  اسـت  خـام 
آدمیـت و خواسـت ها و نیازهـای فطـری بشـری، پاسـخ گو 

نمی دانـد: و سـازگار 
آدمیت زار نالید از فرنگ

زنده گی هنگامه برچید از فرنگ
طـرد کـردن دیـن از دولـت و نظـام اجتماعـی را آسـیبی 
جبـران ناپذیـر بر پیکر انسـانیت اروپـا دانسـته و بدین باور 
اسـت کـه اندیشـۀ مادی گرایـی، دلیـل اصلـی کـوچ کـردن 

ارزش هـای معنـوی از اروپاسـت:
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 

بدیـن لحـاظ، مسـلمانان را بـه فراگیـری فـن آوری جدیـد 
غربـی ترغیـب کـرده، امـا از نظـام اجتماعـی آن بـر حـذر 

می دارد.
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گفت وگو با عزیز احمد حنیف، اقبال پژوه و استاد دانشگاه
گفت وگو كننده: هارون مجیدی

بخش نخست



نجیب اهلل احمدزی، رییس پیشین کمیسیون 
مستقل انتخابات می گوید که وی بر اساس 
برکنار شده  نادرست رییس جمهور  فیصلۀ 
است و او فرمان برکناری اش را نمی پذیرد.

گذشته  روز  افغانستان  جمهوری  رییس 
از  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
سمتش برکنار کرد. در فرمان آقای غنی از 

فهرست  تا  شده  خواسته  مربوط  نهادهای 
نامزدان جدید را برای عضو جدید کمیسیون 

پیشنهاد کنند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس 
روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل 
کمیسیون  صاحیت های  تمام  می گوید، 
مستقل انتخابات در گرو ارگ است و بیش 

کمیسیون  این  به  مربوط  که  نشستی  از ۳۰ 
بوده، در ارگ برگزار شده است.

آقای احمدزی می افزاید، برخی از کمیشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شماری 
پیشنهاد  تا  بودند  شده  مجبور  افراد  از 
برکناری او را کنند. آقای احمدزی می گوید، 
کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات 
به دلیل وابسته گی به احزاب سیاسی، توان 

برگزاری یک انتخابات شفاف را ندارند.
سخنگوی  معاون  مینه پال،  دواخان  اما 
ریاست جمهوری با رد ادعای رییس پیشین 
آقای  می گوید،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
احمدزی به دلیل بی کفایتی و ناتوانی برکنار 

شده است.
نوین  ملی  جبهۀ  اعضای  حال  همین  در 
از  کابل  در  نشستی  برگزاری  با  افغانستان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  برکناری 
ستایش کرده و از رییس جمهور می خواهند 
تا در مشوره با احزاب سیاسی فرد توانایی 

را به این کمیسیون معرفی کند.
پیش از این شماری از اعضای شورای ملی 
و احزاب سیاسی حکومت را به دست داشتن 
متهم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  امور  در 
کرده بودند، اما حکومت همواره این ادعاها 

را رد کرده است.
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یـک نماینـدۀ مـردم غـور در مجلـس می گوید 
کـه حـزب اسـامی شـاخۀ گلبدیـن حکمتیار 
بـه اعضای ایـن جریان در والیت غور اسـلحه 

توزیـع کرده اسـت. 
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان می گویـد کـه 
افـراد گلبدیـن حکمتیار با اسـلحۀ غیـر قانونی 
در مرکـز و ولسـوالی های ایـن والیـت بـدون 
بـا اسـلحه گشـت  وگذار می کننـد کـه  جـواز 
نگرانی هـای جدی مـردم را ایجاد کرده اسـت.  

در مجلـس  مـردم غـور  نماینـدۀ  نایـل  رقیـه 
نماینـده گان گفتـه کـه حـزب اسـامی شـاحۀ 
گلبدیـن حکمتیار بـرای طرفدارانش در والیت 
غـور سـاح توزیـع کـرده و افـراد مسـلح این 
حـزب در سـطح والیـت غور به ویژه در شـهر 
چغچـران مرکـز ایـن والیـت بـه شـکل آزاد 

می کننـد. گشـت وگذار 
خانـم نایـل افـزوده که حـزب اسـامی در این 
والیـت صدهـا میل اسـلحه غیـر قانونـی را در 

کمتـر از یک سـال گذشـته، به طرفـداران خود 
توزیـع کرده و آنـان به گونه آزادانـه در والیت 

غور اسـلحه حمـل می کنند.
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان بـا اشـاره بـه 
نگرانی هـای مـردم از ایـن وضیعـت می گویـد 
کـه ایـن وضعیـت نگرانـی مـردم غـور را بـر 

انگیختـه اسـت.
بانـو نایـل، تاکیـد دارد کـه افـراد مسـلح غیـر 
مسـوول در والیت غور دسـت به آزار و اذیت 
باشـنده گان غـور می زنند و عرصـه زنده گی را 

بـر مـردم تنـگ کرده اند.
او از حکومـت وحـدت ملـی به ویژه شـورای 
امنیـت ملـی خواسـت کـه بـرای جمـع آوری 
سـاح های غیـر قانونـی و یا قانونمند سـاختن 

اسـلحه در ایـن والیـت اقـدام کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در توافق نامـۀ صلح 
گلبدیـن  و  صلـح  عالـی  شـورای  میـان  کـه 
از  یکـی  اسـت،  گرفتـه  صـورت  حکمتیـار 
ماده هـای درشـت ایـن توافقنامـه خلغ سـاح 
کـردن گروه هـای مسـلح مربـوط بـه گلبدیـن 

اسـت.  حکمتیـار 
تمـام  کـه  شـده  تصریـح  توافقنامـۀ  ایـن  در 
گروه های مسـلح مربـوط به گلبدیـن حکمتیار 

بایـد اسـلحۀ خـود را به زمیـن بگذارنـد.
صلح،حـزب  توافقنامـۀ  امضـأ  از  پـس  امـا، 
اسـامی شـاحۀ مربـوط حکمتیـار حاضـر بـه 

واگـذاری اسـلحۀ حود نشـدند. بـه همین دلیل 
تمامـی افـراد مربـوط بـه حـزب اسـامی در 

تمامـی نقـاط کشـور مسـلح هسـتند.
این مسـاله نگرانی هـای زیادی را در کشـور بر 
انگیختـه اسـت؛ اما حزب اسـامی گفته اسـت 
کـه به دلیـل تهدیدهـای امنیتی نباید افـراد این 

حـزب ساح شـان را بـه دولت تسـلیم کنند.
حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیار 
بیـش از ۱۵ سـال در برابـر دولـت افغانسـتان 
جنگیـد.  برخـی از گزارش هـای نشـر شـده 
در خبرگزاری هـای داخلـی و خارجـی نشـان 
می دهـد، حـزب اسـامی در جریان سـال های 
پسـین کـه در برابـر حکومـت افغانسـتان بـه 
حمایـت از گروه هـای تروریسـتی می جنگید، 
در »کمپ شمشـتود« واقع در پشـاور پاکسـتان، 
بازداشـت گاه های شـخصی داشـته و افرادی  از 
نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی کـه از طـرف 
افـراد ایـن حـزب ربـوده می شـدند بـه ایـن 
آنجـا  در  و  می یافتنـد  انتقـال  بازداشـت گاه ها 

