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جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دفتر 
قانون  طرح  که  است  کرده  اعالم 
تظاهرات  و  اعتصابات  اجتماعات، 

مورد تأیید قرار گرفت.
ـــرور  ـــر س ـــۀ دفت ـــاس خبرنام ـــر اس ب
دانـــش، درجلســـه یی که بعـــد از 
ظهـــر ســـه شـــنبه 27 ســـرطان 1396، 
بـــا حضـــور ســـرور دانـــش و بـــا 
ـــه،  ـــای وزارت عدلی ـــرکت مقام ه ش
ــت  ــورای امنیـ ــر شـ ــه، دفتـ داخلـ
ـــات اداری  ـــیون اصالح ـــی، کمیس مل
و خدمـــات ملکـــی، بـــورد عدلـــی 
ــوری و  ــی ریاســـت جمهـ و قضایـ
ـــزار  ـــی برگ ـــه مدن ـــده گان جامع نماین
شـــد، طـــرح قانـــون اجتماعـــات، 

اعتصابـــات و تظاهـــرات مـــورد 
بحـــث قـــرار گرفـــت.

ایـــن جلســـه برمبنـــای مصوبه یـــی 
شـــماره 5 مـــورخ 14 ســـرطان 

1396، کابینـــه حکومـــت وحـــدت 
ــه  ــود کـ ــده بـ ــر گردیـ ــی دایـ ملـ
جلســـه،  آن  فیصلـــه  براســـاس 
ــه 6 ــه صفحـ وزرای...        ادامـ

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تأیید شد
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جلوگیری از ورود دوستم 
غیر قانونی است

جنبش های اعتراضی با سرکوب 
متوقف نمی شوند

د کورنیو چارو وزارت د مقروضینو 

په اړه د دغه وزارت اقدامات!

حملۀ گستردۀ طالبان 
بر بغالن مرکزی دفع شد

نیروهـــای امنیتـــی و دفاعـــی کشـــور توانســـته اند 
ــر  ــب بـ ــان طالـ ــی جنگجویـ ــه گروهـ ــه حملـ کـ
ـــع  ـــالن را دف ـــت بغ ـــزی والی ـــالن مرک ـــوالی بغ ولس

کننـــد. 
ـــاعت 3:۰۰  ـــی س ـــان، حوال ـــروه طالب ـــان گ جنگجوی
بامـــداد روز سه شـــنبه ) 27 ســـرطان( از چهـــار 
اســـتقامت بـــر ولســـوالی بغـــالن مرکـــزی حملـــه 

کردنـــد.
ـــت  ـــود مقاوم ـــا وج ـــری ب ـــه درگی ـــاعات اولی در س
شـــدید نیروهـــای امنیتـــی و دفاعـــی، طالبـــان 
ـــوالی  ـــرف ولس ـــه ط ـــدودی ب ـــا ح ـــه ت ـــتند ک توانس

پیـــش روی کننـــد.
ــاز  ــاعاتی پـــس از آغـ ــا سـ ــی امـ ــای امنیتـ نیروهـ
درگیـــری توانســـتند کـــه مدیریـــت جنـــگ را بـــه 
ـــری  ـــاعت درگی ـــد س ـــس از چن ـــه و پ ـــده گرفت عه
ــع  ــان را دفـ ــی طالبـ ــه گروهـ ــن حملـ ــدید ایـ شـ

کننـــد.
ــت  ــس والیـ ــخنگوی پولیـ ــجاع سـ ــح اهلل شـ ذبیـ
بغـــالن گفتـــه اســـت کـــه در ایـــن درگیـــری 16 
ـــد. ـــده ان ـــته ش ـــر کش ـــن دیگ ـــته و 27 ت ـــب کش طال
ـــدوز  ـــالن- قن ـــاهراه بغ ـــری ش ـــن درگی ـــان ای در جری
ـــه  ـــیر ب ـــن مس ـــاال ای ـــه ح ـــود ک ـــده ب ـــته ش ـــز بس نی

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــک ب روی ترافی
باشـــندگان ولســـوالی بغـــالن مرکـــزی صبـــح 
ــاز ایـــن درگیـــری،  ــا آغـ ــه بـ ــد کـ ــروز گفتنـ دیـ
صدهـــا خانـــواده مجبـــور بـــه تـــرک خانه هـــای 

شـــان شـــده انـــد.
ایـــن باشـــنده  گان بغـــالن مرکـــزی بیـــان داشـــتند 
ـــان  ـــه در مسیرش ـــی ک ـــی خانه های ـــان تمام ـــه طالب ک

ـــیدند. ـــش کش ـــه آت ـــت را ب ـــرار داش ق
ـــت  ـــه اس ـــالن گفت ـــت بغ ـــس والی ـــخنگوی پولی س
ــر از  ــش نفـ ــری شـ ــن درگیـ ــان ایـ ــه در جریـ کـ
نیروهـــای امنیتـــی افغانســـتان کشـــته و ســـه نفـــر 

زخمـــی شـــدند.
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چهــارراهی شهــید ایـزدیـار 
چـه گفتنـی هایـی دارد؟ 

16 ساعت سخت کوشی 
 افغانستان در مسیر جنگ و فروپاشی؟
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ــروت،  ــدرت و ث ــاِن ق ــرای صاحب ــی ب مجیزگوی
ــته  ــر داش ــاِت بش ــا حی ــر ب ــری براب ــاید عم ش
ــوازاِت  ــه م ــند ب ــادِت ناپس ــن ع ــا ای ــد. ام باش
ــاض و  ــان ها، انقب ــوِی انس ــادی و معن ــرفِت م پیش
فشــرده گی یافتــه اســت. در افغانســتان امــا جــای 
ــا در  ــی حت ــق و چرب زبان ــه تمل تأســف اســت ک
ــز  ــاالری نی ــت ویکم و در دورۀ مردم س ــرن بیس ق
ــمِی  ــام رس ــن مق ــا باالتری ــاده و حت ــق نیفت از رون
کشــور نیــز بخشــی از به اصطــالح محبوبیــت 
ــاِل  ــن کان ــد از ای ــود را می خواه ــروزِی خ و پیـ
گندیــده تأمیــن کنــد. از همیــن رهگــذر، کســانی 
در دســترخواِن حکومــت حضــور دارنــد کــه 
و  خطاهــا  ماســتمالِی  کارشــان،  اصلی تریــن 
ویران گری هــاِی آقــای غنــی و حتــا تراشــیدِن 
بــر  دروغیــن  برازنده گی هــاِی  و  لیاقت هــا 
ــِف رییس جمهــوری اســت. یکــی  شــخصیِت نحی
ــالی، 16 ســاعت کارِ  ــن تراشــکاری های پوش از ای

می باشــد! شــبانه روز  در  رییس جمهــور 
آن،  به تبــع  و  حکومــت  ســخنگویاِن  از  یکــی 
برخــی دیگــر از افــراد و اشــخاصی کــه از خــواِن 
ــد، 16 ســاعت کارِ  ــب نبوده ان نعمــِت ارگ بی نصی
ــِی  ــرفت و آبادان ــیر پیش ــور را در مس رییس جمه
ــو  ــی نیک ــه آینده ی ــتان ب ــیدِن افغانس کشــور و رس
ــن  ــای ای ــا ای کاش واقعیت ه ــد. ام ــر کرده ان تعبی
ــادق  ــی را ص ــن ادعای ــتند چنی ــرزمین می توانس س

ثابــت کننــد. 
ایــن مجامله هــا و نمک حاللی هــا بــرای آقــای 
ــی اســت کــه اگــر 16 ســاعت کار و  غنــی درحال
ــم، 8  ــت بپذیری ــِس حکوم ــرای ریی ــت را ب فعالی
ســاعِت دیگــر بــرای خــور و خــواب و اســتراحِت 
وی باقــی می مانــد. به جــرأت می تــوان گفــت 
کــه یــک دکان دارِ عــادی نیــز کــه از 6 صبــح تا 1۰ 
شــب بــه کســب رزق و روزی حــالل می پــردازد، 
ایــن مقــدار از فعالیــت را در کارنامــۀ خــود ثبــت 
کــرده اســت. امــا دربــارۀ آقــای غنــی بــا آن همــه 
از  جــدا  پرخاش گــری اش،  و  بی حوصله گــی 
این کــه نمی تــوان 16 ســاعت کار و فعالیــت را 
ــز  ــِت آن نی ــوه و کیفی ــورد نح ــرد، در م ــول ک قب
هــزاران شــک و تردیــد وجــود دارد؛ تردیدهایــی 
کــه همــه پشــتوانه های عینــی و ملمــوس در 

ــد.   جامعــه دارن
اداره،  و  مدیریــت  در  مســلم  نــکاِت  از  یکــی 
تفکیــِک کیفیــت از کمیــت و قربانــی نکــردِن یکــی 
از ایــن دو در پــاِی دیگــری اســت. کارنامــۀ آقــای 
غنــی در همــۀ عرصه هــا را بایــد هــم از نقطه نظــِر 
کمــی و هــم از منظــِر کیفــی بــه ارزیابــی گرفــت. 
ــال، ایشــان 16  ــۀ مث ــه گون ــر ب ــه اگ ــد ک ــد دی بای
ســاعت کار می کننــد، دســتاوردهای ایشــان از چــه 

کیفیتــی برخــوردار اســت.
بایــد کیفیــِت فعالیت هــای آقــای غنــی را از ثمــرۀ 

ــیرین  ــا ش ــن ثمره ه ــر ای ــناخت. اگ ــا بازش آن ه
فعالیت هــای  مقبولیــِت  بــه  می تــوان  بودنــد، 
آقــای غنــی حکــم کــرد. در این بــاره بــدون 
ــم  ــروم، می خواه ــته ب ــه گذش ــم ب ــه بخواه آن ک
وضعیــِت کنونــِی جامعــۀ افغانســتان و بــه عبارتــی، 
ثمره هــای حکومــت دارِی سخت کوشــانۀ آقــای 

ــم. ــی کن ــی و ارزیاب ــی را بررس غن
شــاهِد  مــا  گذشــته،  هفته هــای  و  روزهــا  در 
و  ائتالف هــا  اعتراض هــا،  شــکل گیری 
سیاســِت  فضــای  در  جدیــد  قطب بندی هــای 
ــا حکومــت دارِی ضعیــف  کشــور و در مواجهــه ب
ــراض  ــم. اعت ــی بوده ای ــای غن ــۀ آق و انحصارگران
جنبــش رســتاخیز تغییــر، ائتــالف حــزب جمعیــت 
اعــالم  اســالمی،  ملــی  و وحــدت و جنبــش 
ــن  ــۀ ای ــتان؛ هم ــردم افغانس ــِت محــور م موجودی
به قاطعیــت می تــوان  تشــکل های جدیــد کــه 
گفــت 9۰ درصــد جامعــۀ افغانســتان و حتــا 
بخــش قابــل توجهــی از دولــِت موجــود را احتــوا 
ــی  ــری، ناتوان ــی، انحصارگ ــر ناکاره گ ــد، ب می کنن
ــرِی  ــه رهب ــی ب ــدت مل ــت وح ــتبدادِ حکوم و اس
آقــای غنــی انگشــت می گذارنــد و هــر کــدام بــه 

ــد.  ــادر می کنن ــدار ص ــامِ هش ــی پیـ طریق
ناامنــی در والیــاِت دور و نزدیــک،  جنــگ و 
حمــالت انتحــارِی فاجعه بــار در کابــل و شــهرهای 
اداری،  فســاد  و  بی برنامه گــی  کشــور،  بــزرگ 
ــِز  ــدِن توطیه آمی ــیه ران ــه حاش ــری و ب انحصارگ
ســایِر گروه هــا و هویت هــای سیاســی و حمایــت 
ــد چهــرۀ فاســد و مشــکوک در ارگان هــای  از چن
ــن  ــی، از مهم تری ــِم سیاســی، اقتصــادی و نظام مه

ــت. ــد اس ــکل هاِی جدی ــراِض تش ــِل اعت دالی
در مــوازات بــا ایــن قطب بندی هــای جدیــد، 
و  ریاســت جمهوری  ارگ  تمامیت خواهــِی 
توافق نامــۀ  تطبیــق  از  آن  سه ســالۀ  طفــره روی 
سیاســِی تشــکیل دولــت وحــدت ملــی و تقســیم 
قــدرت و صالحیت هــا بــر پایــۀ آن، مــوِج جدیدی 
ــی  ــی و جناح ــاِی قوم ــات و رویارویی ه از مطالب
ــی را  ــن رویاروی ــم زده اســت. ای را در کشــور رق
در رســانه های اجتماعــی، فیســبوک و حتــا در 
بــه  می تــوان  شــهر  تکســی های  و  خیابان هــا 
ــِت  ــوی از محرومی ــه به نح ــت. هم ــا نشس تماش
قومــی در قــدرِت سیاســی می نالنــد و ســایر 
ــت، مقصــر و  ــن محرومی ــوام را به نحــوی در ای اق
مالمــت می شــمارند. ایــن وضــع، دقیقــًا بازخــورد 
ــر  ــی ب ــای غن ــش های آق ــِی کوش ــِد منطق و پیام
انحصــار قــدرت اســت؛ همــان کوشــش هایی 
ــِت "16  ــه آن کمی ــخنگویاِن ارگ ب ــون س ــه اکن ک
ــا  ــه ت ــی ک ــه مردم ــبانند و ب ــاعت" را می چس س
ــم ریاســت جمهوری غــرق  ــِی تی ــو در بی مباالت گل
شــده اند، منــت می گذارنــد کــه آقــای غنــی فقــط 
4 ســاعت در شــبانه روز خــواب و اســتراحت دارد!

ــتم،  ــرال دوس ــد جن ــانی مانن ــروز کس ــه ام  این ک
اســتاد محمــد محقــق و اســتاد عطــا محمــد نــور 
ــِت  ــر از جمعی ــون نف ــد میلی کــه هــر کــدام از چن
ــد،  ــرده می توانن ــی ک ــور نماینده گ ــِی کش چندقوم
کرده انــد  جــدا  غنــی  آقــای  از  را  خــود  راهِ 
قالــِب  در  را  اصالحــات  و  عدالــت  فریــاد  و 
ــان  ــۀ هم ــد، نتیج ــد می کنن ــد بلن ــدار و تهدی هش
و  متکبرانــه  یک جانبــه،  سخت کوشــی هاِی 
مبتنــی بــر نفــِی »غیــر« اســت کــه افغانســتان را در 
ــِی  ــهمگین و فروپاش ــاِی س ــرِض رویارویی ه مع

ــت.  ــرار داده اس ــدی ق ج
ــی  ــی زمان ــای غن ــِی آق ــی و بی خواب سخت کوش
می توانســت مایــۀ مباهــات و حتــا دســت مایۀ 
تملــق باشــد کــه توافق نامــۀ تشــکیل دولــت 
نیــِم کشــور  وحــدت ملــی تطبیــق می شــد، 
آتــِش جنــگ و ویرانــِی طالبــان و ســایر  در 
کابــل  خیابان هــای  نمی ســوخت،  تروریســتان 
ــاری  ــاری و انتح ــالِت انفج ــراِس حم ــارغ از ه ف
 4۰ گرمــای  در  پایتخــت  خانه هــای  می بــود، 
درجــۀ تابســتان از بــرِق دایمــی ـ نــه نوبتــی 
بــوی گنــِد قوم گرایــی  ـ برخــوردار می بــود، 
ادارات و نهادهــای کشــور را مشــبوع نمی کــرد 
به جــای  نهایــت، ســخنگویاِن حکومــت  در  و 
افتخــاراِت حقیقــِی  گــزارش  بــه  دروغ بافــی، 

می پرداخــت. حکومــت  و  دولــت 
ــی  ــای غن ــه آق ــوان ب ــار، می ت ــن گفت ــاِن ای در پای
ایــن توصیــۀ رایــگان و صادقانــۀ شــیخ اجــل 
ــه  ــد ب ــل کار برآی ــه عم ــه »ب ــرد ک ــه ک را هدی
ــر  ــد کمت ســخن دانی نیســت.« آقــای غنــی می توان
ــد  ــد، بیشــتر بخواب ــر الف بزن ــغ بکشــد و کمت چی
نیــز  ســخنگویانش  بــه  بیندیشــد،  ســالم تر  و 
ــد هدایــت دهــد کــه به جــای بافتــِن صــد  می توان
ــی و  ــزارِش حرفه ی ــک گ ــِق آبکــی، ی دروغ و تمل

ــد.  ــه کنن ــان تهی ــۀ جناب ش ــه از کارنام صادقان
ایــن  کــه  کنـــد  بــاور  غنــی  آقــای 
ــته و  ــس داش ــۀ عک ــی های وی، نتیج سخت کوش
کشــور را بــه خــِط ســقوط نزدیــک کــرده اســت. 
ــز را  ــه همه چی ــا ک ــن ادع ــد از ای ــی بای ــای غن آق
می دانــد و می فهمــد و افغانســتان را بیشــتر از 
همــه دوســت دارد، دســت بکشـــد. بایــد تــا دیــر 
نشــده، آقــای غنــی بــه خطاهــای خــود پــی ببــرد، 
قدرت هــا و صالحیت هایــش را تقســیم کنــد، 
ــه دیگــران نیــز مجــاِل سخت کوشــی و خدمــت  ب
بــه کشــور را بدهــد. در غیــر ایــن صــورت، 
ــِت  ــه زودی حکوم ــه ب ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین می ت
و  یک جانبــه  سخت کوشــی هاِی  در  فعلــی 
ــد  ــن خواه ــی دف ــۀ غن ــتی هاِی متعصبان میهن دوس

