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از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود
و  مسوولیت  از  گریز  و  ناکام  دولت های  کار  کمیسیون سازی، 

پاسخ گویی است.
نمی دانم برای چندمین بار است که حکومت در قبال حفظ جان 
و مال مردم، از اصل مسوولیت خویش، پیش از وقوع واقعه و با 
اعالم کمیسیون های حقیقت یاب که هیچ گاه هیچ حقیقتی از آن 

بیرون نشد، سرباز می زند؟
با تکرار دور باطل ایجاد کمیسیون پس از کمیسیون، به آسانی 

سررشته را گم می کند، از پاسخ گویی فرار می نماید و از مسوولیت 
مستقیم طفره می رود. 

این جاست که همواره گفته ام، ما در افغانستان با فساد ساختاری، 
از ساختارهای  که  مواجه می باشیم  فساد سیاسی  دولتی و  فساد 
سرایت  جامعه  ُکل  به  سپس  می گیرد،  سرچشمه  قدرت  نظام 

می کند، به خانه خانه می رسد و فرد فرد را متأثر می سازد. 
بحران بزرگتری از بحران نظام قدرت در افغانستان سراغ نداریم 
بیشتر قدرت و تصمیم گیری های یک جانبه،  تمرکز هرچه  با  که 

فساد مطلق می آفریند و فاجعه های بزرگ خلق می کند. 
این قدرت لجام گسیخته قطعًا باید مهار گردد، تفتیش و نظارت 
و مسوولیت پذیری و پاسخ گویی به میان آید، اگر دغدغه یی برای 

مهار بحران و جلوگیری از حوادث وحشتناک آینده را داریم. 
بار دیگر بر روح مردان، زنان و جوانان شجاعی که به خاطر عدالت 

ایستادند و در راه حق جان باختند، دعا و صلوات می فرستیم.
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انسان از پيـروزي چيزي ياد نمي گيرد، ولي از شکست خيلي چيزها فرا 
مي گيرد.
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کمیسیون54 تشکیل شد

راستنیدونکي کډوال:

 پاکستان کې افغان کډوال ځوریږي

 موج فزایندۀ گله مندی  افغانستان و پاکستان

نـوازشـریف به کـابل مـی آید
رییس جمهور افغانستان گفته که پاکستان یک 
تروریستی  گروه های  با  دوگانه  برخورد  نوع 
در منطقه دارد؛ به یکی پناهگاه امن می دهد 
کند،  عمل  برنامه هایش  که خالف  دیگری  با  و 

برخورد نظامی می کند.
این در حالی است که پیش از این، سخنگوی 
وزارت خارجه پاکستان گفته بود که اظهارات 
سود  به  پاکستان  قبال  در  اشرف ُغنی   اخیر 

دشمنان صلح افغانستان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اظهارات 
اخیر غنی علیه اسالم آباد را غیرسازنده خواند 
و گفته بود که سخنان اشرف غنی فقط به سود 

دشمنان صلح و ثبات افغانستان است
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دومِ  المنـاِک  حادثـۀ  از  روز  سـه  گذشـت  بـا 
اسـد در چهارراهـی دهمزنـِگ کابـل کـه حـاال 
بـه احتـرامِ قربانیـان آن حادثه، »چوک شـهدای 
و  قضایـا  از  بسـیاری  گرفتـه،  نـام  روشـنایی« 
بـه  دهـن  ُگنـگ  به صـورِت  همچنـان  مسـایل 

می شـوند. شـنیده  دهـن 
دولـت تـالش دارد کـه بـه  صورتـی مرمـوز، 
آن  متـِن  از  بیشـتر  را  حادثـه  ایـن  حواشـی 
جنبـِش  جـواِن  سـران  و  کنـد  بزرگ نمایـی 
روشـنایی، از برخـی اقدام های مشـکوِک دولت 
در روز برگـزاری تظاهـرات سـخن می گوینـد. 
امـا به راسـتی چـرا حادثه یـی بـا چنین وسـعت 

افتـاد؟  اتفـاق  گسـترده گی  و 
هنـوز واقعـًا یـا کسـی چیـزی نمی دانـد و یـا 
بگویـد.  چیـزی  مـورد  ایـن  در  نمی خواهـد 
سـوال مهـِم دیگـر این اسـت که سـران پیشـیِن 
جنبش روشـنایی چـرا صحنه را تـرک کردند و 
نخواسـتند کـه در کنـار دیگـر مظاهره کننده گان 

در آن روز حضـور داشـته باشـند؟
 برخی هـا می گوینـد کـه دولـت دچـارِ خبطـی 
بـزرگ در سـنجش ها و برآوردهـای خود شـده 
بـود و نتوانسـت بـه صـورت دقیـق، بحـراِن به 
وجـود آمـده را مدیریـت کنـد. بـه گفتـۀ ایـن 
افـراد، اگـر دولـت دقت و مسـوولیِت بیشـتری 
از خـود نشـان مـی داد، بدون شـک فاجعه یی به 

وسـعِت دومِ اسـد رقـم نمی خـورد. 
بـه گفتـۀ ایـن افـراد، دولـت راهِ اشـتباه را در 
پیـش گرفـت و فکـر کـرد کـه بـا گفت وگـو و 
ظاهـراً تطمیـِع برخـی سـران سـنتی، می توانـد 
جلـِو تظاهـرات را بگیـرد. سـراِن سـنتی نیز که 
خـود را همـواره آیینـۀ تمام نمای خواسـت های 
مـردم می داننـد و هرگـز بـه مخیلۀشـان خطور 
از  روزی  اسـت  ممکـن  کـه  نمی کنـد  هـم 
جایـگاهِ اقتـدار و رهبرِی خود کنار زده شـوند، 
بـه سـراِن دولـت وعـده سـپردند که: تشـویش 
نداشـته باشـید، مردم تحـِت فرماِن ما هسـتند و 
هـر چه مـا بگوییـم، آن هـا می گویند به چشـم! 
امـا دیدیـم کـه همیـن اشـتباه در محاسـبات، 
آورد،  وجـود  بـه  را  بزرگـی  فاجعـۀ  چنیـن 
هرچنـد که بدون شـک ایـن یگانه عامـل فاجعۀ 

از  یکـی  ولـی  باشـد،  نمی توانـد  دهمزنـگ 
عوامـِل مهـم بایـد در نظر گرفته شـود. کسـانی 
کـه در روز دومِ اسـد بـه جاده هـا و خیابان هـا 
ریختـه بودنـد، جوانانـی از نسـل نـو بودنـد که 
نمی خواسـتند بـدون چـون و چـرا بـه دنبـال 

رهبـران پیشـیِن سـنتِی خـود برونـد. 
بـا  اسـتند کـه  بودنـد و  آن هـا نسـل دیگـری 
از  یکـی  می گوینـد.  سـخن  دیگـری  منطـِق 
می شـود،  وارد  دولـت  بـه  کـه  اعتراض هایـی 
همیـن اسـت که سـران جـوان و اصلـِی جنبش 
روشـنایی را جـدی نگرفـت و بـا آن هـا مذاکره 
و گفت وگـو نکـرد. شـاید اگـر دولت بـه جای 
رهبـران سـنتی، بـا رهبـران نسـل نـِو جنبـِش 
روشـنایی صحبـت می کـرد، بهتـر می توانسـت 
قناعـِت آن هـا را فراهـم کنـد. همیـن بی اعتنایی 
نسـبت بـه معترضـان اصلـی جنبش روشـنایی، 
سـبب شـد که هـزاران تن بـه خیابان هـا بریزند 
بلنــد  عدالت خواهـی  و  اعتـراض  صـدای  و 

 . کنند
 از جانـب دیگـر، ریاسـت امنیـت ملـی کشـور 
اعـالم کـرده کـه مـواد انفجارِی اسـتفاده شـده 
در دوم اسـد، از نوعـی بـوده که تنهـا در اختیارِ 
دولت هـا قـرار دارد. بـا ایـن حسـاب، می تـوان 
حـدس زد کـه قبـاًل تـدارِک الزم بـرای خلـق 
چنیـن فاجعه یـی گرفتـه شـده بـوده و بـه طور 
و  هماهنگـی  در  تروریسـتی  گروه هـای  حتـم 
اسـتخباراتی  شـبکه های  برخـی  بـا  همـکاری 

بیگانـه، ایـن جنایـت را صـورت داده انـد. 
سـران جنبـش روشـنایی نسـبت بـه عواملی در 
درون نظـام نیز مشـکوک به نظر می رسـند و به 
همیـن دلیل خواهـان ایجاد کمیتـۀ حقیقت یاب 
بـا حضـور افـرادی از جامعـۀ جهانـی اسـتند. 
بـه گفتـۀ آن هـا، سـرنخ های زیـادی در حادثـۀ 
دهمزنـگ موجود اسـت کـه قابلیـت پیگیری و 
شـکافتن را دارنـد تـا حقایـق بیشـتری در ایـن 

خصوص روشـن شـود.
 نکتـۀ دیگـر این کـه هـر گروهـی کـه فاجعـۀ 
دهمزنـگ را خلـق کـرد، هدفـی را کـه دنبـال 
می کـرد بـه آن دسـت یافـت و توانسـت زمینـه 
را بـرای ایجـاد یـک بحـراِن کالن در جامعـۀ 

شـکنندۀ افغانسـتان به وجود آورد. دولت مردان 
کشـور و بـه ویـژه رییـس جمهـوری و رییـس 
اجرایـی اگـر نتواننـد به درسـتی ایـن وضعیـت 
را مدیریـت کنــند، بـدون تردیـد عواقـِب این 
فاجعـه، فاجعه بارتـر خواهـد بـود. به خصـوص  
بـه  نـه  دولـت  سـران  حـال  بـه  تـا  کـه  ایـن 
محـل حادثـه رفتـه انـد و نـه هـم به درسـتی از 
آسـیب دیده گاِن آن دل جویـی کـرده انـد. این ها 
می تواننـد زمینه سـاز تقابـل و فاصله گیـری هـر 
چـه بیشـتر اعضـای جنبـش روشـنایی از آن ها 

 . د شو
حـاال بـا ایـن فاجعه یـی که خلق شـده، دشـوار 
اسـت کـه دولـت بتوانـد همچنـان بـر مسـیِر 
انتقـال بـرِق ترکمنسـتان  دلخـواهِ خـود بـرای 
پافشــاری کنـد. حکومت وحدت ملـی می باید 
قبـل از آن کـه دیـر شـود و پس لرزه هـای ایـن 
حادثـه سراسـِر کشـور را درنـوردد، بـه جبـراِن 
اشـتباهات و کم کاری هـای خـود اقـدام کنــد. 
سـران حکومـت می تواننـد در قـدمِ نخسـت، 
خانواده هـای  و  زخمی هـا  از  عیـادت  بـا 
قربانیـاِن حادثـۀ دهمزنـگ، مراتـب همــدردِی 
خـود را نسـبت بـه ایـن واقعـه اعـالم کننـد و 
در قـدم دوم، بـا صـدور فرمـاِن تشـکیل کمیتۀ 
حقیقت یـاب بـرای واکاوِی پهلوهای مشـکوک 
و پنهـاِن ایـن حادثه و دسـت یافتن بـه حقیقِت 
ماجـرا، اعتمـادِ خدشه دارشـدۀ مـردم و به ویـژه 
بـه  نسـبت  را  روشـنایی  جنبـِش  هواخواهـاِن 
ایـن  تنهـا در  ترمیـم کننـد. مسـلمًا  حکومـت 
و  حـوادث  از  می تـوان  کـه  اسـت  صـورت 
تکانه هـای بعـدی جلوگیـری کـرد و جامعـه را 
از التهاب و پریشـانِی دومِ اسـد بیــرون آورد. و 
امـا در نهایـت و در قدمِ سـوم، وقتـی مالمت و 
سـالمت مشـخص گشـت و آرامـش حکمفرما 
و  ملـی  و  علمـی  رویکـردِ  بـا  می تـوان  شـد، 
بـه دور از عالیـِق سـمتی و تبـاری، کارِ انتقـاِل 
بـرِق ترکمنسـتان را از مسـیری کـه در آن خیـِر 
بیشــتری بـرای مردم افغانسـتان متصور اسـت، 

گرفت.   پـی 
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ایـن  گذشـت.  دهمزنـگ  تکان دهنـدۀ  رخـداد  از  روز  سـه 
مـردم  همـدردِی  اعـالمِ  و  عـزاداری  بـه  بیشـتر  روز،  چنـد 
شـریِف افغانسـتان با یکدیگر سـپری شـد. اما اکنـون فرصِت 
خوبی سـت کـه بـه داورِی عالمانـه و بـه دور از احسـاس و 

بپردازیـم.  این بـاره  در  پرخـاش، 
حادثـۀ دوم اسـد، حادثه یـی کوچـک و یـا مختـص بـه قوم و 
جناحـی خـاص در افغانسـتان نبوده و نیسـت. وقتی انفجاری 
بـه ایـن عظمت در میـاِن هزاران نفـر از مردمی کـه به صورِت 
مسـالمت آمیز دسـت بـه راه پیمایـی زده بودنـد، ُرخ می دهـد 
و نزدیـک بـه سـه صد زخمـی و شـهید برجـای می گـذارد، 
مردم سـاالری  کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  خواه ناخـواه 
ـ یعنـی نظـامِ مـورد حمایـِت مـا ـ هـدف قـرار گرفتـه و مـا 
فـارغ از هم نظـر بودن یـا نبودن بـا راه پیمایان، وظیفۀ انسـانی 
و سیاسـِی خـود می دانیـم کـه نسـبت بـه ایـن حادثـه اعـالم 
انزجـار کـرده و بـا خانواده هـای قربانیان غم شـریکی کنیــم.

و  مدنـی  تجمعـاِت  برگـزاری  کشـور،  قوانیـِن  اسـاس  بـر 
تظاهرات هـای مسـالمت آمیز، جـزوی از حقـوِق شـهروندان 
به شـمار می آیـد کـه دولـت ضمـن فراهـم کـردن ایـن زمینه، 
می بایـد امنیـِت راه پیمایـان و معترضـان را نیـز تأمیـن کنـد. 
سـران جنبـش روشـنایی هـم بـه تأسـی از قانـون، پیشـاپیش 
حکومـت و نهادهـای امنیتـی را در جریان تظاهـراِت خویش 
پایـان  بـه  تظاهـرات  ایـن  امـا  متأسـفانه  بودنـد.  داده  قـرار 
نرسـیده، بـه خـون و خشـونت کشـیده شـد و همـه دیدیـم 

آن چـه را کـه نبایـد اتفـاق می افتـاد.
ولـی هرچه از این رویداد سـپری شـد، حاشـیه های پُررنگ تر 
از متنـی پیرامـوِن آن شـنیدیم که هر کدام در جـای خود قابِل 
نقـد و بررسـی اند. یکـی از ایـن حاشـیه ها، اعـالم آگاهـی و 
هشـدارِ حکومـت نسـبت بـه وقـوع حملـۀ تروریسـتی، یک 
روز قبـل از ایـن راه پیمایی به سـراِن جنبش روشـنایی اسـت. 
از همیـن رو برخـی خبرهـا به ویـژه در شـبکه های اجتماعـی 
بـه نشـر می رسـند کـه حکومـت قصـد دارد سـراِن جنبش را 
محاکمـه کنـد و تقـاِص قربانیـاِن دوم اسـد را از آن هـا پـس 
بگیـرد. ایـن نـوع خبرها در فضـای مجازی، هزاران شـهروند 
را بـه جـاِن هـم انداخته و هریک بر درسـتی یا نادرسـتِی این 

کار بـر سـر و کلـۀ هـم می کوبند. 
هرچنـد چنیـن حرف هایـی برای کسـانی کـه با الفبـای قانون 
و حکومـت داری آشـنایند مضحـک اسـت، امـا از آن جـا کـه 
در افغانسـتان همیشـه آن چـه که نباید و نشـاید، اتفـاق افتاده 
و حکومـت همـواره خواسـته بـرِف بـامِ خویـش را بـر بـامِ 
مـردم بیــندازد، ایـن خبرها نیز قابـِل تأمل و باورنـد؛ چنان که 

سـوژۀ سـرمقالۀ امروزِ ما را سـاخته اسـت.
همـان  بـه  دهمزنـگ  حادثـۀ  در  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
بـه  بوده انـد،  مقصـر  تروریسـت  گروه هـای  کـه  میزانـی 
همـان میـزان حکومـت نیـز قصـور کـرده و خطر را جــدی 
تأمیـن  فکـر  بـه  این کـه  به جـای  اسـت. حکومـت  نگرفتـه 
امنیـِت مظاهره کننـده گان باشـد، بـه فکـر امنیـِت خـود بـوده 
اسـت. صدهـا کانیتنـر بـرای جلوگیـری از ورود راه پیمایـان 
بـه نزدیکی هـای ارگ، کرایـه و نصـب شـدند ولـی یک بـار 
هـم به صـورِت جـدی بـا سـران جنبـِش روشـنایی بـرای بـه 
تعویـق انداختـِن تظاهـرات بـه منظور دفـِع خطـر، گفت وگو 
صـورت نگرفتـه اسـت. حکومت اگـر به راسـتی از این خطر 
درمیان گـذارِی  به جـای  می توانسـت  بـوده،  مطمیـن  و  آگاه 
دیرهنـگام و ِسـّری آن بـا چنـد نفـر محـدود، آن را بـا مـردم 
در میـان می گذاشـت و با اسـتفادۀ از صالحیت هـای خویش، 
برگـزاری تظاهـرات را جبـراً بـه تعویـق می افکنـد و از وقوع 
فاجعـه جلوگیـری می کـرد. زیـرا در هـر حـال، حفاظـت از 

جـاِن شـهروندان برعهـدۀ حکومـت اسـت.
امـا اکنـون، اعـالم آگاهـِی حکومـت از ایـن حملـه و احیانـًا 
محاکمۀ سـراِن جنبـش، حاکی از بهانه طلبی و کژروشـِی نظام 
و رفتـن بـه سـمِت اختناق و سـرکوب اسـت. حکومـت باید 
بـه یـاد داشـته باشـد کـه دموکراسـی و ارزش هـا و نمادهای 
مرتبـط بـا آن، هویـت و مشـروعیِت ایـن نظـام را تشـکیل 
می دهـد؛ چنان کـه اگـر از آن، حـِق آزادی بیـان و اعتـراِض 
مدنی را برداریم، مشـروعیِت نظام خدشـه دار شـده و ماهیِت 

مردم سـاالرانۀ آن بـه سـمِت توتالیتاریسـم میـالن می یابـد. 
بـه حکومـت وحـدت ملـی پیشـنهاد می شـود: قصـورِ خـود 
در قبـاِل حـوادِث امنیتـی و تروریسـتی را بپذیـرد، بـا نشـر 
خبرهایـی مبنـی بـر اطـالع از حملۀ دوم اسـد، عــذر بدتر از 
گنـاه بـرای خویـش نتراشـد و احیانًا بـا راه اندازِی سـناریوی 
محاکمـۀ سـران جنبـش، بر صـورِت دموکراسـی سـیلی نزند. 