مـورد شـکنجه قـرار می گرفتنـد.
بـه  حکمتیـار  گلبدیـن  ورد  از  پـس  امـا، 
کـه  باور انـد  ایـن  بـه  برخی هـا  افغانسـتان، 
اعضـای حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن 
حکمتیـار هنـوز در برخـی والیت هـا مسـلح 

می جنگنـد.  برابرحکومـت  در  و  هسـتند 
گلبدیـن حکمتیـار  کـه  دارنـد  بـاور  آگاهـان 
امنیـت  ارگ و شـورای  بی دریـع  از حمایـت 
برخـور دار اسـت و ایـن نهادهـا بـرای بقـای 
درشـت  مهـرۀ  عنـوان  بـه  گلبدیـن  از  خـود 

می کننـد.  سیاسـی  اسـتفاده 
آگاهـان می گوینـد کـه  امتیازاتـی وافـری کـه 

شـورای  و  ارگ  به ویـژۀ  طـرف حکومـت  از 
امنیـت در اختیـار گلبدین حکمتیار قـرار دارد، 
ایـن همـه به خاطـر اسـتفادۀ سیاسـی از وجود 

حکمتیـار صـورت می گیـرد.
گلبدیـن حکمتیـار پـس از ورد بـه کابـل در 
سـاحۀ داراللمـان در غـرب کابـل در قصـری 
رییـس  غنیـؤ  اشـرف  محمـد  طـرف  از  کـه 
حکومـت وحـدت ملـی، برایـش آمـاده شـده 

شـد. مسـکن گزین  بـود، 
هرچنـد غـور از والیت هـای نسـبتاً نـا آرام در 
غرب کشـور اسـت. افراد مسـلح غیر مسـوول 

در ایـن والیـت فعالیـت گسـترده دارند.
خیزش هـای مـردم در ایـن والیـت نیـز جـز 

نگرانـی هـای مـردم اسـت.
داود غفـاری سـناتور غـور در مجلـس سـنا، 
متهـم  را  والیـت  ایـن  ملـی  امنیـت  رییـس 
خیزش هـای  ایجـاد  در  او  کار  کـه  می کنـد 
مردمـی در ایـن والیـت موفـق نبـوده اسـت.
آقـای غفـاری گفته کـه خیزش هـای مردمی را 
کـه امنیت ملـی در این والیت ایجـاد کرده، در 
بسـیاری مـوارد سـاح های و مهمـات خود را 

بـه طالبان فروختـه اند.
او بـا انتقـاد از رییـس امنیـت ملـی غـور گفت 
کـه پول هـای اوپراتیفـی ایـن ریاسـت را بدون 

نتیجـه مصـرف کرده اسـت.
خیـزش های مـردم در بسـیاری مناطق کشـور 
بـه منظـور مقابلـه بـا حمـات طالبـان ایجـاد 
می شـود و نگرانـی هـای از عـدم مسـوولیت 
پذیـری ایـن نیروهـا در کشـور بیشـتر اسـت.

یک نمایندۀ مردم غور در مجلس:

حکمتیار به افرادش در غور اسلحه توزیع کرده است

ارگ: 
رییس کمیسیون انتخابات به دلیل بی کفایتی برکنار شد

احمدزی:
 فـرمـان غنی را نمـی پذیـرم

باجوه: 

د افغانستان امن د نورو هېوادونو 

په پرتله د پاکستان لپاره مهم دی
ــد  ــر جاوی ــرال قم ــر ج ــوځ م ــتان د پ د پاکس

باجــوه وايــي، پــه افغانســتان کــې امــن و ســوله 

ــاره  ــتان لپ ــه د پاکس ــه پرتل ــو پ ــورو هېوادون د ن

ډېــر اهمیــت لــري او ټینــګار کــوي چــې پــه دې 

لــړ کــې یــې تــر خپــل وســه هلــې ځلــې کــړي 

دي.

د  امریــکا  د  څرګندونــې  دا  باجــوه  جــرال 

ــوزف  ــرال ج ــر ج ــه م ــۍ ل ــزي قوماندان مرک

ــې  ــې د لیدن ــار ک ــډۍ ښ ــه راولپېن ــل رسه پ ووټ

ــړي دي. ــال ک ــر مه پ

د پاکســتاين پــوځ مطبوعــايت څانګــې ISPR پــه 

دې اړه د پنجشــنبې پــه ورځ»۱۳۹۶کال لــړم۴۵« 

پــه یــوه خپــور کــړي بیــان کــې ویــي:

ــرال  ــر ج ــۍ م ــزي قوماندان ــکا د مرک "د امری

جــوزف ووټــل لــه جــرال جاویــد قمــر باجــوه 

رسه پــه لیدنــه کــې د افغانســتان او ســیمې د 

امنیــت، د پاکســتان او افغانســتان د پولــې د 

تنظیــم او پــه ســیمه کــې د ســولې او ثبــات لپــاره 

ــړې." ــرې وک ــت رول خ ــر مثب ــتان پ د پاکس

ــي  ــتاين پوځ ــي او پاکس ــان د امریکاي ــوځ بی د پ

چارواکــو د لیدنــې پــه اړه پــه خپــور کــړي بیــان 

ــې کاږي: ک

"باجــوه جــرال ووټــل تــه وویــل چــې پــه 

افغانســتان کــې ســوله غــواړي او د دې لپــاره یې 

ــړي دي،  ــات ک ــره اقدام ــو رسبې ــر محدودیتون پ

خــو افغانســتان »پــه ځــواب کــې« هغــه هڅــې 

نــه دي کــړي چــې ورتــه پــه کار وې،ځکــه چــې 

ال هــم »د کرښــې لــه هغــې خــوا بریدونــه« 

ــږي." کې

جــرال باجــوه په داســې حــال کــې د افغانســتان 

ســوله د پاکســتان لپــاره مهمــه بللــې چــې افغــان 

او امریکايــي چارواکــي پاکســتان تورنــوي چــې 

ــکارو  ــو وران ــډون د هغ ــه ګ ــې پ ــاين ډل د حق

ــدام  ــو کــې جــدي اق ــه ځپل ــو پ ــو ډل وســله وال

نــه کــوي چــې د پاکســتان لــه خــاورې پــر 

ــوي. ــه ک ــتان بریدون افغانس

خــو پاکســتان بیــا دا تورونــه ردوي او پــر خپلــه 

خــاوره د ټولــو ترهګــرو پــر ضــد لــه توپیــر پرتــه 

د جــدي اقداماتــو یادونــه کــوي او برعکــس تور 

ــتان  ــر د افغانس ــله وال ترهګ ــې وس ــوي چ لګ

خــاوره د پاکســتان پــر ضــد کاروي او لــه هغــه 

ځایــه پــر پاکســتانیو ځواکونــو بریدونــه کــوي.