ــد!  ش
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قــرار اســت امــروز چهارراهــی زنبــق طالیــی، بــه نــام شــهید 
ســالم ایزدیــار و دیگــر شــهدای روز دوازدهــِم جوزای ســال 
روانـ  کــه در یــک اقــدامِ بســیار خشــِن نیروهــای دولتــی در 
ــته  ــان کش ــی از جوان ــالمت آمیِز گروه ــراِت مس ــِر تظاه براب
ــه  ــان ب ــه تعدادش ــد ـ مســما شــود. آن شــهدا ک شــده بودن
هفــت نفــر می رســید، همــه جوانــاِن تحصیل یافته یــی 
ــر  ــتاخیِز تغیی ــِش رس ــی و جنب ــراِت مردم ــه تظاه ــد ک بودن
را به هــدِف انتقــاد از عملکــرد حکومــت آقــای غنــی، 
به خصــوص در عرصــۀ تأمیــن امنیــت و جلوگیــری از 
ورود تروریســتان بــه کابــل، راه انداختــه بودنــد. آن هــا 
زمانــی مــورد حملــۀ مســلحانۀ نیروهــای گارنیزیــوِن کابــل و 
ــت جمهوری در  ــی اِس ریاس ــه پی پ ــاص از جمل ــاِت خ قطع
چهارراهــی زنبــق قــرار گرفتنــد کــه صــدای عدالت خواهــی 
ــر داده  ــر را س ــِن دیگ ــا ت ــی و صده ــای امنیت ــرای نیروه ب
ــر  ــر اث ــه ب ــن منطق ــش از آن در همی ــه دو روز پی ــد ک بودن
ــه شــهادت  ــواد انفجــاری ب ــو از م ــک تانکــر ممل انفجــار ی

ــد. رســیده بودن
 یــک روز بعــد از شــهادت ســالم ایزدیــار، بــه تاریــخ 
ــالم  ــازۀ س ــم جن ــال روان، در مراس ــوزای س ــیزدهم جـ س
ایزدیــار، ســه حملــۀ انتحــاری صــورت گرفــت کــه بیســت 
ــِن دیگــر زخــم  ــا ت ــن در نتیجــۀ آن کشــته شــدند و ده ه ت
ــری  ــِی دیگ ــای مدن ــب آن، اعتراض ه ــه تعقی ــتند. ب برداش
ــل و  ــدان در کاب ــه ایجــاد راه بن ــت ب ــاد و دول ــه راه افت هــم ب
ــکالتی  ــرد و مش ــدام ک ــهر اق ــِز ش ــای مرک ــداد جاده ه انس
ــه  ــی ک ــۀ تحصن ــر، خیم ــود. بعدت ــق نم ــردم خل ــرای م ب
ــط  ــام توس ــونِت تم ــا خش ــد، ب ــرده بودن ــا ک معترضــان برپ
ــرح  ــب آن، ط ــه تعقی ــده شــد. ب ــت برچیـ ــۀ دول ــوۀ قهری ق
قانــون اعتصابــات و تظاهــرات از طــرِف دولــت پــی ریختــه 
ــول  ــن و مقب ــی ممک ــچ اعتراض ــۀ آن، هی ــا در نتیج ــد ت ش
نباشــد و اگــر اعتراضــی هــم صــورت بگیــرد، بــه بهانه هــای 

ــردد.  ــرکوب گ ــی س قانون
بنابرایــن نام گــذاری جاده یــی بــه نــام شــهید ســالم ایزدیــار 
و همراهانــش نــه تنهــا یــادآورِ ســرکوِب آن تظاهــراِت 
ــِل  ــکل گیری فص ــانه یی از ش ــه نش ــت ک ــالمت آمیز اس مس
افغانســتان  دمکراســی  تاریــخ  در  اســتبداد  از  تازه یــی 
می باشــد کــه توســط آقــای غنــی در حکومــِت به اصطــالح 

ــت.  ــورده اس ــد خ ــی کلی ــدت مل وح
می دهــد،  انجــام  دولــت  روزهــا  ایــن  کــه  اقداماتــی 
همــه گام هایــی بــه ســمِت اســتبداد تعبیــر می شــوند. 
ــد  ــای غنــی شــکل گرفته ان ــر آق رویارویی هایــی کــه در براب
ــد،  ــی کرده ان ــن معرف ــر عبدالرحم ــر از امی ــا بدت و او را حت
بــه معنــای آن اســت کــه اســتبداد توانســته ســایه اش را بــر 
ــای  ــرکوِب اعتراض ه ــتراند و صــدای س ــۀ کشــور بگس هم
مدنــی گــوِش همــه را بنــوازد و زنــگ خطــر را بــه صـــدا 
ــهدای  ــر ش ــار و دیگ ــالم ایزدی ــون س ــن خ درآورد. بنابرای
ــن درد  ــادآورِ ای ــنایی، ی ــش روش ــتاخیز و جنب ــش رس جنب
ــت  ــِی عدال ــاِن مدع ــماِن جه ــش چش ــا در پی ــه م ــت ک اس
و حقــوق بشــر، شــکار دژخیمــاِن ســرکوب و توطیــه 
ــِر  ــاده گی، نظاره گ ــیار س ــه بس ــان ب ــی جه ــویم؛ یعن می ش
ــاق در افغانســتان شــده  محکــم شــدِن بیــخ اســتبداد و اختن

اســت. 
ــی  ــۀ جهان ــِت جامع ــِر حمای ــر چت ــی زی ــای غن ــت آق دول
دســت بــه تــک روی، ســرکوب و خفقــان زده اســت. 
به جــز اعتراض هایــی کــه از آدرِس برخــی شــخصیت ها 
و نهادهــای غربــی در برابــِر ایــن رویکــردِ حکومــِت آقــای 
غنــی صــادر شــده اســت، اقدامــاِت الزمــی هنــوز از جانــب 
دولت هــای حامــِی افغانســتان در جلوگیــری از این همــه 
اســتبداد و تــک روی و تنگ نظــری بــه نظــر نرســیده اســت. 
ــار و  ــالم ایزدی ــام س ــه ن ــی ب ــذاری چهارراهی ی ــون نام گ اکن
دیگــر شــهدای دوازدهــم جــوزا می توانــد چــراِغ راهنمایــی 
باشــد بــرای جلوگیــری از اســـتبدادی کــه اگــر بــه آن توجــه 
ــه  ــور را ب ــت و کش ــد انداخ ــا خواه ــه را از پ ــود، هم نش
قهقــراِی تاریخــی ســوق خواهــد داد. بنابرایــن جامعــۀ 
جهانــی بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــد و جلــِو 
ــی  ــِت کنون ــه حکوم ــونتی را ک ــری و خش ــه خودس این هم
در برابــر فعــاالِن سیاســی و معترضــاِن مدنــی اتخــاذ کــرده، 

ــرد.  بگی

چهــارراهی شهــید ایزدیار 
چه گفتنی هایی دارد؟ 
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جنبش هـا و ایتالف هایی کـه از میان مردم تشـکیل می شـوند 
هرگز با سـرکوب و شـلیک گلوله از بیـن نمی روند. 

 برخـی از آگاهـان و اعضـای مجلس نماینـده گان می گویند 
کـه جنبش هـای اجتماعـی کـه بـرای دادخواهـی سـربلند 
کرد انـد بـا شـلیک گلولـه و اعمال سـرکوب گرایانه نـه تنها 
کـه از بیـن نمی رونـد بلکـه فعال تـر و قوی تـر می شـوند. 

ایـن درحالـی اسـت که پـس از تشـکیل حکومـت وحدت 
مختلـف  نام هـای  تحـت  جنبش هایـی  و  ایتالف هـا  ملـی 

اعـالم موجودیـت کرده انـد. 
جنبـش تبسـم، جنبـش روشـنایی و  جنبش رسـتاخیز تغییر 
بـه نحـوی از طـرف حکومـت سـرکوب شـدند. جنبـش 
انفجـاری  آمـاج حمـالت  میـدان دهمزنـگ  روشـنایی در 
قـرار گرفـت و اخیـراَ جنبـش رسـتاخیز تغییـر کـه به خاطر 
اصالحـات در نهادهـای امنیتـی، دسـت بـه اعتـراض زد، از 

طـرف نیروهـای امنیتـی مـورد رگبـار قـرار گرفت. 
کار  را  معترضـان  بـه  شـلیک   جریان هـا  ایـن  مسـووالن 
محافظـان خـاص رییـس حکومـت وحـدت ملـی می دانند 
کـه به دسـتور فرمانده پیشـین گارنیزیـون گل نبی احمدزی 
و حنیف اتمر مشـاور شـورای امنیت صورت گرفته اسـت.
دکتـر جعفـر مهـدوی عضـو مجلـس نماینـده گان، یکـی از 
مسـووالن ارشـد جنبـش روشـنایی و عضـو جریـان محور 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گـو  گفـت و  در  افغانسـتان،  مـردم 
یـک  بیـش  در  کـه  ایتالف هایـی  و  جنبش هـا   می گویـد: 
سـال ایجاد شـده اند یـک رویکرد تـازۀ مدنی در افغانسـتان 
هسـتند. در این میان جنبش روشـنایی با دادن 6۰۰ مجروح 
و 8۰ شـهید، در تاریـخ حرکت هـای مدنی باالتریـن قربانی 

را ثبـت کرده اسـت. 
جنبـش  و  روشـنایی  جنبـش  کـه  افـزود  مهـدوی  آقـای 
رسـتاخیز تغییـر کـه به خاطـر نارسـایی حکومـت بـه تأمین 
عدالـت اجتماعـی و اصالحـات نهادهـای امنیتـی تشـکیل 
شـد، از طـرف حکومت مـورد شـلیک گلولـه و برنامه های 

گرفتنـد.  قـرار  سـرکوب گرایانه 
ایـن عضـو ارشـد جنبش روشـنایی با بیـان این کـه به وجود 

آمـدن چنیـن حرکت هـای مدنـی و ایتالف هـای سیاسـی، 
نشـان گر وضعیت شـکنند ۀ نظام سیاسـی افغانسـتان اسـت، 
گفـت کـه ایـن جنبش ها بـرای تأمیـن عدالت و رسـیده گی 
خواهـان  و  شـده اند  ایجـاد  اجتماعـی  دشـواری های  بـه 

رسـیده گی بـه بحـران فعلی سیاسـی کشـور هسـتند. 
تشـکیل  مـردم  بطـن  از  کـه  جنبش هایـی  او،  گفتـۀ  بـه 
بین نمی رونـد،  از  دولـت  سـرکوب  بـا  هرگـز  می شـوند، 
جنبش هـای روشـنایی و رسـتاخیز تغییر، داعیه هـای عدالت 
خواهـی و آزادی خواهی و اصالحات گسـترده در سـاختار 
نظـام سیاسـی هسـتند کـه از نـگاه مطالبـات مدنـی در همۀ 

جامعـه بشـری صـورت می گیـرد.
او گفـت: تازمانـی که شـرایط نابسـامان، بی عدالتی، انحصار 

طلبـی و تبعیـض در نظـام سیاسـی حاکم باشـد، نـه تنها که 
ایـن جنبـش بـا سـرکوب از فعالیـت بـاز نمی ایسـتند، بلکه 

پرقوت تـر بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهند. 
آقـای مهـدوی گفـت کـه حکومت کنونـی بر اسـاس تقلب 
ایجـاد شـده و فاقـد مشـروعیت مردمـی و قانونـی اسـت. 
او گفـت: حرکت هایـی کـه هزینـۀ جانـی می دهنـد، جایگاه 

خـود را در میـان مـردم و جامعـه بیشـتر بـاز می کنند. 
اجتماعـی  حرکت هـای  و  جنبش هـا  کـه  کـرد  تأکیـد  او 
در پاسـخ بـه ناهنجاری هـای اجتماعـی ایجـاد می شـوند، 
بی عدالتـی  سـرکوب گری،  انحصارطلبـی،  کـه  حالـی  در 
و دیکتاتـوری بـا عـث شـگاف های عمیـق میـان مـردم و 
حکومت شـده  اسـت و این امر سـبب ایسـتادن جنبش های 

مردمـی  و سیاسـی در برابـر ایـن حکومـت شـد. 
در حـال حاضـر برعـالوۀ جنبش هـای اجتماعـی - مدنـی، 
ثبـات،  و  حراسـت  شـورای  ماننـد  مختلـف،  جریان هـای 
ایتـالف نجـات افغانسـتان، محـور مـردم افغانسـتان، جبهـه 
برابـر  در  اپوزسـیون  عنـوان  بـه   ،... و  افغانسـتان  نویـن 
حکومـت وحـدت ملـی اعـالم موجودیـت کرده انـد. ایـن 
و  تبعیـض  انحصار گرایـی،  بـه  را  حکومـت  جریان هـا 

می کننـد. متهـم  سـرکوبی 
هم چنـان، نعیـم نظـری فعـال جامعـه می گویـد: حکومـت 
وحـدت ملـی کـه بـه اسـاس موافقت نامۀ سیاسـی تشـکیل 
شـده بـود، امـا مـواد ایـن موافقت نامه عملی نشـد تـا زمینه 
بـرای برگـزاری جرگـۀ تعدیـل قانون اساسـی فراهم شـود. 
آقـای نظـری گفت که سـران حکومـت از تطبیـق توافقنامۀ 
سیاسـی سـر بـاز زدنـد ایـن امـر سـبب افزایـش بحـران  و 
اختـالف میـان رهبـران و الیه هـای حکومـت شـد. سـران 
حکومـت وحـدت ملی کـه با دو دورنمـا روی صحنه  آمده 
بودنـد، نتوانسـتند روی برنامـۀ مشـترک بـه توافـق  برسـند. 
ایـن امـر در نهایـت سـبب کنـدی برنامه هـای حکومـت و 

نارضایتی شـهروندان شـده اسـت.
او تأکیـد کـرد کـه بی برنامه گـی سـران حکومـت، سـبب 
تشـکیل ایتالف هـای سیاسـی در برابـر نظـام  شـد،  امـا 
وحـدت  حکومـت  رهبـران  ناشـنوای  گوش  هـای  بازهـم 
ملـی وضعیـت را بحرانی تر سـاخته اسـت. در حـال حاضر 
تمـام قـدرت در انحصار یک تیـم کوچک قـرار دارد و حتا 
صـدای اعتراضـات از داخـل تیم ها نیز شـنیده می شـود، در 
حالی کـه در ابتـدا تنهـا اختالف هـا در میـان دو تیـم وجـود 
داشـت، اما االن سـران دسـت اول حکومت نارضایتی خود 

را از داخـل تیـم بلنـد می کننـد. 
او گفـت کـه ژنـرال دوسـتم بـه عنـوان معـاون اول صدای 
نارضایتـی خـود را بلنـد کـرد و تـک روی های داخـل نظام 
سـبب شـد تاایتالف هـا در برابـر حکومت تشـکیل شـوند. 
آقـا نظـری بـا تأکیـد بـر این کـه اجمـاع بیـن المللـی که در 
افغانسـتان وجـود داشـت نیـز از میـان رفتـه اسـت. گفـت: 
دیـروز افغانسـتان بـه عنـوان بسـتر مشـترک همکاری هـای 
بین المللـی مطـرح بـود، امـا متاسـفانه امـروز افغانسـتان به 
نطقـه تقابـل اسـتراتیژیک در میـان قـدرت بـزرگ مطـرح 
اسـت. اگر این وضعیـت زیرکانه مدیریت نشـود، پیامدهای 

خیلـی خطرنـاک می توانـد بـه این کشـور داشـته باشـد.

