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حکومت د حرمني الرشىفني

امامانو له څرګندونو هر کلی وکړ
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در جریان جنگ و آتش بس 
دها کشته و زخمی در یک بیست و چهار ساعت

صـلح یا جنگ

ســخنگوی شــورای عالــی صلــح کشــور 
ــم  ــا ه ــن و ی ــق ام ــه ایجــاد مناط ــد ک می گوی
واگــذاری مناطقــی بــه مخالفــان مســلح بــرای 
پیشــبرد گفتگوهــای صلح در بســته پیشــنهادی 

ــدارد. ــن شــورا وجــود ن ــت و ای حکوم
ایجــاد مناطــق امــن بــرای دولــت و طالبــان در 

دســتور کار شــورای صلــح نیســت

ســخنگوی شــورای عالــی صلــح کشــور 
ــم  ــا ه ــن و ی ــق ام ــه ایجــاد مناط ــد ک می گوی
واگــذاری مناطقــی بــه مخالفــان مســلح بــرای 
پیشــبرد گفتگوهــای صلح در بســته پیشــنهادی 

ــدارد. ــن شــورا وجــود ن ــت و ای حکوم
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور؛  شــمیم 
کتــوازی والــی پکتیــا بــه تازگــی گفتــه اســت 

کــه تالش هایــی جریــان دارد تــا ایــن والیــت 
ــرای  ــوان یــک منطقــه امــن و محلــی ب ــه عن ب
گفتگوهــای صلــح میــان گــروه طالبــان و 

ــود. ــالم ش ــتان اع ــت افغانس حکوم
بــه گفتــه وی، در بخــش جنــوب  شــرق کشــور 
ــا  ــوام ب ــزرگان اق ــق ب ــا از طری ــن صحبت  ه ای
ــن  ــه او، ای ــه گفت ــه دارد. ب ــان ادام ــراد طالب اف
بــزرگان محلــی بــر دولــت و مخالفــان مســلح 
ــرایط  ــرف ش ــر دو ط ــا ه ــد ت ــار آورده ان فش

خــود را بیــان کننــد.
ــورای  ــخنگوی ش ــری س ــان اهلل طاه ــا احس ام
عالــی صلــح در مصاحبــه بــا خبرگــزاری 
جمهــور گفــت:« شــورای عالــی صلــح حاضــر 
اســت بــرای آغــاز مذاکــرات طالبــان بــا 
ــری را در هــر نقطــه کشــور در  حکومــت دفت

ــد«. ــرار ده ــروه ق ــن گ ــار ای اختی
ــه  ــی ب ــا موضوع ــزود:« ام ــری اف ــای طاه آق
نــام مناطــق امــن و واگــذاری ایــن مناطــق بــه 
ــنهادی  ــته پیش ــام در بس ــلح نظ ــان مس مخالف
صلــح افغانســتان وجــود نداشــته و قابــل قبــول 

ــد.« ــح نمی باش ــی صل ــورای عال ش
پــس از آتش بــس موقــت میــان حکومــت 

ــی  ــوش مردم ــای خودج ــان، جریان ه و طالب
انــدازی  راه  بــا  مختلــف  والیت هــای  در 
آتش بــس  تمدیــد  خواهــان  گردهمایــی  
و آغــاز مذاکــرات صلــح شــده اند. گفتــه 
می شــود کــه شــماری از فرماندهــان میــان 
رتبــه و پاییــن رتبــه طالبــان نیــز از ایــن 

جریان هــا مردمــی حمایــت کــرده انــد.
آقــای طاهــری از ســویی هم اشــتراک شــماری 
گردهمایی هــای  در  طالبــان  فرماندهــان  از 
صلــح خواهــی را بــرای ایجــاد صلــح در 
ــزود،  ــد. او اف ــده خوان ــدوار کنن افغانســتان امی
ــدام و حرکــت مــردم کشــورمان  ــا از هــر اق م
کــه بــه صلــح پایــدار در کشــور منجــر شــود 

اســتقبال می کنیــم.
ــروه  ــح از گ ــی صل ــورای عال ــزود:« ش وی اف
صلــح  صــدای  کــه  می خواهــد  طالبــان 
ــد و  ــک بگوین ــور را لبی ــردم کش ــی م خواه
ــان  ــده از نظامی ــدای آن ع ــه ص ــل ب ــا حداق ی
ــد و از  ــده ان ــته ش ــگ خس ــه از جن ــان ک ش
ــد  ــرده ان ــد ک ــح بلن ــانه ها آواز صل ــق رس طری
پاســخ مثبــت بدهــد و بــه مذاکــرات صلــح بــه 

ــدد.« ــتان بپیون ــری افغانس رهب

افغانســتان جمهــوري ریاســت 

او جګــړې  ســولې  افغــان  د 

پــه اړه د حرمــن الرشىفــن د 

امامانــو لــه څرګندونــو هــرکيل 

ــوي. ک

گــزارش  د  دادیــو  آزادی  د 

افغانســتان  د  اســاس،  پــه 

جمهــوري ریاســت وايــي، د 

ــړۍ  ــه اړه د ن ــړې پ ــان جګ افغ

د دینــې عاملانــو واحــد دریــځ 

د دغــه جګــړې مرشوعیــت تــر 

پوښــتنې النــدې راوســتی.

د  ریاســت  جمهــوري  د 

ــین  ــاه حس ــتیال ش ــد مرس ویان

پــه  شــنبې  د  مرتضــوي 

چنــګاښ  ورځ»۱۳۹۷کال 

دوهمــه« ازادي راډیــو تــه وویل 

چــې وســله وال مخالفیــن بایــد 

ــه  ــو غوښــتنې ت ــي عاملان د دین

ــړې الس  ــه جګ ــاوي ل ــه درن پ

واخــيل.

دا پــه داســې حــال کــې ده چې 

تېــره ورځ د اســام د دوو ســرو 

ــن  ــن الرشىف ــو حرم جوماتون

امامانــود جمعــې د ملانځــه پــه 

خطبــو کــې پــه افغانســتان کــي 

جګــړه نــاروال وبللــه او پــر 

ســولې یــې ټینــګار وکــړ.

دا پــه تېــرو ١٧ کلونــو کــې 

پــه  چــې  دى  لومــړى ځــل 

مســجد  او  الحــرام  مســجد 

نبــوي کــې د جمعــې د خطبــو 

او  افغانســتان  د  مهــال  پــر 

ــا  ــولې دع ــاره د س ــو لپ افغانان

کېــږي.

د  کــې  مکرمــه  مکــه  پــه 

مســجد الحــرام امــام شــيخ 

ــيل  ــديس وی ــن الس عبدالرحم

د  کــې  افغانســتان  چــې 

چاودنــو، مبباریــو، بریدونــو 

ــان  ــو قربانی ــه پېښ ــورو ورت او ن

دي. وګــړي  عــام 

ــره  ــه خ ــديس پ ــاغيل الس د ښ

ــړې  ــې د جګ ــتان ک ــه افغانس پ

د درېدلــو لپــاره سمدالســه اور 

بنــد، ســیايس خــرې او روغــه 

جــوړه تــر ټولــو افضــل جهــاد 

دی.

اوونــۍ  درې  شــااوخوا 

وړانــدې زرګونــو افغــان دینــي 

ــل د روان  ــه کاب علــاوو هــم پ

ــړه او  ــوا ورک ــه اړه فت ــګ پ جن

روانــه جګــړه یــې نــاروا وبللــه.

د  کــې  وخــت  ورتــه  پــه 

ــرش  ــورا م ــاوو ش ــل د عل کاب

وايــي،  حقــاين  عبدالبصیــر 

د افغــان جګــړې پــه اړه لــه 

اوږده ځنــډ وروســته د مســجد 

د  نبــوي  مســجد  او  الحــرام 

امامانــو څرګندونــې د افغانانــو 

لپــاره ښــه زیــری دی.

ــاور، د جګــړې  ــه ب ــړي پ د نوم

ښــکیلې خــواووې کــوالی يش 

پــه یــادو مقدســو ځایونــو کــې 

ــه  ــرو ل ــات د خ ــل اختاف خپ

الرې حــل کــړي:

ــې  ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ټــاکل شــوې د روانــې رسطــان 

میاشــتې پــه وروســتیو کــې 

ــې د  ــتان ک ــعودي عربس ــه س پ

ــي  ــه اړه د دین ــړې پ ــان جګ افغ

عاملانــو یــوه لویه ناســته تررسه 

حکومــت  افغــان  چــې  يش 

ــه  ــتې پ ــې ناس ــه د دغ وارملخ

اړه خوشــبینې ښــودلې ده.

ایجـاد مناطق امن بـرای دولت 
و طالبـان در دستور کار شـورای صلـح نیست
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ایجاد      مناطق     امن «
پاکستان« برنامه های       راستای  در         

یک آموزگار خام می تواند  شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .

ارد بزرگ



ــابقه  ــم س ــورت ک ــه ص ــا ارگ ب ــن روزه ای
ــاز  ــی دم از آغ ــس عجیب ــه نف ــاد ب ــا اعتم و ب
ــتن  ــان و پیوس ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
والیت هــای  در  گــروه  ایــن  از  افــرادی 
مختلــف می زنــد. همــه از »بــه زودی« ســخن 
ــش جــان  ــدی پی ــد؛ همــان طــور چن می گوین
نیکلســون فرمانــده نیروهــای ناتــو و امریکایی 
در افغانســتان اعــالم کــرد کــه پیش رفت هــای 
در زمینــۀ تفاهــم بــا گــروه طالبــان بــه وجــود 
روز  چنــد  کــه  بــود  همیــن  آمده اســت. 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــس از آن ریی پ
بــه گونــۀ غیرمترقبــه آتش بــس یک جانبــه 
ــی  ــه برخ ــاد ک ــی افت ــرد و اتفاق های ــالم ک اع
از آن هــا شــیرین و برخــی تلــخ بودنــد. 
طالبــان پــس از روزهــای عیــد حداقــل ده هــا 
ــای  ــس را در والیت ه ــش و پولی ــرباز ارت س
مختلــف کشــور و بــه ویــژه بادغیــس و فــراه 
ــن  ــم دی ــک عال ــه فجیعــی کشــتند. ی ــه گون ب
ــۀ  ــز از کارنام ــد و انتقادآمی ــان تن ــه زب ــه ب ک
ــرات  ــه در ه ــود روز جمع ــروف ب ــت مع دول
ــی  ــرس و نگران ــایۀ ت ــاال س ــد. ح ــرور ش ت
را در ســیمای اکثریــت شــهروندان کشــور 
ــد؟  ــد ش ــه خواه ــردا چ ــد. ف ــوان خوان می ت
ــه  ــانی ک ــا کس ــد، حت ــزی نمی دان ــی چی کس
ــای  ــد. آق ــح می زنن ــد صل ــت رون دم از مدیری
غنــی و عبــداهلل بارهــا گفتــه بودنــد کــه همــه 
چیــز بــه گونــه شــفاف و بــا درمیــان گذاشــتن 
ــا مــردم صــورت خواهــد  جزییــات مســایل ب
گرفــت؛ امــا حــاال دیــده می شــود کــه خیلــی 
ــزاران  ــا کارگ ــردم و حت ــد م ــایل از دی از مس
ــم در  ــوز ه ــه و هن ــام یافت ــان انج ــت پنه دول
ــار  ــد » م ــد. می گوین ــن ان ــام یافت ــال انج ح
گزیــده از ریســمان ســیاه و ســفید می ترســد«، 
ــای  ــورد گفت وگوه ــال در م ــخن کام ــن س ای
ــت در  ــداق دارد. دول ــان مص ــا طالب ــح ب صل
حــال انجــام ریســکی اســت کــه خــود تبعــات 
آن را بــه درســتی نســنجیده اســت. مــردم امــا 
ــوع  ــد. ن ــار دارن ــته را در اختی ــۀ گذش تجرب
حکومــت داری و مشــارکت طالبــان در قــدرت 
را عمــال دیده انــد. چگونــه ممکــن اســت کــه 
طالبــان از آن خواســت های حــد اکثــری شــان 
ــای  ــه ارزش ه ــد ک ــند و بخواهن ــته باش گذش
دموکراتیــک و حقــوق بشــری را بپذیرنــد. 
ــراد  ــان اف ــه کل طالب ــت ک ــت اس ــن درس ای
ــتند  ــی نیس ــوژی افراط فکــری و دارای ایدیول
و براســاس برخــی روابــط ســنتی و قومــی بــه 

ــای  ــا مجبوریت ه ــته اند و ی ــروه پیوس ــن گ ای
دیگــر داشــته انــد، امــا انــکار نبایــد کــرد کــه 
ــان  ــک جری ــال ی ــان کام ــری طالب ــاکله رهب ش
ــت  ــا قرای ــه ب ــت ک ــی اس ــاک و افراط خطرن
ــام  ــد نظ ــالم می خواه ــن و اس ــی از دی خاص
ــتقر  ــه مس ــر جامع ــود را ب ــند خ ــورد پس م
ــد  ــه ان ــوز نگفت ــا هن ــان ت ــران طالب ــد. س کنن
کــه در مــورد اعتقــادت افراطــی خــود تجدیــد 
ــه از  ــه قرایتــی میانه روان نظــر کــرده و حــاال ب
دیــن رســیده اند. تــا زمانــی کــه چنیــن اتفاقــی 
ــه  ــد ک نیفتاده باشــد دو خطــر همــواره می توان
جامعــه را تهدیــد کنــد. یکــی ایــن کــه ممکــن 
اســت طالبــان بــا ورود بــه شــهرها و روســتاها 
ــل را  ــاًل از داخ ــی کام ــح جنگ ــۀ صل ــه بهان ب
ــی  ــان و برخ ــه طالب ــد ک ــد. هرچن ــاز کنن آغ
ــدازه  ــه ان دیگــر از گروه هــای دهشــت افکن ب
کافــی در درون نظــام هــودار، خواهنــده و کار 
ــد کــه برخــی از آن هــا  چــاق کــن داشــته ان
ــد،  ــاد می کنن ــی دار ی ــان نکتای ــام طالب ــه ن ب
امــا حضــور گســتردۀ آن هــا در شــهرها و 
روســتا می توانــد عملیــات ایــن گــروه را 
علیــه دولــت بــه هــدف فروپاشــی آن تســریع 
کنــد. دوم ایــن اســت کــه ممکــن آقــای غنــی 
بــا طالبــان بــا توافق هایــی رســیده باشــد 
ــاده  ــور پی ــی را در کش ــام طالبان ــوع نظ ــه ن ک
ســازند. ایــن خطــر بیــش از هــر خطردیگــری 
ــان  ــت. طالب ــاخته اس ــان س ــه را هراس جامع
هــر زمانــی کــه وارد قــدرت سیاســی شــوند، 
همــان برخــورد و حرکتــی را بــا جامعــه 
انجــام می دهنــد کــه در زمــان حاکمیــت 
ــتباه محــض اســت  ــن اش ــد. ای شــان می کردن
کــه بــاور کنیــم طالبــان تفکــر طالبانــی را کنــار 
ــان  ــد. طالب ــول کنن گذاشــته و مدرنیســم را قب
یــک تفکــر افراطــی و تمامیــت خواهانــه 
اســت کــه اســالم سیاســی را بــا قرایــت 
ــد  ــه می ده ــورد جامع ــه خ ــی ب ــژه قبیله ی وی
ــا کل  ــان آموزه ه ــاس هم ــد براس و می خواه
ــان  ــرای طالب ــک دســت ســازد. ب جامعــه را ی
کثــرت گرایــی، داشــتن عقایــد متضــاد و 
ــم  ــل فه ــرا قاب ــرت گ ــی کث ــتن در جهان زیس
نیســت. مگــر فرامــوش کرده ایــم کــه طالبــان 
ــود  ــیعه را » یه ــود ش ــت خ ــان حاکمی در زم
ــه  ــه نارنجــی ب مســلمانان« می دانســت و جام
ــا  ــود. آی ــرده ب ــور ک ــاوران کش ــان هندوب ج
ایــن گــروه حــاال ســیک هــا و هنــدو هــا، و 
شــیعه را هــم پایــه همــان هایــی می دانــد کــه 

