
نشسـت  در  کـه  کـرده  اعـام  حکومـت 
فوق العـادۀ کمیتـۀ عالـی مبـارزه بـا حـوادث 
بـرای رسـیده گی بـه وضعیت سـیاب زده گان 
والیات شـمالی و غربی کشـور دیروز گزارش 
شـده کـه نزدیـک بـه ۲۳ والیت گواه سـرازیر 
شـدن سـیاب ها بـوده و ۱۳ والیـت تلفات و 

خسـارات مالـی و جانـی داشـته اسـت.
در یـک خبرنامـۀ ریاسـت اجرایـی حکومـت 
وحـدت ملـی آمده کـه بر اثـر این سـیاب ها 
نیـز  دیگـر  تـن   ۲۹ و  باختـه   جـان  تـن   ۳۲

مجـروح شـده انـد.
همزمـان باایـن، گـزارش شـده که ۱۲ تـن نیز 

در ایـن میـان ناپدید می باشـند.

بـه نقـل از این خبرنامـه، والیت هـای فاریاب، 
گـواه  بلـخ  و  جوزجـان  بادغیـس،  هـرات، 

بیشـترین خسـارات و تلفـات بـوده  اسـت.
در ایـن سـیاب ها ۱۸۶۰ خانه کامـا تخریب 
نیـز خسـارمند شـده  و ۱۱۰۸۱ خانـه دیگـر 

. ست ا
رییـس اجرایـی به وزیـران مبارزه بـا حوادث، 
انکشـاف دهـات، زراعـت و  صحـت عامـه، 
ارگان هـای  مسـتقل  ادارۀ  مسـووالن  آبیـاری، 
هدایـت  مربـوط  نهادهـای  سـایر  و  محـل 
داده تـا در هماهنگـی بـا والیـان والیت هـای 
سـیاب زده، کمک هـای بیشـتر را بـا آسـیب 

دهنـد. انجـام  سـیاب ها  دیـد ه گان 

بـه دنبـال اصابت یـک گلولۀ هاوان بـر یک مکتب در ولسـوالی 
انـدر والیـت غزنـی، چهـار دانش آمـوز جـان باختـه و شـمار 

دیگـری نیـز زخمـی شـده اند.
یـک منبـع در والیـت غزنـی بـه رسـانه ها گفتـه کـه در جریـان 
درگیـری میـان نیروهـای افغانسـتان و هراس افگنـان طالـب در 
منطقـۀ  مـا نوح بابـا در مربوطات ولسـوالی انـدر والیت غزنی، 
یـک گلولـۀ هاوان بـه مکتب مـا نوح بابـا اصابت کرده اسـت.
گفتـه شـده کـه اصابت ایـن گلولۀ هـاوان جان ۴ دانـش آموز را 
گرفتـه و همچنـان ۱۷ تـن دیگـر به شـمول ۱۵ دانش آمـوز و دو 

آمـوزگار را زخمی کرده اسـت.
پیامـی  در  معـارف  وزارت  بلخـی سرپرسـت  میرویـس  دکتـر 
گفتـه اسـت: خبـر شـهادت و زخمـی شـدن دانش آمـوزان و 
رهـروان معـارف دردی سـت بـه شـدت جانـکاه و تأسـف بار، 
رهبـری وزارت معـارف در انـدوه خانواده هـای قربانیـان ایـن 
رویـداد غم انگیـز خـود را شـریک می دانـد و در قسـمت توجه 
بـرای درمـان زخمیان از تمامی امکانات دسـت داشـته اسـتفاده 

کرد. خواهـد 
در ایـن پیـام آمـده اسـت: رهبـری وزارت معـارف یکبـار دیگر 
از تمامـی طرف هـای درگیـر در جنـگ افغانسـتان می خواهـد تا 
مصوونیـت دانش آمـوزان، معلمـان و کارمنـدان معـارف را کـه 
بهـدور از تعلقـات سیاسـی و نظامـی در راسـتای تنویـر اذهـان 
فرزنـداِن تمامـی اقشـار و گروه هـای سـاکن در کشـور صادقانه 
و متعهدانـه گام برمی دارنـد در نظـر داشـته از حملـه باالی اهل 

معـارف و تأسیسـات معـارف جـداً پرهیـز کنند.
تاکنـون روشـن نیسـت کـه ایـن گلولـۀ هـاوان از سـوی کـدام 

طـرف درگیـر شـلیک شـده اسـت.
والیـت غزنـی در جنـوب افغانسـتان، از والیت هـای به شـدت 
ناامـن اسـت. ایـن والیت به دلیل ناامنی گسـترده سـال گذشـته 

گـواه برگـزاری انتخابـات پارلمانی هـم نبود.
در سـال گذشـته طالبـان بـا یـک حملـه گسـترده، بـرای چهـار 
شـبانه روز قسـمت های زیـادی از مرکـز ایـن والیـت را تحـت 
کنترل گرفته و بسـیاری جاهای شـهر غزنی را به آتش کشـیدند. 
در آن حملـه طالبـان، بیشـتر از ۳۰۰ نظامـی و غیرنظامـی کشـته 
شـدند و حـدود ۳۰ هـزار نفـر از خانه هـای شـان بی جا شـدند.
هراس افگنـان همچنـان طالـب در جریـان ماه هـای آخـر سـال 
گذشـته، بـه ولسـوالی های مالسـتان و جاغـوری والیـت غزنـی 
حملـه کردنـد و سـبب شـدند که هـزاران خانـواده از خانه های 
شـان بیجـا شـوند. در ایـن حملـه طالبـان حـدود ۱۰۰ نظامی و 

غیرنظامـی نیـز جـان باختند.
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مداخـلۀ حکـومت در کار 
کمیسیون های انتخـاباتی نگران 

کننـده است

غنی »بی  جوره« است!
تفسیرهای من درآوردی برای ادامۀ قدرت
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بخـش هایـی از ایـن ولسـوالی

 دوباره تصـرف شـده است
صفحه 3



کمتـر از دو مـاه بـه پایـان عمر حکومـت وحدت 
ملـی باقـی نمانده، ولی به نظر میرسـد که اشـرف 
غنـی خـاف وعـده هـا و سـخنانش می خواهـد 
ریاسـت جمهوری  نامعلـوم  انتخابـات  پایـان  تـا 
هم چنـان بـر اریکه قـدرت حضور داشـته باشـد. 
او در عیـن زمـان که خود را فـردی متکی برقانون 
و اصـول معرفـی می کنـد ولـی عما در مسـیر بی 
قانونـی و بـی اصولـی گام برمـی دارد. آقـای غنی 
می گویـد کـه یـک روز بیشـتر از زمـان قانونـی 
نمی خواهـد در کرسـی قـدرت باقـی بمانـد، امـا 
سـخنگویان او کـه بـدون تردیـد در حـال تکـرار 
سـخنان و خیالبافی هـای او هسـتند، بـه ایـن نظـر 
انـد که پایـان حکومت در قانون اساسـی مصادف 
بـه پایـان انتخابـات ریاسـت جمهوری و مراسـم 
سـوگند رییـس جمهـوری آینـده اسـت. اوال کـه 
آقـای غنـی رییـس جمهـوری افغانسـتان نیسـت، 
بـل رییـس حکومـت وحـدت ملی اسـت. رییس 
جمهـوری افغانسـتان کسـی بـوده می توانـد کـه 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه ایـن سـمت 
رسـیده باشـد. سـمتی را که آقای غنـی از خیرات 
سـر جـان کـری وزیر پیشـین خارجـه امریـکا به 
عنـوان رییس جمهوری افغانسـتان بـازی می کند، 
پنـج سـال اسـت کـه در حالـت تعلیق قـرار دارد. 
ایشـان یـا خـواب انـد و یـا خـود را بـه خـواب 
زده انـد. بـرای برگشـت حافظـه آقـای غنـی باید 
یـاد آور شـد کـه پنـج سـال پیـش وقتـی ایشـان 
بـه کمک ضیـا امرخیـل رییس پیشـین داالنشـای 
کمیسـیون انتخابات، انتخابات ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان را بـه گنـد و افتضـاح جهانـی تبدیـل 
کردنـد، مقـام هـای امریکایـی وارد معرکـه شـده 
و حکومتـی را بـه عنـوان حکومـت وحـدت ملی 
متشـکل از دو جنـاح رقیـب انتخاباتـی بـه وجود 
آورنـد. دلیـل ایـن امـر نیـز آن بـود که قـرار نبود 
قـدرت سیاسـی بـه داکتـر عبـداهلل و تیـم او تعلق 
بگیـرد، یـا چنیـن آمـاده گـی ای از جانـب تیـم 
او وجـود نداشـت. بـه همیـن دلیـل خارجـی هـا 
و داخلـی هـا بـرای گرفتـن جلـو بحـران داکتـر 
عبـداهلل و هـوادارن او را راضـی کردنـد کـه تـن 

بـه مصالحـه داده و تقسـیم پنجـاه- پنجـاه قدرت 
را بپذیـرد. حکومـت فعلـی همان حکومتی اسـت 
کـه آقـای غنـی و عبـداهلل در پـای سـند آن امضـا 
کـرده اند. امر برکسـی مشـتبه نشـود کـه هر کس 
در ارگ بـود حتما رییس جمهوری افغانسـتان هم 
هسـت. همـان طور که امـروز آقای غنـی در ارگ 
حضـور دارد یـک زمانـی طالبـان نیـز در همیـن 
ارگ حضـور داشـتند ولی هرگز کسـی آن ها را به 
عنـوان رییـس جمهوری افغانسـتان نمی شـناخت. 
بـودن در ارگ یـک چیز اسـت و رییس جمهوری 
افغانسـتان چیـز دیگر. آقای غنـی در دو انتخاباتی 
کـه در آن ها شـرکت کرد چنیـن عنوانی را نصیب 
نشـد. در انتخابـات سـال ۲۰۰۹ کمتـر از ۳ درصد 
آرا را داشـت و در انتخابـات ۲۰۱۴ کـه عمـا و 
براسـاس اسـناد و شـواهد جهانـی در آن تقلـب 
کـرد آرای پنجـاه جمـع یـک را نتوانسـت از آن 
خـود سـازد. اگـر امریکایی هـا مـی  توانسـتند کـه 
وضعیـت را مدیریـت کننـد و آقـای غنـی را بـه 
عنـوان رییـس جمهوریـی  کـه از درون صنـدوق 
هـای رای بیـرون آمـده بـر جامعـه تحمیـل کنند، 
هیـچ شـک نبایـد کـرد کـه چنیـن کاری را انجام 
مـی دادنـد. همانطـور کـه آن هـا در سـال ۲۰۰۹ 
چنیـن کردنـد و حامـد کـرزی را بـرای دومیـن 
بـار رییـس جمهـوری افغانسـتان سـاختند. آقـای 
و  هسـت  وضعیـت  آن  شـرمنده  هنـوز  کـرزی 
می دانـد کـه سـیزده سـال چگونـه قـدرت را در 
اختیـار داشـت. بـه سـخنان و انتقـاد هـای امروز 
او از امریـکا و غـرب اسـتعماری نـگاه نکنیـد، او 
همیـن حـاال هـم چهـار چشـمی بـه قـدرت نگاه 
می کنـد و اگـر ایـن فرصـت را به دسـت آورد که 
دوبـاره بـر اریکـه قـدرت تکیه زند بدون شـک با 
هرکشـور و قدرتـی حاضر اسـت کـه معامله کند. 
ثانیـا، آقـای غنـی و اطرافیـان او نمی تواننـد یگانه 
مفسـر قانـون اساسـی افغانسـتان باشـند. در ایـن 
مـورد نهاد مشـخصی به نـام کمیسـیون نظارت بر 
تطبیـق قانون اساسـی و بعـدا دادگاه عالی کشـور 
وجـود دارنـد کـه هـرگاه نیاز به تفسـیر مـاده و یا 
بنـدی از قانـون اساسـی و یـا هـر قانـون دیگری 

در افغانسـتان بیفتـد، ایـن کار را انجـام دهند. نیاز 
نیسـت کـه یگانـه مرجـع بـا صاحیـت و معتبـر 
مثـل همـه عرصه هـای سیاسـی و اقتصـادی تنهـا 
معـاون سـخنگوی ارگ باشـد. ایـن کشـور عاوه 
بـر او نهـاد هـا و اشـخاص باصاحیـت و علمـی 
را هـم دارد! ثالثـا، اگـر انتخابات در افغانسـتان به 
هـر دلیـل خاصـی برگـزار نشـود و یـا شـرایط به 
گونه یـی باشـد کـه برگـزاری انتخابات را دشـوار 
سـازد، آنـگاه بایـد تـا قیـام قیامـت بـه حکومتـی 
کـه در ارگ وجـود دارد، بعیـت کـرد؟ اگـر ایـن 
عـدم  بـرای  تراشـی  مانـع  بـه  خـود  حکومـت 
قـدرت  ادامۀغیرقانونـی  و  انتخابـات  برگـزاری 
تبدیـل شـود، آنـگاه چـه بایـد کـرد؟ آقـای غنـی 
و اطرافیـان او همیـن حـاال تـاش دارنـد کـه بـا 
ارایـه تفسـیرهای مـن درآوردی از قانون اساسـی، 
شـرایطی را بـه وجـود آورند که انتخابـات برگزار 
نشـود. ایـن چیـزی نیسـت کـه نتـوان در چهره و 
حرکت هـای آقـای غنـی مشـاهده نکـرد. رابعـا، 
ادامـۀ کار حکومـت فعلی با خلـق بحران هایی که 
بـه وجـود آورده، بـه هیـچ صـورت نمی توانـد به 
نفـع آینده کشـور باشـد. آقـای غنی در پنج سـال 
گذشـته ثابـت کـرد کـه نـه تنهـا زمـام دارخوبـی 
نیسـت بـل در خلـق بحـران و تنـش اصـا جوره 
و ماننـد نـدارد. وضعیـت افغانسـتان در پنج سـال 
زمـام داری آقـای غنی هر روز به سـمت وخامت 
بیشـتر رفتـه اسـت. هـر روز مـا شـاهد مصیب و 
فاجعـه تـازه در این کشـور بودیم. پـس هر وقت 
و هرچـه زودتـر بتـوان بـه حاکمیـت مسـتبدانه 
آقـای غنـی پایـان داد، یـک روز بیشـتر بـه نفـع 
صلـح و دموکراسـی در افغانسـتان خواهـد بـود. 
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محمـــد اشـــرف غنـــی، رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی، 
دیـــروز نشســـتی را بـــا حضـــور حامدکـــرزی، داکتـــر 
ـــی  ـــزار و روی چگونگ ـــیاف در ارگ برگ ـــتاد س ـــداهلل و اس عب
ــر  ــای اخیـ ــورد گفت وگوهـ ــت در مـ ــری حکومـ موضع گیـ

