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از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسـعود
ــت  ــه بن بس ــوری ب ــتان را کش ــکا، افغانس ــی امری ــای نظام ــدادی از مقام ه ــراً تع اخی
رســیده نامیدنــد و پیشــنهادِ افزایــش نیروهــای امریکایــی و حمایــِت نظامــی را دادنــد.
ــه  ــل گفت ــا قب ــت. مدت ه ــدی نیس ــیده، تری ــت رس ــه بن بس ــتان ب ــه افغانس در این ک
ــا  ــی دارد؛ ام ــیر نزول ــی، س ــه صــوب فروپاشــی سیاس ــت ب ــن حکوم ــه ای ــم ک بودی
دلیــل ایــن بن بســت، کمبــود نظامیــان خارجــی نیســت. در مــدت بیــش از یــک دهــه، 
ــری  ــران جلوگی ــدِن بح ــه از آم ــی، ن ــروی خارج ــزار نی ــش از یک صده ــورِ بی حض
کــرد و نــه هــم بــه کشــور ثبــات بخشــید. ریشــۀ بحــران را کــه سال هاســت فریــاد 
می کشــیم، قطعــًا بایــد در نبــود زعامــت ملــی، ســاختار ملــی، سیاســِت ملــی و نبــود 

ــرد.  ــات جســت وجو ک ــح و ثب ــرای صل اراده ب
ــه  ــده  ک ــده ش ــان پیچی ــورده و چن ــره خ ــم گ ــا به ه ــور م ــورِ کش ــا در مح بازی ه
افغانســتان در جایــگاه یــک پیاده نظــامِ ســرگردان روی تختــۀ بــزرِگ بــازی شــطرنج، 
ــت  ــیده اس ــت رس ــه بن بس ــل...( ب ــپ و فی ــر و اس ــاه و وزی ــا ش ــود )ب در دروِن خ
ــه کــدام ســمت حرکــت  ــت دارد، ب ــازی موقعی ــن ب ــد در کجــای ای و دیگــر نمی  دان
می کنــد، دوســت کیســت و دشــمن در کجاســت، و هم زمــان بــا آن در میــان 

بازیگــراِن بــزرگ در یــک بی موازنه گــی کامــل می چرخــد. 
13  ســال قبــل، وقتــی اولیــن نســخۀ آجنــدای ملــی را بــه ســران نظــام پیشــنهاد دادم، 
تشــریح کــردم کــه بایــد از فرصت هــای به دســت آمــدۀ جهانــی بــرای جمــع و جــور 
کــردِن خودمــان اســتفاده نماییــم، قبــل از این کــه فــردا منافــع کشــورها تغییــر نمایــد 
و یــا سیاســت های اصولی شــان روشــن شــود و در میــاِن گردبادهــا رهــا شــویم. امــا 
دریــغ، اکثــر افــرادی کــه بــه نماینده گــی از جهــاد و مقاومــت آمــده بودنــد، بــه فــِن 
ــن  ــه گرفت ــد و ب ــی بی اطــاع بودن ــط بین الملل ــت نداشــتند، از محی ــت داری بلدی دول
ــران  ــت گذاری ها را مدی ــورداری و سیاس ــت، کش ــور دول ــد. ام ــنده کردن ــا بس مقام ه
ــازی  ــا در خــارج زمینه س ــن فرصت ه ــرای همی ــواره ب ــه هم ــای خارجــی ک کمپنی ه

می کردنــد و در کمیــن نشســته بودنــد، غصــب کردنــد. 
ــور،  ــرایط کش ــق ش ــۀ دقی ــت و مطالع ــا در نظرداش ــز ب ــات 2014 نی ــل از انتخاب قب
پیشــنهاد تشــکیل دولــت وحــدت ملــی را دادیــم تــا نســخه یی باشــد بــرای مرحلــۀ 
ــود را  ــوام خ ــۀ اق ــه هم ــی ک ــِی واقع ــت مل ــک دول ــذاری ی ــرای تهداب گ ــذار، ب گ
ــل،  ــال قب ــد 13 س ــًا مانن ــز دقیق ــار نی ــد. این ب ــور ببینن ــری کش ــۀ تصمیم گی در چرخ
ــت  ــود را در سیاس ــِی خ ــگاه اصل ــت، جای ــن در دول ــده گان مجاهدی ــفانه نماین متأس
کشــوری و چرخــۀ تصمیم گیــری پیــدا نکردنــد، امــا گروه هــای دیسانت شــدۀ 
ــه متمرکــز  ـ امریکایــی زیــر عنــوان همیــن دولــت وحــدت ملــی و برعکــس، ب افغان 
ســاختن هرچــه بیشــتِر قــدرت و ثــروت پرداختنــد و بازیگــران خارجــی را از 

ــد.  ــان دادن ــان اطمین ــتراتیژی آن ــق اس ــود در تطبی ــِت خ مأموری
ــی،  ــع مل ــا مناف ــل ب ــاد کام ــی، در تض ــع بیرون ــخصی و مناف ــای ش ــه آجنداه این هم
ــر،  ــب دیگ ــید و از جان ــدت بخش ــی را ش ــادی درون ــل و بی اعتم ــرف تقاب از یک ط
ــت  ــرانجام سرنوش ــا س ــاخت، ت ــر س ــی را محکم ت ــران بیرون ــای بازیگ صف آرایی ه
ــد همــۀ  ــن شــرایط، مســیری کــه بای ــن جاهــا کشــید. حــاال تحــت ای ــه ای کشــور ب
ــتمی را  ــی: "سیس ــان مل ــول قهرم ــه ق ــم؛ ب ــوف بداری ــود را روی آن معط ــاش خ ت
ــای  ــا دنی ــم ب ــم و ه ــی کنی ــا خــود زنده گ ــم ب ــم بتوانی ــه هـ ــم ک ــد ایجــاد نمایی بای
بیــرون". بــا تشــکیل دولــت ملــی بــا قاعــده بــا ساختارهـــای غیرمتمرکــز، در گام اول 
مي توانیــم از تناقــض، بی تعادلــی و کشــمکش درونــی رهــا شــویم، خــود را در جمــع 
تعریــف نماییــم، و از همیــن موضــع قــدرت ملــی اســت کــه افغانســتان می توانــد در 
ــوِی  ــد، سمت وس ــت کن ــود را تثبی ــگاه خ ــی جای ــط بین الملل ــای کان و محی بازی ه

ــود.  ــرون ش ــن راه، از بن بســت بی ــد و از همی ــود را دریاب خ
یادمــان باشــد کــه رهبــری و ســاختار نظــامِ موجــود قطعــًا قــادر نیســت کــه وضعیــِت 
ــه بخشــی از مشــکات و  ــد، چــون خــود ب ــر ده ــود تغیی ــه ســمت بهب کشــور را ب
بحــران کشــور مبــدل گردیــده اســت. آیــا رهبــری ایــن دولــت و آقــای اشــرف غنی 
احمــدزی در مقــام رییــس حکومــت وحــدت ملــی می توانــد بــه گونــۀ آقــای حیــدر 
ــد  ــپ بگوی ــای ترام ــه آق ــی ب ــاس تلیفون ــی تم ــراق، ط ــر ع ــت وزی ــادی، نخس عب
کــه کشــورش در هیچ کــدام از منازعــات و درگیری هــای منطقه یــی مشــارکت 

نمی کنــد؟ 

چــرا افغانستان 
به بن بست رسیده است؟

چنان چه به راستي خواهاِن آن باشيد كه به خودباوري و بي گمانِي راستين برسيد، بي شك راِه آن را 
خواهيد يافت.
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را به توپ 

بست

در پی کشته شدن 80 تن در زیارت شهباز قلندر

حراست و ثبات: 

بقای نظام در گرو اصالحات است

انتخابات در انتظار برنامه های جامع
در خبرنامه یی كه دفتر رسانه های 
ریاست جمهوری به نشانی روزنامۀ 

ماندگار فرستاده، آمده است: 
نجیب اهلل احمدزی، رییس كمیسیون 
مستقل انتخابات در این جلسه گفته 
است كه سه كمیته ایجاد شده كه 

در بخش های حقوقی، تخنیکی و مالی 
كار می كنند و گزارش تخنیکی تا یک 

هفتۀ دیگر نهایی می گردد.
به گفتۀ آقای احمدزی: ارزیابی بودجه 
برای برگزاری انتخابات صورت گرفته 

است و بهزودی نهایی خواهد شد

حزب اسالمي: 

حکمتیار کابل ته نېږدې دی یوازې 
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موقعیتی قرار گرفته 
است كه هرچه از آدرِس 

تروریسمی كه بسیار 
سركش شده و ابزاری 

برای همه می تواند باشد، 
صدمه ببیند؛ بازهم از 

سیاسِت تروریسم پروری 
و دهشت اندازی تا 
رسیدن به اهداف 
عمیِق خویش دریغ 

نمی ورزد. اما از طرف 
دیگر، افغانستان ظرفیِت 

تروریسم پروری به 
عنوان ابزار را ندارد و 
بدون شک اگر به این 

بازی ها دست بزند، خود 
برای خود تلکی خواهد 

ساخت. 
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از هر زمان دیگری، پس  می گویند جهان بیش 
از جنگ جهانِی دوم ناامن شده است. می گویند 
جهان  نشود،  گرفته  فعلی  تنش های  جلو  اگر 
این  غلتید.  خواهد  نابودی  و  جنگ  ورطۀ  به 
نشست  در  است  قرار  دغدغه ها  و  نگرانی ها 
رهبران  با حضور  روز  سه  برای  مونیخ،  امنیتی 
و نماینده گان کشورهای جهان، مورد ارزیابی و 

بررسی قرار گیرند.
در   1962 سال  از  همه ساله  که  مونیخ  نشست 
تاش  می شود،  برگزار  آلمان  مونیخ  شهر 
انسان  فراراهِ  اساسِی  چالش های  به  که  دارد 
جنِگ  دو  تلِخ  تجربه های  از  اجتناب  و  معاصر 
یکمین  و  پنجاه  دهد.  پاسخ  جهانی  ویران گِر 
"نظم در حال  با آجندای  امنیتی مونیخ  نشست 
برگزار می شود. در  نگهبانان بی میل"  فروپاشی؛ 
این نشست، رؤسای جمهور و یا مقام های ارشِد 

اکثر کشورهای جهان شرکت دارند. 
قرار  مونیخ  امنیتِی  نشسِت  یکمین  و  پنجاه  در 
کنار  در  جهان،  امنیتی  تازۀ  مشکات  به  است 
بحث های دیگِر منطقه یی و جهانی، توجه ویژه 
صورت گیرد. در آستانۀ برگزاری نشست مونیخ، 
می کنیم،  زنده گی  ما  که  منطقه یی  در  حداقل 
مشخص شد که زمین چقدر مکانی ناامن شده 
است. در حمله به زیارتگاهی در پاکستان، 50 
تن کشته و بیش از 100 تِن دیگر مجروح شدند. 
همین طور در انفجاری در جنوب بغداد، ده ها تن 
کشته و زخمی شده اند. بر اساس گزارش های 
موجود، مسوولیِت این حمات را گروه داعش 

به عهده گرفته است. 
یکی از موضوعات اصلی و اساسی در نشست 
مونیخ، بحث در مورد گروه های افراط گرا و از 
جمله داعش است. امروز جهان تهدید داعش را 
واقعیتی  به عنوان  بل  تنها احساس می کنـد،  نه 
می شناسد.  جهانی  و صلح  نظم  برای  خطرناک 
داعش از زمان ظهور خود تا به امروز، نشان داده 
که هیچ مرز و کشوری را به رسمیت نمی شناسد 
گروه  این  هدِف  می تواند  جهان  کجای  هر  و 

باشد. 

رییس جمهور غنی نیز با هیأتی از افغانستان در 
این نشست شرکت کرده و قرار است در رابطه 
افغانستان  و  منطقه  در  با مسایل جنگ و صلح 
می رسد  نظر  به  دشوار  هرچند  کند.  سخنرانی 
نشست  جهانی،  امنیتی  مشکات  آن همه  با  که 
مونیخ بتواند به امنیت افغانستان به صورِت ویژه 
امکان  این  شک  بدون  ولی  دهد،  نشان  توجه 
مونیخ  نشست  حاشیه های  در  که  است  میسر 
در دیدارها و گفت وگوهایی که با نماینده گان و 
رهبران کشورهای بزرِگ جهان و از جمله وزیر 
صورت  است  قرار  امریکا  متحد  ایاالت  دفاع 
از زاویۀ نزدیک تری  افغانستان  به مسایل  گیرد، 

دیده شود.
 افغانستان حداقل چهار دهه را در جنگ و تنش 
به سر می برد و در این چهار دهه، چهل نشست 
چقدر  این که  است.  شده  برگزار  مونیخ  امنیتِی 
در این نشست ها، بحِث افغانستان مطرح بوده و 
رهبراِن کشور چقدر توانسته اند از فضای جهانی 
استفاده  خود  کشورِ  و  منطقه  در  صلح  نفع  به 

ببرند، همواره جای سوال داشته است. 
و  است  جهان  از  بخشی  افغانستان  این که  در 
دیگر  با  ارتباط  بدون  نمی تواند  آن  مشکاِت 
هیچ  گیرد،  قرار  بحث  مورد  جهانی  مشکاِت 
شکی وجود ندارد؛ ولی در عین حال افغانستان 
می تواند  که  می برد  سر  به  ویژه  وضعیِت  در 
مشکات آن،  هم بر نظم جهانی اثرگذار باشد و 

هم از تحوالِت جهانی تأثیر پذیرد. 
و  خطرتروریسم  عنوان  به  امروز  که  آن چه 
بنیادگرایی قرار است در نشست مونیخ در مورد 
آن صحبت شود، بدون تردید با مسایل افغانستان 
نیز پیوند دارد. خطر داعش، یکی از دغدغه های 
جهانی ست که افغانستان را متأثر ساخته است. 
بی رحمانۀ  کشتارهای  و  انتحاری  حمات 
و  جوزجان  قندهار،  کابل،  در  اخیر  ماه های 
برخی دیگر از مناطق کشور، نشان داد که چقدر 
خطر تروریسـم و داعش همچنان پا برجاست و 
با وجود شانزده سال تاش جهانی برای تأمین 
صلح و امنیت در این کشور، نظم و ثباِت آن در 

مرز شکست و فروپاشی قرار دارد. 
انتزاعی و مجرد در  از جانب دیگر، بحث های 
نمی توانند  هیچ صورت  به  مورد صلح جهانی، 
زمینه سازِ تأمین نظم و صلح شوند. صلح و امنیت 
زمانی دوباره به جهان برمی گردد که کشورهای 
جهان بتوانند ریشه های اصلِی جنگ و خشونت 
حل  به  جهانی،  اجماع  در  و  داده  تشخیص  را 
نهادها  و  کشورها  برخی  اگر  کنند.  اقدام  آن ها 
به  بنیادگرایی  و  تروریسم  از  بخواهند  همچنان 
عنوان وسیلۀ رسیدن به هدف های سیاسِی خود 
بهره ببرند، بی هیچ مبالغه یی می توان گفت که نه 
از نظم جهانی خبری خواهد بود و نه هم جهان 

روی آرامش و امنیت را خواهد دید.
 نشست مونیخ باید بتواند به راهکاری بنیـادی 
و جهان شمول برای برقراری نظم و صلح دست 

پیدا کند. 
پنجاه و یکمین نشست مونیخ در حالی برگزار 
جنگ های  آتش  در  خاورمیانه  که  می شود 
حل نشده  اوکراین  مشکل  می سوزد،  ویرانگر 
خشونت  در  همچنان  افریقا  شمال  مانده،  باقی 
به سر می برد و در کنار این مناقشاِت باقی مانده از 
سال های گذشته، تهدید القاعده و داعش نیز به 
عنوان گروه های تروریستی بر مشکاِت جهانی 
افزوده است. باید منتظر بود و دید که پنجاه و 
به  منظری  چه  از  مونیخ  امنیتی  نشست  یکمین 
مسایل نگاه خواهد کرد و چقدر موفق خواهد 
نظم و  برقراری  برای  اجماع جهانی  به  که  شد 
کردن  جدا  زیرا  کند.  پیدا  دست  جهانی  امنیت 
به  باال  از  برخوردهاِی  و  کشورها  مشکاِت 
پایین با قضایا به جای آن که به حال آن ها کمک 
رساند، این مشکات را بیشتر پیچیده می سازد. 
غربی ها باید بدانند که با حصار کشیدن به دور 
جمهوری  رییس  که  آن گونه  یا  و  مرزهای شان 
تازۀ امریکا می خواهد میان کشورِ خود و برخی 
کشورهای دیگر دیوار بکشد، معضاِت جهانی 
حل نخواهند شد و نه هم کشورهای غربی و به 
امنیِت مطمین  اصطاح توسعه یافته، به صلح و 

