
ظرفیــت مهــار آب هــای کشــور نســبت بــه 16 ســال 
گذشــته 5 میلیــارد مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.

مســووالن وزارت انــرژی و آب در پنجمیــن نشســت ملــی 
ــور  ــای کش ــار آب ه ــت مه ــد، ظرفی ــل می گوین آب در کاب
ــش  ــتۀ آن افزای ــال های گذش ــه س ــبت ب ــار نس ــال پ در س

یافتــه اســت.
ــا عملی شــدن برنامه هــای  ــن وزارت، ب ــاد آمارهــای ای بربنی
ــع آب و مهــار آب هــا از منابــع ســطحی  ملــی توســعۀ مناب
و زیرزمینــی، ظرفیــت مهــار آب هــای کشــور از 21 میلیــارد 
ــب در  ــارد مترمکع ــه 26 میلی ــال 1381 ب ــب در س مترمکع

ســال 1397 افزایــش یافتــه اســت.
آب  و  انــرژی  وزارت  سرپرســت  خلمــی،  محمــدگل 
می گویــد، میــزان آب هــای ســطحی تجدیدپذیــر در کشــور 
ســاالنه بــه 49 میلیــارد مترمکعــب و آب هــای زیرزمینــی بــه 
ــارد مترمکعــب می رســد؛ امــا چالش هــای موجــود  17 میلی

ســبب شــده تــا از منابــع آبــی کمتــر اســتفاده شــود.
ــرد  ــه راهب ــد ک ــرژی و آب می افزای ــت وزارت ان سرپرس
ــع  ــود مناب ــدف بهب ــه ه ــون آب ب ــش آب و قان ــی بخ مل
همکاری هــای  و  خــوب  حکومتــداری  تقویــت  آبــی، 
ــایه بازنگــری  ــتان و کشــورهای همس ــان افغانس ــرزی می م

ــد. ــد ش خواه
مســووالن وزارت انــرژی و آب می گوینــد، بــا تطبیــق 
ــی، 2100  ــازی تأسیســات آب ــی اصــاح و بازس ــۀ مل برنام
ــه در نتیجــۀ آن حــدود  ــاری بازســازی شــده ک ــروژۀ آبی پ
ــد  ــده بودن ــاری بازمان ــه از آبی ــن ک ــار زمی ــزار هکت 700 ه

ــد. ــرار گرفته ان ــاری ق ــر آبی زی
بــه گفتــۀ مســووالن وزارت انــرژی و آب، اســتفاده از منابــع 
آبــی تــا ســال 1402 خورشــیدی، از 26 میلیــارد مترمکعــب 

بــه 29 میلیــارد مترمکعــب افزایــش خواهــد یافــت.

ــواد کــې د ســولې  ــه هې ــوادوال پ کــه څــه هــم هی

راتــګ تــه هیله منــد دي، خــو تــر دې دمــه ظاهــراً 

ــا نــه ده هــواره شــوې. د دغــې پروســې پېچلتی

ــاء  ــورا د داراالنش ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

رئیــس او د ســولې د ســیمه ییزې اجــاع پــه چــارو 

ــر داوودزی  ــد عم ــتازی محم ــمرش اس ــې د ولس ک

وایــي، احتــاالً چــې د متحــده ایاالتــو او طالــب 

ــو  ــورو پړاوون ــرې، ن ــولې خ ــځ د س ــتازو ترمن اس

تــه هــم وغځېــږي.

نومــوړي د ســې شــنبې پــه ورځ د ســولې پــه 

خــرو کــې د مــدين ټولنــو او رســنیو د ونــډې پــه 

ــل،  ــړه او ویې وی ــده ک ــنه څرګن ــې اندېښ ــډه ک غون

ــدا کــړې دي. ــدا پوښــتنې پی د دغــه پروســې غځې

داوودزي زیاتــه کــړه: »پنځــه پــړاوه مذاکــرات 

وشــول، ښــایي شــپږم او اووم یــې هــم ويش، 

ــد ژر  ــې بای ــم چ ــه دا وای ــه توګ ــان پ ــو افغ زه د ی

ــځ  ــو ترمن ــت او طالبان ــان حکوم ــر ژره دې د افغ ت

ــه هــره  ــور مذاکــرات ښــه دي پ خــرې ويش، دا ن

کچــه چــې وي، خــو دا ټولــې خــرې بایــد اصــي 

خــرو رسه مرســته وکــړي، خــو دا چــې تــر کومــې 

کچــې د دغــو خــرو پــه اړه معلومــات لــه خلکــو 

ــه دې اړه مــوږ هــم پوښــتنه  ــک شــوي، پ رسه رشی

ــرو او تاســو هــم.« ل

چارواکــي په داســې حــال کــې د ســولې خــرو د 

اوږدېــدو موضــوع مطــرح کــوي چــې مخکــې لــه 

دې د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا د بهرنیــو 

چــارو وزارت ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل زاد 

ویــي، د دې چانــس شــته چــې طالبــان او د 

ــو  ــمرشۍ انتخابات ــر ولس ــت ت ــتان حکوم افغانس

ــېږي. ــه ونه رس ــې ت ــوې موافق ــولې ی ــه د س دمخ

خــو ښــاغي خلیــل زاد پــرون د دوشــنبې پــه ورځ 

لــه ازادي راډيــو رسه پــه ځانګــړې مرکــه کــې 

ــه د  ــو ت ــو صندوقون ــري چــې د رأی ــل، متــه ل ووی

افغانانــو لــه ورتــګ وړانــدې حکومــت او طالبــان 

ــېږي. ــه رسه ورس ــړې ت ــوې هوک ــولې ی د س

پــه قطــر کــې د امریکایــي پــاوي او طالــب 

ــدې د  ــې وړان ــااوخوا ۲۰ ورځ ــځ ش ــتازو ترمن اس

ــېد. ــه ورس ــای ت ــړاو پ ــم پ ــرو پنځ ــولې د خ س

ښــاغي خلیــل زاد پــه خپلــه ټویټرپاڼــه کــې پــه دې 

ــو  ــه طالبان ــه اړه ل ــو مســایلو پ اړه لیــکي و، د ځین

رسه ګټــور بحثونــه شــوي، خــو یــو شــمېر نــورې 

خــرې بــه د خــرو پــه بــل پــړاو کــې مطــرح يش.
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آیا نتـایج انتخـابات 

پارملـانی پذیـرفتنی است؟
چه کسـانی 

به نشست دوحـه می رونـد؟
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صفحه 3

وزارت انرژی و آب:

 ظرفیت مهار آب ها افزایش یافته است
داوودزی:

 کېـدای شـي د امـریکا او طـالب استـازو 

ترمنــځ د سـولې خبـرې وغځېــږي

کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر:

 به دفتـر می آییـم 
ی وجود نـدارد اما کـار

ـــا مـــواد مخـــدر وزارت امـــور  ـــارزه ب ایـــن کارمنـــدان می گوینـــد کـــه رییســـان اداره هـــای بخـــش مب
ـــد. ـــام نمی دهن ـــوردی انج ـــچ برخ ـــر هی ـــدان غیرحاض ـــا کارمن ـــی، ب ـــل بی برنامه گ ـــه دلی ـــه ب داخل

ـــا  ـــارزه ب ـــین مب ـــوران وزارت پیش ـــت مأم ـــا سرنوش ـــده ت ـــاخته ش ـــی س ـــان: کمیته ی ـــۀ آن ـــه گفت ب
ـــن  ـــی در ای ـــرف و برنامه ی ـــچ ط ـــون هی ـــا کن ـــه ت ـــن کمیت ـــا ای ـــد، ام ـــخص کنن ـــدر را مش ـــواد مخ م

ـــت. ـــرده اس ـــه نک ـــه ارای رابط
کارمنـــدان وزارت پیشـــین مـــواد مخـــدر از حکومـــت می خواهنـــد تـــا کارمنـــدان ایـــن وزارت 
را در ســـاختار معینیـــت مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر وزارت داخلـــه بـــا حفـــظ وظایـــف، بســـت ها و 

معاش هـــای شـــان انتقـــال دهنـــد.
ــات بـــه  ــان گفتـــه اســـت کـــه امکانـ ــا می گوینـــد کـــه ادارۀ امـــور برای شـ ایـــن کارمنـــدان امـ
ـــین  ـــوران وزارت پیش ـــام مأم ـــا تم ـــد، ام ـــر می گیرن ـــن وزارت در نظ ـــین ای ـــدان پیش ـــی کارمن برخ

را در ســـاختار وزارت داخلـــه جـــذب نمی کننـــد



دادســتانی ُکِل افغانســتان کــه ظاهــراً مصــروِف 
پیشــیِن  اعضــای  پرونده هــای  بررســی 
کمیســیون های انتخاباتــی اســت، می گویــد کــه 
ــای  ــه اعض ــاد علی ــن نهـ ــه ای ــیده ب ــای رس اتهام ه
ــاد و  ــدر زی ــی آن ق ــیون های انتخابات ــیِن کمیس پیش
گســترده اســت کــه ممکــن نیســت در زمــاِن کوتــاه 

ــید.  ــی رس ــۀ نهای ــه نتیج ب
ــۀ مقام هــای دادســتانی ُکل افغانســتان، پــس  ــه گفت ب
از بررســی اتهام هــای وارده بــه اعضــای پیشــیِن 
در  نهایــی  تصمیــم  انتخاباتــی،  کمیســیون های 
ــرد.  ــی بگی ــۀ اختصاص ــد محکم ــا را بای ــورد آن ه م
ــد، نه تنهــا کــه  ــد ُکن ــا ایــن رون ــه نظــر می رســد ب ب
ــورت  ــیده گی ص ــا رس ــن پرونده ه ــه ای ــه زودی ب ب
ــا احتمــال آن هــم وجــود  نخواهــد گرفــت، کــه حت
دارد کــه اصــا هیــچ نتیجــۀ نهایــی در پــی نداشــته 
ــِر  ــای دیگ ــورد اعض ــه در م ــه ک ــد. همان گون باش
 2014 ســال  در  کــه  انتخاباتــی  کمیســیون های 
انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه افتضــاِح جهانــی 
مبــدل کردنــد، هیــچ مجازاتــی در نظــر گرفتــه نشــد. 
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــه ب ــای این ک ــه ج ــا ب آن ه
قضایــی کشــور معرفــی شــوند، توســط اشــرف غنی 
ــِی  رییــس حکومــت وحــدت ملــی کــه عامــل اصل
ــِر  ــای بهت ــه موقعیت ه ــود، ب ــی ب ــای انتخابات تقلب ه
دولتــی دســت یافتنــد. ضیــا امرخیــل رییــس پیشــیِن 
دبیرخانــۀ کمیســیون انتخابــات کــه اســناد و شــواهد 
ــه  ــی اش ب ــای انتخابات ــورد تقلب ه ــر در م انکارناپذی
دســت آمــد، حــاال در بهتریــن موقعیــِت دولتــی بــه 
ــده  ــته ش ــی گماش ــای غن ــِد آق ــاور ارش ــوان مش عن
ــخ از  ــۀ تل ــه تجرب ــود این هم ــا وج ــا ب ــت. آی اس
عــدم اعمــال قانــون علیــه مفســدان، می تــوان 
ــیون های  ــم کمیس ــای مته ــه اعض ــت ک ــار داش انتظ
انتخاباتــی واقعــًا بــه پنجــۀ عدالــت ســپرده شــوند؟   
بــه هیــچ صــورت انتظــار بــرده نمی شــود کــه آقــای 
غنــی کــه بــه گفتــۀ بســیاری از نهادهــای ناظــر بــر 
انتخابــات، در انتخابــات پارلمانــی اعمــال نفــوذ 
ــی  ــورِت واقع ــه ص ــه ب ــذارد ک ــت، بگ ــرده اس ک
کمیســیون های  پیشــین  اعضــای  اتهام هــای  بــه 
ــال  ــج س ــول پن ــود. در ط ــیده گی ش ــی رس انتخابات
حکومــت داری آقــای غنــی، چیــزی که در افغانســتان 
انجــام نشــد، رســیده گی بــه پرونده هــای فســاد 
ــی  ــدت مل ــت وح ــود. در حکوم ــی و اداری ب مال
ــکنی  ــاد و قانون ش ــته فس ــِت گذش ــش از حکوم بی

ــوارد  ــن م ــک از ای ــچ ی ــه هی ــی ب ــود دارد ول وج
ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــیده گی ص رس

ــت دارِی  ــال حکوم ــج س ــول پن ــی در ط ــای غن آق
ــر داد  ــاد را س ــا فس ــارزه ب ــعار مب ــا ش ــود تنه خ
ولــی در عرصــۀ عمــل، هــم بــا مفســدان همدســتی 
ــه  ــت ب ــود دس ــوارد خ ــی م ــم در برخ ــرد و ه ک
عمل کردهــای غیرقانونــی زد. برکنــاری یکــی از 
ــه  ــتان ب ــنای افغانس ــس س ــابِی مجل ــای انتس اعض
ــی  ــه دســتورهای غیرقانون ــه نخواســته ب جــرم این ک
ــن  ــی روش ــر نمونه ی ــد، مگ ــل کن ــی عم ــای غن آق
ــذارد؟  ــش نمی گ ــه نمای ــتبدانۀ او را ب ــِش مس از من
حقوق دانــان در روشــنی احــکام قانــون اساســی 
می گوینــد کــه آقــای غنــی بــه هیــچ صــورت 
ــدارد و  ــی را ن ــورای مل ــای ش ــاری اعض ــِق برکن ح
ــا  ــاب آن ه ــِی انتس ــد قانون ــاِن او رون ــه فرم ــا ب تنه
ــرد. اعضــای انتســابی شــورای ملــی  صــورت می گی
فقــط زمانــی از وظایف شــان ســبک دوش شــده 
می تواننــد کــه دورۀ پنج ســالۀ کارِی خــود را بــه 
ــچ  ــه هی ــی ب ــای غن ــی آق ــان رســانده باشــند. ول پای
ــدور  ــا ص ــدارد و ب ــه ن ــوارد توج ــن م ــک از ای ی
فرمان هــا و دســتورهای غیرقانونــی عمــًا کشــور را 
بــه وضعیــت یــک کشــورِ دیکتاتــوری مبــدل کــرده 

ــت.  اس
در حــال حاضــر افغانســتان هیــچ تفــاوِت اساســی یی 
بــا دوره هــای دیکتاتــوراِن پیشــین نــدارد. آزادی 
بیــان و رســانه بــه گونــۀ صــوری وجــود دارد ولــی 
ــد. در دیگــر  ــه حــرِف رســانه گــوش می ده ــی ب ک
کشــورهای جهــان کــه آزادی بیــان و رســانه نهادینــه 
ــد کــه  ــی برخوردارن ــان قدرت شــده، رســانه ها از چن
ــه  ــه ب ــرات را در جامع ــن تغیی ــد بزرگ تری می توانن
میــان آورنــد. امــا در افغانســتان فقــط غوغــای آزادی 
بیـــان وجــود دارد ولــی در عمــل هیــچ ترتیــب اثری 
ــی  ــه صــورِت پ ــه ب ــا و شــکایت هایی ک ــه انتقاده ب
ــند، داده  ــر می رس ــه نش ــانه ها ب ــق رس ــم از طری ه
ــا  ــی در بریتانی ــک زمان ــت ی ــن وضعی ــود. ای نمی ش
ــا متوجــه شــدند  ــردم بریتانی ــز وجــود داشــت. م نی
ــمیت  ــه رس ــان ب ــان در کشورش ــِق آزادی بی ــه ح ک
شــناخته شــده ولــی حــق گــوش دادن بــه آن وجــود 
ــه  ــی را ب ــا اصطاح ــل، آن ه ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ن
ــام »حــق گــوش  ــه ن ــروزه ب ــد کــه ام وجــود آوردن
دادن بــه صــدای رســانه« شــناخته می شــود. در همین 
مــورد تقلب هــای انتخاباتــی، همــه روزه شــاهد نشــر 

ــرض  ــزدان معت ــوی نام ــاهد از س ــند و ش ــا س ده ه
ــه  ــه این گون ــه ب ــده شــده ک ــر دی ــی کمت هســتیم ول
گزارش هــا توجــه صــورت گیــرد. همچنیــن در مورد 
ــِی  ــِر شــرکت های مخابراتــی و همنوای فســاد و تزوی
ــه و گــزارش  ــز هــر روز مقال ــا آن هــا نی ــرا ب ادارۀ ات
بــه نشــر می رســد امــا شــرکت های مخابراتــی 
نه تنهــا مــورد بازپرســی قــرار نمی گیرنــد بلکــه 
ــتاب  ــتریان ش ــوِل مش ــرقت از پ ــد دزدی و س رون
ــه ممکــن  ــی، چگون ــن فضای ــه اســت. در چنی گرفت
ــه  ــار دیگــر ب ــک ب ــه شــهروندان کشــور ی اســت ک
ــا خطــر  ــد و ب ــی اعتمــاد کنن کمیســیون های انتخابات
ــای رای  ــدوق ه ــای صن ــه پ ــاِت خــود ب ــردن حی ک

ــد؟  برون
ــات را از  ــه انتخاب ــردم ب ــاد م ــًا اعتم ــت عم حکوم
ــیون های  ــِی کمیس ــای فعل ــت. اعض ــرده اس ــن ب بی
صــورت  چندانــی  کار  هنــوز  نیــز  انتخاباتــی 
نداده انــد کــه بتواننــد اعتمــاد از دســت رفتــۀ مــردم 
ــی  ــات پارلمان ــی انتخاب ــج نهای ــد. نتای ــاده کنن را اع
کــه از ســوی کمیســیون انتخابــات بــا اعضــای 
ــای گســترده  ــا اعتراض ه ــد آن اعــام شــده، ب جدی
ــِد  ــه اعضــای جدی ــده می شــود ک همــراه اســت. دی
کمیســیون های انتخاباتــی بــه صــورِت عجوالنــه 
نتایــج قبلــی را کــه توســط اعضای پیشــیِن کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی بــه دســت آمــده بــود، فقــط مهر 
تأییــد گذاشــته اند. صدهــا تــن در سراســر افغانســتان 
نســبت بــه ایــن نتایــج اعتــراض دارنــد و کمیســیون 
انتخابــات هــم بــرای آســانی کارِ خــود آن هــا را بــه 
نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور ارجــاع داده 
ــای  ــه نهاده ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــا می ت ــت. آی اس
ــکایات  ــه ش ــه این گون ــور ب ــِی کش ــی و قضای عدل
ــدِی  ــاح دور بع ــدود افتت ــِت مح ــه وق ــه ب ــا توج ب

