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احمدولی مسعود
ــد  ــهر ارواح می مان ــه ش ــل ب ــنبه، کاب ــر روز ش ــس از ظه پ
کــه فقــط در اطــراف شــفاخانۀ ایمرجنســی ارواح متحــرک، 
روح هــای ســرگردان، خلــق بشــدت سرگشــته و دســت بــه 
ــزان  ــا عزی ــد ت ــن خــدا را گرفته ان ــه دام ــد ک دعــا را می بيني
شــان نجــات یابنــد. گزارشــات رســيده ایــن اســت کــه در 
فاصلــۀ یــك هـــفته، امنيــت ملــی کشــور از هــردو فاجعــۀ 
ــا مــواد  ــال و تراژیــدی چهاراهــی صــدارت ب پيهــم کانتيننت
ــا  ــت، ام ــی داش ــاع قبل ــس، اط ــده در امبوالن ــا ش جابج
ــه صفحــه 6 ــری نکــرد...                 ادام ــه جلوگي این ک

ملـی  وحـدت  حکومـت  ریيـس 
نشسـت  یـك  در  دوشـنبه  روز 
خبـری مشـترک بـا جوکو ویـدودو 
ریيس جمهـور اندونيزیـا گفـت کـه 
المللـی وقـت  بيـن  بـرای دوسـتان 
بـا  تـا  اسـت  رسـيده  فـرا  تصميـم 
ممکـن، کشـورهایی که  هـر وسـيلۀ 
و  می کننـد  حمایـت  تروریـزم  از 
پناه گاهـی برای تروریسـتان شـده اند 
غيـر  فعاليت هـای  و  تخطـی  از  را 

بـاز دارنـد. قانونـی 
آقـای غنـی افـزود کـه کشـورهایی 
کـه به تخطـی از قوانين بيـن المللی 
و  تجریـد  بایـد  می دهنـد،  ادامـه 
منـزوی شـوند. اشـاره آقـای غنـی 
در صحبـت های امروزش پاکسـتان 
بـود کـه از چنـد ماه بـه این سـو به 
شـدت زیـر فشـار گسـترده جهانـی 
قـرار دارد و متهـم بـه دامـن زدن به 

ناامنـی در افغانسـتان اسـت.
او بـا اشـاره بـه نظـام دموکراتيـك 
نقـش  اندونيزیـا گفـت کـه  کشـور 
بـی  اسـام  در جهـان  کشـور  ایـن 
نظيـر اسـت و بایـد ایـن نقـش بـه 
دیـد قـدر و عـزت دیـده شـود. بـه 
گفتـه آقای غنـی، موفقيـت اندونيزیا 

دموکراتيـك  نظـام  یـك  ایجـاد  در 
از  اسـام  در جهـان  بـه خصـوص 
اسـت.  برخـوردار  خـاص  اهميـت 
آقـای غنـی اندونيزیـا را نمـاد تعامل 

دانسـت.
هـر چنـد سـفر روز ریيس جمهـور 
اندونيزیـا بـه کابـل، همزمـان بـود با 
حملـه مهاجمـان گـروه داعـش بـه 
نظامـی وزارت  تأسيسـات  از  یکـی 
دفـاع در ناحيـه پنجـم شـهر کابـل، 
واکنـش  در  غنـی  ریيس جمهـور 

بـه ایـن حمـات گفـت کـه النه هـا 
و مراکـز ایـن گروه هـا در پاکسـتان 
اسـت و توقـع مـردم افغانسـتان از 
دوسـتان بين المللـی این کشـور این 
تصميـم  مـورد  ایـن  در  کـه  اسـت 

واضـح بگيرنـد.
آقـای جوکوویدودو ریيـس جمهور 
معـاون  دانـش  سـرور  را  اندونيزیـا 
ميـدان  در  جمهـور  ریيـس  دوم 
هوایـی اسـتقبال کـرد. پيـش از ایـن 
سـفر،...           ادامـه صفحـه 6

نخست  وزیر پاکستان به امریکا:
افغانستان

بهویتنامیدیگرتبدیلمیشود

بــه  هشــدار  بــا  پاکســتان  نخســت وزیر 
امریــکا دربــاره تبدیــل شــدن افغانســتان بــه 
ــع  ــود قط ــا وج ــرد ب ــام ک ــام دوم،  اع ویتن
ــال  ــير انتق ــا مس ــکا م ــی امری ــای مال کمك ه
تجهيــزات ایــن کشــور بــه افغانســتان را 

ــت. ــم بس نخواهي
بــه گــزارش داون نيــوز، شــاهد خاقــان 
قطــع  وجــود  بــا  کــرد  اعــام  عباســی 
ــا  ــتان، م ــه پاکس ــکا ب ــی امری ــای مال کمك ه
ــتان را  ــه افغانس ــزات ب ــال تجهي ــير انتق مس

مســدود نخواهيــم کــرد.
هشــدار  ضمــن  پاکســتان  نخســت وزیر 
ــام  ــرد: تم ــح ک ــفيد تصری ــران کاخ س ــه س ب
مشــکات افغانســتان بایــد از طریــق گفــت و 
گــو حــل شــود، در غيــر ایــن صــورت 
افغانســتان بــه ویتنــام دوم بــرای امریــکا 

ــد. ــد ش ــل خواه تبدی
ــده  ــف وع ــه خل ــی ب ــا توجه ــت: م وی گف
امریــکا نکــرده و مبــارزه خــود بــا تروریســم 
را همچنــان فعــال نگــه داشــته ایم، ولــی 
ــد توجــه داشــته باشــند  ــکا بای مقامــات امری
ــون  ــا کن ــاد ت ــام آب ــکاری اس ــا هم ــه ب ک
ــار  ــزار ب ــد ه ــون و ص ــك ميلي ــش از ی بي
هواپيماهــای آنــان بــه ســمت افغانســتان 

ــت. ــرده اس ــرواز ک پ
عضــو ارشــد حــزب نــواز بيــان کــرد: 
آمــاده  تروریســم  بــا  مبــارزه  راه  مــا در 
ــان  ــرای نش ــتيم و ب ــکاری هس ــه هم هرگون
امــن  پناهگاه هــای  خــود  صداقــت  دادن 
تروریســتی در خــاک پاکســتان را نابــود 

یــم. کرده ا
ــه امریــکا  ــا ب عباســی افــزود: مــا آماده ایــم ت
ــك  ــتان کم ــح در افغانس ــره صل ــرای مذاک ب
کنيــم چــرا کــه امنيــت در افغانســتان باعــث 

امنيــت در پاکســتان خواهــد شــد.
وی تاکيــد کــرد قطــع کمك هــای مالــی 
نخواهــد  پاکســتان  بــر  تاثيــری  امریــکا 
ــا  ــچ گاه ب ــا هي ــن کمك ه ــرا ای ــت زی داش
مــردم  از  رفاهــی  حمایت هــای  انگيــزه 

پاکســتان صــورت نگرفتــه اســت.
ــس از  ــکا پ ــتان و امری ــان پاکس ــط مي رواب
ــه شــدت خــراب شــده  ــی ترامــپ ب اتهام زن
چالش هــای  بــا  اخيــر  ماه هــای  طــی  و 

ــت. ــده اس ــه ش ــدی مواج ج
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شـاید ایـن مقولـه را کـه بـه اسـتالين 
منسـوب  سـابق  شـوروی  دیکتاتـور 
اسـت، بارهـا در نوشـته هایم اسـتفاده 
کـرده باشـم، ولـی چـه بـاک کـه بارِ 
دیگـر در این نوشـته نيز بيایـد. وقتی 
در ایـن کشـور فاجعـه همـواره و هر 
روز تکـرار می شـود، حرف هایـی از 
ایـن دسـت هـم اگـر تکـرار شـوند، 
آمـد.  نخواهـد  وجـود  بـه  مشـکلی 
یـك  وقتـی  می گفـت:  اسـتالين 
اسـت  فاجعـه  می شـود،  کشـته  نفـر 
امــا وقتـی یـك ميليـون نفـر کشـته 
می شـوند، فقـط یـك رقـم اسـت. 

کابـل  شـنبۀ  روز  حادثـۀ  بـه  وقتـی 
می اندیشـم و بـه آن چـه کـه مقام هـا 
می گوینـد،  مـورد  در  مسـووالن  و 
کامـًا  را  اسـتالين  سـخِن  ایـن 
مقام هـای  بـرای  می یابـم.  درسـت 
کشـور، مـرگ بيـش از صـد نفـر در 
یـك  فقـط  انتحـاری،  حادثـۀ  یـك 
کنفرانس هـای  در  کـه  اسـت  رقـم 
از  سخنرانی های شـان  یـا  و  خبـری 
از  مباهـات  بـا  و  می کننـد  یـاد  آن 
دسـتاوردهای خـود در مهـارِ حادثـه 
سـخن می گوینـد. امـا آیا گاهـی فکر 
کـرده انـد که فـرد فردِ آن کسـانی که 
شـهيد و یـا زخمـی شـده انـد، چـه 
را  غـم  و  مصيبـت  از  سـنگينی  بـارِ 
عزیزان شـان  و  بـر دوش خانواده هـا 
کشـور  مقام هـای  آیـا  انـد؟  گذشـته 
می داننـد کـه نـان آورِ چنـد خانـواده 
دیگـر وجـود نـدارد تـا بـه کـودکان 
گرسـنه اش نـان ببـرد؟ آیـا می داننـد 
دیگـر  فرزنـد،  و  همسـر  چنـد  کـه 
و  برنمی گردنـد  شـان  خانه هـای  بـه 
منتظران شـان هـر لحظـه می ميرنـد و 

می شـوند؟ زنـده 
اسـت؛  فاجعـه  کشـورِ  این جـا   
کشـور مصيبـت و غـم که حتـا دیگر 
نمی تـوان در مـورد آن سـخن گفـت. 
چـه حرفی بـرای گفتن وجـود دارد؟ 

بـا چـه واژه گانـی می تـوان خـود را 
تســا داد؟... در ظـرف کمتـر از یك 
ماه گذشـته، ده ها مـورد حادثۀ خونين 
در ایـن کشـور اتفـاق افتـاده بـدون 
آن کـه کمتریـن تکانی در مســووالن 
اعاميه هـای  باشـد.  کـرده  ایجـاد 
ارگ و سـپيدار همان هایـی انـد کـه 
از چنـد سـال بـه این سـو در چنيـن 
می شـوند.  تکـرار  مناسـبت هایی 
همـه ابـراز همـدردی و غم شـریکی 
چيـغ  حکومـت  ریيـس  می کننـد، 
می زنـد، مسـووالن امنيتی بـه مجلس 
هـزار  بـا  و  می شـوند  خوانـده  فـرا 
حيلـه و نيرنـگ، سـامت از مجلـس 
بيـرون می شـوند؛ امـا مـردم همچنان 

غـرق در خـون و فاجعـه انـد!
چه کســی پاسـخ گوی ایـن وضعيت 

است؟  
پاسـخ مسـووالن بـه چنين پرسشـی، 
آن هـا  اسـت.  مسـخره  واقعـًا 
داعـش  و  طالبـان  چـون  می گوینـد 
و  مـا  بـا  مسـتقيم  رویارویـی  تـوان 
از  ندارنـد،  را  خارجـی  نيروهـای 
چنيـن ترفندهـای »بزدالنـه« اسـتفاده 
می کننـد. جالب تـر این کـه در حادثـۀ 
روز شـنبۀ کابـل، یکـی از مسـووالن 
بـا خوشـحالی می گفت کـه نيروهای 
مـا موفـق شـده انـد کـه از رسـيدن 
جلوگيـری  مقصـدش  بـه  انتحـاری 
کنند. آیا چنيـن توجيهاتی مضحك و 
غيرمسـووالنه نيسـت؟ مگر قـرار بود 
که دشـمنان چـه مصيبتـی بزرگ تر از 
آن چـه را کـه بـه بـار آورده  انـد، بـه 
بـار بياورنـد؟ مگـر شـهادِت بيش از 
صـد تـن و زخمی شـدن سـه صد تِن 
دیگر، یك فاجعه نيسـت؟ مسـووالن 
از موفقيـِت فعاليت های دشـمنان چه 
تعریفـی دارنـد؟ مگر دشـمنان همين 
شـهرهای  در  کـه  نمی خواهنـد  را 
بـه  را  بی گنـاه  انسـان های  کشـور 
ایـن  اگـر  بکشـند؟  خـون  و  خـاک 
نيسـت،  اقدام های شـان  در  موفقيـت 

پـس چيسـت؟ 
مسـووالنه  این هـا  بـار  یـك  چـرا 

بـه  صادقانـه  و  نمی اندیشـند 
نمی کننـد؟  اعتـراف  ضعف های شـان 
امـور  سـکان دار  کـه  کسـی  وقتـی 
از  اسـت،  کشـور  اطاعاتـی 
نزدیك تریـن حادثـه در پایتخت خبر 
نـدارد، چـه نامـی بایـد بـه آن داد؟ 
ریيـس حکومـت کـه از برنامه هـای 
امنيـت  تأميـن  در  نزدیکـش  و  دور 
می گفـت،  کابـل  به ویـژه  و  شـهرها 
امـروز چه حرفـی برای گفتـن دارد؟
 همـه بـه یـاد داریـم کـه یـك سـال 
پيـش آقای غنـی در واکنـش به یکی 
به صراحـت  مشـابه،  حادثه هـای  از 
مثـل هميشـه اعام کرد کـه به زودی 
برنامـۀ کاِن خـود را در مـورد امنيِت 
پایتخـت بـه منصـۀ اجـرا می گـذارد. 

چـه شـد ایـن برنامـۀ کان امنيتی؟ 
ریيـس حکومـت، خـود را مصروِف 
اقتصـادی  درازمـدِت  برنامه هـای 
سـخنگویانش  و  می دهـد  نشـان 
بـا بـوق و کرنـا فریـاد می زننـد کـه 
چهـارراه  بـه  زودی  بـه  افغانسـتان 
اقتصادی آسـيا مبدل خواهد شـد. اما 
تـا آن زمان، آیا کسـی در این کشـور 
باقـی خواهـد مانـد کـه از برنامه های 
جامـِع اقتصادی اشـرف غنی مسـتفيد 
شـود؟ آیـا امنيـت در اولویـِت دولت 

نبایـد قرار داشـته باشـد؟
 بـه نظـر مـن، زمـان نـق زدن و انتقاد 
کـردن به پایـان رسـيده و دولت باید 
وضعيتـش را روشـن سـازد. بـا ایـن 
شـرایط و وضعيـت دیگـر نمی شـود 
ادامـه داد. از یـك طـرف، تعدادی در 
حـال البی گـری بـرای طالبـان انـد و 
به دیدارشـان به کشــورهای مختلف 
می رونـد و تعـدادی دیگـر در داخـل 
حکومتـی  و  دولتـی  سـاختارهای 
می سـازند  فراهـم  زمينـه  برای شـان 
کـه بـه هدف های نظامی شـان دسـت 
پيـدا کننـد. با ایـن یك بـام و دو هوا 
مـا به هيـچ نقطـۀ مثبتـی در وضعيِت 
نخواهيـم  کشـور  سياسـی  و  امنيتـی 

 . سيد ر
پيـش  روز  چنـد  کـه  دارم  دوسـتی 
در صفحـۀ فيسـبوکش نوشـتۀ جالبی 
گذاشـته کـه بی مناسـبت بـه مسـایِل 
امـروزِ کشـور نيسـت: »در کتابـی بـه 
بـودم:  خوانـده   Long Rifle نـام 
دل سـوزی  و  نرم دلـی  بـا  را  جنـگ 
را  تـو  رهبـر  اگـر  بـرد.  نمی تـوان 
نکـرد  تشـویق  جنـگ  بـه  )سـرباز( 
جنـگ  آن  نبـود،  یك جـا  تـو  بـا  و 
برنـده نيسـت. و یا چشـم بـه دیگری 
دوخـت تـا برایـت بجنگـد، بازنـده 
اسـت. وقتی ملتـی با هم می ایســتند 
و بـا هـم در مقابل دشـمن می جنگند 
و بـا هـم خـون می دهنـد، آن ملت و 
مـردم بـا هـم برنده انـد. اگـر رهبری 
آن مـردم برای مقابلۀ عمومی اشـارت 
فـرا  قربانـی عمومـی  بـرای  و  نـداد 
نخوانـد، آن ملت بازندۀ جنگ اسـت. 
در جنـگ دشـمن را بایـد نابـود کرد 
نـه آن کـه برایـش پـول داد و عـذر 
کـرد. پـول و عـذر، سـاح نيسـت و 
بلکـه  نمی کنـد  مغلـوب  را  دشـمن 

