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ــس،  ــاک ین ــک ب ــا فران ــدار ب ــی در دی ــس اجرای ریی
وزیــر دفــاع نــاروی گفتــه اســت کــه طالبــان و 
زیرمجموعه های شــان حاضــر بــه صلــح و مذاکــره 

ــتند نیس
ــدار،  ــن دی ــی، در ای ــه ریاســت اجرای ــاد خبرنام ــر بنی ب
ــه اوضــاع جــاری در افغانســتان و منطقــه،  ــد ب در پیون
ــای  ــم و کمک ه ــا تروریس ــارزه ب ــا در مب همکاری ه
نــاروی بــا دولــت و مــردم افغانســتان بحــث و تبــادل 

نظــر صــورت گرفــت. 
ــور  ــی در کش ــاع کنون ــارۀ اوض ــداهلل درب ــداهلل عب  عب
صحبــت نمــود و گفــت کــه فشــارهای جامعــه جهانــی 
بــر حامیــان تروریســتان باعــث شــده اســت کــه 
ــات  ــدید حم ــه تش ــد و ب ــان بدهن ــش نش ــا واکن آنه
بــا  افغانســتان  بپردازنــد. حکومــت  هراس افگنانــه 
توجــه بــه اعــام اســتراتژی امریــکا و تحــوالت منطقه، 

پیش بیــن افزایــش حمــات هراس افگنانــه بــود. 
ــه  ــد ب ــی بای ــزود کــه جامعــه جهان ــی اف رییــس اجرای
مراکــز آمــوزش، تجهیــز و تمویــل تروریســتان در 
ــه3 ــه صفح ــد...        ادام ــیده گی نمای ــه رس منطق

اخیـر  پـی حمـات خونیـن  در 
در کابـل، شـورای علمـای دینـی 
بـودن  حـرام  فتـوای  افغانسـتان 
صـادر  را  انتحـاری  حمـات 
کردنـد. رییـس شـورای علمـای 
افغانسـتان می گویـد کـه حمات 
انتحـاری در هیـچ دیـن و قانونی 
روا نیسـت و از لحـاظ دینـی نیز 

هیـچ توجهـی نـدارد.
قیام الدین کشـاف رییس شـورای 
علمای افغانسـتان دیـروز در یک 
نشسـت خبـری بـا شـمار زیادی 
از اعضـای شـورای علمـا گفـت 
کـه راه اندازی حمـات انتحاری 
برخاف خواسـت ملـت مجاهد 
افغانسـتان اسـت و کسـانی کـه 
ایـن حمـات را انجـام می دهند، 
توجهـی  هیـچ  دینـی  لحـاظ  از 

کـرده نمی تواننـد.
اخیـر  حمـات  کـه  افـزود  او 
گروه هـای مخالف مسـلح این را 
می رسـاند کـه آنان خـاف مردم 
مجاهـد افغانسـتان انـد و مـردم 

افغانسـتان باید دشـمن شان را به 
درسـتی بشاسـند. آقـای کشـاف 
گفت:”مـردم در مقابـل آنـان یک 
دسـت شـوند و دیگر به دشـمن 
اجـازه ندهنـد تـا جـان هموطنان 
بیگنـاه مـا را بگیـرد و وطـن را 
بیشـتر از ایـن نیز خـراب کنند.”

رییـس شـورای علمـای کشـور 
پاکسـتانی  علمـای  فتـوای  از 
بـه شـدت انتقـاد کـرد و گفـت 
کـه فتـوای آنـان ناقـص اسـت. 
علمـای پاکسـتان هفتـه پیش فتوا 

داده بودنـد که حمـات انتحاری 
در پاکسـتان حـرام اسـت؛ اما در 
افغانسـتان حـرام نیسـت. علمای 
دینـی افغانسـتان بـا انتقاد شـدید 
کـه  می گوینـد  فتـوا  ایـن  از 
علمای پاکسـتانی احـکام دین را 
در انحصـار خودشـان قـرار داده 
انـد و این فتوا »متاسـفانه« ناقص 

. ست ا
به گفتـه علمای دینی افغانسـتان، 
براسـاس  انتحـاری  حمـات 
نصـوص...     ادامـه صفحـه 6

کشف بزرگترین مرکز 
داعش در قلب پایتخت

ــتان  ــی افغانس ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
می گویــد کــه منســوبین ایــن ادارۀ یــک 
مرکــز بــزرگ گــروه داعــش را در قلــب 
ــف  ــل کش ــی کاب ــتان؛ یعن ــت افغانس پایتخ

کرده انــد.
ــه  ــه ک ــی گفت ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
ایــن مرکــز در ســاحۀ قعلــۀ واحــد در کوتــه 
ســنگی کــه از مربوطاتــی حــوزه پنجــم 
کشــف  می باشــد،  کابــل  شــهر  امنیتــی 

ســت. شده ا
ــت  ــؤوالن ریاس ــارات مس ــاس اظه ــه اس ب
عمومــی امنیــت ملــی، گــروه داعــش در 
ــان  ــات و هم چن ــاح و مهم ــز س ــن مرک ای
نگــه داری  را  شــان  انفجــاری  موادهــای 

. ســت ه ا د می کر
در عیــن حــال منابــع امنیتــی می گوینــد 
ــته  ــه روز گذش ــروه داعــش ک ــراد گ ــه  اف ک
نیــز حملــۀ هراس افگنانــه را در نزدیکــی 
دانــش گاه نظامــی مارشــال فهیــم راه انــدازی 
کــرده بوده انــد، درایــن مرکــز نگــه داری 

ند ه ا می شــد
ــاعت ۵  ــی س ــه حوال ــت ک ــن درحالی س ای
ــه  ــلح ک ــم مس ــنبه، ۵ مهاج ــح روز دوش صب
مجهــز بــا ســاح های ســبک و ســنگین 
بوده انــد، بــاالی فرقــۀ ۱۱۱ کــه مربــوط 
اردوی ملــی افغانســتان می شــود، حملــه 

کرده انــد.
در آن حملــه مهاجمــان مســلح، بیــش از ۲۰ 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــته و زخم ــی کش ــن نظام ت
ــر دوش  ــش ب ــروه داع ــؤولیت آن را گ مس

گرفته اســت.
قبــل از ایــن نیــز، شــماری از آگاهــان نظامــی 
در کابــل گفته  انــد تــا زمانــی گروه هــای 
ــت  ــام، حمای ــل نظ ــلح درداخ ــف مس مخال
کننــده و در داخــل شــهر مرکــزی بــرای 
ــه  ــد ک ــند، نمی توان ــته باش ــاش نداش بودوب
ــع  ــه دل جم ــه را ب ــای هراس افگنان حمله ه

ــد. ــدازی کنن ــت راه ان در پایتخ
سیاســیون  از  شــماری  کــه  گفتنی ســت   
ــم در  ــتون پنج ــت س ــز از موجوی ــور نی کش
ــوده و   ــکایت نم ــتان ش ــام افغانس ــل نظ داخ
ــماری  ــتون ش ــن س ــه در ای ــرده ک ــار ک اظه
ــف  ــای مخال ــا گروه ه ــه ب ــد ک ــرادی ان از اف
مســلح عمــا کمــک و هــم کاری می نماینــد.

رییس اجرایی:

طالبان با زیر مجموعه  های شان 
حاضر به صلح نیستند

شورای علما: 

قرآن تنها به پاکستانی ها نازل نشده است!

صفحه 6

اعرتاض تحسین بر انگیز     

یک جوان در کابل

محدودیت پنتاگون

 به نرش اطالعات جنگ 

افغانستان

د افغانستان د سولې په اړه د 

اندونیزیا د همکارۍ په اړه نظرونه

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 3

پیروی ارگ از ترامپ

جست وجوی صلح در جنگ



روز  هـر  کشـور  امنیتـی  کـه وضعیـت  حالـی  در 
وخیم تـر می شـود، مقام هـای کشـور بـا پنـاه بـردن 
بـه توجیه هـای تکـراری تـاش می ورزنـد کـه بـر 
زخم هـای وارد شـده بـر جامعـه مرهـم بگذارنـد. 
در  ملـی  وحـدِت  حکومـت  رییـس  اشـرف غنی 
حین نشــست خبری بـا رییس جمهـوری اندونیزیا 
کـه روز دوشـنبه وارد کابـل شـده بـود، یـک بـار 
دیگـر در واکنـش بـه حمـاِت مرگبـار و خونیـن 
اخیـر کابل، بـا همان ادبیـاِت کهنه و همیشـه گی به 
طالبـان هشـدار داد کـه منتظـر پیامد اقدام های شـان 
باشـند. او گفـت کـه »دشـمنان« در میدان هـای نبردِ 
امنیتـی شکسـت خـورده  نیروهـای  بـا  رویـاروی 
انـد و بـه همین دلیـل، به کشـتار غیرنظامیـان روی 
بایـد  طالبـان  کـه  داشـت  اظهـار  وی  انـد.  آورده 
»اسـامیت« و »افغانیـت«ِ خـود را نشـان بدهنـد و 
بـه رونـد صلـح بپیوندنـد، در غیـر آن بـه گفتـۀ او، 
حمـات اخیـر نشـان می دهند کـه آن هـا ابزارهای 

دسـت بیگانـه گان اسـتند. 
 در ایـن سـخنان، چـه حـرف و تعریـِف نـوی از 
دشـمن وجـود دارد؟ چه سـخِن جــدیدی را آقای 
غنـی در واکنـش بـه آن همـه قسـاوت و بی رحمـِی 

ارایـه  آن هـا  مشـابِه  گروه هـای  دیگـر  و  طالبـان 
می دهـد؟ مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه در طـول 
سـالیاِن گذشـته نیـز ادبیـات ارگ در برابـر مخالفان 
مسـلح، همیـن حرف هایـی بـوده کـه اکنـون آقـای 

می زنـد؟  غنـی 
قسـاوِت  برابـر  در  ارگ  ادبیـات  کـه  همان طـور 
تروریسـتان و جنایـت کاران تغییـر نکـرده، رویکرد 
حکومـت نیـز در برابـر آن هـا هیچ تفاوتی را نشـان 
نمی دهـد. گویـا آش همـان اسـت و کاسـه همـان. 
راه حـل  کـه  می گوینـد  امنیتـی  ارشـد  مسـووالن 
مشـکل، اسـتعفای آن هـا نیسـت، بـل انســجام و 
یک پارچه گـی مـردم در برابـر تروریسـتان اسـت. 
امـا ایـن سـخن به چـه معناسـت؟ آیـا غیـر از این 
اسـت که مسـووالن بی کفایتـی خـود را می خواهند 
بـه دوش مردم بیــندازند؟ وقتی به گفتۀ خودشـان، 
عوامل تروریسـتان در نهــادهای امنیتـی چنان نفوذ 
انـد کـه بـرای رسـیدن بـه هدف های شـان  کـرده  
بـه آن هـا کمـک می رسـانند، مقصـر چـه کسـانی 
می تواننـد باشـند؟ اگـر آن چـه کـه در کابـل اتفـاق 
افتـاد، در کشـورِ دیگـری اتفـاق می افتـاد، مقام های 
مردم شـان  بـا  جماتـی  چنیـن  بـا  امنیتـی  ارشـد 

می شـدند؟  روبـه رو 
جالـب این جاسـت کـه برخـی از ایـن آقایـان بـا 
چنـان اعتمـاد بـه نفسـی سـخن می گویند کـه فکر 
می کنـی بـر اثـر نبـوغ خارق العادۀشـان، جهـان در 
امـن و امـان بـه سـر می بـرد. اگـر مقام های کشـور 
کمتریـن تعهد نسـبت به مردم را در خود احسـاس 

احترامـی  عملی تریـن  و  سـاده ترین  می کردنـد، 
کـه بـه قربانیـان حـوادث اخیـر می گذاشـتند، کنـار 
رفتـن از سمت های شـان می بـود. امـا آن هـا چنیـن 
نمی کننــد، چـون هیـچ تعهـدی نسـبت به مـردم و 

وظایـِف خـود احسـاس نمی کننـد. 
نمی خواهنـد  و  دارنـد  دوسـت  را  قـدرت  آن هـا 
بـه سـاده گی از آن چشـم بپوشـند. آن هـا کسـانی 
نیسـتند کـه بـرای چنین سـمت هایی سـاخته شـده 
باشـند. اگـر چنیـن می بـود، بـدون شـک وضعیـت 
تـا ایـن حـد بحرانی نمی شـد. این سـخن کـه آن ها 
می گوینـد کـه تروریسـتان تاکتیک های جنگی شـان 
را تغییـر داده و حـاال بـا رویکـرد تـازه می خواهنـد 
دولـت را از پـا درآورنـد، حرفـی مفـت و بـدون 

است.  اسـاس 
تروریسـتان از آغـاز با همیـن جنگی که فعـًا ادامه 
دارد، بـه میـدان آمدنـد و تـا امـروز هیـچ تغییـری 
در منـش و کنـش آن هـا در برابـر مـردم و دولـت 
بـه وجـود نیامـده اسـت. آقای کـرزی نیـز در زمان 
کـه  می خواسـت  تروریسـتان  از  زمـام داری اش 
مشـخص  را  »افغانیت«شـان  و  »اسـامیت«  صـف 
بسـازند و اگـر واقعـًا »مسـلمان« و »افغـان« انـد، به 
دسـتور بیگانـه گان هموطنان شـان را نکشـند. حـاال 
آقـای غنـی نیـز همیـن سـخنان را تکـرار می کنـد. 
آقایـان چـه زمانـی می خواهنـد بفهمنـد کـه  ایـن 
تروریسـتان سال هاسـت کـه صف و موضع شـان را 
مشـخص کرده اند. آن ها به صورت روشـن سـخن 
می گوینـد و عمـل می کننـد، این دولـت و مقام های 
دولتـی ما هسـتند کـه هر روز بـه رنگـی درمی آیند 

و موضـع و عملکردشـان مشـخص نیسـت. 
افغانسـتان  در  را  از روزی کـه جنگ شـان  طالبـان 
بـه نـام »جهـاد مقـدس« آغـاز کـرده اند، یـک روز 
هـم نگفتـه انـد کـه مـا از هدف هـای اصلـِی خـود 
دسـت کشـیده ایـم. آن هـا یـک بـار هـم تغییـری 
در مواضع شـان بـه وجـود نیـاورده انـد. از همـان 
سـال های نخسـت گفتـه انـد کـه ایـن دولـت یـک 
دولـِت غیراسـامی و دست نشـانده اسـت و تا آخر 
بـا آن می جنگنـد. آیـا موضعـی از ایـن روشـن تر 

می توانـد وجـود داشـته باشـد؟
امـا پاسـخ مقام هـای مـا به چنیـن موضع روشـن و 
واضحـی چـه بوده اسـت؟ تضـرع و التمـاس برای 
نشسـتن بـه پـای میـز مذاکـره و دسـت کشـیدن از 

! جنگ
 آیـا می تـوان انتظـار داشـت کـه بـدون قاطعیـت 
نظامـی در چنیـن جنگـی و بـا چنین دشـمنی برنده 
شـد؟ هـر کسـی که فکـر می کند کـه طالبـان روزی 
ایـن نظـام را بـا همـۀ ویژه گی هـای آن به رسـمیت 
طالبـان  اسـت.  خوانـده  کـور  شـناخت،  خواهنـد 
خیـاالت و هدف هایـی دارنـد کـه بـا ارزش هـای 
نظـام فعلـی یک سـره در تضـاد قـرار دارد و آن هـا 
بـرای ایـن اهـداف و خیاالت دسـت به هـر جنایت 
و فاجعه یـی می زننـد. ولـی اعمالـی را کـه آن هـا 
انجـام می دهنـد، در نظر خودشـان بـه هیچ صورت 
جنایـت و فاجعـه نیسـت. فقـط دولـت و مقام هاِی 
مـا هسـتند کـه راه گـم کرده انـد و نمی داننـد چـرا 
می جنگنـد و چگونـه بایـد بجنگنـد. تـا روزی کـه 
دولـت نتوانـد سیاسـِت قاطـع و روشـن در برابـر 
باندهـای تروریسـت و حامیان شـان اتخـاذ کنـد و 
بـا تمـام نیـرو بـه دنبال شـان حتـا در سـاختارهای 
امنیتـی و دولتـی باشـد، وضعیـت همیـن اسـت که 
هسـت و هیـچ تغییـری هـم نخواهد کـرد، این خط 