ــد؟  ــرده بتوانن ــیده گی ک ــی رس ــورای مل ش
بــه هیــچ صــورت انتظــار بــرده نمی شــود کــه ایــن 
ــد و  ــورد کاری انجــام داده بتوانن ــن م ــادها در ای نهـ
ــری  ــِم دیگ ــوع مه ــد. موض ــق دار برس ــه ح ــق ب ح
کــه می توانــد مطــرح باشــد و از ســوی برخــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــوش زد ش ــز گ ــان نی حقوق دان
اگــر اعضــای پیشــیِن کمیســیون های انتخاباتــی 
انتخابــات  نتایــج  آیــا  مجــرم شــناخته شــوند، 

می توانــد معتبــر شــناخته شــود؟
ــد نهادهــای  ــًا مهــم اســت و بای ــن پرســش واقع  ای

ــد.  ــه آن پاســخ دهن ــِی کشــور ب ــی و قضای عدل
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بهـــار 1398 بـــا وجـــود ســـپری کـــردن یـــک زمســـتان نســـبتًا 
ـــه  ـــاراتی را ب ـــتان خس ـــردم افغانس ـــرای م ـــرف، ب ـــر ب ـــوب و پ خ
بـــار آورده اســـت. بعـــد از روز اول ســـال نـــو بارنده گی هـــای 
ــی و  ــای غربـ ــوص در والیت هـ ــه خصـ ــور بـ ــدید در کشـ شـ
ـــا  ـــردم و جایداده ـــر م ـــی را ب ـــور صدمات ـــزی کش ـــمالی و مرک ش
ــزارش  ــانه ها گـ ــت و رسـ ــرده اسـ ــی وارد کـ ــن عمومـ و اماکـ
داده انـــد کـــه ده هـــزار نفـــر بـــر اثـــر ایـــن رویدادهـــا بیجـــا 

شـــده اند.
ــاری شـــدن ســـیاب در والیت هـــای شـــمالی فاریـــاب و  جـ
ـــران  ـــی را وی ـــرده و خانه های ـــه را وارد ک ـــترین صدم ـــرات بیش ه
ـــن  ـــرگ ســـپرد. ای ـــه کام م ـــرد و ب ـــا خـــود ب ـــی را ب ـــرد و مردمان ک
ـــن  ـــم از ای ـــران ه ـــا ای ـــایه م ـــور همس ـــه کش ـــود ک ـــی ب در حال

ســـیاب ها و تلفـــات ناشـــی از آن در امـــان نمانـــد. 
ـــی  ـــوادث طبیع ـــاله ح ـــه س ـــه هم ـــت ک ـــوری اس ـــتان کش افغانس
ـــور  ـــال از حض ـــت هجده س ـــا گذش ـــرد و ب ـــی می گی در آن قربان
ـــت،  ـــده اس ـــور وارد ش ـــه کش ـــه ب ـــی ک ـــی و پول های ـــه جهان جامع
ــای  ــن رویدادهـ ــرل ایـ ــرای کنتـ ــانی الزم بـ ــای انسـ تاش هـ
طبیعـــی و عـــوارض ناشـــی از آن روی دســـت گرفتـــه نشـــده 
اســـت. در حقیقـــت میکانیزمـــی بـــرای مقابلـــه بـــا حـــوادث و 
رویدادهـــای طبیعـــی در کشـــور وجـــود نـــدارد و ایـــن نشـــان 
ـــرای  ـــی ب ـــتان ظرفیت های ـــت افغانس ـــوز در دول ـــه هن ـــد ک می ده
ــر  ــای مقابله گـ ــاد میکانزیم هـ ــا و ایجـ ــن رویدادهـ ــی ایـ ردیابـ
بـــا آن بـــه وجـــود نامده اســـت. چنانکـــه بســـیار کـــم اتفـــاق 
ـــتی  ـــه درس ـــا ب ـــور م ـــی در کش ـــای طبیع ـــا رویداده ـــد ت می افت
ـــتفاده  ـــوژی و اس ـــد تکنال ـــا رش ـــاال ب ـــه ح ـــوند. اگرچ ـــبینی ش پیش
از اطاعـــات کشـــورهای دیگـــر می تـــوان رویدادهـــای آبـــی و 
ـــا  ـــه خـــورد مـــردم داد؛ ام ـــز یافـــت و ب هوایـــی در افغانســـتان را نی
ـــات  ـــدم اطاع ـــار ع ـــد. در کن ـــت نمی کن ـــی کفای ـــه تنهای ـــن ب ای
ــوادی،  ــوع، بی سـ ــل از وقـ ــی قبـ ــای طبیعـ ــت از اتفاق هـ درسـ
ـــری  ـــدۀ دیگ ـــل عم ـــاداری دالی ـــر و ن ـــش فق ـــی، افزای ـــدم آگاه ع

ــد.  ــای طبیعی انـ ــای رویدادهـ ــر افزایـــش قربانی هـ بـ
مـــا در ایـــن کشـــور جنـــگ زده و طبیعـــت زده نـــه امکانـــات 
فیزیکـــی و تجهیـــزات الزم در یـــک ادارۀ مربـــوط بـــه نجـــات 
داریـــم و نـــه هـــم بانـــک اطاعاتـــی الزم در ایـــن خصـــوص 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی ممک ـــن صورت ـــی الزم را. در چنی ـــه آگاه و ن
ــی  ــای طبیعـ ــی بایـ ــاده گی قربانـ ــه سـ ــتان بـ ــردم افغانسـ مـ

گردنـــد و از آن راهـــی فـــراری ندارنـــد. 
بدبختـــی زمانـــی بیشـــتر می شـــود کـــه می یینیـــم ســـیاب و 
ـــی  ـــتان قربان ـــان افغانس ـــر از مردم ـــی دیگ ـــداد طبیع ـــک روی ـــا ی ی
ـــت  ـــراری و دول ـــای اضط ـــان کمیته ه ـــا آن زم ـــت ام ـــه اس گرفت
ــانی و  ــرای کمک رسـ ــی الزم را بـ ــوز آماده گـ ــوع هنـ در مجمـ

ـــدارد. ـــده گان ن ـــات گیرمان نج
هماهنگونـــه کـــه وزیـــر مبـــارزه بـــا رویدادهـــای طبیعـــی در 
ـــتر  ـــی بیش ـــای طبیع ـــات رویداده ـــه تلف ـــت ک ـــه اس ـــور گفت کش
ـــه  ـــه ب ـــن نکت ـــت. ای ـــور اس ـــی در کش ـــای امنیت ـــات نیروه از تلف
تنهایـــی عمـــق فاجعـــه را نشـــان می دهـــد؛ امـــا ایـــن عمـــق 
ـــت.  ـــده اس ـــه نش ـــدی گرفت ـــتان ج ـــی در افغانس ـــه هیچ گاه فاجع
ــورد  ــی در مـ ــزم اطاعاتـ ــم میکانیـ ــا بتوانیـ ــر مـ ــن اگـ بنابرایـ
رویدادهـــای طبیعـــی را ایجـــاد کنیـــم و از وقـــوع زلزلـــه، 
در  جهیل هـــا  تخریـــب  و  ســـیاب ها  و  برف کوچ هـــا 
ـــرار  ـــر ق ـــویم و اگ ـــر ش ـــوع باخب ـــل از وق ـــتانی قب ـــق کوهس مناط
ـــا  ـــه ب ـــرای مقابل ـــی الزم ب ـــک پالیس ـــت دارای ی ـــه دول ـــد ک باش
رویدادهـــای طبیعـــی گـــردد، در آن صـــورت طبیعـــی اســـت 
ـــای  ـــا رویداده ـــه ب ـــرای مقابل ـــه ب ـــد ک ـــردم می توانن ـــت و م دول

ــند.  ــته باشـ ــی داشـ ــی آماده گـ طبیعـ
ـــازی  ـــی فرصت س ـــتی در پ ـــرایطی بایس ـــت در هرش ـــن دول بنابرای
ـــی  ـــای طبیع ـــا رویداه ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــاد میکانیزم ـــرای ایج ب
ـــایی  ـــرای آن شناس ـــی را ب ـــا و چاره های ـــات، راه ه ـــد و امکان برای
ــن  ــدم در ایـ ــن قـ ــن و مهم تریـ ــد. ابتدایی تریـ ــامان دهـ و سـ
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــه شـــهروندان اســـت کـــه چگون خصـــوص آگاهـــی ب
ـــند  ـــب باش ـــود دارد مواظ ـــور وج ـــه در کش ـــی ای ک ـــر و بدبخت فق
ـــا  ـــش را از ج ـــن خوی ـــوه و دم ـــای ک ـــه ه ـــا و علوف ـــت ه و درخ
ـــامل  ـــی ش ـــای طبع ـــا رویداده ـــارزه ب ـــزم مب ـــا میکانی ـــد. ام نکنن
ـــاد  ـــی و ایج ـــی بخش ـــر، آگاه ـــردن فق ـــن ب ـــرای از بی ـــاش ب ت
ـــا  ـــا رویداده ـــه ب ـــرای مقابل ـــانی ب ـــر انس ـــال و مجه ـــای فع نهاده
ـــن  ـــا در ای ـــرای آینده  ه ـــد ب ـــود و بای ـــاد ش ـــاد ایج ـــتی از بنی بایس
ـــاز  ـــور آغ ـــی کش ـــاب تعلیم ـــا از نص ـــی حت ـــای دقیق ـــه کاره زمین

ـــود. ش

فاجعۀ رویدادهای طبیعی 
نیازمند میکانیزم مقابله گر با آن 

احمــد عمـران

انتخـابات  نتـایج  آیا 
است؟ پذیـرفتنی  پارلمـانی 

حکومت عماًل اعتماد مردم به انتخابات را از بین برده است. اعضای فعلِی کمیسیون های انتخاباتی نیز هنوز کاِر چندانی صورت 
نداده اند که بتوانند اعتماد از دســت رفتۀ مردم را اعاده کنند. نتایج نهایِی انتخابات پارلمانی که از سوی کمیسیون انتخابات با 
اعضای جدید آن اعالم شــده، با اعتراض های گسترده همراه اســت. دیده می شود که اعضای جدیِد کمیسیون های انتخاباتی 
به صورِت عجوالنه نتایج قبلی را که توســط اعضای پیشیِن کمیسیون شــکایات انتخاباتی به دست آمده بود، فقط مهر تأیید 
گذاشــته اند. صدها تن در سراسر افغانستان نسبت به این نتایج اعتراض دارند و کمیسیون انتخابات هم برای آسانی کاِر خود 
آن ها را به نهادهای عدلی و قضایی کشــور ارجاع داده اســت. آیا می توان انتظار داشت که نهادهای عدلی و قضایِی کشور به 

این گونه شکایات با توجه به وقِت محدود افتتاح دور بعدِی شورای ملی رسیده گی کرده بتوانند؟



یکــی از آگاهــان نظامــی و سیاســی افغانســتان می گویــد، در 
فهرســتی کــه از اعضــای اشــتراک کنندۀ نشســت دوحــه نشــر شــده 

ــه نشــده اســت. ــه در نظــر گرفت ــوام کشــور عادالن ســهم اق
ــو  ــی در گفت وگ ــی و نظام ــایل سیاس ــتانی آگاه مس ــد کوهس جاوی
ــه دســت وی رســیده  ــد: »اســنادی ب ــدگار  می گوی ــا روزنامــۀ مان ب
ــدی  ــت بع ــور در نشس ــرای حض ــر ب ــد 199 نف ــان می ده ــه نش ک
قطــر پیش بینــی شــده کــه در میــان اســامی شــرکت کننده گان، تنهــا 

ــده می شــود«. ــر پشــتون دی ــوام غی ــر از اق 30 نف
آقــای کوهســتانی می گویــد کــه متباقــی افــراد هــم از کارشناســان 
مســایل سیاســی، فعــاالن مدنــی، احــزاب سیاســی و.... بــه شــمول 

45 نفــر از گــروه طالبــان از قــوم پشــتون هســتند.
ــی  ــر سیاس ــت از دفت ــن فهرس ــه ای ــد ک ــی می گوی ــن آگاه سیاس ای
طالبــان بــه او فرســتاده شــده و بــه احتمــال زیــاد ایــن فهرســت از 

ســوی رهبــری طالبــان در قطــر بــه وی ارســال شــده اســت.

فهرست اشترک کننده گان نشست دوحه
در ایــن فهرســت کــه در اختیــار روزنامــۀ مانــدگار گذاشــته شــده 
ــس  ــد یون ــر، محم ــف اتم ــد حنی ــرزی، محم ــد ک ــر حام ــاوه ب ع
ــور، اســماعیل خــان،  ــی، داکتــر احمــد مشــاهد، عطامحمــد ن قانون
ــی  ــق، مفت ــداهلل قرل ــادری، عب ــب اهلل مجــددی، ســید منصــور ن نجی
ــه  ــار، فوزی ــان حکمتی ــر، حبیب الرحم ــرت بهی ــی، غی ــد نب محم
کوفــی، لطیــف پــدرام نســیم مهــدي، وحیــداهلل ســباوون، حکمــت 
ــوي  ــوکل، مول ــد مت ــل احم ــوال، وکی ــر زاخیل ــرزی، عم ــل ک خلی
ــال،  ــن ه ــف، قطب الدی ــام ضعی ــي، عبدالس ــیدالرحمن حقان س
وحیــداهلل شــهراني، عبدالســام عابــد، عبدالجبــار تقــوا، انوارالحــق 
ــد  ــی، محم ــد گیان ــید حام ــدزاده، س ــد آخن ــیر محم ــدي، ش اح
آصــف محســني، حبیــب الرحمــن ســیاف، باتــور دوســتم، اســداهلل 
ســعادتي، محمــد ناطقــی، حاجــي نجیــب اهلل نقیبــي، مولــوي 
فــاروق  داکتــر  جال الدیــن شــینواري، عبدالشــکور مطمیــن، 
ــازي، محمــد آصــف  ــاز نی ــر ای ــاروق وردگ، داکت ــام ف اعظــم، غ
ــد  ــتاد محم ــد، اس ــي فری ــي، حاج ــم حقان ــي ابراهی ــم، حاج صمی
زمــان مزمــل، امــان اهلل پیمــان، غــام خــان، امیــن اهلل ازروال، حاجــي 
ــدای داد،  ــوي خ ــد، مول ــوي عبدالصم ــرکي، مول ــد س ــام محم غ
ــتاد  ــي، اس ــر خطیب ــد عم ــوي محم ــول، مول ــد رس ــوي محم مول
عاطــف، جلیــل اهلل مولــوي زاده، عبدالســتار خواصــي، جمعــه خــان 
ــی  ــوي خلیــل اهلل فیــروز، داکتــر رفیــع اهلل، عطــا ننگیال همــدرد، مول
ــان  ــوم خ ــي عبدالقی ــوري، حاج ــق چخانس ــد صدی وردک، محم

ــد. ــن فهرســت ان ــامل ای ش
در ادامــۀ ایــن فهرســت نام هــای مولــوی محمــد اســماعیل 
ــد،  ــوث آخن ــد غ ــا محم ــق، م ــد صدی ــوي محم ــد، مول مجاه
مولــوي کوجــر آخنــدزاده، شــیخ ولــی اهلل صاحــب، مولــوی 
محمــد گل، مولــوي عبدالمنــان عابــد، حاجــي زمــرک، شــیخ 
ــاري  ــار ق ــب، نث ــر نورالحبی ــر، داکت ــوی عبدالظاه ــي، مول عبدالغن
ــن زدران، حاجــي  ــار، حاجــي عبدالرحم ــدر، عبدالغف ــداهلل کمان عب
حضــرت احمــدزی، عیــد محمــد دولتــزی، شــیراهلل، ســید محمــد 
طیــب آغــا، مولــوي نیــک محمــد حافــظ، عزیــز الرحمــن، مولــوي 
احمــد جــان، مولــوي مســیح اهلل، حاجــي رنگیــن خــان مشــکواني، 
ــک،  ــداهلل بی ــز، عب ــي عبدالعزی ــي، قاض ــم بال ــوي عبدالرحی مول
مولــوی عبدالحمیــد حماســي، رمضــان بشردوســت، محمــد 
اســراییل ابراهیمــي، حاجــي باچــا ســنگرمل، داکتــر عثمــان روســتار 
ــی،  ــن صاف ــي، امام الدی ــم کمال ــر هاش ــد، داکت ــوم مومن ــی، قی تره ک
ــاب،  ــر خط ــری، عم ــد فقی ــیرت، واح ــتار س ــداهلل، عبدالس حدی
ــداهلل، محمــد نبــي عوثــي، زرغــون شــاه، انجینــر  حاجــي عبی
ــر  ــي، نذی ــار احمــد عطای ــد، نث ــداهلل حلیمــي، عبدالقــادر مهمن وحی
احمــد تنویــر، حفیظ الدیــن پیــرزاده، حســن حقیــار ولــي اهلل 
ــی  ــر عبدالباق ــژده، داکت ــد م ــد، وحی ــد زالن ــض محم ــاهین، فی ش

