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٦٠٠٠ مکـتب اعـمار 
و٧٠ درصـد مـکاتب حرفـوى مي شونـد

پـروان  والیـت  بگـرام  ولسـوالی  باشـنده گان 
توزیـع  درمـورد  اطـاع  دریافـت  محـض 
شناسـنامه بـرای کوچی هـا ازسـوی حکومـت؛ 
درجـاده میـدان هوایـی بگـرام تجمـوع کـرده 

زدنـد. مردمـی  اعتـراض  بـه  دسـت 
آنهـا که شمارشـان نزدیـک به هزار تن میرسـید 
خواهـان جلوگیـری توزیـع شناسـنامه ها بـرای 
کوچـی هایـی که سـاکن والیـت پروان نیسـتند 

می باشـند.’
ایـن باشـنده گان والیـت پـروان می گوینـد که با 
هـر نـوع تصمیمی بـرای توزیـع شـناس نامه به 
کوچی هـا مخالـف انـد و بـه هیـچ شـخص و 
گروهـی اجـازه نمی دهنـد که دسـت بـه توزیع 
والیـت  ایـن  در  کوچی هـا  بـرای  شـناس نامه 
بزنـد. ایـن مخالفـت هـا طـی یـک گردهمایـی 
در برابـر والـی پـروان پـس از آن اوج گرفتـه 
اسـت کـه اینجینـر محمدعاصـم، والـی پـروان 

بـا فرسـتادن نامـۀ رسـمی بـه مدیریـت ثبـت 
احـوال و نفـوس، جـواز توزیع ۸۳ شـناس نامه 
بـه کوچـی هـای منطقـۀ قلعۀ نصـرو ولسـوالی 

بگـرام را صادرکـرد. 
یـک کارمنـد اداره ثبـت احـوال نفـوس والیت 
پـروان بـه جمهـور نیوز گفـت که از سـال ها به 

ایـن سـو بـا فشـارهای همه جانبـه بـرای توزیع 
شـناس نامـه به کوچـی ها روبـه رو هسـتیم، با 
فرسـتادن نامۀ رسـمی بـه مدیریت ثبـت احوال 
بـه  نامـه  شـناس   ۸۳ توزیـع  جـواز  ونفـوس، 
کوچـی هـای از سـوی والی پروان، صادر شـده 
که این مشـکل جدیتر شـده اسـت .بـه گفتۀ او، 

توزیـع شـناس نامه بـه کوچی ها خـاف قانون 
اسـت .او مـی گویـد، افـرادی کـه قـرار اسـت 
بـه نـام کوچـی شـناس نامه بـه دسـت بیاورند، 
نـه کوچـی انـد و نـه پیشـینه یی در ایـن والیت 
دارنـد کـه بـر بنیـاد آن از ادارۀ ثبـت احـوال و 
نفـوس شـناس نامه بگیرند.معترضـان می گویند 
کـه کوچـی ها هیـچ زمانـی در پروان سـکونت 
نداشـته انـد و اکنون شـماری بـا اسـتفاده از نام 
کوچـی مـی خواهنـد پـروان را نـا امن کـرده و 
ایـن گونـه بـه اهـداف شـان برسـند.عبدالظاهر 
سـالنگی، عضو شـورای والیتی پروان می گوید 
کـه ایـن موضوع تـازه ای نیسـت و از ده سـال 
بـه ایـن سـو شـماری در تـاش توزیع شـناس 
نامـه بـه کوچـی هـا در ایـن والیت هسـتند. به 
گفتـۀ آقـای سـالنگی، ایـن قضیه از همـان آوان 
تـا حال بـا مخالفت شـورای والیتی، باشـندگان 
و حکومـت محلـی روبه روسـت، امـا تاش ها 
بـرای توزیـع شـناس نامه همچنـان ادامـه دارد. 
بـا ایـن همـه، معترضـان فیصلـه کردند کـه اگر 
والـی پـروان تصمیـم خـود را بـه خاطـر توزیع 
شـناس نامـه بـه کوچی هـا تغییـر ندهـد، آنـان 
دسـت بـه اعتراضـات گسـترده تر خواهنـد زد.

ــی  ــب ط ــاب مکت ــش هزارب ــت از اعمارش حکوم
دوســال و مبــدل شــدن هفتــاد در صــد مکاتــب در 
ــه مکاتــب حرفــوی در پنــج ســال  ســطح کشــور ب

ــر داد. ــده خب آین
نماینــده حکومــت ایــن مطلــب را در ســومین 

مناظــره شــهروند وارگ،  بیــان کــرده اســت.
در خبرنامــه بــه نقــل ازمســووالن وزارت هــای 
معــارف و تحصیــات عالــی تصریــح شــده اســت 
کــه کار روی اصــاح نصــاب تعلیمــی و تحصیلــی 
ــازار  ــاز ب ــی و نی ــای جهان ــا معیاره ــت ب در مطابق

ــان دارد. جری
ــور  ــس  جمه ــد ریی ــاور ارش ــی، مش ــون قیوم همای
ــه توجــه جــدی  ــا، ضمــن اشــاره ب ــور زیربن در ام

رییس جمهــور بــه رونــد آمــوزش گفــت کــه 
حکومــت پــان دارد تــا شــش هــزار مکتــب را طــی 
ــد. ــار کن ــور اعم ــر کش ــده در سراس ــال آین دو س

ــاف  ــری و انکش ــه بازنگ ــن برنام ــا در ای ــام ه مق
نصــاب، ایجــاد رشــته های جدیــد بــر اســاس 
ــری  ــتادان، بازنگ ــت اس ــای ظرفی ــازار، ارتق ــاز ب نی
بــه  توجــه  عالــی،  تحصیــات  ســاختارهای 
ــی،  ــات علم ــه، تحقیق ــاف  یافت ــات کمترانکش والی
ــه بهبــود خدمــات  ــان و توجــه ب افزایــش ســهم زن
از  را  محصــان«  بــرای  عالــی  تحصیــات 
ــات  ــود تحصی ــرای بهب ــت ب ــای حکوم اولویت ه

عالــی در کشــور شــمردند.

اعتراض پروانی ها به توزیع شناسنامه به کوچی ها
»افرادى که قرار است به نام کوچی شناس نامه به دست بیاورند، نه کوچی اند و نه پیشینه یی در این والیت دارند« 
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یا تقـویت طالبـان؟



در  اخیــر  روزهــای  در  کــه  آنچــه 
بــه  و  کشــور  شــمالی  والیت هــای 
ویــژه فاریــاب گذشــت، نشــانه بــارز 
ــی و  ــت سیاس ــدم مدیری ــن از ع و روش
ــطح  ــی را در س ــی قوم ــق طلب ــی توف نوع
کان سیاســت های کشــور بــه نمایــش 
ــراد  ــماری از اف ــتگیری ش ــذارد. دس می گ
ــاالر و  ــگ س ــام جن ــر ن ــه و زی ــه بهان ب
ــد  ــر چن ــوول ه ــر مس ــلح غی ــراد مس اف
ــود را  ــاص خ ــی خ ــار عاطف ــد ب می توان
داشــته باشــد و بــه شــکلی اذهــان عمومــی 
ــه  ــی آن ک ــار قوم ــا ب ــد، ام ــف کن را تلطی
ــرار  ــوام ق ــر اق ــع دیگ ــا مناف ــاد ب در تض
دارد، بــدون شــک بســیار ســنگین اســت. 
ــان  ــتان خواه ــردم افغانس ــه م ــن ک در ای
حاکمیــت قانــون و تضیــف نقــش جنــگ 
ســاالران درزنده گــی خــود هســتند، هیــچ 
تردیــدی نمی توانــد وجــود داشــته باشــد، 
ــراد  ــا اف ــه واقع ــوال این جاســت ک ــا س ام
ــف  دســتگیر شــده، جنــگ ســاالر و مخال
مصالــح علیــای کشــور انــد؟ در ایــن 
ــه ســوال های بســیاری مطــرح  جاســت ک
ــا  ــدام ه ــن اق ــه ای ــبت ب ــود و نس می ش
ــد  ــک و تردی ــه ش ــی را ب ــان عموم اذه
وادار مــی ســازد. اگــر قیصــاری یکــی از 
فرماندهــان حــزب جنبــش اســامی تحت 
ــردی  ــا ف ــتم، واقع ــرال دوس ــری جن رهب
خطرنــاک بــرای منافــع عمومــی می توانــد 
باشــد، چــرا در انتخابــات ســال 1۳9۳ در 
ــاون او در  ــت و مع ــس حکوم ــار ریی کن
ــور و  ــره منف ــی چه ــای انتخابات کارزار ه
ــاک پنداشــته نمی شــد؟ چــرا آقــای  خطرن
غنــی در آن ســال هــا از قیصــاری بــه 
ــوان جنــگ ســاالر ســخن نمی گفــت؟  عن
ــن از  ــای روش ــانه ه ــه نش ــا هم ــن ه ای
یــک رویکــرد کان تصفیــه قومــی در 
ــی  ــای غن ــور دارد. آق ــت های  کش سیاس
و تیــم ارگ بــه صــورت لجــام گســیخته و 
بــدون توجــه بــه وضعیــت کشــور در حال 
ــتند.  ــور هس ــی در کش ــازی قوم ــاک س پ
وقتــی آقــای غنــی فریــاد می زنــد کــه بــه 
ــی  ــاالری بل ــگ س ــه جن ــچ صــورت ب هی
ــاد چــرا شــامل  نخواهــد گفــت، ایــن فری
ــت کاران جنگــی  ــگ ســاالران و جنای جن
ــرای  ــه ب ــوم ب ــام ق ــه ن ــه ب ــود ک نمی ش
ــای  ــور ج ــای کش ــت ه ــود در سیاس خ
بــاز کــرده انــد؟ آقــای غنــی بــه صــورت 

بــی محابــا ملیــون هــا افغانــی را بــه 
حســاب گلبدیــن حکمتیــار رهبــری یکــی 
ــز  ــامی واری ــزب اس ــای ح ــاخه ه از ش
مــی کنــد و عمــا او را در جنــگ قومــی 
ــه  ــت ک ــر نیس ــی حاض ــاند، ول ــدد رس م
شــخص حکمتیــار و فرماندهــان او را کــه 
بــه جنایــت جنگــی و ضــد بشــری متهــم 
ــی  ــای غن ــه دادگاه بکشــاند. آق هســتند، ب
ــر پیشــین  ــا فســاد، وزی ــارزه ب ــام مب ــه ن ب
بــه محاکمــه می کشــاند،  مخابــرات را 
ولــی حاضــر اســت کــه از اختــاس هــای 
کان فــاروق وردک وزیــر پیشــین معارف، 
ــی  ــل حکیم ــل وال و اکلی ــرت زاخی حض
وزیــران پیشــین مالیــه چشــم پوشــی 
کنــد. آقــای غنــی عمــا ایــن افــراد را کــه 
متهــم بــه اختــاس هــای میلیــون دالــری 
هســتند، زیــر قبــای خــود نگــه داری مــی 
کنــد ولــی وزیــری را کــه از قــوم دیگــری 
اســت، بــه میــز محاکمــه می کشــاند. ایــن 
رویــه بــدون کــدام شــک و شــبهه یــی از 
تصفیــه کان قومــی و توفــق طلبــی پــرده 
بــر مــی دارد و آقــای غنــی زیــر هیــچ نامی 
قومــی  حرکت هــای  ایــن  نمی توانــد 
ــه  ــت تصفی ــازد. سیاس ــان س ــود را پنه خ
قومــی در افغانســتان بــه ســال های بســیار 
ــبات  ــه در مناس ــردد و ریش ــر می گ دور ب
غیرعادالنــه و عــدم تســاوی شــهروندان در 
برابــر قانــون دارد. وقتــی هیتلــر بزرگتریــن 
می توانــد  بیســت  قــرن  کار  جنایــت 
ــت کنــد،  ــژاد حکوم ــوم و ن ــه نــام ق ب
ــدی  ــن ترفن ــه چنی ــی ب ــای غن ــرا آق چ
از  او  مگــر  یــازد؟  دســت  نمی توانــد 
اســاف خــود چیــزی کــم دارد کــه مــردم 
افغانســتان را بــه جــان یــک دیگــر بــه نــام 
ــی  ــای غن ــدازد؟ مگــر آق ــژاد نین ــوم و ن ق
ــی خــود در سیاســت  ــای حذف ــا اقدام ه ب
ــه  ــداده کــه فــردی قــوم گــرا و ب نشــان ن
ــه هیــچ  شــدت متعصــب اســت؟ اینجــا ب
صــورت قــرار نیســت کــه از کارنامــۀ افراد 
و اشــخاص کــه بــه جنــگ ســاالر معروف 
هســتند صــورت گیــرد ولــی پرســش ایــن 
ــون شــکن و  ــراد قان جاســت کــه چــرا اف
ــوم  ــراز ق ــر، غی ــوام دیگ ــه اق ــف ب متخل
در  دارنــد؟   تعلــق  حکومــت  رییــس 
ضمــن ایــن  مــورد نیــز پــس از دســتگیری 
آقــای قیصــاری می توانــد برجســته باشــد 
کــه اگــر او کارنامــۀ خــاف ورزی دارد و 