ــت.  ــث کرده اسـ ــان بحـ ــا طالبـ بـ
در ایـــن روزهـــا، آقـــای غنـــی، بـــه شـــدت ســـرگرم 
چانه زنـــی اســـت تـــا در رونـــد صلحـــی کـــه امریـــکا آن را 
رهبـــری می کنـــد، چـــه موضعـــی بگیـــرد. ســـوال اساســـی 
ــتان  ــح افغانسـ ــث صلـ ــق بحـ ــه دقیـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ امـ
بـــه کجـــا می رســـد و تاش هـــای صـــورت گرفتـــه در 
ــخ  ــد. پاسـ ــد شـ ــر خواهـ ــزی منجـ ــه چیـ ــه چـ ــت بـ نهایـ
بـــه ایـــن ســـوال بـــا دشـــواری هایی مواجـــه اســـت؛ زیـــرا 
همیـــن اکنـــون بحـــث صلـــح افغانســـتان بـــه عرصه هـــای 
ــک  ــت. یـ ــته شده اسـ ــدد بسـ ــورهای متعـ ــف و کشـ مختلـ
طـــرف تـــاش امریکایی هـــا در گفت وگـــو بـــا طالبـــان 
ـــن  ـــران و چی ـــیه، ای ـــورهای روس ـــر کش ـــرف دیگ ـــت و ط اس
و کشـــورهای عربـــی اســـت کـــه ســـعی می کننـــد در ایـــن 
تحـــوالت بـــه گونه یـــی دخیـــل باشـــند. هـــر یـــک از ایـــن 
ـــیار  ـــدان بس ـــن می ـــان را در ای ـــرد خودش ـــار ب ـــا انتظ جریان  ه
مهـــم و مبهـــم دارنـــد. طـــرف دیگـــر کـــه خیلـــی مهـــم و 
سرنوشت ســـاز اســـت، کشـــوری بـــه نـــام پاکســـتان اســـت 
کـــه در بیـــش از چهـــار دهـــه جنـــگ افغانســـتان دخیـــل 
ــن  ــا ایـ ــت. بـ ــوده اسـ ــه بـ ــرف قضیـ ــواره یـــک طـ و همـ
ـــا  ـــتان ب ـــح افغانس ـــث صل ـــه بح ـــت ک ـــوم نیس ـــاب، معل حس
چنیـــن زاویه هایـــی کـــه دارد چگونـــه بـــه نتیجـــه می رســـد 
ــی  ــن نتیجه یـ ــۀ چنیـ ــه نتیجـ ــم کـ ــور کنیـ ــه تصـ و چگونـ
صلـــح پایـــدار در کشـــور اســـت. زیـــرا وجـــود زاویه هـــای 
ـــون  ـــا کن ـــتان ت ـــح افغانس ـــگ و صل ـــث جن ـــان در بح پیداوپنه
یـــک مســـأله را واضـــح می ســـازد و آن این کـــه طرف هـــای 
ــاص  ــمکش خـ ــک کشـ ــی در یـ ــی و داخلـ ــاد خارجـ زیـ
زیـــر نـــام صلـــح اهـــداف خودشـــان را نســـبت بـــه آینـــدۀ 
افغانســـتان دارنـــد میـــزان می کننـــد و بـــه همیـــن ترتیـــب 
کش وقوس هـــای سیاســـی داخلـــی زیـــر نـــام صلـــح نیـــز 
ـــه  ـــتر ب ـــد، بیش ـــته باش ـــی داش ـــح ربط ـــه صل ـــه ب ـــش از اینک پی
منافـــع کوچـــک گـــروه و افـــراد ارتبـــاط می گیـــرد و هـــر 
یـــک ســـعی می کننـــد کـــه منافـــع خویشـــتن را در آینـــدۀ 

ــس. ــد و بـ ــت وجو کننـ ــک جسـ ــوالت نزدیـ تحـ
ـــوع  ـــک موض ـــه ی ـــتان ب ـــح افغانس ـــث صل ـــال، بح ـــن ح ـــا ای ب
ـــرض  ـــت ف ـــن نیس ـــت و ممک ـــل شده اس ـــده تبدی ـــیار پیچی بس
کنیـــد کـــه فـــردا امریکایی هـــا بـــا طالبـــان بـــه نتیجه یـــی 
ـــد  ـــک بگوی ـــه آن لبی ـــم ب ـــی ه ـــای غن ـــت آق ـــند و حکوم برس
ـــًا  ـــود. قطع ـــد ب ـــور نخواه ـــی در کش ـــر جنگ ـــتی دیگ ـــه راس ب
چنیـــن نیســـت و نمی تـــوان تصـــور کـــرد کـــه تاش هـــای 
موجـــود منجـــر بـــه پایـــان جنـــگ شـــود. بنابرایـــن، آقـــای 
ــر،  ــز دیگـ ــر چیـ ــش از هـ ــرایطی پیـ ــن شـ ــی در چنیـ غنـ
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــد قدرت ـــازه  ده ـــه اج ـــه چگون ـــت ک ـــران اس نگ
ــح  ــای صلـ ــرودار گفت وگوهـ ــت، در گیـ ــتش آمده اسـ دسـ
از دســـتش بـــرود. به ویـــژه در حالـــی کـــه طالبـــان هنـــوز 
ـــه  ـــرف قضی ـــک ط ـــتان ی ـــت افغانس ـــه حکوم ـــد ک نمی خواهن
صلـــح باشـــد، نگرانـــی و وارخطایـــی آقـــای غنـــی بیشـــتر 
ـــه در  ـــت ک ـــم نیس ـــون مه ـــورت، اکن ـــر ص ـــه ه ـــت. ب شده اس
ـــور  ـــی کش ـــخصیت سیاس ـــد ش ـــا چن ـــی ب ـــای غن ـــت آق نشس
ـــن  ـــه شـــده اســـت، بلکـــه مهـــم ای ـــزی مطـــرح و فیصل چـــه چی
ـــود  ـــای موج ـــه از قرینه ه ـــی ک ـــاس درک ـــه اس ـــه ب ـــت ک اس
و تاش هایـــی کـــه آنچـــه اکنـــون بـــه عنـــوان تاش هـــای 
ـــان  ـــتان جری ـــان و افغانس ـــوی جه ـــو و آن س ـــح در این س صل
ــتین  ــای نخسـ ــه پله هـ ــا را بـ ــد، مـ ــه دســـت می آیـ دارد، بـ
ــی  ــت  تازه یـ ــل بن بسـ ــازد؛ بـ ــک نمی سـ ــم نزدیـ ــح هـ صلـ
ـــه  ـــه ک ـــا آنچ ـــد. ام ـــرار می ده ـــور ق ـــح در کش ـــرا راه صل را ف
جریـــان دارد، بـــه عنـــوان یـــک فرصـــت مهـــم بـــرای افغانســـتان 
حایـــز اهمیـــت اســـت؛ البتـــه در صورتـــی کـــه  در نهایـــت یـــک 
ـــتان  ـــح افغانس ـــرای صل ـــی ب ـــی و مل ـــی، منطقه ی ـــاع جهان اجم
بـــه دســـت آیـــد در غیـــر آن معامله هـــای بـــدی کـــه بـــا 
ـــا  ـــان ی ـــکا و طالب ـــز امری ـــتان در می ـــردم افغانس ـــت م سرنوش
ـــه  ـــد و چ ـــق باش ـــی مواف ـــه غن ـــرد، چ ـــورت بگی ـــتان ص پاکس
مخالـــف، بـــه ســـود افغانســـتان نیســـت و قطعـــًا مقدمه یـــی 

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــگ دیگ ـــک جن ـــرای ی ب
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برخــی از اعضــای جامعــۀ مدنــی و نهادهــای ناظــر انتخاباتــی نســبت 
ــد  ــات خوشــبین ان ــد کمیســیون انتخاب ــه کارکــرد کمیشــنران جدی ب
ــن  ــده توســط کمیســیون در ای ــای انجــام ش ــه کاره ــد ک و می گوین

ــاه قناعت بخــش اســت.  ــدت کوت م
ــط  ــه توس ــی ک ــات پارلمان ــای انتخاب ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــان ب آن
ــد  ــود، می گوین ــده ب ــزاری گردی ــت و برگ کمیشــنران پیشــین مدیری
ــوار  ــی دش ــی خیل ــات پارلمان ــکات انتخاب ــه مش ــیده گی ب ــه رس ک

اســت.  
شــفاف  انتخابــات  بنیــاد  اجرایــی  رییــس  ایــوب زاده،  نعیــم 
ــه  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــتان)تیفا( در گفت وگ افغانس
کمیشــنران جدیــد کمیســیون انتخابــات بــه مطالعــه و تأمیــن رابطــۀ 

ــد.  ــاز دارن ــی نی ــط انتخابات ــای مرتب ــا نهاده ــتر ب بیش
آقــای ایــوب زاده انتخابــات را یــک آزمــون بــزرگ بــرای کمیشــنران 
ــزاری  ــد برگ ــت رون ــه مدیری ــد ک ــد می کن ــد و تأکی ــد می دان جدی
ــه  ــا ب ــاز دارد ت ــتر نی ــاش بیش ــه ت ــت جمهوری، ب ــات ریاس انتخاب
تمــام چالش هــا و پرســش های موجــود پاســخ ارایــه گــردد، 
ــأله  ــن مس ــد روی ای ــات بای ــیون انتخاب ــی و کمیس ــرکای انتخابات ش

ــند. ــته باش ــز بیشــتر داش تمرک
رییــس اجرایــی بنیــاد آزاد انتخابــات افغانســتان، مداخلــۀ حکومت در 
رونــد انتخابــات نگــران کننــده می دانــد، امــا می گویــد کــه تنهــا راه 
حــل حفــظ بی طرفــی و اســتقال کامــل کمیســیون انتخابــات اســت.
بــه گفتــۀ او، بــه همــان اندازه یــی کــه حکومــت بــرای برگــزاری زود 
ــد  ــن رون ــه در ای ــد از مداخل ــد، بای ــاش می کن ــات ت ــگام انتخاب هن

بــه نفــع تیــم حاکــم خــودداری کنــد.
ــی  ــی، فن ــد کــه چالش هــای سیاســی، امنیت ــوب زاده می گوی ــای ای آق
ــا در  ــود دارد، ام ــات وج ــزاری انتخاب ــد برگ ــی در رون و بودجه ی
صورتــی کــه کمیســیون های انتخاباتــی کار را بــه  شــکل تیمــی پیــش 
ــر صــورت  ــد و در غی ــت کنن ــات را مدیری ــد انتخاب ــد، می توانن  ببرن

اوضــاع بحرانــی خواهــد شــد. 
در عیــن حــال، برخــی از اعضــای جامعــۀ مدنــی نیــز بــا خوش بینــی 
ــد  ــات، می گوین ــیون انتخاب ــد کمیس ــنران جدی ــای کمیش از کارکرده

ــته اند.   ــی داش ــای خوب ــوز فعالیت ه ــان تاهن ــه آن ک
نعیــم نظــری، فعــال جامعــه مدنــی می گویــد کــه کمیســیون انتخابات 
توانســته تاهنــوز هزینــۀ انتخابــات را پیش بینــی کنــد و طــرح خــود را 

بــه اســتفاده از فنــاوری در رونــد رأی دهــی ارایــه کنــد. 
آقــای نظــری مداخــات سیاســی و حکومتــی را چالش هــای اصلــی 
فــراراه انتخابــات می دانــد و می گویــد: کمیســیون انتخابــات بایــد بــا 
اســتقال کامــل حرکــت کنــد تــا از نگرش هــا و مداخــات سیاســی 

مصــون بمانــد.

ــراد  ــورتی دهی اف ــرای مش ــه ب ــد ک ــان می گوی ــری همچن ــای نظ آق
ــۀ  ــه تجرب ــانی ک ــردد، کس ــتخدام گ ــاد اس ــن نه ــه در ای ــا تجرب ب
ــوت را  ــف و ق ــاط ضع ــد نق ــند و بتوان ــته باش ــی داش کار انتخابات
ــۀ  ــته تجرب ــای گذش ــان از انتخابات ه ــد و همچن ــی کنن آسیب شناس

ــد. بگیرن
ایــن فعــال جامعــه مدنــی، نقــش نهادهــای ناظــر انتخاباتــی را بــرای 
شــفافیت انتخابــات مهــم می دانــد و می گویــد: نهادهــای ناظــر 
انتخاباتــی همــه روزه بایــد از رونــد انتخابــات نظــارت جــدی داشــته 
ــت  ــت مراقب ــات تح ــد انتخاب ــنران و رون ــرد کمیش ــا کارک ــند ت باش

قــرار گیــرد.
ــش  ــنران را پی ــرد کمیش ــی از کارک ــد ارزیاب ــر چن ــری ه ــای نظ آق
ــت کار  ــدم موفقی ــت و ع ــد: موفقی ــا می گوی ــد، ام ــت می دان از وق
ــی  ــاز دارد، ول ــتر نی ــان بیش ــه زم ــات ب کمیشــنران کمیســیون انتخاب
کارگیــری از فنــاوری در رونــد انتخابــات یــک نگــرش موفــق اســت.
ــاز کار خــود  ــد در آغ ــه کمیشــنران جدی ــد ک ــای نظــری می گوی آق
ــر  ــبب تأخی ــا س ــن برخورده ــد و ای ــه بوده ان ــای مواج ــه چالش  ه ب
تاریــخ برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری شــد و نشــان داد کــه 

هنــوز تفــاوت نظــر در میــان کمیشــنران متصــور اســت.
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــش ب ــی از صحبت های ــری در بخش ــای نظ آق
ــین  ــنران پیش ــط کمیش ــه توس ــی ک ــات پارلمان ــه انتخاب ــد ک می گوی
بــود و  انتخابات هــا  از مفتضح تریــن  برگــزاری گردیــد، یکــی 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــد بلن ــت کاری در ح دس
ــه  ــی ب ــات پارلمان ــه دســت کار در انتخاب ــد ک ــای نظــری می گوی آق
ــدازۀ اســت کــه جداســازی »رأی ســفید از ســیاه« خیلــی دشــوار  ان

ــا از تــوان کمیشــنران جدیــد بیــرون اســت.  اســت و حت
ــت نگاری و  ــین های انگش ــرقت ماش ــه س ــت ک ــری گف ــای نظ آق
ــن  ــته وجــود داشــت، ای ــات گذش ــه در انتخاب ــای ک ــره چالش ه غی
رونــد را  بــه یــک افتضــاح مبــدل کــرد کــه رســیده گی بــه آن کاری 

حضــرت فیــل اســت! 
انتخابــات پارلمانــی در ۲۸ -۲۹ میــزان ســال گذشــته برگــزار گردیــد، 
ــد، محمــد اشــرف  ــن رون ــل فســاد و دســت کاری در ای ــه دلی ــا ب ام
ــال،  ــان س ــو هم ــاه دل ــی، در م ــت وحــدت مل ــس حکوم ــی ریی غن
ــتانی  ــه دادس ــین را ب ــنران پیش ــل و کمیش ــات را تعدی ــون انتخاب قان
 کل معرفــی کــرد. همچنــان نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری در 
ــاز کار  ــس از آغ ــد. پ ــد رأی دادن ــه کمیشــنران جدی دهــم حــوت ب
کمیشــنران جدیــد، آنــان تاریــخ برگــزاری انتخابــات ریاســت  مهوری 
بــه ۶ میــزان بــه تأخیــر انداختنــد و همچنــان هزینــۀ برگــزاری ایــن 

ــد.  ــی کرده ان ــر پیش بین ــون دال ــش از ۱۹۰ میلی ــات را بی انتخاب

ــد  ــه تایی ــور داخل ــووالن در وزارت ام ــدگار: مس مان
ــت بدخشــان  ــه ولســوالی ارغنج خــواه والی ــد ک می کنن
بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده و نیروهــای امنیتــی از 

ــد. ــرده ان ــینی ک ــه عقب نش آن منطق
نصــرت رحیمــی، معــاون ســخنگوی وزارت امــور 
ــه  داخلــه در ویدیویــی کــه دیــروز شــنبه، ۱۰ حمــل ب
ــد  ــت، می گوی ــتاده اس ــدگار فرس ــۀ مان ــر روزنام دفت
کــه بــه دلیــل آنکــه بــه نیروهــای امنیتــی تلفــات وارد 
ــًا  ــواه »موقت ــۀ ارغنج خ ــا از منطق ــن نیروه ــود، ای نش

عقب نشــینی« کــرده انــد.
ــی را  ــه اقدامات ــای رحیمــی، وزارت داخل ــۀ آق ــه گفت ب
بــرای مســتقر شــدن دوبــارۀ نیروهــای امنیتــی بــه ایــن 
منطقــه، روی دســت گرفتــه انــد. او امــا از چگونه گــی 

