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صفحه 3

عطـا محمـد نـور والـی بلـخ دیروز یک شـنبه 
ثبـات  گفـت:  مزارشـریف  در  جـدی(   ۱۷(
سیاسـی در کشـور پایـدار نیسـت و حکومت 

بی کفایـت و ضعیـت اسـت.
آقـای نـور ایـن سـخنان را در میـان شـماری 
از مـردم والیـت فاریـاب کـه بـه حمایـت از 
موضع گیـری والـی بلـخ بـه این والیـت آمده 
حکومـت  افـزود:  و  داشـت  اعـام   بودنـد، 
افغانسـتان ضعیـف و بی کفایـت اسـت و ایـن 
ضعـف و بی کفایتی حکومت سـبب گسـترش 

فعالیـت داعـش در کشـور شـده اسـت.
بی کفایتـی حکومـت  کـه  افـزود  نـور  آقـای 
سـبب شـده اسـت تـا گـروه داعـش و طالبان 
در والیت هـای بدخشـان، تخـار، جوزجـان، 

سـرپل و کنـدز حضـور یابنـد.
آقـای نـور از رونـق گرفتـن فسـاد اداری در 
نهادهـای دولتـی کشـور خبر داده افـزود:  این 
ادعـای حکومـت که فسـاد در نهادهای دولتی 
کمرنـگ شـده دروغ اسـت و فسـاد اداری در 
حکومـت وحـدت ملـی بیـش از هـر زمـان 

دیگربـه اوج خود رسـیده اسـت.
او همچنـان، افـزود کـه فسـاد اداری در ارگ 
به ویـژه در ادارۀ تـدارکات ملـی جمـع شـده 

 . ست ا
آقـای نور هم چنـان، به بحث شایسته سـاالری 
در حکومـت وحدت ملی اشـاره کـرده افزود 
کـه وقتی وزیـر کابینـه متنـی را از رو خوانده 
نمی توانـد، سـران حکومـت از کـدام شایسـته 

سـاالری صحبـت می کنند. 
بـه  سـخنانش  از  قسـمتی  در  نـور،  آقـای 
و  کـرد  اشـاره  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
گفـت: تـا زمانی کـه اصاحات عمیـق در این 
نهـاد ایجـاد نشـود، کار ایـن کمیسـیون مـورد 

قناعـت مـردم کشـور نیسـت. 
کمیسـیون  کـه  داشـت  بیـان  نـور  آقـای 
مهندسـی  ارگ نشـینان  طـرف  از  انتخابـات 
افـراد گزینـش شـده  انتخابـات  شـده تـا در 
خـود حمایـت کنند. آقـای نور ایـن کار ارگ 
را بـه ضرب مثلـی مشـابهت داده می گویـد:» 

اینـا خـود کـوزه گـر، کـوزه شـکن و کـوزه  
فروشـند«. 

والـی بلـخ می گویـد: خواسـت آنـان تأمیـن 
عدالـت اسـت کـه ایـن صـدا از طرف هـای 
جنـوب، شـرق، غـرب و شـمال کشـور بلنـد 

شـده اسـت. 
والـی بلـخ هم چنـان تاکیـد کـرد: والـی بلـخ 
اسـت و خواهـد مانـد، مگـر اینکـه مذاکرات 
دولـت و حـزب جمعیـت اسـامی بـه یـک 

برسـد.  قانع کننـده  نتیجـه 

 رییـس حکومـت وحـدت ملـی در جلسـۀ شـورای 
عالـی اقتصادی گفته اسـت که مسـووالن تـا دو هفتۀ 
دیگـر طـرح مشـخص به خاطر حـل مشـکل ترافیک 

کابـل ارایـه نمایند. 
سرپرسـت  حبیـب زی  عبـداهلل  جلسـه،  ایـن  در 
شـهرداری کابـل در مـورد طـرح مشـارکت عامـه و 
خصوصـی پیرامـون ایجـاد پارکینگ هـای کنـار جاده 
در شـهر کابـل، بـه جلسـه توضیحـات مفصـل ارایـه 

. د کر
وی، هـدف از طـرح مذکـور را بهبـود حسـاب دهی 
ترانسـپورتی و  ایجـاد سـهولت  تأمیـن شـفافیت،  و 
رشـد اقتصـادی، تطبیـق مطمئـن و بـا کیفیـت پروژه 
هـا و حمایـت و ارتقای میتودهای انکشـافی عاری از 

آلودگی هـای محیـط زیسـتی عنـوان کـرد.
سرپرسـت شـهرداری کابـل اضافـه کـرد کـه طـرح 
متذکـره می توانـد در ایجـاد پارکینگ هـای سـتندرد، 
ازدحـام،  از  جلوگیـری  نقلیـه،  وسـایط  مصوونیـت 
جلوگیـری از فسـاد مالـی و ایجـاد چشـمۀ عایداتـی 

بـه دولـت، مؤثـر واقـع گـردد.
 وی تصریـح کـرد که بـا تطبیق این طرح، شـهر کابل 
صاحـب یـک سیسـتم منظـم و اسـتندرد پارکینگ هـا 
خواهـد شـد و دولـت از ایـن طریـق، سـاالنه ۱.۳ 
میلیـون دالـر بـه صـورت مسـتقیم عوایـد بـه دسـت 

خواهـد آورد.
رییـس حکومـت در ایـن خصـوص تأکیـد کـرد کـه 
قراردادهـا بایـد بـه اسـاس مناقصـه انجـام پذیـرد تا 
زمینـۀ رقابـت بـرای همـه کمپنی هـا به گونۀ یکسـان 
ادارات  مـوازی  کارهـای  از  نیـز  و  گـردد  فراهـم 

جلوگیـری شـود.
بخـش  در  واضـح  پالیسـی  یـک  وجـود  بـر  وی   
همچنـان  وی  کـرد.  تأکیـد  تکنالـوژی  و  معلومـات 
گفـت کـه کمیتـۀ فرعـی در چـوکات شـورای عالـی 
اقتصـادی ایجاد گردد تا پیشـنهادات را مورد بررسـی 
قـرار داده و موثریـت پروژه هـا را برجسـته سـازد.

وی خطـاب بـه سرپرسـت شـهرداری کابـل گفـت: 
مـردم کابـل برنامه هـای عملـی بـرای رفع مشـکات 
ترافیکـی می خواهنـد و هدایـت داد تا طـی دو هفته، 
طـرح مشـخص را با قیـد زمانی پیرامون حل مشـکل 
از  تـا مـردم  نمایـد  ارائـه  ترافیـک کابـل ترتیـب و 

مشـکات ترافیکـی رهایـی یابند.
اقداماتـی  کـه  سـاخت  خاطرنشـان  غنـی  آقـای 
منطقـه  بـه  دولتـی  ادارۀ   ۳۴ کـه  اسـت  روی دسـت 
داراالمـان انتقـال یابنـد کـه می توانـد ازحـام ترافیکی 
را در شـهر کابـل کاهـش دهـد. وی بـه ادارۀ مسـتقل 
زون پایتخـت هدایـت داد که بررسـی واضح را روی 
دریـای کابـل آغـاز نمایـد تـا دو طـرف این دریـا، به 

فضـای سـبز مبـدل شـود.
 رییـس  حکومـت وحـدت ملی در مورد طـرح ایجاد 
پارکینگ هـای کنـار جـاده در کابل گفت کـه هنوز در 
مرحلـۀ تصمیـم گیـری قـرار نداریم و بایـد مدل های 

مختلـف در ایـن زمینه مـورد مطالعه قـرار گیرند.

عطا محمد نور با اشاره به سخنرانی وزیر مخابرات:

حکومتازکدامشایستهساالریسخنمیزند!

غنـــی:
تادوهفتهطـرححلمشکالت

ترافیـکیراارایهکنیـد
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مهره های پاکستان 

در افغانستان فعال شده اند

سخنان  بارکزی  از  تفکر طالبانی  

و  فاشیستی  او ناشی می شود

افغانستان کې د داعش د کمزوري 

کېدو ادعا او جوزجان کې یې د جلب 

و جذب اندېښنې!

نهادهای ناظر انتخابات:

کار کمیتۀ گزینش مشروعیت ندارد

ابوبکر صدیق



جنون آمیـزی  به صـورت  ریاسـت جمهوری  ارگ 
در  دسـتاورد هایش  دادِن  نشـان  بـزرگ  حـاِل  در 
اقتصـادی اسـت.  زمینه هـای مختلـف و از جملـه 
بـر اسـاِس برخـی اسـناد کـه از منابـع ارگ منتشـر 
گونـۀ  بـه    ۱۳96 سـال  در  دولـت  عوایـد  شـده، 
بی سـابقه افزایـش یافتـه و وزارت مالیه موفق شـده 
چندین برابـِر آن چیـزی کـه بـرای ایـن سـال هدف 

تعییـن شـده بـود، موفقیـت به دسـت آورد. 
در  کـه  دارد  آن  از  اجمالـی حکایـت  مـرور  یـک 
سـال های حاکمیـِت آقـای غنـی بـر افغانسـتان، نـه 
تنهـا سـطح عوایـد ملـی افزایش کم پیشـینه داشـته، 
بـل در زمینه هـای رشـد اقتصادی نیز دسـتاوردهای 
افغانسـتان چشـم گیر بـوده اسـت. نگاهـی بـه ایـن 
ایـن  گویـای  کافـی  انـدازۀ  بـه  می تواننـد  ارقـام 

بلندپـروازی باشـد: 
»در سـال ۱۳9۳ هـدف تعیین شـده ۱20 میلیارد بود 
کـه وزارت مالیـه توانسـت 99 میلیـارد جمـع آوری 
نمایـد. در سـال مالـی ۱۳9۴ هـدف تعییـن شـده 
بـود  افغانـی  میلیـارد  ملـی ۱۱۴  بودجـۀ  در سـند 
افغانـی  میلیـارد   ۱۳2 از  بیشـتر  خوشـبختانه  کـه 
جمـع آوری گردیـد کـه نظـر به هـدف تعیین شـده 
بیشـتر از 8 میلیارد افغانی افزایش را نشـان می دهد. 
بـه همیـن ترتیب در سـال مالی ۱۳95 هـدف تعیین 
شـده در سـند بودجۀ ملـی ۱۳2 میلیـارد افغانی بود 
کـه ۱65 میلیـارد افغانـی جمع آوری گردیـد که نظر 
بـه هـدف تعیین شـده ۳۳ میلیارد افغانـی افزایش را 
نشـان می دهـد. در سـال ۱۳96 هـدف تعیین شـده 
در سـند بودجـۀ ملـی ۱52.6 میلیـارد افغانـی بـود 
کـه تـا اخیـر سـال مالـی وزارت مالیه توانسـت که 

۱69.۱۳۳ میلیـارد افغانـی جمـع آوری نمایـد.«
منابـع  کـه  انـد  چیزهایـی  اعـداد  و  ارقـام  ایـن   
رسـمی ارگ منتشـر می کننـد و بـدون شـک آن هـا 
بـرای چنیـن ارقـام و اعـدادی سـند و مـدرک هـم 
و  سـند  اگـر  زیـرا  داشـت؛  خواهنـد  اختیـار  در 
مدرکی در دسـت نباشـد، وزارت مالیه جرأت نشـر 
چنیـن گزارش هایـی را نخواهـد کـرد. امـا سـوال 
این جاسـت کـه واقعـًا ایـن ارقـام و اعـداد چقـدر 
مبتنـی بـر واقعیت های کشـور انـد و آیا بـا افزایش 
سـطح عوایـد، در زنده گی مـردم نیـز تغییراتی وارد 
شـده اسـت و یـا خیر؟ آیـا بـا افزایش عوایـد ملی، 
آن گونـه کـه ارگ نشـینان دوسـت دارنـد بگوینـد، 
کمک هـای  بـه  افغانسـتان  وابسـته گی  و  احتیـاج 

جامعـۀ جهانـی کاهـش یافتـه اسـت؟ 
وقتـی از ایـن منظـر بـه افزایش سـطح عوایـد ملی 
نـگاه شـود، چیـزی جـز یـأس به دسـت نمی آیـد. 

اگـر واقعـًا سـطح عوایـد ملـی این گونـه افزایـش 
یافتـه، پـس چـرا نـرخ بـی کاری، فقـر، درمانده گی 
و بیچاره گـی مـردم روز بـه روز افزایـش می یابـد؟ 
اگـر افغانسـتان در عرصـۀ جمـع آوری عوایـد خود 
چنیـن موفقیت هـای کم نظیـری را رقـم زده، چـرا 
هـر روز سـطح نارضایتی از وضعیـت اقتصادی این 

قـدر بلند مـی رود؟ 
از چنیـن ارقـام و اعـدادی بـه دو نتیجـه می تـوان 
عوایـد  سـطح  واقعـًا  شـاید  این کـه  یکـی  رسـید: 
دولـت این همـه رشـد داشـته ولـی از آن جایـی کـه 
فسـاد به گونۀ  سرسـام آور در کشور ریشـه دوانده، 
مـردم  زنده گـی  در  نمی توانـد  عوایـدی  چنیـن 
اثرگـذار باشـد، چـون پول های جمع آوری شـده در 
چرخـۀ فسـاد وارد جیـب کسـانی می شـود کـه در 
حـال اخـاذی و دزدی هـای کان انـد. دوم این کـه 
ایـن ارقـام و اعـداد صرفًا چیزهایی انـد که در روی 
کاغـذ وجـود دارند و در عمل هیچ پـول و عوایدی 
در کار نمی باشـد. چـون بـه هیچ صـورت نمی توان 
پذیرفـت کـه سـطح عوایـد یـک کشـور بلنـد رفته 
بـه کمک هـای  وابسـته  آن کشـور همچنـان  ولـی 
کشـورهای دیگـر می باشـد و اکثریـت مـردم آن در 

فقـر زنده گـی می کننـد.
  آیـا دولـت افغانسـتان و شـخص آقـای غنـی کـه 
این همـه بـا علـم اقتصـاد آشـنایی دارد، می توانـد 
بگویـد که چرا فقـر در جامعه کاهش نیافته اسـت؟ 
وابسـته گی  میـزان  کـه  شـده  سـبب  چیـزی  چـه 
افغانسـتان بـه کمک هـای جهانـی بـه جـای این کـه 

کاهـش پیـدا کنـد، هـر سـال افزایـش می یابـد؟ 
همیـن لحظـه نرخ دالـر در بازارهـای افغانسـتان به 
بیشـتر از ۷0 افغانـی رسـیده اسـت، در حالی که ده 
سـال پیش یـک دالر بـه 50 افغانی خریـد و فروش 
می شـد. بلنـد رفتـن نـرخ اسـعار خارجـی رابطه و 
تأثیـر مسـتقیم بـر زنده گـی مـردم عـادی دارد کـه 
بـا کمتریـن عوایـد تـاش می کننـد لقمه نانـی برای 
زنـده مانـدن تهیـه کننـد. همیـن حـاال متناسـب بـا 
افغانـی،  برابـر  در  اسـعار خارجـی  نـرخ  افزایـش 
قیمت مـواد خوراکی  در بازارهای افغانسـتان چنان 
افزایـش پیـدا کرده که فغـاِن همه را به آسـمان برده 
اسـت، آیا دولـت می تواند پاسـخ قناعت بخشـی در 

ایـن زمینـه ارایـه کند؟ 
بـدون تردیـد مقام هـای کشـور و از جملـه رییـس 
دولـت وحـدت ملـی بـرای خـاک بـه چشـم مردم 
زدن، پاسـخ های آمـاده و فریب کارانه یـی در آسـتین 
می تواننـد  پاسـخ هایی  بـا چنیـن  آیـا  ولـی  دارنـد 
قناعـت مـردم را حاصـل کننـد؟... در میـان مـردم 

افغانسـتان از دیرزمانـی ضرب المثلـی وجـود دارد 
کـه می گویـد »بـا حلـوا حلـوا گفتـن دهن شـیرین 
نمی شـود«، حـاال هم بـا ارقـام و اعداد شـکِم مردم 
سـیر نمی شـود. بـرای این کـه سـطح عوایـد یـک 
کشـور را قناعت بخـش دانسـت، باید به سـفره های 
مـردم مراجعـه کـرد. بایـد دید کـه مردم آن کشـور 
وضعیـت  و  می کننـد  زنده گـی  سـطحی  چـه  در 

معیشـتی آن هـا چگونه اسـت. 
نـان کـه هرقدرهـم زیبـا و  بـا تصویـر  نمی تـوان 
هنرمندانـه کشـیده شـده باشـد، شـکم های گرسـنه 
را سـیر کـرد. شـکم های گرسـنۀ مـردم زمانی سـیر 
وجـود  سفره های شـان  در  لقمه نانـی  کـه  می شـود 

داشـته باشـد. در حـال حاضـر، اکثریـت مـردم از 
چنیـن موهبتـی که سـه وعده نان در سفره های شـان 
داشـته باشـند، محـروم انـد و اگـر چنین چیـزی را 
ارگ نشـینان کـه سـه وعـده غذای شـان برابـر بـه 
صدهـزار خانـواده اسـت دیـده نمی تواننـد، وای به 

آن ها! حـال 
 در اخیـر می خواهـم بـه آن سـخِن معـروِف ابـوذر 
اشـاره  اسـام  بزرگـوار  پیامبـر  یـاران  از  غفـاری 
»تعجـب می کنـم مردمـی کـه  کنـم کـه می گفـت 
دسـت  بـه  شمشـیر  چـرا  بخورنـد،  ندارنـد  نـان 
نمی گیرنـد«. بـدون شـک چنیـن روزی فـرا خواهد 
رسـید کـه گرسـنه گان افغانسـتان بـرای برهـم زدن 
نظـم جابرانـۀ فعلـی، شمشـیر بـه دسـت بگیرنـد.
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احمـد عمران

باحـلواحـلواگفتن
دهـانشــیریننمیشـود!

