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ــه  ــرد ک ــام ک ــرژی و آب اع وزارت ان
ــل  ــی کاب ــر زمین اســتفاده از آب هــای زی
بــه مرحلــه بحرانــی رســیده و اگــر روند 
ــه  ــع ادام ــن وض ــه همی ــتفاده از آن ب اس
پیــدا کنــد اثــرات منفــی زیســت محیطی 

را در پی خواهــد داشــت.
علــی احمــد عثمانــی، وزیــر انــرژی 
و آب در نشســت »بررســی وضعیــت 
و  آشــامیدنی  آب  کیفــی  و  کمــی 
معیشــتی شــهر کابــل« گفــت کــه بحــران 
در اســتفاده از آبهــای زیــر زمینــی کابــل 
ــه  ــده و روزان ــروع ش ــون ش ــم اکن از ه
شــاهد پاییــن آمــدن ســطح آبهــای زیــر 
زمینــی و خــراب شــدن کیفیــت آبهــای 

ــتیم. ــل هس ــی کاب ــر زمین زی
او گفــت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد بحران 
ــر خواهــد شــد  در ۵ ســال بعــد جدی ت
و بیــم آن مــی رود کــه در صــورت ادامــه 
زیســت محیطی  اثــرات  وضــع  ایــن 

مخربــی در پــی داشــته باشــد.
وزیــر انــرژی و آب تاکیــد کــرد کــه اگــر 
ــد  ــتر از ۴۰ درص ــت بیش ــاکنان پایتخ س
از آب هــای تجدیدپذیــر زیرزمینــی را در 

ــرف آب  ــد، ظ ــتفاده کنن ــهر اس ــن ش ای
زیرزمینــی از بیــن رفتــه و زمیــن نشســت 
خواهــد کــرد و ایــن جلــو نفــوذ آب را 

بــه زیــر زمیــن خواهــد گرفــت.
ــزان  ــه او می ــه گفت ــورت ب ــن ص در ای
ــش  ــل کاه ــی در کاب ــای زیرزمین آب ه
ــت محیطی در  ــد زیس ــرات ب ــه و اث یافت

ــد. ــد ش ــده خواه ــهر دی ــن ش ای
اســتفاده  بایــد  کــه  داد  هشــدار  او 
شــود  کمتــر  زیرزمینــی  آب هــای  از 

بحــران  بــا  کابــل  شــهروندان  تــا 
نشــوند. مواجــه  زیســت محیطی 

ــه  ــی ک ــزود در آبهای ــی اف ــای عثمان آق
شــهروندان کابــل اســتفاده می کننــد مــواد 
ــنگین  ــزات س ــنیک و فل ــیمیایی آرس ش
ــه  ــود ک ــده می ش ــه دی ــل تصفی ــر قاب غی

ــت. ــر اس ــراد مض ــامتی اف ــرای س ب
ــرف  ــس مص ــون بیان ــه اکن ــت ک او گف

ــت. ــی اس ــل منف ــهر کاب آب در ش
به طور...                   ادامه صفحه 6

رییس حکومت وحدت ملی در آستانۀ فرارسیدن 
و  تسنن  اهل  علمای  از  شماری  با  عاشورا  دهم 

تشیع دیدار کرده است. 
در این دیدار آقای غنی گفته که باید از سجایای 
از  و  آید  عمل  به  یادبود  حسین)رض(  حضرت 
مقامش تجلیل شود و رفتار آن حضرت به درستی 
درک گردد. رییس جمهور گفت  که پیام قربانی 
حضرت حسین)رض( و یاران با وفایش که برای 
انتقال  دیگران  به  باید  است،  مانده  میراث  به  ما 

دهیم.
وحدت  حکومت  رییس  ارگ،  خبرنامۀ  بنیاد  بر 
ملی عاوه کرد که وحدت مذهبی مردم افغانستان 
امروز از سوی دشمنان بی رحم که به هیچ ارزش 
گرفته  قرار  حمله  مورد  نیستند،  پابند  عملی  و 
باید  اسام  دشمنان  گفت:  تأکید  با  وی  است. 
مانع  و  خدشه دار  را  ما  مردم  وحدت  که  بدانند 

فعالیت های مذهبی ما شده نمی توانند.
برای  جدی  ارادۀ  کرد،  خاطرنشان  غنی  آقای 
تجلیل از عاشورا از سوی علمای جعفری و حنفی 
وجود دارد. وی گفت که کمیسیون مشترک امنیتی 
در این خصوص ایجاد شده و تدابیر جدی برای 
تجلیل از مراسم عاشورا به گونۀ سراسری اتخاذ 

گردیده است.
وی نقش علمای دین را در امر بهتر تجلیل شدن 
نظارت  با  که  گفت  خوانده  مهم  عاشورا  مراسم 
به  مراسم  این  عاشورا،  عزاداری  مراسم  از  علما 
نفوذ  مانع  و  شد  خواهد  تجلیل  آن  بهتر  گونۀ 

دشمن در ماحول این مراسم میگردد.
تا  دانست  فرصتی  را  عاشورا  مراسم  غنی  آقای 
مردم افغانستان در کنار هم وحدت و همسبتگی 
که  رسانند  اثبات  به  جهانیان  به  شانرا  همیشگی 
آنرا در تحکیم روحیۀ ملی و مذهبی مهم دانست.
تا  خواست  تشیع  و  تسنن  علمای  از  غنی 
زمینه  مردم  با  را  هماهنگی  مشترک  نشست های 
سازی کنند تا پیام صلح، همدلی و همسبتگی به 

مردم انتقال یابد.
محمداشرف غنی با اشاره به اینکه دانشکده علوم 
از  ما  مردم  اکثر  گفت،  شد  خواهد  ایجاد  قرآنی 
تاریخ اسام آگاهی الزم را ندارند، ما عقیده قوی 
تمدن  بزرگ  پیام  باید  و  ضعیف  دانش  و  داریم 

اسام را به دیگران منتقل کنیم.
رییس  کشاف  الدین  قیام  مولوی  حال،  این  در 
به هیچ  افغانستان که  شورای علما گفته دشمنان 
عزاداران  و  مقدس  اماکن  و  تکایا  مساجد،  دین، 
اعمال  به  دست  هرکجا  در  نیستند،  قایل  ارزش 

فتنه انگیز و وحشیانه می زنند.
در  مذاهب  وحدت  در  افغانستان  که  افزود  وی 
شیعه  میان  تنها  نه  زیرا  است،  نمونه  یک  جهان 
و سنی فرق نیست، بلکه ما به مثابۀ ملت واحد 
داده  هم  دست  در  دست  زندگی  ابعاد  تمام  در 
همدیگر را حمایت نموده ایم و در غم و شادی 

باهم شریک هستیم.
که  کرد  خاطرنشان  کشاف  الدین  قیام  مولوی 
دشمنان افغانستان در جریان تاریخ هرنوع ظلم را 
انجام دادند، اما موفق نشدند و این وحشت شان 

در تاریخ جهان به ثبت رسیده است.

وزیر انرژی و آب:

استفاده از آب های زیرزمینی به مرحلۀ خطرناکی رسیده است

غنـــــــی:
وحدت مذهبی ما مورد حمله قرار گرفته است
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طالبـان خـواهان گمـاشتن افـرادشان 
در مـراکز درمانـی ارزگـان هستنـد

 حکومت بی حرمتی کرده است

عبداهلل عبداهلل وایي هند ته د ده 
سفر د خبرو کولو یو مهم فرصت دی

نماینده گان مجلس:

کـاکـای غنـی نمـاینده  گـان 
آینـده را تعییـن می کنـد

ACKU



ســه ســال از عمــر حکومــت وحــدت ملــی 
ــز،  ــت و خی ــا اف ــوام ب ــال ت ــه س ــذرد؛ س می گ
ــی  ــا تلخ ــوام ب ــی، ت ــی و خوش بین ــا بدبین ــوام ب ت
ــی  ــی. وقت ــی و کامیاب ــا ناکام ــوام ب ــیرینی و ت و ش
ــالۀ  ــِر سه س ــه عم ــور ب ــای کش ــِم مقام ه از چش
ــن  ــود، ای ــته ش ــی« نگریس ــدت مل ــت وح »دول
دولــت، دولتــی موفــق و سربلنـــد معرفی می شــود. 
دولتــی کــه توانســته بــه تعهــداِت خــود به درســتی 
ــد و کشــور را از یــک بحــراِن کان کــه  عمــل کن
ــار  ــین در آن گرفت ــوری پیش ــان رییس جمه در زم

ــود، نجــات بخشــد.  ــده ب ش
مقام هــای دولــت وحــدت ملــی دســتاوردهای 
ــد کــه فکــر  ــزرگ نشــان می دهن ــان ب خــود را چن
می شــود در ســه ســال پیــش از آن، در افغانســتان 
هیــچ نظــم و اداره یــی وجــود نداشــته اســت. ارگ 
ریاســت جمهــوری دولــِت پیشــین را دولتــی 
ــد کــه برایــش هــزار و یــک مشــکل  ــاکام می دان ن
ــِت ســه ســال  ــام وق ــراث گذاشــته و تم ــه می را ب
دولــِت فعلــی را صــرف حــِل بخش هایــی از ایــن 

مشــکات کــرده اســت.
ــی  ــان در بزرگ نمای ــوری چن ــت جمه  ارگ ریاس
ــد  ــرچ می ده ــه خ ــراق ب ــود اغ ــتاوردهای خ دس
ــنایی  ــتان آش ــایل افغانس ــا مس ــی ب ــر کس ــه اگ ک
نداشــته باشــد، فکــر می کنــد کــه پیــش از دولــت 
وحــدت ملــی، دولــت طالبــان و یــا چیــزی بدتــر 
از آن بــر افغانســتان حاکــم بــوده اســت. ارگ 
ســوال برانگیز  گونــۀ  بــه  جمهــوری  ریاســت 
ــی  ــتان را ناش ــِی افغانس ــتاوردهای فعل ــتِر دس بیش
از سیاســت های دولــت وحــدِت ملــی معرفــی 
از  افغانســتان پــس  می کنــد و بــاور دارد کــه 
رییــس  ســلطه گرانۀ  حاکمیــِت  ســال  ســیزده 
ــن، دموکراســی  ــه فضــای ام جمهــوری پیشــین، ب
ــک  ــه و از ی ــت یافت ــه دس ــان و اندیش و آزادی بی
ــت.  ــرده اس ــور ک ــی عب ــاک به خوب ــۀ خطرن مرحل
شــاید مقام هــای دولــت دقیقــًا چنیــن ســخنانی را 
در رابطــه بــا دولــِت پیشــین مطــرح نکننــد، ولــی 
ــخنگویان ارگ  ــری س ــت های خب ــه نشس ــی ب وقت
توجــه شــود، چنیــن ذهنیتــی بــدون تردیــد بــرای 
هــر شــنوندۀ این گونــه نشســت ها بــه وجــود 

می آیــد. 
امــا ســه ســال تجربــۀ دولــت وحــدت ملــی 
ریاســت  ارگ  نظــراِت  و  دیدگاه هــا  بــه  تنهــا 
دولــت  بلندپایــه گاِن  از  شــماری  و  جمهــوری 
ــی  ــف بزرگ ــت طی ــن دول ــود. ای ــه نمی ش خاص
ــه  ــان ب ــه نگاه ش ــز دارد ک ــود را نی ــداِن خ از منتق
ــت  ــای دول ــگاهِ مقام ه ــبیِه ن ــتاوردهای آن، ش دس
نیســت. منتقــدان دولــت کــه طیف هــای زیــادی را 

شــامل می شــوند، تجربــۀ حکومــت وحــدت ملــی 
را در عرصــۀ مدیریــِت کشــور نــاکام و حتــا بســیار 
ــدان،  ــاور منتق ــه ب ــد. ب ــی می کنن ــاک ارزیاب خطرن
ایــن دولــت و حکومــت نه تنهــا بــه تعهــداِت 
ــل  ــد، ب ــردم نتوانســت عمــل کن ــر م خــود در براب
بیشــتر جامعــه را بــه ســمِت ناامنــی، انقطاب هــای 
سیاســی و اجتماعــی، فقــر و نامایمــاِت اقتصــادی 

ــوق داد.  س
ــی  ــت وحــدت مل ــدان، ســران دول ــۀ منتق ــه گفت ب
ــِل  ــتر مصــروف ح ــته بیش ــال های گذش ــرف س ظ
ــتند  ــد و نتوانس ــی بودن ــی و جناح ــکاِت تیم مش
ــه  ــا مواج ــا آن ه ــه ب ــی ک ــور را از بحران های کش
بــه  منتقــدان  ایــن  بخشــند.  نجــات  اســت، 
گسســت های داخلــِی برخــی از ســران دولــت 
ــا و  ــه یکه تازی ه ــد ک ــد و می گوین ــاره می کنن اش
ــه  ــِش قوم گرایان ــا بین ــوام ب ــالم و ت ــِت ناس مدیری
ســبب شــد کــه شــماری از مهم تریــن چهره هــای 
ــی از آن جــدا شــوند و  ــِت فعل تشــکیل دهندۀ دول
در هیــأت مخالفــان قــد برافرازنــد. آن هــا تشــکیل 
ــی از درون  ــتان را اعتراض ــات افغانس ــاف نج ایت
سیاســت هایی  علیــه  ملــی  وحــدت  دولــت 
ــوری  ــت جمه ــب ارگ ریاس ــه از جان ــد ک می دانن

اشــاعه و دنبــال می شــود. 
ــکات  ــن ُکل مش ــدان، انداخت ــن منتق ــاور ای ــه ب ب
فعلــی بــه دامــن یــک شــخص، نــه انصــاف اســت 
و نــه هــم بــا منطــق می توانــد ســازگار باشــد. بــه 
گفتــۀ ایــن منتقــدان، دولــت وحــدت ملــی چیــزی 
ــت  ــدازی دول ــا بران ــا و ی ــه از راه کودت ــت ک نیس
ــه  ــد ک ــه باش ــه دســت گرفت ــدرت را ب ــین، ق پیش
ــای کــرزی  ــت آق ــه دول ــه ب ــن نگاهــی بدبینان چنی

ــد.  ــج می کن را تروی
منتقــدان می گوینــد کــه ارگ ریاســت جمهوری 
ــای خــود،  ــر ناکامی ه ــرای ســرپوش گذاشــتن ب ب
ــود؛  ــل می ش ــی متوس ــۀ غیراخاق ــن حرب ــه چنی ب
ــدرت  ــه ق ــی ک ــراد فعل ــن اف ــه همی ــی ک درحال
را در اختیــار دارنــد، معمــاران همیــن نظــام و 
از بلندپایــه گان دولــت آقــای کــرزی بوده انــد. 
اگــر انتقــادی متوجــه دولــت پیشــین اســت، ایــن 
انتقــاد شــامل حــاِل ایــن افــراد هــم می شــود کــه 
نتوانســتند در موقعیت هایــی کــه قــرار داشــتند، بــه 

ــوند.  ــرون ش ــان بی ــِس وظایف ش ــی از پ خوب
طیــِف ســومی نیــز امــا در ایــن میــان وجــود دارد 
ــد و فکــر  ــه مســایل دارن ــی شــکاکانه ب ــه نگاه ک
ــا وجــود این کــه  می کننــد دولــت وحــدت ملــی ب
در آغــاز بــا موجــی از امیدواری هــا پــا بــه میــدان 
گذاشــت، امــا خــود بــه قبرکنــش تبدیــل شــد. این 
ــه  ــکل را ن ــور مش ــت مداراِن کش ــف از سیاس طی

ــد  ــورهایی می دانن ــل در کش ــی، ب ــران فعل در مدی
ــد.  ــل ان ــتان دخی ــایل افغانس ــه به نحــوی در مس ک
ــت  ــه دول ــیون، ن ــف از سیاس ــن طی ــاور ای ــه ب ب
ــِت  ــه دول ــود و ن ــی ب ــِت مردم ــرزی دول ــای ک آق
ــت.  ــده اس ــرون ش ــردم بی ــی از رای و آراِی م فعل
ــۀ  ــی ادام ــت فعل ــیون، دول ــن سیاس ــر ای ــه نظ ب
ــرب  ــۀ غ ــا مداخل ــه ب ــن اســت ک ــد ب ــان رون هم
و به ویــژه امریــکا دولتــی را بــرای افغانســتان 
تجویــز کــرد کــه بیشــتر حافــظ منافعــش باشــد و 

ــتان!  ــردم افغانس ــزار م ــه خدمت گ ن
ــد  ــن رون ــی کــه ای ــا زمان ــن گــروه، ت ــاور ای ــه ب ب
ادامــه پیــدا کنــد و هــر کشــوری به طــور یک جانبــه 
ــد،  ــت وجو کن ــتان جس ــود را در افغانس ــِع خ مناف
هیــچ روزنــۀ امیــدی بــرای بیــرون شــدن از 
وضعیــِت فعلــی وجــود نــدارد و بــه دنبــال دولــت 
ــر کار  ــر س ــری ب ــِت دیگ ــز دول ــی نی ــدت مل وح
خواهــد آمــد کــه همیــن وضعیــت را ادامــه 
ــر در  ــیون، اگ ــن سیاس ــاور ای ــه ب ــد داد. ب خواه
ــۀ  ــه گون ــی ب ــۀ جهان شــانزده ســال گذشــته جامع
افغانســتان عمــل می کــرد،  غیرجانب دارانــه در 
ــۀ  ــی در عرص ــتاوردهای ملموس ــًا دس ــاال واقع ح
ایــن  امنیــت نصیــب مــردمِ  حکومــت داری و 

کشــور می شــد.
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احمـد عمران

تجربۀ ناکاِم 
حکومِت وحدت ملی

 

ــزی،  ــر چی ــل از ه ــدارها، قب ــا و هش ــیاری از نگرانی ه درِک بس
نیازمنــد دانــش و آگاهــی اســت؛ زیــرا در نبــود آگاهــی و 
ــاروت  ــارِ ب ــان در انب ــت انس ــن اس ــز، ممک ــوۀ تمی ــداِن ق فق
ــی و  ــه در آن جشــن و پایکوب ــد ک ــی کن ــان احســاِس راحت چن