 

حکومت مقصر است!
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فاجعۀ دهمزنگ 
و خبط بزرِگ حکومت

دولـت راِه اشـتباه را در پیـش گرفـت و فکـر کـرد کـه بـا گفت وگـو و ظاهـراً تطمیـِع برخـی سـران سـنتی، 
می توانـد جلـِو تظاهـرات را بگیـرد. سـراِن سـنتی نیـز کـه خـود را همـواره آیینـۀ تمام نمـای خواسـت های 
مـردم می داننـد و هرگـز بـه مخیلۀشـان خطـور هـم نمی کنـد کـه ممکـن اسـت روزی از جایـگاِه اقتـدار و 
رهبرِی کنار زده شـوند، به سـراِن دولت وعده سـپردند که: تشـویش نداشـته باشـید، مردم تحِت فرماِن 

مـا هسـتند و هـر چـه مـا بگوییـم، آن هـا می گوینـد به چشـم!

ACKU
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اشــاره: رابطــۀ افغانســتان و پاکســتان همــواره دچــار 
ــازدادن و  ــا امتی ــا ب ــه تنه ــن رابط ــت. ای ــوده اس ــان ب نوس
امتیازگرفتــِن طــرف پاکســتانی به ســر رســیده اســت. 
ــدت  ــت وح ــر حکوم ــدت عم ــا در م ــت تنه ــن وضعی ای
ــز در  ــتان نی ــین افغانس ــای پیش ــوده، حکومت ه ــی نب مل
نبــود اســتراتژی مشــخص و مــدون بــا پاکســتان برخــورد 

داشــته اند.

بـرای واکاوی رابطۀ افغانسـتان و پاکسـتان مصاحبه یـی با دکتر  
لطیـف نظـری، آگاه روابط بین الملـل و اسـتاد دانشـگاه انجـام 

داده ایـم کـه اینـک می خوانید: 

نـوع برخـورد و رابطـۀ حکومـت وحـدت ملـی از زمـان 
شـکل گیری تـا ایـن دم را بـا حکومـت پاکسـتان چگونـه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
نـوع برخـورد حکومـت وحـدت ملـی در ارتبـاط با پاکسـتان 
متناقـض بـوده اسـت. در اوایل شـکل گیری حکومـت وحدت 
دسـتور  در  افغانسـتان  پاکستانیزه شـدن  سیاسـت  حتـا  ملـی، 
کار حکومـت وحـدت ملـی قـرار گرفـت و متهـم شـد که در 
امضـای تفاهم نامه یـی میـان دسـتگاه امنیـت ملـی افغانسـتان و 
)ISI( پاکسـتان پیش قـدم بـوده اسـت. امـا من فکـر می کنم که 
بعدهـا، حکومـت وحـدت ملـی بـه یـک درک جدیـد دسـت 
پیـدا کـرد و آن عبـارت از ایـن بـود کـه پاکسـتان هم چنـان 
رویـۀ دوگانـه را در ارتبـاط بـه صلح افغانسـتان دنبـال می کند 
و عالقه منـد نیسـت کـه صلـح در ایـن کشـور تأمیـن شـود و 
از گروه هـای افراطـی، بـه عنـوان ابـزار در سیاسـت خارجـی 
خـود اسـتفاده می کنـد. ایـن درک سـبب شـد کـه در واقـع 
راهبـرد حکومـت وحـدت ملی نسـبت بـه پاکسـتان تغییر کند 
و حکومـت وحـدت ملی سیاسـت شـکایت از پاکسـتان را در 
مجامـع بین المللـی در دسـتور کار خـود قـرار دهد. ولـی نفوذ 
سیاسـی که پاکسـتان در درون حکومـت وحـدت ملـی دارد، 
عمـاًل آن را در یـک تناقـض سـاختاری روبـه رو کـرده اسـت. 
یعنـی از یک طـرف سیاسـت واگرایـی نسـبت بـه پاکسـتان در 
درون حکومـت وحـدت ملـی وجـود دارد و از طـرف دیگـر 
فشـارهایی در درون حکومـت وجـود دارد تا روابط افغانسـتان 
و پاکسـتان کمـاکان دوسـتانه باقـی بمانـد و نقش پاکسـتان در 
افغانسـتان برجسـته باشـد. بنابرایـن، در حال  حاضـر حکومت 
افغانسـتان در یـک نـوع آشـفته گی در تعامـل بـا پاکسـتان بـه 

سـر می بـرد.
بـا  ابتـدا  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  مسـووالن  چـرا 
کردنـد؟ برخـورد  پاکسـتان  بـا  زیـادی  خوش بینی هـای 

مشـکل سـران حکومت وحدت ملی، درک ناقـض از تحوالت 
منطقه یـی و بین المللـی اسـت. مـا یـک نـوع فقـر نظـری و 
راهبـردی را در حـوزۀ سیاسـت گذاری در حکومـت وحـدت 
ملـی مشـاهده می کنیـم. حکومـت وحـدت ملـی برداشـت اش 
ایـن بـود کـه طـی چهـارده سـال گذشـته، آقـای کـرزی اراده 
نداشـته کـه بـا پاکسـتانی ها صلـح کنـد. بنابرایـن، برداشـتی 
کـه در حکومـت وحـدت ملـی وجـود داشـت ایـن بـود که با 
اعـالم سیاسـت دوسـتی بـا پاکسـتان، می توانیـم هـم بـه صلح 
دسـت پیدا کنیـم و هم پاکسـتان حمایت خـود را از گروه های 
تروریسـتی و افراطـی قطـع کنـد. ایـن درحالـی بـود کـه نگاه 
اسـتراتژیک  و  راهبـردی  نـگاه  یـک  افغانسـتان  بـه  پاکسـتان 
اسـت و برمبنـای سیاسـت عمـق اسـتراتژیک شـکل گرفتـه 
اسـت؛ افغانسـتان بـه عنـوان عقبـۀ سیاسـی پاکسـتان در توازن 
و بیالنـس قـدرت در منطقـۀ جنـوب آسـیا مطـرح اسـت. تـا 
زمانی کـه موازنـۀ قـدرت در جنوب آسـیا به نفع پاکسـتان رقم 
نخـورد، پاکسـتان از افغانسـتان بـه عنوان یک عقبۀ سیاسـی در 
راسـتای سیاسـت های خـود اسـتفاده خواهـد کرد. ایـن درک، 
بـرای مسـووالن حکومت وحدت ملـی وجود نداشـت و نگاه 
سـران حکومـت وحـدت ملـی نـگاه عوم گرایانـه و روزمـره 
نسـبت بـه تحـوالت منطقـۀ جنـوب آسـیا بـود. ایـن مسـأله 
سـبب شـد که در واقـع قدم هـای یک جانبه از سـوی حکومت 
وحـدت ملـی برداشـته شـود و ایـن سیاسـت در نهایـت، بـا 

ناکامـی مطلـق در تعامـل بـا پاکسـتان روبرو شـود.
گذشـتۀ  حکومت هـای  و  ملـی  وحـدت  حکومـت  چـرا 
افغانسـتان، سیاسـت روشـنی در قبـال پاکسـتان نداشـته و 

ندارنـد؟
حکومـت وحـدت ملـی به صـورت مشـخص و حکومت هـای 
دیگـر افغانسـتان بـه صـورت عـام، فاقـد یـک درک نظـری 
نسـبت بـه نـوع رویکـرد سیاسـت خارجـی پاکسـتان نسـبت 
بـه افغانسـتان بـوده اسـت و در حال حاضـر هـم متأسـفانه این 
فرایند به عنوان گفتمان مسـلط در سیاسـت خارجی افغانسـتان 
و دسـتگاه دیپلوماسـی آن حاکم است. بیشـتر سیاست خارجی 
افغانسـتان در چارچوب روان شناسی سیاسـی رهبران حکومت 
وحـدت ملـی می توانـد قابـل تبییـن و تفسـیر باشـد و تازمانی 
کـه مـا یـک راهبـرد مشـخص، دایمـی و بـا ثبـات نسـبت بـه 
پاکسـتان طراحی و مهندسـی نکینم و سیاسـت های ما مطقعی، 
روزمـره و در مـواردی تاکتیکی باشـد، این مشـکالت هم چنان 
وجـود خواهـد داشـت. مشـکل افغانسـتان ایـن اسـت کـه در 
حال حاضـر سیاسـت خارجـی و تصمیم گیـری در ارتبـاط بـا 

پاکسـتان در یـک جمـع محـدود چند نفـره اتخاذ می شـود. بنٌا 
از یـک سـاختار و قاعـدۀ منظم پیروی نمی شـود و این مسـأله 
سـبب می شـود کـه مـا در سیاسـت خارجـی خـود نسـبت به 
پاکسـتان دچـار روزمره گی و روندهای غیرکارشناسـانه شـویم 
و ایـن روند هـا سـبب می شـود کـه در نهایت، یک سـند جامع 
نسـبت به پاکسـتان شـکل نگیرد. این مهم ترین چالشـی اسـت 
کـه در حال حاضـر دیپلوماسـی و سیاسـت خارجی افغانسـتان 
از آن رنـج می بـرد و سـبب شـده اسـت کـه افغانسـتان، بـا 
وجـود فرصت هایـی که در اختیـارش قـرار دارد، نتواند از این 
فرصت هـا و ظرفیت هـا بـه نفـع منافع ملـی خود اسـتفاده کند 
و همـواره بازنـدۀ بازی در تعامل با پاکسـتان ارزیابی می شـود.

سیاسـت مداران  و  سـناتوران  از  شـماری  تازه گـی،  بـه 
نا رضایتـی  ابـراز  پاکسـتان،  عمل کـرد  از  نیـز  امریکایـی 
در هم سـویی  پاکسـتان  گفته انـد کـه حکومـت  و  کـرده 
بـا امریـکا، صـادق نبـوده و بایـد کمک هـای امریـکا بـه 
پاکسـتان قطـع شـود؛ به بـاور شـما، امریـکا واقعًا بـه این 
نتیجـه رسـیده و برخـورد جدی بـا پاکسـتان خواهد کرد؟
پاکسـتان بـه دلیـل انعطاف پذیری که در سیاسـت خارجی خود 
دارد، بـار دیگـر بـازی را بـه نفـع خـود فیصله خواهـد کرد و 
دیـدگاه پنتاگـون را بـه گونه یـی تغییـر خواهد داد که پاکسـتان 
در نقطـۀ ثقل سیاسـت خارجـی و امنیتی ایـاالت متحدۀ امریکا 
قـرار بگیـرد. هنـوز هم در سیاسـت خارجـی امریکا، پاکسـتان 
یـک ذخیـرۀ اسـتراتژیک، سـودمند و قابـل تقویـت در منطقـه 

می باشـد. بنابـر ایـن، سیاسـت تمایل  در دسـتگاه دیپلوماسـی 
شـکل  جـدی  به صـورت  هیـچ گاه  امریـکا،  متحـدۀ  ایـاالت 
نگرفتـه و پاکسـتان را تحت شـعاع قرار نداده اسـت. پاکسـتان 
در حال حاضـر بیشـتر بـه این دلیل تحت فشـار ایـاالت متحدۀ 
امریـکا قـرار گرفتـه  کـه این کشـور، طی سـال های گذشـته، تا 
حـدودی اسـتقالل عمـل در سیاسـت خارجـی خـود را مورد 
توجـه قـرار داده اسـت. یعنـی پاکسـتان داشـت مشـروعیت 
مردمـی خـود را بـه دلیـل هم سـویی بـا سیاسـت های امریـکا 
در منطقـه از دسـت مـی داد. پـس، پاکسـتانی ها بـه ایـن بـاور 
دسـت پیـدا کردند که پاکسـتان در راهبـرد مبارزه با تروریسـم 
ایجـاد کنـد و سیاسـت هم نوایـی مطلـق  تغییـر نظـر  خـود، 
بـا امریـکا را مـورد بازخوانـی و بـاز تعریـف قـرار دهـد. بنـًا 
سیاسـت  پاکسـتان  کـه  می خواهـد  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
پیـروی مطلـق و همه جانبـه از امریـکا را در تحـوالت منطقـه 
مـورد توجـه قـرار دهـد. ایـن فشـارها بیشـتر بـه ایـن منظـور 
صـورت می گیـرد، وگرنـه از نظـر سیاسـت خارجـی امریـکا، 
پاکسـتان هم چنـان یـک متحـد اسـتراتژیک در منطقه اسـت و 
هیـچ کشـوری، نـه افغانسـتان و نـه هـم هنـد، می توانـد جای 
پاکسـتان را در تحـوالت سیاسـی و امنیتـی منطقـه بگیـرد. از 
نظـر امریکایی هـا، پاکسـتان دروازۀ گشـایش سیاسـت خارجی 
بـه طـرف آسـیای میانه محسـوب می شـود و اهـداف راهبردی 
امریـکا در آسـیای میانه و قفقـاز شـمالی دارد و کاهـش رقابت 
چین و روسـیه را بیشـتر مورد توجه قرار داده اسـت. پاکسـتان 
تنهـا کشوری سـت کـه می تواند در دسـتیاری با ایـاالت متحدۀ 
در ایـن راسـتا کمـک کنـد. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه از نظـر 
راهبـردی، تغییـر در نـگاه ایـاالت متحـده، نسـبت به پاکسـتان 
شـکل نگرفتـه و آن چـه در افغانسـتان مطـرح می شـود، بیشـتر 
ناشـی از همـان فقـر تیوریـک اسـت که متأسـفانه در دسـتگاه 

دیپلوماسـی افغانسـتان وجـود دارد.
چـرا امریکایی هـا طـی سـالیان دراز همـواره از پاکسـتان 

حمایـت کـرده و زیر نـام برنامه هـای مختلـف، کمک های 
مالـی به این کشـور فرسـتاده اسـت؟

قطب بندی هـای  در  همـواره  تاریخـی،  نظـر  از  پاکسـتان 
متحـدۀ  ایـاالت  رهبـری  بـه  غـرب،  بلـوک  در  بین المللـی 
یـک  نمی خواهنـد  امریکایی هـا  اسـت.  داشـته  قـرار  امریـکا 
کـه  دسـتی  دهنـد؛  دسـت  از  را  خـود  اسـتراتژیک  دسـِت 
در شـرایط دشـوار، در دورۀ جنـگ سـرد در راسـتای منافـع 
امریـکا عمـل کـرده و هزینـۀ کمک هـا و  جیـو اسـتراتژیِک 
سیاسـت های همین متحد سـبب شـد که رقیب شـان از صحنۀ 
تحـواالت بین المللـی حذف و بـه عنوان یک قـدرت منظقه یی 
تقلیـل پیـدا کنـد. عامل عمده یی کـه همواره سیاسـت خارجی 
امریـکا را محـدود بـه حمایت از پاکسـتان کرده اسـت، همین 
نکتـه اسـت. نکتـۀ بعـدی، ایـن اسـت کـه پاکسـتان در بطـن 
خـود، گروه هـای افراطی و تروریسـتی را پـرورش داده که اگر 
حمایـت امریـکا از دولت پاکسـتان نباشـد، احتمـال این که این 
گروه هـای افراطـی و تروریسـتی قـدرت را در دسـت گیرد و 
مشـروعیت خواهی را در پاکسـتان بـرای خـود بازتولیـد کنـد، 
وجـود دارد. بنـًا پاکسـتان کشـوری اسـت که مجهز به سـالح 
اتمـی می باشـد؛ بـرای امریکایی ها همـواره ایـن نگرانی وجود 
داشـته کـه اگـر دولـت پاکسـتان مـورد حمایـت قـرار نگیرد، 
رادیـکال  و  تروریسـتی  افراطـی،  این کـه گروه هـای  احتمـال 
بـه سـالح اتمـی دسـت پیـدا کننـد، هم چنـان وجـود دارد و 
ایـن می توانـد، چالش هایـی را در سیاسـت خارجـی امریـکا 

در منطقـه هم چنـان بـه وجـود بیـاورد و بیالنـس قـدرت در 
منطقـۀ جنـوب آسـیا را برهـم بزنـد. پـس، این هم یـک عامل 
دیگـر اسـت کـه امریکایی هـا، همـواره حمایت از پاکسـتان را 
در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد. بحـث سـوم این اسـت که 
پاکسـتان در سیاسـت خارجـی خود در سـطح منطقـه، همواره 
پیـرو سیاسـت امریـکا بـوده و سیاسـت هم سـویی و هم نظری 
پاکسـتان بـا امریـکا، سـبب شـده کـه پاکسـتان آهسته آهسـته 
به عنـوان یـک نقطـۀ ثقـل در گفتمان سیاسـت خارجـی امریکا 
مطـرح شـود و عامـل چهـارم هـم نوعـی البـی اسـت کـه 
پاکسـتان در درون ایـاالت متحـدۀ امریـکا دارد. آن هـا تحـت 
هیـچ شـرایطی اجـازه نمی دهنـد کـه امریـکا، طوری بـه طرف 
افغانسـتان و هند متمایل شـود که جایگاه پاکسـتان در حاشـیۀ 