ــد؟  ــن گــروه مســلمان »ســچه« ان ــه نظــر ای ب
صلــح و گفتگوهــای کــه ارگ بــا طالبــان 
ــرده، در  ــاز ک ــه کمــک برخــی کشــورها آغ ب
ــت  ــوم نیس ــرار دارد و معل ــام ق ــه از ابه هال
کــه پیامدهــای آن بــرای کشــور چــه خواهــد 
ــا  ــا صلــح ب بــود. ایــن طــور نشــود کــه مــا ب
طالبــان مجبــور شــویم یــک بــار دیگر خــود را 
مطابــق بــه خواســت هــای آن هــا عیار ســازیم. 
ــا را  ــگاه ه ــا و دانش ــب ه ــای مکت دروازه ه
ــر  ــم و دیگ ــین کنی ــان را خانه نش ــم، زن ببندی
ــه  ــمت حوال ــر و قس ــه تقدی ــز را ب ــه چی هم
دهیــم و هیــچ کاری بــرای رفــاه و بهبــود 
ــورد  ــرا ارگ در م ــم. چ ــام ندهی ــه انج جامع
صلــح  عرصــه  در  پرســش ها  مهم تریــن 
ــد  ــرا نمی گوی ــد؟ چ ــار می کن ــی اختی خاموش
کــه ایــن همــه طلــب یــک شــبه از کجــا شــد 
کــه وارد شــهرها شــدند. هیــچ منطقــی بــه نظر 
ــدازۀ  ــه ان ــی ب ــان نیروی ــه طالب ــد ک نمی رس
ــهرها در  ــه ش ــش ورود ب ــه در نمای ــی ک فعل
روزهــای عیــد انجــام شــد در اختیــار داشــته 
باشــد. اگــر درســت بــه قضایــا ببینیــم طالبــان 
ــته  ــن دس ــه چندی ــه ب ــت اســت ک ــیار وق بس
ــین  ــر آن ماش ــده و دیگ ــعب ش ــروه منش و گ
جنگــی ســال های حکومــت داری خــود را 
ــد در  ــم می ش ــده فراه ــک القاع ــه کم ــه ب ک
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، والــی والیــت پکتیــا گفتــه اســت کــه برنامــه واگــذاری 
مناطــق مــن بــرای طالبــان آغــاز شــده اســت. این درســت 
یــک روز بعــد از آن گفتــه شــد کــه محمــد اشــرف غنــی، 
ــماری از  ــه ش ــراً ب ــی، اخی ــدت مل ــت وح ــس دول ریی
ــه  ــتور داده ک ــا دس ــه والی ه ــی از جمل ــات حکومت مقام
ــرده شــود و  ــش ب ــه پی ــه ب ــه طــور مخفیان ــد ب ــح بای صل
بایــد از همــه امکانــات محلــی بــرای ایجــاد صلح اســتفاده 
ــان در  ــه طالب ــی ک ــت در صورت ــه اس ــا گفت ــود. حت ش
ــی  ــای امنیت ــد نیوره ــت می کنن ــس موافق ــی آتش ب مناطق
ــتورات  ــن دس ــد. ای ــینی کنن ــق عقب نش ــد از آن مناط بای
آقــای غنــی بــا ســخنان والــی پکتیــا نهایــی شــد و عمــاًل 
وگــذاری بخش هایــی از کشــور بــرای طالبــان از آن 
والیــت آغــاز شــده اســت. همچنــان در بخشــی از والیــت 
لوگــر هــم ســخن از آتــش بــس دایمــی بــه میــان آمــده 
ــوالی ها  ــن ولس ــی از ای ــی از یک ــای دولت ــت و نیروه اس
عقب نشــینی کرده انــد. بــه اســاس اظهــارات والــی پکتیــا 
قــرار اســت کــه بخش هــای دیگــری در ســایر والیت هــا 

هــم زیــر همیــن برنامــه بــه طالبــان واگــذار شــود. 
البتــه آنچــه کــه بــه عنــوان آتش بــس مطرح شــده اســت و 
پــای طالبــان را بــه ســاده گی بــه شــهرهای کشــور رســاند، 
حــاال تنهــا بــه رویکــردی تبدیــل شــده کــه بــه واگــذاری 
مناطــق بــرای طالبــان موثــر اســت. مســلما وقتی ســاحاتی 
ــری آن  ــرای بازپس گی ــد و ب ــان تســلیم کنن ــرای طالب را ب
ــد؛  ــگ نمی کنن ــق جن ــان در آن مناط ــی نشــود، طالب اقدام
بلکــه منطقــی بــرای جنــگ باقــی نمی مانــد. بحــث 
ــل مطــرح  ــان از ســال ها قب ــرای طالب واگــذاری مناطــق ب
ــب  ــه حــاال از جان ــه نظــر میرســد ک ــا ب ــوده اســت. ام ب
ــه  ــی ب ــای غن ــت و آق ــده اس ــه ش ــا پذیرفت امریکایی ه
ــدام  ــه عملــی کــردن آن اق ــروژه ب ــن پ ــوان مجــری ای عن
کرده اســت. در عیــن حــال واگــذاری برخــی مناطــق بــرای 
طالبــان دقیقــًا بــه معنــای واگــذاری بخش هایــی از کشــور 
بــرای پاکســتان نیــز اســت و پاکســتان از ایــن برنامه ســود 
سرشــاری می بــرد. از جانــب دیگــر در مناطقــی کــه بــرای 
ــم  ــی و ه ــان افغان ــم طالب ــود ه ــذار می ش ــان واگ طالب
طالبــان پاکســتانی و دیگــر گروه هــای جنگجــو می تواننــد 
حضــور برســانند و حــاال ممکــن اســت کــه یکــی از ایــن 
ــا طالبــان گفت وگــو  والیت هــا بــه عنــوان مناطقــی کــه ب
ــکل  ــه ش ــق ب ــایر آن مناط ــا س ــود؛ ام ــود، انتخــاب ش ش
ــالمی  ــارت اس ــوان ام ــه عن ــان ب ــار طالب ــمی در آختی رس
افغانســتان قــرار داده می شــود و عمــال طالبــان دارای یــک 
ــد از آدرس  ــوند و بع ــوازی در کشــور می ش ــت م حکوم
ــکا«  ــانده های امری ــا »دست نش ــی ب ــت مدع ــک حکوم ی
ــن  ــد. ای ــو می کنن ــالح گفت وگ ــه اصط ــکا ب ــا امری ــا ب ی
ــرای  ــدرت ب ــال ق ــا ســرحد انتق ــه ممکــن اســت ت برنام
ــیعی  ــی وس ــاًل بخش های ــود و عم ــم منجــر ش ــان ه طالب
ــن  ــه ای ــرار داده شــود. البت ــار آن گــروه ق کشــور در اختی
ــته  ــال گذش ــه در شانزده س ــت ک ــتین بار اس ــرای نخس ب
ــح در  ــای صل ــام تالش ه ــر ن ــرفت هایی زی ــن پیش چنی
کشــور صــورت می گیــرد؛ امــا معلــوم نیســت کــه مــردم 
ــکالتی  ــه مش ــا چ ــده ب ــیار پیپچی ــالت بس ــن معام در ای
ــد  مواجــه خواهنــد شــد. چیــزی کــه مــردم شــاهد آن ان
ایــن اســت کــه بازی هــای اســتخباراتی و نیت هــای 
گوناگــون پشــت تحــوالت اخیــر خوابیــده اســت و همین 
مســاله بحــث صلــح را بــه یــک بســتر تــازه بــرای جنــگ 
ــه بحــث  ــرار باشــد ک ــر ق ــرا اگ ــد؛ زی ــه نظــر می نمایان ب
صلــح بــا طرفــی مطــرح شــود، بایــد مــردم افغانســتان آن 
ــه درســتی درک کننــد و همــه گروه هــا و طیف هــای  را ب
ــار  ــه چه ــند ن ــته باش ــر داش ــق نظ ــی روی آن تواف سیاس
ــان و ارزش هــای  نفــری کــه فقــط روی مــردم، خــون آن
ــن ســوال  ــوز هــم ای ــا هن ــد. ام ــه برخیزن ــه معامل ــان ب آن
ــرای  ــق ب ــذاری مناط ــتی واگ ــه راس ــه ب ــت ک ــی اس باق

ــه معنــای چیســت؟ طالبــان ب

واگـذاری منـاطق 
به طالبـان به معنـای چیست؟

این طور نشود که ما با صلح 
با طالبان مجبور شویم یک بار 
دیگر خود را مطابق به خواست 
های آن ها عیار سازیم. دروازه 
های مکتب ها و دانشگاه ها را 
ببندیم، زنان را خانه نشین کنیم 
و دیگر همه چیز را به تقدیر 
و قسمت حواله دهیم و هیچ 
کاری برای رفاه و بهبود جامعه 
انجام ندهیم. چرا ارگ در مورد 
مهم ترین پرسش ها در عرصه 
صلح خاموشی اختیار می کند؟ 
چرا نمی گوید که این همه طلب 
یک شبه از کجا شد که وارد 
شهرها شدند. هیچ منطقی به 
نظر نمی رسد که طالبان نیرویی 
به اندازۀ فعلی که در نمایش 
ورود به شهرها در روزهای عید 
انجام شد
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در حالـــی کـــه دولـــت در تـــالش ایجـــاد مناطـــق 
امـــن بـــرای طالبـــان اســـت و والیـــت پکتیـــا در 
ـــزی  ـــن مراک ـــی از چنی ـــوان یک ـــه عن ـــر ب ـــال حاض ح
شـــناخته شـــده اســـت و نیـــز آتـــش بـــس یـــک جانبـــه 
ـــر  ـــان ب ـــان همچن ـــه دارد طالب ـــت ادام ـــب دول از جان
ـــد  ـــی دهن ـــه م ـــان ادام ـــای ش ـــه ه ـــا و حمل ـــگ ه جن
ـــان را  ـــال طالب ـــن ح ـــم در عی ـــی ه ـــای دولت و نیروه
هـــدف مـــی گیرنـــد. دهـــا تـــن از هـــر دو طـــرف 
ـــته  ـــته کش ـــاعت گذش ـــار س ـــت و چه ـــط در بیس فق
ـــه  ـــورد حمل ـــد م ـــه چن ـــن گـــزارش فقـــط ب شـــدند. ای

ـــت: ـــرده اس ـــه ک ـــرف توج دو ط
مســـؤوالن ارتـــش در شـــمال می گوینـــد کـــه 
ـــت را  ـــب مســـلح ضـــد دول نیروهـــای امنیتـــی، ۱۷ طال
ـــان  ـــرخ ش ـــۀ س ـــان ده قطع ـــک فرم ـــه ی ـــمول ب ـــه ش ب

ــته اند. ــاب کشـ ــت فاریـ در والیـ
محمـــد حنیـــف رضایـــی، ســـخن گوی قـــول 

ـــور  ـــمال کش ـــاهین در ش اردوی ۲۰۹ ش
می گویـــد کـــه طـــی ۲۴ ســـاعت 
گذشـــته، نیروهـــای امنیتـــی، چندیـــن 
ـــت  ـــی را در والی ـــی و هوای ـــه زمین حمل

فاریـــاب راه انـــدازی کرده انـــد.
ـــی،  ـــای رضای ـــات آق ـــاس اطالع ـــه اس ب
ولســـوالی های خواجـــه  ســـبزپوش، 
ــاب از  ــاچ فاریـ ــرین تگاب و غورمـ شـ
ــه  ــتند کـ ــوالی های هسـ ــه ولسـ جملـ
ـــا  ـــی ب ـــای امنیت ـــری نیروه ـــاهد درگی ش

ــد.  ــان بوده انـ ــروه طالبـ گـ
ســـخن گوی قـــول اردوی ۲۰۹ خاطـــر 
نشـــان می ســـازد کـــه در بیـــن کشـــته 
ـــۀ  ـــان ده قطع ـــم، فرم ـــده گان، مالرحی ش
ســـرخ گـــروه طالبـــان و در بیـــن زخمـــی 
ـــان  ـــی طالب ـــادر، قاض ـــال ق ـــده گان، م ش

ــت. ــز شامل اسـ نیـ
قندهـــار  والیـــت  از  گزارش هـــا 
می رســـانند کـــه پـــس از چاشـــت 
دیـــروز شـــنبه، ولســـوالی ســـپین   
بولـــدک آن والیـــت شـــاهد یـــک 

بوده اســـت. انفجـــار 
ولســـوالی  در  امنیتـــی  مســـؤوالن 
ســـپین بولدک قندهـــار گفتـــه کـــه 
ــازی  ــن جاسـ ــی از مایـ ــار ناشـ انفجـ
ـــس از  ـــاعت ۲ پ ـــی س ـــه حوال ـــوده ک ب
ــت. ــار نبوده اسـ ــت ام روز انفجـ چاشـ
ــت  ــه دسـ ــات بـ ــاس اطالعـ ــه اسـ بـ
ــن در  ــار، مایـ ــت قندهـ ــده از والیـ آمـ

یـــک یـــک موتـــر جاســـازی گردیـــده بوده اســـت 
کـــه انفجـــار نموده اســـت.

ـــورت  ـــار ص ـــه در انفج ـــه ک ـــی گفت ـــؤوالن امنیت مس
ــر  ــن دیگـ ــه تـ ــته و سـ ــن کشـ ــک تـ ــه،  یـ گرفتـ

زخمـــی شـــده اند.
اطالعـــات موثـــق می رســـانند کـــه تمـــام قربانیـــان 

ایـــن روی داد افـــراد ملکـــی بوده  انـــد..
جملـــه  از  افغانســـتان  جنـــوب  در  قندهـــار 
والیت هـــای اســـت کـــه گـــروه طالبـــان حضـــور 
ـــای  ـــه حمله ه ـــت ب ـــی دس ـــته و هرازگاه ـــال داش فع

انتحـــاری و انفجـــاری می زننـــد.
ایـــن درحالی ســـت کـــه نیروهـــای امنیتـــی در 
جریـــان ۲۴ ســـاعت گذشـــته)جمعه و شـــنبه(، 
عملیات هـــای را در پاســـخ بـــه حمله هـــای طالبـــان 
ـــرده  ـــدازی ک ـــار راه ان ـــزی قنده ـــوالی خاک ری در ولس

بوده انـــد.
ــه در آن  ــود کـ ــه بـ ــتان گفتـ ــاع افغانسـ وزارت دفـ
ــته و  ــلح کشـ ــب مسـ ــش ز ۳۰ طالـ ــات، بیـ عملیـ

ــد. ــی گردیدنـ زخمـ
در عیـــن زمـــان بـــه اســـاس یـــک خبـــر دیگـــر، 
یـــک انفجـــار دیگـــر در یکـــی از مراکـــز ثبت نـــام 
ـــت  ـــزی والی ـــده گان در ولســـوالی بغـــالن مرک رای دهن
بغـــالن رخ داده کـــه در آن یـــک پولیـــس جـــان باختـــه 

و دو تـــن دیگـــر زخمـــی شـــده اند.

حمله باالی کاروان والی پکتیا
ـــروز  ـــا دی ـــت پکتی ـــزارش از والی ـــک گ ـــاس ی ـــه اس ب
ـــی آن والیـــت در مســـیر راۀ  ـــاالی کاروان وال ـــان ب طالب

ـــد. ـــرده ان ـــه ک ـــا حمل ـــل- پکتی کاب
ــر را  ــن خبـ ــا ایـ ــی پکتیـ ــی والـ ــر مطبوعاتـ دفتـ
تاییـــد می کنـــد و می گویـــد، زمانـــی کـــه شـــمیم 
ـــت  ـــۀ آن والی ـــل روان ـــا از کاب ـــی پکتی ـــوازی، وال کت
ـــتی  ـــه تروریس ـــدف حمل ـــر ه ـــت لوگ ـــوده، در والی ب

قـــرار گفته  اســـت.
ـــا  ـــلح ب ـــان مس ـــه مخالف ـــه، حمل ـــاس خبرنام ـــه اس ب
مقاومـــت شـــدید آقـــای کتـــوازی و نگه  بانـــان وی 
ـــه  ـــان ب ـــلحانه ج ـــه مس ـــده و وی از حمل ـــرو ش روب

ــت. ــالمت برده اسـ سـ
ـــدن  ـــی ش ـــای زخم ـــان، خبره ـــن زم ـــه در عی خبرنام

شـــدن والـــی پکتیـــا را رد کرده اســـت.
در  گزارش هـــای  کـــه  درحالی ســـت  ایـــن 
ــه  ــیدند کـ ــر رسـ ــه نشـ ــی بـ ــانه های اجتماعـ رسـ
گویـــا والـــی پکتیـــا در حملـــه مخالفـــان مســـلح 

شده اســـت. زخمـــی  شـــدیدا 
ـــت  ـــد دول ـــلح ض ـــف مس ـــای مخال ـــوز گروه ه ـــا هن ت

ـــد. ـــر نکرده ان ـــار نظ ـــورد اظه ـــن م در ای
گفتنی ســـت کـــه شـــمیم کتـــوازی، والـــی پکتیـــا 
ـــان  ـــروه طالب ـــد گ ـــر ض ـــات ب ـــر عملی ـــن اواخ در ای
و جنگ جویـــان پاکســـتانی در  نزدیـــک مـــرز بیـــن 

افغانســـتان و پاکســـتان راه انـــدازی کرده انـــد.
ـــت  ـــد دول ـــلح ض ـــان مس ـــار، مخالف ـــاس آم ـــه اس ب
در  تلفاتـــی  نیـــز  پاکســـتانی  جنگ جویـــان  و 
ـــه  ـــه حمل ـــی رود ک ـــال م ـــته و احتم ـــا داش عملیات ه
ـــان  ـــروه طالب ـــز کار گ ـــا نی ـــی پکتی ـــاالی کاروان وال ب

باشـــد.