ــندازد.  ــه راه بیـ ــز ب ــازی نی آتش ب
افغانســتان و مســوولیت های شهروندی شــان  اگــر از مــردمِ 
ــارزِ  ــۀ ب ــتان نمون ــت افغانس ــم، دول ــاض بگذری ــی اغم ــا اندک ب
ــیاری از  ــته، بس ــال گذش ــانزده س ــت. در ش ــی اس ــن مثال چنی
ــی در امــورِ شهرســازی و  ــکاِت ایمین اصــوِل مســلِم علمــی و ن
ــود همــان  ــل نب ــت افغانســتان ـ به دلی ــرای دول زیســت محیطی ب
ــده  ــور ش ــن تص ــد و فیش ــد ُم ــزی همانن ــی ـ چی درک و آگاه
ــت   ــن دول ــرد. ای ــر ک ــوان از آن  صرف نظ ــی می ت ــه به راحت ک
در همــۀ عرصه هــا هماننــد مســایل امنیتــی، عــادت داشــته 
اســت کــه تــا خطــر بــه بناگوشــش نرســد، آن را نه تنهــا جــدی 

ــد.  ــز می کن ــکار نی ــه ان ــرد، بلک نمی گی
در  کــه  زیســت محیطی یی  و  شــهری  خطــراِت  از  یکــی 
ــت.  ــألۀ آب اس ــده، مس ــه نش ــدی گرفت ــز ج ــتان هرگ افغانس
ــل  ــژه کاب شــانزده ســال اســت کــه شــهرهای افغانســتان و به وی
ــد و  ــعت می یابن ــه وس ــارج از برنام ــمارقی و خ ــۀ س ــه گون ب
ــش  ــا کاه ــی نه تنه ــفره های زیرزمین ــال آِب س ــر س ــی آن، ه ط
ــواع باکتری هــا و ســمومِ شــیمیایی  ــه ان ــوده ب ــد، بلکــه آل می یاب
ــمان و  ــن و آس ــم، زمی ــهرها بگذری ــایر ش ــر از س ــود. اگ می ش
آب و هــواِی پایتخــت افغانســتان ـ کــه الاقــل بایــد نشــانی دلنــواز 
ــد ـ  ــته باش ــان داش ــورد ادعای  م ــاله«ی م ــدِن »پنج هزارس از تم
بــه تابلویــی شــرم آور از بی فرهنگــی و بی مباالتــی تبدیــل شــده 

اســت.
ــی  ــت کم ــی وضعی ــامِ »بررس ــر ن ــتی زی ــته در نشس روز گذش
ــد  ــام ش ــل« اع ــهر کاب ــتی ش ــامیدنی و معیش ــی آب آش و کیف
ــی  ــۀ بحران ــه مرحل ــل ب ــِی کاب کــه اســتفاده از آب هــای زیرزمین
رســیده و روزانــه شــاهد پاییــن آمــدِن ســطح آب هــای زیرزمینی 

ــِت آن هســتیم. و خــراب شــدِن کیفی
ــه شــهروندان  ــی ک ــه در آب های ــه شــده اســت ک ــن گفت همچنی
ــزات  ــنیک و فل ــیمیایی آرس ــواد ش ــد، م ــتفاده می کنن ــل اس کاب
ســنگیِن غیرقابــل تصفیــه وجــود دارد کــه بــرای ســامتی انســان 

مضــر اســت.
ــی از  ــا پاره ی ــخنان را ب ــن س ــتان ای ــرژی و آِب افغانس ــر ان وزی
نکته هــای دیگــر در ایــن نشســت بیــان کــرده و هشــدار داده کــه 
بایــد اســتفاده از آب هــای زیرزمینــی کاهــش یابــد تــا شــهروندان 

کابــل بــا فاجعــۀ محیــط زیســتی مواجــه نشــوند. 
اگرچــه آقــای عثمانــی از برخــی برنامه هــای وزارت آب و 
انــرژی از جملــه ســاخِت چنــد بنــد بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی 
و جلوگیــری از فاجعــۀ زیســت محیطی خبــر می دهــد، امــا 
تجــارِب مــردم از وعده هــای حکومــت و تأخیرهــا و تعلل هــای 
ُکشــندۀ آن و درگیــری بی پایــان در زدوبندهــای جناحــی، چنیــن 
حکــم می کنــد کــه ســرانجام کابــل نــه بــر اثــِر حماقــت و جهــِل 
ــداراِن  ــاِی دولت م ــر اهمال کاری ه ــان، بلکــه از اث لشــکِر انتحاری

ــود.  ــر می ش ــا منفج ــش و پُرمدع کم دان
ــرژی افغانســتان از قضــا انســانی  ــر آب و ان ــی وزی ــای عثمان آق
ــل  ــا مشــکات شــهِر کاب ــری کاردان اســت، ام ــه و وزی فرهیخت
گره هــا و نقــاِط کــورِ بی شــماری دارد کــه کاردانــِی یــک 
و  مدیــران  ســایر  کم مایه گی هــاِی  کــوهِ  برابــِر  در  وزیــر 
به حســاب  تصمیم گیرنــده گاِن کشــوری و شــهری، عــددی 
ــای  ــا مافی ــدرت ت ــاالر  ق ــور از ت ــای ک ــن گره ه ــد. ای نمی آی
ثــروت، هــزار شــبکه و دریچــه ایجــاد کــرده و هــر روز زمیــن و 

آســماِن کابــل را تنــگ و نفس گیرتــر می ســازد.
غیرمعیــاری،  و  بی رویــه  ساخت وســازهای  هم اکنــون 
زیرزمینــی،  آب هــای  از  غیراصولــی  و  انبــوه  برداشــت های 
ــه دارد  ــان ادام ــاک چن ــتفادۀ کنترل نشــده از ســوخت های ناپ اس
کــه گویــی هیــچ اتفــاق و انقابــی در محیــط زیســِت کابــل در 
حــاِل رخ دادن نیســت. کارِ مســووالن دولــت اگــر تماشــا نباشــد، 
ســر دادِن شــعارهای بی پشــتوانه و بی عمــل اســت. مثــل آن چــه 
در طــوِل ایــن ســال ها ادارۀ حفاظــت از محیــط زیســت انجــام 

ــت.  داده اس
کابــل »آب« نــدارد، امــا هــر روز بــه تعــداد حوض هــای 
ــه  ــدان اضاف ــای زورمن ــاِی تفریحگاه ه ــازِی شــهر و فواره ه آب ب
می شــود. کابــل »هــوا« نــدارد، امــا هــر روز بــه تعــداد کوره هــای 
ــل  ــود. کاب ــه می ش ــل اضاف ــاختمان های کاب ــال در س ــنگ زغ  س
ــان دادن  ــاِل ج ــا در ح ــِف زیربناه ــی و ضع ــدِت آلوده گ از ش
و انفجــار اســت، امــا به جــای انســان های تحصیل کــرده و 
ــد و تصمیــم  ــرای ایــن شــهر برنامــه می ریزن باســواد، کســانی ب

ــی« را!  ــه »آبادان ــند ن ــه »آب« را می شناس ــه ن ــد ک می گیرن

کابل »آب« ندارد!

طیِف سومی نیز اما در این میان 
وجود دارد كه نگاهی شکاكانه 
به مسایل دارند و فکر می كنند 
دولت وحدت ملی با وجود این كه 
در آغاز با موجی از امیدواری ها 
پا به میدان گذاشت، اما خود به 
قبركنش تبدیل شد. این طیف از 
سیاست مداراِن كشور مشکل را نه 
در مدیران فعلی، بل در كشورهایی 
می دانند كه به نحوی در مسایل 
افغانستان دخیل اند. به باور این 
طیف از سیاسیون، نه دولت آقای 
كرزی دولِت مردمی بود و نه دولِت 
فعلی از رای و آراِی مردم بیرون 
شده است. به نظر این سیاسیون، 
دولت فعلی ادامۀ همان روند بن 
است كه با مداخلۀ غرب و به ویژه 
امریکا دولتی را برای افغانستان 
تجویز كرد كه بیشتر حافظ منافعش 
باشد و نه خدمت گزار مردم 

افغانستان! ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2110    سه    شنبه      4میزا   ن   /   مهر       y    1396    6  محرم      y  1438  26سپتمبر     32017 www.mandegardaily.com

مسـووالن در وزارت صحت عامه، با اشـاره به مسـدود شدن 

مراکـز درمانـی در والیت هـای ارزگان و بادغیـس، می گویند 
کـه گـروه طالبـان خواهـان اسـتخدام افراد شـان در نهادهای 

صحی والیـت ارزگان شـده اند.
وحیـد مجـروح، سـخنگوی وزارت صحت عامه با اشـاره به 
مسدودشـدن مراکز درمانی در والیـت ارزگان از طرف گروه 
طالبـان در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـگار گفت: گـروه طالبان 
به شـکل غیر رسـمی در خواسـت اسـتخدام افراد وابسـته  به 
ایـن گـروه را در مراکـز درمانـی در والیـت ارزگان کرده انـد. 
او هم چنـان ادامـه داد کـه طالبـان خواهـان افزایـش مراکـز 

جراحـی در والیـت ارزگان نیز هسـتند و به همین مناسـبت 

مراکـز درمانـی را بـه روی مردم بسـته  اند.
ایـن درحالی اسـت کـه دو روز پیش گروه طالبان به  شـمول 
بیمارسـتان مرکـزی والیت ارزگان، بیـش از ۵۰ مرکز درمانی 

را در ولسـوالی ها و مرکـز ایـن والیت  مسـدود کردند.  
هم چنـان، گـروه طالبـان ۲۵ مرکـز درمانـی را در والیـت 
بادغیـس مسـدود کرده انـد. مسـووالن در ریاسـت صحـت 
بادغیـس می گویند، طالبـان در جریان سـه روز با تماس های 
تیلفونی و فرسـتادن هشـدارنامه ها از این ریاسـت خواسـتند 
تـا ۲۵ مرکـز درمانـی را در ۵ ولسـوالی ایـن والیـت به روی 

بیمـاران ببندند.
 آنـان می گوینـد کـه بـه هشـدارهای طالبان توجهـی نکردند 
و سـرانجام ایـن گـروه امـروز ۲۵ مرکـز درمانـی را در پنـج 

ولسـوالی بـه روی بیماران بسـته اند.
عبدالطیـف روسـتایی، سرپرسـت ریاسـت صحـت بادغیس 
می گویـد کـه مراکـز درمانـی مسـدود شـده در بخش هایـی 
از ولسـوالی های جونـد، قـادِس، باالمرغـاب، ُمقـر و شـهر 
قلعه نـوی ایـن والیـت کـه زیـر ادارۀ طالبان اسـت، موقعیت 

دارند.
آقـای روسـتایی می گویـد کـه در ایـن ۲۵ مرکـز درمانـی، 
حـدود نیمـی از بیمـاران والیـت بادغیـس درمان می شـدند 
و بـا بسته شـدن ایـن مراکـز باشـنده گان ایـن ولسـوالی ها بـا 

روبـه رو  شـده اند. زیـادی  دشـواری های 
امـا، وحیـد مجـروح سـخنگوی وزارت صحت، با اشـاره به 
بسـته شـدن مراکـز درمانـی در والیـت بادغیـس، گفـت که 
گـروه طالبـان ۲۵ مرکـز عرضـۀ خدمـات صحـی را در ایـن 
والیـت بسـته بودند، امـا بـا تاش هـای کـه از طـرف اهالـی 
منطقـه محاسـن سـفیدان صـورت گرفتـه اسـت،  ۱۳ مرکـز 

درمانـی دوبـاره بـاز شـده اند. 
آقای مجروح بسـته شـدن مراکـز درمانـی را در والیت متأثر 
کننـده دانسـته می افزاید که سـکتور صحی نهاد غیر سیاسـی 
اسـت و هرنـوع برخورد سیاسـی با این نهادها سـبب صدمه 

رسـیدن بـه افراد ملکی می شـود.  
آقـای مجـروح بـا شـاره بـه بسـته شـدن بیـش از ۵۰ مرکـز 
صحـی در والیـت ارزگان، نیـز گفت: با تاش هـای صورت 
گرفتـه در ایـن والیـت به شـمول شـفاحانۀ والیتـی ارزگان، 
بیسـت مرکـز درمانـی در ایـن والیـت دوبـاره باز شـده اند و 
تـاش  بـرای بازگشـایی سـایر مراکز درمانـی جریـان دارد. 

آقـای مجروح با اشـاره دلیل بسـتن مراکز درمانـی در والیت 
ارزگان  از طـرف گـروه طالبـان،  گفت: جانـب مقابل ) گروه 
طالبـان( خواهـان اسـتخدام افرادشـان در سـکتور صحت در 
ایـن والیـت شـده اند و هم چنـان، خواهـان افزایـش مراکـز 

جراحـی در مراکز درمانـی در والیت ارزگان هسـتند. 
سـخنگوی وزارت صحـت، با بیان این که این در خواسـت ها 
به شـکل غیـر رسـمی به آن هـا رسیده اسـت، افـزود: وزارت 
صحـت بـه اسـاس ظرفیت  هـای دست داشـته خویـش برای 

ایجـاد مراکز صحـی در والیـت اقدام خواهـد کرد. 
آقـای مجـروح در پاسـخ بـه پرسشـی کـه پاسـخ وزارت 
صحـت به درخواسـت اسـتخدام افراد از طرف گـروه طالبان 
چیسـت؟ گفـت: تا هنوز این در خواسـت به شـکل رسـمی 
صـورت نگرفتـه اسـت. امـا به شـکل غیـر رسـمی چنیـن 

اطاعـات بـرای مـا رسیده اسـت. 
آقـای مجـروح تأکید کـرده که برخورد سیاسـی بـه نهادهای 
صحـی، سـبب محرومیـت مـردم از دسترسـی بـه خدمـات 

صحـی می شـوند. 
به گونـۀ  سـکتور صحـت  کـه  می گویـد  مجـروح  آقـای   
بی طرفانـه بـه همـۀ مـردم رسـیده گی می کنـد و افـراد را بـه 
اسـاس شایسـته گی و این کـه مـورد تأیید مردم منطقه باشـند 

اسـتخدام می کننـد. 
سـخنگوی وزارت صحـت بـا اشـاره بـه کمبود پزشـکان در 
والیت هـای دور دسـت، گفـت: در والیت هـای دور دسـت  
خدمـات صحـی معیاری صـورت نمی گیـرد و فقـدان منابع 
انسـانی به ویـژه پزشـکان زن در والیت هـا یکـی چالش های 
فـرا راه خدمـات درمانـی اسـت کـه نیـاز بـه برنامه هـای 
آموزشـی دراز مـدت دارد. امـا وزارت صحت تاش می کند 

تـا بـه ایـن مشـکات رسـیده گی  کند.
درمانـی  مراکـز  شـدن  بسـته  کـه   اسـت  حالـی  در  ایـن 
اسـت.   مـردم شـده   نگرانـی جـدی  در والیت هـا، سـبب 
فیض محمـد میرزازاده، معـاون والی بادغیس پس از مسـدود 
شـدن مراکـز درمانـی در ایـن والیت گفته اسـت کـه تاش 
دارنـد تـا بـا پادرمیانی اعضـای شـورای صلح، ایـن مراکز را 

دو بـاره بـاز کنند. 
هم چنـان، شـماری از باشـنده گان ولسـوالی هایی کـه مراکـز 
درمانـی در آن هـا بسته شـده اند بـا ابـراز نگرانـی می گوینـد، 
اکنـون ناگزیرنـد بـرای درمـان بیماران شـان یـا بـه داکتـران 
محلـی مراجعـه کننـد و یـا بـا هزینۀ زیـاد آنـان را بـه مراکز 

درمانـی دور دسـت ببرنـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه پیـش از نیـز شـماری از کارمنـدان 
صحـی در برخـی از والیت هـا از طـرف گروه طالبـان ربوده 

بودند. شـده  

نامـزد وزیـر  میـزان دوازده  دیـروز دوشـنبه، ۳  بـود  قـرار 
پیشـنهادی حکومـت بـه مجلس نماینـده گان معرفی شـوند، 
امـا بـه دالیـل نامعلوم نامـزد وزیران بـه این مجلـس معرفی 

نشـدند و نماینـده گان بـدون آجنـدا ماندنـد.
حکومـت به دلیـل معرفی نکـردِن نامـزد وزیـران به مجلس 
نماینـده گان، بـا اتنقاد هـای تند اعضـای مجلس مواجه شـد. 
نماینـده گان مـردم در مجلـس، حکومت را بـه بی احترامی و 

بی اعتنایـی بـه مجلس متهـم کردند.
معرفی نامزد وزیران از سـوی هیـأت اداری مجلس در آجندا 
گرفتـه شـده بود؛ امـا وزارت دولت در امـور پارلمانی ناوقِت 
یک شـنبه شـب در مکتوبی به مجلـس نماینـده گان خبر داده 
اسـت کـه حکومت برای فـردا{ دوشـنبه} آماده گـی معرفی 

نامزو وزیـران را ندارد.
در مکتـوب آمـده اسـت کـه نامـزد وزیـران کابینـه پـس از 

عاشـورا بـه مجلـس معرفـی خواهنـد شـد.
فوزیـه کوفـی، نماینـدۀ مـردم بدخشـان در مجلـس در ایـن 
زمینـه گفـت: »مـا یک سـال پیـش برخـی وزیـران کابینه را 
سـلب اعتمـاد کردیـم؛ حاال هم معرفـی نامزد وزیـران جدید 
را شـامل آجنـدا سـاختیم، امـا حکومـت از معرفی آنان سـر 
بـاز زده اسـت. ایـن مسـأله نشـان می دهـد کـه حکومـت به 
هـر تصمیمـی کـه از سـوی پارلمـان گرفتـه شـود اعتراض 

می کنـد«.
بانـو کوفـی می گویـد کـه حکومـت بـه اسـتقالیت مجلس 
احتـرام نـدارد و امروز ثابت کرد که خاف شـعارهای که در 
مـورد همـکاری و هم آهنگـی میان سـه قوۀ دولـت می دهد، 

می کند. عمـل 
هم زمـان باایـن، منورشـاه بهـادری، نماینـدۀ دیگـر مجلـس 
گفـت کـه توهین بزرگی از سـوی حکومت به مجلس شـده 

است.
از سـویی هـم، شـکیبا هاشـمی، عضـو دیگـر مجلـس بیـان 
داشـت: »عـدم معرفـی نامـزد وزیـران از سـوی حکومـت، 
بی احترامـی بـه مجلـس نماینده گان و قانون اساسـی کشـور 

است«.
در عیـن حـال، معاون مجلـس نماینده گان بر این باور اسـت 
که دودسـته گی نماینده گان سـبب شـده اسـت کـه حکومت 

صاحیت هـای قانونـی مجلس را بـه سـاده گی نقض کند.
همایـون همایون، معاون نخسـت مجلس اظهار داشـت: »در 
این کـه حکومـت بـه مجلـس بی احترامـی می کنـد، شـکی 
نیسـت؛ رییس جمهـور خـود در صدهـا مـورد نقـض قانون 
اساسـی و دیگـر قوانیـن نافذۀ کشـور دسـت دارد؛ ولی یک 
تعـداد وکا کـه از حکومـت انتقاد می کنند، شـماری دیگری 
از حکومـت حمایـت می کند. دودسـته گی میان وکا سـبب 
شـده کـه حکومـت به تصامیـم و مصوبـات مجلـس احترام 

نگذارد«.
گفتنـی اسـت کـه هـم اکنـون بیـش از ده وزارت توسـط 
سرپرسـت اداره می شـود. قـرار بود حکومـت ۱۲ نامزد وزیر 
جدیـد کابینـه را دیروز جهت کسـب رأی اعتمـاد به مجلس 

نماینـده گان معرفـی کند.

