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احمـد ایشـچی می گویـد حاضـر اسـت دعوایـش را علیه 
عبدالرشـید دوسـتم، در »جرگـۀ قومی« حـل و فصل کند.
آقـای ایشـچی دیـروز یکشـنبه ۳۱ سـرطان بـه بی بی سـی 
گفـت اگـر عدالـت تامین شـود حاضـر اسـت دعوایش را 
بـا آقـای دوسـتم در جرگـه قومـی حـل و فصل کنـد، اما 
اگـر چنیـن نشـود دعـوای حقوقـی اش را در دادگاه ادامـه 

خواهـد داد.
آقـای ایشـچی تاکیـد دارد کـه بـا برگشـت آقای دوسـتم، 

پرونـده اش را بـه گونـه جـدی تعقیـب خواهـد کرد.
جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  چخانسـوری،  هـارون 
روز گذشـته گفـت پرونـده اتهامـات علیـه آقـای دوسـتم 

همچنـان بـاز اسـت و بررسـی خواهـد شـد.
آقـای ایشـچی، از مخالفان سیاسـی آقای دوسـتم و معاون 
پیشـین حـزب جنبـش ملـی اسـامی، تقریبـًا یـک و نیـم 
سـال پیش مدعی شـد کـه آقـای دوسـتم و محافظانش او 
را در شـبرغان مرکز جوزجان در شـمال افغانسـتان ربودند 

و بـا او بدرفتـاری جنسـی کردند.
در پـی آن، دادسـتانی ُکل افغانسـتان پرونده یـی در مـورد 

ایـن قضیه تشـکیل داد.
و  کـرده  رد  را  اتهام هـا  ایـن  دوسـتم  آقـای  سـخنگویان 
گفتنـد کـه علیـه معـاون اول محمداشـرف غنـی توطیـه 

سیاسـی چیـده شـده اسـت.
جنجال و سـر و صـدای این اتهامات، با فشـارهای جامعه 
جهانـی همـراه شـد و حکومـت اعام کرد بـه گونۀ جدی 

ایـن قضیه را بررسـی خواهد کرد.
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تهمینــه جنجوعــه معــاون سیاســی 
ــراه  ــه هم ــتان ب ــه پاکس وزارت خارج
ــن  ــد ای ــای ارش ــن از دیپلمات ه 27 ت
کشــور بــرای حــل مشــکات موجــود 
بــا افغانســتان در کابــل حاضــر شــدند.
ایــن هیــأت پاکســتانی دیــروز در مقــر 
وزارت خارجــه افغانســتان در نشســتی 
بــه عنــوان اولیــن نشســت »پــان 
بــرای عملــی  عمــل« ) نقشــه راه( 
کــردن توافقــات دوجانبــه شــرکت 

ــد. کردن
ــاره  ــی افغانســتان و پاکســتان در ب هیأت
ــد  ــو می کنن ــث و گفت وگ ــندی بح س
ــی  ــن محمداشــرف غن ــش از ای ــه پی ک
ــه یــک ســند  ــود ب ــه ب ــارۀ آن گفت در ب
ــل –  ــرای حــل مشــکات کاب ــی ب کتب

ــاد دســت یافتــه اســت. اســام آب
معــاون  کــرزی  خلیــل  حکمــت 
سیاســی وزارت خارجــه افغانســتان در 

ــاح ایــن نشســت اعــام کــرد کــه  افتت
ــس از  ــور پ ــه دو کش ــد پای ــأت  بلن هی
چنــد نشســت در کابــل و اســام آبــاد 
ــد. ــه ان ــه یــک نقشــه راه دســت یافت ب
کــرزی گفــت کــه ایــن نقشــه راه 

ــه  ــه کمیت ــه از جمل ــج کمیت ــط پن توس
ــی  ــی، امنیت ــن، نظام ــی، مهاجری سیاس
ــی  ــی م ــی و اجرای ــادی بررس و اقتص

ــود. ش
کرزی ابراز امیدواری کرد...
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مجلـــس ســـنا در واکنـــش 
بـــه احتمـــال اعـــام دومیـــن 
آتـــش بـــس در روزهـــای 
عیـــد قربـــان، می گویـــد کـــه 
حکومـــت افغانســـتان نبایـــد 
ـــه  ـــس یکجانب ـــش ب ـــاره آت دوب

اعـــام کنـــد.
مســـلم یار  فضل هـــادی 
رییـــس مجلـــس در نشســـت 

ـــرطان  ـــنبه، ۳۱ س ـــروز یکش دی
ـــه  ـــش ب ـــس در واکن ـــن مجل ای
احتمـــال اعـــام آتـــش بـــس در 
روزهـــای عیـــد قربـــان، گفـــت: 
»اگـــر آتـــش بـــس براســـاس 
ــه  ــم دو جانبـ ــک میکانیسـ یـ
ــتان از  ــردم افغانسـ ــد مـ باشـ
آن اســـتقبال خواهنـــد کـــرد؛ 
ـــه  ـــک جانب ـــس ی ـــش ب ـــا آت ام

ــت  ــوی حکومـ ــد از سـ نبایـ
اعـــام شـــود.«

گفـــت  مســـلم یار  آقـــای 
کـــه اعـــام آتـــش بـــس 
ســـوی  از  یک جانبـــه 
حکومـــت بـــرای بـــار دوم 
اســـتفاده  ســـوء  فرصـــت 
را بـــرای طالبـــان فراهـــم 
ــت  ــرد و حکومـ ــد کـ خواهـ
ـــه  ـــازه  ای را ب ـــن اج ـــد چنی نبای

طالبـــان دهـــد.
ـــه  ـــود آنک ـــۀ او، باوج ـــه گفت ب
ـــده در  ـــام ش ـــس اع ـــش ب آت
ـــته  ـــر گذش ـــد فط ـــای عی روزه
ـــتان  ـــردم افغانس ـــتقبال م ـــا اس ب

ـــا... ـــد؛ ام ـــه ش مواج
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در ادامـۀ پیدا کـردن سنـِد راه حـل
28 دیپلـمات پاکستانی به کابـل آمـدند

گرفتن دعوایش  برای پس  ایشچی 
با دوستم شرط گذاشت
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رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد .

 ارد بزرگ

جنرال دوستم پس رسیدن به کابل به هوادارنش:

به اعتراضات پایان بدهید 
و متوجه انتخابات باشید



سـرانجام پـس از مـدت طوالنـی ظاهـرا یـخ 
هـای میـان جنرال دوسـتم معاون اول ریاسـت 
بـه  دوبـاره  او  و  ارگ آب شـد  و  جمهـوری 
کشـورش برگشـت. جنرال بیشـتر از یک سـال 
را در کشـور ترکیـه بـه سـر بـرد و در این میان 
همـواره مترصـد بود کـه راهی برای بازگشـت 
خـود بیابـد. این کـه سـخنگوی ارگ می گوید 
حـاال پـس از درمـان آقـای دوسـتم به کشـور 
بازگشـته، چنـان سـخن مضحکـی اسـت کـه 
نمـی دانـم چـرا وقت گفتـن خـودش را خنده 
نگرفـت. دولـت هـا بـدون شـک گاهـی برای 
بـرای  مصلحـت  بـدون  گاهـی  و  مصلحـت 
مـردم شـان دروغ مـی گوینـد، امـا نـه چنیـن 
دروغ هـای شـاخداری. آن هـا ممکـن اسـت 
کـه گاهـی برخـی مـوارد را بـه گونـه دیگـر 
را  امـا چنیـن واقعیـت عریانـی  کننـد،  تعبیـر 
دیگـر نمـی شـود، پنهـان کـرد. حتـا اگـر ارگ 
بـه زیـان خـود نیـز مـی دیـد، نبایـد از دهـان 
سـخنگوی آن چنیـن دروغ بزرگـی بیـرون می 
شـد. بـرای توجیه برگشـت جنرال دوسـتم می 
شـد انـواع دالیـل را آورد و آن را بـه شـکلی 
بـه خـورد مـردم داد تـا کسـی پیگیـر بیشـتر 
قضیـه نباشـد امـا نمـی توان بـرای همـه چنین 
دروغ بزرگـی را تحـول داد و انتظـار داشـت 
کـه دیگـران آن را بپذیرنـد بـه دلیل ایـن که از 
زبـان سـخنگوی ارگ بیرون شـده. پـس از این 
شـک مردم نسـبت واقعیت سـخنان ارگ بیشتر 
مـی شـود و هـر سـخنی را ولو که راسـت هم 
باشـد وقتـی از دهـان سـخنگویان ارگ بیـرون 
شـود نخواهند پذیرفـت. همان داسـتان چوپان 
دروغ گـو در مـورد سـخنگویان ارگ مصـداق 
پیـدا کـرده اسـت. بـه هـر حـال دروغ، دروغ 
اسـت و هـر کسـی کـه آن را مـی گویـد بایـد 
شـرمنده باشـد. ابـن عربـی حدیثـی را نقل می 
کنـد کـه کسـی از پیامبـر خـدا ص پرسـید که 
آیـا مومـن ممکـن اسـت دزدی کنـد، پیامبـر 
گفتنـد ممکـن اسـت. بـاز پرسـید کـه مومـن 
ممکـن اسـت که زنـا کند، بـاز پیامبـر بزرگوار 
گفتنـد کـه ممکن اسـت، بـار دیگر پرسـید که 
مومـن ممکن اسـت کـه دروغ بگویـد، این بار 
پیامبـر عظیـم الشـان فرمودنـد کـه هرگـز. ابن 
عربـی نتیجـه مـی گیـرد کـه کـذب بـا ایمـان 
منافـات دارد و بـه همیـن دلیـل آن کـس کـه 
ایمـان داشـته باشـد، نبایـد دروغ بگویـد. حاال 
آقـای غنـی و سـخنگویان اش خـود قضـاوت 
کننـد که چقـدر اهل ایمان اسـتند؟ امـا در این 

میـان سـخن اصلـی و هـدف نوشـتۀ حاضـر 
برمـا کـردن دروغ هـای ارگ نیسـت کـه آن 
هـا اظهـر من الشـمس انـد. در این جـا جانب 
اصلـی ایـن نوشـته شـخص جنـرال دوسـتم، 
اطرافیـان و حامیـان وی هسـتند. در ایـن کـه 
جنـرال تجربـۀ زیـادی در سـال های مبـارزه و 
جنگ آموخته اسـت، جای شـک نیسـت. او در 
نظـام هـای مختلـف حضـور داشـته و همواره 
بـه عنـوان قدرتـی غیرقابـل انـکار قبول شـده 
اسـت. وقتـی هـم کـه آقای غنـی جنـرال را به 
عنـوان معـاون اول خـود برگزیـد، هیـچ عاقۀ 
نـه بـه قـوم ازبیک داشـت و نه هم به شـخص 
جنـرال دوسـتم. او عاقـه بـه آرای داشـت که 
از طریـق جنـرال می توانسـت به دسـت آورد. 
حـاال هـم وضـع فـرق نکـرده اسـت، جنـرال 
دوسـتم بایـد بدانـد کـه در سیاسـت رفاقـت 
وجـود نـدارد، بـه ویـژه در سیاسـتی کـه آقای 
غنـی آن را آموختـه و در افغانسـتان پیـاده مـی 
کنـد. آقـای غنـی افـراد را براسـاس منافع خود 
برمـی گزینـد. مـی بینـد کـه از فـان شـخص 
چـه چیزی عاید او می شـود و برهمان اسـاس 
بـا او معاملـه و برخـورد می کند. جنـرال اما از 
آن جایـی کـه درس هـای سیاسـت را آن گونه 
کـه تکنوکـرات های برگشـته از غـرب خوانده 
انـد، نخوانـده اسـت، همـواره قربانـی صداقت 
خـود مـی شـود. او بیشـتر از آن کـه سیاسـت 
ایـن  البتـه  اسـت.  صداقتمـدار  باشـد،  مـدار 
سـخنان بـه معنـای دفـاع از کارنامه و گذشـته 
جنـرال نیسـت. جنـرال مثـل همـه و یا بیشـتر 
رهبـران ایـن کشـور در برهـه هـای از تاریـخ 
دچـار اشـتباه هـای نیز شـده اسـت. گاهی این 
اشـتباه هـای سـنگین بـوده و گاه سـبک. یکی 
از آن جملـه همیـن پیوسـتن او بـه تیـم تحول 
و تـداوم در کنـار فـردی مثـل اشـرف غنی بود 
کـه تجسـم کامل قـدرت طلبی، تعصـب و قوم 
گرایـی اسـت. آقـای غنـی و اطرافیـان او پـس 
از بـه دسـت آوردن قـدرت از همـان روزهای 
نخسـت در پـی حـذف جنـرال بودنـد. اگـر 
جنرال مشـاوران خوبی می داشـت بدون شـک 
دچـار تبعیـد نمـی شـد. امـا متاسـفانه مـن در 
چهـار اطـراف آقای دوسـتم کمتر کسـی را می 
بینـم که تـوان تحلیل وضعیت را داشـته باشـد 
و بـه او مشـوره های درسـت بدهد. شـاید هم 
باشـد و جنرال مثل بسـیاری از رهبران کشـور 
بـه چنیـن مشـوره هـای اهمیـت ندهـد و این 
پاشـنه آشـیل چنیـن رهبرانـی اسـت. از همـان 

آغـاز الزم نبـود کـه جنـرال بـا سـاز و بـرگ 
نظامـی مثـل یـک فرمانـده امنیـه بـرای مقابلـه 
بـا طالبـان وارد حـوزه شـمال شـود. بزرگترین 
اشـتباه جنـرال از همیـن جـا آغـاز شـد. آیا در 
شـآن یـک معـاون رییـس جمهوری اسـت که 
چـون فرمانـده امنیـه بـه یـک والیـت بـرود و 
فرماندهـی جنـگ را بـه دسـت بگیـرد. آن هم 
جنگـی کـه خـود ندانـد عوامـل پیـدا و پنهـان 
آن کـدام اسـت. جنـرال باید سـفت و سـخت 
بـه کابـل بـه عنـوان پایگاه سیاسـی کشـور می 
را  نظامـی  مسـایل  جـا  همیـن  از  و  چسـپید 
رهبـری مـی کـرد. طـی این یـک سـال جنرال 
و  باشـد  آموختـه  زیـادی  هـای  درس  بایـد 
دوسـت و دشـمن را به خوبی تشـخیص کرده 
باشـد. او بایـد بدانـد ک هنـوز ارگ حربه های 
الزم را علیـه او در اختیـار دارد و هـر زمانی که 
بخواهـد مـی توانـد از آن هـا علیـه او اسـتفاده 
کنـد. بـه همیـن منظـور الزم اسـت کـه جنرال 
هوشـیار تـر از گذشـته متوجـه اوضاع باشـد و 
بـه سـاده گـی خـود را بـه مشـکل تـازه برابـر 
نکنـد. البتـه این بـه معنای تبدیل شـدن به برده 
ارگ نیسـت. جنـرال یک روزهم کـه زنده گی 
کنـد، بایـد بـا سـربلند زنـده گـی کنـد و نه در 
اسـارت سیاسـی فـان و بهمـان تیـم و آقایـی 
کـه ریشـه هایـش معلـوم نیسـت کـه در کدام 
زمیـن قـرار دارد. ایـن بـار جنـرال بـه متحدان 
نیرومنـد و خبـره نیـاز دارد کـه تیـم منسـجم 
سیاسـی تشـکیل دهنـد و از تـوان سیاسـی و 
مردمـی خـود بـرای ایجـاد یـک نظـام قـدرت 
منـد و فراگیـر اسـتفاده کنند. جنـرال باید بداند 
کـه معاملـه هـای شـخصی او را بـه جایی نمی 
رسـاند. بـه جای معاملـه های شـخصی جنرال 
بایـد بـه دور یـک تعامـل و اجماع سیاسـی که 
منافـع تمـام طـرف هـا در نظـر گرفتـه شـده 
باشـد، جمع شـود. جنـرال باید بدانـد که ارگ 
همـان ارگ سـابق اسـت و هیـچ چیـز آن در 
برابـر او تغییـر نکرده و شـاید بیشـتر هم شـده 
باشـد. جنـرال ایـن بـار بایـد بـا برنامـه عمـل 
کنـد و بـه آسـانی فریـب چوکـی و مقـام های 
چنـد روزه را نخـورد. اگـر او قدرتـی دارد در 
مردمـی اسـت کـه از او حمایت کـرده و باعث 
برگشـت اش به کشـور شـده اند. این سـرمایۀ 
بزرگـی اسـت و نباید آن را به آسـانی هدر داد 
و یـا قربانـی کرد. جنـرال را ارگ به افغانسـتان 
برنگشـتانده، بـل قـدرت مردمی برگشـتاند که 
شـمال را بـرای آمـدن او زیـر و رو کردنـد. به 
همیـن مناسـبت او بایـد قـدردان ایـن مـردم 
باشـد و هـر کاری کـه مـی تواند بـرای رفاه و 