ــراهلل  ــدي، خی ــداهلل وحی ــي، اس ــر جال ــل، ذاک ــد اجم ــن، محم امی
ــي داود وردگ،  ــان، قاض ــان بره ــدوي، عثم ــر مه ــنیواري، جعف ش
ــایره  ــل، س ــظ نبي خی ــي، عبدالحفی ــت اهلل حنف ــم، رحم ــفیع اعظ ش
ــرا حقمــل، صفیــه صدیقــی،  شــریف، ســارا ســورخاوي، حمی
ــر  ــر، اوت ــا عم ــی، صوفی ــون، فاطمــه گیان ــن ی ــر، آری تاجــور کاک
ســینگ، فقیــر محمــد، مولــوي ذبیــح اهلل امیــن، جــان آغــا، مولــوی 
ــادي،  ــوي عبداله ــر، مول ــي وزی ــعداهلل، حاج ــي س ــب اهلل، حاج نقی
ترکمــن، شــیخ  عبدالحلیــم  الــوزی، مخــدوم  عبدالصمدخــان 
اســماعیل خالــد آخنــدزاده، حاجــي حیــات اهلل، حاجــي اکبــر 
خــان، حاجــی فیض احمــد ناصــری، ســیداحمد پاچــا، محمدعالــم 
ــاس  ــد عب ــیر محم ــد، ش ــوي فری ــر، مول ــي عبدالبصی ــان، حاج خ
ــی،  ــان متق ــوي امیرخ ــی، مول ــام حنف ــوي عبدالس ــتانکزی، مول س
ــا  ــص، م ــق خال ــوي مطیع الح ــور، مول ــف منص ــوي عبدالطی مول
ــهاب الدین  ــیخ ش ــم، ش ــول حلی ــیخ سیدرس ــري، ش ــان عم عبدالمن
ــی،  ــوی جــان محمــد مدن ــن محمــد حنیــف، مول ــاری دی دالور، ق
مــا زاهــد احمــدزی، محمــد ســهیل شــاهین، مــا محمــد فاضــل 
ــری،  ــی عم ــد نب ــوی محم ــواه، مول ــراهلل خیرخ ــا خی ــوم، م مظل
ــن  ــوی ضیاالرحم ــوری، مول ــوراهلل ن ــا ن ــق م ــق وثی ــا عبدالح م
ــرزاگل  ــر می ــر، داکت ــار یاس ــروال، عم ــد جهانگی ــي، عبداالح مدن
صالــح، داکتــر محمدنعیــم وردگ، مــا داود عابــد، مولــوی محمــد 
ــق  ــد، نبراس الح ــل محم ــي فض ــم، حاج ــی ابراهی ــن، حاج حس
ــب،  ــم ثاق ــن ســادات، قاضــی ســیدجان عبدالرحی ــز، محی الدی عزی
مولــوی ســردار احمــد شــکیب، مولــوی احمــداهلل وثیــق، عتیــق اهلل 
ــان همــت، نعیم الحــق، عبدالواحــد  عزیــزی، شــمس الدین، عبدالحن
ــوی  ــاری عبدالســتار، ســید مول ریحــان، بخت الرحمــن شــرافت، ق
ــب اهلل  ــاری روح اهلل نجی ــی ق ــن مدن ــم، عبدالرحم ــت اهلل حلی هدای

ــت. ــده اس ــم آم ــن حلی ــوارث عبدالرحم ــرک عبدال ــد زم احم
جاویــد کوهســتانی در ادامــۀ ایــن گفت وگــو در مــورد نتایــج تــازۀ 
ــی  ــث اصل ــد: »بح ــکا می گوی ــان و امری ــروه طالب ــن گ ــره بی مذاک
ــای  ــا گروه ه ــان ب ــۀ آن ــع رابط ــارکت و قط ــی مش روی چگونه گ
ــی  ــای پنهان ــش و بحث ه ــده و داع ــد القاع ــر مانن ــتی دیگ تروریس
ــته باشــد«. ــان وجــود داش ــا و طالب ــان امریکایی ه ــرده می پشــت پ

ــه  ــه اضاف ــی می شــود و ب ــی کــه مذاکــرات طوالن ــد: زمان او میگوی
خلیــل زاد 12 نفــر دیگــر بــه نماینده گــی از امریــکا در ایــن نشســت 
حضــور دارنــد، قطعــًا ایــن افــراد از جملــه گروه هــای اســتخباراتی 
هســتند کــه روی آینــده طالبــان چگونــه برخــورد و رابطه شــان بــا 

ــد. ــران و روســیه بحــث می کنن ای
ــران و  ــا ای ــان ب ــع رابطه ش ــوز قط ــا هن ــان ت ــا طالب ــاور او، ام ــه ب ب
ــا  ــه امریکایی ه ــه ب ــوم می شــود ک ــرا معل ــد، زی ــیه را نپذیرفتن روس
ــدول  ــت ج ــن نشس ــی ای ــم و اصل ــث مه ــد و بح ــاد ندارن اعتم

ــت. ــتان اس ــکا از افغانس ــی امری ــروج زمان خ
ــه  ــد ک ــت کنن ــه ضمان ــورهای منطق ــد کش ــه بای ــرد ک ــد ک او تأکی
ــی مشــخص خــارج  ــک جــدول زمان ــکا از افغانســتان طــی ی امری
ــی از  ــای امریکای ــروج نیروه ــند خ ــه س ــد از آن ک ــوند و بع می ش
ــی«  ــای »بین االفغان ــورد گفت وگوه ــد، در م ــا ش ــتان امض افغانس

بحــث خواهــد شــد.
ــوان  ــه عن ــان ب ــه  طالب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــتانی ب ــای کوهس آق
یــک جنــاح داخلــی بــا حکومــت افغانســتان وارد گفت وگــو 
خواهــد شــد نــه بــه عنــوان طــرف اصلــی مذاکــره و نماینــدۀ مــردم 
ــا،  ــایر گروه ه ــتان س ــردم افغانس ــدۀ م ــوان نماین ــه عن ــتان. ب افغانس
علمــای دیــن، نهادهــای مدنــی و احــزاب سیاســی شــرکت 
می کننــد و بــه عنــوان نماینــدۀ مــردم در ایــن گفت وگوهــا 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
ایــن نشســت بــا اشــتراک سیاســت مداران افغانســتان و نماینــده گان 

طالبــان در قطــر برگــزار می شــود.
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کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر:
 به دفرت می آییم اما کاری وجود ندارد

کارمنــدان وزارت پیشــین مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه بــا 
وزارت امــور داخلــه مدغــم شــده اســت، از بی سرنوشــت 
ــه  ــس از آنک ــد، پ ــد و می گوین ــه دارن ــود گای ــودن خ ب
ایــن وزارت بــا وزارت داخلــه ادغــام شــد، رونــد کارهــای 

آنــان متوقــف شــده اســت.
ــه  ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ آن
هــر روز بــه دفاتــر کاری می رونــد، امــا کاری بــرای انجــام 
دادن ندارنــد. بــه گفتــۀ آنــان، صدهــا کارمنــِد وزارت 
ــا  ــری امض ــا حاض ــدر تنه ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــین مب پیش

ــد. ــت می آورن ــه دس ــواه ب ــد و تنخ می کنن
برخــی از ایــن کارمندانــی کــه اکنــون در ســاختار وزارت 
داخلــه مدغــم شــده انــد، بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد 
کــه پــس از مدغــم شــدن وزارت مــواد مخــدر، تصمیمــی 
در پیونــد بــه کارمنــدان ایــن وزارت گرفتــه نشــده اســت.

ــر  ــن گــزارش ذک ــام شــان در ای ــد ن ــه نمی خواهن ــان ک آن
ــد  ــش ص ــه ش ــک ب ــان نزدی ــه از می ــد ک ــود، می افزاین ش
ــدر،  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــین مب ــد وزارت پیش ــن کارمن ت
حــدود پنجــاه تــن شــان روزانــه در بخش هایــی مصــروف 
ــواه  ــد و تنخ ــا می کنن ــری امض ــا حاض ــی تنه ــد و متباق ان

می گیرنــد.
ــد کــه رییســان اداره هــای بخــش  ــدان می گوین ــن کارمن ای
ــل  ــه دلی ــه ب ــور داخل ــدر وزارت ام ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــوردی  ــچ برخ ــر هی ــدان غیرحاض ــا کارمن ــی، ب بی برنامه گ

انجــام نمی دهنــد.
ــت  ــا سرنوش ــده ت ــاخته ش ــی س ــان: کمیته ی ــۀ آن ــه گفت ب
مأمــوران وزارت پیشــین مبــارزه بــا مــواد مخــدر را 
مشــخص کننــد، امــا ایــن کمیتــه تــا کنــون هیــچ طــرف و 

ــت. ــرده اس ــه نک ــه ارای ــن رابط ــی در ای برنامه ی
کارمنــدان وزارت پیشــین مــواد مخــدر از حکومــت 
می خواهنــد تــا کارمنــدان ایــن وزارت را در ســاختار 
معینیــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر وزارت داخلــه بــا حفــظ 
وظایــف، بســت ها و معاش هــای شــان انتقــال دهنــد.

ــان  ــور برای ش ــه ادارۀ ام ــد ک ــا می گوین ــدان ام ــن کارمن ای
ــدان پیشــین  ــه برخــی کارمن ــات ب ــه امکان ــه اســت ک گفت
ایــن وزارت در نظــر می گیرنــد، امــا تمــام مأمــوران 
وزارت پیشــین را در ســاختار وزارت داخلــه جــذب 

. نمی کننــد
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــین مب ــدان وزارت پیش ــن کارمن ای
یکــی-دو  تــا  دارد  جریــان  تــاش  کــه  می گوینــد 
ــارزه  ــین مب ــد وزارت پیش ــوران ارش ــرای مأم ــت ب ریاس
ــواد  ــا م ــارزه ب ــت مب ــاختار معینی ــدر در س ــواد مخ ــا م ب
ــی  ــه و برخ ــت عام ــه، وزارت صح ــدر وزارت داخل مخ
ــه  ــدان ب ــه کارمن ــود و بقی ــاد ش ــر ایج ــای دیگ وزارت ه

خانه هــای شــان برگردنــد.
ــت  ــت حکوم ــووالن در ریاس ــرر مس ــای مک ــا تماس ه ب
ــت  ــه دس ــی ب ــه دیدگاه ــی و وزارت داخل ــدت مل وح

ــد. ندادن

چــرا و چگونــه وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر مدغــم 
؟ شد

بــا  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  وزارت  ادغــام  فرمــان 
ــوی  ــال 1397 از س ــو س ــاه دل ــه در م ــور داخل وزارت ام
ــان محمداشــرف  ــی صــادر شــد. در فرم محمداشــرف غن
ــا،  ــت طرح ه ــق درس ــم »تطبی ــن تصمی ــدف ای ــی ه غن
ــا  ــش تقاض ــون، کاه ــذ قان ــتراتژی ها، تنفی ــی ها و اس پالیس
بــه مــواد مخــدر، زمینه ســازی بــرای تــداوی معتــادان، تهیۀ 
کشــت و بدیــل معیشــیت بــرای دهقانــان و جلوگیــری از 

ــت. ــده اس ــده ش ــی« خوان ــل وظیفه ی تداخ
ــۀ  ــان کمیت ــی همچن ــان محمداشــرف غن ــن فرم ــاد ای بربنی
فنــی متشــکل از نماینــده گان وزارت امــور داخلــه، وزارت 
ــه، وزارت  ــت عام ــدر، وزارت صح ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
زراعــت، آبیــاری و مالــداری، وزارت مالیــه، نماینــدۀ 
ــرح  ــت روی ط ــس حکوم ــر ریی ــی دفت ــت عموم ریاس
تشــکیل جدیــد ادغــام وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا 
وزارت امــور داخلــه ایجــاد شــد تــا مســایل اداری را طــی 

ــد. مراحــل کنن
ــه  ــور داخل ــا وزارت ام ــی ب ــدر در حال ــواد مخ وزارت م
مدغــم شــد کــه همزمــان معینیتــی در وزارت امــور داخلــه 
ــواد مخــدر« در چارچــوپ  ــا م ــارزه ب ــت مب ــام »معینی به ن
وزارت داخلــه فعالیــت داشــت/دارد. از ســویی هــم، 
»مدیریــت کاهــش تقاضــا بــه مــواد مخــدر« در چارچــوب 
ــام در  ــن ن ــه همی ــز ب ــه و ریاســتی نی وزارت صحــت عام

ــرد. ــت می ک ــدر فعالی ــواد مخ ــا م ــارزه ب وزارت مب
ــخ 10  ــه تاری ــی ب ــرف غن ــه محمداش ــت ک ــی اس گفتن
قــوس فرمــان ادغــام »ادارۀ اراضــی« بــا وزارت شهرســازی 
و مســکن را صــادر کــرده اســت. همچنــان در یــک 
فرمــان دیگــر، آقــای غنــی در 2 جــدی بــه ادغــام وزارت 
ــن،  ــط آه ــی، ادارۀ خ ــوردی ملک ــپورت، ادارۀ هوان ترانس
ریاســت ترافیــک و وزارت فوایــد عامــه دســتور داده 

ــت. اس
ــرا  ــت و چ ــه وق ــدر چ ــواد مخ ــا م ــارزه ب وزارت مب

ــد؟ ــیس ش تأس
»وزارت مبــارزه علیــه مــواد مخــدر« در ســال 2005 
میــادی تأســیس شــد و از آن زمــان تــا کنــون بــه 
ــا و  ــایر وزارت ه ــه س ــاز، ب ــک وزارت پالیسی س ــوان ی عن
ــواد مخــدر پالیســی  ــر م ــارزه در براب ادارات در بخــش مب
ــت  ــوان ریاس ــه عن ــش از آن، ب ــن وزارت پی ــازد. ای می س

ــرد. ــت می ک ــدر فعالی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ریاســت مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ســال  2002 زیــر ادارۀ 
شــورای امنیــت ملــی تأســیس گردیــد و در مــاه جنــوری 
ــاد  ــدف از ایج ــد. ه ــال ش ــی فع ــورت کل ــه ص 2003 ب
ــام  ــازی تم ــدر، هماهنگ س ــواد مخ ــا م ــارزه ب وزارت مب
ــواد مخــدر و برنامه هــای  ــر م ــارزه در براب فعالیت هــای مب
دولــت بــا وزارت های دیگــر، ادارات مســتقل و موسســات 

ــوان شــده اســت. ــط عن ــی ذیرب ــی و بین الملل داخل

 چه کسـانی
به نشست دوحـه می رونـد؟

ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد

ــه روزنامــۀ  ــد، ب ــه مدغــم شــده ان ــون در ســاختار وزارت داخل ــی کــه اکن ــن کارمندان برخــی از ای
مانــدگار می گوینــد کــه پــس از مدغــم شــدن وزارت مــواد مخــدر، تصمیمــی در پیونــد بــه 

ــت. ــده اس ــه نش ــن وزارت گرفت ــدان ای کارمن
آنــان کــه نمی خواهنــد نــام شــان در ایــن گــزارش ذکــر شــود، می افزاینــد کــه از میــان نزدیــک بــه 
شــش صــد تــن کارمنــد وزارت پیشــین مبــارزه بــا مــواد مخــدر، حــدود پنجــاه تــن شــان روزانــه در 

بخش هایــی مصــروف انــد و متباقــی تنهــا حاضــری امضــا می کننــد و تنخــواه می گیرنــد.
ــور  ــدر وزارت ام ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــش مب ــای بخ ــان اداره ه ــه رییس ــد ک ــدان می گوین ــن کارمن ای

داخلــه بــه دلیــل بی برنامه گــی، بــا کارمنــدان غیرحاضــر هیــچ برخــوردی انجــام نمی دهنــد
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نظــام  کتــاب  بخــش  آخریــن  در  شــلینگ 
ایده آلیســم متعالــی گفتــه بــود کــه هــدف 
ــت  ــفۀ او عزیم ــی فلس ــق اُول ــه طری ــفه و ب فلس
از اصــل بنیــادی تحــت عنــوان »هویــت مطلــق« 
ــه  ــی، ب ــا ماهیت ــت ی ــن هوی ــد چنی اســت، هرچن
گمــان شــلینگ، نــه قابــل توصیــف اســت و نــه 
می تــوان آن را بــه یــاری مفاهیــم درک و بــه 
دیگــران منتقــل کــرد. شــلینگ تصریــح کــرده بود 
کــه »تنهــا از طریــق شــهود می تــوان بــه درک ایــن 
هویــت نایــل شــد و این شــهود انــدام )یــا ارگان( 
هــر فلســفه یی بــه شــمار مــی رود.« او معتقــد بــود 
ــه فکــری  ــه حســی، بلک ــهودی ن ــن ش ــه چنی ک
اســت و موضوعــش نــه عیــن و نــه ذهن اســت و 
تحققــش نیازمنــد عامــِل دیگری ســت که شــلینگ 
ــاب نقــد داوری آن را  ــت در کت ــه تأســی از کان ب
ــه همیــن  ــود. ب ــده ب »شــهود زیبایی شناســی« نامی
ــه  ــد ک ــد می کن ــت تأکی ــلینگ در نهای ــل، ش دلی
»عینیــت شــهود فکــری ... خــود هنــر اســت؛ زیرا 
شــهود زیبایی شناســی چیــزی جــز عینیــت یافتــن 

شــهود فکــری نیســت.«
بــه ایــن ترتیــب، در نــزد شــلینگ هنــر بــه ارگان 
فلســفه و زیبایی شناســی، بــه قلــب روش فلســفی 
بــدل می شــود. بــه بیــان دیگــر، هنــر از رازهــای 
عالــم و جهــان اشــیای فی نفســه پــرده برمــی دارد. 
شــلینگ از ایــن نیــز فراتــر مــی رود و می گویــد: 
هنــر تنهــا ارگان حقیقــی و جاودانــی اســت کــه 
دروازه هــا و رازهــای عالــِم ناشــناخته را بــه روی 
ــانی  ــوکاچ، همس ــگاه ل ــاید. از ن ــفه می گش فلس
»شــهود فکــری« و »شــهود هنــری« صرفــاً گرایش 
اشــرافی نظریــۀ شــناخت در نــزد شــلینگ را 
تقویــت می کنــد. ایــن گرایــش، بــه گفتــۀ لــوکاچ، 
در نــزد شــوپنهاور و ســپس نیچــه )و ُکل فاســفۀ 
متاثــر از او در دورۀ امپریالیســم( تشــدید می شــود 

