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وحیـدی

مظلـوم است یا گنـاهکـار؟

سـربازان زخمـی در میـدان نبـرد  از اثـر 
جـراحت بسیـار سطحـی جـان می دهنـد

36

صفحه 3

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: 
شورای عالی مصالحه همه شمول نیست

وزارت دفاع:
 نمی گذاریم باال مرغاب به مکان امن برای تروریستان مبدل شود

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

بـرای بدیل حکـومت 
پس از اول جـوزا 

به اجمـاع سیاسی نیـاز داریـم

اعالمیۀ مطبوعاتی تیم هـای انتخاباتی در مورد 
پروسۀ صلح و شـورای عالی مصالحه

انتخابـات  کاندیـدان  از  تـن  دوازده 
یـک  را  افغانسـتان، صلـح  ریاسـت جمهوری 
پروسـه ملـی و همه شـمول می داننـد و بدیـن 
بـاور انـد که هیـچ نهاد یـا گروهـی صالحیت 
انحصـاری تصمیم گیـری در مـورد این مسـأله 
ملـی را نـدارد. ایـن کاندیـدان »شـورای عالـی 
مصالحـه« را کـه اخیـراً از جانـب حکومـت 
افغانسـتان تشـکیل گردیده اسـت، همه شمول 
نمی داننـد و ترکیـب فعلـی آن را نمی پذیرنـد.

انتخابـات  کاندیداهـای  کـه  آنجایـی  از 
ریاسـت جمهوری بـا حمایت ملـی و فراگیری 
بـر  تأثیرگـذار  از شـخصیت های  دارنـد،  کـه 
فرایندهـای سیاسـی کشـور انـد، بـه تمامـی 
مسـایل کالن ملـی، بـه خصـوص بـه مسـایل 
مرتبـط بـا صلح می بایسـت مشـورت پیوسـته 
بـا آنهـا صورت گیـرد. در غیـر آن هیچ تصمیم 
یک جانبـه  نمی توانـد همه پذیـر باشـد و منافـع 

ملـی کشـور را تأمیـن نمایـد.
کاندیـدان ریاسـت جمهوری با اذعـان به اینکه 
هیچ گونـه مشـورتی بـا آنهـا در مورد شـورای 
عالـی مصالحـه و تعییـن اعضـای آن صـورت 
نگرفتـه اسـت، متفقـاً بـر این بـاور اند کـه این 
شـورا بایـد دارای ترکیـب ملـی و همه شـمول 
باشـد و نمایندهـگان واقعـی مـردم افغانسـتان 
بدیـن  باشـند.  آن  شـامل  مختلـف  اقشـار  از 
لحـاظ ترکیـب شـورای عالـی مصالحـه بایـد 
در زودتریـن فرصـت ممکـن تغییـر کنـد و در 
ریاسـت جمهوری،  کاندیداهـای  بـا  مشـورت 
شـورای عالـی مصالحـه جدیـدی کـه هم ملی 
باشـد و هـم تـوان و ظرفیت پیش بـرد صلح به 
عنوان یک مسـأله ملی را داشـته باشـد، تشکیل 

. شود
کاندیـدان ریاسـت جمهوری این را مسـوولیت 
نمایندهـگان  خویـش می داننـد کـه در کنـار 
واقعـی احـزاب، جریان هـای سیاسـی، جامعـه 

مدنـی، زنان و متنفذین، شـورای عالی مصالحه 
در چارچـوب جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 
مجـدداً شـکل بگیـرد کـه عـالوه بر شـمولیِت 
ملـی نمایندهـگان حکومت نیـز در ترکیب آن 
موجـود باشـد تـا در مـورد تصامیـِم کالن ملی 
اال  تأمیـن گـردد و  فراگیـر  حـِس مشـارکِت 
تصامیـم شـورای مصالحـه ملی کنونـی را قابل 
قبـول ندانسـته مطابق بـه منافع ملـی نمی دانیم.
داشـته  ملـی  شـمولیِت  کـه  جدیـد  شـورای 
مکلـف اسـت در راسـتای اهـداف و منافـع 
علیـای کشـور، چهارچـوب صلـح را تعیین و 
اهـداف آن را ترسـیم نماید. این شـورا اعضای 
هیـات مذاکـره کننـده را نیـز بـا رعایـت اصل 
همـه شـمولی و فراگیـر انتخاب خواهـد کرد. 
همچنیـن شـورای عالـی مصالحـه جدیـد بـه 
عنـوان عالی تریـن مرجع تصمیم گیـری در بارۀ 
صلـح، در بـاره لویـه جرگـه مشـورتی صلـح 
و ضـرورت یـا عـدم ضـرورت برگـزاری آن 
در شـرایط حسـاس کنونـی تصمیـم خواهـد 
گرفـت. ایـن امـر بدین سـبب اسـت کـه هیچ 
جناحـی نتوانـد از پروسـه صلـح و لویه جرگه 
بـه عنوان یک مکانیسـم ملی، به نفع شـخصی 
و تیمـی خود سوءاسـتفاده نماید و این سـاز و 
کار ملـی را بـه کمپایـن انتخاباتی مبـدل نماید.

1-احمدولی مسعود 
2- ابراهیم الکوزی 
3- حکیم تورسن 
4-رحمت اهلل نبیل 
5-شهاب حکیمی

6-شیدا محمد ابدالی 
7-عنایت اهلل حفیظ 

8- غالم فاروق نجرابی 
9-فرامرز تمنا 

10-محمد حنیف اتمر 
11- نورالرحمن لیوال 

12-نورالحق علومی
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ــت  ــاب والی ــوالی باالمرغ ــات در ولس ــورد علمی ــی در م ــاع مل وزارت دف
بادغیــس گفتــه ایــن عملیــات تــا پاک ســازی کامــل ایــن ولســوالی ادامــه 
می یابــد و نیروهــای امنیتــی نمی گــذارد ایــن منطقــه بــه مــکان امــن بــرای 

تروریســتان مبــدل شــود.
ــه منظــور  ــات: »ب ــن عملی ــده ای ــروز منتشــر شــده، آم ــه کــه دی در خبرنام
ــتراتژیک،  ــو اس ــت جی ــی و دارای اهمی ــه سوق الجیش ــه منطق ــتیابی ب دس
ــری در پروســۀ  ــاک و امتیازگی ــی تری ــر قانون ــدات غی ــری از عای منفعت گی

ــدازی شــده اســت. ــب« راه ان ــح توســط تروریســتان طال صل
وزارت دفــاع گفتــه در ابتــدا محاصــره طالبــان در نتیجــه عملیــات 
بیســت وچهار ســاعته نیروهــای امنیتــی شکســته شــده و نیروهــای کــه در 
ــای  ــده و در قرارگاه ه ــان آزاد ش ــدن ش ــف ش ــدون تل ــد ب محاصــره بودن

ــد. ــده ان ــا ش ــه ج ــده جاب ــره ش ــق محاص ــراف مناط اط
ــد  ــی برض ــی و زمین ــریع هوای ــی س ــالت تهاجم ــی، حم ــۀ دوم  در مرحل
طالبــان صــورت گرفتــه کــه در نتیجــه آن 111 نفــر از طالبــان کشــته و 65 
نفــر آنهــا  زخمــی شــده و مقــداری ســالح و مهمــات  آنهــا بــه غنیمــت 

گرفتــه شــده اســت.
وزارت دفــاع می گویــد مرحلــۀ دوم عملیــات ادامــه دارد نیروهــای ارتــش 

تمامــی مناطــق حاکــم بــر ایــن ولســوالی را در اختیــار گرفتــه انــد.
ــوالی  ــن ولس ــل ای ــازی کام ــرای پاک س ــات ب ــده عملی ــه ش ــان گفت همچن
ــه مــکان  ــاال مرغــاب ب ــد و اجــازه داده نمی شــود ولســوالی ب ادامــه می یاب

امــن »تروریســتان« مبــدل شــود.
در خبرنامــه گفتــه شــده، نیروهــای امنیتــی همانگونــه کــه در در ارغنجخواه 
والیــت بدخشــان و آب کمــری والیــت بادغیــس دشــمن را شکســت داده 

انــد طالبــان را از ایــن ولســوالی نیــز پاک ســازی خواهنــد کــرد.
ــه  ــد و گفت ــر ایــن ولســوالی حملــه کردن ــه روز شــنبه گذشــته ب ــان ب طالب
بودنــد کــه فرماندهــی پولیــس و زنــدان ایــن ولســوالی را در اختیــار گرفتــه 

انــد کــه از طــرف دولــت تاییــد نشــد.
ــته  ــان کش ــه 99 عضــو طالب ــود ک ــه ب ــاع گفت ــنبه وزارت دف ــه روز دوش ب

ــد. ــا زخمــی شــده ان ــن دیگــر آنه شــده و 35 ت
وزارت دفــاع افغانســتان کشــته شــدن 4 ســرباز پولیــس و 8 ســرباز ارتــش 
ــرده  ــد ک ــش را تایی ــس و 10 ســرباز ارت و زخمــی شــدن 24 ســرباز پولی

بــود.

»دیلی استار« شراکت حکمتیار و امریکا در تجارت هیرویین را افشا کرد
ــماره از  ــن ش ــتار در تازه تری ــی اس ــریۀ دیل نش
ــار در فــروش  ــکا و گلبدیــن حکمتی رابطــۀ امری

ــته اســت. ــرده برداش ــواد مخــدر پ م
به نــام  مــردی  روزنامــه،  ایــن  نوشــتۀ  بــه 
»گلبدیــن حکمتیــار« در رأس تجــارت هیروییــن 
قــرار داشــته و بیــن ســال های 1980 و 1990 
محموله هــای هیروییــن را از افغانســتان بــه 

امریــکا صــادر می کــرده اســت.

بــر بنیــاد گزارش هــا، گلبدیــن حکمتیــار در بــدل 
ــر  ــروژۀ قاچــاق مــواد مخــدر و جنــگ در براب پ
ــدۀ  ــاالت متح ــابق، از ای ــوروی س ــای ش نیروه
ــت  ــر دریاف ــون دال ــت کم 600 میلی ــکا دس امری

کــرده بــود.
در کتــاب پوتــاش یکــی از پژوهشــگران معروف 
ــران  ــر رهب ــار و دیگ ــه حکمتی ــت ک ــده اس آم
مقاومــت تولیــد هیروییــن را در منطقــه به خاطــر 

نظامی شــان  عملیات هــای  هزینــۀ  تأمیــن 
ــای  ــا نام ه ــگر ام ــن پژوهش ــد؛ ای ــش دادن افزای
همــکاران دیگــر حکمتیــار را افشــا نکــرده 
ــه قاچــاق  اســت. ســرویس اطالعاتــی امریــکا ب
ــز  ــکا تمرک ــه امری ــتان ب ــدر از افغانس ــواد مخ م
کــرده، امــا نویســنده یــک گام جلوتــر گذاشــته و 
می گویــد کــه امریــکا و حکمتیــار بیشــتر از همــه 

ــته اند. ــارکت داش ــاق مش ــن قاچ در ای

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پیوند به چگونه گی 
طرح »شورای مستقل ملی مذاکره کننده« که از سوی او مطرح شده 
است، به شبکۀ خبری »ایران انترنشنل« گفته است که این طرح را 

پیش از ایجاد »شورای عالی مصالحه« از سوی ارگ، به رهبران حکومت 
وحدت ملی پیشنهاد کرده بود.

آقای مسعود می گوید که طرح شورای مستقل ملی مذاکره کننده را در 
حضور نماینده گان جامعۀ جهانی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به 

رهبران حکومت پیشنهاد کرده است. به گفتۀ او، طرح شورای عالی 
مصالحۀ ارگ، در واقع قالب طرحی است که از سوی وفاق ملی طرح

و پیشنهاد شده است...



اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی در 
نشسـت شـورای عالـی مصالحـه گفـت، کسـانی 
عضویـت این شـورا را بـه دسـت آورده می توانند 
کـه در هفـده سـال گذشـته علیـه نظـام و دولـت 
بـه عنـوان منتقـد ظاهر نشـده باشـند. این سـخن، 
عیـن  در  و  جاهالنـه  خطرنـاک،  بسـیار  سـخنی 
اسـت.  تندمزاجـی  و  عصبیـت  روی  از  حـال 
ایـن گونـه سـخنان هیـچ سـنخیتی بـا وضعیـت 
نـدارد.  دموکراسـی  اساسـات  و  کشـور  موجـود 
آقـای غنـی بـا ایـن گونـه سـخنان منـش اربابـی، 
غیردموکراتیـک و مسـتبدانه خـود را بـه نمایـش 
و در معـرض قضـاوت همه گانـی قـرار می دهـد. 
چه کسـی حـق دارد کـه شـهروندان کشـور را به 
بهانـۀ انتقـاد از کارنامۀ دولت از حق شـهروندیش 
محروم سـازد؟ چه کسـی حق دارد به شـهروندان 
چـه  و  بگوینـد  چـه  کـه  کنـد  تحمیـل  کشـور 
نگوینـد؟ چـه کسـی صالحیـت دارد کـه در میان 
شـهروندان کشـور تفکیـک قایـل شـود و آنهـا را 
بـه خـوب و بـد تقسـیم کند؟ آقـای غنـی حاضر 
اسـت کـه حکومـت را بـا طالبـان جنایـت کار که 
در هفـده سـال گذشـته فقـط کشـتند و ویـران 
در  کـه  کسـی  بـرای  امـا  کنـد،  تقسـیم  کردنـد، 
درون نظـام زیسـته، اساسـات آن را کامـاًل قبـول 
از آقـای غنـی و چهـار آدم  بیشـتر  دارد و حتـا 
را  دموکراتیـک  ارزش هـای  او  اطـراف  بیسـواد 
کـه  ندهـد  اجـازه  مـی دارد،  پـاس  و  می شناسـد 
در مسـایل کشـورش ذیدخـل باشـد. آقـای غنـی 
بـه ایـن صـورت می خواهـد فقـط انتقـام خـود 
را از مخالفـان سیاسـی خـود کـه در درون نظـام 
زنده گـی می کننـد، بگیـرد. البتـه دسـت او بـرای 
خشـن تر  و  مسـتبدانه تر  اقدام هـای  از  بسـیاری 
کوتـاه اسـت. مثـاًل او نمی تواند جمعیتـی از افراد 
را بازداشـت و سـپس بـه شـیوه حاکمیـت حزب 
دموکراتیـک خلـق زنـده بـه گـور کنـد، امـا دلش 
بـرای چنیـن اقدام هـای به شـدت تنگ اسـت. او 
واقعـًا می خواهـد مخالفـان سیاسـی خـود را زیـر 
هـر نـام و اتهامـی از صحنـه حـذف کنـد، اما این 

کـه زمـان و شـرایط بـا او موافـق نیسـت، بسـیار 
این گونـه سـخنان  بـا  آقـای غنـی  رنـج می بـرد. 
ارزشـی  و عملکردهـا نشـان می دهـد کـه هیـچ 
بـه  و  دسـتگیری  نمی شناسـد.  رسـمیت  بـه  را 
زنـدان انداختـن عبدالـرزاق وحیدی وزیر پیشـین 
اسـاس  بـر  معلوماتـی  تکنالـوژی  و  مخابـرات 
کـدام قانـون انجـام شـده اسـت؟ آقـای وحیـدی 
از سـه محکمـه تقریبـًا علنـی تبریـه شـد، امـا در 
یـک دادگاه صحرایـی محکـوم به حبس شـناخته 
شـد؟ چـرا؟ شـاید دلیـل آن ایـن باشـد کـه آقای 
غنـی می خواهـد. اگر آقـای وحیدی واقعـًا مجرم 
اسـت، پـس چـرا از سـه محکمـه قبلـی حکـم 
برایـت برایـش داده شـد و اگـر نیسـت پـس چرا 
زندانـی می شـود؟ بـه نظـر نمی رسـد کـه آقـای 
وحیـدی بـا مخالفـان مسـلح دولـت رابطه داشـته 
باشـد و یـا تفکـر طالبانـی و داعشـی را ترویـج 
از  اختـالس  ظاهـراً  او  اتهـام  اسـت.  می کـرده 
منابـع مالـی در هنـگام وزراتـش بـود کـه آن هـم 
از طـرف محکمـه بی گنـاه تشـخیص داده شـد. از 
طـرف دیگـر، چـرا تنهـا آقـای وحیدی بـه چنین 
اتهامی بازداشـت و در محکمـۀ صحرایی گناه کار 
شـناخته می شـود در حالـی کـه افـراد زیـادی در 
اطـراف آقـای غنـی وجـود دارنـد کـه میلیون هـا 
آیـا  دالـر را در روز روشـن اختـالس کرده انـد. 
خـوب اسـت کـه از آنهـا نـام گرفتـه شـود؟ آیـا 
مـردم افغانسـتان بـا چهره های آنها آشـنا نیسـتند؟ 
بـدون شـک همـه می شناسـند کـه کی ها بـه دلیل 
رابطه هـای قومـی و زبانـی از طـرف آقـای غنـی 
مـورد حمایت و تشـویق قـرار می گیرنـد و کی ها 

