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اعتراض گسترده به قتل یک نوجوان در کابل

اختطاف چیان علنی اعدام شوند
اعضـای  غیرحاضـری  و  نماینـده گان  مجلـس  نصـاب  کامـل  نبـودن 
را  نماینـده گان  هم چنـان  و  اداری  هیـأت  متفـاوت  واکنش هـای  آن، 
برانگیختـه  اسـت و دیـروز نیـز به دلیل عـدم موجودیت نصـاب کامل، 

مجلـس نتوانسـت در مـورد قضایـای مربـوط فیصلـه کنـد.
بایـد  می شـوند  غیرحاضـر  کـه  اعضـای  آن  می گوینـد  نماینـده گان 
نام شـان بـه رسـانه های محلـی داده شـود تا موکلین شـان در ایـن مورد 

باشـند. آگاهی داشـته 
شـنبه)۱۱  روز  نماینـده گان  مجلـس  رییـس  ابراهیمـی،  عبدالـرووف 
ثـور( بـا انتقـاد از غیبـت اعضـای مجلـس گفت کـه نماینـده گان مردم 
بـرای امـروز در داخـل تـاالر حضـور ندارند و به اسـاس عـدم تکمیل 
نصـاب، تصمیـم گرفته نمی توانیـم و مسـؤولیتش به نماینده گانی سـت 

کـه غیابـت دارند.
او خطـاب بـه نماینـده گان غیرحاضـر گفـت: »وکیـل صاحـب غیابـت 
داری… چوکـی مـردم در داخـل تـاالر خالـی اسـت. ایـن چقـدر بـد 
اسـت. ایـن زیبایـی بـه تـو ندارد… بسـیار تاسـف آور اسـت امـروز تو 
حضـور خـود را نـداری... مجبـور نکنیـد لیسـت شـما را بـه رادیـو و 

بفرسـتم«. محلی تـان  تلویزیون هـای 
در همیـن حال، عبدالـرووف انعامی، دبیر مجلس گفت به کمیسـیون ها 
مکتوب رسـیده که فهرسـت اعضای غیرحاضرشـان را بـه هیئت اداری 
بفرسـتند و کسـانی کـه ۲۱روز غیرحاضـری دارنـد، تصمیـم گرفتیم نه 
تنهـا نام های شـان را در رسـانه ها بفرسـتیم کـه موجودیت شـان را در 

داخـل تـاالر طبـق وظایف داخلـی زیر سـوال می بریم.
امـا برخـی از نماینـده گان بـا انتقـاد از هیـأت اداری مجلـس می گویند 
خـود رییـس، معاونـان و دبیـران هـم غیر حاضـری می کننـد و باید در 

آغـاز خودشـان را اصـاح کنند.

کـرسی ها خـالی 
و نصاب ناتکمیل
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ټولنیز مرکز، د کلیوالو دغونډ وځای
د شورا، جرګې اوډ له ایزوغونډو د ود له ډ یرې مودې راهیسې زمونږ هیواد په کلیو او بانډو کې رواج لري چې د دا رازغونډو په پرانستلو رسه خلک له یو بل رسه خپلې تجربې بدلوي او خپلې ستونزې له یوبل رسه رشیکوي اود یو بل په غم 

اوخوښیو کې ګډون کوي . زیا تره وختونه په تیره بیا د ژمي په موسم کې مناسب ځای نه موندل کیده چې د ميل پیوستون پروګرام دې اړټیا په پاملرنې رسه، د خلکو د بیالبیلو غونډو د پرانستلو له پاره د ټولنیزو مرکزونو پروژې منظورې کړي اواوس 

په اکرثه کلیوکې د خلکو دغوښتنې له مخې ټولنیزو مرکزونو له پاره مناسبې ودانۍ جوړې او ګټې اخستنې ته سپارل شوي دي . یو لدې مرکزونو نه د بغالن والیت د اندراب ولسوالۍ د میرهزارخیلو کلی د لویدیځې خوا په ۱۳ کیلومرتی کې 

جوړشوي دي چې د کلیوالو داستفادې وړګرځیديل دي .

مخکې لدې پدې کلی کې د شورا او د هیواد نورو د منلو وړمراسمو پرانستلو له پاره کوم ټا کلی ځای نه ؤ. که په کلې کې دغم او خوښي کوم مراسم په الره اچول کیده ، خلکو به د مجبوریت له مخې دغه مراسم په د ښتو اوترخیمو الندې پرانستل 

چې اکرثه وخت به له زیاتو ستونزو رسه مخامخ کیدل . کله به د باد او باران د وریدو ، د زیاتو خاورواو ډوړو، ملراو یا هم سړې هوا له امله به خلکو خپل د خوښي او غم مراسم په ښه توګه نشو پرانستلې ځکه ، د کيل اکرثه اوسیدونکي بیوزله 

او غریب ؤ او یوازې یې د خپلې کورنی داوسیدو نه پرته بله داسې کومه ودانی نه درلوده څو هلته پکې خپل لوی مراسم پرانیزي.  لدې چې تیر شو کله به هم خلک د کيل په اړه د مهموتصمیمونو د نیولو له پاره مجبور ؤ د کيل شاوخوا سیمو کې 

د زیاتو ستونزو په منلو رسه را ټول يش او د کيل پر مهموموضوعاتو باندې به یي له یو بل رسه خپلې تجربې رشیکولې .

کله چې نوموړي کلی د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ترپوښښ الندې راغی ،خلکو د۱۳۹۱ هجري ملریزکال د لیندی میاشتې په ۹ نیټه د بې شمیره غونډو په پرانستلو رسه د آزادو او د موکرتیکو ټاکڼو له الرې د کيل پراختیایي شورا جوړه 

کړه ، ورورسته د کيل د پراختیایي شورا غړو له خلکو رسه په تفاهم او یو بل رسه په اتفاق خپلو اسايس اړټیاووته لومړیتوب ورکړې . او له مخې یې خپلې همیشنۍ هیلې ته چې هغه د ټولنیز مرکز پروژه وه ، وټاکې اوعميل پالن یي جوړ کړ . د 

نوموړي پروژې کار د۱۳۹۱ هجری ملریز کال د کب میاشتی په ۲۹ نیټه پیل شو چې نوموړې پروژه ټولټال د۲ میلیونو ۸۶ زره افغانیو په لګښت د ميل پیوستون پروګرام له خوا د۱۳۹۴ کال د غربګولی میاشتې په ۳۰ نیټه بشپړاو ګټې اخستنې 

ته وسپارل شوه او )۲۸۶( کورين ترینه ګټه اخيل .

د دې کيل یو تن اوسیدونکی حاجي نظام الدین چې ۷۵ کلن دی او د هزارخیلو کيل د پراختیایي شورا رییس هم دی د کيل د مخکینیو ستونزو په هکله یې داسې وویل :

»   مخکې به که په کلی کې کومه شخړه رامینځته کیده ، د شخړې د له مینځه وړلو او دغونډو د پرانستلوله پاره ځانګړې ځای نه ؤ. په جوماتونو کې هم د دغه رازغونډو جوړیدل مناسب نه دي ، همدارنګه که دواده اوخیرات په مراسموکې به خلکو 

خیمې کرا کولې ، البته نوموړي خیمې به څو ځلې د باد په وسیله راغورځیدلې او لدې چې تیر شو په دیګي کې به خاورې او ډوړي لویدلې او کله به هم د واورې او باران د وریدو له امله  خلکو نشو کولې خپل دغم او خوښی مراسم په ښه توګه 

پرانیزي ، خو اوس مونږ د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام په مرسته او همکاری وتوانیدو دوه ټولنیزمرکزونه چې یو یې د نارینه ؤ د ستونزو د حلولو او بل یې هم د ښځو دغونډو د پرانستلو له پاره جوړ کړوکه دوداه او یا 

هم خوږې کوم مراسم وې ، ښځینه مراسم په ښځینه ټولنیز مرکز او د نارینه وو مراسم په نارینه ؤ ټولنیز مرکز کې ملا نځل کیږي چې الحمد لله اوس د دې کيل د خلکو ستونزې لدې پلوه له منځه تليل دي «

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

ارگ و دفتر شورای امنیت ملی:

ابعاد حادثة ریاست حفاظت از رجال 
برجسته روشن می شود

»ابتـذال شر« در مـرِگ 
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در  خــود  ســخنرانی  در  رییس جمهــوری 
ابهام هــای  از  بــه برخــی  شــورای ملــی 
اساســی در رابطــه بــا جنــگ و صلــح پایــان 
داد. حداقــل حاال تعریِف مشــخص و رســمی 
ــت  ــه دس ــلح ب ــف مس ــای مخال از گروه ه
ــن  ــا ای ــارزه ب آمــده و مواضــع دولــت در مب
گفت وگوهــای صلــح  آینــدۀ  و  گروه هــا 
ــد  ــا حــدودی روشــن شــده اســت. هرچن ت
ــی در  ــای غن ــه آق ــد ک ــرده می ش ــار ب انتظ
ایــن ســخنرانی بــه صــورِت شــفاف تری 
دهــد،  توضیــح  را  دولــت  سیاســت های 
ولــی بــا همــۀ این هــا ســخنرانی آقــای غنــی 
ــک  ــِم ی توانســت در یکــی از معضــات مه
دهــۀ گذشــتۀ کشــور کــه عبــارت از مســالۀ 
جنــگ بــا گروه هــای افــراط گــرا بــود، 

ــد.  ــا کن ــم گیری رونم ــوِل چش تح
ــته  ــخنرانی توانس ــن س ــر، ای ــال حاض در ح
ــت از  ــِت حمای ــی را در جه ــۀ عموم روحی
دولــت تقویــت بخشــد و شــرایطی را فراهــم 
ــع  ــه نف ــا ب ــتی از آن ه ــر به درس ــه اگ آورد ک
صلــح و ثبــات اســتفاده شــود، بــدون تردیــد 
نتایــج اثربخشــی را در پــی خواهنــد داشــت. 
بــرای موفقیــت چنیــن طرحــی، دولــت نیــاز 
ــخنرانی  ــعار دادن و س ــه ش ــا ب ــه تنه دارد ک
ــِر  ــای موث ــا اقدام ه ــل ب ــرده، ب ــنده نک بس
در  همچنــان  را  موجــود  فضــای  عملــی 

ــه دارد.  ــود نگ ــت از خ حمای
دولــت  مشــکات  اصلی تریــن  از  یکــی 
وحــدت ملــی در یــک و نیــم ســال گذشــته، 
بحــث مشــروعیت و حمایــِت مردمــی از آن 
بــود کــه بــه دالیــل مختلــف همــواره تــوش 
و تــواِن آن را در کاربــرد قدرتمندانــۀ اقتــدار 
ــم  ــرای تحکی ــروع ب ــۀ مش ــوان حرب ــه عن ب
ــه رو می کــرد.  ــا ســوال روب پایه هــای نظــام ب
ــار  ــن فرصــت تاریخــی هم اینــک در اختی ای
ــزی هوشــیارانه  ــا برنامه ری ــت اســت و ب دول
ــه بســیاری از مشــکاِت موجــود  می تــوان ب
ــث  ــا باع ــا ناامنی ه ــه ب ــه در رابط ــه ک جامع
نگرانــی شــده اســت، نقطــۀ پایــان گذاشــت. 
ــاز  ــت نی ــه، دول ــن زمین ــق در ای ــرای توفی ب
ــل  ــه حداق ــاِت موجــود را ب ــه اختاف دارد ک
ــتی را  ــم و یک دس ــۀ تفاه ــانده و روحی رس
ــه  ــی ک ــِف سیاس ــای مختل ــان گروه ه در می
ــتند، در  ــام نیس ــدازی نظ ــی بران ــًا در پ عم
مســایل کاِن جامعــه کــه می تواننــد بــه 

عنــوان خطــوط ســرخ منافــع ملــی شــناخته 
شــوند، بــه وجــود آورد. چــون انتظــار 
ــان  ــود پای ــات موج ــه کل اختاف ــه ب این ک
ــی؛  ــه عمل ــت و ن ــاری به جاس ــه انتظ داد، ن
ــه  ــه ب ــایل کان جامع ــوان در مس ــی می ت ول

ــدا کــرد.  اجمــاع عمومــی دســت پی
کــه  جهــان  کشــورهای  دیگــر  تجربــۀ 
ــان  ــد، نش ــی بوده ان ــات داخل ــر معض درگی
ــواره  ــی هم ــای بیرون ــه خطره ــد ک می ده
می تواننــد بــه پایــان اختافــات داخلــی 
کمــک رســانند، امــا بــه ایــن شــرط اساســی 
کــه دولــت بتوانــد مشــارکت الزمِ سیاســی را 
ــل  ــای دخی ــا و جناح ه ــاع گروه ه ــرای اقن ب
در مســایل مســاعد ســازد. امــا ایــن موضــوع 
هــم نبایــد بــه عنــوان امتیازگیری بــرای دیگر 
گروه هــا شــناخته شــود کــه از وضعیــت 
بحرانــی بــرای رســیدن بــه هدف هــای 
ــان  ــه هم ــد و ب سیاســی خــود اســتفاده ببرن
میــزان بــرای دولــت خطرســاز تلقــی شــوند 
ــد  ــف می توانن ــلح مخال ــای مس ــه گروه ه ک

ــد.  ــی کنن خطرآفرین
ــاِت  ــان امکان ــوازِن الزم را می ــد ت ــت بای دول
خــود و خواســته های گروه هــای رقیــب 
فراهــم ســازد کــه یکــی بــر دیگــری چربــی 
اقدام هــای  همــه  این هــا  ولــی  نکنــد. 
بازدارنــده بــرای تأمیــن ثبــات و امنیــت 
ــی  ــای عمل ــه اقدام ه ــند و ن ــد باش می توانن
ــری.  ــن ام ــارکت در چنی ــرای مش ــر ب و موث
بــرای این کــه دولــت بتوانــد بــه ســوال 
ــرد؟«  ــدا ک ــت پی ــات دس ــه ثب ــه ب »چگون
بایــد  کنــد،  ارایــه  قناعت بخــش  پاســِخ 
ــد  ــری بزن ــِر دیگ ــدات موث ــه تمهی ــت ب دس
کــه بــه یکــی از آن هــا در ایــن مجــال 

می شــود.  پرداختــه 
آقــای غنــی در ســخنرانی خــود در شــورای 
ملــی توانســت بــه انفعــال سیاســی دولــت در 
رابطــه بــا معضــل جنــگ و صلــح در کشــور 
پایــان دهــد، ولــی آیــا ایــن به تنهایــی 
ــات و  ــه ثب ــًا ب ــد واقع ــه بتوان ــت ک کافی س
امنیــت در کشــور بینجامــد؟!... بــدون شــک 
پاســخ بــه آن منفــی اســت و بــرای رســیدن 
ــن  ــارت از تأمی ــه عب ــی ک ــدف اساس ــه ه ب
ثبــات و امنیــت در کشــور اســت، بایــد 
دســت  روی  دیگــری  برنامه ریزی هــای 

ــود.  ــه ش گرفت

ــا  ــه ب ــاز دارد ک ــی نی ــور غن ــس جمه ریی
ــی،  ــه و عمل ــه مرحل ــه ب ــزی مرحل برنامه ری
ســخنرانی شــورای ملــِی خــود را جامــۀ 
عمــل بپوشــاند و مــردم را متقاعــد ســازد کــه 
ــه شــده در شــورای ملــی و  حرف هــای گفت
پــس از آن در روز هشــتم ثــور، روز پیــروزی 
حرف هــای  افغانســتان،  مــردم  جهــاد 
ــوده  ــوا نب ــاد ه ــاح ب ــتوانه و به اصط بی پش
ــت  ــات حقانی ــرای اثب ــی ب ــای غن ــد. آق ان
ــه  ــه ب ــرح مرحل ــا ط ــد ب مواضــع خــود، بای
مرحلــۀ اقدام هــای دولــت بــرای مبــارزه 
بــا تروریســـم و افراط گرایــی از هــر نــوع و 
جنــس آن و ارایــۀ آن هــا بــه شــورای ملــی، 
ــطح  ــورا را در س ــن ش ــا ای ــی ب ــۀ فعل رابط
فعلــی نگــه دارد و همــواره از عملــی شــدِن 
برنامه هایــش بــه آن پاســخ گو باشــد. در 
ــوان نســبت  ــه می ت ــی اســت ک ــن فضای چنی
بــه اقدام هــای دولــت بــرای تأمیــن امنیــت و 
ثبــاِت کشــور مطمیــن شــد و افــکار عمومــی 