روز گذشـته سه شـنبه، 27 سـرطان خبرهـای ضـد و نقیضی 
در صفحـات اجتماعـی و در شـماری از رسـانه های کشـور 
پخـش شـد مبنـی بـر این کـه مسـووالِن فـرودگاه بلـخ بـا 
هـم کاری نیروهـای آلمانـی و بـه دسـتور حکومـت مرکزی 
بـه هواپیمـای حامل جنرال عبدالرشـید دوسـتم، اجازۀ فرود 

اند. نـداده 
اکنـون شـماری از اعضای مجلس سـنا می گویند: جلوگیری 

از ورود جنرال دوسـتم به کشـور خالف قانون اسـت.
محمدعلـم ایزدیـار، معاون نخسـت مجلس سـنا در جلسـۀ 
مـورد  در  تصمیمی کـه  هـر  گفـت:  مجلـس  ایـن  دیـروز 
جنـرال دوسـتم از سـوی حکومـت گرفتـه می شـود، بایـد 
مبنـای قانونـی داشـته باشـد و اگـر از ورود معاون نخسـت 
ریاسـت جمهوری بـه کشـور جلوگیـری شـده باشـد، قانون 

بـه طـور صریـح نقض شـده اسـت.
نماینـده گان مـردم در مجلس سـنای کشـور تأکیـد دارند که 
در بررسـی پرونـدۀ معـاون اول ریاسـت  حکومـت وحدت 
ملـی، اوضـاع بحرانـی افغانسـتان نیـز مدنظـر گرفتـه شـود 
و تصمیمـی اتحـاذ گـردد کـه موجـب همبسـته گی میـان 

شـهروندان کشـور گردد.
بـا  زمانی کـه محکمـۀ  تـا  بـاور وکالی مجلـس سـنا،  بـه 
صالحیـت در مـورد پرونـدۀ آقـای دوسـتم فیصلـه و حکِم 
صـادر نکنـد، هیـچ نهـاد یـا فـرد داخلـی و خارجـی حـق 

دخالـت در ایـن مـورد را نـدارد.
عبـداهلل قرلـق، عضـو مجلـس سـنا در این خصـوص گفت: 
خبـر ممانعـت نیروهـای آلمانـی از ورود جنرال دوسـتم در 
فـرودگاه بلـخ یک شـایعه اسـت. آقای دوسـتم احتمـاالً در 

هفته هـای بعـدی وارد افغانسـتان می شـود.
آقـای قرلـق می گویـد کـه جنرال دوسـتم به عنوان شـخص 
دوم افغانسـتان، هـر زمانی که بخواهد وارد کشـور می شـود 
و قـرار معلومـات، در خـالل هفته هـای آینـده بـه کشـور 

می آیـد.
بـا ایـن حـال، دفتـر رسـانه های عبدالرشـید دوسـتم خبـر 
آمـدن او بـه افغانسـتان و برگشـت دوبـاره اش بـه ترکیـه را 

»غیـر واقعـی« خوانـده اسـت.
در خبرنامـۀ معاونیـت نخسـت ریاسـت  حکومـت وحدت 
ملـی، تمـام جزییـات ایـن خبـر رد شـده و آن را »کـذب 

محـض« خوانـده اسـت.
خبرنامـه تأکیـد دارد کـه آقـای دوسـتم در حـال حاضـر در 
شـهر انقـرۀ ترکیـه بـه سـر می بـرد و در آینده هـای نزدیـک 
بـرای اشـتراک در همایش اعالم موجودیـت ایتالف »نجات 
برای افغانسـتان« وارد کشـور خواهد شـد و بـرای ورودش 
بـا فرودگاه هـا هم آهنگی هـای الزم صـورت خواهد گرفت. 
از  یکـی  و  بلـخ  والـی  نـور،  عطامحمـد  باایـن،  همزمـان 
اعضـای برجسـتۀ »ایتـالف بـرای نجـات افغانسـتان« نیز در 

ایـن زمینـه واکنـش نشـان داده اسـت.
والـی بلـخ ایـن گزارش هـا را رد کـرده، امـا تأکیـد دارد که 

هیـچ ممانعـت قانونـی برای سـفر معاون نخسـت ریاسـت  
حکومـت وحـدت ملـی وجود نـدارد.

آقـای نـور در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوسـته اسـت: 
از  شـماری  سـرطان،   26 دوشـنبه  روز  شـام  بـود  "قـرار 
مسـووالن و مهندسـان مؤسسـۀ »تیـکا«ی ترکیـه بـه عنـوان 
مهمانـان خـاص مـن بـه مزارشـریف بیاینـد و کار اعمـار 
خانقـاه سـلطان العلما خواجـه بهاءالدیـن ولـد، پـدر موالنـا 
جالل الدیـن محمـد بلخـی را افتتـاح نماینـد کـه هواپیمای 
حامـل ایشـان بـه دلیـل مشـکل فنی نتوانسـت در فـرودگاه 

بین المللـی موالنـا جالل الدیـن محمـد بلخـی، نشسـت کند 
و برگشـت کـرد".

در ادامـۀ ایـن پیـام والـی بلـخ آمـده کـه خبرهـای پخـش 
شـده در شـماری از رسـانه ها و صفحـات اجتماعـی مبنـی 
بـر این کـه هواپیمـای حامل جنـرال عبدالرشـید دوسـتم به 
فـرودگاه بین المللـی موالنـا جالل الدین محمـد بلخی اجازۀ 

نشسـت پیدا نکـرد، عـاری از حقیقت اسـت".
آقـای نـور افـزوده اسـت کـه آقای دوسـتم در حـال حاضر 
در ترکیـه بـه سـر می بـرد و هـرگاه قصد سـفر به کشـور  را 
داشـته باشـد، هیـچ ممانعـت قانونـی بـرای سـفر او وجود 

ندارد.
جنـرال دوسـتم درحالی کـه در پروندۀ اذیت و آزار جنسـی 
احمد ایشـچی متهم شـده اسـت، در اواخر ماه ثور امسـال، 

بـه گفتـۀ نزدیکانش، »بـرای درمان« بـه ترکیه رفت.
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز خبرهایـی در صفحات 
اجتماعـی نشـر شـده بـود گویا آقای دوسـتم قصد سـفر از 

ترکیـه بـه افغانسـتان کـرده بـود، امـا اجـازۀ فرود آمـدن به 
فـرودگاه بین المللـی کابـل بـه هواپیمای حاملش داده نشـد 
و آقـای دوسـتم مجبـور شـد بـه پاکسـتان بـرود و بعـد از 
سـوخت گیری دوبـاره بـه ترکیـه برگـردد، هرچنـد منع این 

خبـر را تأئیـد نکـرده بود.
پاکستان ذهنیت جامعۀ جهانی را منحرف می کند

اعضـای مجلس سـنا در قسـمتی از سخنان شـان به عملیات 
نظامـی پاکسـتان در امتـداد مرز دیورند اشـاره کـرده گفتند، 
دیورنـد  مـرز  آن سـوی  در  پاکسـتانی  نظامیـان  عملیـات 

بـرای منحـرف کـردن اذهـان جامعـۀ جهانـی از موجودیت 
پناه گاه هـای تروریسـتان در خـاک آن کشـور اسـت.

گفـت:  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار،  فضل هـادی 
خـط  آن سـوی  در  پاکسـتانی  نظامیـان  کـه  را  "عملیاتـی 
دیورنـد راه انـدازی کرده انـد، منحرف کنندۀ اذهـان مردم و 
جامعـۀ جهانـی اسـت، پاکسـتان این گونـه ادعـا می کنـد که 

می کنـد". نابـود  را  تروریسـتی  پناهگاه هـای 
آقـای مسـلم یار می گویـد کـه پناهگاه هـای تروریسـتی در 
خـاک پاکسـتان در امـان انـد و عملیـات نظامیان پاکسـتانی 

بـرای نابـودی آن مراکـز اثـری ندارد.
ایـن درحالی اسـت که سـه هفته قبـل، سـناتوران امریکایی 
بـه پاکسـتان، اسـالم آباد وعـده داده بـود کـه عملیـات ضد 
هراس افگنـی را در هم آهنگـی بـا دولـت افغانسـتان و زیـر 
نظـارت امریـکا و چیـن در امتـداد مـرز دیورنـد راه اندازی 

می کنـد.
سـناتوران امریکایـی بـر پاکسـتان فشـار آورده بودنـد تا بر 

علیـه النه هـای تروریسـتی در خـاک آن کشـور اقـدام کند، 
در غیـر آن، کمک هـای مالـی امریـکا را از دسـت خواهـد 
داد. امـا، وزارت دفـاع کشـور دو روز پیـش اعـالم کـرد که 
دولـت پاکسـتان بـدون هم آهنگـی بـا افغانسـتان، امریـکا و 
چین، خودسـرانه عملیاتی را در آن سـوی مـرز دیورند آغاز 

اسـت. کرده 
دولـت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفـاع ملی کشـور گفت 
کـه عملیـات خودسـرانۀ پاکسـتان در امتداد مـرز دیورند به 
معنای آن اسـت که پاکسـتان از تعهداتی که به سـناتورهای 

امریکایـی داده بودند، پا پس کشـیده اسـت.
ارج گذاری به عدالت خواهی

سـناتوران در جلسـۀ دیروزشـان هم چنان گفتند که پیشـنهاد 
اعضـای ایـن مجلـس بـرای تغییـر نام چهـارراه زنبق شـهر 
کابـل بـه چهـارراه »شـهید سـالم ایزدیـار« از سـوی رییس 

حکومـت وحـدت ملی پذیرفته شـده اسـت.
فضل هـادی مسـلم یار، رییـس مجلس سـنا گفت کـه فردا {
امـروز} چهارشـنبه، چهـارراه زنبق در یک برنامۀ رسـمی به 

چهارراه »شـهید سـالم ایزدیار« تغییر نـام می خورد.
آقـای مسـلم یار افـزود کـه "پیشـنهاد تغییـر نـام چهـارراه 
زنبـق از سـوی محمد اشـرف غنـی و کمیسـیون نام گذاری 
جاده هـا بـه منظـور ارج گـذاری بـه صـدای عدالت خواهـی 

تائید شـده اسـت".
پـس از شـهادت محمـد سـالم ایزدیـار، پسـر محمـد علـم 
تظاهـرات  در  سـنا  مجلـس  نخسـت  معـاون  ایزدیـار، 
عدالت خواهـی جنبـش رسـتاخیز بـرای تغییـر در هفتـم ماه 
رمضان گذشـته، سـناتوران پیشـنهاد تغییر چهـارراه زنبق را 

بـه ارگ سـپردند.
محمـد سـالم ایزدیـار یکی از سـران جنبش رسـتاخیز برای 
تغییـر بـود کـه در تیرانـدازی نیروهـای امنیتی بـر تظاهرات 
بـه  زنبـق  چهـارراه  نزدیکـی  در  جنبـش  ایـن  کننـده گاِن 

رسید. شـهادت 
جنبـش رسـتاخیر بـرای تغییـر پـس از حملـۀ تانکـر مملـو 
از مـواد انفجـاری در چهـارراهِ زنبـق کـه ده هـا تـن از افراد 
ملکـی و نظـام در آن کشـته و زخمـی شـدند، بـه منظـور 
عدالت خواهـی بـرای قربانیـان این رویـداد و تأمیـن امنیت 

مـردم افغانسـتان ایجاد شـد.
اسـتعفای سـران حکومـت، برکنـاری و محاکمـۀ مسـووالن 
امنیتـی بـه شـمول حنیـف اتمـر مشـاور امنیت ملـی رییس 
نظـام  در  اصالحـات  آوردن  و  ملـی  وحـدت  حکومـت 
حکومـت داری از خواسـت های اصلـی جنبـش رسـتاخیر 

بـرای تغییـر بوده اسـت.
امـا حکومـت تـا هنـوز بـه جـز از تعلیـق وظایـف رییـس 
دیگـر  بـه  کابـل،  پولیـس  فرمانـده  و  کابـل  گارنیزیـون 
خواسـت های ایـن جنبـش نه تنهـا کـه پاسـخ مثبـت نـداده 
اسـت، بلکـه در یـک اقـدام خشـونت آمیز خیمـۀ تحصـن 

کننـده گان ایـن جنبـش را نیـز جمـع کـرد.
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ــیوه یی  ــه ش ــر ب ــن ناظ ــته گِی دی ــۀ هم بس مطالع

ــه  ــد درمان گران ــی می توان ــنن دین ــه س ــت ک اس

ســیر  و  ســالمت  و  کنــد  عمــل  مثبــت  و 

ــر  ــه غی ــد؛ ب ــی بخش ــی را تعال ــتکمالی روح اس

درســت  و  بحث انگیــز  آزمایشــگرهای  از 

ــواد  ــتعمال م ــی از اس ــاالت ناش ــدۀ ح کنترل نش

تخدیرکننــده یــا تغییردهنــدۀ ذهــن، کــه بــه 

ــن صــور  ــد بی ــاع از پیون ــی در دف ــوان داده های عن

ــی«  ــی خودآگاه ــاالت متعال ــی و »ح ــال دین خی

ــرای  ــزی ب ــِی ناچی ــای تجرب ــده، کاره عرضــه ش

دفــاع از نظریه هــای فرافکنــی انجــام گرفتــه 

ــه  ــی ک ــناختی اولیه ی ــات روان ش ــت. احتجاج اس

ــک  ــن را در ی ــۀ دی ــا ریش ــود ت ــدد آن ب در ص

ــر شــعار معــروف  ــد، نظی ــدا کن ــۀ واحــد پی عاطف

لوکرتیــوس کــه می گفــت: »خدایــان، ســاختۀ 

تــرس بشــراند« یــا جداســازی یــک »نــوع دینــی 

ــه در کار ادوارد  ــان ک ــخصیت چن ــی از ش خاص

ــود،  ــده می ش ــپرنگر)26( )1963ـ 1882 م( دی اش

ــت  ــه درک و دریاف ــود را ب ــای خ ــی زود ج خیل

جامــع از بعــد روحــی دیــن یــا بعــد دینــی 

ــا،  ــن نظریه ه ــد تاریخــی ای ــد. بع شــخصیت دادن

ــای  ــر داده ه ــود و ب ــاری ب ــات آم ــاوی مطالع ح

مردم شــناختی کــه از میــان اقــوام بــدوی موجــود 

ــادی داشــت.  ــکای زی گــردآوری شــده اســت، ات

ــکارا  ــی، آش ــن روان ــای تکوی ــه نظریه ه ــه ب توج

ــت  ــر و در نهای ــای تجربی ت ــت پژوهش ه در جه

ن رفتــار دینــی و ســاختار 
بــه پیوندهــای بیــ

ه در آثــار آلپــورت و میلتــون 
شــخصیت، از جملــ

ــت.  ــده اس ــوف ش ــچ)27(، معط روکی

تشکل روانی    

ــد و  ــه عقای ــدی ک ــف رون ــه توصی ــه ب توج

ــند  ــی می رس ــه خودآگاه ــی ب ــای دین رهیافت ه

بزرگ ســالی  تــا  کودکــی  از  کــه  تحوالتــی  و 

می یابنــد، از همــان آغــاز بــرای روان شناســی 

ــاق  ــی اعم ــت. روان شناس ــوده اس ــرح ب ــن مط دی

و  مــدون  تاریــخ  از  را  توجهــش  می توانســت 

بزرگ تــر تکویــن روانــی دیــن بــه تاریــخ مــدون و 

کوچک تــر تشــکل روانــی، یــا اســتکمال نفســانی، 

ــن  ــای بی ــات و بینش ه ــادل اطالع ــه تب و ســپس ب

آن هــا بــا اتخــاذ اصــل علم الحیاتــی قــرن نوزدهــم 

کــه »سرگذشــت فــرد، سرگذشــت نــوع را در 

ــدارد، و  ــد«، معطــوف ب خــود دارد و تکــرار می کن

بدیــن شــیوه، مطالعــۀ تحــوالت طبیعــت دینــی کــه 

ــالی  ــه بزرگ س ــی ب ــرد از کودک ــد ف ــد رش در رون

ــۀ  ــم مطالع ــت ه ــت، می توانس ــده اس ــه ش مالحظ

عــروج نــژاد انســان از ذهنیــت ابتدایــی تــا علمــی 

را روشــن کنــد، و هــم خــود از آن کســب روشــنی 

کنــد. حتــا امــروز، مدت هــا پــس از آن کــه آن اصــل 

علم الحیاتــی رونــق و رواج خــود را از دســت 

داده، و داده هــای تجربــی در بــاب ایمــان آوری 

ــی  ــی و اجتماع ــد فرهنگ ــای جدی ــی، متغیره دین

را وارد رونــد تحــوالت روحــی کــرده اســت، 

روان شناســی  اندیشــه گرای  محافــل  اغلــب  در 

ــر  ــۀ قوی ت ــه صبغ ــی ک ــاً آن های ــاق، مخصوص اعم

ــه دارد.  ــن اندیشــه جاذب ــوز ای ــد، هن ــی دارن یونگ

نخســتین کار تجربه یــی کــه در زمینــۀ تشــکل 

روانــی دیــن انجــام گرفتــه، از ســوی امریکاییــان، 

نوزدهــم، دربــارۀ  در آخریــن دهه هــای قــرن 

ــز،  ــام جیم ــول ویلی ــه ق ــا ب ــان آوری، ی ــد ایم رون

ــای  ــد مدل ه ــت ـ هرچن ــوده اس ــاره« ب ــد دوب »تول

رشــد روحــی در طــی ســال ها تغییــر یافتــه 

اســت، کاربــرد مطالعــات مــوردی، مصاحبــه، 

آمــار  و  شــخصیت،  خزانــۀ  از  ســیاهه برداری 

ــندیت دارد؛  ــان س ــی، هم چن ــناختی عموم جامعه ش

ــن  ــای بی ــن پیونده ــی از رایج تری ــع، یک و در واق

ــت.  ــی اس ــم روان شناس ــازمان یافته و عل ــن س دی

روحــی  رشــد   )29( تبعــی«  »تکویــن  نظریــۀ 

ــه  ــت ک ــن مدل هاس ــی از ای ــون)3۰(، یک اریکس

ــت  ــه هوی ــوط ب ــدد مرب ــات متع ــم از مطالع مهل

ــک دوره  ــاس ی ــه در اس ــن نظری ــت. ای ــی اس دین

ــر  ــه ه ــی دارد ک ــه م ــت گانه عرض ــی هش زنده گ

مرحله یــی از آن، نمایانگــر یــک بحــران از روابــط 

ــر  ــل متناظ ــل رذای ــه زوج فضای ــت ک ــانی اس انس

ــر  ــر ســیر مراحــل بعــدی اث را پدیــد مــی آورد و ب

عــاد رفتــار دینــی 
می گــذارد؛ و در بعضــی از اب

اریکســون  اســت.  یافتــه  انعــکاس 

پــروژۀ  بــا  را  مدلــش  هم چنیــن 

»سرگذشــت  نــگارش  بحث انگیــز 

روحــی« شــخصیت های دینــی نظیــر 

مارتیــن لوتــر و موهنــداس گانــدی، 

تطبیــق داده اســت. 