ــرد. ــوِی ارتجاعــی می گی ــه خــود رنــگ و ب و ب
در فصــل موســوم بــه »آخریــن فلســفۀ شــلینگ« 
در کتــاب نابــودی عقــل لــوکاچ تصریــح می کنــد 
ــه  ــزد شــلینگ ک ــده در ن ــه چرخــش تعیین کنن ک
ــت،  ــی او اس ــاً ارتجاع ــع صریح ــر مواض آغازگ
ــود. در  ــاز می ش ــن آغ ــفه و دی ــاب فلس ــا کت ب
ــد  ــی کن ــام م ــکارا اع ــلینگ آش ــاب ش ــن کت ای
ــر، بلکــه  ــه هن ــس ارگان فلســفه ن ــن پ ــه از ای ک
دیــن اســت. بــه ایــن ترتیــب، فلســفه بــه حیــاط 
ــه  ــود و آنچ ــل می ش ــفه« تبدی ــوِت »غیرفلس خل
در گذشــته، طــی دورۀ جوانــی، بــه عنــوان فلســفۀ 
ــه  ــار ب ــد، این ب ــناخته می ش ــلینگ ش ــت ش طبیع
شــناخت عارفانــۀ خـــدا مبــدل می گــردد. لــوکاچ 
در مــورد ایــن تحــّول می گویــد: »عقــل ســتیزی 
ــدودی  ــا ح ــته و ت ــه در گذش ــری ک ــهود فک ش
رویکــردی صرفــاً روش شناســانه بــود، رفتــه 

رفتــه بــه تصویــری از جهــان بــدل می شــود کــه 
ــان،  ــت.« )هم ــتیز اس ــان عقل س ــش عرف مضمون
ص92(. بــه ایــن ترتیــب اســت کــه تفســیر 
ــۀ  ــون اندیش ــن کان ــطوره ها و دی ــی اس غیرعقان
ــاس  ــر اس ــا ب ــد. ام ــکیل می ده ــلینگ را تش ش
کنایــۀ معــروف هــگل در پدیده شناســی روح ایــن 
تلقــی »بــه شــبی می مانــد کــه در آن همــۀ گاوهــا 

ــد.« ســیاه ان
ــی  ــلینگ در نوع ــد، ش ــش جدی ــن چرخ ــا ای ب
ــض  ــتیزی مح ــپس عقل س ــی و س ــان کام عرف
فــرو مــی رود. او بــر پایــۀ مســیحیت و جزمیــات 
و  می ســازد  عقل ســتیزانه یی  مضامیــن  آن 
می کوشــد آن هــا را در قالبــی فلســفی ارایــه کنــد. 
از نظــر لــوکاچ، شــلینگ متعلــق به نخســتین دورۀ 
عقل ســتیزی اروپاســت کــه بــا احیای شــبه فیودالی 
ســلطنت همــزاد اســت. ایــن عقل گریــزی دینــی 
ــادی در  ــتیزی الح ــه عقل س ــود ب ــد خ در فراش
نــزد شــوپنهاور و نیچــه منجــر می شــود. لــوکاچ 
ــگل  ــفۀ ه ــه فلس ــت ک ــل نیس ــد: بی دلی می گوی
آمــاج مهم تریــن حمــات شــلینگ در دورۀ 
کهولــت اســت تــا آن جــا کــه اندیشــۀ شــلینگ در 
ایــن دوره صــورت اصلــی مقاومــت عقل ســتیزانه 
و ارتجاعــی نــه فقــط علیــه فلســفۀ تاریــخ، بلکــه 
علیــه دیالکتیــک بــه شــمار مــی رود تــا از راهیابی 
آن در بســتر انقاب هــای 1848 بــه مراحــل 
ــد:  ــوکاچ می نویس ــد. ل ــری کن ــر جلوگی عالی ت
ــن گری  ــفۀ روش ــلینگ از فلس ــن دوره ش »در ای
ســدۀ  تــا  الک  زمــان  از   ،)Aufklärung(
نوزدهــم، متنفــر اســت و آن را حقیــر می شــمارد. 
شــلینگ از ایــن پــس ُکل تحــول فلســفۀ ُمــدرن 
ــوان  ــه عن ــگل را ب ــا ه ــی، از دکارت ت بورژوای
انحرافــی بــزرگ محکــوم و خــود فلســفۀ هــگل 
ــن  ــه ای ــد. ب ــی می کن ــن انحــراف معرف را اوج ای
ــیر  ــی در تفس ــر گرایش ــلینگ آغازگ ــب، ش ترتی
تاریــخ فلســفه اســت کــه می رفــت تــا بــه 
ــزد پیشــگامان  گرایــش مســلط عقل ســتیزی در ن
ــل  ــت ها تبدی ــود فاشیس ــم و خ ــک فاشیس نزدی

ــص.106-107( ــان، ص ــود.« )هم ش
 

عقل ستیزی شوپنهاور و انقالب های ۱۸۴۸
ــوپنهاور  ــه ش ــل ب ــودی عق ــارم ناب ــل چه فص
ــه  ــیری ک ــه مس ــع ب ــا در واق ــاص دارد ی اختص
ــه  ــلینگ ب ــدرن از ش ــتیزی ُم ــل س ــد عق در رون
ــوکاچ  ــال، ل ــن ح ــا ای ــد. ب ــوپنهاور می انجام ش
یــادآور می شــود کــه ایــن مســیر مســتقیم نیســت 
ــی  ــوپنهاور نوع ــه ش ــلینگ ب ــیر ش ــا مس و حت
ــر  ــرا اث ــت؛ زی ــز هس ــته نی ــه گذش ــت ب رجع
اصلــی شــوپنهاور، جهــان همچــون اراده و تصــور 
ــت  ــن دورۀ فعالی ــتر از آخری ــیار پیش )1819( بس

فلســفی شــلینگ منتشر شــد. فلسفۀ شــوپنهاور از 
نظــر زمانــی  و در قیــاس بــا آرای شــلینگ معّرِف 
ــت. در  ــتیزی اس ــرفته تری از عقل س ــۀ پیش مرحل
ــد  ــه می گوی ــوکاچ از جمل ــر، ل ــن نظ ــح ای توضی
کــه شــوپنهاور، چــه در چارچــوب فلســفۀ آلمــان 
و چــه در عرصــۀ بین المللــی، نخســتین صــورت 
تمامــاً بورژوایــی عقــل ســتیزی اســت. اگــر عقــل 
ســتیزی شــلینگ همزاد احیــای ســلطنت مطلقه و 
ضدیــت او بــا پیامدهــای انقــاب فرانســه اســت، 
در عــوض بســتر تاریخی عقل ســتیزی شــوپنهاور 
واکنــش بــورژوازی علیــه انقاب هــای کارگــری 
1848 اســت کــه ُکل اروپــا بــه ویــژه کانون هــای 

اصلــی قــدرت آن را آمــاج گرفتــه بودنــد.
لــوکاچ می گویــد: پــس از نخســتین بحــران 
ــر فرانســه، فلســفۀ  ــزرگ ناشــی از انقــاب کبی ب
ــه  ــوپنهاور »و ب ــان مجــدداً از خــال آرای ش آلم
مناســبت دّومیــن بحــران بــزرگ جامعــۀ بورژوایی 
نقــش هدایت گــر را در پهنــۀ بین المللــی برعهــده 
می گیــرد، همان طــور کــه ایــن نقــش را در 
ــزرگ، یعنــی بحــران  ــان نخســتین بحــران ب جری
دورۀ انقــاب فرانســه و نتایــج آن برعهــده گرفتــه 
ــوکاچ  ــال، ل ــن ح ــا ای ــان، ص.131(. ب بود«)هم
ــان نخســتین  ــر در جری ــه اگ ــد ک ــح می کن تصری
بحــران بــزرگ ناشــی از انقــاب فرانســه، فلســفۀ 
آلمــان بــه ویژه فلســفۀ هــگل، مســایل دیالکتیکی 
دورۀ جدیــد و دورنمــای آینــده را تصویــر می کند 
و از ایــن رهگــذر نقــش هدایت گــر را در عرصــۀ 
جهانــی برعهــده می گیــرد، در عــوض در جریــان 
دّومیــن بحــران بــزرگ جامعــۀ بورژوایــی اروپــا، 
آثــار  از خــال عقل ســتیزی  آلمــان  فلســفۀ 
شــوپنهاور رهبــری واکنــش ارتجاعــی بــورژوازی 
در مقابــل انقاب هــای کارگــری را در دســت 

می گیــرد.
ــب  ــوپنهاور غال ــه ش ــود ک ــادآور می ش ــوکاچ ی ل
ــلطۀ  ــش و س ــان پیدای ــش را در جری ــار مهم آث
فلســفۀ هگلــی در آلمــان نوشــت. او از پیشــگاماِن 
عقل ســتیزی ســدۀ نوزدهــم بــود تــا آن جــا 
کــه آثــارش در بســتر تاریخــی و اجتماعــی 
ــس  ــه پ ــت ک ــی اس ــرِف گرایش های ــد مّع جدی
از شکســت انقاب هــای 1848 بــه ویــژه در 
آلمــان تحمیــل شــدند. لــوکاچ تصریــح می کنــد 
ــوپنهاور  ــار ش ــال آث ــان از خ ــفۀ آلم ــه فلس ک
نقشــی منحــوس را در هدایــت افراطی تریــن 
واکنش هــای ارتجاعــی برعهــده گرفــت، هرچنــد 
نبــرد دفاعــی عقل ســتیزی جامعــۀ بورژوایــی 
علیــه افــکار سوسیالیســتی حقیقتــاً بــا نیچــه آغاز 

شــد. 
 

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

ــد  ــن کن ــود تبیی ــرای خ ــی را ب ــه پدیده ی ــد ک ــردی می خواه ــالی، ف ــوغ و بزرگ س در دورۀ بل
ــه شــکل  ــع حــرِص شــناخت دارد ک ــرده اســت. در واق ــب ک ــاِت آن توجهــش را جل ــه تجلی ک
ــی  ــۀ برخ ــا روحی ــق ب ــش و تحقی ــۀ پژوه ــن روحی ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــکاوی ب ــِی کنج عال
ــه  ــود را ب ــِن خ ــر و ذه ــۀ فک ــد و هم ــرکاِت دیگرانن ــال و ح ــِن اعم ــًا در کمی ــه دایم ــان ک کس
ــا از منابــع درآمــد آن هــا مطلــع شــوند، زنده گــی خصوصــی آن هــا را بکاونــد؛  کار می اندازنــد ت
زمیــن تــا آســمان فــرق می کنــد. به راســتی انگیــزۀ ایــن کنجکاوی هــا کــه بیشــتر بــه یــک جنــوِن 
ــرد و  ــج می ب ــی رن ــاِی روح ــی خ ــرد از نوع ــه ف ــت این ک ــت؟ نخس ــد، چیس ــب می مان عجی
هــدِف شــخصِی جــدی در زنده گــی نــدارد. دوم این کــه نوعــی خودنمایــی اســت. جاذبــۀ کشــِف 
ــۀ  ــرده برداشــتن از آن، مای جنبه هایــی از زنده گــی دیگــران کــه از نظــر عمــوم پنهــان اســت و پ
ــف  ــد. و از کش ــذت می برن ــران ل ــای دیگ ــف رازه ــه از کش ــت ک ــِق کسانی س ــه و تصدی عاق
ضعف هــا یــا خطاهــای دیگــران، احســاس غــرور و لــذت می کننــد. ایــن اخــاِق ناپســند باعــث 
ــان  ــه هم ــل شــود و ب ــره اش غاف ــای روزم ــف جــاری خــود و کاره ــرد از تکالی ــه ف می شــود ک
ــرا  ــی مب ــن خصلت ــن، شــما از چنی ــه یقی ــرژی عظیمــی را از دســت بدهــد. ب نســبت وقــت و ان

ــم.  هســتید. مــا هــم همیــن آرزو را داری

ــاروا: هــر انســاِن موفقــی بایــد ظرفیــت پذیــرش عینــی  5. مســوولیت ناپذیری و تهمت هــای ن
خطاهــای خویــش را داشــته باشــد کــه ایــن نشــانۀ روشــن بینی و خویشــتن داری و ارادۀ قاطــِع 
ــه  ــم ب ــرا وقتــی حــس می کنی ــد همــواره مراقــب مســیر تفکــر خویــش باشــد، زی اوســت. و بای

ــم.  ــه کنی ــودن آن را توجی ــا درســت ب ــده شــده ایم، می کوشــیم ت ســوی تصمیمــی ران
اکثــر خانواده هــا بــرای اجتنــاب از خطــر، فرزنــدان خویــش را بــه ســوی »هیــچ کاری نکــردن« 
ســوق می دهنــد. و فــرد بــرای گریــز از هرگونــه ســرزنش و شکســتی، ایــن روحیــه را در خــود 
تقویــت می کنــد کــه فقــط کســانی هرگــز اشــتباه نمی کننــد کــه هیــچ گاه کاری انجــام نمی دهنــد 
کــه اساســًا چنیــن تصوراتــی ناشــی از فقــدان روِح مثبت گرایــی و برخــورداری از اراده در فــرد 

می باشــد. 
ــه صــواب و  ــۀ درســت، ب ــد: »اندیش ــر می گوی ــل وس ــام پ ــه ن ــی ب ــوفاِن نیویورک ــی از فیلس یک
ــد.  ــرورش دهی ــن حقیقــت را در خــود پ ــق و دغدغــۀ خالص تری ــدون انحــراف، شــرافت مطل ب
صادقانــه و صمیمانــه بــه ارزیابــی انگیزه هــای خــود بپردازیــد. خــود را ناگزیــر کنیــد کــه پیوســته 

بــا روشــنی بــه خــود بنگریــد.« 

ــد،  ــخص می آی ــود ش ــردِن خ ــورد ک ــه کار خ ــه ب ــت ک ــی اس ــًا نیروی ــرت صرف ــا: نف 6. کینه ه
چــرا کــه نیرویــی ویرانگــر اســت؛ امــا نیک خواهــی نســبت بــه دیگــران، نیرویــی ســازنده اســت 

ــدرت می بخشــد.  ــش ق ــش از پی و انســان را بی
ــان داشــته باشــد. در مقابــل اهانت هــای افــراد  ــد بــدون تنــازع جری زنده گــی اجتماعــی نمی توان
ــوان خون ســردی و بی تفاوتــی خــود  ــه همیشــه هــم نمی ت ــا نفرت هــای کورکوران پرخاش جــو ی
ــا  را حفــظ کــرد؛ امــا می تــوان چنــان از درایــت خویــش بهــره گرفــت کــه مخالفــِت خــود را ب
ــه از  ــان داد ک ــع نش ــم و قاط ــان ارادۀ مصم ــا چن ــم ب ــردی منظ ــری و خون س ــی تأثیرناپذی نوع

عــوارض ناگــوارِ برخــورد جلوگیــری بــه عمــل آیــد. 
ــرف  ــود را ص ــرژی خ ــت و ان ــد وق ــان کن ــی وادارت ــه کس ــد ک ــازه ندهی ــت اج ــچ قیم ــه هی ب
ــا  ــد. نشــخوار کینه ه ــوده کنی ــای بیه ــه مثل ه ــه ب ــا مقابل ــن پاســخی دندان شــکن و ســریع ی یافت
ــی،  ــزۀ انتقام جوی ــیاهِ غری ــتاب زده و س ــای ش ــا و تصمیم ه ــض، پیش داوری ه ــای بغ و جهش ه

ــد.  ــف می انجام ــِت حری ــما و تقوی ــِف ش ــه تضعی ــوالً ب معم

مهسا طایع

بخش سـوم

بخش سومناصـر اعتمـادی
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بخش دوم و پایانی

داستان کوتاه

گل سرِخ من! فرزند نورستۀ من!
خــوب گــوش کــن کــه چــه می گویــم، تــو در ســرزمینی زاده شــدهای کــه در آن هیــچ 
ــو  ــچ پرت ــت. هی ــوده اس ــی نب ــخن خوش ــگاه و س ــچ ن ــت. هی ــوده اس ــری نب ــی مه گرم
تابندهیــی نبــوده اســت. هرچــه بــوده در ایــن ســرزمین تلخــی بــوده و شــکنجه و درد 
و غــم و اشــک و آه، و رنجــی کــه آن را پایــان و مــرزی نیســت. و تمامــی ایــن محصــول 
ــراز  ــوند و از ف ــاال میش ــگل ب ــن جن ــردِم ای ــانه های م ــه روی ش ــت ک ــتم کسانی س س
ــردم را  ــد م ــا بتوانن ــزرگ میرســانند ت ــۀ ب ــن تپ ــه ای ــه قــدم خــود را ب ــان، قــدم ب آن
بــه ســعادت و خوشــبختی برســانند، تــا بتواننــد آنــان را بــه نــور و آیینــه و آب پیونــد 
دهنــد، تــا بتواننــد سرشــاری و حــاوت زنده گــی را در کام آنــان بچکاننــد، امــا دریــغ 
ــکنی،  ــز پیمان ش ــه ج ــیدهاند ک ــا رس ــه این ج ــرادی ب ــا اف ــۀ روزگار تنه ــه در همیش ک

چیــزی در سرشــت آنــان نبــوده اســت

ــده و دلکــش.  ــس فرخن ــید. روزی ب ــرا رس ــر ف روزی دیگ
جوانه هــای نــازک بــه خورشــید تــازه رســته در دِل آســمان 
ــا  ــه چلچله ه ــته ک ــری نگذش ــم دی ــد. بازه ــد می زدن لبخن
ــه  ــرخ ک ــیدند. گل س ــر رس ــان س ــده گان، هیاهوکن و پرن
تــازه بیــدار شــده بــود، بــه بلــوط پیــر ســام کــرد. بلــوط 

ــرد. ــش ک ــه نگاه ــدی زد و مهربانان لبخن

گل ســرخ پرســید: امــروز می توانــم از آنچــه در دِل تــو 
پنهان اســت بشــنوم؟

بلــوط پیــر بــا لحنــی جــدی گفــت: شــاید آنچــه کــه در دل 
ــا  ــد، ام ــایند نباش ــدان خوش ــو چن ــرای ت ــذرد، ب ــن می گ م
ایــن قصه یی ســت کــه مــن بــه همــۀ گل هــای ســرِخ پیــش 
از تــو آن را گفتــه ام. از تــو می خواهــم بــا گــوش جــان بــه 
حرف هــای مــن گــوش دهــی. چشــماِن تــو بایــد در مقابــل 
ــا و  ــًا بین ــایم، کام ــو می گش ــر ت ــه در براب ــی ک ــر آیینه ی ه
شــفاف باشــد. تــو در آیینــۀ مــن از هشــدار روزگاران ایمــن 

