
فرمانـده سـتاد کل نیروهای مسـلح ازبیکسـتان می گوید که 
در شـمال  بی ثباتـی  کانون هـای  جابه جایـی  از  نشـانه های 
افغانسـتان مشـاهده می شـود کـه موجب افزایـش تهدیدات 

امنیتـی برای کشـورهای آسـیای مرکزی اسـت.
پـاول ایرگاشـیف در نشسـت دوره یی فرماندهان سـتادهای 
کل کشـورهای آسـیای مرکـزی و جنوبـی گفتـه اسـت کـه 
ازبیکسـتان از آغـاز گفت وگوهـای صلح آمیز در افغانسـتان 

بـدون هیـچ پیـش شـرط و اعمال زور اسـتقبال مـی کند.
ایرگاشـیف می گوید: شـکوفایی آسـیای مرکزی با دسـتیابی 
بـه صلـح در افغانسـتان مرتبط اسـت اما امروز چشـم انداز 
حل و فصل مناقشـات افغانسـتان همچنان نامشـخص باقی 

مانده تشـنج و رویارویی در این کشـور بحرانی اسـت.
او خاطرنشـان کـرد: در ایـن میـان نشـانه های از جابه جایی 
کانون هـای بی ثباتی در شـمال افغانسـتان مشـاهده می شـود 
کـه موجـب افزایـش تهدیـدات امنیـت بـرای کشـورهای 

آسـیای مرکـزی می شـود.
ایرگاشـیف اظهار داشـت: نتایـج تالش های جامعـه جهانی 

غیرموثـر بـودن رونـد حل وفصل نظامی مسـایل افغانسـتان 
را نشـان دادنـد. اطمنـان داریم تنها راه بـرای برقراری صلح 
در افغانسـتان، انجـام مذاکـرات مسـتقیم بدون پیش شـرطی 
بیـن دولـت مرکـزی و نیروهـای اصلـی سیاسـی داخلـی 

است.
او گفـت: مهم ترین شـرط حل وفصل اوضاع در افغانسـتان، 
همزمـان بـا حـل و فصـل موضوعات سیاسـی، جلـب نظر 
کشـورهای همسـایه بـه روابط صلح آمیـز اقتصـادی به ویژه 

با کشـورهای آسـیای مرکزی و جنوبی اسـت.
او گفتـه اسـت: ما نباید به افغانسـتان به عنـوان یک چالش، 
بلکـه به عنـوان یک فرصت اسـتراتژی و چشـم انداز جدید 
همکاری هـای منطقه یـی متقابـاًل سـودمند نـگاه کنیـم. مـا 
در  افغانسـتان  جـذب  بـرای  مسـاعی  تشـریک  معتقدیـم 
سیسـتم روابـط اقتصـادی و بازرگانـی، حمـل و نقلـی و 
مخابراتـی و فرهنگـی و انسـانی با کشـورهای همسـایه در 
پروسـۀ عـادی سـازی اوضـاع و بازگشـت ایـن کشـور بـه 
یـک زنده گـی صلح آمیـز سـهم قابـل مالحظه یـی را دارد.
در ایـن نشسـت دوره یی کـه به موضوعاتـی همچون امنیت 
منطقـه، حل وفصـل اوضاع افغانسـتان، مبارزه با تروریسـم، 
قاچـاق مـواد مخـدر و جرایـم سـایبری اختصـاص یافـت، 
ازبیکسـتان،  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتادهای  فرماندهـان 
قزاقسـتان، پاکسـتان، ترکمنسـتان، تاجیکسـتان، افغانسـتان، 
معـاون اول فرمانـده سـتاد کل نیروهای مسـلح قرقیزسـتان 
و همچنـان فرمانـده سـتاد مرکـزی نیروهای مسـلح امریکا 

کردند. شـرکت 

ـــالم  ـــی اع ـــات مخابرات ـــم خدم ـــا ادارۀ تنظی ـــرا ی ات
کـــرده اســـت کـــه شـــرکت های مخابراتـــی بـــه 
دلیـــل، پاییـــن بـــودن کیفیـــت خدمات شـــان 
پیشـــکش های  خودســـرانه  فعال ســـازی  و 
ــاه  ــه مـ ــترکین، در سـ ــرای مشـ ــان بـ خدماتی شـ
گذشـــته، صدهـــا میلیـــون افغانـــی جریمـــه 

ند. شـــده ا
ـــات  ـــم خدم ـــس ادارۀ تنظی ـــزی ریی ـــب اهلل عزی نجی
مخابراتـــی، از تطبیـــق کارشـــیوه های جدیـــد 
ارایـــه خدمـــات مخابراتـــی در کشـــور می دهـــد.
آقـــای عزیـــزی می گویـــد کـــه بـــه دلیـــل 
ـــی  ـــات مخابرات ـــترکین خدم ـــکایات مش ـــش ش افزای
و انترنتـــی از پاییـــن بـــودن کیفیـــت خدمـــات و 
اقدام هـــای خـــود ســـر شـــرکت های مخابراتـــی، 
ایـــن شـــرکت ها موظـــف شـــده اند کـــه بـــدون 
رضایـــت مشـــتریان از فعـــال ســـازی بســـته های 
خدماتـــی پرهیـــز کـــرده و کیفیـــت خدمـــات را 

ـــود ببخشـــند. نیـــز بهب
اجتماعـــی  شـــبکه های  در  کارزاری  اخیـــراً 
بـــه راه افتـــاده اســـت کـــه کاربـــران در جریـــان 
ایـــن کارزار، شـــرکت های مخابراتـــی را بـــه 
فعال ســـازی خودســـرانه بســـته های خدمـــات 

ـــرا  ـــد. ادارۀ ات ـــم کرده ان ـــی مته ـــی و انترنت مخابرات
ــم  ــی متهـ ــه بی تفاوتـ ــن بـ ــن کمپایـ ــز در ایـ نیـ

شـــده اســـت.
رییـــس ادارۀ اتـــرا امـــا تأکیـــد کـــرد کـــه 
ــای  ــل اقدام هـ ــه دلیـ ــی بـ ــرکت های مخابراتـ شـ
ــات  ــودن کیفیـــت خدمـ ــن بـ ــرانه و پاییـ خودسـ
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طالبـان به تعهـدات خـود     

 عمـل خواهنـد کـرد؟
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فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ازبیکستان:
جابه جایی کانون های بی ثباتی در شمال افغانستان مشاهده می شود

شرکت های  مخـابراتی
 صـدها میلیون افغـانی جریمـه شـده اند

آگاهان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

اهـدافی نامقـدس در بـرگـزاری 
جـرگۀ مشـورتی  صلـح وجـود دارد



اگـر قضیۀ عصمت علی زاده فیسـبوکی نمی شـد و 
کســی بـه نمراِت او در مقایسـه با یـک فرد دیگر 
مطمیـن  می شـد  بازهـم  آیـا  نمی یافـت،  دسـت 
بـود کـه عدالـت در این کشـور رعایت می شـود؟ 
چـه ضمانتـی وجـود داشـت کـه قضیۀ علـی زاده 
فیسـبوکی نمی شـد و او مثاًل در واکنش به ناکامِی 
خود در امتحان دسـت به خودکشـی نمـی زد؟ آیا 
بـرای رییس حکومـت، معاون او و مشـاور امنیت 
ملـِی او کـه حـاال هـر کـدام تصویرهای مشـترِک 
خـود بـا علـی زاده را نشـر می کننـد و در رابطه با 
حـل قضیـۀ اوـ  بـرای این کـه از آن بـه نفـع خود 
اسـتفادۀ سیاسـی ببرند ـ مطلب می نویسـند، مرِگ 
او بـه انـدازۀ مرِگ یک پشـه هم اهمیت داشـت؟
فیسـبوکی  علـی زاده  قضیـۀ  اگـر  شـک  بـدون   
نمی شـد، او به حقش نمی رسـید و شـاید زنده گی 
و آینـده اش بـه گونـۀ دیگـری رقم می خـورد. در 
طـول سـالیاِن متمـادی در ایـن کشـور بـه دلیـل 
تبعیـض سیسـتماتیک، زنده گی هـای  موجودیـِت 
زیـادی بـه گونه یـی دیگـر رقـم خـورده اسـت. 
مگـر قضیـۀ دختـری کـه در خوابـگاه دانشـگاه 
خـودش را بـه دلیـل رفتـار تبعیض آمیـِز اسـتادان 
حلق آویـز کـرد، فراموش مـان شـده اسـت؟ مگـر 
در طـول همیـن سـال هایی کـه حکومت هـا دم از 
توزیـع عادالنـۀ قدرت و امکانـات زده اند، در حِق 
بسـیاری از مـردم ایـن سـرزمین بـه دلیـل تعلـق 
داشـتن بـه قـوم، زبـان و مذهـِب خـاص تبعیض 

روا داشـته نشـده اسـت؟ 
ماهـا  از  چه قـدر  کـه  بیندیشـیم  خـوب  بیاییـد 
بـه دلیـل وضعیـت زبانـی و تبـارِی خـود دچـار 
تبعیـض و سیاسـِت تبعیض گـری شـده ایم. این که 
چنـد فـردِ مشـخص از چنـد قـوم و یـا زبـان در 
بـه  می کننـد،  کار  حکومـت  از  موقعیت هایـی 
معنـای پایـان تبعیـض و سیاسـت تبعیض آمیـز در 
کمـی  گذشـته های  در  باشـد.  نمی توانـد  کشـور 
انجـام  عریـان  صـورِت  بـه  تبعیـض  ایـن  دور، 
می یافـت و کسـی هـم حق نداشـت نسـبت به آن 
اعتـراض کنـد. مگـر چهل سـال پیـش، چنـد فردِ 
هزاره هـا  میـان  از  دانشـگاه رفته  و  تحصیل کـرده 
گرفـت؟  سـراغ  می شـد  کشـور  در  ازبیک هـا  و 

هزاره هـا  اصلـِی  وظیفـۀ  پیـش  چهل سـال  مگـر 
و ازبیک هـا در شـهرهاِی کشـور جوالی گـری و 
یـک  صاحب منصب هـاِی  خانه هـای  در  نوکـری 

تبـار خـاص نبـود؟ 
 داسـتان تبعیـض نـژادی و زبانـی در کشـور مـا، 
داسـتان پُر آِب چشـم اسـت. داسـتانی است که به 
ایـن آسـانی ها و سـاده گی ها پایـان نمی یابـد. این 
داسـتان همچنـان بـه گونه هـای دیگـری در ایـن 
کشـور ادامـه دارد. هنـوز در حـِق علی زاده هـای 
کشـور  مختلـِف  زبان هـای  و  تبارهـا  از  زیـادی 
تبعیـض روا داشـته می شـود. هنـوز هـزاران هزار 
علـی زادۀ دیگر در این کشـور وجـود دارند که در 

حق شـان تبعیـض روا داشـته شـده اسـت. 
در  زبانـی  و  قومـی  تبعیـض  مسـالۀ  و  موضـوع 
کشـورِ مـا بـا چنـد عکـس و شـعار، آن گونـه که 
آقـای غنـی و دانـش آن را حل وفصـل کرده انـد، 
خاتمـه نمی یابـد. تبعیـض بـه گونه هـای مختلِف 
آن در کشـور از مـردم قربانـی گرفتـه و هنـوز هم 
می گیـرد. حتـا می تـوان ادعـا کـرد کـه موضـوع 
تبعیـض، یـک موضـوع جهانـی اسـت. سـال های 
سـال شـهرونداِن کشـورهای پیشـرفتۀ جهان علیه 
تبعیـض نـژادی و جنسـیتی رزمیده انـد. در همین 
امریکا که امروز هر کســی به داشـتن شـهروندی 
سیاه پوسـتان  علیـه  سـال ها  می کنـد،  افتخـار  آن 
تبعیض روا داشـته شـده اسـت. یک نوع موسیقی 
هنـوز هم در میان سیاه پوسـتاِن امریـکا رواج دارد 
کـه از زمـان مبـارزاِت آن هـا علیه تبعیـض نژادی 
ریشـه گرفتـه اسـت. ایـن موسـیقی هنـوز هـم به 
عنـوان موسـیقی اعتراضـی شـناخته می شـود. در 
همیـن بریتانیـای کبیـر، سـال ها زنـان از حق رای 
محـروم بودنـد ولـی بـه مـرور زمـان و مبـارزات 
حـِق  ایـن  کـه  شـدند  موفـق  دوام دار  و  پی گیـر 
خـود را بـه دسـت آورنـد. افغانسـتان کـه خانـۀ 
تبعیـض اسـت. در ایـن کشـور انـواع تبعیض اعم 
از نـژادی، جنسـیتی، مذهبـی، زبانـی و فکـری را 

می تـوان یافـت. 
چنـد روز پیش از آفتابی شـدِن موضـوع علی زاده، 
صفحـۀ  در  هـزاره  معـروِف  شـاعراِن  از  یکـی 
فیسـبوِک خـود نوشـته بـود کـه اگـر او از قـوم 

توانایـِی  و  دانـش  این همـه  بـا  نمی بـود،  هـزاره 
خـود حـاال در کجـا قـرار می داشـت. او یک یـِک 
مـوارد را برشـمرده بـود که امکان داشـت به آن ها 
برسـد ولـی بـه دلیـل هـزاره بـودن خـود، از همۀ 

آن امتیازهـا محـروم شـده اسـت. 
این کـه آقـای غنـی می گویـد کـه او علیـه تبعیض 
قـرار دارد، عماًل و بـا دیده درایـی دروغ می گوید. 
تبعیـض در مغـز و فکـِر آقـای غنـی و امثـاِل او 
ریشـه دارد و تقریبـًا بـه یـک ژن تبدیـل شـده 
مشـکل  شـدِن  حـل  بـا  کـه  کسـی  هـر  اسـت. 
علـی زاده فکـر کنــد کـه رأِس حکومـت تفکـر 
تبعیض آمیـز ندارنـد، دچـار بالهـِت ذهنـی شـده 
اسـت. مشـکل تبعیـض در موجودیـت چنـد فرد 
از اقـوامِ مختلـف در بخش هایـی از حکومت حل 
نمی شـود. تبعیـض را بایـد بـا مبـارزۀ دوام دار و 
بنیـادی حـل  بـه صـورِت عمومـی و  پی گیرانـه 
کـرد. همیـن حـاال، هزاران هـزار جواِن مـا قربانی 
سیاسـت تبعیض آمیـِز حکومـت انـد. بـه هـزاران 
نفـر بـا داشـتن سـند و مـدرِک لیسـانس و فـوق 
لیسـانس کار پیـدا نمی شـود ولـی فارغ التحصیالن 
صنـِف 12 یـک قـوم می تواننـد به سـاده گی بـرای  

خـود کار پیدا کننــد. 
زمانـی در یک کتاب که به سـازوکارهای سـازمان 
جاسوسـی موسـاد اسـراییل می پرداخـت، جملـۀ 
جالبـی خوانـدم. آن جملـه چنین بود که سـازمان 
افـراد  کـه  می کنـد  عمـل  گونه یـی  بـه  موسـاد 
ممکـن اسـت کـه در خدمـِت ایـن سـازمان قرار 
بگیرنـد ولی خودشـان هیچ اطالعی از آن نداشـته 
باشـند. نویسـندۀ کتـاب بـه تمـام خواننده گانـش 
توصیـه کـرده بـود که همیشـه از خود این سـوال 
سـازمان  خدمـت  در  مـن  »آیـا  کـه  بپرسـند  را 

جاسوسـی موسـاد قرار نـدارم؟« 
حـاال هم بـه تبع توصیۀ نویسـندۀ آن کتـاب، ماها 
نیـز هرکـدام باید از خـود هر روز سـوال کنیم که 
»آیـا مـورد تبعیـض قـرار نگرفته ایـم؟« چـون در 
ایـن کشـور تبعیـض گاهـی بـه گونه یـی سـاخته، 
پرداختـه و اعمـال می شـود کـه خـودِ فـردِ مـورد 
تبعیـض قرارگرفتـه نیـز ممکـن اسـت چیـزی در 