مــردم نســبت بــه اقــدام هایــش بــه ســتوه 
ــت  ــه ارگ ریاس ــه ک ــد، آن گون ــده ان آم
ــس  ــرا پ ــت، چ ــی آن اس ــوری مدع جمه
ــر در  ــزاران نف ــرد ه ــن ف ــتگیری ای از دس
ــد و  ــا ریختن ــاده ه ــه ج ــور ب ــمال کش ش
خواهــان آزادی او شــدند؟ آیــا ایــن مــردم 
ــت  ــا ارگ ریاس ــد و تنه ــزی نمی فهمن چی
جمهــوری بایــد خــوب و بــد را بــه مــردم 
تفهیــم کنــد؟ آقــای غنــی پــس از نزدیــک 
بــه پنــج ســال از حکومــت داری خــود در 
افغانســتان نشــان داد کــه نــه تنهــا خواهــان 
وحــدت و وفــاق ملــی در کشــور نیســت 
ــای  ــت ه ــتای سیاس ــا در راس ــل عم ب
ــای  ــد. آق ــی کن ــه حرکــت م ــوم محوران ق
غنــی چیــزی را در عمــل پیــاده می ســازد، 
ــتی آن را  ــرادی فاشیس ــش از او اف ــه پی ک
تیوریــزه کــرده بودنــد. ایــن نــوع سیاســت 
ــق اســت  ــا موف ــه تنه ــروز ن ــان ام در جه
بــل می توانــد، بــه ایجــاد تضادهــا و 
تنش هــای قومــی و نــژادی در جوامــع 
منجــر شــود. آقــای غنــی و تیــم ارگ 
ــر کشــوری حکومــت  ــه ب ــد ک ــد بدانن بای
ــای  ــت ه ــا سیاس ــر ب ــه دیگ ــد ک می کنن
عبدالرحمــن خانــی قابــل مدیــر یــت 
نیســت. ایــن سیاســت ها افغانســتان را کــه 
در ورطــه نابــوی و افتــادن در پرتــگاه قرار 
ــد  ــچ صــورت کمــک نمی کن ــه هی دارد، ب
ــد. سیاســت  ــه روزگار روشــن برس ــه ب ک
ــاکام خــود را  ــوم محــوری ن ــر ق ــی ب مبتن
ــی عبدالرحمــن خــان  ــای قوم در تصفیه ه
ــل  ــت. چه ــرده اس ــکار ک ــی آش ــه خوب ب
ســال جنــک موجــود در افغانســتان فقــط 
بــرای عدالــت و تامیــن برابــر میــان اقــوام 
ــاال ارگ  ــر ح ــت. اگ ــوده اس ــف ب مختل
سیاســت های  بــه  می خواهــد  دوبــاره 
بــدون  بــر گــردد  عبدالرحمــن خــان 
ــد زمــان مناســبی را انتخــاب نکــرده  تردی
اســت. مــردم افغانســتان دیگــر مــردم 
ــا شــصت ســال گذشــته نیســتند  پنجــاه ی
ــا هــر  ــد. ارگ ب کــه محکومیــت را بپذیرن
اقــدام قومــی خــود گامــی بــه ســوی انــزوا 
و دور شــدن از مــردم بــر مــی دارد و ایــن 
سیاســت بــدون کمتریــن شــبهه یی در 
ــای  ــذف حاکمیت ه ــه ح ــتین گام ب نخس

ــد. ــد ش ــی منجــر خواه قوم
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احمدعمران

وضعیت شمـال و تحکیـم 
حـاکـمیت قومـی !

 

اخیــراً محمــد اشــرف غنــی، یــک وزیــر کابینــه را بــه اتهــام 
فســاد محاکمــه کــرده اســت و نیــز در نشســتی گفتــه اســت 
کــه ســه زورمنــد را دســت بســته بــه کابــل آورده و زندانــی 
کــرده اســت و دیگــر تحمــل اعمــال نظامیــان مســلح غیــر 

مســوول را نــدارد.
ــا  ــا موافقت ه ــلمًا ب ــی، مس ــای غن ــخن آق ــل و س ــن عم ای
ــه  ــرف داران او ک ــت. ط ــده اس ــه ش ــی مواج و مخالفت های
ــال او را  ــد، آن اعم ــدرت دارن ــه ق ــی ب ــگاه قوم ــتر ن بیش
ســتوده انــد امــا مخالفت هــای شــدیدی هــم در برابــر ایــن 
اقدامــات صــورت گرفتــه اســت. اخیــراً فرمانــده نظام الدیــن 
قیصــاری نماینــدۀ خــاص جنــرال دوســتم و پولیــس والیــت 
ــل آورده  ــه کاب ــد ب ــرکوب و بع ــش س ــط ارت ــاب توس فاری
ــود  ــاری وج ــت قیص ــورد بازداش ــه در م ــی ک ــد. نکته ی ش
دارد ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن اســت کــه کســی را کــه 
ــان  ــای طالب ــر نیروه ــم دارد و در براب ــی ه ــوولیت دولت مس
می جنگــد، بــه جلســه دولتــی نظامیــان فــرا بخوانیــد و بعــد 
ــال  ــل انتق ــه کاب از کشــتن محافظــان او، او را بازداشــت و ب
ــای  ــاس برنامه ه ــه اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای دهی
ــس وارد  ــام آتش ب ــر ن ــد زی ــان می توانن ــی، طالب ــای غن آق
ــی  ــا باق ــا ه ــان در همینج ــای ش ــوند و برخی ه ــهرها ش ش
ــن جنگســاالر و  ــار معروف تری ــای حکمتی ــز آق ــد و نی بمانن
ــت  ــی، در نهای ــال های طوالن ــی س ــور ط ــدۀ کش ــم زنن بره
ــز برخــی از فرماندهــان  ــده می شــود و نی ــل فراخوان ــه کاب ب
ــد،  ــاه می پردازن ــردم بیگن ــتار م ــه کش ــر روز ب ــه ه ــر ک دیگ
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــان م ــی ش ــات سیاس ــل تعلق ــه دلی ب
ــد  ــف بلن ــه صــدای مخال ــا شــماری دیگــر ک ــد؛ ام می گیرن
ــد. گذشــته  ــرار می گیرن ــه مواخــذه ق ــن گون ــورد ای ــد م کنن
از این هــا برخــورد آقــای غنــی بــا بحــث فســاد هــم کامــا 
سیاســی و قومــی شــده اســت. مثــًا وزیــر پیشــین مخابــرات 
بــه اتهــام فســاد دادگاهــی می شــود امــا وزیــر مالیــه کــه بــا 
ــرار  ــورد پرســش ق ــات مواجــه اســت، اصــًا م ــن اتهام عی
ــه  ــران دیگــری کــه متهــم ب ــا گذشــته آز آن وزی می گیــرد ی
ــاال  ــای ب ــاال در مقام ه ــا ح ــد؛ ام ــترده بوده ان ــادهای گس فس
اعــزاز و اکــرام یافته انــد. همچنــان پرونــده فســاد برخــی از 
کارمنــدان و مقامــات دولتــی کــه متعلــق بــه تیــم آقــای غنــی 

ــد و دیگــر بررســی نمی شــوند.  ــظ شــده ان ــد، حف ان
ــه  ــه ب ــی ک ــی از زمان ــای غن ــی آق ــای این چنین برخورده
ــن  ــت و همی ــاهده شده اس ــا مش ــت باره ــدرت رسیده اس ق
مســایل دلیــل اصلــی بلنــد شــدن منازعــات قومــی در کشــور 
گردیده اســت. حتــا انتقادهــا ایــن اســت کــه آقــای غنــی در 
مــورد کشــته شــده گان نیروهــای امنیتــی هــم برخوردهــای 
ــی از  ــازۀ یک ــه او در جن ــی ک ــت؛ چنان ــته اس ــی داش قوم
ــه  ــوت آن شــهید را ب ــرد تاب ــس شــرکت ک ــان پولی فرمانده
شــانه گرفــت امــا در جنــازۀ فرمانــدۀ امنیــۀ پکتیــکا شــرکت 
نکــرد چــون او متعلــق بــه یــک قــوم دیگــر بــود. بــا وجــود 
ــه  ــی ب ــای غن ــادات بازهــم عملکــرد قومــی آق ــه انتق اینگون
شــدت یافتــه اســت مثــا او در مــورد وزیــر انــرژی و آب 
ــران دیگــر  ــا کنــون در مــورد وزی برخــوردی داشــت کــه ت
نداشــته اســت در حالــی کــه آن وزیــر یکــی از کاردان تریــن 
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــد. ام ــی ش ــده م ــه خوان ــران کابین وزی
گزارش هــا مشــعر انــد کــه یــک مشــاور ارشــد آقــای غنــی 
ــد  ــر از ص ــار باالت ــای حکمتی ــا آق ــح ب ــد صل ــام رون ــه ن ب
میلیــون دالــر را از بودیجــه دولتــی بــه امضــای آقــای غنــی 
ــرف آن  ــوۀ مص ــم از نح ــی ه ــچ کس ــت و هی ــته اس برداش
ــوال  ــال س ــد. ح ــم نمی پرس ــی ه ــد و کس ــزی نمی دان چی
ــه دل  ــن هم ــرا ای ــًا چ ــی واقع ــای غن ــه آق ــت ک ــن اس ای
ــتی او  ــه راس ــت و ب ــی اس ــی و قوم گرای ــغول دو بینه گ مش
نمی دانــد کــه ایــن نــوع عملکــرد اعتمــاد مــردم را روز بــه 
ــری  ــای فراگی ــار بحران ه ــور را دچ ــه زده و کش روز صدم

ــدارد.  ــرل آن را ن ــوان کنت ــی ت ــه هیچ کس ــازد ک می س
ســخن مــا بــه آقــای غنــی ایــن اســت کــه تــا هنــوز فرصــت 
ــود و  ــردم ش ــه م ــاد ب ــتان اعتم ــبب برکش ــه س آن را دارد ک
ــای  ــتین بناه ــمتی نخس ــی و س ــرکات قوم ــا تح ــد ب نبای
ــب و  ــن ش ــتان در ای ــذارد. افغانس ــور را بگ ــه در کش تجزی
ــرد  ــت و عملک ــد سیاس ــدارد و نبای ــی ن روز روزگار خوش
ــا  ــار ده ه ــد در کن ــاک جدی ــق مشــکات خطرن ــت خل دول

ــد. ــر باش ــی دیگ ــی و اجتماع ــی و سیاس ــکل امنیت مش

دوبینـه گی هاى غنـی 
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نصــراهلل صادقــی زاده نیلــی نماینــده مــردم دایکنــدی 
در مجلــس نماینــدگان گفــت کــه ارســال ایــن 
اســت  آن  نشــاندهنده  برچســب  از  موتــر مملــو 
ــترده در  ــب گس ــرای تقل ــی ب ــیون انتخابات ــه کمیس ک
انتخابــات پارلمانــی و انتخابــات آینــده ریاســت 

جمهــوری زمینــه ســازی می کنــد.
ــر  ــک موت ــال ی ــدگان انتق ــس نماین ــک عضــو مجل ی
ــوال  ــه مشــرقی را س ــی ب ــو از برچســت انتخابات ممل
ــاله  ــن مس ــی ای ــتار بررس ــده و خواس ــز خوان برانگی

شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور؛ اخیــراً گزارش هــای 
مبنــی بــر ارســال شــبانه یــک موتــر نــوع تونــس مملو 
از برچســب ثبــت نــام رای دهنــدگان توســط گاجــان 
ــه  ــات ب ــیون انتخاب ــس کمیس ــاد ریی ــع صی عبدالبدی
جــال آبــاد مرکــز زون مشــرقی منتشــر شــده اســت.

ــدون  ــر را ب ــن موت ــاد ای ــای صی ــود آق ــه می ش گفت
مشــوره بــا ســایر اعضــای کمیســیون انتخابــات و بــه 

شــکل پنهانــی شــامگاه روز )یکشــنبه 10 ســرطان( بــه 
مشــرقی فرســتاده اســت.

منابعــی از کمیســیون انتخابــات بــه رســانه ها گفته انــد 
ــر  ــن موت ــر ســر ارســال ای ــه اعضــای کمیســیون ب ک

ــاف داشــته اند. برچســب باهــم دچــار اخت
بــا ایــن وجــود، یــک عضــو مجلــس نماینــدگان ایــن 
ــد و  ــز می دان ــوال برانگی ــکوک و س ــت را مش حرک

خواســتار بررســی جــدی آن شــده اســت.
نصــراهلل صادقــی زاده نیلــی نماینــده مــردم دایکنــدی 
در مجلــس نماینــدگان گفــت کــه ارســال ایــن 
اســت  آن  نشــاندهنده  برچســب  از  مملــو  موتــر 
ــترده در  ــب گس ــرای تقل ــی ب ــیون انتخابات ــه کمیس ک
انتخابــات پارلمانــی و انتخابــات آینــده ریاســت 

جمهــوری زمینــه ســازی می کنــد.
ــون  ــا ۳ میلی ــد 2 ت ــن اق ــه ای ــزود ک ــی اف ــای نیل آق
برچســب در ایــن موتــر انتقــال شــده و اســتفاده 
انتخابات هــای  سرنوشــت  می توانــد  آن  از  تقلبــی 

ــد. ــر ده ــده را تغیی آین
ــد و  ــد ورزی ــاله تاکی ــن مس ــر بررســی جــدی ای او ب
گفــت کــه اگــر هــدف ســوء کمیســیون ثابــت شــود، 
بایــد برگــزاری انتخابــات پارلمانــی بــه حالــت تعلیــق 

در آیــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون نزدیــک اســت 
ــان  ــه پای ــام رای دهنــدگان در کشــور ب زمــان ثبــت ن

برســد.
پیــش از ایــن، ادعاهــای در مــورد فــروش غیــر 
ــدگان در  ــام رای دهن ــت ن ــب های ثب ــی برچس قانون

ــت. ــده اس ــرح ش ــز مط ــازار آزاد نی ب

بــه دنبــال بازداشــت نظام الدیــن قیصــاری، فرمانــدۀ امنیــۀ 
ولســوالی قیصــار والیــت فاریــاب و یکــی از فرمانده هــان 
جنــرال دوســتم، هــزاران تــن از هــواداران او در فاریــاب 
و چنــد والیــت دیگــر بــه تظاهرات شــان بــرای پنجمیــن 

روز ادامــه دادنــد.
نظــام الدیــن قیصــاری، فرمانــده نیروهــای خیــزش 
مردمــی فاریــاب و نماینــدۀ ویــژۀ جنــرال دوســتم درایــن 
والیــت روز دوشــنبۀ هفتــۀ گذشــته کــه بــه یــک نشســت 
امنیتــی در فاریــاب دعــوت شــده بــود توســط نیروهــای 
ویــژۀ کمانــدو بازداشــت شــد و پنــج تــن از محافظانــش 

کشــته شــد.
ــه شــده اســت کــه او در  ــه رســمی ارتــش گفت در اعامی
ــه مقامــات شــرکت کننده اخطــار داده و  ــان جلســه ب جری

