
فهـرست شـورای عالـی مصالـحه 
چـگونه ترتیب شـده است؟

پارلمــان  رییــس  ظهــوراف  شــکورجان 
ــن  ــه بی ــی اتحادی ــع جهان ــتان در مجم تاجیکس
ــه«  ــر در »دوح ــی قط ــه میزبان ــه ب ــس ک المجال
ــه  ــرده و گفت ــخنرانی ک ــود، س ــده ب ــزار ش برگ
ــا  ــارزه ب ــه افغانســتان مب ورود عناصــر داعــش ب

تروریســم را ســخت تر کــرده اســت.
ــد  ــف از رش ــراز تاس ــا اب ــه ب ــن جلس او در ای
بین المللــی،  تروریســم  پدیــدۀ  بی ســابقۀ 
گفتــه اســت کــه واقعیــت دنیــای امــروزه 
ــی در حــال گســترش  ــه بی ثبات ــن اســت ک چنی
ــی  ــای اساس ــی پایه ه ــدات جهان ــت و تهدی اس
ــد  ــی را تهدی ــط بین الملل ــی و رواب ــم جهان نظ

. می کننــد
ــم و  ــابقه تروریس ــی س ــوج ب ــۀ او: م ــه گفت ب
افراط گرایــی در حــال حاضــر بــه خطــر بــزرگ 
جهانــی تبدیــل شــده کــه بالیــا و فجایــع 
اجتماعــی، سیاســی و اخالقــی را بــه دنبــال دارد.
ــه  ــت ک ــی اس ــت: بدیه ــزوده اس ــوراف اف ظه
ــر  ــرف نظ ــان ص ــورهای جه ــک از کش ــچ ی هی
نظامــی  قــدرت  و  جغرافیایــی  موقعیــت  از 
نمی تواننــد بــه تنهایــی در برابــر تهدیــدات 

ــد. ــتادگی کن ــر ایس ــای معاص دنی
ــا  ــارزه ب رییــس پارلمــان تاجیکســتان گفــت: مب
ایــن پدیده هــا حمایــت از سیســتم قانون گــذاری، 
تهیــه روش هــای جــدی و تقویــت همکاری های 

ــد. ــا می کن ــه را تقاض ــن زمین ــی در ای بین الملل
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: امــروزه تاجیکســتان 
در برابــر ســایر کشــورهای منطقــه خطــر بــزرگ 
تروریســم را بــرای امنیــت ملــی خــود احســاس 

می کنــد.
ظهــوراف گفــت: وضعیــت سیاســی نظامــی 

قلمــرو  در  کــه  افغانســتان  در  سیاســی  و 
اردوگاه هــای  و  افراطــی  گروه هــای  آن 
تروریســت ها قــرار دارنــد، بــه طــور قابــل 

اســت. شــده  حســاس  توجهــی 
ســازمان  تروریســت های  ورود  افــزود:  وی 
تروریســتی داعــش بــه افغانســتان و انجــام 
ــاق  ــه قاچ ــی از جمل ــف فرامل ــات مختل جنای
ــه  ــالح ک ــاق س ــی و قاچ ــدر، آدم ربای ــواد مخ م
ســازمان های  مالــی  تأمیــن  منابــع  از  یکــی 
ــخت تر  ــیار س ــارزه را بس ــت، مب ــتی اس تروریس

. می کنــد

ظهــوراف گفــت: تاجیکســتان طــرف دار سیســتم 
ــری و  ــگ و درگی ــدون جن ــی ب ــه جهان عادالن
توســعه همــکاری و مشــارکت برابــر و ســودمند 
تمــام کشــورهای جهــان از طریــق توافــق و 
گفت وگــوی ســازنده براســاس منشــور ســازمان 

ــد. ــد می باش ــل متح مل
بــه گفتــۀ رییــس پارلمــان تاجیکســتان: بــا توجــه 
بــر واقعیــت کنونــی کشــورها و بــا هــدف تامیــن 
ــا  ــرات م ــری از خط ــدار و پیش گی ــت پای امنی
ســازمان های  بــا  همــکاری  تقویــت  آمــاده 