بـــه اســـاس یـــک گـــزارش دیگـــر میـــدان 
ـــت راکـــت  ـــر اصاب شـــهر)پژواک، ۲ســـرطان ۹۷(: در اث
در میـــدان شـــهر مرکـــز والیـــت میـــدان وردک، ۱۰ 

فـــرد ملکـــی کشـــته و زخمـــی شـــده انـــد.
ـــن  ـــی ای ـــورای والیت ـــو ش ـــک عض ـــریف اهلل هوت ش
ـــری  ـــس خب ـــه آژان ـــرطان، ب ـــخ ۲س ـــه تاری ـــت، ب والی

پـــژواک گفـــت کـــه طالبـــان مســـلح، عصـــر روز 
گذشـــته بـــر میـــدان شـــهر راکـــت هـــا را شـــلیک 
کـــرده انـــد کـــه منتـــج بـــه کشـــته شـــدن ۲ فـــرد 

ملکـــی و جراحـــات ۹ تـــن دیگـــر شـــده اســـت.
ـــت  ـــژواک گف ـــه پ ـــهر، ب ـــدان ش ـــنده می ـــااهلل باش عط
ـــت  ـــهر اصاب ـــدان ش ـــاوان، در می ـــی ه ـــه مرم ـــه س ک

ـــت. ـــوده اس نم
بـــه قـــول وی، یـــک مرمـــی درمقابـــل ورکشـــاپ 
ـــتری درآن  ـــک مس ـــه ی ـــوده، ک ـــت نم ـــی اصاب تخنیک
کشـــته و ســـه فـــرد عـــادی دیگـــر زخمـــی شـــده 

ـــد. ان
ـــت  ـــازار اصاب ـــز در ب ـــی دیگـــر نی ـــه مرم ـــزود ک وی اف
ـــی  ـــته و زخم ـــردم در آن کش ـــماری م ـــه ش ـــوده ک نم

ـــد. ـــده ان ش
ـــوالی  ـــنده گان ولس ـــماری از باش ـــال ش ـــن ح در همی
ـــه  ـــد ک ـــاب میگوین ـــت فاری ـــبزپوش والی ـــه س خواج

ـــره  ـــئولین محاص ـــات مس ـــرای نج ـــردا ب ـــا ف ـــر ت اگ
شـــده در ولســـوالی اقـــدام نشـــود، تمـــام ادارات و 

ـــد. ـــی بندن ـــات را م موسس
شـــماری از جوانـــان، متنفذیـــن و بیجـــا شـــده گان 
ولســـوالی خواجـــه ســـبزپوش، عصـــر امـــروز در 
ــاب  ــت فاریـ ــر والیـ ــر دفتـ ــه در برابـ ــهر میمنـ شـ
تجمـــع نمـــوده، بـــه حکومـــت محلـــی و مرکـــزی 
هشـــدار دادنـــد کـــه اگـــر تـــا فـــردا ســـاعت ۱۰ 
مســـئولین و نیروهـــای محاصـــره شـــده در مرکـــز 
ولســـوالی نجـــات نیابنـــد، عملیـــات تصفیـــوی برضـــد 
ـــه  ـــدازی نشـــود، شـــاهراه میمن ـــن مســـلح راه ان مخالفی
ــاع  ــردا اجتمـ ــان فـ ــردد، آنـ ــاز نگـ ــان بـ - جوزجـ
ــی و  ــام ادارات محلـ ــکیل داده، تمـ ــی را تشـ بزرگـ
ـــهر  ـــای ش ـــاده ه ـــد و در ج ـــی بندن ـــات را م موسس

ـــد. ـــی کنن ـــا م ـــن برپ ـــه تحص خیم
ـــگاه و  ـــک پای ـــش، ی ـــب پی ـــه دو ش ـــد ک ـــان گفتن آن
چهـــار پوســـته اردوی ملـــی در ولســـوالی خواجـــه 
ــه  ــهر میمنـ ــری شـ ــه در ده کیلومتـ ــبزپوش کـ سـ
ـــرد،  ـــان ســـقوط ک ـــه دســـت طالب ـــت داشـــت، ب موقعی
ـــیر و الدرک  ـــی، اس ـــته، زخم ـــرباز کش ـــدود ۳۰ س ح
ـــه  ـــتاده نشـــد، ک ـــرو فرس ـــان نی ـــه کمـــک ش ـــدند، ب ش
ـــی  ـــای امنیت ـــایر نیروه ـــردی س ـــث دلس ـــر باع ـــن ام ای
ـــان را  ـــع ش ـــده، مواض ـــی ش ـــای مردم ـــزش ه و خی

ـــدند. ـــا ش ـــه جابج ـــهر میمن ـــرک و در ش ت
ـــا ۱٥۰  ـــل ب ـــه مح ـــدان امنی ـــوال و قومان ـــون ولس اکن
ـــه  ـــی از س ـــوالی و قوماندان ـــاختمان ولس ـــرباز در س س
روز بدینســـو محاصـــره هســـتند، بایـــد هرچـــه عاجـــل 
ـــر آن  ـــود؛ در غی ـــتاده ش ـــرو فرس ـــان نی ـــک ش ـــه کم ب
ـــام  ـــانرا از مق ـــزان ش ـــام عزی ـــوند، انتق ـــته ش ـــر کش اگ

ـــد. ـــی گیرن ـــی م ـــای محل ه
مظاهـــر کننـــده گان، رهبـــران حکومـــت مرکـــزی 
ــای  ــروی هـ ــه نیـ ــر اینکـ ــد بخاطـ ــم کردنـ را متهـ
مقاومتگـــر و ضـــد طالبـــان ســـرکوب شـــوند، فاریـــاب 
را بـــا تروریســـتان معاملـــه کـــرده انـــد، حـــدود ده 
ـــد  ـــرار دادن ولســـوالی را قصـــداً در معـــرض ســـقوط ق
ـــی  ـــوالی و قوماندان ـــر ولس ـــرف تعمی ـــون ص ـــه اکن ک
ـــن  ـــا در محاصـــره  مخالفی ـــت؛ ام ـــرول دول ـــا در کنت ه

ـــد. ـــرار دارن ق
ـــا  ـــک ب ـــۀ معترضـــان، بیـــش از ۳۰۰ عـــراده تان ـــه گفت ب
ـــدازی  ـــور راه ان ـــه منظ ـــه ب ـــز ک ـــروی مجه ـــا نی صده
ـــان  ـــه - جوزج ـــاهراه میمن ـــایی ش ـــات و بازگش عملی
از مرکـــز آمـــده انـــد، از دو هفتـــه بدینســـو در 
ــد،  ــاده انـ ــاد افتـ ــت آبـ ــوالی دولـ ولسـ
ـــن و ولســـوالی  شـــاهراه در دســـت مخالفی
هـــا محاصـــره؛ امـــا ایـــن نیروهـــا وارد 
ـــر  ـــر بیانگ ـــن ام ـــوند و ای ـــی ش ـــل نم عم
آن اســـت کـــه دولـــت مرکـــزی پـــالن 
معاملـــۀ فاریـــاب را دارد و میخواهـــد 

فرزندانـــش کشـــته شـــوند.
ـــه  ـــربازانی ک ـــد: »س ـــی گوین ـــان م معترض
در خـــط مقـــدم جبهـــه مـــی جنگنـــد، 
فرزنـــدان اشـــرف غنـــی و عبـــداهلل 
نیســـتند؛ از اینـــرو پـــروای تلفـــات 
نیروهـــای امنیتـــی را ندارنـــد و بـــه 
ــد.« ــی کننـ ــدام نمـ ــان اقـ حمایـــت شـ
در اجتمـــاع معترضـــان، پیـــام حمایتـــی 
ـــاص  ـــده خ ـــاری نماین ـــن قیص ـــام الدی نظ
ـــاون اول  ـــتم مع ـــید دوس ـــرال عبدالرش جن
ـــای  ـــور نیروه ـــوری در ام ـــت جمه ریاس
ـــز  ـــده و او نی ـــرح ش ـــی مط ـــزش مردم خی
ـــه اگـــر  ـــد کـــرده اســـت ک در پیامـــش تاکی
ـــده در  ـــای گیرمان ـــردا نیروه ـــا ف ـــت ت دول
ــد  ــات ندهـ ــبزپوش را نجـ ــه سـ خواجـ
و شـــاهراه میمنـــه - جوزجـــان را بـــاز 
ـــدد  ـــن مـــی پیون ـــد، در جمـــع معترضی نکن
ـــدن  ـــر آورده ش ـــا ب ـــر و ادارات را ت و دفات
ــی  ــان مـ ــق شـ ــای برحـ ــته هـ خواسـ

ـــد. بندن
ـــده  ـــماری از نماین ـــاع، ش ـــم اجتم در خت
ـــول  ـــوای اول ق ـــر ل ـــن در مق گان معترضی
ـــدان  ـــا قومان ـــه، ب ـــاهین رفت اردوی ۲۰۹ ش
ـــدند  ـــو ش ـــاب وارد گفتگ ـــی فاری ـــای امنیت ـــام ه و مق

ـــت. ـــه داش ـــر ادام ـــاعت ٦ عص ـــا س ـــه ت ـــه جلس ک
ــول اردوی  ــدان قـ ــن قومانـ ــان اهلل مبیـ ــرال امـ جنـ
۲۰۹ شـــاهین، بـــه نماینـــده گان احـــزاب سیاســـی 
و معترضیـــن وعـــده ســـپرده اســـت کـــه شـــاهراه 
میمنـــه- جوزجـــان را بـــاز نمـــوده، نیروهـــای 
ـــات و  ـــبزپوش را نج ـــه س ـــده در خواج ـــره ش محاص
ـــد داد. ـــدنی خواهن ـــوش ناش ـــان درس فرام ـــه طالب ب
ایـــن درحالیســـت کـــه دیـــروز شـــایعات حملـــه 
ـــت  ـــز والی ـــه مرک ـــاالی شـــهر میمن ـــان ب گســـتردۀ طالب
ـــش  ـــاب وجـــود داشـــت. مســـئولین احـــزاب جنب فاری
و جمعیـــت، شـــورای والیتـــی، جامعـــه مدنـــی و 
شـــورای محاســـن ســـفیدان، نشســـت اضطـــراری 
ـــاب  ـــی فاری ـــت مل ـــس امنی ـــا رئی ـــد و ب ـــذار کردن برگ
ــی  ــای دولتـ ــره نیروهـ ــان را از محاصـ ــی شـ نگرانـ
در خواجـــه ســـبزپوش، مســـدود بـــودن شـــاهراه و 
حملـــه احتمالـــی طالبـــان در شـــهر میمنـــه، ابـــراز 
کـــرده گفتنـــد کـــه در صـــورت ضـــرورت، تمـــام 
ــد و در  ــی بندنـ ــات را مـ ــی و موسسـ ادارات محلـ
ـــد. ـــی کنن ـــا م ـــای شـــهر خیمـــه تحصـــن برپ جـــاده ه

در جـریان جنـگ و آتـش بـس 
دها کشته و زخمی در یک بیست و چهار ساعت
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گرسنه گی اساس سیه روزی های بزرگی در جهان ما به حساب می آید. امروز همین 
افراد و ملت ها را در پای دیو سرمایه به زانو در آورده و  درد گرسنه گی است که 
از  امروز فریاد معده در برخی  اراده و آزادی شان را سلب نموده است.  استقالل و 
بر  تأثیری بس زیان بار  از فریاد وجدان آن هاست. گرسنه گی  بلندتر  انسانی،  جوامع 
سلوک فرد و جامعه نیز دارد. گرسنه گی در تاریِخ ما گاهی به فروختن فرزنداِن دلبنِد 

گرسنه گان انجامیده است. 
رمضان برای این نیست تا خود را آمادۀ گرسنه زیستن نماییم، رمضان برای آن است 
تا از درد قربانیاِن اهریمن گرسنه گی اطالع یابیم. رمضان تمرین گاه مبارزه با دیو بد 
سرشت احتیاج است. رمضان »کمپاین«ی همه گانی برای ایجاد فضای مبارزه با قحطی 

و گرسنه گی و فقر و بی نوایی با همۀ ارکان و ابعاد آن است.
روزه، موسم همدردی با گرسنه گان و مدرسۀ مبارزه با گرسنه گی است، نه زمینه ساز 
ترویج فرهنگ گرسنه گی. تنها با ایستادن روی آتش است که می توان درد سوخته گان 

را احساس و در جهت مبارزه با آتش سوزی تالش کرد.

* رمضان و تقويم قمری
که  معیار می سنجند  مبنای دو  بر  را  زمان  تاریخ،  دیگر  تمدن های  به سان  مسلمان ها 
مهتاب  و  روز«  »آیت  نام  به  قرآن  در  آفتاب  مهتاب.  دیگرش  و  است  آفتاب  یکی 
این  مبنای  بر  گاهی  را  عبادات شان  مسلمانان  و  شده اند  معرفی  »آیت شب«  نام  به 
اساس  بر  را  پنج گانه  نمازهای  اوقات  مثال،  به طور  آن.  بنیاد  بر  زمانی  و  می سنجند 
حرکِت آفتاب تعیین می نمایند و موسم حج را بر بنیاد حرکت مهتاب. در این میان 
رمضان هم با سال نمای شمسی پیوند دارد و هم با تقویم قمری؛ به این معنی که آغاز 
و انجام روز و شب در ماه رمضان بر مبنای آفتاب است نه مهتاب، اما آغاز ماه را بر 
اساس حرکت مهتاب اندازه گیری می کنند. در جامعۀ بحرانی ما گروهی این تقویم 
را نکوهش می نمایند و جمعی آن تقویم را نادیده می انگارند؛ ولی رمضان با هر دو 
تقویم شمسی  سایۀ  افتادن  طرف دار  نه  داشته؛  تکاملی  و  دوستانه  رابطه یی  سال نما 
باالی تقویم قـمری مـی باشد و نه هواخواه افتادن سایۀ تقویم قمری بر تقویم شمسی.
پرسش دیگری که مطرح می شود؛ چرا این ماه را بر مبنای سال نمای مهتابی محاسبه 
رمضان  ماه  سال،  سه  هر  در  قمری  تقویم  چون  که  گفت  باید  پاسخ  در  می کنند؟ 
لحاظ  به همین  مدار سال گردش می نماید،  در  انداخته و رمضان  پیش  ماه  را یک 
تعیین رمضان بر بنیاد تقویم قمری ما را کمک می نماید تا هم در موسم گرما تمرین 
هم  و  نماییم  تجربه  را  دراز  روزهای  هم  سرما،  فصل  در  هم  و  نماییم  گرسنه گی 
روزهای کوتاه را. این دوره در ۳۳ سال تکمیل می گردد. به این معنی؛ کسی  که در 
۱۲ سالگی به روزه گرفتن آغاز نموده است، در سن ۴٥ سالگی خویش، روزه گیری 
در تمام فصول گرم و سرد و روزهای دراز و کوتاه سال را تجربه نموده است. آری! 

رمضان مدرسۀ تمرین های دشوار و سنجیده شده است.
در رابطه با روزه و حرکِت مهتاب یک نکتۀ دیگر هم قابل یادآوری است. در احادیث 
پیامبر اسالم )^( آمده است که روزه گرفتن در »ایام البیض« که همان روزهای ۱۳، 
۱۴ و ۱٥ شب های مهتابی است، فضیلت زیادی دارد که ترمذی و نسائی و ابن  حبان 
می شود؛  مطرح  پرسشی  که  نموده اند.  روایت  خویش  حدیث  کتاب های  در  را  آن 
چرا روزه در این روزها؟ در پاسخ باید گفت که تنی چند از دانشمندان ساینس در 
غرب به این باور اند که در این شب ها و روزها، سلوک و رفتار انسان دست خوش 
تغییر می گردد. داکتر گاریان فولد، که برای سی سال تمام مسوول بخش حالت های 
اضطراری بیمارستان سینت واینسینت در سیدنی آسترلیا بوده است می گوید که در 
تمامی دوران وظیفه اش متوجه بوده که بیماران در این روزها حالتی عجیب و غیر 
عادی داشته اند. داکتر کریسچن کجوچن از دانشگاه بیسیل که کهن ترین دانشگاه در 
کشور سویس می باشد، با این دانشمند هم نظر بوده و می گوید که در این شب ها مردم 
۲۰% کمتر خواب می کنند. آقای آدم فیزپتریک روان شناس شهر سیدنی می گوید که 
او تعداد بیماران روانی خویش را بر مبنای حجم مهتاب پیش بینی می کند. به این معنی 
که به هر اندازه یی که حجم مهتاب بزرگ تر باشد، به همان اندازه بیماران بیشتری به او 
رو می آورند. او می گوید که انسان ها در این شب و روز خیلی احساساتی می شوند، 
روابط شان دچار مشکل می گردد و تماس های شان با دشواری هایی روبه رو می شود. به 
گفتۀ او در این مدت مـردم بیشتر نیاز به کمک دارند، چـون نمی توانند خشم خویش 
را به سان روزهای عادی کنترل نمایند. توصیۀ او این است تا مردم آمادۀ چنین وضعی 

باشند و به اصطالح ما سر را خم کنند تا توفان بگذرد.
روزه در این روزهـا انسان را کمک خـواهد کرد تا اخالق روزه داری را مـراعـات 
نموده، دسـت و زبان و احساساِت خویش را در کنترل داشـته و تمـرین صـبر و 

شکیبایی نماید تا آن کـه توفان بگذرد.
من که از استخدام بی جای یافته های علمی در راه تأیید عقاید و باورهای دینی نفرت 
دارم و آن را هم به زیان دین می دانم و هم به ضرر دانش، در زمینۀ پذیرش و یا 
عـدم پذیرش این یافتۀ علمی هم اصـراری ندارم، همین قـدر می گویم کـه مـوضوع 
که  می یافتند  دست  نتایجی  چنین  به  باید  خود  مسـلمانان  و  کافت  بیـشتر  باید  را 

متأسفانه چنین نیست.