تحـوالت سیاسـت خارجـی امریـکا قـرار بگیرد.
چـرا پاکسـتان از تروریسـم حمایـت می کند و یا بـه عبارۀ 
دیگر، پاکسـتان به مرکـز و زادگاه تروریسـم تغییر نام داده 
اسـت، در حالی کـه در بسـیار از مـوارد، شـهروندان ایـن 

کشـور قربانـی و آمـاج اصلی ایـن پدیده اند؟
اسـت.  سـویه  دو  فراینـد  یـک  افراط گرایـی،  یـا  تروریسـم 
پاکسـتان معضلـی کـه بـا هنـد بـر سـر کشـمیر و همین طـور 
از  کـه  دارد  نیـاز  دارد،  افغانسـتان  بـا  کـه  دیورنـد  مسـألۀ 
گروه هـای افراطـی بتوانـد به منظور اعمال فشـار بـاالی هر دو 
دولـت اسـتفاده کند، امـا در عین زمان پاکسـتان تـالش می کند 
کـه گروه هـای افراطـی را بـه گونه یـی، کنتـرل کنـد. یعنـی در 
مـواردی هرچنـد ممکـن اسـت کـه این هـا از کنتـرل خـارج 
شـود و آسـیب هـم بزنـد، ولـی به هرحـال، گروه هـای افراطی 
و بنیادگراهـا، یکـی از ابزار هـای سیاسـت خارجـی پاکسـتان 
اسـت، چـون تنهـا گروه هایـی کـه می توانـد معادلۀ قـدرت را 
بـه نفـع پاکسـتان رقم بزنـد، همین ابزار اسـت؛ وگر نـه توازن 
قـدرت در منطقـه بـه نفـع هنـد رقـم می خـورد و پاکسـتان 
ظرفیـت و پتانسـیل ایـن را نـدارد کـه بـه عنـوان یـک قدرت 

مهـم در منطقـۀ جنـوب آسـیا مطرح شـود. پس بر این اسـاس، 
تنهـا کاری کـه می توانـد کنـد، ایـن اسـت کـه از ایـن طـرق، 
هنـد را بـه چالـش بکشـد و بتوانـد، قـدرت مانـور پاکسـتان 
را در سـطح منطقـه، افزایـش دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که 
همه سـاله، پاکسـتانی ها کمک هـای هنگفتـی را به نام مبـارزه با 
تروریسـم دریافـت می کننـد. ایـن می توانـد فرایند دوسـویه به 
پاکسـتان باشـد کـه گاهی آسـیب هایی را هـم متوجه پاکسـتان 
می سـازد و داشـتن و کنتـرل ایـن گروه ها در سیاسـت خارجی 
پاکسـتان اولویـت دارد و پول هـای سرشـاری را می توانـد بـه 

نفـع پاکسـتان کمایـی کند.
بـا ایـن حسـاب، ادامـۀ حمایـت و تربیـت تروریسـم، چه 

سرنوشـتی را بـرای پاکسـتان رقـم خواهـد زد؟
پاکسـتان بـا توجـه بـه شـرایط منطقـه و جهـان بـازی می کند. 
روزگاری از طالبـان حمایـت می کـرد و دولـت طالبـان را بـه 
عنـوان دولـت مشـروع در کنـار عربسـتان سـعودی و امـارات 
متحـدۀ عربـی بـه رسـمیت شـناخت، امـا زمانـی کـه حادثـۀ 
 180 چرخـش  پاکسـتانی ها  افتـاد،  اتفـاق  سـپتامبر  یازدهـم 
درجه یـی را در سیاسـت خارجی خود ایجاد کردند و بسـیاری 
از سـران طالبان، فضای هوایی و زمینی و امکانات لوجسـتیکی 
خـود را در اختیـار امریـکا و ناتـو قـرار داد. بنابـر ایـن،؛ در 
حال حاضـر پاکسـتانی ها چنیـن بـازی را بـه پیـش می برنـد. 
پاکسـتان تـا زمانی که احسـاس نکنـد جامعۀ جهانی فشـارهای 
جـدی را باالیـش اعمـال می کند، هم چنـان بازی دوگانـه را به 
پیـش خواهـد بـرد، ولـی اگـر آن روز فرا برسـد، فکـر می کنم 
کـه پاکسـتان در سیاسـت خـود تغییـر ایجـاد خواهد کـرد. اما 
بـه بـاور مـن، فـرا رسـیدن آن روز بسـیار دور اسـت و حتـا 
احتمـال ایـن وجـود نـدارد کـه جامعـۀ بین المللـی فشـار های 
الزم را بـاالی پاکسـتان اعمـال کنـد. بـا توجـه به هم سـویی و 
هم پوشـانی بیـن منافـع امریـکا، قدرت هـای اروپایـی به ویـژه 
انگلسـتان و پاکسـتان در منطقـه وجود دارد، پاکسـتان هم چنان 
دسـت بـاز در تحـوالت سیاسـی منطقـه خواهد داشـت و این 
گروه هـای افراطـی، هم چنـان در کنترل پاکسـتان باقـی خواهد 
مانـد. همان گونـه کـه امـروز شـماری از  کشـور های عربـی از 
جملـه عربسـتان سـعودی بـه دلیـل سیاسـت چندسـویی که با 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا دارد، دسـت آن در تحـوالت منطقه باز 
گذشـته شـده اسـت و بسـیاری از گروه هـای افراطـی امـروزه 
مـورد حمایت مالی عربسـتان سـعودی می باشـد. پاکسـتان هم 
بـه دلیـل هم سـویی و هم نظـری کـه بـا شـرکت های امریـکا و 
انگلیـس در منطقـه دارد، فکـر می کنـم کـه هیـچ گاه زیر فشـار 

جـدی قـرار نخواهـد گرفت.
بـه تازه گی محمداشـرف غنی گفته که پاکسـتان در سـطح 
جهـان از بهـر صـادق نبودنـش در مبـارزه بـا تروریسـم، 
منـزوی شـده اسـت، به نظر شـما آیـا واقعًا چنین اسـت و 
هم چنـان بگوییـد کـه منزوی شـدن پاکسـتان، چـه پیامدی 

بـرای افغانسـتان خواهد داشـت؟
بـدون شـک، پاکسـتان زیـر فشـار قـرار دارد، ولـی هم چنـان 
روابـط پاکسـتان بـا ایـاالت متحـدۀ امریـکا و چنیـن پـا برجـا 
اسـت، روابـط پاکسـتان با کشـور های عربـی و هم چنـان ایران 
در سـطح بسـیار عالـی قـرار دارد و حتـا این کشـور چند هفته 
پیـش عضو سـازمان کشـورهای شـانگهای شـد و به سـاده گی 
روابـط روسـیه و پاکسـتان ارتقـا پیـدا کـرده اسـت. بنابـر این 
مفهـوم انـزوا بیشـتر به منظـور فریـب افـکار عمومـی در داخل 
افغانسـتان مطـرح می شـود. بـه نظـر مـن، پاکسـتان بـه عنـوان 
افغانسـتان  تحـوالت  در  هـم  هنـوز  تأثیرگـذار،  کشـور  یـک 
می باشـد و هم چنـان از طالبـان حمایـت جـدی و الزم را دارد 
و چالش هـای جـدی کـه امـروزه بـه افغانسـتان به وجـود آمده 
از ناحیـۀ پاکسـتان اسـت. بـا ایـن حسـاب یک کشـور منزوی 
هیـچ گاه نمی توانـد، بلندپـروازی در سیاسـت خارجـی خـود 
داشـته باشـد. ایـن بیشـتر به منظـور اقنـاع افـکار عمومـی در 
داخـل افغانسـتان صـورت می گیرد و فکـر می کنم که دسـتگاه 
دیپلوماسـی افغانسـتان آن ظرفیـت و پتانسـیل را نـدارد کـه در 
برابر دسـتگاه دیپلوماسـی پاکسـتان غلبه کند و پاکسـتان را، در 

انـزوای منطقه یـی یـا بین المللـی قـرار دهـد.
بـا توجـه بـه ایـن شـرایط، مسـووالن حکومـت وحـدت 
ملـی، چـه نوع رابطه یی را باید با پاکسـتان داشـته باشـند؟
اول: حکومـت وحـدت ملـی باید بـرای نخسـتین بار در تاریخ 
افغانسـتان یـک اسـتراتژی مشـخص، دایمی و ثابت را نسـبت 
بـه پاکسـتان طراحـی کند کـه دیگر سـلیقه ها و برداشـت معیار 
تصمیم گیری هـا نباشـد، بلکـه آن اسـتراتژی و آن سـند جامـع 
پاکسـتان  بـه  نسـبت  مـا  مشـی  خـط  تعیین کننـدۀ  راهبـردی 
باشـد. دوم: دسـتگاه دیپلوماسـی افغانسـتان از حالـت رخـوت 
و خواب آلوده گـی خـارج شـود، همان گونـه کـه پاکسـتان در 
سـطح جامعـۀ بین المللـی فعال اسـت، به ویژه میان کشـورهای 
مثـل امریـکا و چین، افغانسـتان هم بتواند البی هـای خود را در 
سـطوح بین المللـی ارتقـا ببخشـد و به گونه یی از طـرف مجامع 
بین المللـی، پاکسـتان را زیـر فشـار قـرار دهـد. تـا زمانـی کـه 
افغانسـتان نتوانـد در عرصـۀ دیپلوماتیک باالی پاکسـتان موفق 
شـود، هرگـز در رویارویـی بـا این کشـور موفق نخواهد شـد. 
فرامـوش نکنیـم که امـروزه، تـوان نظامی و امنیتی مـان در برابر 
پاکسـتان، توان ضعیفی اسـت. پس، تنها راه اساسـی این اسـت 
کـه افغانسـتان در حـوزۀ دیپلوماسـی و جنبه هـای نرم افـزاری، 
بتوانـد در جنـگ نـرم، پاکسـتان را مغلوب بسـازد و این منوط 
در  متخصـص  و  کارشـناس  ورزیـده،  تیـم  یـک  کـه  اسـت 
دسـتگاه دیپلوماسـی افغانسـتان وجود داشته باشـد. از آن جایی 
کـه دسـتگاه دیپلوماسـی افغانسـتان بـا فقـر نظـری و تیوریک 
روبـه رو می باشـد و بیشـتر همـان مبنای تقسـیم 50-50 قدرت 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت، امیـدوار نیسـتم که افغانسـتان 
بتوانـد در عرصه هـای دیپلوماتیـک پاکسـتان را شکسـت دهـد 
و زمینه هایـی را فراهـم کنـد کـه دیگر مردم افغانسـتان، شـاهد 

مداخلـۀ پاکسـتان در امـور داخلی کشورشـان، نباشـند.

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.

آگاهروابطبینالملل:

سیاست افغانستان 
در برابر پاکستان تناقض ساختاری دارد

گفت وگو کننده: روح اهلل بهزاد
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بخش هفـتم و پایانی
توصیـه می شـود تـا حـد امـکان تعـداد دعوت شـده گان بـه جلسـه 
محـدود باشـد و فقـط افـرادی را که نقش کلیـدی در سـازمان دارند، 
در برگیـرد تـا جلسـه بـا آرامـش پیـش رود و نتایج مؤثـر و مثبت در 
پـی داشـته باشـد. از سـوی دیگر، حضـور تعـداد کمتری از افـراد در 
جلسـه باعـث می شـود از اتـالِف وقـت جلوگیـری گـردد. در ضمن 
بـرای هدایـت جلسـه های مؤثـر، بـه مدیریت و رهبـرِی آگاهانـه نیاز 

است. 
بـه  کافـی  توجـه  داشـتن  مسـتلزم  جلسـه،  رهبـری  و  هدایـت 
نظـرات دیگـران، برخـورداری از حـس اعتمـاد، داشـتن خالقیـت، 
تـوان  فراسـت،  انعطاف پذیـری،  همدلـی،  روحیـۀ  سیاسـت مداری، 
دفـاع از پیشـنهادهای خـود و در عیـن حـال پذیرش نظرات درسـِت 
دیگـران و داشـتن برخـی خصوصیـات اخالقـی ماننـد شـوخ طبعی 
اسـت. در همیـن راسـتا، رعایت نکات ذیـل می تواند در ادارۀ جلسـه 

باشـد:  مفید 
الـف( اگـر بـه منظـور ارایـۀ پیشـنهادی در یـک اجتمـاع گروهـی 
برنامه ریـزی کرده ایـد، چنـد روز قبـل تمـام اطالعـات الزم را بـرای 

همـۀ شـرکت کننده گان در جلسـه ارسـال کنیـد. 
ب( دسـتور جلسـه را مطالعـه کنیـد و همـۀ اسـناد مربوطـه را با خود 
بـه جلسـه ببریـد، بدین ترتیـب می توانید مبتنـی بر آگاهـی و اطمینان 

کامل تصمیـم بگیرید. 
ج( بدون تأخیر در جلسه حاضر شوید. 

د( اگر قرار اسـت در جلسـه حضور نداشـته باشـید، پیشاپیش دیگران 
را مطلـع کنیـد و فردی را به عنوان جانشـین خود به جلسـه بفرسـتید 

کـه بتوانـد حداقـل برخی از تصمیمـات را به جای شـما اتخاذ کند. 
و( در جلسـات شـنوندۀ خوبـی باشـید و به دقت گـوش دهید و قبل 

از این کـه مخالفـت کنیـد، به دنبـال توافق نظر باشـید. 
هــ( بـرای آن کـه تعـداد بیشـتری از شـرکت کننده گان در جلسـه بـه 
تجزیـه و تحلیـل مذاکـرات بپردازنـد، خالصـۀ مذاکـرات را بـه طور 
کامـل و دقیـق ۴8 سـاعت بعـد از جلسـه در اختیار شـرکت کننده گان 

بگذارید. 
ی( نبایـد فرامـوش کنیـد کـه طـی برگـزاری جلسـه ها، اسـتفاده از 
سـخنان طعنه آمیـز، توسـل بـه حملـۀ شـخصی، حـرف دیگـران را 
قطـع کردن، سـردرگم کـردن دیگران بـرای جلب توجـه، در مجموع 
رفتارهـای پسـندیده یی نمی باشـد و در نهایـت امـکان دسـت یابی بـه 

نتایـج مثبـت را مشـکل می سـازد. 
د( اگـر چـه مخالفـت بـا نظریـات دیگران در جلسـه ها عـادی به نظر 
می رسـد، امـا در صورتـی کـه گـروه تصمیمـی می گیـرد، الزم اسـت 
موضـوع از طریـق تمـام افـراد حاضـر در جلسـه حمایـت شـود. از 

همیـن رو بایـد از مقاومـت انفعالـی و کارشـکنی اجتنـاب کنید. 
ذ( از سـایر افـراد به خاطـر حضـور در جلسـه تشـکر کنیـد، افـزون 
بـر ایـن رییـس جلسـه بایـد فضـای حاکـم بـر جلسـه را بـه محیطی 
مناسـب جهـت بازگو کـردن عقاید شـرکت کنندگان در جلسـه تبدیل 
کنـد. هم چنیـن متصدی جلسـه باید شـرکت کننده گان در جلسـه را به 
پیـروی از چنـد رهنمـود سـادۀ زیر بـرای تأمیـن نظم جلسـه ترغیب 

 : کند
1( تحت عنوان یک تیم کار کنید. 

۲( شنونده یی بادقت باشید. 
۳( به دیگران احترام بگذارید. 

۴( شتاب زده قضاوت نکنید. 
5( رازدار بمانید. 

در ضمـن نحوۀ به پایان رسـاندن جلسـه، 
مهـم  آن  کـردِن  اداره  انـدازۀ  بـه 
هـر  پایـان  از  پیـش  اسـت. 
جلسـۀ  دسـتور  جلسـه، 
آمـاده  بایـد  بعـدی 
شـود. بـه خاطر داشـته 
هـر  سـامان دهی  باشـید 
جلسـۀ موثـر، نقـش کلیـدی 
هـر  اهـداف  عینـِی  تحقیـق  در 

دارد. سـازمان 
منبع: آفتاب  

توانایـی  کـه  می کننـد  احسـاس  اگـر  افغانسـتانی ها 
اندیشـیدن و فیلسـوف و متفکر شـدن را ندارند، این 
قبیله یـی  احسـاِس صغـارت و خودکم بینـی، نشـانۀ 
بـودِن آن هـا می باشـد. افغانسـتانی ها بـه دلیـِل آن کـه 
در سـاختار قبیله یـی به سـر می برنـد، ابوعلی سـیناها 
و البیرونی هـا را سـاخته و پرداختـۀ موجـوداِت فوق 
از  ناتوان تـر  را  پنداشـته و خـود  طبیعـی و وهمـی 
آن هـا می پندارنـد. گـذار از جامعـۀ قبیله یی به سـوی 
جامعـۀ بـاز در افغانسـتان، مسـتلزمِ آن اسـت کـه مـا 
دانشـمند شـدن را یـک آرمـاِن سـهل الوصول بدانیـم 
و بدیـن عقیـده شـویم کـه همـه می تواننـد از ایـن 

خرمـن، خوشـه یی بچیننـد.  

