
برخــی منابــع در ریاســت امنیــت 
رهبــری  دیــدار  از  کشــور  ملــی 
ــتانی در  ــای پاکس ــا مقام ه ــان ب طالب

شــهر کراچــی خبــر داد انــد.
ایــن منابــع در ریاســت عمومــی 
 ۱ تلویزیــون  بــه  ملــی  امنیــت 
گذشــته  روزهــای  »در  گفته انــد: 
ــمول  ــه ش ــان ب ــروه طالب ــری گ رهب
ــراه  ــان هم ــر طالب ــت اهلل رهب ــا هب م
مــا  و  حقانــی  ســراج الدین  بــا 
ــوت  ــر دع ــن او، بناب ــوب معاونی یعق
در  پاکســتانی  مقام هــای  رســمی 
مقام هــای  بــا  کراچــی،  شــهر 

کرده انــد«. دیــدار  پاکســتانی 
ایــن منابــع خاطرنشــان کــرده اســت: 
ــی  ــای نظام ــت مقام ه ــن نشس »در ای
پاکســتان از رهبــری طالبــان خواســته 
تــا بــا افزایــش حمله هــای انفجــاری 
ــتان،  ــان افغانس ــر نظامی ــاری ب و انتح
دارنــد  نگــه  مصــروف  را  آنــان 
تــا پاکســتان بتوانــد بــه حصــار 
کشــی  اش در مــرز بــا افغانســتان 
ــد«. ــه ده ــدام مشــکلی ادام ــدون ک ب
ــع،  ــن مناب ــات ای ــاس اطاع ــر اس ب
مقابــل  در  پاکســتانی  مقام هــای 
ــن  ــدل ای ــه در ب ــد ک ــد کرده ان تعه

کار طالبــان، کمک هــای مالی شــان 
را بــه ایــن گــروه افزایــش می دهنــد.
نجیــب دانــش، ســخنگوی وزارت 
کــه  می گویــد  نیــز  امورداخلــه  
ســازمان  ویــژه  بــه  پاکســتان 
ــال ها  ــور از س ــن کش ــتخباراتی ای اس
تخریبــی اش  حمله هــای  بدین ســو 
ــه  ــان ب ــتفاده از هراس افگن ــا اس را ب
ویــژه طالبــان راه انــدازی می کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه فشــارهای 
همچنیــن  پاکســتان،  بــر  امریــکا 
ــورد  ــه و برخ ــوع رابط ــر ن ــری ب تأثی
ــتان  ــان افغانس ــا طالب ــور ب ــن کش ای

ــت. ــته اس نداش
درخواســت  بــه  تاکنــون  طالبــان 
جامعــه  و  افغانســتان  حکومــت 
ــد و  ــدون قی ــاز ب ــرای آغ ــی ب جهان
ــخ  ــح پاس ــای صل ــرط گفت وگوه ش

نداده انــد. مثبــت 
نیکلســون،  جــان  جنــرال  اخیــرا 
ــع  ــت قاط ــای حمای ــده نیروه فرمان
برخــی  از  افغانســتان  در  ناتــو 
بــا  پــرده  پشــت  گفت وگوهــای 
امــا  داده،  خبــر  طالبــان  رهبــری 
ایــن  طالبــان  ســخنگوی  امــروز 
خوانــد. بی اســاس  را  گفته هــا 
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کمیسـیون مالی و بودجـۀ مجلس نمایندگان 
دیروز در نشسـت عمومـی مجلس گزارش 
توسـعه یی  بودجـۀ  مصـرف  بررسـی 
وزارتخانه هـا و اداره هـای مسـتقل دولتی را 
ارایـه کـرد. بـر بنیاد ایـن گـزارش، مصرف 
بودجۀ توسـعه یی شـش وزارتخانـه و ادارۀ 

مسـتقل دولتـی صفر اسـت.
زنـان،  امـور  و  ملـی  دفـاع  وزارت هـای 
ادارۀ  سـنا،  مجلـس  نماینـدگان،  مجلـس 
منابـع  از  حمایـت  بـرای  سـهولت  ایجـاد 
اسـتندرد  ملـی و  ادارۀ  تمویـل کوچـک و 
از جملـه نهادهایـی هسـتند کـه مطابـق این 
توسعه یی شـان  بودجـۀ  مصـرف  گـزارش، 

صفـر اسـت.
عظیـم محسـنی، رئیـس کمیسـیون مالـی و 
گـزارش  کـه  نماینـدگان  مجلـس  بودجـۀ 
را  آن  نتایـج  می کـرد،  ارایـه  را  مذکـور 
تمـام  گفـت،  و  خوانـد  اقنـاع  غیرقابـل 
مـاه  پنجـم  تاریـخ  تـا  دولتـی  بخش هـای 
جـوزای سـال جـاری تنهـا ۱8 درصـد از 
بودجـۀ توسعه یی شـان را مصـرف کرده اند، 
 40 دسـت کم  بایـد  تاکنـون  حالی کـه  در 

درصـد ایـن بودجـه به مصـرف می رسـید.
از سـوی دیگـر، امیرخـان یـار، نایـب دوم 
مجلـس کـه ریاسـت نشسـت دیـروز را به 
در  کـه  اداره هایـی  گفـت،  داشـت  عهـده 
مصـرف بودجـۀ توسـعه یی خویـش نـاکام 
بوده انـد بایـد بـه مجلـس فراخوانـده شـده 

و پاسـخ بگوینـد.
ایـن  نشـان دهندۀ  مجلـس  گـزارش  نتایـج 
بود کـه اداره های دولتـی در مصرف بودجۀ 

نگران کننده یـی  به شـکل  توسعه یی شـان 
ضعیـف عمل  کرده انـد و بودجۀ توسـعه یی 
 ۱0 تـا  حالـت،  بهتریـن  در  اداره هـا  اکثـر 

درصـد بـه مصرف رسـیده اسـت.
ایـن گـزارش در حالی نشـر می شـود که در 
گـزارش پیشـین مجلـس کـه چنـدی پیش 
ارائـه شـده بـود نیـز بابـت عـدم مصـرف 
بخش هـای  و  اداره هـا  توسـعه یی  بودجـۀ 
مختلـف دولتـی ابـراز نگرانـی شـده بـود.

ششادارهییکهمصرفنکردهاند

صفحه 2

عقل سليم و شوخ طبعي، هر دو يك چيزند كه با سرعت هاي متفاوت حركت مي كنند. شوخ طبعي، 
همان عقل سليم در حاِل رقص است.

كالیو جيمز

ــه  ــیدگی ب ــور رس ــت در ام ــخنگوی وزارت دول س
حــوادث طبیعــی می گویــد کــه بیســت والیــت 

ــت. ــرو اس ــالی رو ب ــد خشکس ــا تهدی ــور ب کش
در  دولــت  وزارت  ســخنگوی  محمــدی،  عمــر 
ــش  ــی؛ از  افزای ــوادث طبیع ــه ح ــیدگی ب ــور رس ام
و  کــرده  نگرانــی  ابــراز  کشــور  در  خشکســالی 
ــر  ــا خط ــور ب ــت کش ــت والی ــه بیس ــد ک می گوی

جــدی خشکســالی روبــرو هســتند.
امــور  در  دولــت  وزارت  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
والیت هــای  طبیعــی،  حــوادث  بــه  رســیدگی 
جوزجــان، بادغیــس، فاریــاب، غــور، زابــل، قندهــار، 
هلمنــد، ، ارزگان بــا 60 در صــد در باالتریــن ســطح 
تهدیــد قــرار داشــته و والیت هــای غزنــی، دایکنــدی، 
بامیــان، و پنجشــیر بــا 20 درصــد در ســطح پایین تــر 

ــد. ــان می ده ــالی را نش ــدات خشکس تهدی
آقــای محمــدی تصریــح کــرد کــه زراعــت و 
ــن  ــندگان ای ــن معیشــت باش ــه عمده تری ــداری ک مال
ــه 6 ــه صفح ــد...    ادام ــکیل می ده ــت را تش والی

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:

لی  خشـکسا
تهـدید می کنـد را  والیـت   20

محاکمۀصحراییدرکابل
چههشدارهاوپیامهاییبرایگفتندارد؟
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دســت هاِی  و  خنــدان  تصاویــِر  وقتــی 
ــکاِن سیاســی اش  ــای غنــی و نزدی باالشــدۀ آق
از  پــس  ســال های  یــاد  بــه  می بینــم،  را 
کودتایــی  می افتــم؛   57 خونیــِن  کودتــای 
ــهمگین وارد  ــی س ــون توفان ــاره چ ــه یک ب ک
را  همه چیــز  و  شــد  جامعــه  آرامِ  حیــاِت 
درنوردیــد و خاکســتر ســاخت. در آن ســال ها 
ــودم.  ــِج مکتــب ب ــا پن مــن صنــف چهــار و ی
ســال های ســرخ و مارش هــای بی انگیــزه. 
از همه جــا بی خبــران  ســال هایی کــه مــا 
را معلمــان از مکتب هــا بیــرون می کردنــد 
»انقابــی«  عظیــِم  راهپیمایی هــای  در  تــا 
ــود،  ــه ب ــدف گرفت ــا را ه ــود م ــًا خ ــه دقیق ک
ــاد  ــا آن هــا یک صــدا فری ــم و ب شــرکت ورزی
بزنیــم: هــورا، زنــده بــاد رهبــر کبیـــر خلــق، 

ــکا!  ــم امری ــر امپریالیس ــرگ ب م
آن ســال ها هنــوز تلویزیــون چنــان همه گانــی 
نشــده بــود کــه بــه هــر خانــه راه پیـــدا کنــد. 
و  روزنامه هــا  وســیلۀ  بــه  بیشــتر  خبرهــا 
نشــرات دولتــی و یــا هــم رادیــوی افغانســتان 
کــه یگانــه رادیــوی فعــال در آن ســال ها بــود، 
بــه گــوش مــردم می رســید و یــا اگــر کســـی 
ــه  ــت ب ــاف می رف ــر لح ــرد، زی ــرأت می ک ج
ــی داد  ــوش م ــی گ ــی فارس ــوی بی بی س رادی
ــه در کشــور چــه می گــذرد. آن  ــا بفهمــد ک ت
ــًا  ــزرگ، واقع ــاملوی ب ــۀ ش ــه گفت ــال ها ب س

ــد.  ــد« بودن ــال های ب »س
ــه در روزنامه هــای آن ســال ها  ــی ک تصویرهای
منتشــر می شــدند، هنــوز در ذهنــم بــاال و 
ــر  ــر کبی ــی از رهب ــد. تصویرهای ــن می رون پایی
خلــق کــه یــا دســت هاِی خــود را بــا یــاران و 
رفقــاِی انقابــی گــره کــرده و بــه احساســاِت 
ــتند  ــان نمی دانس ــه اکثرش ــی ک ــردم ـ مردم م
بــرای چــه در برابــر ایــن رهبــر رژه می رونــد 
ـ پاســخ مــی داد و یــا دســت های دیگــر 
ــر  ــرده و در براب ــاال ب ــش را ب ــای حزب اعض
مــردم ژســت می گرفــت؛ همــان رهبــری کــه 
دســِت شــاگردش را بــاال بــرد و شــاگرد نیــز 
ــِن اســتاد  ــر ده ــی بالشــی را ب در شــبی توفان
گذاشــت و بــرای همیشــه صــدای رهبــر کبیــِر 
خلــق را در ســینه اش خفــه کــرد و خــود بــه 
ــت  ــه دس ــور را ب ــور کش ــام ام ــش زم جای

ــت.  گرف

ــادی توســط  ــرادِ زی ــد، دســتِ ِ اف ــه بع از آن ب
ایــن شــاگرد بــاال بــرده شــد ولــی فــردای آن، 
ــداِن مخــوِف پلچرخــی  ــت ســر از زن ــه نوب ب
ــه  ــده ب ــاک زن ــینۀ خ ــا در س ــد و ی درآوردن
ــی را  ــن تصویرهای ــی چنی ــدند. وقت ــور ش گ
ــرزد.  ــم می ل ــال ها دل ــاد آن س ــه ی ــم، ب می بین
دلــم می لــرزد کــه نشــود بــاز یــک بــار دیگــر 
بــه ســال هایی  برگردیــم.  آن ســال ها  بــه 
ــد و  ــه بودن ــاد رفت ــر ب ــا ب ــۀ اعتماده ــه هم ک
ــیدند.  ــز می هراس ــان نی ــا از سایۀش ــردم حت م
ــم  ــم. می ترس ــی می ترس ــن تصویرهای از چنی
ــازی و  ــدرت، یکه ت ــون ق ــب، جن ــه تعص ک
تمامیت خواهــی دوبــاره بــه کشـــور برگــردد. 
ــزرگ  ــر فیلســوِف ب ــۀ کارل پوپ ــه گفت ــرا ب زی
»گذشــته همیشــه ممکــن اســت برگــردد اگــر 
ــاالر  ــای مردم س ــیاری از نظام ه ــا هوش ــا ب م

ــم.«  ــت نکنی حمای
ایــن گذشــته چــون بختکــی ســایۀ خــود را بــر 
امــروزِ مــا گســترانیده. وقتــی تصویرهایــی از 
ــال هاِی  ــاد آن س ــه ی ــم ب ــوع را می بینی ــن ن ای
وحشــت و خــون می افتــم، هرچنــد وحشــت 
ــی از  ــِت  کم ــز دس ــال ها نی ــن س ــوِن ای و خ
نیــز  ایــن ســال ها  نــدارد. در  آن ســال ها 
ــرف غنی  ــیلۀ اش ــه وس ــادی ب ــت های زی دس
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بلنــد شــدند 
امــا بــه ســرعت از صحنــۀ سیاســی کنــار زده 
ــند.  ــس می کش ــوز نف ــه هن ــد ک ــدند هرچن ش
ــابه  ــرایطی مش ــی در ش ــای غن ــر آق ــا اگ آی
ــازه  ــت، اج ــن می زیس ــظ اهلل امی ــرایط حفی ش
ــاال  ــت هاِی ب ــن دس ــاِن ای ــه صاحب ــی داد ک م
ــادی نفــس بکشــند؟  ــدِت زی ــرای م ــه ب رفت

ــدر  ــابق آن ق ــوروی س ــور ش ــتالین دیکتات اس
یــاران و رفقــاِی قدیمــِی خــود را کشــت 
عکس هــای  کنــارِ  از  را  تصویر شــان  و 
ــر  ــِت آخ ــه دس ــرد ک ــاک ک ــان پ یادگاری ش
فقــط چنــد نفــر معــدود در عکس هــا در 
کنــارِ او باقــی ماندنــد. اســتالین وقتــی کســی 
ــی  ــتور م ــت، دس ــزب را می کش ــران ح از س
ــه همراهــش  ــی را ک ــام تصویرهای ــه تم داد ک
دارد، چنــان پــاک کننــد کــه مشــخص نشــود 
چــه کســـی در کنــار رهبــر قرار داشــته اســت.  
آقــای غنــی نیــز دســت هایی را کــه بــاال بــرد، 
ــاک  ــۀ دیگــری از صفحــۀ سیاســت پ ــه گون ب

کــرد. امــا بــا ایــن تفــاوت کــه نــه او قــدرِت 
ــی  ــان او زنده گ ــه در زم ــتالین را دارد و ن اس
می کنــد کــه دســتور دهــد کــه ســر طــرف را 

ــد.  ــش جــدا کنن ــز از تن نی
کــردن  تــن جــدا  از  ســر  مــا  زمــاِن  در 
دگرگــون شــده اســت. ســر از تــن جــدا 
ــر و  ــاال بب ــتش را ب ــه دس ــی این ک ــردن یعن ک
در ذهنــت طنــاِب دارش را ببــاف. مگــر آقــای 
ــاورش در  ــاون اول، مش ــت های مع ــی دس غن
حکومــت داری خــوب و اخیــراً دســت جنــرال 
مــراد را بــاال نبــرده بــود؟ عاقبــِت ایــن افــراد 
چــه شــد کــه عاقبــِت ایــن افــراد تــازه شــود؟
 آقــای غنــی در بلــخ بــا یــک هــدف سیاســی 
مشــخص، دســت هاِی ایــن افــراد را بــاال 
بــرده اســت. او در محــل قــدرِت عطــا محمــد 
نــور والــی پیشــین بلــخ، دســت های نزدیــکاِن 
فعلــی اش را بــاال بــرده تــا قدرتــش را بــه ُرِخ 
جامعــه بکشــد. آن هــم چــه جامعه یــی؟، 
مردمــی کــه هــر روز بــا فقــر ـ چشــم بــه راهِ 
مــرگ و هــزاران مصیبــت سیاســی و اجتماعی 
ــر  ــا در براب ــد. آی ــرم می کنن ــت وپنجه ن ـ دس
ــِش  ــه نمای ــت ک ــرم نیس ــی ش ــن مردم چنی
قــدرت اجــرا کــرد. همیــن مردمــی که بــه یک 
وعــده غــذای شــب و روزشــان محتــاج انــد و 
از برکــت حکومــت آقــای غنــی، نه تنهــا ســه 
ــان ایجــاد نشــد،  ــازه برای ش ــغل ت ــون ش میلی
ــز  ــته را نی ــغل های گذش ــیاری از ش ــه بس بلک
از دســت دادنــد. همیــن مردمــی کــه هــر روز 
انتحــاری و مرگ هــای زودهنــگام  منتظــر 
ــاله  ــد چندس ــه نمی پرس ــی ک ــد؛ مرگ های ان