گفتـه می شـود کـه قـرار اسـت تـا یـک هفتـۀ دیگـر نامـزد 
وزیـران وزارت هـای خارجـه و اطاعـات و فرهنگ یک جا 
بـا ۱۲ نامـزد وزیـر دیگر به مجلس نمایندگان معرفی شـوند.

ترکیِب قومی وزیراِن جدید
بـا ایـن حال، برخـی از اعضای مجلـس نماینـده گان از آنچه 
عـدم رعایـت ترکیـب قومی در معرفـی نامزد وزیـران جدید 
کابینـه می خواننـد می شـود، بـه شـدت از حکومـت انتقـاد 

کردند.
شـماری از اعضـای مجلس بر ایـن باور اند کـه در معرفی 8 
نامـزد وزیر جدیـد کابنیه، ترکیب قومی در نظر گرفته نشـده 
اسـت. آنـان از حکومـت می خواهنـد کـه در معرفـی نامـزد 
وزیـران جدیـد، ترکیـب قومـی را رعایت کنند تـا همه مردم 
افغانسـتان از همـه اقـوام، چهـرۀ خـود را در آینـۀ حکومـت 

وحدت ملـی ببینند.
نصراهلل صادقـی زاده نیلی، نمایندۀ مـردم دایکندی در مجلس 
در ایـن زمینـه گفـت: »نادیـده گرفتـن یـک قـوم  در معرفی 
نامـزد وزیـران کابینـه یـک مشـکل اسـت؛ عده یـی از رأی 
مـردم مـا اسـتفاده می کننـد و زمانی کـه به قدرت می رسـند، 

می کنند«. فرامـوش 
آقـای نیلـی می گوید کـه در نظر نگرفتن یک قـوم در معرفی 
نامـزد وزیـران کابینه به مصلحت کشـور نیسـت و حکومت 

باید متوجه این مسـأله باشـد.
هم چنـان، فکـوری بهشـتی، نمایندۀ مـردم بامیـان در مجلس 
بیـن داشـت: »عـدم رعایـت ترکیب قومـی در معرفـی نامزد 
وزیـران مهـم و جـدی اسـت. در گذشـته مـا پنـج وزیـر 
در کابینـه داشـتیم، امـا این بـار یـک وزیـر از اهـل تشـیع یـا 
هزاره هـا قرار اسـت معرفی شـود که امیدواریـم حکومت در 

ایـن تصمیـم خـود تجدید نظـر کند«.
آقـای بهشـتی اضافه کـرد که در میـان هزاره ها افراد شایسـتۀ 
زیـادی موجـود اسـت کـه شایسـته گی و لیاقـت وزارت را 
دارنـد و بایـد از سـوی حکومـت بـه عنـوان وزیـر در کابینه 

معرفی شـوند.
نادرشـاه بحـر، نماینـدۀ مـردم غـور نیـز گفـت کـه مطابـِق 
اصـول و قانـون انتخـاب، افراد شایسـته بـرای حکومت یک 
ضـرورت جـدی تلقی می شـود، بنـاً در 8 نامزد وزیـر کابینه 
فقـط یـک نامـزد وزیـر از هزاره هـا معرفـی شـده اسـت در 
حالـی کـه دو وزیـر از وزیراِن سـابق ایـن وزارت هـا از مردم 

بودند. هـزاره 
آقـای بحـر افـزود کـه حق خواهـی قومـی بـه معنـای دامـن 
زدن بـه مسـایل قومـی نیسـت، بلکـه تاشـی برای رسـیدن 
بـه عدالـت اجتماعی و مشـارکت می باشـد و کسـی نباید از 
ایـن ناحیـه متأثر شـود و یا ایـن حق خواهی را دامـن زدن به 

مسـایل قومی تعبیـر کند.
او تأکیـد کـرد کـه رییـس حکومت وحـدت ملی بایـد جداً 

حضـور اقـوام مختلـف را در کابینه مدنظـر بگیرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در میـان 8 نامـزد وزیـر جدیـِد 
کابینـه یـک نامـزد وزیر از قـوم هزاره معرفی شـده اسـت و 
نماینـده گان تأکیـد دارند کـه در معرفی سـایر نامـزد وزیران 

کابینـه بایـد ترکیـب قومـی جـدی گرفته شـود.
استعفانامه های بدون تاریخ

بـا ایـن حـال، همایـون همایـون، معـاون نخسـِت مجلـس 
نماینـده گان در جلسـۀ علنـی دیـروز مدعی شـد کـه محمد 
انتخابـات  از کمیشـنران کمیسـیون مسـتقل  غنـی  اشـرف 
اسـتعفانامه های بـدون تاریـخ گرفتـه و هم چنـان بـه آنـان 
سـفارش کرده اسـت کـه در انتخابـات آینـدۀ پارلمانی کی ها 

بایـد وکیل شـوند.
آقـای همایـون افـزود: »رییس جمهـور از اشـخاص و افرادی 
که در کمیسـیون کار می کنند، از کمیشـنران، از همه گی شـان 

اسـتعفای بدون تاریخ گرفته اسـت«.
معـاون نخسـِت مجلس افـزود، معلوماتی در دسـت دارد که 
کاکای محمـد اشـرف غنـی در کارتۀ پـروان دفتری گشـوده 
اسـت و در آن از وکا دعـوت کرده تـا در صورت همکاری، 

آنـان را در فهرسـت نماینده گان آینـده می آورد.
شـماری دیگـر از نماینـده گان از کارکرد کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات انتقاد کردنـد و گفتند که رییس جمهـور قصد دارد 

انتخابـات آینـده را به نفـع خـود مدیریت کند.
در ماه هـای اخیـر اختاف ها میان اعضای کمیسـیون مسـتقل 
انتخابات بسـیار باال گرفته اسـت. برخی از کمییشنران مدعی 
انـد کـه تصمیم هـا در کمیسـیون از سـوی چهار نفـر گرفته 
می شـود و اطاعات با دیگر کمیشـنیران شـریک نمی شـود.

نشـان  کـه  شـد  منتشـر  رسـانه ها  در  گزارش هـای  اخیـراً 
می دهـد، اعضـای کمیسـیون بـر سـر اسـتفاده از کارت های 
رأی دهـی پیشـین و سـِن واجـدان شـرایط در رونـد ثبت نام 

رأی دهنـد گان اختـاف نظـر دارنـد.

اختاف هـا میـان اعضـای کمیسـیون در بـارۀ چگونه گـی 
ارزیابـی سـندهای یـک شـرکت اماراتی بـرای بسـتن پیمان 
خریـداری ابزارهـای فنـی و برقـی برای کمیسـیون مسـتقل 
انتخابات اوج گرفت. اما اعضای کمیسـیون مستقل انتخابات 
می گوینـد که ایـن اختاف ها مانـع روند برگـزاری انتخابات 

نخواهند شـد.
در پـی ایـن اختاف هـا و نگرانی از عدم برگـزاری انتخابات 
پیشـرو قرار اسـت، مجلس نماینده گان در نشسـت روز شنبۀ 
هفتۀ آینده، رییس و کمیشـنران کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
را فرابخواند. نماینده گان در نشسـت دیروز گفتند که نگرانی 
اصلـی در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، اختـاف پیش آمده 
و فسـاد در ایـن نهـاد اسـت. هم چنـان قـرار اسـت امـروز 
)سه شـنبه( نیـز اعضـای این کمیسـیون برای پاسـخگویی به 

مجلس سـنا فراخوانده شـده اسـت.
اظهـارات معاون دوم مجلس در مـورد دخالت رییس جمهور 
در کار کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و ادعاهـای اعضای این 
کمیسـیون در برابـر یـک دیگـر در حالی مطرح می شـود که 
دادسـتان ُکل کشـور روز )یک شـنبه، ۲ میـزان( گفت که پس 
از ایـن، جرایـم انتخاباتی از سـوی نهادهـای عدلی و قضایی 
کشـور پی گیـری خواهنـد شـد و هیچ کسـی در ایـن رونـد 

مسـتثنا نخواهد بود.
امـا شـماری از نماینـده گان مجلـس می گوینـد کـه جرایـم 
انتخاباتـی در قانـون انتخابـات پیش بینـی نشـده و ایـن امـر 
دادسـتانی ُکل کشـور را بـا مشـکل روبـه رو خواهد کـرد. به 
گفتـۀ آنـان، در قانـون تنهـا شـکایات و تخلفـات رسـانه یی 

پیش بینـی شـده اسـت.
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بخش هفتاد و هشتـم

تا آستانۀ مرگ
مــاه میــزان ۱۳۷۳ هــر روز کــه وظیفــه می رفتــم، دل تنــگ 
ــود.  ــق ب ــرد و بی رون ــیار س ــودم. روزگار، بس ــان ب و پریش
ــان داشــت و  ــل جری ــای ســختی در کاب ــا جنگ ه آن روزه
ــماری  ــای بی ش ــر روز راکت ه ــت. ه ــت نداش ــهر امنی ش
ــار  ــن حکمتی ــان گلبدی ــه فرم ــل، ب ــه کاب ــیاب ب از چهارآس
را  بی گنــاه  انســاِن  ده هــا  جــاِن  و  می شــد  شــلیک 
می گرفــت. جنــگ برضــد دولــت نوپــای اســامی جریــان 
ــوای  ــز دع ــت نی ــه می کش ــه، آن ک ــب این ک ــت؛ جال داش
ــی  ــای عجیب ــردم در تنگن ــت. م ــان داش ــامیت و ایم اس
ــد.  ــا برون ــد و کج ــه کنن ــتند چ ــتند، نمی دانس ــرار داش ق
ــم  ــا خــود می گفتی ــاراِن راکــت ب ــا در هجــومِ این همــه ب م
روزی نوبــت مــرِگ مــا نیــز فــرا خواهــد رســید. هــر روز 
حادثه هــای خونبــاری رخ مــی داد، هــر روز خانه هــای 
فراوانــی ویــران می گردیــد، و تمــام شــهر کابــل و ســاکناِن 

ــد.  ــگ بودن ــۀ جن آن طعم
صــدای انفجــار و فیــر مرمــی، بــه یــک امــِر عــادی بــرای 
مــردم تبدیــل شــده بــود. در شــهر کابــل، مؤسســات 
ــامِ انجــو  ــا ن ــا ب انگشت شــماری وجــود داشــت، اصــًا م
ــرخ،  ــب س ــاِت کان: صلی ــا مؤسس ــتیم. تنه ــنایی نداش آش
ســازمان بهداشــت، ســازمان خوراکــۀ جهانــی و کمیشــنری 
ســازمان ملــل متحــد در امــور مهاجریــن فعــال بودنــد. ایــن 
ــگ  ــرِف جن ــر دو ط ــه ه ــد و ب ــرف بودن ــازمان ها بی ط س
کمــک می کردنــد، هــم زخمی هــای جنــگ را تــداوی 
می کردنــد و هــم قربانیــان را از خطــوط نبــرد انتقــال 

می دادنــد.
ــی  ــدان دولت ــود، کارمن ــل رخصــت ب مکاتــب در شــهِر کاب
گــه گاه وظیفــه می رفتنــد و حاضــری خــود را امضــا کــرده 
ــدند.  ــود می ش ــای خ ــِی خانه ه ــره راه ــرس و دله ــا ت و ب
ــان  ــورد هجــوم جنگجوی ــتقامت م ــه اس ــل از س ــهر کاب ش
ــی را مرتکــب  ــا نمی دانســتیم چــه گناه ــرار داشــت و م ق
ــم.  ــرار گرفته ای ــری ق ــورد بی مه ــه م ــه این گون ــده ایم ک ش
ــداکار و  ــان ف ــهر، انس ــِع ش ــه مداف ــه یگان ــردم، ب ــد م امی
ــعود«  ــاه مس ــود و او »احمدش ــده ب ــته ش ــرد، بس جوان م
ــمنان  ــا دش ــارزه ب ــاع و مب ــن دف ــعود در ای ــا مس ــود؛ ام ب
ــص  ــاف تخل ــعود برخ ــود. مس ــا ب ــًا تنه ــتان کام افغانس
ــت،  ــی نداش ــاِل چندان ــش اقب ــی کوتاه ــود، در زنده گ خ
عمــرش در جنــگ گذشــت و باالخــره آتــش خشــم 
ــت. ــز گرف ــان او را نی ــی، ج ــانیت و آزاده گ ــِن انس مخالفی

شــعله های آتــش تجــاوز و حــرص قدرت خواهــی، از 
اســتقامت های مختلــِف شــهر زبانــه می کشــید، شــهر 
ــا از  ــت؛ م ــرار داش ــو ق ــاِن بهانه ج ــررِس جنگجوی در تی
امن تــر  پناهگاه هــای  شــبانه  راکت هــا،  فیــر  هــراس 
خــواب  بــه  و  کــرده  جســت وجو  را  مســتحکم تر  و 
می رفتیــم و هــر شــب چهــرۀ هیوالیــی گلبدیــن حکمتیــار 
را در خــواب می دیدیــم کــه دســتار ســیاه بــه ســر داشــت 

ــد. ــل را می خوان ــردم کاب ــل م ــاد و قت ــت جه و آی
ــه  ــا ب ــتش م ــود، راس ــع ب ــل قط ــهر کاب ــرق در ش آب و ب
ــز را از  ــم، غــِم جــان همــه چی ــرق فکــر نمی کردی آب و ب
ذهن مــان ربــوده بــود. در کابــل حکومــت اســامی تأســیس 
شــده بــود و در رأس آن یــک  تــن از شــخصیت های بردبار، 
عالــم و مجاهــد قــرار داشــت؛ امــا نمی فهمیدیــم کــه چــرا 
جنگجویــان از درِ مفاهمــه و مذاکــره بــا او ســخن نمی زننــد 
ــامی  ــت اس ــقوط حکوم ــهر و س ــِی ش ــه ویران ــر ب و کم

بســته اند. 
پاکســتان بــرای نابــود کــردن زیربناهــای افغانســتان، دســت 
بــه کارهــای عجیــب و غریبــی مــی زد؛ آهن پاره هــا، 
انتقــال  مســی  ســیم های  بــرق،  پلســتردار  لین هــای 
بــرق و ده هــا مــورد از این گونــه مــواد را بــه قیمــِت 
ــداری  ــه خری ــی ک ــا زمان ــرد. حت ــداری می ک ــزاف خری گ
انتقــال  لین هــای  آهن هــا،  کارخانه جــات،  ماشــین های 
بــرق عمومــی، لین هــای بــرق تعمیرات)زیرپلســتر( از 
کابــل بــه اتمــام رســید، پاکســتانی ها بــه خریــداری ریشــۀ 
درختــان مثمــر پرداختنــد و مــردمِ مــا احمقانــه ریشــه های 
درختــان پســته و بــادام کشــور خــود را کنــده و بــه 
پاکســتانی ها فروختنــد. امــا در رأس این همــه ویرانــی 
ــن  ــتان، گلبدی ــامی افغانس ــزب اس ــر ح ــت، رهب و مصیب
ــان اســتخبارات  ــه فرم ــن ب ــرار داشــت. گلبدی ــار ق حکمتی

پاکســتان، هــر روز بــر دامنــۀ ویرانی هــا می افــزود.
بــدون هیــچ ماحظــه و شــکی، اســتخبارات خارجــی جنگ 
علیــه دولــت اســامی افغانســتان را مهندســی می کــرد و بــا 
تأســف کــه احساســاِت رهبــران بــر عقل شــان غلبــه کــرد 
ــت  ــاِک مذل ــه خ ــتان را ب ــی، افغانس ــام حق خواه ــر ن و زی
ــس  ــی نف ــن هوای ــا در چنی ــر صــورت، م ــه ه ــاندند. ب نش

می کشــیدیم و روزگار می گذشــتاندیم.

