
ACKUحـامد کرزی
 لقب »پدر ملت« را 170 هزار دالر خریده است!

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1707   یک    شنبه       4 د  لو  /    بهمن      y   1394  13  ربیع الثانی   y 1437   24 جنو ر ی    2016

اگر شما در زنده گی به یک نقطه متکی باشید، با از میان 
رفتن آن نقطه، زنده گی شما نیز فرو خواهد پاشید.
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برنامۀ ملی ایجاد کار
 برای صلح یک گام استوار دیگر برای رفاه همگانی
تالش روز افزون برای بهبود معیشت هموطنان ما که همانا از طریق ایجاد زمینه های کاری واشتغال زایی، بهتر میتواند به تحقق برسد، اکنون درزمرۀ عمده ترین 

اهداف کاری حکومت وحدت ملی قراردارد. 
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان ، چند روز قبل برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح را که به هدف ایجاد اشتغال وزمینه های کاربرای هموطنان ما 
میباشد ، اعالم کرد تا ازیکطرف مردم ما بتوانند با پرداختن به کارهای مثبت وسازنده ، امرارمعاش حالل نمایند واز جانبی هم  از فرار جوانان ما به خارج از کشور که 
یگانه ومهمتریی شاخص آن بیکاری میباشد ، جلوگیری گردد. با تطبیق این برنامۀ ملی ، صدها هزار هموطن ما میتوانند صاحب کارشوند واز اینطریق عالوه بر اعاشۀ 

فامیل های شان درامر پیشرفت وانکشاف کشور نیز سهم برازنده و ارزشمندی داشته باشند. 
رییس جمهور کشور حین اعالم برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح گفتند:

"....تشدید جنگ وگاهش کمکهای خارجی روی اقتصاد افغانستان وزمینۀ کار تاثیر منفی گذاشته است. وعمدتًا این تاثیر برآن عده هموطنان  ما بیشتراست که کار وا 
شتغال ندارند وروزانه درچاراهی ها منتظر می مانند که کسی پیدا شود و آنها را برای کار ببرند تالقمه نانی را برای خانواده هایشان پیدا کنند ."

توجه جدی حکومت وحدت ملی به محروم ترین ، بینواترین وآسیب پذیر ترین قشر اجتماعی کشور ، خودنمایانگر تعهد دولت به تغییر مثبت زنده گی مردم از فقر به 
سوی غنا و معیشت خوب است . از همین رو اعالم برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح درچارچوب یک میکانیزم دقیق وحساب شده ، به منظور تقویت اقتصاد مرد کشور 
، قدم بزرگی است که هم مردم رااز بیکاری نجات  میدهدد وهم با کارهای سازنده و مثمر شان زمینه  های انکشاف ، رشد و ترقی را نیزدرکشور گسترش میبخشد. 
یکی از بخشهای مهم وعمدۀ برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، برنامۀ حفظ مراقبت پروژه ها وایجاد کار برای روستاییان کشور است که این مسؤولیت خطیر را برنامۀ 
همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات بدوش دارد. دربرنامۀ حفظ ومراقبت تالش صورت میگیرد تا نهاد هاو پروژه هاییکه قباًل درراستای انکشاف روستا های 
کشور عملی گردیده و با گذشت بیشتر از یک دهه ، به ترمییم ومراقبت نیازدارند ، دوباره ترمیم شده و فعال نگهداشته شوند . همچنان درزمینۀ رشد زراعت، راه سازی 
وسایر نیازمندی های بنیادی روستاییان نیز ازطریق این برنامه تالش هایی صورت خواهد گرفت. برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح درسه مرحله با درنظر داشت وضعیت 

آب وهوا ، سطح بیکاری و اوضاع امنیتی دروالیات کشور ، مورد تطبیق قرارمیگیرد. 
انجنیر نصیراحمد درانی طی یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه های کشور گفت :"وزارت احیا و انکشاف دهات درمرحلۀ اول این برنامه با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت 

و اشتغال زایی زیر چتر )برنامه ملی ایجاد کار برای صلح( برای بیشتر از 210 هزار تن ، در12 والیت کشور ، زمینۀ کاریابی کوتاه مدت را فراهم مینماید."
درواقع تطبیق برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، یک گام استوار دیگر است که درمسیر رفاه مردم کشور گذاشته میشود ونوید معیشت مطلوب را به مردم ما میدهد. 

مسووالن رسانه ها باید بدانند كه خبرنگاران و روزنامه نگاران ماشین كار نیستند تا هر زمان 
از كار افتادند، آن ها را دور بیندازند یا هرگاه دل شان نخواست، اخراج شان كنند

به عالمان معتدل میدان بدهید
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»آیا روزی این کشور به صلح و امنیِت سراسری 
دست پیدا خواهد کرد؟«

پاسخ  این سوال  به  تردید  با شک و  بسیاری ها 
می دهند و فکر نمی کنند حداقل به این زودی ها 
شود.  فراهم  افغانستان  در  صلح  تأمین  زمینۀ 
در  رییس جمهور غنی که عمدتًا  اما تالش های 
همان راستای تالش های رییس جمهوری پیشیِن 
کشور شکل گرفته، حاکی از چیِز دیگری است 
گفت وگو  راه  از  صلح  تأمین  از  عبارت  آن،  و 
با  سرانجام،  و  پاکستان  کشور  با  مذاکره  و 

بخش هایی از گروه طالبان است. 
روزی  جنگ  که  دارند  باور  فعلی  ارگ نشیناِن 
زورِ  به  که  کسانی  و  می انجامد  فرسایش  به 
و  اهداف  تحقِق  تالش  در  خشونت  و  اسلحه 
می شوند  مجبور  هسـتند،  خواسته های شان 
کنند.  جست وجو  را  صلح آمیز  راه های  که 
نظر  به  موجه  و  منطقی  ظاهراً  استداللی  چنین 
می رسد، ولی گام هایی که در پانزده سال گذشته 
این  شده،  برداشته  امنیت  و  صلح  تأمین  برای 

امیـدواری را تقویت نمی کند. 
آن،  تبع  به  و  افغانستان  دولت  که  را  روندی 
افغانستان  در  صلح  تأمین  برای  جهانی  جامعۀ 
نبوده  نتیجه بخش  متأسفانه  کرده اند،  آغاز 

و  خشونت ها  دامنۀ  بر  این که  تأسف بارتر  و 
سال  پانزده  اگر  است.  افزوده  نیز  درگیری ها 
و  جنوب  از  بخش هایی  در  فقط  جنگ  پیش، 
ساحات  امروز  بود،  متمرکز  افغانستان  شرق 
نیز  را  غرب  و  شمال  از  وسیعی  بخش های  و 
نگران کننده  به شدت  را  وضعیت  و  درنوردیده 

ساخته است. 
امروز تنها گروه طالبان در افغانستان نمی جنگد، 
دخیل  جنگ  در  بیشتری  گروه های  بل 
و  فعالیت ها  دامنۀ  نیز  روز  تا  روز  و  شده اند 
سربازگیری های شان گسترش می یابد. به تازه گی 
به نشر رسیده اند  از والیت غزنی  گزارش هایی 
که نشان از افزایش فعالیِت گروه داعش دارند. 
ولسوالی  سه  در  دست کم  که  می شود  گفته 
نحو  به  داعش  گروه  فعالیت های  والیت،  این 
چشم گیری افزایش یافته است. اگر تا چند سال 
طرِف  اصلی ترین  عنوان  به  طالبان  گروه  پیش، 
مواضع  بر  کوچک  و  ُخرد  حمالِت  به  جنگ 
نیروهای دولتی و خارجی بسنده می کرد، حاال 
اما دم از تصرِف والیات و شهرها می زند. کما 
این که چندی پیش، این گروه عماًل اختیارِ یکی 
گرفت  دست  در  را  کشور  شماِل  شهرهای  از 
دولت مردان  پیشانی  بر  آن  ننِگ  داِغ  هنوز  که 

باقی ست. 
توام  )البته  غنی  رییس جمهور  این همه،  با 
صلح  گفت وگوهای  به  نسبت  احتیاط(  با 
حاشیۀ  در  اخیراً  او  می رسد.  نظر  به  خوش بین 
با  سویس،  کشور  در  اقتصاد  جهانی  نشست 
نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در این دیدار، 
البته جوبایدن معاون وزارت خارجۀ امریکا نیز 
ابراز  مذاکره کننده  طرف های  و  داشت  حضور 
عملی  گام های  زودی  به  که  کردند  امیدواری 
طالبان  گروه  با  صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای 

برداشته می شود. 
که بخش هایی  است  داده  پاکستان وعده  ظاهراً 
در  که  می سازد  راضی  را  طالبان  گروه  از 
گفت وگوهای صلح شرکت کنند؛ اما این که چه 
کسانی و با چه امکانات و ظرفیت هایی در این 
گفت وگوها شرکت خواهند داشت، هنوز کسی 
چیزی نمی داند. پاکستان البته در این میان، یک 
همه  و  یافته  محوری  و  کلیدی  نقش  دیگر  بارِ 

چیز در محور اراده و توقعاِت این کشور امتداد 
می یابد. 

میز  به  را  افرادی  باشد،  خواسته  اگر  پاکستان 
مذاکره می آورد و اگر نخواسته باشد، همچنان از 
آن ها به عنوان ابراز جنگ و فشار سود می برد و 
این البته خطرناک ترین نقشی ست که این کشور 
داشته  راستای گفت وگوهای صلح می تواند  در 

باشد. 
متأسفانه با وجود این که دولت افغانستان تالش 
می کند که چهره یی متفکرتر از گذشته در پیوند 
به گفت وگوهای صلح از خود تبارز دهد، ولی 
کشور  زمام داراِن  که  می شود  دیده  همچنان 
زمینی اند  بر  برداشتن  گام  حاِل  در  نسنجیده 
تهدید  را  آن ها  مین  انفجارِ  خطر  لحظه  هر  که 

می کند. 
دولت افغانستان با وجود آن که می گوید این بار 
بر اساِس یک نقشۀ راه به سمِت گفت وگوهای 
جزییاِت  هنوز  ولی  کرد،  صلح حرکت خواهد 
می بخشد،  قوت  را  آن  که  تفکری  و  راه  نقشۀ 
مشخص نیست. دولت افغانستان هنوز نمی داند 
کرد  خواهد  گفت وگو  چه گونه  و  کی ها  با  که 
توجه  با  و  کشور  فعلی  وضعیت  در  واقعًا  و 
به  مخالف  نیروهای  آرایش  در  که  تغییراتی  به 
وجود آمده، این گفت وگوها ثمربخش خواهند 

بود یا خیر!  
دولت افغانستان هنوز تخمیِن درست و واقعی 
و  ندارد  کشور  امنیتِی  مشکالت  و  تهدیدها  از 
هم نمی داند که نیروهای مخالف به گونۀ واقعی 
وضعیِت  چنین  در  هست.  چه قدر  تعدادشان 
انجام  حاِل  در  دولت  نامشخصی،  و  گنگ 
گفت وگوهای چهارجانبه و سه جانبه است و هر 
روز نیز امیدواری های تازه یی را می خواهد وارد 

افکار عمومی جامعه سازد. 
سوی  به  گنگ  وضعیتی  در  افغانستان  دولت 
دارد  انتظار  و  می رود  صلح  گفت وگوهای 
در  کنند،  حمایت  آن  از  کشور  شهروندان  که 
قربانیاِن  ابعاد  و  تعداد  بر  روز  هر  که  حالی 
افزوده  به صورِت سرسام آوری  جنگ در کشور 
می شود و باور مردم نسبت به نتیجه بخش بودِن 

گفت وگوهای صلح، کمتر می شود!  
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سال  جنوری  بیست  به  مصادف  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ 
و  افغانستان  در  مدنی  نهادهای  که  بود  روزی   ،2016
یک  گرفتند؛ حملۀ وحشت ناِک  قرار  مورد حمله  پاکستان 
پُر از مواد انفجاری به بِس حامِل کارمنداِن  انتحارِی  موتِر 
تلویزیون طلوع و نیز حملۀ گروهی انتحاری به دانشگاهی 

در ایالت خیبرپختونخواه پاکستان! 
این دو رویدادِ تأثربار نشان داد که نه پاکستان و نه افغانستان، 
هیچ کدام در برابِر حمالِت دهشت افکنانه مصونیت ندارند. 
زیرا هر دو کشور، در یک روز و فقط به فاصلۀ چند ساعت 
حملۀ  شاهد  ـ  دادن ها  کشته  و  انفجارها  دیگر  کنارِ  در  ـ 

طالبان به دو نهاد مدنی شان بودند.
افتاد، جاِن استادان و شاگردان را  اتفاق  آن چه در پاکستان 
رسانه   اصحاِب  افتاد، جاِن  اتفاق  کابل  در  آن چه  و  گرفت 
را که برخی شان هم شاگرد دانشگاه  بودند. بنابرین، هر دو 
رویداد، هم در افغانستان و هم در پاکستان، برای بارِ دوم 
مورد  پاکستان  پیشاور  در  مکتبی  اول،  بار  شده اند.  تکرار 
حمله قرار گرفت و یک انتحار نیز در جریاِن انجامِ تیاتری 
در  افغانستان  استقالِل  لیسۀ  در  فرانسه  فرهنگی  مرکز  در 
کابل صورت گرفت و آن تمثیل را که دربارۀ انتحار بود، به 