می کنـد.«  تشـجيع  و  تجهيـز 
سـراِن  کـه  بـاورم  ایـن  بـه  مـن 
و  مقابلـه  فرمـاِن  به جـای  افغانسـتان 
نابـودی دشـمن، بـه آن هـا بـا عذر و 
التمـاس، پـول و امکانـات بخشـيده 
انـد. مسـلمًا نتيجۀ چنيـن رویکردی، 
چنـان فجایعی سـت کـه هـر روز از 
جانـِب دشـمنان بـه مـردم بی گنـاهِ ما 

می شـود. تحميـل 
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و  پيوسـته  روزهـا  ایـن  کـه  خون بـاری  امنيتـِی  حـوادث 
پشت ِسـِرهم در کابـل ُرخ می دهند، چنان ُسسـتی و ناکاره گِی 
نهادهـای امنيتـی را نمایـان می سـازد کـه هيچ جایی بـرای اما 
و اگـر و چون وچــرا باقـی نمی گـذارد. امـا از آن جـا کـه از 
یك طـرف فرهنـِگ اعتـراف بـه اشـتباهات و نقـاط ضعـف 
در نظـامِ حکومـت داری افغانسـتان ضعيف اسـت و از سـوی 
دیگـر، چيـزی بـه نام »شـرم« )حاال شـرم از خدا یا بنــده گاِن 
خـدا( نيز از منـش و سـلوِک دولت مداراِن ما کوچيده اسـت، 
می بينيـم کـه مسـؤوالن ارشـِد امنيتـی شـامل ریيـس عمومی 
امنيـت ملـی، وزیـر داخلـه و وزیـر دفـاع در مقابِل رسـانه ها 
ظاهـر می شـوند و خطـاب بـه مـردم می گوینـد کـه آن هـا 
بهترین اشـخاص در ایـن مملکـت بـرای ادارۀ امـور امنيتـی 
هسـتند؛ چـون اگـر غيـر از ایـن می بـود، جـا را بـرای افـرادِ 

الیق تـر خالـی می کردنـد!
روز یکشـنبه یعنـی یـك روز بعـد از رویـداد سـنگيِن سـرک 
وزارت داخلـۀ پيشـين کـه بـه یك ماتـِم ملی بدل شـد، آقای 
اسـتانکزی ریيـس عمومـی امنيـت ملـی، آقـای برمـك وزیر 
داخلـه و آقـای بهرامی وزیر دفاع در پاسـخ به مـوِج انتقاداِت 
ناکاره گـِی  و  امنيتـی  نهادهـای  ضعـِف  بـر  مبنـی  مردمـی 
مسـووالِن آن هـا و درخواسـت اسـتعفای آنـان، بـا توافق نظر 
گفتنـد کـه اسـتعفا راه حـل نيسـت و این کـه هر چنـد ماه یك 
بـار وزرا تبدیـل شـوند، معنایـی نـدارد. در ایـن ميـان، آقـای 
بهرامـی وزیـر دفـاع ملـی بـه نماینده گـی از خـود و گویا دو 
مسـووِل امنيتـِی دیگر گفـت: »هر زمانـی که مردم افغانسـتان 
و زعامـِت سياسـی کشـور از مـا کـرده مـردمِ بهتـر و توانمند 
در کار را پيدا کردند، در همان سـاعت حاضر هسـتم اسـتعفا 

بدهم.«
ایـن مقام هـا هرکـدام بـه طریقـی بـر پيچيده گـی حمـات 
دشـمن، لياقـت و کاردانـِی خـود و اصـرار بـر حضـور در 
مناصب شـان تأکيـد کردنـد. امـا یـك صبـح از ایـن اظهارات 
نگذشـت کـه روز دوشـنبه 5 مهاجـم انتحـاری به یـك واحد 
نظامـی نزدیـك بـه دانشـگاه نظامـی مارشـال فهيـم حملـه 
کردنـد و ضمِن شـهيد و زخمی سـاختِن 27 نفـر از نيروهای 
امنيتـی، تـا سـاعت ها بـه نبرد بـا نظاميـان دولتی ادامـه دادند. 
طبـق گزارش هـا، دو نفر از ایـن مهاجمان بر اثر انتحار کشـته 
شـدند، دو تـِن دیگـر را نيروهـای دولتی به هاکت رسـاندند 

و یـك نفـر دیگـر هم دسـتگير شـده اسـت.
حـاال ایـن اعـداد و ارقـام توسـط سـخنگوی وزارت دفـاع 
اعام شـده اسـت، مسـلمًا آمـار و اخبـارِ درسـت تر را باید از 

شـاهداِن حـوادث جویا شـد.
وقتـی ایـن حـوادث را که مسلسـل وار در کابـل رخ می دهند، 
در کنـار اطـوار و اقـواِل مسـووالِن نهادهای امنيتـی بگذاریم، 
عنوانـی رسـاتر از »شـرم هـم چيـز خوبی سـت« بـه ذهـن 

نمی آیـد.
واقعـًا ایـن آقایـان در مـورد خوشـان و مـردمِ افغانسـتان چه 
فکـر کرده انـد؛ آیـا نمی داننـد کـه مـردم بی لياقتـِی آن هـا را 
انفجارهـا در حسـاس ترین  کابـل و  در سـرک های خونيـِن 
نقـاط شـهر بـه نظـاره نشسـته اند؟ آیـا گمـان می کننـد کـه 
شـعورِ مـردم آن قـدر پایيـن اسـت کـه می تواننـد بـا چنـد 
جملـۀ بی پایـه یـا شـعارگون )مانند این کـه »با وحـدت مردم 
انزجـار و  احسـاِس  افغانسـتان، مشـکات حـل می شـود«( 
نفـرِت آن هـا را فـرو بنشـانند؟ یـا این کـه شـعور و احسـاِس 
انسـانی و ایمانـِی خودشـان آن قـدر پایيـن اسـت کـه خيـال 
دارنـد بـه قيمـِت قبرستان شـدِن افغانسـتان، خـواِن وزارت و 

ریاسـت را از دسـت ندهنـد؟
احتمـاِل آخریـن، احتمالـی قرین تر به واقعيت اسـت؛ مسـلمًا 
انسـانی  احسـاِس  و  شـعور  از  کـه  مقامـی  و  مسـوول  هـر 
سرشـار باشـد، وقتـی ببيند کـه به هر دليلـی نتوانسـته از پِس 
وظایفـش در قبـال مـردم بيرون شـود، با کماِل شرمسـاری از 
محضـِر مـردم طلـب پـوزش و اسـتعفا می کنـد. امـا این که او 
الیق  تـر از دیگـر افـراد اسـت و به رغـِم همۀ حـوادث باید در 
وظيفـه اش باقـی بمانـد را مـردم ُحکـم می کننـد... نـه این که 

خـود بی شـرمانه بگوید و بـدوزد!
یقينـًا شـرم و حيــا از شـعور و احسـاِس انسـانی سرچشـمه 
می گيـرد، متأسـفانه دليـِل این همه بی شـرمی را باید در ضعِف 
شـعور و عاطفۀ انسـانِی مسـووالِن ارشـِد امنيتی سراغ گرفت؛ 
کسـانی کـه مقامِ امـن و زنده گـِی پُرعيش، رِگ احساس شـان 
را چنـان قطـع کرده کـه نمی تواننـد دردِ انبوه مردمِ عـزادار از 

حمات انتحاری را درک کننــد.

شـرمهـمچیـِز
خـوبیست!

 این جا کشوِر فاجعه است؛ 
کشور مصیبت و غم که حتا 
دیگر نمی توان در مورد آن 

سخن گفت. چه حرفی برای 
گفتن وجود دارد؟ با چه 

واژه گانی می توان خود را 
تسـال داد؟... در ظرف کمتر 

از یک ماه گذشته، ده ها مورد 
حادثۀ خونین در این کشور 

اتفاق افتاده بدون آن که 
کمترین تکانی در مسـووالن 

ایجاد کرده باشد. اعالمیه های 
ارگ و سپیدار همان هایی اند 
که از چند سال به این سو در 

چنین مناسبت هایی تکرار 
می شوند. همه ابراز همدردی 
و غم شریکی می کنند، رییس 

حکومت چیغ می زند، مسووالن 
امنیتی به مجلس فرا خوانده 

می شوند و با هزار حیله و 
نیرنگ، سالمت از مجلس 
بیرون می شوند؛ اما مردم 

همچنان غرق در خون و فاجعه 
اند!

ACKU



پــس از حملــۀ مرگبــار بــه ســاختمان ســابق وزارت داخلــه 
کــه در آن تاکنــون مــرگ 103 تــن و زخــم برداشــتند، بيش 
ــی  ــای امنيت ــران نهاده ــده اســت، س ــد ش ــن تائي از 250 ت
نشســت خبــری برگــزار کردنــد و گفتنــد »ضعف«شــان را 
می پذیرنــد و از مــردم »پــوزش« می خواهنــد. آنــان گفتنــد 
کــه اســتعفای آنــان راه حــِل بحــراِن امنيتــی کشــور نيســت 
ــد  ــدا شــود، حاضــر ان ــان پي ــر« از آن ــر کســی »توانات و اگ
ــی  ــای امنيت ــران نهاده ــد. س ــار برون ــان کن از سمت های ش
ــی  ــد مبن ــه کردن ــی ارای ــای متفاوت در آن نشســت آماری ه
ــات  ــت و والی ــه پایتخ ــدد ب ــات متع ــه از حم ــر این ک ب

جلوگيــری کــرده انــد.
امــا چنيــن بــه نظــر می رســد کــه ســران نهادهــای امنيتــی 
ــادی  ــچ نه ــه هي ــن اســت ک ــت ای ــد. واقعي دروغ می گوین
ــه  ــد ک ــش کن ــد پژوه ــه بتوان ــرد ک ــوان ک ــراغ نمی ت را س
آیــا آمــاری را کــه ســران نهادهــای امنيتــی ارایــه می کننــد، 
درســت اســت یــا خيــر؟ بارهــا هــم شــکایت رســانه ها و 
مــردم بلنــد شــده اســت کــه حکومــت حاضــر نيســت بــا 
آنکــه قانــون حــق دسترســی بــه اطاعــات نافــذ اســت، بــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــات ده ــردم اطاع ــانه های و م رس
ــرار  ــات ق ــا اطاع ــردم را در خ ــداً م ــت عم ــه حکوم ک
می دهــد تــا اطاعاتــی را کــه آنــان می خواهنــد بــه مــردم 
ــی  ــای امنيت ــرای ســران نهاده ــد. ب ــی بنمای برســانند، واقع
خيلــی هــم دشــوار نيســت تــا رویدادهــای ســاخته گی را 
سناریوســازی کــرده بــه خــورد مــردم بدهــد؛ امــا آنــان باید 
ایــن واقعيــت را بپذیرنــد کــه تکنولــوژی، دسترســی مــردم 
بــه اطاعــات را بســياری تســریع بخشــيده و نيــز شــعور 
ــه  ــد ب ــردم می توانن ــت. م ــرده اس ــد ب ــان را بلن سياسی ش

اطاعــات دقيــق دســت یابنــد. مــردم بــه شــعور سياســی 
رســيده انــد و می تواننــد راســت و دروغ را از هــم تفکيــك 

. کنند
ــی در  ــت مل ــی امني ــس عموم ــتانکزی، ریي ــوم س معص
نشســت خبــری گفــت: »آنــان بابــت حمله هــای انتحــاری 
ــردا  ــم، ف ــذرت می خواهي ــم مع ــروز ه ــل ام ــهر کاب در ش
ــذرت  ــم مع ــردا ه ــس ف ــم و پ ــذرت می خواهي ــم مع ه
ــادی  ــهروند ع ــك ش ــدی ی ــچ تردی ــم«. بی هي می خواهي
ــاد  ــن نه ــوول بزرگ تری ــخنی را از مس ــن س ــی چني وقت
ــرد  ــه می گي ــگ نتيج ــنود، بی درن ــورش می ش ــی کش امنيت
کــه ایــن آقــای کمــر را بــه بی توجهــی و ضعــف در تأميــن 
ــردا و  ــت و ف ــرده اس ــته ک ــردم بس ــی م ــت و زنده گ امني

پــس فــردا هــم حملــه می شــود و او معــذرت می خواهــد! 
یــك روز پــس از اظهــارات آقــای ســتانکزی چنيــن هــم 
ــه  ــش حمل ــۀ 111 ارت ــه فرق ــلح ب ــان مس ــد. مهاجم ش
ــن اســت کــه گزینش هــای ســليقه یی  ــد. واقعيــت ای کردن
و سياســی در نهادهــای امنيتــی چنيــن وضعفــت را بــه بــار 
ــی  ــس عموم ــه و ریي ــر داخل ــاع، وزی ــر دف ــی آورد. وزی م
ــا تروریســم  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــچ اراده ی ــی هي ــت مل امني
ــان نمی داننــد کار اســتخباراتی و کشــفی یعنــی  ندارنــد. آن
چــه؟ وزیــر دفــاع کســی اســت کــه در یــك ســال ســه بــار 
ترفيــع کــرده اســت؛ وزیــر امــور داخلــه مــدرک مهندســی 
ــی هــم خــاف رشــته  ــت مل ــی امني ــس عموم دارد و ریي
ــی کار  ــت مل ــت امني ــك روز در ریاس ــه ی ــدون این ک و ب

ــه زده اســت.  ــن ریاســت تکي ــه کرســی ای کــرده باشــد، ب
چــه توقعــی می توانــد از چنيــن سيســتم امنيتــی داشــت؟ 
ــت  ــی امني ــس عموم ــت؛ ریي ــع داش ــوان توق ــًا نمی ت اص
ــی  ــاک سياس ــای خطرن ــروف بازی ه ــه مص ــی روزان مل

ــاند. ــی می کش ــه بدخت ــه کشــور را ب اســت ک
حکومــت وحــدت ملــی در نبــود اســتراتژی امنيتــی بــرای 
ــر  ــگ در براب ــت جن ــی در مدیری ــدم توانای ــت و ع پایتخ
ــای  ــفانه به ــرد. متأس ــر می ب ــه س ــای تروریســتی ب گروه ه
ناتوانــی و نبــود اســتراتيژی حکومت گــران را مــردم 
افغانســتان می پردازنــد. شــهروندان هــم همــواره از ناتوانــی 
ــران کشــفی، اســتخباراتی و جنگــی نهادهــای امنيتــی  مدی
شــکایت کــرده انــد، امــا حکومــت گویــا هيچ گوش شــنوا 
ــز اداری  ــدار سياســی و مرک ــمبول اقت ــا س ــدارد. پایتخته ن
دولت هــا انــد. حمــات مکــرر بــه کابــل، در واقــع عــاوه 
بــر تلفــات و تأثيــرات روانــی آن، نشــانۀ شکســت اقتــدار و 
مدیریــت حکومــت وحــدت ملــی اســت. حمــات پی هــم 
گروه هــای مخالــف حکومــت بــه پایتخــت، روایتگــر ایــن 
اســت کــه حکومــت افغانســتان شکســت خــورده و توانایی 
ــن  ــه پایه یی تری ــردم و قلمــرو خــود را ک ــت م ــن امني تأمي

مســووليت اســت را نــدارد.
ــی  ــای امنيت ــه نهاده ــی ک ــات ناشــی از حمله های ــار تلف آم
نمی تواننــد از آن پيش گيــری کننــد، روزبــه روز بيشــتر 
شــده مــی رود. بــا ایــن حســاب، می تــوان حــدس زد کــه 
ســران نهادهــای امنيتــی بعــد از پایان نشســت خبــری روی 
یــك ميــز مشــترک نشســته، قهوه یــی نــوش جــان کــرده و 

بــه حــال مــردم افغانســتان خندیــده باشــند! 
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ــوم  ــن محک ــتان ضم ــد در افغانس ــول هن سرکنس
کــردن حمــات اخيــر در کابــل گفــت: کشــورش 
تــاش  افغانســتان  در  صلــح  اســتقرار  بــرای 

ــرد. ــد ک خواه
 گومــار گرو سرکنســول هنــد در هرات در مراســم 
ــا  ــد ب روز شــصت و نهميــن ســالروز تاســيس هن
اشــاره بــه دوســتی افغانســتان و هنــد گفــت: 
همکاریهــای هنــد بــا افغانســتان گســترده تر شــده 
ــرای توســعه و صلــح افغانســتان متعهــد  و هنــد ب

اســت.
وی افــزود: بــا آن کــه مــردم افغانســتان بــا چالــش 
هــای بزرگــی رو بــه رو هســتند و هــرروز قربانــی 
ــر و  ــده بهت ــه آین ــان ب ــا اطمين ــد ب ــد ، هن ميدهن
ــا  ــار آنه ــود ، در کن ــدت خ ــدات دراز م ــا تعه ب
ــت  ــز تح ــح امي ــای صل ــا فض ــتاد ت ــد ایس خواهن

ــد. ــان آی ــه مي ــردم افغانســتان ب ــری خــود م رهب
گومــار گــرو همچنــان بــا حمــات اخيــر در 
ــان و  ــز تبي ــر مرک ــه ب ــاد ، حمل ــل و جــال اب کاب
ــه  ــر موسس ــه ب ــل و حمل ــال در کاب ــل کانتيننت هت
ــات  ــاد را جنای ــال اب ــودکان در ج ــت از ک حمای

ــرد. ــوان ک ــری عن ــد بش ض
ــی  ــی وال ــف رحيم ــد اص ــر، محم ــوی دیگ از س
هــرات گفــت: دوســتی افغانســتان و هنــد پيونــدی 
ــداوم و  ــت و برت ــدن اس ــتی دو تم ــق و دوس عمي
ــه  ــان دوکشــور در زمين افزایــش همــکاری هــا مي

ــد کــرد. هــای گوناگــون تاکي
ــوزه  ــرد ح ــد ک ــرات تاکي ــد در ه ــول هن سرکنس
غــرب افغانســتان بــه دليــل پيونــد هــای تاریخــی 
بــرای ایــن کشــور اهميــت زیــادی دارد و کشــور 
هنــد 54 پــروژه عمرانــی را بــه ارزش 12.5 ميليون 
ــتان  ــرب افغانس ــوزه غ ــای ح ــت ه دالر در والی

اجرایــی کــرده اســت.