بین المللــی و منطقه یــی هســتیم.
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کدام کشورها بیشرت 
در معرض خطر هستند؟

ناشناسی  که شناخته شد
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وزارت دفاع تلفات افراد ملکی 
در باال مرغاب بادغیس را  رد کرد

وزرات دولت در امور رسیده گی به حوادث:

سیال ب ها تا اکنون 
جان 108 تن را  گرفته است

رییس پارلمان تاجیکستان: 

ورود عناصر داعش به افغانستان 
مبارزه با تروریسم را سخت تر کرده است

ــر  ــا نش ــور ب ــی کش ــاع مل وزارت دف
ــر  ــی ب ــان مبن ــی، ادعــای طالب خبرنامه ی
وارد شــدن تلفــات بــه افــراد ملکــی در 
ولســوالی باالمرغــاب والیــت بادغیــس 

ــرد. را رد ک
ــماری  ــه ش ــتند ک ــی هس ــان مدع طالب
ــای  ــه نیروه ــی در حمل ــراد ملک از اف
خوجــی  منطقــه  در  ملــی  اردوی 
ولســوالی باالمرغــاب والیــت بادغیــس 

ــد. ــه ان ــان باخت ج
ــی  ــاع مل ــال، وزارت دف ــن ح در همی
اعــالم کــرد کــه دشــمن در 72 ســاعت 
بــه گونــۀ شــدید تحــت فشــار حمالت 
ــی افغانســتان  نیروهــای دفاعــی و امنیت
ــم  ــالت حاک ــر مح ــد و اکث ــرار دارن ق
ــرل  ــاب در کنت ــاال مرغ ــوالی ب در ولس

نیروهــای ملــی اســت.
ــه دشــمن  ــده اســت ک ــه آم در خبرنام
بــرای انحــراف افــکار عامــه و کاهــش 
ــی و  ــای دفاع ــات نیروه ــار عملی فش
تلفــات  بی اســاس  ادعــای  امنیتــی، 
ــد در  ــغ می کن ــش و تبلی ــی را پخ ملک
حالــی کــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی 

ــد. ــار می کنن ــووالنه رفت ــور مس کش
وزارت دفــاع ملــی اعــالم کــرد کــه بــه 
مــردم افغانســتان اطمینــان می دهیــم 
کــه در ســاحات متذکــره بــه هیــچ فــرد 
ملکــی آســیب نرســیده و نیروهــای 
امنیتــی و دفاعــی کشــور بــا دقــت 
پیــش  بــه  را  عملیات هــا  کامــل 

. نــد می بر
 در ایــن خبرنامــه گفتــه شــده کــه 
ــر  ــی ب ــت مبن ــان تروریس ــای طالب ادع
تلفــات ملکــی در منطقــه خوجــی 
ولســوالی باالمرغــاب، دروغ بافــی و 
ناشــی از ضعــف در میدان هــای جنــگ 
بــوده و کامــاًل بی اســاس می باشــد.

 ایــن در حالی ســت کــه بنــا بــه اعــالم 
حمله هــای  در  ملــی  دفــاع  وزارت 
ــی کشــور در  ــای دولت ــی نیروه تهاجم
دو روز اخیــر، حــدود یک صــد طالــب 
ــر  ــن دیگ ــته و ۳۵ ت ــس کش در بادغی

ــد. زخمــی شــده ان

ــور  ــت در ام ــووالن در وزرات دول مس
رســیده گی بــه حــوادث می گوینــد 
والیــت   ۱۳ در  ســیالب ها  اثــر  در 
ــون ۱۰۸  ــا کن ــل ت ــتان از ۸ حم افغانس
ــن  ــود و ۴۸ ت ــن مفق ــته ۱۳ ت ــن کش ت