حقیقت تبدیل کرد. 
و  انتحاری  حمالِت  از  هم  دیگری  مشابِه  مواردِ  شاید 
که  باشند  داشته  وجود  پاکستان  و  افغانستان  در  انفجاری 
نشان بدهند پاکستان و افغانستان هم زمان از این تهدید رنج 
می برند و ویران می شوند. در کنار این، یقینًا سال هاست که 
افغانستان قربانی حمله ها و تجاوزها و سیاست ورزی های 
ناجایِز پاکستان است و بیش از بیست سال می شود که مورد 
افغانستان هیچ گاه  اما  این کشور قرار دارد.  مستقیِم  تجاوزِ 
را مورد حمله و  پاکستان  ندارد که  نداشته و  را  توان  این 
با جانِب  آقای غنی در دیدارش  تجاوز قرار دهدـ اگرچه 
پاکستانی قبول کرده که مالفضل اهلل رهبر طالباِن پاکستان در 
خاک افغانستان است و این حضور، سبب برخی اتهامات 
بر افغانستان می شود. ولی حقیقِت قصه هرچه باشد، رویداد 
چهارشنبۀ گذشته، یک بارِ دیگر این را ثابت کرد که پاکستان 
کردِن  خنثا  برای  متقابل  اعتماد سازِی  به  نیاز  افغانستان  و 
تروریسم در منطقه دارند و باید هر دو کشور نگاه شان را 
به برخی سیاست ها و استراتژی های سنتی شان تغییر بدهند. 
ادعای افغانستان دربارۀ خط دیورند و نیز استراتژی پاکستان 
برای صوبۀ پنجم ساختن افغانستان، باید از ذهن و ضمیِر 
مقاماِت هر دو کشور پاک شوند تا میاِن دو کشور اعتماد و 
همکارِی الزم به میان آید. اما آن چه تا کنون بسیار مبرهن 
بوده این است  که: پاکستان به عنوان پدر تروریسم در منطقه، 
هم دارد خود را تباه می کند و هم افغانستان را، و حاال هم 
برنامۀ برهم زدِن امنیِت ُکل منطقه را دارد. حال آن که این 
کشور باید تا کنون فهمیده باشد که آتش تروریسم، دامِن 
خودش را نیز گرفته و دیگر این ابزار قابل کنترل نیست و 

هر آن می تواند خالقش را به نیستی بکشاند.  
حمالت اخیِر دهشت افکناِن طالب در هر دو کشور، می تواند 
پاکستان و  میان  و همگرایی  برای درک  را  فرصِت خوبی 
افغانستان ایجاد کند و باعث شود که پاکستان برای همیشه 
افغانستانی،  طالبان  و  دشمن  پاکستانی،  »طالباِن  سیاسِت  با 
که  بیـندیشد  این  به  فقط  و  کند  خداحافظی  دوست!« 
و  رفاه  و  گره خورده  هم  به  همسایه   ملت های  سرنوشِت 
را  دیگری  آرامِش  و  رفاه  می تواند  آن ها،  از  یکی  آرامِش 

تضمین کند. 
سیاسِت بازی با تروریسم و صدور آن به افغانستان، تا امروز 
نشان داده که نتوانسته به پاکستان اقتدار و امنیت ببخشد؛ 
بلکه روز به روز به عمِق معضالِت این کشور افزوده است. 
تأمین  برای  و  کند  نیت صاف  پاکستان  این پس  از  اگر  اما 
امنیت در هر دو کشور بکوشد، روز به روز خواهد دید که 
بر مشکالت چیره می گردد و راه عزت و سعادِت حقیقی 

را می پیماید! 

نیت صــاف،
منــزل آسـان!

جنگ 
چه

زمانی
پایان 

می یابد؟
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دولت افغانستان با وجود آن كه می گوید 
این بار بر اساِس یک نقشۀ راه به سمِت 
گفت وگوهای صلح حركت خواهد كرد، 
ولی هنوز جزییاِت نقشۀ راه و تفکری 

كه آن را قوت می بخشد، مشخص 
نیست. دولت افغانستان هنوز نمی داند 
كه با كی ها و چه گونه گفت وگو خواهد 
كرد و واقعاً در وضعیت فعلی كشور 
و با توجه به تغییراتی كه در آرایش 
نیروهای مخالف به وجود آمده، این 

گفت وگوها ثمربخش خواهند بود یا خیر  
دولت افغانستان در وضعیتی گنگ 
به سوی گفت وگوهای صلح می رود و 

انتظار دارد كه شهروندان كشور از آن 
حمایت كنند، در حالی كه هر روز بر 

تعداد و ابعاد قربانیاِن جنگ در كشور 
به صورِت سرسام آوری افزوده می شود 
و باور مردم نسبت به نتیجه بخش بودِن 

گفت وگوهای صلح، كمتر می شود  
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هارون مجیدی
و  داستان نویس  شاکرشامان  گزیدۀ شعرهای  نخستین  نام  زد«  خند  لب  »خدا 

شاعر جوان است که به تازه گی در کابل به نشر رسیده است.
این کتاب در 71برگ، شصت شعر کوتاهِ شاکر شامان را در خود دارد.

خدا لب خند زد را محمد رامین نیازی برگ آرایی کرده و واژه نگاری آن را کیا 
اسفندیاری به دوش داشته که به کوشش کا م بخش نیکویی و نمونه خوانی طاهر 

انصار به دست رس عالقه مندان ادبیات قرار گرفته است.
شاکرشامان سرایندۀ »خدا لب خند زد« در یپوند به قالب استفاده شده در این 
کتاب، در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: »کتاِب چه ها که نوشتیم، اثری 
الهام بخش بود که یک مقالۀ  از رهنورد زریاب برای انتخاب این قالب برایم 
جامع در پیوند به هایکو و تانگه های چینایی در این کتاب آمده و دوم چون 
اندکی در اختیار دارند و گاهی که وقت تفکر برایم  انسان ها فرصت  امروزه 
دست می داد، فشردۀ آنان را یادداشت می کردم که این کتاب حاصل دو سال 

سرودن را در خود دارد.«
به شعر کوتاه  کوتاه  داستان  از  پرسشی که چه گونه  به  پاسخ  در  آقای شامان 
روی آوردند، گفت: در این مورد دو دلیل مشخص وجود دارد: یکی، تحقیقات 
به  افغانستان داشتم، نشان می دهد که معموالً  جهانی و جست وجویی که در 
داستان ها و مطالب بلند دل چسپی اندکی نشان داده می شود و دوم، وقت تنگ 
در اختیار داشتم که کوتاه نویسی را انتخاب کردم و خواستم اندیشه و تخیالتم 

را از این قالب به مخاطبان ادبیات برسانم.
در ادبیات پسا طالبانی در افغانستان قالب های رایج برای کوتاه سرودن در جهان 
و به ویژه حوزۀ زبان پارسی آزموده شده، برخی از شاعران به هایکوسرایی 
و کوتاه سرایی روی آورده و کتاب های نیز در این زمینه چاپ کرده اند. این که 
آیا کوتاه سرایی در افغانستان جایگاهی پیدا کرده و با شرایط موجود افغانستان 
هم خوانی دارد، شاکر شامان در این زمینه می گوید: کتاب خوانی نسبت به هر 
کشور دیگر در افغانستان اندک است و یکی از نکات برجسته در کوتاه سرایی 
باشند،  نوشته ها عمیق  این  اگر  باشد؛  بسیار عمیق  آن  این است که محتوایی 
مخاطب در فرصت اندکی آن را می خواند و پیام آن را برداشت می کند، به این 

نسبت کوتاه سرایی می تواند جایگاه خوبی در افغانستان داشته باشد.
کام بخش نیکویی، شاعر و نویسنده در یاددشِت »امکانیت نگاه« که در نخستین 
برگ های این کتاب آمده می نویسد: شاکرشامان در  »خدا لب خند زد« روابط 
از موقعیت  را  زبان  به چالش کشیده و  را  پیرامونش  با هستی و جهاِن  خود 

دیگری برای تأویل هستی به کار برده است.
به باور آقای نیکویی، شعرهای شامان هم وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
هم فلسفی و پریشان حالی انسان افغانستانی به ویژه کابلی را به تصویر می کشد 
که خیابان در خیابان و کوچه در پس کوچه برای تعریف موقعیت خود، فضای 

پیرامونش را پرسه می زند و تعریف می کند.
شاکر شامان بیست و هشت سال پیش از امروز در دهکدۀ چهار قلعۀ وزیر آباد 

مربوط ناحیۀ دهم شهر کابل به دنیا آمد.
در سال 1385خورشیدی، بعد از تکمیل دورۀ دبیرستان و سپری کردن آزمون 
اجتماعی دانشگاه کابل شده و در سال 1388  دانشکدۀ علوم  کانکور، شامل 
از رشتۀ فلسفه و جامعه شناسی سند کارشناسی گرفت و  از همان روزها، در 

جهت روشن فکری از مجرای ادبیات برای مردم کوشیده است.
هیجان هیچ، نخستین مجموعۀ از داستان های او است که پیش از این در کابل 

به چاپ رسیده است.
»خدا لب خند زد« نخستین مجموعۀ از شعرهای کوتاه او است و »نقش پای 

ِگل آلود« را در نزدیکی ها به چاپ خواهد رساند.
این شناسه را با چهار تکه شعر از شاکر شامان به پایان می برم:

امروز متفاوت است با روزهای دیگر
مطینم یا

عینک دیگر پوشیده ام!
و زمانی که کابل بوی بد تنفس نکرده بود!

***
روزها پی یکدیگر اند

تازه ها را گشت زدم
اما...!

جز به افکار مدینه که از ازل دارم دمیده بود
چیزی دستگیرم نشد

نشرم!
دیگر تازگی نیست

***
شهر به خون کشیده شد

خون سرخ یک نسل سیاه؛
سپاه درختان کنار جاده

سر تعظیم فرود آورده اند
از شرم انسان
عدالت خدا

و آن سگ پیر طرح شهر بزرگ می ریزد
***
دیدم!

خیال دیوانگی انسان را خورد
آب های کابل سرگردان اند

سرایندۀ »خدا لب خند زد«:

کوتاه سرایی می تواند جایگاه خوبی 
در افغانستان داشته باشد

ابوبکر مجاهد

از  جلوگیری  منظور  به  افغانستان  دولت 
ُگسترش هرچه بیشتر افکار تندروانه و افراطی، 
دست  روی  را  بلندمدت  استراتیژی  یک  باید 
سرکوب  زمینۀ  در  معتدل  عالمان  از  و  گیرد 

فرهنگ افراطیت در کشور کمک بطلبد. 
شماری از عالمان دینی در مصاحبه با روزنامۀ 

ماندگار، عوامل ُگسترش افراطیت در کشور را 
به بررسی گرفتند. 

از  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  این  از  پیش 
نگرانی  ابراز  افغانستان  در  افراطیت  گسترش 

کرده بود. 
دولت  که  می گویند  دینی  عالمان  اکنون 
می تواند  برنامه ها  برخی  تدوین  با  افغانستان 
گروه های افراطی و تندرو را تضعیف کرده و 

از سرباز گیری آنان جلوگیری نماید.
کشورهای  در  که  می گویند  همچنان  آنها 
اسالمی به استثنای عربستان سعودی، در کنار 
داده  آموزش  نیز  علوم عصری  اسالمی،  علوم 
علوم  دانش آموزان  افغانستان  در  اما  می شود، 
دینی، از علم مدرن دور مانده اند که این مسأله 
باعث بی خبری این قشر از تحوالت جهانی و 

بروز افراطیت می شود.
آنان می گویند، گروه های افراطی در رسیدن به 
ترویج  به  دین،  از  استفاده  با سوء  اهداف شان 

افراطیت در جامعه دامن می زنند.
و  حج  ارشاد،  وزارت  معین  عابد،  داعی الحق 
 اوقاف در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
در  نیست.  جدید  پدیده  افراطی  جریان های 
این  مختلف  نام های  به  مختلف  کشورهای 
پس  افغانستان  در  و  دارند  فعالیت  جریان ها 
فرهنگ  این  برابر شوروی  در  از شروع جهاد 

ترویج پیدا کرد. 
از  علما  که  می خواهند  آنان  افزود:  عابد  آقای 
را  مبارزۀ جدی خود  و مجالس  منبرها  طریق 

در برابر ایدولوژی افراطی آغاز کنند.
این مقام بلندپایۀ وزارت ارشاد، حج و اوقاف 
باید  افراطیت  پدیدۀ  مورد  در  کرد:  تصریح 
زیرا  نمایند؛  آگاهی دهی  مردم  به  دینی  علمای 
فعالیت جریان های افراطی و نفوذ آن ها در میان 

مردم، باعث نگرانی شده است. 
آقای عابد می افزاید: دولت تا هنوز به مبارزه در 
برابر پدیده افراطیت نپرداخته است و در حال 

حاضر افراطیت در حال افزایش است. 
دینی  امور  آگاه  محق  محمد  حال،  این  در 
به  افغانستان  جامعۀ  در  افراطیت  می گوید: 
از  افراط گرایی  دارد،  وجود  نحو  پیچیده ترین 
سال های جنگ به این طرف در این کشور راه 

خود را باز کرده است.
آقای محق افزود: در جامعه های پس از جنگ 
که خشونت در آن ریشه دوانیده باشد، افراطیت 
جامعه یی  یابد؛  گسترش  می تواند  ساده گی  به 
بماند  گیر  بحران های گوناگون  که در گرداب 
از  افراد  باشد،  افزون  روز  آن  در  مشکالت  و 

و  افراط  و  شده  جامعه  آن  داخل  دین  آدرس 
تفریط را در اذهان مردم ترویج می کنند.

به گفتۀ او، گروه های افراطی با استفاده از دین 
افراطیت  ترویج  به  اهداف شان  به  در رسیدن 
برای  را  زمینه  کار  این  می پردازند،  جامعه  در 
آن ها مهیا می سازد که بتوانند به شیوۀ دلخواه به 

اهداف شان برسند.
به  افراد  که  در جوامعی  می افزاید:  آقای محق 
از  ممانعت  می پردازند،  افراطی  فعالیت های 
اما در جوامع  طرف  دولت صورت می گیرد؛ 
ترویج  در  باز  دست  داشتن  خاطر  به  مذهبی 
این فرهنگ؛ از نام دین استفاده سوء می کنند و 

ترویج افراطیت را توجیه دینی می نمایند. 
این پژوهشگر دینی خاطر نشان کرد: به خاطر 
جامعه  در  افراطیت  گسترش  از  جلوگیری 
افغانستان، دولت می تواند یک استراتیژی بلند 
مدت را روی دست بگیرد و از عالمان معتدل 
جهت سرکوب فرهنگ افراطیت در جامعه کار 

گرفته شود.
برداشت  که  کسانی  جامعه  در  کرد:  تأکید  او 
شوند،  شناسایی  باید  دارند  دین  از  افراطی 
مصونیت  و  امنیت  برخورد،  فرهنگ 
مضامین  در  شود،  مطالعه  اجتماعی شان 
آموزشی  نهادهای  سایر  و  مکاتب  دانشگاه ها، 
در  عصری  علوم  اسالمی؛  علوم  پهلوی  در 

تقسیم اوقات درسی شان گنجانیده شود.