ــی!  ــدام قوم ای و از ک
آقــای غنــی در برابــر چنیــن انســـان هایی بــه 
جــای این کــه ســرافکنده باشــد کــه کاری 
ــود را  ــاِن خ ــِت اطرافی ــرده، دس ــان نک برای ش
ــوب  ــز خ ــه چی ــراً هم ــه ظاه ــرد ک ــاال می ب ب
و  ترقــی  مســیر  در  دارد  کشــور  و  اســت 
ــد کــه  ــا او می دان پیشــرفت گام برمــی دارد. آی
داشــتن قــدرت در میــان ســی میلیــون گرســنه 
چــه ارزشــی دارد؟ آیــا او اندیشــه کــرده 
ــر یــک قتلــگاه و قبرســتاِن کان  اســت کــه ب
حکومــت کــردن چــه افتخــاری می توانــد 

ــد؟ ــته باش داش
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احمـد عمران

دیـروز  شـکستۀ  تصـاویر 
آورِ امـروز و ژست هـای  هـراس  

 

روز گذشـته ویدیویی در شـبکه های اجتماعی به نشـر رسـید 
کـه در آن افـرادی کـه خـود را »مجاهدیـن« می خواندنـد، 4 
مـرد و یـک زن را در ولسـوالی قره بـاِغ والیت کابـل به اتهام 
رابطـۀ نامشـروع، محاکمـه و مجـازات کـرده بودنـد. افـراد 
مجازات شـده بـه غیـر از خانـم، همه سـر و وضعـی کوفته و 
خاک آلـود داشـتند و در ایـن ویدیـو بـه ُجـرم و اشـتباهِ خود 
اعتـراف کـرده و در نهایـِت تـرس، از اجرای حد و شـریعِت 

اسـامی بـر خـود اظهـار رضایـت می کردند.
ایـن ُرخداد یـا »محاکمۀ صحرایی توسـط مخالفـاِن حکومت 
بررسـی  قابـل  زاویـه  و  جهـت  چندیـن  از  پایتخـت«،  در 
و ارزیابـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه می تـوان آن را از نـگاهِ 
اقتصـادی ـ  و  جامعه شـناختی  فرهنگـی ـ  امنیتـی،  سیاسـی ـ 
روان شـناختی مـورد کنـدوکاو قـرار داد. اما نظر بـه گنجایش 
ایـن سـتون، نیکـو این اسـت کـه از سـایر ابعاد گذشـته و بر 

بُعـد مهم تـِر آن یعنـی سیاسـی ـ امنیتـی تمرکـز کـرد. 
بـا  کابـل  ولسـوالی هاِی شـماِل  از  یکـی  قره بـاغ،  ولسـوالی 
جمعیتـی اکثـراً تاجیک تبـار )90 درصـد( به شـمار می آید. در 
ویدیـوی نشرشـده، افـرادی که دست بسـته در مقابـِل دوربین 
در حـاِل عجـز و اعتـراف بودنـد، شـخِص مقابـِل خـود را 
»مـا صاحـب« صـدا می کننـد و ما نیز خـود و یـاراِن تحِت 
امـرش را »مجاهدیـن« می نامد و در بخش هایـی از مکالمات، 
تکلـم بـه زباِن پشـتو هـم میان مجاهدیـن به گوش می رسـد. 
ایـن واژه گان بـه بسـیار سـاده گی داللـت بـر وجـود طالبان و 
تروریسـتان در ایـن واقعـه و در ایـن نقطـه از والیـِت کابـل 
داردـ حتـا اگـر طالبـان یا سـایر گروه هـای تروریسـتی آن را 

رسـمًا تأییـد نکنند. 
قبـل از ایـن واقعـه و در روزهـا و هفته هـای گذشـته، بارهـا 
فعالیـِت  و  حضـور  از  کابـل  قره بـاِغ  ولسـوالی  باشـنده گاِن 
طالبـان در ایـن منطقه خبر  داده و از گشـت وگذارهاِی شـبانۀ 
اگرچـه  بودنـد.  یـادآوری  کـرده   شـب نامه  پخـِش  و  آن هـا 
فرماندهـی پولیـس قره بـاغ از تأییـد ایـن خبرهـا خـودداری 
کـرده، امـا اکنـون نشـر و پخِش ایـن ویدیو دلیلـی بر صحِت 

آن گزارش هـا و جـدی بـودِن خطـر تلقـی می شـود.
تـا  گذشـته  از  سیاسـی  حاکمیت هـاِی  و  نظام هـا  همـۀ  در 
امـروز، پایتخـت مرکزی تریـن نقطـه در جغرافیاِی سـرزمینی 
انتخـاب می شـده تـا هم نمادی بـرای آرامش و ثباِت سیاسـی 
باشـد و هـم سـکویی مسـتحکم بـرای کنتـرِل سـایر نقـاط و 
رفـِع تهدیدهـای سیاسـی ـ امنیتـِی برخاسـته از دوردسـت ها. 
امـا این کـه مخالفـاِن نظامـی و اخال گـراِن نظـم و امنیـِت 
عامـه و ُمدعیـاِن برقـراری نظـام و حاکمیِت تازه، پای شـان به 
پایتخـت بـاز شـوند و بتواننـد محاکمـه و مجـازاِت صحرایی 
و مسـتقانه بـرای خـود تـدارک ببیننـد، نشـانه یی جـدی بـر 
نفوذپذیـرِی حکومـت و شـکننده گِی امنیـت و ثبات سیاسـی 

ست.  ا
مسـلمًا آن هایـی کـه در قره بـاغ بـه عنـوان طالـب و مجاهـد 
عـرض انـدام کرده انـد، بدون داشـتن جای پایـی ولو کوچک 
و محـدود در میـان اهالـی محـل، نمی تواننـد مانورهایـی از 
جملـه امـر بـه معـروف، گشـت شـبانه، پخـش شـب نامه و 
محاکمـۀ صحرایـی دایر کننـد. چنان کـه برخی از باشـنده گاِن 
ایـن ولسـوالی بـه رسـانه ها گفته انـد کـه بخشـی از طالبـاِن 
فعـال در قره بـاغ، از اهالـِی ایـن ولسـوالی و بخشـی دیگـر 
بیرونـی  طالبـاِن  کـه  معنـا  ایـن  بـه  هسـتند.  آن  از  بیـرون 
توانسـته اند همـکاران و متحـداِن محلـیـ  ولـو ناچیـزـ  برای 

خـود دسـت وپا کننـد. 
در مطالعـات امنیتـی ـ سیاسـی، هنـوز هـم مسـافت و بُعـد 
جغرافیایـی حـرِف اول را در نگرانی هـا و تهدیدهاِی احتمالی 
می زنـد. فعـال شـدِن طالبـان در ولسـوالی قره بـاِغ کابـل نیـز 
نشـانگِر تهدیـِد وجـودِی راسـتین در برابـِر پایتخـت و ارگ 
ریاسـت جمهوری بـه عنـوان برجسـته ترین نمـاد از حاکمیِت 

سیاسـِی دولت اسـت.  
ویدیـوی نشرشـده از محاکمـۀ صحرایِی برگزار شـده توسـط 
طالبـان در قره بـاغ کابـل، در کنـار صدهـا معضـل و تهدیـد 
فرهنگـی ـ اقتصادی  و جامعه شـناختی  ـ روان شـناختی، ضریِب 
بـاالِی آسـیب پذیری امنیتـی ـ سیاسـِی پایتخـت را از ناحیـۀ 
تروریسـتان بـه نمایـش می گـذارد. ایـن ویدیـو نـه فـراه و 
بادغیـس و نـه هلمنـد و بدخشـان، بلکـه پایتخـت و ارگ 
ریاسـت جمهوری را بـه یـک »موضـوع امنیتـی« تبدیـل کرده 
اسـت کـه اگر حکومـت نتوانـد هرچـه عاجـل آن را دریابد، 

طالبـان و تروریسـتان آن را بسـیار زود درخواهنـد یافـت!  

محاکمۀصحراییدرکابل
چههشدارهاوپیامهاییبرایگفتندارد؟

ACKU
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ــت  ــادات در والی ــوم س ــهروندان ق ــن از ش ــزاران ت ه
بامیــان در یــک راه پیمایــی اعتراضــی، اظهــارات اخیــر 
روال غنــی بانــوی نخســت کشــور را مــورد نکوهــش 
ــد. ــوم کردن ــتیزی محک ــوم س ــه ق ــرار داده و  او را ب ق

ــه  ــه ب ــتیزی در رابط ــه قوم س ــز ب ــت را نی ــان حکوم آن
هویــت شــهروندان کشــور متهــم کــرده می گوینــد کــه 

روال غنــی بایــد از قــوم ســادات پــوزش  بخواهــد.
روالغنــی خانــم رییــس جمهــوری چنــدی قبــل 
ــوز  ــوع نی ــبکۀ طل ــا ش ــژه ب ــو وی ــک گفت و گ در ی
گفتــه بــود:» ســادات یــک قــوم نــه بلکــه یــک طبقــه 
اجتماعــی می باشــد کــه در درون تمامــی اقــوام کشــور 

ــد«. ــود دارن وج
در همیــن حــال، امــا ارگ ریاســت جمهــوری، اظهارات 
بانــو نخســت را بــه عنــوان دیــدگاه حکومــت نمی دانــد 

و مســوولیت آن را نمی پذیــرد.
ــی در ارگ ریاســت  ــع شــناس نامه های برق ــد توزی رون
جمهــوری توســط محمــد اشــرف غنــی و بانــو 
روالغنــی بــا ذکــر واژه »افغــان«  در ۱۳ ثور ســال جاری 
آغــاز یافــت، امــا ایــن رونــد بــا مخالفت  هــای جــدی 
ــوام کشــور مواجــه شــده اســت.  ریاســت اجرایی و اق
ــناس نامه های  ــان« را در ش ــر واژه »افغ ــهروندان ذک ش
برقــی  نمی پذیرنــد و آن را نــام تاریخــی قــوم پشــتون 

می داننــد.
قــوم ســادات، بــا راه انــدازی یــک راه پیمایــی مســالمت 
آمیــز، ســخنان اخیــر روال غنــی خانم رییــس جمهوری 

را محکــوم کردنــد و تصاویــرش را آتــش زدنــد.
ــه بیــش از هفــت  ایــن مظاهره چیــان کــه تعدادشــان ب
هــزار تــن مــی رســید، حکومــت را بــه قــوم ســتیزی و 
نفــی اقــوام کشــور متهــم کــرده و از روالغنــی، خانــم 
ــادات  ــی س ــا از تمام ــتند ت ــوری خواس ــس جمه ریی

افغانســتان رســماً معــذرت خواهــی کنــد.

ــی  ــی را نف ــارات روالغن ــن اظه ــدگان ای ــره کنن مظاه
ــده و از  ــووالنه خوان ــر مس ــتیزی و غی ــوم س ــوام، ق اق
ــارات اش را  ــا اظه ــور خواســتند ت ــس جمه ــم ریی خان
پــس گرفتــه و از قــوم ســادات رســماً معــذرت خواهی 

کنــد.
جــواد حســینی، از جملــه برگــزار کننــدگان ایــن 
تظاهــرات گفــت: ســادات افغانســتان بــه هیچ عنــوان از 
ایــن اظهــارات غیــر مســووالنه خانــم رییــس جمهــور 
نگذشــته و در صورتــی کــه وی رســماً از ســادات 
معذرت خواهــی نکنــد؛ ســادات افغانســتان در سراســر 

ــد کــرد. ــی  خواهن کشــور راه پیمای
ــتان  ــادات افغانس ــه س ــه در حالی ک ــزود ک ــینی اف حس
ــی، سیاســی و اجتماعــی  ــور دولت همــواره در تمــام ام
افغانســتان پیشــگام می باشــند، امــا متاســفانه مخالفــان 
ــون اساســی ریشــه در  ــادات در قان ــوم س ــام ق ــر ن ذک

ــد. ــی دارن ــرون قوم ــی، بی مســاله درون قوم
زینــب حســینی؛ یکــی از بانوانی کــه در ایــن راه پیمایی 
اشــتراک کــرده بــود گفت:»مــن بــه عنــوان یــک بانــو از 
قــوم ســادات می خواهــم کــه روالغنــی، خانــم رییــس 
ــی  ــتان عذرخواه ــادات افغانس ــماً از س ــور، رس جمه

نمــوده و اظهــارات خــود را پــس بگیــرد.
قطعنامه یــی ســه  بــا صــدور  کننــدگان  مظاهــره 
ــاد  ــه فری ــد ب ــت بای ــد:» حکوم ــام کردن ــی اع ماده ی
ــزرگ  ــوم ب ــی ق ــت طلب ــق هوی ــت های برح و خواس
ــادات در  ــوم س ــماً درج ق ــخ داده و رس ــادات پاس س
ــای  ــه نگرانی ه ــام و ب ــی را اع ــای برق ــناس نامه ه ش

ــد. ــان ده ــادات پای س
 در همیــن حــال، ارگ ریاســت جمهــوری گفتــه اســت 
کــه مســوولیت اظهــارات مطــرح شــده از طــرف بانــو 

روالغنــی بــه دوش ارک نیســت. 
شــاه حســین مرتضــوی در صفحه فیســبوکش نگاشــته 

اســت: » شــهروندان عزیــز و قــوم محتــرم ســادات قبل 
از هــر اقــدام مبنــي برگفتــن »مــرده بــاد«و » زنــده بــاد« 
ــع  ــق مراج ــدي از طری ــا حوصله من ــا ب ــار دارم ت انتظ
مســوول مطالبــات قانونــي و حــق شــهروندي تــان را 

مطــرح فرماییــد«.
ــده از  ــرح ش ــدگاه مط ــه دی ــه ک ــای مرتضــوی گفت آق
ســوي بانــوي اول بــه مثابــه دیــدگاه رییــس جمهــور 
و حکومــت نیســت. مراجــع مشــخص و بــا صاحیت 
وجــود دارد کــه در رابطــه بــه موضوعــات مختلــف از 

ــد. ــم مي گیرن ــوام تصمی ــام اق ــه درج ن جمل
ــک و  ــرم، نی ــات گ ــدوارم از احساس ــه امی ــه ک او گفت
میهــن دوســتي تان برخــي حلقــات ســودجو اســتفادۀ 
ابــزاری نکننــد. رییــس جمهــور کشــور بیــش از 
ــوق  ــت و حق ــن عدال ــه تامی ــاور ب ــر ب ــس دیگ هرک
ــما  ــاي ش ــه نگراني ه ــه ب ــم ک ــهروندي دارد. مطمین ش

ــد.  ــد ش ــن داده خواه ــواب روش ــه زودي ج ــز ب نی
ایــن دومیــن بــار اســت کــه هــزاران تــن از شــهروندان 
ســادات والیــت بامیــان بــه تظاهــرات مســالمت آمیــز 
ــوم در  ــن ق ــام ای ــر ن ــان ذک ــد و خواه ــت می زنن دس

تذکــره هــای الکترونیکــی و قانــون اساســی این کشــور 
مــی  باشــند.

ــروز  ــان دی ــت بغ ــهروندان والی ــم، ش ــویی ه از س
توزیــع  اعتراضــی،  راه پیمایــی  یــک  برپــای  بــا 
»افغــان«  واژه  ذکــر  بــا  را  برقــی  شــناس نامه های 
تحمیــل یــک هویــت بــاالی ســایر هویت هــای 

دانســته اند. کشــور  شــهروندان  مســتقل  
تظاهــرات کننــدگان، در پل خمــری مرکــز والیــت 
بغــان شــعار های میهنــی ســرداده و از حکومــت 
ــا ذکــر  خواســتند کــه توزیــع شــناس نامه های برقــی ب

ــد. ــف ده ــان  را توق واژۀ افغ
ــر  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــت می گوین ــهروندان والی ش
ــد در  ــد همبســتگی بیشــتر اســت و نبای کشــور نیازمن
ایــن وضعیــت حســاس بــه موضوعــات دامن زده شــود 

کــه ســبب فروپاشــی انگیــزه وحــدت ملــی شــود.
ــیر،  ــای پنجش ــهروندان والیت ه ــز ش ــن نی ــش از ای پی
ــه  ــراض ب ــا در اعت ــخ و کاپیس ــان، بل ــار، بدخش تخ
ــان«  ــر واژۀ »افغ ــا ذک ــی ب ــناس نامه  های برق ــغ  ش توزی

راه پیمایــی کرده انــد.

