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جنوب  در  امریکا  ویژه  نماینده  ویلز  آلیس 
اقدام عملی علیه  با  باید  آسیا گفت: اسالم آباد 
تروریسم ظرف چند هفته به هر قیمت که شده 

طالبان را به پای میز مذاکره بیاورد.
وی افزود: پاکستان باید ظرف چند هفته آینده 
زمینه  در  نقش  ایفای  برای  را  خود  تکلیف 

مبارزه با تروریسم مشخص کند.
ویلز تأکید کرد: پاکستان باید تصمیم بگیرد که 
در جنگ مبارزه با تروریسم با امریکا همکاری 

خواهد کرد یا خیر.
ویلز تأکید کرد: پاکستان را از سیاست امریکا 
برای مبارزه با تروریسم آگاه کرده ایم و منتظر 
زمان  کمترین  در  کشور  این  عملی  اقدامات 

ممکن هستیم.
به  حاضر  پاکستان  اگر  کرد:  تصریح  وی 
همکاری با امریکا نباشد واشنگتن بدون کمک 
این کشور برای مبارزه با تروریسم وارد عمل 

خواهد شد.
نیز  امریکا  امور خارجه  وزیر  تیلرسون،  رکس 
که در حال بازدید از کشورها منطقه است نیز 
مخفی گاه  پاکستان  که  صورتی  در  بود:  گفته 
نبرد،  بین  از  را  خود  خاک  در  تروریست ها 
دست  مراکز  این  نابودی  برای  امریکا خودش 

به کار خواهد شد.
پاکستان  که  می شود  منتشر  حالی  در  خبر  این 
کرد  اعالم  اسالم آباد  به  تیلرسون  سفر  از  بعد 

امریکایی اجازه عملیات در خاک  نیروهای  به 
باید اطالعات  آنها  این کشور داده نمی شود و 
تا  کنند  ارائه  را  شبه نظامیان  به حضور  مربوط 

ارتش پاکستان در این زمینه وارد عمل شود.
وزیر امور خارجه امریکا در حالی وارد خاک 
استقبال  این کشور  های  مقام  که  پاکستان شد 

سردی از او به عمل آوردند.
دلیل  به  پاکستان  بر  را  فشارها  اخیرا واشنگتن 
شبه نظامیان  از  کشور  این  حمایت  که  آنچه 
طالبان با دادن پناهگاه های امن به آنها خوانده 

افزایش داده است.

بعد از آزادی خانواده امریکایی از چنگ شبکه 
حقانی با اینکه ابتدا واشنگتن از پاکستان برای 
همکاری در این زمینه تشکر کرد اما بار دیگر 

دو کشور دچار اختالف شده اند.
گروگان  خانواده  که  کرد  اعالم  سیا  سازمان 
پاکستان  در  ابتدا  از  امریکایی  شده  گرفته 
می توانست  کشور  این  و  می شدند  نگهداری 
قبل از این مدت طوالنی یعنی 5 سال آنها را 

آزاد کند.
کرده  اعالم  و  تهدید  را  واشنگتن  آباد  اسالم 
است اگر امریکا بازهم بخواهد در داخل خاک 

پاکستان حمالت پهپادی انجام دهد با واکنش 
سخت اسالم آباد روبرو خواهد شد.

عالوه بر این پاکستان نه دخالت هند و نزدیک 
شدن بیش از اندازه افغانستان به این کشور را 
خواهد پذیرفت و نه اجازه می دهد امریکا یا هر 
کشور دیگری در مورد منافع مشترک اسالم آباد 
اقتصادی چین و  و پکن به خصوص کریدور 

پاکستان صحبت کند.
از  قبل  گفت:  پیش  چندی  امریکا  دفاع  وزیر 
که  آورد  روی  گزینه هایی  به  ترامپ  اینکه 
است  تروریسم  از  پاکستان  به حمایت  مربوط 
در خصوص  این کشور  با  دیگر همکاری  بار 

افغانستان را امتحان خواهیم کرد.
بعد  امریکا  رییس جمهور  ترامپ  پیش  چندی 
گفت:  افغانستان  در  خود  استراتژی  تعیین  از 
پاکستان با ادامه اقدامات خود در پناه دادن به 
بسیار ضرر خواهد کرد  آینده  در  افراط گرایان 
زیرا این کشور به تروریست هایی پناه می دهد 

که با واشنگتن می جنگند.
لغو  و  پاکستان  شدید  واکنش  ترامپ  سخنان 

دیدار مقامات 2 کشور را به دنبال داشت.
کارشناسان پاکستانی معتقدند سفر تیلرسون به 
پاکستان چندان دستاوردی برای امریکا نداشته 
است و بی اعتمادی بین دو کشور همچنان ادامه 

دارد.
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ــد. ــی کردن ــری فیزیک ــوی، درگی عنعن
ــی  ــنا در نشســت عموم ــس س دو عضــو مجل
روز یکشــنبه )7 عقــرب( ایــن مجلس بــه دلیل 
اختــالف نظــر بــر ســر برگــزاری لویــه جرگــه 
عنعنــوی در پیونــد بــه مشــکالت کشــور، بــه 

شــکل فیزیکــی باهــم درگیــر شــدند.
در نشســت دیــروز مجلــس ســنا، برخــی 
جرگــه  لویــه  کــه  می گفتنــد  ســناتورها 
عنعنــوی در پیونــد بــه مشــکالت کشــور 
ســناتورهای  برخــی  امــا  شــود؛  برگــزار 
بودنــد. لویــه جرگــه  برگــزاری  مخالــف 

ــورد  ــه برخ ــر ب ــالف نظ ــن اخت ــرانجام ای س
ــد. ــس انجامی ــو مجل ــان دو عض ــی می فزیک

رحمــت اهلل اچکــزی ســناتور والیــت قندهــار 
بوتــل آب را بــه ســمت محمــد حنیــف حنفــی 
ــد  ــرد و بع ــاب ک ــت ارزگان پرت ــناتور والی س
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در  بـار  ایـن  می گویـد،  امریـکا  کـه  آن گونـه  آیـا 
جــدی  پاکسـتان  قبـال  در  خـود  سیاسـت های 

بـود؟ خواهـد 
 ایـن سـوال ایـن روزهـا به شـدت ذهن بسـیاری ها 
و به ویـژه شـهروندان افغانسـتان را به خود مشـغول 
داشـته اسـت. پـس از سـفر رکـس تیلرسـون وزیر 
در  خوش بینـی  ایـن  منطقـه،  بـه  امریـکا  خارجـۀ 
شـاید  کـه  یافتـه  قـوت  منطقـه  کشـورهای  میـان 
ایـن بـار امریـکا بـا جدیـِت بیشـتری نسـبت بـه 
عملکـرد پاکسـتان در مبـارزه بـا تروریسـم برخورد 
داشـته باشـد و ایـن کشـور را مجبـور سـازد که در 

سیاسـت های خـود بازنگـری کنـد. 
بـه  امریـکا  خارجـۀ  وزیـر  سـفر  از  پـس  دقیقـًا 
افغانسـتان، پاکسـتان و هنـد، حـاال امریکایی هـا از 
پاکسـتان خواسـته اند کـه هرچـه زودتـر اقدامـاِت 
خـود را در مبـارزه بـا تروریسـم در عمـل نشـان 
دهـد. وزیرخارجـۀ امریـکا حتـا گفتـه که پاکسـتان 
بایـد تصمیـِم خود را اعـالم کند که آیـا در برچیدن 
پایگاه هـای تروریسـت ها از خـاِک این کشـور اقدام 

می کنـد و یـا خیـر. چون به هـر حال، چه پاکسـتان 
خواسـته باشـد و چـه نخواسـته باشـد، امریـکا در 
ایـن گروه هـا منتظـر تصمیـِم  بـا  برخـورد جـدی 

کشـور دیگـری نخواهـد بود. 
دقیقـًا آن چـه که در پیام آقای تیلرسـون گفته شـده، 
چنیـن اسـت: »مـا از آن ها خواسـته های مشـخصی 
داریـم. طـوری کـه شـما می دانید، مـرز پاکسـتان با 
افغانسـتان بسـیار نفوذپذیر اسـت. ما خواسـت های 
مشـروعی از پاکسـتان داریـم کـه نیـاز بـه همکاری 
آن هاسـت. مـن بـه آن ها گفتم پاکسـتان یک کشـور 
مسـتقل اسـت و شـما خـود فیصلـه کنیــد کـه چه 
انجـام می  دهیـد. اگر تصمیـم به نکـردن آن گرفتید، 
فقـط بـه ما اطـالع دهید. مـا خودمان دسـت به کار 

خواهیم شـد.« 
ایـن سـخنان هشـدارآمیز بـدون شـک تـا امـروز 
در  امریـکا  کـه  می دهـد  نشـان  و  بـوده  کم سـابقه 
اولتیماتـومِ خـود به پاکسـتان شـوخی نـدارد. اما به 
نظـر نمی رسـد کـه پاکسـتانی ها هشـدارهای امریکا 
را تـا بـه امـروز جـدی گرفته و یـا این بـار وارخطا 
شـده باشـند. پاکسـتانی ها بـا توجـه بـه تجربه یـی 
کـه از روابـط خـود بـا امریـکا در طـول چنـد دهۀ 
را جسـت وجو  راه هایـی  همـواره  دارنـد،  گذشـته 
می کننـد کـه بتواننـد خـود را از مخمصـه نجـات 

دهنـد. این بـار نیـز پاکسـتانی ها امیـدوار بـه نظـر 
می رسـند کـه موفـق خواهنـد شـد از وضعیـِت بـه 

وجـود آمـده بـه سـالمت بیـرون شـوند.
 البتـه ایـن نگرانـی در میـان کشـورهای منطقـه نیز 
وجـود دارد که امریـکا بازهم در سیاسـت هایش در 
قبال پاکسـتان از انعطاف اسـتفاده کند. پاکسـتانی ها 
یـاد گرفته انـد که بـا فرافکنـی و چند اقـدامِ نمادین 
مصـادره  سیاست های شـان  نفـع  بـه  را  اوضـاع 
کننــد. همیـن حـاال نیـز بـا همـۀ خلق تنگی هایـی 
کـه پاکسـتانی ها نشـان می دهنـد امـا در تـالش اند 
قانـع  بـه سیاست های شـان  نسـبت  را  امریـکا  کـه 
سـازند. درسـت پـس از سـفر رکـس تیلرسـون بـه 
منطقـه، آن هـا گـروگاِن کانادایـی ـ امریکایـی را که 
در چنـگ گروه های تروریسـت قرار داشـت، موفق 
شـدند کـه رهـا سـازند. این اقـدام با واکنـش مثبِت 
امریکایی هـا روبـه رو شـد و رییس جمهـوری ایـن 
کشـور آن را اقدامـی قابـل سـتایش توصیـف کرد. 
صـورت  هیـچ  بـه  پاکسـتانی ها  حـال،  همیـن  در 
گروه هـای  کـه  کننـد  قبـول  نمی خواهنـد 

دهشـت افکن در خـاک آن کشـور پایگاه هـای امـن 
بـرای  خـود سـاخته اند. آن ها مدعی اند که پاکسـتان 
از آغـاز مبـارزه بـا تروریسـم، صادقانه بـه تعهداِت 
خـود عمـل کرده و همیـن حاال نیز بـه این تعهدات 
وفـادار اسـت. پاکسـتانی ها می گویند کـه گروه های 
دلیـل  بـه  کشـور  ایـن  خـاک  از  دهشـت افکن 
فشـارهای نظامی یـی که بـر آن ها وارد شـده، بیرون 
رانـده شـده اند و اگـر مأمنـی بـرای خود پیـدا کرده 
انـد، ایـن مأمـِن امن در خـارج از خاک پاکسـتان و 
به ویـژه افغانسـتان اسـت. وزارت خارجۀ پاکسـتان 
گفته اسـت کـه این کشـور بر مرزهای خود تسـلط 
کامـل دارد و بـه هیـچ صـورت اجـازه نمی دهد که 
گروه هـای دهشـت افکـن از این مرزها عبـور کنند. 
امـا چه کسـی اسـت کـه ایـن حرف هـا را صادقانه 
بداند؟ اگر واقعًا پاکسـتانی ها در مبارزه با تروریسـم 
گـروه  این همـه  پـس  می کردنـد،  عمـل  صادقانـه 
دهشـت افکن در منطقـه چگونـه حضـور می یافتند؟ 
آیـا حضـور داعش و طالبـان در افغانسـتان به اندازۀ 
کافـی دلیلـی بـرای حمایـت پاکسـتان از گروه های 
دهشـت افکـن نیسـت؟ اگـر پاکسـتان از گروه های 
دهشـت افکن حمایـت نمی کنـد، پـس آن هـا از چه 

مسـیری وارد افغانسـتان می شـوند؟
 بـه نظـر می رسـد به انـدازۀ کافـی اسـناد و مدارک 

علیـه پاکسـتان وجـود دارد، امـا ایـن کشـور مثـل 
این کـه هیـچ اتفاقـی نیفتـاده و هیـچ کـس از آن چه 
کـه در داخـل ایـن کشـور می گـذرد خبـر نـدارد، 
مشـغوِل بـه اصطالح فریفتن جهان اسـت. سیاسـت 
پاکسـتان همـواره همین بـوده و نباید انتظار داشـت 
کـه در آینـده تغییـر خواهـد یافـت. پاکسـتان منافِع 
خـود را در اولویـت قـرار می دهـد و آن گاه عمـل 
موجودیـت  در  کشـور  ایـن  منافـع  اگـر  می کنـد. 
النه هـای تروریسـتی باشـد، پـس به آسـانی از ایـن 
گروه هـا دسـت بردار نخواهـد بود، ولی اگـر متوجه 
دهشـت افکن  گروه هـای  موجودیـت  در  کـه  شـد 
منافعـش صدمـه می بینـد، پـس آن گاه هیـچ ترحمی 
بـه ایـن گروه هـا نخواهـد کـرد. چنان کـه در طـول 
چهـار دهـۀ گذشـته همیـن سیاسـت را در مسـالۀ 
افغانسـتان اعمال کرده اسـت. گاهـی از این گروه و 
گاه از گـروه دیگـر در پیونـد با منافـِع خود حمایت 

اسـت. کرده 
 امـروز هـم برای پاکسـتانی ها چیـزی تغییـر نیافته، 
آن هـا می داننـد کـه چگونه خـود را با سیاسـت های 
جهانی متوازن سـازند. مشـکل اساسـی این جاسـت 
ایـن کشـور  بـا  مـا هنـوز نمی دانیـم چگونـه  کـه 
تعامـل داشـته باشـیم. بـه محـض این کـه اقدامی از 
سـوی ایـن کشـور ظاهـراً در مخالفت بـا گروه های 
نتیجـه  ایـن  بـه  فـوراً  می بینیـم،  دهشـت افکن 
می رسـیم کـه پاکسـتانی ها زیر فشـارهایی کـه قرار 
سیاست های شـان  تغییـر  بـه  مجبـور  انـد،  گرفتـه 
شـده انـد و حاالسـت کـه بایـد بـه پیام های شـان 
صمیمانـه پاسـخ داد. درحالـی کـه پـس از چنـدی 
دوبـاره مشـخص می شـود کـه ایـن کشـور هیـچ 
اقـدام قاطعـی در برابـر گروه هایی کـه تضمین کنندۀ 
منافـع آن هسـتند، نداشـته و ُکل آن چـه را که انجام 
داده، نمایشـی بـرای فریفتـن دیگـران نبوده اسـت.
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احمد عمران

پاکـستان را
نبـاید دست کـم گرفت

 

ــی  ــالۀ قوم گرای ــتان مس ــه در اداراِت افغانس ــت ک مدت هاس
بیـــداد می کنــد و بــا گذشــت هــر روز ایــن مــورد پُررنگ تــر 
می شــود. قوم اندیشــی دیگــر فقــط بــه ایــن محــدود 
نمی شــود کــه وزیــِر فــالن قــوم در یــک وزارت، ُمعینــان و 
رؤســاِی خــود را از قــومِ خــود انتخــاب کنــد، بلکــه قصــه از 

ــت. ــر اس ــر و دردناک ت ــم باالت این ه
ــارِ  ــا معی ــراد کلیـــدی در ادارات ب ــی از انتخــاِب اف قوم گرای
قومــی گــذر کــرده و بــه برخوردهــای قومــی میــاِن کارمندان 
و مراجعیــن و مــردمِ عــادی تســری یافتــه اســت. وقتــی کــه 
ــود  ــا خ ــنوید و ی ــِن ادارات را می ش ــکایِت مراجعی ــما ش ش
ــد،  ــی می زنی ــاد دولت ــک نه ــه ی ــرای انجــام کاری ســری ب ب
ــدان  ــردم و کارمن ــد. م ــی درمی یابی ــض را به خوب ــِق تبعی عم
ــاع  ــر اوض ــم ب ــِی حاک ــگاه قوم ــه از ن ــی، هم اداراِت دولت

