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بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زندگی کنی

رودی

آتش بـس سـه روزه، هرچنـد توأم بود 
بـا هیجـان و اضطـراب، اما عـاوه بر 
نقـد و نظرها آنچه گفتیم روشـن شـد 
اینکـه برنامـٔه صلـح حکومتی، بیشـتر 
پروژه ای، مقطعی و سیاسـی می باشـد 
تـا فراینـد یک برنامـٔه تهدابـی، پایدار 

ملی.  و 
بـه یکباره گـی بـدون تفاهـم مـردم و 
سیاسـی، کسـی  قشـر  آگاهـی  حتـی 
هـزاران  میدهـد،  فشـار  را  دکمـۀ 
بـا پرچـم طالبانـی  نیروهـای مسـلح 
داخـل شـهرها می شـوند، خـود را به 
آغوش سـربازان میاندازند و سـه روز 

بعـد دکمـه را فشـار میدهنـد دوبـاره 
خـود  سـنگرهای  بـه  برمی گردنـد 
آغـاز  را  و کشـتار  غـارت  و  قتـل  و 

مینماینـد. 
نیـروی  آن  نـه طالبـان  اینکـه  نتیجـه 
اعتقـادی دیـروزی انـد تـا بـه زعـم 
پیـش  را  مقـدس!  جنـگ  خودشـان 
نماینـدٔه  رژیـم  هـم  نـه  و  ببرنـد 
حاکمیت ملی اسـت تـا در چارچوب 
منافع کشـور مسـتقانه تصمیم بگیرد. 
یکدیگـر  می جنگنـد،  باهـم  آنانیکـه 
بـرای چـه  کـه  نمیشناسـند  را  خـود 
را  آنهـا  امـا کسـانی کـه  می جنگنـد، 

میجنگاننـد، یکدیگـر خـود را خـوب 
میشناسـند و میداننـد کـه روی کـدام 
منافـع می جنگنـد. همینسـت کـه دور 
باطـل ناکامی این سـرزمین بـا محرکه 
هـای تاریخـی، رقابـت میـان نخبگان 
قـوم،  از  اسـتفاده  بـا  سـرقدرت  بـر 
امـروز  و حمایـت خارجـی  مذهـب 
بگونـۀ آتشفشـانی فعـال شـده کـه به 
جـز تلـه هـای خـاک بـه جـا مانـده، 
دشـمنی و قربانـی مـردم بـرای منافـع 

دیگـران، چیـزی نـدارد.
اینکـه میگوییم، امروز میـدان پیروزی 
متعلـق  و صلـح  و شکسـت، جنـگ 
فقـط  رژیـم  رهبـری  مانیسـت،  بـه 
محرکـٔه  سـه  همـان  از  اسـتفاده  بـا 
کشـمکش قـدرت، تعصـب هویتی و 
رقابـت منطقـه ای صحنه آرائـی می کند 
تاریخـی  باطـل  دور  همـان  بـر  و 

میچرخـد.
قومـی  حـذف  سیاسـت  بـه  یکبـار 
زدن  دامـن  داغ  منبرهـای  رژیـم، 
بوسـیلٔه  مذهـب  زبـان،  قـوم،  بـه 
صـف  و  سیاسـی  پوپولیسـت های 
تـا  بنگریـد  منطقـه ای  بندی هـای 
دریابیـد که چگونه افغانسـتان و مردم 

میپردازنـد. را  همـه  تـاوان 
از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود

اگر مـردم را نجنگاننـد 
هـرگز  باهـم نخـواهند جنگیـد
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پرسش های
 بی پاسخ، عفیف باختری

ارسـال 

نیـرو راه حل نیست!

توسل به مرجعیت دینی 

برای پایان جنگ در افغانستان
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صفحه 3
کابـل )پـژواک، اول سـرطان ٩٧(: معـاون وزارت خارجـۀ 
انجـام  در  می خواهـد  کشـورش  کـه  می گویـد  امریـکا 
طالبـان  و  افغانسـتان  حکومـت  بیـن  صلـح  مذاکـرات 

کنـد. همـکاری 
خانـم الیـس ویلـز، ایـن مطلـب را در کمیسـیون روابـط 
خارجـی مشـرانوجرگه امریـکا در واشـنگتن اظهار داشـته 

ست. ا
امریـکا می خواهـد در مذاکـرت  افـزوده اسـت کـه  وی 
صلـح فیمابیـن حکومـت افغانسـتان و طالبـان، سـهولت 

هایـی را ایجـاد کنـد.
ایـن درحالیسـت کـه طالبـان بارهـا بـه جـای حکومـت 
افغانسـتان، مذاکـرت رویـارو بـا امریـکا را خواستارشـده 

انـد؛ امـا امریـکا آن را رد کـرده اسـت.
در  کـه  آماده ایـم  »مـا  اسـت:  گفتـه  ویلـز  الیـس  خانـم 
مذاکـرات صلـح حکومت افغانسـتان بـا طالبـان همکاری 

کنیـم، سـهوت ایجـاد نماییـم و در آن سـهم بگیریـم.«
بـه گفتـه وی؛ امریـکا از تمامـی تاشـهایی حمایت میکند 
کـه در نتیجـۀ آن بحران افغانسـتان حل شـود و بـار دیگر 

این کشـور، بـه النـه تروریزم تبدیل نشـود.
معـاون وزارت خارجـۀ امریکا تاکید کرده که در ١٦ سـال 
گذشـته، ایـن اولیـن بار اسـت که امیـدواری بـه صلح در 

افغانسـتان افزایـش می یابد.
خانـم ویلز، بار دیگر از طالبان خواسـته اسـت کـه ارتباط 
شـان را بـا القاعـده و دیگر تروریسـتان جهانـی قطع کنند 

و به قانون اساسـی افغانسـتان احتـرام بگذارند.

ویلز: 
تا در مذاکرات حکومت  آماده است  امریکا 

بگيرد سهم  طالبان  با  افغانستان 

قدم هایی برای واگذاری مناطق 
به طالبان برداشته شده است

مقـامات افغـانستان و دیورنـد؛   
در پاکستان موافق در افغانستان مخالف

 مقامات افغانسـتان چـه در زمان کرزی 
و چـه هـم در زمـان غنـی، در دیـدار بـا 
پاکسـتانی ها مـرز دیورنـد را بـه عنـون 
یـک مـرز بین المللی بیـن دو کشـور به 
رسـمیت شـناخته و گفتـه انـد کـه هیچ 
ادعایی بر سـرآن ندارند. اما درافغانسـتان 
همیشـه مخالفـت با خط دیورنـد را فقط 
بـه عنـوان یـک ابـزار، بـه عنـوان یک 
شـعار قومی مطـرح کرده اند و پاکسـتان 
نیز مقـدار این مخالفـت را درک می کند 
و بـه همیـن خاطـر میدانـد کـه دیورند 
افغانسـتان یـک  بـرای دولـت مـردان 

مسـاله نیست.
صفحه 3



قــرار شــده اســت کــه قطــر و امــارات 
ــو،  ــی در چــوکات نیروهــای نات متحــد عرب
ــدام  ــن اق ــتند. ای ــرو بفرس ــتان نی ــه افغانس ب
پــس از مــاه هــا رایزنــی بــا ایــن کشــور هــا 
از ســوی امریــکا و پیمــان اتانتیــک شــمالی 
ناتــو گرفتــه شــده اســت. حضــور ســربازانی 
ــه از  ــی در افغانســتان البت از کشــورهای عرب
ــع  ــه نف ــه ب ــت ک ــن اس ــی ممک ــر روان نظ
دولــت افغانســتان باشــد؛ ولــی بــدون شــک 
ــد  ــگ نخواه ــان جن ــه پای ــی ب ــچ کمک هی
نمادیــن  ســربازان  ایــن  حضــور  کــرد. 
خواهــد بــود و تنهــا بــه ایــن دلیــل صــورت 
ــا  ــه عمدت ــی ک ــکار عموم ــه اف ــرد ک می  گی
ــراً  ــربازان اکث ــور س ــا حض ــت ب در مخالف
ــتان  ــو در افغانس ــی نات ــی و امریکای اروپای
ــر ورود  ــد. اگ ــدا کن ــف پی ــرار دارد، تلطی ق
ســربازان قطــر و امــارات جنبــۀ عملــی 
کشــورهای  ســومین  ایــن  کنــد،  پیــدا 
ــوکات  ــه در چ ــود ک ــد ب ــلمان خواهن مس
ناتــو در افغانســتان حضــور نظامــی خواهنــد 
ــا فرســتادن  ــه ب ــن ترکی ــش از ای داشــت. پی
بــود.  پیوســته  رونــد  ایــن  بــه  ســرباز 
ــل حضــور ســربازان ترکــی در  ــد دلی هرچن
ــان  ــور در پیم ــمولیت آن کش ــتان، ش افغانس
نظامــی ناتــو اســت؛ امــا دو کشــور قطــر و 
امــارات عضویــت ناتــو را ندارنــد ولــی بــا 
ــادی  ــط اقتص ــو رواب ــو نات ــورهای عض کش
ــی از  ــاید یک ــد. ش ــوب دارن ــی خ و سیاس
ــه افغانســتان از ســوی  ــل ارســال نیروب دالی
ــی  ــن روابط ــم چنی ــور تحکی ــن دو کش ای
در آینــده باشــد. ســربازان ترکــی در مــدت 
اقامــت شــان در افغانســتان هیــچ درگیریــی 
بــا طالبــان و یــا دیگــر گروه هــای کــه علیــه 
دولــت افغانســتان و نیروهــای خارجــی مــی 
ــف  ــای مخال ــد. گروه ه ــته ان ــد، نداش جنگن
هــم هیچ گاهــی دیــده نشــده کــه حمله یــی 
ــند.  ــام داده باش ــی انج ــای ترک ــه نیروه علی
برایــن اســاس توقــع نمــی رود کــه حضــور 
نیروهــای قطــر و امــارات گرهــی از جنــگ 
افغانســتان را بــاز کنــد، امــا احتمــال ایــن که 
مشــروعیت بیشــتری بــرای دولت افغانســتان 
در میــان مــردم به وجــود آورد، وجــود دارد. 
ــن  ــه ای ــا ب ــد امریکایی ه ــر می رس ــه نظ ب
نتیجــه رســیده انــد کــه یکــی از مشــکات 
اصلــی دولــت افغانســتان و جنگــی کــه 
جریــان دارد، نــوع نــگاه و حساســیتی اســت 

کــه بــه حضــور خارجی هــا و بیگانــه گان در 
مجمــوع در میــان اکثریــت مــردم افغانســتان 
از زمان هــای دور شــکل گرفتــه و هنــوز 
ــی  ــن دلیل ــه چنی ــا توجــه ب ــد. ب ــه دارن ادام
امریکایی هــا تــاش کــرده انــد کــه حضــور 
ــار  ــامی را در کن ــورهای اس ــربازان کش س
ناتــو در افغانســتان افزایــش بخشــند تــا 
نــگاه مثبــت تــری در میــان مــردم افغانســتان 
ــه  ــی ب ــان خارج ــور نظامی ــه حض ــبت ب نس
وجــود آیــد و احتمــاال افــکار صفــوف گروه 
ــه  ــه ادام ــبت ب ــز نس ــف را نی ــای مخال ه
جنــگ دچــار تردیــد ســازند. بیشــتر از ایــن 
ــرده نمی شــود.  ــع ب ــای توق ــن نیروه از چنی
زیــرا هــدف اصلــی حضــور آن هــا نــه جنگ 
علیــه طالبــان و گــروه هــای مخالف اســت و 
ــه حامیــان منطقه یــی آن هــا. آنهــا می آینــد  ن
تــا به مــردم افغانســتان نشــان داده شــوند که 
در کنــار نیروهــای دیگــر خارجــی از چنــد 
ــا  ــرو وجــود دارد ت ــز نی کشــور اســامی نی
بــه ایــن وســیله هــم افــکار عمومــی نســبت 
ــاخته  ــر س ــا آرام ت ــور خارجی ه ــه حض ب
شــود و هــم تشــویقی باشــد بــرای نیروهــا 
و صفــوف گــروه هــای مخالــف نســبت بــه 
ــه  ــه دولــت و خارجی هــا ب جنگــی کــه علی
بهانــه ایــن کــه ایــن نیروهــا کافــر هســتند، 
ــن  ــا چنی ــود. ب ــی می ش ــان توجه ــرای ش ب
ــه  ــوان انتظــار داشــت ک ــی نمی ت احتمال های
بــا ورود ســربازان قطــر و امــارات در جنــگ 
ــه  ــود، همانگون ــری وارد ش ــتان تغیی افغانس
ــۀ نیروهــای ترکــی  ــا حضــور منفعان ــه ب ک
نیــز هیــچ تغییــری بــه وجــود نیامــد. جنــگ 
ــه  ــری دارد ک ــخورهای دیگ ــتان آبش افغانس
ــی و  ــورهای عرب ــه کش ــد علی ــا می توان حت
ــوژی  ــرد. در ایدیول ــرار گی ــز ق ــامی نی اس
طالبــان و گروه هــای کــه فعــا در افغانســتان 
می جنگنــد، هیــچ جایــی بــرای تفاهــم 
ــی  ــور و نیروی ــچ کش ــه هی ــدن ب و کنارآم
مگــر ایــن کــه کاپــی خودشــان باشــد، 
ــت  ــان حکوم ــان در زم ــدارد. طالب وجــود ن
خــود در بخش هایــی از افغانســتان ایــن 
ــد.  ــان دادن ــی نش ــه خوب ــوژی را ب ایدیول
آن هــا حتــا مجاهدیــن را کــه ســال ها علیــه 
نظــام شــوروی و بــه خاطــر برپایــی دولــت 
اســامی جنگیــده بودنــد، مســلمان های 
واقعــی آن گونــه کــه خودشــان از مســلمان 
نمی دانســتند.  داشــتند،  تعریــف  واقعــی 

ــور  ــا کش ــه ب ــورهایی را ک ــا کش ــا حت آنه
بــه اصطــاح غیــر مســلمان رابطــه داشــتند، 
ــا  ــد. آن ه ــامی نمی خواندن ــورهای اس کش
ــخص  ــیدن را مش ــاس پوش ــرز لب ــا ط حت
می کردنــد کــه کــدام نــوع لبــاس اســامی و 
برازنــده مســلمان اســت و کــدام نــوع لبــاس 
غیــر اســامی و نشــانه عــدم اســامیت 
ــتباه  ــی اش ــای غن ــد باشــد. آق ــراد می توان اف
ــه  ــتباه را روزی متوج ــن اش ــد و ای ــی کن م
خواهــد شــد کــه بــرای طالبــان نــه پشــتون 
والــی اهمیــت دارنــد و نــه نــوع اســامیتی 
کــه او خــود را بــه آن وابســته می دانــد. 
ــا  ــان و گــروه هــای همفکــر ب در نظــر طالب
ــیاری از  ــراش و بس ــی و همس ــای غن آن آق
اراکیــن فعلــی نظــام مســلمان نیســتند. چــرا 
ــلمانان روزه  ــن مس ــت افک ــای دهش گروه ه
ــون  ــند؟ چ ــتان را می کش ــان افغانس ــه ده ب
ــروه  ــن گ ــه ای ــوط ب ــای مرب ــوری ه در تی
ــت  ــک حکوم ــل ی ــه در ظ ــانی ک ــا کس ه
بــه اصطــاح خودشــان غیــر اســامی زنــده 
گــی می کننــد، نیــز از اســامیت خــارج 
ــرای طالبــان و گروه هــای هــم  ــد. ب شــده ان
ــلمان  ــا مس ــتن میلیون ه ــا آن کش ــف ب ردی
ــود  ــه وج ــی را ب ــچ تشویش ــتان هی افغانس
نمــی آورد. کشــورهای متحــد افغانســتان 
بــه جــای فرســتادن نیــروی بیشــتر بــه 
ــن  ــی در ای ــر اساس ــد ام ــه چن ــتان ب افغانس
کشــور بایــد توجــه نشــان دهنــد کــه 
معضــل جنــگ خاتمــه پیــدا کنــد. نخســت 
ــتر  ــه بیش ــازی هرچ ــوان مندس ــه ت ــد ب بای
ــدر  ــد. هرق ــای افغانســتان توجــه کنن نیروه
نیروهــای افغانســتان از نظــر نظامــی توانمنــد 
ــای  ــزان نیروه ــان می ــا هم ســاخته شــوند ب
در  دوم،  می شــوند.  تضعیــف  مخالــف 
قســمت حکومــت داری خــوب بایــد واقعــا 
ــی  ــت فعل ــود. حکوم ــان داده ش ــه نش توج
از حکومــت  نشــانه یی  هیــچ  افغانســتان 
ــن  ــدارد و همی ــود ن ــوب را در خ داری خ
مســاله نیــز باعــث فاصلــۀ عظیــم میــان نظام 
و مــردم شــده اســت. ســوم، بــرای فقرزدایی 
ــد  ــا بای ــتان واقع ــتغال زایی در افغانس و اش
اقدام هــای اساســی صــورت گیرنــد. بــا 
شــعار و فیســبوک نویســی نمی تــوان شــکم 
هــای گرســنه را ســیر کــرد و چهــارم بــرای 
ــی  ــدی و عمل ــر ج ــاد تدابی ــا فس ــارزه ب مب
روی دســت گرفتــه شــود. آنــگاه اســت کــه 
ــا  ــتان واقع ــت افغانس ــد وضعی ــم دی خواهی
ــدا  ــش پی ــات گرای ــح و ثب ــوی صل ــه س ب

ــرد. ــد ک خواه
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ارسـال نیـرو راه حل 

نیست!