ــر دې  کــه څــه هــم د افغانســتان حکومــت ال ت

دمــه د پاکســتاين پــوځ د هغــو تــازه ادعــاوو پــه 

اړه چــې ګنــې وســله وال بريدګــر لــه افغانســتانه 

ورځــي او پــر امنیتــي پوســتو یــې بریدونــه 

کــوي، څــه نــه دي ویــي خــو تــر دې وړانــدې 

ــور  ــي او ت ــاده بل ــې بنی ــه ب ــې دا ډول تورون ی

یــې لګولــی چــې وســله وال پــه پاکســتان کــې 

مرکزونــه و پټنځایونــه لــري او دغــه خــاوره یــې 

ــد کاروي. ــر ض پ

ابوبکر صدیق

چـالـش بـزرگ...
کاهـش منابـع طبیعـی ماننـد فسـفر و اسـتفاده از مـواد شـیمیایی و 
آلـوده کننـده اسـت؛ رونـدی کـه به گفتـه محققـان محیط زیسـت 
بایـد متوقـف شـود و جـای خـود را بـه روش هایـی دهـد کـه بـر 
پایـه تضمیـن پایـداری محیـط زیسـت و امنیـت غذایی با اسـتفاده 
از روش بـوم شناسـی اسـتوارند و بـه بهره بـرداری  موثـر از آب 

روی آورده انـد. 
زنجیره ای از عوامل مختلف از جمله تغذیه سالم

تامیـن امنیـت غذایـی یکـی از بزرگ تریـن چالش های قـرن حاضر 
اسـت، امـا ایـن چالـش بعـدی کمـی و کیفـی دارد. بـه گفتـه آنان، 
بـرای سـازمان دهی تولیـد غـذا، بـه نحـوی کـه بـا معیارهـای یک 
توسـعه پایـدار هماهنـگ باشـد، بایـد نگاهـی همه جانبـه بـه کل 

انداخت. تولیـد  زنجیـره 
تغذیـه سـالم یـک بخـش از ایـن چالـش اسـت. عـاوه بـر تاثیـر 
مـواد غذایـی بـر سـامت افـراد قبـل از هـر چیـز رابطـه علـت و 
معلولـی الگـوی غذایـی بایـد مـورد واکاوی قـرار گیـرد. در عیـن 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  غذایـی  امنیـت  کـه  چارچوب هایـی  حـال 
می دهـد، مـدام در حـال تغییـر اسـت و پیچیدگـی ایـن پروسـه را 

می دهـد. نشـان 
بـوم شناسـی بـه دنبـال تولیـد مـواد غذایـی متنـوع و بـا کیفیـت 
بـاال، بازتولیـد و بـاروری اکوسیسـتم  بـا محدود کـردن اسـتفاده از 
منابـع تجدیدناپذیـر اسـت. زراعـت بـر پایـه بوم شناسـی می توانـد 
ظرفیـت جـذب منابـع طبیعـی خارجـی مانند انـرژی خورشـیدی، 
کربـن و نیتـروژن موجـود در هـوا و جـذب آب را افزایـش دهـد. 
نتیجـه افزایـش تبـادالت میـان ایـن منابع به تنـوع گیاهـان، غات، 

سـبزیجات و در مجمـوع طبیعتـی متنوع تـر می انجامـد.

توسعه پایدار مواد غذایی مدلی جهانی  خانگی
یکـی از محورهـای پژوهش محققـان تکیه بر پژوهش هـای جهانی 
بـا در نظـر گرفتـن مشـخصات محلـی اسـت تـا راه حل هایـی را 
پیـدا کننـد کـه بـه همـه انسـان ها امکان دسترسـی بـه مـواد غذایی 
بـا کیفیـت بـاال و قابـل پرداخـت را بدهـد؛ مدلـی از توسـعه کـه 
مـواد غذایـی را بـرای "قـد و قـواره" مصرف کننـده، بنـا بر سـن و 

وضعیـت سـامت و بیولـوژی بـدن فـرد تولیـد کند.
امـا توسـعه پایدار روش های مختلف کشـاورزی که هم زیسـت بوم 
را حفـظ کنـد، هـم اقتصـادی باشـد و هـم مسـائل اجتماعـی را در 
نظـر بگیـرد، کاری بسـیار دشـوار اسـت و نیازمند تبـادل اطاعات 
و همـکاری قـوی میـان دانشـمندان در سراسـر جهـان اسـت. نیـاز 
بـه یـک ارزیابـی دقیق وجـود دارد از بهره  بـرداری از منابـع محلی، 
اثـرات اسـتفاده از زمیـن، تنوع زیسـتی و حفظ محیط زیسـت یعنی 

سـه عامل سـامت خـاک، آب و انرژی.
دانشـمندان بـرای یافتـن روش هـای تولید مواد غذایی بـا کیفیت که 
در عیـن حال پاسـخگوی جمعیـت رو به افزایش مصـرف کنندگان 
باشـند، در حـال تحقیقـات پردامنـه در توسـعه  بـر کـره خاکـی 
فناوری هـای جدیـد و سـاختارهای موثـر در چرخه تولید هسـتند؛ 
چرخـه ای کـه در  آن هم انسـان و هم حیوان زندگی سـالمی داشـته 

باشند.
بـرای پاسـخ بـه ایـن پیچیدگـی  محققانـی در حوزه هـای مختلـف 
در  پژوهش  انـد.  حـال  در  یکدیگـر  بـا  تنگاتنـگ  ارتبـاط  در 
آزمایشـگاه هایی کـه مشـغول ایـن تحقیقـات هسـتند دانشـمندانی 
مشـغول کارنـد کـه چراغ اتاق کارشـان تا صبح روشـن اسـت و به 
دنبـال معجـزه ای هسـتند کـه به بسـیاری از معضـات پایـان دهد.



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2144     شنبه     27 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   29صفرالمظفر     y 1439  18 نوامبر     ۷2017 www.mandegardaily.com

ورزش
محمد مرادی

حلقۀ مفقوده
از سیاسـیون  بـه گردهمایـی شـماری  بعـداز ظهـر  حملـۀ 
افغانسـتانی در منطقـۀ »خیرخانـۀ« شـهر کابل، بیـش از پیش 
گمانه زنـی دربـارۀ هویـت عامـان چنیـن حماتـی را افزایـش داد. در دو 
سـال گذشـته، حمـات هدفمنـدی بـه گردهمای هایـی صـورت گرفته که 
بـه نحـوی شـرکت کننده گان آن بـا دولـت زاویـه دیـد داشـته انـد. این در 
حالـی اسـت کـه تجمعاتی مثـل برپایـی گردهمایـی در حمایـت از حزب 
اسـامی کـه در راسـتای تقویـت ارگ بـوده، نه تنهـا مـورد تهدیـد قـرار 
نگرفتـه، بلکـه بـه بهتریـن وجـه برگـزار شـده اسـت. فقط سـال گذشـته 
بـه منـزل »میرولـی« از اعضـای برجسـتۀ حـزب اسـامی در کابـل حملـه 
صـورت گرفـت کـه بافاصلـه طالبـان مسـوولیت آن را بـه عهـده گرفت 
و دلیـل آن را نیـز توطئـه علیـه خـود در منـزل ایـن عضـو ارشـد حـزب 