ــت.  ــه داش ــود نگ ــت از خ را در حمای
ــه  ــه ب ــای مرحل ــت از اقدام ه ــی صحب وقت
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــود، ب ــه می ش مرحل
دولــت بایــد در تفاهــم بــا نهادهــای موجــود 
دســت بــه برنامه ریــزی بــرای عملــی کــردِن 
ســخنرانی رییــس جمهــوری در شــورای ملی 
ــرده  ــرون ک ــذ بی ــد و آن را از روی کاغ بزن
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــک طــرح عمل ــه ی و ب
تروریســـم تبدیــل کنــد. امــا تنهــا کســی کــه 
ــد،  ــا باش ــن اقدام ه ــخ گوی ای ــد پاس می توان
ــه  ــه ب ــت ک ــوری اس ــس جمه ــخص ریی ش
هــر حــال در رأس هــر ســه قــوه قــرار دارد. 
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چگونه می توان
به ثبات دست یافت؟

 

افغانسـتان کشوری سـت کـه هـر روز جنایت هـای فراوانی 
و  جنـگ  سـنگیِن  سـایۀ  امـا  می گیـرد  صـورت  آن  در 
و  رسـیده گی  متعاقبـًا  و  آن هـا  بازتـاِب  مانـِع  سیاسـت، 
مجـازاِت مجرمـان می شـود. تنهـا چند گزارِش نشـر شـده 
از والیت هـای هـرات و کابـل و فراه، نشـان از آن دارد که 
جرایـم جنایـی بـا گذشـِت هـر روز افزایـِش قابـل توجـه 

می یابنـد. 
کشـته شـدِن کودکـی توسـط آدم ربایـان در کابـل پـس از 
شـکنجه های طوالنی و بازداشـِت عامـاِن آن و نیز رویداد 
هـرات و ده هـا رویـدادِ ناگفتۀ دیگر، نشـانگِر آن اسـت که 
هنـوز آدم ربایان و سـارقان به قـوِت تمام جنایـاِت خود را 

می دهند.   انجـام 
بازداشـت عامـاِن دو جنایـت در کابـل و هـرات، هرچند 
نشـان از آن دارد کـه اداره هـای امنیتـِی کشـور در مـواردی 
کارشـان را خـوب انجـام می دهند، ولی ایـن تاش ها برای 
کاهـش جرایـم، هرگـز بسـنده و کافـی نیسـتند. از ایـن رو 
نیـاز اسـت کـه دولـت راهکارهـای امنیتی یـی را بـه هدِف 
ریشـه کن کـردِن آدم ربایـان روی دسـت گیـرد. بازداشـت 
و تطبیـِق قانـون روی جنایـت کاران، تنهـا راهی سـت کـه 

می توانـد سـبب کاهـِش ایـن نـوع جرایم شـود. 
برکنـاری افـرادی که در سـاحۀ مأموریت شـان جنایت های 
این چنینـی صـورت می گیـرد نیـز، یکی از راه های درسـت 
اسـت؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه در مـواردی ایـن راهکار 
عملـی شـده و در مـواردی نیـز از آن چشم پوشـی صورت 
اندام هـای  در  مافیـا  بلندپایه هـای  اسـت. حضـور  گرفتـه 
حکومتـی و امنیتـی، شـاید یکـی از دالیـل رشـِد جرایـم 
و  کشـور  قوانیـن  کـه  اسـت  نیـاز  ولـی  باشـد؛  جنایـی 
سـاختارهای حقوقـِی ما نیـز در زمینۀ پیش گیـری از جرایم 
و بـه کیفـر رسـاندِن جنایـت کاران قاطـع و هوشـیار عمـل 
کنـد؛ زیـرا بارها دیده شـده اسـت که جنایـت کاران از یک 
دروازه وارد زنـدان شـده و از دورازۀ دیگـر بـا تلیفوِن یک 

مقـام و یـک فـردِ زورمنـد رها شـده اند. 
انجـام  بـه همـۀ جنایت هایـی کـه  هرچنـد جنایـت کاران 
می دهنـد، شـناخته و آشـکار شـده اند؛ امـا متأسـفانه چون 
مـورد حمایـِت حلقاتـی در دروِن نظـام قرار دارنـد، ظلم و 
بیـدادِ آن هـا ادامـه می یابد. تـا زمانی که نهادهـای حکومتی 
از وجـود حامیـاِن جنایـت کاران تصفیـه نگـردد، ظلـم و 
جنایـت همچنـان از مـردم قربانـی می گیرد. تجارب نشـان 
داده کـه آدم ربایـی عوایـِد بلندی نصیِب گروه هـای مافیایی 
و تروریسـتی ماننـد طالبان می کنـد و این نـوع جنایات، به 

حیـاِت ایـن گروه هـا گـره خورده اسـت.
تجـاوز بـر یک کودِک سه سـاله در هرات، ربودن و کشـتِن 
اباسـیِن سیزده سـاله در کابل، کشـتِن دادسـتاِن ارشِد هرات 
و ده هـا مـورد جـرم و جنایـِت دیگـر، مـا را بـا یـک خطِر 
بـزرِگ اجتماعـی ـ امنیتـی در جامعه مواجه می سـازد. این 
جنایـات نشـان می دهـد که جـدا از جنگ داعـش و طالب 
علیـه مـردم، امنیـِت روحـی و روانـِی جامعـه نیـز مـورد 
تعـرِض جنایـت کاران قـرار گرفتـه و عـاوه بـر انتحـار، 
اختطـاف نیـز در کمیـِن زن و مـردِ ایـن سـرزمین نشسـته 

ست. ا
مـردم افغانسـتان انتظـار دارنـد کـه دولـت وحـدِت ملـی، 
قاتـاِن اباسـین زازی کـودِک ُخردسـال، و تمـام مجرمیـن 
و جنایـت کاراِن متکرر و تروریسـتاِن دربند و دستگیرشـده 
را در منظـِر عـام دادگاهـی کنـد و به کیفر برسـاند. مسـلمًا 
از  یـک  شـرعی،  و  قانونـی  مکافات هـای  و  مجازات هـا 

مؤثرتریـن راه هـا بـرای کاهـِش جرایم اسـت. 
شـفاف عمـل کـردِن نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور 
و نیـز بـه اجـرا گذاشـتِن قانـون بـدون تبعیـض، در کنـار 
این کـه سـبب تحکیم مشـروعیِت سیاسـِی دولت می شـود، 
راه را بـرای تبـارزِ یـک دولـِت باکفایـت و مردمـی بـاز 
می کنـد و جامعـه را بـه شـکوفایی الزم می رسـاند. وقتـی 
جنایـت کاران بـه دادگاه های علنی کشـانده شـوند و قانون 
دربـارۀ آن هـا بـه گونۀ درسـت تطبیق گردد، رعـِب الزم به 
دِل جنایـت کاران و تروریسـتان و حامیان شـان راه می یابـد 

و ناامنـی و جنایـت سـیِر نزولـی بـه خـود می گیـرد. 

چرا جرایِم جنایی سیر 
صعودی دارند؟
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تجربۀ دیگر کشورهای جهان که 
درگیر معضالت داخلی بوده اند، 
نشان می دهد که خطرهای بیرونی 
همواره می توانند به پایان 
اختالفات داخلی کمک رسانند، 
اما به این شرط اساسی که دولت 
بتواند مشارکت الزِم سیاسی را 
برای اقناع گروه ها و جناح های 
دخیل در مسایل مساعد سازد. 
اما این موضوع هم نباید به 
عنوان امتیازگیری برای دیگر 
گروه ها شناخته شود که از 
وضعیت بحرانی برای رسیدن به 
هدف های سیاسی خود استفاده 
ببرند و به همان میزان برای 
دولت خطرساز تلقی شوند که 
گروه های مسلح مخالف می توانند 
خطرآفرینی کنند ACKU



غـم  هـوا  و  بـود  تاریـک  چشـم انداز   
آلـود. غبـار  و  گرفتـه 

و  نواخـت  یـک  صـدای  بـا  هلیکوپتـر 
تکان هـای انـدک راه می پیمـود و صدای 
چرخـش بال هایـش گاهـی چنـان صفیر 
می کشـید کـه گویـی پرهـای آهنیـن اش 

بـه هـم می سـایند.
مـا نمی توانسـتیم دریـای آمـو را تماشـا کنیـم. نه خانه هـای محقر 
و گلیـن سـاحل جنـوب آمـو و نـه خطـوط منظـم و سـرک های 
پختـه و خانه هـای خیمـه مانند و خط کشـی شـدۀ عصری شـمال 
آمـو دریـا را. بلکـه چشـم مـا بـه تابـوت نـو سـاخته و خالی یـی 
دوختـه شـده بـود، که بـرای انتقال جنـازۀ آمر صاحب آماده شـده 

بود.
مـردی که »نسـِل« مـا تقدیر خـود را در پیشـانی او نوشـته میدید. 
در آزمایش هـای سـخت و روزهـای ُدشـوار بـه رأی وتدبیـر او 
اعتمـاد می کـرد و هـر جـا او بـود، جـوش و خـروش بـود، امیـد 

بـود و برنامـه بـود. اکنـون ناگهـان رفتـه بود.
»دویمـه سـقاوی« خوانـده  کتـاب  آنچـه در  از  مبهمـی  تصویـر 
بـودم بـه ذهنـم رسـید. آیا مـا یکبـار دیگـر در تاریخ، بـه مرگ یا 

مهاجـرت اجبـاری وادار خواهیـم شـد.
هیچ کـس هیـچ چیـز دربـارۀ آینـده نمی دانسـت. آنها کـه از رفتن 
او آگاه بودنـد یـک چیـز را می دانسـتند کـه بایـد فرصتـی خریـد 
و ایـن خبـر را کتمـان کـرد. همـۀ آنهـا کـه آگاه بودند بـرای همه 
جهـان حتـا بـرای برادرانش از جراحـت اش از حالـت هر روزش 

افسـانه می بافتنـد.
چه کسـی می توانسـت بـا سرنوشـت مقاومـت، سرنوشـت یـک 

ملـت بـا گفتـن یـک واقعیـت وحشـت ناک بـازی کنـد.
آواز چرخ هـای هلیکوپتـر هـر لحظـه بـا باختـن ارتفـاع بلندتـر و 
صفیـرش قوی تـر شـد. تـا اینکـه بـا بـر انگیختـن غبـار اندکی به 
زمین نشسـت. بعد از فرود آمدن از هلیکوپتر سـوار موتر شـدیم.

در مسـیر راه نـه چنـدان دوری کـه طـی کردیـم، مـردم سـرگرم 
کار خـود بودنـد و هیچ کـس نمی دانسـت کـه در نزدیکـی آنهـا 
تابـوت مردیسـت کـه آنهـا افسـانۀ نبردهـای او را سال هاسـت 

می کننـد. زمزمـه 
محوطـۀ شـفاخانه خلـوت بود، پاسـبانانی کـه آرام و مغمـوم ما را 
پذیرایـی کردنـد نمی فهمیدنـد جنـازۀ مهمـی کـه از آن حراسـت 

می کننـد، از کیسـت؟
پاسـبان جـوان درب اتـاق را گشـود و برگشـت. هیچ کـس نبـود، 
صـدای پای مـا خاموشـی کاملی را که بـر این عمـارت حکم فرما 

بـود بر هـم زد.
نـور سـرد و پریـده رنگـی دهلیـز را فـرا گرفته بـود. هوای سـرد 
و نـور کمرنـگ و بـی نمـک، بـه آرامش مرگ بـار فضـا می افزود. 
اکنـون بـار دوم بـود کـه در برابر ایـن روک ُمهر و الک شـده قرار 

می گرفتـم.
ُمهـر و الک روک مخصـوص را کنـدم و بـه آهسـتگی بـه سـوی 
خـود کشـیدم جسـد در پارچـۀ سـفید پوشـیده شـده بـود، قامت 
درشـت مـرد از درازی و پهنـا صنـدوق آهنیـن را پُـر کـرده بـود. 

او را باید برای غسل و کفن آماده می کردیم.
در لحظـۀ انتقـال جسـد از تابوت به »تسـکرۀ ارابـه دار« مخصوص 
دل و دسـت ها بـه شـکل نـا محسـوس رعشـه داشـت. ارابـه بـا 
بـه سـمت  گـردش  بـا  و  لغزیـد  بـه روی سـنگ فرش  آرامـش 
راسـت و عبـور از اتاقـی کـه در آن محـِل گذاشـتن تابـوت بـود 

بـه غسـل خانه رسـید.
و بـاز هـم بـا احتیـاط بـروی میـز مخصـوص شست شـو قـرار 
گرفـت. ایـن اتـاق بـا چراغهـای قوی طـوری روشـن شـده بود، 
کـه تاریکـی غلیـظ شـب و دلهـرۀ طبیعـی مانـدن در مرده خانـه 

را مـی زدود.
مـا سـه نفر بودیـم، من، داکتر حضـرت و حاجی ملک نادر،غسـل 

میت. دهندۀ 
همـه چیـز آمـاده بـود. نفـس راحتـی کشـیدیم و بعـد از لحظات 

مکـث بـه کار آغـاز کردیم.
جسد در پارچه های سفید چند ال پیچانیده شده بود.

اولیـن پارچـه را بـا احتیـاط کنـار زدم. دلـم آهسـته می لرزید بعد 
پارچـۀ دومـی. اکنـون نوبـت کنـار زدن آخریـن پارچه اسـت، که 
لکه هـای خـون در قسـمت صـورت و کنـار راسـت آن نمـودار 

ست. ا
دلم به شدت تپید.

ایـن آمـر صاحـب اسـت!... اکنـون بـه مـن نـگاه می کنـد،... با آن 
وقـار و صابتـی که در خاموشـی از سـمایش سـاطع بـود... و آن 
چشـم های سـیاه و درشـت کـه آیینـه وار تشعشـع روح پـاک و 
نیرومنـد او را منعکـس می کـرد و مـا از چشـم بـه چشـم بـه او 
احتـراز می کردیـم. جنـازه همچنـان روی میـز قـرار داشـت و من 
جـرأت نداشـتم آخریـن پارچـه را کنار بزنـم. در ایـن ادب گاه در 

مقابـل طبـع نـازک و ظریـف او بایـد محتـاط بود.
پارچـه را بـه آرامـی کنـار کشـیدم، طوری کـه سـینه و بازوهایش 

کامـًا نمایان شـد.
پیکـر بـی حرکـت و خامـوش آن مـرد گـرم جـوش و پـر تکاپـو 

سـرد و بـی جان بـود...
انا هلل و انا الیه راجعون.

چـه آیـۀ زیبایـی، آیه یـی کـه او در زندهگی پُـر حادثـه اش هر بار 
بـا رفتـن هریـک از هـزاران دوسـت و هم رزمـش تکـرار میک رد. 
»مـا از خـدا هسـتیم و بسـوی او بـاز می گردیـم...« او در زمیـن 
نیـز چشـم به آسـمان زیسـت، به انتظـار نوبـت پـرواز...، و اکنون 

رفت...
دو روز پیـش از مرگـش در میـدان بـه اسـتقبالش رفتـم. خسـته 
از کار و افسـرده از درد کمـر در فاصلـه میـان هلیکوپتـر و موتـر 

بـه آهسـتگی قـدم بـر می داشـت اکنـون کـه بـه او نـگاه می کردم. 
حـس می کـردم خسـتگی هایش را از خـود دور کـرده و به آرامش 

رضایـت آمیـزی فـرو رفته اسـت.
مگـر نـه ایـن بـود کـه او بارهـا در دوران جهـاد می گفـت: مـن 
می خواهـم همزمـان بـا آنکه ظاهر شـدن عامت پیـروزی قاطع و 
نهایـی جهـاد را می بینـم یـک مرمی در سـینه ام بنشـیند، پیش خدا 

بـروم و بگویـم در راه تـو جهـاد کـردم و آمدم.
چرا این دعای مخلصانه دیر مستجاب شد؟

آیـا تقدیـر رسـالت دیگری نیز که به دورۀ مقاومت مشـهور اسـت 
بـه دوش او نهـاده بـود؟ و آیـا...! اکنـون او در آن مرحلـۀ پیروزی 

قرار داشـت؟!... نهایی 

چشـم هایش بسـته بـود، موهـای مرغولـه اش کـه دو روز پیش کم 
کـرده بـود شـانه زده و اطـو کـرده می نمـود و سـفیدی موهایـش 
غالـب و اندکـی خاکسـتری مـی زد، ریـش کوتـاه و چسـپیده اش 
کامـًا طبیعـی بـود و از آتش انفجـار تأثیری در آن بـود. چین های 

رویـش کامـًا صـاف و هموار شـده بود.
بـه اسـتثنای خال هـای کوچـک و سـرخ رنـگ کـه جـای اثابـت 
چیـزی ماننـد دانه هـای ریـگ بـود. در اصـل، صورتـش کامـًا 
پـاک و زیبـا بـود. )بـر عکـس مسـعود خلیلـی و فهیـم دشـتی که 
روی شـان از شـدت سـوختگی آمـاس کـرده و بـه آسـانی قابـل 

شـناختن نبودنـد(.
فکـر می کـردم ... بـه کسـی چـون او کـه به آخـرت بیشـتر از دنیا 
می اندیشـید. و رو بـه آسـمان زندهگـی می کـرد. زندهگـی هیـچ 
نبـود جـز دغدغـه و اضطـراب جانـکاه و تـاش طاقـت فرسـا، 
بـاالی جسـد آب می ریختیـم و  اسـت.  آرام خفتـه  اکنـون چـه 
قطـرات آب از روی مویـش می لغزیدنـد و دسـت های حاجـی که 
بـا پارچه هـای پـاک و سـفید پیچیده شـده بـود به جلدش آهسـته 

آهسـته کشـیده می شـد.
دو سـوراخ بـاالی هـم بـه فاصله یی دو سـانتی متر به انـدازۀ جای 
دو مرمی در کنار راسـت قلبش و در قفس سـینه مشـاهده می شـد.