تشــکل  بــاب  در  مهمــی  پژوهــش 

تصــور یــا مفهــوم خــدا در ذهــن 

بــا  1913م  ســال  در  کــودکان، 

کالویــه)31(  هانــری  کارهــای 

ــر پیشــرفتی  ــه نمایانگ ــد، ک ــاز ش آغ

تــا  انســان وارانگاری)32(  از 

پژوهش هــا،  ایــن  بــود.  روحانی انــگاری)33( 

از چشــم اندازهایی  و  پیشــرفته تر  بــه صورتــی 

ــانی  ــی روان شناس ــات تجرب ــا مطالع ــون، ب گوناگ

چــون رونالــد گولدمــن)34(، ج.پ.دیکونچی)35(، 

ــوت)37(  ــوان ورگ ــو)36( و آنت ــا ریتوت ــا ماری آن

ادامــه یافــت. ورگــوت »مرکــز روان شناســی دیــن« 

را در دانشــگاه لوریــن)38( تأســیس کــرد کــه 

تحقیقــات مهمــی در زمینــۀ روابــط بیــن تصویــر و 

تصــور پــدر و مــادر و تصویــر و تصــور الوهیــت، 

ســیر تکاملــی وجــدان اخالقــی و ســطوح درک و 

ــام  ــودکان، انج ــعایری در ک ــی و ش ــت کنای دریاف

ــاژه  ــران پی ــات ن ــر روان کاوی، مطالع ــالوه ب داد. ع

)198۰ـ 1886م( در بــاب روان شناســی کــودک، 

ــود.  ــذارده ب ــن کار گ ــی برای ــر عظیم تاثی

 روان درمانی 

ــه  ــد ب ــان بای ــن و درم مطالعــۀ هم بســته گِی دی

ــه  ــود ک ــی ش ــه تلق ــش دوجانب ــک کوش ــوان ی عن

ــنن  ــه س ــت ک ــیوه یی اس ــه ش ــر ب ــط ناظ ــه فق ن

ــد  ــه و مثبــت عمــل کن ــد درمان گران ــی می توان دین

ــی را  ــتکمالی روح ــیر اس ــی و س ــالمت روح و س

تعالــی بخشــد، بلکــه هم چنیــن ناظــر بــر شــیوه یی 

ــرای  ــد ب ــناختی می توان ــنن روان ش ــه س ــت ک اس

ــار روحــی  ــار و تبعــات زیان ب پیراســتن دیــن از آث

دیــن بــه کار رود. هــم مخالفت هــای بســیار و 

هــم حمایت هــای بســیاری کــه روان شناســاِن 

گرایش هــای مختلــف در گذشــته و حــال از دیــن 

رســمی و ســازمان یافته دیده انــد و می بیننــد، از 

ــورد.  ــه آب می خ ــادی دوگان ــش انتق ــن نق ای

محققــان روحانــی نظیــر هانــس شــر)39(، اســکار 

ــوآزن  ــون ب فیســتر)4۰(، ارنســت جــان )41( و آنت

)42( جــزو نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه 

ــای  ــف و مراقبت ه ــی در وظای ــت روان شناس اهمی

ــاً  ــد. تقریب ــی بردن ــی پ ــالت کالم ــی و تأم کشیش

پیــش از نیمه هــای قــرن بیســتم، بســیاری از نقــد و 

نظرهــای کالمــی و مربــوط بــه وظایــف روحانیت، 

در چندیــن و چنــد نظریــۀ روان شــناختی مختلــف 

ــا در مجــالت اختصاصــی،  ــرد و از آن ج ــه ک رخن

ــز  ــگاهی و مراک ــای دانش ــی، برنامه ه ــع علم مجام

ــته  ــن رش ــاص ای ــه خ ــی ک ــورتی و تحقیقات مش

بــود، در سراســر اروپــا و ایــاالت متحــده راه 

ــر  ــش، نمایانگ ــن گرای ــی ای ــور کل ــه ط ــت. ب یاف

عطــف توجهــی اســت از روان شناســی نابه هنجــار، 

ــفایابی های  ــز، ش ــعایر وجه آمی ــی، ش ــوال عرفان اح

ــه  ــدوی ک ــا ب ــی ی ــای ابتدای ــا و عملکرده معجزه آس
ــراوان  ــن ف ــۀ روان شناســی دی ــای اولی ــب کاره در اغل
ــادی  ــی ع ــیرۀ تکامل ــالی س ــه اعت ــد، ب ــت می ش یاف
انســان در دعــا و عبــادت و ایمــان آوری و خدمــت بــه 
ــه نقش هــای  ــوم شــد ک ــن، معل ــال ای ــه دنب ــق و ب خل
ــتر  ــمی، بیش ــن رس ــرای دی ــت، ب ــن رهیاف ــادی ای انتق
ــت  ــده، از جه ــا تهدیدکنن ــت ت ــاعد اس ــد و مس مفی
ــت  ــان غفل ــار هم ــری، دچ ــاری نظ ــت و همی خدم
شــایعی اســت کــه اهــل تحقیــق و تتبــع کالســیک یــا 
ــی دچــار آن هســتند.  ــای علم ــه رهیافت ه ــاغالن ب ش
ــرق  ــی ش ــنت های روحان ــناختی س ــات روان ش مطالع
نشــان  رفته رفتــه  یــوگا،  و  بودیســم  ذن  به ویــژه 
ــم  ــون تنظی ــی چ ــه پدیده های ــه چه گون ــت ک داده اس
ــی )43(،  ــداری ناگهان ــن(، بی ــه )مدیتیش ــس، مراقب تنف
ــد و  ــش درآم ــط پی ــه فق ــا ن ــر آن ه ــر )44( و نظای ذک
پیشــتاز بســیاری از شــیوه های روان درمانــی بــوده، 
بلکــه امــروزه هــم از چنــان شــیوه هایی موثرتــر 
ــه برداشــت های  ــب ک ــه همــان ترتی اســت. درســت ب
روان درمانی هــای  الهام بخــش  مســیحی،  یهــودی 
غربــی بــوده، در شــرق هــم کوشــش هایی انجــام 
گرفتــه اســت تــا بــه اصطــالح بــر دیانــت منفــی اثــر 
بگــذارد، فی المثــل در جاپــان تاثیــر ذن در چیــزی کــه 
»درمــان موســوم بــه موریتــا« نــام دارد، آشــکار اســت 
و آرا و اندیشــه های متخــذ از فرقــۀ بودایــی »ســرزمین 
پــاک راســتین« در تدویــن درمــان موســوم بــه نیکــن= 
ــری داشــته اســت.  naikan ]درون نگــری[ نقــش موث
تحقیقــات  بــا  195۰م  ســال های  در  شــیوه  ایــن 
ــد و  ــاز ش ــان آغ ــو )45( روی زندانی ــیمو تواینوب یوش
ــان  ــودکان و نوبالغ ــی ک ــت اخالق ــم و تربی ــرای تعلی ب
ــه کار  ــاص ب ــی خ ــی های روح ــان ناخوش ــز درم و نی

ــه شــد.  گرفت
ــه اعصــاب و  ــوط ب ــی کــه داده هــا و آمــار مرب در حال
ــزان  ــی و می ــد ایــن شــیوۀ درمان ــه عنــوان موی روان، ب
هنــوز  اســت،  گــردآوری شــده  آن  موفقیت هــای 
محافــل روان درمانــی رســمی غالبــًا آن را نادیــده 
می گیرنــد. تحقیقــات مشــابهی روی عملکردهــای 
بــا  آن  منابــع  کــه  گرفتــه  انجــام  غربــی  دینــی 
ــان  ــت و هم ــک اس ــیار نزدی ــن بس ــی دی روان شناس
ــه اســت و  ــل علمــی برانگیخت ــز در محاف توجــه را نی
منابــع و متــون مربــوط بــه آن نیــز حجــم عظیمــی دارد. 
بــا  تشــکلش،  اوان  همــان  از  دیــن  روان شناســی 
ــن  ــه ای ــل ب ــه قای ــت ک ــوده اس ــه ب ــی مواج آدم های
بوده انــد کــه منبــع و مهــار دیــن بــرای ســالمت روانــی 
و تکامــل شــخصیت انســان زیان بــار اســت و در ایــن 
ــای  ــز فرض ه ــاص و نی ــت های خ ــه سرگذش ــا ب ادع
معرفت شــناختی عــام اســتناد می کردنــد. در عیــن 
حــال، روان شناســانی کــه در حــوزۀ ســنن خــاص کار 
ــراض  ــرای اعت ــابه ب ــه های مش ــد، از اندیش می کرده ان
ــرای  ــا ب ــد ی ــتفاده کرده ان ــن اس ــف دی ــر تحری در براب
ــایر  ــر س ــاص در براب ــی خ ــنن دین ــری س ــات برت اثب
نهضت هــای  بــدوی،  دینــی  عملکردهــای  ســنن، 
ــد.  ــاج کرده ان ــره احتج ــازه و غی ــای ت ــد، آیین ه جدی
آن چــه جایــش خالــی اســت، چیــزی اســت شــبیه بــه 
یــک سلســله هــدف و معیارهــای غیرفرقه گرایانــه 
بــرای تمیــز نهــادن بیــن ســالم و بیمــار در عملکردهــا 
و عقایــد دینــی خــاص کــه احتمــاالً بعدهــا بــه 
ــن  ــه دی ــت دادن ب ــرای جه ــق هایی ب ــورت سرمش ص
اندیشــه های  جهت دهــی  مــوازات  بــه  آینــده  در 
فلســفی، سیاســی و کالمــی بــه عناصــر درونــی ادیــان 

ــده اســت.  ــروز درآم ــمی ام رس

بــا توجــه بــه مســایلی کــه در ایــن نوشــتار عنــوان   سخن آخر 
ــی  ــن پ ــه قدمــت روان شناســی دی ــوان ب ــد، می ت گردی
ــوف  ــد از روان معط ــن بُع ــر ای ــه ب ــی ک ــرد و اهمیت ب
ــه یــک  ــرای رســیدن ب شــده اســت. امــروزه جهــان ب
ــر  ــن قش ــوص در بی ــی به خص ــات روان ــادل و ثب تع
ــوی روی آورده  ــای معن ــن و گرایش ه ــه دی ــوان، ب ج

ــه اســت.  اســت و از ایــن عنصــر الهــی، مــدد گرفت
امــروزه دیگــر نــه تنهــا در کشــورهای مذهبــی، 
ــد از  ــن بُع ــه ای ــز ب ــکا نی ــا و امری ــه در دل اروپ بلک
ــد  روان شناســی توجــه خــاص شــده اســت و معتقدن
کــه بــرای درمــان بســیاری از بیماری هــا و بــرای رفــع 
ــه  ــوان ب ــی، می ت ــامانی های اجتماع ــیاری از نابه س بس
ــت.  ــک گرف ــد و از آن کم ــی ش ــب متک ــن و مذه دی
ــر  ــرد پیامب ــه روش و رویک ــوان ب ــم می ت ــا ه از این ج
ــال  ــه 14۰۰ س ــه چه گون ــود ک ــاره نم ــم ص اش اعظ
پیــش، از آیــات قــرآن بــرای تســکین قلــوب و آرامــش 
روح اســتفاده می کردنــد و بــه اهمیــت تــالوِت قــرآن 
و نمــاز در ارتقــای روحــی بشــر اشــاره نمــوده بودنــد، 
بنابرایــن می تــوان بــه کامــل بــودن دیــن اســالم بیــش 

از پیــش اشــاره کــرد.
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اشـاره: نصیر نشـاط نامی َآشـنا در طنزنویسـی افغانستان 
اسـت، او چندیـن دهـه اسـت کـه طنـز می نویسـد و 
نامالیمـاِت اجتماعـی و سیاسـی را در ایـن ظـرف بیان 
می کنــد. پُـرکار اسـت امـا کمتـر کارهایش بـه چاپ 

اند. رسـیده 
خاطراتـش  و  اندوخته هـا  احـوال،  دانسـتن  بـرای 
پُرس وشـنیدی را انجـام داده ایـم کـه اینـک می خوانید.

***

بگویید.  جنـاب نشـاط! در آغـاز در پیونـد بـا زنده گی تان 
از زادروزم خبـر نـدارم، امـا مادرکالنـم می گفت کـه در ماه 
جـواری کاری سـرم بـه زمیِن دنیـاِی پُـر از ماجـرا خورد و 
معمـوالً مـاه جـواری کاری در زادگاهـم مـاه ثور می باشـد. 
امـا زادگاهـم دهکـدۀ »بابـا ولـی« از مربوطـات بخش داری 

آبشـار والیت پنجشـیر اسـت. 
اگرچـه در شـناس نامه ام متولـد سـال 1325 قیـد شـده، امـا 
خـوب بـه یـاد دارم که پـدرم در وقـت توزیع شـناس نامه، 
سـنم را دو سـال کمتر گفت تا دیرتر به مکلفیِت عسـکری 

جذب شـوم.
و  کتـاب  پنـج  بغـدادی،  قاعـدۀ  شش سـاله گی  سـن  تـا 
دیـوان خواجـه حافـظ شـیرازی را نـزد پـدرم که هـم عالم 
و روشـن فکر دینـی بـود و هـم افسـر بازنشسـته، خوانـدم. 
در همیـن سـن و سـال بـودم کـه اولیـن مکتـب سـه صنفه 
یـا سه سـالۀ دهاتـی در دهکـدۀ هم جـوارِ مـا تأسـیس شـد 
کـه پـدرم سـمت آمـوزگاری آن را بـه دوش داشـت. بعـد 
از فراغـت صنـف سـومِ مکتـب دهاتـی، نوشـتن و خواندن 
را آموختـه بـودم و متأسـفانه مکاتـب دارای صنـوف باالتر 
در بیسـت کیلومتـری زادگاهـم وجـود نداشـت؛ از ایـن رو 
فقـط بـه فراگیری کتاب هـای متـداوِل دینی ادامـه دادم و تا 
هفـده سـاله گی مصـروف تحصیـل کتاب هـای دینـی بودم. 
پـدرم عـالوه بـر کتاب هـای دینی، کتاب هـای زیـاد ادبی و 
عرفانـی هم داشـت، آن هـا را مطالعه می کـردم و از خوانش 
اشـعار پُرسـوز بزرگان اندیشـه و ادب لذت می بـردم و حتا 
حزن انگیزتریـن ادبیـات را کاپـی می کـردم و آن را ترجمان 
حـال و احـواِل خـود می دانسـتم؛ زیرا سـه ونیم سـاله بودم 
کـه از آغـوش پُرمهـر مـادر بی نصیب شـدم و همیـن دنیای 
کالن ماننـد یـک قفـِس تنـگ درنظـرم می آمـد، از زمیـن و 
زمـان آزرده بـودم و همـۀ آدم ها به شـمول پدرم را دشـمِن 

خـود می دانسـتم.
در هفـده سـاله گی بـدون اجـازۀ پـدرم بـه کابـل آمـدم و 
هرجایـی کـه شـهادت نامۀ فراغـت از صنـف سـومِ خود را 
نشـان دادم، بـه حالـم خندیدند و دروازۀ کـدام مکتب برای 
ادامـۀ دروس بـه رویـم باز نشـد. ناچار مصروف کار شـدم 
و در هـر حالـت دامـن مطالعۀ آزاد دینی، ادبـی و عرفانی را 
از دسـت نـدادم. تمام روزنامه هـا، جرایـد و مجالت وطنی 
و ایرانـی را می خوانـدم و نشـرات طنـز ایرانـی خصوصـًا 

هفته نامـۀ »توفیـق« بـه طبعـم بود. 
بعـد از مطالعـۀ دوام دار آثـار طنزی، طنز ژانـر را برای گفتن 
و گفتنی هـای انبار شـده در گلویم، مسـاعد  یافتـم و قریحۀ 
ناچیـز شعرسـرایی را کـه در وجـودم احسـاس می کـردم، 
بـه ژانـر شـریف طنـز اختصـاص دادم. بعدها در نیمـۀ دومِ 
دهـۀ دموکراسـی تـاج دار کـه اولیـن جریـدۀ تخصصی طنز 
بـه صاحب امتیـازی مرحـوم عبدالرحیـم نوین و مسـوولیت 
اسـتاد علـی اصغـری بشـیر هـروی بـه نشـرات آغـاز کرد، 
مدرسـۀ نزدیـک و وطنـی یافتـم و هر هفته یک بـار یا دوبار 
بـه دفتـر جریدۀ مطلوبـم می رفتم و از صحبت هـای عالمانه 
و سـحرآمیز اسـتاد بشـیر هـروی لـذت می بردم تا در سـال 
1348خورشـیدی، در دفتـر همـان جریـده، در بـدل معاش 
ماهـوار یک هـزار افغانـی شـامل کار شـدم و در همان جـا 
بـود کـه بـه مـرض حوصله گیـر طنزپـردازی مبتـال شـدم. 
هرچـه آموختـم، از اسـتاد بشـیر هـروی بـود و یـا هـم از 
هم صنفـی خیلـی مشـفق دیگرم، مرحـوم جـالل نورانی که 

در اوایـل امسـال بـه رفته گان پیوسـت. 