همــه را خایــن خوانــده بــود.
ــام  ــته اع ــۀ گذش ــی، هقت ــدت مل ــت وح ــس دول  ریی
ــان را داده  ــبه نظامی ــردن ش ــان ســرکوب ک ــه فرم ــرد ک ک
ــد کــه در یــک  ــرا ســربازان شــکایت کــرده ان اســت، زی
ــرار  ــمن ق ــت و دش ــخیص دوس ــرای تش ــردرگمی ب س

ــود.  ــتر می ش ــات بیش ــبب تلف ــه س ــد ک دارن
رییــس دولــت وحــدت ملــی، پــس از بازداشــت قیصــاری 
گفــت کــه دســت ســه زورمنــد را بســته و بــه کابــل انتقال 
داده اســت. هنــوز مشــخص نیســت کــه دوتــن دیگــر آن 
ــال داده  ــل انتق ــه کاب ــه دســت بســته ب ــه ب ــد ک ــا ان کی ه

شــده اند.
ــا  ــه جاده ه ــواداران او ب ــاری ه ــت قیص ــس از بازداش پ
ریختنــد و شــعارهای ضــد حکومتــی ســر دادنــد و برخــی 
ــی،  ــای غن ــیدند. آق ــش کش ــه آت ــی را ب از ادارات دولت
بــرای کنتــرل ناآرامی هــا در والیــت فاریــاب، والــی 
ــی  ــد کمک ــی جدی ــتن وال ــی گماش ــتاده؛ ول ــازه ای فرس ت
بــرای کنتــرول نارامی هــا نکــرد و دامنــۀ اعتراض هــا 
بــه شمال شــرق هــم کشــیده شــد. دیــروز صدهــا 
ــت  ــود را از بازداش ــی خ ــار نارضایت ــت تخ ــر در والی نف
نظام الدیــن قیصــاری، نماینــدۀ ویــژۀ عبدالرشــید دوســتم 
ــاون اول  ــتم، مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــد. جن ــراز کردن اب
ــرد، در  ــر میب ــه س ــد ب ــه در تبعی ــوری، ک ــت جمه ریاس
یــک اعامیــه  خواســتار آزادی فــوری نظــام الدیــن 

ــد. ــاری ش قیص
آقــای دوســتم هشــدار داده اســت کــه اگــر قیصــاری آزاد 
نشــود، انتخابــات در والیــت فاریــاب بــه چالــش کشــیده 
ــه دوش  ــوولیت ب ــورت، مس ــه در آن ص ــد ک ــد ش خواه
کســانی خواهــد بــود کــه ایــن بحــران را ایجــاد کرده انــد.
دروالیــت  تظاهــرات  تیــر  دیــروز جمعه1۵ســرطان/ 
الدیــن  نظــام  قومنــدان  از  حمایــت  بــرای  فاریــاب 

داشــت. جریــان  قیصــاری 

در پنجمیــن روز اعتراضــات، مظاهــره کننــدگان خواســتار 
الدیــن قیصــاری و برگشــت جنــرال  رهایــی نظــام 
ــوری از  ــت جمه ــاون دوم ریاس ــتم، مع ــید دوس عبدالرش

ــدند. ــه ش ترکی
ــان  ــن از متعرض ــش، دو ت ــرم جنب ــوان و اک ــوره پهل ج
جوزجانــی می گوینــد، مــا نقــش مهمــی در ایجــاد 
ــی را  ــن توانای ــز ای ــاال نی ــتیم و ح ــی داش ــت کنون حکوم
ــی  ــز هراس ــرگ نی ــم و از م ــاقط کنی ــا آن را س ــم ت داری

ــم. نداری
گفتنی ســت کــه دیــروز  نظامیــان کشــور 21 تــن از افــراد 
ــه نظــام الدیــن قیصــاری را در نزدیکــی میــدان  وفــادار ب

هوایــی فاریــاب بازداشــت کــرده انــد.
در یــک خبرنامــه قــول اردوی شــاهین آمــده اســت کــه از 
نــزد ایــن افــراد کــه روز گذشــته در پروازهــای هواپیمــای 
ــوا و  ــع ه ــک داف ــد، ی ــرده بودن ــش اخــال ایجــاد ک ارت

یــک زیکویــک نیــز بــه دســت آمــده اســت.
ــنا  ــو آش ــه رادی ــاب ب ــع در فاری ــک منب ــال ی ــن ح باای
ــای  ــب نیروه ــه ش ــه جمع ــت ک ــکا گف ــدای امری - ص
کمانــدو منــزل نظــام الدیــن قیصــاری را کــه در نزدیــک 
شــهر میمنــه واقــع اســت، تاشــی و شــماری از افــراد را 

ــد. ــرده ان ــت ک بازداش
ــان  ــی، می ــن تاش ــان ای ــه در جری ــزود ک ــع اف ــن منب ای
محافظــان منــزل آقــای قیصــاری و نیروهــای امنیتــی نیــز 
درگیــری کوتــاه صــورت گرفتــه کــه در نتیجــه آن، دو تــن 

ــد. ــن مجــروح شــده ان کشــته و ســه ت
گفتــه می شــود کــه قیصــاری دو ســال پیــش وقتــی 
ســربلند کــرد و بــه چهــره قابــل توجــه در فاریــاب بــدل 
شــد، طالبــان مناطــق زیــادی را در ایــن والیــت بــه کنتــرل 
خــود درآوردنــد و تــا نزدیکــی میمنــه مرکــز ایــن والیــت 

پیــش روی کــرده بودنــد.
ــه  ــودش علی ــلح خ ــراد مس ــا اف ــاری ب ــن قیص نظام الدی
ــای  ــا نیروه ــکاری ب ــت در هم ــد و توانس ــان جنگی طالب
دولتــی، برخــی از مناطــق از دســت رفتــه را بازپــس 

ــرد. بگی
ــای  ــه مقام ه ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــن قیصــاری ب نظام الدی
ــای  ــه نیروه ــتان را ب ــمال افغانس ــد ش ــد دارن ــل قص کاب
ــزی خــود او را  ــت مرک ــا دول ــد؛ ام ــف واگــذار کنن مخال

ــد. ــاب می دان ــی در فاری ــل ناامن ــی از عوام یک
ــتی  ــه راس ــه ب ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــون ای اکن
غنــی چــه هدفــی را در بازداشــت قیصــاری دنبــال 

می کــرده اســت. برخی هــا بــاور دارنــد کــه بــا بازداشــت 
ایــن فرمانــده بــه عنــوان نزدیــک تریــن فــرد بــه جنــرال 
ــاون اول خــود را  ــه مع ــی خواســته اســت ک دوســتم، غن
ــد و  ــف کن ــرد، بیشــتر تضعی ــه ســر می ب ــد ب ــه در تبعی ک
ــای  ــه بهانه ه ــه او را ب ــک ب ــد نزدی ــی قدرتمن ــراد محل اف
مختلــف بازداشــت نمایــد و بازداشــت قیصــاری بــه 

ــه اســت. ــدف صــورت گرفت ــن ه همی
برخــی دیگــر بــه ایــن بــاور انــد کــه برکنــاری قیصــاری 
بــه عنــوان یــک فرمانــده ضــد طالبــان، ریشــه در 
بازی هایــی بــه نــام صلــح بــا طالبــان دارد. منابــع مدعــی 
می گوینــد کــه تفاهماتــی بــه عنــوان شــرط میــان طالبــان 
و حلقاتــی در دولــت صــورت گرفتــه اســت کــه برخــی 
ــد و  ــار بزنن ــدرت کن ــان را از ق ــد طالب ــان ض از فرمانده
آنــان را زندانــی ســازند تــا چراغــی ســبزی بــرای طالبــان 
ــار زدن  ــا کن ــد کــه ب ــاور ان ــه ایــن ب باشــد. ایــن دســته ب
افــراد وابســته بــه جنــرال دوســتم بایــد فاریــاب بــه طــول 
ــده  ــاال دی ــا ح ــد. ام ــب در می آی ــرف طال ــل در تص کام
شــود کــه غنــی بــا ایــن اقــدام نــادر چــه هدفــی را دنبــال 

می کنــد؟ 

یک عضو مجلس: 
انتقال شبانه 2 تا 3 میلیون برچسب انتخاباتی به مشرقی بررسی شود

قیصاری؛ بازداشت 
تقویت طالبان؟ یا   تضعیف جنرال دوستم 

ناجیه نوری
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روزه و هنر فقرُزدايی
روزه پیام هـای گوناگونـی به مخاطباِن خـود دارد که مبارزه 
بـا فقـر را می تـوان یکـی از هنرمندانه تریـن پیام هـای آن 
به حسـاب آورد. یکـی از سـنت های پسـندیدۀ مـاه رمضان، 
تقسـیم زکاِت مـال در ایـن مـاه بـر مسـتحقاِن آن اسـت، به 
امید آن کـه زکات دهنـده گان ثوابی مضاعـف نصیب گردند. 
توصیـه بـر امـر خیـرات و صدقه در ایـن ماه از سـنت های 
دیگـر پـروژۀ فقرزدایـی رمضـان به شـمار مـی رود. مفاهیـم 
نـذر، فدیـه، کفـاره، وقـف، صدقـۀ جاریـه و انـواع دیگـر 
مـاه  در  درخشـان تری  بازتـاب  همدلی هـا،  و  نیکویی هـا 

دارند. رمضـان 
زکات فطـر کـه مخصـوص رمضـان اسـت، گام دیگری در 
ایـن اسـتقامت می باشـد تـا آن کـه همـۀ افـراد جامعـه در 

خوشـی عیـد شـریک گردیده و تبسـمی بـر لـِب بی نوایان 
نقـش بنـدد. ایـن زکات بـر همۀ کسـانی که غذای شـب و 
روز عیـد خویـش را دارنـد، واجب می باشـد. وجـوب این 
زکات بـر بخـش بزرگـی از افـراد جامعـه، روزه داران را در 
جهـت تقویـت روحیـه بخشـیدن و سـخاوت و همـدردی 
تمریـن می دهـد، زیـرا کسـانی هم یافـت می شـوند که هم 
زکات فطـر می پردازنـد و هـم خود مسـتحِق آن می باشـند.
یکـی از مظاهـر زیبـای تکافـل اجتماعـی در مـاه رمضـان، 
پدیـده ای به نـام »موائـد الرحمـان« و یـا »سـفره های خـدا« 
نامیـده می شـود که در شـهرهای بـزرگ جهاِن اسـام رایج 
بـوده و در رمضـان از تمامـی افـراد جامعه دعـوت به عمل 
آن سـفره ها شـوند. سـفره های خـدا،  مهمـاِن  تـا  می آیـد 
محصـول و تـداوم پدیـدۀ دیگـری اسـت کـه بنـام اوقـاف 
شـناخته شـده و نقــش بســیار مهــمی در امر توســعه و 

انکــشاف جامعـه ایفـا نموده اسـت. 
ابـن جبیـر، ابـن خلـدون، ابـن بطوطـه و مؤرخـان دیگـر 
از نهادهـای بی شـمار وقفـی در شـهرهای قاهـره، بغـداد، 
دهلـی،  سـمرقند،  بلـخ،  غزنـه،  هـرات،  اندلـس،  دمشـق، 
نموده انـد  یـاد  آن  امثـال  و  قیـروان  و  اسـتانبول، حرمیـن 
کـه شـامل هـزاران کتاب خانـه، شـفاخانه، مکتب، مدرسـه، 
خانقـاه، مسـجد، ربـاط، چـاه، کاریـز، بـازار، زمیـن، بـاغ، 
مهمان خانـه، نهادهـای خیریـۀ عروسـی، مراکـز رهایشـی 

بـه  بزرگ سـاالن، داراالیتـام، سـقاخانه، مؤسسـات کمـک 
قـرض داران و نهادهـای وقفی دیگر می گردیدنـد؛ نهادهایی 
کـه در موسـم رمضـان روح جدیـدی در کالبدشـان دمیـده 
می شـد و بـر سـر نیازمنـدان چـون ابـر بهمـن می باریدنـد.
وجـود  فراوانـی  نمونه هـای  اسـامی  تاریـخ  سراسـر  در 
نهادهـای وقفـی  فعالیت هـای سـخاوت مندانۀ  از  دارد کـه 
در رمضـان حکایـت می نمایـد. سـندی کـه از محمـد باشـا 
سـلیمان ابوالنجـا در مصـر به جـا مانـده و مربـوط به سـال 
19۵0 میـادی می شـود، نشـان می دهـد کـه او در روزهای 
روز  در  و  جنیـه   7 بی نوایـی  انسـان  هـر  بـرای  رمضـان 
آخـر رمضـان 90 جنیـه مصـری می پرداخـت. سـنَدی کـه 
از شیخ االسـام عـارف حکمـت به جـا مانـده اسـت، بـرای 
مدیـران کتاب خانـۀ مدینـۀ منوره که در سـال 1۸۵2 میادی 

تأسـیس یافتـه بود، در آغاز هـر رمضان 12 ریال فرانسـوی 
پرداختـه می شـد. وثیقـۀ دیگـری که یادگار سـلطان حسـن 
عصـر مملوکـی مصر اسـت، از تهیـۀ خوردنی هـای مختلف 
بـرای نیازمنـدان حکایـت دارد؛ امـری کـه پـس از وفـات 
سـلطان مذکـور نیـز ادامـه یافت. سـلیمان فرزند سـلیم اول 
عثمانـی هـم وقفـی در دمشـق داشـت که صدها سـیر گندم 
در آن پختـه می شـد و در مـاه رمضـان بـه نیازمنـدان توزیع 
می گردیـد. در سـال های 1۳00 هجـری در اسـتان خراسـاِن 
ایـران مـردی به نـام میـرزا محمـد باقـر خـان عمادالملـک 
می زیسـت کـه 16 نهـاد وقفـی داشـت و هر رمضـان برای 
بی نوایـان غـذا و در عیـد لبـاس تهیـه می نمـود. متولیان امر 
بـرای شـاگردان داراالیتام هـا، مکاتـب، مـدارس و  وقـف 
کارمنـدان کتاب خانه هـا در هـر رمضـان و عیـد کمک هـای 
نقـدی می نمودنـد کـه مـن در بحـث مختصـِر کنونـی بـه 
در  می تـوان  را  آن  تفاصیـل  و  می نمایـم  اکتفـا  همین قـدر 

وقف نامه هـا بـه تفصیـل مطالعـه نمـود.
در عصـری کـه به نـام مرحلۀ دولت هـای ملی شـهرت یافته 
اسـت، اوقـاف کـه پیـش از آن از سـوی مـردم مدیریـت 
از دسـت داده و در  را  اسـتقال خـود  می گردیـد، دیگـر 
پنجـۀ حکومت هـا و زمـام داران قرار گرفته اسـت. بـا ایجاد 
حکومت هـای نیرومنـد مرکـزی، نهـاد وقـف از کار افتاد و 
اسـتقال و ویژه گـی مردمی بـودن خـود را از دسـت داد. 