بخش هژده هم

 در نتیجـه هـر دو وصیت جدا از هـم و علی حده 
مطرح شـده است. 

وصیـت چهـارم، این وصیت عبارت اسـت از منع 
دسـت یازیـدن بـه “فواحـش”. قـرآن کریـم واژۀ 
“فواحـش” را بـر امور محرمۀ جنسـی اطالق کرده 
اسـت. همان طـور کـه بـر دیگـر امـور “محرمـه” 
ماننـد سـرقت و شـرب خمر واژۀ “آثام یـا إثم” را 
بـه کار بـرده اسـت. “فواحـش” در قـرآن کریـم به 
سـه دسـته تقسـیم گردیـده اسـت: یک، نـکاح با 
محرمـات کـه در آیـت ۲۲سـورۀ نسـاء مشـخص 
شـده اسـت. دو، زنـا یـا رابطۀ جنسـی نامشـروع 
کـه در آیـات متعـدد از جملـه آیـت ۳۲ سـورۀ 
إسـرا آمده اسـت. سـه، لـواط یـا رابطۀ جنسـی با 
همجنـس کـه از جملـه در آیـت 8۰ــ 8۱ سـوره 
أعـراف وارد شـده اسـت. امـا فرامـوش نگـردد 
کـه بـرای عـدم رعایـت برخـی از ایـن وصایـا، 
مجازات هـای حقـوق جزایـی مد نظر گرفته شـده 
اسـت، ماننـد زنـا و بـرای برخـی دیگـر مجازات 
منصـوص وجـود نـدارد و این صالحیـت به نظام 
قضایـی حاکـم داده شـده اسـت، ماننـد مجـازات 

لواط.  
وصیت ششـم عبـارت اسـت از “مراقبـت از یتیم 
و عـدم دسـتبرد بـه مـال یتیـم”. آیت ۱٥۲ سـورۀ 
انعـام نزدیـک شـدن به مـال یتیـم را منـع می کند 
و بعـداً مشـخص می نمایـد کـه این منـع، عبارت 
از عـدم دسـتبرد و ضیـاع مال ایتام اسـت. یتیم در 
تمـام اجتماعات بشـری نیاز مبرم مالـی و تربیوی 
دارد کـه تمـام ادیـان آسـمانی به رعایـت حال آن 
تأکیـد کـرده اسـت. بـه این صـورت ایـن وصیت 
متوجـه غیـر والدیـن اسـت، چـون در صـورت 
از  یکـی  و  می گـردد  تلقـی  یتیـم  آن هـا،  فقـدان 
راه هـای توصیـه شـده هـم ازدواج با مـادران ایتام 
می باشـد تـا کـه آن هـا بتواننـد پدرشـان را بیابند. 
از  اسـت  عبـارت  ایـن وصیـت  هفتـم،  وصیـت 
“رعایـت مقادیـر و اوزان” در معامالت. آیت ۱٥۲ 
سـورۀ انعـام از کیـل و میزان نام می بـرد و در عین 
حـال بـه “قسـط” امـر می کنـد. موازیـن در طـول 
تغییـر جوامـع متغیر می گـردد و انکشـاف می یابد 
کـه امـروز شـامل تمـام انـواع مقادیـر می گـردد، 
چـه مواصفـات وزنـی باشـد ماننـد کیلوگـرام و 
امثـال آن، چـه مواصفاِت بعدی باشـد مانند طول، 
مسـاحت و امثـال آن هـا و چـه مواصفـاِت دیگـر 

باشـد ماننـد درجـات کیفـی و دیگران.  
وصیت هشـتم از ایـن وصایا، “تأکید بـر اظهارات 
و سـخنان صادقانـه اسـت” )واذا قلتـم فاعدلوا( و 
یـا عـدم  امـروز می دانیـم کـه شـهادِت دروغ و 
گواهـی حق چـه مصیبت هایی را برای مسـتحقین 

به بـار آورده اسـت. 
وصیـت نهـم “وفـا بـه عهـد” را توصیـه می کنـد. 
کلی تریـن و جامع تریـن وصایـای ده گانـه همیـن 
وصیـت “وفـا بـه عهد” اسـت. منطبق بـا تأکیدات 
بین الملـل  بـود کـه کمیتـۀ حقـوق  قـرآن کریـم 

اصـل “قراردادهـا باید رعایت شـود” را یک اصل 
حقوقـی جهانـی در تمام عقـود و قراردادها اعالم 
کـرد. وفـا بـه عهـد در قـرآن کریـم از سـه بُعـد 
اهمیـت یافتـه اسـت: یک، بـه لحـاظ اخالقی وفا 
بـه عهـد نشـانۀ ایمـان و نقـض یـا عـدم رعایـت 
تعهدهـا، نشـانۀ نفاق معرفی شـده اسـت. دو، وفا 
بـه عهـد به صـورِت اختصاصـی نیز بر مسـلمانان 
إلزامی دانسـته شـده اسـت؛ آیت اول سـورۀ مائده 
بـه ایـن امر تصریـح می کند. سـه، در وفـا به عهد 
“اصـل عمـل بالمثـل” منتفی اسـت. به ایـن معنی 
کـه نقـض عهد توسـط جانب مقابل، نقـض آن را 
از جانـب شـما در مـوارد بعـدی توجیـه نمی کند. 
وصیـت دهـم، ایـن وصیـت کـه در آیـت ۱٥۳ 
سـورۀ انعـام وارد گردیـده، کلید و سـاختار یگانۀ 
تمـام وصایـای نه گانـۀ قبلـی اسـت )و أن هـذا 
وصایـای  مجموعـۀ  یعنـی  مسـتقیما(.  صراطـی 
نه گانـۀ قبلـی در یک بسـتۀ کلی )صراط مسـتقیم( 
کنـار  در  نمی باشـد.  تجزیـه  قابـل  و  می گنجـد 
وصایـای ده گانـه برخـی مواصفات دیگـر مربوط 
بـه اخـالق اجتماعـی وارد شـده اسـت کـه آن ها 
در ُکل، تحـت عنـوان “تقـوای فردی” دسـته بندی 
می گـردد ماننـد مواصفـات که در آیت ۳٥ سـورۀ 
احـزاب آمـده اسـت از قبیل قنوت، صـدق، صبر، 
خشـوع و تصدیـق. بـه ایـن صـورت، وصایـای 
ده گانـه مجموعـۀ “فرقـان عـام” را شـکل می دهد 
و دسـت آویز محکمـی بـرای ادیان آسـمانی مقرر 

می نمایـد. 
* ب( فرقان خاص

فرقـان عـام در سـه حـوزه تمـام مـردم )النـاس( 
را وصیـت نمـود: حـوزۀ تحریـم )قـل تعالـوا اتل 
ماحـرم ربکـم(، حـوزۀ نهـی و تأکید )اال تشـرکوا 
بـه شـیئا و بالوالدیـن احسـانا( و حـوزۀ وصیـت 
)ذالکـم وصاکـم بـه( و بعـداً همه را تحـت حوزۀ 
)و ان هـذا صراطـی مسـتقیما( تحت یک سـاختار 
کلـی قـرارداده اسـت کـه در نتیجـۀ رعایـت ایـن 
وصایـا، صاحـب آن اهل “تقوا” شـمرده می شـود 
)ذالکـم وصاکـم بـه لعلکـم تتقـون( و اگر کسـی 
نمایـد،  اجرایـی  را  این هـا  از  بیشـتر  می خواهـد 
بایـد بـه وصایـای خـاص )فرقـان خـاص( ملتزم 
باشـد تا بـه درجۀ “امـام متقیـن” نایل گـردد. این 
وصایـای خـاص نیـز ده وصیت اسـت کـه چهار 
وصیـِت آن مشـترک بـا وصایـای عـام می باشـد: 
بـاهلل. ۲. عـدم قتـل نفـس. ۳.  ۱. عـدم إشـراک 
دسـت نیازیـدن بـه فحشـا. ۴. عدم شـهادت زور. 
و شـش وصیـت دیگـِر ویژه اسـت که مسـلمانان 
)مؤمنـان ( بـه آن دسـتور یافته انـد )توصیـه شـده 
انـد(. وصایـای ده گانـۀ خـاص )فرقـان خـاص( 
در آیـات ٦8 ـــ ۷۴ سـورۀ فرقـان تحـت عنـوان 
شـده  دسـته بندی  “عبادالرحمـان”  ویژه گی هـای 
اسـت کـه بـه ایـن صـورت می تـوان از آن هـا نام 

: د بر

۱ـ تواضـع؛ ۲ـ عـدم مجادله بـا جاهالن )آیت ٦۳ 
فرقـان(؛ ۳ـ عبـادت و نمـاز شـب )آیـت ٦۴(؛ ۴ـ 
اعتـدال در مصـرف )آیـت ٦۷(؛ ٥ـ عـدم إشـراک 
بـاهلل؛ ٦ـ عـدم قتل نفـس؛ ۷ـ منع زنـا )آیت ٦8(؛ 
8ـ عـدم شـهادت زور؛ ۹ـ عـدم اشـتراک در لغـو 
)آیـت ۷۲(؛ ۱۰ـ تلقین پذیـری در برابـر “حـق” یا 
آیـات خدا )آیـت ۷۳(؛ و در نهایـت، اعطای لقب 
“امـام متقیـن” بـه رعایت کننـده گاِن ایـن وصایـا 

.)۷۴ )آیت 
* مبحث سوم 

املر بله معروف و تعلیملات برای پیامبر اسلام 
)ص(

بنـا بـر دیـدگاه شـحرور، یـک قسـمِت دیگـر از 
دسـتورهای الهـی در قـرآن کریم به عنـوان تعلیم 
و ارایـۀ راهـکار بـرای پیامبـر اکـرم )ص( اسـت 
کـه بـا توجـه بـه وضعیـِت جامعـۀ آن حضـرت، 
بـه صـورت راهکارهـای اجتماعـی بـر وی نزول 
یافتـه اسـت. ایـن تعلیمـات بـه دو صـورت وارد 
گردیـده اسـت: تعلیمـات عام و تعلیمـات خاص. 
در کنـار تعلیمـات عـام و خاص به پیامبر اسـالم، 
قضیـۀ “امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر” مطرح 
اسـت کـه ایـن قضیـه نیـز در حـوزۀ “أم الکتاب” 
مطرح شـده اسـت، اما جزیـی از حـدود، عبادات 

و وصایـای اخالقـی محسـوب نمی گـردد. 
* الف( امر به معروف و نهی از منکر  

بنـا بـه گفتـۀ شـحرور “أمـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر” بزرگ تریـن ویژه گـی اجتماعـی اسـالم 
بـه آن  را  متعـال مسـلمانان  اسـت کـه خداونـد 
سـرفراز نمـوده اسـت، ولـی تعبیـر سـنتی از “أمر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر” اشـتباه بوده اسـت. 
آن چـه  معنـی  بـه  “معـروف”  کـه  می گویـد  وی 
مطابـق و موافـق عـرف جامعـه اسـت، می آید که 
مقابـل آن، “منکـر” بـه معنی آن چه برضـد ذوق و 

طبیعـت عرفـی جامعـه می باشـد، آمـده اسـت.  
شـحرور بـا اسـتفاده از آیـات ۱۱۲ سـورۀ توبـه، 
۱٥ سـورۀ لقمـان، ۱۷8،۲۳۱ و۲۳۲ سـورۀ بقـره و 
آیـات دیگـر، مشـخص می کند که امر بـه معروف 
تـالش و تبلیـغ برای رعایـت عرِف جامعه اسـت 
کـه اگـر این امور عرفـی به صورت قانون توسـط 
مـردم وضـع گردیده باشـد، حمایـت از قانون نام 
می گیـرد و اگـر بـه صـورت یـک عـرِف مناسـب 
میـان جامعـه موجـود باشـد، حمایـت از عـادات 
و ارزش هـای پسـندیدۀ اجتماعـی گفته می شـود.

بنـا بـر ایـن تفسـیر، امـر بـه معـروف بـه معنـی 
توصیـه بـه رعایـت ارزش هـای اجتماعی انسـانی 
اسـت و نهـی از منکـر، جلوگیـری از گسـترش 
گفتـه می شـود.  را  اجتماعـی  نقـض هنجارهـای 
پیشـروترین  بایـد  مسـلمانان  گفتـۀ وی،  بـه  بنـا 
مـردم جهـان در امـر رعایت قوانیـن و هنجارهای 
اجتماعـی باشـند، نـه این کـه علیـه آن تحـت نـام 

شـریعت قیـام کننـد.  

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

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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نگـاهی به گزیـده ی »پـدرشعـرجـهان«
 اثـر زنـده یاد عفیـف باختـری

پرسش های
 بی پاسخ،
 عفیف 
باختری

هیـچ شـاعری چنان عفیـف در پرتـگاه تقدیر نه ایسـتاد و هیچ 
مـردی چـون او به پوچـی زنده گـی نخندید.

»مردیـم ومـن هنـوز گمانـم کـه زنده ام/آن قـدر زنـده ام کـه 
گرفت اسـت خنـده ام« نوعـی فریـاد وایـراد آرام وآمیختـه بـه 
طنـز کار او بـود چـون که مسخ شـدن وتا سـطح حیـوان تنزیل 
کـردن رتـب وجایـگاه آدم هـا را در اطرافـش می دیـد وبر آدم 
بودن هـا شـک می کـرد، عالمـت سـوالی کـه پـس از پیـروزی 
ترامـپ در امریـکا، امـروز در برابـر هـر آدمـی زاده ی درایـن 

کـره ی خاکی قـرار دارد.
ایـن رویکـرد واین چنیـن اسـتوار شـک کـردن با وجـودی که 
فضـای کار را سـخت تلـخ وتاریک سـاخت، اما دو حسـن به 
کار عفیـف بخشـید. نخسـت، همـان کـه مخاطبـش را تقلیـل 
نـداد. دوم، اینکـه اشـرافیت زبـان در شـعرش را ُخـرد وخمیر 
کـرد. چـون عفیـف از تجمـل و اشـرافیت واقعـاً بیـزار بـود؛ 
مـردی بی رنـگ وریـا بـود و در کمـال سـاده-گی زنده گـی 
می کـرد؛ بـرای همیـن آهنـگ زنده گـی اش بـا آهنـگ وریتـم 
شـعرش هم نـوا شـد که بـا دریـغ امـروز هردوهم زمان  ایسـت 
نـه  فـدای شـرافت کـرد  را  اشـرافیت  کـرده اسـت. عفیـف 
برعکـس، بـرای همین توانسـت بـه ایـن پیمانه بـه صداقت و 

زبان جسـور برسـد.
با خون خود دوباره رقم می زنم ترا
ای زنده گی ساده به هم می زنم ترا
امروز اگر به کام دل خسته نگذری
فردا مگر به فرق سرم می زنم ترا؟

گیرم به گوش هر که صدای تو خوش نخورد
گیتار من! برای خودم می زنم ترا

تو خوش ترین فروغ حیاتی به چشم من
کی پیش آب و آینه کم می زنم ترا؟

در جزرو مد، سرود من از تو لبالب است
در ساز زیر و نغمه ی بم می زنم ترا

آهسته،اشپالق زنان، درد دل کنان
در جاده صبح زود قدم می زنم ترا

 عفیـف درشـعر ازخـود بیـرون میشـد ودر سـکوی خـوداش 
را بـه تماشـا مـی نشسـت، بـرای خود گیتـار می زد و چه بسـا 
بـرای خـود شـعر می سـرود و مخاطـب شـعرهایش را خلوت 
قـدم زدن های خـودش تلقی میکـرد. صادقانه بـه »آنچه تصور 
میکـرد بـدل میشـد«)ریچاردز،۱۳۷٥: ۱8( و همیـن صداقـت 
شـعراش را از عرصـه بیان احساسـات و تأثـرات هوس ناک به 
عرصـه ی افـکار وباورهای بلند وعمیق فلسـفی کشـید. از بیان 
تخیـل بـه بیـان حقیقت هـای عینی هدایـت کرد کـه روزانه به 

کـرات بـا آن حقایق وامـی خورد.
روزی که تازه چشم گشودم به زنده گی
دادند شست وشو به کدام آب گنده ام؟

الجوابی پرسش ها  -۱
باختـری خـوب می دانسـت بـه کمـک هنـر می توانـد ارزش 
هـای جدیـد را بـه جـای تجـارب واساسـات کهنـه ومندرس 
بـه بهتریـن صـورت ثبـت کنـد اینجـا بـود کـه شـک کـرد و 
رونـد نـا به سـامان و نهاده های سـنتی را نپذیرفت، امـا با دریغ 
ودرد هیـچ گاه پیشـنهاد وجوابـی نیـز ارائـه نـداد. بـرای همین 
در کارهـای او بـا فهرسـتی از سـوالهای بـی جـواب مواجهیم. 
یعنـی می تـوان گفـت عفیف از حـد معمول ومروجش بیشـتر 
پرسـید کـه شـماری از غزل هایش بـه تجاهل انجامید وشـاید 
جـدی تریـن دشـواری سـروده های او، اگـر با رویکـرد هنری 
وزیبایی شناسـانه بـه کارش نـگاه کنیـم، همیـن عالمت سـوال 
هـا اسـت کـه تـا حـدودی کلیـت کارش را -حـد اقـل دراین 