مورد آن احسـاس نکنــد. 
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ــن نشســِت رو  ــروری( پنجمی ــر )25 فب ــرار اســت دو روز دیگ ق
ــزار  ــر برگ ــۀ قط ــکا در دوح ــان و امری ــده گاِن طالب در روِی نماین
شــود، امــا گــروه طالبــان اعــالم کــرده کــه مالبــرادر رهبــِر هیــأت 
ــکا در  ــۀ امری ــور وزیرخارج ــرط حض ــه ش ــا ب ــده تنه مذاکره کنن

ــد. ــرکت می کن ــر ش ــراِت قط مذاک
مالبــرادر یکــی از اعضــای مؤســِس گــروه طالبــان در ســال 1994 
میــالدی بــه رهبــری مالعمــر اســت کــه مــدت هشــت ســال در 
ــش در نتیجــۀ تفاهمــاِت  ــاه پی ــار م ــود و چه ــی ب پاکســتان زندان
سیاســِی صلــح میــان امریــکا و طالبــان آزاد شــد و یک مــاه قبــل 
نیــز بــه عنــوان رهبــر هیــأت مذاکره کننــدۀ صلــِح طالبــان تعییــن 
شــد. این کــه اکنــون حضــور ایــن عضــِو تــازه از بنــد آزاد گشــتۀ 
ــۀ  ــر خارج ــور وزی ــه حض ــوط ب ــر من ــراِت قط ــان در مذاک طالب
ــۀ  ــات و روحی ــودِ مطالب ــِگ صع ــد آهن ــود، می توان ــکا می ش امری

ــد.  ــان دهی کن ــح نش ــد صل ــان را در رون ــۀ طالب زیاده خواهان
ــای  ــتان، در فض ــان در افغانس ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــفانه برنام متأس
ناهماهنگــی میــان بازیگــراِن داخلــی و بیرونــی و بــازی ضعیــف 
و متناقــِض حکومــت در میانــۀ آن هــا، بــه میــداِن مســاعدی بــرای 
ــل  ــزون تبدی ــزرگ و روزاف ــاِت ب ــا مطالب ــان ب ــوِی طالب ــارز ق تب
ــن  ــوان قدرت مندتری ــه عن ــکا ب ــه امری ــی ک ــت. از زمان ــده اس ش
ــدان  ــه می ــای خــود را ب ــای افغانســتان پ ــل در قضای کشــورِ دخی
ــر  ــبت ب ــن نس ــه همی ــز ب ــورها نی ــایر کش ــانده و س ــح کش صل
حکومــت  افزوده انــد،  عرصــه  ایــن  در  خــود  فعالیت هــای 
افغانســتان در سراســیمه گی و وارخطایــی به ســر بــرده و بــا 
ــن  ــتِر ای ــه بیش ــدِن هرچ ــۀ بزرگ ش ــری، زمین ــال و کنش پذی انفع

ــت. ــم  آورده اس ــروه را فراه گ
ــان و  ــان طالب ــتقیم می ــای مس ــار دور گفت وگوه ــون چه ــا اکن ت
ــر آن، کشــورهای  ــزون ب ــده و اف ــزار ش ــکا برگ ــده گاِن امری نماین
ــا و  ــی از گفت وگوه ــِب میزبان ــا داوطل ــان ی ــز میزب ــادی نی زی
ــتان  ــت افغانس ــده اند و حکوم ــتان ش ــِح افغانس ــت های صل نشس
ــاه  ــان م ــح در پای ــورتی صل ــۀ مش ــدارِک جرگ ــاِل ت ــز در ح نی
ــان  ــه طالب ــا ب ــۀ بیرونی ه ــم از عالق ــن  حج ــد. ای ــوت می باش ح
ــان  ــه می ــِز او ب ــح ناقــص و تضرع آمی ــی و صل ــای غن را خــودِ آق
ــی  ــه نوع ــت ک ــِح حکوم ــورتی صل ــۀ مش ــون جرگ آورده و اکن
ــت  ــح اس ــرای صل ــی ب ــای بیرون ــر تالش ه ــخ ب ــش و پاس واکن
نیــز در حالتــی تدویــر می شــود کــه امریــکا و طالبــان  ـ مطابــق 
اظهــاراِت آقــای خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا 
ــه  ــارۀ »چهارچــوب کلــی صلــح« ب ــرای صلــح افغانســتان ـ درب ب
توافــق رســیده اند. از آن جــا کــه ایــن چهارچــوب کلــی بــه گونــۀ 
دقیــق و مفصــل بــرای مــردم افغانســتان معلــوم نیســت، پرســش 
اساســی ایــن اســت کــه اگــر نتایــج جرگــۀ مشــورتی صلــح فراتــر 
از ایــن چهارچــوب باشــد، آیــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا و طالبــان 
ــکنند و  ــی را می ش ــوِب قبل ــا چارچ ــِی آن ه ــورهای حام و کش
ــب و  ــدی ترتی ــوِب جدی ــح، چهارچ ــۀ صل ــج جرگ ــق نتای مطاب

تعریــف می کننــد؟
ــان را  ــود و طالب ــِق خ ــورد تواف ــوِب م ــل زاد چهارچ ــای خلی آق
ــکا،  ــای امری ــرای خــروج نیروه ــی ب ــۀ فشــرده، »برنامه ی ــه گون ب
ــتی  ــی تروریس ــای بین الملل ــرد گروه ه ــس و ط ــراری آتش ب برق
در خــاک افغانســتان« خوانــده اســت. اگرچــه ایــن ســه مــورد یک 
ــا پذیرفتــن ظاهــر آن،  ــه شــرح و تبصــره دارد، امــا ب ــا نیــاز ب دنی
ــه: ممکــن  ــرد ک ــد را وارد ک ــن تردی ــوان ای ــال می ت ــۀ مث ــه گون ب
اســت نماینــده گان جرگــۀ مشــورتی صلــح بــه خــروج نیروهــای 
امریکایــی از کشــور رای ندهنــد، آن گاه تکلیــف چهارچــوِب 

مــورد توافــق امریــکا ـ طالبــان چــه خواهــد بــود؟ 
ــه از یک طــرف پراکنده گــی  ــد ک ــن نظــر مهم ان ــکات از ای ــن ن ای
دیگــر،  از ســوی  و  می نمایانــد  را  درهم ریخته گــی صلــح  و 
نقــش حکومــت به ویــژه آقــای غنــی را در بــزرگ ســاختِن 
ــازد:  ــکار می س ــن حــد آش ــا ای ــا ت ــاختِن آن ه ــم س ــان و مه طالب
این کــه اکنــون تمــام محافــِل بین المللــی از جملــه دســتگاه 
تصمیم گیــرِی امریــکا بــه صلــح بــا طالبــان می اندیشــند و 
طالبــان حکومــت افغانســتان را دست نشــانده و فاقــد مشــروعیت 
ــِح  ــۀ مشــورتِی صل ــج جرگ ــذر، نتای ــن رهگ ــد و از همی می خوان
آقــای غنــی را نیــز می تواننــد فاقــد مشــروعیت و غیرقابــِل اعتنــا 

ــد.  اعــالم کنن
طالبــان هم اکنــون به رغــم تمــام چراغ ســبزها و تالش هــای 
آقــای غنــی مبنــی بــر ایجــاد گفت وگــوی بین االفغانــی، بــه دیــدار 
بــا هیــأت صلــِح حکومــت رضایــت نشــان نداده انــد و مذاکــرات 
ــل  ــروطی از قبی ــتن شرط وش ــا گذاش ــز ب ــکا را نی ــا امری ــح ب صل
آن چــه در مــورد آزادی مالبــرادر و حضــورِ او در مذاکــرات قطــر 
عنــوان شــد، بــه گونــۀ چنــاِق دلخــواه بــه پیــش می برنــد. طالبــان 
ــد و  ــت می پندارن ــروعیت و صالحی ــی از مش ــت را خال حکوم
ترجیــح می دهنــد بــه جــای گفت وگــو بــا نماینــده گان حکومــت 
افغانســتان، بــا نماینــده گان حکومــت امریــکا و بــه جــای مذاکــره 

بــا آقــای غنــی، بــا رقبــای سیاســِی وی دیــدار کننــد. 

چـناق دلخـواِه طالبـان 
داستاندر مذاکـرات صلـح

تبـعیض  چشـِم  پُـرآِب   

افغانستان در 
این کــه آقــای غنــی می گویــد 
ــرار دارد،  ــض ق ــه تبعی ــه او علی ک
دروغ  دیده درایــی  بــا  و  عمــًا 
و  مغــز  در  تبعیــض  می گویــد. 
فکــِر آقــای غنــی و امثــاِل او 
ریشــه دارد و تقریبــاً بــه یــک 
ژن تبدیــل شــده اســت. هــر 
کســی کــه بــا حــل شــدِن مشــکل 
ــه رأِس  ــد ک ــر کنـ ــی زاده فک عل
تبعیض آمیــز  تفکــر  حکومــت 
ندارنــد، دچــار باهــِت ذهنــی 
ــض  ــکل تبعی ــت. مش ــده اس ش
از  فــرد  چنــد  موجودیــِت  در 
اقــواِم مختلــف در بخش هایــی 
نمی شــود.  حــل  حکومــت  از 
تبعیــض را باید بــا مبــارزۀ دوام دار 
ــی  ــورِت عموم ــه ص ــه ب و پی گیران
و بنیــادی حــل کــرد. همیــن حــاال، 
هــزاران هــزار جــواِن مــا قربانــی 
ــت  ــِز حکوم ــت تبعیض آمی سیاس
انــد. بــه هــزاران نفــر بــا داشــتن 
ــوق  ــدرِک لیســانس و ف ســند و م
نمی شــود  پیــدا  کار  لیســانس 
صنــِف  فارغ التحصیــان  ولــی 
می تواننــد  قــوم  یــک   12
کار  خــود  بــرای   به ســاده گی 

پیــدا کننـــد

احمــد عمران



ــت در  ــژۀ حکوم ــدۀ وی ــر داوودزی، نماین محمدعم
امــور منطقه یــی صلــح و رییــس دبیرخانــۀ شــورای 
ــه جرگــۀ مشــورتی  ــه لوی ــد ک ــح می گوی ــی صل عال
صلــح قــرار اســت بــه تاریــِخ 26 تــا 29 مــا جــاری 
برگــزار خواهــد شــد و رهبــری آن را یک کمیســیون 

غیرحکومتــی بــه عهــده خواهــد داشــت.
آقــای داوودزی می گویــد کــه در جرگــۀ مشــورتی، 
ــد  ــوت خواهن ــردم دع ــار م ــه اقش ــده گان هم نماین
شــد تــا خطــوط ســرخ مذاکــره بــا طالبــان را بــرای 

دولــت مشــخص کننــد.
ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب ــی  ام ــران سیاس ــماری از رهب ش
ــح،  ــۀ مشــورتی صل ــه جرگ ــزاری لوی ــه برگ ــد ک ان
ــه  ــد، بلک ــح نمی کن ــۀ صل ــه پروس ــی ب ــچ کمک هی
مشــکالِت پایــان جنــِگ افغانســتان را بیشــتر خواهــد 

کــرد.
انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
ــای  ــه کش وقوس هـ ــد ک ــت جمهوری می گوی ریاس
ــرای  ــان ب ــا طالب ــح ب ــِر صل ــای اخی سیاســی هفته هـ
ــرای  ــت ب ــده اس ــی ش ــی »غنیمت ــاي داخل گروه ه
خارجی هــا  بــرای  و  پوپولیــزم«  و  امتیازگیــری 

اســتراتژیک«. مانورهــای  بــرای  »فرصتــی 
فیســبوکش  آقــای مســعود در صفحــۀ رســمی 
ــح  ــر صل ــای اخی ــا بازی ه ــه ام ــت ک ــته اس نگاس
بــرای مــردم بحــران پهــن می کنــد و دورنمــای 
او  می نمایــد.  تاریک تــر  و  پیچیده تــر  را  صلــح 
ــر  ــای اخی ــه در گفت وگوه ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ب
صلــح مطالبــات جوانــان افغانســتان مفقــود و ناپیــدا 

ــت. اس
ــات ریاســت جمهوری:  ــزد انتخاب ــن نام ــۀ ای ــه گفت ب
ــای  ــروز، ارزش ه ــای ام ــا دنی ــط ب ــتان فق »افغانس
امــروز و کرکترهــای امــروز زنــده خواهــد مانــد، در 

غیــر آن، می میــرد«.
در ســوی دیگــر، گلبدیــن حکمتیــار، رهبــری 
یکــی از شــاخه های حــزب اســالمی روز پنجشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته در یــک نشســت خبــری گفــت کــه 
حکومــت وحــدت ملــی در عــوِض برگــزاری لویــه 
ــا  ــدر و ب ــه ایجــاد یــک »مرجــع مقت ــد ب جرگــه بای
ــا صلــح و جنــگ موافقــت  صالحیــت« در رابطــه ب

کنــد.
ــه  ــح ک ــورتی صل ــورد مش ــه ب ــار ب ــای حکمتی آق
ــی  ــدت مل ــت وح ــوی حکوم ــش از س ــدی پی چن
ــود اشــاره کــرد و افــزود کــه ایجــاد  ایجــاد شــده ب
بــورد مشــورتی و برگــزاری نشســت بــزرگ صلــح 

ــد. ــل کن ــتان را ح ــکالِت افغانس ــد مش نمی توان
افغانســتان  در  خارجــی  نیروهــای  حضــور  او 
کشــورهای  »دست نشــاندۀ«  حکومت هــای  و 
ــرد  ــوان ک ــگ عن ــدۀ جن ــل عم ــی را دو عام خارج
و گفــت کــه کشــورهای خارجــی و نیروهــای ایــن 
ــه صــورت قانون منــد افغانســتان  کشــورهای بایــد ب

ــد. ــرک کنن را ت
حکمتیــار از طالبــان خواســت تــا بــر پایــان جنــگ، 
ــاد  ــات و ایج ــزاری انتخاب ــی، برگ ــس طوالن آتش ب
ــق  ــور تواف ــا در کش ــول جناح ه ــل قب ــت قاب حکوم

ــه« نشــود. ــۀ دســت کشــورهای بیگان کننــد و »آل
نامــزدان  از  دیگــر  شــماری  باایــن،  همزمــان 
انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز می گوینــد کــه 
»اهــداف نامقدســی« در پــس برگــزاری لویــه جرگــۀ 
ــزد  ــا، نام ــرز تمن ــح وجــود دارد. فرام مشــورتی صل
انتخابــات ریاســت جمهوری در صفحــۀ رســمی 
ــا در  ــه جرگه ه ــه لوی ــت ک ــته اس ــبوکش نوش فیس
ــته  ــی جــز آن نداش ــخ افغانســتان همیشــه هدف تاری
کــه ُمهــر تاییــدی بــر تصامیــم »اکثــراً غلــط« 

حکومــت داران بگــذارد.
در یادداشــت ایــن نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
آمــده اســت: »حکومت هــا هــرگاه می خواســتند 
ــه مشــروعیت ظاهــری  ــاز ب ــد کــه نی ــم بگیرن تصمی
ــو را  ــا همس ــف ی ــراد ضعی ــی از اف ــت، گروه داش
ــا  ــپس ب ــد و س ــع می کردند/می کنن ــم جم ــرد ه گ
ــاع  ــا هــم اقن ــازات و ی پرداخــت پــول، اعطــای امتی
ــد. از  آن هــا ظاهــراً ملــت را همســوی خــود می کنن
ــق  ــه وف ــون ب ــا کن ــا ت ــی جرگه ه ــن رو، تمام همی