سـربلندی آن هـا انجـام دهد.
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ــاه  ــارده م ــس از چه ــتم، پ ــید دوس ــرال عبدالرش جن
تبعیــد در ترکیــه، دیــروز بــه کابــل برگشــت و در 
ــه  ــن تجرب ــن دومی ــان هوادانــش ســخنرانی کــرد. ای می
آقــای دوســتم از برگشــت از تبعیــد بــوده اســت. پیــش 
ــا  ــز ب ــرزی نی ــتم در دوران حامدک ــای دوس ــن، آق از ای
داشــتن اختافاتــی بــا او، افغانســتان را بــه قصــد ترکیــه 
تــرک کــرده بــود و در آن زمــان نیــز گفتــه شــده بــود 
ــرال دوســتم در آن  ــا جن ــد شــده اســت. ام کــه او تبعی
ــل  ــه کاب ــی ب ــای انتخابات ــی کمپاین ه ــان در نزدیک زم
ــرار  ــی تک ــن تجربه ی ــم چنی ــاال ه ــود و ح ــته ب برگش
ــه  ــده اســت ک ــه ش ــر دو دوره گفت ــده اســت. در ه ش
وی جهــت تــداوی بــه ترکیــه ســفر کــرده اســت. امــا 
در هــر دو دوره، هــوادارن آقــای دوســتم بــرای روزهــا 
ــه  ــان ریخت ــه خیاب ــمال ب ــف ش ــای مختل در والیت ه
ــتم  ــا دوس ــد ت ــته ان ــترده یی داش ــای گس و اعتراض ه

ــردد.  برگ
حــاال کــه آقــای دوســتم بعــد از تظاهــرات بیســت روزه 
هودارانــش بــه کابــل برگشــته اســت، خواهــان رهایــی 
ــت  ــه بازگش ــت. اگرچ ــده اس ــدان ش ــاری از زن قیص
تظاهــرات  کابــل درجریــان  بــه  جنــرال دوســتم، 
هوادارانــش و بعــد از مذاکره هــای پیهــم صــورت 
ــدف  ــتر ه ــه بیش ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت، ب ــه اس گرفت
آقــای غنــی از بازگشــتاندن دوســتم بــه کابــل اهــداف 
سیاســی و انتخاباتــی باشــد. هنــوز معلــوم نیســت کــه 
نــزاع آقــای دوســتم بــر ســر قیصــاری بــه کجــا خواهــد 
ــای  ــوادان آق ــه آرای ه ــی ب ــای غن ــاز آق ــا نی کشــید ام
ــه در  ــرد ک ــد ک ــت او را وادار خواه ــتم در نهای دوس
برابــر آقــای دوســت تمکیــن کنــد. تجــره دوبــار تبعیــد 
آقــای دوســتم ایــن اســت کــه او فقــط بــرای انتخابــات 
اهمیــت دارد و بعــد بــرای او جنجــال خلــق می شــود.
ــه  ــش ب ــرف غنی، در واکن ــد اش ــن، محم ــش از ای پی
اعتــراض هــای مردمــی هــواداران جنــرال دوســتم ابــراز 
داشــت کــه ایــن حــق مــردم کــه تظاهــرات کننــد پــس 
بگذاریــد هرچنــد کــه میخواهنــد بــه ایــن اعتــراض هــا 
ادامــه بدهنــد. او از بازگشــت جنــرال دوســتم خبــر داده 
بــود امــا گفتــه بــود کــه پرونــده او از طریــق نهادهــای 
عدلــی کشــور حــل مــی شــود. امــا حــاال دیــده شــود 
ــه راســتی چــه  ــه کابــل ب کــه آمــدن جنــرال دوســتم ب
گرهــی را از کار مــی گشــاید. چیــزی کــه حــاال بــه نظر 
ــا بازگشــتش  ــای دوســتم ب ــن اســت کــه آق میرســد ای
ــای قیصــاری از  ــی آق ــا رهای ــدن ی ــل روی مان ــه کاب ب
ــه تفاهــم برســد؛  ــی ب ــای غن ــا آق ــه نحــوی ب ــدان ب زن
ــی در  ــای غن ــان آق ــی از حامی ــوض او یک ــا در ع ام
ــد،  ــر میرس ــه نظ ــد. ب ــش رو باش ــی پی ــت انتخابات تک
ــم  ــات و یاه ــاف نج ــا ایت ــار ب ــن ب ــتم ای ــای دوس آق
ایتــاف بــزرگ ملــی افغانســتان هماهنــگ باقــی نمانــد. 
زیــرا او در کنــار غنــی معــاون اول ریاســت جمهــوری 
ــات او  ــاف نج ــا ایت ــزرگ ی ــاف ب ــا در ایت ــت ام اس
جایــگاه یــک معتــرض اپوزیســیونی را خواهــد داشــت. 
بنابرایــن اعضــای ایتــاف بزرگ کــه خواهان بازگشــت 
جنــرال دوســتم بــه کابــل شــده بودنــد، در نهایــت نمــی 
تواننــد مــدت زیــادی بــا آقــای دوســتم وفــا دار بماننــد 
ــا حفــظ موقعیــت معاونــت اول  ــرا آقــای دوســتم ب زی
ریاســت جمهــوری و یــک اپوزیســیون معتــرض دســت 
بــه انتخــاب خواهــد زد. ایــن  وضعیــت ســبب خواهــد 
ــا  ــر ب ــه پیش ت ــی ک ــی و احزاب ــای سیاس ــه جریان ه ک
ــت  ــوۀ ثب ــر نح ــتم در براب ــرال دوس ــر جن ــور پس حض
ــد، از هــم بپاشــد  ــرده بودن ــراض ک ــات اعت ــام انتخاب ن
زیــرا یــک بخــش مهــم ایــن ایتــاف و جریــان هــای 
سیاســی کــه حــزب جنبــش ملــی اســامی بــوده اســت، 

اکنــون از حامیــان انتخابــات پیــش روســت.

بازگشت دوستم از دومین تبعید 
و فروپاشی ایتالف نجات
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دولـت افغانسـتان که سال هاسـت بـرای آوردن طالبان 
پشـت میـز گفت وگـوی صلـح تـاش می کنـد پـس 
از افشـای مذاکـرات پنهانـی طالبـان و امریـکا ضمـن 
اعـام نارضایتـی گفتـه اسـت کـه ایـن مذاکـرات بـه 

صلـح نمی انجامـد.
دولـت وحـدت ملی افغانسـتان در 4 سـال گذشـته از 
هـر مسـیری بـرای حاضـر کردن گـروه طالبان پشـت 
میـز گفت وگـو بـرای تأمیـن صلح تـاش کـرده و از 

همـه کشـورهای منطقه و جهان درخواسـت همکاری 
کـرده کـه تاکنـون موفق به آن نشـده اسـت.

بـا وجود آنکـه در دو ماه گذشـته، مقامات افغانسـتان 
انـد کـه طالبـان  نیروهـای خارجـی اعـام کـرده  و 
بـه زودی بـا دولـت وارد گفت وگـو خواهـد شـد و 
چـراغ سـبزی از خـود نشـان داده انـد، امـا طالبـان 

همـواره ایـن ادعاهـا را رد کـرده انـد.
از  برخـی  کـه  دادنـد  خبـر  رسـانه ها  ایـن  از  پیـش 

مقامـات طالبـان افشـا کرده انـد که تاکنون چنـد بار با 
امریکایی هـا در کابـل و دوحـه دیدارهای غیررسـمی 
در بـارۀ تامین صلح در این کشـور داشـته انـد که این 
خبـر واکنش هـای متفاوتـی در دولـت، شـورای عالی 

صلـح و کارشناسـان بوجـود آورده اسـت.
محمـد اکـرم خپلواک« رییـس دبیرخانۀ شـورای عالی 
صلـح می گویـد که اگـر مذاکـرات صلـح بین االفغانی 
ایـن  از  نتیجه  یـی نخواهـد داد کـه می تـوان  نباشـد، 
اظهـار نظـر او عایـم نارضایتـی را از دیـدار مخفیانه 

طالبـان و امریـکا مشـاهده کرد.
اعـام عضـو ارشـد شـورای عالـی صلـح افغانسـتان 
مبنـی بـر اینکـه گفت وگوهـا بیـن االفغانـی نباشـد به 
شـورای  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  نمی رسـد،  نتیجه یـی 
عالـی صلـح در جریـان گفت وگـوی امریکایی هـا بـا 

نیسـت. طالبان 
 پیـش از ایـن نیـز گزارش هایـی منتشـر شـده بـود 
بـه  امریـکا  رییس جمهـوری  ترامـپ  دونالـد  کـه 
دیپلمات هـای ارشـد وزارت امـور خارجه این کشـور 
بـا  مسـتقیم  گفت وگو هـای  زمینـه  تـا  داده  دسـتور 

طالبـان را فراهـم کننـد.
آقـای خپلـواک گفـت که شـورای عالی صلـح حاضر 
اسـت برای طالبان در هر گوشـه از جهان که خواسـته 

باشـند دفتـر ایجـاد کرده و بـا آنها گفت وگـو کنند.
بـه  افـزود کـه شـورای عالـی صلـح هیاتـی را  وی 
دوحـه خواهـد فرسـتاد تـا با طالبـان گفت وگـو کند، 
اینکـه چـه زمانـی ایـن هیـات عـازم دوحه می  شـود 

مشـخص نشـده اسـت.
رییـس دبیرخانـۀ شـورای عالـی صلـح تاکیـد کـرد، 
طالبـان آنچه را که می خواهند از مسـیر جنگ بدسـت 
نمی آورنـد و بایـد بـه میـز گفت وگو با دولـت حاضر 
شـوند تـا بتواننـد بـه خواسـته های خود دسـت یابند.

احمـد سـعیدی کارشـناس مسـایل سیاسـی و اسـتاد 
صفحـه  در  افغانسـتان  دانشـگاه های  در  حقـوق 
اجتماعـی خـود به آدرس مردم افغانسـتان نوشـت که 
شـورای عالـی صلـح را از خـواب بیـدار کنیـد زیـرا 
آنهـا تـا هنوز از گفت وگوی مسـتقیم طالبـان و امریکا 

ندارند. آگاهـی 
آقـای سـعیدی افـزود کـه تاکنـون بـرای سـومین بار 
مقامـات امریکایـی در قطـر بـدون اینکـه نماینده یـی 
از شـورای عالـی صلـح یـا دولـت افغانسـتان حضور 
داشـته باشـد با طالبان نشسـت هایی برگزار کـرده اند.
به گفتۀ سـعیدی طالبان در این نشسـت ها سـه شـرط 
اساسـی را بـا امریکایی هـا مطـرح کـرده انـد کـه از 
جملـه خـارج کـردن نـام رهبـران طالبان از فهرسـت 
و  افغانسـتان  از  امریکایـی  نظامیـان  خـروج  سـیاه، 
سـومین شـرط آنها نیز بـه تعویـق انداختـن انتخابات 
مجلـس و ریاسـت جمهوری تـا زمانـی که سرنوشـت 
مذاکـرات طالبـان و امریکا روشـن شـود، بوده اسـت.
آقـای سـعیدی بـاور دارد کـه طالبـان و آمریـکا بـه 
افغانسـتان  دولـت  و  صلـح  عالـی  شـورای  سـخنان 
اعتنایـی نمی کننـد و مـردم نیـز به شـورای عالی صلح 

اعتمـاد ندارنـد.

ــوری،  ــت جمه ــاون اول ریاس ــتم مع ــرال دوس جن
ــروز۳۱  ــه، دی ــد چهــارده ماهــه در ترکی پــس از تبعی
ســرطان بــه کابــل برگشــت. معاونــان آقــای رییــس 
ــی و شــماری از سیاســیون  جمهــور و رییــس اجرای
ــن از هــوادارن او از او اســتقبال  کشــور و هــزاران ت

ــد.  کــرده ان
بــه محــل کارش در  بــا رفتــن  آقــای دوســتم 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــش خواس ــدارت، از هواداران ص
اعتراضــات بیســت روزه شــان پایــان دهنــد. همزمــان 
ــه  ــن قیصــاری ب ــام الدی ــتم از نظ ــای دوس ــا آن آق ب

ــد. ــی او ش ــان رهای ــرد و خواه ــاد ک ــی ی نیک
ــرف در  ــن ط ــه ای ــت روز ب ــاری از بیس ــای قیص آق
زنــدان امنیــت ملــی بــه ســر می بــرد و از سرنوشــت 

او تاکنــون خبــری نیســت. 
ــه هوادارانــش گفــت کــه  ــل ب ــای دوســتم در کاب آق
اعتراضــات شــما نتیجــه داده اســت و هوادارنــش را 
بــه انتخابــات هــای ریاســت جمهــوری و پارلمانــی 

متوجــه ســاخت. 
دوســتم گفــت کــه خواســت معترضــان درایــن 
ــی  ــتم و رهای ــرال دوس ــت جن ــت روز، برگش بیس
نظــام الدیــن قیصــاری بــود و دیگــر خواســتی 

ــت. ــده اس ــرح نش مط
ــش از آن  ــک روز پی ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ســخنگوی راســت جمهــوری گفتــه بــود کــه 
بازگشــت جنــرال دوســتم بــه کابــل در نتیجــه 
ــدارد بلکــه بیمــاری  ــش ربطــی ن اعتراضــات هوادان
ــل  ــه کاب ــت و او ب ــده اس ــاج ش ــتم ع ــای دوس آق

ــردد. ــی گ م
انتحاری

ــل، در نزدیکــی  ــه کاب ــا رســیدن دوســتم ب همــزان ب
ــاری  ــرزی، انفج ــی حامدک ــدان هوای ــی می چهارراه
رخ داده بــود کــه بــر اســاس گــزارش هــا دســت کم 
ــان  ــی و غیرنظامی ــای امینت ــه شــمول نیروه ــن ب ده ت
ــته و  ــر آن کش ــد در اث ــامل آن ان ــز ش ــان نی ــه زن ک
مجــروح شــده اند. در ایــن حادثــه بــه آقــای دوســتم 

ــان او آســیبی نرســیده اســت. و همراه
انفجــار زمانــی رخ داد کــه کاروان خودرو هــای 
ــته  ــل گذش ــوری از مح ــت جمه ــاون اول ریاس مع

ــود. ب
استقبال

شــماری از سیاســیونی کــه از آقــای دوســتم اســتقبال 
ــد.  ــته ان ــم داش ــی ه ــخنرانی های ــد س ــرده بودن ک
ــتقبال  ــم اس ــخنرانی در مراس ــق در س ــد محق محم
از آقــای دوســتم در قصــر صــدارت گفــت: »امــروز 
روز وحــدت و خوشــحالی اســت و مــا در پــی 

اختــاف نیســتیم. از طــرح صلــح حکومــت اســتقبال 
می کنیــم«

ــن  ــز در ای ــخ نی ــی پیشــین بل ــور وال ــد ن عطــا محم
مراســم ســخنرانی کــرد او از رئیــس جمهــوری 
ــم  ــه تفاه ــه زمین ــرد ک ــگزاری ک ــتان سپاس افغانس
ــرده  ــم ک ــتم را فراه ــای دوس ــت آق ــرای بازگش ب

ــت. اس
ــش کــه  ــن از هواداران ــه صدهــا ت ــرال دوســتم ب جن
ــدارت  ــر ص ــه قص ــتقبال از او در محوط ــرای اس ب
جمــع شــده بودنــد از معترضانــی کــه خواهــان 
ــت از  ــت دس ــد خواس ــه بودن ــتن او از ترکی بازگش

ــد. ــات بردارن ــه اعتراض ادام
او از بدرفتــاری نیروهــای دولتــی بــا محافظــان 
و همراهــان نظام الدیــن قیصــاری انتقــاد کــرد و 
ــد. ــاری ش ــن بدرفت ــان ای ــه عام ــان محاکم خواه
او گفــت: »داکتــران بــه مــن گفتنــد در ترکیــه بمانــم.« 
او بــا اشــاره بــه تظاهــرات ضــد دولتــی کــه در ســه 
هفتــه گذشــته در شــمال افغانســتان جریــان داشــت، 
بــه اســتقبال کنندگانــش در محوطــه قصــر صــدارت 
ــه کرســی نشســته  ــه خواســت های شــان ب گفــت ک
اســت. او نیــز از برنامــه صلــح ابــراز حمایــت کــرد و 

گفــت مهمتــر از هرچیــزی صلــح اســت..
آقــای دوســتم از فــرودگاه مســتقیم بــه طــرف محــل 
کار خــود رفــت. در قصــر صــدارت کــه محــل کار 
هــر دو معــاون رئیــس جمهــوری در آن قــرار دارد.

