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روزنامـۀ مانـدگار در شـمارۀ دیروز خود، یکشـنبه 27 
عقـرب، خبـری را بـا ایـن محتوا نشـر کرد کـه »بانک 

اسـامی افغانسـتان منبع مالِی تروریسـتان« اسـت.
ایـن خبر که بر اسـاِس گـزارش خبرگـزاری آریانانیوز 
تهیـه شـده بـود، نشـان مـی داد کـه کشـورهای عربی 
گروه هـای  و  جریان هـا  بـه  بانـک  ایـن  طریـق  از 

تروریسـتی مبالغـی ارسـال می کننـد.
بانـک اسـامی  ایـن خبـر، مسـووالن  از نشـر  پـس 
افغانسـتان در تمـاس بـا روزنامـۀ ماندگار ایـن خبر را 

تکذیـب کردنـد.
بانـک اسـامی افغانسـتان چنـدی پیـش در کابـل و 
شـماری از والیـات افغانسـتان بـه فعالیت آغـاز کرده 

است. 
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در نشســت هایی کــه پیرامــون انتخابــات و صلــح بــا خانــوادۀ جهــاد 
و مقاومــت، جامعــۀ مدنــی، شــخصیت ها و جوانــان صــورت گرفت، 
ــدی  ــاس حوزه بن ــه اس ــاس ب ــای تم ــا هیأت ه ــد ت ــه گردی فیصل
ــف در  ــار مختل ــا اقش ــود را ب ــای خ ــی رای زنی ه ــدول زمان و ج
ــد و تیم هــای تخصصــی برنامه هــای  سراســر کشــور گســترش دهن

آینــده را بازخوانــی کننــد.
احمدولــی مســعود در ایــن نشســت گفــت: بعضــی افــراد و 
ــات و رهبــری  ــر عمــدی، انتخاب ــا غی ــۀ عمــدی و ی حلقــات به گون
آینــدۀ افغانســتان را از طــرف جامعــۀ جهانــی از پیــش تعییــن 
ــت،  ــت موق ــاد حکوم ــغ ایج ــا تبلی ــم ب ــا ه ــد و ی ــده می خوانن ش

می ســازند.  مغشــوش  را  ذهنیت هــا 

ــچ  ــه هی ــوز ن ــم تاهن ــای مســعود: به صراحــت می گوی ــۀ آق ــه گفت ب
فــردی انتخــاب جامعــۀ جهانــی اســت و نــه هــم  موضــوع حکومــت 

ــان می باشــد. ــدای آن موقــت در آجن
ــد  ــا نبای ــرد: م ــر نشــان ک ــۀ ســخنانش خاط ــای مســعود در ادام آق
فرصت هــا، ذهنیت هــا و انگیزه هــای مــردم را بــا ایــن اخبــار 
نادرســت پیــش از وقــت تضعیــف کنیــم. نســبت بــه هرزمــان دیگــر 
فرصــت مهیــا اســت تــا در مقابــل حکومــت ازهــم پاشــیده موجــود 
ــی آن  ــت مردم ــه مقبولی ــت ک ــن حکوم ــده از ای ــای برآم و مهره ه
بــه زیــر صفــر رســیده اســت بــا دادن کاندیــدای مســتقل و برنامــۀ 

ــویم. ــات ش ــۀ انتخاب ــد وارد صحن ــۀ قدرت من ــدون، به گون م

افغانستان  اسالمی  بانک 
را رد کرد »منبع مالِی تروریستان« بودن 

احمدولی مسعود: 
قدرتمند، با برنامۀ واضح و کاندیدای مستقل وارد عرصۀ انتخابات شویم

نگذاريد زباِن شما از افكارتان جلوتر برود.
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به غنـی و عبـداهلل
 بار دیگـر رأی  نمـی دهیـم
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حکومت افغانستان؛ لویاتانی بدوِن  تاج و شمشیر 
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زلمی  خلیل زاد:

طالبـان تغییـر اسرتاتـژی می دهنـد



ــر  ــان درگی ــتان چن ــردم در افغانس ــا م ــن روزه ای
ــوط  مســایِل مختلــف شــده اند کــه بحث هــای مرب
ــه  ــیه رفت ــه حاش ــًا ب ــی کام ــات پارلمان ــه انتخاب ب
ــات،  اســت. در روزهــای پــس از برگــزاری انتخاب
ــات و  ــزدان انتخاب ــژه نام ــه و به وی ــگاه جامع ُکل ن
ــی  ــایل انتخابات ــه مس ــا ب ــِک آن ه ــاِن درجه ی حامی
ــان  ــا چن ــاال فضـ ــی ح ــود ول ــده ب ــوف ش معط
ــاد  ــًا از ی ــه تقریب ــه هم ــده ک ــی روح ش ــرد و ب س
ــی  ــات پارلمان ــن کشــور انتخاب ــه در ای ــد ک برده ان
هــم برگــزار شــده کــه نتایــج آن هنــوز مشــخص 
نیســت. هرچنــد کــه مطابــق بــه تقویــم انتخاباتــی، 
کمیســیون موظــف بــود کــه نتایــج اولیــه را پــس 
از برگــزاری انتخابــات پارلمانــی کــه در 28 میــزان 
ــی  ــد ول ــام کن ــرب اع ــد، در 19 عق ــزار ش برگ
ناگهــان ایــن تاریــخ بــه عقــب بــرده شــد و حــاال 
واقعــًا مشــخص نیســت کــه چــه زمانــی کمیســیون 

ــه اعــام نتایــج اولیــه خواهــد شــد.  موفــق ب
وقتــی بــه انتخابات هــای طوالنــِی افغانســتان نــگاه 
کنیــد و پیام هایــی را کــه از ســوی کمیســیون 
در رســانه های دیــداری نشــر می شــود ببینیــد، 
واقعــًا خندۀتــان خواهــد گرفــت. در یکــی از ایــن 
ــمارش  ــد ش ــیون رون ــی، کمیس ــای انتخابات پیام ه
ــد  ــت و می خواه ــته اس ــش گذاش ــه نمای آرا را ب
شــهرونداِن کشــور را متقاعــد کنــد کــه همــه چیــز 
ــود،  ــام می ش ــفاف انج ــی و ش ــورت قانون ــه ص ب
ــن  ــه همی ــود ک ــه می ش ــام گفت ــن پی ــاِن ای در پای
حــاال شــمارش و ثبــت آرا در کمیســیون مرکــزی 

ــه دارد.  ــدت« ادام ــات »به ش انتخاب
ایــن »بــه شــدت ادامــه دارد« واقعــًا جملــۀ مســخره 
و خنــده آوری اســت. در ُکل انتخابات هــای جهــان، 
نتایــج آن در همــان روزِ پــس از برگــزاری اعــام 
ــا  ــه کاره ــد ک ــی نمی گوی ــچ کس ــود و هی می ش
به شــدت ادامــه دارد، ولــی در افغانســتان کــه 
ــزاری  ــس از برگ ــاه پ ــش م ــات ش ــج انتخاب نتای
آن اعــام می شــود، مدیــران انتخابــات اعــام 

می کننــد کــه کارهــا »به شــدت ادامــه دارد«. 
ــِز  ــتم افتضاح آمی ــه سیس ــت ک ــوم نیس ــچ معل هی
انتخاباتــی در کشــور چــه زمانــی اصــاح خواهــد 
شــد؟ ایــن سیســتم کــه نتوانســته موثریــِت خــود 

را نشــان دهــد، چنــان سیســتِم وقت گیــری اســت 
ــات  ــزدان انتخاب ــود نام ــا خ ــال دارد حت ــه احتم ک
نیــز فرامــوش کننــد کــه آن هــا بایــد منتظــر اعــام 
نتایــج باشــند. نامــزداِن زیــادی را می شناســم 
ــا  ــد و حت ــر می برن ــور به س ــرون از کش ــه در بی ک
نمی خواهنــد چیــزی در ایــن مــورد بشــنوند. 
امــا در عیــن حــال، نامــزدان زیــادی نیــز در 
ــۀ  ــغول تهی ــزی مش ــی و مرک ــیون های والیت کمیس
ــرد  ــه می ک ــتی قص ــتند. دوس ــود اس ــرای خ رای ب
ــاال  ــته، ح ــچ رای نداش ــه هی ــزد ک ــان نام ــه ف ک
ــه  ــرده ک ــه ک ــود تهی ــرای خ ــاال ب ــان راِی ب چن
ــت.  ــده اس ــات ش ــِت انتخاب ــرد نخس ــِف ف هم ردی
ــر اســاِس آن چــه کــه از ســوی  ــار ب ــن آم ــه ای البت
ناظــران نامــزدان تهیــه شــده، بــا یکدیگــر مقایســه 
شــده و نــه رایــی کــه از ســوی کمیســیون اعــام 

شــده باشــد. 
ــد  ــایعه باش ــد ش ــر در ح ــا اگ ــأله حت ــن مس ای
ــم  ــت، بازه ــف اس ــیار ضعی ــال آن بس ــه احتم ک
کمیســیون  شــود.  نگرانــی  باعــث  می توانــد 
ــار الزم  ــیوِن دارای اعتب ــفانه کمیس ــات متأس انتخاب
ملــی نیســت. نســبت بــه عملکــرد کمیســیون 
تردیدهــای  و  شــک  گذشــته ها  از  انتخابــات 
ــود  ــم وج ــوز ه ــا هن ــته و ت ــود داش ــوی وج ق
ــورد  ــود م ــرار ب ــه ق ــات ک ــیون انتخاب دارد. کمیس
ــا برطــرف کــردن  بازنگــری جــدی قــرار گیــرد، ب
چنــد کمیشــنر و تقــرر آن هــا بــه عنــوان مشــاوران 
رییــس جمهــوری، در »امــر تقلــب و جعــل کاری« 
عمــًا در همــان وضعیــت گذشــته و حتــا بدتــر از 

آن قــرار دارد. 
ــتی و  ــر از کاس ــرد پُ ــه از کارک ــان داد ک  ارگ نش
ــت  ــه ناراح ــا ک ــین نه تنه ــنراِن پیش ــِب کمیش تقل
ــن  ــر چنی ــت. اگ ــم اس ــند ه ــل ُخرس ــت، ب نیس
ــن  ــب و خای ــر متقل ــد نف ــاردن چن ــود، گم نمی ب
بــه آرای مــردم، بــه عنــوان مشــاوراِن آقــای غنــی 
ــه  ــن اســت ک ــر از ای ــا غی ــه معناســت؟ آی ــه چ ب
ــرار  ــیِن ارگ ق ــه و تحس ــورد توج ــراد م ــن اف ای
ــمت های  ــاال در س ــه ح ــم ک ــرادی ه ــد؟ اف دارن
ــراد  ــد، اف ــه ان ــرار گرفت ــب ق ــنراِن متقل آن کمیش
شایســته تر و قانون گراتــری نســبت بــه آن هــا 

نیســتند. ایــن افــراد نیــز طــی زدوبندهــای مختلــف 
بــه ایــن ســمت ها رســیده اند و انتظــاری جــز 

ــی رود.  ــا نم ــات از آن ه ــد انتخاب ــب رون تخری
تأخیــر در رونــد اعــام نتایــج، همیشــه بــه معنــای 
ــد  ــیاه نمی توان ــفید از س ــای س ــردِن رای ه جــدا ک
باشــد. گاهــی ایــن تأخیرهــا از امــر خطرناک تــری 
ــات پارلمانــی در  خبــر می دهنــد. در این کــه انتخاب
ــزی  ــد و افتضاح آمی ــیار ب ــورِت بس ــه ص ــور ب کش
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــکی وج ــچ ش ــد، هی ــزار ش برگ
ــر ملــی و  ــأله حتــا از ســوی نهادهــای ناظ مس
ــوان یــک هشـــدار تأییــد شــد.  ــه عن بین المللــی ب
ــه  ــرای این کــه کاســتی های خــود را ب کمیســیون ب
گونه یــی الپوشــانی کنــد، بحــث شــمارِش دوبــارۀ 
آرا را پیــش کشــید. شــمارش دوبــارۀ آرا می توانــد 
بیشــتر  تقلب هــای  در  را  کمیســیون  دســت 
ــایعه های  ــاال ش ــن ح ــد. همی ــاز کنـ ــی ب انتخابات
ــِر  ــر س ــروِش آرا ب ــد و ف ــورد خری ــادی در م زی
زبان هاســت کــه بیشــتر آن هــا می تواننــد واقعیــت 

داشــته باشــند. 
در همیــن حــال، بحــث دخالــت ارگ و نهادهــای 
ــه قــوِت خــود باقــی اســت. گفتــه  دیگــری نیــز ب
می شــود کــه ارگ و به ویــژه نزدیــکاِن آقــای 
ــد.  ــال ان ــدت فع ــات به ش ــالۀ انتخاب ــی در مس غن
آن هــا تــاش دارنــد کــه یــک تعــداد افــراد خــاص 
ــه  ــا رای هــای تقلبــی وارد پارلمــان کننــد. گفت را ب
می شــود کــه ایــن طــرح از دیروقــت مــورد توجــه 
ــیده  ــود رس ــِی خ ــِل نهای ــه مراح ــاال ب ــوده و ح ب

اســت.
بــه  روان  ســال  پارلمانــی  انتخابــات  اگــر   
ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــت انتخاب سرنوش
1393 دچــار شــود، پیامدهــای آن را نمی تــوان بــه 
آســانی جمــع و جــور کــرد. خیلی هــا هســتند کــه 
ــان  ــتاد و خواه ــد ایس ــی خواهن ــر بی عدالت در براب
اعــادۀ حــِق خــود خواهنــد شــد. بــرای جلوگیــری 
و  تفتیــش  رونــد  بایــد  احتمالــی،  بحــران  از 
بازشــماری آرا از دســت کمیشــنران کمیســیون 
ــازمان  ــود. س ــاخته ش ــرون س ــات و ارگ بی انتخاب
ــون  ــتا همچ ــن راس ــد در ای ــد می توان ــل متح مل

ــدان شــود.  گذشــته وارد میـ
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کمیسیون های انتخاباتی 

یا مـراکز ُفـروِش رای

 

مشروعیت ســاز  پُســت مدرِن  و  ُمــدرن  مولفه هــای  از  اگــر 
ــنتی ترین  ــن و س ــیم، ابتدایی تری ــا چشــم بپوش ــرای حکومت ه ب
ــِت  ــراری امنی ــی، برق ــر حکومت ــرای ه ــروعیت زا ب ــۀ مش مؤلف
ــردم. حــاال  ــاِل م ــی حفاظــت از جــان و م فیزیکــی اســت؛ یعن
اگــر بخواهیــم ایــن عنصــر و گزینــۀ حداقلــی را در بــاِب 
ــت ویک  ــرن بیس ــراً در ق ــه ظاه ــتان ک ــِی افغانس ــِت کنون حکوم
ــن  ــه ای ــم ک ــم، می بینی ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع ــرد، م به ســر می ب
ــی  ــِت فیزیک ــراری امنی ــه برق ــق ب ــون موف ــا تاکن ــت حت حکوم
بــرای اتبــاع و شــهروندانش نشــده اســت، چــه رســد بــه این کــه 
ــم  ــتی و امثاله ــی، محیط زیس ــناختی، جامعه گان ــِت هستی ش امنی

ــرآورده ســازد.  ــان ب ــرای آن را ب
ــاِت  ــر والی ــم در اکث ــه بدانی ــت ک ــأله کافی س ــرای درِک مس ب
ــان دارد و  ــدیداً جری ــی ش ــگ و ناامن ــون جن ــن اکن کشــور همی
ــود  ــِت موج ــت، از حکوم ــن وضعی ــی از ای ــرای رهای ــردم ب م
ــد.  ــد کرده ان ــع اُمی ــد، قط ــان  باش ــکای آن ــۀ ات ــد نقط ــه می بای ک
ــی و  ــاِت جنوب ــا والی ــاِی ناامنی ه ــته، جغرافی ــالیان گذش در س
ــدند  ــر ش ــا همه گی ــن ناامنی ه ــج ای ــی به تدری ــود، ول ــرقی ب ش
ــار  ــک از تخ ــد. هم این ــور را درنوردیدن ــماِل کش ــرب و ش و غ
ــا ارزگان ســایۀ ناامنــی چنــان گســترده  ــا فــراه و از فاریــاب ت ت
اســت کــه خــود نیروهــای امنیتــِی حکومــت در وحشــت به ســر 
ــد  ــگ اُمی ــای جن ــدن از میدان ه ــرون آم ــده بی ــه زن ــد و ب می برن
زیــادی ندارنــد. والیت هــای شــمالی مثــل فاریــاب و جوزجــان 
بــه مناطقــی بــرای زورآزمایــِی نیروهــای داعشــی و والیت هایــی 
ماننــد فــراه و نیمــروز بــه مناطقــی بــرای مانــورِ طالبــان تبدیــل 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــی ق ــم والیت های ــا ه ــۀ آن ه ــده اند و در میان ش
محــِل تاخت وتــازِ دســته هایی از هــر دو گــروه بــه شــمار 
ــه  ــی ک ــِی نظامیان ــاِی خصوص ــاِی صحبت ه ــی پ ــد. وقت می رون
ــینیم،  ــد بنش ــرا می کنن ــه اج ــا وظیف ــن والیت ه ــی از ای در یک
ــه اوالً  ــد ک ــراف دارن ــه اعت ــن نکت ــه ای ــه ب ــه هم ــم ک می بینی
حکومــت تکیــه گاهِ مطمینــی بــرای آن هــا نیســت، ثانیــًا و متعاقبــًا 
آن هــا مدافعــاِن پروپاقرصــی بــرای مــردم نیســتند و ثالثــًا آن هــا 
در نااُمیــدی از حکومــت، و مــردم در نااُمیــدی از نیروهــای 
ــی، و مجموعــۀ آن هــا در هــراس از شــمنان و تروریســتان  امنیت

