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در حالـی ثبت نام برای دادن رأی در کشـور 
آغـاز شـده کـه هنوز هـم مناطق زیـادی در 
در  ویـژه  بـه  کشـور  غـرب  والیت هـای 
والیـت غور زیـر کنتـرل طالبان قـرار دارد.
اعضـای  مدنـی،  فعـاالن  امـور،  آگاهـان 
والیـت  مـردم  حتـی  و  والیتـی  شـورای 
غـور می گوینـد کـه هشـتاد درصـد خـاک 
مسـلح  افـراد  کنتـرل  تحـت  والیـت  ایـن 

اسـت. طالبـان  یـا  و  غیرمسـئول 
ایـن در حالی اسـت که برگـزاری انتخابات 
در سـاحات تحت کنترل طالبـان امکان پذیر 
اواخـر  ایـن  در  طالبـان  چنان کـه  نیسـت، 
حتـی بـا تهدیـد و حملـه، چندیـن سـایت 
ثبـت نـام را که بیرون از سـاحه کنترل شـان 

بسـته کرده اند. بـود، 
مسـلح  افـراد  کنتـرل  تحـت  سـاحات  در 
غیرمسـئول نیـز یا خودشـان و یا افرادشـان 
کاندیـدا هسـتند و ایـن افـراد هر کدام شـان 
مقابـل حکومـت  در  را  مـوازی  حکومـت 
نیـروی  از خـود  محلـی تشـکیل داده انـد؛ 
نظامـی، ارگان هـای عدلی و قضـای و مالی 
انجـام  بخواهنـد  کـه  کاری  هـر  و  دارنـد 

می دهنـد.
حسـن حکیمـی، فعـال مدنـی در والیـت 
غـور بـه آوا گفـت کـه مـردم در انتخابـات 
خودشـان  کـه  ندارنـد  اختیـاری  و  اراده 
تصمیـم بگیرنـد یا به کسـی کـه می خواهند 
بـه طـور آزاد رای دهنـد؛ بلکـه قوماندان ها 
و افـراد مسـلح هسـتند که صندوق هـا را پُر 

می کننـد.
او گفـت کـه این افـراد به جای مـردم رأی 

می دهنـد.
بـه گفته  حکیمـی، نیرو هـای امنیتـی کنونی 
از نظـر کمـی و کیفـی تـوان تأمیـن امنیـت 
پروسـه انتخابـات را ندارنـد؛ حتـی در چند 
کیلومتری شـهر تسـلط ندارنـد، در حقیقت 
بـرای  فقـط  انتخابـات  وضعیـت  ایـن  در 

اسـتفاده افراد مسـلح اسـت.
ایـن فعـال مدنـی همچنیـن گفـت کـه در 
بسـته  ثبت نـام  مراکـز  ولسـوالی ها،  بیشـتر 

اسـت.
از طرفـی هـم، برچسـب زدن تذکره هـا که 
داللـت برای ثبت نام در این پروسـه  اسـت، 
مـردم را نسـبت بـه انتخابـات بدبیـن کرده 
اسـت. حکیمـی می گویـد کـه طالبـان بـه 
کسـانی کـه در پروسـه انتخابـات شـرکت 
می کننـد، هشـدار داده...     ادامـه صفحه 6

وزارت امــور داخلــه می گویــد کــه در 
نتیجــه عملیــات مشــترک نیروهــای امنیتی 
و دفاعــی در یــک هفتــه گذشــته در نقــاط 
ــه  ــنگینی ب ــات س ــور، تلف ــف کش مختل

تروریســتان وارد شــده اســت.
 15( شــنبه  روز  داخلــه،  امــور  وزارت 
ــه  ــت ک ــه ای گف ــر خبرنام ــا نش ــور( ب ث
نیروهــای پولیــس، ارتــش و امنیــت ملــی 
در یــک هفتــه گذشــته، 117 عملیــات 
ــی را در 14  ــراس افگن ــد ه ــترک ض مش
والیــت کشــور...        ادامــه صفحــه 6

»روزانه سه ـ چهار نفر 

در مرکز غور ثبت نام می کنند«

صفحه 2

صفحه 6

ایتـالف جـدید 
امـا با کـدام استـراتژی؟

مبارزه با خشونت علیه زنان تنها 

با رویکرد قضایی ممکن نیست

هیله مند یوو چې د جاکارتا 

په ناسته کې به عاملان د افغانستان 

جنګ حرام وبيل
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و  وقـت  کـه  می بینـم  را  زیـادی  دوسـتاِن 
انـرژِی فراوانـی را صـرف یافتـن خیانت کارِ 
اصلـِی کنفرانـس بُـن و تصامیـِم گرفته شـده 

می کننـد.  آن  در 
کـه  هسـتند  هـم  زیـادی  سیاسـت مداراِن 
هرازگاهـیـ  به ویـژه در بزنگاه هـای سیاسـی 
ـ می کوشـند کاسـه و کـوزٔه کنفرانـس بُـن 
را  افغانسـتان  در  جـاری  نابسـامانی های  و 
بـر فـرِق نافهمـِی رفقـای سیاسـِی دیـروز و 
رقبـای سیاسـِی امـروز و یـا هـم فشـارهای 
یـک قـدرِت بیرونـی و بین المللـی بشـکنند.
در تـاش و تقــای اول، نوعـی ناآگاهـی 
از ذات سیاسـت، آرمان گرایـی در تعامـل بـا 
از  بهره جویـی  در  و خامـی  سیاسـت مداران 
تجـارِب هفده سـاِل اخیر مشـاهده می شـود. 
در تقــای دوم امـا نوعـی ریـا و عوام فریبی 
و اصـرار بـر ادامـٔه خبط  و خطاهای گذشـته 

برجسـته می گـردد.
توضیح این که:

اوالً سیاسـت، سـاخته و پرداختٔه اجتماعی و 
عرصـٔه تضـارب آرا و تبانی منافع اسـت. هر 
سیاسـت مداری می کوشـد منافـع خویـش را 
بـا منافِع جمع گـره زده و از ایـن رهگذر آن 

را جسـت وجو و تٔامیـن کند. یعنـی این گونه 
نیسـت کـه یک شـخص در خلـوِت خویش 
را  آن  به تنهایـی  بگیـرد،  تصمیـم  به تنهایـی 
عملـی سـازد و بـر اثـر آن، یـک جمعیـت 
و جامعـه را غـرق در شکسـت یـا پیــروزی 
و  معـادالت  در  دیگـر،  عبـارت  بـه  سـازد. 
وجـود  خیانـت کار  یـا  سیاسـی،  تحـوالِت 
نـدارد و یـا اگـر دارد، مامتـی و وبـاِل آن به 
گـردِن جمـع اسـت، نـه یک شـخص و یک 

فـرد، و نـه یـک عامـل و یـک علت.
ثانیـًا هـر موضوعـی از جمله فهـم و نافهمِی 

اشـخاص را بایـد در بسـتر زمانـی و مکانـی 
و شـرایط حاکـم بـر آن بـه داوری نشسـت. 
فشــار در عرصٔه سیاسـت داخلی و همچنین 
محیـط  یـا  خارجـی  سیاسـت  حـوزٔه  در 
بین الملـل نیـز یک امـر بدیهی اسـت و تمام 
هنـِر یـک دیپلمـات و سیاسـت مدار، کاهش 
ایـن فشـارها و بـه سـامت بیـرون شـدن از 

آن هاست.
امـا بـرای این کـه بفهمیـم آقـای قانونـی و 
ایکـس و ایگرگ هایـی کـه او را در آن برهـٔه 
بسیارحسـاس...            ادامـه صفحـه 6

حـقارت از بُـن تا انقـره وزارت داخله:

در یک هفته490 تروریست 
کشته و 320 تن زخمی شده اند

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

صفحه 2

خراسـان خواهی؛ 
پاسخی به افغانیزه سازی تحمیلی

روح اهلل يوسف زاده



از زمانــی کــه جنــرال عبدالرشــید دوســتم معــاون 
اوِل ریاســت جمهوری بــه دنبــال جنجــال ایشــچی 
ــد،  ــد ش ــه تبعی ــور ترکی ــت کش ــره پایتخ ــه انق ب
ــی  ــای سیاس ــِل تصمیم گیری ه ــه مح ــهر ب ــن ش ای
مخالفــان و منتقــدان ارگ ریاســت جمهوری مبــدل 
ــک  ــه نزدی ــود ک ــهر ب ــن ش ــت. در همی ــده اس ش
بــه یــک ســال پیــش، »ایتــاف نجــات افغانســتان« 
بــا حضــور چهره هــای مطــرِح سیاســی و از جملــه 
شــخص جنــرال دوســتم، عطــا محمــد نــور والــی 
ــر خارجــه  ــی وزی ــن ربان ــخ، صاح الدی پیشــین بل
و رییــس حــزب جمعیــت اســامی، محمــد محقق 
ــر  ــماری دیگ ــی و ش ــت اجرای ــاون دومِ ریاس مع
ــت های ارگ  ــا سیاس ــت ب ــیون در مخالف از سیاس
اعــام موجودیــت کــرد. گمــان می رفــت کــه ایــن 
ایتــاف تکانــۀ تازه یــی در بحــران ســـیاسی کشــور 
ایجــاد خواهــد کــرد و بــه زودی همــه نتایــج ایــن 
ایتــاف را خواهنــد دیــد. ولــی چنیــن نشــد و بــه 
ــاف  ــن ایت ــی ای ــای اصل ــه در پایه ه زودی رخن
ــن حرکــت  ــه ای ــد و ســبب شــد ک ــه وجــود آم ب
در همــان تصمیم هــای اولیــۀ اســاس گذاراِن آن 

متوقــف بمانــد.
دارد،  اختیــار  در  را  الزم  ابزارهــای  کــه  ارگ   
ــی  ــن حرکت های ــه چنی ــده ک ــق ش ــواره موف هم
را بــه شــکلی مدیریــت کنــد کــه اوضــاع از 
کنتــروِل ایــن نهــاد بیــرون نشــود. جنــرال دوســتم 
هرچنــد کــه تــا هنــوز بــه دلیــل داشــتن پرونــده در 
دادســتانی کل موفــق نشــده بــه کشــور برگــردد و 
ــی  ــود بخشــد، ول ــا ارگ بهب ــط خــود را ب ــا رواب ی
پســر ارشــدش کــه گفتــه می شــود حــاال در نبــود 
ــامی  ــی اس ــش مل ــزب جنب ــور ح ــه ام ــدر ب پ
ارگ  نشســت های  در  می کنــد،  رســیده گی 
ــا گاهــی رییــس حکومــت  ــد و حت حضــور می یاب
که فضـــا را مناســب ببینــد و یا نفعــی در آن برایش 
متصــور باشــد، نامــی از او نیــز بــر زبــان مــی آورد. 
در مراســم توزیــع شــناس نامه های الکترونیکــی 
ــا  ــامِ برخی ه ــت ن ــس حکوم ــد و ریی ــن ش چنی
از جملــه باتــور دوســتم را بــر زبــان آورد. در 
ــِن او  ــام گرفت ــه ن ــی ب ــای غن ــت، آق ــن موقعی ای
نیــاز داشــت تــا نشـــان دهــد کــه تصمیــم توزیــع 
ــروه و  ــک گ ــه ی ــی، ب ــناس نامه های الکترونیک ش
قــومِ خــاص محــدود نیســت و نماینــده گان اقــوام 

مختلــف کشــور از آن حمایــت می کننــد. 
عطــا محمدنــور والــی پیشــین بلــخ نیــز بــه 
ــس از  ــه پ ــار شــد. او ک سرنوشــت مشــابهی گرفت
برکنــاری از والیــت بلــخ توســط رییــس حکومت، 
بــر ایــن تصمیــم شــورید و به شــدت از آن انتقــاد 
کــرد، بــه دنبــال یــک تعامــل بــا ارگ توانســت بــه 
ــن  ــار رفت ــذرِ کن ــت هایش از رهگ ــی خواس برخ
ــا  ــد. ام ــدا کن ــت پی ــت دس ــن والی ــی ای از کرس
حــاال یــک بــار دیگــر ایــن افــراد جمــِع برخــی از 
اعضــای مجلــس نماینــده گان کــه در رأس برخــی 

ــی و شــرقی  شــوراهای مردمــی والیت هــای جنوب
ــد، در انقــره گردهــم آمــده  انــد  کشــور قــرار دارن
ــه  ــد. ب ــده ان ــدارک دی ــدیدی را ت ــاف جـ و ایت
ــار ایتــاف جدیــد در  گفتــۀ برخــی منابــع، ایــن ب
ــد  ــود گام برخواه ــِی خ ــای اصل ــتای هدف ه راس
مبــارزه  آن هــا  شــدِن  اجرایــی  تــا  و  داشــت 
ــاف  ــه ایت ــم ک ــی را ه ــرد. هدف های ــد ک خواه
جدیــد بــرای خــود برگزیــده، عمدتــًا در راســتای 
برگــزاری انتخابــات پیــش رو گفتــه شــده اســت. 
هســته گذاراِن ایــن ایتــاف می گوینــد کــه بــه 
زودی وارد کشــور می شــوند و اعــام موجودیــت 

ــرد.  ــد ک خواهن
ــد  ــا خواه ــه کج ــد ب ــاِف جدی ــن ایت ــه ای این ک
ــه  ــت ک ــم اس ــی مه ــت، ول ــخص نیس ــت مش رف
ــوان  ــا می ت ــن ایتاف ه ــا ایجــاد چنی ــا ب ــم آی بدانی
بــه خواســته های سیاســِی خــود دســت پیــدا 

ــرد؟  ک
تجربــۀ هفــده ســالۀ کشــور نشــان داده کــه 
ایجــاد این گونــه ایتاف هــا پایــدار نبــوده و در 
ــد.  ــدود می مانن ــود مح ــۀ خ ــای اولی ــان قدم ه هم
سیاســی  ایتــاف  بزرگ تریــن  و  مهم تریــن 
در افغانســتان پــس از ایجــاد دولــت موقــت و 
ــوم  ــه در راس آن مرح ــود ک ــی ب ــی، ایتاف انتقال
ــه  ــت و ب ــرار داش ــی ق ــن ربان ــتاد برهان الدی اس
ــه  ــن جبه ــد. ای ــناخته می ش ــی« ش ــۀ مل ــام »جبه ن
کشــور  سیاســِی  نخبــۀ  افــراد  موجودیــت  در 
ــر  ــر اث ــه زودی ب ــد و ب نتوانســت کاری انجــام ده
ــه  ــی و کشــورهای خارجــی ک ــل دولت ــوذ عوام نف
در افغانســتان حضــور نظامــی دارنــد، از هــم فــرو 
ــادی  ــِی زی ــای سیاس ــس از آن، ایتاف ه ــید. پ پاش
بــه وســیلۀ شــخصت های سیاســی و جهــادی 
کشــور بــه وجــود آمــد کــه هیــچ کــدام سرنوشــت 

و آینــدۀ خوشــی نداشــته اند. 
ــه  ــش از هم ــل، بی ــه دو عام ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ســبب ناکارآیــی چنیــن ایتاف هایــی بــوده اســت: 
ــر  ــت ب ــن دس ــی از ای ــه ایتاف های ــت این ک نخس
اســاِس خواســت های مقطعــی و فــوری سیاســیون 
شــکل گرفتــه کــه کمتــر بازتاب دهنــدۀ نظــرات و 

ــه محــض  ــوده اســت. ب دیدگاه هــای عــامِ مــردم ب
ــه برخــی  ــده گاِن آن ب ــا از ایجادکنن ــد ت این کــه چن
آن کــه  بــدون  ـ  رســیدند  خواسته های شــان  از 
ــتراتژیک  ــی و اس ــداف  اساس ــا اه ــۀ آن ه مجموع
ــا در  ــد و ی ــیر داده ان ــر مس ــند ـ تغیی ــته باش داش
ــد  ــدم تعه ــد. ع ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــی دولت موقعیت
بــه اســتراتژی های کان، از مهم تریــن عوامــل 
فروپاشــِی ایتاف هــا و شــوراهای سیاســی در 
کشـــور طــی هفــده ســال گذشــته بــوده اســت. تــا 
زمانــی کــه سیاســیون کشــور نتواننــد بــرای خــود 
ــته  ــاور داش ــا ب ــه آن ه ــود ب ــه خ ــی ک هدف های
باشــند تدویــن کننــد، از دیگــران نیــز نبایــد توقــع 