آخریـن گزیـده- ضربه زد.
در غـزل هـای» بـر اسـب لُـچ سوارشـدن اشـتباه کیسـت؟« و 
»چـه چیـزی آرزو کـردم  چـه چیـزی آرزو کـردم؟« اگـر این 
آشـوب بـه اوج میرسـد درایـن غزل ازفـراز وکمال نیـز بیرون 

مـی جهد.
کجا روم به کدامین مغاره سر بزنم

به جستجوی تو سر به کدام در بزنم
برای آنکه شبم را به نیشه صبح کنم

گرفته برف، که یک جرعه بیشتر بزنم
کنار پنجره آیم دوباره آه کشم

سپس به سگرت خود یک پُک دگر بزنم
گرفته برف که سگ های کوچه مست شوند

به کوچه نشه برایم کمی چکر بزنم
برای زاغ چه آب وهوای مطبوعی ست
گرفته برف که یک لحظه بال وپر بزنم

جز انعکاس صدای خودم نمی آید
کنار پنجره فریاد هر قدر بزنم

کجا روم به کدامین مغاره سر بزنم
بشـر امـروز اگـر نخواهـد مسـخ وهم رنـگ جماعـت شـود، 
بایـد بـه مغـاره سـربزندتا مگـر بـودا شـود. ایـن را عفیـف به 
درسـتی می فهمد.روی آوردن به مجازسـتان که همه را مسـخ 
کـرده، نیـز نوعـی مغـاره نشـینی مدرن اسـت. مـا باهمیـم، اما 
تنهاییم.بشـر امـروز چنـان در برابـر خـودش وبـرای ازمیـان 
بـردن خـود و ارزش هایـش قـد علم کرده اسـت کـه نمی تواند 
حتـا بـرای لحظـه ی درکنـار هـم بمانـد. اگر واقعـاً درمیـان ما 
رازدار وغم گسـاری بـود کـه مـا می توانسـتیم دردهای مـان را، 

آرزوهای مـان را وشـیطنت های مـان را بـا او شـریک کنیـم، 
امـروز ایـن مجـاز بـی روح تـا ایـن حـد همـراز وهمـراه مـا 
نمی شـد، ودر سـلول های مـا فـرو نمی خفـت. عفیـف از ایـن 

مجـاز بیـزار بود.
بدم میاید ازاین رنگ های پاییزی
دیگر عالقه ندارم به رنگ آمیزی

 مـا امـروز از بشـروهم نوع مـا بدمـان مـی آیـد، چـون هراس 
داریـم؛و واقعـاً ازخودمـان می گریزیـم زیـرا بـه هیـوالی مـی 
مانیـم کـه اگر یکی از رازهای سـر بـه مهر ما نزد خویشـتن ما 
یـا دیگـری اگر فاش شـود، آنرا بـه قامت زمـان و جهان جامه 
می دوزیـم. عفیـف نوعـی پنـاه می خواسـت از بشـر نامهربـان 

عصـر مجـازی کـه این پنـاه را درمـرگ یافت.
چه انتقام بزرگی که روزگار گرفت
اداره، جان مرا پشت میز کار گرفت

قطار آمد و بلعید موج آدم را
دلم از این همه بلعیدن قطار، گرفت

 مـن فکـر می کنـم او این آسـیب یـا بهتـر بگویم ایـن خطر را 
هـم آگاهانـه پذیرفت کـه به ارزش هـای خودش ثابـت بماند. 
چـون بیـش از حد معمول شـعر و زنـده گی را با هم مقایسـه 
می کـرد. عفیـف شـاعری نبـود کـه زنده گـی هـم می کـرد، او 
زنده گـی مـی کـرد، تا شـعر باشـد. ممکـن دراین گفتـه اندکی 
مبالغـه راه یافته باشـد، اما دوسـتانی که با خلوت های شـاعرانه  
عفیـف آشـنایی دارنـد، می داننـد کـه او پرچـم شـعر بـود، نـه 
شـعر پرچـم او. چـون هیـچ گاه از آدرس شـعر به نام و نشـان 
فکـر نکرد.امـا ایـن شـعر بـود کـه بـرای او گاهـی عقب گرد، 

بـاری گل زرد و در فرجـام کفِن سـرد شـد.
چرخشم دور تو جز دایره ی درد چه بود
آن همه پیش روی، بعد عقب گرد چه بود

هدف از آن همه برفی که سرم باریدی
غیر پیچاندن من در کفن سرد چه بود

جز کالغی که سر ِآنتن همسایه نشست
با خودش باد خزان آن چه که آورد چه بود

گل زردی که به من هدیه نمودی دیروز
جز جدایِی تو، مفهوم گل زرد چه بود

از زمینی که نباریده برآن بارانی
داس آبادی ما آنچه درو کرد چه بود؟

اگـر تخیـل آمیـز وشـاعرانه بـه کارهـای عفیـف نـگاه کنیـم، 
می بینیـم کـه از جانبـی پرسـش از مـرگ و زنده گـی در شـعر 
عفیـف بـه کارکـرد ارتباطی ظریفی مشـغول اسـت. زیرا شـعر 

او بـه میـل طبعـش حرکـت نمی کنـد، بل سـوخت شـعر او 
درد قفلی اسـت کـه کلیـد نـدارد امـا خیلـی عمومـی ومتکثـر 
اسـت. درد همـراه بـا ناامیـدی و وامانـده گـی با چاشـنی فکر 
بـی  منجربـه  دسـت نیافتنی،  فکروتصـورات  وبازهـم  وفکـر 
کلید تریـن یـا بهتر بگویـم بی جواب ترین پرسـش ها می شـود.

اگر نه زنده، چرا دل به زنده گی دادی
اگر نه مرده، چرا از لحد نمی خیزی؟

کـه ایـن تجاهـل اشـاره بـه معرفـت وشـناخت عفیـف دارد. 
معنـای  بـه  کـه  یگانـه شاعری اسـت  مـا  روزگار  در  عفیـف 
درد  کار ش  می کند.منشـأ  کار  ممتنـع  و  سـهل  واقعـی اش 
بـل  ندانـد؛  را  پاسـخش  کـه  پرسشـی  نـه  اسـت،  وپرسـش 
پرسشـی کـه مخاطـب بایـد بـا آن یکـه بخـورد وبیدار شـود. 
البتـه شـعر بیـدارِی بلخ از مولـوی بلخی به بعد، دیگر خشـک 
شـده اسـت، اما شـعر درد وپرسش با چاشـنِی از هراس همراه 

عفیـف هویـت تـازه می یابـد.
چـون او »بـا« شـعر زنده گـی نمی کـرد بـل باتمـام محرومیـت 
ودرد»در« شـعر زنـده گـی مـی کـرد. بـه گفتـه ی دیگـر اگـر 
شـعرش نبـود وجـود او نیـز اصـاًل نبـود. چـون شـعر را فراتر 
از خـودش بهـا ومنزلـت مـی داد. بـرای همیـن بـه مخاطبـاِن 
بـودن  زنـده  پاکیزه گـی،  بـه  عفیـف   کار  ارزش  مـن؛  مثـل 
وتمیزبودنـش اسـت. عـده ی کـه بـا دریغ شـعر را حـرام کرده 
انـد، معنـای زنده گـی در شـعر را درک نمی کننـد. عفیـف امـا 
خـوب  می دانسـت چـون پـس از ریاضت هـای فـراوان، تـازه 
از تقلیـد بـه نـو گرایـی، کارش را به سـختی ولی خـوب عبور 

داده بـود.
سه هفته است منتظرم او نیامده

پی هم سه هفته است که سیگار می کشم
ای چشم های خیره به هیچ این قدر نپیچ

خوابم گرفته فاژه ی کش دار می کشم
میخی دگر بگیر وبه تابوت خود بکوب

در گور خود بخواب ونگو:
من که زنده ام

بهتر که مرده باشی وهر لحظه نشنوی
بد نیست روزگارم

فعلن که زنده ام
این چیست؟ این سیاه ترین موش خانه چیست

سقفی که ناگهان ت ترق..تق ...ترق شکست
حاال من آن کالغ غریبم که رفت ورفت

نشسـت)همان،  هـا  سـطر  ایـن  آخـر  در  شـد  نقطـه  یـک 
)٦۳ باختـری:

موخره
در نتیجه عفیف را می شـود شـاعر تبعیـدی خواند نه منزوی*. 

او ازنـوع انسـان جدید وسـرزمین این هیوال، خـودش را تبعید 
کـرد و چـون بـودا پیـش از مـرگ از زنده گـی دسـت کشـید.  
بـاور وسرسـخن مـن حتـا بـه دوسـتانی کـه مـرگ او را نـا 
بـه هنـگام خوانـده انـد ایـن اسـت کـه او نمی توانسـت دیگر 
باشـد. چـون در کار هایـش کـه جدی تـر از همـه دارو نـدار 
زنـده گـی اش بودنـد، بـه مـرگ نزدیک تـر شـده بـود. عفیف 
عمـرش بـه مـرگ مناسـب نبـود، امـا بـاورش این بـود که هر 
لحظـه بـه مـرگ نزدیـک ونزدیک تر می شـد، و چنـان که قبال 
گفتـم نبـض شـعر عفیف، نبض خونـش بود وجریان شـعرش 
رفـت وآمـد نفس اش. زیـرا او منادی فرهنگ انفـرادی بود که 
ارزشـمندی را بی ارزشـی معرفی میکرد و زنـده گی را جریان 

سـیال روزمـره گـی در کوچه وکـوی طبیعت میدانسـت. 
مخصوصـاً در رفاقـت، گاهـی فراتـر از حد دوسـتانش رفیقانه 
هـر  پـاداش  می خواسـت  می نمـود.او  بـاور  و  می کـرد  فکـر 
امرنیکـی بایـد در همین جـا بـرای صاحـب نیکـی، داده شـود. 
تردیـد و تاخیـر در دوسـتی و مهربانـی را خـالف اصولـش 
مـی دانسـت. آیـا بـه ایـن سـتیغ سـخن حافـظ بـاور داشـت 
هنـر  اربـاب  کشـتی  »آسـمان  می کـرد  زمزمـه  همـواره  کـه 
امـر  ایـن  امـا  نمی دانیـم.   )٥۷ می شکند«،)شـیرازی،۱۳۴۷: 
بدانیـم.  تجربـی  را شـاعر  او  نمی توانیـم  کـه  اسـت  روشـن 
اوکارش روحیه سـاده ی دهاتی داشـت، تا مغازه یی و شـهری. 
نـوع شـعر نـا آشـنا وبیگانه ی کـه چالشـگری وپرسـش را بر 

توضیـح وتحلیـل ترجیـح میـداد.
کشتم چرا وکشته اگر می شدم چرا

آدم کالفه می شود از این همه سوال
شب احتمال برف، سحر احتمال برف

نفرین به پیش بینی واین قدر احتمال
عشقی که عکس مضحک آنرا کنار راه
یک عکس تیر خورده کشیدیم با زغال

هی میزنند مدرسه ها زنگ زنده گی
هی می دهند مورچه ها دانه انتقال

*-دوسـتانی اورا در نوارهـا ونـگارش هایشـان شـاعر بسـیار 
منـزوی خوانـده اند.

* آخریـن غزلـی کـه عفیـف باختـری درآخریـن دیـدار برای 
مـا خوانـد، با دریـغ دراین مجموعـه نیسـت.همچنان غزلهایی 
از دیگـر مجموعـه هـای او دراین اثـر به تکرار وتفـاوت های 
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ایـن کار ارائه نگردیده اسـت.
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این روزها بازار انتخابات و به  ویژه ثبت  نام نامزدهای 
عالقه  مند پارلمان گرم است هزاران تن خودشان را 
این  کرده اند.  ثبت  مردم  نماینده گی  رقابت  بازار  در 
هیجان خالف عادت و هجوم همه  کس برای ورود به 
پارلمان، نه  تنها ارزش  مند نیست که نوعی عارضه  ی 
بر  که  است  ناامیدی جمعی  از  ناشی  سیاست  زدگِی 
به  این  شده  است.  مستولی  افغانستانی  آدم  و  جامعه 
معنا، در روزگاری که در اثر فقر و فساد، و خشونت 
حکومت  و  مردم  میان  شکاف  روز  هر  ناامنی،  و 
بیش  تر می  شود و مردم دولت و سیاست  گران را نه 
وسیله ی خدمت بل بیش  تر به  عنوان موجودات ظالم و 
شرور می پندارند، سران حکومتی و سخن  گویان  شان 
تلخ شهروندان است و روزانه هزاران  موضوع طنز 
به    بی  اعتمادی  می  شود،  نثارشان  ناسزا  و  نفرت 
کارگزاران دولت به   اوج رسیده  است و نسبت به هر 
چه سیاست  گر و مقام حکومتی است بدبینی وجود 
دارد، این روند هیجانی نمی  تواند نشانه  ی دغدغه  ی 
مردمان  مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  رشد  و  سیاسی 
این دیار فلک  زده باشد؛ بلکه نشانه  ی است از آنچه 
ناامیدی  آن  و  می  گذرد؛  جامعه  این  پوست  زیر  در 
جمعی است. ناامیدی که سیاست  زدگی نیز به مدد آن 
آمده  است و ذهنیتی را تدارک کرده تا مردمان ناامید 
این سرای، امید را فقط در سیاست ببینند و بنابراین 

همه برای ورود به  پارلمان صف بکشند.
* ناامیدی

با  که  دل  خوشی یی  و  امید  که  است  این  واقعیت 
شکست طالبان و ایجاد دولت جدید در وجود مردم 
خسته از جنگ این سرزمین جوانه   زده  بود و رویاهای 
رنگارنگ و زندگی سبز و فارغ از جنگ و فقر که 
برای افغانستان -که همه جهان برای نجات  اش آمده 
بودند- دیده شده  بود، پس از یک  ونیم دهه به ناامیدی 
با  مبارزه  و  دولت  سازی  برنامه  است.  شده  تبدیل 
و  مانده  ناکام  کال  امریکا  هراس  افگنی  و  تروریسم 
به  جای شکست طالبان و تروریست  ها، آنها جان   تازه 
گرفته و تقریبا نیمی از قلمرو افغانستان را در اختیار 
شاهد  که  نیست  روزِ  و  می  کند  بیداد  ناامنی  دارند. 
ملک  این  در  تعدادی  کشیده  شدن  به  خون  و  کشتار 
نباشیم. دولت ناتوان و ناکارآمد از اجرای قانون، تامین 
نظم و تدارک خدمات برای شهروندان بوده و فساد 
اداری آن شهره  ی عالم شده  است؛ و هر ساله در جمع 
٥ شکننده  ترین و فرومانده  ترین دولت  های جهان قرار 
روزملتهب تر  هر  کشور  سیاسی  اوضاع  می-گیرد. 
می شود و کشمکش و منازعه قدرت نخبگان حاکم، 
و  فقر  کشانده  است.  بن  بست  و  بحران  به  را  دولت 
رکود اقتصادی و بیکاری باالترین نرخ را در این چند 
مهاجرت  و  مغزها  فرار  می  کند.  تجربه  پسین  سال 
نیز رکورد زده و  دسته  جمعی و گریز از این کشور 
افغانستان مقام دومین کشور دارای بیش  ترین تعداد 
این که  کوتاه  سخن  کرده  است.  خود  آن  از  را  مهاجر 
شرایط و وضعیت زندگی در این کشور روز به روز 
توقف  برای  و هیچ چشم اندازی  شکننده تر می شود 
جنگ و خشونت و کاهش چالش  های زمین  گیرکننده 

این سرزمین سوخته متصور نیست.
توان خالقیت  و  فعالیت  نای  شکننده  وضعیت  این 
آدم  و  است  گرفته  مردم  از  را  سرمایه  گذاری  و 
افغانستانی با سرخودگی تمام دچار روزمرگی شده 
و هر روز را با ناامیدی سر می  کند. تعدادی که راه  حل 

را در فرار از این وضعیت و مهاجرت دیدند، رنج و 
به  و  به  جان خریده  را  از وطن  دوری  دربدری  های 
ماندن در غربت رضایت دادند. اما کسانی که هم  چنان 
تعهد بر ماندن و ایستاده گی دارند، با تیره  شدن تمام 
چشم  اندازها راه  حل و آخرین امید را فقط در سیاست 
اعالم  مفرط  هیجان  دوخته  اند.  آن چشم  به  و  یافته 
بی  پیشینه  ی  هجوم  و  احتمالی  نامزدان  کاندیداتوری 
عالقه  مندان وکالت در مراکز ثبت  نام در همین راستا 
قابل فهم است. در این فراگرد حتا کسانی که سیاست 
را مزمت می  کردند و روشن  فکران و اهالی فرهنگ و 
اندیشه را از نزدیکی با سیاست بر حذر می  داشتند، 
امروز خود عزم و برنامه حضور در سیاست را دارند. 
مگر  چیست  سیاست  به  همه  گانی  رجوع  این  دلیل 
ناامیدی جمعی. یعنی در روزگار ناامیدی و »هزیمت 
جمعی« که ساحت  های دیگر حیات اجتماعی به  روی 
در  زندگی  ادامه  و  کار  زمینه  و  شده  بسته  مردمان 
و  می  بینند  سیاست  در  را  امید  همه  نیست،  آن 
تا  می  شوند،  متوسل  آن  به  زندگی  پایگاه  درآخرین 
مگر به  وسیله  ی امکانات و مصوونیت موجود در آن 
عرصه، رخت خویش را از ورطه  ی ناامیدی برکشیده 
باشند.  داشته  زندگی  امکان  بیش  تر  و چند صباحی 
به  و  می  آورند  سیاست  به  رو  همه  که  است  چنین 