می رسند. 
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انفجار و کشتار؛
 پاسـخ به نشسـت امنیـتی مونیخ

 

به تازه گــی ارتــش پاکســتان، مــرز افغانســتان- پاکســتان 
در  تورخــم را بســته و از دولــت افغانســتان خواســته اســت 
ــا  ــه آن ه ــتان را ب ــده در افغانس ــِت پنهان ش ــه ۷6 تروریس ک
تحویــل بدهــد. ایــن درخواســت پــس از آن صــورت گرفتــه 
کــه در ایالــت ســند پاکســتان، یــک حملــۀ انتحــاری رخ داده 

ــن کشــته و زخمــی شــده اند.  ــا ت و ده ه
ــی  درخواســِت واگــذاری ۷6 تروریســِت پنهان شــده در حال
مطــرح می شــود کــه افغانســتان پیــش از ایــن، تجربــۀ 
ــن کشــور را  ــه ای ــاِن پاکســتانی ب کشــتن و تســلیم دهی طالب
داشــته و بــاری هــم بــه جنــراالن و تحقیق گــراِن آن کشــور 
اجــازه داده کــه از تروریســتاِن پاکســتانی در زندان هــای 

ــد.  ــق کنن افغانســتان تحقی
ــورت  ــتان ص ــند پاکس ــت س ــه در ایال ــی ک ــلمًا حمله ی مس
ــم پاکســتان  ــده ه ــه نیســت و در آین ــن حمل ــت، آخری گرف
شــاهِد چنیــن حماتــی خواهــد بــود؛ زیــرا پاکســتان 
ــود،  ــرورده ب ــران پ ــش زدِن دیگ ــرای نی ــه ب ــی را ک مارهای
ــوج  ــده م ــده و در آین ــاِن خــودش ش ــه ج ــی ب ــون بای اکن

بزرگ تــری از حمــات را شــاهد خواهــد بــود. 
ــِت  ــتان، سیاس ــال افغانس ــتان در قب ــِت پاکس ــواره سیاس هم
اســتیاگری، آن هــم آن بــا اســتفاده از ابــزار تــرور و تهاجــم، 
ــِت  ــن سیاس ــای ای ــک پس لرزه ه ــدون ش ــت و ب ــوده اس ب
ــتان را در  ــد و پاکس ــد می کن ــه را تهدی ــش، ُکِل منطق مده
یــک موقعیــِت غیرقابــل اعتمــاد بــرای ُکل منطقــه قــرار داده 
اســت. در چنیــن شــرایطی، ادعــای دولــت پاکســتان مبنــی 
ــور در  ــاِک آن کش ــِب خطرن ــاِن طال ــور جنگ جوی ــر حض ب
ــازی  ــدِن ب ــر نمایان ــدِف پیچیده ت ــد به ه ــتان، می توان افغانس
ــرد و  ــورت گی ــِی آن ص ــع حمایت ــز مناب ــم و نی ــا تروریس ب
ذهنیت هــا را نســبت بــه افغانســتان منحــرف ســازد و چنیــن 
ادعــا شــود کــه افغانســتان بــه النــۀ تروریســم تبدیــل شــده 

اســت. 
البتــه افغانســتان سال هاســت بــا توجــه بــه برنامه  هــای 
ــا  ــده، ام ــی ش ــِم جهان ــگاهِ تروریس ــه و پناه آی اس آی، الن
ــِت  ــه دس ــم ب ــارِ تروریس ــه و افس ــن خان ــِد ای ــق کلی دقی

ــت. ــن اس ــز چنی ــون نی ــن اکن ــوده و همی ــتان ب پاکس
 حــاال پاکســتان در موقعیتــی قــرار گرفتــه اســت کــه هرچــه 
ــزاری  ــه بســیار ســرکش شــده و اب از آدرِس تروریســمی ک
بــرای همــه می توانــد باشــد، صدمــه ببینــد؛ بازهــم از 
ــت اندازی تــا رســیدن  ــِت تروریســم پروری و دهش سیاس
بــه اهــداف عمیــِق خویــش دریــغ نمــی ورزد. امــا از طــرف 
ــوان  ــه عن ــم پروری ب ــِت تروریس ــتان ظرفی ــر، افغانس دیگ
ابــزار را نــدارد و بــدون شــک اگــر بــه ایــن بازی هــا دســت 
بزنــد، خــود بــرای خــود تلکــی خواهــد ســاخت. بنابرایــن 
انتظــار ایــن اســت کــه دولــت افغانســتان صداقــت و تعهــِد 
ــا  ــارزه ب ــات و مب ــح، ثب ــن صل ــتای تأمی ــود را در راس خ
تروریســم اســتوار و پابرجــا نگــه دارد. امــا مســلمًا هســتند 
ــوان  ــه عن ــه از تروریســم ب ــِت افغانســتان ک کســانی در دول
ــی و در  ــطح داخل ــادی در س ــی  و اقتص ــع سیاس ــزار مناف اب
ــط  ــده فق ــن ع ــرای ای ــد. ب ــتفاده می کنن ســطِح خارجــی اس
پــول و ســرمایه و امکانــاِت بیشــتر مطرح اســت و برای شــان 
ــا  ــد. ام ــا می برن ــه کج ــتان را ب ــه افغانس ــد ک ــی نمی کن فرق
ــِق  ــتان، عم ــِت پاکس ــام و سیاس ــا تروریســم در نظ ــازی ب ب
ــن  ــوع، ای ــه یی دارد و در مجم ــِت ریش ــتراتژیک و اهمی اس
ــی  ــراِف خشــونت و ویران اســتفاده جویی ها از تروریســم، گ
ــردم  ــه م ــر از جمل ــا نف ــرده و میلیون ه ــاال ب ــه را ب در منطق

ــاخته اســت. افغانســتان را آواره و پریشــان س
ــس  ــچ ک ــت و هی ــح اس ــز واض ــه چی ــاال هم ــن ح  بنابرای
نمی توانــد حقیقــت را از دیگــری پنهــان ســازد. حــاال 
ــر  ــه دیگ ــازد ک ــت س ــتان ثاب ــه پاکس ــت ک ــِت آن اس فرص
از تروریســم بهــره نمی جویــد و در برابــر آن، صادقانــه 
ــتان  ــت افغانس ــدارد. دول ــه ن ــردِ دوگان ــتد و رویک می ایس
ــه خــرج دهــد  ــدرِت خــود را ب ــت و ق ــد همــۀ دق ــز بای نی
ــروزه  ــرا ام ــی بازی هــای ســیاهِ دیگــران نشــود؛ زی ــا قربان ت
قربانــی تروریســم شــدن، دلیلــی بــر حمایــت نکــردن از آن 
ــرده  ــت ک ــن را ثاب ــتان ای ــاِل پاکس ــت کم اعم ــت و دس نیس

ــت. اس

قربانی تروریسم شدن دلیلی 
بر حمایت نکردن از آن نیست!
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بحث هــای انتزاعــی و مجــرد در مــورد صلــح جهانــی، بــه هیــچ صــورت نمی تواننــد زمینه ســاِز 
تأمیــن نظــم و صلــح شــوند. صلــح و امنیــت زمانــی دوبــاره بــه جهــان برمی گــردد كــه 
كشــورهای جهــان بتواننــد ریشــه های اصلــِی جنــگ و خشــونت را تشــخیص داده و در اجمــاع 
ــد از  ــان بخواهن ــد. اگــر برخــی كشــورها و نهادهــا همچن ــه حــِل آن هــا اقــدام كنن ــی، ب جهان
ــره  ــود به ــِی خ ــای سیاس ــه هدف ه ــیدن ب ــیلۀ رس ــوان وس ــه عن ــی ب ــم و بنیادگرای تروریس
ــه  ــود و ن ــه از نظــم جهانــی خبــری خواهــد ب ــد، بی هیــچ مبالغه یــی می تــوان گفــت كــه ن ببرن
هــم جهــان روی آرامــش و امنیــت را خواهــد دیــد. نشســت مونیــخ بایــد بتوانــد بــه راهــکاری 

بنیـــادی و جهان شــمول بــرای برقــراری نظــم و صلــح دســت پیــدا كنــد

ACKU
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حراست و ثبات: 

بقای نظام در گرو اصالحات است

از 
بیرون شـدن  سـالروز  بیست وهشـتمین 
قشـون سرِخ شـوروی، روز پنج شـنبه، در 

تـاالر لویـه جرگـه گرامی داشـت شـد.
برگزارکننـده گان  کـه  محفـل  ایـن  در 
اصلـی آن شـورای عالی احـزاب جهادی، 
شـورای حراسـت و ثبـات و جبهـۀ ملـی 
از  شـماری  بودنـد،  افغانسـتان  نویـن 
رهبـران  حکومتـی،  بلندپایـۀ  مقامـات 
جهادی، چهره های سیاسـی و شـهروندان 

اشـتراک کـرده بودنـد.
سـخنرانان ایـن محفـل بیشـتر تأکیـد بـر 
سرنوشـت ناروشـِن انتخابـات پارلمانـی 
و ریاسـت جمهوری آینـده کـرده و گفتند 
که مسـووالن حکومت وحـدت ملی باید 
هرچه زودتـر تقویم انتخابـات پارلمان را 

کنند. اعـام 
حاشـیه  بـه  از  محفـل  ایـن  سـخنرانان 
رفتـن مجاهدیـن انتقـاد کـرده گفتنـد که 
خواسـت سهم داشـتِن مجاهدیـن در دفاع 
امتیازخواهـی  معنـای  بـه  کشورشـان  از 

نبـوده، بلکـه حـق آنـان می باشـد. 
عبـدرب الرسـول سـیاف، رییس شـورای 
حراسـت و ثبـات از مقامـات حکومـت 
کشـور  وضعیـت  بـه  توجـه  خواسـتار 
شـد. آقـای سـیاف در ایـن محفـل گفت 
کـه بایـد کشـورهای همسـایه از بربـادی 
افغانسـتان دسـت  بردارنـد، زیـرا بـه گفتۀ 
او: "بربـادی افغانسـتان بربادی تمام آسـیا 

" است.
رییـس شـورای حراسـت و ثبـات افـزود 
کـه مجاهدین پیشـین، بـا آنکـه هم اکنون 
امنیتـی در مقابـل  نیروهـای  در صفـوف 
می جنگنـد؛  هراس افگـن  گروه هـای 
در  آنـان  حاشـیه راندن  بـه  سیاسـت  امـا 
بایـد  کـه  دارد  وجـود  باالیـی  رده هـای 

خاتمـه یابـد.
ایـن رهبـر جهـادی شـورای حراسـت و 
ثبـات خاطر نشـان کـرد: فرماندهـی باید 
بـا حضـور مجاهدیـن انجـام شـود، آنان 
ایـن آزادی را به دسـت آوردنـد، بنابراین، 
در نگـه داری آن نیـز بایـد سـهیم باشـند.

این کـه  بـه  اشـاره  بـا  سـیاف  آقـای 
نظـام  سـقوط  طـرف دار  هیچ کـس 
نیم بنـد  نظـام  بلکـه موجودیـت  نیسـت؛ 
را از بی نظامـی ترجیـح می دهنـد، اظهـار 
داشـت: "میکانیسـمی بـه کار اسـت کـه 
این طـور تعبیـر نشـود کـه منظـور از غیر 
جهادی سـاختن  غیـر  سیاسی سـاختن، 
کارهایـی  حکومـت  می گوییـم  شـود، 
انجـام دهـد تـا همین برداشـت اشـتباه از 

شـود." دور  مـردم  ذهـن 
از سـویی هـم، سیاسـت مداران و رهبـران 
در  حکومـت  عملکـرد  بـر  جهـادی 
انتخاباتـی و برگـزاری  قبـال اصاحـات 
انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی 

نیـز انتقـاد کردنـد. 

معـاون  قانونـی،  یونـس  محمـد 
از  یکـی  و  ریاسـت جمهوری  پیشـین 
گفـت  جهـادی  سرشـناس  چهرههـای 
کـه مـردم افغانسـتان نسـبت بـه کارکـرد 
کمیسـیون های انتخاباتی باورمند نیسـتند.
آقـای قانونـی وضعیـت کنونـی کشـور را 
ویـژه عنـوان کـرد و گفـت کـه حکومت 
وحـدت ملـی بـرای بهبـود شـرایط آنچه 

کـه الزم بـود، انجـام نداده اسـت.
بـه گفتۀ معاون پیشـین ریاسـت جمهوری: 
"دو ونیـم سـال فریـاد اصاحـات دادیم، 
در  اصاحـات  بـرای  گوش شـنوایی  امـا 
بـار  نشـد.  پیـدا  افغانسـتان  در  و  نظـام 
دیگـر می خواهـم بگویـم کـه دوام نظـام 
بـدون  دارد؛  اصاحـات  بـه  بسـته گی 
اصاحـات، بقـای نظام با چالـش روبه رو 

می شـود."
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  قانونـی  آقـای 
نیـاز  جـدی  اصاحـات  بـه  افغانسـتان 
دارد و بایـد نهادهـای امنیتـی و انتخاباتی 
اصـاح گردنـد، افـزود: صرف بـا موعظه 
و گفتن اصاحـات در امر حکومت داری، 

اصاحـات عملـی نخواهـد بـود.
بـه گفتۀ معاون ریاسـت جمهوری پیشـین: 
شـهروندان خواهـان اعـان دقیـق تقویـم 
برگـزاری انتخابـات بربنیاد قانون اساسـی 

 . هستند
بـه بـاور او: بایـد تاریـخ برگـزاری دقیـق 
انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی 
انتخابـات  برگـزاری  تـا   شـود  معلـوم 
ریاسـت جمهوری بـه دلیـل کمبـود زمـان 

بـا مشـکل روبـه رو نشـود.
تـا  می کنـد  پیشـنهاد  قانونـی  آقـای 
مسـووالن حکومـت برنامه هـای اصاحی 
و  گیرنـد  روی  دسـت  را  ملموسـی 
هم چنان پروسـۀ انتخابـات را الکترونیکی 
سـازند تا بـه گفتۀ او، از تقلـب جلوگیری 
شـود و اعتماد از دسـت رفتۀ مردم نسـبت 
بـاره  دو  آن،  مسـووالن  و  بـه حکومـت 

جلـب شـود.
احـدی،  انورالحـق  حـال،  ایـن  در 
افغانسـتان  نویـن  ملـی  جبهـۀ  رهبـر 
بیـکاری  اقتصـادی،  مشـکات  بـه  نیـز 
انتخابـات  سرنوشـت  روشـن نبودن  و 
اشـاره  ولسـوالی  شـوراهای  و  پارلمانـی 
کـرد و گفت کـه حکومت هیـچ برنامه  یی 

نـدارد. کشـور  بـرای  اصاحـی 
آقـای احـدی اظهار داشـت کـه حکومت 
کارکـرد  و  اسـت  عوام فریبـی  دنبـال  بـه 
مسـووالن آن نیز در دونیم سـال گذشـته، 
نیسـت.  شـهروندان  بـرای  قبـول  قابـل 
آقـای احدی گفـت: "بزرگ تریـن ناکامی 
حکومـِت وحـدت ملـی، نبـود مدیریـت 
سـالم اسـت. برنامه های اصاحی در نظام 
انتخابـات هیـچ اقـدام تازه مسـووالِن این 

حکومـت را نشـان نمی دهـد".