ــند.  ــت را بکش ــار حمای و انتظ
ــا،  ــاد ایتاف ه ــن عنصــِر مخــرب در راه ایج دومی
ــده  ــوده اســت. در هف ــان خارجــی ب نقــش بازیکن
کشــور  اصلــی  سیاســت های  گذشــته،  ســال 
عمدتــًا از ســوی حمایت کننــده گان بین المللــی 
ــه  ــواره ارگ را ب ــز هم ــا نی ــده و آن ه ــن ش تعیی
عنــوان متحــد اصـــلی اســتراتژیِک خــود برگزیــده 
انــد. عامــل خارجــی موفــق شــده کــه بــه آســانی 
ــی را  ــای سیاس ــد ایتاف ه ــروی و رش ــو پیش جل
ــایی  ــر ارگ شناس ــد در براب ــوان تهدی ــه عن ــه ب ک
می شــده انــد، بگیــرد. بــه همیــن دلیــل، نمی تــوان 
بــه ایتــاف تــازه نیــز زیــاد امیــدوار بــود، هرچنــد 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــن ایتاف های ــه ضــرورت چنی ک
گــروه  بحران ســازِ  و  تک محورانــه  برنامه هــای 
ــِی  ــای سیاس ــت. جریان ه ــر اس ــم انکارناپذی حاک
از  قبــل  می بایــد  تک روی هــا  ایــن  مخالــِف 
ــه یی  ــادی، نقش ــاف و اتح ــوع ائت ــر ن ــکیل ه تش
مــدون از اهــداف و اســتراتژِی مشــترِک خــود 
ــتان  ــاع افغانس ــاندِن اوض ــامان رس ــه س ــرای ب ب
ــداف  ــنایی آن، اه ــد و ســپس در روش ــیم کنن ترس
ــد.  ــب نماین ــز تعقی ــود را نی ــِی خ ــی و جناح تیم
و  اندیشــه  بــدون  و  ارتجالــی  ائتاف ســازِی 
ــته و  ــای گذش ــرار ناکامی ه ــترک، تک ــۀ مش برنام
ناامیـــدساختِن مــردم از همــۀ رهبــران و نخبــه گان 

ــت.   ــی اس سیاس
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ایتـالف جـدید 
امـا با کـدام استـراتژی؟

 

روز گذشـته، عبداللطیـف پـدرام نماینـدۀ مردم در شـورای 
ملـی، در صحـن علنـِی مجلـس بـه همـۀ اقـوامِ افغانسـتان 
بـرای تغییـر نـامِ این کشـور بـه »خراسـان« که خالـی از بار 
قومـی اسـت، فراخـوان بسـیج داد. سـخنان آقای پـدرام اما 
باعـث برانگیخته شـدِن خشـم برخـی از اعضـای مجلـس 
شـد، به نحـوی که یکـی از نماینـده گان پشـتون تبار مجلس 
در خطـاب بـه ایـن داعیه گفت: »کسـی کـه خـود را افغان 
نمی دانـد و خراسـانی می خواند، بایـد عضویتش از مجلس 

نماینده گان افغانسـتان سـلب شـود«.
در  پـدرام  آقـای  کـه  را  بحثـی  اسـت  مبرهـن  و  واضـح 
مجلـس مطـرح کـرده، واکنشی سـت بـه توزیـع یک جانبـه 
و دیکتاتورمآبانـۀ شـناس های برقـی توسـط آقـای غنـی و 
حلقـۀ ارگ؛ شـناس نامه هایی کـه اوالً خـاِف قانـوِن قبـًا 
توشیح شـدۀ ثبـت احـوال نفـوس توزیـع می شـود و ثانیـًا 
در آن هـا خـاِف آییـِن انسـانی و اسـامی، واژۀ افغـان)= 
پشـتون( هویـت ملِی همۀ افغانسـتانی ها درج شـده اسـت. 
مسـلمًا اگر منطـق و درایتی فارغ از تعصـب و تقلب وجود 
داشـته باشـد، نقص و اشـتباهِ طـرِح کنونِی شـناس نامه های 
برقـی کـه مورد حمایـِت تیم ارگ قـرار دارد، چنان آشـکار 
اسـت کـه هیچ مناقشـه و جـداِل جدی یـی را نمی طلبد. اما 
از آن جـا کـه ایـن منطق در حلقـۀ ارگ وجود نـدارد، قانون 
توشیح شـدۀ ثبـت احـوال نفـوس پایمـال می گـردد و سـند 
شـهروندِی شـناس نامه های برقـی، اسـیر برتری جویی هـای 

قومـی و نزاع هـای سیاسـی ـ قبیله یـی می گردد.
داسـتاِن شـناس نامه های برقـی در افغانسـتان توسـط ارگ 
تـا کنـون توانسـته اسـت ازهم گسـیخته گی هاِی سیاسـی ـ 
اجتماعـِی فراوانـی خلـق کنـد؛ داعیه یی کـه اکنون زیـر نامِ 
»خراسـان« توسـط آقای پدرام مطرح شـده، نشـانی پُررنگ 
از ایـن افتـراق و انقطـاب دارد. مسـلمًا خراسـان خواهی و 
تقاضـا برای تغییر نامِ افغانسـتان به نـامِ قدیمی و دیرینۀ آن، 
واکنشـی بـه افغانیزه سـازی هاِی تحمیلِی حلقۀ ارگ اسـت. 
ایـن اسـتدالل کـه افغانسـتان نامـی تـازه و سیاست سـاخته 
اسـت کـه بـارِ قومـی دارد و هـر آن می توانـد بـه حربـۀ 
دسـِت شوونیسـت ها علیـه اقـوامِ غیرپشـتون بـدل شـود 
امـا خراسـان نامـی باسـتانی و تاریخ سـاخته اسـت کـه بارِ 
فرهنگـی دارد و ابـداً نمی توانـد بـه حربه یـی بـرای هیـچ 
در  شـود،  بـدل  سـایرین  علیـه  افغانسـتان  قومـِی  گـروه 
شـرایطی کـه آقـای غنـی بر طبـِل قومـی می کوبد چنـان از 
جاذبـه برخـوردار اسـت کـه می توانـد مختصاِت سـرزمیِن 

کنونـِی مـا را درهـم بریـزد و از نـو تعریـف کند! 
مـا هرگز و ابـداً خراسـان خواه نبـوده و نیسـتیم، همان طور 
کـه ابداً پشتونسـتان خواه نبـوده و نخواهیم بود؛ اما همیشـه 
ایـن خطـر را بـه حلقـۀ تمامیت خـواه گـوش زد کرده ایـم 
بـه  را  اقـوام  قومـی و هویتـی می توانـد سـایِر  کـه سـتِم 
جسـت وجو در حافظه هـای تاریخی شـان وابدارد تـا از دِل 
آن هـا الگویـی بـرای بازسـازی عادالنـۀ هویـِت خویـش و 

جبـران سـتمکاری های دیگـران دریابنـد. 
اقـدام  بـا  می رسـد  نظـر  بـه  گـوش زد  و  هشـدار  ایـن 
اخیـِر آقـای غنـی وارد مرحلـۀ قرمـز شـده و اگـر خـرد و 
خویشـتن دارِی الزم بـه میـان نیایـد، می تـوان یـک تصفیـۀ 
تاریخـی، قومـی، فرهنگـی، سیاسـی و حتـا جغرافیایی را با 

بزنـد.  خشـونت هاِی فـراوان رقـم 
آقـای غنـی بایـد درک کنـد کـه در کجـای تاریـخ ایسـتاده 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  بـزرگ  حادثـۀ  کـدام  آسـتانۀ  در  و 
دیوارهـاِی  از  را  خـود  چشـم هاِی  و  گوش هـا  بایـد  او 
بـه  نسـبت  را  عمومـی  واکنـش  تـا  بیـاورد  بیـرون  ارگ 
توزیـع غیرقانونـِی شـناس نامه های برقـی ببینـد و بشـنود؛ 
واکنش هـا و هشـدارهایی کـه در آن، هـم نـامِ »افغانسـتان« 
هـدف قـرار دارد و هـم پـول و سـرود ملی آن. آقـای غنی 
بایـد نتیجـۀ حرف شـنوِی خـود از مشـاوراِن قوم اندیـش و 
تیوریسـین هاِی نژادپرسـت را بـه چشـِم سـر ببینـد و سـِر 

بیاید.  عقـل 
تا دیروز، خواسـت قانونی مـردم، حفظ و تثبیت هویت های 
قومی شـان بـود، اما اکنـون قوم گرایـِی افسارگسـیختۀ ارگ، 
دامنـۀ ایـن خواسـت را تا تغییر نام افغانسـتان وسـعت داده 
اسـت. اگـر آقـای غنـی بـه افغانیزه سـازی یی کـه در پیـش 
گرفتـه ادامـه دهـد، مـردم هـم بـه دامنـۀ مطالبات شـان تـا 

سـرحِد تجزیـۀ سیاسـی و جغرافیایی ادامـه خواهند داد. 

خراسـان خواهی؛ 
پاسخی به افغانیزه سازی تحمیلی

احمد عمـران



دو دسته گی نماینده گان مجلس بر سر تذکرۀ برقی

نماینده گان مخالف واژۀ افغان:

تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر را نمی پذیریم
موافقان واژۀ افغان:

مخالـفان به کـوالب برونـد!

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2258  يک    شنبه         16 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    20  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  6  می      32018 www.mandegardaily.comگزارش

اعضـای مجلـس نماینـده گان در نشسـت عمومـی 
دیـروز شـنبه )15 ثـور( که در رابطه بـه آغاز روند 
توزیـع شـناس نامه های برقـی صحبـت می کردنـد، 
بـا انتفـاد از رییـس حکومـت وحدت ملی، اشـاره 
داشـتند کـه توزیـع شـناس نامه های برقـی بـا ایـن 
جزیـات نقـاق را “کوچـه بـه کوچـه و اداره بـه 

می کشـاند. اداره” 
دکتر جعفـر مهدوی نمایندۀکابـل در مجلس تاکید 
کرد کـه توزیع شناسـامه های الکترونیکـی یک امر 
ضـروری اسـت، امـا براسـاس بـی تدبیری سـران 
حکومـت وحـدت ملـی کـه مشـروعیت قانونـی 
شـان زیـر پرسـش اسـت بـه بحـران ملـی تبدیـل 

شده اسـت.
آقـای مهـدوی اضافـه کرد کـه توزیع شناسـنامه ها 
از نـگاه فنـی و حقوقـی با این مشـخصات، خاف 
وجاهـت قانونـی اسـت، چون مـا در مـورد قانون 

تصویب شـده پارلمـان را داریم.
»جمهـوری  شناسـنامه ها  بـاالی  در  او،  گفتـۀ  بـه 
اسـامی افغانسـتان« ذکـر شـده اسـت و حـاال چه 
ضـرور اسـت کـه در پایین نیـز عنصر »ملـت« بار 

دیگـر ذکر شـود؟
او بـا انتقاد از حضور ریـس مجلس نماینده گان در 
روز آغـاز روند توزیـع شناسـنامه های الکترونیکی 
گفـت کـه اگـر آقـای ابراهیمی از نشـانی شـخص 
پیـدا کـرده اسـت جـای پرسـش  خـود حضـور 
نیسـت، امـا اگر بـه لحـاظ حقوقی از نشـانی خانه 
ملـت در مسـاله یی کـه به نـزاع ملـی تبدیـل شـده 
اسـت، حضـور پیدا کـرده پرسـش برانگیز اسـت.

آقـای مهـدوی افـزود: امـروز یک حلقه مشـخص 
و انگشـت شـمار در پشت ملیت »پشـتون« مخفی 
شـده اند، کشـور را بـه گـروگان گرفته و بـا اعمال 
را  افغانسـتان  خـود  تبعیض آمیـز  سیاسـت های 

به سـمت بحـران سـوق می دهنـد.
از  نـه  آخـرش  حلقـه  ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
پشـتون می شـود و نـه از سـایر اقـوام، بلکـه تنهـا 

می کنـد. تعقیـب  را  بیگانه هـا  سیاسـت های 
او بـا بیـان  اینکـه در شـرایط کنونـی ما بـا وحدت 
ملـی و هـم پذیـری ضـرورت داریـم، افـزود کـه 
ایـن حلقـه و گـروه وحدت ملـی و هم پذیـری را 

بـه بحـران مواجـه می کند.
هم چنـان، ظهیـر سـعادت نماینـدۀ مـردم پنجشـیر 
صـدای  آنـان  کـه  کـرد  تاکیـد  نیـز  مجلـس  در 
عدالتخواهـی را بلنـد کرده انـد و هیـچ کـس نباید 
صـدای آنان را کـه در برابـر تفرقه افگنی و تبعیض 
بلنـد شده اسـت، صدایـی بـرای خدشـه دار کـردن 

بپنـدارد. ملی  وحـدت 
کنونـی  شـرایط  در  کـه  افـزود  سـعادت  آقـای 

الکترونیکـی،  شناسـنامه های  توزیـع  جـای  بـه 
مـا اولویت هـای زیـادی داشـتیم کـه بایـد بـه آن 

می شـد. پرداختـه 
بـه گفتـۀ او، در چنیـن شـرایط اقـدام بـه توزیـع 
تذکـره الکترونیـک نقطـه عطـف و کار ملـی نـه 
بلکـه جفـای ملـی در حـق شـهروندان اسـت کـه 
قانـون تصویـب شـده آنـان از طـرف 5۰ درصـد 

حکومـت نادیـده گرفتـه  شـده اسـت. 
ایـن  بـا  شناسـنامه ها  توزیـع  کـه  داد  هشـدار  او 
مشـخصات نفـاق را »کوچـه بـه کوچـه و اداره به 

اداره «خواهـد کشـانید.
آقـای سـعادت بـا بیـان  اینکـه چیـزی که نفـاق زا 
اسـت بایـد در نطفـه خنثـی سـاخته شـود، تاکیـد 
کـرد کـه توزیـع شناسـنامه ها بایـد از دیوارهـای 
ارگ بـه بیرون کشـانیده نشـود تا میان شـهروندان 

نفـاق ایجاد نشـود.
هم چنـان، صادقـی زاده نیلـی، نماینـده  دایکنـدی 
توزیـع  کـه  کـرد  تاکیـد  نیـز  نشسـت  ایـن  در 
شناسـنامه های الکترونیکـی بـا ایـن مشـخصات به 
نفـع افغانسـتان نیسـت و نیـاز اسـت تـا حکومت 
دیگـری  مشـکات  بـه  شناسـنامه  بـه  نسـبت 

کنـد. رسـیدگی 
آقـا نیلـی بـا بیـان اینکـه  اکنـون هـم ملـت واحـد 
نیسـتیم و نبایـد یک قوم ملت خود را باالی سـایر 
اقـوام تحمیـل کند، اضافـه کرد که او از افغانسـتان 
اسـت امـا ملـت او افغـان نه بلکـه هزاره اسـت و 

بـه ملـت خـود افتخـار می کند.
اینکـه برخی هـا فکـر  بـر  تاکیـد  بـا  نیلـی  آقـای 
می کننـد صحبـت در مـورد شناسـنامه ها وحـدت 
ملـی را خدشـه دار می کنـد، افـزود کـه چـرا مـا 
باشـیم و  داشـته  توجـه  ملـی  بـه وحـدت  فقـط 
مکلـف بـه حفظ وحـدت ملی هسـتیم، در حالیکه 
دیگـران راحـت برخـاف وحـدت ملـی حـرف 

میزننـد و عمـل می کننـد.
 در همیـن حـال، سـید نـادر شـا بحـر، نماینـده 
غـور نیـز تاکیـد کـرد کـه توزیـع شناسـنامه های 
الکترونیکـی بـا مشـخصات فعلی توهین به سـایر 
بایـد  و  اسـت  کشـور  ایـن  شـهروندان  و  اقـوام 
شناسـنامه ها مطابـق مصـوب مجلس توزیع شـود.
فکوری بهشـتی، نیز یادآور شـد کـه تاثیرات منفی 
توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی به حدی اسـت 
کـه ایـن کار بیـش از تمـام گروه هـای تروریسـتی 
در کشـور نفـاق ایجـاد می کنـد و مـردم را متضرر 

می کنـد.
او بـا انتقـاد از رییـس مجلس یادآور شـد که شـما 
بـا حضـور در روز توزیـع شناسـنامه ها تفرقه را به 
حـدی دامـن زدیـد کـه تـا چهـل سـال دیگـر نیز 

لکـۀ ایـن تفرقـه از بین نخواهـد رفت.
در  غزنـی  مـردم  نماینـدۀ  سـجادی  عبدالقیـوم 
بـا مشـخصات  نیـز توزیـع شناسـنامه ها  مجلـس 
کنونـی را بحران زا خواند و یادآور شـد که کشـور 
هم اکنـون در وضعیـت بحرانـی بـه سـر می بـرد و 

تـاب بحـران جدیـد را نـدارد.
آقـای سـجادی تاکیـد کرد کـه نماینـدگان مجلس 
بایـد متعهـد بـه منافـع ملـی باشـند؛ در حالیکـه 
برخی هـای متاسـفانه دیدگاه های مخالـف را متهم 
بـه جاسـوس بـودن سـفارت خانه هـای خارجـی 

می کننـد.
او اضافـه کـرد کـه اگـر چنین قضـاوت کننـد باید 
کسـانی را متهـم بـه جاسوسـی کننـد کـه مصوبـه 
پارلمـان کـه ممثـل اراده ملـت اسـت را نادیـده 

گرفته انـد.
بـا  نماینـدگان  از  برخـی دیگـر  در همیـن حـال 
شناسـنامه های  توزیـع  آغـاز  رونـد  از  اسـتقبال 
الکترونیکـی تاکیـد کردنـد کـه با سـخنان بی جای 
و بی ربـط نبایـد بـه تعصبـات دامـن زد و زمینه را 

بـرای دشـمنان فراهـم کـرد.
پادخوابـی عضـو مجلـس تاکیـد کـرد که مـا همه 
»افغانیـم« و بـه »افغانیـت« خـود افتخـار می کنیـم.