ایــن اقدامــات چیــز نگفتــه اســت.
ولســوالی  بــه  طالبــان  شــب  جمعــه  ناوقت هــای 
ــس  ــد و پ ــه کردن ــان حمل ــت بدخش ــواه والی ارغنج خ
ــه  ــن منطق ــان ای ــی طالب ــای امنیت ــینی نیروه از عقب نش

ــد. ــود گرفتن را در ادارۀ خ
بــا ایــن حــال، مســووالن در وزارت دفــاع ملــی دیــروز 
ــدند  ــی ش ــی مدع ــر اعامیه ی ــا نش ــل ب ــنبه، ۱۰ حم ش
کــه بخش هایــی از ایــن منطقــه دوبــاره بــه ادارۀ 
ــن  ــۀ ای ــت. در خبرنام ــده اس ــی در آم ــای امنیت نیروه
وزارت آمــده اســت کــه در جریــان درگیری هــای 
ــی،  ــی و دفاع ــای امنیت ــای نیروه ــروز و پیش روی ه دی

ــد. ــده ان ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــته و ۳ ت ــب کش ۷ طال
 ۲۰۹ اردوی  قــول  در  مســووالن  باایــن،  همزمــان 
شــاهین نیــز دیــروز گفتنــد کــه پــس از آغــاز عملیــات 
نیروهــای امنیتــی در ولســوالی ارغنج خــواه، شــماری از 
ــوار  ــوالی های همج ــوالی و ولس ــن ولس ــنده گان ای باش
بــه حمایــِت نیروهــای امنیتــی و بــرای ســرکوب 

ــد. ــده ان ــیج ش ــز بس ــب نی ــان طال هراس افگن
پخــش  بــا  دیــروز  شــاهین   ۲۰۹ اردوی  قــول 
ــی از  ــه بخش ــدند ک ــی ش ــان مدع ــی همچن خبرنامه ی
ــت  ــه حمای ــان ب ــت بدخش ــوالی های والی ــردم ولس م
نیروهــای امنیتــی بســیج شــده و در برابــر »تروریســتان 

ــد. ــام« کردن قی
»ولســوالی  اســت:  آمــده  همچنــان  خبرنامــه  در 

ــای  ــه دیشــب نیروه ــان ک ــت بدخش ــواهِ والی ارغنج خ
تلفــات  از  به خاطــر کاهــش و جلوگیــری  امنیتــی 
ملکــی بــه صــورت تکتیکــی عقب نشــینی کــرده بــود، 
ــاره  ــوالی دوب ــن ولس ــای از ای ــروز] بخش ه امروز[دی

ــد«. ــی در آمدن ــای امنیت ــرف نیروه ــه تص ب
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در جریــان درگیری هــای 
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــای نیروه ــروز و پیش روی ه ام
تاکنــون ۷ هراس افگــن کشــته و ۳ تــن دیگــر زخمــی 

شــدند.
ــی  ــورای والیت ــای ش ــی از اعض ــم، برخ ــویی ه از س
بدخشــان می گوینــد کــه نیروهــای امنیتــی مســتقر 
ســاعت   ۲۰ از  پــس  ارغنج خــواه  ولســوالی  در 
مقاومــت بــا طالبــان، مجبــور بــه فــرار شــدند و تمــام 
ــت.  ــاده اس ــان افت ــت طالب ــه دس ــان ب ــزات آن تجهی

ــل  ــان دلی اعضــای شــورای ولســوالی بدخشــان همچن
ــی  ــای امنیت ــینی نیروه ــواه و عقب نش ــقوط ارغنج خ س
ــن  ــه ای ــزات ب ــی و تجهی ــای کمک ــیدن نیروه را »نرس

ــد. ــرده ان ــوان ک ــا« عن نیروه
ــد  ــا می گوین ــان ام ــی بدخش ــورای والیت ــا در ش مقام ه
ــزش  ــی و خی ــرباز امنیت ــری ۱۴ س ــن درگی ــه در ای ک
ــد.  ــده ان ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــته و ۱۰ ت ــی کش مردم
ــد  ــه ان ــان گفت ــی در بدخش ــورای والیت ــای ش مقام ه
ــوالی های  ــواه، ولس ــوالی ارغنج خ ــقوط ولس ــا س ــه ب ک
شــغنان، اشکاشــم، خــاش، شــهدا، بهــارک و جــرم در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق ــد طالب معــرض تهدی
ــده  ــران کنن ــان نگ ــت بدخش ــان، وضعی ــۀ آن ــه گفت ب
اســت و اکنــون بیــش از ۶۰۰ طالــب در اطــراف شــهر 
فیض آبــاد و ولســوالی بهــارک بدخشــان حضــور دارنــد 

ــد،  ــیده گی نکن ــن مشــکل رس ــه ای ــت ب ــر حکوم و اگ
ــر ایــن مناطــق نیــز حملــه خواهنــد کــرد. ــان ب طالب

حملۀ طالبان به والیت غزنی
ــنبه  ــروز ش ــه دی ــور داخل ــن، وزارت ام ــان باای همزم
تاییــد کــرد کــه حملــه بــر حــوزۀ ســوم والیــت غزنــی 
را نیــز تأئیــد کــرد و گفــت کــه در ایــن حملــه، هشــت 

تــن از نیروهــای امنیتــی کشــته شــده انــد.
نصــرت رحیمــی، معــاون ســخنگوی وزارت امــور 
ــل  ــنبه، ۱۰ حم ــروز ش ــه دی ــی ک ــه در ویدیوی داخل
بــه دفتــر روزنامــۀ مانــدگار فرســتاد، گفتــه اســت کــه 
وضعیــت امنیتــی والیــت غزنــی قابــل نگرانــی نیســت 
ــم  ــا ه ــی ب ــی در هماهنگ ــف امنیت ــای مختل و نهاده

ــد. ــمنی کار می کنن ــۀ دش ــار حمل ــرای مه ب
ــته در  ــِب گذش ــه ش ــه جمع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر دو پاســگاه  نتیجــۀ حملــه گروهــی طالبــان مســلح ب
در شــرق شــهر غزنــی، ۹ پولیــس کشــته و ۶ تــن دیگــر 
آنــان زخمــی شــده اند. آمــر حــوزۀ ســوم امنیتــی 
پولیــس شــهر غزنــی نیــز در ایــن رویــداد کشــته شــده 

اســت.
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وزارتداخلهپسازسقوطارغنجخواه:

بخش هایی از این ولسوالی دوباره ترصف شده است

فعاالنمدنی:
مداخـلۀ حکـومت در کار کمیسیون های 

انتخـاباتی نگران کننـده است
ابوبکرصدیق
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واژه یـی را کـه امـروزه بـا عنـوان اومانیسـم Humanism بـه کار می بریـم، 
واژه یی سـت کـه هـم رویکـردی در علم گرایـی تجربـی و انسـانی دارد و هـم 
زمینه یـی در معرفـت. هـم بیان کننـدۀ توصیفـی اسـت بـرای جهت گیری هـای 
آموزشـی  نظـام  و  فلسـفه  در  دارد  صبغه یـی  نیـز  و  اجتماعـی  و  سیاسـی 
اسکوالسـتیک از قـرن یازدهـم تـا بـه حـال. پیداسـت کـه چنیـن واژه یـی را 
نمی تـوان بـدون در نظـر گرفتـن تاریخچـۀ اسـتعمال و تکویـن مـورد تحلیل 
قـرار داد. اگـر بخواهیـم به سـابقۀ کاربرد واژۀ اومانیسـم نظر داشـته باشـیم و 
از نظـر تاریخـی بـه رواج ایـن مفهـوم بپردازیـم، ریشـۀ تاریخـی ایـن واژه را 

می تـوان در نظـام زبانـی یونـاِن باسـتان جسـت وجو کـرد.

یونان باستان وhumanitas  در معرفت زمینی
ریشـۀ ایـن واژهHumdle  از واژۀ التیـنhumus  بـه معنـی خـاک یـا زمین 
اسـت؛ لـذاhomo  بـه معنی هسـتی زمینـی وhumanus  به معنـی خاکی یا 
انسـان اسـت. ایـن واژه در فرهنـگ هلنیسـتی یونان باسـتان در تقابل با سـایر 
موجـودات خاکـی )حیوانـات و گیاهـان( و در برابـر مفهـوم هسـتی متعالـی 

سـاکنان آسـمان ها و خدایـانbivines  قـرار می گیـرد.
  در اواخـر دوران باسـتان، محققـان و روحانیـون میـان مفهـومbivinitas  به 
معنـی حوزه هایـی از معرفـت کـه از متـن کتـاب مقـدس نشـأت می گرفت و

humanitas  بـه معنـای حوزه هـای معرفتـی مرتبـط بـا زنده گی مـادی فرق 
گذاشـتند. از آن رو کـه ایـن حـوزۀ دوم بخش اعظـِم الهام و مواد خـام خود را 
از نوشـته های ُرمـی و به طـور فزاینـده یونـان باسـتان می گرفـت. مترجمـان و 
آمـوزگاراِن ایـن آثار در نظام آموزشـی اسکوالسـتیک که غالبـًا ایتالیایی بودند، 

خـود راumanisti  یـا اومانیسـت می نامیدند.

  رنسانس و تحول در دریافت از انسان
از نظـر معنایـی، تأکیـد بر انسـان بـه مثابۀ یک مفهـوم در ادبیات و سـنت های 
هنـری متأثـر از فلورانـس بـه گونه یی بـا مفاهیم ضمنـی چـون »تاریخی بودن 
و زمان منـدی« متناظـر اسـت؛ بـه این معنا که بـه جای تحلیـل کیهانی و متکی 
بـه خـرد متعالـی در بـاب انسـان که نتیجـۀ محتـوم روش های قرون وسـطا و 
آموزه هـای کلیسـایی بـود، انسـان هایی تصویـر می شـوند کـه اسـامی واقعـی، 
زنده گـی ملمـوس، و حـس قابـل لمسـی از نـوع احساسـات عشـق، خشـم، 
درد، نفـرت، شـهوت و... دارنـد و در شـهرها و نقاطـی زنده گـی می کننـد که 
آن هـا را می تـوان در نقشـه های جغرافیایـی یافـت و گاه در ترسـیم خصایص 
فیزیولوژیـک آن هـا بـه ویـژه چهـرۀ افـراد بیشـترین دقـت و تمرکـز بـه کار 
مـی رود تـا هماننـد اشـخاص معمولـی و ای بسـا افـراد موجـود در نزدیکـی 
شـاعر یـا هنرمنـد باشـند. مشـهودترین مثـال ایـن امـر را می تـوان در »لبخند 

ژوکونـد« اثـر لیونـاردو داوینچـی یافت. 
 البتـه در رمزگشـایی از ایـن گرایـش، بایـد بـه آثار یونـان باسـتان و ُرم توجه 
داشـت و هومـر و ویرژیـل را یادآوری کرد، چـه این که یافتن طبیعت انسـانی 
و دیـدگاه زیباشـناختی متأثـر از آرای ارسـطو به طـور مثـال در بـاب زیبایـی 
حقیقت عریان اسـاس کار نقاشـان، مجسمه سـازان و شـعرای عصر رنسـانس 

تـا روشـن گری و دوران معاصر اسـت. 
 حتـا اسطوره سـازی و اسطوره شناسـی متأثـر از سـنت یونانـی هـم بـه نوعی 
نمادگرایـی و سمبولیسـم را متکـی بـه گرته بـرداری و مشابه سـازی از افـراد 
واقعـی می کنـد کـه اومانیسـم ادبی و هنری را در راسـتای توجه به خواسـته ها 
و نیازهـای آدمـی بـه پیـش می بـرد. به طـور ُکلـی می تـوان گفـت جوهـرۀ 
اومانیسـم در فرهنـگ و تاش هـای ذهنـی و عینـی اومانیسـت ها »دریافـت 
تـازه و مهـم از شـأن انسـان بـه مثابـۀ موجـودی معقـول و جـدا از مقـدرات 
الهـی« اسـت و دریافـت عمیق تـر از ایـن مطلـب کـه تنهـا ادبیات کاسـیک، 
ماهیـت بشـر را در آزادی کامـل فکری و اخاقی نشـان داده تـا برای هر آنچه 

مطلـوب و نیـاز اوسـت بکوشـد و از رنـج خـود فاصلـه بگیرد. 
 اومانیسـت های عصـر رنسـانس به طـور خـاص در تحلیـل وجـه تخالف بین 
سـنت Trabitionو حیـات اجتماعـی دوران خـود، می پنداشـتند تنهـا کلیـد 
شـکاف در اسـتبداد مفاهیـم انتزاعی کلیسـا در پیـروی از فرهنـگ هلنی یونان 
باسـتان اسـت و پیـروی آن هـا از ایـن گرایش هـا برانگیزندۀ نطفه هـای علم و 
طـرح فرضیـات جدیـد نجومـی و جغرافیایـی در قـرون بعدی نیز واقع شـد. 

انسان محوری: از علم جدید تا فلسفۀ جدید 
روش شناسـی فرانسـیس بیکـن را به حـق می تـوان جـزِو مهم تریـن پایه هـای 
اومانیسـم دانسـت: اگرچـه بیکـن بـا بنیان گـذاری منطـق کشـف در کتـاب 
خـود »نـوآوری بـزرگ« به سـال ۱۶۲۰ بـه نوعی بر اسـلوب اومانیسـتی عهد 
رنسـانس خـط بطان کشـید، اما با تأکید فـراوان و هوشـمندانه برخودخواهی 
انسـان اسـتعاره ربـودن طبیعـت و حفـظ آن بـه دسـت خـود ماننـد زنـی کـه 
وادار بـه ازدواجـی قانونمنـد و همـراه بـا پاکدامنی می شـود را بـرای توصیف 

علم گرایـی بـه کار بـرد و تـوام بـا آن، توجه بـه غایت های مادی و آسـوده گی 
انسـان از جهـت فیزیکـی و جسـمانی را برای علـم به مثابۀ هـدف تعیین کرد.
عمدتـًا  فاسـفۀ  کـه  اسـت  بیکـن  و جهت گیـری  گرایـش  ایـن  از  متأثـر   
آلمانـی طـی قـرون هفدهـم تـا نوزدهـم تـاش را بـه منظـور تغییـر نـگاه از 
آغـاز   Epistemology شناخت شناسـی  بـه    Ontologyهستی شناسـی
مربـوط  پرسـش های  جـای  بـر  ذهـن  بـه  مربـوط  پرسـش های  و  نمودنـد 
بـه جهـان نشسـت. در واقـع برداشـت و نـگاه ایده آلیسـتی را کـه در عصـر 
روشـن گری مشـخصًا به واسـطۀ افـکار ایمانوئل کانـت فیلسـوف آلمانی تبیین 
شـد، می تـوان امتـداد همیـن تحـول بیکن نیـز دانسـت. در توضیح ایـن مدعا 
بایـد گفـت کـه تـاش کانت بـرای سـاختن شـالودۀ امـن معرفت انسـانی که 
در راسـتای ایجـاد اسـتقال ذهـن از اقتدار در فراسـوی ابزار دانسـتن خویش 
قابـل توجیـه اسـت، منجر بـه پیدایـش ایده آلیسـم فرارونده یی اسـت که خرد 
آدمـی را بـه واسـطۀ ادراک فاهمـه بـر اقتـدار غصبـی کام مسـیحی رجحـان 
می دهـد. از منظـر ارنسـت کاسـیرر کـه پژوهـش در فلسـفۀ کانـت را محـور 
تأمـات خـود قـرار داده بـود، بازشناسـی دسـتور مطلـق حاکـم بـر کل رفتار 
انسـانی کـه بـه موجـب آن می تـوان اراده یـی جهـان شـمول داشـت بـر ایـن 
حکـم اسـتوار می گـردد کـه چنـان عمـل کـن کـه بشـریت را خـواه در نظـر 
خـودت یـا شـخص دیگـری، همـواره و صرفًا یک هـدف بدانی و نه وسـیله.
  بـا ایـن حـال، در دوران حیـات کانـت اومانیسـم متأثـر از شناخت شناسـی 
هنـوز به شـکل تلویحـی بـه کار گرفته می شـد و چنین اصطاحـی به صورت 
رسـمی وضـع نشـده بـود. در عصـر روشـن گری و گفتمان هـای آن عصـر 
انسـان موجـودی اسـت خـردورز، عالی مقام و نامشـروط کـه از جمیع جهات 
ایـن انگاره هـا پیدایـش مفاهیم انسـان گرایی معاصـر را تداعـی می کنند. کانت 
اگرچـه شـخصًا پرهیـزکاری پروتسـتانی خـود را حفـظ کـرد، امـا در فلسـفۀ 
خـود نـه بـه واسـطۀ کتـاب مقـدس، بلکـه از رهگـذر حاکمیـت مطلـق خرد 
دنیـوی کوشـید تا به سـهم خـود ارزش انسـان را به واسـطۀ خردگرایی متذکر 
شـده و این تاش کانت مسـالۀ توسـل به شـعور متعارف انسـانی را در ادوار 
پـس از او بـا نـگاه به انسـان ممـزوج نمود. شـاید از این روسـت کـه در زبان 
هـای غیرالتیـن برای تبیین و معادل سـازی با واژۀ اومانیسـم گاه هم از »انسـان 

گرایـی« و هـم از »خردگرایـی« اسـتفاده می کنند.
 