 

درحالــی کــه مــردم افغانســتان از آتش بــس موقتــی 
ــن  ــد و ریخت ــتقبال کردن ــی اس ــه گرم ــد، ب ــه روز عی س
ــا اســتفاده از ایــن  ــه کابــل و دیگــر شــهرها ب طاالبــان ب
فرصــت بــه اســتقبال مــردم هــم مواجــه شــد؛ مگــر روز 
چهــارم عیــد رمضــان ســال روان، از آتــش بــس خبــری 
نبــود و طالبــان در مناطــق مختلــف نیروهــای امنیتــی را 
کشــتند و زخمــی کردنــد و باخــود بردنــد. جالــب اینکــه 
ــان  ــر طالب از جانــب دولــت هیــچ عکس العملــی در براب
صــورت نگرفــت و آتش بــس بــه شــکل یکجانبــه 
ــس  ــن آتش ب ــه ای ــر از اینک ــرف نظ ــت. ص ــه یاف ادام
ــی را  ــه اهداف ــه و چ ــورت گرفت ــرا ص ــه و چ چه گون
ــاد  ــری ایج ــی تازه ت ــت، نگرانی های ــته اس ــال داش در قب

ــه شــود.  ــه آن پرداخت شــده اســت کــه الزم اســت ب
شــکل گرفتن  بــا  وقــی  کــه  انــد  نگــران   مــردم   
از  پانزده هزارتــن  بــه  نزدیــک  موقــت،  آتش بــس 
ــا هــزاران تــن  ــان وارد شــهرهای کشــور شــدند ام طالب
آنــان هنــوز هــم در شــهرها از جملــه در کابــل حضــور 
ــد.  ــه جاهایــی کــه آمــاده بودنــد برنگشــته ان دارنــد و ب
ــد  ــه می کنن ــهرها چ ــر ش ــل و دیگ ــان در کاب ــن طالب ای
ــده  ــده ش ــدارک دی ــان ت ــرای آن ــی ب ــه برنامه های و چ
ــرح  ــز مط ــت نی ــن برداش ــر ای ــب دیگ ــت. از جان اس
اســت کــه مســاله باقــی مانــدن طالبــان در شــهرها، فقــط 
یــک بحــث سیاســی بــه هــدف یــک جنــگ روانــی ای 
باشــد کــه از جانــب دســتگاه های پروپاگنــد کننــده 
پخــش شــده اســت تــا جهــت نــگاه انتقــادی مــردم را از 
کاکردهــای ایــن حکومــت بــه ســمت موهومــی چــرخ 

ــد.  بده
امــا تاجایــی کــه از برخــی اظهــارات و ابزارنظرهایــی که 
در برخــی از رســانه های کشــور صــورت گرفتــه اســت، 
برمی آیــد کــه حلقــۀ خاصــی در دولــت قصــد دارنــد کــه 
ــک  ــه، ی ــه صحن ــان ب ــاندن طالب ــس و کش از آن آتش ب
ابــزار سیاســی در برابــر مخالفــان سیاســی و نیــز منتقــدان 
آن  نابســامانی های  و  برنامه هــای مخــرب حکومــت 
بســازند. ایــن حلقــه در حکومــت بــا نشــان دادن طالبان، 
می خواهنــد آنــان را بــه عنــوان ابــزاری بــرای ترســاندن 
دیگــران و ضربــه زدن بــه منافــع دیگــر گروه هــای 
قومــی، نشــان بدهنــد. در حالــی کــه طالبــان وقتــی بــه 
ــه  ــد ک ــبه نمی کنن ــد محاس ــار می پردازن ــار و انتح انفج
بــر اثــر آن بــه چــه پیمانــه پشــتون، تاجیــک و دیگــران 
ــرف در  ــن ط ــا ای ــوند؛ ام ــا نمی ش ــوند ی ــته می ش کش
ــر  ــان را از منظ ــود طالب ــه وج ــد ک ــانی ان ــت کس دول
ــا آن کارت در  ــد و ب ــش می دانن ــع خوی ــه نف ــی ب قوم
برابــر مــردم بــازی می کننــد. بنابرایــن طالبــان همچنانــی 
کــه تاکنــون در ذهنیــت مــردم بــه عنــوان ابــزار پاکســتان 
و دیگــر حرکت هــای اســتخباراتی منطقه یــی و حتــا 
فرامنطقه یــی شــناخته می شــوند، نتوانســتند خودشــان را 
بــه عنــوان یــک گــروه مســتقل و دارای اهــداف روشــن 
و مردم پســند بشناســانند، در نــزد دولــت هــم فقــط بــه 
عنــوان یــک ابــزار دیگــر بــا آن پرداختــه می  شــود و بــه 
هــر بهانــه و رویکــردی ســعی می شــود کــه ایــن گــروه 

از ســطح ابــزار، تغییــر نکننــد. 
ــدۀ  ــه آین ــت ک ــن نیس ــی، روش ــن حالت ــس در چنی پ
ــه  ــردم ب ــا م ــد شــد و آی ــت، چــه خواه ــس موق آتش ب
ــح  ــرای صل ــی ب ــدن دروازه های ــاز ش ــاهد ب ــتی ش راس
ــدی  ــرد بع ــط عملک ــوال را فق ــن س ــود. ای ــد ب خواهن
آقــای غنــی و حلقــۀ نزدیــک و همــه کارۀ او ثابــت 
می کننــد کــه بــه راســتی قدم هایــی بــرای صلــح 
ــان  ــد از طالب ــا اینکــه می خواهن برداشــته شــده اســت ی
ــای  ــایر گروه ه ــر س ــمی در براب ــر چش ــوان زه ــه عن ب
ــد،  ــرح باش ــورد دوم مط ــر م ــد. اگ ــتفاده کنن ــی اس قوم
ــای ایجــاد پیچیده گی هــای بیشــتر و  ــه معن ایــن خــود ب
ــد  ــرای جنگ هــای جدی ــد ب بازکــردن دروزاه هــای جدی

ــد. ــن نباش ــه چنی ــد ک ــه خداکن ــود ک ــد ب خواه

از آتـش بس
 تا آتـش افـروزی قومـی
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ــی،  ــت وحــدت مل ــی، رییــس دول محمــد اشــرف غن
ــه  ــی از جمل ــات حکومت ــماری از مقام ــه ش ــراً ب اخی
والی هــا دســتور داده اســت کــه صلــح بایــد بــه 
ــث  ــن بح ــود. ای ــرده ش ــش ب ــه پی ــه ب ــور مخفیان ط
ــی  ــی ب ــت و ب ــرده اس ــانه ها درز ک ــراً در رس ــه اخی ک
ســی بــه آن دســت یافتــه اســت، نشــان می دهنــد کــه 
برنامه هــای پنهانــی زیــادی زیــر نــام صلــح قــرار اســت 
ــک  ــی، در ی ــای غن ــود. آق ــال ش ــور دنب ــن کش در ای
ــتور داده از  ــا دس ــه والی ه ــه هم ــس ب ــو کنفران ویدی
ظرفیت هــای محلــی بــرای اســتقرار بــه صلــح و ادامــه 

ــد.  ــتفاده کنن ــس اس آتش ب
گفتــه می شــود آقــای غنــی در ایــن نشســت، از 
ــارب  ــتفاده از تج ــا اس ــته ب ــی خواس ــای محل مقام ه
آتش بــس ســه روزه دو طرفــه در مناطــق تحــت 
کنترل شــان بــرای پایــان دادن بــه جنــگ، آمــادۀ 

برقــراری آتش بــس در ســطح محلــی باشــند.
در ایــن زمینــه، رحمــت اهلل یارمــل، معــاون والــی زابــل 
روز پنجشــنبه بــه بی بی ســی گفــت: شــماری از افــراد 
پایین رتبــه گــروه طالبــان در تظاهراتــی همــراه بــا مــردم 
ــس دایمــی  ــد و خواهــان آتش ب ــی شــرکت کردن محل

در افغانســتان شــدند.
ــینکی  ــوالی ش ــه در ولس ــی ک ــه او در تظاهرات ــه گفت ب
ــده  ــزار ش ــی برگ ــردم محل ــط م ــل توس ــت زاب والی
بــود، بــا توجــه بــه اینکــه افــراد طالبــان در ایــن مناطــق 
حضوردارنــد، افــراد ســطع پاییــن گــروه طالبــان در این 
ــراد ارشــد  تظاهــرات شــرکت داشــتند امــا حضــور اف

ــت. ــزارش نشده اس ــرات گ ــن تظاه ــان در ای طالب
ــه  ــس یکجانب ــان آتش ب ــتان از ۲٧ رمض ــت افغانس دول
اعــام  کــرد و گــروه طالبــان نیــز ســه روز عیــد فطــر را 
ــماری  ــس، ش ــان آتش ب ــرد. در زم ــام ک ــس اع آتش ب

ــی  ــد و حت ــهرها آمدن ــه ش ــان ب ــراد طالب ــادی از اف زی
شــماری از آنهــا بــه دفاتــر والی هــا و ســایر مقام هــای 

دولتــی رفتنــد و بــا آنهــا دیــدار کردنــد.
در پــی برقــراری آتــش بــس، کشــورهای مختلــف از 
جملــه پاکســتان و عربســتان ســعودی از رونــد برقراری 

آتش بــس درافغانســتان حمایــت کردنــد.
گفتــه می شــود کــه دولــت افغانســتان تصمیــم دارد اگر 
در یــک منطقــه فرماندهــان محلــی و طالبــان بــر ســر 
ــند،  ــت بکش ــگ دس ــد و از جن ــق کنن ــس تواف آتش ب
ــان در آن  ــراد طالب ــه اف ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت نیروه
محــل حملــه نکننــد و درعــوض بــه توســعه و ارایــه 
خدمــات اساســی بپردازنــد. ایــن خــود نشــان می دهــد 
ــرای  ــذاری مناطــق بیشــتر ب ــرای واگ ــی ب ــه قدم های ک
طالبــان برداشــته شــده اســت و ایــن در آینــده بــر مــا 
خواهــد شــد. درغیــر آتــش محلــی و ارایــه خدمــات 
بــه طالبــان هیــچ معنــای دیگــری را افــاده نمی توانــد.
اگرچــه برخــی هــا بــاور دارنــد کــه یکــی از نشــانه های 
مثبــت در رونــد صلــح افغانســتان، بهبــود روابــط بیــن 
ــر  ــای اخی ــای افغانســتان و پاکســتان در روزه دولت ه
ــان مقام هــای  اســت کــه در دیدارهــای دیپلماتیــک می
ــده  ــود دی ــان و پاکســتان نشــانه های از بهب ــی افغ امنیت
می شــود. امــا اینکــه پاکســتان چــه نقشــی را در رونــد 
صلــح افغانســتان خواهــد داشــت رســانه ای نشــده ولی 
گفتــه شــده کــه افغانســتان مخالــف هــر نــوع مذاکــره 
ــچ  ــا هی ــت. ام ــتان اس ــاک پاکس ــیان در خ ــا شورش ب
چیــزی هــم بــی پاکســتان بــه پیــش نمــی رود و نقــش 
ــوان  ــت نمی ت ــس موق ــش ب ــد آت ــتان را در رون پاکس
ــه  ــد ک ــاور دارن ــان ب ــه آگاه ــت. چنانک ــده انگاش نادی
کشــته شــدن مــا فضــل اهلل، یکــی ازرهبــران طالبــان 
پاکســتانی، از جانــب دولــت افغانســتان، یکــی از دالیلی 

همــکاری پاکســتان در تشــویق طالبــان بــرای تــن دادن 
بــه یــک آتــش بــس ســه روزه بــوده اســت. 

در روزهــای گذشــته خبــر کشــته شــدن ما فضــل اهلل، 
رهبــر طالبــان پاکســتانی در مــرز افغانســتان و پاکســتان 
در والیــت شــرقی کنــر افغانســتان نشــر شــد و گفتــه 
می شــود کــه کشــته شــدن او باعــث خرســندی 
ــی یکــی از مقام هــای  مقام هــای پاکســتان شــده و حت
آن کشــور گفتــه اســت کــه زبانــی بــرای ابــراز تشــکر 

نمی یابــد.
همزمــان، دولــت پاکســتان می خواهــد تبلیغــات منفــی 
علیــه پاکســتان در مــورد حمایــت از گــروه طالبــان و 
ســایر شورشــیان و فشــارهای بین المللــی کاســته شــود.

ــکا اصــرار دارد کــه شورشــیان  ــاور آگاهــان امری ــه ب ب
ــه افغانســتان  ــرای حملــه ب نبایــد از خــاک پاکســتان ب
ــر  ــی ب ــای امریکای ــد و شــماری از مقام ه اســتفاده کنن
ــای  ــان و نهاده ــری از نظامی ــه عناص ــد ک ــن باورن ای
اطاعاتــی پاکســتان از طالبــان در افغانســتان حمایــت 

ــد. ــام را رد می کن ــن اته ــتان ای ــد. پاکس می کنن
ــت افغانســتان در ســال هــای گذشــته و  ــات دول مقام

حــال بارهــا اعــام کــرده انــد کــه جنــگ افغانســتان از 
ســوی پاکســتان بــر افغانســتان »تحمیــل« شــده اســت، 
ــد فشــار  ــه بای ــی شــود ک ــه م ــن خاطــر گفت ــه همی ب
ــه همــکاری  ــرای وادار کــردن پاکســتان ب بین المللــی ب

بیشــتر شــود.
امــا در ایــن میانــه بحــث دنبــال شــدن صلــح به شــکل 
مخفیانــه در حالــی کــه طالبــان دارنــد بــه حماتشــان 
بــه شــدت ادامــه مــی دهــد، ایــن ســوال مطــرح مــی 
شــود کــه اشــرف غنــی از ایــن برنامــه و آتــش بــس 
موقــت دنبــال برنامــه هــای دیگــری اســت و بــه نظــر 
ــده  ــح، در آین ــرای صل ــه ب ــاش مخفیان ــه ت میرســد ک
ــد کــه چــه  ــا حــاال مــردم نمی دانن ــی می شــود ام آفتاب
چیــزی در ســطح محلــی و بــه شــکل مخفیانــه بــه نــام 
ــط  ــرده می شــود. فق ــش ب ــه پی ــح ب ــای صل ــاش ه ت
ــای  ــن اســت آق ــد ای ــاور دارن ــدان ب ــه منتق ــزی ک چی
غنــی در پنهــان کاری از مــردم دســت بــاال دارد و ایــن 
ــور  ــه کش ــدیدی را ب ــات ش ــان کاری روزی صدم پنه

وارد می کنــد.