آقـای پادخوابـی تاکیـد کرد کـه گفته هـای مبنی بر 
اینکـه افغانیـت را قبـول نداریـم در حقیقـت دامن 
زدن بـه تعصبات اسـت کـه نه نفع آن به کشـور و 

نه بـه مردم می رسـد.
او اضافـه کـرد کـه برخی هـای هـا بـا اسـتفاده از 
مایـک پارلمـان بـرای خارجی هـا کار می کننـد و 

اهـداف آنـان را در کشـور عملـی می کننـد.
وژمـه صافـی عضـو دیگـر مجلـس نیز تاکیـد کرد 
کـه شناسـنامه های جدید در کشـور صلـح و ثبات 
می آوردنـد و بایـد مـردم از ایـن رونـد اسـتقبال 

. کنند
بـه گفتـه  او کسـانی کـه علیه توزیـع شناسـنامه ها 
صـدا بلنـد می کننـد در حقیقـت ماننـد پلنگ هـای 
کاغـذی هسـتند  کـه هیچ کاری از دسـت شـان بر 

نمی آیـد.
عبیـداهلل بارکـزی عضـو دیگـر مجلـس نیـز تاکید 
کـرد کـه افغانسـتان خانـه پشـتون ها نه بلکـه خانۀ 
تمـام اقوامـی که زیـر چتر »افغـان« جمع شـده اند 

می باشـد.
او مخالفـان توزیـع شناسـنامه ها را عوامل خارجی 
خوانـد و تاکیـد کـرد کـه کسـانی کـه در مقابـل 
توزیـع شناسـنامه ها حساسـیت دارد هرچـه زودتر 
افغانسـتان را رهـا کـرده به »تهـران«، »اسـام آباد« 

بروند. و »کـوالب« 

دادســتانی کل افغانســتان کنفرانــس ملــی منــع خشــونت علیــه زنــان را بــا 
ــرای ســه روز در  ــواده و کشــور« ب شــعار »تأمیــن عدالــت، ســامت خان

کابــل برگــزار کــرده اســت.
محمــد فریــد حمیــدی، دادســتان کل کشــور روز شــنبه در نخســتین روز 
ایــن کنفرانــس، گفــت کــه آمریــت دادســتانی های منــع خشــونت علیــه 
ــال  ــده و در ح ــته ایجــاد ش ــال گذش ــتان س ــت افغانس ــان در ۳4 والی زن

ــود. ــان اداره می ش ــوی زن ــت از س ــا در ۳1 والی ــن آمریت ه ــر ای حاض
ــه کار  ــتان ب ــان دادس ــن از زن ــروز ۹۳ ت ــه ام ــزود ک ــدی اف ــای حمی آق
ــت   ــان در آمری ــور زن ــان، حض ــتخدام آن ــا اس ــه ب ــدند ک ــته ش گماش

ســارنوالی های منــع خشــونت علیــه زنــان افزایــش یافــت.
ــت   ــن، آمری ــش از ای ــتان پی ــتانی کل افغانس ــای دادس ــه مقام ه ــه گفت ب
دادســتانی های منــع خشــونت علیــه زنــان در ۲۲ والیــت از ســوی زنــان 
اداره می شــد و روز شــنبه پــس از اســتخدام ۹۳ تــن از ســارنواالن، ایــن 

ــود. ــان اداره می ش ــوی زن ــت از س ــا در ۳1 والی آمریت ه
ــا خشــونت  ــارزه ب آقــای حمیــدی گفت:«می خواهــم تأکیــد کنــم کــه مب
ــر نیســت، بلکــه عناصــر و  ــا رویکــرد قضایــی کامــأ امــکان پذی تنهــا ب
عوامــل دیگــر، تاش هــا، همکاری هــا و هماهنگی هــای دیگــر در ســطح 
ــه صــورت  ــم ب ــا بتوانی ــا م ــد ت ــه وجــود آی ــا ب ــا و عرصه ه ســایر نهاده
مؤثــر بــا پدیــدۀ خشــونت در افغانســتان مبــارزه جــدی و دوامــدار کنیــم«.
ــکا  ــات نورســتان، پکتی ــه مقام هــای دادســتانی کل، فقــط در والی ــه گفت ب

ــد. ــان، مــردان ان ــه زن ــع خشــونت علی و ارزگان آمــر ســارنوالی های من
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی افغانســتان در ایــن کنفرانــس گفــت کــه 
حکومــت وحــدت ملــی در زمینــۀ کاهــش خشــونت علیــه زنــان دســت 
آورهــای داشــته اســت؛ امــا بــه گفتــه وی هنــوز خشــونت علیــه زنــان بــه 

عنــوان یــک چالــش جــدی وجــود ارد.
آقــای عبــداهلل گفــت کــه بــرای کاهــش و محــو خشــونت علیــه زنــان در 
ــرای  ــد، ایجــاد زمینه هــا ب ــن جدی ــن قوانی ــن، تدوی ــار بازنگــری قوانی کن
حضــور زنــان در ســطوح مختلــف نیــاز بــه تغییــر ذهنیــت در برابــر زنــان 

نیــز اســت.
ــن حــال، ســیما ســمر، رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر  در همی
ــزار و 45۰  ــه ه ــیدی س ــتۀ خورش ــال گذش ــه در س ــت ک ــتان گف افغانس
قضیــۀ خشــونت علیــه زنــان در ایــن کمیســیون بــه ثبــت رســیده اســت.
ــرای  ــات الزم را ب ــتان اقدام ــت افغانس ــه حکوم ــزود ک ــمر اف ــم س خان
کاهــش و محــو خشــونت علیــه زنــان انجــام نــداده اســت و ایــن بخــش 

ــاز دارد. ــاد نی ــه کار زی ب

دادستان کل کشور:

مبارزه با خشونت علیه 
زنان تنها با رویکرد 

قضایی ممکن نیست

ابوبکر صديق
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جمـال خاشـقجی روزنامه نـگار می گویـد: »شـیخ حقانـی 
تأکیـد می نمایـد کـه اکثر شـهروندان افغانسـتان بـه موجب 
برتـری آنـان در آمـوزش قرآن کریـم و زبـان عربـی خـود 
را وامـدار عرب هـا دانسـته و آنـان را از خـود برتـر مـی-
داننـد. دیگـر رهبـران جهاد نیـز چنین نظـر دارند، بـه ویژه 
حکمتیـار و سـیاف  کسـانی که در پایـگاه »المأسـده؛ بیشـٔه 
جوانـان  کاروزار  نزدیـک  از  و  کردنـد  شـرکت  شـیران« 
عـرب را در جنـگ لمـس کردنـد. اسـتاد سـیاف در مـورد 
آنـان می گویـد: بـرادران عـرب شجاعت شـان را چنـان بـه 
اثبـات رسـانده اند کـه مـورد تعجـب و شـگفتی مجاهدیـن 
کار آزمـوده شـده اسـت و شـهادت یـک تـن از بـرادران 
عـرب در نفـس هـر مجاهـد چنـان تأثیـر می-گـذارد کـه 
گویـی پایگاهـی از پایگاه هـای مجاهدیـن از دسـت رفتـه 

باشـد]8۲[.«
انصـار«  »اردوگاه  مسـوول  عبدالرحمـن  ابـو  گفته هـای 
سـطح توجـه شـهروندان افغانسـتان نسـبت بـه عرب هـا را 
بـه درسـتی بـه تصویـر می کشـد: »زمانـی  کـه ما چهـار ماه 
پیـش )1۹84م(  بـه اینجـا آمدیـم، شـهروندان افغانسـتان با 
مـن بهتریـن تعامل را داشـتند، بلکه در ایـن کار مبالغه می-
کردنـد، آنـان در هر کاری در خدمت من قـرار می گرفتند و 
نمی توانسـتم در عملیـات نظامـی شـرکت کنـم و در هنگام 
عملیـات می دیـدم کـه افرادی را بـرای همراهـی و حمایت 
از مـن در پهـره داری شـب تعییـن می کردند، نمی گذاشـتند 
کـه همـراه آنـان به جـز حمات هجومی مشـارکت داشـته 

باشم«.
جنگـی  نخسـتین  را  جاجـی  جنـگ  خاشـقجی  جمـال 
می دانـد کـه در آن عرب-هـای موجـود در اردوگاه انصـار 
بـر ضـد نیروهـای شـوروی کـه بر آنـان پیـروز شـدند، به 
شـکل حقیقـی آن مشـارکت جسـتند و این معرکـه در آخر 
رمضـان سـال )14۰7هـ( برابـر با مـی )1۹87م( اتفاق افتاد. 
ایـن جنـگ بـه کمونیسـتان )شـوروی ها و افغانسـتانی ها( 
آنـان  جنـگ  ایـن  در  سـاخت،  وارد  شـدیدی  زیان هـای 
)15۰۰( تـن کشـته و زخمـی، ده تـن اسـیر دادنـد و )۹۲( 
همچنـان  پیوسـتند،  مجاهدیـن  بـه  افسـر  و  عسـکر  تـن 
شـد،  تخریـب  کمونیسـت ها  زره پـوش  و  تانـک   )۲5۰(
امـا مجاهدیـن در ایـن جنـگ )7۰( تـن شـهید از عـرب و 
افغانسـتانی و دو صـد تـن زخمی بـر عاوه خسـارت های 

ناچیـز دیگـر داشـتند]84[.
یکـی از نمونه هـای مجاهدیـن عـرب کـه در ایـن جنـگ 
شـهید شـد، نورالحـق مغربـی بـود کـه شـیخ عبـداهلل عزام 
او را چنیـن می سـتاید: »هجـرت او خـاص برای خـدا بود، 
تزکیـه  نـزد خـدا  را  مـا می دیدیـم و هیچ کسـی  چنانچـه 
نمی نماییـم و حـاال در پیشـاور هسـتیم. او خـود را بـرای 
تربیـت شـهروندان افغانسـتان بـرای آمـوزش زبـان قـرآن 
وقـف کرده بود و فرزنـدان مدرسـه را ورزش رزمی کاراته 
می آموخـت و هنگامـی کـه از آماده گی هـا بـه جنگ جاجی 
آگاهـی یافـت، به سـوی جبهه شـتافت و چهـرٔه او هر روز 
پُرنـور می شـد و ایـن ماقـات او با شـهادت همـراه بود، او 

می گفـت: مـا بـه کشـور مـان بـر نمی گردیم.« 
شـیخ تمیـم عدنانـی یکـی از مجاهدیـن دیگـر بـود کـه او 
بـازوی راسـت شـیخ عـزام بـود، او از فلسـطین بـود و در 
سـال )1۹8۲م( در اردن بـا عبـداهلل عزام آشـنا شـده بود. او 
در سـعودی در شـرکت هوایی بریتانیایـی )BEC( منحیث 
مترجـم کار می کـرد. سـپس امامـت و خطابت مسـجدی را 
در منطقـه »الظهـران« سـعودی به عهـده  گرفـت، با اسـتفاده 
از خطبه هـای جمعـه صدقـات را بـرای مجاهدیـن ِگـرد 
مـی آورد و رخصتـی تابسـتانی را میـان مجاهدیـن سـپری 
می کـرد، امـا در سـال )1۹87م( خـود را بـرای جهـاد فارغ 
سـاخت. او سـفرش را بـه کشـورهای گوناگون آغـاز کرد، 
می کـرد  اعـام  و  می کـرد  دعـوت  جهـاد  بـه  آنجاهـا  در 
کـه جهـاد فـرض عیـن اسـت، او سـرانجام در اثـر سـکتٔه 
قلبـی در اورالنـدو منطقه یـی از ایالـت فلوریـدای امریـکا 
در )18/1۰/1۹8۹م( وفـات کـرد. او در سـال )1۹4۲م( در 
قـدس تولـد شـده و پـس از تجاوز اسـراییلیان به فلسـطین 
بـه سـوریه مهاجـرت کـرد، در آنجـا نـزد علمـای بـزرگ 
دانـش آموخـت و بـه شـاگردی شـیح عبدالفتـاح ابوغـده 

افتخـار می کـرد.  
مشـهور تریـن مجاهدیـن عـرب در افغانسـتان ابوالحسـن 
المدنی مشـهور به )وائل جلیدان( مسـئول بنیاد مددرسـانی 
اسـامی در پشـاور بـود، عبـداهلل عـزام او را ایـن گونـه 
می سـتاید: »ابوالحسـن مدنـی هنگامی کـه می شـنید جنگـی 
در یکـی از نواحـی افغانسـتان - کـه بـه مرزهـا نزدیـک 
می بـود- بـه کمـک مجاهدیـن می شـتافت، برای آنـان غذا، 
البسـه و دیگـر کمک هـا را می رسـاند و در ایـن کار بسـیار 

شـوق داشـت]87[.«
شـرکت  عرب هـا  آن  در  کـه  مشـهوری  جنـگ  دومیـن 
جسـتند، جنـگ جال آبـاد سـال )1۹8۹م( بـود کـه در آن 
بیشـتر از )۳5( تـن عـرب شـهید شـدند، از مشـاهیر ایـن 
شـهداء ابومسـلم الصنعانـی )عبـداهلل النهمـی( و ابوالیسـر 
المصـری )علـی عبدالفتـاح( بودنـد. ایـن فقـط نمونه هایی 
اسـت کـه بـه عنـوان قربانـی کـه انصـار عـرب در جهـاد 

افغانسـتان تقدیـم کردنـد، بیـان شـد. 
ابومسـلم از یمـن بود از آغـاز جهاد به افغانسـتان آمده بود، 
امـا دوبـاره بـه کشـورش بازگشـت تـا آنـان را بـه نصرت 
مجاهدیـن تشـویق کنـد، سـپس بـه مدینـٔه منـوره به خاطر 
آمـوزش علـم شـرعی رفـت، او عاشـق خوانـدن و مطالعه 
بـود و هیـچ گاه کتـاب را از خـود دور نمی کـرد و چونـان 
دعوت گـر و واعـظ عمـل می کـرد، او بعـداً در جـده در 

درس شـیخ عبـداهلل عزام شـرکت کرد، از گفته های اوسـت: 
»جهـاد افغانسـتان بـازار تعهـد اسـت و در آنجا باران سـود 
می بـارد، بـه کسـی کـه در جسـتجوی خیـر باشـد، بارانـی 
زیـان می بـارد بـه کسـی کـه در جسـتجوی زیان باشـد«. او 
فرمـود: » ایـن کلمـه ]ال إلـه إال اهلل محمـد رسـول اهلل [مـرا 
بیـدار سـاخت و بـه جنبـش آورد، دانشـگاه را سـه طـاق 
دادم کـه دیگـر به سـوی آن بـر نمی گردم«. او در افغانسـتان 
جهـاد و دعـوت به سـوی خـدا را بـا هـم انجـام مـی داد تـا 
آنجـا کـه در هنگامـی کـه قـرآن تـاوت می کـرد، بـه گونٔه 
کـه تـن اش دوپـاره شـد، جـام شـهادت نوشـید و ایـن بـه 

تاریـخ )۲5/11/1۹8۹ م( اتفـاق افتـاد.
اگـر خواسـته باشـیم کـه از تمامـی قهرمانـان عرب سـخن 
برانیـم، ایـن فصـل گنجایـش آن را نـدارد و می بایـد بـه 
کتاب های پُر شـماری که در این زمینه نوشـته شـده اسـت، 
مراجعـه گـردد ماننـد: کتاب »عشـاق الحور؛ عاشـقان حور«  
نوشـتٔه عبـداهلل عـزام در مجلـد بـزرگ، کتـاب »الشـهداء 
العرب فی أفغانسـتان؛ شـهدای عرب در افغانسـتان« نوشـتٔه 

