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منابـع اعـام کرده انـد کـه شـمار تلفات 
حملـۀ انتحـاری در کابـل به 120 کشـته 
رسـیده  زخمـی   200 بـه  نزدیـک  و 
اسـت. بیشـتر قربانیـان این حملـه که با 
اسـتفاده از آمبوالنـس صـورت گرفـت، 

غیرنظامیـان هسـتند. 
بعـد   1 سـاعت  حوالـی  انفجـار  ایـن 
در  صـدارت  چهارراهـی  در  ظهـر  از 
نزدیکـی شـفاخانۀ جمهوریـت و دفتـر 
اسـت.  داده  رخ  داخلـه  وزارت  سـابق 
سـخنگوی  معـاون  رحیمـی،  نصـرت 
وزارت داخلـه گفـت کـه فـرد مهاجم با 
یـک آمبوالنـس خـود را به چهـار راهی 
اول  بازرسـی  از  و  رسـانده  صـدارت 

امنیتـی به بهانـه اینکه بیمـاری در داخل 
آمبوالنـس اسـت، عبـور کـرده اسـت.

بازرسـی دوم  افـزوده اسـت کـه در  او 
می شـود  داده  تشـخیص  مهاجـم  فـرد 
و مامـوران پولیـس قبـل از اینکـه اقـدام 
آمبوالنـس  راننـده  کننـد،  شـلیک  بـه 
می کنـد.  منفجـر  را  شـده  بمب گـذاری 
شـفاخانۀ ایمرجنسـی که اکثـر زخمی ها 
بـرای درمان به آنجا منتقل شـده اسـت، 
خوانـده  عـام«  »قتـل  را  دیـروز  حملـه 

ست ا
شـده  خوانـده  کم سـابقه  حادثـه  ایـن 
شـبکه های  کاربـران  از  برخـی  اسـت. 
اجتماعـی حادثـۀ دیـروز را بـه رویـداد 

خونیـن 10 جـوزا همسـان دانسـته انـد. 
گـروه طالبـان مسـوولیت ایـن حملـه را 

بـر عهـده گرفته اسـت.
انگشت اتهام به پاکستان

ریاسـت جمهـوری و ریاسـت اجرایـی 

ایـن  نشـر خبرنامه هایـی  بـا  افغانسـتان 
رویـداد را محکـوم کردنـد.

رییـس حکومـت گفتـه اسـت: دشـمنان 
جنـگ  در  کـه  بداننـد  بایـد  افغانسـتان 
کنونی...                       ادامه صفحه 6

بـاران دشنـام 
بـر ارگ و سپیـدار

انتحـاری دیـروز در کابـل،  انفجـار  دنبـال  بـه 
ارگ  فیسـبوک  صفحـۀ  در  ریاسـت جمهوری 
و قصـر سـپیدار در صفحـۀ فیسـبوک ریاسـت 
اجرائیـه بـا نشـر اعامیه هایـی آن حملـه را بـه 

الفـاظ محکـوم کردنـد. شـدیدترین 
امـا شـماری از کاربـران ایـن شـبکۀ اجتماعـی، 
هـم در صفحـه ارگ بـه غنـی و هـم در صفحۀ 
ریاسـت اجرائیـه به عبداهلل دشـنام و ناسـزاهایی 
رکیـک اسـتفاده کرده ایـن دو مقام را به شـدت 

توهیـن کرده انـد.
 بـا مـروری کـه گزارشـگر روزنامـۀ مانـدگار 
اعامیه هـای  زیـر  کمنت هـای  و  نظرهـا  بـه 
در  کـه  می نویسـد  اسـت،  داشـته  نهـاد  هـردو 
صفحـۀ ارگ از میـان 150 نظـر دهنـده، بیـش 
از 90 درصـد، بـه غنـی دشـنام داده انـد از او به 
شـدت انتقـاد کرده انـد. برخـی از کاربـران حتـا 
از شـماری از مقام هـای در حکومـت به شـمول 
آقـای غنی نـام برده آنـان را متهم کردنـد که در 

ایـن انفجارهـا و رویدادهـا دخیـل هسـتند. 
ایـن  نوشـتن  تـا  اجرائیـه،  ریاسـت  در صحـه 
ارایـه  را  شـان  نظریـات  کاربـر  گـزارش،475 
کـرده بودنـد و از ایـن میـان نزدیـک بـه هفتـاد 
درصـد، بـه داکتـر عبـداهلل دشـنام های شـدید و 
رکیـک داده انـد. در عین حال برخـی از کاربران  
از  امنیتـی  نهادهـای  در  اصاحـات  خواسـتار 
هـم  دیگـر  برخـی  و  عبـداهلل شـده اند  جانـب 

انتقادهـای شـان را بـدون دشـنام داشـته اند.
در هـر دو صفحـۀ رهبـران حکومـت وحـدت 
ملـی، برخـی از کاربـران ایـن دو مقـام را بـه 
نظـام هشـدار  برابـر  در  رویارویـی و خیـزش 
داده انـد. در همیـن حـال کسـانی هـم بودند که 
بـه حمایـت از ایـن دو نهـاد و دو رهبـر دولـت 
وحـدت ملـی، ابزار نظـر کردنـد اما تعدادشـان 

بوده اسـت.  انـدک 
اگـر واکنش هـای ایـن کابـران بـه معنـای یـک 
گـروه و نمونـه، در نظـر گرفتـه بـه آن توجـه 
شـود، نشـان می دهد که سـطح نارضایتـی مردم 
از حکومـت بـه دلیـل افزایش ایـن حمله ها، در 

بلندتریـن حـد ممکن رسـیده اسـت.
و  رکیـک  دشـنام های  کـه  اسـت  گفتنـی 
ناسـزاهای نامناسـب، پیـش از این هـم از طرف 
و  اعامیه هـا  سـتاتوس ها،  پـای  در  کاربـران، 
و  ارگ  صفحـات  در  غنـی  آقـای  عکس هـای 
ریاسـت جمهـوری و صفحـه شـخصی او بـه 
شـدت وجـود داشـته اسـت؛ امـا در صفحـات 
مربـوط بـه داکترعبـداهلل، ایـن دشـنام ها کمتـر 
حوالـه می شـد. امـا در ماه هـای اخیر، دشـنام ها 
در صفحـۀ رییـس اجرائیـه نیز  زیاد دیده شـده 
اسـت و پـس از رویـداد امنیتـی دیـروز کابـل، 
مورد دشـنام ها در زیـر اعامیۀ ریاسـت اجرائیه 
عبـداهلل  داکتـر  برابـر  در  سـطح  بلندتریـن  بـه 

رسـیده اسـت. 
دشـنام  بـدون  کـه  معترضانـی  مشـترک  نکتـۀ 
حوالـۀ موضـوع کرده انـد، در مورد هـر دو رهبر 
دولـت وحـدت ملـی این اسـت کـه بایـد برای 
تغییـر وضعیـت بـد امنیتی هرچـه زود تر تاش 
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زلمی خلیل زاد سـفیر پیشـیِن امریکا در افغانستان 
اظهاراتـی غیرمسـووالنه  هشـدار داده اسـت  در 
کـه در برابـر عطـا محمـد نـور رییـس اجرایـی 
جمعیت اسـامی و طـرف داران او، از نیــروهای 
اسـت  گفتـه  او  شـد.  خواهـد  اسـتفاده  نظامـی 
کـه: »صبـر و حوصلـه هـم از خـود انـدازه دارد. 
کاری نکننــد کـه غلـط حسـاب کنند. سیاسـیون 
درسـت حسـاب نکـرده انـد. بعضـی اوقـات دو 
و دو نـزد آنـان هشـت و یـا دوازده شـده اسـت. 
بـر اسـاس احساسـات و غـرور شـخصی فیصله 
می کنیـم و نـه بـه اسـاس حسـابی کـه دو و دو 
چهـار می شـود.« وی بیان داشـت: »فکـر نکنم که 
آقای نور این کار را بکند. او آدم هوشـیار اسـت. 
اشـتباه خواهـد بـود کـه بـا نیروهـای بین المللـی 
مقابلـه کنـد. فکـر نکنـم کـه ضـرورت شـود که 
نیروهـای جهــانی فیصلـۀ رییـس جمهـور را به 
زور بـاالی نـور بقبوالننـد. بایـد در چهارچـوب 

قانـون حـل شـود. هرچـه زودتـر بهتر«. 
جنـرال  پشـتیبانی  بـه  واکنـش  در  خلیـل زاد 
قندهـار و برخـی  پولیـس  فرمانـده  عبدالـرازق، 
مقام هـای دولتـی از عطـا محمـد نـور، بیـان کرد 
کـه جهان در این مـورد بی طـرف نخواهد ماند و 
نباید سیاسـیون محاسـبۀ غلط کنند. سـفیر پیشین 
امریـکا در افغانسـتان گفت: »غلط حسـاب نکنند 
کـه ایـن مسـأله بـرای مـدِت طوالنـی دوام کرده 
می توانـد. ایـن کار دروازه را بـه بازی هـای دیگر 
بـاز می کنـد.« او همچنین تأکید کـرد: برخی ها از 
ایـن مشـکل همیـن حاال بـرای منافع شـخصی و 

حزبـی اسـتفاده می کننـد.« 
ایـن سـخنان که عمـًا بـوی هشـدار و تهدید از 
آن هـا بـه مشـام می رسـد، در حالی که بـا اعامیۀ 
رسـمی کاخ سـفید که روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشته 
صـادر شـد در مغایرت قـرار دارد، با واقعیت های 
موجـودِ کشـور نیز چندان سـازگار نیسـت. آقای 
خلیـل زاد دیگـر آن مقـام بلندپایـۀ کاخ سـفید در 
سـال های آغـاز حکومـت آقای کرزی نیسـت که 
هرچـه بخواهـد و اراده کنـد، انجـام شـود. آقای 

خلیـل زاد در افغانسـتان و هـم عراق اشــتباهاِت 
زیـادی را به نیابت از کاخ سـفید انجـام داد که تا 
امـروز وضعیـِت این کشـورها را بحرانی سـاخته 
در  کـه  سـال هایی  در  خلیـل زاد  آقـای  اسـت. 
افغانسـتان به عنوان سـفیر و نماینـدۀ ویژۀ رییس 
جمهـوری وقـِت آن کشـور وظیفه اجـرا می کرد، 
چنـان در امـور داخلـی افغانسـتان دخالت هـای 
غیرموثـر و بی جـا داشـت کـه حتـا فغـاِن حامـد 
کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین را بـه آسـمان 

رساند. 
خلیـل زاد تنهـا سـفیر امریـکا نبـود، بل بـه عنوان 
رییـس جمهـوری، وزیـر داخلـه، وزیـر خارجـه 
و وزیـر دفـاِع ایـن کشـور تصمیـم می گرفـت و 
هیـچ کسـی را نیـز جلـودارِ خـود نمی دانسـت. 
بـر اسـاس محاسـبات و برنامه هـای اشـتباه آمیز 
آقـای خلیـل زاد، افغانسـتان بـه جـای این کـه بـه 
ثبـات و رشـد اقتصــادی برسـد، یـک بـارِ دیگر 
در کام بنیادگرایی و طالبانیسـم سـقوط کرد. آقای 
خلیـل زاد سـبب شـد کـه اعتبـار و وجهـۀ حامد 
کرزی به شـدت آسـیب ببیند و از او مترسکی در 

دسـت های سـفیر امریـکا سـاخته شـود. 
آقـای خلیل زاد در تمـام انتخابات های افغانسـتان 
نقـش ویژه یـی بـازی می کـرد و دخالت هـای او 
در کار انتخابـات سـبب شـد که مردم افغانسـتان 
نتواننـد زعامتـی مردمی و دارای پایـگاه اجتماعی 
والـی  اسـماعیل خـان  برکنـاری  باشـند.  داشـته 
پیشـیِن هـرات که نقـش موثری در تأمیـن امنیت 
والیت هـای غربـی افغانسـتان داشـت و توانسـته 
بـود کـه بـا پشـتکار شـبانه روزی هـرات را بـه 
الگـوی بازسـازی و امنیـت در ُکل کشـور تبدیل 
شـد،  انجـام  خلیـل زاد  آقـای  دسـت  بـه  کنـد، 
در حالـی کـه در همـان زمـان افـرادی در کاخ 
ریاسـت جمهـوری اذعـان داشـتند کـه شـخص 
حامـد کـرزی با ایـن برکنـاری موافق نیسـت. اما 
خلیـل زاد بـه صـورِت یک جانبـه از طـرِف خـود 
تصمیـم گرفتـه بـود کـه بـه اصطـاح خـودش 
»کمـر جنگ سـاالری« را در افغانسـتان بشـکند. 

خـان  اسـماعیل  برکنـاری  بـرای  حالـی  در  او 
تـاش می کـرد کـه یکـی از فرماندهـاِن طالـب 
والـی  علیـه  ایـن والیـت عمـًا  در شـیندنِد  را 
برحـاِل هـرات تحریـک و بـه جنـگ وادار کرده 
بـود. اقدام هـای آقـای خلیـل زاد نه تنهـا کـه کمر 
جنگ سـاالری را در افغانسـتان نشکسـتاند، بـل 
باعـث شـد کـه کمـر افغانسـتان در مبـارزه بـا 

بشـکند.  بنیادگرایـی  و  تروریسـم 
حـاال نیـز از سـخنان و اظهـاراِت غیرمسـووالنۀ 
همـان  تـرس  و  هـراس  بـوی  خلیـل زاد  آقـای 
خلیـل زاد  آقـای  می رسـد.  مشـام  بـه  سـال ها 
سیاسـت مداری بی بـاک و غیرعقانـی اسـت. او 
می خواهـد با زور تفنگ و شمشـیر خواسـته های 
خـودش و یـا کسـانی را کـه از آن هـا حمایـت 
نـه  کـه  حالـی  در  سـازد.  محقـق  می کنـد، 
افغانسـتان دیگـر افغانسـتاِن آن سال هاسـت و نه 
آقـای خلیـل زاد از جایـگاه رفیِع گذشـته در میان 
مقام هـای امریکایـی برخـوردار اسـت. او روزی 
بایـد در برابر مردم افغانسـتان کـه جنگی طوالنی 
را بـر شـانه های آن هـا تحمیـل کـرد، پاسـخ گو 
باشـد، همان گونـه کـه در برابـر مـردم عـراق نیز 

باشـد.  بایـد چنین 
آقـای خلیل زاد اشـتباه می کنــد کـه می گوید باید 
آن چـه را کـه ارگ می خواهـد انجـام شـود. مثـل 
این اسـت کـه او در این چند سـال اصـًا در ُکنه 
مسـایل افغانسـتان قـرار نگرفتـه و نمی دانـد کـه 
معنـای دولـت وحـدت ملـی چیسـت و یـا ایـن 
دولـت بر اسـاِس چـه مکانیزمـی به وجـود آمده 
اسـت. قبـل از تهدیـد و هشـدار آقـای خلیـل زاد 
وضعیـِت  از  را  اطاعاتـش  کـه  اسـت  خـوب 
کشـور تکمیـل کنـد و آن گاه حرفـی بزنـد کـه 

باعث تمسـخر نشـود.
بـا  کنونـی  افغانسـتاِن  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
تحـرکاِت افـرادی ماننـد آقـای غنـی در داخل و 
آقـای خلیـل زاد در خـارج، از جـادۀ دموکراسـی 
در حرکـت  خانه جنگـی  و  اسـتبداد  سـمِت  بـه 
اسـت. مسـلمًا اکثریـِت جمعیـِت افغانسـتان در 
در  جدیـد  انحصارگـرِی  و  دیکتاتـوری  برابـِر 
کشـور بـه مقاومـت و رویارویی خواهند ایسـتاد 
و آینـده گان در تاریـخ خواهند نوشـت که مقصِر 
چنیـن وضعیتـی چـه کسـانی بودنـد. در چنیـن 
شـرایطی خلیـل زاد آمـده اسـت تـا حلقـه ارگ 
و حریـان فاشـیزم را از بیـن بسـت بیـرون کنـد 
و دیگـران را از امریـکا بترسـاند. امـا چـه خوب 
جنـاب  و  ارگ  حادثـه،  وقـوع  از  قبـل  اسـت 
و  افغانسـتان  اوضـاِع  از  بصیرت شـان  خلیـل زاد 
جهـاِن سیاسـت را بـاال ببرنـد تـا بی جهـت برای 

خـود روسـیاهی در تاریـخ را ثبـت نکننـد.

2سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2194 يک   شنبه      8 د  لو  /   بهمن      y    1396   10 جما د ی اال و ل    y 1439  28 جنو  ر ی    2018 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

خلیـل زاد 
در پـی نجـات فاشیـزم

 

کابـل بـار دیگر شـاهد یـک انفجار شـدیِد انتحاری به وسـیلۀ 
موتربمـب بـود کـه ده هـا تـن را کشـت و بیـش از دوصـد 
نفـِر دیگـر را زخمـی کـرد. ایـن انفجـار دقیـق شـبیِه انفجـارِ 
چهارراهـی زنبـق بـود که جاِن بیـش از 200 نفـر را گرفت و 
600 تـِن دیگـر را زخمـی سـاخت. ایـن انفجارِ انتحـاری در 
محلـی صـورت گرفـت کـه تحـت تدابیـر ویـژۀ امنیتـی قرار 
داشـت، عـاوه بـر این کـه دروازه هایـی هـم در جاده هـای 
کابل سـاخته شـده اسـت تا از ورود موترهـای حامل بمب و 
مـواد انفجاری به سـاحاِت مهم جلوگیری شـود. اما متأسـفانه 
دیـده می شـود کـه ایـن راه حل هـا هنـوز نتوانسـته اند مانـع 
رسـیدِن موتربمب هـا بـه سـاحاِت مـورد هدف شـان شـوند. 
اکنون سـوال اساسـی این اسـت که: چـرا ایـن موتربمب ها و 
دیگـر عوامـِل انتحـاری می تواننـد بـه مهم تریـن اهداف شـان 

برسند؟ 
رویدادهـای  تکـرار  و  روز  هـر  گذشـِت  بـا  پرسـش  ایـن 
این چنینـی، برجسـته گِی بیشـتری می یابـد. اکنـون بـارِ دیگـر 
ایـن سـوال قابـِل طرح اسـت که چگونـه موتربمـِب انتحارِی 
روز گذشـته وارد صحنـه شـده و ده هـا و بلکـه صدهـا تن را 

بـه خـاک و خون کشـانده اسـت؟
قبـل از ارایـۀ هـر پاسـخی بـه ایـن پرسـش ها، بایـد گفت که 
نهادهـای امنیتـی بـه ناتوان تریـن نهــادها در افغانسـتان بـدل 
شـده اند؛ چنان کـه توانایـی کشـف و خنثاسـازی و مقابلـه بـا 
مهم تریـن عملیات هـاِی دشـمن در پایتخت را ندارنـد. ناامنی 
و انفجـار در کابـل و نقاط حسـاِس این شـهر، نشـان می دهد 
که ضعِف کاری و اداری در دسـتگاه حکومت بیــداد می کند 
و بایسـتی ایـن دسـتگاه از ادارۀ آنانـی کـه تـوان و لیاقِت کار 
کـردن را ندارنـد، بیـرون کشـیده شـود. آقای غنی نخسـت از 
همـه بایـد شـجاعِت الزم را در این خصوص داشـته باشـد. 

از سـوی دیگـر، وزارت داخلـه، ریاسـت امنیـت ملـی و حتا 
وزارت دفـاع ملـی بـه دلیـل این کـه نمی تواننـد مانـع عبـورِ 
بـه کابـل شـوند، در  نظامـی  امکانـات و مهمـاِت  این همـه 
معـرِض انتقادهـا و اتهامـاِت آشـکاری قـرار دارنـد. بـا ایـن 
حسـاب، در قـدمِ اول بایـد مسـووالن نهادهـای امنیتـی مورد 
سـؤال و بازپـرس قـرار بگیرنـد و اشـخاصی کـه صرفـًا بـه 
دالیـل و سـایِق قومـی و سـمتی و سیاسـی در ایـن نهادهـا 
گماشـته شـده اند، برکنـار گردنـد و خاینـان و مجرمـان نیـز 
بـه نهادهـای عدلـی معرفـی گردنـد. در قـدم دوم، بایـد افراد 
مقامـاِت  و  رؤسـا  جـای  وطن دوسـت،  و  پـاک  و  شایسـته 
بی کفایـت را بگیرنـد؛ یعنـی کسـانی بـه سـمت های امنیتـی 
گماشـته شـوند کـه اراده و توانایـِی آوردِن امنیت بـه پایتخت 

را دارنـد.
مسـلمًا مقاماتـی کـه خانواده های شـان در بیرون از کشـور در 
کمـاِل آسـایش و رفـاه زنده گـی می کننـد و خودشـان نیـز در 
داخـِل دیوارهـای سـمنتی و در اتاق های لوکس، فقط ژسـِت 
مدیریـت بـه خـود می گیرند، صـدای ضجه و نالـۀ مردم پس 
ناکاره گـِی  از  انفجـار را نمی شـوند و نمی بیننـد کـه  از هـر 
آن هـا چـه غم هـا و مصایـِب بزرگـی بـر زنده گی مردم سـایه 

افکنده اسـت.
جـای تأسـف اسـت کـه اکثر مقامـاِت عالِی کشـور به شـکل 
میهمـان در ایـن کشـور سـکونت دارنـد و مسـکن و مأمـِن 
اولیـۀ آن هـا یک گوشـۀ امـن از دنیــای بیـرون از افغانسـتان 
و  پابرجاسـت  حالتـی  چنیـن  کـه  زمانـی  تـا  یقینـًا  اسـت. 
نهــادهای امنیتی کشـور از شـِر افراد نفوذی، فاسـد و بی درد 
پـاک نشـده، چنیـن عملیات هـا و حـوادِث خون بـاری ادامـه 
دارنـد. مـا بارهـا گفته ایـم و اکنـون یک بـارِ دیگـر می گوییم 
کـه آقـای غنـی رییس جمهـورِ قبرسـتان ها شـده اسـت. فقط 
به جـا گذاشـته و  از 120 کشـته  بیـش  حملـۀ روز گذشـته 
مطمینـًا در روزهـای آینـده ثابت می شـود که شـمارِ کشـته ها 

و مجروحـان از پنج صـد نفـر نیـز گذشـته اسـت.
بایـد ایـن وضـع خاتمـه یابـد؛ زیـرا عادالنـه نیسـت کـه هر 
قربانـِی  مـردم  و  یابـد  توسـعه  کشـور  قبرسـتان های  روز 
ندانم کاری هـای آقـای غنـی و تیـِم ناکامش شـوند. حکومت 
بـرای خاتمـۀ ایـن وضعیـت، بایـد قبـل از آن کـه مـردم برای 

نجـاِت خویـش بـه شـور آینـد، خـود دسـت بـه کار شـود!

انفـجار موتربمب 
در کشور مهـمان ها

به نظر می رسد که افغانستاِن کنونی 
با تحرکاِت افرادی مانند آقای 
غنی در داخل و آقای خلیل زاد در 
خارج، از جادۀ دموکراسی به سمِت 
استبداد و خانه جنگی در حرکت 
است. مسلماً اکثریِت جمعیِت 
افغانستان در برابِر دیکتاتوری و 
انحصارگرِی جدید در کشور به 
مقاومت و رویارویی خواهند ایستاد 
و آینده گان در تاریخ خواهند نوشت 
که مقصِر چنین وضعیتی چه کسانی 
بودند. در چنین شرایطی خلیل زاد 
آمده است تا حلقه ارگ و حریان 
فاشیزم را از بین بست بیرون کند و 
دیگران را از امریکا بترساند. اما چه 
خوب است قبل از وقوع حادثه، ارگ 
و جناب خلیل زاد بصیرت شان از 
اوضاِع افغانستان و جهاِن سیاست 
را باال ببرند تا بی جهت برای خود 
روسیاهی در تاریخ را ثبت نکنند.

ACKU
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چندی سـت زلمی خلیـل زاد، امریکایی افغانی االصل و سـفیر 
وقـت امریـکا در افغانسـتان، وارد کابل شـده اسـت و در این 
مـدت، سـرگرم دیـد و وادیـد بـا مقام هـای برحال و پیشـین 
حکومـت افغانسـتان اسـت. آقـای خلیـل زاده از چهره هایـی 
اسـت کـه حضـورش در افغانسـتان همـواره پرسـش برانگیر 
عضـو  امریکایـی،  افغـاِن  عنـوان  بـه  او  می شـود.  خوانـده 
حـزب جمهوری خواهـان امریـکا و جانـب دار جـدی تفکـر 
محافظـه کاران یـا »نیو کانسروتیسـم« می باشـد. از او به عنوان 
چهـرۀ تکنوکـرات، امـا بـا گرایش قومی هم یاد شـده اسـت.
گفته می شـود او در سمت وسـودهی سیاسـت خارجی امریکا 
در قبـال افغانسـتاِن پسـاطالبان نقـش تعییـن کننده یی داشـته 
اسـت. آگاهـان و تاریخ نـگاران بـه ایـن بـاور انـد کـه آقـای 
خلیـل زاد از زمانـی کـه در دسـتگاه دولتـی امریکا نفـوذ کرده 
اسـت، همـواره در تاش بـوده تا بـه نفع چهره هـای »قومی« 
و باورمنـد »به مالکیـت انحصاری قدرت در محور پشـتون ها 

در افغانسـتان« در آن دسـتگاه البـی کند.
محمـد اکرام اندیشـمند، تاریخ نگار و آگاه سیاسـی در صفحۀ 
رسـمی فیسـبوکش در مورد او می نویسـد: خلیل زاد در کتاب 
»فرسـتاده« در بحـث بـر سـر افغانسـتان از عاقه اش بـه امیر 
عبدالرحمـن خـان بـه عنـوان امیـر آهنیـن سـخن می گویـد 

و از میـان سـه نـوع نظـام سیاسـی جانشـین طالبـان شـامل: 
دموکراسـی، نظام سیاسـی مشـارکتی بـر مبنای لویـه جرگه و 
نظـام سیاسـی بـا حاکمیـت اقتدارگرایانـۀ فـردی کـه آن را با 
عبـارت »رهبـری قـوی ولـی خیراندیـش« تعریـف می کنـد، 
نـوع سـوم را می پسـندد و می نویسـد: »اگـر شـخصیتی مانند 
لـی کوان یـو )صدراعظـم سـینگاپور از 1959 تـا 1990( پیدا 
می توانسـتیم کـه افغان هـا در عقب او می ایسـتادند، شـاید من 
از الگـوی او حمایـت می کـردم؛ ولـی چنیـن کسـی نبـود، اما 
حتـا اگـر چنیـن کسـی پیـد می شـد، ایـاالت متحـده حاضر 
نبـود کـه اعتبـار و منابعش را بر سـر موفقیت یـک رهبر قوی 
خیراندیـش سـرمایه گذاری کنـد. این هم روشـن نبود که یک 

افغان قـوی خیراندیـش بماند«.
سـفیر سـابق امریکا در افغانسـتان دو شـب پیش گفت وگویی 
بـا یکـی از رسـانه های خصوصـی کشـور داشـت. او در ایـن 
گفت وگـو بـه جنجال هـای سیاسـی پیش آمـده میـان ارگ و 
والـی بلخ اشـاره کـرد و تلویحاً بـه جانب بلخ هشـدار داد که 
»صبـر و حوصلـۀ حکومـت و امریکا حـد و اندازه یـی دارد«. 
او هم چنـان تأکیـد کـرد کـه والـی بلـخ »محاسـبۀ نادرسـت« 
کـرده اسـت. او گفـت کـه »بعضـی اوقـات دو و دو نـزد آنان 
هشـت و یا دوازده شـده اسـت. براساس احساسـات و غرور 

شـخصی فیصلـه می کنیـم و نـه به اسـاس حسـابی کـه دو و 
دو چهـار می شـود«. خلیـل زاد در واکنـش به پشـتیبانی جنرال 
عبدالـرازق، فرمانـده پولیـس قندهار و برخـی مقام های دولتی 
از عطامحمـد نـور گفت: »غلط حسـاب نکنند که این مسـأله 
بـه مـدت طوالنـی دوام کـرده می توانـد. ایـن کار دروازه را به 
بازی هـای دیگر بـاز می کند. برخی از این مشـکل همین حاال 
بـرای منافـع شـخصی و حزبی اسـتفاده می کنند. مشـکلی که 
در قندهار اسـت، اگر تشـویق شـوند و ملک الطوایفی بسـازند 

قابـل قبـول نیسـت. جهان بی طـرف نخواهـد بود«.
بـه هـر رو، حضـور خلیـل زاد در افغانسـتان آن هم در آسـتانۀ 
جنجال های سیاسـی میان ارگ و جمعیت اسـامی افغانستان، 
بـرای بسـیاری پرسـش برانگیز اسـت. آگاهـان و شـهروندان 
در چنـد روز گذشـته تبصره هـای متفاوتـی از حضـور او در 
افغانسـتان دارنـد. عده یـی بـه این بـاور اند که آقـای خلیل زاد 
بـه نماینده گـی از امریـکا بـه افغانسـتان آمـده و حـرف او، 
حـرف مقام هـای کاخ سـفید اسـت، امـا در مقابـل عده یـی 
دیگـر می گوینـد کـه خلیـل زاد مهـره و البیی اسـت کـه ارگ 
ریاسـت جمهوری بـرای تهدیـد مخالفان خـود از او اسـتفاده 
می کنـد کـه بـه بـاور ایـن عـده، خلیـل زاد از مقام هـای کاخ 

سـفید نماینده گـی نمی کنـد.
هـارون امیـرزاده، آگاه مسـایل سیاسـی در صفحـۀ رسـمی 
فیسـبوکش در مـورد آقـای خلیـل زاد می نویسـد کـه »زمـان 
قدرت نمایـی زلمی خلیـل زاد در افغانسـتان به تاریخ پیوسـته 

است«.
آقـای امیـرزاده به این باور اسـت کـه خلیل زاد خود محاسـبۀ 
»کودکانـه« دارد؛ زیـرا بـه گفتـۀ او: »اگـر او حامـل یـک پیـام 
سـازنده و یا تهدیدآمیز از کاخ سـفید می بود، هیچ نیازی نبود 

کـه قبـل از ماقـات با والی بلـخ، پیامـش را از طریق مصاحبه 
بـا تلویزیـون آریانا بگوش بلخ برسـاند«.

در  دانشـگاه  اسـتاد  شـاری،  محمـد  دیگـر،  سـویی  در 
صفحـۀ فیسـبوکش نگاسـته اسـت کـه خلیـل زاد شـهروند و 
دانش آموختـه امریـکا و »فـردی تکنوکـرات با ذهنیت فسـیل 
قبیله گرایـی اسـت« که به بـاور او: تمام »اندیشـۀ لیبرالیسـتی« 

خـود را بـه پـای »قـدرت قبیلـه« گذاشـته اسـت.
آقـای شـاری تأکیـد دارد کـه وقتـی جماعتـی »هویـت« خود 
را »خونی-تبـاری« تعریـف می کننـد، دلبسـتۀ هـر اندیشـه و 
»گرایش هـای  پای بسـت  در  پای شـان  باشـند،  کـه  مکتبـی 
خونی-تبـاری« گیـر می افتد. به بـاور او: »این پای بسـت و تله 
بـه قـدری توانمند اسـت کـه آموزه های اسـام، کمونیسـم و 
لیبرالیسـم را شکسـته و مسلمان، کمونیست و لیبرالیست قبیله 

را بـه فاشیسـت تبدیـل می کند«.
شـیر علم بهـادر، کاربر دیگر فیسـبوک بـه این باور اسـت که 
خلیـل زاد »ابـزار قومیت« اسـت. آقای بهـادر می گوید که تمام 
نسـخه ها و سـناریوهای خلیـل زاد قومی و نـاکام از آب برآمد 
و علـت زمین گیر شـدن قوت هـای ائتاف و نیروهای مسـلح 
ملـی افغانسـتان در تـداوم جنـگ و خون ریـزی اهـداف نـا 
متعـادل و غیـر واقعی بینانۀ تابوهـای قومـی از آدرس غربی ها 

بوده اسـت.
باورهـا بـه این اسـت که سـران حکومـت وحدت ملـی باید 
تنش هـای سیاسـی را از راه مذاکـره و گفت وگـو حـل کنـد و 
بـرای کشـورهای خارجـی و افراد و اشـخاصی که بـه در پی 
»تفرقه افکنـی« هسـتند، اجـازه ندهند تـا تنش هـا را فراخ تر و 

کنند.  گسـترده تر 

دبیـر ُکل ناتـو می گویـد کـه هـم پیمانان افغانسـتان سـه هزار 
آمـوزگار تـازه نفـس را بـرای آمـوزش هـای بیشـتر نیروهای 

امنیتی افغانسـتان می فرسـتند.
ینـس سـتولتنبرک، دبیـر ُکل ناتـو دیـروز گفـت: »شـرکا و 
متحدیـن بیـن المللـی ۳000 آمـوزگار دیگـر را بـه حمایـت 
قاطـع در افغانسـتان اضافـه می کننـد تـا اینکه از تبدیل شـدن 
دوبـاره افغانسـتان به پناهگاه دهشـت افگنی جلوگیری شـود. 
افغانسـتان بـه ما آموخته اسـت که پیش گیری بهتـر از مداخله 

است«.
در همیـن حـال وزیر دفاع اسـپانیا نیز تعهـد می کند که بخش 

آموزشـی نیروهای افغانستان را تقویت کند.
ماریـا دوالرس، وزیـر دفـاع اسـپانیا می گویـد: »مـا همـراه بـا 
حمایـت قاطع در افغانسـتان حضـور داریم که تا سـال 2019 
آموزش هایـی کـه بـرای اردوی ملـی افغانسـتان نیاز اسـت را 

تقویت بخشـیم«.
از زمانـی کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان مسـوولیت ها را 
از نیروهـای خارجـی بـه دوش گرفتنـد، پرسـش ضـرورت 
ادامـۀ همکاری هـا بـا نیروهـای امنیتـی از بهر ادامـۀ تحرکات 
تروریسـتان و سـر بـرآوردن گروه هـای تروریسـتی جدیـد، 

بیشـتر شـده است.
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان از روزی کـه مسـوولیت  امنیـت 
سراسـر کشـور را به عهـده گرفته اند و نیروهـای خارجی تنها 
در بخـش آموزشـی و در کسـوت »مأموریـت حمایت قاطع« 
در کنـار آنـان باقی مانده اسـت، با چالش هـای تازه یی روبه رو 
شـده انـد. در ایـن فرصـت، گروه هـای تـازۀ تروریسـتی سـر 
آورده و بـه حمـات هراس افگنانـۀ خود شـدت بخشـیده اند.
بی دریـغ  پشـتیبانی  بـا  امنیتـی  نیروهـای  مـدت،  ایـن  در 
شـهروندان و آمادهگیهـای الزم آموزشـی و تجهیـزات نظامی 
در برابـر گروه هـای تروریسـتی به مبـارزۀ خود ادامـه داده اند. 
ایـن مبـارزه همزمـان بحـث همکاری هـای بیشـتر نظامـی و 
آموزشـی بـا این نیروها را سـرعت بخشـیده اسـت. باورها به 
ایـن اسـت که اگـر جامعۀ جهانی این نیروها را بیشـتر از پیش 
حمایـت نکنـد و در مبارزه یـی کـه نفـع آن به امنیـت جهانی 
بـر می گـردد، آنـان را تنها بگـذارد، ایـن نیروهـا نمی توانند تا 

تمامـی تحـرکات هراس افگنـان را از میـان بردارند.
در ایـن حـال، شـرایط منطقه یـی و جهانـی دچـار تحـوالت 
عظیمـی شـده اسـت. گروه هـای بی شـمار تروریسـتی فعـال 
شـده انـد و مصـروف سـربازگیری میباشـند. در منطقه یی که 
افغانسـتان در آن واقـع شـده، مراکـز بیشـمار تربیـه و تجهیـز 

گروه هـای تروریسـتی وجـود دارد. این گروههـا تهدید اصلی 
بـرای امنیـت جهانـی بـه شـمار می روند.