رییـس  مدبـر،  صـادق  باایـن،  هم زمـان 
حـزب انسـجام ملـی نیـز گفت کـه  این 
روز بـزرگ و پُرافتخـار، یـادآور مقاومت 
ایـن  فرزنـدان  پیگیـر  مبـارزه  و  دلیرانـه 
میلیون هـا  شـهادت  نتیجـه  و  سـرزمین 
ایـن  آواره  و  معلـول  زخمـی،  شـهید، 

اسـت. کشـور 
رهبـر حـزب انسـجام ملـی بـا انتقـاد از 
حکومـت وحـدت ملـی تأکیـد کـرد کـه 
بیـش از دو و نیـم سـال از عمر حکومت 
وحـدت ملـی می گـذرد؛ امـا در طـی این 
زمینههـای  نتوانسـته  حکومـت  مـدت، 
نخسـتین برگـزاری انتخابـات پارلمانی و 

شـوراهای ولسـوالی را فراهـم کنـد.
کمیسـیون های  اعضـای  از  مدبـر  آقـای 
انتخاباتـی نیـز شـکایت دارد و می گویـد 
کـه با توجـه به شـرایط نابهسـامان امنیتی 
و فرصت سـوزیی که کمیسـیون  انتخابات 
دارد، بعیـد به نظـر می رسـد انتخابات در 

سـال آینـده برگزار شـود. 
بـه گفتـۀ او: اگـر انتخابـات برگـزار هـم 

شـود، مطمینـًا شـفاف نخواهـد بـود.
عبـداهلل،  عبـداهلل  دکتـر  حـال،  عیـن  در 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
در ایـن محفـل در پاسـخ بـه انتقادهـای 
رهبران پیشـین جهـادی و سیاسـتمداران، 
و  کاسـتی ها  برخـی  کـه  پذیرفـت 
کمبودی هایـی وجـود دارد، اما مسـووالن 
حکومـت هـدف مشـترک بقـای نظـام را 

دارنـد.
رییـس اجرایـی یک بار دیگر بـر برگزاری 
لویـه جرگـه و تغییـر نظـام تأکیـد کرد و 
گفـت، هرتصمیمـی که مـردم افغانسـتان 
قبـول  را  آن  بگیرنـد،  جرگـه  لویـه  در 

کرد. خواهنـد 
مطرحکـردن  کـه  افـزود  عبـداهلل  آقـای 
مسـألۀ مشـروع که در تمام کشورها رایج 
اسـت، نبایـد بـه معنـای تجزیـۀ کشـور 
برگـزاری  شـود.  تلقـی  زیاده طلبـی  و 
انتخابـات پارلمانـی، اصاحـات در نظـام 
انتخابـات و برگـزاری لویـه جرگۀ تعدیل 
حکومـت  تعهـدات  از  اساسـی  قانـون 
اسـت کـه با فراهم شـدن فرصـت و زمینه 

بایـد جنبـۀ عملـی بـه خـود بگیـرد.
آقـای عبـداهلل افزود کـه برای تغییـر نظام 
باید اجتماعِی از مردم افغانسـتان تشـکیل 
افغانسـتان  مـردم  در صورتیکـه  و  شـود 
رهبـران  باشـند،  نظـام  تغییـر  خواسـتار 

حکومـت نیـز قبـول خواهنـد کرد.
بـرای  کـه  کـرد  تصریـح  عبـداهلل  دکتـر 
بایـد مـواد آن در  تکمیـل  شـدن قانـون 
مواقـع خاص تعدیل شـده و مـورد بحث 
سیاسـیون  از  برخـی  امـا  بگیـرد.  قـرار 
کشـور بـه ایـن بـاور هسـتند کـه نظـام 
فعلـی افغانسـتان هیچ گونه مشـکلی ندارد 

و تنهـا مشـکل در مدیریـت آن اسـت.

روزنامۀ هیندیان اکسپرس، از قول کیف 
در  سیا  سازمان  پیشین  رییس  هالبریت 
پاکستان  که  است  داده  گزارش  پاکستان 
برای جهان  کشور  خطرناک ترین  احتماالً 
است. با اسناد به پتانشیل اقتصاد شکننده، 
نفوس  وگروه های خطرناک  رشد سریع 
و تروریسم در این کشور، سقوط این آن 

پیامد ناگوار برای جهان دارد.
شکست  که  است  کرده  بیان  هالبریت 
دارد،  جهان  برای  ناگوار  پیامد  پاکستان 
به  که  است  بزرگی  بانک  بسان  پاکستان 
آن  شکست  و  می باشد  نزدیک  شکست 
به خاطری که  است.  مصبیت بار  بسیار 
یک  عالی  اقتصاد  بانک،  یک  شکست 

کشور را متضرر می سازد. 
داریم؛  افغانستان  در  بزرگی  مشکل  ما 
اما  دارد،  نفوس  میلیون   33 که  کشوری 
پاکستان با نفوس 182 میلیونی با بیش از 

پنج برابر افغانستان عین مشکل را دارد.
پاکستان کشوری با اقتصاد شکننده، رشد 
سریع تروریسم و داشتن انبار اسلحه اتمی، 
ششمین کشور پرنفوس با نرخ باالی تولد 

در جهان، جای نگرانی است.
اسخباراتی  پیشین  مسوول  این  گفتۀ  به   
امریکا، پاکستان کشور خطرناک در جهان 
نیست، احتماالً خطرناک ترین کشور برای 
جهان است. در اینجا برخی از اهرم  هایی 
اندازی  راه  و  تعقب  با  که  دارد  وجود 
امریکا  مهار می سازند.  را  آن  راهبرد  یک 
کرد  هزینه  دالر  میلیون ها  پاکستان  برای 
پاکستان  سقوط  کابوس  که  به خاطری 
جهان  دامن گیر  کشورها  سایر  از  بیشتر 
ادامه  پاکستان  برای  خود  تاش  ما  بود. 
می دهیم تا آن کشور به کامیابی دسترسی 

پیدا کند. 
و  تاش های  افغانستان  در  هم چنان، 
کمک ها ما ادامه داد تا این کشور به دست 
تا  می کنیم  تاش  ما  نکند.  طالبان سقوط 
برای  امنی  النۀ  به  دیگر  یکبار  افغانستان 
برنامۀ  از آنجا  تا  تبدیل نشود  تروریستان 
حمله در برابر غرب طرح و عملی نشود. 
امریکا  کنیم،  توقف  ما  اگر  که  حالی  در 

قربانی مرگ خواهد بود.

حزب اسالمي: 

حکمتیار کابل ته نېږدې دی یوازې 

هرکيل جشن ته په مته دی
ــن  ــي، ګلبدی ــامي واي حزب اس

حکمتیــار دا مهــال کابــل تــه 

ــت کــې  ــوه والی ــه ی ــه پ څېرم

ــوايل او  ــت چمت دی او د حکوم

اســتقبالیه جشــن تــه منتظــر دی.

ویانــد  یــوه  حــزب  دغــه  د 

حمیــد عزیــزي د جمعــې پــه 

ورځ لــه ازادي راډیــو رسه پــه 

ده  متــه  وویــل،  کــې  خــرو 

چــې د حزب اســامي د مــر د 

راتــګ پــه اســتقبالیه جشــن کــې 

شــاوخوا یــو نیــم میلیــون کســان 

دغــه  د  خــو  وکــړي  ګــډون 

ــتونزه ده. ــو س ــول ی ــت ټینګ ــمو د امنی مراس

ــري  ــې د روان هج ــيي چ ــه ښ ــوړی هیل نوم

ملریــزکال د کــب تــر۲۰ نېټــې وړانــدې د 

حزب اســامي او حکومــت د شــوې هوکــړې 

ــي يش. ــه عم ــره برخ ډی

عزیزي زیاته کړه:

راڅرګندېــدو  د  مــر  د  حزب اســامي  "د 

ــول  ــاره ټ ــګ لپ ــوړي د رات ــه د نوم ــل ت او کاب

ــه د  ــه بده مرغ ــو ل ــوی خ ــول ش ــی نی چمتوال

ــي  ــې ځین ــه ک ــه برخ ــوايل پ ــت د چمت حکوم

ــاره کــې مــوږ  ــه ب مشــکات شــته د وخــت پ

ویــای شــو چــې د حــوت تــر شــلمې نېټــې 

ــار  ــن حکمتی ــر ګلبدی ــدې انشــاالله انجنی وړان

ــي." ــه راځ ــل ت کاب

څــه مــوده وړانــدې د ملګــرو متلونــو د امنیــت 

ــامي  ــته د حزب اس ــه لېس ــزو ل ــورا د بندې ش

ــې  ــته چ ــوم واېس ــار ن ــن حکمتی د مرګلبدی

او  افغانســتان حکومــت  د  ترتیــب  دې  پــه 

ــو  ــړې ی ــوې هوک ــځ د ش ــامي ترمن حزب اس

ــو. ــرې ش ــډ لې ــوی خن ل

او  حکومــت  افغــان  د  وړانــدې  دې  لــه 

ــي  ــړې پ ــوې هوک ــځ د ش ــامي ترمن حزب اس

کیدونکــې کمېټــې ویــي وو چــې کابــل تــه د 

ــی  ــاره چمتوال ــګ لپ ــار د رات ــن حکمتی ګلبدی

ــوی دی. ــول ش نی

ــامي  ــړي او د حزب اس ــیون غ ــه کمېس د دغ

امیــن  محمــد  مــر  پــاوي  مرکچــي  د 

ــه د  ــار ب ــن حکمتی ــې ګلبدی ــي چ ــم وی کری

ــې  ــۍ برخ ــو د لومړن ــامي د زندانیان حزب اس

ــه رايش. ــل ت ــته کاب ــدو وروس ــر خاصی ت

لــه  وايــي چــې  بیــا  ماڼــۍ  ارګ  د  اخــوا 

ــي  ــړې عم ــوې هوک ــامي رسه د ش حزب اس

ــه  ــه دې برخــه کــې ب ــه ژمــن دي او پ ــدو ت کې

ــړي. ــدام وک اق

ــین  ــاه حس ــتیال ش ــد مرس ــمر د ویان د ولس

ــي: ــوي واي مرتض

"د مــي یــووايل حکومــت ځــان ژمــن او 

ــول  ــړې ټ ــادې هوک ــې د ی ــويل چ ــف ب مکل

مــوارد عمــي کــړي."

ــې  ــي چ ــا واي ــان بی ــیايس کارپوه ــو شمېرس ی

کابــل تــه د ګلبدیــن حکمتیــار راتــګ او د 

ــده  ــو بری ــر ی ــه ت جګــړې د لیکــو پریښــودل ب

ــړي. ــز وک ــت اغې ــت مثب ــي وضعی ــه امنیت پ

ــه  ــي، ک ــف واي ــیر هات ــوه بش ــیايس کارپ س

ــړې  ــې جګ ــه راون ــامي پ ــم حزب اس ــه ه څ

ــه د  ــل ت ــو کاب ــه خ ــه لرل ــه ن ــره برخ ــې دوم ک

ــله والو  ــورو وس ــګ ن ــار رات ــن حکمتی ګلبدی

ډلــو او پــه خاصــه توګــه طالبانــو تــه د ســولې 

ــرالی يش. ــام ل ــح پیغ ــو واض ــه اړه ی پ

روح اهلل بهزاد

رییس پیشین سازمان  سیا در اسالم آباد:

پاکستان خطرناک ترین کشور برای جهان است
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ــای  ــده اختال ه ــت ش ــت. ثاب ــی ماس ــم زنده گ ــای مه ــی از نیازه ــواب یک خ
بیانــدازد.  مخاطــره  بــه  را  بــدن  حیاتــی  ارگان هــای  می توانــد  خــواب 
ــا  ــواب، حت ــاالت خ ــی و اخت ــواب ناکاف ــان داده خ ــف نش ــای مختل مطالعه ه

ــد. ــد کن ــو را تهدی ــت و م ــامت پوس ــد س می توان
در ایــن نوشــتار می خواهیــم بــه بررســی تاثیــر خــواب بــر زیبایــی بپردازیــم و 

ــیم. ــته باش ــد، داش ــار کم خواب ان ــه اجب ــه ب ــه کســانی ک ــی ب توصیه های
ــر  ــا تاثی ــوی م ــر ســامت پوســت و م ــد ب ــی می توان ــًا کم خواب ــا واقع آی

منفــی بگــذارد؟
اختــاالت خــواب و کم خوابــی روی ارگان هــای مختلــف از جملــه پوســت بــا 
ایجــاد فاکتورهــای التهابــی، اثــر منفــی می گــذارد و در ضمــن باعــث می شــود 
ــث  ــا باع ــده و حت ــی مان ــرد باق ــر ف ــته گی در ظاه ــار خس ــول روز، آث در ط
برخــی اختال هــای روحــی ـ روانــی از جملــه احســاس افســرده گی، کســالت، 
غمگینــی و تحریک پذیــری بیــش ازحــد شــود. مطالعــات نشــان داده هورمــون 

خــواب یــا ماتونیــن در جــوان مانــدن و طــراوت پوســت موثــر اســت.
ــد ســاعت  ــه چن ــبانه روز ب ــی ش ــا ط ــی چیســت؟ و م ــور از کم خواب منظ

خــواب نیــاز داریــم؟
ــاز  ــواب نی ــاعت خ ــت ونیم س ــا هش ــم ت ــه هفت ونی ــا ب ــن، م ــور میانگی ــه ط ب
ــی  ــی کم خواب ــه معن ــبانه روز ب ــدن در ش ــاعت خوابی ــر از 6 س ــم و کم ت داری
اســت. البتــه نیــاز بــه خــواب بــه عوامــل مختلفــی بســته گی دارد کــه مهم تریــن 
آن ســن فــرد اســت. بیش تریــن نیــازِ خــواب مربــوط بــه دوران نــوزادی اســت. 
نــوزاد ممکــن اســت تــا 20 ســاعت در روز خــواب باشــد. بــا افزایــش ســن نیاز 
ــا هشــت ونیم  ــم ت ــه هفت ونی ــه خــواب کــم می شــود و بعــد از ســن بلــوغ ب ب
ــوغ  ــم در دوران بل ــود دارد و آن ه ــتثنا وج ــک اس ــه ی ــد. البت ــاعت می رس س
ــن موضــوع طبیعــی اســت.  ــد و ای ــه خــواب افزایــش می یاب ــاز ب اســت کــه نی
ــت  ــر می شــود، بلکــه کیفی ــا کم ت ــه تنه ــزان ســاعت خــواب ن در ســالمندان می
ــر  آن هــم پاییــن می آیــد. غیــر از ســن، میــزان فعالیــت بدنــی و فکــری نیــز ب
ــد، مثــًا  میــزان خــواب تاثیــر می گــذارد. افــرادی کــه کار بدنــی ســنگینی دارن
ــادی  ــای فکــری زی ــا کاره ــد ی ــال می کنن مســابقه های ورزشــی ســنگین را دنب
دارنــد، مثــًا دانــش آموزانــی کــه زمــان امتحانــات 
ــور  ــرای کانک ــا ب ــد ی ــری درس می خوانن ــاعت بیش ت س
ــری  ــواب بیش ت ــه خ ــاز ب ــد، نی ــاده می کنن ــود را آم خ
دارنــد. بیماری هــا به خصــوص بیماری هــای عفونــی 
ــث  ــذارد و باع ــر می گ ــا تاثی ــواب م ــزان خ ــر می ــز ب نی

ــود. ــش آن می ش افزای
آیا زمان خواِب ما هم مهم است؟

ثابــت شــده خــواب در شــب کیفیــت و کمیــت بهتــری 
در مقایســه بــا خــواب در روز دارد. افــرادی کــه بــه هــر 
دلیــل نمی تواننــد شــب ها بخوابنــد و خــواب روز را 
جایگزیــن آن می کننــد، کیفیــت و کمیــت خــواب آن هــا 

ــت. ــر اس پایین ت
ــم  ــب ها زود می خوابی ــم ش ــادت داری ــا ع ــی از م برخ
ــا پاســی  ــم و برخــی دیگــر ت ــح ســحر برمی خیزی و صب
ــد! ــد و چاشــت از خــواب برمی خیزن ــدار ان ــح بی از صب

