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در دومیـن دور نمایِش توافـق صلح میان حزب 
اسـامی بـه رهبـری گلبدین حکمتیـار و دولت 
افغانسـتان، به روزِ پنجشـنبه در یک مراسم ویژه 
در ارگ ریاسـت جمهوری بـا حضـور شـماری 
از سـراِن کشـور و هـواداراِن حـزب اسـامی، 
گلبدیـن  به وسـیلۀ  صلـح  توافق نامـۀ  سـند 
حکمتیـار و اشـرف غنی رییس جمهوری کشـور 
امضـا شـد. ایـن نمایش بـه احتمـاِل زیـاد دورِ 
دیگـری نیز خواهد داشـت که عبـارت از ورود 
آقـای حکمتیـار بـه کابـل خواهـد بـود. ولی تا 
بـه  ایـن جـای کار، حـزب اسـامی توانسـته 
دولـت  از  خـود  خواسـت های  اساسـی ترین 
دسـت پیدا کنـد و موفقیت های چشـمگیری را 

بـه نفـِع این حـزب رقـم زند. 
در مـورد این کـه آقـای حکمتیـار در کجا سـند 
توافق نامـه را امضـا کـرده، هنـوز کسـی چیزی 
نمی دانـد؛ امـا در مراسـم ارگ، او این توافق نامه 
را پـس از یـک سـخنرانی طوالنی در یـک اتاِق 
خالـی بـدون حضـور نزدیک تریـن افـرادِ خود 
امضـا کـرد. پـس از امضـای توافق نامـۀ صلـح 
جمهـوری  رییـس  حکمتیـار،  آقـای  به وسـیلۀ 
افغانسـتان نیـز درحالی کـه شـماری از رهبـران 
و شـخصیت های جهـادی و سیاسـی دورِ او را 
حلقـه کـرده بودنـد، بـا شـعِف فـراوان در پای 
توافق نامـۀ صلـح امضـا کـرد. بـه ایـن صورت 
گفتـه می توانیـم کـه پـس از ایـن، توافق نامـۀ 
صلـِح دولـت بـا حـزب اسـامی بـه رهبـری 
حکمتیـار وارد مرحلـۀ قانونـِی خود شـده و به 

اجـرا گذاشـته خواهد شـد. 
بـا  سیاسـی  کارشناسـاِن  از  شـماری  هرچنـد 
توجـه بـه گذشـتۀ آقـای حکمتیـار، نسـبت بـه 
عملی شـدِن ایـن توافق نامـه چنـدان خوش بیـن 
بـه نظـر نمی رسـند، ولـی فکـر نمی شـود کـه 
حـزب اسـامی دیگـر در شـرایطی باشـد کـه 
بخواهـد ایـن آخریـن بـرِگ برنده را از دسـت 
بدهـد. در دهۀ هفتاد که آقـای حکمتیار چندین 
بـار توافق هـای صلـِح خـود بـا دولت اسـامِی 
وقـت را نقـض کـرد، می دانسـت کـه می توانـد 
از توانایی هـای نظامـِی ایـن حـزب بـرای ادامۀ 
جنـگ اسـتفاده کنـد. اما در شـرایط فعلی چنین 
نیسـت و حـزب اسـامی نـه دیگـر آن قـدرِت 
نظامـِی گذشـته را در اختیار دارد، نـه تنها گروه 
قدرتمنـِد جنگـی در صحنـه اسـت و نـه هـم 
از نظـر فکـری توانسـته خـود را روزآمـد کنـد 
کـه بتوانـد حداقـل از نظـر اندیشـه یی حرفـی 
بـرای گفتـن داشـته باشـد. حـاال گـروه طالبان، 
برخـوردار  بیشـتری  نظامـِی  قـدرِت  از  هـم 
می توانـد  ایدیولوژیـک  نظـر  از  هـم  و  اسـت 
بـرای خـود سـربازگیری کنـد. پـس در چنیـن 

وضعیتـی، راه دیگـری بـه جز کنار آمـدن برای 
آقـای حکمتیـار باقی نمانده اسـت کـه بخواهد 
توافق نامـۀ صلـِح فعلـی را که مفـاد آن کامًا به 

نفـع او و اطرافیانـش اسـت، نقـض کنـد. 
در مـورد مراسـم ارگ ریاسـت جمهوری، چنـد 
نمودهـای  اساسـی ترین  عنـوان  بـه  را  نکتـه 
ایـن مراسـم نبایـد از قلـم انداخـت و از کنـارِ 
آن هـا به سـاده گی عبـور کـرد. مراسـم ارگ کـه 
بـدون شـک بـا مدیریـِت شـماری از اطرافیـاِن 
رییس جمهـوری کـه از اعضای حزب اسـامی 
در داخـل نظام انـد برگـزار شـد، نشـان داد کـه 
به صـورِت کم سـابقه تـاش ورزیـد کـه  ارگ 
مراسـم امضـای توافق نامه را بیـش از حد کان 
نشـان دهـد. این موضـوع البته می توانـد تبعاِت 
داشـته  کشـور  دولت مـرداِن  بـرای  فراوانـی 
باشـد کـه در حـال حاضر یـا عاجـز از تخمیِن 
آن هـا انـد و یـا هـم می داننـد و قصـداً چنیـن 

خواسـته اند کـه اتفـاق بیفتـد. 
بیـش  حکمتیـار  آقـای  ویدیویـِی  سـخنرانی 
بلندپروازانـه بـود. او در  انـدازه طوالنـی و  از 
ایـن سـخنرانی بـه مسـایلی پرداخـت کـه برای 
نخسـت  نداشـتند.  مناسـبت  مراسـمی،  چنیـن 
این کـه خطـاِب او بـه حاضران مراسـم، خطاِب 
کسـی نبـود کـه بـه رونـد صلح پیوسـته باشـد. 
او همچنـان از موقـِف قبلـی و فعلـِی حزب در 
قبـال تحـوالِت کشـور دفاع کـرد و بـه دیگران 
نشـان  و  خـط  رییس جمهـوری  جملـه  از  و 
در  کـه  خواسـته هایی  بـر  عـاوه  او  کشـید. 
توافق نامـۀ صلـح بـا ایـن حـزب مطـرح شـده، 
کـه  خواسـت  افغانسـتان  رییس جمهـوری  از 
زندانیـاِن طالبـان را بـدون قیدوشـرط و فقـط 

رهـا سـازد.  زندان هـا  از  او  به خاطـر 
در  او  ارشـِد  مذاکره کننـدۀ  نیـز  ایـن  از  پیـش 
کشـور،  رسـانه های  از  یکـی  بـا  گفت وگـو 
ضمـن این کـه از حمـات انتحـارِی این حزب 
بـر غیرنظامیـان دفـاع کـرد و آن هـا را حمات 
استشـهادی، همـان نامـی که طالبـان به حمات 
همچنیـن  خوانـد،  می دهنـد،  خـود  انتحـاری 
گفـت کـه حـزب اسـامی حاضـر نیسـت در 
برابـر طالبـان قـرار گیـرد. هرچنـد کـه طالبـان 
در یـک اعامیـۀ رسـمی، توافق حزب اسـامی 
بـا دولـت را تقبیـح کـرده اسـت. شـاید دلیـل 
طریـق  از  خواسـت  حکمتیـار  آقـای  این کـه 
ویدیـو سـخنانش را مطـرح کنـد، دسـت یافتن 
بـه همیـن موقعیـِت برتر بوده باشـد. اگـر او در 
مراسـم امضـای توافق نامـه شـرکت می داشـت، 
بـدون شـک بـه ایـن انـدازه بـا جسـارت و از 

موقـِف برتـر سـخن نمی گفـت.  
از جانـب دیگـر، آقـای حکمتیـار به چـه حقی 

تقاضـای آزادی زندانیـان طالبـان را می کند؟ آیا 
او می دانـد کـه این افـراد حین ارتـکاب جرایم 
ضد بشـری بازداشـت شـده اند؟ آیـا او می داند 
کـه دسـِت ایـن افـراد بـه خـون هموطنـاِن مـا 

اسـت؟  رنگ 
آقـای حکمتیـار از ایجاد دولت اسـامی سـخن 
می گویـد. ایـن دولـت اسـامی بـه نظر ایشـان 
چـه ویژه گی هایـی دارد؟ او وعـدۀ ایجـاد چـه 
نـوع دولتـی را می دهـد؟ آیـا هنـوز مشـخص 
نشـده که مـردم افغانسـتان نوع حکومـِت خود 
را سال هاسـت کـه برگزیده انـد و دیگـر به نوِع 

دیگـری از حکومـت داری نیـاز ندارند؟ 
حضـور تعداد زیادی از اعضای حزب اسـامی 
ریاسـت جمهوری  ارگ  در  مراسـم  ایـن  در 
چنـدان معقـول بـه نظر نمی رسـد کـه هرلحظه 
به سـود رهبرشـان برخیزند و شـعار سـر دهند. 
بـود  نگرفتـه  صـورت  اتفاقـی  نیـز  کار  ایـن 
و مشـخص بـود کـه ایـن افـراد از قبـل بـرای 
چنیـن حرکت هایـی آمـاده شـده بودنـد. آقـای 
حکمتیـار و حامیاِن او در ارگ خواسـتند نشـان 
دهنـد کـه قـدم بزرگـی بـرای صلـح و امنیـِت 
افغانسـتان برداشـته شـده و یکـی از اصلی ترین 
چهره هـای سیاسـی و نظامـِی سـال های اخیـر 

می خواهـد وارد نظـام شـود. 
سـخنان امیـن کریـم، مذاکره کنندۀ ارشـد حزب 
اسـامی نیـز در ایـن مراسـم کمتـر از سـخناِن 
دیگـر  منظـِر  یـک  از  امـا  او  نبـود.  رهبـرش 
تـاش کـرد کـه حقانیِت حـزب اسـامی را در 
کریـم  آقـای  دهـد.  نشـان  موضع گیری هایـش 
بـدون آن کـه فهـم دقیقـی از مفاهیمـی چـون 
مدرنیتـه و سـنت داشـته باشـد، اعـام کـرد که 
حـزب اسـامی پلـی میـان مدرنیته و سـنت در 
جامعۀ افغانسـتان اسـت. اما کدام سـنت و کدام 
مدرنیتـه؟ مشـخص اسـت کـه آقای کریـم حتا 
عاجـز از تعریـِف ایـن مفاهیـم اسـت. مدرنیتـه 
کـه بـا مقوالتـی چون روشـنگری کـه کانت آن 
را بیـرون شـدن از صغارِت فکری بشـر می داند 
و عرفی گـری کـه ایجـاد جهانـی برمبنـای خرد 
بشـری اسـت، شـناخته می شـود، چـه رابطه یی 
می توانـد  تمامیت خواهانـه  سیاسـت های  بـا 

باشد؟  داشـته 
سـخنرانی های  این هـا،  پهلـوی  در 
رییس جمهـوری و رییس اجرایـی بیشـتر جنبـۀ 
تدافعـی و توضیحـی داشـتند. آن هـا کوشـیدند 
نشـان دهنـد کـه در آسـتانۀ رفتـن بـه کنفرانس 
بروکسـل، دسـِت خالـی نخواهنـد رفـت. و اما 
چـه  توافق نامـه  ایـن  امضـای  از  پـس  این کـه 
چیزهایـی در انتظـار افغانسـتان خواهـد بـود، 
سوالی سـت کـه زمـان بـه آن پاسـخ می دهــد! 
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تـوافق نامۀ صـلح امضا شـد،
امـــا...

 

دولــت وحــدت ملــی بــا گلبدیــن حکمتیــار روز پنجشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته توافق نامــۀ صلــح را امضــا کــرد کــه بــدون 
شــک ایــن خبــر مــورد اســتقباِل همــۀ صلح دوســتان قــرار 

می گیــرد. 
حکمتیــار از یــک مــکاِن نامعلــوم بــا فرســتادِن یــک نــوار 
تصویــرِی حــاوِی ســخنرانی و امضــای موافقت نامــه میــاِن 
ــتان  ــِح افغانس ــۀ صل ــمًا وارد برنام ــی، رس ــر غن وی و داکت
ــن  ــر زمی ــاح ب ــاِی او س ــه نیروه ــت ک ــرار اس ــد و ق ش
بگذارنــد و وارد دولــت شــوند و نیــز حکمتیــار رابطــه اش 
ــردم  ــت و م ــارِ دول ــد و در کن ــع کن ــا تروریســتان را قط ب

ــتد.  افغانستان بایسـ
چنیــن انتظــاری، نهایــت خوشــایند و قابــل اســتقبال 
اســت؛ امــا از آن جایــی کــه هنــوز حکمتیــار آفتابــی نشــده 
ــورد  ــد م ــری و سانسورشــدۀ او در چن و ســخنرانِی تصوی
نشــان می دهــد کــه او هنــوز هــم در برابــِر حریفــاِن 
ــه حــرف می زنــد و همــۀ  دیــروزی و امــروزی اش منتقمان
می خوانــد،  »جهــاد«  به صراحــت  را  خویــش  گذشــتۀ 
ــتوار  ــا و اس ــح پابرج ــدۀ صل ــِر آین ــردم در براب ــِی م نگران
ــوار  ــار در ن ــای حکمتی ــال، آق ــن ح ــی در عی ــت. ول اس
تصویــری بــا برشــمردِن نواقــِص جنــگ و برخــورد برخــی 
گروه هــا، نقــد و نقبــی هــم بــه خویشــتن زد و اعترافــاِت 
ســنیگنی بــه شــکِل ناخواســته و غیرمســتقیم صــورت داد. 
ــو از  ــح، ول ــۀ صل ــای توافق نام ــه از امض ــن آن ک ــا ضم م
ــن  ــم، ای ــی می کنی ــری، قدردان ــوار تصوی ــک ن ــِق ی طری
ــان  ــح می ــه صل ــم ک ــی می دانی ــل یاددهان ــز قاب ــه را نی نکت
ــا  ــۀ قومــی داشــت ت ــار و آقــای غنــی، بیشــتر جنب حکمتی
ملــی، و نظــر و نــگاهِ حکمتیــار در ســخنرانی تصویــری اش 
و نیــز بیانیــۀ آقــای غنــی، درســتِی ایــن نکتــه را به خوبــی 
ــا آن هــم انتظــار داریــم کــه  ــی ب ــه نمایــش گذاشــت. ول ب
ایــن توافــق در ســطِح ملــی مــورد قبــوِل همــه قــرار گیــرد 
و آقــای حکمتیــار این بــار در عمــل بــه توافق نامــۀ صلــح، 
ــه  ــتان ب ــِت افغانس ــردم و دول ــار م ــد و در کن ــادق باش ص
ــن  ــد. همچنی ــۀ عمــرش را بگذران ــۀ مســالمت آمیز بقی گون
امیدواریــم کــه حکمتیــار خــود را از گــرِو اهــداف و 
ــه  ــط ب ــد و فق ــه گان برهان ــتخباراتِی بیگان ــای اس بازی ه