همگانی  رسانه های  در  می افزاید:  محق  آقای 
و اجتماعی باید از ترویج افراطیت جلوگیری 
صورت گیرد، افراد و گروهایی که در ترویج 

فراط گرایی کار می کنند، شناسایی شوند.
دانشکدۀ  استاد  حامد  کمال الدین  هم چنان، 
شرعیات دانشگاه کابل می گوید: یکی از عوامل 
تفاوت  افعانستان  جامعۀ  در  افراطیت  ترویج 
و  جوانان  است؛  اسالمی  شرعیت  از  تفسیر 
همسایه  و  اسالمی  کشورهای  به  که  عالمانی 
مانند ایران، پاکستان و سعودی جهت تحصیل 
از  تفسیر جدید  نوع  برگشت شان  با  اند،  رفته 
اسالم با خود آورده اند که این تفسیر با حالت 

افغانستان هم خوانی ندارد.
سنت  اهل  جامعۀ  در  افزود:  حامد  آقای 
افغانستان از مذاهب اسالمی یک قرائت فقهی 
وجود داشت، وقتی تفاسیر جدید وارد جامعۀ 
دامن  کالمی  اختالف  به  بیشتر  افغانستان شد، 
به گروه ها و  را  زد که اختالف کالمی جامعه 

دسته های مختلف تقسیم کرد. 
به گفتۀ او، قرائت تفسیر فقهی خود را طرف دار 
یک مذهب می دانست و فرد مقابل طرف دار 
اهل  را  افرادی خود  حال  اما  دیگری,  مذهب 

توحید می دانند و دیگران را اهل شرک.
دوم  عامل  این که  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
سطحی نگری  افغانستان  در  افراطیین  گسترش 
است،  علمی  نهادهای  آموزشی  مضامین  در 
از  بدون  اسالمی  کشورهای  در  می گوید: 
عربستان سعودی در کنار علوم اسالمی علوم 

به   ... و  تاریخ  شناسی،  جامعه  مانند،  عصری 
در  اما  می شود،  داده  آموزش  برجسته  شکل 
علوم  از  دینی  علوم  آموزان  دانش  افغانستان 
که  می شود  باعث  این  اند،  دورمانده  عصری 

این قشر از تحوالت جامعه بی خبر بمانند.
به  کم کاری ها  این  تمام  می افزاید:  حامد  آقای 
دولت افغانستان بر می گردد که  شماری اندک 
مضامین دبیرستان ها را بروز کرده، اما مدارس 
نبود  اند.  مانده  دور  رسانی  بروز  از  اسالمی 
اسالمی،  مضامین  پهلوی  در  عصری  مضامین 

باعث افراطیت می شود. 
دارد که عامل سوم گسترش  باور  آقای حامد 
جامعه  الیه های  از  علما  ماندن  دور  افراطیت، 
دارند؛  احزاب سهم  است، علمای اسالمی در 
اما دولت در ادارات خود سهم اندک برای آنان 

در نظر گرفته است.
جزایی  نظام  »در  افزود:  تأکید  با  حامد  آقای 
افغانستان هنوز جذب فارع التحصیالن حقوق 
بیشتر است نسبت به فارغان مدارس اسالمی؛ 
نظام  که  کنند  فکر  علما  که  شده  باعث  این 
این  در  آن ها  و  نیست  اسالمی  کشور  قضایی 

نظام جایگاهی ندارند«.
به  باعث  کار  این  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
وجود آمدن مدارس خصوصی شد که از یک 
از  و  کرده  اشباع  را  جوانان  خواست  طرف 
سوی دیگر، باعث ترویج ایدولوژی افراطی در 

میان جامعه شد.
که  دیگری  موضوع  کرد:  تصریح  حامد  آقای 
در تولید افراطیت کمک کرده است، تبلیع سوء 
کشورها  از  شماری  است.  منطقه  کشورهای 
این مسأله را دامن می زنند که افغانستان مورد 
تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و باید کاری 
صورت گیرد؛ این در حالی است که خود آنان 

می خواهند فرهنگ غربی را جذب کنند.
کابل  دانشگاه  شرعیات  دانشکده  استاد  این 
خاطر نشان کرد: حزب تحریر و سایر احزاب 
تندرو در کشورهای اسالمی نیز فعالیت دارند؛ 
متفاوت  کشورها  آن  با  افغانستان  اما وضیعت 
است. آن کشورها دارای یک فرهنگ تعریف 
شده و غنی استند و ترویج این نوع افکار به 
جای افراطیت روشنگری را به وجود می آورد. 
افغانستان  در  دینی،  امور  آگاه  این  به گفتۀ  اما 
سازی  ملت  زمینۀ  در  سال،  چهارده  طول  در 
است  نگرفته  صورت  کاری  فرهنگ سازی  و 
جای  به  تندرو،  احزاب  ایدولوژی  ترویج  و 

روشن گری افراطیت تولید می کند.
این درحالی است که اخیراً شماری از عالمان 
فعالیت  کابل،  در  گردهمایی  یک  در  دینی، 
گروه هایی چون حزب التحریر، داعش و طالبان 
را محکوم کرده و از دولت خواستند تا در برابر 

این گروه ها به گونۀ جدی مبارزه کند.
این عالمان دینی و همچنان وزیر ارشاد، حج و 
اوقاف، از گسترش افکار تندروانه و افراطی در 

کشور سخت ابراز نگرانی کردند. 

عالمان دینی با بررسی ریشه های ُگسترش افراط گرایی:

به عالمان معتدل میدان بدهید
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دلوز  نظام  منطقی  بُعد  به  ورود  از  پیش 
باید سه مفهوم اصلی یا به تعبیری هستۀ 
سخت نظام فلسفی دلوز را توضیح دهم. 
بفهمیم  می کنند  کمک  ما  به  که  مفاهیمی 
حرف  دلوز  فلسفی  »نظام«  از  چرا 
می زنیم. این مفاهیم عبارت اند از: کثرت 
singulari�( تکینگی   ،)multiplicité(
té( و تفاوت )différence( . می کوشم 

این مفاهیم را با مثال روشن کنم. 
نخست تأکید کنم که دلوز تکینگی را به 
دو معنای متفاوت به کار می برد. نخست 
»پاره ابژه ها« به همان معنایی که در آنتی 
ادیپ به کار می رود، یا »خرد ادراک ها« 
به معنای الیب نیتزی. معنای دوم تکینگی 

تکین  نقاط  از  دلوز  می آید؛  ریاضیات  از 
دوم،  معنای  این  در  می کند.  صحبت 
کار  به  »متعارف«  مقابل  در  »تکین« 
این  می توان  ساده  مثال  یک  با  می رود. 
نکته را توضیح داد. روی یک منحنی نقاط 
عطف را، یعنی نقاطی که شیب منحنی و 
تحدب و تقعرش در آن ها عوض می شود، 
ریاضیات  در  البته  می نامیم.  تکین  نقاط 
انواع نقاط تکین داریم، اما برای بحِث ما 
همین یک نمونه کفایت می کند. با استفاده 
از این معنا می توان از مولتپیسیتۀ مورد نظر 
دلوز مفهومی مشخص و قابل کاربرد به 
دست آورد. همان طور که می دانید، نظریۀ 
از   )manifolds theory of( کثرت ها 
هر  برگسون  و  هوسرل  می آید.  ریمان 
دو از این تیوری استفاده می کنند و دلوز 
نیز به همان معنای ریمانی آن را به کار 

می برد. 
به بیان خیلی ساده، یک مولتیپیسیته عبارت 

است از سلسله یی از نقاط تکین. بنابراین 
با یک کثرت مکان مند سر و کار نداریم. 
برگسون  آن چه  به  توجه  با  کثرت  این 
بی واسطۀ  داده های  کتابش،  نخستین  در 
است.  زمان مند  می دهد،  توضیح  آگاهی، 
می توان این کثرت را در تقابل با یکی از 
مفاهیم کلیدی بدیو یعنی مجموعه فهمید. 
کثرت با مجموعه تفاوت دارد. مجموعه 
یک مفهومِ کلی است که اعضای مجموعه 
اعداد  مجموعه  مثل  هستند،  آن  مصادیق 
تعلق  شرط  مجموعه  هر  تعریف  اول. 
دلوزی  کثرت  اما  است.  مجموعه  آن  به 
معنا  این  به  تعلق  شرط  و  عضو  ریمانی 
نمی توان  تعریف  با  حقیقت  در  ندارد. 
وقتی  کرد.  پیدا  کثرت  یک  از  تصوری 

قطعه،  به  قطعه  باید  مواجهیم،  کثرت  با 
یک  روی  برویم.  پیش  نقطه  به  نقطه 
در  که  بگیرید  نظر  در  را  نقاطی  منحنی 
آن ها شیب منحنی تغییر می کند. این نقاط 
کانتوری  معنای  به  مجموعه  یک  اعضای 
نیستند. منحنی مجموعه یی نیست که این 
نقاط اعضایش باشند. این نقاط به تعبیری 
یک  منحنی  خود  منحنی اند.  رسم  قانون 
منحنی  این  پیمودن  برای  است.  کثرت 
نمی توان با تعریف پیش رفت. بلکه باید 
نقاط تکین را یافت و تحول از یک نقطه 
به نقطۀ دیگر را پی گرفت. در آغاز از 
»نظام« فلسفِی دلوز سخن گفتم و اکنون 
با توجه به این نکات می توانم اضافه کنم 
که نظام فلسفی دلوز مجموعه یی از مفاهیم 
نیست، بلکه کثرتی از نقاط تکین است و 
برای کار کردن با نظام دلوز باید نقطه به 
چه  نهایت  در  ببینیم  تا  رفت  پیش  نقطه 
منحنی یی ترسیم خواهد شد. این منحنی 

کامال گشوده است.
و  »تفاوت  در  را  تکین  نقطۀ  یک  من 
ببینم  تا  می دهم  بسط  و  می گیرم  تکرار« 
آزمون  مقام  در  منحنی یی  چه  نهایت  در 
با  بتوان  شاید  آن گاه  می شود.  گشوده 
منحنی حاصل از این تحلیل کار کرد. به 
علت کثرت کاربرد مفهوم مولتیپیسیته شما 
)schema(  یا تصویر حاضر می تواند 
در درک ملموس آن خیلی راه گشا باشد، 
به  موارد  برخی  در  دلوز  شرح های  زیرا 
چکامه هایی در ستایش کثرت و تکینگی 
دست  این  از  طرحی  اما  می شود،  بدل 
شکل  با  این که  ضمن  که  می کند  کمک 
جدیدی از اندیشه ورزی مواجهیم، کارمان 
خواندن  مانیفست  یا  چکامه سرایی  به 
نینجامد و مفاهیمی شکل بگیرد که بشود 

با آن ها کار کرد.
و  تکرار  و  تفاوت  در  دلوز  اصلی  مسالۀ 
را  کتاب  این  رفتن سراغ  در  ما  راهنمای 
می شود نقد تصویر جزمِی اندیشه و نشان 
خواند.  اندیشیدن  دگرگونۀ  شرایط  دادن 
منظور از »تصویر اندیشه« برداشتی است 
می کند.  عرضه  اندیشه  از  فلسفه  یک  که 
قضاوت  را  اندیشیدن  کانت،  فلسفۀ  مثاًل 
کردن تعریف می کند و پرسوناژ مفهومی 
الیب  فلسفۀ  است.  »قاضی«  فلسفه اش 
اندیشیدن  است،  انتظامی  کاماًل  که  نیتز 
موجود  نظم  از  دفاع  برای  فعالیتی  به  را 
کند  ثابت  می کوشد  که  می کند  تبدیل 
است.  ممکن  جهان  بهترین  کنونی  جهان 
رقص،  با  اندیشیدن  تصویر  نیچه  در 
کلمه )نه  جدی  معنای  به  بازی  و  خنده 
و  می شود  ترسیم  بازی گوشی(  و  تفنن 
قانون گذار  او »پزشک،  مفهومی  پرسوناژ 

و هنرمند« است.
را  اندیشه  جزمی  تصویر  نخست  دلوز 
ترسیم می کند و پروژه اش را نشان دادن 
تکویِن این تصویر و اندیشیدن به امکان 
چه گونه  یعنی  می خواند،  دیگری  تصویر 
وقتی  اندیشید.  دیگر  شکلی  به  می توان 
تصویر جزمی اندیشه را از دریچۀ تحلیل 
این  ما  همۀ  که  می بینیم  می خوانیم،  دلوز 

گونه می اندیشیم.
یا  جدول  به  بحث  شدن  روشن  برای 
درخت فوروفوریوس اشاره می کنم که از 
جنس االجناس )جوهر( آغاز می شود و از 
طریق تقسیم به مفاهیم جزیی تر می رسد، 
به این طریق که به مفهوم جوهر، فصلی 
افزوده می شود و کثرت به وجود می آید، 
مثاًل از جوهر به جوهر جسمانی و جوهر 
غیرجسمانی می رسیم و... الخ. این شیوه از 
اندیشه را نزد کانتور در نظریۀ مجموعه ها 
مدرن  ریاضیات  اساس  که  می بینیم  نیز 
است. زیرا هر مفهوم کلی یک مجموعه 
است که با شرط گذاری و استثنا کردن و 
کنار گذاشتن به زیرمجموعه هایی جزیی تر 
می انجامد. دلوز به این شیوۀ تفکر، تصویر 
چنین  چرا  اما  می گوید.  اندیشه  جزمی 
چه  او  خود  نزد  اندیشه  می کند؟  ادعایی 

ویژه گی هایی دارد؟
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پیشاپیش آغاز شده

بخش دوم

افراد  بسیاری  که  است  مواردی  از جمله  به خود،  نسبت  احساِس خوب  داشتن 
این که یک  یعنی  به آن هستند. خودکم بینی  در زنده گی خود در آرزوی رسیدن 
این  بگیرد.  را دست کم  دیگران کوچک است و خودش  برابِر  در  کند  نفر حس 
»خودکم بینی« چندان ربطی به واقعیت ندارد و بیشتر باور و حِس یک آدم است 

نسبت به خودش.
را ضعیف  آن ها، خود  با  مقایسه  در  و  می بینند  قوی  را  مادرشان  و  پدر  کودکان 
می یابند. در نتیجه سعی می کنند خود را قوی نشان دهند تا ضعیف به نظر نیایند. 
در  بهتری  باشند. همه می خواهند جای  بهترین  که  این هستند  دنباِل  آدم ها  همۀ 
دنیا پیدا کنند، در حالی که غلبه بر خودکم بینی هم یکی از غرایز اصلی محسوب 
خودکم بین  کودکاِن  نابه جا،  سخت گیری های  با  مادرها  و  پدر  بعضی  می شود. 
بهتر  و  نوسازی شوند  رفتاری  نظر  از  باید  کودکان  این  می دهند.  جامعه  تحویل 

است به یک روان پزشک مراجعه کنند.
 خود کم بینی شش عالمت دارد:

1ـ در مقابل سخت گیری واکنش های شدید نشان می دهند.
2ـ دل شان می خواهند مظلوم به نظر بیایند.