یـک سـوراخ عمیـق دیگـر اندکی از جای سـاچمه بزرگتـر بود در 
زیـر چشـم راسـت دیـده می شـد، چین هـای رویش کامـًا صاف 
و همـوار شـده بـود. مـن پهلویـش را بلند کـردم تا آب به پشـتش 

برسـد. هیچ یک سـوراخی از پشـتش نگذشـته بود.
پیـش از حکومـت اسـامی روزی که شـهدای فتح تالقـان را برای 
دفـن آمـاده می کردیـم آمـر صاحـب حضور داشـت. شـب بارانی 
و تاریک بود. من شـهدا را برای جسـتجوی اشـیای شخصی شـان 
و  می گردانـدم  پهلـو  بـه  پهلـو  فامیل شـان  بـه  سـپردن  جهـت 
لباس هـای عاوگـی را کـه در خـون غـرق بودنـد بـی احتیـاط و 
بـه عجلـه از تـن شـان می بـرآوردم. آمـر صاحـب در حالی کـه بـا 
حیـرت و انـدوه بـه جنازه هـا خیره شـده بـود بـا آواز آرام و متین 
خطاب کرد: آهسـته! آهسـته! دانسـتم که او ادب و احترام بیشـتری 
را در برابـر شـهدا خواسـتار بـود. تـا نیم شـب پا به پـای تابوت ها 
در آن بـاران شـدید و زمیـن الی و لغـزان، تـا تپـۀ قبرسـتان و تـا 
پایـان مراسـم، حتـا در خـاک ریختـن مـا را همراهـی و همکاری 

. کرد
اکنـون در برابـر جنـازۀ او قـرار داشـتم سراسـر وجـودم را ادب و 
احتـرام فـرا گرفتـه بـود. مـا بـه جسـد آب می ریختیـم و حاجـی 

آهسـته آهسـته آن را می شسـت.
بازوهـای سـتبر، سـینۀ فـراخ، کمـر باریـک، و قـد از میانـه بلندتر 
او بـا آن عضـات ورزشـی و دسـتها و پاهـای نیرومنـد او را بـار 
دیگـر دیـدم کـه گاهـی در آب بازی هـای تابسـتانی دیـده بـودم، 

تفاوتـی نکـرده بود .
اندامـی کـه در زیـر لبـاس، با آن چهرۀ الغـر و اسـتخوانی او برای 

بسـیاری، قابل تصـور نبود.
وقتـی پهلوهایـش را می شسـتیم یک طـرف بازویـش را به سـختی 
بلنـد کردیم. جسـد سـنگین بـود. زیـرا او هیـچ گاه ورزش را ترک 
نکـرده بـود، حتـا در سـال های آخـر کـه از درد کمـر بـه شـدت 

رنـج می کشـید.

در ران راسـتش کـه رادیوهـا آن همـه در بـارۀ او می گفتنـد زخـم 
عمیـق بـود، مـن بـه آن نـگاه نکـردم. امـا زیـر پـوش نیمه یـی که 
بـه تـن داشـت خـون آلـود نبـود. نوبت شسـتن بـه ران ها رسـید. 
حجـب و حیـای او از صفـات معـروف او بود. به نقل از دوسـتان 
قدیمـش در جوانـی نیـز از شـوخی های کـه میان جوان هـا معمول 

اسـت، می شـرمید. او حیـای عثمان را داشـت.
مـا سـه پارچـۀ سـفید روی هـم انداختیـم و بعـد حاجـی را تنهـا 

گذاشـتیم.
وقتـی بـه اتـاق مجاور رفتـم، فکر کردم. چـه اندازه در ایـن اواخر 

گذشـت روزگار و درد کمـر او را ناتـوان کرده بود.
وقتـی بـا هـم از جویی عبـور می کردیم، مـن از آن جهیـدم. اما او 
بـا نفسـی که در سـینه حبس کـرده بود بـا احتیاط قدم به آنسـوی 
نهـاد. و مـن شـرمنده شـدم کـه چـرا او را از پلچکی کـه چند قدم 
راه را دورتـر می کـرد رهنمایـی نکردم. چرا ندانسـتم کـه او اکنون 
دوران جوانـی اش نیسـت کـه در فـراز و فـرود کوه هـا هم چـون 
پلنگـی می جهیـد و مـا عقـب می ماندیـم، آنـگاه کـه عرق ریـزان 
و نفـس زنـان می رسـیدیم، در حالی کـه بـر سـنگی تکیـه داده و 
پاهایـش را دراز کـرده بـود، بـا خنده یی بلند و شـوخی دل کشـی، 

از همـه اسـتقبال می کرد.
و  رنج هـا  هنـوز  بـود.  و جـوان  نیرومنـد  او همچنـان  روح  امـا 
مسـوولیت هایی بـه بزرگـی هندوکـش را، همچون چانتـه چریکی 

اولیـن روزهـای مبـارزه اش، بـه دوش می کشـید.
اظهـار خسـتگی نمی کـرد. فقط یکبـار بـا آگاهی از مـرگ ذبیح اهلل 
شـهید )مـزار شـریف( بـا تأسـف گفـت: مـن هیچ رفیق شـخصی 
نداشـتم و بـه هیچ کـس درد دل نکـردم. فقـط ذبیـح اهلل شـهید بود 
کـه بـا او حرف هـای دلـم را می گفتـم. پیـش از آن یک بارهـم از 

مصطفـی شـهید بـه عنوان دوسـت شـخصی یـاد کـرده بود.
آیا او دلتنگی ها و رنج های ناگفتۀ زیادی داشت؟

آن آواز جهـر کـه همزمـان بـا آواز انفجـار بمـب، مسـعود خلیلی 
شـنیده بـود. چـه معنـی می توانسـت داشـته باشـد؟!... حتـا عالـم 
و حاجـی عمـر کمانـدو و دیگـران در بیـرون خانـه شـنیده شـده 

بودند؛...
او کلمۀ شهادت را فریاد کرده بود:

الاله اال اهلل... محمد رسول اهلل....
آیـا ایـن صـدا مفهـوم گفتـۀ حضـرت علـی را در خـود مضمـر 
نداشـت؟ کـه وقتـی لبـۀ شمشـیر ابـو ملجـم را بـر مغـز خـود 

احسـاس کـرده بـود فریـاد زده بـود:

فزت و رب الکعبه... به پروردگار کعبه نجات یافتم.
زیـرا او در ایـن عصـر توطئـه و جنـگ، علـی گونـه زیسـت و بـا 

شمشـیر خـوارج از جهـان رفـت.
غسـل بـه پایـان رسـید، او را در پارچۀ مخصوص کفـن که با خود 
آورده بودیـم، پیچیدیـم آیـا گاهـی بـه زیـارت زنده و یـا قبری از 
مـردان خـدا رفته ایـد؟ آنجـا حـاوت و آرامشی سـت که اندیشـه 

جـز یاد خـدا از همه وسوسـه ها پیراسـته می شـود.
آیـا آنجـا نورحضـور یک روح زنـده اسـت...؟ و آیـا مایکه خدا 

حضـور دارند؟
برعکـس حضـور بسـیاری از بـزرگان کـه محـدود کننـده و بنـًا 
خسـته کننده اسـت. وقتـی در درون دره های تنگ و یـا در ُقله های 
صعـب کوهسـتان و یـا حتـا در درون غـاری زندهگـی می کردیـم 
هـر جـا او بـود می پنداشـتیم همـه خوشـی ها و تفریح هـای دنیـا 
آنجاسـت چـه بسـا کـه بهخاطـر دیـدن سـیمای او مجاهـدان از 
راه هـای دور پـای پیـاده می آمدنـد و گاهـی حتـا بدون آنکـه با او 

حرفـی بزننـد سرشـار از انـرژی و نشـاط بـاز می گشـتند.
یک بـار دیگـر قسـمت چهـره اش را کـه باز گذاشـته بودیم تماشـا 

کردم.
دیگـر چشـم هایی تـا قیامـت بسـته بودنـد کـه سـال های طوالنـی 
بسـیاری از مـا بارهـا نـگاه عمیـق او را بسـوی خویـش احسـاس 
کـرده بودیـم کـه از روی مهربانی و صمیمیت و یا بـه معنی عتاب 

و نـا رضایتـی بـه هر یـک ما خیـره شـده بود.
تقدیـر چنـان بـود کـه او در تمـام عمـر خویـش همچون رسـتم، 
پهلـوان اسـاطیری در هفـت خـوان خویـش، بـا دیـوان و غـوالن 
پنجـه نـرم کنـد. او کمتـر با دشـمنی کـه محاسـبات نظامـی اجازه 
رویـاروی را مـی داد مواجـه بـود. در زمـان تجاوز شـوروی گفت: 
اگـر کشـور دیگـری می بـود مـا بـه زودی می توانسـتیم او را وادار 
بـه تـرک افغانسـتان کنیم و سـپس خندیـد: اما شـوروی یک غول 

اسـت. و بـا مشـت جنگیـدن با غول مشـکل اسـت.
بـاری قومانـدان افضـل خانیز با زبان سـاده و بی پیرایـه خود به او 

گفـت: آمـر صاحب ما همیشـه به هردم شـهیدی جنـگ کرده ایم.
آری: او هردم شهید زیست و هردم شهید از جهان رفت.

او را در تابوت گذاشتیم.
او آرام در کفن سفید خویش غنوده بود.

تابـوت را بـه سـوی هلیکوپتـر بردیـم. پاسـبانان حیـرت زده نگاه 
می کردنـد.

شفق در گوشۀ آسمان دمیده بود.
نسیمی رخساره های داغ شده از اشک را نوازش می کرد.

هلیکوپتـر دوبـاره بـه پـرواز در آمـد، و دقایقـی بعـد همزمـان بـا 
هلیکوپتـر مـا، هلیکوپتـری دیگـری نیز در میـدان فرخـار به زمین 
نشسـت و از آن داکتـر عبـداهلل، جمشـید، محمـد گل، صدیـق، 
یوسـف و دیگـر دوسـتان فرود آمدند. مارشـال فهیـم وهمراهانش 
نیـز رسـیدند. جنـازه را بـا هلیکوپتـری کـه قوی تـر بـود، انتقـال 
دادیـم. هلیکوپترها مسـیر پنجشـیر را پیش گرفتنـد، دیگران به جز 
داکتـر عبـداهلل و جمشـید و محمـدگل جنـازه را ندیـده بودند و با 
اصـرار تقاضـا می کردند کـه آمرصاحـب را ببینند. این ها باشـفقت 
و عواطـف برادرانـۀ او بـزرگ شـده بودنـد و اکنون بـرای آخرین 
دیـدار، بـی تابـی می کردنـد. داکتـر عبداهلل اجـازه داد. مـن کفن را 
از قسـمت سـر، بـاز کـردم و یوسـف جان نثـار فلم گرفـت. چند 

نفـر در کنـار تابـوت به تـاوت قـرآن پرداختند،
تـا اینکـه هلیکوپترهـا در پایین تـر از خانـۀ آمـر صاحـب جایی که 
همیشـه برای بردن و آوردن او نشسـت و برخاسـت می کردند، به 

تنـدی به زمین نشسـتند.
مـوج عظیمـی از مـردم به طـرف هلیکوپتر هجوم آوردنـد: رهبران 
جهـاد، اسـتاد سـیاف و اسـتاد ربانـی، محمـد فهیـم قسـیم، احمد 
ضیـا، یونـس قانونـی و بسـم اهلل خـان، کاکا تاج الدیـن و احمـد 
پسـرش و بـرادران تنـی و معنـوی او، مـردم عـادی، تـا کـودکان 
تپـۀ سـریچه همراهـی  بـه سـوی  را  تابـوت  و مـوج جمیعـت، 
کردنـد. آمـر صاحب بـر دوش ایـن موج فشـردۀ ایمـان، اخاص 
و آزادهگـی بسـوی سـریچه راه پیمـودو در آنجا دفن شـد. اما نام 

او تـا جهـان اسـت فرامـوش نخواهد شـد. 
نسل ها در جستجوی قهرمانان اند، او قهرمان بود.

جوانـان در جسـتجوی الگوهایـی بـرای خویشـتن اند و او انسـان 
نمونـه و الگـو بود.

ملت هـا بـه تاریـخ شـان تکیـه می کننـد. او مظهـِر بُرشـی از تاریخ 
ما اسـت.

در اینجـا مـن خـای آزار دهنده یـی را در روح خویـش احسـاس 
کـردم و بـه یـاد خاطـرۀ از آمـر صاحـب افتـادم کـه روزی بعـد 
از مـرگ سـید یحـی آغـای کنـدز، در حالی کـه بـاالی تپه یـی در 

خواجـه غـار بـا هـم نشسـته بودیـم گفتـه بود. 
در آنجـا بـا هـم از خوبی هـای آن شـهید یـاد کردیـم. زیـرا او از 
رفاقـت مـن بـا سـید یحی و مـن از محبـت آن بزرگوار نسـبت به 
آغـا آگاه بـودم کـه آه کشـید و گفت: هر وقت سـید یحـی به یادم 

می آیـد فکـر می کنـم کـه پهلویـم را گـرگ برده 
است.

آری: حاال گرگ پهلوی مرا ربوده بود.
و گرگ پهلوی همۀ ما را ربوده بود.

من همچنان می اندیشیدم به عظمت زندهگی یک مرد!
یک ساالر!...