ــات در کشــور بیندیشــد.   ــح و ثب ــِق صل تحق
ــح  ــِد صل ــه رون ــار بســیار ناوقــت ب ــای حکمتی اگرچــه آق
پیوســته و خیلــی دیــر از جــا جنبیــده؛ امــا اگــر صداقتــی 
ــدِف  ــی را به ه ــد گامِ بزرگ ــد، می توان ــته باش ــود داش وج
ــار  ــردارد. حکمتی ــور ب ــش در کش ــتی و آرام ــتقرارِ آش اس
ــۀ  ــاِف روش و روی ــد خ ــه می توان ــد ک ــان بده ــد نش بای
گذشــته، مهــرۀ مثبتــی بــرای مــردم و کشــور باشــد. زیــرا 
مــردم بــا امضــای توافق نامــه، بــا حکمتیــارِ تاریخــی 
ــد  ــد ان ــارِ جدی ــک حکمتی ــارِ ی ــد و در انتظ وداع می کنن
ــد.  ــل نمای ــش عم ــا و تعهدات ــه وعده ه ــد ب ــه می خواه ک
حکمتیــارِ جدیــد بایــد فــارغ از تأثیــر و فشــارِ کــدام حلقــه 
و ســازمان داخلــی یــا خارجــی، در کنــار مــردم افغانســتان 
ــا در  ــِق آن ه ــای برح ــِق آرزوه ــرای تحق ــرد و ب ــرار  گی ق
ــد  ــارِ جدی ــد. حکمتی ــا  کن ــش ایف ــتان نق ــاِت افغانس تعام
می بایــد بــا رویه هــای دمکراتیــِک قــدرت و سیاســت 
آشــنا باشــد و نگاهــش بــه آینــده، نگاهــی عــاری از نفــرت 
و خشــونت باشــد. مســلمًا چنیــن حکمتیــاری حضــورش 
ــود.  ــته می ش ــر پنداش ــۀ خی ــت و مای ــتان، مثب در افغانس
ــا  ــح ب ــد، صل ــن باش ــر از ای ــرده غی ــدای نک ــر خ ــا اگ ام
ــر  ــه دی ــود ک ــد ب ــر خاکســتری خواه ــِش زی ــار آت حکمتی
ــرای  ــی را ب ــروزد و مشــکاِت تازه ی ــا زود شــعله می افـ ی

ــد.  ــور می آفرین ــود و کش خ
ــک  ــت و در ی ــِن کهول ــار در س ــای حکمتی ــه آق ــک ک این
ــد  ــود، بای ــتان می ش ــاِت افغانس ــازه وارد تعام ــِت ت وضعی
همــۀ تــاش و همــِت خویــش را بــه کار بنــدد تــا بــه مــردم 
ــِق  ــو و الی ــر، صلح ج ــانی تغییرپذی ــه انس ــد ک ــت کنـ ثاب
ــدۀ  ــد در باقی مان ــت و می خواه ــت اس ــت و دول ــِو مل عف
ــا نســل های پــس  عمــر خویــش نهــاِل دوســتی بنشــاند ت

ــد.  ــد گردن ــرۀ آن بهره من از وی از ثم
امیــد چنین باشد! 

آمدی خوش آمدی، خوش تر بیا!
در انتظاِر یک حکمتیاِر جدید

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1870   شنبه      10 میزا ن /     مهر        y    1395   28ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   1 ا و کتو بر  2016
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توافق نامـۀ صلـح با حـزب اسـامی گلبدین حکمتیـار روز 
ریاسـت  ارگ  در  )8مهر/میـزان(،  گذشـته  هفتـۀ  پنج شـنبۀ 
جمهـوری طـی مراسـمی میـان رییس جمهـور اشـرف غنی 

و گلبدیـن حکمتیـار، امضـا شـد.
در ایـن مراسـم که در آن شـمار زیـادی از مقامـات بلندپایۀ 
حکومتـی و دیپلومات هـای کشـورهای خارجـی اشـتراک 
کـرده بودنـد،  گلبدیـن حکمتیـار از طریـق یـک ویدیـوی 

تصویـری ظاهر شـد.
آقـای حکمتیـار در ایـن نـوار تصویـری از رییس جمهـور 
بـدون  را  طالـب  زندانیـان  او"  "به خاطـر  تـا  خواسـت 

سـازد. آزاد  بنـد  از  قیدوشـرطی 
آقـای حکمتیـار در این نشسـت یک بار دیگر بر پیش شـرط 
خـود بـرای خروج کامـل نیروهای خارجی از کشـور تأکید 
کـرد و تأمیـن صلـح دایمـی در افغانسـتان را وابسـته بـه 

خـروج کامل ایـن نیروها دانسـت.
رهبـر حـزب اسـامی بیـان داشـت: پـس از آن کـه بـاراک 
اوبامـا رییس جمهـور امریـکا اعـان کـرد کـه تا پایان سـال 
می شـود،  بیـرون  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای   ۲۰۱۶
مذاکـرات صلـح با دولت افغانسـتان را شـروع کرده اسـت.
حکمتیـار بـا بیـان این کـه در وضعیـت کنونـی مهم تریـن 

موضـوع، گذاشـتن نقطـۀ پایـان بـه جنـگ و ناامنـی در 
کشـور اسـت، خاطرنشـان سـاخت: "امضـای توافق نامۀ 
اسـامی،  حـزب  و  افغانسـتان  حکومـت  میـان  صلـح 

تغییـری در وضعیـت کنونـی ایجـاد خواهـد کـرد".
بـه گفتـۀ او: "کشـورهای همسـایه بایـد از مداخلـه در 
دارد  امـکان  چـون  بردارنـد،  دسـت  افغانسـتان  امـور 
ایـن کشـورها آتـش  جنـگ را در کشـور بیشـتر از پیش 
شـعله ور سـازند، امـا برنـدۀ اصلـی در این مبـارزه هرگز 

نخواهنـد بـود.
حکمتیـار تصریـح کـرد: امیـدوارم رقابت های مسـلحانه 
جایـش را بـه رقابت هـای سـالم بدهد و هنگام به دسـت 
آوردن اقتـدار و در جریـان انتقـال قـدرت بـه یک دیگر، 
هیـچ مرمی شـلیک نشـود و هیچ اشـکی جـاری نگردد.
حـزب اسـامی کـه خـود سـال ها از جمله چهـار گروه 
مخالـف حکومـت، داعـش، القاعده و طالبان بـود، اکنون 
رونـد  بـه  تـا  می خواهـد  درگیـر  طرف هـای  دیگـر  از 
صلـح افغانسـتان بپیوندنـد. رهبر این حـزب از حکومت 
می خواهـد تـا گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان را شـدت 
بخشـد و زندانیـان این گـروه را بدون هیچ قید وشـرطی 

سازد. آزاد 
بـا  ایـن  از  بیـش  افغانسـتانی ها  افـزود:  حکمتیـار  آقـای 
شـعارهای خالـی جنگ طلبـان دروغ گـو و نیرنگ باز، فریب 
نمی خورنـد، آن هـا دوسـتان هیـچ قـوم و قبیله یـی نیسـتند. 

آن هـا نوکـر بیگانـه گان و دوسـتان شـیطان هسـتند.
رهبـر حزب اسـامی هم چنان گفـت که امیدوار اسـت بعد 
از توافـق او مـردم افغانسـتان شـاهد جنـگ و خون ریـزی 

نباشـند و خانـۀ هیج شـهروندی ویـران نگردد.
در سـویی دیگـر، محمد اشـرف غنـی رییس جمهور کشـور 
در ایـن مراسـم گفـت کـه هیـچ صلـح واقعـی در جهـان، 
بـدون قیمـت بـه دسـت نیامـده اسـت و او حاضـرم اسـت 

بـرای صلـح از سـر خـود بگذرد.
رییس جمهـور غنـی افـزود: اکنون زمان آن اسـت تـا طالبان 
و دیگر مخالفان مسیرشـان را نهایی سـازند؛ یـا مانند حزب 

اسـامی به صلـح بپیوندند یا بـه مخالفـت ادامه دهند.
بـه گفتـۀ اشـرف غنـی: توافق نامـۀ صلـح با حزب اسـامی 
مطابـق بـا قانون اساسـی کشـور اسـت و اجرایی شـدن آن، 

نسـل  او می گویـد، دو  آغـاز می شـود.  آن  زمـان عقـد  از 
عمرشـان را در جنـگ سـپری کرده انـد و نبایـد ایـن تجربۀ 

تلـخ را نسـل سـوم هم بچشـد.
آقـای غنـی پـس از امضـای توافق نامـۀ صلـح گفـت کـه 
وظیفـۀ نسـل مـن و حکمتیـار ایـن اسـت کـه بایـد جنـگ 
متوقـف شـود و افغانسـتان را از نیازمنـدی بـه خارجی هـا 

کنیم. بیـرون 
غنـی گفـت: کسـانی کـه بـا مـردم افغانسـتان می جنگنـد، 
عاقبـت اش انـزوا، شکسـت و زبونـی خواهـد بـود، بـرای 
و  اسـت  صلـح  پـی  در  چه کسـی  شـده  معلـوم  جهـان 

جنـگ. پـی  در  چه کسـی 
رییس جمهـور اضافـه کـرد: وقتـی ما بـه تکـرار از مخالفین 
دعـوت بـه صلـح کرده ایـم و آنـان جـواب رد داده انـد، هر 
خونـی کـه در این کشـور می ریـزد، چه از ایـن طرف و چه 

از آن طـرف، مسـوولتش بـه گردن آنان اسـت.
او گفـت:  افغانسـتان شـدیداً نیازمنـد گـذار از مرحلۀ جنگ 
بـه مرحلـۀ فعالیت های سیاسـی اسـت. سرنوشـت مـردم ما 
نبایـد همیشـه بـا تفنـگ و سـاح گـره خـورده باشـد، باید 
قـوام زنده گـی اجتماعی مـا را فعالیت های نهادمند سیاسـی 

تشـکیل دهد.
همزمـان بـا ایـن، عبـدهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومت 
وحـدت ملی بیان داشـت کهصلـح با حزب اسـامی، گامی 
اسـت بـرای کاهـش خون ریزی و رفـاه مردم اسـت که این 
نخسـتین و آخریـن گام در راسـتای توافـق صلـح و تأمیـن 

آرامـش در کشـور نخواهـد بود.
بـه بـاور رییـس اجرایی، هیچ نوع کارشـکنیی در این راسـتا 
از طـرف حکومـت صـورت نخواهـد گرفـت و همـکاران 
مخالـف  صـورت  هیـچ  در  نیـز  افغانسـتان  بین المللـی 

نبوده انـد. مذاکـرات 
حکومـت  دسـتاورده های  کـه  کـرد  تأکیـد  عبـداهلل  آقـای 
افغانسـتان در پانـزده سـال گذشـته قابـل معاملـه نیسـتند.
سـیداحمد گیانـی، رییس شـورای عالی صلح نیـز صلح با 

حـزب اسـامی را دسـت آوردی مهم بـرای تأمیـن ثبات در 
افغانسـتان می دانـد و می گویـد کـه جنـگ و کشـتار راه حل 
نیسـت و گروه هـای مخالـف بایـد حـزب اسـامی را الگو 
قـرار داده، از راه صلـح بـه دنبـال رسـیدن بـه اهـداف خود 

باشند.
حکومـت  و  اسـامی  حـزب  میـان  صلـح  موافقت نامـۀ 
افغانسـتان شـامل تعهدات دولت و حزب اسـامی به هم و 
تعهـدات مشـترک هـر دو جانب بـوده که در شـش صفحه، 

سـه فصـل و ۲۶ مـاده ترتیب شـده اسـت.
طبـق ایـن توافق نامـه، هـر دو جانـب متعهـد بـه گذاشـتن 
نقطـۀ پایـان بـه جنـگ، تأمیـن صلـح و امنیـت، پابنـدی به 

انـد. افغانسـتان  اسـامی و یک پارچه گـی  ارزش هـای 
حکومـت افغانسـتان نیـز متعهـد شـده تـا تمامـی تحریم ها 
علیـه گلبدیـن حکمتیـار و دیگـر سـران این حـزب را رفع 

کـرده، ایـن حـزب را بـه رسـمیت بشناسـد و اجـازه دهـد 
تـا حـزب اسـامی در سـاختار حکومـت بـه عنـوان یـک 
سـازمان سیاسـی مطابق قانـون از تمام امتیـازات یک حزب 

باشـد. برخوردار 
در مقابـل، حـزب اسـامی نیـز گفته اسـت که پـس از عقد 
ایـن توافق نامه حزب اسـامی شـاخۀ نظامی خـود را منحل 
کـرده و رابطـه اش را بـا تمـام گروه هـای تروریسـتی قطـع 
می کنـد. در ایـن توافق نامـه آمـده اسـت که ایـن حزب پس 
از مشـروعیت سـند، »آتش بـس« را اعـام می کنـد و ایـن 
آتش بـس زیـر نظـر یک کمیسـیون مشـترک عملـی خواهد 

. شد
اسـامی  پیوسـتن حـزب  بـرای  تاش هـا  کـه  ماه هاسـت 
بـه رونـد صلـح افغانسـتان آغـاز شـده اسـت. ایـن حـزب 
از جملـه چهـار گـروه داعـش، القاعـده و طالبـان اسـت که 
علیـه حکومـت افغانسـتان می جنگند. قـرار بـود در ماه ثور 
موافقت نامۀصلـح بـا حـزب اسـامی بـه امضا برسـد، اما به 
دالیـل نامعلـوم و ظاهـراً اختـاف رییـس اجرایـی بـر سـر 

مـواد ایـن توافق نامـه، عقـد آن بـه تأخیـر افتاد.