و ایـن هم نشـان!  
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احمـد عمران

آش هـمان است 
و کـاسه هـمان

 

در حالـی کـه افغانسـتان بـا گذشـِت هـر روز بـا مشـکاِت 
ارگ  می گـردد،  مواجـه  امنیتـی  و  سیاسـی  بزرگ تـِر 
گرماگـرمِ  در  مسـأله،  ایـن  بـه  بی اعتنـا  ریاسـت جمهوری 
تعقیـِب سیاسـت هاِی انحصارگرانـۀ مبتنی بـر توطیه و حذف 
قـرار دارد. »سیاسـت حـذف«، دقیقـًا نقطـۀ مقابـِل »وحـدت 
ملـی« و حرکتی مخالِف شـعار های  دوراِن مبـارزاِت انتخاباتیِ ِ 
آقـای غنی اسـت. البتـه این سیاسـت تنها به حذِف اشـخاص 
از جایـگاه و مرتبـۀ سیاسی شـان تـاش نـدارد، بلکـه حـذِف 
سیسـتماتیِک گروه هـای اجتماعِی وسـیعی را از سـاختارهای 

دولتـی مـِد نظـر دارد. 
تعقیـب چنینـی سیاسـتی، آن هـم در کـوراِن حـوادث امنیتـی 
کشـور، بـه نظـر می رسـد کـه افغانسـتان را در آسـتانۀ انفجار 
قـرار داده اسـت. مـردم می گوینـد کـه از یک طـرف طالبان و 
تروریسـتان کمـر بـه حـذِف فیزیکـِی ما بسـته اند و از سـوی 
دیگـر، روِح دولـت دارِی حاکـم بـر کشـور نیز برنامـۀ حذِف 
اسـتخدام ها  در  اسـت.  ریختـه  را  مـا  اجتماعـِی  و  سیاسـی 
برخوردهـای به شـدت تعصب آمیـز و فیلترهـاِی غیررسـمِی 
نژادپرسـتانه یی لحـاظ می گـردد تـا معیـارِ دروغینـی بـه نـامِ 
اکثریـت و اقلیـِت قومـی مـورد تطبیـق قـرار گیـرد. چنیـن 
رویکـردی عـاوه بـر آن کـه از منظـر جامعه شناسـی سیاسـی 
بایـد مـورد مطالعه قـرار بگیرد، از منظر روانشناسـی سیاسـی 

نیـز قابـل بررسـی و آسیب شناسـی اسـت.
 سیاسـت  ورزِی نادرسـت و سیاسـت مداراِن بیمـار می تواننـد 
یـک جامعـه را نیـز بیمـار، سـرخورده و پرخاشـگر بسـازند. 
یقینـًا سیاسـت های متعصبانـه و تفرقه افگنانـه نه تنهـا بـه خیِر 
هیچ قوم و تباری در افغانسـتان تمام نخواهد شـد بلکه زمینۀ 
چندپارچه گـِی جامعـه، رویارویِی مردم و سـقوط حاکمیت را 
مسـاعد می سـازد. این  شـاید همان چیزی باشـد که کسـانی 
در داخـل و بیـروِن حکومـت در پـِی آن اند و در سـایۀ دامن 
زدن بـه عصبیت هـا، می خواهنـد از یـک قـوم خـاص بـه نفِع 

برنامه هـای خویـش سـرباز بگیرند!
سیاسـِت تفرقـه بیــنداز و حکومـت کـن، از اصـوِل عملـی 
واقع گـرای  متفکـراِن  و  انگلیـس  کهـن  اسـتعمار  نظـرِی  و 
کاسـیک محسـوب می شـود؛ سیاسـتی کـه بـه نظر می رسـد 
زمانـه اش به سـر رسـیده و تاریخ مصرفش گذشـته اسـت. اما 
سیاسـت مداراِن حاکـم بـر کشـور کـه ذهـن و دماغ شـان بـا 
دانـش نویـِن سیاسـت و نظریه هـای مـدرن بیگانه مانـده، این 
نسـخۀ پوسـیده را برای تازیـدن بر هسـت وبود جامعه و فربه 

کـردِن مقاصـِد شـخصی یـا تیمی شـان انتخـاب کرده انـد.
بـه دلیـل تمسـک بـه چنیـن نسـخه یی، همـۀ امکاناتـی که از 
خیـر سـِر خارجی هـا بـه کشـور سـرازیر می شـود، در پـاِی 
حکومتـی  ارشـِد  مسـووالن  تیم سـازی های  و  باندبازی هـا 
هـدر مـی رود. ایـن وضعیـت بـه حـدی اسـت کـه می تـوان 
گفـت کـه نهــادهای ملکـی و نظامـِی ما قبـل از آن کـه برای 
اعتـای افغانسـتان عمـل کننـد، در خدمـِت نیـات و مقاصـِد 
چنـد شـخص قـرار گرفته انـد و ایـن اشـخاص همـۀ امـور 
دولـت را بـه گـروگان گرفتـه و بـا نهادهـای دولتـی هماننـد 
میـراِث آبـا و اجدادِی خود رویـه می کنند و در برابـر انتقادها 
و حرکت هـای مدنـی نیـز می  گوینـد کـه در افغانسـتان هیـچ 

کـس بهتـر از آن هـا یافـت نمی شـود! 
سیاسـِت بیمارگوِن حـذف و انحصار در دسـتگاه دولت داری 
آقـای غنـی، وجـِه ملـی و مشـروعیِت مردمـی را از نهادهای 
دولتـی سـلب کـرده، آن هـا را بـه ابزارهایـی بـرای بازی های 
قومی ـ سیاسـی تقلیل بخشـیده و در نتیجه، جامعه را آشـفته 
و متاطم سـاخته اسـت. افغانستان در سـایۀ حکومت کنونی، 
در یـک وضعیـِت نزدیک بـه انقاب قـرار دارد و این انقاب 
قبـل از این کـه ریشـه در تـرور و ناامنی داشـته باشـد، ریشـه 
در تعصبـاِت سیسـتماتیک و فقداِن مشـروعیِت ملـی و دولتی 

دارد. 
 مـردم خـود را به عنوان شـهروندانی دارای حقوق و امتیازاِت 
اساسـی، در آیینـۀ دولت و حکومـِت موجـود نمی بینند. ادامۀ 
ایـن وضـع کـه یقینـًا بازتـاِب مـرامِ خـاِص سیاسـِی آقـای 
غنـی و نـوع نـگاهِ او و تیـِم ویـژه اش بـه دولـت داری اسـت، 
می توانـد صفـوِف توده هـای ناراضـی از حکومـت را در کنار 
یکدیگر منسـجم و مسـتحکم سـازد و تحوِل سیاسِی اجباری 
و نه چنـدان مبارکـی را رقـم بزنـد. از ایـن رو طـرِح مـا بـه 
آقـای غنـی به طـورِ خلص این اسـت که از سیاسـِت حذف و 
مـرامِ نفـاِق قومی و انحصارگری دسـت بردارد و به سیاسـِت 

حفـظ و مـرامِ وفـاق ملـی و تکثرخواهی پنـاه ببرد. 

غنـی 
و عاقبت سـیاسِت حذف

هر کسی که فکر می کند که 
طالبان روزی این نظام را با همۀ 

ویژه گی های آن به رسمیت خواهند 
شناخت، کور خوانده است. طالبان 

خیاالت و هدف هایی دارند که با 
ارزش های نظام فعلی یک سره در 

تضاد قرار دارد و آن ها برای این 
اهداف و خیاالت دست به هر جنایت 

و فاجعه یی می زنند. ولی اعمالی را که 
آن ها انجام می دهند، در نظر خودشان 

به هیچ صورت جنایت و فاجعه 
نیست. فقط دولت و مقام هاِی ما 

هستند که راه گم کرده اند و نمی دانند 
چرا می جنگند و چگونه باید بجنگند. 

تا روزی که دولت نتواند سیاسِت 
قاطع و روشن در برابر باندهای 

تروریست و حامیان شان اتخاذ کند 
و با تمام نیرو به دنبال شان حتا در 
ساختارهای امنیتی و دولتی باشد، 

وضعیت همین است که هست و هیچ 
تغییری هم نخواهد کرد، این خط و 

این هم نشان! 
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یــک جــوان دیــروز در شــهر کابــل، در اعتــراض بــه 
افزایــش حمــات اخیــر، دســت بــه اعتــراض نمادیــن 
ــام دارد،  ــد بخشــی ن ــه احمــد خال ــن جــوان ک زد. ای
بدنــش را ســرخ رنــگ کــرده و بــا حمــل شــعارهایی 
ــل سکوت شــان در  ــه دلی ــان در آن ب ــه بیشــتر جوان ک
مقابــل حمــات اخیــر، کوبیــده شــده اســت، دســت 

بــه اعتــراض مدنــی زده اســت.
ــه در  ــدن برهن ــا ب ــرد ب ــوای س ــی، در ه ــای بخش آق
ــی  ــه گونه ی ــه و ب ــل رفت ــهر کاب ــف ش ــاط مختل نق
ــش  ــه افزای ــبت ب ــه نس ــت ک ــته اس ــردم خواس از م

حمــات اخیــر بی توجــه نباشــند.
او در شــعارهایش کــه بــا خــود حمــل می  کــرد، 
نظاره گــر بــودن شــهروندان کابــل و افغانســتان را 
نســبت بــه حمــات اخیــر، بــه چالــش کشــیده و بــه 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــت انتق ــن وضعی ای
احمــد خالــد بخشــی، در شــعارهایش نوشــته اســت: 
»مــا ایــن جــا بایــد همیشــه لبــاس ســیاه بپوشــیم. ایــن 

ــی انتهاســت.« جــا ســرزمین مرگ هــای ب
ــه  ــی ک ــه از مردم ــت ک ــه اس ــعارهایش گفت او در ش

همــواره در رســانه ها بــه تقبیــح رویدادهــای انتحــاری 
ــی گــوش  و حمــات گروهــی از ســوی ســران دولت

ــت. ــته اس ــد خس می دهن
از تعصبــات  او  از شــعارهای  در بخــش دیگــری 

حاکــم در افغانســتان انتقــاد شــده اســت. ایــن جــوان 
ــته را  ــهامت گذش ــتان ش ــردم افغانس ــه م ــد ک می گوی
ــی هــدف  ــه چــه زمان ــد ک ــط منتظــر ان ــد و فق ندارن

قــرار می گیرنــد و نوبــت شــان می رســد.

ایــن اعتــراض مدنــی غافــل گیــر کننــده پــس از ســه 
ــرد کــه  ــل صــورت می گی ــد در کاب ــه قــدرت من حمل
ــه ۱۵۰ تــن کشــته شــدند و نزدیــک  در آن نزدیــک ب

بــه ۳۰۰ نفــر دیگــر زخمــی گردیدنــد.
و  اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران  از  بســیاری 
تحســین  را  بخشــی  آقــای  اعتــراض  شــهروندان 

نــد. ه  ا کرد
حمــات اخیــر کــه بیشــتر قربانیــان آن غیــر نظامیــان 
بودنــد و مــکان هــای بســیار اســتراتیژیک ماننــد 
جــاده وزارت داخلــه پیشــین، هوتــل انترکنانتیننتــال و 
فرقــه ۱۱۱ کابــل در نزدیکــی دانشــگاه مارشــال فهیــم 
ــردم را وحشــت  ــه شــدت م ــد، ب ــرار گرفتن هــدف ق

ــرده اســت. زده ک
ایــن در حالیســت کــه برخــی از نهادهــای سیاســی - 
مدنــی، فــرا خــوان یــک راهپیمایــی بــزرگ داده انــد و 
گفتــه مــی شــود در یکــی دو روز دیگــر، کابــل شــاهد 

اعتراضــات گســترده مدنــی خواهــد بــود.

ــس  ــه پ ــرده ک ــام ک ــتان اع ــه افغانس وزارت خارج
ــوری  ــت جمه ــن وزارت، حکوم ــت ای از درخواس
ــورو را  ــت ۳۰۰ ی ــت ضمان ــران پرداخ ــامی ای اس
ــرده  ــذف ک ــا ح ــه افغان ه ــزا ب ــدور وی ــد ص از رون

اســت.
ــورد  ــن م ــه در ای ــن وزارتخان ــه ای ــی ک در خبرنامه ی
ــس  ــان پ ــان افغ ــه متقاضی ــده ک ــرده، آم ــادر ک ص
ــرای صــدور  ــت ب ــه پرداخــت ضمان ــاز ب ــن نی از ای

ــد. ــران ندارن ــزای ای وی
قبــل از ایــن ســفارت و کنســولگری های ایــران 
ــزا  ــان وی ــور تشــویق متقاضی ــه منظ ــتان ب در افغانس
ــام  ــس از اتم ــور، پ ــن کش ــه ای ــت ب ــرای بازگش ب
مــدت اقامــت خــود در ایــران، ۳۰۰ یــورو ضمانــت 
ــه  ــا ب ــس از برگشــت آن ه ــول پ ــن پ ــد. ای می گرفتن
افغانســتان در مــدت زمــان تعییــن شــده در ویــزا بــه 

ــد. ــترد می ش ــان مس آن
حــدود یــک ســال قبــل وزارت امــور خارجــه ایــران 
اعــام کــرد کــه محدودیــت صــدور ویــزای زمینــی 

بــرای شــهروندان افغــان را برداشــته اســت.
ــران  در جــوزای ســال ۱۳۹۵ منابعــی در ســفارت ای
در کابــل گفتــه بودنــد کــه شــهروندان افغــان از ایــن 
پــس بــرای گرفتــن ویــزای ایــران، ناچــار بــه خریــد 

بلیــت هوایــی نخواهنــد بــود.
پیــش از ایــن کنســولگری های ایــران در افغانســتان، 
تنهــا در صورتــی بــه متقاضیــان ویــزا می دادنــد که از 
قبــل بلیــت رفت وبرگشــت هوایــی را خریــده باشــند 
و ویــزای ورود زمینــی بــه ایــران بــرای افغان هــا بــه 

صــورت معــدودی صــادر می شــد.
ایــران در والیت هــای هــرات، بلــخ، قندهــار و 
ننگرهــار کنســولگری دارد و گفتــه می شــود روزانــه 
هــزار روادیــد بــرای اتبــاع افغانســتان در ایــن 

می شــود. صــادر  کنســولگری ها 
ــدواری  ــراز امی ــران اب ــه ای ــئوالن وزارت خارج مس
ــا برداشــتن محدودیــت صــدور  ــد کــه ب کــرده بودن
ویــزای زمینــی بــرای اتبــاع افغانســتان، از مهاجــرت 

ــود. ــته ش ــران کاس ــه ای ــا ب ــی افغان ه غیرقانون
دو ســال قبــل کابــل و تهــران موافقت نامــه کنســولی 
بــرای گســترش همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری 

امضــا کردنــد.
صــدور ویــزای یک ســاله بــرای بازرگانــان افغانســتان 

و ایــران بخشــی از ایــن موافقت نامــه بــود.