ذهِن گذشته گرا
سنتی سـت.  کشـوری  افغانسـتان،  عزیزمـان  کشـور 
در  آنتونی گیدنـز،  قـول  بـه  اگرچـه  سـنتی  جوامـع 
اصـل گذشـته گرا می باشـند؛ امـا آن چـه ایـن معضـل 
را در افغانسـتان نهادینـه سـاخته، ایسـم ها و تفکراِت 
از  گذشـته  دهه هـای  در  کـه  می باشـد  وارداتـی 
کشـورهای مصـر و ایـران وام گرفتـه شـده اسـت. 
وقتـی مـن ایسـم ها و تفکـراِت وارداتـی می گویـم، 
منظـورم دو مکتب ناسیونالیسـم ایرانـی و بنیادگرایی 
هـم  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  می باشـد.  اخوانـی 
ناسیونالیسـم ایرانـی و هـم بنیادگرایـی اخوانـی هـر 
از  ایرانـی  ناسیونالیسـم  می باشـند.  گذشـته گرا  دو 
کـوروش و جمشـید می گویـد و بنیادگرایـی اخوانی 
از دورۀ طالیـی تمدن اسـالمی. گذشـته گرایی این دو 
مکتـب، باعـث گردیـده اسـت کـه در افغانسـتان هم 
روشـنفکران و ملی گرایـان گذشـته گرا باشـند و هـم 

اسـالم گرایان.
گذشـته گرایی و عـدم توجه ما افغانسـتانی ها نسـبت 
کشـورمان  بـرای  خطرناکـی  پیامدهـای  آینـده،  بـه 
داشـته اسـت کـه اهـِم آن هـا به شـرح زیر می باشـد: 
1- تکـرار گذشـته: ماکس پالم در جایـی فایدۀ علم 
تاریـخ را رهایـی از حکومـِت مـرده گان و سـاالرِی 
گذشـته گان می دانـد؛ چیـزی کـه نیچـه آن را »فـرار 
از  او  منظـور  می خوانـد.  گذشـته«  ثقـل  مرکـز  از 
حکومـت مـرده گان این اسـت که انسـان ها در دنیایی 
زنده گـی می کننـد کـه سـاخته و پرداختـۀ خودشـان 
نبـوده و بلکـه آن را از گذشـته گان بـه ارث برده انـد. 
میان شـان  در  کـه  ناهنجاری هایـی  بیشـتر  بنابرایـن، 
مـا  اسـت.  گذشـته گان  میـراث  می باشـد،  موجـود 
اگـر تـالش نکنیم کـه از دام گذشـته خـود را نجات 
دهیـم، همواره »گذشـته« تکـرار خواهد شـد؛ چیزی 
دارد.  وجـود  افغانسـتان  در  متأسـفانه  امـروزه  کـه 
روشـنفکران و فعـاالن سیاسـِی افغانسـتان بـا وجـود 
آن کـه همـه سـعی و تالش شـان را به خـرچ می دهند 
تـا کشـورمان از انحطاط به درآورده و به سـوی ترقی 

و پیشـرفت سـوق دهنـد، امـا به دلیـل الگوگیـری از 
گذشـته، همچنـان در قیـد »گذشـته« باقـی مانده انـد. 
2- تحریـم بدعـت و نـوآوری: تقدیـس بی حـد و 
حصِر گذشـته و رمانتیک سـازی آن، کمترین پیامدش 
تحریـِم بدعـت و نـوآوری می باشـد. انسـان ها وقتی 
گذشـته را کامـاًل آرمانـی بپندارنـد، طبعـًا بـا نوآوری 
کـه در تضـاد بـا گذشـته گرایی می باشـد، مخالفـت 
بـا  جامعـه  یـک  کـه  حالی سـت  در  ایـن  می کننـد. 
نـوآوری بـه پیشـرفت می رسـد. نهضت سـلفی گری 
کـه امـروزه در جهـان اسـالم وجـود دارد، محصـول 

همیـن تقدیـس و تمجیـد از گذشـته می باشـد. 
از  دیگـری  یکـی  انفعـال:  و  تنبلـی  توجیـه   -3
پیامدهـای تقدیـس گذشـته، توجیـه تنبلـی و انفعـال 
می باشـد. جوامعـی کـه تنبـل و منفعـل باشـند، برای 
روانی شـان  ـ  روحـی  رنـِج  و  درد  میـزان  از  آن کـه 
بکاهنـد، بـه افتخـارات گذشـته گان متوسـل شـده و 
هـر لحظـه آن را بـه ُرِخ مـردم می کشـند. درسـت، 
شـبیه افغانسـتان. امـروزه وقتـی شـما بـا هـر جـوان 
افغانسـتانی صحبـت کنیـد، خواهید دید که نخسـتین 
چیـزی را کـه بـه عنـوان افتخـار پیشـکش می کننـد، 
موالنـا و البیرونـی و ابـن سـینا و... می باشـد. این در 
حالی سـت کـه ارزش و مدنیـِت ملت ها با امروزشـان 

شـناخته می شـود، نـه بـا گذشتۀ شـان. 

شبهه به جای پرسش
ویـل دورانت، مورخ برجسـتۀ غربی، از مشـرق زمین 
این کـه  در  می کنـد.  یـاد  تمـدن«  »مهـد  عنـوان  بـه 
بـزرِگ  تمدن هـای  مشـرق زمین نخسـتین خاسـتگاهِ 
بشـریت می باشـد هیـچ شـکی نیسـت، امـا پرسـش 
این جاسـت کـه: چرا علوم مـدرن، فلسـفه و حکمت 

تنهـا در غـرب روییـد و رشـد کـرد نـه در شـرق؟
می خواهـم در این جـا به سـخنی از نیچه اشـاره کنم. 
او می گویـد: »دانشـمند بـزرگ علـوم طبیعـی، فـن 
بایـر، برتـری اصلـِی اروپاییـان در قیاس با آسـیاییان 
را همانـا توانایـی ارایـۀ دلیـل بـرای اعتقادهـای خود 
اروپـا  آننـد.  فاقـد  کلـی  بـه  آسـیاییان  می دانـد کـه 
در مدرسـۀ عقـل و تفکـر انتقـادی شـاگردی کـرده 
کـه چگونـه  نمی دانـد  آسـیا  کـه  حالـی  در  اسـت، 
بیـن حقیقـت و خیـال تمایـز قایـل شـود و نمی داند 
کـه آیـا باورهایـش برخاسـته از مشـاهده و اندیشـۀ 
صحیح انـد یـا برخاسـته از خیـال. خـرد در مدارس، 
اروپـا را اروپـا کرده اسـت: در سـده های میانـه، اروپا 
آهسته آهسـته داشـت دوبـاره قطعـه و ضمیمـۀ آسـیا 
می شـد- بـه دیگـر سـخن، درک علمی را کـه یادگار 

یونانیـان اسـت، از دسـت مـی داد.« 
نیچـه واقعـًا بـه یکـی از تفاوت هـای اساسـِی شـرق 
و غـرب اشـاره کـرده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت 
کـه تمدن هـا در مشـرق زمین در سـایۀ دیـن رشـد 

یکـی  اسـت.  کـرده  نمـو  و 
دیـن،  ویژه گی هـای  از 
رشـد  می باشـد.  تقدس مآبـی 

تمدن هـا در سـایۀ دیـن، باعـث 
گردیـده اسـت کـه حتـا مسـایل 
غیرقدسـی نیـز در شـرق به خود 
رنـگ قدسـی بگیـرد. درسـت از 
تمدن هـای  در  کـه  همین جاسـت 
حتـا  اسـالم،  به ویـژه  شـرقی 
نظریه هـای نادرسـِت بشـری هم به 
خـود رنـگ قدسـی گرفتـه و چـون 
می شـوند.  پنداشـته  چراناپذیـر  و 
این جـا  در  مـن  نمونـه؛  گونـۀ  بـه 
توجه تـان را بـه ایـن نظـر مالصدرای 
شـیرازی جلـب می کنـم. او در مـورد 
زن هـا می گویـد: »و از عنایـات الهـی 
حیوانـات  تولـد  زمیـن،  خلقـت  در 
بـرای  بعضـی  کـه  اسـت…  مختلـف 
بـرای سـوار  بعضـی  و  خوردن انـد… 
شـدن… و بعضـی برای بار کشـیدن… 
بعضـی  و  تجمـل…  بـرای  بعضـی  و 
بعضـی  و  )آمیـزش(…  نـکاح  بـرای 
بـرای تهیـۀ لبـاس و اثـاث خانـه...«. 

تشـریح  در  سـبزواری  هـادی  مـال 
»این کـه  می گویـد:  مالصـدرا  سـخنان 
صدرالدیـن شـیرازی )مال صـدرا( زنان 
را بـه حـد حیوانـات درآورده اسـت، 
زنـان  این کـه  بـه  دارد  لطیفـی  اشـارۀ 
به دلیـل ضعِف عقـل و ادراک جزییات 
و میـل بـه زیورهای دنیـا، حقًا و عدالً 
و  زبان بسـته اند  حیوانـاِت  حکـم  در 
اغلب شـان سـیرت چهارپایـان دارند 
ولـی به آنان صـورِت انسـان داده اند 
تـا مـردان از مصاحبـت با آن ها متنفر نشـوند و در 
نـکاح بـا آنان رغبـت بورزند و به همیـن دلیل در 
شـرع مطهـر مـردان را در کثیری از احـکام، مثل 

طـالق و... بـر زنـان چیره گـی داده...«.
بـا  تضـاد  در  آن کـه  وجـود  بـا  نظریـه،  ایـن 
اسـالم قـرار دارد، امـا سـال های دراز یکـی 
از نظریـات مقبـول بود و توسـط هیـچ عالم 

دینـی نقـد نشـد.
یکـی از دالیـِل ایـن امـر، قحطی پرسـش 
در  شـما  می باشـد.  مشـرق زمین  در 
شـرق بـا قحطـی سـوال مواجـه بـوده 
و بـه جـای آن شـبهه را داریـد. شـبهه 
نمی توانـد جـای سـوال را پُـر کند. در 
شـبهه، بـه قـول کارل مانهایـم »نتیجه 
پیشـاپیش مفـروض اسـت و بـا یک 
پذیرفتـه  محکـم  ایمانـِی  گرایـش 
شـده اسـت. اگـر گذشـته از یقیـن 
ایمانـی بـه برهـان عقلـی نیـز نیاز 
امتیـاز  معنـای  بـه  معمـوالً  افتـد، 
دادن بـه ذهنـی کامـاًل متفـاوت با 
ذهـن مومن اسـت«. اما در سـوال 
که مشـخصۀ جوامـع دموکراتیک 

می باشـد، همـۀ مواضـع اولیـه 
دارای حـِق مسـاوی بـرای نقـد 
یـک  در  همـه  و  بررسـی اند  و 

سـطح قـرار دارنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه علوم، 
طریـق  از  فالسـفه،  قـول  بـه 
می کننـد.  پیشـرفت  مسـأله ها 
در سـرزمینی کـه سـوال وجـود 
علـوم خواهنـد  باشـد،  نداشـته 

 . د مر
اگـر  امـروزه  زمیـن،  مغـرب 
و  علـم  عرصـۀ  در  این همـه 
فلسـفه پیشـرفت نمـوده  اسـت، 
سـنت  در  بایـد  را  آن  علـِت 
آن هـا جسـت وجو  پرسـش گرِی 
توجه تـان  این جـا  در  مـن  کـرد. 
را بـه یکـی از مکالمـات سـقراط 
بـا اوتوفـرون جلب می کنـم که در 
کتـاب »محاکمـۀ سـقراط« نوشـتۀ 
از  یکـی  اسـت.  آمـده  افالطـون 
بحث هـای ایـن کتـاب، بـا دیداری 
و  سـقراط  بیـن  می شـود  آغـاز 
اوتوفـرون، کـه معلـوم می شـود راه 
محکمـه را در پیـش گرفتـه اسـت.

سـقراط وقتـی اتوفـرون را می بیند که 
راه محکمـه را در پیـش گرفته اسـت، 
از او می پرسـد: دعـوای تـو چیسـت؟ 

شـاکی هسـتی یـا متهم؟
اوتوفرون: شاکی.

سقراط: از چه کسی؟

نویسنده: عبدالشهید ثاقب   --------  بخش چهارم
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از دیـدگاه عارفـان، جهـان از عشـق به وجـود آمـده و بـا 
نیـروي عشـق بازمي گـردد. در عرفـان تقابـل میان عشـق و 
عقـل را بـه هنـگام سـخن گفتن از عشـق زمیني و آسـماني 

مي بینیـم. 
حافـظ نیـز در میـان ایـن سـنت دیرینـه گام مي نهـد. حافظ 
بارهـا بـه عاشـق بودنـش صراحـت دارد. تقابـل عشـق و 
عقـل در ابیاتـي کـه خواجـه عشـق و رنـدي را در کنار هم 
مـي آورد، بـه خوبـي روشـن اسـت. مقالـۀ حاضر تفسـیري 
عرفانـي از یکـي از ابیـات غزلـي از آن صاحب لسـان غیب 

ست. ا
او خـود ایـن دل هـا را خونیـن مي نمایـد و خود بر سـالکان 
افاضـه شـدت نیـاز مي کنـد تـا قـوت سـلوک افـزون گردد 
و سـالک بـا قـوت ایـن مـي کـه رنـگ خـون دارد و شـور 
جنـون، راه پیماینـد. اساسـًا خـون در مقـام نشـانه یي اسـت 
تـا تحـرک و شـور عاشـقانۀ ایشـان را نشـان دهد و سـرخ 

گونه گـي از صفـات نشـاط عارفانـۀ ایشـان اسـت.
اسـتعداد روان شـدن به سـوي مطلوب نیرویي مي خواهد و 
محرکـي مي طلبـد که سـرخي خون و مي در این باره نقشـي 
را به عهده دارد. اگر لب سـرخ اسـت و مي سـرخ اسـت و 
گونـه سـرخ، اگـر وضـو باید بـا خون باشـد و خـون به دل 
باشـد و اشـک خونیـن فرو ریـزد و جوي خون روان باشـد 
و خـون عاشـق ریختـه گـردد و لعـل حکایـت از سـرخي 
داشـته باشـد، همه و همه نشـانگر تحرک و نشـاط وجودي 

جهـت وصول بـه آن حقیقت بي اسم و رسـم اسـت.
در ایـن مصـراع نیـز تـاب و مشـکین نشـان از مقـام بطـون 
کـرده و افتـادن خـون در دل هـا شـهود را رقـم مي زنـد. از 
سـوي دیگـر، اگـر دل هـا را حکایـت از تعیـن عیـن ثابـت 
اعیـان وجـودي بداني، بـوي نافه را کـه از طرۀ یار گشـوده 
مي شـود وجـود نخواهـي، چـرا کـه اعیـان ثابتۀ »ما شـمت 
رائحـه الوجـود و لـن تشـم« در آن جا که سـخن از »جا« هم 
نیسـت خبـري از وجـود نیسـت؛ به ایـن معنا کـه نمي توان 
از وجـودات بـه معنـاي اسـتقاللي آن سـخن رانـد، بلکـه 

سـخن از تعین اسـت.
اعیـان ثابتـه از آن جـا کـه حقیقـت هـر شـي ء در مقـام علم 
الهـي و مرتبـۀ تفصیل آن یعني واحدیت هسـتند، بوي یار را 
از مقـام اجمـال بلکـه اولین تعین یـار مي شـنوند و از آن جا 
کـه تعیـن نقـص اسـت و التعینـي کمـال اسـت، دل خـون 
مـي شـوند چـرا کـه در تعیـن خویـش غرقـه انـد. امـا این 
دل خونـي و ایـن ناز و دل بـري نه در مقام کثـرت وجود که 
در مقـام کثـرت تعیـن و کثـرت علمـي رخ مي دهـد گرچه 
همـه تعیـن حقیقي واحـد انـد و او، خویش بـا خویش نرد 
عشـق مي بـازد. رب هـم عین ثابـت به اقتضاي جعل بسـیط 
و ثابتـي کـه دارد یکـي از اسـما الهي اسـت یا هـر چه تعین 
عیـن ثابـت بـه کمـال نزدیکتـر وسـعت اسـمایي افزون تـر 
گـردد. تعیـن هـر چه بیشـتر احاطـۀ رب اسـمایي بـراي او 

کمتـر اسـت و تقاضـا نیز بـراي افاضـۀ فیض کمتر اسـت.
حقیقـت سـخن آن که اگر سـالکان کوي المکان دوسـت در 
پـي جرعه یـي فیـض وجـود او و شـنیدن بـوي او دل خـون 
مي گردنـد، بـه ایـن دلیل اسـت که عیـن ثابت ایشـان چنین 
اقتضـا مي کنـد و در واقـع ایـن عیـن ثابـت اسـت که تشـنۀ 
فیـض اسـت، امـا بـه اقتضـاي ذاتـي خـود از فیـض علمي 
برخـوردار خواهد شـد گرچه دل خون شـود؛ ایـن دل خوني 
هـم اقتضـاي اوسـت و نـه کمتـر و نه بیشـتر او را سـیراب 
نخواهنـد کـرد. در ایـن بیـت زیبـا خواجـه عارفـان هـم از 
بسـط و جمـال سـخن رانـد کـه در گشـوده گي و بـاد صبـا 
مشـهود اسـت و هـم از قبـض و جـالل که در طـره و جعد 

یار آشـکار اسـت.
ایـن هم گنانـي، بیهـوده نیسـت و این زوجیـت به گزاف 

نیست
اگـر حکمـا از زوجیـت واجـب و ممکـن، مجـرد و مادي، 
نـور و ظلمـت، جوهـر و عـرض، وجـود و عـدم، وجـود 
و ماهیـت و فقیـر و غنـي سـخن گفته انـد، عرفـا نیـز عالـم 
ظهـور را مظهـر ظهـور دو دسـته از اسـمای الهـي مي دانند. 
ایـن دو دسـته همـان اسـمای جمالـي و جاللي حق اسـت.
گاه بـر شـخصي فقـط اسـما حاکم اسـت کـه نمونـۀ اکمل 
آن در عرفان، حضرت مسـیح ع اسـت و گاه صرفًا اسـمای 
جاللـي حاکـم اسـت کـه نمونـۀ اتـم آن حضرت موسـي ع 