ترافیـک مـواد  ایـن، گروه هـای قاچـاق، تولیـد و  در کنـار 
مخـدر نیـز بیشـتر از پیـش فعـال شـده و قاچاق چیـان بزرگ 
جهانـی بـا اسـتفاده از فضـای مسـاعد، مصروف قاچـاق مواد 
مخـدر به جهـان هسـتند. از طرفی هـم، تولید و قاچـاق مواد 
مخـدر، منبع اصلـی تمویل گروه های تروریسـتی در منطقه به 
حسـاب می رود. وجـود این منابع گروه های تروریسـتی را در 
بسـا مـوارد، بی خیـال از وابسـته گی بـه جاهای دیگـر کرده و 
پـول به دسـت آمده از ایـن راه را مصرف عملکرد و تحرکات 

تخریب کارانـۀ خـود می کنند.
منبـع خـوب مالی گروه های تروریسـتی که از مجـرای قاچاق 
و تولیـد مـواد مخدر به دسـت می آورند، سـبب سـربازگیری 
بیشـتر و برنامه ریزی هـای کان تروریسـتی شـده و ایـن امـر 
حکایه گـر تـداوم عملکردهـای تخریب کارانـۀ آنان می باشـد. 
کان  -برنامه ریزی هـای  بـزرگ  تهدیـد  دو  موضـوع  ایـن 
تروریسـتی و اعتیـاد جهانـی به مواد مخـدر- را در بر می گیرد 
و سـبب می شـود تـا هیـچ نقطـۀ جهـان در امـن و آرامش به 

سـر نبرد.
بـا توجـه بـه بازیگـران منطقه یـی و فرامنطقه یـی در آسـیا، به 
ویـژه در جنـوب ایـن قـاره، غـرب و آسـیای مرکـزی که هر 
یـک بـه دنبـال منافـع خـود هسـتند و ایـن منافع بـا یکدیگر 
هم سـو نیسـت، صلـح و توسـعۀ پایـدار در افغانسـتان که در 
نقطـۀ تقاطـع این مناطـق قرار گرفته اسـت، امـری ناممکن به 
نظـر رسـیده و در درازمـدت، این سـرزمین مـورد تهدیدهای 
متعـدد قـرار خواهـد داشـت. مهم تریـن دلیـل آن اسـت کـه 
منافـع ناهم سـویی بازیگـران در بیـرون از مرزهـا در حیطـۀ 
حـوزۀ نفوذشـان برخـورد کرده و منجـر به بی ثباتی می شـود.
 )NATO( در ایـن میـان، سـازمان پیمـان اتانتیـک شـمالی
بهتریـن گزینـه برای افغانسـتان به شـما مـی رود. در این زمینه 
تجربـۀ آذربایجـان در منطقۀ قفقاز و در همسـایه گی بازیگران 
متضـاد المنافـع که هر کـدام در پی نفـوذ به آن کشـور بودند، 

در خـور توجه اسـت.
بـا احسـاس تهدیدهـای دوام دار از سـوی بازیگـران منطقه یی 
و نـا هم سـویی های اهـداف و همکاری هـا در جنـوب، غرب 
و مرکز آسـیا، میزان نیاز افغانسـتان در پیوسـتن به یک ضامن 
فرامنطقه یـی هرچـه بیشـتر می شـود. در ایـن میـان، ناتـو بـه 
عنـوان یـک سـازمان موفق با پشـتوانۀ قوی و رابط دو سـویه، 
نسـبت بـه هـر سـازمان دیگـر در معـرض توجـه افغانسـتان 

قـرار می گیـرد. چالش هـای تـازه و سـربرآوردن گروه هـای 
تروریسـتی بـا نام ها و پرچم هـای جدید، ضـرورت همکاری 
کشـورهای جهانی و سـازمان های امنیتی را با نیروهای امنیتی 

افغانسـتان بیشـتر ساخته/می سازد.
چشـم اندازی بـه فهرسـِت تهدیدهـای بالقـوه و بالفعـل برای 
افغانسـتان در درازمـدت از نـگاه واقع گرایانـه نشـان می دهـد 
کـه افغانسـتان بـرای تأمیـن امنیـت و صلـح پایـدار، نیـاز به 
همـکاری نزدیک و ثابت با کشـورهای و سـازمان های حامی 

از آن میـان ناتـو را دارد. 
بـه هـر رو، وجـود این همه چالش ها سـبب شـده کـه امریکا 
در راهبـرد جدید خود، مبارزه با تروریسـم را در اولویت قرار 
دهد و به عنوان نخسـتین گام برای مبارزه و از میان برداشـتن 
النه های تروریسـم، پاکسـتان تحت فشـار جهانی قرار بگیرد. 
بـا آنکـه مقامات این حکومـت وجود گروه هـای هراس افگن 
را در ایـن پاکسـتان رد می کننـد، امـا واقعیت هـای موجـود و 
اسـنادی کـه در چندین نوبـت حکومت های افغانسـتان از آن 
صحبـت کرده و به طرف پاکسـتانی سـپرده اسـت، نمایان گر 
ایـن  تجهیـز  و  آمـوزش  هراس افگـن،  گروه هـای  حضـور 

گروه ها در پاکسـتان می باشـد.
کشـورهای جهانـی و در رأس آن ایـاالت متحـدۀ امریکا پس 
از چندیـن مـاه چانه زنـی و نشسـت های مشـورتی، بـه ایـن 
تصمیـم رسـیدند کـه در کنار نیروهـای امنیتی بیشـتر از پیش 
بیاسـتند و ایـن نیروهـا را در بخش های مختلـف کمک کنند.

ایـن موارد سـبب شـد تا نهادهـای امنیتـی امریکا بـه تازه گی 
اعـام کننـد کـه نیروهـای بیشـتر خارجـی در قالب مشـوره 
و آمـوزش بـه افغانسـتان می آینـد و شـمار آنـان بـه 14 هزار 
تن می رسـد. مقام هـای ارتش امریـکا گفته گفته انـد، پنتاگون 
آرزومنـد اسـت در فصـل بهـار کـه زمـان آغـاز عملیـات 
شـبه نظامیان اسـت، حضـور نیروهـای امریکایـی را در ایـن 

کشـور جنـگ زده افزایـش دهد.
ارتـش امریـکا عاوه بر اعـزام نیرو برای آمـوزش و همکاری 

بـا ارتش افغانسـتان برای مقابله با داعشـی هایی که از سـوریه 
و عـراق گریخته انـد و اکنـون بـه دنبـال قـدرت گرفتـن در 
افغانسـتان هسـتند، می خواهـد هلیکوپتر، خودروهـای زرهی 
و سـایر تجهیـزات نظامی به این کشـور ارسـال کند. همچنان 
یگان بزرگی از پهپادهای مسـلح و غیرمسـلح نیز به افغانستان 
اعزام می شـود و به مشـاوران نظامی امریکایـی امکان نظارت، 

جمـع آوری اطاعـات و شناسـایی را می دهد. 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا  چنـد ماه پیـش اعام 
کـرد کـه ۳000 تـا 4000 نیـروی نظامـی را بـه افغانسـتان 
می فرسـتد و تـاش دارد تـا به پیـروزی قاطعـی در جنگ در 
برابـر گروه هـای تروریسـتی بپردازد که 15 سـال اسـت با آن 
درگیـر اسـت. کاخ سـفید در بخشـی از ایـن راهبـرد، برخـی 
از تصمیم گیری هـا دربـارۀ افغانسـتان را بـه عهـدۀ جنرال های 
نظامـی خـود گذاشـته اسـت. بـه طـوری کـه جنـرال جـان 
نیکلسـون، فرمانـده نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان، مـاه 
گذشـتۀ میـادی بـه خبرنـگاران گفـت که بـه دنبـال حضور 
بیشـتر نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان در ماه هـای آتـی 

اسـت، امـا بـه جزییـات آن اشـاره نکرد.
ایـن کمک هـا، چنانـی کـه مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی 
افغانسـتان نیـز اعـام کـرده انـد، نیروهـای امنیتـی کشـور 
را حمایـت می کنـد تـا قوی تـر از پیـش بـرای مبـارزه بـا 
تروریسـتان بـه میدان هـای نبـرد بشـتابند و بـا دسـتاوردهای 

بیشـتر برگردنـد.
تعهـد جدیـد سـازمان ناتـو نشـان می دهـد کـه اعضـای ناتو 
ضـرورت ایـن همکاری هـا را بیشـتر درک کرده انـد و به این 
نتیجـه رسـیدند کـه بـه خاطـر تأمیـن ثبـات منطقـه و جهان 
و همچنـان از میـان برداشـتن گروه هـای تروریسـتی در کنـار 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان می مانند.
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پاره یی از باورهای دیوبندیت
یک: سـفر به قصـد زیارت مرقـد مطهرِ 

پیامبـر صلی اهلل علیه وسـلم 
    دیوبندیـت، سـفر بـا تحمـِل مشـقت 
زیـارت  قصـد  بـه  مـال  و  جـان  بـذل  و 
روضـۀ مطهـر پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیـه 
نزدیـک  و  افضـل  مشـروع،  را  وسـلم 
را  آن  از  انـکار  و  می دانـد  واجبـات  بـه 
گسـتاخی بـه شـأن آن حضـرت صلـی اهلل 
علیـه وسـلم می پنـدارد و در ایـن راسـتا 
بـه حدیثـی از امـام طبرانـی و فتـوای ابـن 
همـام شـارح هدایـه و همچنـان نورالدین 
عبدالرحمـان جامـی اسـتدالل می کنـد کـه 
سـفر جداگانه یـی غیـر از حـج را بـه مرقد 
مطهـر آن حضـرت صلـی اهلل علیـه وسـلم 
انجام داده اسـت و بر اندیشـۀ سـلفیت که 
ـد رحال به مسـجد آن حضـرت صلی اهلل  َشّ
علیـه وسـلم را مشـروع و بـه قصـد مـزار 
مبـارک رسـول اهلل صلـی اهلل علیه وسـلم را 
غیرمشـروع می دانـد، ُخرده گرفتـه و آن را 

می پنـدارد.  مـردود 
سـهارنپوری  خلیل احمـد  موالنـا      
مـا،  مـا و مشـایخ  »بـه عقیـدۀ  می گویـد: 
سیدالمرسـلین  مطهـر  مرقـد  زیـارت 
صلـی اهلل  علیـه  وسـلم - روحم بـه فدایش 
از  و  قربت هـا  بزرگ تریـن  از   - بـاد 
وسـیله  مؤثرتریـن  و  ثواب هـا  مهم تریـن 
و  بلنـد  درجـاِت  بـه  دسـت یابی  بـرای 
بـه درجـۀ واجبـات  نزدیـک  امـری  حتـا 
می باشـد؛ ولـو این کـه بـرای رسـیدن بـه 
آن، جـز شـدِّ رحـال )تحمـل مشـقت های 
چاره یـی  مـال،  و  جـان  بـذل  و  سـفر( 
نباشـد. در موقـع مسـافرت هـم بایـد نیت 

زیـارِت آن حضـرت صلـی اهلل علیه وسـلم 
را بکنـد و در ضمـن آن، زیـارت مسـجد 
آن حضـرت صلـی اهلل علیه وسـلم و سـایر 
نیـز  را  متبرکـه و مشـاهد شـریفه  اماکـن 
بکنـد، بلکـه اولویـت در آن اسـت کـه ابن 
همـام )رح( شـارح هدایـه گفتـه اسـت و 
آن این کـه بایـد زایـر در موقـع مسـافرت، 
نیـت را صرفـًا بـرای زیـارت مرقـد مطهر 
آن حضـرت صلـی اهلل علیـه وسـلم خالص 
سـپس  شـود،  حاضـر  آن جـا  در  و  کنـد 
چـون در آن جـا حضـور می یابـد، زیـارت 
حاصـل  خـود  شـریف  نبـوی  مسـجد 
می گـردد؛ زیـرا در ایـن صـورت تعظیـم 
و اجـال مزیـد آن حضـرت صلـی اهلل علیه 
وسـلم وجـود دارد و بـا ایـن فرمـودۀ آن 
حضـرت صلـی اهلل علیـه وسـلم مطابقـت 
دارد کـه »هرکس کـه به زیارت مـن بیاید، 
درحالی کـه جـز زیـارت مـن هیـچ غرض 
دیگـری او را بدین امر وانداشـته باشـد، بر 
مـن ثابـت می گـردد کـه روز قیامـت برای 

)8، ص۳۳(  کنـم«.  شـفاعت  او 
کـه  باورنـد  بدیـن  دیوبنـد  علمـای      
شـرف و منزلتـی که به مسـجد آن حضرت 
گردیـده  نصیـب  وسـلم  علیـه  صلـی اهلل 
اسـت، به خاطـر مرقـد مطهر ایشـان اسـت 
کـه در کنـار آن موقعیـت دارد. بـه بـاور 

علمـای دیوبنـد، همـان قسـمتی از زمیـن 
کـه بـر بـدن شـریف و مبـارک رسـول اهلل 
صلـی اهلل علیـه وسـلم تمـاس کرده اسـت، 
نسـبت بـه کعبـه و عـرش و کرسـی نیـز 

ص۳4(   ،8( دارد.  برتـری 
عـرش  از  آسـمان  زیـر  ادبگاهی سـت 

ک تـر ز نا
بایزیـد  و  جنیـد  می آیـد  گم کـرده  نفـس 

. ین جـا ا

دو: توسل به پیامبران و صالحان
    بـه بـاور علمای دیوبند، توسـل به انبیاء 
و صالحـان در دعاهـا، هـم در زنده گـی و 
هـم بعـد از مـرگ جایـز اسـت؛ بـه دلیـل 
ایشـان  برتری یـی کـه  این کـه فضیلـت و 
نـزد خداونـد در زنده گـی دارنـد، بعـد از 
مـرگ نیـز بـر حـاِل خـود اسـت و هیـچ 

چیـزی از آن کاسـته نمی شـود.
سـهارنپوری  احمـد  خلیـل  موالنـا      
می گویـد: »نـزد مـا و مشـایخ مـا، توسـل 
بـه انبیـا علیهـم السـام و صلحـا و اولیا و 
شـهدا و صدیقـان در دعاهـا، چـه در حال 
حیـاِت آنـان و چـه بعـد از وفـاِت ایشـان 
بـه ایـن طریـق جایز اسـت که گفته شـود: 
فـان  بـه  تـو  به سـوی  مـن  »پـروردگارا! 
را  دعایـم  کـه  می کنـم  ـل  توسُّ بزرگـوار 
مسـتجاب و حاجتم را برآری« و یا مشـابه 
ایـن، کلماتی دیگـر بگوید. چنان چه شـیخ 
و آقـای مـا، سـید محمـد اسـحاق دهلوی 
ثم المکـی بـدان تصریـح فرمـوده و سـپس 
آن را شـیخ و مـوالی مـا، رشـید احمـد 
گنگوهـی رحمـه اهلل در مجموعـۀ فتاوایش 

بیـان داشـته اسـت«. )8، ص۳7( 

    بـه تأییـد اندیشـۀ دیوبندیـت در بـاب 
توسـل، از اسـحاق مـروزی نقـل شـده که 
گفتـه اسـت: امـام احمـد بـه مـن وصیـت 
کـرد: »وقتـی روضـۀ نبـی اکـرم صلـی اهلل 
از  پـس  زیـارت کـردی،  را  علیـه وسـلم 
رسـول اهلل  بـه  توسـل  بـا  سـام،  و  درود 
صلـی اهلل علیـه وسـلم از خداونـد حاجت 