3ـ کناره گیری از دیگران
4ـ پاسخ شدیداً مثبت به تملق

5ـ گذشت ندارند
6ـ دوست دارند دیگران را بد نشان بدهند.
برخی از دالیِل خودکم بینی عبارت اند از:

یا  مادرها  پدر و  از  بسیاری  برگردد.  فرد  تربیت و رشد  نوع  به  1ـ ممکن است 
کسانی که به نوعی وظیفۀ تربیت کودک را به عهده دارند، پیام هایی منفی به او 
القا می کنند و این پیام ها در ذهِن او کاشته می شود. مثاًل به او می گویند »احمق!« 

2ـ ممکن است دلیل این مشکل تملق، ضعف و خودکم بینی والدینش باشد که 
این نوع رفتارها را از  ثابت شده کودک  به فرزند به ارث رسیده است؛ چرا که 
از  با خود درگیر می شود و  والدینش به ارث می برد، پس شخصیتش ضعیف و 

ظاهر شدن در اجتماع بدش می آید، در نتیجه خود را تحقیر می نماید.
3ـ اضافه بر این ممکن است دلیل خودکم بینی به نبود هدِف مشخص در زنده گی 
انگار  کند،  نگاه  دیگران  مقامِ  و  رتبه  به  طوری  می شود  سبب  این  و  برگردد. 
ستاره هایی دست نیافتنی هستند. تمام این دالیل و شاید دالیلی دیگر سبب می شود 
بیاورد.  پایین  را  ارزش وجودش  و  بودنش  انسان  ارزش  ارزش خودش،  انسان، 

درجۀ این پایین آوردن در هر شخصی می تواند متفاوت باشد.
در مقابل خودکم بینی چه می شود کرد؟

ـ یکی از راه هایی که می تواند به شما کمک کند تا از پِس احساس حقارت تان 
بربیایید، این است که راه هایی برای تشویِق خود پیدا کنید. خیلی لذت بخش است 
که آدم بعد از موفقیت در یک آزمون زنده گی، اولین شیرینی موفقیتش را خودش 

بخورد و بعد، آن را به دیگران تعارف کند.
پیدا کنید. تمرکز دارید؟ کسی کمک تان  را  این رفتار  ـ علل و تقویت کننده های 
ناراحت است؟  از دست شما  کارهای سخت گریزان هستید؟ کسی  از  می کند؟ 

رفتارهای مثبت انجام دهید.
با  می شود  و  می کند  بروز  خاص  موقعیت های  در  خودکم بینی  احساس  ـ 
حساسیت زدایی این رابطه را قطع کرد. با این کار می شود با ضعف ها کنار آمد، 
مثل وقتی مشکلی قابل اصالح نیست )مانند لکنت زبان( این تنها راه حل است. 
برخی ضعف ها قابل جبران هستند. این کار مهارِت خاصی الزم ندارد، فقط تمرین 

می خواهد. 
ـ بهترین راه غلبه بر ضعف، قوی شدن است. یعنی باید کارهای جدید یاد بگیریم. 
مثاًل اگر خوب بلد نیستید حرف بزنید، می توانید با بیشتر کتاب خواندن، تمرین 
ذهنی و... مشکل را کم کنید. گاهی بهتر است در جهِت دیگری خود را تقویت 
کنید و کاری به این مشکل نداشته باشید. شاید کسی که خوب نمی تواند صحبت 

کند، بتواند نویسندۀ چیره دستی شود.
ـ بپذیرید که بنا بوده با همین قیافه و همین قد و جثه خوش بخت شوید و حال تان 

خوب باشد. به بدِن خود احترام بگذارید. 
ـ در بسیاری از موارد یک فکر غلط )مثل بی کسی( منشای اصلی است. 

ـ باید علت خودکم بینی تان را پیدا کنید، شاید نشود چشمه را خشکاند، اما می شود 
آن را ناداشته فرض کرد.

منبع: تبیــان
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صدیق اهلل توحیــدی
»افسوس برای نرگس های افغانستان«، مجموع خاطراِت سفِر 
شش گانۀ ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگارِ ایرانی به کابل، هرات 
و نیمروز در سال های 1380 تا 1386 را در بر می گیرد. این 
کتاب، یک روایِت ساده و خشِک ژورنالیستی نیست؛ بلکه 
نویسنده در سفرهایش به افغانستان، توانسته به عمِق دردهای 
مردمِ این سرزمین راه یابد و دردهای بی شمارِ این کشور را 
واکاوی کنـد. نثر این کتاب، ساده اما مملو از احساس است. 
»افسوس برای نرگس های افغانستان« خواننده را با خود به 
سرزمین ِ پُر از درد و رنج به  نامِ افغانستان رهنمون می شود و 
ژیال، چون شهرزاد قصه گو، دردها و رنج های سرزمین مان را 

به صورِت ملموس به تصویر می کشد.
او در سفِر نخستش، از پدری می نویسد که سوگوارِ از دست 
دادن نرگِس یازده ماهه اش است و از ژیال کمک می خواهد.

خانِم بنی یعقوب در سال 1381، بارِ دیگر به افغانستان سفر 
می کند و این بار پاییِز کابل را به نظاره می نشیند. در نخستین 
نگاه؛ او الشۀ هواپیماهایی تخریب شده را در فرودگاه کابل 
می بیند که یادگار دوراِن جنگ است. ژیال درمی یابد که این 
او  است.  بوده  وخونینی  جنگ های سخت  میدان  سرزمین، 
در فرودگاه کابل متوجه می شود که در افغانستان بازرسی را 
»تالشی« می گویند. شاید او از همین نخستین قدم می خواهد 
مردم افغانستان و دردهای مردم این کشور را با مصطلحات 

مرسومِ آن بشناسد.
احمدشاه  شهید  ملی  قهرمان  از  پاییزی،  سفر  این  در  او 
که  می گویند  افسوس  با  بسیاری ها  که  می کند  یاد  مسعود 
اگر »آمرصاحب می بود، کشور در این حال نمی ماند...«. او 
می نویسد: از در و دیوارهای شهر کابل نشانۀ جنگ و مصیبت 
هویداست...، تعداد بچه هایی که در کابل تکدی می کنند زیاد 
است، آن ها در هر خیابان و کوچه یی دست شان را مقابلت 

دراز می کنند و می گویند »گرسنه ایم، غذا نخورده ایم!«
و  می گوید  سخن  نیز  آخرین مودل  موترهای  از  ژیال  خانم 
برای  تفاوت زنده گی در کابل را برجسته می سازد؛ کسانی 
یک توته نان گدایی می کنند و کساِن دیگری در موترهای 

گران قیمت گشت وگذار دارند.
ایران  ویزای  متقاضیان  طویِل  صف  از  بنی یعقوب  خانِم 
حکایت می کند و از ناگزیری های مردم افغانستان برای سفر 
به ایران پرده برمی دارد. او همچنین از بازار گرمِ کورس های 
کابل  در  پسرانی  و  دختران  از  و  می نویسد  انگلیسی  زبان 
خارجی  زباِن  خاص  عالقۀ  و  شوق  با  که  می کند  صحبت 

می آموزند و دیگر ترسی از طالبان ندارند. 
امریکایی در  نظامیان  از  از سربازان خارجی می گوید،  ژیال 
در  دختران  برای  امن  خانه های  از  او  کابل.  دانشگاه  حیاط 
می زند.  سخن  آن ها  بودِن  محجب  و  زنان  پوشش  و  کابل 
رژیمی  هر  در  که  می کند  حکایت  کابل  دانشگاه  معاون  از 
به کارش ادامه داده و طالبان، او و همکارانش را مجبور به 
گذاشتن ریِش بلند و پوشیدن لباس غیررسمی  کرده بوده اند. 
او به مقبرۀ سید جمال الدین افغانی می رود و از اختالف نظِر 
سخن  مرد  این  هویت  مورد  در  افغانستانی  ها  و  ایرانی ها 

می زند. 
ژیال به وزارت تجارت افغانستان می رود و با شهید مصطفی 
کاظمی مصاحبه می کند. او شرح گفت وگوی خویش با آقای 
کاظمی را زیر عنواِن »زمرد افغانستان و موبایل« آورده است 
تجاری  روابط  تأمین  مانع  امریکایی ها  که  را  شایعه  این  و 
مصاحبه  این  اساِس  بر  را  می شوند  ایران  و  افغانستان  میان 

رد می کند.
از مدافعان حقوِق زن است و دغدغۀ  بنی یعقوب که  خانم 
افغانستان  به مشکالت زنان در  بیشتر دارد،  حقوِق زنان را 
این  در  دختران  درصد   15 تنها  که  می گوید  و  می پردازد 
کشور، خودشان شوهران شان را انتخاب می کنند و متباقی به 
خواست و ارادۀ پدر، برادر، کاکا و حتا ماما ازدواج می کنند.
ژیال از برقع )چادری( زنان افغانستان می گوید، اما از وجود 
بسیار  که  می دهد  خبر  نیز  امریکا  سبِک  به  آرایشگاه هایی 
را  آرایشگاه ها  این  حضورِ  افغانستان  جامعۀ  و  محدودند 
برنمی تابد. او هزینۀ دختراِن دانشجو را بازگو می کند که با 
وجود رایگان بودن تحصیل، توان پرداخِت کرایۀ رفت وآمد 

را ندارند. 
زماِن  در  هنوز  افغانستان  جامعۀ  می نویسد:  ژیال  خانم 
به  مردم  می برد.  سر  به  ضروری  نیازهای  یعنی  فوریت ها، 
نیازهای اولیه دسترسی ندارند و در این، میان زنان رنِج بیشتر 
به  اولیۀشان رفع نمی شود  و هم  نیازهای  می کشند که هم 
خدمات درمانی دسترسی ندارند. او از طویانۀ دختران شاکی 
است که حتا نامِ مهریه را هم ندارد و حق مسلِم پدر است 
به خانه  را  نمی تواند عروسش  دادِن طویانه، کسی  بدون  و 

بیاورد.
خانم بنی یعقوب می گوید وقتی به وزارت دفاع برای مصاحبه 
با بسم اهلل خان )وزیر دفاع وقت( می رود، در اتاقک تالشی، 
خانمی که وی را بازرسی می کند می پرسد »از کجا هستی؟« 
و وقتی می فهمد ژیال ایرانی است، او را بسیار احترام می کند 
پولیس  خانم  می آید.  ایران  بوی  از شما  می گوید  برایش  و 
گریه می کند که شوهرش سال هاست به ایران رفته و او را 
از شوهرش  تنها گذاشته است و هیچ خبری  فرزندانش  با 
ندارد. ژیال می خواهد که نامه اش را به شوهرش برساند، اما 
این آرزو به دلیل مشخص نبودن آدرس، برآورده نمی شود. 

فلم ساز  مخلباف  محسن  کارِ  و  زنده گی  از  ژیال  خانم 
معروِف ایرانی می گوید  که با همۀ اعضای خانواده اش در 
هرکس  که  می نویسد:  قوِل وی  از  و  می کند  زنده گی  کابل 
این کشور  به  باربار دلش می خواهد که  بیاید،  افغانستان  به 

بازگردد. 

ـ  مخملباف  دختر  ـ  سمیرا  که  فلمی  برای  می گوید  ژیال 
و  بوده  لشکر ضرورت  سیاهی  به  بسازد،  را  آن  می خواهد 
سمیرا برای رسیدن به این مأمول، 500 نفر را فقط در بدل 
غذا اجاره می کند و این منتهای فقِر مردم را نمایش می دهد!