در افــراد مختلــف از لحــاظ سرشــتی دو نــوع وضعیــت  
خــواب و بیــداری داریــم کــه دو ســر یــک طیــف هســتند 
ــد.  ــرار دارن ــف ق ــن طی ــط ای ــد وس ــراد ح ــب اف و اغل
ــد و  ــب می خوابن ــاعت 10 ش ــدود س ــراد ح ــی اف برخ
صبــح زود بلنــد می شــوند و ســرحال هســتند. ایــن 
ــد.  ــه دارن ــرای خــوردن صبحان ــی ب ــراد اشــتهای خوب اف
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مردم  برای  دموکراسی  و  سیاسی  آزادی 
افغانستان به عنوان مردمی که در وضعیِت 
ارزِش  و  مفهوم  دو  می برند،  به سر  گذار 
اگر  و  است  سرنوشت ساز  و  مهم  بسیار 
تحلیل های  و  بدفهمی  مورد  مفاهیم  این 
و  بگیرند  قرار  ایدیولوژیک  و  نادرست 
در فهم، تحلیل و تفسیِر آن ها خطا وجود 
داشته باشد، جامعه گرفتارِ سردرگمی ها و 
رنج های فراوان خواهد شد. چنان که دیده 
مفاهیم   این  مورد  در  که  مباحثی  می شود، 
در  را  بزرگی  خطاهای   می گردند،  مطرح 
فهِم مردم از آن منعکس ساخته اند. شماری 
از افراد، آزادی سیاسی را که معنای درسِت  
انسان  عملِی  و  ارادی  عقانی،  آزادی  آن؛ 
سرنوشت  تعیین  در  وی  مشارکِت  و 
و  مسوولیت  قبول  عیِن  در  اجتماعی اش 
ارزش های  و  قوانین  برابر  در  وفاداری 
اخاقی  می باشد، نوعی بی اعتنایی و فرار از 
اصول اخاقی و بی احترامی به ارزش های 
آن  علیه  متعاقبًا  و  می کنند  تفسیر  معنوی 
آماِج  را  دموکراسی  و  نموده  جبهه گیری 
حماِت خود  قرار می دهند. بدیهی ست که 
این گونه وضعیت، واکنشی این چنینی را در 

پی دارد. 
فرهنگی  ما در وضعیِت گذارِ  از آن جا که 
قرار داریم و مردم دوراِن سرنوشت سازی 
مقوالت  این  با  نباید  می کنند،  تجربه  را 
بگیرد.  ابتدایی صورت  و  برخورد سطحی 
افغانستان،  در  امروزی  نویِن  ارزش های 
حکومت داری  در  را  بازتابش  بزرگ ترین 
چنان که  است.  داشته  دموکراسی  طریق  از 
امروز،  دنیای  در  دموکراسی  است  واضح 
یک شکل و شیوۀ حکومت داری می باشد که 
در مقابل شکل و شیوۀ حکومت داری هایی 
بنابرین،  می گیرد.  قرار  دیکتاتوری  چون 
این  حکومت داری،  روش  این  اساس  بر 
جامعه های  در  که  دارد  قرار  مفروض 
اعتقادات  گروه ها،  جمعیت ها،  امروزین 
و  با عایق  متعدد  و  گوناگون  باورهای  و 
منافع سیاسی، اجتماعی و فرهنگِی متفاوت 
وجود دارند و همه در انتخابات برای تعیین 
سرنوشِت آیندۀشان اشتراک می نمایند و بر 
نظارت  حکومت  گوناگوِن  فعالیت های 
آن ها خواهان مسوولیت اند، و  از  و  نموده 
با استفاده از این حقوق،  اتفاقًا می خواهند 
خویش  سرنوشِت  در  مستمر  شکِل  به 
دخیل باشند و بتوانند قدرت را همواره به 
مکانیزم های  طریق  از  مسالمت آمیز،  شکِل 
آن چه  بدهند.  انتقال  مردم  به  دموکراتیک 
سایر  از  را  دموکراتیک  حکومت های 
حکومت ها مجزا می سازد این است که این 
است  قانونی  از  پیروی  به  ملزم  حکومت 

که متضمن حفظ آزادی، تشکیات، عقاید 
گروه های  متفاوِت  و  متضاد  نظریه های  و 
به سر  جامعه  یک  در  که  گوناگونی ست 
می برند. بنابرین، وجود دموکراسی مستقیمًا 
رابطه یی به وسایل تبلیغات و اطاع رسانی 
چون رادیو و تلویزیون، مطبوعات و غیره 
مروج  و  معمول  امروز  دنیای  در  که  دارد 
است. مسؤولیت دینی و ملِی ماست که در 
برابر ارزش های نوین و بین المللی یی که در 
اطراِف ما قرار دارند و به نحوی ما را متأثر 
امروزی  و  معقول  موضع گیری  می سازند، 
اهل  مکلفیِت  آن،  بر  مضاف  باشیم.  داشته 
که  مباحث  این  در  تا  است  کشور  قلِم 
داده  فشار  به قوت  را  ما  تاریِخ  و  فرهنگ 
است، حضور  نموده  نوین  مرحلۀ  وارد  و 

علمی و نقادانه داشته باشند. 
مباحث پیرامون دموکراسی و چگونه گِی آن 
زیاد مطرح شده که در این عنوان، منظور ما 
بحث گذار به وضعیت دموکراتیک در بُعد 
سیاسِی آن می باشد، نه دموکراسی به عنوان 

یک فرهنگ در سایر ابعاد. 
نظریه ها  دموکراسی،  به  گذار  باب  در 
و  بوده  مطرح  گوناگونی  دیدگاه هاِی  و 
سیاسی،  جامعه شناسان  و  صاحب نظران 
کارایی  و  خاص  حوزه های  به  توجه  با 
ابراز نظر نموده اند.  این مورد  هر کدام در 
است  ضروری  نکته  این  یادکردِ  و  ذکر 
اتفاقًا  دموکراسی،  از  ما  مرادِ  و  منظور  که 
حداکثری  معناِی  در  آرمانی   نظام  نوعی 
حیات  و  زنده گی  شیوۀ  عنوان  به  آن 
و  شیوه  بل  نیست؛  دموکراتیک   اجتماعی 
طرزی از حکومت است که در آن قدرِت 
سیاسی از راه و طریق مکانیسم هایی چون 
سیاست  و  انتخابات  در  مشارکت  رقابت، 
جلب  رأی،  و  سیاسی  احزاب  به واسطۀ 
سرچشمۀ  و  منبع  عنوان  به  مردم  رضایت 
به دست  سیاسی  مشروعیِت  کسب  اصلِی 
یا  حزب  شیوه  این  در  بنابرین،  می آید. 
برای زمانی  منتخِب حاکم  ائتافِی  احزاب 
مشارکت  طریِق  از  محدود  و  مشخص 
در  را  قدرت  آزاد  انتخاباِت  در  رقابت  و 
دست می گیرند و در راستای اهداف مورد 
این   در  می کنند.  قدرت  اعمال  نظرشان 
روش حکومت داری )دموکراسی حداقلی(، 
تضمین  جدِی  نیازمند  سیاست  و  دولت 
آزادی های اساسی و عمومی در حوزه های 
رقابت  و  تحزب  و  اجتماع  بیان،  آزادی 
اطاعات  انتقاِل  و  حزبی  و  ایدیولوژیک 
می باشد. این دموکراسی حداقلی، قطعًا در 
عرصۀ قدرت و سیاست بازتاب می یابد، نه 

در تمام عرصه های حیات اجتماعی. 
جامعه شناسِی  متفکریِن  و  دانشمندان 

رابطه  در  فوق  موارد  کنار  در  سیاسی 
بسترهای  و  زمینه ها  به  دموکراسی،  با 
اقتصادِی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اصلی 
آن  تداومِ  و  تحکیم  و  دموکراسی  استقرار 
و  زمینه ها  بر  مقابل،  در  و  پرداخته اند  نیز 
فرهنگِی  و  اقتصادی  اجتماعی،  بسترهای 
نیز نظریه پردازی  رژیم های غیردموکراتیک 
بر  آن،  بر  مضاف  و  است  گرفته  صورت 
از  گذار  زمینه های  و  شیوه ها  و  اشکال 
رژیم  و  نظام  به  غیردموکراتیک  رژیم 
حداقلِی  معنای  و  مفهوم  در  دموکراتیک 
آن تمرکز صورت گرفته است، تا بتوان با 
نهادینه سازی و گسترش مفاهیم و عناصری 
چون ترویج  سازوکارها و فرهنگ رقابت، 
مسالمت آمیز،  و  رقابتی  آگاهی  گسترش 
قدرت  گوناگوِن  حوزه های  در  مشارکت 
تداوم  به  مسالمت آمیز،  شیوه های  به 
به  گذار  تنها  چون  شد.  موفق  دموکراسی 
گذار  بلکه  نبوده،  مسأله  تمام  دموکراسی 
دموکراسی  تحکیم  با  توام  مسالمت آمیز 
می باشد.  برخوردار  خاص  اهمیت  از  نیز 
نشان دهندۀ  زیادی  تاریخِی  تجربه های 
نظام  فروپاشی  همواره  که  است  بوده  این 
نظام  به  رسیدن  نیت  به  قبلی  اقتدارگرای 
است؛  نشده  دموکراسی  به  منجر  مردمی، 
شکل  به  غیردموکراتیک  نظام  نوعی  بلکه 
شانه های  بر  پیش،  از  خشن تر  شیوه یی  و 
باید  رو،  این  از  است.  شده  سوار  جامعه 
دموکراسی  به  گذار  بسترهای  و  زمینه ها 
به شکل و  تا گذار هم  دیده شود  درست 
هم  و  بیـفتد  اتفاق  مسالمت آمیز  صورِت 
بازگشت به  گذشتۀ اقتدارگرا منتفی باشد. 

مبانی نظرِی گذار به دموکراسی
دیدگاه ها و نظریه های گوناگون و چندگانه  
موج  از  بعد  دموکراسی  به  گذار  پیرامون 
کشورهای  در  دموکراتیک  گذار  کاِن 
بازتاب  التین،  امریکای  و  اروپا  جنوب 
از  دسته  این  بین  ماحظه  قابل  تفاوتی 
مهِم  موارد  از  یکی  می باشد.  نظریه ها 
پیش شرط های  مسالۀ  تفاوت ها،  این 
کاسیک  نظریه های  در  است.  دموکراسی 
روی  بیشتر  اساسی  تکیۀ  دموکراتیزاسیون، 
همۀ  در  می گیرد.  صورت  پیش شرط ها 
نشانی  خاصی  پیش نیازهای  نظریه ها،  این 
دموکراسی  استقرار  برای  که  می شوند 
این  اساس  بر  ضروری اند.  کشور  یک  در 
نظریه ها، امکان استقرار دموکراسی در تمام 
نیست  یک سان  جهان  مختلِف  کشورهای 
تابع  و تحقق دموکراسی در آن ها مستقیمًا 

پیش شرط های خاِص آن می باشد.

بحِث 
کوتاهی 
پیراموِن 
گذار به 

دموکراسی
محمدشکیب اندیشه
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مجتبی حبینی
باید  تعمق برانگیز،  و  اهمیت  قابل  نکتۀ  و  مقدمه  به  عنوان 
گفت: تبلیغات صهیونیستی برآمده از هولوکاست در جنگ 
رسانه یی  جهان  در  آلمان  نازیسم  وسیلۀ  به  دوم  جهانی 
جهان،  یهودیان  رسانه یی  امپراتوری  بر  عاوه  مکتوب، 
آن،  از  تقلید  به  و  اروپا  در  چپ  احزاب  سوی  از  بیش تر 
)فراماسونرها،  سوم  جهان  در  آنان  به  وابسته  روشن فکری 
یافته  ترویج  و  ترجمه  و...(  کمونیست ها  سوسیالیست ها، 
از دکتر مهدی سمسار کتاب حاضر،  نمونه  به عنوان   است. 
تربلنیکا، ]شاید از زمره ترجمه های اول باشد[ )سال 1345( 
است،  کرده  ترجمه  مرگ  از  قبل  وی  که  آخری  کتاب  و 
یک  است.   )13۷9 سال  سروش،  )انتشارات  تئو،  خانواده 
پیوسته گی زمان دار و استمرار و پشتکار و موضوعی )ادبیات 

تبلیغاتی یهودی( دیده می شود.
هر دو کتاب از فرانسه ترجمه شده و پیوسته گی دیگری با 
مترجمان شاغل در این موضوع )ادبیات یهودی( با عبداهلل 
توکل، ابوالحسن نجفی و احمد شاملو دارد. مقدمۀ شتاب زده 
و عذرخواهانۀ دکتر مهدی سمسار مبنی بر زیر فشار بودن 
ارایه کنند،  بازار  از سوی ناشر که هرچه سریع تر آن را به 
حکایت از جد و جهد همۀ عوامل دست اندرکار دارد. در 
هر دو کتاب، مترجم کوشیده است تا جوهر چاپ خشک 

نشدۀ آن را در اختیار خواننده قرار بدهد.
به  پاسخی  به  عنوان  را  کتاب  دوبوار،  سیمون  مقدمه،  در 
می پرسند،  بنی اسراییل  گذشتۀ  از  که  اسراییلی  »ساباتا«های 
نیز مدعی است که در سال  در خور توجه دانسته و خود 
اردوگاه  از  بازمانده  افراد  گواهی های  از  تعدادی   1945
دوبوار  سیمون  است.  بوده  کرده  جمع آوری  را  تربلنیکا 
به   1960 و   1950 دهۀ  در   ، سارتر  پل  ژان  همفکرش،  و 
مناسبت برخورداری از شهرت بین المللی، تبلیغات وسیعی 
را برای رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از فرانسه انجام 

داده بودند.)2(

ویژه گی های رمان تربلنیكا
از  بازمانده گان  گواهی  خود  آن چه  از  استفاده  با  نویسنده 
اردوگاه تربلنیکا نامیده، به روایت های چندگانه از عملکرد 
اس.اس ها و افراد زیر فرماندهِی آن ها از اکراینی ها پرداخته 
مقدمۀ  که  شده  تنظیم  فصل  بیست وهشت  در  رمان  است. 
از اصطاح پوگروم )در اصل یک نهضت ضد یهودی  آن 
ضد  عملیات  سلسله  یک  آن،  از  منظور  که  است  روسی 
و  می شد  انجام  روسیه  تزارهای  زمان  در  که  است  یهودی 
توأم با غارت و قتل عام یهودیان بود و مأموران تزار نیز آن 
را تشویق می کردند. پوگروم های بزرگ یکی به سال 1882 
اتفاق  کی شینف  در   1903 در  دیگری  و  گورود  نیژنی  در 
لیتوانی، شروع می شود. در  افتاد ـ م( در شهر ویلنا، مرکز 
این کتاب به گذشتۀ تاریخی به طور متناوب ارجاع می شود 
و...  پانزدهم  قرن  هسپانیۀ  در  یهودیان  که  می شود  ادعا  و 
قتل عام شده اند و قتل عام شصت هزار یهودی در گتوی آن جا 
و در ناحیۀ جنگلی به نام پونار، مقدمۀ اجرای طرح هیتلری 

»راه حل نهایی« نمایانده می شود.
این فصل فقط از اصرار نویسنده به مقدمه چینی برمی خیزد، 
و  کشتارشونده گان  به  اصطاح  بین  ارتباطی  هیچ  وگرنه 
کشتارکننده گان دیده نمی شود، مگر ادعای استفادۀ آلمانی ها 
کردِن  پیشرفته تر  و  مکانیزه  برای  ابتدایی  روش  آن  از 
مرحلۀ  از  که  جدیدتر  طرح های  ابداع  و  کشتار  روش های 
کم کارآمدی )اعدام به وسیلۀ جوخه که عوارض روانی آن 
عامان آلمانی را به جنون می کشاند( به مرحلۀ خفه کردن 
اسرا در اتاق های گاز ـ که عوامل مستقیم دست اندرکارِ آن 
از میان خود زندانیان به کار گرفته می شدند ـ ترفیع می یابد.