)1، ج15، ص۳27(  بخـواه.  را  خـود 
    همان طـور، امـام شـاه ولـی اهلل دهلـوی 
نیـز متذکـر شـده اسـت کـه »از آداب دعا، 
تقدیـم ثنـا بـر خداونـد متعال و توسـل به 
نبـی اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم اسـت تا 

دعـا قبـول شـود«. )6، ج2، ص6( 

علیـه  صلـی اهلل  آن حضـرت  حیـات  سـه: 
وسـلم

    علمـای دیوبنـد بدیـن نظـر انـد کـه 
در  وسـلم  علیـه  صلـی اهلل  اکـرم  رسـول 
روضـۀ مبـارک زنده اسـت و حیاتش مانند 
حیـات دنیـوی امـا بـه دور از تکلیـف و از 
نـوع مخصـوِص آن اسـت. »بـه عقیـدۀ ما 
و مشـایخ مـا، آن حضـرت صلـی اهلل علیـه 
زنـده  خویـش  مطهـر  مرقـد  در  وسـلم 
دنیـوی  حیـات  مشـابه  حیاتـش  و  اسـت 
اسـت؛ بـدون آن کـه مکلـف باشـد. و این 
نـوع حیـات، مخصـوص بـه آن حضرت و 
تمـام انبیا علیهم السـام و شـهدا 
می باشـد و از نـوع حیات برزخی 
کـه عامـۀ مسـلمانان و بلکه همۀ 
مـردم را حاصـل اسـت، نیسـت؛ 
در  سـیوطی  عامـه  چنان کـه 
کتابـش »نبـأ األزکیـاء« تنصیـص 
و تصریـح نمـوده اسـت. وی بـه 
نقـل از شـیخ تقی الدیـن سـبکی 
)رح( گفتـه اسـت: حیـات انبیـا 
و شـهدا در قبرهای شـان هماننـد 
حیـات دنیوی شـان اسـت و دلیل 
بـر آن، نمـاز خوانـدن حضـرت 
قبـرش  در  علیه السـام  موسـی 
حدیـث  در  چنان کـه  می باشـد 
وارد شـده اسـت؛ زیرا برای ادای 
زنـده  بـه جسـم  احتیـاج  نمـاز، 

)8، ص۳8(  اسـت. 
از  مسـلم  امـام  حدیثـی  در      
روایـت  )رض(  انـس  حضـرت 
رسـول اهلل  کـه  اسـت  نمـوده 
فرمونـد:  وسـلم  علیـه  صلـی اهلل 
معـراج  شـب  در  »هنگامی کـه 
از نـزد قبـر حضـرت موسـی علیه السـام 
کـه در شـنزار سـرخ رنگی بـود گذشـتم، 
ایشـان در قبِرشـان مصروف نمـاز خواندن 

ش2۳75(  )14ب42،  بودنـد«. 

چهـار: توجـه بـه سـوی مرقـد پیامبـر 
صلـی اهلل علیه وسـلم بـه هنـگام دعا در 

مدینه حـرم 
    علمـای دیوبنـد بدیـن نظـر انـد که دعا 
کـردن بـه نـزد مرقـد پـاک رسـول اکـرم 
کـه  گونه یـی  بـه  وسـلم  علیـه  صلـی اهلل 
روی بـه جانـب روضـۀ مبـارک و پشـت 
به سـوی قبلـه قـرار گیـرد، با وجـود آن که 
میـان علمـای احنـاف مختلـف فیـه اسـت 
امـا نظریـۀ راجـح و افضـل ایـن اسـت که 
وقتـی بـه آن حضـرت صلی اهلل علیه وسـلم 
سـام می کنـی، در دعـا کـردن نیـز ایجاب 
می کنـد کـه روی خـود را از چهـرۀ مبارک 
ایشـان برنگردانـی؛ ایـن امـر خـاف ادب 
نـه، بلکه کمـال ادب اسـت. )فأینمـا تولوا 

اهلل( وجـه  فثم 
    موالنـا خلیل احمـد سـهارنپوری بعـد از 
این کـه اختـاف میان علمـای احناف را در 
ایـن زمینـه نقـل می کنـد، عـاوه می نماید: 
»مختـار و پسـندیده آن اسـت کـه زایـر به 
انـور  چهـرۀ  روبـه روی  زیـارت،  هنـگام 
رسـول خـدا صلـی اهلل علیه وسـلم بایسـتد 
و همیـن روش نـزد ما معتبر اسـت و عمل 
ما و مشـایِخ ما بـر همین طریق می باشـد«. 

)8ص41( 

دیوبند

 و 

دیوبندیت
عزيز احمـد حنیف

◄نويسنده: نیکوالس َكربخش هفتم
◄برگردان: جمیل شیرزاد

◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008

شـاید کسـانی  کـه منتقـدان انترنـت را ندیـده می گیرنـد و آن هـا را همسـنِگ لودیت هـا 
]گروهـی از کارگـران که در انگلسـتان علیه انقاب صنعتی شـورش کردند[ می شـمارند، 
برحـق ثابـت شـوند و از میـان ذهنیت هـای پرمشـغله و پرخاشـگر ایـن نسـل، عصـِر 
طـای اکتشـافات فکـری جدیـد و حکمـت جهانـی به وجـود بیایـد. امـا بازهـم انترنت 
الفبـا نیسـت ولـی امـکان دارد جایگزیـن ماشـیِن چـاپ شـود؛ انترنـت، چیـزی کامـًا 
متفـاوت می آفرینـد. نـوع مطالعـۀ  ژرفـی که چنـد صفحه نوشـتۀ چاپی به وجـود می آورد 
نه تنهـا بـه اعتبـارِ دانشـی کـه از آن بـه دسـت می آوریم، ارزشـمند اسـت بلکه به سـبب 
پـژواک فکری یـی کـه واژه هـای متذکـره در اذهـاِن ما ایجـاد می کننـد، قابل اعتنا شـمرده 
می شـوند. در فضاهـای آرامـی کـه توسـط مطالعـۀ ژرف و بـدون اخـال یـک کتـاب یا 
کـدام کارِ فکـری دیگـر ایجـاد می شـود، خواننـده گان ارتباطات خـود را ایجـاد می کنند، 
مقایسـه و تناسـب ایجـاد می کننـد و ایده هـای خـود را تقویـت می کننـد. همان گونـه که 

ماریـان ولـف می گویـد: »مطالعـۀ عمیـق از تفکـِر عمیـق غیر قابل تشـخیص اسـت.«
اگـر مـا آن فضاهـای آرام را از دسـت بدهیـم، یـا آن هـا را بـا محتویاتی از هـر جنس پُر 
کنیـم، امـری کـه نـه تنها بـرای خودمـان مهم اسـت بل بـرای فرهنگ بشـری نیـز دارای 

اهمیـت اسـت را قربانـی می کنیم. 
ریچـار فرمـن، نمایشـنامه نویـِس معـروف، در یـک مقالۀ تـازه اش به صـورت مفصل در 
مـورد خطـِر از دسـت دادن فضاهـای آرام مطالعـه، توضیح داده اسـت. او نوشـته اسـت: 
»مـن از یـک سـنت فرهنگـی غربی برخاسـته ام که شـخصیت ایـده آل آن در میـان افراد 
تحصیل یافتـه کسـی بـود کـه دارای سـاختار ذهنـی پیچیـده، متراکـم و جامع باشـد. مرد 
یـا زنـی کـه تمـام میراث فرهنـگ غربـی را در درون ذهن خـودش به صـورت پیچیده و 
منحصـر به فـرد پرورش مـی داد، در سـنت فرهنگِی ما باسـواد 
تلقـی می شـد امـا حـاال بـه شـمول خـودم به جـای آن همـه 
پیچیده گـی ذهـن، نـوع تازه یـی شـخصیت شـکل می گیـرد که 
زیـِر بار سـنگین اطاعات و تأثیر مسـتقیم فن آوری »دسترسـی 

فـوری« سـطحی و بی ریخـت از آب درمی آیـد. 
فرمـن در فرجـام می گویـد: »همان گونـه کـه ما از الیـۀ داخلی 
و سـرمایۀ عظیـم فرهنگـِی خـود دور می شـویم، خطـِر تبدیـل 
بـه آدم هـای سـطحی و کم عمـق بیشـتر می شـود.  شـدِن مـا 
افقـی،  پیونـد  بعـد  در  مـا  امـروزِ  باسـواد  شـخصیت های 
انترنتـی،  اطاعـات  وسـیع  شـبکۀ  کمـک  بـه  اطاعات شـان 
گسترشـی بیـش از حـد یافته اسـت اما بیشـتر آن هـا فاقد عمق 
و پیوندهـای ریشـه  یی انـد کـه در سـنت فکری غـرب معمول 

» بود.
صحنـۀ همـان فلـم اودیسـۀ فضایـی هنـوز در ذهنم هسـت که 
مـرا متأثـر می سـازد و  برایـم عجیب وغریـب بـه نظـر می آیـد، 
همـان احسـاس عاطفـی اَبَرکمپیوتر اسـت در زمانی کـه قهرماِن 
فلـم، حس گر هـای کمپیوتـر را از مرکـز فرمان دهـی یـا مغـز 
کمپیوتـر جـدا می کنـد و بخش هـای مختلـِف این سـفینه یکی 
پـی دیگـری تاریـک می شـوند، کمپیوتر بـا لحـِن تضرع آمیزی 
تکـرار می کنـد: »من دارم زوال هوشـم را احسـاس می کنم، من 
دارم می ترسـم.« و ایـن گفته هـا تلقین کننـدۀ نوعـی معصومیِت 
ناراحت کننـده اسـت. کارکـردِ ماشـین بـزرگ کمپیوتـر کـه در 
ایـن فلـم، احساسـات انسـانی را مقلدانـه بیـرون می ریـزد، بـا 
رفتارهـای عاری از احساسـات شـخصیت های فلم هـا متفاوت 
بـا دقتـی  ایـن شـخصیت ها نقـش خـود را  می باشـد، چـون 
نمی توانـد  رفتارشـان  اندیشـه و  انجـام می دهنـد.  ربات گونـه 
از خـِط رسـم شـده در فلم نامـه تجـاوز کنـد، گویـی هـو بـه 
هـو از یـک محاسـبۀ عددی پیـروی می کننـد. در سـال 2001، 
مردم چندان شـبیه ماشـین شـده بودند کـه بیشـتِر ویژه گی های 
انسـانی را ماشـین می توانست نشـان بدهد. جوهر آیندۀ  شومی 
را کـه کیوبریـک پیش بینـی کـرده این اسـت که وقتـی ما روی 
کمپیوتـر بـه عنوان وسـیلۀ میانجـی اعتمـاد می کنیم، هـوِش ما 
خـود را بـه انـدازۀ هـوش مصنوعـی، سـطحی می سـازد و در 
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ــا  ــا اروپ ــام ب ــان اس ــی جه ــتین رویاروی نخس
در دورۀ جنگ هــای صلیبــی رخ داد، ولــی در 
ــامی از  ــوم اس ــات و عل ــان تحقیق ــان زم هم
ــ .ق )711م(  ــال 9۳ه ــه از س ــپانیا ـ ک ــق اس طری
ــه  ــود ـ ب ــده ب ــامی ش ــوری اس ــۀ امپرات ضمیم
ــورس:  ــوزف گ ــۀ ی ــه گفت ــت. ب ــا راه یاف اروپ
»َگــردۀ گل هــای جنــوب بــا وزش بــاد بــه 
مشــرق رهســپار شــد... و گل هــا، هم چنــان کــه 
قبــًا مردمــان از شــمال به جنوب ســرازیر شــده 
ــد«؛  ــه شــمال روان گردیدن ــد، از جنــوب ب بودن
یعنــی افســانه ها، شــعر و قصه هــا از دنیــای 
اســام وارد ســنت ادبــی اروپــای قــرون وســطا 
شــدند و جــزو آن گردیدنــد و عاقه یــی خــاص 
رازآمیــز،  ســرزمین های  مشــرق زمین،  بــه 
خطرنــاک و فریبــای مســلمانان، پیــدا شــد که در 
ــده های  ــای س ــتان ها و قصه ه ــیاری از داس بس

ــه اســت.  ــکاس یافت ــه انع میان
قــرآن کریــم بــرای نخســتین بــار در 114۳م. بــه 
ــش  ــا پی ــا قرن ه ــد؛ ام ــه ش ــن ترجم ــان التی زب
ــاب  ــۀ کت ــر خصمان ــی کمت ــه بررس ــه ب از آن ک
ــت.  ــود، گذش ــه ش ــلمانان پرداخت ــدس مس مق
ــه شکســت  ــی ب ــه جنگهــای صلیب ــس از آن ک پ
ــد  ــدوار بودن ــي امی ــد، قدرت هــای اروپای انجامی
کــه شــاید مغــوالن قــدرت آن را داشــته باشــند 
ــن  ــا ای ــد، ام ــرکوب کنن ــلمانان را س ــه مس ک
آرزو بــرآورده نشــد، هرچنــد اقدامــات مردانــی 
چــون مارکوپولــو و روبــروک در ایــن زمینــه بــه 
پدیــد آمــدن ســفرنامه های دل انگیــزی انجامیــد 
ــه  ــه اروپاییــان رخصــت مــی داد نظــری ب کــه ب

ــد.  ــرق بیافکنن ــگفت انگیز مش ــای ش دنی
دومیــن رویارویــی اروپاییــان بــا دنیــای اســام، 
بــاز پــس از یــک مقابلــۀ نظامــی در قــرن 
دهــم/ شــانزدهم و یازدهم/هفدهــم، بعــد از 
ــن را  ــی وی ــعه طلب عثمان ــت توس ــه دول آن ک
در 1529 محاصــره کــرد، رخ نمــود. تکانــی 
ــاد،  ــرب افت ــر غ ــر پیک ــه ب ــن حادث ــه از ای ک
ــی  ــی، یعن ــات ضدترک ــان احساس ــب طغی موج
ــن احســاس  در واقــع ضــد اســامی، شــد و ای
ــه  ــت، چنان ک ــکاس یاف ــه انع ــات عامیان در ادبی
ــاده  ــی فوق الع ــی و اتریش ــای آلمان »ترک نامه«ه
ــرت و دشــمنی اســت و  ــز از نف ــه و لبری عامیان
نمایشــنامه های ترکــی لوهنشــاین، تــرکان را بــه 
ــور در  ــل تص ــردم قاب ــت ترین م ــورت پس ص
روی زمیــن نشــان می دهــد. در همــان دوره، 
ــای  ــا وارد دنی ــردان از اروپ ــیاحان و جهانگ س
جدیــدی شــدند، یعنــی جهــان پارســي، آن جــا 
کــه شــاه اســماعیل صفــوی )یــا بــه گفتــۀ منابــع 
ــال 1501/907  ــی( در س ــی: صوف ــی و عرب غرب

ــد. ــم مي ران ــردم حک ــر م ب
اســماعیل صفــوی دشــمن خونیــن تــرکان 
عثمانــی بــود؛ ترکانــی کــه در جنــگ چالــدران 
در 1514/920 ســپاهیان او را درهــم شکســته 
ــای  ــوۀ قدرت ه ــن رو، متحــد بالق ــد و از ای بودن
ــید.  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــه عثمانی ه ــی علی اروپای
اروپایــی  جهانگــردان  پی درپــی،  دهه هــای 
از شــهرهاي فارســي زبانان دیــدار کردنــد و 
ــتند و  ــفرنامه ها نوش ــفرهای خــود س ــاره س درب
ــد.  ــا دادن ــا گزارش ه ــي آن ه ــکوه و زیبای از ش
انگلبــرت  آلمانــی  پزشــک  ســفرنامه های 
ــارون،  ــون ش ــی چ ــیاحان اروپای ــر و س کامپف
ــرو  ــی پیت ــرد ایتالیای ــه و جهانگ ــه و برنی تاورنی
از  دالوالــه، تــوده و عامــۀ مــردم اروپــا را 
ــن  ــاختند و از ای ــرو آگاه س ــن قلم تحــوالت ای
ــاد  ــه ایج ــت صفوی ــه دول ــي ب راه، عاقه مندی ی
کردنــد. ایــن عاقه منــدی در آلمــان بیشــتر 
ــران  ــی از امی ــود و یک ــر ب ــای دیگ ــه ج از هم
کوچــک آلمــان، فرمانــروای امیرنشــین کوچــک 
ــورپ، یــک گــروه  »شلسویک.هولشــتاین«، گوت
ــر 16۳۳  ــم نوامب ــری را در شش ــی وچهار نف س
ــه  ــط تجــاری و سیاســی ب ــتقرار رواب ــرای اس ب
ــن  ــه ای ــتاد. گرچ ــوي فرس ــاه صف ــار پادش درب
ــرات  ــا ثم ــد، ام ــه ش ــا شکســت مواج ــدام ب اق
ــادی ـ  ــه م ــا ن ــوی ـ ام ــطح معن ــادی در س زی