سیاست و حقوق انسانی: روشن گری تا به امروز 
در حـوزۀ سیاسـی و حقوقـی عصـر جدیـد می توان گفـت ژان ژاک روسـو با 
»قـرارداد اجتماعـی«، اعترافـات و به ویژه با اثر آموزشـی خود امیـل موثرترین 
اندیشـمند تاریـخ غرب در رواج اومانیسـم بـه معنای امروزین آن بوده اسـت. 
آن جـا کـه روسـو در آغـاز قـرارداد اجتماعـی می نویسـد انسـان آزاد متولـد 
می شـود امـا همـه جـا در زنجیر اسـت، دقیقًا عجین سـاختن انسـان بـا اختیار 
و آزادی بـه لحـاظ تعریـف و مفهوم شـکل می گیرد کـه اومانیسـم ذاتی را در 

طرح ریـزی اندیشـه های سیاسـی و اجتماعی در پـی دارد. 
 بـه همـان میـزان کـه در میان فاسـفۀ عصـر روشـن گری، تأمات روسـو را 
موتـور محرکـۀ حـرکات آزادی خواهانـۀ قـرون هجـدهـ  نـوزده شـناخته اند و 
انقـاب کبیـر فرانسـه را به طور خـاص با اندیشـه های وی مرتبط دانسـته اند، 
تومـاس پیـن نیـز که به سـبب نگارش رسـالۀ »عقل سـلیم« نقشـی تاریخ سـاز 
در انقـاب اسـتقال امریـکا ایفا نمود، می توان جزِو اندیشـه ورزان پیشـرو در 
طـرح اومانیسـم دانسـت؛ تـا بدان جـا کـه پیدایـش مفهوم دیـن انسـانیت را با 

تأمـات وی در رسـالۀ دیگـرش یعنـی عصر خـرد مرتبط دانسـته اند.
ـ انسان دوسـت می دانسـت و همان گونـه کـه بـه وجـود   پیـن خـود را خدا
هـوش ذاتـی آفریننـده در جهـان اعتقاد داشـت، مدعیـات همۀ تعالیـم مذهبی 
 Reason of Age/را بـه چالـش می کشـید. تـام پین در رسـالۀ »عصـر خـرد
The « خـود می نویسـد: مـن بـه خـدا معتقـدم و نـه بیـش از آن، و نیـز بـه 
سـعادت در ورای ایـن زنده گـی امیــدوارم. مـن بـه برابـری انسـان ها معتقدم 
و معتقـدم کـه وظایـف مذهبـی شـامل اجـرای عدالـت، عشــق به مـروت و 
تـاش بـرای خوشـبختی همنوعان می شـود. اما من بـه کیش و آیین کلیسـای 
یهـودی، کلیسـای ُرمی، کلیسـای یونانی، کلیسـای ترکی، کلیسـای پروتسـتان 
یـا هـر کلیسـای دیگـری که مـن از آن باخبرم مدعی آن هسـتند اعتقـاد ندارم: 
ذهـن من کلیسـای من اسـت. همـۀ نهادهـای کلیسـایی ملی چه یهـودی، چه 
مسـیحی و چـه ترکـی از نظـر مـن چیـزی جـز ابداعات بشـر برای ترسـاندن 
و بـه برده گـی کشـیدن نـوع انسـان و بـه انحصـار درآوردن قـدرت و ثـروت 
نیسـت. منظـورم از ایـن اظهارات محکوم سـاختن کسـانی که اعتقـاد دیگری 
دارنـد نیسـت: آن هـا همـان میزان در داشـتن اعتقـادات خود محق هسـتند که 
مـن؛ امـا بـرای سـعادِت انسـان الزم اسـت که بـه لحـاِظ ذهنی او بـه خودش 

ایمان داشـته باشـد. 
 ناگفتـه پیداسـت کـه ایمـان بـه خـود نـزد تومـاس پیـن در راسـتای الهیـات 
پروتسـتانی لوتـر و ایمان گرایـی او و یـا امتـداد نظریـات اسـپینوزایی مطـرح 
نیسـت، بلکـه عزم تـام پین طرح ریزی نظام اندیشـه گی اسـت که اسـاس باور 
و کردار مذهبی را حراسـت و دفاع انسـان از خواسـته و فردیِت خود می داند 
و بـر ایـن مبنـا بـه جـای نگـرش غایت شناسـی کیهانـی مسـیحیت، توجـه به 
محیـط انسـانی و »اجرای عدالت، عشـق بـه مروت و تاش برای خوشـبختی 
همنوعـان« که سـازندۀ انسـان مدنی و جامعه مدنی اسـت چارچـوب اعتقادی 

او را می سـازد.
  در پرتـو همیـن نظـام اندیشـه گی روسـو و تـام پیـن به تدریـج توجـه بـه 
سیاسـت و نظـام حقوقی سـازگار بـا انسـانیت در سیاسـت مداران امریکایی و 
فرانسـوی ترویـج شـد و جـورج واشـنگتون، جـان آدامز و توماس جفرسـون 
کـه جـزِو پـدران بنیان گـذار امریـکا بودنـد، در اعامیـۀ اسـتقال امریـکا نفی 
بـرده داری و محتـرم شـمردن حقـوق انسـانی را محـور کوشـِش خـود قـرار 
دادنـد. در قـرن نوزدهـم نیـز با ظهور آگوسـت کنت کـه نگاه تجربـی و عقل 
اثبات گـرا را تیوریـزه کـرد، تبییـن جهانـی کـه بـی ماوراءالطبیعـه و صرفـًا بـا 
تکیـه بـر توصیـف پدیده هـای قابـل اثبـات تجربی بشـر بتـوان آن را ادراک و 

در آن زیسـت کـرد، سـرلوحۀ تفکـرات اومانیسـتی قـرار گرفت.
  آگوسـت کنـت در کتـاب »نظـام سیاسـی مثبـت« در سـال ۱۸۵۱ طرح ریزی 
نوعـی کیـش خداشناسـی را پیشـنهاد می کنـد کـه بـر اصـول انسـانی اسـتوار 
باشـد و بـا تعالیـم و آداب عبـادی بتـوان آن را تکمیـل کـرد. از ایـن رو کنـت 
نیـز بـه نوعـی قدم در مسـیر روسـو و پین گذاشـته اسـت که گزاره هـای نظام 
فکـری متکـی بـه اصالـت انسـان را می تـوان و بایـد در نظـام سیاسـی وارد 
نمـود. گزافـه نیسـت اگر طرح ُکلـی آرای آگوسـت کنت را نیز دین انسـانیت 
تـام پیـن بدانیـم. در قـرن نوزدهـم و بیسـتم، ظهـور و بـروز ایدیولوژی هـای 
مارکسیسـم و لیبرالیسـم جدیـد هر دو به نوعی منشـای انسـان گرایانه داشـت 
و به ویـژه تحـوالت سیاسـی اجتماعـی قـرن بیسـتم ماننـد جنـگ جهانی دوم 
تأثیـر فراوانـی در ارزیابـی فاسـفه از ارزش و جایگاه انسـان در نظام هسـتی 

داشت.  

نگاهی 
به تاریخچه
 و مفهوم 
اومانیسم

پیـن خود را خداـ انسان دوسـت می دانسـت 
ذاتـی  هـوش  وجـود  بـه  کـه  همان گونـه  و 
داشـت،  اعتقـاد  جهـان  در  آفریننـده 
مدعیـات همـۀ تعالیـم مذهبـی را بـه چالش 
می کشـید. تـام پین در رسـالۀ »عصر خرد/
Reason of Age The « خـود می نویسـد: 
مـن بـه خـدا معتقـدم و نـه بیـش از آن، و 
زنده گـی  ایـن  ورای  در  سـعادت  بـه  نیـز 
انسـان ها  برابـری  بـه  مـن  امیــدوارم. 
مذهبـی  وظایـف  کـه  معتقـدم  و  معتقـدم 
شـامل اجـرای عدالـت، عشــق بـه مـروت و 
تـاش بـرای خوشـبختی همنوعان می شـود. 
امـا مـن بـه کیـش و آییـن کلیسـای یهـودی، 
کلیسـای  یونانـی،  کلیسـای  ُرمـی،  کلیسـای 
ترکـی، کلیسـای پروتسـتان یـا هـر کلیسـای 
آن  باخبـرم مدعـی  آن  از  مـن  کـه  دیگـری 
هسـتند اعتقـاد نـدارم: ذهـن من کلیسـای 

مـن اسـت!

ی
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هـــاللفرشیدورد

بخشدوموپایانی

گاه در چکاد هـای حسـرت و عسـرت بـا در میان گذاشـتِن 
ناهنجاری هـای زمـان و زمیـن بـر فـراز و فـرودِ رسـیدن ها 
و نرسـیدن ها فـراز می گیـرد و بـا ممکن تریـن زبـان تعمـق 
کـه  می گویـد  سـخن  مخاطبـش  بـه  پیونـد  در  تغـزل  و 
برجسـته گی های ایـن زبـاِن ژرِف تلـِخ تغزلـی را در شـعر 

»در کاکتـوس« می تـوان دیـد:
بانو!

بدنت را بر دوش
 ببر کنار وجودت.

این جا عشق
قصه یی در پایان

تنهایی.

بوسیدن
 نجوایی که غربت لبانی

 می ماند بر لبانت.

لمس کردن
اضافه باری سرانجام سنگین

روی شانه ها.

 با این همه تفسیر حسرت
 نمی شود عشق نکرد
 نمی شود لمس نکرد

 و به یاد عشق
 که سر از یخنت می زند باال،

 کاکتوسی بر میز نگذاشت.

بانو!
کنار تنهایی وجودت

 آن منم
شبح تو. 

»در غیبت ۳۱\۳۲«

و در شعِر »در شکل های تهی« می خوانیم:
جای بعد رفتن تو

دلشوره در شکل های تهی.

قلم برمی دارم
آخرین شعر را

برای زنی بنویسم
که در مستی پیمانه

تفسیر شدنی...

تا قلم برمی دارم
می افتم در شکل های تهی تو:

شکل خالی چادرت
بیخ دیوار از رنگ تهی
شکل خالی باالپوشت

آویزان از شوق تهی
شکل خالی جوراب هایت

کنار بخاری از بوی هیجان خالی.

به یادم آمد!
که گفتی »می بینم فقط برای گریستن«.

کنار شکل های خالی ات،
ماندن دچار اندوه
ده انگشت پایت

چنان در ذهنم سبز
که سبز است

در ذهن یک دهقان
دیدار خوشه های نورس گندم.

و آخرین شعر
برای اندام زنی

که در من تمام نمی شود
به تعویق می افتد.
»در غیبت۳۳\۳۴«

یسـنا مخاطبـی دارد پُـر از امیـد و نیـرو! این جاسـت کـه 
پُرجاذبـه  نیـروی  آن  در حضـور  یسـنا  یـأس  و  دل تنگـی 
رنـگ می بـازد و در جسـت وجوی حقیقـت پنـاه می بـرد به 
فراسـوی کلمـات؛ کلمـات بزرگی کـه دیگر در شـعرهایش 
بـه اشـیا و موجـودات زنـده و متحـرک مبـدل می شـوند 
تـا یک جـا بـا آن هـا در مسـیر رسـیدن بـه بهشـت موعـود 
مخاطـب و حقیقـت راه بزنـد و بـه چیز هـای بزرگ تـری  

دسـت یابد. 
تأویل برانگیـزی  اشـاره های  یسـنا  تقدیـر«  »در  شـعِر  در 
بـه  سـفارش هایی  در  او  دارد.  آدمـی  زنده گـی  سـیر  بـر 
مخاطبـش بـا زبـان نمادیـن می خواهـد بـه مصرف کننـده 
در »پرسـش هایی« ایـن نگویه هـا را روشـن بسـازد کـه از 
هیـچ سـویی بـرای نجاتـت کسـی برنمی خیزد؛ آدمـی خود 
تقصیـر اسـت. ایـن شـعر در هالـۀ یـأس از بی تفاوتی هـا و 
رنـج مضاعـف دنیـا سـخن می گویـد، و تمـام آنچـه بـه نامِ 
رنـج را ایـن تقصیـر )آدم( چنان پیالۀ شـرابی در این »سـو« 
سـر می کنـد. بـا وجـود مقصر بـودن آدمی، شـاعر مـرگ را 
در نـگاه مـن، گویـی تقصیـر بزرگ تـری در نظـر دارد کـه 

در فـرا راه ایـن تقصیـر )آدم( قـد برافراشـته اسـت و از این 
تقصیـر بـزرگ )مـرگ( گریـزی نیسـت، امـا یسـنا بـا پا در 
میـان گذاشـتن همه چیـز »محبت زمیـن و آسـمان را از یاد 
نمی بـرد« و پنـاه می بـرد بـه عشـق و بـه آن قـوِت  برتـر و 

ممکنـات هسـتی در هسـتی خـود بـر رسـیدن ها...
...

اما هنوز
محبت زمین و آسمان را

از یاد نبرده ام
که یک روز آفتابی
بر من باران بارید!