یک  همانند  که  اردوگاه،  فرمانده  بی یاس،  بخش،  این  در 
ماشین کهنه و کند است، جای خود را به رابرت فرانز، که 

آمیزه یی از هنر و خشونت است، می دهد.
2. در اروپا در میان مسیحیان اعم از ارتدوکس ها )در روسیه 
و اروپای شرقی و مرکزی که پوگروم ها را اجرا می کردند( و 
کاتولیک ها که با تظاهر به حسن نیت خواسته بودند پنجصد 
تا  دربیاورند  کاتولیک  آیین  به  را  یهودیان  کودکاِن  از  نفر 
افراد  شهرها  و  روستاها  در  بشوند،  نسل کشی  از  معاف 
یهودی را معرفی می کردند تا آن ها ابتدا به گتو و سپس به 
تربلنیکا و یا بیرکنایو فرستاده شوند و قتل عام شوند، همه 
در ردیف جنایت کاران علیه یهودی ها معرفی می شوند. هیچ 
غیریهودی شریف دیده نمی شود. )فصل هفتم، صفحۀ110(

مستند،  و  داستانی  فلم های  همه  معمول  طبق   .3
و  ادبی  رمان های  جمعی،  و  شخصی   سرنوشت نویسی 
خاطرات گونه،  در کتاب تربلنیکا هم یهودیان قوم برگزیدۀ 
قرار  ابدی  و  ازلی  آزمایش  معرض  در  الجرم  و  خداوند،  
هستند  مطلق  نیت  حسن  با  افرادی  همه  یهودیان  دارند. 
در  کشتار  بر  مبنی  شاهد  و  غیریهودی  افراد  شهادت  که 
تربلنیکا و... را نمی پذیرند و همچنان  برلین،  ویلنا، ورشو، 
صلح جو، باایمان و مداراگر باقی می مانند. آن ها پیوسته در 
جون  اول  )روز  حوادث  شروع  از  و  رمان  عرض  و  طول 
1941 در ویلنا( تا پایان آن )دوشنبه دوم اوت 1943، قیام 
»امید«  زیردست شان(  اکراینی ها  و  آلمانی ها  علیه  زندانیان 
از  فراوانی  قطارهای  می دارند.  پاس  »حقیقت«  جای  به  را 
اقصانقاط اروپا حامل یهودیان به تربلنیکا می رسند. یهودیان 
تحویل داده شده، ابتدا به زن و مرد )اطفال زیر ده سال را هر 
کدام می توانند با خود همراه داشته باشند( تقسیم می شوند. 
لخت و عور می گردند. زن ها به آرایشگاه برده می شوند و 
موهای سرشان چیده می شود. هر دسته با ظرفیت اتاق های 
گاز به داخل رانده می شوند )به عنوان حمام کردن اجباری( 

بیست دقیقه بعد اجسادشان به وسیلۀ دیگر زندانیان یهودی 
به گودال ها حمل و روی هم تلنبار می شوند. به رغم این همه 
خویشتن دار،  بردبار،  حلیم،  یهودیان  بشریت،  علیه  جنایت 
مظلوم و سربه زیر، هم چنان به وظایف تعیین شده از طرف 
قیام  کمیته  بار  چندین  البته  آن ها  می کنند.  عمل  آلمانی ها 
مواجه  شکست  با  نحوی  به  بار  هر  اما  می دهند؛  تشکیل 
می شوند. آن چه در اردوگاه می گذرد، بارها با سرنوشت های 
با  قطارها  آن گاه  می شود.  مقایسه  یهودیان  پیشین  نسل های 
حرکت  مبدای  به  زنان  موهای  و  جواهرات  و  پول  البسه، 

برمی گردند تا کاروان دیگری را بیاورند.
روایت کننده ها  قول  از  رمان،  آغازین  فصل های  در   .4
یهودیان،  میان  از  که  می شود  گفته  و...  ورشو  گتوهای  از 
جوانان طرفدار صهیونیسم تندروتر هستند و تن به مقررات 
به  کشورها  دیگر  و  لهستان  در  آن ها  نمی دهند.  آلمانی ها 
اقدامات سازمان یافته پارتیزانی دست می زنند و به رغم کشته 
دادن های شان، سرانجام این دیگر یهودیان هستند که قهراً به 
راه صهیونیست ها برگشته، دست به قیام می زنند. هم چنین 
ایدۀ صهیونیستی برای مهاجرت دادن یهودیاِن اروپای شرقی 
و مرکزی، سرانجام به واقعیت می پیوندد و آن ها بعد از فرار 
توهین  و  شدن  تحقیر  و  کشیدن ها  آواره گی  و  تربلنیکا  از 

دیدن ها از مسیحیان، راهی فلسطین می شوند.
را  نویسنده، خاطرات شان  قول  به  که  بازمانده یی  نفر  چهل 
تعریف کرده اند، اغلب در اسراییل ساکن هستند و آن زمان هم 
در کیبوتص ها )مزارع اشتراکی به شیوۀ کمونیست ها که در 
دهۀ 1930 و 1940 برپا شده بودند، پایه های تشکیل دولت 
بودند(   1948 و   194۷ سال های  در  ـ صهیونیستی  یهودی 

به هم می رسیدند.
در فصل های مختلف، هر وقت یک یهودی از دیگری جدا 
بعدی در  برای ماقات  دیدار« گفتن شان  »امید  به  می شود، 
اسراییل است. فرقۀ حسیدیمها، اصول گرایان یهودی اند که 
از زمان نزول تورات باقی مانده اند. ابتکار عملی ندارند، اما 

ایمان قوی تر مذهبی دارند.
یهودیان  که  موضوع  این  رساندِن  اثبات  به  سرانجام   .5
هرچند  عملکردهای  به  ندارند.  خود  از  غیر  دوستانی 
بر  انگلیسی ها  داشتن  قیمومیت  و  شوروی ها  رهایی بخش 
فلسطین معترض اند. تنها دولتی که از متفقین مورد حمایت 
از  فراوانی  نمونه های  امریکاست.  است،  یهودی  ادبیات 
بدرفتاری روس ها با افراد فرارکرده از اردوگاه تربلنیکا داده 
می شود. هم چنین پارتیزان های کمونیست کشورهای مختلف 
و یا پارتیزان های ملی گرای دیگر، روی خوشی به یهودیان 
بیکاری  خواهان  آن ها  حالت،  بهترین  در  نمی دهند.  نشان 
کشیدن از یهودیان هستند. در پایان رمان هم، بازهم کشتی 
اکسیدوس است که بعد از هفته ها سرگردانی بین بندرهای 
با کمک گروه  از جنگ جهانی دوم، سرانجام  بعد  اروپایی 

مسلح شصت هزار نفری »هاگانا« به بندر حیفا می رسند.
می کنند،  دیگران  علیه  بدرفتاری  اگر  یهودیان  آثار،  این  در 
اگر خشونت در برابر فلسطینی ها و اعراب مسلمان دارند، 

می گیرد.  نشأت  تاریخی  سرکوب شدۀ  عقده های  از  همه 
از هم،  در حال جدا شدن  افراد  کتاب،  در چندین صفحۀ 
از  دادن،  هم  به  دلداری  حال  در  کردن،  وصیت  حال  در 
رنج های  همۀ  آن جا  در  که  می گویند  اسراییل  کشورشان 

گذشته و فعلی شان به پایان خواهد رسید.
6. عنوان »راه حل نهایی« که به هیتلر نسبت داده شده است 
تا با ریشه کن کردِن یهودیان به بهشت هزارسالۀ رایش جامۀ 
عمل بپوشاند، مورد استفادۀ فنی نویسنده قرار گرفته است. 
یعنی راه حل نهایی یهودیان، راه حل نهایی آلمانی هاست )بعد 
از جنگ جهانی اول با پیمان ورسای، سران یهودی آلمان، 
کشور را زیر بدهی های بی پایان فرو بردند. در پایان جنگ 
هلموت  برانت،  ]ویلی  آلمان  یهودیان  بازهم  دوم  جهانی 
شوروی  امریکا،  از  مرکب  دایه های  به  را  آلمان  و...[  کهل 
و صهیونیسم سپردند که هم چنان همان حالت باقی است.( 
وقتی آخرین کاروان ها از یهودیان پراکنده در بلغارستان و... 
از راه می رسند، هر دو طرف )آلمانی ها و یهودیان( می دانند 
یهودیان  است.  رسیده  فرا  اردوگاه  موجودیت  پایان  که 
می خواهند زنده بمانند و برای ثبت در تاریخ گواهی بدهند 
پاک  را  از کشتارها  ردپایی  نوع  آلمانی ها می خواهند هر  و 
اردوگاه، سر  عمر  پایان  به  مانده  ماه  یک  از  بنابراین  کنند. 
گودال ها را باز می کنند و با سرعت تمام با بنزین ]پترول[، 
اجساد  سوزاندِن  به  استفاده  مورد  ماشین های  و  چوب 
می پردازند و آن محل را چمن کاری و خیابان کشی می کنند.

نمایش رنج و  از  بعد  نویسنده سعی کرده است  از طرفی، 
بگذارد.  نمایش  به  را  آنان  خوداتکایی  یهودیان،  دردهای 
نه  و  می شود  زده  ارتش سرخ حرف  کمک  از  نه  بنابرین، 
انگلیسی ها  مواردی  در  و  امریکایی ها  امکانات  و  پول  از 
از  فراماسونر  رومل  )مارشال  آلمان  فراماسونری  از  نه  و 
مقابل لشگرهای تانک مونتگمری انگلیسی گریخته به برلن 
برمی گردد تا در زیر پای هیتلر بمب گذاری کند( که منطقۀ 
تقسیم  دودستی  و  جنگ  بدون  را  خاورمیانه  و  فلسطین 
به  صهیونیستی  رژیم  موجودیت  تا  می کنند  انگلیسی ها 

سهولت انجام یابد.
۷. اغراق دربارۀ هولوکاست مرموزانه و زیرکانه و با انبوهی 
از تولید کتاب ها، موزه ها، یادبودها، نمایش ها و فلم ها، آن هم 
بی وقفه و در جغرافیای جهانی، در ظرف شش دهۀ گذشته 
بودنش،  تکراری  و  مبتذل  به رغم  هم چنان  و  یافته  ادامه 
البته  هزینه،  و  کوشش  این همه  دارد.  استمرار  پرداخته تر 
دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی به همراه 
آورده و می آورد. )اکثر پارلمان های اروپایی، قوانین کیفری 
به  اخیر  دهۀ  همین  در  را  هولوکاست  انکارکننده گاِن  علیه 

تصویب رسانده اند.(
یهودی  رییس  گالفسکی،  تربلنیکا،  کتاب  نهم  فصل  در 
کمیته  جلسۀ  در  هست،  نیز  مقاومت  رییس  که  زندانیان، 
می گوید: »... تصور کنید که مثًا اس.اس ها یک روز بیایند و 
اعام کنند که همۀ ما را خواهند کشت و قسم هم بخورند 
و در همان حال قتل عام را نیز آغاز کنند، و در این صورت 

شکی نیست که دومیلیون ونیم یهودِی لهستانی دست به قیام 
خواهند زد...« )صفحۀ 134(

زندانیان  دیگر  به  یهودی  زندانی  نفر  یک  را  آمار  ظاهراً 
مثًا  نه  و  تربلنیکا،  نام  به  داستانی  در  آن هم  و  می گوید 
توسط رییس آژانس یهود و...، این گونه آمار دادن ها که تنها 
جنگ  حال  در  مدام  جمعیت  و  است  دروغین  ادعای  یک 
بوده اند( رشد  لهستان   2% از  کمتر  اقلیت  )یهودیان  لهستان 
منفی داشته، چه گونه دو و نیم میلیون یهودی به پا خواهند 

خاست؟!
همین آمار دادن ها در مورد اجساد نیز با پراکنده گویی همراه 
است. در فصلی، هفتصدهزار جسد و در صفحه یی دیگر، 
اتاق های  از  بعد  گودال های  از  یهودی  جسد  هشتصدهزار 

گاز بیرون آورده شده و سوزانده می شوند.
در فصل چهاردهم گفته می شود که تعداد اتاق های گاز را 
به شانزده رسانده بودند و هر روز بیست وچهار هزار نفر از 
هفت صبح تا یک و ربع بعدازظهر در اتاق های گاز از بین 

می رفتند.
فصل شانزدهم به شیوع تیفوس در میان زندانیان می پردازد 
و نویسنده فراموش می کند که از همان تشریح بیماری ها و 

مرگ ها آماری بدهد.
در فصل هفدهم، جییلو، از اردوگاه شماره 2 خبر می آورد 
که تعداد کشته شده گان ششصدهزار نفر بوده است )صفحۀ 
دو  درباره  گالفسکی  گفته های  نقض کنندۀ  بازهم  و   )245
ژوییه  از  قبل  ورشو  )...در  لهستانی  یهودی  میلیون  نیم  و 
]جوالی[ 1942 ششصدهزار نفر یهودی زنده گی می کردند 
که تا آن زمان بیش از هشتاد هزار نفرشان باقی نمانده بود( 
ورشو  گتوی  قیام  در  که  خوکن،  قول  از  هجدهم  فصل 
فصل  در  دیگر  تناقض   .)266 )صفحۀ  است  داشته  حضور 
بیست وچهارم و چند روز مانده به پایان سرنوشت تربلنیکا 

آورده شده است:
اما  داد،  انجام  برمی آمد  ]فرمانده[  اللکا  از دست  آن چه   ...«
هفتصدهزار جسد را سوزاندن کار آسانی نبود... تا آن هنگام 
رقم بازدهی به روزی ده هزار جسد سوزاندن نرسیده بود ـ 

صفحۀ 363«
ژوییه  ماه   ...« بیست وپنجم:  فصل  از  دیگر  آماری  باز  و 
]جوالی[ بود و تربلنیکا یک سال داشت. هشتصدهزار مرد 

و زن قتل عام شده بودند ـ صفحۀ 380« 
8. به طور معمول، ناشر و مترجم ایرانی این اثر نیز، چنان 
شیفته گی از خود نشان می دهند که گویی حامل پیام وحی اند. 
اصلی،  زبان  به  نشر  از  بعد  بافاصله  ترجمه،  از  گذشته 
شیفته گی  همان  با  نیز  نوشتن های شان  مقدمه  و  پاورقی ها 
است. مترجم زیر صفحۀ 250 دربارۀ اسم افسانه یی »گولیات« 
توضیح داده است: »گولیات یکی از پهلوانان غول پیکر قوم 
فیلیستن بود که به روایات افسانه یی با برجسته ترین سربازان 
اسراییلی به جنگ های تن به تن می پرداخت و در یکی از این 
نبردها حضرت داوود با سنگی که از فاخن رها کرد، او را 
کشت. فیلیستن ها، که نام خود را به فلسطین امروز داده اند، 
سرسخت ترین  میاد  از  قبل  قرن های  در  که  بودند  قومی 
دشمنان قوم یهود به شمار می آمدند و در بعضی مناطق که 

امروز شهرهای اسراییل قرار دارد، می زیستند ـ م«
قوم  برای  ساده گی  به   مترجم  می شود،  ماحظه  چنان که 
زورگویی  و  بت پرستی  شرارت،  از  پرونده یی  فلسطین 
می سازد و از خود متن )تربلنیکا( هم فراتر می رود. طبیعی 
پرونده سازِی  فلسطینی ها  برای  منفی  پرونده سازی  است که 

مثبت برای صهیونیسم است.
هولوکاست،  مورد  در  صهیونیستی  ادبیات  مطابق   .9
دو  می پیوندد،  به هم  را  فصل ها  همۀ  که  مطلب  پایان بخش 
نتیجه حاصل می کند؛ پرداختن به کشتی »اکسیدوس« دشمنی 
اسراییل  مجعول  کشور  تشکیل  و  انگلیسی ها  به اصطاح 
چهل  آن که  از  بعد  )بیست وهشتم(  پایانی  فصل  در  است. 
نفر از ششصد نفر کارگر زندانی در تربلنیکا زنده می مانند، 
به  پارتیزانی  گروه های  کنار  در  و  می برند  پناه  جنگل ها  به 
مبارزه می پردازند به سوی کشتی اکسیدوس در قبرس رانده 
دوم،  جهانی  جنگ  در  پیروزشده  انگلیسی های  می شوند. 
مدیترانه و فلسطین و لبنان و سوریه و مصر و... را در اختیار 
دارند. در پایان به رغم خباثت انگلیسی ها، بازمانده گان آواره 

از بندر مارسی به بندر حیفا می رسند.
سرانجام این که در رمان تربلنیکا که در سال 1966 به چاپ 
چهل  حدود  که  کذاب  یعقوب  رمان  در  و  است  رسیده 
نوع صحنه پردازی،  یک  است،  نوشته شده  آن  از  بعد  سال 
شخصیت پردازی، قضاوت یک سویه و مظلوم نمایی مضاعف 
در  می تواند  مختلف  نسخه های  فراوانی  می شود.  دیده 
یهودیان  چنان که  باشد.  تعیین کننده  موضوع  تأثیرگذاری 
ابعاد  در  را  اروپا و جهانیان  از  استراتژی طلب کاری  همین 
فلم هایی  با رمان و  استالین  به کشتِن  از تصمیم  بعد  دیگر، 

چون »دکتر ژیواگو« ادامه داده اند.