ــار آورد.  ــه ب ب
ــک  ــات، ی ــن هی ــیل ای ــد از گس ــال بع ــک س ی
ــه، نخســتین  ــام دوری ــه ن دیپلمــات فرانســوی ب
ــر  ــعدی را منتش ــتان س ــۀ فرانســوی گلس ترجم
ــر را از  ــن اث ــی همی ــۀ آلمان ــاخت و ترجم س
نتایــج  مهم تریــن  می تــوان  فارســی  زبــان 
ــتاین  ــدگان شلسویک.هولش ــات نماین ــفر هی س
هیــات،  ایــن  برجســتۀ  شــخصیت  شــمرد. 
ــا و  ــرح رویداده ــه ش ــود، ک ــوس ب آدم اولیاری
ــراوان  ــای ف ــا مصیبت ه ــمار ی ــای بی ش ماجراه
ــاب  ــقت بار را در کت ــی و مش ــفر طوالن ــن س ای
 )1647(Reyssbeschreiburg ــام ــه ن خــود ب
رفیــق  نگاشــت.   Neue Orientalische
همــراه او، پــاول فلمینــگ، نیــز کــه شــاعر 
آلمانــی خوبــی بــود، بعضــی از ایــن ماجراهــا را 

بــه شــعر بــا طــراوت آلمانــی بــه نظــم کشــید. 
ــۀ  ــه ترجم ــوس در 165۳ ب ــس از آن، اولیاری پ
گلســتان ســعدی بــه زبــان آلمانــی دســت یازید 
و در آن، مترجــم الف زد کــه: »از ایــن پــس مــرا 
پارســی ـ آلمانــی خواهنــد نامیــد« و حــال آن که 
فلمینــگ بــا نخوتــی کــه موجــه می نمــود، 
ــد داشــت  ــا را ســپاس بای ــه: »م ــود ک مدعــی ب
کــه فارســی را وارد کشــور هولشــتاین کردیــم.« 
ــت،  ــه اس ــیار محجوبان ــه بس ــخن البت ــن س ای
زیــرا در حقیقــت گلســتان هرجــا ادبیــات 
آلمانــی شــکوفا می شــد، بــا آغــوش بــاز 

اســتقبال می گردیــد. 
ــرق زمین  ــه مش ــد ب ــت جدی ــا رهیاف ــراه ب هم
در دورۀ روشــنگری، دو ترجمــه از گلســتان 
ســعدی، تصویــر شــرق را در نظــر غربیــان 
ــا،  ــرار داد. از آلمانی ه ــر ق ــر تاثی ــه شــدت زی ب
ــه و  ــ(، متأل ــردر )فت 180۳ ــد ه ــان گوتفری یوه
فیلســوف و دوســت پــدری گوتــه ، از جوانــی 
یکــی از شــیفته گان آثــار ســعدی بــود. هــردر از 
ایــن عقیــدۀ هامــان پیــروی می کــرد کــه: »شــعر 
زبــان مــادری بشــریت اســت« و بــه حــق بــر آن 
بــود کــه: »مــا یقینــًا از شــعر دانــش عمیق تــری 
ــأس آور و  ــخ ی ــا از تاری ــم ت ــت می آوری به دس
ــه  ــا آن ک ــت ها.« ب ــا و سیاس ــگ جنگ ه پرنیرن
وی مطالعــات اولیــۀ خــود را وقــف »روح شــعر 
عبرانــی« کــرده بــود، امــا تــا آن حــد ســعۀ صدر 
داشــت کــه هــر رگــه و نشــانه از بیان شــعری را 
ــم  ــاده مه ــی فوق الع ــان گواه ــای جه در زبان ه
بــر کارکــرد روح انســان به شــمار آورد. تحســین 
و ســتایش وی از شــعر، او را بــه ارزیابــی 
منصفانه یــی از شــعر عربــی در مقاله یــی، در 
ــم، کل  ــر روی ه ــا ب ــد، ام ــون ش 1972، رهنم
ــود کــه  ــه شــعر فارســی ب توجــه او معطــوف ب
از راه ترجمــۀ گلســتان و روایــت تامــس هایــد 
ــناخته می شــد و  ــتان ســعدی داشــت ش از بوس
ــی،  ــمندان بریتانیای ــات دانش ــا تحقیق ــته ب پیوس
ــان  ــز شرق شناس ــه و نی ــام، کلکت ــورت ویلی ف
اتریشــی ترتیب یافتــه در آکادمــی مترجمــان 
امپراتوریــس  وســیلۀ  بــه  کــه  ـ  ویــن  در 
ــر  ــود ـ غنی ت ــده ب ــیس ش ــا« تأس ــا ترزی »ماری

می گشــت. 
ــا شــور و شــوق، نخســتین اخبــار  هــردر کــه ب
ــز  ــف رم ــید و کش ــت جمش ــه تخ ــوط ب مرب
می داشــت،  دریافــت  را  آن جــا  کتیبه هــای 
فریفتــۀ ســعدی بــود: زیباتریــن گلــی کــه 
می توانــد در بــاغ ســلطان بشــکفد. ســعدی 
بــرای او تجســم همــۀ چیزهــای زیبا و ســودمند 
ــی او  ــدگاه اخاق ــود و دی ــات فارســی ب در ادبی
ــه  ــردر جاذب ــود ه ــی خ ــرگاه اخاق ــرای نظ ب
داشــت. هــر آینــه بایــد گفتــه شــود کــه اشــعار 
ــنگین  ــعر س ــه ش ــردر« ب ــعدی را »ه ــف س لطی
ــی و  ــد زیبای ــه فاق ــی درآورد ک ــی آلمان تعلیم
فریبنده گــی کام ســعدی اســت )کــه البتــه 

نمی کــرد(.  درک  را  آن  هــردر 
ــود  ــعر ب ــای ش ــوا و معن ــیفتۀ محت ــتر ش او بیش
تــا صــورت و قالــب آن و دربــارۀ ســعدی 
ــه وی گل  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــه: »ب ــت ک نوش
شــعر اخاقــی را در گســتان زبــان مــادری 
خــود چیــده اســت ]یعنــی بــه باالتریــن هــدف 
ممکــن رســیده اســت[ و گوینــد در ایــن زبــان 
ــم  ــز قل ــاب و دل انگی ــه شــیوه یی فوق العــاده ن ب
ــوز هــم ســر  ــرا کــه شــعر او هن زده اســت، زی

گل آن زبــان شــمرده می شــود.« 
ــت  ــر بهش ــردر »دخت ــر ه ــی در نظ ــعر فارس ش
زمینــی« بــود، امــا خواننــده امــروزی هنگامی کــه 
اظهارنظــر ایــن محقــق آلمانــی را در مجلــه اش 
ــد  ــظ می خوان ــارۀ حاف ــام Adrastea درب ــه ن ب
بــر جایــش خشــک می شــود: »مــا از شــعرهای 
حافــظ بــه حــد کافــی داریــم، ســعدی بــرای مــا 

ســودمندتر اســت.« 
ــتین  ــا نخس ــردر ب ــه ه ــت ک ــد اس ــای تردی ج
ــه  ــظ ـ ک ــزل از حاف ــک غ ــی ی ــۀ التین ترجم
ــال 1806  ــکی، در س ــی، منینس ــمند اتریش دانش
منتشــر ســاخت ـ آشــنا بوده باشــد. ممکن است 
ــیله  ــه وس ــزل را ب ــک غ ــر ی ــردان مختص برگ
ــی قطعــًا  ــده باشــد، ول ــد)1767( دی تامــس های
از دو گلچیــن شــعر کــه دو تــن از دوســتانش، 
یکــی اندکــی پــس از دیگــری، منتشــر ســاخته 
ــه،  ــن دو مجموع ــی داشــت. از ای ــد، آگاه بودن
یکــی فراهــم آورده و ترجمــه کنــت رویتســکی 
)ویــن  فارســی«  »نمونه هــای شــعر  و  بــود 
1771( نــام داشــت و مجموعــۀ دیگــر کــه 
ــود  ــده ب ــدارک دی ــز، ت ــام جون ــتش، ویلی دوس
ــرح و  ــا ش ــیایی«، ب ــعرهای آس ــوان »ش ــا عن ب
تفســیر، کتــاب ششــم )1774(، منتشــر گشــت. 
ایــن دو اثــر را می تــوان نخســتین گام هــای 
ــرای شناســاندن شــعر  ــه ب ــی دانســت ک عمده ی
ــوان  ــه و کتاب خ ــۀ فرهیخت ــه جامع ــی ب فارس

ــوان  ــتی نمی ت ــه درس ــد. ب ــته ش ــی برداش غرب
قضــاوت کــرد کــه ترجمــۀ چنــد غــزل حافــظ 
بــه شــعر انگلیســی بــه وســیله ج.نــات در 1787 
تــا چــه حــد بــه شــناخت مــردم از حافــظ کمک 
کــرده اســت. برخــاف عقیــدۀ شــخصی هــردر، 
ــن  ــه بزرگ تری ــه ســعدی ک ــود ن ــظ ب ــن حاف ای
ــی  ــار در ط ــی آن دی ــان غرب ــش محقق الهام بخ
قــرن بعــد گشــت. ایــن ســخن بــه ویــژه 
ــه  ــن ب ــت و ای ــادق اس ــز ص ــان نی ــارۀ آلم درب
علــت ترجمــه کامــل دیــوان حافــظ بــه آلمانــی 
ــه وســیلۀ مستشــرق خســتگی ناپذیر اتریشــی،  ب
ــه در  ــود ک ــتال( ب ــر، )پورگش ــن هام ــوزف ف ی

ــت.  ــه گش ــازار ادب عرض ــه ب 181۳ـ1812 ب
هامــر در 1774 در گراتــس متولــد شــد؛ یعنــی، 
درســت همــان ســالی کــه ترجمــه ویلیــام 
جونــز منتشــر گشــت. هامــر وارد آکادمــی 
مترجمــان ویــن شــد و در آن جــا زبانهــای 
ــی  ــت. مدت ــی را فراگرف ــی و عرب ــی، فارس ترک
در ادارۀ دیپلماســی اتریــش خدمــت کــرد و 
سراســر عمــرش را وقــف ادبیــات شــرقی 
ــه  ــد ک نمــود. توانســت دوســتان توانگــری بیاب
ــات شــرقی  ــرای مطالع ــۀ عمــده را ب ــک مجل ی
ــد. پورگشــتال،  ــان گذارن ــژه اســامی بنی ــه وی ب
کــه خــود را رابــط میــان فرهنــگ شــرقی 
و غربــی می دانســت، شــعر ترجمــه کــرد، 
مقــاالت بســیار نوشــت و ترجمــۀ آزاد اشــعاری 
ــود،  ــرده ب ــذت ب ــا ل ــده و از آن ه ــه خوان را ک
ــارۀ تاریــخ  ــار بزرگــی درب منتشــر ســاخت و آث
ــاب  ــز تاریــخ سیاســی نوشــت. کت ــات و نی ادبی
ده  در  کــه  او  عثمانــی«  امپراتــوری  »تاریــخ 
ــوز از مآخــذ ضــروری  ــد منتشــر شــد، هن مجل
ــه  ــر او ک ــتین اث ــت. نخس ــان اس ــرای محقق ب
ــت،  ــاط داش ــی ارتب ــعر فارس ــا ش ــژه ب ــه وی ب

ــیرین« )1809(  ــام »ش ــه ن ــود ب ــنامه یی ب نمایش
کــه بــر مبنــای خســرو و شــیرین نظامــی نوشــته 
ــن  ــزرگ او در ای ــاب ب ــح ب ــا فت ــود. ام ــده ب ش
ــوان شــمس الدین محمــد  ــا انتشــار »دی ــه ب زمین
ــد کوچــک  ــه در دو مجل ــاز شــد ک ــظ« آغ حاف
ترجمــۀ  و  گردیــد  منتشــر   181۳-1812 در 
دیــوان حافــظ را بــه آن چــه هامــر شــعر آلمانــی 
ــن  ــۀ ای ــن جنب ــت. مهم تری ــمرد، دربرداش می ش
ــه هیچ وجــه شــفافیت  ــع ب ــه در واق ــه، ک ترجم
را  حافــظ  غزلیــات  زیبایــی  و  الماس گــون 
منعکــس نمی ســازد، مقدمــۀ آن اســت. در ایــن 
ــواری هایی  ــکات و دش ــر از مش ــه، هام مقدم
کــه بــر ســر راه مترجــم شــعر کاســیک فارســی 
ــس  ــکل جن ــد. مش ــخن می گوی ــرار دارد، س ق
ــرای  ــی ب ــۀ عمل ــا این کــه نکت معشــوق را وی ب
ــر  ــد از تغیی ــه می گوی ــد ک ــل می کن ــود ح خ
دادن جنســیت کســی کــه موضــوع عشــق اســت 
ــرا اگــر  ــده اســت؛ »زی ــاع ورزی ــث امتن ــه مؤن ب
ــران را  ــت دخت ــردم، می بایس ــن کار را می ک ای
ــبز  ــان س ــر صورت ش ــه ب ــی ک ــر ریش ــه خاط ب

می شــود بســتایم!«
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نظر  در  را  شرق  تصویر  سعدی،  گلستان  از  ترجمه  دو 
غربیان به شدت زیر تاثیر قرار داد. از آلمانی ها، یوهان 
دوست  و  فیلسوف  و  متأله  )فت 1803(،  هردر  گوتفرید 
پدری گوته ، از جوانی یكی از شیفته گان آثار سعدی بود. 
هردر از این عقیدة هامان پیروی می كرد كه: »شعر زبان 
مادری بشریت است« و به حق بر آن بود كه: »ما یقینًا 
تاریخ  از  تا  از شعر دانش عمیق تری به دست می آوریم 
یأس آور و پرنیرنگ جنگ ها و سیاست ها.« با آن كه وی 
را وقف »روح شعر عبرانی« كرده  اولیة خود  مطالعات 
بود، اما تا آن حد سعة صدر داشت كه هر رگه و نشانه 
از بیان شعری را در زبان های جهان گواهی فوق العاده 
و  تحسین  آورد.  شمار  به  انسان  روح  كاركرد  بر  مهم 
ستایش وی از شعر، او را به ارزیابی منصفانه یی از شعر 
عربی در مقاله یی، در 1972، رهنمون شد، اما بر روی 
هم، كل توجه او معطوف به شعر فارسی بود كه از راه 
ترجمة گلستان و روایت تامس هاید از بوستان سعدی 
داشت شناخته می شد و پیوسته با تحقیقات دانشمندان 
شرق شناسان  نیز  و  كلكته  ویلیام،  فورت  بریتانیایی، 
اتریشی ترتیب یافته در آكادمی مترجمان در وین ـ كه 
به وسیلة امپراتوریس »ماریا ترزیا« تأسیس شده بود ـ 
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شـبکه های  از  طالبـان  مالـی   منابـع  بزرگـی  بخـش 
مخابراتـی، انتقـال بـرق، مـواد مخـدر، معادن، عشـر 
و زکات و حتـا از معـاش معلمیـن و سـایر کارمندان 

دولتـی در مناطـق ناامـن تامیـن می شـود. 
شـماری از تحلیل گـران سیاسـی بدین بـاور اند: زیاد 
نبایـد امیـدوار بـود که  وضـع کردن تحریم بر شـش 
عضـو شـبکه حقانـی و طالبان می توانـد روی کارکرد 

طالبـان تاثیر گذار باشـد.
ایـن تحلیل گـران می گوینـد کـه طالبـان منابـع مالـی 
گسـترده یی دارند، طالبـان همین اکنون از شـبکه های 
مخابـرات، کشـت مواد مخـدر، معـادن و جمع آوری 
عشـر و زکات پول هـای کانـی بـه دسـت میاورند و 

حمایـت پاکسـتان را نیـز با خـود دارند.
آنـان تاکیـد دارنـد: پاکسـتان کـه از حامیـان اصلـی 
طالبـان اسـت، اگـر مـا فکـر کنیم کـه با تحت فشـار 
قـرار گرفتـن پاکسـتان وضعیـت طالبـان بـد خواهـد 
شـد، بازهـم اشـتباه می کنیـم، زیـرا هنـوز زود اسـت 

کـه در مـورد روابط امریکا و پاکسـتان قضاوت کنیم.
ایـن واکنش هـای در پـی مسـدود شـدن دارایی هـای 
شـش تـن از اعضـای گـروه طالبـان و شـبکه حقانی 

ابـراز می شـود.
ایالـت متحـدۀ امریـکا شـش تـن را بـه اتهام داشـتن 
روابـط بـا گروه هـای تروریسـتی طالبـان و حقانـی 

شـامل فهرسـت سـیاه ایـن کشـور کرد.
 وزارت خزایـن امریـکا با پخـش  اعامیه یی گفته که 
چهـار تـن این افـراد افغانسـتانی و دو تن دیگرشـان 
پاکسـتانی می باشـند که هم اکنون در پاکسـتان به سـر 

می برند.
حافظ محمـد  بصیـر،  عبدالقدیـر  ثانـی،  عبدالصمـد 
پوپلـزی و مولـوی عنایـت اهلل از کسـانی  هسـتند کـه 
بـه اتهـام ارتبـاط بـا طالبـان و همچنـان فقیرمحمد و 
گاخـان حمیـدی بـه اتهـام ارتبـاط با شـبکۀ حقانی 