عـادل الشـدی و کتـاب احمـد منصـور روزنامـه نگار. 
بمبـی  بـه وسـیلٔه  پسـرش  دو  و  او  عـزام  عبـداهلل  بـاری، 
بـود، در  سـاعتی کـه در زیـر موتـرش کارگـذاری شـده 
)۲4/11/1۹8۹م(  تاریـخ  در  پیشـاور  از خیابان هـای  یکـی 
بـه شـهادت رسـیدند. تـرور او صدمـٔه بسـیار بزرگـی بـه 
عرب هـای مجاهد، بلکـه برای تمامی مسـلمانانی که در کار 
دعـوت به سـوی اهلل متعـال تـاش دارند، به وجـود آورد، او 
در اصـاح و وحـدت آوری میـان مجاهدیـن به ویژه اسـتاد 
ربانـی و مهنـدس حکمتیـار نقش بسـیار بزرگی داشـت، از 
طرفـی او دارای تألیفاتـی مهـم در دعـوت بـه سـوی جهـاد 
بـود تـا آنجـا کـه از او نقـل می شـد کـه می گفـت: »اگـر 
از مـن بگوینـد در بـارٔه کمپیوتـر صحبـت کـن، آن را بـه 
جهـاد افغانسـتان ربـط می دهـم.« همچنـان مجلـٔه او به نـام 
»الجهـاد« و »المکتـب الخدمـات« کـه او تأسـیس کـرده بود 
نقش بسـیار بزرگی در شناسـاندن قضیٔه افغانسـتان، نصرت 

آن و آسان-سـازی جهـاد عرب هـا داشـت.
حکومت هـای غـرب برای زشـت نمایی چهـرٔه انصار عرب 
میـان شـهروندان افغانسـتان،  از بهـر شـگاف انداختن میان 
صفـوف آنـان و تولید دشـمنی، زیـاد کار کردند، ابـزار آنان 
ایـن فکـر بود کـه این عرب هـا وهابی هـا  انـد و می خواهند 
مذهـب حنفـی را در کشـور ها از میـان بردارنـد. ایـن فکـر 
موفقیـت اندکـی یافـت، اما شـجاعت عرب ها و ایمـان آنان 
باعـث شـد تـا شـهروندان افغانسـتان بـه ایـن مسـأله فکـر 
نکننـد، به ویـژه آنـگاه کـه فهمیـده شـد کـه رهبـران اصلی 
جهـاد بـه ایـن مسـایل کوچک تریـن اهمیـت قایل نبـوده و 

ایـن مسـایل را مـورد توجـه قـرار نمی دهند. 
داشـته اند،  اختـاف  انصـار عـرب  تحلیل گـران در شـمار 
انگیـزٔه ایـن اختـاف نیز شـمار غیـر ثابت آنان بوده اسـت؛ 

زیـرا برخـی آنـان همیشـه در جبهـه بودنـد و برخـی دیگر 
فقـط در دوره هـای رخصتـی رسـمی می آمدنـد، بلند-ترین 
آمـار نشـان دهندٔه ایـن اسـت که شـمار آنان سـه هـزار نفر 
بـوده اسـت. برعـاوه، انصـارِ بودند کـه از کشـورهای غیر 
عربـی چـون هنـد، پاکسـتان، برمـا، مالیزیـا، ترکیـه و ایران 
)اهـل سـنت( آمـده بودنـد، ولـی شـمار آنـان نسـبت بـه 

عرب هـا خیلـی انـدک بود. 
بیشـتر عرب ها از کشـور عربسـتان سـعودی آمده بودند، در 
ایـن مسـأله اکثـر منابـع اجمـاع دارند و سـبب آن ایـن بود 
کـه حکومت سـعودی رسـمًا جهـاد افغانسـتان را همکاری 
می کـرد و راه پیوسـتن بـه جهـاد افغانسـتان را باز گذاشـته 
بـود و راه هـای اخـذ گذرنامـه را بـرای آنـان آسـان کـرده 
بـود، چیـزی دیگـری کـه بـه ایـن کار کمـک می کـرد، آن 
بـود کـه علمـاء و دعوت گـران در جلسـات درسی شـان به 
صـورت رسـمی آنـان را بـه پیوسـتن بـه جهـاد افغانسـتان 

تشـویق کـرده و انگیـزه می دادنـد.
مجاهدین سـعودی بیشـترین شـمار شـهداء را در افغانستان 
داشـتند، شـاید بیشـترین شـمار شـهداء از آن شـهروندان 
اینـان شـهید شـفیق  از  باشـد، یکـی  بـوده  مدینـٔه منـوره 
ابراهیـم المدنـی بـود کـه در مدینـه زنده گـی در عیـش و 
عشـرت را در پیـش گرفتـه بـود، سـپس بـه دسـت یکـی 
از دعوت گـران تربیـه شـد و بعـداً بـه جهـاد در نخسـتین 

روزهـای ایمانـش شـتافت، پدرش آمد و توانسـت تـا او را 
بـه مدینـه بـاز گردانـد، امـا هنـوز چندی نگذشـته بـود که 
باردیگـر بـه افغانسـتان آمـد و در تأسـیس اردوگاه انصـار 
شـرکت جسـت و در جنـگ اردوگاه مذکـور جنگیـد و در 
افغانسـتان چونـان مجاهـد نسـتوه گشـت وگذار می کـرد و 
آنچـه کـه بسـیار تأثیـر گـذار اسـت، ایـن گفتار اوسـت که 
دعـاء می کـرد: »اللهـم ال تجعـل لـی قبـراً«؛ بـار الهـا! برای 

مـن قبـری قـرار نده.
دومیـن دولتـی کـه بیشـترین مجاهدیـن و شـهداء را تقدیم 
کـرد، مصـر بـود؛ زیـرا در آنجـا مشـایخ و علماء بیشـترین 
فتـوا را ارایـه کـرده بودنـد، که خود داسـتان طوالنـی دارد.
داشـتند،  را  بیشـتر  مجاهدیـن  کـه  دیگـری  کشـورهای 
فلسـطین و یمـن بودنـد، چنانچه شـیخ عبدالمجیـد زندانی 
بزرگ تریـن نقـش را در انگیـزش بـه جهاد داشـت، الجزایر 
نیـز شـهدای بسـیاری را تقدیـم کـرد و کشـورهای دیگـر 
عربـی نیـز سـهم خـود را داشـتند، امـا کشـورهای مذکـور 

نسـبت بـه دیگـران پیـش قـدم بودند.
مسـألٔه پشـتیبانی مسـلمانان از یک دیگرشـان بدعـت عصـر 
مـدرن نبـوده؛ بلکـه مصداق حدیـث نعمان بن بشـیر رضی 
اهلل عنـه بـود که گفـت: پیامبر صلـی اهلل علیه وسـلم فرمود: 
ُ َعَلیِه  ِ َصلَّـی اهللَّ عـن النُّْعَمـاَن بَْن بَِشـیٍر یُقوُل َقاَل َرُسـوُل اهللَّ
ِهـْم َوتََعاُطفِهِـْم  َوَسـلََّم تَـَری الُْمْؤمِنِیـَن فِـی تََراُحِمهِـْم َوتََوادِّ
َکَمثَـِل الَْجَسـِد إَِذا اْشـتََکی ُعْضـًوا تََداَعـی لَُه َسـائُِر َجَسـِدهِ 
ـی«؛  از حضـرت نعمـان بـن بشـیر رضی اهلل  ـَهِر َوالُْحمَّ بِالسَّ
عنـه روایـت اسـت که حضـرت رسـول اهلل صلـی اهلل علیه 
وسـلم فرمود: »مسـلمانان در مهربانی و دوسـتی و همدردی 
نسـبت بـه یک دیگـر ماننـد عضویـت واحـدی هسـتند کـه 
هنگامی-کـه یـک عضـو از ایـن عضویت بـدرد و تب آید، 
سـایر اعضـای عضویـت در تحمل درد و تب بـا آن همدرد 

 اند«.
گـواه تاریخـی نمایان گـر آن سـت کـه مـردم مغـرب بـرای 
نصـرت و پشـتیبانی برادران شـان در اندلـس هنگامـی  کـه 
مـورد هجوم قرار گرفتنـد، به پاخاسـتند و همچنان جماعتی 
از آن هـا در دوران صـاح الدیـن ایوبـی در جهـاد بـر ضـد 
صلیبیـان مشـارکت جسـتند، همچنـان تاریـخ رویدادهـای 
زیـادی از ایـن نـوع رابطه را در حافظٔه خود سـپرده اسـت.
بعـد از فتـح کابـل، حکومت پاکسـتان بـاالی انصـار عرب 
تنگناهـا و فشـارهای زیـادی را وارد کـرد، عرب هـا نیـز در 
گرایـش و جهت گیری-های شـان اختـاف کردنـد، برخـی 
آن هـا در جنگ هـای که میان شـهروندان افغانسـتان ُرخ داد، 
درگیـر شـدند، امـا شـمار آنـان انـدک بـود؛ زیرا کـه اغلب 
عرب هـا بـه ایـن نظـر بودنـد که ایـن جنگ هـا فتنه اسـت، 
چنانچـه جمال خاشـقجی در گـزارش خـود ]8۹[ یادآوری 
می کنـد. از سـوی دیگر شـماری از عرب ها برای بازگشـت 
بـه کشورهای شـان از بهـر وضـع بد امنیتـی معـذور بودند، 
تونسـی ها.  و  الجزائری هـا  مصری هـا،  سـوری ها،  ماننـد 
برخـی آنـان بـه جهاد در تاجیکسـتان یا بوسـنیا یا هرسـک 
یـا کشـمیر پیوسـتند و برخـی دیگـر ماننـد سـعودی ها و 
مغربی هـا و...، بـه کشورهای شـان برگشـتند و بـه حیـات 
مدنـی و طبیعی شـان ماننـد تکمیـل تحصیـات، کار و یـا 
مشـغول شـدن به تألیف پرداختنـد، برخی دیگـر از آنان در 
پاکسـتان و یا داخل افغانسـتان اقامت جسـتند و شـهروندی 

کشـور متبـوع خویـش را دریافـت کردند. 
از میـان آنـان برخـی »حرکت خافـت« را بـه راه انداختند، 
این هـا جوانانـی بودنـد کـه ابوعثمـان فلسـطینی آن هـا را 
رهبـری می کـرد، آنـان در منطقـٔه قبایـل میـان پاکسـتان و 
افغانسـتان مسـتقر شـدند و قیـام خافـت اسـامی را اعام 
کردنـد و بـه جهاد پیوسـتند، اما هنـوز چندی نگذشـته بود 
کـه بـا قبایل اختـاف پیداکردنـد و داخل جنـگ زیان آوری 

شـدند و کار شـان پـس از آن پایـان یافـت.
القصـه، داسـتانی انصـار عـرب در افغانسـتان و خاطـرات 
آنـان خیلـی به نگاهـی ژرف و کار تحقیقـی منحصر به فرد 
نیـازد دارد و اگـر بحـث گنجایـش می داشـت، به آن بیشـتر 

می پرداختیـم.

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش نهم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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چکیده
عفیف باختری، در شـمارِ معدودشـاعراِن معاصِر افغانستان 
اسـت کـه می-تـوان شـعرهای او را بـر اسـاس دیـدگاهِ 
»تیلـور کولریـج« خوانـد. شـعِر عفیف، تبلـور تصویرهای 
برخاسـته از دِل زبـاِن متـن و از درون گفتمـان شـعری 
اوسـت. در برخـی شـعرهای او هیـچ تصویـر حاشـیه  یی، 
در بـرگ و بـاردادِن خیـال شـاعرانۀ آن نقش نـدارد، بل  که 
نظـام انـدام  وارِ شـعر او از »ترکیـِب متفـق« آواهـا و القاها 
بافتـه می  شـود، چیـزی کـه »کولریـج« آن را در سـاختار 
و اسـتخوان  بندی شـعر الزم می  دانـد. ماّده  یـی کـه شـکل 
اهمیـت  از  زبـان  کنـار  در  و  را می  سـازد  عفیـف  شـعر 
اوسـت،  شـعرهای  تصاویـر  اسـت،  برخـوردار  خاصـی 
تصاویـری کـه بـه گونـۀ انـدام  وار در کنـار همدیگـر قرار 
گرفتـه و پیونـد جدایی  ناپذیـر میـان اجـزا و کّل گفتمـان 

شـعری او برقـرار کرده اسـت.
داسـتان  واره گی، رابطـۀ انـدام  وارِ اجـزای شـعر یـا به قول 
خواجـه نصیر،»تألیـف متفـق«، فـرم و کارکرد اسـتعاره به 
عنـوان مفهـوم بافتـی، نه یـک آرایـه،  مفاهیمی  انـد که در 
ایـن مقال توضیح و در شـعر عفیف باختـری مصداق  یابی 

می  گـردد.
ادبـی  آثـار  بـرای  سـخت  گیرانه  یی  خوانـِش  »کولریـج«، 
پیشـنهاد کرده اسـت. هر اثـری را نمی  توان بر اسـاس این 
دیـدگاه خوانـد، زیـرا بـا خوانش یـک دورۀ ادبـی بر این 
مبنـا، قسـمت قابل توجهـی از آثـار ادبـی آن دوره را باید 
کنـار گذاشـت و از نظر افگنـد، زیرا قاعده  ای کـه او برای 
خوانـش آثـار ادبـی در نظـر دارد، فقط شـامل »شـعرهای 
حایـز شـرایط« می  شـود. عفیـف باختـری، بر اسـاس نوِع 
مشـابهتی کـه با برخـی از ویژگی  های »کولریـج« دارد، راه 
خوانـش شـعر او را بر اسـاس ایـن دیدگاه هموار سـاخته 

است.

کلیدواژه  هـا: تخیـل، خیالـي، رابطـه اندام  وار،عفیـف 
باختـری، کولریـج،  شـعر معاصر افغانسـتان.

مقدمه
عفیـف باختـری از معـدود شـاعران معاصـر مـان اسـت، 
کـه شـعر او را می-تـوان بر اسـاس دیدگاه سـخت  گیرانۀ 
»تیلـور کولریـج« خوانـد. عفیـف، جنـون شـعری دارد، 
گاهـی تخیـل بی  کـران و کنـاری، دنیـای ذهنـی او را فـرا 
می  گیـرد. شـعر عفیـف، شـعر زبان نیسـت، شـعر تصویر 
اسـت، تصویـر برخاسـته از ناهشـیار ذهن او، شـعری که 
بـا هیـچ ایـدۀ برخاسـته از هشـیاری منطقـی، نمی  تـوان 
بـا آن رابطـه ایجـاد کـرد، شـعری کـه »تعلیـق آگاهانـه  ی 
ناباوری«  سـت و سـمند زبانش چنان مقتدرانـه و تخیل  وار 
حضـور خواننـده و شـنونده را بـر زمیـِن متـِن کامـش 
معلـق نگه مـی  دارد کـه ناگزیر بـرای اخِذ لـّذت، ناباوری 
را کنـار بنهـد و همـراه با باورِ مسـلم، با جهـاِن آفریننده  ی 

شـاعر کنـار بیاید.
داسـتان  واره گی، رابطـۀ انـدام  وارِ اجـزای شـعر یـا به قول 
خواجـه نصیر،»تألیـف متفـق«، فـرم و کارکرد اسـتعاره به 
عنـوان مفهـوم بافتـی، نه یـک آرایـه،  مفاهیمی  انـد که در 
ایـن مقال توضیح و در شـعر عفیف باختـری مصداق  یابی 

می  گـردد.
بـر  عـاوه  کولریـج«)18۳4-177۲(،   تیلـور  »سـاموئل 
این  کـه در حوزۀ شـعر و فلسـفه از چهر  ه  هـای صاحب  نامِ 
انگلسـتان بـود، از بزرگ  تریـن منتقـدان و نظریه  پـردازان 
بـه شـمار  ادبیـات و هنـر  مکتـب رمانتیسـم در حـوزۀ 
می  آیـد کـه تأثیرپذیری قابـل توجهی از فاسـفه  ی آلمانی 
به ویـژه کانـت و شـلگل داشـت)مقدادی، 1۳۹۳: ۳65(.