ایران برای صدور ویزا  از شهروندان 
نمی خواهد نقدی  افغانستان‹ضمانت 

یــک نهــاد نظارتــی حکومت امریکا روز ســه شــنبه 
گفــت، پنتاگــون یــا وزارت دفــاع ایــن کشــور مانع 
نشــر آمــار درمــورد ســاحات زیرکنتــرول طالبــان 
ــه  ــک گام ب ــدۀ ی ــان دهن ــن نش ــت. ای ــده اس ش
عقــب از شــفافیت درزمانــی اســت کــه وضعیــت 

امنیتــی افغانســتان وخیــم شــده اســت.
ــر ســر شــمار ولســوالی هایی اســت کــه  مســاله ب
باشــندگان آنهــا زیــر کنتــرول و نفــوذ حکومــت، 
یــا زیــر نفــوذ و کنتــرول طالبــان انــد یــا ایــن کــه 

حکومــت و طالبــان بــر کنتــرول آنهــا در جنگ انــد.
ــه روز ســه شــنبه نشــر شــد،  ــا در گزارشــی ک ام
ــرای  ــکا ب ــاالت متحــده امری ــازرس کل ای ــر ب دفت
ــه  ــت ک ــه اس ــیگار( گفت ــتان )س ــازی افغانس بازس
وزارت دفــاع ایــاالت متحــده امریــکا هدایــت داده 

ــا ایــن شــمار نشــر نشــود. اســت ت
جــان ســاپکو، بــازرس کل ایــاالت متحــده بــرای 
بازســازی افغانســتان در ایــن گــزارش گفتــه اســت 
ــده  ــی نگــران کنن ــه دالیل ــا ب ــم بن ــن تصمی ــه ای ک

اســت، چــون کــه بــرای نخســتین بــار از ایــن اداره 
خواســته شــده اســت اطاعات مشــخصی را نشــر 

. نکند
ایــن تصمیــم ماه هــا پــس از آن گرفتــه شــده اســت 
کــه واشــنگتن بــه درخواســت حکومت افغانســتان 
موافقــت کــرد تــا شــمار تلفــات نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان را بــه اطاعــات طبقــه بنــدی شــده یــا 

محرمانــه شــامل ســازد.
ســیگار گفتــه اســت کــه پنتاگــون بــرای نخســتین 
ــه ایــن ســو خواســته اســت  ــار از ســال ۲۰۰۹ ب ب
کــه شــمار و نــرخ تــرک وظیفــه ســربازان نیروهای 

امنیتــی افغانســتان را محرمانــه نگهــدارد.
پنتاگــون محدودیــت در نشــر ایــن اطاعــات را رد 
نکــرد، امــا ایــن ادعــا را کــه وزارت دفاع مانع نشــر 
ایــن اطاعات توســط ســیگار شــده اســت رد کرد. 
پنتاگــون اشــاره کــرده اســت کــه ایــن کار توســط 
ماموریــت نیروهــای ناتــو زیــر رهبــری امریــکا در 

افغانســتان صــورت گرفتــه اســت.
مایــک اندریــوس، ســخنگوی پنتاگــون گفــت: »در 
ــه، ماموریــت حمایــت قاطــع ناتــو کــه  ایــن قضی
ــات اســت، روی  ــدی اطاع ــه بن ــی طبق اداره اصل
طبقــه بنــدی اطاعــات تصمیــم گرفتــه اســت کــه 
نشــر عمومــی و غیرمحرمانــه معلومــات را محدود 

کــرده اســت.«
نیروهــای  جنــرال جــان نیکلســون، فرمانــده 
ــه اســت کــه  ــو در افغانســتان گفت امریکایــی و نات
ــت  ــر حــدود ۸۰ درصــد جمعی ــال دیگ ــا دو س ت
افغانســتان زیــر کنتــرول حکومــت قــرار خواهنــد 
ــار نشــر نشــود،  ــه آم ــی ک ــا در صورت ــت. ام گرف
پیگیــری پیشــرفت ها در ایــن بخــش مشــکل 

ــت. اس

کابل در  یک جوان  نگیــز      ا تحســین بر  اعتراض 

گون پنتا دیت  محدو
نستان فغا ا جنگ  طالعات  ا نشر  به   

طالبان با زیر مجموعه  های شان...
 و جلــو اســتفادۀ ابــزاری کشــورهای مشــخص 

از تروریــزم را بگیــرد. 
زیــر  بــا  طالبــان  کــه  کــرد  تأکیــد  او 
مذاکــره  و  صلــح  آمــادۀ  مجموعه های شــان 
ــتن  ــتی و کش ــات تروریس ــه حم ــتند و ب نیس
ــد.  ــه می دهن ــتان ادام ــودکان افغانس ــان و ک زن
رییــس اجراییــه گفــت کــه خشــونت، کشــتار و 
هــدف قــراردادن غیرنظامیــان، نهادهــای خیریــه 
و کمــک  رســان بشــری، قاســم مشــترک طالبان، 
داعــش و زیــر مجموعه هــای ایــن گروه هــا 
می باشــد. امــا رییــس اجرایــی بــر مقابلــه و بــه 
ــد  ــای تروریســتی تأکی ــن گروه ه زیرکشــیدن ای

ــد.  ورزی
در ادامــه، وزیــر دفــاع نــاروی بــر ادامــۀ حمایت 

و پشــتیبانی کشــورش از حکومــت وحــدت 
عرصه هــای  در  افغانســتان  مــردم  و  ملــی 
ــای  ــۀ گروه ه ــان داد و از حمل ــف اطمین مختل

ــه در افغانســتان  ــر نهادهــای خیری تروریســتی ب
ــرد. ــی ک ــراز نگران اب
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جمعیت علمای هند
    در اوایـل قـرن بیسـتم میـادی درحالی کـه 
مبـارزات آزادی خواهانـۀ مسـلمانان و هندوهـا 
علیـه اسـتعمار انگلیـس در گوشـه وکنارِ هنـد 
از  پراکنـده جریـان داشـت، یکـی  بـه شـکل 
بحث هایـی کـه بـر سـِر زبان هـا آمـد ایـن بود 
کـه مسـلمانان و هندوهـا دو ملـِت جداگانه اند 
و یـک قانـون نمی تواند آن ها را تحت پوشـش 
بگیـرد. کسـانی که ایـن انگیزه را پخش و نشـر  
و  اسـام  کـه  بودنـد  بـاور  بدیـن  می کردنـد، 
هندوییسـم دو تمـدِن متفـاوت و متضـاد اند و 

هیـچ گاه بـا همدیگـر آشـتی پذیر نیسـتند. 
    عامـه اقبال شـاعر و فیلسـوِف نامـدار قرن 
بیسـتم کـه در آن زمـان بدون شـک بزرگ ترین 
نظریه پـرداز مسـلمان بـه شـمار می رفـت، در 
دهـۀ سـی ام میـادی بـه جدایـی پاکسـتان از 
بدنـۀ هنـد و تأسـیس کشـور اسـامی مسـتقل 
در شـبه قاره نظـر داد، امـا پیـش از آن علمـای 
دارالعلـوم دیوبنـد، جدایی بخشـی از بدنۀ هند 
زیـر نظـر انگلیس ها را یـک توطیۀ اسـتعماری 
منظـور  بـه  و  بودنـد  کـرده  تحلیـل  انگلیـس 
جلوگیـری از تجزیـۀ هند و حفـظ یکپارچه گی 
مسـلمانان و هندوهـا کـه از قرن هـا بدین سـو 
انسـانی  پیوندهـای  و  اجتماعـی  ارزش هـای 
آن هـا را به هـم پیوند داده بود، در سـال ۱۹۱۹م 
سـازمان سیاسـی یی را در سـطح علمـای دینی 
بـه نـام »جمعیـت علمـای هنـد« ایجـاد کردند 
و از موقـف »کنگـرۀ ملـی هنـد« بـه رهبـری 
ماهاتمـا گانـدی کـه بـر اتحـاد و یک پارچه گی 
 ،۳( نمودنـد.  حمایـت  می کـرد،  تأکیـد  هنـد 

ص۲۵6(  
عامـه  را  زمـان  ایـن  در  علمـا  رهبـری      
ایشـان،  از  بعـد  و  دیوبنـدی  محمودالحسـن 
شـاگردش شیخ االسـام حسـین احمد مدنی به 
عهده داشـت. هنگامـی که موالنا حسـین احمد 
مدنـی بـا جدیـت و قاطعیـت از منبـر حـوزۀ 
علمیـه دیوبنـد بـر یگانه گـی هنـد و بـرادری 
میـان مسـلمانان و هندوهـا در روشـنی پاره یی 

دالیـل شـرعی در سـال ۱۹۳7م تأکیـد کـرد، 
عامـه اقبـال، ضمـن بیـت فارسـِی معروفی بر 
رسـانه یی یی  جنـگ  و  گرفـت  ُخـرده  ایشـان 
در  مسـلمانان  معنـوِی  رهبـر  دو  ایـن  میـان 

گرفـت.
عجم هنوز نداند رموز دین ورنه

بوالعجبـی  چـه  ایـن  حسـین احمد  دیوبنـد  ز 
اسـت

سرود بر سر منبر که ملت از وطن است
چو بی خبر ز مقام محمد عربی است

بـه مصطفـی برسـان خویـش را کـه دیـن همه 
وست ا

اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است
    این شـعر اقبال، شـور و غوغاِی گسـترده یی 
را در رسـانه های اسـامی هنـد ایجـاد کـرد؛ 
نظریـۀ  از  بـه طـرف داری  تعـدادی  چنان چـه 
اقبـال و تعـدادی از موقف حسـین احمد مدنی 

کردند. حمایـت 
    بعـد از طـرح نظریـۀ اقبـال مبنـی بـر تجزیۀ 
هند و تأسـیس یک کشـور اسـامی مسـتقل به 
عنوان شـخص شـماره دوم بعـد از محمدعلی 
جناح در تشـکیل »مسـلم لیگ«، ایـن نظریه در 
حلقـات سیاسـی و دینـی میـان مسـلمانان باال 
گرفـت، چنان چـه برخـی از آن حمایت کردند 
و برخـی به شـدت بـا آن مخالفـت ورزیدنـد. 

)۱۳، ص۱۹۱(

    در ایـن میـان، موالنـا شـبیراحمد عثمانـی 
از اعضـای برجسـتۀ جمعیـت علمـای هند در 
رأس تعـداد قابـل ماحظه یی از علمـای دیگر 
ماننـد موالنـا ظفر احمـد عثمانـی، موالنا طاهر 
موالنـا  محمدحسـن،  مفتـی  موالنـا  قاسـمی، 
مفتـی محمـد شـفیع عثمانـی، موالنـا محمـد 
و  احتشـام الحق  موالنـا  سـیالکوتی،  ابراهیـم 
غیـره در سـال ۱۹47 از جمعیـت علمـای هند 
انشـعاب نمـوده و در یک گردهمایـی تاریخی 
در شـهر کلکتـه »جمعیـت علمـای اسـام« را 
اسـاس گذاشـت و ریاسـِت آن را بـه عهـده 

 . فت گر
مشـاوران  از  عثمانـی  شـبیراحمد  موالنـا      
نزدیـک محمدعلـی جنـاح رهبر مسـلم لیگ به 
شـمار می رفـت و در میـان علمـا از جایـگاه 
بلنـد و بااعتبـاری برخـوردار بـود. هنگامی کـه 
پشـتون های ایالـِت سـرحد با جدایی پاکسـتان 
از بدنـۀ هند اعام مخالفـت کردند، محمدعلی 
جنـاح، هیأتـی از علمـا را بـه رهبـری موالنـا 
شـبیر احمـد عثمانـی بـرای بازدیـد بـا خـان 
عبدالغفـار خـان بـه مذاکـره فرسـتاد. چنان چه 
ایشـان با خـان عبدالغفار خـان و برخی علمای 
سـرحد ماننـد: موالنـا غام غـوث هـزاروی و 
موالنـا مفتی محمـود پدر موالنـا فضل الرحمن 
کـه در آن سـال ها از جملـه علمـای بـزرگ در 
ایالـت سـرحد بـه شـمار می رفتنـد، ماقـات 
کـرد و دربـارۀ جدایـی پاکسـتان از بدنـۀ هند، 

قناعـت آن هـا را فراهـم نمود.
نتیجـۀ  در  اسـام  علمـای  جمعیـت      
تاش هـای پیگیـِر موالنـا شـبیراحمد عثمانـی، 
در سـال ۱۹۵۱م منشـور ۲۲ ماده یـی حکومـت 
اسـامی در پاکسـتان را تصویب کرد که در آن 
بـر مسـلمان بودن و سـنی بـودِن رییس جمهور 
و نخسـت وزیر آن کشـور تأکیـد شـده اسـت و 
هـر نـوع تبلیغـات علیـه دیـن مقدس اسـام، 
واجبـات  سـایر  و  نمازهـا  اجـرای  و  ممنـوع 
دینـی الزامی خوانده شـده اسـت و امـروزه به 
عنوان دسـتور اساسـی آن سـازمان به حسـاب 

می رود. 
    امروزه جمعیت علمای اسـام به دو شـاخه 
تقسـیم گردیـده اسـت کـه یـک بخـش آن را 
موالنـا سـمیع الحق رییس مدرسـۀ اکوره ختک 
رهبـری می کنـد و بخـش دیگـر آن را موالنـا 

فضل الرحمـن پسـر مفتـی محمود.
مـودل سیاسـی یی کـه جمعیـت علمای اسـام 
بـرای حکومت اسـامی بـدان بـاور دارد، نظام 
افغانسـتان  در  میـادی  نـود  دهـۀ  در  طالبـان 

ست. ا

مشکالت دیوبندیت معاصر
وجـود  بـا  دیوبنـد،  علمیـۀ  حـوزۀ  در      
قدامـت تاریخـِی نزدیـک بـه یک ونیـم قـرن 
شـد،  برشـمرده  قبـًا  کـه  ویژه گی هایـی  و 
در نصـاب آموزشـی و تربیـت طـاب دیـن، 
می شـود  دیـده  ماحظه یـی  قابـل  مشـکاِت 
کـه می سـزد در این جـا نگاهـی مختصـر به آن 

. بیـفکنیم
یـا  پنـج  کـه  کتاب هایـی  تدریـس  یـک: 
شـش قـرن پیـش در فنـون صـرف و نحـو یـا 
معانـی و بیـان و بدیـع بـرای شـناخت قواعـد 
زبـان عـرب، تألیـف شـده اسـت و همچنـان 
کتاب هـای دیگـری در علـوم تفسـیر و حدیث 
کـه  می دهـد  نشـان  فقـه،  اصـول  و  فقـه  و 
دیوبنـد در ایـن مـدت نتوانسـته اسـت نصاب 
آموزشـِی خـود را مطابـق بـه نیـاز 
زمـان  مقتضـای  و  دانش آمـوزان 
دیـده  چنان چـه  نمایـد؛  تجدیـد 
می شـود، دانش آمـوزان زبـان عربـی 
را از خـال متـون کتاب هایـی مانند 
و  »کافیـه«  النحـو«،  »هدایـه  کتـاب 
امـا  می آموزنـد  ماجامـی«  »شـرح 
بـه تکلـم، تدریس، تألیـف و ترجمه 
در ایـن زبـان، دسترسـی ندارنـد و 
همان طـور، برای سـایر علوم، روش 
واضحـی  شـدۀ  تدویـن  قواعـد  و 
آن  روشـنی  در  کـه  نـدارد  وجـود 
طـاب بتواننـد بـا نگـرش عمیق به 
و  مذهبـی  تنگ نظری هـای  از  دور 
عواطـف شـخصی، بـه پژوهش های 
علمی روی مسـایل دینـی در مصادر 
اولیـه و منابـع مـورد نیـاز بپردازدند.
بـرای علـوم اسـامی مختلـف  دو: 
ماننـد: فقـه، اصـول فقـه، حدیـث و 
تفسـیر و غیـره، شـعبه های آمـوزش 
اندیشـمندان  نظـر  زیـر  تخصصـی 
تحصیل کـرده و متخصـص بـه گونۀ 
معیـاری ماننـد دانشـگاه های بـزرگ 
اسـامی معاصـر، وجـود نـدارد تـا 
فـارغ التحصیان بعـد از تکمیـل دورۀ حدیث 
ایـن شـعبه ها جـذب  از  بـه یکـی  )فراغـت( 
تـا  را  نیازشـان  مـورد  رشـته های  و  گردنـد 
مراحـل ماسـتری و داکتری بـه  گونۀ تخصصی 
دنبـال نماینـد. شـعبه هایی کـه بـرای تخصص 
در فقـه اسـامی یا تفسـیر و حدیـث در برخی 
در  دیوبندیـت  اندیشـۀ  بـه  وابسـته  مـدارس 
سـال های اخیـر ایجـاد گردیـده اسـت، نصاب 
آموزشـی و فعالیت هـای عملی آن، بـا ظرفیِت 
خیلی پایین مهندسـی شـده اسـت کـه فراتر از 
مبـادی علوم نام بـرده، زمینه  یی بـرای فراگیری 

علـوم دینـی به  شـکل معیـاری آن نیسـت.