نه!...
یک »مسلمان.«

چو رخت خویش بر بستم از این خاک 
همه گفتند با ما آشنا بود

ولیکن کس ندانست این مسافر
چه گفت و با کی گفت و از کجا بود
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لحظاتی که
 ساالر خویش را کفن کردم

محمد حسین سعید
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چيست؟خودبيمارانگاري
بخش سـوم

در علم روان پزشکي به شخصي که از سامت بدني برخوردار است و در عین حال 
خود را بیمار مي انگارد، »هیپوکندریاک« یا همان »خودبیمارانگار« گویند. تشخیص 
این حالت زماني صورت مي گیرد که شخص طي حداقل شش ماه علي رغم اطمینان 
خاطر از لحاظ پزشکي، خود را متقاعد نموده که بیمار است و یا مي ترسد که بیمار 
باشد. این ترس از بیماري یا ابتا به نشانه هاي آن، ناخوشایند است و تأثیر منفي 
در روند عادي زنده گي روزانۀ فرد دارد و در نهایت منجر به آزمایش هاي کلینیکي 
براي  فیزیکي  توضیح  که  بپذیرد  موقتًا  بیمار  است  درمان مي شود. حتا ممکن  یا 

عایمي که وي بروز مي دهد، وجود ندارد. 
اما واقعًا هیپوکندریا یعني نگراني مفرط دربارۀ سامتي، مانند هر تشخیص بالیني 
دیگر جدي است. این حالت باید »تشخیص مثبت« داده شود؛ بدین معنا که تنها 
رفع ظن بیماري جسمي کافي نیست، بلکه وجود یک اضطراب اغراق آمیز هم باید 

در فرد تشخیص داده شود. 
شیوع خودبیمارانگاري در زنان و مردان یک سان است و در میان همۀ گروه هاي 
سني و طبقات اجتماعي، ممکن است ظاهر شود. این نوع خودبیمارانگاري در میان 
دانشجویان رشتۀ پزشکي، شایع است و علت آن آشنایي این افراد با انواع بیماري ها 
بنًا به محض مشاهدۀ یک نشانه شبیه نشانۀ موجود  و مواجه شدن با آن هاست؛ 
در یک بیماري خاص، دچار اضطراب و ترس خاصي مي شوند. هیپوکندریازیس 
غالبًا نوعي پاسخ به حالت هاي استرس و یا بیماري هاي روحي مانند اضطراب و 
افسردگي است. براي مثال، شخصي ممکن است پس از مرگ یکي از دوستانش 
در اثر سکتۀ قلبي، مدت ها هرگونه احساس درد ناگهاني در قفسۀ سینه را به معني 

وقوع اتفاق مشابه براي خود تصور کند. 
به هرحال، زماني که انسان دچار اضطراب روحي است، نشانه هاي جسماني نیز 
بروز خواهند کرد. این نوع هیپوکندریازیس، معموالً موقتي و گذراست؛ اما برخي 
مبتا  آن  به  کودکي  زمان  از  غالبًا  که  هستند  روبه رو  آن  طوالني تر  نوع  با  افراد 
نگراني  آنها  براي  و  بوده اند  اضطراب  دچار  کودکي  سنین  از  افراد  این  بوده اند. 
را  بیماري  آنها  است.  استرس  مایۀ  که  تبدیل شده  عادتي  به  بیماري،  به  ابتا  از 
دستاویزي براي رهایي از کارهایي که باعث نگراني شان مي شود، قرار مي دهند و 

زمان و هزینۀ زیادي را براي دیدن داکتران صرف مي کنند. 
عایم فیزیکي همیشه موجود اند، اما ممکن است عادي باشند )مانند سردرد، درد 
شکم، سرگیجي، بي اشتهایي و...( که به غلط، خطرناک تر از آن چه هستند، تفسیر 
مي شوند. نشانه هاي جسمي ممکن است متغیر یا ثابت و نیز مي توانند مبهم یا کامًا 
اختصاصي باشند، هرچند که احتمال طوالني شدن دورۀ درمان وجود دارد و تمایل 
به داشتن نگراني مفرط از سامتي، ممکن است کامًا از بین نرود. به هر حال، 
بیمار مبتا به هیپوکندریا مي تواند دریابد که دچار اضطراب است و بیماري جدي 

جسمي ندارد و به تدریج از اضطراب خود بکاهد. 
فرد با دانستن این مطلب که خودبیمار انگار است و واقعًا مبتا به بیماري خاصي 
نیست، شفا نمي یابد، اما این آگاهي اولین قدم است. زماني که خودبیمار انگاري در 
اثر یک رویداد مهم در زنده گي فرد بروز مي کند )براي مثال از دست دادن عزیزان( 
یک  وجود  مورد  در  همواره  این که شخص  تا  دارد  نیاز  کمتري  زمان  به  درمان 
بیماري جسمي، دچار ترس و اضطراب بوده باشد. انواع موقتي هیپوکندریا که در 
اثر اتفاقات ناگهاني روي مي دهد، معموالً با مشاوره و گاه با مصرف داروهاي ضد 
اضطراب قابل درمان است؛ اما در مورد گروه دوم که دیرزماني است از این ترس 
و نگراني ها رنج مي برند، معموالً پزشکان از روند درمان آن ها رضایت ندارند، چرا 
که همواره فهرستي از عایم را یادآور مي شوند که آزمایش ها، عدم وجود بیماري 
مربوط به آنها را تأیید مي کنند و این اشخاص به هیچ وجه به مرحلۀ اطمینان کامل 

از سامتي خود نمي رسند. 
به هر حال، آن چه مسلم است در صورت بروز ناراحتي هاي جسمي، مراجعه به 
براي مطمین  راه  بهترین  آزمایش ها،  انجام  لزوم  پزشک متخصص و در صورت 
شدن از احتمال وجود یا عدم وجود بیماري است و در صورت بروز نگراني هاي 
مصرف  احتماالً  و  مشاوره  و  راهنمایي  کسب  نیز،  بیماري  از  ترس  و  افراطي 

داروهاي ضد اضطراب به تجویز پزشک، اجتناب ناپذیر است. 

بـه  مغرورانـه  هـگل 
نـزد  در  دیـن  مفهـومِ 

اسـت.  داده  پاسـخ  شـایرماخر 
یـا  “بازنمودهـا”  هـگل،  دیـدگاه  در 

 )Vorstellungen “پنداشـت ها”)
نیازمند این هسـتند که آزمون شـوند و توسـط 
اندیشـۀ مفهومـی بسـیار سرسـختانۀ پژوهـش 
گردنـد.  پشـتیبانی   )Begriff(فلسـفی
بـرای هگل، فلسـفه از دین “واالتر” اسـت، اما 
مسـیحیت بـه عنـوان حقیقـت مطلق در شـکل 
تصویـری اش]۳۰[ مـورد فهـِم او قـرار گرفتـه 

اسـت. 
اما چنین فهم معقولی از دین، شـدیداً به وسـیلۀ 
کـی یـرکگارد مـورد حملـه قـرار گرفـت. او 
سیسـتم  یـک  کـه  می کـرد  اسـتدالل  چنیـن 
مفهومـی یـا منطقـی، فاقـد هرگونـه ارتباطی با 
فردیـِت ]۳۱[ کامـًا درگیـر انسـانی اسـت که 
در چنیـن فردیتـی، ایـن خـودِ ]فرد[ اسـت که 
در معـرض پرسـش قـرار دارد. آن چنان که کی 
یـرکگارد در اثـر هزلـی خـودش زیـر عنـوان 
حملـه بـه “عالم مسـیحیت” عنـوان می کند، آن 

تنهـا نامـی از “دیـن” را بـه خـود دارد. 
نیومـن  ِهنـری  جـان  آن چنان کـه  به راسـتی، 
ماحظـه کـرده اسـت، قـرن هجدهـم، یعنـی 
در  کـه  بـود  عصـری  روشـن گری”،  “عصـِر 
آن “عشـق بـه سـردی نهـاد”. دیـن رسـمی، به 
عنـوان سیسـتمی از آموزه هـا، یـا متناوبـًا بـه 
را  طبیعـی، عکس العمل هایـی  الهیـات  عنـوان 
در مقابـِل زهدگرایـی، در انگلسـتان مخصوصًا 
کلیسـای جـان وزلـی، و  متدیسـم  در شـکل 
درجایـی دیگـر بـه عنـوان احیاگرایـی]۳۲[ یـا 

گردیـد.  سـبب  سـکوت گرایی]۳۳[ 
در تاریـخ اندیشـۀ دینـی، ایـن تأکیـد دوگانـه 
همیشـه باهـم همـراه بوده انـد. در قـرون اولیه، 
کلمنـت  مثـل  مسـیحی یی  دفاعیه نویسـان 
 c.( اوریگـن  و   )c. ۱۵۰–۲۱۵( اسـکندرانی
دیـن  بیـن  را  اساسـی  نسـبتی   )۱۸۵–۲۵۴
فلسـفی  جهان بینـی  از  نوعـی  و  مسـیحی 
دیگـر،  طـرف  از  کردنـد.  مشـاهده  مسـیحی 
ترتولیـان )c. ۱۶۰–۲۲۵( ضـرورت هیچ گونه 
آدمـی  خـردِ  و  مسـیحیت  بیـن  را  انسـجامی 
مشـاهده نکـرد. ]درنظـر او[ بـاور بـه صلیـب 
می نمایـد.  “احمقانـه”  عاقـل،  شـخص  بـرای 
قـرون وسـطا در  انشـعاب های موازی یـی در 
مسـیحیت و در اسـام ظاهـر می شـوند. برنارد 
شـارتری )۱۱۵۳ ـ ۱۰۹۱( بـر ایـن اعتقـاد بود 
کـه وحـی از طریق لطـف، ایمان و عشـقی که 
اساسـی بود، دریافت شـده اسـت. عقـل صرفًا 
بـه شـکلی ابزارگونـه بـرای توضیـح آن چه که 
قبـًا اعتقـاد بـرآن بـوده اسـت، بـه کار رفتـه 
نقـش  آکوینـاس)۷۴ ۱۲۲۵(،  تومـاس  اسـت. 
بسـیار مهمـی را بـه عقـل نسـبت داده اسـت. 
شـناخِت وجـود خداونـد ممکـن اسـت کـه 
بـه واسـطۀ تأمـل عقانـی مـورد درک قـرار 
بـه  خداونـد  وجـود  و  ویژه گـی  امـا  گیـرد، 
عنـوان تثلیـث، تنها به واسـطۀ لطف اسـت که 

می توانـد آشـکار گـردد. 
در دورۀ مدرن کشمکش های مشابهی، 

حداقـل بـا تفاوت هایـی 
در تأکیدشـان، رخ داده انـد. در 

مشـی  پروتسـتان  مسـیحیت 
نقـش  هرگونـه  بولتمـان  اگزیستانسـیاِل 

نسـبت داده شـده بـه سیسـتم های گزاره یـی 
و  بـار  همـه  و  می رسـاند،  حداقـل  بـه  را 
سـنگینی را بـرای نشـان دادن لطـف، چالـش 
بـه کار  خودفهمـی  و  ایمـان  اگزیستانسـیالی، 
شـرایط،  تاریـخ،  بـرای  این کـه  تـا  می گیـرد 
امـر  ایـن  یـا پیوسـته گی.  توصیـف، گـزارش 
طـرح  نوکانتـی،  دوگانه گرایـی  از  جنبه یـی 
مفهومـی هایدگـر، و عکس العمـل غیرعقانـی 

می کنـد.  منعکـس  را  یـرکگارد  کـی 
امـر  ایـن  بـر   )b. ۱۹۲۸( پَنِنبِـرگ  برعکـس 
خـدا  از  دیـن  اگـر  کـه  می کـرد  پافشـاری 
الهیـات  می گویـد،  سـخن  خالـق  عنـوان  بـه 
تـا  دارد  دوش  بـر  را  عقانـی  تکلیـف  ایـن 
پیامدهـای صـدق و پیوسـته گی کلـی ]دین[ را 
تضمیـن کنـد. اگـر عمـل الهـی در جهـان رخ 
می دهـد، ایـن امـر صرفًا امـری “درونـی”]۳۴[ 
نیسـت، بلکـه نظر بـه قلمـروی عمومـی دارد. 
بـر  مبتنـی  دینـی  ادعاهـای  حقیقـی  معنـای 
سـنت ها،  بـا  گستردۀشـان  رابطه منـدی]۳۵[ 
سیسـتم های بـاز و کلیـت صدق شـان اسـت. 
رواج بـاور دینـی در نظـر پَنِنبِـرگ، مبتنـی بـر 
تمایـز قایـل شـدن بیـن خام دسـتِی صـرف و 
خام دسـتی  بـه  ایمـان،  اسـت.  جـدی  اعتبـار 
صرفـی بـدل خواهـد شـد اگـر دالیلـی بـرای 
بـاور بـه قابـل اعتمادپذیری آن برای کسـی که 
بـدان اعتماد دارد، وجود نداشـته باشـد. جدای 
از کاسـته شـدن از ارزش وحـی و ایمـان، این 
امـر آن هـا را بـر پایه یی کـه صرفـًا دل بخواهی 
بینـش  خدابـاوری،  می دهـد.  قـرار  نیسـت، 
از جهـان را جسـت وجو می کنـد.  منسـجمی 
پَنِنبِـرگ در این جاسـت کـه بـه نماینده گـی از 
سـنت کاسـیک اوریگن، آگوسـتین، آکویناس 
و اکثـر الهی دانـاِن مـدرن برمی خیـزد. گرایـش 
بـا  احساسـی”]۳۶[  “دیـن  کـردن  مخالفـت 
جهان بینی هـای  و  عقانـی  اسـتدالل های 
در  )هم چنان کـه  عکس العملـی  از  فلسـفی 
یـک  مقابـل  در  اسـت(  داده  رخ  زهدگرایـی 
فراینـد عقانی سـازی]۳۷[ زایـد از دیـن، یا از 
پروتستانتیسـم  از  غیرآموزه یـی  عکس العملـی 

می گیـرد.  ریشـه  آزادی خـواه 

   تفاوت هـای برابـر از تأکیـد، در 
اسـام، یهودیـت و ادیـان دیگـر؟ 
ممکن است چنین بیان شود که فلسفۀ 

اسـامی و دین 
اسـام در نمونه های 

دوگانه گـی  تاریخی شـان 
وسـیعًا موازی یـی از تأکیـد بـر 

و  ایمـان  جنبه هـای  دیگـر  و  عقـل 
آییـن دینـی را به 

 c. ۸۱۳ –c.(کنـدی می گذارنـد.  نمایـش 
۸۷۱(، فارابـی)۸۷۵–۹۵۰(، ابـن سـینا )۹۸۰–
۱۰۳۷( و ابـن رشـد )۱۱۲۶–۹۸( با آگوسـتین 
اثبـات  در  آکوینـاس،  تومـاس  مخصوصـًا  و 
نوعـی از جهان بینـی دینـی کـه بـا یک فلسـفۀ 
دینـی و متافیزیـک یـا هستی شناسـی فلسـفی 

می شـوند.  هم صـدا  دارد،  پیوسـته گی 
 )۱۱۱۱–۱۰۵۸( غزالـی  دیگـر،  طـرف  از 
بـه آن چـه کـه او بـه عنـوان گرایشـی بـرای 
اسـام  اصیـل  آییـن  و  دیـن  همسان سـازی 
بـه  کـه  فلسـفی  جهان بینـی  از  نوعـی  بـا 
ارسطوسـت،  مدیـون  بیشـتر  می رسـد  نظـر 
از  برخـی  عنـوان  اسـت.  شـده  حملـه ور 
آثـارش، مثـل خودویران گـری فیلسـوفان]۳۸[ 
محکومیـت  فیلسـوفان]۳۹[،  تناقض گویـی  و 
بی درنـِگ او را از تاش هایـی بـرای هماهنـگ 
جهان بینـی  از  نوعـی  بـا  اسـام  دیـن  کـردِن 
نیـز  منابـع  دیگـر  در  هم چنیـن  کـه  فلسـفی 

می کنـد.  آشـکار  می شـود،  مشـاهده 
اسـام  افراطـی  یکتاپرسـتی  حـال،  ایـن  بـا 
و احتـرام آن بـرای محتـوای قرآنـی کـه بـر 
محمد پیامبر)۵۷۰–۶۳۲( آشـکار شـده اسـت، 
تضمیـن می کند که ادعاهای درسـِت شـناختی 
بـرای آموزه هایـش دربـارۀ خـدا و جهـان، در 

دِل دیـن اسـام قـرار می گیـرد. 
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این دهان بستی دهانی باز شد
تا خورندۀ لقمه های راز شد

لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب

گر تو این انبان ز نان خالی کنی
پر ز گوهرهای اجالی کنی

طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن

چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟
امتحان کن چند روزی در صیام

چند شب ها خواب را گشتی اسیر؟
یک شبی بیـدار شو دولت بگیر

□□□
اما شرح یک به یک این ابیات:
این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورندۀ لقمه های راز شد
هنگامی که این دهانت را ببندی، دهاِن دیگری باز می کنی که 

لقمه هایش لقمه های راز است.
عرفا روزه داری را به چند دسته تقسیم می کنند. یکی، روزۀ 
عوام است که با خودداری از مبطاِت فقهی تحقق می یابد. 

بر  که عاوه  است  روزۀ خواص  دوم، 
خودداری از مبطات فقهی، خودداری 
و  دارد.  بر  در  را  گناه  از  بدن  اعضای 
که  است  خواص  خواص  روزۀ  سوم، 
به عاوۀ  قبل  انواع  خودداری های  با 
پرهیز از اموری که انسان را از حقیقت 
می کند،  دور  درونی اش)خداوند( 

متحقق می شود.
روزه داران  نیت  از  تقسیم بندی یی  نیز 

ارایه داده اند:
۱( به نیت رضایت غیر خدا. مثًا برای 
به  رسیدن  برای  یا  اطرافیان  از  ترس 
نفعی یا فقط برای این که عادت جامعه 

است که روزه بگیرند.
است  فوق  موارد  آن  در  که  نیتی   )۲
به عاوۀ کمی ترس از مجازات خدا و 

امید به پاداش.
از  ترس  به خاطر  صرفًا  که  نیتی   )۳
روزه  پاداش  به  رسیدن  یا  مجازات 

است.
۴( نیتی که به خاطر رهایی از مجازات 
و رسیدن به پاداش است به عاوۀ قصد 

نزدیکی و رضایت الهی.
۵( نیت برای صرفًا رضایت، نزدیکی و 

وصل به حق.
پس »روزه« یک تعریف واحد ندارد و 
بسته به نیت و منظور فرد روزه گیرنده 
معنی پیدا می کند. مردم در تداول عامه 
چه  اما  می برند،  به کار  را  »روزه«  لفظ 
بسیار  کلمه  این  از  منظورهای شان  بسا 

متفاوت از هم باشد.
□□□

می توان  شد،  داده  که  توضیحی  با 
ابیات موالنا جال الدین  فهمید که این 
معناهای  روزه داران  نزد  می تواند  نیز 
روزه دار  هر  برای  شود.  متفاوتی 
باشد)چون  داشته  را  خودش  معنای 
هم  و  دارد،  گوناگون  معناهای  روزه 

روزه داری(. لذا این ابیات نیز در چند سطح می توانند معنی 
شوند.