اعتراضات 
بازگشــت آقــای دوســتم بــه کابــل پــس از اعتراضات 
تقریبــا ۱۹ روزه هوادارانــش صــورت می گیــرد. 
ــت  ــت گســترش یاف ــازده والی ــه در ی ــی ک اعتراضات
ــات و  ــیون انتخاب ــر کمیس ــتن دروازه دفات ــا بس و ب
ــراه  ــات هم ــماری از والی ــی در ش ــای تجارت راه ه
ــن  ــام الدی ــت نظ ــا بازداش ــات ب ــن اعتراض ــود. ای ب
قیصــاری، نماینــده ویــژه آقــای دوســتم در فاریــاب 
آغــاز شــد. برگشــت آقــای دوســتم و رهایــی 
ــود. ــن معترضــان ب ــن خواســت ای قیصــاری مهمتری
ــاون  ــات مع ــن اعتراض ــاز ای ــس از آغ ــد روز پ چن
دوم رئیــس جمهــوری بــه انقــره ســفر کــرد و 

گفت وگوهــا را بــا آقــای دوســتم آغــاز کــرد.
گفتــه شــد کــه شــرایط جنــرال دوســتم بــرای 
ــای کاری اش  ــورداری از صاحیت ه ــت، برخ بازگش
ــده شــدن نظام الدیــن  و همچنیــن رهایــی و بازگردان

ــت. ــاب اس ــینش در فاری ــمت پیش ــاری در س قیص
ــخنگوی  ــوری، س ــارون چخانس ــته ه ــا روز گذش ام
ریاســت جمهــوری اعــام کــرد کــه آقــای قیصــاری 
تــا پایــان تحقیقــات و رســیدگی نهادهــای عدلــی و 

قضایــی بــه پرونــده اش رهــا نخواهــد شــد.
ــه  ــس از بازگشــت ب ــتم پ ــای دوس ــت آق ــا او گف ام
ــه  ــه کارش ب ــی ب ــارات قانون ــام اختی ــا تم ــل، ب کاب
عنــوان معــاون اول رئیــس جمهــوری ادامــه خواهــد 

داد.

ایشچی 
احمــد ایشــچی، از مخالفــان سیاســی آقای دوســتم و 
معــاون پیشــین حــزب جنبــش ملــی اســامی، تقریبــا 
یــک و نیــم ســال پیــش مدعی شــد کــه آقای دوســتم 
و محافظانــش او را در شــبرغان مرکــز جوزجــان در 
شــمال افغانســتان ربودنــد و بــا او بدرفتــاری جنســی 

ند. کرد
ــده ای در  ــتان پرون ــتانی کل افغانس ــی آن، دادس در پ

ــه تشــکیل داد. ــن قضی ــورد ای م
ســخنگویان آقــای دوســتم ایــن اتهام هــا را رد کــرده 
ــوری  ــس جمه ــاون اول رئی ــه مع ــه علی ــد ک و گفتن

افغانســتان توطئــه سیاســی چیــده شــده اســت.
بــا  اتهامــات،  ایــن  و صــدای  ســر  و  جنجــال 
فشــارهای جامعــه جهانــی همــراه شــد و حکومــت 
اعــام کــرد بــه گونــه جــدی ایــن قضیــه را بررســی 

ــرد. ــد ک خواه
آقــای دوســتم از مــاه ثــور  ســال گذشــته بــه ترکیــه 
ــد کــه  ــه  بودن ــه او گفت ــع نزدیــک ب ســفر کــرد. مناب
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــرای درمــان بیمــاری 
خــود بــه ایــن کشــور ســفر کــرده، امــا برخــی منابــع 
دیگــر گفتنــد کــه او بــه نحــوی »تبعید« شــده اســت. 
بانــوی اول کشــور در مصاحبــه یــی گفتــه بــود کــه 
دوســتم از طــرف حکومــت تبعیــد شــده اســت. بعــد 
از آن یــک بــار کــه اقــای دوســتم خواســت بــه کابــل 
برگــردد، هواپیمــای حامــل او از آس بلــخ برگشــت 

پنهانی مذاکرات  از  نارضایتی 

جنرال دوستم پس رسیدن به کابل به هوادارنش:

باشید انتخابات  متوجه  و  بدهید  پایان  اعتراضات  به 
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اصول مطالعه موثر
بــرای بهبــود و افزایــش تــوان یادگیــری باید 
اصولــی را بــا دقــت اجــرا کنیــد؛ زیــرا فقــط 
ــر  ــد بهت ــول می توانی ــن اص ــت ای ــا رعای ب
بیاموزیــد و از وقــت خــود حداکثــر اســتفاده 
را ببریــد. برخــی از ایــن اصــول عبارتنــد از:

ــه  ــل از مطالع ــد قب ــما بای ــدف: ش ــن ه تعیی
ــد،  ــخص کنی ــی را مش ــان هدف ــرای خودت ب
ــه  ــه چ ــن درس را ب ــه ای ــی ک ــن معن ــه ای ب
کنیــد،  مطالعــه  می خواهیــد  منظــوری 
را  درس  اصلــی  نکته هــای  فقــط  آیــا 
ــب  ــد همــه مطال ــا قصــد داری ــد ی می خواهی

ــد. ــاب را بفهمی کت
ــوم  ــد معل ــه: بای ــان مطالع ــدت زم ــن م تعیی
کنیــد چــه مقــدار زمــان می خواهیــد صــرف 
مطالعــه کنیــد. تعییــن زمــان و مقــدار مطالعه 
بــه فراگیــر آرامــش می دهــد و ایــن آرامــش 
موجــب افزایــش میــزان یادگیــری و ســرعت 

ــود. ــه می ش مطالع
مطالعــه فعاالنــه داشــته باشــید: دانش آمــوزی 
ــورت  ــه ص ــری و ب ــور یادگی ــه منظ ــه ب ک
ــری  ــرای یادگی ــد، ب ــه می کن ــدار مطالع هدف
ــد.  ــته باش ــال داش ــه فع ــد مطالع ــر بای بهت
خاصه بــرداری،  بــا  می توانیــد  شــما 
حــل تمریــن، عامت گــذاری و گزینــش 
ــال  ــان را فع ــه خودت ــم، مطالع ــای مه نکته ه

ــد. کنی
ــه  ــم ب ــی تصمی ــید: وقت ــته باش ــت داش جدی
ــد و  ــروع کنی ــورا ش ــد، ف ــه می گیری مطالع
ــما  ــع ش ــم مان ــکار مزاح ــد اف ــازه ندهی اج
شــود. شــخصی اگــر در خوانــدن کمــر 
همــت ببنــدد و بــا فعالیت هــای ذهنــی 
خویــش بــه درک بیشــتری نائــل شــود، کار 

ــت. ــام داده اس ــی انج بزرگ
بــه خودتــان اســتراحت دهیــد: بــرای داشــتن 
ــتن  ــور داش ــه منظ ــد و ب ــه مفی ــک مطالع ی
درک بهتــر مطالــب بایــد پــس از حــدود 45 
دقیقــه مطالعــه بــه خــود اســتراحت کوتاهــی 

)۱5 ـ ۱0 دقیقــه( بدهیــد.
روش »پس  ختام« را در پیش بگیرید

ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــان روش ه متخصص
ــی  ــه یک ــد ک ــوان کرده ان ــر عن ــه موث مطالع
ــه  ــن روش هــای مطالع ــن و موثرتری از بهتری

روش »پــس  ختــام« اســت کــه شــامل شــش 
ــد از: ــن مراحــل عبارتن ــه اســت؛ ای مرحل

مطالــب  می خواهیــد  اگــر  پیش خوانــی: 
ــاب را  ــک کت ــی از ی ــا فصل ــاب ی ــک کت ی
یــاد بگیریــد، ابتــدا بســرعت تمــام آن فصــل 
ــک  ــا ی ــد ت ــر بگذرانی ــار از نظ ــک ب را ی
برداشــت کلــی از موضوع هــا و مفاهیــم 
ــه  ــد. مرحل ــت بیاوری ــه دس ــل را ب آن فص
می کنــد  کمــک  شــما  بــه  پیش خوانــی 
ــا  ــی ب ــک آشــنایی مقدمات ــر ی ــه عــاوه ب ک
موضــوع، نــکات اصلــی و فرعــی را تــا حــد 

ــد. ــخیص بدهی ــادی تش ــیار زی بس
ســوال کــردن: بعــد از پشــت ســر گذاشــتن 
ــا  ــی ب ــنایی کل ــی و آش ــه پیش خوان مرحل
ــا  ــه ب ــد در رابط ــعی کنی ــل، س ــب فص مطال
طــرح  را  ســوال هایی  مطالعــه  موضــوع 
ــت  ــت وق ــن اس ــوال گذاری ممک ــد. س کنی
شــما را بگیــرد و کمــی مشــکل باشــد، 
ولــی بــه طــور چشــمگیری تمرکــز حــواس، 
ــش  ــما را افزای ــل ش ــرعت عم ــت و س دق
یادگیــری  ســهولت  موجــب  و  می دهــد 

شــما می شــود.
خوانــدن: همــه مــا وقتــی درس می خوانیــم، 
ــاد  ــه درس را ی ــت ک ــن اس ــان ای منظورم
بگیریــم، بفهمیــم، حفــظ کنیــم و بــه خاطــر 
بســپاریم، بــرای همیــن ســعی می کنیــم خــط 
بــه خــط کتــاب و جــزوه را بخوانیــم، حفــظ 
ــم. در  ــرار کنی ــود تک ــن خ ــرده و در ذه ک
حالــی کــه هــدف از مرحلــه خوانــدن 
یادگیــری و بــه خاطــر ســپردن مطالــب 
ــط  ــدن فق ــه خوان ــدف از مرحل ــت؛ ه نیس
ــه  ــاب ب ــات از کت ــال اطاع ــدن و انتق فهمی

یادداشت هاســت.
تفکــر: ســعی کنیــد هنــگام خوانــدن در 
ــد و از  ــر کنی ــا فک ــب و مثال ه ــورد مطال م
مطالــب تصویرســازی ذهنــی داشــته باشــید. 
ــل  ــه از قب ــن آنچ ــد بی ــعی کنی ــن س همچنی
در مــورد ایــن مطالــب می دانســتید و آنچــه 

ــد. ــرار کنی ــاط برق ــد ارتب می خوانی
ســر  پشــت  از  پــس  گفتــن:  حفــظ  از 
گذاشــتن دو مرحلــه قبــل یعنــی خوانــدن و 
تفکــر ســعی کنیــد مطالــب مهــم آن را بــرای 
خودتــان بازگــو کنیــد. مطالــب مطالعــه 

شــده را بــه زبــان خودتــان و آن طــور 
کــه راحت تــر هســتید، بازگــو کنیــد. از 
حفــظ گفتــن بــه شــما کمــک می کنــد 
ــد،  ــاد نگرفته ای ــه خــوب ی ــی را ک بخش های
ــد. ــو بخوانی ــد و آنهــا را از ن تشــخیص دهی

مــرور کــردن: وقتــی تمــام فصل هــا را 
ــب  ــب مطال ــای مناس ــد، در فاصله ه خواندی
ــن  ــد. مهم تری ــرور کنی ــده را م ــه ش مطالع
قســمت مطالعــه کــه ســبب ثبــت اطاعــات 
و  می شــود  ذهــن  زیریــن  الیه هــای  در 
مــرور  می گیــرد،  را  فراموشــی  جلــوی 
ــینیان  ــه پیش ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــردن اس ک
معتقــد بودنــد درس یــک بــار و تکــرار 

ــار. ــزار ب ه
بــه همــان انــدازه کــه اســتفاده از همــه 
ــم اســت،  ــری مه ــان کننده یادگی ــل آس عوام
دشــوارکننده  عوامــل  برداشــتن  میــان  از 
یادگیــری نیــز اهمیــت دارد. بــه همیــن 
علــت بایــد نســبت بــه ایــن عوامــل آگاهــی 

ــیم. ــته باش داش
ـ بــرای یادگیــری بایــد درجــه حــرارت 
اتــاق مناســب باشــد. اگــر اتــاق بیــش 
از انــدازه ســرد باشــد، بیشــترین توجــه 
صــرف جســم لــرزان می شــود تــا بــه 
موضــوع مــورد نظــر و برعکــس اگــر اتــاق 
بیــش از انــدازه گــرم باشــد، انســان تنبــل و 

می شــود. بی حوصلــه 
ــود درس  ــر نمی ش ــکم پ ــا ش ــارت »ب ـ عب
ــد از  ــرا بع ــاد بســپارید، زی ــه ی ــد« را ب خوان
ــم  ــت هض ــون جه ــادی خ ــدار زی ــذا مق غ
ــن  ــه همی ــده و ب ــارج ش ــز خ ــار مغ از اختی
علــت بازدهــی مناســب مختــل می شــود. در 
ــا نیمــی از  ــه نوعــی ب ایــن حالــت انســان ب
ــال  ــن ح ــد. در عی ــود کار می کن ــروی خ نی
داشــتن یــک معــده خالــی و گرســنه هــم بــه 

ــری نیســت. ــه یادگی نفــع برنام
ــی  ــیار مهم ــش بس ــم نق ــط ه ــور محی ـ ن
ــر  ــاد ب ــیار زی ــور بس ــد. ن ــازی می کن را ب
چشــم ها فشــار وارد کــرده و خیلــی زود 
ــم  ــیار ک ــور بس ــد و ن ــته می کن ــا را خس آنه

هــم بــه چشــم ها آســیب می رســاند.