پی نوشت ها:
1. نوشتۀ ژان فرانسوا استاینر؛ مترجم: دکتر مهدی سمسار؛ 

چاپ اول: پاییز 1345، انتشارات جوانه.
پیش قراول  و...  سارتر  و  دوبوار  چون  غیریهودیانی   .2
والیت  به  سفر  به  شود  مراجعه  ـ  بودند  صهیونیست ها 

عزراییل، جال آل احمد.
تهیه و تنظیم: مهسا رضایی 
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پـس از مـرگ 80 تـن در زیارتـی در در ایالـت سـند 
پاکسـتان، مقامات اسـام آباد انگشـت اتهام را به سوی 
افغانسـتان دراز کـرده و گفته انـد کـه تروریسـتان متهم 

در ایـن رویـداد در افغانسـتان به سـر می برنـد. 
روز پنجشـنبه انفجـار در زیـارت الل شـهباز قلندر در 
ایالـت سـند پاکسـتان دسـت کم 80 تـن کشته شـده و 

نزدیـک بـه 200 تـن دیگر زخـم برداشـته اند.
در پـی ایـن رویـداد، پاکسـتان از افغانسـتان تقاضـای 

تسـلیم دهی ۷6 تروریسـت را نمـوده اسـت. 
ایـن کشـور همچنان مرزهایـش را بـه روی عابرین در 

است.   بسـته  تورخم 

مقامـات امنیتـی پاکسـتان گفته انـد کـه آنهـا در سـطح 
ملی یک سـرکوب شـدید امنیتـی را روز جمعـه به راه 

انداخته  انـد.
گـروه داعش مسـوولیت ایـن حمله را بـه دوش گرفته 
اسـت کـه بعـد از زنجیره یـی از حمـات خونیـن این 
افراط گرایـان در هفته جاری در شـهر سـیهون واقع در 
ایالت سـند صـورت گرفته اسـت کـه 200 کیلومتر در 

شـمال غـرب کراچـی مرکز ایـن ایالت قـرار دارد.
"آی اس آی" یـا اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان گفتـه 
اسـت کـه ارتش پاکسـتان از کابـل تقاضا نموده اسـت 
کـه ۷6 تروریسـتی را کـه در افغانسـتان مخفـی اند، به 

آن کشـور بسپارد.
تـورن جنـرال آصـف غفـور رییـس بخش رسـانه های 
مقامـات سـفارت  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان  ارتـش 
افغانسـتان بـه مقـر اداری جنـرال مذکـور فـرا خوانـده 
شـده و»به وی لیسـت ۷6 تروریسـتی داده شـده است 
که در افغانسـتان مخفی اند. تقاضا شـده اسـت تا فوراً 
دسـت بـه عمل شـده و آن هـا به پاکسـتان تسـلیم داده 

شوند.«
ایـن اقـدام بعـد از افزایـش حمـات تروریسـتی در 
پاکسـتان صـورت می گیـرد. پنجشـنبه شـب دقایقـی 
پـس از آنکـه رئیس اردوی پاکسـتان تصمیم به پاسـخ 
گفتـن بـه مـوج اخیـر تـرور در ایـن کشـور گرفـت، 
نیروهـای امنیتـی مـرز بین پاکسـتان و افغانسـتان برای 
هرنـوع ارتبـاط  را تـا زمـان نامعلـوم مسـدود نمـود. 

امـا حکومـت افغانسـتان، اتهامـات پاکسـتان مبنـی بـر 
این کـه تروریسـتان متهـم در خـاک افغانسـتان پنهـان 

شـده انـد را رد می کنـد. 
ایـن  این کـه  از  می گوینـد،  افغانسـتان  مقام هـای  امـا 
از  بنابرایـن  اسـت،  تروریـرم  قربانـی  خـود  کشـور 
گروه هـای تروریسـتی در کشـورهای دیگـر حمایـت 

. نمی کنـد
رییـس جمهـور غنی کـه در حال حاضر برای اشـتراک 
مونـش  شـهر  در  امنیتـی  المللـی  بیـن  کنفرانـس  در 
جرمنـی اسـت، در یـک خبرنامـه بـه مبـارزه علیه همه 
گروه هـای تروریسـتی بـه شـمول داعـش تاکیـد کرده 
گفتـه کـه تروریـزم دشـمن مشـترک همـه کشـورهای 

بـوده و یـک خطـر جـدی به شـمار مـی رود.
آقـای غنـی در ایـن خبرنامـه بـه خاطـر پیـروزی در 
مبـارزه علیـه تروریزم بر ضـرورت اجمـاع منطقه ای و 

بین المللـی تاکیـد کـرده  اسـت.
رییـس جمهـور افغانسـتان در بـاره حملـه بـر زیـارت 
صوفیـان در سـند گفـت کـه صوفیـان همیشـه بـرای 

ترویـج صلـح و بـرادری کار می کننـد.
ایـن اتهامـات درحالـی مطـرح می شـود کـه حکومت 
افغانسـتان در پانـزده سـال گذشـته مسـوولیت اکثریت 
مطلـق حمـات تروریسـتی در افغانسـتان را بـه دوش 

پاکسـتان انداخته  اسـت. 
اشـرف غنـی گفت، افغانسـتان همیشـه صداقـت خود 
را در مبـاره بـا تروریزم نشـان داده و امیدوار اسـت که 
دیگـر کشـورها هـم صداقـت خـود را در ایـن مبازره 

عمـًا ثابـت کنند.
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  حـال،  همیـن  در 
حکومـت وحـدت ملـی افغانسـتان درصفحـه تیوتـر 
افغانسـتان بـه خانواده هـای  خـود نوشـته  اسـت کـه 
تاکیـد  کـرده  همـدردی  ابـراز  حملـه  ایـن  قربانیـان 
می نمایـد کـه پاکسـتان بایـد بـر ضـد تروریـزم مبارزه 

جـدی را بـه راه انـدازد.
پاکستان افغانستان را به توپ بست

باشـنده گان ولسـوالی الل پـور ننگرهـار می گوینـد کـه 
سـربازان مـرزی پاکسـتان از شـب گذشـته به این سـو 
مناطـق رینـا، پارچـاو و مچ میگـی این ولسـوالی را زیر 

آتـش گرفتـه اند.
یک تـن از بـزرگان قومـی ولسـوالی الل پـور ننگرهـار 
کـه نمی خواهـد نامـی از او بـرده شـود به سـام طندار 
می گویـد، هم اکنـون حمـات راکتی پاکسـتان بـر این 

مناطق جریـان دارد.
بـه گفتـۀ وی، برخـی از خانواده هـا منازل شـان را ترک 

کـرده و به ولسـوالی های امـن پنـاه برده اند.
مـرزی  پولیـس  فرمانـده  حسـین خیل،  محمدایـوب 
بـه  گذشـته  شـب  از  پاکسـتانی  نظامیـان  می گویـد، 
آغـاز کرده انـد.  مناطـق  ایـن  در  را  این سـو عملیـات 
امـا او در مـورد تلفـات ایـن رویـداد چیزی در دسـت 

نمی دهـد.
 پاکسـتان در آخریـن روزهـا شـاهد چندیـن حملـۀ 
انفجـاری بـوده اسـت کـه در ایـن حمـات دسـت کم 
100 تـن جـان دادنـد و ده ها تـن دیگر زخمی شـدند.

هارون مجیدی
بعـد از گذشـت چنـد هفته، تا هنوز هم سرنوشـت ریاسـت 
دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات روشن نیسـت و برنامۀ جامعی 
نیـز از مصـارف برگـزاری انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای 
ولسـوالی، وجـود نـدارد. تعلـل در گزینـش چهـرۀ تـازه به 
عنـوان رییس دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابـات، نارضایتی هایی 
را در پـی داشـته و نهادهـای ناظـر انتخابـات و شـماری از 
جریان هـای سیاسـی از از بـی پروایـی در ایـن زمینـه انتقـاد 

می کننـد.
امـا، محمداشـرف غنـی، رییـس  حکومـت وحـدت ملی در 
دومیـن جلسـه بـه منظـور بحـث روی آماده گی هـا بـرای 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی گفت، 
سـه شـخصی را که کمیسـیون انتخابات برای پسـت ریاست 
دبیرخانـه معرفـی کـرده بـود، بـه ایـن دلیـل امضـا نشـد تا 
کمیسـیون واضـح سـازد کـه ایـن تصمیـم بـه اتفـاق آرا و 
براسـاس کارشـیوه و قوانیـن صورت گرفته اسـت و یا خیر.
در ایـن حـال، شـماری از کشـورهای کمـک کنندۀ پروسـۀ 
انتخابـات می گوینـد کـه برای کمک بـه برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی نیـاز بـه یـک برنامـۀ جامع 
اسـت کـه کمسـیون های انتخاباتـی بایـد روی آن کار کننـد.

دبیرخانـه بخـش اجرایی و مهم کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
اسـت کـه مسـوولیت تطبیـق و اجـرای عملیـات انتخابـات 
را مطابـق چارچوب تعیین شـده توسـط کمیسـیون مسـتقل 

دارد. بهـدوش  انتخابات، 
دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابات، تمـام فعالیت هـای مربوط به 
انتخابـات را در دفتـر مرکـزی آن در کابـل و 34 دفتر والیتی 

انتخابـات در سـطح والیات، رهبـری می کند.
مسـووالن حکومـت وحـدت ملی، دومین جلسـه بـه منظور 
بحـث روی آمادهگی ها بـرای برگزاری انتخابـات را برگزار 
کردنـد. ایـن جلسـه بـا اشـتراک کمیشـنران کمیسـیون های 
انتخابـات، نماینـدۀ خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد 
و سـفیران شـماری از کشـورهای خارجـی مقیم افغانسـتان 

گردید. برگـزار 
بـه  ریاسـت جمهوری  رسـانه های  دفتـر  خبرنامه یی کـه  در 
نشـانی روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاده، آمـده اسـت: نجیـب اهلل 
احمدزی، رییس کمیسـیون مسـتقل انتخابات در این جلسـه 
گفتـه اسـت کـه سـه کمیتـه ایجـاد شـده کـه در بخش های 
حقوقـی، تخنیکـی و مالـی کار می کننـد و گـزارش تخنیکی 

تـا یـک هفتـۀ دیگـر نهایی می گـردد.

بـه گفتـۀ آقـای احمـدزی: ارزیابـی بودجـه بـرای برگزاری 
انتخابـات صـورت گرفتـه اسـت و بهـزودی نهایـی خواهد 

 . شد
رییس کمیسـیون انتخابـات گفت که انتخابات های گذشـته، 
مصـارف زیـاد داشـته  و آنـان و تـاش دارنـد تـا هزینه های 

انتخابـات آینـده واقع بینانه تنظیم شـود.
بـه گفتـۀ آقـای احمـدزی، فعالیـت  روی برنامههـای کاری 
جریـان دارد و در ایـن راسـتا بـا احزاب سیاسـی و نهادهای 

مدنـی بحـث صـورت گرفته اسـت.
از  انتخابـات گفتـه اسـت کـه شـماری  رییـس کمیسـیون 
بسـت های خالـی در کمیسـیون انتخابـات وجـود دارنـد که 

روی اسـتخدام در ایـن بسـت ها کار جریـان دارد.
عبدالعزیـز آریایـی، رییـس کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
الکترونیکی سـازی  آنـان،  برنامه هـای  از  یکـی  کـه  گفـت 
حقوقـی،  مسـایل  روی  کار  و  اسـت  شـکایات  سیسـتم 

دارد. جریـان  اسـتخدام  پروسـۀ  و  سیستم سـازی 
همزمـان بـا ایـن، نماینـدۀ خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل 
متحـد گفـت، ارادۀ حکومـت را بـرای برگـزاری انتخابـات 

می کنـد. درک  شـفاف 
تادامیچـی یوماموتـو، نماینـدۀ خـاص سرمنشـی ملـل متحد 
خاطرنشـان کـرد کـه ضرورت هـای کمیسـیون انتخابات در 
برنامههـای ارایـه شـده قابـل درک اسـت و در ایـن زمینـه، 

اقدامـات همه جانبـه صـورت خواهـد گرفـت.
نماینـدۀ خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحد گفـت که از 
لحـاظ تخنیکـی، هیـأت بررسـی را روی دسـت دارد و در 
راسـتای کمک مـورد نیاز به کمیسـیون های انتخابـات، اقدام 
خواهد شـد. معاون سـفیر امریکا و سـفیران آلمان و اتحادیۀ 
اروپـا نیـز نظریـات خـود را در زمینـه شـریک سـاخته و در 
رابطـه بـه تأمین منابـع مالی انتخابـات، گفتنـد، در این رابطه 
نیـاز بـه برنامۀ جامـع می باشـد و با رییسـان کمیسـیون های 

انتخاباتـی روی عناصـر آن صحبـت کرده انـد. 
آنـان خاطرنشـان کردنـد کـه اقدامـات عملـی بـرای اجرای 

برنامههـا روی دسـت گرفتـه شـود.
در ایـن حال، داکتـر عبداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی در ایـن جلسـه گفـت: زمان بنـدی مشـخص 
ایجـاد شـود تا کمیسـیون انتخابـات براسـاس آن برنامه های 

خـود را عملی سـازد.
جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  محمـد 
می گویـد، طـرح حوزه هـای انتخاباتـی از سـوی کمیسـیون 

انتخابـات ارزیابـی شـود و در زمان تعین شـده، نهایی گردد. 
بـه گفتۀ آقای دانش: سرنوشـت ریاسـت دبیرخانـۀ انتخابات 
مشـخص شـود و تقویـم انتخابـات نیـز تا ختم سـال جاری 

مشـخص گردد.
معـاون دوم ریاسـت جمهوری گفتـه اسـت، کمیسـیون های 
انتخاباتـی در رابطـه بـه کارت رأی دهی و ثبت نـام کاندیدان 

برنامههای شـان را مشـخص سازند.
وحـدت  حکومـت  رییس جمهـور  غنـی،  اشـرف  محمـد 
ملـی گفـت: بـا توجـه بـه این کـه کمیسـیون های انتخاباتـی 
در عمل کـرد و تصمیم گیری هـای خـود مسـتقل اند، امـا در 
بخشـهای که نیـاز به کمـک دارند، دولت تسـهیات الزم را 

فراهـم می سـازد.
او افـزود: سـه شـخصی را کـه کمیسـیون انتخابـات بـرای 
پسـت ریاسـت دبیرخانـه معرفـی کـرده بـود، بـه ایـن دلیل 
امضـا نشـد تـا کمیسـیون واضـح سـازد کـه ایـن تصمیم به 
اتفـاق آرا و براسـاس کارشـیوه و قوانیـن صـورت گرفتـه 

اسـت و یـا خیر.
رییس جمهـور از کمیتـۀ کاری کمـک کننـده گان تقاضـا کرد 
تـا بـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات روی تأمیـن منابـع مالی 

کند. انتخابـات گفت وگـو 
آقـای غنـی، از کمیسـیون انتخابـات خواسـت تـا اقدامـات 
خود را سـرعت ببخشـد و پروسـۀ اسـتخدام را با شـفافیت 
آغـاز کنـد. او همچنـان گفـت کـه بـه منظـور ایجـاد فضای 
اعتمـاد، نهادهـای بین المللـی از جریـان اسـتخدام نظـارت 

. کنند
رییس جمهـور کشـور تصریـح کـرد کـه برعکـس گذشـته، 
سـرمایه گذاری ها روی نهادهـای انتخاباتی باید پایدار باشـد 
کـه در دروه هـای بعـدی نیز از آن اسـتفاده صـورت گیرد. 