مخملباف به ژیال می گوید: دولت کرزی جز این که مدام از 
دنیا کمک درخواست کند که در واقع یک نوع تکدی گرِی 
اصاًل  بگیرد.  خود  به  فعال تری  نقش  نتوانسته  است،  کالن 
مشکل بزرِگ افغانستان به جهِت تاریخی این است که در آن 
هیچ چیِز طمع انگیز اقتصادی برای دوران بعد از امپریالیسم 

وجود ندارد.
ژیال سابقۀ سینمای افغانستان را به حـدی کوتاه می داند که 
در ظرف چند ساعت می توان تاریِخ آن را نوشت. او از قول 
مخلباف می نویسد: اکثر وعده های جامعۀ جهانی عملی نشده 

و بیشتر کمک ها صرف مخارِج خود خارجی ها می شود.
فضایی  کابل  در  که  دارد  فرانسوی  سربازان  از  حکایتی  او 
تکدی  این  آیندۀ  این که  از  و  ساخته اند  پاریس  با  همگون 

به کجا خواهد رسید، از قول مخلباف ابراز نگرانی می کند.
ارایۀ چشم دیدها و قصه های محسن مخلباف؛ ژیال  از  بعد 
قهرمان  مقبرۀ  ساختمان  دربارۀ  او  می شود.  پنجشیر  عازم 
ملی می گوید که باید به شکل حافظیه اعمار شود. او وضع 
که  می نویسد  و  می کند  توصیف  را  پنجشیر  درۀ  جغرافیای 

مسعود به دلیِل جنگ ها و شجاعت های کم نظیرش، »شیر درۀ 
پنجشیر« لقب گرفته است. از کوه های بلند پنجشیر می نویسد 
که سال ها قهرمان ملی کشور در آن کوه ها به نبرد متجاوزین 

رفته و در برابر طالبان مقاومت کرده است. 
و  می کند  دیدن  مسعود  کتاب خانۀ  از  بنی یعقوب  خانم 
روایت هایی از قهرماِن ملی را از زبان کاکا تاج الدین، خسر و 
همکارِ قهرمان ملی، می شنود. او دربارۀ چه گونه گی ازدواج 
و  می پرسد  تاج الدین  کاکا  دختر  با  مسعود  احمدشاه  شهید 

همۀ آن قصه ها را ثبت می کند. 
تاج الدین  کاکا  صحبت های  پای  حوصله  با  ژیال  خانم 
آمرصاحب  مورد  در  خویش  خاطراِت  از  او  و  می نشیند 
حکایت می کند و همه قصه های ماندگار را ژیال ثبت وضبط 
می کند و در کتاب »افسوس برای نرگس های افغانستان« آن 

را به مخاطب منتقل می کند. 
خانم بنی یعقوب از کاکا تاج الدین دربارۀ همۀ دوران زنده گِی 
قهرمان ملی کشور می پرسد. کاکا  مبارزاتی و حتا شخصِی 
پنجشیر  قرارگاه های  ایجاد  چه گونه گی  مورد  در  تاج الدین 
و برخورد حسنه، عمِق دید و برنامه های نظامِی آمرصاحب 

قصه می کند و ژیال با عالقه مندِی خاص گوش می دهد.
مسعود  احمدشاه  از  طوری  تاج الدین  کاکا  می نویسد:  او 
حرف می زد که شاگردی از استادش قصه کند و او همه عمر 

تردید  سنی،  تفاوت  وجود  با  مسعود  دستوراِت  اجرای  در 
نکرده است!  

ژیال به صورت غیرمستقیم، ازدواج مسعود را نمونه می داند 
که با وجود آن که بسیاری از خانواده های متنفذ می خواستند 
دخترشان به عقد نکاح مسعود درآید، اما او دختر مردی را 

به زنی می گیرد که بادیگاردش بود. 
او در مورد شیودۀ فرماندهی مسعود، چیزهای تازه یی از کاکا 
تاج الدین می شنود و می نویسد که روزی که طالبان به ابتدای 
مجاهدین  برای  مسعود  احمدشاه  رسیدند،  پنجشیر  درۀ 
کالهی  این  اندازۀ  به  »حتا  وگفت:  کرد  پُرشوری  سخنرانی 
که به سر دارم خاک کشورم در اختیارم باشد، می ایستم و از 

سرزمینم دفاع می کنم.«
ژیال می گوید: احمدشاه مسعود در هیچ دانشگاه نظامی درس 
نخوانده و آموزش اکادمیِک نظامی ندیده، اما تجربۀ سال ها 

جنگ او را به فرماندهی مدبر، دانا و موفق تبدیل می کند. 
یاد  پنجشیر  درۀ  بر  سرخ  ارتش  دوازده گانۀ  حمالِت  از  او 
می کند که هر بار با تاکیتِک تازۀ مسعود مواجه می شدند و 

در نهایت، شکست می خوردند.
جنگ ها،  به  را  کتابش  از  مفصلی  بخِش  بنی یعقوب  خانِم 
رشادت ها و خاطراِت قهرمان ملی افغانستان تخصیص داده 
و افروزن بر آن، صحبت های بسم اهلل محمدی، داکتر عبداهلل 

گارد  از  او  است.  کرده  ثبت  نیز  را  قانونی  یونس  و محمد 
ویژۀ مسعود می گوید که پس از شهادت فرمانده شان هنوز 
اما آیندۀشان مشخص نیست. او پای صحبِت این  باهم اند، 
گاردهای ویژه می نشیند و از حجب و حیای آن ها ستایش 

می کند.
در سال 1382 بار دیگر ژیال به کابل می آید و تفاوت های 
مهمان نوازی شهروندان  از  و  می کند  بررسی  را  دو سفرش 
چه گونه  افغانستانی  زناِن  این که  از  و  می گوید  افغانستان 

می خواستند در مورد زناِن ایرانی معلومات بگیرند.
که  ـ  ژورنالیست  زنان  کنفرانس  یک  به  سفر،  این  در  او 
توسط ملل متحد راه اندازی شده ـ دعوت می شود و در این 
افغانستان  روزنامه نگارِ  زنان  و  خبرنگار  دختران  با  فرصت 
آشنا می شود. ژیال در این کنفرانس باخبر می شود که برخی 
زنده گِی  وخیم  وضعیت  به دلیل  هرات،  در  به ویژه  زنان  از 

زنان در افغانستان، دست به خودسوزی می زنند. 
او می نویسد که در این سفر از رسوم و فرهنِگ مناطِق مختلِف 
افغانستان آگاهی می یابد و از دغدغه های زناِن روزنامه نگار 
خوست  تا  گرفته  بغالن  والیت  از  زنانی  با  می شود.  مطلع 
اطالعات  افغانی  جامعۀ  سنت های  دربارۀ  می کند،  صحبت 
به دست می آورد و از مشکالت کارِ خبر نگاری به ویژه برای 

بانوان در افغانستان اطالعاِت سودمندی کسب می کند.  

به  چه گونه  مردم  این که  و  می گوید  کابل  نو  شهر  از  ژیال 
از  و  بود  پوشیده  جمپر  وی  درحالی که  می کردند  نگاه  او 
رستورانت بیرون می آمد. او از ایجاد رستورانت های خارجی 
در کابل خبر می دهد، از تمرین انتخابات تا اتحادیه و انجمن 
در  ژیال  می دهد.  معلومات  ژورنالیست  زناِن  برای  ساختن 
خیمۀ  در  مارچ  هشت  بزرگ داشِت  محفل  در  سفر،  این 
سردی  از  که  رسمی یی  مراسِم  می کند؛  شرکت  لویه جرگه 
هوا و سخنراناِن آن در این محفل قصه های خواندنی دارد. 

متفاوت شان  لباِس  و  زن  پیلوت های  با  آشنایی اش  از  ژیال 
از  یکی  می نگارد.  می سازد،  متمایز  دیگران  از  را  آن ها  که 
این خلبان ها به او می گوید که در دوران مقاومت، به جبهۀ 
جز  است،  نداشته  اطالع  آن  از  کسی  اما  پیوسته،  پنجشیر 

قهرمان ملی کشور.
میان  که  می شود  متوجه  سفر  این  در  بنی یعقوب  خانم 
پشتون ها و فارسی زبانان در این کشور اختالف وجود دارد. 
او از جنِگ »پوهنتون« و »دانشگاه« و اتهامِ لطیف پدرام بر 

کرزی، مبنی به همکاری با طالباِن پشتون تبار یاد می کند. 
در سال 1383 ژیال بنی یعقوب به هرات می رود و از وضع 
پای  سفر  این  در  او  می کند.  ارایه  کافی  معلوماِت  شهر  آن 
افغانی  مرداِن  عقد  به  که  می نشیند  ایرانی یی  زناِن  صحبِت 
درآمده اند و زنده گی مملو از فقر و رنج را سپری می کنند. 
او از کوچه های گل آلود محِل سکونِت این زنان و قصه های 
دردآورِ آن ها می گوید که هر خواننده یی را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 
یکی از زنان ایرانی که با یک مرد افغانستانی ازدواج کرده، 
به ژیال می گوید: او عاشِق شوهرش بوده و اکنون نیز با او به 
خوشی زنده گی می کند؛ اما سطح زنده گی میان افغانستان و 
ایران فرق می کند. این زِن ایرانی به ژیال می گوید که چه گونه 
به شوهرش  بردارانش  این که  برای  عاشِق شوهرش شده و 
صدمه نرسانند، پنهان از همه، از ایران فرار کرده و در هرات 
مسکن گزیده است، اما اکنون از فقر خانواده اش رنج می برد.
ژیال از پوشش زناِن هرات تا دیدار از بیمارستان، تفاوت های 
دوسوی مرز، نشریه های هرات، دانشجویان دانشگاه هرات 
طلبه  اول  مجبورند  خواندن  درس  برای  که  آن هایی  و 
به درس خواندن  بعد  پیدا کنند و  بودوباش  تا جای  شوند 
بی بی سِی  رادیو  به  مردم  عالقۀ  از  دهند،  ادامه  دانشگاه  در 
فارسی و اتهام عدم بی طرفِی این رادیو، گاری های هرات و 
پفک های ایرانی، چادری های رنگی زنان و دل تنگی های آنان 

به تفصیل می نویسد. 
ایرانی ها  به  نسبت  کشور  به  بازگشته  افغانستانی های  نگاه 
از  زیادی  تعداد  می کند  حس  او  است؛  جالب  ژیال  برای 
برخورد  را  آن  عامل  و  ندارند  ایران  به  مثبت  نگاه  آن ها، 
نامناسِب برخی از هموطنانش با آنان می داند. او می گوید که 
جواناِن هراتی از برخورد نامناسِب پولیس ایران با مهاجراِن 
افغانستانی شکایت می کنند، درحالی که از کتاب های اهدایی 

ایران استقبال و استفاده می نمایند.
خانم بنی یعقوب در سال 1385 باز به کابل می آید و تابستان 
و خزاِن این شهر را به تصویر می کشد؛ او این بار به دانشگاه 
کابل می رود و از ممنوعیت فعالیِت سیاسی در دانشگاه کابل 
قصه می کند و از ترس مردم از بازگشِت دوبارۀ طالبان، از 
آموزش  طالباِن  و  ناآشنا  تکنوکرات های  خسته،  مجاهداِن 
از  و  کشور  ملی  قهرمان  یادبود  مراسم  از  می گوید.  دیده 
حضورِ امریکایی ها در پنجشیر و نگاه مردم نسبت به آن ها 

در این دره حکایت می کند. 
ژیال در سفر مجدد به پنجشیر، به خانۀ داکتر عبداهلل می رود 
وزیر  خانۀ  روزگاری  ساختمان،  این  که  می یابد  اطالع  و 
خارجۀ جبهۀ مقاومت بوده است. او این بار هم از آب وهوای 
گوارای پنجشیر، کوه های سر به فلک کشیدۀ آن و یادگارهای 

مقاومت قصه های جالبی دارد.
در  مردم  نمایندۀ  سلیم،  راحله  قاضی  صحبت  پای  ژیال 
مجلس نماینده گان می نشیند و از دشواری هایی که این خانم 
برای رسیدن به کرسی پارلمان متحمل شده، اطالعاِت کافی 
ارایه می کند و منظورش هم این است که زنان در افغانستان 
با مشکالِت زیادی برای سهم گرفتن در پروسه های سیاسی 
روبه رو اند. همچنین از زنان پشِت پرده و بوی کباب، بی برقی 
و تاریکی شهر، برق های اهدایی به برخی ها و بزرگ داشت 
از شاملو شاعر ایرانی در کابل، معلوماِت مفصل ارایه می کند. 
در سال 1386، ژیال بنی یعقوب بارِ دیگر به کابل می آید و 
پای صحبِت لطیف پدرام می نشیند و از آقای ناالن مسوول 
کانون عالمه شیخ محمد طاهر قندهاری، در رابطه با وضع 

زنان در والیت قندهار اطالعاِت کافی به دست می آورد. 
کتاب »افسوس برای نرگس های افغانستان« هرچند به زبانی 
شیرین نگارش یافته است، اما کاستی هایی نیز در آن مشاهده 
مانند  تاریخی.  وقایِع  برخی  روایِت  در  جمله  از  می شود؛ 
این که قهرمان ملی در صحبتی که با رابین رافایل معین وقِت 
وزارت خارجۀ امریکا در زمان جنگ های کابل داشته، گفته 
است که »اگر به اندازه کالهم جای در کشورم داشته باشم از 
افغانستان دفاع می کنم«، اما خانم ژیال این نقل قوِل  قهرمان 
ملی را در صحبتی که بعد از حملۀ طالبان به پروان و کاپیسا 

با مجاهدین داشته ، آورده است. 
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افغانستان  که  است  کرده  تأکید  غنی  رییس جمهور 
تروریستی  گروه های  دیگر  و  داعش  گروه  قبرستان 

خواهد شد.
خویش  سخنرانی  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
داووس  شهر  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  نشست  در 
که  را  انتقام وحشتی  افغانستان  مردم  سویس گفت: 
خواهند  اند،  کرده  ایجاد  افغانستان  در  تروریست ها 

گرفت.
انعطاف پذیری  مردم  ما  است:  افزوده  ادامه  در  وی 
برای  قبرستانی  افغانستان  پیروز می شویم.  و  هستیم 
داعش و دیگر گروه های تروریستی خواهد بود. ما 
صد  اگر  است،  شرین  انتقام  که  داریم  ضرب المثل 

سال بعد هم گرفته شود.
 وی همچنین سال 2015 میالدی را سالی پرچالش 
برای افغان ها خوانده و گفته است: دولت در این سال 