واکنش شهروندان به آمدن حکمتیار
حـزب  بـا  صلـح  توافق نامـۀ  امضـای  دیگـر،  سـویی  در 
اسـامی، بـا موجـی از واکنش هـای منفـی بهویـژه در میـان 

کاربـران فیسـبوک همـراه بـود.
ایـن  بـه  خـود  مخالفـت  نشـان دادن  بـا  عمـداً  جوانـان 
توافق نامـه، ایـن کار حکومـت وحدت ملی را لکـۀ ننگی در 
بـر دامـان مسـوالن حکومت عنـوان کـرده و در اعتراض به 
ایـن کار حکومـت و رییس جمهـور، عکـس نمایه های خود 
را سـیاه کردنـد و شـروع بـه دادخواهی برای یـک اعتراض 

بـزرگ کرده انـد.
هـارون امیـرزاده، از کاربـران شـبکۀ اجتماعـی فیسـبوک با 
بیـان این کهآیـا حکمتیـار بـه رونـد صلح پیوسـته یـا دولت 
غنـی به رونـد جنگ حکمتیار-آی.اس.آی پیوسـته اسـت؟، 
نوشـته اسـت:تا چنـد روز پیـش تصـور میشـد کـه گلبدین 
حکمتیار از جنگ خسـته شـده و حاضر شـده اسـت با یک 
مقـدار امتیـازات سیاسـی، قومـی و مـادی بـه رونـد صلـح 
بپیوندد.اما نمایش شـرم آور روز پنجشـنبه در ارگ نشان داد 
کـه حکمتیـار بـه روند صلح نپیوسـته اسـت، بلکـه ارگ به 

روند جنـگ حکمتیار-آی.اس.آی پیوسـته اسـت.
آقـای امیرزاده در ادامۀ یادداشـتش نگاشـته اسـت: چنان چه 
در پیـام از قبـل ثبـت شـدۀ حکمتیـار در پاکسـتان، نـه 
نـه  و  بـود  او  قربانیـان  از  معذرت خواهـی  از  حـرف 
تمکیـن بـه صلـح، ارزش هـای دموکراتیـک و حقـوق 
مدنـی. بـر خـاف گلبدیـن مثـل سـال های جهـاد بـا 
قدرت نمایـی، تکبـر و شـعارهای کاذب آزادی خواهی و 
خـروج قوت هـای حامـی دولت غنـی، خـود را قهرمان 
و برنـده جنـگ و آزادی و نمـادی از یـک مجاهـد کبیـر 

کرد. قلمـداد 
سـمیع حامد، شـاعر، نویسـنده و از کاربران دیگر شـبکۀ 
اجتماعـی فیسـبوک در رخ نامه اش چنین نگاشـته اسـت: 
کسـانی مثـل گلبدیـن حتـا اگـر تفنـگ نداشـته باشـند، 
نفرت افـزا  و  خشـونت زا  آن هـا  اندیشـۀ  خطرناک انـد. 
اسـت. آن هـا می خواهنـد کسـانی که مثـل آن ها نیسـتند 

یا کشـته شـوند یـا زبـون بمانند.
آقـای حامـد یـادآور شـده اسـت: در برابـر چنیـن طـرز 
فکـر بایـد مبـارزه کـرد. نباید پنداشـت که این پیـکار به 
زودی شـدنی اسـت. بایـد بـا هر حـرف و عمـل ممکن 
خردورزانـه جـا را بـرای ایـن دایناسـورها تنـگ کـرد. 
بایـد شـعور و شـور و شـکیبایی را بـا هـم گـره زد و 
کمـر بسـت. این هـا حتا اگـر صلـح بیاورند )صلـح در مرده 

خانـه( خواهـد بود.
عبدالحی خراسـانی از کاربران دیگر فیسـبوک نوشـته است: 
حکمتیـار از سـنگر انحطـاط تفکر قرون وسـطایی، جمعیت 
حاضـر و مخاطـب جهـان معاصـر را از طریـق تکنولوجـی 

مـدرن، بمباردمـان هوایی کرد!
بـه بـاور آقـای خراسـانی: نمایـش مضحـک و مسـخره یی 
مجـازی و حضـور گوسـفندیزم صغیـر و کبیـر و کهتـر و 
مهتـر مملکـت بـرای گـوش دادن بـه چرندیـات یـک نـوار 
ثبـت شـده و سـخنرانی کسـی کـه هنـوز از منجـاب تفکر 
بدویـت بیـرون نیامده اسـت، نشـان از عدم شـعور سیاسـی 

و فقـدان دیـد اسـتراتیژیک در جامعه یـی ماسـت .
خراسـانی در ادامه نگاشـته اسـت: این مجلـس زمانی معنی 
.حضـور  می بـود  آن حاضـر  در  کـه حکمتیـار  می داشـت 
آقـای کـرزی و تمجیـد سـخنرانان از او در واقـع اهانـت به 

شـعور جمعـی جامعه یـی افغانسـتان اسـت .

روح اهلل بهزاد

حکومــت د بروکســل کنفرانــس د را رســېدو پــه درشــل کــې 

وايــي چــې د نړیوالــې ټولنــې د مرســتو د هــر ســنټ او هــر 

ډالــر حســاب ورکــوي.

دواخــان  مرســتیال  ویانــد  د  غنــي  ارشف  ولســمرش  د 

ــه  ــې ل ــړه چ ــره وک ــې دا خ ــال ک ــې ح ــه داس ــال پ مینه پ

افغانســتان رسه متــه کېدونکــې مرســتې پــه اصالحاتــو او د 

فســاد پــه له منځــه وړلــو تــړيل بلــل شــوي دي.

ــتازي  ــاص اس ــکا خ ــاره د امری ــتان لپ ــتان او پاکس د افغانس

ریچــارډ اولســن تېــره ورځ وویــل، افغانســتان تــه بــه مرســتې 

ــه  ــتې پ ــې دا مرس ــږي بلک ــول کې ــه ورک ــک ن ــپین چ ــه س پ

ــې دي. ــارزې تړل ــه مب ــه فســاد رسه پ ــو او ل اصالحات

ــوا  ــون له خ ــز پوهنت ــان هاپکن ــې د ج ــن چ ــاغيل اولس ښ

یــوې جــوړې شــوې غونــډې تــه وینــا کولــه؛ هیلــه وښــوده 

چــې د اکتوبــر پــه څلورمــه او پنځمــه د بروکســل پــه 

کنفرانــس کــې لــه افغانســتان رسه تــر ۲۰۲۰ میــالدي کالــه 

ــالن يش. ــته اع ــرو مرس ــارډ ډال ــرکال د درې میلی ــورې ه پ

ــال د  ــان مینه پ ــد دوا خ ــتیال ویان ــمرش مرس ــان ولس د افغ

جمعــې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل، افغــان حکومــت 

الزم اصالحــات راوړي او پــه بروکســل کنفرانــس کــې بــه د 

ــا ورکــوي. ــه پــوره ژمنتی مرســتو حســاب پ

ښاغيل مینه پال زیاته کړه:

"د افغانســتان حکومــت د بروکســل کنفرانــس تــه له شــمېرلو 

الســته راوړنــو، عمــيل پــالن او معقولــې طرحــې رسه ځــي. 

ــتان  ــه افغانس ــې ل ــې چ ــه پیس ــې هغ ــې ټول ــې ټولن د نړیوال

رسه مرســته کېــږي افغــان حکومــت ژمنــه کــړې چــې د دوی 

د هــر ســنټ او هــر ډالــر حســاب بــه ورکــوي. پــه امنیتــي 

ــوا  ــت له خ ــان حکوم ــې د افغ ــي ادارو ک ــو او ملک ارګانون

راوســتل شــوي اصالحــات د دې ښــکارندويي کــوي چــې 

افغــان حکومــت شــفافیت تــه ژمــن دی او ټولــې پيســې بــه 

مســؤالنه مرصفېــږي."

افغــان حکومــت په داســې حــال کــې د اصالحاتــو د راوړلــو 

او د فســاد د له منځــه وړلــو ډاډ ورکــوي چــې همــدا میاشــت 

ــر رس  ــتو پ ــکا د مرس ــاره د امری ــې لپ ــتان د بیارغون د افغانس

ــو  ــکا د میلیونون ــې د امری ــواد ک ــه هې ــه دغ ــار ادارې پ د څ

ډالــرو د ضایــع کېــدو اندېښــنه څرګنــده کــړه.

امریــکا هــرکال لــه افغــان پوځیانــو رسه څلــور میلیــارډ ډالــره 

ــته  ــره مرس ــارد ډال ــو میلی ــي ادارو رسه ی ــورو ملک ــه ن او ل

کــوي.

ــتازي  ــاص اس ــکا خ ــاره د امری ــتان لپ ــتان او پاکس د افغانس

ښــاغيل اولســن وویــل، دا مرســتې لــه افغــان پوځیانــو رسه 

د دې لپــاره کېــږي چــې لــه طالبانــو رسه د مبــارزې پــه الر 

کــې ال غښــتيل يش.

ــتان رسه د  ــه افغانس ــې ل ــوده چ ــه وښ ــن هیل ــاغيل اولس ښ

امریــکا د مرســتو پــه اړه دواړه ګوندونــه د نوومــر پــه امتــې 

ــو وروســته هــم همداســې موافــق پاتــې يش. ــه انتخابات ل

د امریــکا ســنا جرګــې بیــا همــدا میاشــت خــرداری ورکــړ 

چــې کــه افغــان حکومــت لــه اداري فســاد رسه پــه مبــارزه 

کــې ناکامــه يش دوی بــه اړ يش چــې د امریــکا د میلیاردونــو 

ډالــرو د مرســتو پــه رس بیــا کتنــه وکــړي.

افغــان حکومــت ویــيل لــه اداري فســاد رسه د مبــارزې او د 

الزمــو اصالحاتــو د راوړلــو لپــاره یــې اړیــن کارونــه کــړي 

او دا هڅــې یــې دوام لــري څــو وکــوالی يش پــه بروکســل 

کنفرانــس کــې د پــام وړ مرســتې تــر الســه کــړي.

گلبدین حکمتیار:

حکومت زندانیان طالب را بدون قیدوشرط آزاد سازد
غنی:

هیچ صلحی بدون پرداخت قیمت به دست نمی آید

ارګ: 

حکومت ژمن دی چې د نړیوالې ټولنې د هر سنټ حساب ورکړي

ACKU



کاوه احمدی علی آبادی 
از  یکــی  در  میترایــی  متعصــِب  یــک  را  زرتشــت 
ــش  ــرگ، قاتل ــش از م ــت پی ــان کشــت. زرتش قربانگاه های ش
ــاید.  ــا او را ببخش ــت ت ــز خواس ــد نی ــید و از خداون را بخش
ــت  ــِن زرتش ــم دی ــود را قی ــتی خ ــای زرتش ــفانه مغ ه متأس
دانســتند و بــا تقلیــل آن بــه مناســک، خــون و نــژاد و موروثــی 
کردنــش، از اســاس آن را دچــار دگرگونــی ماهــوی کردنــد، تا 
بــدان حــد کــه انســان وقتــی تفــاوت دینــی  را کــه زرتشــت 
تبلیــغ می کــرد بــا دینــی کــه مغــان تبلیــغ می کردنــد، 
ــا  ــن ب ــمنان آن دی ــد دش ــد نکن ــود می اندیش ــا خ ــد، ب می بین
ــزی  ــه چی ــتحالۀ آن را ب ــد اس ــداً قص ــت تعم ــاس روحانی لب
ــتحاله یی  ــن اس ــز چنی ــت نی ــن زرتش ــتند!؟ در دی ــر داش دیگ
ــه دنبــال منجــی )سوشــیانت(  ــان ب ــود و آن پیش بینــی شــده ب
هســتند تــا بیایــد و دوبــاره روح دیــن بهــی زرتشــت را زنــده 
ــه از  ــه را ک ــر آن چ ــام و ه ــل و اوه ــات، جه ــازد و خراف س
ــود، از آن  ــته می ش ــزو آن پنداش ــا ج ــت ام ــرۀ آن نیس جوه

ــد.  بزدای
ــا  ــود. حت ــی ب ــعیای نب ــرای اش ــه ماج ــر از هم ــا عجیب ت ام
نحــوۀ گزیــده شــدن وی بــرای رســالت نیــز بــا دیگــران فــرق 
ــف  ــرای کش ــی ب ــه عیس ــت ک ــخاصی اس ــت. او از اش داش
ــعیاء  ــت. اش ــالتش آموخ ــیار از او و رس ــش بس ــیح بودن مس
ــد  ــتور خداون ــب دس ــران، برحس ــیاری از پیامب ــاف بس برخ
ــه  ــد کســی را ب ــه خداون ــش از آن ک ــوث نشــد، بلکــه پی مبع
ــت و  ــک گف ــد لبی ــه خداون ــود ب ــد، خ ــوث کن ــری مبع پیامب
فرمــود کــه منــم آن نبــی تــو کــه در جســت وجویش هســتی! 
ــد  ــرا خداون ــر، زی ــوش بگی ــن گ ای آســمان بشــنو و ای زمی
ســخن می گویــد. او از قــول خداونــد گفــت کــه او بــه 
ــزد وی  ــدارد و بخورهــای شــما ن ــازی ن قربانی هــای شــما نی
ــق  ــن طری ــا از ای ــر، ت ــما متنف ــاد ش ــت و از اعی ــروه اس مک
ــت و  ــاز اس ــه نی ــریعت ن ــه ش ــه او را ب ــد ک ــان داده باش نش
نــه اصــرار. و آن گاه ایــن جملــۀ جاودانــه را از قــول خداونــد 
رحمــان فرمــود: "هنگامــی کــه دســت های خــود را دراز 
می کنیــد، چشــمان خــود را از شــما خواهــم پوشــانید و چــون 
ــه  ــرا ک ــود، چ ــم نم ــت نخواه ــد، اجاب ــیار می کنی ــای بس دع

ــر از خــون اســت". دســت های شــما پ
بــه  کــه  خاخام هایــی  و  متحجــر  پیــروان  یهودیــت،  در 
ــریعت  ــه ش ــی را ب ــن موس ــتند، دی ــه داش ــن توج ــر دی ظواه
ــون  ــی هم چ ــن موس ــه روح دی ــی ک ــتند. در حال ــرو کاس ف
هــر دینــی، حقیقــت و روِش آن حضــرت عدالــت و منــِش او 
صبــر و تحمــل و مــدارا بــود. ده فرمــان او چیــزی نیســت مگــر اجــرای عدالــت 
بــا عطوفــت، و صبــر و تحمــِل موســی آن قــدر بــود کــه کتــاب مقــّدس اذعــان 

ــود!  ــن ب ــان روی زمی ــن انس ــد، او در آن روزگار بردبارتری می کن
هــر دینــی کــه در حــد شــریعت و مناســک فــرو کاســته شــود، بایــد فاتحــۀ آن 
دیــن را خوانــد و تنهــا می تــوان هــر ســال طــی مراســمی، خاطــرۀ مــرگ آن را 
تجدیــد کــرد و بــرای آن مراســمی گرفــت! کتــاب مقــّدس پیــروان را بــه عدالــت 
ــه کــرد:  ــی و شــریعت توصی ــه جــای شــعایر دین ــات ب ــه اخاقی ــدی ب و پای بن
"بــه ســخنان دروغ تــوکل منماییــد و مگوییــد کــه هیــکل یهــوه، هیــکل یهــوه، 
ــال خــود را  ــا و اعم ــق طریق ه ــه تحقی ــر ب ــرا اگ ــن اســت. زی ــوه ای ــکل یه هی
اصــاح کنیــد و انصــاف را در میــان یک دیگــر بــه عمــل آوریــد و بــر غریبــان 
ــد و  ــکان نریزی ــن م ــان را در ای ــون بی گناه ــد و خ ــم ننمایی ــان ظل و بیوه زن
ــز  ــد...". یهودیــت نی ــروی ننمایی ــه جهــت ضــرر خویــش پی ــر را ب ــان غی خدای
بــا تقلیــل بــه احــکام و شــریعت خاکسترنشــین شــد، پــس منجــی و مســیحای 