یک چنین خصوصیتی از متون را خود موالنا نیز اشاره کرده 
است. سخنی از پیامبر خردمند اسام )ص( نقل می کند و آن 

را توضیح می دهد:
تفسیر این خبر مصطفی علیه السام کی للقران ظهر و بطن و 

لبطنه بطن الی سبعۀ ابطن
حرف قرآن را بدان که ظاهریست

زیر ظاهر، باطنی بس قاهریست
زیر آن باطن یکی بطن سوم

که در او گردد خردها جمله گم
بطن چارم از نبی خود کس ندید

جز خدای بی نظیر بی ندید
تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین
دیو آدم را نبیند جز که طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمیست
که نقوشش ظاهر و جانش خفیست

مرد را صد سال عم و خال او
یک سر مویی نبیند حال او

)دفتر سوم، بیت ۴۲۴۵(
و  الیه ها  دارای  معنوی  سخن  هر  این که:  کام  خاصۀ 
سطوحی است که انسان ها بسته به کیفیت عقلی و یا روحِی 

خود بهره یی از آن می برند.
این جا  در  را  معنا  نوع  دو  ما  نیز  ابیات  این  مورد  در  حال 
سعی می کنیم به دست دهیم. معنای اول در سطح روزه داری 
به معنای عام آن است: خودداری از خوردن غذا و خوراک 
غذای  از  پرهیز  آن،  و  باطنی تر  کمی  دوم،  معنای  و  شکم. 

نامتناسِب روان و روح آدمی.
اما بیت اول:

این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورندۀ لقمه های راز شد
هنگامی که این دهانت را ببندی، دهان دیگری باز می کنی که 

لقمه هایش لقمه های راز است.
با خودداری از خوردن خوراک شکم و تحمل  سطح اول: 
گرسنه گی، راه جوشش چشمۀ معنوی درونت را باز می کنی. 
غذای  از  می تواند  رفته رفته  روانت  و  روح  که  طوری  به 

معنوی)لقمه های راز( تناول کند.
بینی«.  معرفت  نور  او  در  تا  دار،  خالی  طعام  از  »اندرون 
که  پیامبر )ص(  به سخن  است  اشاره شده  بسیار  همچنین 
وجود انسان همچون نی یی است که اگر درونش تهی شود، 
نگه  به خالی  توصیه  کلی،  به طور  برمی آید.  آن گاه صدایش 
داشتن شکم برای تزکیۀ روان، توصیه یی مفید است و انسانی 
که دایمًا معده اش مملو از غذاست، کمتر لطافت روحی را 

حس می کند.
اما منظور از »لقمه های راز« چیست؟ غذای معنوی یی که با 
پرهیز از خوردن غذای ظاهری می توان از آن بهره مند بود، 

چیست؟
□□□

ـ لقمۀ راز چیست؟
و  از خوراک خوردن  پرهیز  با  که  نوع غذایی ست  این چه 

نیز پرهیز از خوراک فکر )و تحقق سکوت(، نصیب انسان 
می شود؟

موالنا در بسیاری ابیات در مثنوی و غزلیات شمس، اشاره 
می کند که انسان تنها این جسم نیست و اصالت انسان، رواِن 
اوست. روان انسان، همچون جسم، نیـاز به غذا دارد. اگر از 
این غذا تناول نکند، رنجور و بیمار می شود. قوت و غذای 

اصلی انسان، نور است.
قوت اصلی بشر نور خداست

قوت حیوانی مر او را ناسزاست
لیک از علت در این افتاد دل

کاو خورد او روز و شب از آب و گل
قوت اصلی را فراُمش کرده است
روی در قوت مرض آورده است

را  خودش  اصلِی  غذای  متأسفانه  انسان  می فرماید 
روانش  شایستۀ  که  آورده  غذایی  به  رو  و  کرده  فراموش 
و  نیست  ما  روان  شایستۀ  که  غذایی  نیست)»ناسزاست«(. 
متأسفانه ما از آن، »روز و شب« تناول می کنیم، غذای نفس 
است. افکار یاوه و بیهوده یی است که ما دایمًا انرژی مان را 
صرف آن ها و برای آن ها تلف می کنیم. باید از این غذا برید. 

از این یاوه اندیشی ها دست کشید:
لب فروبند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب

از این »طعام و شراب«  از این »قوت حیوانی«،  اگر ما لب 
بر روی  نور  بر سر سفره و خوان آسمانی که  ببندیم،  فرو 
آن چیده اند و آمادۀ خوردن است، خواهیم نشست. خوانی 
نور صرف می کنند، غذای آسمانی، غذای اصلی  آن  بر  که 

ما انسان ها.
مادر اصلی و پرورندۀ اصلی انسان، غذای اصلی انسان را به 
او می دهد و این که نام »ضیافت اهلل«، »میهمانی خدا« را بر ماه 
تحقق  با  نیست.  موضوع  این  با  بی ارتباط  نهاده اند،  رمضان 

مادر اصلی  به پیش آن  انسان ها در حقیقت  ما  روزه، روان 
می رود و آن مادر می داند چه غذایی برای ما درست کند و 

بدهد که از لحاظ تغذیه غنی شویم.
نورخواری یکی از اشاره های مکرر موالناست:

من سر نخورم که سر گران است
پاچه نخورم که استخوان است

بریان نخورم که هم زیان ا ست
من نور خورم که قوت جان است

□□□
احیاء عند  بل  امواتًا  اهلل  قتلوا فی سبیل  الذین  »وال تحسبن 

ربهم یرزقون«
مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده 

اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.
آن، غذای خاصگان دولتست
خوردن آن بی گلو و آلتست

در شهیدان یرزقون فرمود حق
آن غذا را نی دهان بُد، نی طبق

□□□
گر تو این انبان ز نان خالی کنی

پر ز گوهرهای اجالی کنی

آقای کریم زمانی در کتاب شرح جامع مثنوی ذیل این بیت 
نوشته است:

»اگر تو انبان درونت را از نان و طعام مادی و دنیوی خالی 
یقین  و  معرفت  گران قدر  گوهرهای  از  درونت  داری،  نگه 

انباشته گردد«.
مثنوی  تحلیل  و  نقد  کتاب  در  جعفری  محمدتقی  مرحوم 

این گونه نوشته است:
را  تو  تمام شخصیت  که  حیوانی  غذاهای  این  وجود[  »]با 
این مواد حیوان ساز پر  از  به خود خریده است، و خود را 
کرده ای، چه گونه می توانی روح خود را از گوهرهای گرانبها 
پر کنی؟ جان انسان مادامی که در مهد طبیعت است، شیر 
مادۀ طبیعت تاریک را می خورد که اگر تکاپویی برای تکامل 
صورت نگیرد، ناچار این غذا و این شیر، تو را شیطانی و 
بکشی،  کنار  را  شیر خود  این  از  اگر  پلید خواهد ساخت. 
آن گاه جان تو در غذاهای روحانی با فرشته گان انباز خواهد 

گشت.«
و مرحوم فروزان فر در کتاب شرح مثنوی شریف برای این 

بیت و بیت بعدی اش این طور آورده است:
»)۱۶۳۹( گر تو این انبان ز نان خالی کنی / پر ز گوهرهای 

اجالی کنی
)۱۶۴۰( طفل جان از شیر شیطان باز کن / بعد از آنش با 

ملک انباز کن
ـ انبان: کیسۀ بزرگی که زاد سفر و دیگر چیزها در آن ریزند، 

مجازاً، معده و شکم.
ـ شیر شیطان: به کنایت، لذات نفسانی و شهوت خصوصًا، 

هر چه برای حظ نفس خورند یا پوشند یا کنند.
و  مجاهده  ارکان  از  یکی  صوفیان  نزد  جوع،  و  گرسنه گی 
ریاضت است. محمد غزالی احادیث بسیار از گفتۀ حضرت 
رسول)ص( و اقوال متعدد از طریق صوفیان نقل کرده است، 
آن ها  اهم  که  بر شمرده  گرسنه گی  برای  فایده  ده  همچنین 

بن  است. سهل  تفکر  برای  ذهن  آماده گی  و  مزاج  سامت 
ریاضت،  این  در  صوفیه  بزرگ  مشایخ  از  تستری  عبداهلل 
سخت قوی و صبور بوده و آن را پایۀ اصلی سلوک شمرده 
گرسنه گی  خود  و  می ستود  را  گرسنه گی  نیز  موالنا  است. 
این روش که موالنا در  از  افاکی در چند مورد  می کشید، 
سیری  صوفیه،  عقیدۀ  به  می گوید.  سخن  بود،  ورزیده  آن 
و  می افزاید  سالک  حاجت  بر  آن که  بر  عاوه  پُرخوری  و 
آن  و  برمی انگیزد  را  جنسی  شهوت  می کاهد،  فراغتش  از 
حب  باشد،  داشته  دسترس  در  وسایل  آن  که  برای  شهوت 
از آن، خودپرستی و دشمنانه گی  جاه را تحریک می کند و 
و حقد و حسد و دیگر صفت های ناپسند جوشش می گیرد 
و راه درست آن است که هم از آغاز سالک سیر نخورد و 

گرسنه گی بکشد تا شهوت در وجودش نیرومند نگردد«.
چنان که قبًا نیز گفته آمد، تعبیرهای »انبان«، »نان«، »طعام« 
و ... در سطوح مختلف قابل بررسی هستند. فعًا در سطح 
اول در حال بررسی این ابیات هستیم. پس: اگر شکمت را از 
غذا و طعام خالی کنی، روح و روانت از گوهرهای اجالی 
نور و معرفت پُر خواهد شد. با خالی کردن این، آن را پر 
می کنی! سخنی )به گمانم( از پیامبر )ص( نقل شده است، 
درونش  تا  که  است  نی  انسان هم چون  که  این مضمون  به 
تهی نشود، صدایش برنمی آید.)که البته این 
حدیث نیز قابل تأویل و بررسی در سطحی 

دیگر نیز هست.(
طفل جان از شیر شیطان باز کن

بعد از آنش با ملک انباز کن
به  مثنوی شریف  از شرح  را  »شیر شیطان« 
بیشتر  فروزانفر خواندیم. کمی  قلم مرحوم 

روی آن تأمل کنیم.
□□□

طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن

در این بیت، موالنا جان و روان را به طفل 
در  را  تشبیهی  چنین  است.  کرده  تشبیه 
دیگر ابیات و تمثیات مثنوی نیز می بینیم. 
داستان  یا  حلوافروش  کودِک  داستان  مثًا 
شخصی که سبیلش را هر روز با دنبه چرب 

می کرد)که داستان بسیار زیبایی ست(.
تشبیه جان و روان انسان به کودک از چند 
جهت قابل بررسی است. یکی این که کودک 
است،  ساده  کودک  آن که  دوم  است.  پاک 
ناقا و بدجنس نیست، حیله نمی کند. سوم 
آن که خام است. این وجوه تشابه کودک و 
نیز  انسان  روان  است.  انسان  روان  و  جان 
و  بی غل  و  ساده  است،  پاک  اصالتش  در 
غش است و نیز ناقا و بدجنس و حیله گر 
نیست. کودک دروِن ما انسان ها اگر گرفتار 
نیز  و  روانی  بُعد  )از  محیط  آلوده گی های 
اگر دراکوالی محیط و  باشد،  ذهنی( نشده 
جامعۀ آلوده خون او را نخورده باشند، اگر 
شیطانی  از شیر  نور  شیر  به جای  روان وی 
اصل  و  ذات  در  باشد،  نکرده  تغذیه  نفس 
خود بسیار زیبا، باشکوه، آرام، عمیق و پاک 

و ساده است.
ما همه از دوران کودکی مان، دوران نورانی 
تاریِک  خاطره یی  حداقل  چیز،  همه  بودن 
درخشان.  و  بود  زیبا  دنیا  داریم.  روشن 
چه گونه شده است که روان ما اکنون چنان 
آیا  است؟!  داده  دست  از  را  حالت هایی 

دنیای بیرونی ما عوض شده است؟
□□□

چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟
امتحان کن چند روزی در صیام

چند شب ها خواب را گشتی اسیر؟
یک شبی بیدار شو دولت بگیر

شب زنده داری نیز یکی از توصیه های سلوکی است. هنگام 
طول  در  انسان  که  مشغولیت هایی  از  دوری  علت  به  شب 
کرده  تخدیر(  بعضًا  )و  گرفتار  آن ها  به  را  خود  رواِن  روز 
است، این فرصت هست که انسان به نقد حال کنونی خود 
با  باشد. بودن  با خودش  بیاندازد و دمی  از نزدیک نگاهی 
انسان های دیگر در طول روز، بعضًا احساس رقابت و جلو 
زدن و برتری یا خصوصیت های دیگر نفس را در انسان زنده 
می کند، اما در شب به خاطر دور بودن از چنین محیط هایی، 
انسان می تواند با درون خود نیز صادقانه روبه رو شود و در 

سکوت، با خودش باشد.
یک شبی بیدار شو »دولت بگیر«:

»دولت گرفتن«: دولت به معنی دارایی و ثروت است. اما در 
این جا به معنی مجازی)و از نظری حقیقی!( آن به کار رفته. 
یعنی از دارایی معنوی و روانی برخوردار شدن. »... دولت 

عشق آمد و من دولت پاینده شدم«
روح انسان در اثر شب زنده داری و سحرخیزی)سهر( غنا، 
ثروت و دولت پیدا می کند و فرد احساس سبکی و شعِف 

درونی دارد.
هرجا که دری بَُود به شب دربندند
اال در دوست را، که شب بگشایند!

منبع: آفتـاب
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ابوبکر مجاهد
صدهـا تـن از شـهروندان پایتخت در یـک گردهمایی 
خواسـتار به کیفر رسـانیدن عامان قتل اباسـین زازی 

شدند.  
در ایـن گردهمایـی کـه دیـروز )شـنبه ۱۱ ثـور( در 
بـود،  برگـزار شـده  کابـل  چهارراهـی عبدالحـق در 
معترضـان از حکومت خواسـتند که بـه اختطاف چیان 
و جانیـان رحم نکـرده و عامان قتل اباسـین را اعدام 

 . کند
اباسـین زازی پسـر بچـۀ ۱۴ سـاله  کـه اخیـراً از شـهر 
کابـل اختطـاف شـده بـود، پـس از آن که خانـواده اش 
به درخواسـت اختطاف چیان رسـیده گی نتوانسـت، از 

سـوی آنان بـه قتل رسـید.
یـک  کـودک  ایـن  رهایـی  بـدل  در  اختطاف چیـان   
صدهـزار دالـر امریکایـی در خواسـت کـرده بودنـد.
اختطاف چیـان برای این کـه بتوانند از خانواده  اباسـین 
پـول بگیرند، نخسـت یکی از انگشـتانش را قطع و به 
خانـواده او فرسـتادند و پـس از آنکـه جـواب نیافتند، 

او را به قتل رسـاندند.
 مسـووالن امنیـت ملـی گفته انـد: افرادی کـه اباسـین 

زازی را ربـوده و کشـته اند، بازداشـت شـده انـد.