ــد. ــده ان ــی ش زخم
امــور  در  دولــت  وزیــر  دفتــر 
رســیدهگی بــه حــوادث بــا نشــر یــک 
ــرازیر  ــر س ــه از اث ــه ک ــه گفت خبرنام
والیت هــای  در  ســیالب ها  شــدن 
بدخشــان، تخــار، هــرات، فاریــاب، 
ــمنگان،  ــان، س ــخ، جوزج ــس، بل بادغی
بغــالن، ســرپل، کنــر، نورســتان و غــور 
ــته و  ــی، کش ــراد زخم ــداد اف ــن تع ای
ــاب  ــالوه ۳۰۰۵ ب ــود شــده  و برع مفق
منــزل مســکونی بهصــورت کلــی و 
۸۸۹2 بــاب منــزل مســکونی بصــورت 

ــت. ــده اس ــب گردی ــمی تخری قس
ــن  ــر ای ــه، در اث ــن اعالمی ــاد ای ــر بنی ب
ســیالب ها 2 بــاب مکتــب، ۴7 پلچــک 
و  تخریــب  کیلومتــر ســرک   22۴ و 
ــز  ــی نی ــزار ۹۶۶ رآس مواش ــت ه هش

ــت. ــده اس ــف گری تل
ــا کنــون  ــر ایــن از ۸ حمــل ت عــالوه ب
ــزار ۳27   ــد، دو ه ــول نق ــل پ ۳۱۶ فامی
ــزار ۱۱۳  ــی و دو ه ــواد غذای ــل م فامی
ــوی   ــی از س ــر غذای ــواد غی ــل م فامی
وزارت دولــت در امــور رســیدهگی بــه 

ــد. ــت کرده ان ــک دریاف ــوادث کم ح

آینـدۀ 
فغـانستان؛ ا

ضعیت  و
نامعـلوم 
یک تـار و 
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مقدمـۀ  عنـوان  بـه  روزهـا  ایـن  کـه  چـه  آن 
گفت وگوهـای صلـح، از برگـزاری جرگۀ مشـورتی 
آغـاز تا تشـکیل شـورای عالـی مصالحه و تشـکیل 
هیات هـای مختلـف بـه ایـن منظـور، همـه غوغای 
بـرای هیـچ اسـت کـه منفعـت اصلـی آن در پـای 
نـه  مـا  متاسـفانه  می شـود.  نوشـته  طالبـان  گـروه 
دوسـتی های خود را محاسـبه شـده انجـام می دهیم 
و نـه هـم دشـمنی های خـود را. گـروه طالبـان کـه 
تـا چنـد سـال پیـش بـه عنـوان گـروه تروریسـتی 
یمـن  بـه  حـاال  می شـد،  شـناخته  دهشـت افگن  و 
چنـان  از  مـا  بین المللـی  دوسـتان  و  مـا  عملکـرد 
جایـگاه رفیعـی برخـوردار شـده اسـت کـه دیگـر 
نمی شـود به آسـانی این همه امتیـاز را از آن گرفت. 
تمـام  از  دور  بـه  و  بی موجـب  بزرگ نمایی هـای 
موازیـن سیاسـی گـروه طالبـان بـه جایـی رسـانده 