با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده است.
 گفتنی است که مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه 
در شهر داووس سویس آغاز و روز شنبه پایان یافت. 
مسایل  کنار  در  اقتصاد،  جهانی  مجمع  نشست  در 
امنیتی  وضعیت  درباره  جهانی  اقتصاد  به  مربوط 
تروریستی  گروه  با  مبارزه  چه گونه گی  و  افغانستان 

داعش نیز گفت وگو صورت گرفت. 
مجمع  نشست  در  سخنرانی  به  عالوه  غنی  اشرف 
جهانی اقتصاد، در حاشیه این اجالس با شماری از 
نماینده گان کشورهای جهان دیدار و گفت وگو کرده 

است.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار 
اجالس  حاشیه  در  غنی  اشرف  است:  گفته  خبری 
داووس در دیدارهایش، از رهبران کشورها خواست 
که در مبارزه با تروریسم با دولت افغانستان همکاری 

کنند.
شرکت  موسس  گیتس  بل  آقای  با  سفر  این  در  او 
گیتس،  ملیندا  و  بیل  خیریه  بنیاد  و  سافت  مایکرو 

الگارد  کریستین  امریکا،  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون 
رییس صندوق بین المللی پول و موسس و شماری 
دیدار  جداگانه  طور  به  گوگل  شرکت  مسوولین  از 

کرد.
رییس جمهور در این دیدارها و نشست جداگانه، در 
مورد رشد اقتصادی افغانستان، صلح و ثبات، تقویت 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و مبارزه مشترک 

علیه تروریزم صحبت کرده است.
از  شماری  و  موسس  با  دیدارش  در  غنی  آقای 
پروگرام های  رابطه  در  گوگل  شرکت  مسوولین 
مختلف آموزشی و انکشافی صحبت و موافقت کرده 

است.
و  شجاعت  از  امریکا  دفاع  وزیر  با  دیدارش  در  او 
قدردانی  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  فداکاری 
نموده و عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
را در مقابل داعش در والیت ننگرهار موفقانه و موثر 

ارزیابی کرده است.
وی به منظور مبارزه موثر نیروهای امنیتی و دفاعی 
قوای  تقویت  و  تجهیز  بر  تروریزم،  علیه  بر  کشور 

هوایی و قول اردوی 205 اتل تاکید کرده است.
که  است  گفته  دیدار  این  در  امریکا  دفاع  وزیر 
به  افغانستان  با  را  خویش  همکاری های  کشورش 
و  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تمویل  عرصه  در  ویژه 

دفاعی ادامه می دهد.
رییس جمهور غنی دیروز به کشور برگشت. 
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رزاق مأمون
هزاران شخصیِت  از سوی  القاب کالن  در گذشته ها، 
قومی و سیاسی، در لویه جرگه ها تصویب می شد. حاال 

اما اوضاع تغییر کرده است.
که  است  افغانستان حاکی  گزارش نامۀ  به  رسیده  خبِر 
حامد کرزی رییس جمهور پیشین، در یک بندوبست، 
لقب  دالر،  هزار   170 مبلِغ  تقسیم  و  پیش پرداخت  با 
»پدر ملت« را طی همایشی شاندار، همراه با رقص و 

پایکوبی در هوتل سرینا، خریداری کرده است. 
البته این اقدام، امری طبیعی است و دریافت مبلغ 420 
سوی  از  دولتی  بی رمِق  بودجۀ  حساب  از  دالر  هزار 

کرزی، باید به این طریق با شاخی باد شود. 
پخش خبر این رویداد، در واقع یک ُطرفۀ خبری بود 
جوانان  از  شماری  افغانستان.  رسانه  های  تاریخ  در 
از  غافل  و  مدنی(  جامعۀ  به  )شهره  میانه سن  نوسن، 
نوع  بی اعتبارترین  امروز، مسوولیِت  و  اوضاع گذشته 
بی بی سی  خبرنگار  و  گرفته  برعهده  را  »حاتم بخشی« 
ثقه  شاهد  را  سعید  آریانا  بانو  و  نجفی زاده(  )هارون 

آورده بودند.
در گزارش واصله از کابل، آمده است که آقای کرزی 

از انزوای سیاسی رنج می برد. 
ملت«  »پدر  جعلِی  لقب  خریداری  پُرمصرِف  مراسم 
کارمندان  کشتار  المناِک  حادثۀ  از  بعد  سیاه،  بازار  از 
در  سوگواری  سایۀ  که  افتاد  اتفاق  طلوع،  تلویزیون 

همه جا پهن بود.  
چون  که:  است  شده  قید  گزارش  پیوست  در 
مجموعۀ  چند  علی الظاهر  مجلس،  برگزارکننده های 
اختالفات  پول،  تقسیم  سر  بر  بودند،  مدنی 
پُرسروصدایی میان شان بروز کرده است. منابع حاضر 
با  کالهبرداران  بعضی  که  گفته اند  مجموعه ها  این  در 

مبالِغ هنگفِت پوِل  باقی مانده متواری شده اند.
نام شان  از ذکر  )که  افراد شامل در قضیه  از   شماری 
و  نذرانه  پول  تقسیمات  این  از  می شود(،  خودداری 
برائت  اظهار  فیس بوک  در  و  شده  ناراحت  غنیمت 

کرده اند.
منابع  »طبق  است:  گفته شده  گزارش چنین  پایانۀ  در 
بعد از جلسه در مجلس این فعاالن مدنی خیلی جنجال 
و بی آبرویی برپا شده بود که حتا بعضی دخترخانم ها 
و فعالین خانم ها با پسران مشت و یخن شده اند و با 
پسران حمله آور  بعضی  باالی  و چپلک ها  دستکول ها 
شده و در نتیجه یک سیرک درگیری شدیِد فیزیکی به 

وجود آمده بود.«

رییس جمهور غنی:

افغانستان گورستان تروریستان خواهد شد
حـامد کرزی

 لقب »پدر ملت« را 170 
هزار دالر خریده است!

نهادهای حامی خبرنگاران و وزارت فرهنگ:

دیگر رسانه ها نمی توانند بی موجب خبرنگاران را اخراج کنند

حامی  نهاد های  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
خبرنگاران اعالم کردند که با تصویب »مقررۀ طرز 
همه گانی خصوصی«  رسانه های  فعالیت  و  تأسیس 
امتیازهای  و  با رسانه هایی که حقوق  این،  از  ، پس 
می کنند،  پا  زیر  را  کارمندان شان  و  خبرنگاران 

برخورد قانونی خواهد شد.
نداشتن  به  نسبت  خبرنگاران  همواره  این  از  پیش 
مالکان  سلیقه یی  برخوردهای  و  کافی  امتیازهای 

رسانه ها شکایت داشته اند.
رسانه های  فعالیت  و  تأسیس  طرز  »مقررۀ  بنیاد  بر 
رسانه های  مدیران  و  مالکان  همه گانی خصوصی«، 
خصوصی مکلف هستند تا تمام ماده های این مقرره، 

قانون کار و موارد قرارداد را رعایت کنند.
آزاد  صدیق اهلل توحیدی، رییس دیده بان رسانه های 
افغانستان )نی( می گوید که مسووالن رسانه ها باید 
کار  ماشین  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران  که  بدانند 
دور  را  آن ها  افتادند،  کار  از  زمان  هر  تا  نیستند 
بیندازند یا هرگاه دل شان نخواست، اخراج شان کنند.

هم چنان حمله به بس حامل کارمندان »گروه موبی« 
آن،  کارمندان  از  تن  هفت  شدن  کشته  و  کابل  در 

بحث بی پروایی مدیران و مالکان رسانه ها نسبت به 
امنیت جانی کارمندان شان را نیز به میان آورده است.

مژگان مصطفوی، معاون نشراتی وزارت اطالعات 
و فرهنگ می گوید که در این مقرره مصونیت کاری 

و جانی خبرنگاران نیز در نظر گرفته شده است.
مقررۀ  گفت:  نشست  این  در  مصطفوی  خانم 
تصویب شده یک سند معتبر در تأمین امنیت فزیکی 

و مصونیت شغلی خبرنگاران است.
بزرگ  آورد  دست  یک  را  مقرره  این  تصویب  او 
خواند و افزود: در ماده 36 این مقرره آمده است: 
رسانه ها و نهادهایی که قبل از نافذ شدن این مقرره 
قانون  مطابق  اند  مکلف  اند،  گرفته  فعالیت  جواز 
مدت  خالل  در  مقرره  این  و  همگانی  رسانه های 
امتیازِ  حق  و  تضمین  پرداخت  بدل  در  ماه  شش 
اخذ  فعالیت  جواز  مقرره  این  هفتم  ماده  مندرج 

نمایند.
بند هفتم مادۀ شانزدهم مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت 
مکلف  را  رسانه ها  خصوصی  همه گانی  رسانه های 
بر  کارمندان شان  امنیت  تأمین  برای  تا  است  کرده 

بنیاد قانون »تدابیر الزم امنیتی« را بگیرند.

در این مقرره هم چنان آمده است که رسانه ها باید 
کارمندان شان را بر بنیاد تجربه و مهارت های کاری 
امتیازهای  از  باید  آن ها  هم چنان  و  بدهند  امتیاز 

کارمندان نهادهای دولتی برخوردار باشند.
بر بنیاد مادۀ بیست ونهم این مقرره، کمیسیونی برای 
کارمندان  و  رسانه  ها  میان  کاری  اختالف های  حل 
این  می گردد.  ایجاد  والیت ها  و  مرکز  در  آن ها 
کمیسیون متشکل از نمایندۀ باصالحیت وزارت کار 
و امور اجتماعی به عنوان رییس، وزارت اطالعات 
و فرهنگ، دو نماینده از اتحادیۀ رسانه ها، اتحادیه 

کارگران و وزارت عدلیه به حیث عضو است.
نجیب شریفی، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران 
قانونی« جهت  بنیۀ  »یک  این  از  پیش  که  می گوید 
اما  نداشت؛  وجود  خبرنگاران  برای  دادخواهی 
می توانند  خبرنگاران  حامی  نهادهای  این،  از  پس 
بنیاد مواد این مقرره با جدیت برای خبرنگاران  بر 

دادخواهی کنند.
آمده  همچنان  مقرره  دراین  شریفی،  آقای  گفتۀ  به 
است خبرنگاران مانند سایر کارمندان دولتی مستحق 
رخصتی، حق  اضافه کاری هستند و مالکان رسانه ها 

مسوول تأمین امنیت خبرنگاران هستند. 
فدراسیون  معاون  دشتی  فهیم  هم،  سویی  از 
ما  که  داشت  بیان  نیز  افغانستان،  خبرنگاران  ملی 
شغلی  بخش  به  تنها  مقرره  این  که  می خواستیم 
رسانه ها پشنهاد و تصویب شود، اما وزارت عدلیه 

به این پشنهاد ما مخالفت کرد.
حامی  نهاد های  و  فرهنگ  و  اطالعات  و  وزارت 
رسانه ها  خبرنگاران  و  کارمندان  از  خبرنگاران 
و  حقوق  تأمین  راستای  در  تا  می خواهند 
در  و  باشند  همکار  نهاد ها  این  با  امتیازهای شان 
کاری  اختالف های  به کمیسیون حل  لزوم  صورت 

رسانه ها مراجعه کنند.
مقررۀ طرز تأسیس رسانه های همگانی و مصونیت 
شغلی خبرنگاران در 1394/5/21 در چهار فصل و 
41 ماده به تصویب مجلس شورای وزیران رسیده و 

در جریده رسمی نشر شده است.
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ورزش

سازمان عفو بین الملل اعالم کرد: بعد از گذشت بیش از پنج سال از آغاز بهار 
عربی، دولت بحرین همچنان با ادعا و بهانۀ مبارزه با تروریسم به استفاده از 

زور و زندانی کردن مخالفان خود ادامه می دهد.
با  و  مخالفان  سرکوب  با  بحرینی  مقامات  کرد:  تأکید  بشر  حقوق  سازمان 
رهبران  و  کننده گان  تظاهرات  کردن  زندانی  و  بازداشت  به  زور  از  استفاده 

سیاسی مخالف و شکنجۀ دستگیر شده گان ادامه می دهند.
این سازمان همچنین اعالم کرد که بحرین سال جدید را در حالی آغاز کرد 
که تدابیر شدیدی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور در نظر گرفته 

است.
براساس این خبر، رژیم عربستان سال 2016 را با بازداشت گستردۀ مخالفان 
بیان  آزادی  چارچوب  در  و  مسالمت آمیز  اعتراض های  به  که  خود  سیاسی 

مبادرت می ورزیدند، آغاز کرد.
براساس این بیانیه، دولت بحرین از آغاز سال جدید میالدی تاکنون سه نفر 
از رهبران سیاسی مخالف را که همه گی به جرم بیان عقایدشان در زندان بسر 

می برند، تحت محاکمه قرار داده است.
همه  شرط  و  قید  بدون  فوری  آزادی  خواستار  خود  بیانیه  در  سازمان  این 

زندانیان و مخالفان سیاسی در بحرین شد.