»در غیبت ۳۶«

بـه قول براهنی: »شـاعر بر روی زمین ایسـتاده اسـت و باید 
بـه وجـود اشـیا شـهادت دهد. اگـر او زمـان خـود را نبیند، 
بـه تاریـخ خیانت کرده اسـت و اگر محل و مـکان و محیط 
خـود را نبینـد و قاضـی گذشـته و بیننـدۀ حال و پیشـگوی 
آینـده اش نباشـد، خیانـت کرده اسـت. شـاعر خون و شـور 

می طلبـد و عشـق، از پسـتی و خـواری نفـرت می کند.«
یعقـوب یسـنا بـا زبـان، زمـان و مـکان در ایـن مجموعـه 
رابطـۀ عمیـق روحـی دارد، شـعرهایش بـا بـار فکـری و 
عاطفۀ  نسـبی، طعم اندیشـه و بوی عشـق می دهنـد، واژگان 
خـود گواه انـد و محصول مسـوولیت شـاعرانۀ  او را در آیینۀ 
بینـش مصرف کننـده بـه نمایـش گذاشـته انـد؛ بـه تعبیـِر 
اسـتیون: گویـی یسـنا در شـعرهای ایـن مجموعه »شـاعری 

اسـت کـه بـا خدایـی پنجـه در پنجـه می افکنـد«. 
از بسـامدآوایی در ایـن مجموعـه چنـدان خبـری نیسـت، 
چنـان می نمایـد کـه زبان بـا زورآزمایـی شـاعر »در غیبت« 
بیشـتر در خدمـت معنـا قرار گرفته کـه در فهـم آن به تعبیر 
براهنـی »سـطح توقعـی هنـری« بلنـدی در کار اسـت، تـا 
مصـرف کننـده بتوانـد همـاورد میـدان بینـش و نگرش های 
تودرتوی »در غیبت« شـود. مخاطب سـطحی نگر از خوانش 
»در غریبت« خسـته می شـود؛ زیـرا معنا گرایـی  در مجموعۀ 
در غیبـت تـا حـدی از نـگاه من بیشـتر بـر بنیاد سـنگ بنای 
فلسـفۀ اگزیستانسـیالیزمی اسـتوار بـوده و شـاعر در ایـن 
مجموعـه بـا زبـان موجز، سوریالیسـمی و قیچی شـده درپی 
پی ریزی اندیشـه اش قد برافراشـته اسـت. در واقع یسـنا در 
»در غیبـت« چنـان پهلوانـی بـر چکاد هـای زبان بـا تفاهم و 
سـتیز پدیده هـا بـه دنبـال گم شـدۀ خویـش که شـاید همان 
حقیقـت باشـد، می گـردد. عاصـی و بی قـرار اسـت؛ گاه از 
اتفاق هـای گذشـته اش روایـت می کنـد، گاه با زبـان و زمان 
درگیـر می شـود و گاه سفارشگر ی سـت بـزرگ و بـا تدبیر. 
و  سـنگینی  کنـار  در  خویـش«  غربـت  »در  در  شـاعر 
چند پهلویـی   زبانـی در بـه رسـیدن چـکادِ هنر شـعر دسـت 
می یابـد و امـا در بسـیاری از شـعرهای بخـش »در غربـت 
»در  و  عشـق«  غربـت  »در  تأویل برانگیـز  زبـان  آن  زبـان« 
غربـت خویـش« را از دسـت می دهـد و امـا خوشـبختانه 
بایـد گفـت که بـه سـیالی و صمیمیـت زبانی در شـعرهایی 
در ایـن بخـش می رسـد. بـر عکـس، شـعرهای »در غربـت 
مـرگ« در مقایسـه بـا شـعرهای »در غربـت عشـق« و »در 
غربـت خویـش« از لحـاظ زبانـی و درون مایه تنـزل می کند 
»در  و  غربـت خویـش«  »در  پربـارِ  گشـن بیخ  زبـان  آن  و 
غربـت عشـق« جایـش را بـه زبـان نسـبتًا گایه آمیز عوض 
می کنـد. امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شـاعر در بخـش 
»در غربـت مـرگ« افـت شـاعرانه گی دارد؛ چنیـن نیسـت 
بلکـه سـروده های ایـن قسـمت در مقایسـه بـا سـروده های 
قسـمت های دیگـر گزینـه کـه از آن ها بـه تکـرار در باال یاد 

کردیـم، اندکـی در افـت اسـت.
تأویـل  و  تفسـیر  مجموعـه  ایـن  سراسـر  در  سـروده ها 
برانگیزنـد، و می شـود گفـت کـه یـک نـوع برجسته سـازی 
یسـنا  کارهـای  در  دیالیکتیکـی  زبانی_سوریالیسـمی_ 
شـیوه یی اسـت کـه واژه هـا در هیـأت چندیـن کاراکتـر در 
شـعرهای ایـن مجموعـه ظاهـر می شـوند. این جاسـت کـه 
شـعرهای یسـنا را نمی شـود آن چنانـی کـه باید به تفسـیر و 
تعبیـر گرفـت، بـه ابزاری به بررسـی نشسـت. مـن کمتر در 
ایـن گزینـه به موسـیقایی زبانی شـعر روبه رو شـدم، شـاعر 
بـه نحـوی خواسـته در زبان تصرف داشـته باشـد و رازهای 
نامکشـوف زبـان را بـا معنامنـدی کشـف کنـد. بی تردیـد 
کـه شـاعر از پـس ایـن مسسـوولیت به خوبـی بـه درآمـده 
اسـت کـه ایـن رویت یسـنا در شـعر امـروزِ حوزۀ پارسـی 
تکانه  هایـی  یسـنا  اسـت. شـعرهای  متبـرک  افغانسـتان  در 
ا نـد معنامنـد کـه از پهنـۀ تخیـل و تفکـر شـاعر سرچشـمه 
می گیـرد؛ شـعر گویـی دیگـر از سـیر گزارش گرایـی پـا بـه 
عرصـۀ ماهیـت و حقیقت یابـی گذاشـته که نمونه هـای بارز 

آن در ایـن مجموعـه مـوج می زنـد. 
در اکثـر شـعرهای ایـن مجموعـه واژه هـا در ورای کنـش، 
واکنـش و روایت هـا، »اضافـه بـار حضـورِ« شـاعر نیسـتند 
و برعکـس واژگان چنـان فیلسـوفان و سـپاهیان رزمنـده و 
خون گـرم در کنـار یسـنا بـرای به پیش آمـدن و بـه پیروزی 
رسـاندن یسـنا دسـت بـه کار می شـوند و یک جـا با شـاعر 
راه می افتنـد، پیـش می آینـد، خسـته می شـوند، می شـورند، 
چـاره  می کننـد،  قصـه   می تپنـد،  می گیرنـد،  دم  می نالنـد، 
برمی خیزنـد  می شـوند،  زخمـی   می افتنـد،  می سـنجند، 
این همـه در یـک جمع بنـدی کلـی  بـا  ادامـه می دهنـد.  و 
می خواهـم بگویـم کـه در بسـیاری از شـعرهای ایـن گزینه 
تنـوع اقتصاد مفهومی و سـرمایه گذاری مفاهیـم واژگانی در 
به کارگیـری چندگانه گـی آن هـا دسـتاوردی اسـت بزرگ و 

راهگشـا... . 

در 
»درهایی«
»در غیبت«
یعقوب یسنا

اشارههای یسنا تقدیر« »در شعِر در
آدمی زندهگی سیر بر تأویلبرانگیزی
دارد.اودرسفارشهاییبهمخاطبشبا
مصرفکننده به میخواهد نمادین زبان
در»پرسشهایی«ایننگویههاراروشن
بسازدکهازهیچسوییبراینجاتتکسی
برنمیخیزد؛آدمیخودتقصیراست.این
شعردرهالۀیأسازبیتفاوتیهاورنج
مضاعفدنیاسخنمیگوید،وتمامآنچه
چنان )آدم( تقصیر این را رنج ناِم به
میکند. سر »سو« این در شرابی پیالۀ
باوجودمقصربودنآدمی،شاعرمرگرا
در بزرگتری تقصیر گویی من، نگاه در
نظرداردکهدرفراراهاینتقصیر)آدم(
تقصیر این از و است برافراشته قد
بزرگ)مرگ(گریزینیست،امایسناباپا
درمیانگذاشتنهمهچیز»محبتزمین
وآسمانراازیادنمیبرد«وپناهمیبرد
ممکنات و قوِتبرتر آن به و عشق به
هستیدرهستیخودبررسیدنها...



اگـر بخواهیـم میـزان سـطح آگهـی و دانـش مردمـان یـک 
کشـور و نظـام حاکـم در آن جامعـه را بـه بررسـی بگیریـم،
هیـچ معرفـی بهتـر از )نصـاب آموزشـی( بـوده نمی توانـد؛ 
آنچـه عواقـب آن تأثیـر مسـتقیم بر اوضـاع حاکـم در جامعه 
داشـته اسـت. و، ای وای بـر مـا که بـا چنین نصـاِب خفه کن 
و فرسـوده، خاموشـانه پذیـرای ادامـۀ این وضع بـر فرزندان 
ایـن ملـت هسـتیم و توقـع نسـل بیـدار در رفـاه و آزادی را 

هـم آرزو داریم.
جنـاب رییـس صاحـب جمهور، سـال قبل وعـدۀ اصاحات 
در نصـاب آموزشـی را بـا ایـن گفتـه اعـام داشـتند: »ایـن 
نصـاب جوابگـوی معلم و متعلم ما نیسـت، شـانزده تا هفده 
مضمـون را نابغـه هـم همزمـان درک کـرده نمی توانـد و این 
خود فشـار شـدید بر معلمین اسـت.« ایشـان همچنـان وعدۀ 
فشـرده سـاختن نصاب آموزشی را نیز سـپردند که امیدواریم 
مانند نخسـتین وعدۀشـان که سـاختن شـهرک آمـوزگاران و 
توزیـع زمیـن به آموزگاران بود، به دسـت فراموشـی سـپرده 

. نشود
مشـکات فراونـی فـراراه معـارف افغانسـتان 
قـرار دارد، امـا عمده تریـن چالشـی کـه مبنای 
دشـواری های دسـت وپاگیر محسـوب می شود، 
همیـن نصـاب آموزشـِی غیرمعیاری اسـت که 
در  بی برنامه گی هـا  و  فسـاد  سـال ها  میـراث 
ریشـه های  و  بـوده  ناامنـی  و  جنـگ  تـداوم 
بـر  بیشـتر  روز  هـر  زهرآگینـش  و  عمیـق 
اذهـان ایـن نسـل، تارظلمت تنیـده و گمراهـی 

می آفرینـد.
نصـاب آموزشـی بایـد سـراپا پُـر از انگیـزش 
و محـرک و هدفمندانـه طراحـی شـود و بـا 
دانـش نویـن و بـه روز، مطابق نیازهـای جامعه 
باشـد  و عصـر، متحـول کننـدۀ صددرصـدی 
تـا بـر بی سـوادی های پـس از ختـم آمـوزش، 
تربیـۀ  هـم،  سـوی  از  ببخشـد.  پایـان  نقطـۀ 
آمـوزگار، بخـش مهـم وزارت معـارف اسـت 
آمـوزگار  تدریـس  کیفیـت  کـه  زمانـی  تـا  و 
خـوب نشـود، شـاگرد بهتـر تربیـه نمی شـود؛ 
پـس بایـد بلندتریـن نمـرات کانکـور مختص 
بـه تربیـۀ آمـوزگار شـود تـا نظـام از ریشـه و 
اصـل تقویـت شـود و هرگـز دچـار هیچ گونـه 

بحرانـی نگـردد.
بـرای  آماده گـی  صنف هـای  بایـد  معـارف 
کـودکان ایجاد کند تا ریشـه و اساسـات در آن 
بـه آموزش گرفته شـود و یکی از اساسـی ترین 
مشـکل برطرف شـود، زیـرا عدۀ محـدودی از 
خانواده هـای متمـول و آن هایـی کـه فرزنـدان 

آمـوزگاران انـد، از قبـل در کودکسـتان اساسـات را فراگرفته 
و باقـی همـه، از آغـوش مـادر در ایـن صنـف درسـی بـه 
آمـوزگار تسـلیم داده می شـوند و این جـا تفاوت هـای کلـی، 
مشـکل ایجـاد می کند و از این گذشـته، صنـف اول باید بعد 

دورۀ آماده گـی تدریـس شـود.
دانش آمـوزان بایـد نظـر بـه عاقۀشـان رشـته بندی شـوند. 
همچنـان بـه وقـت رسـیدن کتاب هـای آموزشـی و بـودن 
حتمـی آن در ایـن عصـر و زمـان، یـک اصل اسـت کـه باید 
بـه آن توجـه جـدی شـود. آنچـه مشـکات معـارف را در 
بـر دارد، نبـود سـاختمان و صنف هـای معیاری، فشـار هفده 
مضمـون آموزشـی، مخالفـت والدیـن بـه خاطر ناامنـی، نبود 
آمـوزگاران زن در والیـات و فاصلـۀ خانه تـا مکتب، فراغت 
دانش آمـوزان و عـدم جـذب شـان در دانشـگاه های دولتـی 

و ... اسـت.
شـمار مدرسـه های ثبت ناشـده بیشـتر به فعالیـت می پردازند 
کـه خـارج از سیسـتم آمـوزش و پـرورش دولتـی بـوده در 
آمـوزش  بـه  گمراه کننـده  و  افراطـی  مذهبـی  آموزش هـای 
می پردازنـد کـه دانش آمـوز را دچـار فشـار روانـی شـدید 
کـرده و نسـبت بـه همـه بدبیـن و تاریک بـار مـی آرد و جز 
رفتـن بـه عقـب، پیامـد دیگری هـم در قبـال نـدارد؛ اما هیچ 

توجهـی بـه ایـن مشـکل جـدی معطوف نشـده اسـت.
مـن بـه عنـوان یـک آمـوزگار، چشـم دید خـود را بازگـو 
مدرسـه،  درس  فشـار  و  حفـظ  بـرای  حتـا  کـه  می کنـم 

دانش آموزانـم مکتـب را تـرک کـرده و در هر صنف درسـی، 
از پنجـاه شـاگرد، پانـزده تـا بیسـت تـن آن ها که به مدرسـه 
می رونـد، مشـکل دارنـد؛ مهمتـر این کـه بیشـتر متقاعـد بـه 
ایـن انـد کـه فقـط مبلـغ بماننـد و بـه خوبـی می پذیرنـد که 
جایـگاه زنـان، تنهـا خانه و مدرسـه اسـت و مشـارکت زنان 

نمی پذیرنـد. را  اجتماعـی  فعالیت هـای  در 
درسـت مثـل نصـاب نـاکارۀ مـا کـه آیینـۀ تمام نمـای جامعه 
و رویدادهایـش اسـت و اگـر اصاحـات در آن بـه میان آید، 
بـا نـگاه بـر آن، همه از آن برداشـت نیکویی خواهند داشـت. 
چنانچـه نقـش زنـان در جامعـه کمرنـگ و نادیـده گرفتـه 
می شـود، در کتـب درسـی نیز به همیـن منـوال کمرنگ تر از 
هـر موضوعـی جاگزین شـده اسـت. آنجـا که از رجـال مرد 
چنـد تـن بـه معرفی گرفتـه می شـود و از زن یک تـن مطرح 
بحـث اسـت و آن هـم بـه تکـرار محـدود چنـد شـاعر زن 
آشـنا و بـس! آیـا در جهـاِن هسـتی، هیـچ زِن قهرمـان، مبارز 
و الگـوی ایثارگـر و باانگیـزۀ برای پیشـرفت و بیـداری زنان 

جهـان وجـود نـدارد تـا ارمغانی برای نسـل نو باشـد؟

ایـن مـوارد خـود انگیـزش بـر عـدم اعتـای توانمندسـازی 
بانـوان ایـن سـرزمین اسـت. مثـًا در کتاب هـای آموزشـی 
دینـی صنـف اول، در پیونـد بـه حقـوق همسـایه، والدیـن و 
آمـوزگار به دانش آمـوزان معلومات ارایه داده شـده، اما آنچه 
اسـت،  چالش برانگیـز  خانواده هـا  در  سن وسـال  همیـن  از 
رفتار فرزندان پسـر اسـت که خودشـان را چند سـر و گردن 
باالتـر از دختـران خانـواده دانسـته، توقـع اطاعـت از ایشـان 
کـرده و فرمـان می دهنـد، امـا در کتاب هـای درسـی از این ها 
چیـزی نگاشـته نشـده اسـت. مردسـاالری از همین جـا آغاز 
می شـود کـه خانواده هـا بـه نسـبت فقـر و مصـارف مکتـب، 
سـهم رفتـن بـه مکتـب را بـرای پسـران می دهنـد و تصـور 