می برنــد. به ســر 
ــی  ــس و اردوی مل ــای پولی ــه نیروه ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش باره
بــدون آذوقــه و مهمــاِت الزم در محاصــرۀ  روزهــاِی روز 
ــت  ــتِی حکوم ــل و سس ــا تعل ــد و ب ــرار گرفته ان ــتان ق تروریس
باالخــره همــه بــه شــهادت رســیده اند. ایــن تجــارب کــه بارهــا 
ــی  ــۀ نیروهــای امنیت ــوز هــم می شــود، روحی تکــرار شــده و هن
را چنــان تضعیــف ســاخته کــه اصطاحــًا همــۀ آن هــا بــه »غــم 
ــِی مــردمِ بی ســاح  ــِت جان جــان«ِ خــود مصــروف شــده  و امنی
ــوِن توجــه خــارج شــده اســت.  چنان کــه یکــی  و بی پنــاه از کان
از دوســتانم کــه در قطعــۀ کمانــدو وظیفــه اجــرا می کنــد، 
ــی در  ــِت نظام ــه مأموری ــم ب ــن و همکاران ــرگاه م ــد ه می گوی
ــن  ــه ای ــزی ب ــر چی ــل از ه ــم، قب ــا می روی ــی از والیت ه یک
ــرار  ــمن ق ــرۀ دش ــه در محاص ــا زمانی ک ــه »آی ــم ک ــر می کنی فک
ــد  ــا نخواهن ــا را تنه ــوق، م ــاِت ماف ــت و مقام ــم، حکوم بگیری

ــت!؟«  گذاش
ایــن حــال و روزِ حکومــِت موجــود و نظامیــاِن آن اســت؛ حالــت 
و وضعیــِت مــردم مســلمًا بایــد اســف بارتر از ایــن باشــد. 
ــارزه  ــال مب ــده س ــس از هف ــکا پ ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای این ک
ــان  ــا طالب ــگ ب ــه جن ــیده ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــا تروریســم، ب ب
بی فایــده اســت و بایــد بــا آن هــا بــه هــر قیمتــی ـ ولــو تعویــق 
ــت در  ــِی حکوم ــی از بی صابت ــرد، ناش ــح ک ــی ـ صل دموکراس
میــدان جنــگ بــوده اســت. ایــن درمانده گــِی حکومــت درحالــی 
اســت کــه ســه قــرن پیشــتر، تومــاس هابــز  یکــی از اندیشــمندان 
ــان«  ــود »لویات ــفِی خ ــر فلس ــت را در اث ــرب، حکوم ــی غ سیاس
ــِق  ــی، ح ــرارداد اجتماع ــک ق ــی ی ــه ط ــد ک ــادی  می خوان نه
ــا  ــراِس آن ه ــه ه ــا ب ــرد ت ــل می گی ــردم تحوی ــت را از م حاکمی
از خشــونت و مــرِگ ناگهانــی پایــان دهــد. امــا اکنــون در قــرن 
ــماری  ــِی بی ش ــوولیت هاِی امنیت ــا مس ــت ویکم، حکومت ه بیس
دارنــد کــه از امنیــِت جانــی آغــاز می گــردد و تــا امنیــت 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، محیــط زیســتی، هویتــی، شــغلی، 
روانــی و... امتــداد می یابــد. متأســفانه در ســایۀ حکومــِت 
کنونــی، جــاِی ایــن  عناصــر امنیتــی و ضــرورِت یــادآورِی آن هــا 
ــردم  ــِی م ــِت جان ــن امنی ــِم تأمی ــت از خ ــت و حکوم خالی س
گــذار نکــرده اســت. حــوادث ارزگان و غزنــی و فــراه به خوبــی 
ــود  ــِت موج ــردم در حاکمی ــاِن م ــوز ج ــه هن ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــه دکان داراِن مارکیت ــه این ک ــد ب ــه رس ــت، چ ــان نیس در ام
ــوع  ــس از وق ــت پ ــه حکوم ــند ک ــته باش ــار داش ــل انتظ در کاب
ــی  ــِک مال ــا کم ــه آن ه ــان، ب ــوختن اموال ش ــوزی و س آتش س
برســاند. بــا ایــن اوصــاف، برقــراری امنیــت بــه معنــای راســتیِن 
کلمــه را تنهــا می تــوان بــه تشــکیِل حکومتــی مردمــی، قانونــی 
و مشــروع در آینــده کــه از دِل انتخاباتــی شــفاف بیــرون گــردد، 

موکــول کــرد! 

حکومت افغانستان؛
لویاتانی بدوِن  تاج و شمشـیر 

تأخیر در روند اعالم نتایج، همیشه به معنای جدا کردِن رای های سفید از سیاه نمی تواند باشد. گاهی این تأخیرها 
از امر خطرناک تری خبر می دهند. در این که انتخابات پارلمانی در کشور به صورِت بسیار بد و افتضاح آمیزی برگزار 
شد، هیچ شکی وجود ندارد. این مسأله حتا از سوی نهادهای ناظر ملی و بین المللی به عنوان یک هشـدار تأیید 
شد. کمیسیون برای این که کاستی های خود را به گونه یی الپوشانی کند، بحث شمارِش دوبارۀ آرا را پیش کشید. 
شمارش دوبارۀ آرا می تواند دست کمیسیون را در تقلب های بیشتر انتخاباتی باز کنـد. همین حاال شایعه های زیادی 

در مورد خرید و فروِش آرا بر سِر زبان هاست که بیشتر آن ها می توانند واقعیت داشته باشند

احمـد عمـران
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در چنــد روز گذشــته خبرهــای ناخوشــی از وضعیــت 
ــن  ــید. ای ــر رس ــه نش ــار ب ــرورش در ننگره ــوزش و پ آم
خبرهــا حاکــی از بســته بــودن بخــش زیــادی از مکتب هــا 
ــن شــماری از  ــر رفت ــان روایت گ ــت و همچن ــن والی در ای
ــود؛  ــه پاکســتان ب ــرای فراگیــری آمــوزش ب دانش آمــوزان ب
ــارف در  ــد مع ــت ب ــر وضعی ــورد نمایان گ ــر دو م ــن ه ای

ــت اســت. ــن والی ای
ــا  ــو ب ــار در گفت وگ ــی ننگره ــاالن مدن ــال، فع ــن ح در ای
ــار  ــوختاندن و انفج ــه س ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان روزنام
ــی  مکتب هــا، فســاد در معــارف ننگرهــار، تشــکیات خیال
و مقرری هایــی بیجــا از مشــکات عمــدۀ آمــوزش و 

ــت. ــت اس ــن والی ــرورش در ای پ
ــل  ــازمان مل ــری س ــای بش ــور کمک ه ــی ام ــر هماهنگ دفت
متحــد )OCHA( بــه تازه گــی اعــام کــرد کــه بــه دلیــل 
ــب در  ــا ۵۰ مکت ــن ۴۰ ت ــار، بی ــش در ننگره ــت داع فعالی
ــی ننگرهــار  ــل شــده اند. مقام هــای محل ــت تعطی ــن والی ای
ــن موضــوع  ــه ای ــد ک ــر گفته ان ــن خب ــد ای ــز ضمــن تایی نی
موجــب شــده بســیاری از دانش آمــوزان از رفتــن بــه 

ــب محــروم شــوند. مکت
ــار  ــارف ننگره ــت مع ــخنگوی ریاس ــینواری، س ــف ش آص
ــت  ــن والی ــار ای ــب در شــهر چپره ــه 7۶ مکت ــد ک می گوی
بــه دلیــل تهدیدهــای امنیتــی و همچنــان افزایــش فعالیــت 

ــد. گــروه داعــش تعطیــل شــده ان
بــزرگان  تاش هــای  کــه  می افزایــد  شــینواری  آقــای 
قومــی بــرای بازگشــایی مکتب هــا در شــهر چپرهــار آغــاز 

ــد. ــد ش ــن مشــکل حــل خواه ــه زودی ای ــده و ب ش
ــماری از  ــه ش ــرده  ک ــد ک ــار تایی ــی ننگره ــای محل مقام ه
مکتب هــا در شــهرهای خوگیانــی، هســکه مینه و پچیــراگام 

ــده اند. ــل ش ــا تعطی ــش ناامنی ه ــل افزای ــه دلی ب
از ســویی هــم، کبیــر حقمــل، رییــس نشــرات وزارت 
ــای  ــا و نهاده ــی از مکتب ه ــه برخ ــد ک ــارف می گوی مع

دیگــر آموزشــی در ننگرهــار اخیــراً بنابــر تهدیــدات امنیتــی 
بســته شــده اند.

ــا،  ــادی از مکتب ه ــه بخــش زی ــد ک ــای حقمــل می افزای آق
برخــی از دارالمعلمین هــا و عده یــی دیگــر از نهادهــای 
آموزشــی در برخــی مناطــق ننگرهــار بســته بودنــد کــه اکثر 

ــده اند. ــاز ش ــاره ب ــان دو ب ش
ــا  ــن مکتب ه ــایی ای ــا بازگش ــل، ب ــای حقم ــۀ آق ــه گفت ب
ــدود 3۶  ــرای ح ــوزش ب ــۀ آم ــی زمین ــای آموزش و مرکزه
هــزار دختــر و پســر در ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار 

فراهــم شــده اســت.
ــر  ــال حاض ــارف، در ح ــات وزارت مع ــاس معلوم ــه اس ب
ــدات  ــر تهدی ــب از به ــد مکت ــزار و یک ص ــدود یک ه ح

ــد. ــدود ان ــور مس ــی در کش امنیت
همزمــان باایــن، باشــنده گان والیــت ننگرهــار کــه در 
نزدیــک مــرز تورخــم زنده گــی می کننــد، ادعــا دارنــد کــه 
در روســتاهای شــان هیــچ مکتــب دولتــی وجــود نــدارد و 
آنــان ناگزیــر انــد فرزنــدان شــان را آن ســوی مــرز دیورنــد 

ــتند. ــتانی بفرس ــای پاکس ــه مکتب ه ب
ــا  ــان ب ــدان ش ــه فرزن ــد ک ــار می گوین ــنده گان ننگره باش

نصــاب آموزشــی پاکســتان آمــوزش می بیننــد. 
ــا  ــان ب ــدان ش ــه فرزن ــد ک ــا دارن ــار ادع ــنده گان ننگره باش
ــتو و اردو  ــای پش ــه زبان ه ــتان و ب ــی پاکس نصــاب آموزش

آمــوزش می بیننــد.
ریاســت معــارف ننگرهــار ایــن گفته هــا را می پذیــرد 
و می گویــد کــه بــه ایــن مشــکل بخش هــای مــرزی 

ننگرهــار بــه زودی رســیده گی خواهــد شــد.
ــی در  ــۀ مدن ــال جامع ــد، فع ــاد رغان ــال، ارش ــن ح در عی
ننگرهــار بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: معــارف ننگرهــار 
ــۀ  ــی اســت کــه از ادارۀ بی کفایــت، مداخل ســال های طوالن
ــتان  ــتخبارات پاکس ــتقیم اس ــه های مس ــا دسیس ــا و حت مافی

متضــرر اســت.

آقــای رغانــد از ســوختاندن و انفجــار مکتب هــا، فســاد در 
ــی بیجــا،  ــی، مقرری های ریاســت معــارف، تشــکیات خیال
ــار  ــرورش در ننگره ــوزش و پ ــد راه آم ــکاِت س از مش
ــری  ــات رهب ــراً اقدام ــد: »اخی ــا می گوی ــد. او ام ــاد می کن ی
معــارف بــا وجــود آنکــه بــا چالش هــای فراوانــی از ســویی 
مافیــا و زورمنــدان همــراه اســت، قابــل ســتایش می باشــد«.
صــدر  در  ناامنــی  کــه  می گویــد  مدنــی  فعــال  ایــن 
ــه  ــرار دارد. ب ــار ق ــرورش ننگره ــوزش پ ــای آم چالش ه
گفتــۀ آقــای رغانــد، مشــکات ظرفیتــی، نداشــتن امکانــات 
از  معــارف،  مســووالن  پی درپــی  بی توجهــی  و  الزم 
ــمار  ــه ش ــت ب ــن والی ــنده گان ای ــر باش ــای دیگ نگرانی ه

ــی رود. م
ــر  ــرورش در سراس ــوزش و پ ــامانۀ آم ــد س ــاد رغان ارش
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــوان می کن ــش« عن ــر چال ــور را »پُ کش
اگــر رهبــری جدیــد وزارت معــارف برنامه هــای اصاحــی 

در دســت داشــته باشــد، آینــدۀ معــارف افغانســتان خــوب 
ــود. خواهــد ب

بســیاری از آگاهــان بــه ایــن بــاور انــد کــه اگــر حکومــت 
ــراف  ــای اط ــژه مکتب ه ــتان به وی ــای افغانس ــه مکتب ه ب
ــان  ــان و جوان ــدۀ نوجوان ــد، آین ــه نکن ــد توج ــرز دیورن م

ــود. ــه می ش ــر مواج ــا خط ــتان ب افغانس
ــه  ــی ک ــد دانش آموزان ــاور ان ــن ب ــه ای ــردم ب ــان و م آگاه
ــۀ  ــا روحی ــد، ب ــوزش می بینن ــتانی آم ــای پاکس در مکتب ه
ــاره  ــد و دوب ــرورش می یابن ــتانی پ ــِد افغانس ــی و ض افراط

ــوند. ــتاده می ش ــتان فرس ــه افغانس ب
مــردم انتظــار دارنــد حکومــت بــه ایــن مشــکل رســیده گی 
ــاِن کشــور را  ــرورِش نوجوان ــوزش و پ ــألۀ آم ــرده و مس ک
ــی  ــای افراط ــربازگیری گروه ه ــو س ــا جل ــرد ت ــدی بگی ج
ــا افغانســتان گرفتــه شــود. و نفــوذ کشــورهای متخاصــم ب

یــک نهــاد مدنــی بــا راه انــدازی کارزاری، در پــی گــردآوری 
ــدۀ  ــات آین ــون انتخاب ــتان پیرام ــهروندان افغانس ــدگاه ش دی
ریاســت جمهوری اســت. نتایــج ابتدایــی نظــر ســنجی ایــن 
نهــاد نشــان می دهــد کــه شــهروندان از رهبــران حکومــت 
ــد  ــده اند و می گوین ــته  ش ــدت خس ــه ش ــی ب ــدت مل وح

ــد.  ــان رأی نمی دهن ــه آن ــاره ب دوب
ــه  ــد ک ــان می ده ــنجی نش ــر س ــن نظ ــی ای ــج ابتدای نتای
چالش هــای موجــود در حکومــت وحــدت ملــی از جملــه 
ــردم  ــا م ــی ســبب شــده اســت ت ــکاری و ناامن ــش بی افزای
ــاراض  از عملکــرد محمداشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل ن

باشــند.
شــهروندانی کــه در یکــی از ایســتگاه های گــردآوری 
ــد، در  ــده بودن ــنجی گردآم ــن نظرس ــرای ای ــات ب معلوم
ــات  ــد، در انتخاب ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــت ب صحب
ــاد« و  ــه فس ــم ب ــه »مته ــد ک ــی رأی می دهن ــه کس ــده ب آین
ــد. ــه« باش ــا برنام ــام« و »ب ــوده و »خوش ن ــی« نب »قوم گرای

بــه گفتــۀ آنــان، محمداشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل فاقــد 
ــتند. ــا هس ــن ویژه گی ه ای

ــنجی،  ــن نظرس ــه در ای ــهروندان ک ــی از ش ــان، برخ هم چن
ــد  ــد و تأکی ــاور ندارن ــات ب ــه انتخاب ــد، ب ــتراک کرده ان اش
ــا«  ــط »امریکایی ه ــده توس ــور آین ــه رییس جمه ــد ک می کنن

ــردد. ــن می گ تعیی
ــه  ــو« ک ــاد »حقج ــری نه ــو رهب ــلطانی، عض ــن س عبدالمبی
ــا  ــو ب ــت، در گفت وگ ــرده اس ــدازی ک ــن کارزار را راه ان ای
ــال  ــه دنب ــی ب ــن بررس ــد: در ای ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــات  ــهروندان از انتخاب ــداد از ش ــه تع ــه چ ــتیم ک آن هس
ریاســت جمهوری گذشــته رضایــت داشــتند و چــه شــمار 

ــرد؟ ــد ک ــت خواهن ــش ِرو حمای ــاِت پی از انتخاب
ــود  ــه می ش ــک هفت ــر از ی ــد: »کمت ــلطانی می گوی ــای س آق
ــم  ــدازی کرده ای ــی را راه ان ــنجی میدان ــن نظرس ــا ای ــه م ک
کــه در تمــام نواحــی کابــل انجــام می شــود. پــس از آن در 
ــخ  ــام تاری ــان اع ــا زم ــود و ت ــدازی می ش ــا راه ان والیت ه
ــد  ــه خواه ــوری، ادام ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

داشــت«. 
ــن نظرســنجی نشــان می دهــد  ــی ای ــج ابتدای او گفــت: نتای
ــی خســته  شــده اند و  ــت فعل ــران حکوم ــردم از رهب ــه م ک
دوبــاره بــه آنــان رأی  نخواهنــد داد. بــه گفتــۀ او، شــهروندان 
ــت عــادل و مردمــی  ــدن یــک دول ــه وجــود آم خواهــان ب

ــول  ــل قب ــان قاب ــراری« برای ش ــای تک ــتند و »چهره ه هس
نیســت. 