ــت«. ــه اس ــه یافت ــا خاتم ــراد حکومت ه م
در عیــن حــال، محمداکــرام اندیشــمند، آگاه سیاســی 
و تاریخ نــگار در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــته 
ــورتی  ــۀ مش ــزاری جرگ ــاالً« برگ ــه »احتم ــت ک اس
صلــح از ســوی محمداشــرف غنــی بــه هــدِف دوام 
کار او بــه عنــوان رییــس ایــن حکومــت تــا رســیدن 
ــکا توســط  ــرات جــاری امری ــح از راه مذاک ــه صل ب

ــا طالبــان اســت. زلمــی خلیــل زاد ب
آقــای اندیشــمند می نویســد کــه ممکــن اســت 
جرگــۀ مشــورتی صلــح، مشــورۀ یک ونیــم تــا 
دوســاله را بــرای ابقــای محمداشــرف غنــی در رأس 
دولــت و ادامــۀ حکومــت وحــدت ملــی موجــود را 
ارایــه کنــد تــا مذاکــرات صلــح بــه ســرانجام برســد.
ــه  ــه نتیج ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــز ب ــان نی حقوق دان
نمی توانــد  مشــورتی صلــح  نشســت  براینــد  و 

ــد. ــته باش ــی داش ــت اجرای ضمان
ایــن در حالــی اســت کــه اعضــای نهادهــای مدنــی، 
احــزاب سیاســی و رســانه ها بارهــا تأکیــد کــرده انــد 
ــه  ــِح افغانســتان ب ــد طرف هــای مذاکــرۀ صل کــه بای
گونــۀ روشــن در موافقت نامــۀ صلــح از ارزش هــای 
ــد و در موافقت نامــه مشــخص  ــی پشــتیبانی کنن مدن
ــح  ــن صل ــا و تأمی ــس از گفت وگوه ــه پ ــود ک ش
بین المللی یــی  معاهده هایــی  تمامــی  کشــور،  در 
ــژه  ــت، به وی ــته اس ــا پیوس ــه آن ه ــتان ب ــه افغانس ک

کنوانســیون حقــوق بشــر حفــظ می شــود.
غنــی و خلیــل زاد روی کارشــیوۀ جدیــد توافــق 

ــد کردن
ــت  ــت حکوم ــش ریاس ــۀ پی ــال، هفت ــن ح در همی
وحــدت ملــی اعــالم کــرد کــه محمداشــرف غنــی و 
زلمــی خلیــل زد، روی شــیوۀ کار جدیــد و »واضــح« 
ــق  ــه تواف ــم ب ــا ه ــح ب ــد صل ــبرد رون ــرای پیش ب

ــیدند. رس
ارگ بــا نشــر اعالمیه یــی پــس از دیــدار آقــای 
غنــی و خلیــل زاد همچنــان مدعــی شــد کــه رییــس 
ــکا  ــژۀ امری ــدۀ وی ــی و نماین ــدت مل ــت وح حکوم

بــرای پایــان جنــگ افغانســتان روی یــک شــیوۀ کار 
ــت  ــه موافق ــح ب ــد صل ــرد رون ــرای پیش ب ــد ب جدی
رســیدند کــه در چارچــوب آن اقــدام خواهــد شــد.
ــر  ــس از نش ــری پ ــت خب ــخنگوی ارگ در نشس س
ایــن اعالمیــه گفــت کــه بــر اســاس ایــن کارشــیوه، 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــام موضوع ــورد تم ــت در م نخس
ــود و  ــورت می ش ــتان مش ــت افغانس ــا دول ــح ب صل
در مــورد اقدامــات بعــدی بحــث می شــود و ســپس 

ــه پیــش مــی رود. ــد ب رون
عبدالرشــید دوســتم،  در همیــن حــال، جنــرال 
ــی  ــت وحــدت مل ــاون نخســت ریاســت حکوم مع
ــه  ــت ک ــه اس ــل زاد گفت ــی خلی ــا زلم ــدار ب در دی
ــد  ــور بای ــدار در کش ــح پای ــه صل ــیدن ب ــرای رس ب
ابتــدا »اعتمادســازی در داخــل نظــام شــکل گرفتــه و 

ــد. ــود آی ــه وج ــی« ب ــاع مل اجم
ــی  ــن اجماع ــه  چنی ــه اســت ک ــتم گفت ــرال دوس جن
ــی«  ــر اصل ــن »عناص ــم بی ــق تفاه ــد از طری می توان
ــزاب  ــت، اح ــمول حکوم ــه ش ــتان ب ــۀ افغانس جامع
سیاســی، اقــوام، اقشــار و افــکار مختلــِف مطــرح بــه 

ــرد. ــان، شــکل گی ــان و جوان شــمول زن
ــرار  ــه ق ــی مطــرح می شــود ک ــا در حال ــن گفته ه ای
ــار  ــرای ب ــکا ب ــان و امری ــده گان طالب ــت نماین اس
ــدار و  ــروری در دوحــه دی ــخ 25 فب ــه تاری پنجــم ب
گفت وگــو کننــد. آقــای خلیــل زاد نیــز از چنــد روز 
ــه کشــورهای  ــه این ســو ســفر دوره یــی خــود را ب ب
ــتان  ــح افغانس ــای صل ــرای گفت وگوه ــف ب مختل

آغــاز کــرده اســت.
و  طالبــان  نشســت  از  دوره  چهــار  تاکنــون 
نماینــده گان امریــکا انجــام شــده کــه پــس از 
آخریــن مــورد آن، آقــای خلیــل زاد اعــالم کــرد کــه 
بــا ایــن گــروه دربــارۀ »چارچــوب کلــی« صلــح بــه 
توافــق رســیده اند. در هیــچ یــک از ایــن نشســت ها 
نماینده یــی از حکومــت افغانســتان حضــور نداشــته 
ــت،  ــرر حکوم ــت مک ــود درخواس ــا وج ــت. ب اس
گــروه طالبــان حاضــر نشــدند بــا نماینــده گان 

ــد. ــته باش ــتقیم داش ــرۀ مس ــت مذاک حکوم
در ســوی دیگــر، گــروه طالبــان دیــروز اعــالم 
ــن  ــاون ای ــرادر، مع ــی ب ــال عبدالغن ــه م ــد ک کردن
گــروه بــه دلیــل نداشــتن اســناد ســفر نمی توانــد در 
ــده گان  ــی و نماین ــای امریکای ــدۀ مقام ه ــت آین نشس
طالبــان در قطــر شــرکت کنــد. خبرگــزاری »رویتــرز« 
از قــول یکــی از رهبــران طالبــان گــزارش داده اســت 
کــه افــزون بــر نداشــتن اســناد ســفر، مــال بــرادر بــه 
ــران  ــان س ــده می ــل ناش ــایل ح ــی مس ــل »برخ دلی
ــور  ــر حض ــت قط ــد در نشس ــز نمی توان ــان« نی طالب

ــد. یاب
ــدان  ــته از زن ــال گذش ــر س ــه در اکتب ــرادر ک ــال ب م
ــان  ــه تازه گــی از ســوی طالب ــا شــد، ب پاکســتان ره
ــروه در  ــن گ ــی ای ــر سیاس ــوان مســوول دفت ــه عن ب
قطــر معرفــی شــده اســت. گــروه طالبــان دو هفتــه 
پیــش فهرســت تیــم مذاکــره کننــدۀ خــود بــا 
نماینــده گان امریــکا را معرفــی کــرده بــود کــه در آن 

ــد. ــده می ش ــز دی ــرادر نی ــام مالب ن
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دانش:
 هـرگز از موضـع ضعف 

صلـح را گدایـی منـی کنیـم

آگاهان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

اهـدافی نامقـدس در بـرگـزاری 
جـرگۀ مشـورتی  صلـح وجـود دارد

روح اهلل بهزاد

ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
ــتان«  ــح در افغانس ــای صل ــا و راهکاره ــت »چالش ه در نشس
گفــت کــه حکومــت افغانســتان در رابطــه بــه صلــح دیــدگاه 
ــی  ــح را گدای ــف صل ــع ضع ــز از موض ــترک دارد و هرگ مش

نمی کننــد.
آقــای دانــش در ایــن نشســت می گویــد کــه حکومــت 
ــرای  ــورده و ب ــت نخ ــان شکس ــا طالب ــرد ب ــتان در نب افغانس
ــد  ــان می گوی ــه طالب ــاب ب ــد. او خط ــرع نمی کن ــح تض صل
ــی  ــردم و ویران ــتار م ــخگوی کش ــد پاس ــروه بای ــن گ ــه ای ک

ــد. ــتان باش ــای افغانس زیربناه
ــب  ــی جنگ طل ــان را گروه ــی، طالب ــای غن ــاون دوم آق مع
می خوانــد کــه دســت بــه قتــل عــام مــردم افغانســتان 
ــد گروهــی  ــز نمی توان ــن گــروه هرگ ــد، ای ــد و می گوی می زن
ــت افغانســتان  ــرد حکوم ــه نب ــد ک ــد باشــد. او می افزای مجاه
ــه خاطــر  ــا ب ــاع مشــروع اســت، ام ــن گــروه، دف ــر ای در براب

ــرد. ــح را می گی ــب صل ــت جان ــردم حکوم ــاع از م دف
ــی  ــوان تجربه ی ــه عن ــان ب ــارت طالب ــش از دورۀ ام ــای دان آق
نــاکام یــاد می کنــد کــه افغانســتان را بــه عنــوان مرکــز 
ــه دنیــا معرفــی کــرد، وحــدت مــردم را  تروریســم جهانــی ب
ــاخت. ــود س ــخ کشــور را ناب ــگ و تاری ــرد و فرهن ــن ب از بی
ــر  ــتان ب ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــد ک ــش می گوی ــرور دان س
مبنــای دیــن اســالم اســت و حکومــت نیــز از مــردم نمایندگی 
می کنــد. او طالبــان را علــت عمــدۀ ظهــور داعــش در 
ــد  ــان بودن ــن طالب ــه ای ــد ک ــد و می افزای ــتان می خوان افغانس

ــد. ــت کردن ــت نادرس ــالم قرائ ــه از اس ک
آقــای دانــش تأکیــد می کنــد کــه طالبــان بایــد بــدون 
پیش شــرط دســت از جنــگ برداشــته و آتش بــس کننــد 
و ســپس زمینــۀ گفت وگوهــای صلــح فراهــم می شــود. 
ــورد  ــوان در م ــی می ت ــل ابتدای ــس از مراح ــۀ او، پ ــه گفت ب
مشــارکت سیاســی و ســهم در قــدرت بــا ایــن گــروه 

کــرد. گفت وگــو 
ــردم  ــت و م ــح حکوم ــای صل ــی گفت وگوه ــب اصل او جان
افغانســتان را می دانــد و می گویــد، هــر نــوع گفت وگــو 
بــدون حضــور حکومــت افغانســتان بی نتیجــه اســت. دانــش 
ــور را برگشــت بــه گذشــته  تشــکیل ادارۀ موقــت در کش
ــی  ــه کنارگذاشــتن نظــام کنون ــد ک ــد می کن ــد و تأکی می خوان

ــت. ــول نیس ــتان قابل قب ــردم افغانس ــرای م ب
او بــه گروه هــای اپوزســیون می گویــد کــه مخالفــت بــا 
حکومــت نبایــد دلیلــی بــرای حرکــت در برابــر نظــام گــردد. 
ــد و  ــی می خوان ــع مل ــف مناف ــات را مخال ــق انتخاب او تعلی
می گویــد، صلحــی کــه از ایــن طریــق بــه دســت آیــد پایــدار 

نیســت.
ســرور دانــش از تالش هــای ایــاالت متحــدۀ امریــکا و زلمــی 
ــای  ــرای گفت وگوه ــور ب ــن کش ــژۀ ای ــدۀ وی ــزاد، نماین خلیل
صلــح افغانســتان اســتقبال می کنــد و آقــای خلیلــزاد را 

ــد. ــر می دان ــره و ماه ــی خب دپلومات
ــون اساســی، دســتاوردهای  ــش نظــام سیاســی، قان ــای دان آق
دو دهــۀ گذشــته، آزادی بیــان، رســانه ها، دسترســی بــه 
اطالعــات، جامعــۀ مدنــی، حقــوق بشــر و حقــوق زنــان را از 
جملــه خطــوط ســرخ حکومــت بــرای گفت وگوهــای صلــح 
ــۀ آقــای دانــش، حکومــت وحــدت  ــه گفت ــد. ب ــوان می کن عن
ملــی بــرای تأمیــن صلــح پایــدار طــرح دارد و بــرای تصویــب 

ایــن طــرح، لویــه جرگــه بــه زودی برگــزار خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت 25 فبــروری نماینــدۀ 
ویــژۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان بــرای پنجمیــن بــار در 
دوحــۀ قطــر بــا نمایندهــگان طالبــان نشســت داشــته باشــد. 
تاکنــون چهــار دور گفت وگوهــای مســتقیم طالبــان بــا 
نمایندهــگان امریــکا برگــزار شــده اســت. آخریــن دور ایــن 
نشســت ها شــش روز بــه طــول انجامیــد و پــس از پایــان آن 
زلمــی خلیلــزاد از توافــق بــر ســر چهارچــوب کلــی صلــح در 

ــر داد. ــا خب ــن گفت وگوه ای
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ــی  ــه، مرگ ــی قهرمانان ــی مرگ ــتم ول ــدی را کش ــه گان »اگرچ
ــردم!« ــه ک ــه او هدی ــارز را ب ــک مب ــتۀ ی شایس

ــداس  ــه »موهن ــگام ک ــوری 194۸ را، آن هن ــوان ۳۰ جن  می ت
کرمچانــد گانــدی« زیــر لــب نــام »رامــا« )خداونــد( را زمزمــه 
ــر  ــح ب ــروزی صل ــد، روز پیـ ــون می غلتی ــه خ ــرد و ب می ک
ــه در  ــود همیش ــدی خ ــه گان ــور ک ــت؛ آن ط ــونت دانس خش
ــش آن را  ــالق حقیقت یاب ــه اخ ــه ک ــت و آن گون ــر داش نظ
ــه جــای دشــمن  ــج ب وظیفــۀ خــود می دانســت: »کشــیدن رن
ــه او در  ــت ک ــبب نیس ــت.« بی س ــاع از حقیق ــور دف ــه منظ ب
ــان  ــا متعصب ــل ب ــان اســتعمار و همچنیــن در تقاب مقابــل جری
هنــدو، مســلک »ســاتیاگراها« )مبــارزۀ عــاری از خشــونت( را 

ــام نهــاد. ــوان روش مبارزاتــی خویــش ن ــه عن ب
 ریشــۀ تفکــرات گانــدی را بایــد در کشــف و مراقبــۀ درونــی 
آدمــی جســت. کشــفی کــه بــا رســیدن بــه شــهود و پــس از 
ــد و  ــاتیا( می انجام ــت )س ــه حقیق ــد، ب جســت وجوی خداون
رســیدن بدیــن امــر یعنــی پیـــروزی مبــارزه علیــه خشــونت. 
هــدف جنبــش عــدم خشــونت در هنــد )کــه گانــدی 
ــود و رســالِت خــود را  ــن نب ــز جــز ای ــود( نی ــذار آن ب پایه گ
نــه بــه مجبــور ســاختن حریــف بــه اطاعــت از خــود، بلکــه 
در متقاعــد ســاختن او در مقابــل اندیشــۀ ســاتیاگرا و تعظیــم 