 

چهاردهـم جـدی ۱۳96، مصـادف بـود بـا سـیزدهمین سـالروز 
تصویـب قانـون اساسـی افغانسـتان. در ایـن مـدت، رایج ترین و 
رسـمی ترین حـرِف سیاسـی و حقوقـِی همه در مورد افغانسـتان 

ایـن بوده اسـت کـه قانون اساسـی تطبیق نشـده اسـت!
دولـت حـدت ملـی در شـرایطی قـرار دارد کـه به گونـۀ عملی 
بـا قانـون اساسـی خداحافظـی کـرده  و همـۀ امـور به صـورِت 
فراقانونـی پیـش مـی رود. قانـون اساسـی فقـط بـه یـک حربـۀ 
سیاسـی در دسـِت آقـای غنـی به ویـژه در برابـِر شـرکا و رقباِی 
قدرتـش تنـزل یافتـه اسـت. پیـش از دولـت وحـدت ملـی نیـز 
قانـون اساسـی از اعتبـار و تأثیرگـذاری الزم افتـاده بـود. نحـوۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ۱۳9۳ بـه گونۀ عریان، میـزان اعتبارِ 
آن را روایـت می کنـد. حکومـت وحـدت ملـی در نتیجـۀ توافق 
تقلبـاِت  و  مهندسـی ها  از  پـس  مقتضـی  و مصلحـِت سیاسـِی 
انتخاباتـی به وجـود آمـد. سـاختار ایـن دولـت، به نحـوی بیرون 
از قانـون شـکل یافـت. انتخابـات پارلمانـی در وقـت معیـِن آن 
برگـزار نشـد، کارِ پارلماِن کنونـی از لحاظ قانونی سـوال برانگیز 
اسـت و ارادۀ سیاسـی بـه برگـزاری انتخابات هـای بعـدی نیـز 

دیـده نمی شـود. 
بـه همین گونـه، مـواردی دیگـری هـم هسـت کـه مـرورِ آن هـا  
نشـان می دهـد کـه قانـون اساسـی، در کشـور تطبیـق نشـده و 
نمی شـود. اگر رونـد بی توجهی به قانون اساسـی همچنـان ادامه 
یابـد، تعلیـق رسـمِی آن نیـز بعیـد بـه نظـر نمی رسـد. هم اکنون 
قانـون اساسـِی افغانسـتان در عمـل و بـه گونـۀ غیـر رسـمی به 
حالـِت تعلیـق درآمـده اسـت. پرسـش اصلی یـی کـه ذهـن را 
درگیـر می سـازد ایـن اسـت کـه چـرا حاکمیـت قانـون در ایـن 
کشـور بـه میـان نمی آید و چـرا سرنوشـت قانون و دموکراسـی 
در ایـن کشـور غم انگیـز اسـت؟ ایـن سـوال هـم مطـرح اسـت 
کـه چـرا دولـت وحـدت ملـی کار خانه گِی خـود که بر اسـاس 
توافق نامـۀ سیاسـی، برگشـت بـه قانون اساسـی و تغییر سـاختار 
سیاسـی بـود را وا نهـاده و در جادۀ قانون شـکنی و اسـتبداد قدم 

می زنـد؟
این کـه چـرا قانـون اساسـی در دوران حامـد کـرزی و هم اکنون 
نیسـت.  دشـوار  بسـیار  آن  پاسـخ  نـدارد،  اعـراب  از  محلـی 
نخبـه گان سیاسـِی مـا به حمایـِت امریـکا و دموکراسـِی وارداتی 
آن، حاکمیـِت قانـون و مردم سـاالری را صرفـًا یـک شـعارِ زیبـا 
و فریبنـده تلقـی می  کننـد کـه می تـوان در پوشـش آن، همـان 
حاکمیـِت سـنتی و سیاسـِت قبیله یـی را بهتـر از گذشـته تحکیم 
کـرد. از همیـن رو نخبـه گاِن بـر سـِر اقتـدار بـا قانـون اساسـی 
قومـِی  وداع گفته انـد و هوی وهوس هـای شـخصی، سـمتی و 
خـود را تعقیـب می کننـد. از لحـاظ اندیشـۀ سیاسـی، اکثریـِت 
نوسـان هسـتند و  در  مذهبـی  تـا  قومـی  بنیادگرایـی  از  آن هـا 
حتـا آن هایـی کـه ظاهـِر تکنوکـرات و غربی مـآب دارنـد نیـز 
آلیـاژی از ایـن دو عنصـر )بـا شـدت و ضعف هـای متفـاوت( 
به حسـاب می آینـد. از لحـاظ اقتصـادی هـم اکثریـِت نخبـه گاِن 
بـر سـر اقتـدار، بـه مفهومـی بـه نـامِ اقتصـاد ملـی بی باورنـد و 
همـه بـه منافع شـخصی خویـش می اندیشـد و یا اقتصـاد و رفاه 
را در دایـرۀ قـوم و قبیلـۀ خویـش جسـت وجو می کننـد. دقیـق 
در یـک چنیـن وضعیتی سـت کـه قانـون اساسـی، دموکراسـی، 
ارزش هـای ملـی، نمادهـای ملـی و میهنـی رنـگ باخته انـد و ما 
شـاهد تعطیِل غیررسـمی حکومـت دارِی مبتنی بر قانـون و ارادۀ 

هسـتیم.  جمهور 
این همـه به یک طرف، نبود اپوزیسـیوِن یکدسـت و یک پارچه و 
یا هم موجودیِت اپوزیسـیونی پراکنده و فاقد اسـتراتژی و برنامه 
نیـز حکومـِت موجـود را بـه نهـادی توطیه گـر و لجام گسـیخته 
شـبیه سـاخته کـه هرگز عطـِش حـذف و انحصارگـری اش فرو 
نمی نشـیند. بی مبالغـه، دولـت به اصطـاح وحـدت ملـی را حتـا 
دانسـت  هابـز  تومـاس  »لویاتـان«ِ  هم سـطِح  دولتـی  نمی تـوان 
کـه بـر اسـاِس یـک قـرارداد دسـته جمعی موظـف بـه تأمیـن 
امنیـِت مـردم می شـود. زیـرا ایـن دولـت بـه قـرارداد فیزیکی و 
بین المللـِی توافق نامـۀ وحـدِت ملـی پشـت پـا زده، امـا لویاتـاِن 
هابـز بـه قـرارداد اجتماعِی ذهنـی و اسـطوره یی یی کـه ترس از 

مـرگ آن را بـه میـان آورده، همچنـان وفـادار می مانـد.
اگـر موقعیـِت زمانـِی دولـت موجـود و نحـوۀ فعالیـِت قوه های 
ایـن  در  مجریـه  قـوۀ  بی پایـاِن  سرکشـِی  و  قضاییـه  و  مقننـه 
دولـت را در نظـر بگیریـم، می تـوان دولـِت کنونـی را موجودی 
ناقص الخلقـه در دنیـای سیاسـت تلقـی کـرد که یا بایـد اصاح 

گـردد و یـا این کـه از میـان برداشـته شـود. 
انتظـار مـی رود کـه کارگـزاراِن دولت وحدت ملـی هرچه زودتر 
سـِر عقـل بیاینـد، وخامـِت اوضـاع را درک کننـد و زمینه هـای 
تطبیـق قانـون اساسـی و حرکـت بـه سـمِت یـک مردم سـاالری 

واقعـی را بـه میـان بیاورند.

قانوناساسی
بهحالتتعلیقدرآمدهاست

نمی توان با تصویر نان که هرقدرهم 
زیبا و هنرمندانه کشیده شده 
باشد، شکم های گرسنه را سیر 
کرد. شکم های گرسنۀ مردم 
زمانی سیر می شود که لقمه نانی در 
سفره های شان وجود داشته باشد. 
در حال حاضر، اکثریت مردم از 
چنین موهبتی که سه وعده نان 
در سفره های شان داشته باشند، 
محروم اند و اگر چنین چیزی را 
ارگ نشینان که سه وعده غذای شان 
برابر به صدهزار خانواده است دیده 
نمی توانند، وای به حال آن ها!
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دو روز پیـش، عبیـداهلل بارکـزی یکـی از اعضـای 
مجلـس نماینـده گان در جلسـۀ عمومـی ایـن اتاق 
بـه قهرمـان ملـی افغانسـتان توهیـن کـرد و گفـت 
که »شـهید احمدشـاه مسـعود تنها قهرمـان والیت 
پنجشـیر اسـت، زیرا او در زمان جهـاد و مقاومت، 

تنهـا والیـت پنجشـیر را نگه داشـته بود«.
بـا آن کـه اظهـارات آقـای بارکزی در همان جلسـه 
در  مـردم  نماینـده گان  شـدید  واکنش هـای  بـا 
مجلـس روبـه رو شـد، امـا ایـن واکنش هـا در آن 
اتـاق پایـان نیافـت و در دو روز گذشـته در میـان 
شـهروندان نیـز سـبب واکنش هـای متفاوت شـد.

هـزاران تـن از شـهروندان در شـبکه های اجتماعی 
سـخنان آقـای بارکزی را ناشـی از »تفکـر طالبانی« 
و تـاش برای »واگرایی میان اقـوام« عنوان کردند. 
شـهروندان بـه ایـن بـاور اند که شـهید احمدشـاه 
مسـعود قهرمان تمـام اقوامِ افغانسـتان اسـت، زیرا 
بـه گفتۀ آنان، تاریخ گواه اسـت که شـهید مسـعود 
مبـاره را بـرای آزادی افغانسـتان انجـام داد بـود نه 

آزادی جغرافیـای خاص و مشـخص.
نیـز  تاریخ نـگاران  و  کارشناسـان  از  بسـیاری 
می گوینـد کـه دشـمنان قهرمـان ملـی افغانسـتان 
بیشـتر کسـانی هسـتند کـه هـم در زمـان جهـاد و 
مقاومـت و هـم در شـرایط کنونی، با سیاسـت های 
پاکسـتان هم سـو بـوده و برای بیگانـه گان در درون 

افغانسـتان فعالیـت داشـته/دارند.
از کاربـران شـبکۀ اجتماعـی  شـبیر کاکـر، یکـی 
فیسـبوک نوشـته اسـت که آقـای عبیـداهلل بارکزی 
اهـل رأی در چنین موضوعات حاد جامعه شناسـی 

. نیست
بـه  مربـوط  »موضوعـات  کاکـر:  آقـای  بـاور  بـه 
هویـت جمعی مـردم، فرهنگ، زبان و موسـیقی به 
اهـل خبـره ضـرورت دارد که بنـا بـه ضرب المثل 
معروف پشـتو )ترکانی د بیـزو کار ندی( یا نجاری 
کار میمـون نیسـت؛ خوب بود اگر جنـاب بارکزی 
در ایـن مـورد از کـس یـا کسـان دیگـر مشـوره 
می گرفتنـد و بعـد لـب بـه سـخن بـاز می کردنـد 
یـا این که بـه قـول حضرت پیامبر اسـام، سـاکت 

می ماندنـد«.
واقعـی  مومـن  می افزایـد:  فیسـبوک  کاربـر  ایـن 
نظـر بـه فرمـودۀ پیامبـر کسـی اسـت که یا سـخن 
خیـر بـر زبـان می رانـد، یـا سـاکت می نشـیند. چه 
ضـرورت اسـت به کسـی که در عمر خـود مکتب 
را ندیـده، بـا اسـتاد، قلـم و کتـاب آشـنایی ندارد، 
بـه خـودش حـق می دهـد در حسـاس ترین  امـا 
چتیـات  چنـان  مـردم  سرنوشت سـازِ  موضـوع 
بگویـد کـه اسـباِب خجالتـی خـود و دیگـران را 

سـازد. فراهم 
در سـوی دیگـر، بهـار مهـر، آگاه مسـایل جهانـی 
در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه 
شـهید مسـعود در دشـوارترین زمـان و بـا کمترین 

امکانـات درفـش مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان 
را بـر دوش داشـت و فرزنـدان صـادق کشـور از 
هندوکـش تـا ریگسـتان های نیمروز و از سـپین غر 
تـا هریرود، سـتون های ایـن دفاع مقـدس در برابر 

تجـاوز سـیاه بودند . 
اسـت:  نگاشـته  یاداشـتش  ادامـۀ  در  مهـر  آقـای 
»آنانـی کـه علنـی یـا خامـوش منکـر ایسـتاده گی 
مسـعود و مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان انـد، یا 
سرسـپرده گان بیگانـه انـد و یـا هـم ایـن روزهای 
دشـوار را در »اربـاب رود« و »اشـنغری« بـه امیـد 
پیـروزی تحجـر و ظلمـت طالبانـی بـه سـر کـرده 

. ند« ا
همزمـان بـا ایـن، ذبیـح فطـرت نوشـته اسـت کـه 
بـه حقانیـت مبـارزۀ شـهید احمدشـاه مسـعود دنیا 
نویسـنده گان  معروف تریـن  و  می کنـد  اعتـراف 

جهـان در مـورد او کتاب هـا نوشـته انـد.
کـه  دارد  بـاور  فیسـبوک  کاربـر  ایـن  گفتـۀ  بـه 
عبیـداهلل بارکـزی کـه »بوسـیدن دسـت حکمتیـار« 
را »واجـب« می شـمارد، بـه هیـچ صـورت نـه از 
قـوم پشـتون و نه هـم از مـردم ارزگان نماینده گی 
نمی توانـد؛ زیـرا بـه قـول آقـای فطـرت: »او  تنهـا 
مزدورمنشـانه یی  و  فاشیسـتی  تفکـر  نماینـدۀ 
اسـت کـه بـا ارزش های مـردم این سـرزمین سـر 

نـدارد«. سـازگاری 
از سـویی هـم، ثریـا بهـاء یکـی از نویسـنده گان 
اسـت:  نوشـته  فیسـبوکش  صفحـۀ  در  کشـور 
مبـارز کسـی اسـت کـه مبـارزه اش بـرای تسـلط 
پدیده هـای نـو، جـای پدیده هـای کهنـه باشـد و 
مبـارز کسـی اسـت کـه خـود باورمنـد بـه هویت 
فـردی خویشـتن خویش باشـد و مبـارزه اش برای 
هویـت  چنبـرۀ  در  سیاسـی  قـدرت  بـه  رسـیدن 

تبـاری شـکل نگیـرد.
بانـو بهـاء در ادامـه می افزاید: »افرادی که از سـنگر 
می شـوند،  سیاسـی  سـنگر  وارد  تبـاری  هویـت 
فرامـوش کـرده اند که سـنگر فرهنگـی، قوی ترین 
یـک  بـا  کـه  اسـت  دشـمن  دسـت  در  سـنگر 
و سیسـتماتیک،  همه گانـی  مغـزی  شست وشـوی 
تمـام داشـته های تاریخـی، هویتی و فرهنگی شـما 
را نابـود و در فرهنـگ عقب گـرا و بـدوی خـود 
منحل تـان می کنـد. مـن هنـگام تجـاوز روس هـا 
در جبهـۀ پنجشـیر شـاهد بـودم کـه اگـر یکـی از 
چریک هـای مسـعود بـا ریش رسـیده و کفش های 
بی رنـگ و پیراهـن و تنبـان در صـف می ایسـتاد، 
انتقـاد  او  از  شـدید  لحـن  بـه  مسـعود  فرمانـده 

می کـرد«.
گفتنی اسـت کـه شـهروندان هم چنـان صفحه های 
بـا  را  اجتماعـی  شـبکه ها  در  شخصی شـان 
عکس هـای قهرمـان ملـی کشـور مزیـن سـاخته و  
کارزار »شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی 

افغانسـتان« را بـه راه انداختـه انـد.