از  کابــل،  شــهروندان  از  یکــی  آمــوز،  عبدالرحمــان 
راه انــدازی ایــن نظرســنجی اســتقبال کــرده می گویــد: 
انتخابــات برگــزار می شــود، امــا ایــن کار مــردم اســت کــه 
دوبــاره بــه کســانی رأی  ندهنــد کــه در تــاش جمــع کــردن 

ــتند. ــود هس ــخصی خ ــع ش مناف
ــه  ــاره ب ــد دوب ــهروندان نبای ــه ش ــت ک ــوز گف ــای آم آق
ــول او: مرتکــب  ــه ق ــد و ب »چهره هــای تکــراری« رأی دهن

ــوند.   ــر ش ــتباه دیگ اش
ــی،  ــت وحــدت مل ــی حکوم ــای فعل ــد: چهره ه او می افزای
ــردم  ــاد م ــورد اعتم ــاره م ــد و دوب ــود را داده ان ــان خ امتح
نیســتند، امــا در ایــن دور انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ــد  ــتان بیاین ــی افغانس ــۀ سیاس ــای روی صحن ــد چهره ه بای
کــه تــا هنــوز روی صحنــه نبوده انــد و دارای کارنامــۀ 
ــای  ــی وارد کارزاره ــن چهرهی ــر چنی ــتند. اگ ــوب هس خ

ــت  ــهروندان از آن حمای ــام ش ــن و تم ــود، م ــات ش انتخاب
ــرد.   ــم ک خواهی

محمــد داود، عضــو دیگــر نهــاد جوانــان حقجــو می گویــد: 
نتایــج ابتدایــی پژوهــِش راه انــدازی شــدۀ مــا نشــان 
می دهــد کــه شــهروندان از چهره هــای تکــراری و رهبــران 
ــد  ــان امی ــه آن ــته و ب ــی خس ــدت مل ــت وح ــی حکوم فعل

ــد.  ندارن
او می گویــد کــه شــهروندان تأکیــد کرده انــد کــه بــه 
انتخابــات می رونــد و رأی  می دهنــد، امــا از رهبــران فعلــی 
نظــام و احــزاب سیاســی کــه جــز بــه »منافــع شــخصی« بــه 

ــرد.    ــد ک ــت نخواهن ــر نمی اندیشــند، حمای ــزی دیگ چی
جوانــان حقجــو،  نهــاد  دیگــر  یــک عضــو  مشــعل، 
می گویــد کــه چهره هــای فعلــی حکومــت از طــرف مــردم 
رأی  نخواهنــد گرفــت. بــه گفتــۀ او: شــهروندان از رهبــران 
ــه  ــرف دار روی صحن ــده و ط ــته ش ــی خس ــت فعل حکوم

ــتند.   ــه هس ــا برنام ــد و ب ــای جدی ــدن چهره ه آم

ــتراک  ــن کارزار اش ــه در ای ــل ک ــندۀ کاب ــبیر، باش ــد ش احم
کــرده اســت، بــا اشــاره بــه ناکامــی چهــار ســال حکومــت 
وحــدت ملــی می گویــد: در طــول چهــار ســال عمــر ایــن 
ــود وضعیــت زنده گــی  ــرای بهب ــچ تاشــی ب حکومــت، هی
ــت  ــا نهای ــن چهره ه ــردم از ای ــه و م ــردم صــورت نگرفت م
خســته اند و امــکان نــدارد کــه دوبــاره بــه آنــان رأی دهنــد.  
ایــن شــهروند می گویــد کــه در کمتــر از پنــج ســال عمــر 
ــی افزایــش یافــت، اقتصــاد  حکومــت وحــدت ملــی، ناامن
ــه باالتریــن  ــی ب ــو درآمــد و تلفــات نیروهــای امنیت ــه زان ب

رقــم خــود رســیده  اســت. 
ــدت  ــت وح ــووالن حکوم ــد: »مس ــهروند می گوی ــن ش ای
ملــی اعتــراف کردنــد کــه در چهــار ســال عمــر حکومــت 
شــان، 28 هــزار نیــروی امنیتــی کشــته  شــده اســت. 
بنابرایــن، شــهروندان از حکومــت رضایــت ندارنــد و ایــن 

ــد«. ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــا محبوبی چهره ه
او گفــت کــه در ایــن دور انتخابــات ریاســت جمهوری بــه 
کســی رأی خواهــد داد کــه از میــان مــردم برخاســته باشــد 
ــل  ــرای ح ــی ب ــته و برنامه ی ــنایی داش ــردم آش ــا درد م و ب

مشــکات افغانســتان داشــته باشــد.
انتخابــات، 31  ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون 
انتخابــات  برگــزاری  تاریــخ  را   1398 ســال  حمــل 
ریاســت جمهوری اعــام کــرده اســت. امــا بیشــتر آگاهــان 
ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس ــووالن فعل ــه مس ــد ک ــاور دارن ب
تــوان مدیریــت و برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 

را ندارنــد.
ــه  ــرده ک ــام ک ــی اع ــرف غن ــه محمداش ــت ک ــی اس گفتن
بــرای بــار دوم وارد کارزار ریاســت جمهوری خواهــد شــد. 
آقــای غنــی گفتــه اســت کــه می خواهــد »برنامه هــای 
ناتمــام خــود را تکمیــل کنــد«. امــا داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، 
رییــس اجرایــی حکومــت تــا هنــوز از نامــزد شــدن در ایــن 

ــزده اســت.  ــات ســخن ن دور انتخاب
حکومــت وحــدت ملــی پــس از بحرانــی شــدن  انتخابــات 
ــۀ  ــر خارج ــری، وزی ــری جان ک ــا میان جیگ ــال 2۰1۴، ب س
پیشــین ایــاالت متحــدۀ امریــکا ایجــاد شــد، امــا توافق نامــۀ 
ایجــاد ایــن حکومــت کــه مشــروعیت ایــن نظــام را 
تضمیــن می کــرد، از طــرف رییــس حکومــت دور زده 
ــا  ــت و تنش ه ــورت نگرف ــات ص ــات انتخاب ــد، اصاح ش

ــید.  ــه اوج خــود رس ــت ب ــران حکوم ــان رهب می

شهروندان:

به غنـی و عبـداهلل
 بار دیگـر رأی  نمـی دهیـم

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

وضعیـِت بِد معـارف 
در ننگـرهــار
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ــیب  ــم آس ــر غ ــر اث ــه ب ــت ک ــی نیس ــا اندام ــب تنه قل
و  بالینــی  روان شــناس  ُکــن،  جیمــز  می بینــد. 
توضیــح  ویرجینیــا،  دانشــگاه  روان عصب شــناِس 
می دهــد کــه رویدادهــای اســترس          زا قادرنــد بــر دســتگاه 
ایمنــی هــم فشــار بیاورنــد. واکنــش پیچیــدۀ جنــگ یــا 
گریــِز بــدْن بهــاِی کمــی نــدارد. بــرای پرتــاب آبشــاری 
از مــواد شــیمیایی کــه شــما را قــادر می ســازد از دســِت 
ــی  ــد منابع ــد، جســم بای ــرار کنی ــا دزد ف ــک خــرس ی ی
را از دیگــر دســتگاه های بــدن قــرض بگیــرد. ُکــن 
ــد  ــان می توان ــه بدن ت ــی ک ــی از جاهای ــد: »یک می گوی
ــتگاه  ــد، دس ــادی از آن بکش ــتی زی ــرژی زیس ــع ان مناب
ــًا  ــد، دایم ــن داری ــترِس ُمزم ــی اس ــت. وقت ــی اس ایمن
ــل  ــت تحلی ــا عفون ــارزه ب ــود و مب ــرای بهب ــان ب توانایی ت
ــن  ــه اســترس ُمزم ــن خاطــر اســت ک ــه  همی ــی رود. ب م
بــا آن همــه عــوارض بــد بــرای ســامتی همــراه اســت.«

ــر  ــن ام ــر ای ــت ب ــن اس ــم ممک ــری ه ــل ظریف ت عوام
ــا فاصلــۀ  تأثیــر بگذارنــد کــه چگونــه و چــرا زوج هــا ب
ــگاه  ــروپفر از دانش ــد. ش ــر می میرن ــی از یکدیگ کوتاه
ــم در  ــود و ه ــی خ ــغل کنون ــم در ش ــین، ه ویسکانس
ــپیس،  ــی هاس ــددکار اجتماع ــوان م ــه  عن کار پیشــینش ب
وقــِت زیــادی را بــا افــراد در پایــان عمرشــان گذرانــده 
ــک  ــرگ نزدی ــه م ــه ب ــرادی ک ــد اف ــت. او می گوی اس
می شــوند، ظاهــراً می تواننــد تصمیــم بگیرنــد یــک 
روز دیگــر زنــده بماننــد تــا عزیــزی را راضــی کننــد. او 
می گویــد: »هنــگام کار بــا افــراد در حــال مــرگ، دیــده ام 
ــم  ــد. فکــر می کن ــی می گیرن ــن تصمیمات ــا چنی ــه آن ه ک
چیزهــای زیــادی درمــورد قــدرِت اراده وجــود دارد کــه 

ــم.«  ــا نمی دانی م
شــروپفر هرگــز یکــی از بیمــاران هاســپیس۳ خــود 
ــردرگم  ــرگ س ــتانۀ م ــه در آس ــد ک ــوش نمی کن را فرام
بــود. او بی هــوش بــود و بــه ســختی زنــده مانــده بــود. 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــه بودن ــه او گفت ــی ب ــش همه گ فرزندان
ــوهر  ــا ش ــرود. ام ــا ب ــن دنی ــش از ای ــا آرام ــد ب می توان
ــرش  ــای  خی ــود دع ــته ب ــوز نتوانس ــم زدۀ آن زن هن مات
ــس از  ــر، او پ ــد. در آخ ــم کن ــِر خــود تقدی ــه همس را ب
صحبــت  کــردن بــا دختــرش آمــاده شــد تــا به همســرش 
اجــازۀ تــرک آن هــا را بدهــد. شــروپفر این گونــه بــه یــاد 
مــی آورد کــه »شــوهرش کنــارش نشســت و بــه او گفــت 
کــه دوســتش دارد و این کــه او می توانــد ترک شــان 
ــیند  ــی اش بنش ــا روی صندل ــد ت ــد ش ــپس بلن ــد. س کن
ــود را  ــر خ ــرش س ــت، همس ــه نشس ــس از این ک و پ
ــت.  ــا رف ــتت دارم‘ و از دنی ــت ’دوس ــرد و گف ــد ک بلن
خوشــحالم کــه دخترشــان هــم آن جــا بــود، وگرنــه فکــر 

ــده ام.« ــی ش ــردم خیاالت می ک

ــور  ــه ط ــد ب ــاید نتوان ــکی ش ــای پزش ــه پژوهش ه گرچ
دقیــق تبییــن کنــد کــه ایــن مــوِج قــدرِت اراده از کجــا 
ــر توانایــی شــگفت انگیِز  می آیــد، امــا شــواهدی مبنــی ب
آدم هــا بــرای مقاومــت و انتخــاب اختیــاری زمــان مــرگ 
وجــود دارد. دیویــد فیلیپــس اســتاد جامعه شناســی 
متخصــص  و  ســن دیه گو  در  کالیفرنیــا  دانشــگاه  در 
ــت. او در  ــناختی اس ــای جامعه ش ــاری داده ه ــل آم تحلی
ــادارِ  ــع معن ــر و وقای ــان مرگ و می ــۀ می ــی رابط پژوهش
فرهنگــی را بررســی کــرده اســت. فیلیپــس دریافــت کــه 
ــر  ــرخ مرگ ومی ــح۴، ن ــن پس ــه جش ــی ب ــام منته در ای
یهودیــان از ســطح معمــول بســیار پایین تــر می آیــد 
افزایــش می یابــد.  از آن، بافاصلــه دوبــاره  بعــد  و 

ــری  ــچ تغیی ــد هی ــن عی ــد از ای ــل و بع ــا قب غیریهودی ه
ــابه در  ــی مش ــد. او کاهش ــان نمی دهن ــر نش در مرگ ومی
ــم و  ــتیوال مه ــل از فس ــان قب ــر در چینی ــداد مرگ ومی تع
ــر آن  ــش متناظ ــت محصول۵ و افزای ــاه برداش ــن م نمادی
پــس از پایــان ایــن رویــداد را نیــز نشــان می دهــد. اگــر 
افــراد می تواننــد اراده کننــد بدن شــان یــک فســتیوال مــاه 
برداشــت محصــول یــا یــک دورهمــی خانواده گــی دیگــر 
را دوام بیــاورد، پــس چــرا بــرای عشــق چنیــن نباشــد؟

ــدارد،  ــی ن ــس خوب ــط ح ــق فق ــه عش ــه ک ــن دریافت ُک
ــط  ــان خــوب اســت، چــرا کــه رواب ــًا برای م بلکــه واقع
ــون  ــترس مص ــی اس ــرات منف ــر اث ــا را در براب ــاد م ش
ــوۀ  ــنجش نح ــدف س ــا ه ــی ب ــد. در پژوهش های می کن
ــن  ــترس، ُک ــش اس ــر واکن ــی ب ــت اجتماع ــر حمای تأثی
و  می گــذارد  ام.آر.آی  اســکنر  یــک  در  را  داوطلبــان 
الکتریکــی وارد  بــه آن هــا شــوک  تهدیــد می کنــد 
خواهــد کــرد. هرازگاهــی نمــادی جلــوی چشــم آن هــا 
فلــش می زنــد کــه حاکــی از ایــن احتمــال ۲۰درصــدی 
اســت کــه آن هــا شــوک را در چنــد ثانیــۀ آینــده دریافــت 
ــاد  ــن کار ایج ــدف از ای ــد ه ــرد. او می گوی ــد ک خواهن
»اضطــراب انتظــار« اســت کــه تقلیدکننــدۀ حســـی اســت 
ــک  شــدِن  ــره همچــون نزدی ــه از اســترس زاهای روزم ک
یــک ضرب االجــل کاری بــه شــما دســت می دهــد. 
امــا داوطلبــان در این جــا تنهــا نیســتند. برخــی از آن هــا 
دســت فــردی مــورد اعتمــاد را می گیرنــد، مثــًا شــریک 
عشــقی، مــادر، پــدر یــا یــک دوســت صمیمــی. برخــی 
ــه  ــن دریافت ــد. ُک ــه را می گیرن ــک غریب ــت ی ــر دس دیگ
کــه فعالیــت مغــزی در هیپوتاالمــوس )قســمتی از مغــز 
کــه دخالــت زیــادی در واکنــش اســترس بــدن دارد( بیــن 
کســانی کــه دســِت یــک عزیــز را می گیرنــد و آن هایــی 
ــاوت  ــد، متف ــه دارن ــک غریب ــت ی ــت  در دس ــه دس ک
ــا  ــط ب ــت مرتب ــز فعالی ــک عزی ــن دســِت ی اســت. گرفت