دارنـد کـه پسـران »سـرمایۀ خانواده« محسـوب می شـوند.
در کتـاب صنـف اول که سـنِگ تهداب تربیت کودک اسـت، 
از جایـگاه زن و احتـرام و حقـوق خواهر و مـادر هیچ بحثی 
صـورت نگرفته اسـت. مـوارد بسـیار زیاد وجود دارد اسـت 
کـه بـه تفصیـل چنـد نمونـۀ آن را ذکـر می کنـم تـا مشـت 

نمونـۀ خروار باشـد:
دانش آمـوزان صنـوف ششـم شایسـتۀ دانسـتن ایـن شـمرده 
شـده انـد که در ارتبـاط به نصاِب ذکات حیوانـات، حبوبات، 
میـوه، احـکام حـج و احرام و تلبیـه بدانند، امـا در کتاب های 
چیـزی  احتـرام  و  انسـانی  حقـوق  از  دانش آمـوزان  ایـن 
گفتـه نشـده اسـت؛ تـا آنجـا کـه بـرای زن هیـچ تفسـیر و 
حدیثـی بـرای یادهانـی وجـود نداشـته کـه فقـط بـر بایدها 

در قسـمت زنـان پرداختـه شـده مثـًا: زن بـه تنـدی حرکت 
نکنـد و آواز بلنـد نکشـد و...! بایدهایـی کـه فقـط اعمـار 
کـردن محدوده هـای ناممکنـات را مسـاعدتر از هـر زمانـی، 

می بخشـد. وسـعت  و  گسـترده گی 
عنـوان  بـا  آموزشـی  کتاب هـای  صفحه هـای  از  یکـی  در 
درشـت و جذابـی کـه امیـدواری می بخشـد، آمـده اسـت: 
»مسـاوات در اسـام«. آغـاز سـطر اولیـن ایـن نوشـته چنین 
آمـده اسـت کـه زنـی از اشـرف قبیلـۀ بنـی مخـزوم مرتکب 
دزدی شـده بـود و.... سـطر آخرینـش هم این کـه، اگر فاطمه 
دختـر حضـرت محمـد)ص( دزدی کنـد، دسـت او را نیـز 
قطـع کننـد و ایـن واقعـه بـه اثبات می رسـاند که اسـام دین 
عدالـت و مسـاوات اسـت. آیـا بـرای مسـاوات هیـچ مثالـی 
در ایـن دیـن بـزرگ و جهان شـمول وجـود نداشـت کـه از 
زنـی بـه زشـتی یـادآوری بـه عمـل آمـده اسـت؟ مسـاوات 
را می شـد بـه نحـو دیگـری بـا پندآموزتریـن مسـایل تربیتی 

مثـال داد.
در صفحـه دیگـر یکـی از کتاب ها بـا عنواِن »عادات زشـت« 

از زنـا، قتـل، دزدی، اختطـاف و شراب نوشـی بحـث شـده 
اسـت، ولی کوچکترین اشـاره یی بر زشـتِی پامـال کردن حق 
دیگـران، داد زدن بـر خواهـر، مـادر و ضعیفـان و بی احترامی 
و مانند این ها نشـده اسـت. هسـتند مشـکات جدی و بسـا 
مهمـی که نمی شـود همـه را در این متـن گنجانیـد، اما وقتی 
مـن نصاب آموزشـی دوازده صنـف درسـی را مطالعه کردم، 
چنان زیر فشـار شـدید قـرار گرفتم که ادامـۀ آن را خیانت و 
در صـورت تجدیـد نظـر، عـدم درسـت رسـیده گی در آن را 

جنایتـی بیـش تصـور نمی کنم.
بـاری فکـر کـردم اگـر تفـاوت نچندانـی در تغییـر نصـاب 
بـا درنظـر داشـت تمـام مـوارد مـورد نیـاز رونمـا گـردد، بر 
انبـاری از خـاک نشسـته و خـاک بـر سـر بریزیـم و عـزای 
زنده به گـور بـودن ایـن ملـت را سـوگوارانه اشـک ریزیـم. 
چنانچـه بـه همین شـکل، جزوه هـای درسـی دارالمعلمین ها 

در ایـن وضـع موجـود بـه سـر می بـرد.
آمـوزگاران زن، خـود محـرک و تشـویق کننـدۀ خانواده هـا 
هسـتند، البتـه در بیشـتر ولسـوالی  ها و قریه هـا کـه از نبـود 
آمـوزگار زن بیشـتر دخترخانم هـا از صنـف نهم باالتـر ادامه 
داده نمی تواننـد، اگـر دولـت در چنیـن مناطقـی آمـوزگاران 
زن را بـا معـاش و حمایـت توظیـف کنـد و این آمـوزگاران 
موفـق، الگویـی تأثیربرانگیـز بـر بانـوان دانش آمـوز بـوده بر 
ادامـۀ تحصیـل و آموزگاران موفق شـدن، سـعی خودشـان را 
انجـام می دهنـد و نقطـۀ پایان بـر این معضلۀ جـدی خواهند 

. بخشید
واقعـًا دردآور اسـت در کشـور فقیـری، فقیرتریـن طبقـات 
اجتماعـی را دانشـمندان و آمـوزگاران تشـکیل دهنـد. یعنـی 
کافـی،  معـاش  انـد،  سـرزمین  واقعـی  سـرمایۀ  کـه  آنانـی 
آسـوده گی و دلگرمـی بـه مطالعـه و بلند بردن سـطح آگاهی 
خویـش ندارنـد، از آن جایـی کـه دیگـر ارزش و معنویـت 
واقعـی آمـوزگار هـم مدنظـر نبـوده و بـه دیـدۀ قـدر بـه آن 

نـگاه نمی شـود، واقعـًا آفـت زا اسـت.
قربانیـان بیشـتر هر گونـه نابسـامانی ها، همیشـه دخترخانم ها 
در خانـواده می باشـند؛ بـا آنکـه این جـا اشـاره یی بر مسـایل 
آموزشـی داریـم، ایـن را یـادآور می شـوم که گرچـه می دانم 
قربانیـان جنگ هـا در جبهات همیشـه مردان خانواده هسـتند، 
امـا موضـوع مـا مسـایل آموزشـی، بـه ویـژه در والیـات و 
اکثـراً مرکـز را در بر دارد. متقاعد سـاختن پـدری برای ادامۀ 
درس دختـرش، دالیلـی چـون ناامنـی، نبـود آمـوزگار زن، 
فاصلـۀ مکتـب و خانـه و...( را دربـر دارد. بـه عقیـدۀ آن هـا، 
درس خوانـدن دختـران، مساوی سـت به باز شـدن چشـمان، 
وسـعت دید و شـجاعت شـان کـه در موجودیـت 
مـردان، جـز بی ننگـی و عیب، چیزی بیش نیسـت!

از برخـی خانواده هـا در جال آبـاد شـنیده ام که در 
ایـن والیـت، بانـوان دو گزینـه روی دسـت دارند: 
فروپاشـی حکومـت  از  بعـد  قبرسـتان!  یـا  خانـه 
و  تحصیـل  بـرای  دالـر  میلیـون  صدهـا  طالبـان، 
سـوادآموزی دختـران از سـوی جامعـۀ بین الملـل 
نبـود سـواد و آگهـی، زنـان را  امـا  کمـک شـد، 
سـتم پذیر بـار آورده اسـت تـا سـتمگر را تحمـل 
کننـد. ایـن محرومیـت بزرگی اسـت کـه مردها بر 
زنـان و دختـران خویـش روا داشـته انـد. دور از 
هـر تبعیـض جنسـیتی، این حقیقـت را نبایـد انکار 
کـرد کـه اگر هـر مردی همـت کرده و بـه حمایت 
از دختـر، همسـر، خواهـر و مـادر خـود برخاسـته 
و موانـع پیشـرفت را از راه شـان بـردارد تـا اجـازۀ 
فعالیـت بـر آنان در جامعه به دسـت آیـد، کار بس 

انسـانی و ایمانـی اسـت.
بـاور کامـل دارم کـه فقـط یـک نسـل قربانـی کار 
اسـت تـا فرزنـدان و نوه هـای شـهبانوان فـداکار 
امنیـت و رفـاه نفـس بکشـند و آزادی را  مـا در 
بـه آغـوش بگیرنـد. اگـر هـر مـردی محترمانـه در 
دفاتـر و هـر جـای دیگر بـه دور از هر نگاه سـوء، 
بـه ایـن جنـس نظـر کنـد، هرگـز در برابـر خواهر 
و همسـر خـود بدبینانـه قضـاوت نمی کنـد و دیـد 
متباقـِی مـردان را نیـز دیـد خویش دانسـته و برای 
زن، آزادی او را به خاطر رهسـپار شـدن به سـوی 

تکامـل خواهـد داد.
وقتـی حضـور زنـان در جامعـه بیشـتر شـد، همیـن برابری، 
حمایـت و همدلـی را فراهـم سـاخته، احتـرام بـر هـر زن 
مسـاوی می شـود. بـه احتـرام بـه مـادر و خواهـر، زیـرا همه 
بـا حقـوق مسـاوی بـرای جامعـۀ خویـش فعالیـت می کنند.
هـر یـک از خـود شـروع بایـد کـرد، نبایـد ضرب المثل های 
ادامـه  بـر خـود  گفتن هـا  دروغ  بـه  و  بندیـم  کار  را  کهـن 
دهیـم کـه گویـا »بـا یک گل بهـار نمی شـود«. چنانچه اسـتاد 

خلیـل اهلل خلیلـی می گویـد:
این مثل های کهنه و باطل

کار ما را نموده بس مشکل
هرمثل ربط با زمانی داشت
با همان عصر اقترانی داشت

این مثل از قدیم مشهور است
که زمین سخت و آسمان دور است

لیک آنان که راه یافته اند
هم زمین هم فلک شگافته اند...

مـن همچنـان می گویـم کـه بایـک گل بهـار می شـود، وقتی 
هـر یـک این را گفته، سـر بلند کنیم، گلسـتانی مهیا می شـود 
کـه امیدوارانـه عطـر اهداف ما به آسـمان ها و سـتاره گان هم 

قابـل استشـمام خواهد بود.
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ایران زمیــن  جشــن های  گرامی تریــن  و  کهن تریــن 
ــران  ــر ای ــن های دیگ ــان جش ــت. در می ــوروز اس ــن ن جش
ــوروز پیوســته  ــرگان، ن ــرگان و تی ــد ســده، مه باســتان مانن
جشــن گرفتــه می شــود در ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان، 
ازبکســتان، ترکمنســتان و چنــد کشــور دیگــر، نوروز جشــن 
ملــی بــه شــمار می آیــد. نــوروز واژه پهلــوی نوکــروچ بــوده 
و بــه همیــن ســاخت بــه زبــان عربــی بــرده شــده کــه بــه 
نــام و شــکل نکــروز معمــول اســت. ســخنور عربــی 
ابوالنوالــی در یکــی از پارســی های خــود ایــن واژه را بدیــن 
ســاخت بــه کار بــرده اســت بحــق المهــرگان النکــروز- و 
ــم  ــی درالتفهی ــان بیرون ــی. ابوریح ــال الکبیث ــرخ روز ابص ف
دربــاره نــوروز چنیــن آورده اســت: »نخســتین روزی اســت 
ــرا  ــد زی ــام کرده ان ــو ن ــاه جهــت روز ن ــن م ــه از فروردی ک

کــه پیشــانی ســال نــو اســت«.
ــه جشــن  ــام در نوروزنام ــش خی ــال پی ــزار و دوصــد س ه
ــید  ــه جمش ــت ک ــاه دانس ــورث ش ــراث تهم ــوروز را می ن
میــراث دار آن شــد و چــون از پادشــاهی او ۱۴۲ ســال 
ــل  ــه اول حم ــش ب ــن خوی ــه فروردی ــاب ب ــت و آفت گذش
بازآمــد و جهــان بــه نــام او شــد، دیــوان را مطیــع خویــش 
ــل  ــان عق ــه آدم ــت، ب ــا باف ــه ســاخت، دیب ــد، گرماب گردانی
ــد  ــره گیرن ــش به ــای خوی ــا از توانایی ه ــت داد ت و حرک
ــن داد  ــتور جش ــد، دس ــارغ ش ــاختمان ها ف ــون از س و چ
ــاد جمشــید  ــام نه ــوروز ن و آن روز را جشــن ســاخت و ن
کــه آفتــاب اســاطیر ایرانــی اســت و فرایــزدی در اوســت. 
ــو در او  ــرانجام دی ــا س ــادل، ام ــود ع ــاهی ب ــت پادش نخس
راه یافــت و دنیــا در دل او شــیرین گردانیــد. مــن منــی در 
ــرد و  ــه ک ــری پیش ــی و بیدادگ ــتن آورد. بزرگ منش خویش
از خواســته مردمــان گنــج نهــان گرفــت، جهانیــان از او بــه 
رنــج افتادنــد. آنهــا از خداونــد زوال ملــک او را خواســتند 
و فرایــزدی از او دور شــد. تدبیرهایــش خطــا آمــد. ضحــاک 
بــر او تاخــت و مردمــان هــم او را یــاری دادنــد. ابوریحــان 
ــس از  ــه پ ــد ک ــل می کن ــه نق ــاب آثارالباقی ــی در کت بیرون
آفریــدن عالــم ســفلی بــه دســت پــروردگار و در آن روز بــه 
ــام گرفــت.  ــوروز ن تخــت نشســتن کیومــرث، آن جشــن ن
در چنیــن روز جــام ســیمین کــه پــر از حلــوا بــود، بــرای 

ــد و از او پرســیدند: ــه آوردن ــر اســام هدی پیامب
 این چیست؟

گفتند: امروز روز نوروز است؟
پرسید: نوروز چیست؟

گفتند: عید بزرگ عجمیان است.
ــکره را  ــد عس ــه خداون ــود ک ــن روز ب ــود: آری در ای فرم

ــرد. ــده ک زن
پرسیدند: عسکره چیست؟

فرمــود: عســکره هــزاران مردمــی بودنــد کــه از تــرس مــرگ 
تــرک دیــار کــرده و ســر بــه بیابــان نهادنــد و خداونــد بــه 
ــده  ــان را زن ــد، ســپس آن ــا مردن ــد وآنه ــت بمیرن ــان گف آن
کــرد و ابرهــا را فرمــود کــه برآنــان ببارنــد و از ایــن 
روســت کــه پاشــیدن آب در ایــن روز رســم شــده. پیامبــر 
از ایــن حلــوا چشــید و گفــت: »کاش هــر روز مــا نــوروز 

باشــد«.
ابوریحان به دو افسانه دیگر نیز اشاره می کند:

یکــی داســتان ســلیمان پادشــاه بادهــا. می گویــد کــه روزی 
ســلیمان انگشــتری جــادوی خویــش را گــم کــرده بــود و 
پادشــاهی بادهــا از دســت او خــارج شــده بــود. چــون پــس 
ــی  ــر یزدان ــدا شــد و همــان ف از چهــل ســال انگشــتری پی
بــه او بازگشــت و مرغــان بــه دور او گــرد آمدنــد، ایرانیــان 

گفتنــد نــوروز آمــد و ســلیمان بــه بادهــا فرمــان داد تــا او را 
بــا خــود ببرنــد. آن وقــت پرســتو بــه ســوی ســلیمان رفــت 
ــرا آشــیانه ای اســت  ــه او گفــت: ای پادشــاهی بادهــا م و ب
کــه چنــد تخــم در آن اســت، تــو از آن ســوتر رو که آشــیان 
ــا  ــرد و پرســتو ب ــن ک ــم نشــکنی و ســلیمان چنی ــرا دره م
منقــار خویــش اندکــی آب بــه روی ســلیمان پاشــید و ران 
ملــخ نیــز هدیــه کــرد و از اینجاســت کــه مــردم در بامــداد 
نــوروزی بــه یکدیگــر آب  می پاشــند و هدیــه را نــزد 