است.
اعتـدال عرفاني آن اسـت که شـخص مظهر اتـم و اکمل هر 
دو اسـم باشـد؛ یعني هـم اسـمای جمالي به کمـال خویش 
و هـم اسـمای جاللـي به تمـام خویش بـر او حاکم باشـد. 
جمـال و جـالل در ظهـور را حضـرت ختمـي مرتبـت ص 
آینـه دار اسـت کمـا این کـه فرمـود: برادرانـم عیسـي ع و 
موسـي ع هـر یـک بـا یک چشـم بـه عالـم مي نگریسـته اند 
یکـي وحدت بیـن و یکـي کثرت بیـن؛ امـا مـن دو چشـم 
هسـتم هـم وحـدت را مي بینـم و هـم کثـرت را مشـاهده 
مي کنـم. سـر جمـال و جالل هـر دو بالسـویه در پیامبر ص 
ظاهـر اسـت. ایـن گونه اسـت که در مقـام مظهریـت نیز او 

هـم »عـال في دفـوه« و هـم دان »فـي علوه« اسـت.
اگـر پرسـیده شـود کـه اگـر از یـک طـرف نـاز اسـت و از 
طـرف دیگـر نیـاز و عاقبـت سـالکان طریقـت در حقیقـت 
بـه مقتضـاي عیـن ثابـت خویـش به مقصـود خویـش نایل 
گردنـد، پـس در عالـم دوگانه گـي حاصـل اسـت و از نـاز 
تـا نیـاز فرسـنگ ها راه اسـت؟ گفتـه مي شـود حکـم ظهور 
و ظاهـر اگـر فهمیـده شـود، دیگـر جایـي براي اسـتقالل و 

بیگانه گـي نمي مانـد. اگـر بدانیـم کـه هـم اوسـت کـه در 
مقـام تعیـن احـدي و واحـدي خویـش نـاز مي فروشـد و 
هم اوسـت کـه در مقام ظهور سـلوکي نیاز مـي ورزد، دیگر 
سـخن از اسـتقالل نخواهیم رانـد. وحدت شـخصیه وجود 
دال بـر ایـن مطلـب اسـت کـه مظهـر همـان ظهـور ظاهـر 
اسـت و از خـود هیـچ نـدارد و بلکه »خویشـتني« نـدارد تا 
چیزي نداشـته باشـد. وجـود رابط در حکمـت متعالیه موید 

و آشـکارکنندۀ سـخن عرفـا در ظهور اسـت.
پـس در ایـن بیت حضرت حافـظ اطوار رسـمي و ظهوري 
حـق را نشـان داده و بـار دیگـر دو قوس وجـود را در مقام 
فیـض الهـي کـه به صـورت وجود منبسـط و وجـود علمي 
نیـوش  حقیقـت  مسـتمعان  گـوش  بـه  مي شـود،  گشـوده 
مي کنـد. بیـت دوم را نیـز بـا »باد« آغـاز کرد که بـه اعتباري 
اولیـن تعیـن بـود و بـا الف به پایـان برد که تاکیـد کند همۀ 
اطـوار در ایـن بیـت، اطـوار متفـاوت یـک حقیقت بـود که 

در تنـزالت حقیقت خویش سـاري اسـت.
بـه بـوي نافـه کاخـر صبـا زان طره بگشـاید / ز تـاب جعد 
مشـکینش چـه خـون افتـاد در دل هـا. حضـرت حافـظ در 
بیـت بیـت اشـعار خویـش کـه بـه حق نـه شـعر منطقي که 
شـعر عرفانـي اسـت، موج مـوج دریـاي معرفـت را در کام 
افزون تـر  تشـنه گي  هرچـه  و  مي ریـزد  حقایـق  تشـنه گان 

باشـد و زبـان اسـتعداد گویاتر باشـد، امواج فیـض حافظي 
اسـت. پربارتر 

ایـن سـخن نـه بـه گـزاف اسـت کـه خـود فرموده اسـت: 
ایشـان  اسـت«.  معرفـت  بیت الغـزل  همـه  حافـظ  »شـعر 
همان طـور کـه در مطلـع اولیـن غـزل بـا یـک بیـت ازل و 
ابـد هسـتي را بـه اسـم طره طـي نمـود، در این بیـت نیز به 
تفصیـل، وارد ایـن مراتـب گشـت و از اجمـال بـه تفصیـل 

پرداخـت.
یـک یـک واژه گان بـه کار رفتـه در ایـن بیـت حکایـت از 
معانـي خـاص عرفانـي دارد. طـره در نظـر او حکایـت از 
مقـام اجمالـي دارد کـه صبـا آن را مي گشـاید و از آن بـوي 
نافـه در فضـاي وجـود پراکنـده مي شـود. در حقیقـت »بو« 
در این جـا بـه بسـط کشـیده مي شـود و بسـط در هـر دو 
جایـگاه اسـت. اول بسـط در اسـما و صفـات حـق اسـت 
کـه در مقـام واحدیـت بـه ظهـور علمـي تفصیـل مي یابـد 
و دوم بسـط وجـود در عوالـم عقلیـه و مثالیـه و هیوکانیـه 
اسـت. گشـوده گي معتبـر در بیـت همـان انبسـاط وجود در 
هیـاکل سـیه روي ممکنـات اسـت کـه یک تجلـي واحد به 
وحـدت حقـه ظلیـه اسـت. از ایـن جهـت اسـت کـه عرفا 
آن را »وجـود منبسـط« نـام نهاده انـد، چراکـه یـک تجلـي 
و یـک نـور بیـش نبود کـه بدین صـورت جلوه نمـود: این 
همـه عکـس مـي و نقش مخالـف که نمود / یـک فروغ رخ 
ساقي سـت کـه در جـام افتـاد. بـه همیـن دلیل اسـت که از 
نکـره اسـتفاده کـرده و از یـک »بـو« نام بـرده اسـت و نافه 

نیـز همان گونـه کـه از ظاهـرش پیداسـت، از مقامي سـخن 
مي گویـد کـه پر از اسـرار اسـت و محلي اسـت کـه حقایق 
هویـدا مي شـود، امـا حقایقـي کـه همان سـر وجود اسـت.
صبـا از اصطالحـات صریح عرفاني اسـت و از آن جا که در 
ادبیـات بـه نام بادي معروف اسـت و از سـنخیتي اسـت که 
فیـض وجـود بـا بـاد دارد؛ ایـن بـاد بشـارت دهندۀ رحمت 
واسـعه بـر ممکنـات اسـت بلکه در مقـام اطـالق، ممکنات 
مقیـد شـدۀ او هسـتند و دم نیـز کـه در عرفـان بـه وجـود 

آورنـدۀ اصـوات و حـروف اسـت، از این باب اسـت.
گشوده گي این فیض الهي به عهدۀ باد صباست

پس باد صبا و بویي که گشـاده مي شـود، هر دو به اسـمای 
جمالـي حـق ظهـور مي یابنـد و از طرفـي نافه گونه گـي این 
بـود و اطـالق نافـه بـر آن و هم چنین طـره، نشـان از بطون 
و جاللـي بـودن این مراتـب دارد که در مصـراع بعد »خون 
دل« نشـان از ایـن جاللـت اسـت. نـه تنهـا »بـه بـوي نافـه 
کآخـر صبـا زان طـره بگشـاید« بلکـه »تاب جعد مشـکین« 

هـم دخیـل در ایـن ناز و نیاز اسـت.
تـاب همـان پیچـش و به هـم بافته گي اسـت که تابـدار هم 
بـه فهـم معنـاي آن کمـک مي نمایـد، جعـد را نیـز مقابـل 
مسترسـل و بسـط گرفته انـد و مشـکین هـم مي توانـد بـه 
ضـم میـم و هـم کسـر میـم خوانـده شـود کـه معانـي آن 

خواهـد آمـد. در ایـن مصـراع زلـف در تقدیـر اسـت.

زلـف در اصطـالح اهـل معرفـت کـه همـان زیبایـي یـار 
اسـت، جمـال و جـالل یـار را بـه تصویـر مي کشـد. جمال 
و جـالل یـار نیـز در اسـما و صفـات او نهفته اسـت و اگر 
در این جـا از تـاب آن سـخن مي گویـد و سـپس جعد بودن 
آن را ذکـر مي کنـد یـا مقصود، حاصل ازدواج اسـما اسـت 
و یـا امهـات اسـما را در نظـر گرفتـه اسـت کـه وجـه دوم 
مناسـب تر بـه نظـر مي رسـد. امهـات اسـمای الهیه بـه نقل 
مشـهور همـان اسـمای سـبعه هسـتند کـه عبـارت انـد از: 

حـي، علیـم، قدیـر، مریـد، سـمیع، بصیـر و متکلم.
ایـن هفـت اسـم تاب هـاي گیسـوي یـار انـد کـه مجعدانه 
در  سـاخته اند.  زیبـا  را  دوسـت  جمیـل حضـرت  جمـال 
این جـا نیـز سـخن از بطـون اسـما و صفات اسـت، چرا که 
جعـد مشـعر قیض اسـت و بر سـالک یـادآور اسـم القابض 

ست. ا
در هـر دو عبـارت، سـخن از ناز یار اسـت چـه این که بوي 
نافـۀ او از طـره اش گشـوده نشـده و تاب جعـد او نیز خون 

به دل عاشـق کرده اسـت.
اما این جعد هم مشکین است و هم مشکین

هـم مشـام سـالک به بـوي مشـک زلف یـار نیازمند اسـت 
و هـم ایـن زلف با سـیاهي خویـش حکایـت از غیب بودن 
مي نمایـد. مشـک اسـت که بـا نافه تناسـب یابـد و کنزیت 
آن آشـکار گردد و سـیاه اسـت تا دسـت رد بر سینه نامحرم 
زنـد. و ایـن اسـت کـه خـون بـه دل مي کند. سـخن در دل 
بسـیار اسـت، امـا ظاهـرا مـراد دل و قلـب حقیقـي نیسـت 

کـه فرمـود: الیعنـي ارضـي و السـمائي و لکن قلـب عبدي 
المومـن: زمیـن و آسـمان من مـرا دربر نمي گیرد و وسـعت 
مـرا نـدارد، امـا قلب عبـد مومن من مـرا دربر گیـرد. ارباب 
معرفـت گفته انـد کـه ایـن دل همان دل انسـان کامل اسـت 
کـه بـا ضمیـر »یا« متکلـم وحده مـورد اضافه قـرار گرفته و 
اوسـت که در »عبده و رسـوله« شـأنیت ضمیر اشـارۀ غایب 

را یافته اسـت.
لـذا خـون به دل هـا افتـادن منظور دل انسـان کامل نیسـت، 
بلکـه مـراد دل سـالکاني اسـت کـه در طي طریق به سـوي 
رب خویـش کـه همـان تـاب گیسـوي یار اسـت، خـون به 
دل شـده اند. ایشـان فقـر خویـش مي بیننـد و طریـق صعب 
سـلوک را مشـاهده مي نماینـد و غایـت خویـش را در عین 
ثابـت خویـش مي داننـد و همیـن نیـاز ایشـان را راهنمـا به 
کـوي حضـرت دوسـت مي نمایـد. گرچـه در مقـام مظاهـر 
حضـرت حافـظ سـالکان را در مرتبه یـي و جعـد مشـکین 
را در مرتبه یـي دیگـر نهـاده اسـت، امـا از افتـادن سـخن 
مي گویـد؛ یعنـي خـون به دل این عشـاق مي افتـد و افتاد نه 
افتـادن مادي و حرکتي اسـت، کـه این افتـادن افتادن وجود 

اسـت و حکایـت از تنزل فیـض دارد.
حافظ و زمانه اش 

حافـظ هنرمنـدي هدفمند بـود و بنابریـن از تاریخ زمانه اش 
جـدا نیسـت. دورۀ زنده گـي ایـن شـاعر در عصـر فتـرت 

دورۀ ایلخانـي و تیمـور اسـت، یعنـي کشـمکش بیـن دو 
آشـوب بـزرگ مغـول و تیمور.

شـیراز در ایـن اعصـار کانـون هنـر فارسـی زبانان بـود و به 
سـبب هوشـیاري یکـي از اتابکان فـارس، بـا دادن خراجی 
هنگفـت از گزنـد حملـۀ مغـول در امـان مانـد و پناهـگاه 
هنرمنـدان و اندیشـمندان شـد و بـه شـکوفایي اقتصـادي و 
هنـري رسـید. بـا ایـن وجـود عصـر حافـظ دوران سـقوط 

ارزش هاسـت.
عصر جنگ هاي داخلي و تزویرهاي خانه گی

در ایـن دوره قیام هـا اغلب خودجوش و بدون سـازماندهي 
بیشـتر  را  سـازمان یافته  جنبش هـاي  عناصـر  و  بودنـد 
دراویـش تشـکیل مي دادنـد کـه آن ها نیـز توفیقي نداشـتند، 
ولـي اندیشـمندان عصـر خـود را تحـت تاثیـر قـرار دادند.

حافـظ در دوران سـیاه امیـر مبارزالدیـن دلبسـته گي خود را 
بـه حرکت هـاي تحول طلبانـه نشـان مي دهـد: از کـران تا به 
کـران لشـکر ظلـم اسـت ولـي / از ازل تـا بـه ابـد فرصـت 
درویشـان اسـت. عرفـان بـه معنـي یافتـن حقایـق از طریق 
کشـف و شـهود اسـت و عـارف در اشـعار حافظ بـه معني 

شـخص خودشـناِس خداشـناِس حقیقت جوي اسـت.
دیـوان حافـظ، یک دیـوان عرفاني اسـت و در حقیقت، یک 
کتـاب عرفـان اسـت برعـالوۀ جنبـۀ فني شـعر. بـه عبارت 
دیگـر، دیـوان حافـظ عرفـان اسـت به عـالوۀ هنـر. دیواني 
اسـت کـه از عرفـان سرچشـمه گرفته و به صورت شـعر بر 

زبان سـراینده جاري گشـته.

 گرفته است
 سرچشمه از عرفان

احسان منصوري

ACKU
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------  ابوبکر صدیق
از اوایـل تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی تـا هنـوز 
5۳ کمیسـیون بـه خاطر بررسـی اتفاقاتـی که صورت 
ایـن  بررسـی های  نتایـج  امـا  شـده،  ایجـاد  گرفتـه 
کمیسـیون ها بـا مـردم و رسـانه ها در میـان گذاشـته 

است.  نشـده 
حکومـت افغانسـتان کمیسـیونی را بـه رهبـری فرید 
حمیـدی دادسـتان کل کشـور به خاطر بررسـی حادثۀ 

دوم اسـد تشـکیل داده است.
اسـالمی  جمهـوری  رییـس  غنـی  اشـرف  محمـد   
افغانسـتان در حکمـی، هیأتی را جهت بررسـی وقوع 
حادثـۀ المنـاک در سـاحۀ دهمزنـگ کابـل، توظیـف 

اسـت. کرده 
در ایـن حادثـه دسـت کم هشـتاد تـن جان باختـه اند 

و نزدیـک بـه ۳00 تـن زخم برداشـته اند. 
کـه  می گوینـد  سیاسـی  مسـایل  آگاهـان  از  برخـی 
حکومـت بـا تشـکیل ایـن کمیسـیون ها می خواهـد 

احساسـات مـردم فروکـش  کنـد.
آگاه مسـایل سیاسـی در مصاحبـه  احمـد سـعیدی 
تشـکیل  اوایـل  از  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
حکومـت وحـدت ملـی تـا هنـوز 5۳ کمیسـیون بـه 
خاطـر بررسـی اتفاقـات مختلفـی که صـورت گرفته 
اسـت، تشـکیل شـده؛ امـا هیـچ نتیجـۀ مثبـت را بـه 

دنبـال نداشـته اسـت.
افـزود: تمـام کمیسـیون ها به خاطـر  آقـای سـعیدی 
فروکش کـردن احساسـات مردم تشـکیل می شـوند و 
و دولـت نمی توانـد قضایایـی را کـه اتفـاق می افتـد، 

عمیقـاً بررسـی کند.
 او هم چنـان بیـان کـرد: افـرادی کـه جهـت بررسـی 
ایـن حـوادث موظـف می شـوند، متخصـص نیسـتند 
و در محـل حادثـه نبوده انـد، بنـاً سـرگِره مشـکالت 
بند هـا  و  زد  از  برخـی  اسـاس  بـه  و  نمی داننـد  را 

بررسـی کنند. دقیـق  نمی تواننـد 
آقـای سـعیدی تأکیـد کـرد: کمیسـیونی کـه جهـت 
بسـان  شـده  تشـکیل  اسـد  دوم  حادثـۀ  بررسـی 
نخواهـد  پـی  در  نتیجه  یـی  دیگـر  کمیسـیون های 

داشـت. 
شـاه حسـین مرتضـوی معـاون سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری می گویـد: رییـس جمهـور کشـور هیأتـی 
به خاطـر بررسـی حادثـۀ دوم اسـد سـاحۀ دهمزنـگ 
کابـل موظف کرده اسـت، تـا چگونگی وقـوع حادثه 
مذکـور را بطـور عاجـل مـورد بررسـی دقیـق و همه 
جانبـه قـرار داده و گزارش خویش را به اسـرع وقت 

بـه ریاسـت جمهـوری ارائـه کند.
حکـم،  ایـن  اسـاس  بـه  افـزود:  مرتضـوی  آقـای 
هیأتـی مذکـور تحـت ریاسـت محمد فریـد حمیدی 

دادسـتان کل کشـور، داکتر عباس بصیر مشـاور ارشد 
ریاسـت جمهـوری در امـور منابـع طبیعـی و محیـط 
زیسـت، نصـراهلل اسـتانکزی رئیـس بـورد مشـورتی 
امـور عدلـی و حقوقـی ریاسـت جمهوری، شـاه گل 
عبدالرحمـان  نماینـده گان،  مجلـس  عضـو  رضایـی 
رحمـان معیـن ارشـد امنیتـی وزارت امـور داخلـه، 
هـالل الدیـن هـالل معـاون کشـف و اسـتخبارات 

وزارت دفـاع ملـی تعییـن شـده اسـت.
آقـای مرتضـوی تصریـح کـرد: هم چنـان، مـراد علی 
مـراد معـاون رییس سـتاد ارتـش دفاع ملـی، نصراهلل 
ارسـالیی رییس داراالنشـای شـورای وزیران ریاست 
اجرایـی، عبدالمتیـن بیـگ معـاون والیتـی ریاسـت 
عمومـی امنیـت ملی، محمـد ناطقی نمایندۀ ریاسـت 
امنیـت  و  دفـاع  رییـس  بارکـزی  جانـان  اجرایـی، 
ریاسـت عمومـی ادارۀ امور، محمد موسـی محمودی 
نماینـدۀ کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر و عبـاس 
نویـان عضـو پیشـین مجلـس نماینـده گان، در ایـن 
کمیسـیون عضویـت دارنـد و توظیـف گردیـده انـد.