افغانستان داشته و دارد؟   طنـز چـه جایگاهـی در ادبیات معاصر فارسـی در 
در  را  خـود  ُحرمـِت  قابـل  جایـگاه  طنـز  ژانـر  یـا  طنـز 
بدبختانـه  ولـی  دارد  جهانـی  نشـرات  و  ادبیـات  عرصـۀ 
طـول عمـِر طنزپـردازی در داخـل کشـورِ مـا بـه بیشـتر از 
سی سـال نمی رسـد و رژیم هـای خودکامـه حتـا فکاهـه را 
برنمی تابنـد چـه رسـد بـه طنـز؛ اگـر محققـان گرامـِی مـا 
رگه    هـای باریـک طنـز را در جرایـد و در سـال های بعـد از 
امـارت عبدالرحمـان خانی شناسـایی کرده باشـند هم، فقط 

کلمـات کنایـی بـوده نـه طنـز بـه مفهـوم اصلـی آن.
نـوزاد داخلـی و  یـا فرهنـگ  نهادهـای فرهنگـی  اگرچـه 
اسـتعدادهای  پـرورِش  و  پالـش  جهـت  در  خارجـی  یـا 
طنزپـردازان توجهـی نکـرده و ندارنـد، بازهـم طنزپـردازان 
رسـالت منِد مـا در ابعـاد متنـوع طنـزی مثل طنـز تحریری، 
طنـز ترسـیمی و طنـز تصویـری کارهـای ارزش منـدی در 

داخـل و یـا خـارج از کشـور انجـام داده انـد. 

  نخسـتین کارهای تـان در کجاها نشـر شـدند و آیا 
طنزهای نوشته شدۀ تان را شمرده اید؟

نخسـتین نوشـته های طنزگونـه ام در همان جریـدۀ ترجمان 
نشـر شـدند و از آن زمـان تـا اکنـون کـه قریب پنجاه سـال 
می گـذرد، روی اکثـر جرایـد و مجالتـی را کـه صفحـات 

انـد سـیاه کـرده ام. شـمار دقیـِق طنزهایـم  طنـزی داشـته 
نخواهنـد  گفتـه  هـم  تورغنـدی  و  تورخـم  مسـتوفی  را 
توانسـت و خـودم هـم از شـمارش دقیـِق یـک عمـر کارِ 

عاجـزم.  خسـته گی ناپذیرم 

  »ترجمـان« چـه تأثیـری روی تولیـد طنـز و توجه 
بیشتر به طنز در افغانستان داشت؟

گفتـه شـده کـه جریـدۀ ترجمان سـنگ بنـای تولیـد طنز را 
در کشـور مـا گذاشـته اسـت و بعـد از آن، تعـداد زیـادی 
از قلم به دسـتاِن مـا بـه طنـز آفرینـی آغـاز کرده انـد. ناگفتـه 

نمانـد کـه آفریده هـای طنـزی اکثـر طنزپـردازاِن مـا کامـاًل 
معیـاری نبودنـد؛ زیـرا میـان طنـز و هـم زادان طنـز مغالطـه 
صـورت می گرفـت. زیـرا تا آن وقـت تیوری طنز گذشـته از 
کشـور مـا حتـا در ایـران هـم آفریده نشـده بـود تا کـه این 
رسـالِت بـزرگ را مرحـوم جـالل نورانـی بـا نوشـتن »هنر 
طنزپـردازی« انجـام داد. ایـن کتـاب تخصصـی و اکادمیـک 
کـه از آن بـه  نـام »پنج کتاب طنز« هم یاد می شـود، گذشـته 
از نسـل جـوان کشـور ما، حتـا به قراری بـرای همـۀ راهیاِن 

طنـز در تمـام منطقـه آموزنـده خواهـد بود. 

  طنزنویسـی در پانـزده سـال اخیـر چگونـه بـوده 
است؟

در پانـزده سـال اخیـر هنـر طنزپردازی در کشـورِ مـا رونق 
خوبـی داشـته و ده هـا اثـر طنزی منتشرشـده و طنزپـردازان  
چیره دسـتی از ابعـاد گوناگـوِن طنـز عـرض وجـود کردند. 
فرامـوش نشـود کـه آزادی بیـان بـه ایـن معنـا نیسـت کـه 
رهایـی  خودسانسـوری  مصیبـِت  از  طنـز  آفرینش گـران 
یافتـه باشـند. اگـر قانـون از آزادی بیـان ضمانـت بدهـد، 
جلـو تهدیـد و تخویـِف خودکامه هـا را چـه کسـی گرفتـه 
می توانـد؟ بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در قسـمت طنـز 
تصویـری کـه عبـارت از کارتـون و کاریکاتـور باشـد، از 
مرحلـۀ کارتـون نگذشـته ایم و تحمـل دیـدن کاریکاتـور 
خـود را در مطبوعـات حتـا هموطناِن برگشـته از غرب هم 
ندارنـد؛ چه رسـد بـه زورمنداِن وطنی و سـنتی کـه خود را 

برتـر از قوانیـن می پندارنـد.

  چـرا طنزنویسـان افغانسـتان بـه تناسـب گونه های 
دیگر ادبی اندک بوده اند؟

طنزپـردازی یـک هنـر عـادی نیسـت، بلکـه یـک مبـارزۀ 
و  بدکـرداران  و  کج اندیشـان  همـۀ  بـا  بـدون خون ریـزی 
مغرضیـِن جامعـه اسـت. از جانـب دیگـر، هنـر طنزپردازی 
یـک هنـِر خـوار اسـت و نـان آور هم نیسـت. تـا جایی که 
شـخصًا احسـاس کـردم، در جامعـۀ مبتـال به فقـر فرهنگی 
مـا، جایـگاه طنزپـرداز، در حـد یک دلقک اسـت کـه برای 
بنابرایـن  می زنـد؛  قـدم  و  قلـم  خندانـدن و خوش طبعـی 
کمتـر کسـانی جـرأت می کننـد کـه در خانۀ زنبـور چوبک 
بزننـد و یـا نـان چوپـان را بخورنـد. امـا داریـم شـاعران 
بزرگـواری ماننـد داکتـر سـمیع حامـد و یما ناشـر یکمنش 
و... کـه چنـان طنز شـعری می سـرایند کـه بـدن خواننده به 

لـرزه می افتـد. 

  جنـاب نشـاط! بیشـتر خودتـان روی طنـز منظـوم 
کار کرده اید، چرا؟

بلـی! مـن بیشـتر توانایـی آفرینش گـری ام را معطـوف بـه 
طنـز منظـوم کـرده ام؛ امـا طنز منثـور را هـم از یاد نبـرده ام. 
شـما بـه عنـوان نمونـه از گزینۀ طنـزی »گل زقـوم« مرا که 
از انجمـن قلـم افغانسـتان چـاپ شـد، مطالعـه بفرماییـد. 
دارم،  سـراغ  در  را  شعرسـرایی  نسـبی  قریحـۀ  این کـه  از 

طنزپـردازی منظـوم برایـم خوشـایند اسـت.
زیـاد عالقـه بـه چـاپ کتـاب نداریـد و یـا هزینـۀ چـاپ 

اسـت؟ بسـته  را  دسـت وبال تان 
به خاطـر دو عللـی کـه فرمودیـد، تـا حـال قـادر بـه چـاپ 
کتـاب قطـوری نشـده ام که هم هزینـۀ آن را نـدارم و هم از 

عواقـب طبـع آن در زمـان حیـاِت خودم می ترسـم. 

  ممکـن اسـت کـه نام هـای مسـتعارتان را در ایـن 
پرس وشنید افشا کنید؟

از افشـای نام هـا یـا امضاهـای مسـتعارم معـذورم بداریـد؛ 
زیـرا هیـچ شـکارچی یی کمینـگاهِ خـود را افشـا نمی کنـد، 

بگذاریـد شـکار کنـم ولی شـکار نشـوم.
برای ُحسـن ختـامِ این پُرس وشـنید خواهشـمندیم که چند 

کارِ تازۀتـان را با خواننده گاِن ماندگار شـریک بسـازید .
روزهایـی کـه وضـع صحـی ام قابل تحمـل باشـد، کارهای 
آینده هـای  تـا در  تلخ وتنـِد خـود را ردیف بنـدی می کنـم 
شـاید دور، کسـی در چـاِپ آن دچار مشـکل نشـود. وقتی 
هـم کـه سـوژۀ جالـب طنـزی یافتـم، بازهـم مرتکـب گناه 
زهرخنـد،  یـگان  تـا  می شـوم  طنزپـردازی  یعنـی  کبیـره 
ترکیـدۀ  و  خشـک  لبـاِن  بـر  ریشـخندی  یـا  و  نیشـخند 
هموطنـان عزیـز و چیزفهمـم جاگزیـن کنـم. دقیقـًا از نوع 

خنـدۀ آه آه یـا گریـۀ قـاه قـاه. 
این هم چند نمونه از کارهایم:

  انگولک شاعرانه 
وکیل دانی ما، دیوانه خانه است
حضور هوشمندش، دانه دانه است

استیضاح غیابی از وزیران
حماقت گر نگویم، مضحکانه است

به انتصخاب شان تردید دارم 
شهود ادعایم، محرمانه است

به جای حق پرستی، پول پرستند
کجا اعمال آن ها عاقالنه است؟

چو کارت سرخ را کردند باال
به فرق متهم، یک تازیانه است

همه کرد و نکرد این جماعت 
موبه مو ثبت تاریخ زمانه است

کسانی عاشق دزدموکراسی
کسانی را مذاق طالبانه است

دو سر دارد نظام َعین و َغینی 
وکیالن را کجا رای یگانه است؟

ندارم دشمنی با اهل دانش
سخور را قضاوت عادالنه است

سخن هایی که گفتم، بی خطر نیست
فان جاهالن را مثل فانه است

 
تفنگ و توپ و تلواری ندارم

انگولک کردن من، شاعرانه است

 چاق و قاق
دو داکتر، حریفان همدیگر اند

به زعم خود از همدگر برتر اند

به  هم بدگمانند چون میش و بز
مگر هر دو در یک چمن می چرند

عالمت هر یک بود آشکار
ملبس به نکتایی و چادر اند

به دستور "کیری" پس از قیل و قال
به اورنگ قدرت دو مستأجرند

یکی مست و چاق و یکی روده قاق
دریور - کلینر به یک موتر اند

زمانی چنان سینه سایی کنند
تو گویی که اوالد یک مادر اند

ولی در خفا از جفای حریف 
شکایت کنان پیرهن می درند

ندارند یک موقف استوار 
ز شاخی به شاخ دگر می پرند

به بازار مکارۀ روزگار 
بشر می فروشند و خر می خرند
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ـــرق  ـــی ب ـــا خاموش ـــل ب ـــو کاب ـــد روز بدین س از چن
ـــای شـــدید  ـــرق و گرم ـــود ب ـــرو شـــده اســـت. نب روب
ـــدی  ـــکالت ج ـــا مش ـــل را ب ـــهر کاب ـــردم ش ـــوا م ه
ـــه  ـــا  مشـــخص نیســـت ک ـــرده اســـت و ام مواجـــه ک
ـــت  ـــرق اس ـــاد ب ـــرف زی ـــی، مص ـــن بی برق ـــل ای دلی

ـــی. ـــل تخنیک ـــا عوام ی

ـــرق را  ـــع ب ـــل قط ـــل دلی ـــهروندان کاب ـــی از ش برخ
ـــی  ـــر بخش های ـــکا ب ـــی امری ـــای هوای ـــه نیروه حمل
از کنـــدز کـــه پایه هـــای بـــرق در آن ســـاحه 
ـــه از  ـــن پای ـــاران چندی ـــر بمب ـــته و از اث ـــود داش وج

بیـــن رفتـــه اســـت، عنـــوان می کننـــد.
و امـــا شـــمار دیگـــر از شـــهروندان دلیـــل قطـــع 

ــرق  ــرف بـ ــش مصـ ــوا و افزایـ ــی هـ ــرق گرمـ بـ
دانســـته می گوینـــد: چـــون هـــوا بســـیار گـــرم و 
ـــن مصـــرف  ـــاد شـــده؛ بنابرای ـــم زی ـــرق ه مصـــرف ب
ـــر  ـــع متوات ـــاهد قط ـــا ش ـــا م ـــده ت ـــبب ش ـــاد س زی

ـــیم. ـــل باش ـــهر کاب ـــرق در ش ب
ــت  ــخنگوی ریاسـ ــدی سـ ــداهلل توحیـ ــا وحیـ امـ
برشـــنا  دلیـــل قطـــع بـــرق را ادامـــه جنـــگ در کنـــدز 
عنـــوان کـــرده بـــه روزنامـــه مانـــدگار می گویـــد: 
ـــای  ـــل قندهاری ه ـــاحه پ ـــه در س ـــگ ک ـــر جن در اث
ــه از  ــی کـ ــه برقـ ــک پایـ ــه دارد، یـ ــدز ادامـ کنـ
ـــب شـــده اســـت ـــت، تخری ـــال میاف تاجیکســـتان انتق
ـــل  ـــه قب ـــم هفت ـــدود یک ونی ـــدی: ح ـــه توحی ـــه گفت ب
یـــک سلســـه مشـــکالت تخنیکـــی ایجـــاد شـــده بـــود 
کـــه از اثـــر آن مـــا بـــا مشـــکالت قطـــع بـــرق مواجـــه 
ــکاری  ــه همـ ــبختانه بـ ــداً خوشـ ــه بعـ ــدیم کـ شـ
همـــکاران تخنیکـــی تاجیکســـتانی و افغانســـتانی 

ـــد. ـــرف ش ـــکل برط ـــن مش ای
ــه  ــا بـ ــزود: امـ ــنا  افـ ــت برشـ ــخنگوی ریاسـ سـ
روز شـــنبه از اثـــر جنگـــی کـــه در ســـاحه پـــل 
قندهاری هـــا کنـــدز میـــان دولـــت و طالبـــان 
رخ داد و تااکنـــون ادامـــه دارد، یـــک پایـــه بـــرق 
ـــال  ـــرق را انتق ـــت ب ـــه 15۰ میکابای ـــب شـــده ک تخری

مـــی داد.
ـــرق  ـــود ب ـــکل کمب ـــل مش ـــرای ح ـــا ب ـــت: م او گف
ــم،  ــت کردیـ ــتانی صحبـ ــرکای اوزبیکسـ ــا شـ بـ
ــه  ــه گونـ ــه بـ ــد کـ ــان پذیرفتنـ ــبختانه آنـ خوشـ
موقـــت بـــرق مـــورد نیـــاز مـــا را تامیـــن کننـــد 
و اکنـــون ایـــن مشـــکل حـــل شـــد و 9۰ درصـــد 
ـــون  ـــت واکن ـــده اس ـــن ش ـــل تامی ـــهر کاب ـــرق ش ب
ـــم. ـــوی داری ـــا پرچ ـــی ی ـــد خاموش ـــا 1۰ درص تنه

وی تاکیـــد کـــرد: امـــا مشـــکلی کـــه در بخـــش 
ـــت  ـــان دول ـــگ می ـــر جن ـــه از اث ـــرق تاجیکســـتان ک ب
ـــت،  ـــده اس ـــب ش ـــرق تخری ـــه ب ـــک پای ـــان ی و طالب
همچنـــان پابرجاســـت و همـــکاران تخنیکـــی مـــا 
ـــب  ـــه تخری ـــا پای ـــد ت ـــه نمی توانن ـــاحه رفت ـــه س ب

ـــد. ـــم کنن ـــده را ترمی ش
ــتاد  ــش از ھشـ ــه در بیـ ــت کـ ــن در حالی اسـ ایـ
درصـــد از ســـاکنان پایتخـــت کشـــور دارای بـــرق 
ھای  بـــرق  از  آنھا  باقـــی  و  ھســـتند  شھری 
ـــرق شھری  ـــا ب ـــد؛ ام ـــی کنن ـــتفاده م ـــوری اس ژنرات
ـــن  ـــش از ای ـــدارد. پی ـــم وجـــود ن ـــه شـــکل دای ـــز ب نی
ـــرق  ـــالل ب ـــز اخت ـــود نی ـــع ش ـــرق قط ـــن ب ـــه لی ک
ـــته و  ـــود داش ـــت وج ـــق پایتخ ـــیاری از مناط در بس

مشـــکالت بســـیاری را بـــه بـــار آورده بـــود.

د افغانســـتان د کورنیـــو چـــارو وزارت لـــه متویـــل 

ــې د  ــه وزارت کـ ــه دغـ ــټونو رسه پـ ــو بنسـ کوونکـ

مقروضیـــت پـــر دوســـیو ګـــډ کار پیـــل کـــړی دی.

د دغـــه وزارت تامینـــايت معیـــن حمیـــد طهـــايس 

د ســـې شـــنبې پـــه ورځ یـــوې خـــرې ناســـتې تـــه 

وویـــل چـــې د اعاشـــې د برخـــې دوســـیې چـــې ۳ 

میلیـــارده افغانـــۍ کېـــږي تصفیـــه شـــوي دي.

