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چــــرا 

حکومت رسپرست مطرح شد؟

دالور 
تنهـا نفـوذِی دشمـن نیست!

23

ــدگار از  ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــع در صحب ــک منب ی
ــرای  ــل ب ــهرداری کاب ــۀ ش ــۀ بودج ــارف بی روی مص
کــه گرامی داشــت از جشــن 28 اســد، روز اســتقالل 

ــی دارد. ــر م ــرده ب افغانســتان، پ
ارشــد  مســووالن  کــه  می گویــد  منبــع  ایــن 
ــداری  ــرای خری ــی را ب ــول گزاف ــل پ شــهرداری کاب

پوقانــه از بهــر رهــا کــردن در روز اســتقالل کشــور 
هزینــه کــرده انــد. بــه گفتــۀ منبــع، شــهرداری کابــل 
22۰۰۰ پوقانــه را خریــداری کــرده اســت تــا در روز 

ــد.  ــا کن ــوا ره ــه ه 28 اســد ب
منبــع اظهــار مــی دارد کــه هــر کــدام ایــن پوقانه هــا 
۱2 افغانــی خریــداری شــده کــه مجمــوع پوقانه هــای 

خریــداری شــده، 264۰۰۰ افغانــی بــرای شــهرداری 
منبــع همچنــان  اســت.  برداشــته  کابــل هزینــه 
می افزایــد کــه شــهرداری کابــل 3 هــزار پرجــم 
افغانســتان را بــرای بســتن در اطــراف شــهر در هــر 
ــرده اســت. ــداری ک ــی خری ــدل 9 افغان ــدام در ب ک

محاکمــۀ ابتدایــی و علنــی عامــالن 
ــل »مهســا«ی شــش  اختطــاف و قت
پنجــم  یک شــنبه،  روز  ســاله، 
هیــأت  شــد.  برگــزار  جــوزا 
ــس از  ــی پ ــه ابتدای ــی محکم قضای
شــنیدن صــورت دعــوای دادســتان 
ایــن پرونــده و دفاعیه وکیــل مدافع 
»ســجادآقا و روح اهلل« دو متهــم ایــن 
روزهــای  ابتــدای  از  را  پرونــده 
ــدان  ــال زن ــه3۰ س ــان ب نظارت ش

ــرد. ــوم ک محک
بــا ایــن حــال، هیــأت قضایــی 
تصریــح کــرد کــه ایــن حکــم 
متهمــان  و  اســت  ابتدایــی 
می تواننــد در خواســت اســتیناف 
بدهنــد. پیــش از ایــن شــماری 
اعــدام  خواســتار  شــهروندان  از 
ــد،  ــل مهســا شــده بودن عامــالن قت
امــا هیــأت قضایــی گفــت کــه ایــن 
افــراد ســن ۱8 ســاله گی را تکمیــل 

ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب نکرده ان
نشــده اند. محکــوم  اعــدام 

ســال  حــوت   ۱9 در  آدم ربایــان 
ــاله را  ــش س ــای ش ــته، مهس گذش
از مربوطــات ناحیــه یازدهــم شــهر 
ــه  ــپس ب ــد و س ــدا ربودن ــل ابت کاب
ــان،  ــن آدم ربای ــاندند. ای ــل رس قت
ــرای  ــن کــودک، ب ــل ای پیــش از قت

 3۰۰ خانــواده اش  از  او  رهایــی 
ــد. ــرده بودن ــه ک ــر مطالب ــزار دال ه
پولیــس کابــل در 24 حــوت همیــن 
ــر از  ــه دو نف ــرد ک ــالم ک ــال، اع س
ــت  ــا را بازداش ــل مهس ــالن قت عام
کــرده اســت. بازداشت شــده گان در 
ــر  ــه جرم شــان در براب همــان روز ب
ــد. پولیــس  رســانه ها اعتــراف کردن

کابــل یــک روز پــس از آن، پرونــده 
قتــل مهســا را بــرای بررســی و 
ــتانی  ــه دادس ــتر ب ــیده گی بیش رس
ُکل فرســتاد. ادارۀ دادســتانی در ۱۷ 
ــرد  ــالم ک ــاری اع ــال ج ــل س حم
ــه  ــه محکم ــده را ب ــن پرون ــه ای ک

ســپرده اســت.
پــس از انتشــار خبــر قتــل مهســای 
شــش ســاله، رییــس حکومــت 
را  عمــل  ایــن  ملــی  وحــدت 
ــای  ــه نهاده ــد و ب ــت« خوان »جنای
ــالن  ــا عام ــتور داد ت ــوول دس مس
ایــن رویــداد را در روشــنی قانــون 
ــا آن،  ــان ب ــد. هم زم ــازات کنن مج
شــهروندان کشــور نیــز نســبت بــه 
ایــن قضیــه واکنش گســترده نشــان 
و  عدلــی  نهادهــای  از  و  دادنــد 
قضایــی، خواهــان تعییــن مجــازات 
ــن  ــل ای ــالن قت ــرای عام ــنگین ب س

ــدند. ــودک ش ک

صفحه 6

رییـس شـورای والیتـی هلمنـد می گویـد کـه پاکسـتانی ها 
معـادن طـالی ایـن منطقه را اسـتخراج مـی کننـد، موضوعی 

کـه طالبـان آن را تکذیـب کـرد.
طالبـان بـر بخش هایـی از ولسـوالی گرمسـیِر و خانشـین و 

دیشـوی ایـن والیـت تسـلط دارنـد.
می گویـد،  هلمنـد  والیتـی  رییـس شـورای  افغـان،  عطـااهلل 
پاکسـتانی ها بـه صورت خودسـرانه و مداوم، در کـوه روخام 
و به ویـژه در نزدیکـی منطقـۀ ربـاط بلوچسـتان از حوالـی 
ولسـوالی های دیشـو و خانشـین طـال اسـتخراج و از طریـق 
هـوا و زمیـن از ایالـت بلوچسـتان بـه مراکـز خـود قاچـاق 

می کننـد.
بـه گفتـۀ او: ایـن یـک مسـاله جدید نیسـت؛ اما اسـتخراج و 
قاچـاق طـال در چند ماه گذشـته در این ولسـوالی ها، شـدت 

گرفته اسـت.
نجیـب  بلـوچ، ولسـوال پیشـین خانشـین و از بـزرگان ایـن 
ولسـوالی می گویـد کـه مهندسـان پاکسـتانی معدن طـال را به 

شـکل مـداوم اسـتخراج می کننـد.
در همیـن پیونـد، محمدیاسـین خـان، والی هلمنـد می گوید، 
چنـدی پیش سـه طـرح را بـرای ریاسـت  حکومـت وحدت 
ملـی ارسـال کـرده که بـا پذیرفتـن هر کـدام از ایـن طرح ها، 
معادنـی کـه در نزدیـک مـرز دیورنـد قـرار دارنـد محافظـت 

خواهند شـد.
او تاکید دارد که چشم به راه پاسخ رییس حکومت است.

قـاری  یوسـف احمـدی، از سـخنگویان طالبـان بـا فرسـتادن 
پیامـی بـه رسـانه ها اسـتخراج و قاچـاق غیرقانونی معـادن را 
در ولسـوالی های هلمنـد رد کـرده و گفتـه اسـت، بـه هیـچ 
پاکسـتانی اجـازۀ اسـتخراج و قاچـاق معـدن طال داده نشـده 

ست. ا

وزارت داخلـه اعـالن کرده اسـت کـه دوتن را در 
ارتبـاط بـه قتـل مینه منـگل خبرنـگاری کـه اخیراً 

در کابل کشـته شـده، بازداشـت کرده اسـت.
داخلـه  وزارت  سـخنگوی  رحیمـی  نصـرت 
می گویـد کـه ایـن دو تـن در نتیجـۀ دو عملیـات 
جداگانـه کشـفی توسـط پولیـس بازداشـت شـده 

. ند ا
رحیمی افزوده اسـت که افراد بازداشـت شـده در 
تحقیقـات ابتدایـی بـه دسـت داشـتن در ایـن قتل 
اعتـراف کـرده و اقـارب مینـه منـگل نیـز بـر این 

دوتـن ادعـای مسـتقیم دارند.
مینـه منـگل مشـاور کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
نمایندهـگان و از مجریـان سـابق تلویزیونی، صبح 
روز 2۱ ثور سـال روان در ناحیۀ هشـتم شهر کابل 

توسـط افراد مسـلح ناشـناس به قتل رسـید.

قاتالن مهسا به 3۰ سال زندان محکوم شدند

پاکستانـی ها معـادن طالی هلمنـد را
 استخـراج مـی کننـد

دو تن به اتهام 
قتل مینه منگل بازداشت شدند

شـهرداری کابـل صـدهاهـزار افغـانی را به هـوا رها مـی کنـد!

صفحه 3

هر دم از این باغ بری می رسد
»دربدلکرسیاززناندرارگدرخواستجنسیمیشود«



بازداشـت دالور مشـاور مجلس سـنای کشـور به 
اتهـامِ همـکاری با تروریسـت ها شـاید زیـاد خبِر 
تکان دهنـده بـرای مقام هـا و جامعـۀ مـا نباشـد. 
او چنـد روز پیـش در عملیـات نیروهـای ویـژۀ 
پولیـس بازداشـت شـد و اسـناد و شـواهد کافـی 
نیـز دال بـر رابطـه و همـکارِی او بـا گروه هـای 

تروریسـت به دسـت آمـد. 
بـه نظر می رسـد کـه نیروهـای امنیتـی از مدت ها 
بـه این سـو، آقـای دالور را زیـر نظـر داشـته اند و 
در یـک موقعیـِت مناسـب اقـدام به دسـتگیری او 
کرده انـد؛ امـا قضیـۀ دالور فقـط بـا دسـتگیری او 
پایـان نمی یابـد، بـل بازداشـِت او می توانـد آغـاز 
یـک روند بسـیار پیچیده و مغلق برای دسـتگیری 
افـراد دیگـری باشـد که همیـن حاال بـا گروه های 
تروریسـتی در حال همکاری قرار دارند. رسـانه ها 
و تحلیل گـراِن کشـور از دیرزمانـی در مـورد افراد 
نفـوذی صحبـت می کنند. آن هـا گاهی افـرادی را 
نیـز بـه همـکاری بـا گروه هـای تروریسـتی متهم 
کرده انـد، ولـی کمتـر مـوردی دیـده شـده کـه از 
کشـور  اسـتخباراتِی  و  امنیتـی  مقام هـای  سـوی 

مـورد پیگیـری قـرار گرفته باشـند.
 همواره از سـتون پنجم سـخن گفته شـده اسـت، 
ولـی معلـوم نشـده کـه این سـتون واقعـًا در کدام 
بخش هـا بیشـترین فعالیـت را دارد. روزانـه مردم 
افغانسـتان و به ویـژه نیروهـای امنیتی کشـور آماِج 
حمـالت خونین قـرار می گیرنـد که بـدون تردید 
گروه هـای  بـا  تبانـی  در  دالور  چـون  عواملـی 
تروریسـتی چنین حوادثـی را رقـم می زنند. وقتی 
رسـانه ها و تحلیل گـران وضعیـت، از موجودیـت 
افـراد نفـوذی در بدنـۀ دولـت و نیروهـای امنیتی 
سـخن می گویند، مقام هـای کشـور و به ویژه ارگ 
کـه خـود را مغـز متفکـر کشـور می دانـد و چنان 
وانمـود می کنـد کـه هیـچ مـوردی را فروگـذار 
نکـرده اسـت و نمی کنـد، بـه این گونـه تحلیل هـا 
می خندنـد و یـا آن هـا را از اسـاس کـذِب محض 

می خواننـد.
 همـه بـه یـاد داریـم کـه در حمـالت خونیـِن 
انتحـاری در کابـل بارهـا بحـث سـتون پنجـم از 
زبـان تحلیل گـران مطـرح شـد، ولـی سـخنگویان 
و  کردنـد  تمسـخر  را  تحلیل هـا  ایـن  حکومـت 
بزرگ نمایـی  بـه  را  رسـانه ها  و  تحلیل گـران 
وضعیـت متهـم کردنـد. امـا حـاال بـا دسـتگیری 
دالور چنـان خاموشـی اختیـار کرده انـد کـه حتـا 
یـک جملـه هـم در مورد آن نـه بر زبـان آورده اند 
و نـه هـم در فیسـبوک های خـود نوشـته اند. یکی 

از سـخنگویاِن ارگ که پیوسـته خود را در معرض 
دشـنام های رکیـک کاربـران فضـای مجـازی قرار 
می دهـد و بـه ایـن صـورت حـس مازوخیسـتی 
خـود را تسـکین می بخشـد، حاضـر اسـت کـه از 
نشسـتن بـا کمیدین هـای کشـور سـوژۀ سیاسـی 
بسـازد و افـراد و اشـخاص را به ریشـخند بگیرد، 
ولـی همیـن آقایی که به شـدت در فضـای مجازی 
فعـال اسـت و از دشـنام هایی که به او و رییسـش 
در  جملـه  یـک  می بـرد،  لـذت  می شـود،  نثـار 
مـورد دسـتگیری دالور ننوشـته اسـت. چـرا؟... 
چـون سـخن گفتـن در ایـن خصـوص ممنـوع 
اسـت. چـون حکومت به گفتـۀ آن شـاعِر آزاده و 
مونقره یـی مـا، خود سـتون پنجم اسـت و سـتون 

پنجـم چگونـه از سـتون پنجـم بنویسـد؟
هـر روز ده ها تن در افغانسـتان به دلیل موجودیِت 
افـرادی چـون دالور در رده هـای مختلـِف قدرت 
کشـته و زخمـی می شـوند ولـی هیچ اقـدام دقیق 
و واضحـی بـرای دسـتگیری این گونـه افـراد در 
و  فکـر  ُکِل  متفکـر،  مغـز  نیسـت.  اجـرا  دسـِت 
ذکـِر خـود را گذاشـته کـه چگونـه با چنـد منتقد 
سیاسـی دسـت وپنجه نرم کند و در تختۀ  شـطرنج 
سیاسـت آن هـا را کشـت بدهـد، ولـی بـه این کـه 
بـه شناسـایی و دسـتگیرِی افـرادی چـون دالور 
دسـتور دهـد، اصاًل وقت نـدارد. چگونه دشـمنی 
کـه بـه گفتـۀ مقام هـای کشـور زبـون و متالشـی 
شـده اسـت، موفق می شـود که چنیـن در رده های 

قـدرت نفـوذ کند؟
 اگـر دشـمن موفـق شـده که خـود را بـه پارلمان 
برسـاند و بـه عنوان مشـاور کار کند، بدون شـک 
بایـد تعـداد بسـیار زیادتـری در درون نیروهـای 
امنیتـی و رده هـای پایین تـر حکومتـی نفـوذ کرده 
باشـند. همـه بـه یـاد دارنـد کـه چنـد سـال پیش 
وقتـی بـه پارلمـان کشـور حمله صـورت گرفت، 
بسـیاری هـا از موجودیـت نفوذی هـا در داخـل 
پارلمـان سـخن گفتنـد، ولی هیچ وقت دیده نشـد 
کـه حکومـت این موضـوع را بـا جدیـت تعقیب 
کـرده باشـد. اگـر واقعـًا حکومـت اراده و تـوان 
دسـتگیرِی این افراد را داشـته باشـد، بدون شـک 
تلفـات نیروهـای امنیتـی و غیرنظامیـان از نصـف 

هـم کمتـر خواهد شـد. 
بـرای حکومـت آقـای غنی، کشـتار انسـان ها یک 
سـرگرمی شـده اسـت. خـودش و دیگرانـی کـه 
در رده هـای بـاالی قـدرت قـرار دارنـد، از مـرگ 
انسـان های ایـن سـرزمین لـذت می برنـد. بـرای 
در  خانوادۀشـان  اعضـای  و  فرزنـدان  کـه  آن هـا 

زنده گـی  افغانسـتان  از  بیـرون  در  کامـل  امنیـت 
می کننـد، مـرگ انسـان هایی کـه در ایـن کشـور 
شـمار  بـه  سـاعت تیری  می کننـد،  زنده گـی 
کـه  ندیـده  حـال  بـه  تـا  کسـی  هیـچ  مـی رود. 
آقـای غنـی واقعـًا از مـرگ و کشـتار انسـان های 
ایـن مملکـت چهـرۀ متأثـر به خـود گرفته باشـد. 
شـاید بـرای چنـد لحظـه ژشـِت افـراد غمگین را 
بـازی کـرده باشـد ولی به محـض این کـه از برابر 
در محفـل  یـا  و  کمره هـای رسـانه ها دور شـده 
دیگـری شـرکت کـرده، دوبـاره قـاه قـاه خندیده 