در مقابــل آن می دانســت.
ــرو  ــردم پیـ ــارزه، م ــدی در راه مب ــت گان ــن جه ــه همی   ب
ــه  ــه ب ــش ک ــه ســالح آت ــردن ب ــه دســت ب ــه ب ــش را ن خوی
تجهیــز بــه ســالِح عشــق دعــوت می کــرد و می گفــت: 
ــر  ــر ه ــی در براب ــدان بدخواه ــل، فق ــونت کام ــدم خش »ع
موجــود زنــده اســت و عــدم خشــونت بــه شــکل فعــال، تنهــا 
ــن  ــده تبیی ــود زن ــر موج ــر ه ــی در براب ــق خیرخواه از طری
می شــود.« عــدم خشــونت نــه در معنــای ســلوکی آن و کنــج 
عزلــت برگزیــدن بلکــه در معنــا و شــکلی فعــال کــه در پرتــو 
ــی  ــراد خیرخواه ــًا م ــه تمام ــص را ک ــای عشــق خال آن، معن
ــرد. ــوان درک ک ــت، بت ــی اس ــکل زنده گ ــر ش ــه ه ــبت ب نس
ــا  ــدت ب ــدی به ش ــه گان ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــًا ب  دقیق
ــده  ــه مخالفــت برآم ــی« ب ــگ طبقات ــۀ مارکسیســتی »جن نظری
و هرگونــه راهــکاری را کــه بــر پایــۀ مبــارزۀ طبقاتــی باشــد، 
ــات و  ــان طبق ــه می ــاِت خصمان ــدید احساس ــه تش ــر ب منج
ســرانجام، از میــان رفتــن یــک طبقــه بــه دســت طبقــۀ دیگــر 
ــای  ــه معن ــۀ خــود را Harijan ب ــام روزنام ــدی ن می داند.گان
»مــردم خداونــد« می نهــد تــا هــم مبیــِن طــرز تفکــر مبارزاتــی 
او باشــد و هــم از ایــن طریــق، علیــه دســته بندی طبقاتــی آن 
ــر  ــام »نجس هــا« را پایین ت ــه ن ــاِن هندوهــا کــه گروهــی ب زم

ــد. ــوریده باش ــد، ش ــود می دیدن از خ
ــا  ــر نجس ه ــه ب ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آن ج ــن راه ت  او در ای
ــا  ــر هندوه ــی دارد: »اگ ــالم م ــد و اع ــام Harijan را می نه ن
ــه  ــر ب ــد منحص ــط بای ــد فق ــت هن ــد جمعی ــور می کنن تص
ــۀ  ــد.« نقط ــی می کنن ــا زنده گ ــور رؤیاه ــد، در کش ــا باش آن ه

ــدۀ  ــه ش ــب دیکت ــا دو مکت ــدی ب ــر گان ــاوِت تفک ــارز تف ب
ــا  ــت. او ب ــه اس ــن نکت ــه همی ــاد ب ــان، اعتق ــان جه آن زم
ــدف و  ــم در ه ــود را ه ــرا خ ــف اســت، زی کمونیســم مخال
هــم در وســیله از آن هــا جــدا مــی بینــد و در دیگــر ســو بــا 
ــل  ــدان دلی ــزد ب ــت برمی خی ــه مخالف ــرب ب ــدرِن غ ــدن م تم
ــدن  ــدۀ آن تم ــی بشــر و خشــونت را زایی ــه ذات غیرحقیق ک
می دانــد. در همیــن نقطــه اســت کــه او بــه عنــوان محصولــی 
از تمــدن شــرق در مقابــل اســتعمار پیــر بــه عنــوان نماینــدۀ 
ــدۀ ذات  ــه زایی ــونت را ک ــدم خش ــه و ع ــرار گرفت ــرب ق غ
ــل محصــول  حقیقت جــو و کاوشــگِر شــرقی اســت، در مقاب

ــد.  ــرار می ده ــونت ق ــی خش ــرب یعن ــدن غ تم
 ایــن مقابلــۀ گانــدی بــا فرهنــگ مســلط آن زمــاِن غــرب تــا 
ــر  ــوان یــک رهب ــه عن بدان جــا پیــش مــی رود کــه خــود را ب
اجتماعــی، مخالــف تیوری پــردازان کالســیک و تیــوری نفــع 
ــۀ  ــا وظیف ــه غربی ه ــد ک ــرده و می گوی ــی ک ــی معرف عموم
ــت دانســته  ــرای اکثری انســان را فراهــم کــردن خوشــبختی ب
ــس  ــد؛ پ ــادی می دانن ــق اقتص ــا رون ــز تنه ــای آن را نی و مبن
ــا  ــت اســت، ام ــبختی اکثری ــه خوش ــیدن ب ــا رس ــدف آن ه ه
ــرای  ــت ب ــردن اقلی ــی ک ــه قربان ــد ک ــی کنن ــر نم ــان »فک آن
برخــورداری از چنیــن ایمنی یــی چیــز بــدی اســت.« در 
مقابلــه بــا همیــن تفکــر و در اثبــات همیــن عقیــدۀ خویــش 
اســت کــه او پــس از »ســاتیاگراها« روش و طریــق مقاومــت 
در برابــر خشــونت را نیازمنــد »ســاراُودایا« )خوشــبختی 

می دانــد. همه گانــی( 
 دیگــر هنــدو، مســلمان و مســیحی بــه عنــوان انســان، تفاوتی 
در اجتمــاع از لحــاظ برخــورداری از منافــع ندارنــد، خــواه در 
اقــل باشــند و خــواه در اکثــر. بــه همیــن جهــت اســت کــه 
ــورد  ــت در م ــدات دول ــدم انجــام تعه ــه ع ــراض ب او در اعت
حمایــت از جــان و مــال مســلمانان روزه می گیــرد. از دیــدگاه 
ــد  ــه خداون ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــت خداس ــدی، حقیق گان
ــرد. در  ــت وجو ک ــش جس ــر خوی ــت را در ضمی ــد حقیق بای
ــن اصــل و  ــوان باالتری ــه عن ــد ب ــت را بای ــن مســیر، حقیق ای
گوهــر مذهبــی یافــت و دانســت کــه ایــن شــناخت حقیقــت 
نیازمنــد خودیابــی اســت و راه وصــول بدیــن خودیابــی نیــز 
توســل بــه عــدم خشــونت اســت. خودیابی یــی نه تنهــا 
بــرای فــرد فــرد جامعــه کــه بــرای رســیدن بــه خیــر عمومــی 
و نیک بختــی تمامــی جامعــه. او می نویســد: »مــا نبایــد هرگــز 
بــا انگیــزۀ خودخواهــی روزه بگیریــم و هــدف روزه همیشــه 
بایــد خیــر عمومــی باشــد«. قاتــل گانــدی نیــز پــس از قتــل او 
در دفاعیه یــی مدعــی شــد کــه بــه نیــت حفــظ »مــادر هنــد« 
ــه  ــوده ک ــز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ــدر« را می کشــته و ب ــد »پ بای
ــرام به جــا  ــش ســجدۀ احت ــل قدوم ــش از کشــتن، در مقاب پی
آورده. »ناتــورام گــودس« یقیــن داشــت کــه گانــدی در مــرگ 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــش از زنده گــی مؤث بی
 

فصل بیسـتم
مخاطب شـناسی

آیـا تـا کنـون برای شـما هم پیـش آمده کـه در یک سـخنرانی حضور داشـته 
باشـید و احسـاس کنید بسـیاری از مطالب برای شـما تکراری و خسـته کننده 
اسـت؟ و یـا برعکـس، بسـیاری از صحبت هـای سـخنران برای شـما ناآشـنا 

و پیچیده اسـت؟ 
اگـر پاسـخ شـما مثبـت اسـت، بایـد بگویم که شـما تنهـا نیسـتید. متأسـفانه 
از مخاطبـان خـود،  بـدون شـناخت  کـه  دارنـد  زیـادی وجـود  سـخنراناِن 
مطالبـی را آمـاده و آن هـا را تقریبـًا در هـر جمعـی بیـان می کننـد. امـا بهترین 
سـخنرانی ها، آن هایـی اسـتند کـه بـا محوریـِت حّضـار و مخاطبـان، طراحـی 
و اجـرا می شـوند. همچنیـن سـخنراناِن موفـق، بیـش از هـر چیز دیگـری، به 
حضارشـان فکـر می کننـد. ایـن کار از زمـان باز کـردن پرونده و آمـاده  کردِن 
مطالـب آغـاز می شـود و تـا پایـان برنامـۀ سـخنرانی ادامـه خواهد داشـت. 

مهم تریـن عامـل در کسـب نتیجۀ عالی در سـخنرانی، شـناخت هرچه بیشـتر 
مخاطبـان اسـت. تـا جایی کـه می توانیـد، در مـورد مخاطباِن خـود اطالعات 
جمـع کنیـد. هـر چـه بیشـتر در مـورد آن هـا شـناخت پیـدا کنیـد، مطالـب 
مـورد نیـاز و جذاب تـری برای شـان آمـاده خواهیـد  کـرد. در ایـن صـورت، 
مخاطبـان شـما برنـده خواهنـد بود؛ چـون آن چه نیـاز داشـتند را در سـمینارِ 
شـما به دسـت می آورنـد. شـما نیـز برنـده خواهید بـود؛ چون به هـدِف خود 
در سـخنرانی رسـیده اید؛ محبـوب شـرکت کنندگان شـده اید و تشـویق آن هـا 

را جـذب کرده ایـد. پـس در شـناخت مخاطبـان، بی رحـم باشـید!
بهترین سـخنرانی ها، سـخنرانی هایی هسـتند کـه که محوریت آن هـا مخاطبان 
باشـد؛ ایـن بـدان معناسـت کـه پیـام و نحـوۀ بیـان آن بـه خواسـته ها، نیازها، 
عالیـق و دغدغه هـای مخاطبـان بپـردازد. و وقتـی یـک سـخنرانی را آمـاده 
می کنیـم، ایـن بایـد قطب نمایـی باشـد کـه مـا را در برنامه ریـزی مطالب مـان 
راهنمایـی کنـد. حـال اگـر بخواهیـم یـک سـخنرانی مخاطب محـور داشـته 
باشـیم کـه در آن رضایت و خشـودی مخاطب را جلب نماییـم، باید مخاطبان 
را به خوبـی بشناسـیم. بـرای ایـن کار، باید به چهار پرسـش زیر پاسـخ دهیم:

مخاطبان چه کسانی هستند؟  .1
انتظارات آن ها چیست؟  .2

دانش آن ها چه قدر است؟  .۳
نگرش آن ها چیست؟   .4

مخاطبان چه کسانی هستند؟
برای شناخت کلی مخاطبان باید به موارد زیر توجه کرد:

تعـداد مخاطبـان: یکـی از بدتریـن حالت هـا بـرای یک سـخنران   .1
ایـن اسـت که با دیـدن تعداد حاضرین در سـالون، غافل گیر شـود. شـما باید 
بدانیـد قـرار اسـت برای چنـد نفر صحبـت کنید. آیا تعـداد آن هـا 2۰ الی 5۰ 
نفـر اسـت؟ و یـا بیـن 1۰۰ الی 2۰۰ نفر؟ شـاید هم بیـن 5۰۰ تـا ۸۰۰ نفر! و 

یـا بیـش از 1۰۰۰ نفر! 
تعـداد شـرکت کننده گان هرقـدر کـه باشـد، بایـد از قبـل بدانیـد و خـود را 
بـرای سـخنرانی در حضـور آن هـا آمـاده کنید. بایـد در حین تمرین و کسـب 
آماده گـی، بـا توجـه بـه تعـداد حاضـران، تصویرسـازی ذهنـی کنیـد و هرگز 
نبایـد غافل گیـر شـوید. یـک سـخنراِن حرفه یی قبـل از هر چیزی بایـد تعداد 
مخاطبـان را بدانـد. سـخنرانی در یـک جمـِع 4۰ نفـره بـا سـخنرانی در یـک 
جمـع 4۰۰ نفـره بـا هـم متفاوت اسـت. هرچـه تعـداد مخاطبان کمتر باشـد، 
میـزان اسـترِس سـخنران کمتـر و مشـارکت مخاطبـان بیشـتر می گـردد. از 
طرفی، هرچه تعداد مخاطبان بیشـتر باشـد، سـخنران انرژی بیشـتری دریافت 
می کنـد. وقتـی سـخنران تعداد مخاطبـان را بدانـد، بهتر و مناسـب تر می تواند 
خـودش را بـرای سـخنرانی آمـاده نمایـد؛ و تأکیـد می کنـم: بـه  عنـوان یـک 

سـخنران، هیچ وقـت از تعـدادِ مخاطبـان غافل گیـر نشـوید! 

رسول خان امین /بخش چهـل و پنجـم

گاندی؛ محصول تمـدِن شرق

دیگــر هنــدو، مســلمان و مســیحی بــه عنــوان انســان، تفاوتــی در اجتمــاع از لحــاظ برخــورداری از منافــع ندارنــد، خــواه در اقــل باشــند و خــواه در 
اکثــر. بــه همیــن جهــت اســت کــه گانــدی در اعتــراض بــه عــدم انجــام تعهــدات دولــت در مــورد حمایــت از جــان و مــال مســلمانان روزه می گیــرد. 
از دیــدگاه او، حقیقــت خداســت و بــرای رســیدن بــه خداونــد بایــد حقیقــت را در ضمیــر خویــش جســت وجو کــرد. در ایــن مســیر، حقیقــت را بایــد 
بــه عنــوان باالتریــن اصــل و گوهــر مذهبــی یافــت و دانســت کــه ایــن شــناخِت حقیقــت نیازمنــد خودیابــی اســت و راه وصــول بدیــن خودیابــی نیــز 

توســل بــه عــدم خشــونت اســت. خودیابی یــی نه تنهــا بــرای فــرد فــرِد جامعــه کــه بــرای رســیدن بــه خیــر عمومــی و نیک بختــی تمامــی جامعــه

ت
شار

ی ب
اد

هـ



سال l10 شمارۀ مسلسل l2440 شنبه4 حوت/ اسفند l1397 17 جمادی الثانی l1440 23 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

بخش سوم و پایانی

• پنجرۀ هشتم: برائت رندانه
شاعر اهل سیاست نیست:

من شاعرم، حرِف سیاست را نمی دانم 
 )سرباز، ص 72(

ــاد  ــز فری ــا طن ــد و ب ــادار نمی مان ــدگاه وف ــن دی ــر ای ــا ب ام
می زنــد:

کی گفته است؟ که شعر از سیاست است مجّزا
ببین که با تو ام هر دم مراقِب رقبایم

نه هتلرم، نه استالین، نه مولوی، نه قبانی
تولستویم شده معجوِن »عشق و جنگ« صدایم
تو پخش می شوی از موج رادیوی)ی( محّلی

از اضطراب زمین می خورد پیالۀ چایم
صدای گرم تو »آماده باش« روز نبردست
بگو برای شهادت به جبهه)ی( تو بیایم؟

 )عشق و جنگ، ص 56(
شــاعر بــا آن کــه اهــل سیاســت نیســت، سیاســت عاشــقانه را 
برمی تابــد و بــا رنــدی سیاســی »مراقــب رقباســت«، در عیــن 

ــه می خروشــد: ــد و دردمندان ــل می موی ــاد کاب ــه ی ــان ب زم
نه صبِح تو امن و نه شامِ تو کابل

بمیرم الهی به نامِ تو کابل
 )بمیرم الهی، ص 94(

• پنجرۀ نهم: رسیدن به مرز بی جنسیتی
شــعر  ویژه گی هــای  از  بی جنســیتی  مــرز  بــه  رســیدن 
پســت مدرن اســت. ایــن نگــرش را در ســروده های بهرامیــان 

می تــوان یافــت:
وضع من سخت وخیم است شبیه زن پیری
  که تمنای »دوتا« دوست پسر داشته باشد 