صفحـات  در  پاکسـتان،  دان  روزنامـۀ  از  خبـری 
اجتماعـی دسـت بـه دسـت شـده اسـت، مبنـی بر 
اینکـه هیاتـی از دولـت افغانسـتان در مـورد خـط 
دیورند با مقامات پاکسـتانی بحث کرده اند و آن را 
بـه عنـوان خط بین المللـی میان دو کشـور پذیرفته 
انـد. به نقل از برخی دیگر از رسـانه های پاکسـتانی 
هـم در صفحـات اجتماعـی نوشـته اند کـه دولت 
افغانسـتان بـه رسـمی بـودن خـط مـرزی دیورنـد 
اعتـراف کـرده اسـت. اما دفتـر شـورای امنیت ملی 

افغانسـتان گزارش هـای منتشـر شـده دربـارۀ بـه 
رسـمیت شـناختن خـط مـرزی دیورنـد از جانـب 

ایـن کشـور را تکذیـب کرد.
در خبرنامۀ این نهاد آمده اسـت که در جریان سـفر 
اخیـر هیأت بلندپایه امنیتی افغانسـتان به پاکسـتان، 
پاکسـتان  ارتـش  سـتاد  رییـس  بـا  ماقاتـی  »نـه 
صـورت گرفتـه و نـه هـم صحبتـی دربـاره خـط 
فرضـی دیورند شـده اسـت« اما بر اسـاس آنچه که 
درشـبکه های اجتماعی، حنیف اتمر، مشـاور امنیت 
ملی افغانسـتان، در دیـدار اخیرش با جنـرال باجوا، 

رییـس ارتـش پاکسـتان خط مـرزی دیورنـد را »به 
رسـمیت شـناخته است«.

خبرنامـه دفتـر شـواری امنیـت ملـی انتشـار ایـن 
»کامـا  را  اجتماعـی  شـبکه های  در  گزارش هـا 
جعلی، بی اسـاس و پروپاگاند )تبلیغات سیاسـی(« 

خوانـده اسـت.
دفتـر شـواری امنیـت ملـی افغانسـتان تاکیـد کرده 
اسـت کـه موضوع خط مـرزی دیورند »بسـتگی به 
تمام ملت افغانسـتان داشـته و هیـچ حکومتی حتی 

حـق صحبت در بـاره ایـن موضوع را نـدارد«.
پیشـتر، به دنبال اظهارات سفیر بریتانیا در خصوص 
به رسـمیت شـناختن خط مـرزی دیورند، شـورای 
امنیـت ملـی افغانسـتان با نشـر خبرنامه بـی از تمام 
سـفیران و نماینـدگان سیاسـی خارجـی مسـتقر در 
افغانسـتان خواسـت کـه بـر حقـوق و ارزش هـای 
تاریخـی افغانسـتان از جملـه خـط دیورنـد احترام 
بگذارنـد. امـا امریـکا و بریتانیا، مرز دیورنـد را مرز 
بین المللـی میداننـد و فقـط دولت افغانسـتان ظاهراً 
آن را خـط فـرزی گفتـه اسـت و آن را بـه عنـوان 
مرز رسـمی با پاکسـتان کـه حـدود ۲۴۰۰ کیلو متر 
طول دارد، به رسـمیت نمی شناسـد و مدعی اسـت 
کـه معاهـده ای کـه در ایـن مـورد در سـال ١۸٩۳ 
میـادی بین امیـر عبدالرحمـان خان، پادشـاه وقت 
افغانسـتان و سـر مورتیمـر دیورنـد، وزیـر خارجه 

وقـت هنـد بریتانیایـی امضا شـده، اعتبار نـدارد. اما 
دولـت پاکسـتان و جامعـه بین المللی این مـرز را به 
عنـوان مـرز بین المللـی بین دو کشـور به رسـمیت 

می شناسـند.
امـا اگرچه به راسـتی مشـخص نیسـت ک مقامات 
دولـت افغانسـتان و پاکسـتان در خصـوص مـرز 
دیورنـد چـه گفتنـد و معلـوم نیسـت کـه اعامیـه 
شـورای امنیت افغانسـتان چرا با این حساسـیت به 
نشـر رسـیده اسـت اما از قراین پیداسـت که دولت 
افغانسـتان مرز دیورند را به رسـمیت می شناسـد اما 
به آن در سـطح افغانسـتان اعتـراف نمی کند. اگرچه 
هیـچ سـندی موثقـی که ایـن ادعـا را ثابـت کند تا 
کنـون در دسـت رس نیسـت؛ امـا آنگونـه کـه بـه 
نظرمیرسـد، مقامات افغانسـتان چـه در زمان کرزی 
و چـه هـم در زمـان غنـی، در دیدار با پاکسـتانی ها 
مـرز دیورنـد را بـه عنون یـک مـرز بین المللی بین 
دو کشـور به رسـمیت شـناخته و گفته اند که هیچ 
ادعایـی بـر سـرآن ندارند. اما درافغانسـتان همیشـه 
مخالفـت بـا خـط دیورنـد را فقـط بـه عنـوان یک 
ابـزار، بـه عنـوان یک شـعار قومـی مطـرح کرده اند 
و پاکسـتان نیز مقـدار این مخالفـت را درک می کند 
و بـه همیـن خاطـر میداند کـه دیورند بـرای دولت 

مردان افغانسـتان یک مسـاله نیسـت. 

قدم هایی برای واگذاری مناطق 
به طالبان برداشته شده است

مقـامات افغـانستان و دیـورند 
در پاکستان موافق در افغانستان مخالف

ساعی
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روزه و ترويج فرهنگ گرسنه گی
تقدیس  گرفته،  جا  مسلمانان  از  گروهی  الشعور  در  که  مفاهیمی  از  یکی 
گرسنه گی و تجلیل از فرهنگ گرسنه گی می باشد که روزه از نظر آن ها چیزی 

جز تمرین گرسنه زیستن نیست.
تناقضاتی که از دیرزمانی دامن گیر مسلمانان گردیده، در ضرورت  از  یکی 
که  می بینیم  یک سو  از  ما  است.  یافته  بازتاب  نخوردن  فضیلت  و  خوردن 
تلقی  بزرگ  عذابی  و سنت«  »قرآن  اسامی  اصیل  مرجع  دو  در  گرسنه گی 
می شود. قرآن زمانی که از نعمت های خدا برای قریشیان یاد می کند، می فرماید: 

]َفْلیَْعبُُدوا َربَّ َهَذا الْبَیِْت * الَِّذي أَْطَعَمُهْم مِْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم مِْن َخْوٍف[ 
»خدای این خانه را بپرستید که شما را هم از گرسنه گی و هم از ترس نجات 

داد.« 
دو  اجتماعی،  امنیت  گسترش  و  غذایی  امنیت  بسط  قرآن  کریم  دیدگاه  از 
رکن اصیل جوامع سعادت مند به شمار می روند. گرسنه گی به مانند بیماری و 
بدامنی و قحطی، یکی از آزمایش های الهی به حساب می رود که آیۀ ١5٧ 
سورۀ بقره به آن اشاره دارد. آیۀ ١۲۲ سورۀ نحل از چشیدن لباس گرسنه گی 
و بی امنی حرف می زند؛ تعبیر بلیغی که خواننده را وامی دارد تا درد گرسنه گی 
را با تمام حواس خویش بچشد. تعبیری که اشاره به هولناک بودن عذاب 

گرسنه گی دارد. 
هم چنان دیده می شود که پیامبر اسام به عنوان ترجمان عملی قرآن، پیوسته 
پناه برده و فقر و گرسنه گی و کفر را در یک ردیف  از گرسنه گی به خدا 
قرار می دهد. در حدیثی که ابوداوود و دیگران روایت نموده اند می فرماید که 
»خدایا من از گرسنه گی به تو پناه می برم.« این که پیامبر اکرم می فرماید، هستند 
کسانی که با روزۀشان حاصلی جز گرسنه گی و تشنه گی به دست نمی آورند، 
می تواند اشاره به مفهوم منفی گرسنه گی داشته باشد. در این زمینه احادیث و 

شواهد فراوانی می توان آورد.
آن چه در زنده گی و تعالیم پیامبر اسام )^( دیده می شود، توصیه به حالتی 
است که در میان سیری و گرسنه گی وجود دارد. مسلمان ها این حالت را 

چنین تعریف نموده اند: 
»نَْحُن َقْوٌم ال نَأُکُل َحتّی نَجوَع َواِذا اََکْلنا ال نَْشبَع« 

یعنی، ما گروهی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و پیش از آن که 
سیر شویم، دست از غذا می کشیم. 

طول  دقیقه  بیست  می کنیم،  شروع  خوردن  به  ما  آن که  از  پس  می گویند 
می کشد تا فرمان سیری از سوی معده برای مغز صادر شود؛ به این مفهوم 
که مغز انسان دیرتر از سیر شدن اطاع یافته و احساس سیری در مغز دیرتر 

به وجود می آید.
آن چه گفته آمدیم از یک سو، و از سوی دیگر می بینیم که عارفان وارستۀ ما 
خیلی در فضیلت گرسنه گی گفته و نوشته اند. موالنا تا جایی در این راه پیش 

می رود که می گوید: 
ایـن دهـان بـستی دهـانـی بـاز شـد 

و یا این که: 
جـوع خود سـلطان داروهـاست هین
جوع در جان نِه، چنین خوارش َمبین 

پرسشی  که مطرح می شود، این تناقض را چه گونه می توان حل کرد؟
در مدرسۀ عرفان، گرسنه گی تمرینی است در جهت شکستن بِت لجام گسیختۀ 
شهوت. گرسنه گی در ادبیات عرفانی ما، به مفهوم زیر کنترل آوردِن شکم 
است که راه را برای کنترل بیشتر نفس هموار می سازد، نه ذات گرسنه گی 
نمی شود.  باطن  اهل  بطن،  اسیر  که  عارفان می گویند  آن.  متداول  مفهوم  به 
رویکرد آن ها در این زمینه رهایی از اسارِت شکم و اسراف و تلذذ بوده، نه 

نفی سخن قرآن که می گوید: 
»از خـوردنی هـای پاکیزه یی که بـرای تان ارزانی داشـته ایـم نوش جان کنید.« 
شیخ اجل سعدی شیرازی معتقد بود که گرسنه گی قوت از پرهیز بستاند و 
بی نوایی عنان از کف تقوا. ما مصداق های زندۀ این سخن حکیمانۀ سعدی را 

در جوامع امروزی به چشم سر می بینیم. او هم چنان می گوید: 
»اگر قدرت جودست و گر قوت سجود، توانگران را بَه خوشا میسر شود که 
مال مزّکا پاکیزه دارند و جامه پاک و عرض مصون و دل فارغ، و قوت طاعت 
در لقمۀ لطیف است و صحت عبادت در کسوت نظیف پیداست که از معدۀ 
خالی چه قّوت آید وز دست تهی چه مرّوت وز پای تشـنه چـه َسیر آید و 

از دسـت گـرسـنه چه خیر.«

بحش هفدهم

ب( عبادات
بــه گفتــۀ شــحرور، عبــادات بــرای تأمیــن رابطــۀ 
ــه شــده اســت.  ــا  خــدا مــد نظــر گرفت انســان ب
لهــذا بــا تفــاوت میــان ادیــان، تفــاوت می پذیــرد 
ولــی در هــر دینــی بــه صــورِت توفیقــی و 
ــوری  ــد. آن ط ــی می باش ــر عقان ــل تغیی غیرقاب
کــه خداونــد در آیــت ۴۸ ســورۀ مائــده فرمــوده 
“بــرای هــر دینــی روش عبــادت ویژه یــی مقــرر 

شــده اســت”. 
ــی  ــفۀ عقل ــات فلس ــرای اثب ــاش ب ــحرور ت ش
بــرای عبــادات را به شــدت می کوبــد و ایــن 
ــده  ــد از پدی ــی بع ــه عقان ــی توجی کار را نوع
ــن  ــدارد و در عی ــی ن ــه ارزش علم ــد ک می دان
ــوال  ــر س ــادات را زی ــی عب ــت کیف ــال وضعی ح
می بــرد. بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، واضــح 
ــاز، زکات،  ــرای نم ــروردگار ب ــه پ ــردد ک می گ
روزه و حــج پاداش هــای بزرگــی وعــده داده 
ــودِن  ــی ب ــر توقیف ــر نمایان گ ــن ام ــت و ای اس
ــا اجــرای آن و  ــۀ حــل ی ــادات، طریق مســألۀ عب

نتیجــۀ اجــرای آن می باشــد. 
ــن هــم  ــد »الذی ــون میفرمای ــًا در ســورۀ مؤمن مث
فــی صلوتهــم خاشــعون... والذیــن هــم للــزکات 
ــون  ــن یرث ــون الذی ــک هــم الوارث ــون... اولئ فاعل
ــاب روزه  ــدون« و در ب ــا خال الفــردوس هــم فیه
ــات...  ــن والصائم ــد »والصائمی ــوم( می فرمای )ص
أعــداهلل لهــم مغفــرۀ واجــرا عظیمــا«. امــا آن چــه 
ــول  ــادی ح ــات عب ــه فروع ــرد ب ــق می گی تعل
محــور عبــادات مهــم و تعییــن شــرایط صحــت، 
اجــرا و اکمــال آن، کار فقهــای ســنتی قابــل 
توجــه بــوده و بــا آن کــه بیــش از حــد ریزبینــی 
ــتن  ــوۀ بس ــر نح ــروز ب ــه ام ــه )ک ــورت گرفت ص
ــت(  ــگ اس ــن جن ــع یدی ــاز و رف ــت در نم دس
بــرای تســهیل اجــرای عبــادات مفیــد واقــع 

ــده اســت.  گردی
ــردازد،  ــه آن می پ ــحرور ب ــه ش ــی ک ــا نکته ی تنه
تفــاوت متنــی حج اســت بــا نمــاز، روزه و زکات. 
ــاز، روزه  ــال نم ــد متع ــه خداون ــد ک وی می گوی
ــرده  ــادآوری ک ــان ی و زکات را مخصــوص مؤمن
اســت، آن طــور کــه آیــات اوایــل ســورۀ مؤمنــون 
ــا  ــد. ام ــان می ده ــره نش ــورۀ بق ــت ١۸۴ س و آی
ــاس(  ــردم )الن ــام م ــه تم ــج را متوج ــۀ ح قضی
نمــوده اســت )آیــت ٩٧ آل عمــران( و ایــن 
تفــاوت از یــک طــرف نشــان می دهــد کــه 
ــز  ــی نی ــر جاهل ــام و در عص ــل از اس ــج قب ح
بــوده و همین طــور قبــل از آن در عصــر ابراهیــم 
ــن  ــم(، بدی ــت ۳٧ ســورۀ ابراهی ــوده اســت )آی ب
ــعایر  ــوم و برخــی ش ــط مفه ملحــوظ اســام فق
آن را تغییــرداده اســت )تبدیــل از مفهــوم شــرکی 
بــه مفهــوم توحیــدی( و از طــرف دیگــر، نشــان 
می دهــد کــه اماکــن حــج، شــعایر حــج و 
ــت  ــی اس ــی اساس ــج، درس ــفی ح ــت فلس ماهی
ــرای همــۀ بشــریت )قطــع نظــر از چگونه گــی  ب
روزه  و  زکات  نمــاز،  درحالی کــه  دین شــان( 
ــرای مســلمانان  ــوم اساســی ب صــرف دارای مفه