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

شــمال  گبرهــای  وســطایی  قــرون  مملکــت 
ــتان در  ــمالی پاکس ــق ش ــتان و مناط ــرِق افغانس ش
ــت  ــوان دول ــه عن ــاد، ب ــس از می حــدود ۱۱9۰ پ
ــه دو  ــد ک ــود آم ــه وج ــلمان ب ــای مس تاجیک ه

بــرادر، بــر آن فرمــان می راندنــد.
ســلطان بهــرام و ســلطان پکهــل )فهــکاِل( گبــری 
از دودمــان نخســتین تاجیــکان بومــی بودنــد که از 
دیــن زرتشــتی بــه اســام تغییــر آییــن داده بودنــد. 
ــِر  ــِچ درکن ــروف پی ــر درۀ مع ــهزاده وار ب ــا ش آن ه

ــد. ــی می کردن ــروزی فرمانروای ــتان ام افغانس
ــه از واژۀ  ــری برگرفت ــان گب ــی آن ــام خانواده گ ن
“گبــر” اصطاحــی اســت کــه توســط عرب هــای 
نخســتین بــرای زرتشــتیان “دیگرکیش ناپذیــر” 

ــت. ــه اس ــه کار می رفت ب
ــِر  ــان پس ــلطان کجم ــران س ــرادران، پس ــن ب ای
»ســلطان هنــدوی« پیــچ بودنــد. بــر مبنــای 
دودمــان  از  آن هــا  خانواده گــی  ســنت های 
بــزرگ،  کــوروش  یــا  ذوالقرنیــن”  “اســکندر 
در  ایــران  هخامنشــی  امپراتــوری  بنیان گــذار 

حــدود ۲6۰۰ ســال پیــش بــوده انــد.
یکــی  جهانگیــر”  “ســلطان  آن کــه  از  پــس 
نتیجــۀ  در  خانــواده  ایــن  پســین  اعضــای  از 
ــاطین  ــید، س ــهرت رس ــه ش ــت آوردهایش ب دس
گبــری بیشــتر بــه نــام ســاطین جهانگیــری 
ــی کــه پایتخــت آن هــا  ــد. از آن جای شــهرت یافتن
در منــگل آورِ ســوات واقــع شــده بــود، بــه همیــن 
ــوده  ــن ســاطین “ســواتی” ب ــام دیگــر ای ــل ن دلی

ــت. اس
کاِن  خراج گــزاران  از  یکــی  گبــری  دولــت 
امپراتــوری غــوری و ســلطنت های بعــدی آن 
ــل و  ــوده اســت کــه در اصــل از کاب در دهلــی  ب
ــم  ــرم و رود جهل ــا قراُق ــو ت ــش از یک س هندوُک
و بارامــوال در ســوی دیگــر امتــداد داشــته اســت. 
ســرزمین های آن در پاکســتان، شــامل مناطقــی از 
باجــور، مهمنــد، خیبــر، کورم، دیــر، چتــرال، بالور 
ــر )بونهــر(،  )گیلگیــت(، کوهســتان، ســوات، بونی
ــا شــمال رود  ــد و مناطقــی در درۀ پشــاور ت ملکن
کابــل و غــرب رود ســند از جملــه پشــاور، چهــار 
ــق  ــی مناط ــز تمام ــوابی و نی ــردان، س ــده، م س

ــد. ــند می گردی ــداد رود س ــزاره در امت ه
امیــر  اشــغال  زمــان  ودر  پســان تر  هرچنــد 
ــر  ــق زی ــتر آن مناط ــگ” بیش ــور لن ــور “تیم تیم
شــاهزاده گان  از  دیگــری  دولــِت  فرمانروایــی 
ــد،  گبــری درآمــد و از بخــش اصلــی جــدا گردی

ولــی ســرزمین های دولــت گبــری واقــع در داخــل افغانســتان امــروزی و 
ــوه  ــان، ک ــا، لغم ــل، کاپیس ــون کاب ــی چ ــامل مناطق ــلیمان، ش ــای س کوه ه
ــون همــه  ــه اکن ــد ک ــر، بدخشــان، ننگرهــار، و لوگــر می گردی ــا کن ــور ی ن
والیت هــای افغانســتان انــد. ایــن مناطــق دو ناحیــۀ خیبــر و کــورم را نیــز 

در بــر می گرفتــه اســت.
در آغــاز ســلطان بهــرام پایتخــِت خــودش را در روســتای پَپیــن در 
دامنه هــای ســفیدکوه واقــع در ننگرهــار افغانســتان کنونــی بنیــاد گذاشــت. 
ایــن در حالــی بــود کــه بــرادر او ســلطان پکهــل، ســرزمین های خویــش را 
بــه طــرِف شــرق تــا رود جهلــم توســعه بخشــید و پایتخــت دولتــش را نیــز 
در منــگل آورِ درۀ ســوات بنیــاد گذاشــت. بــا ایــن حــال، ســلطان بهــرام بــا 
مرگــی نابه هنــگام دیــده از جهــان فــرو بســت و پســراِن او بــا هــم درگیــر 
شــدند و بــه کشــتارِ هــم پرداختنــد. ایــن امــر ســلطان پکهــل، کاکای آنــان 
ــه پَپیــن لشکرکشــی کنــد و  ــاز گردانــدن نظــم، ب را واداشــت کــه بــرای ب
امــور را در اختیــار گیــرد. پــس از آن بــود کــه ســلطان پکهــل بــه عنــوان 
تنهــا فرمانــروای آن پادشــاهی ظهــور کــرد و منــگل آور را کــه پســان تر بــه 
نــامِ او نام گــذاری شــد، بــه عنــوان پایتخــت دایمــی ســلطنت او برگزیــد. 
ــک  ــه دســت ی ــز ب ــتان نی ــرل هندوس در ســال ۱۳۴9، کشــمیِر تحــت کنت
ــه ســلطان شــمس الدین شــهرت  ــا ب ــه بعده ــر( ک ــری دیگــر )شــاه می گب
ــار مســتقر  ــًا در آن دی ــد. ســلطان شــمس الدین کــه قب یافــت، فتــح گردی
شــده بــود، پــس از آن پادشــاهی بــزرگ دیگــِر مســلمان را در آن جــا بنــا 
ــا  ــی ی ــام ســرکار پکهل ــه ن ــه پســان تر ب ــری ک ــی گب ــاد. ســلطنت اصل نه
ــود، دچــار  ــه ب ــه »ســلطنت ســوات« شــهرت یافت ــز ب دولــت پکهلــی و نی
ــد  ــزرگ کشــمیر درآم ــوان بخشــی از ســلطنت ب ــه عن ــد و ب تحــول گردی
کــه ایــن نــام  نیــز بــه منظــورِ بزرگداشــت از ســلطان پکهــل بــر آن نهــاده 

شــده بــود. 
ــرو  ــه قلم ــته ب ــق وابس ــمیر مناط ــلطاِن کش ــال ۱۳86، س ــان تر در س پس
حاکمیتــش را گســترش داد کــه در نتیجــه، بخش هــای زیــادی از پوتوهــار 
ــخصی  ــند مش ــچ س ــد هی ــزود. هرچن ــه آن اف ــز ب ــرق را نی ــوب ش در جن
ــواردارِ پورشــهاور  ــا انگاشــته می شــود کــه شــهر دی در دســت نیســت، ام
ســاطین  فرمانروایــی  تحــت  اســمی  به طــور  همیشــه  )پیشــاور(، 
جهانگیــری و یــا اربابــان آن در دهلــی بــوده اســت. مناطــق پیشــیِن دولــت 
اصلــی گبــری واقــع در غــرب کوه هــای ســلیمان در افغانســتان، از جملــه 
ــال  ــر )در ح ــار و لوگ ــان، ننگره ــر، بدخش ــان، کن ــا، لغم ــل، کاپیس کاب
ــۀ  ــی جداگان ــت حکمروای ــان تر تح ــتان(، پس ــتان های افغانس ــر اس حاض

ــد.  ــری آزادی گرفتن ــاهزاده گان گب ش
دولــت اصلــی گبــری، تــا حــدودی دقیقــًا داری همــان مرزهایــی بــود کــه 
ــد.  ــاز می گردی ــا آغ ــتان از همان ج ــارای باس ــش از آن، گنده ــت پی درس

کــه  اســت  عجیبــی  تصــادِف  نیــز  ایــن 
ــه  ــی، ب ــین پکهل ــت پس ــی دول ــای غرب مرزه
ــرزی  ــا خــط م ــدی ب ــی از همانن درجــۀ باالی
ــر  ــه دیگ ــرزی ک ــود؛ م ــوردار ب ــد برخ دیورن
جــای خــودش را دریافتــه اســت. اســناد 
ــز خــان  ــور چنگی ــت از عب ــه روای ــری ک معتب
ــال  ــری در س ــت گب ــتین دول ــرو نخس از قلم
ــد،  ــیس آن می کن ــس از تأس ــتم پ بیست وهش

ــت. ــده اس ــته ش نگاش
اغلــب  هــزاره،  و  کشــمیر  اســتثنای  بــه 
رود  تــا  منطقــه  ُکل  روســتایی  جمعیــت 
ــارا در  ــل )گنده ــۀ کاب ــند و ورای رودخان س
آن برهــۀ زمــان(، متشــکل از تاجیک هــای 
شــلمانی، تیرایــی و طبقــۀ حاکــم دهــگاِن 
ــته می شــود از  ــه انگاش ــود ک ــان ب ــرافِی آن اش
بومیــان باســتانی ایــن مناطــق بــوده و از دوران 
ــام،  ــش از اس ــارس پی ــزرِگ پ ــورِی ب امپرات
همین گونــه  می زیســته اند.  این جــا  در 
ــق  ــن مناط ــز در ای ــتانیان نی ــا کوهس ــا ی درده
می زیســته اند. گوینــده گان زبــان پراکریتــی 
ــد  ــه شــمار می آی ــان پیشــین هندکــو ب کــه زب
نیــز در همســایه گی آنــان و در مناطــق شــهری 
کــه  اســت  واضــح  بســیار  می زیســته اند. 
ــیوان های  ــا پارس ــی تباران ی ــا )پارس تاجیک ه
ــر از آن چــه  ــان بســیار فرات شــرق(، در آن زم
کــه امــروز بــه عنــوان مرزهــای ســنتی-تباری 
آن هــا در واخــان و هندوُکــش در نظــر گرفتــه 

می زیســته اند. می شــود، 
ایــن امــر بــا حقیقتــی بیشــتر آشــکار می گــردد 
ــا  ــتراپی” ی ــک “اس ــوان ی ــه عن ــا ب ــه گنده ک
اســتانی از قلمــرو امپراتــوری فــارس، تــا 
چیــزی نزدیــک بــه ۱۰۰۰ ســاِل ُمــدام، پیــش 
از اســام باقــی مانــده بــود. گویش هــای 
می گفتنــد،  ســخن  آن هــا  کــه  پارســی یی 

ــت. ــده اس ــرض گردی ــر منق دیگ
ــتوِن  ــۀ پش ــک قبیل ــان ی ــان در آن زم همچن
قدیمــی و تنهــا قبیلــۀ پشــتون بــه نــام دیازاک 
ــترده  ــیار گس ــۀ بس ــه گون ــه ب ــن منطق در ای
حضــور داشــته اســت. گفتــه شــده اســت کــه 
ایــن قبیلــۀ پشــتون، همــراه بــا نخســتین فاتــح 
ــوی( در  ــود غزن ــد )محم مســلماِن شــمال هن
ــده  ــه آم ــن منطق ــه ای ــازده ب ــرن ی ــدود ق ح
دیــازاک  افغان هــای  از  بســیاری  اســت. 
یوســف زی  اشــغال گران  توســط  پســان تر 
ــند  ــواحل رود س ــر س و متحــدان آن از سراس
ــا  ــه ت ــی ک ــه، جای ــزاره و چاچ ــق ه ــه مناط ب
ــدند.   ــده ش ــد، ران ــور دارن ــروز در آن حض ام
ــد،  ــی ماندن ــه باق ــا ک ــی از آن ه ــش بزرگ بخ
بــه احتمــال زیــاد، هویــِت خــود را تغییــر داده 
و هویــت قبیلــۀ خویشــاوند خــود )ختــک( را 
کــه در جنــوب درۀ پشــاور واقــع شــده بــود، 

ــد.  ــار کردن اختی
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سیاســت و حکومــت را بــه عنــوان شــعبه یی 
از دیــن می تــوان بــا تجــارت و اقتصــاد 
نیــز  اقتصــاد  مقایســه نمــود. تجــارت و 
شــعبه یی از دیــن اســت کــه بســیاری از 
احــکام اســامی را بــه خــود اختصــاص داده 
ــادی در  ــث زی ــه احادی ــی ک ــا جای ــت، ت اس
ــت.  ــده اس ــال وارد ش ــِب ح ــت کس فضیل
حــال اگــر کســی بــا مــد نظــر قــرار دادِن ایــن 
فضایــل ادعــا کنــد کــه مقصــد اصلــی دیــن، 

تجــارت و کســب حــال اســت، ایــن ســخن 
بــه قــدری اشــتباه و از صحــت بــه دور اســت 

ــدارد.  ــز ن ــل نی ــۀ دلی ــه ارای ــازی ب کــه نی
فقــط  مطمینــًا  سیاســت  جنبــه،  ایــن  از 
شــعبه یی از دیــن اســت کــه احــکام بســیاری 
ــادی  ــل زی ــود دارد و فضای ــورد آن وج در م
ــده  ــان ش ــث بی ــرآن و حدی ــرای آن در ق ب
اســت؛ امــا بنا بــر اســاس فضایل، سیاســت را 
اصــل و هــدف قــرار دادن، هماننــد اصــل قرار 
دادِن تجــارت و اقتصــاد اشــتباه می باشــد. 
ــم  ــرن چهارده ــدای ق ــال، در ابت ــن ح ــا ای ب
ــی کــه نهضت هــای اســامی  هجــری از زمان
بــرای آزادی از یــوغ اســتعمار اروپایــی قیــام 
کردنــد، ایــن اندیشــۀ افراطــی و ارتجاعــی که 
سیاســت را بــه عنــوان »خافــت در زمیــن و 
ــِن  ــی و بنیادی ــد اصل ــی« مقص ــت اله حکوم

ــت. ــترش یاف ــد، گس ــی می کن ــن معرف دی
ایــن تفکــِر اشــتباه چنــان به آهســته گی و 
ــان مســلمانان خــود  ــان در می ــرور زم ــه م ب
را جــای داد کــه بســیاری از اندیشــمندان 
را  ایــن  نتوانســتند  نیــز  اســامی 
مســیر  کــه  کننــد  احســاس 
تغییــر  اسامی شــان  تفکــر 
نمــوده اســت. ضــروری بــودن 
ــت  »اســتقال سیاســی« و اهمی
آن، بــه قــدری بــر اذهــان ســایه 
افکنــده بــود کــه فرصــت تفکر 
دربــارۀ ایــن اشــتباه باریــک 
امــا دوررس و تعییــن مقــام 
و جایــگاه صحیــح سیاســت 
در دیــن را نداشــتند. نتیجــه 
ــن اندیشــه را  ایــن شــد کــه ای
ــه  ــراد به طــور آگاهان بعضــی اف
ــز  ــی نی ــد و بعض ــار کردن اختی
ناآگاهانــه آن را دنبــال نمودنــد 
و عملکــرد کلــی نهضت هــا 
چنــان مهــر تأییــدی بــر آن 
زد کــه بســیاری از متفکــران 
ــیر را  ــر مس ــن تغیی ــامی ای اس

ــد. ــاس نکردن احس
در ایــن عصــر، طبــق اطاعــات 
ــت،  ــرت حکیم االم ــده، حض بن
تهانــوی  اشــرف علی  موالنــا 
ــه  ــتند ک ــخصی هس ــن ش اولی
ــا دو  ــف را ب ــتباه ظری ــن اش ای
عبــارت صریــح واضح نمــوده و 
ــگاه  ــرآن و ســنت، جای ــل ق ــا دالی ب
ــوده  ــخص نم ــن مش ــت را در دی سیاس
إِن  »ٱلَِّذیــَن  انــد:  فرمــوده  ایشــان  انــد. 
َلــوَٰۀ َوَءاتَــُواْ  ُٰهمۡفِــيٱأَلرِۡض أََقاُمــواْ ٱلصَّ نَّ مَّکَّ
ــِرۗ  ــُروِف َونََهوۡاَْعِنٱلُمنَک ــُرواْ بِالَمع ــوَٰۀ َوأََم َک ٱلزَّ
ــر  ــه اگ ــرادی ک ــورِ« ۴۱ : »آن اف ِ عاقِبَُۀٱأُلُم َوهلِلَّ
ــا  ــا عط ــه آن ه ــن را ب ــر زمی ــت ب ــا حکوم م
کنیــم، نمــاز را بــر پــا می دارنــد و زکات 
می دهنــد و فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر را انجــام می دهنــد و ســرانجام همــۀ 

ــت.« ــت خداس ــه دس ــا ب کاره
ایــن آیــه مشــخص می کنــد کــه دیانــت 

ــور سیاســی و  ــذات می باشــد و ام مقصــد بال
ــیلۀ  ــوده، بلکــه وس ــی نب ــاد مقصــود اصل جه
ــبب،  ــن س ــه همی ــتند. ب ــت هس ــت دیان اقام
ــام  ــه تم ــه آن، ب ــوط ب ــکام مرب ــت و اح دیان
انبیــا )ع( داده شــده اســت، ولــی ابزارهــا فقــط 
زمانــی کــه مصلحــت و ضــرورت بــوده، داده 
ــدازه  ــگاه وســایل همیــن ان شــده اســت. جای
اســت کــه فقــط در وقــت ضــرورت و جهــت 
رفــِع آن اعطــا می شــوند. شــاید شــبهه یی 

ــس  ــات، برعک ــی آی ــه در برخ ــد ک ــش آی پی
ــر آن  ــود و بیان گ ــت می ش ــوع ثاب ــن موض ای
ــی  ــود اصل ــیلۀ مقص ــت وس ــه دیان ــت ک اس
اســت.  سیاســت  و  االرض  فــی  تمکیــن 
ــواْ  ــَن َءاَمنُ ُٱلَِّذی ــد: »َوَعَدٱهللَّ ــد می فرمای خداون
ِض  ــتَخلَفنَُّهمۡفِيٱأَلرۡ ــِت لَیَس لَِح مِنُکمَۡوَعِمُلواْٱلصَّ
نـَـّنَ لَُهــمۡ َکَمــا ٱَســتخَلَفٱلَِّذیَن مـِـن َقبلِهِمَۡولَیَُمکِّ

دِینَُهُمٱلَِّذيٱرۡتََضــیٰ لَُهــمۡ« : »خداوند به کســانی 
از شــما کــه ایمــان آورده انــد و کارهــای 
شایســته انجــام داده انــد، وعــده می دهــد 
ــان  ــن پیشینیان ش ــًا جایگزی ــان را قطع ــه آن ک
در زمیــن خواهــد کــرد. همان گونــه کــه 
پیشــینیان ســتمگر را جایگزیــن ســتمگران 
قبــل کــرده اســت و همچنیــن آییــن ایشــان را 
کــه بــرای آنــان پســندیده اســت، حتمــًا بــرای 

ــاخت.« ــد س ــرار خواه ــا و برق ــما پابرج ش
ــح را  ــِل صال ــان و عم ــه، ایم ــن آی ــراً ای ظاه
ــد. از  ــرار می ده ــی االرض ق ــن ف شــرط تمکی
چنیــن برداشــتی نتیجــه می شــود کــه مقصــود 
ــی در  ــت؛ ول ــت اس ــن و سیاس ــی تمکی اصل
ــر  ــن ب ــدۀ تمکی ــه وع ــن آی ــت در ای حقیق
ــب  ــده و مرت ــح داده ش ــل صال ــان و عم ایم
ــوان  ــه عن ــن ب شــدن شــوکت و ایجــاد تمکی
نتایــج )خاصیــت( ایمــان و عمــل صالــح ذکــر 
ــن  ــر دی ــت ب ــوت و سیاس ــس ق ــده اند. پ ش
ــودن  ــا مقصــود ب وعــده داده شــده اســت؛ ام