. ست ا
 آقـای غنـی ذاتـًا فـردی قسـی القلب اسـت و این 
قسـاوت را می توان در چهره و رفتار او به روشـنی 
دیـد. از جانب دیگـر، موضوعاِت تبـاری و قومی 
سـبب می شـوند کـه این گونـه افـراد به سـاده گی 
در رده هـای بـاالی قـدرت جا بگیرنـد. آقای غنی 
نمی خواهـد بـاور کنـد کـه ممکـن اسـت افرادی 
کـه بـا دشـمن رابطـه و همـکاری دارنـد، از قـوم 
خـودش باشـند. او بـرای کتمـان چنیـن وضعیتی 
از اعمـاِل این گونـه افـراد حمایـت می کنـد. اگـر 
واقعـًا از دالور بـه عنـوان سـرنخ اسـتفاده شـود، 
و  شناسـایی  نیـز  بزرگ تـری  شـبکه های  شـاید 

شوند.  بازداشـت 
تمـام  در  دشـمن  کـه  کـرد  نبایـد  فرامـوش 
رده هـای حکومتـی نفـوذ یافتـه اسـت. ایـن افراد 
تحـِت حمایـِت مقام هـای بلندپایـه قـرار دارنـد، 
همان گونـه کـه دالور نیـز ممکن اسـت از سـوی 
رییـس مجلـس سـنا حمایـت شـده باشـد. اگـر 
چنیـن حمایتـی وجـود نداشـته، او چگونـه موفق 
شـده اسـت کـه به عنـوان مشـاور رییـس مجلس 
سـنا کار کنـد؟ گرفتن یـک موقعیِت سـادۀ دولتی 
کشـور  ایـن  در  تحصیل کـرده  فـرد  یـک  بـرای 
اگـر محـال نباشـد ولـی بـدون شـک گذشـتن از 
هفـت خواِن رسـتم اسـت، ولـی افرادی کـه هیچ 
معلـوم نیسـت از کجـا آمده انـد و چـه نسـبتی بـا 
ایـن کشـور دارنـد و پایۀ دانـش و تحصیـل آن ها 
چقدر هسـت، به آسـانی بـه عنوان مشـاور و معین 
و رییـس در بخش هـای مختلـِف دولـت بـه کار 
گماشـته می شـوند و سـرانجام مشـخص می شود 

کـه بـا گروه هـای تروریسـتی رابطـه دارنـد. 
بـدون کمتریـن تردیـدی می تـوان گفـت کـه در 
پشـِت هـر حادثـۀ تروریسـتی یی کـه در کابل و یا 
شـهرهای دیگِر کشـور اتفـاق افتاده، افـراد نفوذی 

زیادی قـرار داشـته اند.
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آقــای غنــی و دورۀ حکومــِت او بــه معنــای راســتیِن کلمــه 
ــرمی  ــِر بی  ش ــتان از نظ ــِت افغانس ــخ سیاس ــتثنا« در تاری ــک »اس ی
ــخ  ــه تندوتل ــا این  هم ــاز از آن ج ــن آغ ــت. ای ــی اس و گنده دماغ
اســت کــه اقدامــاِت غنــی در ایــن پنج ســال حاصلــی ُجــز 
ــی  ــن حکومت ــایۀ چنی ــته و در س ــی نداش ــی و نفرت پراکن تلخ کام

ــت. ــار داش ــیرین و اُمیدب ــاِی ش ــوان انتظاره ــداً نمی ت اب
بــه روایــت تقویم هــا، 28 اســِد امســال مصــادف بــا یک صدمیــن 
ــا و اعــالم آزادِی  ســالروز اســترداد اســتقالل افغانســتان از بریتانی
آن در ادارۀ امــور داخلــی و خارجــی اســت. حکومــِت آقــای غنــی 
ــأن و  ــا ش ــی، ب ــی و تاریخ ــبِت تقویم ــن مناس ــد دارد از ای قص
ــز قدم هایــی  ــاه پیــش نی ــد و از یک م ــراوان تجلیــل کن شــوکِت ف

بــرای ایــن آرزو برداشــته اســت. 
شــاید ایــن تصمیــِم حکومــت در ظاهــر امــر، موضــوِع عجیبــی بــه 
نظــر نرســد و حتــا بتــوان بــرای موفقیتــش در ایــن مســیر دعــای 
ــزاری از  ــرای اعــالمِ بی ــِل محکــم ب ــن دلی ــا چندی ــرد؛ ام ــر ک خی

ایــن هیاهــو و طمطــراق وجــود دارد:
نخســت این کــه: پــس از صدســال ادعــای اســتقالل، هنــوز هــم 
ــان و صاحب نظــران اوالً  ــان آگاه ــاع و اتفاق نظــری می ــچ اجم هی
روی تاریــِخ ایــن موضــوع و ثانیــًا روی کیفیــِت آن وجــود نــدارد؛ 
چنان کــه ایــن جشــن در حکومت هــای مختلــف در ماه هــای 
متفــاوت )جــوزا، ســنبله و حــوت( برگــزار شــده و در هــر 
حکومتــی هــم اســتقالل در وضعیتــی تجلیــل شــده کــه کشــور در 
ــته گی ها  ــری از وابس ــش در زنجی ــِی خوی ــی و خارج ــور داخل ام
قــرار داشــته اســت. در حکومــت و دورۀ کنونــی نیــز کــه اســتقالل 
و حاکمیــِت ملــی معنــای مطلــق و ســنتِی خــود را از دســت داده، 
ــرِی آزاد در امــور داخلــی  درمانده گــِی افغانســتان را در تصمیم گی

ــرد. ــان ک ــوان پنه و خارجــی نمی ت
آن  از  گرامی داشــت  و  اســتقالل  بــا  هیچ کــس  این کــه:  دوم 
ــت  ــم و بی مســوولیتِی حکوم ــا توه ــه ب ــا هم ــدارد؛ ام مشــکلی ن
ــی  ــد کــه اولویت هــای فراوان ــری مشــکل دارن ــِت خطی در وضعی
ــرار  ــردم ق ــت و م ــل دول ــرو در مقاب ــه و نی ــرِف هزین ــرای ص ب
ــی  ــِت بحران ــتان، وضعی ــی افغانس ــت کنون ــت. وضعی ــه اس گرفت
و برزخــی میــان جنــگ و صلــح و انتخابــات ا  ســت کــه در 
ــد و  ــوولیت کرده ان ــاِس مس ــی  احس ــای خارج ــا دولت ه آن حت
ــد.  ــز کنن ــات تمرک ــِت اوضــاع روی انتخاب ــا مدیری ــته اند ب خواس
ــر  ــی به س ــدت مل ــِی وح ــِت توافق ــر حکوم ــان، عم ــن می در ای
ــرف دارِ  ــتان ط ــیارکالنی در افغانس ــِی بس ــاع سیاس ــده و اجم آم
ــات و  ــن ســالمِت انتخاب ــرای تأمی ــت سرپرســت ب ــرح حکوم ط
انتقــال مســالمت آمیِز قــدرت بــه حکومــِت منتخــب شــده اســت؛ 
اجماعــی کــه از آقــای غنــی می خواهــد یــا حکومــت را بــه یــک 
ــرود  ــی ب ــای انتخابات ــه مصــاف رقب ــد و ب ــذار کن سرپرســت واگ
ــت  ــتی حکوم ــد و سرپرس ــراف ده ــوری انص ــا از کاندیدات و ی
ــه ایــن وضعیــت، اولویتــی  ــرد. پاســخ منطقــی ب ــه عهــده گی را ب
ــر از برگــزاری پُرشــکوهِ جشــن اســتقالل اســت. به مراتــب مهم ت

ــِب  ــن جشــن در جن ــرای ای ــد ب ــت می توان ــه: حکوم ســوم این ک
اولویت هــای سیاســی ـ امنیتــِی کشــور هزینــه کنــد؛ امــا هزینه یــی 
محــدود، معقــول، فــارغ از نیرنــگ و متناســب بــا بضاعــِت دولــت 
ــرار اســت  ــه ق ــم آنچــه ک ــر می بینی ــِت ام ــا در واقعی ــت. ام و مل
ــرف  ــه مص ــتان ب ــتقالِل افغانس ــاله گِی اس ــی در صدس ــای غن آق
برســاند، اوالً آلــوده بــه اســراف، ثانیــًا آغشــته بــه بالهــت و ثالثــًا 
ــم  ــه می بینی ــت. چنان ک ــی اس ــای انتخابات ــه رقابت ه ــوف ب معط
ــتقالل  ــاله گی اس ــه صدس ــی ک ــای بزرگ ــش لوحه ه ــاه پی از یک م
را تهنیــت می گوینــد در شــهرهای کشــور نصــب شــده اند و 
ــا  ــود ت ــتر می ش ــه روز بیش ــان روز ب ــه تعدادش ــا ک ــن لوحه ه ای
ــه 28 اســد اســت، از  ــن جشــن ک ــِی ای ــیدن روز تقویم ــرا رس ف
ــه  ــاز ب ــد و نی ــوظ نمی مانن ــاب محف ــاران و آفت ــاد و ب ــد ب گزن
ــه  ــوری ب ــتر در کش ــاِی بیش ــر و هزینه ه ــی نوت ــِب لوحه های نص
ــه آرزوی  ــد کــه یــک شــکم غــذای ســیر خــوردن ب ــان می آی می
ــن،  ــر ای ــزون ب ــده اســت. اف ــل ش ــردم تبدی ــی از م بخــش بزرگ
حکومــت می خواهــد ســوانِح پیرزنــان و پیرمردانــی را کــه بیــش 
از یک صدســال عمــر دارنــد بــه مناســبت یک صدســاله گی 
ــل  ــدام عق ــی چــه و ک ــن یعن ــا ای ــه نشــر برســاند. ام اســتقالل ب
ســلیم می توانــد میــان ایــن صــد و آن صــد پیونــد برقــرار کنــد و 
ــده،  ــاله ش ــا یک صدوپنج س ــاله ی ــه صدس ــی ک ــوانح کس ــاًل س مث
ــر  ــاند؟ اگ ــتقالل برس ــوع اس ــه موض ــد ب ــی می توان ــه ارتباط چ
ــی از  ــچ خاطره ی ــی هی ــد ول ــاله باش ــی صدوبیست س ــًا کس فرض
حــوادث اســتقالل بازگــو نتوانــد، چــاپ ســوانِح شــخصِی او چــه 
ــای  ــه آق ــت این ک ــد؟ و در نهای ــته باش ــد داش ــی می توان ارزش
غنــی زیــر عنــوان جشــن اســتقالل، در حــاِل ســخاوِت شــتاب زده 
و بســیج و اســتخدامِ نیروهــای انتخاباتــِی خــودش اســت و چنیــن 
ــِت  ــتقالل و خوارداش ــذاِل اس ــز ابت ــی ُج ــز حاصل ــی نی رویه ی
ــن موعــد تقویمــی نخواهــد داشــت.  ــِی ای دســتاوردهاِی احتمال

جشـن اسـتقالل 
یا بسـیج نیروهای انتخاباتی

نفـوذِی تنهـا دالور
نیست! دشمـن

هر روز ده ها تن در افغانستان به دلیل موجودیِت افرادی چون دالور در رده های مختلِف قدرت کشته و زخمی می شوند 
ولی هیچ اقدام دقیق و واضحی برای دستگیری این گونه افراد در دسِت اجرا نیست. مغز متفکر، ُکِل فکر و ذکِر خود را 
گذاشــته که چگونه با چند منتقد سیاسی دست وپنجه نرم کند و در تختۀ  شطرنج سیاست آن ها را کشت بدهد، ولی به 
این که به شناســایی و دستگیرِی افرادی چون دالور دستور دهد، اصاًل وقت ندارد. چگونه دشمنی که به گفتۀ مقام های 

کشور زبون و متالشی شده است، موفق می شود که چنین در رده های قدرت نفوذ کند؟

ان
مر

د ع
مــ

اح



سال l11 شمارۀ مسلسل l2500 دو شنبه 6جوزا/  خرداد l1398 22 رمضان l1440 27 می 2019
www.mandegardaily.com

ابوبکر صدیق

بعـد از اول جـوزا سـال روان، حکومت وحدت ملـی از دیدگاه 
قانـون مشـروعیت خود را از دسـت داده اسـت و ادامـه کار آن 

خـالف قانون اساسـی می باشـد.
شـماری از حقوق دانـان بـا تأکیـد بـر ایـن مطلـب می گوینـد، 
رهبـران، احزاب سیاسـی و نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
بایـد طـی یـک اجماع بررسـی کنند که بعـد از اول جـوزا کدام 

مـورد بـه صالح کشـور اسـت و روی آن توافـق کنند.
امـا برخـی دیگـری ازحقوق دانـان بـه این بـاور اند کـه موردی 
به نـام حکومـت سرپرسـت در قانـون اساسـی افغانسـتان تذکر 
نیافتـه اسـت. عمر حکومت چهار سـال اسـت و بعـد از آن باید 
انتخابـات صـورت گیـرد، پس باید تـا 6 میزان منتظر باشـیم که 
انتخابـات شـود، اما اگـر با حکومت سرپرسـت موافقـت کنیم، 

خـالف قانون عمـل کردیم.
انتخابـات  نامـزدان  پیشـنهاد  پـی  در  واکنش هـا  ایـن 
ریاسـت جمهوری مبنـی بـر ایجـاد حکومـت سرپرسـت بعد از 

می شـود. مطـرح  روان  سـال  جـوزا   اول 
وظیفـه  کـه  آمـده  افغانسـتان  اساسـی  قانـون   6۱ مـادۀ  در 
رییس جمهـوری در اول جـوزای سـال پنجـم بعـد از انتخابات 
پایـان می یابـد و انتخابـات بـه منظـور تعییـن رییس جمهـوری 
جدیـد در خـالل مدت سـی الی شـصت روز قبـل از پایان کار 

می شـود. برگـزار  رییس جمهـور 
امـا چـون انتخابـات بایـد در 6 میزان سـال روان برگزار شـود، 
بنابرایـن نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری طـرح حکومـت 
سرپرسـت را بـه هـدف جلوگیـری از سـوی اسـتفاده رییـس 
مبـارزات  در  دولتـی  امکانـات  از  ملـی  وحـدت  حکومـت 

انتخاباتـی پیشـنهاد کردنـد. 
موسـی فریور اسـتاد دانشـکدۀ حقوق دانشـگاه کابـل می گوید، 
بعـد از اول جـوزا سـال روان کـه پایـان عمـر حکومت وحدت 
ملـی اسـت، حکومـت آقای غنـی از دیـدگاه قانون مشـروعیت 

خـود را از دسـت داده اسـت و غیر قانونی اسـت.
اسـتاد فریـور گفت، متاسـفانه افغانسـتان به دلیل برگزار نشـدن 
انتخابـات پیـش از مـاه جـوزا بـه طـرف دو بحـران قانونـی و 
سیاسـی جدی روان اسـت که مسـوولیت آن به سـران حکومت 

وحـدت ملـی بـر می گردد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکیـد دارد کـه برای حـل این بحـران باید 
رهبران سیاسـی، احـزاب و نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
برونـد بـه طـرف یـک اجمـاع سیاسـی و در ایـن اجمـاع برای 

حـل ایـن معضل یـک راه حل سیاسـی پیـدا کنند.
او همچنـان گفـت، ادامـه کار حکومـت وحـدت ملی مـاده 6۱ 
قانـون اساسـی را نقـض کـرده اسـت و از طرفـی هـم در مورد 
بعـد از اول جـوزا قانـون مسـکوت اسـت، بنابراین طـرح بدیل 
اجمـاع سیاسـی میان اپوزیسـیون، احـزاب و نامـزدان انتخابات 

می باشـد. ریاسـت جمهوری 
انتخابـات  نامـزدان  بایـد  کـرد،  خاطرنشـان  حقـوق دان  ایـن 
ریاسـت جمهوری، رهبـران سیاسـی و احـزاب در یـک اجمـاع 
بـزرگ سیاسـی بـرای این مشـکل پیـش آمـده که در مـورد آن 
قانون مسـکوک اسـت، یک راه حل مناسـب سیاسـی پیدا کنند 

و کشـور را از بحـران نجـات دهنـد. 
باایـن حـال، گل احمـد مـددزی عضـو اتحادیـه حقوق دانـان 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندگار می گویـد، رهبران 
سیاسـی می داننـد کـه کـدام مـورد بـرای وضعیـت موجـود در 
کشـور مفیـد اسـت و کـدام حالـت بـه صـالح کشـور اسـت. 
بنابرایـن، بایـد طـی یک نشسـت بررسـی کننـد که کـدام مورد 

بـه خیـر کشـور اسـت و روی آن توافـق کننـد.
براسـاس  ملـی  کـه حکومـت وحـدت  همان طـور  افـزود،  او 
مصلحـت ایجـاد شـده ، نامـزدان هـم راه مصلحتـی را پیشـنهاد 
کردند و خواسـتار سرپرسـتی حکومت شـدند یعنی در پیشنهاد 
نامـزدان فقـط یـک شـخص مطرح اسـت نـه تمامـی حکومت.