)مؤمنــان( می باشــد. 
مبحث دوم

وصايای اخالقی )الفرقان(
ــار  ــوا و رفت ــان تق ــارت اســت از هم ــان، عب فرق
ــول از  ــن اص ــی. ای ــی و اخاق ــب اجتماع مناس
ــان  ــام ادی ــان تم ــت می ــترک اس ــرف مش یک ط
آســمانی و بــه ایــن صــورت، بــر تمــام مســلمانان 
الزم اســت کــه ایــن وصایــا را در برابــر مســلمان 
و غیرمســلمان رعایــت نماینــد و از طــرف دیگــر، 
ــته  ــرف پنداش ــی ص ــی اخاق ــا زمان ــن وصای ای
خــود  بــه  حقوقــی  صــورت  کــه  می شــود 
نگرفتــه باشــد و یــا این کــه بــرای آن درخواســت 
برخــورد حقوقــی صــورت نگرفتــه باشــد. مثــًا 
ــی  ــدان )فرزندکش ــا فرزن ــس ی ــتن نف ــع کش من
ــل  ــت در اســام قب ــن وصی ــن(. ای و ســقط جنی
از این کــه علیــه آن شــکایت صــورت گیــرد 
ــی  ــوق جزای ــیۀ حق ــک دوس ــه ی ــل ب ــا تبدی و ی
ــوالً  ــت و معم ــی اس ــل اخاق ــک اص ــردد، ی گ
درســوره های مکــی بــه آن توصیــه گردیــده 
ــورت  ــکایت ص ــه آن ش ــر علی ــی اگ ــت، ول اس
گیــرد و تبدیــل بــه یــک دوســیۀ جزایــی گــردد، 
ــی نیســت. همان طــور  ــۀ اخاق ــک قضی دیگــر ی
کــه گفتــه شــد، یــک قضیــۀ جزایــی و حقوقــی 
ــرد.  ــا گی ــدود” ج ــف “ح ــه در ردی ــد ک می توان
قــدر مشــترک ایــن وصایــا میــان ادیــان )شــرایع( 
آســمانی همــان جایــگاه اخــاق اجتماعــی 
آن هاســت و جایــگاه حقوقــی آن هــا در هــر 

ــد.  ــاوت می باش ــی متف دین
الف( فرقان عام  

اخاقــی  وصایــای  عمــدۀ  قســمت  یــک 
مشــخص کنندۀ حــد پاییــن تعالیــم اخاقــی 
ادیــان  تمــام  میــان  مشــترک  کــه  می باشــد 
ــرورت  ــر، ض ــرف دیگ ــت و از ط ــمانی اس آس
اخــاق اجتماعــی تمــام مــردم تلقــی می گــردد. 
عــام  فرقــاِن  عنــوان  تحــت  بخــش  ایــن 
دســته بندی می گــردد و مــورد توجــه دیــن 
ــورِت  ــه ص ــمانی ب ــان آس ــایر ادی ــام و س اس
ــر از  ــه بخــش دیگ ــد. درحالی ک مشــترک می باش
اصــول اخــاق اجتماعــی اســت کــه قــرآن کریــم 
ــه آن  ــان( ب ــلمانان )مؤمن ــژه مس ــه صــورت وی ب
موظــف گردیده انــد و نشــان دهندۀ جایــگاه و 
ــر اســام )ص(  ــروان پیامب مســوولیت خــاص پی
ــه صــورت مختصــر در  ــام ب ــان ع می باشــد. فرق
آیــات ١5١ــــ ١5۳ ســورۀ انعــام یاد شــده اســت 

کــه می تــوان این طــور ردیــف کــرد:  
اولیــن وصیــت منــع “شــرک بــه خــدا” می باشــد 
و درآیــت ١5١ انعــام می فرمایــد »االتشــرکوا 
دادن همســان  قــرار  بــه شــیئا« و “شــرک”، 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــال را گفت ــد متع ــرای خداون ب
شــرک می توانــد بــه صــورت ظاهــر باشــد، 
یعنــی شــرک در “الوهیــت” ماننــد عبــادت 
ــا  ــت ت ــن اس ــت و ممک ــر طبیع ــام و مظاه اصن
ــه  ــا ب ــانی و ی ــای نفس ــتش هواه ــرحد پرس س
ــد نظام هــای  ــی )مانن شــکل پرســتش نظــام دولت

ــد. و  ــه یاب ــور ادام ــادت قب ــا عب کمونیســتی( و ی
می توانــد بــه صــورت شــرک خفــی یــا شــرک در 
ربوبیــت واقــع گــردد، ماننــد اعتقــاد بــه همســانی 
مظاهــر طبیعــی و اشــخاص بــا خداونــد متعال در 
ــی نکتــۀ واضــح، فــرق  قــدرت و صفــات او. ول
شــرک بــا “کفــر” اســت کــه “شــرک” وضعیــت 
ماقبــل ایمــان را گفتــه می شــود، اگرچــه در برابــر 
ــه  ــز نگرفت ــع عنادآمی ــد موض ــه توحی ــوت ب دع
ــا  ــه آن ه ــد ب ــه توحی ــوت ب ــی دع ــد )یعن باش
ــه  ــی گفت ــه وضعیت ــر” ب ــد(، و”کف ــیده باش نرس
می شــود کــه در برابــر مطالبــۀ ایمــان بــه توحیــد 
ــن  ــد. بدی ــرده باش ــاذ ک ــز اتخ ــف انکارآمی موق
ــد،  ــرباز زده ان ــان س ــه از ایم ــرکین ک ــاظ مش لح
ــرف  ــوند. از آن ط ــمرده می ش ــز ش ــن” نی “کافری
دیگــر، شــرک حالــت درونــی و اعتقــادی اســت 
ــاذ  ــی و اتخ ــت عمل ــک حال ــر ی ــه کف درحالی ک
ــن  ــورت ممک ــن ص ــه ای ــه ب ــت ک ــع اس موض
اســت هــر اتخــاذ موضــع عنــادی در برابــر 
ــه  ــان مطالب ــه هم ــر” ب ــاص را “کف ــات خ مطالب
ــوت  ــر دع ــر در براب ــان کف ــی نمود)بدین س تلق
بــه یــک مطالبــۀ خــاص، مســاوی کفــر در برابــر 

ــد(. ــد نمی باش ــه توحی ــوت ب دع
وصیــت دوم، احســان بــه والدیــن )پــدر و مــادر( 
اســت. بــدون شــک اســاس زنده گــی اجتماعــی 
ــن  ــت و والدی ــواده اس ــکیل خان ــر تش ــی ب مبتن
ــه  ــه اطاعــات و شــکل رفتارشــان را ب اســت ک
فرزنــدان انتقــال می دهنــد. و روی همیــن دلیــل، 
احســان بــه والدیــن نیــاز اخــاق اجتماعــی تمــام 
ــان تلقــی می گــردد. آیــت  انســان ها در تمــام ادی
ــۀ  ــاهلل” توصی ــراک ب ــع اش ــد از “من ــره بع متذک

ــد.  ــن را پیشــکش می نمای ــه والدی احســان ب
وصیــت ســوم و پنجــم، منــع قتــل فرزنــدان بــه 
لحــاظ خــوف نــاداری و منــع قتــل نفــس )بــدون 
ــِت ایــن دو وصیــت  دلیــل موجــه( اســت. توأمی
ــر دو و  ــاط ه ــاظ ارتب ــه لح ــث ب ــک بح در ی
تصدیــر هــر دو بــه جملــۀ “وال تقتلــوا” صــورت 
گرفتــه اســت. امــا ســوالی کــه مطــرح می گــردد 

ــس نیســت؟  ــل نف ــل اوالد، قت ــا قت ــه: آی این ک
اگــر اســت، چــرا هریــک جــدا آورده شــده 

ــت؟ اس
 پاســخ ایــن اســت کــه قتــل اوالد همــان 
ــه  ــی ب ــود، ول ــه می ش ــدان گفت ــتن” فرزن “کش
معنــی معــروِف آن “یعنــی از بیــن بــردن حیــات 
ــا  ــس” تنه ــل نف ــا “قت ــک انســان”. ام فیزیکــی ی
کشــتن فیزیکــی را شــامل نمی گــردد، بلکــه 
ــر” و  ــت از “بش ــر اس ــزی خاص ت ــس” چی “نف
ــانیت  ــریت و انس ــد بش ــامل بُع ــدودی ش ــا ح ت
ــع  ــامل من ــورت ش ــن ص ــه ای ــه ب ــردد ک می گ
کشــتن فیزیکــی انســان و تعذیب انســان )کشــتن 
تــوأم می گــردد. چــون در کشــتن  معنــوی( 
فیزیکــی انســان قتــل “بشــر” )بــه معنــی فیزیکــی 
صــرف( انجــام می گیــرد، ولــی در تعذیــب 
ــرد،  ــورت می گی ــانیت” او ص ــل انس ــان “قت انس
در عیــن حــال  کــه نفــس بشــری او زنــده اســت. 

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش هفدهمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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نگـاهی به گزیـده ی »پـدرشعـرجـهان«
 اثـر زنـده یاد عفیـف باختـری

پرسشهای
بیپاسخ،
عفیف
باختری

درآمد
چراهنــگام مواجهــه بــا چکامــه هــای عفیــف باختــری 
ــت  ــی توانس ــویم؟ م ــی ش ــش م ــراس وپرس ــار ه دچ
ــا جــای  ــد، ام ــه یاب ــن ســرخط ادام ــا ای ــن نوشــته ب ای
ــره  ــن تبص ــای او و ای ــراس در کار ه ــِی درد وه خال
خودیافتــه ام بــه عنــوان یــک مخاطــب -کــه قرار اســت 
آن را بــا دوســتان درمیــان بگــذارم- نــا گفتــه و نانوشــته 
مــی مانــد. پرســش هــای عفیــف باختری پرســش-های 
ــه هــم هســتی شناســانه؛  ســاده وســطحی نیســتند، و ن
پرســش هــای حیــرت برانگیــز، وحشــتناک و عمیق انــد 
ــعر  ــا ش ــون ب ــفی؛ چ ــدیداً فلس ــاظ ش ــن لح و از ای
ــوپنهاور  ــفی ش ــرای فلس ــن چ ــه ای ــواره ب ــف هم عفی
خــود را مقابــل مــی بینــم کــه می-گفــت:»آن هایــی کــه 
در صــدد پرســش از وجــود خــود و درحیــرت وجــود 
جهــاِن هســتی نیســتند، ازنظــر ذهنــی کمبــود دارنــد.« 
ــعرهایش را  ــا ش ــف دقیق ــوپنهاور،١۳۸٦: ۳۳( عفی )ش
ــه ی  ــوال درنقط ــت س ــا عام ــای ب ــده ه ــان پدی چن
تاقــی ایــن دو وجود)خــود وجهــان( پروریــد و بــارور 
کــر وتــا حــدودی درد و هــراس شــرقی را بــا پرســش 

هــای انســان غربــی درهــم آمیخــت.
البتــه بحــث هــراس وپرســِش آمیختــه بــا نوعــی 
ــوده  ــرح ب ــواره مط ــی هم ــات فارس ــرت، در ادبی حی
اســت؛ و شــاید در هــر ادبیاتی.اگــر چــه پرســش- بــه 
ــه ســراغ گشــودن  ــر ب ــاور بعضــی از فاســفه- دیرت ب
رازآلــوده گــی و معمــای حیــات رســیده؛ امــا پیوســته 

ــت. ــته اس ــود داش وج
پرســش در جهــان بشــِر غربــی از عینیــت هــا، شــکل 
ــه ی  ــتر اندیش ــرت در بس ــه حی ــان ک ــرد؛ چن ــی گی م
ــخن  ــه وس ــن اندیش ــت، وای ــاده اس ــاق افت ــرقی اتف ش
ــگ  ــم رابطــه ی تنگاتن ــک ســکه باه ــان دو روی ی چن
دارنــد. نوشــته ی حاضــر بــرای آنکــه در صدد بررســی 
ــی  ــت، نم ــف اس ــای عفی ــه کاره ــر ب ــی ت ــبتًا ادب نس
ــا  ــا معن ــان ی ــدم و تأخــر اندیشــه وزب خواهــد وارد تق
وفــورم شــود، درپــی آن هــم نیســت تــا درد و حیرت را 
پدیــده هــای شــرقی وپرســش و فلســفه را پدیــده های 
ــن  ــرای همی ــد. ب ــت کن ــرب ثاب ــته از غ ــاً برخاس صرف
عامدانــه از پرداخــت بــه ایــن مســأله پرهیــز مــی کنــد. 
ــه گاه از  ــی ک ــای عمیق ــش ه ــه پرس ــت ک ــح اس واض
تقدیــر وگاه از نیســتی وجهــان در ذهــن وزبــان غفیــف 
ــد از ورود  ــی توان ــت، نم ــه اس ــکل گرفت ــری ش باخت
بــه رویکــرد فلســفی جلوگیــری کنــد. و ایــن امــر کــه 
ــرت بشــِر شــرقی و فلســفه و پرســش  هــراس و وحی
آدم غربــی قابــل تفکیــک نیســت نیــز، مســأله ی ایــن 

ــود. نوشــتار نخواهــد ب

عفیــف  پاســخ  بــی  هــای  پرســش   -1
ی ختــر با

همــه مــی دانیــم کــه در شــش ســال اخیــر کــه چــراغ 
ــف  ــوق  عفی ــد، پات ــوش ش ــخ خام ــا در بل ــن ه انجم
ــون  ــتند پیرام ــی خواس ــه م ــانی ک ــرای کس ــری ب باخت
ادبیــات صحبــت کننــد، جــدی تریــن کارگاه وبرتریــن 
کانــون شــعر وادبیــات آن ســامان محســوب مــی شــد. 
عفیــف اســتوارترین کارهایــش قبــل از مرگــی کــه بــه 
ــاور مــن از آن خبــر داشــت؛ درهمیــن کارگاه بــدون  ب
ــام پدرشــعر جهــان –  اســم ورســم ســرود. گزینــش ن
ــه  ــز آگاهان ــن اســت* نی ــای کار م ــه مبن نســخه ای ک
ــتان  ــه پیشــنهاد دوس ــه ب ــن دوره اســت ک ــال همی و م

وموافقــت خــود اش گذاشــته شــد.
ازچه خود را پدر شعر جهان پندارم

مــن کــه زن دارم وبابای دوســه فرزندم)باختــری،١۳٩٦: 
)5٦

وایــن خــود بــرای مــا معنــاِی بــودن عفیــف درمیــان مــا 
و درســرزمین شــعِر جهــان را مــی رســاند. در مرکزیتــی 
کــه پاتــوق محقــری بیــش نبــود ولــی او درآن خلــوت 
ــه  ــود را ب ــینمای هالی ــای س ــن ه ــته برتری دل خواس
تماشــا مــی نشســت، بزرگتریــن شــاعران جهــان را بــا 
رمــان هــای کان عالــم مــی خواندوشــعر وچکامــه را 
صــدا در صــدای بشــر  زمزمــه می-کــرد. تــوب بــازی 
ــه  ــه ب ــه هم ــیگارش ب ــک س ــا پُ ــرد وب ــا میک تماش
اســتعاره مــی فهمانــد )دود اســت پــس هســتم( وایــن 

ــود. ــودن اش ب منشــور فلســفی ب
نخســتین شــعری کــه ایــن اثــر بــا آن آغــاز مــی شــود 

بــی مناســبت باایــن منشورنیســت:
مردیم ومن هنوز گمانم که زنده ام

آن قدر زنده ام که گرفته ست خنده ام
ــاز  ــرگ آغ ــا م ــه را ب ــی را وادام ــده گ ــراً زن ــه ظاه ک
کــرده اســت و چنــان صحنــه هــای هولنــاک یــک فلــم، 
ــده  ــون خندی ــن کان ــودن خــودش در ای ــزوا و ب ــه ان ب
اســت؛ امــا اگــر معنــای ظاهــری انــزوا را یــدک نکشــیم 
و آنــرا مصــداق تنــی وبدنــی ندهیــم کــه واقعــًا عفیــف 

باختــری هیــچ گاه در کابــل وهــرات، وتهــران ومشــهد 
نبــود. بــودن در معرفــت بشــری و پرداختــن بــه کلــی 
ــزوا و  ــن از ان ــای نســل بشــر فرارفت ــه ه ــن دغدغ تری
دســت یازیــدن بــه راز جاودانــه گــی وجهانــی شــده-