ــد.  ــکایت می کنن ش
ــکل  ــه ش ــور ب ــی در اداراِت کش ــت قوم ــفانه سیاس  متأس
یک جانبــه بــه پیــش مــی رود؛ یعنــی تــالش بــرای جابه جــا 
ــدت  ــران به ش ــای دیگ ــه  ج ــی ب ــروه اتنیک ــک گ ــردِن ی ک
ــا  ــی وزارت خانه ه ــکیالِت برخ ــه تش ــگاه ب ــان دارد. ن جری
ــد  ــا تبعیــض مواجه ان ــردم به شــدت ب ــه م نشــان می دهــد ک
و بیشــتر کرســی های یــک وزارت به خصــوص کرســی های 

مهــم، بــه یــک گــروهِ خــاص تعلــق گرفتــه اســت. 
ــراس  ــدون ه ــی ب ــرایط کنون ــی در ش ــردِن قوم ــت ک سیاس
ــن  ــه چنی ــت ب ــانی دس ــرد و کس ــورت می گی ــی ص و نگران
آنــان  نمی هراســند.  چیــزی  از  کــه  می زننــد  اقدامــات 
بــه  چنــان  را  تبعیضی شــان  و   متعصبانــه  حرکت هــای 
پیــش می برنــد کــه گویــا یــک سیاســِت فرهنگــی ـ قومــی 
بــرای تک قومــی ســاختِن کشــور روی دســت گرفتــه 
شــده اســت. جــدا از ایــن مســأله، در بســیاری از اداره هــای 
ــان را  ــتفاده از آزادی بی ــِق اس ــدان ح ــت، کارمن رســمی دول
ــان مادری شــان حــرف  ــه زب ــه ب ــد آزادان ــد و نمی توانن ندارن
ــه  ــدت ب ــا به ش ــی واژه ه ــتفاده از برخ ــه اس ــرا ک ــد. چ بزنن
ــراراه کارشــان و  ــان تمــام می شــود و موانعــی را ف ــاِن آن زی
ــث  ــی، باع ــراط در قوم  اندیش ــد. اف ــرار می ده ــان ق خودش
ــه  ــا همدیگــر بیگان ــا گذشــِت هــر روز ب شــده کــه مــردم ب
شــوند و دوســتی های گذشــته متأســفانه جایــش را بــه 
ــردد،  ــر گ ــر فربه ت ــه اگ ــد ک ــدی بده ــای جدی خصومت ه

ــد آورد.  ــتان درخواه ــار از روزگار افغانس دم
مســلمًا اگــر مســوولی در یــک اداره بدانــد که نــگاه قومی اش 
بــه مســایل، بــا اعتــراِض ادارۀ باالدســت مواجــه می شــود و 
ســپس آن اداره مــورد توبیــِخ قانونــی قــرار می گیــرد، هرگــز 
دســت بــه اقدامــاِت تصفیه کننــدۀ قومــی یــا رانــدِن دیگــران 
ــورد  ــه برخ ــد ک ــاس کنـ ــه احس ــی ک ــا وقت ــد. ام نمی زن
قومــی و دیگرســتیزانه یــک سیاســت معقــول در حاکمیــت 
پنداشــته شــده و قابــل حمایــت اســت، در عملــی شــدِن آن 
ــه  ــا ب ــرِف م ــن ح ــد. بنابرای ــغ نمی کن ــزاری دری ــچ اب از هی
رییــس حکومــت وحــدت ملــِی آقــای غنــی ایــن اســت کــه 
ــر یــک  ــوام را در براب سیاســِت قومــی در نهایــت، دیگــر اق
ــوام  ــوع، اق ــا در مجم ــد و ی ــرار می ده ــور ق ــوم در کش ق
را دشــمِن همدیگــر بــار مــی آورد. اگــر سیاســت قومــی در 
ارگ پیـــاده شــود و رییــس حکومــت یــا دولــت تمایــل بــه 
قومــی کــردن قــدرت و سیاســت و اقتصــاد داشــته باشــد و 
بــه شــهروند درجــه اول و درجه دوم بیـــندیشد، بدون شــک 
ــی  ــد و نوع ــد ش ــده خواه ــه دی ــر آن روی جامع ــه تأثی ک
خشــونِت قومــی و زبانــی دامــِن اجتمــاع را خواهــد گرفــت. 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــی ای ــای غن ــه شــخِص آق ــا ب پیشــنهاد م
جــای کاشــتِن تخــِم نفــاق و یکه تــازی در کشــور، »وحــدت 

ملــی« و »مردم ســـاالری« را جامــۀ عمــل بپوشــاند. 
ادارات افغانســتان از مدتــی بــه ایــن طــرف زیــر نــام 
ــت  ــگاه اکثری ــت و ن ــده روان اس ــی ش ــی، تک قوم ملی گرای
و اقلیــِت نادرســت و غیردقیــق بــه مــردم، موجــب تخریــِب 
ــر  ــده و خب ــرزمین ش ــن س ــی در ای ــِم اجتماع ــای نظ پایه ه
ــوان  ــه عن ــی ب ــای غن ــد. آق ــاک می ده ــای دردن از آینده ه
ــا برخــی اصالحــات و  ــد ب ــِت موجــود می توان ــس دول ریی
اقدامــاِت قاطــع، سیاســِت قومــی را در ســطوِح عالــِی کشــور 
متوقــف ســازد تــا اداراِت زیردســت نیــز تحــت تأثیــِر ایــن 
ــا  ــارج و ب ــی خ ــرۀ قوم ــود را از چنب ــد خ ــت، بتوانن حرک

ــار ســازند.  ــی عی ــًا مل ارزش هــای واقع

سـیاست قومی 
افغانستان را به تباهی می کشاند

امـا چـه کسـی اسـت کـه این حرف هـا را صادقانـه بداند؟ اگـر واقعـًا پاکسـتانی ها در مبارزه بـا تروریسـم صادقانه عمل 
می کردنـد، پـس این همـه گـروه دهشـت افکن در منطقـه چگونـه حضـور می یافتنـد؟ آیـا حضـور داعـش و طالبـان در 
افغانسـتان بـه انـدازۀ کافـی دلیلی بـرای حمایت پاکسـتان از گروه های دهشـت افکن نیسـت؟ اگر پاکسـتان از گروه های 

دهشـت افکن حمایـت نمی کنـد، پـس آن هـا از چه مسـیری وارد افغانسـتان می شـوند؟
 بـه نظـر می رسـد بـه انـدازۀ کافی اسـناد و مـدارک علیـه پاکسـتان وجـود دارد، اما این کشـور مثـل این که هیـچ اتفاقی 
نیفتـاده و هیـچ کـس از آن چـه کـه در داخل این کشـور می گـذرد خبر ندارد، مشـغوِل بـه اصطالح فریفتن جهان اسـت. 
سیاسـت پاکسـتان همـواره همیـن بـوده و نبایـد انتظـار داشـت کـه در آینـده تغییر خواهـد یافت. پاکسـتان منافـِع خود 
را در اولویـت قـرار می دهـد و آن گاه عمـل می کنـد. اگـر منافـع ایـن کشـور در موجودیت النه های تروریسـتی باشـد،

 امـروز هـم برای پاکسـتانی ها چیـزی تغییـر نیافته، 
آن هـا می داننـد کـه چگونه خـود را با سیاسـت های 
جهانی متوازن سـازند. مشـکل اساسـی این جاسـت 
ایـن کشـور  بـا  نمی دانیـم چگونـه  مـا هنـوز  کـه 
تعامـل داشـته باشـیم. بـه محـض این کـه اقدامی از 
سـوی ایـن کشـور ظاهـراً در مخالفت بـا گروه های 
نتیجـه  ایـن  بـه  فـوراً  می بینیـم،  دهشـت افکن 
می رسـیم کـه پاکسـتانی ها زیر فشـارهایی کـه قرار 
سیاست های شـان  تغییـر  بـه  مجبـور  انـد،  گرفتـه 
شـده انـد و حاالسـت کـه بایـد بـه پیام های شـان 
صمیمانـه پاسـخ داد. درحالـی کـه پـس از چنـدی 
ایـن کشـور هیـچ  دوبـاره مشـخص می شـود کـه 
اقـدام قاطعـی در برابـر گروه هایی کـه تضمین کنندۀ 
منافـع آن هسـتند، نداشـته و ُکل آن چـه را که انجام 
داده، نمایشـی بـرای فریفتـن دیگـران نبـوده اسـت
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برخــی از اعضــای شــورای والیتــی 
کنــدز در واکنــش بــه کشــته شــدن 
۱۴ تــن از منســوبان پولیــس در ایــن 
ــی  برخــی  ــه ناتوان ــد ک ــت می گوین والی
از مســووالن ارشــد امنیتــی در ایــن الیت 
ســبب شــده تــا 7۰ درصــد از ســاحات 
جــدی  تهدیدهای هــای  تحــت  آن 

ــرد. ــرار گی ــی ق امنیت
ــورای  ــو ش ــی، عض ــی ربان ــالن ربان غ
ــا روزنامــۀ  والیتــی کنــدز در مصاحبــه ب
ــری  ــک گــروه ۱5 نف ــدگار گفــت: ی مان
ــوالی  ــان ولس ــاحۀ آدم خ ــس در س پولی
ــروه  ــۀ گ ــورد حمل ــدز م ــاد کن ــان آب خ

ــه و ۱۴  ــرار گرفت ــان ق ــتی طالب تروریس
تــن آنــان کشــته ۱ تن شــان فــرار کــرده 

ــت.  اس
آقــای ربانــی افــزود کــه ناتوانــی و 
جنــراالن  و  مســووالن  بی برنامه گــی 
امنیتــی کنــدز دلیــل اصلــی  ارشــد 
ــن  ــی در ای ــای امنیت ــش تهدیده ه افزای
ــردم  ــه همــه روزه از م ــت اســت ک والی
قربانــی  امنیتــی کشــور  نیروهــای  و 

 . می گیــرد
بــه گفتــۀ او، بی برنامه گــی و فقــدان 
ــت  ــن والی ــر در ای ــی موث ــرد امنیت راهب
ســبب شــده تــا 7۰ درصــد خــاک ایــن 
جــدی  تهدید هــای  تحــت  والیــت 
امنیتــی قــرار بگیــرد و برخی از ســاحات 
ایــن والیــت کامــاَل تحــت قلمــرو 

ــرود.  ــان ب طالب
ــا  ــدز ب ــی کن ــن عضــو شــورای والیت ای
انتقــاد از مســووالن ســکتور امنیتــی ایــن 
ــی  ــه بی توجه ــرد ک ــد ک ــت، تأکی والی
دولــت و فقــدان کارشــیوه های موثــر 
بــرای تأمیــن امنیــت ایــن والیــت ســبب 
ــت شــده  ــن والی ــی در ای ــش بدامن افزای

اســت. 
ــین  ــش از پیش ــروز پی ــان دی ــروه طالب گ
ــاحات  ــس در س ــگاه پولی ــک پاس ــه ی ب
ــت  ــاد والی ــان آب ــوالی خ ــان ولس آدم خ
کنــدز حملــه کــرده ۱۴ تــن از منســوبان 

ــس را کشــتند. پولی
امیــری  همیــن حــال، حیــات اهلل  در 
ــن  ــد ای ــا تأیی ــز ب ــاد، نی ــوال خان آب ولس
ــس  ــگاه  پولی ــاالی پاس ــان ب ــۀ طالب حمل
ــا  ــن ولســوالی، ام در منطقــۀ آدم خــان ای
ــرباز  ــگاه ۱۴ س ــن پاس ــه  در ای ــه ک گفت
ــه  ــد ک ــه بودن ــرای وظیف ــروف اج مص
یکــی از آن هــا فــرار نمــوده و ســیزده تن 

ــد. دیگــر کشــته شــده ان
او گفــت کــه حملــۀ نیروهــای شورشــی 
ــا  ــاز و ت ــروز آغ ــداد دی از ســاعت ۳ بام
ســاعت 5 بامــداد ادامــه داشــت کــه 
ســاعت 5 ارتبــاط مخابــرۀ ایــن پاســگاه 

بــا مرکــز قطــع شــده اســت. آقــای 
ــس  ــای پولی ــه نیروه ــه ک ــری گفت امی
متعلــق بــه یــک پاســگاه بودنــد، ولــی به 

ــد.  ــده بودن ــیم ش ــروه تقس دو گ
در  تروریســتان  کــه  می شــود  گفتــه 
جریــان ایــن حملــه یــک تانــک هامــوی 
و مقــداری اســلحه و مهمــات پولیــس را 

ــد. ــرده ان ــا خــود ب نیــز ب
ــج  ــاد در بیســت و پن ولســوالی خــان آب
ــرار  ــدز ق ــهر کن ــوب ش ــری جن کیلومت
ــی از ولســوالی های  ــاد یک ــان آب دارد. خ
ــادی از  ــوده و بخــش زی ــدز ب ــن کن ناام
ــتی  ــروه تروریس ــار گ ــاک آن در اختی خ

ــان اســت. طالب
منابــع محلــی و نماینــده گان مــردم کنــدز 
ــراد  ــه اف ــد ک ــد کرده ان ــس تایی در مجل
گــروه طالبــان ســرباز پولیــس را در 
ــاهراه  ــیر ش ــان در مس ــتای آدم خ روس
ــته اند. ــاد کش ــان آب ــوالی خ کندز-ولس

مــردم  نماینــده  پیمــان،  عبدالــودود 
نیــز  نماینــده گان  کنــدز در مجلــس 
ــرباز  ــگاه ۱۴ س ــن پاس ــه در ای ــه ک گفت
ــاعت  ــتند و ۴ س ــور داش ــس حض پولی
ــدند  ــر ش ــی درگی ــای شورش ــا نیروه ب
ــن  ــات ای ــری مهم ــه درگی ــا ادام ــی ب ول
نیروهــا تمــام و بــه در خواســت کمــک 
ــدز و  ــس کن ــی پولی ــز فرمانده ــا نی آنه
ســایر نهادهــای امنیتــی بــه موقــع جواب 

ندادنــد. بــه گفتــه آقــای پیمــان، بعــد از 
اتمــام مهمــات ایــن نیروهــا، شورشــیان 
پاســگاه  آنهــا را تصــرف و تمــام ۱۴ 

ســرباز را کشــته اند.
وزارت  ســخنگوی  دانــش،  نجیــب 
داخلــه، امــا می گویــد کــه در ایــن 
درگیــری 5 ســرباز پولیــس کشــته و 
ــده اند. او  ــروح ش ــر مج ــرباز دیگ 2 س
ــری دو ســرباز  ــن درگی ــزود کــه در ای اف
پولیــس نیــز ناپدیــد شــده کــه جســتجو 

ــه دارد. ــا ادام ــردن آنه ــدا ک ــرای پی ب
بــه گفتــه آقــای دانــش نیروهــای کمکــی 
بــه ایــن پاســگاه پولیــس رســیده و اکنون 
ــی  ــای امنیت ــرو نیروه ــت قلم ــا تح آنج

قــرار دارد.
ــه در  ــه ک ــان، گفت ــش هم چن ــای دان آق
والیــت زابــل در جنــوب افغانســتان 
ــروه  ــراد گ ــۀ اف ــس در حمل ــز ۶ پولی نی
طالبــان کشــته و ۳ ســرباز دیگــر زخمــی 
شــده اند. امــا او مدعــی شــد کــه تلفــات 
ســنگین بــه نیروهــای شورشــی وارد 

شده اســت.
ــمال  ــن در ش ــای ناام ــدز از والیت ه کن
افغانســتان به شــمار مــی رود کــه در 
ــت  ــه دس ــه ب ــین دو مرتب ــال های پس س
ــویی  ــرد. از س ــقوط ک ــان س ــروه طالب گ
هــم، رییــس پیمــان امنیــت جمعــی 
روســیه اخیــراَ گفتــه کــه بیــش از 7 
ــتان  ــمال افغانس ــت در ش ــزار تروریس ه
ــده  ــار ســال آین ــا در به ــد ت ــرد آمده ان گ
ــد.  ــدازی کنن ــی را راه ان برنامه هــای بدامن
ــز  ــتی تمرک ــای تروریس ــتر گروه ه بیش
خــود را بــاالی کنــدز دارنــد، چــون 
یکــی از والیت هــای اســتراتژیک در 

شــمال محســوب می شــود. 
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ــور  ــد وزارت ام ــن ارش ــراد، معی ــی م ــراد عل ــرال م جن
ــه در قراردادهــای اعاشــۀ  ــه ک ــه رســانه ها گفت ــه ب داخل

ــود دارد. ــته گی وج ــاد و چنددس ــس فس پولی
آقــای مــراد کــه روز گذشــته 7 عقــرب/ آبــان، از 
طعام خانــۀ وزارت امــور داخلــه دیــدار می کــرد، یــادآور 
شــد کــه اعاشــۀ نیروهــای پولیــس در همــه والیت هــا 

ــد. ــان باش ــد یک س بای
بــه گفتــۀ وی، از چندمــاه بــه این طــرف برخــی از 
ــت  ــتن صداق ــر نداش ــه خاط ــس ب ــای پولی قراردادی ه
در اعاشــه و تکمیل کــردن تحکیمــات پاس گاه هــا و 
ــرار  ــرس ق ــورد بازپ ــی م ــای امنیت ــای نیروه پای گاه ه

گرفته انــد.
ــا نرســاندن  ــن قراردادی هــا، ب ــد: برخــی از ای او می گوی
ــه  ــاالی وزارت داخل ــا ب ــد ت ــالش دارن ــی ت ــواد غذای م

فشــار وارد کــرده از بررســی فــرار نماینــد.
آقــای مــراد، فســاد در عقــد ایــن قراردادهــا و چنددســت 

ــن  ــک را از عمده تری ــای کوچ ــه قرارداده ــدن آن ب ش
مشــکالت در اعاشــۀ نیروهــای امنیتــی عنــوان می کنــد.