د ښـــاغيل طهـــايس پـــه خـــره پـــر ۱۳۵ نـــورو 

ـــو  ـــه ۹۵ کلون ـــه ۹۱ څخ ـــې ل ـــیو چ ـــاختاين دوس س

پـــورې دي ارزونـــه یـــې دوام لـــري.

نوموړي زیاته کړه:

"د کورنیـــو چـــارو وزارت او د متویـــل کوونکـــو 

ــې  ــوې او ټولـ ــوړه شـ ــه جـ ــډه کمېټـ ــټونو ګـ بنسـ

ـــران د  ـــې ډون ـــه ک ـــه ټول ـــې پ ـــې دي چ ـــیې څېړل دوس

ـــوي  ـــارض ش ـــه ح ـــړې ت ـــو ورک ـــیو د پیس ـــو دوس ځین

ـــې  ـــه ی ـــودی ن ـــاد موج ـــې فس ـــې چ ـــو ک ـــه ځین ـــو پ خ

ورکـــوي."

ـــې  ـــیې چ ـــل دوس ـــره ش ـــه خ ـــايس پ ـــاغيل طه د ښ

ــوي او  ــې شـ ــږي معلومـ ــول کېـ ــې ورکـ ــې یـ پیسـ

نـــورې یـــې لـــه ســـتونزو رسه مخامخـــې دي.

نومـــوړي فســـاد، ســـهل انـــګاري او د پـــروژې پـــه 

ــه  ــدل د دغـ ــه منظورېـ ــو نـ ــې د قراردادونـ ــای کـ پـ

ـــړې. ـــادې ک ـــتوزې ی ـــيل س ـــت اص وزارت د مقروضی

کـــه څـــه هـــم ښـــاغلی طهاســـی وايـــي چـــې د 

ـــوی  ـــم ش ـــاد ک ـــې فس ـــه وزارت ک ـــارو پ ـــو چ کورنی

ـــي د  ـــد غن ـــمرش محم ـــدې ولس ـــوده وړان ـــه م ـــو څ خ

کورنیـــو چـــارو وزارت د فســـاد زړه بللـــی و.

ـــت  ـــړ ماموری ـــع مالت ـــتان د قاط ـــه افغانس ـــدا راز پ هم

ــيل وو  ــم ویـ ــر هـ ــار قیـ ــتیال ریچـ د ارکان مرسـ

ـــو چـــارو وزارت کـــې اداري فســـاد او  ـــه کورنی چـــې پ

ـــتونزو  ـــدي س ـــه ج ـــه وزارت ل ـــرت دغ ـــزوري مدی کم

رسه مخامـــخ کـــړی.

ـــدې د افغـــاين شـــبکې رئیـــس خـــان  ـــر وړان د فســـاد پ

ـــې  ـــه ک ـــه ارزون ـــیو پ ـــه دوس ـــا د دغ ـــل بی ـــان امرخې زم

ـــګار کـــوي. ـــر بشـــپړ شـــفافیت ټین پ

نوموړي زیاته کړه:

"د کورنیـــو چـــارو پـــه وزارت کـــې پـــه تېـــر کـــې 

ـــه  ـــیو پ ـــو د دوس ـــته ن ـــم ش ـــاد و او اوس ه ـــم فس ه

ارزونـــه کـــې حتمـــي ده چـــې شـــفافیت پـــه پـــام 

ـــه  ـــه ټولن ـــئلې نړیوال ـــه دې مس ـــول يش او ل ـــې ونی ک

او خلـــک خـــر وي کـــه نـــه د فســـاد ملـــن بـــه ال 

پراخـــه يش."

د نومـــوړي پـــه خـــره پـــه کورنیـــو چـــارو وزارت 

کـــې د فســـاد د ملنځـــه وړلـــو لپـــاره تـــر هرڅـــه 

ـــايس  ـــې اس ـــتونو ک ـــکیاليت جوړښ ـــه تش ـــدې پ وړان

بدلونونـــو تـــه اړتیـــا ده.
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برشنــا:

دلیـل بی برقـی کـابل 
جنـگ کنـدز است

د کورنیو چارو وزارت د مقروضینو 

په اړه د دغه وزارت اقدامات!

ناجیه نوری

طرح قانون اجتماعات،... 
ــات  ــیون اصالحـ ــس کمیسـ ــه، رییـ ــه، داخلـ عدلیـ
ــد  ــده بودنـ ــی، مکلـــف شـ ــات ملکـ اداری وخدمـ
کـــه بـــه ریاســـت معـــاون رییـــس جمهـــور بعـــد 
ـــوق  ـــیون حق ـــی و کمیس ـــه مدن ـــا جامع ـــوره ب از مش
ــات و  ــات، اعتصابـ ــون اجتماعـ ــرح قانـ ــر، طـ بشـ

تظاهـــرات را بـــاز نگـــری کنـــد.
ــح الزم و  ــرای توضیـ ــور بـ ــاون رییـــس جمهـ معـ
ضـــرورت تهیـــه و ترتیـــب ایـــن طـــرح قانـــون گفـــت 
ـــات  ـــات، اعتصاب ـــِذ اجتماع ـــون ناف ـــینۀ قان ـــه پیش ک
ــر  ــیدی بـ ــال 1381 خورشـ ــه سـ ــرات بـ و تظاهـ
ـــان  ـــرایط آن روز در زم ـــاس ش ـــه براس ـــردد ک می گ
ـــال  ـــون اساســـی س ـــای قان ـــی و برمبن ـــت انتقال حکوم

ـــود. ـــده ب ـــب ش 1343، تصوی
ـــرایط  ـــر ش ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــش، ب ـــه  دان ـــه گفت ب
، اوضـــاع و پیشـــنهاد مکـــرر ارگان هـــای امنیتـــی 
ــل  ــی برتعدیـ ــه مبنـ ــوص وزارت داخلـ ــه خصـ بـ
قانـــون نافـــذ، طـــرح جدیـــد قانـــون اجتماعـــات، 
ـــای مســـؤل  ـــق نهاده ـــرات از طری ـــات و تظاه اعتصاب

ـــد.  ـــده ش ـــدارک دی ت
ــوی  ــرا از سـ ــه اخیـ ــاری کـ ــت: اخبـ ــش گفـ دانـ
رســـانه ها در پیونـــد بـــه ایـــن قانـــون بـــه نشـــر 
ـــه  ـــت. ب ـــده اس ـــرح ش ـــر مط ـــه دیگ ـــه گون ـــید، ب رس
گفتـــه وی ایـــن طـــرح قانـــون بـــه هـــدف دقـــت 
بیشـــتر و مشـــوره بـــا نهادپهـــای مدنـــی از طـــرف 
ـــروز  ـــه ام ـــه جلس ـــده و ب ـــترد ش ـــه مس ـــه کابین جلس

موکـــول گردیـــده بـــود.
وی گفـــت در جلســـه کابینـــه و دیگـــر جلســـات 
ـــد  ـــد، تأکی ـــزار ش ـــون برگ ـــن قان ـــوص ای ـــه درخص ک
ــوق  ــرات از حقـ ــه تظاهـ ــوده اســـت کـ ــن بـ برایـ
اساســـی و عمومـــی شـــهروندان اســـت و تدابیـــر 
ـــق  ـــن ح ـــه ای ـــد ک ـــی باش ـــه گونه ی ـــد ب ـــی نبای قانون

ـــردد. ـــدود گ ـــا مح ـــلب و ی ـــردم س م
در جلســـه یی کـــه دیـــروز دایـــر شـــد، اعضـــای 
جلســـه بـــه تفصیـــل، دیدگاه هـــای کاربـــردی 
و حقوقـــی خویـــش را نســـبت بـــه مـــواد و 
موضوعـــات مختلـــف ایـــن طـــرح قانـــون ابـــراز 
ـــم  ـــث، تصامی ـــورد بح ـــای م ـــه ه ـــته و در زمین داش

ــد. ــاذ گردیـ الزم اتخـ
اعضـــای جلســـه در پیونـــد بـــه تعاریـــف و 
ـــا  ـــت ه اصطالحـــات، حـــق اجتمـــاع، شـــرایط، مکلفی
و محدودیـــت هـــای برگـــزاری اعتصـــاب، تظاهـــرات 
ـــا  ـــت ه ـــف، مکلفی ـــا، وظای ـــت ه و تحصـــن، ممنوعی
ـــودن  ـــس، حـــاالت مجـــاز نب ـــای پولی ـــت ه و صالحی
ـــن  ـــره و تحص ـــاب، مظاه ـــاع، اعتص ـــزاری اجتم برگ
و مؤیـــدات جزایـــی قانـــون، بـــه تفصیـــل بحـــث 
ــای  ــه خـــالف آزادی هـ ــواردی را کـ ــوده و مـ نمـ
ـــاد  ـــهروندان و در تض ـــی ش ـــوق اساس ـــی و حق مدن
بـــا دیگـــر قوانیـــن نافـــذه کشـــور بـــه خصـــوص 
ـــد. ـــذف نمودن ـــد، ح ـــخیص دادن ـــی تش ـــون اساس قان
در نتیجـــۀ بحثـــی کـــه صـــورت گرفـــت، طـــرح 
ـــه  ـــه و فیصل ـــرار گرفت ـــد ق ـــون متذکـــره مـــورد تأیی قان
ـــط  ـــون، توس ـــرح قان ـــن ط ـــی ای ـــن نهای ـــه مت ـــد ک ش
وزارت عدلیـــه تدقیـــق شـــده و بـــه کابینـــه ارایـــه 

ـــردد. گ
ـــه در  ـــالوه برآنک ـــن ع ـــل از ای ـــون قب ـــرح قان ـــن ط ای
کمیتـــه عدلـــی وقضایـــی و کمیتـــه قوانیـــن مـــورد 
ـــرطان  ـــخ 14 س ـــه تاری ـــود، ب ـــه ب ـــرار گرفت ـــی ق بررس
ـــت  ـــور دق ـــه منظ ـــده و ب ـــث ش ـــز بح ـــه نی در کابین
ـــیون  ـــی و کمیس ـــای مدن ـــا نهاده ـــوره ب ـــتر و مش بیش
ـــذار  ـــروز واگ ـــه ام ـــه جلس ـــر، ب ـــوق بش ـــتقل حق مس

ـــود. ـــده ب ش
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هارون مجیدی

بــا یکــی از کارمنــدان تلویزیــون ملــی افغانســتان 
ــدان در  ــتخدام کارمن ــردم. او از روش اس ــت می ک صحب
ایــن اداره شــکایت داشــت. می گفــت کــه زریــن انــزور، 
رییــس رادیــو تلویزیــون ملــی افغانســتان بخــش زیــادی از کارمنــدان 

ــرده اســت. ــار انتخــاب ک ــک ولســوالی ننگره ــن اداره را از ی ای
بــه گفتــٔه ایــن کارمنــد رادیــو تلویزیــون ملــی افغانســتان، کســانی کــه 
از ســال های طوالنــی در ایــن اداره کار کرده انــد و دانــش کارِ رســانه 
ــده  ــیه ران ــه حاش ــی ب ــی و زبان ــات قوم ــر تعلق ــد، از به ــز دارن را نی

شــده اند.
او می گفــت، شــمار زیــاد کســانی کــه تــازه در رادیــو تلویزیــون ملــی 
افغانســتان اســتخدام شــده اند، بــه زبــان فارســی آشــنایی ندارنــد امــا 
ــان فارســی  ــه زب ــه ب ــی ک ــی برنامه های ــد و ارزیاب ــای تولی در بخش ه

ــده اند. ــته ش ــود، گماش ــاخته می ش س
ــتان  ــی افغانس ــون مل ــو تلویزی ــد رادی ــن کارمن ــا ای ــم ب ــی صحبت وقت
تمــام شــد، یکــی از گزیــن گویه هــای محمداشــرف غنــی بــه خاطــرم 
رســید کــه می گفــت، در دورٔه حکومــت داری اش می کوشــد تــا 
تلویزیــون ملــی را بــه آیینــٔه تمــام شــهروندان کشــور تبدیــل کنــد و 

ــازد! ــی س ــطح بی بی س ــم س ــرات آن را ه ــت نش کیفی

محمد آغا ذكی

در حمایت از نارنجی پوش های پاکی آفرین
ــای  ــا و کوچه ه ــرروز جاده ه ــان ه ــا آن ــم، ام ــا نمی بینی م
ــه  ــان توج ــی دستان ش ــه ناتوان ــه ب ــد بی آنک ــا را می روبن م
کــرده باشــیم. یــا بــرای لحظه یــی توقــف کــرده باشــیم و »مانده نباشــی«یی، 
ــان کــرده باشــیم. ســال ها اســت کــه از  ــه آن ــا نگاهــی ب »ســالمی« و حت
ــه  ــید ب ــراه خورش ــا هم ــد. صبح ه ــاده ان ــا دور افت ــم آدم ه ــان و چش زب
ــی رود و  ــید م ــه خورش ــتند ک ــوز هس ــب ها هن ــد و ش ــا می آین جاده ه
مــا یادمــان رفتــه اســت کــه پاکیزه گــی ارمغــان دســتان ایــن رفت گــران 
اســت؛ ایــن نارنجی پوش هــای پاکی آفریــن. دســتانی کــه هــر روز 
و  می کشــند  خاکــی  جاده هــای  ســطح  بــر  را  دســته بلند  جــاروی 
ــور  ــرد عب ــای عجــول، گ ــور ثانیه ه ــرد عب ــد، گ ــای تن ــور گام ه ــرد عب گ

ــد. ــارو می کنن ــا را ج ــدی لحظه ه ــراری؛ تن ــای ف نگاه ه
ــش  ــان پی ــوند، کاری برای ش ــار ش ــد، بیم ــک روز نیاین ــر ی ــا اگ این ه
ــان  ــه پس کوچه ها ی م ــا و کوچ ــروی جاده ه ــا آب ــوه نازیبایی ه ــد، انب بیای
ــی و  ــاس نارنج ــا لب ــی ب ــرۀ مردهای ــم و خاط ــا می مانی ــرد و م را می ب
ــد  ــان بمان ــتند کاش یادم ــا هس ــس ت ــان. پ ــدن و آمدن ش ــرت دی حس
بــرای سالمت شــان دعــا کنیــم، دست های شــان را ببوســیم و بــرای 
ــوان  ــِد ت ــتیم و در ح ــتِ مریزاد« بفرس ــان »دس ــته گی های دیرسال ش خس

کمک شــان کنیــم...

دستگیر روشنیالی

ځوانـــه، پـــه پيشـــوا پـــي مـــه گـــرزه. دا رشمونکـــي 

چلنـــد او پـــه ځـــان يب بـــاوري دی.

ـــه  ـــه داوطلبان ـــرزي پ ـــي گ ـــوا پ ـــه پيش ـــي پ ـــوي چ هغ

ـــغ  ـــوه نابال ـــان د ي ـــوي او ځ ـــه ورک ـــه الس ـــي ل ـــه خپلواک ـــه خپل توگ

انســـان ســـطحي را ټيټـــوي. کـــه تـــه پـــه پيشـــوا پـــي گـــرزي، 

ـــد کونکـــو، يب مغـــزو او  ـــرو، تقلي ـــل وار د نابالغـــو، پ ـــه خپ پيشـــوا پ

ـــه لښـــکر پـــي گـــرزي. دا د پيشـــوا او پيشـــواگانو د کار  يب فکـــرو پ

ـــه  ـــو بيگان ـــل کول ـــه ح ـــتونزو ل ـــزو س ـــک د ټولني ـــي خل ـــيل دي چ پاي

ـــتعداد او  ـــا د اس ـــي د ت ـــر چ ـــر او ام ـــوا، م ـــدا پيش ـــوي دي. هم ش

ـــي. ـــه ني ـــي مخ ـــا د راتلونک د ت

ـــي  ـــانانو ک ـــه انس ـــري. پ ـــه رضورت نل ـــوا ت ـــه پيش ـــړو ټولن د ازاد وگ

هغـــه وخـــت د د پيشـــوا او الرښـــود د پلټولـــو رضورت منـــځ تـــه 

ـــوا رضورت  ـــې وي. د پيش ـــې برخ ـــرې ازادي ب ـــه فک ـــي ل ـــې چ راځ

پـــه هغـــه ټولنـــه کـــي منـــځ تـــه راځـــې چـــي وگـــړې يـــې پـــه 

ـــاړه ږدې او دا ډول  ـــه غ ـــليمی ت ـــو او تس ـــت کول ـــانې رسه ا طاع اس

چلنـــد پخپلـــه د فـــردی شـــخصيت او فـــردي هويـــت کمزورتيـــا 

دی.

ـــو  ـــک د ټاکل ـــل برخلي ـــي د خپ ـــرزي چ ـــي گ ـــوا پ ـــه پيش ـــوې پ -هغ

ـــې وي.  ـــې راغل ـــي پات ـــه کار ک پ

ـــه ورک  ـــوری ور ن ـــي الره او ل ـــرزي چ ـــي گ ـــوا پ ـــه پيش ـــوې پ -هغ

ـــوی وي.  ش

ــو د  ــو پښـ ــه خپلـ ــي پـ ــرزې چـ ــي گـ ــوا پـ ــه پيشـ ــوې پـ -هغـ

دريدولـــو وس نـــه لـــرې. 