ــت. ــی نیس ــود، الزام موع
ــِزَل  ــَل َوَمآأُن ــوَۡراَۀ َوٱإلِنِجی ــوۡ أَنَُّهمۡأََقاُمواْٱلتَّ َ »َول
بِّهِمۡأَلََکُلواْمـِـن َفوۡقِهِمَۡومـِـن تَحــِت  ــن رَّ إِلَیهِــم مِّ
...« : »اگــر ایــن مــردم بــر تــورات و  أَرُۡجلِهِــمۚ
ــروردگار  ــی کــه از طــرف پ ــل و آن کتاب انجی
بــه ایشــان نــازل شــده اســت )قــرآن( به طــور 
کامــل عمــل می کردنــد، از بــاالی ســر و زیــر 

پای شــان روزی باآرامشــی می خوردنــد.«
ــه وعــده داده شــده اســت کــه در  ــن آی در ای
ــرآن،  ــل و ق ــورات و انجی ــۀ ت ــورت اقام ص
ــا  ــال ب ــد. ح ــد ش ــا خواه ــعت رزق عط وس
ــه  ــت ک ــوان گف ــوق نمی ت ــۀ ف ــه آی ــاره ب اش
مقصــود دیــن همیــن اســت، بلکــه وعــده بــر 
ــدار  ــخص دین ــه ش ــت ک ــن اس ــن داری ای دی
گرســنه و برهنــه نخواهــد مانــد. پــس مقصود 
ــۀ قبلــی  ــودن موعــود الزامــی نیســت. در آی ب
ــوکت و  ــح، ش ــل صال ــان و عم ــر ایم ــز ب نی
سیاســت وعــده داده شــده اســت کــه به طــور 
ــی  ــد، ول ــد ش ــب خواهن ــر آن مرت ــاص ب خ
ــال،  ــر ح ــه ه ــد. ب ــی آن نمی باش ــدف نهای ه
ــزار و  ــک اب ــت، ی ــه سیاس ــد ک ــخص ش مش
وســیلۀ رســیدن بــه هــدف کــه همــان دیانــت 
ــه  ــن نتیج ــد چنی ــا نبای ــت؛ ام ــد اس می باش
ــچ شــرایطی  ــه سیاســت تحــت هی ــت ک گرف
مطلــوب نیســت، بلکــه هــدف، بیــان جایــگاه 
ــود  ــت مقص ــود سیاس ــد. خ ــت می باش سیاس
اصلــی نیســت، بــل دیانــت مقصــود و هــدف 

ــد. ــی می باش اصل
خالصه 

»نــه نظریــۀ سکوالریســم درســت اســت 
ــی در  ــچ نقش ــد هی ــن نبای ــد دی ــه می گوی ک
سیاســت و حکومــت داشــته باشــد و نــه ایــن 

ــی  ــد اصل ــه مقص ــت ک ــت اس ــه درس نظری
ــِع  ــت. واق ــت اس ــت و حکوم ــن، سیاس دی
ــن  ــی دی ــد اصل ــه مقص ــت ک ــن اس ــر ای ام
آن اســت کــه بنــده بــا خــدای خــود ارتبــاط 
ــادات  ــیلۀ عب ــر به وس ــن ام ــد و ای ــرار کن برق
ــت  ــدد. سیاس ــور می پیون ــه ظه ــات ب و طاع
ــل  ــرای تحصی ــیله یی ب ــز وس ــت نی و حکوم
همیــن مقصــد اســت؛ بــه طــوری کــه نــه بــه 
جــای خــود مقصــد اســت و نــه اقامــۀ دیــن 

ــی از  ــه آن، یک ــت، بلک ــر آن اس ــوف ب موق
وســایل الزم بــرای رســیدن بــه هــدف اســت. 
بنابرایــن در اســام، سیاســت و حکومتــی 
مطلــوب اســت کــه بــرای رســیدن بــه مقصــد 
مذکــور، بــه انســان کمــک نمایــد؛ ولــی 
ــن  ــردن ای ــل ک ــای کام ــه ج ــه ب ــتی ک سیاس
مقصــد، موجــب تبدیــل و تغییــر در آن شــده 
و آن را ناقــص گردانــد، اســامی نیســت، 
گرچــه نــام اســامی بــر آن گذاشــته باشــند.«

نظام و حکومت اسالمی
در قــرون وســطا، حکومت هــای فــردی رایــج، 
ــد.  ــد بودن ــت، آزاد و بی قی پادشــاهی و ملوکی
ــت و  ــون را داش ــِت قان ــم، حیثی ــان حاک زب
هیــچ چیــز مانــع و ســِد راهِ او نبــود. در نتیجــۀ 
ــم و  ــازار ظل ــان، ب ــی مطلق العن ــن حکمران ای
ــن در  ــود. بنابرای ــرم ب ــی گ ــتم و بی انصاف س
ــه آن واکنش هــای شــدیدی نشــان  ــا علی اروپ
داده شــد و »حکومــت شــخصی« بــه ذاِت 
ــج،  ــد. به تدری ــداد گردی ــوب قلم ــود معی خ
ــد  ــک روِش جدی ــوان ی ــه عن ــت« ب »جمهوری
فــردی  حکومت هــای  و   شــد  معرفــی 
برچیــده گردیــد و جــای آن را حکومت هــای 
ــدی  ــا ح ــت ت ــت. جمهوری ــوری گرف جمه
ــی،  ــام سیاس ــه در نظ ــد ک ــع ش ــوب واق محب
ــود.  ــت گویی ب ــق و راس ــت، ح ــن عدال ضام
چنان چــه در قــرن هجــری گذشــته در اهــداِف 
هــر نهضــت سیاســی کــه قیــام کــرده اســت، 
ــه«  ــۀ طیب ــک »کلم ــون ی ــت« همچ »جمهوری
ــه  ــده ک ــور  ش ــن تص ــه و چنی ــت یافت منزل
سیاســت بــدون در نظــر داشــتن جمهوریــت، 

ــل تصــور نیســت. قاب
اکثــر  تبلیغاتــی،  هجــوم  ایــن  نتیجــۀ  در 
حاضــر  عصــر  اســام گرای  نهضت هــای 
یــک  عنــوان  بــه  را  جمهوریــت  نه تنهــا 
اصــل مســلم قبــول نمــوده و بــه پیــش 
ــد  ــه مقاص ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد، بلک می رون
خــود، قیــام آن را نصب العیــِن خویــش قــرار 
چارچــوب  در  را  نهضت های شــان  و  داده 
اصــول جمهــوری پایه ریــزی کــرده انــد. 
ــاد کــه  ــر ســِر زبان هــا افت ایــن کام بســیار ب
ــام  ــت و اس ــام اس ــن اس ــت عی جمهوری
فقــط جمهوریــت را آمــوزش داده اســت. 
ــب  ــرده و جان ــه کاری ک ــه محافظ ــانی ک کس
ــار داشــته  ــد، اظه ــه ان ــاط را پیــش گرفت احتی
ــت  ــی از جمهوری ــه آن اجزای ــا ب ــه م ــد ک ان
کــه مخالــف موازیــن اســام اســت، اعتقــادی 
ــا »جمهــوری  ــن جمهــوری م ــم؛ بنابرای نداری

ــت. ــامی« اس اس
اشــرف علی  موالنــا  االمــت،  حکیــم  امــا 
قبــول  لحظه یــی  بــرای  هرگــز  تهانــوی، 
نظــام  خواســتار  اســام  کــه  ننمــوده 
ــن  ــت عی ــه جمهوری ــا این ک جمهوری ســت ی
ــه ایشــان در ســخنرانی ها  اســام اســت؛ بلک
و تألیفــات خویــش، جمهوریــت را مــورد 
ــر  ــی ب ــر دین ــرار داده و از نقطه نظ ــاد ق انتق

اشــکاالِت آن انگشــت گــذارده انــد.

اذهــان عمومــی بــر ایــن بــاور اســت کــه در 
مقابــل پادشــاهی مطلق العنــان، جمهــوری 
ــه  ــده را ب ــار عقی ــردم، آزادی و اظه ــرای م ب
را  اربــاب حکومــت  و  مــی آورد  ارمغــان 
ــد  ــه نتوان ــد ک ــرار می ده ــرایطی ق ــت ش تح
خودســرانه بــه هــرکاری اقــدام نمایــد و 
ــور را  چــون اســام، دســتور مشــورت در ام
ــورت  ــا مش ــوری را ب ــذا جمه ــت، ل داده اس
ــیده  ــاور رس ــن ب ــه ای ــته و ب ــی دانس هم معن
ــت.  ــام اس ــن اس ــت عی ــه جمهوری ــد ک ان
حــال آن کــه ایــن موضــوع بــه ایــن ســاده گی 
نیســت. در حقیقــت در پــس پــردۀ نظــام 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــفه یی نهفت ــوری، فلس جمه
هیــچ عنــوان بــا دیــن همخوانــی و همســویی 
ــودن  ــول نم ــوازم آن، قب ــی از ل ــدارد و یک ن
ــدن  ــرای واضــح ش ــکوالر اســت. ب ــام س نظ
ــهور  ــۀ مش ــن جمل ــوری، ای ــت جمه حقیق

ــه:  ــود دارد ک وج
»جمهــوری یعنــی حکومــت مــردم به وســیلۀ 

مــردم بــرای مــردم«. 
بنابرایــن، هســتۀ اصلــی جمهوریت این اســت 
کــه مــردم حاکــم اعلــی دانســته می شــوند و 
ــد،  ــاذ کنن ــت اتخ ــه اکثری ــی ک ــر تصمیم ه
ــر  ــکار اســت و ب ــل ان واجب العمــل و غیرقاب
ایــن رأی اکثریــت هیچ گونــه قیدوشــرطی 
وجــود نــدارد. اگــر مثــًا نماینــده گان مجلــس 
)قــوۀ مقننــه( طبــق قانــون نتواننــد قانونــی را 
ــرآن و  ــف ق ــه مخال ــب برســانند ک ــه تصوی ب
ــل  ــه دلی ــر ب ــن ام ــد، ای ــرع باش ــن ش موازی
این کــه آن را مقــامِ باالتــر صــادر کــرده اســت 
یــا حکــم خداونــد اســت قابــل عمل نیســت، 

بلکــه بــه ایــن ســبب قابــل عمــل اســت کــه 
ــر  ــانده و اگ ــب رس ــه تصوی ــت ب آن را اکثری
ــد روزی  ــد، می توانن ــت بخواهن ــن اکثری همی

ــد. آن را فســخ نماین
خاصــۀ بحــث این کــه، جمهوریــت بــه 
اســت  داده  خدایــی  مقــام  آرا  اکثریــِت 
ــم آن  ــم و حک ــه تصمی ــاذاهلل( و هیچ گون )مع
ــل در  ــن اص ــر همی ــه ب ــود. چنان ک رد نمی ش

کشــورهای غربــی، شــنیع ترین و بدتریــن 
ــت آرا یکــی  ــا اکثری ــن فقــط ب قوانی

ــب  ــه تصوی ــری ب ــس از دیگ پ
رســیده و در حــاِل اجــرا اســت. 
اعمــال پســتی همچــون زنــا 
بنــا  فقــط  همجنس بــازی  و 
ــواز  ــند ج ــل، س ــن اص ــر همی ب
تفکــر،  طــرز  ایــن  و  گرفتــه 
بــه ســرحد فســاد  را  جهــان 

ــت. ــی رســانیده اس اخاق
مــوارد  در  االمــت،  حکیــم 
فلســفۀ  ایــن  بــر  مختلــف 
ــاد  ــرت رأی( انتق ــوری )کث جمه
ــی  ــی و ناتوان ــوده و بی کفایت نم
اســت.  را آشــکار ســاخته  آن 
فرمایــش قــرآن کریــم اســت کــه 
ــن  ــد: »َوإِن تُِطعۡأَکثََرَم ــی فرمای م
فـِـيٱاَلرِۡض یُِضلُّــوَک َعــن َســبِیِل 
ِۚ« : »و اگــر تــو اکثریــت اهــل  ٱهللَّ

زمیــن را اطاعــت می کنــی، آن هــا تــو 
ــرد.« ــد ک ــراه خواهن ــدا گم را از راه خ

ــا بــودن چنیــن وضاحتــی، امــروزه در بیــن  ب
ــه  ــت یافت ــان تقوی ــن گم ــز ای ــلمانان نی مس
اســت کــه هــر طــرف کــه اکثریــت آرا باشــد، 

ــود. ــًا آن حــق خواهــد ب یقین
همــه تصــور می کننــد حــق در طرفــی اســت 
ــن  ــن! ای ــزان م ــد. عزی ــِت آرا باش ــه اکثری ک
ســخن تــا حــدی صحیــح اســت، ولــی بایــد 
ــی  ــه کس ــراد از رأی، رأی چ ــه م ــت ک دانس
اســت؟ آیــا رأی ایــن عــوام کاالنعــام اســت؟ 
ــه چــه  ــس ب اگــر مقصــود رأی آن هاســت، پ
ــا  ــد را ره ــود )ع( توحی ــرت ه ــل حض دلی
ــار ننمــود؟ چــرا  نکــرد و بت پرســتی را اختی
ــوم خویــش را  ــن ق ــزی بی اتهــام اختاف انگی
پذیرفــت؟ زیــرا قومــش زیــاد جاهــل بودنــد 

ــود.« ــه ب ــا آرای جاهان و آرای آن ه
ــد  ــز نمی توان ــوام هرگ ــت رأی ع ــس اکثری پ
ــراً  ــرد، چــون عــوام اکث ــرار گی ــار حــق ق معی

بی علــم یــا کم علــم می باشــند.
در جای دیگری می گوید:

ــید  ــه س ــادی ب ــین اهلل آب ــا محمدحس »موالن
ــت  ــه اکثری ــه ب ــما ک ــت: ش ــان گف احمدخ
ــه رأی  ــت ب ــد، در حقیق ــی کنی ــل م آرا عم
ــون  ــرا قان ــد، زی ــی کنی ــل م ــی عم احمقانه ی
فطــرت بــر ایــن اســت کــه عاقــان در دنیــا 
کــم هســتند و نادان هــا زیادنــد. بنابرایــن 
ــاوت  ــت، قض ــر رأی اکثری ــل ب ــدۀ عم قاع

جاهانه یــی خواهــد بــود.« 
همچنین در جای دیگری می فرماید:

ــه در  ــر ک ــاه نف ــن پنج ــد بی ــزوۀ اح »در غ
میــان دره و شــکاِف کــوه مســتقر شــده 
ــد  ــی گفتن ــت. بعض ــاف درگرف ــد، اخت بودن
ــت  ــده اس ــا ش ــرادراِن م ــب ب ــح نصی ــه فت ک
و اکنــون نیــازی بــه مانــدِن مــا در ایــن 
ــا  ــر، م ــه پیامب ــی ک ــد و هدف ــل نمی باش مح
را بــرای آن تعییــن فرمــوده بودنــد، بــرآورده 
ــا  ــتن م ــرار داش ــم ق ــس حک ــده اســت. پ ش
ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــز ب ــا نی در این ج
ــت  ــا مخالف ــردن از این ج ــت ک ــون حرک اکن
ــا حــال  ــود. ت ــد ب ــر نخواه ــا مقصــود پیامب ب
اکنــون  و  نداشــته ایم  شــرکت  جنــگ  در 
ــار مشــغول  ــب کف ــه تعقی ــا ب ــرادراِن م ــه ب ک
ــام داده و  ــد کاری انج ــز بای ــا نی ــتند، م هس

ــم. ــع آوری نمایی ــم را جم غنای
ــرده  ــت ک ــن رأی مخالف ــا ای ــر ب برخــی دیگ
ــدون اجــازۀ  ــد ب ــر فرمودن ــد کــه پیامب و گفتن
ــا  ــس م ــد، پ ــت نکنی ــان حرک ــن از جای ت م
نبایــد بــدون اجــازۀ ایشــان محــل اســتقرارمان 
ــن رأی را  ــروه اول ای ــی گ ــم، ول ــا کنی را ره
نپذیرفتــه و چهــل نفــر از آن هــا محــل را 
ــم  ــع آوری غنای ــوده و مشــغول جم ــرک نم ت
جنگــی شــدند. ایــن خطــای اجتهــادی آن هــا 
ــراه  ــه هم ــر ب ــط ده نف ــکان فق ــود. در آن م ب
ســر دســتۀ خــود باقــی ماندنــد. در ایــن واقعه 
رأی اکثریــت بــر اشــتباه و اقلیــت بــر راســتی 
و حقیقــت بــود. حــال کســانی که اکثریــِت آرا 
ــت  ــب اس ــد، مناس ــق می دانن ــت ح را عام

ــد.« ــن واقعــه توجــه کنن ــه ای ب
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د افغــان حکومــت اجرائیــه رئیس هندوســتان 

تــه خپــل راتلونکــی ســفر له هغــه هېــواد رسه 

ــه  ــو پ ــرو کول ــو د خ ــو موضوعات ــر بېالبېل پ

هــدف، یــو مهــم فرصــت بــويل.