تعداد رای  دهندگان نامزدوکیل ثبت می  شود.
* سیاست  زدگی

وکیل  شدن«  »هیجان  پدیده  چرایی  دالیل  دیگر  از 

فرهنگ  عنوان  به  که  است  سیاست  زدگی  عارضه  ی 
است.  کرده  رسوخ  افغانستانی  آدم  نهاد  در  رفتاری 
تمامی  در  سیاست  همه  گیرشدن  سیاست  زدگی 
آنتمام  که ضمن  است  اجتماعی  زندگی  عرصه  های 
به  می  گیرد.  خود  به  سیاسی  بوی  و  رنگ  پدیده  ها 
چیز  »همه  سیاست  زده  جامعه  یک  در  که  معنا  این 
می  شود.  سیاست وصل  به  آمیزی  توهم  به صورت 
اگر امری خوب پیش برود و یا بد پیش برود، در هر 
صورت منشأ سیاسی برای آن در نظر گرفته می  شود.« 
و  است  مشهود  روشنی  به  افغانستان  در  که  امری 
می  توان مصادیقی زیادی برای آن فهرست کرد. یکی 
وکیل  شدن  همه  گیر  هیجان  همین  مصادیق  این  از 
از  و  شود  وکیل  می  خواهد  همه  کس  این که  است. 
»خدمت«  اصطالح  به  نمایندگان  مجلس  دریچه 
از  روشنی  تبلور  و  بارز  مصداق  نمایند،  فعالیت  و 
چالش-های  و  مشکالت  مگر  است.  سیاست  زدگی 
عرصه  ی  و  و جای  است؟  سیاسی  ملک صرفا  این 
دیگر برای فعالیت وجود ندارد که همه از هر قشر و 
طیف سیاست    گر شده و از رهگذر پارلمان و سیاست 
می  خواهند به داد این مردم برسند و دردشان را درمان 
نمایند؟ قطعا نه دشواری  ها و چالش  های این کشور 
این  درمان  راه  یگانه  هم  نه  و  است  سیاسِی صرف 
مشکالت در سیاست است. بلکه فرهنگ سیاست  زده 

است که مردم را به این سمت هدایت می  کند.
در شمار نامزدان احتمالی و ثبت  نام  کنندگان انتخابات 
حتا  که  کرد  شناسایی  می  توان  را  کسانی  پارلمانی، 
الفبای سیاست  ورزی و کنش  گری سیاسی نمی  دانند 
و یک روز کاری سیاسی نکرده  اند، اما بنابر غلبه جو 
سیاست  زده و فربهگی نگاه سیاسی که فتح هر بابی را 
با کلید سیاست ممکن می  داند، هوس پارلمان کرده و 

برای وکیل  شدن صف کشیده  اند. 
پدیده  ایجاد  و  تکوین  در  ممکن  زیادی  عواملی 

سیاست  زدگی در افغانستان نقش داشته باشد؛ اما دو 
عوامل  دیگر  از  بیش  تر  ساختاری  و  تاریخی  عامل 

تاثیرگذار بوده است.
است  جنگ  زده  جامعه  افغانستان  تاریخی  به  لحاظ 
که در طول بیش از چهار دهه شاهد خشونت  ها و 
اطراف  بوده  است.  قدرت  سر  بر  پی  هم  جنگ-های 
و  هر خط  کشی  با  و  بودند  که  طیفی  هر  از  منازعه 
اصلی   خشونت  های  معیاری که می  جنگیدند، هدف 
عدالت  تامین  و  قدرت  حصول  خانمان  براندازشان 
بوده  است.  منازعه  درگیر  گروه-های  این  قومی 
را  شرایطی  پسامنازعه  جامعه ی  عنوان  به  افغانستان 
تجربه می  کندکه حوزه سیاسی، تاثیر بسیار زیادی بر 
این وضعیت تاحدی برای  البته  سایر حوزه  ها دارد. 
همه کشورهای پساجنگ صادق است که همه مسائل 
زدگی  سیاست  است.  سیاسی  جوامعی،  چنین  در 
دغدغه  و  عالقه  داشتن  یا  سیاست  با  آشنایی  لزوماً 
در  را  آفتی  که  است  پدیده ای  بلکه  نیست،  سیاسی 
به  چیز  همه  خالصه-کردن  آن  و  دارد  پنهان  خود 
ساحت سیاست است. به این معنا که کلیِد تمام قفل 
هاي بسته در سیاست جستجو مي   شود و این خیال 
به وجود می آید که با این نوش  دارو تمام دردهاي 

درمان شده و همه زخم ها مرهم خواهد یافت. 
ساختاری  سیاست  زدگی،  پدیده  شیوع  دیگر  عامل 
و  پساطالبان  جدید  نظام  شکل  گیری  با  است. 
برای  بین  المللی  و حامیان  کمک  های جامعه جهانی 
تقویت ارگان  های دولتی و بازسازی نهادهای سیاسی، 
راه  حل  و  جلب  به  سیاست  پیش  از  بیش  تر  توجه  ها 
مشکالت نیز سیاسی دانسته شد. چون فرض حمله 
شکننده  است  افغانستان  دولت  که  بود  این  آمریکا 
بنابراین  و  ندارد  را  مرزهایش  از  محافظت  توان  و 
تروریسم در این کشور النه کرده و امنیت جهان را به 
خطر مواجه نموده  است. باید این دولت تقویت شود 
تا توان محافظت از خود و مرزهایش را باز یابد. این 
حمایت  های مالی بین  المللی و به  تبع وابستگی دولت   
سیاسی  نگاه  فربهگی  بر  کمک  ها  این  به  افغانستان 
در  را  و شیوع سیاست  زدگی کمک کرد و سیاست 
جامعه  در  برنامه  ها  و  مباحث  تمامی  محور  و  متن 
افغانستان قرار داد. و چون عامل قدرت و در دایره 
کمک  های  مواهب  به  دسترسي  برای  بودن  قدرت 
این نگاه سیاست  زده بیش  خارجی تعیین کننده بود، 
که  بود  چنین  گردید.  شایع  و  شد  تقویت  پیش  از 
به  دسترسي  براي  محملي  هم  قدرت،  به  دسترسي 
سرمایه هاي  به  دستیابي  براي  ابزاری  هم  ثروت، 
دستیابي  براي  محملي  هم  و  انجویی  و  فرهنگي 
می  کنند  و  کردند  تالش  همه  شد.  بیشتر  قدرت  به 
بهره  تا مگر  تا در گوشه خوان قدرت سهیم شوند 
این مواهب قرارداد ی و پروژه ای عاید  از  و سهمی 
رابطه  ی  که  شد  موجب  روندها  این  گردد.  نیز  آنها 
یعني  برقرار شود.   این جامعه  در  –منزلتنیز  قدرت 
دلیل  به  هم  و   ثروت  به  رسیدن  هممجراي  قدرت 
و  دادگستری  مرجع  نبود  و  قانون  حاکمیت  فقدان 
از عمل  کردها، منشاء دست یابي به وجاهت  نظارت 
و منزلت تعدادی قلدرماب شده-است.خیلي ها فکر 
مي کنند چون به قدرت دست پیدا کنند، خواه ناخواه 
واجد یک اعتبار و منزلت نیزمی-شوند؛ درحالي که 
موارد  همه  نتیجه  نیست.   بیش  توهمي  این  اصوال 
پیش  گفته چاقی سیاست  گری و سیاست  زدگی جامعه 
است که همه نگاه ها را معطوف حوزه سیاست و 

راه حل سیاسی کرده است.
روی هم رفته این دو عامل ناامیدی و سیاست  زدگی 
دیگر  از  را  مردم  دارند،  که  هم پوشانه  رابطه ی  با 
ساحت  ها و عرصه  های زندگی جمعی دور کرده و 
در  را  همه  است،  راه  حل  سیاست  ایده ی  تزریق  با 
گرویدن به سیاست و کاری سیاسی کشانده است. اما 
اصوال این هر دو »ناامیدی« و »سیاست زدگی« عارضه 
و چالشی است که بر یک جامعه و ملت چیره شده 
است  آسیب  و چون  می شود.  آن  پیش رفت  مانع  و 
انگیزه را از افراد  ناامیدی، توان و  باید درمان شود. 
دل  سرد،  مردمان  به  را  آن  ها  و  می  گیرد  جامعه  یک 
بی  تفاوت و تسلیم شده تبدیل می  کند که توان تغییر 
جامعه را در خود نمی  بینند و سیه  روزی را سرنوشت 
محتوم  شان می پندارند. و سیاست  زدگی که هست و 
و  کار  زمینه  و  کرده  خالصه  سیاست  به  را  نیست 
تالش، و خالقیت و سرمایه  گذاری را از مردم سلب 
کرده و همه را با کشاندن در وادی سیاست، فساد و 

رابطه ساالری را ترویج و تحکیم می نماید.
ساختاری  دالیل  به  آسیب  ها  این  درمان  و  معالجه 
کوتاه مدت  در  و  به  یکبارگی  آن  عمیق  ریشه های  و 
مسیر  که  نیست  تردیدی  اما  نباشد،  ممکن  شاید 
از  عارضه  این  درمان  و  جامعه  سالمت  بازیافت 
مجرای حکومت کارآمد می گذرد. نخبگان حکومتی 
چالش ها  این  باید  دولت  کل  در  و  امور  متولیان  و 
جامعه  تا  و  کنند.  درک  را  شرایط  شکنندگی  و 
به  بحران نرفته، چاره  ای برای این دشواری ها بسنجند 
و روزنه ی امیدی را بگشایند. در غیر آن تداوم این 
آن  طغیان  و  جامعه  فروپاشی  به  بی تردید  وضعیت 

خواهد انجامید.
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چـــرایی 
  هیجـان  مفـرط  وکیـل  شـدن

راستـای  در       امـن      ایجـاد      منـاطق     
پاکستـان برنامـه های      
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ماندگار 
در حالـی کـه برخـی مناطق عمال قرار اسـت کـه در اختیار طالبان داده شـود، ایـن نگرانی و 
سـوال بـاال گرفته اسـت کـه آیا این مناطـق در واقع مـکان های امنی برای پاکسـتان اسـت؟ 
تـا کنـون والیـت پکتیـا به عنـوان منطقه امن برای طالبان شـناخته شـده اسـت و قرار اسـت 

مناطـق بیشـتری بـه این نام بـه طالبان تحویل داده شـود.
پیـش از ایـن بـه دنبـال اعـالم طـرح پیشـنهادی صلـح بـا طالبـان کـه در نشسـت دومِ کابل 
صـورت گرفتـه بـود به صـورِت کم سـابقه به ایـن گـروه امتیازهای ویـژه را اختصـاص داده 
شـد. در آن زمـان گلبدیـن حکمتیـار رهبـر یکـی از شـاخه های غیررسـمِی حـزب اسـالمی 
طرحـی را ارایـه کـرده کـه بـر اسـاس آن، برخـی مناطـق به طالبـان واگذار شـود. بـر مبنای 
ایـن طـرح، والیاتـی بـه عنوان مناطـق امن اعالم می شـود که در آن سـران طالبـان و صفوِف 
آن هـا اسـکان می یابنـد. در ایـن مناطـق امـن نباید هیـچ نظامِی دولتی یی وجود داشـته باشـد 
و همـه چیـز مطابـق بـه دیدگاه های طالبـان باید اداره گـردد. در ایـن مناطـق، نیروهایی باید 

بـه وجـود آیند کـه غیـر از نیروهای ارتـش و پولیِس افغانسـتان باشـند.
ایـن طـرح در حـاِل حاضـر روی میـِز آقـای غنـی و  بـود کـه  آقـای حکمتیـار مدعـی 
رییس جمهـور ترامـپ قـرار دارد. در این کـه ممکـن اسـت ایـن طـرح روی میـِز آقـای غنی 
قـرار گرفتـه باشـد، چنـدان محِل مناقشـه نیسـت، چون اکثـر افراد نزدیـک به آقـای غنی از 
دسـت پروده گاِن آقـای حکمتیـار انـد؛ امـا ایـن طـرح چگونـه روی میـز آقـای ترامـپ قرار 
گرفتـه، کسـی چیـزی نمی دانـد. نشـود که در آن جـا نیز آقـای حکمتیـار دسـت پرورده گانی 

یافتـه باشـد کـه دیدگاه هـا و طرح هایـش را بـه رییـس جمهـوری امریـکا ارایـه می کننـد!
طـرح صلـِح آقـای غنـی همان قـدر از موقـِف ضعیـف ارایـه شـده کـه طـرح واگـذری 
مناطـق بـه وسـیلۀ آقـای حکمتیـار می توانـد خیانت کارانـه و توطیه گرانـه باشـد. وقتـی از 
هرجهـت بـه ایـن طـرح نگاه کنیــم، بـه جز ویرانی و سـپردن کشـور به دسـت یـک گروه 
تروریسـتی خطرنـاک، بـوده نمی توانـد. این همان طرحی اسـت کـه می تواند پاکسـتان را به 
هدف هایش در افغانسـتان برسـاند و عماًل باعث تجزیه و پارچه پارچه شـدِن کشـور شـود.
آقـای حکمتیـار به صـورِت تصادفـی چنیـن طرحـی را ارایـه نکـرده و یـا این کـه خواسـته 
باشـد کـه بـه منازعه در کشـور پایـان دهد. این طـرح عماًل در راسـتای هدف هاِی پاکسـتان 
تدویـن شـده و چیـزی جـز پیگیـری منافـِع ایـن کشـور را در افغانسـتان دنبـال نمی کنـد. 
آقـای حکمتیـار می دانـد کـه ایجـاد مناطـق امـن، کشـور را بـه نقطه یی می رسـاند کـه دیگر 
نـه تنهـا جنـگ طالبـان مشـروعیت قانونـی پیـدا می کنـد، بـل آن هـا عماًل بـه ایجـاد دولتی 
دسـت خواهنـد زد کـه مطابـق میل شـان می باشـد. زیـرا سـال هـا پیـش از ایـن هـم طـرح 
واگـذاری چنـد والیـت بـه طالبان مطرح بـوده اسـت. چنانکه مولـوی ارسـال رحمانی یکی 
از فرماندهـان طالبـان بـه روزنامـه مانگار گفتـه بود که قرار اسـت که چندین والیت کشـور 
بـه طالبـان واگـذار شـود. آقـای رحمانـی چند مـاه بعـد از آن مصاحبه در کابل کشـته شـد.
بنابرایـن طـرح واگـذاری مناطقـی به طالبـان، چه از جانـب حکمتیار و چه هـم از جانب هر 
کـس دیگـری کـه حـاال مطرح شـده باشـد، همـان طرح قدیمی پاکسـتان اسـت کـه حاال به 
مرحلـه عملـی رسـیده اسـت و امریـکا هم بـا آن موافقت کـرده اسـت. این طرح بـه معنای 
رسـمیت یافتـن طالبـان و ایجـاد زمینه هـای گسـترده بـرای فعالیت هـای این گـروه در خاک 
افغانسـتان می توانـد تعبیـر شـود. وقتی یک گـروه که در حـال جنگ بـا ُکل ارزش های نظام 
قـرار دارد، بیایـد و از جانـب سـران نظام بـه عنوان امتیاز صلـح مناطقـی را در اختیار بگیرد، 

آن گاه حاضـر می شـود که سـر میز مذاکره بنشــیند؟
هیـچ عقـل سـالمی تأییـد نمی کند کـه این طـرح بتوانـد حداقل زمینـۀ گفت وگوهـای صلح 
بـا طالبـان را فراهـم سـازد. طالبـان همیـن حاال به صورت گسـترده بـه دلیل ضعـف مدیران 
سیاسـِی کشـور در تمـام سـاحات فعالیت هـای خـود را افزایش بخشـیده اند، آن هـا هر روز 
بـا کشـتن و انتحـاری می خواهنـد دولـت افغانسـتان را بـه زانـو درآورنـد؛ آیـا بـا به دسـت 
آوردن مناطقـی کـه بـه عنـوان حاتم بخشـی بـه آن هـا داده می شـود، می آینـد و در زیـر چتر 
نظامـی کـه خـود را متعهـد بـه ارزش هـای دموکراتیـک می دانـد، دسـت بـه فعالیت هـای 