ناظـر  نهادهـای  مسـووالن  از  شـماری 
انتخابـات افغانسـتان می گوینـد کـه آغـاز 
دوبـارۀ کار کمیتـۀ گزینـش و گزینش های 
ایـن کمیتـه در تضـاد بـا قانـون اسـت و 

نـدارد. مشـروعیت 
آنـان بـه ایـن باور انـد کـه ارگ در تاش 
اسـت تـا بـا اسـتفاده از هـر روش ممکن، 
کمیسـیون  در  را  نظـرش  مـورد  فـردِ 

کنـد. جابه جـا  انتخابـات 
ایـن گفته هـای در حالـی مطرح می شـوند 
کـه اعضـای کمیتـۀ گزینـش بـه تازه گـی 
شـروع  از  پـس  کـه  انـد  کـرده  اعـام 
دوبـارۀ کارشـان، 5۷ درخواسـت را بـرای 
عضویت در کمیسـیون انتخابـات دریافت 
کـرده و قـرار اسـت از این میان، نام  سـه 
تـن را تـا چنـد روز دیگـر بـه ریاسـت 

حکومـت وحـدت ملـی بفرسـتند.
پیـش از ایـن اطاعاتـی در رسـانه ها درز 
کـرد بـود کـه نشـان مـی داد بـا کنـار زدن 
نجیـب اهلل احمدزی از ریاسـت کمیسـیون 
انتخابـات، قـرار اسـت عبـداهلل احمـدزی 
عبـداهلل  شـود.  معرفـی  سـمت  ایـن  بـه 
احمـدزی، رییس نهاد »فوندیشـن« اسـت. 
او تحقیقـی را نشـر کـرد کـه گویـا هفتـاد 
از  رضایـت  ابـراز  شـهروندان  از  درصـد 
عملکـرد حکومـت وحـدت ملـی دارنـد، 
مـوردی کـه بـا انتقـادات زیـادی روبه رو 

. شد
گفته می شـود که بـاال گرفتن ایـن انتقادها 
حکومـت  مسـووالن  کـه  شـده  سـبب 
رییـس  و  بگذرنـد  احمـدزی  آقـای  از 
شـروع  فرمـان  ملـی  وحـدت  حکومـت 
دوبـارۀ کار کمیتـۀ گزینـش را صـادر کرد.
نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد انتخابـات 
شـفاف می گویـد: آغـاز دوبـارۀ کار کمیتۀ 
و  اسـت  قانـون  بـا  تضـاد  در  گزینـش 
کارهـای ایـن کمیتـه مشـروعیت نـدارد. 
بهـر  از  کـه  می گویـد  ایـوب زاده  آقـای 
غیرقانونـی بـودن کار کمیتـۀ گزینش، آنان 
فراینـد کار اعضـای ایـن کمیتـه را نظارت 
مشـروعیت  کمیتـه  ایـن  کار  و  نکـرده 

قانونـی را بـا خـود نـدارد.
آقـای ایـوب زاده بـه ایـن بـاور اسـت که 
هـر  از  کمیتـه،  ایـن  کار  دوبـارۀ  شـروع 
نشـانیی کـه بوده باشـد، اشـتباه اسـت. به 
گفتـۀ او: کمیتـۀ گزینش برای پیشـبرد یک 
مأموریـت کوتاه مـدت ایجـاد شـده بود و 
عضویـت دوبـارۀ اعضـای آن مشـروعیت 

ندارد.
بـه گفتـۀ ایـوب زاده، هـرگاه در اعضـای 
وجـود  مشـکل  انتخابـات  کمیسـیون 
داشـت، باید کمیتۀ جدید سـاخته می شـد 

آنـان افـراد را بـر می  گزیدنـد. و بعـداً 
همزمـان باایـن، یوسـف رشـید کـه یکـی 
از اعضـای کمیتـۀ گزینـش بود، با شـروع 
شـدن کار دوبـارۀ ایـن کمیته در جلسـات 
اشـراک نکـرد، می گوید که شـروع دوبارۀ 
کار کمیتـۀ گزینـش بـر بنیاد فرمـان فرمان 

ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  تـازۀ 
اسـت. غیرقانونی 

آقـای رشـید می گویـد: مـا در دور پیشـتر 
واجدان شـرایط در کمیسـیون انتخابات را 
بـه حکومـت فرسـتاده بودیـم و حکومت 
می توانسـت از میـان چهـارده تـن معرفی 
بـه  و  کنـد  انتخـاب  را  تـن  یـک  شـده، 
چالش هـای بـه میـان آمـده نقطـۀ پایـان 

بگذارد.
ارگ  کـه  مـی دارد   اظهـار  رشـید  آقـای 
بـا ایـن کارش می خواهـد تـا فـرد مـورد 
نظـرش را در کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

کنـد. جابه جـا 
اما عبدالبدیع صیاد، سـخنگوی کمیسـیون 
انتخابـات می گویـد: در شـرایط حاضـر، 
بـرای مـا معرفـی شـدن یـک عضـو برای 
کمیسـیون انتخابـات بسـیار مهم اسـت و 
بارهـا هـم ایـن نگرانـی را بـا مسـووالن 

حکومـت شـریک سـاخته ایم.
آقـای صیـاد می افزاید کـه کار هفت عضو 
این کمیسـیون تیمی اسـت و هر کسـی که 
بـه عنـوان عضو معرفـی می شـود، پس از 
برگـزاری انتخابات درونـی تصمیم گرفته 
خواهـد شـد کـه چهـرۀ جدیـد معرفـی 
کمیشـنر  و  شـود  انتخـاب  رییـس  شـده 

دیگـری بـه ایـن سـمت خواهد رسـید.
آقـای صیـاد تصریـح می کنـد کـه کارهای 
آنـان مسـتقانه ادامه دارد و بـه هیچ عضو 
دولـت و نهـاد دیگـری اجـازۀ مداخله در 

رونـد کارهای شـان را نمی دهنـد.
اسـت  قـرار  جدیـد،  عضـو  معرفـی  بـا 
انتخابـات درونـی کمیسـیون انتخابات نیز 
برگـزار شـد و در فرایند آن هیـأت اداری 
و رییـس این کمیسـیون انتخابات شـوند. 
فرصـت یـک سـالۀ کار هیـأت اداری این 
کمیسـیون یک مـاه پیش به پایان رسـید و 
از بهـر معرفـی نشـدن چهرۀ جدیـد روند 

انتخابـات جدیـد معطل شـده اسـت.
اعضـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
کـه  انـد  کـرده  اعـام  گزینـش  کمیتـۀ 
در  عضویـت  بـرای  را  درخواسـت   5۷
کمیسـیون انتخابات دریافت کـرده و قرار 
اسـت از ایـن میان، نام  سـه تـن را تا چند 
روز دیگـر بـه رییـس حکومـت وحـدت 

بفرسـتند. ملـی 
جاویـد رشـیدی، رییـس کمیتـۀ گزینـش 
پذیـرش  مهلـت  کـه  اسـت  گفتـه 
درخواسـتی ها بـرای کرسـی یـک عضـو 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  کم بـود 
بـه روز چهارشـنبۀ هفتـۀ پیـش بـه پایـان 
رسـید و اکنـون، آنـان ایـن درخواسـتی ها 

می کننـد.  بررسـی  را 
گزینـش  کمیتـۀ  کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
کوشـش خواهد کـرد از جملـه فورم هایی 
کـه دوبـاره بـه کمیتـه تسـلیم داده شـده، 
بعـد از مراحـل بررسـی در مطابقـت بـا 
قانـون انتخابـات و کارشـیوۀ کمیتـه، سـه 
تـن از نامزدانـی را کـه دارای عالی تریـن 

و مناسـب ترین معیارهـا باشـد و مطابقـت 
کمیتـۀ  کارشـیوۀ  و  انتخابـات  قانـون  بـا 
گزینـش بـه رییس حکومـت وحدت ملی 

می کننـد. معرفـی 
گفتنـی اسـت کـه  محمـد اشـرف غنـی، 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی از بابـت 
باقی مانـدۀ  فهرسـت  بیـن  از  این کـه 
انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  نامـزدان، 
پیـش،  هفتـه  چنـد  و  نشـده  انتخـاب 
حکمـی را بـه منظور آغـار کار کمیتۀ قبلی 

کـرد. صـادر  گزینـش 
ارگ ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی نیز 
اعـام کـرده اسـت کـه بـا درنظر داشـت 
اهمیـت انتخابـات، منحیـث یـک پروسـۀ 
ملـی، بـه افـراد شایسـته و بـا تجربـه بـه 

خاطـر برگـزاری بهتـر آن نیـاز اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه نزدیـک بـه یک 
مـاه پیـش، نجیـب اهلل احمـدزی، رییـس 
پیشـین کمیسـیون انتخابـات از وظیفه اش 
از سـوی محمداشـرف غنـی، برکنار شـد 
و پـس از آن، وسـیمه بادغیسـی معـاون 
عنـوان  بـه  کمیسـیون  ایـن  عملیاتـی 

سرپرسـت معرفـی شـد.
برگزار نشدن انتخابات

انتخابـات  بنیـاد  رییـس  هـم،  سـویی  از 
اسـت  بـاور  ایـن  بـه  افغانسـتان  شـفاف 
در  وحـدت  حکومـت  مسـووالن  کـه 
در  واقعـی  اصاحـات  آمـدن  میـان  بـه 
از  حمایـت  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
کمیسـیون انتخابات درسـت عمـل نکرده 
انـد و کمیشـنران جدیـد تـوان برگـزاری 
انتخابـات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی 
را  خورشـیدی   ۱۳9۷ میـزان  مـاه  در  را 

ندارنـد.
نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد انتخابـات 
سـخنانش  ادامـۀ  در  افغانسـتان  شـفاف 
بـا اشـاره بـه زمـان برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی کـه کمیسـیون انتخابـات گفتـه 
در مـاه میزان سـال آینـده برگـزار خواهد 
شـد، می گویـد: باور نـدارم که کمیسـیون 
بتوانـد در ایـن زمـان انتخابـات را برگزار 
کنـد چـون تـا آن زمـان منابع کافـی مالی 
در اختیارشـان قـرار داده نخواهـد شـد و 
مسـووالن حکومـت هم تا هنـوز صداقت 
خـود را بـا کارهـای این کمیسـیون نشـان 
نـداده اسـت و هـر روز مشـکل فـرا راه 

انتخابـات پیـش می شـود. برگـزاری 
بـه بـارو آقـای ایـوب زاده: آمـدن چهـرۀ 
جدیـدی در این کمیسـیون هـم نمی تواند 
فرصت هـا را برای برگـزاری انتخابات در 

سـال آینـده آمـاده کند.
نیـز  انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن 
مصـارف  کـه  زمانـی  هـر  انـد،  گفتـه 
برگـزاری انتخابـات از طـرف حکومت و 
نهادهـای کمـک کننـده فراهـم شـود، این 
کمیسـیون انتخابات پارلمانی و شـوراهای 

می کنـد. برگـزار  را  ولسـوالی 

شهروندان در واکنش به اظهارات عبیداهلل بارکزی:

سخنان  بارکزی  از  تفکر طالبانی  
و  فاشیستی  او ناشی می شود

نهادهای ناظر انتخابات:

کار کمیتۀ گزینش مشروعیت ندارد

روح اهلل بهزاد

هارون مجيدی
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بخش دوم و پایانی

مبارزه 
با حالت های 
ناخوشایند 
روحی

3ـ پرهیز از بدگویی
بـد گفتـن از دیگـران ذهـن را در حالـِت دفاعی قـرار می دهـد و موجب درگیـری ذهنِی 
مـا بـا خودمـان می شـود. در واقـع بـا بدگویـی از دیگـران، مجـدداً رفتـار ناراحت کنندۀ 
او را در ذهـن تکـرار می کنیـم و موجـب عصبانیـت و آزار خـود می شـویم. بهتـر اسـت 
رفتارهـا و اتفاق هـای بـد را در همـان لحظـۀ تولدشـان، از بیـن ببریـم و نگذاریـم تـا بـا 

افزایـش طـول عمرشـان بیشـتر باعـث ناراحتی و خشـم ما شـوند.
4ـ از رنج به فالکت نرسیم

درد و رنـج بـه انسـان تحمیـل می شـود، ولی فاکـت را خـود او انتخاب می کنـد! بعضی 
از اتفاقـات در زنده گـی غیرقابـل کنتـرل اسـت ماننـد مـرگ، بایـای طبیعـی و بیمـاری. 
احتمـال این کـه هرکـدام از ایـن اتفاقـات در زنده گـی مـا بـه گونـۀ ناگهانـی رخ دهـد، 
کـم نیسـت و هـر لحظـه امـکان وقـوِع آن وجـود دارد، امـا چه گونه گـی پذیرفتـِن آن ها 
موضوعـی اسـت کـه بیـن آدم هـای مختلـف متفاوت اسـت و نتایـج سرنوشت سـازی را 

در پـی دارد.
وقتـی در شـهری زلزلـه می آیـد و یک نفـر تمام اعضـای خانواده اش را از دسـت می دهد 
و تنهـا خـودش زنـده می مانـد، راه هـای متفاوتی بـرای ادامـۀ زنده گی اش پیـش رو دارد. 
می توانـد تـا آخـر عمر یک گوشـه بنشـیند و به گریـه و زاری بپـردازد و ... . می تواند غم 
و غصـۀ از دسـت دادن عزیـزان را بـه ایـن دلیل که دیگر کاری از او سـاخته نیسـت، رها 
کنـد و بـا تمـام قـوا بـه ادامـۀ زنده گـی خود بپـردازد و بـا ایـن کار موجـب خوش بختی 
خـود و افتخـار از دسـت رفته گان شـود. در واقـع بـه جـای این کـه از مشـکل پیش آمـده 
خـود را بـه فاکـت و بدبختی برسـاند، آن را رها کـرده و برای بقا و تـداوم خوش بختی 

خـود تـاش می کند.
5ـ دوست داشتن خود

قبـل از این کـه از دیگـران توقـع داشـته باشـیم ما را دوسـت بدارنـد، خودمان، دوسـتدار 
خـود باشـیم. خیلی هـا از ایـن کـه خـود را دوسـت بدارنـد احسـاس رضایـت نمی کنند 
امـا تـا مـا خودمـان را باور نکنیـم و نپذیریـم، نمی توانیم ذهن پویایی داشـته باشـیم. باید 
هرچـه هسـتیم را بپذیریـم چـه خوب چه بـد، برای خوب بودن همیشـه می شـود تاش 
کـرد و مهـم ایـن اسـت کـه خودمان را دوسـت داشـته باشـیم تا بـرای خـوب بودن مان 
تـاش کنیـم. نقص هـای خـود را ببخشـیم و بدانیم کـه دیگران هـم به گونه یـی خودکار 
آن هـا را نادیـده می گیرنـد. همان طـور کـه دیگـران هـم کاسـتی هایی دارنـد و بـرای مـا 
خیلـی ناراحت کننـده نیسـتند، پـس بهتـر اسـت بـا خـود آشـتی کنیـم و به جای شـرم و 

تأسـف از آن چـه نتوانسـته ایم، بـرای رسـیدن بـه آن تا آخریـن توان تـاش کنیم.
6ـ با افکار و سخنان بیهوده موجب آزار خود و دیگران نشویم

و  تنـش  موجـب  کـه  سـخنانی 
گفتن شـان  می شـود  اسـترس 
هـر  اسـت  بهتـر  نیسـت.  روا 
مطلـب و گلـه و شـکایتی را بـه 
زبـان نیاوریم. کمی گذشـت در 
چنیـن مواقعی باعـث جلوگیری 
و  بیهـوده  جروبحث هـای  از 
کسـل کننده  اوقات تلخی هـای 

می شـود.
7ـ با کودکان بازی کنیم

رفتـن به دنیـای کـودکان، خالی 
یـادآوری  نیسـت.  لطـف  از 
دوران کودکـی، لحظـات زیبایی 
می زنـد،  رقـم  آدم هـا  بـرای  را 
ضمـن این کـه دنیـای کـودکان، 
اسـت  زیبایـی  و  شـاد  دنیـای 
بـه آن   نیسـت گاه گاهـی  بـد  و 

بزنیـم.  سـری 
منبع: برنا نیوز

ب ـ تعـارض علـم و دین: این دیـدگاه قایل به 
تعـارِض علـم و دیـن اسـت. وقتـي کـه متدینان 
اظهارنظرهـاي علمـِي خـود را بر قرائت رسـمي 
کتـاب مقدس مبتنـي نمودند، دانشـمندان جدید 
بـا  کـه  کردنـد  اسـتفاده  تجربـي  فرضیـاِت  از 
پژوهش هـاي بیشـتر از تأییـد بیشـتر برخـوردار 
دیدگاه هـاي  میـان  آشـکار  تعـارض  مي شـدند، 
علـم و دیـن تبارز نمود. بر اسـاس ایـن دیدگاه، 
قلمرو علم و دین مسـتقل نیسـت، ولي داده هاي 
علمـي و دینـي بـا همدیگر ناسـازگار انـد، بدین 

لحـاظ جمـع بین علـم و دیـن امکان نـدارد. 
    ایـن تعـارض ممکـن اسـت بیـن گزاره هـاي 
بیـن  یـا  باشـد  علمـي  گزاره هـاي  و  دینـي 
بـا پیش فرض هـاي دیـن  پیش فرض هـاي علـم 
باشـد. اشـکال ایـن دیـدگاه در برداشـت غلـط 
تجربـي  تفسـیر  و  طبیعـت  از  دینـي  عالمـان 
تجربـي  دانشـمنداِن  توسـط  دینـي  آموزه هـاي 
تفسـیر  و  عالمـان  برداشـت  بایـد  کـه  اسـت 
آن  در  گـردد.  اصـاح  تجربـي  دانشـمنداِن 

رفـت.  خواهـد  بیـن  از  تعـارض  صـورت، 
ج- تداخـل علـم و دیـن: دیـدگاه دیگـر بـه 
تداخـِل علم و دین قایل اسـت. طـرف داراِن این 
دیـدگاه معتقدنـد که علـم و دین قلمرو یکسـان 
دارنـد، بـه گونه یـی کـه دیـن را از طـرِف خـدا 
دانسـته و همـۀ علـوم را داخـل در قلمـرو دیـن 
مسـیحیاِن  سـوي  از  دیـدگاه  ایـن  شـمرده اند. 
قـرون وسـطا و برخـي متفکـران اسـامي ابـراز 

است. شـده 
    پاره یی از دانشـمندان اسـامي بر این باور اند 
کـه همـۀ علـوم بشـري از ظواهِر آیات به دسـت 
مي آیـد. از جملـه مي تـوان به امام محمـد غزالي 
از اهل سـنت و اسـتاد جـوادي آملـي از فرهنِگ 
شـیعه اشـاره کـرد که بـا بیان هـاي مختلـف این 