نخواهــی بــود.
گل ســرخ کــه خیلــی هیجــان زده شــده بــود و بــرای شــنیدن 
کــه  دیــد  می کــرد،  بی تابــی  پیــر  بلــوط  حرف هــای 
ــاخ  ــه ش ــی، ب ــیم صبحگاه ــال، در وزش نس ــوط کهن س بل
ــر  ــاره در براب ــه یک ب ــی داد و ب ــچ و تاب ــش پی و برگ های
ــاخت.  ــدار س ــی را پدی ــید، آیینه ی ــندۀ خورش ــور درخش ن
گل ســرخ متحیــر و بهــت زده بــه داخــل آیینــه خیــره شــد. 
تصویر هــای گنــگ و مبهــم دروِن آیینــه به شــدت او را 
ــرزمین  ــا س ــت: »این ج ــر گف ــوط پی ــود. بل ــرده ب ــج ک گی
توســت. زادگاه تــو. تــو در دنیــای دیگــری ســیر نمی کنــی. 
حقیقــت  روشــن،  و  شــفاف  آیینــۀ  ایــن  در  این جــا 
ــی  ــت از زمان ــت. درس ــده  اس ــر ش ــو تصوی ــرزمیِن ت س
ــه  ــازک، ب ــی ن ــیده ام. از جوانه ی ــد کش ــا ق ــن این ج ــه م ک
نهالــی نورســته و بعــد بــه درختــی جــوان تبدیــل شــده ام. 
ــره  ــاک گ ــن خ ــر ای ــن در زنجی ــای  م ــه پ ــت ک قرن هاس
خــورده اســت. این جــا در بلنــدی ایــن تپــه، میعــادگاه همــۀ 
ــرزمین  ــن س ــای ای ــتی و بلندی ه ــیب ها و پس ــراز و نش ف

ــوده اســت. ب
ــا دقــت نــگاه کنــی، همــه چیــز بــرای تــو  اگــر در آیینــه ب
قابــل درک خواهــد بــود، امــا اگــر نــگاه تــو بــه ایــن آیینــه 
سرســری باشــد و قبــل از آنکــه گذشــته گان را در آن بینــی، 
ــرق  ــی و غ ــودت در آن باش ــر خ ــت وجوی تصوی ــه جس ب
تماشــای خــودت باشــی، هیــچ چیــزی را نخواهــی یافــت.«
ــود،  ــنیده ب ــر ش ــوط پی ــه از بل ــداری ک ــا هش ــرخ ب گل س
ــه  ــا همــۀ وجــود گــوش ب ــرد و ب ــر ک چشــم هایش را تیزت

ــه داد: ــر ادام ــوط پی ــپرد. بل ــای او س حرفه
ــا تولــد  »در پاییــن ایــن تپــه مردمــان بســیاری زیســته اند. ب
هــر گل ســرخ در ســایۀ مــن، تعــداد بیشــماری از آنــان در 
ــه  ــا سرنوشــتی ک ــا ب ــد ت ــور یافتن ــزرگ ظه ــگل ب ــن جن ای
ــان  ــه گریب ــود، دســت ب ــم خــورده ب ــش برایشــان رق از پی

شــوند.

گل سرِخ من! فرزند نورستۀ من!
ــرزمینی  ــو در س ــم، ت ــه میگوی ــه چ ــن ک ــوش ک ــوب گ خ
زاده شــدهای کــه در آن هیــچ گرمــی مهــری نبــوده اســت. 
ــو  ــچ پرت ــت. هی ــوده اس ــی نب ــخن خوش ــگاه و س ــچ ن هی
ــرزمین  ــن س ــوده در ای ــه ب ــت. هرچ ــوده اس ــی نب تابندهی
تلخــی بــوده و شــکنجه و درد و غــم و اشــک و آه، و 
ــن  ــی ای ــت. و تمام ــرزی نیس ــان و م ــه آن را پای ــی ک رنج
محصــول ســتم کسانی ســت کــه روی شــانههای مــردمِ ایــن 
جنــگل بــاال میشــوند و از فــراز آنــان، قــدم بــه قــدم خــود 
ــه  ــد مــردم را ب ــا بتوانن ــزرگ میرســانند ت ــۀ ب ــن تپ ــه ای را ب
ــه  ــان را ب ــد آن ــا بتوانن ــانند، ت ــبختی برس ــعادت و خوش س
ــد سرشــاری و  ــا بتوانن ــد، ت ــد دهن ــه و آب پیون ــور و آیین ن
حــاوت زنده گــی را در کام آنــان بچکاننــد، امــا دریــغ کــه 
در همیشــۀ روزگار تنهــا افــرادی بــه این جــا رســیدهاند کــه 
ــان نبــوده اســت. جــز پیمان شــکنی، چیــزی در سرشــت آن
مــردم قربانــی میدهنــد تــا یکــی از آنهــا بــه اینجــا برســد، 
تــا بتوانــد همچــو رودی از بلندیهــا بــه ژرفناهــا فــرو ریــزد، 
تــا طبیبــی باشــد کــه بــه یــاری همــۀ بیمــاران برخیــزد و بــه 
ــان مــدد رســاند؛ امــا در ایــن میعــادگاه بلنــد، مــن تنهــا  آن
شــاهد جفــا و ســتم آنــان بــه کســانی بودهــام کــه در پاییــن 
ــد.  ــی بوده ان ــنایی و زنده گ ــر و روش ــم انتظار مِه ــه چش تپ

ــت  ــه اس ــد نهفت ــۀ بلن ــن نقط ــه رازی در ای ــم چ نمی دان
ــد  ــا بانگــی بلن ــد، ب ــا می رس ــه این ج ــای هرکســی ب ــه پ ک
ــن اســت« و  ــز از آن م ــون همــه چی ــی آورد »اکن ــاد برم فری
ــب  ــگ و فری ــوی نیرن ــز ب ــه ج ــب، ک ــدای مهی ــن ص از ای
و ســتمکاری، چیــزی از آن استشــمام نمی شــود، همــۀ 
ــدادی  ــز تع ــه ج ــد، ب ــود می لرزن ــه خ ــگل ب ــاکنین جن س
نمــودار  انســان  ماهیــت  در  کــه  زالو هایــی  آدم نمــا. 
ــای  ــن آدم ه ــِت ای ــاز و نعم ــد ن ــط بتوانن ــا فق ــوند ت می ش
جفاپیشــه را بســنجند. و همــواره پیرامــون ســفره های اینــان 
ــه  ــد چگون ــط می دانن ــه فق ــی ک ــز همراهان ــه ج ــد. ب بخزن
زانــو بزننــد تــا بتواننــد بــه گنجینه های شــان افــزون 
ــان  ــه گنجینه های ش ــه ب ــه هرچ ــوس ک ــد افس ــد. و ص کنن
افزون تــر می شــود، بــه همــان میــزان خــود را فقیرتــر 
ــد.«  ــردم می مکن ــون م ــتر از خ ــد، و بیش ــاس می کنن احس
ســخنان بلــوط پیــر چــون زهــری تلــخ و گزنــده در 
ــت. ــش نشس ــای دل ــه ژرف ــد و ب ــرخ دوی ــای گل س رگ ه

ــن  ــت ای ــادگاه سرنوش ــا میع ــه داد: این ج ــر ادام ــوط پی بل
ــانی  ــادگاه کس ــن میع ــه در ای ــا ک ــت. و دریغ ــگل اس جن
ــر  ــه زی ــر ب ــه دیگ ــد ک ــدان اوج گرفتن ــه چن ــد ک بوده ان
ــایه های  ــه س ــان رو ب ــد. آن ــگاه نکردن ــم ن ــان ه پاهای ش
خویــش کردنــد و پشــت بــه آفتــاب. آنــان در یــوغ خویــش 
در  فقــط  دیده گان شــان  گســترۀ  و  می شــوند  گرفتــار 

محوطــۀ خودشــان می چرخــد.

ــینان  ــس جنگل نش ــید: پ ــرگردانی پرس ــا س ــرخ ب گل س
ــا آمده اســت؟ ــر ســر آن ه چــی؟... چــی ب

ــی  ــه فقــط می توان ــگاه کــن، در پاییــن ایــن تپ ــه ن ـ در آیین
کودکانــی را ببینــی کــه تکــه تکــه می شــوند و زنانــی 
کــه بــه خــاک افگنــده می شــوند و مردانــی کــه بــا 
ــتزار  ــه و کش ــده و خان ــکافته ش ــان ش ــنه سینه های ش دش
ــج  ــر درد و رن ــن تصاوی ــت. ای ــده اس ــران گردی ــان وی آن
ناگفتنی یی ســت کــه همــواره جــان مــرا می خراشــد و 

ــزد. ــم می ری ــه جان ــم را ب غ
گل ســرخ پرســید: ایــن مــردم بــا این همــه درد و مصیبــت، 
ــه این جــا  ــرادی اجــازۀ حضــور ب ــه اف ــد ب ــه می توانن چگون
ــد؟ ــتم روا می دارن ــان س ــه در حق ش ــه این گون ــد ک را بدهن
ــری و  ــد بپذی ــت: بای ــید و گف ــدی کش ــر آهِ بلن ــوط پی بل
دردمندانــه هــم بپذیــری کــه ایــن مــردم هرگــز نتوانســته اند 
چشــمان شــکافنده یی داشــته باشــند. چشــمانی کــه بتوانــد 
چهره هــای واقعــی را در پشــت ایــن نقاب هــا ببینــد. 
بســیاری از کســانی کــه ادعــای صعــود بــه ایــن تپــۀ بلنــد 
گل آلــود  را  خویــش  آب  کــه  کســانی اند  می کننــد،  را 
ــان پــی نبــرد.  ــه حقیقــت وجــودی آن ــا کســی ب می کننــد ت
گل ســرخ بــاری دیگــر در آیینــه خیــره شــد و در آن 
تصویــری سرشــار از درخشــنده گی و زیبایــی را دیــد.
ــد،  ــه کن ــود غلب ــاِن خ ــر هیج ــت ب ــی توانس ــه نم ــا این ک ب
ــی  ــر چیســت، این همــه زیبای ــن تصوی ــه پرســید: ای ناباوران
ــری  ــم تصوی ــن نمی توان ــت، م ــنده گی از آن کیس و درخش

ــم؟ واضــح از آن را ببین
فروتنــی اش  و  افتاده گــی  چهــرۀ  ناگهــان  پیــر  بلــوط 
دگرگــون شــد. گــردن افراخــت و ســینه گشــود و بــا 
ــه  ــه اگرچ ــادی دارم ک ــردان زی ــن م ــت: »م ــربلندی گف س
ــا  ــد، ام ــه دســت یابن ــن تپ ــدی ای ــه بلن ــز نتوانســتند ب هرگ
توانســتند بــر فــراز آســمان ها پــرواز کننــد. می دانــی 
ــن  ــه ای ــیاری ب ــواه بس ــده و بدخ ــاِن ناخوان ــد، مهمان فرزن
ــا را  ــه ج ــا هم ــد ت ــا آمدن ــا باره ــد. آن ه ــده ان ــگل آم جن
ــت  ــز از ظلم ــاب نی ــا مهت ــه حت ــه ک ــد، آن گون ــه کنن ویران
ــن در  ــوِب م ــردان خ ــا م ــاد. ام ــت افت ــه وحش ــگل ب جن
ــازی  ــا نیرنگ ب ــده، و ب ــان ناخوان ــن مهمان ــا ای ــه ب مصافح
و مکرانگیــزی آنــان رزمیده انــد و نگذاشــتند کــه تبــر ظلــم 
ــا  ــان ب ــد. آن ــگل را قطــع کن ــن جن ــان ای ــان، همــۀ درخت آن
نکهتــی عطرآگیــن، همــواره در قلــب مــن و در آیینــۀ مــن 

ــت.« ــد داش ــور خواهن حض

ــن  ــت ای ــون سرنوش ــید: اکن ــه پرس ــرخ بی تابان گل س
ــد شــد؟ ــگل چــه خواه جن

ــم  ــردم در ه ــد م ــت بلن ــتی و هم ــه همدس ــی ک ــا زمان ـ ت
ــان  ــگل فرم ــن جن ــتین در ای ــری راس ــورد و براب ــره نخ گ
ــد.  ــد ش ــون نخواهن ــن رهنم ــپیدۀ نوی ــه س ــان ب ــد، آن نران
ــوز  ــه هن ــود دارد ک ــگل وج ــن جن ــیاری در ای ــای بس راه ه
در آن هــا گامــی نهــاده نشــده  اســت. آنــان بایــد جنــگل را 
بــا اندیشــه و اراده و عشــِق خودشــان بســازند. ایــن جنــگل 
تنهــا  و  دارد  بســیاری  نهفته هــای  و  نادانســته ها  هنــوز 
ــدون  ــد. و ب ــش باش ــد رهایی بخ ــه می توان ــت ک اراده اس
چنیــن دیدگاهــی چگونــه می تــوان بــه نــور و روشــنایی و 

ــت؟ ــت یاف ــه دس ــراوت جاودان ــبزینه گی و ط س
ــی کــه مــن هــر روز و در درخشــش  ــه آیینه ی ــد ب ــان بای آن
ــد  ــا می گشــایم، چشــم بدوزن ــر آن ه ــر صبحــگاه در براب ه

و راه هــای رفتــه و آدم هــای آزمــوده را دوبــاره نســنجند.
مــن دیری ســت کــه شــکیبا و بردبــار در ایــن نقطــه درنــگ 

کــرده و بــه افق هــای دور دســت دیــده دوختــه ام. 
ــه  ــر ب ــانی برت ــا انس ــارم ت ــه انتظ ــد، ب ــه می آی ــار ک ــر به ه
ــاران  ــفای بیم ــتی مستش ــه به راس ــی ک ــد. کس ــا برس این ج
ــه  ــه هم ــن را ب ــد نوی ــتی و امی ــوی خــوش راس ــد و ب باش

ــد. جــا بپراکن
ــم  ــو خواه ــان ت ــن نگهب ــد و م ــرا می رس ــب ف ــون ش اکن
بــود. تــا فــردا آســوده بخــواب، تــا فــردا کــه مــن کســی را 
خواهــم دیــد و نگهبانــی تــو را بــه او خواهــم ســپرد. کســی 
کــه دســِت همــه را می گیــرد و بلندپروازی هــای همــه را و 

ــدازد. ــه را در راه راســت می ان ــای هم آرزوه
کســی کــه اندیشــۀ روشــنایی دادن بــه ایــن دیــار در مغــزش 
اســتوار  اســت. کســی کــه امیــد را در دل آنانــی  کــه در نبــرد 
ــد  ــوده اند، خواه ــک دم نیاس ــتن ی ــتن و بهزیس ــرای زیس ب
کاشــت. امیــد در دل کســانی  کــه در جســت وجوی چشــمۀ 

ــد. ــش ان ــاب زنده گی بخ ــی و آفت آب زنده گ
از هم اکنــون صــدای  آرام بخــواب کــه مــن  فرزنــدم 
ــن  ــاک  و زری ــا اندیشــۀ تابن ــه ب ــای او را می شــنوم ک قدم ه

ــود. ــک می ش ــا نزدی ــه این ج ــتوار، ب ــی اس ــا دل و ب
تا طلوع فردا، شب درازی در پیش  است!... 

به دسِت بلوط



ســرانجام نیروهــای دموکراتیــک ســوریه پــس از هفته هــا نبــرد 
شــدید کنتــرل آخریــن بقایــای خافــت داعــش یعنــی شــهر باغــوز 
ــا  ــدا ب ــه و هم ص ــت گرفت ــه دس ــوریه را ب ــزور س ــت دیرال در والی
ــان  ــپ پای ــد ترام ــه دونال ــی از جمل ــه امریکای ــد پای ــای بلن ــام ه مق
کامــل خافــت داعــش در عــراق و ســوریه را اعــام کردنــد. 
درســت از زمانــی کــه ردپــای داعــش در ســوریه پیــدا شــد و ایــن 
ــدک و در پــی جنگ هــای شــدید اراضــی  ــان ان گــروه در مــدت زم
ــرل خــود درآورد  ــی ســوریه و عــراق را در کنت وســیعی از جغرافیای
و اعــان خافــت کــرد. والیــت دیرالــزور ســنگر مســتحکمی بــرای 
پیکارجویــان چنــد ملیتــی ایــن گــروه بــود و نیروهــای ارتش ســوریه 
ــت  ــن والی ــش در ای ــان داع ــبه نظامی ــا ش ــختی را ب ــای س جنگ ه
تجربــه کــرده انــد تــا جایــی کــه ایــن والیــت دوبــار بیــن نیروهــای 
ــل  ــت. در اوای ــده اس ــت ش ــت به دس ــوریه دس ــت س ــش و دول داع
ــدن دو  ــرنگون ش ــوریه از س ــت س ــاع دول ــال 2016م وزارت دف س
ــت  ــن والی ــش در ای ــای داع ــت نیروه ــش به دس ــال نیروهای چرخب
ــتانی از  ــار باس ــت از آث ــای حفاظ ــا نهاده ــدا ب ــر داده و هم ص خب
ــزور را  ــرا در دیرال ــی پالمی ــهر تاریخ ــب ش ــکو تخری ــه یونس جمل
جنایــت جنگــی توصیــف کــرد. بمبــاران شــدید ایتــاف ضــد داعــش 
ــن  ــر ای ــا ب ــی ماه ه ــد کشــور دیگــر اروپای ــکا و چن متشــکل از امری
ــات  ــت تلف ــم درش ــای از رق ــت. گزارش ه ــته اس ــه داش ــهر ادام ش
غیــر نظامیــان در ایــن شــهر در نتیجــه بمباران هــا بــه گــوش 
ــام توجــه اش را در ســوریه صــرف  ــان تم ــا تأســف جه می رســد. ب
نابــودی داعــش کــرده اســت و در برابــر کشــته شــدن غیــر نظامیــان 
در ایــن شــهر نظاره گــر بیــش نبــوده اســت. هــزاران مهاجــر متشــکل 
ــر ظلــم و وحشــی گری های نیروهــای  از ســنی های عــراق کــه در اث
شــیعه هشــت شــعبی مــورد حمایــت ایــران بــه باغــوز پنــاه آورده اند 
در کنــار مردمــان بومــی باغــوز در ایــن شــهر در بی سرنوشــتی به ســر 
می برنــد. مردمــی کــه دیگــر پناهگاهــی ندارنــد وطــن اصلــی و خانــه 
ــا  ــه مخروبه ه ــعبی ب ــت ش ــی های هش ــط وحش ــان توس و کاشانۀش
ــه عــراق  ــاره ب ــازه دوب مبــدل شــده و اگــر جهــت آغــاز زنده گــی ت
ــاز هــم نیروهــای وحشــی صفــت هشــت شــعبی  ــد ب برگشــت کنن
ــان  ــراغ ش ــه س ــتند ب ــران هس ــراق و ای ــیعیان ع ــی از ش ــه ترکیب ک
آمــده و از هیچ گونــه ظلــم در برابــر ایــن مــردم کــه پــس از ســقوط 
ــغ  ــد، دری ــه کرده ان ــقت باری را تجرب ــی مش ــال زنده گ ــا ح ــدام ت ص