سیاسـی می زننـد؟
بـدون هیـچ تردیـدی چنیـن اتفاقـی نمی افتـد. ایـن یک خیـال خام و باطل اسـت کـه بتوان 
طالبـان را متقاعـد کـرد کـه از راه هـای مسـالمت آمیز بـه جنگ شـان پایـان دهند. البتـه آقای 
حکمتیـار بـا ارایـۀ چنیـن طرحـی هـدِف دیگـری را نیـز دنبـال می کند کـه عمدتًا بـا افکار 
سیاسـِی او هم خوانـی دارد و آن، برچیـدن بسـاط مردم سـاالری از کشـور اسـت. آقـای 
حکمتیـار نیـز چـون گـروه تروریسـتی طالبـان، معتقد بـه ارزش هـای دموکراتیـک و حقوق 
بشـری نیسـت و حتـا چنیـن ارزش هایـی را وارداتـی و کفـری می دانـد و به همیـن دلیل، از 
نظـر فکـری خـود را بـا طالبـان نزدیـک احسـاس می کنـد. آقـای حکمتیـار این طور نیسـت 
کـه بـا حضـور و مشـارکت سیاسـی زنـان در سـاختارهای حکومتـی موافـق باشـد، او نیـز 
چـون طالبـان زنـان را جنـِس دوم می دانـد کـه بایـد در خانه زندانی شـوند و جز آشـپزی و 

کاالشـویی، بـه فعالیـِت دیگری دسـت نزنند.
آقـای حکمتیـار یـا اشـتباه می کند و یـا خود را بـه نفهمی می زند کـه می گویـد در مذاکره با 
طالبـان هیچ ارزشـی که نظام بر آن اسـتوار اسـت و از جملـه حقوق زنـان را معامله نخواهد 
کـرد. نخسـتین معاملـۀ او اگـر طالبان بر سـر میز مذاکره حاضر شـوندـ بر سـر حقـوق زنان 
خواهـد بـود، چـرا کـه بحث زنـان بـرای طالبان بـه عنـوان بخشـی از اعتقادات شـان مطرح 

اسـت و بـه هیچ صـورت از چنیـن اعتقادی دسـت برنمی دارند.
طالبـان بـا نظـام سیاسـی افغانسـتان نیـز مشـکل دارنـد، همان گونـه کـه آقـای حکمتیـار نیز 
بـا ایـن نظـام مشـکل دارد. طالبـان نظـام فعلـِی سیاسـی افغانسـتان را برنمی تابنـد و حتا آن 
را نظامـی قابـل قبـول بـرای مسـلمانان نمی داننـد. چگونـه ممکـن اسـت چنیـن گروهـی با 
چنیـن دیدگاه هایـی بیایـد و در ظـل نظامـی زنده گـی و فعالیـت کنـد کـه خـود را متعهد به 
ارزش هـای دموکراتیـک می دانـد و انتخـاب رییس جمهـوری را به رای و نظر مـردم واگذار 
کـرده اسـت. در زمـان طالبـان وقتـی از آن ها پرسـیده می شـد که چه مشـکلی با دموکراسـی 
داریـد، آن هـا بی مهابـا می گفتنـد که رییـس چنیـن نظام هایـی را عوام الناس انتخـاب می کنند 
کـه عقـل و شـعور کافـی ندارنـد ولـی امیرالمومنین مـا را علمای دیـن انتخـاب کرده اند که 

صالحیـت کافی در تمـام امـور را دارند.
بـه ایـن صـورت، طرح واگـذاری مناطق امـن به طالبـان هیچ پیامـدی جز ایجـاد دولِت این 
گـروه نخواهـد داشـت و جنگ شـان را عمـاًل به جنـگ جبهه یـی و منظم علیه دولـت تبدیل 
می کنـد. ایـن مناطـق بـه دلیـل این کـه در قسـمت های مـرزی کشـور بـا پاکسـتان انتخـاب 
می شـوند، ایـن مزیـد را نیـز بـرای طالبـان دارد کـه بـه آسـانی از امکانـاِت آن کشـور برای 
جنـِگ خـود سـود ببرنـد. آن گاه پاکسـتان هـم ضمـن این کـه می توانـد بـه خوبی طالبـان را 
مدیریـت کنـد و امکانـات جنگـی در اختیارشـان بگذارد، جنگ افغانسـتان را نیـز یک جنِگ 
داخلـی بـه جهــان معرفـی می کنـد کـه در خـود ایـن کشـور جریـان دارد و هیـچ ربطی به 

کشـورهای بیرونـی نمی گیرد.

مجید برهانی / دانشجوی علوم سیاسی
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عبدالودود عارف

آن هایــی کــه صفحــات فســبوک شــان مشــحون 
و  اســالمی  آموزه هــای  تحقیــِر  و  توهیــن  از 
مقدســات دینــی اســت و آســتین بــر زده انــد تــا 
درخــت پُربــار اســالم را بــا تبــر خون آلــودِ الحــاد قطــع کننــد 
ــود  ــود گل آل ــموم خ ــکار مس ــا اف ــت را ب ــار حقیق و جوی ب
ــا شــخصیت مجاهــدی چــون شــهید  ــچ نســبتی ب ــد، هی کنن
احمدشــاه مســعود رحمــه اهلل ندارنــد. شــخصیت مســعود و 
ــی و  ــچ هم خوان ــادی وی، هی ــۀ جه ــری و کارنام ــی فک مبان
ــت ها،  ــا، اومانیس ــکوالرها، لیبرال ه ــرش س ــا نگ ــدی ب پیون
ــروان اندیشــه های  ــتیز و ره ــز و دین س روشــنفکران دین گری
ســارتر و نیچــه و راســل و فرویــد کــه پروفایل هــای فســبوک 
ــا تصاویــر آن مــرد مجاهــد آراســته گردیــده اســت،  شــان ب
نــدارد. مســعود؛ در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری کــه از وی 
ــورد حجــاب اســالمی چیســت؟  ــان در م می پرســد: نظــر ت
ــرده  ــه ک ــمان فیصل ــدا در آس ــه خ ــزی را ک ــد »چی می گوی
ــه نمی توانیــم«،  ــاره آن چیــزی گفت باشــد، مــا در زمیــن در ب

ــا ایــن افــراد دارد؟ چــه نســبتی ب
افســوس کــه میــراث دار تفکــر مســعود اشــخاصی شــده انــد 
کــه شــیوه دعا و عبــادت خویــش را از »نیایــش« مهاتماگاندی 
می آموزنــد و یــا بــه پیش قــراوالن لشــکر ابتــذال و افتضــاح، 

لــوح تقدیــر و تکریــم می ســپارند.

دستگیر روشنیالی

ــاظ  ــتان از لحـ ــه افغانسـ ــد کـ ــوش نکنیـ فرامـ
ــک  ــی، یـ ــی و زبانـ ــی، فرهنگـ ــی، مذهبـ قومـ
ــتیک  ــت و پلورالسـ ــتیک اسـ ــۀ پلورالسـ جامعـ
خواهنـــد مانـــد. چندگانه گـــی قومـــی، فرهنگـــی، مذهبـــی 
ـــدت  ـــت و وح ـــت. موجودی ـــرورت اس ـــک ض ـــود ی و... خ
ــی،  ــازی قومـ ــای یکسان سـ ــه جـ ــتان بـ ــی افغانسـ سیاسـ
و...  مذهبـــی  قومـــی،  چندگانه گـــی  در  و...  مذهبـــی 
می باشـــد. آنچـــه کـــه افـــراد جامعـــه را بـــا هـــم پیونـــد 
ــت  ــا و کرامـ ــوق، آزادی هـ ــه حقـ ــرام بـ ــد، احتـ می دهنـ
فـــرد می باشـــد. برخـــورد بـــا سیاســـت و قـــدرت از 
عقـــب دیوارهـــای کهنـــۀ قومـــی، جـــز ایجـــاد بی بـــاوری 
اجتماعـــی و فاجعـــه، چیـــزی دیگـــری شـــده نمی توانـــد.

محمد اكرام اندیشمند

در حالـــی کـــه طالبـــان مذاکـــره بـــا دولـــت 
افغانســـتان را رد می کننـــد و پیوســـته بـــه مذاکـــرۀ 
مســـتقیم بـــا امریـــکا پـــا می فشـــارند، امریکایی هـــا 
ـــان،  ـــامل خودش ـــره ش ـــن مذاک ـــاختن ای ـــه س ـــدد چهارجانب در ص
ـــود  ـــه می ش ـــتند. گفت ـــتان هس ـــت افغانس ـــان و دول ـــتان، طالب پاکس
کـــه امریکایی هـــا بـــا پاکســـتانی ها بـــه توافـــق رســـیده انـــد و 
ـــار  ـــاند. اظه ـــره می کش ـــز مذاک ـــن می ـــه ای ـــان را ب ـــتان طالب پاکس
نظـــر دیـــروز شـــاه عربســـتان ســـعودی و دعـــای امـــروز امـــام 
ـــکا و  ـــروژۀ امری ـــن پ ـــه ای ـــتان، ب ـــح در افغانس ـــرای صل ـــه ب کعب
پاکســـتان در مـــورد مذاکـــرات پشـــت پردۀ آتش بـــس و صلـــح 

بـــا طالبـــان بـــر می گـــردد.
ـــش  ـــان حکومت ـــه والی ـــی ب ـــور غن ـــس جمه ـــروز ریی ـــتور ام دس
کـــه بـــا طالبـــان وارد آتش بـــس و مذاکـــرات صلـــح شـــوند و 
ـــت  ـــالش در جه ـــر ت ـــی ب ـــا مبن ـــی پکتی ـــوازی، وال ـــان شـــمیم کت بی
ـــت  ـــت والی ـــن اس ـــه ممک ـــان ک ـــرای طالب ـــن ب ـــۀ ام ـــاد منطق ایج
ـــانه های  ـــد، نش ـــان باش ـــرای طالب ـــن ب ـــۀ ام ـــتین منطق ـــا نخس پکتی
از تحـــوالت جدیـــد در ایـــن امـــر اســـت. ریاســـت اجرایـــی 
دولـــت کـــه بـــر مبنـــای موافقت نامـــۀ کابـــل نیمـــی از قـــدرت 
ـــوالت  ـــن تح ـــورد ای ـــون در م ـــا کن ـــت دارد ت ـــه دس ـــی را ب سیاس
ـــت. ـــته اس ـــمی نداش ـــر رس ـــراز نظ ـــد اب ـــه روز عی ـــس س و آتش ب

فرید مزدک

ــوند.  ــی می ش ــاختار سیاس ــم وارد س مترســک ها بازه
پاییــن  کــوه«  »از  را  جنگنــده  خون آشــام ترین  آن 
آوردنــد، امــا صلــح نیــاورد. حــاال طالبــان را بــه دولت 
ــار  ــد. یک ب ــام کنن ــری را تم ــام دیگ ــۀ ناتم ــا برنام ــپانند ت می چس
ــد.  ــاد بیاوری ــه ی ــر را ب ــال اخی ــد س ــت بار چن ــای وحش حادثه ه
خون هــای بســیار بــرای شســتن راه ورود ایــن مترســک های 
بــدکار ریختانــده شــد. آن هایــی کــه مــا را از دوربیــن جنگنده هــا 

ــد. ــاز ندارن ــا نی ــح در ســرزمین م ــه صل ــوز ب ــد، هن می بینن

فیـسبـوک نـــامــه

آرایشجهـانی-منـطقهیی 
وتأثیـرآنبراوضـاعافغـانستان

افغانسـتان بـا گذشـت هـر روز بیشـتر به یک 
سـیاهچالۀ بـزرگ جیوپولیتیـک در کهکشـان 
سیاسـت های جهانـی مبـدل می شـود. مـن در 
کتابـی کـه چند سـال پیش زیـر همیـن عنوان 
را  کشـور  احـوال  و  اوضـاع  بـودم،  نوشـته 
همین گونـه پیش بینـی کـرده بـودم. جنگ یک 
تنـۀ اقتصـادی امریکا بـا اروپا، روسـیه و چین 
در تـراز جهانـی و جنـگ سـرد آن بـا ترکیـه، 
ایـران و پاکسـتان در بُعـد منطقه یـی، اوضـاع 
را بـه شـدت بحرانـی و وخیم سـاخته اسـت.
و  آشـکارا  ترکیـه  قبـال  در  امریـکا  سیاسـت 
واضح اسـت. چنـدی قبل امریکا می خواسـت 
عربسـتان،  و  اسـراییل  انگلیـس،  کمـک  بـه 
اردوغـان را سـرنگون و بـه جـای او گولـن 
دست نشـاندۀ خـود را بیـاورد؛ امـا اردوغـان 

توانسـت بـا کمـک اطالعاتـی روسـیه و 
بسـازد.  خنثـی  را  کودتـا  ایـن  ایـران، 
اکنون فشـار اقتصـادی غرب بـر ترکیه 
بسـیار افزایـش یافتـه اسـت کـه رکود 
زده  رقـم  ترکیـه  در  را  بزرگـی  مالـی 
اسـت. در ایـن روزهـا بار دیگر مسـألۀ 
در  عثمانـی  در  ارمن هـا  نسل کشـی 
غـرب بـا گرم جوشـی مطرح می شـود. 
کار بـه جایـی رسـیده اسـت کـه حتـا 
هـم  اسـراییل  پارلمـان  در  موضـوع 
مطـرح گردیده اسـت. فشـار امریکا بر 
کشـورهای اروپایـی بـر محـدود کردن 
روابـط اقتصادی بـا ترکیه هـم افزایش 

اسـت. یافته 
از  بـه گریـز سـرمایه  ایـن کار منجـر 
جهاگـردان  شـمار  کاهـش  و  ترکیـه 
آلمانـی بـه ترکیـه گردیـده اسـت. بـا 
ایـن هـم، تصـور نمی شـود کـه غـرب 
در پـس زدن اردوغان موفق شـود؛ زیر 
او اکنـون از پشـتیبانی نیرومند روسـیه، 
ایـران، چیـن و قطـر برخوردار اسـت.
تیرگی روابط امریکا و روسـیه و اعمال 
برابـر روسـیه  در  روافـزون  تحریم هـا 
نیـز بـر همه گان روشـن اسـت. در این 
اواخـر امریـکا حضـور نظامـی خود را 
نزدیکی هـای  در  شـرقی  اروپـای  در 
مرزهـای روسـیه بـه پیمانۀ گسـترده یی 
کـه  این هـا  از  اسـت.  داده  افزایـش 
بگذریـم، ترامپ در برابـر اروپا و چین 
هـم در واقع جنـگ گمرکی و بازرگانی 

اعـالم کرده اسـت.
می شـود،  ایـران  بـه  مربـوط  آنچـه 
ترامـپ بـه گونـۀ یک جانبـه از برجـام 
برآمـد و اعـالم داشـت که برنامـه دارد 
تـا شـدیدترین تحریم هـا را در برابـر 
چـرا  و  بی چـون  کنـد.  اعمـال  ایـران 

ایـن موضع گیـری ترامپ بسـیار خطرناک 

اسـت و می توانـد جنگ هـای نیابتـی میـان 
ایـران، ترکیـه، قطـر، اسـراییل، عربسـتان 
ایـن  بسـازد.  شـدیدتر  را  امـارات  و 
سـوریه،  لبنـان،  در  می توانـد  جنگ هـا 
عـراق، یمن و افغانسـتان دامنـه و پهنای 

بیشـتر بیابـد.
از این هـا کـه بگذریم، مناسـبات امریکا 
با پاکسـتان هم به شـددت رو به خرابی 
و تیره گـی دارد. از یک سـو امریـکا بـر 
پاکسـتان فشـار مـی آورد کـه مناسـبات 
خـود را با چیـن محدودتر بسـازد؛ زیرا 
امریـکا بـه شـدت بـا حضـور نظامـی 
چیـن در خلیـچ پـارس و توسـعۀ بنـدر 
گـوادر مخالـف اسـت. از سـوی دیگر، 
توسـعۀ همکاری هـای نظامـی پاکسـتان 
و چیـن چنـدان بـه مـزاح واشـنگتن 
برابـر نمی آیـد. امریکا به پاکسـتان 
بایـد  کـه  اسـت  داده  ُهشـدار 
میـان پکـن و واشـنگتن یکـی را 
برگزینـد؛ زیـرا یـک زن نمی تواند 
همزمـان بـه عقد دو شـوهر درآید. 
انتخـاب  ایـن  کـه  اسـت  روشـن 
آسـانی  انتخـاب  اسـالم آباد  بـرای 
نیسـت. طرفـه این کـه عربسـتان و 
برخـی دیگـر از شیخ نشـینان عرب 
هـم از افزایـش حضـور چیـن در 
از  نگـران هسـتند.  پـارس  خلیـج 
ایـن رو، پاکسـتان در وضـع بـس 

دشـواری قـرار گرفتـه اسـت.
را  فشـار  هـم  پاکسـتان  برابـر  در 
کـه  داده  افزایـش  واشـنگتن  بـر 
برابـری  سـهم  پاکسـتان  بـه  بایـد 
در افغانسـتان داده شـود. در عمـل 
معنـای ایـن کار ایـن اسـت کـه به 
طالبـان، داعـش، حزب اسـالمی و 
شـبکۀ حقانی وابسـته به اسالم آباد 

سـهم  افغانسـتان  دولـت  در  بایـد 
نیرومنـدی  حضـور  و  توجـه  شـایان 

داده شـود. بـه ویـژه پاکسـتان خواسـتار 
حضـور نیروهـای وابسـته بـه خـود در 

شـمال افغانسـتان هـم اسـت.
از سـوی دیگـر، افزایـش همکاری هـای 
اسـالم آباد  هنـد،  بـا  امریـکا  راهبـردی 
افزایـش  اسـت.  سـاخته  خشـمگین  را 
تنش هـا میـان عربسـتان و ایـران، مسـألۀ 
تأثیـرات  می توانـد  کـه  اسـت  دیگـری 
بـس منفـی بـر افغانسـتان داشـته باشـد. 
و  اختالفـات  افزایـش  یـک سـخن،  در 
و  جهانـی  قدرت هـای  میـان  رقابت هـا 
منطقه یـی بـا گذشـت هـر روز کشـور را 
بـه کارزار رویارویی هـای بی پایـان آن ها 

مبـدل سـاخته اسـت.