رییس ستاد ارتش روسیه اعالم کرد که این کشور برای گسترش روابط نظامی 
نظامی  مشترک  تمرین  جاری،  سال  در  پاکستان  جمله  از  کشورها  برخی  با 

برگزار می کند.
اولگ سالو کوو، رییس ستاد ارتش روسیه گفت: مسکو برای گسترش روابط 
برگزار  پاکستان  جمله  از  مختلف  کشورهای  با  بین المللی  تمرینات  نظامی 

خواهد کرد.
مناطق  در  پاکستان  با  روسیه  مشترک  نظامی  تمرینات  نخستین  افزود:  او 

کوهستانی برگزار خواهد شد.
مدت ها  از  پس  مسکو-اسالم آباد  بین  مختلف  بخش های  در  روابط  بهبود 

چندی قبل آغاز شد.
سرگیی شویگو، وزیر دفاع روسیه چندی قبل برای رأی زنی در مورد تقویت 
همکاری های نظامی و گفت وگو با مقامات پاکستانی برای توقف چند ساعته 

به اسالم آباد سفر کرد.
همکاری های  مورد  در  پاکستانی  مقامات  با  مالقات  در  روسیه  دفاع  وزیر 

دفاعی و فروش تجهیزات نظامی به این کشور تبادل نظر کرد.
هند در تحوالت اخیر جنوب آسیا خود را به امریکا و رژیم اسراییل نزدیک 

کرده است و پاکستان نیز برای افزایش همکاری با چین تالش می کند.
این در حالی است که روسیه نیز به دلیل تنش با امریکا و اروپا در مورد بحران 

»اوکراین« برای همکاری های بیشتر با پاکستان و چین تالش می کند.

و  عربی  کشورهای  همکاری  از  استقبال  با  عراق  دفاع  وزیر  العبیدی،  خالد 
جهانی سوم  تروریسم جنگ  با  گفت: جنگ  داعش  با  مبارزه  برای  اسالمی 

است.
العبیدی با استقبال از همکاری همه کشورهای اسالمی و عربی برای مبارزه با 
تروریسم گفت: عراق جزیی از امت عربی و اسالمی است و متأثر از آن ها و 

نیازمند به آن ها می باشد و خارج از این منظومه حرکت نخواهد کرد.
او با استقبال از اعالم آماده گی چین برای حمایت از عراق در زمینۀ مبارزه با 

تروریسم، خارج از ایتالف، خواستار تسریع در آن شد.
العبیدی با اشاره به نیاز ارتش عراق به آموزش و مهمات، خواستار حمایت 

بیشتر امریکا از ارتش عراق شد.
عراق از تابستان سال گذشته تاکنون، با بحران ناشی از اشغال برخی شهرهای 

شمال و غرب خود توسط تروریست های داعش مواجه است.
گزارش ها حاکی است که آخرین کاروان نظامیان امریکایی به تعداد هزار و 
800 افسر و سرباز از روز سه شنبه تاکنون وارد دو پایگاه عین االسد در غرب 

الرمادی و الحبانیه در شرق این شهر شده اند.
نظامیان امریکایی که در چارچوب توافق نامۀ امنیتی امضا شده میان بغداد و 
واشگتن خاک عراق را بعد از 8 سال اشغال در سال 2011 ترک کردند، از 
هنگام یورش داعش به عراق در جون سال 2014 و سقوط موصل همواره 

تالش کرده اند، دوباره به این کشور بازگردند.
در حالی که عمدۀ نیروهای سیاسی عراق مخالف بازگشت نیروهای زمینی 
امریکایی ها طی ماه های اخیر به صورت  اما  امریکایی به کشورشان هستند، 

چراغ خاموش وارد این کشور شده اند.

رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران در کابل با قهرمانی تیم افغان کلپ 
پایان یافت .

زهره امیری، مسوول فوتبال دختران به آژانس باختر گفت، رقابت های 
لیگ برتر فوتبال دختران با اشتراک هشت تیم درورزشگاه فدراسیون 
فوتبال راه اندازی شده بود که در دور نهایی آن، تیم های افغان کلپ و 
آریا به مسابقه پرداختند و نیمۀ دوم یک دربرابر صفر به نفع تیم افغان 

کلپ پایان یافت و این تیم درمکان نخست قرارگرفت.
همچنان تیم های آریا و آینده سازان دررده های دوم و سوم رقابت های 

یاد شده قرارگرفتند.
گفته می شود، زهره فقیرزاده بهترین بازیکن و مدینه با 9 گول زده به 

صفت بانوی گول این رقابت ها شناخته شدند.

ملت های  جام  مسابقات  برای  دروازه  خط  کنترل  فناوری  از  استفاده 
اروپا 2016 و لیگ قهرمانان فصل آینده تأیید شد.

)GLT(توسط  دروازه  خط  کنترل  فناوری  رسیدن  تأیید  به  از  پس 
از آن در مسابقات رسمی  استفاده  )فیفا( و  فوتبال  فدراسیون جهانی 
برزیل،   2014 جهانی  جام  و   2014 جهان  باشگاه های  جام  همچون 
اتحادیۀ فوتبال  فناوری در مسابقات تحت پوشش  این  اعالم شد که 

اروپا )یوفا( هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در همان ابتدای معرفی این فناوری کارآمد که برای ضایع نشدن حق 
تیم ها در صحنه های مشکوک به گول معرفی شده بود، بسیاری از این 
مخالف  بین  این  در  که  افرادی  از  یکی  ولی  کردند،  استقبال  فناوری 

استفاده از چنین تکنولوژی بود، میشل پالتینی، رییس یوفا بود.
با محرومیت هشت سالۀ پالتینی از سوی کمیتۀ اخالق فیفا، مخالفت 
این نهاد اروپایی هم با GLT به پایان رسید و حاال قرار است برای 
نخستین بار در تابستان 2016 و در مسابقات یورو از این فناوری در 

یک تورنمنتی که زیر نظر یوفا برگزار خواهد شد، استفاده شود.
اتحادیۀ فوتبال اروپا پس از نشست اعضای کمیته اجرایی این نهاد در 
نیون سوییس با تأیید این خبر اعالم کرد که این فناوری در مسابقات 
یورو 2016 که در تابستان پیش رو به میزبانی فرانسه برگزار خواهد 

شد، مورد استفاده قرار می گیرد.
یوفا همچنین اعالم کرد از لیگ قهرمانان فصل آینده هم فناوری کنترل 

خط دروازه به طور رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

یک مفتی سعودی، با صدور فتوایی، شغِل »تحلیل گر ورزشی« را حرام 
اعالم کرد.

روزنامۀ سعودی الوطن نوشت: این فتوا، در پاسخ به سوالی صادر شد 
پایگاه  این  بود.  »االسالم سؤال و جواب« شده  اینترنتی  پایگاه  از  که 
اینترنتی، تحت نظر محمد صالح المنجد، مبلغ سعودی فعالیت می کند.
در متن این فتوا آمده است: تحلیل گران ورزشی و هنرمندان، عمر خود 
را تلف می کنند و این کارشان سودی برای آن ها نزد خدا ندارد و سبب 
علو درجه شان نمی شود و به آمرزش گناهان منجر نمی گردد. این افراد 
اگر توان و انرژی خود را در جهت علِم سودمند به کار می گرفتند، به 

اعجوبه هایی تبدیل می شدند.
در این فتوا همچنین در پاسخ به سوالی دربارۀ کسانی که در قبال پول، 
به تحلیل گری می پردازند، خاطر نشان شده است: فعالیت یک مسلمان 
به عنوان تحلیل گر ورزشی یا هنری، جایز نیست؛ البته کار به عنوان 

تحلیل گر نظامی یا سیاسی و اقتصادی بالمانع است.
در این میان، »علی کمیخ« مربی و تحلیل گر سعودی، از این فتوا ابراز 
شگفتی کرد و آن را خروج از مسیر مستقیم ارزیابی کرده، خاطر نشان 
ساخت که در این فتوا، به ورزش و ورزشکاران اجحاف شدیدی شده 

است.
او همچنین منبِع استنادِ این فتوا را خواستار شد و تأکید کرد که سنت 

پیامبر، مغایرتی با ورزش نداشته است.

سازمان حقوق بشر:

بحرین با ادعای مبارزه با تروریسم 
مخالفان خود را زندانی می کند

روسیه و پاکستان تمرین مشترک 

نظامی برگزار می کنند

وزیر دفاع عراق:

جنگ با تروریسم 
جنگ جهانی سوم است

افغان کلپ قهرمان رقابت های 
فوتبال دختران شد

استفاده از تکنولوژی خط 
دروازه در یورو 2016

فتوای جدید سعودی:

تحلـیل ورزش حـرام است

مهدی ثاقب

باور نمی کنید؛  وقتی می گویم کشور جالبی داریم، شما 
نزدیک ده سال پیش یک شاه سال خورده به نام ظاهر شاه 
ایتالیا مستقیم آورده بودند روی فرق ملت و یک  را از 
لقب دادند به اسم »بابای ملت«؛ ملت سلح شور و غیور و همیشه در 
صحنه، چند سالی با همین بابا گذارندند، تا این که ایشان تشریف بردند 
آن دنیا و مردند؛ مردم هم از دست این لقب و بابا و شاه راحت شدند.
دولت مردان عزیز که نگران شدند با این ملت بی بابا چی کنند، دست به 
کار شدند و پشت بابا و پدر تمام افغانستان گشتند، آخر بد است ملت 
بابا نداشته باشد؛ به همین خاطر یک تعدادی بی کار که عشق پدر دومی 
بدون  تا  زدند  باال  را  آستین ها  می زند،  ذهن شان چکش  روی  بار  هر 
اجازه برای مردم یک پدر جدید به نام حامد کرزی تجویز و کیک و 
پدر  از  کنید بخشی  کنند. حاال فکر  نبات هم توزیع  نقل و  شرینی و 
ملت را همین پدر ملت از بین برده است؛ تعدادی دیگر از پدران ملت 
هم در انتحار و انفجار و ترور و جنگ کشته شدند؛ بعضی ها هم دیدند 

که پدری نمی توانند خودشان بدون تعارف مردند و از این دنیا رفتند.
و  می ریزند  عرق  می کشند؛  زحمت  که  دوستانی  به  من  بهر صورت، 
برای ملت پدر پیدا می کنند، توصیه می کنم که تالش کنند همین پدران 
تا خرچ زنده گی زن و فرزندشان را  بمانند  موجوده را بگذارند زنده 
مواظب  دستی  دو  نباشید،  هم  ما  نگران  می شویم؛  ممنون  بیاورند  در 
پدران مان هستیم تا نیاز نباشد هر ده سال بعد یک پدر برای ما تجویز 
کنند و همین که پدران ما را نکشید، به اندازۀ یک کارخانۀ پدرسازی 

از شما سپاس گذاریم.

بشیر احمد انصاری

تولد یك حرف:
چند روزی می شود که گزینۀ دری )Dari( را در برنامۀ 
»مایکروسوفت« انتخاب کرده ام، اما می بینم که آن چه به 
نام الفبای دری تبلیغ می شود، به جای آن که 32 حرف باشد، 44 حرف 
شده است؛ ولی با آن هم، حرِف گاف از میان برداشته شده و به ِعَوض 
آن، گافی از نوع دیگر زاده شده است. آیا کسی در آن نظام باقی مانده 
پروژه های  مانع  و  را گرفته  »دلسوز«  این دری پَروران  که دست  است 
و  جنوبی  افریقایی  پوستاِن  سیاه  مانند  آن که  یا  و  شود  تخریبی شان 

عرب های فلسطین به سازمان های به اصطالح بین المللی شکایت برد.

حسیب معترف

از خود  با تقالها و فریب ها می خواهد  اینک  کرزی خان که 
 14 در  که  می کند  فراموش  بسازد،  ملی  نوع  از  سمبول  یک 
سال گذشته این فرصت را داشت تا با تدبیر و کارکرد موثر 
تا  کند،  باز  جا  برای خود  مردم  قلب  در  افغانستان شمول،  رفتارِ  و  کنش  و 
این  ولی  می داد.  »بزرگی«  لقب  برایش  او،  از  تقدیر  با  داوطلبانه  مردم  امروز 
ثابت  بی کفایتی،  و  طالب پروری  فرصت سوزی،  دورویی،  نفاق افگنی،  با  آدم 
کرد که یکی از بی ظرفیت ترین و ناالیق ترین رهبران سیاسی تاریخ معاصر ما 
بوده است. با فرصت و امکاناتی که در زمان حکومت او فراهم بود، افغانستان 
می توانست پله های اساسی برای ملت شدن و تحکیم مردم ساالری را بردارد، 
و  بی برنامه گی  فکری،  کوتاه  با  نظام،  رأس  در  کرزی  نام  به  موجودی  ولی 
بنیادی  روندهای  این  تمامی  شدن  نهادینه  اصلی  مانع  قوم گرایانه،  رفتارهای 
و حیاتی بود. مردم حافظۀ تاریخی خود را از دست نداده اند. این که در یک 
هوتل مجلل در مرکز شهر آن هم از طرف چند آدم ناشناخته و بی ریشه به او 
لقبی را اهدا کنند، نمی تواند داللت بر بزرگی او کند، خودش باید بزرگی خود 
را ثابت می کرد. کرزی نه تنها بزرگ نیست، بل که به خاطر قانون شکنی ها و 
سوی استفاده از موقف و صالحیت ها و دست کاری و مهندسی انتخابات 88 
و 93، جدا باید مورد مواخذه قرار گیرد. کرزی را در نهایت می توان یک خان 

قبیله خواند، آن هم در سخاوت مندانه ترین حالت.

 بهار مهر

پس از هر رویداد تروریستی در بسیاری از کشور ها، پولیس 
با  را  رویداد  می آیند و جزییات  امنیتی-اطالعاتی  نهادهای  و 
ذکر تحقیقاِت از پیش انجام شده، مراحل تعقیب و چگونه گی 
هدایت  و  خاستگاه  حمله،  انجام  در  دخیل  گروپ های  حمله،  نوع  حادثه، 
کننده های رویداد را با مردم شریک می سازند، از کاستی ها می گویند و حداقل 
کار انسانی که می کنند از مردم معذرت می خواهند و اطمینان می دهند که دیگر 

از وقوع چنین رویداد ها جلوگیری خواهند کرد.
اما این جا در افغانستان ...