او می گویــد کــه تمــام قراردادی هــا بازنگــری و بررســی 
ــای  ــوراک نیروه ــانیدن خ ــر در رس ــد و اگ ــد ش خواهن
پولیــس طبــق شــرط نامه اجــراآت نکــرده باشــند، مــورد 

تعقیــب قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت.
ــی از  ــه یک ــور داخل ــه وزارت ام ــت ک ــن در حالی س ای
ــاد در  ــن فس ــت بیش تری ــا موجودی ــی ب وزارت خانه های
ــه  ــز ب ــت نی ــری حکوم ــد و رهب ــاب می آی ــه حس آن ب

ــت. ــد کرده اس ــئله تاکی ــن مس ای
چنــدی پیــش اشــرف غنــی احمــدزی، رییــس حکومت 
ــوان  ــاد عن ــب فس ــه را قل ــی، وزارت داخل ــدت مل وح
ــن  ــک، سرپرســت ای ــد برم ــس احم ــرد و ســپس وی ک
ــده  ــن وزارت را شــرم آور خوان ــز فســاد در ای وزارت نی

بــه مبــارزه بــا آن تاکیــد کــرد.

مقام هــای محلــی جوزجــان می گوینــد کــه طالبــان پــس 
ــۀ  ــوالی قوش نپ ــور ولس ــتای چقمه چق ــرف روس از تص
ــدی  ــای کلی ــای اعض ــمول خانه ه ــه ش ــت ب ــن والی ای

ــه آتــش کشــیده اند. ــه مســکونی را ب داعــش، ۴۰ خان
ــوال  ــن، ولس ــن اهلل امی ــدار، امی ــالم وطن ــزارش س ــه گ ب
خانه هــای  طالبــان  می گویــد،  جوزجــان  قوش تپــۀ 
قــاری حکمــت اهلل غیــور، فرمانــده گــروه  داعــش، 
قومنــدان ابراهیــم و بالتــه مشــهور بــه جــالد از اعضــای 
کلیــدی گــروه داعــش را بــه شــمول چندیــن کمیتــۀ این 

ــیده اند. ــش کش ــه آت ــروه، ب گ
ــوی  ــک دیپ ــان ی ــه طالب ــوالی قوش تپ ــۀ ولس ــه گفت ب

ــد. ــود برده ان ــا خ ــز ب ــش را نی ــروه داع ــات گ مهم
برخــی از اعضــای شــورای والیتــی جوزجــان بــه 
ــمار  ــن ش ــان ای ــروه طالب ــد، گ ــالم وطندار می گوین س
خانه هــا را بــه شــمول چندیــن کمیتــۀ داعــش بــه آتــش 

ــد. ــارت برده ان ــه غ ــان را ب ــوال آن ــیده و ام کش
ــان  ــی جوزج ــورای والیت ــو ش ــدرت، عض ــظ اهلل ن حفی

ــش  ــه آت ــه را ب ــل خان ــش از چه ــان بی ــد، طالب می گوی
کشــیده اســت.

حلیمــه صــدف کریمــی، عضــو دیگــر شــورای والیتــی 
ــان را  ــتا خانه های ش ــردم 7 روس ــد، م ــان می گوی جوزج

از دســت داده انــد.
بــه گفتــۀ اعضــای شــورای والیتــی جوزجــان، هم اکنــون 
اســت و صدهــا  نگران کننــده  وضعیــت قوش تپــه 
خانــواده در بخش هــای از ایــن ولســوالی نیازمنــد کمــک 

. هستند
فقیرمحمــد جوزجانــی، فرمانــده پولیــس جوزجــان نیــز 
می گویــد، گــروه طالبــان و داعــش امــوال مــردم محــل 
را بــه غــارت بــرده و خانه های شــان را بــه آتــش 

کشــیده اند.
ــانه ها  ــه رس ــاره ب ــن ب ــش در ای ــان و داع ــون طالب تاکن

چیــزی نگفته انــد.
گفتنی ســت کــه طالبــان دو روز پیــش بیــش از 5۰۰ خانه 

را در درۀ میرزااولنــِگ ســرپل نیــز به آتش کشــیدند.

یک عضو شورای والیتی کندز:

بی  برنامه گی مسووالن امنیتی کندز سبب 
افزایش تلفات و بدامنی شده است

معین ارشد وزارت امور داخله:

در قرار داد های اعاشۀ پولیس
فساد و چند دسته گی  وجود دارد

طالبان در جوزجان خانه های 
فرماندهان داعش را به آتش کشیدند

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری 

بـه گفتـه آقـای دانـش نیروهـای کمکی بـه ایـن پاسـگاه پولیس رسـیده و اکنـون آنجا 
تحـت قلمـرو نیروهـای امنیتی قـرار دارد.

آقـای دانـش هم چنـان، گفتـه که در والیـت زابل در جنوب افغانسـتان نیـز ۶ پولیس در 
حملـۀ افـراد گـروه طالبان کشـته و ۳ سـرباز دیگر زخمی شـده اند. اما او مدعی شـد که 

تلفات سـنگین به نیروهای شورشـی وارد شده اسـت.
کندز از والیت های ناامن در شـمال افغانسـتان به شـمار می رود که در سـال های پسـین 
دو مرتبـه به دسـت گروه طالبان سـقوط کرد. از سـویی هم، رییـس پیمان امنیت جمعی 
روسـیه اخیـراَ گفتـه که بیش از ۷ هزار تروریسـت در شـمال افغانسـتان گـرد آمده اند تا 

در بهار سـال آینـده برنامه های بدامنـی را راه اندازی کنند.

منابــع محلــی و نماینــده گان مــردم کنــدز 
ــراد  ــه اف ــد ک ــد کرده ان ــس تایی در مجل
ــس را در  ــربازان پولی ــان س ــروه طالب گ
ــاهراه  ــیر ش ــان در مس ــتای آدم خ روس
ــته اند. ــاد کش ــان آب ــوالی خ کندز-ولس

مــردم  نماینــده  پیمــان،  عبدالــودود 
نیــز  نماینــده گان  کنــدز در مجلــس 
ــرباز  ــگاه ۱۴ س ــن پاس ــه در ای ــه ک گفت
ــاعت  ــتند و ۴ س ــور داش ــس حض پولی
ــدند  ــر ش ــی درگی ــای شورش ــا نیروه ب
ــن  ــات ای ــری مهم ــه درگی ــا ادام ــی ب ول
نیروهــا تمــام و بــه در خواســت کمــک 
ــدز و  ــس کن ــی پولی ــز فرمانده ــا نی آنه
ســایر نهادهــای امنیتــی بــه موقــع جواب 
ندادنــد. بــه گفتــه آقــای پیمــان، بعــد از 
اتمــام مهمــات ایــن نیروهــا، شورشــیان 
پاســگاه  آنهــا را تصــرف و تمــام ۱۴ 

ســرباز را کشــته اند.

گزارش

ACKU
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بخش سومعبدالمنان دهزاد

◄مارک وب 
◄برگردان: فرناز صفدري 

ــدۀ مثبــت بنگــرد،  ــا دی ــه خــودش ب ــدر احســاس فوق العاده یی ســت کــه انســان ب چه ق
تــرس از پذیرفتــه  نشــدن و تنهــا مانــدن را رهــا کنــد و بــا خــود و دیگــران صادق باشــد، 

بتوانــد خــودش باشــد و یگانه گــي وجــود خویــش و دیگــران را دریابــد. 
ــي  ــه زنده گ ــمندي ک ــارب ارزش ــا از تج ــتیم؟ آی ــف هس ــود واق ــه ارزش خ ــا ب ــا م آی

ــم؟  ــره  مي بری ــذارد، به ــان مي گ ــش روي م پی
ــا  ــرات ســازنده را ب ــوۀ اطــراف خــود آگاه باشــیم و تغیی ــاي بالق ــد از ظرفیت ه ــا بای م
ــم  ــان، شــرایط ه ــا و رفتارم ــر نگرش ه ــا تغیی ــن باشــید ب ــم. مطمی ــاز بپذیری آغــوش ب
ــه شــما کمــک مي کنــد تمــام  تغییــر مي کنــد. توصیه هایــي کــه در زیــر آمــده اســت، ب

ــد.  ــه کار گیری ــوۀ خــود را ب ــاي بالق ظرفیت ه
ـ روزمره گــي را رهــا کنیــد. بــراي ایــن کار برنامه هــاي معمــول خــود را تغییــر دهیــد. 
ــار  ــي یک ب ــا هفته  ی ــد. ی ــزل برگزینی ــا من ــي از محــل کار ت ــیر متفاوت ــه مس ــراي نمون ب
غــذا را در بیــرون از خانــه صــرف کنیــد. مدتــي تلویزیــون تماشــا نکنیــد و دســت بــه 

کاري بزنیــد کــه شــما را از کســالت و یکنواختــي برهانــد. 
ـ دربارۀ خودتان بي طرفانه قضاوت کنید. 

ـ خــود را از دیــد دیگــران ببینیــد. تصــور کنیــد دوســتان، همــکاران یــا همســرتان چــه 
دیــدي نســبت بــه شــما دارنــد. 

ـ حداقل 2۰ دقیقه از روز را زماني براي آرامش خود قرار دهید. 
ــا در  ــد ی ــافرت بروی ــه مس ــد، ب ــه  کنی ــید. مطالع ــکاو باش ــان کنج ــارۀ اطراف ت ـ درب

فعالیت هــاي جدیــد حضــور یابیــد. 
ـ فهرستي از ۱5 ویژه گي برتر و قابل مالحظۀ خود تهیه کنید. 

ـ لیســت دیگــري از ویژه گي هایــي کــه بایــد درون خــود تقویــت کنیــد، تهیــه نماییــد. 
بــراي نمونــه: بایــد در زمینــۀ فعالیت هــاي اوقــات فراغــت، بیشــتر کار کنــم. 

ــودکان  ــد. ک ــراد ســالخورده ســپري کنی ــودکان و اف ــا ک ــات خــود را ب ـ بخشــي از اوق
ــرط را در  ــد و ش ــق ورزي بي قی ــت و عش ــاد، مقاوم ــد اعتم ــري مانن ــاي فط خصلت ه
ــد مي ســازند و  ــا را از تجــارب خــود بهره من ــز م ــد. ســالخورده گان نی ــده مي کنن ــا زن م

ــوند.  ــا مي ش ــي م ــش آگاه موجــب افزای
ـ بــا دیــد بــاز بــه مســایل بنگریــد. اطمینــان یافتــن از صحــت چیزهــا خــوب اســت، امــا 

بایــد بــه دور از تعصــب و غــرض ورزي باشــد. 
ــع  ــه موق ــاد و چ ــع حــق انتق ــه موق ــد چ ــید و بدانی ــران آگاه باش ــات دیگ ـ از احساس
ــه آنهــا احتــرام  حــق پیــش داوري دارنــد. وقتــي دیگــران را بــه خوبــي درک کنیــد و ب

ــد.  ــذب مي کنی ــود ج ــوي خ ــه س ــا را ب ــد، آنه بگذاری
بــه عنــوان یــک هــدف کلــي، مــا بایــد چیزهــاي منفــي را از خــود دور بســازیم و خــود 
ــا  ــه ب ــم راه مقابل ــا مي توانی ــم. م ــق دهی ــت، وف ــارج اس ــان خ ــه از کنترل م ــا آن چ را ب
اضطــراب را فــرا گیریــم. هم چنیــن مي توانیــم بیاموزیــم نســبت بــه خــود دیــد مثبتــي 
ــا باشــد،  ــن م ــًا عی ــد دقیق ــچ کســي نمي توان ــه هی ــت را ک ــن واقعی داشــته باشــیم و ای

دریابیــم و از آن لــذت ببریــم. 

در  متحده  ایاالت  سفیر  من«  فری  »چارلز 
آن که  بدون  »ما  می گوید:  سعودی  عربستان 
دهیم،  پایان  ماجرا  به  چگونه  کنیم  تصور 
افغانستان درست وارد  جنگ را شروع کردیم. 
اهمیتی  هیچ  ما  و  می شد  داخلی  مرحلۀ جنگ 
امریکا  خونیِن  بازی  این  نمی دادیم«.8  آن  به 
که  شد  باعث  سرزمین  این  در  هم پیمانانش  و 
افغانستان طوالنی ترین جنگ داخلی را در جهان 
سپری کند، قطعًا این جنگ داخلی بدون نقش 
سازمان استخباراتی پاکستان)ISI( ممکن نبود. 
اسالم،  در جهان  امریکا  زیان بارِ  بازی های  این 
نظریه پردازاِن  و  تحلیل گران  از  کثیری  شمار 
پشِت  که  کنند  اعالم  تا  واداشت  را  سیاسی 
اسالم  جهان  در  که  بدبختی هایی  اکثریِت  سِر 
جریان دارد و این جهان را به جهنم باشنده گاِن 
مسالۀ  دارد.  قرار  امریکا  است،  کرده  مبدل  آن 
حِق  در  غرب  که  است  درست  این که:  دیگر 
فرومانده،  کشورهای  برخی  و  اسالم  جهان 
مرتکب چنین رفتاری شد، اما منصفانه نخواهد 
از  بل بخشی  بدانیم؛  آن  را  بود که همۀ مسأله 
در  ریشه  اسالم،  جهان  در  خشن  رفتارهای 
برخی قرائت های مذهبی دارد؛ قرائت هایی که 
هیچ گاه مجال پیاده شدِن آن ها میسر نشده بود 
و اینک گروه های رادیکال و خشونت گرا دست 
و آستین بر زده اند تا آن قرائت ها را پیاده کنند. 
اکثریت  مذهبی:  و  ایدیولوژی  عوامل   (2
همۀ  نباید  که  باورمندند  اسالمی  نظریه پردازاِن 
کوزه و َکپَر را بر سِر غرب و غربیان شکست 
درست  دانست.  تمام  و  تام  مقصِر  را  آنان  و 
است که آن ها در پشت سِر این جنبش ها قرار 
و  توطیه  اساِس  بر  رادیکال  و گروه های  دارند 
به  رسیدن  برای  غربی  سیاست گراِن  دسیسۀ 
اهداِف سیاسی و نظامی به وجود آمده اند، ولی 
برایند  که  خردستیز  و  جزم گرایانه  تیوری های 
آن، قتل و کشتارِ انسان  ها و ویرانی شهرهاست؛ 
ریشه در دِل فرهنِگ این حوزه و نطریاِت برخی 
بیرونِی  فرزند  تروریسم،  دارد.  اسالمی  علمای 
انسان ستیز  و  افراط گرایانه  تیوری های  این 
در  که  است  پُرواضح  هست.  اسالم  جهان  در 
معرفت دینی ما، روایت ها و قرائت های بسیاری 
وجود دارد و از علمای بزرِگ اسالمی نقل شده 
آنان  اجتماعِی  قوِت  و  معنوی  حامی  که  است  
خود  آنان  می رود.  شمار  به  امروز  دنیای  در 
و  تیوری ها  آن  باید  که  می دانند  سربازانی  را 
به  را  تاریخ مسلمین  پنهان مانده در  قرائت های 
منصۀ اجرا درآورند. پایگاه و بنیۀ این  تیوری ها، 
مذهب  بنیان گذار  و  فقیه  حنبل  ابن  محمد  از 
به  را  نقل  از  فراتر  او چیزی  شد.  آغاز  حنبلیه 
رسمیت نمی شناخت. ابن حنبل به ظاهِر آیات 
عقل  برای  و  می کرد  توجه  نبوی  احادیث  و 
قایل  توجهی  و  ارزش  اعتقادی،  مسایل  در 
و  نمی دانست  حجت  و  کاشف  را  عقل  نبود؛ 
می گفت: روایت ها را همان گونه یی که هستند، 
به  می نمایم.9  تصدیق  را  آن  و  می کنم  روایت 