هرکــدام از ایــن پاســخ هــا، قدرتــی درون خــود دارنــد کــه باعــث 
حرکــت شــما مــی شــوند. در نتیجــه اگــر مــی خواهیــد ســریع تــر 
حرکــت کنیــدو ســریع تــر پیشــرفت کنیــد، پاســخی بســیار قدرتمنــد 

انتخــاب کنیــد.
ابزار شماره ۲: چگونه در زندگی پیشرفت کنیم؟ تمرکز کنید

اگــر تمرکــز شــما مثــل عدســی ذره بیــن باشــد، شــک نکنیــد کــه 
بــه تمــام اهــداف خــود دســت پیــدا مــی کنیــد. وقتــی مــی خواهیــد 
کار مهمــی انجــام دهیــد، تلفنتــان را در حالــت ســکوت قــرار دهیــد، 
ــان کار  ــا پای ــان ت ــا همکارانت ــد و ب ــوش کنی ــود را خام ــت خ اینترن
صحبــت نکنیــد. بــا ایــن روش همــه افــراد درک مــی کننــد کــه شــما 
در حــال انجــام دادن کارهــای مهمــی هســتید و مزاحمتــان نخواهنــد 
شــد. در نتیجــه بــا کمــی کار کــردن تــاش هــای بزرگــی نصیبتــان 

مــی شــود.
ابزار شماره ۳: چگونه در زندگی پیشرفت کنیم؟ منظم باشید

ــه پیشــرفت  ــید.نظم الزم ــته باش ــم داش ــی خــود، نظ ــه زندگ در هم
اســت. نظــم داشــتن یعنــی اینکــه هرچیــزی در ســر جــای خــودش 
ــه  ــاق و خان ــودن ات ــب ب ــز و مرت ــط تمی باشــد. منظــور از نظــم فق
ــز نظــم داشــته  ــد در روال زندگــی خــود نی شــما نیســت. شــما بای
باشــید؛ مثــا زمانــی کــه چندیــن کار مختلــف و مهــم داریــد، همــه 
ــر طبــق اولویتــی  آنهــا را بنویســید و اولویــت بنــدی شــان کنیــد. ب

ــد. ــد، آن را انجــام دهی ــه هــر کار داده ای کــه ب
ــان  ــم؟ زم ــرفت کنی ــی پیش ــه در زندگ ــماره ۴: چگون ــزار ش اب

ــد ــخص کنی مش
ــا را  ــه آنه ــیدن ب ــید، راه رس ــذ بنویس ــان را روی کاغ ــد اهدافت بای
ــد.  ــز مشــخص کنی ــا را نی ــه آنه ــتیابی ب ــت دس ــد و مهل ــن کنی تعیی
ماننــد چکــی کــه بــرای شــخصی مــی کشــید و تــا قبــل از رســیدن 
ــد. وقتــی مهلــت  ــول کنی ــر از پ ــد حســاب خــود را پ موعــد آن بای
زمانــی بــرای رســیدن بــه هدفهــا را تعییــن مــی کنیــد، مغزتــان بــه 
ــه  ــرای رســیدن ب ــام تاشــتان را ب ــه تم ــد ک ــی ده شــما دســتور م
هــدف بــه کار بگیریــد تــا شکســت نخوریــد. همیــن موضــوع نیــز 

ــد. ــه راه بیفتی ــه ب ــا عجل ــه ســمت موفقیــت ب باعــث مــی شــود ب
با این ابزارها سریع تر پیشرفت خواهید کرد

ــی  ــم؟ حام ــرفت کنی ــی پیش ــه در زندگ ــماره ۵: چگون ــزار ش اب
ــید ــته باش داش

ــور  ــوخت موت ــه س ــت ک ــی اس ــداف، طبیع ــه اه ــتیابی ب در راه دس
ــی انگیــزه شــوی. اینجاســت کــه فایــده  شــما کــم شــود و کمــی ب
حضــور حامیــان مشــخص مــی شــود. کســانی کــه بــه شــما انگیــزه 
ــد  ــی توان ــما م ــی ش ــد. حام ــی کنن ــارژ م ــما را ش ــد و ش ــی دهن م
یکــی از اعضــای خانــواده، معلــم یــا یکــی از دوســتان صمیمــی شــما 
باشــد. وقتــی شــرایط بــه هــم مــی ریــزد و کارهــا مطابــق میــل شــما 
پیــش نمــی رونــد، یــک حامــی دلســوز بــه شــما آرامــش و انــرژی 

مــی دهــد و شــما را بــه مســیر موفقیــت برمــی گردانــد.

بخش دوم و پایانی

بخش دوم

دانشگاه
 و درس خـوانـدن درست
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مقدمه
کسـی  تنهـا  هـگل  شـاید  بـزرگ  فلسـفه های  وادِی  »در 
اسـت کـه آدمی اغلـب به معنـای واقعـِی کلمـه نمی داند و 
نمی توانـد موجـز تصمیـم بگیرد کـه ]نزد او[ سـخن حقیقتا 
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ایـن جملـه ی تأّمـل برانگیـِز آدورنـو، ای بسـا حـرِف دِل 
کسـاِن بسـیاری باشـد کـه بـا وجـودِ تـاِش فـراوان بـرای 
راه یافتـن بـه فلسـفه ی هـگل از رهگـذرِ آثـارِ او، گهگاه به 
گونـه ای اسـتیصال رسـیده اند. در باِب دشـوارِی آثـارِ هگل 
بسـیار گفته انـد و شـنیده ایم. لیکـن کمتـر بـه ایـن موضوع 
پرداختـه شـده اسـت کـه ایـن دشـواری و نمودهـای آن – 
خاّصـه بـرای خواننـده ی فارسـی زبان – دقیقًا در کجاسـت 
و چـه چیزی سـت کـه خواندِن این آثـار را اینچنین دشـوار 

می کنـد.
اگـر هـدف از پرداختـن به فلسـفه ی یـک فیسـلوف را فهِم 
فلسـفه ی او از رهگـذرِ آثـارِ مکتوِب او بدانیـم، آنگاه اولین 
فّعالیتـی کـه در ایـن راه بـا آن سـروکار داریـم خوانـدِن 
متـن اسـت. فهـِم فلسـفِی هـر متـن در گـرو خوانـدِن آن 
اسـت. در برخـورد بـا یک متِن فلسـفی بـه منظـورِ فهِم آن 
می تـوان دو رویکـرد را برشـمرد. یکـی رویکـردِ باواسـطه، 
یعنـی از طریـِق شـارحان و مفسـران و بـه طـور کلـی از 
طریـِق منابـع ثانویـه کـه رویکـرد شـایع و غالـب در ایران 
اسـت و دیگـری رویکـردِ بی واسـطه یعنـی درگیرشـدن بـا 
متـِن اصلـی، ترجیحـًا به زبـاِن اصلـی و اجتهـاد در آن، که 
جـای آن در فلسـفه ی آکادمیـِک ایـران بسـیار خالی سـت. 
می تـوان بـر هـردوی ایـن رویکردهـا و هـم ترکیـِب آنـدو 
واسـطه ی دیگـری نیـز افـزود کـه همـان ترجمـه اسـت و 
خـود در بسـیاری مـوارد البتـه ناگزیـر اسـت. پرداختـن به 
ترجمـه ی متوِن فلسـفی بطـور کّلی و ترجمـه ی متوِن هگل 
بطـور خاص و شـرایِط امـکان و امتنـاِع آن، موضوعاِت این 
مقالـه نیسـتند و مجـاِل دیگـری می طلبنـد. همچنیـن بحث 
دربـاره ی مقایسـه ی دو رویکـردِ باواسـطه و بی واسـطه بـه 
متـن را نیـز بـه گفتـارِ دیگـری موکـول می کنیم. ایـن مقاله 
صرفـًا بـه سـویه های دشـواری های خوانـدِن متـِن آلمانـِی 
هـگل برای فارسـی زبانان با محوریِت کتاِب پدیدارشناسـِی 

روح، بصورتـی اجمالـی می پـردازد.
صبر و ممارست

خوانـدِن متـِن پدیدارشناسـی مهارتی سـت ماننـد همـه ی 
ممارسـت حاصـل  و  تمریـن  بـا  کـه  دیگـر  مهارت هـای 
می شـود و بـه ایـن معنا کاری سـت پرزحمت که بـه نوبه ی 
خـود صبـر و حوصلـه ی فـراوان می طلبـد. توصیـه ای کـه 
هایدگـر در لـزومِ داشـتِن حوصلـه و تـاش در خوانـدِن 
متـن پدیدارشناسـی می کنـد قابـِل تأّمل اسـت: »پیشـاپیش 
عجوالنـه بـه نقـد نپردازیـم، جزئـی و مـوردی مخالفـت 
نورزیـم، بلکـه بـا ]متن[ همـراه شـویم، راهِ درازی را همراهِ 
]متـن[ برویـم آنهـم بـا حوصلـه، یعنـی بـا کارکـردن ]در 
متـن بـا آن[ همـراه شـویم ]…[ تنها آنـگاه که بـا حوصله، 
بـه معنـای واقعـِی کارکـردن ]در متـن[، بـا ایـن اثـر همراه 
می شـویم، اثـر واقعیـِت خـود و بدین ترتیـب صورت بندِی 
 :۱۹۹7 ,Heidegger( »درونـِی خـود را آشـکار می کنـد
6۱(. تأکیـِد چندبـاره ی هایدگـر بر » رفتـن«، »کار« و »صبر« 
بیشـتر تداعـی کننده ی تصویـِر کارِ کشـاورزان و صنعتگراِن 
سـختکوِش قـرون وسـطی اسـت تا خوانـدِن یـک متن که 
خـود گویـای دشـوارِی پرداختـن بـه ایـن امِر اخیر اسـت.

چنیـن توصیه هـا در عیـِن درسـت و پرمغز بودن اما بسـیار 
کّلی انـد و عمـًا بـه کارِ خواننـده نخواهنـد آمـد. الزمـه ی 
فراتـر رفتـن از ایـن کلیّـات همانا بررسـِی دقیق تـِر مقوله ی 

دشـواری و تدقیـق در نمودهـای انضمامـِی ایـن دشـواری 
در متن اسـت.
مفهومِ دشواری

فّعالیـِت خوانـدِن متِن پدیدارشناسـی خواننده را به سـرعت 
می کنـد.  آن  دشـوارِی  در  خـود  بـودِن  مسـتغرق  متوّجـِه 
امـر  بـدِو  همـان  در  هـگل  متـِن  کـه  اسـت  آن  واقعیـت 
مقاومتـی عجیـب و سرسـختانه از خـود نشـان می دهـد و 
بـه سـرعت ذهـِن خواننـده را خسـته کـرده و بـا لجاجـِت 
سـتیهنده ی خـود در برابـِر فراینـِد خوانـده شـدن ، خواننده 
بـه  وادار  را  او  دسـتِ کم  باشـد  نکـرده  مأیـوس  اگـر  را 
تأّمـل می کنـد. خواننـده پـس از مواجهـه ی اولیّـه بـا متـِن 
پدیدارشناسـی درمی یابـد کـه بـا یـک متـِن عـادی روبـرو 
نیسـت و بـه قـول آدورنو: »به همـان معنا که امروزه سـخن 
Anti-( از ضّدمـاده در میـان اسـت، متوِن هـگل ضّدمتـن
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در ایـن نوشـتار بنـا را بـر تعریفی نسـبتًا سـاده از دشـواری 
عهـده ی  از  متـن  خوانـدِن  فّعالیـِت  هـرگاه  می گذاریـم: 
بـرآوردِن هـدِف اصلـِی خواننده – کـه همان فهمیـدِن متن 
اسـت – برنیایـد گوییـم فراینـِد خواندن با دشـواری مواجه 
اسـت. از آنجـا کـه فراینـِد خوانـدن موقوف به متن نیسـت 
و خواننـده نیز در آن شـریک اسـت این دشـواری می تواند 
معلـوِل دو عّلـت یـا ترکیبی از آن دو باشـد: یکی دشـوارِی 
ذاتـی خـودِ متـن و دیگـری نقـِش خواننـده در رویارویـی 

بـا متن.
واضـح اسـت که این نوشـتار نمی تواند در ایـن مجاِل کوتاه 
از عهـده ی بررسـِی همه ی ابعاد این مسـأله برآیـد. بنابراین 
در ادامـه، بـا پیش فـرض قـراردادِن رویکـردِ بی واسـطه بـه 
متـن در زبـاِن اصلـی، بـه بررسـِی برگزیـده ای اجمالـی از 
نمودهـای دشـوارِی متـن، بعضـًا برخـی ریشـه های آن  و 

پیشـنهاداتی بـرای مواجهـه بـا آن  خواهیـم پرداخت.
سخنی کوتاه درباره ی منابع

پیـش از پرداختـن بـه نمودهـای دشـوارِی متـن، سـخنی 
کوتـاه می آوریـم – از جهـِت اهمیِّت آن – در بـاِب انتخاِب 
منابـع و فرهنگ هـا بـرای خوانـدِن متـوِن هـگل. بهتریـن 
آثـار هـگل مجموعـه ی  آکادمیـِک  منبـِع معتبـر و مرجـِع 
انتشـارات ماینـر )Meiner Verlag( می باشـد کـه جدای 
از اعتبـارِ علمـی و ارزش فیلولوژیـِک آن و بَـری بـودن از 
اضافـاِت ویراسـتاران کـه بعضـًا در نام دهـی بـه پاره هـا یـا 
پاورقی هـا  کـردِن  اضافـه  یـا  و  بخش هـا  شـماره گذارِی 
نمـود می یابـد، نکتـه ی مهّمـی را نیـز شـامل می شـود کـه 
بـه موضـوِع ایـن نوشـتار ارتبـاط می یابـد. ایـن مجموعه با 
وفـادارِی کامـل بـه دستنوشـته های هگل فراهم آمده اسـت 
و تمامـِی حـرکاِت قلـِم هـگل را شـامل خط خوردگی هـا، 
چنـان  دربرمی گیـرد،  حذف واضافـات  و  حاشیه نویسـی ها 
کـه بـه کمـِک آن می تـوان تـا حـّد زیـادی فراینـِد نگارش 
و ویرایـِش کلمـه بـه کلمـه ی متـن نزدِ هـگل را دوبـاره به 
تمامـی بازسـازی نمـود و از رهگـذرِ آن بعضـًا یـک قدم به 
آنچـه در ذهـِن نویسـنده می گذشـته اسـت نزدیک تر شـد. 
ایـن مجموعـه برای کسـانی کـه قصـد برخـوردِ عمیق تری 
بـا اصـِل متـِن هـگل داشـته باشـند بـر دیگـر مجموعه های 
آثـار هـگل – ماننـد زورکامـپ )Suhrkamp( و غیـره – 
ارجحیّـت دارد، اّمـا متاسـفانه ایـن مجموعـه هنـوز کامـل 
نیسـت و همیـن امـر ارجـاع بـه سـایر مجموعه هـا را در 

مـواردی ناگزیـر می نمایـد.
نیـز می تـوان  انتخـاِب فرهنـِگ لغـات و اصطاحـات  در 
بـرای فرهنگ هـای فیلولوژیک و ریشه شناسـیک رجحان و 
بایسـتگِی بیشـتری قائل شـد. یکی از بهتریِن این فرهنگ ها 

مـه ی  لغتنا
 Joachim( ریتـر  یوآخیـم  فلسـفِی  مفاهیـم  تاریخـِی 
Ritter( می باشـد کـه نمونـه ی قدیمی تـِر آن از رودلـف 
در  نیـز  آنایـن  بصـورِت   )Rudolf Eisler( آیسـلر 
اینترنـت موجـود اسـت. یک فرهنـِگ ریشه شناسـیک، مثا 
دودِن )Duden Herkunftswörterbuch( نیـز از دیگر 

اسـت. ناپذیـر  اجتنـاب  ابزارهـای 
نمودها، ریشه ها، پیشنهادها

اگرچـه بدنامِی دشوارنویسـی گویا تنها نصیب هگل گشـته 
اسـت، امـا کسـانی کـه به متـوِن اصلِی سـایر فیلسـوفاِن آن 
روزگار ماننـد فیشـته یـا کانـت – یـا حتّی در سـایر زبان ها 
مانند هیوم – پرداخته باشـند، جدای از اشـتراِک همه ی این 
متـون در عـدم تطابـِق کّلی بـا معیارهای امروزیـِن نگارش، 
امـاء و نحـِو جمات، ایـن متون را از لحاِظ سـبک و زبان 
چنـدان آسـان تر از متـوِن هـگل نخواهنـد یافـت. یکـی از 
دالیـِل ایـن امـر همـان فاصله ی چنـد قرنه ی ما ایـن از این 
متـون اسـت. از سـویی آثـارِ هگل، خـود درجـاِت مختلفی 
از دشـواری را بـه نمایـش می گذارنـد. آنچـه بـه قلـِم خودِ 
هـگل نوشـته و توسـِط خـودِ او بـه طبع رسـانیده شـده به 
نسـبِت رونوشـِت انتشـاریافته ی درسـگفتارهای او توسـِط 
شـاگردانش از دشـوارِی بیشـتری برخوردار است. از سوی 
دیگـر، نوشـته های اولیـه ی هگِل جـوان متونی نسـبتا رام و 
روان انـد. دست نوشـته های دوره ی اشـتوتگارت، توبینگـن 
و بِـرن را می تـوان بـی رنـج و تعـب خوانـد و بـی هیـچ 
دشـواری فهمیـد. در ایـن یادداشـت ها کمتر رّدی از سـبِک 
متاّخـِر هـگل بـه چشـم می آیـد. بنـا به نظـر دیلتـای، هگل 
مشـغولیت  اثـِر  بـر  و  بـرن  در  اقامـت  دوره ی  اواخـر  در 
بـه نثـر شـاعرانه و بـا تاثیـر گرفتـن از هولدرلیـن، هولـزن 
اشـایرماخر  و  شـلینگ   ،)Berger( برگـر   ،)Hülsen(