وارد لیسـت سـیاه امریـکا شـده اند.
بـر بنیاد ایـن تصمیم امریـکا، تمامـی دارایی های این 

شـش تـن کـه در فهرسـت سـیاه امریـکا گنجانیـده 
شـده اند، مسـدود شـده و شـهروندان امریـکا هـم از 

هـر نـوع داد و سـتد مالـی بـا آنـان منع شـده اند.
مدنـی  رییـس مجتمـع جامعـه  رفیعـی  امـا  عزیـز 
ایـن  روی  کـه  اسـت  زود  بسـیار  هنـوز  می گویـد: 
مسـایل قضـاوت کـرد، زیـرا ایـن اقـدام امریـکا تنها 

باشـد. اخطـار  یـک  می توانـد 
بـه گفته رفیعـی: نباید به ایـن گونه اقدامـات امیدوار 
بـود کـه بـا مسـدود شـدن دارای هـای ایـن افـراد، 
طالبـان زمین گیـر خواهـد شـد، زیـرا طالبـان منابـع 
این کـه  مهـم  مسـاله  و  دارنـد  گسـترده ی  و  وسـیع 
پاکسـتان هیـچ گاه از حمایـت طالبان دسـت نخواهد 

. کشید
او تاکیـد کـرد: پاکسـتان کـه از حامیان اصلـی طالبان 
اسـت، اگـر مـا فکـر کنیـم کـه بـا تحـت فشـار قرار 
گرفتـن پاکسـتان وضعیـت طالبـان بـد خواهد شـد، 
بازهـم اشـتباه می کنیـم، زیرا هنـوز زود اسـت که در 

مـورد روابـط امریـکا و پاکسـتان قضـاوت کنیم.
رفیعـی افـزود: پاکسـتان و امریـکا روابـط طوالنـی و 
منافـع مشـترک دارند؛ بنابرایـن اقدام امریـکا در برابر 
پاکسـتان را تنهـا می تـوان یـک نـوع اخطار حسـاب 

. کرد
باایـن حـال شـماری از آگاهـان نظامـی به ایـن باور 
انـد که مسـدود شـدن دارایی سـه تـن از منابع اصلی 
طالبـان نمی توانـد روی عملکـرد و فعالیـت طالبـان 

تاثیر گـذار باشـد.
ایـن آگاهـان می گوینـد: طالبان منابع مالی گسـترده ی 
دارنـد؛ همیـن اکنون طالبـان از شـبکه های مخابراتی، 
انتقـال بـرق؛ مـواد مخـدر، معـادن و حتـا از معـاش 
معلمیـن و سـایر کارمنـدان دولتـی در مناطـق ناامـن 
منابـع  از  بزرگـی  بخـش  و  می کننـد  اخـذ  مالیـه 

می دهـد. تشـکیل  را  مالی شـان 
آنـان تاکیـد دارنـد: پـس نبایـد زیـاد خوش بیـن بود 
کـه بـا مسـدود شـدن دارایی سـه تـن از منابـع مالی 
طالبـان، آنـان زمین گیـر خواهنـد شـد؛ مسـاله مهـم 
دیگـر این کـه پاکسـتان بـه هـر قیمـت کـه شـده از 

حمایـت طالبـان دسـت نکشـیده و نمی کشـد.
ایـن درحالی سـت کـه قبـل از ایـن نیـز، شـماری از 
اعضـای گـروه طالبان کـه در بخش تمویـل و تجهیز 
گـروه طالبـان نقش مهمـی داشـتند، از سـوی امریکا 

بـاالی آنـان تحریـم وضـع شده اسـت.
گفتنی سـت کـه طالبـان و شـبکۀ حقانـی تـا بـه حال 
در ایـن مـورد اظهـار نظـر نکرده انـد و ایـن را هـم 
نگفتـه کـه آیـا آنان هنـوز هـم عضویت ایـن گروه ها 

را دارنـد یـا خیر.
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تحلیل گران:

مسدود کردن دارایی های سران 
در جنگ بی تأثیر است

د عامې روغتیا وزارت د »روتا« په نوم د اسهال یو نوی واکسین معريف کړ
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قتـل عـام در...
 و تحمیل شـده، بازنده هسـتند و حقانیت مبـارزۀ نیروهای 
تروریسـتی  مـا علیـه همـه گروه هـای  امنیتـی و دفاعـی 
بـدون تفکیک، نسـبت به هر زمـان دیگر حمایـت مردم و 

جامعه جهانـی را به دسـت آورده اسـت.
آقـای غنـی بـار دیگـر تأکیـد ورزیده اسـت که افغانسـتان 
از چندیـن سـال بدین سـو در مقابـل یـک جنـگ تحمیلی 
قـرار دارد و گروه هـای تروریسـتی کـه مـکان تمویـل و 
بیگانـه گان  اهـداف  بـرای  اسـت،  مشـخص  تجهیزشـان 
می جنگنـد و می خواهنـد مانـع ثبـات و رفـاه افغانسـتان 
شـوند کـه هرگـز بـه این خواسـت شـان نخواهند رسـید.

رییـس حکومـت تصریح می دارد که تروریـزم وارد مرحلۀ 
گسـتردۀ تهدیـد جهانی شـده  اسـت و این موضـوع را وی 
بـرای  منطقه یـی  و  بین المللـی  کنفرانس هـای  در  باربـار 
سـران کشـورهای جهان مطرح کـرده و تأکید نموده اسـت 
کـه افغانسـتان در خط نخسـت این نبرد جهانـی قرار دارد 
و بایـد همـه کشـورها بـدون تفکیـک وارد یـک مبـارزۀ 

جـدی علیـه این پدیـدۀ شـوم گردند.
رییـس اجرایـی نیـز گفتـه اسـت کـه افزایـش حمـات 
تروریسـتی ارتبـاط مسـتقیم بـه فشـارهای جامعـه جهانی 
مـردم  دارد.  دهشـت افگنان  و  تروریسـم  حامیـان  بـر 
سال هاسـت  کـه  مراکـزی  و  النه هـا  دربـارۀ  افغانسـتان 
آن هـا را هـدف قـرار می دهـد، شـکایت کرده و خواسـتار 
مداخلـه و رسـیده گی جامعـه جهانـی بـرای برچیـدن این 
پایگاه هـا شـده اند. امـروز جهان به نـدای مردم افغانسـتان 
لبیـک گفتـه و فشـارهای بی سـابقه را بر حامیـان منطقه ای 

تروریسـتان و النه هـای آنـان وارد کـرده اسـت.
آقـای عبـداهلل افـزوده کـه تروریسـت پروران بـا تشـدید 
حمـات انتحـاری و انفجـاری، از یک سـو در پی کاهش 
بـه  دیگـر،  جانـب  از  و  بین المللـی  جامعـه  فشـارهای 
دنبـال انتقام گیـری هسـتند. امـا آن روز فـرا می رسـد کـه 
کشـورهای تروریسـت پرور، بـه خاطـر ریختانـدن خـون 
قـرار  بازپـرس  مـورد  بی گنـاه  انسـان  هـزاران  و  صدهـا 

. ند گیر
رییـس اجرایـی گفتـه اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا تجـاوز 
آشـکار خارجی و قتل عام شـهروندان بی گناه، مسـوولیت 
رهبـران سیاسـی افغانسـتان، مقام هـای دولتـی و نخبـگان 
جامعـۀ مـا به مراتب سـنگین تر شـده اسـت. امـروزه برای 
مقابلـه بـا جنایت های ضدبشـری و هولناک تروریسـتان و 
حامیـان خارجی شـان، نیازمنـد بسـیج عمومـی و همگانی 

 . هستیم

ــهال  ــا اس ــا وزارت د روت ــې روغتی ــتان د عام د افغانس

واکســین د واکسناســیون پــه مــي پروګــرام کــې شــامل 

کــړ او د لومــړي ځــل لپــاره يــې پــه ټــول هېــواد کــې 

تطبیقــوي.

ــر کال  ــي، ه ــا وزارت واي ــې روغتی ــتان د عام د افغانس

ــون  ــو ميلی ــااوخوا ی ــر ش ــم عم ــو د ک ــو کلون ــه پنځ ل

ــه  ــهال اخت ــا اس ــتي ی ــس ناس ــه ن ــومان پ ــان ماش افغ

ــږي. ــړه کې ــلنه م ــمېرې ۳۰ س ــه دې ش ــې ل ــږي چ کې

د یــاد وزارت چارواکــو د شــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې 

پــه اســهال د اختــه ماشــومانو د مړینــې د راکمولــو پــه 

هــدف دغــه نــوی واکســین معــريف کــړ.

د عامــې روغتیــا وزیــر فیروزالدیــن فیــروز پــه دې 

ــوی واکســین  ــه جــوړو شــویو مراســمو کــې دا ن اړه پ

خــوار مهــم وبالــه او لــه کورنیــو یــې وغوښــتل چــې د 

روتــا اســهال د مکــروب پــه وړانــدې خپــل ماشــومان 

ــو کــې واکســین کــړي. ــي مرکزون ــه روغتیاي پ

ښاغي فیروز وویل:

»دا ویــروس تــداوي نــه لــري او ورتــه دوا هــم نشــته، 

ــې  ــومانو د مړین ــروس د ماش ــه دا وی ــدې امل ــه هم ل

د خپلــو  د عامــې روغتیــا وزارت  المــل ګرځــي، 

نړیوالــو رشیکانــو پــه همــکارۍ دا پرېکــړه وکــړه 

چــې د دغــه وایــروس لپــاره کــوم چــې د پنځــه کلونــو 

ــږي دا  ــل کې ــې الم ــره ماشــومانو د مړین ــه د کــم عم ن

واکســین معــريف کــړي، د روتــا واکســین نــوم لــري او 

د پنځــو کلونــو نــه د کــم عمــره ماشــومانو لپــاره دی.«

ــن  ــه ن ــین رس ل ــا واکس ــي، د روت ــروز واي ــاغلی فی ښ

څخــه پــه ټولــو دولتــي او خصــويص روغتیايــي 

مرکزونــو کــې مونــدل کېــږي او ماشــومانو تــه د 

خولــې لــه الرې ورکــول کېــږي.

ــین دوه  ــا واکس ــي، د روت ــا وزارت واي ــې روغتی د عام

ــه  ــم ن ــوارض ه ــي ع ــڅ جانب ــږي او هې ــې تطبیقې ځل

ــري. ل

یــاد وزارت وايــي، د روتــا واکســین هــر دوز دوه ډالــره 

ــې  ــین د نړیوال ــې د واکس ــت ی ــري او لګښ ــت ل قیم

ــږي. ــه خــوا ورکــول کې ــا »ګاوي« ل ــې ی ټولن

مخــې،  لــه  معلوماتــو  د  وزارت  روغتیــا  عامــې  د 

د وســایلو،  میکــروب  روتــا  د  ناروغــي  اســهال  د 

ــړو  ــه کک ــروس ل ــه وی ــا پ ــوادو او د روت ــي م خوراک

اوبــو ماشــومانو تــه انتقالېــږي.

ــا  ــې روغتی ــې د عام ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــرام  ــي پروګ ــت د م ــوي مافی ــه د کتل ــر اوس وزارت ت

ــه  ــو پ ــو وژونکــو ناروغی ــه چــوکاټ کــې د ۹ بېالبېل پ

ــه دوران کــې پیښــېږي  وړانــدې چــې د ماشــومتوب پ

ــړي دي. ــريف ک ــینه مع ــه واکس ۱۲ ډول

ــوز، د  ــا توبرکل ــځ ی ــری رن ــې ن ــو ک ــو نارغی ــه دغ پ

ــوس،  ــی، تیتان ــور ټوخ ــري، ت ــوزڼ، دیف ــومانو ک ماش

تــور زیــړی، د يب ټایــپ انفلونــزا، ســینه بغــل او رشی 

ــامل دي. ش

ــه مراســم کــې  ــا اســهال د واکســین د معرفــۍ پ د روت

چــې د عامــې روغتیــا پــه وزارت کــې جــوړ شــوي وو، 

د روغتیــا نړیــوال ســازمان او یونســېف چارواکــو هــم د 

موضــوع پــه اړه خــرې وکــړې.

ــوال ســازمان رئیــس  ــا نړی ــه افغانســتان کــې د روغتی پ

ریچــارډ ریــک وویــل چــې ټولــو افغــان ماشــومانو تــه 

دې پــام ويش او دغــه واکســین دې ورتــه تطبیــق يش.

نوموړي زیاته کړه:

»مــوږ بایــد د خلکــو ســتونزو تــه د رســېدنې پــه برخــه 

کــې ځانګــړی پــام وکــړو، نــه یــوازې پــه ښــارونو کې، 

ــد ســتونزې  ــو ســیمو کــې هــم بای ــرو پرت ــه ل بلکــې پ

هــوارې يش، مــوږ بایــد د پالېســۍ لــه پلــې کېــدو بــا 

خــره شــو، تــر اوســه هــم افغــان ماشــومان پــه اســهال 

ــوالی  ــین ک ــې واکس ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــري، پ م

يش، ژونــد یــې وژغــوري.«

ــررسه  ــي، د ت ــا وزارت واي د افغانســتان د عامــې روغتی

ــکته  ــو کال د ښ ــه ی ــې، ل ــه مخ ــو ل ــویو رسوې ګان ش

ماشــومانو پــه ســلو کــې ۵۵ اســهاالتو کــې ۳۶ فیصده 

مړینــه د روتــا ویــروس لــه کبلــه ده.

ــروس  ــي وی ــه وژونک ــر کال د دغ ــې ه ــړۍ ک ــه ن پ

ــورې  ــو پ ــو لک ــر پنځ ــو ت ــم لک ــه څلورنی ــه ل ــه امل ل

ــږي. ــړه کې ــومان م ماش

ناجیه نوری   

ACKU
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ورزش
شبیر كاكر

ــۀ  ــال منازع ــوز موضــع رســمی اش را در قب ــا هن ــکا ت امری
ــور  ــد ن ــده عطامحم ــی و فرمان ــرف غن ــان اش ــر می اخی
بیــان نکــرده اســت. آنچــه خبرهایــی کــه از آدرس امریــکا 
ــان  ــراف اذه ــر انح ــه خاط ــی و ب ــود، جعل ــر می ش ــق ارگ منتش از طری
عامــه اســت. در ایــن شــک وجــود نــدارد کــه غنــی و خلیــل زاد در میــان 
ــه  ــکا از جمل ــر در امری ــات دیگ ــا موسس ــد، ام ــوذ دارن ــا نف امریکایی ه
ــر،  ــای درگی ــتان و جناح ه ــال افغانس ــرس؛ در قب ــنا و کنگ ــس س مجل
ــا  ــه اش دان ــد. نمون ــا یکدیگــر دارن نظریــات کامــًا متفــاوت و متضــاد ب

ــد. ــتان می باش ــدن افغانس ــی ش ــان فدرال ــه خواه ــت ک ــر اس روباک

عبدالجبار آريايی

کشورم  پرورشگاه ذهن توطه گر است!
ســرزمینی کــه مــن در آن  پــرورش یافتــه ام،  بــا 
ــورده،  ــره خ ــی گ ــی ویژه ی ــی و تمدن ــتۀ تاریخ گذش
امــا در زمــان زنده گــی عملــی خــودم شــاهد واقعاتــی بــوده ام کــه 
ــش گذاشــته اســت. گذشــتۀ  ــه نمای ــی را ب خــاف گذشــتۀ تمدن
ــک و   ــار نی ــک، گفت ــار نی ــا رفت ــا ب ــان م ــی مردم فرهنگــی و  تمدن
پنــدار نیــک گــره خــورده اســت، چیــزی کــه امــروز قطعــًا آســیب 
دیــده و  بــه بــاد فراموشــی ســپرده شــده اســت. امــروز مــردم مــا 
ــا اصحــاب  بــرای رســیدن بــه لقمــه نانــی بایــد  متملــق باشــند، ب
ــت  ــان  جه ــه برای ش ــی ک ــد و  از منصب ــاد کنن ــه ایج ــدرت رابط ق
ــردم  ــت م ــت و  پوس ــد گوش ــود  بای ــر می ش ــذاری  میس خدمت گ
فقیــر خویــش را از تن شــان جــدا کننــد و خــود را صاحــب آرگاه 

ــارگاه بســازند. و ب
کســان محــدودی هــم کــه می خواهنــد صادقانــه کار کننــد، 
ــه  ــیار ب ــا بس ــد و  ی ــاب می کنن ــه خط ــق و دیوان ــان احم ــه آن ب
ــی  ــی؟ فان ــی ره می گ ــد: ک ــد و  می گوین ــام می بندن ــاده گی اته س
ره می گــی، او بــرادر ایقــه پــول خــورد کــه هیــچ نگــو. بســیاری ها 
بــه خاطــر خوش خدمتــی و پنهــان کــردن عیــب و کم ظرفــی خــود، 
بایــد دیگــران را تخریــب کننــد. یعنــی بــه عــوض این کــه بــاالی 
ــه  ــرای عیب جــوی ب ظرفیــت و توانایی هــای خــودش کار کنــد، ب
ــق  ــه را احم ــا هم ــپ آدم ه ــن تی ــود. ای ــروف می ش ــران مص دیگ
ــات  ــکار نج ــروز راه ــش را پی ــیطنت خوی ــد و ش ــر می کنن فک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــخصی خ ــع ش ــی و مناف کم ظرف