همین اساس، تمام نوآوری و پدیده های جهاِن 
پسا صدر اسالم را بدعت و کفریات تلقی نمود 
و پیروان خویش را به دوری بودن از آن ها فرا 
از  یکی  هفتم(،  تیمیه)قرن  ابن  بعدها  خواند. 
مهم ترین چهر ه های جهان اسالم و از شاگردان 
او  به شمار می رود.  ابن حنبل  احمد  پیرواِن  و 
هرگونه خرد و تعقل گرایی را نفی کرد و آن را 
حرام دانست. به پندار او، دالیل عقلی در مقابل 
»نقل  او  باور  به  هستند.  بی ارزش  نقلی  دالیل 
ابن  کند«.  مسدود  را  عقل  باب  تا  است  آمده 
تیمیه با این گفتار، راه را بر عقل و اندیشه بسته 
فکری  تحجر  و  به جمود  دعوت  عماًل  و  کرد 
تعیین  زیادی  قرمز  خطوط  فکر،  برای  و  کرد 
کرد. او می گوید که سلف صالح به نیابت از ما 
باید  اسلوب ها و روش ها را تعیین نموده و ما 
تبعیت و تقلید نماییم.۱۰ او کسانی را که در این 
راه از شیوه و روش فکرِی او پیروی نمی کنند 
به  قرار می دهد.  کافران  و  منافقان  زمرۀ  در  نیز 
همین دلیل بود که روزگاری که ابزارهای مدرن 

مثِل بلندگو پا به جهان اسالم گذاشت، از سوی 
شد  اعالم  مردود  دینی  ظاهرگرایاِن  از  گروهی 
روند  همین  نامیدند.  شیطان«  »حنجرۀ  را  آن  و 
چنان ادامه پیدا کرد که گاهی اسفالِت سرک ها 
را »کاه گل فرنگی«،  تلیفون را »مخبر الشیطان« 
و لین برق را مردود شمرده وگفتند که شیطان 
در سیم برق جریان دارد و از استفادۀ روشنایی 
برق خودداری کردند و حتا زبان های خارجی 

را کفر قلم داد نمودند.۱۱

نظریه پردازاِن  بزرگ ترین  از  را  تیمیه  ابن   
در  تحت اللفظی  قرائت  با  آمیخته  اصول گرایی 
عنوان  به  را  اسالم  او  دانسته اند.  اسالم  جهان 
یک مکتب ستیزه جو و بدبین به عرفان، فلسفه 
به  را  خویش  پیرواِن  و  کرد  تعریف  کالم  و 
اعمال  چگونه گی  اگر  فراخواند.  آن  از   تبعیت 
او  اندیشه های  بر  دال  را  آدمی  رفتاری های  و 
بدانیم، ابن تیمیه بیشتر از هر اندیشمند دیگری 
و  »مرتد«  »تکفیر«،  »قتل«،  بر  اسالم  جهان  در 
است.   کرده  تأکید  مسامحه ناپذیر  مسایِل  غیره 
واژه های  تیمیه  ابن  آثارِ  در  که  گفتنی ست 
استفاده  بار  هزاران  از  بیش  »قتل«  و  »تکفیر« 
شده است. بر اساس بررسی مجموعه آثار ابن 
تیمیه، وی 9۱7 بار از لفظ کافر، 892 بار از لفظ 
لفظ  از  بار   2۱9 مرتد،  لفظ  از  بار   829 یقتل، 
از  بار   97 و  لفظ حالل الدم  از  97بار  یستتاب، 
لفظ »وجب توبته و االقتل« و غیره استفاده کرده 
است.۱2 بیشترین جریان ها و گروه های رادیکال 
و خشونت گرا در جهان اسالم، از پیروان فکرِی 

این بزرگوار خوانده شده اند.
و  اربعه  ائمۀ  از  تقلید  دانستن  حرام  با  وی 
مجتهد  را  خود  اجتهاد،  باب  انفتاح  به  اعتقاد 
ائمۀ  از  تقلید  که  داد  فتوا  دانست و حتا  مطلق 
فتوای  مبنای  بر   ۱۳ است.  ارتداد  و  کفر  اربعه 
به جرم  را  به ساده گی می توان هر مسلمانی  او، 
همکاری با دولت شیعی، تراشیدن ریش، گوش 
عدم  حجاب،  رعایت  عدم  موسیقی،  به  دادن 
اقامۀ نماز و مانند آن، گردن زد و یا کسی که 
یکی از نمازهای پنج گانۀ خود را به جا نیاورد، 
کافر شمرد و گردن زد. ۱۴ همچنان ابن تیمیه 
از این هم پا را فراتر گذاشت و دو فرقۀ کالمی 
)معتزله و اشاعره( در جهان اسالم را تکفیر کرد؛ 
»تمام آن ها گمراه و تکذیب کننده گان پیامبران اند؛ 
آن ها در اسما و آیات خدا ملحد شده اند«.۱5 
فیلسوفاِن  و  عرفا  تمام  او  ترتیب،  همین  به 
و  برد  تکفیر  تیِغ  زیر  به  یک سره  را  مسلمان 
آموزه های  و  قلم داد کرد  کفار  را در زمرۀ  آنان 
آنان را سرشار از کفریات دانست. وی افرادی 
مانند ابن سینا، فارابی، امام غزالی، ابن سبعین و 
خواجه نصیر را در ردیف آن گروه)کفار( قرار 
رابطه  در  او  دیدگاهِ  دیگر،  سوی  از  اما  داد۱۶ 
است  منفی  اسالمی  حکومت های  براندازی  با 
سوی  به  اسالمی  کشورهای  که  نمی خواهد  و 
هرج ومرج کشانده شوند. به باور او، »هر شکلی 
از هرج ومرج به ویرانی بیشتر اسالم می انجامد و 
با حکومت ظالم می بایست از درِ امر به معروف 
برآمد و قیام جایز نیست«.۱7ولی با وجود آن، 
امروز کسانی که خود را داعیه دارِ مکتب فکری 
این  به  توجهی  هیچ  می دانند،  او  جهادی  و 
از  به اهداف شان  مسأله نداشته و برای رسیدن 
هیچ وسیلۀ مخربی دریغ نمی کنند. جنبش های 
نمونۀ  بهترین  اسالم،  در جهان  کنونی  رادیکال 

این مدعاست.

جهـان    اسالم
    عوامل بحران زا

13 بـر مبنـای فتـوای او، به سـاده گی می تـوان هـر مسـلمانی را بـه جـرم همـکاری بـا دولـت شـیعی، تراشـیدن ریش، گـوش دادن به موسـیقی، 
عـدم رعایـت حجـاب، عـدم اقامـۀ نمـاز و ماننـد آن، گـردن زد و یـا کسـی که یکـی از نمازهـای پنج گانۀ خـود را به جا نیـاورد، کافر شـمرد و 
گـردن زد. 14 همچنـان ابـن تیمیـه از این هـم پـا را فراتـر گذاشـت و دو فرقـۀ کامی )معتزلـه و اشـاعره( در جهان اسـام را تکفیر کـرد؛ »تمام 

آن هـا گمـراه و تکذیب کننـده گان پیامبران انـد؛ آن هـا در اسـما و آیـات خـدا ملحد شـده اند

نطریـاِت  و  حـوزه  ایـن  فرهنـِگ  دِل  در  ریشـه 
برخـی علمـای اسـامی دارد. تروریسـم، فرزنـد 
و  افراط گرایانـه  تیوری هـای  ایـن  بیرونـِی 
پُرواضـح  هسـت.  اسـام  جهـان  در  انسان سـتیز 
و  روایت هـا  مـا،  دینـی  معرفـت  در  کـه  اسـت 
علمـای  از  و  دارد  وجـود  بسـیاری  قرائت هـای 
بزرِگ اسـامی نقل شـده اسـت  که حامـی معنوی 
و قـوِت اجتماعـِی آنـان در دنیای امروز به شـمار 
مـی رود. آنـان خود را سـربازانی می داننـد که باید 
آن تیوری هـا و قرائت هـای پنهان مانـده در تاریـخ 
مسـلمین را بـه منصـۀ اجـرا درآورنـد. پایـگاه و 
بنیـۀ ایـن  تیوری هـا، از محمـد ابـن حنبـل فقیه و 
بنیان گـذار مذهـب حنبلیـه آغـاز شـد. او چیـزی 
فراتـر از نقـل را بـه رسـمیت نمی شـناخت. ابـن 
حنبـل بـه ظاهـِر آیـات و احادیـث نبـوی توجـه 
اعتقـادی،  مسـایل  در  عقـل  بـرای  و  می کـرد 
ارزش و توجهـی قایـل نبـود؛ عقـل را کاشـف و 
را  روایت هـا  می گفـت:  و  نمی دانسـت  حجـت 
همان گونه یـی کـه هسـتند، روایـت می کنـم و آن 
را تصدیـق می نمایـم.9 بـه همیـن اسـاس، تمـام 
نـوآوری و پدیده هـای جهاِن پسـا صدر اسـام را 
بدعـت و کفریـات تلقـی نمـود و پیـروان خویش 

را بـه دوری بـودن از آن هـا فـرا خوانـد. 

ACKU
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بتـۀ  مـرد  درحالی کـه  بـرا...  اخـرج  بـرآ،  اخـرج، 
مسـجد  در  چـرس  بـوی  بـود،  کشـیده  فقیـری 
مـال  می کشـیدند،  خمیـازه  کتاب هـا  می پیچیـد. 
لعنـت می فرسـتاد بـر اجنـه: بسـم اهلل رد بال... بسـم 

بـال.  رد  اهلل 
بـه متـن روزنامه هـا بایـد اعتمـاد کـرد، خاصتـًا بـه 

متـن روزنامه هـای مجانـی/ از متـن رمـان
ُفـرم  یـک  پـردۀ  عاشـقانه،  تـم  یـک  تندیـس  بـر 
متناقـض پاییـن می آید. ُفرم عاشـقانه و غیرعاشـقانه 
تلفیـق می گـردد تـا اسـتتیک و نـگاه تـازه آفریـده 
شـود؟ و امـا بـا تأکیـد در دقـت، تکـرار می کنـم 
در  متن هـا  پـاره  داسـتانی،  نثرهـای  تمـام  در  کـه 
روزمرگـی مجهـول خـود، در فضای آیرونیک سـیر 
نمی کننـد. از تکنیک هـای مجانـی و امکانـات زبانی 
کـه در اختیار نویسـنده قـرار دارد، اسـتفاده صورت 

نمی گیـرد.
بزرگ ترین اندوه ما این است

که چرا هندسه بر وزن مدرسه است
چـون دانیـم کـه تصویرگـری همسـایۀ دیـوار بـه 

دیـوار شـرک اسـت
رابعـه سـزاوار رجـم بـود، هرکـه بـه انـدازۀ یـک 
خـردل خـرد داشـته باشـد ایـن دانـد مثـاًل سـاطور 

ید شا
نخسـتین بـار آن را از طور آورده باشـند، پـرده را از 
آن دوسـت می داریـم کـه بـا انـدک دسـت کاری به 

بـرده تغییـر سـیما می دهد
بیان نامۀ وارثان زمین/ واصف باختری

◄ داستان دربارۀ داستان
دسـت  بـه  قلـم   بنویسـم...  رمانـی  می خواهـم 
می گرفتـم و آمادۀ نوشـتن می شـدم، ولـی بی درنگ 
قلـم از دسـتم می افتـاد و طوفـان شـادی در دلـم 
باقـی  مـن  در  نیرنگ بـاز  روح  می شـد.  ظاهـر 
در  را  اشـیا  جوهـر  بگویـم  روشـن  بـود،  مانـده 
و  نویسـنده گی  ...دنیـای  می یافتـم  کلمـات  قالـب 
نوشـتن بـا سـارتر برایـم رنگ دیگـر گرفـت... اگر 
مـن ایـن رمـان را می نوشـتم، از جایـگاه مخاطـب 
شـاید، بـه گونـۀ دیگـر می نوشـتم؛ دیالوگ هایش را 
حـذف می کـردم و خـود شـخصیت ها را وارد متـن 
می سـاختم... بـا کلمـات می تـوان رقصیـد و بـازی 
کـرد... بـه هـر صـورت، مـن این رمـان را بـه گونۀ 

دیگـر می نویسـم .../ از متـن رمـان 
این گونـه  از  پـر  بگـذار،  خـودت  را  نامـت 
سطرهایی سـت کـه داسـتان را در حالـت نوشـتن 
بـه  نویسـنده  می دهنـد.  نشـان  شـدن  داسـتان  و 
تکنیـِک داسـتان دربـارۀ داسـتان چنـگ می زنـد تـا 
مـرز بیـن نویسـنده و خواننـده را مخـدوش نماید. 
دانـای  حیـث  بـه  نویسـنده  مـدرن،  رمان هـای  در 

ُکل و راوی مطلـق، در متـن حضـور دارد و پیـام، 
روایـت  کرکترهـا،  طریـق  از  را  زیبایـی  و  معنـا 
هـا و حـوادث بـه خواننـده انتقـال مـی دهـد. در 
امروزی تـر کـه در وضعیـت پسـامدرن  رمان هـای 
پیام هایـش  و  نیـت  بـا  مؤلـف  می شـوند،  نوشـته 
غایـب اسـت، بـا شـگردها و تکنیک هـای پیچیـدۀ 
زبانـی، خواننـده را در تولیـد معنا و زیبایی شـریک 
دربـارۀ  قصه نویـس  فضایـی،  چنیـن  در  می سـازد. 
داسـتان سـخن می زنـد تـا نشـان دهـد کـه داسـتان 
یـک روایـت کبیـر و سـاختار بسـته نیسـت، بلکـه 
مجموعه یـی از روایت هـا و صداهای روزمره اسـت 
کـه هـر خواننده یی می توانـد آن را بنویسـد. نامش 
را خـودت بگـذار، غیبـت هـدف غایـی و حضـور 
بـه دم خیرمقـدم می گویـد. دم  را  آزاده  خواننـدۀ 

◄ قطعه نویسی
تلفیقـی  قطعه نویسـی  از  نوعـی  مرقع نویسـی، 
اسـت کـه در هنـر و نوشـتار پارینـۀ ایـن سـرزمین 
کنـار  در  اوراق  حاشـیۀ  در  اسـت.  داشـته  وجـود 
متـن اصلـی ]نظـم و نثـر ادبـی یـا متـون مقـدس[ 
حاشیه نویسـی می شـد و قطعاتـی از شـعر، تفسـیر 
متـن و نقاشـی نیـز بـر آن افـزوده می شـد. مرقع از 
توته هـای متفـاوت ایجـاد می گردیـد. قطعه نویسـی 
از  یکـی  پسـامدرن،  وضعیـت  و  مدرنیـزم  در 
اسـت.  تخیـل  و  تفکـر  فشرده سـازی  شـگردهای 
در ایـدۀ قطعه نویسـی، هـر توتـه مسـتقل اسـت و 
در بـازی مشـترک و شـبکه یی بـا توته هـای دیگـر 
قـرار می گیـرد. این گونـه نوشـتن از نیچـه و بـارت 
بـه ارث مانـده اسـت. در متـن نامـش را خـودت 
بگـذار، جـای فصـل هـای متقـدم را قطعه نویسـی 
از  تصویـری  قطعـه،  هـر  اسـت...  گرفتـه  متأخـر 
روایـات اسـت. هـر قطعـه مثل بیـت در یـک غزل 
مسـتحکم اسـت و مانند یـک غزل در دیـوان... تکه 
هـا هر کـدام همچون سـرباز مسـلح در خـط مقدم 
بـه مصـاف مـی آیـد تا نقـش مسـتقالنه امـا تلفیقی 
خـود را بـا دیگـران در سرنوشـت عمومـی میـدان 
زبانـی، به طـور محتاطانه یـی بـازی نمایـد. اگـر هر 
قطعـه، بـه طـرز حلقـه وار در زنجیـرۀ متـن پیونـد 
نخـورد، حلقـه در مضیقـۀ علقـه باقی می مانـد. تکه 
هـا از طریـق کار کالمـی و دقـِت هنـری بـه متـن 
داسـتانی تبدیـل می شـوند. بـا کاربرد ایـن تکنیک، 
معنـا بـه تعویـق مـی افتـد و از قطعه یـی بـه تکـۀ 
یکدسـتی  و  انسـجام  و  کنـد  مـی  سـرایت  دیگـر 
ضربـت مـی خـورد. هیـچ قطعه یی بـر قطعـۀ دیگر 
ارجحیـت نمـی یابـد. هسـته و مرکـز در ازدحـام 
توتـه هـا به طـور ریزومـی عمـل مـی کننـد. متـن، 
قول هـای  و  نقـل  و  هـا  اقتبـاس  از  مجموعه یـی 
علنـی و پنهـان، تقاطعـی از ارجاعـات، شـبکه یی از 
روایـات... سـازش و تنشـی کـه بیـن قطعـات پدید 
مـی آیـد، نـوع دیگـری از رابطـۀ ُفـرم و محتـوا بـه 
بافتـار می رسـد. مرقـع نویسـی بـه نویسـنده کمک 
می کنـد تـا یـاد بگیرد کـه چگونـه دریـا را در کوزه 
بریـزد، بـه خواننده کمـک می کند کـه چگونه کوزه 
را بـه دریـا تبدیـل نمایـد. خواننده یـی کـه بـا متـن 
درگیـر باشـد، در واقـع در میدان بازی هـای پیچیده 
و مشعشـع، قـرار گرفتـه اسـت و اگر نتوانـد از زیر 
رعـد و غرش هـای متقاطـع بـا دقـت و خونسـردی 
عبـور کنـد، از صـف بـازی و بازتولیـد معنـا بیرون 
مـی پَـرد. جرقه یـی کـه از تالقـی تکـه هـا سـاطع 
مـی گـردد، از فـراز چشـمی کـه شـب کوری دارد، 
بـه سـرعت مـی گـذرد... زمـان در هـر قطعه یی می 
توانـد رنـگ دگر بگیـرد و مکان، حالـت فزیکی اش 
در تصویـر سـوررئال دگرگونـی پذیـرد. نامـت را 

خـودت بگذار، از نُزده قطعۀ پریشـان تشـکیل یافته 
اسـت، هر قطعه در چوکات کلی داسـتان در مسـیر 
مقدمـه، بدنـه و مؤخـره صورت بندی نمی شـود، هر 
تکـه بـا تکـۀ دگـر ماننـد بندهای یـک پارچه شـعر 
چندمتنـه، در بـازی عمومـی متـن، سـهم می گیرند.