از این هـا کـه بگذریـم، در داخـل هـم اوضاع 
اسـت.  شـده  کننـده  نگـران  شـدت  بـه 
سیاسـت های خارجـی و داخلـی رژیـم 
اشـرف غنی بسـیار تندروانـه و خطرناک 
انـد. بـه گونه یی که کشـور را در آسـتانۀ 
انفجـار داخلـی قـرار داده اسـت. از یـک 
رژیـم  یـک  بـه  دربسـت  رژیـم  سـو، 
گردیـده  مبـدل  امریـکا  دست نشـاندۀ 
اسـت. روشـن اسـت در همچـو اوضـاع 
چیـن و روسـیه ناگزیـر انـد، فشـار را بر 

کابـل افزایـش ببخشـند.
از سـوی دیگـر، در بُعـد منطقه یـی رژیم 
بـه جیره خـوار شـیوخ مرتجـع عربسـتان 
مبدل شـده اسـت که در نتیجه، مناسـبات 
آن را بـه شـدت بـا ایـران و کشـورهای 
آسـیای میانه تیره گردانیده اسـت. اگر در 
گذشـته تنهـا در یـک جبهـه بـا پاکسـتان 
درگیـر جنـگ بودیم، اکنون در سـه جبهه 
بـا ایـران و کشـورهای آسـیای میانـه و 
در واقـع بـا روسـیه هـم درگیـر هسـتیم. 
روشـن اسـت کـه هیـچ شانسـی بـرای 
پیـروزی در جنـگ سـه جبهه یـی نداریم.
همـه  بـا  رژیـم  هـم  داخلـی  کارزار  در 
احـزاب و گروه هـای سیاسـی در افتـاده 
اسـت. بـه ویـژه گرایش هـای تندروانـه 
و تبارگرایانـۀ رژیـم، کار را بـه جاهـای 
بسـیاری باریکی کشـانده و عماًل کشـور 
را در آسـتانۀ فروپاشـی قـرار داده اسـت. 
اکنـون عمـاًل دو اردوگاه با هـم متخاصم 
در حـال آرایش اند. یکی اردوگاه غلزایی 
بـه رهبـری حاجی غنی و دیگـر، اردوگاه 
بزرگتریـن  کـرزی.  رهبـری  بـه  درانـی 
جفایـی کـه در حـق مـردم مـا شـد، این 
بـود که به جـای ایجاد احـزاب فراتباری 
و فراسـمتی، دو اردوگاه سیاسی تباری را 

بـه میـدان آوردند.
اکنـون دورۀ حکومـت کنونی رو بـه پایان 
دارد، امـا روشـن نیسـت کـه انتخابـات آینـده 
چگونـه خواهـد بـود و کار بـه کجـا خواهـد 
کشـید؟ امـا یـک چیـز روشـن اسـت، در هـر 
صـورت بحـران تشـدید خواهد شـد، اوضاع 
کمتریـن  و  شـد  خواهـد  پیچیده تـر  و  بدتـر 
امیـدی بـه بهبـود و آرامـی و صلـح و ثبـات 
نیسـت. مگـر این کـه دسـتی از غیـب بـرون 
آیـد و کاری بکنـد. بـه گفتۀ یکی از دوسـتان، 
وضعیـت مـا بـه پناهجویانـی می مانـد کـه از 
ترکیـه سـوار بـر یـک قایق شکسـته در شـب 
تـار و هـوای توفانـی بـه سـوی اروپـا روان 
انـد و در هـر لحظه خطـر غرق شـدن قایق و 
افتـادن مسـافران به کام کوسـه ماهیان هسـت. 
بـا ایـن هـم، نباید امید را از دسـت داد. شـاید 

کشـتی نجـات در نزدیکـی باشـد.

عزیز آریانفر
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شــنبه ۲ ســرطان ۱۳۹۷ ســاعت ۱٥:۴۰ اعضــای 
ــان  ــروه طالب ــه گ ــد ک ــد می گوین ــح هلمن کاروان صل
ــه صلــح را  ــاره ب ــان درب خواســته ها و پیشــنهادات آن

ــت. ــرده اس رد ک
اعضــای کاروان صلــح هلمنــد می گوینــد کــه گــروه 
ــه  ــاره ب ــان درب ــنهادات آن ــته ها و پیش ــان خواس طالب

صلــح را رد کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور؛  اقبــال خیبــر یــک 
ــرطان( در  ــنبه )۲ س ــروز ش ــن کاروان، ام ــو ای عض
ــان  ــه طالب ــت ک ــل گف ــری در کاب ــت خب ــک نشس ی
بــه آنــان پیــام خصوصــی فرســتاده اند و درخواســت 

ــد. ــان را رد کــرده ان ــح آن صل
آقــای خیبــر گفت:«طالبــان در پیغــام خصوصــی شــان 
بــه ســخنان قبلــی شــان تکــرار کــرده انــد که شــما در 
عــوض آمــدن نــزد مــا بــه بگــرام برویــد و خواســت 

تــان را بــه آنــان )امریکایی هــا( مطــرح ســازید«.
ــش در  ــه روز پی ــد س ــح هلمن ــای کاروان صل اعض
ــد کــه آتــش بــس  ــان خواســته بودن نامــه ای از طالب
ــت  ــا دول ــح را ب ــای صل ــد، در گفتگــو ه ــالم کنن اع
بگشــایند و زمــان بنــدی را بــرای خــروج نیروهــای 

ــد ــن کنن ــتان تعیی ــی از افغانس خارج
ــس از  ــان پ ــه آن ــد ک ــر می گوی ــای خیب ــا حــال آق ام
ــفارت های  ــل و س ــازمان مل ــر س ــل دفت ــن در مقاب ای
ایــران، پاکســتان، روســیه و امریــکا در کابــل تحصــن 

خواهنــد کــرد.
وی بیــان داشــت کــه کــه قــرار اســت اولیــن تحصــن 
آنهــا از فــردا یکشــنبه در مقابــل نمایندگــی ســازمان 
ملــل در کابــل آغــاز شــود. او گفــت کــه بعــد از آن 

نیــز قــرار اســت کــه مقابــل ســفارت ســایر کشــورها 
ــل هــر  ــل تحصــن کننــد و تحصــن آنهــا مقاب در کاب

ســفارت ســه روز دوام خواهــد کــرد.
ــه  ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــح هلمن ــو کاروان صل ــن عض ای
ــر  ــی ب ــار سیاس ــردن فش ــن وارد ک ــدف از تحص ه
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــه در رون ــت ک ــورهای اس کش

ــتند. ــذار هس تاثیرگ
گفتنــی اســت کــه شــماری از ســاکنان والیــت هلمند 
بــا راه انــدازی کاروان صلــح و بعــد از حــدود ۳٦ روز 
پیــاده روی بــا طــی ۷۰۰ کیلومتــر بــا پــای پیــاده روز 

دوشــنبه گذشــته ۲8 جــوزا بــه شــهر کابــل رســیدند.
مشــخص  خواســت های  کاروان  ایــن  اعضــای 

دارنــد.  افغانســتان  در  درگیــر  طرف هــای  از 
ــرای  ــی ب ــس، مشــخص شــدن محل ــراری آتش ب برق
ــت  ــکیل حکوم ــر، تش ــرف درگی ــوی دو ط گفت و گ
مشــترک و ســرانجام توافــق بــر ســر تعییــن جــدول 
ــتان. ــی از افغانس ــای خارج ــروج نیروه ــی، خ زمان
ــت  ــب حمای ــرای جل ــر دارد ب ــح در نظ کاروان صل
بیشــتر مــردم، مدتــی را در کابــل بمانــد. دومیــن گام 
آن نیــز راهپیمایــی بــه ســوی والیــت بلــخ درشــمال 
والیت هــای  بــه  آن  از  بعــد  کــه  بــود  خواهــد 
ــد  ــرات خواهن ــس و ه ــاب، بادغی جوزجــان، فاری

ــت. رف

هرات)پژواک،۲ســرطان ۹۷(: صدهــا باشــندۀ والیــت 
هــرات در پــی تــرور یــک عالــم دیــن درایــن والیت، 
ــد و حکومــت بخصــوص  ــه تظاهــرات زدن دســت ب
نهادهــای امنیتــی را در تامیــن امنیــت مــردم بــه بــی 

کفایتــی متهــم نمودنــد.
ــام  ــاختمان مق ــل س ــروز درمقاب ــان، ام ــن معترض ای
ــان  ــواره عالم ــه هم ــده گفتندک ــم  آم ــت گرده والی
دیــن و شــخصیت هــا تــرور مــی شــوند؛ امــا 
ــاری  ــار وعــده  تامیــن امنیــت و گرفت حکومــت هرب
ــون   ــپارد و تاکن ــی س ــا را م ــه تروره ــن اینگون عاملی

ــت. ــرده اس ــل نک ــده اش عم ــه وع ب

ــال  ــه  ٥٥ س ــی ک ــر توکل ــی محمدجعف ــیخ حاج ش
ســن داشــت و از عالمــان و روحانیــون مشــهور 
والیــت هــرات و صاحــب امتیــاز رادیــوی »حکمــت« 
بــود، شــب گذشــته در ســاحۀ  »٦۴متــره« شــهر 
هــرات ازســوی افــراد مســلح ناشــناس کشــته شــد.
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــور، از توکل ــس جمهورکش رئی
از علمــای دینــی سرشــناس کشــور یــاد کــرده و بــه 
مســئولین مربوطــۀ امنیتــی والیت هــرات هدایــت داد 
تــا چگونگــی وقــوع ایــن حملــه را بررســی نمــوده، 
عاملیــن آن را شناســایی و بــه پنجــۀ قانــون بســپارند.
ــت  ــروز دس ــه ام ــرات ک ــت ه ــندۀ والی ــا باش صده

بــه تظاهــرات زده بودنــد، بــه رســم اعتــراض دروازۀ 
ــا  ــد ت ــدار دادن ــتند و هش ــت را بس ــاختمان والی س
ــه دار  ــت و ب ــداد بازداش ــن روی ــالن ای ــه عام زمانیک
آویختــه نشــوند، دروازۀ مقــام والیــت را بازنخواهنــد 

کــرد.
ناهیــد فریــد نماینــده مــردم هــرات درولســی جرگــه 
ــه  ــت ک ــت، گف ــن حضورداش ــع معترضی ــه درجم ک
ــردم  ــرای م ــی را ب ــده گ ــا زن ــا و تروره ــی ه ناامن
ــار  ــت ب ــر حکوم ــت و اگ ــاخته اس ــگ س ــرات تن ه
ــدازد و عامــالن  ــه دوش دیگــران بین مســئولیتش را ب
صبرمــردم  نکنــد،  بازداشــت  را  رویدادهــا  ایــن 
تمــام خواهــد شــد و دســت بــه اقــدام جبــران 

زد. ناپذیرخواهنــد 
ســکینه حســینی عضــو شــورای والیتــی خطــاب، بــه 
ــن خــون  ــی از ریخت ــا ک ــت  گفــت: »ت ــران دول رهب
ــا کــی ضعــف  ــی شــود، ت ــت ســیرآب م ــن مل از ای
ــد،  ــی اندازی ــه دوش دیگــران م ــت خــود را ب مدیری
وعــده میدهیــد بــه وعــده خــود عمــل نمــی کنیــد.«
ســلطان حســین یکــی از عالمــان دیــن والیــت هرات 
در ایــن گردهمایــی اعتراضــی گفــت: »خواســت ما از 
دولــت ایــن اســت کــه در برابــر ایــن قضایــا جــدی 
باشــند و اجــازه ندهنــد تــا مــا دیگــر شــاهد چنیــن 

رویــداد هــا باشــیم.«

ــن  ــی کــه در ای ــد عضــو شــورای والیت مهــدی حدی
تجمــع اشــتراک داشــت گفــت: »تمــام فعالیــت هــای 
والیــت معطــل اســت تــا والــی صاحــب عامــالن این 

رویــداد را پیــدا بکنــد و بــه مــردم معرفــی کنــد.«
ــان  ــی هــرات کــه در می محمــد آصــف رحیمــی وال
ــان  ــردم اطمین ــه م ــرد، ب ــی ک معترضــان ســخنرانی م
ــداد را بازداشــت خواهنــد  داد کــه عامــالن ایــن روی

کــرد.
 وی افــزود: »در حــال حاضــر چند گــروه از نیروهای 
امنیتــی، مجهــز بــا تمــام امکانــات تــالش مــی کننــد 
کــه ســرنخی درایــن بــاره پیــدا بکننــد و مــن از شــما 
مــی خواهــم اگــر بــاالی کســی شــک داریــد بــه مــا 

معرفــی کنیــد.«

ـــی مراســـم رســـمی  ـــراد ط ـــی م ـــرال مرادعل جن
ـــه  ـــی ب ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــور مقام ه ـــا حض ب
ـــاون  ـــل و مع ـــون کاب ـــده گارنیزی ـــث فرمان حی
ـــی  ـــل معرف ـــی کاب ـــور امنیت ـــاع در ام وزارت دف

ـــد. ش
ـــده  ـــث فرمان ـــه حی ـــراد ب ـــی م ـــرال مرادعل جن

ـــد ـــی ش ـــل معرف ـــون کاب گارنیزی
ـــی مراســـم رســـمی  ـــراد ط ـــی م ـــرال مرادعل جن
ـــه  ـــی ب ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــور مقام ه ـــا حض ب
ـــاون  ـــل و مع ـــون کاب ـــده گارنیزی ـــث فرمان حی
ـــی  ـــل معرف ـــی کاب ـــور امنیت ـــاع در ام وزارت دف

ـــد. ش
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری جمهـــور؛ جنـــرال 
مـــراد، امـــروز شـــنبه )۲ ســـرطان( در ایـــن 
ـــت  ـــری حکوم ـــاره رهب ـــاد دوب ـــم از اعتم مراس

ـــرد. ـــی ک ـــودش قدردان ـــه خ ب
ــه ای  ــن فاصلـ ــش از ایـ ــه پیـ ــت کـ وی گفـ
ــود  ــل وجـ ــون کابـ ــردم و گارنیزیـ ــان مـ میـ
داشـــت امـــا او تـــالش خواهـــد کـــرد تـــا 
ـــه  ـــی را ب ـــاد امنیت ـــن نه ـــه ای ـــردم ب ـــاد م اعتم

ــت آورد. دسـ
جنـــرال مـــراد گفت:«متاســـفانه مـــردم از 
ــوب  ــر خـ ــک تصویـ ــل یـ ــون کابـ گارنیزیـ
ــر  ــن تصویـ ــم ایـ ــا می خواهیـ ــتند مـ نداشـ
ـــردم  ـــن م ـــل را از ذه ـــون کاب ـــط از گارنیزی غل

پـــاک کنیـــم.«
ـــاختار  ـــه در س ـــاخت ک ـــان س ـــر نش وی خاط
تشـــکیالتی گارنیزیـــون کابـــل تغییـــرات 
کمـــی و کیفـــی بـــه وجـــود خواهـــد آورد.
ــه  ــت کـ ــان داشـ ــش بیـ ــرال ارتـ ــن جنـ ایـ
ـــل و در  ـــهر کاب ـــی در ش ـــف امنیت ـــاط ضع نق
گارنیزیـــون کابـــل بایـــد شناســـایی و بـــه آن 

پایـــان داده شـــود.
گفتنـــی اســـت کـــه پیـــش از ایـــن جنـــرال 
مرادعلـــی مـــراد بـــه حیـــث معیـــن ارشـــد 
ـــه  ـــای وظیف ـــه ایف ـــور داخل ـــی وزارت ام امنیت
می کـــرد کـــه از ســـوی رهبـــری حکومـــت 
ــی از  ــا موجـ ــاری او بـ ــد. برکنـ ــار شـ برکنـ

انتقادهـــا روبـــرو شـــد.
ـــه حیـــث معـــاون ســـتاد ارتـــش  جنـــرال مـــراد ب
ـــت و از  ـــرده اس ـــه ک ـــای وظیف ـــز ایف ـــور نی کش
ـــه  ـــای باتجرب ـــی از جنرال ه ـــوان یک ـــه عن او ب

ـــود. ـــاد می ش ـــور ی کش

جنـرال مـراد فرمانـده
 گارنیـزیون کابـل شـد؟

طالبان خواسته های کاروان صلح هلمند را رد کردند

صـدها باشنده هـرات در پـی تـرور 
یک عالـم دین تظاهـرات کردنـد
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