کـه حـاال دم از تشـکیل حکومـت و نظـام سیاسـی 
آینـده می زنـد. خبـط بـزرگ سیاسـی ایـن اسـت 
کـه گـروه طالبـان ایـن وضعیـت را شکسـت طرف 
مقابـل، چـه امریـکا و متحـدان آن و چـه دولـت 
افغانسـتان، تلقـی می کنـد. طالبـان حـاال بـا صـدای 
بلنـد ایـن پیـروزی را اعـالم می کنـد و فرماندهـان 
جنگـی آن در مناطـق شـان از تسـلط دوبـاره ایـن 
گـروه بـر افغانسـتان به مـردم خبر می دهـد. آن چه 
کـه در مـورد گـروه طالبان اتفـاق افتاده متاسـفانه به 
جـای این کـه وضعیت را بهتر سـازد، افغانسـتان را 
دچـار معضـالت بزرگتـری در آینـده خواهـد کرد. 
بخـش بزرگـی از بزرگ نمایی هـای ایـن گـروه بـر 
داران  زمـام  کـه  نادرسـتی  سیاسـت  بـه  می گـردد 
رییس جمهـور  کـرزی  حامـد  زمـان  از  افغانسـتان 
پیشـین آغـاز کـرده انـد و حکومـت وحـدت ملـی 
آن را ادامـه می دهـد. گـروه طالبـان بـه حیـث یـک 
گـروه تروریسـتی و ویران گـر بـه جـای ایـن که از 
صحنه نطامی و سیاسـی کشـور طرد شـود، حاال در 
حـد یـک دولـت در تبعید ارتقـا یافته اسـت. ما چه 
بخواهیـم و چـه نخواهیـم، امـروز طالبـان دیگر آن 
گـروه سـابق که جـورج دبلیـو بـوش رییس جمهور 
پیشـین امریکا سـوگند نابـودی آن را می خورد و به 
مردم کشـورش و جهان اطمینان مـی داد که به زودی 
ایـن گـروه از صحنـه نظامی افغانسـتان محو خواهد 
شـد. تالش هـای امریـکا در نابـودی طالبان نـه تنها 
موثـر واقـع نشـد، بـل آن را جسـورتر و بی باک تـر 
در جنـگ افغانسـتان کـرد. مثـل این اسـت که همه 
مسـابقه گذاشـته باشـند، تا چگونه بتوانند طالبان را 
از انـزوا و غارنشـینی بیـرون کـرده  و وارد شـهرها 
و مراکز سیاسـی و اقتصادی افغانسـتان سـازند. گام 
گـروه  یـک  از  قباحت زدایـی  ایـن  در  را  نخسـت 
افراطـی و تروریسـت بـدون شـک حکومـت قبلی 
برداشـت. آقـای کـرزی بـا بـرادر خوانـدن طالبـان 
بزرگتریـن جفـا را در حـق مـردم و حکومـت داری 
مـدرن در افغانسـتان برداشـت. پـس از آن اشـرف 
غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی وارد عرصـۀ 
قباحت زدایـی شـد و طالبـان را مخالفـان سیاسـی 