بـاور را مطـرح نموده اند.
برخـي  دیـن:  و  علـم  بـودن  مکمـل  د ـ 
دانشـمندان معتقد به سـازگاري و تعامل مستقیِم 
علـم و دیـن بـوده وآن دو را مکمـِل یکدیگـر 
مي داننـد. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، هرچنـد علم 
و دیـن داراي قلمـرو مسـتقل انـد، ولـي داراي 

مي باشـند.  نیـز  مشـترک  عرصه هـاي 
    کار اصلـي علـم، طبیعت شناسـي و کار اصلي 
دیـن، خداشناسـي و انسان سـازي اسـت؛ ولـي 
علـم راجـع بـه مقـوالت دیني یـی کـه مرتبـط با 
علـم اسـت ابراز نظـر مي کند و دین نیـز در باب 
مقـوالت علمي یـی کـه مرتبـط بـا اهـداف دیـن 
مي باشـد اظهـار نظـر مي کنـد، بـه گونه یـي کـه 
نمي دهـد.  رخ  تعارضـی  و  برخـورد  هیچ گونـه 
ایـن اسـت کـه علـم و دیـن مکمـِل یکدیگرند. 
دانشـمندان زیـادي از این دیدگاه دفـاع مي کنند. 
جـورج شـلز نیگـر )۱9۴6م( مدعـي اسـت کـه 
مدلـوالت مدعیـات کامـي در خصـوص جهان 
را اسـتخراج کنیـم و سـپس آن هـا را بـه کمـک 

فلسـفۀ  قـرار دهیـم.  یابـي  ارز  مشـاهده مـورد 
پویشـي وایتهـد نیـز قایـل بـه پیونـد وثیـق بین 
علـم و دیـن اسـت. ایـن دیـدگاه دیـن را صرفًا 
وحـدت  بـر  بلکـه  نمي دانـد،  علمـي  فرضیـه 
ارگانیـِک علـم و دیـن تأکیـد مـي ورزد و مدعي 
و  تنگاتنـگ  رابطـۀ  دو  ایـن  میـان  کـه  اسـت 
هماهنگ وجـود دارد. دونالند مـک کي )۱98۷ـ 
۱922( فیلسـوف و دانشـمند انگلسـي نیز رابطۀ 
قـرار  تأکیـد  مـورد  را  دیـن  و  علـم  تنگاتنـِگ 
مي دهـد و رابطـۀ علـم و الهیـات را رابطـۀ میان 

دو امـِر مکمـل مي دانـد. 
دیـن،  و  علـم  دربـارۀ  دیـدگاه  چهـار  از      
دیـدگاه چهـارم کـه مکمـل بـودِن علـم و دیـن 
را مطـرح مي کنـد، درسـت بـه نظـر مي رسـد؛ 
از  مي باشـد  تشـریع  کـه خالـق  زیـرا خداونـد 
حکمـت، آگاهـي و علـم مطلـِق او بعیـد اسـت 
چیـزي بگویـد کـه شـناخت طبیعت خـاِف آن 
را ثابـت کنـد. چـون او آفریننـدۀ طبیعت اسـت 
و آفریننـده بهترین شـناس اسـت. بنابرایـن علـم 
صحیـح برخاسـته از شـناخت طبیعـت هیـچ گاه 
و  ناسـازگار  الهـي  علـم  از  برخاسـته  دیـن  بـا 
متعـارض نخواهـد بود. بـا توجه بـه آن چه گفته 
آمدیـم، اگـر احیانًا ناسـازگاري میان دانشـمندان 
و متدینـان و یـا میان نظـرات علمـي و آموزه هاي 
دینـي رخ بدهـد، به طـور قطـع این ناسـازگاري 
خطـاي  از  بلکـه  نیسـت،  دیـن  و  علـم  بیـن 
دانشـمندان ناشـي شـده یـا از تفسـیر ناصـواِب 
متـون دیني از سـوي برخي عالماِن دیني نشـأت 
گرفتـه کـه در این صـورت راه حـل اصلـي، کنار 
گذاشـتن هیچ کـدام از علـم و دین نیسـت، بلکه 
یافتـن خطـاي علمي یـا اصاح تفسـیر ناصواب 

متـون دیني اسـت. 
گفتار دوم

 علم مورد نظر اسالم کدام علم است؟
 پیرامـون ایـن موضـوع، نظریـات و دیدگاه هایی 

به شـرح ذیل وجـود دارد:
نظریـۀ اول: منظـور اسـام از علـم ، علـوم دینی 
اسـت. ممکـن اسـت کسـی بگویـد مقصـود از 
همـۀ ایـن تأکیـد و توصیه هـا، علـم خـود دیـن 
اسـت. بـه ایـن معنـا کـه هرچـه اسـام پیرامون 
علـم تأکیـد و توصیـه کرده، آن اسـت کـه مردم 
بـه خـود دیـن عالم شـوند و اگـر نظر اسـام از 
علـم، علـم دیـن باشـد، در حقیقـت بـه خودش  
توصیـه کـرده و دربـارۀ علم بـه معنـی اطاع بر 
حقایـِق کاینـات و شـناختن امـورِ عالـم چیـزی 
نگفتـه و اشـکال بـه حـاِل اول باقـی می مانـد؛ 
زیـرا هـر مسـلکی هر انـدازه هم ضد علم باشـد 
و بـا آگاهـی و اطـاع و بـاال رفتـِن سـطح فکـر 
و معلومـاِت مـردم مخالـف باشـد، با آشـنایی با 
خـودش مخالـف نیسـت، بلکه  خواهـد گفت با 

مـن آشـنا باشـید و بـا غیر من آشـنا نباشـید. 
اشـکال نظریـۀ اول: پـس اگـر منظور اسـام از 

علـم، خصـوص علـم دینـی باشـد، بایـد گفـت 
موافقـِت اسـام با علم صفر اسـت و نظر اسـام 

دربـارۀ علـم منفی اسـت.
برای کسـی که درسـت با اسـام و منطق اسـام 
آشـنا باشـد، جای این احتمال نیسـت  کـه بگوید 
نظـر اسـام دربـارۀ علـم منحصـراً علـوم دینـی 
اسـت. ایـن احتمـال فقـط از ناحیـۀ طـرز عمـِل 
مسـلمین در قرن هـای اخیـر کـه تدریجـًا دایـرۀ 
معلومـات را کوچک تـر کردنـد و معلوماِت خود 
را محـدود کردنـد، پیـدا شـده. ورنـه آن جـا کـه 
اسـت،  مؤمـن  گم شـده  “حکمـت  می فرمایـد: 
پـس آن را بـه چنـگ آورید ولو این کـه بخواهید 
از دسـت مشـرکان بگیریـد”، معنـی نـدارد کـه 
خصـوص علـوم دینی باشـد. مشـرک را با علوم 

دین چـه کار؟ 
     یـا در جملـۀ »اطلبـوا العلـم ولـو بالصیـن«، 
چیـن بـه  عنـوان دورتریـن نقطـه و یـا بـه اعتبار 
این کـه در آن ایـام یکـی از مراکز علـم و صنعت 
جهـان بـوده، یاد شـده اسـت. قدر مسـلم این که 
چیـن نـه در آن زمـان و نـه  در زمان هـای دیگـر 

مرکـز علوم دینـی نبوده اسـت.
این هـا در متـن سـخنان  از همـۀ       گذشـته 
رسـول اکـرم، تقیید و تحدید و تفسـیر شـده  که 
مقصـود چـه علمـی اسـت، اما نـه تحـت عنوان 
این کـه فـان علـم باشـد یـا بهمـان  علـم، بلکـه 
تحـت عنـوان علـم نافـع، علمی کـه دانسـتِن آن 

فایـده برسـاند و ندانسـتِن آن ضـرر. 
نظریـۀ دوم: منظـور از علم، هر علم نافع اسـت. 
هـر علمـی کـه متضمـِن فایـده و اثـری باشـد و 
آن فایـده  و اثـر را اسـام بـه رسـمیت بشناسـد؛ 
یعنـی آن اثـر را اثـِر خـوب و مفید بدانـد. چنین  
علمـی از نظـر اسـام خـوب و مـورد توصیـه و 

است.  تشـویق 
    پس حسـابش روشـن اسـت. باید دید اسـام 
چـه چیـز را فایـده و چه چیـز را ضـرر می داند. 
هـر علمی که بـه منظـوری از منظورهـای فردی 
یـا اجتماعـی اسـام کمـک می دهـد و ندانسـتن 
آن، سـبب زمیـن خـوردِن آن منظـور می گـردد، 
آن علـم را اسـام توصیـه می کنـد، و هـر علمی 
کـه در منظورهـای اسـامی  تأثیـر ندارد، اسـام 
دربـارۀ آن علـم نظـِر خاصـی نـدارد، و هـر علم 

کـه تأثیـر سـوء دارد، بـا آن مخالف اسـت. 
       پـس بایـد دید که اسـام، چـه چیز را فایده 
و چـه چیـز را ضـرر می دانـد. هـر علمـی که به 
اجتماعـی  یـا  فـردی  منظورهـای  از  منظـوری 
اسـام کمـک کنـد و ندانسـتن آن سـبب زمیـن 
اسـام  را  آن علـم  منظـور گـردد،  آن  خـوردِن 
توصیـه می کنـد و هـر علمـی کـه در منظورهای 
اسـامی تأثیر ندارد، اسـام دربـارۀ آن علم، نظر 
خاصـی نـدارد، و هـر علـم کـه تأثیر سـوء دارد، 

اسـام بـا آن مخالف اسـت.
 

داكتر محمداكرم عظيمی 

بخش دوم



از میان مفاهیم گوناگون مطرح شده در ادبیات، 
بی گمان مضمون »عشق« یکی از جذاب ترین 
و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعاتی 
است که در اشکال مختلف به آن پرداخته شده 
فرازمانی  و  جهانی  زبانی،  عشق،  زیرا  است. 
دارد. عشق کلیدی ترین و کاربردی ترین کلمه 
بسیاری  فروبستۀ  قفل  است.  دیوان حافظ  در 
با  تنها  را  حافظ  دیوان  مفاهیم  و  معانی  از 
عشق  گشود؛  می توان  عشق  سه دندانۀ  کلید 
این ماندگارترین و دل نوازترین صدا در همۀ 

اعصار در زیر این گنبد دوار. 
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
آفرینش  انگیزۀ  و  مبنا  حافظ،  تعبیر  به  عشق 

بوده است:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 
واقعی  زندگی  در  که  اشتیاق هایی  و  عشق ها 
گوته ـ شاعر و متفکر آلمانی ـ وجود داشته، 
است.  به جاگذاشته  آثارش  در  مستقیم  تأثیری 
دیوان  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  که  طوری  به 

»غربی شرقی« گوته »عشق« است: 
فصل حقیقی عشق لحظه یی است که 

دریابیم که تنها ماییم که عاشقیم 
و کس دیگری چون ما عاشق نبوده است 

و هیچ کس دیگر نیز چون ما عاشق نخواهد 
بود. 

اما عشق در نظر ونسان ونگوگ، نقاش بزرگ 
هلندی: »عشق جاودانه است، شاید شکل آن 
بین  تفاوت  است.  یکی  اما جوهر  کند،  تغییر 
چراغ  بین  تفاوت  همان  غیرعاشق،  و  عاشق 
و  آن جاست  چراغ  است.  خاموش  و  روشن 
به کار می آید، اما اکنون نور نیز می افشاند، و 
همین نورافشانی، کار حقیقی آن است. بهترین 
ورزیدن  عشق  بسیار  زندگی،  شناخت  راه 

است.« 
در تمام دنیا نیرویی برتر از نیروی عشق وجود 
فرکانسی  حد  باالترین  عشق  احساس  ندارد. 
بفرستید.  کاینات  به سوی  که می توانید  است 
از  هاله یی  در  را  فکری  هر  می توانستید  اگر 
و  هرچیزی  می توانستید  اگر  بپیچید،  عشق 
باشید، زندگی شما  هرکسی را دوست داشته 
کلر  هلن  درمورد  چنان چه  می شد.  دگرگون 

این طور واقع شد: 
»به عمق نومیدی رسیده بودم و تاریکی چتر 
خود را برهمه چیز کشیده بود که عشق از راه 
رسید و روح مرا رهایی بخشید. فرسوده بودم 
حیاتم  می کوبیدم،  زندانم  دیوار  به  را  و خود 
بود و مرگ  آینده  از  از گذشته و عاری  تهی 
اما  بودم.  خواهانش  مشتاقانه  که  بود  موهبتی 
انگشتان دیگری، ریسمانی  از  کامی کوچک 
شد در دستانم، به آن ورطۀ پوچی پیوند خورد 
معنای  شد.  شعله ور  زندگی  شور  با  قلبم  و 
چه گونه  که  آموختم  اما  نمی دانم،  را  تاریکی 

بر آن غلبه کنم.« 
آدمی  دل  در  که  است  آتشی  عشق،  گویند 
آن،  افروخته گی  اثر  بر  و  می شود  افروخته 

و  می گردد  سوخته  است،  دوست  جز  آن چه 
کرد  تجربه  باید  را  عشق  می گویند  طرفی  از 

تا دریافت. 
که  گفتم  چیست؟  عاشقی  که  یکی  پرسید 

مپرس از این معانی 
آن گه که چو من شوی ببینی 
آن گه که بخواندت بخوانی 

دانش  و  اندیشه  با  اگرچه حل مشکل عشق، 
دشوار است، اما این دغدغه را در انسان پدید 
این  حل  در  نیز  دانش  و  اندیشه  که  می آورد 
نه  مگر  باشند.  داشته  نقش  می توانند  مشکل 
این است که این نکته در اسام پیشینه یی دراز 
آهنگ دارد، که هرکس عشق ورزد و پاکدامنی 
جوید و راز خویش آشکار نکند و به زندگی 
بازپسین  بدرود گوید، شهید است و در روز 

خداوند او را در سایۀ خویش پناه می دهد. 
موالنا عشق را به دریای عدم تعبیر می کند که 

عدم رمز نیستی و فناست. 
پس چه باشد عشق دریای عدم 

در شکسته عقل را آن جا قدم 
یکی از بزرگ ترین خطوط اشتراک بین مولوی 
و تاگور، توجه به عشق است. و این که هر دو 

عشق را مغز کاینات می دانند. 
دلیل  و  هستی  خمیرمایۀ  را  عشق  مولوی 
حرکت عالم می داند. تاگور هم برپایی جهان، 
بقا را عشق  سرمایه هستی، دلیل بودن و راز 
می شناسد. او معتقد است که همۀ جهان گذران 
است و همه چیز فرسوده می شود و تنها عشق 

جاودانه می ماند و همواره تازه است. 
و  عقاید  اندیشه ها،  گویای  هرکس  زبان 
بازتاب احساسات اوست. چنان که عشقی که 
سعدی از آن سخن می گوید، ودیعه یی است 
و  ها  پدیده  همۀ  در  ساری  و  جاودانه  ازلی، 
هنر آن نیز درد و الم و رنج است. عشقی که 
سعدی آشکارا از آن سخن می گوید، متضمن 
معانی لطیف عرفانی و اخاقی است و آن چه 
که  نه صورت  می کند،  بی خود  از خود  را  او 

صورت نگار است. 

نظرهای  عشق،  مورد  در  جهان  مشاهیر 
مختلفی داشته اند: 

حقیرترین  همیشه،  تا  بگذار  هوگو:  ویکتور 
به هم  ناچیزترین شادی های خود را  یا  غم ها، 
باشکوه،  همدلی  این  اعتمادها،  این  بگوییم... 

هر دو حق و وظیفۀ عشق اند. 
دوستم  دارم  دوست  تنها  نه  الیوت:  جورج 
دوستم  که  بشنوم  دارم  دوست  بلکه  بدارند، 

دارند. 
افالطون: عشق، شادی خوبان، شگفتی عاقان 

و حیرت خدایان است. 
تولستوی: همه چیز و هر آن چه را که درک 

کردم، مدیون عشق ورزیدن یافتم. 
و  است  ادب  سرانجام  عشق  امرسون: 

بزرگواری. 
سنت اگوستین: عشق زیبایی روح است. 

ملکوت،  از  است  بارقه یی  عشق  بایرون:  لرد 
اخگری از آن آتش جاویدان. 

ویژه گی های  دارای  قبانی  نزار  نزد  در  عشق 
خاصی است. در شعر نزار، »عشق به معشوق« 
برجسته تر است. مهم تر اینکه نزارقبانی شاعر 

شادی های عشق است. 
اما عشق در همه چیز صبر می کند و همه را 
و  است  امیدوار  حال  همه  در  و  می کند  باور 
سهراب  چنان که  می کند.  تحمل  را  چیز  همه 
همۀ  پدیده ها،  همۀ  علت  را  عشق  سپهری، 
بی خبری ها و آگاهی ها و سکوت ها، جدایی ها 
و زمزمه ها می داند و عاشق بودن برای زیستن 
را حتمی می داند، وگرنه زیستن حرام است. 

هستی است و شاید عشق، فاصله میان خدا و 
است  هستی  دلیل  صبر عشق  منشأ  عشق  و 

تنهایی. عاشق موجودی است صبور  است و 
موجودی  عاشق  ندارد.  چاره یی  صبر  جز  که 
ثانیه ها روی نور  به دست  تنهاست که دست 
می خوابد و عشق یک قدرت ماورایی است که 
همه چیز جز خدا، بدان منتهی می شود و زمان، 
لهجه یی از عشق است و بهترین چیز نگاهی 
است که از حادثۀ عشق برای انسان به ارمغان 

رسیده است. 
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ 

است 
پیش بینی  را  تو  شبیخون حجم  من  تنهایی  و 

نمی کرد 
و خاصیت عشق این است. 