سرکنسول هند در هرات:

می ایستیم افغانستان  کنار  در 

گزارش

برخی آگاهان با اشـاره به سـخنان مسـووالن امنيتی می گویند 
کـه مسـووالن درجـه یـك امنيتی به اسـاس لياقت نـه بلکه به 
اسـاس مصلحت و قوميت در این سـمت ها گماشـته شده اند. 
بـه بـاور آنـان، مسـووالن امنيتـی بی کفایت ترین اشـخاص در 
حکومـت کنونـی هسـتند و هيچ رابطه بـا درد، رنـج و قربانی 

مردم افغانسـتان ندارند.
ایـن درحالی سـت کـه روز یك شـنبه )هشـتم دلو( طارق شـاه 
بهرامـی وزیـر دفـاع، ویـس  احمـد برمـك وزیـر داخلـه و 
معصـوم اسـتانکزی ریيـس عمومـی ادارۀ امنيت ملـی در یك 
نشسـت مشـترک خبـری در رابطه به حملۀ اخيـر مقابل درب 
ورودی وزارت داخلـۀ پيشـين) چهارراهی صدارت( گفتند که 
اسـتعفأی آنان راه  حل مشـکات و چالش های کنونی نيسـت. 
طارق شـان بهرامـی وزیر دفـاع تأکيد کـرد: در صورتی که فرد 
بهتـر از او بـرای کرسـی ایـن نهـاد پيدا شـود از سـمت  خود 

می دهد.  اسـتعفأ 
ویـس احمـد برمـك وزیـر داخلـه نيـز اظهار داشـت کـه در 
رابطـه بـه حملـۀ چهارراهـی صـدارت در کابـل از سـوی 
پوليـس »هيـچ« غفلت وظيفه یـی یا سـهل انگاری و بی توجهی 

صـورت نگرفته اسـت.
معصـوم اسـتانکزی ریيس ادارۀ عمومـی امنيت ملی نيز گفت: 
اگـر مـردم افغانسـتان بخواهنـد او حاضـر اسـت تا از سـمت 

خویـش کناره گيـری کند.
امـا، عزیز رفيعی ریيـس مجتمع مدنی افغانسـتان، در رابطه به 

ایـن اظهـارات می گوید: : در افغانسـتان کدرهای دلسـوز زیاد 
وجـود دارد، امـا حکومـت مصلحتـی کنونـی هيـچ گاه اجازۀ 
راه یافتـن ایـن افـراد را بـه سـمت های بـاال نمی دهـد. در نظام 
کنونی که مسـووليت ها» 50 - 50 « تقسـيم شـده است و مردم 

را بـا چالش بـزرگ مواجـه کرده اند. 
آقـای رفيعی گفت:  افغانسـتان بـه کدرهای مجرب نيـاز دارد 
کـه بـرای مهـار بدامنـی تاش هـای جـدی خـود را به خـرچ 
دهنـد، امـا نيروهـای اسـتخباراتی مـا مجهـز بـه تکنيك هـای 
جنگـی بـا تکنالوژی عصـری هسـتند، اما شـيوه های جدیدی 

مبـارزه بـا تروریسـتان را نمی دانند. 
بـه گفتۀ او، سـامانۀ اطاعاتی دسـت اول در رابطـه به فعاليت 
دشـمن در نهادهـای اسـتخباراتی وجـود نـدارد، اطاعـات 
دسـت اول در اختيـار نهادهـای مسـوول مـا قـرار نمی گيرد و  
سـامانۀ مبارزۀ استخباراتی افغانسـتان در برابر دشمنان فرسوده 

شده اسـت.  
ریيـس مجتمع مدنی افغانسـتان با بيان  این که نهادهای کشـفی 
مـا بيشـتر در وابسـتگی  اطاعاتـی قـرار دارند تا دسترسـی به 
اطاعـات دسـت اول، گفـت: هرچند نهادهای اسـتخباراتی از 
تکنالوژی پيشـرفته اسـتفاده می کنند، اما چگونگی اسـتفاده از 

آن را درسـت نمی دانند. 
او گفت  که نهاد اسـتخباراتی و نظامی به چالش های گسـترده 
مواجـه هسـتند و تا زمانـی که این نقيصه حل نشـود، پيروزی 

در این مبارزه برای افغانسـتان دشـوار خواهد بود. 

آقـای رفيعـی با اشـاره بـه این که افغانسـتان نيازمنـد بازنگری 
در رابطـه به سياسـت های فرتوت گذشـته خود اسـت، گفت: 
حکومت افغانسـتان تعریف روشـن از دوست و دشمن ندارد.
 او بـا اشـاره بـه چالش هـای ميـان کابل - اسـام آبـاد، گفت: 
گاهـی پاکسـتان دوسـت ماسـت و گاهـی دشـمن و گه گاهی 
هـم بـه بـرادر تبدیـل می شـود. هم چنان، ایـن رونـد در رابطه 
بـه هنـد و ایران دو همسـایه دیگر افغانسـتان نيز وجـود دارد. 
آقـای رفيعی با اشـاره به تنش هـای اخير، می گویـد: تنش های 
قومـی، سـمتی و زبانـی در کشـور به اوج خود رسـيده اسـت 
و ایـن سـبب متضرر شـدن وحدت ملـی مردم افغانسـتان نيز 

گردیده اسـت.
در هميـن  حال، پس از حملۀ مهاجمـان به »هوتل انترکانتننتال 
- کابـل« هفتـۀ پيـش کـه 1۶ تـن در آن کشـته  شـدند، حملۀ 
موتـر بـم در مقابـل درب وزارت داخلۀ پيشـين بيـش از 103 
تـن کشـته بجـا گذاشـت و 220 زخمی شـدند. هم چنـان در 
حملـۀ دیـروز بـه فرقـۀ 111 کابل 5 تن کشـته و  11 تن دیگر 

زخمی شدند.
آگاهـان مسـووالن امنيتـی را بی کقایـت می خواننـد. جاویـد 
کوهسـتانی آگاه مسـایل نظامـی، در رابطـه بـه رویدادهـای 
خونيـن شـهر کابـل گفتـه کـه اگـر جـای مسـووالن امنيتـی 
می بـودم زهـر می خـوردم و یا دیگر پيشـوندها و پسـوندهای 
ریيـس و جنـرال را با خـود حمل نمی کردم. آقای کوهسـتانی 
مسـووالن امنيتـی را بـه بی کفایتـی و ناتوانـی متهـم می کند و 
می افزایـد: »ننـگ تان بـاد بی شـرمان تاریخ، کابـل را به حمام 

خـون تبدیـل کردید«.
درهميـن حال، نهادهای بازرگانی افغانسـتان نيز اعام کرده اند 
کـه در انفجار روز شـنبه کابل در چهارراهـی صدارت، نزدیك 
بـه 3 ميليـون دالر به بازرگانـان و بخش خصوصی افغانسـتان 

ضرر رسـيده است.
ایـن در حالی اسـت که دانشـگاه براون ایاالت متحـده امریکا، 
بـه اسـاس یـك پژوهـش تحـت عنـوان »هزینه هـای جنـگ« 
افغانسـتان گفتـه کـه پـس 2001 تـا 2014 نزدیـك بـه 100 
هـزار تن در افغانسـتان کشـته و بـه همين ميـزان زخمی به جا 

گذاشـته است.
سـازمان ملل متحد گفته اسـت که تلفات ملکی در افغانسـتان 
در چهـار ماه نخسـت سـال جاری ميـادی 1۶ درصد افزایش 
یافتـه اسـت. در ایـن مـدت زمانـی 974 فـرد ملکی کشـته و 

19۶3 تـن دیگـر زخمی شـده اند.
بيشـتر تلفـات ملکـی در افغانسـتان بعـد از سـال 2007 اتفاق 
افتـاده اسـت. ملل متحد ميان سـال های 2009 و 2014 کشـته 

شـدن 17 هـزار و 700 فـرد ملکـی را ثبت کرده اسـت. 
یافته هـای ایـن گزارش نشـان می دهـد که از مجمـوع تلفات، 
2۶270 فـرد ملکـی در افغانسـتان بـر اثر پيامد مسـتقيم جنگ 

جـان باختـه و 29900 تـن دیگر زخم برداشـته اند.

میگویند دروغ امنیتی نهادهای ســران
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

آگاهان در واکنش به اظهارات مسووالن ارشد امنیتی:

رهبریمصلحتیاجازۀراهیافتنکادرهای
باظرفیترابهسمتهایباالنمیدهد
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پنج: گرامی داشـت از سـالروز والدت پیامبر 
صلی اهلل علیه وسـلم

گرامی داشـت  مناسـبِت  دیوبنـد  علمـای     
اسـام  گرامـی  رسـول  باسـعادِت  والدت  از 
صلـی اهلل عليـه وسـلم را مشـروط بـر این کـه 
مردم مرتکب اعماِل ناشایسـت و خاِف شـرع 
در آن نشـوند و بـه وقـت و زمـاِن معينـی مقيد 
نباشـد، مشـروع و مستحسـن می داننـد. »ذکـر 
والدت شـریفۀ سـيدنا رسـول اهلل صلـی اهلل عليه 
وسـلم بـا بيـان روایـات صحيحـه، در اوقاتـی 
کـه خالـی از عبادت هـای واجبـه هسـتند و بـا 
کيفيت هایـی کـه مخالـف بـا طریقـه و روش 
صحابـۀ کـرام و اهـل قـرون ثاثـۀ مشـهودلها 
بالخيـر و بـر مبنـای اعتقـادات موهِم شـرک و 
بدعـت نباشـد و بـا آدابی که با سـيرت صحابه 
رضـی اهلل عنهـم کـه مصـداق این قول شـریف 
آن حضـرت عليهـم السـام اسـت کـه فرمـود: 
رسـتگاری،  )راه  أصحابـی«  و  عليـه  أنـا  »مـا 
راهـی اسـت که مـن و اصحابـم بـر آن گامزن 
هسـتيم(، منافات نداشـته باشـد و در مجالسـی 
کـه از منکـرات شـرعی خالـی باشـند، موجب 
خيـر و برکـت خواهـد بـود؛ امـا با این شـرط 
کـه مقـرون بـه صـدق نيـت و اخـاص باشـد 
و تحـت ایـن عقيـده انجـام شـود کـه از جملۀ 
اذکار حسـنه و مندوبه یـی اسـت کـه مقيـد بـه 

وقتـی از اوقـات نيسـت«. )8، ص70( 
    علمـای دیوبنـد، طـواِف دور قبـر، سـجدۀ 
تعظيـم در وقـِت ورود بـه زیارتگاه بـزرگان و 
اوليا، سـجده در جلو مرشـد، برگزاری مراسـم 
حسـين  امـام  شـهادت  مناسـبت  بـه  تعزیـت 
)رض(، اعتقـاد بـه نـزول روح پيامبـر از عالـم 
برگـزای  زمـان  در  شـهادت  عالـِم  بـه  ارواح 
مجالس بزرگ داشـت از سـالروز مياد فرخندۀ 
پيامبـر صلـی اهلل عليـه وسـلم و برخـی مسـایل 
دیگـر از ایـن دسـت را کـه خـاِف نصـوص 
شـرعی اسـت، خاف روِح شـریعت اسـامی 
دانسـته و آن هـا را بدعت می خواننـد. )4، ج1، 

ص324( 

فعالیت های سیاسی دیوبند
    فعاليت هـای سياسـی دیوبنـد حـدود 25 
سـال بعد از تأسـيس ایـن حوزۀ علميـۀ بزرگ 
زمانـی آغاز می شـود که موالنا محمودالحسـن 
دیوبنـدی ریاسـت این حـوزۀ علميـۀ بزرگ را 
عهـده دار می گـردد. موالنـا محمودالحسـن بـا 
وسـعت دیـدگاه علمـی و سياسـِی متفاوتی که 
)بـدون مبالغه( نسـبت بـه تمام بـزرگان دیوبند 
داشـت، تـاش ورزیـد در فضـای آموزشـی 
بيـاورد و علـوم عصـری را  دارالعلـوم تغييـر 
بـا علـوم کاسـيك سـنتي- دینـی آشـتی دهد 
و  بگشـاید  را  سياسـت  درِ  دیـن  کليـد  بـا  و 
رهبـری علمـای هنـد را در ميـدان مبـارزات 

اسـتقال خواهی بـه دسـت بگيـرد.
   موالنـا محمودالحسـن بـرای آزادی هنـد از 
چنـگال اسـتعمار انگليـس در سـال 1323هــ 
و  کـرد  طراحـی  جامـع  برنامه یـی  ق/1905م 
تصميـم گرفـت بـرای اجـرای آن از حکومـت 
افغانسـتان و امپراتـوری عثمانی کمـك بگيرد. 
از ایـن رو تعـدادی از شـاگردان ممتـازِ خود را 
کـه از ایمـان قـوی، آرمان  هـای بلنـد، اعتمـاد 
بـه نفـس، تـوکل بـه ذات اهلل متعـال، و اراده 
و بصيـرِت عالـی برخـوردار بودنـد، انتخاب و 
مأموریت هایـی بـه آنان محـّول کـرد. از جملۀ 
عبيـداهلل  موالنـا  بـه  می تـوان  شـاگردان  ایـن 
موالنـا  و  )متوفای13۶3هــ/1944م(  سـندی 

محّمدميـان منصور انصـاری )متوفای 13۶5هـ 
ق/194۶م( اشـاره کـرد.

    ایشـان در راسـتای تحقـِق ایـن هـدف در 
مراکـز  افغانسـتان،  بـا  هنـد  مـرزی  مناطـق 
امنـی را انتخـاب کردنـد کـه مسـلماناِن آزاده 
و ظلم  سـتيز در آن جـا اسـتقرار داشـته باشـند؛ 
به ویـژه در منطقـۀ تحـت کنتـرل قبایل پشـتون 
کـه اهالـی آن از انگليس بسـيار متنفـر بودند و 
بـرای تقدیـم جان  و مـاِل خـود آماده گی کامل 
داشـتند. ایشـان نخسـت از ميـان شـاگردانش 
سـيف الرحمن،  موالنـا  فضل ربّـی،  موالنـا 
موالنـا فضل محمـود و افـراد دیگـری را به این 
مناطـق فرسـتادند. چنان چـه هم زمـان بـا ورود 
نيروهـای  بـا  پراکنده یـی  درگيری هـای  آن هـا 
انگليسـی کـه از تـوان نظامی باالیـی برخوردار 
نظامـی  برتـری  بـا وجـود  و  داد  بودنـد، رخ 
دسـت  پيروزی هایـی  بـه  مسـلمانان  دشـمن، 
یافتنـد. امـا مبـارزان مسـلمان برای یـك حملۀ 
فراگيـر و سرنوشت  سـاز، بـه نيـروی نظامـی و 
مهّمـات نيـاز داشـتند؛ از ایـن رو بـا شـيخ الهند 
مکاتبـه کردنـد و از ایشـان کمـك خواسـتند.