مسـووالن امنیـت ملی کشـور نیز اعام کـرده اند آنان 
یـک گـروه اختطاف چـی را در شـهر کابـل بازداشـت 

کـرده اند.
ایـن ریاسـت بـا نشـر خبرنامه یـی نوشـته اسـت: یک 
گـروه پنـج نفری که گفته می شـود در کشـتن اباسـین 

زازی دسـت دارند، دسـتگیر شـده اند.
در  را  تنـدی  واکنش هـای  نوجـوان،  ایـن  قتـل 
رسـانه های اجتماعـی در پـی  داشـته اسـت. هـزاران 
کاربـر رسـانه های اجتماعـی خواسـتار اعـدام عامان 

ایـن رویـداد شـدند.
آنـان از حکومـت خواسـتند که هرچه عاجـل عامان 

ایـن رویداد وحشـیانه به کیفر برسـند. 
خانـوادۀ اباسـین نیـز خواهـان عدالت شـدند. آنها هم 

دیـروز در راه پیمایی حضور داشـتند. 
پـدر اباسـین زازی در این گردهمایی با ابراز تشـکری 
از مـردم بـه خاطر همدردی شـان، از دولت خواسـت 
که قاتان فرزندش را به سـزای اعمال شـان برسـاند.
رییـس جمهـور غنـی نیـز بـا خانـواده اباسـین ابـراز 

همـدردی کـرده اسـت. 
سـخنگوی  معـاون  مرتضویـی،  شاه حسـین 
رییس جمهـور در صفحه فیسـبوکش نوشـته اسـت که 

رییـس جمهـور محمـد اشـرف غنـی در یـک تماس 
تیلفونـی بـا پدر اباسـین زازی از اقدام جـدی در برابر 

قاتـان اباسـین تأکیـد کـرده اسـت.
ایـن گردهمایـی  ایـن حـال، اشـتراک کننـده گان  در 

خواهـان اعـدام علنـی قاتـان اباسـین شـدند.
آنـان هشـدار می دهنـد که پولیـس و نیروهـای امنیتی 
در  قضیـۀ ربـودن  اباسـین سـهل انگاری کرده اند و از 
صدمتـری پوسـته امنیتـی پولیس اباسـین ربوده شـده 

است. 
ایـن  در  مدنـی  فعـاالن  از  یکـی  زاده  امیـن  سـنگر 
گردهمایـی گفـت: تـا وقتی کـه قاتـان اباسـین زازی 
افـراد اختطاف چـی، بـه سـزای اعمال شـان  و سـایر 
ادامـه می یابـد. اعتراض هـا و گردهمایی هـا  نرسـند، 
اشـتراک  از  دیگـر  یکـی  ثاقـب  حمیـرا  همچنـان، 
کننـده گان ایـن گردهمایی گفت: اباسـین امـروز تمام 
مادران افغانسـتان را در سـوگ خود نشـانده اسـت. او 
خاطـر نشـان کرد کـه امـروز تمام مـردم از فرسـتادن 
فرزندان شـان بـه مکاتـب نگرانـی دارنـد. ایـن فعـال 
مدنـی افـزود کـه دیـروز الیـاس بـه دار اویخته شـد، 
امـروز اباسـین و فردا شـاید کس دیگـری قربانی این 

شود. خفاشـان 
و  نا امنـی  از  "مـا  شـعار های  بـا  گردهمایـی  ایـن 
بی عدالتـی خسـته شـده ایم؛  ما مصوونیـت می  خواهم 
و قاتـان اباسـین باید اعدام شـوند؛ ناوقت روز شـنبه 

بـه پایان رسـید.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1771  یک   شنبه     12 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  23 رجب  المرجب  y 1437   1 می    62016

ناجیه نوری   
کار کمیسیون بررسی رویداد پل محمود خان  به شدت 
جریان دارد و ممکن در پایان همین هفته گزارش شان 

را با رسانه ها شریک سازند.
ریاست جمهوری  و  امنیت  شورای  در  مسووالن 
محمود  پل  رویداد  حقیقت یاب  کمیسیون  می گویند: 
خان به شدت مصروف یافتن حقایق اند که به زودی 

یافته های شان با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
کمیسیون  این  که  نیستند  باورمند  سیاسی  آگاهان  اما 

بتواند حقایق را با مردم شریک بسازند.
کردن  فروکش  برای  فقط  کمیسیون  این  آنان:  باور  به 
آن  ازدست  کاری  و  شده  ایجاد  مردم  احساسات 

برنمی آید و نمی تواند حقایق را به مردم بگویند.
این واکنش ها در پی حمله انتحاری مرگبار سه شبنه دو 
و ۳۴۷  کشته  که ۶۴  کابل  پل محمود خان  قبل  هفته 

زخمی بر جا گذاشت، ابراز می شود.
دستور  رییس جمهورغنی  خونین،  رویداد  این  از  پس 
اعضای  شمول،  به  حقیقت یاب  کمیسیون  یک  ایجاد 
ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع، داخله، اداره امور و 

دادستان کل را برای بررسی این رویداد صادر کرد.
به  کمیسیون  این  که  دارد  ادعا  حکومت  اکنون 
پیشرفت هایی دست یافته و به زودی یافته های شان را 

با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
کمیسیون  این  که  نیستند  باورمند  سیاسی  آگاهان  اما 
بتواند عامان این رویداد خونین را به مردم افغانستان 

معرفی کنند.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  غورزنگ  تواب  ولی 
می گوید: کار کمیسیون بررسی رویداد پل محمود خان  
پایان همین  بنابراین ممکن در  دارد؛  به شدت جریان 
هفته گزارش تکمیل گردیده و با رسانه ها شریک ساخته 

شود.
وی تاکید کرد:جزییات بررسی کمیسیون در حال حاضر 
طوری نیست که با رسانه ها شریک ساخته شود، اما به 
با رسانه ها  زودی همان بخشی آن که رسانه یی باشد، 

شریک ساخته می شود.
گفت:  ماندگار  روزنامه  به  امنیت  شورای  سخنگوی 
تاش ما این است که به زودی یافته های این کمیسیون 

را از طریق رسانه ها با مردم شریک سازیم. 
به گفته او: این کمیسیون که به ریاست امنیت ملی ایجاد 
گردیده و اعضای آن شامل شورای امنیت ملی، وزارت 
از  حفاظت  ریاست  و  ملی  دفاع  وزارت  داخله،  امور 
رجال برجسته سیاسی می باشد؛ روی چگونه گی حادثه، 
عوامل حادثه و دالیل دیگر حادثه سخت کار می کنند و 

پیشرفت های نیز داشته اند.   
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
پل  رویداد  یاب  حقیقت  کمیسیون  کار  آغاز  از  نیز 
به  این کمیسیون  محمود خان خبر داده می گوید: کار 

شدت جریان دارد.
تا  شده  داد  هدایت  کمیسیون  این  به  گفت:  مرتضوی 
این  اکنون  همین  و  کنند  بررسی  را  قضیه  ابعاد  تمام 
به  که  اند  حقایق  یافتن  مصروف  شدت  به  کمیسیون 
زودی یافته های شان با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
با این حال اداره امور نیز از پیشرفت های در بررسی های 
مورد  در  شان  یافته های  که  می گویند  داده  خبر  شان 
با رسانه ها شریک خواهد  را  پل محمود خان  رویداد 

کرد.
چگونه گی  بررسی  امور:  اداره  در  مسووالن  گفته  به 
رویداد پل محمود خان توسط کمیسیون ایجاد شده به 
شدت جریان دارد و به نتایج هم دست یافته اند که آن 

را به زودی با مردم شریک ساخته خواهد شد.
اما سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می گوید: این 
چنین کمیسیون ها فقط برای فروکش کردن احساسات 

مردم ایجاد می شود و نتیجه ی نخواهد داشت.
چنین  این  ایجاد  شاهد  مردم  بارها  کرد:  تاکید  او 
نمونه های  از  اند که یکی  بوده  نمایشی  کمیسیون های 
آن کمیسیون حقیقت یاب کندز است که در نهایت مردم 
نفهمیدند که کی ها در تصرف کندز توسط طالبان مقصر 

بوده اند.
سیحون تصریح کرد:  هیچ کمیسیون این چنین را ما 
سراغ نداریم که کاری موثری انجام داده باشند، بنابراین 
و  کردن  اخفال  برای  فقط  کمیسیون ها  چنین   ایجاد 

فروکش کردن احساسات مردم ایجاد می شود.
به گفته استاد سیحون: همواره به چند دلیل بررسی ها و 
تحقیقات کمیسیون ها، زمانیکه به نقطه احساس برسد، 

خود به خود رنگ می بازد.
حیث  به  که  فردی  دادند،  گزارش  رسانه ها  افزود:  او 
مسوول  شده،  گماشته  امنیتی  بخش  همین  رییس 
ممکن  چطور  بود،  بستر  چهارصد  شفاخانه  تدارکات 
است مسوول تدارکات یک شفاخانه، به حیث مسوول 

امنیتی یک ریاست گماشته شود؟ 
این استاد دانشگاه با انتقاد از حکومت گفت: چرا کار به 
اهل کار سپرده نمی شود، چرا مراقبت صورت نمی گیرد، 

تجسس امنیتی کارآمد نیست و صدها چرا دیگر.
استاد سیحون گفت: بنابر همین موارد نمی توان امیدوار 
مردم  با  حقایق  بتواند  یاب  حقیقت  کمیسیون  که  بود 
با  شریک بسازد، زیرا نمی توانند کم کاری های شان را 

مردم شریک سازند.
این در حالیست که رییس جمهور غنی مدیر تدارکات 
شفاخانه سردار محمد داوود را به  حیث سرپرست این 
اداره تعیین کرده بود و نزدیک به سه ماه پیش، رییس 
برجسته  از رجال  امنیت حفاظت  ریاست  معاون   ۲ و 
این  اخیر،  ماه  سه  از  بیشتر  در  و  بود  کرده  برکنار  را 
ریاست از سوی سرپرست اداره می شد. از سوی دیگر، 
مقام های این ریاست در سال های اخیر سرای حاجی 
نعیم کوچی را بخش آسیب  پذیر شناسایی کرده بودند 
و کوشیده بودند تا این سرای را استماک کنند، اما گفته 
می شود که به علت نفوذی که حاجی نعیم کوچی دارد، 

این کار انجام نشده بود.
 در حدود دو دقیقه پس  از این رویداد، چند تفنگدار، 
رجال  از  حفاظت  قطعه  امنیت  کارمندان  لباس  که 
برجستۀ سیاسی را بر تن داشتند، از راه سرای حاجی 
نعیم کوچی به این ریاست حمله کردند. مهاجمان در 
نخستین ساختمان این ریاست، که بخش آموزشی این 
ریاست است، حدود ۲۰ کارمند این ریاست را گلوله  

باران کردند.
۱۰ کارمند دیگر این ریاست، که به گوشه  ای پنهان شده 

بودند، نیز از سوی حمله  کننده  ها کشته شدند.
این درگیری بیش از ۲ ساعت ادامه داشت و یکی از این 
حمله  کننده  ها پس  از دورکردن لباس های نظامی اش از 

راه سرای نعیم کوچی فرار کرد.
این رویداد ده ها موتر دولتی که در سرای حاجی  در 
رانندگان  و  شدند  ویران  بودند،  ایستاد  کوچی  نعیم 

شماری از این موترها جان باختند.
سیاسی،  برجستۀ  رجال  از  حفاظت  امنیت  ریاست 
تمامی  و  دارد  موقعیت  عیدگاه  مسجد  همسایگی  در 
اما  این ریاست به شدت محافظت می شد،  طرف های 
درغرب آن سرایی است مربوط به حاجی نعیم کوچی، 

یکی از افراد پر نفوذ کوچیان.
و اما حاجی نعیم کوچی کیست؟

فرمانده یک واحد کاِن نظامی طالبان در زمان حکومت 
این گروه بود که پس از شکست طالبان این فرد توسط 
امریکایی ها بازداشت و چهارسال را در زندان گوانتانامو 
زندانی بود که بعداً با وساطت حامد کرزی از گوانتانامو 

به افغانستان آورده شد و سپس آزاد گردید.
عنوان  به  ملی  شورای  در  کوچی  نعیم  حاجی  پسر   

نماینده کوچی ها برگزیده شد.
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ارگ و دفتر شورای امنیت ملی:

ابعاد حادثة ریاسِت حفاظت از رجال برجسته روشن می شود
»ابتذال شر« در مرِگ 

انسانیت

احمـد عمران
از  یکی  شاهد  هرات  شهر  گذشته،  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  ساعاِت  آخرین  در 
رییس  رهین،  سمیع الدین  بود.  اخیر  ساِل  چند  اتفاق های  تکان دهنده ترین 
مسیر  در  تروریستی  در یک حملۀ ظاهراً  دانشگاه هرات،  استاد  و  دادستانی 
از  یکی  این حادثه،  در  این شهر کشته شد.  منطقۀ  خانه اش در مزدحم ترین 

فرزندانش که با او در موتر شخصی اش همراه بود نیز زخم برداشته است. 
آقای رهین در رشتۀ حقوق از دانشگاه کابل لیسانس گرفته بود و از همین 
رشته از دانشگاه تهران فوق لیسانس داشت. او در هرات بیشتر از آن که به 
نامِ دادستان شناخته شود، به نام استاد شناخته می شد که سال های سال برای 
فرزنداِن این مرز و بوم در دانشگاه های مختلف درس حقوق داده بود. او در 
عین حال، حقوق دانی چیره دست و انسانی به غایت شریف و اجتماعی بود. 
مرِگ او برای اکثر هراتیان و کسانی که با او آشنا بودند، دردآور بود ولی برای 
زنده گی  لحظۀ  نبود مردی که لحظه  فاجعۀ  فاجعه.  دانشگاهی هرات  جامعۀ 
خود را وقف دانش و بصیرت می کرد. حاال در نبود او، فقدان او را چه گونه 
می توان فهمید؟ چگونه جامعۀ افغانستان موفق می شود که بازهم مردی مثل 
او را پرورش دهد؟ شاید دولت تا چند روز دیگر، فرد دیگری را به جای 
او را در دانشگاه ها و موسسه های  نبود  او در دادستانی هرات بگمارد؛ ولی 
تحصیات عالِی این شهر چگونه می تواند پُر کند؟ سوال اصلی در مورد آقای 
رهین و افراد هم طراز او، وقتی آماج تیر تاریک اندیشان قرار می گیرند، همین 

است. آیا او به این دلیل کشته شد که در دادستانی هرات کار می کرد؟
بسیاری ها این احتمال را با توجه به کارکرد عدالت گرایانۀ آقای رهین دور از 
واقعیت نمی دانند، ولی در کنار آن، او استاد دانشگاه هرات نیز بود و آیا این 

موضوع هم سبب شده است که افرادی در پی انتقام از او باشند؟ 
به این سوال ها در حال حاضر هیچ پاسخی وجود ندارد، ولی مرِگ آقای رهین 
را می توان از چشم اندازی دیگر پی گیری کرد: چگونه عده یی به خود جرأت 
می دهند که زنده گی دیگران را از آن ها بگیرند؟ با چه دلیل و برهانی می توان 
خود را قانع کرد که اقدام به کشتن انساِن دیگر کنیم؟ آیا چیزی به عنوان حلقۀ 

مفقوده در این معادله وجود دارد؟ 
بدون شک وقتی فردی یا افرادی دست به اقدامی از هر نوع و رنگ می زنند، 
تاش می کنند که برای آن توجیهاتی فراهم کنند. این گونه نیست که فردی 
این  که  این جاست  سوال  اما  بکشد.  را  کسی  بخواهد  انگیزه یی،  هیچ  بدون 
انگیزه چه می تواند باشد و مهم تر از آن، چقدر می تواند قوی باشد که مرِگ 
انساِن دیگری را که در آموزه های دینی و اسامی مرگ انسانیت تلقی شده 

است، توجیه کند؟ 
من فکر نمی کنم که در این جا صرفًا بحث بر سِر توجیه قتل وجود داشته باشد؛ 
زیرا اگر چنین توجیهی می توانست مقدم بر اقدام به عمل قتل باشد، به مشکل 
می توان برای آن توجیه پیدا کرد که برای فرد به عنوان سوژه متقاعدکننده به 
نظر برسد. حتا طالبان و گروه های تروریستِی هم ردیف با آن، وقتی می خواهند 
کشتارهای خود را به نوعی زیر نام های مختلف توجیه کنند، برای آن ها دلیل 

کم می آورند و به ناچار به »فراروایت«ها پناه می برند. 
هانا آرنت فیلسوف و اندیشمند سیاسی  که سال های زیادی از عمر خود را به 
شناخت جنایت های نازی ها در آلمان سپری کرد، در گزارش معروِف خود 
از محاکمۀ آدلف آیشمن، یکی از مأموران مرِگ دولت نازی در اسراییل، به 
نکات جالبی در مورد ویژه گی هایی دست یافت که فردی را متقاعد می سازد 

که دست به جنایت و کشتِن هم نوعش بزند. 
آرنت در گزارش »ابتذال شر« می گوید که آیشمن هیچ دلیلی برای کشتارهایش 
نداشت و به صورِت اندوهگینانه یی ابله به نظر می رسید. آرنت نتیجه می گیرد 
که نبود فکر در آیشمن و امثال او، آن ها را به جنایت کاراِن حرفه یی تبدیل 
به عهده  را که می کردند،  نمی خواستند که مسوولیِت کاری  آن ها  بود.  کرده 
از  نمی شود که کسی  آرنت، هیچ چیزی سبب  نظر  به  بگیرند. در حالی که 
در  انسان  سارتر،  پل  ژان  گفتۀ  به  کند.  خالی  شانه  کارکردهایش  مسوولیِت 
بدترین شرایط محکوم به »انتخاب« است. آیشمن اما انتخاب نمی کرد و نه 
می خواست که مسوولیِت خود را در قبال عملی که انجام می دهد، به عهده 
»پیشوا«  یعنی  دیگری  به  را  مسوولیِت خود  ابلهانه یی،  به صورت  او  بگیرد. 