ـــل  ـــل او خپ ـــل عق ـــي د خپ ـــي وي چ ـــه ک ـــه لټ ـــوا پ ـــوې د پيش -هغ

ـــه وي ـــې وس ـــي ب ـــو ک ـــه کار اچول ـــر پ فک

ـــي.  ـــه راځ ـــه ن ـــه پاس ـــر ل ـــري او ره ـــن ره ـــوا. ن ـــه پيش ـــه ښ ـــه مخ پ

ـــږي او  ـــوزه جوړي ـــه ک ـــالف ل ـــه خ ـــرون پ ـــر د پ ـــري او ره ـــن ره ن

ـــط  ـــي راب ـــر او ټولن ـــن د ره ـــوي. ن ـــدا ک ـــت پي ـــوزه مرشوعي ـــه ک ل

ـــط د  ـــر راب ـــي او ره ـــن د ټولن ـــه دی. ن ـــه ن ـــپون رابط ـــونو او ش د پس

ـــط  ـــر راب ـــي او ره ـــن د ټولن ـــه دی. ن ـــه ن ـــت رابط ـــت او اطاع امري

ـــوه  ـــه د ي ـــن دا رابط ـــه دی. ن ـــم ن ـــط ه ـــاداري راب ـــي او وف د اوتوريت

ـــږی. ـــي جوړي ـــه مخ ـــړون ل ـــرارداد او ت ق

نخستیـن تمـریِن
 امیـد افغـانستان در ریـاض

اشتراک تیم کریکت کشور در بازی های 

سه گانۀ جنوب آفریقا

رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا بازداشت شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــتان  ــال افغانس ــر 23 س ــال زی ــی فوتب ــم مل ــی تی ــۀ تمرین ــتین جلس نخس
پــس رســیدن بــه عربســتان ســعودی، شــب گذشــته در ورزشــگاه محــل 

ــزار شــد. ــور برگ ــر ن مســابقات در زی
ــتند.  ــور داش ــم حض ــی تی ــان و کادر فن ــی بازیکن ــن تمام ــن تمری در ای
ــور  ــا حض ــورت آزاد ب ــه ص ــان ب ــن ملی پوش ــت تمری ــۀ نخس 15 دقیق

تماشــاگران، رســانه ها و نماینــده گان ای اف ســی برگــزار شــد.
در تمریــن روز گذشــته، ملی پوشــان پــس از آشــنایی بــا چمــن ورزشــگاه، 
بــه نرمــش و حــرکات فنــی کار بــا تــوپ پرداختنــد و در پایــان نیــز بــه دو 
تیــم تقســیم شــده و بــرای لحظاتــی نیــز یــک بــازی تمرینــی انجــام دادنــد.
تمریــن نخســت شــاگردان الیــاس منوچهــر بــه مــدت یــک ســاعت و در 
ورزشــگاه امیــر فیصــل بــن فهــد شــهر ریــاض برگــزار شــد. قــرار اســت 
ــرای دقایقــی  ــا عــراق ب ــل از مســابقه ب ــز قب ــروز نی ملی پوشــاِن کشــور ام

تمریــن ســبکی را برگــزار کننــد.
ــدارش در  ــتین دی ــتان در نخس ــال افغانس ــر 23 س ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
ــه  ــرروز چهارشــنبه از ســاعت 8 ب ــی آســیا ام ــی قهرمان مســابقات مقدمات

ــت. ــد رف ــراق خواه ــه مصــاف ع ــل ب ــت کاب وق

تیــم الــف کریکــت افغانســتان قــرار اســت در رقابت هــای ســه گانۀ 
ــد. ــتراک کن ــروه »ب« اش ــا در گ ــوب آفریق جن

ایــن نخســتین بــار خواهــد بــود کــه تیمــی از افغانســتان پــس از عضویــت 
ــه گانه  ــی س ــه رقابت ــت ب ــی کریک ــیون جهان ــی فدراس ــورای دایم در ش

مــی رود.
ــف  ــم ال ــی، تی ــای جنوب ــه شــمول افغانســتان و آفریق ــن رقابت هــا ب در ای

هندوســتان نیــز اشــتراک خواهــد کــرد.
تاکنــون تاریــخ مشــخص برگــزاری ایــن رقابت هــا اعــالم نشــده، امــا گفتــه 

می شــود کــه احتمــاالً روزهــای پایانــی مــاه جــوالی امســال خواهــد بــود.
ــد،  ــاون فدراســیون کریکــت افغانســتان می گوی دوســت محمد نظــری، مع
بازیکنانــی کــه در ایــن رقابت هــا اشــتراک خواهنــد کــرد، برگزیــده 

ــد. ــود ان ــد خ ــت روادی ــال دریاف ــون در ح ــده اند و اکن ش
ــیا  ــوب آس ــت جن ــیون کریک ــی فدراس ــس اجرای ــوگارت، ریی ــارون ل ه
می گویــد کــه تیــم کریکــت افغانســتان عضویــت شــورای دایمــی شــورای 
ــای  ــت در بازی ه ــی رقاب ــم توانای ــن تی ــه دســت آورده و ای کریکــت را ب

ــی را دارد. جهان

ویـار و پسـرش در عملیـات غافل گیرکننـدۀ پولیـس امنیـت ملـی مادریـد بازداشـت 
شـده و بـه محـل بازداشـت موقـت دادسـتانی مرکـزی مادرید منتقل شـدند. 

ویـار و پسـرش درحالی کـه در کمـپ تیم هـای ملـی فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا 
حضـور داشـتند ناگهـان بـا ورود نیروهـای امنیتـی اسـپانیا مواجـه شـده و هـر دو 

بازداشـت شـدند.
ایـن دو متهـم سـکوت اختیـار کـرده و بـرای داشـتن وکیـل از پولیـس درخواسـت 
توقـف بازداشـت داشـتند، امـا حکـم بازداشـت ایـن دو از سـوی FBI و نیروهـای 

امنیتـی مسـتقل اتحادیـۀ اروپـا صـادر شـده و الزم االجرا اسـت.
آنخـل ماریـا ویـار و گورخـا ویـار اکنـون بـه اتهـام پول شـویی و فسـاد مالـی و 

همـکاری بـا مجرمـان پرونـدۀ مالـی فیفـا و یوفـا بازداشـت هسـتند.
قاضـی سـانتیاگو پـدراس دسـتور نهایی ایـن بازداشـت امنیتی را صادر کـرده و برای 
دسـتگاه قضایـی اسـپانیا حکـم فسـاد مالی ریاسـت فدراسـیون فوتبال اسـپانیا محرز 

شـده است.
واحـد عملیاتـی مرکـزی گارد ملـی اسـپانیا وظیفۀ اجرای ایـن عملیات بازداشـت و 
انتقـال متهـم را بر عهده داشـته و دسـتور پولیس سـلطنتی در این میـان مبنی بر عدم 

بازداشـت، مـورد پذیرش دسـتگاه قضایی قرار نگرفته اسـت.
از سـال 2۰۰9 تـا کنـون، معامالت مالی مبهم و شـبیه به پول شـویی در شـرکت هایی 
کـه پسـر ریاسـت فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا در آن عضویـت داشـته و یـا مدیر ُکل 

آنـان بوده بـه چشـم می خورد.
بـه نظـر می رسـد حداقـل دو و نیـم میلیون یـورو در معامـالت مالی ویـار و خانواده 

او بدون فاکتور و سـند حسـاب داری اسـت.

مـریم چـهارصـد سـال 
عمـر کـرده در چشـم مـن

در بــارۀ مــرگ ایــن نابغــۀ نــادرۀ نازنیــن، مرحــوم مریــم میرزاخانــی کــه 
ــران گریســت،  ــا گریســت، دل ای ــا درگذشــت او، دل همــۀ م ــًا ب حقیقت
دل دانشــگاه ها گریســت، دل عالــم گریســت، دل ریاضیــات گریســت و 
غمــی بــود، خســارتی بــود، زیانــی بــود بــرای جامعــۀ ایرانــی و جامعــۀ 

بشــری.
البتــه نظــام عالــم و تدبیــر جهــان بــه دســت مــا نیســت و نمی دانیــم کــه 
بــر اســاس چــه حکمتــی می گــذرد و می گــردد. اّمــا آنچــه کــه نصیــب 
مــا اســت، انــدوه و افســوس بســیار اســت و امیدواریــم کــه از این گونــه 

اندوه هــا بــرای مــا و مّلــت مــا کمتــر رخ دهــد. 
ســرمایۀ بزرگــی را درباخته ایــم و حــق داریــم کــه آزرده خاطــر و 
اندوهگیــن باشــیم. مــن از مــرگ ایــن عزیــز ارجمنــد حقیقتًا هم متأســفم 
ــه ســرمایۀ بزرگــی را  ــه ســبب این ک و هــم متأســف نیســتم. متأســفم ب
از دســت داده ایــم. بــه درگاه خــدا دعــا کردیــم، همــه دعــا کردیــم، امــا 
خداونــد در اجابــت دعــوات الزامــی و اجبــاری نــدارد. او می دانــد کــه 
ــا دل هــای  چــرا بعضــی را مســتجاب می کنــد، چــرا نمی کنــد! امــا مــا ب
ســوختۀمان می توانیــم بــه خداونــد بگوییــم کــه بیــش از ایــن دل مــا را 
ــرد، پــاداش بزرگــی  نســوزاند و در جــزای رنجــی کــه ایــن مرحومــه ب
ــد  ــا او را در آغــوش بگیرن ــد. فرشــتگان را بفرســتد ت ــت کن ــه او عنای ب
و حیــات معنــوی پُــر کمالــی نصیــب او کنــد. ایــن تأســف مــا اســت.

و اّمــا چنــدان هــم متأســف نیســتم بــرای اینکــه مریــم رزق خــودش را 
در ایــن جهــان بــه خوبــی خــورده بــود. رزقــش کالنتــر از رزقــی بــود 
کــه نصیــب مــا شــده اســت. عمــر بلنــد یکــی از رزقهایــی اســت کــه 
خداونــد نصیــب آدمــی میکنــد. انــواع نعمت هــا و رزق هــای دیگــر هــم 
ــه خــودی خــود  ــی، ب ــه تنهای ــد ب ــد. عمــر بلن ــان دارن ــه آدمی هســت ک
ــال  ــزاران س ــد، ه ــا را ببینی ــن کوه ه ــت. ای ــی نیس ــدان ارزش ــد چن واج

اســت کــه هســتند بــدون کمالــی، بــدون تغییــری، بــدون تحّولــی! 
آدمــی اســت کــه عمــر می کنــد، و عمــر یعنــی کمــال یافتــن. و هــر چــه 
کمــال آدمــی کمتــر، عمــر او کوتاه تــر، ولــو صــد ســال، صــد و بیســت 

ســال عمــر کنــد!
ــن  ــه م ــما ب ــی ش ــک دعای ــت: ی ــود. گف ــده ب ــن آم ــش م ــی پی جوان
ــن  ــد نیســتم. ای ــم: مــن بل ــرای طــول عمــر باشــد! گفت ــد کــه ب بیاموزی
ــک  ــن ی ــی م ــد. ول ــدا کنی ــد پی ــا بتوانی دعــا را شــاید در کتاب هــای دع
چیــزی غیــر دعــا بلــدم بــه شــما یــاد می دهــم کــه عمــر شــما طوالنــی 

ــت؟  ــود.گفت: چیس بش
گفتــم: یکــی علــم اســت، یکــی هــم عمــل نیــک! بــا ایــن دو تــا عمــر 
ــی،  ــا و ســال های نجوم ــه از نظــر ماه ه ــه این ک ــد می شــود، ن ــی بلن آدم
ــک روز  ــر ی ــم ه ــک شــخص عال ــی رود. ی ــاال م ــر ب ــت عم بلکــه کیفی
ــال  ــک س ــت. ی ــل اس ــخص جاه ــر ش ــادل ده روز عم ــرش، مع عم

ــادل ده ســال آن دیگــران اســت. عمــرش مع
ــرده در  ــر ک ــرد، چهارصــد ســال عم ــر ک ــل ســال عم ــه چه مریمــی ک
چشــم مــن و لــذا متأســف نیســتم. هــم عمــر بلنــدی داشــت هــم انبانــی 

پــر از کمــال داشــت، هــم نــام نیــک داشــت و بــه قــول ســعدی:
دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب

وزین دو درگذری کل من علیها فان
همــه رفتنــی انــد، همــه رونــده انــد، لــذا عمــر بلنــدی داشــت بحمــداهلل 

و رزق واســع و کالنــی داشــت.
پس عزا بر خود کنید ای خفتگان

زانکه بد مرگی ست این خواب گران
آدمــی بــر خویشــتن بایــد نگــران باشــد کــه مبــادا عمــر بلنــدی را، ولــی 
ــه  ــم ب ــت ه ــک جه ــن از ی ــد. م ــپری کن ــم س ــن عال ــل در ای بی حاص

ــن چیســت؟ ــۀ م ــه می خــورم! غبط ــم غبط مری
مــن مطمینــم کــه مریــم یکــی از تجربه هــای نــاب و نــادر ایــن عالــم را 
ــر جمــال  بــا خویشــتن داشــته اســت و آن عبــارت اســت از مواجهــۀ پُ
حقیقــت! مــن اندکــی ایــن را درک می کنــم و حــس می کنــم کســانی کــه 
اهــل کشــف انــد، اهــل شــهود انــد و اهــل دریافت هــای وجدانــی انــد، 
ــی  ــک حقیقت ــد ی ــه احســاس می کنن ــی ک ــه وقت ــد ک ــی می دانن ــه خوب ب
ــای بســیار و  ــس از زحمت ه ــره می گشــاید، حــاال چــه پ ــان چه ــه آن ب
ــه  ــود، ب ــان می ش ــب آن ــه نصی ــی ک ــت ویژه ی ــر عنای ــان در اث ــه ناگه چ
دنبــال چیــزی می گردنــد و ناگهــان آن چیــز، چهــرۀ خنــدان خــود را بــه 
ــا  ــدر ده ت ــه ق ــود ک ــان می ش ــب آن ــی نصی ــد، بهجت ــان نشــان می ده آن

عمــر اســت، قــدر ده تــا عمــر اســت، واقعــًا.
کشــف هایی کــه مریــم در ریاضیــات کــرده بــود، بنــده از آن هــا ســر در 
نمــی آورم، مــا ریاضی مــان در حــّد جمــع و تفریقــی اســت کــه بلدیــم! 
ــود و آن  ــده ب ــب او ش ــی نصی ــی و متعال ــای عال ــا خــوب آن درک ه اّم
حقیقت هایــی کــه پیــدا کــرده بــود و بــه قــول خــودش، در ایــن جنــگل 
ــور آفتــاب  ــان جنــگل ناگهــان ن ــی در پای ــود، ول تاریکــی کــه دویــده ب
ــادی یی  ــم، ش ــه گفت ــان ک ــود، چن ــده ب ــر ش ــا ظاه ــت درخت ه از پش
نصیــب او کــرده بــود، لبخنــدی بــر لــب او نهــاده بــود، بهجتــی در دل او 

افکنــده بــود کــه بــه صــد عمــر مــی ارزد.
ــا از  ــا یکــی دو ت ــد ت ــد و برون ــان بیاین ــه آدمی ــذرد ک صــد نســل می گ
ــی  ــف کالن ــن لط ــع و چنی ــن رزق واس ــب، چنی ــن نصی ــان چنی آن می
نصیب شــان بشــود. بــه همیــن ســبب، گرچــه کــه متأســفیم، اّمــا 
ــدری  ــراث گران ق ــرد. می ــم ب ــن عال ــه او حــّظ بزرگــی از ای ــم ک مطمینی
از خــود بــه جــا نهــاد. نــام نیکــی بــه جــا نهــاد، تحســین همــه گان را بــه 
خــود جلــب کــرد. افتخــاری آفریــد و امیدواریــم کــه در آن جهــان هــم 

ــد. ــه ده ــون اهلل ادام ــی را بع ــر کمال ــوی پُ ــی معن زنده گ
ــتان و  ــۀ دوس ــر هم ــد ب ــت خداون ــاد. رحم ــر او ب ــد ب ــت خداون رحم
ــر برکتــی را و  ــاد. از خداونــد می خواهیــم کــه چنیــن عمــر پُ عزیــزان ب

ــر بهجتــی را نصیــب مــا هــم بکنــد. پُ

دكتر عبدالکریم سروش
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   موسیقی: ِای انسان الر با صدای عالم قاسم اف

   منوی شام: كوفته تبریزی

  میزبـان ایـن هفتـه مـا رضـا دقتـی اسـت. آقـای دقتـی یکی 
از معروف تریـن عکاسـان خبـری در سـطح جهـان اسـت و 
بـا نشـریه معتبـر نشـنال جئوگرافیـک همـکاری می کنـد. او 
تحصیلکـردۀ معمـاری اسـت ولی انقـالب ایران باعث شـد 
کـه بـه یـک عـکاس خبـری تبدیـل شـود و عکس هایش از 
ایـن رویـداد در نشـریات بین المللـی مثـل نیوزویـک چاپ 