خطـاب کـرد. وقتـی نسـبت بـه ایـن گفتـه از آقای 
غنی سـوال شـد، او بدون آن که به عواقب سـخنان 
اش متوجـه باشـد، توضیـح داد که »اگـر طالبان یک 
جناح سیاسـی نیسـت پس چیسـت؟ وقتـی گروهی 
بـرای رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی فعالیـت می کند، 
می توانـد چیـزی غیـر از گروه سیاسـی باشـد«. این 
اظهـارات »بـرادران ناراضـی« را یـک پلـه دیگر نیز 
بـاال بـرد و عمـاًل به گروهی سیاسـی در کنـار دیگر 
گروه هـای کـه در افغانسـتان حضـور دارنـد، ارتقـا 

بخشـید. اینهـا همه یـا اشـتباه های سیاسـی بودند و 
یـا این کـه آگاهانه بـرای قباحت زدایـی از طالبان به 
دلیـل تمایـالت قومی و زبانـی انجام یافتنـد، اما هر 
چـه بودنـد، افغانسـتان را در معـرض خطرناک ترین 
تکان هـای سیاسـی و امنیتـی قـرار دادنـد. دولت که 
مسـوولیت تامین امنیت شـهروندان را به عهده دارد، 
بـه جـای این که نیروهـای امنیتی را روحیه بخشـد، 
آنهـا را در بالتکلیفـی در صحنـۀ جنـگ رهـا کـرد. 
آیـا می تـوان بـا بـرادر ناراضـی و مخالـف سیاسـی 
وقتـی  کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان  آیـا  جنگیـد؟ 
دولت مـردان طالبـان را بـرادر و مخالـف سیاسـی 
مناطق شـان  از  را  آنهـا  مـردم  می کننـد،  خطـاب 
براننـد؟ ایـن توقعـی عبـث و کامـاًل بیهـوده اسـت. 
دولت مردان کشـور عمـاًل انگیزه و تمایـل نیروهای 
امنیتـی در جنـگ بـا طالبـان را خفـه کردنـد و مردم 
افغانسـتان را نیـز نسـبت بـه ایـن گـروه در شـک 
و تردیـد قـرار دادنـد. از طـرف دیگـر، کشـورهای 
مختلـف نیـز در رونـد قباحت زدایـی از طالبـان بـه 
انـدازۀ کافـی تـالش کردنـد، یکـی بـرای نگرانی از 
نفـوذ داعش بـه مرزهایش بـا طالبان سـر گفت وگو 
را بـاز کـرد و دیگـری برای ایـن که بتوانـد خود را 
از مخمصـه جنـگ و مصـارف نظامـی و غیرنظامـی 
افغانسـتان رهایـی بخشـد، بـا این گروه بـه صورت 
شـد.  صلـح  نـام  زیـر  گفت وگوهـای  وارد  علنـی 
حـاال طالبـان خـود حیـران مانـده کـه بـا ایـن همه 
امتیـاز ملـی و جهانـی چـه کار کنـد. چیـزی را کـه 
طالبـان در خـواب نمی دیـد، دولت مـردان کشـور و 
افغانسـتان در  بین المللـی و همسـایه های  متحـدان 
روز روشـن بـه ایـن گـروه بخشـیدند. همیـن حاال 
و  نشسـت ها  تشـکیل  و  ارگ  سراسـیمه گی  نیـز 
هیات هـای مختلـف بـرای مذاکـره با طالبـان بازهم 
امتیازدهـی بـرای ایـن گـروه بـه حسـاب مـی رود. 
یـک روز آقـای غنی هیـات مذاکره کننده می سـازد، 
روز دیگـر بـرای برگزاری بـه گفتۀ آقـای داوودزی 
بزرگتریـن لویـه جرگـه آماده گـی می گیـرد و حاال 
هـم شـورای عالـی مصالحـه را ایجـاد کرده اسـت. 
در جنـگ دوم جهانـی ایـن قـدر نشسـت و مذاکره 
بـرای پایـان آن صـورت نگرفتـه بـود کـه حـاال در 
جنـگ افغانسـتان بـرای راضی کردن یـک گروهک 
کوچـک آدم کـش آماده گی صـورت می گیـرد. واقعًا 
جای افسـوس و نگرانی اسـت. آیا بـرای گفت وگو 
بـا گـروه طالبان به ایـن همه کش وفـش و برگزاری 
نشسـت های متعـدد و تشـکیل هیات هـای مختلـف 
نیاز اسـت؟ آیـا اینها همـه امتیازبخشـی های رایگان 
بـرای ایـن گـروه کـه همین حـاال در گوشـه و کنار 
کشـور جنایـت می آفرینـد، نیسـت؟ ایـن جاسـت 
آینـده گفت وگوهـای صلـح  بـه  بایـد نسـبت  کـه 
نگـران شـد. این جاسـت کـه باید نسـبت بـه آینده 
مردم سـاالری و آزادی هـای کشـور نگـران شـد. ما 
عمـاًل دسـت به دسـت هـم داده ایـم تا کشـور را به 