دیوبند

 و 

دیوبندیت
عزیز احمـد حنیف

بخش نهــم

واکنـش انسـان ها بـه بـاران متفـاوت اسـت. عده یـی بـاران که می بـارد، حال شـان خوب 
اسـت؛ بـه قـدری کـه دوسـت دارنـد سـاعت ها زیر بـاران، بـا هر شـدتی که باشـد، قدم 
بزننـد و زنده گـی کننـد. در مقابـل آدم هایـی هسـتند کـه وقتـی آسـمان دل شـان می گیرد 
و بعـد هـم بـا غرشـی، چهـرۀ شـهر را تـر می کنـد، دل آن هـا هـم بارانی شـده و غمگین 
می شـوند. امـا از حالت هـای شـخصی افـراد کـه بگذریـم، بـاران رحمـِت خداسـت. 
بـه همیـن دلیـل هـم در فرهنگ هـای مختلـف جهـان، بـاران تعریـف و جایـگاه خـاِص 

خـودش را دارد.
آفتاب تابان و باران

جاپـان یـا کشـور آفتـاب تابـان، یکـی از کشـورهاِی با میـزان بارنده گـی باالسـت. باران 
در زنده گـی روزمـرۀ جاپانی هـا همـواره نقـش مهمـی داشـته و بـه همیـن دلیـل آن هـا 
تمهیـدات گوناگونـی را بـرای زنده گـی در شـرایط بارانـی اندیشـیده انـد. زبـان جاپانی 
کـه محمـل فرهنـگ و باورهای مردم این سـرزمین اسـت، بـرای گفتن از پدیـدۀ »باران«، 

غنای باالیـی دارد.
در ایـن زبـان شـکل های مختلـف بـاران و شـرایط ناشـی از آن بـا حـدود ۵۰ واژه بیـان 
می شـود. بعضـی از شـرایط و مـواردی کـه بـرای آن هـا واژه یی خـاص در زبـان چاپانی 
وجـود دارد عبـارت انـد از: بـاران زمسـتانی، بـاران پاییـزی، بـاران فصلـی، بـاد و باران، 

بـرف و بـاران، بـاران سـبک، بـاران شـدید و باران و شـبنم.
از نـکات جالـِب دیگـری کـه در جاپان با بـاران پیوند خورده، هنر سـاخت چتـر در این 
کشـور اسـت. از زمان هـای دور در کشـور جاپـان مـواد گوناگونـی از جملـه کاغذهـای 

روغنـی، بامبـو و غیـره بـرای سـاخت چتر مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
در بسـیاری از آثار هنری سـنتی این کشـور مانند نقاشـی ها و تیاترهای سـنتی این کشـور 
از چترهـای رنگارنـگ بـا طرح هـای بدیـع و چشـم نواز اسـتفاده می کنند. بـه همین دلیل 
چترسـازی هنـر سـنتی این کشـور به شـمار می آیـد. در حـال حاضر بعضـی از هنرمندان 

روی چترهـا نقاشـی می کننـد. در واقع چتر، بوم نقاشـی جاپانی هاسـت.
ملکۀ باران

در میـان سـاکنان قبیلـۀ »بالوبـدو« در کشـور آفریقـای جنوبی ایـن اعتقاد وجـود دارد که 
موجـودی بـه نـام باران یـا موجاجی وجـود دارد. افـراد این قبیله بـر این باورنـد که این 

ملکـه از قـدرت مافـوق طبیعی دربـارۀ ابرها و بـارش باران برخوردار اسـت.
بنابـر سـنت ایـن قبیلـه پس از مرگ ملکـۀ بـاران، بزرگ ترین دختـر او و در صورت عدم 
وجـود فرزنـد دختـر، یکـی از دختـران خانـواده جایگزین ملکۀ درگذشـته می شـود. این 
ملکـه در بـاغ بزرگـی که نمـادی از برکت و قدرت اوسـت زنده گی می کنـد. بزرگ ترین 
بـاغ سـرخس نخلـی در جهـان همیـن باغ اسـت. بودجـۀ دولتی بـرای ادارۀ امـوال ملکۀ 

بـاران و برگـزاری مراسـم مرتبـط به این سـنت توسـط دولت تأمین می شـود.
باران سیاه

ماسـوجی ایبوسـه، نویسـندۀ جاپانی در سـال ۱۹6۵ میادی رمانی به نام » باران سـیاه« را 
نوشـت. طـرح این داسـتان بر اسـاس رخدادهـای تاریخی پـس از انفجـار هولناک بمب 

اتمی در شـهر هیروشیماست.
نویسـنده در نـگارش ایـن داسـتان از منابـع مسـتند، روایت هـای واقعـی و خاطـرات 
شـخصی بعضـی از شـهروندان و قربانیـان بمباران اتمی شـهر کمک گرفته اسـت. در این 
داسـتان مـردی بـه نـام »شـیزوما« بعـد از وقـوع انفجار بـه مناطـق مختلف شـهر مراجعه 

کـرده و بـه پژوهـش دربـارۀ وسـعت خرابی هـا و اثـرات انفجـار می پـردازد.
در بخشـی از داسـتان آقـای شـیزوما درگیـر آن اسـت کـه بمبـی کـه باعـث ایـن فاجعه 
بـزرگ شـده، چـه ویژه گی هایی داشـته و چـه نامی می توان بـر آن گذاشـت. از همین رو 
اسـت کـه در بخش هـای مختلف داسـتان ایـن بمب بـا نام هایی همچون »سـاح جدید«، 

»سـاح مرمـوز« و در نهایـت »بمب اتمـی« نام گذاری می شـود.
در پاره یـی از بخش هـای ایـن داسـتان، نویسـنده چنـان بـا جزییـات دقیـق بـه توضیـح 
زخم هـا و آسـیب های جسـمی قربانیـان انفجـار هسـته یی پرداختـه که خواننـده را تحت 

تأثیـر قـرار می دهد.
از نـکات فنـی جالـب توجـه در نـگارش ایـن داسـتان، بهره گیـری از طنـز و کنایـه در 
بعضـی از بخش هـای داسـتان اسـت کـه از ویژه گی هـای مشـخص داسـتان های ایبوسـه 

ست.   ا

مردم دنیا 
در مورد »باران« 

چه می گویند؟

بخش نخست

 عالمه اقبال شاعر و فیلسوِف 
نامدار قرن بیستم كه در آن زمان 
بدون شک بزرگ ترین نظریه پرداز 
مسلمان به شمار می رفت، در دهۀ 
سی ام میالدی به جدایی پاكستان از 
بدنۀ هند و تأسیس كشور اسالمی 
مستقل در شبه قاره نظر داد، 
اما پیش از آن علمای دارالعلوم 
دیوبند، جدایی بخشی از بدنۀ هند 
زیر نظر انگلیس ها را یک توطیۀ 
استعماری انگلیس تحلیل كرده 
بودند و به منظور جلوگیری از تجزیۀ 
هند و حفظ یکپارچه گی مسلمانان 
و هندوها كه از قرن ها بدین سو 
ارزش های اجتماعی و پیوندهای 
انسانی آن ها را به هم پیوند داده 
بود، در سال 1919م سازمان 
سیاسی یی را در سطح علمای دینی 
به نام »جمعیت علمای هند« ایجاد 
كردند و از موقف »كنگرة ملی هند« 
به رهبری ماهاتما گاندی كه بر اتحاد 
و یک پارچه گی هند تأكید می كرد، 
حمایت نمودند. )3، ص256(  

 رامیــن حاجیان فرد
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یکی از نخسـتین شـاعران پارسـي که در غرب شـناخته شـد، »عبدالرحمان جامی« 
بـود کـه ترجمۀ التیـن »بهارسـتان« او را آکادمی ترجمه ویـن، در ۱77۸ در گلچینی 
از شـعر فارسـی، بـه چـاپ رسـانید. رویکـرت کـه پـارۀ کوچکـی از »یوسـف و 
زلیخـا«ی جامـی را )پـس از آن کـه وینچنتـس فن روزنتـس ویگ. شـوانو آن را در 
۱۸۲4 بـه آلمانـی ترجمـه کـرده بـود( در ۱۸۲۸، ترجمـه کـرده بـود، نسـخه یی از 
دسـت نویس دیـوان جامـی در کتابخانۀ »گوتـا« یافت و نتوانسـت از ترجمۀ غزلیات 
لطیـف و زیبـای جامـی بـه شـعر آلمانی خـودداری کند و در شـعر سـرآغاز آن، آن 
را بـه رایحه یـی از مشـک آهـوی ختـا مانند کـرد کـه وی از قلمرو فـارس آورده و 
بـه قیـود ترنم انگیـز قافیۀ شـعر آلمانی مقید سـاخته اسـت. بـه راسـتی، ترجمه های 
او کـه پاره  یـی از آن هـا در مجلـۀ تازه تاسـیس یافتـه انتشـار یافـت، هـم معنـا و هم 

قالـب و صـورت شـعر جامـی را به خوبـی حفظ کرده اسـت. 
سـبک اسـتادانۀ جامـی بـرای رویکـرت، جاذبـه و کشـش خاصی داشـت و کسـی 
در این بـاره اظهار داشـته اسـت: »لفاظـی و صنعت پـردازی جزو سرشـت رویکرت 
بـود« کـه معنایـش آن اسـت کـه رویکـرت بـه عنوان یـک شـاعر از طبقۀ شـاعران 
متکلـف و لفظ  پـرداز بـود و از ایـن رو، دلبسـته گی و عاقـۀ وافـری بـه لطایـف 
و ظرایـف باغـی شـعر قدیـم فارسـی داشـت. ایـن نکتـۀ نجومـی از توانایـی وی 
در ترجمـۀ کتابـی دربـارۀ بدیـع و صنایـع شـعری فارسـی بـه نـام »هفـت قلـزم« 
هویداسـت. ایـن کتـاب را معلـم پیشـین وی، هامـر، در اختیـار او نهـاد و وی جلد 
هفتـم آن را ترجمـه کـرد. باورنکردنـی اسـت که وی توانسـته اسـت گره هـای این 
متـن فوق العـاده دشـوار فارسـی را بگشـایدـ  مشـکاتی کـه حتـا یـک قـرن بعـد، 
وقتـی کـه محققـان همه نوع وسـیلۀ کار از دسـتور زبان هـا و فرهنگ هـای لغت در 
اختیـار داشـتند، هنـوز حل ناشـدنی می نمود. کتاب »دسـتور و فن شـاعری و معانی 
و بیـان فارسـی« که شـاگرد رویکـرت در ۱۸7۲ به تجدید چـاپ آن پرداخت، هنوز 
هـم تـا روزگار مـا برای کسـی کـه بخواهد بـه مطالعۀ معانـی و بیـان و صنعت مادۀ 
تاریخ سـازی و لغـز و چیسـتان شـعری در زبان فارسـی بپـردازد، کتابی اسـت که از 

خواندنـش گریزی نیسـت. 
رویکـرت بـه آثار نظامی هـم ـ که داسـتان »توراندخت« از هفت پیکـر او در اواخر 
قـرن هجدهـم تـا آن حد شـهرت و معروفیت داشـت که »شـیللر« نمایشـنامه یی بر 
اسـاس آن نوشـت و بعدهـا مبنـای اپـرای پوچینـی شـدـ  توجـه کـرد. وی فقط به 
اسـکندرنامه پرداخـت و بخـش کوچکـی از آن را بـه ترجمـۀ آلمانـی، در ۱۸۲4، 
بـه چـاپ رسـانید. امـا هـر کسـی می دانـد کـه وی از خمسـۀ نظامـی، بـه ویـژه از 
دسـت نویس »مخـزن االسـرار« او ـ کـه هنـوز برخـی یادداشـت ها بـه خـط او در 
آن جـا مانـده اسـتـ  هنگامـی کـه سـرگرم جمـع آوری مـواد بـرای شـعر تعلیمـی 
 Die Wiesheit des طویـل خـود بـود، اسـتفاده کرد. ایـن منظومـه تعلیمـی کـه
Brahmanen نـام دارد، مجموعه یـی از سـخنان حکمت آمیـز و حکایـات اخاقی 
اسـت کـه خوانندۀ بسـیار داشـت و حتـا بخش هایی از آن به انگلیسـی ترجمه شـد 

و در ۱۸۸۲ در بوسـتن بـه چـاپ رسـید. 
بـرای مؤکدتـر سـاختن نقش رویکرت، الزم اسـت به دلبسـته گی وی بـه موالنا نیز 
ـ کـه مقـدم بـر عاقه منـد شـدنش بـر حافـظ بـودـ  اشـاره یی بکنیـم. حاصـل این 
دلبسـته گی انتشـار مجموعه یـی از ۲4 غـزل در سـال ۱۸۲۰ بـه تقلیـد از مضامین و 
مفاهیـم مولـوی بـود. در این جـا الهام بخـش وی اصـل فارسـی غزل هـا نبـود، بلکه 
ترجمـۀ تراش نخـوردۀ هامـر در کتـاب »تاریـخ ادبـی« بـود کـه هـر غـزل بـا مطلع 
فارسـی آن شـروع می شـد و لـذا تصویـری از آهنـگ و وزن بـه دسـت می آمـد. به 
راسـتی شـگفت آور اسـت کـه این خاورشـناس جوان به چـه خوبی بر حـال و هوا 
و روح شـعر موالنـا دسـت یافتـه و آن را در ترجمـۀ آزاد خویـش بهتـر از بسـیاری 
از شـاعران و شرق شناسـان بازتابانیـده اسـت. حتا مهمتـر از این، رویکـرت در این 
مجموعه اشـعار بـرای نخسـتین بـار قالـب غزل را بـا قافیۀ واحـد در آلمانـی به کار 

بـرد و تعیین داشـت که: 
»ای آلمـان! قالـب بیگانـه را کـه من بـرای نخسـتین بار در بـاغ تو مـی کارم، در تاج 

گل گرانمایـه و رنگارنـگ تـو چندان بـد جلوه نخواهـد کرد.« 
و پیش بینـی کـرد کـه مـردم ُفـرم غـزل را بـه همان شـیوه یی کـه قالـب »رمانس« و 
»سـونت« را بـه کار می برنـد، بـه کار خواهند بـرد. و پیش بینی رویکرت درسـت بود؛ 
فـرم غـزل در دهه هـای بعـد در ادبیات آلمان شـیوع و تداول فراوان یافت. دوسـت 
و شـاگرد رویکـرت، کنـت پاتـن، آن را در کتـاب خـود به نـام »آیینـۀ حافظ«، در 
۱۸۲۱، بـه کار بـرد و آن مجموعه یـی ظریـف و لطیـف از غـزل بـود کـه وی در 
آن هـا از احساسـات مهربانانـۀ خویش نسـبت بـه محبوبش یاد کرده بـود. رویکرت 
سـپس ایـن فـرم را بسـیار بـه کار بـرد و توانسـت عمیق تریـن و هیجان انگیزتریـن 
اندیشـه های خـود را بـا آن بیـان کند، حتا توانسـت غـم و اندوه خویـش را از مرگ 
دو فرزنـد جوانـش در فـرم غـزل در مجموعـۀ بزرگـی از سـروده ها و ترانه هـای 