◄ تنوع صدا و روایت
سویچ رادیو را می زنی

تابوتـت  انـدازۀ  بـه  اتاقـی  در  گوینـده  صـدای 
انقـالب انقـالب،  می پیچـد 

می گویـی:  اسـت باخـود  مضحـک  چه قـدر 
دنیایـی کـه یـک گوینده داشـته باشـد. بـر گرفته از 

رمـان متـن 
نثـر و نظـم، باسـتانی و معاصـر، خرافـه و فلسـفی، 
گزارشـی و علمـی، ادبـی و روزمره، پختـه و خام... 
در ایـن داسـتان، انـواع لحـن، صـدا و روایـت را 
متـن،  روایـی  شـگردهای  از  یکـی  می شناسـیم. 
رفتـن بـه سـوی تنـوع روایـت و چندآوایـی کردن 
روایـت  درون  و  بیـرون  صـدای  شـنیدن  اسـت. 
کمـک می کنـد کـه خواننـده دریابـد که آیـا پیوند و 
سرنوشـت روایت هـای کنایی و مسـتقیم، بـه تثبیِت 
راوی غیرقابـل اعتمـاد و راوی پریشـان و شکسـته 
می انجامـد یـا نـه. تنـوع و تکثـر در زبـان روایـت، 
سـازد.  مـی  آزاد  و  مسـتقل  را  سـینه ها  و  گلوهـا 
سـلطۀ معانـی را فـرو مـی پاشـد، اسـطورۀ دانـای 
کل و راوی یکـه و قابـل اعتمـاد زایـل می گـردد... 

راوی هـای حقیقت  گـو و معتمـد جـای خـود را به 
راویـان دومجهولـه و غیـر قابل اعتمـاد می دهند. در 
داسـتان های رئالیسـتی و مـدرن روِح دانـای کل در 
کالبـد راوی هـا دمیـده می مانـد و راوی هـا، آن چـه 
اسـتاد ازل گفـت بگـو می گوینـد. هـر راوی متکـی 
بر سـطح سـواد و موقعیـت اجتماعی بـا لحن منوط 
بـه خـود به گفتـار می آیـد. و اما روایـت در متن ها 
و داسـتان های دوران شـیزوفرن و عصر مترسک، از 
موقعیـت و بافـت دگـر به سـخن می آینـد. روایت 
در دل  زمـان و جغرافیـای مکان دگرگون می شـود. 
گفتـار گزارشـی و فلسـفی، عامیانـه و علمـی، جـد 
و هـزل، ادبـی و منحـط، مقـدس و اروتیـک... در 
کنـار هـم بـا قیافۀ قنـد و حنظـل روایت می شـوند. 
هـر روایـت از موقعیـت ویـژۀ زمانـی و زبانـی، بـه 
عناصـر متـن می پیونـدد. تکثر صدا و تنـوع روایت 
نوعی ایسـتاده گی در برابر سـنگ و سانسـور است، 
صداهـای ممنوعـه را واردِ متـن کـردن، به اسـتبداد 
ذهـن و قـدرت، نـه گفتـن اسـت... تنـوع صـدا و 
روایـت، اگـر در رگ های کلمات و شـرایین سـطور 
جـاری نشـوند، قلِب متـن از تپش می ایسـتد. نامش 
را خـودت بگـذار، بـه لحـاظ تکنیـک، در شـهراه 
تنـوع و تکثـر  راه مـی پویـد. صـدای اروتیک هنوز 
در گلـو بنـد مانده و قـدرت بیرون شـدن را ندارند. 
هرچنـد تالش شـده تا جرقه هـای زبـان اروتیک را 
در شـام متـن متجلـی سـازد امـا ایـن زبان هنـوز به 
مولـوی شـدن و مثنوی شـدن های بیشـتر ضرورت 
دارد. زبـان اروتیـک کـه صـدای ممنوعـۀ تاریخـی 
اسـت، معیوب و پریشـان اسـت، از شـوردادن خانۀ 
زنبـور می ترسـد ولـو این زنبور زنبور عسـل باشـد. 
شـاید تـا زمـان هـای طوالنـی دیگـر، نویسـنده یی 
کـه نصفـۀ اولیـۀ عمـرش را در کابل زیسـته اسـت، 
نتوانـد سـرپوش را از تنور اروتیسـم و تقدس زدایی 
بـردارد. مولوی یگانـه قصه پرداز دلیر و پخته سـخِن 
تاریـخ اسـت کـه قصه هـای اروتیـک را بـا زبـان 
اروتیـک به بیان آورده اسـت، بعـد از مولوی هرچه 
شـاعر و قصه نویـس آمده اسـت، جرأت نکـرده که 
زبـان اروتیـک را در شـعر و قصـه به کار ببـرد. الیق 
ذکـر نماز اسـت ایـن ذکر/ ویـن چنیـن ران و زهار 
پـر قـدر/ ای مخنـث پیـش رفته از سـپاه/ بـر دروغ 
ریـش تـو کیرت گـواه / دفتـر پنجم مثنـوی معنوی
در تاریـخ ادبیـات فارسـی، روایتـی از پروفیسـور 
ادوارد براون وجود دارد: روزی عنصری، عسـجدی 
و فرخـی که شـاعران دربـار غزنوی بودند، هر سـه 

شـاعر مجلسـی دربـارۀ شـعر داشـتند که فردوسـی 
بـا لبـاس دهاتـی از نیشـاپور بـه غزنـه آمـده و در 
از  عنصـری  ملک الشـعرا  شـده...  داخـل  مجلـس 
فردوسـی می پرسـد چه کاره ای. جـواب می گیرد: 
شـاعر... عنصـری می گویـد حـاال کـه چهـار نفـر 
شـدیم پـس هر کـدام مـا یـک مصـرع می گوییم تا 
یـک رباعـی سـاخته شـود، بـه فردوسـی می گویـد 
کـه مصـرع چهـارم را خـودت می سـازی. عنصری 
قافیه یـی را انتخـاب می کنـد کـه سـه تـا از آن گونه 
قافیـه بـه آسـانی پیـدا می شـود و قافیـۀ چهارمـی 

 : ممکن غیر
چون عارض تو ماه نباشد روشن/   عنصری 
مانند رخت گل  نبود  در گلشن /  عسجدی

مژگانت همی گذر کند از جوشن /  فـــرخی
مانند  سنان گیو  در جنگ  پشن /  فردوسی

القصـه، کـه بـه اصـل قصـه کار نداریـم امـا آن چـه 

چنـد  می خـورد،  بحـث  مـورد  موضـوع  درد  بـه 
شـاعر و روای داشـتن در یـک رباعـی اسـت. هـر 
مصـرع به وسـیلۀ یک شـاعر روایت می شـود. چهار 
راوی در یـک رباعـی... در رمـان نامـش را خـودت 
بگـذار، در هـر قطعـه، صدایـی و روایتـی از گلوی 
راوی یـا راویانـی بیـرون می شـود. چندصدایـی و 
چندراوی سـازی متـن، لوکوموتیفی سـت کـه بـر دو 

خـِط متقاطـع رمـان راه مـی رود.
◄ پایان ناپذیری

پایـان  بـه  بی آن  کـه  نودونُـه  صفحـۀ  در  داسـتان 
برسـد، بسـته می شـود. عشـق ها و آدم هـا در حافظۀ 
می دهنـد.  ادامـه  حرکـت  و  سـکون  بـه  خواننـده 
نامـش را خـودت بگـذار، داستانی سـت کـه آغـاز 
نورمـال و پایـان بسته بندی شـده نـدارد. بی آغـاز و 
بی  انجام اسـت. رمـان، تعریف کردن عشـق و اعالم 
کـردن حقیقِت عشـقی نیسـت بلکه پرسشـی دربارۀ 
عشـق اسـت. بیـان بیوگرافـی شـخصیت ها نیسـت، 
بـل کشـف و بیـان تناقـض و گسسته گی هایی سـت 
کـه از چشـم روزمرگـی پنهـان می مانند. ایـن رمان 
یـک متـن بـاز و گشـوده اسـت، معنـا و پیـام را بـه 
تعویـق می انـدازد، بـه جای پاسـخ دادن به پرسـیدن 
ارجحیـت می دهـد. رمان هـای بسـته و پایـان پذیر، 
اوراق ُمهـر و الک شـده یی هسـتند کـه همـه چیـز 
را خـودش گفتـه و از خواننـده، فضـای پـرواز و 
مجـال اندیشـیدن را ربوده اسـت. بازی بـا هارمونی 
کلمـات در سـطر اولیـۀ کتـاب، جرقه یی سـت کـه 
لبخنـد آغازیـن داسـتان را بـا تاللـوی تعویـق بـا 
قطعـات دیگـر پیونـد می زند. در سـطر آخـر، بازی 
بـا پرسـش ها مسـافت بیـن دو سـطر اول و آخـر را 

می سـازد.   گشـوده تر 
پنجره، پنج جره

جره می رود در برابر باد 
موسولینی! تو هم عاشقی؟

پاشـاندن  ُکل،  دانـای  و  معتمـد  راوی  شکسـتن 
کـردن  چندمتنـه  بسـته،  و  مقتـدر  روایت هـای 
کاربـرد  قطعه نویسـی،...  سـاختن،  چندآوایـی  و 
تکنیک هـای امـروزی بـرای ایجاد ُفرم، و سـرانجام، 
بـه مؤلـف همه چیـز و دیگران هیچ، پـدرود گفتن؟

تلفیقــی  قطعه نویســی  از  نوعــی  مرقع نویســی، 
اســت کــه در هنــر و نوشــتار پارینــۀ ایــن ســرزمین 
ــار  ــیۀ اوراق در کن ــت. در حاش ــته اس ــود داش وج
متــن اصلــی ]نظــم و نثــر ادبــی یــا متــون مقــدس[ 
شــعر،  از  قطعاتــی  و  می شــد  حاشیه نویســی 
تفســیر متــن و نقاشــی نیــز بــر آن افــزوده می شــد. 
ــد.  ــاد می گردی ــاوت ایج ــای متف ــع از توته ه مرق
ــامدرن،  ــت پس ــزم و وضعی ــی در مدرنی قطعه نویس
و  تفکــر  فشرده ســازی  شــگردهای  از  یکــی 
ــه  ــر توت ــی، ه ــدۀ قطعه نویس ــت. در ای ــل اس تخی
ــبکه یی  ــترک و ش ــازی مش ــت و در ب ــتقل اس مس
بــا توته هــای دیگــر قــرار می گیــرد. این گونــه 
نوشــتن از نیچــه و بــارت بــه ارث مانــده اســت. در 
متــن نامــش را خــودت بگــذار، جــای فصــل هــای 
متقــدم را قطعه نویســی متأخــر گرفتــه اســت... 

ــات اســت ــری از روای ــه، تصوی ــر قطع ه

گفتـار گزارشـی و فلسـفی، عامیانـه و علمـی، جـد 
و هـزل، ادبـی و منحـط، مقـدس و اروتیـک... در 
کنـار هـم بـا قیافۀ قنـد و حنظـل روایت می شـوند. 
هـر روایـت از موقعیـت ویـژۀ زمانـی و زبانـی، بـه 
عناصـر متن مـی پیونـدد. تکثر صدا و تنـوع روایت 
نوعی ایسـتاده گی در برابر سـنگ و سانسـور اسـت، 
صداهـای ممنوعـه را واردِ متـن کـردن، به اسـتبداد 
ذهـن و قـدرت، نـه گفتـن اسـت... تنـوع صـدا و 
روایـت، اگـر در رگ های کلمات و شـرایین سـطور 
جـاری نشـوند، قلِب متـن از تپش می ایسـتد. نامش 
را خـودت بگـذار، بـه لحـاظ تکنیـک، در شـهراه 
تنـوع و تکثـر  راه مـی پویـد. صـدای اروتیک هنوز 
در گلـو بنـد مانده و قـدرت بیرون شـدن را ندارند. 
هرچنـد تالش شـده تا جرقه هـای زبـان اروتیک را 
در شـام متـن متجلـی سـازد امـا ایـن زبان هنـوز به 
مولـوی شـدن و مثنوی شـدن های بیشـتر ضرورت 
دارد. زبـان اروتیـک کـه صـدای ممنوعـۀ تاریخـی 

اسـت، معیوب و پریشـان اسـت

◄نقد داستان از: محمدشاه فرهود
◄رمان: نامش را خودت بگذار/ سلطان ساالر عزیزپور / چاپ 2017

◄بخش دوم و پایانی
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جمهوریــت  اســامي  د  افغانســتان  د 

ــه  ــه عبدالل ــر عبدالل ــس ډاکټ ــه رئی اجرائی

ــو د  ــرو ملتون ــي د ملګ ــل ک ــه کاب ــرون پ پ

امنیــت شــورا د بندیزونــو کمېټــې لــه مــر 

غیــرت عمــروف او غــړو رسه ولیــدل.

اجرائیــه رئیــس پــه دې لیدنــه کــي وویــل، 

چــي وســلوال طالبــان د افغانســتان د بــې 

ګنــاه ملکــي خلکــي بــې رحمــه قاتلیــن او 

ــي  ــؤلین دي، چ ــۍ مس ــن د تباه ددې وط

ــل  ــه ســرګه وکت ــه د ترورســت پ ــد ورت بای

يس.

ــه  ــو ل ــورا د بندیزون ــت ش ــوړي د امنی نوم

ــر  ــو م ــي د طالبان ــتل، چ ــې وغوښ کمېټ

ــه او ددې ترورســتي ډيل د  ــت الل مــا هیب

نــورو غــړو نومونــه دي د بندیزونــو لســت 

ــه اضافــه کــړي. ت

ــت شــورا  ــه وکــړه، چــي د امنی هغــه یادون

دي د څــار او ارزوين میکانیــزم هــم قــوي 

کــړي، څــو د ترورســتي ډلــو فعالیتونــه او 

ــي  ــې وچ ــع ئ ــايل مناب ــدوده، م ازادي مح

ــاده يس. ــط ام ــاره رشای او د ســويل لپ

اجرائیــه رئیــس وویــل، چــي پــه دې ســیمه 

ــر  ــتي ډيل پ ــه ترورس ــم دولتون ــي ال ه ک

بــدو او ښــو وېــي او دا د اوســني عــر 

تــر ټولــو بــده اشــتباه ده، چــي ځینــي 

هیوادونــه ئــې ال هــم تکــرار تــه دوام 

ــوي. ورک

د  شــورا  امنیــت  د  ملتونــو  ملګــرو  د 

ــروف  ــرت عم ــر غی ــې م ــو کمېټ بندیزون

وویــل، چــي دوی د افغانســتان د اســامي 

ــي  ــت رسه د امنیت ــه حکوم ــت ل جمهوری

پــه  ســويل  د  او  مخنیــوي  د  تهدیداتــو 

ــن دي. ــه ژم ــو ت ــي کار کول ــګ ک رات

ــو،  ــتي ډل ــي د ترورس ــل، چ ــوړي ووی نوم

پــه خــاص ډول د طالبانــو پــر ضــد د پیــل 

ســوي مبــارزې پــه برخــه کــي همــکار دي 

ــه  ــه پ ــه ب ــت وړاندیزون ــان حکوم او د افغ

لومړیتــوب کــي نیــي.