ــه ورځ  ــنبې پ ــې د دوش ــه چ ــه عبدالل عبدالل

یــې د وزیرانــو شــورا د غونــډې تــر پیــل 

ــې  ــې وی ــرې کول ــه خ ــو ت ــه خریاالن دمخ

ــر  ــره پ ــر ډې ــې ت ــفر ی ــه س ــې دغ ــل چ وی

ســوداګریزو او اقتصــادي مســایلو راڅرخــي، 

خــو پــه خــره یــې، دی بــه لــه هنــدي 

ــه  ــروژو پ ــو پ ــو شــمېر لوی چارواکــو رسه د ی

ــړي. ــرې وک ــم خ اړه ه

ښــاغيل عبداللــه زیاتــه کــړه: »پــه دغــه 

ــر مترکــز د هندوســتان،  ســفر کــې زمــوږ ډې

افغانســتان او امریــکا تــر منــځ په ســوداګریزو 

اړیکــو دی چــې د درېیــو واړو هېوادونــو 

ــه  ــګ ل ــر څن ــيل او ت ــه اخ ــه وال برخ پانګ

ــې  ــزې لیدن ــو رسه دوه اړخی ــدي چارواک هن

ــرو.« ــم ل ه

د  عبداللــه  ښــاغلی  چــې  شــوې  ټــاکل 

ــې  ــال ک ــې ح ــه داس ــه ورځ پ ــنبې پ چهارش

چــې د کابینــې یــو شــمېر غــړي او شــااوخوا 

۲۰۰ ســوداګر بــه هــم وررسه وي، نــوي 

ــړي. ــفر وک ــه س ــيل ت ده

اجرائیــه ریاســت وايــي، لــه هنــد رسه د 

ســوداګریزو اړیکــو پراختیــا لــه کابــل رسه دا 

مرســته کــوي چــې ټــاکيل اهــداف تــر الســه 

ــږدي. ــه کې ــوري قدمون ــم ل ــه س او پ

ــل او  ــې کاب ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه د اس دا پ

نــوي ډهــيل دوه میاشــتې مخکــې، د لومــړي 

ځــل لپــاره د ســوداګرۍ د پراختیــا پــه هدف، 

ــواد د  ــه هې ــت او هغ ــز پرانېس ــي دهلی هواي

ــتان رسه  ــه افغانس ــم ل ــه الرې ه ــار ل چهابه

ــه دی. ــه لیوال ــوداګرۍ ت س

هندوســتان لــه افغانســتان رسه د بېالبېلــو 

ــې  ــه ک ــه برخ ــو پ ــروژو د جوړول ــي پ زیربناي

هــم، درې ميلیــارده ډالــر مرســته کــړي چې د 

اجرائیــه رئیــس پــه وینــا، د پراختیايــي پــروژو 

ــدي  ــه هن ــم ل ــه ه ــه اړه ب ــا پ د کار د چټکتی

ــږي. ــو رسه وغږې چارواک

هنــد تــه د اجرائیــه رئیــس ســفر درې ورځنــی 

دی او د هنــد د لومــړي وزیــر رسه پــر کتنــې 

ــد  ــتان او هن ــوړی د افغانس ــه، نوم ــره ب رسبې

ــون کــې هــم  ــوه ګــډ ســوداګریز نندارت ــه ی پ

ګــډون وکــړي.
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نماینده گان مجلس:

کاکای غنی نماینده  گان آینده را تعیین می کند
امرخیل به ریاست  مجلس در نظر گرفته شده است

عبدالله عبدالله وایي هند ته د ده 

سفر د خربو کولو یو مهم فرصت دی

معــاون اول مجلــس نماینــده گان می گویــد کــه 
ــه  ــی ب ــور غن ــس جمه ــای ریی یکــی از کاکاه
برخــی نماینــده گان مجلــس وعــده داده اســت 
ــده گان  ــت برن ــامل لیس ــان ش ــای ش ــه نام ه ک
ــود. ــی می ش ــده پارلمان ــات آین ــی انتخاب حتم
پیــش از ایــن معــاون اول مجلــس ادعــا کــرده 
ــرده  ــب ک ــتی را ترتی ــت لیس ــه حکوم ــود ک ب
ــده  ــات آین ــانی در انتخاب ــه کس ــه چ ــت ک اس
پارلمانــی بــه مجلــس راه یابنــد؛ امــا او ادعــای 

ــد. ــرح می کن ــدی را مط جدی
مجلــس  اول  معــاون  همایــون  همایــون 
نماینــده گان کــه در نشســت روز دوشــنبه 

ــرد  ــت می ک ــس صحب ــن مجل ــزان( ای )۳ می
ــه در  ــی ک ــور غن ــس جمه ــت:« کاکای ریی گف
ــده گان  ــر دارد، برخــی نماین ــروان دفت ــه پ کارت
وعــده  آنــان  بــه  و  می کنــد  دعــوت  را 
می دهــد در صورتی کــه از حکومــت آقــای 
ــامل لیســت  ــان ش ــد نام ش ــت کنن ــی حمای غن
کســانی خواهــد شــد کــه در انتخابــات آینــده 

ــد«. ــی یابن ــس راه م ــه مجل ب
از ســوی دیگــر، شــکیبا هاشــمی دیگــر عضــو 
مجلــس ادعــا می کنــد کــه حکومــت در نظــر 
دارد تــا ضیاالحــق امرخیــل رییــس ســابق 
ــق  ــات را از طری ــیون انتخاب ــه کمیس دبیرخان

راهیابــی ۱۵۱ نماینــده در انتخابــات آینــده 
ــاند. ــس برس ــت مجل ــه ریاس ــی، ب پارلمان

ــان  ــه اختــاف می ــا اشــاره ب ــم هاشــمی ب خان
اعضــای کمیســیون انتخابــات تاکیــد کــرد 
ــت  ــی از دخال ــز ناش ــات نی ــن اختاف ــه ای ک
حکومــت در امــور کمیســیون انتخابات اســت.
ــات،  ــراً، برخــی اعضــای کمیســیون انتخاب اخی
برخــی اعضــای دیگــر ایــن کمیســیون را متهــم 
ــدون مشــوره  ــد کــه در امــور کاری ب کــرده ان
ــه اتخــاذ  ــک جانب ــم ی ــا ســایر اعضــا تصامی ب

می کننــد.
پیــش از ایــن معــاون اول مجلــس بارهــا 
از دخالــت حکومــت در امــور کمیســیون 
ــه  ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــاد ک ــات انتق انتخاب
ــات  ــیون انتخاب ــای کمیس ــی از اعض ــای غن آق
اســتعفا نامــه بــدون تاریــخ گرفتــه اســت و در 
صورتــی کــه هرکــدام آنــان خــاف میلــش کار 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــتعفایش را امض ــد، اس کن
دیــروز  نشســت  در  مجلــس  اول  معــاون 
ــرد و  ــاره ک ــاله اش ــن مس ــه ای ــز ب ــس نی مجل
گفــت کــه یکــی از اعضــای کمیســیون صــدق 
نشســت های  از  یکــی  در  را  او  گفته هــای 

ــرد. ــد ک ــد خواه ــس تایی ــده مجل آین
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس نماینــده گان 
بــه روز شــنبه هفتــه آینــده اعضــای کمیســیون 
انتخابــات را بــه منظــور پاســخ دهــی در مــورد 
ــورد چگونگــی  ــده گان در م نگرانی هــای نماین
ــی  ــده پارلمان ــات آین ــزاری انتخاب ــد برگ رون

دعــوت کــرده اســت.
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برندگان و بازندگان...
ــه  ــب ب ــود را نس ــد آرای خ ــش از 8 درص بی

ــد.  ــت داده ان ــال ۲۰۱۳ از دس ــات س انتخاب
ــرات  ــیال دموک ــزب سوس ــج ح ــن نتای ــا ای ب
نتایــج تاریــخ خــود را به دســت  بدتریــن 
ایــن  آرای  قبــل  دهه هــای  اســت.  آورده 
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــر از۳۰ درصــد نب حــزب کمت
مشــکات نظــری و برنامــه ای موجــود در 
کل سوســیال دمکراســی اروپــا در دو دهــه 
از  آلمــان  سوســیال دموکرات های  اخیــر، 
زمــان دولــت گرهــارد شــرودر بدین ســو، 
ــان  ــل توجهــی از آرای خــود در می بخــش قاب
ــه  ــه طبق ــش از هم ــنتی و بی ــدگان س رای دهن
ــت  ــان را از دس ــط آلم ــه متوس ــر و طبق کارگ
راســتگرایانه  سیاســت های  اســت.  داده 
ــوده و علــت دیگــر  شــرودر یــک علــت آن ب
ــک  ــن ســیمای سوســیال دموکراتی ــن رفت از بی
ایــن حــزب در ائتــاف چهارســاله بــا اتحادیــه 
ــرکل  ــگا م ــری آن ــه رهب ــیحی ب ــزاب مس اح

ــت.  ــوده اس ب
احــزاب متحــد دموکــرات مســیحی و سوســیال 
چــوب  می رســد  به نظــر  نیــز  مســیحی 
در  مــرکل  آنــگا  مهاجرتــی  سیاســت های 
ــر  ــرکل ه ــم م ــد. خان ــال ۲۰۱۵ را خوردن س
چنــد بــه خوبــی توانســت از پــس ورود 
نزدیــک بــه میلیــون مهاجــر از خاورمیانــه 
بــدون  کار  ایــن  امــا  بربیایــد  آلمــان  بــه 
ــود در  ــوذ خ ــی از نف ــود و او بخش ــیب نب آس
ــن آرا  ــت داد. ای ــدگان را از دس ــان رای دهن می
به طــور عمــده بــه کیســه حــزب ضدخارجــی 

ــد. ــه ش ــان ریخت ــرای آلم ــو ب آلترنایی

برندگان واقعی انتخابات
ــان  ــپتامبر آلم ــی روز ۲۴ س ــات پارلمان انتخاب
دو برنــده واقعــی داشــت. برنــده نخســت 
ــو  ــتگرای »آلترناتی ــت و راس ــزب پوپولیس ح
ــال ۲۰۱۳ در  ــه در س ــت ک ــان« اس ــرای آلم ب
ــرده اســت.  ــه سیاســت آلمــان ظهــور ک صحن
ایــن حــزب پیــش از انتخابــات روز یکشــنبه، 
تنهــا در چنــد پارلمــان محلــی آلمــان حضــور 
ــان  ــا وارد پارلم ــه تنه ــون ن ــا اکن ــت ام داش
سراســری شــده بلکــه بــه ســومین فراکســیون 
قــوی در بوندســتاگ نیــز تبدیــل شــده اســت.
دومیــن برنــده واقعــی انتخابــات روز یکشــنبه، 
ــت.  ــای آزاد« اس ــرال »دموکرات ه ــزب لیب ح
از  نتوانســت  در ســال ۲۰۱۳  ایــن حــزب 
ــد و به طــرز  ــور کن حــد نصــاب ۵ درصــد عب
غیرمنتظــره ای از سیاســت آلمــان حــذف شــد. 
امــا امســال ایــن حــزب بــا کســب حــدود ۱۰ 
درصــد آرا و  ۷۰ کرســی پارلمانــی بــا قــدرت 
بیشــتری بــه صحنــه بازگشــت.  لیبرال هــا 
ایــن پیــروزی را بیــش از همــه مدیــون رهبــر 
کریســتیان  خــود،  کاریزماتیــک  و  جــوان 
لیندنــر هســتند. لیندنــر ســال گذشــته پیــروزی 
ــن  ــت نوردرای ــت پرجمعی ــری را در ایال دیگ
وســتفالن بــرای حــزب خــود رقــم زد و  
اکنــون شــریک حــزب دموکــرات مســیحی در 

ــت اســت. ــن ایال ــت ای دول
بــا اعــام برآوردهــای اولیــه از نتایــج انتخابات 
ــای  ــاره ائتاف ه ــا درب ــی، گمانه زنی ه پارلمان
احتمالــی بــرای تشــکیل دولــت آینــده آلمــان 
شــروع شــد. حــزب سوســیال دمکــرات اعــام 
بــزرگ  ائتــاف  وارد  نمی خواهــد  کــرده 
ــیحی و  ــرات مس ــزاب دموک ــه اح ــا اتحادی ب

ــود.  ــیحی ش ــیال مس سوس
ــه  ــرات در گفت ــیال دموک ــزب سوس ــر ح اگ
خــود راســخ بمانــد آنــگاه تنهــا ائتــاف 
ممکــن بــرای تشــکیل دولــت در آلمــان، 
ائتــاف موســوم بــه »جامائیــکا« خواهــد 
بــود. ایــن ائتــاف متشــکل از احــزاب متحــد 
دموکــرات مســیحی و سوســیال مســیحی، 
ــد  ــبزها خواه ــزب س ــا و ح ــزب لیبرال ه ح
ــن  ــوع ای ــه مجم ــای اولی ــر برآورده ــود. بناب ب
ــان  ــی را در  پارلم ــدود ۳۴9 کرس ــزاب ح اح
آلمــان بــه دســت آورده انــد و می تواننــد یــک 
ــی های  ــداد کرس ــد. تع ــکیل دهن ــت تش دول
الزم بــرای تشــکیل دولــت ۳۱6 کرســی اســت. 

برآوردهای اولیه از نتایج انتخابات
حوزه هــای رای گیــری در آلمــان راس ســاعت 
سراســری  شــبکه های  و  شــدند  بســته   ۱8
ــات را  ــج انتخاب ــود از نتای ــرآورد خ ــان ب آلم
اعــام کردنــد. نتیجــه ایــن برآوردهــا بــه قــرار 

ــر اســت:  زی
* حــزب دموکــرات مســیحی و سوســیال 
مســیحی ۷/ ۳۲ درصــد / حــدود ۲۱۷ کرســی
ــد /  ــرات ۲۰ درص ــیال دموک ــزب سوس * ح

ــی ــدود ۱۳۴ کرس ح

* حــزب آلترناتــو بــرای آلمــان ۵/ ۱۳ درصــد 
/ 89 کرســی

ــا( ۱۰  ــای آزاد )لیبرال ه ــزب دموکرات ه *  ح
درصــد / حــدود ۷۰ کرســی

ــدود 6۲  ــد / ح ــبزها ۵/ 9 درص ــزب س * ح
ــی کرس

* حــزب چپ هــا 9 درصــد / حــدود ۵9 
ــی کرس

ارقــام بــاال برآوردهــای اولیــه اســت و ممکــن 
اســت تغییــر کننــد. میــزان مشــارکت در 
ــات حــدود ۷۵ درصــد اعــام شــد. در  انتخاب
انتخابــات چهــار ســال پیــش میــزان مشــارکت 

ــت. ــوده اس ــدود ۷۱ درصــد ب ح

مشارکت باال در شهرهای بزرگ
ــه  ــرخ مشــارکت در ســاعت ۱۷ ب ــخ ن در مونی
بیــش از 89 درصــد رســید. چهــار ســال پیــش 
ــاکنان  ــارکت س ــزان مش ــاعت می ــن س در همی
مونیــخ در انتخابــات کمــی بیــش از ۷۰ درصــد 
ــزان  ــاعت ۱6 می ــا س ــن ت ــهر برلی ــود. در ش ب
ــه بیــش از 6۰ درصــد رســید کــه  مشــارکت ب
ــال  ــات س ــتر از انتخاب ــد بیش ــدود ۲ درص ح

ــت. ۲۰۱۳ اس
ــان  ــرق آلم ــت در ش ــن آنهال ــت زاکس ر ایال
دوره  بــه  نســبت  انتخابــات  در  مشــارکت 
قبــل بیشــتر اســت. در  ســاعت ۱6 بیــش 
ــرایط رای دادن در  ــن ش ــد واجدی از 6۲ درص
ــه و رای  ــور یافت ــری حض ــای رای گی حوزه ه
ــش  ــال پی ــار س ــزان در چه ــن می ــد. ای داده ان
ــزان  ــود. می ــد ب ــاعت ۵6 درص ــن س در همی
زاکســن  امــروز   انتخابــات  در  مشــارکت 
ــه  ــت ک ــات ۱998 اس ــابه انتخاب ــت مش آنهال
تاکنــون باالتریــن نــرخ حضــور رای دهنــدگان 
ــال  ــد. در س ــمار می آی ــه ش ــت ب ــن ایال در ای
ــی  ــاعت ۱6 کم ــا س ــت ت ــن ایال ۲۰۱۳ در ای
بیــش از ۴۷ درصــد واجدیــن شــرایط رای 

خــود را بــه صندوق هــا ریختــه بودنــد.
رئیــس ســتاد انتخابــات آلمــان اعــام کــرد کــه 
ــش  ــی بی ــط کم ــور متوس ــاعت ۱۴ به ط ــا س ت
از ۴۰ درصــد واجدیــن رای دادن در انتخابــات 
ــرخ  ــابه ن ــا مش ــه تقریب ــد ک ــرکت کرده ان ش
در  اســت.   ۲۰۱۳ انتخابــات  در  مشــارکت 
ــدود ۵/  ــارکت ح ــرخ مش ــات ۲۰۱۳ ن انتخاب
ــدود 8/  ــات ۲۰۰9 ح ــد و در انتخاب ۷۱ درص

ــود. ۷۰ ب
ــد  ــزاب متح ــنجی ها اح ــن نظرس ــق آخری طب
سوسیال مســیحی  و   مســیحی  دموکــرات 
دســت  بــه  را  آرا  درصــد   ۳۷ حــدود 
ــزان در  ســال ۲۰۱۳ بیــش  ــن می ــد. ای می آورن
میــزان  نظرســنجی ها  بــود.  درصــد   ۴۱ از 
ــدود  ــرات را ح ــیال دموک ــزب سوس آرای ح
ــزان  ــن می ــد. ای ــی کرده ان ــد پیش بین ۲۲ درص
ــت.  ــر اس ــز کمت ــات ۲۰۰9 نی ــج انتخاب از نتای
ــه  ــن نتیج ــش بدتری ــال پی ــات 8 س در انتخاب
انتخابــات در تاریــخ سوســیال دموکرات های  

ــد. ــت ش ــزب ثب ــن ح ــرای ای ــان ب آلم
در حالــی کــه اغلــب رهبــران احــزاب سیاســی 
ــنبه  ــاعات یکش ــتین س ــان در نخس ــده آلم عم
در حوزه هــای رای گیــری حاضــر شــده و 
ــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان  ــد، آن رای دادن
ــای  ــر یکشــنبه در یکــی از محله ه ــد از ظه بع
مرکــزی برلیــن رای داد. یواخیــم زاور، همســر 
خانــم مــرکل نیــز او را همراهــی می کــرد. 
ــت  ــده اس ــب ش ــن موج ــی برلی ــوای باران ه
ــری  ــر در حــوزه رای گی ــاه چت ــا در پن ــه آنه ک
ــال ۲۰۰۵  ــرکل از س ــم م ــوند. خان ــر ش حاض

ــده دارد. ــر عه ــان را ب ــری آلم رهب
ــزب  ــرکل از ح ــب م ــولتس، رقی ــن ش مارتی
ــح یکشــنبه در شــهر  ــرات صب سوســیال دموک
در   )Würselen( »ورســلن«  زادگاهــش 
نزدیکــی آخــن در غــرب آلمــان رای داد. 
جمهــور  رئیــس  اشــتاین مایر،  فرانک والتــر 
ــراه  ــن هم ــنبه در برلی ــح یکش ــز صب ــان نی آلم
همســرش در حــوزه رای گیــری حاضــر شــده 
بــود. جــم اوزدمیــر، یکــی از دو رهبــر حــزب 
ســبزهای آلمــان نیــز صبــح زود در برلیــن رای 

داد. 
 کریســتیان لیندنــر، رهبــر جــوان حــزب 
ــنبه  ــا( روز یکش ــای آزاد )لیبرال ه دموکرات ه
در شــبکه توییتــر فعــال بــود و خبرهــای 
ــد  ــی را توییــت می کــرد و الزم نمی دی انتخابات
کــه در هیــچ حــوزه رای گیــری حاضــر شــود، 
ــود.  ــتی رای داده ب ــق پس ــتر از طری ــرا پیش زی
آلیســه وایــدل و الکســاندر گاولنــد، دو رهبــر 
ــد  ــز همانن ــان نی ــرای آلم ــو ب ــزب آلترناتی ح
ــد و الزم  ــتی داده ان ــر رای پس ــتیان لیندن کریس
ــوند. ــی حاضــر ش ــنبه در جای ــود روز یکش نب

استفاده از آب های...
میلیــون   ۲9 ســاالنه  ســاالنه  مثــال 
دلیــل  بــه  کابــل  در  آب  مترمکعــب 
بارندگی هــا ذخیــره می شــود ولــی ۳۲ 
میلیــون مترمکعــب مصــرف می شــود.