مشـخص نیسـت چرا حکومـت وحـدت ملی تمایل شـدید 
بـه کشـاندن طالبـان بـه رونـد صلـح دارد، در حالـی کـه این 
گـروه کوچک تریـن تمایلـی بـه پیوسـتن بـه پروسـۀ صلح و 
دسـت برداشـتن از جنگ از خود نشـان نداده اند. طالبان یک 
گـروه ایدئولوژیـک اند. آنان داعیـۀ »پـاس داری از ارزش های 
اسـامی« را در سـر دارند و نیز در این راستا از سوی پاکستان 

می شـوند. حمایت 
پاکسـتان هـم اسـتراتژی هندمحـور در قابـل افغانسـتان برای 
خـود تعریـف کرده اسـت که بـرای رسـیدن به آن، بـه گروه 
طالبـان نیاز دارد. پاکسـتان به اردوگاه هـای این گروه در مناطق 
قبایلی آن کشـور دسترسـی و نظارت دارد. واقعیت این اسـت 
کـه پاکسـتان بـا هندوسـتان دشـمنی تاریـخ و هویتـی دارد. 
پاکسـتانی ها تصور می کنند هندوسـتان از خاک افغانسـتان در 

برابـر آن کشـور اسـتفاده می کند.
قشـر اسـتراتژیک پاکسـتان می خواهـد حداقـل بر بخشـی از 

خـاک افغانسـتان کنتـرل داشـته باشـد تـا بـه زعم خودشـان، 
سـدی در برابـر نفـوذ مخـرب هندوسـتان ایجاد کرده باشـند. 
تردیـدی نیسـت کـه پاکسـتان از طالبان بـه عنوان ابـزار برای 
فشـار وارد کردن به هندوسـتان و افغانسـتان اسـتفاده می کند، 
بنـاً هیـچ دلیلـی نمی توان سـراغ داشـت که پاکسـتان بخواهد 
دو دسـته ایـن ابـزار را بـه مقام های افغانسـتان پیشـکش کند.

طالبـان هرگـز بـه کمتـر از بـه دسـت آوردن تمـام خـاک 
افغانسـتان و ایجـاد امـارت اسـامی قناعـت نخواهنـد کـرد. 
ایدئولـوژی طالبـان مرز دوسـتی و دشـمنی آنان را مشـخص 
کـرده اسـت. طالبـان بـه کمتـر از بیـرون شـدِن تمام عسـاکر 
خارجـی از افغانسـتان خوشـحال نخواهنـد شـد. پاکسـتان تا 

می توانـد بـه ایـن آتـِش هیـزم می ریـزد.
مشـکل دیگـر این اسـت که روسـیه و ایـران نیز اخیـراً با این 
گـروه رابطـه ایجاد کـرده اند. روسـیه اعام کرده اسـت که با 
ایـن گروه تمـاس دارد. نمایندۀ روسـیه برای افغانسـتان اخیراً 

گفتـه اسـت کـه با طالبـان گفت وگـو کرده انـد. هرچنـد آنان 
ایـن رابطـه را بـرای زمینه سـازی صلـح در افغانسـتان عنـوان 
کـرده انـد، امـا مقام هـای امریکایـی و افغانسـتانی ادعـا دارند 
کـه روسـیه به طالبـان جنگ افزار توزیع کرده اسـت. بسـیاری 
از آگاهـان سیاسـی در افغانسـتان به ایـن باور اند که روسـیه، 
پاکسـتان و ایـراِن از طالبـان بـه عنـوان ابـزار فشـار در برابـر 
امریـکا در افغانسـتان اسـتفاده می کنند. این سـه کشـور هم از 
سـوی مقام های امریکایی و هم از سـوی مقام های افغانسـتان 

متهـم به پشـتیبانی سیاسـی و نظامی از طالبـان اند.
وقتـی طالبـان بـه منابـع وافـر مالی و نظامی دسترسـی داشـته 
باشـند و قدرت هایـی مثـل روسـیه، ایران و پاکسـتان بـه آنان 
مشـروعیت سیاسـی و منطقـه ای بدهنـد، نیـازی بـه مذاکـره 
نمی بینند. اگر کشـورهای قدرت مند منطقه و جهان خواسـتار 
مذاکـرۀ بـدون قید و شـرط میان طالبـان و کابل هسـتند، باید 
فشـار را بـر پاکسـتان و گـروه طالبـان تشـدید کند، نـه این که 
منابـع در اختیـار آنـان بگـذارد. به نظر نمی رسـد که سیاسـت 
اعمالـی روسـیه، تـاش بـرای کشـاندن طالبان بـه گفت وگو 
باشـد. سیاسـت اعمالـی آنـان حمایـت از طالبـان بـرای زیـر 
فشـار قرار دادن امریکا در افغانسـتان اسـت. تشدید تنش میان 
ابرقدرت ها همیشـه پیامد منفی برای افغانسـتان داشـته است.
بـا ایـن وجـود، می تـوان حـدس زد کـه گفت وگـو بـا طالبان 
آن هـم بـا همـکاری پاکسـتان، آب در هـاوان کوبیـدن اسـت. 
وقتی این گروه حمایت سیاسـی و نظامی از سـوی کشورهای 
منطقـه بـه دسـت می آورنـد و اردوگاه های امن در شـماری از 
کشـورها دارنـد، چـه دلیـل می توانـد وجود داشـته باشـد که 

آنـان بـه صدای صلح افغانسـتان پاسـخ مثبـت بدهند؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه پاکسـتان بـا ایـن گـروه در تمـاس 
مسـتقیم اسـت و هرگـز بـه آنـان مشـورت نخواهـد داد تا به 
پروسـۀ صلـح افغانسـتان بپیوندنـد. پاکسـتان در درازمدت به 

طالبـان نیـاز دارد. سـفر اخیـر هیـأت افغانسـتان بـه پاکسـتان 
هـم بیشـتر تبلیغاتی بـود. از فهوای آن سـفر چنین بـر می آید 
کـه پاکسـتانی ها جیـب هیـأت افغانسـتان را »نقل چوبـی« پُر 
کرده باشـد. پاکسـتان مشـخص نکرد که چگونه با افغانسـتان 
کمـک می کنـد؟ مقام های پاکسـتانی تنهـا به صورت شـفایی 
و در الِک ادبیـات سیاسـی وعده هایـی به مقام های افغانسـتان 
سـپرد. مقام هـای پاکسـتانی می دانند کـه وعده های شـفایی و 
ادبیـات پیچیدۀ سیاسـی، در آینـده هیچ الزامیتی بـه آنان خلق 
نمی کننـد و هـر گاه خواسـته باشـند، زیـر قول شـان می زنند.
هرازگاهـی هـم اعـام می شـود کـه پاکسـتان عملیاتـی را در 
خـاک آن کشـور در برابـر طالبانـی کـه خواهـان مذاکـره بـا 
حکومـت افغانسـتان هسـتند راه انداختـه اسـت. پیـش از این 
نیـز گفتـه شـده بـود که اختـر محمـد منصـور هم بـه همین 
خاطـر از سـوی پاکسـتان کشـته شـد. اختر محمـد منصور به 
درخواسـت حکومت افغانسـتان چراغ سبز نشـان داده بود، اما 
پاکسـتان چنیـن چیـزی را به سـود خـود نمی دید و در سـدد 

از بیـن بـردن او برآمد.
عبدالسـام ضعیـف، سـفیر حکومت طالبـان در پاکسـتان در 
چنـد مـاه پیـش در گفت وگو با یکی از رسـانه های پاکسـتانی 
گفتـه بـود کـه طالبـان آمـاده نیسـتند زیـر فشـار امریکایی ها 
برودنـد. آقـای ضعیـف گفته بـود کـه باورمند نیسـت طالبان 

بـه پیشـنهاد صلح افغانسـتان پاسـخ بگویند.
بـه هر حال، قدر مسـلم این  اسـت که باید کشـورهای جهان 
و معتـرض بر پاکسـتان به ویـژه امریکا و مسـووالن حکومت 
افغانسـتان در نـوع برخورد خود با پاکسـتان تجدید نظر کرده 
و فشـارها و تحریم های بیشـتری را بر این کشـور وضع کنند 
تـا پاکسـتان مجبـور به همـکاری در پروسـۀ صلح افغانسـتان 

شود.

هزاران تن از قوم سادات در اعتراض به اظهارات روال غنی:

از      قوم سادات      معذرت     بخواهد! روال      غنی      

آیـا به پاکستـان می تـوان 
اعتـماد کـرد؟

ابوبکر صدیق

ACKUبهزاد
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روزه در دو مرحلـه فـرض گردیـده اسـت؛ مرحلـۀ نخسـت در مکـه بود و 
مرحلـۀ دومـی در سـال دومِ هجـری در مدینه. آن چـه در بحث امـروزِی ما 
مهـم می باشـد، روزۀ دوران مکـه اسـت؛ مرحله یـی که فلسـفه و مقاصِد این 

فریضـه و رکـن دینـی را به وضـوح بازتـاب می دهد.
کتاب هـای بخـاری و مسـلم از سـلمه بن االکـوع روایـت می نماینـد کـه 
مسـلماناِن نخسـتین در مکـه ملزم بودند کـه یا روزه بگیرند و یـا آن که فدیه 
به پردازنـد. مفسـرانی چـون ابـن  مسـعود و ابـن  عبـاس و معـاذ بـن جبل و 
مجاهـد و طـاوس و مقاتـل و ابـن حیان بـر این مسـأله اتفاق نظر داشـته اند 
کـه آیـت ۱84 سـورۀ بقـره بـر همیـن اصـل داللـت داشـته اسـت آن جا که 

می فرمایـد: 
»و بـرای کسـانی کـه تـوان آن را دارنـد ولـی روزه نمی گیرند، خـوراک یک 

بی نـوا فدیه الزم اسـت.«
آری! پیامبـر اسـام در آن زمـان بـه پیـروان خویـش امـر نمـود که یـا روزه 
بگیرنـد و یـا فدیـه بپردازند؛ بـه این معنی که آن هـا تنها دو انتخاب داشـتند 
کـه هـر دوی آن بـه یـک نتیجـه می انجامیـد؛ و آن این کـه یـا درد و رنـج 
گرسـنه گان و بی نوایـان را عمـًا از راه و متـود روزه احسـاس نماینـد و 
یـا آن کـه روزه نگیرنـد و گرسـنه گان را عمـًا غـذا دهنـد. امـا زمانـی  کـه 
مسـلمانان به مدینـه هجـرت نمودنـد و خدمـات و تکافـل اجتماعی به دوش 
دولـت قـرار گرفـت، در آن زمـان بـود کـه روزه با احـکام معمـول امروزی 

فـرض گردید. آن 
زمانی کـه پیامبـر اسـام )^( پرچم شـکوه مند نبوت را برافراشـت، نخسـتین 
کسـانی که بـه نـدای او لبیـک گفتنـد غامـان، کنیـزان، بی نوایـان، زنـان، 
کـودکان، سیاه پوسـتان و اقلیت هـای سـاکن در مکـه بودنـد. بـال، سـمیه، 
عمـار، زیـد و امثـال ایشـان بـرده گان بی نوایـی بودنـد کـه در صـف اوِل 

قـرار گرفتند. مسـلمانان 
بـرای اسـام گلـو پـاره کـردن بـدون توجـه بـه بُعـد انسـانی ایـن آیین که 
اقتصـاد جـزِو الینفـِک آن اسـت، چیزی جز یـک قصۀ مفت نیسـت که پیام 

و مـرامِ روزه در ایـن زمینـه خیلی روشـن می باشـد. 
توجـه بـه بُعـد اقتصادی جامعـه، از دغدغه هـای اصلی انقاب پیامبر اسـام 
)^( بـه شـمار می رفـت کـه رمضـان بـا ابعـاد مختلـِف آن در قلـب ایـن 

منظومـۀ متکامـل فکـری جـا گرفته اسـت.

روزه و جاهليت قبيله یی عرب
مکتـب رمضـان پیام هـای مهمی برای ما و انسـان جامعۀ مـا دارد. در حدیثی 

که از ابوهریره روایت شـده اسـت، حضرت پیامبر اسـام فرموده اند: 
»إَِذا َکاَن یَـْوُم َصـْومِ أََحِدُکـْم، َفـَا یَْرُفـْث َواَل یَْجَهـْل، َفـإِْن َجهِـَل َعَلیْـِه أََحٌد 

ي اْمـُرٌؤ َصائٌِم«   َفْلیَُقـْل إِنِـّ
ترجمۀ سنتی و معمول این حدیث چنین است: 

»اگـر کسـی روزه داشـت، سـخنی زشـت بـر زبان نیـاورد و جاهل نشـود و 
اگـر کسـی جهالت پیشـه کـرد، بگوید مـن روزه دار هسـتم.« 

نقطۀ اتکای ما در این جا همین واژۀ »جهل« است.
مـدت بیشـتر از نیـم قرن می شـود کـه واژۀ »جاهلیت« مسـاحت وسـیعی را 
در ادبیـات سیاسـی مسـلمانان احتـوا نمـوده اسـت. عناوینی از قبیـل جامعۀ 
جاهلـي، جهان بینـی جاهلـی، ادبیـات جاهلـی، جاهلیت قرن بیسـتم و امثال 
آن، مباحثی انـد کـه در ایـن زمـان و زمینـه از سـوی اندیشـمنداِن مسـلمان 

طـرح گردیده اسـت.
گـروه عظیمـی از نویسـنده گان، جاهلیت را نقطـۀ مقابل علم گرایی دانسـته، 
دسـته یی دیگـر آن  را از دیـدگاه اعتقـادی و ایدیولوژیـک مطـرح نمـوده و 
مسـاوی بـه  شـرک خوانده انـد و خاصـه این کـه هـر کسـی از زوایه یـی 

متفـاوت بـه جاهلیت نگریسـته اسـت.
امـا اگـر نیک دیده شـود و به قـرآن و سـنت و تاریخ ادبیات عـرب مراجعه 
صـورت گیـرد، مفهـوم اصلـِی جاهیلـت چیـز دیگری بـوده که متأسـفانه از 

دیـد گـروه بزرگی از نویسـنده گان و دانشـمنداِن ما پوشـیده مانده اسـت.

بخش دهـم

ج( سمع، بصر، فؤاد و قلب
بــه نظــر دکتــر شــحرور، “ســمع” عبــارت اســت 
از وصــف شــنیدن کــه صفــت “أذن” )گوش هــا( 
می باشــد. “بصــر” عبــارت اســت از وصــف 
ــت و  ــم ها( اس ــن” )چش ــت “عی ــه صف ــدن ک دی
ــه  ــخصی، ک ــت از ادراک ش ــارت اس ــؤاد” عب “ف

صفــت “حــواس” انســانی اســت. 
آیاتــی کــه هریــک بــر دیگــری عطــف گردیــده، 
ــر دیگــری می باشــد؛  ــات ب ــل عطــف صف از قبی
ــوف  ــف موص ــد عط ــورۀ بل ــه در س ــور  ک آن ط
ــن ...  ــر دیگــری شــده اســت )عینی ــا اعضــاء ب ی
شــفتین(. واژۀ “قلــب” در قــرآن کریــم برخــاِف 
دیــدگاه مشــهور کــه آن را عبــارت از همــان 
ــپ  ــۀ پم ــه وظیف ــد ک ــهوری می دان ــو مش عض
ــتعمال  ــز” اس ــر “مغ ــه دوش دارد، ب ــون را ب خ
ــم در  ــرآن کری ــه ق ــِل این ک ــت. به دلی ــده اس ش
ــراف،  ــورۀ اع ــج و ۱79 س ــورۀ ح ــات 46 س آی
“قلــب” را مهم تریــن عضــو بــدن و عامــل تعقــل 
ــن  ــه ای ــت، درحالی ک ــرده اس ــی ک ــه معرف و تفق
صفــت در عضــو مخصــوص پمــپ خــون دیــده 
فعالیت هــای  و  اوصــاف  از  بلکــه  نمی شــود، 

ــز انســانی اســت.  مغ
ــب”  ــیر واژۀ “قل ــحرور، تفس ــۀ ش ــه گفت ــا ب بن
ــۀ  ــر از نظری ــون، متأث ــدۀ خ ــو پمپ کنن ــه عض ب
ــت،  ــوده اس ــدن ب ــای ب ــون اعض ــی پیرام یونان
درحالی کــه واژۀ “قلــب” خلــوص و تغییــر از 
ــه  ــر را گفت ــِت دیگ ــه وضعی ــت ب ــک وضعی ی
ــا مصــداق  ــوم تنه ــن مفه ــرای ای ــه ب می شــود ک
ــه عضــو  واقعــی همــان “مغــز” انســانی اســت ن
ــدن انســان کــه امــروز  عامــل پمــپ خــون در ب