ــد کــرد. نخواهن
ــه قــدرت رســیدن  ــا پیــروزی اســد در جنــگ داخلــی ســوریه و ب ب
هــواداران ایــران در عــراق بــه نظــر می رســد ایــران در تاش ســاختن 
یــک جبهــۀ قــدرت متشــکل از ایــن ســه کشــور در خاورمیانــه اســت 
ــد. اگــر یــک  ــر عربســتان و متحدانــش مقابلــه کن ــد در براب ــا بتوان ت
ــدرت  ــنی ها در ق ــگ س ــش کمرن ــرد نق ــکل گی ــادی ش ــن اتح چنی
سیاســی کشــورهای عــراق و ســوریه در درازمــدت از بیــن خواهــد 
ــاختن  ــور و س ــه کش ــن س ــن ای ــاد بی ــک اتح ــت ی ــت. موجودی رف
یــک قطــب جدیــد قــدرت بــر اســاس تفکــر شــیعه بــر کشــورهای 
منطقــه ماننــد عربســتان، ترکیــه و قدرت هــای نظیــر روســیه و 

امریــکا پذیرفتنــی نخواهــد بــود. اتحــاد ایــن ســه کشــور و رســیدن 
ــادالت  ــد مع ــرز اســراییل می توان ــا م ــپاه پاســداران ت ــگ داران س تفن
ــا جنگ هــای در  ــروز ناآرامی هــا و حت منطقــی را برهــم زده ســبب ب
خاورمیانــه شــود. اســراییل هم مــرز شــدن خــود بــا ایــران و نظــارت 
ســپاه پاســداران را بــر داخــل خاکــش تحمــل نخواهــد کــرد. ترکیــه 
ــام  ــا تم ــد داد و ب ــی نشــان نخواه ــن اتحــاد روی خوش ــر ای ــم ب ه
تــوان در همســویی بــا ســعودی ها تــاش خواهــد کــرد تــا از 
ــد  ــه می توان ــأله یی ک ــد. مس ــری کن ــی جلوگی ــن ایتاف ــکیل چنی تش
روابــط ســرد ترکیــه و عربســتان را کــه در پــی ســرنگونی حکومــت 
ــود،  ــه ســردی گراییــده ب اخوان المســلمین مصــر در ســال 2013 م ب
ــه همــان ســطح پیــش از ســال 2013 م و  ــاره ب گــرم ســاخته و دوب

ــد.  ــا بیشــتر از آن برگردان حت
ــد و  ــه ان ــتری یافت ــدرت بیش ــازه ق ــه ت ــا ک ــا کرده ــن ام ــن بی در ای
ــردی را متشــکل  ــت ک ــک حکوم ــای اســتقال و تشــکیل ی زمزمه ه
ــدون  ــد ب ــر می دهن ــه س ــران و ترکی ــراق، ای ــوریه، ع ــای س از کرده
شــکل در میــان معــادالت گــرم سیاســی خاورمیانــه بــه جــز امریــکا 
دیگــر حامــی نخواهنــد داشــت و امریــکا جهــت مبــارزه بــا اســد و 
نفــوذ ایــران در منطقــه کردهــای مســلح را کــه تــوان و روحیــه موثــر 
ــاب  ــب انتخ ــۀ مناس ــوان گزین ــه عن ــدت ب ــد در درازم ــی دارن جنگ

خواهــد کــرد.
داعــش هــم ماننــد القاعــده کــه تــازه شــکوه و عظمــت خــود را از 
دســت داده و دیگــر آن تــوان جنگــی گذشــته را ندارنــد ســال ها در 
جغرافیایــی کشــورهای عــراق و ســوریه و بعضــی دیگــر کشــورهای 
ــی  ــا و مصــر و کامــرون چــاد باق ــد لیبی ــا مانن شــمال و مرکــز آفریق
ــی و در  ــای چریک ــه جنگ ه ــد ب ــده مانن ــا و زن ــت بق ــده و جه مان
ــورهای  ــرد. کش ــد ک ــدام خواه ــا اق ــوارد گروگان گیری ه ــی م بعض
ــدل  ــع یکدیگــر در ب ــر مناف ــه ب ــرای حمل ــان ب ــه و جه ــب منطق رقی

ــزار اســتفاده خواهنــد کــرد.  پــول از داعــش منحیــث اب
ــی  ــه گونه ی ــه ب ــوالت منطق ــه تح ــت ک ــود گف ــدی می ش در جمع بن
شــکل خواهــد گرفــت کــه گــواه حضــور کشــورهای ایــران، 
عــراق و روســیه در یــک جبهــه و کشــورهای امریــکا و متحدانــش 
ــده  ــارات متح ــراییل، ام ــه، اس ــتان، ترکی ــد عربس ــی اش مانن منطقه ی
ــم  ــل، خواهی ــه مقاب ــر و اردن در جبه ــر، مص ــت، قط ــی، کوی عرب
بــود. و خاورمیانــه در ســال های آینــده بیشــتر از هــر زمــان دیگــری 

ــد. ــد ش ــات خواه بی ثب
کشــورهای عربــی کــه بــر ســر مســألۀ فلســطین طــی دهه هــا رابــط 
ــا جاه طلبی هــای ایــران در منطقــه  ــد ب ــا اســراییل داشــته ان ســردی ب
ــد شــد و  ــک خواهن ــه اســراییل نزدی ــان دیگــری ب ــش از هــر زم بی
در موجودیــت دشــمن مشــترک ماننــد ایــران مســألۀ فلســطین را بــه 

فرامــوش خواهنــد ســپرد.
در ســال های آینــده روس هــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری در 
خاورمیانــه نقــش پُررنگــی خواهنــد داشــت و ایــن مســأله می توانــد 

ــد. ــازه کن ــگ ســرد را ت ــرات جن خاط

ــت های  ــی از یادداش ــه مجموعه ی ــت ک ــام کتابی س ــتان ن ــرد مردس م
کوتــاه و نیمه بلنــد منثــور و منظــوم موالنــا نجیبــی کروخــی و 
دیدگاه هــای  صاحب نظــران در خصــوص اندیشــه و شــخصیت 
ــر  ــن اث ــب ای ــن و ترتی ــت. تدوی ــای داده اس ــود ج ــان را در خ ایش
ــام  ــر انج ــد مبص ــزی و بصیراحم ــان عزی ــتاد عبدالرحم ــط اس توس
ــه و  ــک مقدم ــاختار، از ی ــث س ــاب از حی ــن کت ــت. ای ــه  اس گرفت
هشــت فصــل تشــکیل شــده اســت. فصــل نخســت بــه دو مبحــث 
اختصــاص یافتــه کــه در مبحــث اول، شــرح حــال اســتاد بصــورت 
ــی  ــیده تر زندهگ ــای پوش ــث دوم، زوای ــده و در مبح ــاه درج ش کوت
ایشــان در قالــب گفت وشــنفتی کاویــده شــده اســت. فصــل دوم ایــن 
ــتاد  ــی اس ــی و ادب ــری، دین ــادی، فک ــت انتق ــت ونه یادداش ــر، بیس اث
ــده گان  ــت، ترتیب کنن ــازده یادداش ــر ی ــه ب ــده ک ــود گنجانی را در خ
ــاب  ــر کت ــل دیگ ــد. فص ــز افزوده ان ــی نی ــاه توضیح ــای کوت تعلیق ه
ــتاد  ــادی اس ــبتی و انتق ــته های مناس ــه  نوش ــی و کوت ــات ادب ــه قطع ب
تعلــق گرفتــه اســت. فصــل چهــارم، یــازده عنــوان از اشــعار اســتاد 
کــه در قوالــب مثنــوی، غــزل، مخمــس و رباعــی ســروده شــده اند، 
در خــود جــای داده اســت. در فصــل پنجــم، گردآورندهــگان، 
مطایبــات کوتاهــی  کــه در مجالــس و مناســبت های مختلــف از 
ایشــان شــنیده اند را گنجانده انــد. فصــل ششــم بــه نامه هــا و 
ــادی رأی،  ــن در ب ــت. ممک ــده اس ــوص ش ــتاد مخص ــب اس مکاتی
ــن  ــدن ای ــا خوان ــا ب ــد، ام ــه نظــر نیای ــا ســودمند ب ــن نامه ه ــع ای طب
مکاتیــب بــه خوبــی بــه پُربهــا بــودن آن خواننــده پــی خواهــد بــرد 
ــات   ــی، عین القض ــد غزال ــخ، احم ــای بل ــب موالن ــان مکاتی ــه  س و ب
همدانــی و امــام ربانــی از خــال آن بــه نــکات بی نهایــت بــا 
ارزشــی دســت خواهــد یافــت. دو فصــل آخــر کتــاب بــه مقــاالت و 
اشــعار شــاگردان و آشــنایان اســتاد کــه در مــورد ایشــان نوشــته اند، 
اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل هفــت، بیســت وهفت نفــر 
از نویســندهگان و صاحب نظــران در مــورد زندهگــی، اندیشــه، 
شــخصیت، ویژهگی هــای اخاقــی و منهــج فکــری اســتاد بــه ابــراز 
ــه و  ــک صفح ــته ها ی ــن نوش ــن ای ــه کوتاه تری ــد ک ــر پرداخته ان نظ
بلندتریــن آن شــش صفحــۀ کتــاب را در برگرفتــه اســت. در آخریــن 
ــب  ــه در قوال ــاب، ســیمای اندیشــه و شــخصیت اســتاد ک فصــل کت
ــده  ــده، گنجان ــیم ش ــاعر ترس ــنایاِن ش ــنا و آش ــاعراِن آش ــوم ش منظ
ــن  ــروخ« دومی ــن ک ــل که ــد از »نخ ــاب بع ــن کت ــت. ای ــده اس ش
ــا نجیبــی تدویــن شــده  اثــری اســت کــه در مــورد شــخصیت موالن
ــر  ــًا بیش ت ــه تقریب ــی اســت ک ــا بدون شــک نخســتین کتاب اســت؛ ام
ــی  ــکل منظم ــه  ش ــده و ب ــود گنجانی ــتاد را در خ ــت های اس یادداش
ــر،   ــگان اث ــت. تدوین کننده ــرده اس ــدون ک ــان را م ــات ایش مکتوب
ــل  ــادی را متقب ــات زی ــاب زحم ــن کت ــب ای ــب و تهذی ــرای ترتی ب
شــده اند کــه بــا مطالعــۀ کتــاب به وضــوح می تــوان شــاهد آن 
ــات مناســب، دوری  ــر، تعلیق ــی تعابی ــن، زیبای ــودن مت ــه  ب ــود. پُخت ب

از مبالغــه ورزی و افــراط، طــرح جلــد مناســب و صفحه آرایــی 
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــر ب ــن اث ــازات ای ــن امتی ــت از عمده تری درس
ــدم  ــی، ع ــای نگارش ــی، خطاه ــایی های ویرایش ــن، نارس ــار ای در کن
ــک  ــت از ی ــدی و تبعی ــود ضابطه من ــتاری و نب ــتی در ویراس یک دس
ــت  ــر اس ــن اث ــتی های ای ــن کاس ــده از عمده تری ــاختار پذیرفته ش س
کــه دیده فروهشــتن از آن دور از انصــاف اســت. قطعــًا انجــام چنیــن 
کاری، ضرورتــی بــود مبــرم و اساســی و َدینــی بــود بــر همۀ آشــنایان 
ــۀ  ــاش و زحمت کشــی صادقان ــا پشــت کار، ت ــه ب ــاب اســتاد؛ ک جن
ــدوارم  ــد. امی ــرآورده ش ــا حــدودی ب ــاب، ت ــن کت ــگان ای تهیه کننده
ــری در  ــر و روش مندت ــای کان ت ــاز کاره ــر، زمینه س ــن اث ــر ای نش
ــرد.  ــرار گی ــی کروخــی ق ــا نجیب حــوزۀ اندیشــه و شــخصیت موالن
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مــا انســان ها جزئــی از طبیعــت هســتیم؛ پــس احتــرام بــه 
طبیعــت یعنــی احتــرام بــه خــود. احتــرام بــه تربیــت از شــناخت 
ــه  ــد ک ــی می رس ــق و محبت ــه عش ــود و ب ــاز می ش ــت آغ طبیع
ــت در  ــان ها اس ــا انس ــود م ــه در وج ــر آنچ ــت و ه ــه اس جاودان
ارزش هــا و نگرش هــا نیــز جریــان دارد. طبیعــت و تربیــت یکــی 
از مســایل مهــم جوامــع بشــری اســت کــه همــواره مــورد توجــه 
اندیشــمندان و متفکــران قــرار گرفتــه و نقــش شــگفت انگیز 
ــچ  ــه هی ــوان ب ــا حی ــی انســان و حت ــت در زنده گ طبیعــت و تربی
خردمنــدی پوشــیده نیســت و تــا اکنــون هــم ضــرورت آن مــورد 

ــه اســت.  ــرار نگرفت ــد ق تردی
اهمیــت پژوهــش و بررســی مفهــوم طبیعــت بخــش بســیار 
بزرگــی از دانــش بشــر را تشــکیل می دهــد؛ هــر چنــد کــه بشــر 
خــود پاره یــی از طبیعــت اســت، تربیــت اغلــب بــه عنــوان یــک 
موضــوع جداگانــه از دیگــر پدیده  هــای طبیعــی مــورد بررســی و 

گفت وگــو قــرار می گیــرد.
ــزد  ــت، ن ــت و تربی ــدازۀ طبیع ــه ان ــی ب ــچ واژه ی ــتی هی ــه راس ب
ــان  ــت و چن ــوردار نیس ــن برخ ــت دیری ــدر و قدم ــان از ق انس
ــی را  ــات آدم ــتمرار حی ــکان اس ــه ام ــت ک ــی را داراس جایگاه
ــول  ــتی او در ط ــب بهزیس ــه موج ــت؛ آنچ ــاخته اس ــم س فراه
حیــات او شــده همانــا طبیعــت و تربیــت بــوده اســت. طبیعــت و 
ــد بشــر در روی کــره  ــدو تول ــد کــه از ب ــی ان تربیــت ـ پدیده های
ــی  ــاده در زنده گ ــی فوق الع ــته اســت و اهمیت ــی وجــود داش خاک
ــرای  ــاع ب ــراد اجتم ــرا اف ــراد دارد زی ــی اف ــی و فرهنگ اجتماع
ــاز  ــران از آن بی نی ــا دیگ ــاط ب ــش و ارتب ــای خوی ــن نیازه تأمی
ــت  ــه طبیع ــد ک ــر می آی ــن ب ــد چنی ــه ش ــه گفت ــتند. از آنچ نیس
ــی  ــای فرهنگ ــروری در فعالیت ه ــم و ض ــرط مه ــت، ش و تربی
انســان می باشــد و طبیعــت بــدون وجــود تربیــت، امــکان تــداوم 

ــت.  ــد داش ــود نخواه و بهب

طبیعت
ــم  ــا عال ــان ی ــادل جه ــه، مع ــتردۀ کلم ــای گس ــه معن ــت ب طبیع
ــه  ــی، ب ــت ُکل ــت در حال ــادی اســت. طبیع ــی، فزیکــی و م طبیع
ــاره دارد و  ــی اش ــن زنده گ ــی و همچنی ــان فزیک ــی جه پدیده ی
ــی گســترده  اســت.  ــا خــود گیت ــز اتمــی ت قلمــرو آن از ذرات ری
اگرچــه واژۀ طبیعــت امــروزه در معناهــای مختلفــی بــه کار 
مــی رود، اغلــب بــه مفهــوم زمین  شناســی و حیــات وحــش 

ــاره دارد.  اش
طبیعــت بــه حــوزۀ ُکلــی انــواع متنــوع گیاهــان و حیوانــات زنــده 
ــا اشــیای بی جــان  و گاهــی اوقــات نیــز بــه فرایندهــای مرتبــط ب
بــاز می گــردد. طبیعــت در جشــن بهــاری خویــش آنقــدر 
ــه  ــی ک ــد، آنچنان ــود می کن ــحور خ ــان را مس ــه انس ــت ک زیباس
ــه  ــش، ناگفت ــد و حرف های ــاز می مان ــن ب انســان را از ســخن گفت
ــکان  ــای او، گنجش ــه ج ــود. ب ــده می ش ــش انباری ــای جان در ژرف
ــار،  ــی: به ــکان یعن ــان گنجش ــد و زب ــخن می گوین ــو س ــر گ پُ

ــرگ، تبســم، عطــر.  ب
زمیــن کــه از نعمــت گرمــای آفتــاب جهانتــاب برخــوردار می گردد 
ــرا رســیدن فصــل بهــار،  ــا ف ــا ب و شــرایط را مســاعد می ســازد ت
طبیعــت از لبــاس ســفید خــود بیــرون آیــد و جامــۀ ســبز بــه تــن 
کنــد. شــگوفه ها بــه آرامــی، خــود را از میــان ســاقه های ظریــف 
ــای  ــان خاک ه ــز از می ــا نی ــند و جوانه ه ــرون می کش ــان بی درخت

ــد.  ــر می آورن مرطــوب ســر ب
ــگ  ــی رنگارن ــای وحش ــر از گل ه ــتان پُ ــه گلس ــتان ها ب کوهس
ــبز  ــای سرس ــان چمن ه ــای زرد، در می ــوند و گل ه ــل می ش تبدی
ــده گان  ــا می بخشــند. پرن ــه طبیعــت به ــوۀ خــاص ب دشــت ها جل
ــاز می آینــد، ســکوت ســرد زمســتان را  کــه از مناطــق گرمســیر ب

ــد.  ــر می دهن ــراوت س ــق و ط ــم عش ــکنند و ترن می ش
ــود،  ــده می ش ــات نامی ــد حی ــل تجدی ــه فص ــور ک ــار همانط به
ــراه  ــا هم ــد ت ــت می بخش ــقان طبیع ــه عاش ــز ب ــی نی ــان تازه ی ج
بــا طبیعــت بــه تجدیــد روحیــه خــود بپردازنــد. امــروزه دوربیــن 
ــه  ــت ب ــت اس ــافران طبیع ــن مس ــراه ای ــب هم ــه اغل ــی ک عکاس
ــر  ــات پُ ــن لحظ ــت ای ــروری در ثب ــایل ض ــی از وس ــوان یک عن
ــح و  ــتفاده صحی ــت و اس ــه اس ــی یافت ــت ویژه ی ــره، اهمی خاط
آگاهانــه از آن می توانــد تصاویــر زیبــا و بــه یادماندنــی بیافرینــد. 
ــوردار  ــیاری برخ ــن بس ــوع رنگی ــار از تن ــل به ــت در فص طبیع
ــا طبیعــت از ویژه گی هــای الینفــک  ــی و دوســتی ب اســت. مهربان
ــت  ــت و بهداش ــت نظاف ــظ و رعای ــت. حف ــی اس ــبک زنده گ س
یکــی از مصادیــق مهربانــی بــا طبیعــت اســت. در فرهنــگ 
اســامی، طبیعــت، گهــواره و زمینه ســاز پــرورش و کمــال انســان 
اســت. انســان از زمیــن پدیــد آمــده اســت و بایــد حرمــت آن را 
نگــه دارد. حفــظ حرمــت یعنــی آن را آبــاد کنــد و از ویرانــی در 

امــان ســازد. 