قـرار بـود تـا انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی در 
بیـن تابسـتان و خـزان امسـال برگـزار شـود، امـا بـه دالیـل 
زیـادی همچـون گزینـش کمیشـنران جدیـد و نبـود بودجه 

بـرای برگـزاری انتخابـات ایـن کار صـورت نگرفـت.

www.mandegardaily.com

در پی کشته شدن 80 تن در زیارت شهباز قلندر

پاکستان افغانستان را به توپ بست

انتخابات در انتظار برنامه های جامع
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ورزش

دونالــد ترامــپ در یــک کنفرانــس خبــری اعــام کــرد، هفتــۀ آینــده 
فرمــان اجرایــی تازه یــی را بــرای جایگزینــی بــا فرمــان قبلــی 
درخصــوص ممنوعیــت ســفر شــهروندان ۷ کشــور صــادر خواهــد 

کــرد.
ترامــپ اظهــار داشــت کــه فرمــان اجرایــی 26 جنــوری )۷ بهمــن( 

بــا تصمیــم »بــد« دادگاه متوقــف شــد.
ــک  ــای ی ــا امض ــته ب ــوری گذش ــکا 26 جن ــوری امری رییس جمه
فرمــان اجرایــی ورود اتبــاع ۷ کشــور ایــران، عــراق، ســوریه، 
ــاک  ــه خ ــدت 90 روز ب ــه م ــن را ب ــومالی و یم ــی، س ــودان، لیب س
ــز  ــده گان نی ــۀ ورود پناهن ــود. برنام ــرده ب ــوع ک ــاالت متحــده ممن ای
ــت ورود  ــه ممنوعی ــن این ک ــت، ضم ــده اس ــق ش ــا 120 روز معل ت

ــت. ــدود« اس ــوری »نامح ــده گان س پناهن
ــت  ــوص وضعی ــادی در خص ــات زی ــا ابهام ــاز ب ــم در آغ ــن حک ای
ــراه  ــن کارت( هم ــبز )گری ــده گان کارت س ــزا و دارن ــده گان وی دارن
شــد و موجــی از ســردرگمی مســافران را در سراســر دنیــا بــه همــراه 

داشــت.
فرمــان ترامــپ یــک هفتــه بعــد بــا حکــم یــک قاضــی دادگاهــی در 
ســیاتل ایالــت واشــنگتن بــه طــور موقــت بــه حــال تعلیــق در آمــد. 
ــروری )21 بهمــن(  ــه، دادگاه اســتیناف سانفرانسیســکو، 9 فب در ادام
ــه تعلیــق فرمــان اجرایــی دونالــد ترامــپ مبنــی بــر  ــه اتفــاق آرا ب ب

ممنوعیــت ورود اتبــاع ۷ کشــور بــه خــاک ایــن کشــور رأی داد.
ــان  ــرد: فرم ــد ک ــته تأکی ــال روز گذش ــن ح ــا ای ــپ ب ــد ترام دونال
ــد  ــم خواه ــم دادگاه ترمی ــا حک ــق ب ــی مطاب ــه نوع ــازه ب ــی ت اجرای

شــد.
بــا  متناســب  می توانیــم  مــا  افــزود:  امریــکا  رییس جمهــوری 
تصمیــم )دادگاه( فرمــان اجرایــی )جدیــدی( داشــته باشــیم و همــان 
ــه  ــتر، ب ــورد بیش ــی از م ــا در برخ ــتیم حت ــه می خواس ــی ک چیزهای

ــم. ــت بیاوری دس
امریــکا در شــکایتی 4۷  در همیــن زمینــه، وزارت دادگســتری 
صفحه یــی کــه تقدیــم دادگاه کــرده، نوشــته اســت کــه در خواســت 
ــنگتن در دادگاه  ــت واش ــکایت ایال ــر ش ــکایت در براب ــی ش بررس

ــدارد. ــه 9 را ن ــر در منطق ــتیناف بزرگت اس
وزارت دادگســتری بــا اشــاره بــه »ایراد هــا درحکــم دادگاه اســتیناف« 
اضافــه کــرده اســت: بــه جــای پیگیــری شــکایت در دادگاه اســتیناف، 
رییــس جمهــوری در صــدد اســت تــا بــه زودی یــک فرمــان اجرایی 
تــازه صــادر کنــد کــه جایگزینــی فرمــان قبلــی خواهــد شــد کــه در 
)فرمــان جدیــد( آنچــه کــه دادگاه اســتیناف بــه اشــتباه درخصــوص 
ــده  ــذف ش ــود، ح ــرده ب ــی ک ــراز نگران ــی اب ــون اساس ــض( قان )نق

اســت.

از تشـدید مـوج حمـات تروریسـتی در روزهـای اخیـر در  پـس 
مناطـق مختلـف پاکسـتان کـه تا کنـون بیـش از یکصد کشـته برجای 
گذشـته اسـت، ارتش پاکسـتان متقابًا اقدامات سـخت گیرانه در برابر 

تروریسـتان را تشـدید کرده اسـت.
نیروهـای پاکسـتان در دیـروز جمعـه 35 تروریسـت را در مناطـق 

مختلـف ایـن کشـور کشـتند.
جنـرال قمـر جاویـد باجـوا، فرمانـده ارتـش پاکسـتان، پـس از حمله 
تروریسـتی روز دوشـنبۀ هفتـۀ گذشـته در الهـور و همچنیـن پـس 
از انفجـار انتحـاری شـب گذشـته در زیارتگاهـی در جنـوب ایالـت 
سـند، تأکیـد کـرد کـه ارتـش بـه هرقیمتـی، انتقام مـردم بی گنـاه را از 
تروریسـتان خواهـد گرفـت و در مسـیر مبـارزه با تروریسـم، کم ترین 

ترحمـی نسـبت بـه تروریسـتان نخواهد داشـت.
بربنیـاد گـزارش رسـانه های پاکسـتان و آنچـه در روزهـای اخیـر در 
مناطـق مختلـف ایـن کشـور ُرخ داده اسـت، بـه نظـر می رسـد مـوج 

جدیـدی از حمـات تروریسـتی در ایـن کشـور آغـاز شـده اسـت.
دسـتگاه های امنیتـی و اطاعاتـی پاکسـتان حتـا ضمـن ُهشـدار بـه 
شـهروندان اسـام آباد پایتخـت ایـن کشـور و همچنین به شـهروندان 
راولپنـدی در مجـاروت پایتخـت مبنـی بـر این کـه گروهـی از افراد با 
هـدف انجـام حمـات انتحاری خـود را بـه این شـهرها رسـانده اند، 
از مـردم خواسـتند تا اطـاع ثانـوی از حضور غیرضـروری در مناطق 

شـلوغ، مراکـز خریـد و مراکز پُرازدحـام خـودداری کنند.
ایـن پیام های ُهشـدار در فضای مجازی در پاکسـتان دسـت به دسـت 

می چرخـد تـا تمام مـردم از آن مطلع شـوند.
ارتـش پاکسـتان اعـام کـرده اسـت، کسـانی کـه در پشـت پـردۀ این 
حمـات هسـتند کـه از عوامـل متخاصـم خارجی)اشـاره تلویحـی به 
هنـد( دسـتور می گیرنـد و پناهگاه هـای امـن در »افغانسـتان« دارنـد. 

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان، مرد ۷9 سالۀ آلمانی است که پانزده 
سال را در آلمان بازی کرده و تقریبًا 12 سال آن را در کنار بازیکن، مربی پنج 

باشگاه فوتبال هم بوده است.
اووتو فیستر، با امضای قرارداد یک ساله با فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم 
به جام ملت های آسیا همرایی  ملی کشور را در جریان رقابت های راهیابی 

می کند.
با  در صحبتی  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  برنامه های  مدیر  لعلی،  علی عسکر 
با داشتن تجارب  آقای فیستر را یک مربی »کارکشتۀ« خواند که  رادیوآشنا، 
فراوان در همرایی تیم های فوتبال کشور های آسیایی و افریقایی، توانسته تا 

مراحل جام جهانی راه یابد.
تیم ملی فوتبال افغانستان ترکیبی از بازیکنان افغانستانی ساکن در اروپا-امریکا 
و افغانستان است که از 2002 به این سو؛ بیشتر مربی ها و سرمربیان آلمانی 

را دارا بوده است.
آقای لعلی می گوید، انتخاب آقای فیستر به خاطر تجربه اش در زمینۀ مربی گری 
تیم های مختلف و موفقیت هایش در رسانیدن تیم های سطوح مختلف سنی به 

جام های جهانی، انتخاب شده است.
اووتو فیستر در گذشته مربی تیم های ملی اوندا، بورکینا فاسیو، سنیگال، ساحل 
عاج، زئیر، گانا، بنگله دیش، عربستان سعودی، توگو، کامرون و توباکو ترینادا 

بوده و برعاوۀ آن، مسوولیت دوازده کلب ورزشی را به عهده داشته است.
آقای فیستر در حالی مسوولیت تیم ملی فوتبال افغانستان را به عهده می گیرد 
که به تاریخ 28 مارچ، ملی پوشان کشور نخستین رقابت خود را در سلسله 
بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا در برابر ویتنام در تاجکستان بازی 

می کند.
این نخستین حضور تیم ملی افغانستان در رقابت های راهیابی به جام ملت های 
افغانستان  گروه  در  که  تیم های  به  توجه  با  ورزشی  مبصرین  و  است  آسیا 
قرار گرفته اند، آن را یک فرصت طایی برای راهیابی به جام ملت های آسیا 

می دانند.
که  کالیفورنیا  در  ساکن  افغانستانِی  رازق،  سلیم  مانند  کارشناسان  از  برخی 
پیشینۀ حضور در تیم های مختلف فوتبال افغانستان را دارا بوده است به این 
باور است که موفقیت آقای فیستر در همرایی تیم ملی عربستان سعودی در 
1998 به جام جهانی فرانسه، رسانیدن تیم های کامرون و گانا برای دوبار در 
قهرمانی جام ملت های افریقا و قهرمانی تیم 1۷ سال گانا در جام جهانی زیر 
از  تا پس  باشد  افغانستان  تیم جوان  برای  "نویدی  سن هفده سال می تواند، 

کسب موفقیت در رقابت های گروهی" به جام ملت های آسیا راه یابد.
وضعیت امنیتی افغانستان، بیشتر مربیان خارجی را واداشته تا از حضور در 
داخل این کشور ابأ ورزند و ترجیح دهند تا بیشتر کمپ های تمرینی را در 

خارج از افغانستان برگزار کنند.
اما فیستِر آلمانی در روز امضای قرار داد خود با فدراسیون فوتبال افغانستان 
گفت: "من همیشه در کشور های چالش برانگیز مربیگری کرده ام و خوش دارم 
به مصاف آزمون بروم." او یکی از دالیل حضورش در تیم ملی افغانستان را 

هم "رویارویی با آزمون تازه یی" عنوان کرد.
را  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  مسوولیت  شیگرت  پیتر  فیستر،  آقای  از  پیش 
به کناره گیری آقای  تا هنوز روشن نیست که چه دالیلی  به عهده داشت و 

شیگرت از سرمربی گیری تیم ملی انجامید.
صورت  زمانی  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  حیث  به  فیستر  حضور 
می گیرد که قرار است در پنجم ماه اپریل، انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 

افغانستان صورت گیرد.
از  کندهار  و  بغان  از جمله  از والیات  برخی  فوتبال  مدیریت های ورزشی 
به  دست  گذشته  هفتۀ  و  کرده  شکایت  فعلی  رییس  فعالیت های  و  حضور 

اعتراض زدند.
این که یکی از نامزدان دور بعدی ریاست فدراسیون فوتبال آقای کرام الدین 
افراد  یا  این که کسی  اما  ندارد،  کریم، رییس فعلی است، جای شکی وجود 
دیگری خود را در این سمت نامزد می کنند یا خیر، تا هنوز مشخص نیست.

و  اردن  ویتنام،  با  آسیا  ملت های  به جام  راهیابی  در گروه ج  افغانستان  تیم 
کمبودیا هم گروه است.

ترامپ:
هفتۀ آینده فرمان جایگزین برای طرح 

ممنوعیت مهاجرت را صادر می کنم

تشدید اقدامات سخت گیرانۀ 
پاکستان در برابر تروریستان

سرمربی جدید تیم ملی 
فوتبال افغانستان کیست؟

عبدالحی خراسانی

آقای نبی مصداق غلط کردهاند!
ــتۀ  ــی{ در نبش ــور غن ــاور رییس جمه ــداق }مش ــی مص نب
اخیــر خــود کــه در ســایت »تانــد« بــه نشــر رســیده اســت، 

ــده اند . ــش ش ــط فاح ــتباه و غل ــب اش ــی مرتک ــاور نکردن ــور ب به ط
الف:

ــه  ــان جداگان ــان فارســی و دری دو زب ــه زب ــی شــده ک ــی مصــداق مدع نب
ــت : ــته اس ــد و نوش می باش

ــان  ــو زړه ده، ایرانی ــه پېړی ــه پ ــاريس ن ــراين ف ــه ای ــې ل ــه، چ ــوږ د دري ژب "زم

ــی مصــداق  ــد نب ــې یــويس." بای ــه منځــه ی ــدې کــړي او ل غــواړي هغــه الن

بدانــد کــه مــا دارای یــک زبــان هســتیم کــه امــروزه متأســفانه بــه دالئیــل 
ــده می شــود. در طــول  سیاســی، به نام هــای )تاجیکــی، دری، فارســی( خوان
تاریــخ، فرهنــگ، ادبیــات و شــعِر زبــان فارســی، هرجــا در ابیــات شــعرا واژۀ 
ــوده  ــان فارســی ب ــل زب ــام وصــف و تجلی ــه اســت، در مق ــه کار رفت دری ب

اســت و الغیــر.
ــه  ــی را ب ــای سیاس ــی مرزه ــاِن فارس ــای زب ــروز جغرافی ــه ام خوش بختان
ــد و  ــه در بن ــا ن ــرورِ م ــار و تمدن پ ــان پُرافتخ ــد، زب ــمیت نمی شناس رس
ــه در  ــت، ن ــیر اس ــه اس ــِت فقی ــک والی ــتبد و ائدیولوژی ــام مس ــداِن نظ زن
حصــار دیکتاتــور دوشــنبۀ ســاکت مانــده و نــه اعتنایــی بــه تفکــر مریــض و 

ــظ: ــول حاف ــداق دارد. به ق ــی مص ــال نب ــتی امث فاشیس
ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه تست 
 عرض خود می بری و زحمت ما می داری

ب:
ــان  ــی دو زب ــد دری و فارس ــت کن ــه ثاب ــرای این ک ــداق ب ــی مص ــای نب آق
جداگانــه می باشــد، در قســمتی از مقالــۀ خــود نوشــته اســت : "پــه آرمیــک 
ژبــه د موســی)ع( لــه وختــه خلــک غږېــدل. پهلــوي ژبــه، ګرامــري  ژبــه نــه 

ــې  ــواړي ځین ــه غ ــه امل ــې ل ــريب رسه د کرک ــه ع ــو ل ــو اوس د ایرانیان وه؛ خ

ــې  ــژه” او داس ــون “وی ــه: “واژه”، واژګ ــړي. لک ــدي ک ــات را ژون ــوي لغ پهل

ــل او  ــل تعق ــه دې چــې خپ ــې ل ــې ب ــې خــره دري ژيب ی ــوږ ب ــور چــې زم ن

تعمــق نــه کار واخــي د طوطــي پــه شــان اســتعاملوي.ډ مثــال پــه ډول، “ویژه” 

ــه  معنــی یــي “خــاص” ده؛ خــو ګــردان کېــدای نــه يش. تاســو د “ویــژی” ن

بــل لغــت نــه يش جوړولــی؛ خــو لــه “خــاص” نــه نــور لغــات لکــه: خاصتــًا، 

بلخصــوص، خصوصیــات، خصــويص، خصوصــًا او داســې نــور جوړېــږي 

چــې هــر یــو نــه پــه ګــردان کــې ال اقــل ۲۶ نــور لغتونــه جوړېــدای يش.زموږ 

یــا بــې خــره او یــا پــه ایــراين ژبــې میــن کســان پــه دې ټولــو امکاناتــو چــې 

عــريب ژبــې راکــړي دي."