    ایشـان شـاگرد خـود عامه عبيداهلل سـندی 
را کـه اندیشـمند و سياسـت مداری زیـرک و 
توانـا بـود، بـه کابل فرسـتاد و خود شـخصًا به 
طـرف اسـتانبول حرکـت کـرد. در مسـير ابتدا 
بـه حجـاز رفـت و با غالب پاشـا )والـی حجاز 
در دولـت عثمانـی( و انورپاشـا )وزیر جنگ و 
فرمانـده ُکل ارتـش عثمانـی در جنـگ بالـکان 
و جنـگ جهانـی اول(، و نيـز جمال پاشـا )از 
رهبـران برجسـتۀ سياسـی و نظامـی امپراتوری 
کـرد.  ماقـات  دیگـری  افـراد  و  عثمانـی( 
مالـی  همـکاری  بـر  شـخصيت ها  ایـن  همـۀ 
و نظامـی تأکيـد داشـتند. آلمـان نيـز به خاطـر 
همـکاری  بـه  حاضـر  ترکيـه  بـا  هم پيمانـی 
بـا ایشـان شـد. شـيخ الهند درصـدد بـود کـه 
حساب شـده،  و  دقيـق  برنامه ریـزی  یـك  بـا 
درسـت زمانی کـه بریتانيـا در مناطـق مختلف 
مشـغول مقابلـه بـا نيروهـای متفقيـن در جنگ 

جهانـی اول )-1914 1918م( اسـت، بـا کمك 
قبایـل آزادی خواه مسـلمان و پشـتيبانی دولت 
دولـت  مواضـع  بـه  و هم پيمانانـش،  عثمانـی 
انگليسـِی هنـد حملـه کند. اما در پی شکسـت 
و  اول  جهانـی  جنـگ  در  عثمانـی  دولـت 
دسـتگيری شـيخ الهند توسـط شـریف حسـين 
)اميـر حجاز کـه عليـه امپراتوری عثمانـی به پا 
خواسـته و بـا انگليـس هم پيمـان شـده بود( و 
خيانـت برخـی افـراد دیگر و همچنين افشـای 
و  شـيخ الهند  بيـن  کـه  محرمانه یـی  نامه  هـای 
شـاگردان و معاونـاِن ایشـان رد و بدل می شـد 
)امـری کـه در تاریـخ معاصر هند بـه »تحریك 
ریشـمی رومـال« معـروف اسـت(، ایـن برنامه 

عملـی نشـد. )20/11/1392( 
بـه  دادن  پایـان  جنبـش،  ایـن  هـدف      
اسـتعمار انگليـس نـه تنهـا در هنـد، بلکـه در 
موالنـا  بـود.  نيـز  بریتانيـا  مسـتعمرات  سـایر 
و  دهلـی  در  را  پایگاه  هایـی  محمودالحسـن 
کراچـی و چنـد نقطـۀ دیگـر در مناطـق قبایل 
پشتون  نشـين بـرای آموزش  هـای نظامـی  آزادِ 
ایجـاد کـرد و برنامه هایـی را بـرای تحریـك 
هندی  هـای شـاغل در نيروهـای انگليسـی بـه 
انقـاب  یـك  ایجـاد  و  نافرمانـی  و  شـورش 
ایشـان همچنيـن  نظـر گرفـت.  سراسـری در 
در اسـتانبول، انقـره، برليـن، مدینـۀ منـوره و 
برخـی شـهرهای دیگـر، تاش هایـی را انجـام 
داد تـا بدین وسـيله بتوانـد دولت  هـا 
را در جنـگ عليـه انگليـس بـا خود 
نظامـی  کمك  هـای  و  کنـد  همـراه 
را  آنـان  معنـوی  حمایت  هـای  و 

آورد. به دسـت 
    شـيخ الهند همچنيـن بـرای جلب 
بـه  اقـدام  هنـد،  ملـت  از  حمایـت 
ارسـال چنـد هيـأت دیپلماتيـك بـه 
جاپان، چيـن، ایاالت متحـدۀ امریکا 
و فرانسـه نمـود و حکومـت موقـِت 
هنـد را در کابـل پایتخت افغانسـتان 

کرد. ایجـاد 
    موالنا محمودالحسـن در راسـتای 
عملی کـردِن برنامه  هایـش، با وجود 
1333هــ  سـال  در  ِسـنّ ،  کهولـت 
ق/1915م شـخصًا بـه حجـاز سـفر 
کـرد و در مدینـۀ منوره با مسـووالن 
دیـدار  عثمانـی  دولـت  بلندپایـۀ 
کـرد. امـا پـس از این کـه حکومـت 
انگليسـی هنـد از محتـوای نامه های 
در  یافـت،  اطـاع  ایشـان  محرمانـۀ 
مـاه صفر 1335هــ ق/نوامبر 191۶م 
بـا جمعـی از شـاگردان و معاونانش 
از جملـه موالنـا سـيد حسـين احمد 
مدنی )متوفای 1377هـ ق/1957م( دسـتگير و 
بـه جزیرۀ مالتـا در دریای مدیترانـه تبعيد و در 
آن جا زندانی شـد. سـرانجام پس از سـه سـال 
و دو مـاه تبعيـد و زندان، در سـال 1338هـ ق/ 

آزاد شـد. )20/11/1392(  1920م 

جنبـش  ایجـاد  در  دیوبنـد  علمـای  نقـش 
فـت خال

    در  دهـۀ اول و دومِ قـرن بيسـتم ميـادی، 
عنـوان  بـه  دیوبنـد  دارالعلـوم  کـه  هنگامـی 
بزرگ تریـن حـوزۀ علميـه دینی مسـلمانان در 
خویـش  علمـی  شـگوفایی  اوج  در  شـبه قاره 
قـرار داشـت و اندیشـمندان بزرگـی همچـون 
عامه محمودالحسـن دیوبندی و شيخ االسـام 
حسـين احمد مدنـی در آن جا حضور داشـتند، 
اول  جنـگ  جریـان  در  عثمانی هـا  خافـت 
بـا شکسـت هایی سـنگين در جنـگ  جهانـی 
1912-( بالـکان  جنـگ  و  )1897م(  یونـان 
1913م( روبـه رو شـد که با تجزیـۀ بخش های 
و  روسـيه  ميـان  ایـران  تقسـيم  آن،  اروپایـی 
توسـط  ليبيـا  اشـغال  )1907م(،  انگليسـتان 
ایتاليـا )1911م(، تحکيـم قيموميت فرانسـه بر 
مراکـش )1911م( و حـوادِث دیگـری انجاميد 
کـه در نتيجۀ آن، با گذشـت هـر روز در مقابل 
رقبـای بـزرگ جهانی اش تضعيـف گردید. )3، 

ص245( 
    ایـن امـر باعـث شـد کـه تعـدادی از علمـا 
بـه رهبـری عامـه محمودالحسـن دیوبنـدی 
در کنـار اندیشـمندانی همچـون محمـد علـی 
جنبـش  غيـره،  و  آزاد  ابوالـکام  جوهـر، 
نماینـد.  ایجـاد  را  )1924-1918م(  خافـت 
جنبـش خافـت کـه یك سـومِ آن را هندوهـا 
تشـکيل می دادنـد، بـرای حمایـت از خافـت 
عثمانی هـا بـه وجود آمـد و تا روزهـای پایانی 
قاطعيـت  بـا  آن  از  عثمانـی  سـقوط خافـِت 

پشـتيبانی کـرد.

دیوبند

و

دیوبندیت
عزیز احمـد حنیف

بخش هشـتم
 دکتر حمید ایروانی 

بيشـتر مـا افـراد بزرگـی را کـه در اطراف مـان حضـور دارنـد، تحسـين می کنيـم؛ چـه 
تاجـر باشـند، چـه سياسـت مدار، چـه هنرمنـد یـا چهره یـی مشـهور. موفقيـت هيـچ گاه 
و  جـدی  تـاش  نيازمنـد  هميشـه  بلکـه  اسـت؛  نبـوده  کوتاه مـدت  ویژه گـی  یـك 
برنامه ریزی سـت. بزرگ تریـن دشـمنی کـه در کميـن موفقيِت اشـخاص اسـت، رویکرد، 
نگـرش و ویژه گی هـای شـخصِی اوسـت کـه مسـير رسـيدن بـه موفقيـت را دشـوار 

می سـازد. 
سردرگمی

 سـردرگمی هميشـه گی، اوليـن چيزی سـت کـه می توانـد موفقيـِت شـما را از بيـن ببرد. 
واقع گـرا و عمل گـرا باشـيد، تصميمات تـان را بـه دوراهـی نکشـانيد. هميشـه تصميماتی 
بگيریـد کـه شـفاف و واضـح باشـند و در پایـان باعـث رشـد و ترقی شـما شـوند. مزایا 
و معایـِب هـر تصميـم را بسـنجيد. نقـاط قـدرت و ضعـف و موقعيت هـا و تهدیدهـای 
موجـود را شناسـایی کنيـد. بـا افـراد مـورد اعتمادتان مشـورت کنيد؛ کسـانی کـه بتوانند 

بـه شـما مشـاوره یی درسـت بدهند. 
عقدۀ حقارت

نگرانـی در مـورد ویژه گی هـا و موفقيـت افـراد دیگـر و بهتـر پنداشـتن بقيـه نسـبت بـه 
خـود، ممکـن اسـت بـه عقـدۀ شـدید حقـارت بينجامـد. این مشـکل باعث خواهد شـد 
کـه دیگـر خـود را خـوب نپنداریـد و فکر کنيد کـه به تنهایـی از پس انجـام دادن برخی 

کارهـا بـر نمی آیيـد. عقـدۀ حقـارت، دسـتيابی به موفقيت را بسـيار دشـوار می سـازد.
تفکر بدبینانه

هيـچ  فـرد  می شـود  باعـث  کـه  منفـی شخصيتی سـت  ویژه گی هـای  از  یکـی  بدبينـی 
موقعيتـی را از آِن خـود نکنـد و قدرت هـا و ویژه گی هـای خـود را بـاور نداشـته باشـد. 
بدبينـی فقـط بـه حسـرت و حسـادت خواهـد انجاميـد کـه موانـع بزرگـی بـر سـر راه 
موفقيت تـان بـه حسـاب می آینـد. پـس سـعی کنيـد اطراف تـان را بـا افـراد مثبت گـرا پُر 
کنيـد. توانایـی مواجهـه بـا موقعيت هـای مختلـف را در خـود بپرورانيـد. بهتریـن روش 
بـرای از بيـن بـردن بدبينـی ایـن اسـت کـه به طـور مرتب بـه خـود بگویيـد: »غيرممکن 

وجـود نـدارد. بـرای مـن همـه چيـز امـکان پذیر اسـت.« 
مدیریت زمان

اگـر شـما حـس مدیریـت زمـان نداریـد، بزرگ تریـن مـار و دشـمن موفقيت تـان را در 
آسـتين پـرورش داده ایـد. حواس تـان باشـد کـه در طـول روز بـرای چـه کارهایی وقت 
می گذاریـد؛ زمـان را بـرای کارهـای بی فایده یـی نظيـر تلویزیـون دیـدن، چـك کـردن 
مـداوم شـبکه های اجتماعـی و... هـدر ندهيـد. از هـر دقيقـۀ روز اسـتفاده کنيـد، روی 

کارهایـی تمرکـز کنيـد کـه بـه ارتقـای شـخصی و دسـتيابی بـه اهداف تـان بينجامد.
غرور

هيـچ گاه خـود را زیاد دسـت بـاال نگيریـد و فکر نکنيـد که تمـام اطرافيان تـان ضعيف تر 
از شـما هسـتند. غـرور یـك ویژه گـی منفـی اسـت کـه باعـث نابـودی رشـد و موفقيِت 
شـما می شـود. فـرد مغـرور هميشـه فکـر می کند کـه در تمام جوانـب از همـه بهتر عمل 
می کنـد، عاقه یـی بـه یادگيـری موضوعـات جدید و مبتکرانه ندارد و بدین شـکل رشـد 
مخربـی صـورت می گيـرد. هميشـه سـبك زنده گی افـراد مختلف را مشـاهده کنيـد و به 
ایـن کاری نداشـته باشـيد کـه آیا آن هـا را دوسـت دارید یا خير. بـه دنبـال ویژه گی هایی 
بگردیـد کـه فکـر می کنيـد در شـما وجـود ندارنـد و سـعی کنيد تا حـد ممکـن از آن ها 

تقليـد کنيد.
از بيـن بـردن غـرور کاذب و تـاش جـدی، به شـما کمك خواهد کـرد تـا در نهایت به 

رشـد و موفقيت دسـت یابيد. 

ونِیموفقیِت
گونهدشمندر

چ

اییکنیم؟
راشناس ود

خ ACKU
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گوتـه ـ کـه بـه موضوعـات اسـامی از جوانـی 
بـرای  وی  اقـدام  از  را  ایـن  و  داشـت  عاقـه 
نوشـتن نمایشـنامه یی دربـارۀ »حضـرت محمد« 
پيامبـر اسـام ص، در 1779 می تـوان دریافـت، 
ولـی دنيـای شـرق نزدیـك را بـرای دهه هـا بـه 
غفلـت سـپرده بـود ـ فریفتـۀ کتـاب هامـر شـد. 
گوتـه بـا غریزۀ یك شـاعر واقعـی اهميت حافظ 
نابه سـامان  ترجمه هـای  ایـن  از خـال  حتـا  را 
احسـاس کـرد و خـود بـر اثـر تکانـی کـه ایـن 
اشـعار در وی بـه جای گذاشـت، بـارور گردید. 
گوتـه، بـرای آن کـه درک و شـناخت بهتـری از 
حافـظ داشـته باشـد، ادبيـات مربـوط بـه فارس 
و اسـام را بررسـی کـرد، سـفرنامه ها، ترجمه ها 
و اوليـن اقدامـات شرق شناسـان غربـی را بـرای 
نوشـتن تاریـخ ملـل اسـامی خوانـد. هنگامـی 
کـه گلچيـن اشـعار خـود را کـه آن را »دیـوان 
غربـی- شـرقی« می ناميـد تقریبـًا به پایـان آورد، 
بـه سـراغ کتـاب »تاریـخ ادبـی ایـران« هامـر که 
در 1818 در ویـن منتشـر شـده بـود، رفـت. بـه 
اسـتناد قـول خـود هامر، ایـن تاریخ ادبـی »ثمرۀ 
بررسـی پنجـاه مثنوی و دیوان شـعر کـه بيش از 

یـك ميليـون بيـت می شـد« بـود. 
روی هم رفتـه، این کتـاب، تقليـدی از تذکره های 
قدیـم فارسـی چون »تذکرۀ الشـعرا«ی دولت شـاه 
اسـت و از جهـت آن کـه وسـعت اطـاع مؤلـف 
را در گزینـش و ترجمـۀ صدهـا قطعـه از شـعر 
فارسـی نشـان می دهـد، اهميـت دارد )البتـه از 
تجزیـه و تحليـل واقعـی مطالـب در ایـن کتـاب 
اثـری یافـت نمی شـود(، امـا بزرگ تریـن مزیـت 
مقدمه یـی  کـه  اسـت  آن  کتـاب  شـاینده گی  و 
سـودمند بـرای شناسـاندن صـور خيال در شـعر 
فارسـی اسـت؛ شـناختی کـه بـرای هر کـس که 
بخواهـد از شـعر فارسـی به طور کلـی لذت ببرد 
ـ و از شـعر حافـظ بـه خصـوص ـ ضـروری و 
گریزناپذیـر اسـت؛ زیـرا بازی هـای فوق العـاده 
کلمـات،  بـا  ناپيـدای حافـظ  تقریبـًا  و  ظریـف 
جناس هـا و ابتـکارات باغـِی او را کـه شـعرش 
را بـه صـورت الماسـی گران بها بيـرون می آورد، 
جـز بـا آگاهـی از این هنرهـای بدیعـی و باغی 
نمی تـوان دریافـت. در ایـن زمينـه، دسـتاورد و 
سـهم هامـر، کـه اکنـون در محافل شرق شناسـی 
فرامـوش شـده اسـت، اهميـت زیـادی دارد. بـا 
وجـود ایـن، همـۀ ایـن کار عظيمـی کـه وی بـه 
تنهایـی نوشـت، مایـه جاودانگـی نـام او نشـد، 
بلکـه تاثيـری کـه کتابـش بـر گوتـه گذاشـت، 
باعث شـد تـا شناسـانده شـود. در بخـش عمدۀ 
دیـوان غربـیـ  شـرقی، گوتـه بـه شـعر حافظ و 
گاهـی سـعدی به شـعر آلمانی پاسـخ گفـت و با 
تسـخير حال و هـوای این شـاعران، خواننده اش 
را در فضاهـای گوناگـون افـکار شـاعرانه، بـا به 
بـازی گرفتـن تصاویـر و موضوع هـای ادبيـات 