تربیت
تربیــت در لغــت بــه معنــای نشــو و نمــو، زیــاد کــردن، برکشــیدن، 
ــۀ  ــادل کلم ــن واژه مع ــت. ای ــاختن اس ــی س ــا قمیت ــوب ی مرغ
ــه از  ــک مرحل ــه در ی ــت ک ــی اس ــان انگلیس Education در زب
ــد  ــم گردی ــان فراه ــور انس ــرای ظه ــرایط ب ــت، ش ــل طبیع تکام
ــی از آن اســت.  ــت و جزئ ــان، محصــول طبیع ــن لحــاظ انس بدی
آمــوزش؛ تاشــی اســت کــه معلــم بــرای انتقــال دانــش و 
ــم  ــه ســخن دیگــر: تعلی ــد. ب ــه شــاگردان انجــام ده ــات ب اطاع
عبــارت از اتخــاذ تدابیــر بــرای انتقــال دانش هــا، ارزش هــا، 
ــا در  ــی آنه ــتی و کارآی ــه درس ــت ک ــی اس ــا و باورهای مهارت ه
اثــر تجــارب گذشــتۀ انســان ها بــه اثبــات رســیده اســت. تربیــت 
ــدن  ــکوه فان ــد دادن، ش ــروردن، رش ــای پ ــه معن ــرورش ب ــا پ ی
ــم  ــی فراه ــت یعن ــت. تربی ــده اس ــا ش ــیدن معن ــات بخش و حی
ســاختن زمینه هــای مســاعد و مناســب بــرای رشــد و شــکوفایی 
ــده.  ــود زن ــی موج ــتعدادهای طبیع ــی و اس ــی درون توانایی های
ــای  ــه توانایی ه ــه ب ــت ک ــخن گف ــت س ــوان از تربی ــی می ت زمان
ــم  ــت دهی ــه آن اهمی ــیم و ب ــد باش ــونده معتق ــت ش ــی تربی درون
زیــرا اســاس ایــن بهــره وری در خــود او اســت و کار مربــی تنهــا 
ــکوفایی  ــن ش ــه ای ــردن زمین ــاده ک ــرایط و آم ــاختن ش ــم س فراه
ــه؛  ــم و تربی ــود تعلی ــه ش ــر گفت ــود اگ ــد ب ــه نخواه ــت. مبالغ اس
ــایل  ــن« مس ــیاری از »تری ــه بس ــر و تخصصــی اســت ک ــن، هن ف
دشــوارترین،  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  انســانی 
عمیق تریــن،  حســاس ترین،  ظریف تریــن،  پیچیده تریــن، 
محبوب تریــن،  شــریف ترین،  ارزش مندتریــن،  زیباتریــن، 

بزرگ تریــن و غیــره. 
ــگ  ــت و فرهن ــر نیس ــر ناپذی ــتا و تغیی ــی ایس ــچ ملت ــگ هی فرهن
در خــود تغییــر را رشــد داده و بــر فرهنگ هــای دیگــر نیــز 
ــا  ــراه ب ــد هم ــری می توان ــه تأثیرپذی ــد. اینگون ــذار می باش تأثیرگ
ــرآن هــر فرهنگــی؛  ــد بناب ــل زور تحقــق یاب ــا تحمی رضایــت و ی
ــا و  ــا، جنبش ه ــوم، باوره ــنن، رس ــخ، آداب، س ــی از تاری انعکاس

ــد. ــی می باش ــای اجتماع پیکاره
اجتماعــی  زنده گــی  بنیادهــای  از  یکــی  طبیعــت  و  تربیــت 
ــر  ــر موث ــی بش ــواره در زنده گ ــت و هم ــان اس ــی انس و فرهنگ
بــوده اســت. رابطــه بیــن ایــن دو بــا رشــد و گســترش فرهنــگ و 
تکامــل جوامــع بــه اندازه یــی اســت کــه می تــوان گفــت بــه هــر 
نســبت جامعــه بــه مرحلــه واالتــری از فرهنــگ و تکامــل برســد 
ــز در  ــرورش و مســایل زیســت محیطــی آن نی نقــش آمــوزش، پ

ــرد.   ــرار می گی ــر ق ــه برت پای

ــل و  ــش، عم ــه دان ــی اســت ک ــر آن، سیاســت پدیده ی مضــاف ب
شــخصیت ســه پایــه آنــرا تشــکیل می دهــد. ممکــن اســت دانــش 
سیاســی شــامل پرنســیب های معینــی باشــد؛ امــا عمــل سیاســی از 
ظرفیــت عقانــی، تجربــه، اخــاق، شــرایط اجتماعــی، وابســته گی 
ــر  ــت مداران متأث ــق سیاس ــا عای ــداف و حت ــع، اه ــی، مناف طبقات
ــش  ــت مداران نق ــخصیت سیاس ــم ش ــن قس ــه همی ــود. ب می ش

بســیار عمــده در عمــل سیاســی و نتایــج آن دارد.
ــن  ــت داری در بی ــه و حکوم ــم و تربی ــر تعلی ــت »هن ــر کان از نظ
ــارت  ــه عب ــی ابداعــات بشــری از همــه دشــوارتر اســت«. ب تمام
دیگــر: او بیــان داشــته اســت کــه بشــر تنهــا بــا تعلیــم و تربیــه، آدم 
ــازد،  ــت از او می س ــزی جــز آنچــه تربی ــی چی ــد شــد و آدم توان
ــادی در  ــمندان زی ــردازان و دانش ــاس، نظریه پ ــن اس ــت. برای نیس
ــه بحــث و بررســی پرداختــه و جنبه هــای  ــارۀ تعلیــم و تربیــه ب ب

متفــاوت ایــن پدیــده را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد.
تعلیــم و تربیــت کــه اصطاحــًا آن را علــوم تربیتــی نیــز می نامنــد، 
ــز،  ــر چی ــش از ه ــن دارد و بی ــی و که ــی طوالن ــت تاریخ قدم
ــی ســودمند  ــش زمان ــا دان ــه دیگــران اســت؛ ام ــش ب ســپردن دان
اســت کــه بــه کار آیــد و آمــوزش آنــگاه بــه مفیــد می باشــد کــه 
ــردد.  ــوز، گ ــو آم ــول در ن ــر و تح ــدن تغیی ــرای پدیدآم ــۀ ب زمین
چنانکــه او را در انجــام کارهــا توانــا ســازد و بــر دایــره امکاناتــش 
ــه  ــا ب ــه همان ــت ک ــرای تربی ــود ب ــی ش ــی زمینه ی ــد؛ یعن بیافزای
کارآمــدن توانایی هاســت؛ ولــی بــا آنکــه آمــوزش می توانــد 
ــچ  ــود هی ــد، خ ــت باش ــرورش و تربی ــرای پ ــی ب ــد زمینه ی و بای
یــک از آنهــا نیســت زیــرا چــه بســا ممکــن اســت کــه بــه هیــچ 

ــد.  ــه انجام ــود ن ــی و رک دگرگون
اینکــه آمــوزش و پــرورش زمینــه تحــول باشــد یــا نــه، بســته گی 
بــه هــدف و روشــی دارد کــه در پیــش می گیریــم. دنیــای کنونــی 
ــی  ــات آموزش ــن امکان ــر از مهمتری ــه بش ــت ک ــن اس ــاهد ای ش
ــت  ــته اس ــی توانس ــه راحت ــه ب ــی ک ــه گونه ی ــت ب ــوردار اس برخ
ــا  ــد و آن را تحــت تســلط خــود درآورد. ام ــار کن طبیعــت را مه
ــا  ــه تنه ــریت ن ــکل بش ــه مش ــت ک ــت اینجاس ــز اهمی ــه حای نکت
حــل نشــده بلکــه در برخــی مــوارد ایــن مشــکل دو چنــدان شــده 
و اینجاســت کــه مســأله تربیــت و موانــع تحقــق تربیــت حقیقــی 

ــه دقــت مطالعــه و بررســی شــوند.  بایــد ب
تمــام اعمــال و ســلوک انســان و فعالیت هایــی را کــه او در مــورد 
ــدف  ــک ه ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــام می ده ــی انج کار و زنده گ
ــه انســان  ــی ک ــرد؛ اهداف ــداف مشــخص صــورت می گی ــا اه و ی
ــی  ــر اجتماع ــت از نظ ــن اس ــد، ممک ــرح می کن ــود مط ــرای خ ب

مثبــت، منفــی و یــا بــی حاصــل باشــد.
ــلیم  ــته از تس ــانی، گذش ــل انس ــی و تکام ــت حقیق ــع تربی موان
ــود و  ــه س ــع ب ــدی جوام ــای بن ــردی و پ ــات ف ــه تمای ــدن ب ش
ــوند  ــبب می ش ــه س ــت ک ــی اس ــب و تنگ نظری های ــان، تعص زی
ــه جــای  ــد ب ــه شــمار آورن ــه هــدف بلکــه وســیله ب انســان را ن
ــای  ــل ویژه گی ه ــرای تکام ــیله یی ب ــان را وس ــت انس ــه تربی آنک
انســانی و اخاقــی در نظــر آورنــد. انســان را بیشــتر بــرای 
مقاصــد خــود تربیــت می کننــد و آن را در جهــت اهــداف خــود 
ــوفان و  ــه فیلس ــت ک ــاس اس ــن اس ــر همی ــد. ب ــه کار می گیرن ب
ــر  روشــنفکران چــه در دوران باســتان و چــه در دوران معاصــر ب
پــرورش جنبه هــای گوناگــون انســان تأکیــد کــرده انــد تــا آدمــی 
ــا دیگــران ســازگاری  ــا طبیعــت و ب ــا خــود، ب ــه ایــن وســیله ب ب

ــد.  یاب
بــا ایــن همــه نظام هــای سیاســی، مذهبــی و فرقه یــی چــه 
ــه  ــم ب ــان و ه ــه انس ــم ب ــه ه ــده گرفت ــا را نادی ــن نکته ه ــا ای بس
ــرد اهــداف  ــرای پیش ب آمــوزش و پــرورش همچــون وســیله یی ب
ــد. بنابرایــن، می تــوان گفــت نظــام تعلیمــی  خویــش نگریســته ان

و تربیتــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن بخش هــای نظــام جامعــه 
تلقــی می شــود کــه کارکردهایــی همچــون انتقــال فرهنــگ 
و جامعه پذیــری بــرای حفــظ نظــام اجتماعــی دارد. ایــن در 
حالی ســت کــه در جهــان معاصــر بیــش از 950 میلیــون انســان از 

ــد. ــره ان ــواد، بی به ــت س نعم
تـاریـــخ به خـــودی خـــود؛ آیینه یی اســت روشــن که گـــذشته را 
بـــدون هیـــچ گونه فریــب و نیرنگــی بــرای زمــان حاضــر منعکس 
می کنــد؛ ولــی هنگامــی کــه تاریــخ در دســت سیاســت های 
انحرافــی افتــد ســیمای آن مکــدر و روح آن مخــدوش می گــردد. 
از ایــن رو، آرای مــردم متفــاوت، اختــاف، تفرقــه و از هــم 
ــخ  ــر تاری ــد و ااِل اگــ ــود می آی ــه وج ــوف ب ــیده گی در صف پاش
افشــا  باطــل  افــکار  بــر مــا و  مانــد، غل وغش هــا  ســالم 

می شــود.
ــه  ــده شــده اســت ک ــن آفری ــرای ای از نظــر فاســفه، انســان ها ب
ــد  ــد بدانن ــاًء بای ــوند؛ بن ــل ش ــعادت نای ــه س ــن مرتب ــه باالتری ب
ــرار  ــود ق ــات خ ــت حی ــدف و غای ــت و آن را ه ــعادت چیس س
دهنــد، یعنــی افــراد از لحــاظ طبیعــت بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ 
پــس طبــع هــر انســانی، ســعادت و عواملــی کــه او را در نیــل بــه 
ــوزگار  ــه آم ــخاص ب ــن اش ــد. چنی ــازد، نمی شناس ــادر می س آن ق
یــا رهنمــا نیــاز دارنــد. فارابــی از تعلیــم و تربیــه تعریــف خاصــی 
ارایــه می کنــد. »تعلیــم« یعنــی: ایجــاد فضایــل نظــری و »تأدیــب« 

یعنــی: ایجــاد فضایــل اخاقــی و عملــی.
چنانکــه بــه همــگان روشــن اســت اگــر امــروز از دهکــدۀ 
ــر  ــۀ اخی ــد ده ــد در چن ــان می آی ــه می ــخن ب ــی س ــد جهان واح
پیشــرفت ها و موفقیت هایــی علمــی قابــل توجهــی در پرتــو 
ســرمایه گذاری در تربیــت و طبیعــت، توجــه فزاینــده بــه اهمیــت 
و جایــگاه آن صــورت گرفتــه اســت و از ایــن طریــق بســیاری از 
ــرده و  ــور ک ــی عب ــعه نیافته گ ــۀ توس ــان از مرحل ــورهای جه کش
ــد.  ــش داده ان ــداوم افزای ــور م ــه ط ــی را ب ــتاندردهای زنده گ اس
ــوان یــک دســتگاه  ــه عن ــع از طبیعــت و تربیــت ب ــن رو، توق از ای
بســتر ســاز فرهنــگ و دانــش آفریــن بیــش از پیــش توســعه یافتــه 
ــی  ــی در صورت ــال: اهــداف طبیعــی و تربیت ــوان مث ــه عن اســت. ب
موثــر و کارامــد خواهنــد بــود کــه برمبنــای اصــول هدف ســازی 

ــد.  ــده باش ــی ش ــذاری طراح و هدف گ
ــه یابی  ــورد ریش ــت م ــت و تربی ــان طبیع ــدا و پنه ــه در پی از آنچ
قــرار گرفــت مــا را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه امــروز دیگــر 
داشــته های انســانی، محــدود و منحصــر نیســت، محیــط زیســت 
طبیعــی تأثیــر شــگرفی بــر روح و روان آدمــی دارد. محیــط پــاک 
و آراســته و خــرم، زنده گــی را شــاداب و معطــر می ســازد. 
شــنیدن آواز پرنــده گان، ترنــم لطیــف جویبــاران، آهنــگ دلربــای 
چشمه ســاران، صفــای ســبز ســبزه زاران، نســیم لطیــف کوهســتان، 
ــه و همــه  ــار هم ــی شــهر و دی ــان و زیبای ــص دلنشــین درخت رق
تأثیــر اعجــاب انگیــزی بــر زنده گــی و حیــات انســان دارنــد. هــر 
ــش  ــی احســاس آرام ــای زیبای ــن منظره ه کســی از تماشــای چنی
ــس  ــود لم ــات خ ــایش را در حی ــت و آس ــرده و امنی ــاط ک و نش
می کنــد. برعکــس آســیب رســاندن بــه محیــط زیســت، تخریــب 
و نابــودی طبیعــت باعــث وارد آمــدن صدمــات و زیان هــای 
جبــران ناپذیــری بــه بشــریت می شــود. تخریــب ایــن فکتورهــا، 
ــردی و جمعــی انســان  ــار، اخــاق ف ــر شــیوۀ رفت ــی ب ــر منف تأثی
ــت  ــروس اس ــک وی ــی ی ــد: نادان ــه ان ــه گفت ــذارد؛ چنانک می گ
ــان  ــل درم ــر قاب ــد دیگ ــدن کن ــش ش ــه پخ ــروع ب ــه ش ــی ک وقت
نیســت  مگــر بــا منطــق و اســتدالل و به خاطــر انســانیت خودمــان 

بایــد درمانــش باشــیم.
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بیت؛ طبیعت و تر
پوهاند دوکتور حبیب پنجشیریبستر سازان فرهنگ و دانش

نمــو،  بــه معنــای نشــو و  لغــت  تربیــت در 
زیــاد کــردن، برکشــیدن، مرغــوب یــا قمیتــی 
کلمــۀ  معــادل  واژه  ایــن  اســت.  ســاختن 
Education در زبــان انگلیســی اســت کــه 
در یــک مرحلــه از تکامــل طبیعــت، شــرایط 
بــرای ظهــور انســان فراهــم گردیــد بدیــن 
لحــاظ انســان، محصــول طبیعــت و جزئــی از 