خــود را فریــاد کــرد.
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بخش دوم

نظـام مالـی، ضرورتـی بـرای رشـد اقتصـادی 
اسـت کـه برخـی اوقـات دیوانـه وار می شـود. 
آغـوش  در  را  خـود  بانکـدار  نیسـت  نیـازی 
می دهـد  انجـام  وی  کـه  کاری  امـا  بگیریـد، 
کاری  اسـت.  اقتصـادی  رشـد  از ضروریـات 
کـه بانک هـا و بـازار سـرمایه می کننـد، به هـم 
اسـت  رسـاندن پس اندازکننـده گان و کسـانی 

کـه نیـاز بـه سـرمایه دارنـد. 
بـه  سـایه یی  بانک هـای  سـالیان،  گذشـت  بـا 
بانک هـای تجـاری پیوسـته اند، این هـا هم مثل 
بانک  هـا وام می دهنـد، امـا سـپرده نمی پذیرنـد 
و کامـًا تنظیـم شـده نیسـتند. همۀ ایـن نهادها 
نیـاز بـه سـرمایه دارند تا کـه آن هـا را در برابر 
زیـان حمایـت کند و نیـاز به نقدینه گـی دارند 
تـا پول وام دهنـده گان را بازپرداخـت کنند. اگر 
سـرمایه و نقدینه گـی در حد خیلی زیاد داشـته 
باشـند، از سـودآوری آن هـا کاسـته می شـود و 
بـه  می توانـد  داشـتن  کـم  هـم  خیلـی  البتـه 

ورشکسـته گی نهـاد مالـی منجر شـود. 
ارزش ویژۀ سـهامداران بیش تریـن توجه را در 
بـازار سـرمایه به سـمت خـود جلـب می کند، 
امـا اقتصـاد بیـش از هـر چیـزی روی بـازار 
سـالم بـرای اوراق بهـادار بدهی از قبیـل بازار 
پـول، اوراق قرضـه و اوراق بهـادار به پشـتوانۀ 

دارایـی متکی اسـت. 
آتـش  نـام   بـه  تـام وولـف  رمـان ۱۹8۷  در 
نخـوت ، دختـر یـک معامله گـِر اوراق قرضـه، 
از پـدرش می پرسـد کـه از چـه راهـی پـول 
درمـی آورد. همسـر خانـواده این طـور توضیح 
می دهـد،  فقـط کافـی اسـت تصـور کنـی کـه 
ورقـۀ قرضـه یـک تکـه کیـک اسـت و پدرت 
کیـک را نمی پـزد، بلکـه هـر بـار ایـن کیـک 
را دسـت بـه دسـت کـرده و تحویـل کسـی 
می دهـد. یـک ذره بسـیار کوچـک از آن کنـده 
می شـود مثـل یـک خـرده نـان و پـدرت آن را 

بـرای خـودش برمـی  دارد.  
ایـن تصویـری اسـت کـه نـگاه عامـۀ مـردم 
بـه کارشناسـان مالـی را خیلـی عالـی خاصـه 
و  نکـرده  تولیـد  را  چیـزی  آن هـا  می کنـد. 
نمی سـازند؛ آن هـا صرفـًا از بازچینـی و مرتب 
کـردن حاصـل کار و زحمـت دیگـران اسـت 
کـه ثروتمنـد می شـوند. در زمانـی کـه بحـران 
اقتصـادی داریـم، ایـن بدگمانـی بـه نفـرت و 
کینه تـوزی تبدیـل می شـود از قبیـل زمانـی که 
در  جمهوری خـواه  سـناتور  گراسـلی  چارلـز 
سـال ۲۰۰۹ پافشـاری کـرد کـه بایـد کارکنـان 
بـا درآمد بسـیار بـاالی یک بنگاه مالـی، نجات 
داده شـده یا اسـتعفا دهند یا این که خودکشـی 

 . کنند
بـا همـۀ این هـا تامیـن مالـی بـه همـان انـدازه 
کـه در بیـن نماینـده گان کنگـره بدنـام اسـت، 
بـرای رشـد اقتصادی بایسـته اسـت. کاری که 
نظـام مالـی می کند، هدایت سـرمایه از سـمت 
کسـانی کـه سـرمایۀ مـازاد دارنـد، بـه سـمت 
کسـانی اسـت کـه بـه سـرمایه نیـاز دارنـد، به 
همـان شـیوه که سـامانۀ گـردش خـون، خون 
تمیـز را از قلـب بـه طرف شـش ها و عضات 
می بـرد. یـک مثـال سـاده چه گونه گـی این کار 
را نشـان می دهـد. تصور کنید که پـول مازادی 
داریـد و می خواهیـد سـرمایه گذاری کنیـد در 
حالـی کـه همکارتـان نیـاز بـه قـرض کـردن 
پـول دارد تـا یـک خانـه بخـرد. چـرا بانک را 
دور نزنیـد و مسـتقیم بـه او پـول ندهیـد؟ این 
شـبیه یـک معاملـۀ بـرد بـرد بـه نظر می رسـد: 
شـما کـه وام می دهیـد می توانیـد بهره یی بیش 
از حسـاب پس انـداز بانکـی از وی بگیریـد و 
او نیـز بهـرۀ کم تـری نسـبت بـه گرفتـن وام 
رهنـی بانـک به شـما می پـردازد. با دقـت نظر 
بیش تـر روشـن می شـود کـه چـرا بـه نـدرت 
چنیـن معامله یـی رخ می دهـد. همـکار شـما 
شـاید نیـاز بـه پولـی بیش تـر از آن چـه شـما 
داریـد، داشـته باشـد. او شـاید بخواهـد وامـی 
ده سـاله بگیـرد، امـا شـما فقـط می خواهیـد به 
مـدت یـک سـال بـه وی وام دهیـد. مهم تـر 
از همـه این کـه شـما واقعـًا نمی دانیـد آیـا وی 

قـرض خـود را بازخواهـد گرداند. 
حـل  را  مشـکات  ایـن  همـۀ  مالـی  نظـام 
را  پس اندازکننـده گان  نظـام  ایـن  می کنـد. 
بـه  می کنـد،  جفت وجـور  وام گیرنـده گان  بـا 
طـوری کـه هیچ کـدام نیـازی نیسـت هم دیگر 
بـه شناسـایی  اقـدام  نظـام  ایـن  بشناسـند.  را 
همه جانبـۀ مشـتری می کنـد، یعنـی تحقیقاتـی 
اگـر  می دهـد؛  تشـخیص  ضـروری  کـه 
وام گیرنـده از پرداخـت بدهی خـود خودداری 
خـود  پـول  بـه  هنـوز  پس اندازکننـده  کنـد، 
خواهـد رسـید. این نظـام هم چنیـن وام گیرنده 
را از زحمـت بازپرداخـت بـه پـس اندازکننده 
پیـش از این کـه کارش بـا پول تمام شـود، رها 

 . می کنـد
یـک شـیوه بـرای این که اهمیـت نظـام مالی را 
تشـخیص دهیـم، ایـن اسـت کـه تصـور کنیم 
چـه روی می دهـد زمانـی کـه این نظـام از کار 
کـردن بازایسـتد. آن طـور که گزارش می شـود، 
بـن برنانکه پس از ورشکسـته گی لمـان برادرز 
چنیـن هشـدار داد: شـریان های حیاتـی اقتصاد 
یعنـی نظام مالِی ما بسـته شـده اسـت و اگر ما 

اقدامـی نکنیـم، بیمـار قطعـًا دچار حملـۀ قلبی 
خواهـد شـد. یک مثـال از کشـوری کـه دچار 
چنیـن حملـۀ قلبـی گردیـد، ایسـلند اسـت که 
تولیـد ناخالـص داخلـی آن حـدود ۱۵ درصـد 
پاییـن آمـد پـس از این کـه بانک هـای آن در 
سـال ۲۰۰8 یکی یکی ورشکسـت شـدند. تورم 
و بـی کاری به سـرعت باال رفت، رسـتورانت ها 
خالـی شـدند و جمعیتـی کـه زمانـی جهـان را 
 .... را  خودشـان  حـاال  می گذاشـتند،  پـا  زیـر 

واقعـًا زمیـن خـورده می دیدند. 
و  متنوع تریـن  از  یکـی  امریـکا  مالـی  نظـام 
پیچیده ترین هـا در جهان اسـت. برخـی اوقات 
خیلـی زیـاد پیچیـده اسـت؛ پیچیده گی یـی که 
به سـود خـود این نظـام تمام می شـود. توماس 
فیلیپـون اقتصـاددان دانشـگاه نیویـارک برآورد 
تنهـا  فاینانـس  بخـش   ۱۹۴۷ در  کـه  می کنـد 
۳/۲ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی امریکا 
را تشـکیل مـی داد. در سـال ۲۰۰۵ سـهم ایـن 
بخـش بـه 8 درصـد افزایـش یافت. ایـن دیگر 
ُخرده نـان نبـوده، بلکه یـک تکۀ خیلـی زیاد از 
کیـک پیـش گفته اسـت و بیش تر آن هـم صرفًا 
هیـچ  این کـه  بـدون  بـوده  کیـک  روی  بـورۀ 
ارزش غذایی داشـته باشـد: خریدهـای با اهرم 
عملیاتـی، مبادلـۀ سـفته بازانۀ سـهام شـرکت ها 
و مهندسـی مالـی کـه هـدف اصلـی آن قـرار 
گرفتـن بـه شـکل یک الیـه در شـرطبندی های 

بیش تـر اسـت. 
زیاده روی هـای  فاینانـس  این کـه  صـرف  امـا 
دوره یی دارد، نباید چشـم مـا را بر این حقیقت 
اسـت.  مفیـد  زمان هـا  بیش تـر  در  کـه  ببنـدد 
بیش تـر آن کیـک بـا طـرح بیمـه ۴۰۱، بیمـۀ 
عمـر و عرضـۀ عمومی سـهام مایکروسـافت و 
گـوگل نشـان داده می شـود. سـابقۀ تاریخی نیز 
همیـن پیـام را انتقـال می دهـد: نـوآوری مالـی 
معمـوالً بـه رشـد اقتصـادی کمـک می کنـد و 
بـه آن آسـیب نمی زنـد. یـک نهـاد مالی شـبیه 
بـه شـرکت های مسـوولیت تضامنـی، در روم 
باسـتان کمـک کـرد تـا فنـاوری معـدن کاوی 
ممتـاز  سـهام  یابـد.  گسـترش  بزرگ مقیـاس 
رونـق  کـه  بـود  مالـی  نوآوری هـای  از  یکـی 
ایجـاد راه آهـن سـده های نـوزده و بیسـت را 
نیـز  بی شـمار  بررسـی های  سـاخت.  ممکـن 
یافت شـده اسـت که کشـورهای با نظـام  های 
می کننـد.  رشـد  سـریع تر  توسـعه یافته  مالـی 

پـس آیا تنوع نظـام مالی امریکا مشـوق رقابت 
و رشـد بیش تـر اسـت یـا کـه سـفته بازی را 
تغذیـه کـرده و بحران هـا را پـرورش می دهد؟ 
پاسـخ ایـن اسـت کـه در واقـع هـر دو کار را 

می کنـد. 

ت؟
ـق

حقی
یا 

ت 
ریع

شـ
ن؛ 

دیا
س ا

نف

نویسنده: گرگ آی پی

مترجم: جعفر خیرخواهان

بخش نخسـت

ACKU



درآمد
انسان از دوردست ها با زبان آشنا بوده است که "اسم " 
زبان  آدمی  می دهد.  را صورت  آن  از  عمده یی  بخِش  
]الرحمن: ۴[ و  اسم ها ]بقره: ۳۱[ را از خدا آموخته 
اولین آدم، نام های  است و خداوند به عنواِن آموزگارِ 
اگر  آموخت.  او  به  را  بیان  توانایی  نیز  و  پدیده ها، 
ژرف تر به مسأله بنگریم، تعلِق ما با جهان از جغرافیای 
شمار  به  معبرهایی  می توان  را  نام ها  می  گذرد.  نام ها 
آورد که با گذر از آن، به پدیده ها می رسیم و واقعیّت ها 

را می شناسیم.
نام ها  از  عظیمی  دستگاه  با  ما  ژرف تر،  نگاهی  در 
ما  بر حول وحوش  در هرکجایی  اسم ها  و  روبه روییم 
حلقه زده اند. اهمیِت اسم ها را زمانی می توان دریافت 
که برای لحظاتی تصّور کنیم همۀ پدیده ها فاقِد نام اند 
به  می توان  آنگاه  نیست.  میان  در  اشیاء  از  اسمی  و 
ضرورت و اهمیِت اسم ها در کارِ آگاهِی جهان پی برد 
و نقِش آن را در تکویِن آگاهی مان به وضوح دید. دنیا 
مرزهای  و  می شود  پرتاب  بی هویتی  به  نام  فقداِن  در 
تصّوری میان اشیاء و مفاهیم نیز فرو می ریزد. تصّور 
امکان می یابد و حتا  نام ها  و  زبان  قلمرو  پدیده ها در 
انسان،  دنیا،  دارد.  اسم شناسانه  نیز خصلتِ   زبان  خود 
شان،  غیابتِ   در  که  نام هایی اند  و...  هستی  کاینات، 
امپراتورِ معناها می میرد و جهان در سیه چالۀ بی معنایِی 
غیرقابل وصفی فرود خواهد آمد و این مسأله اهمیِت 

این نوشتار را نمودار می سازد.
اسم در ترکیِب حرفی آن موردِ نظر نیست، بلکه اسم ها 
فراتر از حروِف بی جان و ساکت ایستاده، به منبع دانش 
و آگاهی  وصل اند. اسم ها راه هایی اند که از ذهِن ما به 
خدا و جهان و انسان کشیده شده اند، و همچون معبری 
از ذهن به جهان و هستی عمل می کنند. نام ها پیونِد غیر 
قابِل انکاری با واقعیّت ها دارند و مرزهای میاِن واقعیّت 
نیز جز در سایۀ "نام" قابِل دید نیست. نام ها اند که "این" 
را از "آن" امتیاز می بخشند و مرزِ میاِن اشیاء را روشنی 
می بخشند. این که می دانیم "سنگ غیر از چوب است و 
چوب غیر از آب است و سنگ غیر از آب است" جز 
در روشنایی زبان، و آن هم نام ها میسر نیست. نام ها را 
می توان همان تقسیم بندی اشیاء نامید که آگاهی ما جز 
در سایۀ آن وجود نمی یابد و دانشی فارغ از تقسیم و 