پیوسـته و آرام بـه سـبِک دشـوارِ خـود در نوشـتن دسـت 
.)42 :۱۹74 ,Dilthey( یافتـه اسـت

خواننـده  می توانـد پیـش از پرداختـن بـه متـوِن غامضـی 
چـون پدیدارشناسـِی روح یـا علـِم منطـق بـرای مأنـوس 
شـدن بـا متـِن هـگل در ابتـدا بـه متـوِن َسـهل خوان تری 
درسـگفتارها  یـا  جوانـی  روزگارِ  نوشـته های  همچـون 
مراجعـه کنـد. از ایـن سـبب رفتـن بـه سـراِغ متونـی چون 
پدیدارشناسـِی روح یـا علـِم منطـق در بـدِو امـر اشـتباهی 
اصطاحـًا تاکتیکـی در رویارویـی بـا متـِن )تأکیـد می کنـم 

متـن و نـه فلسـفه ی( هـگل محسـوب توانـد شـد.
از دیگـر نمود هـای دشـوارِی متـن – کـه آن هم ریشـه در 
قدمـِت متـن دارد – عدمِ کاربردِ نقِل قوِل مسـتقیم اسـت به 
قاعـده ی امروزیـن. در روزگارِ هـگل امانـت در نقِل قول و 
آوردِن بـی کم و کاسـِت سـخِن دیگـران میاِن عامـِت نقِل 
قـوِل مسـتقیم همـراه بـا ذکـِر منابـع، چنان کـه امـروزه در 
متـوِن علمـی و فلسـفی بکار مـی رود، الزام آور نبـوده چنان 
کـه – در کنـارِ دالیـِل دیگـر– در مـواردی تمییـز نظـرات 
منقـول از نظراِت شـخِص نویسـنده بسـیار مشـکل اسـت. 
البتـه چنیـن نیسـت کـه هـگل یـا معاصـراِن او هیچـگاه از 
ایـن  لیکـن  باشـند،  نکـرده  اسـتفاده  مسـتقیم  قـول  نقـل 
موضـوع در متنـی چـون پدیدارشناسـی – بـه رغـم نقل و 
نقِد آراءِ بسـیاری از دیگر فیلسـوفان در آن – نمودِ چندانی 

ندارد.
ایـن  همیشـه  می بایـد  پدیدارشناسـِی  متـِن  خواننـده ی 
موضـوع را پیـِش چشـم و پِس ذهِن خود داشـته باشـد که 
در کمتـر جایـی حیـِن خوانـدن بـا نظـری نهایـی درباره ی 
چیـزی روبروسـت. حقیقـت در متِن هگل پیوسـته در حال 
تطـّور و تغییـِر ماهیـت اسـت. آنچه در جایی عیـِن حقیقت 

خـود  بـه  خطـا  چهـره ی  آنسـوتر  مقـام  چنـد  می نمایـد، 
می گیـرد کـه حقیقـِت دیگـری جایگیـِر آن می شـود و الـی 
آخـر. به این ترتیـب موضِع متن در هیأِت موضعی سـیّال و 
متغیّـر نمـود می یابـد. متن همچـون بازیگِر تئاتـِر یکنفره در 
پوسـِت شـخصیت های مختلـف فرو رفتـه و از زبـاِن آن ها 
بـه گفتگـو بـا یکدیگـر، با خـود و بـا خواننده می پـردازد و 
از ایـن جهت سـویه ای سراسـر افاطونـی دارد. در مواجهه 
بـا پدیـده ی سـیّال بـودِن موضِع گوینـده و به تبـِع آن تطّورِ 
حقیقـت و همچنیـن پدیـده ی عـدم وجـودِ عامـِت نقـِل 
قـوِل مسـتقیم – کـه پیشـتر شـرِح آن رفـت – می تـوان در 
کنارِ اسـتفاده از روش هـای محتوامحور – همچون اسـتفاده 
از آثـارِ شـارحان و مفسـران کـه البتـه موضـوع ایـن مقالـه 
نیسـت – از عناصـِر سـاختارِی خود متن نیـز کمک گرفت، 
بـه ایـن امید کـه بتـوان رّدپـای حقیقـِت اکنـون و اینجا در 
متـن را بـه کمِک نمودهـای روسـاخِت متن بازسـازی کرد 
و موضـِع اکنـون و اینجـای متـن را تـا حـدودی تشـخیص 
داد. یکـی از ایـن نمودهـای روسـاختی اسـتفاده از حالـت 
دسـتورِی Konjunktiv I و کاربـردِ آن در َصـرِف اَفعـال 
در زبـاِن آلمانـی اسـت که در فارسـی معـادِل دقیقـی ندارد 
و مـواردِ کاربـردِ آن در زبـاِن آلمانـِی امروزیـن بـر خـاِف 
از حالـِت  اسـتفاده  اسـت.  بسـیار محـدود  هـگل  روزگارِ 
قبـوِل  نوعـی عـدمِ  Konjunktiv I می توانـد  دسـتورِی 
مسـوولیت یـا عـدمِ اطمینـان از آنچـه نقـل می شـود و یـا 
نقـِل نظـری بـرای شـروِع نقـِد آن به صـورِت ضمنـی را به 
همـراه داشـته باشـد. در نقِل قوِل غیرمسـتقیم با اسـتفاده از 
حالـِت دسـتورِی Konjunktiv I می تـوان بدوِن اسـتفاده 
از عامـتِ نقـِل قوِل مسـتقیم گـزاره ی A ist B را در نقل 
قـول مثـا بصـورِت Er sagte A sei Bآورد کـه در آن 
ist جـای خـود را بـه sei داده اسـت و در فارسـی شـاید 
بتـوان آن را بـه صـورِت او گفـت الـف ب اسـت یـا بنا به 
نظـِر او الف ب باشـد ترجمـه نمود. می بینیم که در فارسـی 
می تـوان در ایـن مثـال تغییری در فعل اسـت داد و باشـدرا 
 A sei بجـای آن گذاشـت. حـال صـورِت خاصه شـده ی
B را می تـوان بـا درنظرداشـتِن توضیحـاِت باال در فارسـی 
بـا افـزودِن اضافاتـی ماننـِد گویـا | فـرض میکنیم | شـاید | 
گفتـه میشـود پیـش از الـف ب اسـت | باشـدترجمه کـرد. 
درهرحـال تاّمـل در فعل های صرف شـده ی متـن در حالِت 
دسـتورِی Konjunktiv I بـه مـا کمک می کنـد بتوانیم در 
متـِن هـگل از طرفـی بعضـا نقـِل قول هـای غیر مسـتقیم را 
شناسـایی نماییـم و از طـرِف دیگـر حقیقِت اینجـا و اکنون 
 )aufgehoben( شـده  رفـع  ازحقیقـِت  حـدودی  تـا  را 

دهیم. تمییـز 
از دیگـر جنبه هـای زبانـزدِ دشـوارِی متـِن پدیدارشناسـی 
پیچیدگـی جمـاِت آن اسـت. بر خـاِف امروز، نـزدِ هگل 
و بسـیاری فیلسـوفاِن همـروزگارِ او اسـتفاده از امکانـاِت 
زبـاِن آلمانـی در سـاختن جمـاِت بسـیار دراز، تودرتـو، 
سـنگین و پیچیـده در سـایه ی سـبْکی پر تکّلـف امری بوده 
اسـت مرسـوم و معمـول چنـان کـه امـروزه کمتر کسـی را 
یـارای آن اسـت چنیـن سـازه های مهیبـی را یک نفـس تـا 
انتهـا خوانـده، در میانـه ی راه فرامـوش نکند کـه در ابتدای 
جملـه اصـا سـخن بر سـر چـه بوده اسـت. مسـّلم اسـت 
کـه در برخـورد بـا چنین جماتـی می باید به نوعـی تجزیه 
و تحلیـل و بازسـازِی سـاختارِی متن پرداخـت که الزمه ی 
آن آشـنایِی عمیق با سـاختارِ نحوِی زباِن آلمانی اسـت. کارِ 
بازسـازِی متـن البته کاری سـت بسـیار ظریف کـه اِعماِل آن 
می توانـد بـه دسـتکاری در متـن و بـه تبـِع آن بـه کژتابـِی 

صـورت و اعوجـاِج معنـا منتهـی گردد.
از دیگـر نمودهـای پیچیدگـِی جمـاِت هـگل تودرتویـِی 
جمـات  و  میان جمله هـا  از  اسـتفاده  سـبب  بـه  آن هـا 
ریزپردازنده هـا  برنامه ریـزِی  علـِم  در  اسـت.  پایه–پیـرو 
مفهومـی هسـت به نـامِ وقفـه )interrupt( به ایـن معنا که 
ریزپردازنـده در حیـِن اجـرای یـک برنامه عملیـاِت خود را 
موقّتـًا متوقّـف نمـوده بـه زیربرنامه ی دیگری پـرش می کند 
و پـس از اجـرای آن دوبـاره بـه برنامـه ی اصلـی بازگشـته 
اجـرای آن را دقیقـًا از همـان نقطـه ی توقّف ادامـه می دهد. 
خواننـده ی متـِن هـگل نیـز می باید قابلیـِت مشـابهی را دارا 
باشـد چنـان کـه بتوانـد در میانـه ی گـزاره ای بـه گـزاره ی 
دیگـری گـذر کنـد – و ای بسـا در میـاِن این گـزاره ی دوم 
نیـز وقفـه ای و گـزاره ی سـّومی درمیـان افتد و الـی آخر – 
سـپس بـه نقاِط توقف بازگشـته خوانـدن را از همانجا ادامه 

دهـد و بـا اینهمـه رشـته ی سـخن از دسـت نهلد.
دشـوارِی ظاهـرِی جمـاِت هـگل فقط بـه علـِت حجیم و 
تودرتـو بـودِن آن هـا نیسـت، بلکه ترتیـب و توالـِی عناصِر 
سـازنده ی جملـه نیز گاهـی چنـدان پایبنِد قواعِد دسـتورِی 
سـاخِت جملـه نیسـتند. برخـی جمله هـای هـگل بـه پازلی 
می ماننـد کـه بر زمیـن افتاده باشـد و اتّصاِل قطعـاِت آن در 
جاهایـی از دسـت رفتـه و بعضـی قطعـاِت آن نیز گم شـده 
باشـند. بـه این ترتیـب پیوندهـا و ارجاعـاِت درون جمله ای 
جدای از پیوسـتگی بـا عناصِر جماِت دیگـر بعضا در میاِن 

خـود نیـز ترتیـب و توالِی معمـول را رعایـت نمی کنند.
بـه عنـواِن مثـال و برای ترسـیِم کّلِی آنچه منظورِ نظر اسـت 
نمـودارِ تجزیـه ی ارجاعاِت درونـِی جمله ای نسـبتا کوتاه و 
سـاده از مقدمـه ی کتـاب را می آوریـم و توجـِه خواننـده را 
بـه سـاختار و تودرتویـِی ارجاعـاِت آن جلـب می نماییـم و 
در ایـن مجـاِل کوتـاه ناچار به همیـن اندازه بسـنده می کنیم 
و وصـِف مفّصـِل پیشـنهادهای خـود را در کارِ تجزیـه و 
تحلیـِل سـاختارِی متـِن هـگل بـه گفتـارِ دیگـری موکـول 

می نماییـم.

ورود 
به متن 
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ــور  ــس جمه ــخنگوي ریی ــارون چخانســوري س  ه
ــه  ــت ک ــپاس گف ــدا را س ــش، خ ــي دو روز پی غن
ــوري  ــت جمه ــاون اول ریاس ــتم مع ــرال دوس جن
بعــد از صحــت یابــي بــه کابــل بــر مــي گــردد و بــا 
ــرار  ــورد اســتقبال حکومــت ق تشــریفات خــاص م

مــي گیــرد. هــواداران جنبــش ملــي مــي گوینــد کــه 
ــال  ــن یکس ــتم در ای ــرال دوس ــت جن ــع بازگش مان
حکومــت بــود.  مســلم اســت کــه هــواداران دوســتم 
ــت  ــخنگوي ارگ نادرس ــد و س ــي گوین ــت م درس
ــتم، ارگ و  ــت دوس ــد. از بازگش ــي گوی ــخن م س

ــدم  ــا بازگشــت و ع ــرد. ام ــري ک ــت جلوگی حکوم
بازگشــت دوســتم بــه یــک بــازي منطقــه اي تبدیــل 
شــد کــه در ایــن بــازي دولــت هــاي روســیه، ترکیه، 
ازبکســتان و ایــران نقــش مهمــي ایفا کردنــد. ارگ و 
دوســتم دو طــرف داخلــي ایــن بــازي مــي خواهنــد 
خــود را برنــده و پیــروز میــدان معرفــي کننــد. کــدام 
ــازي اســت؟  ــده ایــن ب یــک از ایــن دو طــرف برن

در ظاهــر و همیــن اکنــون و کوتــاه مــدت، جنــرال 
ــت  ــا واقعی ــود، ام ــي ش ــوم م ــده معل ــتم برن دوس
ــدش  ــه لگ ــت ک ــال اس ــت. ارگ یکس ــن نیس چنی
ــرد.  ــر ک ــت و او را تحقی ــتم گذاش ــروي دوس را ب
ــاند.  ــد کش ــه بن ــده اش را ب ــاري نماین ــام قیص نظ
دوســیه دوســتم بــر ســر آزار و اذیــت جنســي 
احمــد ایشــچي بــاز اســت. آیــا ارگ حاصــر خواهــد 
ــي  ــه قومندان ــدان نظــام قیصــاري را ب ــا قومن شــد ت
ــام  ــا تم ــرش ب ــه دفت ــتم را ب ــد، دوس ــر گردان اش ب
صاحیــت هایــش بــه عنــوان معــاون اول و دوســیه 
ــي  ــاي عدل ــاد ه ــدا از نه ــرو ص ــي س ــچي را ب ایش
ــه نظــر نمــي رســد کــه  ــد؟ ب و قضایــي حــذف کن
رییــس جمهــور غنــي دوســتم را بــه همــان جایــی 
بــر گردانــد کــه در روز هــاي مبــارزات انتخاباتــي و 
روز هــاي نخســت ریاســت حمهوري اش قــرار داده 
بــود. اگــر جنــرال بــا ایــن برگشــت هــم چنــان بــه 
عنــوان ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، او بازنــده 
ي اصلــي ایــن بــازي اســت و اشــرف غنــي برنــده 
ایــن بــازي. زیــرا ابــزار در بــازي هــا همیشــه ابــزار 

ــدان نمــي شــود. ــروز می ــد و پی ــي میمان باق
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بـرنده بـازي بـازگشت 
دوستـم به كابـل كیست؟
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در ادامـۀ پیدا کـردن سنـِد...
کــه هیــأت دو طــرف بتوانــد عملــی شــدن ایــن نقشــه را 
ــش هــای دو کشــور را  ــا ســاخته و مشــکات و چال مهی

کاهــش دهــد.
ــه  ــد ب ــتان متعه ــه پاکس ــت ک ــز گف ــه نی ــه جنجوع تهمین
اجــرای تعهــدات خــود بــا افغانســتان اســت و بــا وجــود 
آنکــه پاکســتان در آســتانۀ انتخابــات قــرار دارد کشــورش 
ــی  ــان م ــتان اطمین ــا افغانس ــود ب ــدات خ ــرای تعه از اج

دهــد.
وی تأکیــد کــرد کــه از مســائل اختافــی بیــن دو کشــور، 
نبایــد بــه عنــوان مشــکات یــاد کــرد و بــا درنظــر داشــت 
ــن  ــتان، در اولی ــتان و پاکس ــن افغانس ــتراک بی ــاط اش نق
نشســت نقشــه راه و نشســت های مشــابه ســعی خواهــد 
شــد کــه روابــط در بخش هــای اقتصــادی و امنیتــی بیــن 