اســت.  آن 
بــرای  معلــم  کــه  اســت  تاشــی  آمــوزش؛ 
شــاگردان  بــه  اطاعــات  و  دانــش  انتقــال 
انجــام دهــد. بــه ســخن دیگــر: تعلیــم عبــارت 
بــرای انتقــال دانش هــا،  از اتخــاذ تدابیــر 
اســت  باورهایــی  و  مهارت هــا  ارزش هــا، 
ــارب  ــر تج ــا در اث ــی آنه ــتی و کارآی ــه درس ک
گذشــتۀ انســان ها بــه اثبــات رســیده اســت. 
پــروردن،  بــه معنــای  پــرورش  یــا  تربیــت 
رشــد دادن، شــکوه فانــدن و حیات بخشــیدن 
معنــا شــده اســت. تربیــت یعنــی فراهــم 
ــرای  ســاختن زمینه هــای مســاعد و مناســب ب
رشــد و شــکوفایی توانایی هایــی درونــی و 

اســتعدادهای طبیعــی موجــود زنــده. 
ــه  ــت ک ــخن گف ــت س ــوان از تربی ــی می ت زمان
شــونده  تربیــت  درونــی  توانایی هــای  بــه 

معتقــد باشــیم



برگردان: ابوبکر صدیق
منبع: رویترز-رودنیکل  و حمیدشالیزی

ــای  ــاری افغانســتان، یکــی از چالش ه ــگ در فصــل به جن
عمــده اســت. در حالــی کــه هــر دو طــرف }دولــت 
ــرای کاهــش چالــش و پیــدا کــردن  افغانســتان  طالبــان{ ب
ــر شــدن  ــان از بدت ــد، آگاه ــار می زنن راه حــل سیاســی، قم

ــد. ــی دارن ــت نگران وضعی
ــارچ  ــاه م ــه در م ــد ک ــمی می گوی ــر رس ــع غی ــک منب ی
ــی در  ــی و دفاع ــای امنیت ــربازان نیروه ــن از س ــا ت صده
ســاحات شــمالی، جنوبــی و غربــی افغانســتان کشــته 

ند. شــده  ا
از  تــن  دو  می دهــد،  نشــان  غیررســمی  گزارش هــای 
در حومه هــای  امریکایــی  نیروهــای خــاص  ســربازان 
والیــت کنــدز کشــته و حمــات دو طــرف ســبب تلفــات 
افــراد ملکــی شــده اســت. حمــات بــدون سرنشــین 
ــه  شــکل اشــتباه نظامیــان افغانســتان  نیروهــای امریکایــی ب

ــت. ــرار داده اس ــدف ق را ه

یــک مقــام ارشــد نیروهــای امنیتــی گفــت کــه ایــن بــرای 
نیروهــای دولتــی شــرم آور اســت، مــا انتظــار مبــارزۀ بیشــتر 

داشــتیم؛ امــا تلفــات افزایــش یافتــه اســت. 
ــران،  ــی بح ــروه بین الملل ــاور در گ ــمیت، مش ــام اس گره
ــتان  ــام افغانس ــگ در تم ــل، جن ــر فص ــا تغیی ــد: ب می گوی
نزدیــک  در  طالبــان  بیشــتر  اکنــون  می گیــرد،  شــدت 
خانه های شــان می جنگنــد و در زیــر بــرف در بلنــدی  
ــگ را نمی کشــند. ــدان جن ــه می ــا انتظــار مســافرت ب کوه ه
ــه  ــت ب ــان دس ــال طالب ــر س ــاز ه ــر آن، در آغ ــزون ب اف
اعــام راه انــدازی حمــات می زننــد ماننــد ســال گذشــت: 
ــد  ــان حضــرت محم ــزوه«  در زم ــام »غ ــن ن ــدق« ای »الخن
ــور  ــاز ظه ــه در آغ ــهر مدین ــظ ش ــرای حف ــت ب )ص( اس

ــرد. ــام ک اســام اع
در ایــن ســال نیروهــای امنیتــی دفاعــی طالبــان را بــا 
)بی پایــان(  عربــی  واژۀ  »خالــد«  عملیــات  راه انــدازی 

شکســت دادنــد. 
او گفــت کــه هــدف از راه انــدازی ایــن عملیــات در ســال 
جــاری انکشــاف اطاعــات اســتخباراتی و نظامــی در برابــر 

دشــمن بــوده اســت.  
جنــگ  تشــریح  بــرای  صلــح«  و  »جنــگ  اســتراتژی 
افغانســتان در زمــان ریاســت جمهوری اوبامــا بیــرون شــده 
ــی  ــودان جنوب ــت س ــد حال ــتان مانن ــش افغانس اســت. چال
ــت.  ــی اس ــل سیاس ــه راه  ح ــیدن ب ــش از رس ــا پی و کلمبی
ــه دارد،  ــگ را تجرب ــال جن ــور 17 س ــک کش ــرای ی ــا ب ام

ــت.  ــایند نیس خوش
اســمت عضــو گــروه بین المللــی بحــران گفــت کــه 
افزایــش خشــونت نیــز یــک اضطــراب دیگــر بــرای بدتــر 

ــت.  ــده اس ــت ش ــدن وضعی ش
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــن  ــه ای ــه ک ــق اســت، او گفت ــرد عمی ــی، خواســتار راهب مل
خیلــی ســاده اســت؛ بایــد بــرای هــر عملــی ممکــن آمــاده 

باشــیم. 
ــان روی  ــت و طالب ــه اگــر دول ــگاران گفــت ک ــه خبرن او ب
ــی  ــای نظام ــد، در آن صــورت نیروه ــق کنن ــس تواف آتش ب

به جــای خــود می ماننــد. 
کولینــل فاکیــن، ســخنگوی پنتاگــون گفتــه اســت کــه هیــچ 

ــان امریکایــی در افغانســتان ایجــاد  تغییــر در راهبــرد نظامی
ــای  ــوی نیروه ــه در پهل ــت ک ــم اس ــن مه ــده و ای نگردی

ــم.  ــی افغانســتان بجنگنی امنیت

طالبان تغییر می کنند 
ــاه  ــان م ــکا در پای ــا امری ــان ب ــرات طالب ــن دور مذاک آخری
ــاز دور دوم  ــال داشــت. آغ ــه دنب ــارچ پیشــرفت های را ب م
ــال  ــا احتم ــده، ام ــام نش ــد اع ــر چن ــا ه ــن گفت وگوه ای

ــرد.  ــاه جــاری صــورت گی ــه در م دارد ک
ــت  ــدید از والی ــگ ش ــان جن ــح در می ــای صل گفت وگوه
کنــدز در شــمال، هلمنــد در جنــوب و بادغیــس در شــمال 

غــرب پیــش  مــی رود.
کمتــر از 100 تــن نیروهــای امنیتــی افغانســتان در دو حملــۀ 
جداگانــه در بادغیــس و هلمنــد کشــته شــدند. 30 تــن بــه 
ــی  ــی امریکای ــات هوای ــر حم ــودک در اث ــمول 10 ک ش
ــی در  ــراد ملک ــاد اف ــمار زی ــدند و ش ــته ش ــدز کش در کن

ــان کشــته شــد.  ــۀ طالب ــد در حمل اســتدیوم هلمن
ــان  ــن از طالب ــت قاطــع، 94 ت ــات حمای ــه اســاس معلوم ب
ــدز کشــته  ــهر کن ــاه در نزدیکــی ش ــری کوت ــک درگی در ی
ــن از ســربازان  ــت جــان دو ت ــن والی ــگ در ای شــدند. جن

ــه اســت.  ــز گرفت ــی را نی امریکای
در عیــن حــال، مســووالن ارشــد طالبــان از یــک وضعیــت 
ــرای  ــن ب ــغول کمپای ــه مش ــد ک ــت می کنن ــوم صحب نامعل
ــه  ــد ک ــه ان ــان گفت ــد. آن ــاری ان ــل به ــگ فص ــاز جن آغ
تمرکــز مــا بیشــتر روی اهــداف ماســت و تــاش مــا بــرای 

ــود.  ــد ب ــات ملکــی خواه کاهــش تلف
برخــی از رهبــران طالبــان طــرف دار ادامــۀ حالــت کنونــی 
ــا  ــود، ام ــن ش ــح روش ــای صل ــۀ گفت وگوه ــا نتیج ــد ت ان
ــدازی  ــت راه ان ــه دول ــتر از آنچ ــم بیش ــروه تصمی ــایر گ س

ــد.  ــد( را دارن ــات خال ــرد )عملی ک
ذبیــح اهلل مجاهــد گفتــه اســت کــه گــروه طالبــان عملیــات 

ــد.  ــاز می کنن ــدون هــراس آغ ــد ماهــه خــود را ب چن
یکــی از دیپلومات هایــی کــه کشــورش در مأموریــت 
ــک  ــی کم ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــع ب ــت قاط حمای
ــگ  ــه جن ــد ک ــان می خواهن ــه طالب ــد ک ــد، می گوی می کن
ــان  ــدۀ ش ــای پراکن ــازی نیروه ــد؛ توانمندس ــف دهن را توق
ــی  ــه توانای ــت ک ــر گف ــات دیگ ــت. دیپلوم ــن نیس ممک
ــرف  ــر دو ط ــت. ه ــان اس ــت تروریستی ش ــان فعالی طالب
ــری  ــد، به خاط ــت می کنن ــوم صحب ــا معل ــت ن روی وضعی

ــت.  ــاس اس ــا حس ــه گفت وگوه ک
انتونــی نیــل، عضــو نهــاد مهاجــران نــاروژی، در افغانســتان 
ــد  ــی را بلن ــراف نگران ــگ گ ــش جن ــه افزای ــد ک می گوی
ــی  ــرد ملک ــزار 804 ف ــته 3 ه ــال گذش ــت، در س ــرده اس ب
ــا  ــبب بیج ــا س ــه چالش ه ــت ک ــود. او گف ــده ب ــته ش کش
ــین  ــاه پس ــه م ــواده در س ــزار خان ــه 4 ه ــک ب ــدن نزدی ش

شــده اســت. 
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ــوم  ــل و س ــاده چه ــره )2( م ــی از فق ــه تاس ــیله ب بدینوس
قانــون تــدارکات بــه اطــاع عمــوم رســانیده میشــود 
ــر  ــه { در نظ ــر خان ــتر خی ــفاخانه 102 بس ــت ش } ریاس
دارد قــرارداد } 12 قلــم تــرکاری ومیــوه جــات  شــفاخانه 
 -G02 :102 بســتر خیــر خانــه    دارای  نمبــر تشــخیصیه
بــه  را   }1398-Moph-GDCM-hrp-khh-NCB
شــرکت }لطــف الرحمــن نظــری لمیتیــد   { دارنــده جــواز 
نمبــر  23969بــا داشــتن محــل اصلــی تجارتی   قعلــه نجارا 
ســرک چهــل متــره مرکــز  -کابــل– افغانســتان   بــه قیمــت 
ــیصدوچهل  ــون س ــک میلی ــغ }1349559 ی ــی مبل مجموع
نــه هــزار و پنجصــدو پنجــاه نــه افغانــی   { اعطــا نمایــد .
ــراض  ــه اعت ــر گون ــه ه ــی ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش
ــش را از  ــراض خوی ــد اعت ــند میتوانن ــته باش ــه داش در زمین
ــی هفــت روز تقویمــی طــور  ــن اعــان ال ــخ نشــر ای تاری
ــفاخانه 102  ــت ش ــه } ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ــی ت کتب
بســتر خیــر خانــه  { واقــع }حصــه دوم خیــر خانــه ،لیســه 
ــدارکات  ــون ت ــم قان ــاده پنجاه ــکام م ــق اح ــم  { وف مری

ــد . ــه نماین ارائ
ایــن اطاعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیل 
معیــاد فــوق الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی قــرارداد 

منعقــد نخواهــد شــد.

ــاده چهــل و ســوم  ــه تاســی از فقــره )2( م بدینوســیله ب
ــه اطــاع عمــوم رســانیده میشــود }  ــدارکات ب ــون ت قان
ریاســت شــفاخانه 102 بســتر خیــر خانــه { در نظــر دارد 
قــرارداد } یــک  قلــم نــان خشــک   شــفاخانه 102 بســتر 
Moph- -G02 :خیــر خانــه    دارای  نمبــر تشــخیصیه
بــه شــرکت  را   }1398-GDCM-hrp-khh-NCB
}لطــف الرحمــن نظــری لمیتیــد   { دارنــده جــواز 
ــه  ــی   قعل ــا داشــتن محــل اصلــی تجارت ــر  23969ب نمب
ــتان    ــل– افغانس ــز  -کاب ــره مرک ــل مت ــرک چه ــارا س نج
بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ }790919 هفــت صــدو نــود 

ــد . ــی   { اعطــا نمای ــوزده افغان ــه صــد ن هــزار ن
ــراض  ــه اعت ــر گون ــه ه ــی ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش
ــش را  ــراض خوی ــد اعت ــند میتوانن ــته باش ــه داش در زمین
ــی  ــت روز تقویم ــی هف ــان ال ــن اع ــر ای ــخ نش از تاری
طــور کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه } ریاســت شــفاخانه 
102 بســتر خیــر خانــه  { واقــع }حصــه دوم خیــر خانــه 
ــون  ــم قان ــاده پنجاه ــکام م ــق اح ــم  { وف ــه مری ،لیس

ــد . ــه نماین ــدارکات ارائ ت
ــی  ــوده و ال ــرارداد نب ــد ق ــی عق ــه معن ــه ب ــن اطاعی ای
ــی  ــل قانون ــی مراح ــر و ط ــوق الذک ــاد ف ــل معی تکمی

ــد. ــد ش ــد نخواه ــرارداد منعق ــدی ق بع

ــوم  ــل و س ــاده چه ــره )2( م ــی از فق ــه تاس ــیله ب بدینوس
ــود }  ــانیده میش ــوم رس ــاع عم ــه اط ــدارکات ب ــون ت قان
ریاســت شــفاخانه 102 بســتر خیــر خانــه { در نظــر دارد 
قــرارداد } 12 قلــم حبوبــات    شــفاخانه 102 بســتر 
Moph- -G02 :ــخیصیه ــر تش ــه    دارای  نمب ــر خان خی
شــرکت  بــه  را   }1398-GDCM-hrp-khh-NCB
ــر  0101- ــواز نمب ــده ج ــد { دارن ــزه لمیت ــاران پاکی }ی
19284بــا داشــتن محــل اصلــی تجارتــی   میرویــس میــدان 
مرکــز   -کابــل- افغانســتان   بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ 
}2403950 دوملیــون چهــار صــدو ســه هــزار نــه صــدو 

ــد . ــا نمای ــی   { اعط ــاه افغان پنج
ــراض  ــه اعت ــر گون ــه ه ــی ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش
ــراض خویــش را از  ــد اعت ــه داشــته باشــند میتوانن در زمین
ــی هفــت روز تقویمــی طــور  ــن اعــان ال ــخ نشــر ای تاری
ــفاخانه 102  ــت ش ــه } ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ــی ت کتب
بســتر خیــر خانــه  { واقــع }حصــه دوم خیــر خانــه ،لیســه 
ــدارکات  ــون ت ــم قان ــاده پنجاه ــکام م ــق اح ــم  { وف مری

ــد . ــه نماین ارائ
ــی  ــوده و ال ــرارداد نب ــد ق ــی عق ــه معن ــه ب ــن اطاعی ای
تکمیــل معیــاد فــوق الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی 

ــد ــد ش ــد نخواه ــرارداد منعق ق

شـفاخانه حـوزوی هـرات از تمـام داوطلبـان واجد شـرایط 
دعـوت مینمایـد تا د ر پروسـه داوطلبی }یک قلم اکسـیجن 
MoPH/GDCM/HRP/ نمبرتشـخصیه طبـی  {داری 

G02/1398/NCB اشـتراک نمـوده و آفـر های سربسـته 
خویـش را اعتبـار از نشـر اعان الـی 21 روز تقویمی مطابق 
شـرایط شـرطنامه بـه لسـان در، طبـق قانـون و طرزالعمـل 

تـدارکات ارئـه نمایند.
بـرای یک اکسـیجن طبی  تضمین آفـر 140000 افغانی بوده 
، بـه شـکل پول نقد ویـا ضمانت خط بانکـی قابل قبول می 
باشـد ، جلسـه آفـر گشـایی بـه روز شـنبه مـورخ 24 حمل 
1398 سـاعت 10 بجـه قبـل از ظهـر در صالـون کنفرانـس 

شـفاخانه حوزوی هـرات منـزل دوم اداری دایرمیگردد. 
شـرایط اهلیـت با ارائه اسـناد ضروری میباشـد، آفـر ها دیر 

رسـیده و انترنیتی پذیرفته نمی شـود.
آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بـه دسـت 

بیاوررنـد قـرار ذیـل انـد:
1. شـفاخانه حـوزوی هـرات . شـهرهرات شـماره تمـاس 

0799674915
2. پـروژه اصاحات شـفاخانه هـا وزارت صحت عامه کابل 

شماره تماس 0700892888
نـوت :عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)2( مـاده دوازدهـم قانون 

تـدارکات ،مشـروط بـه منظـوری بودجـه می باشـد.

موضـوع: اطالعیـه تصمیـم اعطای قـرارداد 
)12قلـم ترکـاری ومیوه جـات(شفاخـانه 102 بسترخیـرخـانه

موضـوع: اطالعیـه تصمیـم اعطای قـرارداد 
)یـک قلـم نان خشـک (شفـاخانه 102 بستـرخیـرخـانه

موضـوع: اطـالعیـه تصمیـم اعطای قـرارداد 
)12 حبـوبات  (شفـاخـانه 102 بستـرخیـرخانه

موضـوع: اعالن تـدارکـات یک قلـم اکسیجـن 
طبـی  شفـاخانه حـوزوی هـرات

مقامات امریکایی:

راهبرد نظامی ما در افغانستان تغییر نکرده است