خواندند. اسـامی، 
پـس از آنکـه گلبدیـن حکمتیـار به کابـل آمد، تاکنـون بیـش از ۲۰ تجمع 
در حمایـت از او در چندیـن والیت افغانسـتان برگزار شـده، اما یک مورد 
حادثـۀ امنیتـی بـه جـز پرتـاب کفـش بـه سـوی حکمتیـار در هـرات کـه 
آن هـم غیرسـازماندهی شـده بـود، رخ نداده اسـت. این خود پرسـش هایی 
را خلـق می کنـد کـه چـرا تجمعـات حزب اسـامی بـدون حادثـه برگزار 
می شـود، امـا برپایـی نشسـت های سـایر جریانات هـدف قـرار می گیرند؟ 
شـاید یکـی از دالیل آن، تدابیر شـدید امنیتی ذکر شـود، امـا نباید فراموش 
کـرد کـه اگر کسـی قصد حملـه کنـد، نمی توان جلـو آن را گرفـت. بدون 
تردیـد، تاکنـون فـرد یـا گروهـی تصمیـم نگرفتـه کـه حـزب اسـامی را 
هـدف قـرار دهـد و محتمـل هم نیسـت کـه چنیـن حمله یی بـر تجمعات 
حـزب اسـامی صـورت بگیـرد؛ در حالـی کـه تجمعـات سـایر جریان ها 
و گروه هـا در افغانسـتان، هـر لحظـه مـورد تهدیـد قـرار دارنـد. این خود 
نشـان دهندۀ وجـود یـک حلقـۀ مفقـوده در انجـام حمـات هدفمنـد در 
کشـور اسـت. البتـه متهـم کـردن ارگ بـه چنیـن حماتـی مثـل حادثـۀ 
امـروز، منطقـی و منصفانـه نبـوده، امـا رد هرگونـه توطئـه از درون نظـام 
علیـه مخالفـان سیاسـی ارگ نیز سـخن عاقانه نیسـت. چه می دانیم شـاید 
روزی مشـخص شـود کـه حلقۀ مفقـوده حمـات هدفمند در افغانسـتان، 
بـه یکـی از میله های پنجـره  دروازۀ ارگ وصـل بوده، اما ملت نمی دانسـته 

است.

موسی محمودی

ــل  ــک عم ــه ی ــۀ خیرخان ــی در منطق ــر اجتماع ــه ب حمل
جنایت کارانــه، ضــد بشــری و تروریســتی بــوده کــه 
ــات  ــه حم ــت. این گون ــرودود اس ــوم و م ــدیداً محک ش
ــتان و  ــردم افغانس ــمنان م ــت دش ــل و بربری ــرت و جه ــان دهندۀ نف نش
حملــه بــر امنیــت و آســایش کشــور بــوده و بایــد از جانــب همــه مــردم 
ــز از  ــات صلح آمی ــردد. آزادی اجتماع ــوم گ ــردود و محک ــتان م افغانس
ــر  ــر آن، غی ــه ب ــد و حمل ــوده و تهدی حقــوق بشــری مــردم افغانســتان ب
ــرای شــهدا  ــد ب انســانی و جنایــت شــنیع ضــد بشــری اســت. از خداون

ــدم. ــل آرزومن ــفای عاج ــا ش ــرای زخمی ه ــران و ب آرزوی غف

دیدار مشرقی

بــه بی برقــی، ناامنــی، نبــود امکانــات، فاشیســم، 
سیاســت تفرقــه و غیــره نابســامانی های موجــود 
کم تریــن خجالــت  می کنــم  فکــر  می بینــم،  کــه 
ــی  ــتگاه اصل ــژه دس ــه وی ــرزمین و ب ــن س ــان ای ــود حاکم در وج
ــرای آلمــاِن شکســت خوردۀ جنــگ اول  ــدارد. ب قــدرت، وجــود ن
ــگ دیگــر  ــک جن ــرای ی ــی ب ــان آماده گ ــده ســال زم ــی، هف جهان
ــر  ــا دال ــده ســال و میلیارده ــرای حاکمــان افغانســتان هف ــود و ب ب
ــا  ــا میلیارده ــه ب ــم ک ــت و حاک ــز اســت. دول ــول ناچی ــان و پ زم
دالــر توانایــی تأمیــن انــرژی بــرق پایتخــت خــود را نداشــته باشــد، 

ــت. ــرافت مندانه اس ــم ش ــی ه ــت خیل ــج عزل کن

عبدالشهید ثاقب

طالبان؛ کروپتیای دیگری؟
یکــی از مســایلی کــه ســبب پرســش های بســیاری در 
ــرا  ــان چ ــه طالب ــت ک ــن اس ــت، ای ــده اس ــردم ش ــان م می
ــه  ــت( حمل ــا جمعی ــاح مشــخص )مث ــک جن ــات ی ــر تجمع ــواره ب هم

ــت؟  ــپ چیس ــا؟  گ ــایر گروه ه ــر س ــه ب ــد، ن می کنن
برخی هــا شــباهت هایی میــان انتحاری هــا بــا گــروه وحشــت انگیز 
ــب از  ــته های مهی ــا، دس ــد. کروپتی ــتان می بینن ــپارت باس ــا در اس کروپتی
ــود  ــرای خ ــه ب ــد و مخفیان ــان بودن ــا پنه ــه در کوه ه ــد ک ــان بودن جوان
غــذا تهیــه می کردنــد. ارســطو می گویــد کــه ایــن گــروه پولیــس 
مخفــی اســپارت بــود کــه بــه دســت قانون گــذار آن کشــور، لوکــورس، 
ــه  ــد، ب ــه خنجــر بودن ــود. ایــن گــروه کــه مســلح ب بنیادگــذاری شــده ب
ــردم  ــاندن م ــتن و ترس ــرای کش ــا ب ــرف کان تره ــی از ط ــور پنهان ط
اعــزام می شــدند تــا همــه بــه حاکمیــت اســتبدادی اســپارت تــن دهنــد. 
ــه تروریســم  ــد، ب ــای دیگــری می نامن ــا را کروپتی ــه انتحاری ه کســانی ک
دولتــی یــا هم گرایــی میــان تروریســم و برخــی عناصــر حکومــت قایــل 
ــل  ــاری در کاب ــر از انتح ــای پُ ــا از مهمان خانه ه ــا برخی ه ــتند. حت هس

ــد. ــت می کنن ــز صحب نی
واهلل اعلم!