واگذار می کرد. 
قتل  آن،  تازۀ  موارد  از  یکی  و  می افتند  اتفاق  نیز  افغانستان  در  که  جنایاتی 
قابل  آرنت  شر«ِ  »ابتذال  تیوری  با  باشد،  می تواند  رهین  آقای  ناجوان مردانۀ 
بررسی است. جنایت کارانی که او را به تیر زدند، از نبود فکر رنج می برند 

و همین موضوع سبب می شود که هولناکی جنایِت خود را احساس نکنند. 

اعتراض گسترده به قتل یک نوجوان در کابل

اختطاف چیان علنی اعدام شوند

ACKU
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ورزش

رییــس جمهــور ترکیــه از ســازمان همــکاری اســامی و اتحادیــه 
عــرب بــه دلیــل ناتوانــی در ایجــاد اتحــاد در جهــان اســام انتقــاد 

. د کر
بــه گــزارش روزنامــه دیلــی صبــاح ترکیــه، رجــب طیــب 
اردوغــان، رییــس جمهــوری ترکیــه بــا اشــاره بــه »نــژاد پرســتی« 
ــتفاده از  ــت، اس ــان اســام گف ــد جه ــن تهدی ــوان مهمتری ــه عن ب
ــده  ــاوت ناراحــت کنن ــراز تف ــرای اب ــرک ب واژه هــای عــرب و ت

اســت.
اردوغــان ادامــه داد: آیــا در مقابلــه بــا اتحادیــه عــرب بایــد یــک 
ــد  ــا بای ــرا اساس ــرد؟ چ ــکل بگی ــرک ش ــورهای ت ــه کش اتحادی
چنیــن اتحادیــه ای وجــود داشــته باشــد؟ در یــک طــرف ســازمان 
همــکاری اســامی را شــکل می دهیــد و از طــرف دیگــر اتحادیــه 
ــام دیگــری  ــام یکــی را ســازمان همــکاری و ن عــرب را. چــرا ن
را اتحادیــه عــرب گذاشــته ایم؟ اعــراب هیــچ برتــری نســبت بــه 
غیرعرب هــا ندارنــد همانطــور کــه غیرعرب هــا هیــچ ارجحیتــی 

بــه اعــراب ندارنــد. برتــری فقــط در تقواســت.
وی افــزود: مــا معیارهــای خــود را از دســت داده ایــم و بــه همیــن 
دلیــل هــم بــا مشــکات عدیــده مواجــه شــده ایم. مــا بایــد بــار 

دیگــر ایــن معیارهــا را بیابیــم و بــه اصــل خــود بازگردیــم.
رییــس جمهــور ترکیــه پــس از برعهــده گرفتن ریاســت دو ســاله 
ــران آن  ــت س ــیزدهمین نشس ــامی در س ــکاری اس ــازمان هم س
متعهــد شــد تــا در چتــر ایــن ســازمان اقدامــات بیشــتری انجــام 

دهــد.
ــات  ــوی اختاف ــام از س ــان اس ــدار داد، جه ــن هش وی همچنی
ــی کــه ایــن دو مذاهبــی  شــیعه و ســنی تهدیــد می شــود در حال
ــوب  ــام محس ــیرهایی در اس ــا مس ــه تنه ــتند بلک ــه نیس جداگان
ــوان  ــه عن ــا ب ــرادری م ــر »ب ــد ب ــس نبای ــچ ک ــوند و هی می ش

ــدازد. ــایه بین ــلمان« س مس

ــود  ــی خ ــای جاپان ــه همت ــنبه ب ــن روز ش ــه چی ــور خارچ ــر ام وزی
ــکاری  ــای هم ــر مبن ــد ب ــو بای ــا توکی ــن ب ــط پک ــرد، رواب ــد ک تاکی
ــود  ــرای بهب ــان ب ــت جاپ ــن نی ــن حس ــی و چی ــه رویاروی ــد ن باش

روابــط را از روی اقداماتــش قضــاوت می کنــد.
ــزرگ  ــاد ب ــن اقتص ــن دومی ــرز، چی ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــخ  ــک تاری ــان ی ــزرگ جه ــاد ب ــومین اقتص ــان، س ــان و جاپ جه
ــراث  ــه خاطــر می ــد و روابطشــان ب ــش و دشــوار دارن سیاســی پرتن
جنــگ جهانــی دوم جاپــان و ادعاهــای متناقــض در خصــوص 
گروهــی از جزایــر خالــی از ســکنه در دریــای چیــن شــرقی خدشــه 

ــت. ــده اس دار ش
ــان  ــال نشســت هایی می ــه دنب ــو ب ــان پکــن و توکی ــط می ــرا رواب اخی
شــی جینپینــگ، رئیــس جمهــور چیــن و شــینزو آبــه، نخســت وزیــر 
ــان  ــه جاپ ــدت ب ــه ش ــان ب ــن همچن ــا پک ــه ام ــود یافت ــان بهب جاپ
مشــکوک اســت بــه ویــژه بــه خاطــر اقدامــات شــینزو آبــه مبنــی بــر 
اینکــه بــرای نخســتین بــار از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه ارتــش 
کشــورش اجــازه داده کــه در درگیری هــا و مبــارزات بــرون مرکــزی 

شــرکت کنــد.
وانــگ یــی، وزیــر امــور خارجــه چیــن در پکــن بــا فومیــو کیشــیدا، 
همتــای جاپانــی خــود دیــدار کــرده و گفــت: روابــط کاهــش یافتــه 
ــم  ــاهد بودی ــرا ش ــد. اخی ــی می دان ــه خوب ــت آن را ب ــان عل و جاپ
کــه توکیــو مکــررا امیــدش را بــرای بهبــود روابــط دو جانبــه ابــراز 
ــز  ــدم تمایــل خــود را نی ــن ق ــا برداشــتن اولی ــد ب ــد. شــما بای می کن
ــا از  ــد م ــو بیایی ــه جل ــد. اگــر صادقان ــن هــدف نشــان دهی ــرای ای ب

ــم. ــتقبال می کنی ــما اس ش
ــا براســاس حــرف بلکــه  ــه تنه ــردم را ن ــواره م ــا هم ــزود: م وی اف
براســاس رفتــار و عملکردهایشــان قضــاوت می کنیــم آمــاده ام تــا بــه 
نقطــه نظــرات شــما دربــاره چگونگــی بهبــود روابــط میــان چیــن و 
جاپــان گــوش دهــم و همچنیــن توجــه خواهــم کــرد کــه آیــا جاپــان 
ــخ را  ــد تاری ــر. بای ــا خی ــود ی ــد ب ــش یکــی خواه ــا عمل ــش ب حرف
بپذیریــم و روابــط چیــن و جاپــان بــر مبنــای پیــروی از تعهــدات و 

همــکاری باشــد نــه رویارویــی.
کیشــیدا نیــز در پاســخ در مقابــل خبرنــگاران از وانــگ یــی بــه خاطــر 

ابــراز تســلیت چیــن بــرای زلزلــه اخیــر در جاپــان تشــکر کرد.

محمدعلی )کاسیوس کلی( یکی از ورزشکاران نمونه در تاریخ ورزش است. 
محمد علی بیش از هر ورزشکار دیگر توانست از مرزهای ورزش خود عبور 

کند و به عنوان یک قهرمان و الگو در میان مردم شناخته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از جهان ورزش، محمد علی در سال ۱۹۶۰ در سن 
۱۸ سالگی شناخته شد. او در آن سال برای شرکت در المپیک به رم رفت تا 
در مسابقه های بوکس شرکت کند. در آن زمان نام او کاسیوس کلی بود. او به 
راحتی در ۴ مبارزه پیروز شد و پیترزیکوفسکی قهرمان سه دوره مسابقه های 

اروپا را شکست داد و مدال  طای المپیک را کسب کرد.
بار قهرمان  اولین  برای  اواخر آن سال حرفه ای شد و در سال ۱۹۶۴  او در 

سنگین وزن جهان شد.
محمد علی از سال ۱۹۵۹ با دین اسام آشنا شد و سرانجام در سال ۱۹۶۴ 
رسما دین اسام را برگزید و نامش را از کاسیوس کلی به محمد علی تغییر 

داد.
محمدعلی در سال ۱۹۶۷ از حضور در ارتش آمریکا سر باز زد و به همین 
یک  عنوان  به  علی  محمد  شد.  سلب  او  از  قهرمانی  مقام  سال  آن  در  دلیل 
اپوزیسیون مخالف حمله آمریکا به ویتنام و جنگ با این کشور شرق آسیایی 
بود. او سه سال در تبعید و تحریم بود )۲۵ تا ۲۸ سالگی( تا اینکه به او اجازه 
فعالیت داده شد و در سال ۱۹۷۰ به رینگ بازگشت. او در آن سال با جو 

فریزر قهرمان سنگین وزن مسابقه داد اما شکست خورد.
محمد علی در سال ۱۹۷۴ جرج فورمن را شکست داد و سال بعد از آن دوباره 
با جو فریزر در فیلیپین مسابقه داد و او را شکست داد. در المپیک ۱۹۹۶ از 
محمدعلی خواسته شد تا مشعل بزرگ المپیک را در مراسم افتتاحیه روشن 
کند. او همچنین در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۱۲ پرچم المپیک را حمل کرد.

در اینجا بعضی از جمات محمدعلی را می خوانیم:
در سخت ترین جاده ها هم نباید ناامید شوید

موفقیت همیشه با پیروز شدن به دست نمی آید. موفقیت واقعی زمانی است 
هستند.  دیگران  از  بلندتر  کوه ها  بعضی  می شویم.  بلند  افتادن  از  بعد  ما  که 
بعضی جاده ها شیب تندتری دارند. همیشه سختی ها و موانعی وجود دارند اما 
شما نباید بگذارید که آن ها شما را متوقف کنند. حتی در سخت ترین جاده ها 

نباید ناامید شوید.
برای موفق شدن آماده باشید

هر ورزشی که انجام می دهید بسکتبال، بوکس یا بدمینتون باید قبل از وارد 
شدن به استادیوم برای موفقیت آماده باشید.

قهرمان ها از آنچه در درون آن ها است ساخته می شوند
آن ها  درون  در  آنچه  از  قهرمان ها  نمی شوند.  ساخته  باشگاه ها  در  قهرمان ها 

است ساخته می شوند. آن حس درونی، اشتیاق و آرزو است.
شکست یا پیروزی قبل از شروع مسابقه رقم می خورد

شکست و پیروزی در مبارزه خارج از دید تماشاگران اتفاق می افتد. شکست 
یا پیروزی قبل از شروع، در باشگاه و خیلی پیش از زمانی که من زیر نور 

چراغ ها مبارزه کنم، رخ می دهد.

همگی در زندگی شکست هایی خواهیم داشت
من هیچ وقت به باخت فکر نکرده ام اما اگر شکست اتفاق بیفتد بهتر است با 
آن درست برخورد کنید. این نصیحت من به تمام کسانی است که من را باور 

دارند. ما همگی در زندگی شکست هایی خواهیم داشت.
با قدرتی بیشتر برای پیروز شدن برگردید

تنها مردی که می داند چگونه شکست خورده است، می تواند به انتهای روح 
خود رجوع کند و با قدرتی بزرگتر که برای پیروزی الزم است باال بیاید.

به خودتان اعتقاد داشته باشید
من مردی عادی هستم که سخت تاش کردم تا استعداد ذاتی ام را پرورش 

دهم. من به خودم و خوبی دیگران اعتقاد دارم.
از برداشتن اولین قدم نترسید

قدم  اولین  برداشتن  از  پس  کرده اند  شروع  روزی  هم  افراد  بزرگترین  حتی 
نترسید.

االن سختی بکش و بقیه زندگیت را مانند یک قهرمان بگذران
من از همه دقایق تمرین متنفر بودم اما به خودم گفتم متوقف نشو االن سختی 

بکش و بقیه زندگیت را مانند یک قهرمان بگذران.
کاری  زندگی  در  نمی تواند  ندارد  کردن  خطر  برای  کافی  جرأت  که  کسی 

انجام دهد. 

اردوغان: 
چـرا »اتحـادیـة عـرب« 

نـه »اتحـادیة اسـالمـی« ؟

چین: 

روابط جاپان باید بر مبنای 
همکاری باشد نه رویارویی

10 سخـن الـهام بخش 
از محـمدعلی

میرویس آریا

قاتلین اباسین را آشکارا و به زودی محاکمه کنید!
گذشته از طالب و جنایت کاران بزرگ، پرونده های قتل 
فرخنده، رخشانه و اباسین، آخرین آزمون های مشروعیت 
و فلسفۀ وجودی نظام و حکومت در ذهنیت عامه است. عدم رسیده گی 
از میان  پایین حکومت را  این دوسیه ها، مشروعیت نسبی و بسیار  به 

خواهد برد و میزان جنایت و جرم را بلندتر خواهد کرد.
وقتی حکومت در برابر قاتلین فرخنده تا این دم با فساد و بازی های 
سلیقوی و فردی عمل کرد، پرسشی ذهنم را تا این دم پُر کرده است که 
چرا حکومت با این که حمایت گروه های مختلف مردمی را نیز داشت، 
نتوانست و نخواست چند جنایت کار را که جرم شان مثل آفتاب روشن 

بود، عادالنه و آشکارا محاکمه کند؟ 
نیز متعاقب آن ذهنم را فرا گرفته است که وقتی  پرسش های دیگری 
نظام با همۀ بزرگی و گسترده گی اش، درد استخوان سوز قتل فرخنده 
را پشت زد و نادیده گرفت، آیا ممکن است قضایای پنهانی تر از این 

را جدی بگیرد؟
نه  که  را  عادی  نخواست چند جنایت کار  و  نتوانست  وقتی حکومت 
پشتوانۀ بیرونی داشت و نه نیروی مردمی، به صورت عادالنه، آشکارا 
و سریع محاکمه کند، چگونه ممکن است با طالب و باندهای مافیایی 

بزرگتر مبارزه و آنان را محاکمه کند؟
وقتی حکومت نتواند و نخواهد در پرونده های تکان دهندۀ چون قتل 
فرخنده شفاف و به دور از فساد عمل کند، در سایر قضایا چگونه به دور 

از فساد عمل خواهد کرد؟
قتل مظلومانۀ اباسین و جنایتی که بر او روا داشته شده است، نیز آزمونی 
دیگری ست برای نظام و حکومت. شاید این امر برای حکومت داران 
مسألۀ بزرگی نباشد، ولی برای مردم هرگز چنین نیست. مردم فرزند و 
خواهر و برادر خودشان را در این آیینه نگاه می کنند که مجبورند هر 
روز بدون محافظ و موتر ضد گلوله در شهر بروند در حالی که تضمینی 
قرار  ستم  و  ظلم  مورد  اگر  و  ندارد  وجود  امنیت شان  و  حیات  برای 

گیرند، نظام و حکومتی برای بازخواست آن نخواهد بود.
این  آشکار  آویختن  به دار  ولی  نیستم،  راضی  انسانی  هیچ  کشتن  به 
جنایت کاران را تسکینی برای درد خانوادۀ اباسین و صدها انسان دیگر 
که دل شان برای مظلومیت او تپیده است، می دانم و نیز این امر را برای 
اثبات موجودیت نظام و حکومت حتمی و ضروری می پندارم. تعلل و 
نارسایی در این موارد، شمار دشمنان نظام و حکومت را بیشتر خواهد 

کرد.

شفیق اهلل شفق

جامعه یی که قربانی شعارهای حماسی-قومی است!
عامل های  از  گذشته  افغانستان  خشونت های  و  جنگ  
دارد.  ما  باورهای فرهنگی  بیرونی، ریشه در رویکرد و 
مذهبی  و  قومی  مطلق اندیشانۀ  باورهای  و  حماسی  آموزه های  چون 
از  می کند.  تقویت  را  خون ریزی  و  جنگ  اجتماعی  بستر  پیوسته 
همین روی، سربازگیری برای جنگ در همۀ گوشه های کشور و به ویژه 
در والیت های جنوبی کار خیلی دشواری نیست. پس اگر واقعًا دل مان 
به آیندۀ آدمیان این سرزمین می سوزد، از مرور و تکرار شعارهای  که 
عصبیت آمیز  رفتارهای  تقویت  به  و  می کاهد  انسانی ما  همبسته گی  از 
عبرت  ما  سرزمین  حال  و  گذشته  از  بایست  کنیم.  پرهیز  می انجامد، 
بگیریم، و آینده را بر فرض حاکم اول و دوم پشتون و تاجیک تعیین 
در درجات  اوزبیک  و  تاجیک، هزاره  پشتون،  نماینده های  اگر  نکنیم. 
مختلف قدرت سیاسی را انحصار گروهی کنند. ولی توده های قندهار، 
بدخشان، دایکندی و فاریاب هم چنان قربانی فقر و خشونت ها باشند. 
پس استقبال ما از شعارهای حماسی و غیرمنعطف قومی چه منطق دارد 

که پیوسته زمان را به جای وصل کردن به فصل کردن هزینه می کنیم؟!
از همین روی، بایست به تفکر حذف و نفرت نه بگوییم و به آمیزش و 
ملحق شدن ارزش های مان فکر کنیم و به ترویج اندیشۀ انسان دوستانه 
و بازخوانی تفکرات عارف های اسامی هم سان سنایی، مولوی، حافظ 
مستولی  ما  جامعه  روان  بر  را  تساهل  تا  شویم  متوسل  بابا  رحمان  و 
با  می داشت  اگر  ندارد  نتیجۀ  حذف  سیاست  می دانیم  چون  بگرداند. 
ظلم و استبداد  حکومت های گذشته هزاره های کشور ما نابود می شدند.