کام آخر این که: قصۀ غریب و حدیث عجیِب 
در  که  است  آن  از  گسترده تر  بسی  عشق، 
از آن سخن گفت و حق  بتوان  اندک  مجالی 

آن را ادا کرد.
منابع: 

۱ـ بایرون، روندا. مترجم فتحعلی، عطا. 
تنهایی،  گل  سمت  به  ضیا.  پورمحمدی،  2ـ 
ادبیات  اشعار سهراب سپهری.  به  نگاهی  نیم 

معاصر، شمارۀ چهارم، مرداد ۱۳۷5.
براتی،  مترجم  سوزان،  شوتز،  پولیس  ۳ـ 
نسیم  تهران:  عشق.  سخن  صدای  عبدالعلی. 

دانش، ۱۳86.
۴ـ حبیبی کاسب، سارا، ذات علیان، غامرضا. 
عشق در رمان در جست وجوی زمان از دست 
رفته. مجله پژوهش زبان ها و ادبیات خارجی، 

شماره5۱، بهار ۱۳88.
5ـ حسین پور، علی. بررسی مقایسه یی مفهوم 

عشق در نگاه حافظ، گوته و پوشکین. 
مفهوم  محتوای  تحلیل  خسرو،  رشیدی،  6ـ 
و  ادبیات  ماه  کتاب  سعدی.  غزل  در  عشق 

فلسفه.
و  تاریخی نگری  قهرمان.  شیری،  ۷ـ 
اعتدال گرایی در مکتب داستان نویسی خراسان. 
فاطمه؛  کولیوند،  باقر؛  علی  طاهری نیا،  8ـ 
بررسی سیمیالوژی مضمون  زهرا.  طهماسبی، 

عشق در اشعار نزار قبانی و حمید مصدق. 
تاگور.  و  مولوی  پروین دخت.  مشهور،  9ـ 
زمستان  چهارم،  شماره  پارسی،  نامه 
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می آید،  میان  به  داستان  از  سخن  که  زمانی 

سته به فکر و معنای حاکم بر کل 
جه ما پیو

تو

طبیعی؛  امری ست  توجه،  این  و  است  داستان 

چرا که شناخت عمل داستانی یا شخصیت های 

بر  حاکم  فکر  فهم  و  درک  گرِو  در  داستان 

است.  مضمون  یا  درون مایه  یعنی  داستان 

داستان زمانی می تواند داستان خوب و موفقی 

عناصر  در  آن،  ترکیب  و  ساخت  که  باشد 

یک پارچه گی  و  انسجام  از  تشکیل دهنده اش 

وردار باشد و همۀ عناصر حیاتی آن به هم 
برخ

بر  ضمنی  داللت  عنصر  هر  و  باشند  پیوسته 

و  هماهنگی  ایجاد  این  باشد.  دیگر  عنصرهای 

دارد.  برعهده  درون مایه  را  داستان  در  انسجام 

را  داستان  تمام عناصر  این درون مایه است که 

با  موضوع  هماهنگ کنندۀ  و  می کند  انتخاب 

دیگر عناصر داستان است.

گرفت.  یکی  »موضوع«  با  نباید  را  »درونمایه 

و  خواننده  فهم  عدم  موجب  اشتباهی  چنین 

است  چیزی  درون مایه  می شود.  او  سردرگمی 

)میرصادقی،  می آید.«  به دست  »موضوع«  از  که 

)۱۷۴-۱۷۳ :۱۳85

در واقع درون مایه حاصل موضوع داستان است 

که بر گسترده گی و تکامل داستان تأکید می کند؛ 

موضوع  که  افکاری  مجموعه  یا  فکر  یعنی 

اساسی مورد نظر نویسنده را استحکام می بخشد 

و »داستان را به وحدت هنری سوق می دهد.« 

)همان: ۱۷۴(

ف درون مایه
تعری

درون مایه فکر اصلی و مسلط بر هر اثری است، 

ی که در طول اثر کشیده می شود و 
رشته یا خط

پیوند  به هم  را  وضعیت و موفقیت های داستان 

و  فکر  را  درون مایه  دیگر  عبارت  به  می دهد. 

داستان  در  نویسنده  که  اثر  بر  حاکم  اندیشۀ 

اعمال می کند، تعریف نموده اند. به همین جهت 

جهت  اثری  هر  درون مایۀ  می گویند  که  است 

نویسنده  ادراک  و  نگرش  چگونه گی  و  فکری 

را نشان می دهد.

جوزف شیپلی مولف فرهنگ اصطاحات ادبی 

کرده  تعریف  گونه  این  را  درون مایه  جهان، 

بیان؛  از جوهر  است  عبارت  »درون مایه  ت: 
اس

که  کلی  موضوع  یا  زیربنایی؛  حرکت  یا  عمل 

داستان، تصویری از آن هاست.«

ی پیام نیست. اگرچه درون مایۀ 
ه به معن

درون مای

ت پیام آن اثر نیز تعبیر شود، 
هر اثر ممکن اس

د پیام آن اثر باشد. 
اما هر درون مایه یی نمی توان

)همان:  است.«  اخاقی  مشخص  عنصر  »پیام 

ارد، اما 
جنبۀ مثبت و آموزنده د

۱۷6( این پیام 

ت از این کیفیت برخوردار 
درون  مایه ممکن اس

اگر  است  نادرست  دلیل  همین  به  نباشد. 

است،  اثر  یک  رسالت  که  پیام  با   
را درونمایه 

یکی تلقی کنیم.

که  اثر  بر  حاکم  اندیشۀ  و  فکر  را  درون مایه   

تعریف  می کند،  اعمال  داستان  در  نویسنده 

می گویند  که  است  جهت  همین  به  نموده اند. 

چگونه گی  و  فکری  جهت  اثری  هر  درونمایه 

نگرش و ادراک نویسنده را نشان می دهد.

از  عبارت  مضمون،  می نویسد:  »گورکی 

اخذ  مولف  تجربه های  از  که 
است  اندیشه یی 

می شود، اندیشه یی که خود زنده گی در اختیار 

به  او  تاثرات  انبان  در  است، ولی  داده  قرار  او 

صورت خام شکل گرفته، او را برمی انگیزد که 

ورد.«)همان: 
درآ نو  شکلی  به  را  آن  تا  بکوشد 

)۱۷۷

 گاه در شخصیت اصلی داستان تجسم 
درون مایه

مضمون  که  کور«  »بوف  داستان  مانند  می آید، 

است.  متبلور شده  اصلی  داستان در شخصیت 

نیست  آشکار  داستان ها  گاهی مضمون های  اما 

تعمق  به  ج 
احتیا آن ها  تشخیص  و  دریافت  و 

فاقد  داستان ها  از  بعضی  دارد. 
بسیار  تفکر  و 

موفق  داستان هایی  چنین  البته  که 
درون مایه اند 

و کارآمد نخواهد بود.

جمله  یک  از  نباید  اثر  هر  درون مایۀ  معموالً 

کوتاه تر باشد. 

رایۀ درون مایه
نحوة ا

درون مایه  بیان صریح  از  نه 
بیشتری نویسنده گان 

شیوه های  از  و  می کنند  پرهیز  خود  آثار  در 

استفاده  آن ها  شرح  و  تصویر  برای  غیرصریح 

افکار،  در  را  درون مایه  مثال  طور  به  می کنند؛ 

داستان  شخصیت های  تخیات  و  رفتار 

می گنجانند و خواننده از طریق خواندن داستان 

ر و دریافت موضوع داستان، به 
و تفسیر این افکا

درون مایۀ آن پی می برد. چرا که هرچه نویسنده 

در پرداختن درون مایه ظریف تر و غیرصریح تر 

عمل کند، تأثیرش بر خواننده بیشتر است.

منبع: تبیان
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ناهيد زندی پژوه



چــې  کــې  حــال  داســې  پــه 

حکومتــي چارواکــي پــه هېــواد کــې 

د داعــش ډلــې د کمــزوري کېــدو 

ــي  ــان والیت ــوي، د جوزج ــره ک خ

شــورا پــه دغــه والیــت کــې داعــش 

ډلــې رسه د ځوانانــو یوځــای کېدو او 

ــویو  ــادر ش ــوا ص ــې له خ ــې ډل د دغ

فرمانونــو اندېښــمنه کــړې ده.

ــس  ــي شــورا رئی د جوزجــان د والیت

بابــر ایشــچي د یکشــنبې پــه ورځ 

ازادي  مرغومــې۱۷«  »۱۳۹۶کال 

ــه  ــش د دغ ــل، داع ــه ووی ــو ت راډي

ــه  ــې او دزراب پ ــوش تپ ــت د ق والی

ډېــر خوځښــتونه  کــې  ولســوالیو 

ــري. ل

دی وايي:

ــو  ــوږ د معلومات ــه زم ــیمې ن ــه س »ل

پــر اســاس دوی پــه هــره ســیمه کــې 

ــان  ــوي او ځوان ــه ورک ــل فرمانون خپ

ــه  ــويل، دوی ل ــه راب ــو ت ــو لیک خپل

ــي.« ــاج اخ ــم ب ــو ه خلک

د  وايــي،  چارواکــي  ســیمه ییز 

جوزجــان والیــت پــه دوو ولســوالیو 

ــتونو  ــې د خوځښ ــش ډل ــې د داع ک

ــۍ  ــاوخوا درې زره کورن ــه ش ــه امل ل

دي. شــوي  بې ځایــه 

دا وخــت داعــش ډلــه تــر ډېــره 

ــه  ــار او پ ــه ننګره ــې پ ــځ ک ــه ختی پ

ــت  ــان والی ــه جوزج ــې پ ــال ک ش

ــري. ــور ل ــوذ او حض ــې نف ک

څــه  ورځپاڼــې  ټایمــز  نیویــارک 

مــوده مخکــې د ســیمه ییزو رسچینــو 

ــه  ــش پ ــکي وو، داع ــه لی ــه حوال پ

جوزجــان کــې جلــب و جــذب کوي 

او دغــه والیــت د داعــش د تولیــد پــه 

ــوی دی. ــدل ش ــې ب کارخان

ــان  ــې د جوزج ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

امنیتــي چارواکــي وايــي، داعــش 

ــې  ــې مخک ــاوخوا ۲۰ ورځ ــې ش ډل

۲۰۰ دینــي عاملــان او قومــي مرشان 

ــې د  ــه ی ــه رسه بیــويل او ورن ــه ځان ل

دوی پــه ګټــه د تبلیغاتــو غوښــتنه 

ــړې ده. ک

امنیتــي مســؤلین وايــي، تــر اوســه د 

دغــو کســانو د برخلیــک پــه اړه څــه 

ــای. ــه يش وی ن

د افغانســتان پــه شــال کــې د ۲۰۹ 

شــاهین قــول اردو د رســنیو د برخــې 

امــر محمــد حنیــف رضايــي وايــي، 

ــې  ــش لیک ــې د داع ــان ک ــه جوزج پ

تــر ډېــره پــه بهرنیــو جنګیالیــو ګرمــې 

دي.

د جوزجــان پــه درزاب ولســوالۍ 

ــې  ــه هغ ــو ل ــیمه ییزو رسچین ــې س ک

ــدان  ــي قومان ــان امنی ــې د جوزج ډل

دا منلــې چــې داعــش پــه لیکــو 

کــې بهــرين جنګیــايل شــته، پــه 

ځانګــړي ډول د ازبکســتان، چیچنیــا 

او فرانســې داعشــیان حضــور لــري.

ــاع وزارت  ــتان د دف ــوا د افغانس بل خ

ــه  ــه ډل ــو پ ــي، د داعــش جنګیالی واي

بهرنیــو وګــړو  د  اوســه  تــر  کــې 

هویــت نــه دی روښــانه.

ــري  ــت وزی ــد دول ــاد وزارت ویان د ی

پــه جوزجــان والیــت کــې د داعــش 

ډلــې د ځپلــو پــه اړه وايــي:

ــه دا  ــې پ ــږو چ ــق نه پوهې ــوږ دقی »م

بهــرين جنګیــايل د کــوم هېــواد دي، 

ــح دي،  ــې واض ــه چ ــه څ ــو هغ خ

ــې  ــوک چ ــر څ ــه دا دي دي، ه هغ

د داعــش پــه نــوم پــه افغانســتان 

ــو دښــمنان  ــږي، د افغانان کــې جنګې

ــې  ــه ي ــه ب ــله وال ځواکون دي او وس

یــويس.« له منځــه 

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې 

ګلبدیــن  مــرش  حزب اســامي  د 

ــل چــې  ــۍ ووی ــره اوون ــار تې حکمتی

د افغانســتان شــال تــه د ســورېي او 

ــي دي. ــیان راغ ــراق داعش ع

د امنیتــي چــارو کارپــوه محمــداګل 

ــې  ــاور دی چ ــه دې ب ــا پ ــد بی مجاه

داعــش یــوه بهرنــۍ پدیــده ده او 

او  د عــراق  لکــه  کــوالی  نــه يش 

بســره  دلتــه  څېــر  پــه  ســوريې 

وغــوړوي.

ــه غــواړي چــې  ــه حکومت خــو دی ل

پــه افغانســتان کــې د داعــش ډلــې د 

له منځــه وړلــو لپــاره منظــم او پــراخ 

ــر رسه کــړي. ــات ت عملی
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می خواهـد  اخیـرش  اظهـارات  بـا  گیانـی  حامـد 
امـور  پاکسـتان هیـچ نـوع دخالتـی در  بگویـد کـه 
افغانسـتان نـدارد و مسـاله طالبـان مشـکل داخلـی 

اسـت. افغانسـتان 
گلبدیـن حکمتیـار  نیز بـا گفته های اخیـرش مبنی بر 
این کـه گـروه  دولـت اسـامی موسـوم بـه داعش از 
راه خـاک ایـران وارد افغانسـتان می شـود، می خواهد 

از پاکسـتان حمایت و پشـتیبانی کند.
پاکسـتان کـه در ایـن روز هـا بـه شـدت تحت فشـار 
امریـکا قـرار دارد، توسـط مهره هایـش در افغانسـتان 
می خواهـد بـه دنیـا بگوید که سـران طالـب در خاک 
افغانسـتان زنده گـی می کننـد و پاکسـتان هیچ نقشـی 

در حضـور داعـش و طالـب در افغانسـتان ندارد.
ایـن اظهارات شـماری از تحلیل گران سیاسـی اسـت 
کـه در واکنـش  بـه اظهـارات اخیر رهبر حـزب محاذ 

ملـی و گلبدین حکمتیـار ابراز می شـود.
سـیدحامد گیانـی، رهبـر حـزب محاذ ملی اسـامی 
بـه تازه گـی گفته که بیشـتر رهبـران طالبـان، در کدام 
کشـور دیگـر نه، بل در افغانسـتان  زنده گـی می کنند.
رهبـر محـاذ ملی تاکید کـرده که آن آوازه هـا را دیگر 
نمی پذیـرم کـه مـی گوینـد سـران طالبـان در جـای 
دیگـری اسـتند؛ ایـن را از ضعـف می گوینـد؛ زیـرا 
کار دیگری از دست شـان سـاخته نیسـت، زور شـان 
نمی رسـد، بهانـه می کننـد، درحالی کـه بیشـتر رهبران 

طالبـان در وطـن خود شـان اسـتند. 
باایـن حـال، گلبدیـن حکمتیـار نیـز چنـد روز پیش 
گفـت کـه داعـش از راه خاک ایـران وارد افغانسـتان 
دولـت  بـه  موسـوم  گـروه  جنگجویـان  و  می شـود 
اسـامی یـا داعش از عـراق و سـوریه، از خاک ایران 

بـه افغانسـتان صـادر می شـوند.
حکمتیـار تاکیـد کـرده کـه ایـران می خواهـد، همـان 
بـازی کـه بـه نام داعـش در عـراق و سـوریه کرد در 

افغانسـتان هـم بـازی کند.
مدنـی  جامعـه  مجمتـع  رییـس   رفیعـی  عزیـز  امـا 
افغانسـتان می گویـد: حامـد گیانـی بـه عنـوان یـک 
مهره بسـیار قوی پاکسـتان در افغانسـتان بـا اظهارات 
اخیـرش می خواهـد بگویـد کـه پاکسـتان هیـچ نـوع 

دخالتـی در امـور افغانسـتان نـدارد و مسـاله طالبـان 
مشـکل داخلـی افغانسـتان اسـت.