گفـت:  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
کمیسـیون متذکـره هـر چـه زودتـر بررسـی خـود 
را شـروع می کنـد و بـه اسـرع وقـت بـه ریاسـت 

کـرد. خواهـد  ارایـه  جمهـوری 

کمتر از یک ماه پیش هیأتی از سناتوران صاحب نفوذ 
و  پاکستان  امور  در  امریکا  ویژۀ  نماینده  و  امریکایی 
افغانستان، به اسالم آباد و کابل سفر کردند و به نظر 
می رسد، زمینه های ایجاد شده بعد از سفر این هیات 
پشت  فراهم شدن شرایط  عوامل  از  یکی  امریکایی، 
پرده برای سفر نواز شریف به کابل برای کاهش تنش 

های کنونی در روابط دو کشور است.
رییس جمهور  اشرف غنی  نیز  پیش  روز   10 حدود 
افغانستان در تماسی تلفنی ضمن احوال پرسی از وی 
بعد از بازگشتن نواز شریف به لندن و عمل جراحی 
قلب، به وی خبر داد که طراحان اصلی حمله مرگبار 
۲ سال پیش گروهی از تروریست ها به مدرسه یی در 
افغانستان در  اطالعاتی  با همکاری  پاکستان،  پیشاور 

خاک این کشور کشته شدند.
منصور«  »عمر  شدن  کشته  خبر  و  تلفنی  تماس  این 
طراح اصلی حمله پاییز 1۳9۳ به مدرسه پیشاور، که از 
سوی ارتش پاکستان نیز تایید شد، توانست تا حدودی 
فضای بی اعتمادی میان دو همسایه را تلطیف کند و 
زمینه را برای شکل گیری یک سری تحوالت مثبت 

میان کابل و اسالم آباد فراهم کند.
و  سیاسی  روابط  فضای  تلطیف  نشانه های  از  یکی 
افغانستان پس  اینکه،  کابل  و  آباد  اسالم  میان  امنیتی 
از وقوع انفجارهای مرگ بار دو روز پیش در کابل، بر 
خالف موارد قبلی، انگشت اتهام را به سمت اسالم 

آباد نشانه نرفت.
نواز  سفر  پاکستان،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
میالدی  آینده  ماه  نخست  نیمه  کابل  به  شریف 
)آگست( به احتمال زیاد انجام خواهد شد و وی در 
این سفر ضمن گفت و گو با اشرف غنی، از وی برای 
سفر به اسالم آباد به عنوان میهمان ویژه مراسم سالروز 
ماه  مرداد   ۲۴( آگست  روز 1۴  در  پاکستان  استقالل 

جاری( دعوت خواهد کرد.
گله مند  پاکستان  از  هنوز  غنی  اشرف  وجود،  این  با 
خبری  شبکه  با  مصاحبه یی  در  تازهگی  به  و  است 
از  حمایت  به  متهم  را  کشور  این  پاکستان،  »جیو« 
شبکه  جمله  از  ضدافغانستان  تروریستی  گروه های 

حقانی کرده است.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان برتالش های 
گفت وگوهای  تقویت  برای  اسالم آباد  و  کابل  جدی 

صلح در افغانستان تأکید کرده است.
رییس جمهور افغانستان در گفت وگوی ویژه با شبکۀ 
تلویزیون جیو پاکستان گفته که افغانستان و پاکستان 

و  هستند  فرهنگی  و  تاریخی  دیرینه  رابطه  دارای 
ایجاد صلح وثبات در منطقه  برای  باید هر ۲ کشور 

تالش های دوجانبه شان را تقویت بخشند.
که  افزوده  غنی  اشرف  ویژه  گفت وگوی  این  در 
با  خوب  همسایه داری  روابط  دنبال  به  افغانستان 
پاکستان است و باید اسالم آباد نیز چنین رویکردی در 

قبال افغانستان داشته باشد.
محمد اشرف غنی گفته که اکنون زمان آن رسیده که 
با  مبارزه  برای  به دست هم  کشورهای منطقه دست 
تروریسم و بنیاد گرایی در منطقه صادقانه گام بردارند.
حال  در  است:  داشته  اظهار  افغانستان  رییس جمهور 
حاضر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان باهمکاری 
تروریستی  گروهای  دربرابر  جهانی  ائتالف  نیروهای 

درافغانستان شجاعانه می رزمند.
خاطر  به  پاکستان  دولت  از  قدردانی  ضمن  غنی 
میزبانی میلیون ها پناهندۀ افغانستانی در پاکستان گفته 
که کشورش عالقه مند است تا زمینه را برای بازگشت 

پناهجویان افغانستانی به خانه خودشان را مهیا سازد.
زمینه  مهیا شدن  در صورت  گفته  اشرف غنی  محمد 
و  کشورشان  به  افغانستانی  پناهجویان  این  برگشت 
افغانستان، دولت  در  آنها  از جابجایی  یافتن  اطمینان 

کابل اقتصاد ملی اش را تا 9 درصد باال خواهد برد.
اما او تأکید کرده که باید افغانستان و پاکستان برای 
پناهجویان  این  بازگرداندن  سیستماتیک  بازگشت 
افغانستانی با هم کار کنند تا آن ها بدون هیچ اجباری 

دوباره به خانه شان برگردند.
فضای  ایجاد  گفته  افغانستان  رییس جمهور  هم چنین 
کشور   ۲ بین  و  منطقه  در  پایدار  صلح  و  صمیمت 
وابسته به مبارزه جدی وصادقانه کشورهای منطقه از 
از جمله  متعدد  برابر چالش های  در  اسالم آباد  جمله 

تروریسم و بنیادگرایی می باشد.
در پرسش به پاسخی که چرا دولت افغانستان درجریان 
پیشرفت گفت وگوهای صلح با طالبان مسئله مرگ مال 
عمر رهبر پیشین گروه طالبان را به رسانه ها افشا کرد، 
رییس جمهور افغانستان گفته که این طالبان بودند که 

خبر مرگ رهبرشان را در اختیار رسانه ها قرار دادند.
به گفتۀ محمد اشرف غنی دولت افغانستان هیچ پیش 
طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای  را  شرطی 
قرار نداده بلکه این طالبان است که با پیش شرط های 

خواهان گفت وگوهای صلح با کابل هستند.
هم چنین رییس جمهور افغانستان اظهار داشت که او 
اصلی حمله  منصور طراح  دستور کشتن خالد  خود 

که  پاکستان  پیشاور  در  نظامی  برمدرسه  تروریستی 
را  گذاشت  برجای  زخمی  و  کشته  صدها  از  بیش 

صادر کرده است.
نیروهای  حمایت  دربار  افغانستان  رییس جمهور 
ائتالف بین المللی با نیروهای امنیتی افغانستان گفته 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  که حمایت های جهانی 

خیلی زیاد سازنده می باشد.
به گفتۀ اشرف غنی اکنون نیروهای امنیتی افغانستان 
نه تنها در برابر گروه های تروریستی منطقه می رزمند 
بلکه دریک نبرد رو در رو با گروه های تروریستی بین 

المللی قرار دارند.
ارتش  سرباز  عملکرد  از  همچنین  اشرف غنی  محمد 
انتقاد  تروریستی  گروهای  با  مبارزه  امر  در  پاکستان 
کرده و گفته است که ارتش پاکستان به جای هدف 
قرار دادن رهبران طالبان افغانستان در داخل خاکش 
علیه گروهای که خالف این نیروها عمل کرده دست 

به اقدام نظامی زده است.
نوع  یک  پاکستان  که  گفته  افغانستان  رییس جمهور 
برخورد دوگانه با گروه های تروریستی در منطقه دارد 
که خالف  بادیگری  و  می دهد  امن  پناهگاه  یکی  به 

برنامه هایش عمل کند، برخورد نظامی می کند.
این در حالی است که پیش از این سخنگوی وزارت 
اشرف  اخیر  اظهارات  که  بود  گفته  پاکستان  خارجه 
غنی  در قبال پاکستان به سود دشمنان صلح افغانستان 

است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اظهارات اخیر 
غنی علیه اسالم آباد را غیرسازنده خواند و گفته بود 
که سخنان اشرف غنی فقط به سود دشمنان صلح و 

ثبات افغانستان است.
پاکستان  که  بود  گفته  اخیراً  غنی  اشرف  محمد 
و  خوب  تروریست  گروه  دو  به  را  تروریست ها 
تروریست بد تقسیم کرده و به همین دلیل تالش ها 
نتیجه  به  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تحقق  برای 

نمی رسد.
اخیراً  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
کمیته های فرعی کنگره امریکا با متهم کردن پاکستان 
تروریستی  برخی گروه های  با  موثر  برخورد  به عدم 

این کشور را متهم به ناامن ساختن افغانستان کردند.
تمام  قطع  خواستار  امریکا  کنگره  نمایندهگان  این 
کمک های مالی واشنگتن به اسالم آباد به هدف وادار 
کردن پاکستان به اقدام علیه طالبان افغانستان و شبکه 

حقانی شدند.
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کمیسیون 54 تشکیل شد
راستنیدونکي کډوال:

 پاکستان کې افغان 

کډوال ځوریږي

 موج فزایندۀ گله مندی  افغانستان و پاکستان

نـوازشـریف به کـابل مـی آید

پــه پاکســتان کــې د "د خپــل وطــن ګل وطــن" لــه کمپایــن 

ــوا  ــر پخ ــړۍ ت ــتنېدو ل ــو د راس ــان کډوال ــته د افغ وروس

ــزه شــوې ده. تي

ــور د  ــتان ن ــه پاکس ــي، پ ــډوال واي ــتنېدونکي ک ــه راس دغ

افغــان کډوالــو ژونــد خــورا ســخت ځوریدونکــي حالــت 

رسه مــخ شــوی.

دوی وايــي، کــه افغــان کــډوال د اوســېدو قانــوين اســناد 

هــم ولــري د پاکســتاين پولیســو لــه خــوا ډبــول کیــږي او 

پــه ډېــرې ســپین ســرګی تــرې پیســې اخــي:

"زمانــوم زیــارت ګل دی، دا اوس چــې کــوم ســلوک 

ــه دی  ــانانو رسه ن ــه انس ــر اوس ــو ت ــو ن ــو رسه وش افغانان

ــم دي  ــاف ه ــن خ ــوږ د دي ــې زم ــار چ ــه کف ــوی هغ ش

ــه دی  ــد ن ــې چلن ــلامنانو رسه داس ــه مس ــر اوس ــوی ت هغ

کــړی څرنګــه چــې پاکســتانیانو وکــړ اوس افغانــان مجبور 

ــودل او را روان دي. ــې پریښ ــه ي ــل کاروبارون دي خپ

ــم  ــې ه ــې راووځ ــه چ ــات ن ــد: وروره ای جوم نصرياحم

نیــي دي بــس کوټــې تــه دې واچــوي هغــه بلــه ورځ زمــا 

ورور يــې ونیــوه پنځلــس ســووه کلــدارې ورنــه واخېســتې 

ــه مهاجــر  ــه کوڅــو کــې هــم درپســې ګرځــي وايــي، ت پ

يــې کــه کارت هــم ولــرې يــا پیســې درنــه اخــي او یــا دې 

بنــدي کــوي."

پــه ننګرهــار کــې د کډوالــو په چــارو کــې د ملګــرو ملتونو 

عــايل کمېشــرۍ یــا یــو.ان.اچ يس.ار دفــر مســؤلین هــم 

ــتانه د  ــه پاکس ــوا ل ــه دیخ ــه راپ ــر ن ــي اخ ــي، د کوچن واي

افغــان کډوالــو د راســتنېدنې لــړۍ تــر پخــوا تيــزه شــوې.

ــه  ــوا ل ــه دیخ ــه راپ ــر ن ــي اخ ــو.ان اچ يس ار:د کوچن ی

ــر پخــوا  ــړۍ ت ــو د راســتنېدنې ل پاکســتانه د افغــان کډوال

ــوې. ــزه ش تي

ــه  ــره ورځ پ ــي، ه ــل واي ــؤل امي ــو مس د دې ادارې د اړيک

ــه راســتنيږي: ــواد ت ــل هې ــۍ خپ لســګونو کورن

"دغــه د راســتنېدنو لــړۍ د کوچنــي اخــر نــه راپــه دیخــوا 

پراخــه شــوې ده او پــه دې مــوده کــې تــر دوو ســوو 

کورنیــو پــورې راجســر شــوي کــډوال راغــي دي او دلتــه 

هــره ورځ تــر دیــرش کورنیــو پــورې روزمــره مرســته کــوو."

ــې  ــتان ک ــه پاکس ــې پ ــډوال چ ــه ک ــره هغ ــه خ ــل پ د امي

ــه  ــري هغــوی ت ــوين اســناد ول راجســر شــوي وي او قان

ــګ وررسه  ــو ترڅن ــي خدمات ــاوی او روغتیاي ــه پوه د عام

ــوي: ــم ک ــتې ه ــدي مرس نغ

"دغــه کــډوال چــې دلتــه راســتنیږي دوی تــه مــوږ 

عمومــي معلومــاټ، د خطرناکــو توکــو پــه اړه عامــه 

ــګ  ــر څن ــول ت ــات او د دې ټ ــي خدم ــاوی، روغتیاي پوه

د هــرې کورنــۍ يف غــړي تــه د څلــور ســوو پــه شــاوخوا 

ــوو." ــتې وررسه ک ــدي مرس ــې نغ ک

د یو.ان.اېــچ.يس.ار پــه دفــر کــې راســتنېدونکو کډوالــو 

ــه  ــه اړه عام ــو پ ــه خطرون ــې د ممکن ــتان ک ــه افغانس ــه پ ت

ــږي. پوهــاوی هــم ورکــول کي

ــان  ــي، دوی افغ ــه واي ــوونکې ریحان ــې ښ ــدې برخ د هم

او  وســایل  لرونکــي  خطــر  ټــول  هغــه  تــه  کډوالــو 

چاويدونکــي توکــي ورپيــژين چــې لــه خطــره ډک وي تــر 

ــه يش. ــخ ن ــر رسه م ــوم خط ــه ک ــې ل ــی ک ــه ناپام ــو پ څ

"زمــوږ مقصــد دا دی چــې دا کــډوال لــه خطرناکــو څېزونو 

پــه اړه پــوه کــړو ځکــه زمــوږ پــه هېــواد کې پــه څو لســیزو 

ــو  ــا چاودیدونکــي توکــي مختلف ــه او ن ــری ماینون کــې ډې

ســیمو کــې پراتــه دي او مــوږ دوی تــه دا پوهــاوی ورکــوو 

چــې کــه تاســو دغــه ډول شــیانو رسه مــخ کیــږئ الس مــه 

ــو  ــه خطرون ــو ل ــر څ ــئ ت ــو الرو الړ ش ــه ډاډمن وروړی پ

بــچ پاتــې شــئ."

ــوښ دي  ــه دې خ ــډوال پ ــان ک ــتنېدونکي افغ ــه راس دغ

ــو دوی  ــول خ ــتانه ش ــه راس ــواد ت ــل هې ــه خپ ــې بېرت چ

ــتونزې رسه  ــتون س ــه ش ــا ن ــډوال د رسپن ــرا ک ــي، اک واي

ــخ دي. م

وړانــدې  هرڅــه  تــر  حکومــت  افغــان  وايــي،  دوی 

ــوړ  ــپ ج ــو کېم ــېدو ی ــه د اوس ــو ت ــتنېدونکو کډوال راس

ــو  ــه خپل ــه امل ــۍ ل ــۍ د ناامن ــری کورن ــه ډي ــړي ځک ک

ولســوالیو تــه د تــګ لپــاره زړه نــه يش ښــه کــوالی.

ACKU
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ورزش

گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که برای ۴۲ روزنامه نگار در این کشور 
حکم بازداشت صادر شده است.

علیه رجب  نافرجام  کودتای  درباره  تحقیقات  راستای  در  این حکم  صدور 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور صورت می گیرد.

در میان افرادی که حکم جلب آنها صادر شده، چندین روزنامه نگار سرشناس 
ترکیه هم دیده شده است.

به گزارش بی.بی.سی نازلی ایلجک، خبرنگار سابق یک روزنامه هوادار دولت 
که به دلیل انتقاد از دولت اخراج شده بود از جمله این افراد است.

از زمان کودتای نافرجام ترکیه، بیش از ۶0 هزار کارمند دولت، سرباز و پلیس، 
معلم و کارمند دولت بازداشت یا برکنار شده اند.

رییس کمیتۀ امور خارجی پارلمان روسیه گفت: شورای ناتو-روسیه کارایی 
الزم را برای بهبود روابط دو طرف نخواهد داشت.