کـودکان، بیـرون بریزد. 
در سـنت ادبـی آلمـان، کـه بـه نظـر می آیـد از حافـظ پاتـن برخاسـته باشـد تـا 
غزل هـای مولـوی رویکـرت، ایـن فـرم جدیـد عمومـًا با نـام حافـظ پیونـد گرفته؛ 
ایـن حافـظ، اسـتاد بـزرگ شـیراز بود کـه بـه زودی پیـر و قدیس حامـی و موالی 
همـۀ کسـانی شـد کـه می خواسـتند احساسـات نـه چنـدان پیش پاافتـادۀ خـود و 
بیزاری شـان از کلیسـا و روحانیـان )ماننـد دومـر( یـا احساسـات دیگـری را کـه به 
آسـانی جـز بـه صـورت رمز بیان نمی توانسـت شـد، بـر زبـان آورند. در سـال های 
۱۸۳۰ و ۱۸4۰ سـیل غزل هایی که به وسـیلۀ شـاعران درجه دو و درجه سـه نوشـته 
شـده بـود، چنـان فزونـی گرفـت کـه کارل ایمرمـان، که ماننـد همیشـه خرده گیر و 
هوشـمند بـود، در ایـن بیـت معروفـش این مولفـان را به بـاد هجا گرفـت: »چندان 
از میوه هـای باغسـتان شـیراز می دزدنـد و می خورنـد کـه غـزل بـاال می آورنـد!« بـا 
وجـود ایـن حکـم، غـزل هم چنان یکـی از صورت ها و قالب های مشـروع در شـعر 
آلمانـی باقـی مانـد ـ هـر چنـد کمتـر بـه کار رفـت ـ و بسـیاری از شـاعران بعدی 
آلمـان در آن قالـب شـعر سـرودند و هنـوز هـم شرق شناسـان، به ویـژه هنگامی که 
شـعر فارسـی را ترجمـه می کننـد یـا فارسـی مآبانه شـعر می سـرایند، آن را بـه کار 

می برنـد. 
بـا آنکـه ُفـرم و قالـب زیبـای غـزل جـزو جدانشـدنی سـنت شـعری آلمانی شـد، 
بـا ایـن همـه، ایـن سـنت در بریتانیـا هرگـز پـا نگرفـت. چنـد تنـی کوشـیدند کـه 
شـعر فارسـی را بـه شـیوۀ غـزل بـه انگلیسـی ترجمـه کننـد؛ ولـی ایـن ترجمه هـا 
طنیـن شـعر نداشـتند و ترجمه روحانی اسـکاتلندی »ویلیام هسـتی«، کـه غزل های 
رویکـرت راـ  کـه برگـردان آزاد شـعر مولـوی بـودـ  به شـعر انگلیسـی درآورد، از 
لطـف و زیبایـی بی بهـره بـود. مهـم ایـن اسـت کـه ایـن ترجمـه، چنـان کـه خـود 
مترجـم می گویـد، بـه عنـوان پادزهـری در مقابـل فلسـفۀ خطرناکـی کـه رباعیـات 
خیـام بیـان می داشـت، صـورت گرفتـه بود و هـدف دیگـری نداشـت. در واقع این 
ترجمـۀ رباعیـات خیـام بود که بـر درک و شـناخت جامعۀ کتاب خـوان انگلیس اثر 
گذاشـت و بـه آن هـا تصویـری بدبینانـه و در عین حال ولنگارانه نسـبت بـه زندگی 
ـ کـه گمـان می رفـت شـیوه و سـنت نوعـی تفکر پارسـیان اسـتـ  عرضه داشـت. 
هـر آن کـس کـه زحمـت تفحـص در کتاب شناسـی رباعیـات خیـام تالیـف پاتر را 
بـه خـود داده باشـد، از مقـدار ترجمه هـای رباعیات خیام بـه زبان های بسـیار متغیر 

و مختلـف، از زبـان اسـکیموها گرفتـه تـا یدیـش )یهـودی(، از ماالیـا تـا پرتـگال، 
دچـار حیـرت خواهد شـد. ایـن امر محبوبیت اشـعار خیـام را در ترجمه انگلیسـی 
فیتزجرالـد بـه خوبـی نشـان می دهـد؛ چنـدان کـه میـرزا قلیچ بیـگ در اقتبـاس و 
ترجمـۀ »هاملـت« از شکسـپیر بـه زبـان ِسـندی، قهرمـان نمایشـنامه، رباعیاتـی از 
عمرخیـام را بـه زبـان سـندی می خوانـد کـه از اصـل فارسـی ترجمه نشـده اسـت 
ـ بـا آن کـه میـرزا قلیچ بیـگ یـک دانشـمند فارسـی دان بـودـ  بلکـه از روی ترجمه 

فیتزجرالـد برگردانده شـده اسـت.
درسـت همان گونـه کـه در آلمـان حافـظ نـام خـود را بـر بسـیاری از اشـعارـ  کـه 
اغلب از روح و حال وهوای شـعر حافظ بسـیار دور هسـتند ـ داده اسـت، رباعیات 
نیـز در دنیـای انگلیسـی زبان مـورد تقلیـد قـرار گرفـت. گویـی همه کس بـه چنین 
رباعیاتـی مترنـم بـود... به هـر روی، در همان روزگار مستشـرقان به بررسـی جدی 

ادبیـات فارسـی پرداختند.
پیشـرفت رهیافت هـای تحقیقـی بـه شـعر فارسـی، جای کمتـری بـرای ترجمۀ این 
اشـعار بـه شـعر آلمانـی باقی گذاشـت و شـخصیت فردریـک رویکرت، کـه دانش 
عظیـم خـود را در فقه اللغۀ با قریحه و اسـتعداد شـاعرانه تلفیق کـرد، در تاریخ اخذ 
فـرم و قالب هـای شـعر فارسـی بی نظیـر اسـت، هرچنـد عـدۀ زیـادی شرق شـناس 
درجـه اول بریتانیـا، آلمـان، فرانسـه و کشـورهای دیگـر )چـک، اسـلواکی، ایتالیـا، 
سـویدن، دنمـارک و بسـی کشـورهای دیگـر( وجـود داشـته اند و هنوز هـم دارند. 
گرایش شـایع در دنیای انگلوساکسـون بر آن اسـت که اشـعار لطیف فارسـی را به 
قالب هـای جدیـد و بیشـترینه، خیلی جدید درآورند و از صـور خیال و تصویرهایی 
اسـتفاده کننـد کـه بـا سـنت های فرهنگـی جهـان اسـامی و فارسـي تضـاد فاحش 

دارد. ظاهـرا بحثهـای بی پایـان 
دربـاره قالـب و معنـای واقعی 
بـا  می توانـد  حافـظ  شـعر 
یـک نـگاه واحـد بـه تعریـف 
گوتـه از غـزل و یـا بـه بعضی 
شـرق  گلسـتان  اشـعار  از 
بـه  نگوییـم  اگـر  رویکـرت، 
پایان برسـد، دسـت کم تسهیل 
شـود. رویکرت در بسـیاری از 
این اشـعار به راز شـعر فارسی 
اشـاره دارد و بـه نظـر من یک 
شـعر سـاده، خیلـی سـاده، در 
هم اکنـون  کـه  مجموعه  یـی 
و  روح  کردیـم،  یـاد  آن  از 
فارسـی  شـعر  حال وهـوای 
تصاویـر  گرفتـن  بـه کار  بـا  را 
کاسـیک  شـعر  خیـاالت  و 
صـورت  بهتریـن  بـه  فارسـی 
اسـت:  کـرده  تسـخیر  ممکـن 
»بـر صدهـا گلبرگ گل سـرخ 
و  اسـت/  شـده  نوشـته  چـه 
هـزار بـا هـزاران تکـرار چـه 

می سـراید؟« 
و رویکـرت ایـن پرسـش های 
از  آن  در  )کـه  را  باغـی 
گلبـرگ«  میـان »صـد  جنـاس 
»هـزار  و  صدبـرگ«،  »گل  و 
معنـای  بـه  »هـزار«،  و  نغمـه« 
بلبـل، صنعت آفرینـی می کنـد( 
خواننـده اش  بـرای  این گونـه 
حسـن،  کـه  می کنـد  توجیـه 
گـرد  بـر  جادویـی  دایره یـی 
حـال  و  اسـت  کشـیده  خـود 

آن کـه عشـق از دایـرۀ دیگـری خبر نـدارد. پس بـر روی هر گلبرگی همـان حقیقتی 
نوشـته شـده اسـت کـه بـر روی گلبرگ نخسـتین و در عین حـال، هـر بلبلی همان 
ترانـۀ آرزومندانه یـی را تکـرار می کنـد کـه بلبل نخسـتین. خوانندۀ شـعر فارسـی با 
دانسـتن ایـن راز، انعـکاس گفت وگـوی ابـدی گل و بلبـل را، حسـن و عشـق را، 
بـه هـر کجـا می نگـرد می بینـد: گل در گلسـتان رایحـۀ گلسـتان بهشـت را بـه یـاد 
مـی آورد و بـا برگ هـای سـرخش نظاره کننـدگان را بـه یـاد درخشـان یاقوت گـون 

می انـدازد.  کبریایـی«  »ردای 
 بـا وجـود ایـن، همیـن گل زیبـا و دوست داشـتنی کـه می تـوان آن را لمـس کـرد، 
بوییـد، در آغـوش گرفـت، خیلی زود خواهد پژمـرد... و حال آن که بلبـل، به عنوان 
مظهـر روح، اشـتیاق خـود را بـرای حسـن و زیبایـی جاودانـی در لبـاس نعمات و 
ترانه هـای جدیـد، بـرون می ریـزد و از راه دراز رسـیدن بـه وصـال و کمـال سـخن 
می گویـد و در همـان حـال بـه عنـوان پرنده یـی دوست داشـتنی دل شـنونده گان 
آوازهایـش را گاهـی شـاد و گاهـی غمنـاک می سـازد. شـعر فارسـی از عاشـق و 
معشـوق هایی چـون گل و بلبـل سرشـار اسـت و همچنان کـه شـوق و آرزومنـدی 
بلبل پایانی ندارد، پروانه نیز شـوق آن دارد که خویشـتن را به آغوش شـعلۀ شـمع 
بیفکنـد و بسـوزاند تـا بـه وصال محبوب، که واالترین هدف اسـت، برسـد. عاشـق 
و معشـوق، خواهـد »فرهـاد و شـیرین« باشـند یـا »محمود و ایـاز« و یـا »مجنون و 
لیلـی« یـا »یوسـف و زلیخـا«، همه گـی از اشـتیاق رسـیدن بـه وصـل محبـوب، که 
جـز بـا سـپردن راه دراز رنـج و از خودگذشـته گی میسـر نیسـت، سـخن می گویند. 
اما داسـتان »شـمع و پروانه« نخسـتین بار در کتاب »السطواسـین« حسـین بن منصور 
حـاج )مقتـول در۹۲۳/۳۱۰( آمـده اسـت و پس از او، شـاعران فارسـي  و ترک آن 
را در اشـعار خـود بـاز گفته انـد و همیـن داسـتان اسـت کـه پلـی میان جهان شـعر 
فارسـی و دنیـای شـعر آلمانـی برقـرار می کنـد. گوتـه آن را بـه صـورت ترجمه در 
گلچینـی از اشـعار فارسـی یافـت و آن را بـه یکـی از عمیق تریـن شـعرهای آلمانی 
بـا عنـوان Selige sehnsucht )اشـتیاق خجسـته( مبدل سـاخت. نصیحت گوته 
بـه خواننـدۀ این شـعر آن اسـت: »Stirb und werde « )بمیر تـا بمانی( »بمیر ای 
دوسـت پیـش از مـرگ، اگـر زنده گـی می خواهی«. و این اندیشـۀ مـردن و زنده گی 
نـو یافتـن و از نـو متولد شـدن در سـطح و مرتبه یـی باالتر از هسـتی، بخش بزرگی 
از شـعر کاسـیک فارسـی را پـر می کنـد. در همـان حـال، داسـتان شـمع و پروانه، 
سـرود پویـۀ بی پایـان بـرای رسـیدن بـه کمـال عشـق، از راه سـپردن طریـق رنج و 
مـرگ، اسـت کـه بـه زبـان تمثیـل سـفر از میـان کوه هـا و وادی هـا بیـان می شـود؛ 
سـفری کـه پایانـش بـه بهشـت می رسـد و چنان کـه گوتـه در پایـان کتاب بهشـت 
در دیـوان غربـی ـ شـرقی می گویـد: »بـا تفکـر در ابدیت عشـق، ما به بـاال و باالتر 

سـیر می کنیم تـا ناپدید شـویم...« 

شدپرتگال، دچار حیرت خواهد یدیش )یهودی(، از ماالیا تا زبان اسکیموها گرفته تا بسیار متغیر و مختلف، از رباعیات خیام به زبان های باشد، از مقدار ترجمه های تالیف پاتر را به خود داده كتاب شناسی رباعیات خیام كس كه زحمت تفحص در ـ عرضه داشت. هر آن نوعی تفکر پارسیان است می رفت شیوه و سنت نسبت به زندگی ـ كه گمان و در عین حال ولنگارانه آن ها تصویری بدبینانه انگلیس اثر گذاشت و به شناخت جامعۀ كتاب خوان خیام بود كه بر درك و در واقع این ترجمۀ رباعیات 
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پـس از آن کـه رییـس  جمهـوری امریـکا ایـده مذاکـره با 
شـبه نظامیان طالبـان را پس از یک سـری حمـات مرگبار 
رد کـرد، دولت افغانسـتان روز سه شـنبه اعام کـرد از این 

پـس بایـد طالبـان را در میـدان جنگ شکسـت دهیم.
خبرنـگاران  جمـع  در  سـفید  کاخ  در  دوشـنبه  ترامـپ 
حمـات اخیر گـروه شـبه نظامی طالبان را محکـوم کرد و 
گفـت ایـاالت متحده اکنون بـرای مذاکره آماده نیسـت. او 
متعهـد شـد: »آنچـه را ما بایـد به اتمام برسـانیم، بـه اتمام 
می رسـانیم. مـردم بی گنـاه کشـته می شـوند. میـان بچه هـا 
افغانسـتان  جـای  همـه  می گذارنـد،  بمـب  خانواده هـا  و 
مـردم را می کشـند. بـرای همیـن نمی خواهیـم بـا طالبـان 
گفت وگـو کنیـم. شـاید زمانـی برای ایـن کار برسـد اما به 

ایـن زودی هـا نخواهـد بود.«
سـخنان او ردی از یـک پیـروزی نظامی بر طالبان داشـت؛ 
نتیجـه ای کـه مقام هـای نظامـی و دیپلماتیـک امریکایـی 
می گوینـد نمی توانـد با منابـع و نیروهایی کـه او مجوزش 

را داده اسـت، حاصل شـود. 
غنـی،  اشـرف  سـخنگوی  مرتضـوی،  حسـین  شـاه 
رییس جمهـوری افغانسـتان گفـت گرچـه دولـت، طالبـان 
را بـه مذاکـره تشـویق می کند امـا این حمـات در کابل از 

جملـه انفجـار انتحـاری شـنبه کـه بیـش از ۱۰۰ کشـته بر 
جـای گذاشـت عبور از »خـط قرمز« بود. او افـزود: طالبان 
خـط قرمـز را رد کـرد و فرصـت صلـح را از دسـت داد. 
حکومـت از تمـام ابزارهـا و امکانـات خـود علیـه ایـن 
گروه هـای تروریسـتی اسـتفاده می کنـد. مـا بـه ایـن نتیجه 
رسـیده ایم کـه صلـح را دیگـر بایـد در میدان هـای جنـگ 

کـرد. جسـت وجو 
او تاکیـد کـرد که دولـت »فرصت های عظیمـی« در اختیار 
می کردنـد.  اسـتفاده  آنهـا  از  بایـد  کـه  داد  قـرار  طالبـان 
مرتضـوی بـه صـورت مشـخص گفـت کـه وقتـی طالبان 
دسـت بـه کشـتار غیرنظامیـان می زنـد و مسـئولیت آن را 
هـم برعهـده می گیرد، دولـت بایـد از »تمام ابزارهـا« علیه 