رییـس  مجمتـع جامعـه مدنی افغانسـتان تاکیـد کرد: 
در  تـازه اش  اظهـارات  بـا  نیـز  حکمتیـار  گلبدیـن 
مـورد داعـش کـه گویـا از ایران بـه افغانسـتان صادر 
می شـود، می خواهنـد پـای پاکسـتان را از قضایایـی 

افغانسـتان بیـرون بکشـد.
او همچنـان گفـت: تمـام ایـن مـوارد نشـان می دهد 
کـه مهره هـای بسـیار قـوی پاکسـتان در افغانسـتان 
فعـال شـده و در حال گسـترش اسـت و بـه حمایت 
پاکسـتان برخاسـتند و در حالـت دفـاع از پاکسـتان 

قـرار گرفتـه اند.
رفیعـی بـه ایـن باوراسـت کـه تیـره شـدن روابـط 
عمیـق  فاصلـه  نشـان گر  پاکسـتان  و  امریـکا  میـان 
میـان امریـکا و انگلـس اسـت، زیرا پاکسـتان یکی از 

مهره های بسـیار مهم انگلیس در جنوب آسـیا اسـت؛ 
امـا مسـاله مهم این اسـت کـه مهره هـای افغانسـتانی 
پاکسـتان بـه حمایـت از ایـن کشـور برخاسـتند و 
می خواهنـد پاکسـتان را صـادق در راسـتای مبارزه با 

تروریـزم نشـان دهند.
در  واکنش هـای  گیانـی  حامـد  گفته هـای  امـا 

اسـت. داشـته  نیـز  اجتماعـی  شـبکه های 
فهیـم فطـرت : گیانـي »دانـه از ما می خـورد و تخم 

بـه پاکسـتانی ها مي دهد«!
هرگاهـی کـه دنیـا بـر پاکسـتان فشـار مـی آورد تـا 
»طالب/داعـش«  هراس افگنـان  حمایـت  از  دسـت 
بـردارد، بافاصلـه خانواده هـاي گیانـي و مجـددي 

در حمایـت از پاکسـتان صـدا بلنـد مي کننـد.
تحریم هـاي  وضـع  کنـار  در  امریـکا  درحالی کـه 
مواضـع  کـه  کـرد  تهدیـد  پاکسـتان،  بـر  اقتصـادی 

تروریسـتان طالـب را در آن سـوي مـرز هـدف قـرار 
می دهـد.

ملـی  محـاذ  حـزب  رهبـر  گیانـی،  حامـد  سـید 
افغانسـتان  در  طالبـان  رهبـران  »تمامـي  می  گویـد: 
به سـر مي برنـد نـه در خاک پاکسـتان«. این مـزدوران 
پـول  از  کـه  سال هاسـت  آي  اس  آي  معلوم الحـال 
بیت المـال کشـور زیـر نـام خانواده هـای جهـاد ی و 
روحانـی تغذیـه می کنند؛ اما همـواره منافع پاکسـتان 
را بـر منافع ملـی کشـور ترجیـح داده انـد/ می  دهنـد.

بیگانه هـا علنـی تـر و آشـکارتر  بـراي   جاسوسـی 
ازیـن نمی شـود. حمایت از دشـمن و قاتـل مردم مان 
)پاکسـتان( اهانـت بـه خـون هزاران شـهید اسـت و 
خیانت ملـی شـمرده می شـود. دیده شـود کـه دولـت 
افغانسـتان در برابـر ایـن اظهـارات خـاف منافع ملی 

چه خواهـد کـرد.
ایـن درجالی سـت کـه وزیـر امـور خارجه پاکسـتان 
در پاسـخ بـه اظهـارات ترامـپ کـه کشـورش را بـه 
دروغگویـی متهم کـرده بود، گفته که امریکا دوسـتی 

اسـت کـه همیشـه خیانـت می کند.
خواجـه آصـف، وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان گفته 
کـه امریـکا در عملکـردش هماننـد یـک متحـد بـا 
دولـت اسـام آبـاد شکسـت خـورده و بـه خاطـر 
ناکامی هایـش در افغانسـتان دولت پاکسـتان را مقصر 
می دانـد. مـا دیگـر بـا امریـکا هیـچ ائتافـی نداریم. 
ایـن رفتاری نیسـت کـه دو متحـد با یکدیگر داشـته 

. شند با
صحبت هـای وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان پـس از 
توئیـت اخیر دونالـد ترامپ، رییس جمهـوری امریکا 
دربـاره تعلیـق کمک هـای مالـی بـه پاکسـتان مطـرح 

است. شـده 
وی گفتـه کـه زمان آن رسـیده تـا پاکسـتان ارتباطش 
و  اطاعاتـی  حضـور  و  کنـد  قطـع  امریـکا  بـا  را 

دیپلماتیـک امریـکا در منطقـه را متوقـف سـازد.
واشـنگتن، دولـت پاکسـتان را بـه بـازی »دوگانـه« 
بـا کمـک بـه طالبـان و شـبکه حقانـی کـه مسـبب 
ناآرامی هـا در افغانسـتان هسـتند، متهـم می کنـد. امـا 

می کنـد. رد  را  مسـاله  ایـن  اسـام آباد 

فعاالن مدنی:

شده اند فعال  افغانستان  در  پاکستان  مهره های 
ناجيه نوری 

افغانستان کې د داعش د کمزوري کېدو ادعا 

او جوزجان کې یې د جلب و جذب اندېښنې!

راهکارهایخلیلزاد...
و از زمره کشورهای متحد امریکا و ناتو باید خارج شود.

    دیپلمـات سـابق امریکایـی اعـام کـرد: در قـدم بعـدی 
مراکـز امـن تروریسـتی در عمـق خاک پاکسـتان هـدف قرار 
گیـرد. در حالـی کـه پیـش از ایـن مراکـز تحریـک طالبـان 
پاکسـتان و شـبکه القاعـده را نیـز هـدف قـرار داده بودنـد.

    وی در ادامـه گفـت: پاکسـتان باید به عنوان کشـور حامی 
تروریسم شـناخته شـده و مورد تحریم های سنگین اقتصادی 
قـرار گیرد همچنین دسترسـی این کشـور بـه تکنولوژی های 
چنـد منظـوره نیز مسـدود شـود  مگـر اینکه اسـام آباد کاما 

دسـت از حمایـت گروه های تروریسـتی بردارد.
خلیلـزاد افـزود: امریـکا باید پاکسـتان را در صنـدوق جهانی 
پـول، بانـک جهانـی و سـایر نهادهـای مالـی بـزرگ دنیـا 
تحریـم کنـد همچنیـن ماننـد تحریم هـای مالـی ایـران قبـل 
از برجـام وزارت خزانـه داری امریـکا نیـز کمپیـن تحریـم 

پاکسـتان را تشـدید ببخشـد.
بایـد از کشـورهای متحـد امریـکا در سراسـر دنیـا بـه ویـژه 
عربسـتان کـه نقـش بزرگـی در حمایـت مالـی از پاکسـتان 
دارد بخواهیـم تـا با واشـنگتن در ایـن زمینه همـکاری کنند. 
همچنیـن چیـن نیـز بایـد کمک هـای خود بـه پاکسـتان را به 

مبـارزه بـا تروریسـم مشـروط کند.
عضـو حزب جمهوریخواه گفت پاکسـتان باید این مسـئله را 
درک کنـد کـه امریـکا بـه حمایت و همـکاری با این کشـور 
ادامـه خواهـد داد اما زمانی که این کشـور دسـت از حمایت 

تروریسـم برداشته باشد.
حمایت از دولت در برابر ارتش پاکستان

خلیلـزاد با اشـاره بـه اینکه نوازشـریف و تعـدادی از رهبران 
سیاسـی در پاکسـتان با سیاسـت حمایت از تروریسـم ارتش 
این کشـور مخالفند نیز اظهار داشـت: واشـنگتن باید رهبران 
سیاسـی ایـن کشـور را در برابر ارتش پاکسـتان حمایت کند.
سـفیر سـابق امریکا در افغانسـتان گفت: برخی  در واشـنگتن 
نگران هسـتند کـه در این صورت پاکسـتان ممکن اسـت راه 
ترانزیتـی تجهیـزات ناتـو بـه افغانسـتان را مسـدود کنـد؛ اما 
پاسـخ ایـن اسـت کـه ما تـا زمانـی که پاکسـتان آتـش جنگ 
در افغانسـتان را شـعله ور نگه داشـته باشـد به این تجهیزات 

داشـت. نیاز خواهیم 
بـرای  پاکسـتان  ترانزیتـی  مسـیر  می تـوان  افزود:حتـی  وی 
تجهیـزات ناتو و امریکا در افغانسـتان را یکی از مشـوق های 
ادامه حمایت پاکسـتان از تروریسـم دانسـت. پاکستان مزایای 
اقتصـادی و امتیـازات بسـیاری را از ترانزیـت تجهیزات ناتو 

و امریـکا بـه افغانسـتان کسـب می کند.

خلیلـزاد تصریـح کـرد نیروهـای امریکایـی و ناتـو می توانند 
سـوخت را از کشـورهای آسـیای مرکزی تهیه کنند. سربازان 
و مهامـات را نیـز از طریـق هـوا بـه افغانسـتان انتقـال دهند. 
می توانیـم تجهیـزات سـنگین نظامـی ارتـش را با اسـتفاده از 
راه گرجسـتان، آذربایجان و ترکمنسـتان وارد افغانسـتان کنیم 
و یـا هـم از مسـیر ازبکسـتان، شـمال روسـیه و کشـورهای 

آسـیای مرکـزی اسـتفاده کنیم.

اخیـر  اظهـارات  بـه  اشـاره  بـا  امریکایـی  سـابق  دیپلمـات 
»پوتیـن« مبنـی بـر حمایت از حضـور نیروهـای امریکایی در 
افغانسـتان تصریح کرد اسـتفاده از مسـیر کشـورهای آسـیای 
مرکـزی بـه جـای پاکسـتان می توانـد سـرآغاز خوبـی بـرای 

همـکاری مسـکو با واشـنگتن باشـد.
 خلیلـزاد تاکیـد کـرد  اگـر در نتیجـه ایـن راهـکار حمایـت 
پاکسـتان از مخالفـان مسـلح متوقـف شـود درگیری هـا در 
افغانسـتان قطعـا کاهـش خواهـد یافـت. در نتیجـه اتـکای 
نیروهـای افغـان بـه نظامیـان امریکایـی کاهـش یافتـه و این 
نیروهـا می تواننـد بـا مابقـی خشـونت در ایـن کشـور بـه 

تنهایـی مقابلـه کننـد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت در ایـن مرحله طالبـان نیز درک 
خواهنـد کـرد کـه دیگـر زمـان همـکاری و توافـق رسـیده 
اسـت و واشـنگتن نیـز به هدف خـود که توافق صلح اسـت 

نیـز دسـت خواهـد یافت.
واشنگتن در سختگیری با پاکستان استوار باشد

امریکایـی خاطرنشـان کـرد واشـنگتن در  دیپلمـات سـابق 
بایـد  پاکسـتان  علیـه  خـود  سـختگیرانه  اقدامـات  اعمـال 
ثابـت قـدم و اسـتوار باشـد. همچنین پـس از تغییر سیاسـت 
اسـام آباد دوبـاره بایـد روابط خوبی با پاکسـتان برقـرار کند 
و البتـه افغانسـتان نگرانی هـای مشـروع پاکسـتان را نیـز در 

بگیرد. نظـر 
خلیلـزاد افزودصبـر، حوصلـه، انگیزه های مثبت و فشـارهای 
مقطعـی امریـکا تاکنـون نتوانسـته اسـت اسـام آباد را وادار 
کنـد تـا از سیاسـت دوگانـه خـود در قابل افغانسـتان دسـت 

بردارد.
وی در پایـان ایـن طـرح تاکیـد کـرده اسـت بـدون قطـع 
حمایـت پاکسـتان از تروریسـم نمی تـوان در مبـارزه بـا ایـن 
پدیـده در افغانسـتان و منطقـه بـه موفقیـت دسـت یافـت 
بنابرایـن بایـد بهـای حمایـت از تروریسـم را برای پاکسـتان 
بـه انـدازه افزایش دهیـم که این کشـور از اسـتفاده ابزاری از 

تروریسـم دسـت بکشـد.
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ورزش
عتيق اهلل بریالی

برادر محترم جناب انجنیر صاحب محمد داوود
السالم علیکم و رحمۀاهلل و برکاته

در نخسـت الزم می دانـم تـا بگویـم کـه دلیـل نوشـتن 
چنین نامه از نشـانی من به شـما، ریشـه در هم سـنگری و دوسـتی 
دارد. بـا چنیـن دلیلـی به جناب شـما پیشـنهادی دارم و آرزو می برم 
کـه مـورد توجه تـان قرار گیـرد. شـما می دانید کسـانی کـه در ارگ 
نشسـته انـد، هرگـز به تاریـِخ جهـاد و مقاومتت و عزت مـردم باور 
ندارنـد. آن هـا عـزت تاریخـی مردم مـان را مایۀ ذلت و شرم سـاری 
خویـش می داننـد و بـه همین دلیل، سـال ها اسـت که در پـی انتقام 
از مـردم انـد و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، از هیـچ وسـیله یی 
دریـغ نکرده انـد و نمی کننـد. همـه گان می داننـد کـه آن هـا همـواره 
از افراطیونـی بـه ظاهـر مسـلمان تـا افراطیونـی بی دین بـه صورت 
برابـر مـردم بهـره برده انـد. آنچـه توطئه های شـان را  بی دریـغ در 
موفـق گردانیده، نه شمشـیِر آشـکار، بلکه سیاسـِت »تفرقـه بینداز و 
حکومـت کـن« بوده که توانسـته انـد تعـدادی از افرادِ بـه اصطاح 

خـودی را در برابـر خودِ مـردم اسـتفاده کنند.
اگـر دیـروز توطئـۀ دشـمنان کارگـر نیفتـاد، امـا سـوگ مندانه پـس 
از شـهادت فرمانـده مسـعود، افـرادی در راسـتای رسـیدن آن هـا به 
بخشـی از اهداف شـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد و افتخـارات 
مردم مـان را پیشـکش دشـمنان مـردم کردنـد. این بـار نیـز در حـال 
اسـتفاده از همیـن نقطـه ضعـف هسـتند و می خواهنـد شـما را در 
برابـر اسـتاد عطامحمـد نـور )آمـر، فرمانـده و هم سـنگرتان( قـرار 
دهنـد. مـن ایـن عمل شـان را نـه به قصد دوسـتی به شـخص شـما 
و نـه به قصد دشـمنی در برابر شـخص اسـتاد عطامحمـد نور، بلکه 
بـه نیـت خصومت و دشـمنی بـا مردم مـان می بینـم کـه می خواهند 

بـه ایـن وسـیله، زخـِم عمیقی را بـر پیکـر مـردم وارد کنند.
آیـا تـا کنـون جنـاب شـما بـه ایـن مسـأله فکـر کرده ایـد کـه چرا 
آن هـا پـس از سـال ها مهاجرت، حـاال تصمیـم گرفته اند کـه خواِن 
کـرم پهـن کننـد و شـما را به افغانسـتان دعـوت کنند؟ اگر شـما را 
دوسـت می داشـتند و مـورد تکریم شـان می بودید، بـاور کنید هرگز 
شـما را در برابر هم سـنگرتان که سـال ها از ایشـان فرمان بـرده اید، 
قـرار نمی دادنـد. اگـر آن هـا احترامـی برایـت می داشـتند، هرگـز با 
هم سـنگرانت دشـمنی نمی کردنـد. اگـر به عزت شـما می اندیشـند، 
چـرا در یـک والیـِت دیگـر یا در یک سـمت دیگر نگماشـتند؟ اگر 
بـه مشـورت بنـده عمـل می کنیـد، بهترین عـزت قرارگیری تـان در 
کنـار مردم تـان اسـت، نـه ایسـتادن در کنـار دشـمنان آن هـا! از این 
پسـتی کـه هرگـز به شـما افتخـار نخواهد بخشـید، اسـتعفا کنید؛ نه 
گفتـن بـه آن ها، عـزت تاریخی شـما را تداعی خواهد کـرد، اما اگر 
اسـتعفا نمی کنیـد، دسـتِ کم لطفـّا وسـیلۀ اعمـال و خواسـت های 
شـوم آن هـا کـه در سـرخط آن، ناامن سـازی شـمال کشـور اسـت، 
نگردیـد و یـا حداقـل سـکوت کنیـد و نگذاریـد تا آن ها سـخنان و 
نیـت نادرسـت خـود را از زبان شـما بگوینـد و توطئه هـای خود را 

توسـط شـما عملی کنند.

آثار حکيمی

مسـعود، چریـک متبسـمی کـه در اوج ناراحتـی بـه روی 
تلخـی و تمـام پلشـتی های جهـان لبخنـد می زنـد. مسـعود 
کسـی کـه با دیدن سـیل آوره گان، شـب نه غـذا می خورد و 
نـه خـواب می رفـت. مسـعود روح سرکشـی کـه در هیـچ دام زر و تزویـر 
پایـش بنـد نشـد و تـا آخریـن نفـس بـرای سـرزمین و مردمـش رزمیـد. 
کـه هیـچ سـتاره یی  بـه جـا می گـذارد  از خـودش، کهکشـانی  مسـعود 

نمی پیمایـد. را  مـدارش 
»مسـعود یگانـه آمـد و تنهـا نشسـت و فـرد گذشـت« او بـرای مردمـش 
خـط درشـتی از مبـارزه و آزاده گـی ترسـیم کـرد و همیـن کافی سـت کـه 
تصویـر بی جـان او تمـام کوچه ها و دیوارها را تسـخیر کرده اسـت. همین 
کافی سـت کـه نـام کشـور و انتحـار و فسـاد، اگـر جایـی بلند می شـود در 
امریـکا بـا گفتـۀ مایـکل بری یا در برازیل با نوشـتۀ مارسـیا گـراد یا گفتۀ 
جنـرال فلیـپ موریـان در فرانسـه، بـا نـام مسـعود بلنـد می شـود. او روح 
سـرکش ایـن سـرزمین و مبـارزۀ خسـته گی ناپذیر بـرای برابـری و عدالت 

ایـن خطه اسـت. 
او قهرمـان یـک دره و یـک شـهر نه، او قهرمـان همه آن هایی اسـت که در 
برابـر زور و اسـتبداد می ایسـتند. او فرمانـده همـه  چریک هـای آزادۀ زمین 
اسـت. او را از روی یـاران ناخلفـش نشناسـید، او را از کاه کـج و غـرور 
بلنـد و معصومیـت نهفتـه در نگاهـش بشناسـید. او قهرمـان ملـی چـه که 

آبـروی این خاک اسـت.