گــی اســت. عفیــف باختــری بــا ایــن امتیــاز و خــاف 
ــا وســواس کار کــرد.  دوســتان جهانگــرداش منظــم وب
ــل  ــه ســطح قاب ــن اشــعارش را ب ــا توانســت مخاطبی ت
ماحظــه ی افزایــش دهــد. هرچنــدروح اگزستانســیال 
کــه حاصــل فیلــم دیــدن هــا و مطالعــات ش بــود، بــا 
روح نهیلیســم آرام و اخــاق بودیــزم کــه حاصــل زنــده 
گــی فقیرانــه ی شــرقی او بــود، فضــا را طــور دیگــری 
ــوی  ــه س ــعر او را ب ــرد و ش ــک ک ــخ وتاری ــش تل برای
ــده  ــی دی ــرد. ول ــش ب ــش پی ــراس وپرس ــدی، ه ناامی
شــد  کــه تــا آخریــن کارهــا از بــودن در کنــار طبیعــت 
ســخن گفــت.و ارتبــاط اش را بــا مخاطــب بــه وســیله 

ی هنــر پرشــس حفــظ کــرد.
 فراتــر از ایــن تــا مــی توانســت از مناســبات خانــواده 
گــی و اشــتراکات اجتماعــی دســت کشــید. .ولــی درد 
ــن  ــه مت ــا پرســش ب ــه ب ــه ک ــاد ونال ــا فری ــه ب اش را ن
ــه  ــود ک ــر کار او ب ــن هن ــرایت داد وای ــب س ومخاط
ــعر  ــن وآن ش ــای ای ــند ورض ــر پس ــه خاط ــچ گاه ب هی
نســرود. دریــک کام عفیــف بــه آنچــه از ذات او 

ــد.  ــادق مان ــت ص ــی گرف ــمه م سرچش
ــادرش  ــه م ــر ب ــت دخت ــای دوس ــه ج ــن ب ــرای همی ب
ــت وی اســت. ــن اوج نجاب فکــر کــرد وســرود؛ کــه ای

مادر چه فکر می کند آیا من آدمم
از گاو بدتراست دوشاخ درنده ام

از همــه مهــم تــر عفیــف باختــری در نقطــه ی اتصــال 
فلســفه بــا شــعر بــرای همیشــه از ایــن بزنــگاه دســت 
ــه وســعت  ــور ازجهــان چراهــا ب ــا عب ــازه ب کشــید. وت
چگونــه هــا مــا را دعــوت مــی کــرد کــه نفــِس خســته 
وهاکــش تــا ابــد خامــوش شــد وایــن نکتــه کــه آیــا 
او مــی توانســت ایــن پرســش هــای فلســفی را پاســخی 
هــم دســت وپــا کنــد، او را از مقایســه کــردن بــا ناصــر 
ــی  ــاز م ــش ب ــم وطن ــوخته ی ه ــان س خســرو آن جه
دارد ؛ امــا، لــرزه ی کــه او در بنــای زنــده گــی اشــرافی 
ــارکت  ــه از مش ــه ی ک ــت و فاصل ــی انداخ و مقررات
اجتماعــی گرفــت، شــباهت هــای را بــا بــودا در ذهــن 

مخاطــب ایجــاد مــی کنــد.
ــی از  ــت وجهان ــایه ی طبیع ــکوت وس ــرد ناآرام،س  خ
رمــز و راز انســانی کــه بــه ســوی درنــده شــدن وعالــم 
حیوانــی در حرکــت اســت، فضــای اشــراقی و انــزوای 
صوفیانــه ی را آفریــده کــه از جهــات فراوانــی اصالــت 

شــرقی دارد.
ترا دربین اجسادی که می پوسند در پاییز
تمام روز گشتم برگ ها را زیرو رو کردم
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ــوِی  ــه و تودرت ــه هــم آمیخت ــای ب عفیــف باختــری دنی
را کــه درشــعر فارســی زیبــا بــود، دچــار پرســش کــرد. 
ــلطنت را  ــت وس ــه بدوی ــرایان ک ــده س برخــاف قصی
درکنــار هــم زیبــا مــی دیدنــد و حتــا شــاعران معاصــر 
ــاز  ــین ومج ــان ماش ــم از جه ــک کار ه ــه در ی ــا ک م
وهــم ازعالــم ُمثــل وطبیعــت حکایــت مــی کننــد. بــی 
دلیــل نگــران آرامــش خاطــرش نبــود و ازایــن ادغــام 
ــی  ــج نم ــید و رن ــی هراس ــوده نم ــار، بیه ــه هنج ــا ب ن

بــرد. 
درسکوتی که سگ از سایه خود می ترسد 

من که باشم که در آرامش خاطر باشم؟
او بــا نــگاه بــه ســکوت پیرامونــش کــه بــه نظــرش بــه 

آرامــش پیــش از طوفــان میمانــد تردیــد کــرد.
شبیه آدمِ برفی من از خورشید ترسیدم

شب از ماهی که در مرداب می تابید ترسیدم
چــه برفــی بودوطوفانــی کــه یــک ســاعت نمــی 

خوابیــد
من از برفی که بر موهام می بارید ترسیدم

عفیــف تــرس را بــه همــه مســتولی کــرد، چنــان 
ویتگنشــتاین کــه مــی گفــت »مــن ازایــن کــه چراجهان 
وجــود دارد؟« درحیــرت وهراسم.)اســتراترن،١۳٩۰: 

)٧۴
مــا بــا شــعر عفیــف نــه فقــط بــا لــذت، نــه فقــط بــا 
فهــم کــه بــا درک نیــز طرفیــم، درک ایــن وضعیــت کــه 
یــک شــاعر کیســت؟ ودر چــه موقعیــت زمانــی زنــده 
گــی مــی کنــد؟ بــرای همیــن چــه مــی خواهــد بگویــد 
او را بــا چــه گونــه اندیشــیدنش همزمــان درمــی یابیــم. 
ــون  ــی او را پیرام ــه نگران ــن ک ــر ای ــگفتی انگیزت وش
ــم،  ــت میدانی ــه وضاح ــده ب ــان آین ــر وجه ــع بش وض
ــر  ــوزون کمت ــعر م ــم ش ــعر وآن ه ــه در ش ــزی ک چی

اتفــاق مــی افتــد.

روزی که است مثل دگر روزهای سال
هی می دهند تذکره ها مرده انتقال

ــاوت  ــر متف ــای دیگ ــف از روزه ــرای عفی ــن روز ب ای
ــرده  ــم او پ ــر چش ــرده دربراب ــه م ــن هم ــت،که ای نیس
ــرش  ــا ناگزی ــزد، ت ــی آوی ــرت م ــت وحی ای از وحش
کنــد کــه ایــراد بگیــرد چــه تفاوتــی درایــن روز بــا آن 
روز و ایــن جهــان بــا جهــان دیــروز وجــود دارد؟ وبــه 
ــرود وپوچــی توقعــات  ــر ب ایــن اکتفــا نکــرده پیــش ت
وانتظــارات را هــم بــر رخ کســانی کــه ایــن توحــش را 
حــس نکــرده انــد،  بکشــد. از موقعیــت همــان شــاعر 
تنهایــی  کــه همــه او را بــه بهانــه ی مــردن تــرک کــرده 
ــف خــود ایشــان را  ــر عفی ــر دیگ ــه تعبی ــا ب اســت وی

مــرده مــی انــگارد.
مردی که جبهه رفت و پس آمد به افتخار

سرباز مرده یست که آورده یک مدال
ــتانی  ــی بیمارس ــه وگاه ــاری جبه ــان را ب ــف جه عفی
فــرض مــی کــرد کــه بایــد یــا بــا مــردن یــا بــا انتقــال 
ــاور  ــم. او ب ــه کنی ــترهایش را تخلی ــش بس ــره های تذک
داشــت؛ فــراوان انــد چیزهایــی کــه هیــچ ارتباطــی بــا 
ــا هســتیم  ــا خــود م ــد و یکــی از آن چیزه ــا ندارن دنی
کــه بــا دنیــا ارتبــاط نداریــم ونبایــد هــم داشــته باشــیم. 
ــاد  ــه وایج ــای رابط ــان در تق ــاور او انس ــه ب ــون ب چ
رابطــه بــا دنیاســت کــه ســرکوب وســرزنش مــی شــود.
بــار هــا شــنیدم کــه میگفــت »انســان پرتــاب شــده در 
هســتی اســت« همیــن گونــه در ســخنان دوســتانه اش 
بــه قــرارداد هــا و میثــاق هــا مــی خندیــد. بــرای فکــر 
کــردن بــه بزرگــی وافتخــار آن قــدر کــه بــه کوچکــی 
ــی  ــده گ ــت. او زن ــی گذاش ــت نم ــید، وق ــی اندیش م
ــه از روی  ــرد ک ــی ک ــد م ــاری مانن ــه بخ ــی ب را گاه
ــر  ــش ت ــت وبی ــی خواس ــش برم ــای داغ ــاس چ گی
ــی  ــر م ــک ت ــک وکوچ ــیگاراش را کوچ ــه س دودی ک
کــرد، تــا نابــود کنــد. البتــه ایــن نــگاه بدبینانــه و عــدم 
اشــتراک انســانی در دنیــا، پیــام همــه ی کار او نیســت 
وهــم اینکــه ظاهــرا بــه جهانــی سرشــار از هیچ رســیده 
بود.جهــان واپســین ونــگاه نهایــی اش بــه هســتی نبــود.
بــرای همیــن کســانی کــه زنــده گــی را از دیــدگاه دیگر 
مشــاهده مــی کننــد نمــی تواننــد بــا کار عفیــف رابطــه 
برقــرار کننــد و پرســش هایــش را جــدی بگیرنــد. حاال 
ایــن گــروه هــم حــق دارنــد بداننــد واقعــًا ایــن همــه از 
کجــا مــی آمــد؟ شــاید وقتــی عفیــف در برابــر خواســته 
هــای دورنــی اش بــی تفــاوت شــد، بــه ایــن خــاء یــا 
ســیاه چــال وجــودی دســت یافــت کــه چطــور؟ مــی 
ــود، امــا شــیفته ی شــعر  تــوان شــیفته ی زنــده گــی ب
ــت او  ــم گف ــر خواه ــل ت ــدن مفص ــه بع ــود؛ چنانک نب
عاشــق چیزهــای شــد کــه مــی توانســت نابــودش کنــد.

مشروب هرقدر جگرم سوخت می خورم 
سیگار هرچه بر سرم آورد می کشم

ویا
تلخی سگرت وتلخی شراب

سخ با هستی من مخلوط است

هلل بهرامیان
روح ا

ش نخست
بخ
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ــان  ــه می ــی ب ــو گفت  وگوهای ــن  س ــه ای ــی ب از مدت
ــتان  ــون افغانس ــه چ ــر این ک ــی ب ــت مبن ــده اس آم
دارای دار االفتــای رســمی نیســت، چرخــه خشــونت 
خونبــار کنونــی بــاز نمی ایســتد و تــا چنیــن نهــادی 
تاســیس نشــود ایــن رونــد پایــان نخواهــد پذیرفــت. 
گویــا دار االفتــا کلیــد بســیاری از مشــکات کنونــی 

ایــن کشــور اســت.
ــت  ــتن وضعی ــاده  پنداش ــی از س ــدگاه ناش ــن دی ای
ــل مشــکات  ــل دادن دلی ــتان و تقلی ــده افغانس پیچی

ــت. ــادی اس ــن نه ــود چنی ــه نب آن ب

فتوا و اجتهاد
در اســام، فتــوا از نظــر شــرعی یعنــی بیــان حکــم 
الهــی در بــاره موضوعاتــی کــه نــص قطعــی الثبــوت 
و قطعــی الداللــه ای پیرامــون آن وجــود نداشــته 
ــن  ــه چنی ــه ب ــول فق ــم اص ــاح عل ــد. در اصط باش
عملــی اجتهــاد گفتــه می شــود و کســی کــه بــه ایــن 
کار اقــدام می کنــد بنابــر توانایی هــای علمــی اش 
مجتهــد نامیــده می شــود. هــر اجتهــادی از هــر 
مجتهــدی اعتبــار ظنــی دارد و هیــچ  اجتهــادی حکــم 

ــه شــمار نمــی رود. ــد ب قطعــی خداون
مجتهــد بــه دو معنــا فهمیــده می شــود. یکــی 
آن  کــس کــه مبــادی و اصولــی بــرای اســتنباط 

بــه  و  می کنــد  وضــع  احــکام 
ســازوکاری  امروزی تــر  اصطــاح 
مــی آورد  پدیــد   )Mechanism(
ــم  ــوان حک ــا می ت ــه برآنه ــا تکی ــه ب ک
الهــی را در بــاره امــور غیــر منصــوص 
ــی را در  ــن کس ــرد. چنی ــی ک گمانه زن
ــد  ــا مجته ــنت اصطاح ــل س ــان اه می
ــب  ــان مذاه ــد. موسس ــق می گوین مطل
چهارگانــه مشــهور اهــل ســنت در ایــن 
ــتثنای  ــه اس ــته اند، ب ــرار داش ــت ق مرتب
احمــد بــن حنبــل کــه عــده ای از فقها٬ 
ماننــد طبــری٬ او را فاقــد ایــن منزلــت 

. ند نســته ا ا می د
مفهــوم  دوم  معنــای  بــه  مجتهــد 
محدودتــری دارد و بــرای کســی گفتــه 
مکانیســم  درون  در  کــه  می شــود 
ــق  ایجــاد شــده از ســوی مجتهــد مطل
ــد  ــاره موضوعــات جدی ــد در ب می توان
ــد  ــدرت پدی ــی او ق ــد. یعن ــر بده نظ
ــا  ــدارد، ام ــاد را ن ــین اجته آوردن ماش
ماشــینی را کــه دیگــران ســاخته اند 
ــرد.  ــه کار بگی ــی ب ــه خوب ــد ب می توان
بــه چنیــن شــخصی مجتهــد فــی 

از  عــده ای  می گوینــد.  المذهــب 
ــد و  ــد نمی دانن ــی را مجته ــن کس ــمندان چنی دانش
ــد.  ــه کار می برن ــرای او ب ــه را ب ــاح فقی ــا اصط تنه
فقهــا از نظــر میــزان توانایــی علمــی بــه چنــد درجــه 
ــی  ــوع در کتاب های ــن موض ــوند، و ای ــیم می ش تقس
کــه بــا عنــوان طبقــات الفقهــا در مذاهــب مختلــف 
نــگارش یافتــه اســت بــه بحــث گرفتــه شــده اســت.
ــاق  ــت اط ــروه نخس ــادات گ ــر اجته ــم ب ــوا ه فت
ــر تاش هــای نظــری گــروه دوم. می شــود و هــم ب
در تاریــخ قدیــم امــت اســامی اِفتــا، یعنــی صــدور 
فتــوا، تعلــق بــه نهــاد رســمیت یافتــه ای نداشــت، و 
معمــوال فقهایــی کــه در یکــی از دو ســطح یــاد شــده 
ــد. چــون  ــن کار مشــغول بودن ــه ای ــتند ب ــرار داش ق
ــورت  ــف ص ــای مختل ــوی فقه ــوا از س ــدور فت ص
ــده  ــتت دی ــا تش ــر و احیان ــی تکث ــت، نوع می گرف

می شــد.