مـددزی در مـورد ایـن پیشـنهاد گفـت، هـردو موضـوع هـم 
حکومـت وحـدت ملـی و هـم سرپرسـتی حکومـت جایـگاه 
قانونـی نـدارد و ایـن هـر دو مورد بـه مصلحت های سیاسـی و  

وضعیـت سیاسـی موجـود در کشـور بـر می گـردد.
او تاکیـد کـرد، اگـر از دیـدگاه حقوقـی در مـورد پایـان عمـر 
حکومـت وحـدت ملـی بحـث کنیـم، حکومـت وحـدت ملی 

جایـگاه قانونـی نـدارد.
بـه بـاور ایـن عضـو اتحادیـه حقوق دانـان افغانسـتان، چـون 
حکومـت وحـدت ملی در احـکام قانون اساسـی قابـل تعریف 
نیسـت، بنابرایـن پیشـنهاد نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
در مـورد ایـن حکومت فرا قانونی نیسـت و براسـاس مصلحت 

کشـور مطرح شـده اسـت.
امـا قاضـی نذیـر احمـد حنفـی حقـوق دان و عضـو مجلـس 
نماینـده گان می گویـد: مـوردی به نـام حکومـت سرپرسـت در 

قانـون اساسـی افغانسـتان تذکـر نیافتـه اسـت.
بـه گفتـۀ قاضی حنفـی، در قانون اساسـی به صراحـت آمده که 
عمـر حکومـت چهـار سـال اسـت و بعـد از آن بایـد انتخابات 

صـورت گیرد.
او در خصـوص اینکـه اکنـون کـه چنین موردی پیـش آمده چه 
بایـد کـرد گفـت: بایـد تا 6 میـزان منتظـر باشـیم کـه انتخابات  
برگـزار شـود، زیـرا اگر بـا حکومت سرپرسـت موافقـت کنیم، 

خالف قانـون عمـل کردیم.
ایـن در حالی سـت کـه شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری کـه 

مرکب از ۱2 نامزد هسـتند، با برگزاری نشسـت مشـترک خبری 
خواسـتار پایـان کار حکومت وحدت ملـی در اول جوزا/خرداد 
۱398 شـده بودنـد و طرح »سرپرسـتی حکومـت در چارچوب 

نظام جمهوری اسـالمی افغانسـتان« را پیشـنهاد کردند.
امـا ارگ در واکنـش بـه سـخنان شـورای نامـزدان انتخابـات 
»حکومـت  اصطـالح  کـه  کـرد  اعـالم  ریاسـت جمهوری 
سرپرسـت« خـالف قانون اساسـی و نظـام جمهوری افغانسـتان 

اسـت.
ادامـه  کشـور  عالـی  دادگاه  پیـش  هفتـه  سـه  حـال،  باایـن 
انتخابـات  از  بعـد  تـا  را  ملـی  وحـدت  رییس حکومـت  کار 
ریاسـت جمهوری کـه قـرار اسـت بـه تاریخ ششـم میزان سـال 

جـاری برگـزار شـود، تاییـد کـرد.
رییـس حکومـت  کار  ادامـه  نامـزدان  همچنـان  امـا شـورای 
وحـدت ملـی را پـس از اول مـاه جـوزا غیرقانونـی می داننـد.
ایـن نامـزدان از محمـد اشـرف غنـی خواسـته اند در صورتـی 
کـه از نامـزدی خـود بـرای ریاسـت جمهوری انصـراف دهـد، 
می توانـد، بـدون طـی کـدام مکانیسـم قانونـی دیگـر بـه عنواِن 
»سرپرسـت حکومـت«، سـر از اول جـوزای ۱398 کار خویش 
را بـدون وقفـه تـا پایـان مهلـت سرپرسـتی ادامـه دهـد موردی 
کـه آقـای غنـی آن را نمی پذیـرد و بـه ادامـه کار خـود تـا زمان 

انتخابـات پافشـاری دارد.

ــت  ــین ریاس ــد پیش ــاور ارش ــدزی مش ــب احم ــارات حبی اظه
ــورای  ــین ش ــاور پیش ــم وردک مش ــارات مری ــوری و اظه جمه
ــته اســت.  ــی داش ــترده یی را در پ ــای گس ــی، واکنش ه ــت مل امنی
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری، در رابطــه بــه اظهــارات 
مشــاور پیشــین غنــی مبنــی بــر فســاد مالــی و اخالقــی در ارگ، 

ایــن گفته هــا را تکان دهنــده و شــجاعانه خوانده اســت.
ــه  ــت جمهوری ک ــزدان ریاس ــورای نام ــترک ش ــه مش در اعالمی
اظهــارات جنــرال  آمده اســت کــه  دیــروز همه گانــی شــد، 
حبیــب اهلل احمــدزی، مشــاور خــاص پیشــین محمــد اشــرف غنــی 
در مــوردِ فســاد چنــد الیــۀ و ســاختاری حکومــت وحــدت ملــی، 
نــه تنهــا مایــۀ نگرانــی بیشــتر افــکار عمومــی در کشــور گردیــده 
ــی و  ــای غن ــخ گویی آق ــی و پاس ــات مردم ــد تحقیق ــه نیازمن ک
شــریکانش در امــر مهندســی گســتردۀ انتخابــات پارلمانــی و فســاد 

ــد. ــز می باش ــورِ آن نی ــی در مح ــی و اخالق مال
در اعالمیــۀ ایــن شــورا آمــده اســت کــه پــرده بــرداری از 
در  اخالقــی  ســازمان یافتۀ  فســاد  و  مالــی  سوءاســتفاده های 
ــات  ــزدان انتخاب ــان نام ــدم اطمین ــر ع ــو ب ــل ارگ، از یک س داخ
ریاســت جمهوری نســبت بــه شــفافیت و عدالــت انتخاباتــی 
ــن را به وجــود آورده  ــۀ ای ــزوده اســت و از ســوی دیگــر، زمین اف
ــه در ارگ،  ــام یافت ــرع انج ــالف ش ــی و خ ــال غیرقانون ــا اعم ت
ــد  ــح ده ــردم توضی ــه م ــازد ب ــف س ــی را مکل ــرف غن ــای اش آق
ــی  ــور ب ــرۀ دیکتات ــن در چه ــتر از ای ــت و بیش ــته اس ــه گذش چ

ــد.  ــی ننمای ــوولیت ظاهرنمای مس
در ادامــه اعالمیــه افــزوده شــده کــه اظهــارات جنــرال احمــدزی، 
بیانگــر عمــق فاجعــۀ انتخاباتــی اســت کــه دســتگاه آقــای غنــی 

افــزون بــر بــازی بــا آرأی مــردم، وقــار، عــزت و حیثیــت آن هــا 
را نیــز را نشــانه گرفتــه و کشــور را در منجــالب ســوءمدیریت و 

بداخالقــی کارگــزاران اش گرفتــار کــرده اســت.
نهــاد  ایــن  ریاســت جمهوری،  نامــزدان  گفتــۀ شــورای  بــه 
پارلمانــی،  انتخابــات  بی شــرمانۀ  مهندســی  اینکــه  باوجــود 
سوءاســتفاده های مالــی و ترویــج اعمــال خــالف اخــالق در 
ــر ضــرورت  ــد ب ــح می کن ــدیداً تقبی ــای ارگ« را ش »تاریک خانه ه
ــز  ــی نی ــات مردم ــردم و تحقیق ــه م ــی ب ــای غن ــخ گویی آق پاس

می کنــد. تأکیــد 
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری اذعــان کــرده 
ــه  ــت ک ــه اس ــرض گرفت ــی پیش ف ــای غن ــتگاه آق ــه دس ــت ک اس
ــی  ــات گســترده و سوءاســتفاده های مال ــا تقلب ــز ب ــات را نی انتخاب
تــوأم بــا فســاد اخالقــی بــه پیــش خواهــد بــرد، امــا بــه ایــن نکتــه 
واقــف باشــد کــه بــا مــوج عدالــت خواهــی روبــه رو می شــود و 
اجــازه نخواهــد یافــت کــه بیشــتر از ایــن قانون شــکنی کنــد و بــه 

ــد. ــه ده ــای خــالف شــرع خــود ادام فعالیت ه
در ادامــۀ ایــن اعالمیــه افــزوده شــد کــه شــورای نامــزدان 
ریاســت جمهوری بــه پــاس احقــاق حــق مــردم افغانســتان، 
تمــام حــرکات خــالف قانــون و غیرشــرعی دســتگاه آقــای غنــی 
ــد گذاشــت  ــد و نخواه ــی کن ــارزه م ــا آن مب ــرده و ب را رصــد ک
ــا را  ــۀ م ــت جامع ــأ سرنوش ــب و ری ــود و تقل ــرار ش ــه تک فاجع

ــد.  ــم بزن رق
ــرده  ــا ک ــوری، ادع ــت ریاســت جمه ــین امنی ــد پیش ــاور ارش مش
اســت کــه مســووالنی در ارگ در بــدل کرســی پارلمــان و 
وزارت خانه هــا از زنــان و دختــران درخواســت جنســی می کننــد. 

ــورد،  ــن م ــی در ای ــانه های داخل ــا در رس ــر واکنش ه ــالوه ب ع
ــای  ــه گفته ه ــز ب ــام وآن »wion« نی ــدی به ن ــون هن ــک تلویزی ی
ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــی محمــد اشــرف غن مشــاور پیشــین امنیت
وحــدت ملــی پرداختــه و اشــاره می کنــد کــه ریاســت حکومــت 
بــه نهادهایــی تبدیــل شــده کــه در آن از بانــوان در بــدل کرســی 
پارلمــان و وزارتخانه هــا، درخواســت جنســی صــورت می گیــرد. 
ــن یــک  ــد کــه ای ــزون، می گوی ــن تلوی ــدۀ ای ــی گمــار، گردانن مال
ــا  ــی ادع ــک مشــاور غن ــتان اســت؛ ی ــر شــوک آور از افغانس خب
می کنــد کــه در ارگ از زنــان درخواســت اســتفادۀ جنســی 

می شــود. 
ــدزی،  ــب اهلل احم ــته، حبی ــۀ گذش ــه هفت ــی اســت ک ــن در حال ای
مشــاور پیشــین امنیــت محمداشــرف غنــی، در یــک گفت وگــوی 
ــدل  ــه ارگ در ب ــرد ک ــا ک ــید، ادع ــزون خورش ــا تلوی ــژه ب وی
از زنــان درخواســت  پارلمــان و وزارت خانه هــا  کرســی های 

جنســی می کنــد. 
ایــن مشــاور پیشــین همچنــان از وجــود فســاد گســترده و برخــی 
مســایل اخالقــی  و مالــی در ایــن نهــاد پــرده برداشــته و افــزوده 
کــه فهرســت نامــزدان انتخابــات پارلمانــی بــه غنــی فرســتاده شــد 

تــا افــراد  فهرســت نهایــی را گزینــش کنــد.
آقــای احمــدزی، مدعــی شــده اســت کــه نامزدانــی را می شناســد 
کــه کمتــر از 6۰۰ رأی داشــته اند، امــا فضلــی مشــاور آقــای غنــی 

در برابــر روابــط نامشــروع آن هــا را پیــروز اعــالم کــرده اســت. 
ــا  ــت ب ــورای امنی ــین در ش ــاور پیش ــم وردک، مش ــان، مری همچن
ــارات  ــه اظه ــد ک ــدزی، می گوی ــب اهلل احم ــای حبی ــد گفته ه تأیی

ــت دارد«.  ــدزی حقیق ــای احم »آق
بانــو وردک کــه در ایــن مــورد بــه تلویــزون هنــدی وی آن 
»WION« گفــت: فســاد و سوءاســتفاده از زنــان بــه ویــژه بانوانــی 
ــد،  ــزد می کنن ــی و پارلمــان نام ــه کرســی های دولت کــه خــود را ب

ــل شــده اســت.  ــه یــک فرهنــگ تبدی ب
او گفــت کــه تجربــۀ شــخصی مــن، بــه عنــوان مشــاور پیشــین در  
ــان  ــر زن ــونت در براب ــه خش ــد ک ــان می ده ــت، نش ــورای امنی ش

جــز از فرهنــگ دولــت افغانســتان اســت. 
ــر  ــه دکت ــود ک ــدزی ب ــای احم ــای آق ــت ه ــن صحب ــس از ای پ
عبدالعلــی محمــدی، مشــاور حقوقــی پیشــین محمداشــرف غنــی 
ــه  ــۀ او در فیســبوکش نوشــت کــه ب ــا اشــتراک گــذاری مصاحب ب

ــل دارد. ــاور کام ــدزی ب ــای احم ــت« آق »صداق

رســانه یی شــدن جزییــات ایــن موضــوع واکنش هــای شــهروندان 
در شــبکه های اجتماعــی را نیــز بــه همــراه شــده اســت.

ــنده در فیســبوکش  ــرام اندیشــمند، پژوهشــگر و نویس ــد اک محم
ــگ  ــه فرهن ــه ب ــی ک ــاد مال ــی و فس ــاد سیاس ــته اســت: فس نگاش
ــی  ــرزی و اشــرف غن ــد ک ــری حام ــه رهب ــان ب ــِت پســا طالب دول
تبدیــل شــد و در ایــن ۱8 ســال جایــگاه ایــن دولــت از نخســتین 
ــی  ــاد اخالق ــد فس ــت، نبای ــر نیاف ــان تغیی ــد جه ــای فاس دولت ه
در ایــن دولــت و آن هــم در ارگ ریاســت جمهــوری مایــۀ 
ــریکان  ــم وردگ از ش ــدزی و خان ــرال احم ــد.  جن ــگفتی باش ش
ــد و  ــخن می گوین ــاد س ــن فس ــاال از ای ــدرت ارگ ح ــفرۀ ق س
ــن  ــا ای ــد، ام ــتماتیک« می خوانن ــی را در ارگ »سیس ــاد اخالق فس
فســاد سیســتماتیک در تمــام نهادهــای ایــن دولــت فاســد بیــداد 

می کنــد. 
ــن وزارت  ــت فاســد ماموری ــن دول ــی در چنی ــه وقت ــزوده ک او اف
ــه  ــی ک ــربازان و نظامیان ــوۀ س ــان بی ــش از زن ــهدا و معلوالن ش
جانشــان را بــرای بقــای ایــن دولــت از دســت دادنــد، خواســت 
جنســی مــی کننــد، دیگــر چــه توقعــی مــی تــوان از نبــود فســاد 
داشــت؟ فســاد اخالقــی در پارلمــان یــا همــان خانــۀ ملــت گــپ 
ــاد  ــد فس ــرد. بروی ــا ک ــدزی ادع ــرال احم ــه جن ــت ک ــوی نیس ن
ایــن ســالهای پیشــین را در پارلمــان تحقیــق کنیــد و بــه چیزهــای 

ــلمانی. ــی از مس ــه حت ــید ک می رس
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی امــا ادعــای موجــود را رد کــرده 
و آن را دروغ می دانــد. هــارون چخانســوری، ســخنگوی ریاســت 
ــری  ــک نشســت خب ــی روز یکشــنبه در ی ــت وحــدت مل حکوم
ــین ارگ را  ــاور پیش ــدزی مش ــب احم ــای حبی ــل اتهام ه در کاب

ــد. ــاس و دروغ خوان بی اس
ــت:  ــدزی گف ــای احم ــای آق ــورد ادع ــوری، در م ــای چخانس آق
ــاره  ــد، دوب ــاب نش ــان کامی ــی در پارلم ــدزی وقت ــب احم حبی
ــل اینکــه  ــه دلی ــا ب خواســت مشــاور رییــس حکومــت شــود، ام

ــت. ــرده اس ــرح ک ــات را مط ــن اتهام ــد، ای ــنهاد او رد ش پیش
ــا  ــیگار ب ــش س ــال پی ــدود دو س ــه ح ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب
ــهدای  ــدۀ ش ــوان بازمان ــه از بان ــد ک ــی ش ــزارش مدع ــتار گ انش
ــگام دریافــت، مســاعدت  ــی و دفاعــی کشــور، هن نیروهــای امنیت
ــی درخواســت مســایل جنســی  ــای دولت ــه در نهاده ــول وثیق و پ

صــورت می گیــرد.

هردمازاینباغبریمیرسد
»دربدلکرسیاززناندرارگدرخواستجنسیمیشود«

چــــرا 
حکومت سرپرست مطرح شد؟

ناجیه نوری 
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یکـی از راه هایـی کـه می توانـد حسـادِت شـما را تشـدید کند، 
بدگویـی و بدبینـی اسـت. یادتان باشـد که بیـن صحبت های دو 
یـا چندنفـره زمینـۀ خیلی از حسـادت ها شـکل می گیـرد، چون 
ممکـن اسـت نسـبت بـه یک شـخِص خـاص نظـر منفـی پیدا 
کنیـد یا حسـادِت سـایرین این حس را در شـما هم بیـدار کند. 
درسـت کـه بعضـی وقت هـا فرصـت مناسـبی فراهـم می شـود 
تـا از هـر دری سـخن بگوییـد امـا از جمع هایـی که شـما را به 

غیبـت کـردن تشـویق می کننـد، فاصلـه بگیرید!