ــد. ــش می ده ــر را کاه خط
ــکنر  ــان را در اس ــن داوطلب ــط، ُک ــی مرتب در پژوهش های
ــک شــریِک  ــا دســت ی ــرار داد و از آن هــا خواســت ت ق
عشــقی را بگیرنــد. امــا ایــن  بــار، نمــاد فلــش زن هشــدار 
مــی داد کــه شریک شــان قــرار اســت شــوک را دریافــت 
کنــد. ُکــن دریافــت کــه الگوهــای مغــزی داوطلبــان، چــه 
ــی  ــود، تفاوت ــا و چــه شریک شــان ب خطــر متوجــه آن ه
ــن  ــه ای ــک غریب ــن دســِت ی ــگام گرفت ــا هن نداشــت. ام
تفــاوت وجــود داشــت. او می گویــد: »تــا جایــی کــه بــه 
مغزتــان مربــوط اســت، شــریک عشــقی شــما نــه فقــط 
بــه  صــورت اســتعاری، کــه بــه واقــع بخشــی از وجــود 

شماســت.«
ــی  ــًا بخش ــد، واقع ــت می دهی ــریکی را از دس ــی ش وقت
از خودتــان را از دســت داده ایــد. همچنیــن بخشــی 
بــا  رویارویــی  بــرای  را  مقابلۀ تــان  مکانیســم  از 
کــن  می دهیــد.  دســت  از  زنده گــی  دشــواری های 
ــد.  ــق دهی ــترس تان را تطاب ــش اس ــد واکن ــد: »بای می  گوی
ــرون  ــان بی ــتگاه ایمنی ت ــی را از دس ــت منابع ــرار اس ق
بکشـــید و بدن تــان قــرار اســت ضربــۀ بزرگــی بخــورد.«

ــن فیشــر انسان   شــناس زیســتی در دانشــگاه راتگــرز  هل
ــر  ــای دیگ ــم۶ و کتاب ه ــرا عشــق می ورزی ــف چ و مؤل
ــت. او  ــک اس ــۀ رمانتی ــیمی جاذب ــل و ش ــارۀ تکام درب
ــم  ــِک غ ــیب های فیزیولوژی ــه آس ــد ک ــح می ده توضی
ــد.  ــته کن ــق را برجس ــِت عش ــدرت و اهمی ــد ق می     توان
ــه  ــی اجتماعــی هســتیم و ب ــا حیوانات ــد م فیشــر می گوی
شــکلی تکامــل یافته ایــم کــه عاشــق شــویم و بــا دیگــر 

ی  عضــا ا
گونۀ مــان پیونــد زوجیــت برقــرار کنیــم. »مســیر مغــزی 
اصلــی مربــوط بــه عشــق رمانتیــک در پاییــن مغــز و در 
کنــار کارخانه  هــای اساســی مربــوط بــه تشــنه گی و 
گرســنه گی  اســت. عشــق نوعــی سیســتم بقاســت.«
ــرح  ــتم را ش ــن سیس ــاخص ای ــی ش ــه ویژه گ ــر س فیش
ــاس  ــری احس ــته گی، دیگ ــاس دلبس ــد: اول احس می ده
جنســی.  میــل  ســوم  و  رمانتیــک،  عشــق  شــدید 
اســت،  اکسی توســین  محوریــت  بــا  دلبســته گی 
هورمونــی کــه نقشــی اساســی در پیونــد زوجیــت ایفــا 
ــویی  ــی زناش ــی زنده گ ــد: »وقت ــر می گوی ــد. فیش می کن
آغــوش می گیریــد،  را در  داریــد، یکدیگــر  خوبــی 
می بوســید، ماســاژ می دهیــد و از صــدای یکدیگــر 
را  اکسی توســین  این هــا  تمــام  می بریــد.  لــذت 
ــن  ــین ضم ــد اکسی توس ــد«. او می افزای ــش می ده افزای
نقشــی کــه در پیونــد اجتماعــی دارد، هورمــون اســترس 

کورتیــزول را هــم کاهــش می دهــد.
عشــق رمانتیــک سیســتم مغــزی را بــرای دوپامیــن هــم 
شــیمیایی  پیام  رســانی  دوپامیــن  می کنــد.  تحریــک 
اســت کــه نقشــی مهــم در مســیرهای مغــزی مربــوط بــه 
ــی  ــد: »وقت ــد. فیشــر می گوی ــاداش ایفــا می کن ــذت و پ ل
ــه  ــود و ب ــال می ش ــًا فع ــن مرتب ــتید دوپامی ــق هس عاش
ــت  ــی، خاقی ــزه، خوش بین ــز، انگی ــرژی، تمرک ــما ان ش
ــی  ــک زنده گ ــرای ی ــه ب ــد ک ــی می   ده ــواع چیزهای و ان
ــن را  ــتم دوپامی ــم سیس ــکس ه ــد«. س ــاز داری ــالم نی س
اکسی توســین  از  ســیلی  ارگاســم  و  می کنــد  فعــال  
می گویــد  فیشــر  می  نمایــد.  خــون  جریــان  وارد  را 
ــردان  ــم در م ــترون را ه ــتم تستس ــب سیس ــکِس مرت س
فعـــال می کنــد کــه بــه حــس تندرســتی کمــِک زیــادی 

می نمایــد.
ــا در نظــر گرفتــن تمــام این هــا، پــس از ازدســت دادن  ب
ــی  ــرای ویران ــادی ب ــک شــریک عشــقی، پتانســیل زی ی
ــه  ــی ک ــد در کس ــر می گوی ــود دارد. فیش ــز وج در مغ
ــتم  ــه سیس ــن س ــام ای ــت داده، تم ــرش را از دس همس
آشــوب  ایــن  می شــود«.  غیرفعــال  اساســًا  مغــزی 
شــیمیایی همــراه بــا دیگــر تغییراتــی کــه یــک مــرد یــا 
زِن همســر ازدســت داده تجربــه می کنــد ـ تغییــر عــادات 
ــه  ــوط ب ــره، ارتباطــات اجتماعــی و انتظــارات مرب روزم
مابقــی زنده گــی ـ می توانــد زمینــه را بــرای پایانــی 

ــد. ــم کن ــگام فراه نابهن
 

پینوشت ها
ــخ ۱۰  ــر نوشــته و در تاری ــب را کریســتن وی ــن مطل ای
 Can You Die From« جــوالی ۲۰۱۴ بــا عنــوان
a Broken Heart« در وب ســایت نوتیلــوس منتشــر 

شــده اســت..
کریســتن ویــر )Kirsten Weir( نویســندۀ علمــی اســت 
ــی  ــوس و برخ ــت، نوتیل ــتارهایش در نیوساینتیس و جس

ــه چــاپ می رســد.  دیگــر از نشــریات ب
People ]۱[

JAMA Internal Medicine ]۲[
]۳[ بی قراری دم مرگ ]مترجم[

Passover ]۴[
Harvest Moon Festival ]۵[

Why We Love ]۶[

مدومه/دوشنبه۷آبان۱۳۹۷

پس از ازدست دادِن 
یک شریک عشقی، 

پتانسیل زیادی 
برای ویرانی در مغز 

وجود دارد. فیشر 
می گوید در کسی 
که همسرش را از 
دست داده، تمام 
این سه سیستم 

مغزی اساساً 
غیرفعال می شود«. 

این آشوب شیمیایی 
همراه با دیگر 

تغییراتی که یک 
مرد یا زِن همسر 

ازدست داده تجربه 
می کند ـ تغییر 
عادات روزمره، 

ارتباطات اجتماعی 
و انتظارات مربوط 
به مابقی زنده گی 
ـ، می تواند زمینه 

را برای پایانی 
نابهنگام فراهم کند
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۵-سعۀصدرومردمداری
ــی  ــۀ زنده گ ــم هم ــودم، »برای ــته ب ــی نوش ــاری در جای ب
ــازِ  ــوِش ب ــدر و آغ ــعۀ ص ــا س ــت، ام ــوده اس ــب ب او جال
ــت. او  ــوده اس ــنده تر ب ــات او کش ــایر صف ــش از س او بی
ــه  ــوش او هم ــمان. در آغ ــعت آس ــه وس ــی دارد ب آغوش
ــود،  ــتۀ  خ ــان فروهش ــا ُزلف ــی ب ــد؛ صوف ــای می گیرن ج
بــا  َســَلفی  تراشــیدۀ خــود،  بُروت هــای  بــا  تبلیغــی 
ــردۀ  ــا ریِش خط ک ــی ب ــود، اِخوان ــدۀ خ ــای ورمالی پاچه ه
بــا  بــا یک دنده گــی خــود، َســیفی  خــود، تحریــری 
و  ســاده گویی خــود  بــا  بی ســواد  ســرتُنبه گی خــود، 
باســواد بــا ادب ورزی خــود.« همــه او را از خــود می داننــد 
و بــا او و در نــزد او احســاس بیگانه گــی نمی کننــد. رنــج، 
ــچ  ــکاوری هی ــی و ت ــک روی، تک رای ــتیزه، ت ــدوه، اس ان
ــدارد. او  ــۀ اندیشــه و فکــر او ن ــی از اعــراب در جمل محل
ــک  ــه ی ــه ب ــه هم ــد و ب ــه یکســان برخــورد می کن ــا هم ب
چشــم می نگــرد. او مــرد بخشــنده یی اســت، بخشــش 
ــی  ــع، وقت ــت. در جم ــتن اس ــت  داش ــی و دوس او مهربان
ــوش  ــته گ ــق و پیوس ــد، او دقی ــت می کنن ــران صحب دیگ
ــه  ــل و اندیش ــا تأم ــد، ب ــت او برس ــی نوب ــد و وقت می ده
ســخن می زنــد. وقتــی ســخنی تــازه و یــا مخالــف بشــنود، 
از گوینــده  تــازه می شــود و گل شــوقش می شــگفد؛ 
ــل  ــه اه ــد. ن ــر می خواه ــح کامل ت ــتر و توضی ــرِح بیش ش
ــل  ــه اه ــدن، بلک ــل رنجان ــم اه ــه ه ــت و ن ــدن اس رنجی
دوست داشــتن و دوســتی پروردن اســت. نشــده اســت کــه 
بــه ماقــات او کســی رفتــه باشــد و پیشــتر از خــود، خیــِل 
انبــوهِ از مراجعیــن را ندیــده باشــد. همیشــه محضــر او بــا 
ــاوت  ــه های متف ــا اندیش ــف و ب ــان های مختل ــود انس وج
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گــرم بــوده اســت. ایــن گرمــی و خلــوص، نمایان گــر 
اندیشــه های ســالم و ســفید او اســت کــه همــه گان بــا 

ــد.  ــی می کنن ــی و دل گرم ــاس همدل آن احس

۶-پاکیوپارسایی
از  مانــدن  پارســا  و  پــاک  کنونــی،  روزگار  در 
مــی رود.  به شــمار  زنده گــی  امــور  دشــوارترین 
ــم  ــه ه ــرد ک ــراغ ک ــرادی را س ــوان اف ــختی می ت به س
پــاک باشــند و هــم پارســا. پاکــی و پارسایی شــان بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــوده نشــود و فضیلت مندان هیــچ رنگــی آل
ــا ســپری  ــد. او ب ــی ارج بگذارن ــن اخاق ــل بری فضای
ــزه  ــتره و پاکی ــی، ُس ــه از زنده گ ــت ده ــردن هش ک
در  اســت.  به درآمــده  زنده گــی  کج وتاب هــای  از 
کنــار جائــران و جابــران نایســتاده و گوهــر ارزشــناک 
دانــش و اندیشــه را زیــر پــای خــوِک جــاه و جایــگاه 
ــاری، زنده گــی  ــداری و بردب ــا پای ســرنبریده اســت. ب
کــرده و آن چــه از عارفــان و عالمــان فراگرفتــه، 
متعهدانــه در خدمــت دوســت داران اندیشــه و دانــش 
گــذارده اســت. قلــِم او کــه بــه عنــوان ســاح برنــدۀ 
او تلقــی می شــود، همــاره در راســتای فضایــل بریــن 
ــا به وســیلۀ  ــده ت ــه و ســعی ورزی ــه کار رفت انســانی ب
آن، خواب رفته یــی را بیــدار و بــه ِگل نشســته یی را 
ــر کــه در قالــب حکایتــی  نجــات دهــد. نوشــته ی زی
ــه دار  ــن را  آین ــوۀ بری ــن جل ــت، ای ــامان یافته اس س

اســت. 
کــه  کننــد  را حکایــت  بدخشــانی  »شــمس الدین 
ــت و  ــی گرف ــرد.  نمک ــزی خ ــت تاچی ــازاری رف ب
ــارگاه  ــت. به ــه برگش ــه  خان ــت و ب ــی گذاش برخرک
ــد  ــرش آم ــه ُغ ــد ب ــری برخاســت. رع ــود. ســیاه اب ب
و بــرق بــه درخشــش. بارانــی شــدید ریختــن گرفــت 
ــرش  ــیاب خ ــاد. س ــه راه افت ــرا ب ــی در صح و طوفان
ــاه  ــه غــاری پن ــرد. نمــک آب گشــت. بی چــاره ب را ب
ــد،  ــِو رع ــد و غری ــان بمان ــاران در ام ــا از ب ــرد ت ب
ــور چشــمی نربایــد؛  ــرق، ن گوشــی نــدرد و لمعــان ب
ــد  ــت و رع ــی می گرف ــرق فزون ــه ب ــر لمح ــن ه لک
ــد و  ــی ش ــت همه گان ــد. وحش ــدی می گرایی ــه بلن ب
ــدای  ــا خ ــت و ب ــت بربس ــانی رخ ــش از بدخش آرام
بــه نجــوا پرداخــت و بــه همــان لهجــۀ عامیانــه گفــت: 

ِخدایا! 
ــی  ــتی و چراغان ــم را ُشس ــتی و نمک ــم را ُکش خرک
ــم  ــت قس ــه  جال ــی. ب ــمس الدین را بیاب ــا ش داری ت
کــه تــا ســپیده دم، درین جــا بــه ســر بــرم و قدمــی از 
غــار بیــرون ننهــم تــا بــاران از ریــزش بمانــد و بــرق 
از درخشــش و َکــوس رعــد بــدّرد و بدخشــانی ازیــن 

ــرد.   ــامت ب ــان به س ــه، ج ورط
ــا متــاع گران بهــای  ــا آمدیــم ب ــه فروشــگاه دنی آری، ب
ــان  ــۀ آخرت م ــه  خان ــم و ب ــزی بخری ــا چی ــر ت عم
ــم  ــازار از دســت دادی ــات را در ب ــم. ســرمایۀ حی ببری
و کاالی لیامــی مــا را طوفان هــا ببردنــد و رعــد 
ــر  ــه  ه ــد. ب ــا را بربودن ــوش م ــده و گ ــا، دی و برق ه
غــاری کــه پناهنــده شــدیم، طمأنینــت و امنیتــی 
ــر  ــان ام ــم و پای ــم چکاره ای ــد. نمی دان ــت نیام به دس

ــد؟!«  ــد ش ــه خواه چگون

۷-ذهننقادوفکروقاد
نجیبــی، ذهنــی نقــاد و فکــری وقــاد دارد. ناقدانــه بــه 
ــی  ــا را بررس ــکافانه قضای ــرد و موش ــایل می نگ مس
ــه  ــی، ب ــض دین ــکام و فرای ــت اح ــِس پش ــد. پ می کن
ــات  ــرد و غای ــد آن می نگ ــته از مقاص ــکات برخاس ِ ن
ــف  ــلک تعری ــه س ــا ب ــر دلکــش و زیب ــا تعابی آن را ب
تاریخــی  موضوعــات  و  تاریــخ  بــه  درمی کشــد. 
دقیــق و بــا تأمــل می نگــرد و از میــان رده هــا و 
رگه هــای آن، درس هــای بلنــد و ثمربخشــی بــه 
ــه همــان ســان  ــی دارد. او ب ــدۀ خــود عرضــه م خوانن
کــه »ریــِش دراز« فقیهــان بی فقاهــت را بــه بوتــۀ نقــد 
می کشــد، »بــروِت بلنــد« دانشــمندان بی دانــش را 
ــتۀ  ــد. در دو نوش ــراز می کن ــد ف ــۀ نق ــر جوخ ــز ب نی
ــان  ــادی ایش ــادی و وق ــمتی از آن روح نق ــر، قس زی

ــت.   ــده اس ــر ش جلوه گ
»برادرمن،برادرجواِنمن!