فتوا در مذاهب تسنن
در دوره دوم تاریــخ خافــت عباســی، ظاهــرا از زمان 
ــمی  ــه رس ــی جنب ــب فقه ــار مذه ــاهلل، چه ــادر ب الق
ــری  ــم هج ــرن هفت ــه دوم ق ــد. در نیم ــدا کردن پی
ملــک ظاهــر بیبــرس، از مقتدرتریــن پادشــاهان 
ــانی  ــا کس ــان داد ت ــام، فرم ــی در مصــر و ش مملوک
در محاکــم رســمی اســتخدام شــوند کــه بــه یکــی از 
ایــن چهــار مذهــب تعلــق داشــته باشــند، و بــا ایــن 
کار مذاهــب فقهــی دیگــر از اعتبــار افتادنــد. پــس از 
آن، هــر فقیهــی کــه قصــد فعالیــت در ایــن عرصــه 
را داشــت بایــد بــه نــام یکــی از ایــن مذاهــب ثبــت 
ــوا  ــب فت ــان مذه ــدوده هم ــا در مح ــد و تنه می ش

ــرد. ــادر می ک ص
در آن زمــان، شــماری از فقیهــان کــه دســت در کار 
ــد،  ــی نبودن ــَمت اجرای ــون در ِس ــتند چ ــوا داش فت
ــد،  ــات می پرداختن ــری موضوع ــان نظ ــه بی ــا ب تنه
امــا شــماری دیگــر در مقــام قاضــی رســمی دادگاه 

فتوایــی  هــرگاه  و  می کردنــد  وظیفــه  اجــرای 
بــه  نیــز  قضایــی  حکمــی  همزمــان  می دادنــد 
ــزام آور  ــرای ســایر ادارات ال ــه ب ــد ک حســاب می آم

بــه شــمار می رفــت.
قلمرو فتوا

بــا ایــن حــال، همــه مــردم بــرای امــور دینــی شــان 
فقاهــت  کار  نمی کردنــد.  مراجعــه  فقیهــان  بــه 
شــامل قلمــرو محــدودی می شــد، یعنــی بخشــی از 

ــخصیه. ــوال ش ــات و اح ــادات، معام عب
و  عارفــان  ایــن  معنــوی،  و  اخاقــی  امــور  در 
ــردم را  ــی از م ــش عظیم ــه بخ ــد ک ــان بودن متصوف
ــادی  ــری و اعتق ــایل فک ــد. در مس ــری می کردن رهب
متکلمــان و فاســفه مســلمان، و در نحــوه نگهــداری 
ــع  ــان مرج ــران و محدث ــامی مفس ــه اس ــون اولی مت
ــا  ــن گروه ه ــوع ای ــد. از مجم ــاب می آمدن ــه حس ب
ــه  ــان امــروز ب ــه زب منظومــه ای پدیــد می آمــد کــه ب

 )Religious Authority( دینــی  مرجعیــت  آن 
گفتــه می شــود. ایــن مرجعیــت بــود کــه در جایــگاه 
ــرار داشــت و  ــی ق ــث مذهب ــه از حی ــری جامع رهب
می توانســت  می افتــاد،  اتفــاق  اگــر  آن،  اجمــاع 
ــه  ــا ب ســبب مشــروعیت کســی یــا چیــزی شــود، ی

ــردد. ــی گ ــلب مشــروعیت منته س
ــم  ــردم  و ه ــم م ــی، ه ــن نقش ــه چنی ــه ب ــا توج ب
می کوشــیدند  سیاســی  قــدرت  دســتگاه های 
رابطــه  ای نزدیــک بــا مرجعیــت دینی داشــته باشــند٬ 
ــد. ــودداری کنن ــا آن خ ــل ب ــم از تقاب ــت ک ــا دس ی
عظیــم  شــکافی  پیشــامدرن  دنیــای  در  اساســاً، 
ــان مرجعیــت دینــی و مرجعیــت دنیــوی وجــود  می
نداشــت. عالــم دیــن می توانســت در طبابــت٬ 
زراعــت٬ نجــوم٬ موســیقی و ماننــد اینهــا نیــز 
ــه  ــردم دو طبق ــِی م ــی جمع ــد. در آگاه ــر بده نظ
ــی  ــرا، و روایات ــا و اُم ــدند علم ــناخته می ش ــم ش مه
ــن دو ســبب صــاح جامعــه و  می گفــت صــاح ای
ــد. ــد ش ــه خواه ــاد جامع ــبب فس ــا س ــاد آن ه فس

مرجعیت دینی و عصر جدید
ــد و  ــروع ش ــرب ش ــه از غ ــد ک ــر جدی ــا عص ام
ــا گســترش یافــت تحــوالت عظیمــی  ــه همــه دنی ب
ــوم و  ــور عل ــی ظه ــراه آورد. در پ ــه هم ــا خــود ب ب
تخصص هــای مختلــف کــه نقشــی آشــکار در 
ــی  ــود زندگ ــی و بهب ــم اجتماع ــه نظ ــامان دادن ب س
ــر  ــا غی ــکوالر، ی ــوزه س ــا ح ــتند، عم ــردم داش م
ــد، و  ــی ش ــی آدم ــوزه زندگ ــیع ترین ح ــی، وس دین
مرجعیــت دینــی کــه دیگــر برایــش نقــش چندانــی 
در پیشــرفت جامعــه و بهبــود زندگــی مــردم دیــده 

ــید. ــل رس ــد اق ــه ح ــوذ آن ب ــد، نف نمی ش
در طــرف دیگــر امــا، بــا شــروع دوره ای کــه 
ــا مســامحه، دوره رنســانس تمــدن  می تــوان آن را، ب
ــژه از  ــه وی ــد، ب ــر خوان ــر حاض ــامی در عص اس
اواخــر قــرن نزدهــم میــادی، دیــن از حیــث هویــت  

بخشــیدن بــه مســلمانان، هماننــد گرایش هــای 
ــای  ــیاری از جنبش ه ــنی بس ــاری، چاش ــی و تب قوم
ضــد اســتعماری گردیــد و خواســته یــا نخواســته بــا 
سیاســت درآمیخــت. از ایــن پــس، بازیگــران عمــده 
ــرای  ــدار آن ب سیاســی و اجتماعــی کوشــیدند از اقت

ــد. ــره بگیرن ــود به ــی خ ــای سیاس برنامه ه
در اینجــا بــود کــه مناقشــاتی بــه راه افتــاد. نخســت 
ــر از  ــن عص ــد در ای ــی می توان ــه کس ــه چ ــن ک ای
ــه  ــن ک ــد. دوم ای ــی کن ــی نمایندگ ــت دین مرجعی
ــی  ــیعاً عقلی-عرف ــای وس ــی در دنی ــت دین مرجعی
شــده، چــه نقشــی می توانــد داشــته باشــد، خصوصــا 

ــه. ــدار جامع ــوازن و پای ــعه مت ــیر توس در مس

نهادهای سنتی دينی
ــی  ــنتی دین ــای س ــم نهاده ــت، ه ــطح نخس در س
ماننــد االزهــر، دار العلــوم دیوبنــد، و جامعــه زیتونــه 

ــلمین،  ــد اخوان المس ــدا مانن ــای نوپی ــم گروه ه و ه
حــزب تحریــر، جماعــت اســامی مــودودی، و 
ــر  ــدام ب ــر ک ــده و داعــش ه ــان، القاع پســان تر طالب
ــه حــق نمایندگــی از  ــای می فشــارد ک ــه پ ــن نکت ای

ــود دارد. ــار خ ــی را در انحص ــت دین مرجعی
دیگــر  گروه هــای  و  احــزاب  دوم  ســطح  در 
ــود  ــا دور ش ــر اختاف ه ــی اگ ــه حت ــند ک می پرس
و نهــاد خاصــی بــه نمایندگــی از دیــن بــه رســمیت 
ــی  ــه تشــکیل دولت ــر ب ــن ام ــا ای ــود، آی ــناخته ش ش
بــه  آیــا  یعنــی  نمی انجامــد؟  دولــت  درون  در 
آزادی هــای عمومــی و حقــوق اساســی مــردم احترام 
خواهــد نهــاد؟ بــه کار هنــر دخالتــی نخواهــد کــرد؟ 
اقتصــاد مــردم را بــا مانــع روبــرو نخواهــد ســاخت؟ 
ــرون  سیاســت خارجــی را از دســت متخصصــان بی

ــر. ــابه دیگ ــش مش ــا پرس ــد آورد؟ و ده ه نخواه
ــود دارد  ــش وج ــن پرس ــر، ای ــرف دیگ ــا از ط ام
کــه اگــر نهــاد معتبــری بــه نمایندگــی از مرجعیــت 
گروه هــای  آیــا  باشــد  نداشــته  وجــود  دینــی 
ــه  ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــژه احزاب ــه وی ــف، ب مختل
نــام دیــن بــه ثــروت و قــدرت دســت پیــدا کننــد، 
ــا ادعــای نمایندگــی  ــا ب فرصــت نخواهنــد یافــت ت
ــم  ــد و نظ ــورش بدهن ــام و ش ــوای قی ــن فت از دی
ــرور  ــونت و ت ــا خش ــد؟ آی ــم بریزن ــی را به عموم
ــا  ــترد؟ خاصت ــد گس ــن نخواه ــت ها دام ــا دوردس ت
ــیفته  ــت و ش ــای پوپولیس ــراد و جماعت ه ــه اف اینک
نفــوذ اجتماعــی اشــتیاقی وصــف ناشــدنی بــه قبضــه 
ــان  ــگ طالب ــد، و جن ــن دارن ــام دی ــر ن ــدرت زی ق

یکــی از نمونه هــای آن اســت.
از  ایــن ماحظــات ســبب شــد کــه شــماری 
ــنتی  ــای س ــت نهاده ــه تقوی کشــورهای اســامی، ب
ــردم ســخن  ــا م ــد ت ــی در کشــور خــود بپردازن دین
دیــن را از ایــن نهادهــا بشــنوند، و نیــازی بــه 
ــرا  ــان عوام گ ــوده و مبلغ ــان نیازم ــه مفتی ــه ب مراجع

پیــدا نکننــد. بخشــی از ایــن کشــورها نهــادی 
ــد. ــیس کردن ــا تاس ــام دار االفت ــه ن ــمی ب رس

ــی  ــت دین ــه از مرجعی ــی ک ــت نهادهای ــا موفقی ام
ــته  ــن داش ــه ای ــد همیشــه بســتگی ب ــی کنن نمایندگ
اســت کــه در نظــر مــردم از اعتبــار کافــی برخــوردار 
باشــند، اعتبــاری کــه تکیــه بــه چنــد عامل مشــخص 

دارد.
یکــی، تاریخچــه و کارنامــه ای کــه مــردم از آن دیــده 
ــار  ــه اعتب ــد؛ چراک ــت کرده ان ــه دریاف ــی ک و خدمات
ــه دســت  ــزی نیســت کــه یک شــبه ب ــگاه چی و جای

آیــد.
ــزان پوشــش؛ اگــر بخــش اعظــم  ــت و می دوم، کمی
کســانی کــه تخصــص علمــی در عرصــه دیــن 
ــه  ــی، ک ــاد دین ــک نه ــر ی ــر چت داشــته باشــند از زی
ادعــای مرجعیــت دینــی را دارد، بیــرون بماننــد 
امــکان نــدارد کــه آن نهــاد از اعتبــار چندانــی 

ــود. ــوردار ش برخ
ــه  ــی ک ــای آن و تولیدات ــی اعض ــطح علم ــوم، س س
از نظــر فکــری عرضــه کرده انــد؛ زیــرا اعطــای 
ــا  ــمی ی ــای رس ــوی نهاده ــریفاتی از س ــاب تش الق
نمی توانــد  عوام النــاس  میــان  در  شــهرت  تنهــا 
ــد. ــی باش ــرای کس ــی ب ــار حقیق ــان دهنده اعتب نش
چهــارم، صاحیــت اخاقــی آن نهــاد از نظــر پاکیــزه 
ــزاری از دیــن  مانــدن از آنچــه اســتفاده دنیــوی و اب
خوانــده می شــود؛ زیــرا در تاریــخ 
ــانی،  ــدن انس ــاله تم ــزار س ــد ه چن
ــه موسســه ای  ــل ب ــن تبدی ــرگاه دی ه
شــده اســت کــه بــه ثــروت و قــدرت 
دســت یابــد، ماننــد هــر دســتگاه 
دیگــری در معــرض فســاد و آلودگــی 

ــرار داشــته اســت. ق

داراالفتا در افغانستان
ــد  ــرار باش ــر ق ــاب، اگ ــن حس ــا ای ب
افغانســتان دارای نهــاد دینــی معتبــری 
باشــد کــه بتوانــد از خشــونت ها 
ــه  ــده ب ــک  کنن ــش کم ــد و نق بکاه
ثبــات اجتماعــی را بــه عهــده بگیــرد، 
ــا  ــا صاحــب دار االفت ــی نیســت ت کاف
ــت  ــد مرجعی ــش از آن بای ــود. پی ش
ــار  ــی در کشــور بازســازی و اعتب دین
آن احیــا شــود. تاســیس دار االفتــا، بــا 
معیارهــای تخصصــی، یــک حلقــه از 
زنجیــره ای خواهــد بــود کــه بــه ایــن 

ــد داد. ــکل خواه ــت ش مرجعی
همــه  بایــد  آن  از  پیــش  امــا 
بابــت  ایــن  از  کــه  نگرانی هایــی 
هــم  شــود،  برطــرف  دارد  وجــود 
نگرانــی از ایجــاد دولتــی در درون دولــت کــه 
ســبب اختــال و آشــفتگی نظــم عمومــی می شــود، 
ــی در ســطح  ــی از اِعمــال اســتبداد دین و هــم نگران
اجتماعــی و تنــگ کــردن عرصــه بــر دیگــر اقشــار و 

جامعــه. در  طیف هــا 
ــن  ــن راه ای ــا بهتری ــن نگرانی ه ــی از ای ــرای رهای ب
اســت کــه جایــگاه حقوقــی و قانونــی چنیــن 
ــطح  ــه در س ــا و چ ــطح دار االفت ــه در س ــادی، چ نه
کانتــر مرجعیــت دینــی، بــه روشــنی تعریــف شــود.
بایــد در شــرح صاحیت هــای آن بــه صــورت 
ــق  ــوری ح ــه ام ــه چ ــه ب ــود ک ــه ش ــخص گفت مش
ــه  ــدارد. ب ــق ن ــوری ح ــه ام ــه چ ــردازد و ب دارد بپ
صــورت واضح تــر بایــد جامعــه مطمئــن شــود کــه 
ــی از  ــروف  و  نه ــه   مع ــر  ب ــت انگیز« ام ــاد »وحش نه
منکــر طالبــان دوبــاره فعــال نخواهــد شــد و شــاق 
ــزاز در  ــه اهت ــر ســر مــردم ب ــاره ب »توحــش« آن دوب

ــد. ــد آم نخواه
ــون اساســی  ــه قان ــدی ب ــر پایبن ــاد عــاوه ب ــن نه ای
کشــور، بایــد خطــوط کلــی منافــع ملــی را در نظــر 
داشــته باشــد٬ کاری کــه اکثــر نهادهــای دینــِی مرجع 
در دیگــر کشــورهای اســامی بــه آن التــزام دارنــد.

بــرای بازســازی مرجعیــت دینــی در افغانســتان و بــه 
تعــادل رســاندن نقــش نهادهــای دینی در این کشــور 
هنــوز راه درازی در پیــش اســت، امــا گفت  وگوهــای 
آرام و ضابطه منــد در عرصــه عمومــی می توانــد 
ایــن راه را همــوار کنــد، متخصصــان می تواننــد 
ــارب  ــد و تج ــخص کنن ــور آن را مش ــدود و ثغ ح
ســبب  می توانــد  مســلمان  کشــورهای  دیگــر 
ــه  ــن عرص ــورد در ای ــز بی م ــری از افت وخی جلوگی
ــد،  ــن رون ــل ای ــا تکمی ــی ب ــم، حت ــا این ه ــود. ب ش
ــتان  ــمار افغانس ــکات بی ش ــه ای از مش ــا گوش تنه

حــل خواهــد شــد.