روز چهـارم: شكرگزار باشید
قـدر نعمت هـا و داشـته های تان را بدانیـد و همیشـه شـکرگزار 
باشـید. اگـر در زنده گـی چیـزی را به دسـت نیاورده ایـد، شـاید 
بـه انـدازۀ کافـی کوشـش نکرده ایـد. حسـادت فایده یی نـدارد. 
امشـب قبـل از خـواب یـک برنامـۀ ویـژه داریـد: چنـد دقیقـه 
وقـت بگذاریـد و تمـام چیزهـای خوبـی را کـه در دنیـا دارید، 
یکـی یکـی بـه یـاد بیاوریـد. بعـد به خاطـر تمـام ایـن نعمت ها 
حسـادت  یـک  ُشـرف  در  وقـت  هـر  کنیـد.  تشـکر  خـدا  از 
درست وحسـابی بودیـد، ایـن نعمت هـا را از ذهن تـان بگذرانید 

باشـید. راضی تـر  داشـته های تان  از  و 

روز پنجـم: مقایسه ممنوع!
تحـت هیـچ شـرایطی خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه نکنیـد، 
چـون ایـن کار به حسـادِت شـما دامن می زند. همیشـه شـرایط 
را بـا توجـه بـه اسـتعداد و توانایی هـای خودتـان بسـنجید و از 
این کـه شـبیه دیگـری نیسـتید، غصه نخوریـد. به جای مقایسـه 
نیـروی درون تـان اعتمـاد کنیـد و حسـرت به دِل زنده گـی  بـه 
دیگـران نباشـید. نسـبت بـه ارزش هـای واقعی خودتـان آگاهی 
داشـته باشـید. جایـگاه و شـرایط اجتماعی تـان را بپذیریـد و 
بـه آنچـه در زنده گـی داریـد، افتخـار کنیـد. در ایـن  صـورت 
حسـادت وجودتـان کم کـم خامـوش می شـود و دیگـران بـه 

زنده گـی شـما غبطـه می خورنـد.

روز ششم: بازنگری ایده آل ها 
ایـن باشـد کـه از وضعیـت  شـاید ریشـۀ حسـادِت شـما در 
موجـود ناراضـی و بـه دنبـال شـرایط بهتـری هسـتید. ممکـن 
اسـت وضعیـت ایده آلـی را در ذهن تـان تعریـف کـرده باشـید و چـون بـه آن 
نمی رسـید، بـه افـرادی کـه ایده آل های شـما را دارند، حسـادت  کنیـد. در این جا 
بهتریـن زمـان اسـت تا بـه آرمان های تان از زاویـۀ دیگری نگاه و آن هـا را مجدداً 
بررسـی کنیـد. افـکار کلیشـه یی و تبلیغـاِت جامعـه را از ذهن تـان دور کنید و بر 
اسـاس واقعیت هـای موجـود، اهـداف تازه یی را بـرای خودتان انتخـاب کنید که 

بـا توجـه بـه توانایی های تـان دور از دسـترس نباشـند.
گاهـی اوقـات وقتـی خبـری را می شـنوید کـه انتظـارش را نداریـد، غافل گیـر 
می شـوید و حـس حسـادت تان ُگل می کنـد؛ بنابرایـن بهتریـن راه این اسـت که 
در یـک موقعیـت حسـادت برانگیز دوسـت تان را در ذهـن مجسـم کنیـد. بعـد 
ببینیـد کـه بـه چـه دلیـل ممکـن اسـت بـه او حسـادت کنید. حـاال بـه خودتان 
بگوییـد: »دلیلـی بـرای حسـادت بـه چنیـن فـردی وجـود نـدارد چـون من هم 
می توانـم بـرای رسـیدن بـه این هـدف تالش کنـم یا این کـه این موضـوع اصاًل 
بـا ارزش هـا و توانایی هـای من جـور درنمی آیـد و لزومی ندارد به آن حسـادت 

 » کنم.
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در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهم متفکـراِن نوکانتی در آلمان 
واژۀ »علـوم انسـانی« را بـرای این مباحـث برگزیدند. 
ایـن متفکـران به ویـژه ویلیام دیلتـای افزون بـر عنواِن 
جدیـد، منطـق و روش  خاصی نیز برای علوم انسـانی 
وضـع کـرد و تمایـزِ دو حوزۀ علـوم انسـانی و علوم 

طبیعـی  را بـه گونۀ بنیـادی صورت بنـدی نمود.
دیلتـای نیـز بـا توجـه بـه سـرآغازِ یونانـی اخـالق 
سیاسـی علوم انسـانی/ اجتماعی، از توجیـه و تقویِت 
ایـن علـوم به مثابـۀ بنیادی برای زندگی عملی سـخن 
بـه میـان آورد و پایـان بخشـیدن بـه تصورِ پیـروی از 
روش هـای علـوم طبیعـی را مـوردِ تأکید قـرار داد، او 
در برخـی از آثـارِ متأخرِ خود، قلمرو علوم انسـانی را 

ایـن گونـه توضیح داده اسـت: 
حـوزۀ علـوم انسـانی، همان حـوزۀ فهم اسـت، روح 
انسـان فقـط مـی توانـد چیـزی را بفهمـد کـه خـود 
آفریـده اسـت، هر چیـزی که انسـان ُمهـرِ تولید خود 
را بر آن زده اسـت، موضوِع علوم انسـانی اسـت و هر 
آنچـه که روح انسـان خـود را در آن متعین کـرده، در 
قلمـرو علوم انسـانی قـرار مـی گیرد)دیلتـای، ۱389: 

 .)255
دیلتـای در کتـاِب »تشـکل جهـاِن تاریخـی در علـوم 
انسـانی »، از حـوزه هـای معرفتـی نـه گانـه: »تاریخ، 
اقتصـادِ سیاسـی، حقـوق، علـم حکومـت، پژوهـش 
دیـن، ادبیات، شـعر، هنر و جهان بینی های فلسـفی«) 
همـان( نیـز بـه عنـواِن مصادیق علـوم انسـانییاد کرده 

است.
تقسـیم بنـدی دیلتـای از علـوم طبیعـی و علـوم 
انسـانی/ اجتماعی مـوردِ انتقادِ اثبـات گرایان قرار 
گرفتـه اسـت، آنهـا مدعی بودنـد علـم تاریخ که 
راهِ فهِم عینیِت تاریخ را می گشـاید، تقسـیم بندی 
دیلتـای را بـی اعتبـار نشـان خواهـد داد. بـه نظر 
آنـان، آنچـه دیلتـای گفته اسـت، چیزی جـز بیاِن 
نگرانـی قابِل پیش بینییک دانشـمنِد علوم اجتماعی 
به جهـِت پیروی از روش درسـِت علوم فیزیكی و 
طبیعی نیسـت، ناقـداِن هرمنوتیِک دیلتای پیشـنهاد 
مـی کردند کـه: روش درسـِت علمـی را از علوم 
طبیعـی و علـوم فیزیكـی بیاموزیم تا دیگـر نیازی 

بـه تأویل امورِ انسـانی نباشـد.
افزون بـر رویارویـی اثبات گرایـان و تاریخیگری 
دیلتای دگردیسـی های دیگری نیـز در حوزه های 
متنـوع خـود نمایـی کرده اسـت، کـه چرخش در 
فلسـفۀ تحلیـل زبانـی، هرمنوتیـک مفسـر محور، 
سـنِت انتقـادی، ابطالگرایـی، ریالیـزم انتقـادی و 
تأمـاِت پسـت مدرنیسـتی نمونـه های مشـخص 

ایـن تحـوالت به شـمار مـی آیند.
ویتگنشـتاین سـنجش اسـتعائی زبان را جایگزین 
سـنجِش ِخـَرد نـاب کـرد و موضـوع آگاهـی که 
توسـِط هوسـرل  به »زیسـتـ  جهان« کشیده شده 
بـود را بـه »شـكِل زندگـی« در ترکیـِب منطقـی، 
زبانـی و بـازی هـای زبانی متحـول کرد تـا علوم  
انسـانی/ اجتماعـی از کیفیـِت متفاوتـی برخوردار 

   . شود
ایـن چرخـِش زبانی، علوم انسـانی را به صـورِت عام 
و علـوم اجتماعـی را بـه گونـۀ خـاص متأثر سـاخته 
اسـت، در واقـع بـا ایـن چرخـش، قانونمنـدی رونِد 
ارتباطـی و کنـِش اجتماعـی در چارچـوِب بازی های 
زبانـی مـوردِ تحلیل قرار مـی گیرند، و کشـِف عوالم 
وجـود بواسـطۀ زبـان نیـز از طریـق در هـم آمیـزی 

»عمل و نسـبت و ارتبـاط«) داوری، ۱384: 24 ( زمینه 
سـازی می شـود. 

ویتگنشـتاین بدیـن بـاور اسـت کـه معنـا در یـک 
فعالیـِت اجتماعی قاعده منـد به نامِ »بازی هـای زبانی« 
و از رهگذرِ«کاربـرد« سـاخته می شـود، از ایـن منظـر 
زبـان بـه واقعیـت ارجـاع نمـی دهد بلکـه به عنـواِن 
بخشـی از »نحوۀ معیشـت« و همچون عامِل برساختِن 
واقعیـت بـه فعالیـِت اجتماعی مـی پـردازد، به همین 
جهت اسـت کـه در نظریـۀ بـازی زبانی واقعیـت امِر 
خنثـی و خـارج از زبان برای سـنجیدِن گزاره ها تلقی 

نمی شـود.
ویتگنشـتاین نشـان داده اسـت کـه زبـان قایمـۀ عالم 
بشـری و مصـداِق اصیلـی از یـک پدیـدۀ اجتماعـی 
اسـت، در واقـع زمینـه هـای اجتماعـی که مـا در آنها 
کلمـات را بـه کار مـی بریـم با هم متفاوت هسـتند و 
هـر یـک از قواعِد ویژۀ خود پیـروی میکنند، از همین 
رو مفهوم یک کلمه به شـرایِط اسـتفاده از آن کلمه بر 
مـی گـردد و  هر مفهومـی در موقعیت هـای متفاوت 

معانـی متفاوتی بـه خود مـی گیرد. 
بحـِث جـدی انگاشـتِن زبـان از زاویـۀ دیگـر، خـود 
را در هرمنوتیـک نشـان داده اسـت، ایـن موضـوع به 
دوراِن هومبولـت  بـاز مـی گـردد کـه علـم زبـان را 
بـه عنـواِن یـک ایـده در رابطه با شـکِل زبـان و درِک 
جهـان مطرح سـاخته اسـت، گادامر  در اثـرِ مهم اش 
»حقیقـت و روش » کوشـیده اسـت نقـش زبـان در 
فلسـفۀ هرمنوتیکـی را برجسـته نشـان دهـد و تجربۀ 
هرمنوتیکـی در رابطـه بـا حـوزۀ زبانـی را در کانـوِن 
توجـه قـرار دهـد. گادامـر زبـان را بـه عنـواِن فضای 
بـازِ تجربـۀ هرمنوتیکـی می شناسـد کـه در آن امکاِن 
جهـان داشـتِن انسـان و زمینـۀ درهـم آمیـزی افق ها 
فراهـم مـی شـود، از نظرِ ایشان«انسـان بـه وضوح در 
زبـان هسـتی مییابد«)پالمـر، ۱3۷8: 228 (. از همیـن 
رهگـذر اسـت که هـر موضوع شـناخت نیـز در بطِن 
افـِق جهـان محـاط مـی شـود و تجربـۀ زبانی بـودِن 
انسـان از جهـان تجلـی پیدا می کند، بـه همین جهت 
گادامر تأکید کرده اسـت: زبانی بودِن تجربۀ انسـان از 
جهـان را جـدی بیانگاریـم، زیرا »آنچـه از طریق زبان 
مـی فهمیـم فقـط تجربـۀ جزئی نیسـت، بلکـه جهان 

منکشـف در بطـن ایـن زبـان اسـت«) همان(.
سـنِت انتقـادی از کانت  الهام گرفتـه و آمیزۀ از نظریه 
هـای مارکسیسـتی، فرویـدی  و وبری  اسـت، تحلیل 
هـای ایـن گرایـش تحـِت تأثیـرِ روش هـای تحلیلی 
هـگل و مارکـس قـرار دارد، ایـن جریان تـالش کرده 
اسـت مفاهیم و نظریه های مارکسیسـتی را واردِ علوم 
اجتماعـی نمایـد و زمینـۀ  آشـتیو همگرایـی حـوزه 

هاییاد شـده را بوجـود آورد. 
سـنِت انتقـادی، فهـِم علـوم اجتماعی بـا روِش علوم 
طبیعـی را نمـی پذیـرد و آئیـن هـای پوزیتیویسـتی، 
پراگماتیسـتی، نئوکانتیسـتی و پدیدار شناسـی را برای 
فهـِم علـوم اجتماعـی موفـق تلقـی نمـی کنـد، ایـن 
جریـان ادعـا دارد که مکتب هاییاد شـده تحـِت تأثیِر 
داوری متعصبانـۀ »ریاضیـات- منطق« قـرار گرفته اند 
و فعالیـت های نظریـه پردازانۀ شـان از زندگی واقعی 

فاصلـه گرفته اسـت.   
در ایـن  پارادایـم سـه مشـخصه بـه عنـواِن ویژگـی 

نظریـۀ انتقـادی معرفـی شـده اسـت: 
۱.  نفی جدایی میاِن واقعیت  و ارزش
2.  نفی جدایی میاِن عینیت  و ذهنیت

3.  نفـی جدایـی میـاِن اندیشـه) نظریـه  ( و کنـش 
)پراکسـیس(

چهرۀ پـرآوازۀ معاصرِ سـنِت انتقادییورگـن هابرماس  
مـی باشـد، او در اثـرِ معـروف اش »معرفـت و عالئق 
انسـانی »، بـا توجـه بـه این نکتـه که »عالئـق و منافع 
بشـری بـه دانش سـاخت می دهنـد«، نظریـۀ انتقادی 
را پیکربنـدی کـرده اسـت، از نظـرِ ایشـان سـه گونـه 
شـناخِت متمایـز از هـم وجـود دارنـد که هـر یک بر 

نوعـی عالیِق شـناخت سـاز بنا شـده اسـت:
الـف: عالقـۀ فنـی کـه در نیـاز هـای مـادی و کار که 
قلمـرو علـوم تجربـی- تحلیلی را می سـازند، ریشـه 

دارد.
ب: عالقـۀ عملـی کـه معطـوِف رابطـۀ بیـن ذهنـی 
و تفاهـم اسـت و موجـِب پیدایـش علـوم تاریخـی، 
هرمنوتیکـی و فرهنگـی می شـود، علومـی که هدف 
هـای عمـدۀ آن هـا را روشـن سـاختن معنـای متون، 
کنـش ها و رویداد هـای اجتماعی در جهـِت افزایش 
درک متقابـل و خـود فهمـی در رونِد زندگی تشـکیل 

دهد.  مـی 
ج: عاقـۀ رهایی بخـش که توانایی تفكـرِ انتقادی 
مـا را بـه نمایـش می گـذارد. ایـن عاقه بـه این 
دلیـل رهایـی بخش اسـت کـه بواسـطۀ آن ما می 
توانیـم خـود را از محدودیـت هـا و فشـار هـای 
ناشـی از عوامـل غیـرِ طبیعییعنـی انسـانی رهایی 

. ببخشیم
طرح تمایزِ سـه نوع شـناخِت هابرماس حكایت از 
ایـن دارد کـه در پس تمایـاِت بی شـمارِ آدمیان، 
سـه عاقـۀ جهانشـمول وجـود دارد کـه موجِب 
ایجادِ سـه شـكل ُکلی معرفت می شـوند، چنانچه 
پوزیتیویـزم در عاقـۀ عمومـی بشـر بـرای کنترل 
ریشـه دارد، علـوم اجتماعـی تفسـیری بـه ارتباِط 
زبانـی توجه نشـان می دهـد و نظریۀ انتقـادی نیز 
بـه عاقـۀ عام بشـری بـه خودآئینی متكی اسـت. 
هابرمـاس در ایـن تقسـم بنـدی دفـاع از موضـع 
اخاقـی انتقـادی را بـه مثابۀ دفـاع از نوعـی ِخَرد 
معطـوف به رهایـی از محدودیت ها و فشـار های 
ناشـی از عوامل غیـرِ طبیعییعنی انسـانی تلقی می 
کـرد، بـه همیـن جهـت بحـِث نزدیـک شـدن به 
حقیقـت از مسـیرِ توافق بیـن االذهانـی  را مطرح 
مـی کنـد و از اولویـِت »تفاهم« بر »کنترل« سـخن 
بـه میـان مـی آورد. از همیـن رهگذر،«حقیقـِت« 
برخاسـته از »اجمـاع« را هابرمـاس در دِل نظریـۀ 
شـناخِت خود قـرار داده و با دیدمـاِن »تطابق« که 
بـه گماِن وی پشـتوانۀ عینیت گرایی کاذِب فلسـفۀ 

پوزیتیویسـتی علـم اسـت، مخالفت مـی کند.