کهن فارسـی بـه گـردش درآورد. 
امـا وی یـك رشـته یادداشـت ها و گفتارهـا بـر 
کتـاب دیـوان غربـی ـ شـرقی، افزوده اسـت که 
در آن هـا بـه دقت زمينۀ تاریخی شـعر فارسـی و 
عربـی را و نيز سـابقۀ اجتماعی، سياسـی و دینی 
می کنـد  بررسـی  را  نوشـته ها  ایـن  از  بسـياری 
ادبيـات  و  فارسـی  ادب  تصاویـر  و  نمادهـا  و 
فارسـی را مـورد تجزیـه و تحليل قـرار می دهد. 
در هنـگام بحـث از سـبك خـاص غـزل نبایـد 
اظهارنظـر گوتـه را نادیـده گرفـت کـه می گفت 
غـزل »یـك نوع لغز و چيسـتان اسـت« و شـاعر 
همسـاز  را  خـود  قافيـه  و  وزن  قيـود  بـا  بایـد 
کنـد و مـا »شـاعری را کـه بـا ظرافـت بـر ایـن 
این کـه  از  و  می سـتایيم  آیـد،  فایـق  مشـکات 
می بينيـم وی چه گونـه هوشـمندانه و بـا دقـت 
راه خـود را در ایـن وضعيـت لغزنـده و خطيـر 
می گشـاید، شـادمان می شـویم.« امـا ایـن تاکيـد 
بـر دشـواری های بيرونـی غـزل، بـه هيـچ روی 
درک معنـای رمـزی و باطنـی آن را از نظـر دور 
نمـی دارد. هامـر از تفسـير سـادۀ دنيـوی حافـظ 
طرفـداری می کـرد و حـال آن کـه شرق شـناس 
فرانسـوی، سيلوسـتر دوساسـی، از شـارحان و 
مفسـرانی کـه ذهنـی عرفان گـرا داشـتند، پيروی 

می نمـود. 
امـا گوتـه که شـاعر بزرگی بـود، می دانسـت که 
»واژه چـون بادبـزن اسـت« کـه هـم می پوشـاند 
شـعر  از  بيتـی  هـر  و  می سـازد  آشـکار  هـم  و 
می توانـد قرایـت مختلفی داشـته باشـد؛ زیرا هنر 
شـاعر آن اسـت کـه ایـن دو سـطح از تجربه را، 
بـدون آن که احتياجی به شـرح و تفسـير سـنگين 
فلسـفی و عرفانـی یـا تعبير سـاده و آسـان مادی 
باشـد، بـا هـم تلفيـق کنـد. هنـر واقعی بـه ویژه 
در غزليات فارسـی در سـطح اسـتعاره و مجاز و 
هـم در سـطح واقعيت، ارزشـمند اسـت. تفسـير 
گوتـه از شـعر حافظ، کـه هانس هاینریش شـدر 
بحثـی مسـتوفی و عالـی از آن در کتـاب خود به 
نـام »تجربـۀ شـرقی گوته« کـرده اسـت، راهی را 

کـه اروپایيـان در بررسـی شـعر فارسـی بایـد در 
پيـش گيرنـد، بـه آن هـا نشـان داد، امـا بدبختانه 
کتـاب »دیـوان غربـی ـ شـرقی« گوتـه از ميـان 
تمـام آثاری که گوتـه پدیـد آورده، کمتر خوانده 

شـده و کمتر درک شـده اسـت. 
امـا دربـارۀ تاثير و نفـوذ هامر ـ پورگشـتال، باید 
بگویيـم کـه گذشـته از گوتـه، وی تاثيـر بارزتـر 
فردریـش  آثـار  در  محسـوس تری  ثمـرات  و 
 )18۶۶-1788( رویکـرت  داشـت.  رویکـرت 
هنـگام بازگشـتش از ایتاليـا در بهار سـال 1818 
مدتـی را بـا هامـر در ویـن گذرانيـد و بافاصله 
فراگرفـت.  او  از  را  فارسـی و عربـی  مقدمـات 
چون بـه زادگاه بومـی خود فرانکونيا بازگشـت، 
بـرای مدتـی در کوربـوگ اقامـت گزیـد و تنهـا 
بـه اشـتغاالت موقتـی پرداخت و هـم خویش را 
بـا تمـام دل و جـان مصـروف مطالعـه و ترجمۀ 
شـعر فارسـی کرد و بـه دنبال آن بـه ترجمه های 
اسـتادانه از زبان عربی و سنسـکریت دسـت زد. 
رویکـرت بيـش از یـك دهـه بـود کـه در آلمان 
بـه عنـوان شـاعری باقریحـه شـناخته شـده بود، 
مدرسـه های  در  کـه  او،  کودکانـۀ  ترانه هـای 
آلمـان تـا ایـن اواخـر تعليـم داده می شـد، برای 
آن،  از  فراتـر  حتـا  و  آورد  بـار  بـه  شـهرت  او 
از  مجموعه یـی  )کـه  او  آتشـين  سـروده های 
ترانه هایـی اسـت کـه در طـی جنگ هـای آزادی 
عليه ناپليون در 1812-1813 سـروده شـده بود( 
بـر شـهرت او افـزود. اقامـت وی در ایتاليا منتج 
بـه پدیـد آوردن اشـعاری در قالـب و وزن هـای 
شـعرهای ایتاليایـی شـد و فراگرفتـن زبان هـای 
بـود،  پذیرفتـه  تحقـق  تازه گـي  بـه  کـه  شـرقی 
بـه نوبـه خـود گنجينـۀ پایان ناپذیـری از شـعر 
گذاشـت.  چيره دسـت  مترجـم  ایـن  اختيـار  در 
رویکـرت در شـعری کـه بيسـت سـالی پـس از 
و  عربـی  ادبيـات  بـه  شـيفته گی اش  و  آشـنایی 
فارسـی منتشـر سـاخت، دم از عشـقی دوگانـه 
می زنـد ـ یعنـی عشـق به شـعر فارسـی و عربی 
ـ و بـه عنـوان یك کـودک پرگو به »بانوی شـعر 

می گویـد:  فارسـی« 
»نسـيم بهـاری را بـر آن مـی دارد کـه راز گل هـا 

را فـاش سـازد 
ماننـد موجـی کـه تصویـر ابرهـا در آن انعـکاس 

می یابـد 
می خواهـد بدانـد کـه چشـم و چشـمه چه گونـه 

در هـم منعکـس می شـوند 
در نغمـات گل هـا و بلبان رویاهایـش را می بيند 

و ناله سـرمی دهد 
در رنگ ها و بوی ها نهان می شود 

و یکراست از باغ به آسمان پرواز می گيرد 
فراموشـی  بـه  را  تاریکی هایـش  و  زنده گـی  و 

می سـپارد.« 
در این جـا انسـان بـه آسـانی جناس ميان چشـم 
و چشـمه )در عربـی »عيـن« بـه هـر دو معنـی( 
کـه  دل انگيـزی  تصویرهـای  از  و  درمی یابـد  را 
مضاميـن اصلـی غـزل فارسـی را تسـخير کـرده 
اسـت، لـذت می برد. عشـق رویکرت بـه ادبيات 
فارسـی باعث شد که اشعار بسـياری در آن حال 
و هـوا بسـراید و اغـراق نيسـت اگـر گفته شـود 
کـه وی هـر آن چـه را از ادبيات فارسـی در نيمۀ 
قـرن نوزدهـم در دسـترس بـود، به شـعر آلمانی 
درآورد. همان گونـه کـه گوتـه در دیـوان غربی ـ 
شـرقی بـه نـدای حافظ پاسـخ گفـت، رویکرت 
نيـز در آغـاز مطالعـات شـرقی خـود، مجموعـه 
 stliche( شـرقی  گلسـتان  نـام  بـه  شـعری 
Rosen( منتشـر سـاخت که گوته خواندن آن را 
بـه ویژه بـه موسـيقی دانان سـفارش می کـرد. در 
حقيقـت، بـر روی تعدادی از قطعـات زیبای این 
مجموعـه، آهنگ هایـی مثًا به وسـيلۀ شـوربرت 
سـاخته شـد و در سـال های بعـد آهنگ سـازان، 
از  نامـی  )بی آن کـه  مالـر  تـا  گرفتـه  شـومان  از 
آهنگ سـازان معاصـر ببریـم(، از غزليـات قابـل 
سـرایش رویکـرت الهـام گرفتنـد. امـا »گلسـتان 
شـرق« فقـط پـارۀ کوچکـی از آثـار رویکـرت 
اسـت، هر چنـد این اشـعار صور خيـال و بدایع 
»دقيـق«  ترجمه هـای  از  بهتـر  را  حافـظ  سـبك 
اشـعار او منعکـس می سـازد. ایـن مستشـرق و 
شـاعر تـا آخر عمرش دلبسـتۀ شـعر حافـظ باقی 
مانـد. همچنـان کـه گلسـتان شـرق در لطافـت 
و زیبایـی کام بـا غزليـات اصلـی حافـظ پهلـو 
می زنـد، رویکـرت توانسـت راز فریبنده گـی و 
سـحر بی پایـان کام ایـن شـاعر پارسـی گوی را 
در شـعری کـه حتـا از پيچيده تریـن جناس هـای 
لفظـی و هنرهـای بدیعـی دیگـر شـعر فارسـی 
فراتـر مـی رود و از ایـن رو، قابل ترجمـه به هيچ 

زبانـی نيسـت، فاش سـازد.  
بـا اشـاره بـه معنـای محسـوس و در عيـن حال 
غيرمحسـوس شـعر حافـظ، رویکـرت کوشـيد 
تـا ایـن موازنـه را در ترجمه هـا و اقتباس هـای 
آزاد از مضاميـن شـعر او حفـظ کنـد. وی حدود 

هشـتاد غـزل از غزليات حافظ را به شـعر آلمانی 
ترجمـه کـرد، ولی چنان کـه عادت او بـود، برای 
تقریبـًا  ایـن رو  از  نکـرد.  اقدامـی  آن هـا  چـاپ 
یـك قرنـی از مرگـش گذشـت کـه دانشـمندان 
و محققـان آن هـا را در ميـان کارهایـش یافتند و 
در تاریخ هـای مختلـف منتشـر سـاختند، شـاید 
هنـوز دست نوشـته هایی در ميـان ميـراث عظيـم 
به جای مانـده از او باشـد که روزی کشـف شـود. 
دلبسـته گی او بـه حافـظ تـا واپسـين سـال های 
از  پيـش  سـال  چهـار  و  بـود  او  بـا  زنده گـی 
مرگـش، در 18۶2، بـار دیگـر بـه حافـظ »کـه 
مسـت از ميخانـه عشـق آمـد« برخـورد و بـرای 
مدتـی جليـس و هم نشـين خلـوت او شـد. ایـن 
شـاعر و شرق شـناس خسـتگی ناپذیر در مراحـل 
اوليـۀ کارش بـه فردوسـی هـم پرداخـت. چنـان 
کـه شـاهنامه را در سـال 1811 در »لومسـدن« 
چـاپ کـرده بود و ایـن چـاپ الهام بخش یوزف 
فـن گـورس بـرای ترجمـۀ آزادی از آن بـه زبان 
آلمانـی در 1819 شـد. وقتـی ویرایـش شـاهنامه 
فرانسـه  در   1838 سـال  در  مهـل  وسـيله  بـه 
انتشـار یافـت، رویکـرت درسـت در آن روزهـا 
ترجمـۀ آلمانـی خـود را از مشـهورترین داسـتان 
ـ  داسـتان رسـتم و سـهراب  یعنـی  ـ  شـاهنامه 
»الکسـاندریایی«  وزن  بـه  حماسـی  شـعر  بـه 
منتشـر می سـاخت و ایـن ترجمـه چنـان برایش 
دوست داشـتنی بـود کـه اگـر گوته زنـده می بود، 
می خواسـت آن را بـدو هدیـه کنـد، اما اسـتقبال 

منظومـه  ایـن  از  آلمانی هـا 
دلسـردکننده بـود. از این رو، 
رویکـرت فاش نسـاخت که 
قسـمت اعظم شـاهنامه را به 
شـعر آلمانـی ترجمـه کـرده 
یادداشـت هایی  مطابـق  و 
تهيـۀ  پـی  در  نوشـته،  کـه 
چـاپ انتقـادی متـن اسـت. 
از  ترجمه هایـش  ماننـد  بـاز 
شـعر حافـظ، متـن ترجمـۀ 
از  پـس  شـاهنامه  منظـوم 
در  و  شـد  یافـت  مرگـش 
برلـن در سـه جلـد از 1891 
گشـت.  منتشـر  بعـد  بـه 
ناگفتـه نگذاریـم کـه پيش از 
آن، در سـال 1850 ترجمـۀ 

دیگـری  ایـن منظـوم  از 
حماسـۀ بـزرگ پارسـي بـه 
شـده  منتشـر  آلمانـی  زبـان 
کنـت  تصنيـف  آن  و  بـود 
بـود و رویکـرت آن  شـاک 
مترجـم  آن کـه  به خاطـر  را، 
متـن را به درسـتی درنيافته و 
بـه زبانـی خيلی نـرم ترجمه 
کـرده بود، مـورد انتقـاد قرار 
را  وی  خـود  ترجمـۀ  داد. 
بزرگ تریـن  گوتـه،  تيـودور 
اواخـر  آلمانـی  شرق شـناس 
قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن 
بيسـتم، فـراوان سـتود و آن 
شـاهکار  »بزرگ تریـن  را 
عنـوان  بـه  رویکـرت  هنـر 
و  شـناخت  مترجـم«  یـك 
ترجمه هـای او را از جهـت 
بـه  فقه اللغـوی  کمـك 
شرق شناسـان، همـان انـدازه 

مهـم دانسـت.

عشق رویكرت به ادبیات فارسی باعث شد که اشعار بسیاری در آن حال و هوا 

بسراید و اغراق نیست اگر گفته شود که وی هر آن چه را از ادبیات فارسی 

در نیمة قرن نوزدهم در دسترس بود، به شعر آلمانی درآورد. همان گونه که 

گوته در دیوان غربی ـ شرقی به ندای حافظ پاسخ گفت، رویكرت نیز در آغاز 

 )stliche Rosen( مطالعات شرقی خود، مجموعه شعری به نام گلستان شرقی

سفارش  موسیقی دانان  به  ویژه  به  را  آن  خواندن  گوته  که  ساخت  منتشر 

می کرد. در حقیقت، بر روی تعدادی از قطعات زیبای این مجموعه، آهنگ هایی 

مثالً به وسیلة شوربرت ساخته شد و در سال های بعد آهنگ سازان، از شومان 

گرفته تا مالر )بی آن که نامی از آهنگ سازان معاصر ببریم(، از غزلیات قابل 

سرایش رویكرت الهام گرفتند
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ځینې کړۍ په کابل کې ځانوژونکي 

بریدګر سايت او امکانات ورکوي

پاکستانراازحمایت...
روابـط  تـا  بـود  رفتـه  اندونيزیـا  بـه  نيـز  دانـش  آقـای 

سـازد. تـر  مسـتحکم  را  کشـور  ایـن  و  افغانسـتان 
بـه گفتـه غنـی در گذشـته زمانی کـه تلفات غيـر نظاميان 
طالبـان  گـروه  می شـد،  زیـاد  انتحـاری  حمـات  در 
مسـووليت آن را نمـی پذیرفـت، اما حلمه اخيـر در کابل 
کـه بيشـتر از 100 نفـر و عمدتا غير نظاميان در آن کشـته 
شـدند، ایـن گروره مسـووليت اش را به دسـتور بـاداران 

اش بـه عهـده گرفته اسـت.
آقـای غنـی گفـت: » توقـع مـردم افغانسـتان از دوسـتان 
بيـن المللـی ایـن اسـت کـه وقـت تصميـم فـرا رسـيده 
تـا بـا هـر وسـيلۀ ممکـن، کشـورهایی را کـه از تروریزم 
حمایـت می کننـد و بـه تروریسـتان وحشـی پناهـگاه و 
تسـهيات فراهـم می کننـد، از ایـن تخطی غيـر قانونی و 
غيـر اخاقـی بـاز دارنـد، و در صورتـی که این کشـورها 
بـه تخطـی از قوانيـن بيـن المللـی ادامـه دهنـد، آنهـا را 

تجریـد و منـزوی نماینـد.«
ایـن درحالـی  اسـت کـه پيـش از ایـن ریيـس جمهـور 
اندونيزیـا در سـفرش به پاکسـتان، به حکومت آن کشـور 
پيش نهـاد کـرده بـود تا بـرای رسـيدن افغانسـتان به صلح 
و پایـان جنـگ در ایـن کشـور، یـك کميتـه مشـترک از 
علمـای دینـی سـه کشـور ایجـاد گـردد. آقـای جوکـو 
ویـدودو ایـن پيشـنهاد را چنـد روز پيـش در دیـدار بـا 
ممنـون حسـين ریيس جمهور پاکسـتان مطرح کـرده بود 
و افـزوده بـود کـه بـرای تأميـن امنيـت در افغانسـتان پـا 