کولریـج، بـا نوشـتن کتـاب »سـیرۀ ادبـی« در سـال 1817 
زبـان  در  ادبـی  نقـد  کتـاب  بزرگ تریـن  کـه  میـادی، 
انگلیسـی خوانده می  شـود)مقدادی، همان: ۳65(، شـهرت 
قابـل ماحظه  یـی در عرصـۀ نقـد و نظریـۀ ادبـی کسـب 
کـرد. عده  یـی او را در کنـار ارسـطو و الیجانیـوس، در 
شـمار یکـی از سـه تـن منتقـد بـزرگ دنیـا آورده  انـد. 
کولریـج در طـول حیـات پربـار خویـش با نظریه  پـردازان 
بزرگـی چـون وردز ورث نیز کارهای مشـترکی در حوزۀ 

نقـد ادبـی انجـام داده اسـت)فرای،  1۳7۲: ۲۳(.
در سـال 17۹5  در سـن ۲4 سـالگی  وقتـی  »کولریـج«، 
شـنید  شـعر  خوانـدن  حـال  در  را  »وردزورث«  صـدای 
بـرای نخسـتین  بار بـه تأمـل در بـاب تخیـل پرداخـت. 
کیفیتـی کـه کولریـج در شـعر وردزورث می  دیـد او را بـه 
ایـن نتیجه گیـری هدایـت می  کـرد کـه ایـن جنبه  هایـی از 
شـعر وردزورث اسـت کـه یگانه گـی احسـاس عمیـق بـا 
اندیشـه  ی ژرف، تـوازن ظریف در میان درسـتی مشـاهده 
و نیـروی تخیلی  یـی کـه دسـت  اندرکار جـرح و تعدیـل 
اشـیا و پدیده  هـای مورد مشـاهده اسـت و مهم  تـر از همه 
آن موهبـت اصیـل که قـادر اسـت طنین و فضـای توأم با 
ژرفـا و بلندای عالـم آرمانی و مثالی را در پیرامون شـکل، 
رویدادهـا و موقعیت  هایـی گسـترش دهـد کـه مطابـق بـا 
دیدگاه  هـای مرسـوم و در نـگاه عـادی، عـرف و عـادت 
تمـام درخشـنده گی و شـکوه آن  هـا را تیـره و تـار کـرده 

و جـوش و خـروش و راوت آن  هـا را از میـان بـرده و 
قطـرات شـبنم، همـراه  بـا آن  هـا را خشـکانده اسـت)آل 

بـرت، 1۳8۹: 47(، او را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
تـا 18۰1  سـال  های 17۹6  فاصلـۀ  در  کولریـچ  اندیشـۀ 
دچـار تحولـی شـگرفی شـد او کـه قبـًا پیـرو »هارتلی« 
و ماتریالیسـت بـود، بـه تدریـج بـه ایـن اعتقاد رسـید که 
کل سـنت تجربه  گرایـی در تصورش از ذهن انسـان دچار 
بـه  جذاب  تـر  جای  گزیـن  جسـتجوی  در  او  خطاسـت. 

.)5۰ می  آورد)همـان،   روی  افاتون  گرایـی 
هدف پژوهش

هـدف از ایـن پژوهـش، بررسـی چگونگی کارکـرد اصِل 
نظـر »کولریـج« در شـعرهای  از  ثانویـه  اولیـه و  تخیـل 
عفیـف باختـری، با توجـه بـر مجموعۀ»پدر شـعر جهان« 
اسـت. همچنـان در ایـن نبشـته ایـن مسـأله توضیـح و 
تبییـن خواهد شـد کـه آیا برخـی از شـعرهای باختری را 
می  تـوان »شـعر واجـد شـرایط« خواند یـا خیر؟ بـا توجه 
بـر ایـن کـه نظریۀ»کولریـج«، بـرای خوانـش آثـار ادبـی، 
نظریـه  ی سـخت  گیرانه  یی اسـت، امـا در ایـن پژوهش در 
پـی آن هسـتیم کـه ببینیم شـعرهای ایـن مجموعـه تا چه 
انـدازه از ایـده  آل نظریـۀ »کولریـج« پیـروی خواهـد کرد.

روش تحقیق
ایـن پژوهـش بـه روش کتاب  خانه  یی و بـه گونۀ تحلیلی- 
توصیفـی انجام شـده اسـت. شـعرهای عفیـف باختری با 
توجـه بـه مجموعـۀ »پدر شـعر جهـان« بر اسـاس دیدگاه 
یکـی از نظریه  پـردازن مطـرح حـوزه  ی ادبی جهـان مورد 
تفسـیر و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن مقـال پـس 
از چکیـده و مقدمـه و...، اصـل نظریـه معرفـی و سـپس 
نظریـه  ایـن  چارچـوب  در  باختـری  عفیـف  شـعرهای 

تحلیـل و نتایـج آن ارایـه گردیده اسـت.
سواالت تحقیق

آیا خیال و تخیل دو مفهوم متفاوت اند؟  -1
شـعرهای عفیـف باختـری،  برخاسـته از خیال   -۲

انـد؟ شـاعرانه  تخیـل  یـا 
شـعر واجـد شـرایط از نظـر کولریج چـه نوع   -۳
شعری  سـت و آیـا برخـی شـعرهای عفیـف باختـری را 

گفـت؟ شـرایط  واجـد  شـعر  می  تـوان 

دیدگاهِ ساموئیل تیلور کولریج
سـیر فکـری کولریـج، زمانـی ترسـیم می  شـود کـه همراه 
بـا »وردزورث«، منطقـۀ جنوب  غـرب انگلسـتان را برای 

از همیـن  رو  آلمـان تـرک می  کنـد.  اقامـت یک  سـاله در 
گفته  انـد کـه »نظریـه  ی او در باب تخیل، نتیجـۀ مطالعاتش 
شـلینگ  و  کانـت  خصوصـاً  آلمـان،  فاسـفۀ  آثـار  در 

)5۳ اسـت«)همان،  
از نظـر کولریـج، نیرویی کـه ما را قادر می  سـازد دو جهان 
ذهـن و طبیعـت را به یکدیگـر پیوند دهیـم، نیروی تخیل 
اسـت.بدین  گونه کولریـج، بـا کمک  گرفتـن از دو اصطاح 
»خیـال« و »تخیـل«، شـروع بـه تمایزنهـادن بیـن »شـعِر 
اسـتعداد« و »شـعِر نبـوغ« کـرد و گفـت: »خیـال فرایندی 
مبتنـی بـر تداعـی اسـت و تخیـل فراینـدی اسـت خّاق، 
درسـت بـه همـان صـورت کـه تخیـل در عرصـۀ ادراک، 
شـکل و نظـم را بـر مـواد به-دسـت  آمده، از راهِ حـواس، 
حاکـم می  گردانـد و تاحـدی آن  چـه را کـه درک می  کنـد 
می  آفرینـد، بـه همین  سـان در عرصـۀ هنـر، نیـز بـر روی 
مـواد خـام ناشـی از تجربـه کار می  کنـد و به آن  ها شـکل 
و هیأتـی تـازه می  دهـد. بـرای انجام ایـن کار، تخیـل باید 
قبـل از باز  آفریـدن ایـن مـواد، نخسـت، آن  هـا را درهـم 
شـکند و بـه هـم بریـزد، زیـرا تخیل، آینـه نیسـت، بل  که 
اصـل و نیرویـی خـّاق اسـت  )همان:6۲(. تخیـل هنـری 
جهـان تازه  یـی می  آفرینـد، جهانـی که شـبیه بـه جهان هر 
روزینـۀ ادراک اسـت، امـا از نـو نظم و سـامان داده شـده 
و بـه جانـب سـطح عالی  تـری از کلیت جهان  شـمولی در 
حرکـت اسـت. در زیر به توضیـح مهم  تریـن مبانی نظری 
کولریـج در حـوزۀ نقـد ادبـی بـه ویـژه خیـال و تخیـل 

پرداختـه می  شـود:
خیال و تخیل

توجـه  مـورد  دیربـاز  از  تخیـل،  و  خیـال  اصطـاح 
دانشـمندان بوده اسـت. این که چه کسـی در مـورد تخیل 
و خیـال چـه چیـزی گفتـه اسـت، بـه آن کاری نداریـم و 
در ایـن زمینـه ده  هـا جلـد کتـاب و مقاله و رسـاله نوشـته 
شـده اسـت کـه تکـرار آن لزومـی نـدارد، فقـط بـه نقـل 
بسـنده  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه  از  تعریـف  یـک 
می  کینـم و محـور بحـث در خصـوص ایـن اصطاحـات 
را بـه چارچـوب نظری کولریـج واگذار می  کنیـم. خواجه 
نصیـر، تخیـل و کام مخیـل را این گونه تعریـف می  کند: 
»مخیـل کامـی بود کـه اقتضـای انفعالی کنـد در نفس به 
بسـط یـا قبض یـا غیـر آن بـی ارادت و رویت، خـواه آن 
کام مقتضـی تصدیقـی باشـد و خواه نباشـد، چه اقتضای 
تصدیـق غیـر اقتضـای تخییل بود و باشـد که یک سـخن 
بـر وجهـی اقتضـای تصدیـق کنـد و بـر وجهـی دیگـر 
کام  یعنـی   .)۲64 تنها)زرقانـی،1۳۹۳:  تخییـل  اقتضـای 

مخیـل را کامـی می  دانـد کـه بـه قـول ارسـطو برگرفتـه 
از جهـان برسـاخته  ی ذهـن شـاعر باشـد، نه کامـی که با 
ابـزار قانون  منـد طبیعت بتوان آن را تجسـم بخشـید. کام 
مخیـل در دیـدگاه خواجه نصیر کامی اسـت کـه منتج به 
لـذت می  شـود، »انفعـال تخییـل از جهت التـذاذ و تعجب 

از نفـس قـول بی  ماحظـت امـر دیگر)همـان، ۲65(.
امـا، دو اصطـاح خیـال و تخیـل بـه عنوان رمـزگان کام 
ادبـی و شـعری بیشـتر از هـر کـس دیگر بـا نـام کولریج 
پیونـد خورده اسـت. تیلـور کولریـج، برای اولین  بـار میان 
خیـال و تخیـل تفـاوت قایـل می  شـود و هرکـدام از ایـن 
دو اصطـاح را کـه بـا ذات شـعر پیونـد دارنـد، بـه گونۀ 

مفصـل و بنیـادی توضیـح می  دهد.
کولریـج، معتقـد اسـت کـه خیـال در حقیقـت چیـزی به 
جـز حالتـی از حافظـه نیسـت کـه از قیـد زمـان و مـکان 
رها شـده اسـت، خیـال همه مـواد خود را حاضـر و آماده 
از طریـق قانـون تداعی به دسـت مـی  آورد. مقصـود او از 
خیـال همان نیرویی اسـت کـه تجربه  باوران قـرن هجدهم 
آن را عمومـاً بـه عنـوان توضیح و توصیفی کلـی از فرایند 
تخیـل و خاقیت پذیرفته بودند، اما کولریج، مشـتاقانه در 
پـی آن اسـت که این پدیده را از آن  چه کـه از نظر خود او 
تخیـل واقعـی اسـت متمایـز کنـد. او توضیـح می  دهد که 
تخیـل بـه معنـای درسـت آن پدیده  یی  سـت کـه می  تـوان 

آن را بـه دو صـورت اولیـه وثانویـه در نظر آورد.
خیـال نیرویـی اسـت کـه بـه شـکل بالقـوه در وجـود هر 
انسـانی برای درک مفاهیم و پدید  ها وجود دارد و در واقع 
این خیال به شـکل ناآگانه باعث درک و شـناخت اشـیای 
پیرامـون آدم  ها می  شـود.خیال به عقیدۀ کولریـج، فرایندی 
اسـت که با نیروی اسـتعداد و حافظه، انباشـته  های حافظۀ 
ناخـود آگاه را ترکیـب و تکـرار می  کنـد: »خیـال تنها یک 
حالـت حافظـه اسـت کـه صـور حسـی را بـدون رعایت 
بافـت و مضمـون اصلـی، تداعـی یـا تکـرار می  کنـد...، 
خیـال تأثیـرات شـباهت  ها و قطعیت  هـا را طبـق قواعـد 
مختلـف پیونـد، پـس و پیش، تقسـیم یا ترکیـب می  کند و 
بی  آن  کـه بـه باز  آفرینـی بپـردازد، واحدهـای معنایی تخیل 
را مجـدداً از طریـق گزینـش، گردآوری می  کنـد و همانند 
اجـزای ماشـین بـه طـور خـودکار آن  هـا را به هـم متصل 
می  سـازد، بـه طوری کـه هیچ رابطـۀ معقول و پیوسـته  یی 

بیـن عناصـر آن نمی  تـوان یافت.)مقدادی،  همـان:۲1۰(
ارایـه می  کنـد چنیـن اسـتنباط  از تعریفـی کـه کولریـج 
می  شـود که، خیـال در واقع بـه عنوان عامـل آرایش  دهنده 
و زینتـی شـعر بیشـتر بـه دنبـال هـدف اسـت نـه لـذت، 
هدفـی کـه بـا اصـول و قواعد ترکیـب و تداعی به دسـت 
می-آید و از پیش تعیین شـده اسـت. »اُِس اساس« دیدگاه 
کولریـج در بـاره  ی خیـال ایـن اسـت که خیـال هرچند بر 
اسـاس قاعـدۀ تداعـی، انباشـته  های ذهنـی را بـا نیـروی 
اسـتعداد و حافظـه، بـا رهایی از قید زمان و مکان، تقسـیم 
و ترکیـب می  کنـد، امـا به گونه  یـی که اجـزای این ترکیب 
بـه عنـوان تافته  هـای جدابافته، انسـجام و رابطـۀ ارگانیک 
یـا بـه قول خواجـه نصیر »تألیـف متفق« را نـدارد و فرمی 
را تشـکیل نمی  دهـد. بـا ایـن سـنجش، حجـم عظیمی از 
شـعرهای کاسـیک و معاصـر، حتـی شـاعران بزرگی که 
نمی-تـوان بـه سـادگی و جرأت در مورد شـان حرف زد، 
بـر اسـاس قاعدۀ تداعـی فقط با نیـروی خیال و اسـتعداد 
ذهنـی دسـت به ترکیـب انباشـته  های ذهنی-شـان زده  اند، 

بـدون این  کـه خاقیتی در کارشـان وجود داشـته باشـد.

دكتر نصیر آرين

ش نخست
بخ
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د افغانسـتان، پاکسـتان او اندونیزیـا د دیني 

پـه درشـل  ناسـتې د جوړېـدو  د  عاملانـو 

کـې، د افغانسـتان مرشانو جرګه هیله ښـيي 

چـې دغه ناسـته بـه ښـه نتایـج ولري.

د دغـې جرګـې اداري پـاوی پـه جاکارتـا 

دینـې عاملانـو  د  د درېيـو هېوادونـو  کـې 

چـې  ښـيي  هیلـه  او  ګڼـي  مهمـه  ناسـته 

دغـه ناسـته بـه پـه افغانسـتان کـې د روانې 

جګـړې پرضـد فتـوی صـادره کـړي.

د مرشانـو جرګـې دوهـم مرسـتیال محمـد 

ازادي  ورځ  پـه  شـنبې  د  صدیقـي  اصـف 

راډیـو تـه وویـل، د اندونیزیـا، پاکسـتان او 

افغانسـتان د دینـې عاملانو په ناسـته کې به 

د افغانسـتان د روانـې جګړې حـرام ګڼل، د 

سـولې پروسـه پیـاوړې کړي.

دینـي  افغـان  وايـي،  صدیقـي  ښـاغلی 

عاملـان چـې د جاکارتا په ناسـته کې برخه 

اخـي، باید هڅـه وکړي چې پـه هېواد کې 

د جګـړې پرضـد فتـوی صـادره کـړي.

نوموړي وویل:

»هیلـه منـد یـوو چـې د افغانسـتان دینـي 

اسـتفاده  ښـه  فرصتـه  دغـه  لـه  عاملـان 

وکـړي او نـورو عاملانـو تـه ووايـي چې په 

افغانسـتان کـې جنـګ د اسـام لپـاره نـه، 

بلکې اسـام وژنه او افغان وژنـه ده، راځئ 

چـې په صداقـت رسه همـکاري وکړو چې 

عاملـان د نظـام د مخالفینـو پرضـد فتـوی 

صـادره کـړي، کـه دغـه کار ويش، زه فکـر 

کـوم، دا بـه یوه السـته راوړنـه او بریالیتوب 

وي.«

په پام کې ده چې د افغانسـتان، پاکسـتان او 

اندونیزیـا د دینـې عاملانو ناسـته، د جمعې 

پـه ورځ د اندونیزیـا پـه مرکـز جاکارتـا کې 

يش. جوړه 

د اندونیـز ولسـمرش کابـل تـه د خپل سـفر 

پرمهـال دغـه ناسـته د روان میـادي کال د 

جنـورۍ پـه میاشـت کـې مطرح کـړې وه.