کنستانتین کوساچف، رییس کمیته امور خارجی پارلمان روسیه دیروز دوشنبه 
تأکید کرد: شکی وجود ندارد که این بهتر است که مکانیسمی وجود داشته 
باشد تا این که هیچ مکانیسمی نداشته باشیم. ولی تا امروز، بی شک شورای 

ناتو-روسیه کارایی نداشته است.
او افزود: چرا که این شورا براساس اصول برابری ایجاد شده است؛ نه ۲8+1 
بلکه ۲9 کشور با اصول برابر و مشترک و هر طرف این حق را داشته باشد 
که مواضع خاص خود را بگیرد و این مواضع ممکن است همراستا با موضع 

ناتو نباشد.
این مقام روسی تصریح کرد: شورای ناتو-روسیه می تواند ساختار مناسب و 
موثری برای گفت وگو باشد، اگر روسیه با کشورهای مختلف بتواند ارتباط 
داشته باشد نه فقط با ُکل سازمان ناتو. اکنون تنها مکانیسمی برای ارتباط بین 
روسیه و ناتو وجود دارد. این یک مکانیسم عادی برای مشاوره است نه یک 

شورا.
ناتو حضور  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  تاکنون،  میالدی   ۲01۴ سال  از 
نظامی خود را در اروپا و به ویژه کشورهای شرق این قاره که همسایۀ روسیه 
هستند، تقویت کرده است. این اقدام به بهانۀ دخالت روسیه در شرق اوکراین 

انجام شده است.
که روسیه  است  در شرایطی  اروپا  ناتو در کشورهای شرق  افزایش حضور 

بارها نسبت به این اقدام هشدار داده است.
در ماه ابریل، شورای ناتو و روسیه نخستین نشست را از جون ۲01۴ میالدی 
سایر  و  اوکراین  بر سر  زیادی  اختالفات  با  مذاکرات  این  ولی  کرد،  برگزار 

مسایل به پایان رسید.

نامـزد جمهـوری خواهـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲01۶ امریـکا تهدیـد 
مجـازات  در  پیشـنهادش  بـا   )WTO( جهانـی  تجـارت  سـازمان  اگـر  کردکـه 
کمپانی هـای امریکایـی کـه در خـارج از کشـور فعالیـت کـرده و محصـوالت تولید 
شـده را در بـازار داخلـی می فروشـند مخالفـت کند، از این سـازمان بیـرون می آید.
دونالـد ترامـپ، نامـزد جمهـوری خواهـان در انتخابـات ۲01۶ امریـکا در جریـان 
مصاحبـه ای بـا برنامـه »رو در رو بـا مطبوعـات« شـبکه خبـری ان بـی سـی گفت، 
در صورتـی کـه بـه عنـوان رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده انتخـاب شـود علیـه 
کمپانی هـای امریکایـی کـه در خـارج از کشـور محصـوالت خـود را تولیـد کرده و 

آنهـا را بـرای فـروش بـه بـازار امریـکا می آورنـد مالیـات اعمـال خواهـد کرد.
وی ادامـه داد: اگـر آنهـا بخواهنـد کارمنـدان خود را اخـراج کنند، کارخانـه خود را 
در مکزیـک تاسـیس کننـد و بـه عنـوان مثـال دسـتگاه تهویه هوا بسـازند و سـپس 
محصـوالت خـود را در ایالـت متحـده بـه فـروش برسـانند من بـرای آنهـا مالیات 
تعییـن می کنـم. نـرخ اعمـال مالیـات بر ایـن کمپانی هـا 15، ۲5 یا ۳5 درصد اسـت 

و یـا حتـی ممکـن اسـت برای هـر کمپانـی متفاوت باشـد.
نامـزد جمهـوری خواهـان در انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲01۶ امریـکا همچنین 
گفـت: اگر سـازمان تجـارت جهانی با پیشـنهادش موافقـت نکند ایـاالت متحده از 

ایـن سـازمان بیـرون می آید.
وی ادامـه داد: ایـن توافقـات تجـاری یک فاجعه اسـت و سـازمان تجـارت جهانی 
خـودش فاجعه بـار اسـت. من بـر حمایتم از خـروج انگلیس از اتحادیـه اروپا تاکید 

می کنـم و پیـش از آنکـه ایـن مسـاله رخ دهـد آن را پیش بینی کـرده بودم.
ترامـپ همچنیـن ادامـه داد: اروپـای از هـم گسـیخته آنقدرها هـم بـرای امریکا بد 
نیسـت، چـون دلیـل اولیه این اسـت کـه کشـورهای اروپایی بـا همدیگـر می توانند 
امریـکا را در حـوزه تجـارت شکسـت دهنـد. بنابرایـن حاالکـه انگلیـس بـه دنبال 
خـروج از اتحادیـه اروپـا اسـت دیگر آن اتحاد بـرای رقابت با امریـکا وجود ندارد.
ایـن نامـزد جمهـوری خواهـان در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اظهـارات قبلـی اش 
دربـاره اینکـه پشـتیبانی امریـکا از سـایر کشـورهای عضـو ناتـو بایـد براسـاس 
کمک هـای مالی شـان در نظـر گرفتـه شـود بـر ایـن مسـاله تاکیـد کـرد و گفـت: ما 
ناتـو و بسـیاری دیگـر از کشـورها را داریـم که برای آنچـه که انجام می شـود پولی 
پرداخـت نمی کننـد. ایـن کشـورها بایـد بـه خاطـر پشـتیبانی امریـکا از خودشـان 
هزینـه ای را تقبـل کننـد کـه شـامل ژاپـن، آلمان، کـره جنوبی و عربسـتان هسـتند.

ترامـپ همچنیـن ادامـه داد: مـا یک کشـور متفاوتـی شـده ایم. ضعیف تر هسـتیم و 
ارتـش مـا آن قـدرت سـابق را ندارد. مـا نیازمند منابع مالی بسـیار زیادی هسـتیم تا 

بتوانیـم هماننـد سـابق عمـل کنیم. ما دیگـر نمی خواهیم آن کشـور احمق باشـیم.

تیم هــای ملــی کریکــت معلــوالن هنــد و افغانســتان دیــروز ســومین 
بازی شــان را در کابــل آغــاز کردنــد.

ایــن بــازی ۲0آوره کــه زیــر نــام جــام دوســتی برگــزار شــده، در دو 
دور قبلــی آن یک بــار افغانســتان و یک بــار هنــد برنــده شــده اســت، 
ــاز  ــم سرنوشت س ــر دو تی ــرای ه ــازی ۲0آوره ب ــن ب ــوم ای دور س

اســت.
ــوت رســمی  ــش به دع ــۀ پی ــد هفت ــوالن هن ــی کریکــت معل ــم مل تی

ــل آمــده اســت. ــه کاب ــورد کریکــت افغانســتان ب ب
بــازی دوم تیــم ملــی کریکــت افغانســتان و هنــد در میــدان 
ــتان  ــه افغانس ــود ک ــده ب ــزار ش ــوزی برگ ــت الک ــی کریک بین الملل

ــد. ــن دور ش ــدۀ ای ــرد و برن ــاز ک ــازی را آغ ب
ــی کریکــت  ــم مل ــری عضــو تی ــداهلل اکب ــازی ۲0آوره، عب ــن ب در ای
ــا  ــتان ب ــم افغانس ــرد و تی ــب ک ــور ۶۳ دوش را کس ــوالن کش معل
حــذف تمــام بازیکنانــش 1۶۶ دوش بــرای هنــد هــدف تعییــن کــرد.

گفته می شود که تیم هند هدف تعیین شده را پوره نکرد.
ــی،  ــزاهلل فضل ــل از عزی ــه نق ــتان ب ــت افغانس ــورد کریک ــۀ ب خبرنام
ــی  ــم مل ــه تی ــت ک ــار اس ــن دومین ب ــته، ای ــورد نوش ــن ب ــاون ای مع
کریکــت معلــوالن افغانســتان از تیــم کریکــت هنــد دعــوت رســمی 
ــد  ــان می ده ــور نش ــی کش ــم مل ــم تی ــای پی ه ــد و موفقیت ه می کن

کــه ایــن تیــم درحــال پیشــرفت اســت.

مهاجـم ولـزی تیـم فوتبـال رئال مادریـد برنامـۀ مراسـم ازدواجـش را 
به خاطـر شـرایطی کـه پـدر نامـزدش دارد، تغییـر داده اسـت.

گـرت بیـل که چندی پیـش از نامزد خـود برای آغاز رسـمی زنده گی 
مشترک شـان پاسـخ مثبـت گرفـت، قصـد دارد لطـف بزرگـی در حق 
ازدواجـش را در شـهر  او مراسـم  به خاطـر  انجـام دهـد و  او  پـدر 

نیویـورک برگـزار کند.
مارتیـن رایـس جونـز، پـدر همسـر بیـل بـه جـرم کالهبـرداری دو 
میلیـون یورویـی از ۲50 نفـر در یکـی از زندان هـای نیویـورک حبس 
اسـت، امـا ظاهـراً او درصورتـی کـه رفتـار مناسـبی داشـته باشـد، 
می توانـد بـرای مراسـم دختـرش یـک هفته مرخصـی بگیـرد هرچند 
کـه اجـازۀ خارج شـدن از نیویـورک را نـدارد و به همین دلیـل مهاجم 
رئال مادریـد و همسـرش تصمیـم دارند که مراسـم ازدواج شـان را در 
ایـن شـهر بگیرنـد تا پـدر نامزد مهاجم رئـال نیز بتواند در آن شـرکت 

باشد. داشـته 
یکـی از منابـع نزدیـک بـه بیـل ۲7 سـاله گفـت: گـرت از کودکی در 
کنـار مارتیـن )پـدر نامزدش( بـزرگ شـده، او را می شناسـد و آن ها با 
هـم رابطـۀ صمیمانه یـی دارند. مسـلمًا بیل و »اِما« دوسـت داشـتند که 
مراسـم عروسی شـان را در ولـز برگـزار کننـد، اما برای آن هـا مهم بود 

کـه مارتیـن نیز در مراسم شـان حضور داشـته باشـد.
برگـزار  کشـوری  در  را  ازدواجـش  مراسـم  بیـل  ترتیـب  ایـن  بـه 
برگـزاری  بـرای  روزهـا  ایـن  هـم  باشـگاهی  اش  تیـم  کـه  می کنـد 
اردوی تابسـتانی پیش فصلـش در آن جـا به سـر می بـرد. کهکشـانی ها 
پنجشـنبه هفتۀ جـاری در اولیـن بازی تدارکاتی شـان در جـام قهرمانان 

می رونـد. پاری سـن ژرمن  مصـاف  بـه  بین المللـی 

ترکیه برای 42 روزنامه نگار 
حکم بازداشت صادر کرد

شورای ناتو- روسیه 
کارایی نخواهد داشت

ترامپ تهدید کرد امریکا را از 
سازمان تجارت جهانی خارج می کند

سومین بازی تیم های کریکت 
معلوالن افغانستان و هند

لطف بزرگ مهاجم رئال
 در حق پدرزن خالفکارش!

وسیمه بادغیسی

آن،  در  که  می کنند  استناد  کشور  قوانین  از  موادی  به  برخی 
تظاهرات و اعتصاب را جز حقوق مردم دانسته است. این نکتۀ 
قانونی است و عمل جنبش روشنایی هم مدنی و مسالمت آمیز. 
اما باید توجه داشت که موضع قانون در شرایط غیر مسالمت آمیز غیر از این 
است. در کنار چنین قاعده، مواد دیگری از قوانین افغانستان صراحت دارد که 
هرگونه عملی که سبب تشویش اذهان عامه، صدمه زدن به اتباع و ایجاد رعب 
ممنوع  سازد،  مخدوش  را  مردم  که سالمتِ روانی  به نحوی  شود،  و وحشت 
برای  بی نظمی شود  باشد که موجب شورش و  به نحوی  اگر تحریک  است. 
عاملین تحریک مجازات خواسته شده است. برای حفظ جان قربانیان دیروز 

حکومت می توانست شکل دهی اعتراض را به نحو دیگری خواستار شود.
نان آور  که  کنندگان  شرکت  از  آن عده  به ویژه  قربانیان  این  مرگ  من  برای 
نه  دارد،  عقالنی  توجیه  نه  عدالت خواهی  نام  تحت  بودند،  خانه های شان 
حقوقی. اساسًا برگزاری چنین همایشی در شرایط بحرانی با تهدید طالب و 
داعش و مخالفین جنبش روشنایی در داخل کشور غیرمنطقی و غیرعقالنی بود 

و نتیجه این که همه داغ دار شدیم و در سوگ فرو رفتیم.
اگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد و قضای قوی و مستقل داشته باشیم، 
و  شده  بررسی  باید  که  است  حقوقی  پروندۀ  یک  قربانیان  از  یک  هر  مرگ 
نهادهای  از  برخی  هم  گیرد.  قرار  شناسایی  مورد  مرگ  در  ذیدخل  عوامل 
حکومتی و هم مهره های اصلی شکل دهی این تظاهرات را می توان با استناد 
نهادهای  غفلت  و  سهل انگاری  داد.  قرار  پیگرد  مورد  کشور  نافذه  قوانین  به 
امنیتی، تشویق و تحریک افراد غیرمسوول تحت عنوان نماینده گان پارلمان و 
سیاست مداران و عاملین اصلی که در شرایط بحرانی از احساسات نیک برخی 
از افراد تهی دست جامعه شامل کهن ساالن و کودکان سوء استفاده سیاسی کرده 
و آن ها را بدون توجه به هشدارهای حکومت تشویق نموده اند تا به خیابان ها 
می تواند  بمیرند  و  شوند  مثله  شیوه  غیرانسانی ترین  و  شنیع ترین  به  و  بیایند 

شامل موارد پیگرد قانونی باشد...
مطابق به قوانین آزادی گرا و دموکراتیک افغانستان، استفاده از آزادی و حقوق 
مدنی در زمینه یی معنی می دهد. اگر قرار باشد هرجوان و تازه کار امور سیاسی 
برای مبارزه با نابرابری های تاریخی و عمیق چنین مبارزه یی صورت دهد که 
بند  این ملک دیگر سنگ روی سنگ  خون مردم خیابان را گلگون کند، در 

نخواهد شد.

تابش فروغ

ققنوس به پاخیزد و با جان هزاره
پُر می کشد از این قفس خون و شراره

روزهـای سـخت و تلخی سـت. بـه خـون افتـادن سـروهای 
بلنـد آزادی و دادخواهـی اندوهی سـت جـان کاه و دردی سـت طاقـت فرسـا. 
هرچنـد ایـن فاجعـه تبـر خونینـی بـر کمـر صبـر و شـکیبایی مان زده اسـت، 
امـا نبایـد از خاطرمـان بـرود کـه روایـت عدالـت و دادخواهـی  در همه  جای 
دنیـا رنگـی غیـر از رنـگ سـرخ ندیـده اسـت. لجـن اسـتبداد، تعصـب و 
تبعیـض همیـش نسـلی از نیلوفر هـای بی بدیـل جامعـۀ بشـری را بی رحمانـه  
بلعیده اسـت. بر انـدازی بنیـاد تمامیت خواهـی و تک رایـی کار دشـوار و پُـر 
هزینه یـی اسـت. فقـط شـانه های سـتبر یـک نسـل آگاه می توانـد سـنگینی 
ُدرفـش دادگسـتری را تـاب بیـاورد و امانت تاریخی یک نسـل را به سـالمت 

بـه سـرمنزل مقصود برسـاند.
بـه خون خفتـگان جنبش روشـنایی نـه اولیـن قربانی هـای تـرور و توحـش و 
تبعیض انـد و نـه آخریـن  جوان مرگ هـای دادخواهـی خواهنـد بـود. رهزنـان 
بسـیاری در کمیـن ویران گـری و برانـدازی هـر حرکت دادخواهانه  هسـتند و 
هم چنـان خواهنـد بـود. تدبیـر و خـرد فراوانـی می طلبـد کـه ما هم چنـان در 
حمایـت از رفتار هـای مدنـی و مردم سـاالر بـا تعهد و دور اندیشـی بیایسـتیم 

و در کنـار  هـم بمانیم.
و  می افتـد  فـرو  تبعیـض  و  تقلـب  و  تزویـر  پـردۀ  روزی  دارم  بـاور  مـن 
عروسـک های پشـت دیوار می داننـد کـه بهـای نپرداختـن بـه خواسـت های 

مدنـی مـردم چـه  خطـای بـزرگ و چـه جفـای نابخشـودنی بـوده اسـت.
با دلی خونین و چشمی پُر اشک

عزیزاهلل ایما

آنک چراِغ یادِ تو بر بامِ دهمزنگ
آنک سیاهپوِش غمت شامِ دهمزنگ!

دیشـب تمـامِ شـب خوابم نبرد. همـراه با مادری کـه پاره های 
تـن فرزنـدش را نیافته بود و نامِ جگرگوشـه اش را در هیچ لیسـتی، گریسـتم. 
همـراه بـا پـدری کـه تـازه از غربت برگشـته بـود و نمی خواسـت شـانه های 

زیبـای دخترش همیشـه بارِ »افغانی پدرسـگ« را ببرد، گریسـتم و گریسـتم.
دیشـب تمـامِ شـب خوابـم نبرد. از شـرم آب شـدم، وقتی شـنیدم کـه نمایندۀ 

دایـم غیرحاضـِر شـورای ملی رو بـه دادخواهـان می گفت:
»از دسِت شما پسرم از درس و سبق ماند!«

دیشـب شـِب تلـخ و تاریکـی بـود، وقتـی می دیـدم کـه کسـانی فقـط عیـِب 
مدیـران مظاهـره را می جسـتند و می شـمردند. دوسـتی گفـت:

»این جـا بهشـت نیسـت کـه همـه پـاکان و بیگناهـان را گردهـم آوریـم، تا به 
تبعیـض »نـه!« گویند.«

پاسـِخ  خواهـان  می دهنـد،  رأی  کـه  کسـانی  بداننـد،  بایـد  حاکمـان 
پرسش های شـان نیـز انـد. حاکـِم انتخابـی امـروز حـق نـدارد کـه در پشـِت 

جاخوش کنـد. سـتم  کهنـۀ  کاخ هـای  بلنـِد  دیوارهـای 
تصـور کنیـد کـه اگر در نخسـتین همایـش بـزرِگ مردمی بیسـت و هفت ثور، 
مسـووالن نخسـت می آمدنـد و از چنـد کیلومتـری با بلندگو به خواسـت های 
معترضـان -حتـا بـا لکنِت زبـان- پاسـخی می دادند، ما گـواه رویـداد خونین 

می بودیم؟ دیـروز 
و  سـتم گرانه  منـش  مـا  و حاکـِم  مـا  وزیـر  مـا،  وکیـل  مـا،  رییـس  هنـوز 
غیرمسـووالنه دارد و رأی دهنـده را رعیـت و خـود را راعـی گمان می کنـد. از 
همیـن رو، مـردم در نـگاه و چشـم اندازِ پشـت پنجره هـای کاخ و ارگ هنـوز 

اند. حقیـر 
فقـط دادخواهـی و اعتـراض اسـت کـه چشـم و چشـم اندازهای بیمارانـه را 

روشـن و یـا کـور خواهـد کرد.