منابع:
پالمـر ریچـارد ) ۱3۷8(. علـم هرمنوتیـک، ترجمـۀ 
محمد سـعید حنایی کاشـانی، چـاپ چهـارم، تهران: 

هرمس. نشـر 
زبـان  داوری رضـا ) ۱384(.  ویتگنشـتاین متفکـرِ 
]در: مجموعـۀ ویتگنشـتاین متفکـرِ زبان و زمـان،  به 

کوشـش محمـد میالنـی بنـاب[، تهـران: مهرنیوشـا.
دیلتـای ویلهلـم ) ۱389(.  تشـکل جهـان تاریخی در 
علوم انسـانی، ترجمۀ  صانعی دره بیدی، تهران: نشـر 

ققنوس.
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غیبت؛ نسبِت نسبت ها 
تـا این جـا چشـم انداز به معنـا، نسـبت معنا و زبـان و جهان 
بـود؛ امـا معنـاورزی در زبـان فراتر از این نسـبت می رود که 
ایـن نسـبت، بـازی زبـان، متـن و معناسـت. در نسـبت زبان 
و جهـان اگـر زبـان قیمـِت جهـان بـود؛ امـا در نسـبت زبان 
و متـن، متـن قیمـت زبان اسـت. در مناسـبت بـازی زبان و 
متـن، زبـان نسـبتًا در غیبـت قرار می گیـرد و قیمـت به متن 
رجعـت می کنـد؛ درگیری بـرای معنـا درگیری در مناسـبت 
بـازی دروِن متـن خواهـد بـود )بـه معنـای ایـن نیسـت  که 
زبـان در متـن تقلیـل یابـد بلکه متـن وسـعتی از دانایی زبان 
اسـت  که زبـان به عنوان سـوپردانایی، جهتـی از دانایی خود 

را تـا دانایی متن توسـعه داده  اسـت(. 
در متـن، واژه هـا و جمله هـا و زدوبندهـای زبـان و جهان به 
تعلیـق درمی آیـد؛ آنچـه کـه حضـور پیـدا می کند، مناسـبت 
فرمیـک درون متن و جهاِن متن اسـت. در ایـن حضور، زبان 
بـه غیبت مـی رود. بنابرایـن معنا نتیجۀ مناسـبِت غیبت-ناکی 
می توانـد باشـد کـه بیـن زبـان و متن اتفـاق افتاده اسـت، و 
ایـن مناسـبِت غیبت نـاک بـه نفع جهـان متن انجامیده  اسـت 
تـا مـا بـا مناسـباِت درون متـن درگیـر بمانیم. در این وسـط، 
معنـا تداعی هایی سـت  کـه متـن ایـن تداعی هـا را به وجـود 

آورده یـا امـکاِن این تداعی ها شـده  اسـت. 
زبان در متن است  که از جهان واقع مستقل می شود و 
دانایی خود را فراتر از جهان واقع توسعه می بخشد؛ 

دانایی یی  که دیگر چندان به جهان واقع رجعت 
نمی کند بلكه در مناسبت خود دچار معنامندی می شود. 

شخصیت های درون متن و نام های درون متن )نام هر 
چیزی( به بیرون از متن رجعت نمی کنند؛ فقط در 

مناسبت متن قابل درک اند، اگر جهان متن و مناسبت 
متن به هم بریزد، دیگر این شخصیت ها و نام ها در جهان 
و حتا در زبان نه وجود دارند و نه معنا. حتا واژه ها در 
متن و جمله ها در متن، معنایی را که ما در زبان برای 
واژه ها و جمله ها درنظیر می گیریم، چنان معنایی برای 

آن ها نمی توان در مناسبت متن در نظر گرفت؛ زیرا 
واژه ها و جمله ها معنا ندارند مگر این که در مناسبت 

ُکلی متن. شخصیت ها و نام های درون متن به ایده هایی 
می مانند که افاتون از آن ایده ها سخن می گفت؛ یعنی 

چهره ها و صورت های رسته از ما و چیزها و جهان. در 
این رسته گی خویش از ما و جهان و زبان، در مناسبِت 

صورتكی خود دچار معنامندی می شوند. معنامندی آن ها 
برای ما تداعی هایی اند که این صورتک ها می توانند 

یادآوری هایی در ما به وجود آورد: قصۀ پری یی را که 
در دوردست زنده گی می کرده  است!

بـه هـر صـورت مناسـبت زبـان، متن، معنـا، غیبـت و جهان 
را نمی شـود تمثیـل و بیـان کـرد. اگـر بخواهیـم معنـا را از 
مناسـبِت غیبت نـاک، بیـن زبـان، متـن، معنـا و جهـان بیرون 
فرشـتۀ  فراخوانـدن  از  کمتـر  بیـرون آوردن،  ایـن  بیاریـم؛ 
هرمنیـای یونانـی نیسـت  کـه از او بپرسـیم تـا از مناسـبت 
غیبت نـاک زبـان، متـن، معنـا و جهـان به مـا سـخن بگوید. 
امـا هنگامی کـه سـخن می گویـد، شـاید بدانیـم کـه معنـا با 
سـخن گفتن و متن مناسـبت دارد؛ زیرا این سـخن اسـت  که 
در غیبـت جهـان و چیزهـا گفتـه می شـود، و این متن اسـت  

کـه در غیبـت سـخن و زبان می خواهـد از سـخن و زبان به 
مـا بگویـد؛ پـس معنـا اتفاقی اسـت  که بـه غیبـت می افتد...؛ 
ایـن نوشـتار را دربـارۀ معنا می نویسـم اما این نوشـتار غیبتی 

در نیابـت از معنا اسـت!
معنا مناسبت تراژیک زبان، جهان و متن است؛ بازی یی 
 که به احساس تراژیک در ما می انجامد، چون شكست 

این مناسبت نه به نفع زبان است نه به نفع جهان و نه به 
نفع متن. هنگامی که مناسبت زبان، جهان و متن برای ما 

شكسته می شود: مناسبت معنادارِ زبان، جهان و متن ازهم 
می پاشد؛ هر سه پهلوان )زبان، متن و معنا( به غبار تبدیل 

می شوند و دچارِ امرِ گم شده گی می شوند. این ماییم؛ 
تماشاچیانی  که دچارِ تخریِب هویِت )جهان( خویش 
شده ایم و در فقدان مناسبِت زبان و جهان و متن؛ این 

بی مناسبتی، یعنی گم گشته گی معنا!

دادن  قـرار  نسـبت های غیبـت و مـرگ )در غیبـت  در 
غیبـت(

غیبـت  و  مـرگ  و  معنـا  مناسـبتی  بـه رجعت هـای  اکنـون 
و  غیبـت  بـر  اسـتوار  مـرگ  و  معنـا  مناسـبِت  می گذریـم. 
زبـان اسـت: معنـا در زبـان اتفـاق می افتـد، مـرگ نیـز. حتا 
می تـوان گفـت مـرگ یـک رویـداد زبانـی اسـت. بنابـر این 
مـرگ، معنـا اسـت؛ معنایی کـه بـه سـوی زنده گـی رجعـت 
می کنـد یـا این کـه چگونه گـی برداشـت مـا از معنـای مرگ 
بـر چگونه گـی تصـور از زنده گـی و زنده گی کـردن تأثیـری 

خـاص دارد و ارزش زنده گـی مـا را تعییـن می کنـد. 
معنـا در مناسـبِت غیبت نـاِک زبـان و جهـان و متـن اتفـاق 
می افتـد. سـخن همیشـه دربـارۀ معنـا، سـخن دربـارۀ غیبت 
یـا غییبت گویـی دربـارۀ امـری یـا چیـزی اسـت. همین طور 
سـخن دربـارۀ مـرگ، همیشـه سـخن دربـارۀ امـر غایـب 
اسـت؛ امـری غایبـی  کـه بـه یـک هـراس می مانـد و چـون 
هـراس مبهـم، سـایۀ سـنگین بـر آدمـی دارد، اما همیشـه در 
ناشـی می شـود، زیـرا  از غیبتـش  اسـت. هراسـش  غیبـت 
درحالی کـه  ببینیـم؛  را  مـرگ  چهـرۀ  نمی توانیـم  هیـچ گاه 
مـرگ یک یـک مـا را از بیـن جمـع جـدا می کنـد و می بـرد. 
نمی دانیـم بـه کجـا مـی بـرد: »یـاران موافـق همـه از دسـت 
شـدند/ در پـای اجـل یـکان یـکان پسـت شـدند/ خوردیـم 
ز یـک شـراب در مجلـس عمـر/ دوری دوسـه پیشـتر زمـا 
مسـت شـدند- خیـام«. بنابرایـن مـرگ، غیبتی اسـت بزرگ. 
بـه همـان  انـدازه کـه غیبتـش بـزرگ اسـت، معنایـش نیـز 
بزرگ اسـت؛ بزرگ ترین معنا در فهم و درک انسـان اسـت.
یـک  هنگامی کـه  دارد،  بسـته گی  غیبـت  بـه  معنـا  ژرفـای 
چیـز یـا یـک امـر دچـار  غیـاب نشده باشـد، دچار معنـا نیز 
نمی شـود؛ هرچـه بیشـتر دچار غیاب شـود، همان  قـدر دچار 
معنـا می شـود. معنـا و مرگ هـر دو از امکان های زبان اسـت 
و در زبـان اتفـاق می افتـد. کار زبـان، سـخن ورزی دربـارۀ 
غیبت هاسـت. اگـر غیبـت و دچـار غیاب شـده گی چیزهـا و 
جهـان نبـود یـا تصور امـر غیاب برای انسـان قابل احسـاس 
و درک نمی بـود، زبـان نمی توانسـت وجـود داشـته  باشـد. 
زیـرا زبـان به نیابـت از چیزها، جهان، تصورهـا و تخیل های 

مـا وجـود دارد و از امـر غایـب نماینده گـی می کنـد. 
مـرگ نیـز تصـور غیـاب از زنده گـی اسـت. زنده گـی بـا 

مفهـوم مـرگ دچـار امـر غیـاب می شـود کـه تنهـا زبـان 
می توانـد بـه نماینده گـی از مـرگ سـخن بگوید؛ زیـرا مرگ 
هرگـز خـودش بـرای سـخن گفتن حضـور نمی یابـد. زبـان 
بـا حضـورش جهـان را دچـار غیـاب می کنـد و چیزهـا را 
بـه حاشـیه می کشـاند، بعد خودش دربـارۀ چیزهـا و جهان، 
سـخن ورزی )حرافـی( می کنـد. ایـن سـخن ورزی دربـارۀ 
امـِر بـه غیاب رفتـه )چیزهـا و جهان( اسـت. هرچـه حرافی 
بیشـتر می شـود، بـه غیبـِت جهـان و به توسـعۀ معنـا و زبان 

می انجامـد. 
مـرگ نیـز سـخن ورزی دربـارۀ فقـدان زنده گی اسـت؛ زیرا 
بـه زنده گـی در درِک غایـب معنـا می بخشـد. بنابرایـن زبان 
هرچـه دربـارۀ امـر مـرگ بیشـتر سـخن می گویـد بـه همان 
انـدازه، مـرگ دچـار غیبـت می شـود و بـه همـان انـدازه، 
معنامنـدی در فهـم مرگ رخ می دهد. مـرگ معنای محض و 
مدلـول محـض اسـت. واژۀ ُگل، یک مدلول اسـت، مصداق 
نیـز می تواند داشـته  باشـد، امـا واژۀ مرگ، مدلولی اسـت  که 
مصداق پذیـر نیسـت. ذاِت مـرگ بـر غیبـت اسـتوار اسـت. 
از ایـن رو سـخن دربـارۀ مـرگ، در غیبت قـرار دادن غیبت، 
در غیبـت قـرار دادن غیبـت، در غیبت قـرار دادن غیبت و... 

است. 

معنای مرگ در دانایی زبان پارسی
زبـان  در  اسـت.  روایـت  پارسـی  زبـان  دانایـی  در  مـرگ 
پارسـی دو واژه داریـم: مـردن و مـرگ. مـردن اسـم فعـل 
اسـت، امـا »مـرگ« اسـم اسـت و معمـوالً در جملـه شـامل 
گـروه اسمیه هاسـت و در نهـاد جمله قرار می گیـرد. »مردن« 

شـامل فعلیه هاسـت و در گـزارۀ جملـه قـرار می گیـرد. 
مـردن یـک امـر طبیعی و بیولوژیک اسـت. مـا و زنده جان ها 
می ُمریـم. مـا در مـردن بـا زنده جان هـا از نظـر بیولوژیکـی 
شـریک ایـم. امـا از نظر روانـی و بازتـاب زبانی مـا فراتر از 
مـردن، مـرگ را نیـز داریـم کـه زنده جان هـا مـردن دارنـد و 
مـرگ ندارنـد. زیرا مـرگ از نظر رویـداد فرهنگـِی زبان تنها 
ویـژۀ انسـان اسـت. مرگ تا یـک رویـداد بیولوژیک باشـد، 
یـک روایـت زبانـی اسـت  کـه بنـا بـه امکان هـای معرفتـی 

زبـان اتفـاق می افتـد و قابل درک اسـت. 
مـرگ در دانایـی زبـان پارسـی یـک اسـطوره و یک دسـت 
غیـر اسـت. بـه گفتـۀ خیـام، انسـان ها را بـه جایـی نامعلوم 
می بـرد: »کـس نامـد از آن جهان کـه پرسـم از وی/ کاحوال 
مسـافران عالـم چـون شـد«. این کـه مـرگ در دانایـی زبـان 
فارسـی یـک اسـطوره و یـک هیـوال اسـت، از متـن اوسـتا 
کـه سرچشـمۀ دانایـی اسـاطیری و معرفتـی زبـان پارسـی 
اسـت و از چنـد متن پارسـی نمونـه می آورم تـا بدانیم مرگ 
یـک رویـداد فرهنگـی و زبانـی قابـل روایـت اسـت تا یک 

بیولوژیک.  واقعیـت 
اگـر از دانایـی اوسـتا دربـارۀ مـرگ آگاهـی نداشـته  باشـیم، 
چـون  مـرگ  »دِمِ  شـاهنامه  بیـت  ایـن  در  بگوییـم  شـاید 
صنعـت  بـاک«  فرتـوت  و  برنـا  ز  نـدارد  هولنـاک/  آتـش 
جاندارانـگاری بـه کار رفتـه و بـه مـرگ، َدم )نََفـس( کـه از 
ویژه گی هـای جانـداران اسـت، داده شـده اسـت. امـا چنین 
مهرکـوش  و  مهـرگ  بـه  مـرگ  واژۀ  ریشـۀ  زیـرا  نیسـت، 
اوسـتایی می رسـد کـه نـام یـک دیو اسـت؛ دیوی  که سـبب 

مـرگ آدمـی می شـود. 
بـه برداشـِت دانایـی اوسـتا، ایـن اهریمـن اسـت  کـه مـرگ 
و بیمـاری را توسـط دیوانـش کـه دیـو مهـرگ، دیو نسـو و 
دیوهـای دیگـر باشـند بـدون این کـه انسـان بدانـد بـه جان 
آدمـی وارد می کنـد و سـبب بیمـاری و مرگ آدمی می شـود. 
در پایـان جهـان کـه اهورامـزدا بـر اهریمـن چیره می شـود، 
مـرگ و بیمـاری از بیـن مـی رود چـون مـرگ و بیمـاری، 
نیرنـگ اهریمـن بـر جان آدمی اسـت. هنگامی کـه اهریمن و 
دسـتیارانش از بیـن رفـت، دیگـر بیماری و مـرگ نیز وجود 

ندارد. 
بنابراین در بیتی  که از شـاهنامه ارایه شـد و در این جمله ها: 
»مـرگ او را مجـال نـداد دیـر بماند؛ سـرانجام چنگاِل سـیاهِ 
مـرگ گلـوی هـر کِی را  می فشـارد؛ سـایۀ سـنگین مرگ بر 
همـه می افتـد؛ مـرگ شـتری اسـت  که پیـش خانـۀ هر کس 
زانـو می زنـد؛ و...« صنعت ادبی به کار نرفته اسـت. درسـت 
اسـت مـا اسـطوره گی مـرگ را نمی دانیـم امـا مـرگ در آن 
بیـِت شـاهنامه و در ایـن جمله هـا اسـطوره اسـت. پشـتوانۀ 
اسـطوره گی اش بـه دانایـی اوسـتا از درک امـر مـرگ ارتباط 

می گیـرد. 
دانایی اساطیری مرگ از اوستا شروع تا اکنون در متن 
ادبی و در زبان پارسی، روایت اساطیری اش را حفظ 

کرده  است. در متن های ادبی معاصر نیز دانایی اساطیری 
مرگ به قوت قابل احساس است: »حریص هستی، 

مرگ/ در حیاتی دیگر با ما می آید،/...- یداهلل رویایی«. 
».../ و مرگ زیر چادر مادربزرگ نفس می کشد/ و مرگ 

آن درخت تناور بود/ که زنده های این سِو آغاز/ به 
شاخه های ملولش دخیل می بستند/ و مرده های آن سوی 

پایان/ به ریشه های فسفریش چنگ می زدند/ و مرگ روی 
آن ضریح مقدس نشسته  بود/ که در چهار زاویه اش، 
ناگهان چهار اللۀ آبی روشن شدند- فروغ فرخزاد«. 