ــده اســت. ــب مشــهور ش ــام قل ــه ن ب
“عقــل” در زبــان عربــی بــه معنــی حبس و بســتن 
ــکاک و  ــی انف ــه معن ــی رود و “فکــر” ب ــه کار م ب
جــدا کــردن آمــده اســت کــه بــا توجــه بــه مفهوم 
لغــوی هــر دو، می تــوان گفــت کــه “عقــل” 
عبــارت از ربــط دادن اشــیاء بــه یکدیگــر اســت 
ــان  ــۀ اشــیای پیرامون م ــل و تجزی و “فکــر” تحلی
ــواد”،   ــورت، “ف ــن ص ــه ای ــود. ب ــه می ش را گفت
“عقــل” و “فکــر” هــر ســه صفــاِت “مغــز” 
انســانی بــوده و نشــانه یی از “نفخــۀ روح” در 

ــد بشــری انســان اســت.  کالب
د( بشر و انسان در قرآن کریم  

ــارت اســت از وجــود فیزیولوژیکــی  “بشــر” عب
ــر”  ــور از “بش ــورت، منظ ــن ص ــه ای ــان. ب انس
و  شــکل  کــه  خاصی ســت  جســم  وجــود 
فیزیولــوژی انســانی را دارد. “بشــر” شــامل تمــام 
ــام  ــم در تم ــرآن کری ــوده و ق ــانی ب ــواع انس ان
ــود آن  ــت، مقص ــرده اس ــام ب ــه از آن ن ــوارد ک م
ــی قطــع  ــوده اســت؛ یعن وجــود فیزیولوژیکــی  ب

ــات آن.  ــر و معنوی ــخ، تفک ــر از تاری نظ
تأکیــد مشــرکین نیــز بــر بشــریت پیامبــر اســام 

نیــز نشــان می دهــد کــه آن هــا بــه لحــاظ وجــود 
ــان و  ــان خودش ــی می ــچ تفاوت ــی هی فیزیولوژیک
پیامبــر اســام نمی دیدنــد و از ایــن طریــق، 
ــد.  ــکار می نمودن ــوِت او را ان ــرش ادعــای نب پذی
امــا “انســان” در قــرآن کریــم مرحلــۀ خاصــی از 
ــۀ  ــد از “نفخ ــه بع ــود ک ــه می ش ــریت را گفت بش
“زبانــی”  ارتبــاط  آمــدن  به وجــود  و  روح” 
ــت  ــت. در نهای ــه اس ــور یافت ــت( ظه ــأۀ لغ )نش
ــی در  ــانی فعل ــس انس ــه: جن ــت ک ــوان گف می ت
ــۀ بشــریت را طــی کــرده و  ــدم نخســت مرحل ق
ــاز  ــانیِت آن آغ ــۀ انس ــرت “آدم” مرحل ــا حض ب
یافتــه اســت کــه بــه ایــن صــورت، قبــل از “آدم” 
ــانیت، و  ــد انس ــی فاق ــت، ول ــوده اس ــریت ب بش
بعــد از “آدم” مرحلــۀ انســانی آغــاز یافتــه اســت. 

هـ( آدم و آغاز کالم انسانی  
ــی  ــی طوالن ــۀ شــحرور، بشــر دوره ی ــه گفت ــا ب بن
ــۀ  ــه وارد مرحل ــا این ک ــت ت ــرده اس ــی ک را ط
ــن  ــاز ای ــت. آغ ــده اس ــی ش ــل و پخته گ تکام
مرحلــه، آغــاز انســانیت اســت. مرحلــۀ انســانیت 
بــا دو تغییــر آغــاز شــده اســت: یــک، “اســتوا” و 
راه رفتــن انســان بــا هــر دو پــا و تــرک اســتفاده 
ــرای راه رفتــن. دو، تکمیــل جهــاز  از دســت ها ب
صوتــی خــاص انســانی کــه قــدرت تولیــد 
ــم  ــرآن کری ــی را دارد. ق ــِی گوناگون ــواج صوت ام
ــار  ــورۀ انفط ــات 6ــــ 7 س ــر اول در آی ــه تغیی ب
ــک  ــذی خلق ــد “ال ــه می فرمای ــد ک ــاره می کن اش
ــک...” کــه در این جــا اســتوا بعــد  فســواک فعدل
از خلــق مطــرح شــده اســت و اشــاره بــه مفهــوم 
ــت ها  ــا و آزادی دس ــری پاه ــی براب فیزیولوژیک
دارد. و بــه تغییــر دوم در آیــت 4 ســورۀ الرحمــان 
ــان”  ــه البی ــد “علم ــه می فرمای ــد ک ــاره می کن اش
در این جــا تعلیــم بیــان )تصویــت( بعــد از 
مــادی  تغییــرات  به واســطۀ  انســان  خلقــت 
ــادل  ــه الهــام معرفــت راه هــای تب مــراد اســت، ن

ــات.  ــتفادۀ لغ ــوات و اس اص
ــرت آدم در رأس  ــه، حض ــن مقدم ــر ای ــی ب مبتن
سلســله کام انســانی قــرار می گیــرد و انســانیت 
بــا او آغــاز می شــود. بدیــن ملحــوظ بعــد از آدم 
ــالت انســانی  ــت و رس ــه مســألۀ مکلفی اســت ک
ــانی  ــت انس ــتین مکلفی ــد و نخس ــود می آی به وج
)خافــت( نیــز بــا تعییــن آدم در رأس ایــن 
ــد  ــه خداون ــا ک ــود. آن ج ــی می ش ــله معرف سلس
متعــال می فرمایــد: “إنــی جاعــل فــی االرض 
خلیفــۀ...” در این جــا “جعــل” بــه معنــی “خلــق” 
نیســت، بلکــه بــه معنــی اصلــی آن، یعنــی 
یــا همــان “صیــرورۀ” می باشــد و  “تعییــن” 
ــه  ــود ک ــه می ش ــه گرفت ــورت، نتیج ــن ص ــه ای ب
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــا این ک ــت ت ــوده اس ــر” ب “بش

ــت.   ــده اس ــن گردی ــه” تعیی “خلیف
ــن  ــان ها در زمی ــزی انس ــاد و خون ری ــۀ فس قضی
ــت؛  ــیر اس ــل تفس ــوال قاب ــن من ــر همی ــز ب نی

ــتۀ  ــه گذش ــه ب ــا توج ــته ها ب ــه فرش ــی این ک یعن
بشــریت در زمیــن )کــه بــه صــورت ســایر 
ــد  ــت( او را مفس ــته اس ــی داش ــات زنده گ حیوان
و خون ریــز معرفــی کردنــد، ولــی پــروردگار بــا 
ــانی، وی را  ــۀ انس ــاز مرحل ــدن “روح” و آغ دمی
شایســتۀ مســوولیت )خافــت( ســاخت. بنــا بــر 
آن چــه گفتــه شــد، می تــوان مشــخص کــرد کــه 
ــود  ــال وج ــا س ــل از “آدم” میلیون ه ــریت قب بش
ــوده اســت.  ــر ب داشــته و در حــال تطــور و تغیی
ــت  ــم تح ــرآن کری ــول را ق ــر و تح ــن تغیی ای
ــد  ــاد می کن ــور( ی ــر و ظه ــث” )تکثی ــوان “ب عن
ــه مرحلــۀ  و انتقــال از یــک مرحلــه )بشــریت( ب
بعــدی )انســانیت( را “هبــوط” )انتقــال( نــام 

ــت.   ــته اس گذاش
شــحرور می گویــد کــه “هبــوط” در قــرآن کریــم 
ــت  ــوان گف ــت و نمی ت ــزول” نیس ــی “ن ــه معن ب
کــه خداونــد قــرآن را “هبــوط” داده اســت، 
ــزول” داده  ــت؛ آن را “ن ــوان گف ــه می ت درحالی ک
اســت. بــه همیــن صــورت، قــرآن کریــم مرحلــۀ 
“تمیــز غریــزی” و “معرفــت” انســانی را مشــخصًا 
بیــان کــرده اســت آن جــا کــه می فرمایــد “الــذی 
ــم”. در  ــم یعل ــان مال ــم االنس ــم. عل ــم بالقل عل
این جــا مــراد از “قلــم” همــان مفهــوم اصلــی آن 
یعنــی “تمیــز” )تقلیــم( می باشــد کــه بــرای تمــام 
حیوانــات، ایــن نــوع تمییــز وجــود دارد و آیــت 
ــت  ــم( معرف ــم یعل ــان مال ــم االنس ــدی )عل بع
دیگــران  کــه  می کنــد  مشــخص  را  انســانی 
ــد.   ــروم ان ــده( از آن مح ــودات زن ــایر موج )س

آغــاز بــه وجــود آمــدن لغــت انســانی در قــرآن 
ــی  ــه روح” معرف ــاح “نفخ ــت اصط ــم تح کری
شــده اســت. قبــل از “نفخــه روح” رابطــۀ میــان 
ــایر  ــر و س ــرای بش ــورت آن ب ــز و ص ــک چی ی
حیوانــات “انعکاســی” بــود، ولــی ایــن رابطــه در 
انســان و بــر اثــر “نفخــۀ روح” از طریــق “لغــت” 
نیــز میســر گردیــد. پــس در ایــن صورت، انســان 
ــوری  ــورت او، آن ط ــیئ و ص ــان ش ــد می می توان
ــۀ  ــد، رابط ــاد می نمای ــی ایج ــۀ انعکاس ــه رابط ک

لغــوی )تعبیــر فکــر( نیــز برقــرار نمایــد.  
ــا  ــد از “آدم” ت ــۀ بع ــی، مرحل ــاظ تاریخ ــه لح ب
ــت و  ــم اس ــان قدی ــۀ انس ــر، مرحل ــوح” پیامب “ن
ــان از  ــدا و انس ــان خ ــۀ می ــه رابط ــن مرحل در ای
طریــق غیربشــری بــوده اســت؛ یعنــی ایــن رابطــه 
ــده  ــن می گردی ــته( تأمی ــه )فرش ــق مائک از طری
ــوح  ــرت ن ــه حض ــل زمانی ک ــن دلی ــه همی و ب
ادعــای نبــوت کــرد، ایــن ادعــا از جانــب قــومِ او 
مــورد اســتبعاد قــرار گرفــت و گفتنــد “ولوشــاء 
ــروردگار  ــر پ ــی اگ ــۀ “ یعن ــزل مائک ــک ألن رب
ــته یی را  ــد، فرش ــه نمای می خواســت ایجــاد رابط
ــر  ــن عص ــان را(. در ای ــه انس ــرد )ن ــازل می ک ن
معرفــت انســانی از طریــق تعلیــم مباشــر و 

ــت.   ــه اس ــورت می گرفت ــدی ص تقلی

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش یازدهـمكمال الدین حـامد

بشيراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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کمی در مورد خودتان بگویيد و کارهای تان؟
ایـن روزهـا درگیـر مهاجرتـم، همیشـه همین طـور   -
بـوده اسـت: هـر دهـه  بـا یـک تغییـِر بـزرگ روبـه رو می شـوم. 
هـر بـار بزرگ تـر از بـار قبـل... مهاجـرت به امریـکا، ایـن غربِت 
اول  روز  همـان  از  برایـم.  بزرگی سـت  تغییـر  دور  خیلی خیلـی 
مجبـور بـودم راهـم را پیـدا کنـم. هیـچ آشـنا و یـا پشـتوانۀ مالـی 
نداشـتم. امریـکا با همـه جای دنیا فـرق دارد: در فرهنگ و اجتماع 
مردمی اش مدغم شـدن آسـان نیسـت. تازه بعد از تقریبًا سـه سـال 
فکـر می کنـم اندکـی بـا آن هایـی کـه بایـد، آشـنا شـده ام. عمر ما 
)افغانسـتانی ها( همیشـه همـراه تاریخـی کـه بـر شـانه داشـته ایم، 
در جابه جایـی جغرافیـا گـم شـده اسـت. هـر بـار از تنـه بریده و 
در خـاک بیگانه یـی  غـرس می شـویم. معلوم نیسـت دوباره ریشـه 
کنیـم و ریشـه های مان بـه آب برسـد... امـا بـا تمـامِ این هـا ثابـت 
مانـدن را هـم دوسـت نـدارم. نمی خواهم خـط زنده گی تـا مرگم 
خانـه و کوچه یـی باشـد کـه در آن بـه دنیـا آمـده ام. آرزو دارم در 
تمـام خیابان هـای دنیــا راه بـروم و از روی تمـام آب هـا بگـذرم. 
دلتنگـی زادۀ آدمی سـت... دل تنـگ کـه می شـوم، خـودم را به آب 
می انـدازم و دوسـاعتی شـنا می کنـم. کالیفرنیـا زمسـتان نـدارد و 
ایـن خوشـبختی بزرگـی  اسـت. سـردی مغـزم را فلـج می کنـد...

 ایـن روزهـا، روزهـای مـرورِ روزگارم نیـز هسـت، از سـرباالیی 
سـرک ها بـاال مـی روم و در سراشـیبی ها مـی دوم و فکـر می کنـم، 
تپه یـی می نشـینم و کتاب هـای »میـان کونـدرا« را  بـر سـر  یـا 
گـوش می کنـم یـا از »جومپاالهیـری« را... دوسـت دارم از غربـت  
بـا  بـزرگ  نویسـنده های  بدانـم  می خواهـم  بشـنوم.  نویسـنده ها 
غربـت چطـور کنـار آمده انـد. غربـتِ  یـک  تاجـر یـا غربـت یک 
سیاسـت مدار بـا غربـت یـک نویسـنده خیلـی متفـاوت اسـت، 
این جـا خیلـی راحـت می شـود بـا پول و سیاست شـان مدغم شـد 

امـا با هنـر...
 نوشـتن را دوسـت دارم، امـا در ایـن دهۀ متفـاوت، خیلی دغدغۀ 
چـاپ کـردن نـدارم. دوسـت دارم حـال و هـوای نوشـتن ایـن 
مـردم را ببینـم. نمی خواهـم فقـط بـرای حفـظ حضـور دردنیـای 
نویسـنده گی افغانسـتان زود زود چـاپ کنـم. مگـر همان هایـی که 
چـاپ شـده، چقدر به فـروش رفته؟ البتـه اگر از خودم انتشـارات 
داشـتم، شـاید بـه چـاپ الکی هـای هفـت بـار و هشـت بـار هـم 
می رسـید... مـن سـیزده سـال اسـت دارم می نویسـم، امـا هنـوز با 
یـک جامعـۀ جـدی کتاب خـوان روبـه رو نشـدم... در ایـران هـم 
کـه بـودم بعـد از ده سـال اولیـن کتابـم را چـاپ کـردم. این جـا 
هـم حـاال خیلـی صبـورم. یاد گرفتـن زنده گـی در جامعـۀ بزرگی 
چـون امریـکا رنج هـا و مشـکات خـودش را دارد، آن هـم عاوه 
بـر انـدوه بزرگی کـه از کابل با خـودم آورده ام. دغدغۀ »سـیاوش« 
مـدام بـا من اسـت... خوب ذهـِن آدمی بیشـتر از این تـوان ندارد.

امـا بـا تمـام این هـا، احسـاس خوشـبختی دارم از این کـه از پـِس 
حـال و روز خـودم برآمـده ام، احسـاس قـدرت می کنـم. از کتابی 
تـا هـرگاه  باشـد  نمی گویـم،  دارم می نویسـم چیـزی  فعـًا  کـه 

توانمنـدی چاپـش را داشـتم. 

وضعيـت ادبيـات داسـتانی دهـۀ »90« را نسـبت بـه دهه های 
پيـش چگونـه می بينيـد، آیـا تغييری داشـته؟

ادبیـات در افغانسـتان نـه در کمیـت تغییر داشـته، نه   -
در کیفیـت. هیـچ کـدام از مایی کـه در دهـۀ نـود نوشـته ایم، کار 
آن چنانـی نکرده ایـم. بگذریـم از این کـه رفیق بازی هایـی داریـم. 
امـا واقعـًا آن جریـان پیش برنده یـی کـه از درونـش یـک جهـش 
را احسـاس کنـی، اتفـاق نیفتـاده اسـت. حـال این کـه در بیـن این 
چنـد تا نویسـنده یی که هسـتیم و می نویسـیم، شـاید بعضـی از ما 
احسـاس خودبرتربینی داشـته  باشـیم، اما در واقع هیچ  کار خاصی  
نکرده ایـم. جـای دور نمـی روم، همیـن ایـران بیـخ گوش ماسـت 
و هم زبـان. هشـت سـال جنـگ تحمیلـی در جنـوب داشـت. امـا 
ببینیـد چـه ادبیـات جنگی راه انداخـت. چه شـاهکارهایی  دارد! ما 
کوچـه کوچۀمـان ویران شـد، یک سـند هنـری از ایـن جنگ ها به 
یـادگار نگذاشـتیم. مـا همان هایـی  هسـتیم کـه جنگ هـا را تجربه 
کرده ایـم. مـا کـه ننویسـیم چـه کسـی می نویسـد؟ یا همیـن دورۀ 
طالبـان... واقعـًا دورۀ عجبیبـی بـود، چـه باهایـی را مـا زنـان که 
تجربـه نکردیـم، امـا کو یک سـند هنری کـه به ایـن دوره پرداخته 
باشـد...؟ ناامیدانـه نـگاه نمی کنـم این کـه، یـک رفیـق بنویسـد و 
چهـار رفیـق دیگـر نقـد کنند کـه پیشـرفت جریـان ادبی نیسـت، 
پیشـرفت جریـان رفاقـت اسـت. کـه آن هـم البتـه بـد نیسـت، اما 
هـر چیـز و هرکـس جـای خـودش... خیلـی عقبیـم و تقصیـر 

خودماسـت. بایـد ُکنـدی جریـان را آسیب شناسـی کنیـم. 