محمد جواد رحيمی

روحیۀ وحدت ملی در آستانۀ نابودی!
کســانی کــه امــروز بــه خاطــر ُخرســندی پاکســتان در برابــر 
قهرمــان ملــی کشــور حــرف وحدیث هــای مغرضانــه 
ــروز  ــه دی ــتند ک ــانی هس ــان کس ــد، بی گم ــر می دهن ــز س و تبعیض آمی
ــد.  ــده بودن ــان ملــی جنگی ــر قهرم ــب و القاعــده، در براب ــام طال تحــت ن
ــه و  ــا اظهــارات خصمان ایــن اشــخاص مجهول الهویــت نمی داننــد کــه ب
مغرضانــه در برابــر قهرمــان ملــی کشــور، روحیــۀ وحــدت ملــی را نابــود 

ــازند. ــون می س ــون و ملع ــش، زب ــتر از بی ــود را بیش و خ
نابودباد دشمنان وحدت ملی،

بارسلوناچقدربرایخریدبازیکنان

برزیلیهزینهکردهاست؟

فيـسبـوک نـــامــه

ـــت  ـــی اس ـــان برزیل ـــت بازیکن ـــام از فهرس ـــن ن ـــو، جدیدتری کویتین
کـــه انتقـــال آن هـــا بـــه نوکمـــپ هزینـــۀ ســـنگینی روی دســـت 

ـــت. ـــته اس ـــلونا گذاش ـــگاه بارس باش
ـــر  ـــهری ب ـــه ش ـــلونا ب ـــا بارس ـــرارداد ب ـــد ق ـــا عق ـــو ب ـــه کوتینی فیلیپ
می گـــردد کـــه بـــه واســـطۀ دوران بازیگـــری اش در اســـپانیول آن 
ــال و  ــرای 5 و سـ ــودش را بـ ــد. او خـ ــی می شناسـ ــه خوبـ را بـ
ـــان  ـــتن هموطن ـــه داش ـــه ب ـــرده ک ـــد ک ـــی متعه ـــه تیم ـــده ب ـــم آین نی
ـــه  ـــو گرفت ـــت؛ از روماری ـــروف اس ـــخ مع ـــول تاری ـــزرگ او در ط ب

ـــدو. ـــو و ریوال ـــدو نازاری ـــو و رونال ـــا رونالدینی ت
بارســـلونا بـــه نوعـــی خانـــۀ دوم بازیکنـــان برزیلـــی محســـوب 
ــخ  ــول تاریـ ــن در طـ ــوع ۳0 بازیکـ ــون در مجمـ ــود، چـ می شـ
ــه  ــته اند کـ ــگاه پیوسـ ــن باشـ ــه ایـ ــا بـ ــالۀ آبی واناری هـ ۱20 سـ
کوتینیـــو جدیدتریـــن آن هـــا اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب بعـــد از 
ـــلونا  ـــب بارس ـــده را در ترکی ـــداد نماین ـــل بیشـــترین تع ـــپانیا، برزی اس

در طـــول تاریـــخ داشـــته اســـت.
اولیـــن بازیکـــن برزیلـــی کـــه بـــه بارســـلونا پیوســـت لوســـیو 
ـــرای  ـــازی ب ـــه ب ـــا س ـــه او تنه ـــود اگرچ ـــال ۱9۴8 ب ـــیلوا در س داس
ایـــن تیـــم انجـــام داد. در همیـــن حـــال، در میـــان برزیلی هـــای 
تاریـــخ بارســـلونا، دنـــی آلـــوز بازیکنـــی اســـت کـــه بیشـــترین 
تعـــداد بـــازی را بـــرای آبی و اناری هـــا انجـــام داده اســـت و 
ـــی  ـــان برزیل ـــن بازیکن ـــو تأثیرگذارتری ـــار و رونالدینی ـــار نیم در کن

ــد. ــا بوده انـ ــخ بارسـ تاریـ
دهـــۀ 90 را می تـــوان دهـــۀ شـــکوفایی بازیکنـــان برزیلـــی 
بارســـلونا دانســـت، چـــون بازیکنانـــی ماننـــد ســـانی اندرســـون، 
روماریـــو، رونالـــدو و ریوالـــدو را خریـــد و پـــس از آن هـــا در 
دهـــۀ گذشـــته هـــم ســـتاره گانی ماننـــد رونالدینیـــو را جـــذب 
کـــرد کـــه ســـهم بـــه ســـزایی در قهرمانـــی ایـــن تیـــم در لیـــگ 

قهرمانـــان ســـال 2006 داشـــت.
ـــوج  ـــت، م ـــلونا پیوس ـــه بارس ـــو ب ـــه روماری ـــل 9۴-۱99۳ ک از فص
ــه راه  ــپ بـ ــه نوکمـ ــذار بـ ــزرگ و تأثیرگـ ــتاره  های بـ ورود سـ
ـــان  ـــا آن زم ـــه ت ـــی ک ـــد روماریوروی ـــرای خری ـــلونا ب ـــاد. بارس افت
در پـــی اس و ی آیندهـــوون بـــازی می کـــرد، ۱2 میلیـــون یـــورو 
 PSV پرداخـــت. او امـــا تنهـــا بازیکنـــی نبـــود کـــه بارســـلونا از
ـــراردادی  ـــا ق ـــوون ب ـــل ۷9-96 از آینده ـــم فص ـــدو ه ـــد. رونال خری
ـــدگاری  ـــه مان ـــت اگرچ ـــلونا پیوس ـــه بارس ـــی ب ـــون یوروی ۱5 میلی

ـــت. ـــال دوام داش ـــک س ـــط ی ـــپ فق او درنوکم
در لیســـت برزیلی هـــای تاریـــخ بارســـلونا، امـــا بازیکنـــان 
ــون  ــوز ۳6 میلیـ ــی آلـ ــه دنـ ــتند، از جملـ ــری هسـ گران قیمت تـ
یورویـــی و نیمـــار 85 میلیـــون یورویـــی هـــم کـــه پائولینیـــو - 
ـــی  ـــون یوروی ـــرادادی ۴0 میلی ـــا ق ـــال ب ـــتان امس ـــه تابس ـــی ک کس
ـــوان  ـــم می ت ـــد - را ه ـــپ ش ـــی نوکم ـــد راه ـــژو اورگران از گوانگ
جزوشـــان دانســـت. در طـــول تاریـــخ امـــا بازیکنـــان برزیلـــی 
ــًا  ــلونا عمـ ــوی بارسـ ــا از سـ ــد آنهـ ــه خریـ ــد کـ ــم بوده انـ هـ
ـــی  ـــر کس ـــاید کمت ـــت و ش ـــته اس ـــان نداش ـــرر و زی ـــز ض ـــز ج چی
نـــام آنهـــا را حتـــی بـــه یـــاد ســـپرده باشـــد، بازیکنانـــی ماننـــد 
انریکـــه )۱0 میلیـــون یـــورو( و کایرســـون )۱۴ میلیـــون یـــورو( 
ـــد  ـــدا نکردن ـــا را پی ـــازی در بارس ـــت ب ـــان فرص ـــچ کدام ش ـــه هی ک
ــاک )5  ــورو( و روچمبـ ــون یـ ــی )20 میلیـ ــور جووانـ و همین طـ

میلیـــون یـــورو(.
ـــه در  ـــی ک ـــن برزیل ـــد ۳0 بازیک ـــرای خری ـــلونا ب ـــوع بارس در مجم
طـــول تاریـــخ بـــه عضویـــت ایـــن باشـــگاه درآمده انـــد، رقمـــی 

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــورو هزین ـــون ی ـــادل ۴82.5 میلی مع

مسعوددرنگاه
دانشمندانوسرشناسان

ــان  ــورد قهرم ــان در م ــای سرشــناس جه ــدگاه دانشــمندان و چهره ه دی
ملــی، شــهید احمدشــاه مســعود.

ــر  ــکا: او )مســعود( کم ــور پیشــین امری ــگان، رییس جمه ــد ری ۱- رونال
شــوروی را شکســتاند و جهــان را از شــر طاعــون کمونیســم نجــات داد.
2- مــارک کپــان، یکــی از نویســنده گان مشــهور امریکایــی: احمدشــاه 
مســعود را بایــد در قطــار بزرگ تریــن رهبــران نهضت هــای قــرن 
بیســت حســاب کــرد. مســعود ماننــد مارشــال تیتــو، هوشــیمن و 
ــه در تصــرف او  ــاحه یی ک ــود را شکســت داد. س ــمن خ ــوارا دش چه گ
بــود بــا مقایســه بــه ســاحاتی کــه در دوران رهبــری نهضــت مقاومــت 
ــرار داشــت،  ــوارا ق ــگ، هوچیمــن و چه گ ــو، مائوتســه تون مارشــال تیت
ــود. مســعود تمــام پیروزی هــای  ــر فشــار حمــات دشــمن ب بیشــتر زی
ــدون  ــت، ب ــام داده اس ــانی انج ــوق انس ــف از حق ــدون تخل ــود را ب خ
ــان  آنکــه زیــر تأثیــر سیاســت کشــور کمــک دهنــده رفتــه باشــد، از آن

ــت. کمــک گرف
ــده  ــد: فرمان ــل متح ــازمان مل ــین س ــر کل پیش ــان، دبی ــی عن ۳- کوف
ــظ  ــرای حف ــت و ب ــی داش ــتراتژی نظام ــک اس ــود ی ــرای خ ــعود ب مس
حــق حاکمیــت افغانســتان، کمــک قاطــع و حیاتــی کــرده بــود. قتــل او 
مســاعی را بــرای خاتمــه دادن بــه جنــگ داخلــی افغانســتان بــه مشــکل 
مواجــه می ســازد. او رهبــری بــود کــه در مذاکــرات بــرای یافتــن یــک 

ــود. ــرده ب ــی ک ــراز آماده گ ــه اب ــن منازع ــی ای راه حــل سیاس
ــر  ــل: در اواخ ــکا در کاب ــفیر امری ــین س ــاون پیش ــن، مع ــرت هنس ۴- ب
ــا انجــام  ــاه مســعود ب ــتاد، احمدش ــۀ هش ــان ده ــاد و در جری ــۀ هفت ده
ــود.  ــده ب ــطوره گردی ــک اس ــه ی ــل ب ــود تبدی ــی خ ــای نظام عملیات ه
ــعود در آن  ــاه مس ــری احمدش ــدی و رهب ــت، هدفمن ــخصیت، درای ش
زمــان، بــرای دیگــر فرماندهــان افغانســتان الهام بخــش و سرمشــق شــده 

بــود.
5- خانــم نیکــول فانتــن، رییــس پیشــین پارلمــان اروپــا: مــرگ مســعود 
ــت.  ــده اس ــتان ش ــدۀ افغانس ــارۀ آین ــن در ب ــق م ــی عمی ــب نگران موج
ــده  ــران کنن ــون وی ــر جن ــتان در براب ــردم افغانس ــد آزادی م ــعود امی مس

ــود. ــل ب ــدرت در کاب ق
ــی  ــچ قدرت ــتان: هی ــین پاکس ــور پیش ــرف، رییس جمه ــز مش 6- پروی
در افغانســتان مانــع تطبیــق برنامه هــای مــا شــده نتوانســت، مگــر 
همیــن مســعود و مــردم اش؛ اگــر مســعود نمی بــود، مــا توســط طالبــان 

ــاختیم. ــتان می س ــم پاکس ــۀ پنج ــتان را صوب افغانس
۷- اولــو روا، در کتــاب »افغانســتان، اســام و نوگرایــی سیاســی«: 
ــر  ــر ب ــا ۱98۴ چــه اث ــۀ رژیــم در پنجشــیر٬ از ۱980 ت شکســت هفتگان
افــکار مــردم گذاشــته و چگونــه از مســعود رهبــری افســانه یی ســاخته 
اســت. اعتبــار شــخصی او همــراه بــا کارایــی و ســازماندهی نظامــی اش٬ 
بســیاری از فرماندهــان محلــی را متقاعــد ســاخته کــه بــرای درک 

ــه ســوی مســعود بشــتابند. ــی ب ــوزش واقع آم
8- عبــداهلل عــزام ٬مــرد مشــهور و پُــر نفــوذ عــرب: مســعود پدیده یــی 
ــا  ــل روس ه ــارت در مقاب ــون بناپ ــر از ناپلی ــت. او بهت ــر اس تکرارناپذی

ــت. ــرده اس ــتاده گی ک ایس
9- برنــارد هانــری لــوی٬ فیلســوف و اندیشــمند بــزرگ فرانســوی: مردم 
ــد  ــان نخواهن ــز فراموش ش ــخ هرگ ــه تاری ــتند ک ــی هس ــتان ملت افغانس
کــرد. احمدشــاه مســعود نمونه یــی از همیــن ملــت اســت٬ ملتــی 
ــادگار  ــه ی ــرن ب ــن ق ــخ ای کــه درس هــای فرامــوش ناشــدنی را در تاری
گذاشــته اســت. مــن دیــدم ک٬ مســعود آنچــه راجــع بــه اتحــاد و اتفــاق 
ــن٬  ــر م ــه نظ ــه ب ــوده ک ــد ب ــه آن معتق ــداً ب ــت٬ ج ــش می گف مبارزان

ــتا اســت. ــن راس ــتان در ای ــه شــخصیت در افغانس ــروز او یگان ام
۱0- جنــرال بوریــس کرومــوف، یکــی از جنرال هــای ارشــد شــوروی: 
ــران  ــر رهب ــود و از دیگ ــیار ب ــی ُهش ــد خیل ــعود بی تردی ــاه مس احمدش
مجاهــدان، نظــر بــه اســتعدادی کــه در ســازماندهی امــور نظامی داشــت، 
برجســته تر اســت. انســان نهایــت بــا اراده و پـُـر شــوری اســت. در حــل 
ــرار دارد، از هدفمنــدی و پیگیــری خــارق  ــاروی او ق مســایلی کــه روی

العاده یــی کار می گرفــت.
۱۱- وزیــر پیشــین خارجــۀ بلجیــم: احمدشــاه مســعود یــک مــرد شــجاع 
ــا  ــزرگ آزادی در خاطره ه ــارز ب ــک مب ــوان ی ــه عن ــه ب ــود. او همیش ب

زنــده خواهنــد مانــد.
ــارزه  ــعود، مب ــارزه مس ــری: مب ــمند مص ــدی، دانش ــور هوی ۱2- پروفیس
ــر  ــوق بش ــاالری و حق ــه آزادی، مردم س ــود ک ــی ب ــام حقیق ــرای اس ب
را نیــز تضمیــن می کــرد. مســعود نماینــدۀ اســام معتــدل بــود. نماینــدۀ 
ــت در  ــش عدال ــرای پخ ــی ب ــد: وح ــه می گوی ــی ک ــام معتدل ــک اس ی
میــان انســان ها و نیــز بــرای رفــاه مــردم نــازل شــده اســت. اعتدال یــی 

ــه. ــی اســت میان ــرد، راه ی ــوت می ک ــه آن دع ــه مســعود ب ک
ــه  ــل ب ــح کاب ــار: فت ــنده گان عربی تب ــی از نویس ــار، یک ــال هلب ۱۳- کم
دســت مســعود در زمــان مــا و عصــر مــا مســاوی بــه فتــح قســطنطنیه 

ــد. ــح می باش ــد فات ــزرگ محم ــده ب ــت فرمان ــه دس ب
ــاه  ــهید احمدش ــا ش ــودان: همان ــور س ــیخ از کش ــی ش ــای عل ۱۴- آق
ــد  ــیرهای خداون ــت و شمش ــان اس ــن زم ــد ای ــن ولی ــعود، خالدب مس
ــا  ــعود ب ــاه مس ــود. احمدش ــده ب ــلط ش ــد مس ــمنان خداون ــر دش ــه ب ک
ــن عصــر را  ــرده ای ــه داشــت، مســلمان های م ــری ک شایســته گی بی نظی
دوبــاره زنــده ســاخت. دنیــا نمی توانــد در افغانســتان هیــچ فرقــی بیــن 
احمدشــاه مســعود و جهــاد قایــل شــود. جهــاد در افغانســتان و مســعود 

ــر دو یکــی هســتند. ه
ــان انگلیســی واژه هــای  ــی، از کشــور اســترالیا: در زب ــه ل ــام م ۱5- ویلی
مناســبی وجــود نــدارد کــه بتوانــد میــزان درد وانــدوه ملــت افغانســتان 

را بــه خاطــر ضایعــۀ عظیــم شــهید مســعود توصیــف کنــد!