پيـش می گـذارد.
اسـتقبال  از   اندونيزیـا  ریيس جمهـور  هميـن حـال،  در 
حکومـت افغانسـتان از او و هيأت همراه اش تشـکر کرد 
و وعـده سـپرد کـه افغانسـتان را در بخش های انکشـافی 

و تجـارت همـکاری خواهـد کرد.
ریيس جمهـور اندونيزیـا گفـت، مـا یـك مرکـز بـزرگ 
اسـامی را نيـز در افغانسـتان ایجـاد خواهيـم کـرد و در 

کنـار این، در بخش های سـاخت و سـاز، تجارت و تعليم 
و تربيـه بـا کابـل همـکاری خواهيـم کـرد. ریيس جمهور 
اندونيزیـا همچنـان از ریيـس جمهـور غنـی خواسـت در 

مـاه اپریـل امسـال، بـه کشـور اندونيزیا سـفر کند.
پيـش از ایـن محمـد کریـم خليلـی ریيس شـورای عالی 
صلـح و شـماری از مقـام هـای ایـن شـورا بـا دعـوت 
ریيـس جمهـور اندونيزیا به آن کشـور رفتـه و با حمایت 
دولـت و جامعـه دینـی آن کشـور دوبـاره بـه افغانسـتان 

بود. برگشـته 
از  افغانسـتان  حکومـت  کـه  نيسـت  نخسـتين بار  ایـن 
پاکسـتان بـه عنـوان حامـی تروریـزم انتقـاد می کنـد، امـا 
بار نخسـت اسـت کـه مقام هـای ارشـد امنيتـی و ریيس 
جمهـور، عامـل تمـام مشـکات امنيتـی در افغانسـتان و 
منطقـه، پاکسـتان را مـی دانـد و از جامعه جهانی رسـمن 
مـی خواهـد بـرای کشـاندن پاکسـتان بـه انـزوا بيشـتر 

کنند. تـاش 

بـه  می گویـد،  انتقالـی  عدالـت  هماهنگـی  گـروه 
هـدف تأميـن عدالـت در حـق قربانيـان رویدادهـای 
تروریسـتی، کارزار شـکایت از گروه های هراس افگن 
بـه دادگاه بين المللـی جرایم کيفری را در شـبکه های 

اجتماعـی راه انـدازی کرده انـد.
احسـان قانـع، پژوهشـگر حقـوق بين الملـل و عضو 
گـروه هماهنگـی عدالـت انتقالـی بـه سـام وطندار 

جهانـی  جامعـۀ  و  افغانسـتان  حکومـت  می گویـد، 
تنهـا بـا نکوهـش از کنـار رویدادهـای هراس افگنانه 
گذشـته اند و عملکـرد جدی یـی از آنـان دیده نشـده 

ست. ا
دادگاه  بـه  شـکایت  درج  قانـع،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
بين المللـی جرایم کيفری سـبب می شـود دسـت های 
پنهـاِن پشـت رویدادهـای تروریسـتی در افغانسـتان 

آشـکارتر گـردد.
او می گویـد کـه اعـام آماده گـی دادگاه بين المللـی 
جرایـم کيفـری برای بررسـی رویدادهای تروریسـتی 
کـه  کـرده  فراهـم  را  فرصـت  ایـن  افغانسـتان  در 
حکومت بتوانـد گروه های هراس افگن و کشـورهای 

حامـی آنـان را بـه دادگاه بکشـاند.
عدالـت  هماهنگـی  گـروه  عضـو  معرفـت،  هـادی 
انتقالـی می گوید، درج شـکایت بازمانـده گان قربانيان 
رویدادهـای تروریسـتی بـه دادگاه بين المللـی جرایم 
بنيـاد  بـر  دادگاه  ایـن  کـه  می شـود  سـبب  کيفـری 
قوانيـن بـه جنایت هـای ضـد بشـری در افغانسـتان 

کنـد. رسـيده گی 
بـه گفتـۀ آقـای معرفـت، سيسـتم قضایی افغانسـتان 
تـوان رسـيده گی بـه جنایـات ضـد بشـری را نـدارد 
و درج شـکایت بـه دادگاه بين المللـی جرایـم کيفری 

زمينه سـاز تأميـن عدالـت در کشـور می شـود.
اعضـای گـروه هماهنگی عدالـت انتقالـی می گویند، 
شـهروندان کشـور تـا تاریـخ 31 مـاه جنـوری سـال 
دادگاه  در  شـکایت  درج  فرصـت  ميـادی  روان 

بين المللـی جرایـم کيفـری را دارنـد.
بـه  مـاه  دو  از  کيفـری  جرایـم  بين المللـی  دادگاه 
این سـو فعاليـت خـود را در افغانسـتان آغـاز کـرده 
اسـت. هـدف از آغاز فعاليـت این دادگاه در کشـور، 
بررسـی جرایـم ضـد بشـری و جرایم جنگـی پس از 

سـال 2003 ميـادی در افغانسـتان اسـت.
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یـو شـمېر غـړي وايـي، ځـان وژونکـي  د مرشانـو جرګـې 

بریدګـر د کابل ښـار پـه مختلفو سـیمو او کورونو کې سـاتل 

کېـږي او د دوی لپـاره ټـول امکانـات پـه واک کـې ورکـول 

. ي کېږ

پـه کابـل کـې پـه وروسـتیو دوو اوونيـو کـې د ځـان وژونکو 

بریدونـو او ډلـه ييـزو حملـو لـه زیاتېـدو رسه یـو وار بیـا پـه 

نظـام کـې د وسـله والـو مخالفینـو نفـوذي عواملـو تـه ګوته 

کېږي. نیـول 

د مرشانـو جرګـې د اداري هيئـت یـو شـمېر غـړي وایي چې 

ځينـې حلقـې چې دوی یـې د پردیو مهرې بـويل، د دولت له 

وسـله والـو مخالفينو رسه همـکاري کوي.

د دې جرګـې دوهـم مرسـتیال اصـف صدیقي وايـي، معامله 

کوونکـي او هغـه حلقـې چـې د بهرنیـو هېوادونـو لـه خـوا 

یـې مالتـړ کېـږي، کابـل تـه د ځـان وژونکـو بریدګـرو او د 

چاودېدونکـو توکـو پـه راوړلو کې الس لـري او ان کورونه او 

امکانـات د هغـوی پـه واک کـې ورکـول کيږي.

ښاغيل صدیقي وویل:

»پـه داخـل د ښـار او په هـر ځای کې ځـان وژونکـي بریدګر 

ځـای پرځـای شـوي، حتـی کورونـه او دفرتونـه ورتـه نيـول 

شـوي او پـه هامغـه مربوطـه ځـای کـې ورتـه مواد ځـای پر 

ځـای کېږي، لـه مربوطـه ادارې وررسه متاس نيـول کېږي او 

دوی عاجـل خپـل ځـای همغـې نقطې ته رسـوي.«

خـو ښـاغيل صدیقـي دا ونـه ويل چې دغه کسـان څـوک او 

د نظـام پـه کومه کچـه کې دي؟

خـو د ځینـو نـورو چارواکـو پـه څېـر یـې د خپلـو ادعـاو د 

سـپیناوي لپـاره کـوم سـند وړانـدی نـه کـړ.

دا څرګندونـې داسـې مهـال کېـږي چـې پـه تېـرو دوو اونیـو 

کـې کابـل د ډلـه ییـزو او ځـان وژونکـو خونړيـو بریدونـو 

شـاهد و.

پـه دې بریدونـو کـې د تبيانـو فرهنګـي مرکـز، د کابـل شـش 

د  پـه ورځ  کانټيننټـال هوټـل، د شـنبې  انټـر  د  درک سـیمه، 

صـدارت څلـور الرې او وروسـتۍ هغـه يـې د ۱۱۱ فرقـې 

جزوتـام و چـې د وسـله والو مخالفینو له خوا په نښـه شـول.

لـه دې ټولـو رسه رسه هرکلـه چـې په کابل کې ځـان وژونکې 

حملـې او چاودنـې کېـږي، سیاسـيون او پـه ولـي جرګـه 

کـې د خلکـو اسـتازي په دې پېښـو کـې پنځم سـتون رشیک 

ګڼـي، خـو حکومـت تـر اوسـه نـه دی توانېـدالی چـې دغه 

وپېژين. خلـک 

خـو دا چې رښـتيا هـم د نظام ځينې حلقـې او خلک د دولت 

وسـله والـو مخالفينـو رسه مرسـته کـوي کـه څنګـه؟ او ولې 

کشـفي بنسـټونه او امنیتـي ادارې په دې نـه دي توانېديل چې 

پـه کابل کـې د بریدونو مخـه ونيي، د کورنیو چـارو وزارت 

د ویانـد مرسـتیال نـرت رحيمـي ازادي راډيـو رسه په خربو 

کـې وويل:

»پـه دې وروسـتیو کې چـې کومې پېښـې په کابل کـې زیاتې 

شـوي، دا د افغانسـتان د دښـمنانو ضعف دی، دوی دا پېښې 

پـه کابـل کـې تـررسه کـړې دي، دوی رسه چـې همـکاري 

شـوې ده، دا پـه لويـه کچـه وررسه د سـیمې د اسـتخباراتو 

همـکاري ده او دا تحميـيل جګـړه ده، لـه شـک پرتـه دغـه 

کسـان چـې راځـي، دوی رسه بـه ملګـري وي، همـکاري به 

وررسه کـوي، یـا د نظـام دننـه او یـا هـم لـه نظامـه بهـر او په 

ډېریـو مـواردو کـې دا ډول کسـان د قانـون منګولو ته سـپارل 

شـوي هـم دي.«

د امنيتـي چـارو يـو پـوه صدیـق سـاحل وايـي، اوس چـې 

پاکسـتان د امریـکا د فشـارونو النـدې دی، غـواړي ښـکاره 

کـړي چې ترهګریـزې ډلې په افغانسـتان او حتـی ددې هېواد 

پـه مرکـز کابل کـې موجـودې دي.

دی وايـي، الزمه ده چې د افغانسـتان اسـتخبارات »يس. ای. 

اې« او »اف. يب. آی« چـې پـه افغانسـتان کـې فعالیت کوي، 

دغـه حلقې او کسـان په نښـه کړي.

دغـه شـان دی وايـي، اړتيا ده چې پـه کابل کـې عمليات پيل 

او کورونـه تـاليش يش، تر څو لـه پالزمېنې د ترهګرو بسـرته 

ټولـه يش، کنـه روان وضعيـت به بـدې پایلې ولري.

حکومت،لیاقت... این 
یا نتوانست بشدت سَوال برانگيز است. 

ــی،  ــت مل ــد، امني ــخگو می باش ــئول و پاس ــی مس ــاد امنيت ــدام نه ک
شــورای امنيــت، وزارت داخلــه، دفــاع یــا ســرقوماندان اعلــی، ســوال 

اول؟
آیــا ایــن تراژیدی هــای پيهــم، مولــود سياســت خارجــی نــا متعــادل 
ــای  ــتخباراتی و جنگه ــای اس ــه جنگ ه ــه ب ــد ک ــارف می باش و نامتع

نيابتــی کشــانيده، ســوال دوم ؟ 
کــدام مهره هـــا یــا نهادهــای دولتــی در تبانــی بــا بازیگــران خارجــی 

زمينــه ســاز ایــن فجایــع خونيــن می باشــند، ســوال ســوم ؟ 
ــران  ــار بازیگ ــا در اختي ــت را دارد ی ــرول وضعي ــت کنت ــا حکوم آی
خارجــی بــوده و حکومــت قــادر نيســت کاری انجــام دهــد، ســوال 

ــارم؟  چه
حکومــت در مجمــوع مشــکوک و غيرقابــل اعتمــاد اســت، یــا ســتون 

پنجــم درون دولــت بشــدت فعــال گردیــده اســت، ســوال پنجــم؟ 
ــردم را  ــان م ــن ج ــود تضمي ــری خ ــت در 5 کليومت ــی حکوم وقت
کــرده نميتوانيــد، رمــز جنجــال هـــا و غوغاهـــای یکماهـــۀ رهـــبری 
حکومــت بــا بلــخ در 500 کيلومتــری و حــذف عمــده تریــن پایــگاه 

ــم ؟  ــوال شش ــت، س ــمال چيس ــزم در ش ضدتروری
ــان  ــد، مي ــه نمی توان ــردم را گرفت ــان م ــووليت ج ــه مس ــی ک حکومت
دوســت و دشــمن تعریــف روشــن نــدارد، بيــن حکومــت و تروریــزم 
خــط ســرخی کشــيده نتوانســته اســت. حکومتی کــه بــه جــای 
ــت و  ــی، امني ــای مل ــی، اولویت ه ــووليت های اصل ــه مس ــن ب پرداخت
معيشــت مــردم، شــبانه روزی در تــاش حــذف رقبــای سياســی، قــوم 
ــت  ــا قابلي ــد، آی ــت مي  باش ــول دول ــی پ ــر قانون ــتفادۀ غي ــازی، اس ب
اعتمــاد و لياقــت حکومــت کــردن را دارد، ســؤال سرنوشــت مــردم و 

ــه آن پاســخ داد؟ ــد ب ــد ميباشــد کــه بای ــۀ جدی گزین
بــه شهـــدأ و زخميــان حــوادث کابــل و سراســر کشــور دعــا 

. یيــم مي نما

شکـایت        زار    کار     آغـاز
کیـفری بینالمللی       دادگـاه     به

حملــۀ روز شــنبه بســياری را بــه کام مــرگ کشــاند و برخــی را زخمــی ســاخت. امــا عده یــی 
نيــز ناپدیــد شــده  و گروهــی هــم تــا کنــون تشــخيص هویــت نشــده اند.

ــس  ــه پ ــد ک ــت می گوین ــفاخانه های پایتخ ــر در ش ــرار و منتظ ــای بی ق ــماری از خانواده ه ش
ــد. ــان را نيافته ان ــری از عزیزان ش ــنبه، اث ــاری روز ش ــۀ انفج از حمل

جميلــه مهمنــد بــرای یافتــن نشــانه یی از زنده گــی و مــرگ بــرادرش بــه شــفاخانۀ چهارصــد 
بســتر آمــده اســت. می گویــد، انــگار بــرادرش محــو شــده و هيــچ نشــانه یی از او را 
ــان  ــه در مي ــت ن ــان کشته شده هاس ــه در مي ــرادرم ن ــد: »ب ــه می گوی ــد. جميل ــدا نکرده ان پي

زخمی هــا.«
ســليم کــه از والیــت پنجشــير بــه شــفاخانۀ ایمرجنســی آمــده اســت می گویــد کــه بــرادرش 
خالــد از چاشــت روز شــنبه تــا کنــون ناپدیــد اســت و او بــه تمــام شــفاخانه های شــهر رفتــه، 

امــا هيــچ اثــری از بــرادرش نيافتــه اســت.
وحيــد کــه از باميــان بــه کابــل آمــده اســت می گویــد، هيــچ اثــری از بــرادرش کــه در کوچــۀ 
ــت. او  ــرده اس ــدا نک ــرد، پي ــی می ک ــداد دست فروش ــل روی ــی مح ــی و در نزدیک عتيقه فروش
ــه  ــود ب ــا خ ــا ب ــد ت ــه وی بده ــرادرش را ب ــانه یی از ب ــت کم نش ــد دس ــت می خواه از دول

خانــه ببــرد.
در ســردخانۀ شــفاخانۀ ســردارمحمد داوودخــان جســد چهــار تــن دیگــر دیــده می شــود و بــه 
گفتــۀ مســؤوالن ایــن شــفاخانه، هویــت ایــن چهــار تــن هنــوز مشــخص نشــده و کســی هــم 

ــه اســت. سراغ شــان را نگرفت
در حملــۀ روز گذشــته بيــش از صــد تــن کشــته شــدند و نزدیــك بــه 240 تــن زخم برداشــتند. 

مســؤوليت ایــن رویــداد را طالبــان برعهــده گرفتند.