در ایـن سـال ها بحث هایـی روی جایگاه شـعر و رمـان مطرح 
شـده اسـت، دید شـما در ایـن مورد چيسـت، آیا رمـان واقعًا 

می توانـد شـعر را از تخت سـلطنت به زیـر بياورد؟

مـن همیشـه بـر ایـن بـاورم کـه ایـن دو تـا از هـم   -
خیلـی دورانـد و هرکـدام راه خـودش را مـی رود. هرکـدام کـه 
خـوب عمـل کنـد بـر تخـت تکیـه می زنـد. نـوع فکـر و عمـل 
خالـق شـعر و داسـتان از هم تفاوت دارد. در شـعر بحـث ایجاز و 
توصیف های فشـرده  هسـت، در رمـان فضای تفکری درازنویسـی 
و تصویرسـازی های ریـز و مـو بـه مو... شـعر و داسـتان می توانند 
کنـار هـم قـدم بزننـد و لذت هـای متفاوتـی را بـرای خواننـدگان 
خویـش پدیـد بیاورنـد. آدم هـا بـه هـر دوی ایـن فضـای هنـری 
نیـاز دارنـد، گاهـی نیـاز داریم یـک رمان بلنـد بخوانیم تـا حال و 
هـوای مـان عـوض شـود  و گاهی یـک هایکـو بس مـان می کند. 
بـرای خـودم گاهـی یـک غـزل قشـنِگ امـروزی جای یـک رمان 
را پـر می کنـد و گاهـی ده تـا غزل هـم نمی تواننـد عطـش رمـان 
خوانـی ام را بـرآورده کننـد... خیلـی خـوب اسـت کـه هـر دو بر 

تخـت پادشـاهی خویـش باشـند. 

گاهـی گفتـه بودیـد ادبيـات نظر بـه شـرایط تغيير رنـگ داده 
اسـت: گاهی سـرخ شـده و گاهی سـبز و گاهی هـم مهاجر و 

تبعيـد...، حـاال در کدام رنگ اسـت؟ 
ادبیـات در افغانسـتان در آن اوایل به دسـت آدم های   -
سیاسـی بـود. بـرای همیـن، رنـگ بـه رنـگ می شـد. رنگـش بـه 
سیاسـت وقـت بسـته گی داشـت. آن وقتـی که سـرخ شـد چپی ها 
اریکه نشـین بودند، وقتی هم که سـبز شـد نشـان پادشـاه گردشی 
و مجاهدهـا بـود... ادبیـات تبعیـد و هجـرت هم که رنگـش را از 

حـال و روز نویسـنده می گیـرد... 
گاهـی  چنـد  هـر  هسـت،  مسـتقلی  ادبیـات  ادبیات ِحـاال،  امـا، 
شـاعرهای مـا قومی سـرایی می کننـد و از آن حرف هایی شـعاری 
می زننـد کـه در آن نشـانی از هنـر غیـر از تعریـف مشـخص و 
نمی بینیـم.  بیشـترچیزی  قافیـه  و  وزن  یعنـی  شـعر  کاسـیک 
گاهی هـم شـاعری بـه شـکم ادیـان می کوبـد و از ایـن کارهایـی 
کـه هیـچ ربطـی بـه هنـر نـدارد، یـا نویسـنده یی فضاهـای مبهـم 
می سـازد و مثـًا دینـی را هـدف قـرار می دهـد و حکومتـی را... 
کـه هیـچ کدام از سـطح اولیۀ شـعارگونگی شـان فراتـر نمی روند. 
هنـر و نقـد شـرایط یعنـی »قلعه حیوانـات«... هر حکومت مسـتبد 
و خودکامه یـی نیـش بیـان ایـن کتـاب را می خـورد. امـا بـا تمـام 

این هـا، هنـر حـاال مردمی تـر اسـت. 

چرا رمـان می نویسيد؟
هـر کسـی کاری می کنـد، مـن هـم رمان می نویسـم.   -
من  البته نویسـندۀ پُرکاری نیسـتم. مثا االن یک سـال  اسـت روی 
یـک کتـاب کار می کنـم که دوسـت دارم دو سـال دیگرهم رویش 
تمرکـز کنـم. از آن هایـی نیسـتم کـه سـر سـال و تـه سـال کتـاب 
چـاپ کنـم. می دانیـد، زنـم و عمـرم را در همـان دیـار زن سـیتز 
گذرانـده ام. دراین سـه سـالی کـه هیچ کتابی نداشـته ام، احساسـم 
بیـن نوشـتن و دور بـودن از کودکـم تقسـیم شده اسـت. امـا کًا 
نوشـتن همیشـه برایـم بـه مفهـوم ادامۀ زندگـی بوده اسـت و دوام 
آوردن. ایـن طـوری سـعی کـرده ام دردهایـم را پوشـش عمومـی 
تـری بدهـم. در انـدوه و رنـج هایـم بـه دنبـال هدفی می گـردم و 
برای من هدف نوشـتن تعریف شـده اسـت. »انسـان در جستجوی 
معنـا« را در دورۀ طالبـان خوانـده ام. آن جـا بـود کـه فهمیـدم رنج 

بـردن بـدون علت یعنی افسـردگی کامـل، یعنی خودکشـی. همان 
اتفاقـی کـه بیـن دوسـتانم در دورۀ طالب هـا بـه کـرات بـه وقـوع 
نمی داسـتند  زیـرا  دادم.  دسـت  از  را  آنهـا  یکی یکـی  پیوسـت. 
بـرای چـه بایـد این همـه رنـج بکشـند و خانـه شـان تبدیل شـود 
بـه زنـدان و بـرادر و پـدر خودشـان هـم بشـوند زندانبـان! واقعـا 
چـرا؟ یـک روز هـم کـه نبود... مـا هم همـه نوجـوان. خوب یک 
روزمره گـی و روزمره گـی دامـن آدم را می گیـرد. امـا آن کتـاب به 
مـن کمـک کرد تـا  در آن زندان خانگـی و در آن روزگار بدی که 
بـه عنـوان یک نوجـوان دیـده ام، یک هـدف بیابم تا بـه آن اویزان 

شـوم. آن ریسـمان نجـات بـرای من شـد، نوشـتن!
 در حقیقـت نوشـتن بـرای مـن پیـش از ایـن کـه به جریـان ادبی 
کمـک کنـد بـه خـودم کمـک کـرده اسـت. نوشـتن هایم محصول 
درآن  دخترهـا  از  خیلـی  هسـت.  تنهایـی ام  متـداوم  دوره هـای 
دوره هـا، »خامـک دوزی« کردنـد، مـن امـا دلم نرفت طـرف تار و 

سـوزن... بـا »خامـک دوزی« خلقـم تنـگ می شـد. 

در رمان دنبال چه هستيد، چه می خواهيد بگویيد؟
رمـان و شـعر محصـول حـال و هـوای نویسـنده و   -
شـاعر اسـت. حـال و هـوای نویسـنده و شـاعر هـم از روزگارش 
سرچشـمه می گیـرد و ایـن روزگار هـم مملـو از دغدغه هایی کـه 
جامعـه پیش کـش می کنـد، بنابرایـن هـر خالـق دارد بـه نوعـی 
جامعـه اش را بـه تصویـر می کشـد. مـن هـم مانند دیگـران همین 
کار را می کنـم جامعـه را، روزگارزن بودنـم را، تـرس و امیدهایـم 
را و هسـتی ام را می نویسـم. مـن روزگار عجیـب این سـرزمین را 
چـه در هنگامـۀ جنـگ و چـه در هنگامـۀ ننـگ، تجربـه کـرده ام. 
مـن رنـج و انـدوه فـراوان زنـان سـرزمینم را در نقش همسـر، در 
نقـش مـادر و چـه در نقـش خواهر و دختـر می-فهمـم. درهمین 
شـهرهرات،  شـهرعلم و فرهنـگ، دوسـتانم کـه یکی یکـی خـود 
سـوزی کرده انـد، خـاک کرده ام...دقیقـا دارم در رمان هایم خودمان 
را می نویسـم، همـان دردهایی که از چشـم مردها پنهـان می ماند و 
یـا این کـه بـر آن ها به عمد چشـم بسـته می شـود. تنهـا تفاوتم در 
تکـرار واقعیت هـای اجتماعـی تغییر انتهای اتفاق هاسـت. دوسـت 
دارم در رمـان هایـم زنـان تابوشـکنی را بـه تصویـر بکشـم که به 
خشـم و انـدوه خویـش ارزش قایلنـد. زنانـی که مفهـوم آزادی را 
درک می کننـد. زنانـی کـه جـان و تـن بـه عشـق می دهنـد. زنانی 
کـه در طـول زمـان حقـوق خویـش را می فهمنـد از حرم سـرایی 
کـه در آن زندانـی هسـتند، بیـرون می خزند. دوسـت نـدارم رمانم 
تکـرار مـرگ زنانـی باشـد کـه از دسـت داده ام، در رمـان هایـم 
دوسـتانم ققنوس هـای زمانـه اند. این طـوری از تکـرار و تولید زن 

سـنتی خـاص می شـوم. 

اگـر نقـره دختر دریـای کابـل را از دیـد ِیک خواننـدۀ جدی 
ببينيـد، چه خواهيـد گفت؟

بـه نظـر خـودم نقـره دختـر دریـای کابـل و جلـد   -
دومـش »اقلیمـا« بیـان تاریخـی داسـتان زنـان افغانسـتان اسـت و 
هم چنیـن بیـان تاریخ افغانسـتان ازدیـدگاه زنان. در ایـن دو کتاب 
تـاش کـرده ام نسـل های متفـاوت زنـان و پیـش رفـت و عقـب 
ماندگی های شـان، عشـق و ترس شـان را بـه تصویـر بکشـم. در 
هـر دوی ایـن اثـر با وجـود فضای، سـنتی، عشـق پیروزاسـت. با 
حضـور لحظـه به لحظۀ مـرگ زندگـی می چربد، و زنان بـا مردان 
در یـک فضای عـاری از نفـرت زندگـی می کنند. مـردان را جاده ها 

و جنگ هـا می خورنـد و زنـان را گوشـه های خانـه. در هر دوجلد 
ایـن کتـاب، زنـان از سرتاسـر افغانسـتان دور هم جمع می شـوند 

و شـانه غـم هم دیگـر می شـوند...

حـاال کـه همـۀ عرصه ها بـه طرف مدرن و پُسـت مدرن شـدن 
رفته انـد، ادبيـات افغانسـتان هـم در ایـن زمينـه راه بـه جایی 

بـرده؟ در کجای راه قـرار دارد؟
خـوب بایـد تعریـف ادبیـات کاسـیک و مـدرن را   -
بشناسـیم و مشـخصه های هـر دو را بدانیـم. ادبیـات افغانسـتان 
قطعـًا پسـت مـدرن نیسـت. ایـن کپـی بـرداری هـای آماتـور از 
روی مشـخصه ها بـه مفهـوم تجربـه کـردن ادبیـات پسـت مدرن 
نیسـت. هیـج نویسـنده یی هم نمـی تواند با بـه کار بسـتن چند تا 
مشـخصۀ عمومـی از هـر جریـان، مدعـی نـو آوری شـود. در این 
اواخـر نویسـنده های افغانسـتانی بـه دو دسـته تقسـیم شـده انـد: 
یـک گـروه که شـبیه یک قصـه گوی سـنتی بر پایۀ مشـخصه های 
ادبیـات کاسـیک، قصه می نویسـد و خـودش هم نمـی دانند نوع 
کارش در کجـای جریـان قرار دارد و سـواد زیادی  هم در نوشـتن 
و فهـم سـاختار نـدارد و البته ادعایـی هم ندارد و گـروه دومی که 
سـواد خواندنـش خیلـی بیشـتر از نوشـتن هسـت. بـا جریان های 
ادبـی روز آشـنا هسـت، امـا بـا گرته بـرداری از سـاختار داسـتان 
نویسـی پسـت مدرن، فکـر می کنـد کـه دارد دسـت بـه خلـق آثار 
جدیـد می زنـد. بـه نظـر مـن وقتـی  کتـاب »نام مـن سـرخ« با آن 
سـاختار و شـیوۀ بیـان نوشـته شـده اسـت، هر نـوع تـاش برای 
»کپـی« کـردن از این سـاختار روایی کار اشـتباهی هسـت. ما کمتر 
نویسـنده  یی داریـم که هم شـهرزاد باشـد وهـم با مفاهیـم بزرگی 

چـون سـاختار و شـیوۀ روایت آشـنا باشـد.

شاعرِ دلخواه تان کيست؟
مـن سـیلویاپات را دوسـت دارم،  فـروغ و اخوان و   -
سـهراب را هـم خیلـی دوسـت دارم. از خودی ها هـم قهار عاصی 

دارم. دوسـت  را 
اگـر قـرار باشـد از سـیارۀ زمین بیـرون بروید و با خودتـان پنج تا 

کتاب ببریـد، کدام هـا خواهند بود؟
اگـر از ایـن کـره خاکـی بـروم، از کتاب هایـی کـه   -
بـرم.   مـی  نخوانـده ام،  کـه  کتاب هایـی  از  نمی بـرم.  خوانـده ام، 

بهترین فيلمی که تا حاال دیده اید؟
فیلـم خوب زیـاد دیده ام، امـا چون بربـاد رفته را در   -
نوجوانـی دیـدم، هیـچ وقـت فرامـوش نمی کنـم. البته بعـد دوبار 

دیگـر هـم نـگاه کـردم. 
نقد در پویایی ادبيات چه تأثيری دارد؟

نقـد، روشـنگر مسـیر هنرهسـت. دسـت خالـق را   -
بـرای خلـق بهتـر بـاز می کنـد. خالـق بعـد نقد اسـت کـه ترکیب 
فرامـوش  هنـری  اثـر  نباشـد  نقـد  بهترمی فهمـد.  را  رنگ هایـش 
می شـود. در ادبیـات  هـم همین گونه اسـت، بـا نقد ادبی بـه تداوم 
حیـات داسـتان کمـک می شـود. منتقـدان بـا نقد یـک داسـتان به 
خواننـده فرصـت کشـف ظرافت هـای پنهـان در اثـر را می دهنـد. 
ایـن منتقـد اسـت کـه به راحتـی ارتبـاط الیه هـای زیرین داسـتان 
را بـا حـوادث روز سیاسـت و اجتمـاع پیـدا می کنـد. یعنـی منتقد 

پُـل ارتباطـی بیـن اثـر و خواننـده اسـت.
 بـرای چنیـن کشـفیاتی اگـر منتقـد خـودش هـم خاقیـت هنری 
داشـته باشـد در شـیوۀ نقـد خوب عمـل خواهـد کـرد. گاهی یک 
نقـد خـوب شـبیه یـک دفـاع و یـک حمله هسـت. دفـاع از نقاط 
برجسـته و حملـه بـه نقـاط ضعف. بـا همین محـک و قواعد یک 
منتقـد اسـت کـه می شـود جـای گاه یـک اثـر هنـری را فهمیـد و 
دگرگونـه  همیشـه  مفهـوم  بـه  نقـد  البتـه  کـرد.  گـذاری  ارزش 

خوانـدن نیسـت، بلکـه بـه مفهـوم دقیق تـر خوانـدن اسـت. 

چـرا نقـد افغانسـتان هميشـه از قطـار ادبيـات عقـب مانده و 
نتوانسـته پـا بگيـرد و راه بـاز کنـد، کجـای کار می لنگـد؟

-  ایـن را کوتـاه جـواب می دهـم: در افغانسـتان نقدها 
بیشـتر طعـم رفاقـت دارنـد. علـم نقـد، بحـث سـاده یی نیسـت. 

حرف تان به نویسنده گاِن تازه کار؟
را  جریان هـا  بفهمنـد،  را  سـاختارها  کننـد  تـاش   -
بشناسـند، کتاب هـای جدیـد را بخواننـد، امـا هرگـز در دام هیـچ 
قلمـی نیفتنـد و پشـت هیچ کـس قدمـی برندارنـد... موقع نوشـتن 
دنیـای ذهنـی خـودش، موفق تـر  بـا  باشـد و  هرکـس خـودش 

بـود. خواهـد 
سپاس که وقت گذاشتيد.
همچنان، سپاس گزارم!