اگر کسـی از 
مـن بپرسـد کـه کشـنده ترین ضربه بـر پیکر تمدن اسـامی 
کـدام اسـت، در پاسـخ خواهـم گفـت کـه مصـادرۀ اوقاف 
غربـی  اسـتعمار  تهاجـم  و  مغـل  صاعقـۀ  از  خطرناک تـر 
بـوده اسـت؛ کاری کـه رحـم ایـن تمـدن را عقیم سـاخت 
و روزنه هـای ابـداع و درخشـش را بـروی نوابـغ حـوزۀ 
بـزرگ تمدنی ما بسـته و متولیـان نهادهای دینـی را محتاج 
خوکاِن سیاســت و حکــومت نمود و در نتیـجه، دین اسیِر 
سیاسـت و بازی هـای سیاسـِی شـاهان و امیـران گردیـد که 

مـزۀ تلـخ آن را تاهنـوز می چشـیم.
آیـا خواهیـم توانسـت تـا نهـاد تمدن سـاز اوقـاف را باری 
دیگـر بازسـازی نمـوده و مؤسسـات زکات و صدقۀ فطر را 
مطابـق بـه سـویه و نیـاز انسـان قـرن بیسـت ویکم میادی 
عیـار نماییـم. بـاری مقاله  یی را خوانـدم که نویسـندۀ آن از 
خواننـده گان خواسـته بـود تـا زکات فطرشـان را به شـکل 
گنـدم و جـو و خرمـا میـان بی نوایـان تقسـیم کننـد و بـه 
بـاور ایـن نویسـنده هـر کـه بخواهـد آن را بـه شـکل پول 
نقـد بپـردازد، با پیامبر و سـنِت او خصومت ورزیده اسـت. 
بـه عبـارت دیگر، ایشـان از مـا خواسـته اند تـا خریطه های 
گنـدم و جـو را پشـت کرده به دروازۀ مسـتمندان برسـانیم، 
این کـه آن هـا چه قـدر نیـاز بـه آن گنـدم و جـو داشـته و یا 
بـا آن چـه خواهنـد کـرد، بـرای مفتـی محترم مهم نیسـت، 
آن چـه مهـم اسـت تطبیـق حرفـِی دیـدگاه »اهـل روایـت« 
می باشـد نـه مسـلماِت منطـق و بدیهیـات نیازهای اساسـِی 
انسـان شهرنشـین قـرن بیسـت ویکم. مـن تصـور نمی کنـم 
کـه بـا چنیـن ذهنیت هایـی بتـوان کاری در جهـت پیـاده 

سـاختن پیام هـای روزه انجـام داد.
هـم اوقـاف و هـم روزه، میعـادگاه تاقـی مـاده و معنـی، 
آسـمانی و زمینی، الهوت و ناسـوت، عبـادات و معامات، 
عینـی و کفایـی، غنـا و فقـر و باالخره حق خـدا و حق بنده 

در زیباتریـن مظهـِر آن می باشـند.

نگاهی به هالل عيد
آمـد آمـِد عید اسـت و می بینـم کـه دوسـتان از همین حاال 
یکدیگـر را تهنیـت می گوینـد. بـا فـرا رسـیدن هـر عیدی، 
می ورزنـد؛  اختـاف  آن  روز  تعییـِن  سـر  بـر  مسـلمانان 
اختـاف آزاردهنده یـی که هــر سـال تکــرار می شـود. در 
کشـورهای اســامی ایـن اختاف مــی تواند قابـل تحمل 
باشـد، ولـی در کشـورهای غربـی، جامعۀ اسـامی را عمًا 

منقسـم سـاخته است. 
پرسشـی کـه پیـش می آیـد، مسـلمانان چـرا هنـگام ادای 
نمازهـای پنج گانـه بیـرون نمی شـوند تـا سـایۀ آفتـاب را با 
خط کـش اندازه گیـری نمـوده و یـا بـر سـر بـام برآینـد تـا 
افـق صبـح و شـام را نظـاره نمـوده و بدین وسـیله از فـرا 
رسـیدن اوقـات نماز اطـاع یابنـد. تمامی مسـلمانان امروز 
به جـای اسـتفاده از متودهـای ابتدایی تعیین اوقـات نماز از 
سـاعت های دسـتی، دیواری، موبایلی، کمپیوتـری، موتری، 

داشـی و امثـال آن اسـتفاده می نماینـد. 
اختـاف بـر سـر تعییـن روز عیـد از حدیثی نشـأت نموده 

می فرماید:  کـه 
»ُصوُموا لُِرْؤیَتِِه َوأَفِْطُروا لُِرْؤیَتِِه«  

بـه ایـن مفهـوم کـه »بـا دیدن هـال مـاه روزه بگیریـد و با 

دیـدن آن افطـار )عیـد( کنید.« 
در حدیـث آمـده اسـت کـه اگـر آسـمان ابـری بـود، مـاه 
شـعبان را - کـه پیشـتر از رمضـان اسـت - سـی روز در 
نظـر بگیریـد و یـا بـه عبـارت حدیـث دیگـری روزهــای 
آن را بــشمارید. کــسانی  که رمضــان و عــید را بر مبنای 
مشـاهدۀ هـال بـا چشـمانی غیرمجهـز آغـاز می نماینـد، 
توجـه بـه معنـای ظاهـری حدیـث داشـته اند، نـه علـل و 

انگیـزه و فلسـفه و هـدف و وسـیلۀ آن. 
در این جـا دیـده می شـود کـه حدیـث مـورد نظـر مـا به دو 
چیـز اشـاره می نمایـد کـه یکـی »هـدف« اسـت و دیگرش 
»وسـیله«. هـدف پیامبـر اسـام از ایـن سـخن این بـوده که 
مسـلمانان بایـد تمامی مـاه رمضـان را روزه گیرنـد؛ نه یک 
 روز کم، نه یک  روز بیش؛ و وسـیلۀ تعیین ماه در آن دوران 
یـا از راه مشـاهده با چشـم بـود و یا هم حسـاب روزها. در 
این جـا یـک نکتـه را بایـد در نظـر داشـت که دیـدن هال 
رمضـان و عیـد بـا چشـم غیرمجهـز امـری تعبدی نبـوده و 
قدسـیتی نـدارد، بلکـه وسـیله یی بـوده مبتنـی بـر امکانـات 
ابتدایـی و پیـش پا افتـادۀ آن دوران. فرض نمودن سـی روز 
بـرای مـاه شـعبان در روزهـای ابـری، بیان گـر چیـزی جـز 

اصـل آسـان گیری در دین نیسـت. 
گفتـۀ  بـه  یـا  و  غیرمسـلح  چشـمی  بـا  هـال  رؤیـت 
امریکایی هـا بـا چشـمی برهنـه، اشـکاالت خـود را داشـته 
و امـکان اشـتباه در آن بیشـتر اسـت. ابـن خلـکان در تاریخ 
خویـش روایـت نمـوده کـه در اواخر عصر صحابـه، روزی 
گروهـی از مـردم بـرای دیـدن هـال رمضـان بیرون شـده 
بودنـد کـه در جمـع آن هـا انس بـن مالکـ  صحابـی بزرگ 
پیامبـر - هـم حضـور داشـت و عمـر ایشـان در آن زمـان 
تقریبـًا بـه صـد می رسـید. ناگهـان دیدنـد کـه انـس دسـت 
خـود را به سـوی آسـمان دراز نمـوده و گفت: مـن هال را 
دیـدم. ایـاس قاضی که از سـخن انس بن مالـک در تعجب 
شـده بـود، نزدیـک او شـده و دید که موی سـفید ابروی آن 
مـرد بزرگ سـال بـه شـکل منحنـی بـه روی چشـمش پایین 
آمـده اسـت. قاضـی ایـاس مـوی چنگ شـده را گرفـت و 
بـه روی ابرویـش هموار نمـود و باز پرسـید: حاال بـاال نگاه 
کـن کـه مهتـاب را مـی بینی یـا نه. انـس ابن مالـک این بار 

گفـت: نـه، نمی توانـم ببینم. 
در حدیثـی کـه امام مالـک در موطأ خــویش روایت نموده 

آمده اسـت: 
، اَلَشـهُر َهَکذا َو َهَکذا…  ِّیَُّۀ،اَل نَکتُُب َو اَل نُحِسـبُ »اِنَّـا اَُمٌّۀ اُم

ًۀ ثََاثِیَن«  ًۀ تِسـَعٌۀ َو ِعشـِریَن َو َمَرّ یَعنِی َمَرّ
بـه ایـن معنـی کـه پیامبـر )^( فرمـوده اسـت: »مـا مردمـی 
بی سـواد هسـتیم نه نوشـتن را بلدیـم و نه هـم حسـاب را. 

ماه هـای قمـری گاهـی 29 روزانـد و گاهـی ۳0 روز.« 
همان طـوری کـه داکتـر قرضـاوی می نویسـد، اعتمـاد بـر 
اصـل رؤیـت و مشـاهده کـه در ایـن حدیـث آمـده، دارای 
علتـی اسـت کـه در متـن حدیث به آن اشـاره شـده اسـت 
و  نوشـتن  مـکان  و  زمـان  آن  در  مسـلمانان  این کـه  آن  و 
حسـاب را چنـدان بلد نبودنـد و همان طوری کـه اصولی ها 
می گوینـد، علـت پیوسـته بـا معلـول خـود همراه می باشـد 
و وجـود معلـول بـه وجـود علـت بسـته گی دارد. بـه ایـن 
معنـی کـه هـر گاه علت بی سـوادی و ندانسـتن حسـاب از 
میـان رفـت، در آن حـال معلـول آن  کـه مشـاهده با چشـم 
را یگانـه راه تعییـن رمضـان و عیـد دانسـتن می باشـد نیز از 

میـان برداشـته می شـود.
امـروز بشـر بـه امکاناتی دسـت یافته کـه می توانـد لحظات 
پیدایـش هـال رمضـان و عیـد را تـا هـزاران سـال دیگـر 
بـدون کوچک تریـن اشـتباهی تعییـن نمایـد. آن چـه علـم 
نجـوم معاصـر و وسـایل تکنالوجـی دوراِن مـا می گوینـد، 
از جملـه قطعیاتـی اسـت که به هیـچ صورتی نمی تـوان آن 
را بـا دیـد چشـم مقایسـه نمـود. عامـه تقی الدیـن سـبکی 
ـ فقیـه بـزرگ قـرن هفتـم هجـریـ  محاسـبات ریاضـی را 
در ایـن زمینـه قطعـی خوانده اسـت و شـهادت شـاهدان را 

امـری ظنـی، و ظنـی بـا قطعی کـی توانـد پهلـو زند.
تعییـن رمضـان و عیـد به رؤیـت چشـم، مشـکاتی را برای 
جوامـع اسـامی ایجـاد نمـوده اسـت. مـن خـودم شـاهد 
بـوده ام کـه در پاکسـتان مـردم سـه روز مختلـف را آغـاز 
به جـای  رمضـان و عیـد می دانسـتند و ماهـای آن دیـار 
داور  را  دینـی  منطـِق  بدیهیـاِت  و  عقـل  مسـلمات  آن کـه 
خویـش قرار دهنـد، مصـروف کوبیدن همدیگر با حواشـی 
حواشـی حواشـِی فـروع فقهـی دوره هـای انحطـاط بودند.
اسـتفاده از ریاضـی و وسـایل تکنولوجـی در زمینـۀ اعـام 
تاریـخ رمضـان و عیـد بـا علـوم قطعـی و یقینـی همنوایـی 
داشـته، هیـچ شـبهه و دروغ و اشـتباهی در آن راه نداشـته، 
وحـدت و هماهنگـی مسـلمانان را مهیا سـاخته، بر انارشـی 
فقهـی نقطـۀ پایـان گذاشـته و تشـویش مـردم در رابطـه بـا 
برنامه هـای روزمـرۀ زنده گی شـان را برطـرف نمـوده، مانـع 
مختل شـدن فضـای معنوی این مناسـبِت میمـون گردیده و 
در یک سـخن اطمینـان و وحدت و هماهنگـی و آرامش را 

بـرای مسـلمانان بـه ارمغان مـی آورد. 
حــال کـه انسـان های دیگـر بـر مهتـاب پـا گــذاشته و به 
مــریخ دسـت دراز نمــوده اند، آیا نمی شــرمیم کــه حــتا 
دیـدن هــال را با تلســکوب و یا محاسـبه مسـیر حرکِت 
مهتـاب را با وسـایل خیلی پیشـرفتۀ ریاضی عصـر نپذیریم.