 ) خطر، ص 26(
 یک تن شدن چیز)ی( شبیه انقالب است

 باید در این روکرد »مرد« و »زن« نباشد
 )از تن، ص 45(

• پنجرۀ دهم: است و هست
ــرد »اســت«  ــای گویشــی و نگارشــی، کارب یکــی از چالش ه
و »هســت« اســت. ایــن »هســت« و »اســت« در »اتــاق خالــی 
ــرای این کــه چگونگــی  گلــدان« نیــز چالش برانگیــز اســت. ب
ایــن چالــش گویشــی و نگارشــی روشــن شــود، بــه اشــارتی 

ــم :    ــاه بســنده می کن کوت
ـ هست

»هســت« یــک فعــل مســتقل اســت از مصــدر »هســتن« بــه 
معنــی »وجــود داشــتن«. یعنــی »هســت« بــر وجــود چیــزی 

ــان: ــد، چون ــت می کن دالل
 ـ خدا هست )= خدا وجود دارد(

   ـ آب هست )= آب وجود دارد(
ـ است

»اســت« یــک فعــل رابطــه اســت. در جمالت اســنادی، اســناد 
ــی  ــد. یعن ــان می ده ــر را نش ــزی دیگ ــه چی ــزی ب دادن چی
»اســت«، بــر »چگونه گــی« چیــزی داللــت می کنــد، چونــان:

ـ خدا کریم است 
ـ خدا با ما است

• کندوکاو
 همان گونــه کــه اشــارت شــد، »هســت« بــر »وجــود« چیــزی 

داللــت می کنــد و »اســت« بــر »چگونگــی« آن.
ــود  ــا آب وج ــی این ج ــت« یعن ــم »آب هس ــی می گویی  وقت
دارد. امــا وقتــی می گوییــم »آب ســرد اســت« دیگــر بحــث از 

وجــود آب نیســت، بــل از چگونه گــی آن اســت. 
•   استم / هستم

-        من در خانه استم 
-        من در خانه هستم

 کــدام یــک از ایــن دو عبــارت درســت اســت؟ اندکــی درنگ 
ــم: می کنی

• من در خانه هستم 
ــد گفــت »مــن در  ــودن« باشــد، بای ــر »ب ــۀ اصلــی ب اگــر تکی
خانــه هســتم« یعنــی »خاطــر جمــع بــاش کــه مــن در خانــه 
ــی  ــه« باشــد، یعن ــر »خان ــی ب ــۀ اصل حضــور دارم«. اگــر تکی
صرفــاً بخواهیــم موقعیــت خــود را بیــان کنیــم، بایــد گفــت 
ــازار  ــا ب ــارک ی ــل، پ ــاًل در هوت ــی مث ــه ام« یعن ــن در خان »م
نیســتم. در بعضــی از مناطــق بــه جــای »در خانــه ام« می گویند 
»در خانــه اســتم«، کــه همــان معنــی را بــه صــورِت دقیــق افاده 

نمی کنــد.
 در شــمال افغانســتان و مناطــق مرکــزی، »اســت« هماننــد یک 
فعــل، بــرای همــۀ ضمایــر صــرف می شــود. مثــاًل می گوینــد:

 خوب است/ خوب استند/ خوب استی؛
خوب استید/ خوب استم/ خوب استیم
در مناطق غربی افغانستان گفته می شود:

 خوب است/ خوب اند/ خوبی
 خوبید/ خوبم/ خوبیم

ــای حضــور در  ــه معن ــه اســتم« ب ــن در خان ــه هرحــال، »م ب
ــه  ــن در خان ــت: »م ــد گف ــای آن بای ــه ج ــت. ب ــه نیس خان

ــتم«. هس
ــدان«  ــی گل ــاق خال ــفینۀ »ات ــی را از س ــه ابیات ــن مقدم ــا ای ب

می خوانــم، داوری بــا شماســت:
چه بیم شب شدن  اصل)ن( که آفتاب تو استی

   صفای آیینۀ دست های آب تو استی  
چنان که موج بهم می زند خموشی ساحل

 دلیل سرزنش و رمز اضطراب تو استی
 )تو استی، ص 76(

آیینه یی استم که )تنها تو( در آنی
»تو« با تمام سنگ و آهن ربط دارد

آیینه یی استم که امیدی ندارم
وقتی سکوتم با شکستن ربط دارد

 )آیینه، ص 66(
چون می روی آن مرد تنهای زمین استم

که بیشتر از چارلی چاپلین مضمون است
 )دق کرده ای، ص 6۰(

• پنجرۀ یازدهم

بــا ورق  زدن »اتــاق خالــی گلــدان« ذهــن خواننــدۀ باریک بیــن 
ــی  ــا گونه ی ــاعر ب ــود. ش ــروده ها می ش ــگارش س ــر ن درگی
از نــگارش می خواهــد توجــه خواننــده را معطــوف بــه 
ــوآوری ســازد. ایــن شــیوه را در مجموعــه  هنجارشــکنی و ن
ــد.  ــوان دی ــوت می ت ــرای پیش کس ــاعر نوس ــروده های ش س
ــن  ــا گاه چنی ــت ام ــته اس ــه گل کاش ــن زمین ــان در ای بهرامی

ــم: ــارت می کن ــواردی اش ــه م ــت. ب نیس
• نگارش معنی دار

-         فلمی که خیلی ماجرا دارد هم آغوشی ست
تا آخر این مستند...

 )ص 25(
-         الهی)ب م ی ر م( به نام تو کابل

)95( 
- شاید کسی باشد شبیه من ولی )زن(

  از درد و غم آبستن و ...اما سترون
)12( 

-         سوی من آه...گاه گداری چه  کرده ام
)۳6( 

•  کژتابی نگارشی
شاید کسی باشد شبیه من ولی )زن(

از درد و غم آبستن و ...اما سترون
ــاید  ــم. ش ــت؟ نمی دان ــور اس ــوس محص ــرا واژۀ زن در ق چ
شــاعر خواســته اســت برجســته اش کنــد. بــه بــاور مــن ... بــه 

هرحــال!
ایــن گونــۀ نــگارش در همیــن غــزل چنــد بــار تکــرار شــده، 

ــه انحــراف بی ســرانجام می کشــاند: ــن را ب ــه ذه ک
این توستی؛ )تو( ماه- پامیرِ غروری
که نیست مثلت سربلند و پاک دامن
بگذار مثِل عنکبوت)ی( دور دورت

خود را بیپیچم، تار نه؛ سیم)ی( از آهن
باور بکن گفتم که دلگیرم از این )دل(
باور بکن گفتم که بیزارم از این )تن(

 )صص 12 و 1۳(
چــرا حــرف )ی( بــه عنکبــوت و ســیم متصل نیســت، دلیلش 
را نمی دانــم. فقــط می دانــم ذوق و دغدغــۀ شــاعرانه میــدان دار 
اســت و بــس. ایــن دغدغــه و ذوق را در مقــّوس کــردن دل و 

تــن نیــز می تــوان دیــد؛
 و نیز:

شبیه گریه فرود آمد هر اتفاق همین طوری
ببین که قصد سفر داری امان نمی دهی تا )فردا(

)14( 
هوای اوج گرفتن بهانه )ی( پرواز 

 )ص22(
فرض کن چادری )ی( سرخ کتانش بودم

 )ص ۳۰(
یک تن شدن چیز)ی( شبیه انقالب است

)45( 
یا ال اقل با بوسه)ی( آدم صدایم کن

)۸7( 
زنده گی سانحه شد، فاجعه شد می دانم
چه بال بر سرم آورد؟ )نمی دانم( رفت؛

 )ص ۳1(
با گریه های تلخ جایت پُر نخواهد شد

یا با غزل هایی که )از چوکات بیرون( است؛

 )ص 6۰(
در شهر ما بیگانه گی با دوست )قانون( است

 )ص 61(
کی با تو دعوا کردم )آرایش( نکردی

 )ص 6۳(
فهمیده ام زمانه 2 رنگ است )عدد با نگارش انگلیسی!( 

)۸۰( 
- باید خطا و اشتبا... باشی خطر باشی 

)1۰۳( 
 - تنوین

ــان فارســی تنویــن وجــود  فرهیختــه گان می داننــد کــه در زب
ــی  ــان عرب ــی و نگارشــی زب ــن از ســازه های بیان ــدارد. تنوی ن
ــا جــای ممکــن  ــه ایــن اســت کــه ت ــۀ محققان اســت. توصی
نبایــد از تنویــن اســتفاده کــرد. دوی دیگــر، تــا آن جایــی کــه 
ــۀ  ــان گون ــه هم ــن را ب ــان تنوی ــم دستورنویس ــن می دان م

ــند.  ــی می نویس ــگارش عرب ن
ــوک«  ــازی »فیس ب ــانه های مج ــین در رس ــال های پس در س
ــون  ــت چ ــده اس ــرف »ن« ش ــه ح ــل ب ــی تبدی ــن عرب تنوی
اصلــن، کاملــن، اصولن...کــه البتــه ایــن کنش نگارشــی ریشــه 
ــتفاده  ــای اس ــه ج ــز ب ــان عزی ــی دارد. بهرامی در آسان نویس

ــگارد: ــی ن ــه م ــن را بدین گون ــن، تنوی ــردن از تنوی نک
 حتــم)ن(، واقــع)ن(، لطــف)ن(/ لطفــن، مســلم)ن(، بعــد)ن(، 

قطــع)ن(، شــرع)ن(...
ــن چــه وجهــی  ــه تنوی ــش ب ــن همــه گرای ــم ای ــن نمی دان م
دارد؟ صمیمانــه بگویــم؟ از کاربــرد ایــن همــه تنویــن در ایــن 

ســفینۀ کوچــک، حــّس خوشــی نــدارم.

•  نزدیکی نگارش به خوانش
ــه  ــت ک ــد نوش ــی بای ــه گونه ی ــعر را ب ــن، ش ــاور م ــه ب ب
ــوزون  ــد و م ــی کن ــاس راحت ــش آن احس ــده در خوان خوانن
بخوانــد. در گذشــته پیوسته نویســی مشــکل آفرین بــود و 

ــی.  ــروز جدانویس ام
ــل و  ــام تحلی ــه مق ــاب اســت ن ــی کت ــل رونمای ــون محف چ
ــارت  ــط اش ــی، فق ــتوری و نگارش ــی دس ــه مبان ــن ب پرداخت
می کنــم کــه خاونــدگار ســفینۀ »اتــاق خالــی گلــدان« چنیــن 

می  نــگارد:
خندیــدن اش، مانــدن اش، گــردن اش، دوســت ات، هیجــان 
ات، کمــان ات، مثــل ات، محتــاج ام، خــود ات، لــب ات، آرام 

ام، آن ام کــه...

•  آخرین پنجره  
بــه بــاور مــن، بهرامیــان شــاعر جریان ســازی اســت، 
ــور و  ــد. ش ــف کن ــتر کش ــوی را بیش ــای ن ــد افق ه می توان
وجــد شــاعرانه در ضمیــر و زبانــش مــوج می زنــد، متأســفانه 
خودآگاهــی ناخــودآگاه شــاعرانه اش را بــه  بند کشــیده اســت. 
حــس نو جویــی و گرایــش نوگرایانــه ســبب شــده تــا 
»حادثــه در زبــان« برجســته شــود و »شــعور نبــوت« بی رنــگ 
و بــی روح بمانــد. یعنــی »اتــاق خالــی گلــدان« از دو کاســتی 

ــرد: ــج می ب رن
1.  قوت حادثه در زبان و ضعف شعور نبوت.
2.  کم توجهی به واج آرابی و موسیقی درونی؛

ــز حــّس ســیال ناخــودآگاه را از دغدغــه  ــان عزی اگــر بهرامی
ــه  ــعرش ب ــرارۀ ش ــد، ش ــی آزاد کن ــی اندک ــی نوگرای و نگران
ــه در  ــوت« »حادث ــعور نب ــه »ش ــد ک ــه می کش ــی زبان گونه ی
ــدد  ــت برمی بن ــتی رخ ــد و آن دو کاس ــاد می کن ــان« ایج زب
و غــزل نــو بــا ســاختار نوآهنــگ ُگل می کنــد و گالب 

می آفرینــد.   
سپاس بی کران

تا درود دیگر بدرود! 

تاق خالی گلدان« درنگی در قلمرو  »ا

دکتـور عبدالغفور آرزو



   نویسنده: تریشیا باکن
   برگردان: ابوبکر صدیق

   منبع: فارین آفایرس
امریــکا و طالبــان در مــاه جنــوری گذشــته، روی 
در  کردنــد:  توافــق  مذاکــرات صلــح  چارچــوب 
ــچ  ــه هی ــه افغانســتان، ب ــان ب صــورت بازگشــت طالب
گــروه تروریســتی اجــازۀ اســتفاده از ایــن جفرافیــا را 

در برابــر کشــورهای بیرونــی نمی دهنــد.
ایــن امتیــاز بــرای ایــاالت متحــدۀ امریــکا اســت، امــا 
ــن  ــه ای ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــران ب برخــی از تحلیل گ

تعهــد بیشــتر شــکننده اســت. 
ــه  ــروه ب ــن گ ــه ای ــد ک ــادآوری می کنن ــان، ی آگاه
ماننــد  نمی ماننــد،  باقــی  متعهــد  گفته های شــان 
ــان پــس  ــا  طالب ــن اســت کــه آی گذشــته. پرســش ای
از آن کــه در ســال 2۰۰1 بــا همــکاری امریــکا بیــرون 
ــد؟  ــط کرده ان ــع رواب ــده قط ــا القاع ــدند، ب ــده ش ران
ــزی  ــیای مرک ــروه در آس ــن گ ــت ای ــاحات فعالی س
ــا  ــگ ب ــروف جن ــان مص ــت. طالب ــیا اس و جنوب آس
گــروه داعــش )شــاخۀ خراســان »isk«(و ریشــه کــن 

ــتند.  ــردن آن هس ک
را  تروریســتی  حمــالت  طالبــان   2۰۰2 از  پــس 
در افغانســتان بــرای ایجــاد نهادهــای تروریســتی 
در منطقــه رهبــری می کننــد. کمتــر از 1۸ گــروه 
تروریســتی در افغانســتان فعالیــت دارنــد. طالبــان 

بــاالی بیشــتر از 14 گروه هــا نفــوذ دارنــد.
هســتۀ  در  تغییــرات  و  ســربازگیری  زمینه هــای 
قــدرت آنــان بــه دســت طالبــان اســت. ایــن گــروه بــا 
وفــاداری بــه طالبــان تــالش می کننــد تــا از جغرافیــای 
افغانســتان بــه عنــوان یــک مرکــز تروریســتی اســتفاده 
کننــد. اگــر طالبــان نخواهنــد و یــا توانایــی جلوگیــری 
ــروج  ــا خ ــند ب ــته باش ــروه را نداش ــن گ ــام ای از تم
متحــده، همچنــان  ایــاالت  امریکایــی،  نیروهــای 
ــا  ــزی ب ــیای مرک ــورهای آس ــد و کش ــتان، هن پاکس

ــوند.  ــه می ش ــد مواج تهدی

تهدید امریکا
ــا  ــان ب ــط طالب ــع رواب ــم قط ــورد مه ــکا م ــرای امری ب
القاعــده اســت کــه از ســابق بســان تکــۀ کتــان بــه هــم 
پیوســته اند. طالبــان هیــچ گاه موفــق بــه محدودســازی 
ــان را  ــر آن، آن ــزودن ب ــده نشــده  اند؛ اف ــت القاع فعالی
ــالت  ــده حم ــه القاع ــی ک ــد. زمان ــرده ان ــت ک حمای
تروریســتی را بــاالی ســفارت امریــکا در کینیــا و 
ــی  ــر کشــتی نظام ــه ب ــا در ســال 199۸ و حمل تانزانی
)USS Cole ( در یمــن در ســال 2۰۰2 و حملــه 
ــون در  ــورک[ و پنتاگ ــی ]نیوی ــای بارزگان ــر برج ه ب
ســال 2۰۰1، انجــام دادنــد در افغانســتان پنــاه گاه 
امــن داشــتند. القاعــده بــرای ایــن حمــالت از طالبــان 
ــن  ــتقیم ای ــکل مس ــه ش ــده ب ــد. القاع ــازه نگرفتن اج
حمــالت بین المللــی را راه انــدازی کــرد. حمــالت 11 
ســپتامبر ســبب  شــد تــا امریــکا  طالبــان را از قــدرت 
افغانســتان خلــع کنــد، روابــط طالبــان و القاعــده بــه 
ــی  ــه توانای ــد ک ــان دادن ــان نش ــورد و طالب ــم نخ ه