ــد.  ــد و اعمــال همــه را تحــت نظــارت دارن مــردم آگاه ان
وجدان هــای پــاک انســان را آرامــش درونــی و  روحــی می بخشــد 
ــه و مفســد  و افتخــار می آفرینــد، ارزشــی کــه انســان های فتن
ــار  ــدان دچ ــذاب وج ــا ع ــد  و  ب ــروم ان ــش از آن مح ــرای همی ب
هســتند. میــراث خــوب و عملکــرد نیــِک انســان همیشــه جاویــدان 
ــد. ــیاه می کن ــه س ــرای همیش ــه را ب ــان های فتن ــت و روی انس اس

سريا بهاء

ــرف  ــت های اش ــۀ البیس ــفید، اعالمی ــۀ کاخ س اعالمی
ــت؟ ــی اس غن

ــت های  ــماری از البییس ــی ش ــرف غن ــته اش ــۀ گذش هفت
امریکایــی خــود را کــه ســفارت افغانســتان در امریــکا برای شــان ماهانــه 
ــتاندار  ــاری آس ــا کار برکن ــد ت ــد، فراخوان ــه می ده ــر هزین 50000 دال
ــن  ــی از ای ــازند. یک ــره س ــور را یکس ــد ن ــای محم ــخ، عط ــای بل توان
البییســت های امریکایــی بــه نــام )گلیــن ســلیک( در حملــۀ اخیــر هوتــل 
انترکانتننتــال کشــته شــد و البییســت های دیگــر بــه امریــکا بــاز گشــتند 
و کار البــی را در کاخ ســفید بــا اعامیه یــی بخــش کردنــد. ایــن اعامیــۀ 
ــون در  ــا کن ــپ ت ــور ترم ــت و رییس جمه ــکا نیس ــت امری ــمی دول رس
ــور  ــر رییس جمه ــت. اگ ــده اس ــی مان ــرف باق ــخ بی ط ــش بل ــورد تن م
ــخنگوی  ــا س ــور، ی ــاون رییس جمه ــا مع ــودش ی ــرد، خ ــف بگی موق
رییس جمهــور، یــا وزیــر خارجــه و یــا مشــاور امنیــت در قبــال سیاســت 
ــگاران و  ــور خبرن ــود را در حض ــف خ ــکا موق ــی امری ــی و خارج داخل
ــانه آن  ــا رس ــه صده ــد ک ــان می دارن ــفید بی ــاالر کاخ س ــانه ها در ت رس
ــود و در  ــانه های خ ــر رس ــپ در دفت ــود ترم ــد و خ ــکاس می ده را انع
تویتــر در صفحــۀ خــود اعــام مــی دارد و در وبســایت کاخ ســفید هــم 

ــود. ــر می ش نش
ترمــپ در مــورد مســایل افغانســتان گــپ نمی زنــد و تمــام امــور 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــه هی ــرد ک ــش می ب ــن ســه شــخص پی افغانســتان را ای
ســه فــرد در کاخ ســفید در مــورد رفتــن والــی جدیــد بــه بلــخ اعامیــه 
ــورد  ــت. در م ــده اس ــر نش ــم نش ــکا ه ــانه امری ــدام رس ــداده و در ک ن

ــد: ــی کنن ــر م ــراز نظ ــرد اب ــه ف ــن س مســایل افغانســتان ای
1- معاون رییس جمهور )مایک پنس(

2- مشاور امنیت ملی امریکا )ریموند مک مستر(
۳- وزیر دفاع امریکا )جیمز متیس(

حــال بــر می گردیــم بــه ترفندهــای اشــرف غنــی و خلیــل زاد و از ایشــان 
می پرســیم ایــن اعامیــه را در کاخ ســفید از زبــان دیوارهــا کاخ شــنیدید 
ــا یکــی از ایــن ســه فــرد مســوول امــور افغانســتان شــنیدید؟ شــما  و ی
ــه  ــر افغانســتان از حنجــرۀ البییســت ها ک ــردم فقی ــال م ــول بیت الم ــا پ ب
ــرای تضعیــف افــکار  ــد، ایــن اعامیه هــا را ب در واقــع دالالن سیاســی ان
ــی  ــی خوب ــگاه تبلیغات ــم پای ــوع ه ــانۀ طل ــد و رس ــش می کنی ــه پخ عام

بــرای ایــن پروپاگندهــا اســت.

رونالدو:

می خواهم در رئال مادرید بمانم

فیـسبـوک نـــامــه

سـتارۀ پرتغالـی رئال مادریـد می گویـد که برنامه یـی برای ترک سفیدپوشـان 
پایتخـت اسـپانیا نـدارد و چشـم بـه کسـب جام هـای بیشـتری بـا ایـن تیم 
دوختـه اسـت. کریسـتیانو رونالـدو هنوز هـم از افتخاراتی که فصل گذشـته 
کسـب کـرد، سـود می بـرد و نظیـرش هـم معرفی شـدن بـه عنـوان بهترین 
بازیکـن جهـان از سـوی سـایت دونگ کیودی چین اسـت. رونالـدو پس از 
دریافـت ایـن جایـزه برای سـومین سـال متوالـی، مصاحبه یی با این سـایت 

انجـام داد کـه نسـخۀ کامـل آن را در ادامـه می  خوانید:
وضعیـت چشـمت بعـد از ضربه یـی کـه در بـازی مقابـل دپورتیـوو 

الکرونیـا خـوردی، چطـور اسـت؟
ایـن هـم بخشـی از بـازی اسـت. گاهـی اوقـات پای تـان آسـیب می بینـد 
و گاهـی اوقـات هـم کمرتـان. این بـار از ناحیـۀ چشـم آسـیب دیـدم. مـن 
بـه گل زنـی فکـر می کـردم و تصـور نمی کـردم کـه در آن صحنـه چنیـن 
ضربه یـی بـه صورتـم وارد شـود، امـا ایـن هـم بخشـی از بـازی اسـت. در 
جریـان بازی هـا نظیـر چنیـن ضرباتـی را دریافـت می کنـم؛ چـون بازیکنان 
حریـف می خواهنـد مـرا متوقف کننـد، اما این بار شـانس نیاوردم و آسـیب 
دیـدم. حـاال حالـم بهتـر اسـت. هنـوز هـم راضی هسـتم، هنوز هـم خوش 

قیافـه  ام و بینایـی ام ماننـد گذشـته اسـت پس مشـکلی نیسـت.
سـال 2017 در اللیـگا، لیـگ قهرمانـان، سـوپرجام اروپـا و تـوپ طال 

بردی... را 
2017 سـالی بـاور نکردنـی بـود. مـا همه چیـز را بردیـم. لیـگ قهرمانـان، 
اللیـگا و... مـن جام هـای فراوانـی بـردم. سـالی بـاور نکردنـی برایـم رقـم 
خـورد که شـاید بهترین سـال دوران بازیگـری ام بود. من واقعًا خوشـحالم. 
تجربه  یی که سـال گذشـته کسـب کـردم، اسـتثنایی بـود. جام هـای انفرادی 

و تیمـی فراوانـی کسـب کردم.
یـک سـال پیش هـم این جایـزه را بـردی. حاال 32 سـاله یی، امـا هنوز 

هـم داری جـام می بری...
بایـد خـودم را بـرای ادامـه دادن بـه کار در ایـن سـطح از فوتبال دنیـا آماده 
نگـه دارم. بـه نظـرم، سـن خیلـی مهـم نیسـت، وقتـی کـه شـما مراقـب 
دقیـق  و  درسـت  تمرینات تـان  و  زنده گـی  سـبک  و  باشـید  سـامتی تان 
باشـد. سـن خیلـی مهـم نیسـت. دو سـال گذشـته، موفق تریـن سـال های 
دوران بازیگـری  مـن بودنـد. بـه ویـژه 2017 کـه عالی بـود و نشـان داد که 
سـن واقعـًا فاکتـور مهمی نیسـت. راضـی ام و می توانم برای مدتـی طوالنی 
بـه کارم ادامـه دهـم. دوسـت دارم بـه کارم ادامـه دهـم و از کار کـردن بـا 
هم تیمی  هایـم بـرای بـردن جـام لـذت می بـردم. فکـر می کنـم چنـد سـال 

دیگـر هـم بتوانـم بـه همیـن رونـد بـه کارم ادامـه دهم.
حـاال تـو با مسـی از نظر تعـداد دفعات کسـب توپ طال برابر هسـتی. 

اگر امسـال بتوانی دوبـاره آن را ببری...
اتفاقـی رخ  آینـده چـه  بـا قاطعیـت بگوییـد در  شـما هرگـز نمی توانیـد 
می دهـد. مـن هرگـز فکـر نمی کردم که حتـا یک بار تـوپ طا را ببـرم؛ چه 
برسـد بـه 5 بـار. بنابر ایـن، اگر بعـد از این دیگـر نتوانم توپ طـا را ببرم، 
بازهـم نسـبت به دسـتاوردهایم احسـاس خوبـی خواهم داشـت و به خودم 
افتخـار خواهـم کـرد. هـدف مـن ایـن اسـت کـه جوایـز انفـرادی و تیمـی 
بیشـتری کسـب کنـم، امـا این برای مـن به یک دغدغه تبدیل نشـده اسـت.

اوضـاع رئال مادریـد در ایـن فصـل خـوب پیش نمـی رود. چـه فرقی 
بیـن وضعیـت تیم تـان در ایـن فصـل و فصل گذشـته وجـود دارد؟

فصـل گذشـته باورنکردنـی و بهتریـن فصـل بود. امسـال شـروع مـا خوب 
نبـوده و وضعیت مـان در اللیـگا تعریفـی نـدارد. ضمـن این کـه مـا از جـام 
حذفـی هـم کنـار رفته ایـم. از ایـن وضعیـت راضـی نیسـتم، باشـگاه هـم 
راضـی نیسـت، امـا خودتـان می دانید که فوتبال ورزشـی غیرقابـل پیش بینی 

اسـت. مـا هـم انگیـزۀ زیـادی داریـم تا ایـن وضعیـت را تغییـر دهیم.
بـا فاصله یـی کـه بـا بارسـلونا در اللیـگا داریـد، بـرای شانسـی برای 

قهرمانـی تیمـت قایل هسـتی؟
امسـال کار ما در لیگ بسـیار سـخت خواهد بود، اما ما تسـلیم نمی شـویم. 
رئال مادریـد هرگـز تسـلیم نمی شـود، امـا بازهـم می گویـم کـه کار مـا در 
لیگ بسـیار، بسیاربسـیار سـخت اسـت؛ همان طور که قبًا گفتم، شـروع مان 
خـوب نبـوده و در ابتـدای فصل امتیـازات زیادی از دسـت دادیـم. تنها راه 

جبـران ایـن فاصله هم سخت کوشـی اسـت.
زنده گـی در مادریـد چطـور اسـت؟ از وضعیـت زنده گـی ات در ایـن 

شـهر راضی هسـتی؟
البتـه، مـن زنده گـی در این جـا را دوسـت دارم. از سـال 2009 در این شـهر 
بـوده ام و آب و هـوا و مـردم آن را دوسـت دارم. این جـا بـه پرتغـال هـم 
نزدیـک اسـت و شـما بـا خـودروی شـخصی تان هـم می  توانیـد بـه پرتغال 
سـفر کنید. اسـپانیا کشـور فوق العاده یی اسـت و من دوسـتش دارم. من هم 
می خواهـم این جـا بمانـم، چـون هم رئـال را دوسـت دارم، هـم مادرید را.

اطـالعات نـادرست 
و توهیـن به مخاطبـان

انســان از آن جــا کــه انســان اســت، می توانــد در گفتــار و رفتــار اشــتباه 
ــهوی و  ــای س ــن خط ــه بی ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــن را نبای ــا ای ــد، ام کن
اشــتباه عمــدی تفــاوت فراوانــی وجــود دارد. خطــای ســهوی در گفتــار، 
پــس از اصــاح کتبــی و شــفاهی، قابــل اغمــاض اســت و نبایــد دنبالــه 
ــه را  ــاه گذشــته چــادر زنان ــی م ــه اشــرف غن ــل این ک ــت. مث آن را گرف
ــمًا  ــه مخاطــب، رس ــذکار جامع ــس از ت ــرد و پ ــبیه ک ــی تش ــه بی همت ب
ــهوی  ــش س ــخنان او و اطرافیان ــی س ــه بعض ــرد. البت ــی ک معذرت خواه
نیســت، بلکــه عمــدی اســت کــه در راســتای فریــب جامعــه صــورت 

می گیــرد.
بیشــتر آمــار و ارقــام مثبتــی کــه توســط اشــرف غنــی و تیــم 
ــی اســت.  ــا هــم بزرگنمای ــا دروغ و ی ــه می شــود، ی ســخنگویانش، ارائ
البتــه بزرگنمایــی از کارهــای دولتــی را می شــود تــا حــدودی پذیرفــت، 
چــون هــر کســی دوســت دارد کارش را بــزرگ نشــان دهــد، امــا دروغ 
گفتــن و ارائــه اطاعــات نادرســت، از هیچ کســی پذیرفتنــی نیســت، ولــو 

ــد. ــور باش ــک کش ــور ی ــه رییس جمه ک
ــا شــماری از ســران  ــدار ب ــو، در دی اشــرف غنــی شــام دوشــنبۀ دوم دل
ــت  ــات نادرس ــۀ اطاع ــا ارائ ــت جمهوری ب ــوم »زدران« در ارگ ریاس ق
گفــت کــه افغانســتان ســاالنه 600 میلیــون دالــر صــادرات جلغــوزه دارد. 
ــار  ــن ب ــر را چندی ــن خب ــت، ای ــری دول همــان شــب رســانه های تصوی
تکــرار کردنــد. فــردای آن یعنــی ســه شــنبه ســوم دلــو، ایــن خبــر روی 
خروجی هــای رســانه های دولتــی مثــل دفتــر رســانه های دولــت و 

ــوب منتشــر شــد. ــه صــورت مکت وب ســایت ریاســت جمهوری ب
اشــرف غنــی در حالــی صــادرات ســاالنۀ افغانســتان را از بابــت تولیــد 
ــر عنــوان کــرد کــه طبــق آمــار ادارۀ مرکــزی  جلغــوزه 600 میلیــون دال
ــال 2016  ــور در س ــن کش ــادرات ای ــوع ص ــتان، مجم ــۀ افغانس احصایی
میــادی، 596 میلیــون دالــر بــوده اســت. همچنیــن وزارت مالیــه 
افغانســتان نیــز ســه هفتــه پیــش، مجمــوع صــادرات ایــن کشــور را در 
ســال 2017 میــادی، 72۳ میلیــون دالــر عنــوان کــرد. بــا توجــه بــه ایــن 
ــده  ــا ش ــتباه و خط ــار اش ــار، دچ ــۀ آم ــی در ارائ ــرف غن ــر اش ــر، اگ ام
ــادرات  ــر ص ــون دال ــم 600 میلی ــی رق ــانه های دولت ــد رس ــد، نبای باش

جلغــوزه را برجســته می کردنــد و روی آن مانــور می دادنــد.
اکنــون کــه ایــن یادداشــت در حــال تحریــر اســت، هنــوز خبر صــادرات 
ــری از بابــت جلغــوزه، روی خروجی هــای رســانه های  600 میلیــون دال
ــی  ــتباه لفظ ــی اش ــرف غن ــارات اش ــن، اظه ــر ای ــرار دارد. بناب ــی ق دولت
ــت جمهوری  ــایت ریاس ــل وب س ــود، حداق ــن می ب ــر چنی ــوده و اگ نب
ــل  ــا حداق ــت و ی ــی برمی داش ــر را از روی خروج ــن خب ــتان ای افغانس

ــرد. ــری را اصــاح می ک ــون دال قســمت 600 میلی
دیــدگاه بعــدی ایــن اســت کــه ارگ ریاســت جمهوری و لشــکر 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــۀ می کنن ــت ارائ ــات نادرس ــداً اطاع ــش، عم حّراف
ــه  ــی ارائ ــدگاه یعن ــن دی ــت جمهوری، ای ــالۀ ارگ ریاس ــرد سه س عملک
اطاعــات نادرســت توســط دولــت، بــه واقعیــت نزدیک تــر اســت. حتــا 
هفتــۀ گذشــته ده هــا تــن از ســخنگویان دولــت در کابــل گردهــم آمدنــد 
ــا بگوینــد کــه نبایــد دروغ بگوییــم. ارگ تصــور می کنــد کــه جامعــه  ت
مخاطبــش، مشــتی آدم بی ســواد، بــی درک و بی شــعور اســت و هــر چــه 
کــه گفــت، مــردم قبــول می کننــد، امــا ارگ متوجــه نیســت کــه اکنــون 
ــه  ــوند ک ــدا می ش ــز پی ــعوری نی ــا ش ــراوان ب ــای ف ــتان، آدم ه در افغانس

متوجــه خاف گویی هــای دولت شــان هســتند.
ــۀ  ــتان از جامع ــردم افغانس ــتر م ــر بیش ــال حاض ــه، در ح ــدون مبالغ ب
ــس  ــی پ ــعور را یک ــی و ش ــای آگاه ــده و پله ه ــارج ش ــفندی خ گوس
از دیگــری طــی می کننــد. هــدف از تحریــر ایــن یادداشــت نیــز همیــن 
اســت تــا بــه دولتی هــا بفهمانــد کــه مــردم گوســفند نیســتند تــا هــر چــه 
را کــه گفتنــد، بپذیرنــد. شاه حســین مرتضــوی، ســخنگوی اشــرف غنــی 
جــز دوســتانم در فضــای مجــازی اســت. ایــن یادداشــت روی خروجــی 
صفحــه اش خواهــد رفــت. شــاید بــا خوانــدن آن متوجــه شــود کــه در 
ایــن مملکــت افــرادی پیــدا می شــوند کــه از جامعــۀ گوســفندی خــارج 
ــزان  ــایر عزی ــتند. س ــت هس ــت دول ــات نادرس ــه اطاع ــده و متوج ش
ــه  ــه هم ــوند ک ــه می ش ــد، متوج ــت را می خوانن ــن یادداش ــه ای ــم ک ه
ــق را  ــواره ح ــه هم ــتند ک ــاب ارگ نیس ــان دور ق ــبوکی ها، بادنج فیس

ناحــق و ناحــق را حــق جلــوه دهنــد.