توسل به مرجعیت دینی محمد محق پژوهشگر دینی
برای پایان جنگ در افغانستان
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ورزش
رحمت اهلل بیگانه 

شبی با مسعود رحمتاهلل علیه
یعنــی  خورشــیدی،   ١۳۸۰ اســد   ۲٧ شــب 
درســت ۲۲ روز پیــش از شــهادت آمــر صاحــب، 
ــرات وزارت  ــس نش ــون ریی ــی- اکن ــه داوود نعیم در حالیک
ــیرزی  ــای ش ــی، آق ــد داوود عارف ــات- محم ــاف ده انکش
ــدان گــدا محمــد  ــود، قومان ــی برگشــته ب ــازه از جرمن ــه ت ک
ــم؛  ــر صاحــب نشســته بودی ــت آم ــای صحب ــن پ ــد و م خال
آمــر صاحــب ضمــن قصــه هــا و گــپ هــای شــیرین دیگــر، 
داســتان خطــر ســقوط هلیکوپتــر شــان را بــه مــا قصــه کــرد:
»مــن اکثــرن در کابیــن طیــاره پهلــوی پیلــوت مــی نشســتم 
ــرواز  ــرن در پ ــود و اکث ــد ب ــی را بل ــب پیلوت ــر صاح )آم
ــه  ــار در منطق ــی نشســت( یکب ــوت راســت م ــا جــای پیل ه
انــدرآب متوجــه شــدم کــه عقربــه هــای هلیکوپتــر از 
فعالیــت بــاز مانــده و یــک ماشــین هلیکوپتــر خامــوش شــد.
مــن پیلــوت )عبدالواســع(را متوجــه ســاخته و بــه وی گفتــم 
کــه ارتفــاع خــود را کــم ســازد، امــا او اســتدالل مــی کــرد و 
ــار  مــی گفــت، مشــکلی نیســت، حــاال مــی رســیم بخیــر، ب

دیگــر بــه پیلــوت گفتــم: 
خطــر جــدی اســت، میشــه ماشــین دوم طیــاره نیــز از فعالیت 
ــا  ــد، آهســته آهســته ارتفــاع خــود را کــم بســاز؛ ام ــاز مان ب

پیلــوت کــم شــنید.
مــا از پنجشــیر جانــب تالقــان مــی رفتیــم و وقتــی در ســاحه 

تالقــان رســیدیم، ماشــین دوم هلیکوپتــر نیــز خامــوش شــد.
ــه  ــه عقرب ــط متوج ــن فق ــد و م ــا ش ــیار وارخط ــوت بس پیل

ــودم. ــاره ب ــوچبورد طی ــای س ه
ــوت  ــن و پیل ــر از م ــی غی ــود، ول ــدی ب ــی ج ــر خیل خط

ــد. ــت نبودن ــن حال ــه ای ــران متوج دیگ
بعــد از لحظــات محــدودی بــا بســیار تعجــب متوجــه شــدم 
ــن  ــدند وتصادف ــود در کار ش ــه خ ــود ب ــا، خ ــه ه ــه عقرب ک

ــاره فعــال شــد« هــردو ماشــین طی
ــود در  ــکاران خ ــجاعت هم ــرات و ش ــه ج ــب ب ــر صاح آم
ــای  ــین ه ــر ماش ــت: »اگ ــرده گف ــاره ک ــی اش ــرزه هوای مف
ــا  ــه ب ــی ک ــاره ی ــاره فعــال نمــی شــد، در طی ــر دوب هلیکوپت
ــم، همــه از بیــن  ــا بودی ــداهلل و دیگــر همــکاران م ــر عب داکت

ــم« ــی رفتی م
ــا همــت بلنــد  ــی ب ــات خیلــی انــدک، ول ــا امکان مقاومــت ب

ــت. ــش شــکل گرف ــزرگ و همکاران مســعود ب
ــناخت،  ــی ش ــوب م ــتان را خ ــمن افغانس ــب دش ــر صاح آم
وی بــا وجــود اینکــه در مذاکــره و مفاهمــه را بــاز گذاشــته 

ــود. ــد دشــمن و تحــرک آنهــا آگاه ب ــا از ترفن ــود، ام ب
ــد و  ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــی و ب ــه تنهای ــزرگ، ب ــعود ب مس
ــن دشــمن  ــردم، بزرگتری ــدرت و پشــتیبانی م ــه ق ــکا ب ــا ات ب
ــد ســاخت، دشــمنی  ــا امی ــروزی قاطــع ن افغانســتان را از پی
ــرای  ــد جهــان ب کــه ١۸ ســال اســت کشــورهای قــدرت من
ســرکوبی تروریســتان، بــازی مــوش و پشــک را راه انداختــه 

اســت.
ــت  ــان تروریس ــادی، طالب ــالهای زی ــت س ــود گذش ــا وج ب
ــن  ــان ای ــر روز انس ــد و ه ــی زنن ــگ م ــپ از جن ــوز گ هن

ــند. ــی کش ــغ م ــرزمین را از دم تی س
امــا در مقابــل دولــت بــدون توجــه بــه ایثــار، قربانــی و خون 
هــزاران هــزار شــهید ملکــی و نظامــی ایــن ســرزمین و فــدا 

کاری شــان، در واقــع بــه جنایــت کاران بــاج مــی دهــد.

فرانسۀ زشِت دشان چگونه 
می تواند مدعی باشد؟

فیـسبـوک نـــامــه

ـــی  ـــازار تبلیغات ـــدازه در ب ـــر ان ـــه ه ـــزارش ورزش ١١، فرانس ـــه گ ب
پـــر ســـر و صـــدا ظاهـــر شـــد، در رقابت هـــای جـــام جهانـــی 
۲۰١۸ روســـیه آرام و ســـاکن نمایش هایـــش را ارائـــه داد تـــا 
مدعـــی بـــزرگ جـــام جهانـــی، تیمـــی دســـت و پـــا بســـته تر از 

ـــد. ـــان ده ـــده نش ـــرح ش ـــای مط ـــی ادعاه تمام

ـــا  ـــن ب ـــود ای ـــا وج ـــد و ب ـــر ش ـــد ظاه ـــترالیا ب ـــر اس ـــه براب فرانس
اســـتفاده از تکنولـــوژی اضافه شـــده بـــه رقابت هـــای جـــام 
جهانـــی توانســـت در دقایـــق پایانـــی ایـــن دیـــدار پیـــروزی را 
از آن خـــود کنـــد تـــا در گـــروهC، بتوانـــد ۳ امتیـــاز ارزشـــمند 
ابتدایـــی را از آن خـــود کنـــد، آنهـــا در روز دوم ایـــن رقابت هـــا 
ـــاری  ـــا ی ـــری و ب ـــِد دیگ ـــِش ب ـــا نمای ـــز  ب ـــرو نی ـــر پ ـــدار براب در دی
ـــر را  ـــاز دیگ ـــد و ۳ امتی ـــور کنن ـــرو عب ـــد پ ـــتند از س ـــال توانس اقب
ـــود  ـــود خ ـــما صع ـــا رس ـــد ت ـــه کنن ـــود اضاف ـــای خ ـــه اندوخته ه ب

ـــد. ـــی نماین ـــی، حتم ـــه ۸/١ نهای ـــه مرحل را ب
 

پیـــش از آغـــاز رقابت هـــای جـــام جهانـــی ۲۰١۸، بـــا ترکیـــب 
پرســـتاره ای کـــه فرانســـوی ها در اختیـــار داشـــتند، دیدیـــه 
دشـــان بـــه عنـــوان رهبـــر جنگ هـــای جهانـــی جدیـــد فرنچ هـــا 
ـــید،  ـــرا رس ـــش ف ـــان نمای ـــه زم ـــی ک ـــا هنگام ـــد، ام ـــناخته می ش ش
ـــر  ـــد ظاه ـــوردش می گفتن ـــه در م ـــه ک ـــه آنچ ـــر از هم ـــو ت او ترس
ـــربازان  ـــان س ـــود و از ج ـــان ش ـــه پنه ـــم فرانس ـــا پشـــت پرچ ـــد ت ش

ـــذارد! ـــه بگ ـــروزی مای ـــرای پی ـــود ب خ
 

فرانســـه بـــه قـــدری ســـتاره دارد کـــه می توانـــد ســـه باشـــگاه 
ـــان  ـــی آن ـــدی تهاجم ـــای کلی ـــد! مهره ه ـــدی ببخش ـــر کلی را عناص
بـــه قـــدری بـــزرگ و بـــا کیفیـــت هســـتند کـــه بـــا تکیـــه بـــر 
ـــود  ـــی از آن خ ـــه راحت ـــی را ب ـــن جهان ـــام زری ـــوان ج ـــا می ت آنه
ـــا  ـــن عم ـــارج از زمی ـــن و خ ـــر درون زمی ـــود رهب ـــا نب ـــرد! ام ک
تیمـــی بی روحیـــه و بســـیار خســـته کننده را راهـــی مســـکو 

ـــت! ـــرده اس ک
ــرش  ــر بـ ــه سـ ــده و حوصلـ ــای کافه کننـ ــا نمایش هـ ــان بـ دشـ
ـــه  ـــاید در مرحل ـــد، ش ـــه ده ـــب ادام ـــن ترتی ـــه همی ـــد ب ـــر بخواه اگ
۸/١ نهایـــی زودتـــر از آنچـــه کـــه انتظـــار می رفـــت غـــزل 
خداحافظـــی ســـر بدهـــد! چـــرا کـــه ایـــن فرانســـه بـــه هیـــچ 
ـــت  ـــت و در نهای ـــت نیس ـــا کیفی ـــد، ب ـــازی نمی کن ـــا ب ـــوان زیب عن

ــد! ــان نمی دهـ ــی نشـ مدعـ
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ــر  ــه ای از س ــچ جامع ــده و هی ــت نیافری ــدا راح ــی را خ ــچ ملت هی
تصــادف بــه صلــح و رفــاه نرســیده اســت. همــه ملــت هــا در قانــون 
ــد  ــد ان ــوب و ب ــر و خ ــر و ش ــده از خی ــد و آکن ــر ان ــت براب خلق
ــژه  ــی و تکوینــی وی ــی افتخــارات ذات ــچ ملت ــه همیــن دلیــل هی و ب
نــدارد کــه بــر اســاس آن بــاالی ملــت هــای دیگــر فخــر بفروشــد 
و دیگــران را تحقیــر کنــد. ملــت هایــی از ایــن دســت داریــم کــه 
ــا بقیــه ملــت هــا برابــر نمــی  مدعــی فخــر ذاتــی انــد و خــود را ب
ــای تاریــخ همــواره  ــا در درازن داننــد، امــا ایــن امــر ســبب شــده ت
ــه  ــند و حلق ــر دوش بکش ــر را ب ــدا و بش ــن خ ــرت و نفری ــار نف ب

ــد. ــع و بحــران هــای بشــر را شــکل دهن ــره فجای ــی در زنجی اصل
وقتــی چنیــن اســت، پــس چــه رازی در تفــاوت سرنوشــت ملــت 
ــاه و  ــی را در اوج رف ــک یک ــه این ــت ک ــه اس ــورها نهفت ــا و کش ه
ــقوط؟!  ــران و س ــض بح ــری را در حضی ــم و دیگ ــی بینی ــی م ترق
تاریــخ بــه مــا مــی گویــد کــه رمــز ایــن تفــاوت در رهبــران نهفتــه 
اســت و الغیــر. رهبرانــی کــه بــزرگ بــوده انــد و اندیشــه و آرمــان 
ــته  ــود گذش ــه از خ ــن ک ــه ای ــر از هم ــد و مهمت ــته ان ــانی داش انس
انــد و بــه جمــع فکــر کــرده انــد، موفــق شــده انــد تــا ملــت هــای 
خــود را بــه ســمت و ســوی ُدرســت جهــت دهنــد و بــر بحــران هــا 
غلبــه کننــد و منابــع شــر را مهــار ســازند و بــر آتــش اختافــات آب 
بپاشــند و مــردم را َدور هــم جمــع کننــد و آن گاه راه صلــح و تعالــی 

را بــرای جامعــه خــود در پیــش گیرنــد.
در ایــن شــکی نیســت کــه نظــر بــه طبیعــت افــراد و جوامع انســانی، 
الیــه هــای عــادی جامعــه بــه شــکل بــازار مزدحمــی اســت کــه هــر 
نــوع انســان هــا در آن جــا حضــور دارنــد و صحنــه بــروز هــر نــوع 
حادثــه اســت و انتظــار کمــال و رشــادت از هــر فــرد نمــی رود تــا 
توقــع معجــزه از آحــاد ملــت داشــته باشــیم، بلکــه ایــن رهبــران انــد 
کــه الیــه هــا و طبقــات جامعــه را بســیج مــی ســازند و اســتقامت 
ــه مــی  ــر شــر غلب ــر ب ــد اســت کــه خی ــن فراین ــد و در ای مــی دهن
کنــد و صلــح بــر جنــگ پیــروز مــی شــود و هرچنــد ریشــه هــای 
شــر محــال اســت کــه از بیــن بــرود، امــا نیروهــای شــر در اقلیــت 
ــود و  ــی ش ــره م ــی چی ــر واگرای ــی ب ــد و همگرای ــی گیرن ــرار م ق

باالخــره سرنوشــت مطلــوب بــه دســت مــی آیــد.
ــت  ــی سرنوش ــی خیل ــت و منف ــد مثب ــردو بُع ــران در ه ــش رهب نق
ســاز اســت. پــس همیــن رهبــران انــد کــه ملــت هــا را بــه پرتــگاه 
ــی  ــش م ــا را افزای ــقوط آن ه ــرعت س ــا س ــد و ی ــی برن ــقوط م س
دهنــد. از ایــن رو رهبــران بــه شــدت در برابــر سرنوشــت ملــت هــا 
مســئول انــد و بــار همــه مســئولیت هــا از زمــان خــود تــا آخریــن 
ــاوت  ــی کشــند و تف ــه دوش م ــان را ب ــخ کشــور ش ــای تاری روزه
ــع شــان از  ــه هــای جوام ــا زیرمجموع ــادی و ی ــراد ع ــا اف ــا ب آن ه
زمیــن تــا آســمان اســت، خصوصــًا در قســمت بحــران هــای ناشــی 
ــچ  ــد هی ــه هرچن ــره ک ــی و غی ــی و مذهب ــه قوم ــاد و تفرق از تض
جامعــه ای از ایــن نــوع تضادهــا عــاری نیســت، امــا جوامعــی مثــل 

ــد. ــر ان افغانســتان شــدیداً از ایــن ناحیــه آســیب پذی
گانــدی در مقابلــه بــا ایــن تضادهــا تــا مــرز شــکنجه خــود بــه پیــش 
ــد  ــود بفهمان ــت خ ــه مل ــا ب ــت ت ــی گرف ــه روزه م ــت و باوقف رف
ــی  ــی خیل ــی و مذهب ــی و زبان ــوع قوم ــاس تن ــر اس ــگ ب ــه جن ک
ــی خــود را  ــه آدم ــد آن اســت ک ــا اســت و همانن ــی معن ــوچ و ب پ
ــره  ــازد و باالخ ــرام س ــود ح ــر خ ــذا را ب ــد و آب و غ ــکنجه کن ش
ــود کــه  ــدی ب ــن گان ــرد. همی ــوچ بمی ــای خودســاخته پ در یــک ب
ملتــش را جهــت و اســتقامت داد و بزرگتریــن جامعــه دموکراتیــک و 
صلــح آمیــز آفریــد کــه امــروز الگــوی همزیســتی و تکثــر در عیــن 

وحــدت اســت.
ــوند، از  ــی ش ــر م ــه ت ــن پخت ــا هرچــه از لحــاظ ِس ــا ام ــران م رهب
ــی  ــی م ــه خام ــئولیت ب ــاس مس ــت و احس ــی و درای ــاظ اخاق لح
ــی و  ــی و زبان ــه قوم ــد، داعی ــی کنن ــدا م ــت پی ــا فرص ــد و ت گراین
ــرد عــادی شــرور جامعــه  ــک ف ــل ی ــد و مث ــی کنن ــد م ــی بلن مذهب
ــد  ــی گیرن ــرار م ــاری ق در خــط طعــن و لعــن نحــس و نجــس تب
ــه  ــد ک ــی کنن ــن راه اســتفاده م ــز در ای ــر مســاجد نی ــی از منب و حت
نتیجــه آن، اوج گرفتــن آتــش فتنــه مــی شــود. اگــر یــک ویبــاک 
نویــس یــا کــدام روزنامــه نــگار و فعــال در شــبکه هــای اجتماعــی 
هــزار وجیــزه قومــی و مذهبــی بنویســد، تأثیــر آن بــه مراتــب کمتــر 
از اظهــار نظــر و یــا ســخن یــک رهبــر اســت کــه در تــار اختــاف 