بــه گفتــه آقــای عثمانی دولــت افغانســتان 
برنامــه دارد کــه بــا ســاخت دو بند)ســد( 
ــرای  ــی را ب ــل آب مصرف ــراف کاب در اط

شــهروندان تامیــن کنــد.

بــه گفتــه او ســاخت بنــد شــاه و عــروس، 
ــه  ــه تغذی ــدر( و برنام ــاه توت)للن ــد ش بن
مصنوعــی آب هــای زیرزمینــی شــهر کابل 
ــرکت  ــط ش ــی آن توس ــات فن ــه مطالع ک
ــه  ــده، از جمل ــروع ش ــل« ش ــدن مای »لن
ایــن برنامه هــای دولــت بــرای تامیــن آب 

ــل اســت. آشــامیدنی در شــهر کاب
کار ســاخت بنــد شــاه و عــروس از چنــد 
ســال قبــل آغــاز و تاکنــون تکمیــل نشــده 

. ست ا

ــد  ــاخت بن ــت س ــرار اس ــه ق ــت ک او گف
شــاه تــوت را نیــز کشــور هنــد بــه عهــده 
ــرا تامیــن کنــد. بگیــرد و هزینــه مالــی آن

محیــط  اداره  گذشــته  ســال های  در 
آلودگــی  بــه  نســبت  بارهــا  زیســت 
اداره  ایــن  داد.  هشــدار  پایتخــت  آب 
کابــل  مناطــق  برخــی  در  می گویــد 
آلودگــی آب به انــدازه ای زیــاد اســت کــه 

قابــل نوشــیدن نیســت.

ACKU
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ــت  ــن امنی ــۀ تأمی ــی از پروس ــل توجه ــش قاب ــال بخ امس
ــل  ــی مح ــردم بوم ــمی م ــکاری رس ــا هم ــی ب ــز دین مراک
صــورت می گیــرد و در چهــار حلقــۀ امنیتــی تعریــف 
شــده حضــور دارنــد. حضــور مــردم محــل در کمربندهــای امنیتــی بــرای 
ــوس هســت.  ــا مأن ــای ن ــول، مشــکوک و چهره ه ــراد مجه ــایی اف شناس
ــی و  ــۀ امنیت ــروز حادث ــورت ب ــا در ص ــد ت ــت کن ــتی دق ــت بایس دول
ــد کــه جنــگ مردمــی  ــه وجــود نیای ــی ب ــا تروریســتان، حالت ــری ب درگی
بــا تروریســتان صــورت گیــرد و گویــا آگاهانــه جنــگ مذهبــی رخ دهــد. 

ــد. ــیار باش ــدار و ُهش ــه بایســتی بی ــن زمین ــی در ای ــکتور امنیت س

فرید مزدک

همه پرســی بــرای اســتقال کردســتان عــراق صــورت 
ــراق  ــی« ع ــدت مل ــظ وح ــرای »حف ــش ب ــرد. کوش می گی
ــه  ــِگ »دولت-ملــت« جایــش را ب ــا چهارچــوب یــک رن ب
تجزیــه در پارچه هــای تباری-فرهنگــی می دهــد. فراینــد »اســتبداد 
قومــی« بــا هــر نــام و رنگــی؛ چیــزی جــز ایــن نمی توانــد باشــد. منطقــۀ 
ــدون  ــا ب ــای م ــت. جغرافی ــوع اس ــن ن ــای از ای ــتن دگرگونی ه ــا آبس م
ــی و دوری  ــه خودآی ــدون ب ــی، ب ــراف از تمامیت خواه ــی و انص واقع بین
از ســیطره طلبی تبــاری؛ بیشــتر و بدتــر خواهــد شکســت. مــردم و منافــع 
مــردم، شــهروند، پیوندهــای فرهنگــی و همــه اســتعدادهای بســیج کننــده 
بــرای بــودن و پیشــرفت بایــد بنیــاد همــه راهبردهــای بــزرگ و اساســی 

را بســازد.

امراهلل صالح

»ماننــد هــر متجــاوز و تهاجــم تروریســتان تــاش می کنــد 
ســران و مرشــدان جامعــه را از میــان بردارنــد«. از ســخنان 
اســتاد شــهید پــس از بــه خــاک ســپاری قهرمــان ملــی در 

ســال ۲۰۰۱ 
اســتاد شــهید پروفیســور برهان الدیــن ربانــی در میــان رهبــران مجاهــدان 
ــته ترین  ــی از برجس ــت. یک ــودش را داش ــه خ ــر ب ــای منحص ویژه گی ه
ــزرگ  ــای ب ــد چهره ه ــرای رش ــا ب ــاد فض ــات او، ایج ــا و صف ویژه گی ه
ــود. چــه بســا شــخصیت های  در حــزب جمعیــت اســامی افغانســتان ب
بــا اســتعداد و بــا تعهــد کــه در احــزاب دیگــر ســرکوب شــدند و قربانــی 
ــری،  ــد رهب ــهید از دی ــتاد ش ــا اس ــش، ام ــران خوی ــی رهب خودخواه
ــی و  ــۀ سیاس ــای صحن ــماری از نامدارترین ه ــد ش ــرای رش ــاز ب زمینه س
ــت  ــز صاحی ــه ســلطه گرایی و تمرک ــاور ب ــود. او ب ــی افغانســتان ب نظام
ــن  ــس فراگیرتری ــدا، موس ــرو ص ــات و س ــه دور از تبلیغ ــت. او ب نداش
ــا  ــه ت ــود ک ــی ب ــدود رهبران ــتاد از مع ــود. اس ــور ب ــن کش ــزب در ای ح
ــاید  ــتن برنداشــت و ش ــه و نوش ــات دســت از مطالع ــق حی ــن رم آخری
ــا  ــود. برخــورد او ب ــر سیاســی افغانســتان ب ــن رهب ــم خــوش خط تری ه
ــح  ــفیر صل ــود. س ــه ب ــش و حوصل ــو از نرم ــتانش ممل ــردم و زیردس م
شــد و تحلیــل خــودش بــر خــودش مصــداق پیــدا کــرد و تروریســتان 
خــوِن نرم تریــن مصلــح ایــن کشــور را ریختنــد. روحــش شــاد و یــادش 

ــاد. گرامــی ب

ملک ستیز

سه پرسش از سیگار:
ــی امریــکا  ــر ســیگار )نهــاد ارزیابــی منابــع حمایت اخی
ــکا  ــای امری ــه از حمایت ه ــت ک ــه اس ــتان( گفت از افغانس
ــراالن و  ــت، جن ــده اس ــا ش ــتان بن ــران در افغانس ــرای وزی ــا ب قصره
ــود.  ــاوز می ش ــهدا تج ــان ش ــه بیو ه زن ــده اند و ب ــر ش ــان ملیون فرمانده ه

ــیگار: ــش از س ــه پرس س
ــه  ــه قصرهــای نمایشــی فســاد نیســت؟ چگون ــع ب ــا تخصیــص مناب -آی
دولــت امریــکا صدهــا ملیــون دالــر را بــرای ســاختمان ایــن قصرهــا کــه 
بــه هیــچ صورتــی بــا واقعیــت ســنگرهای نبــرد هم خوانــی نــدارد، ویــژه 

کــرده و بــه تصویــب رســانید؟
ــتباه  ــر اش ــراالن میلیون ــان و جن ــن فرمانده ــناخت ای ــکا در ش ــا امری -آی
کــرد یــا این کــه بــا وجــود شــناخت آنــان، دهلیزهــای دالــر را بــر روی 
آنــان جــاری ســاخت؟ ایــن فســاد از کجــا منبــع حاصــل کــرده اســت؟
-آیــا متجــاوزان بیوه زنــان شــهدا، همــان شــرکای »اســتراتیژیک« امریــکا 

؟ نیستند

كلیم اهلل همسخن

دو نکتــۀ مهــم در مــورد شــکل گیری کشــورهای 
ــتقل:  مس

افزایــش کشــورهای عضــوی ســازمان ملــل در حــدود دو 
قــرن پســین، چنــد دلیــل ســاده دارد:

ــکا منشــأ  ــر فرانســه و اســتقال امری ــاب کبی ــتعمارزدایی. انق یکــم: اس
ــت. ــتعمارزدایی اس اس

ــش،  ــی بنگادی ــرا؛ جدای ــای اســتبدادی و نژادگ ــر از حاکمیت ه دوم: تنف
ــراق،  ــتان از ع ــی کردس ــون جدایی طلب ــی... و اکن ــودان جنوب ــی س جدای
ــند. ــم می باش ــای حاک ــی گروه ه ــتبداد و نژادگرای ــر از اس ــای تنف نمونه ه
ــع  ــه نف ــت ارضــی ب ــه تمامی ــرام ب ــن سرنوشــت و احت ــق تعیی پ.ن: ح
ــا  ــد، ام ــاد ان ــی متض ــط بین اللمل ــوق و رواب ــزی در حق ــت مرک حکوم
ــق  ــب ح ــای برتری طل ــه و گروه ه ــای خودکام ــه حکومت ه ــی ک جای
ــی و  ــت و جدایی طلب ــن سرنوش ــق تعیی ــد، ح ــت نکنن ــران را رعای دیگ

ــود. ــه می ش ــتقال توجی اس

شـروع بـازی های اینـویکتـوس 
در تورنتو با شرکت افغانستان

خشم بارسایی ها بعد از افشای 

جزئیات پیشنهاد نجومی به کوتینیو

فیـسبـوک نـــامــه

ــول در  ــدوم و معل ــربازان مص ــه در آن س ــوس ک ــای اینویکت بازی ه
جنــگ از ۱۷ کشــور در ۱۲ رشــتۀ ورزشــی شــرکت دارنــد، در مرکــز 
هوایــی کانــادا در تورنتــو آغــاز شــد. تیــم والیبــال نشســتۀ افغانســتان 

ــهم دارد. ــا س ــن بازی ه ــم در ای ه
ــه  ــه ب ــا ک ــوۀ ملکــه بریتانی ــا از ســوی شــاهزاده هــری، ن ــن بازی ه ای
ــر در افغانســتان خدمــت کــرده، بنیان گــذاری  ــان هلی کوپت ــوان خلب عن

شــده و قــرار اســت تــا آخــر ســپتامبر ادامــه پیــدا کنــد.
در مراســم گشــایش ایــن بازی هــا شــاهزاده هــری گفــت کــه 
ــد«  ــن می کنن ــه ت ــورم ب ــه یونیف ــانی ک ــان از »کس ــد جهانی می خواه

ــد. ــام بگیرن اله
ــی  ــارۀ قربانی های ــی درب ــردن آگاه ــاال ب ــه ب ــه ب ــت ک ــن گف او هم چنی
کــه ســربازان ارتــش در جریــان جنــگ داده  انــد، متعهــد مانــده اســت.
ــربازان  ــای آن س ــتر اعض ــه بیش ــتان ک ــتۀ افغانس ــال نشس ــم والیب تی
معلــول ارتــش هســتند، قــرار اســت امــروز سه شــنبه )۲6 ســپتامبر( بــا 

ــد. ــت کن ــا رقاب ــه و بریتانی ــای فرانس تیم ه
اینویکتــوس چهره هایــی چــون  بازی هــای  گشــایش  مراســم  در 
جاســتین تــرودو نخســت وزیر کانــادا، شــهزاده هــری و مانیــا 

ترامــپ، بانــوی اول امریــکا حضــور داشــتند.
ــال ۲۰۱۴  ــار در س ــرای اولین ب ــوس )Invictus( ب ــای اینویکت بازی ه
در لنــدن و ســپس در ســال ۲۰۱6 در فلوریــدای امریــکا برگــزار شــد. 
ــیدنی  ــال ۲۰۱8 در س ــا در س ــن بازی ه ــدی ای ــت دور بع ــرار اس ق

اســترالیا برگــزار شــود.
دانمــارک،  کانــادا،  اســترالیا،  افغانســتان،  از کشــورهای  تیم هایــی 
ــد،  ــا، اردن، هلن ــراق، ایتالی ــان، ع ــتان، آلم ــه، گرجس ــتونی، فرانس اس
ــا  ــن بازی ه ــکا در ای ــا و امری ــن، بریتانی ــی، اوکرای ــد، رومان نیوزیلن

ــد. ــرکت دارن ش
ــول  ــدوم و معل ــگ مص ــا در جن ــا ی ــن بازی ه ــده گان ای ــرکت کنن ش

ــد. ــدید دیده ان ــه ش ــی ضرب ــر روان ــا از نظ ــده اند ی ش

گروهــی از بازیکنــان تیــم فوتبــال بارســلونا از رویکــرد ایــن باشــگاه بــرای 
جــذب مهاجــم برزیلــی لیورپــول ابــراز نارضایتــی کرده انــد.

افشــاگری اخیــر ســایت فوتبــال لیکــس و نشــریۀ اشــپیگل آلمــان دربــارۀ 
جزئیــات پیشــنهاد هنگفتــی کــه باشــگاه بارســلونا بــه فیلیپــه کوتینیــو برای 
ــه  ــا داد، مدیــران باشــگاه اســپانیایی را ب ــه کاتالونی انتقــال او از لیورپــول ب
ــرده  ــا را آشــفته ک ــه جــو رختکــن آبی و اناری ه ــه چــرا ک دردســر انداخت

اســت.
ــت  ــه خدم ــرای ب ــلونا ب ــه بارس ــرد ک ــاش ک ــپیگل ف ــش اش ــد روز پی چن
گرفتــن مهاجــم برزیلــی لیورپــول بــه او پیشــنهادی نجومــی ارایــه کــرده 
ــون  ــادل ۱۱۵ میلی ــی مع ــا حقوق ــرارداد ۵ ســاله ب ــک ق اســت، پیشــنهاد ی
ــه ســومین  یــورو ، یعنــی ۲۳ میلیــون یــورو بــرای هــر فصــل کــه او را ب
بازیکــن پردرآمــد تیــم پــس از لیونــل مســی و لوئیــس ســوارس تبدیــل 

می کــرد.
ــوکه  ــلونا را ش ــان بارس ــی از بازیکن ــراً گروه ــات ظاه ــن جزئی ــار ای انتش
کــرده، چــرا کــه در ایــن تیــم بازیکنانــی ماننــد ســرخیو بوســکتس، جــرارد 
پیکــه و آنــدرس اینیســتا کــه همگــی جــزو مهره هــای قدیمــی و تأثیرگــذار 
آبــی و اناری هــا هســتند، حقوقــی بــه مراتــب کمتــر از آن چیــزی که بارســا 
ــان  ــن بازیکن ــان ای ــد. در می ــت می کنن ــنهاد داده، دریاف ــو پیش ــه کوتینی ب
ظاهــراً بیــش از همــه آنــدرس اینیســتا ناراضــی اســت؛ کســی کــه همچنــان 

بــا باشــگاه بــرای تمدیــد قــراردادش بــه توافــق نرســیده اســت.

جلـوه هـای نفـرت
نفـرت در اسـاس یک حس درونی اسـت کـه ترکیبی از هراس، اشـمئزار 
و خشـم اسـت. ایـن حس اگـر تنها متوجـه امور زیان رسـان باشـد، مانند 
مثـال باکتری هـا کـه پیشـتر یـاد شـد، طبیعـی اسـت. مـا از باکتـری، بـه 
صـورت ناخـودآگاه می ترسـیم و بـا دیدن اماکن و اشـیای آلوده کـه غالبًا 
بـا بـوی بـد و تصویـر زننـده همـراه اسـت، احسـاس چنـدش می کنیـم. 
تـا این جـا کامـًا طبیعـی اسـت، امـا اگـر منبـع نفرت یـک موجـود زنده 
باشـد و احسـاس کنیـم کـه بـر ما هجـوم مـی آورد، یعنـی اراده یـی را در 
پـس زیان رسـانی او تشـخیص بدهیـم، ماننـد مار، گـرگ و امثـال این ها، 
غریـزۀ حفـظ حیـات سـبب تحرک قـوۀ غضب در ما می شـود تـا به دفاع 
از خـود بپردازیـم. در این جـا هراس و اشـمئزار با خشـم یکجـا می گردد. 
قدمـًا قـوۀ غضبیـه را یکـی از قوای اساسـی وجـود ما بـرای حفظ حیات 
می دانسـتند. اگـر منبـع نفـرت انسـان باشـد، میـزان خشـم بیشـتر خواهد 
بـود، زیـرا تصـور می کنیم که طـرف مقابل بـا آگاهی قصد زیان رسـاندن 
بـه مـا را دارد، خصوصـًا می دانیـم کـه غیراخاقـی بـودن ایـن عمـل کم 
و بیـش برایـش قابـل درک اسـت. در این جـا نفـرت ترکیبـی از هـراس، 
اشـمئزاز و خشـم خواهـد بـود و گاهـی میزان خشـم بر دو عنصـر روانی 

دیگـر خواهـد چربید.
اگـر پایـۀ چنیـن احساسـی اموری واقعی باشـد، نـه وهمی، مثًا شـخص 
معینـی بـه مـا آگاهانـه ضـرر رسـانده اسـت و از عملـش پشـیمان هـم 
نیسـت و احتمـاالً ایـن عمـل تکـرار هم خواهد شـد، نفرت مـا از او چند 
برابـر خواهد شـد. نفـرت در این جا به مکانیسـم سـالم دفاعـی در وجود 
مـا بـرای مقابلـه بـا زیـان و خطـر تبدیـل می شـود و مـا چاره یـی جز آن 
نداریـم. تـا بـه این جا کسـی از ایـن بابت مقصر و قابل سـرزنش نیسـت. 
امـا اگـر نفـرت نـه مبتنـی بـر امـری واقـع، بلکه بـر امـری وهمی باشـد، 
یـا ایـن مکانیسـم چنـان حجمـی بـه خـود بگیـرد که عرصـه را بـر دیگر 
مکانیسـم های وجـودی مـا کـه بخشـی از آن اخاقی سـنجیدن و اخاقی 
عمـل کـردن اسـت، تنگ کنـد، آن گاه ایـن موضوع نگـران کننـده خواهد 
شـد. اگـر احسـاس یادشـده بیشـتر از روی کلیشـه ها، پیش فرض هـا و 
پیش داوریهـا، یعنـی از روی تصـورات خـام و آزمایش نشـده در بارۀ فرد 
خـاص، قـوم خـاص، طبقۀ خاص، گـروه خـاص، حزب خـاص، پیروان 
مذهـب خـاص، افـراد نـژاد و تبـار خـاص، و ماننـد این هـا شـکل گرفته 