در این دو نمونه از معاصر می بینیم مرگ با پشتوانۀ دانایی 
اساطیری، وارد دانایی متن ادبی معاصر شده  است و به 

عنوان یک دسِت غیر و نیروی شر، همیشه دنبال ما است 
و در فرصتی ما را با خود می برد. به گفتۀ یداهلل رویایی، 
مرگ حریِص هستی است. این حریص هستی می تواند 
با دیو آز و با بلعنده گی و سیری ناپذیری دیو مرگ در 

اوستا و شاهنامه مناسبت داشته  باشد: »سوی آز منگر که 
او دشمن است/ دلش بردۀ جان اهریمن است«. دیو مرگ 

و دیو آز در اوستا از دستیاران اهریمن استند. این دو 
دیو با هم همكار استند، هر دو سیر نمی شوند، مرگ را 
در بین آدمیان می آورند. اگر سیر شوند، از مرِگ آدمیان 

دست می کشند. بلعنده گی و سیری ناپذیر ویژه گی این دو 
دیو اند؛ پی هم از راه می رسند و آدمیان را به کام نیستی 

پرتاب می کنند. 
روایـت اسـاطیری مـرگ بـرای ایـن ارایـه شـد تـا تفـاوِت 
خاسـتگاهِ زبانـی واژۀ مـرگ و ُمردن تشـخیص شـود؛ این که 
مـرگ و مـردن از یـک ریشـه نیسـتند. مـرگ واژه یـی دارای 
خاسـتگاهِ اسـاطیری اسـت؛ مـردن یـک واژۀ معمولی اسـت 

 کـه بیانگـِر مصـداِق واقعیـت بیولوژیک اسـت. 

درنسبِتنسبتها
نایی،معناوحقیـقت( یعقوب یسـنا)دا

بخش پنجـم



یـک منبـع در صحبـت بـا روزنامـۀ مانـدگار از مصارف 
بی رویـۀ بودجۀ شـهرداری کابـل برای که گرامی داشـت 
از جشـن 28 اسـد، روز اسـتقالل افغانسـتان، پـرده بـر 

می دارد.
ایـن منبع می گوید که مسـووالن ارشـد شـهرداری کابل 
پـول گزافـی را برای خریـداری پوقانه از بهـر رها کردن 
در روز اسـتقالل کشـور هزینـه کـرده اند. بـه گفتۀ منبع، 
شـهرداری کابـل 22۰۰۰ پوقانه را خریداری کرده اسـت 

تـا در روز 28 اسـد به هـوا رها کند. 
منبـع اظهـار مـی دارد کـه هـر کـدام ایـن پوقانه هـا ۱2 
پوقانه هـای  مجمـوع  کـه  شـده  خریـداری  افغانـی 
شـهرداری  بـرای  افغانـی   264۰۰۰ شـده،  خریـداری 
کابـل هزینـه برداشـته اسـت. منبـع همچنـان می افزایـد 
کـه شـهرداری کابـل 3 هـزار پرجـم افغانسـتان را برای 
بسـتن در اطـراف شـهر در هـر کـدام در بـدل 9 افغانی 

خریـداری کـرده اسـت.
جمعـًا  شـده،  خریـداری  پرچم هـای  منبـع،  گفتـۀ  بـه 
2۷۰۰۰ افغانـی شـده کـه از بودجـۀ شـهرداری کابـل 
پرداخـت گردیـده اسـت. منبـع می افزایـد که بـه همین 
دلیـل پول هـای گـزاف دیگـری از بودجـۀ شـهرداری 
کابـل بـرای گرامی داشـت از 28 اسـد مصـرف رسـیده 
اسـت کـه می شـد »ده هـا نیازمنـدی دیگـر بـا آن رفـع 

سـاخت.«
ایـن کار در حالـی صـورت می گیـرد کـه گلـوی شـهر 
کابـل را هـرروز هجـم بیـش از حـد زباله هـا و کثافـت 
می فشـارد و نیـاز شـدید بـه انتقـال و نابودسـازی ایـن 
زباله ها از سـطح شـهر احسـاس می شـود، اما مسـووالن 
شـهرداری کابـل بـه جـای هزینـه به رفـع ایـن چالش، 
و  پوقانـه  خریـداری  صـرف  را  نهـاد  ایـن  پول هـای 
رهـا کـردن آن بـه هـوا می کنـد کـه نـگاه سـودجویانه 
بـه کرسـی های  منفعت گرایانـۀ مسـووالن حکومـت  و 

دولتـی را نشـان می دهـد.
همزمـان باایـن، وزیـر اطالعـات و فرهنـگ بـه تمـام 
و  فرسـتاده  مکتـوب  والیـات  فرهنـگ  ریاسـت های 
نوشـته اسـت که به مناسـبت صدمین سـالروز اسـتقالل 
افغانسـتان، زنده گی نامـۀ کسـانی کـه صد سـاله شـده و 

زنـده انـد را چـاپ می کنـد.
صـورت  محتوایـی  برنامه ریـزی  بی هیـچ  کار  ایـن 
آدم هـای  زنده گی نامـۀ  کـه  نیسـت  معلـوم  و  می گیـرد 
صدسـاله چـه دردی را دوا خواهـد کـرد و چـه کمکـی 
بـه واقعیـت بـود و نبود اسـتقالل می کنـد؟ این همه پول 
در حالـی هزینـۀ اقدامـات نمایشـی و تجملـی می شـود 
کـه هنـوز زمـان زیـادی به 28 اسـد باقـی مانده اسـت. 
بـدون  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  برنامـۀ  بی گمـان 
هزینـه نمی توانـد باشـد، امـا پرسـش مهـم ایـن اسـت 
کـه چـرا بودجۀ ملـی صـرف کارهـای بیهـوده، تجملی 

و زودگـذار می شـود؟ چـرا همیـن پـول برای بازسـازی 
منـار جـام و یـا اعمـار مرقـد بوریحـان بیرونـی هزینـه 

نمی شـود؟
این در حالی اسـت که محمداشـرف غنـی بارها خودش 
را پیـرو افکار شـاه امان اهلل خـان و تکمیـل کنندۀ »فصل 
ناتمـام« او معرفـی کـرده اسـت. آقـای غنـی همچنـان 
گاهـی از خـود بـه عنـوان پیـرو و پیش قـراول افـکار و 
»فصـل ناتمـام« داوود خـان، نخسـتین رییس جمهـوری 
افغانسـتان نیـز یاد کـرده که تناقض در گفتار او را نشـان 

می دهـد.
می دهـد،  نشـان  کـه  شـده  نشـر  گزارش هایـی 
محمداشـرف غنی قصد دارد صدمین سـالگرد اسـتقالل 
افغانسـتان را تبدیل بـه موضوع کمپاینی بـرای انتخابات 
ریاسـت جمهوری خـود قـرار دهـد. گزارش هـا نشـان 
می دهـد کـه رییس حکومـت وحدت ملـی تصمیم دارد 
انتخاباتـی اش را در سـالروز  روایـت محـوری کمپیـن 

کند. تبلیـغ  اسـتقالل 
و  گرامی داشـت  عـدم  طرفـدار  کسـی  تردیـد  بـدون 
اسـتقبال از اسـتقالل کشـور نیسـت، اما نگرانـی نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و مـردم ایـن اسـت کـه در 
ایـن روز پول هـای گزافـی از بودجۀ ملـی و منابع دولتی 
کـه مربـوط مـردم می شـود، در راسـتای منابع شـخصی 
و گروهـی بـه مصـرف می رسـد. یکـی از روایت هـای 
کمپینـی آقـای غنـی، مبـارزه بـا فسـاد و فسادپیشـه گان 
اسـت، امـا وقتـی خـود آقـای غنـی منابـع دولتـی بـه 
صـورت غیرقانونـی مصـرف کمپیـن انتخاباتـی می کند، 

بـدون شـک کسـی بـه ایـن روایـت او بـاور نمی کنـد.
در وضعیتـی کـه هزاران خانواده با فقر و بدبختی دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد و روزانـه حداقـل پـول دو وعدۀ 
غذایـی شـان را نمی تواننـد پیـدا کننـد، هـزاران افغانـی 
هزینـۀ موضوعاتـی می شـود کـه کوچک تریـن سـودی 
بـه حـال مـردم نمی رسـاند. از سـویی هـم، حکومـت 
بـه  خارجـی  کمک هـای  از  را  بودجـه اش  افغانسـتان 
دسـت مـی آورد. جامعـۀ جهانـی و کشـورهای کمـک 
کننـدۀ افغانسـتان هـم کمک های شـان بـه افغانسـتان را 
بـه دلیـل فسـاد و سـوءمدیریت ایـن پول هـا از سـوی 

حکومـت، کاهـش داده انـد.
از  ایـن اسـت کـه  انتظـار مـردم  در چنیـن وضعیتـی، 
زیربناهـای  ایجـاد  راسـتای  در  پول هـای کمـک شـده 
اقتصادی اسـتفاده شـود تا از یکسـو زمینۀ کار و اشـتغال 
فراهـم شـود و از سـوی دیگـر، افغانسـتان بـه حداقـل 
خودکفایـی برسـد. مـردم نیـاز ندارند منابـع دولتی برای 
اقدامـات تجملـی و سیاسـی-کمپایتی به مصرف برسـد 

و آنـان در وضعیـت بـد معیشـتی بـه سـر ببرند.

تیـرباران یک دختـر و پسر 
در غـور به اتهـام دلبستـگی

نامزدان احتمالی انتخاباتریاست مجلس 
عامل اصلی ادامۀ بحران اند
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مقام هــای امنیتــی غــور بــا تأییــد ایــن خبــر می گوینــد کــه گــروه طالبــان ایــن دختــر 
ــی در  ــک دادگاه صحرای ــان در ی ــه یک دیگرش ــتن ب ــام عالقه داش ــه اته ــر را ب و پس

محضرعــام بــه گلولــه بســتند.
ایــن رویــداد دو روز پیــش در روســتای »زی اســحاق« ولســوالی شــهرک ایــن والیــت 

رخ داده اســت.
ســیدضیا حســینی، آمرامنیــت فرماندهــی پولیــس غــور بــه خبرگــزاری ســالم وطندار 
ــه  ــه علــت دلبســتگی ب ــا ب ــز داشــتند؛ ام ــر و پســر نامــزد نی ــد کــه ایــن دخت می گوی
ــرار  ــک روســتای دیگــر ولســوالی شــهرک ف ــه ی یک دیگرشــان از روســتای خــود ب

کــرده  بودنــد.
ــدر  ــه خواســت پ ــن ب ــن دو ت ــه ای ــد ک ــور می گوی ــس غ ــی پولی ــت فرمانده آمرامنی
ــی  ــس از آن در دادگاه صحرای ــان بازداشــت و پ ــروه طالب ــر از ســوی گ شــوهر دخت

ــاران شــدند. تیرب
طالبان هنوز در بارۀ این خبر چیزی به رسانه ها نگفته اند.

ولســوالی شــهرک در ۱35 کیلومتــری فیروزکــوه مرکــز والیــت غــور موقعیــت دارد و 
در برخــی از روســتاهای آن گــروه طالبــان حاکمیــت دارنــد.

تنــش نماینــده گان بــر ســر انتخابــات ریاســت مجلــس وارد دومیــن هفتــه شــد؛ امــا 
ــده نمی شــود. ــن بحــران دی ــان ای ــچ نشــانه یی از پای ــم هی ــوز ه هن

برخــی نماینــده گان، دیــروز ضمــن ابــراز نگرانــی از ادامــه وضعیــت بحرانــی مجلــس 
گفتنــد کــه دســت های از داخــل و بیــرون کار مجلــس را بــه اینجــا کشــانده اســت.

ــون و  ــول قان ــر اص ــه اگ ــت ک ــوع گف ــه موض ــد ب ــری در پیون ــین ناص ــالم حس غ
انتخابــات بــه عنــوان مــالک حــل قضیــه باشــد، موضــوع حــل اســت؛ امــا متاســفانه 

ــت دارد. ــه دخال ــن قضی ــر در ای ــل دیگ ــت و عوام ــور نیس اینط
ــا مــردم افغانســتان شــریک ســازم کــه  آقــای ناصــری گفــت: »می خواهــم آشــکارا ب
تعــدادی از نماینده گانــی کــه قصــد داشــتند در دوره هــای بعــدی انتخابــات ریاســت 
مجلــس خــود را نامــزد کننــد، بــا برنــده شــدن آقــای رحمانــی، غافــل گیــر شــدند و 

ــد«. ــق می کنن ــال را خل ــترین جنج ــا بیش ــون همین ه اکن
او مشــخصًا از کســی نــام نگرفــت؛ امــا تاکیــد کــرد کــه ایــن افــراد از پشــت پــرده، 

ــد. ــب می کنن ــس را تخری ــی مجل ــت درون وضعی
ــرده  ــه ک ــس را ادام ــش مجل ــه تن ــه موضــوع دیگــری ک ــن گفــت ک ناصــری همچنی
اســت، قومــی ســازی ایــن مســاله از ســوی برخــی نماینــده گان اســت؛ وگرنــه اصــول 
ــس  ــی ریی ــای رحمان ــاد آن، آق ــر بنی ــت دارد و ب ــس صراح ــی مجل ــف داخل وظای

مجلــس اســت.
ــز گفــت یــک گــروپ از  از ســوی دیگــر، بلقیــس روشــن دیگــر عضــو مجلــس نی
ــان  ــدف آن ــد و ه ــن می زنن ــس دام ــل مجل ــی را در داخ ــایل قوم ــده گان مس نماین
بدســت آوردن پــول بیشــتر اســت؛ امــا برخــی نماینــده گان دیگــر از بیــرون مجلــس 

ــد. ــه نگه دارن ــس را اینگون ــاع مجل ــا اوض ــد ت ــت می گیرن هدای
خانــم روشــن افــزود کــه امــروز نماینــده گان نتوانســتند رییــس موقــت تعییــن کننــد 
ــه  ــا ب ــود؛ ام ــه نمی ش ــی گرفت ــچ تصمیم ــت هی ــس موق ــدون ریی ــه ب ــری ک به خاط

ــق نرســیدند. تواف
او بــا انتقــاد از وضعیــت جــاری مجلــس گفــت: »برخی هــا می خواهنــد خانــه مــردم 

را بــاغ وحــش درســت کننــد.«
ــداد  ــک تع ــت: »ی ــم گف ــاالر ه ــل ت ــروز داخ ــت ام ــورد وضعی ــن در م ــم روش خان
ــوم  ــی معل ــد، ول ــره می کنن ــان مذاک ــه آن ــود ک ــه می ش ــد و گفت ــم ان ــده گان گ نماین
ــده دیگــر در داخــل  ــا حــدود ۱2۰ نماین ــد؛ ام نیســت کــه روی چــه مذاکــره می کنن
تــاالر مهــر ســکوت بــر دهــان زده بودنــد و منتظرانــد، بــه خــودی خــود ایــن مشــکل 

حــل گــردد.«

ــرای  ــنبه ب ــات روز ش ــس از انتخاب ــس، پ ــش در مجل ــه تن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد. ــود آم ــه وج ــت، ب ــی ریاس کرس

در ایــن انتخابــات میــر رحمــان رحمانــی بــا کســب ۱23 رای از مجمــوع 244 برنــده 
اعــالم شــد؛ امــا کمــال ناصــر اصولــی دیگــر عضــو مجلــس ایــن نتیجــه را نپذیرفــت.