نــه از ریــِش دراز مــا چیــزی ســاخته شــد و نــه هــم از 
ــن هــر دو رشــته یی به دســت  ــد شــما. ازی ــروت بلن ب
نیامــد کــه بــدان گریبــان دریــدۀ زنده یــی را بدوزنــد 
و یــا کفــن به هم ریختــۀ شــهیدی را ببندنــد. نــه 
ــی  ــۀ یتیم ــۀ کهن ــه جام ــدی ب ــۀ پیون ــن قطع ــای م عب
ــو نخــی به دســت  ــی ت ــر و نیکتای ــه هــم کال شــد و ن
ــم  ــؤول جامعه ای ــان مس ــر دو م ــری. ه ــتۀ فقی شکس
ــر مــن  ــۀ منب ــه صــدای گرفت ــزد ملــت. ن ــْت ن و مام
ــای  ــدای رس ــم ن ــه ه ــرد و ن ــدار ک ــی بی خوابیده ی
ــد  ــی ش ــن دوای مریض ــذ م ــه تعوی ــو. ن ــوی ت بلندگ
ــار آورد.  ــاری به ب ــفای بیم ــو ِش ــخۀ ت ــم نس ــه ه و ن
ــان  ــع بی نوای ــه نف ــا درســی اســت ب ــه در حــوزۀ م ن
و نــه هــم در دانشــگاه شــما مضمونــی بــرای رهایــی 
ــات در  ــت و راه نج ــاره چیس ــس چ ــده گان. پ درمان
ــی در  ــه هــم انحراف ــه ارتجاعــی در مــن و ن کجــا؟ ن
تــو. هــدف مشــترکی داریــم و در آرمــان متحدیــم و 
آن هــم خدمتــی بــه مــردم مــا. پــس بیــا در کنــار هــم 
ــروی فکــری  ــم و نی بنشــینیم و دســت ها به هــم بدهی

و تــوان جســمی مان را بــه کار بیندازیــم تــا بیابیــم گوهــری  
کــه می جوییــم. ســفینۀ حیــات را از ایــن اقیانــوس متاطــم 
و مــّواج بــه ســاحل نجــات ســوق دهیــم. بــه آرزوی چنیــن 
روزی به ســر می بــرم و بــه دریافــت چنیــن مطلوبــی 

می نمایــم.« دقیقه شــماری 
»کلمــات الفاظی انــد موضــوع بــر معانــی، هــر لفظــی 
ــار اول،  ــمایی. ب ــمی را مس ــر اس ــت و ه ــی اس را مفهوم
مســتعمل بــر موضوعــات و مرتبــۀ ثانــی بــر اســاس تناســب 
و وجــودِ عایــق. در غیــر این صــورت - یعنــی بــدون 
وضــع و عاقــه و تناســب - اســتعمال لفــظ از نظــر ادبــی 
ــر الفــاظ وارد می شــود. مثــًا  حــرام و ســتمی اســت کــه ب
ــپید را  ــن و س ــرم گفت ــخ را گ ــدن و ی ــوخ نامی ــد را کل قن
ســیه نــام نهــادن، در هیــچ زبانی درســت نیســت و اســتعمال 
مذکــور امــری اســت مذمــوم و ظلمــی اســت بــر بی زبانــی 
کــه وکیــل مدافعــی نــدارد و دفتــری بــرای دفــاع از حقــوق 
ــچ فرهنگســتانی نگشــوده اند  ــچ دبســتانی و در هی او در هی
و ایــن کار امــری اســت بــرای تقدیــم کاالهــای نادرســت در 
بــازار اجتمــاع و جعــل و فریبــی اســت در جامعــۀ نــاآگاه. 
مثــل این کــه بــرای مریــض ناآشــنا بــه ادویــه، چیزهایــی بــه 
نــام شــربت و ُقــرص و ویتامیــن بــه غــرض تزریــق بدهنــد، 
ــادت  ــی اش زی ــد، مریض ــت برس ــه صح ــه ب ــای این ک به ج
یابــد. بدبختانــه کــه امــروز ایــن کار نــاروا جــواز یافتــه واین 
امــر غیرمقبول، کســب قبــول نموده اســت. قــارون را هارون 
می نامنــد و فرعــون را کلیــم می خواننــد و هامــان را عثمــان 
ــند.  ــت می بخش ــب عدال ــز لق ــه چنگی ــد. ب ــاب می کنن خط
ــام آب حیــات می فروشــند و َده چهــره گان  ــه ن زهرمــار را ب
مفســد را عنــوان مصلــح می دهنــد و آنانــی را کــه در مکتــب 
ــه  ــده و ب ــی نخوان ــت الفبای ــکده ی آدمی ــانیت و دانش انس
ــد  ــر و راهنمــا لقــب می دهن ــد، رهب ابجــدی آشــنایی ندارن
و کلمــاِت طیبــات قدســی ســمات شــیخ الحدیث والتفســیر 
ــدر لیامــی  ــر و ماســتر به ق ــای داکت ــا و زیب و اســامی بامعن
ــازاری شــده اســت کــه حکــم پوســتین را در تابســتان  و ب
و مرتبــت یــخ را در زمســتان به خــود گرفته انــد و هــر 
کاغــذ مهمــور بی ســندی را ســند و هــر مجعولــی را مقبــول 
ــای  ــته و تخته ه ــه نشس ــز درس کِ ــت می ــد. پش می خوانن
ــر،  ــر مناب ــد و ب ــیاه می نمای ــی س ــه  کس ــکده ها را چ دانش
چــه کســی بــه نــام ســخنگوی دیــن و مدافــع ســنت جــای 
گرفتــه و در دفاتــر، قلــم بــه دســت کیســت؟ مــاده و معنــی، 
جســم و روح، حقیقــت و مجــاز، حــال و حــرام، ســپید و 
ســیاه و چوکــی و مقــام، همه وهمــه در اختیــار جالتمــآب 
و  گرفتــه  قــرار  دالــر  عالی جنــاب  مســتطاب  جنــاب 
ــاده  ــان نه ــا کفایت ش ــف ب ــر در ک ــان معاص ــت جه رهبری
شــده. به هرجــای کــه می خواهــی قــدم بگــذاری و یــا بــه 
ــر ممکــن و  ــدون امضــای دال ــی برســی، ب ــی و مرتبت منزلت

متصــور نیســت و بــه هــر کشــوری کــه ارادۀ ســفری داری، 
ــولگری  ــر و کنس ــفارت خانۀ دال ــد در س ــه ات را بای گذرنام
ــی  ــر خاک ــدون دال ــد. ب ــزه نماین ــه وی ــری ک ــان بب جناب ش
ــه  ــای ب ــزن و پ ــاره ب ــر رخس ــی ب ــاش و تپانچه ی ــر به پ به س
ــه نمــای و  ــای انســانیت گری ــر ویرانه ه ــچ و ب ــه پی ــن ب دام

ــین.«  ــپیده دمی بنش ــار س در انتظ
 

۸-نجیبیوشاعری
ــاری از ایشــان شــنیدم کــه می گفتنــد از جوانــی گه گاهــی  ب
ــن آن  ــرای گــردآوری و تدوی ــا ب ــًا شــعر می ســرودم ام تفنن
ــا  ــان ب ــای ایش ــته ها و نامه ه ــب نوش ــتم. غال ــری برنداش فک
ــعار از  ــم آن اش ــد قســمت اعظ ــراه اســت. هرچن ــعر هم ش
ــت ها،  ــای آن یادداش ــا در جای ج ــت، ام ــان نیس ــود ایش خ
اشــعار خــود ایشــان نیــز بــه چشــم می آیــد. در مجموعه یــی 
کــه بــا نــام »صــد شــاعِر معاصــر هــرات« تهیــه شــده اســت، 
نــام ایشــان نیــز در صــدر آن جــای گرفتــه و شــعر زیــر بــه 

ــی از اشــعار ایشــان درج شــده اســت.  ــوان نمونه ی عن
شدم مریض و دو چشمم به راهِ یاران است                 

چو کشِت دیمه که در انتظار باران است
به نزدِ اهل  ِخرد صحبِت ِخردمندان                  

چو نسخه یی که ز حاذق دوا و درمـان است
ولیک وضع زمان قابل تحمل نیست                  

که هرکه ره به دوپا رفته باشد انسان است
ظهور بشرۀ ماشی دوپای و پهن ظفر               

چنین تصورِ خالی نگاه یونان است
چکیده یی ز عناصر چو گشت صورت او                

دمیدۀ زخدا طبق قوِل قرآن است
معّلمی به حقایق معظمی به ملک             

خلیفه یی به خدا، ُمحسدی به شیطان است
ِخرد چو ذره شگاف است و آسمان پیما             

ولی به درِک حقیقت جهول و نادان است
شکسـته پاست نجیبی برای خدمت خلق                

گمان که دفتِر عمرش قریب پایان است
سپیده کردۀ موی و سیاه کردۀ روی               

امید بسته به مـوالِی خویش رحمـان است
گــرم ببخشد و عفوم کند به رحمت خویش                  

به جاســت این که خدا اهل عفو و غفران است
ورم به قعر جهنم برد به عدل و حساب               

سزاست همچو منی را که اهل  عصـیان است
غام پیرم و موال و مالک تحریر               
خداست جّل الهی که فضل و احسـان است
حبیب سنگدلم گرنیامدی خیر است          

که نزد سنگدالن این عمل فراوان است

حیـدر حمید

بخش دوم و پایانی



ــتان  ــوادث افغانس ــه ح ــیده گی ب ــور رس ــت در ام ــر دول وزی
ــات  ــی از والی ــگ در برخ ــن جن ــدت یافت ــه ش ــد ک می گوی
افغانســتان موجــب شــده تــا 1۰ هــزار خانــواده در هفته هــای 

ــر از خانه های شــان آواره شــوند. اخی
والیت هــای  در  طالبــان  حمــات  اخیــر  هفته هــای  در 
ــه اســت.  ــی، ارزگان و ســرپل شــدت یافت ــور، غزن ــراه، غ ف
بــا شــدت یافتــن درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی و طالبــان 
ــرد از  ــوای س ــا در ه ــیاری از خانواده ه ــق، بس ــن مناط در ای
ــه  ــود ب ــات خ ــرای نج ــده اند و ب ــا ش ــان بیج خانه های ش

ــد. ــاه برده ان ــر پن ــق دیگ مناط
ــه  ــیده گی ب ــور رس ــت در ام ــر دول ــم وزی ــا فهی ــب آق نجی

ــواده از ولســوالی  ــزار خان ــا ۵ ه ــه تنه ــد ک حــوادث می گوی
خــاص ارزگان والیــت ارزگان و همچنــان ولســوالی های 

ــده اند. ــا ش ــی بیج ــت غزن ــتان والی ــوری و مالس جاغ
ایــن ولســوالی ها در هفته هــای اخیــر مــورد هجــوم گســترده 
ــی در  ــای امنیت ــان نیروه ــگ می ــد و جن ــرار گرفتن ــان ق طالب

جاغــوری و مالســتان هنــوز هــم ادامــه دارد.
نجیــب فهیــم افــزود کــه 3 هــزار خانــواده در والیــت غــور، 
بیــش از 3۰۰ خانــواده در والیــت فــراه و ۵۰۰ خانــواده نیــز 

ــده اند. ــرپل آواره ش ــت س در والی
ــی، 21  ــان بین الملل ــات امدادرس ــه موسس ــت ک ــه اس او گفت
میلیــون دالــر پــول نقــد و بــرای 1۰ هــزار خانــواده نیــز مــواد 
ــز  ــکا نی ــی آمری ــعه بین الملل ــن، اداره توس ــی و هم چنی غذای
3۶ میلیــون دالــر را بــرای کمــک بــه ایــن بیجاشــده ها تعهــد 

کرده انــد.
ــتان  ــوادث افغانس ــه ح ــیدگی ب ــور رس ــت در ام ــر دول وزی
گفــت کــه بــرای 127۰ خانــواده کــه از ولســوالی های 
ــواد  ــوری، مالســتان و ارزگان خــاص بیجــا شــده اند، م جاغ

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه غذای
ــتحق  ــراد مس ــایی اف ــرای شناس ــا ب ــت ت ــردم خواس او از م
ــن  ــه بیجاشــده گان در ای ــا ب ــد ت ــن اداره همــکاری کنن ــا ای ب

ــرد. ــورت گی ــانی ص ــرد کمک رس ــوای س ه

مانــدگار-زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ ایــاالت متحــدۀ 
ــد  ــح افغانســتان می گوی ــکا در امــور گفت وگوهــای صل امری
ــد  ــت جمهوری، رون ــات ریاس ــخ انتخاب ــش از تاری ــه پی ک

ــی شــود. ــد نهای ــان بای ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
آقــای خلیــل زاد کــه دیــروز شــنبه، 27 عقــرب بــا مســووالن 
برخــی از رســانه های افغانســتان در کابــل صحبــت می کــرد، 
گفــت کــه بــرای گفت وگوهــای صلــح »بین االفغانــی« 

می کنــد.  زمینه ســازی 
ــح آرزوی  ــه صل ــیدن ب ــه رس ــد ک ــل زاد می گوی ــای خلی آق
ــهروندان  ــد ش ــکا می خواه ــت و امری ــتان اس ــردم افغانس م

ــند.  ــن آرزو برس ــه ای ــتان ب افغانس
ــۀ  ــح افغانســتان در ادام ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ســخنانش گفــت: »مــن بــه خاطــر ایــن کار بــا تمــام 
طرف هــا در داخــل افغانســتان صحبــت کــرده ام، همــه 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــز ب ــان نی ــان طالب ــد، هم چن ــح می خواهن صل
ــه  ــن، ب ــند. بنابرای ــدرت نمی رس ــه ق ــگ« ب ــق »جن از طری
ــه  ــا ب ــام طرف ه ــد و تم ــاور دارن ــح ب ــای صل گفت وگوه

ــتند«.  ــن هس ــح خوش بی ــای صل ــاد فض ایج
شــهروندان  میــان  صلــح  گفت وگوهــای  او،  گفتــۀ  بــه 
ــی و کشــورهای  ــان اســت و جامعــۀ جهان افغانســتان و طالب
بیرونــی دخالتــی در ایــن رونــد ندارنــد و صــرف بــه عنــوان 
ــود. ــد ب ــر خواهن ــتان نظاره گ ــی افغانس ــرکای بین الملل ش

او گفــت کــه امریــکا بــه عنــوان زمینه ســاز  و همــکار، بــرای 
دســت یابی بــه صلــح افغانســتان کمــک می کنــد، امــا رونــد 
ــت و  ــتان اس ــهروندان افغانس ــن  ش ــح بی ــای صل گفت وگوه
ــرایط  ــت ش ــر داش ــا در نظ ــان ب ــود آن ــط خ ــۀ آن توس نقش

فعلــی تعییــن خواهــد شــد. 
ــرای  ــی ب ــان آماده گ ــروه طالب ــه گ ــت ک ــل زاد گف ــای خلی آق
ــروه و  ــن گ ــه زودی ای ــد و ب ــود دارن ــتراتیژی خ ــر اس تغیی
نماینــده گان حکومــت افغانســتان بــا همدیگــر دیــدار و 

گفت وگــو خواهنــد کــرد.
ــان  ــح افغانســتان همچن ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
در مــورد حقــوق بشــر، آزادی بیــان و حقــوق زنــان و قانــون 
گفــت: ایــن واضــح و روشــن اســت کــه مــا در ایــن مــورد 
صحبــت می کنیــم، امــا تمــام ایــن موضوعــات زمانــی مــورد 

بحــث اســت کــه گفت وگوهــا آغــاز شــود.
ــه روی  ــداورم ک ــد: »امی ــان می گوی ــل زاد همچن ــای خلی آق
ــان و  ــان، آزادی بی ــوق زن ــر، حق ــوق بش ــات حق موضوع

جامعــۀ مدنــی و قانــون در گفت وگوهــا صلــح تأکیــد 
ــرد«.  ــورت گی ص

او گفــت، چیــزی کــه قابــل نگرانــی اســت، رونــد انتخابــات 
ــا  ــت، ام ــور اس ــن کش ــح در ای ــا صل ــد گفت وگوه و رون
ــا  ــن رونده ــکا از ای ــاالت متحــدۀ امری ــی و ای ــۀ جهان جامع

حمایــت می کنــد. 
ــۀ  ــح افغانســتان در ادام ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ســخنانش تأکیــد کــرد: »امیــدوارم که شــهروندان افغانســتان و 
طالبــان پیــش از تاریــخ برگــزاری انتخابــات بــه رونــد صلــح 
دســت  یابنــد. ایــن مــوردی اســت کــه طالبــان نیــز بایــد روی 

آن توافــق داشــته باشــند«. 
صلــح  گفت وگوهــای  کــه  می افزایــد  خلیــل زاد  آقــای 
و  سیاســی  احــزاب  بــا  بلکــه  حکومــت،  بــا  نه  تنهــا 
افغانســتان صــورت  و شــهروندان  مختلــف  طرف  هــای 

 . د می گیــر
ــر  ــای اخی ــه ناامنی ه ــاره ب ــا اش ــر ب ــل زاد در اخی ــای خلی آق
در جاغــوری و مالســتان، ایــن اتفاقــات را غم انگیــز دانســته 
ــتان،  ــه افغانس ــون« ب ــای فاطمی ــت »گروه ه ــت: برگش و گف
ــاش  ــاک اســت و ت ــزی خطرن ــت ســاحات مرک ــرای امنی ب
ــرای  ــتری ب ــه بس ــزی ب ــت مرک ــاحات والی ــه س ــود ک ش