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
بخش بیست و یکمبشیراحمد انصاری
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ــراوان ســخن  ــدل ف ــار بی ــه و آث ــون زنده گی نام پیرام
ــا  ــی را از  نگفته ه ــن نبشــته نکات ــده اســت. در ای آم
در بــارۀ بیــدل مــی آورم کــه در محفــل عــرس بیــدل 

در منــزل قنــدی آغــا ارایــه گردیــده اســت.
ــزار  ــد ه ــی ص ــه قول ــه ب ــت واال ک ــدل شاعری س بی
و بــه روایتــی یــک میلیــون و ســه صــد هــزار بیــت 

ــت.  ــان فارسی س ــاعر زب ــن ش دارد و پُرکارتری
کــه  واال  عارفی ســت  بیــدل  دیگــر،  جانــب  از 
ــی را در آفریده هایــش  ژرف تریــن اندیشــه های عرفان

ــت. ــاب داده اس بازت
ــی  ــه گان دریافتن ــرای هم ــدل ب ــۀ بی ــعر و اندیش ش
ــت.  ــراه اس ــا هم ــام و پیچیده گی ه ــا ابه ــت و ب نیس
امــا بــا این همــه عالــم و عامــی، شــاه و گــدا بــه او و 
ــد و دوســت دار شــخصیت  ــده ان آفریده هایــش گروی
عرفانــی و آفریده هــای بیــدل انــد. در عرصــۀ عرفــان 
و شــعر عرفانــی پیش کســوتانی چــون عطــار و 
ــهر  ــت ش ــه هف ــش از هم ــه پی ــم ک ــنایی را داری س
ــۀ  ــه پیمان ــدام ب ــا هیچ ک ــد؛ ام ــده  ان ــق را گردی عش
بیــدل در همــه جــا و در میــان همــه اقشــار حضــور 
ندارنــد. بیــدل در جامعــۀ عرفانــی مــا، حضــور 
چنــد گانــه دارد کــه همــه طبقــات جامعــه را در بــر 

می گیــرد.
* بيدل خوانی 

بیــدل در دربارهــا حضــور داشــت و در زمــان حیاتش 
ــه  ــتند. چنانچ ــتناد می جس ــعر او اس ــه ش ــاهان ب ش
ــد  ــزرگ هن ــاه ب ــی ش ــدل، وقت ــات بی در روزگار حی
اورنــگ زیــب بــه شــاهزاده اعظــم نامــه می نویســد، 
بــا اســتناد بــه ایــن بیــت بیــدل او را متوجــه زمــان و 

ــازد: ــت می س ــتفاده از وق ــت و اس فرص
من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش  

ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش
ــا  ــا ب ــاهان و درباره ــز ش ــدل، نی ــات بی ــد از وف  بع
ــی  ــل بیدل خوان ــا محاف ــد و ب ــور ماندن ــدل محش بی
یــاد او را زنــده داشــتند. در دربــار تیمــور شــاه 
درانــی  و دربــار امیــر حبیــب اهلل خــان، محافــل 
ــان،  ــک افغ ــر هوت ــت. می ــود داش ــی وج بیدل خوان
لعل محمــد عاجــز و میــرزا قلنــدر پنجشــیری در 
ــداهلل،  ــاری عب ــاه؛ ق ــور ش ــی  تیم ــل بیدل خوان محف
ــاب، عبدالعلــی مســتغنی، محمــود طــرزی  اســتاد بیت
ــان و  ــب اهلل خ ــر حبی ــی امی ــۀ بیدل خوان و...، در حلق

ــتند. ــور داش ــان حض ــراهلل خ نص
* عرس بيدل 

عــرس بیــدل کــه در آن عالــم و عامــی حضــور 
می یابنــد و هــر یــک اخــاص خــود را ابــراز 
ــم در  ــداهلل اثی ــط عب ــال 1۳10 توس ــد،  در س می دارن
قلعــۀ جــواد کابــل گرفتــه شــد. از ســال 1۳۳۳ ایــن 
محفــل بــه خانــوادۀ قنــدی آغــا تعلــق گرفــت کــه تــا 

ــه دارد. ــروز ادام ام
* درس بيدل 

ــیان و  ــود. دانش ــا ب ــا و عرف ــاص ادب ــدل خ درس بی
ادبــا شــب ها بــا هــم گــرد می آمدنــد. بیــدل را 
ــور  ــد. حض ــان می کردن ــرح و بی ــد و ش می خواندن
ایــن محفــل درس از ســال 1۳00 در خانــۀ پــدر 
قنــدی آغــا مشــخص اســت کــه بعدهــا قنــدی آغــا 
ــی  ــدل را توده ی ــه داد و درس بی ــن سلســله را ادام ای
ــدان را در  ــان و ارادت من ــه جوان ــمی ک ــاخت. قس س
حلقــۀ درس فــرا خوانــد  و بیــدل را بــه ایــن گونــه 

ــی ســاخت. ــا حــدی زمین ت
* آموزش بيدل 

بیــدل در یــک برنامــۀ دیگــر، بــه مــدارس راه یافــت. 
قســمی کــه آمــوزش در مــدارس از قاعــدۀ بغــدادی 
ــم و چهــار  ــه خوانــش قرآن کری آغــاز می گشــت و ب
ــدل  ــرزا بی ــظ و می ــه حاف ــتان و خواج ــاب، گلس کت
ختــم می شــد. گذشــته از ایــن بیــدل معیــار علمیــت 
علمــا شــد. عالمــان دیــن در نهایــت ناگزیــر بودنــد 
تــا بیــدل را بــه تمــام معنــا بداننــد و تــوان تدریــس 
آن را داشــته باشــند. عالمــی کــه همــه علــوم دیــن را 
ــدرت علمــی  ــود، ق ــنا نب ــدل آش ــا بی می دانســت و ب

ــتند. ــدود می دانس او را مح
* بيدل و سياست

ــا  ــود، ام ــور ب ــاهان محش ــا ش ــار و ب ــدل در درب بی
ــی از  ــی یک ــرد. وقت ــدح نک ــاهان را م ــچ گاه ش هی
امــرا توقــع مــدح داشــت، بیــدل آنجــا را تــرک کــرد. 

ــخصیت  ــدل ش ــاهان، بی ــا ش ــرت ب ــود معاش ــا وج ب
ــد از  ــه بع ــت ک ــب این س ــا جال ــود؛ ام ــی نب سیاس
ــا او همیشــه سیاســی بــوده  مــرگ بیــدل، برخــورد ب

اســت.
* بيدل و انگليس 

وقتــی انگلیس هــا بــر شــبه قــارۀ هنــد مســلط شــدند، 
بیدل خوانــی  مجالــس  و  بیــدل  عــرس  محافــل 
جــاری بــود. انگلیــس مانــع ایــن محافــل ادبــی شــد 
ــم  ــرد ه ــرس گ ــل ع ــردم در محاف ــداد م ــازه ن و اج
آینــد. در مــورد زمینــۀ ایــن عمــل انگلیس هــا، گفتــه 
ــل  ــع محاف ــت مان ــا روی دو عل ــود، انگلیس ه می ش

ــد: ــدل می گردی بی
ــی  ــه دین ــدل، روحی ــل عــرس بی ــن محاف نخســت ای
ــی داد  ــل م ــردم را صیق ــت و روان م ــی داش و عرفان
ــرد و  ــل می ک ــلمانان را تمثی ــکل مس ــۀ از تش و گون

ــرد. ــراس می ک ــات ه ــن تجمع ــس از ای انگلی
دیگــر ایــن کــه محافــل شــعر وعــرس بیــدل، محافــل 
زبــان و ادب فارســی دری بــود. انگلیس هــا کــه 
قصــد نابــودی زبــان فارســی و جاگزینــی زبــان 
ــه عــوض آن در برنامــه داشــتند، ایــن  انگلیســی را ب
محافــل را گونــۀ پــاس داری و پاالیــش زبــان فارســی 
می دانســتند. بــا ایجــاد موانــع در برابــر زبــان فارســی 
دری بــود کــه انگلیس هــا توانســتند، بعــد از ۳0 
ــان  ــه عــوض فارســی، زب ــان انگلیســی را ب ســال زب

ــد. ــام کنن ــتان اع ــمی هندوس رس
* بيدل و شوروی 

ــام  ــیای میانه، نظ ــژه در آس ــوروی، به وی ــاد ش در اتح
شــوروی نیــز، بــا بیــدل برخــورد هم ســان بــا 
آســیای میانه  در  شــوروی ها  داشــت.  انگلیس هــا 
اســام و زبــان فارســی دری را مــردود اعــام کــرده 
بودنــد. بــاور مــردم کمونیــزم  و زبــان رســمی شــان 
روســی اعــام گردیــده بــود. ایــن امــر ســبب شــده 
ــادی  ــدل را نم ــرس بی ــل درس و ع ــه محاف ــود ک ب
از اســام گرایی و توجــه بــه زبــان فارســی بشناســند 
ــا  ــه ســخت گیری ه ــا هم ــد. ب ــمنی کنن ــا آن دش و ب
ــور  ــل حض ــن محاف ــه ای ــوان ب ــد ت ــا ح ــردم ت م
ــور در  ــه حض ــد ک ــبب ش ــر س ــن ام ــد. ای می یافتن
محافــل بیدل خوانــی و عــرس بیــدل، بــا کیفــر 
مــرگ پاســخ داده می شــد. شــماری کشــته شــدند و 
کســانی چــون میــرزا عبدالطیــف و ســامع آدینــه زاده 
ــال  ــه 2۵ س ــدل، ب ــل بی ــور در محاف ــرم حض ــه ج ب

ــد. ــوم گردیدن ــس محک حب
* بيدل و مشروطه خواهان

مشــروطه خواهان  و  روشــنفکران  حلقه هــای  در 
افغانســتان، بازهــم دیــوان بیــدل را می نگریــم کــه در 
مرکــز دایــره و در صــدر مجلــس قــرار دارد. در ســال 
ــاد کــرد از  1۳09خورشــیدی، ماشــاه بدخشــی در ی

ــد: ــاد می کن ــن ی ــدل چنی ــروطه خواهان، از بی مش

ششم دیوان بیدل در میانه            
زنی بر زلف معنی هاش شانه 

بیدل و حاکمیت حزب دموکراتیک
بــا تســلط حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان 
ــب  ــاب عجی ــا الق ــی ب ــد تره ک ــور، نورمحم در کش
ــر  ــود »رهب ــه ب ــد. از آنجمل ــما گردی ــب مس و غری
خــاق«، »نابغــۀ  شــرق«. در ســتایش از تره کــی 
چنــان مبالغــه می شــد کــه بــه او گویــی مقــام 
ــتاد  ــن شــرایطی اس ــد. در چنی ــی می دادن ــه خدای نیم
ــتان  ــو افغانس ــاالر رادی ــرتی در ت ــرآهنگ در کنس س
حضــور یافــت و بــا زمزمــۀ رباعیــات بیــدل، پاســخ 

ــرد: ــه ک ــران را ارای ــه متکب هم
بیدل به سجود بنده گی توأم باش

تا بار نفس به دوش داری، خم باش
این عجز که در کارگه طینت توست   

  اهلل نمی توان شدن، آدم باش
ــام  ــد. نظ ــه ترکی ــی در جامع ــد بم ــگ مانن ــن آهن ای
ــخ  ــت پاس ــا مل ــود؛ ام ــر ش ــگ تکثی ــت آهن نگذاش
خــود را بــه نظــام کمونیســتی و تحــت نظــر شــوروی 
و تکبــر تره کــی و حــزب دموکراتیــک، از زبــان 

ــود. ــرده ب ــه ک ــدل ارای بی
درس ها و دیدگاه های اجتماعی بیدل

ــا نیســت.  ــارک دنی بیــدل صوفــی گوشــه نشــین و ت
ــه رســتگاری انســان را مطمــح  ــدل عارفی ســت ک بی
نظــر دارد و از طریــق عشــق و محبــت نجــات 
بشــریت را آرزو می کنــد. بیــدل بــه سرنوشــت انســان 
و  جامعــه توجــه دارد و راه هــا و باورهــای دارد و در 
راســتای اســتفاده از فرصت هــای اجتماعــی، طــرح و 

دســاتیری ارایــه مــی دارد:
استفاده از فرصت

من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش
 ای زفرصت بی خبر در هرچه هستی زود باش

رد ظلم و تحقق عدالت اجتماعی
بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن

اجابت از در حق بهر استقبال می آید
بی بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند  

 
رنج خار و خس بردن از برهنه پایی هاست

بازار ظلم گرمست از پهلوی ضعیفان 
ز  شــگون  دارد  اقبــال  عــزم  بــه  آتــش 

خس ها 
ابر اینجا می کند از کیسه دریا کرم 

 
ای توانگر بر نیاری حاجت سائل چرا

مجبوریت و مظلومیت
مفلسان را بیدل از مشق خموشی چاره نیست 

 
تنگ دستی باز می دارد ز قلقل شیشه را

رد تکبر 
مکن گردن فرازی تا نسازد دهر پامالت 

  
که نی  آخر ز جرم سرکشی ها بوریا گردد

محکومیت ظالمان و مزدوران
منسوب کجان، معتمد امن نشاید 

زان تیر بیندیش که خود را به کمان بست 
مذمت حرص و افزون طلبی

اســباب  ورنــه  بیــدل  نیســت  قانــع  حــرص 
معاش 

آنچه ما در کار داریم اکثرش در کار نیست
چشم طمع مدوزید بر کیسۀ خسیسان 

 
باور نمی توان داشت سگ نان دهد گدا را

رد تبعیض و تعصب
افتــاده  لبــاس  در  بیــدل  رنــگ  اختــاف 

است 
ــاووس  ــر ط ــگ اســت خــون در پیک ــک رن ــه ی ورن

ــاغ و ب
بی ارزشی افراد سفله 

سفله با جاه نیز هیچ کس است
مور اگر پر بر آورد مگس است

میرزا 
عبدالقادر 
بیدل 

و       افغانستان
دكتور شمس الحق آریانفر
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چنـد روز بعـد از ایـن عملیـات، دسـتور رسـید که به 
پنجشـیر بـاز گردیم.