ــد.  ــان را ندارن ــیانۀ آن ــار وحش ــری از رفت جلوگی
ــده  ــم پنا هن ــا ه ــان ب ــده و طالب ــس از 2۰۰1 القاع پ
ــمالی در  ــتان ش ــده در وزیرس ــژه القاع ــدند، به وی ش

ایــاالت فــدرال قبایلی نشــین )fata(بــا حمایــت 
ــاه  ــان پن ــا گــروه طالب ــی در هماهنگــی ب شــبکۀ حقان
گرفتنــد. تــا ســال 2۰14 کــه نظامیــان حکومــت 
پاکســتان عملیــات را راه انــدازی کردنــد  و شــماری از  
رهبــران القاعــده در ایــن ســاحات، یعنــی وزیرســتان 
و  امریکایــی  نیروهــای  اکماالتــی  کاروان  شــمالی 

ــتند.  ــد، کش ــرار می دادن ــدف ق ــی ه اروپای
هیــچ اســناد موثقــی وجــود نــدارد کــه نشــان بدهــد 
ــن حمــالت دســت  ــی در ای ــا شــبکۀ حقان ــان ی طالب
ــن  ــان از ای ــه طالب ــت ک ــن نیس ــا روش ــته اند، ام داش

ــند.  ــرده باش ــری ک حمــالت جلوگی
ــتانی در  ــان پاکس ــتان، طالب ــان افغانس ــدان طالب متح
برابــر ایــاالت متحــدۀ امریــکا قــرار دارنــد و مســوول 

ــت.  ــان اس ــن از رهبران ش ــه ت ــتن س کش
ــه  ــک حمل ــه ی ــت ب ــروه دس ــن گ ــال 2۰1۰ ای در س
ــار  ــدا انفج ــدون ص ــیوه ب ــن ش ــاعتی )ای ــای س بم ه
ــر  ــکل چت ــتانی به ش ــان پاکس ــد. طالب ــد( زدن می کن
تــا  می کننــد  تــالش  و  می کنــد  کار  غیرمتمرکــز 
ــرون   ــان پاکســتان را از ســاحات قبایل نشــین بی نظامی

ــد.  کنن
ــازی  ــه محدودس ــتان ب ــت پاکس ــال، دول ــن ح در عی
ــت  ــت زده اس ــتان دس ــیعه« در پاکس ــلمانان ش »مس
و فشــار وارد می کنــد تــا نیروهــای امریکایــی از 
افغانســتان بیــرون شــوند. در حالــی کــه بیشــتر 
عملیــات نیروهــای پاکســتانی در ســال 2۰۰9 در 
وزیرســتان شــمالی و 2۰14 وزیرســتان جنوبــی بــود، 
طالبــان پاکســتانی در امتــداد مــرز بــا افغانســتان 
عملیــات می کردنــد. در حالــی کــه برنامــۀ آنــان 
ــان ]القاعــده[ ــا القاعــده، آن بیشــتر منطقه یــی اســت ت
بــاالی  کــه  اســت  فرصتــی  یافتــن  تــالش  در 

امریکایی هــا حملــه کنــد.  
دلیــل ثابــت وجــود نــدارد کــه طالبــان در عقــب ایــن 
ــا  ــاالی امریکایی ه ــالت ب ــژه در حم ــروه به وی دو گ
ــن  ــد، ای ــد انجــام دهن ــان بخواهن ــر آن ــا اگ باشــد، ام

ــات اســت.  ــود، امکان ــل نب ــه دلی ــق ب دقی
ــه  ــرو خــود ب ــروه در قلم ــر گ ــرای ه ــان ب ــر طالب اگ
ــت  ــن اس ــن روش ــد، ای ــازه دهن ــالت اج ــام حم انج
بی ســابقه  به شــکل  طالبــان  و  می دهنــد  انجــام 
ــان  ــر تعهدش ــل ب ــن تحمی ــوند و ای ــف می ش تضعی
ــی  ــدازی حمــالت بین الملل ــری از راه ان ــرای جلوگی ب

ــت.  ــتان اس از افغانس

تهدید منطقه
ــرف  ــی از ط ــدت طوالن ــاد، م ــس از ایج ــان پ طالب
ــرف  ــط دو ط ــا رواب ــده اند، ام ــت ش ــتان حمای پاکس
ــای  ــا گروه ه ــان ب ــت. طالب ــده اس ــکننده و پیچی ش
ــت  ــرنگونی دول ــه س ــد ک ــکاری دارن تروریســتی هم
اســتدالل  گذشــته  در  می خواهنــد.  را  اســالم آباد 
ایــن بــود کــه ایــن گروه هــا از پاکســتان بــدون 
هیــچ  چشم  داشــت بــه عنــوان اســتراحت گاه اســتفاده 
می کننــد و تمرکزشــان بــاالی افغانســتان اســت. 

منافــع و پنــاه گاه القاعــده در جنوب آســیا اســت، 
ــه  ــد ب ــارۀ هن ــبه ق ــده در ش ــال القاع ــوان مث ــه عن ب
ــکار  ــتان هم ــان در افغانس ــا طالب ــگ ب ــکل هماهن ش
ــت  ــف حکوم ــرای تضعی ــان ب ــان همچن ــد. آن می کن
ــد. گروه هــای  ــدازی می کن پاکســتان حمــالت را راه ان

ــوی،  ــکر جنگ ــتانی و لش ــان پاکس ــد طالب ــر مانن دیگ
ــد  ــرار می دهن ــدف ق ــتان را ه ــت پاکس ــان دول همچن
ــد و در  ــان دارن ــا طالب ــدت ب ــی م ــکاری طوالن و هم

ــد.  ــتراک می کنن ــتان اش ــالت افغانس حم
چالــش  افغانســتان بــرای پاکســتان یــک نقطــۀ فشــار 
اســت تــا از گروه هــای شورشــی در ایاالت هــای 
ــا برخــی  اســتفاده کنــد، نیروهــای امنیتــی پاکســتان ب
ــد کــه از ایــن کشــور  از ایــن گروه هــا توافــق کرده ان
ــد.  ــز کنن ــتان متمرک ــود را در افغانس ــای خ فعالیت ه
ــان را در افغانســتان محــدود  ــت آن ــان فعالی اگــر طالب
ــتقیم  ــکل مس ــه  ش ــود را ب ــالت خ ــان حم ــازد، آن س

ــد کــرد.  ــاالی پاکســتان متمرکــز خواهن ب
هنــد نیــز بــاور دارد کــه طالبــان نمی تواننــد بــه 
تعهــدات خــود جامــه عمــل بپوشــانند. نگرانــی 
بــزرگ هنــد ایــن اســت طالبــان بــه گروه هــای شــبه 
ــه ویــژه »لشــکر طبیــه« و »جیــش  نظامــی پاکســتان ب
المحمــد« کــه در ســاحات نزدیــک ایــن کشــور اجازه 
دهنــد تــا دســت حملــه بزننــد. هــر دوی ایــن گــروه 
بــا گــروه طالبــان افغانســتان همــکار انــد، امــا توجــه 
آنــان بــه کنتــرل هنــد در کشــمیر اســت. ایــن گــروه 
مخالــف هنــد در تــالش حملــه بــاالی برخــی دیگــر 
ــه  ــره روابط ــن دو گ ــد. ای ــور ان ــن کش ــاحات ای س
ــه از  ــد، چنانچ ــتانی دارن ــان پاکس ــا نظامی ــک ب نزدی
آنــان بــه عنــوان اســلحۀ دســتی در برابــر هند اســتفاده 
ــا لشــکر طیبــه و جیــش المحمــد  می کننــد. طالبــان ب
همــکاری ارتبــاط دارنــد دیده گاه شــان ایــن اســت تــا 
ــر  ــاحۀامن در براب ــک  س ــوان ی ــه عن ــتان ب از افغانس
هنــد و کشــمیر اســتفاده کننــد. پاکســتان از ایــن شــیوه 
ــل در 199۰ اســتفاده  ــان در کاب ــم طالب ــان رژی در  زم

می کــرد. 
و  »حرکت المجاهدیـن  گروهـی  دو 
هنـد  بـه   199۰ سـال  در  کـه  حرکت الجهاداالسـالم« 
حملـه کردنـد تاهنوز بـا طالبان در افغانسـتان همکاری 
مرکـزی  آسـیای  کشـورهای  حـال،  عیـن  در  دارنـد. 
تروریسـتی  گروه هـای  شـدن  ایجـاد  دوبـاره  از  نیـز 
در افغانسـتان نگرانـی دارنـد کـه سـبب دوبـاره قـوت 
مرکـزی،  آسـیای  در  اسالمیسـت  گروه هـای  گرفتـن 
ماننـد نهضـت اسـالمی شـرق ترکسـتان شـود کـه  بـا 
ایجـاد حکومـت دوبـارۀ طالبـان در افغانسـتان، آنـان 
ارتبـاط بیرونـی خـود را مسـتحکم کننـد.  می تواننـد 
تعهـد طالبـان تنهـا از خـود نـه بلکه بـرای نظـارت از 
صدهـا گـروه تروریسـتی دیگـر حداقل در پنج کشـور 

اسـت. 

یک تعهد میان تهی
و  مرکــزی  آســیای  ســاحات  در  طالبــان  گــروه 
ــز حضــور  ــر نی ــا دیگ ــه برخــی از گروه ه ــی ک جنوب
همــکاری  یــک  ایــن  می کننــد،  فعالیــت  دارنــد 
ایدیولوژیکــی اســت، امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت 
ــد، شــاید  ــان کنتــرل دارن ــاالی تمــام آن ــان ب کــه طالب
ــد.  ــکاری کنن ــی هم ــالت بیرون ــای حم در بخش ه
بنابرایــن، بــرای عمــل کــردن تعهــدات و بــرای عقــب 
رانــد متحــدان دیرینــۀ  شــان از قــدرت اســتفاده کننــد 
ــدگاه   ــن دی ــردوی ای ــد، ه ــت ندهن ــازه فعالی ــا اج ی

ــت.  ــی اس ــل پیش بین ــکل و غیرقاب مش

افزایش پول های فرسوده
»فـروش 100 افغـانی کهنـه
 در بـدل 50 افغـانی جـدیـد«
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از دکان دار و خریـدار گرفتـه تـا دست فروشـان، نانواهـا و رانندگان 
موترهـای شـهری از افزایـش بانکنوت هـای کهنـه و منـدرس در 
کابـل شـکایت دارنـد و ردوبدل ایـن پول ها گه گاهی سـبب جنجال 

میان مشـتری و فروشـنده و راننده و مسـافر می شـود.
بانکنوت هـای  افزایـش  بـا  پایتخت نشـینان می گوینـد،  از  شـماری 
منـدرس، در دادوسـتدهای روزانۀ خود با مشـکالت زیادی روبه رو 

می شوند.
قیس، یکی از فروشـندهگان مواد خوراکی در کابل به سـالم وطندار 
می گویـد کـه افزایـش پول هـای کهنـه او را در دادوسـتد روزانـه به 
مشـکل روبـه رو کـرده اسـت. رامیـن، یکـی از دست فروشـان نیـز 
می گویـد، بانکنوت هـای کهنـه را بـرای مبادلـه به صرافـان می دهد، 

امـا »1۰۰ افغانـی کهنـه در بدل 5۰ افغانـی جدید.«
ایـن باشـندهگان از دولـت بـه ویژه از بانـک مرکـزی می خواهند تا 
بانکنوت هـای کهنـه را از بـازار گـردآوری کنـد. اما مسـئوالن بانک 
مرکـزی از مـردم می خواهنـد تـا بانکنوت هـای کهنـه و فرسـوده را 
بـه نمایندهگـی بانک مرکـزی و یـا بانک های خصوصـی ببرند و با 

بانکنوت هـای قابل اسـتفاده تبدیـل کنند.
ایمـل هاشـور، سـخنگوی بانـک مرکـزی می گویـد کـه شـهروندان 
کشـور می تواننـد بانکنوت هـای مندرس بـه ویـژه بانکنوت های ده، 
بیسـت، پنجـاه و صـد افغانیگـی را هنـگام پرداخـت پـول صرفیـۀ 

بـرق، مالیـات و دیگـر پرداخت هـای مربـوط بـه بانک هـا بدهنـد.
تـا  می خواهنـد  کشـور  شـهروندان  از  مرکـزی  بانـک  مسـووالن 
بانکنوت هـای منـدرس را بـا صرافـان دسـت فروش در بازارهـا بـا 
تفـاوت چنـد افغانـی مبادلـه نکنند و آن هـا را بدون تفـاوت پولی با 

بانکنوت هـای قابـل اسـتفاده در بانک هـا تبدیـل کننـد.
بانـک مرکـزی پیـش از این بـا غیرقانونـی خواندن خریـد و فروش 
بانکنوت هـای منـدرس در کشـور گفتـه بـود کـه ایـن بانـک بـه 
حیـث مرجـع چـاپ و نشـر پـول افغانـی، بانکنوت هـای منـدرس 
و خریدوفـروش  می دانـد  یکسـان  ارزش  دارای  را  افغانـی  نـِو  و 
کشـور،  بازارهـای  در  پولـی  تفـاوت  بـا  منـدرس  بانکنوت هـای 

خـالف قانـون اسـت.