افشـاگری متـرجم سابـق 
منچستـریونایتـد

افـزایش بودجۀ مبـارزه 
با دوپینگ در سال 2۰۱۸

فیـسبـوک نـــامــه

مترجـم پیشـین تیم فوتبال منچسـتریونایتد دلیل اصلی نمانـدن بال آرژانتینی 
سـابق رئال مادریـد در کنـار شـیاطین سـرخ را فـاش کـرد. ۳ سـال از زمانی 
کـه آنخـل دی ماریـا رئال مادریـد را بـه مقصـد منچسـتریونایتد تـرک کـرد، 
می گـذرد و حـاال مترجم باشـگاه انگلیـس ناگفته های جالبی را از یک سـال 

حضـور ایـن بازیکـن آرژانتینـی در اولدترافورد عنوان کرده اسـت.
دبـورا گومـس، زنـی کـه در زمـان انتقـال ۷۵ میلیـون یورویـی دی ماریـا 
بـه من یونایتـد مترجـم ایـن تیـم بـود، در گفت و گـو بـا شـبکۀ اسـپورته 
اینتراتیـوو، دربـارۀ دلیـل کوتـاه بـودن مـدت حضـور بـال آرژانیتنـی حـال 
حاضـر پاری سـن ژرمن در تیـم قبلـی اش )یـک فصـل(، گفـت: دلیـل اول 
نمانـدن دی ماریـا در اولدترافـورد این بود که نمی توانسـت با هیچ کسـی در 
تیـم ارتبـاط بگیـرد و دومیـن دلیلـش هم این بود کـه فهمید باشـگاه با او نه 
بـه خاطـر این کـه می توانـد برایـش جام بیـاورد و نه بـه خاطـر توانایی های 
فنـی اش، بلکـه بـه خاطـر محبوبیتش و امـکان فـروش زیـاد پیراهن هایش، 

قرارداد بسـته اسـت.
دبـورا گومـس بـا اعتـراف بـه ایـن موضـوع کـه شـخصًا شـنیده اسـت که 
مسـووالن باشـگاه منچسـتریونایتد دربـارۀ دی ماریا به عنوان یـک ابزار برای 
رسـیدن بـه اهـداف مالـی، نـه ورزشـی صحبـت می کننـد و ایـن موضـوع 
بازیکـن آرژانتینـی را ناراحـت کـرده اسـت، ادامـه داد: ایـن چیـزی بود که 
مـن خودم از مسـووالن باشـگاه شـنیدم. آنـان می گفتنـد: »پیراهـن دی ماریا 
خـوب فـروش مـی رود، پـس بایـد او را بخریـم«. بـه خاطر همیـن هم بود 

کـه دی ماریـا از وضعیتـش در منچسـتریونایتد ناراضـی بود.
مترجـم پیشـین باشـگاه منچسـتریونایتد سـپس بـه تغییـرات زیـادی که در 
رویکـرد ایـن تیـم پس از بازنشسـته گی سـرالکس فرگوسـن به وجـود آمد 
اشـاره داشـت و تأکیـد کـرد: بعـد از ماجـرای دی ماریـا بود که مـن فهمیدم 
کـه از زمـان بازنشسـته گی سـرالکس فرگوسـن، باشـگاه تمایلش به کسـب 
باشـگاه  از دسـت داده اسـت. بـرای مسـووالن  موفقیت هـای فوتبالـی را 
فقـط پـول، پـول و پـول اسـت کـه اهمیـت دارد. آنـان می گوینـد کـه پول 
داشـته بـاش، همه چیـز تمام اسـت. بـه همیـن دلیل آن هـا وقتـی تصمیم به 
خریـد یـک بازیکـن می گیرنـد، ایـن پرسـش را مطـرح می کننـد کـه »کدام 
بازیکـن بـرای مـا بیشـتر پول مـی آورد؟«. آنـان به میـزان تعهـد و عاقۀ آن 
بازیکـن نسـبت بـه تیـم نـگاه نمی کننـد. آن ها فقـط منافـع مالی شـان را در 

نظـر می گیرنـد.
راهـی  منچسـتریونایتد  در  فـروغ  کـم  فصـل  یـک  از  پـس  دی ماریـا 

شـد. پاری سـن ژرمن 

ــا افزایــش ۲.۳  ــا دوپینــگ در جهــان ب بودجــۀ اصلی تریــن نهــاد مبــارزه ب
ــرای ســال ۲۰۱۸ مواجــه شــده اســت. بودجــۀ آژانــس  میلیــون پونــدی ب
جهانــی مبــارزه بــا دوپینــگ )وادا( بــا افزایــش ۲.۳ میلیــون پونــدی بــه ۲۴ 

میلیونــد پونــد در ســال ۲۰۱۸ رســید.
ــرای ســال  ــن ســازمان ب ــای افزایــش ۸ درصــدی بودجــه ای ــه معن ــن ب ای
آینــدۀ میــادی اســت. در نشســت هیــأت رئیســۀ وادا همچنیــن مصــوب 
شــد کــه بودجــۀ ایــن نهــاد بــرای هــر کــدام از ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ 
بــه انــدازه ۱۵ درصــد و بــرای ســال ۲۰۲۱ میــادی هــم ۵ درصــد افزایــش 
خواهــد یافــت. در واقــع هــدف آن اســت کــه بودجــۀ وادا در طــول چهــار 

ســال آینــده بــه ۳۳ میلیــون پونــد برســد.
ــش  ــت: وادا از افزای ــاره گف ــن ب ــر ُکل وادا در ای ــی« مدی ــه نیگل »اولیوی
ــه  هشــت درصــدی بودجــه بســیار ســپاس گزار اســت کــه ایــن مســأله ب

ــد. ــک می کن ــاد کم ــن نه ــای ای ــه مقیاس ه ــیدن ب ــه رس ــرعت ب س

»خـدا خیـلی
 زیبا آفـریده بـودش«

فهیم دشتی
از هـر دری بـا هـم سـخن گفتیـم، امـا وقتـی در مـورد آمرصاحـب شـهید 
بـود. در سـایۀ روشـِن چراغ هـای کم نـور  حـرف می زدیـم، لذت بخش تـر 
در بََرنـدٔه یـک چای خانـه در تهـران، آواز حفیـف سرگوشـی و خنده هـای 
مـردی سـالخورده بـا چنـد تـا دخترو پسـر جـوان، توجۀ هـر تـازه واردی را 
جلـب می کـرد. یـک دوسـت ایرانـی، قـرار ماقـات را تنظیـم کـرده بـود و 
وقتـی باهـم نزدیک تـر رفتیم و خـود را معرف کردیـم، محمـود دولت آبادی، 
بـا خوش رویـی و احتـرامِ توصیف ناپذیـری، پذیرایی مـان کـرد. دختـران و 
پسـرانی کـه دورش جمع بودنـد، رخصت گرفتند و ما ماندیـم و دولت آبادی.
محمـود دولت آبـادی، از داستان نویسـان شناخته شـدٔه معاصـر زبـان فارسـی-
از  یکـی  واقـع  در  اسـت،  داسـتانیش  شـاه کار  کـه  »کلیـدر«  اسـت.  دری 
شـاه کارهای ادبیـات فارسـی-دری در زمینـٔه داسـتانی نیـز بـه شـمار می رود. 
نزدیـک بـه هفتادوپنـج سـال عمـر دارد، امـا بـا این کـه وجـودش بـه ضعف 
گراییـده، حافظه یـی قدرت منـد و چشـمانی نافـذ، از ویژه گی هایـش اسـت. 
فشـارهای سیاسـی را تحمـل کـرده و هرچند مانند بسـیاری از روشـن فکراِن 
ایرانـی، زمینـٔه زنده گـی در کشـورهای غربـی را داشـته، بـودن در ایـران را 