هغــه لــه افغــان دولــت څخــه مننــه وکــړه، 

چــي ددې کمېټــې د کار د تقویــت او د 

نظــارت برخــي د بهــر فعالیــت لپــاره ئــې 

ــاده  ــط ام ــه الزم رشای ــي دنن ــواد ک ــه هی پ

ــړي  دي. ک

مجلس سنا در خشونت...
ســوی او دویــد تــا مــورد لــت و کــوب قــرار دهــد؛ 
امــا بــا ممانعــت ســناتورها و محافظــان امنیتــی تــاالر 

مواجــه شــد.
ــی از  ــای حنف ــتار آق ــورد دس ــن برخ ــۀ ای در نتیج
ــی داخــل  ــاد و محافظــان امنیت ــن افت ــه زمی ســرش ب
تــاالر مجلــس ســنا آقــای اچکــزی را از تــاالر بیــرون 

ــد. کردن
ــس را  ــای مجل ــد اعض ــش تن ــورد، واکن ــن برخ ای
بــر انگیخــت و ســناتوران ایــن برخــورد را بــدور از 
ــی و خــالف اصــول وظایــف داخلــی  عــرف پارلمان

ــد. ــوان کردن ــس عن ــن مجل ای
ــنا  ــس س ــس مجل ــه ریی ــاب ب ــی خط ــف حنف حنی
ــس  ــرون مجل ــا از بی ــه برخورده ــن گون ــت: »ای گف
ســنا ســازماندهی می شــود و اگــر هیــات اداری 
ــد،  ــیده گی نکن ــاله رس ــن مس ــه ای ــنا ب ــس س مجل
ــگاه مجلــس ســنا  خــودش اقــدام خواهــد کــرد و آن

ــدارد«. ــراض ن ــق اعت ح
فضل هــادی مســلم یار رییــس مجلــس ســنا نیــز 
ــد  ــت و تاکی ــول دانس ــالف اص ــورد را خ ــن برخ ای
کــرد کــه اگــر ســناتوران ایــن مشــکل را حــل 
انضباطــی  تدابیــر  آن،  غیــر  در  می کننــد خــوب 
ــد. ــق می کن ــزی تطبی ــای اچک ــاالی آق ــس را ب مجل

ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــاب ب ــار خط ــلم ی ــای مس آق
ــاالی  ــی ب ــر انضباط ــون تدابی ــن اکن ــت: »از همی گف
ــدارد  ــل اجــرا اســت و او حــق ن ــای اچکــزی قاب آق
ــناتوران  ــه س ــا زمانیک ــود ت ــنا ش ــس س ــل مجل داخ
طــوری دیگــری بــه ایــن مســاله رســیدگی کننــد کــه 

هــم عــزت مجلــس بجــا شــود و هــم پــس از ایــن 
ــردد«. ــرار نگ ــا تک ــن برخورده چنی

تدابیــر انضباطــی در مــاده 7۳ اصــول وظایــف داخلی 
مجلــس ســنا آمــده اســت: »رییــس بــرای حفــظ نظــم 
ــک عضــو را  ــق اشــتراک ی ــزوم، تعلی ــس عندالل مجل
در جلســات بــه خاطــر کارشــکنی عمــدی و متــداوم 
در کارهــای مجلــس، نقــض مقــررات موضوعــه 
ــس  ــاالی ریی ــز ب ــت آمی ــه لفظــی اهان مجلــس، حمل
ــکاران و  ــاالی هم ــی ب ــه فزیک ــا حمل ــور و ی جمه
اعضــای حکومــت بــرای یــک دوره معیــن کــه 
متجــاوز از یــک مــاه نباشــد بــه هیئــت اداری 
ــدور  ــس از ص ــور پ ــو مذک ــد. عض ــنهاد می نمای پیش
ــی از  ــه بالمعطل ــد جرگ ــت اداری و تائی ــه هیئ فیصل

ــردد.«. ــراج می گ ــه اخ ــم جرگ حری
رییــس مجلــس ســنا گفــت کــه ایــن بــار اول نیســت 
ــورت  ــوردی ص ــن برخ ــنا چنی ــس س ــه در مجل ک
می گیــرد؛ امــا هیــات اداری متعهــد اســت کــه عــزت 

مجلــس حفــظ شــود.
ــناتورها در  ــی از س ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نشســت دیــروز مجلــس ســنا از تنش هــای بــه 
وجــود آمــده میــان اعضــای مجلــس نماینــدگان نیــز 
انتقــاد داشــتند و از رییــس مجلــس ســنا می خواســتند 
کــه بــرای حــل ایــن مشــکل مداخلــه کنــد؛ زیــرا بــه 
ــت  ــدگان حیثی ــس نماین ــش در مجل ــان، تن ــه آن گفت

ــه زده اســت. ــس را صدم ــردو مجل ه
نیــز  نماینــدگان  اداری مجلــس  اعضــای هیــات 
برهمدیگــر اتهــام فســاد وارد کــرده و آن مجلــس نیــز 

ــت. ــه اس ــی مواج ــکالت داخل ــا مش ب

پــه هېــواد کــې د وروســتیو ناامنیــو لــه املــه، د 

ارګانونــو  امنیتــي  لــه  جرګــه  مرانــو  افغانســتان 

غــواړي چــې پــه هېــواد کــې د امنیــت د تأمینولــو لپــاره 

ــړي. ــزې ک ــې تې هڅ

د مرانــو جرګــې غړیــو د یکشــنبې پــه ورځ د جرګــې 

ــاب،  ــان، فاری ــه جوزج ــې پ ــډه ک ــي غون ــه عموم پ

ــو  ــر روان ــې پ ــو ک ــورو والیتون ــو ن ــار او ځین ننګره

ــودې. ــنې وښ ــو اندیښ ناامنی

د جرګــې رئیــس فضــل الهــادي مســلمیار وویــل، 

ناامنــي یــوازې پــه یــو څــو والیتونــو کــې نــه، بلکــې 

ــره ده. ــې خپ ــواد ک ــول هې ــه ټ پ

دی وايي:

»ســتونزه پــه مجمــوع کــې د فاریــاب او جوزجــان پــه 

ــول افغانســتان کــې هــم  ــه ټ ــو کــې ده، خــو پ والیتون

ناامنــه حالــت روان دی. د کورنیــو چــارو لــه وزیــر رسه 

بــه خــرې وکــړو، پــرون مــو هــم د خــرو هڅــه وکــړه 

ــوي  ــت ک ــه دوی غفل ــه يش. ک ــت ښ ــې روان حال چ

نــو مســؤلیت بــه یــې هــم د دوی پــه غــاړه وي. اوس 

د جوزجــان او ننګرهــار د والیتونــو حالــت یــو دی.«

ــو  ــو د ځپل ــل، د مخالفین ــو ووی ــو غړی ــې ځین د جرګ

پــه مقصــد د افغــان ځواکونــو عملیــات پــه جوزجــان، 

رسپــل او ننګرهــار والیتونــو کــې پــه سســتۍ رسه پــر 

ــت  ــه روان وضعی ــره، ک ــه خ ــي او د دوی پ ــخ ځ م

ــو  ــه ی ــن ب ــله وال مخالفی ــړي، وس ــې دوام وک همداس

ــي. ــم ونی ــوالۍ ه ــورې ولس ــمېر ن ش

ــر  ــواد پ ــې د هې ــال ک ــې ح ــه داس ــه پ ــو جرګ مران

ــت اندیښــنې ښــيي چــې د  ــي وضعی ــاوړه امنیت روان ن

هېــواد لــه اکــرو والیتونــو د ناامنیــو خرونــه خپریــږي 

ــه  ــه دغ ــو رسه ب ــي راتلل ــه ژم ــې پ ــږي چ ــل کې او وی

ــراب يش. ــم خ ــور ه ــت ن وضعی

ــې او د  ــرې ډل ــې ۳۵۴ ترهګ ــت ک ــار والی ــه ننګره پ

ــوي. ــت ک ــايل فعالی ــدې زر جنګی ــه بان ــش څ داع

ــه  ــره اوس پ ــه خ ــو پ ــو غړی ــې د ځین ــې جرګ د دغ

هلمنــد،  ننګرهــار،  جوزجــان،  رسپــل،  ننګرهــار، 

ــو کــې  ــورو والیتون ــو ن ــراه او ځین ــړ، نورســتان، ف کون

ــوې ده. ــه ش ــي زیات ناامن

پــه ورتــه وخــت کــې د کورنیــو چــارو وزارت د 

ــي، د  ــو رسه واي ــه کت ــه پ ــت ت ــي وضعی ــار امنیت ننګره

ــه  ــواد مــي پولیــس، د مــي اردو او مــي امنیــت ل هې

ځواکونــو رسه پــه همغــږۍ هڅــه کــوي چــې د هېــواد 

ــه يش. ــت ښ ــې امنی ــو ک ــو والیتون ــه ټول پ

د دغــه وزارت رسپرســت ویــس احمــد برمــک چــې د 

یکشــنبې پــه ورځ د مرانــو جرګــې د کــورين امنیــت 

ــار  ــه ننګره ــل، اوس پ ــتی و؛ ووی ــیون ور غوښ کمېس

ــه  ــش څ ــې او د داع ــرې ډل ــې ۳۵۴ ترهګ ــت ک والی

ــوي. ــت ک ــايل فعالی ــدې زر جنګی بان

دی وايي:

ــورو  ــرو درې څل ــه تې ــم چــې ل ــه ووای ــد تاســې ت »بای

ورځــو نــه مــي اردو، مــي پولیــس او د مــي امنیــت 

ریاســت یــو پروګــرام لــري چــې د ننګرهــار پــه 

ــو د  ــې د مخالفین ــیمو ک ــورو س ــې ن ــو او داس خوګیاڼ

ــو  ــرو ناامن ــه اک ــول يش او پ ــه ونی ــتونو مخ خوځښ

ــو.« ــه یوس ــه منځ ــوی ل ــې هغ ــیمو ک س

ــې د  ــت ک ــار والی ــه ننګره ــل، پ ــک ووی ــاغي برم ښ

افغــان امنیتــي ځواکونــو د هڅــو پــه نتیجــه کــې امنیت 

د قناعــت وړ دی، خــو لــه دې رسه-رسه د دغــه والیــت 

یــو شــمېر ولســوالۍ اوس هــم د وســله والو مخالفینــو 

لــه ګــواښ رسه مــخ دي.

اجرائیه رئیس د امنیت شورا د بندیزونو له کمېټې وغوښتل 

چي پر مال هیبت الله او نورو طالب مرشانو بندیزونه ولګوي

د ناامنیو په اړه د مرشانو جرګې اندېښنې 

او د کورنیو چارو وزارت ژمنې

نتایـج یـک ارزیابـی تـازه کمیتـه مسـتقل 
 )MEC( نظارت و ارزیابی از فساد اداری
نشـان می دهد کـه تمویل کننـده گان مالی 
افغانسـتان در زمینـه سـازی فسـاد در این 

کشـور نقش داشـته اند.
نتایـج یـک ارزیابـی تـازه کمیتـه مسـتقل 
اداری  فسـاد  از  ارزیابـی  و  نظـارت 
تمویـل  کـه  می دهـد  نشـان   )MEC(
کننـدگان مالی افغانسـتان در زمینه سـازی 
فسـاد در ایـن کشـور نقـش داشـته انـد.
کمیتـه مشـترک نظارت وارزیابی از فسـاد 
اداری یـا مـک روز یکشـنبه )7عقـرب( 
در یـک نشسـت خبـری در کابـل نتایـج 
ارزیابـی خـود از نقـش تمویـل کننـدگان 
مالی در زمینه سـازی فسـاد در افغانسـتان 

را بـا رسـانه ها شـریک کـرد.
ایـن ارزیابـی کـه بـه تازه  گـی از سـوی 
کمیتـه مـک، روی برنامه رشـد زراعت و 
انکشـاف روسـتاهای وزارت های زراعت 
و انکشـاف دهـات صورت گرفته، نشـان 
می دهـد کـه بخـش عمـده از هزینه هـای 

مالـی ایـن پـروژه به هـدر رفته اسـت.
برنامـه رشـد زراعـت و انکشـاف دهـات 
مجموعـی  هزینـه  بـا   )CARD-F(
۱۳5میلیـون دالـر که از سـوی کشـورهای 

بریتانیـا و دانمـارک تمویـل مالی می شـد 
به هدف رشـد سـکتور زراعت ومالداری 
و انکشـاف روسـتاهای افغانسـتان از سال 
2۰۰9 بـه ایـن طـرف توسـط وزارت های 
زراعـت و انکشـاف دهات بـه راه انداخته 

است. شـده 
ارزیابـی کمیتـه نظـارت و ارزیابـی فسـاد 
اداری از ایـن برنامـه نشـان می دهـد کـه 
تمویـل کننـدگان مالی با موظف سـاختن 
یـک نهـاد خارجی غیـر رسـمی در داخل 
از  نظـارت  و  تطبیـق  بـرای  افغانسـتان 
ایـن برنامـه، زمینـه خویـش خوری هـای 
شـفاف  غیـر  اسـتخدام های  گسـترده، 
را  موجـب  بـدون  گـزاف  ومصـارف 

مسـاعد سـاخته انـد.
داکتـر مـارک پیمان کمیشـنر ارشـد کمیته 
مـک گفـت کـه براسـاس ارزیابـی آنـان، 
در  نظارتـی  موثـر  میکانیـزم  یـک  نبـود 
ایـن پـروژه باعـث شـده کـه نزدیـک بـه 
از هزینـه مجموعـی صـرف  ۶۰ درصـد 
سـازی  ظرفیـت  و  تخنیکـی  برنامه هـای 
شـده و کمتـر از ۴۰ درصـد آن در مجرای 

اصلـی خـود بـه مصـرف برسـد.
داکتـر پیمـان خاطـر نشـان سـاخت که بر 
خـالف آنچه کـه انتظـار می رفـت تمویل 

کننـدگان مالی  برنامه انکشـاف زراعت و 
روسـتاها در ایـن ارزیابـی کمیتـه مـک را 
حمایـت نکـرده و بـا آن مخالفـت نشـان 

اند. داده 
دولـت  مالـی  کننـده گان  تمویـل  از  وی 
میکانیزم هـای  کـه  خواسـت  افغانسـتان 
پیچیـده را در تطبیـق پروژه های انکشـافی 
از بیـن بـرده و روند نظـارت ازتطبیق این 
پروژه هـا را تسـهیل نمـوده و بـا ناظـران 

همـکاری نماینـد.
ایـن اولیـن بار اسـت کـه یک نهـاد معتبر 
بیـن المللـی چگونکـی کارکـرد تمویـل 
کننـدگان مالـی دولـت افغانسـتان را مورد 
ارزیابـی قـرار داده و از نقـش چشـمگیر 
آنـان در زمینـه سـازی فسـاد پـرده بر می 

دارد.
پیـش از ایـن حکومـت افغانسـتان بارهـا 
خواسـته  کننـده  تمویـل  کشـورهای  از 
اسـت کـه کمک هـای مالـی شـان را در 
اختیـار دولـت افغانسـتان قـرار دهنـد تـا 
از  بیشـتر  موثریـت  بـرای  ایـن کمک هـا 
سـوی حکومـت و براسـاس اولویت های 

افغانسـتان بـه مصـرف برسـد.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی از فساد اداری:

کمـک کننده گان افغـانستان
 در گستـرش فساد نقـش داشته  انـد

ACKU
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ورزش
محمد اكرام اندیشمند

کشـمکش جدیـد بر سـر درج نام اقـوام در شـناس نامه های 
تابعیت( برقی )تذکـرۀ 

توزیـع  دفتـر  بـه  قـوم   8۰ از  بیـش  نماینـده گان  امـروز 
خویـش  قوم هـای  نـام  درج  خواهـان  و  رفتـه  برقـی  شـناس نامه های 
اول  و  اصلـی  صفحـۀ  در  اقـوام  نـام  درج  شـدند.  شـناس نامه ها  در 
شـناس نامه های برقـی پـس از تغییـر قانـون تصویـب شـده و توشـیح یافتۀ 
توزیـع شـناس نامه ها صـورت گرفـت. قبـل از ایـن تغییر، شـناس نامه های 
برقـی بـه گونه یـی تنظیم یافته بـود که تعلـق و هویت هر فـرد را به عنوان 
شـهروند کشـور معرفـی و بیـان می کـرد. امـا افـراد و گروه هـای مخالـف 
شـکل گیری جامعـۀ شـهروندی و ملـت مدنـِی شـهروند در افغانسـتان که 
هنـوز در سـدۀ 2۱ از جامعـۀ قومـی و قبیله یـی حمایـت می کننـد، قانـون 
تصویـب شـده و توشـیح یافته را در جهـت تمایالت و اهداف خـود تغییر 

دادند. 
بـه جـای  افغانسـتان  قبیله یـی در  قومـی و  بقـای جامعـۀ  بـه  پافشـاری 
از  حمایـت  شـهروند،  مدنـی  ملـت  شـکل گیری  و  شـهروندی  جامعـۀ 
تفرقـه و تبعیـض و مخالفـت بـا عدالـت و توسـعۀ پایـدار اجتماعـی و 
سیاسـی اسـت. تقسـیم جامعـه بـر مبنـای هویت هـای قومـی و قبیله یـی 
و شـناخت اتبـاع افغانسـتان از روی ایـن هویـت در تذکـرۀ تابعیـت یـا 
تبعیـض را عمیق تـر و گسـترده تر می سـازد. در  شـناس نامه ها، تفرقـه و 
دنیـای امـروز و در عصـری کـه مـا زنده گـی داریـم، هویـت افـراد متعلق 
بـه یـک کشـور، هویـت شـهروندی اسـت، نـه هویـت قومـی. ملت هـای 
هـر کشـوری در محـدودۀ جغرافیای شـان، ملت هـای شـهروند هسـتند، نه 
ملـت اقـوام و قبایـل. مراجعۀ نماینـده گاِن بیـش از 8۰ قوم بـه دفتر توزیع 
شـناس نامه های برقـی بـرای درج هویت هـای قومی شـان نشـان می دهـد 
کـه قومی سـازی هویـت شـهروندی در افغانسـتان از طریق شـناس نامه ها، 
بـه جـای آنکه مشکل کشـا باشـد، مشکل سـاز اسـت. این طـرح یک طرح 
غلـط و تفرقه انگیـز بـود کـه راه را بـرای شـکل گیری ملت مدنی شـهروند 

در افغانسـتان بیـش از بیـش ناهمـوار و دشـوار سـاخت.