تمایز وجود ندارد.
افزون بر این ها، نحوۀ داللت اسم  بر مسّما مسأله یی ست 
که به صورِت عام تر، زیر عنوان داللت الفاظ بر معانی 
جای می گیرد. از این جهت، در بخش اخیر این نوشتار 
به نحوۀ داللت الفاظ بر معانی نیز پرداخته شده و در 
سیاق آن از داللت اسم بر مسّما سخن رفته است. این 
نقشی  "اسم"ها چه  نشان دهد که  تا  آنست  بر  نوشتار 
در  و  دارد  خداوند  و  جهان  انسان،  از  ما  آگاهی   در 
بقره  آیۀ سی ویکم سورۀ  از  تفسیِر ژرف تری  به  پایان 
دست خواهیم یافت. این نوشتار، به این مسأله از منظر 
فلسفه ، فلسفۀ زبان، منطق، دستور زبان، پدیدارشناسی، 
عرفان، نشانه شناسی و هرمنوتیک نگریسته که در نوع 
خود بی پیشینه است. ممکن است مواردی در این مقاله 
به تکرار به چشم آید و نیز برخی موضوعات، به صورِت 
این  با  باشد.  شده   طرح  شکسته وریخته  و  ناهماهنگ 
وجود، تاِش ناتمام اما تازه یی ست که می تواند سرآغازِ 

یک گفتارِ جدید در این باب  به حساب آید. 
اسم و مسألۀ وضع

دکتر مصطفی خرم دل صاحب  تفسیر نور معتقد است 
یا  و  "علُو"  معنای  به  "سمُو"  ریشۀ  از  "اسم"  واژۀ  که 
است.  شده  گرفته  نشانه   و  عامت  معنای  به  "وسم" 

در معنای اول، نام گذاری ها در حقیقت نوعی جایگاه 
بخشیدن است و ما با نام ها به اشخاص و اشیاء مقام 
هر  اسم  دومی،  معنای  در  می شویم.  قایل  مرتبت  و 
چیزی نشانه یی ست که با آن تمایز می یابد و موضوِع 
آن،  دومی  معنای  در  اسم  می گیرد.  قرار  شناسایی 
خصلتِی داللت شناسانه )سمانتیکی( به خود می گیرد و 
با دانِش نشانه شناسی قرابِت تمام تری می گیرد. اشتقاق 
ً  بر وجوه اخاقی کاربردِ اسم  اسم از ریشۀ "سمّو" ظاهرا
اشاره دارد. در حالی که اشتقاق آن از "وسم" جنبه های 

معرفت شناسانۀ آن را نشان می دهد.
اسم را از هر ریشه یی مشتق بدانیم، در کاربردِ وسیع تر، 
لفظی ست که بر معنایی داللت دارد. هر اسمی معنایی 
را با خود حمل می کند و از قلمرو زبان به جغرافیای 
مسّما  و  اسم  میان  رابطه  چگونه گی  می برد.  راه  معنا 
معنا  و  لفظ  میان  رابطه  کان تِر  چتر  زیر  می توان  را 
رد یابی کرد. در این باب از سه نظریۀ ذاتی، تنزیلی و 
قراردادی سخن گفته اند. در نظریۀ ذاتی، میان الفاظ و 
معنا مازمۀ ذاتی برقرار است و وضع و استعمال نیز 
بر مبنای همین مازمه صورت می گیرد؛ مثاً  اسب را 

در زبان عربی از آن جهت "َفَرس" می گویند که دارای 
نوعی "فراست" و هوشیاری است. این دیدگاه علی رغم 
با  باشد،  درست  جزیی  به صورت  است  ممکن  آن که 
به  مثًا  دارد.  بسیاری  وکاستی های  نقض  آن  کلیِّت 
این پرسش که چرا "هوشیاری را هوشیاری می نامند؟" 
پاسخ نمی دهد. در نگرِش تنزیلی، الفاظ وجودِ تنزیلی 
معنا دانسته می شوند. لفظ ظّل و سایۀ معناست و ذهن 
از لفظ به سوی معنا حرکت می کند. از همین جاست که 
زشتی و خوبی به قلمرو الفاظ نیز راه می یابد و سخن 
نیکو و زشت با زشتی و نیکویی یکی دانسته می شود 

اگر  نیست.  برخوردار  دقِت الزم  از  نیز  دیدگاه  این   .
الفاظ سایۀ معنا باشند، دیگر نیازی به قاموس های لغت 
وجود ندارد. افزون بر آن، بسیار واقع می شود که الفاظ 
تغییر می یابند، اما معنا ثابت می ماند؛ در حالی که طبق 
دهد.  تغییر  نیز  را  معنا  بایستی  لفظ  تغییر  نظریّه،  این 
نظریۀ سوم در باب نحوۀ داللت لفظ بر معنا به "نظریّۀ  
قراردادی" معروف است. در این دیدگاه، داللت الفاظ 
منوط  و  اختیاری،  بلکه  ندارد،  اجباری  جنبۀ  معنا  بر 
میان خویش وضع  انسان ها  که  قراردادی ست  نوِع  به 

می کنند .

ً  بر جدایی لفظ از معنا استوار است  این دیدگاه ظاهرا
که  معنایی  هر  به  را  لفظ  تا  می دهد  امکان  بشر  به  و 
دانشمندان  میان  در  مسأله  این  کند.  وضع  بخواهد، 
کما  است.   بوده  توجه  موردِ  به گونه هایی  نیز  اسامی 
این که از دیِد اشاعره "اسم عینًا و ذاتاً  همان مسّماست 
نام می گیرد ". این  و تسمیۀ دال بر آن به مجاز "اسم" 
دیگر،  تعبیر  به  یا  مسّما،  و  اسم  یگانه گی  بر  دیدگاه 
الزمۀ  است.  استوار  مسّما  و  اسم  میان  ذاتی  رابطۀ  بر 
اسم  میان  ختیاری  غیر  رابطۀ  برقرارِی  نگرشی،  چنین 
و مسّماست؛ رابطه یی که وضِع انسانی هیچ سهمی در 
به  اسماء  تعلیم  دیدگاه،  این  پایۀ  بر  است.  نداشته  آن 
حضرت آدم همان تعلیم مسمیّات و معنای آن ها بوده 
است؛ واال تعلیم اسماء به تنهایی معنایی ندارد. رویکرد 
اشاعره دایر بر یکی بودِن اسم و مسّما جایی به توضیح 
این  زیرا  نمی گذارد.  مسّما  بر  اسم  داللت  چگونه گی 
رابطه به صورت جبری برقرار است و وضع و قرارداد 
عّلم  و  آیۀ  تفسیر  در  نیز  جاحظ  ندارد.   آن  در  نقشی 
آدم األسماء کلها... می گوید: "جایز نیست اسم را به او 
بیاموزد )منظورش خداوند به آدم( و معنا را رها کند 
و داللت را بیاموزد و مدلول را برای آن وضع نکند و 
اسم بدون معنا لغو است همچون ظرف خالی. ". در این 
دید، اسم بودن همان معنادار بودن است و در غیر آن 
بیهوده و لغو خواهد بود. با این همه، قاضی عبدالجباری 
معتزلی کار اسم را خبر دادن )االنباء( از مسّما می داند، 
در حالی که از نظر جاحظ کار اسم نشان دادن )االبانۀ( 
است. قاضی جبار در فهم معنای اسم افزون بر وضع، 
در   . می انگارد  ضروری  نیز  را  متکلم  قصد  به  توجه 
این نگاه، آن چه که اسم و مسّما را پیوند می زند، قصد 
متکلم است. بنابراین، اسم و مسّما از یکدیگر جدایی 
می یابند و تغییر اسم برای مسّما نیز توجیه پیدا می کند. 
اساِس  می توان  را  معتزله  و  اشاعره  میان  اختاف 
اختاف در رابطه با این که "زبان قرآن بشری است و یا 
الهی؟" دانست. الزمۀ نگرش اشعریان آن است که زبان 
قرآن امر وحیانی ست و قرارداد بشری هیچ نقشی در 
قراردادی  بر  دایر  معتزله  دیدگاه  درحالی که  ندارد،  آن 
بودن مناسبت لفظ و معنا، ظاهراً به بشری بودِن زبان 
نزدیک تر  خاص،  به صورِت  قرآن  و  عام،  به صورت 
جدید  مباحِث  در  و  ما  عصر  در  اختاف  این  است. 
کامی، کانون گفت وگوهای بسیاری ست که تا سرحّد 

فتواهایی مبنی بر کفر و ایمان نیز باال گرفته است.
در  می توان  معنا  بر  را  لفظ  داللت  کلی،  نگاه  یک  در 

نخست به دو صورِت زیر دسته بندی کرد:
داللت لفظ بر معنا ذاتی است؛  .۱
داللت لفظ بر معنا وضعی ست.  .۲

سه  به  آن  واضع  اعتبار  به  می توان  را  دومی  صورت 
دسته تقسیم کرد. کما این که، واضع الفاظ بر معانی آن 
یا انسان است و یا خداوند، و یا هم واضع الفاظ در 
مواردی بشر است و در مواردی نیز خدا. نظریّۀ اول از 
آِن عباد بن سلیمان است. دیدگاه دومی ـ چنان که در 
فوق تذکر رفت ـ مال ابوالحسن اشعری و ابن فوَرک 
است. نظریۀ سومی که واضع الفاظ را بشر می انگارد، 
به  ابوهاشم نسبت داده اند. دیدگاه چهارمی که هم  به 
خدا و هم به انسان در وضع الفاظ نقش قایل است، دو 
صورت دارد: -۱ وضع اولی توسط بشر صورت گرفته 
و وضع نهایی از جانب خداوند است؛ -۲ وضع اولی 
از جانب خداوند است و وضع نهایی از جانب بشر. 
گروهی به شِق اول گراییده اند و ابواسحاق اسفراینی به 
شِق دوم معتقد است. هر یک از این شقوق طرف دارانی 
دارد که به درستِی نظریّۀ خویش احتجاج می ورزند. در 
که  را  اولی  دیدگاه  پژوهنده گان  از  بسیاری  میان،  این 
با دالیلی  بر ذاتی بودن وضع لفظ بر معنا تکیه دارد، 
نادرست دانسته اند  که طرح دالیل آن ها ما را از اصِل 

موضوع دور می سازد.
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تأملی در نسبِت زبان، 
اندیشه و هستی

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
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ابوبکر صدیق
ــن  ــتاد برهان الدی ــهادت اس ــالروز ش ــن س از پنجمی
ــه(  ــروز )جمع ــین دی ــور پیش ــس جمه ــی ریی ربان
طــی مراســم ویــژه در کابــل بزرگ داشــت بــه 

ــد.  ــل آم عم
در ایــن مراســم کــه در تــاالر لویــه جرگــه برگــزار 
شــده بــود، صدهــا تــن از شــخصیت های سیاســی 

و شــهروندان کشــور اشــتراک کــرده بودنــد. 
ــتاد  ــی اس ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــاز، عب در آغ
شــهید را نمــادی از رهبــری" خــرد"  تقــوی و 
ــزت و  ــه راه ع ــتاد را ک ــد و راه اس ــع خوان تواض
ســربلندی ایــن ســرزمین اســت مســتدام و راه تمــام 

ــت. ــرزمین دانس ــن س ــدان ای مجاه
ــش  ــای خوی ــر از صحبت  ه ــای دیگ او در بخش ه
از منســوبان قــوای مســلح در جنــگ علیــه طالبــان 
ــان را  ــرد و آن ــت ک ــوت حمای ــه ق ــزم ب و تروری
مجاهــدان و قهرمانــان واقعــی و پیــروان راه اســتاد و 

قهرمــان ملــی کشــور دانســت.
ــای  ــر از صحبت ه ــش دیگ ــداهلل در بخ ــای عب آق
ــامی  ــزب اس ــا ح ــح ب ــتقبال از صل ــا اس ــود ب خ
ــان  ــر مخالف ــار از دیگ ــای حکمتی ــری آق ــه رهب ب
ــونت   ــرک خش ــا ت ــا ب ــت ت ــز خواس ــت نی حکوم
محکــوم کــردن تروریــزم و پذیرفتــن قانون اساســی 
ــه دســتاوردهای بــزرگ ســالیان پســین  و احتــرام ب
بــه جنــگ پایــان دهنــد و بــه حکومــت بپیوندنــد.
ــر  ــیاف رهب ــول س ــدرب الرس ــتاد عب ــپس، اس س
ــات، از  ــت و ثب ــورای حراس ــس ش ــادی و ریی جه
ــی و  ــی، زبان ــات قوم ــا از تعصب ــردم خواســت ت م

ــد. ــودداری کنن ــمتی خ س
اســتاد ســیاف افــزود کــه برهــان الدیــن ربانــی یــک 
دعوتگــر مجاهــد و اســتاد بــود و بســیار مظلومانــه 
بــه شــهادت رســید. او از کســانی کــه مجاهدیــن را 
ــاد کــرد و گفــت: شــماری ها  ــد انتق ــن می کنن توهی
ــد  ــا مجاه ــد را ب ــر مجاه ــراد غی ــانه ها، اف در رس
ــد)ج(  ــا خــاف حکــم خداون ــد، آنه ــر مي دانن براب
عمــل مي کننــد؛ مجاهــد و غیــر مجاهــد هیــچ 
وقــت برابــر نیســتند. کســانی کــه مجاهــد و 
غیرمجاهــد را یکــی می دانــد، در برابــر حکــم 

ــد. ــرار می گیرن ــد ق خداون
ــردمِ  ــداد م ــک تع ــت: ی ــان داش ــیاف بی ــتاد س اس
و  طالبــان  بی غیــرت"  و  نامــرد  و  "بی انصــاف 

ــه  ــد ک ــی می دانن ــن یک ــا مجاهدی ــتان را ب تروریس
بــه بــاور مــن، آن هــا جفــاکار و خیانــت کار هســتند.

ــه  ــتیم، ن ــن هس ــا فاتحی ــزود: م ــیاف اف ــتاد س اس
نــه ویران گــران،  آزادگــران هســتیم،  ناقضیــن، 
ــر نیســت کــه کســی را در  جنایتــی از ایــن بزرگ ت
خانــه اش بــه شــهادت می رســانید، اســتاد ربانــی و 
ــتاد  ــعود و اس ــاه مس ــهید احمدش ــی ش ــان مل قهرم
صبــور فریــد و دیگــران در خانۀ شــان بــه شــهادت 

ــیدند. رس
اســتاد ســیاف خطــاب بــه حکومــت گفــت: اجــازه 
ــه  ــا ضرب ــگ م ــخ و فرهن ــه تاری ــی ب ــد کس ندهی
بزننــد، اگــر از تاریــخ کشــور مجاهدیــن را حــذف 
کنیــم، هیچ چیــزی در ایــن تاریــخ باقــی نمی مانــد.