ترجیـح داده.
ضعـف  ریشـه های  از  داسـتان هایش،  از  کردیـم.  صحبـت  دری  هـر  از 
ادبیـات داسـتانی در زبـان فارسـی-دری، از سیاسـت در ایـران و منطقـه، از 
دیگـر.  بسـیارِ  قبیـل،  از همیـن  انسـان ها و  از رنـج  دشـواری های روزگار، 
خـوش صحبـت اسـت و با ظرافت به مسـایل می پـردازد. گاهی رنـج عمیقی 
در چشـمانش ظاهـر می شـود؛ امـا زیبایی لبخندهایـش، بر آن رنـج می چربد.
نمی دانـم چگونه شـد کـه به این جا رسـیدیم کـه می گفت: »ایـن قدرت مند ان 
دنیـا مـا را نمی گذارنـد که سـر باال کنیـم؛ چون می داننـد که پشـتوانٔه تاریخی 
و فرهنگـی بزرگـی داریـم و اگـر فرصت یافتیـم، کار های بزرگـی را در زمان 
کمـی انجـام می دهیـم.« این هـا در مـورد قدرت هـای بزرگـی که بـر دنیای ما 
حکـم می راننـد، می گفت و منظـورش از »ما« باشـنده گان جغرافیـای تاریخی 
و فرهنگـی آریانـای کبیـر یـا خراسـان و یـا پارچه هـای امـروزی آن جغرافیا 
که افغانسـتان و ایران و تاجیکسـتان و بخش هایی از ازبکسـتان و ترکمنسـتان 
و هنـد و پاکسـتان را شـامل می شـود، بـود. این هـا را گفـت و ادامـه داد: »در 
طـول تاریـخ، بـه ویژه تاریـخ معاصر، همیشـه بر مـا تاخته اند و جلو ما سـد 

شـده انـد و هر کسـی از میان مـا سربرافراشـته، نابودش کـرده اند.«
گفتـم: »در مـورد آمرصاحـب مـا هـم همیـن اتفـاق افتـاد.« نگاهـش بـه دور 
دسـت ها خیـره شـد، کمـی سـکوت کـرد، آهسـته آهـی بـر آورد و گفـت: 
»وقتـی تصاویـرش را از سـفری کـه بـه اروپـا داشـت، دیـدم، با خـود گفتم، 
خیلـی قشـنگی مـرد! کاش ایـن زیبایی را نشان شـان نداده بـودی. آنان تحمل 

زیبایـی تـرا ندارنـد و برایـت دام می چیننـد.«
مـا گـرم صحبـت می بودیـم کـه هرازگاهی یـک یا چنـد دختر و پسـر جوان 
بـا آنـان عکـس بگیـرد. معذرتـی از  می آمدنـد و خواهـش می کردنـد کـه 
مـا می خواسـت، کنـار آنـان می ایسـتاد، لبخنـد مـی زد و عکـس می گرفـت. 
چندبـار هـم جوانانـی آمدنـد کـه یکـی از کتاب هایـش را در دسـت داشـتند 
و  بنویسـد  برای شـان  چیـزی  کتـاب،  صفحـات  روی  کـه  می خواسـتند  و 
دسـت خطش را نقـِش کتـاب کنـد. ایـن خواسـت ها را هـم بـا گشـاده رویی 
و تواضـع کامـل، پاسـخ می گفـت. در ایـن میـان مـردی کـه کتـاب کلیـدر را 
در دسـت داشـت و دسـت خط می خواسـت، می گفت: »زن)اشـاره به همسـر 
خـودش( گفـت کـه اگر امـروز روی ایـن کتاب دسـت خط نگرفتـی، به خانه 
راهـت نمی دهـم؛ کمـی بـا هـم خندیدند و مـرد که بـه آرزویش رسـیده بود، 

خداحافظـی کـرد و رفت.
دولت آبـادی بـرای مـا چـای فرمایـش داد و بعد سـاالد و دنبالـٔه حرف هایش 
را گرفـت: »چـرا این طـوری کـردی مـرد؟« و بـا لهجـٔه خـودش ادامـه داد: 
»یـک ُکـت و شـلوار با یـک کـراوات می پوشـیدی و می رفتـی.« یعنـی وقتی 
آمرصاحـب بـه اروپـا رفـت، کاش مثل همه، یک دریشـی رسـمی بـا نکتایی 
می پوشـید و ادامـه داد: »زیباییـش را کـه دیـدم و حرف هایـش را که شـنیدم، 

فهمیـدم بایـی بـر سـرش می آورند.«
ادامـٔه حرف هایـش برایـم خیلـی جالـب بـود و راسـتش را بگویـم، انتظـار 
شـنیدن چنیـن حرف هایـی را نداشـتم: »او عصاره یـی بـود از یعقوب)یعقوب 
لیـث صفـار( ابومسـلم و مولـوی و فردوسـی و هرچـه از این بـزرگان داریم. 
خـدا خیلـی زیبـا آفریـده بـودش؛ حیف شـد کـه زود از میان ما رخت سـفر 

» بست.
گفتـم، افغانسـتان نیامدیـد؟ پاسـخ داد: »چنـد وقـت پیـش رهنـورد زریاب و 
چنـد تـا از نویسـنده گاِن افغانسـتانی کـه این جـا بودنـد، مـرا دعـوت کردند، 
امـا آن انفجـار مهیـِب نزدیـک سـفارت آلمـان در کابـل رخ داد و جـرأت 
نکـردم سـفر کنـم.« بعـد کمـی خندیـد و بـا شـوخی اضافه کـرد: »مـرا برای 
مـردن در آن انفجـار دعـوت کـرده بودنـد؟ چقـدر آدم هـا جان های شـان را 
از دسـت دانـد؟ شـاید هـزاران نفـر از شـدت آن انفجـار کر شـده باشـند.« و 
بـاز بـه اصطـاح معـروف، چشـمانش راه کشـید: »می آیـم. حتمـًا می آیـم. تا 

افغانسـتان نـروم نخواهـم ُمرد.«
از کار هـای تـازه اش پرسـیدم، گفـت: » یـک داسـتان تـازه دارم. بـه تازه گـی 
می نویسـم. اصـًا تـا قصه یـی مرا به سـوی خـود نکشـاند، سـویش نمی روم، 

امـا حـاال شـروع کـرده ام و تا پایـان نیابـد، آرام و قرار نـدارم.«
گـرم گفت وگـو بودیـم کـه زنـگ تیلیفونـش بـه صـدا در آمـد. می گفـت که 
بـا یک دوسـت افغانسـتانی صحبـت می کنم و شـاید رسـیده نتوانـم. تیلیفون 
را کـه روی میـز گذاشـت، گفـت: »دختـرم بـا نوه هایـم از اروپـا آمـده انـد. 