ــود. ــل نش ــون« تبدی ــای »فاطمی گروه ه
زلمــی خلیــل زاد از چنــد مــاه بدین ســو بــه عنــوان نماینــدۀ 
ــده  ــته ش ــتان گماش ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری وی
اســت. او بــرای دومیــن ســفر خــود بــه کشــور آمــده و گفتــه 
ــد  ــال رون ــا یک س ــاه ی ــا شــش م ــه دارد ت ــه وظیف اســت ک

ــه نتیجــه برســاند. صلــح افغانســتان را ب
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کنفرانس صلح مسکو؛ 
قدرت نفوذی روسیه و ضعف امریکا

آواره گان
 زمستان

زلمی  خلیل زاد:

طالبـان تغییـر استراتـژی می دهنـد
»پیش از انتخابات ریاست جمهوری روند صلح باید نهایی شود«

ــهر  ــع در ش ــت واق ــل پریزیدن هوت
مســکو، بــه تاریــخ 18 عقــرب ســال        
برگــزاری کنفرانســی  1397گــواه 
بــود کــه در آن مقامــات نزدیــک 
ــده گان  ــا نماین ــور ب ــه دوازده کش ب
ــد.  ــو پرداختن ــه گفت وگ ــان ب طالب
آوردن  کنفرانــس،  ایــن  هــدف 
واضح تــر،  به طــور  یــا  صلــح، 
بــرای پایــان دادن بــه جنــگ در 
ــه  ــان را ب ــه طالب ــتان، چگون افغانس
توافــق بــر مذاکــرات صلــح دعــوت 

ــود. ــده ب ــته ش ــم، پنداش کنی
از  پــس  سی ســال  بــه  نزدیــک 
آن کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه 
ــان  ــتان پای ــاله افغانس ــغال ده س اش
مــورد  در  مســکو  نشســت  داد، 
شــد.  برگــزار  افغانســتان  صلــح 
ــکو در  ــس مس ــت، کنفران در حقیق
ــه  ــه، بلک ــتان ن ــح افغانس ــورد صل م
ــوذی  ــدرت نف ــش ق ــورد نمای در م
روســیه در منطقــه و ضعیــف نشــان 
دادن راهبردهــای ایــاالت متحــده 
در افغاســتان بــود. ایــن بهتریــن 
ــا  ــود ت ــا ب ــرای روس ه ــی ب فرصت
ــود را در  ــق خ ــوذی عمی ــش نف نق
ضعــف  و  منطقــه،  و  افغانســتان 
راهبــردی ایــاالت متحــده را بــه 

نمایــش بگــذارد.
ایــاالت متحــدۀ امریکا طی 17 ســال 
ــا تروریســم، بیــش از هــر  ــارزه ب مب
کشــور دیگــری در ایــن عرصــه پول 
خــرج کــرده اســت. بــه همین ســان 
ممکــن اســت ایــن کشــور در حوزۀ 
ــور  ــر کش ــتر از ه ــز بیش ــی نی نظام
دیگــری در افغانســتان رد پــا داشــته 
ــرای  ــان ب ــای آن ــا تاش ه باشــد. ام
ســرنگونی طالبــان در میادیــن جنگ 
ــره  ــز مذاک ــه می ــان ب ــاندن ش و کش
نتیجــۀ قابــل قبولــی در پــی نداشــته 
آینــدۀ  نقــش  ایــن رو،  از  اســت. 
ایــاالت متحــده در آوردن صلــح 
ــن و  ــتان نامطمی ــات در افغانس و ثب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــوب ب نامطل
بیانیه هــای  در  روســی  مقامــات 
ــاش  ــواره در ت ــود هم ــی خ عموم
ــاالت  ــف ای ــاط ضع ــا نق ــد ت بوده ان
را  افغانســتان  در  امریــکا  متحــدۀ 
برجســته کننــد و نقــش فعــال خــود 
ــه ایــن نواقــص بــه  در رســیده گی ب
ــر،  ــن اواخ ــد. در ای ــش بگذارن نمای
ضمیــر کابلــوف نماینــدۀ روســیه در 
ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــتان، اع افغانس
ایــاالت متحــدۀ امریــکا از افغانســتان 
ــور  ــن کش ــه دارد و ای ــی فاصل خیل
جمهــوری  پایینــی  قســمت  در 
روســیه قــرار دارد. بنابرایــن، عایــق 
ملــی و همچنــان امنیــت فدراســیون 
روســیه و متحــدان ایــن کشــور 
در اینجــا ارزنــده و مهــم تلقــی 
می شــود. لــذا، مــا نمی توانیــم در 
ــاق  ــتان اتق ــه در افغانس ــورد آنچ م

باشــیم.  بی تفــاوت  می افتــد، 
کابلــوف نیــز خاطــر نشــان ســاخت 
ــده و  ــاالت متح ــت ای ــه موجودی ک
متحدانــش در ایــن کشــور نــه تنهــا 
ــد،  ــاکام بوده ان در حــل مشــکات ن
ــد. او  ــکات افزوده ان ــر مش ــه ب بلک
ــور  ــان به ط ــه طالب ــد ک ــر ش متذک
ــر ادارۀ خــود را  ــق زی ــته مناط پیوس
ــن  وســعت بخشــیده و غــرب در ای
ــده  ــل ش ــت را متحم ــگ شکس جن
ــت  ــن واقعی ــان ای ــت و در اذع اس

بی عاقــه اســت.
ُرخ  افغانســتان  در  کــه  اتفاقاتــی 
ــاالت  ــر ســایۀ ای ــراً زی می دهــد، اکث
ــذا،  ــت. ل ــوده اس ــکا ب ــده امری متح
ــی  ســخت اســت کــه نفــوذ منطقه ی
و قــدرت قــوی خــود را بــه نمایــش 
ــا دعــوت  ــد؛ امــا روس هــا ب بگذاری
ــیای  ــدی آس ــران کلی ــردن بازیگ ک
مرکــزی و جنوبــی بــه مســکو بــرای 
مذاکــره بــا طالبــان، نشــان دادنــد که 
ــی  ــدرت منطقه ی ــوذ و ق ــه نف از چ
برخــوردار هســتند. مســلماً مســکو 
تقویــت  بــرای  خوبــی  دالیــل 
نقشــش در افغانســتان را دارد کــه 
ــاالت  ــه ای ــاده ب ــل س ــر از تمای فرات
متحــدۀ امریــکا اســت. دالیلــی  کــه 
ــود  ــرای خ ــی ب ــیه آن  را نگران روس
گســترش  مــورد  در  می پنــدارد، 
اســت،  افغانســتان  در  بی ثباتــی 
آنــان منافــع خــود را شــدیداً در 
ــد.  ــر می بینن ــی در خط ــن بی ثبات ای
مــواردی هم چــون قاچــاق مــواد 
وســیع،  مهاجرت هــای  مخــدر، 
شــمال  در  طالبــان  گســترش 
ــر  ــربازگیرهای اخی ــتان و س افغانس
داعــش نیــز از جملــه تهدیــدات 
ــاالی  ــا ب ــه روس ه ــت ک ــده اس عم
آن تأکیــد دارنــد. ایــن مــوارد در 
چنــد ســال اخیــر موجــب شــده تــا 
ــی و  ــای مال ــدۀ کمک ه ــیه وع روس
ــل افزایــش  ــه کاب نظامــی خــود را ب
دهــد و شــدیداً بــه دنبــال مبــارزه بــا 

ــد. آن باش
واقعیــت در حــال ظهــور بــرای 
واشــنگتن کامــًا واضــح اســت. 
اســتراتژیک  سرســخت  رقبــای 
ایــاالت متحــده امریــکا در کشــوری 
کــه سیاســت های فعلــی امریــکا 
ــدۀ  ــش آین ــورده و نق ــت خ شکس
ــود  ــای خ ــت، رد پ ــوم اس آن نامعل
کابلــوف  می کننــد.  عمیق تــر  را 
نیــز اشــاره کــرده بــود کــه کنفرانــس 
ــک  ــرای »ی ــاش ب ــک ت ــکو ی مس
گام کوچــک و ابتدایــی به ســوی 
ــل« محســوب  ــح کام ــرات صل مذاک
او  بیانــات  واقــع،  در  می شــود. 
ایــن  چــون  بــود  اغراق آمیــز 
ــه  ــن را ب ــت طرفی ــس نتوانس کنفران
ــد.  ــک کن ــتری نزدی ــرات بیش مذاک
ــار  ــواره اظه ــل هم ــده گان کاب نماین

داشــته انــد کــه آمــاده هســتند 
ــان  ــا طالب ــتقیم ب ــرات مس ــا مذاک ت
نیروهــای  امــا  کننــد،  آغــاز  را 
ــا  ــا ب ــه تنه ــد ک ــان اصــرار دارن طالب
می کننــد،  صحبــت  امریکایی هــا 
زیــرا دولــت فعلــی در کابــل را 
غیرقانونــی و صرفــاً دســت نشــاندۀ 
ــد.  ــکا می دانن ــدۀ امری ــاالت متح ای
جهــت  در  پیشــرفتی  هیچ گونــه 
اساســی  مســألۀ  بــه  رســیده گی 
ــن  ــن طرفی ــره بی ــا مذاک ــه همان ک
ــده  ــت، دی ــح اس ــرای آوردن صل ب
نمی شــود و بــه ایــن نکتــه نیــز 
کــه  اســت  نشــده  داده  پاســخی 
چگونــه می تــوان طالبــان را متقاعــد 
ــد،  ــف کنن ــگ را متوق ــه جن ــرد ک ک
در حالــی کــه فکــر می کننــد برنــده 
جنــگ هســتند؟ بــه عبــارت دیگــر، 
چــرا طالبانــی کــه بــر ایــن بــاور انــد 
ــد در  ــده هســتند، می خواهن ــه برن ک
می کننــد،  پیشــروی  کــه  حالــی 
طالبــان  کننــد؟  عقب نشــینی 
پاســخی بــه ایــن ســوال دارنــد: اگــر 
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان 
ــت  ــادۀ صحب ــا آم خــارج شــوند، م

ــود. ــم ب خواهی
مذاکــرات  اگــر  حقیقــت،  در 
دونالــد  نشــود،  آغــاز  صلــح 
ایــاالت  ترامــپ رییس جمهــوری 
ــه  ــل ب ــت مای ــن اس ــده ممک متح
شــود،  یک جانبــه  عقب نشــینی 
ایده هــای واشــنگتن بــه ســادگی 
بــه تقاضــای اصلــی طالبــان منحرف 
بنابرایــن، واشــنگتن  مــی شــود. 
پیش شــرط های  بــا  کابــل  و 
ــت  ــان موافق ــده طالب ــی ش پیش بین
ــًا، ســرزمین های  ــد کــرد، مث خواهن
ــیان  ــر شورش ــال حاض ــه در ح را ک
ــه طــور رســمی  ــد، ب ــرل می کنن کنت
ــرد و  ــد ک ــذر خواهن ــا واگ ــه آنه ب
ــۀ  ــه مثاب ــت ب ــن ژس ــت، ای در نهای
تســلیم شــدن بــرای ایــاالت متحــدۀ 
درواقــع،  بــود.  خواهــد  امریــکا 
ــان  ــکو، طالب ــس مس ــس از کنفران پ
دســت آوردهای ملموســی نداشــتند. 
امــا، بــرای میزبان هــای روســی، ایــن 
ــت.  ــی نداش ــت چندان ــأله اهمی مس
بــرای آنهــا، ایــن کنفرانــس موفقیــت 
بزرگــی بــود زیــرا ایــن اتفــاق 
افتــاد. حتــا در میــان چرخــۀ اخبــار 
دیوانــه کننــده، آن را جــذب پوشــش 
ــد.  ــراوان کردن ــی ف ــری بین الملل خب
ــزرگ  ــدرت ب ــک ق ــواه ی ــان گ جه
ــی در  ــمپوزیوم عال ــت س ــه ریاس ب
مــورد آینــدۀ افغانســتان بــود در 
ــدۀ  ــاالت متح ــش ای ــه نق ــی ک حال
ــر از  ــک ناظ ــور ی ــا حض ــکا ب امری
ســفارت امریــکا در مســکو محــدود 

ــود. ــده ب ش
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افزایـش  جنسـیت  مسـأله  اساسـی  محـور 
بلکـه  نبـوده؛  هسـتی  عالـم  در  طرح هـا 
بازاندیشـی ژرف در ایـن راسـتا می باشـد. به 
عبارت دیگر، جنسـیت همانا سلسـله روابطی 

اسـت کـه از بـدو تولـد، در مـرد و زن تنیـده شـده اسـت 
و یکـی از حسـاس ترین مباحـث در حـال تحـول امـروزی 
شـمرده می شـود. جنسـیت نقش جـا افتاده یی کهنه و سـنتی 
زنـان را بازنگری و در نتیجه، برداشـت آنـان و تصور مردان 

می کنـد. متحـول  را 
فرهنـگ؛ کلمه یـی اسـت قدیمـی و در زبـان اوسـتایی از دو 
جـز )فـر و هنـگ( مرکـب شـده اسـت. فـر پیشـوند و بـه 
معنـای بـاال، جلـو، پیش و هنـگ از ریشـۀ اوسـتایی ثنکا به 

معنـای کشـیدن، سـنگینی و وقـار می باشـد. 
را ورق  فارسـی  آثـار  فرهنـگ،  مفهـوم  بـا  آشـنایی  بـرای 
می زنیـم و نمونه هایـی از تعابیـر گوناگونـی کـه از آن شـده 
اسـت را بیـرون کشـیده، نقـل می کنیـم تـا بـه ژرف بینـی، 
دوراندیشـی و اندیشـه زایی انسـان های اندیشـمند پی ببریم.

فرهنـگ گذشـته از معانـی ـ ادب، تربیـت، دانـش، معرفت، 
حکمـت و هنـر و به معنـای مترادف بـه رأی و هوش، عقل 
و خـرد، تربیـت درسـت، آگاهـی نیروبخش، قـوۀ تمیز نیک 
از بـد، شـناختن حـد هـر چیـز، فضیلـت اخاقـی، مجموع 
صفـات پسـندیده، فضایـل روحـی و معنوی یعنـی آنچه در 
دایـرۀ اخـاق، رفتـار و گفتـار خوب قـرار می گیـرد. آرایش 
جـان، مایـۀ آراسـته گی روح، مؤجـب سـروری، سـودمندی 
و بـی آزاری، مایـۀ نیک نامـی، تندرسـتی روان، مایـۀ زنـده 
دلـی، برتـر از گوهر، بزرگی جـاه، بهتر از گنـج، بزرگواری، 
شـرف، مایۀ فخر، اسـاس اسـتقامت و بُردباری، مایۀ شـادی 
و اقبـال، شـکوه و جـال، اندیشـۀ صحیـح، خردمنـدی و 

درایـت نیز بـه کار رفته اسـت.    
ارزش هـای فرهنگـی به گونۀ شمشـیر، عملکـرد بُرنده دارند 
و اثرگـذاری آنـان مثبـت و منفـی ارزیابی شـده و فعاالن زن 
را تشـویق می کنـد تـا محدودیت ها و چالش ها را از سـر راه 
خـود بردارنـد، ایـن چالش ها شـامل جهـل، بیسـوادی، فقر 
کشـنده، خشـونت های فزاینده، خیابان آزاری، تن فروشـی و 
سـایر مفاسـد اخاقـی را در بـر می گیـرد و برای دسترسـی 
بـه ایـن مقاصـد ضـرور اسـت تـا تضمین هـای حقوقـی، 
شـئون  کلیـه  در  اداری  و  اجتماعـی  سیاسـی،  اقتصـادی، 

گردد.   ایجـاد  زنده گـی 
برابـری جنسـیت و فرهنـگ در کشـورهای انکشـاف یافتۀ 
جهـان این سـت کـه زنـان و مـردان از حقـوق، دسترسـی به 
آزادی هـای دموکراتیـک و فرصت هـای مسـاوی برخـوردار 
باشـند. مـردان و زنـان به طـور اختصاصـی باید هیـچ امتیاز 

بـه اسـاس مـرد بـودن و زن بودن را نداشـته باشـند.
مسـألۀ جنسـیت و فرهنـگ در کشـورهای انکشـاف یافتـه 
و عقـب نگه داشـته شـده مسـتلزم برخـورداری مسـاویانۀ 
فرصت هـا،  اجتماعـی،  امتیـازات  تمـام  از  زنـان  و  مـردان 
منابـع و دسـت آوردها می باشـد. آنـان به طور مسـاویانه باید 
فرصـت آن را داشـته باشـند تـا بتواننـد در رونـد انکشـاف 
سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی و اداری کشورشـان 
سـهم گرفتـه و نقـش شـان را ایفـا کننـد و از نتایـج حاصلۀ 
ایـن پیشـرفت ها به صـورت مسـاویانه اسـتفاده ببرنـد و در 
دسـت یابی بـه اهـداف انکشـافی بـه طـور مشـترک تـاش 