می شـوند.  مجـازات 
حـزب  جنایـت کار  امیـن  حفیـظ اهلل  زمانـی 
در  مـاه  هشـت  حـدود  کـه  خلـق  دموکرایتـک 
بـه  او  افغانسـتان حکومـت کـرد، می گفـت کـه 
افغانسـتانی ضـرورت دارد کـه فقـط چنـد صـد 
هـزار جمعیـت داشـته باشـد، ولـی همـه مثـل او 
فکـر کننـد. بـه نظـر می رسـد کـه آقـای غنـی نیز 
همیـن سیاسـت را ادامـه می دهـد. او بـه اشـتباه 

می گویـد کـه پروژه هـای نیمـه کارۀ امـان اهلل خان 
و داوود خـان را ادامـه می دهـد، او اصـاًل ادامـه 
دهنـدۀ پـروژۀ نیمـه کارۀ حفیـظ اهلل امیـن سـفاک 
شـمولیت  مانـع  حالـی  در  غنـی  آقـای  اسـت. 
برخـی فـراد در شـورای مصالحـه می شـود کـه 
هیـچ فـردی براسـاس قانـون اساسـی حـق ندارد 
حقـوق شـهروندی افـراد را از آنهـا سـلب کنـد. 
از طـرف دیگـر بسـیاری از افـرادی که شـمولیت 
شـورای عالـی مصالحـه را بـه دسـت آورده انـد، 
از منتقـدان او و حکومتـش هسـتند. اوالً شـخص 
بـه  گذشـته  سـال  هفـده  در  خـود  غنـی  آقـای 
انـدازۀ کافـی از دولـت انتقـاد کـرده اسـت. مگـر 
 2009 سـال  انتخابـات  در  نخسـتین بار  بـرای  او 
میـالدی حکومـت آقـای کـرزی را به فسـاد متهم 
نکـرد و نگفـت کـه ایـن حکومـت یکـی از پنـج 
او  مگـر  اسـت؟  جهـان  کشـورهای  فسـادترین 
همیـن حـاال کارنامـۀ حکومـت پیشـین را بـه باد 
انتقـاد نمی گیـرد و هـر روز داد و بیـداد نـدارد که 
میـراث شـومی از حکومـت پیشـین بـه او مانـده 
گونـه سـخنات  ایـن  اگـر  بـودن  منتقـد  اسـت؟ 
نیسـت پـس چـه هسـت؟ چـرا آقـای غنـی بـه 
صـورت واضـح نمی گویـد کـه او در پـی حـذف 
مخالفانـی اسـت کـه بـا او مشـکل دارنـد. از یک 
طـرف آقـای غنـی از مصالحـه دم می زنـد و از 
طـرف دیگـر در پـی شناسـایی مخالفـان سیاسـی 
خـود هسـت. آیـا ایـن گونـه می تـوان صلـح و 
امنیـت را در جامعـه مسـتقر کـرد؟ آقـای غنـی با 
نخـوت دم از آن می زنـد کـه هیـچ صلحـی بودن 
سـهیم شـدن حکومـت افغانسـتان ممکن نیسـت 
و او هرگونـه نشسـت از سـوی افـراد دیگـر را 
نمی پذیـرد ولـی حاضـر شـده کـه هیات خـود را 
در حالـی کـه طالبـان نمی خواهـد بـا آنهـا دیـدار 
کنـد، آمـاده سـازد که راهـی دوحه شـوند، آن هم 
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اخیـــراً آقـــای غنـــی، فرمـــان آغـــاز کار لویه جرگـــۀ 
ـــن  ـــاس ای ـــه اس ـــت. ب ـــادر کرده اس ـــح را ص ـــورتی صل مش
فرمـــان، عمـــر داوودزی بـــه عنـــوان رییـــس و ضیاالحـــق 
امرخیـــل بـــه عنـــوان معـــاون ایـــن جرگـــه تعییـــن 
داوودزی در صفحـــۀ  آقـــای  شده اســـت. همین گونـــه 
فیســـبوکش اســـم همـــه اعضـــای کمیســـیون برگـــزاری 
جرگـــۀ مشـــورتی صلـــح را معرفـــی کرده اســـت کـــه در 
آن هـــم دیـــده می شـــود ترکیـــب قومـــی و سیاســـی در 
ـــتی در  ـــه درس ـــون ب ـــن اکن ـــح از همی ـــورتی صل ـــه مش جرگ

ــت.  ــه نشده اسـ ــر گرفتـ نظـ
ـــح،  ـــورتی صل ـــۀ مش ـــاز کار جرگ ـــه آغ ـــه ب ـــا توج ـــس ب پ
دیـــده می شـــود کـــه ایـــن جرگـــه قدم هـــای درســـتی را 
بـــر نداشـــته و فقـــط یـــک جرگـــۀ مشـــورتی فرمایشـــی 
را ایجـــاد کـــرده تـــا بـــار دیگـــر کارهـــای انتخاباتـــی و 

تبلیغاتـــی خویـــش را بـــه پیـــش ببرنـــد. 
در جرگـــۀ مشـــورتی صلـــح کـــه بایـــد روی میکانیـــزم صلـــح 
ـــل  ـــی قاب ـــد مرجع ـــود و بای ـــث ش ـــان بح ـــک طالب ـــا تحری ب
اعتمـــاد بـــرای همـــه مـــردم افغانســـتان باشـــد، چگونـــه 
ــازمان یافته  ــب سـ ــه تقلـ ــه بـ ــردی کـ ــت فـ ــن اسـ ممکـ
ـــارزی در  ـــی ب ـــه نقش ـــی ک ـــت و کس ـــم اس ـــی مته انتخابات
ـــه  ـــات دارد، ب ـــه انتخاب ـــبت ب ـــردم نس ـــاد م ـــتاندن اعتم شکس

عنـــوان معـــاون گماشـــته شده اســـت. 
ــور  ــوۀ حضـ ــی از نحـ ــت تخمینـ ــال برداشـ ــن حـ در عیـ
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــح  نش ـــورتی صل ـــۀ مش ـــردم در جرگ م
ـــه  ـــی ایجـــاد ب ـــوق قوم ـــای تف ـــا رویکرده ـــه ب تشـــکیل جرگ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــال ممک ـــن ح ـــا ای ـــد و ب ـــد آم ـــود خواه وج
ایـــن جرگـــه از مســـیر صلـــح منحـــرف شـــده و مســـایل 
ـــه  ـــر از هم ـــم ت ـــرد و مه ـــش بگی ـــه پی ـــری را ب ـــی دیگ سیاس

ـــود.  ـــل ش ـــی تبدی ـــای غن ـــی آق ـــزاری انتخابات ـــه اب ب
اگرچـــه مـــردم افغانســـتان از یـــک طـــرف بـــا تشـــکل 
ـــد،  ـــکل دارن ـــرا مش ـــه گ ـــنتی قبیل ـــی س ـــای فرمایش جرگه ه
ـــتان را  ـــه افغانس ـــی ک ـــرایط حساس ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ام
ـــورتی  ـــۀ مش ـــه جرگ ـــدی ب ـــن امی ـــت، ممک ـــه اس ـــر گرفت زی
صلـــح بســـته بودنـــد؛ امـــا حـــاال بـــا ترکیـــب کنونـــی 
کمیســـیون برگـــزاری ایـــن جرگـــه و حضـــور امرخیـــل 
چهره یـــی کـــه بـــا تقلـــب و فریبـــکاری و جعـــل یـــک 
ـــای شـــان را نســـبت  ـــه امیده ـــم اســـت، هم ـــی مته ـــد مل رون

ـــد.  ـــت داده ان ـــه از دس ـــن جرگ ـــج ای ـــه نتای ب
ــت  ــی حکومـ ــت اجرایـ ــه ریاسـ ــود کـ ــده شـ ــاال دیـ حـ
ـــه  ـــل ب ـــش امرخی ـــه گزین ـــی ب ـــه واکنش ـــی چ ـــدت مل وح
ایـــن ســـمت خواهـــد داشـــت و اگـــر واکنـــش نشـــان 
ـــرا  ـــتان دارد. زی ـــردم افغانس ـــه م ـــخی ب ـــه پاس ـــد چ نمی ده
ریاســـت جمهوری،  انتخاباتـــی  کمپاین هـــای  دوران  در 
ـــداهلل  ـــای عب ـــب آق ـــل از جان ـــش، امرخی ـــال پی ـــج س در پن
ـــان  ـــده و خواه ـــکاری ش ـــت و فریب ـــب، خیان ـــه تقل ـــم ب مته
برکنـــاری او بـــرای رفتـــن بـــه دور دوم انتخابـــات شـــده 
ـــی او را  ـــای غن ـــه آق ـــاال ک ـــا ح ـــد. ام ـــم ش ـــن ه ـــود و چنی ب
ـــره  ـــی ک ـــح معرف ـــورتی صل ـــه مش ـــاون جرگ ـــث مع ـــه حی ب
ـــه  ـــا ب ـــد ی ـــان ده ـــش نش ـــورد آن واکن ـــد در م ـــت، بای اس

مـــردم وضاحـــت دهنـــد. 
ـــه  ـــه جرگ ـــدی ب ـــردم امی ـــاال م ـــورت ح ـــر ص ـــه ه ـــا ب ام
مشـــورتی صلـــح ندارنـــد زیـــرا ســـال نیکـــو از بهـــارش 
ـــح خـــوب نیســـت. ـــه مشـــورتی صل ـــار جرگ پیداســـت و به
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غنـی
امیـن راه  ادامـه دهنـدۀ   

زمانی حفیظ اهلل امین جنایت کار حزب دموکرایتک خلق که حدود هشــت ماه در افغانستان حکومت کرد، می گفت که او به 
افغانســتانی ضرورت دارد که فقط چند صد هزار جمعیت داشته باشد، ولی همه مثل او فکر کنند. به نظر می رسد که آقای 
غنی نیز همین سیاســت را ادامه می دهد. او به اشتباه می گوید که پروژه های نیمه کارۀ امان اهلل خان و داوود خان را ادامه 
می دهد، او اصاًل ادامه دهندۀ پروژۀ نیمه کارۀ حفیظ اهلل امین سفاک است. آقای غنی در حالی مانع شمولیت برخی فراد در 
شــورای مصالحه می شود که هیچ فردی براساس قانون اساسی حق ندارد حقوق شهروندی افراد را از آنها سلب کند. از 
طرف دیگر بســیاری از افرادی که شمولیت شورای عالی مصالحه را به دست آورده اند، از منتقدان او و حکومتش هستند. 

اوالً شخص آقای غنی خود در هفده سال گذشته به اندازۀ کافی از دولت انتقاد کرده است



انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
در  ملــی«  »وفــاق  تیــم  ریاســت جمهوری 
»شــورای  طــرح  چگونه گــی  بــه  پیونــد 
مســتقل ملــی مذاکــره کننــده« کــه از ســوی او 
مطــرح شــده اســت، بــه شــبکۀ خبــری »ایــران 
ــرح را  ــن ط ــه ای ــت ک ــه اس ــنل« گفت انترنش
پیــش از ایجــاد »شــورای عالــی مصالحــه« از 
ــران حکومــت وحــدت  ــه رهب ســوی ارگ، ب

ــود. ــرده ب ــنهاد ک ــی پیش مل
ــه طــرح شــورای  ــد ک ــای مســعود می گوی آق
ــور  ــده را در حض ــره کنن ــی مذاک ــتقل مل مس
نامــزدان  و  جهانــی  جامعــۀ  نماینــده گان 
رهبــران  بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
حکومــت پیشــنهاد کــرده اســت. بــه گفتــۀ او، 
طــرح شــورای عالــی مصالحــۀ ارگ، در واقــع 
ــاق  ــوی وف ــه از س ــت ک ــی اس ــب طرح قال

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــرح و پیش ــی ط مل
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
ــال  ــه ف ــه را ب ــی مصالح ــورای عال ــاد ش ایج
نیــک می گیــرد و می گویــد، ایــن شــورا 
بایــد مســتقل و متشــکل از شــخصیت های بــا 
ــد باشــد.  ــی و افغانستان شــمول بای ــار مل اعتب
ــی  او امــا می گویــد کــه تشــکیل شــورای عال
مصالحــه بــه ایــن معنــا اســت کــه حکومــت 
ــردم، احــزاب و جریان هــای  ــورد اعتمــاد م م
ــه  ــد ب ــت و نمی توان ــتان نیس ــی افغانس سیاس

ــرد. ــه پیــش بب ــح را ب ــی پروســۀ صل تنهای
احمدولــی مســعود بــه ایــن بــاور اســت 
ــه  ــوز هــم ب ــی مصالحــه هن ــه شــورای عال ک
ــیع سیاســی  ــدۀ وس ــا قاع ــا ب ــاز دارد ت کار نی
شــود و بتوانــد در محــور یــک برنامــۀ مــدون 
ــا  ــز مذاکــره ب ــان آورد و در می ــه می اجمــاع ب

ــد. ــرف بزنن ــترک ح ــع مش ــان از موض طالب
ــتان را  ــح افغانس ــۀ صل ــعود پروس ــای مس آق
پیچیــده می خوانــد و اظهــار مــی دارد کــه 
غایــت ایــن پروســه تــا کنــون مشــخص 
ــح در ســه محــورِ  ــرا پروســۀ صل نیســت، زی
ــی  ــای منطقه ی ــزرگ، قدرت ه ــای ب قدرت ه
ــود. او  ــی ش ــد بررس ــتان بای ــردم افغانس و م
تــالش  قدرت هــای بــزرگ را می ســتاید و 
می گویــد کــه اگــر هــر ســه محــور همزمــان 
ــگ  ــان جن ــرای پای ــترک ب ــورت مش ــه ص ب
ــح  ــزی از صل ــد، چی ــالش نکنن ــتان ت افغانس

ــود. ــور نمی ش ــن کش ــردم ای ــب م نصی
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری بیــان 

ــه دســت  ــان ب ــدی طالب مــی دارد کــه عالقه من
مســرت بخش  امــری  جنــگ  از  کشــیدن 
ــرای  ــح ب ــا »صل ــود ت ــالش ش ــا ت ــت، ام اس
صلــح باشــد، نــه بــرای آغــاز جنــگ دیگــر.« 
پایــان عمــر حکومــت  بــه  پیونــد  در  او 
وحــدت ملــی و چگونه گــی ایجــاد ادارۀ 
موقــت گفــت کــه قانــون اساســی افغانســتان 
عمــر حکومــت وحــدت ملــی را پــس از اول 

ــد. ــام می دان ــوزا، تم ج
کــه  مــی دارد  اظهــار  مســعود  احمدولــی 
ــۀ بدیــل  ــرای ارای ــه اجمــاع سیاســی ب ــاز ب نی
ــس از اول جــوزا  ــی پ ــت وحــدت مل حکوم
از  پــس  زیــرا  اســت،  محســوس  بســیار 
اول جــواز، مســألۀ برگــزاری انتخابــات و 
ــر  ــار دیگ ــح ب ــای صل ــرد گفت وگوه پیش ب