شـب مهتابـی بـود و مـا از لغـک در دامنـه سرسـبز و 
طوالنـي کـوه و از پشـت دهکـده هـا بـه طـرف کوتل 
پارنـده راه پیمودیـم. راه هنـوز همـوار بـود و راه رفتن 
مانـع آن نمـي شـد که بـه شرشـر جویبـار و آواز بلبل 
هـزار دسـتان گـوش فـرا دهیـم و از آن لـذت ببریـم.
چندیـن نوع صدا وسـرود همزمان در فضـا طنین انداز 

بود.
حاجـي شـاه دوال کـه دو نفـر از من پیشـتر بـود معلوم 
مـي شـد از ایـن منظـره شـاعرانه بـه وجـد آمـده، بـا 
همـراه اش کـه احتمـاال معلـم عبدالحی بـود، در مورد 

بلبـل هـزار داسـتان حکایـت میکرد:
میگویند بلبل هزار داسـتان عاشـق سـپیده سـحر است 
و همـه شـب به آرزوي دیـدار صبـح آواز میخواند، اما 
دقایقـي قبل از دمیدن سـپیده سـحر به خـواب میرود و 
شـب دیگـر بـاز سـرود را تکرار میکنـد، اما هـر گز به 
دیـدار آن نایـل نمیگـردد. بـه این سـبب اسـت که هر 

شـب با سـوز و گداز سـرود مـی خواند.
امـا ما در دمیـدن سـحر نخوابیدیم وفقط وقتـي آفتاب 
یـک نیـزه بـاال آمـده بـود بـراي خـوردن صبحانـه بـه 
دعـوت حاجـي ُگُجـر کـه مردي مالـدار و سـخاوتمند 
بـود توقـف کردیـم، او مـردی بلند قامـت و گندمگون 
بـود و چکمـه زیبای بدخشـی به تن داشـت. با محبت 
و اخـاص بـی نذیـری هرچـه نـان و شـیر و مسـکه 

داشـت نثـار مهمانـان کرد.
گجرهـا قومـي انـد کـه در دامنـه هـاي کـوه هـا بـه 
واسـطه مالـداري زندگـي میکننـد و میگوینـد آنهـا از 

گجـرات هندوسـتان بـه ایـن کشـور آمـده انـد.
تـا اوایـل شـب بـه دامنه کوتـل پارنـده رسـیدیم و در 
آنجـا توقـف کردیـم دیگـر خیاالت شـاعرانه بـه پایان 
رسـیده بـود و ما در هواي سـرد در حالیکـه پناه گاهي 
از بـاران نداشـتیم شـب را بـه صبـح رسـانیدیم و بعد 
از اداي نمـاز بامـداد بـه طـرف کوتـل حرکـت کردیم،

در حالیکـه چنـد صـد متـر راه پیمـوده بودیـم بـه یـاد 
آوردم کـه دور بیـن ام را فرامـوش کـرده ام. وقتـي باز 
گشـتم مولـوي غام نبـي را دیدم که بـه علت رطوبت 
شـبانه پاهایـش تـوان حرکـت نـدارد، با جانـگل خان 
برایـش اسـبي پیـدا کردیم و او سـوار اسـب شـد و به 
راه افتادیـم. آب پـاک و زاللـي از شـیب کوتـل جریان 
داشـت کـه رنـگ قهـوه اي مایـل بـه سـیاهِ سـنگریزه 

هـاي بسـترش را گرفتـه بود.
آب کوتـل پارنـده در هر دو طرف کوتل جریان داشـته 
و هردو شـاخه آن در اندراب و پنجشـیر به گوارایي و 

خنکي شـهرت دارند.
دو هلیکوپتـر روسـها نمـودار شـدند، بـراي مـا کـه به 
طـول راه پراگنـده بودیم پنهان شـدن از دیـد هلیکوپتر 
هـا آسـان بـود و کافي بـود که به طرف چپ و راسـِت 

راه، جابجـا و در کنار سـنگها پنهان شـویم.
هلیکوپترهـا بـاالي مـا چرخیدنـد و در نقطـه اي که ما 
هنـوز بـه آنجـا نرسـیده بودیـم بمـب هایي بـا صداي 
نچنـدان قـوي در هـوا منفجـر شـد و هـزاران مایـن 
موسـوم بـه شـاپره کی از آن متاشـی شـد و بـه زمین 

فروریخت.
وقتـی بـه آنجـا رسـیدیم بـه خـاف آنچـه قبـًا دیده 
بودیـم )مایـن هـای شـاپرکی سـبزرنگ( رنـگ اینهـا 
قهوهـاي متمایـل بـه سـیاه بـود و کامـًا شـبیه اراضي 

بـود کـه در آنجـا پاشـیده شـده بود.
امـا این حادثـه به هیچکس ایجاد تشـویش نکـرد زیرا 
ماینهـاي شـاپرکي یـک بالِشـان از مـواد مایـع منفجره 
مملـو اسـت و بال دیگر آن خشـک و بي ضرر اسـت، 
و طبـق معمـول از بـال خشـک آنهـا گرفتـه بـه دور 
پرتـاب مـي کردیم تـا منفجر شـوند. و خنثي سـاختن 
آنهـا نوعـي تفریـح در راه خسـته کـن کوتل بحسـاب 

مـي رفت.
بـاران آهسـته آهسـته مـي باریـد وقتـي بـه بـاال نـگاه 
کـردم کوه پـر از برف بـود و ابر غلیظی قسـمت باالي 

کوتـل را از دیـده هـا پنهـان مـي کرد.
طـي کـردن کوتـل امر عـادي بود. بدون شـتاب مسـیر 
مارپیچـي را کـه از روي بـرف مي گذشـت طي کردیم 
و بـه بـاالي کوتل رسـیدیم. اما بـا عبـور از کوتل چند 
جـاي اثر خون تـازه دیدیـم. و ماین هاي شـاپرکي نیز 
در زیـر بـرِف تـازه، پوشـیده شـده و بـه سـختي قابل 

تشـخیص بودند.
وقتـی از کوتـل فـرود آمدیـم خبـر شـدیم کـه پـاي 
محمـد عظیم سـلمان بـه اثر انفجـار ماین شـاپرکي در 
همانجـا کـه آثار خون بـود قطع شـده و از خون ریزي 

زیـاد در حـال بي هوشـي اسـت.
در چیلـه هـاي هـزار چشـمه پارنـده کـه زمانـي محل 
ییـاق مـردم بـود توقـف کردیـم. بـه دیـدار زخمـي 
رفتـم. اطـاق زخمـي سـرد بـود و از بتـه هایـي که در 

کنارش مي سـوخت جز دود، آتشـي بر نمي خاسـت. 
از داکتـر رزاق در مـورد او پرسـیدم، گفـت: خونریزی 

زیـاد کـرده، کارش خراب اسـت.
بـارش برف لباسـهاي مـا را کامـًا تر کرده بـود گویي 
در آب غوطـه زده باشـیم و اکنـون کـه از حرکـت بـاز 
ایسـتاده بودیـم از تمـاس بـدن بـه لبـاس خـود حـس 
مـي کردیـم، توتـه هـای یـخ در بـدن مـا تمـاس مـي 
کنـد و شـب، دنـدان هـاي مـا از شـدت سـرما بـه هم 

خـورد. می 
زخمـي کـه در حالـت کومـا بـود سـاعتي بعـد جـان 
سـپرد. امـا غـم انگیزتـر از آن ایـن خبر بود که روسـها 
تـا آخریـن نقطه پارنده را اشـغال کرده بودنـد. از نقاط 
بلنـد گردنـه هـای حاکـم بـر مـا در حـال دور زدن به 
پشـت سـر ما بودند. )تاکتیـک محاصره و سـرکوب را 

در پیـش گرفتـه بودند.(
مـا هنـوز از سرنوشـت مجاهدیـن پارنـده و قومنـدان 
عبدالواحـد کـه آن روزهـا دسـتگیر شـده بودنـد خبـر 

شتیم. ندا
مـا قصـد داشـتیم از راه پارنـده و بـا عبـور از دریـاي 
پنجشـیر بـه قرارگاه خـود برویم، اما حـاال راهي وجود 
نداشـت. اگـر آنجـا مـي ماندیم تـا صبح، محاصـره ما 

کامـل مي شـد.
چنـد گوسـفند یافتیـم و کشـتیم. در روي بـرف امـا، 
هیزمـي براي پختن وجود نداشـت. شـب بـود که برنج 
نیـم خامـي که بـه چربوي گوسـفند آغشـته بـود آماده 
شـد، چربـو خـام بـود، برنج خام بـود و بـي نمکي آن 
بـر بـي مـزه گـی اش مـي افـزود. بـا وجود گرسـنگی 
شـدید از گلـو پاییـن نمـي رفت. مـن بد مزه تـر از آن 

در حیـات خویـش غذایي نخـورده ام.
شـب هنـگام جسـد را در زیر داله سـنگي قـرار داده و 

روي آن را بـا سـنگ دیـوار کردیم و بازگشـتیم.
کوتلـي را کـه بـه شـوق دیـدار خانـه و ده خویـش 
پیمـوده بودیـم در جهـت معکـوس و بـا افسـردگي و 

خاموشـي دوبـاره مـي پیمودیـم.
برف همچنان مي بارید.

در راه الشـهاي اسـبهایي بـود کـه بـه اثـر ناتوانـي و 
لغـزش مـرده و در روي بـرف افتـاده بودند و بـار آنها 
کـه مـواد خوراکـه مهاجرین بود و شـامل آرد و شـکر 

و غیـره مـي شـد، هنـوز در پشتشـان بود.
باآلخـره بـه بـاالی کوتـل رسـیدیم و از آنجـا دوبـاره 
بـه سـوی انـدراب سـرازیر شـدیم، تـا اقـا یـک روز 
دیگرآنجـا دم بگیریـم و فرصـت داشـته باشـیم بـرای 
اقـدام بعـدی نقشـه بکشـیم. هنـوز از بـرف هـا بـه 
خشـکی دامنـه نرسـیده بودیم کـه بدتریـن خبر ممکن 

رسـید. جمعه خـان قومانـدان حزب اسـامی با روس 
هـا متحد شـده و راه ما را به اندراب بسـته اسـت، چو 
ن زیـر همیـن کوتـل، قریه تاغانـک، زادگاه اوسـت. ما 

امـکان داخـل شـدن بـه آبـادي را نداریم.
معلـوم بـود کـه اینبار شـوروی ها حمات خـود را در 
بخـش هـای سیاسـی و نظامـی هماهنگ کـرده بودند. 
بـا حملـه هم زمان به اندراب و پنجشـیر، سـاحه مانور 
مـارا )کـه بـرای چریـک هـا حیاتی اسـت( بسـته اند. 
اسـترا تیـژی جدیـد روسـها )جنـگ مشـبوع کننـده( 

موثریـت خود را نشـان مـی داد.
چه باید می کردیم؟

اگـر مـا دارای قـدرت آتـِش یـک قـواي منظـم دولتي 
مـي بودیـم شـاید با یـک حمله صفـوف دشـمن را به 
عقـب رانـده و براي خـود راه باز مي کردیـم. اما حمله 
یـک گـروه چریکي آن هم بـدون راه عقب نشـینی، به 
خطـوط یـک ارتش تمـام عیار کـه با تانـک و توپخانه 
بانـي مـي شـد و همـکاری  و قـواي هوایـي پشـتي 
چریـک هـای تسـلیم شـده محـل را بـا خود داشـت، 

حکـم تحفهـاي را داشـت کـه به دشـمن مـي دادیم.
بـار سـوم بـه پیمودن کوتـل پارنـده مصمم شـدیم. آن 
طـرف هـر چـه باشـد، زادگاه مـا بـود و بـه راه هـای 

بُـزرو و بـه سـنگ و بتـه آن آشـنا بودیـم.
بـرای پیمـودن کوتلـی که تـا قلـه آن ازهر طرف، سـه 
سـاعت راه اسـت، بي »َدم راسـتي« برای بار سـوم پای 
مـی زدیـم و ایـن ریکـوردي بـود کـه شـاید در تاریخ 
سـکونت انسـانها در آنجـا هیچ کـس قایم نکـرده بود.
افـراد مسـلح و غیـر مسـلح پارنـده نیـز بـه جمـع مـا 

افـزوده بودنـد.
ابرهـا از آسـمان بـه زمین فـرود آمده بودنـد و برف به 
شـدت بیشـتر مي بارید و پاها از گرسـنگي و خستگي 

مـي لرزیدنـد، اما چارهـاي جز قدم برداشـتن نبود.
سـرمنزل ایـن حرکـت بـراي بسـیاري مجهـول بـود و 
عـده اي بـه راه بلـدي مجاهدیـن پارنـده امیـد بسـته 

بودند.
زمزمه ها آغاز شد باز کجا مي خواهیم برویم؟

مولـوی کـه فرصتـي بـرای دم گرفتـن، از خـدا مـی 
خواسـت، بـا آوازی کـه بـه نالـه شـبیه بود صـدا کرد. 
او بـی غیـرت هـا!… »یک پشـِت کمان جنـگ کنید«.

هیچ کس جواب او را نداد.
در نیمـه راه کوتـل، بـرف باري شـدت گرفـت و ابر و 
غبـار بـر تاریکـي شـب افـزود. بـا برداشـتن یـک قدم 
اشـتباه، تـا سـینه در بـرف فـرو می شـدیم. کـو انرژی 

کـه خـود را باال بکشـی؟!
کوتلهـا راه باریکـي دارنـد کـه بـرف آن بـه اثـر رفـت 

و آمـد زیـاد سـخت مـي شـود اگـر از راه یـک قـدم 
انحـراف کنـي در بـرف فـرو مـي روي و اگـر بیشـتر 
اشـتباه کـن، در آن تاریکـي از پرتگاهي فـرو مي افتي. 
علـت یـخ بسـتن بسـیاری کسـان در کوتل هـا راه گم 
کـردن اسـت تـا سـردي هوا... چه بسـا مسـافر بـا فرو 
رفتـن هـا و برخواسـتن هـاي بي پایـان نیرویـش تمام 
مـي شـود و متوقـف مي مانـد و آنگاه سـرما جانش را 

گیرد.  مـي 
در جایـي دم گرفتیـم. وقتي برخاسـتیم عده اي )شـاید 
حـدود بیسـت نفر( بـه سـبب خسـتگي از حرکت باز 
ماندنـد. مـن از آغـاز صعـود بـی وقفـه در دل ذکر می 
گفتـم و ایـن از وارد شـدن فشـار بـر اعصابـم جلـو 
گیـری مـی کـرد. در ایـن شـب و روز حس کـردم که 
اذکار نیـز سـبک و گـران دارنـد، در حالـت بـی حالِی 

دل، سـبک هایـش رابایـد انتخـاب کرد.
آهسـته آهسـته بـاال رفتیـم شـب تیـره تر شـده بـود و 
برفبـاد بـه سـر و روي ما مـي کوبید، از شـدت طوفان 
چشـم هـا را مي بسـتیم. تـا اینکه رهنمـا کامـًا راه را 

گـم کرد.
اکنـون خطـر جدي شـده بـود بنـاً در یک نقطـه جمع 

شدیم.
مـا که همه سـاله شـاهد مـرگ کوتل نـوردان در درون 
توفـان هـای بـرف بودیـم، فکـر مـي کردیم ایـن نقطه 

پایان مبـارزه و حیات ماسـت.
یکـي صـدا کـرد: او برادرهـا در ایـن بیـن یـک مـا 
نیسـت کـه قدري قـرآن بخوانـد؟ کسـانیکه در اطراف 
مـن بودنـد از مـن خواهـش کردند کـه قـرآن بخوانم. 