   . کنند
کنفرانـس  مکسـیکو  کشـور  در  میـادی   197۵ سـال  در 
سـازمان ملـل متحـد در مـورد زنـان بـرای اولین بـار تدویر 
یافـت. اهداف ایـن کنفرانس آن را، برخـورد نامتعادل مرد و 
زن در حوزه هـای آموزش، مشـارکت در امر کار، بهداشـت، 
رفـاه همچنـان حقـوق سیاسـی و مدنـی را احتـوا می کرد تا 

عوامـل آن برچیده شـود. 
نابودسـازی نابرابـری میـان زن و مـرد، اهـداف دراز مـدت 
جنسـیت و فرهنـگ معرفـی شـده و مشـروعیت آن را نیـز 

طـرف تاییـد قـرار داده اسـت. 
مقوله هـای جنسـیت و فرهنـگ رنگ و بوی سیاسـی تازه یی 
کسـب و از آن بـه عنـوان ابزارهـای سیاسـی بهره بـرداری و 
بـر بنیـاد آن برابـری زن و مـرد، اهرم مبـارزه با فقـر، توزیع 

عادالنـۀ ثـروت و رعایت حقوق بشـری تلقـی گردید. 
بهبـود وضعیـت زنـان در چارچـوب برنامه هـای فقرزدایـی 
و رفـع نیازهـای اولیـه، ممکـن و متصـور شـد کـه اینگونـه 
طرح هـای توسـعه بـا تصامیـم ملـل متحـد در مـورد زنـان 

هماهنـگ و هم خـوان بـود. 
زنـان در همه یـی جوامـع بشـری فرودسـت مـردان به شـمار 
می آمدنـد. چنیـن طـرح زن محـوری یعنـی فرودسـت بودن 
زن منجـر بـه توزیـع نابرابـر ثـروت و اختـاف در اقتـدار و 
قـدرت سیاسـی کشـورهای شـمال و جنـوب جهـان گردید 
و بـه توزیـع مجدد منابـع طبیعـی در هماهنگی بـه نفع زنان 

منتج شـد. 
دالیـل اصلـی تبعیـض میان مـرد و زن به برنامه ریـزی، نحوۀ 
نامناسـب عملکـرد اجرایـی و مقاومـت فرهنگـی بـه عنوان 
بازدارنـده در مسـیر توسـعه معرفـی شـده اسـت.  عوامـل 
زنـان قـادر بـه توسـعۀ عاقانـه و عامانـه محیط زیسـت و 

ضمانت هـای مربـوط در ایـن راسـتا می باشـند.
جهانـی شـدن اقتصـاد و فرهنـگ تأثیـرات ناهمگـون را بـه 
تجـارت و تحلیل هـای جنسـی داشـته و دارد. تاهمین اکنون 
زنـان و مـردان در جهان زنده گـی نابرابر دارنـد. در دهه های 
اخیـر فاصلـه میـان زنـان و مـردان از لحاظ تعلیـم و صحت 
کاهـش یافتـه امـا سـرعت آنـان در همـه مناطـق و ممالـک 

نیسـتند. جهان یک سـان 
باتوجـه بـه آن 2۰ درصـد امیـد بـه زنده گـی زنـان در دنیـا 
افزایـش یافتـه اسـت. باردار شـدن زنـان، آزادی آنـان را در 
دهه هـای پسـین ) 198۰ الـی 2۰1۶ـ  م( سـلب کرده اسـت. 
نصـف زنـان عروسـی شـده در کشـورهای در حال توسـعه 
از وسـایل معاصـر تخنیکی بـه منظور جلوگیـری از بارداری 
مسـتفید می شـوند. ارایه آمـار و ارقام این حقیقت را آشـکار 
می سـازد کـه رونـد باسـوادی بزرگسـاالن زن و مـرد، ثبـت 
نـام پسـران و دختـران نیـز یـک کاهـش ۵۰ درصـدی را در 

نهادهای آموزشـی و پرورشـی داشـته اسـت. 
در جهـان معاصـر بیـش از 9۵۰ میلیـون انسـان از نعمـت 
سـواد بی بهـره انـد که شـمار زنـان ممالـک در حال توسـعه 
دو چنـد مـردان را تشـکیل می دهـد. ۶۰ درصـد کودکانـی 
را کـه بـه آمـوزش و پـرورش دسترسـی ندارنـد، دختـران 
جـوان می باشـند. زنـان حاملـه بـه مواظبت هـای صحـی و 

مراقبت هـای پیـش و بعـد از والدت دسترسـی ندارنـد.
1.۵ میلیـون زن در هنـگام وضـع حمـل از بیـن می رونـد. 
عوامـل بـاالی گـراف مرگ و میـر بعـد از والدت در جوامع 
بشـری و به ویـژه کشـورهای پسـا جنـگ عمدتـًا ریشـه در 
مبـارزۀ همه گانـی جهـت  فقـر گسـترده دارد کـه مسـتلزم 
جلوگیـری از اینگونـه ناهنجاری هـای بشـری را حتمـی و 

می سـازد.  قطعـی 
طرح هـا و تفاوت هـای فرهنگـی و سیاسـی جـا افتـادۀ پایان 
قـرن بیسـتم میـادی هویت هـا را مـورد تاییـد قـرار داده و 
هنجارهـای جمعـی و مجـازات انحرافـی را مـردود می داند. 
زنـان عمدتـًا از مسـایل سیاسـی دور نگه داشـته می شـوند. 
ایـن امـر آنـان را اجباراً به طـرف داران افزایش تولید نسـل و 

ضدیـت بـا سـقط جنیـن مبـدل می کند. 
بـه  جهانـی  مقیـاس  در  زنـان  حقـوق  از  دفـاع  حیـن 
حساسـیت های فرهنگـی عطـف توجه باید مبـذول گردد. به 
منظـور برابـری زنـان در متـون قوانین در امـر تأمین آموزش 
و مراقبت هـای بهداشـتی بـه مقصـود کاهـش گـراف آن بـه 
تفـاوت برتری هـای جنسـی میـان مـرد و زن عطـف توجـه 

 . د شو
1۰ درصـد زنـان در مقامات کلیدی در ممالک جهان شـاغل 
می باشـند بنابـرآن، ایـن وضـع و رقـم بـرای زنـان پذیرفتنی 
نمی باشـد. تغییـر کمـی و کیفـی آن از جمـع مطالبـات زنان 
امـروزی در کشـورهای پیشـرفته، در حـال توسـعه و عقـب 

نگه داشـته شـده قلـم داد می شـود. 
بـه  اسـتخدام  قرضه هـا،  بـه  امکانـات، دسـت یابی  برابـری 

مقامـات مدیریتـی و اشـتراک در آزمون هـای رقابتـی دولتی 
ایجـاب می کنـد تـا دولـت و سـازمان های مالـی در سـطوح 
ملـی و بین المللـی اینگونـه مباحـث را محـور توجـه قـرار 

   . هند د
زنـان نـه تنها در تولید و تهیه مواد غدایـی، امور جنگل داری، 
زنبـورداری، مـرغ داری و کارهـای زراعتـی روزمـره مهارت 
دارنـد همچنـان تشـخیص مهارت هـای زنـان و زمینه هـای 
آشـکار  آنـان، تخصص هـای شـغلی شـانرا  کاری  توانایـی 
گرفتـه  نادیـده  آنـان  مسـلکی  و  کاری  تجـارب  می سـازد. 

 . د نشو
زنـان ذاتـًا با طبیعـت مهربان تر انـد و هـرگاه در معرض فقر 
کشـنده روبـه رو شـوند بـه منظـور بقـای زنده گـی فرزنـدان 
نیـز  بـه تخریـب محیـط زیسـت )قطـع جنـگات(  شـان 
مبـادرت می ورزنـد و بـه سـراغ راه هـای ممکـن زنده گـی 

آبرومنـد، سـعی و تـاش بـه خـرج می دهنـد. 
یکـی از عوامـل موثر در ایجاد تسـاوی جسـنیتی مـرد و زن 
می باشـد  مقاومتـی  فرهنگ هـای  محلـی،  فرهنگ هـای  در 
کـه زنـان و گروه هـای فرودسـت بـا تمسـک بـه آن قـادر 
بـه دادخواهـی می شـوند. اگـر ایـن شـیوه از پایین بـه باال و 
بـه صـورت عمـودی عملی گـردد، دسـت آورد آن در جهت 

منافـع زنـان می توانـد محصولـی در پـی داشـته باشـد. 
زنـان در کارهـای روزمـره  از ابتکار، خاقیت و سـازماندهی 
بهتـر برخـوردار هسـتند و اکثریـت قریـب به اتفـاق آنان در 
مدیریـت و رهبـری نیـز مهـارت منحصـر به فـرد دارند. این 
صفـات زنـان را نبایـد نادیـده گرفـت. در کوپراتیف هـا و 
ایجـاد صندوق هـای تعاونـی نقـش زنـان یـا کامـًا نادیـده 
گرفتـه می شـود یـا بـه آنـان اهمیـت کمتـری در مقایسـه بـا 
مـردان داده می شـود کـه ایـن نحـوۀ برخـورد، راه رسـیدن 
پله هـای ترقـی مشـکل تر می سـازد و کشـف  بـه  زنـان را 
نهادهـای  در  زنـان  مشـارکت  تقویـت  خـاق،  راه هـای 
گوناگـون را بـرای ایشـان طوالنی تـر و پیچیده تـر می سـازد.

حساسـیت های فرهنگـی مثـل شمشـیر دو دمـه، عملکـرد 
برنـده دارنـد. از یک سـو می توانـد مثبـت تلقـی گـردد و از 
جانـب دیگـر می توانـد اثرگـذاری منفی داشـته باشـد و این 
امـر زنـان را مجبـور می سـازد کـه تا پـای شـان را از گلیم و 
محـدودۀ وضع شـده فراتـر نگذارنـد. اینگونـه محدودیت ها 

و چارچوب هـای فرهنگـی بایـد شکسـتانده شـوند. 
زنـان در روند کاری شـان از جایگاه الزم برخوردار نیسـتند. 
بـه گونـۀ مثـال در مناطق روسـتایی از دسترسـی بـه مالکیت 
زمیـن محـروم هسـتند و از حـق مالکیـت مـردان بـر زمیـن 
باتوجـه بـه حاکـم بودن عـــرف با مشـکات جـدی مقابل 

بـوده و از طـرف خانـواده محروم می باشـند.
و  جمعیـت  رشـد  مشـمول  کنونـی  تحـوالت  عوامـل 
محرک هـای اقتصـادی و ایدیالوژیـک اسـت. مـردان و زنان 
در زنده گـی و بـازار کار نتایـج آن را در افزایـش طـول عمر، 
کاهـش در کمیـت اعضـای فامیـل، مهاجـرت و شهرنشـینی 

می کننـد.  لمـس 
تغییـر در تقسـیم کار، اسـتفاده و بهره گیـری از تکنالـوژی 
روز، معـرف پیشـه ها می باشـد. از نقش و سـهم کار زنان در 
صنعت نسـاجی، عینک سـازی، انـرژی برق و ساعت سـازی 
و تأثیـرات مسـتقیم آن بـر اقتصـاد جهانـی نمی شـود انـکار 

کـرد و چشـم انداز آن، توسـعه را نویـد می دهـد.  
در کشـورهای در حـال توسـعه بیشـتر زنـان هنوزهـم در 
اقتصـاد  رسـمی  غیـر  حوزه هـای  در  و  زراعتـی  بخـش 
الزم  زمینه هـای  بایـد  دارنـد.  گسـترده  فعالیـت  روسـتایی 
مشـارکت در بازسـازی دموکراتیـک جامعـه، اقتصـاد و بازار 
بـه زنـان اختصاص داده شـود و ایـن یکـی از ضرورت های 

می باشـد. جـدی 
می آورنـد،  رو  روسـپی گری  و  تن فروشـی  بـه  کـه  زنانـی 
شـاهد گویـای افزایـش فاجعـه بشـری انـد. بـه محرومیـت 
اقتصـادی آنـان بـه اسـرع وقت رسـیده گی شـود. علت العلل 

فسـاد ریشـه یابی و خاسـتگاه مفاسـد اخاقـی 
شوند.   خشـکانیده 

و  زد  و  کینه هـا  آتـش  کـه  دیگـری  عامـل 
خوردهـا را دامـن می زند و فاصلـه را عمیق تر 
اسـت کـه  غیرقانونـی  قانونـی و  مهاجرت هـای  می سـازد، 
تحـت نـام پیوسـتن و گسسـتن مطـرح می شـوند و مـوج 
گروه هـای جدیـدی را بـه جوامـع بـه اصطـاح کشـورهای 
هـر  در  زنـان  مهاجرت هـا  چنیـن  در  می کشـاند.  میزبـان 
صـورت، هم در کشـور مبدأ و هم در کشـور میزبـان، اجباراً 

می گردنـد.  تغییـر  دسـت خوش 
پدیـدۀ مهاجرت زنـان را وا می دارد تا در حفظ زبان، رسـوم 
و عـادات شـان و نیـز بـا ایفـای نقـش ارزش منـد شـان بـه 
عنـوان مادر، خواهر و همسـر در حفـظ ارزش های فرهنگی 
گروه هایـی  زنـان  بکوشـند.  نیـز  میزبـان  جوامـع  در  حتـا 
هسـتند کـه در حفـظ ارزش هـای فرهنگی از خـود مقاومت 
و پایـداری را متبـارز می سـازند و از هویت هـای گروهـی و 

قومی شـان بـه صـورت ویـژه پـاس داری می کننـد.
زنـان مسـلمان از حـق ازدواج بـا پیـروان ادیـان و مذاهـب 
دیگـر محـروم می باشـند. باتوجـه بـه ایـن ارزش و هنجـار 
می شـود گفـت کـه زنـان در جوامع اسـامی از دیـد جامعه 
و  فرهنگـی  پاافتـادۀ  پیـش  ارزش هـای  قربانـی  شـناختی، 
سـنتی پنداشـته شـده و در حصـول از متن امتیـازات حقوق 

شـهروندی بـه حاشـیه رانـده می شـوند. 
نکتـۀ دیگـری کـه جنـس زن را در اسـتفاده از امکانـات و 
می کشـاند  انـزوا  بـه  جامعـه  متـن  از  شـغلی  فرصت هـای 
انصـاف، عدالـت یا خودبسـنده گی اسـت و به بهـره برداری 
از امکانـات و در انتخـاب پایـان دادن به وضعیت فرودسـت 
بـودن زن بـر می گـردد. بـه عبـارۀ دیگـر، محـروم مانـدن 
زن در زمینه هـای تعلیـم، میـزان درآمـد، مصـرف، مقـام و 

دسـت یابی قـدرت در حـق زنـان جفـا شـده اسـت. 
بـه منظـور برقـراری عدالـت اجتماعـی میان قشـر مـردان و 
زنـان و توزیـع عادالنـه منابـع، واگـذاری بخشـی از جایگاه 
را سـاده تر  موجـود  اوضـاع  زنـان  بـرای  مـردان  اقتـدار  و 
می سـازد و دسترسـی و حصـول بـه آن منتـج بـه کاهـش 
بی عدالتـی خواهـد شـد و پایـان دادن به تبعیضـات جاهانه 
و جابرانـه بـه فـداکاری مـردان وابسـته اسـت و امـا همه یی 
فرهنگ هـا داوطلبانـه و خـوش بـه رضـا تغییـر موقعیـت را 

نمی داننـد. پذیرفتنـی 
و  بی عدالتـی  رفـع  بـرای  سیاسـت ها  و  روش  اتخـاذ 
دادخواهـی زنـان در درجـۀ اول مسـتلزم تعهـد سیاسـی و 
ایدیالوژیـک دولت هاسـت کـه با ارایـه طرح هـای راهبردی 
منابـع و ثروت هـا  بـه توزیـع مجـدد  قـادر خواهنـد شـد 
طرح هـای  در  انصـاف  و  عـدل  رعایـت  بـا  و  بپردازنـد 
اقتصـادی بـه تصمیم گیری هـای جامـع توقیـق یابنـد و بـه 
موضـوع جنسـیت و فرهنـگ به عنـوان بخش مهـم پرداخته 

و بـه مسـألۀ عدالـت اجتماعـی تمرکـز جـدی کننـد. 
از جالب تریـن  زنـان  و  مـردان  بـه هویـت  بیشـتر  تمرکـز 
بحث هـا در بـاب زن هـا بـوده و ایشـان را فـرا می خوانـد 
کـه در ادامـۀ زنده گـی بـه اصـل تسـاوی حقوقـی و عـدم 
برابـری در لـذت بـردن از رابطۀ متقابل شـان کوشـا باشـند. 
مـدت  دراز  اهـداف  مـرد،  و  زن  نابرابـری  و  نابودسـازی 