مواجــه می شــود. بن بســت  بــا 
ــروز  ــعود دی ــی مس ــن، احمدول ــان باای همزم
سه شــنبه، 21 حمــل در دیــدار بــا هیــأت 
ــور  ــرای ام ــک ب ــری انســتیتوت دموکراتی رهب
بین المللــی یــا »NDI« گفتــه اســت کــه 
بــرای عبــور از بحــران اول جــوزا، پایــان دورۀ 
قانونــی حکومــت وحــدت ملــی، در 40 روز 
ــول  ــل قب ــکار قاب ــبین راه ــد پیش ــده، بای آین

ــیم. باش
آقــای مســعود افــزوده اســت کــه تیــم »وفــاق 
ملــی« بــه عنــوان نخســتین تیــم انتخاباتــی بــه 
ــر  ــوان را در سراس ــر ج ــزار ناظ ــداد دو ه تع
افغانســتان آمــاده کــرده تــا پــس از فراگیــری 
مســوولیت   ،NDIتوســط فنــی  آمــوزش 

ــد. ــده بگیرن ــر عه ــات را ب ــارت انتخاب نظ
ــت: »اگــر پیــش از  ــعود گف ــی مس احمدول
خاتمــۀ حکومــت موجــود در اول جــوزا 
بــرای عبــور از بحــران در جســت وجوی 
انتخابــات  نباشــیم،  بیرون رفــت  راه 
ــت  ــداوم حکوم ــی ت ــت جمهوری قربان ریاس
می شــود و بحــران انتخاباتــی بــزرگ پیــش رو 
ــرد«. ــد ک ــج خواه ــره فل ــتان را یک س افغانس
پیــش از ایــن نیــز شــورای تشــریک مســاعی 
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
ــی  ــاق مل ــم وف ــان آن تی ــه میزب ــتی ک نشس
ــی  ــان حکومــت وحــدت مل ــود، بحــث پای ب
ــه  ــد ک ــرده و گفتن ــالم ک ــوزا اع را در اول ج
ادامــۀ عمــر حکومــت وحــدت ملــی پــس از 

ــت. ــی اس ــخ غیرقانون ــن تاری ای
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آگاهان نظامی و شهروندان:
سـربازانزخمـیدرمیـداننبـرد

ازاثـرجـراحتسطحـیجـانمیدهنـد

عــدم توجــه وزارت دفــاع و داخلــه بــه ســربازان زخمــی در میــدان 
ــن  ــد ای ــات ارش ــی مقام ــی و ناتوانای ــان دهندۀ ناکارای ــگ نش جن

نهادهاســت.
ــه  ــاع و داخل ــاد از وزارت دف ــا انتق ــی ب ــان نظام ــماری از آگاه ش
ــط  ــاس رواب ــی براس ــای امنیت ــران نهاده ــون وزی ــد، چ می گوین
ــاس  ــر اس ــه ب ــوند ن ــش می ش ــی گزین ــلیقه یی و زبان ــی، س قوم
شایسته ســاالری، بنابرایــن اصــاًل نمی داننــد کــه ســربازان در 
ــر جراحــت  ــه دلیــل نبــود کمک هــای اولیــه از اث میــدان جنــگ ب
بســیار ســطحی جــان می دهنــد و غذایــی بــرای خــوردن ندارنــد.
ــه شــماری از بســته گان کشــته شــده در  ــی  لســت ک ــن در حال ای
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــاس ب ــس در تم ــت بادغی ــاب والی باالمرغ
حکومــت و وزارت دفــاع را بــه نــاکارای متهــم کــرده می گوینــد، 
بســته گان شــان کــه زخمــی بودنــد بــه دلیــل دیــر مانــدن در میــدان 

ــد. ــان داده ان ــیده گی ج ــدم رس ــگ و ع جن
آنــان می گوینــد، بســیاری از ســربازان کــه جراحــت بســیار 

ــد روز در  ــک چن ــیدن کم ــل نرس ــه دلی ــا ب ــتند، ام ــطحی داش س
ــد. ــان دادن ــزی ج ــر خون ری ــد و از اث ــی ماندن ــگ باق ــدان جن می
بــا  گفت وگــو  در  نظامــی  آگاه  امرخیــل  عتیــق اهلل  جنــرال 
ــی از  ــربازان زخم ــه س ــیدن ب ــد: »رس ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــرای  ــیار ب ــز س ــد مراک ــت و بای ــربازی اس ــام س ــای نظ اولویت ه
ــد«. ــته باش ــود داش ــرد وج ــای نب ــا در میدان ه ــان زخمی ه درم

ــوی انجــام  جنــرال امرخیــل تأکیــد کــرد، هــرگاه عملیــات ماحرب
ــود  ــاد ش ــیار ایج ــی س ــز صح ــار آن مراک ــد در کن ــود، بای می ش
بــه  آمــادۀ رســیده گی  پرســتاران  داکتــران و  و در آن مرکــز 
زخمیــان باشــند تــا بــه ســربازان زخمــی تــا رســیدن بــه شــفاخانه، 

ــرد. ــورت گی ــیده گی ص رس
او همچنــان گفــت، امــا متأســفانه در میدان  هــای جنــگ افغانســتان 
بــه ایــن مســأله توجــه نمی شــود و بــرای مقامــات هیــچ ارزشــی 
نــدارد کــه ســربازان زخمــی چنــد روز در میــدان جنــگ می مانــد 

و از اثــر شــدت جراحــت جــان می دهنــد.
ــود  ــد وج ــز بای ــربازان دارو نی ــزد س ــزود، ن ــی اف ــن آگاه نظام ای
داشــته باشــد تــا در صــورت نیــاز از آن اســتفاده کننــد، امــا فســاد 
در نهادهــای امنیتــی بــه حــد گســترده اســت کــه امکانــات درمانــی 

ــود. ــل می ش ــز حیف ومی ــربازان نی س
او خاطــر نشــان کــرد کــه کمک هــای اولیــه در میــدان نبــرد وجــود  
ــا  ــت، ام ــی اس ــای امنیت ــم نهاده ــای مه ــی از بخش ه دارد و یک
ســربازان مــا در میــدان جنــگ زخمــی شــده و روزهــا در میــدان 

ــد. ــان می دهن ــت ج ــد و در نهای ــی می مان باق
ــۀ  ــه روزنام ــی ب ــم آگاه دیگــر نظام ــن حــال، اســداهلل ندی در همی
ــی  ــس در تمام ــش و پولی ــلح، ارت ــوای مس ــد: ق ــدگار می گوی مان
ــال  ــورهای  در ح ــی از کش ــه یک ــتان ک ــه افغانس ــور از جمل کش
جنــگ اســت، تمامــی امکانــات ســربازان  در میــدان جنــگ 

بــرآورده شــده و بودجــه اختصــاص داده می شــود.
آقــای ندیــم گفــت، انتقــال و تــداوی زخمی هــا و کمــک رســانی 
ــک ریاســت خــاص  ــه ی ــه ب ــواردی اســت ک ــه م صحــی از جمل

ــز  ــی مراک ــاد امنیت ــر نه ــکیل ه ــق تش ــود و مطاب ــوط می ش مرب
ــود دارد. ــی وج صح

ــرای انتقــال زخمی هــا  ــۀ ایــن آگاه نظامــی، در هــر زون ب ــه گفت ب
در کنــار کمک هــای اولیــه، پرســونل هوایــی بــرای انتقــال و کمــک 
آنــان وجــود دارد، امــا در افغانســتان بــه ایــن مســأله اصــاًل توجــه 

ــود. ــده و نمی ش نش
ــا در  ــه زخمی ه ــه ب ــاع و داخل ــه وزارت دف ــدم توج ــل ع او دلی
میــدان جنــگ را ناکارایــی و ناتوانایــی مقامــات ارشــد ایــن نهادهــا 

ــد. ــوان می کن عن
آقــای ندیــم می گویــد، وزیــران نهادهــای امنیتــی براســاس 
ــچ گاه  ــی گزینــش می شــوند و هی ــط قومــی، ســلیقه یی و زبان رواب

شایسته ســاالری در نظــر گرفتــه نمی شــود. 
او خاطــر نشــان کــرد، هیــچ یــک از بســته گان ایــن وزیــران نــاکارا 
ســربار نیســتند و در میــدان جنــگ حضــور ندارنــد، بنابرایــن هیــچ 
ــر  ــگ از اث ــدان جن ــه ســربازان در می ــرای شــان مهــم نیســت ک ب

ــد. ــرای خــوردن ندارن جراحــت جــان می دهنــد و غذایــی ب
ــه  ــان در صفح ــخنگوی طالب ــار س ــک ب ــت، ی ــم گف ــای ندی آق
تویتتــری اش ســربازان مــا را ســربازان علف خــوار خطــاب کــرده 
ــی و  ــای امنیت ــری نیروه ــه رهب ــگ اســت ب ــن شــرم و نن ــود. ای ب
ــرای  ــذا ب ــگ غ ــدان جن ــان در می ــه سربازان ش ــپیدار ک ارگ و س

ــد. ــان می دهن ــت ج ــدت جراح ــر ش ــد و از اث ــوردن ندارن خ
خواســتیم دیــدگاه وزارت دفــاع و داخلــه را نیــز در ایــن خصــوص  

داشــته باشــیم، امــا بــا تماس هــای مکــرر موفــق نشــدیم.
ــل  ــته 14 حم ــه گذش ــنبه  هفت ــه چهارش ــت ک ــی ا س ــن در حال ای
صدهــا نفــر از جنگجویــان  گــروه طالبــان بــه ولســوالی باالمرغاب 

ــد. ــه کردن ــمال غرب حمل ــس در ش ــت بادغی والی
ــای  ــه نیروه ــن حمل ــاع، در ای ــووالن در وزارت دف ــۀ مس ــه گفت ب
امنیتــی بــرای جلوگیــری از تلفــات غیرنظامیــان از چندیــن پاســگاه 
عقب نشــینی کردنــد. امــا از تلفــات نیروهــای امنیتــی و طالبــان در 

ــن درگیری هــا اعــالم نکــرده اســت. ای
امــا عبدالــوارث شــیرزاد، ولســوال باالمرغــاب گفتــه بــود کــه در 
ایــن حملــه دســت کم 35 نظامــی افغانســتانی کشــته شــدند و بــه 

همیــن تعــداد افــراد زخمــی یــا اســیر شــدند.
ذبیــح اهلل مجاهــد، از ســخنگویان گــروه طالبــان  در تویتتــری  خــود 
نگاشــته بــود کــه اعضــای ایــن گــروه پنــج پاســگاه امنیتــی را در 
ــه 12  ــن حمل ــد و در ای ــت گرفتن ــه دس ــاب ب ــوالی باالمرغ ولس
ســرباز را کشــته و 21 ســرباز دیگــر را نیــز بــه اســارت گرفتنــد.
ــه  ــاه ب ــه از دو م ــه ک ــاب گفت ــوالی باالمرغ ــیرزاد ولس ــای ش آق
ایــن طــرف از مقامــات خواســتار کمــک بــه ایــن ولســوالی شــده 

ــد. ــچ پاســخی نگرفتن ــا هی ــد، ام بودن
ــاب  ــوالی باالمرغ ــگ در ولس ــز جن ــون نی ــات اکن ــۀ مقام ــه گفت ب
ــان دارد. ــدت جری ــه ش ــمین روز ب ــرای شش ــس ب ــت بادغی والی
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ــاء و  ــن اعض ــن و مهم تری ــی از کلیدی تری ــب یک قل
ــوب  ــان محس ــدن انس ــه فعال در ب ــای همیش ارگان ه
ــات و  ــداوم حی ــظ و ت ــتای حف ــود و در راس می ش
حفــظ انســجام درونــی و بیرونــی بــدِن انســان نقــش 
اساســی دارد. ایــن ماشــین و میکانیــزم مهــم، همیشــه 
فعــال و پیام ســاز )قلــب(، از طریــق رســاندِن خــون 
ــز،  ــه مغ ــدن، از جمل ــه دیگــر اعضــای ب ــرژی ب و ان
ــی،  ــجم فزیک ــم و منس ــای منظ ــق فعالیت ه از طری
فزیولوژیــک، ســایکوفزیولوژیک، فزیوســایکولوژیک 
و تولیــد انــرژی، معلومــات و امواج الکترومقناطیســی 
و فرســتادن آن بــه تمــام اعضــاء و حجــرات بــدن و 
ــا  ــال ب ــه و فع ــات دوجانب ــراری ارتباط ــان برق همچن
ــرات  ــانی تأثی ــای انس ــش و واکنش ه ــز، روی کن مغ
ــا  ــب تنه ــی قل ــداوم و مشــخص دارد. یعن جــدی، م
یــک پمــپ خــون و وســیلۀ رســاندِن خــون و 
ــوده و  ــدن نب ــای ب ــر اعض ــب و دیگ ــه قل ــرژی ب ان
ــی، در راســتای  ــۀ حیات ــن وظیف ــوی انجــام ای در پهل
ــی  ــی و بیرون ــجام درون ــداوم انس ــکل گیری و ت ش
ــا مغــز  بــدن انســان، برقــراری ارتباطــاِت دوجانبــه ب
و تأثیرگــذاری روی سیســتم عصبــی خــودکار انســان 
و برقــراری تماس هــای عاطفــی، فزیولوژیکــی و 
ــده  ــودات زن ــان ها، موج ــا انس ــایکوفزیولوژیکی ب س
ــواج  ــژه و ام ــای وی ــد هورمون ه ــا تولی ــول ب و ماح
ــگاه  ــد و جای ــازی می کن ــش ب ــی نق الکترومقناطیس

ــته دارد.  ــم و برجس مه
قلــب انســان، از بــدو پیدایــش انســان و شــکل گیری 
گروه هــا و جوامــع انســانی، نــزول کتــب آســمانی و 
ــان  ــن و همچن ــمانی در زمی ــاِن آس ــکل گیری ادی ش
هم زمــان بــا تولیــد، شــکل گیری و گســترش مفاهیــم 
و مســایل معنــوی، مفهومــی، ادبــی، عرفانی و انســانی 
ــگاه  ــن، همــواره جای از ســوی انســان ها در روی زمی
ــای  ــم کتاب ه ــت و ه ــته اس ــته داش ــم و برجس مه
آســمانی و هــم آثــار مهــم تولیــد شــده توســط بشــر 
در عرصه هــای ادبــی- عرفانــی- فلســفی همــه 
ضمــن قایــل شــدن جایــگاه خیلــی مهــم و برجســته 
ــوی  ــات فزیکــی و معن ــب، در پروســۀ حی ــرای قل ب
انســان، مفاهیــم و تصامیــم مهــم و عمیــق مرتبــط بــه 
ــب  ــای قل ــب و فعالیت ه ــه قل زنده گــی انســانی را ب
ــد ســال  ــا چن ــا ت ــد. ام ــط می دانســتند و می دانن مرتب
قبــل و در بعضــی مــوارد حتــا تــا اکنــون، در مباحــث 
علمــی و اکادمیــک قلــب را فقــط یــک پمــِپ خــون 
و انــرژی و وســیلۀ رســاندن خــون و انــرژی بــه مغــز 
ــد. در  ــتند و می دانن ــدن می دانس ــای ب ــر اعض و دیگ
حالی کــه پژوهش هــای متعــدد و معتبــر علمــی 
ــط  ــا، توس ــاوت دنی ــورهای متف ــک در کش و اکادمی
ــت  ــته و باظرفی ــران برجس ــمندان و پژوهش گ دانش
معیاری تریــن  از  اســتفاده  بــا  همچنــان  و  دنیــا 
ــه  ــت ســاختند ک ــک ثاب ــای علمــی و اکادمی روش ه
ــت و روی  ــون اس ــپ خ ــک پم ــر از ی ــب فرات قل
فعالیت هــای باطنــی و ظاهــرِی انســانی نقــش مهــم 
ــتقیم  ــا غیرمس ــقتیم ی ــۀ مس ــته دارد و به گون و برجس
درون فــرودی  روابــط  و  رفتــار  زنده گــی،  روی 
فــردی،  زنده گــی  و  انســان ها  بیرون فــردی  و 
ــرات جــدی و  اجتماعــی و کاری-حرفه یــی آن هــا اث