پس از هر رویداد تروریستی شماری بی شمار نیروها از ارگان های امنیتی بدون 
هماهنگی در محل واقعه سر می رسند و بدون انجام »تحقیقات محل واقعه« 
پس از شستن جاده از خون شهروندان، محل را ترک و پروندۀ رویداد بی هیچ 

تعقیب و پیگیری یا تحقیق و انتباه از رویداد برای همیشه بسته می شود.
امنیتی نه تنها در انظار ظاهر نمی شوند که در مواردی با در آورن  مسوولین 
ادای جامع الکماالتی وقوع این چنین رویداد ها را امر طبیعی در هر کشوری 

می دانند.
پس از سال ها مبارزه در برابر دهشت افگنی و تروریسم، مردم توقع دارند تا 
تعلق قومی  از  نظر  باسواد و متخصص را صرف  افراد  رهبری حکومت شان 
آن ها به این سمت ها بگمارند، تا با طرح استراتیژی در خور تهدیدهای موجود 
امنیتی و با از استفاده از تجارب جهانی، جلو کشتار مردم بی دفاع افغانستان 

را بگیرند.

فیـسبـوک نـــامــه
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اسالم آباد به واشنگتن:

مالفضل اهلل را 
در افغانستان هدف قرار دهید

باچاخان،  دانشگاه  به  اخیر  پی حمله  در  اسالم آباد  دولت 
در  که  را  افرادی  و  فضل اهلل  مال  تا  خواسته  واشنگتن  از 
دارند،  دست  کشور  این  در خاک  تروریستی  فعالیت های 

هدف قرار دهد.
فضل اهلل  مال  تا  خواسته  واشنگتن  از  اسالم آباد  دولت 
که  را  افرادی  دیگر  و  پاکستان  طالبان  تحریک  سرکرده 
دانشگاه  به  اخیر  حمله  مانند  تروریستی  فعالیت های  در 

باچاخان دست دارند، هدف قرار دهد.
برای  باید  واشنگتن  که  گفته اند  نیوز«  »د  به  امنیتی  منابع 
خاک  از  که  پاکستان  طالبان  تحریک  قراردادن  هدف 
الزم  اقدامات  می کنند  استفاده  کشور  این  علیه  افغانستان 

را انجام دهد.
به گفته این منابع، پاکستان احساس می کند که امریکا در 
هدف قرار دادن پناهگاههای تحریک طالبان در افغانستان 

کوتاهی کرده است.
که  است  گفته  امریکایی  مقامات  به  اسالم آباد  دولت 
دست کم در هدف قرار دادن افراد وابسته به تحریک طالبان 
کابل  که  است  حالی  در  این  باشند.  جدی  افغانستان  در 

همچنان تحت نفوذ دهلی نو قرار دارد.
چند ماه قبل اسالم آباد پرونده  دخالت های هند را در اختیار 

مقامات واشنگتن و سازمان ملل قرار داد.
اعالم کردند که حمله  مقامات اسالم آباد روزهای گذشته 
از خاک  افراد تحریک طالبان  باچاخان توسط  به دانشگاه 
افغانستان انجام شده است، این در حالی است که »محمد 
خراسانی« سخنگوی تحریک طالبان  این ادعا را رد می کند.
منابع گفتند که عمر منصور مرد شماره یک حمله به مدرسه 
نظامی سال گذشته در پیشاور، حمله به دانشگاه باچاخان 

را به عهده گرفته است.
اگرچه بعد از مدتی خراسانی ادعای منصور را رد کرد و 
این حمله را محکوم کرد، اما مقامات امنیتی اطمینان دارند 
که حمله به دانشگاه باچاخان با حمایت کامل مالفضل اهلل 

انجام شده است.
هفته پیش، سه فرد مسلح پس از ورود به دانشگاه باچاخان 
به  آغاز  خیبرپختونخوا  ایالت  در  چارسده  منطقه  در 

تیراندازی کرده اند.
در این حمله حدود 20 تن کشته و دهها تن دیگر زخمی 

شدند.

از تغییر شگرد جنگی طالبان  مسووالن والیت هرات 
این مسووالن می گویند  این والیت خبر می دهند.  در 
به  رودررو  مبارزۀ  از  گذشته  ماه  سه  در  طالبان  که 
ماین گذاری رو آورده اند و از این طریق در پی ناامن 

ساختن شهر اند.
والیتی  شورای  امنیتی  کمیتۀ  مسؤول  حدید،  مهدی 
هرات به سالم وطندار گفت که از ماه میزان تا قوس 
امسال ماین گذاری از 10 مورد در ماه به سه برابر این 
رقم افزایش یافته است و همچنان در این مدت طالبان 
پانزده گانۀ  ولسوالی های  و  پولیس  مراکز  به  مرتبه   50
هرات هجوم آورده اند که این آمار نسبت به گذشته در 
ماین گذاری ها افزایش و در حمله های تهاجمی کاهش 

را نشان می دهد.

مسوول کمیتۀ امنیتی شورای والیتی هرات خاطرنشان 
نداشته  پی  در  تلفاتی  یا  ماین گذاری ها  بیشتر  که  کرد 
یا توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده اند. او 
همچنان از افزایش ترورها در این والیت خبر داد و 
گفت که تنها در ماه جدی مورد ترور با انگیزۀ سیاسی 

رخ داده است. 
به گزارش سالم وطن دار، به گفتۀ آقای حدید علت 
قوای  کم بود  اخیر  ماین گذاری های  و  ترورها  افزایش 
امنیتی در این والیت است. او می گوید که افغانستان 
160 هزار نیروی پولیس دارد که برای تأمین امنیتی هر 
180 نفر یک پولیس موظف است، اما این محاسبات 
در هرات فرق می کند و بر بنیاد تقسیمات نیروی های 
پولیس  یک  نفر   800 هر  به  والیت  این  برای  امنیتی 

موظف شده است.
برای  پولیس  تقسیم بندی  که  می گوید  حدید  مهدی 
تأمین امنیت در والیت ها ناعادالنه است و تا زمانی که 
به صورت منصفانه به هر والیت نیرو فرستاده نشود، 

ناامنی کاهش نمی کند.
عبدالمجید روزی، فرمانده پولیس هرات نیز با تأیید این 
موضوع می گوید که طالبان اخیراً فعالیت های تخریبی 
را در شهر هرات متمرکز کرده اند و با کارگذاری ماین 

خواهان مختل سازی امنیت این والیت اند.
آقای روزی می گوید که مشترکًا با امنیت ملی در تالش 

اند تا به زودی عامالن این رویدادها را دستگیر کنند.
بر بنیاد آمارها، هر ماه حدود 100 غیرنظامی در نتیجۀ 
انفجاری  مواد  دیگر  و  جاده یی  کنار  ماین های  انفجار 
زخمی  و  کشته  کشور  سراسر  در  شده  جاسازی 

می شوند.

د مهران موحِّ
در چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، حادثه یی اتفاق افتاد که خبِر 
آن مثل بُمب در افغانستان منفجر شد و بازتاب بسیار 
دنبال  به  را  وسیعی  واکنش های  و  یافت  گسترده یی 
داشت. در این حادثه، هفت کارمند رسانه یی تلویزیون 
طلوع کشته شدند. اگرچه حوادثی از این دست و حتا 
بسیار شنیع تر از آن، در افغانستان به صورِت روزانه و 
هفته گی روی می دهد، اما ویژه گی این حادثه این بود 
طلوع  تلویزیون  رسانه یی  کارمندان  برضد  جنایتی  که 
راه اندازی  با  توانست  هم  طلوع  و  بود  گرفته  صورت 
کمپاینی گسترده، توجه افکار عمومی و سیاست مداران 
را به این حادثه جلب کند و قادر شد تا حدود زیادی 

طالبان را در نزد افکار عمومی محکوم کند.
بی گمان، حملۀ نظامی طالبان بر تلویزیون طلوع، اقدامی 
و  متر  هیچ  با  و  بود  شنیع  و  و زشت  بسیار وحشیانه 
اما در این  انسانی نمی توان آن را توجیه کرد.  معیاری 
میان، نکتۀ جالب توجه این بود که کسانی در فیس بوک، 
و  کردند  خرسندی  ابراز  حادثه،  این  وقوع  به  نسبت 
که  دانستند  مناسب  و  به جا  را  طالبان  گروه  اقدامِ  این 
بدین وسیله توانستند تلویزیون طلوع را که به زعم آن ها 
»منبع گسترش فحشا و فساد، و مرکز پخش سریال های 

مبتذل« است، ضربه بزنند و تضعیف کنند. 
باید اعتراف کنم که شمارِ آن هایی که از این ایده دفاع 

کرده اند، کم نبوده است! 
مسلمًا آن هفت کارمندی که در تلویزیون طلوع، برای 
دریافت حقوق بخور و نمیر، کار می کردند و بسیاری 
هرگز  بودند،  خود  خانواده«ِی  نان آور  »تنها  آن ها  از 
گمان نمی کردند که با این کار خود، فحشا و فساد را 
ترویج می کنند و به چیزی که تنها می اندیشیدند، تأمین 
نیازهای حداقلی اعضای خانوادۀ شان بود. گزارش هایی 
هم که از تلویزیون طلوع دربارۀ زیست نامۀ آن ها پخش 
شد، به خوبی نشان می داد که دست کم بخش بزرگی از 

این افراد، از طبقۀ فقیر جامعه به حساب می آمده اند و 
آدم های کم بضاعتی بوده اند.

سرزمین،  این  آدم های  از  توجهی  قابل  شمار  این که 
جنایت  قبیل  از   - طالبان  جنایت های  از  آشکارا 
چهارشنبۀ هفتۀ گذشتۀ این گروه - دفاع کنند و آن را به 
نحوی توجیه نمایند، بیان گِر این است که افکار افراطی 
در کشور ما هنوز هم جوالن گری می کند. متأسفانه در 
افغانستان، افراطی گرِی بدون طالبان و القاعده و داعش 
هم حضوری سنگین دارد. افغانستان، سرزمین مناسبی 
برای رشد و گسترش اندیشه های افراط گرایانۀ مخوف 

است.
در  افغانستان  که  می گویم  هم  اینک  و  گفته ام  بارها 
کنار صدها مشکل دیگر، مشکل جدِی حضور سنگیِن 
اندیشه های تند روانه را دارد که به نام اسالم و فرهنگ 
بومی ترویج می شود. اگر روزی طالبان از صحنۀ سیاسی 
افغانستان حذف شوند یا این که وارد معاملۀ سیاسی با 
بعید  احتمال دومی خیلی  )که  افغانستان گردند  دولت 
به نظر می رسد(، دولت افغانستان بازهم ناگزیر است با 
اندیشه های متحجرانه و تند روانه دست و پنجه نرم کند 

و حساِب خود را با آن ها تصفیه کند. 
اسالم، برای زنده گی انسان ها ارزِش فراوانی قایل است 
و قتل نفس را از بزرگ ترین گناهان شمرده است. حاال 
شما بر چه اساسی به بهانۀ این که از فالن یا بهمان برنامۀ 
تلویزیون طلوع خوش تان نمی آید، به خود این حق را 
می دهید که کشتن انسان ها را توجیه کنید؟ در سرزمین 
با  هم زمان  می دارند  دوست  که  آن هایی  پُرشمارند  ما، 
ایفا  این که دادستان و قاضی شوند، نقش جالد را هم 

کنند و خود را تابع هیچ نظم اجتماعی یی ندانند.
می خواهند  سخیفی  منطِق  چنین  با  که  آن هایی  مسلمًا 
به  سودی  تنها  نه  کنند،  دفاع  اسالم  از  خود  گمان  به 
پیکر  بر  را  مهلکی  ضربه های  بلکه  نمی رسانند،  اسالم 
مثنوی،  در  مولوی  قول  به  می نمایند.  وارد  آیین،  این 

میان  فرقی  چه  است.  دشمنی  خود  بی خرد،  دوستی 
رفتار این عده از آدم ها و رفتار طالبان وجود دارد که 
به قیمت کشتن  باورهای دینی را  اعتقادات و  از  دفاع 
و سوزاندِن انسان ها و به بهای تباهی و خرابی مملکت 

حاضرند انجام دهند؟
مورد  در  که  آن هایی  این که  توجه تر  جالِب  همه  از   
را  طالبان  جانب  طلوع،  تلویزیون  کارمندان  به  حمله 
می گیرند، دقیقًا همان هایی هستند که در شعار و نظر، 
یا  خودشان  حتا  و  هستند  طالبان  پروپاقرص  مخالف 
پدران شان عمری را برضد طالبان جنگیده اند. واقعًا در 

این سرزمین، چه چیزی در حال اتفاق افتادن است؟
وقتی آدم این گونه رویدادها را مشاهده می کند، ناگهان 
سرخورده  و  افسرده  و  می بندد  را  گلویش  راه  بغض 
این  درخشان  و  خوب  آیندۀ  به  را  امیدش  و  می شود 

سرزمین، به کلی از دست می دهد.
البته شما نباید سخناِن باال را حمل بر دفاع تمام قِد بنده از 
تلویزیون طلوع و طلوع نیوز بکنید. انتقادهای جدی یی 
در بارۀ سیاست های رسانه یی این رسانۀ قدرتمند وجود 
دارد. این رسانه بارها نشان داده که گاهی اگر مصلحتش 
ایجاب کند، دست به اقدام های عجیب و غریبی می زند 
که بی طرفی اش را کاماًل زیر پرسش می برد. اگرچه این 
در  رسانه یی  هیچ  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  هم  را 
که  کسی  هر  و  نیست  بی طرف  آبی-خاکی،  کرۀ  این 
دم از بی طرفی رسانۀ متبوعش می زند، دروغی شاخدار 
را تحویل مخاطب می دهد. این که این رسانه، متهم به 
افغانستان است، هرگز به این  »ارزش زدایی«  از جامعۀ 
تروریستی  گروه های  جنایت های  که  بود  نخواهد  معنا 
هم  انسان ها،  جاِن  کنیم.  توجیه  را  رسانه  این  برضد 
معیارهای حقوق  دیدگاه  از  هم  و  اسالمی  موازین  در 
این  نمی تواند  بهانه یی  هیچ  و  دارد  حرمت  بشری، 

حرمت را بشکند.
 

از »طالبان« تا »اندیشه های طالبانی«

تغییر در شیوۀ نبرد طالبان در هرات
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