می گفتنـد، اگـر بـه منـزل بـر می گـردم، آنـان را هـم در مسـیر راه بـردارم.«
هرچنـد می خواسـتم کـه لحظات گفت وگـوی ما طوالنی تر باشـد، امـا اصرار 
کـردم کـه بـرود. بـا هـم از چای خانـه بیـرون شـدیم. دولت آبـادی گـرم در 
آغوشـم گرفـت، خداحافظـی کـرد و راه افتـاد به سـوی موترش که آن سـوی 
جـاده پـارک شـده بـود و مـن و هـادی پورصادقیان، به سـوی موتـر خود ما 
بـه راه افتادیـم و تـا این کـه بـه هوتـل محـل اقامتـم رسـیدیم، یکسـره از آن 

لحظـات کوتـاه دیدار بـا دولت آبـادی حـرف زدیم.



ابومسلم خراسانی- ماندگار
بـرگ درختـان آسایشـگاه پیر هرات خـزان زده 
شـده و هـوای سـرد پاییزی برگ هـای درختان 
را تـکان مـی دهد؛ فضـای این آسایشـگاه پُر از 
بـرگ هـای زردرنگی اسـت کـه از شـاخه های 
و  آمدنـد. دختـران  فـرود  زمیـن  بـه  درختـان 
پسـران زیادی در گوشـه و کنار این آسایشـگاه 
دیـده مـی شـوند، یکـی بـاالی ویلچر نشسـته 
اسـت و دیگـری بـا عصـای سـفیدش بـاالی 
بـرگ هـای خـزان زده قـدم مـی زنـد امـا در 
سـوی دیگـر؛ لبخنـد یـک دختـر ُخردسـال بـا 
دنـدان هـای سـفید نقره گونـه اش ماننـد نـور 
آفتـاب مـی درخشـد. باالی یـک ویلچـر کهنه 
نشسـته و اطرافـش را خیره خیره نـگاه می کند.
فریـاد بـی صدا شـش سـال سـن دارد. دختری 
کـه با معلولیت جسـمی و ذهنی دسـت و پنجه 
نـرم مـی کنـد. داسـتان زنده گـی اش غـم انگیز 
اسـت مسـووالن حـوزۀ پنجـم  فریاد بـی صدا 
را از ناحیـۀ هشـتم شـهر هـرات از میـان یـک 
قبرسـتان قدیمی پیدا کردند. انـگار خانواده اش 
او را در وسـط همیـن قبرسـتان رهـا کـردن تـا 
بمیـرد و فریـاد بی صدا روزها تشـنه و گرسـنه 
در میـان انبوهـی از گورهـای نفـس کشـده و 
فریـاد زده اسـت. بعـد نیروهـای امنیتـی فریـاد 
را از میـان قبرسـتان کهنـه بـه آسـایش گاه پیـر 

هـرات مـی آوردند. 
عبدالرحیـم رادمنـش مدیـر بخش مـددکار این 
آسـایش گاه اولیـن کسـی اسـت کـه فریـاد بی 
صدا را بعد از تحویل-گیری دیده اسـت. او در 
صحبـت بـا روزنامۀ مانـدگار می گویـد: زمانی 
کـه فریـا بـی صـدا را بـه آسـایش گاه آوردنـد 
در حـال جـان دادن بـود و پوسـت  بـدن اش 
بـه علـت برخـورد زیـاد شـعاع آفتاب بـه ُکلی 

زخمـی شـده بود.
آقـای رادمنـش در ادامـه عـاوه مـی کنـد کـه 
دسـت هـا و پاهـای فریـاد بـی صـدا ورم کرده 
بودنـد و اگـر پولیس دیرتر خبر می شـد شـاید 

اکنـون او زنـده نبـود و مـا لبخند زیبـا و دندان 
های سـفید نقـره گونه او را هرگـز نمی دیدیم. 
فریـاد بـی صـدا اکنون سـه مـاه می شـود که در 

ایـن آسـایش گاه زنده گـی مـی کند.
چرا فریاد بی صدا؟

ایـن دختـر نمـی تواند حـرف بزند فقـط آنچه 
کـه انجـام مـی دهـد لبخنـد ملحـی سـت کـه 
گاهـی بـر لب هایـش می شـکفد و شـاید درد 
درونـی خـود را بـا همیـن لـب خندهـا بازگـو 

مـی کند. رقیـه حیدری عضوی نهـاد خیریۀ پیر 
هـرات در کنـار تخـت خـواب فریـاد بـی صدا 
نشسـته اسـت از او می پرسـم که چرا اسم اش 
را فریـاد بـی صدا گذاشـتند؟ بعـد از یک مکثی 
برایـم پاسـخ مـی دهـد بـرای اینکـه فریادهای 
او را کسـی نشـنید حتـا فامیل اش صـدای او را 
نشـنیدند، در میـان مـرده گان و قبرهـای کهنـه 
ایـن دختـر ناتـوان و معلـول روزهـا گریـه و 
فریـاد زده و به جز از مـرده گان دیگران صدای 

او را نشـنیدند از ایـن رو اسـم اش را فریـاد بی 
گذاشـتیم. صدا 

در کنـار تخـت خوابـی فریـاد بـی صـدا یـک 
پسـر و یـک دختر دیگـر هم بـاالی تخت های 
شـان نشسـته اند آن هـا هم مانند فریـا بی صدا 
نـام هـای مسـتعار دارند بانـو حیـدری در ادامه 
عـاوه مـی کنـد: از ایـن کـه نـام  این هـا نمی 

دانسـتیم برای شـان نـام انتخـاب کردیم.
فامیـل فریـاد بـی صـدا؛ احتمـاالً معتـاد بـوده 

اسـت
مسـووالن ایـن نهـاد خیریـه مـی گوینـد، بـه 
احتمـال زیـاد فامیـل فریـاد بـی صـدا معتـاد 
بـه مـواد مخـدر بـود و بـرای آرامـی فریـاد بی 
صـدا از مـواد مخـدر اسـتفاده می کردنـد. رقیه 
حیـدری عضوی ایـن نهاد خیریه مـی گوید در 
روزهـای اول همیشـه فریـاد بـی صـدا بیمار و 
بی خـود بـود و هیـچ غذایـی نمـی خـورد؛ بعد 
از مراجعـه به پزشـک ثابت شـده کـه فریاد بی 
صـدا معتـادی بـه مـواد مخـدر بـوده اسـت یـا 
فامیـل اش معتـاد بـه مـواد مخـدر بوده اسـت.
برعـاوه معتـاد بـودن به مـواد مخـدر فریاد بی 
صـدا عقـب مانـی ذهنـی هـم دارد. عبدالعلـی 
بارکـزی مسـوول نهـاد خیریـۀ پیـر هـرات کـه 
روان شـناس هم اسـت عقب مانـی ذهنی فریاد 
بـی صـدا را متأثـر از مـواد مخـدری مـی دانند 

کـه اسـتفاده کرده اسـت.
آقـای بارکـزی امیـدوار اسـت کـه در آینـده ها 
فریـاد بـی صدا سـامتی ذهنی اش را به دسـت 
بیـاورد. او مـی افزایـد: افـراد زیـاد را دیـده ام 
کـه بعـد از چنـد سـال مراقبـت به کمـک روان 
سـامتی  اسـت  توانسـته   پزشـک  و  درمانـی 
ذهنـی خود را بدسـت بیاورند. با گذشـت سـه 
مـاه فریـاد بـی صـدا دوبـاره کـم کـم صحـت 
یـاب شـده اسـت او اکنـون مـی تواند بنشـیند 