مـن چنـد آیـه بـه آواز بلنـد خواندم:
»ربنا ال توأخذنا ان نسینا او اخطانا، ... الخ«

روزهـاي سـختي و مصیبـت و در لحظاتـي کـه مـرگ 
نزدیـک مـي شـود هر کس نگاهـي به گذشـته خویش 
مـي کنـد و خواهـي نخواهـي گناهانـش را بیـاد مـي 

آورد. 
بنـا بـر تعلیمـات دینـی اعتقاد داشـتم قسـمتي از باها 
و مصایـب بـه علـت گناهان ما اسـت. امـام غزالی می 

گوید:
هیـچ کـس نمـی دانـد، کـه غضـب خداوند به سـبب 
گنـاه کبیـره نـازل می شـود یا به سـبب گنـاه صغیره و 
هیـچ کـس نمـی داند، رحمـت خداوند به سـبب کدام 
عمـل نیـک، کوچـک یـا بزرگ شـامل حال کسـی می 

گردد.
احتمـاال جمعیتي که به صدها نفر مي رسـید احسـاس 
همسـان داشـتیم، از تـه دل بـه آواز بلنـد دعـا کـردم، 
دعایـي را کـه یونـس علیـه السـام در قعـر تاریکـی 
درشـکم ماهـي کرده بـود: »ال اله اال انت سـبحانک اني 

کنـت مـن الظالمین«
این آیه را سه بار تکرار کردم.

همـه بـا همـان سـوز بـه دعاي مـن آمیـن گفتنـد: بعد 
چنـد دقیقـه بـه سـادگي ایکـه گـرد و غبـار ناشـي از 
خـاک بـه کنار مـي رود بارش بـرف قطع شـد و ابرها 
کنـار رفتنـد. مـا کـه اکنـون راه را پیـدا کـرده بودیـم 

کوتـل را عبـور نمودیـم.

»آزادى عجب نعمتی است«
قصه های نگفته از جها د افغانستان 

بخش دوممحمد حسین سید
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روح اهلل یوسف زاده

جریانــی کــه مــا در افغانســتان بــر آن »فاشیســـم« نــام 
ــی  ــٔه فراوان ــای نخب ــخاص و چهره ه ــته ایم، اش گذاش
ــه و  ــیار بابرنام ــدک بس ــمار ان ــن ش ــا همی ــدارد ام ن
حساب شــده حرکــت کرده انــد، صاحــب ایــده، اســتراتژی، نقشــٔه 
راه و حتــا وفــاق و آجنـــدای فاشیســتی بوده انــد. آن هــا بــه معنــای 
ــر  ــد، کمت ــر الف زده ان ــد، کمت ــت » کرده ان ــه »سیاس ــی کلم واقع
ــا  ــوده اند. آن ه ــد گش ــه تهدی ــان ب ــر زب ــده اند و کمت ــی ش هیجان
بیشــتر عمــل کرده انــد، بیشــتر تعقــل ورزیده انــد و بیشــتر از 

تدبیــر و خون ســردی کار گرفته انــد.
امــا در عــوض، همــٔه آن جبهه هــا و جمعیت هــا و حرکت هــا 
و ائتافــاِت رنگارنگــی کــه مــا در ســالیاِن اخیــر از آن هــا انتظــار 
ــردم و از آن  ــرای م ــی ب ــم و قهرمان ــر فاشیس ــتاده گی در براب ایس
باالتــر قهرمانــی بــرای »عدالــت و انســانیت« داشــته ایم، چهره هــای 
ــا  ــا ب ــه ی ــته اند ک ــود داش ــادی در خ ــای زی ــته و کله ُگنده ه برجس
ــر خــود  ــتوانه، فاشیســم را ب ــت و بی پش ــعار مف ــد ش ــنیدن چن ش
ــای  ــٔه انتخاب ه ــیدِن نتیج ــا چش ــه ب ــا این ک ــد و ی ــوار کرده ان س
ــه  ــیده را ب ــینکوف های پوس ــول کاش ــان، ن ــت سیاسی ش نادرس
ــِق  ــهم و ح ــاِن س ــیانه خواه ــیده و ناش ــی کش ــٔه جهان رخ جامع

ــده اند.  ــتی ش ــِت فاشیس ــترخواِن حکوم ــتر از دس بیش
ــٔه  ــر داعی ــه ب ــدند ک ــی« ش ــدر »مل ــا آن ق ــزرگ ی ــٔه ب ــن کتل ای
لوی افغانســتان ُمهــر تٔاییــد گذاشــتند یــا آن قــدر »قوم گــرا« شــدند 
کــه از تقســیم جغرافیــای کشــور بــر اســاس قــوم و تبــار ســخن 

ــد.  گفتن
روی هم رفتــه، ایــن عــده از سیاســت چیــزی نیاموختنــد، از 
صداقــت و آزاده گــی و بزرگــی نیــز بهــرٔه الزم را نیافتنــد و جامعــٔه 
جهانــی را مادرکانــی مهربــان بــا بقچــٔه پـُـر از نقــل و نبــات گمــان 
ــان را  ــد، کام و دهان ش ــر کنن ــا قه ــت آن ه ــر وق ــه ه ــد ک کردن
ــروز فاشیســِم  ــن  شــد کــه ام شــیرین خواهــد ســاخت. نتیجــه ای
افغانــی در اوج پــر می زنــد و ایــن عــده جمعیتــی بســیارحقیر در 
نــزد مــردم و جامعــٔه جهانــی بــه شــمار می  آینــد کــه یــا بایــد در 
تبعیــد و زنــدان به ســر بَرنــد و یــا این کــه در خانه های شــان 
ــا سیاســت و قــدرت بــرای همیشــه خداحافظــی  آرام نشســته و ب

کننـد.

آشنا فرهادی

ابل دچار خطر بحران بی آبی 
در مصــرف آب صرفــه جویــی کنیــد هــر چیــز بدیــل 

داره آب نــداره ســطح آب از 20 متــر بــه 190 تــا 200 رســیده

اكرام اندیشمند

كاروان صلح آي اس آي و طالبان!
ــي  ــت اعتراض ــس از نشس ــروز پ ــح، دی کاروان صل
شــان در برابــر ســفارت امریــکا خواســت هــاي شــان 

ــد: ــان کردن ــه بی را اینگون
1- آتش بس دایمي میان دو طرف درگیر

2- تعیین آدرس براي مذاکرات صلح
۳- تشکیل حکومتي مبتني بر ارزش هاي اسامي

٤- مذاکره براي خروج قواي خارجي از افغانستان
کاروان صلــح در ایــن خواســت شــان چیــزي را بــه نــام دولــت نــه 
تنهــا نمــي پذیرنــد، بلکــه خواســتار تشــکیل دولــت دیگــر گویــا 

بــا ارزش هــاي اســامي هســتند. 
نکتــه ي مهــم در مطالبــات چهارگانــه ي کاروان صلــح، خواســت 
دوم و ســوم آنهــا اســت کــه خواســت هــاي اول و دوم، مقدمــه و 
پیــش زمینــه ي آن اســت. ایــن خواســت هــا، خواســت و هــدف 

آي اس آي و طالبــان اســت. 
ــاي  ــه ج ــح ب ــه کاروان صل ــد ک ــي رس ــر م ــه نظ ــن ب ــر ای ــا ب بن
آنکــه کاروان صلــح باشــد، کاروان توطیــه ي آي اس آي و طالبــان 

ــي اســت. ــي و درون بیرون

فیـسبـوک نـــامــه

شدند آویزان  سقف  از  هند  در  خانواده  یک  اعضای 

مـرگ اعضـای ایـن خانـواده توجـه مـردم هنـد را 
جلـب کـرده و سـئوال های زیـادی در بـاره ایـن 

پرونـده هنـوز بی پاسـخ باقـی مانـده اسـت.
شـماری از رسـانه ها از ایـن خانـه بـه عنـوان خانه 

یـاد کرده اند. وحشـت 
تمـام شـرایط و وضعیـت ایـن قتل ها بسـیار مرموز 

است.
مـرگ  دربـاره  را  خـود  تحقیقـات  دهلـی  پلیـس 
تصاویـر  بـه  و می گویـد  کـرده  آغـاز  افـراد  ایـن 
دوربین هـای مداربسـته ای دسـت یافتـه کـه فرضیه 
خودکشـی دسـته جمعی اعضـای ایـن خانـواده را 

می کنـد. تائیـد 
از اعضـای ایـن خانواده، تنها جسـد یـک زن هفتاد 
بقیـه از سـقف  و پنـج سـاله روی زمیـن بـود و 

بودند. آویـزان 
اجسـاد را یکـی از همسـایگان بـه نـام گورچـاران 
سـینگ، کشـف کـرد. از آنجا کـه فروشـگاه متعلق 
بـه ایـن خانواده در سـاعت معمـول باز نشـده بود 
همسـر آقای سـینگ او را برای سرکشـی فرسـتاده 

بود.
 آقـای سـینگ مـی گویـد: »وقتـی مـن وارد شـدم 
تمـام درهـا بـاز بود و آنها از سـقف بـه دار آویخته 
شـده بودنـد. دسـتان آنهـا بسـته بـود. مـن کـه بـا 
دیـدن ایـن همه جسـد شـوکه شـده بودم بـا عجله 
بـه خانـه رفتـم و بـه زنـم ماجـرا را گفتـم.« پلیس 

متعاقبـا تیمـی را بـرای تحقیق فرسـتاد.
هیـچ نشـانه ای از ورود به زور به خانه دیده نشـده 
اسـت. هیـچ چیـز جـا به جـا نشـده اسـت. زینت 
آالت طـای زنـان دسـت نخـورده باقـی مانـده و 
تلفن هـای موبایـل و سـایر وسـایل الکترونیکی هم 

در خانـه بوده اسـت.
تنهـا جکـی، سـگ خانـواده کـه گفتـه می شـود به 
تـراس پشـت بام فرسـتاده شـده بـود، زنـده مانده 
اسـت. همسـایه ها گفته انـد در طـول شـب صدای 

جکـی بـرای اعـام خطـر را نشـنیده بودند.
ویدیویـی کـه رسـانه های هنـدی منتشـر کرده انـد، 
اعضـای خانـواده را در حیـن حمـل چهارپایـه و 
سـیم هایی نشـان می دهـد کـه بـه گفتـه پلیـس، از 
آنهـا بـرای آویـزان کـردن از سـقف خانه اسـتفاده 

است. شـده 
اسـاس  بـر  می گوینـد  تحقیـق  مامـوران 
یادداشـت هایی کـه در ایـن خانـه بـه دسـت آمده، 
ممکـن اسـت این حادثه »خودکشـی دسـته جمعی 
مرتبـط با مناسـک مذهبـی مرموز و مخفی« باشـد. 
اگـر چـه هنـوز احتمال جنایت منتفی نشـده اسـت 
و پلیس می گوید پرونده در دسـت بررسـی اسـت.
بـاره  در  یادداشـت ها  ایـن  اسـت  معتقـد  پلیـس 
اعتقـادات غیرمعمـول« اسـت و ممکـن  »آداب و 
اسـت شـامل برنامه ریزی خودکشـی دسـته جمعی 

. شد با
اظهـار نظرهـای زیـادی در بـاره این حادثه شـده و 
در گـزارش هـای خبـری از منزل خانـواده بهاتیا به 
عنـوان »خانـه مـرگ« و از یادداشـت ها بـه عنـوان 

»دسـتورالعمل قتـل« نـام برده می شـود.
چشـمان و دهـان بیشـتر اعضـای خانواده را بسـته 
بودنـد. دسـتان ایـن افراد هم از پشـت بسـته شـده 
بود. هنوز مشـخص نیسـت در صورت خودکشـی 

ایـن افـراد چطـور چنیـن کاری کـرده بودند.
نند

در باره اين خانواده چه ميدانيم؟
یـازده نفـر مـورد بحـث کـه از اعضـای خانـواده 
بهاتیـا هسـتند عبارتنـد از نارایـان دوی یک زن 7۵ 
سـاله، دخترش، دو پسـرش و همسـران آنها و پنج 

نـوه 1۵ تا ۳۳ سـاله.
بـه جـز نارایـان دوی، کـه جسـدش روی زمیـن 
افتـاده بـود جسـد بقیـه را در حالـی کـه از سـقف 
خانـه بـه دار آویختـه شـده بودنـد کشـف کردنـد.
بـه  کـه  یافتـه  خاطـرات  دفترچـه  یـازده  پلیـس 
گمـان پلیـس متعلـق بـه اللیـت بهاتیـا اسـت کـه 
جوان تریـن پسـر نارایـان دوی بـوده اسـت. پلیس 
ظـن آن را دارد کـه آقـای بهاتیـا بـر این بـاور بوده 
کـه روح پدرش که در سـال 200۸ درگذشـت، در 

او حلـول کـرده بـود.
یـک بازپـرس تحقیقات گفته اسـت یادداشـت های 
پیـدا شـده بـه بـاوری اشـاره می کننـد کـه طبق آن 
احتمـال  کرده انـد،  آویـزان  را  خـود  کـه  افـرادی 
نجـات  بـرای  ماوراءالطبیعـی  نیروهـای  دخالـت 