فیـسبـوک نـــامــه
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عزیزاهلل همدرد
باشنده گان شهرکابل مي گویند که اکثر پوسته های پولیس 
در جاده های این شهر نمایشی بوده؛ بدون اینکه عابرین 
موانع  با گذاشتن  کنند،  بازرسی  را  را تالشی و وسایط 
روی سرک سبب ازدحام و مشکالت ترافیکی شده اند.

 آنها اظهار نگرانی مي کنند که موجودیت این پوسته ها 
و ایجاد موانع سمنتی و پالستیکی که عرض سرک را از 
ساخته،  محدود  یک خط  به  وسایط  تردد  چندین خط 
نه تنها درتامین امنیت موثر بوده، بلکه چنین بی تفاوتی 
پولیس دربرابر وظایف شان، باورمردم را نسبت به آنها 

کاهش مي دهد .
در این گزارش به شکل نمونه از 15 پوسته تالشی در 
جاده های مهم شهر کابل  از جمله در ساحۀ چهارراهی 
صحت عامه، چهارراهی عبدالحق، ساحه مکرویان کهنه، 
شاه شهید، زیر تپه کارتۀ نو، پُل محمودخان، چهارراهی 
شهید میدان هوایی، چهارراهی سلیم کاروان، چهارراهی 
تایمنی،  پنجم  سرک  چهارم،  مکروریان  هوایی،  میدان 
قلعه  راهی  سه  فتح اهلل،  قلعه  بازار  مدینه  چمن،  دهن 
زمان خان و چهارراهی پنج صد فامیلی دیدن شده است.

یافته ها نشان مي دهد که از جمله این  15 پوسته تالشی، 
فقط یک پوسته پولیس در ساحه سه راهی قلعۀ زمان خان 
مصروف تالشی وسایط و راننده ها دیده شده است و در 
متباقی جاده ها به گونۀ نمایشی موانع گذشته شده و حتا 
در برخی این چک پاینت ها، پولیس هم  دیده نمی شود.

هوایی،  میدان  چهارراهی  در  پولیس  بازرسی  محل  در 
چهارراهی  عامه،  صحت  چهارراهی  محمودخان،  پُل 
عبدالحق، مکروریان کهنه، دهن چمن، زیر تپه کارتۀ نو، 
چهارراهی سلیم کاروان و سرک قلعه فتح اهلل یک تا دو 
پولیس حضور داشته اند؛ اما هیچ گونه بازرسی از وسایط 

انجام نمی دادند.
باشندهگان کابل

نمایشی  را  پولیس  تالشی های  شهروندان،  از  شماری 
سوی  از  جاده،  وسط  طرف  دو  که  می گویند  خوانده 
این موانع عرض سرک  پولیس موانع گذاشته شده، که 
را کوچک ساخته و سبب مشکالت ترافیکی شده است.
نوید احمد از باشنده گان سه راهی قلعه زمان خان شهر 
پولیس  »تالشی  گفت:  پژواک  خبری  آژانس  به  کابل، 
نمایشی است و پولیس سرک ها را با گذاشتن مانع بند 
ساخته است؛ اما تالشی وجود ندارد، پولیس سگرت در 
دستش  در زیر سایه نشسته می  باشد، نه موتر را تالشی 

می کنند و نه مردم را.«
با  شهید،  چهارراهی  باشندهگان  از  دیگر  یکی  شکیب 
آن  بازرسی وسایط و سرنشینان  و  توجه  از عدم  انتقاد 
آفتاب  در  ساعت   ۲۴ پولیس  که  گفت  پولیس  توسط 
بازرسی  مورد  را  وسایط  اما  می باشند؛  ایستاده  سوزان 

قرار نمی دهند.
این جوان، تالشی وسایط مشکوک، شیشه سیاه و بدون 
طرف شب  از  »حتا  گفت:  خوانده  مهم  بسیار  را  پلیت 
موترها را تالشی نمی کنند، یک تعداد موترها را به بهانۀ 
چه  خود  موتر  در  و  میروی  کجا  آمدی،  کجا  از  اینکه 
بار کرده ای؟ ایستاده می کنند و از آنان پول می گیرند و 

دوباره آنان را رها می کنند.«
حشمت اهلل یکتن از راننده گان تکسی که در زیر تپه کارتۀ 
نو، در نزدیک تالشی پولیس منتظر سواری بود گفت که 
در وسط سرک، موانع گذاشته شده و مشکالت ترافیکی 

ایجاد کرده اند؛ اما هیچ گونه تالشی را انجام نمی دهند.
هشت  ممکن  روز  جریان  در  که  کرد  عالوه  موصوف 

ساعت کار کند؛ اما در این مدت حدود چهار ساعت آن 
را در ازدحام ترافیک و عبور از چک پاینت های نمایشی 
پولیس که در روی سرک گذاشته شده و عرض سرک را 

کوچک ساخته، ضایع می شود.
کیلومتری  فاصلۀ یک  در  »زماني که  این شهروند گفت: 
پوسته های تالشی مي رسیم، راه بندی آغاز می شود؛ اما 
با  پولیس  که  می شود  دیده  مي رسیم،  تالشی  به  وقتی 
گذاشتن موانع عرض سرک را کم ساخته و موترها یک 
یک دانه از تالشی تیر می شوند و دو پولیس خواب بُرده 
تلفون خود گیم  یا در  یا قصه می کنند و  ایستاده است 
مي زنند؛ این چه قسم تالشی و امنیت گرفتن است، دل 

ما را از تکسی رانی بد کرده اند.«
را  مردم  اعتماد  پولیس،  تفاوتی های  بی  »این  افزود:  او 

نسبت به آنها کم ساخته است.«
چهارراهی  دکان داران  از  یکتن  رسولی  عبدالسمیع 
شکایت  ساحه  این  در  امنیت  نبود  از  فامیلی،  پنج صد 

کرده گفت که باید تالشی از طرف شب و روز صورت 
بگیرد؛ اما پولیس چهارراهی پنج صد فامیلی تا زماني که 
کدام گزارش نداشته باشد، تالشی نمی کند که این کار 

کاماًل غلط است.
این شهروند افزود که اگر پولیس بر روی سرک ایستاده 
هیچ کس  بدهد،  قرار  بازرسی  مورد  را  وسایط  و  باشد 
جرأت نمی کند که با خود سالح را حمل کند و یا کسی 

را به قتل برساند.
بهخاطر  پولیس،  دوام دار  تالشی  خواهان  دکان دار،  این 
جلوگیری از حمالت انتحاری و انفجاری از وسایط و 

سواری شد.
پولیس

و  اند  موظف  جاده ها  این  در  که  پولیس  سربازان 
که شمار  می گویند  گرفته شود  نام  آنان  از  نمی خواهند 
پولیس در پوسته ها بسیار کم است، یک و یا دو پولیس 

در یک پوستۀ تالشی  خیلی کم است.
آنان می افزایند: »برای ما بسیار مشکل است که ۲۴ ساعت 
در روی سرک ایستاده شویم و موترها را تالشی کنیم.«

داخله  امور  وزارت  رهبری  از  پولیس  سربازان  این 
می خواهند که شمار پولیس در پوسته ها  بیشترگردد تا 

اجرای وظیفه دو شیفت شود.

اند در صورتي که  پولیس گفته  این سربازان  از  شماری 
شمار سربازان در پوسته بیشتر گردد، بازرسی وسایط و 
تالشی افراد به شکل بهتر صورت می گیرد؛ در غیر آن، 
برای یک و یا دو سرباز پولیس، خیلی ها مشکل است که 

۲۴ ساعت بهگونۀ مسلکی اجرای وظیفه کنند.
از سویی هم، وزارت امور داخله می گوید که تالشی ها 
از  گزارش  اگر  می شود؛  ایجاد  تهدیدات  سطح  به  نظر 
به  واسطه  و  افراد  داده شود،  واسطه و شخص  نوعیت 
دقت تالشی می شوند؛ اما اگر کدام مشکل جدی نباشد 

یک بازرسی کوتاه صورت می گیرد.
نجیب اهلل دانش معاون سخنگوی این وزارت می گوید که 
وزارت داخله به اساس خواست شهروندان، پوسته های 
را جمع آوری  از جاده های شهرکابل  در شماری  امنیتی 

کرده است .
برداشته  جاده ها  روی  از  که  را  پوسته هایی  رقم  دانش، 
شده مشخص نکرد و هم چنان در مورد شمار پوسته های 

موجود در جاده ها نیز ارقام در دست نداشت.
به  »ما  کرد:  عالوه  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون 
موارد  بعضی  در  داریم،  احترام  ما  هموطنان  نظریات 
حرف های شان دقیق است و ما کوشش می کنیم که یک 
سلسله اصالحات دیگر را نیز به وجود آوریم تا تشویش 

موجوده حل گردد.«
نقاط  بعضی  در  را  پوسته ها  موجودیت  دانش،  آقای 
ضروری خوانده گفت که این پوسته ها در تأمین امنیت 
موثر است؛ اما اگر دیده شود که پوسته ها به نام هستند و 
هیچ گونه اجراآت ندارند، با آنان مطابق به قانون برخورد 

صورت می-گیرد.
بدون  و  سیاه  شیشه  وسایط   برخی  اینکه  مورد  در  او 
گفت:  نمی گردد،  بازرسی  پولیس   سوی  از  پلیت، 
ترافیک  قوانین  به  زورمند  افراد  از  شماری  »متأسفانه 
قانون  تطبیق  به  مصمم  وزارت  این  اما  ندارند؛  احترام 
این  توقع  و  دارد  اصالحات  برای  جدی  ارادۀ  و  است 
وزارت از شهروندان این است که قانون را رعایت کنند.«

معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: »در قانون استثنا 
وجود ندارد، همه شهروندان افغانستان حقوق مساوری 

دارند.«
 

شهروندان:

پوسته های امنیتی در جاده های کابل نمایشی اند

------  هارون مجیدی
ادبیات پایداری و یا مقاومت به ادبیاتی گفته می شود که تحت تأثیر شرایط 
استبداد  و  اختناق  اجتماعی،  و  فردی  آزادی های  نبود  مانند  اوضاعی  و 
این  می گیرد.  شکل  و...،  فردی  و  اجتماعی  سرمایه های  غصب  داخلی، 
شرایط و اوضاع در تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

و...، به وجود می آید. 
طنز، هجو، هزل، نمایش نامه، داستان، سرودهای روشنفکرانه و معترضانه، 

همگی در حوزۀ ادبیات مقاومت قرار می گیرند. 
افغانستان در زمان تجاوز  این که شهروندان  به  این پیش بیان می رسیم  با 
سرخ و سیاه و با سلب آزادی های شان تاب نیاوردند و دست به مقاومت 
گرفت.  سهم  مبارزه  این  در  داشت  توان  در  چه  هر  که  کسی  هر  زدند. 
شاعران و هنرمندان فراوانی با استفاده از کارهای فرهنگی و هنری خود 
گرم  را  آزادی خواهی  تنور  و  ایستادند  بردوش  سالح  مبارزان  کنار  در 

نگه داشتند.
فرآوردهای این شاعران و هنرمندان در کتاب ها و جراید به صورت پراکنده 
نشر شده اند و اندک شمار مجموعه های نیز در این زمینه به نشر رسیده که 
تنها متن های تولید شده در آن روزگاران را به نشر رسانده و کمتر کسی به 
تحلیل و موشکافی این فرآوردها پرداخته است؛ اما به تازه گی صالح محمد 
خلیق شاعر و پژوهش گر معروف افغانستانی همت به خرچ داده و »تأثیر 
شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان« را به بررسی گرفته و در هزار نسخه 

به نشر رسانده است.
کتاب تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان را انجمن نویسنده گان بلخ 
نشر کرده که طراحی جلد آن را مهدی نیازی انجام داده و برگ آرایی آن را 

سیدعلی موسوی کوروشیان به عهده داشته است.
شاهنامه  تأثیر  افغانستان،  مردم  و  کشور  با  آن  پیوند  و  فردوسی  شاهنامۀ 
و  افغانستان  و  جهان  مقاومت  شعر  افغانستان،  فارسی  حماسی  شعر  بر 
جلوه هایی از تأثیرگذاری شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان در کنار مقدمه 

و نتیجه گیری، عنوان بخش ها و بحث های آمده در این پژوهش است.
شاعر   59 پایداری  شعرهای  افغانستان  مقاومت  شعر  بر  شاهنامه  تأثیر 
افغانستانی با جلوه های از شاهنامه را از سال های 1۳57 تا 1۳80 به بررسی 

گرفته است.
آقای خلیق در »چکیده«ی تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان نوشته 
که در این پژوهش کوشش شده است تا در بارۀ شاهنامه و پیوند آن با مردم 
افغانستان و تأثیر آن بر شعر حماسی فارسی دری افغانستان روشنی انداخته 
افغانستان،  بارۀ شعر مقاومت جهان و  با پیش درآمدی در  شود و سپس 
در  افغانستان  مقاومت  شعر  بر  شاهنامه  تأثیرگذاری  گوناگون  جلوه های 
نام های جنگ افزارها و  استوره یی،  نمادهای  کاربرد  مانند  واژگانی  گسترۀ 
واژگان دیگِر آمده در شاهنامه در شعر مقاومت و به همین گونه تلمیح ها 
و اشاره ها بر داستان ها و شخصیت های شاهنامه در مقاومت بررسی گردند.
به باور آقای خلیق: شعر مقاومت افغانستان که بخش بزرگی از شعر معاصر 
فارسی دری را در تاریخ ادبیات این کشور تشکیل می دهد، با آنکه پدیده یی 

است نو، اما ریشه در ژرفای شعر کهن این سرزمین دارد.
جانبۀ  همه  شناخت  راستای  در  تاکنون  »متأسفانه  خلیق:  آقای  نوشتۀ  به 
است  نیافته  انجام  بنیادینی  کار  کدام  کشور  ادبیات  گران ارج  گنجینۀ  این 
و تنها در حد چاپ و نشر چند دفتر جداگانه از این شعر و یا مقاله های 
پراکنده در بارۀ آن در نشریه های علمی و ادبی بسنده شده و بیم آن می رود 
که با گذشت روزگار آن همه جان مایه های معنوی نهفته در آن، یا مانند 
دست آوردهای دیگر جهادو مقاومت مردم افغانستان ناشناخته باقی بمانند 
و به دست فراموشی سپرده شوند و یا هم حتا در اثر از خود بیگانه گی ها 

با مالک هایی وارونه ارزش یابی گردند.«
آبان  روز  آدینه  در  محمدعیسا،  صوفی  فرزند  خلیق  محمد  صالح 
و  آمده  به  مزارشریف  شهر  استالفی های  گذر  در  1۳۳۴خورشیدی 
آموزش های دبیرستانی و دانشگاهی خود را در همین شهر به پایام رسانده 
پیام  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  در رشتۀ  ارشد  کارشناسی  و سند 

نور دارد.
بدین سو ضمن سمت رسمی ریاست اطالعات  از چند سال  آقای خلیق 

و فرهنگ والیت بلخ رییس انجمن نویسنده گان این والیت نیز می باشد.

»تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت 
افغانستان« چاپ شد

عزیزي بانک په افغانستان کې د 2016 کال د غوره ټولنیز اغېز لرونکي بانک نړیواله جایزه وګټله

دغه جایزه د )کپېټل فاینانس انټرنېشنل( په نوم د نړیوالې 

ادارې لخوا عزیزي بانک ته د 2016 کال د غوره ټولنیز 

اغېز لرونکي بانک په برخه کې ورکړل شوه. کپېټل فینانس 

پازمېنه  په  انګلستان  د  یې  دفر  مرکزي  چې  انټرنېشنل 

د  برخې  مايل  او  اقتصاد  سوداګرۍ،  د  دی،  کې  لندن 

کیږي.  منل  ژورنال  مسلکي  لوی  ټولو  تر  پوښښ  آناین 

او  پوښښ  انګېزو  د شته  ترشا  بدلون  د  اداره  نړیواله  دغه 

په اړه یې پراخې شننې ترتیبوي او د سرو سیمه ایزو او 

نړیوالو ادارو نظرونه د نړۍ د غوره کسانو له مرشتابه رسه 

یوځای کوي.

د  رسنیو  خواله  د  باورلیک  نړیوال  دغه  ته  بانک  عزیزي 

د  ادارو  مايل  نړیوالو  او  ملتونو  ملګرو  د  او  ټولپوښتنې 

ورکړل  سم  رسه  پرېکړې  له  پاوي  کوونکي  قضاوت 

شوی.

د جایزې سپارښتنه د الندې فکټورونو پر اساس شوې – 

پیاوړي او دوامداره حالت ساتل،  په مي مارکېټ کې د 

ټکنالوجي  عرصي  مدیریت  د  پراختیا،  اړیکو  نړیوالو  د 

لرل، د کارکوونکو لوړ لیاقت، سوداګریز اعتبار، د بازار 

موندنې بریالۍ سټراټیژۍ، په مارکېټ کې د قبلېدو وړتیا، 

ټولنیز مسوولیتونه او د پېرېدونکو چوپړتیاوې.
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