غـذا بخـورد و لـب خنـد بزند.
جامعـه   در  قشـر  پذیرتریـن  آسـیب  کـودکان 
را در کشـور  بیشـترین آسـیب ها  کـه  هسـتند 
متقبـل می شـوند.  افغانسـتان  ماننـد  جنـگ زدۀ 
فریـاد بی صـدا از جملـه هـزاران کودک اسـت 
کـه صـدای درد و فریـاد غصـه یـی شـان بـه 
گوشـی نرسـیده اسـت. هـزارن معلـول میراث  
سـه دهـه جنگـی اسـت کـه بیشـترین قربانـی 
بارکـزی  آقـای  بودنـد.  کـودکان  و  زنـان  اش 
آینـده فریـاد هـای بـی صـدا را کـه در اطـراف 
مـا کـم هـم نیسـتند مبهـم و تاریـک مـی داند. 
او عـاوه مـی کنـد به غیـر از خدا و مـردم این 
هـا هیچ کسـی دیگر را ندارنـد وی از مردم می 
خواهـد مسـولیت انسـانی و دینـی خـود را در 

برابـر فریادهـای بـی صـدا ادا کننـد.
گفتنی اسـت که آسـایش گاه و بنیـاد خیریه پیر 
هرات در سـال ۱۳۷۹ تاسـیس شـده و این نهاد 
تـا حـال توانسـته  بـه بیـش از ۷هـزار معلـول 
کمـک کنـد و همیـن اکنـون هـم ده هـا تن در 
ایـن نهـاد مصـروف تعلیـم و آمـوزش کـورس 
هـای حرفـه یـی هسـتند ایـن بنیاد  در سـمت 

چـپ جـاده ی گازرگاه موقعیـت دارد.  

دویچه وله
جمعیـت جهـان رو بـه افزایـش اسـت امـا منابـع آب و غذا 
ناپایـدار کشـاورزی در  محدودنـد و سیاسـت های توسـعه 
بسـیاری از نقـاط جهـان بـه رونـد کاهـش آن هـا سـرعت 
می بخشـد. ایـن یکـی از موضوعـات اصلـی در کنفرانـس 

تغییـرات اقلیمـی در شـهر بـن بـود.
بـه گفتـه یونسـکو نـه فقـط تـا سـال ۲۰۲۵ دو سـوم مـردم 
جهـان دچـار بحـران کم آبـی خواهنـد شـد بلکـه تـا سـال 
۲۰۵۰ نیمـی از مـردم جهـان به سـوء تغذیه دچار می شـوند 
و ۲۵ میلیـون کـودک بـه شـمار کودکانـی کـه از سـوءتغذیه 

رنـج می برنـد اضافـه می شـود.
مـواد  تولیـد  در  تغییـر روش  پایـدار،  بـه کشـاورزی  اگـر 
غذایـی و نیـز تغییـر عـادات غذایی مـان روی نیاوریـم، بـه 
دشـواری بتوانیـم چشـم انداز آینـده را متحـول کنیـم. سـهم 
هـر یـک از فعالیت های بشـری در آلودگی محیط زیسـت و 
تغییـرات اقلیمی چیسـت؟ جدولی که سـازمان "اقـدام برای 
گرسـنگی" ACTION CONTER LA FAIM تهیـه 

کـرده، ایـن اطاعـات را بـه دسـت می دهـد:

سـهم تولیـدات کشـاورزی در آلودگـی محیـط زیسـت ۱۵ 
−۱۱  درصـد، تغییـر بهره برداری از زمیـن و نابودی جنگل ها 
بسـته بندی و  نقـل و  پـردازش، حمـل و  ۱۵−۱۸  درصـد، 
خرده فروشـی  ۱۵−۲۰ درصـد و سـایر فعالیت هایـی کـه بـه 
تولیـد مواد غذایـی مربوط نیسـتند ۴۳−۵۶ درصد و باالخره 

هـدر رفتـن آب ۲ ۴ درصد اسـت.
افزایش سطح تولید لزوما ضامن امنیت غذایی نیست

امنیـت غذایـی ممکـن نیسـت مگـر از طریـق مقابله بـا فقر 
می کنیـم  زندگـی  جامعـه ای  در  زیسـت.  محیـط  حفـظ  و 
کـه مصـرف حـرف اول و آخـر را می زنـد. تنـوع کاالهـا و 
افزایـش کمـی آن هـا اگرچـه بـر آزادی انتخـاب افـزوده، اما 
لزومـا بـه معنـای بهبـود کیفیـت زندگی نیسـت. ایـن رابطه 
اتفاقـا معکـوس اسـت، بـه ویـژه در رابطـه بـا تولیـد مـواد 

یی. غذا
بنابـر آمارهـا جمعیـت جهـان تـا سـال ۲۰۴۰ بـه بیـش از 
۹ میلیـارد نفـر می رسـد. هم زمـان تغییـر قابـل توجهـی در 
عادات غذایی در کشـورهای در حال توسـعه دیده می شـود. 
در ایـن کشـورها بخـش بزرگ تـری از جمعیت بـه تغذیه با 

کیفیت تـر روی می     آورنـد. امـا ایـن همـه واقعیـت نیسـت.
گسـترش مراکـز عرضـه مـواد غذایـی در سراسـر جهـان، 
بـا خـود سلسـله ای از تغییـرات را بـه همـراه آورده اسـت؛ 
تغییراتـی کـه الگـوی مصـرف را نیـز تحـت تاثیر قـرار داده 
اسـت. ایـن الگـو در عیـن حال متاثـر از رشـد اقتصادی یک 
جامعـه نیـز هسـت. اهـداف کشـاورزی، زیسـت محیطی و 
سیاسـت تغذیـه نـه فقـط در کشـورهای پیشـرفته، کـه در 

سراسـر جهـان در حـال تغییـر اسـت. 
هم زمـان ایـن دسـت اندرکاران مبادله و تجارت مـواد غذایی 

هسـتند کـه به شـدت بـر الگوی مصـرف تاثیـر می گذارند و 
تبلیغاتـی بی وقفـه بـرای افزایـش مصنوعـی سـطح نیازها در 
جریـان اسـت. البته صنعت تولیـد مواد غذایی بـا تکنولوژی 
پیشـرفته می توانـد بـه نیازهـای ایجاد شـده پاسـخ دهـد، اما 
منجـر  منابـع طبیعـی  از  نابـودی بخش هایـی  بـه  هم زمـان 

می شـود.
پژوهشـگران و فعـاالن محیط زیسـت می گوینـد که تجارت 
مـواد غذایـی در جهـان امـروز بـر پایـه افزایـش تولیـد بـا 
تشـدید بهره بـرداری از زمیـن،...            ادامـه صفحـه 6

فـریاد       بـی صـدا؛ 
روایت زنـده گی یـک دختـر معـلول!

امنیت غذایی برای جمعیتی ۹ میلیاردی
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