ــوازد و تفرقــه مــی افگنــد. مــی ن
متأســفانه کشــور مــا در حــال حاضــر از ایــن آشــوب مرگبــار رنــج 
مــی بــرد و همــه بــا چشــم ســر مــی بینیــم کــه آتــش فتنــه قومــی 
و مذهبــی تــا چــه حــد تنــد شــده اســت و حســرت آدمــی از ایــن 
ــران  ــری از رهب ــچ رهب ــه در هی ــرد ک ــی گی ــی شــدت م ــت زمان باب
ــم  ــد و در نســل جــوان ه ــوان نشــان رشــادت دی موجــود نمــی ت
ــی  ــن وضع ــت. در چنی ــری جس ــت رهب ــه ظرفی ــت ک ــخت اس س
ــای  ــه ه ــل داعی ــه از قب ــود ک ــی ش ــاز م ــانی ب ــرای کس ــه ب صحن
ــا  ــروز ب ــد و ام ــرده بودن ــد ک ــی را بلن ــا مذهب ــی و ی ــی و زبان قوم
ــا داعیــه هــای  شــادمانی مــی بیننــد کــه رهبــران جهــادی دیــروز ب
ــد و  ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــن ه ــان شــمول خــود حــاال در خــط ای جه
ایــن هــم بــر اعتمــاد بــه نفــس آن هــا مــی افزایــد و هــم دیگــران را 

ــه داعیــه آن هــا تشــویق مــی کنــد. ــه پیوســتن ب ب

حارث جبران

انتخابـــات و نـــگاه هـــاي ســـرگردان بـــه 
پارلمانـــي  مصونیـــت 

اشـــتیاق بـــه نامـــزد شـــدن و کســـب رأي در 
انتخابـــات پیشـــرو پهلـــو هـــاي دیگـــر هـــم دارد، خبـــر هـــا و 
ـــر  ـــب رأي از ه ـــر کس ـــي بخاط ـــده ی ـــاند ع ـــي رس ـــات م گزارش
ـــد  ـــي دهن ـــب م ـــاي عجی ـــده ه ـــد و وع ـــاش دارن ـــن ت راه ممک
، شـــنیدم بعضـــي نامـــزدان در بـــراي کســـب رأي پـــول وعـــده 
ـــا  ـــد ت ـــفالت میکنن ـــا را اس ـــاده ه ـــان ج ـــر ش ـــي دیگ ـــد بعض کردن
ـــده  ـــه ع ـــه اینک ـــر از هم ـــتناک ت ـــا وحش ـــند. ام ـــد برس ـــه مقص ب
ـــازند  ـــزد بس ـــان را نام ـــود ش ـــد خ ـــاش دارن ـــه ت ـــا گون ـــي مافی ی
ـــاد آورده  ـــاي ب ـــرمایه ه ـــي س ـــت پارلمان ـــتفاده از مصونی ـــا اس ـــا ب ت
ـــي  ـــل یادهان ـــند. قاب ـــت بخش ـــان را مصونی ـــیاه ش ـــاي س ـــول ه و پ
ـــت  ـــا دیان ـــن ب ـــات ممک ـــن انتخاب ـــي در ای ـــده ی ـــه ع ـــم ک میدان
ـــگاه  ـــه جای ـــد ک ـــت دارن ـــراي رقاب ـــاش ب ـــخ ت ـــزم راس ـــک و ع نی

ـــت. ـــظ اس ـــا حف آنه
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ــت  ــه بی بی ســی گف ــا ب ــی پکتی ــوازی، وال شــمیم کت
کــه در بخــش جنــوب شــرق ایــن صحبــت از طریــق 

بــزرگان اقــوام بــا افــراد طالبــان ادامــه دارد.
می گویــد  پکتیــا  جنوب شــرقی  والیــت  والــی 
تاش هــای جریــان دارد تــا ایــن والیــت بــه عنــوان 
ــای  ــرای گفت وگوه ــی ب ــن و محل ــه ام ــک منطق ی
ــتان  ــت افغانس ــان و حکوم ــروه طالب ــان گ ــح می صل

ــود. ــام ش اع
بی بی ســی  بــه  پکتیــا  والــی  کتــوازی،  شــمیم 
افغانســتان  جنوب شــرق  بخــش  در  کــه  گفــت 
ــراد  ــا اف ــوام ب ــزرگان اق ــق ب ــا از طری ــن صحبت ه ای
طالبــان ادامــه دارد. بــه گفتــه او، ایــن بــزرگان محلــی 
بــر دولــت و مخالفــان مســلح فشــار آورده تــا هــر دو 

ــد. ــان کنن ــود را بی ــرایط خ ــرف ش ط
والــی پکتیــا گفــت: »حکومــت و طالبــان بایــد 
مشــخص کننــد کــه بــرای چــه هــدف جنــگ 

» . می کننــد
بــه گفتــه آقــای کتــوازی، ایــن بــزرگان هــم از طــرف 
دولــت و هــم از طــرف طالبــان صاحیــت می گیرنــد 
تــا ایــن والیــت را »مــکان صلــح« اعــام کننــد و بعدا 

ایــن اقــدام در دیگــر والیت هــا نیــز انجــام شــود.
او گفــت کــه امیــدواری وجــود دارد کــه ایــن هــدف 

تحقــق یابــد.
ــر  ــراز نظ ــاره اب ــن ب ــون در ای ــان تاکن ــروه طالب گ

ــت. ــرده اس نک
ــا  ــت پکتی ــل والی ــی خی ــوالی جان ــروز در ولس ام
ــی، ســاکنان محــل  ــزرگان قوم ــن از ب ــا ت ــز صده نی

و شــماری از نماینــدگان طالبــان توافــق کردنــد کــه 
ــام شــده و  ــن ولســوالی اع ــس دایمــی در ای آتش ب

ــد. ــگ را ندهن ــی اجــازه جن ــچ گروه ــه هی ب
ــا  ــت پکتی ــام والی ــوازی، در تم ــای کت ــه آق ــه گفت ب
ــن  ــح در ای ــتقرار صل ــرای اس ــه ب ــون ١٧ جلس تاکن
والیــت برگــزار شــده کــه شــامل تمــام ولســوالی های 
ــل  ــی خی ــت می شــود و در ولســوالی جان ــن والی ای

تاکنــون ایــن نشســت ادامــه یافتــه اســت.
ــی  ــزرگان قوم ــت ب ــی، نشس ــع محل ــه مناب ــه گفت ب
ــاز  ــد از نم ــی بع ــوالی جان ــی در ولس ــردم محل و م
جمعــه امــروز برگــزار شــد و در ایــن نشســت 
توافقنامــه صلــح و آتش بــس از ســوی بــزرگان 
قومــی منطقــه امضــا و بــه والــی پکتیــا ارســال شــد.
صبــر خــان، نماینــده قــوم »بــل خیــل« کــه در 
نشســت صلــح ولســوالی جانــی خیــل شــرکت کــرده 
بــود، بــه بی بی ســی گفــت کــه طالبــان هــم در ایــن 
ــس  ــراری آتش ب ــه برق نشســت حضــور داشــتند و ب

ــد. ــت کرده ان ــی موافق دایم
ــد.  ــده بودن ــع ش ــر جم ــدود ٧۰۰ نف ــت: »ح او گف
ــان ١۲  ــه تعدادش ــان ک ــای طالب ــماری از نماینده ه ش
ــن  ــتند. مت ــور داش ــت حض ــن نشس ــود در ای ــر ب نف
ــی  ــه وال ــا ب ــپردیم ت ــوال س ــه ولس ــه را ب توافقنام
ــل  ــی خی ــوالی جان ــن در ولس ــس از ای ــاند. پ برس

ــود.« ــد ب ــن خواه ــح تامی صل
ــتراتیژیک  ــم و اس ــوالی های مه ــل از ولس ــی خی جان
والیــت پکتیــا اســت کــه هــم مــرز بــا کــرم اجنســی 
در نزدیــک خــط مــرزی دیورنــد اســت. کــرم 

اجنســی یکــی از پایگاه هــای مهــم تحریــک طالبــان 
ــد. ــاب می آی ــه حس ــتان ب پاکس

در روزهــای عیــد فطــر طالبــان نیــز بــه مرکــز 
والیــت پکتیــا آمــده و همــراه بــا مــردم از عیــد فطــر 

ــد. ــل کردن تجلی
ولســوالی جانــی خیــل بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایی 
و هم مــرز بــودن بــا والیــت خوســت بــرای طالبــان 

از ارزش حیاتــی برخــوردار اســت.
بــه  افغانســتان  والیتــی  مقام هــای  از  برخــی 
بی بی ســی گفته انــد کــه محمــد اشــرف غنــی، 
ــه  ــس ب ــو کنفران ــک ویدی ــوری، در ی ــس جمه رئی
ــی  ــای محل ــتور داده از ظرفیت ه ــا دس ــه والی ه هم
بــرای اســتقرار بــه صلــح و ادامــه آتش بــس اســتفاده 

ــد. کنن

می شــود،  برداشــته  راه صلــح  در  کــه  هرگامــی 
مــردم  اســت.  احتــرام  قابــل  و  تحســین برانگیز 
افغانســتان چهــل ســال را در جنــگ و نابســامانی های 
سیاســی و اجتماعــی گذرانده انــد و بــه خوبــی قــدر 
صلــح و آرامــش را می اننــد. چهــار دهــۀ جنــگ بــه 
مــا نشــان داده کــه بــا چــه پدیــدۀ شــوم و ویرانگــری 
ــر  ــش از ه ــا بی ــم. م ــی کنی ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
ــرده ام و بیــش  ــه ســر ب کشــور و ملتــی در جنــگ ب
از همــه نیــز مســتحق امنیــت و صلــح هســتیم. چــرا 

ــی  ــگ باشــند در حال ــی جن ــا قربان ــدان م ــد فرزن بای
ــا دســت هــای توانمنــد خــود در  کــه مــی تواننــد ب
ــا  ــد مادره ــرا بای ــازند؟ چ ــاد س ــان را آب ــور ش کش
ــدان در  ــان و فرزن ــدان ش ــوگ فرزن ــا در س و پدره
ســوگ ولدیــن اشــان اشــک بریزنــد؟ دیگــر ملت هــا 
و کشــورها نیــز دچــار بحــران جنــگ و ناامنــی بــوده 
انــد، امــا ایــن طــور نبــوده کــه هیــچ راه و چاره یــی 
ــی  ــز زمان ــا نی ــه باشــند. آن ه ــرار از آن نیافت ــرای ف ب

ــان داده و  ــه آن پای ــه زودی ب ــا ب ــد ام ــده ان جنگی

جنــگ  کرده انــد.  آغــاز  را  صلح آمیــز  زنده گــی 
ــد  ــته باش ــه داش ــه ریش ــزی ک ــتان در هرچی افغانس
ــه  ــد و جــای خــود را ب ــان یاب ــد پای ــی روزی بای ول
صلــح دهــد. مــا چهــار دهــه بــه بهانه هــای مختلــف 
را  خــود  جنــگ  طرف هــای  همــه  جنگیده ایــم. 
برحــق دانســته انــد. در ایــن نوشــته نمی خواهــم بــر 
جنگ هــای عادالنــه و غیــر عادالنــه مکــث کنــم کــه 
ــا  ــی م ــی در بحــث فعل ــر اســت و جای ــۀ دیگ مقول
ــم  ــح می دان ــل توضی ــه را قاب ــن نکت ــا ای ــدارد. ام ن
کــه بیشــترجنگ هــا بــه شــکلی برمــا تحمیــل شــده 
ــاز آن  ــرای آغ ــم ب ــا تصمی ــه م ــش از آن ک ــد و پی ان
گرفتــه باشــیم دیگــران، کــه منافــع خــود را در جنــگ 
ــه  ــش آن را برافروخت ــد، آت ــده ان ــتان می دی افغانس
ــر ریشــه در  ــد. مگــر همیــن جنــگ ١٦ ســال اخی ان
منافــع کشــورهای زیــادی نــدارد؟ مگــر همیــن جنگ 
علــی الرغــم خواســت و اراده مــردم افغانســتان به راه 
نیفتــاده اســت؟ مگــر انتحاری هــا در کشــور همســایه 
مــا آمــوزش نمی بیننــد؟ مگــر هــزاران طلــب و 
داعشــی و چــه و چــه هــای دیگــر از همیــن کشــور 
وارد نشــده انــد؟ چــرا یــک کشــور ضعیــف و زجــر 
دیــده در برابــر چشــم جامعــه جهانــی چنیــن شــمع 
گونــه می ســوزد و مجبــور اســت بســازد. مگــر 
ــت ها در  ــه تروریس ــد ک ــان نمی بینن ــورهای جه کش
ــن الدن  ــوند؟ ب ــلح می ش ــه مس ــه گون ــد و چ کجاین
رهبــر شــبکه تروریســتی القاعــده از کدام کشــور ســر 
ــوان  ــن هــا حقایقــی نیســتند کــه بت ــرون آورد؟ ای بی
ــود،  ــه  نمی ش ــور ک ــرد، همانط ــان ک ــا را پنه آن ه
ــا روزی  ــرد. م ــان ک ــت پنه ــا دو انگش ــاب را ب آفت
ــده  ــزرگ گمش ــاملوی ب ــه ش ــه گفت ــک ب ــدون ش ب
ــه  ــیاهیی ب ــت روس ــم و آن وق ــدا می کنی ــود را پی خ
ــتان  ــردم افغانس ــتار م ــا کش ــه ب ــد ک ــانی می مان کس
ــا،  ــد. ام ــتجو می کردن ــود را جس ــی خ ــع سیاس مناف

مــردم افغانســتان صلحــی را می خواهنــد کــه عــزت 
و وقــار شــان در آن تامیــن شــود. صلــح بــدون عزت 
صلــح نیســت و مــرگ بــه مراتــب بــرآن می چربــد. 
ــه  ــی ک ــر بخش های ــروه ب ــن گ ــان ای ــان طالب در زم
ــبی  ــح نس ــه صل ــد ک ــق می ش ــت موف ــلط می یاف تس
را بــا بــه دار آویختــن، شــاق زدن و زندانــی کــردن 
ــراس  ــورت ه ــه ص ــا ب ــان ه ــن انس ــریف تری ش
ــتان  ــردم افغانس ــا م ــا آی ــد، ام ــن کنن ــزی تامی آمی
امنیــت طالبــان را امنیــت می دانســتند؟ آیــا مــی 
گفتنــد کــه مــا چنیــن امنیتــی مــی خواهیــم؟ در هیــچ 
کجــای افغانســتان کــه گــروه طالبــان حکومــت کــرده 
مــردم از آن هــا راضــی نیســتند. آن هایــی کــه شــاق 
ــت  ــان برگش ــز خواه ــد هرگ ــورده ان ــان را خ طالب
دوبــاره آن هــا در قــدرت سیاســی نیســتند. آتــش بس 
چنــد روز اخیــر دولــت بــا طالبــان کــه بــا ســیلی از 
ــچ  ــه هی ــاد، ب ــه راه افت ــی ب ــانه ی ــای رس همنوایی ه
صــورت آتــش بســی نبــود کــه بتوانــد شــرایط را بــه 
نفــع صلــح دگرگــون کنــد. هــزاران طالــب بــدون آن 
کــه مدیریــت شــوند، ناگهــان بــه شــهرها ریختنــد و 
ــا ســاح های دســت داشــته  ــوز ب بســیاری شــان هن
ــک  ــاید ی ــد. ش ــده ان ــان ش ــا  پنه ــهر ه ــان در ش ش
ــن فکــر  ــه ای ــردم ب ــدن م ــا دی ــا ب ــداد از آن واقع تع
شــده باشــند کــه علیــه کــی می جنگنــد ولــی تعــداد 
ــی  ــد. ک ــگ نکشــیده ان ــا دســت از جن ــادی آن ه زی
ــون  ــه خ ــا ب ــان کوچه ه ــه ناگه ــد ک ــن می کن تضمی
ــد  ــت می کن ــی ضمان ــود؟ ک ــر نش ــاه پ ــردم بیگن م
کــه جنــگ »تــراوا« یــک باردیگــر در تاریــخ تکــرار 
نشــود؟ آتــش بــس از جهــات گوناگــون ناســنجیده 
شــده و بــه ظاهــرا ناگهانــی انجــام شــد کــه تبعــات 
ــت  ــر از وضعی ــاک ت ــب خطرن ــه مرات ــد ب آن می توان

ــی محســوب شــود. فعل

یـک گـام به سـوی صـلح،
 ده گـام به سـوی جنـگ!

والی پکتیا: 

تالش برای ایجاد منطقه امن برای دولت و طالبان جریان دارد

نثاراحمد فیضی غوریانی رییس كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده گان
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