طالبـان      به      تعهـدات خـود     
 عمـل خواهنـد کـرد؟

شرکت های  مخـابراتی...
ـــاه  ـــه م ـــان س ـــرکت در جری ـــر ش ـــده و ه ـــه ش ـــی جریم مخابرات

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــی جریم ـــون افغان ـــتکم 1۰۰ میلی ـــته دس گذش
ـــر  ـــی ب ـــته مبن ـــع گذش ـــک رب ـــان ی ـــه در جری ـــکایاتی را ک او ش
ــرانه  ــازی خودسـ ــات و فعال سـ ــت خدمـ ــودن کیفیـ ــن بـ پاییـ
ـــای  ـــرکت ه ـــوی ش ـــتریان از س ـــه مش ـــی ب ـــکش های خدمات پیش
ــکایت  ــزار شـ ــر 6 هـ ــغ بـ ــده اند را بالـ ــت شـ ــی، ثبـ مخابراتـ
ـــیده گی  ـــکایات رس ـــن ش ـــد ای ـــه 9۰ درص ـــه ب ـــت ک ـــته گف دانس

ـــت. ـــده اس ش
عزیـــزی وعـــده می دهـــد کـــه از ایـــن پـــس نظـــارت جـــدی 
از ارایـــه خدمـــات مخابراتـــی و انترنتـــی توســـط شـــرکت های 
خصوصـــی صـــورت خواهـــد گرفتـــه و از اعمـــال خـــود ســـر 

ایـــن شـــرکت ها جلوگیـــری خواهـــد شـــد.
ـــی  ـــات مخابرات ـــت خدم ـــزون کیفی ـــود روز اف ـــان از بهب او همچن
ــات در  ــن خدمـ ــش ایـ ــاحه پوشـ ــترش سـ ــی و گسـ و انترنتـ
ســـال های آینـــده خبـــر داده تاکیـــد کـــرد کـــه براســـاس 
برنامه هـــای حکومـــت تـــا پنج ســـال آینـــده قـــرار اســـت بالـــغ 
ـــد  ـــی عوای ـــات مخابرات ـــرای خدم ـــر از مج ـــارد دال ـــک میلی ـــر ی ب

دریافـــت شـــود.
ـــه  ـــور ب ـــتاهای کش ـــام روس ـــر تم ـــال دیگ ـــا دو س ـــان او، ت ـــه بی ب
خدمـــات مخابراتـــی وصـــل خواهنـــد شـــد، تعـــداد کاربـــران 
ـــش از  ـــت و بی ـــد یاف ـــش خواه ـــن افزای ـــون ت ـــه 15 میلی ـــت ب انترن

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــت وص ـــه انترن ـــز ب ـــب نی 5۰۰ مکت
گفتنـــی اســـت کـــه هـــم اکنـــون بـــا فعـــال بـــودن 6 شـــرکت 
ـــه خدمـــات  مخابراتـــی براســـاس آمارهـــا، ۸۰ درصـــد شـــهروندان ب
ـــر در  ـــون دال ـــود ۳ میلی ـــه می ش ـــد. گفت ـــی دارن ـــی دسترس مخابرات
ســـال های اخیـــر روی بخـــش مخابـــرات ســـرمایه گذاری شـــده 

ـــت. اس



ــد.  ــرده بودن ــدل ک ــرۀ ب ــاوز چه ــوروی های متج ش
ــی!  ــر، تره ک ــن! رهبرکبی ــظ اهلل امی ــادار حفی شــاگرد وف
ــش  ــی برای ــه آب ــه پیال ــی آن ک ــتی ب ــار بالش ــا فش را ب
ــعار  ــا ش ــود ب ــود و خ ــتاده ب ــم فرس ــه جهن ــد ب بده
دروغیــن »مصونیــت، قانونیــت و عدالــت« بــر اریکــه 
ــامگاهی  ــوروی ش ــای ش ــیلۀ نیروه ــه وس ــه ب ــود ک ب

ــد. ــاران گردی ــدی تیرب ــم ج شش

کارمــل، افراســیاب وار همــراه بــا انبوهــی از ســپاهیان 
دشــمن از آمــو گذشــت:

دیروز در کنارۀ رودی
افراسیاب حادثه را دیدم
از آب های تیره گذر کرد

اما دیگر مباد
کز های های گریۀ رستم

کاووس را به خنده لبی آشنا شود!
ــهر  ــای ش ــار راه ه ــان در چه ــرافت و ایم آزادی، ش
ــرخ  ــغ س ــا تی ــراض ب ــان اعت ــود و زب ــب ب ــر صلی ب
ــده در  ــری« بری ــرو لت ــم پ ــن »انترناسیونالیس و خونی

ــوگاه. گل
کابــل قلــب تپنــدۀ کشــور یــک بــار دیگــر عبــور شــاه 
ــا  ــل در خیابانه ــارک کارم ــیمای نامب ــجاع را در س ش
ــمان  ــض آس ــا بغ ــرد. ابره ــا می ک ــگفتی تماش ــا ش ب
ــان ارواح  ــوروی چن ــربازان ش ــود و س ــانده ب را پوش
ــیک  ــهر کش ــای ش ــا و پس کوچه ه ــه در کوچه ه خبیث
ــی  ــداری در خانه ی ــی از بی ــادا چراغ ــا مب ــد ت می دادن
آزادی  ارغنــون  از  زمزمه یــی  و  شــود  افروختــه 

ــکند. ــب را بش ــاک ش ــنگین و هولن ــکوت س س
ســیاهی خیمــۀ بویناکــش را بــر هــر کــران بــر افراشــته 
ــی  ــت های زبون ــیده از دش ــرا رس ــان ف ــود و کالغ ب
ــته  ــه آراس ــگ الن ــام و نن ــپیداران ن ــر س ــی ب و برده گ
بودنــد و قــار قــار صدای شــان خــواب کــودکان شــهر 
را بــر می آشــفت. شــط ذلیــل ســیاهی جــاری بــود، بــا 
ایــن حــال چیــزی در درون ســیاهی در حــال تکویــن 

ــود. ــور بالنده گــی و آزاده گــی ب ــز ن ــود و آن چی ب
ــر  ــود، ه ــیدی ب ــوت)1۳5۸( خورش ــوم ح ــب س ش
چنــد خورشــید خــود در زنجیــر بــود و امــا آن هســتی 
در حــال تکویــن بــه انفجــار خورشــیدی بــدل شــده 
ــام  ــک قی ــان ی ــیدی در کهکش ــار خورش ــود. انفج ب
ــد و  ــران روزگاران را لرزانی ــا ک ــران ت ــه ک ــزرگ ک ب

ــر انگیخــت.  ــه تحســین ب ــخ را ب تاری
ــه در  ــم ن ــد. آنه ــرده بودن ــام ک ــل قی ــهروندان کاب ش

ــر ــل در براب ــت، ب ــک دول ــر ی براب
یک ابر قدرت جهانی!

قیام آغاز شکوهمندی داشت:
اهلل اکبر!
اهلل اکبر!
اهلل اکبر!

ــی  ــان آذرخش ــینه ها چن ــورۀ داغ س ــر از ک ــرۀ تکبی نع
ــا  ــت ت ــن می رف ــگ اهریم ــه جن ــد و ب ــر می جهی ب

ــد! ــان را دریاب ــمان آزادی و ایم ــادا او راه آس مب
ــوری خــود آســمان را  ــا پژواک هــای ن ــر ب نعــرۀ تکبی
ــراپا  ــل س ــود. کاب ــرده ب ــدل ک ــور ب ــی از ن ــه هاله ی ب
حنجــره شــده بــود. حنجره یــی از ایمــان و آزادی 
و دژخیــم ســاطور بــه دســت شــب، می دانســت 
ــا  ــدرد ت ــا را ب ــک از حنجره ه ــدام ی ــت ک ــه نخس ک
صــدای نعــرۀ تکبیــر خامــوش گــردد. صداهــا چنــان 

جویبارهــای روشــن نــور باهــم در می آمیختنــد و بــه 
ــدند. ــدل می ش ــی ب ــط جلیل ش

نیاوریــم  به خاطــر  مــا  اگــر  بیاوریــم،  به خاطــر 
ــام ســوم  ــا قی ــه ت ــخ به خاطــر خواهــد داشــت ک تاری
ــه  ــن هم ــتر ای ــمار بیش ــیدی ش ــوت 1۳5۸ خورش ح
تنظیــم جهــادی در آن ســوی مرزهــا در ایــران و 
ــل  ــا در کاب ــتند. قیام ه ــانی داش ــی و نش ــتان، نام پاکس
و در دهکده هــای کشــور قیام هایــی بودنــد خــود 
انگیختــه. مــردم خــود بــه پــا بــر خاســته و ســر برســر 

ــد. ــرده بودن ــود ک ــرزمین خ ــن و س آزادی، دی
ــود  ــی ب ــان طلیعه ی ــل چن ــوت در کاب ــوم ح ــام س قی
ــید  ــی داد. خورش ــر م ــیدی خب ــوع خورش ــه از طل ک
مقاومــت سراســری مــردم. بــدون تردیــد شــهروندان 
ــگامان  ــور از پیش ــام کش ــاد و قی ــر جه ــل در ام کاب
انــد. پیش قراوالنــی کــه پــس از  و پیش قــراوالن 
بــر نظــام دکتــور  تنظیم هــای جهــادی  پیــروزی 
ــن روزگار را پشــت ســر  ــا خونین تری ــه تنه ــب ن نجی
گذاشــتند؛ بلکــه پیوســته شــالق اهانــت و تکفیــر بــر 

ــد. ــرو می آم ــان ف ــرق آن ف
کابــل زادگاه رســتم اســت و رســتم نمــادی از آزاده گی 
و اســتقالل کــه پیوســته دشــمن را ســر بــر ســنگ نــا 
امیــدی و شکســت کوبیــده اســت. در ایــن ســرزمین 
ــرو  ــمن ف ــوی دش ــی از گل ــه راحت ــی آب ب هیچ گاه

نرفتــه اســت.
دیــروز شــاه شــجاع و انگلیــس درهــم کوبیــده شــدند 

و امــروز کارمــل و شــوروی.
نــه بایــد چنیــن پنداشــت کــه شــهروندان کابــل 
بودنــد؛  پذیرفتــه  را  امیــن  و  تره کــی  حاکمیــت 
هیچ گاهــی چنیــن نبــوده اســت. آن دو بدنــام تاریــخ، 
ــخ را  ــن همیشــه گی تاری ــه نفری ــر کیــش ک آن دو هتل
ــرت  ــردم و نف ــورد غضــب م ــز م ــد نی ــا خــود دارن ب

ــتند. ــرار داش ــردم ق م
قیــام چنــداول، قیــام افســران باالحصار و ده هــا یورش 
مســلحانۀ دیگــر، پخــش شــب نامه ها، حمایــت از 
ــت  ــر ضدی ــواه ب ــه گ ــه و هم ــهری هم ــکان ش چری
ــی  ــتبدادی تره ک ــام اس ــر نظ ــان در براب ــل و کابلی کاب
ــران  ــداول و افس ــای چن ــر قیام ه ــت. اگ ــن اس - امی
ــیانه ترین  ــا وحش ــن ب ــی و امی ــار را ترهک ــاال حص ب
ــادی را  ــای زی ــد، خانواده ه ــم کوبیدن ــیوۀ آن دره ش
بــه خــاک و خــون نشــاندند و بخشــی از شــهر را بــه 
آتــش کشــیدند؛ ولــی از میــان آن همــه دود و خاکســتر 
ققنــوس ایمــان و آزاده گــی رو ســوی آســمان کشــور 

بــه پــرواز در آمــد.
در قیــام حــوت، شــهروندان کابــل یــک ســالح 
ــور آزادی.  ــود و ش ــر ب ــره ی تکبی ــتند و آن نع داش
مــردم بــه خــدا اتــکا داشــتند و ایــن اتــکا بزرگتریــن 

ــی زد. ــد م ــم پیون ــا ه ــا را ب ــه آنه ــود ک ــی ب نیروی
نعــرۀ تکبیــر از حنجــرۀ کابــل بلنــد بــود و امــا در آن 
ــر  ــرگ ب ــرۀ م ــود مسلســل ها نع ســوی از حنجــرۀ کب
ــداز  ــر ان ــی ب ــاد زنده گ ــر فری ــرۀ تکبی ــت. نع می خاس
ــه شــهر  ــل را ب ــه هــم می آمیخــت و کاب مسلســل ها ب

ــرد. ــدل می ک حماســه و خــون ب
ــد  ــر می گردی ــد و بلندت ــل ها بلن ــوم مسلس ــدای ش ص
و حنجره هایــی یکــی پــی دیگــر بــه خاموشــی مــرگ 
از غــرور و  ابلهانه یــی  کشــیده می شــدند. تبســم 
ــی  ــش می بســت؛ ول ــان نق ــان دژخیم ــر لب ــروزی ب پی
ســرانجام ایــن صــدای مــردم بــود کــه بــه گفتــۀ شــاعر 
غلغلــه بــر گنبــد افــالک افگنــد و مهــر پیــروزی خــود 

ــد. ــر جبیــن روزگاران کوبی را ب

صــدا صــدای برگشــت و صــدای خاموشــی نــه 
بــود- صــدای نعــرۀ تکبیــر کابلیــان چنــان در اقصــای 
خونیــن قیــام پیچیــد و پیچیــد کــه دریــای از حماســه 

ــرا گرفــت. ــا کــران کشــور را ف کــران ت
ــل  ــران مکاتــب کاب ــود کــه دخت ــه گذشــته ب ــری ن دی
ــد و  ــد کردن ــود را بلن ــی خ ــان و آزاده گ ــدای ایم ص
ــدل  ــت ب ــن مقاوم ــنگر خونی ــه س ــهر را ب ــب ش مکات

ــاختند. س
ــد.  ــوگاه مسلســل دشــمن داغ گردی ــز گل ــار نی ــن ب ای
ــا  ــته ب ــو رس ــادهای ن ــان شمش ــران چن ــد و دیگ ناهی
ــون  ــاک و خ ــه خ ــد. ب ــای در آمدن ــه از پ ــر حادث تب

ــد. غلتیدن
ــش  ــی از پوی ــتان زنده گ ــداد، باغس ــه بی ــن هم ــا ای ب
ــودک  ــن ک ــادر میه ــتاد و م ــی  ایس ــاز نم ــش ب و روی
آزادی و قیــام را از پســتان پاکیــزۀ ایمــان و شــجاعت 
ــه ســنگر  شــیر مــی داد و جوانانــش را دســته دســته ب

می فرســتاد.
خــورده،  شکســت  شــدند.  رانــده  شــوروی ها 
شرمســار و زبــون. متجــاوز را عاقبتــی جــز ایــن 
نیســت. ابــر قدرتــی ابتــر شــده بــود و ارتــش ســرخ 

داغ شکســت را پذیرفــت.
ــل  ــه از پ ــوروی آن گاه ک ــرال ش ــن جن ــد آخری گوین
حیرتــان گذشــت بــا ســالح کمــری خــود بــه ســوی 
ــری او  ــه ام ــرد. چ ــلیک ک ــی را ش ــتان گلوله ی افغانس
را بــه ایــن کار واداشــت جــز عقــدۀ بــزرگ شکســت 
و ناامیــدی. شــاید او بــا آخریــن شــلیک خــود ســینۀ 

ــش را شــگافت. ــیاه خوی ــای س آرزوه
ــتان.  ــوروی ها در افغانس ــام ش ــود فرج ــن ب آری چنی
ــی رنــگ  ــا پرچم هــای ســبز. گوی ــد ب مجاهــدان آمدن

ــود. ــه رنــگ ســبز داده ب ســرخ جایگاهــش را ب
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــگ می گرف ــردم رن ــب م ــر ل تبســمی ب
تبســم هنــور کامــاًل رنــگ نگرفتــه بــود کــه ســیالبی از 
اشــک و خــون در هــر کــوی و بــرزن جــاری گردیــد.
قدرت طلبانــی چنــد در کمیــن نشســته بودنــد و 
ــش  ــود آت ــر هــر چــه انســان، هســتی و زنده گــی ب ب

ــودند. گش
کابــل بــه تعبیــر شــاعر اگــر دیــروز یــک شــهر شــهید 
داده بــود و در هــوای عدالــت اســالمی آن همــه 
ــرده  ــل ک ــوب وار تحم ــت را ای ــی و مصیب بی عدالت
و درخــت شــکیبایی را بــا اشــک و خــون خــود 
ــت  ــر مصیب ــروز چت ــد، ام ــته بودن ــبز نگهداش ــر س س

ــد. ــر دارن ــراز س ــر ف ــری را ب دیگ
ــه  ــد، قافل ــهید می دهن ــته ش ــته دس ــروز دس ــردم ام م
قافلــه کــوچ می کننــد، تــاراج می شــوند و جــای 
ــری  ــز دیگ ــتر چی ــاک و خاکس ــل خ ــز ت ــه ج خان
در اختیــار ندارنــد. مکتــب و دانشــگاهی نیســت. 
دانشــگاه ها میــدان نبردهــای خونیــن اســت. مــدارس 