آنهـا اسـتفاده کند.
سـخنگوی اشـرف غنـی گفـت کـه پیـش از این هـم غنی 
هشـدار داده بـود کـه فرصـت مذاکره بـرای گـروه طالبان 
»محـدود« اسـت و حاال مشـخص شـده کـه این گـروه از 

ایـن فرصـت اسـتفاده نکرده اسـت.
ایـن درهـای مصالحـه  از  پـس  کـه  او همچنیـن گفـت 
تنهـا بـرای کسـانی بـاز اسـت کـه سـاح خـود را زمیـن 
می گذارنـد و دسـت از کشـتار مـردم بـر می دارنـد، امـا 

موضـع دولـت در برابر کسـانی که، به گفته او، »به دسـتور  
فرماندهـان خـود دسـت بـه کشـتار می زننـد«، »جـدی و 

بود. قاطـع« خواهـد 
از سـوی دیگـر، عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایـی حکومت 
وحـدت ملی هـم گفته که گـروه طالبان حاضر بـه مذاکره 
نیسـت و به »حمات تروریسـتی و کشـتن زنان و کودکان 
ادامـه می دهـد«. او بر مقابله و سـرکوب این گروه و سـایر 

گروه هـای همسـو بـا آن تاکید کرده اسـت.
در عیـن حـال، قیام الدیـن کشـاف، رییس شـورای علمای 
افغانسـتان در همایشـی گفته که اقدام بـه عملیات انتحاری 
نه در دین اسـام جایی دارد و نه در شـریعت.  فتوایی که 
روحانیـان پاکسـتان دربـاره جایـز بودن حمـات انتحاری 

در خـارج از پاکسـتان صادر کردند، ناقص اسـت.
شـماری از اعضای شـورای عالـی صلح افغانسـتان هم در 
ایـن همایش حضـور داشـتند. عطاءالدین عضو این شـورا 
گفـت کـه اظهـارات ترامپ روشـن کـرد که طـرف صلح 
امریـکا نیسـت، بلکـه دولت افغانسـتان اسـت. اگـر طالبان 
حاضـر بـه مذاکره اسـت، باید با شـورای عالـی صلح وارد 

شـود. گفت وگو 
اظهـارات  بـه  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  طالبـان  گـروه  امـا 
ترامـپ واکنـش نشـان داده و اعـام کـرد کـه اظهـارات 
امریـکا نشـان داد کـه »اختیـار اصلـی«  رییس جمهـوری 
صلـح در اختیـار امریـکا اسـت و نـه دولـت افغانسـتان.
بیانیـه، از نظـر گـروه طالبـان، اسـتراتژی  براسـاس ایـن 
افغانسـتان »جنـگ و  اصلـی امریـکا و طرفـداران آن در 
ادامـه اشـغال« اسـت و نـه »صلح و تفاهـم«. طالبـان تاکید 
کـرده کـه واکنش ایـن گروه نسـبت به این موضع تشـدید 

جنـگ خواهـد بود.
بـا ایـن حـال، مشـخص نیسـت دفتـری کـه گـروه طالبان 
در شـهر دوحـه، پایتخـت قطـر، بـرای انجـام گفت وگوی 
صلـح بـاز کرده بـه کارش ادامه می دهد یا بسـته می شـود.

ایـن دفتـر در سـال ۲۰۱۳ بـه منظـور زمینه سـازی بـرای 
هیـچ  حـال  تـا  ولـی  شـد،  بـاز  صلـح  گفت وگوهـای 
گفت وگـوی مسـتقیمی بـرای صلح بیـن دولت افغانسـتان 

و گـروه طالبـان انجـام نشـده اسـت.
ترامـپ سـال گذشـته دسـتور افزایـش تعـداد نیروهـای 
کمک رسـانی ها  سـایر  و  هوایـی  حمـات  امریکایـی، 
بـه نیروهـای افغـان را اعـام کـرد. نیکـی هیلـی، سـفیر 
امریـکا در سـازمان ملـل متحـد هـم ایـن مـاه اعـام کرد 
ایـن اسـتراتژی کارآمـد اسـت و شـبه نظامیان را به سـمت 
مذاکـرات سـوق می دهـد. بـا ایـن حـال طالبـان می گویـد 
حمـات مذکـور پیامـی بـه ترامـپ اسـت کـه سیاسـت 

خصمانـه او کارایـی نـدارد.
یـک شـبه نظامی دیگر طالبـان می گویـد ایـاالت متحده به 
کشـورهایی نزدیک می شـود کـه روابطی با طالبـان دارد تا 
ایـن گـروه را وادار کننـد پای میـز مذاکره بیاینـد. او گفت: 
ترامـپ ایـن حرف هـا را بـرای مصـرف داخلـی می زنـد. 
او و تیمـش هـر کاری می کننـد تـا مـا را پـای میـز مذاکره 

بیاورند.
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ثبت دو واقعۀ تازۀ 
پولیو در کندهار

د افغانستان د سولې په اړه د اندونیزیا د همکارۍ په اړه نظرونه

قرآن تنها به پاکستانی ها... 
صریـح دیـن حـرام اسـت و در دیـن جـای نـدارد. آنـان 
در  دیـن  علمـای  را  انتحـاری  حمـات  کـه  می گوینـد 
عربسـتان صعـودی، دانشـگاه االزهـر مصـر، دیوبنـد هند، 
اندونیزیـا و همیـن طـور علمـای افغانسـتان حرام دانسـته 

. ند ا
قیـام الدیـن کشـاف بـا انتقـاد شـدید از فتـوای علمـای 
پاکسـتانی گفـت: “ایـن چه اباغیه ای اسـت که بر اسـاس 
فشـارهای سیاسـی و مجبوریـت داده آیـد؟” آقای کشـاف 
افـزود کـه قـرآن تنها برای پاکسـتانی ها نازل نشـده اسـت 

کـه فقـط بـرای خودشـان فتـوا صـادر کنند.
اعضـای شـورای علمـای افغانسـتان بـا حمایـت از رونـد 
صلـح می گوینـد کـه صلـح، یـک وجیبـه دینـی اسـت و 
از آن حمایـت می کننـد و کسـانی کـه بـه صلـح نمی آیند، 

مخالـف دیـن اند.
آنـان از مسـووالن درجـه یـک حکومـت وحـدت ملـی 
می خواهنـد تـا بـا ادای مسـوولیت شـان در برابـر حفـظ 
جـان و مـال مـردم، وجیبـه دینی شـان را ادا کننـد و برای 
رسـیدگی بـه قربانیـان اخیـر حمـات خونیـن انتحـاری 

اقدامـات جـدی را روی دسـت بگیرنـد.
علمـای دینـی می گوینـد کـه برخی هـا بـا انتقـاد از ایـن 
کـه علمـای دینی در مـورد رویدادهای تروریسـتی واکنش 
نشـان نمـی دهنـد، بـه حـق علمـا جفـا می کننـد در حالی 
کـه آنـان همیشـه واکنـش نشـان داده انـد؛ امـا بـه دلیـل 
دسترسـی نداشـتن خـوب بـه رسـانه ها، واکنش های شـان 

نشـر نشـده است.
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مقام هـای صحـی در کندهـار گفته اند که دو کودک در ولسـوالی 
سـپین بولدک در امتـداد خـط دیورند و ولسـوالی ناامن شـاه ولی 

کـوت بـه پولیو مبتا شـده اند.
داکتـر عبدالقیـوم پخـا، رئیـس صحت عامـه کندهـار، به صدای 
والیـت  آن  در  پولیـو  ویـروس  فعلـی  حالـت  گفـت،  امریـکا 

اسـت. نگران کننـده 
او افـزود کـه سـال گذشـتۀ میـادی نیـز پنـج واقعۀ مثبـت پولیو 
در ولسـوالی شـاه ولـی کـوت و یک واقعـه نیز در سـپین بولدک 

ثبـت شـده بود.
داکتـر پخـا گفـت »یـک دختـرک ۲۰ ماهه اسـت که در سـاحه 
چنارتـوی ولسـوالی شـاه ولی کـوت هیچ نـوع واکسـین نگرفته 
اسـت و کـودک دیگـر مبتـا بـه پولیو، پسـرک ۳۱ ماه اسـت که 

باشـندۀ کوچـه میرگان ولسـوالی سـپین بولدک اسـت«.
بـه بـاور وی، اگـر تمـام جوانـب مسـؤول، بـرای جلوگیـری از 
گسـترش ویـروس پولیـو کمک هـای همـه جانبـه نکننـد، ایـن 

ویـروس بیشـتر از گذشـته کـودکان را تهدیـد خواهـد کـرد.
از سـوی دیگـر، برنامه مشـترک مبارزه بـر ضد پولیو نیـز در این 

خصـوص نگرانی دارد.
سـید کمـال شـاه، سـخنگوی پروگـرام پولیـو در ادارۀ حمایت از 
کـودکان سـازمان ملل متحد )یونیسـف( به رادیو آشـنا – صدای 
امریـکا گفـت، افزایـش واقعه هـای بیشـتر پولیو در آغاز سـال نو 

میـادی، نسـبت به هـر زمان دیگر تشـویش برانگیز اسـت.
او افـزود کـه یـک واقعـۀ مثبـت پولیـو، صدهـا کـودک دیگر را 

نیـز تهدیـد می کنـد.
سـخنگوی پروگـرام پولیـو در ادارۀ یونیسـف گفـت »ویـروس 
پولیـو هسـت و بـه دلیل سـطح معافیت پاییـن کـودکان، احتمال 
گسـترش ایـن بیمـاری را افزایـش می دهـد، مـا بازهـم تأکیـد 
می کنیـم کـه بایـد بـرای آخرین کـودک واکسـین پولیو رسـانده 

شـود و در ایـن بخـش همـکاری همـه الزم اسـت«.
در  میـادی  روان  سـال  در  پولیـو  مثبـت  واقعـۀ  ایـن سـومین 
افغانسـتان اسـت کـه بـه ثبت می رسـد، پیـش از این یـک واقعه 

در والیـت ننگرهـار تثبیـت شـده بـود.
مقام هـای صحـی نگرانـی دارنـد کـه در مـاه نخسـت امسـال، 
ثبت شـدن سـه واقعـۀ مثبـت پولیـوی کـودکان، بیانگـر افزایـش 
خطـر ایـن بیمـاری اسـت و بـرای جلوگیـری آن نسـبت بـه هر 

زمـان دیگـر تاش هـای مشـترک و پیگـر ضـروری اسـت.

لومـړی  جرګـې  مرشانـو  د  افغانسـتان  د 

تـه  افغانسـتان  هـم  څـه  کـه  مرسـتیال 

ښـې  د  سـفر  ولسـمرش  د  اندونیزیـا  د 

او  پرمختـګ  اقتصـادي  حکومتوالـۍ، 

ډموکراسـۍ پـه ټینګښـت کې ګټـور بويل، 

خـو د سـولې په برخـه کې ورته د شـک په 

ګـوري. سـرګه 

محمـد علـم ایزدیار د سـې شـنبې پـه ورځ 

ازادي راډيـو تـه وویل، ال هم روښـانه نه ده 

چـې اندونیزیا کـوالی يش پـه ترهګرو ډلو 

الزم فشـار راوړي او کنه؟

دی وايي:

دوی  چـې  نـه ده  روښـانه  اوسـه  »تـر 

ګروپونـو،  وسـله والو  پـه  »اندونیزیـا« 

فشـار  الزم  ډلـو  ترورېسـتي  او  طالبانـو 

راوړلـی او دوی د سـولې خـرو تـه چمتو 

کـوالی يش کـه نـه؟ بله مسـئله دا چـې ایا 

اندونیزیـا، پاکسـتان یـا نـور هغـه هېوادونه 

چـې له ترورېسـتانو رسه اړیکې لري چمتو 

کـوالی يش چې د افغانسـتان په قضیه کې 

ګټـور او هـر اړخیـز بحـث وکړي کـه نه؟«

ښـاغلی ایزدیار سـولې ته د رسـېدو یوازنۍ 

الر پـر پاکسـتان د فشـارونو زیاتېـدل بويل 

او وايـي، نړیوالـه ټولنـه بایـد پـر پاکسـتان 

خپـل فشـارونه نـور هم زیـات کړي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چې د دوشـنبې 

جوکـو  ولسـمرش  اندونیزیـا  د  ورځ  پـه 

افغانسـتان  یـو رسـمي سـفر  پـه  ویـدودو 

تـه راغـی او لـه ولسـمرش غنـي رسه یـې تر 

کتنـې وروسـته یـوې ګـډې خري ناسـتې 

تـه وویـل، هېـواد یـې چمتـو دی چـې لـه 

افغانسـتان رسه د سـولې د راوسـتو په برخه 

کـې مرسـته وکـړي.

وویـل  هـم  دا  ولسـمرش  اندونیزیـا  د 

چـې هېـواد به یـې پـر سـولې رسبېـره لـه 

افغانسـتان رسه په اقتصادي، سـوداګریزو، 

زېربنايـي چـارو او نـورو بېالبېلو برخو کې 

هـم مرسـته او همـکاري وکـړي.

وړانـدې  دې  لـه  ولسـمرش  اندونیزیـا  د 

پاکسـتان تـه تللـی و او لـه خپل پاکسـتاين 

سـیال ممنـون حسـین رسه یـې د کتنـې پـر 

مهـال د افغانسـتان، اندونيزيـا او پاکسـتان 

د دينـي عاملانـو د يـوې ګـډې کمېټـې د 

و. کـړى  وړاندیـز  جوړولـو 

تـازه  حکومـت  افغـان  او  امریـکا  د 

اوږدوي. جګـړه  څرګندونـې 

پـه ورته وخت کـې د افغانسـتان د علاموو 

سـې  د  کشـاف  قیام الدیـن  رئیـس  شـورا 

شـنبې پـه ورځ پـه یوه خـري ناسـته کې د 

افغـان سـولې پـه برخـه کـې د اندونیزیـا د 

ولسـمرش د څرګندونـو هرکلی وکړ او درې 

واړو هېوادونـو د عاملانـو د ګـډې کمېټـې 

جـوړول مثبـت ګام یـاد کړ.

د سـیايس چارو یو شـمېر افغان کارپوهان 

هـم د سـولې پـه برخه کـې افغانسـتان ته د 

اندونیزیـا د ولسـمرش سـفر لـه اهمیته ډک 

سـتونزو  د  افغانسـتان  د  وايـي،  او  بـويل 

د هـواري پـه برخـه کـې د یـاد هېـواد رول 

مهـم دی.

لـه ډلـې یـې فیـض محمـد ځالنـد ازادي 

راډيـو تـه وویـل:

»اندونیزیـا د خپـل معارص تاریـخ د کورنیو 

جګـړو د تاوتریخـوايل، ډېـره اوږده مخینه 

لـري او پـه دې برخه کې يې ډېـرې بریالۍ 

هڅـې کـړې دي. دوهم دا چـې اندونیزیا د 

یـو مسـلامن هېـواد پـه توګـه د خپـل پاک 

نیـت لـه مخې هـم کـوالی يش، پـه افغان 

سـوله کـې مثبـت رول ولوبوي.«

افغـان  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

حکومـت پـه خپلـو تـازه څرګندونـو کـې 

د  سـولې  د  طالبانـو  وسـله والو  ویـي، 

خـرو اتـرو فرصت له السـه ورکـړی او تر 

دې وروسـته بـه سـوله د جګـړې لـه الرې 

کـړي. ترالسـه 

د امریـکا ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ هـم د 

افغانسـتان روان وضعیـت تـه پـه پـام رسه 

ویـي، فکـر نه  کوي چـې د امریـکا متحده 

وسـله والو  لـه  اوس  مهـال  دې  ایـاالت 

طالبانـو رسه د خـرو لپـاره چمتـو وي.