معرفـی شـده اند.  فرهنـگ  و  جنسـیت 
از آنجایـی کـه مقوله هـای جنسـیت و فرهنگ رنـگ و بوی 
سیاسـی دارنـد، از آنهـا در کشـورهای پیشـرفته، در حـال 
توسـعه و عقـب نگه داشـته شـده بـه عنـوان ابـزار سیاسـی 
اسـتفاده می شـود و بنیـاد آن بـه برابـری زن و مـرد، اهـرم 
مبـارزه بـا فقـر، توزیـع عادالنـۀ ثـروت و رعایـت حقـوق 
بشـری متکـی می باشـند. باتوجـه بـه آن بـه منظـور ایجـاد 
دانسـته  ضـروری  اداری  و  مالـی  حقوقـی،  ضمانت هـای 
کلیـدی چـون  پسـت های  در  زنـان  کـه حضـور  می شـود 
عضویـت در شـورای عالـی دادگاه عالـی، دادسـتانی ُکل، 

گـردد. رنگ تـر  پُـر  رسـانه ها  و  مسـتقل  کمیسـیون های 
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بــر  تأکیــد  مجلــس ســنا ضمــن 
ــور  ــح در کش ــن صل ــرورت تأمی ض
ــۀ  ــای جداگان ــه دیداره ــد ک می گوی
سیاســی  رهبــران  بــا  خلیــل زاد 

اســت. مشــکوک  افغانســتان 
رییــس  مســلم یار  فضل هــادی 
مجلــس ســنا در نشســت دیــروز ایــن 
مجلــس گفــت: »مــردم افغانســتان در 
ــل زاد  ــای خلی ــای آق ــورد تاش ه م
در مــورد صلــح ماحظــه دارنــد 
و اگــر آقــای خلیــل زاد سیاســت 
دوگانــه نــدارد چــرا بــزرگان سیاســی 
را در ارگ نمی خواهــد و بــا همــه 
یکجــا در مــورد چگونگــی صلــح 

نمی کنــد؟«. صحبــت 
کــه  می گویــد  مســلم یار  آقــای 
میــان  مــورد صلــح  در  خلیــل زاد 
ــی  ــزرگان سیاس ــایر ب ــت و س حکوم

بــا  و  می شــود  قایــل  تفــاوت 
»مشــکوک«  گونــۀ   بــه  هرکــدام 
صحبــت می کنــد وگرنــه همــه مــردم 
ــگ راه  ــه جن ــد ک ــتان می دانن افغانس
ــی  ــت صلح ــت و از حرک ــل نیس ح
کــه باعــزت باشــد اســتقبال می کننــد.
از ســوی هــم، برخــی ســناتوران 
ــده  ــح را پیچی ــد صل ــم رون ــر ه دیگ

و مشــکوک خواندنــد.
عبدالرحیــم حســن یار یــک عضــو 
ــح  ــد صل ــت: »رون ــنا گف ــس س مجل
ــی  ــازی سیاس ــک ب ــه ی ــتان ب افغانس
بیــن ابرقدرت هــا به ویــژه امریــکا، 
ــل  ــه تبدی روســیه و کشــورهای منطق
شــده و سیاســت مداران افغانســتان 
نادرســتی را در  نیــز سیاســت های 
پیــش گرفتــه و رونــد صلــح عمــًا از 
اختیــار شــورای عالــی صلــح بیــرون 

شــده اســت.«
آقــای حســن یار بــا تأکیــد بــر اینکــه 
قدرت هــای  و  منطقــه  کشــورهای 
افغانســتان  در  هیچ گاهــی  جهــان 
صلــح نخواهنــد آورد افــزود کــه 
رهبــران سیاســی افغانســتان نگذارنــد 
مــردم  تباهــی  بــه  صلــح  رونــد 

افغانســتان بیانجامــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً 
ــاون دوم ریاســت  ــق مع ــد محق محم
اجرایــی نیــز گفتــه اســت کــه آقــای 
ــه  ــح را یک طرف ــاده صل ــل زاد ج خلی
عالــی  شــورای  و  می کنــد  دنبــال 
صلــح نیــز گفتــه اســت کــه جزئیــات 
ــا ایــن شــورا شــریک  رونــد صلــح ب

نمی شــود. د افغانســتان طبیعــي پېښــو تــه د 

ــت  ــې د دول ــارو ک ــه چ ــېدنې پ رس

وزیــر وايــي، افغانســتان د هغــو لســو 

ــا  ــړی ی ــې لوم ــه ک ــه ډل ــو پ هېوادون

ــي  ــې د طبیع ــري چ ــای ل ــم ځ دوه

پېښــو لــه املــه ســخت زیامنــن دي.

د  افغانســتان کــې  پــه  دی وايــي، 

زلزلــو، ســېالبونو، واورې ښــوېدنې، 

وچکالــۍ او طبیعــي افتونــو لــه املــه 

ــره شــوي دي. ــه انســان متاث میلیونون

نجیــب اقــا فهیــم د یکشــنبې پــه ورځ 

پــه کابــل کــې د اغاخــان د اســتوګنې 

پرانيســت  پــه  موسســې  برابرولــو 

غونــډه کــې وویــل، افغانســتان د 

طبیعــي پېښــو لــه املــه ســخت زیــان 

کــې  مدیریــت  پــه  خــو  لیدلــی، 

ناتــوان دی.

لســو  هغــو  د  »مــوږ  وویــل:  ده 

ــې  ــوو چ ــې ی ــه ک ــه ډل ــو پ هېوادون

ــن  ــخت زیامن ــو س ــي پېښ ــه طبیع ل

ــوو  ــواد ی ــم هې ــا دوه ــړی ی دي، لوم

ــده مرغــه د هغــو  ــه ب او همداشــان ل

ــار کــې چــې  ــه کت ــو پ لســو هېوادون

ــې  ــت ک ــه مدیری ــو پ ــي پېښ د طبیع

ــام  ــورم مق ــم او څل ــوان دي، درېی نات

ــرو.« ل

ــدې  ــوده وړان ــه م ــم څ ــاغيل فهی ښ

ویــيل چــې د وچکالــۍ لــه املــه پــه 

ــور  ــک مجب ــو کــې خل شــلو والیتون

ــږدي. ــیمې پرې ــې س ــوي چ ش

ــال  ــوي، دا مه ــم زیات ــب اقافهی نجی

ــه  ــه هــرات کــې ۲۱ زره کورنــۍ، پ پ

بادغیــس کــې ۱۳ زره کورنــۍ او پــه 

کندهــار، فاریــاب او کنــدوز والیتونو 

کــې زرګونــه کورنــۍ د وچکالــۍ لــه 

ــه شــوې دي. املــه بــې ځای

د افغانســتان طبیعــي پېښــو تــه د 

ــت  ــې د دول ــارو ک ــه چ ــېدنې پ رس

ــر وویــل چــې حکومــت هڅــې  وزی

ــو  ــویو کورنی ــه ش ــې بېځای ــوي چ ک

ــوي. ــتې ورس ــه مرس ت

ــه افغانســتان  پــه ورتــه وخــت کــې پ

ادارې  پراختیايــي  اغاخــان  د  کــې 

اغاخــان  د  موسســې  فوکــس  او 

نــوم  پــه  موسســې  د  اســتوګنې  د 

فعالیــت پيــل کــړ چــې د طبیعــي 

ــو خلکــو رسه  ــه زیامنن ــه امل پېښــو ل

ــوي. ــته ک ــه مرس ب

نومــوړې زیاتــه کــړه: »چاپېریــال تــه 

پاملرنــه د امانــت دارۍ یــوه دنــده ده، 

پــه دې برخــه کــې هــر نســل مســؤل 

ــاره  ــاتنې لپ ــال س ــې د چاپېری دی چ

کار وکــړي، مــوږ د فزیکــي او ټولنیــز 

پــه  لوړولــو  کیفیــت  د  چاپېریــال 

ــوو.« برخــه کــې هــم مســؤل ی

ــي  ــي واي ــټ چارواک ــان بنس د اغاخ

ــه  ــې پ ــو ک ــرو ۲۲ کلون ــه تې ــې پ چ

ــو  ــو برخ ــه بېالبېل ــې پ ــتان ک افغانس

کــې یــې کار کــړی او اوس هــم 

چمتــو دي چــې لــه افغانانــو رسه پــه 

ځانګــړې توګــه، د طبیعــې پېښــو لــه 

ــړي. ــته وک ــو رسه مرس ــه زیامنن امل

ــې  ــه خــره، نړیوال ــم پ د ښــاغيل فهی

بنســټونه  حکومتــي  او  مؤسســې 

پــه  مرســتو  د  تــه  بېځایــه شــویو 

او  کــوي  همــکاري  کــې  رســولو 

اړمنــو  ټولــو  چــې  کېــږي  هڅــه 

کســانو تــه بېړنــۍ مرســتې پــه وخــت 

يش. ورســول  ور 

شــماری از جوانــان اخیــراً کارزاری را تحــت نام »ایســتگاه 
مهربانــی« از بهــر همــکاری و مســاعدت بــا نیازمنــدان راه 
انداخته انــد. ایــن جوانــان تــاش دارنــد مــردم را تشــویق 
ــیدن  ــتانۀ فرارس ــدان در آس ــا نیازمن ــاری ب ــه کمــک و ی ب

فصــل ســرما بســازند.
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  کارزار  ایــن  کارگــزاراِن 
ــان  ــل زدن« می ــان »پُ ــدف ش ــه ه ــد ک ــدگار می گوین مان
»نیازمنــدان« و »بی نیــازان« اســت. آنــان بــه ایــن بــاور انــد 
ــات«،  ــن امکان ــا »اندک تری ــد ب ــی می توان ــی آدم ــه گاه ک

ــد. ــام ده ــا« را انج ــن کاره »بزرگ تری
مهنــدس ســید ذبیــح اهلل ســادات، از نخســتین کارگــزاران 
ایســتگاه مهربانــی و مدیــر عمومــی ایــن کارزار می گویــد 
کــه هــدف شــان از راه انــدازی کارزارِ »ایســتگاه مهربانــی«، 
ــی  ــه و توان مندان ــدان جامع ــان نیازمن ــدن می ــیله ش وس

ــد. ــک کنن ــد کم ــه می توانن ــت ک اس
آقــای ســادات می افزایــد کــه انســان ها بــا کمتریــن 
امکانــات می تواننــد »دردی را دوا« کننــد. او می گویــد: 
ــا  ــه ب ــد ک ــم نمی کن ــور ه ــا تص ــات حت ــی اوق »آدم گاه
بپوشــاند و  را  اطرافــش می توانــد جانــی  داشــته های 

گرســنه یی را  ســیر کنــد«.
ــدازی ایســتگاه  ــه راه ان ــد ک ــال اجتماعــی می گوی ــن فع ای
مهربانــی، ایجــاد مــوج مهربانــی در دل هــای مــردم اســت 
ــه  ــدۀ جامع ــدان و آین ــرای نیازمن ــد ب ــای امی ــا روزنه ه ت

گشــوده شــود.
ــزار  ــش از ه ــون بی ــی« تاکن ــتگاه مهربان ــووالن »ایس مس
دســت لبــاِس نــو و اســتفاده شــده از ســوی مــردم دریافت 
ــته بندی و  ــه زودی بس ــان، ب ــۀ آن ــه گفت ــه ب ــد ک کرده ان
ــده اند،  ــخص ش ــایی و مش ــه شناس ــی ک ــرای نیازمندان ب

توزیــع می شــود.
هماهنگــی  بــرای  کمیتــه  چهــار  مهربانــی  ایســتگاه 
جمــع آوری و توزیــع لباس هــا ایجــاد کــرده اســت. 
کمیتــۀ انســجام، کمیتــۀ مالــی، کمیتــۀ لوجســتیک و 
کمیتــۀ فرهنگــی در یــک جمــع، بــا کارهــای متفــاوت در 
ــرمنزل مقصــود  ــه س ــی را ب ــد، ایســتگاه مهربان ــر دارن نظ

ــد. ــون کن رهنم
ــع آوری  ــای جم ــه لباس ه ــد ک ــادات می گوی ــدس س مهن

ــدا  ــس از ج ــود و پ ــته بندی می ش ــک و بس ــده، تفکی ش
کــردن لباس هــای مردانــه، زنانــه و طفانــه، رونــد توزیــع 

آن آغــاز خواهــد شــد.
آقــای ســادات هم چنــان بیــان مــی دارد کــه ایــن کارزار را 
ــدز، بغــان و بدخشــان  ــخ، هــرات، کن ــای بل در والیت ه
آغــاز کــرده انــد و در نظــر دارنــد ســایر والیت هــا را نیــز 

زیــر پوشــش قــرار دهنــد.

بــه گفتــۀ کارگــزاراِن ایســتگاه مهربانــی، آنــان حتــا در نظر 
ــد،  ــن کارزار را راه بیندازن ــز ای ــران نی ــد در کشــور ای دارن
امــا بــا ایــن تفــاوت کــه لباس هــای جمــع آوری شــدن در 
ایــران، بــه نیازمنــداِن افغانســتانی در آن کشــور مســاعدت 

خواهــد شــد.
ــی  ــزارن افغان ــش از 7۰ ه ــِت بی ــان از دریاف ــان همچن آن
ــت آن را  ــرار اس ــه ق ــد ک ــر می دهن ــز خب ــد نی ــول نق پ

ــه  ــدان هزین ــرای نیازمن ــاک ب ــاس و پوش ــِد لب ــرای خری ب
ــد. کنن

ــخ  ــه تاری ــی ب ــتگاه مهران ــه کارزار ایس ــت ک ــی اس گفتن
ــووالن  ــرد. مس ــه کار ک ــاز ب ــاری آغ ــال ج ــر س 1۰ اکتوب
ــن کارزار و  ــاد ای ــم از ایج ــۀ پیه ــه دو هفت ــد ک می گوین
بــرای جلــب توجــه مــردم بــه آن در شــبکه های اجتماعــی 
تبلیــغ کردنــد. هم اکنــون بیــش از ۵۰ تــن در ایــن کارزار 
ــه  ــه می شــود همــه رضاکاران ــه گفت ــل و ســهیم اند ک دخی

ــته اند. ــن کارزار پیوس ــه ای ب
ایــن کارزار در حالــی ایجــاد می شــود کــه همه ســاله 
ــه دلیــل فقــر و  شــمار زیــادی از باشــنده گان افغانســتان ب
ــد. براســاس  ــاداری جان هــای شــان را از دســت می دهن ن
اطاعــات، علــت اصلــی جــان باختــِن ایــن شــمار مــردم، 
نبــودِ مســکن و ســرپناه، نبــودِ پوشــاک و مــوادِ مــورد نیــازِ 

فصــل ســرما بــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه جنــگ و خشک ســالی هــر روز 
ــد.  ــاه در کشــور می افزای ــراد نیازمنــد و بی پن ــر شــمار اف ب
ــه و کاشــانۀ شــان بی جاشــده و در  آواره گانــی کــه از خان

ــد. شــهرها ســرگردان می مانن
 »WFP« ــل ــازمان مل ــذای س ــی غ ــۀ جهان ــراً برنام اخی
اعــام کــرده اســت، شــمار افــرادی کــه در افغانســتان در 
ــه  ــد، ب ــه ان ــرار گرفت ــاد ق ــنه گی ح ــر گرس ــرض خط مع
ــون و ۵۰۰ هــزار نفــر رســیده اســت. دســتِ کم ســه میلی
ــی  ــی غذای ــۀ جهان ــش برنام ــاه پی ــد م ــزارش چن در گ
ســازمان ملــل آمــده بــود: شــمار کســانی کــه در افغانســتان 
امنیــت غذایــی ندارنــد، بــه 13 میلیــون نفــر رســیده  اســت. 
ایــن ســازمان همچنیــن ُهشــدار داده بــود کــه اگــر در ایــن 
بــاره چاره اندیشــی نشــود، شــمار آواره گان داخلــی و 
ــل  ــزان قاب ــه می ــد، ب ــاه می برن ــه خــارج پن ــه ب ــرادی ک اف

توجهــی افزایــش خواهــد یافــت.
ــه  ــیده گی ب ــور رس ــت در ام ــر دول ــم، وزی ــویی ه از س
ــن  ــدت یافت ــه ش ــت ک ــه اس ــز گفت ــی نی ــوادث طبیع ح
ــزار  ــده 1۰ ه ــب ش ــات موج ــی از والی ــگ در برخ جن
خانــواده در هفته هــای اخیــر از خانه هــای شــان آواره 
ــد. ــه کمــک دارن ــادی ب ــاز زی ــا نی ــن خانواده ه شــوند. ای
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