اســتاد ســیاف گفــت نضهــت اســامی در پاکســتان 
ایجــاد نشــده و ســاخت پاکســتان نیســت؛ حرکــت 
ــاهیر و  ــام مش ــتان از ن ــود،  پاکس ــا ب ــود افغان ه خ
مجاهدیــن افغانســتان اســتفاده کــرده، میزاییل هــای 

ــه ایــن نام هــا مســما کــرده اســت. خــود را ب
اســتاد ســیاف، از حکومــت خواســت تــا بــه 
نیروهــای ملــی رســیدگی کنــد، ملــت را در پشــت 
نیروهــای امنیتــی ایســتاد کنــد؛ ایــن قــدر شــهامت 
ــد، در  ــان مي دهن ــروز نش ــی ام ــای مل ــه نیروه ک
ــا  ــا تنه ــی م ــای امنیت ــت. نیروه ــوده اس ــخ نب تاری
حــس وطندوســتی ندارنــد و بــرای معــاش وظیفــه 
ــان و  ــن، ایم ــن دی ــان حس ــد؛ آن ــام نمي دهن انج

ــد. ــده دارن عقی
ــت:  ــرد و گف ــوت ک ــدت دع ــه وح ــردم را ب او م
کشــور پارچــه پارچــه اســت، اگــر وحــدت از بیــن 
ــه  ــه هــزاره و ن ــک، ن ــه تاجی ــه پشــتون، ن ــرود، ن ب

ــد. هــم ازبیــک خواهــد مان
در ایــن مراســم، عطــا محمــد نــور، رییــس اجرایــی 
حــزب جمعیــت اســامی افغانســتان و والــی بلــخ 
گفــت: بــرای اولین بــار در تاریــخ افغانســتان کســی 
ــمن  ــا دش ــوه ب ــه دره و کوه به ک ــال ها دره ب ــه س ک
ــرد و  ــلیم نک ــمن تس ــه دش ــور را ب ــد و کش جنگی
بــه  مســالمت آمیز  و  مدنــی  به صــورت  را  آن 
مــردم افغانســتان تســلیم کــرد، شــهید صلــح اســتاد 

ــود. ــی ب ــن ربان برهان الدی
ــد  ــه اجــازه ندهی ــت ک ــان گف ــه جوان او خطــاب ب
ــداد را  ــن روی ــد و ای ــل کن ــخ را جع ــی تاری کس

ــرد.  ــده بگی نادی

آقــای نــور در بخــش دیگــری از اظهاراتــش گفــت: 
ــم  ــک تی ــا ی ــت بی ــم گف ــرزی برای ــد ک روزی حام
ــترک  ــورت مش ــه ص ــم و ب ــاد کنی ــی را ایج تازه ی
کار کنیــم؛ امــا مــن برایــش گفتــم کــه باید از اســتاد 

ربانــی اجــازه بگیــرم.
ــای  ــت آق ــن درخواس ــی ای ــرد: وقت ــه ک او اضاف
ــه  ــت ک ــتم زد و گف ــردم، او در پش ــرزی را رد ک ک

ــتی! ــو اس ــرد خ ــا ! م ــتاد عط اس
ــن  ــا ای ــوولیت دارم ت ــن مس ــزود: م ــور اف ــای ن آق
ــا شــرایط  گفتــۀ اســتاد شــهید را عملــی ســازم و ب
ــما  ــا و ش ــت: م ــه می گف ــم ک ــق ده ــه وف جامع
جهــاد و مقاومــت کردیــم و حکومــت تــازه را 
ایجــاد ســاختیم، حــاال بایــد زمینــه را فراهــم 
ســازیم تــا نســل جــوان بــا اندیشــۀ و ظرفیــت نــو 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد و م ــت گیرن ــه دس ــت را ب حکوم

مشــوره دهندۀ شــان در کنارشــان باشــیم. 
دیگــر  بخــش  در  نــور  محمــد  عطــا  اســتاد 
صحبت هایــش گفــت: آن هایــی کــه از وجــود 
بایــد  می کننــد،  انتقــاد  کشــور  در  خارجی هــا 
ــدت در  ــود وح ــه و نب ــگ و تفرق ــه جن ــد ک بدانن
ــا در کشــور  ــودن خارجی ه ــل ب ــه دلی کشــور یگان
ــا  ــد، خارجی ه ــان آی ــه می ــدت ب ــر وح ــت، اگ اس

می رونــد. هــم 
او گفــت: یکــی از راه هــای امنیــت و صلــح، تقســیم 
ــع قــدرت، تأمیــن عدالــت سیاســی و  ــۀ مناب عادالن
اجتماعــی در کشــور اســت، بایــد همــۀ مــردم خــود 
را در آینــۀ قــدرت و حکومــت ببیننــد تــا وحــدت 

تأمیــن شــود.
ــور  ــرزی، رییس جمه ــد ک ــال، حام ــن ح در هیم
ــور  ــهروندان کش ــه ش ــاب ب ــور خط ــین کش پیش
ــرای گرامی داشــت از  ــه ب ــه جرگ ــاالر لوی ــه در ت ک
پنجمیــن ســال روز شــهادت پروفیســور اســتاد ربانی 
ــار را  ــه حکمتی ــروز ک ــا دی ــت: ت ــد، گف ــده بودن آم
ــدید، روزی  ــر می ش ــردم، قه ــاب می ک ــرادر خط ب
می آیــد کــه حکومــت مــا بــا تحریــک طالبــان نیــز 

ــه مذاکــره خواهــد نشســت. ب
آقــای کــرزی گفــت: کشــور مــا بــه حالتــی رســیده 
اســت کــه یــک تعــداد بــه نــام طالــب مــا را کــه در 
نظــام و زیــر چتــر نظــام هســتیم، کافــر می خواننــد 
ــویی  ــد، در س ــادر می کنن ــان را ص ــم قتل م و حک
ــام پاکســتان و  ــا را غ ــا آن ه ــدادی از م ــر، تع دیگ

ــر را  ــه یک دیگ ــم و این گون ــح می خوانی ــد صل ض
می کشــیم.

ــما  ــدم ش ــرادر خوان ــب را ب ــروز طال ــت: دی او گف
خفــه شــدید، امــا امــروز حــزب اســامی را بــرادر 
ــز  ــان را نی ــردا طالب ــم، ف ــام کردی ــم و وارد نظ گفتی
وارد نظــام خواهیــم کــرد. کشــورهای بیرونــی 

ــت. ــدازی اس ــه ان ــی تفرق ــدت در پ به ش
حامــد کــرزی بــا انتقــاد از حمــات هوایــی 
نیروهــای خارجــی گفــت کــه اگــر روزی در برابــر 
ــروز در  ــرا ام ــم؛ چ ــوروی می جنگیدی ــات ش حم
برابــر حمــات هوایــی امریــکا نجنگیــم. زیــر هــر 

دو تجــاوز محســوب می شــود. 
ــت  ــزب حمیع ــس ح ــی ریی ــن ربان ــاح الدی ص
اســامی و وزیــر خارجــه افغانســتان در ایــن محفل 
گفــت: اســتاد شــهید بــرای اولیــن بــار قــدرت را به 

شــکل دیموکراتیــک بــه شــخص دوم انتقــال داد.
آقــای ربانــی بــا بیــان این کــه پرونــدۀ اســتاد 
ــرای جمیعــت اســامی نامعلــوم اســت از  شــهید ب
نهادهــای عدلــی و قضایــی خواســت کــه تــا ایــن 
ــد.  ــی کن ــه بررس ــه جانب ــکل هم ــه ش ــده را ب پرون
او تأکیــد کــرد کــه برخوردهــای گنــگ بــا پرونــده  
ــول  ــل قب ــردم قاب ــرای م ــی، ب ــای زنجیره ی تروره

ــود. ــد ب نخواه
ــۀ  ــا از پروس ــه م ــل این ک ــت: دلی ــی گف ــای ربان آق
ــی  ــت و یک ــن اس ــم روش ــتقبال می کنی ــح اس صل
ــح  ــراری صل ــهید برق ــر ش ــزرگ رهب ــداف ب از اه
ــا  ــود. امیدواریــم کــه قــرارداد صلــح ب در کشــور ب
ــا ســایر  حــزب اســامی راه هــای گفــت و گــو را ب

ــد. ــاده کن ــف آم گــروه مخال
همچنــان، در ایــن مراســم پیــام جنــرال عبدالرســید 
دوســتم معــاون اول ریاســت جمهــوری بیــان شــد 
کــه در ایــن پیــام از اســتاد ربانــی بــه عنــوان رهبــر 
ــود و در  ــده ب ــاد ش ــت ی ــوب و دارای صاب محب
قســمتی از ایــن پیــام آمــده بــود کــه برخــی افــراد 
ــاش  ــش و جمیعــت در ت ــام جنب ــا اســتفاده از ن ب

تفرقــه انداختــن میــان ایــن دو حــزب هســتند.
در ایــن پیــام یــاد آوری شــده بــود کــه جنگ هایــی 
ــاده کــه  ــن تنظیم هــا اتفــاق افت ــان ای در گذشــته می

نادرســت بــوده اســت.
شعار مرگ به کرزی!

اســتاد  ســخنرانی  جریــان  در  هــم،  ســویی  از 
عبدالــرب رســول ســیاف در ایــن مراســم، از میــان 
ــان و  ــه طالب ــرگ ب ــعار م ــراد ش ــی اف ــه برخ خیم

ــد. ــد کردن ــرزی را بلن ــه ک ــرگ ب م
ایــن شــعار از طــرف برخــی  دیگــر در داخــل خیمه 
ــخنرانی  ــان س ــده و جری ــت ش ــه حمای ــه جرگ لوب
ــت  ــن وق ــد. در ای ــف ش ــه متوق ــد دقیق ــرای چن ب
ــون  ــه در پشــت تربی ــد ثانی ــرای چن ــرزی ب حامدک
ــت و  ــی اس ــه خارج ــن توطی ــه ای ــت ک ــده گف آم
ــه ســخنان اســتاد ســیاف  ــردم خواســت کــه ب از م

گوش دهنــد.
ــای  ــرای آق ــت ســخنرانی ب ــه نوب ــد ک لحظــات بع
ــدن  ــرادر خوان ــا ب ــه ب ــت ک ــید، او گف ــرزی رس ک
ــده اند. او  ــه ش ــراد از او خف ــماری از اف ــان ش طالب
ــرادر  ــروز حــزب اســامی را ب ــر دی ــه اگ گفــت ک
ــروز  ــا ام ــدید؛ ام ــه می ش ــن خف ــدم از م می حوان
دولــت بــا حــزب اســامی وارد مذاکره شــد. روزی 
ــا تحریــک طالبــان نیــز وارد گفــت و گــو  دولــت ب

خواهــد شــد.
ــان  ــدازی می ــه ان ــا در تفرق ــه خارجی ه او گفــت ک

ــد. ــه شــدت کار می کنن ــردم افغانســتان ب م
آقــای کــرزی در اخیریــن لحظــات ســخنرانی فردی 
را دعــوت بــه آغــوش کشــی کــرد کــه شــعار مــرگ 

بــه کــرزی را بلنــد کــرده بــود. 
ایــن واکنش هــا در حالــی بیــان شــد کــه چنــد پیش 
ــه  ــور پیشــین در مصاحب ــس جمه ــرزی ریی حامدک
بــا تلویــزون بــی بــی ســی طالبــان را بــرادر خوانــده 
گفتــه بــود کــه اگــر گــروه طالبــان یــک ســاحه یــا 
ــا  ــگ را ب ــا حــق جن ــد، م ــت را می گیرن ــک والی ی
آنــان نداریــم. ایــن ســخنان کــرزی بــا واکنش هــای 

تنــد را در رســانه ها بــه دنبــال داشــت.

از پنجمین سالروز شهادت استاد ربانی گرامی داشت شد
عطا محمد نور:

 نگذارید اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت را جعل کنند
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وزیــر دفــاع امریــکا گفــت: مــا بــه تقویــت برتــری نظامــی خــود در 
ــلط در  ــدرت مس ــان ق ــه هم چن ــور آن ک ــه منظ ــیه ب ــیا و اقیانوس آس
ــا افزایــش قــدرت نظامــی چیــن باشــیم،  ایــن منطقــه در مواجهــه ب

ادامــه خواهیــم داد.
ــاو  ــر روی ن ــخنرانی ب ــکا در س ــاع امری ــر دف ــر،  وزی ــتون کارت اش
هواپیمابــر امریکایــی یــو اس اس کارل وینســون، در بنــدر ســندیگو، 
تصریــح کــرد کــه امریــکا بــه دنبــال اجــرای مرحلــۀ بعــدی طــرح 
ــان آن  ــی اســت و در جری ــیا از لحــاظ امنیت ــه آس ــت دادن ب محوری
قــرار اســت تعهــدات امنیتــی امریــکا تغییــر پیــدا کــرده و نســبت بــه 

منطقــه آســیا افزایــش یابنــد.
کارتــر خاطرنشــان کــرد: پنتاگــون قصــد دارد زیردریایی هــای 
ــرای  ــتری را ب ــۀ بیش ــرده و بودج ــر ک ــود را قدرت مندت ــی خ نظام
ــد در  ــه بتوانن ــین ک ــدون سرنش ــی ب ــزات زیردریای ــاخت تجهی س
ــد،  ــت کنن ــا فعالی ــترس زیردریایی ه ــر دور از دس ــای عمیق ت آب ه

ــد. ــرف کن ص
اشــتون کارتــر اظهــار کــرد: امریــکا بــه افزایــش برتــری نظامــی خــود 
ادامــه خواهــد داد تــا مــا هم چنــان قدرت مندتریــن ارتــش منطقــه و 

ارجح تریــن شــریک امنیتــی باقــی بمانــد.
او افــزود: مــا قــرار اســت چنــد ســوپرایز هــم داشــته باشــیم کــه بــه 

ــو هســتند. ــه جل ــرای حرکــت ب نوعــی ســرمایه گذاری هایی ب
ــر  ــاخت جزای ــه س ــش از جمل ــن واقدامات ــن از چی ــر هم چنی کارت
ــه نظــر  ــاد کــرد و گفــت: ب ــی انتق ــن جنوب ــای چی مصنوعــی دردری
ــه از  ــد ک ــش کن ــد گزین ــات می خواه ــی اوق ــن گاه ــد پک می رس
کــدام اصــول بــه نفــع خــود بهــره ببــرد و کــدام اصــول را تضعیــف 
ــه  ــه ب ــان ک ــال، حــق آزادی کشــتی رانی در جه ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
ــر  ــن و بی دردس ــت ام ــازۀ ترانزی ــی اج ــای چین ــتی ها و هواپیم کش
ــر  ــورهای دیگ ــن از کش ــه پک ــت ک ــی اس ــان حق ــد، هم را می ده
منــع می کنــد. این هــا اصــول گزینشــی نیســتند و حــق همــه و هــر 

ــتند. ــر هس ــور براب ــوری به ط کش
ــا  ــورش ب ــط کش ــخنرانی رواب ــن س ــر در ای ــال، کارت ــن ح در همی
ــش شــده  ــراً به خاطــر برخــی مســائل دچــار تن ــه اخی ــن را ک فیلیپی

ــرد. ــف ک ــتحکم( توصی آهنین)مس
او دراظهاراتــش یــک روز بعــد از این کــه رییس جمهــور فیلیپیــن از 
عــدم موافقتــش بــا برگــزاری رزمایــش مشــترک بــا امریــکا در آینــده 
خبــر داد گفــت: ایتــاف مــا بــا فیلیپیــن همچــون دهه هــای گذشــته 

آهنیــن اســت.