افغـان  او  امریـکا  د  خـو ښـاغلی ځالنـد 

حکومـت تـازه څرګندونـې لـه احساسـاتو 

ډکـې بـويل او وايـي، دا ډول څرګندونـې 

اوږدوي. جګـړه 

پیروی ارگ از ترامپ

جست وجوی صلح در جنگ
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ورزش
میرویس بلخی

ــاالت متحــدۀ  ــد ترامــپ، رییس جمهــوری ای ســخنان دونال
امریــکا مبنــی بــر قطــع مذاکــره بــا طالبــان، یــک سیاســت 
مفیــد و موثــر در جنــگ بــا تروریســم اســت. تــداوم حیات 
ــرواش  ــط و ت ــبات غل ــتان و محاس ــتراتژیک پاکس ــع اس ــان، مناف طالب
فکرهــای گندیــدۀ چنــد رهبــر معتصــب و قوم گــرای افغانســتان اســت. 
ــر زده  ــۀ جبران ناپذی ــن کشــور را صدم ــرادر اســت« ای ــب ب ــۀ »طال نظری
اســت. نبــود تعریــف مشــخص از دشــمن، روزانــه بــر شــهدای نظامــی و 
ــد کــه طالــب دشــمن  ــا می توانیــد کمپایــن کنی ــد. ت مردمــی مــا می افزای
ــل و  ــا جاه ــح ب ــه گان. صل ــۀ دســت بیگان ــل و آل اســت و دشــمن جاه
ــۀ دشــمن ممکــن نیســت کــه نیســت، بلکــه آســیب پذیر هــم اســت. آل

لطیف پدرام

تأکیـد می کنـم کـه بازگشـت بـه زمـان کـرزی، یک اشـتباه 
بـزرگ اسـت. مـن اطـاع دارم که کـرزی و تیـم اش در این 
شـب و روز بـا حرکت هـا و جنبش هـای کوچـک و بـزرگ 
عدالت خواهـی رابطـه ایجـاد کـرده و سـعی دارد از ایـن حرکت هـا به نفع 
خـود اسـتفاده کنـد، چـون فکر می کند اگـر بحـران فراگیر شـود، از طریق 
لویـه جرگـه یـا هـر ترتیب دیگـری، بـه حیث رییـس حکومـت موقت یا 

در رأس نظـام قـرار بگیرد.
مـن نسـبت بـه این مسـأله ُهشـدار می دهـم که کـرزی سـبب بدبختی های 
بسـیار فـراوان شـد. او بـود که قوانیـن غیر دموکراتیـک را نهادینـه کرد؛ او 
بـود کـه جامعـه را تک قومـی کرد و در سـمبول های کان ملـی و خیلی از 
هویت هـای دیگـر را بر مـا تحمیل کـرد. بنابر این، هر حرکت و کوششـی 
کـه بـار دیگـر زمینـۀ بازگشـت کـرزی را فراهـم کند، یـک اشـتباه بزرگ 
و جبران ناپذیـر و در نهایـت، خیانـت خواهـد بـود. ایـن حرکت هـا نبایـد 
رفتـن از چالـه به چاه باشـد و بار دیگر یک شوونیسـت و فاشیسـت دیگر 
بـر مـا حاکم شـود. قرار نیسـت از دسـت غنی خاص شـویم و به دسـت 
کـرزی بیفتیـم؛ یـا از دسـت یـک فاشیسـت به دسـت فاشیسـت دیگر چه 

تکنوکرات چـه مذهبی.

عزیز حکیمی

چـرا غنـی نـام گـروه طالبـان را در اعالمیه های رسـمی 
نمی گیـرد؟ ارگ 

یادتـان هسـت کـرزی هم هرگـز قبول نکـرد کـه برادرانش 
در قتـل عـام مـردم دسـت دارنـد و همیشـه از عبـارت مبهـم و بی معنـای 
»دشـمنان صلـح و ثبـات« اسـتفاده می کرد؟ غنـی از ۱۲ قوس تـا ۸ دلو، ده 
اعامیـه در محکومیـت ده حملـۀ متفاوت گـروه طالبان صادر کرده اسـت، 
امـا در کل ایـن ده اعامیـه، حتـا یکبـار هـم نـام گـروه طالبـان را نبـرده 
اسـت. بقیـه اعامیه هـا را هم شـما چـک کنیـد و خواهید دید کـه در هیچ 
کـدام آن هـا کوچکتریـن اشـاره یی بـه گـروه طالبان نشـده اسـت. ارگ به 
جـای نـام گرفتـن از گـروه طالبان )که بـه معنـای تایید و تأکید روشـن به 
دسـت داشـتن این گـروه در حمـات تروریسـتی اسـت(، از عباراتی مثل 
»تروریسـت« و »دشـمنان صلـح و ثبـات« و »دشـمنان مردم« یـاد می کند و 
حمـات را »حملـۀ تروریسـتی« و یا »جنایـت بر ضد بشـریت« می خواند.
در محکومیـِت گـروه طالبـان هیـچ عبارت بدیلـی، قوی تر و موثرتـر از نام 
گرفتـن مشـخص از گـروه طالبـان نیسـت. ناممکن اسـت هیچ هوشـیاری 
در ارگ نباشـد کـه ایـن نکتـه را درک نکنـد. اتفاقًا به خوبـی درک می کنند 
و ایـن خـودداری از اشـاره بـه گـروه طالبـان، کامًا حسـاب شـده اسـت. 
غنـی و افـراد مشـخصی در حکومـت بـه خاطـر سیاسـت بازی های قومی 
نمی خواهنـد نـام گـروه طالبـان را در ارتبـاط بـا حمـات ببرنـد. غنـی و 
دارودسـته اش از هـرج و مرج سـود می برنـد و طالبان یکـی از ابزار کثیف 
سیاسـی آنـان هـم بـرای امـروز و هـم در درازمـدت اسـت. هیـچ عقـل 
سـلیمی نمی توانـد بپذیـرد کـه حکومت دشـمنی را که پانزده سـال اسـت 
بـا آن درگیـر اسـت و نـام و نشـان مشـخصی دارد، بـا عبـارات مبهمـی و 

ناتعریـف شـده یی مثـل »گروه هـای تروریسـتی« یـاد کند.

شهزاده سمرقندی

برگزاری اولین همایش فارسـی زبانان ازبکسـتان در تاشکند، 
پس از سـی سـال ممنوعیـت و پیگردهـای شـدیِد دولتی از 
فعالیت هـای تاجیـکان، رویـداد مهمـی بـرای تاجیـکان این 
کشـور اسـت. در ایـن سـال ها تاجیـکاِن ازبکسـتان کـه براسـاس آمـار 
غیررسـمی، نیمـی از جمعیـت کشـور را تشـکیل می دهـد، اجـازۀ تبلیغ و 
ترویـج زبـان و ادبیـات فارسـی، زبان مادری خود را نداشـتند، امـا از زمان 
شـروع زمـام داری شـوکت میرضیایـف در ازبکسـتان، چنیـن فرصت هایی 
بـرای فارسـی زبانان و هـم شـهروندان دیگر اقـوام این کشـور رو به بهبود 

است. آورده 
روز شـنبه، بیسـت وهفتم مـاه جنـوری، نماینـده گان والیات تاجیک نشـین 
ازبکسـتان، فرغانـه، سـرخان دریـا، قشـقه دریا، تاشـکند، سـمرقند، نوایی 
و جیـزخ در مرکـز فرهنگـی بین المللـی تاشـکند دور هـم آمدنـد و در 
نیازهـای خـود و هـم  از  کنـار شـعرخوانی در موضـوع دوسـتی ملـل، 

درخواسـت های خـود صحبـت کردنـد.
یکـی از درخواسـت هایی کـه ایـن نماینـده گان فرهنگـی بیـان کـرده انـد، 
اتحادیـۀ نویسـنده گان  دوبـاره فعـال کـردن بخـش فارسـی-تاجیکی در 
ازبکسـتان اسـت. بخـش فارسـی تاجیکـی ایـن اتحادیـه پـس از مـرِگ 
جوره بیـک قونـاق، شـاعر بنـام دوزبانـۀ ازبکسـتان، تعطیل شـده و فعالیت 
بازمانـده بـود. از بخـارا، امـا هیـچ نماینده یـی در ایـن همایـش حضـور 

شت. ندا

افشاگری رییس باشگاه موناکو

خط دفاعی منچسترسیتی 
گران ترین خط دفاعی تاریخ شد!

فیـسبـوك نـــامــه

ــتان  ــانی ها تابس ــه کهکش ــنهادی ک ــات پیش ــو جزئی ــگاه موناک ــس باش ریی
ســال ۲۰۱7 بــرای خریــد بازیکــن ســابق ایــن تیــم ارایــه کردنــد را اعــام 
کــرد. وادیــم واســیلیف، مدیــر باشــگاه موناکــو اعتــراف کــرد کــه تابســتان 
ــان  ــه، هم ــان امباپ ــد کایلی ــرای خری ــد ب ــگاه رئال مادری ــال ۲۰۱7 باش س
پیشــنهادی را بــه او داد کــه پاری ســن ژرمن بــا سرخ پوشــان مطــرح 
ــورش  ــه در کش ــح داده ک ــاله ترجی ــن ۱۸ س ــن بازیک ــا ای ــود، ام ــرده ب ک

ــه نظــر او احتــرام گذاشــته اســت. ــد و باشــگاه هــم ب بمان
در حالــی کــه در ابتــدای بــازار نقل وانتقــاالت تابســتانی اخبــاری در 
خصــوص مذاکــره زین الدیــن زیــدان و رئال مادریــد بــا امباپــه بــه 
ــا دور زدن  ــه ب ــود ک ــن پاری ســن ژرمن ب ــت ای گــوش می رســید، در نهای
ــن  ــی -جــذب قرضــی ای ــۀ مال ــازی جوان مردان ــون ب ــای قان محدودیت ه
ــان فصــل  ــرارداد او در پای ــه شــرط دایمــی کــردن ق بازیکــن فرانســوی ب

ــگ آورد. ــه چن ــاری- او را ب ج
ــال  ــه، رئ ــت: بل ــو گف ــو مونت کارل ــه رادی ــورد ب ــن م ــیلیف در ای واس
مادریــد بــه مــا همــان رقمــی را پیشــنهاد داد کــه موناکــو ارائــه کــرده بــود. 
مــن همیشــه شــفاف صحبــت کــرده ام و ایــن بــار هــم چیــزی را مخفــی 
نمی کنــم، امــا دوســت نــدارم کــه رقیــب مســتقیم تیمــم را تقویــت کنــم. 
ــه پاری ســن ژرمن می شــدم، امــا  اگــر دســت خــودم بــود مانــع رفتنــش ب

مــن بــرای نظــر کایلیــان و خانــواده او احتــرام قایــل شــدم.

بــا اضافــه شــدن مدافــع تیــم فوتبــال اتلتیــک بیلبائــو بــه جمــع شــاگردان 
ــی  ــط دفاع ــن خ ــه گران تری ــم ب ــن تی ــی ای ــط دفاع ــوال، خ ــپ گواردی پ

تاریــخ تبدیــل شــد.
بــا وجــود دســت نیافتنــی بــودن در صــدر جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر 
و پیشــروی در 4 در تمــام تورنمنت هــای ممکــن، باشــگاه منچسترســیتی 
ــان  ــه تیم ش ــد ک ــاس کرده ان ــوال احس ــپ گواردی ــم پ ــن تی ــرمربی ای و س
ــط  ــژه در خ ــه وی ــد ب ــن جدی ــذب بازیک ــت و ج ــه تقوی ــاز ب ــوز نی هن
ــک  ــد آیمری ــرای خری ــگاه ب ــن باش ــل ای ــن دلی ــه همی ــی دارد و ب دفاع
ــه کار شــده و در ازای  ــو دســت ب ــک بیلبائ ــال اتلتی ــم فوتب ــه از تی الپورت
ــن  ــع ای ــد مداف ــرای خری ــورو توانســته نظــر باســکی ها را ب ــون ی 7۰ میلی

تیــم جلــب کنــد.
بــا ایــن مبلــغ، جمــع ارزش تمــام مدافعــان تیــم فوتبــال منچسترســیتی بــه 
ــی  ــط دفاع ــن خ ــه گران تری ــه آن را ب ــد ک ــورو می رس ــون ی ۲6۹.۵ میلی

ــد. ــل می کن ــخ تبدی تاری
هزینه یــی کــه باشــگاه منچسترســیتی بــرای خریــد الپورتــه متقبــل 
ــه  ــک ک ــل فن دای ــد از فیرجی ــپانیایی را بع ــن اس ــن بازیک ــود، ای می ش
ــخ  ــع گــران تاری ــن مداف ــه دومی ــول شــد، ب زمســتان امســال راهــی لیورپ

تبدیــل می کنــد.
ــا  ــکاری ب ــع هم ــا قط ــی اش را ب ــط دفاع ــال ۲۰۱7 خ ــتان س ــیتی تابس س
ــل کلیشــی و الکســاندر کــوالروف  ــا، گائ ــو زابالت ــی همچــون پابل مدافعان
ــدی  ــن من ــو و بنیامی ــر، دانیل ــل واک ــد کای ــی مانن ــرای آوردن مدافعان ب
ــود و او  ــی نب ــرات کاف ــن تغیی ــوال ای ــر گواردی ــه نظ ــا ب ــرد ام ــول ک متح
از مســئوالن باشــگاه خواســت کــه بــرای خریــد الپورتــه هــم دســت بــه 

ــوند. کار ش
ــر  ــان زی ــامل بازیکن ــت ش ــب قیم ــه ترتی ــیتی ب ــاع منچسترس ــط دف خ

: می شــود
۱- آیمریک الپورته )7۰ میلیون یورو، ژانویه ۲۰۱۸ از اتلتیک بیلبائو(

۲- بنیامین مندی )۵7.۵ میلیون یورو، تابستان ۲۰۱7 از موناکو(
۳- کایل واکر )۵7 میلیون یورو، تابستان سال ۲۰۱7 از تاتنهام(

4- دانیلو )۳۰ میلیون یورو، تابستان ۲۰۱7 از رئال مادرید(
۵- جان استونز )۵۵ میلیون یورو، تابستان ۲۰۱7، از اورتون(

کـابل؛
شهـر واهمـه هـا!