ــس را 24۷  ــاب مجل ــت، نص ــی های موق ــه منش ــتند ک ــد داش ــی تاکی ــای اصول آق
ــا ۱23 رای نتوانســته  ــی ب ــای رحمان ــن آق ــر ای ــا ب ــد و بن ــده اعــالم کــرده بودن نماین
ــا  ــده و ت ــود ش ــتمین روز خ ــروز وارد هش ــش ام ــن تن ــت آورد. ای ــه دس 5۰+۱ را ب

ــت. ــده اس ــاد نش ــل آن ایج ــرای ح ــی ب ــچ روزنه ی ــوز هی هن

شـهرداری کابـل 
صـدهاهـزار افغـانی را 

به هـوا رها مـی کنـد!

اد
هز

هلل ب
ح ا

رو

این منبع می گوید 
که مسووالن ارشد 
شهرداری کابل پول 
گزافی را برای خریداری 
پوقانه از بهر رها کردن 
در روز استقالل کشور 
هزینه کرده اند. به 
گفتۀ منبع، شهرداری 
کابل ۲۲۰۰۰ پوقانه را 
خریداری کرده است تا 
در روز ۲8 اسد به هوا 
رها کند. 
منبع اظهار می دارد که 
هر کدام این پوقانه ها 
۱۲ افغانی خریداری 
شده که مجموع 
پوقانه های خریداری 
شده، ۲64۰۰۰ افغانی 
برای شهرداری کابل 
هزینه برداشته است. 
منبع همچنان می افزاید 
که شهرداری کابل 3 
هزار پرجم افغانستان 
را برای بستن در اطراف 
شهر در هر کدام در 
بدل 9 افغانی خریداری 
کرده است.
به گفتۀ منبع، پرچم های 
خریداری شده، جمعاً 
۲7۰۰۰ افغانی شده که 
از بودجۀ شهرداری کابل 
پرداخت گردیده است. 
منبع می افزاید که به 
همین دلیل پول های 
گزاف دیگری از بودجۀ 
شهرداری کابل برای 
گرامی داشت از ۲8 اسد 
مصرف رسیده است که 
می شد »ده ها نیازمندی 
دیگر با آن رفع ساخت
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دشـمنی بـا پاکسـتان و آن کشـور را مسـول همـه شکسـت ها و 
ناکامی هـا و عقب گردهـای تاریخـی افغانسـتان، معرفـی کـردن در 
میـان  مـا به یـک »اصل« و بـه یک باور خدشـه ناپذیر مبدل شـده 
اسـت و کار به جایـی رسـیده کـه اگـر احتمـاالً یکـی از کارمنـدان 
بلنـد رتبـۀ رژیم های افغانسـتان پـس از خوردن میوه هـای وارداتی  
از پاکسـتان به ویژه »آم« به بیماری اسـهال مبتال شـود، پاکسـتان را 

متهـم به مسـموم سـاختن عمـدی »آم«ها خواهند سـاخت. 
امـا بـه شـهادت اسـناد و مـدارک و شـواهد و شـهود معتبـر، ایـن 
دشـمنی اکثـراً دروغین و در بسـا موارد کسـانی که از همـه  بلندتر 
فریـاد »مـرگ بـه پاکسـتان« سـر می دهند و سـنگ وطن پرسـتی به 
سـینه می زننـد، بیشـتر از دیگـران پاکسـتان دوسـت و حتـا همکار 
بـا پاکسـتان بـوده انـد. در حالـی کـه ادعای یـا دعـوای »ارضی« و 
»مـرزی« همیشـه از طـرف دولت مـردان افغانسـتان، مطرح شـده و 
می شـود کـه ایـن امـر طبیعتـًا خوش آینـد دولت مـردان پاکسـتانی 
تیره گـی  عوامـل  عمده تریـن  از  یکـی  بلکـه  نیسـت،  و  نبـوده 
همیشـگی روابـط بـا پاکسـتان نیـز همیـن طـرح دعواهـای بـدون 
سـند و مـدرک و فاقـد محتوا اسـت، اما همیـن مدعیـان نپذیرفتن 
دیورنـد و بازسـتانی سـرزمین های از دسـت رفتـه نیـز پشـت پرده 
بـا پاکسـتان انـواع روابـط را داشـته  و ارادت مند پاکسـتانی ها بوده 

ند. ا
واقعیت هـای  کـه  معتبـری  و  مهـم  بسـیار  کتاب هـای  از  یکـی 
»پشتونسـتان خواهی«  و  »دیورنـد«  بـارۀ  در  مسـتند  تاریخـی 
ناتمـام«  »فریـب  کتـاِب  بازگـو می کنـد،  را  دولت مـردان معاصـر 
اثـر جمعـه خـان صوفـی، شـهروند پاکسـتان و داماد غـالم مجدد، 
مشـهور بـه سـلیمان الیق اسـت. ایـن کتـاب از آن رو معتبر اسـت 
کـه مسـتند اسـت و روایـت چگونگـی واقعیت هـای پشـت پـردۀ 
روابـط داوود خان با پاکسـتان، حـزب دمکراتیک خلق افغانسـتان، 
بـا پاکسـتان و پاکسـتانی ها و رویکـرد رهبری این حزب به مسـألۀ 
دیورنـد و پشتونسـتان، از زبـان یـک شـاهد عینی می باشـد. جمعه 
خـان صوفـی، نخسـتین بـار بـه سـال 1967 بـه کابـل می آیـد و 
بعـد از اینکـه »اجمـل ختـک« رهبـر جدایی طلبان پشـتون در کابل 
مقیـم می شـود، صوفی به عنوان دسـتیار و مسـول دفتـر او در کابل 
رحـل اقامـت می افگنـد و ایـن اقامـت به قـول خـود او بیشـتر از 
بیسـت وپنج  سـال طـول می کشـد. او بـا اعضـای بلنـد پایـه دولت 
داوود خـان و حتـا شـخص  داوود خـان و پـس از او بـا رهبـری 
حـزب دمکراتیـک خلـق و شـاخۀ پرچـم و رژیـم مـورد حمایـت 
آنهـا آشـنا می شـود  و پـس از کودتـای خونیـن هفـت ثـور در 
دفتـر بیروی سیاسـی حـزب و وزارت خارجه دولت کارمل شـامل 
وظیفـه می شـود و بـرای رادیـو »پشتونسـتان« مطلـب می نویسـد 
انگلیسـی  بـه  را  حـزب  و  خارجـه  وزارت  رسـمی  نامه هـای  و 
برگـردان می کنـد و گاه هـم خـود  می نویسـد. دسترسـی بـه منابع 
و اسـناد دسـت اول در وزارت خارجـه افغانسـتان و همچنـان بـه 
مقامـات دسـت اول رژیم هـا از جمهـوری کودتایـی داوود خـان 
تـا جمهـوری غیـر دمکراتیـک کودتایـی حـزب خلـق و آشـنایی 
او بـا سیاسـت رسـمی شـوروی سـابق در مورد مسـألۀ افغانسـتان 
و دیورنـد، اهمیـت کتـاِب »فریـب ناتمـام« را در حـد  یـک سـند 
تاریخـی مهـم و سـزاوار دقـت و مطالعـه و برگـردان و اسـتفاده 
اکادمیـک باال می بـرد. از ایـن رو، نگارنده ضمن آنکـه تصمیم دارم 
ایـن کتـاب مهـم شـش صد برگـی را از اردو بـه فارسـی برگـردان 
کنـم نشـر بخش هـای جالـب آن را پیـش از پایان کار برگـردان  نیز 

خالـی از خیـر نمی دانـم. 
 میراکبـر خیبـر و چگونگـی و چرایـی تـرور یـا قتـل او یکـی از 
بحث هـای مـورد منازعـه در تاریخ معاصر کشـور اسـت و روایات 
متفـاوت و متعـدد موجـود در این بـاره نـه تنهـا بـه روشـن شـدن 
دلیـل تـرور او کمـک نمی کنـد بلکـه بـه تیره تـر شـدن هالـه ابهام 
پیرامـون دلیـل و انگیـزۀ تـرور او نیـز انجامیـده اسـت؛ امـا جمعه 
خـان صوفـی، در فریـب ناتمـام  خاطره یـی را بازگـو می کنـد کـه 
بـه پنداشـت نگارنـده  انگیزۀ تـرور و طراحـان قتل میراکبـر خیبر، 
در البـه الی آن  روشـن و معرفـی می شـود. اینهـم یـک بخـش از 

خاطـرات جمعـه خـان صوفـی در کتـاِب فریـب ناتمام.
میزبانی و پذیرایی از میراکبر خیبر 

مـن در خوابـگاه دانش آمـوزان مجـرد به سـر می بـردم کـه روزی 
موالنـا »نـازش« بـه اتاقـم آمـد. او از مـا می خواسـت که بـا حزب 
پرچـم در افغانسـتان روابـط برقـرار سـازیم. در آن هنـگام حـزب 
»دهقانـان کارگـر« بـا دومیـن حـزب  کمونیسـت افغانسـتان خلق 
روابـط  برقـرار کـرده بـود. حـزب دهقانـان بـرای برپایـی نظـام 
دمکراتیـک مردمـی مبـارزه می کردنـد و مـا )عوامی نشـنل پارتی(  
مـن )جمعـه خـان  بودیـم.   نشـنل دمکراسـی  برپایـی  خواهـان 
صوفـی( و اجمـل ختـک، از دیـر زمـان بـا پرچـم رابطـه داشـتیم 
زیـرا پرچـم در افغانسـتان از پاچـا خـان و در پاکسـتان از نشـنل 

عوامـی پارتـی حمایـت می کـرد.
از طـرف حـزب )نشـنل عوامـی پارتـی( بـه مـن هدایت داده شـد 
کـه پنهانـی بـه کابـل بـروم و در آنجـا بـا رهبـری حـزب پرچـم 
مالقـات کـرده نامه های اجمـل ختک، را به آنان برسـانم. زمسـتان 
و سـرمای بی سـابقه فـرا رسـیده بـود که  مـن لباس سـاده )پیراهن 
تنبـان( بـه تـن کـرده، کاله به سـر گذاشـته و شـال بـه دور خویش 
پیچیـده بـا دوسـت محمـد کـه از بسـتگان ملـک نـادر خـان بود، 
عـازم کابـل گشـتیم. شـب پیـش از آغـاز حرکـت به سـوی کابـل، 
را مـن در حجـرۀ دوسـت محمـد خـان، کـه در قریـه اشـرف کـه 
حـاال به نـام قریـه ملـک نادر، مسـما شـده اسـت گذرانـدم. در آن 
سـرمای شـدید کـه کابـل، سراسـر پوشـیده از بـرف بـود، مـن در 
حالـی کـه لبـاس قبایلی بـه تن و چپلی پشـاوری به پا داشـتم آنجا 
رسـیدم. مـا به منزل سـید نـادر خان، واقـع کارتۀ سـه رفتیم، چون 
خانـوادۀ او بـرای سـپری کـردن فصل سـرما بـه خانۀ دوم شـان به 
جالل آبـاد رفتـه بودنـد. نادر خـان، پیـش از اینکه در کارتـۀ پروان 
خانـه بسـازد، در منـزل کرایـی به سـر می بـرد. مـن بـه بهانه یـی از 
دوسـت محمـد جدا شـده و بـه منزل دکتـر نجیب به کارتـۀ پروان 
رفتـم، ولـی از بخـت بـد او در آن سـاعت در منـزل نبـود و بـه 

مـن گفتنـد کـه می توانـم  او را در دفتـر پرچـم  در مکروریـان 
پیـدا کنـم )هنـوز مکروریان هـای 2 و 3 و 4 آبـاد نشـده بودنـد(، 
درحالـی کـه بـه درسـتی نمی دانسـتم دفتـر پرچـم در کـدام بالک 
و کـدام اپارتمـان مکروریـان قـرار دارد، اهلل توکلـی بـه مکروریان 
رفتـم و بـا چپلـی پشـاوری روی خیابان هـای پوشـیده از برف در 
میـان بالک هـا سـرگردان بـودم کـه ناگهـان از روبـه رو میـر اکبـر 
خیبـر، نمایـان شـد. او خانـه را بـه قصـد دفتـر پرچـم تـرک کرده 
بـود کـه در مقابـل بـالک بـا مـن مواجه شـده و بـا حیـرت از من 
پرسـید: تـو اینجـا چـه کار می کنـی؟! بـه همـراه او بـه دفتـر پرچم 
رفتـم و مـا که وارد شـدیم ببرک کارمـل، اناهیتا راتب زاد و شـاید 
نـور احمـد نـور، پیش از مـا آنجا حضـور به هـم رسـانده بودند و 
تشـریف داشـتند. نامـۀ اجمـل ختـک را بـه آنها تسـلیم کـردم که 
آنها به طور مشـترک آن را خوانده و بسـیار خوشـحال شـدند. آنها 
از مـن  تشـکر و قدردانـی و اظهـار لطـف کردند؛ من پـس از ختم 
مالقـات بـه خانـۀ نـادر خـان برگشـتم و بـه دوسـت محمـد خان 
گفتـم کـه متأسـفانه شـخصی را بـه دیدنـش رفته بـودم نتوانسـتم 
پیـدا کنـم بنابـر گشـتم و بـه او گفتم کـه بهتر اسـت همیـن امروز 
دو بـاره به سـوی پاکسـتان روانه شـویم و به گمان اغلـب که چنان 
هـم کردیـم و همـان روز دو باره به سـوی جالل آبـاد حرکت کرده 
و آنجـا در منـزل نادرخـان، شـب را سـپری کـرده صبـح زود روز 
دوم از مـرز تورخـم رد شـدیم و سـپس نـادر خان بـه قریه خود و 

مـن به دانشـگاه برگشـتم. 
 تقریبـًا یکـی دو مـاه پـس از سـفر ماجراجویانـه مـن بـه کابل بود 
کـه میـر اکبـر خیبر، با سـلیم و سـرفراز که پسـران میرا جان سـیال 
کـودا، بودنـد بـه اتـاق من وارد شـد. آنهـا با پـای پیـاده از راه درۀ 
مهمنـد بـه »شـبقدر« و از آنجـا به نـزد من آمـده بودند. آمـدن آنها 
مسـوولیت بزرگـی را روی دوش مـن قـرار داد؛ هیچ کـس نبایـد 
از آمـدن میـر اکبـر خیبـر، آگاه می شـد و  او بایـد مخفـی می مانـد 
زیـرا افشـا شـدن خبـر ورود خیبـر، رسـوایی بزرگی بـرای حزب 
و مـن بـار مـی آورد. افـرادی متفاوتـی نزد مـن رفت وآمد داشـتند؛ 
مثاًل همشـهری هایم، دوسـتانم، دانشجویان دانشـگاه پی.ایس.ایف، 
همکارانـم و عـده دیگری از مهمـان ناخوانده  تشـریف می آوردند 
و گاه رحـل اقامـت می افگندنـد. جـای دیگـری که امن تـر از اتاق 
مـن باشـد سـراغ نداشـتم بنا ناگزیـر بودم کـه تا زمانی کـه رهبری 
حـزب )عوامـی نشـنل( از ورود میـر اکبـر خیبـر، اطـالع  یافتـه و 
بـرای رهایـش میر اکبـر خیبر، ترتیبـات الزم بگیرنـد او را در اتاق 
خـود نگـه دارم همـراه بـا او خـودم را نیـز در همـان اتـاق زندانی 
کنـم و بـه او اجـازه خـروج از اتـاق ندهـم و در صورتـی کـه کـه 
مجبـور باشـم بـه کالـج یـا سـراغ کـدام کار ضـروری دیگـر بروم  
بایـد خیبـر را در داخـل اتـاق قفل کنم تـا اگر کسـی در غیاب من 
بـه دیـدن مـن بیاید بـا دیدن قفـل روی در از آنجا بـرود. چند روز 
بـا همیـن تدابیـر احتیاطـی از خیبـر، پذیرایی کـردم و بـرای اینکه 
سـرگرم شـود اخبـار و مجله ها را برایـش فراهم می کـردم و رادیو 