ــه در  ــت ترکی ــف دول ــد و مخال ــی در تبعی ــن، روحان ــح اهلل گول فت
امریــکا بــار دیگــر رجــب طیــب اردوغــان را بــه دســت داشــتن در 

ــرد. ــره متهــم ک ــای جــوالی در انق کودت
گولــن بــا اشــاره بــه اظهــارات اردوغــان کــه گفتــه بــود تــاش بــرای 
کودتــا "پاداشــی از ســوی خــدا بــود، چــون موجــب پاکســازی ارتش 
ــی  ــای نظام ــام کودت ــرای انج ــاش ب ــه ت ــت ک ــد" گف ــد ش خواه
خیانــت بــه اصــول دولــت ترکیــه و جنبــش جهانــی اســت کــه بــا 

عنــوان "خدمــت" رهبــری آن را برعهــده دارد.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اردوغــان رییس جمهــور ترکیــه 
خــود در ماجــرای تــاش بــرای کودتــا دســت داشــته اســت، گفــت: 
تــا به حــال فکــر می کــردم کــه ایــن احتمــال وجــود دارد، امــا حــاال 
از ایــن مســأله اطمینــان دارم. اخیــراً یــک افســر ترکیه یــی گفتــه کــه 
ــا  ــوع کودت رییــس ســتاد مشــترک و رییــس اطاعــات در شــب وق
در داخــل مقــر ســتاد فرماندهــی ارتــش جلســه داشــتند و از همــه 
آن چــه کــه در حــال وقــوع بــود، خبــر داشــتند، امــا کامــًا توضیــح 
ــی  ــر کــرد در حال ــا تغیی ــه حــوادث در شــب کودت ــداد کــه چگون ن
ــده  کــه رییس جمهــور ترکیــه بارهــا آن را شکســت اطاعاتــی خوان
اســت و گفــت کــه از طریــق دامــادش از تــاش بــرای کودتــا مطلــع 

شــده اســت.
ــم  ــان فراه ــرای اردوغ ــت را ب ــن فرص ــا ای ــزود، کودت ــن اف گول
ــان در  ــطۀ مخالف ــه واس ــه ب ــی را ک ــن از آن های ــزاران ت ــا ه ــرد ت ک
وزارت خانه هــا، ارتــش، پولیــس و دســتگاه قضایــی بــه کار گماشــته 
شــده بودنــد، از کار برکنــار کنــد و بســیاری از وکا، تجــار، 

ــد. ــتگیر کن ــز دس ــود را نی ــان خ ــی مخالف ــگاران حام روزنامه ن
او تأکیــد کــرد: ایــن مســأله کامــًا از پیــش  از ســوی او )اردوغــان( 

ــود. ــزی شــده ب برنامه ری

 ۳۰ جاپـان  توکیـوی  شـهر  در   ۲۰۲۰ المپیـک  بازی هـای  برگـزاری 
میلیـارد دالـر هزینـه برخواهـد داشـت، مگـر این کـه مصـارف به گونۀ 
چشـم گیر کاهـش داده شـود و محـل برگـزاری چندیـن رقابـت مهم 

تغییـر داده شـده و در محـل دیگـری بنـا شـود.
بـه دنبـال انتقادات شـدید از هزینۀ هنگفـت برگـزاری المپیک ۲۰۲۰، 
تیـم تحقیقاتـی کـه از سـوی یوریکـو کویکـی والـی توکیـو توظیـف 
نبـود  را  توکیـو  المپیـک ۲۰۲۰  پُرهزینـه شـدن  دلیـل  اسـت،  شـده 
رهبـری، فقـدان مدیریت و آگاهـی از کنترول مصارف خوانده اسـت.
در گزارشـی کـه روز پنجشـبه بـه خانـم کویکـی تحویـل داده شـد، 
سـفارش شـده اسـت کـه سـه محـل از جمـع هفـت محل برگـزاری 
رقابت هـای المپیـک بـه محـل دیگـر منتقـل شـود و نیـز بـه عـوض 
سـاختن دو بنـای جدید برگزاری مسـابقات از دو محل کهنه اسـتفاده 

. د شو
امـا هرگونـه تغییـر در برنامه یـی که پیـش از پیش به کمیتـۀ بین المللی 
المپیک سـپرده شـده اسـت، باید از سـوی این نهـاد بین المللی منظور 

شـود. در غیـر آن جاپان باید بر اسـاس پـان پیش برود.
آماده گی هـا بـرای نخسـتن المپیـک تابسـتانی در جاپـان پس از سـال 
۱۹۶۴ بـا افتضاح هـا و مشـکات فـراوان از جملـه هزینـۀ بلنـد اعمار 
میزبانـی  مزایـدۀ  رونـد  در  ادعـای رشـوت خـوری  و  ورزشـگاه ها 

المپیـک تـوأم بوده اسـت.
توکیـو در سـال ۲۰۱۳ میزبـان المپیـک ۲۰۲۰ اعـام شـد، امـا اکنـون 
مصـارف چهـار برابـر آنچـه تخمیـن شـده اسـت کـه در سـال ۲۰۱۳ 

بـرای برگـزاری ایـن رقابت هـا بـرآورد شـده بـود.
سـاختن ۴۴۰ کیلومتـر خـط آهن و اعمـار محل برگـزاری رقابت های 
شـنا بـا گنجایـش ۲۰ هزار تماشـاچی دو بنای عمدۀ اسـت که سـبب 

بلنـد رفتـن هزینۀ مجموعـی برگزاری المپیک توکیو شـده اسـت.

بازی هـای ۴ روزۀ کریکـت زیـر نـام "احمدشـاه ابدالـی"، بـه ابتـکار 
فدراسـیون کریکـت افغانسـتان بیـن زون هـای پنج گانـه در کابـل و 
ننگرهـار آغـاز شـد. در ایـن بازی هـا بـرای تیـم تـازه تأسـیس "کابل 

گریـن" نیـز فرصت بـازی داده شـده اسـت.
فریـد هوتـک، مسـؤول مطبوعاتـی فدراسـیون کریکت افغانسـتان در 
مراسـم آغـاز ایـن بازی هـا بـه خبرنـگاران گفـت، ایـن بازی هـا تا دو 

مـاه دیگر ادامـه خواهد داشـت.
فدراسـیون کریکـت در نخسـت اعـام کـرده بود کـه ایـن بازی ها در 
کابـل، خوسـت و ننگرهـار برگـزار خواهـد شـد، امـا اکنون بـه دلیل 
سـردی هـوا ایـن بازی ها تنهـا در خوسـت و ننگرهـار ادامـه می یابد.
ایـن بازی هـا اکنـون در میـدان بـازی غـازی امان اهلل خـان و سـپین غر 
ننگرهار و میدان بین المللی کرکت کابل آغاز شـده اسـت. فدراسـیون 
کریکـت کشـور اعام کـرده که اعضای تیـم ملی نیز پس از برگشـت 

از بنگله دیـش در ایـن بازی هـا اشـتراک خواهند کرد.
در روز نخسـت ایـن بازی هـا، تیـم کابل گریـن با تیم مـس عینک در 

کابـل و تیـم زون آمـو بـا با تیـم بند امیـر در ننگرهار بـازی می کند.
دورنهایـی ایـن بازی هـا پس از ۲ مـاه و ۴ روز میان دو تیم پیشـتاز در 

میدان غـازی امان اهلل خـان در ننگرهار برگزار می شـود.

اشتون کارتر:
برتری نظامی خود را در آسیا 

افزایش خواهیم داد 

گولن:
اردوغان خود در کودتا دست 

داشته است

المپیـک 2020 توکیـو
 و 30 میلیـارد هزینه

بازی های چهار روزۀ زون های 

کریکت در کابل و ننگرهار آغاز شد

 عبدالحی خراسانی

چـه وقت جامعـه احسـاس می کند که احـزاب موجود 
در حـال فروپاشـی، فرسـوده گی و پوسـیده گی قـرار 

دارنـد و باید طـرح نـو درانداخت؟
الف 

اهـداف  و  اساسـی  آرمان هـای  بیان گـر  نهـاد  و  کـه حـزب  زمانـي 
اسـتراتیژیک جامعه نیسـتند و سـعی می کنند با ذکر خاطرات گذشـته 
و مصلحت گرایی هـای غیرحقیقـی و بـزرگ نشـان دادن عمـق فاجعه 
و عظمـت بحـران، مـردم را به تحمـل وضعیت موجود تشـویق کنند.

ب
قاچـاق  و  قـدرت  ثـروت،  مافیایـی  باندهـای  منافـع  کـه  زمانـي 
مـواد مخـدر در هـم تنیـده می شـود و منابـع کمک هـای امنیتـی و 
مسـاعدت های اطاعاتـی بـرای تمـام باندهـا از آدرس هـای واحـد 
صـورت می گیـرد، شـخصیت ها به صـورت هماهنـگ سـعی می کنند، 
افـکار عمومـی را از عمـق بحـران منحـرف بسـازند و ذهنیت کاذب 

کنند. خلـق 
ج

زمانـي کـه مشـاهده می کنیـد نهادهـای فروپاشـیده سـعی می کننـد 
به جـای پرداختـن بـه مسـایل اصلـی بحـران و شـکافتن علت هـای 
و  احساسـی  حکایت هـای  و  داسـتان  بـا  راهـکار،  ارایـۀ  و  اصلـی 
مطمئـن  کننـد،  را مصـروف  عمومـی  افـکار  عمومیـات  و  عاطفـی 
باندهـا فراهـم آمـده و مـردم  باشـید کـه توطیه یـی تقسـیم منافـع 
بسـان گوسـفندهای معصـوم بـا شـادمانی و شـادکامی بـه قربانگاهی 
می رونـد کـه سرنوشت شـان را چوپان هـای دروغگـو و سـگان کویر 

زده اند. رقـم 
د

مـا دشـمنان خـود را روزی خواهیـم بخشـید، زیـرا آن هـا سـرانجام 
روزی مجبـور می شـوند تـا هویـت، تمـدن، تاریـخ و فرهنـگ مـا را 
بپذیرنـد و حقیقـت را بـر تحریـف افسـانه ترجیح دهند، اما فاسـدان 
بی حمیـت و جاده صاف کنـان تفکر قبیلـه را هر گز نخواهیم بخشـید.

سمیع حامد

کســانی مثــل گلبدیــن حتــا اگــر تفنــگ نداشــته باشــند، 
ــزا  ــونت زا و نفرت اف ــا خش ــۀ آن ه ــد. اندیش خطرناک ان
ــا  ــل آن ه ــه مث ــانی ک ــد کس ــا می خواهن ــت. آن ه اس
ــرز  ــن ط ــر چنی ــد. در براب ــون بمانن ــا زب ــا کشــته شــوند ی نیســتند ی
فکــر، بایــد مبــارزه کــرد. نبایــد پنداشــت کــه ایــن پیــکار بــه زودی 
ــه  ــن خردورزان ــل ممک ــرف و عم ــر ح ــا ه ــد ب ــت. بای ــدنی اس ش
ــد شــعور و شــور و  ــرد. بای ــگ ک ــن دایناســورها تن ــرای ای جــا را ب
شــکیبایی را بــا هــم گــره زد و کمــر بســت. این هــا حتــا اگــر صلــح 

ــود. ــد ب ــه( خواه ــح در مرده خان ــد )صل بیاورن
بــا چنیــن صلحــی اگــر بســیار بســیار خوشــبین باشــیم، جلــو مــرگ 
ــرد،  ــه بمی ــت ک ــم. آدمی ــت می گیری ــرگ آدمی ــدل م ــا را در ب آدم ه
ــح  ــا تروریســت ها صل ــتند. ب ــش نیس ــده بی ــی جنبن ــا جنازه های آدم ه
ــا تروریســم را درس  ــا در مکتب ه ــد، ام ــگ را بگذارن ــه تفن ــم ک کنی
بدهنــد؟ بیاییــد بپنداریــم کــه ایــن مصالحــه همیــن اکنــون یــک نیــاز 
ــه از  ــی ک ــت ها و بنیادگراهای ــر تروریس ــارزه در براب ــا مب ــت، ام اس
ــاز اســت.  ــک نی ــد هــم ی ــدان سیاســت می آین ــه می ــگ ب ــدان جن می
مــا پیــش از گلبدیــن در برابــر دایناســورهای دیگــراش هــم مبــارزه 
ــا  ــح ب ــرای صل ــاری ب ــر اجب ــا اگ ــا حت ــرد. م ــم ک ــم و خواهی کردی

ــا تروریــزم باقــی اســت. تروریســت داشــته باشــیم، جنــگ مــا ب

باری سالم

طالــب را بــه زور امريــكا "تــو" از قــدرت رانــدی و 
بــر تخــِت جمهــوری تكيــه زدی، مكار!

هــزاران نیــروی ارتــش و ده هــا هــزار شــهروند مظلــوم 
ــام  ــل ع ــان قت ــِت طالب ــه دس ــو" ب ــال "ت ــیزده  س ــتان را در س افغانس
ــه  ــون ک ــکار! اکن ــد، فریب ــرار بمان ــت برق ــت و تاج ــا تخ ــردی ت ک
ــدام  ــا ک ــیم، ب ــری می شناس ــی ات را در دکان چرم گ ــت قره قل پوس
روی و بــا چــه صاحیتــی بخشــی از خــاک افغانســتان را بــه ســپاهیان 

ــاکار! ــی، ای ری ــذار می کن ــزدور آی اس آی واگ م
ــد  ــز نخواه ــان را هرگ ــت، طالب ــن منافقت های ــه ای ــاش ک ــن ب مطمی
فریفــت و هــر وقــت دست شــان برســد تــو را ســفیر امــارت اســامی 
ــد،  ــوار و بی رحم ان ــان خون خ ــرد. طالب ــد ک ــرر خواهن ــم مق در جهن
ــری  ــب بدت ــو از طال ــت روی نیســتند. ت ــق و هف ــو مناف ــد ت ــا مانن ام
ــا  ــا را از م ــن فرصت ه ــب دادی و بهتری ــت را فری چــون عمــری مل
ــا دشــمنان ملــت هم داســتان گشــتی و اکنــون  ــودی و ســرانجام ب رب
ــذاری  ــی واگ ــداف کاِن آی اس آی )یعن ــردن اه ــوی پیاده ک در تکاپ

بخشــی از افغانســتان بــه طالبــان( هســتی.
ــا را  ــم، نشــانی جمشــیدها و خپلواک ه ــوز ه ــه هن شــکی نیســت ک
ــه  ــامِ بی رحمان ــی و راه قتل ع ــان می ده ــه طالب ــت " ب ــا اندیواالن تو"ب
ــت را  ــن جنایت های ــای ای ــر روزی به ــی؛ مگ ــوار می کن ــان را هم ش

حتمــًا خواهــی پرداخــت، مــار منافــِق هفــت ســر.
ــم و  ــوز زنده ای ــا هن ــزن! م ــمک ن ــاد چش ــن! زی ــمانت را بازک چش

ــت. ــرجایش هس ــوز س ــان هن عقل م

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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هارون مجیدی
عاصـی،  عبدالقهـار  شـهادت  سـالروز  بیسـت ودومین  از   
شـاعر نـام دار زبـان فارسـی طـی برنامه یـی گرامی داشـت 

بـه عمـل آمد. 
در ایـن برنامـه کـه در کابل برگزار شـده بود، شـمار زیادی 
از شـاعران، نویسـنده گان، اسـتادان دانشـگاه، پژوهش گران 

و سیاسـت مداران اشـتراک کـرده بودند.
شـاعران و پژوهش گـران در ایـن برنامـه، ظهـور عاصـی را 
حادثه یـی در ادبیـات معاصر افغانسـتان عنوان کـرده و بیان 
داشـتند کـه او همـواره دردهـای سـرزمین و هموطنانش را 

از گلـوی شـعر فریاد کـرده بود.
اپرتـو نـادری شـاعر و پژوهش گر در این برنامه که بخشـی 
از پژوهـش در پیونـد بـه شـعر مقاومـت در افغانسـتان را 
می خوانـد، گفـت: شـعر عاصـی از نظـر موضـوع و بینـش 
شـاعرانه بـه گونۀ چشـم گیری گسـترده و رنگارنگ اسـت.