ــد. ــته ان را بس
کودکان من می دانند

که بر تخته سیاه مکاتب
با تباشیری از آتش

الفبای ویرانی را نوشته اند
و باران سرخ فاجعه

باغچۀ ترانه های مکتب را
از شگوفۀ سکوت

لبریز کرده است
کودکان من می دانند

مکتب تو زینه یی ست
رها شده در جنگل کبود تفنگ

مکتب تبعیدی حقیری ست
در جزیرۀ تانک

مــردم را ملحــد نــام داده انــد. گاهــی رهبــر متفکــری 
ــد و  ــر کن ــه ب ــد از ریش ــهر را بای ــه ش ــد ک می گوی
جــای آن شــهری آبــاد کــرد، آن ســان کــه مجاهــدان 
می خواهنــد. آنهــا بــه راســتی شــهر را از جایــگاه بــر 
ــنگی را  ــنگ روی س ــتن س ــر گذاش ــا هن ــد؛ ام کندن
ــرای  ــل ب ــه؛ ب ــی ن ــرای آبادان ــی آنهــا ب نداشــتند. گوی
ــای  ــر ج ــام ب ــه نظ ــد. ن ــده ان ــل آم ــه کاب ــی ب ویران
ــان کمونیســتی  ــوار. نظــام از نظــر آن ــه دی ــد و ن ماندن
بــود و امــا دیوارهــا چــرا؟ شــاید فکــر می کردنــد کــه 
همــۀ دیوارهــای جهــان دیــوار برلیــن اســت. چقــدر 
ســاده می اندیشــند کــه دیــوار برلیــن را آنــان از ریشــه 
بــر کنــده انــد، شــاید هــر دیــواری را در کابــل دیــوار 

برلیــن می انگاشــتند و از پــای در می آوردنــد!
ــردم و  ــتی م ــوار هس ــخ دی ــدازان تاری ــر ان ــوار ب دی
ــدان  ــا می ــد ت ــر کندن ــه ب ــز از ریش ــا را نی خانواده ه

ســازند. فراخ تــر  را  خونیــن  جنگ هــای 
کارمنــدان دولت، دانشــگاهیان، شــاعران، نویســنده گان، 
روزنامه نــگاران همــه و همــه بقایــای رژیــم نــام 
ــر  ــر س ــود ب ــتی. خ ــم کمونیس ــای رژی ــد- بقای یافتن
ــه  ــا آن چ ــد؛ ام ــگ می کردن ــدرت جن ــی و ق چوک
را کــه بقایــای رژیــم می انگاشــتند عامــل جنــگ 

نســتند. می دا
آمــد؟  پدیــد  نادرســت  پندارهــای  چنیــن  چــرا 
ــه  ــا ن ــه وران آنه ــادی و اندیش ــای جه ــاید تنظیم ه ش
ــاوت  ــت تف ــردم و دول ــان م ــه در می ــتند ک می دانس

بزرگــی وجــود دارد.
ــت مــردم  ــه کــه دول ــت نیســتند، همان گون مــردم دول
ــدۀ  ــک شــکل آن نماین ــا در دموکراتی نیســت. دولت ه

مــردم اســت کــه بــا ارادۀ آنهــا پدیــد آمــده باشــند.
ــا  ــته دولت ه ــن پیوس ــرق زمی ــه در مش ــی ک در حال
هیچ گاهــی ممثــل واقعــی ارادۀ مــردم نــه بــوده، حتــا 
ــان  ــمن آن ــته و دش ــرار داش ــردم ق ــا م ــه ب در مقابل
ــوروی در  ــاندۀ ش ــت دست نش ــد. دول ــوده ان ــز ب نی
ــن  ــود. در چنی ــتان ب ــردم افغانس ــمن م ــتان دش افغانس
ــای  ــهر را بقای ــک ش ــوان ی ــه می ت ــه گون ــی چ وضع

ــد! ــم خوان رژی
ــد و  ــد می آین ــا پدی ــف روی دری ــان ق ــا چن دولت ه
ــان  ــه چن ــت ک ــردم اس ــن م ــا ای ــوند؛ ام ــود می ش ناب

ــد. ــای می مان ــر ج ــته ب ــا پیوس ــان دری جری
ــک نظــام اســت. وقتــی نظامــی از هــم  دولــت ی
مفهــوم  از حــوزۀ  آن  متشــکلۀ  اجــزای  می پاشــد 
ــه  ــردم ک ــه م ــد ب ــه رس ــود چ ــرون می ش ــت بی دول

ــتند. ــت نیس ــام دول ــی از نط ــًا بخش اساس
ــر  ــام دکت ــای نظ ــل را بقای ــهریان کاب ــه ش ــی ک آنهای
ــه  ــد ک ــرده ان ــوش ک ــر فرام ــد، مگ ــب می دانن نجی
ــن  ــام او همی ــقوط نظ ــل س ــن عام ــی از عمده تری یک

ــت. ــوده اس ــل ب ــردم کاب م
اگــر از گذشــته ها هــم کــه بگذریــم در همیــن تاریــخ 
معاصــر هیــچ دولتــی بــدون حمایــت مــردم کابــل راه 
ــل در ســقوط  ــردم کاب ــرده اســت. م ــه ب ــی ن ــه جای ب
ــی  ــچ نظام ــد. هی ــته ان ــی داش ــش بزرگ ــا نق نظام ه
ــکاری  ــدون هم ــه ب ــادآورد ک ــه ی ــوان ب ــه می ت را ن
ــی  ــن زنده گ ــه در زمی ــل ریش ــردم کاب ــتیبانی م و پش
دوانیــده باشــد. آنهایــی کــه بــه هــر نامــی بــا شــهریان 
ــۀ  ــت ریش ــد در حقیق ــر می خیزن ــتیزه ب ــه س ــل ب کاب

ــد. ــر می کنن ــود را ب خ
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حکومت:

 هڅـه کوو چـې تر ۲۰۳۰ کـاله پـورې 
هېـڅ ماشـوم له ښوونځـي پاتې نه شـي

حکومــت هڅــه کــوي چــې تــر ۲۰۳۰ میــادي کالــه پــورې هېــڅ ماشــوم 

ــم  ــې د تعلی ــواد ک ــه هې ــه پ ــو ت ــو خلک ــه يش او ټول ــې ن ــوونځي پات ــه ښ ل

ــاعده يش. ــه مس زمین

د افغانســتان د پوهنــې وزارت د يونېســف ادارې او د نړیوالــو ســازمانونو د 

ټولنــې پــه همــکارۍ پــه کابــل کــې »پوهنــه تــم کېــدالی نــه يش« پــه نــوم 

د پروګــرام پرانیســته وکــړه.

ــو  ــه دغ ــتې پ ــې د پرانیس ــه چ ــه عبدالل ــس عبدالل ــه رئی ــت اجرائی د حکوم

ــډون  ــب ۰۲« ګ ــه ورځ »۱۳۹۷ کال د ک ــنبې پ ــې د پنجش ــې ي ــمو ک مراس

درلــود، دغــه پروګــرام مهــم وبالــه او ټینــګار یــې وکــړ چــې د دغــه پروګــرام 

د ښــه پــي کېــدو لپــاره د حکومــت تــر څنــګ خلــک هــم بایــد همــکاري 

وکــړي.

ــادي او  ــواد م ــه د هې ــات پانګون ــم او ثب ــه تعلی ــړه: »پ ــه ک ــوړي زیات نوم

ــه  ــل ده او ل ــوه اړخــه متوی ــه ي ــا ده، دغــه پروګــرام ل ــوي وده او پراختی معن

ــت  ــوازې حکوم ــونه دي، دا ي ــې او کوښښ ــو هڅ ــوږ د ټول ــه زم ــه اړخ بل

پــورې اړه نه لــري، بلکــې پــه دې برخــه کــې د خلکــو هــر اړخیــزه همــکاري 

ــوي.« ــته ک ــوږ رسه مرس ــه م او پاملرن

ښــاغلی عبداللــه دا شــان وویــل، هــره هغــه ډلــه چــې چــې هڅــه کــوي 

ــاکام  ــې ن ــو ک ــو هڅ ــو دغ ــې يش په خپل ــه پات ــومان بې تعلیم ــان ماش افغ

دي.

نومــوړي لــه امنیتــي بنســټونو هــم وغوښــتل چــې پــه ښــوونځیو کــې دې د 

پوســتو جوړولــو رسه زده کوونکــو او ښــوونکو تــه ســتونزې نــه پیــدا کــوي.

د افغانســتان حکومــت »پوهنــه تــم کېــدالی نــه يش« د پروګــرام پــه لومړیــو 

درېیــو کلونــو کــې غــواړي چــې هــر کال لــه ښــوونځیو بهــر نیــم میلیــون 

ماشــومان تــر خپــل پوهنیــز او رزونیــز چــر النــدې راويل.

ــې  ــی چ ــت راغل ــر لګښ ــه ډال ــې ۱۵۷ میلیون ــه ک ــه ټول ــرام پ ــه پروګ په دغ

ــر  ــه نــوم بنســټ له خــوا براب ــا »ECW« پ ــه تــم کېــدالی نــه يش« ی د »پوهن

ــوا  ــازمانونو له خ ــو س ــي او نړیوال ــاف د م ــراخ ائت ــوه پ ــې د ي ــوی چ ش

ــږي. عمــي کې

جنــګ، بــې وزيل، کــډوايل او اقتصــادي ســتونزې هغــه عمــده عوامــل دي 

ــه  ــه ل ــو کــې ماشــومان ښــوونځیو ت ــرو څــو کلون ــه تې ــې پ ــه امله ی چــې ل

تګــه پاتــې شــوې دي.

د »پوهنــه تــم کېــدالی نــه يش« د بنســټ رئیــس ياســمین رشیــف پــه دغــه 

ــو  ــه افغانان ــه الرې دوی پ ــې ل ــه روزن ــې د باکیفیت ــل چ ــې ووی ــته ک ناس

ــواړي  ــو رسه غ ــه ودې ورکول ــه پ ــتعدادونو ت ــوي او د دوی اس ــه ک پانګون

ــړي. ــاوړي ک دوی پي

ــس  ــت میروی ــې وزارت رسپرس ــتان د پوهن ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

بلخــي وویــل چــې د بېابېلــو عواملــو لــه املــه اوس مهــال پــه ټــول هېــواد 

کــې ۳،۷ میلیونــه ماشــومان لــه ښــوونځیو بهــر پاتــې دي.

ټــکان  موضوع یــې  دغــه  او  وښــوده  اندېښــنه  اړه  دې  پــه  نومــوړي 

وبللــه. ورکوونکــې 

ــه  ــې ل ــې چ ــه ک ــه ډل ــو پ ــو هېوادون ــړه: »د هغ ــه ک ــي زیات ــاغي بلخ ښ

ــه رس کــې  ــده مرغــه افغانســتان یې پ ــه ب ــري ل ښــوونځیو بهــر ماشــومان ل

ــه  ــې پ ــيي چ ــې ښ ــف موندن ــې وزارت او يونېس ــتان د پوهن دی، د افغانس

افغانســتان کــې ۳،۷ میلیونــه ماشــومان ښــوونځیو تــه نه ځــي چــې دا يــو 

ــمېر دی.« ــی ش ــکان ورکوونک ټ

خــو نومــوړي ټینــګار وکــړ چــې د پوهنــې پــه لســیزه کــې هڅــه کــوي چــې 

دغــه ســتونزه هــواره يش.

د افغانســتان د پوهنــې وزارت د معلوماتــو لــه مخــې، د ۳،۷ میلیونــه هغــو 

ماشــومانو لــه ډلــې چــې ښــوونځیو تــه نه ځــي ۷۵ ســلنه یې نجونــې دي.

در ســال روان 15۰ درصــد )یک  و نیــم برابــر( افزایــش بارنده گــی نســبت بــه 
ســال گذشــته و 51 درصــد نســبت بــه اوســط بارنده گــی پنج ســال گذشــته، 

در ســطح کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. 
بــر بنیــاد یافته هــای وزارت انــرژی و آب، در پنــج حــوزۀ دریایــی افغانســتان، 
ــر و  ــر، نوامب ــای اکتب ــان  ماه ه ــاران( در جری ــرف و ب ــا )ب ــزان بارنده گی ه می
دســامبر ســال گذشــته میــالدی و جنــوری و فبــروری ســال روان میــالدی، در 

مقایســه بــه ســال گذشــته یک ونیــم برابــر بیشــتر بــوده اســت.
ــاه  ــان م ــتان در جری ــه افغانس ــت ک ــه اس ــی گفت ــن وزارت، در خبرنامه ی ای
جنــوری و فبــروری ســال روان میــالدی، گــواه برفبــاری بــوده کــه در مناطــق 

ــر طبیعــی آب شــده اســت. مرکــزی و کوهســتانی، ســبب ایجــاد ذخای
ایــن وزارت، ســال آبــی 1۳9۸ خورشــیدی را خــوب ارزیابــی کــرده و گفتــه 
اســت کــه افزایــش بارنده گــی در تأمیــن منابــع آب زراعتــی و بهبــود محیــط 

زیســت، موثــر خواهــد بــود.
ــدن  ــا گرم ش ــیالب ها ب ــدن س ــوص جاری ش ــز در خص ــی نی ــا، نگرانی های ام

هــوا در فصــل بهــار وجــو دارد.
مســووالن در وزارت انــرژی و آب افغانســتان گفتــه انــد: »ممکــن در اواخــر 
ــش از  ــدن پی ــرارت و ذوب ش ــه ح ــی درج ــش احتمال ــا افزای ــارچ ب ــاه م م
ــش  ــًا هندوک ــا خصوص ــع کوه ه ــای مرتف ــی در دامنه ه ــش برف ــت، پوش وق
ــات  ــه ممکــن باعــث تلف ــردد ک ــی گ ســبب ســرازیر شــدن ســیالب های آن
زیــان بــار جانــی و مالــی در مناطــق پاییــن دســت حوزه هــای دریــای کشــور 

گــردد.« 

ــه  ــل مقایس ــی کاب ــوزۀ دریای ــت در ح ــوان گف ــه می ت ــورت خالص ــه ص ب
 Oct, Nov, Dec,(2۰1۸/2۰19 بارنده گــی مجموعــی 5 مــاه ســال آبــی
ــط  ــه اوس ــبت ب ــد و نس ــته ۸۰ در ص ــال گذش ــبت س Jan and Feb( نس
بارنده گــی )2۰1۳-2۰16( در حــدود 25 درصــد، در حــوزۀ دریایــی هریــرود 
مرغــاب نســبت بــه ســال گذشــته 15۰ در صــد و نســبت بــه اوســط ســال های 
ــو نســبت  ــج آم ــی پن )2۰1۳-2۰16( در حــدود 55 درصــد، در حــوزۀ دریای
بــه ســال گذشــته 11۰ درصــد و نســبت بــه اوســط ســال های )2۰16-2۰1۳( 
حــدود 2۸ درصــد، در حــوزۀ دریایــی هلمنــد نســبت بــه ســال گذشــته ۳۰۰ 
درصــد )ســه برابــر( و نســبت بــه اوســط ســال های )2۰1۳-2۰16( در حــدود 
ــه ســال  ــان در حــوزۀ دریایــی شــمال نســبت ب ۸5 درصــد افزایــش و همچن
ــه اوســط ســال های )2۰16-2۰1۳(  ــا نظــر ب ــش ام گذشــته 5۰ درصــد افزای

ــد.  حــدود ۳۰ درصــد کاهــش را نشــان می ده
ــتان  ــالی در افغانس ــده خشک س ــال آین ــه س ــه ک ــرژی و آب گفت وزارت ان

ــت. ــد یاف ــش خواه کاه
برف باری هــای اخیــر، ســبب بسته شــدن برخــی شــاهراه ها و راه هــای 
ــاط  ــژه نق ــه وی ــات ب ــماری از والی ــز ش ــا مراک ــوالی ها ب ــی ولس مواصالت

ــت. ــده اس ــز ش ــزی نی مرک
ــه  ــی اســت ک ــر در حال ــای اخی ــت بارنده گی ه ــورد موثری ــا در م امیدواری ه
ــاد  ــر بنی ــود و ب ــالی ب ــاهد خشک س ــتان ش ــت افغانس ــته 22 والی ــال گذش س
گــزارش ملــل متحــد، در ســال 2۰1۸، خشک ســالی ۳5۰ هــزار تــن را آواره 

ســاخت.

افزایش 150 درصدی سطح بارنده گی ها در افغانستان
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