اشاره
دکتــر حميــرا قــادری، در حــوزۀ نقــد و 
ــنایی  ــام آش ــا، ن ــور م ــتانی کش ــات داس ادبي
دارد. او از زمــان نوجوانــی بــه داستان نویســی 
ــر  ــره دخت ــاب »نق ــار کت ــا انتش ــت و ب پرداخ
ــهرت  ــه ش ــال 1388 ب ــل« در س ــای کاب دری
ــر  ــره  دخت ــای: نق ــندۀ  کتاب ه ــيد. او نویس رس
ــس،  ــل، اقليمــا، گوشــواره های اني ــای  کاب دری
نقــش شــکار آهــو، صــد ســال داستان نویســی 
ــر  ــت ب ــگ و غرب ــر جن ــتان، تأثي در افغانس
ــد و  ــا نق ــتان و ده ه ــتانی افغانس ــات داس ادبي
ــا  ــد. ب ــف می باش ــای مختل ــه در حوزه ه مقال
ــک  ــه این ــم ک ــام داده ای ــی انج او گفت وگوی

پيشــکش می گــردد.

گفت وگوكننده: فرهاد سجودی

ACKU
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ــا  ــخ ب ــدادی بل ــوالی ده ــوزگاران ولس ــماری از آم ش
گردهمایــی در برابــر دفتــر ریاســت معــارف ایــن 
ــوس  ــاه ق ــاش م ــت مع ــدم پرداخ ــر ع ــت به خاط والی

ــد. ــراض کردن ــان اعت ــال ۱۳96 ش س
ــی در  ــت وظیفه ی ــاد اداری و غفل ــوزگاران فس ــن آم ای
ریاســت معــارف بلــخ را علــت پرداخت نشــدن معــاش 
کارمنــدان ۱2 مکتــب در ولســوالی دهــدادی بلــخ 

می داننــد.
محمــد محســن، از آمــوزگاران معتــرض می گویــد، 
ــدل  ــه در ب ــت ک ــه اس ــان گفت ــه آن ــارف ب ــت مع ریاس
ــان  ــاه جوزای ش ــاش م ــد از مع ــوس بای ــاه ق ــاش م مع

ــد. بگذرن
ــخ  ــارف بل ــس مع ــد، رئی ــز می گوین ــر نی ــماری دیگ ش
در برابــر آموزگــران معتــرض برخــورد مســلحانه کــرده 
ــیده  ــرون کش ــرش بی ــی از دفت ــا بی احترام ــان را ب و آن

اســت.
صبغــت اهلل مســتقیم، رئیــس معــارف بلــخ حاضــر 
ــیر،  ــید مس ــا س ــد؛ ام ــاره نش ــن ب ــو در ای ــه گفت وگ ب
ــخ  ــارف بل ــت مع ــابداری ریاس ــی و حس ــئول مال مس
ــا  ــوزگاران را ب ــراض آم ــوع اعت ــان موض ــد، آن می گوی

وزارت معــارف در جریــان گذاشــته اند؛ امــا عــدم 
هــم کاری وزارت مالیــه ســبب شــده کــه تاهنــوز معــاش 

ــود. ــت نش ــوزگاران پرداخ آم
ــت  ــخ باب ــارف بل ــای مســیر، ریاســت مع ــۀ آق ــه گفت ب
ــت،  ــی اس ــی باق ــون افغان ــوزگاران 7۳ میلی ــاش آم مع
اگرچــه ایــن تنهــا ولســوالی دهــدادی نیســت کــه معاش 
ــوالی های  ــه ولس ــده، بلک ــت نش ــوزگاران آن پرداخ آم

ــد. ــن سرنوشــت را دارن ــز همی دیگــری نی
ــخ  ــارف بل ــت مع ــابداری ریاس ــی و حس ــئول مال مس
آمــوزگاران  قــوس  مــاه  معــاش  اگــر  می گویــد، 
ــاه  ــاش م ــت مع ــود، پرداخ ــت ش ــی پرداخ به یکبارگ
جــوزای آنــان در تــوان ریاســت معــارف نیســت. 
ــوزگاران در  ــاش آم ــا مع ــود ت ــاش می ش ــن ت بنابرای

پرداخــت شــود. قســط های مختلــف 

ــن  ــرار گرفت ــس از هــدف ق ــه پ ــوت روســی ک ــک پیل ی
و ســقوط هواپیمایــش در افغانســتان در جمــع کشــته 
ــود، ســه  ــه ب ــرار گرفت شــدگان جنــگ شــوروی ســابق ق
ــاش هــا  ــدا شــد. ت ــده پی ــن کشــور زن دهــه بعــد در ای
ــان  ــورش جری ــه کش ــوت ب ــن پیل ــدن ای ــرای بازگردان ب

دارد.
ــام  ــه اع ــیه روز جمع ــش روس ــربازان ارت ــه س اداره کهن
ــت.  ــده اس ــایی ش ــی شناس ــوت روس ــن پیل ــه ای ــرد ک ک
اتحادیــه والــری وســتروتین بــه خبرگــزاری دولتــی 
ــن  ــده اســت. ای ــوز زن ــت: »او هن ــیه گف ــتی روس ریانوس
ــاز دارد«. ــک نی ــه کم ــاال ب ــت. او ح ــب اس ــی عجی خیل
ــه از طــرف روســیه از کمیســیون مشــترک  وســتروتین ک
ــربازان  ــی و س ــان جنگ ــرای زندانی ــکا  ب ــیه و امری روس
مفقــود شــده در جریــان نبــرد می باشــد، بــه دلیــل 
ــوت  ــن پیل ــی از ای ــه نخواســت نام ــودن قضی ــه ب محرمان

ــرد. ــی بب روس
ویاچســاو کالینیــن رئیــس ســازمان کهنــه ســربازان 
»بــرادران رزمنــده« گفــت ایــن مــرد در ســال ۱987 زمانــی 
کــه بــر فــرار آســمان افغانســتان بــا طیــاره اش پــرواز مــی 
کــرد هــدف قــرار گرفــت و ســقوط کــرد. وی افــزود کــه 
ــیه  ــه کشــورش روس ــد ب ــی خواه ــوت م ــن پیل ــاال ای ح
ــان ممکــن اســت حــاال در  برگــردد. وی گفــت کــه خلب

پاکســتان باشــد، جایــی کــه قبــا افغانســتان بــرای اســیران 
جنگــی اردوگاه داشــت.

خبرگــزاری ریانوســتی نوشــته کــه در میانــه جنــگ ســال 
هــای ۱979 تــا ۱989 حداقــل ۱25 طیــاره شــوروی 
ــی کــه ارتــش  ــد. زمان ســابق در افغانســتان ســقوط کردن
ســرخ شــوروی از افغانســتان خــارج شــد، حــدود ۳00 

ــود. از  ــده ب ــا گنجان ــده ه ــت گمش ــربازش را در لیس س
ــدند و  ــدا ش ــربازان پی ــن س ــن از ای ــد ۳0 ت ــه بع آن ب

ــتند. ــان برگش ــن ش ــه وط ــان ب بیشترش
ــه در  ــته ک ــی« نوش ــس دیل ــانت بیزنی ــه »کومرس روزنام
ســال ۱987 تنهــا یــک هواپیمــای ارتــش ســرخ شــوروی 
در افغانســتان هــدف قــرار گرفــت و ســقوط کــرد. ایــن 

ــوک  ــرگئی پانتیل ــاره را س ــن طی ــوت ای ــام پیل ــانه ن رس
ــیه  ــتوف روس ــی روس ــه جنوب ــه از منطق ــرده ک ــوان ک عن
بــود. وی پــس از آنکــه بــا هواپیمایــش از پایــگاه هوایــی 
ــد.  ــود ش ــت و مفق ــر برنگش ــرد، دیگ ــرواز ک ــرام پ بگ
بگــرام کــه در شــمال کابــل قــرار دارد، حــاال یــک پایــگاه 

ــی باشــد. ــی م امریکای
رئیــس ســازمان محلــی کهنــه ســربازان روســی گفــت کــه 
مــادر و خواهــر ایــن پیلــوت نظامــی شــوروی ســابق نیــز 
ــراودا  ــکایا پ ــه کومسومولس ــتند. روزنام ــده هس ــوز زن هن
تابیلیــود نیــز دختــر پانتیلــوک را ردیابــی کــرده کــه حــاال 
ــود شــد، او  ــدرش مفق ــه پ ــی ک ۳۱ ســاله می باشــد. زمان

فقــط چنــد ماهــه بــود.
ــتی  ــزاری ریانوس ــه خبرگ ــچ ب ــس کلینتوی ــناتور فرانت س
گفــت کــه از ایــن مــوارد زیــاد هســتند. او گفــت کــه چند 
ســال پیــش یــک ســرباز ســابق شــوروی را در ســفری بــه 
افغانســتان ماقــات کــرد کــه بــه مشــکل روســی حــرف 
ــود  ــه ب ــرد و گفت ــش خــودداری ک ــن نام ــی زد، از گفت م
کــه خیلــی دیــر شــده کــه دوبــاره بــه کشــورش برگــردد.
ــه در  ــابق ک ــوروی س ــرباز ش ــوف س ــن حکیم بختالدی
ــه شــده  ســال 20۱5 توســط خبرگــزاری فرانســه مصاحب
بــود، یکــی از جملــه ســربازان مفقــود شــده یی بــود کــه 
ــه شــدت  ــد. او کــه ب تصمیــم گرفــت در افغانســتان بمان
ــتاری و  ــی پرس ــردم محل ــط م ــود، توس ــده ب ــی ش زخم
درمــان شــد و ســپس بــه اســام گراییــد. وی در آن زمــان 
ــه  ــن ک ــر ای ــه خاط ــدم ب ــتان مان ــن در افغانس ــت: »م گف

ــواز هســتند«. ــان و مهمــان ن افغــان هــا بســیار مهرب

د 

ــریانو  ــورو مش ــي د ن ــاق کوونک ــوادو قاچ ــي م ــه ي نش

ــه  ــان ت ــل څخــه بامی ــه کاب ــن ل ــاره معتادی ــو لپ ــدا کول پی

. یــي بیا

بامیــان والیــت تــه د معتادینــو لــه انتقال رسه ســم د نشــه 

يــي مــوادو ســوداګرۍ وده موندلې ده.

پــه بامیانــو کــې د هــوا لــه ګرمېدلــو رسه ســم د معتادینــو 

ډېروالــی د دې والیــت چارواکــي اندېښــمن کــړې دي.

ــو  ــوادو خرڅوونک ــي م ــه ي ــې د نش ــتیو ک ــه دې وروس پ

د خپــل کاروبــار د ودې لپــاره لــه نــورو والیتونــو څخــه 

ــه ګــڼ شــمېر معتاديــن وړي دي. ــان ت بامی

ــوادو رسه  ــي م ــه ي ــه نش ــت ل ــو والی ــه دې اړه د بامیان پ

د مبــارزې رئیــس ښــاغلی حســین نظــري نیکپــای ازادي 

راډیــو تــه وویــل:

»پــه بامیــان کــې د نشــه يــي مــوادو اعتيــاد پــه چټکــۍ 

رسه ډېرېــږي، ان دا چــې ښــځې او ماشــومان هــم 

معتــاد شــوي، پــه دې وروســتیو کــې د نشــه يــي مــوادو 

خرڅوونکــو د خپــل تجــارت د ښــه وايل لپــاره یــوه نــوې 

ــل او  ــه کاب ــه ل ــو ت ــې بامیان ــه دا چ ــې او هغ الره موندل

ــال  ــو انتق ــریانو او معتادین ــه د مش ــو څخ ــورو والیتون ن

ــه د  ــې هغ ــتی چ ــازار پرانیس ــوی ب ــو ن دی، دوی اوس ی

ــول دي.« ــول او راني ــو خرڅ معتادین

ــو  ــاق کوونک ــال قاچ ــر مه ــال پ ــو رسه د انتق ــه معتادین ل

ژمنــه کــړې وه چــې پــه بامیــان کــې نشــه يــي مــواد ارزانه 

ــه دی، د  ــم ښ ــې ه ــت ی ــږي او کیفی ــدا کې ــانه پي او اس

ــل  ــه کاب ــه وهڅــوي ل ــاره چــې هغــوی دې کار ت دې لپ

ــا ډول  ــه وړي ــه پ ــان ت ــې بامی ــو څخــه ي ــورو والیتون او ن

ــال کــړل. انتق

ســجاد یــو لــه هغــو ســلګونو معتادینــو څخــه دی چــې 

لــه کابــل څخــه بامیانــو تــه وړل شــوی.

دی وايي:

ــه  ــو وړو، ځک ــه م ــان ت ــې بامی ــل چ ــې ووی ــه ی ــوږ ت »م

هلتــه ګرمــي ده او تاریــاک تــر کابــل ارزانــه دي، مــوږ تــه 

یــې د نفــر پــر رس یــوه جــوړه کايل راکــړل، حــام تــه يــې 

بوتلــو او بیــا مــو بامیــان تــه حرکــت وکــړ، پــه دې ســفر 

ــه  ــږدې ۳۰ کســان وو، اوس چــې ګــورو پ کــې مــوږ نې

ــان کــې معتادیــن ډېــر شــوي، خــو نشــه يــي مــواد  بامی

نــه پیــدا کېــږي.«

د بامیــان د ســیمه ییــزو چارواکــو پــه وینــا، پــه دې والیت 

کــې کوکنــار او بنــګ نــه کــرل کېــږي، خــو څرنګــه چــې 

دا والیــت د نشــه يــي مــوادو د ټرانزیــټ پــر الره پــروت 

دی، نــو دلتــه نشــه يــي مــواد هــم اســانه پيــدا کېــږي.

ښاغلی نیکپای وايي:

ــې  ــري چ ــه ل ــډه پول ــو رسه ګ ــو والیتون ــه هغ ــان ل »بامی

ــه  ــان ل ــه بامی ــده مرغ ــه ب ــدوي، ل ــواد تولی ــي م ــه ي نش

ــه  ــوب ت ــه شــال څخــه جن ــوب څخــه شــال او ل جن

د نشــه يــي مــوادو د ټرانزیــټ پــه الره بــدل شــوی، ځکــه 

نشــه يــي مــواد ډېــر پــه اســانۍ پکــې پیداکېــږي، ویــل 

کېــږي چــې دلتــه تــر کابــل نشــه يــي مــواد ارزانــه دي، 

نشــه يــي مــواد د میــدان وردګ، پــروان، دایکنــډي، غــور 

او کابــل څخــه راځــي، پــه ځانګــړې توګــه د دایکنــډي 

والیــت د میرامــور ولســوالۍ څخــه َوَرس ولســوالۍ تــه 

د نشــه یــي مــوادو ټرانزیــټ ډېــر شــوی، لــه همــدې املــه 

ــر دي.« ــن ډې ــه دې ولســوالۍ کــې معتادي پ

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ۷ کالــه مخکــې لــه نشــه 

يــي مــوادو رسه د مبــارزې ریاســت د شــمېرو لــه مخــې، 

بامیانــو نېــږدې ۵۰ زره کســان معتادیــن درلــودل، خــو پــه 

ــوی او د دې  ــر ش ــره ډې ــمېر دوه براب ــې دا ش روان کال ک

والیــت ســیمه ییزچارواکــي یــې اندېښــمن کــړي دي.

ــې  ــو د درملن ــې د معتادین ــت ک ــه دې والی ــه ډول پ دغ

یــوازې دوه شــل بســریز مرکزونــه شــته چــې د یــو فیصــد 

معتادینــو د درملنــي لپــاره هــم کفايــت نــه کــوي.

تهـدید... را  والیـت   20 خشـکسالی 
 به شدت از خشک سالی متاثر شده اند.