ــتند. ــر می فرس یکدیگ
ــرای خــود   و افســانه دیگــر اینکــه چــون جمشــید جــم ب
گردونــه ای ســاخت و جــن و شــیاطین او را در هــوا 
ــل  ــا باب ــد ت ــوه دماون ــک روز از ک ــه ی ــد و ب ــل کردن حم
ــدن او در شــگفت شــدند و آن روز را  ــردم از دی ــد، م بردن
نــوروز نامیدنــد، جشــن گرفتنــد و تــاب خوردنــد و بعدهــا 
ــل شــد.  ــه ســیزده روز بعــد منتق ــاب خــوردن در هــوا ب ت
روایــت دیگــری اس کــه جمشــید نشســته بــه ســریری بــه 
آذربایجــان رفــت، مــردم ســریر او را بــر دوش خــود بردنــد 
ــردم آن را  ــد، م ــت بتابی ــر آن تخ ــاب ب ــو آفت ــون پرت و چ

ــد.  ــوروز نامیدن ــد و آن روز را ن ــا کردن تماش
جشــن نــوروز معنــای برکــت، سرســبزی، مهربانــی و 
دوســتی را داراســت. ســنت برگــزاری و بزرگداشــت 
ــاهان  ــد و او از پادش ــبت داده ان ــید نس ــه جمش ــوروز را ب ن
ــش در  ــه نام ــت ک ــی اس ــد و ایران ــوام هن ــن اق ــیار که بس
ــده اســت.  ــا آم ــتان وداه ــد باس ــی هن ــاب دین ــتا و کت اوس

ــد: ــاد می کن ــن ی ــه را چنی ــن واقع ــی ای فرودس

همه کردنیها چو آمد بخای
زجای مه برتر آورد پای

به فری کیانی یکی تخت ساخت
چو مایه به دو گوهر اندر نشاند
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون به گردون بر افراشتی

چو فرشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر او تخت روان
شگفت و فروماند از بخت او

به جمشید بر او گوهر افشاندند
برآن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هر هنوز فروردین
برآسوده و به شادی بیاراستند

بــزرگان بــه شــادی بیاراســتندمی و بــام و رامشــگران 
خواســتند

چنیــن جشــن و رخ از آن روزگاربــه مــا مانــد از آن 
یــادگار خســروان 

ــاه ســی روزه تقســیم  ــه دوازده م ــران باســتان ســال ب در ای
ــاه  ــن دوازده م ــدن ای ــپری ش ــس از س ــان پ ــده و ایرانی ش
ــده  ــه دزدی ــا پنج ــژک ی ــا وهی ــزک ی ــه بهی ــج روز را ک پن
ــه  ــا آداب و رســوم خــاص ب ــا پنجــک نامیــده می شــد، ب ی
ــر روز  ــد. ه ــوروز می گرفتن ــم را ن ــان آورده و روز شش پای
ــده شــده  ــزدان )فرشــتگان( نامی ــام یکــی از ای ــه ن ــاه ب از م
اســت. دوازده مــاه نیــز بــه نــام دوازده فرشــته وابســته بــوده 
ــا  ــان نام ه ــه هم ــی ب ــای ایران ــی ماه ه ــام کنون ــت و ن اس
مربــوط می باشــد. همچنیــن دوازده روز از مــاه نیــز بــه نــام 
همیــن فرشــتگان بــوده اســت. در هــر مــاه روزی را کــه نــام 

ــد. ــن می گرفتن ــر می افتاد،جش ــه آن براب ــاه ب م

ــکوه  ــن ش ــه دو جش ــن های دوازده گان ــن جش ــان ای از می
بیشــتری داشــتند و تقریبــا تمــام مــردم زن و مــرد و کــودک 
ــن دو جشــن  ــدا در آن شــرکت می جســتند. ای و شــاه و گ
ــود کــه میــان ایــن دو،  یکــی مهــرگان و دیگــری نــوروز ب
ــری داشــت و شــش روز  ــش و شــکوه فزون ت ــوروز درف ن
ــن(  ــز )فروردی ــت. هرم ــه می یاف ــاه ادام ــک م ــی ی و گاه

نخســتین روز آن اســت. 
ــاز  ــاز دیرب ــان و پیغمبران ــواره خدای ــه گه ــان، ک در بدخش
ــن  ــته جش ــتانی را پیوس ــورزو باس ــد، ن ــمار می آم ــه ش ب
مقــام  بدخشــان  در  نــوروز  جشــن گیری  می گیرنــد. 
خاصــی دارد. بهــار بدخشــان )اساســا روشــان و شــغنان و 
ــش را  ــی خوی ــر حکمران ــبتا دیرت ــم( نس ــان و اشکاش واخ
جــاری می کنــد. بنابرایــن مــردم ایــن دیــار پیــش از وقــت 
معیــن شــده بــه جشــن گیری آمــاده می شــوند. زمیــن 
ــوروزی  ــواد دســترخوان ن ــد، م ــوش را خــاک می زنن برف پ

می کننــد. را جمــع آوری 
مــردم شــغنان از ابتــدای مــاه حوت/اســفند خــود را 
ــه  ــد. در خان ــاده می کنن ــوروز آم ــزاری جشــن ن ــرای برگ ب
بدخشــانی روز نــو را خیلــی بــر وقــت، ســاعت ۴-۵صبــح 
عالم افــروز  آفتــاب  برآمــدن  تــا  می گیرنــد.  پیشــواز 
می بردنــد.  حــوض  روی  را  خانــه  وســیله های  تمــام 
ــا  ــه ت ــقف خان ــرده از س ــاده ک ــتی را آم ــای دس جاروب ه
فــرش را پــاک می ســازند. در آخریــن روز چهارشــنبه 
ــه  ــد، هم ــوری می گوین ــه آن را چهارشنبه س ــوت ک ــاه ح م
ــاب  ــاالی تن ــرون کشــیده ب ــه بی ــه ب ــا و انجــام خان فرش ه
پهــن کــرده می ماندنــد. بعــد نفــری از خانــواده توســط آرد 
در و دیوارهــای خانــه را نقش هــای مختلــف بــه مثــل رمــه 
ــد.  ــت می دهن ــتارگان و گل زین ــاب و س ــفندان، آفت گوس
ــرده  ــت ک ــته ها را درس ــد گل دس ــت بی ــای درخ از توده ه
ــگاه  ــده ن ــوروز آین ــا ن ــد و ت ــه می گذارن ــقف خان در س
می دارنــد. پــس از تمیــز کــردن خانــه همــه اهــل خانــواده 
ــدو اســباب و انجــام  ــر می کنن ــاک در ب ــو و پ ــای ن لباس ه
ــه نخســتین  ــوان ب ــه می ســازند. بان ــاک شــده را وارد خان پ
خوراک هــای نــوروزی می پردازنــد کــه نــان نــوروزی 
ــامل  ــات ش ــیرینی ها و میوه ج ــر ش ــت« و دیگ »کاچی«،»ب
ــو  ــه ن ــدرا ک ــت دی ــه درخ ــگان خمچ ــپس هم ــت. س اس
ــه خانه هــای  ــدو ب ــه دســت می گیرن مغجــه کــرده اســت، ب
همدیگــر درآمــده همدیگــر را بــه ســال نــو تبریــک 
ــه  ــایه ب ــی همس ــه وقت ــن اســت ک ــادت چنی ــد. ع می گوین
ــدان  ــره خن ــا چه ــود ب ــر وارد می ش ــایه دیگ ــه همس خان
ــارک«، در  ــار مب ــاگون به ــد: »ش ــیرین می گوی ــف ش و لط
ــه و  ــتند و صاحبخان ــا می ایس ــه پ ــه ب ــل خان ــخش اه پاس
مهمــان روی همدیگــر را می بوســند کــه ایــن یــک نشــانه 
مهــر و محبــت اســت. کــودکان و نوجوانــان خانــه گشــتک 
کــرده بــه بــاالی بــام می رونــد و بــا ریســمان کلــوار، یعنــی 
ــه  ــر را زمزم ــی زی ــرده رباع ــزان ک ــه آوی ــه خان ــه را ب خلت

می کننــد.

ــرد  ــی ب ــبزه زارزنگ دل را م ــم س ــت عال ــوروز اس روز ن
ــار ــاد به ب

ــد  ــت کن ــو را رحم ــا ت ــوروزی بدهت ــز و ن ــدر برخی ای پ
ــروردگار پ

مــردم ایــن رســم را کاغــز- غــز )یعنــی خلتــه چهارمغــز( 
ــه،  ــیرینی، کلچ ــه ش ــه درون خلت ــه ب ــد. صاحبخان می گوین
ــه  ــاال می کشــندگاه صاحبخان ــه آن را ب ــره انداخت ــان و غی ن

ــداز  ــه خلته ان ــزی ک ــی و چی ــه می خواه ــد چ از او می پرس
ــول می دهــد  ــدون چــون و چــرا ق ــه ب خواســت صاحبخان

ــد.  ــرا می نماین ــدی آن را اج ــا ح و ت
روز اول نــوروز را مردمــان در خانه هــای خــود جشــن 
ــام  ــام- س ــام س ــه ن ــوروز را ب ــد و روز دوم ن می گیرن
ــه  ــه خان ــه ب ــت ک ــن اس ــم چنی ــد و آن را رس ــاد می کنن ی
ــال  ــا را امث ــی رود و تحفه ه ــود م ــکان خ ــان و نزدی خویش
کلچــه و چــن تــا بــرش نــان نــوروزی بــا خــود می برنــد. 
شــغنان  در  )مثــا  بدخشــان  بخش هــای  برخــی  در 
ــام«  ــام »میلــه روی ب ــه ن ــوروز را ب افغانســتان( روز ســوم ن
یــاد می کننــد و آن رســم چنــان اســت کــه تمــام مــردم ده 
بــاالی یــک یــا چنــد بــام خانه هــای بدخشــانی )معمــاری 
ــده اســت(  ایــن خانه هــا از دوره پیــش از اســام باقــی مان
ــد  ــا خــود آورده ان ــه ب ــوروزی را ک ــای ن ــده خوراک ه برآم
بــا هــم نوشــجان می کننــد و کینــه و کــدورت ســال 
گذشــته را کنــار می گذارنــد و بــا یکدیگــر آشــتی کــرده بــا 
ســرود و شــادمانی ســال نــو را اســتقبال می نماینــد. مراســم 
ــد. در  ــه می یاب ــه ادام ــک هفت ــا ی ــوروز ت ــن گیری ن جش
ــد.  ــه دیــدار بیمــاران و بینوایــان می رون ــام آدمــان ب ایــن ای
ــاز  ــش آغ ــو را ۲۵ روز پی ــن روز ن ــر ای ــای قدیم ت روزه
ــای  ــت دانه ه ــتون از خش ــاالی ۱۲ س ــا ب ــد. آنه می کردن
مختلــف و قنــدالت می کاشــتند و روز ششــم جشــن 
ــوالت را  ــن محص ــازی ای ــم ب ــیقی و قس ــا رود و موس ب
می کردنــد.  را خــراب  ســتون ها  کــرده ســپس  جمــع 
بایــد گفــت کــه محصــول آن ســال را بــه وســیله ســبزش 
ــوملک«  ــن »س ــد. پخت ــی می کردن ــتون ها پیش بین ــاالی س ب
از ســبزه های روییــده نیــز مراســمی قدیمــی اســت. پیــش از 
ــا بــاالی هفــت  روییــدن ســبزه ها بــاالی ســتون ها کــه گوی
ــا  ــی ب ــد ول ســتون می کاشــتند »ســمنو« را درســت می کردن
ــوه و  ــت می ــه هف ــین« را ب ــت س ــن »هف ــان ای گذشــت زم
ــا ســین آغــاز می شــود،  گل و ســبزی کــه حــرف اولــش ب

ــد. عــوض کردن
هفــت ســبزه ایــن اســت: ســماق، ســیب، ســمنو، ســنجد، 

ســیر، سپند،ســبزه.
ــو،  ــادام، زردآل ــته، ب ــمش، پس ــن است:کش ــوه ای ــت می هف

ــنجد. ــا، س ــکرپاره، منق ش
ــردم  ــت. م ــم اس ــن »سوملک«رس ــز پخت ــتان نی در تاجیکس
دانه هــای گنــدم را می کارنــد، ســپس آن را در آب مــی 
گذارنــد و وقتــی کمــی ســبزه برآیــد آن را پهــن می کننــد و 
بعــد بــا یــک تکــه نازک تــر شــده بــاالی آن می-گذارنــد و 
هــر روز تکــه را بــرای پنــج یــا شــش روز آب زده تبدیــل 
ــود.  ــدل می ش ــز ب ــبزه نوخی ــه س ــرانجام ب ــا س ــد ت می کنن
ســپس آن را می کوبنــد و آب حاصــل از آن را بــا آرد 
ــگاه آن  ــا پ ــب ت ــد و ش ــگ می اندازن ــه دی ــد و ب می آمیزن
ــران در اطــراف آن  ــد. دخت را می جوشــانند و کفچــه می زنن
ــد: ــه می کنن ــر را زمزم ــرود زی ــد و س ــی می کنن آوازخوان

ســوملک در جــوش مــا کفچــه زنیمدیگــران در خــواب مــا 
دغچــه زنیــم

سوملک نذر بهار استمیله شب زنده دار است
ــار  ــک ب ــالی ی ــی س ــتاین خوش ــار اس ــا دورش قط دختره

اســت
سال دیگر یا نصیب

ــن  ــی، جش ــتگیری و همدیگرفهم ــن دس ــوروز جش آری ن
دوســتی، جشــن یادکــرد گذشــتگان، جشــن آفتــاب جهــان-

افــروز و بهار دلرباســت.

پروانجمشیدی
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د پرسيل په راتلو رسه د هېواد په څو 

والیتونو کې د جګړې فصل هم پیل شوی
د افغانســتان مــي دفــاع وزارت وایــي چــې د دولــت ضــد وســله والــو 

خپلــې حملــې زیاتــې کــړي.

بدخشــان، کنــدز، هلمنــد، کونــړ، پکتیــکا، بادغیــس، فــراه او فاریــاب 

هغــه والیتونــه دي چــې اوســمهال پــه کــې جګــړه روانــه ده.

د افغانســتان د مــي دفــاع وزارت ویانــد قیــس منــګل د شــنبې پــه ورځ 

ــو  ــله وال ــه د وس ــي ځواکون ــي او دفاع ــل، امنیت ــه ووی ــو ت ازادي راډي

مخالفینــو د حملــو د پــه شــا تنبولــو تــر څنــګ د وســله والــو مخالفینــو 

پــر وړانــدې تهاجمــي بریدونــه هــم تــررسه کــوي.

دی وایــي: »دوی ) طالبانــو( پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې خپلــې حملې 

شــدیدې کــړي چــې پــه مقابــل کــې امنیتــي ځواکونــو هــم دفــاع کــړې 

او هــم تهاجمــي حملــې تــررسه کــوي.«

د بدخشــان والیــت ارغنــج خــواه ولســوالۍ او د غــزين ښــار د جمعــې 

پــه ورځ د وســله والــو مخالفینــو د حملــو شــاهدان وو.