دارد.  تعیین کننــده 
و  منظــم  فعالیت هــای  دارای  انســان های  یعنــی 
ــد  ــب و ح ــان قل ــن ضرب ــد پایی ــب؛ ح ــجم قل منس

بــاالی نوســان در ضربــان قلــب، دارای قلب منســجم 
ــع  ــه موق ــورد و ب ــه م ــد ب ــتای تولی ــال در راس و فع
هورمون هــای مهــم و مــورد نیــاز، کــه در قلــب تولیــد 
ــدن منتقــل می شــوند،  ــه ســایر اعضــای ب ــده ب گردی
امــواج الکترومقناطیســی و انــرژی و معلومــات و 
ــدن، از  ــای ب ــام اعض ــه تم ــع آن ب ــاندن به موق رس
ــاالی  ــدن، حــد ب ــی ب ــی و بیرون ــر درون انســجام بهت
ــش و  ــزه، آرام ــاالی انگی ــد ب ــس، ح ــه نف ــاد ب اعتم
ــالمت  ــاالی س ــد ب ــان ح ــری و همچن انعطاف پذی
جســمی و روانــی برخوردارنــد. برعکــس، انســان های 
دارای قلــب نامنظــم و نامنســجم، همــواره از تنش هــا 
عــدم  بــدن،  بیرونــی  و  درونــی  ناآرامی هــای  و 
ــب  ــار نامناس ــدن، رفت ــی ب ــی و بیرون ــجام درون انس
و شــرایط نامطمیــن زنده گــی و همچنــان حــد 
ــری  ــری و انعطاف پذی ــزه، ایجادگ ــد، انگی ــن امی پایی
برخودارنــد. یعنــی وضعیــت، حــد انســجام و نحــوۀ 
فعالیــت و کنــش و واکنــش قلــب انســان، روی 
انســجام و آرامــش درونــی و روانــی انســان، آرامــش 
ــات  ــا و ارتباط ــداوم تماس ه ــراری و ت ــی، برق بیرون
ســالم، مفیــد و مــداوم در میــان انســان ها و در 
ــالمت آمیز  ــون، مس ــط مص ــکل گیری محی ــت ش نهای
و مطمیــن انســانی در جوامــع انســانی نقــش اساســی 
دارد. بــا تمرکــز روی فعالیت هــای قلــب، بلنــد بــردن 
ســطح کارایــی و انســجام قلــب و بلنــد بــردن حــد 
انســجام درونــی بــدن از طریــق بهبــود فعالیت هــای 
شــکل دهندۀ  واحدهــای  به حیــث  افــراد  قلــب، 
ــو  ــالم، صلح ج ــان های س ــه انس ــانی، ب ــع انس جوام
زمینه هــای  و  گردیــده  مبــدل  یکدیگرپذیــر  و 
شــکل گیری محیــط مصــون و ارزشــمند و زنده گــی 

ــد.  ــم می کنن ــانی را فراه ــدار انس ارزش م

جایــگاه  و  اهمیــت  بــه حــد  پرداختــن  بــرای 
تمرکــز  انســانی،  زنده گــی  در  قلــب  ارزشــمند 
روی حــد تأثیرگــذاری فعالیت هــای قلــب روی 
ــان ها  ــی انس ــی و حرفه ی ــردی، اجتماع ــی ف زنده گ
تازه تریــن  یافته هــای  شریک ســازی  همچنــان  و 
اکادمیــک  و  علمــی  پژوهش هــای  مهم تریــن  و 
ــال  ــا در قب ــاوت دنی انجــام شــده در کشــورهای متف
قلــب و فعالیت هــای درونــی بــدن انســان، پنجمیــن 
قلــب و  پیشــرفتۀ  بین المللــی علــوم  گانگــرس 
 5th  The( انســان  بــدن  درونــی  فعالیت هــای 
 International Congress for Advanced
ــک  ــب، مل ــعار »قل ــا ش Cardiac Sciences( و ب
 24 از   )Heart, King of Organs( اعضــاء« 
ــوی  ــار روز، از س ــدت چه ــرای م ــارچ، ب ــا 27 م ت
 the( مرکــز مطالعــات قلــب دانشــگاه ملــک ســعود
Prince Sultan Cardiac Centre(، انســتیتوت 
و  امریــکا   )HeartMath Institute( هیرت مــت 
بــا همــکاری دانشــگاه امــام عبدالرحمــن بــن فیصــل، 
ــی  انســتیتوت اســترس امریــکا )AIS(، پــروژۀ جهان
هوشــیاری جهانــی )GCP( و دانشــگاه فلوریــدا و بــا 
اشــتراک صدهــا تــن از پژوهش گــران و متخصصیــن 
از سراســر جهــان و حضــور 27 تــن ســخنران اصلــی 
پژوهشــی  نهادهــای  و  دانشــگاه ها  کشــورها،  از 
ــا در شــهر االحســاء عربســتان ســعودی  ــاِت دنی متف

ــد.  ــزار گردی برگ
نگارنــدۀ ایــن مقالــه نیــز از جملــه ســخنراناِن اصلــِی 

ــی  ــم علمــی و پژوهشــی بین الملل ــش مه ــن همای ای
ــال  ــود در قب ــش خ ــای پژوه ــه روی یافته ه ــود ک ب
ــب،  ــان قل ــان نوســان در ضرب ــای ممکــن می رابطه ه
حــد انســجام قلــب، ســالمت روانــی و شایســته گی 
ارتباطــات میان فرهنگــی در میــان انســان های متعلــق 
بــه جوامــع و فرهنگ هــای متفــاوت، کــه بــا اســتفاده 
و  روش  مطمین تریــن  و  ُمدرن تریــن  از  یکــی  از 
تکنالــوژی مــدرن انجــام شــده بود، ســخنرانی داشــت 
و مــورد اســتقبال حاضریــن و ســخنرانان اصلــی قــرار 
گرفــت. البتــه تمــام ســخنرانان ایــن همایــش بــزرگ 
علمی-اکادمیــک، به غیــر از نویســندۀ ایــن مقالــه کــه 
ــرفتۀ  ــوم پیش ــه  )عل ــن عرص ــازه کار در ای ــخص ت ش
قلــب و فعالیت هــای درونــی بــدن انســان( می باشــد، 
از جملــه مهم تریــن، مشــهورترین و موفق تریــن 
در  دنیــا  پژوهش گــران درجه یــک  دانشــمندان و 
عرصه هــای مربوطــۀ خــود و متعلــق بــه معتبرتریــن 

ــند. ــا می باش ــی دنی ــز پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
ــام  ــده توســط تم ــای انجــام ش ــای پژوهش ه یافته ه
پژوهش گــران و دانشــمندان حاضــر در ایــن همایــش 
بــزرِگ علمــی دنیــا بــر اهمیــت و حــد تأثیرگــذاری 
فعالیت هــای فزیکــی و مفهومــی قلــب، بیوفیدبــک و 
ــان قلــب، نحــوۀ تولیــد و گســترش  نوســان در ضرب
به ویــژه  قلــب،  در  شــده  تولیــد  هورمون هــای 
مرتبــط  هورمــون  و   )ANF( تــوازن  هورمــون  
 ،)Oxytocin( عاطفی-احساســی  فعالیت هــای 
فعالیت هــای منظــم و منســجم سیســتم عصبــی 
 ،)Autonomic Nervous System( خــودکار 
 Intrinsic Cardiac( غــدۀ عصبــی ذاتــی قلــب
Ganglia( کــه بــه مغــز قلــب )Heart brain( نیــز 
ــای  ــی و هومون ه ــای عصب ــت، تکانه ه ــهور اس مش
حامــل معلومــات و تکانه هــای عصبــی تولیــد شــده  
ــش و  ــه کن ــق ب ــای متعل ــر فکتوره ــب و دیگ در قل
ــان  ــدن انس ــی ب ــای درون ــب و فعالیت ه ــش قل واکن
روی انســجام و آرامــش درونــی و بیرونــی بــدن 
انســان و ســالمت فــردی، اجتماعــی و جهانــی تأکیــد 
دارنــد. بنابرایــن، بــا شناســایی فکتورهــای تأثیرگــذار 
درونــی بــدن، تمرکــز روی فعالیت هــای قلــب و 
سیســتم عصبــی خــودکار، بهبــود فعالیت هــای قلــب 
ــش  ــق افزای ــان از طری ــدن انس ــی ب ــرایط درون و ش
ــش  ــرای افزای ــی ب ــِی درون ــای خودتنظیم مهارت ه
انســجام قلــب و حــد انســجام درونــی بدن، انســان ها 
ــردی و  ــش ف ــه آرام ــد ب ــانی می توانن ــِع انس و جوام
اجتماعــی دســت یابنــد؛ چیــزی کــه در افغانســتان بــه 
ــکل گیری  ــی ش ــد در پ ــت و بای ــتر اس ــاز بیش آن نی
از  یکدیگرپذیــر  و  ســالم  انســان های صلح جــو، 
طریــق تمرکــز روی فعالیت هــای درونــی بــدن آن هــا 
ــمند  ــای ارزش ــتن بذره ــده نگه داش ــتن و زن و کاش
ــری  ــی و یکدیگرپذی ــش، انســجام و صلح خواه آرام
ــای  ــای برنامه ه ــر مبن ــا ب ــر آن ه ــن و ضمی در باط
معقــول علمــی و عملــی بــود و در ایــن راســتا تــالش 

کــرد.
ــــ

* دکتــرای ارتباطــات و فنــاوری بشــری از دانشــگاه 
پهنــگ مالیزیــا و اســتاد دانشــگاه البیرونــی

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

متأسـفانه سـال های سـخت و طوالنِی جنگ در کشـورِ ما باعث شـده تا اغلب مردم نسـبت 
بـه زنده گـی و آینـدۀ خـود و فرزندان شـان بدبیـن باشـند. امـا شـما جوانـان و عزیـزان نباید 
اجـازه بدهیـد کـه جسـم و روح تان بی اختیار و دست بسـته تسـلیم این طرز فکرها بشـود. ما 
روزگار سـختی را سـپری کردیـم، ولی حـاال می توانیم به آینده امیدوار باشـیم. برای رسـیدن 
بـه آینـدۀ خوب و درخشــان، بایـد فعالیِت خـود را دوچنـدان کنیم. به خود تلقیـن کنیم که 
می توانیـم بـه هدف هـای خـود برسـیم. اگر این احسـاِس مثبـت را داشـته باشـیم، می توانیم 

کارهـای مفید انجـام دهیم. 
در طـول دو دهـۀ گذشـته، تمام سـاکنین وطِن عزیزمـان و حتا آن هایی کـه مجبور به هجرت 
بودنـد، سراسـر ایـن زمـان را در سـردرگمی و بالتکلیفـی سـپری کردنـد؛ لحظاتـی کـه از 
نامطمینـی و ناامنـی پُـر شـده بود و همین امـر باعث گردید که کمتر کسـی از ما موفق شـود 
و بـرای زنده گـی اش برنامه ریـزی کنـد و هدفمند شـود. اما به خاطر داشـته باشـید که پس از 
هر گریه تبسـم اسـت و در پِس هر زاری، لبخندی پنهان اسـت. اکنون زماِن آن رسـیده اسـت 
کـه بـه سرنوشـت و حـال و روزمـان سروسـامان بدهیم؛ سرنوشـتی کـه تحت تأثیـر عوامل 
پیچیـدۀ جنـگ قـرار داشـت و حـال نیـز در بحران هـای سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعی در 

نوسـان است. 
مـا برای شـروع کار، نخسـت باید به یک سـوال پاسـخ دهیم: آیـا ما زنده گـی می کنیم یا تنها 

فضایی را در اشـغاِل خود نگاه داشـته ایم؟
بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش می توانیـد خـوب فکـر کنید؛ امـا به یاد داشـته باشـید که 

دلتنگـی و نومیـدی را در خـود نابـود کنیم:

ترس   -1
گوشه گیری  -2

تسلیم شدن در برابر مشکالت  -3
بهانه تراشی  -4

نفرت از خویشتن  -5
احساس بی لیاقتی   -6

احساس بی ارزشی   -7
احساسات و نگرش های منفی  -8

مـا بـرای موفـق شـدن به دنیـا می آییم، نه بـرای این کـه در نامطمینـی و تـرس زنده گی کنیم. 
البتـه خوشـبخت ترین انسـان ها هم گه گاه احسـاس تـرس و دلهره را تجربه می کننـد. اما باید 
بدانیـم کـه تـرس هـم مثل اطمینـان یک عـادت اسـت. هـدف در زنده گی باعث می شـود تا 
شـما بـه سـمِت آن حرکـت کنیـد. اگر موفق نشـدید، باز سـعی می کنیـد؛ زیرا هـدف دارید. 
داشـتن هـدف یعنـی موفقیـت و موفقیـت یعنی پـرواز بر فراز تـرس و تشـویش. نکتۀ دیگر 
انزواطلبـی بـود که گاه آن را بر شـما تحمیل می کننـد. البته این قضیه در مـورد دختراِن جوان 
بیشـتر صـدق می کنـد. و گاه خـودِ شـما داوطلبانه به ایـن کار رضایت می دهیـد. از زندگی و 
خویشـتن روی برمی تابیـد و بـه اسـتعداد موفقیت خود لطمـه می زنید. البته خوب اسـت که 
شـما در طـول شـبانه روز دقایقـی را بـا خـود خلوت کنیـد تا برای رسـیدن بـه آرامش ذهنی 
و بازسـازی نیروهـای خود بـرای مقابله با دشـواری های زنده گی آماده شـوید. امـا اگرعادت 
کردیـد کـه تمـام وقـت و نیروی تـان را بـه اسـتراحت و لمیدن و دراز کشـیدن تبـاه کنید، در 

مقـام منفی ارزش هـای خـود کار کرده اید.
 نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت که اگر شـما بـه خود اعتماد نداشـته باشـید، بـا عالقـه کار نکنید، با 
روحیه یـی شـاد بـه اسـتقبال روزهـای عمرتان نرویـد و قوۀ فکـری و ذهنی و جسـمی تان را 

بـه کار نیندازیـد، در حقیقـت بـه خودتان خیانـت کرده اید.  