وی خاطــر نشــان ســاخت کــه ادارات مربــوط در زمینــه 
ــن  ــدد ای ــات متع ــالی در جلس ــه خشک س ــیدگی ب رس
ــی  ــد و تاش های ــی کرده ان ــت بررس ــا جدی ــران را ب بح

ــه انجــام شــده اســت. ــن زمین در ای
بیــان  اداره مبــارزه بــا حــوادث طبیعــی  ســخنگوی 
ــا وزارت زراعــت  ــن اداره در هماهنگــی ب داشــت کــه ای
ــه  ــی را ب ــر غذای ــی و غی ــواد غذای و انکشــاف دهــات، م
ایــن والیت هــا انتقــال داده انــد و همچنــان ۱45 میلیــون 
ــاص داده  ــدان اختص ــه نیازمن ــک ب ــرای کم ــی را ب افغان

اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه نهادهــا و ســازمان های بیــن المللــی 
نیــز در زمینــه رســیدگی بــه بحــران خشکســالی، متعهــد 

ــد. ــه نیازمنــدان کمــک و همــکاری کنن شــده اند کــه ب
پیــش از ایــن دفتــر ســازمان ملــل متحــد بــرای هماهنگــی 
ــت  ــه اس ــی گفت ــه تازگ ــا ب ــا اوچ ــتانه ی ــور بشردوس ام
کــه امســال حــدود چهــار میلیــون نفــر در افغانســتان بــه 

ــند. ــد می باش ــتانه نیازمن ــوری بشردوس ــای ف کمک ه
بــه گفتــه ایــن اداره ملــل متحــد، در فصــل زمســتان ســال 
ــزان بارندگــی در بســیاری مناطــق افغانســتان  گذشــته می
تــا 70 در صــد کاهــش یافــت کــه در نتیجــه بــرای 
ــر  ــدم را متاث ــتن گن ــل کاش ــر فص ــال متوات ــن س پنجمی

ــت. ــاخته اس س
در گــزارش اوچــا آمــده کــه کــه بررســی اوضــاع نشــان 
ــوده و  ــرو ب ــالی روب ــا خشکس ــتان ب ــه افغانس ــد ک می ده
ــرح  ــرای »ط ــه ب ــا درخواســت بودج ــد ت ــبب ش ــن س ای
ــر نیازمندی هــای بشردوســتانه« بازنگــری  واکنــش در براب

گــردد.
ــون  در طــرح بازنگــری شــده، اوچــا خواســتار 547 میلی
ــتانه را در  ــل بشردوس ــای عاج ــا کمک ه ــده ت ــر ش دال

ــاند. ــان برس ــون افغ ــه 4.2 میلی ــال 20۱8 ب ــول س ط

زندهماندنعجیبیکپیلوتروسیدرافغانستان

73میلیونافغانیمعاشآموزگارانبلخپرداختنشدهاست

د نشه يي موادو خرڅوونکو د خپل تجارت 

د ښه وايل لپاره نوې الر موندلې

چادرنشینان واخان ازبهر فراگیری...
پــس از آن، ایــن گــروه از طریــق ولســوالی مرغــاب 
تاجیکســتان بــه شــهر اوش، در جنــوب قرقیزســتان رفتنــد.
ــه  گرمــی اســتقبال  ــان از ســوی مــردم محــل ب در اوش، آن

شــدند.
پــس  از رســیدن بــه بیشــکک، پایتخــت قرقیزســتان، رییــس 
ــای  ــروه از قرقیزه ــن گ ــرای ای ــور، ب ــن کش ــور ای جمه

ــرد. ــم ک ــه فراه افغانســتان، خان
اکنــون آنــان، در منطقــۀ ناریــن قرقیزســتان ســاکن شــده اند؛ 
ــودکان  ــرای شــان فراهــم اســت و ک ــات بهداشــتی ب خدم

ــد. ــب می  رون ــه مکت شــان ب
کــودکان اقلیــت قرقیــز کــه می توانســتند کمــی خــط دری 
را بخواننــد، اکنــون بــه رســم الخــط ســیریلیک نیــز آشــنایی 

پیــدا کــرده انــد و می تواننــد بخواننــد و بنویســند.
ــس از  ــد پ ــای افغانســتان، آرزو دارن ــروه از قرقیزه ــن گ ای
آن کــه آموزش هــای شــان بــه اتمــام رســید، روزی دوبــاره 
ــۀ واخــان  ــنده گان منطق ــه باش ــد و ب ــه افغانســتان برگردن ب

ــد. بدخشــان، خدمــت کنن

ACKU
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فردوس كاوش

شه کار سياست مدارهای ما
خیلــی  »۱984« اش  معــروف  رمــان  در  اورول  جــورج 
بــا  دولت هــا  کــه چگونــه  می دهــد  نشــان  اســتادانه 
حیله هــا و شــگرد های گوناگــون، امــر غیرواقعــی را واقعــی می نمایاننــد 
ــن  ــد ای ــل بلن ــا در تخی ــانند. ام ــل می نش ــای رزای ــه ج ــل را ب و فضای
ــت مداران  ــا، سیاس ــر م ــه در عص ــد ک ــچ نمی گنجی ــاید هی ــنده ، ش نویس
بــا بدرنگــی و بدذوقــی تمــام، دروغ گویــی را بــه پالیســی بــدل می کننــد 
و حتــا بــرای اشــخاص و افــراد، قــوم، نــژاد و دیــن می تراشــند. در مــورد 
هویــت بانــوی اول همــه می داننــد. شــاید او ایمــان مســیحی اش را کنــار 
گذاشــته باشــد، امــا بــا هویــت عربــی- مارونــی اش چــه کــرده اســت؟ 
ــه  ــق ب ــا تعل ــر داد، ام ــوان آن را تغیی ــه می ت ــت ک ــری اس ــهروندی ام ش
یــک تبــار مشــخص کــه قابــل تغییــر و تبدیــل نیســت. نشــنیده بودیــم 
ــا ازدواج تغییــر کنــد. سیاســت مداران  کــه هویــت قومی-زبانــی کســی ب
ــن  ــر ای ــخ دیگ ــت تل ــد. واقعی ــه نمی کنن ــه کارها ک ــه ش ــار، چ ــن دی ای
ــد.  ــخیر می کن ــه را تس ــی هم ــگ قبایل ــو فرهن ــا دی ــه این ج ــت ک اس
عرب هــای مارونــی لبنــان، فرهنــگ بــدوی نداشــتند/ندارند، آنــان مردمــان 
شهرنشــین تحصیــل کــرده و مــدرن بودند/اســتند و قبــل از جنــگ دهــۀ 
هشــتاد لبنــان، بیشــتر طبقــۀ متوســط و شهرنشــین ایــن کشــور را تشــکیل 

می دادنــد.

احمد بهزاد

... و باغ گل سرخ
ــنایی و  ــش روش ــهدای جنب ــه ش ــادن ب ــت نه حرم
تجلیــل از مقــام آن هــا جــز بــا پذیــرش مطالبــۀ 
ــن  ــه ممک ــق آن مطالب ــر تحق ــد ب ــان و تأکی ــه آن عدالت خواهان
ــره  ــاز مذاک ــه در آغ ــود ک ــی ب ــن بحث ــن موضــوع اولی نیســت. ای
بــا حکومــت داشــتیم. تــاش ارگ و اصحــاب آن بــر ایــن بــود تــا 
طــی یــک مراســم دولتــی در ارگ، از شــهدای جنبــش روشــنایی 
ــر  ــث ب ــیون و بح ــکیل کمیس ــش از تش ــم پی ــود؛ آن ه ــل ش تجلی
ســر مطالبــۀ جنبــش. جانــب حکومــت و خصوصــًا تیــم شــورای 
ــأت  ــد. هی ــب می ورزی ــراری عجی ــوع اص ــن موض ــر ای ــت ب امنی
مذاکــره کننــدۀ جنبــش روشــنایی اصــل طــرح تجلیــل رســمی از 
یــاران شــهید خــود را پذیرفــت؛ امــا زمــان آن را موکــول کردیــم 
بــه پــس از تکمیــل کار کمیســیون بررســی کننــده مطالبــه جنبــش 

ــنایی. روش
ــه  ــود کــه تجلیــل واقعــی و حرمــت نهــادن ب ــرای مــا واضــح ب ب
شــهدایی کــه آگاهانــه بــرای تحقــق عدالــت، برابــری و رواداری در 
ســرزمین شــان جــان داده اند، بــا تزویــر و دو رویی ممکن نیســت. 
ــد،  ــه می گوی ــه آنچ ــه ب ــد ک ــان ده ــد نش ــت بای ــت نخس حکوم
وفــادار اســت و نتایــج بررســی های کمیســیون را تطبیــق می کنــد؛ 
ــه ســراغ  ــی« ب ــارغ از »عوام فریب ــوان ف پــس از آن اســت کــه می ت

تجلیــل از شــهدا رفــت.
ــش  ــان جنب ــرات می ــری مذاک ــاش و پیگی ــاه ت ــار م ــس از چه پ
و  ارگ  بــود؛  درســت  مــا  حــدس  حکومــت٬  و  روشــنایی 
حواریــون اش در پــی حرمــت گذاشــتن بــه شــهیدان، تأمیــن منافــع 
ــد. ارگ  ــردم نبودن ــه م ــات عدالت خواهان ــق مطالب ــی و تحق عموم
ــر انســان  می خواســت سیاســت تبعیــض و تعصــب خــود در براب
ــش روشــنایی  ــل از شــهدای جنب ــس مراســم تجلی ــزاره را در پ ه
ــی  ــت همراه ــتند باب ــی خواس ــز م ــون ارگ نی ــاند و حواری بپوش
ــه  ــخی ب ــی، پاس ــب قوم ــض و تعص ــا تبعی ــان ب ــرم گینانۀ ش ش
وجدان هــای ملتهــب شــان داشــته باشــند. بــا ایــن حســاب 
تکریــم و تجلیــل از شــهیدان بــرای جبهــه تبعیــض و تزویــر فقــط 
یــک وســیله بــود. نپذیرفتیــم و اطمینــان داریــم کــه جامعــه مــا نیــز 

ــد. ــر نمی تاب ــر را ب ــن تزوی ای
ــام شــامخ  ــه مق ــادن ب ــت نه ــه حرم ــم ک ــن باوری ــر ای ــان ب همچن
ــرش  ــش روشــنایی از رهگــذر پذی ــد جنب شــهدای همیشــه جاوی
مطالبــه آنــان و تأکیــد بــر تحقــق آن ممکــن اســت. بــرای 
ــدن  ــال ش ــری از پام ــهدا و جلوگی ــن ش ــم ای ــت از حری پاسداش
خــون شــان، می تــوان همــکاری بــا حکومــت را منــوط بــه تحقــق 
مطالبــه آنــان کــرد. ایــن انتظــار نامعقــول و ناممکنــی نیســت. بــه 

ــیون ماســت. ــر سیاس ــه خی ــردم و ب ــک و م صــاح مل

سميع مهدی

از  کابــل  پولیــس  مقام هــای  نالــش  و  شــکایت 
ــت.  ــرم آور اس ــیاه، ش ــه س ــی و شیش ــای زره موتر ه
ــدای  ــا ص ــی و ب ــف، بیچاره گ ــف ضع ــان از موق چن
دست فروشــان  از  بیچاره تــر  کــه  می گوینــد  ســخن  لــرزان 
ــای  ــزت نیروه ــار و ع ــند. وق ــر می رس ــه نظ ــس ب ــر پولی در براب

پولیــس را این گونــه صدمــه نزنیــد!
ــر  ــا در براب ــا شــب و روز در دشــت ها و کوه ه ــن نیروه ــا همی آی
ــری شــما ســالم باشــد، چــرا  ــر رهب ــد؟ اگ تروریســتان نمی جنگن

در در داخــل شــهرها نتواننــد جلــو زورگویــی را بگیرنــد؟!

فيـسبـوک نـــامــه

شهیــد  جنـازۀ  مـراسم  در 
گـذشت؟ چـه  ایـزدیار  سالـم 

زمانـی کـه از سـامتی خـودم اطمینـان یافتم،  
وحشـتی  ناگهـان  و  افتـاد  کار  بـه  هوشـم 
گرفـت.  فـرا  را  سـراپایم  ناشـدنی  توصیـف 
خسـرم،  برادرانـم،  پـدرم،  کـه  آمـد  یـادم 
کاکاهایم، پسـران کاکایم و تمام خویشـاوندان 
و دوسـتان و عزیزانـم در این جـا هسـتند…. 
حـدس نمـی زدم کـه از ایـن ماشـین کشـتار 
جـان به سـامت برده باشـند. کاری از دسـتم 
بـر نمی آمـد. در حالـی کـه موج انفجار لباسـم 
را پـاره کـرده بـود و چبلی هـا و عینک هایـم 
را گـم کـرده بـودم، خوش بختانـه تیلفونـم در 
جیبـم بـود. بـه خانمم و مـادرم تمـاس گرفتم 
و گفتـم که مـن خوبم ولـی در این جـا انفجار 
انـد.  دیگـران چطـور  کـه  نمی دانـم  و  شـده 
خانـواده در منـزل ایزدیـار صاحـب بودنـد و 
ناگهـان صـدای داد و فریاد خانواده هـا از آنجا 

شـد. بلند 
در  کنیـم.  چـی  نمی دانسـتیم  مامایـم  و  مـن 
حالـی کـه هـر کـس مشـغول جـان خـود بود 
و بـه هـر طـرف می دویدنـد، تصویـر ذهنـی 
از سـورۀ مبـارک »القارعـه« را بـه چشـم سـر 
مشـغول  چگونـه  کـس  هـر  کـه  می دیـدم 
جـان خـود اسـت و چگونـه بـا وحشـت بـه 
چهـار طـرف می دونـد. صـدای نالـه و فریـاد 
زخمی هـا،  تـا هنـوز در گـوش جانـم طنیـن 
انـداز انـد. مـا راه دیگـری نداشـتیم جـز آنکه 
یکـی یکـی تمام اجسـاد و زخمی هـا را ببینیم. 
)از پرداختـن بـه جزییـات ایـن بخـش پرهیـز 
می کنـم چونکـه هم نوشـتن و هـم خواندنش 
دلخـراش اسـت(. خوش بختانـه از خانـوادۀ ما 
کسـی آسـیب ندیده بـود، ولی خـون پاک یک 
تعـداد دیگـر از مـردم روزه دار و در حال ادای 

نمـاز بـه ناحـق ریخت.
لحظاتـی بعد برادرانم عبداهلل و سـمیع را یافتم 
و گفتنـد کـه بابیـم جور اسـت. خالـد ایزدیار 
)پسـر کوچـک حاجـی صاحـب ایزدیـار(  در 
بـود،  کـرده  گـم  را  کفش هایـش  کـه  حالـی 
دسـتش در دسـت بـرادرم عبـداهلل بـود و بـه 
طـرف مـا می آمـد. روی موهایـش توته هـای 
مغـز کسـی ریخته بـود. جنرال سـخی غفوری 
پاهایـش  و  ایسـتاده  کـه  دیـدم  را  اندرابـی 
خون آلود اند و زخمی شـده اسـت. به سـختی 
می گشـت.  راننـده اش  دنبـال  و  می رفـت  راه 
همیـن کـه یکدیگر را زنـده دیدیـم، کافی بود 
و هـر دو در حالتـی نبودیـم کـه بـه یکدیگـر 

کمـک بتوانیـم. علـی احمـد عثمانـی، وزیـر 
انـرژی و آب بـا یـک محافـظ بـه دنبـال موتر 
لباس هایـش  خـود می گشـت. در حالـی کـه 
خاک آلـود شـده بودنـد مثـل همیشـه آرام بـه 
نظـر می رسـید. او از آن آدم هایـی اسـت کـه 
نمی تـوان از چهـره اش فهمیـد کـه چـه حالت 
دارد و بـه چـه فکـر می کند. بیشـتر کسـانی را 
کـه دیـدم از ناحیـۀ پـا زخمـی شـده بودنـد و 
در ابتـدا همـه حـدس زدیم که احتماالً سـاحه 

مایـن گذاری شـده اسـت.
کسـی  هنـوز  و  ایسـتاد  آنجـا  در  شـد  نمـی 
نمی دانسـت کـه چـه خواهـد شـد. مـن یـک 
جـوره چبلق از همـان دور و بر پیـدا کردم که 
یکـی کوچـک بـود و دیگری شـاید »۱2 لمبر« 
امـا داشـتن آنهـا در آن حالـت نعمـت بزرگی 
بـه شـمار می آمـد و بـه هـر صـورت بهتـر از 

پـای برهنـه بودند.
نگرانـی جـدی ایـن بـود کـه صدهـا محافـظ 
شـخصی و رسـمی با لباس هـا و یونیفورم های 
متفـاوت در سـاحه بودنـد و نمی شـد دوسـت 
را از دشـمن تمیـز کـرد. اگـر یـک نفر دسـت 
بـه آتـش مـی زد، خـدا می دانـد کـه چنـد نفر، 

همدیگـر را خیـال دشـمن می کردنـد.
بـدون شـک در آن لحظـه بیـش از ده هـزار 
در  این هـا  از  بیشـتر  و  داشـت  نفـر حضـور 
مسـیر راه بودنـد. امـا حـاال کـه بـا خـود فکر 
می کنـم،  جمـع شـدن ایـن همـه آدم در یـک 
توضیـح  کـه  تدابیـری  بـا  هـم  آن  و  سـاحه 
دادم، اشـتباه بزرگـی بـود. در کنـار مـردم عام، 
جمـع بزرگی از چهره های شـاخص سیاسـی، 
نظامـی، اعضـای پارلمـان و اکثریـت شـورای 
رهبـری جمعیـت اسـامی افغانسـتان حضـور 
داشـتند. در ایـن حالت هیچ راه فـرار و حالت 
اضطـراری در نظـر گرفتـه نشـده بـود. شـمار 
زیـادی از موترها تا پهلوی سـاحه ی ادای نماز 
جنـازه آمده بودنـد و پس از حادثـه، راه کامًا 
بنـد شـده بـود. هیـچ امـکان آوردن امبوالنس 
و انتقـال زخمی هـا از سـاحه نبـود… . امـا از 
آنجـا کـه در مجموع ایـن روز در نتیجه ی یک 
حادثـه بـه وجـود آمـده بـود نمی شـود انتظار 
داشـت کـه برنامه ریزی می شـد و ایـن تدابیر 
را می سـنجیدند. امـا در کل بـا کمـال تاسـف 
هنـوز ایـن فرهنـگ به وجـود نیامده اسـت که 
موترهـا را کمـی دورتر از سـاحه پـارک کنند.
مـن تا هنوز هـم در تعجبم که چطـور زمانیکه 