جهــت اطــاع آقــای نبــی مصــداق بایــد بگویــم کــه اگــر تعصــب و جهالــت 
بــه شــما اجــازه مــی داد حداقــل بــا مطالعــۀ اثــر جاویــدان حکیــم ابوالقاســم 
ــلیم  ــخصًا تس ــاعر ش ــه ش ــری ک ــان اث ــاهنامه« هم ــی، »ش ــِی طوس فردوس
ســلطان محمــود غزنــوی کــرد تــا تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ مــا جاویدانــه 
ــار واژه گان مــورد نظــر شــما در  ــد کــه صدهــا ب ــد، می فهمیدی ــد و مان بمان
متــن آن کتــاب ُگهرآفریــن آمــده اســت. مــن بــه چنــد نمونــه از آن اشــاره 

می کنــم :
چو بر دشمنی بر توانا بود

به پي نسپرد »ویژه« دانا بود
فردوسی

همه »واژگونه« بود کار دیو
که فریادرس باد گیهان خدیو

فردوسی
جهان دار دهقان یزدان پرست

چوبر »واژه« برسم بگیرد بدست
نشاید چشیدن یکی قطره آب
گر از تشنگی آب بیند بخواب

فردوسی
خردمند و بیدار و دانا بود

نباید که بندد در گنج سخت
به »ویژه« خداوند دیهیم و تخت
و گر چند بخشی ز گنج سخن

فردوسی
ج:

ــتفاده  ــوام سؤاس ــی ع ــاِک دین ــاِت پ ــه از احساس ــرای این ک ــی مصــداق ب نب
کــرده باشــد و تفکــر فاشیســتی خــود را در زیــر چــادر دیــن پنهــان کنــد، 
نوشــته اســت: "کــه ایرانیــان لــه عــريب ژبــې او عربــو رسه دښــمني لــري، مــوږ 
افغانــان، د لــوی اللــه ج نــه شــکر ګــذاره یــو چــې مســلامنان یــې پیــدا کــړي 

یــو؛ نــو ولــې د قــرآين الفاظــو پــر ځــای د آتــش پرســتو غیــر علمــي ټکــو تــه، 

پــه خپلــه محــاوره او لیکلــو کــې ځــای ورکــړو؟ "

اواًل:

ــه  ــن کنای ــی مصــداق از آتش پرســتان کیســت؟ اگــر ای ــم منظــور نب نمی دان
اشــاره بــه فرزنــد فرزانــه و فیلســوف خدابــاور و نیک نهــادِ بلــخ »زردشــت« 
ــت  ــخ اس ــداهلل در بل ــگاه اش الحم ــه زادگاه و آرام ــم ک ــد بگوی ــد؛ بای باش
ــخ و تمــدن خــود افتخــار  ــای تاری ــوان یکــی از نماده ــه عن ــه او ب ــا ب و م

. می کنیــم 
ثانیًا:

زبــان فارســی مدیــون فرزنــد صدیــق، فقیــه و مجتهــد اعلــم و افقــه کل بــاد 
ایــران و خراســان، امــام ابوحنیفــه اســت .زبــان فارســی زبــان امــام ابوحنیفــه 
ــام  ــن اس ــروان را در دی ــداد پی ــن تع ــه بزرگ تری ــی ک ــان کس ــت، هم اس
ــان  ــتیم و خراس ــن اســام هس ــن و صاحــب دی ــظ دی ــا خــود حاف دارد. م
صاحــب تمــدن ُدرخشــان اســامی اســت، پــس ایــن وصله هــای بی معنــی 

ــپد. ــا نمی چس ــه م ب
برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه
ــان  ــره وری از زب ــا به ــان ب ــال ایش ــداق و امث ــی مص ــای نب ــت اق ــر اس بهت
تمدنــی فارســی در جهــت رشــد و تقویــت زبــان پشــتو گام بردارنــد و زبــان 

فارســی را بگذارنــد کــه خــود صــاح خــود بدانــد .

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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ــا  ــد ت ــق کرده ان ــتان تواف ــتان و تاجیکس افغانس
ــود امنیــت مرزهــای دو کشــور  ــه منظــور بهب ب
و مبــارزه بــا تروریــزم و قاچــاق مــواد مخــدر، 
ــر  ــک دیگ ــا ی ــور ب ــی دو کش ــای امنیت نهاده
تبــادل اطاعــات و تمــاس مســتقیم داشــته 

ــند. باش
ــه  ــور خارج ــر ام ــی وزی ــن ربان ــاح الدی ص
ــه شــهر  ــان ســفر رســمی اش ب کشــور در جری
ــای  ــا آق ــو( ب ــنبه )28 دل ــنبه، روز پنجش دوش
ــه  ــور خارج ــر ام ــوف وزی ــن اصل ــراج الدی س
تاجیکســتان، در مقــر وزارت امــور خارجــه آن 

ــود. ــات نم ــدار و ماق ــور دی کش
ــترش  ــون گس ــن پیرام ــدار، طرفی ــن دی در ای
ــه افغانســتان  ــط و همــکاری هــای دوجانب رواب
ــی،  ــی، امنیت ــاحات سیاس ــتان در س و تاجیکس
اقتصــادی، فرهنگــی، تجارتــی و ترانزیتــی، 
ــی و  ــم جنای ــدر و جرای ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــع و  ــر در مجام ــور از همدیگ ــت دو کش حمای
ســازمان هــای منطقــوی و بیــن المللــی بحــث 

ــد. ــر نمودن ــادل نظ و تب
ــت  ــور فعالی ــردو کش ــه ه ــور خارج وزرای ام
ــه را  ــتی در منطق ــدد تروریس ــای متع ــروه ه گ
تهدید مشــترک بــرای افغانســتان و تاجیکســتان 
ــه و  ــرای دیگــر کشــورهای منطق ــان ب و همچن
فراتــر از آن خوانــده و بــه منظــور مبــارزه 
ــر ضــرورت تشــریک مســاعی  ــا آن، ب ــر ب مؤث
و همــکاری بیشــتر منطقــه ای و جهانــی تأکیــد 

ــد. ورزیدن

ــتان و  ــه افغانس ــور خارج ــان وزرای ام همچن
ــر  ــزون ب ــه اف ــد ک ــق نمودن ــتان تواف تاجیکس
ــز، تولیــد  تروریــزم؛ افراطگرایــی خشــونت آمی
ــه  ــر، ب ــم دیگ ــدر و جرای ــواد مخ ــاق م و قاچ
ــه  ــم، مای ــا ه ــط ب ــای مرتب ــش ه ــوان چال عن
ــاز  ــوده و نی ــردو کشــور ب ــی مشــترک ه نگران
ــا هــم و  اســت کــه افغانســتان و تاجیکســتان ب
ــر از آن،  ــه و فرات ــر منطق ــورهای دیگ ــا کش ب
ــی، کار  ــای امنیت ــی ه ــن نگران ــع ای ــرای رف ب

ــد. نماین
وزرای خارجــه دو کشــور بــه منظــور همــکاری 
ــرحدات  ــت س ــن امنی ــتر در تأمی ــه بیش هرچ
و  افغانســتان  اســامی  جمهــوری  میــان 
ــات  ــه اطاع ــه تبادل ــتان، ب ــوری تاجیکس جمه
میــان نهادهــای امنیتــی و تمــاس هــای مســتقیم 
میــان فرماندهــان نیروهای ســرحدی دو کشــور 

ــد. ــق نمودن تواف

ــا حقجــو دیپلمــات باســابقه کشــور و از  میرآق
فعالیــن سیاســی- جهــادی افغانســتان امــروز در 

حیــن انجــام وظیفــه بــدرود حیــات گفــت.
ــت  ــن مأموری ــو در آخری ــای حقج ــوم آق مرح
خــود قبــل از تقاعــد، بــه حیــث مستشــار 
ــه  ــای وظیف ــراق، ایف ــتان در ع ــفارت افغانس س

ــرد. ــی ک م
آقــای حقجــو، شــخصیتی خــوش رفتــار، 

ــود را در  ــر خ ــه عم ــود ک ــد ب ــن و متعه متدی
ــه  ــت ب ــتان و خدم ــردم افغانس ــاع از م راه دف
خلــق اهلل ســپری نمــود. وی عضویــت حــزب 
جمعیــت اســامی را داشــت کــه از دوران 
ــان  ــوف جوان ــه صف ــازی ب ــه غ ــم در لیس تعلی
ــامی  ــت اس ــجویی نهض ــاخه داش ــلمان ش مس
ــره  ــی از چه ــوان یک ــتان پیوســت و بعن افغانس
ــت  ــه در جمعی ــر و اندیش ــب فک ــای صاح ه

ــگاه  ــن دارای جای ــن مجاهدی ــامی و در بی اس
ــود. ــازی ب ممت

ایشــان صاحــب تألیفاتــی نیــز می باشــد کــه از 
ــتان و  ــاب "افغانس ــه کت ــوان ب ــه می ت آن جمل

مداخــات خارجــی" اشــاره کــرد.
ــک  ــات نی ــک دیپلم ــوان ی ــو بعن ــای حقج آق
نفــس و خدمتگــزار در بیــن مــردم و مراجعیــن 
هموطنــان  از  برخــی  شــد.  مــی  شــناخته 
بــه  تماســی  در  عــراق  مقیــم  افغانســتانی 
ــای  ــه آق ــد ک ــی گوین ــور م ــزاری جمه خبرگ
حقجــو همــواره بطــور جــدی و دلســوزانه در 
ــران  ــان مخصوصــًا زائ حــل مشــکات هموطن
ــداران  ــدادی از وطن ــز تع ــف و نی ــا و نج کرب
ــر و  ــراق، کوشــش واف ــم در ع افغانســتانی مقی
ــت.  ــته اس ــوزانه ای داش ــای دلس ــی ه راهنمای
آقــای جمیــل  کارکردهــای  از  افــراد  ایــن 
پروانــی ســفیر افغانســتان در عــراق بــه شــدت 

ناراضــی و خشــمگین هســتند.
مرحــوم آقــای حقجــو عــاوه بــر اینکــه خــود، 
از خانــواده ای مذهبــی بــوده و فــردی متدیــن 
و دارای عــزت نفــس بــود، فرزندانــی متدیــن و 

باســواد پــرورش داده اســت.

افغانستان و تاجیکستان 
به تبادلۀ اطالعات امنیتی موافقه کردند

میرآقا حقجو نویسنده و دیپلمات درگذشت

گزیدۀ دوبیتی 
معاصر افغانستان نشر شد

هارون مجیدی

ــات  ــاه در ادبی ــای کوت ــی از قالب ه ــوان یک ــه عن ــی ب دوبیت
ــان و  ــاعران، فرهنگ پژوه ــه ش ــورد توج ــاز م ــی از دیرب فارس

ــوده اســت. ــردم ب عــام م
پژوهش گــران می گوینــد، دوبیتــی از قالب هــای ریشــه دار 
شــعر پارســی اســت. دوبیتــی شــعری یازده هجایــی مرکــب از 
چهــار مصــرع اســت کــه همــه بــر یــک قافیــه، جــز مصــرع 
ــند.  ــت، می باش ــاری اس ــه در آن اختی ــه آوردن قافی ــوم ک س
دوبیتــی وزن تکامــل یافتــه و عروضــی شــده نوعــی از 

ــت. ــی اس ــان فارس ــی زب ــای دوازده هجای ترانه ه
قالــب  ایــن  کننــده گان  ابــداع  و  ســراینده گان  نخســتین 
ــه وجــود دارد،  ــرِی ک شــعری، ناروشــن اســت و در نتیجه گی
ــتایی  ــی و روس ــهروندان عام ــب را ش ــن قال ــراینده گان ای س
می داننــد کــه بــرای شــیرین تر شــدن و جــذاب شــدن 
ــب را  ــن قال ــود ای ــقانۀ خ ــتر عاش ــی و بیش ــای درون گفته ه

گزیده انــد.
ــای  ــتین تجربه ه ــه نخس ــتند ک ــوده و هس ــادی ب ــاعران زی ش
ــنای  ــای نام آش ــد و چهره ه ــاز کرده ان ــی آغ ــا دوبیت ــود را ب خ
ادبیــات معاصــر هــم بهتریــن کارهــای خــود را در ایــن قالــب 

ریخته انــد.
ــد  ــعود مومن ــاش مس ــر ت ــه اث ــه ب ــا« ک ــۀ »گل واژه ه مجموع
ــر  ــاعران معاص ــای ش ــدۀ از دوبیتی ه ــده، گزی ــردآوری ش گ

ــت. ــده اس ــود گنجانی ــتان را در خ افغانس
گل واژه هــا تنهــا مجموعه یــی از دوبیتی هــا نیســت، بــل، 
ــته و  ــماری از نوش ــامل ش ــده ش ــن گزی ــت ای ــش نخس بخ
ــده  ــته ش ــی نوش ــه دوبیت ــد ب ــت در پیون ــی اس پژوهش های

ــت. اس
کتــاب گل واژه هــا کــه در هــزار نســخه از نشــانی نشــر واژه بــه 
نشــر رســیده، زحمــت ویراســتاری آن را غام رضــا ابراهیمــی 
ــد آن را  ــی و طــرح جل کشــیده و نعمــت اهلل روهــان برگ آرای

انجــام داده اســت.
ــۀ  ــس اتحادی ــدی، ریی ــا محم ــید رض ــه س ــتی ک در یادداش
ــه اســت:  ــر گل واژه هــا نوشــته، گفت نویســنده گان افغانســتان ب
ــۀ شــعر پارســی  ــن نمون دوبیتــی، بومی تریــن و قدیمی تری
ــت.  ــرقی اس ــوی ش ــی و هایک ــۀ اروپای ــان کوت ــت. هم اس
امــا آقــای محمــدی بــه ایــن بــاور اســت کــه قالــب دوبیتــی 
ــت. ــرده اس ــظ ک ــودش را دارد و آن را حف ــای خ ویژه گی ه
بــه گفتــۀ او: چــون طبیعی تریــن شــکل شــعر اســت، بــه طــور 
ــان و  ــقانۀ زن ــروه های عاش ــبانی و ش ــای ش ــول، آوازه معم
ــه،  ــه و زمزمه هــای صوفیان ــای مادران ــا دل تنگی ه ــان و ی جوان

ــده اند. ــع ش ــی جم ــه در دل دوبیت هم
هم چنــان، محمــد اســحاق فایــز، شــاعر و نویســنده در 
یادداشــتی نوشــته اســت: بــا انــدوه بایــد گفــت تــا هنــوز در 
راســتای مکتوب ســازی ایــن قالــب شــیرین شــعر پارســی دری 
ــه اســت و از  ــدی صــورت نگرفت ــا کار ارزش من در کشــور م
ایــن اســت کــه در ایــن زمینــه اثــری کــه بتوانــد پاســخ گوی 

نیازمندی هــای جتســجوگران باشــد، یافــت نمی شــود. 
آقــای مومنــد در گزیــدۀ دوبیتی هــای معاصــر افغانســتان 
ــد از  ــد. او بع ــر کن ــود را پُ ــم ب ــن ک ــا ای ــت ت ــیده اس کوش
یک ســال تــاش موفــق بــه چــاپ ایــن گزیــده شــده اســت.

ــاه  ــد و پنج ــک ص ــای ی ــرگ، دوبیتی ه ــا در 230 ب گل واژه ه
شــاعر معاصــر افغانســتان را در خــود دارد کــه بــا دوبیتی هــای 
ــی  ــدر قدس ــای غام حی ــا دوبیتی ه ــاز و ب ــداهلل آغ ــاری عب ق

ــد. ــان می رس ــه پای ب
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