محمد مرادی
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ــای  ــاد از اعض ــا انتق ــهروندان ب ــی و ش ــاالن مدن ــی از فع برخ
ــورای  ــای ش ــتر اعض ــمار بیش ــه ش ــد ک ــی می گوین ــورای مل ش
ــد.  ــتان نبوده ان ــردم افغانس ــرای م ــی  ب ــای خوب ــی نماینده ه مل
آنــان در پاســخ بــه این کــه چــرا شــمار زیــاد از اعضــای 
ــردم خــود  ــان م ــرا در می ــی  چ ــی در فصــل رخصت ــورای مل ش
ــردم در شــورای  ــه بیشــتر نماینده هــای م ــد ک نیســتند؟ می گوین
ــردم  ــدۀ م ــوان نماین ــه عن ــوز مســوولیت خــود را ب ــا هن ــی ت مل
ــه در  ــای  این ک ــه ج ــی ب ــای رخصت ــد و در روزه درک نکرده ان
ــه عیــش و  ــی ب ــان مــردم خــود باشــند، در کشــورهای بیرون می

عشــرت می پردازنــد.
هم چنــان، یــک منبــع از شــورای ملــی نیــز می گویــد کــه 
ــن  ــاد از اعضــای شــورای ملــی در فصــل تعطیلــی ای شــمار زی
ــخصی و  ــارت ش ــر تج ــی به خاط ــورهای بیرون ــه کش ــاد ب نه

می رونــد. خوش گزرانــی 
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــه مدن ــال جامع ــری فع ــم نظ نعی
ــورای  ــای ش ــی از اعض ــه برخ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدگار ب مان
ملــی نماینده هــای خوبــی  بــرای مــردم نبوده انــد، گفــت: 
ــه مســوولیت های ســنگینی کــه دارنــد  اعضــای شــورای ملــی ب
ــردم  ــرای م ــی ب ــدۀ خوب ــته اند و نماین ــرده نتوانس ــیده گی ک رس

نبوده انــد. 
ــردم  ــای م ــه برخــی از نماینده ه ــرد ک ــح ک ــای نظــری تصری آق
ــردم  ــه م ــش ب ــت بخ ــر و قناع ــش موث ــه نق ــل این ک ــه دلی ب
ــن  ــه ای ــن ب ــاره راه یافت ــد دوب ــل امی ــن دلی ــه همی ــته اند، ب نداش
نهــاد را ندارنــد و ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه شــمار 
ــده گان  ــس نماین ــژه مجل ــی به وی ــورای مل ــای ش ــاد از اعض زی

ــی خــود نشــوند.  متوجــه مســوولیت اصل
ــی و  ــل ارادۀ مل ــی ممث ــه شــورای مل ــی ک ــۀ او، در حال ــه گفت ب
مردمــی در ســطح کشــور اســت، امــا شــمار چشــم گیر از 
ــه  اعضــای مجلــس بــدون در نظــر داشــت مکلفیــت خویــش ب

می پردازنــد.  خوش گزرانــی   و  تفریــح 
ــورای  ــی ش ــای دوره ی ــه رخصتی ه ــاره ب ــا اش ــری ب ــای نظ آق
ــا  ــۀ نماینده ه ــن رابط ــرای تأمی ــت ب ــن فرص ــد: ای ــی می گوی مل
ــاع  ــردم اط ــای م ــا و نگرانی ه ــا از چالش ه ــت ت ــردم اس ــا م ب
حاصــل کننــد. امــا به جــای این کــه نماینده هــای مــردم در 
ــا  ــردم  ب ــای م ــا و نگرانی ه ــند و از چالش ه ــردم باش ــان م می
خبــر شــوند، متاســفأنه اعضــای شــورای ملــی در دورۀ رخصتــی  
خویــش بــه ســفرهای خارجــی بــرای تجــارت و خوش گزرانــی  

می رونــد.  
او گفــت: نبــود نماینده هــای مــردم در میــان مــردم ســبب 

می شــود.  مــردم  مشــکل   و  چالش هــا  از  بی خبــری 
ــه  ــی ب ــورای مل ــای ش ــه اعض ــاور دارد ک ــی ب ــال مدن ــن فع ای
ــوولیت  ــن مس ــه ای ــته اند، ب ــردم نتوانس ــل  ارادۀ م ــوان ممث عن

بــزرگ رســیده گی کننــد. 
ــتند و  ــردم نیس ــان م ــردم در می ــای م ــی نمایند ه ــت: وقت او گف
ــپری  ــور س ــرون از کش ــود را در یب ــکاری خ ــات بی ــتر اوق بیش
ــی  ــورای مل ــردم و ش ــان م ــه می ــاد فاصل ــبب ایج ــد، س می کنن

ــارت  ــاس حق ــراد احس ــن اف ــه ای ــبت ب ــردم نس ــود، م می ش
می کننــد. 

ــن رابطــه  ــد تأمی ــی اعضــای مجلــس نمی توانن ــاور او، وقت ــه ب ب
ــای  ــت در خ ــردم و حکوم ــد، م ــت کن ــردم و حکوم ــان م می

بی خبــری قــرار می گیرنــد. 
ــس  ــای مجل ــوولیت های اعض ــه مس ــاره ب ــا ش ــری ب ــای نظ آق
و  تفریــح  به جــای  می کنــد  پیشــنهاد  ســنا،  و  نماینــده گان 
ــی  ــورهای بیرون ــتارۀ کش ــای پنج س ــی در هوتل ه خوش گذران
درمیــان مــردم باشــد و مشــکل  مــردم را از نزدیــک مــورد 

ــد.  ــرار دهی ــی ق بررس
ــه نمی خواهــد  ــی ک ــع از شــورای مل ــک منب ــن حــال، ی در همی
از او در ایــن گــزارش نــام گرفتــه شــود، بــه روزنامــۀ مانــدگار 
می گویــد کــه در روزهــای رخصتــی شــمار زیــاد اعضــای 

ــد.  ــفر می کنن ــی س ــورهای بیرون ــه کش ــی ب ــورای مل ش
ایــن منبــع می افزایــد کــه اعضــای مجلــس بــه کشــورهای ســفر 
ــد.  ــاعد باش ــی در آن مس ــای خوش گزران ــه زمینه ه ــد ک می کنن

او از کشــورهای چــون تاجکســتان، ازبکســتان  و هنــد یــاد آور 
می شــود کــه اعضــای شــورای ملــی در روزهــای رخصتــی  به آن 
ــه بیشــتر اعضــای  ــد ک ــه می کن ــد و اضاف کشــورها ســفر می کنن

ــد.  ــه ایــن کشــورها می رون ــی ب ــه خوش گزران شــورای ب
ــد:  ــل می گوی ــنده های کاب ــی از باش ــادر یک ــم، ن ــویی ه از س
نماینده هــای مــردم در شــورای ملــی تنهــا به فکــر جیــب خــود 

و نزدیــکان خــود هســتند. 
ــد  ــت می گوی ــز اس ــل نی ــب کاب ــی از مکات ــوزگار یک ــه آم او ک
کــه شــما زیــاد اعضــای مجلــس در روزهــای رخصتــی بیــرون 
ــتاره مصــروف  ــای پنج س ــد و در هوتل ه از کشــور ســفر می کنن

ــتند. ــی هس خوش گزران
نعیــم کــه از والیــت بغــان اســت نیــز دیــد گاه مشــابه نســبت 
بــه اعضــای شــورای ملــی دارد، او می گویــد: نماینده هــای 
ــل شــده اند« و همیشــه در  ــب تبدی ــه نماینده هــای جی ــردم » ب م

غــم جیــب خــود هســتند.
هم چنــان، هفتــۀ پیــش شــاه حســین مرتضــوی ســخنگوی 
ــبوک  ــی در فیس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف ریی ــد اش محم
ــه  ــته ک ــس نگاش ــای مجل ــد از نماینده ه ــاد تن ــا انتق ــش ب خوی
اعضــای مجلــس در رابطــه بــه نظــارت از کارکردهــای حکومــت 
ــه  ــرده ک ــد ک ــوی تأکی ــای مرتض ــا آق ــوول اند، ام ــتر مس بیش
برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان بــه خواســت های 
ــۀ  ــان و عریض ــه قریه ش ــاه آب ب ــه چ ــک حلق ــد ی ــک مانن کوچ
جــواز تکســی و گذرنامــه مصــروف هســتند و مســوولیت اصلــی 

ــد. ــرده ان ــوش ک ــش را فرام خوی
ــورای  ــای ش ــاد از اعض ــمار زی ــهروندان ش ــم، ش ــویی ه از س
ملــی را بــه خویش خــوری و پــر کــردن جیــب خودشــان متهــم 
می کننــد و می افزاینــد کــه نماینده هــای مــردم بــه جــای 
ــتن  ــرای گماش ــی ب ــروف چانه زن ــردم مص ــکات م درک مش
ــی  ــۀ حکومت ــد و میان ــمت های بلن ــود در س ــاوندان خ خویش

ــتند. هس

محمدجواد رحیمی
حادثـه یازدهم سـپتمبر سـال 2001، ایـاالت متحدۀ 
امریـکا را از مرحلـۀ بحـران در سیاسـت خارجـی، 
سیاسـت گذاری های  از  جدیـدی  فصـِل  وارد 
خارجـی و رقابت هـای بین المللی کرد و افغانسـتان 
بـرای  شـاهراه ها  مهم تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه 
سیاسـت خارجـی و رقابـت بین المللـِی آن کشـور 
تحـوِل  ایـن  سـایۀ  در  شـد.  تشـخیص  و  تعییـن 
بـزرگ جهانـی، امریکایی هـا بـرای تطبیق سیاسـت 
خارجـی و رقابـِت بهتـر در عرصـۀ بین الملـل، در 
جریان 17 سـال گذشـته از یک طرف با تروریسـم و 
هراس افگنـی و از طـرف دیگـر، با رقبـای منطقه یی 
نـرم  افغانسـتان دسـت وپنجه  در  بین المللی شـان  و 

ند.   کرد
و  امریـکا  از  افغانسـتان  ملـِت  و  دولـت  حمایـِت 
همچنـان تسـلط و دسترسـی امریـکا به این کشـور، 
همـواره بزرگ تریـن رؤیـا و بااهمیت تریـن ُگزینـه 
بـا  مبـارزه  خصـوص  در  امریـکا  پیـروزی  بـرای 
بین المللـی اش  رقبـای  شکسـت  و  هراس افگنـی 
و  درونـی  اختافـات  امـا  اسـت.  شـده  قلمـداد 
موجودیـِت  افغانسـتان،  نفـوس  بـودِن  چندملیتـی 
مرزهای مشـترک میان افغانسـتان و رقبـای امریکا و 
حتـا راهـکار و راهبُـرد نامؤثـر امریکایـی، مهم ترین 
عوامـِل ناکامـی امریـکا بـوده اسـت. از آن جایی کـه 
چیـن و روسـیه مهم تریـن رقبای امریکا به حسـاب 
می رونـد، تأثیـرات و ارتباطـاِت مسـتقیِم آن هـا بـا 
حـوزۀ شـمال افغانسـتان، بزرگ تریـن مایـۀ نگرانی 

امریـکا بـوده اسـت. 
در حـال حاضر، ایـاالت متحدۀ امریکا بـرای تطبیق 
سیاسـت خارجـی و مؤفقیـِت راهبـرد جدیدش در 
خصـوص مبـارزه با هراس افگنـی، روی دو موضوع 
توجـه خـاص مبـذول داشـته اسـت. اوالً، حصـول 
رضایـت و قناعـِت ملت افغانسـتان؛ ثانیـًا و ضروراً 
کسـب حمایـِت رهبـران حـوزۀ شـمال و کاهـش 
روابـط کشـورهایی مثـل چیـن و روسـیه بـا مناطق 

افغانستان.  شـمالی 
ایـن  انتخاباتـی سـال 2014،  از جنجال  هـای  بعـد 
دومیـن بار اسـت کـه تنش هـای داخلی افغانسـتان، 
رقابت هـای  و  هراس افگنـی  بـا  مبـارزه  رونـد 
سـاخته  مواجـه  تهدیـد  بـا  را  امریـکا  بین المللـی 
موجـود  تنش هـای  فـورِی  حـل  بنابرایـن،  اسـت. 
میـان ادارۀ کابـل و بلخ، یگانه خواسـِت امریکاسـت 
کـه در جریـان هفته های گذشـته، بـه  صراحت بیان 
شـده اسـت. امـا آن چـه کـه قابـل تأمـل می باشـد 
جـاری  تنش هـای  حـِل  خواهـان  امریـکا  این کـه: 
صرفـًا از طریـق مصالحـه، مذاکره و مفاهمه اسـت؛ 
چـون این کشـور به خاطـر منافع منطقه یـی، هیچ گاه 
کابـل،  ادارۀ  از  جانـب داری  بـا  کـه  نمی خواهـد 
حمایـت، رضایـت و قناعـِت مردم و رهبـراِن حوزۀ 
شـمال را از دسـت بدهـد. روی ایـن اصـل، کاخ 
سـفید با نشـر بیانیۀ رسـمی و معـاون رییس جمهور 
امریـکا طـی تمـاس تلیفونی بـا اشـرف غنی، موقِف 

امریـکا را در قبـال تنش هـای موجـود به صراحـت 
بیـان نمودنـد و مذاکـره و مفاهمـه را یگانـه ُگزینـه 
تأییـد  مـورد  بافاصلـه  کـه  دانسـتندـ  راه حـل  و 
صاح الدیـن ربانـی، وزیرخارجـه و رییـس حـزب 

جمعیـت نیـز قـرار گرفت. 
اخیـر  بیانـات  متذکـره،  نـکات  نظرداشـت  در  بـا 
زلمـی خلیـل زاد در تضـاد آشـکار با موقـِف امریکا 
و در تناقـِض صریـح بـا سیاسـت خارجـی امریـکا 
قـرار دارد. آقـای خلیـل زاد طـی سـفر غیررسـمی 
عـادی،  شـهروند  یـک  عنـوان  بـه  و  کابـل  بـه 
حرف وحدیث هایـی بـه میان آورده اسـت کـه منافع 
ملـی و بین المللـی امریـکا را با خطر مواجه سـاخته 
و قطعـًا بـا موقـف و سیاسـت خارجـی آن کشـور، 
همخوانـی و همسـویی نـدارد. حتا احتمـال می رود 
حرف هـای  قبـال  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کـه 
ناسـنجیده و غیرمسـؤالنۀ آقـای خلیـل زاد واکنـش 
نشـان دهـد و آن را یـک نظـر و دیـدگاه شـخصِی 
موقـف  نـه  کنـد،  قلمـداد  خلیـل زاد  بـه  منحصـر 

رسـمی آن کشـور. 
آقـای خلیـل زاد بعـد از پیـروزی دونالـد ترامپ در 
اشـکال  بـه  امریـکا،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
مختلف دسـت به کار شـد تا رابطه اش با کاخ سـفید 
را تجدیـد کنـد. چندیـن بـار از طریـق شـبکه های 
مختلـف تـاش نمـود تـا خـودش را به عنـوان فرد 
مـورد اعتمـادِ ترامـپ معرفـی کنـد، حتـا خبرهایی 
مبنـی بـر تقـررش در پسـت های مهـِم دولتـی در 
امریـکا نیـز نشـر نمود امـا نه تنها مـورد قبـوِل ادارۀ 
ترامـپ قـرار نگرفت، بلکـه حتا نتوانسـت در تأمین 
رابطـه بـا کاخ سـفید سـودمند واقـع شـود. بنابراین 
بایـد بـه تأکید گفت که سیاسـت خارجـی و موقِف 
علنـِی امریـکا در قبـال تنش هـای فعلـی میـان کابل 
و بلـخ، حل فـوری آن از طریق مصالحـه، مذاکره و 

مفاهمـه اسـت، نـه مداخلـه و اقـدام نظامی. 

همزمان با تعطیالت شورای ملی:
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باشید مردم   
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