ــهار  ــه س ــې پ ــنبې د ورځ ــؤلینو د ش ــورا مس ــي ش ــان د والیت د بدخش

ــواه  ــج خ ــت د ارغن ــه والی ــوري د دغ ــه ل ــو ل ــو مخالفین ــله وال د وس

ــړ. ــر ورک ــقوط خ ــوالۍ د س ولس

ــې  ــر دغ ــي، پ ــي وای ــه ناج ــړی عبدالل ــورا غ ــي ش ــان د والیت د بدخش

ــه  ــي ځواکون ــرڅ کــې ۱۲ امنیت ــه ت ــې حملــې پ ولســوالۍ د وســله وال

ــوي دي. ــول ش ــیر نی ــان اس ــي او ۵ کس ــوي، ۷ ټپ وژل ش

دی زیاتــوي: »ارغنــج خــواه ولســوالۍ ســقوط شــوې، ۱۲ کســان وژل 

شــوي او څــو نــور کســان ټپــي لــرو، همــداراز ۵ کســان اســیر نیــول 

شــوي، هغــه مرســتندویه ځواکونــه چــې پــرون ورســېديل، هغــوی هــم 

ــم د دې  ــی ه ــوا خراب ــول، د ه ــتانه ش ــه راس ــړای او بېرت ــو ک ــه ونش څ

المــل شــو چــې الوتکــې ســیمې تــه والړې نــي او اوس ولســوايل پــه 

بشــپړ ډول د امنیتــي ځواکونــو لــه کنټرولــه وتلــې ده.«

ــوالۍ  ــې ولس ــې د دغ ــي چ ــېدونکي وای ــان اوس ــه دې رسه د بدخش ل

ــروي. ــه براب ــو زمین ــاد د پراخــو حمل ــر فیــض اب ــه پ ــو ت ســقوط طالبان

ده وویــل: »حمیــد یــم د فیــض ابــاد اوســېدونکی، طالبانــو پــر ارغنــج 

خــواه ولســوالۍ حملــه وکــړه او دا ولســوالۍ لــه فیــض ابــاد ښــاره ۱۵ 

کیلــو مــره لېــرې ده چــې د فیــض ابــاد لپــاره یــې جــدي ګــواښ پېــښ 

ــې  ــې حمل ــار پراخ ــر ښ ــه پ ــان ب ــي، طالب ــات ون ــه عملی ــړی او ک ک

وکــړي.«

ــت  ــان والی ــګل د بدخش ــس من ــد قی ــاع وزارت ویان ــي دف ــو د م خ

ــې  ــه دغ ــې پ ــي چ ــقوط ردوي او وای ــوالۍ س ــواه ولس ــج خ د ارغن

ولســوالۍ کــې ال هــم تېــزه جګــړه روانــه ده، د هغــه پــه خــره، ســیمې 

ــېديل دي. ــم رس ــه ه ــي ځواکون ــړي امنیت ــه ځانګ ت

ــي،  ــل واي ــره خې ــرال داوود ت ــدان ج ــه قومان ــزين امنی ــه دې رسه د غ ل

چــې طالبانــو د جمعــې پــه شــپه د غــزين ښــار درېیمــې حــوزې اړونــد 

پــر څــو امنیتــي پوســتو حملــې کــړي چــې د درېیمــې امنیتــي حــوزې 

د امــر پــه ګــډون، ۹ پولیــس پــه کــې وژل شــوي او ۶ نــور ټپــي دي.

ــي  ــت د امنیت ــې وضعی ــیمه ک ــه س ــې اوس پ ــړه چ ــه ک ــوړي زیات نوم

ــه  ــازه دمــي ځواکون ــه ت ــدې دی او ســیمې ت ــرول الن ــر کنټ ــو ت ځواکون

ــېديل دي. رس

د غــزين ښــار یــو شــمېر اوســېدونکي وایــي چــې پــه دغــه والیــت کــې 

امنیتــي وضعیــت کړکېچــن دی او حکومــت بایــد ورتــه پاملرنــه وکــړي.

نومــوړي وویــل: »محمــد جعفــر یــم د غــزين اوســېدونکی، پــه دغــه 

ــه  ــې رأی ــو چ ــه م ــو ت ــت رهران ــته، د حکوم ــت نش ــې امنی ــت ک والی

ــوو.« ــتونکي ی ــت غوښ ــه د امنی ــړې، ورن ورک

حکومت هم د )خالد( په نوم پرسلني عملیات پیل کړي دي.

ــه بېالبېلــو برخــو کــې  ــواد پ ــه رارســېدو رسه د هې هــر کال د پــرسيل پ

ــم  ــرې ه ــولې خ ــو رسه د س ــه طالبان ــم ل ــه ه ــه څ ــږي، ک ــړه پیلې جګ

روانــې دي، خــو وبــه لیــدل يش چــې ایــا دغــه بهیــر بــه تــر یــوه بریــده 

د جګــړې وضعیــت بــدل کــړي او کــه نــه؟

ــه روی  ــود ب ــی خ ــم هوای ــتن حری ــا بس ــتان ب  پاکس
تمــام طیاراتــی کــه از افغانســتان به ســوی هنــد 
عبــور می کننــد، ۸ میلیــون دالــر در یــک مــاه 
ــس  ــرد. پ ــاره وارد ک ــتان خس ــه افغانس ــته ب گذش
از برخــورد نظامــی در مــاه پیــش میــان هنــد و 
ــای  ــه هواپیماه ــداد ک ــازه ن پاکســتان، اســام آباد اج
افغانســتان و ســایر هواپیماهــای خارجــی بــه مقصــد 

ــد. ــور کن ــتان عب ــای پاکس ــد از فض هن
ــمان  ــرواز خارجــی از آس ــد ۳۵۰ پ ــتان عوای  افغانس
خــود را بــه مقصــد هنــد در عبــور از آســمان 
ــام  ــد تم ــر آن، هن ــزون ب ــت داد. اف ــتان از دس پاکس
پروازهــای خــود را بــه افغانســتان قطــع کــرد، قیمــت 
ــه  ــر ب ــی از ۳۵۰ دال ــه دهل ــل ب ــاره از کاب تکــت طی
ــرواز از  ــان پ ــان زم ــت و همچن ــاال رف ــر ب ۷۰۰ دال
ــت. ــش یاف ــاعت افزای ــه شــش س ــاعت ب ــم س دونی
افغانســتان در طــول ۶۸ ســال منازعــۀ مــرزی و ارضی 
بــا پاکســتان نــه تنهــا قــادر بــه آن نشــد تــا از اختاف 
و خصومــت هنــد و پاکســتان در جهــت منافــع خــود 
ــت های  ــا سیاس ــس ب ــر عک ــه ب ــرد، بلک ــتفاده بب اس

ــی  ــه یک ــود ب ــام داران خ ــا و زم ــت دولت ه نادرس
از قربانیــان اصلــی در میــدان دشــمنی دهلــی و 
ــچ گاه  ــد هی ــای هن ــد. کمک ه ــل ش ــام آباد تبدی اس
متناســب بــه ویرانگری هــای پاکســتان در افغانســتان 
نیســت تــا کــم از کــم بــا آن کمک هــا بتــوان 
ــی آن  ــه بخش ــتان را ک ــری پاکس ــب و ویرانگ تخری
ــرای  ــود و ب ــی می ش ــل ناش ــی و کاب ــۀ دهل از رابط

ــرد. ــران ک ــت، جب ــه اس ــل توجی ــتانی ها قاب پاکس
از  بخشــی  کــه  نیســت  پوشــیده یی  راز  ایــن   
ــتان و  ــی افغانس ــرای بی ثبات ــتان ب ــت پاکس خصوم
ادامــۀ جنــگ و تخریــب کشــور مــا توســط جنــراالن 
ــی  ــل و دهل ــۀ کاب ــه رابط ــتانی ب ــام داران پاکس و زم
بــر می گــردد. صــرف نظــر از اینکــه افغانســتان ایــن 
رابطــه را حــق مســلم خــود بــه عنــوان یــک کشــور 
ــر یــک  ــا تاریــخ پنــج هــزار ســاله در براب مســتقل ب
ــخ ۶۸ ســاله  ــا تاری ــو تشــکیل مصنوعــی ب کشــور ن
ــچ گاه  ــد هی ــا هن ــد، ام ــی می کن ــتان، تلق ــام پاکس به ن
ــرای  ــال ب ــن ۶۸ س ــی در ای ــع زمان ــچ مقط و در هی
افغانســتان آن گونــه یــاری و همــکاری نداشــته 

اســت کــه کابــل بتوانــد جلــو دخالــت و ویرانگــری 
ــای  ــع پروازه ــن قط ــه همی ــرد. ب ــتان را بگی پاکس
دهلــی بــه کابــل نــگاه شــود کــه هندی هــا به خاطــر 
ــی  ــم هوای ــد حری ــه بای ــرواز ک ــاعات پ ــش س افزای
پاکســتان را دور بزننــد تــا بــه کابــل برســند، از پــرواز 

ــد. ــل خــود داری کردن ــه کاب ب
ــی  ــال نظام ــار چرخب ــش چه ــۀ پی ــتان هفت هندوس
ــز  ــش نی ــال های پی ــرد و س ــتان کمــک ک ــه افغانس ب
ــه داد.  ــه افغانســتان صدق ــال دیگــر ب دو ســه چرخب
حــاال بایــد دیــد و بــا دقــت و تعمــق نــگاه کــرد کــه 
ــال دیگــر  ــد چرخب ــال و چن ــار چرخب ــن چه ــا ای آی
هنــد کــه از شــمار انگشــتان دســت بیشــتر نیســت، 
وایرنگری هــای پاکســتان را در مــورد طیــارات و 
قــوای هوایــی افغانســتان در ایــن چهــل ســال اخیــر 
جبــران می کنــد؟ آیــا هنــد حاضــر اســت بــه همــان 
شــمار هواپیماهــای میــدان هوایــی والیــت خوســت 
ــۀ  ــر ده ــه در اواخ ــد ک ــا کن ــتان اعط ــه افغانس را ب
هشــتاد توســط موترهــای الری بــه پاکســتان انتقــال 
داده شــد و بــه عنــوان آهــن پــاره بــه فروش رســید؟ 
آیــا هنــد حاضــر خواهــد بــود تــا بــه همــان شــمار 
ــال های  ــه در س ــد ک ــتان بده ــه افغانس ــی ب طیارات
جنــگ توســط پیلوتــان و افســران نظامــی افغانســتان 
ــتان و  ــش پاکس ــت و ارت ــال یاف ــتان انتق ــه پاکس ب
ــل  ــتان تحوی ــه افغانس ــز ب ــا را هرگ آی.اِس.آی آنه
نــداد؟ همان گونــه کــه پاکســتان و آی.اِس.آی در 
ــی بســیاری دارد کــه از  ــراد و طرفداران افغانســتان اف
ــع  ــرای مناف ــه می شــوند و ب ــا تغذی ــان آن ه آب و ن
آنهــا کار می کننــد، هنــد و ســازمان های اســتخباراتی 
آن نیــز از همیــن روش در نفــوذ بــر افغانســتان بهــره 
می گیرنــد. در چنیــن وضعیــت اســت کــه زمــام داران 
و دولت هــای افغانســتان نتوانســته انــد و نمی تواننــد 
طــراح و مجــری یــک سیاســت متــوازن و منطبــق بــر 
ــی  ــای دهل ــا و خصومت ه ــی در بازی ه ــع مل مناف
و اســام آباد باشــند و کشــور خــود را از میــدان 
ــمن  ــن دو دش ــۀ ای ــه و ویرانگران ــای خصمان بازی ه
ســنتی مصــوون نگه دارنــد؛ چونکــه در میــان آنهــا و 
در جامعــۀ سیاســی و دولــت افغانســتان طــی ایــن ۶۸ 
ســال، مهرهــای بســیاری، مهره هــای بــازی دهلــی و 

ــد. ــوده ان ــام آباد ب اس

جنــرال دوســتم معــاون اول ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی کــه دیــروز پــس از دوســال بــه شــمال 
ــش  ــی هواداران ــود، درگردهمای ــه ب ــتان رفت افغانس
ــش  ــاه برای ــت شــش م ــر حکوم ــت، اگ ــخ گف در بل
ــان  ــان طالب ــا بدخش ــس ت ــد از بادغی ــت بده فرص
ــر  ــد و اگ ــازی می کن ــیان را پاک س ــایر شورش و س

نتوانســت افغانســتان را تــرک می کنــد.

ــزار  ــک ه ــا ی ــته ب ــت در گذش ــتم گف ــرال دوس جن
ــان را در  ــش روی طالب ــو پی ــب جل ــر و ۵۰۰ اس نف
ــه  ــاال ک ــا ح ــود. ام ــه ب ــمالی  گرفت ــای ش والیت ه
هــزاران کمانــدو و امکانــات نظامــی وجــود دارد اگــر 
»ایــن موتــور ســواران« را شکســت ندهیــم »جنــرال 
ــور  ــور او از موت ــت«. منظ ــه کار اس ــه ب ــتم چ دوس
ســواران طالبــان و ســایر گروه هــای شورشــی اســت 

ــد. ــتفاده می کنن ــایکل اس ــًا از موتورس ــه عمدت ک
ــی  ــه از ناامن ــت ک ــش گف ــه هواداران ــان ب او همچن
ــت:  ــا گف ــه آنه ــتم ب ــای دوس ــند. آق ــران نباش نگ
»طالبــان و ســایر گــروه هــای شورشــی نمی تواننــد، 
ــد.  ــال کنن ــن اخ ــتر از ای ــمال بیش ــت را در ش امنی
ــه کمــک مــردم  ــرد ب اگــر حکومــت طرحــم را بپذی
ــت را در شــمال و شــمال شــرق از وجــود  ۱۶ والی

می کنــم«. پاک ســازی  طالبــان 
معــاون اول ریاســت حکومــت وحــدت ملــی از 
ــاد  ــح انتق ــای صل ــت در گفت وگوه ــزوای حکوم ان

ــح،  ــرات صل ــت در مذاک ــد دول ــت بای ــرد و گف ک
ــک  ــه زودی ی ــزود ب ــاال داشــته باشــد. او اف دســت ب
ــی  ــاالن مدن ــوذ، فع ــا نف ــران ب ــه در آن رهب شــورا ک
ــد، تشــکیل می شــود و آقــای  ــز شــامل ان ــان نی و زن
غنــی در مــورد آن بــا او صحبــت کــرده و گفتــه بایــد 

ــردد. ــمال برگ ــه زودی از ش ب
ــان  ــوق زن ــان، حق ــت از آزادی بی ــه حمای ــتم ب دوس
و فعالیــت دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی تأکیــد 
ــخ  ــی دروازۀ دانشــگاه بل ــش مل ــت، جنب ــرد و گف ک
را پیــش از حاکمیــت طالبــان بــاز کــرده و بــا انــواع 
ــت کــرد.  ــود از آن حمای ــه رو ب فشــارهایی کــه رو ب
ــه حمایــت او  ــون ب ــان اینکــه اولیــن تلویزی ــا بی او ب
ــی آزادی  ــت، حام ــده گف ــیس ش ــتان تأس در افغانس
ــرد و  ــد ک ــوده و تأکی ــانه ب ــان در رس ــان و کار زن بی
گفــت اگــر چپــن اش »بــه کفــن او تبدیــل شــود« از 

ــد. ــاع می کن ــور دف ــتاوردهای کش دس
ــا  ــح ب ــرات صل ــر مذاک ــت اگ ــتم گف ــای دوس آق
طالبــان نتیجــه ندهــد، حتــا حاضــر اســت بــا 
ســاح های ســرد از افغانســتان دفــاع کنــد و کشــور 

نمی کنــد. تــرک  را 

افغـانستان قـربانی بـازی 
و  خصـومت دهلـی و  اسـالم آبـاد

جنرالدوستم:
تا شش ماه شمال افغانستان را  از  وجود طالبان پاک می کنم

محمداکراماندیشمند