مهسا طایع

بخش هفتـم

نگاهی تازه به قلب انسـان 
ابط اجتماعی و و نقش آن در  ر

دکتر عبدالقهار سروری
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چکیـده
ــد  ــم، منتق ــنده، مترج ــاعر، نویس ــن؛ ش ــر رهبی ــد افس محم
ــتان  ــین افغانس ــۀ پس ــار ده ــدۀ چه ــناِس ورزی و ادبیات ش
اســت کــه در عرصه هــای مختلــِف ســخن وری قلــِم 
ــت آزاده  ــن شاعری س ــت. رهبی ــوالن داده اس ــود را ج خ
و وطن دوســت. مضمــون شــعِر او را موضوعــات سیاســی، 
اجتماعــی و برداشــت هایش از فرهنــگ و اجتمــاع خــودش 
تشــکیل داده و در واقــع فریادگــِر دردهــا و رنــج مردمــش 
ــۀ تمام نمــاِی رویدادهایی ســت کــه کشــورش مــورد  و آیین
تجــاوز بیگانــه گان قــرار گرفتــه و ظلــم و اســتبداد در 

ــوده اســت.  جامعــه مســلط ب
ــار  ــه انتش ــدام ب ــو اق ــال 1352 بدین س ــن از س      رهبی
شــعرهایش نمــود و از همــان ابتــدای کار بــه یکــی 
ــر و شــاخص شــعر و ادبیــات مقاومــت در  چهره هــای برت
تاریــخ معاصــر کشــور تبدیــل شــد؛ او بــا هرگونــه تجــاوز 
ــرار دهــد،  ــی ق ــاج بدبخت ــه کشــورش را آم و خشــونت ک

ــتیز دارد. ــِر س س
     اســتاد واصــف باختــری، پیشــرو شــعر امــروزِ افغانســتان 
ــای  ــی، کارکرده ــر فارس ــعر معاص ــد ش ــای  بلن و از قله ه
ــش  ــه بخ ــن را در س ــر رهبی ــد افس ــِی محّم ــعری و ادب ش
در  دوم  غزل ســرایی،  در  نخســت  می کنــد:  خالصــه 
مثنوی ســرایی و ســوم در شــعر ســپید شــاملوار. )باختــری: 

ــی( ــۀ تلویزیون مصاحب
از دهــۀ هشــتاد بدین ســو و به طــور اخــص در چنــد ســال 
اخیــر، از آقــای رهبیــن گزینــۀ شــعر »علــم گنــج«، ترجمــۀ 
ــه  ــکالم آزاد از اردو ب ــا ابوال ــری از موالن ــر« اث ــار خاط »غب
فارســی، ترجمــۀ کلیــات منظــوم اردوی اقبــال الهــوری بــه 
ــام  ــعرهای او زیرن ــازۀ ش ــۀ ت ــک گزین ــی و این ــان فارس زب
»بــاغ دلتنگــی« بــه چــاپ رســیده اســت کــه بــه  تاریــخ 16 
ــنده گان  ــن نویس ــوی »انجم ــن 1398 از س ــل/ فروردی حم

پــروان« روگشــایی شــد.
»بــاغ دلتنگــی« ســیمای کامــاًل تــازه و عاشــقانۀ شــاعر را بــه 
ــه را  ــن مجموع ــدی ای ــد؛ واژۀ کلی ــان می ده ــده نش خوانن
»عشــق« در بــر گرفتــه اســت؛ عشــِق عارفانــه بــه خداونــد، 
ــان  ــه زب ــه خراســان و عشــق ب ــه وطــن، عشــق ب عشــق ب
ــر  ــی ب ــا مبتن ــوده ام ت ــعی نم ــته س ــن نوش ــی. در ای پارس
توصیــف و تحلیــل، محتویــات اثــر را ارزش یابــی و ابعــاد 
ــی از ویژه گی هــای  فکــری، موســیقیِت کالم شــاعر و پاره ی

زبانــی شــعر رهبیــن را بــه بررســی بگیــرم.

نخست: از نظر فکری )محتوایی(
عشــق از عناصــر عمــده و اساســی بینــِش عرفانــی و 
یکــی از موضوعــات چشــمگیر در غزل هــای رهبیــن 
ــی  ــاًل آفاق ــاعری  کام ــی« ش ــاغ دلتنگ ــن در »ب ــت. رهبی اس
ــس را  ــم انف ــیم و عال ــروای زر و س ــوده و پ ــرا ب و برون گ
ــان،  هــم نــدارد. او در ایــن اثــر از تأثیرپذیــری اســلوب زب
ــِن  ــرده اســت. رهبی ــا بهره هــا ب ــر و اوزان شــعر موالن تعابی

ــه  ــد ک ــیدا می مان ــی خداش ــه عارف ــی ب ــی، گاه ــاِغ دلتنگ ب
موالنــاوار بــه دنبــال شــمِس گم شــده اش ســرگردان باشــد؛ 
گاهــی بــه عاشــقی شــادخوار کــه دگــر غــم در وجــود او 
ــط  ــه ضواب ــد ب ــدی پابن ــه عاب ــدارد و گاهــی هــم ب مقــام ن
شــرع و بــه قــول خــودش: هــم خانقــه عشــق اســت و هــم 
ــه نوعــی وحــدت  باغچــۀ دیــن اســت و در بســا مــوارد ب

وجــود در اندیشــه های او نیــز می رســیم:
بــه  گونــۀ مثــال، غــزل زیــر از رهبیــن کــه در بحــر مجتــث 
مطــوی مقصــور، بــر وزن »مفتعلــن فاعــالت مفتعلــن 
فاعــالِت« غــزل: »هــر نفــس آواز عشــق می رســد از 
ــا  ــزم تماش ــم، ع ــک می روی ــه فل ــا ب چــّپ و راســت     م
ــور  ــاًل ش ــت، کام ــده اس ــروده ش ــا س ــت؟« موالن که راس

عارفانــۀ موالنــا در آن دیــده می شــود:
عشِق جنون آفرین، دغدغۀ عمر ماست         

تا و سِر این جهان، زیر پِر این هماست
جملۀ هستی ست او، هرچه و هرچی ست او
 شاه جهان پیش او، هیچ فروش و گداست

بــرد               کیشــت  و  مذهــب  بــرد،  خویشــت  ز  کــه  تــا 
دل رباســت همــان  عشــق  بــرد،  پریشــت  جــان 

ســوده ایم                      فلــک  بــه  ســر  افتاده گــی،  همــه  بــا 
ماســت تلــخ  جگــِر  در  ســپر،  صــد  حوصلــۀ 

ــت       ــوش اس ــر خ ــوی س ــت، مول ــالمت ُکش اس ــمس س ش
ــو فرمان رواســت ــم، عشــق چ ــود دم زنی ــه زخ ــا چ م

قســمت بــزرگ و بخــش اعظــم برداشــت های فکــری 
کــه  جغرافیایی  ســت  و  وطــن  بــه  او  عشــق  رهبیــن، 
منظــر،   ایــن  از  او  شــعر  می کنــد.  زنده گــی  آن  در 
ــع  ــت و در واق ــۀ اوس ــر و اندیش ــتقالل فک ــول اس محص
برداشتی ســت از اوضــاع اجتماعــی و حــاالت روحــی، 
در  خــودش.  عصــر  مــردم  مصیبت هــای  و  رنج هــا 
سرتاســر ســروده های رهبیــن احســاس وطن دوســتی، 
از  اســت.  جــاری  فرهنگ پــروری  و  تاریخ ســازی 
در  نه تنهــا  کــه   – او  شــعر  ویژه گی هــای  مهم تریــن 
ــته هایش  ــا و نوش ــۀ آث ــل در هم ــی ب ــاغ دلتنگ ــۀ ب مجموع
دیــده می شــود – تعهــد، رســالت و ملــزم بودنــش در 
ــی و میهن دوســتی  ــاوری، خداجوی ــای دین ب ــر ارزش ه براب
در  او  می باشــد.  ادبــی  روی کرد هــای  بــه  التــزام  و  و 
ــی اش،  ــالت های تاریخــی و جغرافیای ــا ادای رس ــت ب حقیق
نقطه هــای عطــف تاریــخ ایــن ســرزمین و تمامــی جــزر و 

ــد: ــان می ده ــده نش ــه خوانن ــاک را ب ــن خ ــای ای مده
ــروز  ــروزان شــد، خورشــید مــن از مغــرب     ام ــروز ف ام

ــر دارد ــراب هن خراســانم، مه
بلخ دل من امروز، آتشکده در داده

 زردشت نگاه من، آتش به کمر دارد
افسانۀ بودا را امروز به یادم ده

چون بوی خدای من، پروانۀ پر دارد
انگور دلم امروز، َمی  ریزد و َمی  ریزد
گویی که شمالی را در خوِن جگر دارد

یکــی از ویژه گی هــای بزرگــی کــه در مجموعــۀ »بــاغ 
ــای  ــه آق ــت ک ــن اس ــت، ای ــارز اس ــا متب ــی« خیلی ه دلتنگ
ــن  ــای که ــا و فورم ه ــا قالب ه ــه ب ــی  ک ــن در حین رهبی
ــا  ــی از واژه ه ــی تلفیق ــر و کار دارد، نوع ــی س ــعر فارس ش
ــای  ــا واژه ه ــی را ب ــعر فارس ــیک ش ــت های کالس و برداش
رایــج عصــر خــود درهــم آمیختــه اســت. وقتــی شــعر او را 
ــم  ــم، می دانی ــق می خوانی ــاج دقی ــه و آم ــر درون مای از منظ
ــک  ــود نزدی ــر خ ــان عص ــا زب ــد ب ــه ح ــا چ ــاعر ت ــه ش ک

اســت.
ــری از  ــا نمادگی ــه او ب ــم ک ــر می خوانی ــت زی ــد بی در چن
ــمالی –  ــوختۀ ش ــرزمین س ــن س ــتان «  –  ای واژۀ » تاکس
درد و احســاس مشــترِک همــه را بیــان می کنــد. بلــی،  
تاکســتاِن شــمالی،  پرســتار عشــق اوســت؛ تاکســتان 
ــت  ــته اس ــن بس ــازوی ُکهدام ــر ب ــبز آزادی را ب ــش س درف
ــه دارد؛  ــار، ریش ــگِر بیم ــاِک شورش ــن خ ــای ای و در ژرفن
تاکســتان همــان رســتم جنگ آوری  ســت کــه بــا مــا 
ــتان –  ــرد و تاکس ــّط اّول« نب ــاوز، »خ ــا دارد: از تج قّصه ه
ــِم  ــردان و جهنّ ــرزمین دلیر م ــت آرای – س ــاغ بهش ــن ب ای

ــت: ــمنان اس دش
عشق  را در خانقاه دل پرستار است تاکستان

حافظ می خانۀ مستاِن عیّار است، تاکستان
شورشــگر         خــاک  ژرفنــای  در  بی گمــان  دارد  ریشــه 

تاکســتان اســت  بیمــار  تاریــِخ  دفتــِر  برگ ســوزِ 
بسته بر بازوی ُکهدامن درفش سبز آزادی

 قد و باالی وطن  را، سایه بردار است تاکستان
داستان ها دارد از خون تجاوز، از »خّط اّول«

رستم این روزگارِ »جنگ ساالر« است تاکستان
بهشــت آرای            طوبــای  بی پهنــای  بــاِغ  نگاریــن  ایــن 

تاکســتان اســت  ســتمگار  هــر  بهــِر  تقویــم  دوزِخ 
ــه ســرزمین و  ــن ب ــای رهبی ــۀ همیشــه گی آق عشــق و عالق
ــه  ــارز یافت ــای او تب ــۀ غزل ه ــمالی« در هم ــش »ش زادگاه
ــی  ــه گی واژه های ــامد همیش ــری، بس ــر فک ــت؛ از منظ اس
ــاغ،  ــه، ب ــمالی، کنگین ــور ش ــمالی، انگ ــور، ش ــون: انگ چ
ُکهدامــن، ســالنگ، خراســان، زردشــت، بــودا و ماننــد 
ــاد  ــاعر ایج ــعر ش ــخصی در ش ــبکی ش ــی س ــا، نوع این ه
ــه   ــن از جمل ــای رهبی ــده، آق ــاور بن ــه ب ــت. ب ــرده اس ک
شــاعران صاحب ســبک اســت. صاحــب ســبک زبــان 
امــروز و زبــان مختــص بــه خــودش کــه در آن، گونه یــی از 
ــان  ــروز و زب ــۀ دی ــی اندیش ــی و گره خوردگ درهم تنیده گ
امــروز، به راحتــی دیــده می شــود. ایــن ویژه گی هــای 
ــس  ــی از شــاعران پ ــن را در ســروده های عده ی شــعر رهبی

از خــودش به خوبــی می تــوان مشــاهده کــرد.
گونــۀ دیگــری از کاربــرد واژه هایــی  را کــه در بــاال از آن هــا 
ــن مشــاهده  ــروده های رهبی ــوان در س ــز می ت ــردم نی ــام ب ن
ــای  ــازی از واژه ه ــت از ترکیب س ــارت اس ــرد و آن عب ک
ــون:  ــتعاری چ ــۀ اس ــاوِت اضاف ــکال متف ــه اش ــور، ب مذک
ــون:  ــبیهی چ ــۀ تش ــالنگ، اضاف ــن، کاکل س ــن ُکهدام دام

بــاغ بهشــت، کنگینــۀ هــوش، کوهدامــن دل و ترکیب هــای 
زبانــی و عبارت هــای اضافــی چــون: شمالی ســرکردن، 
خراســان گل کــردن، بــِت ُکهدامنــی و... ماننــد این هــا 
ــان، در بحــث  ــه اهمیــت ترکیب ســازی در زب کــه راجــع ب
ــال   ــۀ مث ــا ارای ــته ب ــن نوش ــی در همی ــای زبان ویژه گی ه

اشــاراتی شــده اســت. 

دوم: از نظر موسیقی
شــعر، از درون موســیقی برجوشــیده اســت و موســیقی بــه  
ــم  ــی  دری، ترنّ ــعر فارس ــی ش ــی از ارکان اساس ــوان یک عن
ــق  ــودی، از طری ــی و عم ــور افق ــه در مح ــت ک خاصی س
هماهنگــی واژه هــا، صامت هــا و مصّوت هــا و هرگونــه 
آرایه هــای بدیعــی  دیگــر پدیــد می آیــد و بــدون موســیقی 
ــد رضــا  ــد. محّم ــفته می مان ــاعرانه آواره و آش احســاس ش
ــار  ــعر« از چه ــیقی ش ــاب »موس ــی، در کت ــفیعی کدکن ش
ــرده اســت؛ )کدکنــی:1368، 82( کــه  ــام ب نــوع موســیقی ن
ــر  ــد افس ــتاد محّم ــعرهای اس ــوع آن  را در ش ــه ن ــن س م
رهبیــن بــه بررســی گرفتــه و خواهیــم دیــد کــه غزل هــای 
ــیقی  ــات موس ــن تنّوع ــا چــه حــّدی از ای ــن ت ــای رهبی آق

برخــوردار اســت. 
•      موسیقی بیرونی 
•      موسیقی کنـاری 
•      موسیقی داخلـی

•       موسیقی بیرونی شعر )عروض(
ــاغ دلتنگــی«  ــن در »ب ــوع موســیقی شــعر رهبی ــن ن زیباتری
موســیقی بیرونــی اســت؛ یعنــی تنــّوع، حرکــت و پویایــی 
ــی«  ــاغ دلتنگ ــۀ »ب ــن در مجموع ــی آن. رهبی اوزان عروض
ــی  ــت: یک ــه اس ــه  کار کرفت ــی را ب ــوع اوزان عروض دو ن
ــاری و آرام؛ ماننــد بعضــی غزل هــای حافــظ و  اوزان جویب
ســعدی. دوی دیگــر اوزان خیزابــی مولــوی وار کــه بیشــتر 
غزل هــای »بــاغ دلتنگــی« در همیــن وزن هــا بــا تأثیــر 
ــری  ــّوع به کارگی ــده اســت. تن ــروده ش ــا س ــاعر از موالن ش
اوزان خیزابــی موالنــاوار شــعر رهبیــن ســبب شــده اســت 
ــاعر را در  ــاس ش ــی احس ــت و پویای ــده حرک ــه خوانن ک

ــه: ــد نمون ــد. چن ــاس کن ــای او احس ــر غزل ه سراس
ــن ســالم )مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن  بحــر رجــز مثّم

ــتفعلن( مس
ــار را     دور  ــدم ی ــا برگزی ــر از هســتی شــدم، ت یک ســر پ

از تهی دستـــی شــدم، تــا برگـــزیدم یــار را
قطــره بـُـدم دریــا شــدم، خاُمــش بـُـدم غـــوغا شــدم     مــن 

روزنــی می خواســتم، آزادۀ صحـــرا شــدم
ــی دارای اوزان  ــاظ عروض ــن از لح ــای رهبی ــتر غزل ه بیش
تنــد و خیزابــی  هســتند کــه گذشــته از ارکان ســالم،  دارای 
ــات در شــعرهای او  ــن زحاف ارکان ُمزاحفــی اســتند کــه ای

ــازد.  ــرت زده می س ــده را حی خوانن

پیرامون یاد داشت  سه 
رهبین افسر  محّمد  دلتنگیِ«  »باغ 

احمد دانش، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشِد دانشگاه کابل
بخش نخسـت



در ایــن شــکی نیســت کــه حفــظ هویــت 
ــهروندان کشــور  ــام ش ــدۀ تم ــه عه ــی ب فرهنگ
به ویــژه اصحــاب قلــم و اندیشــه اســت و 
ــه دســتان جامعــه  ایــن رســالت را بایــد قلــم ب
بــه انجــام برســاند. رســانه های چاپــی در واقــع 
ــری را  ــی و تصوی ــواد خــام رســانه های صوت م