فقط چند سـاعت پیـش از انفجـار،  محل ادای 
نمـاز تعیین شـده بـود،  طالبان انتحـاری زودتر 
از مـا بـه سـاحه رسـیده بودنـد؟ چه کسـی از 

کجـا آنهـا را آورده بود؟ 
بـه هـر صـورت،  پـس از پراکنده شـدن مردم،  
شـماری از دوسـتان و نزدیکان در سـاحه باقی 
ماندنـد و مـا هـم از تپـه بـاال رفتیـم و بر سـر 
قبـر رسـیدیم. باز هـم صدها نفـر در باالی قبر 
بودنـد و هیـچ اطمینانـی وجـود نداشـت کـه 
آیـا پـان دشـمن تمـام شـده اسـت یا شـاید 
حادثـه ی دیگری بـه زودی رخ دهـد… . این 
نخسـتین بـاری بـود کـه بر فـراز تپه ی سـرای 
شـمالی بـاال شـده بـودم و ناگهـان بـا خـود 
گفتـم،  ایـن همـان تپه ای اسـت کـه در خواب 

 . بـودم…  دیده 
بـا آنکه حالت اضطـراری و همه در یک قدمی 
مـرگ بودنـد، صدهـا نفـر تا آخـر ایسـتادند و 
جنـازه دفـن شـد. از جمله آقای صـاح الدین 
ربانـی وزیـر امـور خارجـه و رییـس جمعیت 
اسـامی افغانسـتان نیـز در بـاالی تپـه در کنار 

حاجـی ایزدیـار تا آخر ایسـتاد.
در خیمه هـای  انفجـار  آن، خطـر  بـا  مـوازی 
اعتراضـی »جنبش رسـتاخیز« یـک تهدید تمام 
عیـار بـود. امـا جوانـان در آنجـا تـا 2۱ روز 
دیگر ایسـتادند. آن فریـاد بلند عدالت خواهی، 
از جانـب قومانـدان  بـا یـک جنایـت دیگـر 
احمـدزی  نبـی  کابـل جنـرال گل  گارنیـزون 
و قومانـدان امنیـه کابـل جنـرال حسـن شـاه 
فـروغ پایـان یافـت. محمد اشـرف غنی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی،  بـا برکنـار کـردن آن 
چهارراهـی  نامیـدن  بعـداً  و  کار  جنایـت  دو 
زنبـق بـه نـام »چهارراهی شـهید محمد سـالم 
ایزدیـار« در حقیقـت بـه جنایتی نا بخشـودنی 
گرفتـه  صـورت  او  زمامـداری  ذیـل  در  کـه 
بـود، اعتـراف کـرد. در حالیکـه آنهـا و تمـام 
کسـانی کـه در کشـتار مردم دسـت داشـتند به 
دادسـتانی معرفـی شـده بودنـد ولـی تـا هنوز 
روشـن نیسـت کـه دادخواهـی به کجا رسـید.

آن روز گذشـت و روزهـا و شـب های دیگـر 
آمدنـد و رفتنـد و دگـر آیند و رونـد؛ ولی یاد 
و خاطـرات آن روزهـای تلـخ و ریخته شـدن 
باقـی  خـون آن جوانـان همیشـه در ذهن هـا 
خواهـد مانـد. مـن بـه خداوند حـق و عدالت 
ایمـان دارم؛ جنایـت کاران باالخـره در دادگاه 

ملـت محاکمـه خواهند شـد!

بخش دوم و پایانیعبيداهلل مهدی

ACKU



گــروه ۳۳نفــری قرقیزهــای افغانســتان اکنــون در قرقیزســتان زنده گــی می  کننــد و کــودکان 
ــان  ــرای آن ــتی را ب ــات بهداش ــور، خدم ــن کش ــت ای ــد و حکوم ــب می رون ــه مکت ــان ب ش

فراهــم کــرده اســت.
یــک گــروه ۳۳نفــری از چادرنشــینان واخــان بدخشــان افغانســتان، ازبهــر فراگیــری آمــوزش 

و رفتــن بــه مکتــب، بــه قرقیزســتان رفته انــد.
ــادۀ  ــۀ دور افت ــان، منطق ــز واخ ــن در دهلی ــش از ای ــز، پی ــینان قرقی ــروه از چادرنش ــن گ ای

والیــت بدخشــان زنده گــی می کردنــد.
قرقیزهــا کــه یکــی از اقلیت هــای قومــی افغانســتان اســتند، در دامنــۀ کوه هــای پامیــر – در 

ــا - زنده گــی می کننــد. ارتفــاع ۳400متــر از ســطح دری
ــاالن،  ــمول بزرگ س ــد، مش ــرک کرده  ان ــتان را ت ــش افغانس ــن بخ ــون ای ــه اکن ــی ک گروه

ــد. ــک زن می باش ــز ی ــودکان و نی ک
ــه  ــن ب ــا رفت ــته ب ــال گذش ــتان، در خــزان س ــه مقصــد قرقیزس ــان را ب ــروه، سفرش ــن گ ای

ــد. ــاز کردن ــتان آغ تاجیکس
ــرز تاجیکســتان، در  ــه در م ــک هفت ــدن ی ــس از گذران در اواخــر ســپتامبر ســال گذشــته، پ
نهایــت جــواز عبــور از تاجیکســتان را بدســت آوردنــد و بــا مقام هــای قرقیزســتان دیــدار 

ــه 6 ــه صفح ــد....                                                                        ادام کردن

حکومــت فــدرال آلمــان وضعیــت امنیتــی افغانســتان 
را »نامتعــادل و متغیــر« می دانــد ولــی می گویــد 
ــای  ــتماتیک نهاده ــونت سیس ــه خش ــه »هیچ گون ک
ــود  ــور« وج ــن کش ــهروندان ای ــه ش ــی علی حکومت

ــدارد. ن
فــدرال  خارجــه  امــور  وزارت  تــازه  یافته هــای 
ــی افغانســتان، پــس  آلمــان در مــورد وضعیــت کنون
ــاد  ــر بنی ــید. ب ــر رس ــه نش ــر ب ــاه تأخی ــن م از چندی
گــزارش رســانه ها، حکومــت فــدرال آلمــان امنیــت 
ــرده  ــد ک ــا تأکی ــه ام ــات« یافت ــی ثب ــتان را »ب افغانس
ــن کشــور »خشــونت سیســتماتیک  ــه در ای اســت ک
نهادهــای دولتــی علیــه شــهروندانش وجــود نــدارد«.
»زود  »فونکــه«،  ای  رســانه  گــروه  روزنامه هــای 
دویچــه ســایتونگ« و شــماری از رســانه هــای مطرح 
آلمــان همچنــان بیــان کــرده انــد کــه ایــن گــزارش، 
اخــراج  خصــوص  در  را  قانونــی  توصیه هــای 
پناهجویــان بــه افغانســتان و موضوعــات متعلــق بــه 
پناهندگــی ارائــه نکــرده اســت. از مــدت طوالنــی بــه 
ایــن طــرف وزارت خارجــه آلمــان انتظــار می کشــید 
کــه نتیجــه نهایــی ارزیابــی در مــورد وضعیــت 
ــت آورد. در  ــه دس ــتان را ب ــی افغانس ــی کنون امنیت
واقــع انتظــار مــی رفــت کــه نتایــج ایــن بررســی در 

ــه نشــر برســد. تابســتان ســال 20۱7 ب

در حــال حاضــر، رونــد اخــراج پناهجویــان رد شــده 
ــه  افغانســتان قســمًا متوقــف شــده و تنهــا کســانی ب
ــن و  ــه خطرآفری ــوند ک ــتاده می ش ــور فرس ــن کش ای
مجــرم باشــند و از جانــب دیگــر در شناســایی هویت 

شــان بــا اداره هــای مربــوط همــکاری نکننــد. از مــاه 
دســمبر ســال 20۱6 بــه ایــن طــرف، 2۳4 تــن از ایــن 
قبیــل افــراد، بــه افغانســتان بازگشــت داده شــده انــد.
ــام  ــه اع ــان روز جمع ــدرال آلم ــه ف وزارت خارج
کــرد کــه یافتــه هــای ایــن اداره بــه »اداره مهاجــرت 
و پناهندگــی فــدرال« و »محاکــم اداری« فرســتاده 
ــه  ــع ب ــت از مناب ــل حفاظ ــه دلی ــا ب ــوند، ام می ش

ــه نشــر نمــی رســد. ــام ب ــه ع گون
اداره هــای یادشــده در جریــان بررســی پرونــده  
ــه  ــان ب ــراج آن ــی اخ ــان و چگونگ ــان افغ پناهجوی
ایــن کشــور، از یافتــه هــای وزارت خارجــه فــدرال 
بــه عنــوان یــک مبنــا اســتفاده خواهنــد کــرد. بخشــی 
از گــزارش رســانه هــای آلمانــی اذعــان کــرده اســت 
کــه وضعیــت امنیتــی در مناطــق مختلــف افغانســتان 

ــه ناهمگــون اســت. ــه گون ب
ــزی  ــت مرک ــه حکوم ــاند ک ــی رس ــازه م ــزارش ت گ
ــرای  ــود ب ــئولیت خ ــام مس ــه انج ــادر ب ــب ق »اغل
حکومــت  ایــن  باشــد«.  نمــی  موثــر  حفاظــت 
ــی و  ــدان محل ــاالی زورمن ــدود ب ــوذ مح ــط نف »فق
فرماندهــان« دارد کــه آن هــا اغلــب از قــدرت خــود 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــوء اس س
بــر اســاس گــزارش رســانه هــا، یافتــه هــای وزارت 
خارجــه در بخــش سیســتم قضایــی افغانســتان نشــان 
ــورت  ــه ص ــط ب ــی فق ــتم قضای ــد: »سیس ــی ده م
ــه  ــی ب ــد. دسترس ــی کن ــل م ــدود عم ــیار مح بس
ــده  ــن نش ــع تضمی ــه جام ــه گون ــی ب ــتم قضای سیس

ــت«. اس
افغانســتان از لحــاظ حقوق بشــر »در شــرایط دشــوار، 
ــهرها  ــارج از ش ــا در خ ــت« ام ــرده اس ــرفت ک پیش
ــای  ــی ه ــت. ارزیاب ــوده اس ــر ب ــتاورد کمت ــن دس ای
وزارت خارجــه فــدرال در بخــش وضعیــت کــودکان 
ــودی«  ــل بهب ــه کام ــه گون ــین ب ــای پس ــال ه »در س
را نشــان مــی دهــد امــا خطــر »ســربازگیری از ایــن 
قشــر توســط نیروهــای امنیتــی افغــان و گــروه هــای 

ــوز پابرجاســت. متخاصــم حکومــت« هن
در درگیــری هــای اخیــر، حــدود ۳0 درصــد قربانیــان 
ملکــی را کــودکان تشــکیل داده انــد. ایــن تلفــات بــه 
ــا،  ــگ ه ــی از خســارات وارده در جن اصطــاح ناش
ــوده  ــا ب ــذاری ه ــب گ ــده و بم ــی مان ــات باق مهم

اســت.
ــه  ــان پذیرفت ــراج پناهجوی ــد اخ ــه، رون ــن هم ــا ای ب
ــه دلیــل وضعیــت امنیتــی وخیــم در نقــاط  ناشــده ب
مختلــف افغانســتان بحــث برانگیــز بــوده اســت. بــر 
ــاد یافتــه هــای نظامــی، گــروه اســامگرا طالبــان  بنی
بیــش از یــک هفتــم حصــه خــاک افغانســتان را زیــر 

کنتــرول خــود دارد.
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جـان کـری، وزیـر امـور خارجه اسـبق آمریکا 
مقصـر  خـودش  کلینتـون  هیـاری  گفـت، 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  شکسـتش 
20۱6 آمریـکا بـود چراکـه روس ها را تشـویق 

بـه اقدامـات هکـری علیـه آمریـکا کـرد.
بـه نقـل از روزنامـه دیلـی میـل، جـان کـری، 
وزیـر امـور خارجـه آمریـکا در دولـت باراک 
اوبامـا گفـت: والدیمیـر پوتیـن، رئیس جمهور 
روسـیه یکبـار به او گفتـه بود که از سـخنرانی 
در  کـه   20۱4 سـال  در  کلینتـون  هیـاری 
بـود،   کـرده  مقایسـه  هیتلـر  بـا  را  پوتیـن  آن 

خشـمگین اسـت.
کـری اظهار کـرد: ایـن اظهارنظرهـای کلینتون 
موجـب شـد کـه پوتیـن احسـاس کنـد مورد 
انتخابـات  حملـه قـرار گرفتـه و مداخلـه در 
ایـن حملـه  بابـت  از  را  او  آمریـکا می توانـد 

کنـد. بی حسـاب 
کـری در مصاحبـه ای کـه در نمایشـگاه کتـاب 
داد همچنیـن دونالـد  انجـام  نیویـورک  شـهر 
تحسـین  را  آمریـکا  رئیس جمهـور  ترامـپ، 

. د کر
او اظهـار کـرد: مـن تعاملی کـه ترامـپ با کیم 
جونـگ اون، رهبـر کـره شـمالی انجـام داده 

می کنـم. سـتایش 
بـا این حـال کـری از ترامپ به خاطـر خروج 
و  کـرد  انتقـاد  ایـران  بـا  هسـته ای  توافـق  از 
گفـت ایـن موجب شـده کـه او شـدیدا درباره 

ریاسـت جمهـوری وی نگـران شـود.
کـری در ایـن مناسـبت اقـدام بـه تبلیـغ یـک 
کتـاب خاطراتـش بـه نـام »هـر روز یـک روز 

کرد. اسـت« 
او گفـت: در دولـت اوبامـا بیشـتر از هـر مقام 

دیگـری بـا پوتیـن زمـان گذرانـده و شـخصا 
چندین سـاعت پوتین را همراهی کرده اسـت.
و  آمریـکا  بـود  معتقـد  پوتیـن  گفـت:  کـری 
او  انتخابـات  در  دولـت  و  کلینتـون  هیـاری 
درگیر هسـتند. مشـاور ما با کسـانی در مسـکو 
دیـدار کـرد و او بـاور داشـت که ایـن دیدارها 
درواقـع هدفشـان دامـن زدن بـه مخالفت ها با 

او اسـت.
وی افـزود: در کنـار همـه اینهـا کلینتـون در 
کالیفرنیـا یک نشسـت خصوصی بـرای جذب 
کمـک یـک سـخنرانی بسـیار تند ایـراد کرد و 
در آن الحـاق شـبه جزیـره کریمه به روسـیه را 
مشـابه بـا اقدامـات هیتلر قبـل از جنگ جهانی 

دانست. دوم 
وزیـر امـور خارجه اسـبق آمریکا خاطر نشـان 
کـرد: مـن شـخصا اطـاع دارم چـون از خـود 
پوتیـن دربـاره آن شـنیدم که چقدر خشـمگین 
شـده از اینکـه کشـورش را کـه ۳0 میلیون نفر 
را در جنـگ بـا هیتلـر از دسـت داده بـا زمـان 

هیتلـر مقایسـه کرده اند.
وی گفـت: مـن بـه دنبال بهانـه جویی نیسـتم 
و بگذاریـد صراحتـا بگویـم کـه هیـچ عـذری 
بـرای آنچـه کـه او در ارتبـاط بـا کریمـه در 
اوکرایـن انجـام داده وارد نیسـت اما شـما باید 
بفهمیـد کـه یـک انسـان از کجـا آمده اسـت.

توافـق  بـه  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  کـری 
آب وهوایـی پاریـس افتخـار می کـرده و حتـی 
بـا وجـود آنکه ترامـپ آمریـکا را از آن خارج 
کـرده در حـال حاضـر ۳8 ایالـت آمریـکا کـه 
میزبـان 80 درصـد جمعیـت آن هسـتند تا حد 

زیـادی آن را رعایـت می کنـد.
در  داخلـی  گفـت: جنـگ  عیـن حـال  در  او 
سـوریه یـک »زخـم بـاز« اسـت و همچنیـن 
کوتاهـی رهبـران جهـان بـوده کـه اجـازه داده 

ایـن جنـگ همچنـان ادامـه پیـدا کنـد.

وزارت خارجۀ آلمان:

امنیتی   وضعیت 
افغانستان»نامتعادل« است

کری: 
مقصرشکستهیالریدرانتخاباتخودشبود

چادرنشینان واخان از بهر فراگیری 
ACKUآموزش به قرقیزستان رفته اند