عبدالوهاب عمار

ُرِخ دیگر افراط گرایی
همیش و قتی از افراط گرایی سخنی به میان می آید، حتما طرف 
نحوی  به  که  است  آدرسی  نظر،  مورد  مصداق های  و  توجه 
و  زمینه سازی   ذهنی،  مدیریت  شیوۀ  گرچه،  دارد.  اسامی  پیشوند  یا  پسوند 
بهره برداری از آن، بر خداوندان اندیشه و خرد پوشیده نیست. اما پرسش این 
است که چرا چشم کسی، طرِف دیگر سکۀ افراط گرایی را نمی بیند. هزاران 
از حق طبیعی و مدنی خود، در  به جرم دفاع  تن، در روز روشن در مصر، 
خیابان تیرباران شدند، همه روزه در فلسطین، مردمِ بی گناه از خانه های خود، 
به زور میل های تانک و لودر، بیرون رانده می شوند. در زندان های بنگادیش 
کسی  تاجیکستان،  در  می روند.  دار  چوبۀ  به  بی گناه  انسان های  هرازگاهی، 
افراد  از  پُر  زندان ها  آورد.  به جای  را  دینی اش  مراسم  نمی تواند کوچک ترین 
نیز، داستان و گذشتۀ  این واقعیت در کشور خودمان  بی گناه ملکی است. و 

ننگینی دارد.
داعیه داران آزادی و کرامت انسانی، چرا و لو، در حد یک اعتراض لفظی، این 

همه بی دادگری ها را، نکوهش نمی کنند؟!

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

عمیر جمال
 برگردان: مختار یاسا

افغانستان در تاریخ ۲۵  اشرف غنی، رییس جمهور 
مارچ با سخنان داغی، به پاکستان به خاطر پناه دادن 
به شورشیانی که افغانستان را هدف قرار می دهند، 
آقای غنی،  از سخنرانی  قبل  حمله کرد. یک هفته 
در اثر یک حمله انتحاری در کابل، حداقل ۶۴ نفر 

کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند.
می گیرد  صورت  زمانی  غنی،  آقای  سخنرانی  این 
بسیار  افغانستان در یک وضعیت  پروسه صلح  که 
صلح  پروسه  ظاهرا  است.  گرفته  قرار  پیچیده ای 
به رهبری گروه هماهنگی چهارجانبه ــ پاکستان، 
انجامیده  به شکست  ــ  افغانستان  و  آمریکا، چین 
اقدام علیه رهبری طالبان که گفته  و غنی خواهان 
عاوه  است.  شده  دارد،  قرار  پاکستان  در  می شود 
برآن، او گفت که دیگر کشورش از پاکستان انتظار 
بیاورد.  صلح  گفتگوهای  به  را  طالبان  تا  ندارد 
احتماال دو عامل بسیار عمده، غنی را به این تصمیم 

جسورانه و شجاعانه وا داشته است.
نتیجه  در  امنیتی  اوضاع  شدن  خراب  اول، 
غنی  آقای  که  طالبان  بی رحمانه  بمب گذاری های 
را به لحاظ سیاسی تضعیف کرده است. در داخل 
احزاب  فزاینده ی  فشار  با  غنی  موقعیت  دولت، 
مخالف و حتی بعضی از گروه های داخل حکومت، 
شدیدا در  خطر قرار گرفته است. به باور آنها دیگر 
آقای غنی نمی تواند و نباید چشم انتظار گفتگوهای 
صلحی باشد که تا کنون هیچ نتیجه یی نداشته است. 
غنی  آقای  دست درازی  پالیسی  روشن،  گونه ی  به 
پاکستان  و  است  نبوده  کارگر  پاکستان  سوی  به 
نتوانسته نفوذ معروف و معلوم اش را باالی طالبان 

در عمل نشان بدهد.
دومًا، مدارک بسیاری وجود دارند که نشان می دهند 
در  تبعیضانه اش  سیاست  از  دست  هنوز  اسام آباد 
قبال گروه های تروریستی بر نداشته است و هنوز 
میان این گروه ها فرق قایل می شود. فقط چند ماه 
پیش، سرتاج عزیز،  مشاور امور خارجی پاکستان به 
صورت علنی اعتراف کرد که پاکستان باالی طالبان 
پاکستان  در  گروه  این  رهبری  و  دارد  زیادی  نفوذ 

زندگی می کنند.
نظامی  جاری  عملیات  گزارش ها،  بعضی  براساس 
پاکستان علیه گروه های شبه نظامی در مناطق قبایلی 
اما  است.  شده  انجام  تفکیک  بدون  کشور،  این 
و  پناه دهی  به  پاکستان  که  می دهند  نشان  مدارک 
نگهداری گروه های مختلف شبه نظامی و مشخصا 
گزارش ها،  بنیاد  بر  می دهد.  ادامه  حقانی،  شبکه 
شبکه حقانی مسئول بمب گذاری مرگبار یک هفته 
قبل در کابل است. گذشته از آن، این گروه طالبان 

نقش مهم و کلیدی را در حل بحران رهبری طالبان 
که پس از افشای مرگ ما عمر بسیار حاد شده بود، 
پیروزی های  که  کرد  استدالل  می توان  کرد.  بازی 
احتماال  افغانستان،  سرتاسر  در  طالبان  نظامی  اخیر 

نتیجه همین اتحاد تازه آنها است.
ایاالت متحده آمریکا اخیرا با نشر اعامیه ای گفته 
است که گروه هایی مثل شبکه حقانی و طالبان، از 
خارجه  وزارت  می کنند.  عملیات  پاکستان  خاک 
بارها،   »ما  است:  گفته  اعامیه  این  در  آمریکا 
مقامات  مداوم  مدارای  مورد  در  را  نگرانی مان 
بلند پایه پاکستان با گروه های طالبان و شبکه حقانی 
سازمان دهی  را  عملیات شان  پاکستان  خاک  از  که 

می کنند، با آنها ابراز کرده ایم«.
واشنگتن  جیورج  دانشگاه  ملی  امنیت  آرشیف 
که  کرده  منتشر  را  مدارکی  تعداد  یک  تازه گی  به 
نشان می دهند، بخش عمده ی تمویل شبکه حقانی 
تامین  پاکستان  خاک  در  افغان  طالبان  رهبری  از 
خارجه  وزارت  شده  منتشر  پیغام  این  می شود. 
آمریکا در مورد تمویل شبکه حقانی این گونه است: 
رهبری  از  حقانی  شبکه  تمویل  عمده ی  »بخش 

طالبان در کویته، انجام می شود«.
درحالی که کابل عزادار مرگ ده ها نفر در اثر حمله 
این شهر است، اسام آباد  به  یک هفته قبل طالبان 
میزبان هیاتی از طالبان می باشد. براساس گزارش ها، 
فرماندهان  آزادسازی  و  بحث  به خاطر  هیات  این 
بند پاکستان( در اسام آباد به سر  ارشد طالبان )از 
پاکستان  خاک  در  افغانی  طالبان  حضور  می برد. 
تایید می کند که اسام آباد با این گروه روابط بسیار 

نزدیک دارد.
حمایت مداوم پاکستان از این گروه های شورشی، 
بستگی به حضور هند در افغانستان دارد. اسام آباد 
در مورد نفوذ دهلی نو در افغانستان سوءظن زیادی 

دارد و تا زمانی که این سوء ظن وجود دارد، پالیسی 
نخواهد  تغییر  احتماال  گروه ها،  این  از  آن  حمایت 

کرد.
نیست  معنی  این  به  اسام آباد  کار  این  این حال،  با 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  عاقمند  پاکستان  که 
اقتصادی  شکوفایی  و  درازمدت،  ثبات  در  نیست. 
افغانستان  در  صلح  به  وابسته  هم  پاکستان  خود 
گروه ها  دیگر  و  افغانی  طالبان  اسام آباد،  است. 
اما  است،  کرده  تشویق  صلح  گفتگوهای  به  را 
زور.  تا  بوده  به شکل خواهش  بیشتر  تشویق  این 
حد  آن  تا  اسام آباد  که  کرد  استدالل  می توان 
عاقمند تشویق این گروه ها نیست که این گروه ها 
بخواهند از رهبران پاکستان جدا شده و روابط شان 

از بین برود.
گذشته از آن، حکومت ضعیف و تقسیم شده کابل 
با ارتشی که خوب تجهیز و آموزش ندیده است، 
برای  شود.  شدیدتر  مشکل  این  تا  شده  باعث 
یا  پروسه صلح  هرگونه  در  موفقیت  به  دست یابی 
اقدام نظامی علیه طالبان که تا این جای کار سخت 

جنگیده اند، وحدت داخلی الزامی می باشد.
کرزی،  حامد  سیاست  دوباره  غنی  ظاهرا، 
گرفته  پیش  در  را  افغانستان  قبلی  رییس جمهور 
اقدام  به خاطر  پاکستان  به  اتهام زدن  پالیسی  است؛ 
تغییر  این  افغانستان.  با  مرزی  نقاط  در  ناکافی 
پالیسی می تواند دوست ها و هواداران او در پارلمان 
پر  شورش گری  بر  اما  کند  زیادتر  را  افغانستان 
تحوالت  این  شد.  نخواهد  فائق  طالبان،  پیچ وتاب 
نشان می دهند،  را  ناکامی یک کشور  نه تنها  ناگوار 
کل  امنیت  رفتن  دست  از  بر  است  گواهی  بلکه 

منطقه.
منبع: مجله دیپلمات

رییس جمهور ترکمنستان از تاجران قطری خواسته است 
افغانستان،  به  کشور  این  گاز  انتقال  خط  پروژه  در  تا 

پاکستان و هند موسوم به تاپی سرمایه گذاری کنند.
به گزارش آکی پرس، قربانقلی بردی محمداف رییس 
به  پیوستن  برای  قطری  تاجران  از  ترکمنستان  جمهور 
پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان،  گاز  انتقال  خط  پروژه 

و هند دعوت کرد.
جمهوری  رییس  مطبوعاتی  دفتر  گزارش  اساس  بر 
حمد  بن   با  مذاکره  و  دیدار  در  محمداف  ترکمنستان، 
ال ثانی رییس کمیته المپیک قطر، تاجران این کشور را 
برای سرمایه گذاری در پروژه گازی تاپی تشویق کرده 

است.
رشید مرادوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
ترکمنستان در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور 
ترکمنستانی  شرکت  یک  که  بود  گفته  نیز  افغانستان 
کنسرسیوم تاپی را برعهده گرفته و در نشستی در ماه 
جاری، ۸۵ درصد منابع مالی این پروژه را متقبل شده 

است.

براساس  داشت:  اظهار  ترکمنستان  نخست وزیر  معاون 
توافق رؤسای جمهور دو کشور، قرار است ترکمنستان 

از بانک توسعه اسامی تقاضای سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: کار مطالعات ژئولوژیکی خط لوله انتقال 

گاز تاپی و ۸ کیلومتر از این خط لوله به پایان رسیده 
است.

پروژه  اجرای  مورد  در  نگرانی ها  دیگر  وجود  با  اما 
تاپی و عبور آن از والیت هلمند بحث تامین امنیت آن 

پررنگ تر است.
اشرف غنی در دیدار با معاون نخست وزیر ترکمنستان 
انتقال گاز  لوله  امنیت پروژه خط  تأمین  بود که   گفته 

تاپی از اولویتهای کاری حکومت وحدت ملی است.
رقابت  بیشترین  که  گذشت  خواهد  مناطقی  از  تاپی 
برای حفظ و به  دست آوردن قدرت در آن جا جریان 
زمان  و  نکرده اند  مخالفت  تاپی  با  هرگز  طالبان  دارد، 
که آنها قدرت را در اختیار داشتند، هیئتی را به  منظور 
بررسی قرارداد به آمریکا اعزام کردند زیرا آنها در هزینه 

ترانزیت سهم خود را می خواهند.
به نظر کارشناسان بزرگترین نگرانی امنیتی پروژه تاپی، 
پاکستان است. بیشترین بخش خط لوله در این کشور 
ملی گرایان  که  منطقه ای  می گذرد،  بلوچستان  ایالت  از 
بلوچ به طور مداوم قیام می کنند و توزیع منافع ناشی از 
منابع ملی، به شمول گاز طبیعی، را یکی از نارضایتی 

اصلی شان می دانند.

چرا استراتژی جدید اشرف غنی کارا نخواهد بود؟

پای قطر به پروژۀ تاپی باز می شود

»د کندوز پر روغتون برید 
جنگي جنایت نه دی«

د امريکا د دفاع وزارت وييل دي د افغانستان د کندوز په ښار کې تېر کال 

شوى بريد »جنگي جنايت« نه و. دې بريد کې ٤٢ کسان وژل شوي وو.

هکله  په  پلټنو  د شوو  لخوا  امريکا  د  اړه  په  پېښې  ددې  کال  د ٢٠١٥ 

جرنال  مرش،  قوماندې  مرکزي  د  دامريکا  مهال  پر  ورکولو  معلوماتو  د 

جوزف وټل، وويل دا » خواشينونکى بريد« د برشي او تخنيکي تېروتنې 

له امله رامنځ ته شوى و.

ده د ١٦ امريکايي پوځيانو ترټل يا ډسپلن کول تاييد کړل او وې ويل 

دا يوه »غريارادي« پېښه وه، ځکه نو د جنگي جنايتونو الندې نه راځي.

د بې پولې ډاکټرانو يا ايم ايس ايف، چې ددې روغتون چارې يې پرمخ 

وړلې، د بريد وروسته په امريکا د جنگي جنايت تور لگوىل و.

نه مخامخ  تورونو رسه  امله جنايي  له  بريد  به هيڅوک ددې  اوس  خو 

کېږي. ددې پر ځاى به هغه کسان چې سزا ورکړ شوې ده دندې به يې 

ځنډول کېږي او يا به د خربداري يا ترټلو ليکونو ورکول کېږي.

جرنال وټل ددې بريد په اړه د شوو پلټنو په تړاو معلومات ورکړل، ده د 

الوتکې کارکوونکي د څو ورځو د جگړې له امله ستړي وبلل چې په 

وينا يې د چمتووايل سم معلومات وررسه نه و.

ډاکټرانو  ايف  ايس  ايم  د  تېرېدو وروسته  دقيقې  بريده ١٠  له  ده وويل 

امريکايي چارواکو ته تيليفون وکړ او د بريد د بندولو غوښتنه يې کوله، 

خو د بريد ودرولو نورې ٢٠ دقيقې وخت ونيولو.

نه  داالتو  او  تېروتنې،  برشي  د  چې  شوه  وموندل  کې  پلټنو  وويل  ده 

کارکول ددې بريد سبب شوي او هيڅ يو پوځي هم په دې نه پوهېدلو 

چې په يوه روغتون بريد کوي«.

ايم ايس ايف وييل دي » دا خربه زړه ته نه وليږي چې څنگه بريد دوام 

وکړ«. د ايم ايس ايف مرشې، ميني نېکويل وييل دي » د امريکا لخوا 

ننني معلومات په دې د اعرتاف برابر دي چې گڼ مېشته سيمه کې بې 

کنرتوله پوځي عملياتوپروخت امريکايي ځواکونه په دې کې پاتې راغيل 

دي چې د جگړې لومړين قوانني پيل کړي«.

له ترټل شوو  په دې ناخوښي ښودلې چې  اغېزمن شوو  بريد څخه  له 

څخه به يو تن هم د جنگي جنايت تورونو رسه نه مخامخ کېږي. په بريد 

کې يو ژوبل شوي تن خالد احمد، چې پښې يې اوس هم کار نه کوي 

د اى پي خربي اژانس ته وييل دي هغه کسان چې ددې بريد مسول دي 

»مجرمان دي او بايد زندان ته واچول يش«.
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