بـه بـاور آقـای نـادری: ایـن گسـترده گی گونه یـی از تنـوع 
زبانـی را در شـعر او نیـز بـه همراه شـده اسـت.

شـعرهای  در  افـزود:  سـخنانش  ادامـۀ  در  نـادری  پرتـو 
عبدالقهـار عاصـی، گاهـی بـا شـاعری روبه رو می شـویم با 
زبـان، حـس و دریافـت حماسـی و گاهی هـم رگه های از 
نگـرش عارفانـه را در شـعر او پیـدا می کنیـم و زمانـی هم 
با شـاعری سـر و کار داریم که عاشـقانه می سـراید و سـرو 

کارش بـا تغزل اسـت.
بـا ایـن همه، امـا به بـاور آقـای نـادری، عبدالقهـار عاصی 
بیشـتر یک شـاعر سیاسـی-اجتماعی اسـت که هدف مندانه 
در خـط مقاومـت در برابـر اسـتبداد می ایسـتد و گاهی این 

ویژه گـی در شـعرهای تغزلـی او نیـز راه می یابـد.
امـراهلل صالـح رییـس رونـد سـبز گفـت کـه در دهـۀ نـود 
برابـر  در  مقاومـت  حقانیـت  عاصـی  آن کـه  بـا  میـادی 
راکـت پراکنی هـای گلبدیـن درک می کنـد و می دانـد کـه 
یک طـرف از حـق دفـاع می کنـد و طرف دیگر به اشـاره و 
هدایـت بیگانـه گان آمـده و می خواهـد عطش قـدرت خود 

را بـا کشـتار مـردم به دسـت مـی آورد.
او پیـش از پیـروزی بـه گروه هـای مجاهدین بـه حیث یک 
کلیـت می دیـد، نـه بـه عنـوان گروه هـای توتـه و پارچـه و 
پیـش از شـهادتش ایـن کلیـت در ذهنـش به هـم می خورد 
و مجاهدیـن بـه عنـوان سـفید و سـیاه در ذهـن او منقسـم 

می شـود.
ابـدی  را  بسـیاری ها  شـهرت  جوانـی  در  مـرگ  گاهـی 
می سـازد، مـرگ عاصـی ماننـد بسـیاری از نـام داران تاریخ 

افغانسـتان یـک مـرگ بـزرگ بـود.
رهنـورد زریـاب نویسـنده و پژوهش گـر بنام افغانسـتان که 
شـعر پارسـی عاصـی را زمزمـه می کـرد، گفـت: عبدالقهار 

عاصـی شـیفتۀ و شـیدای زبان پرشـکوه فارسـی بود.
اسـتاد زریـاب قهـار عاصـی را از شـاعرانی می دانـد کـه 
فـواران ادبـی داشـت و شـعرهای زیـادی سـرود. او بیـان 
خاطـره از شـهید عاصـی گفـت: "خـوب بـه یـاد دارم او 
شـادمانه  و  می آمـد  نویسـنده گان  انجمـن  بـه  روزه  همـه 
می گفـت: چیزکـی سـروده ام! و آن چیـزک را کـه ماننـد 
چیزهـای دیگـرش بسـیار زیبـا می بـود، می خوانـد و مـا به 

می گفتیـم." مبارک بـاد  او 
اسـتاد زریاب آشـنایی شـهید عاصی با حیـدری وجودی و 
واصـف باختـری را دو ُرخ داد مهـم و اثرگذار روی کارهای 
او می دانـد کـه هـر دو او را بـا قله هـای بلند شـعر و عرفان 
و  ریزه کاری هـا  بـا  را  آشـنا سـاخته و عاصـی  خراسـانی 

ظرافت های شـعری آشـنا سـاختند.

بـه بـاور اسـتاد زریـاب: شـهید عاصـی از آن سـخن آوران 
خوش بختـی بـود کـه در جوانـی از شـهرت و آوازۀ بسـیار 
برخـوردار شـد. مردمـان پایتخـت او را خوب می شـناختند 
کـه نمونه هـای آن را خـود عاصـی در دفتـر "آغـاز یـک 

پایـان" آورده اسـت.
گلبدین حکمتیار قاتل شهید عاصی

از سـویی هم، شـماری از سـخنرانان محفل بیست و دومین 
سـالروز شـهادت عبدالقهـار عاصـی راکت پراکنی های کور 
حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیـار را عامـل 
شـهادت او دانسـته می گوینـد کـه عاصـی از اثـر اصابـت 

خمپاره یـی بـه امـر آقـای حکمتیـار به شـهادت رسـید.
امـراهلل صالـح رییـس رونـد سـبز در ایـن برنامـه خطـاب 
بـه مهمانـان گفـت: "شـما فکـر می کنیـد کـه امـروز قاتـل 
عاصـی اگـر در ایـن شـهر بیایـد، آیا به طـرف مـردم دیده 

می توانـد؟ بـه یقیـن دیـده نمی توانـد."
آقـای صالـح در ادامۀ سـخنانش افـزود: "یک مقولـۀ غربی 
اسـت کـه می گویـد: بعضی هـا در سـی سـاله گی می میرند، 
ولـی در هفتـاد سـاله گی دفـن می شـوند. با کسـی کـه قرار 
داد بسـته اند، یقیـن داشـته باشـید که در ذهـن و در قلب ما 
و شـما در این شـهر بیسـت سـال پیش کشته شـده و آنچه 

کـه باقـی مانده، عمـر سـیاه و بیهوده یی بیش نیسـت."
آقـای صالـح تأکیـد کـرد کـه راکـت کـور گلبدیـن قلـب 
او را  افـکار  امـا  عاصـی را دریـد و خونـش را ریخـت، 

سـاخت. جاودانـی 
همچنـان، اسـتاد رهنـور زریـاب بـا اشـاره به توافـق صلح 

حکومـت بـا گلبدیـن حکمتیـار، ایـن توافـق را طنـز تلـخ 
گفتـه بیـان داشـت: "ایـن پیمـان بـا کسـی امضـا شـده که 
قهـار عاصـی از اثر اصابت موشـکی جان خود را از دسـت 
داد کـه بـه دسـتور همین امیـر در کابـل پرتاب شـده بود."

احمدضیـا مسـعود نماینـدۀ خـاص رییس جمهـور در امور 
اصاحـات و حکومـت داری خوب که به صـورت تلویحی 
اشـاراتی بـه کارکردهای حزب اسـامی گلبدیـن حکمتیار 
داشـت گفـت: گروه هـای در افغانسـتان بـودن کـه زیـر نام 
نهادینـه کـردن ارزش هـای دینـی کارهای کردند کـه تمامی 
زیربناهـای کشـور را نابـود کردنـد و عملکردشـان هیـچ 
نوعـی توجیـه و دلیـل معقول نداشـت و زمانی کـه قرار بر 
ایـن شـود که به دولـت بپیوندنـد و معتقد به پروسـۀ صلح 
شـوند، بـا کارنامۀ بدنامی که طی سـال های گذشـته داشـته 
بیـان می کننـد،  و خواسـت های را کـه در پروسـۀ صلـح 

ارزیابی یـی صـورت گیـرد، هیچ مقایسـه نمی شـود.
نماینـده خـاص رییس جمهور در ادامۀ سـخنانش که بیشـتر 
متمرکـز بـه توافق نامۀ صلـح حکومت با گلبدیـن حکمتیار 
بـود گفـت: خسـارات و عقـب مانده گی کـه حاصل جنگ 
کارکردهای شـان  بـا  هیچ وقـت  بـوده  کشـور  در  گروه هـا 
کـه  ایدولوژیـک  سیاسـی  رهبـران  و  نمی شـود  مقایسـه 
به خاطـر  می کننـد  انتقـاد  را  حکومـت  کار  کوچک تریـن 
اینکـه بـه اهـداف شـان نمی رسـند، بـر ضـد پالیسـی های 
حکومـت فتواهـای دینـی صـادر می کننـد و تـا مشـکات 
دهه هـای گذشـته تکـرار شـود."او در نسـل دوم شـاعران 
معاصـر افغانسـتان از چهره هـای طـراز اول بود و توانسـت 

شـرایط سیاسـی و اجتماعی کشـور را به شـکل برجسته در 
شـعر خـود بیـان کند."

بـه گونه یـی اسـتفاده  از هنـر شـعر  او: عاصـی  بـاور  بـه 
بـرد کـه واقعیت هـای کشـور را در دوران مبـارزۀ مـردم، 

سـازد. جاودانـی 
بـه گفتـۀ او: عاصـی از عمـق مسـایل اجتماعـی و سیاسـی 
در  واقعیت هـا  ایـن  کـه  می کوشـد  و  آگاه  روزگارش 

سـازد. جـاری  شـعرهایش 
او ګفتروایتـی از زنده گـی فرهنگـی عبدالقهـار عاصـی را 
بیـان می کـرد، گفـت: عاصـی قربانی گروه  سیاسـی یی شـد 

کـه اهـداف و کارکـردش گنـگ بود.
احمـد ضیـا مسـعود هم چنـان خواهـان ایجـاد یـک مرکـز 
دینـی مسـتقل شـده گفت: تمـام فتواهـای مذهبـی و دینی 
بایـد از ایـن مرکز داده شـود و هیـچ رهبر سیاسـی و گروه 
سیاسـی نبایـد بـا سـلیقه و فکـر خـود، در مـورد پالیسـی 

حکومـت فتـوا دینـی صـادر کند.
نماینـده خـاص رییس جمهـور گفـت: "کسـانی که در چند 
سـال گذشـته به نیابـت از کشـورهای بیگانه در افغانسـتان 
می جنگیدنـد و یـا به خاطـر عقایـد شـان جنگیدنـد، اگـر 
احسـاس می کننـد کـه مسـوولیت دینـی خـود را ادا کننـد، 
ایـن را بداننـد کـه مسـوولیت دینـی عقـب مانـدن ملـت و 

توهیـن شـدن ملت نیسـت."
امـا، عبدالقهـار عاصـی در سـوم میـزان ۱۳۳۵ در دهکـدۀ 
ملیمـۀ والیـت پنجشـیر بـه دنیـا آمـد. عاصـی بزرگ تریـن 

فرزنـد خانـواده بـوده و چهـار بـرادر و دو خواهـر دارد.
شـامل   ۱۳۴۳ سـال  در  سـاله گی  هفـت  در سـن  عاصـی 
مکتـب دهاتـی )تنبنـه( شـده و بعـد از سـه سـال، همـرا با 
خانـواده اش پنجشـیر را بـه قصـد کابـل ترک کرد و شـامل 
صنـف چهـارم مکتـب )متوسـطه بیهقـی( شـد و تـا صنف 
ششـم مکتـب را درآن ادامـه داد و در سـال ۱۳۵۰ شـامل 
صنـف هفتـم مکتب )لیسـه عالی غـازی( گردیـده و مکتب 

را در همیـن جـا بـه درجـۀ عالـی بـه پایان رسـانید.
و  شـعر  بـه  کودکـی  دوران  از  عاصـی  عبدالقهـار  شـهید 
کـه  می سـرود  شـعر  و  داشـت  فـراوان  عاقـۀ  شـاعری 
رفته رفتـه بـه یکـی از شـاعران بلنـدآوازۀ زبـان فارسـی در 

افغانسـتان مبـدل شـد.
انفجـار  اثـر  در   ۱۳۷۳ میـزان  شـامگاه ششـم  در  عاصـی 
خمپاره یـی و در شـهری کـه دردهایـش را در شـعر خـود 

فریـاد می کـرد، بـه خـاک سـپرده شـد.
مقامـۀ گل سـوری، الالیـی بـرای ملیمـه، دیـوان عاشـقانه 
بـاغ، غـزل مـن و غـم مـن، تنهـا ولـی همیشـه، از جزیـرۀ 
خون و از آتش از بریشـم کتاب های شـعری او هسـتند که 
طـی سـال های گذشـته از دو نشـانی در مجموعـۀ مکملـی 

چندیـن نوبـت بـاز چاپ شـده اسـت.

شــاهین آســمایی )نماینــدۀ پایتخــت( قهرمــان لیــگ برتــر 
افغانســتان شــد. 

ــه(  ــروز )جمع ــه دی ــابقات ک ــن مس ــل ای ــازی فاین در ب
میــان شــاهین آســمایی و میونــد اتــان برگــزار شــده بــود، 
ــی را  ــات جنوب ــم والی ــول تی ــا دوگ ــت ب ــده پایتخ نماین

ــت داد.  شکس
یارمحمــد زکرخیــل بازیکــن میونــد اتــان بهتریــن بازیکن 

رقابت هــای لیــگ برتــر افغانســتان در ســال ۹۵ شــد.
 امرالدیــن شــریفی بهتریــن گــول زن جــام و بهتریــن 

بازیکــن فاینــل مســابقات شــد. 
ــس  ــور، تندی ــرب کش ــده غ ــرود نماین ــان هری ــم طوف تی
بازی هــای جــوان مردانــۀ ایــن مســابقات را دریافــت کــرد.
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی کشــور جــام قهرمانــی را 

بــه شــاهین آســمایی اهــدا کــرد.  
 لیــگ برتــر افغانســتان از چهــار ســال بدیــن ســو در کابــل 
ــار  ــن دوب ــش از ای ــمایی پی ــاهین آس ــود. ش ــزار می ش برگ

دیگــر قهرمــان ایــن مســابقات شــده بــود.

شاهین آسمایی قهرمان لیگ برتر افغانستان شد

بیست و دومین سال  شهادت عاصی 
گرامی داشته شد
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