امراهلل صالح

یعنــی مصــارف آقــای عفــو شــده پــس از هفــده ســال 
دسیســه و توطیــه در برابــر ملــت افغانســتان، معــادل 
ــاب مکتــب در یــک ســال اســت.  ســاختن بیســت ب
ایــن تنهــا بخــش علنــی و فریبنــدۀ کار اســت و کشــور مــا دارای 
هیــچ نهــاد مســتقل و یــا کمــی مســتقِل تفتیــش نیســت کــه معلــوم 
کنــد از کــدام فصــل و بــاب دیگــر، چــه مقــدار پــاداش بــرای قتــل 
ــی  ــه ک ــن معامل ــود؟ در ای ــه می ش ــه گری پرداخت ــام و دسیس ع
ــد  ــا آنچــه هوی ــد بشــرمد؟ حکومــت؟ عفــو شــده؟ ملــت؟ ام بای
ــمان  ــر چش ــا در براب ــن و ری ــای دروغی ــه نقاب ه ــت، این ک اس
ملــت فــرو می ریزنــد و آنانــی کــه چهــل ســال فریــاد از عدالــِت 
عمــری زدنــد و چــه موجــی از جوانــان و نوجوانــان را زیــر نــام 
آرمــان و دیــن بــه قتــل گاه بردنــد و حــاال پــاداش خودشــان همیــن 
چنــد ملیــون از کیســۀ فقیرتریــن ملــت دنیــا در مــاه. خدایــا هیــچ 
شــک نــدارم کــه عــزت و ذلــت بــه دســت تــو اســت. شــاهد چــه 

ــود. ــم ب ــن دیگــر خواهی ــای ننگی صحنه ه

شبیر كاكر

ــر  ــی کن ــاون وال ــی احمــدی، مع اختطــاف قاضــی نب
ــاور  در پش

ــوای  ــه ق ــم ک ــا داری ــرف ادع ــت؛ از یکط ــب اس عح
ــرار می دهــد،  ــی ق ــاج حمــالت راکت ــر را آم توپچــی پاکســتان کن
امــا از طــرف دیگــر، معــاون والــی کنــر جهــت ســیر و ســیاحت 
ــاف  ــوم اختط ــراد نامعل ــرف اف ــا از ط ــی رود و آنج ــاور م ــه پش ب
ــزب  ــد ح ــرادران متعه ــب از ب ــی صاح ــاب قاض ــود؛ جن می ش

ــتند. ــار اس ــد حکمتی ــرادر مجاه ب

میر عابد جوینده

ــرادی کــه خودشــان را  ــک تعــداد اف ــل و ی شــهرداری کاب
ــب کاری  ــتون فری ــردم چهلس ــا م ــد، ب ــان می دانن دادخواه
می کننــد و خــاک بــه چشــِم باشــنده گان ایــن منطقــه 
ــا  ــالش َدارد ت ــن ســو ت ــه ای ــک ســال ب ــل از ی ــد. شــهرداری کاب می زنن
ــا حاضــر نیســت خانه هــای  ــد، ام ــه را آغــاز کن کار ســرک دشــت پدول
کســانی را کــه زمین های شــان در ایــن مســیر تخریــب می شــوند را 
ــت  ــهرک دش ــا را در ش ــای زمین ه ــندهای نمره ه ــد و س ــتمالک کن اس

ــان بدهــد.  ــه آن ــه ب پدول
ــرک  ــه س ــت و هم ــرک نیس ــن س ــاخت ای ــف س ــی مخال ــچ کس هی
ــهرداری  ــا ش ــتند، ام ــان اس ــاف منطقۀش ــدار انکش ــد و طرف می خواهن
بدانــد تــا زمانــی کــه حــق مالــکان خانه هــا و زمیــن داران بــه آنــان داده 
ــز  ــد. دادخواهــان عزی ــا خواهــد مان نشــود، آغــاز ایــن پــروژه یــک روی
منطقۀتــان آب آشــامیدنی نــدارد، بیمارســتان نــدارد، شــاگردان مکتــب در 
خیمه هــا درس می خواننــد و ده هــا مشــکل دیگــر ماننــد این هــا، برویــد 

ــد. ــادی، دادخواهــی کنی ــن مشــکالت بنی ــرای حــل ای ب

قهرمان پرورش اندام جهان سفیر 
پولیس افغانستان انتخاب شد

سیمئونه:
روزهای بهتری در راه است

فیـسبـوک نـــامــه

ویــس احمــد برمــک، سرپرســت وزارت امــور داخلــه در مراســمی در 
ــرورش  ــان پ ــادری، قهرم ــالک ق ــین س ــد یاس ــن وزارت، احم ــر ای مق
انــدام آماتــور جهــان را بــه عنــوان ســفیر پولیــس ملــی کشــور برگزیــد.
ــا نشــر خبرنامه یــی می گویــد  دفتــر رســانه های وزارت امــور داخلــه ب
ــور  ــدام آمات ــرورش ان ــان پ ــا قهرم ــته ب ــک روز گذش ــای برم ــه آق ک
جهــان دیــدار کــرده و لقــب ســفیر پولیــس ملــی را بــه او اهــدا کــرده 

اســت.
ــادری  ــای ق ــی از آق ــن قدردان ــه ضم ــور داخل ــت وزارت ام سرپرس
ــد  ــار می آورن ــتان افتخ ــت افغانس ــه دول ــا ب ــه ورزش کاران م ــه ک گفت
ــان  ــرای آن ــی ب ــی ورزش ــای خوب ــد زمینه ه ــه بای ــوده ک ــالوه نم و ع

ــردد. ــاعد گ مس
از ســوی هــم، مســووالن فدراســیون ورزش بدنــی کشــور از رهبــری 
وزارت امــور داخلــه ســتایش کــرده و خواهــان فراهــم کــردن 
ــد. ــده ان ــور ش ــرای ورزش کاران کش ــی ب ــب ورزش ــای مناس مکان ه
در عیــن حــال، احمــد یاســین ســالک قــادری، آقــای عضــالت جهــان 
ضمــن حمایــت از نیروهــای دولتــی بــه وزیــر امــور داخلــه وعــده داده 

اســت کــه ایــن لقــب بــزرگ را در جهــان بلنــد خواهــد کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه احمــد یاســین ســالک قــادری در رقابت هــای 
اخیــرش در میدان هــای بین المللــی توانســته کــه درخشــش های 

ــش بگــذارد. ــه نمای ــی از افغانســتان ب ــه نماینده گ ــی از خــود ب خوب
آقــای قــادری بــه تازه گــی توانســت کــه در وزن باالتــر از 9۰ 
ــت  ــه دس ــال را ب ــدال ط ــان، م ــور جه ــای آمات ــرام در رقابت ه کیلوگ
ــب  ــان، لق ــر جه ــا ده ورزش کار برت ــت ب ــان در رقاب آورده و هم چن

ــد. ــب کن ــان را کس ــالت جه ــای عض آق
ــرورش  ــه ورزش پ ــاز ب ــان آغ ــادری از زم ــای ق ــه آق ــت ک گفتنی س
ــای  ــره را از رقابت ه ــال و نق ــدال ط ــن م ــه چندی ــته ک ــدام، توانس ان

بین المللــی بــه دســت آورد.

بـا وجـود توقـف اتلتیکـو مادریـد در بـازی خانه گـی اش برابـر ویارئـال، 
سـرمربی آرژانتینـی روخـی بالنکـو ترجیـح داد نیمـه پـر لیـوان را ببینـد.

تیـم فوتبـال اتلتیکومادریـد در هفتـۀ دهم اللیگا در ورزشـگاه تازه تأسـیس 
وانـدا متروپولیتانـو برابـر ویارئـال بـا تسـاوی یـک بـر یـک متوقـف شـد. 
اتلتیکـو مادریـد در دقیقـۀ ۶۱ پیـش افتـاد، امـا 9 دقیقه به پایان گل تسـاوی 
را خـورد و بـه ایـن ترتیب فرصت سـبقت گرفتـن از رئال مادریـد و صعود 

به رده سـوم را از دسـت داد.
دیه گـو سـیمئونه سـرمربی اتلتیکـو مادرید پـس از دومین تسـاوی خانه گی 
متوالـی تیمـش بـه خبرنـگاران گفـت: مـن دوسـت دارم بـه وجـوه مثبـت 
بازی مـان نـگاه کنـم. بـا ایـن شـیوه بـازی، روزهـای خوبـی در انتظـار مـا 
خواهـد بـود. در قیـاس بـا بازی هـای اخیـر، ایـن بهتـری بـازی بـود که از 
تیمـم دیـده ام. مـا می توانسـتیم بـازی را ببریـم، دو موقعیـت بسـیار خـوب 

داشـتیم کـه بـه هـدر رفت.
یـک بـار دیگـر اتلتیکـو از بی دقتـی مهاجمـان مقابـل دروازه حریـف ضربه 
خـورد و یـک بار دیگـر آنتوان گریزمـان، مهاجم فرانسـوی این تیـم در باز 
کـردن دروزاه رقبـا نـاکام مانـد. گریزمان از ماه سـپتامبر که به سـویا گل زد، 

دیگـر در اللیـگا موفـق بـه گلزنی برای اتلتیکومادرید نشـده اسـت.
سـیمئونه در ایـن خصـوص هـم تأکیـد کـرد: همه مـا داریـم کار می کنیم تا 
پیشـرفت کنیـم. مـن هنـوز بـه بازیکنانم ایمـان دارم. اگـر با همین انسـجام 
بـه کارمـان ادامـه دهیم، پیشـرفت خواهیم کرد. آنهـا بازیکنان بدی نیسـتند. 
در ایـن بـازی کوین گامیرو موقعیت داشـت امـا دروازه بـان حریف واکنش 

خوبـی انجام داد.

اسالم سعودی؛
از شکوفایی تا افول

◄  نوشته: دكتر احمد الریسونی
◄  برگردان: علی رشیدی

◄  بخش دوم و پایانی
در ُکل: آن هــا در آِن واحــد هــم خــوارج هســتند و هــم مدخلــی. 
ــوم  ــا عم ــورد ب ــم خورده در برخ ــمنان قس ــخت گیر و دش ــی س خوارج
مــردم، علمــا، فضــال، مدخلی هایــی نــرم هســتند، امــا آســان گیر هســتند 

ــان خــود. ــی نعمت ــا حــکام و طغــات و ول در برخــورد ب
ــرن  ــم ق ــول نی ــه در ط ــعودی ک ــالم س ــباب: اس ــانه ها و اس ــول: نش اف
ــال  ــد س ــود، در چن ــترده ب ــار گس ــکوفایی و انتش ــته در اوج ش گذش
گذشــته وارد مرحلــۀ ســرگردانی، پژمرده گــی و بی رونقــی شــده و 
ــت اســت.  ــول و فروپاشــی در حرک ــه ســمت اف ــه ســرعت ب ــون ب اکن
ــه  ــا ب ــت، ام ــخص اس ــوم و مش ــاًل معل ــه کام ــه قضی ــم این ک علی رغ

ــم: ــاره می کن ــقوط اش ــول و س ــن اف ــانه های ای ــی از نش بعض
ــان  ــژه جوان ــه وی ــردم ب ــوم م ــن عم ــه در بی ــی ک ــی و نفرت ۱- بی تفاوت
ــوع  ــن ن ــر از ای ــی و تنف ــت. بی تفاوت ــده اس ــود آم ــه وج ــعودی ب س
روش فکــری کــه از طرفــی بســته و افراطــی اســت، و از طرفــی دیگــر، 
ــاوت اســت. اندیشــمندان  ــی بی تف ــم و فســاد و بی عدالت ــه ظل نســبت ب
ــن  ــوی تدی ــارج از الگ ــی خ ــت وجوی تدین ــون در جس ــان اکن و جوان
ــِی سعودی ســازی شــده هســتند. ایــن پدیــده اکنــون نــزد کســانی  وهاب
ــد،  ــا مردمــش معاشــرت دارن ــا ب ــد ی ــه در عربســتان زنده گــی می کنن ک
معــروف و مشــهود اســت. اکنــون در ســعودی، مذاهــب فقهــی و فکــری 
و صوفــی کــه پیشــتر ســرکوب شــده بودنــد، در حــال بازیابــی و احیــای 

مجــدد هســتند.
ــد  ــر می دهن ــی از آن خب ــانه ها و شــاهدان عین ــراً رس ــه اخی 2- آنچــه ک
ــوزاندن  ــه س ــدام ب ــعودی اق ــی س ــته های فرهنگ ــی از وابس ــه بعض ک
ــا  ــتان آن ه ــون عربس ــه تاکن ــد ک ــرده ان ــی ک ــن از کتاب های ــن تُ چندی
را چــاپ و در اقصــی نقــاط دنیــا توزیــع می کــرده اســت؛ مثــل 
کتاب هــای ابــن تیمیــه، موســوعۀ الــدرر الســنیۀ فــي األجوبــۀ النجدیــۀ 
ــاس خــود  ــدات و اجن ــا تولی ــون ب ــد آن. مســووالن ســعودی اکن و مانن

ــد. ــرده ان ــدا ک مشــکل پی
ــا  ــه ب ــعودی در مصاحب ــۀ س ــور خارج ــر ام ــراً وزی ــه اخی ــه ک ۳- آنچ
شــبکۀ 2۴ روســیه عنــوان کــرد کــه ایــن کشــور هــزاران تــن از خطبــا و 
ائمــۀ مســاجد را بــه دلیــل افراط گرایــی برکنــار کــرده و این کــه دولــت 
ــدف  ــه ه ــی ب ــن آموزش ــادی قوانی ــرات بنی ــن کشــور در صــدد تغیی ای
ــز  ــات، ج ــا و اقدام ــن صحبت ه ــت. از ای ــی اس ــا افراط گرای ــارزه ب مب
ــوان  ــری می ت ــت دیگ ــه برداش ــزرگ، چ ــت ب ــته گی و شکس ورشکس

کــرد؟ امــا اســباب ایــن افــول و شکســت:
ــه از  ــی ک ــار عرب ــوادث به ــه ح ــبت ب ــعودی نس ــری س ۱- موضع گی
همــان ابتــدا قاطعانــه در برابــر آن ایســتاد. ســعودی بــود کــه تــا آخریــن 
رمــق از بــن علــی )دیکتاتــور تونــس( حمایــت کــرد و بعــد از شکســت 
و فــرار بــه او پنــاه داد. همیــن کشــور بــود کــه دیوانــه وار قبــل و بعــد 
از ســرنگونی از مبــارک )دیکتاتــور مصــر( دفــاع کــرد. همیــن ســعودی 
بــه همــراه حاکــم ابوظبــی بــود کــه در کودتــا و تأمیــن مالــی آن علیــه 
ــن  ــتند. همی ــت داش ــر دس ــب مص ــور منتخ ــی رییس جمه ــد مرس محم
ــت  ــن دس ــردم یم ــزش م ــام و خی ــت قی ــه در شکس ــود ک ــعودی ب س

داشــت...
ــه جنبش هــای اســالم  ــده علی ــود کنن ــه دشــمنی و جنــگ ناب 2- ورود ب
ُســنی کــه بــه اســالم سیاســی معــروف هســتند. ایــن جنــگ را البتــه بــا 
ــا  ــتا کار بدانج ــن راس ــد. در ای ــرا می کن ــی اج ــم ابوظب ــتی حاک همدس
ــا و  ــخصیت ها، حرکت ه ــتر ش ــی بیش ــر علن ــا غی ــی ی ــه علن ــیده ک رس
مؤسســات دعــوی، علمــی و خیریــۀ موجــود در کشــورهای دوســت و 
هم پیمــان خــود مثــل ایــاالت متحــدۀ امریــکا، انگلیــس، کویــت، قطــر و 

ترکیــه را تروریســت اعــالم کــرده انــد.
ــی  ــی و علمای ــی مؤسســات دین ــت علمــی و اخالق ۳- ســقوط مصداقی
ــی و  ــض و هم گام ــای متناق ــل موضع گیره ــه دلی ــعودی ب ــتان س عربس
ــا سیاســت های رســمی دولــت ایــن کشــور.  تبعیــِت بی چــون و چــرا ب
ــم، در  ــی کــه شــاهد آن بودی ــن موضع گیری هــای عجیــب و غریب آخری
ــۀ  ــان رخ داد. نمون ــی زن ــودن راننده گ ــا حــالل ب ــر حــرام ی ــۀ اخی قضی
ــام  ــدیس، ام ــن س ــیخ عبدالرحم ــِدش آورِ ش ــارات ُچن ــز، اظه ــر نی دیگ
مســجدالحرام بــود کــه گفــت: بــا رهبــری عربســتان ســعودی و امریــکا 
دنیــا بــه ســمت امنیــت و آرامــش حرکــت می کنــد.... در پاســخ بــه ایــن 
اظهــارات، عالمــۀ بــزرگ و شــیخ علمــای هنــد، شــیخ ســلمان نــدوی، 
ــه  ــا قال ــح فیم ــف الصری ــوان »الموق ــت عن ــدیداللحن تح ــی ش جوابیه ی