سـوی وضعیـت نامعلـوم و تاریک هدایـت کنیم.
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ـــره  ـــح و مذاک ـــگ و صل ـــایل جن ـــار مس ـــا درکن ـــن روزه در ای
ــباع  ــه را اشـ ــای جامعـ ــری فضـ ــث دیگـ ــان، بحـ ــا طالبـ بـ
کرده اســـت. صحفـــات اجتماعـــی در ده روز اخیـــر، روی 
ـــرح  ـــناس مط ـــرا ناش ـــون آن ـــه اکن ـــد ک ـــنایی میچرخ ـــاله آش مس
ـــتان  ـــدۀ افغانس ـــناخته ش ـــد ش ـــناس، هنرمن ـــت. ناش ـــرده اس ک
مقیـــم اروپاســـت و در تازه تریـــن مـــورد، مصاحبـــۀ او بـــا 
داکتـــر سیاه ســـنگ از نویســـنده گان افغانســـتان مقیـــم اروپـــا 
در کســـوتی کتابـــی، بحث هایـــی را بـــه راه انداختـــه اســـت. 
آقـــای ناشـــناس در آن مصاحبـــه در کنـــار ســـایر مـــواردی 
ـــه«  ـــاب »پته خران ـــورد کت ـــم در م ـــوالی ه ـــه س ـــده، ب ـــرح ش مط
ـــت  ـــه اس ـــرده و گفت ـــکار ک ـــوی آش ـــه نح ـــه و آن را ب پرداخت
کـــه آن کتـــاب جعلـــی اســـت. اگرچـــه آنچـــه ناشـــناس در 
ـــدی  ـــی جدی ـــت حرف ـــرده اس ـــرح ک ـــه مط ـــه خزان ـــورد پت م
ــان و  ــب محققـ ــا از جانـ ــخنی بارهـ ــن سـ ــت و چنیـ نیسـ
ـــن  ـــت و در عی ـــرح شده اس ـــور مط ـــرح کش ـــنده گان مط نویس
حـــال شـــخصیت هایی بوده انـــد کـــه بـــر رد جعلـــی بـــودن 
آن اثـــر، طـــی کتاب هـــا و مقاله هـــا پرداخته انـــد. پتـــه 
ـــان و ادب  ـــخ، زب ـــۀ تاری ـــورد ریش ـــان( در م ـــج پنه خزانه،)گن
ـــال  ـــزار س ـــش از ه ـــه بی ـــخ آن را ب ـــرده و تاری ـــث ک ـــتو بح پش
ـــای ناشـــناس در آن  ـــا حـــاال ســـخنان آق ـــد. ام ـــر می کن ـــل ذک قب
ـــی  ـــی او، ســـبب بحث های ـــارات تلویزیون ـــد اظه ـــه و بع مصاحب
ــه  ــناس بـ ــخنان ناشـ ــد و از سـ ــانی آمده انـ ــت. کسـ شده اسـ
ـــروه  ـــوم و گ ـــک ق ـــه ی ـــن ب ـــرای توهی ـــه ب ـــک حرب ـــوان ی عن
ــد  ــن گنـ ــرای ریختـ ــی بـ ــه و آن را بهانه یـ ــاص پرداختـ خـ
و تعصـــب و قوم گرایـــی خویـــش ســـاخته اند و کســـانی 
ــا  ــوم، بـ ــۀ حمایـــت از یـــک قـ ــه بهانـ ــد و بـ ــم آمده انـ هـ
گنده تریـــن مفکوره هـــای قومـــی، ناشـــناس را مـــورد طعـــن 
ـــودن  ـــی ب ـــه جعل ـــاور ب ـــه ب ـــانی را ک ـــرار داده و کس ـــن ق و لع
ـــریت  ـــمن بش ـــا دش ـــزدور و حت ـــه، م ـــد، بیگان ـــه دارن پته خزان
ــان  ــب شـ ــرض تعصـ ــه مـ ــم کـ ــانی هـ ــد و کسـ خوانده انـ
ـــانیت  ـــر انس ـــان ب ـــی ش ـــرق کاذب قوم ـــت و ح ـــر اس ضخیم ت
ــرآن و  ــنگ قـ ــاب را هم سـ ــود، آن کتـ ــب می شـ ــان غالـ شـ