ــم.  ــی می کن ــل زنده گ ــهر کاب ــه در ش ــت ک ــال اس ــل س ــش از چه بی
ــه ام. از آب و  ــرا گرفت ــهر ف ــن ش ــگاه را در ای ــه و دانش ــب، مدرس مکت
هــوای ایــن شــهِر پـُـر آشــوب اســتفاده بــرده ام، کابــل را بــا وجــود همــه 
ــا،  ــهر رفاقت ه ــل، ش ــت دارم. کاب ــش دوس ــامانی ها و درد و رنج نابس
شــهر سیاســت، شــهر تمــول، شــهر تجمــل، شــهر عشــق و شــهر هــوس! 
شــهر بی نقشــه و کانالیزســیون، شــهر بی پــارک و تفریــح، شــهر 

ــج. ــهر رن ــد و ش ــهر امی ــق، ش ــم و نس بی نظ
ــل اهلل  ــه )خلی ــب خیرخان ــم مکت ــف نه در ســال ۱۳۵۸ خورشــیدی، صن
ــردم  ــد، حــس ک ــه ســراغم آم ــی ب ــه نوجوان ــن ک ــودم. همی ــی( ب خلیل
بــه ده هــا بنــد و تعلــق بســته شــدم. یکــی از ایــن بندهــا، قیــد گشــت 
ــی  ــال آدم ــن و س ــه س ــه ک ــود. همان گون ــل ب ــهر کاب ــذار در ش و گ
ــای  ــز گونه ه ــی اش نی ــج زنده گان ــد، درد و رن ــاوت می کن ــر و تف تغیی
دیگــری بــه خــود می گیــرد. روزگاری از ایــن شــهِر پُــر آشــوب، 
ــی  ــات تحمیل ــه جبه ــن ب ــه عســکری و رفت ــه خاطــر ســوق شــدن ب ب
جنــگ، تــرس و واهمــه داشــتیم و روزگاری هــم از اصابــت راکت هــای 
ــهِر  ــن ش ــای ای ــه و پس کوچه ه ــر کوچ ــه در ه ــی ک ــای بی مروت بین
بی هیــچ اندیشــه یی فــرو می ریخــت و جــان آدم هــا را می گرفــت، 

می ترســیدیم.
ــرداِی روشــن  ــرای حســرت ف ــا ب ــه زنده گــی م آن روزهــا چــه ناامیدان
ــی،  ــی، بی عدالت ــتی، بی نان ــود مشــکات بی سرنوش ــا وج می گذشــت. ب
ــدی در آن ســوی ذهــن و روان  ــای امی ــا روزنه ه ــاق و اســتبداد؛ ام اختن
مــا روشــن بــود و امیــدوار بودیــم کــه روزی ایــن جرقه هــای امیــد، بــه 
ــه زنده گــی کردیــم  روشــنی کاملــی تبدیــل خواهنــد شــد. چــه بی باکان
ــرای  ــیدیم! ب ــه نکش ــرای آزادی ک ــا و آالم را ب ــا، درده ــدر رنج ه و چق
مــا نــام مقــدس »مبــارزه«، امیــد بــود و هــر چــه در تــوان داشــتیم، بــدون 
هیــچ چشم داشــتی، بــرای مبــارزه بــه آزادی و رفــاه، جــان می کندیــم و 
زنده گــی خــود را حتــا بــا خطــر مــرگ روبــه رو می کردیــم. آن روز هــا 

ــد. ــر نظــرم می گذرن مثــل دیــروز از زی
ــه آن احســاس  ــم، ب ــر ماجــرای خــود پــس می بین ــه گذشــتۀ پُ ــی ب وقت
وطن دوســتی، اخــاص، صداقــت خــود و همراهــان خــود نــگاه 
می کنــم، حیــرت زده از خــود می پرســم: آن مدینه هــای فاضله یــی 
ــد؟ آن  ــا رفتن ــدند؟ کج ــه ش ــم، چ ــن می پروراندی ــا در ذه ــه م را ک
داعیه هایــی کــه عمــری را ســرآن گذاشــتیم، چــه زود روشــنایی 
ــه شــدیم؟ آن  ــا این گون ــد، چــه شــد کــه م خــود را از ســرما دور کردن
ــی را از  ــای زنده گ ــه فرصت ه ــی، چگون ــز انقاب ــد و تی ــعار های تن ش
مــا گرفــت. آن تعهــد بــرای رفــاه و پیشــرفت چــه شــد و کجــا رفــت؟
ــخ  ــه تاری ــت، بلک ــدی نیس ــأس و ناامی ــرای ی ــطور ب ــن س ــتن ای نوش
ــن  ــاز ای ــی آغ ــر صــورت، وقت ــه ه ــران. ب ــرای دیگ ــی اســت ب و عبرت
ــم و آن را  ــت، می بین ــا اس ــی م ــتان زنده گ ــع داس ــه در واق ــتان ک داس
ــرای  ــا ب ــت، حت ــده اس ــا از اوج افتی ــر آن قصه ه ــم، دیگ ــرور می کن م
ادامــۀ آن اعتقــاد خــود را از دســت داده ایــم. شــاید زنده گــی هــر 
ــرازی  ــم ف ــا ه ــود و ی ــار ش ــا دچ ــراز و فرود ه ــه ف ــا این گون ــس ب ک
ــادی  ــا و رســالت ها، ســالیان زی ــه از آن داعیه ه نداشــته باشــد. حــاال ک
ــا رســیدن  ــا هــم ب ــواده شــدند و ی ــا ذوب خان ــه داران ی می گــذرد، داعی

ــد. ــوس گردیدن ــوا و ه ــذب ه ــی، ج ــه قدرت ب
ــای  ــه پ ــا ب ــه پ ــود، کســانی ک ــه ب تحــوالت بســیار ســریع و غافل گیران
تحــوالت توانســتند راه برونــد، موفــق شــدند و دیگــران از کاروان عقــب 
ــۀ  ــه در پنج ــدی، پنج ــناک و ناامی ــهر ترس ــاال ش ــل ح ــا کاب ــد؛ ام رفتن
ــه داران دموکراســی ضجــه می کشــد.  ــی از دســت طای تعصــب و بدبین
ــرای ســرنگونی  ــروز را کــه ب ــی تصویر هــای مصافحــۀ دشــمنان دی وقت
ــوکه  ــم، ش ــم، می بین ــیدی را از دســت دادی ــاِن رش ــان چــه جوان نظام ش
می شــوم و هــزاران پرســش در ذهنــم تداعــی می شــود، این همــه 
مبــارزه بــرای چــه بــود؟ مــا چــرا بهتریــن فرصت هــای عمــر خــود را 

ــاختیم. ــاکاران س ــن ری ــای دروغی ــرف داعیه ه ص
چرا این گونه شد؟

ــده  ــًا آدم زن ــر اص ــدون تغیی ــان ب ــرد، انس ــد ک ــر نبای ــم تغیی نمی گوی
ــی،  ــع قوم ــرای مناف ــا، ب ــه آدم ه ــم ک ــگاه می کن ــی ن ــا وقت ــت، ام نیس
ســمتی و زبانــی پــا روی تعهــد، صداقــت، اخــاص و انســانیت 
ــود.  ــام می ش ــت، خ ــارزه اس ــه مب ــه هرچ ــاورم ب ــگاه ب ــد، آن می گذارن
ــردن  ــت ک ــتن، حکوم ــتن، بس ــاال کش ــه ح ــر این ک ــه فاجعه بارت از هم
ــرای برتری جویــی  ــفانه ب ــروز، متأس ــر کابــِل ام ــتن ب و تســلط داش
ــه  ــند و بی باکان ــران، می ُکش ــذف دیگ ــرای ح ــی اســت؛ ب ــی و زبان قوم
ــرای  ــی ب ــتر دموکراس ــازند؛ از بس ــا را می س ــذف گروه ه ــه های ح نقش

قایــم ســاختن پنجه هــای خونیــن قوم گرایــی اســتفاده می برنــد.
ــم،  ــنی می بین ــه روش ــم و ب ــال می کن ــره دنب ــی و دله ــا نگران ــده را ب آین
دســتان نابــه کار تفرقــه، تعصــب و قوم گرایــی، جدالــی را بــرای 
بهره گیــری از ایــن آشــفته بازارِ مــکارۀ سیاســت راه انداختــه اســت. آنــان 
می خواهنــد زمیــِن هم گرایــی را تخــم نفــاق و قوم گرایــی پاشــیده و آن 
را بــا آب تعصــب و تبعیــض ســیراب کننــد تــا بتواننــد از ایــن مرزعــه، 

ــد! دوزخــی حاصــل مطلــوب را بردارن

رحمت اهلل بیگانه



بـا تغییـر و تبدیل در برخـی ارگان های فـراه، امیدواری هایی 
بـرای بهبـود وضعیت این والیـت به وجود آمده اسـت.

بـه  فـراه  والیتـی  شـورای  عضـو  نعیمـی،  شـاه محمود 
ریاسـت  پلیـس،  فرماندهـی  رهبـری  گفـت:  جمهورنیـوز 
ترانسـپورت و معـارف ایـن والیت به افراد شایسـته سـپرده 
شـده و خوشـبینی وجـود دارد کـه اوضـاع امنیتـی و اداری 

ایـن والیـت دسـتخوش تغییـر شـود.
بـه گفتـه او، فرمانـده و آمـر امنیـت جدیـد پلیـس فـراه از 
همیـن والیت هسـتند و تا حـدودی با نقـاط ضعف و قوت 

دارند. آشـنایی 
آقـای نعیمـی بیـان داشـت کـه برخـی مهره هـای مظنـون به 
فسـاد در فرمانـده پلیـس فـراه هـم توسـط مقام هـای ارشـد 
وزارت داخلـه برکنـار شـدند و انتظـار می رود میـزان قانون 

شـکنی در ایـن فرماندهـی کاهـش یابد.
ایـن عضـو شـورای والیتـی فـراه ادامـه داد که والـی جدید 

ایـن والیـت هـم تعییـن شـده و در آینـده نزدیـک بـه فـراه 
آمـده و کار خـود را آغـاز خواهـد کـرد.

ناصـر مهـری، سـخنگوی والـی فـراه هـم گفتـه وضعیـت 
امنیتـی ایـن والیت بهبود چشـمگیر داشـته اسـت و در چند 
روز اخیـر هیـچ گونـه تحرکـی از جانـب مخالفـان مسـلح 

دولـت صـورت نگرفته اسـت.
او گفتـه رهبـری جدید پلیس فـراه بر اسـتحکام کمربند اول 

امنیتـی تاکیـد دارند و تاش هـا در این زمینـه جریان دارد.
سـخنگوی والـی فـراه افـزود کـه تـا هفتـه آینـده هـم والی 
جدیـد فـراه به این والیت آمـده و کار خـود را آغاز خواهد 

کرد.
گفتنـی اسـت بصیر سـالنگی، والـی کنونی والیت پـروان به 
عنـوان والـی جدیـد فـراه تعییـن شـده اسـت و در روزهای 

پیـش رو کار خـود را آغـاز خواهـد کرد.

گذشـته  روز  ملـی   وحـدت  حکومـت  رییـس 
)سه شـنبه، ۱۰ دلـو( بـا زخمی هـای رویدادهـای 
اخیـر تروریسـتی کابل در شـفاخانۀ امـان اهلل خان 
دیـدار کـرد و به آنـان گفت که درد هرکدام  شـان 
را حـس می کند و انتقام خون شـهروندان کشـور 

را می گیـرد.
در ۱۰ روز اخیـر شـهر کابـل شـاهد سـه رویداد 
خونیـن بـوده و در ایـن رویدادهـا حـدود چهـار 
مسـوولیت  شـدند.  زخمـی  و  کشـته  نفـر  صـد 
انترکانتیننتـال و حملـۀ موتـر  بـر هوتـل  حملـه 
را  صـدارت  چهارارهـی  در  شـده  بمب گـذاری 
گـروه طالبـان و مسـوولیت حملـه بر یـک واحد 
گـروه  را  کابـل  شـهر  پنجـم  در حـوزه  نظامـی 

گرفـت. به عهـده  داعـش 

بـا  دیـدار  آقایغنـی در  ارگ،  براسـاس خبرنامـۀ 
شـماری از ایـن زخمی هـا گفـت: »کـه مـن درد 
هـر کـدام تـان را احسـاس می کنم و یقین داشـته 
را  هموطنـان خویـش  انتقـام خـون  کـه  باشـید 

می گیریـم.«
آقـای غنی در کنفرانس مشـترک بـا رییس جمهور 
اندونیزیـا نیـز بـه طالبـان هشـدار داد کـه انتقـام 
خـون شـهروندان را آز آنـان می گیـرد. غنی افزود 
کـه طالبـان بـه دسـتور بـاداران شـان مسـئولیت 

کشـتار غیرنظامیـان را بـه عهـده می گیرنـد.
دولتـی  ارشـد  مقام هـای  دیـروز  از سـویی هـم 
در مراسـم ختـم قـرآن و اتحـاف دعـا بـه روح 
شـهدای رویدادهـای اخیر تروریسـتی در کشـور 

در مسـجد جامـع ارگ اشـتراک کردنـد.

حضـور  مدنـی،  جامعـه  فدریشـن  اعضـای 
جاسوسـان اسـتخبارات خارجـی در نهادهـای 
کشـور  در  ناامنی هـا  اصلـی  عامـل  را  دولتـی 
می داننـد و تاکیـد می کننـد کـه این جاسوسـان 

بایـد شناسـایی و محاکمـه شـوند.
فدریشـن  رییـس  انصـاری  منصـور  صدیـق 
جامعـه مدنـی روز سه شـنبه )۱۰ دلـو( در یـک 
نشسـت خبـری در کابل اسـتخبارات بیرونی را 

عامـل دوام جنـگ در افغانسـتان خوانـد.
اسـتخباراتی  سـازمان های  کـه  گفـت  وی 
قدرت هـای جهانـی و منطقـه ای بـرای تامیـن 
افغانسـتان آغـاز و  منافـع شـان، جنـگ را در 
ادامـه داده انـد و یـک تعداد افراد معلـوم الحال 
بـا دریافـت هزینه هـای مالـی بـه نیابـت از این 
سـازمان ها جنـگ را در کشـور دوام می دهنـد.

آقـای انصـاری بـدون آن کـه از فرد یـا گروهی 
نـام ببـرد بیـان داشـت کـه رهبـری حکومـت 
بایـد افـراد معلـوم الحالـی را کـه بـه منافع ملی 
خیانـت می کننـد و بـه نیابـت از سـازمان های 
مـی  جنایـت  کشـور  در  بیگانـه  اسـتخباراتی 
آفریننـد و در الیـه هـای مختلـف حکومت نیز 
جـای دارنـد را  در اسـرع وقـت شناسـایی و 

کند. محاکمـه 
ایـن فعـال مدنی با اشـاره بـه حمـات خونبار 
تروریسـتی هفته هـای اخیـر در کشـور، سـران 
نهادهـای امنیتـی را بـه بـی کفایتـی متهـم کرده 
درسـت  مدیریـت  از  اینهـا  کـه  داشـت  بیـان 
سـکتور امنیتـی ناتـوان اند و به همیـن جهت از 
روئسـای ایـن نهادهـای مهم باید برطرف شـده 
و افـراد شایسـته بـه جای شـان گمارده شـوند.

آقـای انصاری رهبـری حکومت را نیـز به دلیل 
مدیریـت نـا سـالم نداشـتن درایت کافـی برای 
حفاظـت از جـان مـردم مـورد انتقاد قـرار داده 
و از آنـان خواسـتار توجـه جـدی بـرای تامین 
امنیت شـهروند و برگـزاری به موقـع انتخابات 

. شد
رییـس فدریشـن جامعـه مدنـی خاطـر نشـان 
سـاخت کـه سـران حکومـت افـراد ناالیـق و 
انتخابـات  کمیسـیون  درون  در  را  سفارشـی 
جابجـا کـرده کـه حضـور ایـن افـراد انتخابات 
آینـده را نیـز مثل گذشـته بـه بن بسـت خواهد 
کشـاند و اولویت هـای ملـی ایجـاب می کند که 
افراد شایسـته در کمیسـیون هـای انتخاباتی نیز 

شـود. جابجا 
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ــنبه در  ــداد روز سه ش ــتان بام ــان افغانس ــی از آوازخوان ــرپلی، یک ــد س تاج محم
ــه عمــر 7۰ ســاله گی در یکــی از شــفاخانه های کشــور  ــی ب ــاری قلب نتیجــۀ بیم

اوزبیکســتان درگذشــت.
ــیدی در  ــال ۱۳۲6 خورش ــود در س ــرپل ب ــت س ــی والی ــنده اصل ــه باش او ک
روســتای ســرخک ایــن والیــت چشــم بــه جهــان گشــود و پــس از پایــان دروس 

ــیقی رو آورد. ــه موس ــی ب ــه و در آوان جوان مدرس
ــرودن  ــا س ــد و ب ــته گذران ــن رش ــال را در ای ــدت ۵۰ س ــرپلی م ــد س تاج محم
ترانه هــای مشــهور گلنارجــان، افغانســتان افغانســتان و آته جــان  هــوادارن 

ــرد. ــت وپا ک ــود دس ــرای خ ــادی ب زی
ــی  ــی بزرگ ــرگ وی را ضایعه ی ــرپل م ــان و س ــان جوزج ــدان و  فرهنگی هنرمن

ــد. ــتان می دانن ــیقی افغانس ــرای موس ب

مرگ 
یک آوازخوان 

مشهور محلی
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