مهیــا می ســازد.
پــس از آن که روزنامۀ پیمان توســط تروریســتان 
ــه طــرف  فرهنگــی تــرور شــد، امیــد جامعــه ب
ــۀ  ــه زودی روزنام ــی ب ــت ول ــدی می رف ناامی
ــر  ــان را پُ ــۀ پیم ــی روزنام ــای خال ــدگار ج مان
ــش  ــر خواننده گان ــیری ناپذی ــرد و عطــش س ک
تحلیل هــای  وزیــن،  مطالــب  ارایــه  بــا  را 
ــیراب  ــنگرانه س ــات روش ــه و موضوع واقع بینان

ــرد.  ک
روزنامــۀ مانــدگار از معــدود روزنامه هــای اســت 
کــه بــا قامــت اســتوار و بی هــراس مســایل مهــم 
جامعــه را بــه نقــد و بررســی گرفتــه و همــراه با 
آن راه هــای بیــرون رفــت را ارایــه کــرده اســت. 
ــان نخــورده  ــرخ روز ن ــه ن ــه قــول معــروف ب ب
ــی شــدن  ــف از بحران اســت. در حــاالت مختل
اوضــاع هشــدار داده و مســوولیتش را منحیــث 
ــرده  ــی ادا ک ــه خوب ــالت ب ــا رس ــانه ب ــک رس ی

اســت. 
روزنامه هــا  دیگــر  بــا  مانــدگار  روزنامــۀ 
تفاوت هــای زیــادی دارد، هــم از لحــاظ متــن و 
محتــوا، هــم از لحاظ لهجــه و صراحــت در بیان 
حقایــق، و هــم از لحــاظ موضع گیری هــای 
معقــول و پســندیده و هــم از لحــاظ تعهــد بــه 

ــگاری.  ــت روزنامه ن ــن و ماهی ف
ــا  ــادی ب ــرد انتق ــا رویک ــدگار ب ــۀ مان روزنام
جدیــت بــه پیــش مــی رود و مســیرش را 
ــط  ــراط و تفری ــد. از اف ــال می کن ــه دنب مجدان
ــه  ــه ب ــزد و خردمندان ــب می پرهی ــان مطال در بی

تحلیــل مســایل می پــردازد.
رویکرد روزنامه

ــه  ــدگاری روزنام ــث مان ــه باع ــای ک رویکرده
ــر می شــمریم: ــر ب ــدگار شــده اســت در زی مان
ــت  ــرای پاســداری از هوی رویکــرد فرهنگــی ب

فرهنگــی؛
رویکرد روشنگرانه در مسایل دینی و مذهبی؛

مســایل  در  بی طرفــی  و  انتباهــی  رویکــرد 
سیاســی؛

رویکرد همگرایی در مسایل اجتماعی؛
در  اندیشــی  دور  و  صرفه جویــی  رویکــرد 

مســایل اقتصــادی.

ویژه گی های روزنامۀ ماندگار
روزنامــۀ مانــدگار ویژه گی هــای زیــادی دارد 
ــه  ــه در آن نهفت ــن روزنام ــدگاری ای ــه راز مان ک

ــه: اســت، از جمل
استقالل عمل یا استقالل رای؛

پایگاه وسیع اجتماعی؛
انگیزش خواننده؛ 

پوشش وسیع؛
موضع گیری روشن؛

تحول آفرینی؛
مروت و مدارا؛

پرهیز از افراط و تفریط؛ 
زبان معیاری؛

واقعیت گرایی؛
و برنامه محوری. 

پیشنهاد برای آیندۀ روزنامه 
در صفحــه انترنــت روزنامــه جــای بــرای نظــر 
ــود،  ــوده ش ــه گش ــن روزنام ــده گان آنالی خوانن
تــا خواننــده گان بــه راحتــی برداشــت ها و 
ــده  ــه ش ــب ارای ــود را از مطال ــای خ تحلیل ه
ــه و مضمــون  ــم صاحــب مقال ــا ه بنویســند. ت

وزن خــود را در بیــن جامعــه یافتــه و هــم میزان 
ــه  ــی گرفت ــه ارزیاب ــه ب ــگ جامع ــر و فرهن فک

شــود.
فرجام سخن 

یــک دهــه فعالیــت رســانه یی در کشــور گــپ 
کمــی نیســت، خیلــی مهــم اســت و بایــد بــرای 
گرداننــده گان روزنامــۀ مانــدگار تبریــک گفــت. 
از صاحــب امتیــاز روزنامــه مانــدگار شــخصیت 
ــعود،  ــی مس ــد ول ــاب احم ــی جن ــام مل نیکون
مدیریــت نظــری پریانــی و همــکاران صدیــق و 
صمیمــی شــان کمــال تشــکر و امتنــان را دارم و 
بــرای مانــدگاری و پویایــی بیشــتر ایــن رســانه 
طلــب توفیــق از خداونــد می کنــم. تــا بــا اتــکا 
بــر تجــارب گذشــته آینــده بهتــری را پیــش رو 
داشــته و مــا را تحقــق انقــالب فرهنگــی  همراه 

و همســفر باشــد.
مــن کــه از خواننــده گان دایمــی روزنامــۀ 
ــه و  ــاظ حرف ــه لح ــم ب ــتم و ه ــدگار هس مان
هــم بــه لحــاظ گرایــش فرهنگــی ســخت 
ــدگار را  ــم و مان ــه آن می باش ــد مطالع عالقه من
ــه  ــرای مطالع ــا ب ــر روزنامه ه ــه دیگ ــبت ب نس
ترجیــح می دهــم. زیــرا مانــدگار از معــدود 
روزنامه هــای اســت کــه در مقابــل زر و زور 
و تــزور ســر تســلیم خــم نکــرده بــا پرهیــز از 
ــد و  ــه نق ــا ب ــای خنث ــی و موضع گیری ه مداح

ــت.    ــه اس ــه پرداخت ــای خردمندان انتقاده
ــانه یی  ــت رس ــال فعالی ــن س ــه یازدهمی ورود ب
ــه  ــک گرفت ــال نی ــه ف ــدگار را ب ــۀ مان روزنام
آســمان  در  پیــش  از  بیــش  کــه  امیــدوارم 
ــد.  ــته باش ــش داش ــور درخش ــانه های کش رس
ایــن کالم حضــرت موالنــا را حســن ختــام ایــن 
بحــث قــرار می دهــم کــه وصــف حــال اســت:

جان نباشد جـز خبر در آزمون 
هر که او دارد خبر جانش فزون

روز دوشــنبۀ همیــن هفتــه، مســووالن در دادســتانی کل 
اعــالم کردنــد کــه عبدالــرزاق وحیــدی، وزیر پیشــین وزارت 
ــارزه  ــی مب ــی و قضای ــز عدل ــوژی از مرک ــرات و تکنال مخاب
بــا فســاد اداری بازداشــت و بــه زنــدان منتقــل شــده اســت. 
مســووالن در دادســتانی کل اعــالم کردنــد کــه آقــای وحیدی 
ــگام  ــی هن ــه دلیــل سوءاســتفاده از صالحیت هــای وظیفه ی ب

مأموریــت در وزارت مالیــه بازداشــت شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن آقــای وحیــدی بــه 
ــی در وزارت  ــای وظیفه ی ــتفاده از صالحیت ه ــام سوءاس اته
ــژه کشــانیده شــده  ــه محاکمــۀ وی ــوژی ب ــرات و تکنال مخاب
ــناخت و  ــاه ش ــه او را بیگن ــه مرحل ــا دادگاه در س ــود، ام ب
برائــت داد. این بــار دادگاه غیابــی آقــای وحیــدی را محکــوم 

بــه زنــدان کــرده اســت.
ــت  ــی بازداش ــاالن فرهنگ ــهروندان و فع ــماری از ش ــا ش ام
آقــای وحیــدی را توطیــۀ سیاســی می خواننــد و در واکنــش 
بــه آن می گوینــد، بازداشــت وزیــر پیشــین مخابــرات 

پرســش برانگیز اســت.
داوود ناجــی، از اعضــای جنبــش روشــنایی در صفحــۀ 
رســمی فیســبوکش نوشــته اســت کــه اگــر حکومــت در امر 
مبــارزه و بــه دادگاه کشــانیدن فسادپیشــه گان حکومتــی ارادۀ 
واقعــی دارد، »کســانی کــه متهــم بــه اختــالس 600 میلیــون 
دالــر از بودجــۀ معــارف هســتند را نیــز بایــد محاکمــه کنــد«.
او از کلیــل حکیمــی، وزیــر پیشــین مالیــه همچــون »متهــم 
بــه ســرقت میلیــاردی« یــاد کــرده و گفتــه نگاشــته اســت که 
حکومــت بایــد بــه همــه متهمــان برخــورد یکســان داشــته 

باشــد و محاکمــۀ مفســدان را علنــی برگــزار کنــد.
آقــای ناجــی گفتــه اســت: چــرا محکمــۀ غیابــی؟ وحیــدی 
کــه همیشــه حکومــت را چلنــج مــی داد و همیشــه هــم در 
محکمــه حاضــر بــود، در کابــل هــم حضــور داشــت، پــس 
چــرا محکمــه او غیابــی برگــزار شــده اســت؟ جــرم وحیدی 

چیســت؟
در ســوی دیگــر، فــردوس کاوش، روزنامه نــگار در صفحــۀ 
ــرات را  ــین مخاب ــر پیش ــی وزی ــۀ غیاب ــبوکش محاکم فیس

»محاکمــۀ استالینســتی« عنــوان کــرده و گفتــه اســت: بــرای 
شــهروندی کــه از ســه دادگاه علنــی حکــم بیگناهــی گرفتــه 
اســت، برگــزاری محاکمــۀ غیابــی مصــداق روشــن محاکمــۀ 

استالینیســتی اســت.
آقــای کاوش افــزوده اســت کــه محاکمــۀ غیابــی، شــیوۀ کار 
ــای  ــۀ او: »برمبن ــه گفت ــت. ب ــرکوب گر« اس ــتگاه های »س دس
قانــون، هــر شــهرونِد متهــم بایــد در یــک دادگاه علنــی بــا 
ــه  ــه ب ــود، ن ــه ش ــع اش محاکم ــل مداف ــت وکی حضورداش
صــورت غیابــی«. ایــن روزنامه نــگار از فعــاالن جامعــۀ 
ــرزاق  ــی عبدال ــه محاکمــۀ غیاب ــا ب ــی خواســته اســت ت مدن

ــد. ــراض کنن ــدی اعت وحی
در عیــن حــال، محمــد مــرادی یکــی از نویســنده گان کشــور 
ــی  ــۀ غیاب ــت و محاکم ــه بازداش ــبوکش ب ــۀ فیس در صفح
ــدی واکنــش نشــان داده و نگاشــته اســت،  ــرزاق وحی عبدال
پرونده هــای  بی پرده تریــن  از  یکــی  وحیــدی  پرونــدۀ 
ــی کشــاله دار  ــت اصل ــه عل سیاســی در افغانســتان اســت ک
ــم  ــا تی ــدی ب ــل وحی ــد در افشــاگری و تقاب شــدن آن را بای

ــرد. ــی جســتجو ک اشــرف غن
ایــن نویســنده در ادامــۀ یادداشــت نوشــته اســت کــه 
ــود  ــۀ« خ ــات »تبعیض گرایان ــی در اقدام ــرف غن محمداش

تنهــا نیســت و افــرادی مثــل ســرور دانــش را در کنــار خــود 
ــک  ــی کم ــای غن ــه آق ــار، ب ــتن این ب ــرای برداش ــه ب دارد ک

می کننــد.
محمــد مــرادی نوشــته اســت، ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد 
ــرف  ــرای اش ــی ب ــن انتخابات ــتای کمپای ــش در راس ــه دان ک
غنــی، بــرای آزادی وحیــدی اقــدام خواهــد کــرد، امــا دیگــر 
ــه  ــده اند ک ــه ش ــا متوج ــده و هزاره ه ــا ش ــه ره ــر از چل تی
رهبــران دلســوزی ندارنــد و هــر کســی بــا مقصــد، دلبــری 

می کنــد.
گفتنــی اســت کــه دور نخســت دادگاه ویــژۀ آقــای وحیــدی 
بــه تاریــخ 11 ســرطان ســال گذشــته بــه اتهــام »سوءاســتفاده 
ــه در  ــود ک ــده ب ــزار ش ــوی« برگ ــای وظیف از صالحیت ه
ــتانی ُکل در  ــوی دادس ــده از س ــه ش ــوای« ارای »صورت دع
ــه  ــر ب ــتفادۀ منج ــدی »سوءاس ــای وحی ــی آق ــف جرم وص
حیــف و میــل عوایــد دولــت« نگاشــته شــده بــود. دور دوم 
دادگاه آقــای وحیــدی در 31 ســرطان برگــزار شــده بــود و در 
نهایــت، ســومین و آخریــن دادگاه وزیــر پیشــین مخابــرات و 
تکنالــوژی بــه تاریــخ چهارم جــدی ســال 1397 برگزار شــد 

کــه آقــای وحیــدی را بیگنــاه شــناخت و برائــت داد. 

مانـدگـار؛
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آیـا جهـان بـزرگ ما به دهکدۀ کوچکی بدل شـده اسـت؟ 
ایـن روزهـا در حقیقـت بـه ایـن گفته کمتر کسـی  شـک 
می کنـد. بـرای اثبـات چنیـن گفته یـی شـاید بتـوان دالیـل 
زیـادی ارایـه کـرد. البتـه بـا اختـراع  رادیـو، تلویزیـون، 
چاپـی،  نشـریه های  و  انترنـت  جهانـی  شـبکۀ  کمپیوتـر، 
دیگـر هیـچ جـای تردیدی باقی نمانده اسـت کـه جهان ما 
بـه دهکـدۀ کوچـک مبدل شـده، امـا اهمیـت مطبوعات و 
رسـانه ها تنهـا در ایـن نیسـت که توانسـته اند جهـان را به 
دهکـده بـدل کند؛ بلکـه مطبوعات در امر شـناخت و تأثیر 
متقابـل فرهنـگ جوامـع گوناگون بشـری بـر یک دیگر نیز 

نقـش گسـترده یی دارند.
بـا این حال، کشـوری که در آن رسـانه ها به گونۀ سـازنده 
شـکل نگرفتـه باشـد، در حقیقنـت جامعه یـی اسـت  در 
انـزوا کـه نمی توانـد خـود را به جامعـۀ جهانی بشناسـاند. 
در حـال حاضـر بـرای مـردم یگانه امیـد و آخریـن آرزو، 
ایـن  بـه  رسـانه ها  اگـر  اسـت.  رسـانه ها  و  بیـان  آزادی 
نکننـد و خواسـت های شـخصی  توجـه  مـردم  خواسـتۀ 
و گروهی شـان را بـاالی مـردم بیچـارۀ مـا تحمیـل کننـد، 
معلـوم اسـت کـه جامعـه و کشـور بـا بی ثباتـی و انجمـاد 

روبـه رو خواهند شـد.
حـال،  عیـن  در  و  متفکـر  موجودی سـت  انسـان 
جسـت وجوگر و ایـن ویژه گی از آن نقطـه و آن زمان آغاز 
شـد که بشـر بـه فکر حل مسـایل مختلـف زنده گـی افتاد. 
بـا توجـه بـه آن، پیـام روشـنگری در سـرزمین ما نـه  تنها 
بـا تأخیر رسـید کـه سـوگمندانه با اسـتعمار و سـازوبرگ 
آن بیشـتر بـه مثأبـه ابـزار حاکمیـت نمایـان شـد. بـه بیان 
دیگـر، پیـام روشـنگری در خاورزمیـن بـه خواب رفتـه و 
افسـون زده، خودجـوش و برخاسـته از متـن جامعـه نبود.