باشـد، در ایـن صـورت نفـرت تبدیل بـه بیمـاری روانـی می گردد.
کسـی کـه بـه بیماری نفـرت مبتـا شـود، توانایـی سـنجش بی طرفانه در 
بـارۀ شـخص یـا گـروه از نظـر او منفـور از او سـلب شـده و بـه صورت 
ناخـودآگاه نسـبت بـه او واکنـش نشـان می دهـد. اگـر خوبی هایـی از او 
ببینـد، قبـول نمی کنـد یـا توجیهاتـی بـرای آن می تراشـد تـا آن را یـک 
اسـتثنا جلـوه دهـد و اگـر کوچک تریـن عیبـی از او دیـد، آن را بزرگ تـر 
از حـد طبیعـی اش تصـور می کنـد. فـرد مبتـا بـه نفـرت دچار وسـواس 
دایمـی می شـود، چـون کـه فرد یـا گروه مـورد نظـر را به صـورت بالقوه 
در پـی زیان رسـانی دایمـی نسـبت بـه خـود تصـور می کند. فکـر می کند 
کـه او پیوسـته در پـی توطئـه و دسیسـه بـرای اوسـت. در نتیجـه، او در 
اثـر هـراس، دسـت بـه اعمـال پیش گیرانـه می زنـد، در برابـر کارهایی که 
طـرف مقابـل نکـرده اسـت و احتمـاالً نمی کنـد، امـا او تصـور می کند که 

کرد. خواهـد 
نفـرت ماننـد بسـیاری از بیماری هـا، قبـل از هر کس، خود شـخص مبتا 
را از درون تخریـب می کنـد، احساسـات سـالم را از او می گیـرد، فرصت 
مهرورزیـدن را از او سـلب می کنـد، سـوءظن و بدبینـی را بـر دیـدگاه 
او مسـلط می گردانـد، او را بـه رفتارهـای نـا متعـادل و نـا بهنجـار سـوق 
می دهـد، او را بـه کج اندیشـی و قضـاوت نادرسـت می کشـاند و به مرور 
زنده گـی اش را مختـل می کنـد. فـردی کـه مبتـا بـه نفـرت اسـت، چون 
خـودش را پیوسـته از درون متاشـی می سـازد، بـه طریـق اولـی دیگران 
را نیـز آسـیب می رسـاند. وقتـی دامنـۀ زیـان او به دیگـران می رسـد، بقیه 
را بـه واکنـش وا مـی دارد و ایـن به جـای این کـه او را بـه تجدیـد نظـر 
در رفتـار خـودش وا دارد، در عـوض، او را بـه توجیـه اعمـال بزهکارانۀ 
خـود بـر می انگیـزد و بهانه یی به دسـتش می دهد تـا بقیه را خـراب کار و 
زیان رسـان تصـور و قلمـداد کند. فرد مبتا بـه نفرت از زبـان نفرت انگیز 
و  احساسـی  لحـن  می کنـد،  پیـدا  تهاجمـی  ادبیـات  می کنـد،  اسـتفاده 
خشـم آلود بـر سـخن گفتنـش حاکم می شـود، دشـنام، بدگویـی، بدزبانی 
و عباراتـی کـه تجریـح کننـدۀ احساسـات دیگـران اسـت، برای او سـبب 
تشـفی خاطـر و تسـلی باطـن می گـردد. نفـرت تنهـا در زبانـش خاصه 
نمی شـود، بلکـه در رفتارها و برخوردهـای اجتماعی او نیـز بروز می کند.

نمونه هایـی از اعمـال ناشـی از نفـرت در سـطح جهـان بـه تکـرار دیـده 
شـده و مثال هایـش فـراوان اسـت. برخـورد بـا سیاه پوسـتان در برخـی 
مناطـق امریـکا، برخـورد با یهودیـان یا مسـلمانان در برخـی مناطق دیگر 
آن کشـور، برخـورد بـا غیر آلمانی هـا یا غیـر اروپایی هـا در برخی مناطق 
اروپـا، برخـورد مسـلمانان متعصـب بـا نا مسـلمانان یـا مسـلماناِن از نظر 
آنـان منحـرف، در برخـی از کشـورهای اسـامی، برخـورد بودایی هـای 
کـه  یهودیانـی  برخـورد  میانمـار،  در  روهینـگا  مسـلمانان  بـا  متعصـب 
اسـرائیل،  در  فلسـطین  مسـلمانان  بـا  دارنـد  نـژادی  یـا  دینـی  تعصـب 
برخـورد صرب هایـی که نژادپرسـتند با مسـلمانان بوسـنیایی یـا آلبانیایی، 
برخـورد برخـی از شـیعیان کـه تعصب مذهبـی دارند در ایران با سـنی ها، 
برخـورد برخـی سـنی ها کـه تعصـب مذهبـی دارند بـا شـیعیان در برخی 
کشـورهاِی بـا اکثریـت سـنی، برخـورد ایرانیانی کـه گرایش نژادپرسـتانه 
دارنـد بـا مهاجـران افغانسـتانی، برخورد سـیک های متعصب بـا بودایی ها 
و هندوهـا، برخـورد روس هـای متعصـب با چچنی هـا یا بعضـی از مردم 

آسـیای میانـه و امثـال این هـا همـه نمونه هایـی از نفـرت انـد.

محمد محق/////////////////////بخش دوم
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انتخابــات  از  نتایــج  نخســتین  اعــام  بــا 
ــروز  ــه پی ــد ک ــخص ش ــان، مش ــی آلم پارلمان
ضدخارجــی  و  راســتگرا  حــزب  واقعــی 
ــزاب  ــود. آرای اح ــان ب ــرای آلم ــو ب آلترناتی
ــت و  ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــی ب ــم کنون حاک
ــت  ــد. دول ــی ش ــش حزب ــان ش ــش پارلم آرای

آینــده آلمــان احتمــاال ائتافــی از ســه حــزب 
ــود. ــد ب خواه

اعــام  از  پــس  دویچه ولــه،  گــزارش  بــه 
نخســتین نتایــج انتخابــات پارلمانــی، کــه 
ــود،  ــی ب ــرای احــزاب حاکــم کنون شکســتی ب
ــان  ــرات آلم ــیال دموک ــزب سوس ــران ح رهب

صریحــا اعــام کردنــد کــه وارد ائتــاف دولتی 
نخواهنــد شــد و در جایــگاه اپوزیســیون قــرار 
نتایــج  می گوینــد  آنهــا  گرفــت.  خواهنــد 
انتخابــات در واقــع یک »نــه« به ائتــاف بزرگ 
حاکــم بــود، بنابرایــن سوســیال دموکرات ها 
خواســت  ایــن  بــه  موظف انــد  »اخاقــًا« 

ــد. ــرام بگذارن ــدگان احت رای دهن
در رد ائتــاف بــزرگ و مشــارکت در دولــت، 
جدیــد  آرایــش  بــه  سوســیال دموکرات ها 
آنهــا  اگــر  دارنــد.  نیــز  توجــه  پارلمــان 
ــری  ــگاه رهب ــوند، آن ــی ش ــاف دولت وارد ائت
اپوزیســیون بــه دســت آلترناتیــو بــرای آلمــان 
خواهــد افتــاد و موقعیــت ایــن حزب راســتگرا 
و افراطــی را در ســاختار سیاســی آلمــان بیــش 
ــا حضــور  ــرد. ام ــد ک ــت خواه ــش تقوی از پی
ــیون  ــرات در اپوزیس ــیال دموک ــزب سوس ح

ــت. ــد گرف ــا خواه ــانس را از آنه ــن ش ای

جشن پیروزی در ستاد راستگرایان
ــرای  ــاید ب ــدی ش ــروزی ۱۳ درص ــب پی کس
ــد  ــت و ض ــزب پوپولیس ــواداران ح ــی ه برخ
ــز دور از  ــان نی ــرای آلم ــو ب ــی آلترناتی خارج
ــه شــادی  ــل هلهل ــن دلی ــه همی ــود. ب انتظــار ب
ناشــی از ایــن پیــروزی بــزرگ، در ســتاد 
ــود. ــد ب ــن بلن ــزب در برلی ــن ح ــزی ای مرک

اعضــا و رهبــران ایــن حــزب جشــن پیــروزی 
خــود را بــا ســرودی ملــی آلمــان و هــوا 
ــد. ــاز کردن ــگ آغ ــای رنگارن ــردن بادکنک ه ک

بــرای نخســتین بــار در تاریــخ بعــد از جنــگ 
جهانــی دوم آلمــان، حزبــی وارد پارلمــان 
ــم  ــه راســت تر از حــزب حاک ــده ک ــان ش آلم
دموکــرات مســیحی اســت. الکســاندر گاولنــد، 
یکــی از رهبــران ایــن حــزب در جشــن 
ــه  ــش را ب ــوداران حزب ــا و ه ــروزی، اعض پی
ــا  ــه آنه ــاب ب ــد و خط ــتنداری فراخوان خویش
گفــت، مخالفــان سیاســی همــه نیــروی خــود 
را بــه کار خواهنــد گرفــت تــا حــزب آلترناتیــو 
ــن رو  ــد. از ای ــه راســت برانن ــه منتهــی الی را ب
ــه در  ــت ک ــود خواس ــای خ او از هم حزبی ه

ــار  ــه رفت ــود عاقان ــادی خ ــان ش ــروز و بی ب
کننــد و کاری نکننــد کــه بعــدا بــه پــای ایــن 

ــود. ــته ش ــزب نوش ح
ــن حــزب، شــعارهایی  ــروزی ای در مراســم پی
مبنــی بــر درخواســت اســتعفای آنــگا مــرکل 
ــود. در  ــداز ب ــن طنین ان ــای جش ــز در فض نی
ــعارها،  ــادی ها و  ش ــن ش ــی لح ــواردی حت م
حالــت نظامــی پیــدا کــرد: »پیــروی از آن 
ــاز  ــر ب ــگاه دیگ ــم و هیچ ــا آمده ای ــت؛ م ماس
نخواهیــم گشــت...« و آندریــاس اوتــی، یکــی 
از رهبــران ایــن حــزب از بــاالی تریبــون 
مراســم گفــت: »باالخــره یــک بحــث پارلمانــی 
دربــاره میلیون هــا نفــری کــه بــه آلمــان 

آمده انــد به وجــود خواهــد آمــد.«
بازندگان واقعی انتخابات

حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان و احــزاب 
سوســیال  و  مســیحی  دموکــرات  متحــد 
مســیحی  بازنــدگان انتخابــات سراســری ۲۰۱۷ 
آلمــان هســتند. سوســیال دمکرات ها حــدود 
ــیحی و  ــرات مس ــه دموک ــد و  اتحادی ۵ درص
ــه 6 ــه صفح ــیحی...        ادام ــیال مس سوس

برندگان و بازندگان انتخابات آلمان

ملی  قهرمان 
شاعران ندیشۀ  ا در 

مجموعــۀ »قهرمــان ملــی در اندیشــۀ شــاعران« 
ــد  ــانی واح ــیدی از نش ــال ۱۳89 خورش در س
ــاپ  ــه چ ــعود ب ــهید مس ــاد ش ــارات بنی انتش
رســیده اســت. ایــن مجموعــه کــه بــه کوشــش 
ســعید جامــی تدویــن شــده، در دو هــزار 
ــن  ــه ت ــاپ ب ــاس چ ــرگ لب ــخه و ۱۳۵ ب نس
کــرده اســت. مجموعــۀ »قهرمــان ملــی در 
ــه  ــعر ک ــه ش ــل و س ــاعران« چه ــۀ ش اندیش
ســرودهای بیــش از شــاعر اســت را در خــود 

ــت. ــا داده اس ج
در مقدمــۀ آن آمــده اســت کــه ایــن مجموعــه، 
اشــعار شــاعرانی اســت کــه رشــادت ها و 
ــر  ــه تصوی ــان ملــی کشــور را ب شــهامت قهرم
ــور  ــا ش ــدام ب ــر ک ــاعرانی که ه ــیده اند، ش کش
و شــعف زایدالوصفــی قلــم و اندیشــه را 
ــه  ــا از انســانی بســرایند ک ــاختند ت یک جــا س
ــود،  ــکار ب ــکار و ابت ــای پی ــان عرصه ه قهرم
در پیــکار بــه مصــاف دشــمنان دیــن و میهــن 
می شــتافت، روییــن تنــی می شــد کــه در 
ــد و  ــت می بری ــاهرگ شکس ــرد ش ــگاه نب رزم
در بزمــگاه بالنده گــی شــگفتی ها می آفریــد 
ــر می داشــت و  ــع را از ســر راه خــود ب و موان

ــت. ــروزی می گذاش ــان پی ــر نردب ــای ب پ
ــی،  ــن امین ــی، روح االمی محمــد آصــف رحمان
رویــا  فرهــاد،  اســداهلل  یعقوبــی،  محمــد 
الجوردیــن  نایــل  داودی،  علــی  شــریفی، 
خراســانپور،  اســماعیل  قدســی،  شــهری، 
محمــد جــال چیمــه، شــبگیر پوالدیــان، 
عبدالحــی شــبگیر، محمــد علــی ســپانلو، 
بختیــار،  نــواز  احمــد  خلیلــی،  خلیــل اهلل 
عزیــز آریافــر، عبداالحــد تارشــی، رحمــت اهلل 
بیژنپــور، محمدافســر رهبیــن، عبدالغفــور آرزو، 
مهیــن بانــو ترکمــان اســدی، ســاالرعزیز پــور، 
ــی،  ــا، رازق فان ــزاهلل ایم ــی، عزی ــون رووف نپت
ــیدفضل  ــد، س ــم فرن ــکری، فهی ــا عس علیرض
ــی  ــید عل ــاد، س ــد فره ــان، جاوی ــد پیم احم
صالحــی، عبدالقهــار عاصــی، احمــد ضیــا 
رفعــت، شــمس الحــق آریانفــر، ســید اســحاق 
ــاب  دلجــو حســینی، ســید عمــر شــهید و نی
ــان  ــه شــعرهای ش ــد ک ــاعرانی ان ــی، ش رحیم

ــت. ــده اس ــه آم ــن مجموع در ای
ــۀ  ــی در اندیش ــان مل ــۀ »قهرم ــۀ مجموع شناس
ــو  ــن بان ــعری از مهی ــل ش ــا نق ــاعران« را ب ش
در  کــه  ایرانــی  اسدی-شــاعران  ترکمــان 
برگ هــای ۷۷ تــا 8۱ آن بــه نشــر رســیده، بــه 

پایــان می بــرم.
شیر درۀ پنجشیر

کنون گاه آن است ایرانیان
بدین سوگ بندیم یک سر میان

به آیین پیشین ایران زمین
به پاس چنان راد مرد گزین
همه جامۀ سوگواری به تن

بپوشیم یک سر به هر انجمن
به آیین سوگ سیاوش به زار

بنالیم بر داور کرد گار
به یاد آوریم از گه باستان

از آن مرز فرخنده کابل ستان
که رستم از آن تخمه آمد پدید

چنان شیر مردی به دوران که دید؟
مر آن شیر غرندۀ پنجشیر

همان شاه مسعود، مرد دلیر
از آن دوده بودی همو یادگار
که تابان بدی در دل روزگار
بلند آسمان بر زند بر زمین
همی بود با روسیه در نبرد

به جنگ اندرون کار شیران بکرد
که گفتند شیری است در پنجشیر

که آرد همین دشمنان را به زیر
سر انجام آورد کشور به جای

به یاری یاری ده رهگشای
رهانید میهن، ز روسی نژاد
زمانه بسی دارد از او به یاد

چو کشور از این سان فتادش به چنگ
نیازرد کس را دالور نهنگ

گنه کرده بخشید و، آمد به جای
به فر جهاندار نیکی فزای

برآن بود کان کشور سر فراز
بگیر ره دانش و کام و ناز
و لیکن زنا پاک مرز جنون

به پا شد یکی گرد و آمد غروب

گروهی که خوانی ورا طالبان
بر آمد از این بی هنر مردمان

نکوهیده مردان تازی نژاد
که گیتی زنیر نگشان پاک باد
به یاری ایشان به پا خاستند
چو اهریمنان لشکر آراستند
گرفتند سر تا سر آن مرز را
همان مرز فرخنده با ارز را
جزا از درۀ پنجشیر بزرگ

که بودی در آن شیر مرد سترگ
که روباه هر چند باشد دلیر

نیازد همی چنگ، بر جای شیر
همین طالبان، این بد اندیشه گان

همین ژاژگویان، جفا پیشه گان
همه شهر و ده یک به یک سوختند

زبس آتش کین بر افروختند
نماندست یک خانه در آن به پای
نه باغ و نه ایوان و کاخ و سرای

همان خاک محراب با فرودین
پدر و مادر رستم با فرین
زبیداد تازی و از طالبان

به پای آمد آن کشور دلستان
بسی مردمان کشته، افکنده خوار

بسی کودکان را شده دل فکار
همان شاه مسعود تنها به جنگ

جهان کرد بر کام دشمن، شرنگ
گهی تا لقان و  گهی بامیان
تهی کرد ز اهریمن بدگمان

چو دانست اهریمن خیره سر
که بر مرد جنگی پرخاشگر

نیازست این گونه یازید دست
نشاید مر آن شیر شرزه شکست
نگر تا چه سان نزد مسعود راه

بجستند و رفتند در پیشگاه
تن خویش با آتش مرگبار

بیاراسته مرد تازی تبار
به سان گزارشگری چیره دست

شدندی بدان بارگاه نشست
چو نزدیک مسعود آمد فرود

بپرسید چندی پاسخ شنود

بدین گفت و گو آهن آتشین
بشد پخش و، لرزید روی زمین

همه خانه گردید زیر و بر
دو تازی به دوزخ نهادند سر
همان نیز مسعود روشن روان

روان برآمد سوی آسمان
به نامردی، تازیان این چنین

بکشتند فرزانه ی تیز بین

تو ای شاه مسعود آزاده مرد
که بودی همه ساله اندر نبرد

روان تو پشت سپاه است و بس
که چون تو نبودست فریاد رس
همه رزم را یک به یک، در کنند

بن طالبان از زمین بر کنند
روان تو شادان و نامت به جای

بماناد تا هست گیتی به پای

هارون مجیدی
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