الســدیس مــن المدیــح القبیــح« نوشــت.
۴- اوج گرفتــن ســرکوب و ظلــم و شــکنجه نامفهــوم و دیوانهــوار علیــه 
ــودن  ــتگیری و رب ــر. دس ــراد دیگ ــران مســتقل و اف ــنفکران و متفک روش
تعــداد زیــادی از وفــاداران، هــواداران و حتــا اعضــای مخلــص موجــود 
در دولــت. تــا جایــی کــه اســتاد جمــال خاشــقچی گفــت: در ســعودی 
هیچ کــس امنیــت نــدارد. همیــن اســتاد خاشــقچی در طــول ده هــا ســال 
ــت های آن  ــعودی و سیاس ــخِت س ــان سرس ــان و مدافع ــی از حامی یک
ــه  ــی اکنــون جانــش را برداشــته و فــرار کــرده  اســت، تنهــا ب ــوده، ول ب
ایــن دلیــل کــه هیــچ منطــق و هــدف واضــح و معلومــی در پــس ایــن 

ــت. ــر نیس ــای اخی ــر و ببنده ــت گیری ها و بگی دس
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 گاردین
دهه  چندین  برای  سعودی  عربستان  سلطنتی  خاندان 
سیاست شان این بود که وعده می دادند اما هرگز عمل 
وجهه  به  دادن  جلوه  برای  تالش  در  آنها  نمی کردند. 
جهانی مخدوش کشورشان به درستی سروصدا می کنند 
اما زمانی که پای عمل به میان می آید به ندرت چیزی 

از آنها دیده می شود.
نسرین مالک، یک مفسر که در عربستان زندگی و کار 
کرده برای گاردین نوشته است: »شاید اینبار وضعیت 

متفاوت باشد.
با  مصاحبه  در  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
توجه  حتی  که  کرده  مطرح  را  حرف هایی  گاردین 

بدبین ترین افراد را نیز برانگیخته است.
او مستقیما به مساله »آنچه اتفاق افتاد« پرداخته و گفت: 
انقالب ایران بود که باعث روی کارآمدن حکومت های 
مذهبی تقلیدی از آن در منطقه شد اما وقت آن رسیده 

که از شر چنین حکومتی در عربستان خالص شویم.
میانه روی  اسالم  یک  به  می خواهیم  ما  داد:  ادامه  او 
درصد   7۰ برگردیم.  مذاهب  همه  و  جهان  پذیرای 
عربستانی ها زیر ۳۰ سال سن دارند و ما نمی خواهیم 
صادقانه ۳۰ سال از عمرمان را در مبارزه با افراد افراطی 
بین  از  فورا  و  االن  همین  را  افراد  این  ما  کنیم.  تلف 

خواهیم برد.
محبوب  و  ماهر  بازاریاب  یک  عربستان  ولیعهد 
رسانه های غرب است. روزنامه نگاران آنقدر با او آشنا 
هستند که اغلب از او با عنوان »م . ب .س« یاد می کنند.

این  در  اخیرا  که  تغییراتی  عنوان محور  به  را  او خود 
کشور رخ می دهد نشان داده است.

اقداماتی  با این حال اظهار نظرهای اخیر او به همراه 
نظیر برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان که خود من 
هم در ابتدا نسبت به آن بدبین بودم اما ظاهرا اجرایی 
شده، نشان داد که محمد بن سلمان و برخی اعضای 
تشکیالت سلطنتی که با مدیریت او جذب شده اند در 

این راه جدی هستند.
این موضع علنی او از جانب برخی چهره های بلندپایه 
نیز تکرار شده و ابتکار تنها یک نفر نیست. نیرو محرکه 
این اتفاقات تنها صحبت های این شاهزاده جوان نیست. 
برای این اتفاقات یک اساس اقتصادی نیز وجود دارد.

عربستان  حاکم  خاندان  به  نفت  قیمت  کاهش  دوران 
این درس را داد که در یک اقتصاد غیرمتنوع خزانه های 
کشور دیگر تاب نخواهند آورد. هیچ چیز مثل غریزه 
نمی کشد.  را  قدیمی  عادت های  موجودیت  حفظ 
تنها  که  بود  این  گذشته  در  عربستان  حکومت  اشتباه 
با  جمله  از  و  مدت  کوتاه  در  قدرتش  حفظ  فکر  به 
دادن یارانه های سخاوتمندانه به شهروندان و محافظت 
دادن  با  مذهبی  تشکیالت  مقابل خشم  در  از خودش 

آزادی های گسترده به آنها بود.
اوایل  و   ۱99۰ دهه  اواخر  یعنی  سال ها  این  طول  در 
دیدم  و  کردم  زندگی  کشور  این  در  من   2۰۰۰ دهه 
فعالیت های تروریستی در خاک عربستان به اوج خود 
رسیده اند. این همواره آزار دهنده بود که ببینیم پلیس 

و  می ترسانند  و  داده  آزار  را  مردم  عربستان  مذهبی 
در  می کنند.  اجرا  را  مذهبی  قوانین  سخت گیرانه ترین 
حالی که دولت به سختی برای مبارزه با ظهور افراط 
گری تالش می کند اما در از بین بردن ارتباط این دو 

عنصر شکست می خورند.
این  قدرت  مرور  به  تاکنون  زمان  آن  از  حال  این  با 
نماز  به  را  مردم  زور  با  که  عمومی  نظم  چریک های 
را  تا صورتشان  می زدند  داد  زن ها  سر  و  می کشاندند 
بپوشانند تضعیف شد. شاید عجیب ترین صحبت های 
انفعال  و  خستگی  به  اشاره  عربستان  مقام های  اخیر 
از  نشین های  حاشیه  درک  عدم  و  عربستانی  جوانان 

تاثیر مخرب این اتفاق بوده باشد.
تغییرات  مورد  در  که  داده  نشان  سلمان  بن  محمد 
بدون  که  کرده  تاکید  و  می کند  فکر  بزرگ  اجتماعی 
ایجاد توافقی جدید میان شهروندان و دولت بازسازی 

اقتصادی شکست خواهد خورد.
یک مقام حکومت عربستان گفته است: مساله مربوط 
به دادن یک زندگی اجتماعی به بچه هایمان است. باید 
آنها  وگرنه  باشد  آنها  برای  گزینه  یک  نیز  سرگرمی 
سرخورده و منزجر خواهند شد. یک زن باید بتواند با 
ماشین سرکارش برود بدون این اتفاقات همه محکوم 
به شکست هستیم. همه این را می دانند بجز کسانی که 
یاد  هم  آنها  اما  می کنند  زندگی  کوچک  شهرهای  در 
خواهند گرفت. این ابراز مستقیم وجود اختالف میان 
خاندان حاکم و »شهرهای کوچک« در عربستان پیش 
از این شنیده نشده بود. این نشان می دهد که دولت بر 
که  مذهبی  سنت گراهای  کردن  منزجر  از  خود  ترس 
دارند  سلطنتی  نخبگان  و  خاندان  با  قدیمی  اختالفی 
غلبه کرده است؛  تندروهایی که فکر می کنند حکومت 
خدانشناس  و  فاسد  غربی های  تاثیر  تحت  عربستان 

است.
با این حال هنوز یک مشکل در عربستان انکار می شود. 
تاریخ افراط گری در عربستان با انقالب ایران شروع 
نشده است بلکه نتیجه استفاده از مذهبی است که دست 
تا  آموزشی  برنامه  از  اداره هرچیزی  برای  را  تندروها 

قوانین نظم عمومی بازگذاشته است.
از نظر خاندان سلطنتی عربستان این وضعیت خوشایند 
تشکیالت مذهبی بود که اگر ناخرسند می شدند شاید 
مناقشه های جدی نظیر محاصره مکه در سال ۱979 از 
طرف تندروها به وجود می آمد و در عین حال به ایجاد 
یک حکومت استبدادی که نمی توانست زیر سوال برود 
کمک می کرد. با این حال هنوز کسی صادقانه نگفته که 
در قلب مشکالت عربستان چه چیزی قرار دارد. هیچ 
دموکراسی  فقدان  از  کشور  این  در  مزمن تری  مشکل 

وجود ندارد.
عدم رویارویی با این حقیقت که مصادره مذهبی به نفع 
اصلی  معکوس می گذارد مشکل  تاثیر  اهداف سیاسی 
به  امیدوارکننده  عربستان  امور  حاضر  حال  در  است. 
نظر می رسد اما امید واقعی زمانی به وجودم می آید که 

آنها این درس را فرابگیرند.«

عربستان هنوز 
با اصلی ترین مشکلش مواجه است

کتاِب  سومین  بی اقتدار«،  »هندوکِش  مجموعۀ 
نجیب بارور است که بخش زیاد سرودهای آن 
مبارزه، مردانه گی و فرزانه گی قهرمان ملی کشور 

را به تصویر کشیده است.
نجیب بارور در شعرهایش برای مسعود سوگ 
شعرهایش  در  او  است؛  سروده  نه  مرثیه  و 
از  و  گفته  ملی  قهرمان  خالی  جایگاه  از 
هم سنگرانش فراوان انتقاد کرده که چرا هم چون 
شهید  که  را  سرزمینی  و  اند  نمانده  ایستاده  او 
با خونش حفظ کرد، درگیر ماجراها و  مسعود 
سناریوهای ساختند که نباید می شد. آقای بارور 
در سروده هایش مسعود را مردی تصویر می کند 
که ملت با شرفی را از ُگم نامی بیرون کشید و 
غروب  سکوت  در  سرنوشت شان  تا  نگذاشت 

کند.
در  شاعر  گفت،  می شود  دیگری  عبارت  با 
تازۀ  گونۀ  مسعود  شهید  برای  سروده هایش 
و  کرده  مطرح  را  اجتماعی  و  پایداری  شعر  از 
از  تنها فرصت نجات  را  ملی  قهرمان  راه  ادامۀ 
است  پنداشته  افغانستان  جامعۀ  ناهنجاری های 
که این مورد در سرودهای شاعران دیگری که 

برای او شعر نوشته اند، کمتر دیده شده است.
مجموعۀ  گفتنی است که چاپ نخست و دومِ 
کرده  نشر  زریاب  نشر  بی اقتدار«  »هندوکِش 
شصت  برگ،   ۱28 در  مجموعه  این  است. 
طراح  است.  داده  جا  را  بارور  نجیب  سرودۀ 
جلد چاپ نخست آن آرش شرور بوده و کار 
برگ آرایی اش را ا. اندرابی انجام داده است؛ اما 
چاِپ »هندوکِش بی اقتدار« با طرح پشتی مسعود 

مشتاق لباس چاپ به تن کرده است.
به  را  بی اقتدار«  »هندوکِش  مجموعۀ  شاعر، 
کسی که در »شعرهایش نفس می کشند«، تقدیم 
افتاده گی، سرمغرور، خراسان تر،  کرده و آستانۀ 
قافیه،  جای  تو  قمار،  هوای  آزمون،  کوله بارِ 
آخر،  پدرود  آن  از  بعد  کف،  به  سر  شهرمان!، 
پیام بلخ، صدایت، برای فرمانده، اعتراف، خالی 
انگور،  از تصویر، چشم انداز، برای تبسم، آیت 
هیزم  درد،  قلمرو  ابر،  آوردۀ  پیام  شمس،  زبان 

نمرود، گور ُگم نام، نمرودها، اجیر بدنهاد، مبادا 
مژده،  بی اقتدار،  هندوکِش  کنیم،  فراموش  که 
بازوان کاج، شاه زیر خاک  و پرچم خورشید، 
عنوان شماری از سروده های چاپ شده در این 

مجموعه اند.
کابل«  دیگر  »نام  مجموعه های  بارور  نجیب  از 
اند که  نیز نشر شده  افتاده«  و »سه عکس جدا 
کشور  ملی  قهرمان  برای  شعرهای  نیز  آنان  در 
با  را  مجموعه  این  شناسۀ  است.  شده  سروده 
آوردن شعِر »هندوکش بی اقتدار« به پایان می برم.

سکوت، ریشۀ آیین قریه هامان بود
صدا، خالف موازین قریه هامان بود

میان سینۀ تاریخ، ُگم نشان بودم
به پشت خانۀ ارباب پاسبان بودم

به کاج همت یک نسل ریشه ام تو شدی
به بی ستونی بن بست تیشه ام تو شدی

تو از شهامت شمشیر خود سپاه شدی
شبیه شانۀ پامیر تکیه گاه شدی

تو از مساحت یک قطره رود آوردی
و از غیابت نسلی شهود آوردی

تو تیر و ماشه و کلک و تفنگ مان گشتی
تو فاتحانه ترین فصل جنگ مان گشتی

تو راز در دل  ُگل های ارغوان بودی
تو عاشقانه ترین شعر این جهان بودی
پس از تو از لب ابرازمان صدا گم شد
شکسته ایم در امواج و ناخدا گم شد

تو نیستی که چنین سنگ روی شیشۀ ماست
تو نیستی و نبودت غِم همیشۀ ماست

تو نیستی که در این شهر فصل مردن ماست
تو نیستی که تمنا به جان سپردن ماست

تو نیستی و در این برکه جز سیاهی نیست
تو نیستی و صداهای دادخواهی نیست

تو نیستی که بریدند ریشه ریشۀ ما
تو نیستی که به تاراج رفته بیشۀ ما
به بی ستون نرسیدیم بعِد رفتن تو

چه ظالمانه شکستند دسِت تیشۀ ما
غمت که کوه بزرگی ست، مانده در دل ما

تمام خون جگر را تکانده در دل ما

بهار، فصل دروغی ست بی گل رویت
و »مولیان« که نمی آورد دگر »بویت«

کجاستی که زمستان دوباره آمده است
سپهر شوکت مان بی ستاره آمده است
کجاستی که دوباره سکوت آوردیم

به پای هرزه گیاهی، بلوط آوردیم
کجاستی که اناالحق نگفته ام دیریست

و در لبان ُگل ناشگفته ام دیریست
کجاستی که در این بادیه صدایی نیست

در این حوالِی من هیچ آشنایی نیست
سپاهیان تو بعد از تو راه گم کردند

میان خانۀ شان سرپناه گم کردند
به راه رفتۀتان اعتقاد شان کم بود

حقیقتًا که بگویم، سواد شان کم بود
شکوه و شأن ترا ای چریک بخشیدند
ترا به قیمت یک قصر شیک بخشیدند

سرود شرم پس از سربلندی ات خواندیم
به پای کاج تو یک بته کدو شاندیم

پس از تو این سرخم گشته مان بلند نشد
اگر چه مثل تو گاهی کاله کج ماندیم

نقاب چهرۀ مان الیق نگاه تو نیست
سری که َخم شده شایستۀ کاله تو نیست

دوباره پیش تو با بی قراری آمده ایم
به پیش پای تو با شرم ساری آمده ایم

پس از تو باغ خراسان بهار کم دارد
انار وحدت مان قندهار کم دارد

بدون تو ُگل نارنج های مان خشکید
به دشت الله بروید، مزار کم دارد

بدون تو دِل دریای هیرمند شکست
خروش و خیزش آن، آبشار کم دارد

شناسنامۀ بودا و بامیان و هری
ترا ندارد و هی بی شمار کم دارد
تو نیستی و درختان بید می لرزند

ترا چو ریشۀ محکم چنار کم دارد
تو نیستی که ببینی چگونه هندوکش

بلند مانده مگر اقتدار کم دارد

هنـدوکـِش
 بــی اقتــدار

هارون مجیدی

شــاعر در ســروده هایش بــرای شــهید 
ــداری و  ــازۀ از شــعر پای ــۀ ت مســعود گون
ــۀ راه  ــرده و ادام ــرح ک ــی را مط اجتماع
ــات  ــت نج ــا فرص ــی را تنه ــان مل قهرم
افغانســتان  جامعــۀ  ناهنجاری هــای  از 
در  مــورد  ایــن  کــه  اســت  پنداشــته 
ــرای  ــه ب ــری ک ــاعران دیگ ــرودهای ش س
ــده شــده  ــر دی ــد، کمت ــته ان او شــعر نوش

ــت. اس
گفتنــی اســت کــه چــاپ نخســت و دومِ 
مجموعــۀ »هندوکــِش بی اقتــدار« نشــر 
زریــاب نشــر کــرده اســت. ایــن مجموعــه 
ــب  ــرودۀ نجی ــصت س ــرگ، ش در 128 ب
ــد  ــراح جل ــت. ط ــا داده اس ــارور را ج ب
چاپ نخســت آن آرش شــرور بــوده و کار 
بــرگ آرایــی اش را ا. اندرابــی انجــام داده 
اســت؛ امــا چــاِپ »هندوکــِش بی اقتــدار« 
ــاس  ــا طــرح پشــتی مســعود مشــتاق لب ب

ــه تــن کــرده اســت. چــاپ ب
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