روح اهلل بهزاد

بهزاد برمک

مانـدگار خـواهد مـانـد

روزنامه
خواجه محمد نعیم قادری

ی وحیـد
 مظلـوم است یا گنـاهکـار؟



از حــق نگذریــم، تمــام نصــاب تعلیمــی و تحصیلــی 
ــچ  ــش و هی ــچ بخ ــت و هی ــکل اس ــار مش ــا دچ م
رشــته یی نیســت کــه کهنه گــی و رنگ پریدهگــی 
ــل  ــک محص ــه ی ــی ک ــد. زمان ــته باش ــود را نداش خ
زیــر  و...  ادبیــات،  اقتصــاد،  انجنیــری،  رشــته یی 
ــک دانشــجوی شــرعیات می نشــیند و محــو  ــن ی ده
ــت  ــه دس ــود ک ــاده می ش ــود و آم ــخنان او می ش س
بــه حمــالت انتحــاری و انفجــاری بزنــد، خــود نشــان 
ــا  ــا ت ــی م ــی و تعصیل ــه مشــکالت تعلیم ــد ک می ده

ــه اســت. ــدام پیمان ک
در ایــن میــان امــا، مضمــون »ثقافــت اســالمی« 
ــه سال هاســت  مشــکالت خــاص خــودش را دارد ک
علمــای نیــک ســیرت و روشــنفکران صــادق، روی آن 
ــی  ــا عده ی ــد. ام ــدار می دهن ــد و هش ــت می نهن انگش
ــته و  ــق بس ــود را روی حقای ــمان خ ــتان چش از دوس
ــد  ــون را نق ــن مضم ــوای ای ــه محت ــر کســی ک ــر ه ب
ــتند  ــن می فرس ــد و لع ــن می اندازن ــد، آب ده می کنن
دلیــل/ می نماینــد.  تکفیــر  و  می کننــد  توهیــن  و 
ــه از ایــن مضمــون  ــاع کورکوران ــوع دف ــن ن علــت ای
چیســت؟ چــرا عده یــی بــه بهانــۀ دفــاع از ایــن 
بــر همــه می تازنــد و هیــچ  مضمــون، بی مهابــا 

ســخن مخالفــی را نمی شــنوند و برنمی تابنــد؟
ــن  ــد ای ــه می رس ــن هم ــه ذه ــه ب ــخی ک ــن پاس اولی
ــلمان ترین و  ــا، مس ــاع کننده ه ــن دف ــه: »ای ــت ک اس
متقی ترین هــای کشــور انــد و غیــرت و همیــت 
ــدان  ــر معترضــان و منتق ــه ب ــذارد ک ــان نمی گ دینی ش
ــا،  ــخ ام ــن پاس ــد«. ای ــزی نگوین ــد و چی ــار بیاین کن
ــن  ــیاری از ای ــت. بس ــح نیس ــه صحی ــچ وج ــه هی ب
ــه دانش دینــی  ــه ن ــم ک دفــاع کننده هــا را می شناس
درســتی دارنــد و نــه تقوای دینــی شــان بهتــر از 
ــتفادۀ  ــن اس ــم از دی ــا، ه ــر این ه ــران اســت. اکث دیگ
»ثقافــت  مضمــون  از  هــم  و  می کننــد  ابــرازی 
اســالمی«. برعکــس، بســیاری از ایــن منتقــدان را هــم 
ــد و  ــی ان ــه آدم هــای وارســته و نیک نیت می شناســم ک

ــد. ــاد ندارن ــازگاری و عن ــه سرناس ــچ وج ــه هی ب
ــه:  ــت ک ــن اس ــوان داد ای ــه می ت ــری ک ــخ دیگ پاس
ــت  ــت و اکثری ــالمی اس ــور اس ــک کش ــتان ی »افغانس
مطلــق شــهروندانش مســلمان اند و ضــرور اســت 
کــه چنیــن مضمونــی در دانشــگاه های کشــور وجــود 
ــای  ــن و آموزه ه ــجویان از دی ــا دانش ــد ت ــته باش داش
بنیــادی دینــی خــود آگاهــی یابنــد«. در رابطــه بــه این 
ــادی در کشــور  ــم کــه مخالفیــن زی پاســخ، فکــر نکن
وجــود داشــته باشــند و چنیــن ضرورتــی یــا نیــازی را 
زیــر ســوال ببرنــد. اکثریــت دوســتان منتقــد، بــه ایــن 
بــاور انــد کــه بایــد محتــوای ایــن مضمــون نقد شــود 
ــا و  ــرد و آموزه ه ــرار گی ــورد بازنگــری جــدی ق و م
ــی  ــدروی و بدبین ــوی تن ــه س ــه راه ب ــی ک انگاره های
از  می برنــد،  تروریســت پروی  و  تکفیری گــری  و 
ایــن مضمــون برداشــته شــوند و عــالوه  برایــن، ایــن 
مضمــون را اســتادانی تدریــس کننــد کــه خودشــان از 
علــوم دینی-اســالمی آگاهــی عمیــق و عمقــی داشــته 
باشــند و از اندیشــۀ افراطیگــری برکنــار باشــند و بــه 
جــای آموزه هــای  بنیــادی دینــی، خرافــات بــه خــورد 
دانش آمــوزان ندهنــد و یــاوه نگوینــد و بدبینــی 

ــد. ــادی نیافرینن ــد و بی اعتم ــاد نکنن ایج
امــا یــک پاســخ دیگــری هــم وجــود دارد. ایــن پاســخ 
ــا  ــی از اســتادان دانشــگاه های م ــه خیل ــن اســت ک ای
در رشــتۀ خــود تخصــص و تبحــر ندارنــد و مضمــون 
»ثقافــت اســالمی« بــه دلیــل ســادهگی و آســانی 
ــروی ایــن  ــاب دندانــی اســت و آب خــود، مضمــون ب
اســتادان را می خــرد و موقف شــان و معاش شــان 
ــار  ــود فش ــن خ ــاالی ذه ــن ب ــد. م ــظ می کن را حف
مــی آورم و نکاتــی را از دورۀ دانشــجویی خــود نقــل 

ــم. ــه کن ــی را تقوی ــن مدع ــم ای ــا بتوان ــم ت می کن
ــتاد  ــز و اس ــد عزی ــا، پوهان ــجویی م 1-در دورۀ دانش
وردک و یکــی دو اســتاد دیگر در دانشــکدۀ شــرعیات 
ــتادان  ــان، اس ــته های خودش ــه در رش ــد ک ــل بودن کاب
هیــچ عالقه یــی  اســتادان  ایــن  بودنــد.  توانایــی 

ــان  ــتند و در هم ــون نداش ــن مضم ــس ای ــه تدری ب
ســال ها یک بــار هــم ایــن مضمــون را تدریــس 
نکــرده بودنــد. هــر اســتاد دیگــری هــم کــه در علــم 
ــالمی  ــان اس ــالمی و عرف ــفه اس ــالمی و فلس کالم اس
ــوم شــرعی، تخصــص و تبحــر داشــتند،  و دیگــر عل
بیشــتر عالقــه داشــتند کــه روی همیــن علــوم تمرکــز 
کننــد و هیچ گاهــی حاضــر نبودنــد کــه روز خــود را 

ــد. ــت اســالمی ســپری کنن ــا ثقاف ب
2- در همــان زمــان، اســتادانی بــه تدریــس ایــن 
مضمــون گماشــته می شــدند کــه یــا تــازه بــه 
ــال ها  ــد از س ــا بع ــد ی ــده بودن ــته ش ــتادی گماش اس
ــی  ــون اساس ــک مضم ــس ی ــی تدری ــتادی، توانای اس
ــورش  ــان ش ــه ش ــار علی ــی دو ب ــتند و ترم را نداش
می شــد و از آنهــا شــکایت صــورت می گرفــت 
 )امــا بــه دلیــل روابــط حزبــی، قومــی، زبانــی، و... هــر 
ــا می گردیــد(. ایــن اســتادان  اعتراضــی علیه شــان خنث
ــی  ــده یی را کاپ ــاده ش ــش آم ــر از پی ــک چپت ــز، ی نی
می کردنــد و می رفتنــد ایــن مضمــون را تدریــس 
ــد و نصــف ســاعت  درســی را هــم در لعــن  می کردن

و نفریــن ســپری می کردنــد.
3- یکــی از اســتادان دانشــکدۀ حقــوق، بــه دانشــکده 
ــوق اساســی  ــا حق ــد ت ــی شــده بودن شــرعیات معرف
را تدریــس کننــد. ایــن اســتاد در تدریــس ایــن 
ــف  ــل صن ــه داخ ــن ک ــود. همی ــف ب ــون ضعی مضم
شــرعیات  دانشــجویان  از  می گفــت:  می شــد، 
ــد و  ــود را می خوانن ــای خ ــد و نمازه ــم می آی خوش
مســلمان خــوب انــد و شــروع می کــرد بــه خوانــدن 
ــا  ــه یهودی ه ــردن ب ــن ک ــم و نفری ــات قرآن کری آی
آخــر  در  و  و...  کمونیســت ها  و  نصرانی هــا  و 
ــت و  ــی می گف ــوق اساس ــارۀ حق ــه در ب ــد نکت چن
ــری را  ــی داد و چپت ــی نم ــه کس ــم ب ــوال ه ــع س موق
ــود  ــا خ ــت )ب ــان و می رف ــرای امتح ــی داد ب آدرس م
می گفتــم کــه ایــن اســتادان دانشــکده های دیگــر 
ــد و در  ــده ان ــرعیاتی ها را خوان ــا ش ــض م ــم نب ه

ــد(. ــت دارن دس
ــده و فلســفۀ دانشــکدۀ شــرعیات  ــت عقی 4-دیپارتمن
کابــل، اســتادان نســبتًا خــوب و زحمت کشــی داشــت، 
ــی و...  ــتاد ابراهیم ــر، اس ــد نذی ــتاد دادمحم ــل اس مث
ــن  ــود. ای ــی ب ــه اســتاد ابواالحــرار هــم آدم توانای البت
ــد.  ــس نمی کردن ــت اســالمی تدری ــم ثفاف ــتادان ه اس
ــن  ــودن و بددی ــن ب ــه بی دی ــم ب ــتادان مته ــن اس ای
ــفه و  ــق و فلس ــه منط ــری ک ــد. به خاط ــودن بودن ب
علــم کالم تدریــس می کردنــد. کســانی هــم کــه ایــن 
ــد  ــرد کســی نبودن ــر و تفســیق می ک اســتادان را تکفی
جــز همــان اســتادانی کــه ثقافــت تدریــس می کردنــد 
و نیــازی نیســت کــه مــن از ایــن اســتادان نــام ببــرم.
5-شــما اگــر هــر مضمــون دیگــری را تدریــس 
ــفه  ــالمی و فلس ــم کالم اس ــمول عل ــه ش ــد )ب نمایی
اســالمی(، بــا کوهــی از ســواالت دانشــجویان مواجــه 
می شــوید کــه اگــر توانایــی و تخصــص در مضمــون 
ــی رود و  ــن م ــان از بی ــید، آبروی ت ــته باش خــود نداش
مســخره می شــوید و شــاید وظیفــۀ اســتادی تــان نیــز 
ــون  ــما مضم ــر ش ــا اگ ــردد. ام ــه گ ــر مواج ــه خط ب
ــی از  ــه کس ــد، ن ــس نمایی ــالمی را تدری ــت اس ثقاف
ــرأت  ــی ج ــه کس ــد و ن ــرده می توان ــوال ک ــما س ش
ــف  ــود را مکل ــما خ ــه ش ــد را دارد و ن ــوال کردن س
ــد.  ــجویان می دانی ــه دانش ــته دادن ب ــخ بایس ــه پاس ب
ــرآن و اســالم  ــه شــما از ق ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ف
ــوال  ــد و س ــث می خوانی ــت و حدی ــد و آی می گویی
ــکاک  ــا ش ــق ی ــا فاس ــد ی ــر ان ــا کاف ــم ی ــا ه کننده ه
ــزی  ــر چی ــل شــما ه ــن دلی ــه همی ــا... ب ــق ی ــا مناف ی
ــزی  ــی چی ــه( کس ــا جاهالن ــه ی ــد )عالمان ــه بگویی ک
نمی گویــد و اگــر بگویــد مظنــون و مشــکوک و 
مطــرود و ملعــون اســت و اگــر کمــی ســماجت کنــد، 
ــت را  ــو دین ــه ت ــد ک ــد و می گویی ــش می کنی ناکام

نمی دانــی و می خواهــی ســند بگیــری؟
ــوان  ــم، می ت ــه آمدی ــه گفت ــی ک ــه نکات ــه ب ــا توج ب
ــون  ــالمی« مضم ــت اس ــون »ثقاف ــه مضم ــت ک گف
و  ابتدایــی  اســتادان  و  اســت  آســانی  و  ســاده 
ــون را  ــن مضم ــم ای ــی ه ــادان و قالب ــه و ن بی تجرب
نمی توانــد  هــم  هیچ کســی  و  می کننــد  تدریــس 
ــون  ــن مضم ــود ای ــا خ ــون ی ــن مضم ــتاد ای ــر اس ب
ــاد  ــد و انتق ــراض کن ــون اعت ــن مضم ــوای ای ــا محت ی
وارد کنــد و اســتاد ثقافــت اســالمی، هــم وظیفــه اش 
تضمیــن اســت و هــم معــاش اش و هــم آبــروی اش. 
ــتادان از  ــن اس ــر ای ــه اگ ــن اســت ک ــوال ای ــاال س ح
ــه  ــد؟ ب ــاع نمای ــی دف ــد ک ــاع نکنن ــون دف ــن مضم ای
ــی  ــی و ایمان ــه دین ــش از اینک ــأله پی ــن، مس ــر م نظ

ــت. ــی اس ــتر حیثیت ــد، بیش باش
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حکومت:
دسولېموافقېدتطبیقلپاره

داروپایيټولنېتضمینبهګټوروي
می فت اسال ثقا

ی          آبرو
ن                      استادا

بـی قال

د افغانســتان حکومــت وایــي، لــه طالبانــو رسه د ســولې 

ــاره د  ــق لپ ــې د تطبی ــې د دې موافق ــورت ک ــه ص ــې پ موافق

اروپایــي ټولنــې تضمیــن بــه مؤثــر وي.

ــه تــر دې وړانــدې هــم  افغــان حکومــت وایــي، اروپایــي ټولن

ــو د ســولې موافقــې د پــي کېــدو د ضامنــت  د نــورو هېوادون

ــم  ــې ه ــه ک ــه برخ ــتان پ ــه دا کار د افغانس ــري او ک ــه ل تجرب

ــري. ــه ول ــې ب ــرې پایل ــو مؤث وکــړي، ن

د افغــان ولســمرش ویانــد هــارون چخانســوري تېــر ماښــام لــه 

ازادي راډیــو رسه پــه خــرو کــې د افغانســتان د ســولې پروســې 

پــه برخــه کــې د اروپایــي ټولنــې د چمتــووايل هرکلــی وکــړ.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »پــه نــورو ځایونــو کې هــم چې د ســولې 

پروســه مختــه تللــې او بیــا د ســولې موافقــه الســلیک شــوې، 

ــاره چــې د دې موافقــې عمــي کېــدل هــم یــوه اوږده  د دې لپ

ــه  ــي ټولن ــاره اروپای ــو د ډاډ لپ ــو د دواړو اړخون ــه وي، ن پروس

ــي  ــوې ده. اروپای ــې ش ــې پات ــن کوونک ــه تضمی ــوه بې طرف ی

ټولنــه دا تجربــه لــري دلتــه بــه هــم همــدا رول ولــري او دا یــې 

ــل  ــو خپ ــاده ده. ن ــو ام ــرې ويش ن ــتنه ت ــه غوښ ــې ک ــي چ وی

ــه ولــري.« مؤثریــت ب

ــتنه د  ــا دا غوښ ــې ای ــه دې اړه چ ــوري پ ــاغي چخاس ــو ښ خ

ــور  ــه څنګــه؟ ن ــرې شــوې ک افغانســتان د حکومــت له خــوا ت

جزئیــات ورنه کــړل.