گردآورنده: نذیر احمد صوفی زاده



در شـرایط فعلـی، احـکام و قواعـد حقوقـی 
حالـِت  در  اساسـی  قانـون  به خصـوص 
تعطیـل قـرار دارد و هـر نـوع عملکـردِ مـا، 
بـه نظام هـای اسـتبدادی قرابت داشـته و این 
رویـه از جانـب داکتـر اشـرف غنی اعمـال و 

می گـردد. مدیریـت 
اساسـی  قانـون   ۴ مـادۀ  حکـم  بـه  نظـر 
»حاکمیـت ملـی متعلـق بـه ملـت بـوده 
توسـط  هـم  یـا  و  مسـتقیم  به طـور  کـه 
نماینـده گان خـود آن را اعمـال می کننـد.«
 حاکمیـت ملـی از جانـب ملـت بـه طبقـۀ 

حکومت کننـده کـه در رأس آن رییس جمهور 
قـرار دارد، بـه منظـور دو هـدف انتقـال پیـدا 

: می کنـد
تأمین امنیت سراسری در کشور  -۱

و  توسـعه  بـه  جامعـه  رسـاندن   -2
مختلـف. حوزه هـای  در  انکشـاف 
ایـن دو  نتوانسـت در  هـر وقـت حکومـت 
حـوزه مسـوولیت های خـود را انجـام دهـد، 
معنـی اش ایـن اسـت کـه آن هـا از حاکمیتـی 
کـه تحـت عنـوان امانـت برای شـان محـول 
و  نتوانسـته  نماینده گـی  خـوب  گردیـده، 
بایسـتی در مـورد چنیـن حکومت هـا تجدید 
در  این کـه  به خاطـر  گیـرد.  صـورت  نظـر 
از  انتخابـات، اصـل رعایـت فاصلـۀ زمانـی 
اصـول شـفافیت انتخابات گفته شـده اسـت. 
»دولـت  اساسـی  قانـون  ششـم  مـادۀ  در    
مکلـف بـه ایجـاد جامعـۀ مرفـه و مترقـی بر 
کرامـت  حفـظ  اجتماعـی،  عدالـت  اسـاس 
تحقـق  بشـر،  حقـوق  از  حمایـت  انسـانی، 
دموکراسـی، تأمیـن وحدت ملـی، برابری 
بیـن همۀ اقـوام و قبایل و انکشـاف متوازن 
در همـۀ مناطق کشـور اسـت.« نظـر به حکم 
ایـن متـن، حکومـت فعلـی مسـوولیت های 
خـود را در امـر تقویـت دموکراسـی، تأمیـن 
وحـدت ملـی، برابـری بیـن اقـوام کشـور نه 
تنهـا انجام نـداده اسـت، بلکه در اکثـر موارد 
خـود تحقـق آن بخش ها را به چالش کشـیده 

و سـبوتاژ نمـوده اسـت.

  مـادۀ 22 قانـون اساسـی کشـور »موجودیت 
هـر نـوع تبعیـض بین اتبـاع کشـور را ممنوع 
قـرار داده اسـت« در طـول تاریـخ افغانسـتان 
هیـچ نظامـی بـه انـدازۀ حکومـت فعلـی از 
تشـدید اختافـات و تبعیض میـان اقوام و در 
حاشـیه قـرار دادن شـخصیت ها عمـل نکرده 
اسـت. ایـن حکومـت بـه تشـدید اختافات 
امـروز  مـی ورزد.  تـاش  نیـز  درون قومـی 
جنجـال میـان غلزایی هـا و ُدرانی هـا را همه 

می دانیـم.
 نظـر به حکـم مـادۀ 28 قانون اساسـی »هیچ 

افغـان به سـلب تابعیـت و یا تبعیـد در داخل 
نمی شـود«.  محکـوم  افغانسـتان  خـارج  یـا 
موازیـن  تمـام  خـاف  جمهـور  رییـس 
حقوقـی، سیاسـی و اخاقی، بـازوی توانمند 
دوسـتم  )جنـرال  انتخاباتـی اش  مبـارزات 
معـاون اول ریاسـت جمهوری( را بـه بیـرون 
از کشـور تبعیـد نمـوده و اجـازۀ ورود بـرای 

نمی دهـد. را  او 
مـادۀ ۳6 قانون اساسـی »برگزاری تجمعات و 
تظاهرات جـزء حقوق اصلی اتباع افغانسـتان 
اسـت«. در دورۀ حکومت اشـرف غنی شـاهد 
عدالت خواهـی  صداهـای  سـاختن  خفـک 
ایـن  و  بوده ایـم  ابزارهـا  سـخت ترین  بـا 
امـر دموکراسـی را بـرای همیـش ریشـه کن 

سـاخت. خواهد 
رییس جمهـور  صاحیت هـای  درحالی کـه   
مشـخص  اساسـی  قانـون   6۴ مـادۀ  در 
گردیـده، امـا مـادۀ 66 همیـن قانـون، اعمـال 
مشـروط  را  رییس جمهـور  صاحیت هـای 
گفتـه  کشـور  علیـای  مصالـح  تأمیـن  بـه 
اسـت. از آغـاز حکومـت وحدت ملـی، نوع 
می دهـد  نشـان  اشـرف غنی  داکتـر  عملکـرد 
کـه مصالـح عالیـۀ کشـور و نظـم اجتماعـی 
بنـا بـر حرکت هـای ایشـان خدشـه دار شـده 
و تضعیـف می گـردد. از حرکت هـای جنبش 
از  تغییـر،  رسـتاخیز  حرکـت  تـا  روشـنایی 
تبعیـد معـاون اول رییس جمهـور تـا برکناری 
احمدضیـا مسـعود خـاف موافقت نامۀ امضا 

شـده میان طرفین، جلوگیری از نشسـت های 
سیاسـیون تا صـدور فرمان در مـورد برکناری 
محتـوای  تمـام  کـردن  زیرپـا  و  بلـخ  والـی 
توافق نامـۀ سیاسـی تشـکیل حکومت وحدت 
ملـی، همـه و همـه نشـان می دهند کـه داکتر 
بیشـترین نقـش را در تضعیـف  اشـرف غنی 
دموکراسـی، تمرکـز قـدرت در ارگ و از بین 
بـردن روحیـۀ همـکاری میـان اقـوام بـازی 
افغانسـتان  اقـوام  است)خوشـبختانه  کـرده 

نمی خورنـد(. را  ایـن حرکت هـا  فریـِب 
 مـادۀ ۷9 قانـون اساسـی بـرای رییس جمهور 
صاحیـت تقنینـی داده اسـت اما شـرایط آن 
به صـورت مشـخص بیـان شـده اسـت، امـا 
متأسـفانه داکتـر اشـرف غنی منتظـر تعطیلـی 
پارلمـان بـوده و فرامیـن تقنینـی را بـا میل و 
عاقـۀ خـود صـادر می کنـد. هیچـگاه حالت 
اخیـر  سـال   ۳ در  مـا  جامعـۀ  در  اضطـرار 
به وجـود نیامده اسـت کـه نیاز صـدور فرمان 

تقنینـی را به وجـود آورده باشـد.
مـادۀ 92 قانون اساسـی نحوۀ اسـتیضاح وزرا 
مشـخص  به صـورت  را  پارلمـان  طـرف  از 
بیـان داشـته اسـت امـا در حکومـت داکتـر 
ایـن  کـه  اسـت  شـده  دیـده  اشـرف غنی 
داکتـر  جانـب  از  واضـح  به صـورت  مـاده 

اسـت. شـده  نقـض  اشـرف غنی 
  بنابرایـن از دیـد مـِن دانشـجو، متولیان امور 
ارگ چهـار محـور مهـِم ملـی را کـه ربـط 
دارد، سـبوتاژ  مثبـت  بـه تحـوالت  مسـتقیم 
کـرده و مانـع عملـی شـدن آن هـا شـده انـد:
پارلمانـی:  انتخابـات  برگـزاری   -۱
قـوۀ  یـک  موجودیـت  از  ریاسـت جمهوری 
و  بـوده  نگـران  قانون مـدار  و  قـوی  مقننـۀ 
موجودیـت شـورای ملـی ضعیـف موجـب 
می شـود کـه ارگ بـه تمامیت خواهـی خـود 

دهـد. ادامـه 
تعدیـل  لویه جرگـۀ  برگـزاری   -2
قانـون اساسـی: هیـچ آدرس دیگر در کشـور 
مـا بـه انـدازۀ ارگ از تعدیل قانون اساسـی و 
تغییـر نظام سیاسـی کشـور نگران نیسـت، به 
همیـن منظـور اسـت کـه اسـاس موافقت نامۀ 
از  عمـًا  ملـی  وحـدت  حکومـت  تشـکیل 

جانـب ارگ زیـر پـا شـده اسـت.
رسـیدن به صلـح: متصدیان امور   -۳
در حـوزۀ صلـح تعریف تباری ارایـه کرده اند 
و از دیـد آن هـا، صلـح خـاف آن چه اسـت 
به خاطـر  می خواهـد.  افغانسـتان  ملـت  کـه 
آوردن یـک نفـر بی کاره و منفـور برای عملی 
کـردن برنامه هـای تمامیت خواهانـه ولـو اگر 
عیـب  گـردد  هـم  مصـرف  دالـر  میلیون هـا 
نـدارد ولـی یـک روز بحث صـورت نگرفت 
کـه حضـور چنیـن افـراد چقـدر می توانـد به 

تأمیـن صلـح کمـک کند.
مـواد  بنابرایـن    
 ۱56  ،۴،6،22،28،۳۳،۳6،66،۷9،8۳،8۴،92
موافقت نامـۀ  مـواد  تمـام  و  اساسـی  قانـون 
سیاسـی تشـکیل حکومـت وحـدت ملی )که 
بـه جای مـاده 6۱ قانون اساسـی اعمال شـد( 
اسـت. شـده  نقـض  کامـل  صـورِت  بـه 
به راحتـی می تـوان گفـت کـه نقـض احـکام 
ایـن گسـترده گی، خـود  قانـون اساسـی بـه 
نشـان دهنـدۀ مبـادرت داکتـر اشـرف غنی به 
خیانـت ملـی بـوده و بایسـتی نظـر بـه حکم 
مـادۀ 69 قانـون اساسـی کشـور در مـورد آن 
شـورای ملی تصمیم بگیـرد. ولی در وضعیت 
فعلـی، ایـن امر قابـل اعمال به نظر نمی رسـد 
و تـداوم مشـکات از همیـن ناتوانـِی نهادها 

سرچشـمه می گیـرد.

کـه  کـرد  خاطرنشـان  امریـکا  سـابق  سـفیر 
کاهـش  منظـور  بـه  امریـکا  نظامـی  فرماندهـان 
وابسـتگی ترانزیتـی بـه پاکسـتان راه جایگزینی را 
بـرای تدارکات ناتو از شـمال افغانسـتان پیشـنهاد 
کردنـد اما دولـت اوبامـا از رویارویی با پاکسـتان 

پرهیـز کـرد.
از  و  امریـکا  سـابق  دیپلمـات  خلیلـزاد  زلمـی 
اعضـای ارشـد حـزب جمهوریخـواه این کشـور 
در مطلبـی که به »نشـنال اینترسـت« ارسـال کرده 
ایـن  دوگانـه  سیاسـت های  و  پاکسـتان  اسـت، 
کشـور را مهمتریـن عامـل شکسـت  تاش هـای 
می کنـد. معرفـی  افغانسـتان  در  جهانـی  جامعـه 

وی افـزود: بـرای اینکـه پاکسـتان وانمـود کنـد با 
امریـکا همراه اسـت، در هـدف قـرار دادن برخی 
از اعضـای شـبکه القاعده بـه نیروهـای امریکایی 
کمـک می کنـد امـا در عیـن حـال از شورشـیان و 
مخالفـان مسـلح دولـت افغانسـتان ماننـد شـبکه 
آمـوزش  را  آنهـا  و  می کنـد  حمایـت  حقانـی 

می دهـد.
خلیلزاد اظهار داشـت: پاکسـتان در حالی مخالفان 
مسـلح و گروه هـای تروریسـتی را تجهیـز می کند 
امریکایـی،  سـرباز  هـزاران  گروه هـا  ایـن  کـه 
امـروز  تـا  افغانسـتان را  افغـان و مـردم بی گنـاه 
بـه خـاک و خـون کشـیده اند. بنابرایـن سیاسـت 
دوگانـه اسـام آباد در قبـال افغانسـتان تنهـا عامل 
در  تاش هـا  موفقیـت  عـدم  عامـل  مهتریـن  و 

افغانسـتان بـوده اسـت.
در  تروریسـتی  گروه هـای  از  پاکسـتان  حمایـت 

افغانسـتان
عـراق  و  افغانسـتان  در  امریـکا  سـابق  سـفیر 
تاکیـد کـرد عـدم حمایـت پاکسـتان از گروه های 
تروریسـتی بـرای مهار تهدیدهای امنیتی ناشـی از 
تروریسـم در منطقـه مهـم اسـت. همچنیـن برای 
مهـار جنـگ و خشـونت در منطقـه و افغانسـتان 
و رسـیدن بـه صلحـی حاصـل از توافـق در ایـن 
کشـور تـا سـربازان امریکایـی بتواننـد بـه خانـه 
بازگردنـد، بایـد حمایـت پاکسـتان از گروه هـای 

تروریسـتی متوقـف شـود.
مشـاور پشـت پـرده در سیاسـت خارجـی ترامپ 
خاطرنشـان کـرد: پـس از آغـاز ماموریـت امریکا 
در افغانسـتان و هشـدار »بـوش« بـه کشـورهای 
منطقـه مبنـی بـر اینکـه یـا بایـد در کنـار امریـکا 
باشـند و یـا هم بـا دشـمنان امریکا، پاکسـتان یک 

اسـتراتژی پیچیـده را در دسـت اجـرا گرفـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پاکسـتان از کمک هـای 
سرشـار مالـی امریکا بهـره می بـرد و در ماموریت 
امریکایـی  نظامیـان  بـه  القاعـده  اعضـای  شـکار 
کمـک کـرد، امـا برنامـه بازسـازی گـروه از هـم 

پاشـیده طالبـان را نیـز آغـاز کـرد.
 وی افـزود: زمانـی که شـواهدی دربـاره حمایت 
پاکسـتان از طالبـان آشـکار شـد دولت بـوش نیز 

سیاسـت گذشـته خـود یعنی یا »بـا ما و یـا هم با 
دشـمن مـا« را دیکتـه نکرد و بـه سـادگی از کنار 
آن گذشـت. دولـت اوبامـا نیـز تعامـل دیپلماتیک 
بـا پاکسـتان و کمک هـای مالـی و نظامـی بـه این 
کشـور را افزایـش داد کـه سـبب وخیـم تر شـدن 

ایـن وضعیت شـد.
از سـوی دیگـر، پاکسـتان بـه دولـت اوبامـا تعهد 
ایـن کمک هـا علیـه مخالفـان  تـا در خـال  داد 
مسـلح افغـان در خـاک پاکسـتان اقـدام کننـد، اما 
گروه هـای  از  حمایـت  بـه  همچنـان  اسـام آباد 
تروریسـتی و مخالفان مسـلح دولت در افغانسـتان 

ادامـه داد.
کـه  کـرد  خاطرنشـان  امریکایـی  سـابق  سـفیر 
کاهـش  منظـور  بـه  امریـکا  نظامـی  فرماندهـان 
وابسـتگی ترانزیتـی بـه پاکسـتان راه جایگزینی را 
بـرای تدارکات ناتو از شـمال افغانسـتان پیشـنهاد 
کردنـد اما دولـت اوبامـا از رویارویی با پاکسـتان 

کرد. پرهیـز 
افزایش بهای حمایت از تروریسم برای پاکستان

خلیلـزاد اظهـار داشـت: بـا وجـود اینکـه ترامـپ 
بـه پاکسـتان هشـدار داده بود که سیاسـت دوگانه 
از تروریسـم  ایـن کشـور  اسـام آباد و حمایـت 
بایـد متوقـف شـود امـا فرماندهان پاکسـتانی فکر 
می کننـد کـه ایـن بـار نیـز کانـون توجـه امریـکا 
بـه سـایر حـوادث در جهـان معطـوف شـده و 
می تواننـد یـک بـار دیگـر سیاسـت های دوگانـه 

خـود را ادامـه دهنـد.
وی افـزود: امـا دونالـد ترامـپ با توئیـت اخیرش 
در آغـاز سـال جدیـد میـادی نشـان داد کـه بـه 
سـادگی از کنـار ایـن موضـوع نمی گـذرد ولـی 
مسـئله اساسـی ایـن اسـت کـه چگومـه می تـوان 

بـه این رویـه پاکسـتان پایـان داد.

داشـت:  اظهـار  جمهوریخـوا  حـزب  عضـو 
تاش هـای دیپلماتیک با پاکسـتان را باید تشـدید 
کـرد تـا ایـن کشـور اهمیـت مسـئله را درک کند. 
را  تروریسـم  از  حمایـت  بهـای  بایـد  همچنیـن 
بـرای نظامیانـی که سیاسـت ایـن کشـور در قبال 

داد. افزایـش  می کننـد،  مدیریـت  را  افغانسـتان 
دیپلمات سـابق امریکایـی ادامه داد: نخسـت باید 
آن عـده از کسـانی را در سـازمان اطاعات ارتش 
پاکسـتان )آی.اس.آی( و ارتـش این کشـور را که 
از تروریسـت ها در افغانسـتان حمایـت می کننـد 
تحریـم کـرد و دارایـی آنهـا را بایـد در بانک هـا 
بلوکـه کـرد و حـق ورود بـه امریـکا را از آنهـا 

گرفت.
وی بـا نادیـده گرفتن حمایت امریکا از تروریسـم 
افـزود افـراد و مقاماتـی که شناسـایی شـدند باید 
بـه عنـوان حامیـان تروریسـم محسـوب شـوند. 
دسترسـی پاکسـتان بـه تکنولـوژی نظامـی امریکا 
و ناتـو مسـدود شـده...            ادامـه صفحـه 6
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