جانشـان را مطـرح کرده انـد.
ایـن خانـواده در یـک خانه سـه طبقه در بـوراری، 
منطقه ای با سـاکنان قشـر متوسـط در شـمال دهلی 

می کردند. زندگـی 
آنهـا در طبقـه همکف خانه یک بقالـی و یک دکان 

فـروش تخته چند الیـی را اداره می کردند.
اعضـای  می گوینـد  خانـواده  ایـن  همسـایه های 
خانـواده در محل فعـال بودند. آنهـا از این خانواده 
بـه عنـوان افـرادی »مذهبـی، شـاد و تامیـن از نظر 

مالـی« یـاد کرده انـد.
پریانـکا، بزرگ تریـن نـوه خانـواده کـه ۳۳ سـال 
داشـت، دو هفتـه پیـش نامـزد کـرده بـود. جشـن 
بزرگـی بـرای ایـن نامـزدی در محـل برگزار شـده 
بـود و بسـیاری از اهالـی محـل هـم دعـوت شـده 
بودنـد. او هـم یکـی از افرادی اسـت که جسـدش 

پیدا شـده اسـت.
بـه  همسـایگان،  ایـن  از  یکـی  شـارما،  پـی  تـی 
بخـش هنـدی بی بی سـی گفـت: »آنها بـا هیچکس 
مشـکلی نداشـتند. هیچوقـت ندیدیـم آنهـا دعـوا 

» . کنند
بـه گفتـه یکـی از خویشـاوندان، از آنجـا کـه »آنها 
کننـد«  کمـک  دیگـران  بـه  می خواسـتند  همـواره 
چشـم های مقتولیـن بـه یـک »بانـک چشـم« اهـدا 

است. شـده 
روحـی«  و  »معنـوی  فرضیـه  اسـت  ممکـن  آیـا 

باشـد؟ داشـته  حقیقـت 

بـه گفتـه خبرگـزاری پـی تـی آی هنـد، در یکی از 
یادداشـت های کشـف شـده نوشـته شـده: »جسـم 
بـا  می توانـد  شـخص  و  اسـت  موقتـی  انسـان 
پوشـاندن دهـان و چشـمان بـر تـرس غلبـه کند.«
آلـوک کومـار، معـاون کمیسـر پلیـس گفته اسـت: 
»مـا یادداشـت هایی را پیـدا کرده ایـم که بـه تفصیل 
شـرح می دهـد چگونه دسـت ها و پاها را می شـود 
بسـت. ایـن جزئیات کاما مشـابه وضعیت اجسـاد 
10 نفـری بـود کـه ما پیـدا کردیـم. این یادداشـت 
هـا بسـیار مفصلنـد و مـا در حـال بررسـی آنهـا 

» . هستیم
بـه گفتـه پلیس این یادداشـت ها حاکی از آن اسـت 
کـه انجـام ایـن »مراسـم مذهبـی« بـه »موکشـا« که 
کلمـه سانسـکریت بـرای رهایـی و نجات اسـت و 
در یادداشـت هـا چندیـن بـار بـه آن اشـاره شـده، 

منتهـی خواهد شـد.
همسـایه ها کـه خانـواده بهاتیـا را بسـیار مذهبـی 
توصیـف کرده انـد، گفته انـد هیـچ نشـانه ای مبنـی 
بـر ایـن کـه ایـن خانـواده عضـو فرقـه ای بودنـد، 

مشـاهده نکـرده بودنـد.
سـوجاتا بهاتیـا، دختر دیگـر نارایـان دوی که جای 
دیگـری زندگـی می کنـد بـه خبرگـزاری پـی تـی 
آی. گفـت: »مـن بـاور نمی کنـم که آنها خودکشـی 
کـرده باشـند. همـه آنهـا خیلـی خوشـحال بودنـد. 
خانـواده ام را یـک نفـر بـه قتـل رسـانده و پلیـس 

بایـد او را پیـدا کنـد.«
واكنش رسانه های هند

ایـن مرگ هـا و مرمـوز بـودن آن سـبب شـد کـه 
رسـانه های هنـد بـه سـرعت عناویـن خبـری خود 
را بـه ایـن حادثه اختصـاص دهند. توجه رسـانه ها 

بـه ایـن خبر همچنـان ادامـه دارد.
شـبکه های خبـری هنـد، عکس هـا و ویدیوهـای 
اجتماعـی  هـای  رسـانه  در  کـه  را  خانـواده  ایـن 
دیده انـد منتشـر کرده انـد. یکـی از آنهـا مربـوط به 
نامـزدی  رقـص دسـته جمعی خانـواده در جشـن 

پرییانکاسـت.
نیـز ظاهـرا در جسـتجوی  گروه هـای تلویزیونـی 
سـرنخ ایـن مرگ هـا بـه محلـه بـوراری، هجـوم 
برده انـد. مشـاهده 11 لوله که از یکـی از دیوارهای 
خانـه بیـرون زده، عـده ای را گیـج و حیـران کرده. 
بـه نظـر می رسـد آنهـا معتقدنـد ایـن کـه تعـداد 
امـری  اسـت،  قربانیـان  شـمار  بـا  برابـر  لوله هـا 

تصادفـی نیسـت.

جسد یازده عضو یک خانواده در روزهای اخیر 
در دهلی نو، پایتخت هند كشف شد كه جسد ده نفر از آنها از سقف آویزان بوده است.
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ـــلح  ـــان مس ـــرطان 97(: طالب ـــژواک، 1۵س ـــل )پ کاب
، اظهـــارات مقامـــات حکومـــت افغانســـتان  
ــان  ــدۀ اذهـ ــوش کننـ ــح را مغشـ ــورد صلـ درمـ
عمومـــی خوانـــده، ایـــن ادعاهـــا را رد کردنـــد .
ــواک  ــرم خپلـ ــه داکتراکـ ــت کـ ــن درحالیسـ  ایـ
رییـــس داراالنشـــاء شـــورای عالـــی صلـــح  دو 
روز قبـــل درنشســـت عمومـــی ولســـی جرگـــه 
ــه  ــه درهفتـ ــت کـ ــد اسـ ــود:« ارزومنـ ــه بـ گفتـ
آینـــده، دردور دوم بتواننـــد بـــه مذاکـــرات بیـــن 

االفغانـــی دســـت یابنـــد .«
کـــه  کـــرده  خاطرنشـــان  همچنـــان  وی   
آغـــاز  طالبـــان  بـــا  رو  در  رو  گفت وگوهـــا 
ازمحلـــی  امـــا  درپاکســـتان؛  نـــه  مي شـــود، 

دیگرنیـــز یـــاد نکـــرده اســـت.
ــا  خپلـــواک از تدویـــر عنقریـــب نشســـت علمـ
بـــرای صلـــح افغانســـتان در ســـعودی خبـــر داد 
ــای  ــه در هفته هـ ــرد کـ ــدواری کـ ــار امیـ و اظهـ
آینـــده، حمایت هـــای بـــزرگ از پروســـۀ صلـــح 

دولـــت افغانســـتان بـــا طالبـــان آغـــاز شـــود.
درخبرنامـــۀ طالبـــان مســـلح کـــه امـــروز 1۵ 
ـــری  ـــس خب ـــه آژان ـــی آن ب ـــر و کاپ ـــرطان منتش س
ـــژواک رســـیده، آمـــده اســـت کـــه از روز گذشـــته  پ
بـــه ایـــن ســـوادارۀ کابـــل از آدرس برخـــی 

ــماری  ــح و شـ ــی صلـ ــورای عالـ ــای شـ ازاعضـ
ازمســـوولین والیتـــی گفتـــه اســـت کـــه هرچـــه 

زود مذاکـــرات بـــا طالبـــان آغـــاز میگـــردد .
ـــا  ـــا ه ـــن ادع ـــا ای ـــه آنه ـــت ک ـــزوده اس ـــع ا ف منب
ـــچ  ـــه در هی ـــن پروس ـــان چنی ـــد و طالب را رد میکنن
ـــی  ـــف حکومت ـــای مختل ـــد، ارگان ه ـــای ندارن ج
ـــا  ـــن آوازه ه ـــا ای ـــد ب ـــد دارن ـــراد قص ـــی اف وبرخ

ـــازند. ـــوش س ـــی را مغش ـــان عموم اذه
طالبـــان  کـــه  اســـت  آمـــده  درخبرنامـــه   
ــخص و  ــی مشـ ــرات پالیسـ ــوص مذاکـ درخصـ
ــام  ــه اعـ ــن مراتبـ ــه چندیـ ــد کـ ــن دارنـ روشـ
ــت  ــی  موجودیـ ــئله اساسـ ــا مسـ ــده؛ امـ گردیـ
ـــوع  ـــن موض ـــد وای ـــی باش ـــی م ـــای خارج نیروه
ــود . ــته می شـ ــکات پنداشـ ــی مشـ ــادر تمامـ مـ
ـــن  ـــز امی ـــن نی ـــل ازای ـــه قب ـــت ک ـــن درحالیس  ای
الدیـــن مظفـــری منشـــی شـــورای عالـــی صلـــح 
ـــوش  ـــام خ ـــک پی ـــده نزدی ـــه درآین ـــت ک ـــه اس گفت

ـــد . ـــد ش ـــنیده خواه ـــح درکشورش ـــورد صل درم
سفیرکشـــور  عمرزاخیلـــوال  هـــم  ازســـوی 
درپاکســـتان گفتـــه اســـت کـــه در گفتگوهـــا بـــا 
ــی  ــح افغانـ ــورد صلـ ــتانی درمـ ــات پاکسـ مقامـ

پیشـــرفت هایی صـــورت گرفتـــه اســـت.

ـــریه  ـــه نش ـــنجی ک ـــق نظرس طب
ـــدو  ـــینی رونال ـــرای جانش آ.اس ب
ـــال  ـــواداران رئ ـــرد، ه ـــزار ک برگ
مادریـــد کیلیـــان امباپـــه را بـــا 
ــار  ــه نیمـ ــبت بـ اختـــاف نسـ

ــد. ــح می دهنـ ترجیـ
ــه«،  ــزارش »ورزش سـ ــه گـ بـ
ــی  ــتانه جدایـ ــدو در آسـ رونالـ
از رئـــال مادریـــد قـــرار دارد و 
بـــه احتمـــال فـــراوان، راهـــی 
ــد. او  ــد شـ ــوس خواهـ یوونتـ
ـــرک  ـــال را ت ـــال رئ ـــس از 9 س پ
ــان  ــرد و سپیدپوشـ ــد کـ خواهـ

بـــه دنبـــال جـــذب جانشـــینی 
ســـتاره  بـــرای  مناســـب 
ــتر در  ــتند. پیشـ ــی هسـ پرتغالـ
جریـــان فصـــل گذشـــته، نـــام 
ــنیده  ــال شـ ــول رئـ ــار حـ نیمـ
می شـــد و شـــایعات حاکـــی از 
ـــتان  ـــال در تابس ـــه رئ ـــود ک آن ب
ـــد  ـــذب او خواه ـــال ج ـــه دنب ب
رفـــت. بـــا جدایـــی احتمالـــی 
رونالـــدو، شـــانس حضـــور 
ـــه  ـــش یافت ـــال افزای ـــار در رئ نیم
ـــز  ـــه نی ـــام امباپ ـــار او، ن و در کن
بـــه عنـــوان دیگـــر گزینـــه 

رئـــال مطـــرح شـــده اســـت.

ــه  ــورد توج ــر م ــار دیگ ــک ب ــام ی ــث برج بح
ــاتی  ــت و جلس ــه اس ــرار گفت ــا ق ــۀ اروپ اتحادی
ــدازی  ــام راه ان ــورد برج ــی در م ــرای بازنگران ب
ــدازی  ــس از آن راه ان ــن جلســات پ ــد. ای کرده ان
جمهــوری  رییــس  دونالدترامــپ  کــه  شــد 
ــی را  ــورهای اروپای ــا و کش ــرکت ه ــکا ش امری
ــت  ــدم موافق ــورت ع ــه در ص ــرد ک ــد ک تهدی
ــم  ــا تحری ــان خــود ب ــران، آن ــای ای ــا تحریم ه ب
هایــی مواجــه می شــوند. ایــران در پــی روشــن 
ــل برجــام اســت. ــا در مقاب شــدن مواضــع اروپ
وزرای  جمعــۀ  روز  مشــترک  نشســت  امــا 
ــر از  ــام، زودت ــو برج ــورهای عض ــه کش خارج

آنچــه انتظــار می رفــت بــه پایــان رســید.
ــکا موگرینــی، مســوول سیاســت خارجــی  فدری
ــت  ــت گف ــن نشس ــس از ای ــا، پ ــه اروپ اتحادی
ــد  ــه می دهن ــا ادام ــه گفتگوه ــا ب ــه طرف ه هم

تــا راه هایــی بــرای نجــات توافــق هســته ای پیــدا 
کننــد.

خانــم موگرینــی پــس از پایان جلســه کمیســیون 
ایــن کمیســیون را  بیانیــه  مشــترک برجــام، 
ــه  ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری ــد. محمدج خوان

ــود. ــر نب ــار او حاض ــران، در کن ای
مطابــق ایــن بیانیــه اتحادیــه اروپــا، آلمــان، 
ــه  ــران ب ــن و ای ــیه، چی ــا، روس ــه، بریتانی فرانس
گفتگوهــا و بررســی جزئیــات فنــی مســائل ادامه 
می دهنــد و در صــورت نیــاز جلســات دیگــری 
ــت. ــد داش ــه خواهن ــران خارج ــطح وزی در س

ــام،  ــیون برج ــروز کمیس ــت ام ــتانه نشس در آس
ــران، از  ــه ای ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری محمدج
قدرت هــای اروپایــی خواســت تــا پیشــنهادهای 
ــد. او  ــل اجــرا« بدهن ــل راســتی آزمایی و قاب »قاب
ــی  ــر طرف هــای اروپای گفــت در هفته هــای اخی

ــد. ــم« داده ان ــی و مبه ــای کل »وعده ه

گفت وگوها در مورد برجام از سر گرفته شد

طالبان، ادعا هاى مقامات حکومت 
درموردگفتگوهاى صلح را رد کردند

هواداران رئال جانشین رونالدو را انتخاب کردند