د اروپایــي ټولنــې د بهرنیــو چــارو وزیرانــو تېــره ورځ پــه 

لوګزامبــورګ کــې یــو پرېکړه لیــک خپــور کــړی چــې پــه هغــه 

کــې یــې د افغانســتان لــه خلکــو رسه د ســیايس، اقتصــادي او 

ــړی دی. ــګار ک ــر دوام ټین ــړ پ ــز مالت ټولنی

ــو  ــله والو طالبان ــر حکومــت او وس ــې پ ــک ک ه دې پرېکړه لی

ــه خپلــو کــې مســتقیمې  ــږي پ غــږ شــوی چــې څومــره ژر کې

ــړي. ــم ک ــی خت ــړي او تاوتریخوال ــل ک ــرې پی خ

ــو  ــورو همکاری ــې د ن ــک ک ــل پرېکړه لی ــه خپ ــورا پ ــې ش دغ

ــه د  ــه ب ــي ټولن ــې اروپای ــودلی چ ــی ښ ــګ چمتووال ــر څن ت

افغانســتان د ســولې پــه پروســه کــې د تضمینوونکــي پــه توګــه 

رول ولوبــوي.

د اروپایــي ټولنــې د بهرنیــو اړیکــو مســؤلې فدریــکا موګرېنــي 

ــه  ــوږ ل ــم م ــې ال ه ــور دا دی چ ــا تص ــل: »زم ــه دې اړه ووی پ

یــوې موافقــې څخــه لیــرې یــو، خــو یقینــاً مــوږ کــوالی شــو 

ــي  ــې د تضمینوونک ــدو ک ــي کې ــه عم ــو پ ــم د موافق دواړه، ه

کايف  لپــاره  کار  دې  د  ټولنــه  اروپایــي  ځکــه  ولــرو،  رول 

ــر  ــې ال ډې ــه چ ــه څ ــم هغ ــد ووای ــم بای ــري او ه ــې ل رسچین

مهــم دي اروپایــي ټولنــه د دې رول د لوبولــو لپــاره په خپلــه پــه 

افغــاين ټولنــه کــې د بېالبېلــو لــورو او ډلــو له خــوا، پــه ســیمه 

ــه  ــه برخه من ــامد څخ ــې د کايف اعت ــې ک ــې ټولن ــم نړیوال او ه

ده. نــو مــوږ یقینــاً کــوالی شــو د دې بهیــر پــه تضمینولــو کــې 

ــوو.« رول ولوب

ــت  ــر میاش ــرې نوم ــه تې ــې پ ــي ټولن ــي، اروپای ــت وای حکوم

ــاره جــوړه  ــډه کــې چــې د افغانســتان لپ ــه غون ــوا پ کــې د جنی

ــه وکــړه. ــواد رسه د دغــې همــکارۍ ژمن ــه دې هې شــوې وه، ل

د هغــې ژمنــې پــر اســاس د اروپایــي ټولنــې پــه پــروين 

ــډون د ادارو  ــه ګ ــکټور پ ــي س ــان امنیت ــې د افغ ــک ک پرېکړه لی

ــو او د  ــله والو مخالفین ــې د وس ــه ک ــه ټولن ــو، پ ــه اصالحات پ

هغــو د کورنیــو د ادغــام او د ســیمه ییزې ســوداګرۍ او اتصــال 

ــوې دي. ــې ش ــکارۍ ژمن ــې هم ــروژو ک ــه پ پ

عبدالکبیر ستوده
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دادن  نشان  ــت  تروریس برای    یران    ا و      امریکا    
ند ا ده  دا ترتیب    ــده     پرون همدیگر     

     برگردان: ابوبکر صدیق
     منبع: نشنل انترست/ میشل انلین

ــت  ــفیر پیشــین حکوم ــت و س ــورای امنی ــاور ش مش
ــی در  ــته در مالقات ــاه گذش ــکا، م ــتان در امری افغانس

ــط شــد. شــهر واشــنگتن دچــار خب
ایــن یــک نشســت دپیلوماتیــک بــود و در همــان هفته 
ــب  ــداهلل مح ــی، حم ــوی خصوص ــک گفت وگ در ی
ــی  ــژه زلم ــکا به وی ــدۀ امری ــاالت متح ــاله، ای 36 س
ــح  ــرای صل ــور ب ــاص آن کش ــدۀ خ ــل زاد نماین خلی
ــای  ــی در گفت وگوه ــار انحنای ــه رفت ــتان را ب افغانس

صلــح متهــم کــرد.
ــتی  ــه سرپرس ــنگتن ب ــه واش ــود ک ــن  ب ــتدالل ای اس
ــه  ــرف ب ــت اش ــت مدیری ــتان، تح ــت افغانس حکوم
شــکل مســتقیم بــا  طالبــان گفت وگــو می کنــد. 
چنانچــه محــب در مــورد خلیــل زاد گفــت: »او 
ــریک نزدیــک خــود را اذیــت و آزار می کنــد«.   ش
ــتان  را  ــد افغانس ــل زاد، متول ــی خلی ــا نگران ــب ب مح
متهــم بــه گرفتــن رهبــری افغانســتان از دســت غنــی 

ــرد. ــت ک ــده اس ــاب ش ــه انتخ ک
ــاور دارنــد کــه عملکــرد حمــداهلل  برخــی از مــردم ب
]در واشــنگتن[ بــه اشــارۀ غنــی بــوده اســت. محــب  

تحصیــل یافتــه، در افغانســتان تولــد شــده، در لنــدن 
تحصیــل کــرده و بــا زن امریکایــی ازدواج کــرده 
اســت. بــه عنــوان ســفیر در واشــنگتن کار کــرده و از 

ــت.  ــم نیس ــادی ه ــای جه ــکان چهره ه نزدی
بــه  او  می شناســم،  را  او  کــه  سال هاســت  مــن 
ــرای  ــا ب ــد. ام ــی کــه می شــنود حــرف نمی زن اندازه ی
ــۀ ادارۀ  ــر از درگ ــال حاض ــه در ح ــب ک ــات مح نج
ترامــپ رانــده  شــده اســت و پــس از اظهاراتــش در 
مــاه مــارچ بــه او گفتــه شــد کــه کشــور ]امریــکا[ را 
تــرک کنــد و بــه دســتور مایــک پمپئیــو وزیــر خارجۀ 
امریــکا، مقامــات امریکایــی بــا محــب تمــاس ندارنــد 
ــی  ــکل فزیک ــب به ش ــه مح ــت هایی ک ــا در نشس ی
ــک  ــد. مای ــتراک نمی کنن ــد، اش ــته باش ــور داش حض
پمئپیــو خــوب می دانــد کــه ســخنان محــب از خــود 
ــی کــه از  ــوده اســت. در حال ــه؛ بلکــه از غنــی ب او ن
نظــر پمئپیــو ایــن دالیــل مجــازات اســت، پیامــی بــه 
غنــی فرســتاد کــه ادارۀ ترامــپ را به ویــژه در مســایل 

ــرد. ــده نگی عمومــی نادی
ــل درک  ــو قاب ــم پمپئی ــم، تصمی ــرف ه ــک ط از ی
ــرار دارد، از  ــکنجه ق ــت ش ــی تح ــی غن ــت، بل اس
ــرای غنــی  نــگاه فزیکــی و سیاســی، تمــام جهــات ب

اضطــراب آور اســت. امــا اظهــارات در مالءعــام 
ــریک  ــر ش ــتان در براب ــد افغانس ــام ارش ــرف مق از ط
خیلــی نزدیــک ایــن کشــور ]ایــاالت متحــدۀ امریــکا[ 

ــت.  ــمندانه نیس کار هوش
طالبــان دولــت غنــی را ماننــد دولــت حامــد کــرزی، 
ــد. خــروج  ــکا می دانن ــانده امری ــو و دست نش دروغگ
ــان  ــتدالل طالب ــه اس ــیرین ب ــۀ ش ــتان طعم از افغانس
ــاز 10 – 20  ــه صــورت گســترده امتی ــان ب دارد. طالب
ــد. امــا خلیــل زاد، پمپئیــو و  درصــدی را قبــول ندارن
ترامــپ از نــگاه غنــی بــه عنــوان چتــر بارانــی هســتند 
ــد  ــو می کنن ــم گفت وگ ــف پیه ــای مخال ــا گروه ه ب

ــته  اســت.  ــل دور و خشــک نگه داش ــه کاب ک
ــاز دارد. در  ــش آرام نی ــه کن ــی ب ــور غن رییس جمه
ــن و  ــی روش ــه کل ــش ب ــزان اضطراب ــه می ــی ک حال

ــت. ــل درک اس قاب
 اول ایــن  کــه خلیــل زاد و ســایر مقامــات ادارۀ ترامپ، 
ــل  ــق کام ــه تواف ــی ک ــا زمان ــد ت ــواره می گوین هم
دولــت  مســتقیم  گفت وگــوی  و  آتش بــس  روی 
ــان صــورت نگیــرد، هیــچ توافقــی  افغانســتان - طالب
ــی روی دو  ــالش پارلمان ــت. ت ــه اس ــورت نگرفت ص
ــان  ــت. طالب ــاف اس ــال انکش ــر در ح ــوع دیگ موض

ــا القاعــده و گروه هــای تروریســتی  رابطــۀ خــود را ب
دیگــر در خــاک افغانســتان قطــع می کننــد. واشــنگتن 
تعهــد کــرده تــا بــه مــرور زمــام نیروهــای ناتــو را در 
ایــن کشــور کاهــش دهــد. هیــچ راه قطعــی در ایــن 
ــی- ]در  ــایل فرض ــام مس ــدارد و تم ــود ن ــورد وج م
ــه اعــالم  حــد پیشــنهاد[ - اســت. ترامــپ قدرتمندان
ــت  ــان شکس ــده را در جه ــش و القاع ــه داع ــرد ک ک
ــا  ــان بق ــرای پای ــتدالل ب ــاید اس ــن ش ــت. ای داده اس

ــد.  ــتان باش ــی در افغانس ــای امریکای نیروی ه
ــب را  ــا مح ــه ت ــت ک ــر اس ــن نظ ــه ای ــنگتن ب واش
عفــو کنــد و رابطــه خــود را بــا افغانســتان بازســازی 
کنــد. ایــن در مــورد ترامــپ و پمپئیــو نیســت، آنــان 
دیپلومات هــای  و  قشــنگ  جوانــان  می تواننــد 
ــی باریــک و ســاده  ــا نتیجــۀ خیل ــده باشــند، ام ورزی

ــت.  اس
ــان  ــه در زم ــت ک ــی اس ــری، دپیلوماس ــن نتیجه گی ای
توافــق بــا دشــمن، دوســتان چنــد پارچــه نمی شــوند 
پارچه ســازی  بــرای  را  تــالش  کوچک تریــن  و 
ــور  ــال، رییس جمه ــوان مث ــه عن ــد. ب ــمن می کنن دش
ــپ  ــا ترام ــا ب ــد ت ــالش می کن ــخت ت ــون، س مون ج
رابطــۀ نزدیــک داشــته باشــد، ایــن در مــورد توافــق 
ــه  ــت. این ک ــی اس ــمالی و جنوب ــی ش ــان کوریای می
ــن  ــکا التی ــورهای امری ــا کش ــًا ب ــکا دقیق ــرا امری چ
ــارادو« در  ــه حکومــت »م ــرای فشــار وارد کــردن ب ب
ــن، رییس جمهــور  ــد. بیشــتر از ای ــال کار می کن ونزوی
ــا متحــدان و کانگــرس  ــک ب ــا از نزدی ــس از دهه ه پ
کار می کنــد تــا بــاالی ایــران فشــار را افزایــش دهــد. 
دوم، بــا احتــرام بــه افغانســتان، مــا نیــاز داریــم تــا از 
دادن آیدیــا )مفکــوره( نادرســت بــه طالبــان جلوگیری 
ــدان را  ــه می ــد ک ــان فکــر می کنن ــان طالب ــم. جری کنی
ــه  ــی ک ــته اســت، زمان ــرام گذش ــان احت ــد. زم برده ان
ــد.  ــل می کردن ــان عم ــرد و طالب ــا می ک ــکا تماش امری
ــود. چنانچــه در  ــی نادرســت ب ــک ارزیاب آن شــاید ی
ــگ  ــرای جن ــدان ب ــی می ــدازۀ کاف ــه ان ــم، ب ــاال گفتی ب
وجــود داشــت و بــه انــدازۀ کافــی تناقــض در 
ــا  ــد ب ــًا می خواه ــپ واقع ــپ. ترام ــت ادارۀ ترام روای
توافــق یــا بــدون توافــق از افغانســتان بیــرون شــود. 
ــرد  ــش س ــد تن ــر می کنن ــان فک ــران طالب ــر رهب اگ
ــه  ــازی زیرکان ــن ب ــت، ای ــپ اس ــی و ترام ــان غن می
اســت کــه بــرای بــازی آن دیــر شــده و بــه حرکــت 
ــن  ــد ای ــا نخواهن ــد. م ــان می خواه ــی زم آوردن خیل
ــم. محــب اشــتباه کــرده و ایــن  ــه کنی نتیجــه را تغذی
ــد.  ــا چنیــن کن ــود ت ــاز ب ــرای ادارۀ ترامــپ یــک نی ب

ــم. ــه دهی ــم و ادام ــو کنی ــد او را عف حــاال بای

ــی  ــکا در بیانیه ی ــور امری ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
اعــالم کــرد کــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ایران 
را در فهرســت گروه هــای تروریســتی قــرار داده اســت.
تــا دو هفتــۀ دیگــر، جزییــات تحریم هــای برخاســته از 
قــرار گرفتــن ســپاه پاســداران بــه عنــوان یــک ســازمان 

تروریســتی اعــالم خواهــد شــد.
رییــس جمهــور امریــکا در بیانیــۀ خــود گفتــه اســت که 
ایــن تصمیــم بــه هــدف مبــارزه بــا تروریســم جهانــی و 
ــزوای بیشــتر  ــران و ان ــر ای ــی ب افزایــش فشــارهای مال

ایــن کشــور گرفتــه شــده اســت.
آقــای ترامــپ، ســپاه پاســداران را ابــزار اصلــی دولــت 
ــای  ــری فعالیت ه ــه کارگی ــت و ب ــرای هدای ــران ب ای

ــد. ــا می دان ــی در دنی هراس افگن
ایــن نخســتین بــار اســت کــه واشــنگتن یــک نیــروی 
نظامــی رســمی یــک کشــور را در فهرســت گروه هــای 

تروریســتی جــا داده اســت.
شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران در بیانیه یــی 
ــم« و  ــی تروریس ــده را »حام ــاالت متح ــت ای ــز دول نی
نیروهایــش در غــرب آســیا را »گــروه تروریســتی« 

ــرد. ــی ک معرف

مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــۀ امریــکا در یــک نشســت 
ــتند، دزد  ــی نیس ــپاه انقالب ــرات س ــت، »نف ــری گف خب
ــان  ــه از قدرت ش ــد ک ــدی ان ــووالن فاس ــتند، مس هس

ــد.« اســتفادۀ ســوء کردن
ــربازان  ــون س ــه خ ــت ک ــکا گف ــۀ امری ــر خارج وزی

امریکایــی روی دســت ســپاه اســت.
در ایــن حــال، روزنامــۀ وال اســتریت ژورنــال گــزارش 
ــرال  ــه جن ــون از جمل ــای پنتاگ ــه برخــی مقام ه داده ک
جــوزف دنفــورد، رییــس ســتاد مشــترک ارتــش ایاالت 
متحــده نســبت بــه ســرانجام ایــن تصمیــم بــرای امنیت 

نیروهــای امریکایــی ابــراز نگرانــی کرده انــد.
جنــرال دنفــورد هشــدار می دهــد کــه تروریســت 
ــک  ــبب تحری ــد س ــداران می توان ــپاه پاس ــتن س دانس
خشــونت در برابــر نیروهــای امریکایــی در خاورمیانــه 
ــران داشــته  ــر اقتصــاد ای ــری ب ــدون آنکــه تأثی شــود ب

باشــد.
پیــش از ایــن مقام هــای ارشــد ایــران بارهــا نســبت بــه 
قــرار دادن نــام ســپاه پاســداران در فهرســت تروریســتی 

امریــکا هشــدار داده بودنــد.

افغانستان هزینۀ رفتار محب را می پردازد