نیـز بـرای شـنیدن اخبـار در اتاق موجـود بود.
بـه ایـن ترتیـب چنـد روز را در اتاق سـپری کردیـم و در این میان 
بـا اسـتفاده از تاریکـی شـب او را به سـیر و گشـت کالج اسـالمی 
و دانشـگاه پشـاور هـم بـردم و ایـن اتفاقـات زمانـی ُرخ داد کـه 
پاکسـتان تجزیـه شـده و اقتدار به دسـت به تـو افتاده بـود، درحالی 
کـه در صوبـه سـرحد حکومت مشـترک حزب عوامـی و جمعیت 
برقـرار نشـده بـود. در یکـی از همیـن روزهـا »نـازش« آمـد و میر 
اکبـر خیبـر، بـه منـزل دکتر نظیـر، منتقل شـد. در منزل دکتـر نظیر، 
خیبـر، بـا اجمل ختـک، نازش و اعضـای دیگر حزب دیـدار کرده 
و فیصله هـای مهـم صـادر کردنـد. من به ایـن دلیل که در دانشـگاه 
مامـور بـودم ناگزیـر مسـوولیت پذیرایـی و نگـه داری از  خیبـر، 
را بـه سـید مختـار سـپردند و ایـن مسـوولیت از روی دوش مـن 
برداشـته شـد. خیبـر، چنـد روز دیگـر را در منـزل خویشـاوندان 
سـلیم و سـرفراز کـه بـا او بـه پاکسـتان، آمـده بودنـد سـپری کرد 
و مختـار پاچـا او را از پشـاور بـه سـوات بـرای سـیاحت و دیدار 
بـا رفقـای کمونیسـت بـه آنجـا بـرد و بعـد از آن دیدارهـا خیبـر 
بـا همراهـان خویـش از راه »کـودا خیـل مهمنـد ایجنسـی« دوباره 
روانـه افغانسـتان شـد. اکنـون که بـه آن روزها فکر می کنـم و اتاق 
شـماره 12 خوابـگاه را کـه میـر اکبـر خیبـر، چنـد روز را به طـور 
پنهانـی در آن به سـر بـرده به خاطـر مـی آورم بـا خـود می گویـم 
بایـد ایـن اتـاق بلکه همـان طبقـه خوابـگاه را به نام میـر اکبر خیبر 
نام گـذاری کننـد و اگر مسـوولین دانشـگاه موافق باشـند نـام او را 
بـر روی لـوح نوشـته و بـه دیـوار بیاویزند. میـر اکبر خیبر، کسـی 
بـود کـه پـس از قتـل او در افغانسـتان و سـپس در پاکسـتان، موج 
خون ریـزی و تباهـی آغاز شـد کـه اکنون پس از گذشـت سـال ها 

نیـز نشـانی از پایـان یافتـن آن بـه نظر نمی رسـد.
 میـر اکبـر خیبـر یـک مدیـر، نظریه پـرداز و سیاسـت دان  بی نظیـر 
بـود. او بـر امر حمایـت از داوود خـان به هر قیمـت ممکن اصرار 
می ورزیـد و می گفـت کـه سـازش و بغـاوت علیـه داوود، جفـا و 
دغـای بـزرگ در حـق افغانسـتان  خواهد بـود. خیبـر صاحب، در 
آن روزگار مسـوول نظامـی شـاخۀ پرچم در ارتش افغانسـتان بود. 
گارد جمهـوری داوود خـان پُر از افسـران پرچمـی بود که  در مقام 
فرماندهـی آنهـا نیز یـک پرچمـی به نام »ضیـا مجید« قرار داشـت. 
 ایـن فرمایـش خیبـر را که به سـال 1973  و در پاسـخ به پرسـش  
مـن گفتـه بود هنـوز به خاطـر دارم که  گفـت: »بر انداختـن داوود 
خـان و به دسـت گرفتـن قـدرت از سـوی مـا چنـد سـاعت طـول 
نخواهـد کشـید، امـا ایـن عمـل مـا خیانـت بـزرگ در برابـر مردم 
افغانسـتان خواهـد بـود، چون مردم با ما نیسـتند«. و ایـن پیش بینی 

درسـت ثابت شـد.
برگرفتـه شـده از کتـاِب »فریب ناتمـام« فصـل دوم برگ های 100 

تـا 104 نوشـته جمعه خـان صوفی 
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ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــزاری انتخابـ ــان برگـ در زمـ
ـــی  ـــب و مهندس ـــت از تقل ـــتان، صحب ـــته افغانس گذش
ـــود  ـــرح ب ـــری مط ـــود دونف ـــه س ـــات ب ـــردن انتخاب ک
ــور و  ــام رییس جمهـ ــه نـ ــی را بـ ــون یکـ ــه اکنـ کـ
ـــیم.  ـــی می شناس ـــس اجرای ـــم ریی ـــه اس ـــری را ب دیگ
ـــکا  ـــه امری ـــابق خارج ـــر س ـــری« وزی ـــی »جان ک وقت
بـــرای اداره ســـازی بـــه افغانســـتان آمـــد، بازهـــم 
ســـخن از مدیریـــت، تدبـــر و تفکـــر مطـــرح بـــود. 
ـــوی  ـــتر سمت وس ـــر، بیش ـــر و تفک ـــن تدب ـــد ای هرچن
ـــر  ـــخن از س ـــود، س ـــه ب ـــر چ ـــی ه ـــت ول ـــی داش منف
و باالتـــر از گـــردن بـــود. پـــس از ایجـــاد و آغـــاز 
ـــه  ـــی، قص ـــدت مل ـــت وح ـــالح دول ـــه اصط ـــه کار ب ب
ــر  ــتان به خاطـ ــید و افغانسـ ــردن رسـ ــر گـ ــه زیـ بـ
ــی، از  ــی های دولتـ ــروش کرسـ ــوه و خریدوفـ رشـ
اولیـــن کشـــورهای فاســـد جهـــان معرفـــی شـــد. 
ـــا  ـــود ام ـــکم ب ـــخن از ش ـــا س ـــا اینج ـــبختانه ت خوش
ــه  ــید، قصـ ــر رسـ ــت به سـ ــی دورۀ کاری دولـ وقتـ
ـــم  ـــراً »مری ـــید. اخی ـــاف رس ـــر ن ـــه زی ـــکم ب ـــم از ش ه
وردک« و »حبیـــب اهلل احمـــدزی« دو عضـــو ســـابق 
تیـــم اشـــرف غنـــی؛ لـــب بـــه ســـخن گشـــوده و 
دولتـــی  پُســـت ها و کرســـی های  واگـــذاری  از 
ــخن  ــا سـ ــت خانم هـ ــذاری عفـ ــرط واگـ ــه شـ بـ
گفته انـــد. حتمـــًا توجـــه داریـــد کـــه ایـــن حـــرف 
تاکنـــون، فقـــط یـــک اتهـــام اســـت امـــا اتهامـــی 
ـــل  ـــد و اه ـــه وارد کرده ان ـــه خان ـــه ب ـــل خان ـــه اه ک
ـــد.  ـــه آگاه ان ـــور خان ـــه ام ـــران ب ـــر از دیگ ـــه، بهت خان
اتهـــام فســـاد جنســـی و اخالقـــی، چنـــان ســـنگین 

ــای  ــوولیت ترین دولت هـ ــر بی مسـ ــه کمـ اســـت کـ
جهـــان را خـــم می کنـــد امـــا انـــگار در افغانســـتان 
ـــاگری  ـــاید افش ـــت. ش ـــورده اس ـــکان نخ آب از آب ت
ــرای  ــی، بـ ــدرون ارگ و ادارات دولتـ ــای انـ رازهـ
دولت مـــردان افغانســـتان یـــک اتفـــاق عـــادی 
ـــی آن  ـــت و پاک دامن ـــه عف ـــام ب ـــن اته ـــا ای ـــد، ام باش
عـــده از خانم هـــای اعضـــای دولـــت کـــه تاکنـــون 
شـــدت  بـــه  کرده انـــد،  حفـــظ  را  عفت شـــان 
ـــه  ـــی ک ـــر خانم ـــون ه ـــت. اکن ـــانده اس ـــیب رس آس
در دســـتگاه های دولتـــی کار می کنـــد، در مظـــان 
اتهـــام قـــرار دارد کـــه نکنـــد طبـــق گفتـــه دو 
عضـــو ســـابق دولـــت، بـــر اســـاس یـــک معاملـــه 
ــند. در  ــیده باشـ ــگاه رسـ ــن جایـ ــه ایـ ــف بـ کثیـ
ـــت،  ـــرا دول ـــه چ ـــود ک ـــرح ب ـــوالی مط گذشـــته، س
ـــه  ـــی را ب ـــخت و تخصص ـــاس، س ـــی های حس کرس
ـــد،  ـــی ندارن ـــص کاف ـــه و تخص ـــه تجرب ـــی ک خانم های
واگـــذار می کنـــد؟ امـــا بـــا اتهاماتـــی کـــه ایـــن دو 
ـــد،  ـــت وارد کرده ان ـــه دول ـــت، ب ـــواده دول ـــو خان عض
ـــخن  ـــت. س ـــده اس ـــم داده ش ـــوال ه ـــن س ـــخ ای پاس
ـــی  ـــای سیاس ـــدای از بگومگوه ـــه ج ـــن ک ـــی ای پایان
و بحث هـــای فیس بوکـــی، اگـــر آنچـــه تاکنـــون در 
بـــارۀ فســـاد جنســـی و اخالقـــی در دســـتگاه های 
ـــد،  ـــته باش ـــت داش ـــت، واقعی ـــده اس ـــه ش ـــی گفت دولت
ایـــن مســـأله نـــه تنهـــا نقیصـــه ملـــی محســـوب 
ـــه خصـــوص  ـــردم و ب ـــرای م ـــش ب شـــده بلکـــه تحمل
خانواده هـــای زنانـــی کـــه در ادارات دولتـــی کار 

می کننـــد نیـــز ســـخت و دشـــوار اســـت.

ــا  ــا یونام ــت ی ــتندویه ماموری ــو مرس ــرو ملتون د ملګ

ــې  ــو د درن ــي خلک ــتان د ول ــه افغانس ــي، دوی پ واي

ــړي. ــمن ک ــې دوام اندېښ ــرګ ژوبل م

ــه  ــان کــې د جګــړې ل ــو بی ــه ورځ ی یونامــا د شــنبې پ

ــي  ــې د ول ــتل چ ــا غوښ ــو وار بی ــواوو ی ــکېلو خ ښ

ــدي  ــاره دې ج ــوي لپ ــې د مخنی ــرګ ژوبل ــو د م خلک

ــي. ــر ونی تدابی

ــان  ــت مخالف ــا د حکوم ــې یونام ــه ک ــه دې خربپاڼ پ

ــه  ــې دې ادارې پ ــديل چ ــر غن ــه خاط ــه پ ــه څ د هغ

ــه نښــه کــول بلــي  قصــدي توګــه د ولــي خلکــو پ

ــه  ــې پ ــې دوی د جمع ــې ده چ ــړې ی ــه ک دي او زیات

ورځ د کابــل پــه یــو جومــات کــې د جمعــې د ملانځــه 

پــر مهــال د شــوي بریــد پــه اړه معلومــات راټولــوي.

یونامــا وايــي، پــه جومــات کــې دې چاودنــې ولــي 

خلکــو تــه مــرګ ژوبلــه اړولــې ده.

ــړې ده، دوی د  ــه ک ــې زیات ــې ک ــه دې خربپاڼ ــا پ یونام

ــه غــزين کــې هغــه پېښــه هــم  ــه ورځ پ چهارشــنبې پ

څېــړي چــې په کــې د چاودیدونکــو مــوادو بــار د 

هامــوې موټــر چاودنــې ۱۷ ملکیانــو تــه مــرګ ژوبلــه 

ــې  ــویو ک ــه وژل ش ــم پ ــې ه ــې دوه نجون ــه چ واړول

ــاملې وې. ش

د یونامــا اعالمیــه د افغانســتان لپــاره د ملګــرو ملتونــو 

د ځانګــړي اســتازي لــه تادامیچــي یاماموتــو لــه 

ــه قصــدي توګــه  ــه او پ ــر پرت ــه توپې ــي: »ل ــې واي خول

پــر ولــي خلکــو بریدونــه توجیــه کیــدای نــه يش او دا 

ــدای يش.« ــل کې ــات بل ــي جنای جنګ

نومــوړي د روژې پــه میاشــت کــې د ملانځــه پــر 

مهــال پــه جومــات بریــد پــه ځانګــړې توګــه وحشــیانه 

ــی دی. بلل

ــو  ــت د مخالف ــې د حکوم ــه ک ــه دې اعالمی ــا پ یونام

وســله والو پــر ضــد د نړیوالــو او افغــان ځواکونــو پــه 

ــې  ــرګ ژوبل ــو د م ــي خلک ــم د ول ــې ه ــو ک عملیات

یادونــه کــړې ده او ویلــې یــې دي: »د دوشــنبې او 

ــو  ــړ والیتون ــد او کون ــه هلمن ــه ورځــو پ چهارشــنبې پ

ــومانو او  ــو ماش ــې د ات ــو ک ــي عملیات ــه هواي ــې پ ک

څلــور ښــځو پــه ګــډون ۱۴ کســان وژل شــوي دي او 

ــان دي.« ــور ټپی ۱۲ ن

یونامــا د ولــي خلکــو د مــرګ ژوبلــې پــه اړه دا 

خــربداری په داســې حــال کــې ورکــړی چــې پــه 

ټولنیــزو رســنیو کــې تــازه د هغــو کوچنیــو ماشــومانو 

عکســونه خپــاره شــوي چــې ویــل کېــږي، د ننګرهــار 

ــر  ــو ســیمه کــې د صف ــه توت د شــېر زادو ولســوالۍ پ

دوه قطعــې پــه شــپنیو عملیاتــو کــې وژل شــوي دي.

ــه وال د  ــارص کام ــړي ن ــورا غ ــي ش ــار د والیت د ننګره

ــېرزادو  ــل، د ش ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډی ــنبې پ ش

ــې  ــر دوه قطع ــې د صف ــیمه ک ــو س ــه توت ــوالۍ پ ولس

ــه  ــۍ پنځ ــوې کورن ــې د ی ــو ک ــه دې عملیات ــوا پ له خ

ــوادوال  ــه هې ــه تن ــوږ پنځ ــوي دي: »زم ــړي وژل ش غ

او  مــور  هغــوی  د  ماشــومان،  درې  په کــې  چــې 

ــړي دي،  ــول غ ــۍ ټ ــوې کورن ــامل دي، د ی ــالر ش پ

ــه  ــۍ پېښ ــه لومړن ــې ن ــار ک ــوي دي. دا ننګره وژل ش

ــره دوه درې  ــه ه ــر دوه قطع ــتۍ. صف ــه وروس ده او ن

ورځــې وروســته پــه ننګرهــار کــې دا ډول خپــل رسي 

ــو  ــره ورځ ی ــوي او ه ــررسه ک ــات ت ــیانه عملی او وحش

ــوي.« ــه ک ــن رامنځت ــوی ناوری ل

ــپه د  ــه ش ــې پ ــم د جمع ــي اداره ه ــار والیت د ننګره

ــه  ــومانو پ ــې د ماش ــو ک ــه عملیات ــې پ ــر دوه قطع صف

شــمول د ولــي خلکــو مــرګ ژوبلــه تأییــدوي، خــو 

ــو مرکــز شــوي. ــه ی ــات د وســله والو پ ــي دا عملی واي

د ننګرهــار د وايل ویانــد عطااللــه خوګیاڼــي ازادي 

ــې  ــیمه ک ــو س ــه توت ــېر زادو پ ــل، د ش ــه ووی ــو ت راډی

ــې د  ــوي چ ــز ش ــوه مرک ــه ی ــله والو پ ــات د وس عملی

ــوي. ــله وال وژل ش ــه وس ــس تن ــې ل ــا په ک ــه وین ده پ

ــو  ــي: »متاســفانه ی ــه اړه واي ــې پ ــی ی ــه خوګیاڼ عطاالل

ــدۍ  ــته ګړن ــو وروس ــر عملیات ــې ت ــر چ ــه موټ رساچ

د  پــرې  ځواکونــو  قطعــې  یــو  صفــر  د  وو،  روان 

ــې ډزې  ــرې ی ــړی او پ ــک ک ــو ش ــله والو مخالفان وس

ــډون  ــه ګ ــځو پ ــومانو او ښ ــې د ماش ــې په ک ــړي چ ک

ــوي دي.« ــان وژل ش ــه ملکی پنځ

ــه وال د  ــارص کام ــړي ن ــورا غ ــي ش ــار د والیت د ننګره

ــه  ــه پ ــزي حکومت ــي ادارې او مرک ــه والیت ــار ل ننګره

ټینګــه وغوښــتل چــې پــه  دې والیــت کــې دې د صفــر 

دوه قطعــې پــه خپــل رسو عملیاتــو کــې د ولــي مــرګ 

ژوبلــې مخــه ونیــي.

پــه ننګرهــار کــې تــر دې مخکــې هــم د شــپنیو 

عملیاتــو پــه تــرڅ کــې د ولــي خلکــو د مــرګ 

کــړې. راپورتــه  اعرتاضونــه  راپورونــو  ژوبلــې 

ــه  ــه کــې پ ــه وروســتۍ اعالمی ــو هــم پ ملګــرې ملتون

ګــڼ مېشــتو ســیمو کــې د جګــړو او تاوتریخــوايل پــر 

ــې دي، د دې  ــې ی ــودلې او ویل ــنه ښ ــدو اندېښ زیاتی

ــرې کــوي. ــه ولــي خلــک پ ــه بی تاوتریخــوايل درن

ــګار کــړی  ــو ټین ــو اړخون ــر ټول ــا پ ــو ځــل بی ــا ی یونام

چــې پــه جګــړو کــې د ملکــي وګــړو د را ایســارېدو د 

مخنیــوي لپــاره خپلــې هڅــې دوه برابــره کــړي.
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