پیدا نشد قربانی حملۀ شنبه  از چندین  اثری  هیچ 
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ورزش
بشیر احمد انصاری

قانون مبارزه با تروریسم:
انفجـار هولنـاک چهارراهـی صـدارت که حدود صد کشـته 
بـه جـا گذاشـت، واکنش هایـی را در پـی داشـت. بـه بـاور 
ایـن نویسـنده، یگانـه واکنش منطقـی، معقـول و مؤثری کـه می تواند ما را 
در ایـن راسـتا کمـك کند، تدویـن و تصویب »قانـون مبارزه با تروریسـم« 
اسـت. اگـر کشـورهایی چون پاکسـتان، مصـر، عربسـتان سـعودی، ایران، 
هنـد، ترکيـه، عـراق و حتـا ماليزیـا کـه بهشـت صلـح و امنيـت به شـمار 
دیوانـه و  ميکانيـزم حقوقـی هيـوالی  بـا هميـن  انـد  توانسـته  مـی رود، 
خون آشـام تروریسـم را مهـار کننـد، پس کشـوری که بيشـترین گروه های 
تروریسـتی در قلمرو آن فعاليت داشـته و بيشـترین قربانيان ترور را به نام 

خـود ثبـت کـرده اسـت، چـرا فاقد چنيـن قانونی اسـت؟
اگـر در امـر مبـارزه بـا تروریسـم جدیتـی وجـود دارد، بایـد دسـتگاه های 
حقوقـی، اجرایـی و قانون گـذار را همنـوا سـاخت؛ ایـن همنوایـی تنهـا با 
تدویـن و تصویـب هميـن قانـون ممکن اسـت. در عيـن وقتی کـه عوامل 
بيرونـی، درونـی، سياسـی و اجتماعی در زمينۀ پدیدۀ پيچيدۀ تروریسـم در 
کشـور را نمی تـوان منکـر شـد، ولـی بازهم از همين جـا باید آغـاز کرد! از 
تدویـن و تصویـب و تطبيـق قانـون مبـارزه با تروریسـم. این مسـأله چون 

و چرایـی ندارد!

یعقوب یسنا

اگـر امنيـت ملـی در امـور اسـتخبارات فعـال باشـد، منظور 
جـان  حفـظ  بـرای  درسـت  و  صادقانـه  فعاليـت  این کـه 
این همـه  باشـد،  داشـته  کشـور  کل  امنيـت  و  شـهروندان 
حمله هـای مسـلحانه و انتحـاری اتفـاق نمی افتـد. معلوم اسـت کـه امنيت 
ملـی درگيـر فعاليت هـای سياسـی، گزینشـی و... اسـت که این همـه حمله 
شاه حسـين  کـه  می افتـد  اتفـاق  پی هـم  چنـان  می افتـد؛  اتفـاق  پی هـم 
مرتضـوی در فيس بوکـش می نویسـد »ریيس جمهـور اشـرف غنـی حملـۀ 
پریـروز، دیـروز و امـروز را شـدیداً تقبيح کـرد«. حاال حکومـت در تقبيح 
کـردن سـهولت ایجـاد کـرده اسـت؛ چنـد رویـداد را »کل بـه طاقت سـه« 
)مکعـب یـا مربـع( می کننـد و بـه سـاده گی یکبـار تقبيـح می کننـد؛ بعد از 

تقبيـح پيامـد و پرونـده رویـداد تمام اسـت. 
بـه جـای این کـه مسـووالن نهادهـای امنيتی اسـتعفا بدهند، مـورد بازپرس 
قـرار بگيرنـد و... بـا تأسـف کارشناسـان سياسـی و اجتماعـی را اختطاف 
می کننـد، می برنـد امنيـت ملـی تنبيـه می کننـد کـه چـرا دربـارۀ کـم کاری، 
ضعـف و... مـا در رسـانه ها صحبـت می کنيـد. احمـد سـعيدی را پـس از 
حملـۀ انتحـاری دیـروز بـرای چهار سـاعت به امنيـت ملی بردنـد که چرا 
از سـران حکومـت و سـران نهادهـای امنيتـی انتقـاد کـردی؛ متأسـفانه راه 

همه چـه را گـم کرده ایـم!

جاوید کوهستانی

اگر من جای مسـووالن رده اول و دوم کشـف و استخبارات 
می بـودم، اگـر زهـر نمی خـوردم؛ حداقـل دیگر نـام جنرال، 
ریيـس، وزیـر و معاونـش را در پسـوند نـام خـود حمـل 
نمی کـردم و ماننـد هـر شـهروند عـادی، بـه وظيفـۀ حـد تـوان و ظرفيـت 
خـود می پرداختـم. ننگ تـان بـاد بی شـرمان تاریـخ؛ کابل را بـه حمام خون 
تبدیـل کردیـد؛ مرگ تـان بـاد کـه احسـاس تان در برابر وطن و مـردم مرده 
اسـت؛ در عقـب دیوارهـای سـمتی نفـس بی ننگی و بی شـرمی می کشـيد؛ 
زهرتـان بـاد آب و نـان ایـن مـردم و بيت المـال کـه بـا خانواده های تـان 
صـرف می کنيـد و بـا غـرور و تکبر؛ امـا ذليانـه و قامت خميـده زنده گی 
می کنيـد! هـای بلی گویـان؛ هـای چاپلوسـان و خودفروختـه گان؛ انسـان ها 
و شـهروندان تان می ميرنـد؛ آدرسـش هـم معلـوم، بيایـد ارقـام بگویـد و 

توجيـه کنيـد، نفرین به شـما!

رحمت اهلل نبیل

حـاال بـرای کسـانی کـه عمـل بالمثـل بـا دشـمن را در هـر 
کـه  باشـد  شـده  ثابـت  مي پنداشـتند،  حماقـت  مجلـس 
تـا در خانـۀ دشـمن تـرس و وحشـت ایجـاد نشـود و در 
دل های شـان بيـم حملـۀ متقابـل ایجـاد نشـود، بـه هميـن منـوال هـر روز 
و  نشسـت  خواهنـد  عزیزان شـان  ماتـم  و  سـوگ  در  خانوادۀمـان  ده هـا 
تـو هـم هـر روز بـا کمـال بی احساسـی، درمانده گـی و بی شـرمی فقـط 
تقبيـح خواهـی کرد. بـرای شـهدای حادثات اخيـر جنت فـردوس و برای 

زخميـان شـفای عاجـل اسـتدعا دارم.

امراهلل صالح

ریيس جمهـور محمداشـرف غنـی گفته اسـت که کابل 
در محاصـره اسـت. نخيـر آقای ریيس جمهـور؛ ایکاش 
حتـا چنـان می بـود. هر کوچـه و هـر فـرد در کابل در 
محاصـره و زیر نشـانه یی تروریسـتان اسـت، مگر این کـه آنان خود 
نخواهنـد کاری کننـد. اسـتفادۀ بی رویـه و کورکورانـه از تکنالـوژی 
و کاهـش در منابـع نفـوذی و اطاعاتی در ميان هسـته های دشـمن، 
دليـل اصلـی افزایـش روزافـزون حمـات و تراژیـدی خونين کابل 
اسـت. از ایـن تيـم فرسـوده و فاقـد ایـده و ابتـکار، چيزی سـاخته 
نيسـت. لطفـًا تغييـر بياوریـد. از این تيم کـه از دید ابتـکار، نوآوری 
و مدیریـت فرومانـده و شکسـت خـورده اسـت، چيـزی سـاخته 

نمی شـود.

4بازیکنافغانستانی
درلیگبرترهند

حمایتسوارسازکوتینیو

فیـسبـوک نـــامــه

ــور  ــهر بنگل ــته در ش ــد روز گذش ــر هن ــگ برت ــابقات لي ــی مس داوطلب
ایــن کشــور آغــاز و حــدود 578 ورزشــکار از کشــورهای مختلــف در 
ــی گذاشــته شــد کــه ســرانجام 4 ورزشــکار افغانســتان  ــه داوطلب آن ب

نيــز بــرای ليــگ برتــر ایــن کشــور خریــداری شــدند.
کرکــت بــورد افغانســتان بــه ایــن دواطلبــی 10 ورزشــکار افغانســتان را 
معرفــی کــرده بــود کــه از ایــن ميــان، تيــم ســنرایزرز حيدرآبــاد، راشــد 
خــان آرمــان و محمــد نبــی عيســی خيل، تيــم کنگــز ایليــون پنجــاب، 
ــرای مســابقه  ــز ظاهــر خــان را ب ــم راجســتان رایل ــب زدران و تي مجي

خریدنــد.
قابــل یــاد آوری اســت کــه راشــد خــان آرمــان در مقابــل 900 لــك، 
ــه  ــان ب ــر خ ــك و ظاه ــی 100 ل ــد نب ــك، محم ــب زدران 400 ل مجي
ارزش ۶0 لــك کلــدار هنــدی بــه امتيــاز گرفتــه شــدند. ایــن در حالــی 
ــد  ــر هن ــگ برت ــه لي ــت ب ــن کرک ــته دو بازیک ــال گذش ــه س ــت ک اس

ــد. ــداری شــده بودن خری
بــر بنيــاد یــك خبــر دیگــر، تيــم کرکــت زیــر 19 ســال کشــور دیــروز 
در برابــر اســتراليا شکســت خــورد. تيــم کرکــت زیــر 19 ســال کشــور 
پــس از آنکــه تيــم زیانــد جدیــد را شکســت داد، در دیــدار نهایــی، 

امــا بــا تفــاوت شــش ویکــت در برابــر اســتراليا شکســت خــورد.
تيــم کرکــت زیــر 19 ســال کشــور دیــروز دوشــنبه، 9 دلــو در دیــدار 
مقابــل تيــم اســتراليا شکســت خــورده و نتوانســت جــواز حضــور در 

ــت آورد. ــت را به دس ــی کرک ــای جام جهان ــدار رقابت ه ــن دی آخری
ایــن درحالــی اســت کــه قراراســت تيــم زیــر 19 ســال کرکــت کشــور 
در روز نخســت مــاه آینــده ميــادی، بــا یکــی از تيم هــای پاکســتان یــا 

هنــد بــرای جایــگاه ســوم ایــن مســابقات، رقابــت کنــد.

ــت  ــود حمای ــی خ ــی برزیل ــا از هم تيم ــی آبی واناری ه ــم اروگوئه ی مهاج
کــرد. فيليپــه کوتينيــو کــه در پنجــره نقــل و انتقــاالت زمســتانی جــاری در 
ازای 1۶0 ميليــون یــورو از ليورپــول بــه بارســلونا پيوســت، شــب گذشــته 
ــت ویکم  ــه بيس ــل آالوس در هفت ــلونا مقاب ــك بارس ــر ی ــروزی 2 ب در پي
ــرای بارســا در نوکمــپ  ــی اش را ب ــازی الليگای ــن ب ــگای اســپانيا اولي اللي
ــب  ــدا در ترکي ــازی از ابت ــن ب ــی در ای ــك بزریل ــن هافب ــام داد. ای انج

ــه پاکــو آلکاســر داد. ــود و در دقيقــه ۶۶ جــای خــود را ب بارســلونا ب
لوئيــس ســوارس در دفــاع از عملکــرد هم تيمــی برزیلــی اش گفــت: 
انجــام اوليــن بــازی الليگایــی در نوکمــپ دشــوار اســت. فيليپــه در ایــن 
بــازی خيلــی خــوب بــود. او کارش را عالــی انجــام داد و ســعی کــرد تــا 
ــن  ــور او در زمي ــم از حض ــا ه ــد. م ــرار ده ــازی ق ــان ب ــودش را جری خ

ــم. خوشــحال بودی
ــدار ُگل تســاوی بخش  ــن دی ــه در ای ــا ک ــی آبی واناری ه مهاجــم اروگوئه ی
تيمــش را بــه ثمــر رســاند، در خصــوص بــازی اظهــار داشــت: اگــر شــما 
ــد  ــروزی برســيد و نبای ــه پي ــد ب ــته باشــيد، نمی تواني ــز الزم را نداش تمرک
بــه جایــگاه حریفــان در جــدول رده بنــدی ليــگ نــگاه کنيــد. در نيمــۀ دوم 
هــم می دانســتيم کــه بــرای چــه هدفــی بــازی می کنيــم و در نهایــت هــم 

ســه امتيــاز بــازی را کســب کردیــم.

وصیتنامۀمن!

ــد؛  ــزی نگویي ــادرم چي ــه م ــم ب ــش می کن ــتند؛ خواه ــرا کش ــی م وقت
ــر  ــدرم از س ــا پ ــد ت ــم. بگذاری ــت، می ترس ــادل اس ــادرم نامتع ــار م فش
ــه  ــد ک ــش بفهماني ــد، برای ــه ش ــی اش گرفت ــی مانده گ ــردد، وقت کار برگ
ــه  ــواب رفت ــت خ ــد رفيق ــد بگویي ــا فق ــه نج ــده ام. ب ــی ش ــد زخم فق
اســت، امــا نگذاریــد بــه جســدم نزدیــك شــود، چــون می ترســم جســد 
ــه  ــود ب ــاه می ش ــج م ــاند. پن ــن او را بترس ــوردۀ م ــم خ ــوخته و زخ س
ارتــش آمــده ام، تــا هنــوز رخصتــم نــداده اســت کــه بــه خانــه برگــردم. 
ــادرم را هرگــز  ــود. گریه هــای ســوزناک م ــادرم ب ــا م ــن وداعــم ب آخری
ــا  ــوان کوشــش کــردم ت ــا تمــام ت ــرد. در آن لحظــه ب ــاد نخواهــم ب از ی
ــش  ــی دل ــك هایم خيل ــن کار اش ــی ای ــرم، ول ــك هایم را بگي ــو اش جل
ــه ســختی  ــزد؛ ب ــه اســتقبال گونه هــای خيــس مــادرم بری می خواســت ب
از آغــوش مــادرم جــدا شــدم و دســت هایش را بوســيدم، امــا نمی دانــم 

ــا خيــر؟ بوســيدن دســت مــادرم دیگــر نصيبــم خواهــد شــد ی
پــدرم ســر کار بــود. وقتــی برایــش زنــگ زدم، فقــد گفــت: »بچيــم خــدا 
ــش را بوســيدم. از  ــد صورت ــود، فق پشــت و پناهــت«. نجــا خــواب ب
وقتــی کــه از پکتيــا بــه کابــل آمــده ام، نگرانی هــای مــادرم بيشــتر شــده 
ــت و  ــم، دس ــگ می زن ــه زن ــه خان ــر ب ــی ناوقت ت ــب ها وقت ــت، ش اس
ــم بشــاش  ــا صدای ــم ت ــد، خيلــی کوشــش می کن ــرزه می افت ــه ل ــش ب دل
ــر  ــم خــوب اســت. اگ ــه حال ــد ک ــادرم فکــر کن ــا م و شــفاف باشــد ت
ــادا  ــا مب ــم ت ــد، تيلفــون را قطــع کــرده ســرفه می کن ــم خــارش کن گلون

صــدای ســرفه ام بــه گــوش مــادرم برســد.
ــوش  ــار گ ــادرم اخب ــو م ــا جل ــرده ام ت ــه ک ــرم توصي ــه خواه ــه عاقل ب
ــای وحشــتناک کابــل. دو  ــا خصوصــًا خبره ــر، ام ــچ خب نکنــد، هي
ــتش  ــت. راس ــو صف ــهر دی ــن ش ــتم، در ای ــل هس ــود در کاب ــاه می ش م
ــره دارم  ــادرم دله ــل م ــز مث ــودم ني ــه خ ــم ک ــراف کن ــم اعت می خواه
و شــاکی ام. از همه چيــز؛ از شــهر، از راه بندی هــا، از شــلوغی و از 
آدم هــای کــه غيــر معمــول طرفــم می بيننــد. از ایــن می ترســم تــا قبــل 
ــم  ــن می ترس ــوم؛ از ای ــته ش ــد، کش ــه برس ــه محارب ــم ب ــه پای از این ک
ــند. از  ــرا بکش ــده ام، م ــش آم ــه دنبال ــدف ک ــه ه ــيدن ب ــل از رس ــا قب ت
ــرم  ــدر کاری گ ــته گی های پ ــم، از خس ــادرم می ترس ــادل م ــار نامتع فش
ــوان  ــر ت ــکند و دیگ ــرش بش ــن کم ــرگ م ــا م ــم ب ــم، می ترس می ترس
ــه در  ــوم ک ــدۀ ش ــد. از آین ــت بده ــن را از دس ــت گرفت ــه دس ــل ب بي
انتظــار نجــا نشســته اســت، می ترســم؛ نجــا بــه دلخوشــی مــن درس 
می خوانــد، بــرای عاقلــه می گویــد: می خواهــم زمســتان »آفتــی« را 
ــم  ــد، می خواه ــم« می آی ــب الالی ــو »حبي ــال ن ــم، چــون س خــاص کن
برایــش از »الــف تــا الــف زبــر عــه« را بخوانــم. از آینــدۀ »دختــر خانــم« 
ــو  ــا ت ــم، ت ــزاد کني ــه زودی نام ــا ب ــول داده ام ت ــه برایــش ق می ترســم ک
ــه،  ــی را گرفت ــی عروس ــز آماده گ ــن ني ــود، م ــام می ش ــگاهت تم دانش