ویـل شـوي چـې پـه دغـه ناسـته کې بـه له 

افغانسـتانه ۲۰، له پاکسـتانه هـم په همدې 

شـمېر او د اندونیزیـا یوشـمېر دیني عاملان 

ګـډون وکړي.

د  شـورا  عـايل  د  سـولې  د  افغانسـتان  د 

اکـرم خپلـواک  داراالنشـاء رئیـس محمـد 

چـې جاکارتـا ته تللـی ، پـه خپلـه تویټرپاڼه 

یـې لیـکي چـې پـه دغـه ناسـته کـې بـه 

معتـر دینـې عاملان د افغانسـتان د سـولې 

او ثبـات پـه تـړاو بحثونـه وکـړي.

د افغانسـتان د سـیايس چـارو ځیني پوهان 

رسه لـه دې چـې وايـي، ممکن دغه ناسـته 

پاکسـتان د افغانسـتان همکارۍ ته ونه يش 

هڅولـی، خـو تـر څنـګ یـې پـه دې بـاور 

دي چـې د جاکارتا ناسـته بـه د عامو خلکو 

پـر ذهنونو بـې اغېزې نـه وي.

د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وايي:

پـر  خلکـو  عامـو  د  چـې  داده  یـې  »ګټـه 

د  ځکـه  وکـړي،  اثـر  مثبـت  بـه  ذهنونـو 

مخالفینـو لـه خـوا جنـګ او جګـړې تـه د 

خلکـو هڅـول، د اسـام پـه نامـه کېـږي، 

دغـه ناسـته مثبت تاثیـر لري او نـوی کهول 

بـه متوجه يش چې دین د سـولې غوښـتنې 

امـر دی، لـه دې پلـوه افغانسـتان تـه ګټوره 

ده.«

بـل خوا د افغانسـتان د سـولې عايل شـورا 

وايـي، د نـړۍ د دینـي عاملانـو د یـو بـل 

کنفرانـس د جوړولـو هڅـې شـوې، خـو 

جزیـات نـه دي ورکـړل شـوي چـې دغـه 

کنفرانـس بـه کلـه او پـه کـوم هېـواد کـې 

يش. جـوړ 

اسـامي  د  چـې،  کـوي  هڅـه  حکومـت 

هېوادونـو د دینـي عاملانو د کنفرانسـونو په 

جوړولـو رسه، پـه هېـواد کـې روان جنـګ 

ختـم، امـن ټینـګ او سـوله راويل.

هیله مند یوو چې د جاکارتا په ناسته کې 

به عاملان د افغانستان جنګ حرام وبيل

ادارۀ   « رییـس  کامـه وال،  نورشـاه 
محصـوالت  و  دارو  تنظیـم  ملـی 
صحـی وزارت صحـت« می گویـد، 
آنـان به خاطر جلوگیـری از قاچاق، 
تضمیـن کیفیـت، کنتـرل نـرخ دارو 
دیـروز  صحـی  محصـوالت  و 
)شـنبه 15ثـور( مرحلـۀ دوم کارزار 
آغـاز  به گونـۀ رسـمی  را  بازرسـی 

کـرده اسـت.
هـدف  کامـه وال،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
اساسـی ایـن کارزار کسـب اطمینان 
از محصـوالت صحـی بـا کیفیت و 
جلوگیـری از داروهـای غیرقانونـی 
و قاچاقـی در کشـور می باشـد کـه 
بیشـتر روی تولیـد، تورید و فروش 
عمدۀ دارو و سـایر لوازم بهداشـتی، 
شـرکت های  مـدارک  بررسـی 
کیفیـت  کنتـرل  به خاطـر  تولیـدی 
خریـد  بل هـای  بررسـی  داروهـا، 
اطمینـان  کسـب  دارو،  فـروش  و 
داروخانه هـا  مهـر  و  نـرخ  درج  از 
از  جلوگیـری  و  نسـخه  روی  بـر 
اشـتهارات و بازاریابـی غیرقانونی و 

کار می کنـد. بـدون مجـوز 
او گفتـه که پس از سـه ماه بررسـی 

و نظـارت در ایـن زمینه هـا، نتایـج 
آن بـا مـردم شـریک خواهـد شـد. 
مرحلـۀ نخسـت این کارزار نیز سـه 

مـاه پیش آغـاز شـده بود.
در  کـه  می گویـد  کامـه وال  آقـای 
کابـل  شـهر  نواحـی  از  برخـی 
تأسیسـات دارویـی بـدون مجوز و 
فعالیـت  غیرصحـی  مکان هـای  در 
آنـان  بـا  ایـن  از  پـس  کـه  دارد 

می شـود. قانونـی  برخـورد 
کـه  می پذیریـد  کامـه وال  آقـای 
کنتـرل همه جانبـه  وزارت صحـت 
بـر بـازار نـدارد، امـا بـه گفتـۀ او، 
ادارۀ کنتـرل کیفیـت طوری سـاخته 
کیفیت سـنجی  توانایـی  کـه  شـده 
داروهـا را طـی یـک هفتـه داشـته 
ایـن  از  پیـش  حالی کـه  در  باشـد، 
رونـد یـک مـاه را در برمی گرفـت.
مسـووالن ادارۀ ملـی تنظیـم دارو و 
محصـوالت صحـی وزارت صحت 
از مـردم می خواهنـد، هنـگام خرید 
و  دارو  نـرخ  دارو صورت حسـاب 
مهـر تاییـد داروخانـه مزبـور را نیز 

. ند بگیر

دهـات،  انکشـاف  و  احیـا  وزارت 
قـرارداد 18 پروژه بازسـازی کاریزها 
و سیسـتم هـای آبیـاری را بـه ارزش 
شـوراهای  بـا  افغانـی  میلیـون   4۲

انکشـافی بـه امضـا رسـاند.

مجیـب الرحمـن کریمـی وزیـر احیا 
شـنبه  دیـروز  دهـات  انکشـاف  و 
)15 ثـور(  در مراسـم امضـای ایـن 
ایـن  بازسـازی  گفت:«بـا  قراردادهـا 
کاریزهـا ۳1۰۰ جریـب زمیـن تحت 

آبیـاری قـرار خواهـد گرفـت«.
آقـای کریمـی بیـان داشـت کـه بـر 
اسـاس ایـن قـرار داد هـا ۳ کاریـز 
در  کاریـز   ۹ ننگرهـار،  والیـت  در 
والیـت  در  کاریـز  کابـل،4  والیـت 
قندهـار، 1 کاریـز در والیـت کنـر و 
1 کاریـز دیگـر هـم در والیت هرات 

بازسـازی خواهـد شـد.
وی گفـت کـه کاریزهـای آب جـز 
کشـور  در  آب  سـنتی  مدیریـت 
و  بازسـازی  و  می شـود  محسـوب 
احیـای ایـن کاریزهـا و سیسـتم های 
حکومـت  اولویت هـای  از  آبیـاری 

اسـت.
وزیر احیا و انکشـاف دهـات در این 
بـاره تصریـح نمـود:« براسـاس یـک 
وزارت  ایـن  کـه  ای  سـاله   5 پـان 
روی دسـت گرفتـه ۳4۰۰ کاریـز در 
کشـور سـروی و بازسـازی خواهـد 

. » شد
آقای کریمـی افـزود:« در جریان این 
پـان 5 سـاله تاکنـون 1۰6 کاریـز به 
طـور کامـل سـروی شـده و دیزایـن 
بازسـازی ۳6 کاریـز نیـز بـه مرحلـه 
کار  قـرارداد  کـه  رسـیده  اجرایـی 

بـه  کاریزهـا  ایـن  بازسـازی  عملـی 
زودی امضـا خواهـد شـد.«

گفته هـای  بنیـاد  بـر  هـم  سـویی  از 
وزیـر احیا و انکشـاف دهـات؛1۰74 
پـروژه در بخـش زراعـت و آبیـاری 
سـال  دو  طـی  وزارت  ایـن  توسـط 
گذشـته به بهره برداری سـپرده شـده 
و یـا در حـال تکمیـل شـدن اسـت.

بـه گفتـه آقـای کریمـی ارزش ایـن 
میلیـارد   5.5 بـر   بالـغ  هـا  پـروژه 
 5 از  بیـش  بـرای   و  بـوده  افغانـی 
میلیـون نفـر به صـورت مسـتقیم کار 

ایجـاد کـرده اسـت.
 وزیـر انکشـاف دهـات همچنـان از 
دهـات  در  سـرک ها  شـدن  سـروی 
کشـور تـا دو سـال آینـده خبـرداده 
گفـت:« حـدود دو هفته پیـش تفاهم 
نامـه ای میـان ایـن وزارت و کشـور 
انگلسـتان بـه امضا رسـیده اسـت که 
بـر مبنـای آن انگلسـتان تعهـد کـرده 
کـه تـا دو سـال آینـده تمـام سـرک 
هـای دهاتی در سراسـر کشـور را به 

شـکل اساسـی سـروی نمایـد.«

دور دوم کارزارهای بررسی 
داروها راه اندازی شد

18 قرارداد به ارزش 42 میلیون افغانی 
در بخش باز سازی کاریزها به امضا رسید

حـقارت از بُـن...
بـه عنـوان نماینـدٔه خـود بـه بُـن فرسـتاده بودنـد، چقـدر درایـِت 
سیاسـی و بینـش اسـتراتژیک داشـته اند، بایـد مـروری بـر زنده گی 
سـال  چنـد  ـ  یکـی  همیـن  در  آن هـا  شـخصِی  حتـا  و  سیاسـی 
اخیـر داشـته باسـیم و از آن، فهـم و درایـِت ســیاسِی هفـده سـاِل 
پیش شـان را قیـاس و بـرآورد کنیـم. و بـرای این کـه بفهمیم چقدر 
امریـکا و جامعـٔه جهانـی در کنفرانـس بُـن بـر ایـن  عـده فشـار 
آورده انـد، بایـد مطالعـه کـرد و دیـد کـه در چنـد دوره انتخابـات 
ریاسـت جمهوری یی کـه سـپری شـد، ایـن فشـارهای خارجی  هـا 
بـوده کـه آراِی هواخواهـاِن آن هـا را بـه هـدر داده یـا تشـتت و 

سیاسی شـان. احـزاب  و  خـود  سـطحی نگرِی  و  بی برنامه گـی 
البتـه ایـن  حرف هـا برای کسانی سـت که اجـاس بُن را دلیـِل تمام 
بدبختی هـا و ناکامی هـای امـروزِ افغانسـتان می داننـد. حـال آن کـه 
بیشـتر به اصطـاح خیانت هـا و خراب کاری ها و در نتیجه شکسـت  
و ریخت هـا، پـس از بُـن رخ داده و هنـوز نیـز رخ می دهـد. در 
انتخابـات ریاسـت جمهورِی پیـِش رو هم، هر حقـارت و افتضاحی 
کـه نصیـب  ِ ایـن جمـع و جمعیـِت بـزرگ شـود را بایـد از همیـن 

زاویـه تحلیـل کنیم. 
تقلـب، تعصـب، قوم گرایـی و همین طـور نفوذ و مداخلـٔه خارجی ، 
واقعیت   هـای صحنـٔه سیاسـت در افغانسـتان اسـتند. امریکایی ها به 
احتمـال قـوی، غنـی را بـرای بُـرد دوبـاره یـاری می رسـانند و او 
نیـز به اتمـام فصل هـای ناتمامش کمـر می بندد امـا مطمینـًا مطمینًا 
مطمینـًا ]و بازهـم تٔاکیـد می کنـم: »مطمینـًا«[ هیـچ قـدرِت داخلـی 
و خارجی یـی دسـت وپا و از آن مهم تـر، عقـل و هـوِش رقبـاِی 
مجاهـدش را نمی بنـدد تـا در برابـِر او دسـت بـه اتحـاد و ائتـاف 
و تـوازن نزننـد. البتـه میـان »اتحاد و ائتـاف« و »مهمانـی گرفتن و 
عکـس فیسـبوکی انداختـن و نمایـش کودکانـٔه آن در شـبکه های 

اجتماعـی«، زمیـن تـا آسـمان تفاوت وجـود دارد!

»روزانه سه ـ چهار نفر... 
و ممکن است شرکت در انتخابات به قیمت جان افراد تمام شود.

»ذکریـا نشـاط«، یـک تـن از کارمنـدان بنـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه 
افغانسـتان)فیفا( در غـور می گویـد کـه رونـد ثبت نـام در ایـن والیـت 
کم رنـگ اسـت و روزانـه سـه یـا چهـار نفـر در سـطح شـهر ثبت نـام 

می کننـد.
او می گویـد کـه تاکنـون در هـر مرکـز تقریبـا 14۰ یـا 15۰ نفـر بیشـتر 

نکرده انـد. ثبت نـام 
بـه گفتـه  وی، هشـدار طالبان بـه افرادی کـه در انتخابات شـرکت کنند، 

یکـی از دالیـل مهم شـرکت نکردن مردم اسـت.
نشـاط همچنیـن گفـت کـه حـدود ۹۰ درصد مـردم این والیـت تذکره 

ندارنـد و رونـد توزیـع تذکـره نیـز قناعت بخش نیسـت.

بـا ایـن وجـود، عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والی غـور ضمـن تائید 
مشـکات موجـود گفـت کـه ایـن مشـکات را بـا حکومـت در میـان 

گذاشـته  اند، امـا هیـچ پاسـخ مثبتـی دریافـت نکر ده انـد.
او گفـت کـه بـه دلیـل ناامنـی، مـردم کمتـر بـه مراکـز ثبت نـام مراجعه 
می کننـد و بـا توجـه بـه نیـروی کـم در ایـن والیـت، کاری نمی تواننـد 

دهند. انجـام 
ایـن در حالـی اسـت کـه مقام هـای امنیتـی در والیـت غـور بارهـا از 
کمبـود نیـرو در ایـن والیـت ابـراز نگرانـی کـرده  و ایـن موضـوع را با 
مقام هـای بلندرتبـه  در مرکـز کشـور در میـان گذاشـته اند، امـا تاکنـون 

هیـچ پاسـخ مثبتـی دریافـت نکرده انـد.
بـا این وجـود، آگاهـان امـور می گوینـد کـه اگـر وضعیـت بـه همیـن 
منـوال پیـش بـرود، انتخابـات در ایـن والیت بـه گونه  کم رنـگ برگزار 

شـد. خواهد 

در یک هفته490 تروریست...
راه اندازی کرده اند.

در خبرنامــه آمــده اســت کــه ایــن عملیات هــا در مربوطــات 
والیت هــای زابــل، قندهــار، ارزگان، هلمنــد، هــرات، فــراه ، لوگــر، 
میــدان وردک، ننگرهــار، فاریــاب، جوزجــان، تخــار و بدخشــان راه 

ــد. ــدازی شــده بودن ان
ــا، 4۹۰ تروریســت  ــن عملیات ه ــه در نتیجــه ای ــزوده ک ــه اف خبرنام
ــان کشــته و ۳۲۰ تروریســت  ــدی آن ــده کلی ــد فرمان ــه شــمول چن ب

ــد. دیگــر زخمــی و 41 تروریســت دیگــر بازداشــت شــده ان

ــه  ــوع، ۳4 حلق ــف الن ــاح مختل ــل س ــا، ۲7 می ــن عملیات ه در ای
ــت. ــده اس ــت آم ــز بدس ــات نی ــداری مهم ــن و مق مای

ــا،  ــن عملیات ه ــدف ای ــه ه ــت ک ــه اس ــه گفت ــور داخل وزارت ام
ــن  ــتی، تامی ــای تروریس ــرکوب گروه ه ــن، س ــا ام ــاط ن ــه نق تصفی
ــرای  ــر امنیــت مــردم محــل و ایجــاد فضــای امــن و مصــوون ب بهت

ــد. ــی می باش ــات پارلمان ــردم در انتخاب ــترده م ــتراک گس اش
ــی و  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــرده اس ــد ک ــه تاکی ــور داخل وزارت ام
دفاعــی کشــور بــا تمــام تــوان بــه هــدف تامیــن امنیــت بهتــر مــردم 
تــاش خواهنــد کــرد و درایــن راســتا از هــر گونــه ســعی و تــاش 

دریــغ نخواهــد ورزیــد.