دو کشــور تقویــت شــود.
ــا  ــط افغانســتان و پاکســتان طــی ۱8 ســال گذشــته ب رواب
ــات دو  ــوده و مقام ــراه ب ــراوان هم ــای ف ــراز و فروده ف
کشــور همــواره یکدیگــر را بــه حمایــت از تروریســت هــا 
ــرای تروریســت متهــم کــرده  و فراهــم کــردن پناهــگاه ب

انــد.
ــتان  ــرزی افغانس ــای م ــز نیروه ــته نی ــال گذش ــه س در س
و پاکســتان در اســتان هــای »قندهــار«، »ننگرهــار« و 
»خوســت« بــا همدیگــر درگیــر شــده انــد کــه تلفاتــی نیــز 

ــته اســت. ــای گذاش برج
ــتان  ــتان و پاکس ــن افغانس ــی بی ــادالت بازرگان ــطح مب س
نیــز ســال گذشــته در پایین تریــن حــد خــود یعنــی 
ــر رســید کــه مقامــات بازرگانــی  ــارد دال کمتــر از دو میلی
ــن کاهــش دانســته و از  ــل ای افغانســتان، پاکســتان را عام
ایجــاد مشــکات بــرای برابــر بازرگانــان افغانســتان خبــر 

ــد. داده بودن
 

هنـگام مواجهـه با گرمـای هوا بدنمان با مشـکات زیادی 
مواجـه خواهـد شـد عارضه هـای مختلفی در اثـر گرمای 
هـوا در بـدن رخ خواهـد داد از جملـه سنکوب،خسـتگی 
یـا فرسـودگی گرمایی،حملـه گرمازدگـی و.. را مـی توان 
نـام بـرد در ادمه بـا ره و روش هـای درمانی بـرای مقابله 

بـا گرمازدگـی را برایتان شـرح خواهیم داد. 
گرمازدگـی طیفـی از بیماری هاسـت کـه می توانـد چنـان 
جزیـی باشـد کـه حتی پزشـک نتواند تشـخیص درسـت 
و قطعـی بدهـد یـا آنقدر شـدید باشـد که زندگـی فرد را 
در معـرض خطـر قـرار دهـد. گاهـی گرمـا آثـار مخربش 
را در کوتـاه مـدت و گـذرا بـروز می دهد؛ همچـون ورم، 
گرفتگـی عضـات یا ضایعات پوسـتی خـارش دار که در 

شـماره های قبـل چاردیواری تشـریح شـد.
گاهـی اثـرات ناشـی از گرما جدی تـر بوده 
و نیـاز بـه بسـتری دارد. اثراتی کـه امروز به 
آن پرداختـه می شـود اثراتـی جـدی اسـت 
کـه نیاز بـه بررسـی در بیمارسـتان و اغلب 

دارد. بستری 
سنکوپ

در افـرادی کـه بـا گرمـا برخـورد می کننـد، 
در مراحـل اولیـه ممکـن اسـت دچـار افت 
بیمـاران  ایـن  شـوند.  ناگهانـی  هوشـیاری 
یکبـاره زمیـن خورده و اگر نشسـته باشـند 
روی صندلـی حالشـان بد شـده و از هوش 
گرمایـی  اثـر  ایـن  بـروز  علـت  می رونـد. 
کاهـش فشـار خون ناشـی از گشـاد شـدن 
عـروق پوسـتی و از دسـت رفتـن آب در 
کـه  افـرادی  و  مسـن  افـراد  اسـت.  بـدن 
تمـاس کمتـری بـا آب و هوای گـرم دارند 
بیشـتر مسـتعد هسـتند. عـاوه بـر گرمـا، 
بیماری هـای خطرنـاک بسـیاری هسـتند که 
می تواننـد منجـر بـه سـنکوپ شـوند. علت 
انتقـال ایـن افـراد بـه اورژانس علـل جدی 

همچـون مشـکات قلبـی یـا سـکته های مغـزی اسـت. 
بـرای درمـان الزم اسـت مصدوم از محیط گـرم دور کرده 
و فـرد را در وضعیـت خوابیـده قـرار بدهیـد تـا خـون به 
مغـز و قلـب برسـد. اگر می توانـد چیزی بنوشـد، مایعات 
دارای آب و نمـک بـه وی بدهیـد. یکـی از محلول هـای 
مناسـب دوغ اسـت، نوشـیدنی کـه حـاوی آب و نمـک 
کافـی بـرای افـرادی اسـت که تعریـق یا افت فشـار خون 
دارنـد. افـرادی که توان نوشـیدن ندارند بهتر اسـت سـرم 

نمکـی برایشـان تجویز شـود.
خستگی یا فرسودگی گرمایی

این اختال تنها احسـاس خسـتگی نیسـت. بیمـاران مبتا 
بـه گرمازدگـی از سـردرد، تهـوع، اسـتفراغ و گرفتگـی 
عضـات شـکایت دارنـد. گرمـا باعث شـده تـا وضعیت 
آب و نمک هـای موجـود در بـدن دچـار تغییراتـی شـود 

کـه عمـده اثـر آن روی عضـات اسـت.
 40 از  امـا  می یابـد،  افزایـش  افـراد  ایـن  بـدن  دمـای 
درجـه نمی گـذرد. سیسـتم عصبـی آنهـا سـالم اسـت و 

هیـچ تغییـری در وضعیـت هوشـیاری و درک آنهـا دیـده 
. نمی شـود

در بررسـی آزمایشـگاهی ایـن افراد غلظـت خون)افزایش 
گلبول هـای قرمـز( دیـده می شـود. اختال در امـاح آنها 
متنـوع اسـت. بسـته بـه نـوع مایعی کـه مصـرف کرده اند 
ممکـن اسـت غلظـت سـدیم خـون آنهـا بـاال رفتـه یا در 

حـد طبیعی باشـد.
ایـن افـراد را بایـد از محیـط گـرم دور کـرد. اسـتراحت 
بـرای آنهـا ضـروری اسـت. بـر اسـاس وضعیـت افـراد 
می تـوان برایشـان مایعـات خوراکـی یـا وریـدی شـروع 
کـرد. اگـر بیمار فشـار خـون پایینـی دارد نیازمند بسـتری 
در بیمارسـتان به منظـور دریافـت مایعـات وریدی اسـت. 
اغلـب ایـن مبتایـان اگـر مشـکل قلبی نداشـته باشـند و 
در بررسـی آزمایشـگاهی وضعیـت آب و نمک خونشـان 

خیلـی بـه هم ریختـه نباشـد، قابـل ترخیص هسـتند. اگر 
وضعیـت ذهنـی بیمار یا هوشـیاری اش دچار اختال شـد 
بایـد بـه تشـخیص های بدخیم تـری فکـر کـرد. ممکـن 
اسـت تعـدادی از مبتایـان کم کـم عائـم درگیـری مغـز 
را نشـان بدهنـد بنابرایـن الزم اسـت آنهـا را در اورژانس 
بـرای چنـد سـاعتی زیـر نظـر داشـت. اسـتفاده از پنکه یا 
آب بـر روی بـدن می توانـد دمـای بـدن آنهـا را کاهـش 
دهـد. آب نباید سـرد باشـد که منجـر به لرز بیمـار گردد. 
لـرز می توانـد دمـای بـدن را افزایـش دهـد و وضعیـت 
را بدتـر کنـد. بـه ایـن منظـور یـا از آب خنـک و جریـان 
هـوای خنـک  و جریـان  ولـرم  آب  از  یـا  گـرم  هـوای 
اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن دو تکنیـک احتمال 

لـرز کاهـش می یابـد.
حمله گرمازدگی

زمانـی کـه دمـای بـدن از 40 درجـه می گـذرد، آسـیب 
بـه  بـدن  جـزء  حسـاس ترین  می شـود.  شـروع  اعضـا 
گرمـا دسـتگاه عصبـی اسـت. رفتارهـای عجیـب از فـرد 

سـر می زنـد، پرخاشـگر و بی قـرار می شـود. گاهـی توهم 
بـروز می کنـد. افـت در سـطح هوشـیاری بـروز کـرده و 
حتـی ممکـن اسـت هوشـیاری افـت کنـد. عدم تعـادل و 
تشـنج از دیگـر یافته هایـی اسـت کـه در فـرد گرمـازده 
در ایـن مرحلـه ممکـن اسـت دیده شـود. در ایـن مرحله 
ممکـن اسـت بـا وجـودی کـه دمـای بـدن باالسـت ولی 
فـرد توانایـی تعریـق را از دسـت بدهد. همیـن اختال در 
دفـع حـرارت توسـط تعریـق عامـل بـاال رفتن بیشـتر دما 

نسـبت بـه خسـتگی گرمایی اسـت.
حملـه گرمازدگـی شـدیدترین شـکل گرمازدگـی اسـت. 
یـک اورژانـس واقعـی بـا میـزان مـرگ و میـر ۳0 تـا80 
درصـد کـه اگـر درمانـی صـورت نگیـرد در ۱00 درصـد 

بیمـاران بـه مـرگ می انجامـد.
روشـی برای تشـخیص گرمازدگی در هیچ یـک از مراحل 
آن نیسـت. معاینـه در کنار شـرحی از بروز 
عایـم در فـردی کـه بتازگـی در محیـط 
گـرم قـرار گرفتـه یـا مبـادرت بـه انجـام 
فعالیت های سـنگین ورزشـی کرده اسـت، 
می توانـد مـا را بـه ایـن اختـال مشـکوک 

. کند
اغلـب بایـد بیماری هـای دیگـر مولـد تب 
عائـم  کـرد.  رد  را  عفونت هـا  همچـون 
بیمـاران در حملـه گرمازدگی گاهی مشـابه 
بـا افـراد مبتـا بـه سـکته مغـزی اسـت. 
عائمـی  دارای  مسـمومیت ها  از  انواعـی 
مشـابه هسـتند که بایـد آنها را هـم در نظر 

داشت.
درمـان حملـه گرمازدگـی از محـل بـروز 
اختـال شـروع می شـود. بایـد در اولیـن 
اقـدام فـرد مبتا بـه حملـه گرمازدگی را از 
محیـط گـرم دور کـرده و به محلـی دارای 
وضعیـت تهویـه مناسـب انتقـال داد. اگـر 
آمبوالنـس یـا ماشـینی کـه دارای سیسـتم 
دسـترس  در  باشـد  )کولـر(  خنک کننـده 
لباس هـای  انتقـال داد.  بیمـار را داخـل آن  بایـد  اسـت، 
بیمـار را درآورده و آب را روی بـدن فـرد پاشـید. همـان 
2 روشـی کـه بـرای خنـک سـازی در خسـتگی گرمایـی 
عنـوان شـد در اینجـا هـم بـه کار مـی رود. دقت شـود که 
فـرد دچـار لرز نشـود که لـرز خـود عاملی بـرای افزایش 

دمـای بدن اسـت.
دقـت داشـته باشـید دمـای باالی بـدن در این افراد ناشـی 
از گرمـای زیـاد اسـت و با تب ناشـی از عفونـت متفاوت 
اسـت. بنابرایـن اسـتامینوفن، آسـپیرین و دیگـر داروهای 
کاهنـده تـب در ایـن بیمـاران کاربـرد نداشـته و حتـی 

می توانـد مضـر باشـد.
بیمـاران گرمـازده بایـد به بیمارسـتان منتقل شـوند. اغلب 
آنهـا نیـازی به بسـتری طوالنی مـدت ندارند. عـده ای که 
دارای بیمـاری زمینـه ای قلبـی بـوده، هوشـیاری مناسـبی 
بـر  یـا گرمـا  نمی آورنـد  بـه دسـت  علیرغـم درمـان  را 
اعضـای دیگـر بـدن نیـز اثـر گذاشـته بایـد در بخش های 

مراقبت هـای ویـژه بسـتری شـوند.

آتش بس یـک جانبـه...
کار گرفتنـــد و  فریبـــکاری  از  بیـــرون  اســـتخبارات 
ـــتخبارات  ـــوء اس ـــدف س ـــه ه ـــد از هرگون ـــت بای حکوم

ــد. ــری کنـ ــی جلوگیـ بیرونـ
محمـــد علـــم ایزدیـــار معـــاون اول مجلـــس ســـنا نیـــز 
گفـــت: »امیدواریـــم  آتـــش بســـی کـــه قـــرار اســـت 
ـــاز  ـــه س ـــود، زمین ـــرار ش ـــان برق ـــد قرب ـــای عی در روزه
ـــردم  ـــرا م ـــد؛ زی ـــور باش ـــدار در کش ـــات پای ـــح و ثب صل
ـــح  ـــتار صل ـــده و خواس ـــته ش ـــگ خس ـــتان از جن افغانس

دایمـــی در کشـــور انـــد.«
ـــش  ـــس از آت ـــه پ ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــار ب ـــای ایزدی آق
ـــود،  ـــده ب ـــام ش ـــر اع ـــد فط ـــای عی ـــه در روزه ـــی ک بس
ـــزود  ـــت؛ اف ـــده اس ـــتر ش ـــی بیش ـــای امنیت ـــات نیروه تلف
ـــود. ـــد ب ـــاز نخواه ـــی کارس ـــش بس ـــن آت ـــام چنی ـــه اع ک
ـــد  ـــتان بای ـــت افغانس ـــرد: »حکوم ـــد ک ـــن تاکی او همچنی
متوجـــه باشـــد کـــه اســـتخبارات کشـــورهای منطقـــه 5 
گـــروه تروریســـتی دیگـــر را بـــرای جایگزیـــن طالبـــان 
ایجـــاد کرده انـــد تـــا در صورتیکـــه طالبـــان بـــه صلـــح 
بپیوندنـــد، از طریـــق ایـــن گروه هـــای تروریســـتی 

جنـــگ را در کشـــور ادامـــه دهنـــد.«
ـــز  ـــنا نی ـــس س ـــر مجل ـــو دیگ ـــک عض ـــینی ی ـــه حس نجیب
ـــه  ـــی را ک ـــش بس ـــد آت ـــی بای ـــای امنیت ـــه نهاده ـــت ک گف
ـــود را  ـــام ش ـــان اع ـــد قرب ـــای عی ـــت در روزه ـــرار اس ق
ـــی  ـــد دور قبل ـــان همانن ـــه طالب ـــد ک ـــت کنن ـــوری مدیری ط
آتـــش بـــس بـــرای ایجـــاد تهدیـــد در ولســـوالی های 

ـــد. ـــا نگردن ـــور ج ـــر کش ـــهرهای دیگ ـــل و ش کاب
ـــت:  ـــان داش ـــم بی ـــنا ه ـــو س ـــر عض ـــک دیگ ـــن هوت حس
ـــی ســـاحات  ـــان در تمام ـــی، طالب ـــس قبل ـــش ب ـــس از آت »پ
جنگـــی بـــه ویـــژه در والیـــت زابـــل، رفتـــار ظالمانـــه 
شـــان را در برابـــر مـــردم و نیروهـــای امنیتـــی تشـــدید 
ــفاخانه ها را  ــک و شـ ــب، کلینیـ ــد و مکاتـ ــیده انـ بخشـ

ـــد.« ـــرده ان ـــدود ک مس
ــوری  ــارون چخانسـ ــه هـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ســـخنگوی ریاســـت حکومـــت وحـــدت ملـــی دو روز 
پیـــش اعـــام کـــرد کـــه حکومـــت و طالبـــان بـــرای 
اعـــام دومیـــن دور آتش بـــس در روزهـــای عیـــد 

قربـــان عاقه منـــد انـــد.
ـــس در  ـــش ب ـــام آت ـــه اع ـــت ک ـــوری گف ـــای چخانس آق
ـــردم  ـــود و م ـــق ب ـــه موف ـــک تجرب ـــر ی ـــد فط ـــای عی روزه
ـــام  ـــتار اع ـــی خواس ـــای دین ـــژه علم ـــه وی ـــتان ب افغانس
ـــد و  ـــان ان ـــد قرب ـــای عی ـــس در روزه ـــش ب دور دوم آت
همچنیـــن حکومـــت افغانســـتان و طالبـــان نیـــز بـــرای 