. شود
  او می گویـد کـه از طریـق عکاسـی داسـتان انسـان معاصـر 
را بازگـو می کنـد و عکاسـی بـرای او ابـزاری اسـت بـرای 
پیشـبرد هدف هـای انسـان دوسـتانه و مبـارزه علیـه سـتم و 
اسـتبداد. او در اکثـر جنگ هـا و انقالبـات چنـد دهـه اخیـر 
در کشـورهای مختلـف جهـان حضـور داشـته و کارهای او 
درد و رنـج انسـان ها و بـه ویـژه زنان و کـودکان را منعکس 

می کنـد.
  آقـای دقتـی جوایـز مهمـی دریافـت کـرده و نشـان شـوالیه 
ملـی لیاقـت فرانسـه بـه او اعطـا شـد. او بعـد از انقـالب 
مجبـور بـه تـرک ایران شـد و هم اکنـون در پاریـس زندگی 

می کنـد و مـن در دفتـرش بـا او گفت وگـو کـردم.
  رویای زندگی بهتر در مهمانی رضا دقتی

  آقـای رضـا دقتـی خیلـی خـوش آمدیـد بـه برنامـه میزبان. 
لطفـًا بگوییـد که بـرای مهمانی شـام می خواهید چه کسـانی 

را دعـوت کنید.
  ببینیـد عزیـز مـن خود شـما خبرنگاریـد و رفتید بـه جاهای 
مختلـف و ایـن همه آدم دیدیـد. توی ایـن کار اولین فکری 
کـه بـه نظـرم می آید این اسـت کـه اگر امکان داشـته باشـم 
هـزاران آدم گمنامـی را کـه عکسشـان را گرفتـم و بـا آنهـا 
زندگـی کـردم و آنها مـرا به سفره خانه شـان دعـوت کردند، 
دلـم می خواهـد که اگـر اجازه بدهیـد یک چند هـزار نفری 

از آنهـا را دعـوت کنم
  ولـی مهمانی شـام اسـت و جـا ندارید و برای ایـن همه آدم 

الزم اسـت که یک اسـتادیوم فوتبـال بگیرید!
  بلـه راسـت می گوییـد. ولـی اگـر داسـتان ایـن اسـت کـه 
چنـد نفـری را بتوانیـم جمـع بکنیم دور شـام و بـا همدیگر 
صحبـت بکنیـم من فکر کـردم که نلسـون مانـدال را دعوت 
کنـم، بعد احمد شـاه مسـعود که از دوسـتان من بـود، خانم 
بی نظیـر بوتـو و خانـم نسـرین سـتوده بـرای اینکـه می دانم 
صحبت هایـی کـه خواهـد کـرد خیلـی جالـب اسـت و بعد 
بـه نمایندگـی از همـه مادرانـی که مـن دیـدم و در جنگ ها 
زجـر کشـیدند - می خواسـتم یکـی از مادرانـی را کـه در 

پـارک اللـه جمـع می شـوند دعـوت کنم.
مـا می خواهنـد  مخاطبـان  و  می پرسـم  از شـما  بعـداً    مـن 
بداننـد کـه چـرا رضـا دقتـی بـه ایـن پنـج نفـر عالقه منـد 
اسـت. ولـی قبـل از آن می خواهـم بدانـم کـه شـما بـرای 

مهمانـی شـام می خواهیـد چـه موسـیقی پخـش کنیـد.
  موسیقی انتخابی: ای انسان الر )ای انسان ها(

  آلبوم: اقیانوس عمیق عشق
  با صدای: عالم قاسم اف

  یکـی از آنهایـی کـه موسـیقی اش را زیـاد گـوش می کنـم 
بـه غیـر از اسـتادان خودمـان شـهرام ناظـری و شـجریان و 
دیگـران، عالم قاسـم اف اسـت. مـن او را سال هاسـت که از 

نزدیـک می شناسـم و بـه کارهایـش عالقـه دارم.

  اهل جمهوری آذربایجان است؟
  بلـه اهل باکوسـت. یکـی از کارهـای او که بسـیار تأثیرگذار 
اسـت »اِی انسـان الر« اسـت؛ ای انسـان ها. فکـر کـردم کـه 
بـرای ایـن مهمان هایـی کـه مـن دعـوت کـردم و مهمانی ای 
کـه قـرار اسـت تمامـش دوروبر مسـئله انسـانیت باشـد این 

آواز بـا این اسـمش مناسـب باشـد.
  فکـر کنـم کـه اسـم گویای ترانـه هم باشـد و قرار اسـت در 

بخواند. انسـانیت  باره 
  بله درست است.

  حـاال برگردیـم بـه مهمانانـی که شـما انتخـاب کردیـد. اول 
گفتیـد نلسـون مانـدال، رهبـر جنبـش آزادیبخـش آفریقـای 

. بی جنو
  نلسـون مانـدال )1918 تـا 2۰13 م.(: سیاسـتمدار و فعـال 

مدنـی آفریقـای جنوبـی
  سـوابق: از فعاالن برجسـته مخالـف آپارتایـد، رئیس جمهور 

آفریقـای جنوبـی، دبیـرکل جنبش عـدم تعهد

  افتخارات: جایزه صلح نوبل 1993
  دلیل دعوت: 

  کاری کـه نلسـون مانـدال کـرد در حقیقـت ایـن بـود کـه 
مقاومـت -کلمـه ای کـه بـرای مـن خیلـی مهـم اسـت- در 
زنـدان وجـود داشـته باشـد. مـن چـون خـودم چنـد سـال 
ایـن چیزهـا را دیـدم شـکنجه و غیـره و  زنـدان بـودم و 
می دانـم داسـتان چیسـت. ایـن آدمـی کـه بـه او بگوینـد تو 
می توانـی آزاد شـوی، ولـی بگوید کـه نخیر من تـا وقتی که 
بـه اهدافـم نرسـم در زنـدان بودن و یا نبودن مسـئله نیسـت 

بلکـه مسـئله بـه هـدف رسـیدن اسـت.
  بعـد مـی شـود گفت کـه االن هزاران هـزار مانـدال در آفریقا 
بـه وجـود آمده. من چـون بـرای کارهایم زیاد سـفر می روم 
می بینـم کـه تأثیـر ایـن آدم چقـدر عمیق بـوده، و کسـی که 
بتوانـد ایـن قـدر جوان هـا را بـرای مقاومـت بـه یـک راه 
درسـت هدایت کند، انسـان بسـیار بزرگ و شـریفی اسـت.
  بعـدش هـم کـه از زنـدان بیرون آمـد بـرای منافـع آفریقا و 
بهبـود وضعیـت همه را بخشـید و این هم کار بزرگی اسـت.
  خیلـی مهـم اسـت کاری که مانـدال در دنیـا کـرده. خیلی از 
کسـانی کـه امشـب مهمـان مـن هسـتند کارهایی کـه کردند 
خودشـان  خیلی هاشـان  و  دارد  زیـادی  تاریخـی  اهمیـت 
هسـتند،  میـز  دور  کـه  مهمان هایـی  همیـن  نمی داننـد. 
نمی داننـد کـه چقـدر کارهایـی کـه کردنـد و یـا می کنند در 

تاریـخ بشـریت مهـم اسـت.
  مهمان دوم شـما احمدشـاه مسـعود اسـت که از رفقای شـما 

بـود و می دانـم کـه شـما سـال های سـال با او حشـر و نشـر 
داشـتید در دوره مقاومـت افغان ها.

  احمدشـاه مسـعود )1332 تـا 138۰ ه.ش.(: از فرماندهـان 
نظامـی افغانسـتان

  احمـد شـاه مسـعود جـزو آن آدم هـای تاریـخ اسـت کـه ما 
در تاریخمـان مثـال مـی گوییـم ابومسـلم خراسـانی، بابـک 
خرمدیـن یـا مصـدق. احمد شـاه مسـعود از آن آدم هاسـت، 
مثـل گانـدی؛ بـه نظـر مـن احمـد شـاه مسـعود یـک آدمی 
مثـل گانـدی بود که مجبور شـد لبـاس نظامی بپوشـد. برای 
اینکـه آن کسـی کـه روبه رویش بـود بریتانیا نبـود که گاندی 
می دانسـت کـه بـا روش خـودش می توانـد بـا آن بجنگـد. 
ولـی زمانـی کـه روس هـا افغانسـتان را اشـغال کـرده بودند 
و یـا طالبـان افغانسـتان را اشـغال کـرده بودنـد شـما مجبور 

بودیـد کـه لبـاس نظامی بپوشـید.
  بارهـا خـود مسـعود لباسـش را بـه مـن نشـان داد و گفـت 
رضـا جـان می بینـی کـه اجبـاری چه لباسـی تـن مـا کردند. 

از  اول  می کردیـم  پیـدا  فراغـت حالـی  اینکـه  بـه محـض 
همـه کتـاب شـعر بـر می داشـت. رومـی می خواندیـم، بیدل 
می خواندیـم کـه بیـن افغان هـا بسـیار معـروف اسـت، مثـل 
حافـظ ماسـت. حافـظ و سـعدی می خواندیـم. احمـد شـاه 

مسـعود حافـظ را زیـاد دوسـت داشـت.
  بـه نظـر مـن جـزو اونهایـی بـود که بـا یـک قلب شـاعرانه 
و انسان دوسـتانه مجبـور شـده بـود کـه جنـگ بکنـد. امـا 
وقتـی تصمیـم گرفـت کـه جنـگ بکنـد تـا آخـرش رفت و 
بزرگتریـن ارتـش دنیـا را بـه زانـو در آورد. امـا او آدمی بود 

… که 
  یـک موقعـی بـود کـه مـا گیـر کـرده بودیـم تـوی غـاری. 
هواپیمـا هـای روس بمبـاران زیـادی کـرده بودنـد. مـن و 
مسـعود تنهـا توی غـاری گیر کـرده بودیم و بـا هم صحبت 
می کردیـم. اولیـن صحبتـش این بـود که گفت رضـا جان ما 
ایـن روس هـا را از افغانسـتان بیرون می کشـیم. سـال 1985 
بـود. آن موقـع روسـیه کـه اتحـاد شـوروی بـه آن می گفتند 
امپراطـوری بـود و صـد هـزار سـرباز در افغانسـتان داشـت 
و موقعـی کـه هواپیماهاشـان می آمدنـد آسـمان سـیاه مـی 
شـد. مـن به خـودم می گفتـم این جـوان را ببین… نشسـته 
اینجـا تـوی غـار و بـاالی کـوه و می گویـد که مـن این ها را 

شکسـت می دهم…گفتـم ُخـب حـاال باشـه حتمًا…
  واقعـًا کسـی بـاورش نمی شـد آن موقـع… تـو دنیـا هیـچ 
کسـی بـاورش نمی شـد. تا هفت هشـت مـاه قبل از سـقوط 
دیـوار برلیـن هم هیچ کسـی بـاور نمی کرد که شـوروی این 

جـور یهـو بیفتـد… گفتم ُخـب اما بعـد از اینکـه می گویید 
روس هـا را شکسـت دادیـد و رفتنـد افغانسـتان چـه خواهد 
شـد. قبـل از اینکـه بـه مـن جـواب بدهـد یـک دفعـه دیدم 
کـه رفـت تـوی فکر، یـک حالت درونـی خیلـی ناراحت به 
نوعـی و متفکر… گفت آینده افغانسـتان اگر یک سیسـتمی 
ماننـد سـویتزرلند جـور بکنیـم درسـت خواهد بـود، اگر نه 

جنـگ ادامـه خواهـد داشـت بین خـود ما.
بـرای خودتـان فکـر  از رفتـن روس هـا شـما  بعـد    گفتـم 
می کنیـد چـه شـغلی را نگهداریـد… یـک کمـی سـرش را 
خـم کـرد و گفـت آن پایین می بینیـد که یک قریه اسـت… 
گفـت مـن از خـدا می خواهم که افغانسـتان آزاد شـود و من 
بشـوم معلـم آن ده. کسـی کـه در آن شـرایط یـک همچیـن 
چیـزی بالفاصلـه بـه ذهنـش بیایـد بـه نظـر من یک انسـان 
ماندنـی هسـتش و تأثیـر کارهایـش را می بینیـم. ایـن اسـت 
کـه مـن می گویـم یکـی از دالیـل سـقوط دیـوار برلیـن و 
فروپاشـی امپراطـوری شـوروی همین شکسـت آنهـا بود در 

فغانستان. ا
  یعنی ضربه پذیری این امپراطوری از آنجا شروع شد.

  دقیقًا
  مهمان سـوم شـما بی نظیر بوتو، رهبر سـابق پاکسـتان اسـت 

کـه او هم جانش را از دسـت داد.
  بی نظیر بوتو )1953 تا 2۰۰7 م.(: سیاستمدار پاکستانی

  خانـم بی نظیـر بوتـو را من از همان اوائلش یعنی سـی سـال 
پیـش می شـناختم کـه به عنـوان یک دانشـجوی جـوان آمده 
بودنـد به پاکسـتان و شـروع کـرده بودند به فعالیـت بر علیه 
ضیاءالحـق کـه دیکتاتـور بود و ناراحتی های زیـادی از او در 

بین مردم پاکسـتان وجود داشـت.
  می دیـدم کـه یک خانـم جوان دانشـجو آمده و شـروع کرده 
مثـل  کشـوری  در  مخصوصـًا  انتخاباتـی.  فعالیت هـای  بـه 
پاکسـتان کـه اینقـدر هنـوز ایـن خرافـات و عقب ماندگـی 
فکـری وجـود دارد بـر علیـه زنـان. یـک دفعـه یـک زنـی 
آمـده بـود بـرای شـرکت در انتخابـات. سـخنرانی هایی کـه 
می کـرد و مـن همراهـش مـی رفتـم و بـرای مدت چنـد ماه 
تـا انتخابـات مـن همـراه او بـودم و بعـد داسـتان ادامـه پیدا 

کـرد و چنـد بـار همدیگـر را دیدیـم.
  شـما که مدتـی در طول مبـارزات انتخاباتی همـراه او بودید 

شـخصًا چه جور آدمـی بود؟
  ببینیـد یکـی از چیزهـای مهمـی کـه بی نظیـر بوتـو بـرای 
مـن داشـت این بـود که مسـئله آزادی زنـان بـرای او خیلی 
مهـم بـود. ایـن یکـی از مسـائل مهمی اسـت که مـا باید در 
کشـورهای خودمـان، در کشـورهای اسـالمی و کشـورهای 
خاورمیانـه یـک جـوری این مسـئله را حـل بکنیم کـه زنان 

بتواننـد بیشـتر و بیشـتر قـدرت را در دستشـان بگیرنـد.
بـه  می توانـد  کـه  مهمـی  چیـز  یـک  کنـم  مـی  فکـر    مـن 
نوعـی کمـک کنـد تـا جوامـع مـا از ایـن حالتـی کـه در آن 
قـرار دارنـد، یعنـی رکـود و عقب ماندگـی وحشـتناکی کـه 
مـا گرفتـار شـدیم در خاورمیانـه و ایـران و بقیـه کشـورها، 
بیـرون بیاینـد ایـن اسـت کـه زن هـا بتوانند بیشـتر و بیشـتر 

کار دستشـان بگیرنـد.
اینکـه نصفـش  از  بودنـش  ایرانـی  بـاره  بوتـو در    بی نظیـر 
ایرانـی بـود افتخـار می کـرد؟ چه صحبتـی بین ایـن پنج نفر 

در جریـان اسـت؟
  دلـم مـی خواهـد کـه دربـاره رویاهایشـان صحبـت کننـد. 
هـر کـدام از اینهـا بهتریـن رویایش برای انسـانیت چیسـت. 
شـاعر می گویـد »رسـد آدمـی بـه جایـی که بـه جـز از خدا 
نبیند/کـه فرشـته ره نـدارد بـه مقـام آدمیـت«. می خواهـم که 
اینهـا دربـاره همیـن مقـام آدمیـت بگوینـد که چه هسـت و 

آرزوی بشـریت چیسـت.
  بـه هرحـال همـه کارهایـی کـه مـا می کنیـم بـه خاطـر ایـن 
اسـت کـه آینـده بشـریت یـک درجـه بهتـر از اینـی باشـد 
کـه هسـت و گرنـه چـرا بایـد عمـر خود را سـر ایـن کارها 
بگذاریـم. بـرای ایـن کـه حداقـل آینـده انسـانیت یـک قدم 
جلوتـر بـرود. ایـن آرزو و رویـای ماسـت. مهمانـان من هم 
همـه همینطورنـد و رویـای زندگـی بهتـر برای همـه دارند.
  حتمـًا مهمانـان شـما صحبت هـای زیبایـی خواهنـد کـرد. 
خیلـی  ببینـد  را  شـما  وقتـی  حتمـًا  مسـعود  شـاه  احمـد 
خوشـحال خواهـد شـد. حتمـًا با لهجـه فارسـی دری حرف 

زد… خواهیـد 
  گپ خواهیم زد!

  گـپ خواهیـد زد، دقیقـًا. ولـی وقـت مـا رو بـه پایان اسـت 
و مـن از شـما ممنونم کـه در برنامـه میزبان شـرکت کردید.
  خواهـش می کنـم. اما آقا بسـتنی یادمان رفت بیاریم! بسـتنی 

زعفرانـی ایرانـی هم باید باشـد با چایی و بعـد خداحافظ.
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