شـهردار مزارشـریف بـا ارسـال نامه یـی بـه همتـای 
همـکاری  خواسـتار  اِسـن،  شـهر  در  آلمانـی اش 
ایـن  می شـود  گفتـه  اسـت.  شـده  دوجانبـه 
همکاری هـا شـامل بخش هـای اکادمیـک و مسـائل 

می باشـند. تخنیکـی 
شـهر مزارشـریف در شـمال افغانسـتان می خواهـد 
بـه همـکار شـهر اِسـن آلمـان تبدیـل شـود. نهـاد 
»همبسـتگی افغان-آلمـان« گفتـه کـه ایـن موضـوع 
در نامـه محمـد نصیـر عینـی، شـهردار مزار شـریف 
مطـرح شـده کـه بـه تومـاس کاوفن شـهردار اِسـن 

فرسـتاده شـده اسـت.
چنیـن  پیشـنهاد  کـه  اسـت  بـاری  نخسـتین  ایـن 
همـکاری از سـوی افغانسـتان بـا یکی از شـهر های 
بـزرگ آلمـان مطـرح می گـردد. الیاس عمـر، رئیس 
»همبسـتگی افغان-آلمـان« مـی گویـد هـدف از این 
همـکاری حمایـت و تبـادل تجـارب در بخش های 
اکادمیـک و تخنیـک می باشـد. بـه گفتـه او در کنار 
ایـن شـهر مزارشـریف مـی خواهـد کـه از تجـارب 
و  بازسـازی  زمینـه هـای  در  اِسـن  تاریخـی  شـهر 

کند. اسـتفاده  انکشـاف 
شـهردار مـزار شـریف همچنـان در ایـن نامـه بـه 
همتـای آلمانـی اش بـه همـکاری هـای صـد سـاله 
میـان افغانسـتان و آلمـان اشـاره کـرده و همچنان از 
همـکاری هـای "فـوق العـاده" آلمـان در 15 سـال 

گذشـته در افغانسـتان یـاد آور شـده اسـت. وی بـه 
گونـه مثـال از اعمـار میـدان هوایـی بیـن المللـی 
و  بسـتر   5۰۰ شـفاخانه  بلخـی،  جاالدیـن  موالنـا 
سـایر پـروژه هـای زیربنایـی آلمـان در والیـت بلخ 

اسـت. کـرده  یاد 
و  دوسـتی  زمینـه  در  نامـه  ایـن  کـه  شـده  گفتـه 
مناسـبات دوجانبه افغانسـتان و آلمان بـا اهمیت می 
باشـد. محمـد نصیـر عینـی اظهـار امیـدواری کـرده 
کـه توافـق نامـه ایـن همـکاری در روزهـای آینـده 
در اِسـن امضـاء شـده و آغـاز مرحلـه تـازه ای در 

همـکاری میـان دوکشـور باشـد.
آلمـان- اقتصـادی  انجمـن  دومیـن  در  نامـه  ایـن 

شـد.  داده  تحویـل  اِسـن  شـهردار  بـه  افغانسـتان 
ایـن نشسـت اقتصـادی بیـن المللـی از سـوی نهـاد 
کـه  شـود  مـی  برگـزار  افغان-آلمـان«  »همبسـتگی 
مرکـز آنان در شـهر اِسـن اسـت و نماینـده های آن 
در کابل، مزارشـریف و برلین می باشـد. مزارشریف 
بـه خاطـر پایـگاه  نظامـی نیروهـای آلمانـی در این 
می باشـد.  برخـوردار  شـهرت  از  آلمـان  در  شـهر، 
نیروهـای آلمـان از ایـن مرکز تحت رهبـری ناتو در 
زمینـه هـای تامیـن امنیت و بازسـازی در افغانسـتان 
طـرف  ایـن  بـه   ۲۰14 سـال  از  گیرنـد.  مـی  کار 
نیروهـای مسـتقر در ایـن پایگاه سـرگرم ارایه برنامه 
هـای آموزشـی و مشـورتی بـرای نیروهـای امنیتـی 
افغـان و همچنـان حمایـت از این نیروها می باشـند.

شهرهای مزارشریف و ِاسن آلمان می خواهند با هم همکاری کنند
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امین كاوه

فرهنــگ سیاســی در افغانســتان معمــوالً بــا تــرس از اجتماع 
ــاس  ــه براس ــت، در حالی ک ــه رو اس ــی روب ــکار عموم و اف
سیاســی،  علــوم  پژوهش گــران  متعــدد  تعریف هــای 
ــت و  ــان دول ــاری می ــد هنج ــی پیون ــوان نوع ــی را می ت ــگ سیاس فرهن
جامعــه شــمرد. وقتــی نظــام سیاســی از پیونــد بــا مــردم هــراس داشــته 
باشــد، واضــح اســت کــه ارزش هــا و هنجارهــا همــواره در تعــارض قــرار 
ــی  ــر نیروهای ــت تأثی ــی، تح ــام سیاس ــن نظ ــرد چنی ــد و عملک می گیرن
ماننــد قومیــت، نــژاد، قبیلــه، خانــواده و عشــیره مــی رود. از همیــن خاطــر 
اســت کــه احساســات و عواطــف مــا و سیاســت گران مــا همــواره حاکــم 
بــر عقانیــت مــا بــوده و اســت. اگــر مــردم تغییــر می خواهنــد، نخســت 
ــن  ــا چنی ــه ب ــد، ورن ــرار بگیرن ــگ ق ــن فرهن ــل چنی ــد در ســنگر مقاب بای
فرهنــگ سیاســی مــا نه تنهــا نمی توانیــم بــه ســوی ملــت شــدن برویــم، 

ــم. ــی می مانی ــردم باق ــواره م بلکــه هم

روح اهلل بهزاد

ــع  ــد توزی ــاز رون ــر آغ ــی در ام ــدف اصل ه
شــناس نامه های دیجیتالــی، تأمیــن امنیــت 
ــه کشــور  ــری از ورود تروریســتان ب و جلوگی
نیســت. اشــرف غنــی اگــر واقعــًا دغدغــۀ تأمیــن امنیــت 
افغانســتان را داشــته باشــد، بایــد هــزاران کیلومتــر مــرز 
ــِش  ــوارد، بخ ــایر م ــار س ــدد. در کن ــتان را ببن ــا پاکس ب
ــرز  ــودن م ــاز ب ــوِل ب ــتان، معل ــی افغانس ــزرِگ ناامن ب
دیورنــد اســت. شــناس نامۀ دیجیتالــی می توانــد در 
ــزارن  ــی ه ــا وقت ــود، ام ــع ش ــر واق ــت مثم ــن امنی تأمی
ــاز اســت، شــناس نامه  ــرای تروریســتان ب ــر راه ب کیلومت

ــد. ــان باش ــر ورود ش ــی در براب ــد مانع نمی توان

كمال الدين حامد

در رابطه با تذکره
ــه  ــراض علی ــد اعت ــده ان ــی آم ــمندان دین ــدادی از دانش تع
تحمیــل نــام یــک قــوم را بــر دیگــران، تفکــر غیــر اســامی 
و یــک تفکــر فاشیســتی دانســته انــد، ایــن نشــان می دهــد کــه اســتبداد 
ــج  ــت ک ــران دارد، قرائ ــر دیگ ــود را ب ــل ارادۀ خ ــه تحمی ــه ک همان گون
ــه و  ــب، اندیش ــل اراده، لق ــه تحمی ــز دارد. ورن ــریعت نی ــه از ش و چپ
خصوصیــات یــک قــوم و یــا یــک فــرد عیــن اســتبداد اســت و دعــوت 

ــد. ــت می باش ــن عدال ــف عی ــای مختل ــرش خصوصیت ه ــه پذی ب
ــا می شــود، نشــانۀ تفکــر  ــر پ ــردم زی ــده گان م ــۀ نماین ــی کــه مصوب زمان
ــر  ــع ب ــک جم ــت ی ــه هوی ــی ک ــر اســامی اســت. زمان فاشیســتی و غی
ــه  ــی ک ــود و زمان ــد ب ــم خواه ــود، اوج ظل ــل می ش ــر تحمی ــع دیگ جم
ــن می شــود، ســتم گری  ــردم حــدود و کلمــات تعیی ــک م ــان ی ــرای زب ب
ــم را  ــن ظل ــه ای ــن ب ــه گفت ــی و ن ــت، عدالت طلب ــت. در نهای ــق اس مطل
ــت  ــد، برداش ــی می دانن ــم و قوم گرای ــن، سکوالریس ــام دی ــه ن ــی ب کس
ــن  ــه بزرگتری ــرای این ک ــد باشــد؛ ب ــت می توان ــوج از اســام و حماق مع

ــت. ــی اس ــه قبیله گرای ــتفاده از آن در راه توجی ــام، اس ــه اس ــا ب جف

بهار مهر

پــس از تصویــب قانــون ثبــت احــوال نفــوس در ســال 
۱۳۹۳ چــه اتفــاق افتــاد؟

مبتنــی بــر مــواد قانــون اساســی، یــک قانــون وقتــی 
اجرایــی می شــود کــه پــس از تصویــب مجلــس نماینــده گان بــه توشــیح 
رییــس جمهــور برســد. رییــس جمهــور در میــزان 1۳۹۳ قانــون تصویــب 
شــدۀ مجلــس را کــه در آن قــوم و ملیــت درج نمی شــد، توشــیح کــرد، 
امــا بــا گذشــت چنــد هفتــه، رییــس جمهــور در همســویی بــا حلقــات 
ــارم و  ــای چه ــو بنده ــان لغ ــی، خواه ــان تقنین ــی فرم ــواه ط تمامیت خ
ششــم قانــون متذکــره شــد کــه بــه ســبب آن قــوم و ملــت بایســت درج 

آن شــود.
مجلــس نماینــده گان در مجلــس عمومــی فرمــان را بــه بحــث گرفــت و 
آن را رد کردنــد. از ســوی دیگــر، مجلــس بــزرگان در جلســۀ جداگانــه 
ایــن فرمــان را تاییــد کردنــد. بــرای رفــع اختــاف و بــر بنیــاد مــاده 1۰۰ 
ــکیل  ــس تش ــر دو مجل ــب از ه ــرِی مرک ــأت 16 نف ــی، هی ــون اساس قان
ــز را دارد،  ــۀ تمی ــت محکم ــه حیثی ــی ک ــون اساس ــادۀ 1۰۰ قان ــد. م ش
ــا  ــد ی ــه تایی ــس ب ــی اعضــا از هــر دو مجل ــا حضــور تمام می بایســت ب
رد فرمــان مبنــی بــر تعدیــل قانــون رأی مــی داد، امــا در روز رأی گیــری، 
از مجلــس نماینــده گان 4 تــن عضــو بــه رســم اعتــراض در ایــن جلســه 
ــزرگان در آن  ــد، هــر چنــد 8 عضــو هیــأت از مجلــس ب اشــتراک نکردن

حضــور داشــتند.
ــس  ــی ریی ــان تقنین ــۀ فرم ــی، جلس ــون اساس ــواد قان ــًا و خــاف م نهایت
جمهــور را تاییــد کــرد  ؛ در حالــی کــه بــر بنیــاد قانــون اساســی، نصــاب 
ــز  ــج و جنجال برانگی ــوع بغرن ــن موض ــر ای ــری ب ــه در تصمیم گی جلس
بایــد تکمیــل می بــود و قانــون وضاحــت دارد کــه نصــاب هیأتــی را کــه 
بــر اســاس مــادۀ 1۰۰ قانــون اساســی تشــکیل شــود، اکثریــت اعضــا نــه، 

ــد. ــل می کنن ــۀ اعضــا تکمی ــه هم بلک

فیـسبـوک نـــامــه

دیـن از  ابـزارى  استـفادۀ 
»َواَل تَْشتَُرواْ بِآیاتِی ثََمنًا َقلِیاًل »

یکـی از مشـکات بنیـادی مسـلمانان و بـه ویـژه 
دیـن و  فهـم  بـه  بـر می گـردد  افغانسـتان،  مـردم 
اسـتفادۀ ابـزاری از دیـن توسـط »پیشـوایان دینی«. 
کـردن  خامـوش  بـرای  تکفیـر  تیـغ  از  اسـتفاده 
توسـط  زمـام داران  منکـرات  توجیـه  و  منتقـدان 
»عالمـان دیـن«، بیشـترین کاربـرد اسـتفادۀ ابـزاری 

می دهـد. را شـکل  دیـن  از 
هـر چنـد فهـم دیـن و اسـتفادۀ ابـزاری از دیـن 
منحیـث دو موضـوع جداگانـه، مسـتلزم مباحـث 
گسـتره و علمـی می باشـند و در ایـن بـاره کتـب 
متعـدد نیز نوشـته شـده اسـت، ولی در این نوشـته 
اشـارات کوتاهـی دارم بـه توجیه گـری شـماری از 
»عالمـان دیـن« در پیونـد بـه انتخابـات و این که آیا 

انتخابـات یـک امـر دینـی اسـت، یـا عرفی؟
اخیـر  روز  چنـد  در  دیـن«  »عالمـان  از  شـماری 
فرمایـش اربـاب قـدرت را عملـی کردنـد و بـرای 
انتخابـات، دالیـل شـرعی و دینـی تراشـیدند. در 
مباحـث دینـی، حـال، حـرام و مبـاح، سـه واژۀ 
عملکـرد  و  نگـرش  اسـاس  بلکـه  نبـوده،  مجـرد 
معامـات  و  عبـادات  در  ویـژه  بـه  را  مسـلمانان 

می دهنـد. شـکل 
مسـلمانان در بـارۀ امـور )حـال آشـکار(، )حـرام 
آشـکار( و مباحـات، بـدون تتبـع عمـل کـرده و 
علمـای دیـن نیـز چنیـن امـر و نهـی می کننـد. در 
صورتـی کـه عـوام بـه شـبهه میـان حـرام و حال 
مواجـه شـوند، بـرای رفـع شـبهه، نـزد عالـم دین 

می کننـد. مراجعـه 
انتخابـات از جملـه امـوری اسـت کـه شـماری از 
علمـای دیـن مخالـف جـدی آن بـوده و پیـروان 
اسـام ایدئولوژیـک و سیاسـی، امـارت اسـامی و 

حتـا خافـت اسـامی را بـر آن ترجیـح می دهنـد 
کـه حکومت هـای شـماری از کشـورهای عربـی، 
امارت اسـامی طالبـان و خافت اسـامی داعش، 

می باشـند. آن  برجسـتۀ  نمونه هـای 
تنظیم هـای جهـادی افغانسـتان و شـمار زیـادی از 
علمـای دیـن در افغانسـتان کـه نشـخوارگر افـکار 
میـان  سـرگردان  یـا  و  اخوان المسـلمین  تنـدروان 
بـدون  انـد؛  رأی  اهـل  و  پیـروان سـلفیت  افـکار 
تحقیـق و تتبـع، بـه تردیـد انتخابـات پرداختـه اند 

می پردازنـد. و 
اشـتراک  انتخابـات؛  تحریـم  خاطـر  بـه  طالبـان 
کننـده گان را مانـع شـدند، تهدیـد کردند، انگشـت 
بریدنـد، سـر بریدنـد، محـات رأی دهـی را هدف 

انفجـار و حمـات انتحـاری قـرار دادنـد.
انفجـاری،  اقدامـات  در  کـه  حکمتیـار  گلبدیـن 
انتحـاری، حمـات تروریسـتی، مقـدس شـمردن 
امثالهـم  و  داعـش  بـا  بیعـت  انتحـاری،  حمـات 
افراطـی  اسـام گرایی  چهره هـای  خشـن ترین  از 
اسـت، بـدون تاییـد یـا تردیـد لفظـی انتخابـات؛ 
انتخابـات را پذیرفتـه و می کوشـد تـا از این طریق 
بـه قـدرت برسـد، امـا دوسـت دارد کـه او را »امیر 

حـزب اسـامی« بنامنـد تـا رهبـر آن حزبـب...
عامـۀ مـردم کـه بـه دالیـل تقلب هـای گسـترده در 
انتخابات های گذشـته، فساد گسـترده، و زراندوزی 
شـمار زیـادی از اعضـای مجلسـین شـورای ملی؛ 
عاقـۀ چندانـی بـه انتخابـات نداشـته و ندارند که 
بنابـر ایـن، سـهم اندکـی در مراجعه به ثبـت نام در 

مراکـز رأی دهی داشـتند.
امـا در چنـد روز اخیـر شـماری از »عالمـان دیـن« 
در کابـل فرمایـش اربـاب قـدرت را عملـی کردند 
و بـرای انتخابات، دالیل شـرعی و دینی تراشـیدند 

.دولـت افغانسـتان طبـق معمـول »علمـای دین« را 
بـه ارگ جمهـوری احضـار کـرد و در بـارۀ تهیـۀ 
تشـویق نامۀ دینـی بـه خاطـر اشـتراک بیشـتر مردم 
در مراکـز ثبـت نـام، هدایـت داد و »عالمـان دیـن« 
نیـز طبـق هدایـت، چنیـن کردند و بعضی شـان در 
خطبه هـای روز جمعـه نیـز بـرای مشـروع بـودن 
انتخابـات دالیـل شـرعی و دینـی تراشـیدند و نثار 

مخاطبـان شـان کردند.
صـدور فتواهـای مـن دراوردی و فرمایشـی نه تنهـا 
کـه دیـن داری مـردم را رونـق و پاالیـش نمی دهد، 
بلکـه تنفـر و انزجـار مـردم را نسـبت بـه اسـتفاده 
این کـه  از  می افزایـد.  دیـن  از  ابـزاری  کننـده گان 
امـر عرفـی و دنیـوی اسـت کـه  انتخابـات یـک 
برگرفتـه از مولفـۀ دموکراسـی بـوده و غیـر دینـی 
اسـت، امـا نـه ضـد دیـن؛ الزم اسـت کـه علمـای 
بـرای  دسـتمزد  و  ارگ  فرمایـش  بـدون  دیـن 

مخاطبـان و پیـروان خـود بفهماننـد کـه :
1- انتخابـات عمـل غیـر دینـی اسـت، امـا ضـد 
دیـن نیسـت، بلکـه تقلـب در انتخابـات ضـد دین 

می باشـد ماننـد تقلـب در سـایر امـور.
۲- در اسـتعمال مفاهیم)امـور دینـی، غیـر دینـی و 
ضـد دیـن یـا مخالـف دیـن( توجـه الزم کـرده و 

مغالطـه نفرماینـد.
۳- علمـای محتـرم بایـد دیگـران را متوجه سـازند 
کـه بـر مبنای اصـل اباحت، نبایـد برای امـور مباح 
و عرفـی نیـز دلیل دینـی خلق کرد و یا حتمًا شـبیه 

آن امـر را در متـون نصوص جسـتجو کرد .
بایـد  باالمعـروف و نهـی عن المنکـر  امـر  بـه   -4
پرداخـت، علیـه انتحـار و کشـتار بیگناهـان بایـد 
ایسـتاد تـا دگـر مـادران و پـدران داغ دار، فرزنـدان 

یتیـم، زنـان بیـوه و شـهرها ماتـم سـرا نگردنـد.