ـــد. ـــل دارن ـــس تمای ـــش ب ـــام آت اع

محمداكرام اندیشمند

داكتر امید هاشمی



تابسـتان ۱۳8۹ خورشـیدی بـود 
در  سیاسـت  داغ  هـوای  هـوا  و 
شـهرک ها  شـهرها،  در  همه جـا، 
چـه  و  دور  چـه  دهکده هـا  و 
انتخابـات  روزهـای  نزدیـک. 
بـود. مـن هـم اسـب  پارلمانـی 
ناتـوان خـود را زیـن زده بودم و 
رفتـه بـودم بـه آن آوردگاه داغ. 
حـس می کـردم کـه شایسـته گی 
از والیـت خـود  تـا  دارم  را  آن 
بدخشـان در پارلمـان نماینده گی 
کنـم؛ اما نشـد. حـال نمی خواهم 
سـخنی گویم که رنـگ گایه یی 
و  رسـم  روزگار  باشـد.  داشـته 
قانـون  و  دارد  را  خـود  قانـون 
مـی دارد  بـر  گام  آن  روی خـط 
چـه خط سـپید باشـد چه سـیاه!
در یک غـروب داغ به ولسـوالی 
دوسـتانی  مـرا  رسـیدم،  خـاش 
بردنـد به مدرسـۀ بزرگـی که در 
جایـگاه بلندی قرار داشـت. نماز 
مردمـان  خواندیـم  کـه  را  شـام 
چیزهـای  هـم  مـن  و  نشسـتند 
گفتـم. آرام و بـا وقـار تـا پایـان 
بـه سـخنانی مـن گـوش دادنـد. 
را  مدرسـه  می خواسـتم  وقتـی 
تـرک کنـم مـرا نگذاشـتند، امـام 
مدرسـه مـرد جوانی بـود خوش 
سـیما بـا ریش کوتـاه؛ امـا انبوه، 
مایـی،  مهمـان  »تـو  گفـت:  او 
نـوش جـان  را  مـا  طالبـی  نـان 
کـن و بعـد هرجایـی خواسـتی 

برویـی.« می توانـی 
چیـزی  مـن  سـیمای  در  شـاید 
خوانـده بـود که بی درنگ دسـت 
بـه سـوی اتاق هایـی در یکـی از 
کـرد  دراز  مدرسـه  گوشـه های 
خـواب گاه  این جـا   « گفـت:  و 
درس  جـا  ایـن  اسـت.  طالبـان 
می خواننـد و همین جـا زنده گـی 

می کننـد.«
صمیمانـه بـه دورم حلقـه زدنـد، 
گفتیـم و نـان خوردیـم. هنـگام 
رفتـن دوبـاره پافشـاری داشـتند 
تـا شـب آن جا بمـام؛ امـا مردی 
بـا صـدای صمیمانه یـی گفت: » 
بگذاریـد کـه مهمان، شـب را در 
خانـۀ ما سـپری کند و مـن رفتم 
بـه خانۀ کسـی کـه پیـش از این 
او را جایـی ندیـده بـودم و نـام 

اش را هـم نمی دانسـتم.«
آن مـرد » همـراه خـان طاهـری« 
گلینـی  و  سـاده  خانـۀ  بـود. 
داشـت، از همـان خانه هـای کـه 
مهمان خانـه  دارم.  دوسـت  مـن 
کـه  جوانانـی  از  پرشـدند  اش 

هـر یـک عاقـه داشـت تـا ده ها 
پرسـش را با من در میـان گذارد 
از  گونـه شـماری  همیـن  بـه  و 
کـه  نزدیکانـش  و  همسـایه گان 
آمدنـد. یکـی از فرزندانش شـاه 
حسـین طاهـری پیـش از آن کـه 
بـه خانـه در آییم ،شـعری خواند 
کـه خودش سـروده بـود و برای 
مـن سـروده بـود. مـرا بـا شـعر 
پذیرایـی کردنـد. چیـزی کـه تـا 
آن روز بـا آن رو بـه رو نشـده 

. بودم
مـن آن شـب مهـان یـک شـاعر 
بـودم، مهمـان یـک خدمـت گار 
جوانیـش  کـه  مـردم  راسـتین 
مـردم  بـه  خدمـت  راه  در  را 
پشـت سـر گذاشـته بـود. شـاعر 
دیده یـی  روزگار  و  دردمنـد 
چتـر  بـرای خـود  شـعر  از  کـه 
در  بـود.  افراشـته  بـر  رنگنیـی 
تنهایـی و خلـوت، غم هایـش را 
شـعرهایش  در  را  دردهایـش  و 
هرگونـه  از  امـا  و  زده  فریـاد 
نیمه هـای  تـا  گریختـه!  هیاهـو 
شـب نشسـتیم و شـاید همه اش 
از انتخابـات و کامیابـی و ناکامی 
سـخن گفتـه باشـیم. چـون فکر 
دسـت  از  دوسـت  کـه  می کنـم 
رفتـه ام همـراه خـان طاهـری که 
رحمـت خداونـد بـر او بـاد! از 
شـاعری خـود سـخنی بـه میـان 
نیـاورد. شـاید دریافتـه بـود کـه 
در آن شـب و روز سـخن، سخن 
انتخابـات اسـت، سـخن مبـارزۀ 

سیاسـت. و  انتخاباتـی 
آن شـب خلـوص و صمیمیـت 
کـه به پایـان آمـد، من هـم رفتم 
جایـی دیگری تا بـه تعبیر حافظ 
گویـا گوهـر خـود را بـه بـازار 
دیگـری بـرم. آن چـه کـه برایـم 
مهـم اسـت ایـن دیـدار پیونـدی 
و  مـن  میـان  در  را  دوسـتانه یی 
زنده یـاد طاهـری و فرزنـدان او 
پدیـد آورد کـه هـر از گاهـی به 
مـن زنـگ می زدنـد تـا بدانند که 

چـه روز و روزگاری دارم.
وقتـی شاحسـین طاهـری برایـم 
خبـر داد کـه شـعرهای پراگنـدۀ 
کـرده  آوری  گـرد  را  پـدرش 
نشـر  بـه  را  آن  می خواهـد  و 
برسـاند، بـا خـود گفتـم خداوند 
را  طاهـری  خـان  همـراه  روح 
بیامـرزاد کـه فرزنـدی دارد کـه 
می خواهـد پـدرش را از نابـودی 
زنده گـی  بـه  و  دهـد  نجـات 

برگردانـد. معنـوی 

همـه   سرنوشـت  مـرگ 
انسان هاسـت. از مـرگ گزیـری 
نیسـت، امـا انسـان بـا معنویـت 
خـود اسـت کـه زنده مـی مانـد. 
امـا  می میـرد؛  خـود  انسـان 
ایـن  می مانـد.  زنـده  معنویـت 
معنویـت یـک مفهـوم جاودانـه 
اسـت. حـال کـه کتـاب » چشـم 
داریـم  را در دسـت   » و چـراغ 
در  شـاعر  کـه  اسـت  ماننـد   ،
کنـار مـا نشسـته وبـا مـا سـخن 
کـه  می دانیـم  چـه  گویـد.  مـی 
بودنـد  شـاعرانی  شـمار  چـه 
روزگار  حادثه هـای  دسـتان  کـه 
تـاراج  را  شـان  سـروده های 
معنویـت  بدین گونـه  و  کـرده 
آنـان نیز بـا خود آن هـا در خاک 

انـد. رفتـه  فـرو  فراموشـی 
اکنـون  هـم  چـراغ«  و  »چشـم 
و  بدخشـانیان  خانـۀ  خانـه  بـه 
عاقمنـدان شـعر راه مـی زنـد و 
گویـی شـاعر دوبـاره بـه زادگاه 
خـود برگشـته و با مردمـان خود 
سـخن می گویـد. جـای دارد که 
از شـاه حسـین طاهـری از ایـن 
سـپاس گزاری  فرهیختـه  جـوان 
کـرد کـه بـا مسـُوولیت زحمـت 
فراوانی کشـیده و این سـروده ها 
را کـه بخشـی از شـعر و ادبیات 
نابـودی  از  اسـت  دری  پارسـی 
ایـن  وجـود  در  و  داده  نجـات 
سـروده ها معنویـت پـدر را نیـز 
در خـط روزگار جـاری سـاخته 

. ست ا
در  دفتـر  ایـن  شـعرهای  همـه 
سـنتی  قالب هـای  و  اوزان 
مخمـس  مثنـوی،  غـزل،  چـون 
انـد،  شـده  سـروده  قصیـده  و 
سـنتی  هنجارهایـی  و  زبـان 
دارنـد. پنـد و انـدرز، توصیـف 
آمـوزگار،  جـای گاه  و  دانـش 
توصیـف طبیعـت زادگاه شـاعر، 
از  مـردم  بی چاره گـی  و  درد 
 « شـعرهای  عمـدۀ  موضوعـات 
چشـم و چـراغ « اسـت.  او بـه 
دو زبـان پارسـی دری و ترکـی 
- اوزبیکی شـعر سـروده اسـت. 
زبـان ترکـی - اوزبیکی زبان دوم 
او اسـت. در ولسـوالی خاش دو 
نـام » تاجیـکان« و »شـهران« از 
نـام هـای معروف اسـت. در این 
دو منطقـه تاجیـکان و اوزبیـکان 
در پیونـد و دوسـتی برادرانـه بـا 
زبـان  و  می کننـد  زیسـت  هـم 

فهمنـد. مـی  را  هم دیگـر 
را  آن  فرصـت  کـه  خورسـندم 
یافتـم تا ایـن چند سـطر پراگنده 
را در پیونـد بـه کتـاب » چشـم 
وچـراغ« بنویسـم تـا ادای دینـی 
روان  آسـمان  باشـم.  کـرده 
گوینـدۀ چشـم و چـراغ، لبریـز 
از سـتاره گان مغفرفـت الهـی باد!

شبـی در خـانۀ 
     شاعـر

کشور،  کنونی  اوضاع  آشوبناکِی  در 
بی رحمانه  روز  هر  خشونت  هیوالی 
جاِن شماری از هم میهنان ما را می ستاند 
فرزندان  عزای  به  را  جمعی  دم  هر  و 
با  .مبارزه  می نشاند  شان  عزیزاِن  و 
قبیل  از  خشونت ورزی  مختلف  مظاهر 
علیه  خشونت  زنان،  علیه  خشونت 
آزارطلبانه  خشونت های  و  کودکان، 
جمله  از  طالبان  کشتارجویانۀ  و 
اساسِي  دلمشغولی های  و  دغدغه ها 
همه  هرچند  می باشد.  افغانی  جامعۀ 
نحو  به  خشونت  پیش گفتۀ  نمودهای 
هستند،  دردآور  و  ویرانگر  چشم گیری 
اما در این میان، پهنه و دامنۀ ویرانگری 
توسط  که  خشونت هایی  رنج پرورِی  و 
ایدئولوژِی ترور و انتحارِ طالبانی اعمال 
درازدامن تر  و  فراختر  بسی  می شود 
می باشد و وسعِت تخریب آن به قدری 
که  است  زندگی ستیز  و  استخوان سوز 
را  دیار  این  آحاد  و  افراد  همه  روزگارِ 

تار و تلخ نموده است.
چنانکه در درازنایی یک ونیم دهۀ اخیر 
حکومت  تاش های  بوده ایم،  شاهد 
افغانستان و نیروهای خارجِی مستقر در 
خطر  کاهش  راستای  در  تنها  نه  کشور 
تروریزم مؤثر نبوده است، بلکه روز تا 
را  کشتارجو  ایدئولوژِی  این  روز خطر 
عمده ترین  از  یکی  است.  داده  افزایش 
عواملی که باعث شده است تاش های 
خارجی  نیروهای  و  افغانستان  دولت 
فزایندۀ  خطر  با  مبارزه  راستای  در 
این  نیفتد  مؤثر  طالبانی  انتحارِ  و  ترور 
سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  که  است 
مبارزه علیه تروریزم  خارجی و داخلِی 
تا کنون نتوانسته اند تحلیلی واقع بینانه، 
پدیدۀ  این  از  روشنگرانه  و  چندبُعدی 
اشتباه  بدیهی ترین  دهند.  ارائه  نامیمون 
بوده  این  سیاست گذار  مغزهای  این 
است که آنان هموراه خشونت طالبانی 
را از منظر نظامی و سیاسی تحلیل کرده 
اند و در نتیجه برای برچیدِن آن از بستر 
نظامی- راهکارهایی  افغانی،  جامعۀ 
سیاسی طراحی نموده اند؛ غافل از اینکه 
بنیاد ژرف ساختهای  بر  پدیدۀ شوم  این 
معرفت شناختی،  فرهنگی،  متعدد 
هرمنوتیکی، اقتصادی و سیاسی و برپایۀ 
الهیاتی تمام عیار استوار است  یک نظامِ 
آید،  فایق  آن  بر  بخواهد  کسی  اگر  که 
را  ژرف ساختها  این  نخست  بایستی 

مورد هدف قرار دهد.
مبارزه  برنامه ریزاِن  که  دیگری  اشتباه 
مرتکب  افغانستان  در  تروریزم  علیه 
شده اند این است که آنان همواره ریشۀ 
تأکید  و  کرده اند  فرافکنی  را  خشونت 
پایبسِت  و  خاستگاه  که  ورزیده اند 
کشور  مرزهای  سوی  آن  در  خشونت 
 – مجاور  کشورهای  از  و  دارد  قرار 
–به  و جنوبی  غربی  به ویژه همسایگان 

داخل افغانستان هدایت می شود.
ندارد  وجود  تردیدی  نگارنده،  باور  به 
قبیل  از  خشونت  سخت افزارهای  که 
مرزها  برون  از  انفجاری  مواد  و  ساح 
که  مجاور  کشورهای  از  ویژه  به   –
میکشند  یدک  را  اسامی  نام  قضا  از 
و  برنامه ریزان  و  می شود  صادر   -
و  تروریستی  عملیات  مغزافزارهای 
انتحاری افغانستانی نیستند، اما فراموش 
نباید کرد که اکثریت آنانی که با استفاده 
به خونریزی  از سخت افزارهای مذکور 
و  می یازند  دست  خشونت ورزی  و 
کشتارجویانه  و  تروریستی  برنامه های 
فرزندان  می سازند،  پیاده  عمل  در  را 
همین مرز و بوم و پروردگاِن همین آب 
و خاک می باشند. بنابر این، می توان به 
ظرفیت  و  پتانسیل  که  شد  مدعی  قطع 
خشونت گرایی و کشتارجویی در داخل 

مرزهای کشور ما وجود دارد.
واقعیت این است که اگر ما در تحلیل 
به  طالبانی  انتحار  و  کشتار  ایدئولوژی 
دهیم  ادامه  تک بُعدی نگرانه  شیوۀ  این 
چندبُعدی  چالش  این  خاستگاه  و 
مسیر  از  بی گمان  کنیم،  فرافکنی  را 
چاره جویانه  راه حلهای  به  دست یابی 
میشویم  منحرف  فرسنگ ها  مناسب  و 
تکیه گاه های  و  ریشه ها  بر  نمیتوانیم  و 

خشونت در داخل کشور فایق آییم.
یکی از مهم ترین ریشه ها و تکیه گاه هایی 

که پایبست خونریزی و خشونت ورزی 
کشور  داخل  در  را  طالبانی  شیوۀ  به 
و  تکفیر  هرمنوتیک  می بخشد  تحکیم 
تفسیر تندروانه و افراط گرایانه ای است 
جمعه  نماز  منابر  از  برخی  فراز  از  که 
منبر،  متأسفانه  می شود.  ارائه  اسام  از 
تبدیل  دینی،  پرمخاطب  رسانۀ  این 
ترویج  برای  تریبونی  به  است  شده 
که  تریبونی  خشونت.  و  پرخاشگری 
پیامبر بزرگوار اسام )ص( از آن برای 
گسترش پیام تسامح، مدارا، مهرورزی و 
افتاده  می جست،  بهره  خشونت پرهیزی 
از خطیبانی که  به دست شماری  است 
با ارائه سخنرانی های خون بار و آتشین 
و  و  میریزند  دشمن  آسیاب  به  آب 
احساسات و عواطف خلق اهلل را علیه 

منافع و امنیت ملی بر می انگیزند.
برخی  که  است  این  دردآورتر  همه  از 
به  منابر  فراز  بر  که  خطیبانی  از 
با تمسک به  پریشانگویی می پردازند و 
بی اساس تاش  گاه  و  روایاتی ضعیف 
می ورزند تا عواطف مخاطباِن شان را بر 
انگیزند، از سواد دینی اندکی برخوردار 
بوده و صاحیت سخنرانی و پیام رسانی 
رسانۀ  و  مهم  تریبون  چنین  طریق  از 
پرمخاطبی را دارا نمی باشند. برای اینکه 