ــم. ــی می کني ــم عروس باه
ــی  ــن و دلخراش ــای خش ــوز، حادثه ه ــل تاهن ــه کاب ــم ب ــاه آمدن از دو م
رخ داده اســت؛ بــا انتحــاری در مرکــز تبيــان، ده هــا هموطنــم در آتــش 
ســوختند، انفجــار در ليســه مریــم بيــش از پنجــاه هم ســنگرم را شــهيد 
کردنــد، در ایــن اواخــر هوتــل انترکانتنينتــال را بــه آتــش کشــيده انــد، 
ــه، بيــش از دوصــد  ــه نزدیکــی وزارت داخل ــه ب ــا حمل دو روز پيــش ب
ــك روز را  ــد. ی ــی و ملکــی( کشــته و زخمــی شــده ان ــم )نظام هموطن
ــود،  ــم ملــی اعــان کــرده ب ــه دلخــراش مات ــرای هميــن حادث ــت ب دول
ولــی در اوليــن ســاعات صبــح شــنيدم مــردان انتحــاری کوشــش داشــتند 

تــا بــه فرقــۀ 111 داخــل شــده و خــود ترقانــی کننــد.
ــم، هــر لحظــه  ــد قدمــی خویــش احســاس می کن ــذا! مــرگ را در چن ل
ــان  ــه در جری ــنگرم ک ــراغ دو صــد هم س ــن و س ــراغ م ــرار اســت س ق
تحصيــل نظامــی قــرار داریــم، بيایــد. هميــن لحظــه کــه ایــن ســطرهای 
وصيت نامــه ام را بــه قســم یــادگاری بــرای شــما می نویســم، در صنــف 
ــلح  ــی مس ــتادان مان همه گ ــت، اس ــر اس ــته ایم، االرام خط ــی نشس مخف
ــا  ــچ کســی نيســت. ت ــرای هي ــدن ب ــرون برآم شــده اســت و اجــازۀ بي
ــی بعــد از اینــش را  ــده ام، ول ــح اســت، زن ــه ســاعت 9:30 صب ــًا ک فع

ــپارم! ــدا می س ــه خ ب
راســتی چيــزی بــه ميــراث نــدارم جــز مجموعــۀ شــعری »اخيــر پایيــز 
امســال.« شــاید مشــکات ادبــی داشــته باشــد، ولــی بــه رســم یــادگاری 
ــطرهای آن را  ــا س ــن روزه ــه در ای ــری ک ــاب دیگ ــد. کت ــن بپذیری م
ــاب  ــن کت ــزء از ای ــز ج ــه را ني ــن وصيت نام ــن ای ــه مت ــم ک می نویس
بــه حســاب بياوریــد، مجموعــۀ خاطراتــم از جلــب و جــذب پلچرخــی 
کابــل تــا مرکــز تعليمــی گردیــز و حــاال کــه در کابــل هســتم، می باشــد. 
ــاب  ــت انتخ ــم فرص ــرده ام؛ نمی دان ــاب نک ــمش را انتخ ــوز اس ــا هن ت
ــب اش  ــه هــر صــورت، مطال ــر؟ ب ــا خي ــم خواهــد داد ی اســمش را برای
ــد. ــرا کشــتند، شــما بخواني ــه م ــد از این ک ــم گذاشــته ام، بع را در وباک

با احترام
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ــا در غــرب  ــر عمدت ــون نف ــی حــدود 25 ميلي ــا جمعيت ــا ب کرده
آســيا ســاکن هســتند. آنهــا در ســه کشــور ترکيــه، عراق و ســوریه 
بــرای دســتيابی بــه دولــت مســتقل یــا مناطــق خودگــردان مبــارزه 

ــد. ــش گرفته ان مســلحانه در پي
ــا  ــلح آنه ــازمان های مس ــا و س ــاره کرده ــان درب ــزاری آلم خبرگ
در خاورميانــه می نویســد: »کردهــا بــا جمعيتــی حــدود 25 
ــت مخصــوص به خــود هســتند.  ــدون دول ــی ب ــر، ملت ــون نف ميلي
محــل ســکونت کردهــا بــا مســاحتی حــدود 500 هــزار کيلومتــر 

ــدازه خــاک فرانســه وســعت دارد. ــه ان ــع، ب مرب
ــدود 13  ــه )ح ــب در ترکي ــه ترتي ــا ب ــت کرده ــترین جمعي بيش
ميليــون(، ایــران )حــدود 7/ 5 ميليــون(، عــراق )حــدود 4 ميليون( 
و ســوریه )حــدود یــك ميليــون( اســت. در جمهوری هــای 
ــاکن  ــرد س ــی ک ــت کوچک ــز جمعي ــان ني ــتان و آذربایج ارمنس

ــتند. هس
ــلح  ــای مس ــراق دارای واحده ــوریه و ع ــه، س ــا در ترکي کرده

هســتند. ســازمان یافته 
کردها در ترکیه

مناقشــه خشــونت بار دولــت ترکيــه بــا حــزب ممنوع شــده 
کارگــران کردســتان )پ ک ک( بيــش از 30 ســال اســت کــه ادامــه 
ــان  ــر ج ــزار نف ــش از 40 ه ــون بي ــری تاکن ــن درگي دارد. در ای
خــود را از دســت داده انــد. پ ک ک از ســال 1984 بــا خشــونت 
ــت  ــك دول ــکيل ی ــرای تش ــی، ب ــی در پ ــات پ ــلحه و حم اس
کــردی و یــا ایجــاد یــك منطقــه خودمختــار در جنــوب شــرقی 

ــد. ــارزه می کن ــه مب ترکي
ــی در  ــال 1999 در زندان ــر پ ک ک از س ــاالن، رهب ــداهلل اوج عب
جزیــره امرالــی در دریــای مرمــره محبــوس اســت. ترکيــه، 
اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا، پ ک ک را یــك 

می داننــد. تروریســتی  ســازمان 
ــر خــاف پ ک ک، »حــزب اتحــاد دموکراتيــك«)PYD(، کــه  ب
ــه در فهرســت  ــه می شــود شــاخه ســوری پ ک ک اســت، ن گفت
ــت  ــه در فهرس ــت و ن ــه اروپاس ــتی اتحادی ــای تروریس گروه ه
ــه  ــی ک ــدارد؛ موضوع ــرار ن ــکا ق ــتی آمری ــای تروریس گروه ه

ترکيــه از آن انتقــاد می کنــد.
پروســه صلــح ميــان دولــت ترکيــه و پ ک ک در ســال 2015 بــه 
شکســت انجاميــد و متوقــف شــد. دو طــرف یکدیگــر را مســئول 
ــس،  ــت آتش ب ــس از شکس ــد. پ ــی می کنن ــت معرف ــن شکس ای
ــش  ــت. ارت ــش یاف ــه افزای ــق کردنشــين ترکي خشــونت در مناط
ــه  ــت ک ــداران پ ک ک رف ــرکوب طرف ــه س ــك ب ــا تان ــه ب ترکي
در شــهرهای مناطــق کردنشــين در جنــوب شــرقی ایــن کشــور 

ســنگر گرفتــه بودنــد.
ــتان«  ــاهين های آزادی کردس ــروه »ش ــال 201۶ گ ــژه در س به وی
)تــاک(، شــاخه ای از پ ک ک، حمــات مرگبــاری را در اســتانبول 
و آنــکارا ترتيــب داد کــه در جریــان آنهــا، شــمار زیادی شــهروند 

عــادی جــان خــود را از دســت دادنــد.
دولــت ترکيــه عــاوه بــر ســرکوب پ ک ک، »حــزب دموکراتيــك 
خلق هــا« را کــه یــك حــزب کــردی قانونــی در ترکيــه اســت را 
نيــز زیــر فشــار قــرار داد. تعــدادی از نماینــدگان ایــن حــزب در 
پارلمــان ترکيــه، از جملــه دو رهبــر آن، صاح الدیــن دميرتــاش و 
فيگــن یوکســکداغ، بازداشــت و زندانــی شــده اند. دولــت ترکيــه 

ایــن حــزب را بــازوی پ ک ک در پارلمــان ترکيــه می دانــد.
کردها در سوریه

کردهــای ســوریه یکــی از طرف هــای مهــم درگيــری در ســوریه 
ــان »یگان هــای مدافــع خلــق« کــه از ســوی  هســتند. شــبه نظامي
ــی  ــش  بزرگ ــوند، بخ ــت می ش ــکا حمای ــده آمری ــاالت متح ای
ــه  ــه ب ــق ک ــن مناط ــد. در ای ــرل می کنن ــوریه را کنت ــمال س از ش
مــوازات مرزهــای ترکيــه قــرار دارنــد، کردهــای ســوریه سيســتم 

ــد. ــاد کرده ان ــران ایج اداری خودگ
»حــزب اتحــاد دموکراتيــك« )پ ی د( و شــاخه نظامــی آن، 
»یگان هــای مدافــع خلــق« )ی پ گ( ارتبــاط تنگاتنگــی بــا 

حــزب کارگــران کردســتان در ترکيــه دارنــد.
ــرل  ــر کنت ــه زی ــك« )اس دی اف( ک ــوریه دموکراتي ــای س »نيروه
ــت  ــا حمای ــن اواخــر ب ــرار دارد، ای ــق« ق ــع خل ــای مداف »یگان ه
ارتــش آمریــکا، موفقيــت بزرگــی در مبــارزه بــا گــروه تروریســتی 
ــه دســت آورده اســت.  ــه، ب ــه در آزادســازی رق داعــش، از جمل

رقــه پایتخــت خودخوانــده داعــش بــود.
ــت  ــه تح ــی از منطق ــوریه، بخش ــرب س ــمال غ ــن، در ش عفری
ــت  ــق« اس ــع خل ــای مداف ــوریه و » یگان ه ــای س ــرل کرده کنت
ــا ایــن منطقــه را از  ــه اکنــون قصــد آن کــرده ت کــه ارتــش ترکي

ــد. ــا خــارج کن ــرل آنه کنت
کردها در عراق

حــدود 15 تــا 20 درصــد از جمعيــت 39 ميليــون نفــری عــراق 
کــرد هســتند. کردهــای عــراق پــس از عرب هــای شــيعه 
ــراق  ــزرگ در ع ــی ب ــروه قوم ــومين گ ــنی، س ــای س و عرب ه

ــتند. هس
بيشــتر کردهــای عــراق در منطقــه خودمختــار شــمال ایــن کشــور 
زندگــی می کننــد کــه دارای نيــروی مســلح مخصــوص بــه 
خــود، موســوم بــه پيشــمرگ اســت. ایــن نيروهــا پــس از حملــه 
ــش، از  ــه داع ــارزه علي ــال 2014 در چارچــوب مب داعــش در س
ســوی برخــی کشــورها از جملــه ارتــش آلمــان آمــوزش دیــده و 

بــه ســاح مجهــز شــدند.
ــود،  ــار خ ــه خودمخت ــز منطق ــل، مرک ــراق در اربي ــای ع کرده
پارلمــان، دســتگاه قضایــی و دولــت مســتقل خــود را دارنــد. پــس 
از رفرانــدوم ســپتامبر 2017 در کردســتان عــراق بــرای اســتقال، 
تنــش شــدیدی ميــان دولــت اقليــم کردســتان و دولــت مرکــزی 

ــد.« ــود آم ــراق به وج ع

در اثـر درگيـری بيـن افـراد مسـلح دو وکيـل در 
شـهر مزارشـریف مرکـز والیـت بلـخ 7 تن زخم 

اند. برداشـته 
عبدالـرزاق قـادری آمـر امنيـت فرماندهـی امنيـۀ 
بلخ روز گذشـته بـه پژواک گفت کـه این رویداد 
بعـد از ظهـر دیـروز در منطقۀ حوزۀ سـوم امنيتی 

شـهر مزارشـریف صورت گرفتـه بود.
وی افـزود کـه بيـن افـراد مسـلح عبـاس ابراهيم 
ایـن والیـت در مجلـس و  نماینـدۀ مـردم  زاده 
عبـاس اخاقـی عضـو مجلـس سـنا بر سـر یك 
صـورت  مسـلحانه  درگيـری  حقوقـی  موضـوع 

گرفتـه اسـت.
وی می گویـد کـه در اثـر ایـن درگيـری تـا اکنون 
چنـد تـن از دو طـرف زخم برداشـته، امـا حوالی 
ميانجگـری  تاش هـای  نتيجـۀ  در  دیـروز  شـام 

مـردم بيـن دو طرف آشـتی شـده اسـت.
حسـن رسـا یـك تـن از اعضـای عبـاس ابراهيم 
زاده بـه آژانـس خبـری پـژواک گفـت کـه ایـن 
درگيـری بر سـر یـك موضـوع حقوقـی صورت 

گرفتـه و بـر سـر یـك اپارتمان بـه وقوع پيوسـته 
. بود

وی مـی گوید که سـلمان یـك تـن از قوماندانان 
سـابقۀ جهـادی بـرای ميانجگـری به منطقـه آمده 
بـود کـه در اثـر تيـر اندازی پنـج محافـظ وی نيز 

زخـم برداشـته اند.
داکتـر نورمحمـد فيـض ریيـس شـفاخانۀ ملکـی 
مزارشـریف بـه پـژواک گفـت که بـه آنهـا چهار 

زخمـی آورده شـده انـد.
اما حسـن رسـا می گوید که دو تـن از مجروحين 

به شـفاخانۀ خصوصی انتقال داده شـده اند.
مـردم در چهارراهـی مامـا ابراهيـم و قابله پروین 
مربوطـات حـوزۀ سـوم امنيتـی ایـن شـهر بنـد 
ماندنـد، رفـت آمـد موتر هـا متوقف شـده و بين 

مـردم تـرس ایجـاد شـده بود.
قابـل ذکر اسـت کـه در ایـن اواخر حضـور افراد 
مسـلح غير مسـوول در شـهر مزارشـریف بيشـتر 

شـده اند.

سـخنگوی  وزیـری،  دولـت 
افغانسـتان،  دفـاع  وزارت 
می گویـد حملـه مهاجمـان بـه 
کابـل  در  نظامـی  واحـد  یـك 
ایـن  در  اسـت.  یافتـه  پایـان 
نيروهـای  از  نفـر   11 حملـه 
امنيتی افغانسـتان کشـته شـدند.
کـه  گفـت  بی بی سـی  بـه  او 
صبح روز دوشـنبه »پنج مهاجم 
انتحـاری« به یـك واحد نظامی 
نظامـی  دانشـگاه  نزدیکـی  در 
فهيـم حملـه کردنـد؛  مارشـال 
امـا توضيـح نـداد کـه آنهـا چه 

کسـانی هسـتند.
مقـام  ایـن  رابطـه  هميـن  در 
وزارت دفـاع افغانسـتان گفـت 
کـه دو مهاجـم بـر اثـر عمليات 
و  شـدند  کشـته  انتحـاری 
نيروهـای امنيتـی دو نفـر دیگر 
از  یکـی  کشـته اند.  را  آنـان 
شـده  دسـتگير  نيـز  مهاجمـان 

اسـت.
او گفتـه اسـت کـه 11 نفـر از 
 1۶ و  کشـته  امنيتـی  نيروهـای 

نفـر دیگـر زخمـی شـدند.
دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
دو  ابتـدا  کـه  گفتـه  همچنيـن 

نفـر از مهاجمـان کوشـيدند که 
وارد ایـن واحـد نظامی شـوند، 
امـا با واکنـش نيروهـای نظامی 
مسـتقر در آن جا مواجه شـدند.
بـه گفته آقای وزیری، شـماری 
از  مهاجمـان،  سـاح های  از 
جملـه یـك کمربنـد انتحـاری 
4 راکـت انداز و 4 کاشـنيکف 
مهاجـم ها بـه دسـت نيروهای 

افتاده اسـت. نظامـی 
ایـن  مسـئوليت  داعـش  گـروه 
حملـه را بر عهده گرفته اسـت.
 4:30 سـاعت  از  حملـه  ایـن 

دلـو/  9( دوشـنبه  روز  صبـح 
بهمـن( بـه وقـت محلـی آغـاز 
شـد و در جریـان درگيـری بين 
امنيتـی  نيروهـای  و  مهاجمـان 
صـدای گلوله باری و دسـت کم 

10 انفجـار شـنيد.
براسـاس گزارش هـای رسـيده 
از محـل رویداد، محـل رویداد 
بـه محاصـره نيروهـای امنيتـی 
راه هـای  و  درآمـده  دفاعـی  و 
منتهـی بـه ایـن محـل مسـدود 

شـده اند.

کردهـا و سـازمان هـای 
مسلـح آن هـا

درگیریدونمایندهدربلختلفاتبرجاگذاشت
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