موالنا عبداهلل محمدی



و  فیلسـوف  مارکـس،  کارل 
نویسـنده »مانیفیسـت کمونیسـم« 
در پنجـم مـاه می سـال 1818 در 
شـهر تری یـر در جنـوب غـرب 
مناسـبت  بـه  تولـد شـد.  آلمـان 
دو صدمیـن سـالروز تولـد او، در 
شـهر زادگاه اش برنامـه ای برگزار 

می شـود.
بـه گـزارش دویچـه ولـه، کارل 
مارکـس، پرنفوذتریـن فیلسـوف 
آلمـان، در سـال 1818 در شـهر 
رود  کنـار  در  تری یـر  کوچـک 
مـوزل چشـم بـه جهـان گشـود. 
او یـک فیلسـوف شورشـی بـود. 
بـرای  نوجوانـی  سـال های  در 
ایده هـای لیبـرال آن زمـان مبارزه 
حتـی  خاطـر  ایـن  بـه  می کـرد. 
ابتـدا  شـد،  تبعیـد  بـه  مجبـور 
لنـدن  بـه  سـپس  و  پاریـس  بـه 
رفـت. در انگلیـس توجـه او بـه 
کارگرانـی  رقت بـار  وضعیـت 
در  زمـان،  آن  کـه  شـد  جلـب 
در  سـرمایه داری  عصـر  آغـاز 
فشـار  زیـر  و  سـخت  شـرایط 
بـه  می کردنـد.  زندگـی  و  کار 
خاطـر همیـن کارگـران بـود کـه 
»مانیفسـت   1847 سـال  در  او 
کـه  تدویـن کـرد  را  کمونیسـم« 
در آن، او همـراه بـا همـرزم خود 
خواسـتار  انگلـس،  فریدریـش 
بـرای  مسـاوی  فرصت هـای 
ترتیـب،  ایـن  بـه  شـدند.  همـه 
کمونیسـم پـا بـه عرصـه وجـود 
بـه  کـه  کمونیسـمی  گذاشـت. 
گفتـه ریچارد لووینتال، دانشـمند 
چیـزی  آلمانـی،  سیاسـی  علـوم 
صـرف  تحلیـل  یـک  از  بیشـتر 
بـود. بـه ایـن ترتیـب، کمونیسـم 
بـرای پیـروان اش به یـک مکتب 
دیـن  یـک  بـه  تقریبـَا  و  مسـلم 

تبدیـل شـد.
می گویـد:  لووینتـال  ریچـارد 
مارکـس  تاریخـی  »تاثیـرات 

بـه  منحصـر  ارتبـاط  از  ناشـی 
علمـی  پیشـقدم  یافته هـای  فـرد 
و دیـدگاه هیجانـی اتیوپیایـی او 
پیشـگامان  کـه  دیدگاهـی  بـود؛ 
بـه نحـوی  را  جنبـش کارگـران 
هـرگاه  و  بخشـید.  دینـی  الهـام 
داشـته  دینـی  کارکـرد  نظریـه ای 
باشـد، در این خطر قـرار دارد که 
در ذهـن پیـروان  و روحیانیان اش 
تبدیـل بـه دگـم )جزم اندیشـی( 

شـود.«
بعـداَ مارکـس یک کتاب مشـهور 
دیگر نوشـت. کتـاب »سـرمایه«. 
نظـری  بنیـاد  بـه  کتـاب  ایـن 
سـپس  شـد.  تبدیـل  کمونیسـم 
دیکتاتورهـای کمونیسـتی ماننـد 
لنین، اسـتالین و مائو تسـه دونگ 
ایـن کتـاب را مرجع خـود عنوان 
می کردنـد. آن هـا زیـر نـام کارل 
دیکتاتـوری   نظام هـای  مارکـس 
گذاشـتند،  بنیـاد  را  کمونیسـتی 
آن هـم بعـد از مـرگ مارکـس؛ تا 
ایـن فیلسـوف لیبـرال شـاهد این 
آثـارش  و  نظریـه  از  کـه  نباشـد 
چـه سـاخته انـد. چندیـن دهـه 
ایـن کمونیسـم بنـا یافتـه توسـط 
دیکتاتورهـا، شـهرت بـدی برای 
شـهرتی  آورد.  پدیـد  مارکـس 
کـه حـاال، حـدود ۳۰ سـال بعـد 
از پایـان کمونیسـم ، کمـی بهبـود 

یافتـه اسـت.
جامعه شـناس  انـدرس،  مارتیـن 
می گویـد:  تری یـر  دانشـگاه  در 
»قرن بیسـتم که اریک هوبسـباوم 
از آن تحـت عنـوان »عصر افراط 
و تفریـط« یـاد کـرده اسـت، نوع 
از  کمـی  را  مارکـس  بـه  نـگاه 
بـه  آن  از  سـاخت.  رهـا  قیدهـا 
بعـد بررسـی پوتانسـیل تحلیلـی 
رقابـت  توسـط  مارکـس  آثـار 
زمـان  آن  تـا  کـه  سیسـتم هایی 
محـدود  دیگـر  بودنـد،  حاکـم 
نیسـت. با ایـن امـکان پیش آمده، 

مـا قـادر بـه تحلیل همـه جوانب 
مارکـس  سیاسـی  کارکردگرایـی 
ایـن  کـم  دسـت  امـا  نیسـتیم، 
امـکان را داریم که از پیشـداوری 
او  آثـار  بـه  نسـبت  یکجانبـه 
ایـن  چـون  کنیـم.  جلوگیـری 
یکجانبـه نگـری اساسـَا به چیزی 
مارکسیسـم،  کـه  برمی گـردد 
لنینیسـم، استالینیسـم و مائویسـم 

از آثـار مارکـس سـاخته انـد.«
یـک  تنهـا  نـه  مارکـس 
یـک  بلکـه  نابغـه،  تیوری پـرداز 
بـود.  نیـز  درخشـان  نویسـنده 
»مانیفسـت کمونیسـم« بـه خاطر 
زبـان برازنـده و ظریـف او هنوز 
هـم یـک اثـر گیـرا و تاثیرگـذار 
مهـارت  ترکیـب  همیـن  اسـت. 
زبانـی و تیوری هایـش مارکس را 
بـه کسـی تبدیل کـرده اسـت که 
در دانشـگاه های آلمـان تدریـس 

. می شـود
تحلیل هـای مارکـس هنـوز هـم 
مشـکاتی  چـون  انـد.  روز  بـه 
اسـتثمار  و  بی عدالتـی  ماننـد 
امـروز نیـز نه تنهـا در اروپا، بلکه 
در بسـیاری نقـاط جهـان وجـود 
جامعـه  انـدرس،  مارتیـن  دارد. 
شـناس، از کار کـودکان به عنوان 
یـک مثـال یـاد می کند کـه امروز 
نیز مثَا در شـرکت های نسـاجی 
در آسـیا و بـه خصـوص جنوب 

شـرق آسـیا وجـود دارد.
از مارکس در دو صدمین سـالروز 
تولـدش نسـبتَا دوسـتانه یادبـود 
درک  ایـن  بـه  مـردم  می شـود. 
رسـیده انـد کـه مارکس مسـئول 
همـه آن چیزهایـی نیسـت که زیر 
نـام او و آثـارش ایجاد شـدند. او 
فرصـت  ایـن  مـرگ اش  از  بعـد 
سـوء  برابـر  در  کـه  نداشـت  را 
اسـتفاده از آثـارش مقاومت کند.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

انفجـار در منطقـه »شـش درک« کابـل  نتیجـه دو  در 
نفـر زخمـی شـدند.  نفـر کشـته و 4۹  دسـت کم ۲5 
۹ خبرنـگار در بیـن شـهدا و هفـت خبرنـگار در بیـن 

زخمـی شـدگان هسـتند.
گفتـه می شـود انفجـار دوم در تجمـع خبرنگارانـی که 

مشـغول پوشـش انفجـار اول بودند رخ داده اسـت.
در ایـن رویـداد خانـم محـرم درانـی، عبـاداهلل حنـان 
آزادی،  رادیـو  خبرنـگاران  کاکـر،  سـباوون  و  زی 
یارمحمـد توخـی، تصویربـردار تلویزیون طلـوع نیوز، 
غـازی رسـولی و نوروزعلـی خبرنـگار و تصویربـردار 
تلویزیـون یـک، شـاه مری فیضـی، عـکاس خبرگزاری 
فرانسـه، سـلیم تـاش و علـی سـلیمی، خبرنـگار و 

تصویربـردار تلویزیـون مشـعل شـهید شـدند.
را  امـروز  تروریسـتی  فدراسـیون خبرنـگاران، حملـه 
»جنایـت« خوانـده و گفتـه اسـت ایـن حملـه در قلب 
کابـل و در حـوزه سـبز، نشـان دهنـده کوتاهـی جدی 

حکومـت در تامیـن امنیـت اسـت.
درخواسـت از نهادهـای حقوقـی بیـن المللـی بـرای 
پیگـرد تـازه تریـن جنایـت تروریـزم تکفیری بـر علیه 
خبرنـگاران بـی دفـاع افغانسـتان، پیـش از آنکـه یـک 
گزینـه قدرتمنـد و مؤثـر و سـودمند و ثمربخـش برای 
نشـانگر  باشـد،  هولنـاک  فاجعـه  ایـن  عوامـل  تنبیـه 
وضعیت ترحم انگیز اصحاب رسـانه افغانسـتان اسـت 
کـه چگونـه بـی دفـاع و بی حفـاظ، در زمینی پوشـیده 
از مایـن، بـرای عشـق به آزادی، مشـق خون مـی کنند 
و قربانـی مـی دهنـد و در نهایـت، هیـچ قدرتـی به داد 

آنهـا نمی رسـد.
ایـن درخواسـت در عیـن حال، نشـان می دهـد که در 
کشـوری کـه میزبـان هـزاران نیـروی خارجی اسـت و 
دولـت آن، مسـتمرا حمایـت و تقویـت آزادی بیـان را 
یکـی از دسـتاوردهای طایـی خـود طـی کمتـر از دو 
دهـه اخیـر مـی دانـد، عرصـه کار خبرنـگاری همچنان 
خونیـن و خشـونت بـار و خطرخیـز اسـت و وقتـی 
خبرنـگاری شـهید مـی شـود، یعنی بـی پشـتوانه ترین 
طیـف اجتماعـی و فرهنگـی ایـن کشـور، غریبانـه و 
مظلومانـه، از میـان رفتـه اسـت و هرگـز نبایـد انتظـار 
داشـت کـه تمهیـدات فـوق العـاده ای بـرای تنبیـه و 
مجـازات عوامـل جنایـت و یـا دسـت کـم تکریـم و 
در  قربانـی  مبـارزات و دسـتاوردهای  از  بزرگداشـت 
و  آگاهـی  و  آزادی  از  دفـاع  فرهنـگ  کـردن  نهادینـه 
افشـای حقیقـت و انعـکاس واقعیـت، صـورت بگیرد.
ایـن امـر بـه فاجعـه هایی نظیـر فاجعـه خونیـن و غم 

انگیـز روز دوشـنبه در کابـل، عمـق و دامنـه دوچندان 
مـی بخشـد و بـه ایـن ترتیـب، غربـت و مظلومیـت 
خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه را در سـرزمین نفریـن 

شـده و اسـتبدادزده افغانسـتان دو برابـر مـی کنـد.
ایـن در حالی اسـت که خبرنـگاران برای دسـت یافتن 
بـه افـق هـای آزادی و وسـعت کرانـه هـای آگاهـی و 
افشـای حقایقـی کـه حـق مـردم و مخاطبـان اسـت و 
بازتـاب بـی پرده و بـی هراس واقعیت هـای جاری در 
زیـر پوسـت جامعـه و جهـان پیرامون خویـش، مبارزه 
مـی کننـد. آنهـا به عشـق آزادی، مشـق خون مـی کنند 
و از جـان و هسـتی و زندگی شـان مایه مـی گذارند تا 
حقیقتی برما شـود. در چنین شـرایطی آنها مسـتوجب 
مـرگ هایـی چنین تلخ و فجیع و اسـتخوان سـوز و بی 

رحمانه نیسـتند.
بایـد هزینـه  انگیـز  ایـن مـرگ هـای جمعـی و غـم 
سـنگینی روی دسـت داعـش خـون آشـام و حامیـان 
شـناخته شـده آن بگـذارد و اصحـاب قـدرت را بـه 
کرنـش و تواضعـی حقـارت بـار در برابـر اصحـاب 
رسـانه وادارد کـه نتوانسـته یـا نخواسـته انـد مانـع از 
بـروز این جنایت شـوند؛ امـا این اتفاق هرگـز نخواهد 

. د فتا ا
در چنیـن شـرایطی، ایـن جامعـه رسـانه ای افغانسـتان 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از قـدرت رسـانه، کانـون هـای 
قـدرت را تحـت فشـار مضاعـف قـرار دهـد و هزینـه 

هایـی را بـر داعـش و حامیـان آنهـا بـار کند.
ایـن امـکان برای رسـانه ها چـه از راه تحریم پوشـش 
خبرهایـی مربـوط بـه تروریزم و مبـارزه بـا تروریزم و 
چـه از مسـیر افشـای حقایـق تـکان دهنده پشـت پرده 
در خصـوص پـروژه داعـش، دسـت هـای دخیـل در 
ایـن پـروژه و اهـداف و راهبردهای پنهان در کشـاندن 
داعـش در افغانسـتان و نیز فرایند وقـوع رویدادهای به 
اصطـاح »تروریسـتی« منسـوب به گروه هـای هراس 
افکـن از مبـدأ تـا مقصـد و از ایـده تـا اجـرا، کامـا 
فراهـم اسـت و اگر رسـانه هـا در این زمینه ها همسـو 
و هماهنـگ عمـل کننـد، بی تردیـد، در کمتریـن زمان 
ممکـن، تحـوالت عظیمی در دولت و بیـرون از دولت، 
هـم در عرصـه امنیـت رسـانه هـا و حمایـت واقعی از 
آزادی بیـان و هـم در زمینه مبارزه بـا تروریزم تکفیری 
و سـرکوب داعش و جلوگیری از پیشـرفت این پروژه 

مخـوف فرامنطقـه ای در کشـور مـا، رخ خواهد داد.

مشق خون و عشق به آزادی

تحلیل های مارکس 
هنوزهم به روز است

محمدرضا امینی
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