خطیبان  از  عده  این  دینی  سواد  میزان 
به خطبه های  که  است  کافی  بدانیم،  را 
جمعه  شان گوش فرا دهیم تا دریابیم که 
اینان حتی با الفبای علوم دینی که همانا 
فهم صرف و نحو و دستور زبان عربی 

است، آشنایی ندارند.
البته در کنار سخنرانی های نماز جمعه، 
از  برخی  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 
آموزش  مراکز  و  دینی  انجمن های 
علوم شرعی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در 
ایفا  بارز  نقشی  خشونت ورزی  ترویج 
این مراکز و  از  میکنند. در واقع برخی 
انجمن ها عبارتند از عمده ترین مراجعی 
قرائت های  نهادینه سازی  تولید و  به  که 
ایدئولوژیک از دین دست می یازند و در 
نتیجه به تربیت و پرورش دانش آموزانی 

دگم انش و جزم گرا میپردازند.
که  است  این  توجه  درخور  نکتۀ 
به  مراکز  این  کم سواد  دانش آموزان 
سادگی – حتی قبل از به پایان رسانیدن 
می توانند   - خویش  آموزشی  دورۀ 
که  را،  منابر  و  کنند  رخنه  مساجد  به 
دینی  پیام رسانی  نهادهای  مهمترین 
دولت  واقع  در  نمایند.  تصرف  هستند، 
هر  به  افراد  انتصاب  و  تعیین  برای 
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  ِسمت 
یک سلسله معیارهای تجربی و مسلکی 
در نظر گرفته است؛ ولی برای تصرف 
ِسمت های دینی چون امامت و خطابت 
هیچ گونه معیاری تعیین نکرده است. به 

از  مادامی که  شخص  یک  نمونه  عنوان 
تحصیات رسمی و آکادمیک برخوردار 
نایل  معلمی  مقام  به  نمی تواند  نباشد، 
با خواندن یکی  اما همین شخص  آید، 
دو کتاب فقهی و آراستن ظاهر خویش با 
یک قبضه ریش و چند متر عبا می تواند 
- بدون اینکه به تحصیات رسمی نیاز 
داشته باشد – بر مسند امامت و خطابت 
تکیه زند و بنامِ دین در گسترۀ بینش و 

کنش مردم حکمروایی کند.
واقعیت این است که اگر دولت بخواهد 
انتحاری  حملۀ  و  تروریزم  الهیاِت  بر 
فایق آید، گزیر و گریزی ندارد جز اینکه 
از تحلیل های فرافکنانه و یکسویه نگرانه 
اجتناب ورزد و در کنار اهتمام به دیگر 
عوامل خشونت ورزی، به امر مساجد و 
در  و  دهد  نشان  بیشتری  عنایت  منابر 
زمینۀ گزینش و انتصاب خطیبان و امامان 
نظارت و مراقبت افزونتری اعمال کند. 
دولت بایستی تدبیری بسنجد تا مساجد 
و منابر را از تصرف یک عده از خطیبان 
صد  کند.  پاک سازی  کم سواد  امامان  و 
راستای  در  گام  کم هزینه ترین  که  البته 
دولت  که  است  این  مأمول  این  تحقق 
اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  طریق  از 
و وزارت معارف تأسیس یک انستیتوت 

یا مرکز آموزش برای تربیت خطیبان و 
مبلغان را روی دست گیرد.

ترویج  هدف  با  باید  انستیتوت  این 
میانه روی  و  اعتدال  روحیۀ  تحکیم  و 
و  تا خطیبان  پایه گذاری شود  اسامی 
دوساله  دورۀ  یک  برای  آن  در  مبلغان 
دورۀ  این  پایان  در  و  ببینند  آموزش 
تبلیغ  و  ارشاد  ماسترِی  معادل  مدرکی 
دولت  راهبرد  کنند.  دریافت  را  دینی 
مدت  دراز  در  که  باشد  این  باید 
انستیتوت  این  فارغان  جز  هیچ کس 
معادل  و  شبیه  آموزشی  مراکز  دیگر  یا 
امامت  و  خطابت  سمِت  به  نتوانند  آن 
بهره گیری  با  بایستی  دولت  آیند.  نایل 
صاحبنظران  ارزشمند  دیدگاه های  از 
داخلی و در روشنایی استفاده از تجارب 
نصاب  اسامی  کشورهای  دیگر  موفق 
به  را  انستیتوت  این  آموزشی  برنامۀ  و 
گونه ای تدوین کند که بر پایۀ آن عالمان 
جهان آگاه  و  رازآِشنا  اسام شناسانی  و 
را  دین  هم  که  عالمانی  یابند؛  پرورش 
با  هم  را،  نوین  دنیای  هم  و  بشناسند 
امروزین  فهمی  با  باشند هم  آشنا  قرآن 
بدانند و هم سنت  را  فقه  قرآن؛ هم  از 
وحی  روشنایی  در  را  سقیم  و  صحیح 
و  بخوانند  عقانی  حکمت  و  قرآنی 
پرچِم  پیامبروار  که  بتوانند  بدینگونه 
و  آزرده  روح ِ  و  افرازند  بر  رحمت 
تلخی چشیدۀ انسانیت را با چهرۀ متبسم 

اسامیت بنوازند.
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دادگاه اســـتیناف مرکـــز عدلـــی و قضایـــی 
ــاد اداری و جرایـــم ســـنگین  ــا فسـ مبـــارزه بـ
خلیـــل اندرابـــی، فرمانـــده پیشـــین امنیـــه 
والیـــت میـــدان وردک را بی گنـــاه اعـــام 

کـــرد.
دادگاه اســـتیناف آقـــای اندرابـــی کـــه دیـــروز 
ــارزه  ــی مبـ ــی و قضایـ ــز عدلـ ــوی مرکـ از سـ
بـــا فســـاد اداری و جرایـــم ســـنگین برگـــزار 
گردیـــده بـــود، در نهایـــت ایـــن مرکـــزی 

شناخته اســـت. بی گنـــاه  را  وی  عدلـــی، 
ـــی  ـــز عدل ـــی مرک ـــه دادگاه ابتدای ـــت ک گفتنی س
و قضایـــی مبـــارزه بـــا فســـاد اداری و جرایـــم 
ـــال  ـــه س ـــه س ـــن ب ـــش از ای ـــنگین، وی را پی س

ـــود. ـــرده ب ـــوم ک ـــدان محک زن
ـــتفاده از  ـــوی اس ـــه س ـــم ب ـــی مته ـــای اندراب آق

صاحیت هـــای وظیفه یـــی و حیـــف میـــل 24 
میلیـــون افغانـــی بوده اســـت.

ـــر  ـــه از موت ـــود ک ـــم ب ـــز مته ـــی نی ـــای اندراب آق
حامـــل وی، مســـوول اســـتخبارات گـــروه 
ــت  ـــان بازداشـ ــت بغ ــرای والیـ ــان بـ طالبـ

ســـت ه ا شد
از ســـوی، حســـین، معـــاون اداری فرمان دهـــی 
امنیـــه والیـــت میـــدان وردک نیـــز از ســـوی 
دادگاه اســـتیناف مرکـــز عدلـــی و قضایـــی 
ــی  ــم جنایـ ــاداداری و جرایـ ــا فسـ ــارزه بـ مبـ

شده اســـت. اعـــام  بی گنـــاه 
از  اســـتفاده  ســـوی  بـــه  متهـــم  وی 
صاحیت هـــای وظیفه یـــی و حیـــف میـــل 

بوده  اســـت. پـــول 
 

محمداشــرف غنــی غنــی می گویــد کــه عامــه 
شــهید ســید اســماعیل بلخــی از وحــدت و اخــوت، 
ــاع  ــتقالیت دف ــت، از آزادی و اس ــری و عدال از براب
می کــرد و در راه تحقــق آنهــا تــاش ورزیــده اســت.

ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــن  ــبت پنجاهمی ــه مناس ــی ب ــدور پیام ــا ص ــی ب مل
ســالیاد شــهادت عامــه ســید اســماعیل بلخــی 
ایــن آرمان هــای  بلخــی در راه  گفــت: مرحــوم 

ــن  ــدان ت ــه زن ــد، ب ــرو ش ــختی ها روب ــا س ــزرگ ب ب
داد و ســرانجام جــام شــهادت نوشــید. ایــن فــداکاری 
بــزرگ بــرای ایــن بــود کــه در ایــن ســرزمین حقــی 
تلــف نشــود، نشــانه یی از ســتم باقــی نمانــد و 
ــود  ــته گی وج ــد دس ــتت و چن ــرای تش ــی ب زمینه ی

ــد. ــته باش نداش
ــماعیل  ــید اس ــوم س ــی، مرح ــای غن ــۀ آق ــه گفت ب
ــه  ــن خط ــود، ای ــه زادگاه خ ــق ب ــا متعل ــی تنه بلخ
ــواده  ــا عضــوی از خان ــوده و تنه ــی، نب ــام دار تمدن ن
بــزرگ و گرامــی ســادات افغانســتان نیــز بــه حســاب 
ــود و  ــات خ ــار حی ــم در دوران پُرب ــت. او ه نمی رف
هــم پــس از شــهادت پُرافتخــارش چهره یــی متعلــق 
ــه کلیــت ایــن پهنــه  ــه تمــام ایــن ملــت و بلکــه ب ب

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و تمدن فرهنگ
در ادامــه پیــام آقــای غنــی آمــده اســت: شــعر رســا 
و رســالت مند شــهید بلخــی یــادآور شــاعر و حکیــم 
ــا ناصــر خســرو اســت. شــعری  ــزرگ ســرزمین م ب
ــم  ــان، و ه ــی زب ــیوایی و زیبای ــه ش ــم آیین ــه ه ک

ــت. ــی اس ــه های متعال ــگاه اندیش تجلی
رییــس حکومــت وحــدت ملــی تصریــح کــرد: 
ــادی ارزش هایــی  مرحــوم بلخــی در شــعر و نثــر من

بــود کــه می توانــد ســبب ســربلندی، اعتبــار و شــکوه 
یــک ملــت باشــد. ســخنان او هیــچ گاه بــوی تفرقــه 
ــق در  ــا و کم عم ــات کم به ــه موضوع ــت و ب نداش
نغلتیــد. او از وحــدت و اخوت، از برابــری و عدالت، 
از آزادی و اســتقالیت دفــاع مــی کــرد و در راه تحقق 

ــد. ــاش می ورزی ــا ت آنه
ــود  ــرای ایــن ب او خاطــر نشــان ســاخت: این همــه ب
ــمند   ــناس، و دانش ــم دین ش ــی عال ــوم بلخ ــه مرح ک
روشــن اندیش بــود. او بــا روح دیــن و مقاصــد 
ــان  ــای زم ــه نیازه ــت و ب ــنایی داش ــای آن آش اع
ــه  ــن ب ــخ گفت ــه پاس ــت ک ــود و می دانس ــف ب واق
ــکات  ــه مش ــن ب ــروز و پرداخت ــان ام ــای انس نیازه
کنونــی جوامــع بشــری بــا تکیــه بــر دیــن و 
ارزش هــای متعالــی آن ممکــن نیســت جــز بــا درک 
عمیــق از جوهــر رســالت محمــدی و شــناخت همــه 
جانبــه از تحــوالت عصــر حاضــر. همــه مــا می دانیــم 
کــه جامعــه اســامی تــا چــه پیمانــه نیازمنــد وجــود 
چنیــن علمــا اســت و آنــان چــه نقشــی در رهبــری 
ــد.  ــی دارن ــای آرمان ــوی آینده ه ــه س ــود ب ــردم خ م
ــه  ــر مای ــان در منب ــه حضورش ــد ک ــن عالمانی ان چنی
نــور افشــانی و نقش شــان در سیاســت مایــه آبادانــی 

اســت.
ــا  ــه م ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــای غن ــه آق ــن هم ــا ای ب
ــود  ــزرگان خ ــارزات ب ــا از مب ــم ت ــوولیت داری مس
بــه  را  ایشــان  واالی  آرمان هــای  کنیــم،  تجلیــل 
ــارزه  ــن مب ــام ای ــا تم ــیم و فصــل ن ــته باش ــاد داش ی

حیات بخــش را بــه کمــال برســانیم.

ــام  ــای ثبت ن ــوران مرکزه ــدان و مام ــماری از کارمن ش
ــک  ــتر از ی ــه بیش ــا این ک ــد، ب ــده گان می گوین رأی دهن
مــاه از پایــان رونــد ثبت نــام رأی دهنــده گان می گــذرد؛ 
امــا کمیســیون مســتقل انتخابــات تاکنــون حقــوق 

ــه اســت. ــان را نپرداخت ــوار آن ماه
ــوق  ــد، حق ــام وطندار می گوین ــه س ــان ب ــی از آن برخ
ــده  ــت ش ــام پرداخ ــز ثبت ن ــران مراک ــووالن و آم مس
ــزار  ــش از ۱2 ه ــه بی ــی ک ــوق مأموران ــا حق اســت؛ ام
افغانــی معــاش ندارنــد، تاکنــون پرداخــت نشــده اســت.
یلــدا امیــری، نــوراهلل ســعیدی و مرســل شــیرزی، ســه 
تــن از مامــوران مرکزهــای ثبت نــام رأی دهنــده گان 
در کابــل بــا نگرانــی از پرداخــت  نشــدن حقــوق 
ماهوارشــان می گوینــد، از تاریــخ ۱5 حمــل تــا 2۳ 
ــد؛  ــات کار کرده ان ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس ــوزا ب ج
امــا بــه دالیــل نامعلومــی حقوق شــان تاکنــون پرداخــت 

نشــده اســت.
ــووالن  ــران و مس ــدام از آم ــچ ک ــان، هی ــۀ آن ــه گفت ب
کمیســیون پاســخ قناعت بخــش نمی دهنــد و بیــش 
ــۀ  ــان هفت ــد، حقوق ت ــه می گوین ــت ک ــاه اس ــک م از ی

ــود.   ــه می ش ــد حوال بع
امــا مســووالن کمیســیون مســتقل انتخابــات می گوینــد، 
ــوار  ــوق ماه ــر برخــی مشــکات در پرداخــت حق بناب
کارمنــدان مرکزهــای ثبت نــام رأی دهنــدگان تأخیــر 
بــه  وجــود آمــده، کــه بــا رفــع ایــن مشــکات، حقــوق 

ــود. ــت می ش ــه زودی پرداخ ــدان ب کارمن
معــاذاهلل دولتــی، معــاون مالــی و اداری کمیســیون 
ــوق  ــد پرداخــت حق ــد، رون ــات می گوی مســتقل انتخاب
ایــن کارمنــدان بــه علــت تراکــم کارمنــدان، طــی مراحل 
ــر  ــا تأخی ــا، ب ــتاری در نام ه ــتباه های نوش ــدارک و اش م

ــه رو شــده اســت. روب
دولتــی می گویــد، حقــوق کارمنــدان مرکزهــای ثبت نــام 
رأی دهنــدگان از ســوی دفتــر ســازمان ملــل متحــد در 

ــود. ــاUNDP پرداخــت می ش ــتان ی افغانس
کمیســیون مســتقل انتخابــات تنهــا در کابــل 55۳ مرکــز 
ثبت  نــام رأی دهنــده گان دارد کــه در هــر مرکــز 7 
ــوق  ــه حق ــته گی ب ــا دل بس ــات و ب ــدون تعطی ــن ب ت
ــتر از  ــه بیش ــون ک ــا اکن ــد؛ ام ــان کار می کردن ماهوارش
ــان  ــذرد، حقوق ش ــد می گ ــن رون ــم ای ــاه از خت ــک م ی

پرداخــت نشــده اســت.

رییس حکومت وحدت ملی:

بود زادی  آ و  عدالت  ه  را ز  مبار بلخی  عالمه 

حقوق كارمندان مراكز ثبت نام رأی دهنده گان تاكنون پرداخت نشده است

خلیل اندرابی بی گناه شناخته شد