بعـــد از قـــرآن دانســـته، مقـــدس پنداشـــته اند.
ـــی  ـــالۀ علم ـــک مس ـــر ی ـــر س ـــی ب ـــن برخوردهای ـــک چنی  ی
ــه  ــه جامعـ ــد کـ ــان می دهـ ــق نشـ ــث و تحقیـ ــل بحـ و قابـ
ـــا افعانســـتانی  ـــی ی ـــا، در جامعـــۀ افغان ـــا الفب فرهنگـــی و آشـــنا ب
چـــه در داخـــل و چـــه در بیـــرون، چگونـــه بـــه بیمـــاری 
مزمـــن قومـــی گرفتـــار شـــده و چگونـــه همدیگـــر خـــود 
را بـــر ســـر طـــرح یـــک مســـاله علمـــی می  خورنـــد و بـــه 
جـــان هـــم می افتنـــد. طبیعـــی اســـت کـــه شـــاید مرحـــوم 
حبیبـــی بـــا کتـــاب »پته خرانـــه« مرتکـــب جعلـــی تاریخـــی 
شده اســـت و یـــا ممکـــن کتـــاب پتـــه خزانـــه بـــه راســـتی 
یکـــی از اصیل تریـــن و ماندگارتریـــن اثـــر تاریخـــی جهـــان 
ـــه  ـــرا کار را ب ـــاب چ ـــری روی آن کت ـــد و نظ ـــا نق ـــد. ام باش
ـــاند  ـــن دادن بکش ـــن و لع ـــدن و طع ـــازاری ش ـــه ب ـــن کوچ ای
و چـــرا نفـــاق قومـــی را در کشـــور دامـــن بزنـــد. چنانکـــه 
چنـــدی پیـــش، دوتـــن از ورزشـــکاران کشـــور خواســـتند 
مســـابقه  یی باهـــم راه بیاندازنـــد. امـــا دیدیـــم کـــه جامعـــه 
ـــر  ـــتون و غی ـــام پش ـــر ن ـــانه ها، زی ـــازی و رس ـــای مج در فض
ـــن  ـــد. بنابری ـــو گردی ـــابقه لغ ـــا آن مس ـــد ت ـــیم ش ـــتون تقس پش
ـــی  ـــه زودی قوم ـــار ب ـــتان بیم ـــاله یی در افغانس ـــر مس ـــرح ه ط
ـــن  ـــردد. ای ـــه می گ ـــق فاجع ـــه خل ـــک ب ـــا نزدی ـــود و حت می ش
ـــه  ـــاری ب ـــوز در اوج بیم ـــا هن ـــه م ـــه جامع ـــد ک ـــان می ده نش
ســـر می بـــرد و اینجـــا بی اهمیت تریـــن مســـایلی بـــه تابـــو 
ـــان  ـــاًل ارزش ش ـــر، اص ـــۀ دیگ ـــه در جامع ـــده اند ک ـــل ش تبدی

ـــد.  ـــت داده ان را از دس
نمیدانیـــم چنانچـــه تاریـــخ زبـــان پشـــتو یـــا فارســـی بـــه 
ـــه  ـــه دردی را در جامع ـــد، چ ـــم برس ـــال ه ـــزار س ـــن ه چندی
بیمـــار مـــا دوا می کنـــد یـــا کـــرده اســـت؟ در حالـــی کـــه 
ـــی کار  ـــر اداعای ـــط ه ـــت و غل ـــروزه روی صح ـــم ام می توانی
ـــل  ـــه جاه ـــد همیش ـــیم، نبای ـــه برس ـــه نتیج ـــم و ب ـــی کنی علم
ـــا  ـــد ب ـــیم و نبای ـــتوار باش ـــات اس ـــد روی جعلی ـــم و نبای بمانی
ـــد  ـــر میرس ـــه نظ ـــه ب ـــا بدبختان ـــم. ام ـــی کنی ـــف زنده گ تحری
ـــان  ـــت خودش ـــر جاهلی ـــا در عص ـــردم م ـــتر م ـــوز بیش ـــه هن ک
ــن  ــدن از ایـ ــرای برامـ ــتی بـ ــوز بایسـ ــد و هنـ ــرار دارنـ قـ
ـــا. ـــر م ـــم؛ وای ب ـــت بدهی ـــادی را از دس ـــان زی ـــت زم جاهلی

ناشنـاس 
چه چیـزی را شناسانـد؟

فغـانستان؛ ا آینـدۀ 
یک تـار و  نامعـلوم  وضعیت   

رونــد  در  نیــز  مختلــف  کشــورهای 
قباحت زدایــی از طالبــان بــه انــدازۀ 
ــرای  ــی ب ــد، یک ــاش کردن ــی ت کاف
نگرانــی از نفــوذ داعــش بــه مرزهایــش 
ــاز کــرد  ــا طالبــان ســر گفت وگــو را ب ب
و دیگــری بــرای ایــن کــه بتوانــد خــود 
را از مخمصــه جنــگ و مصــارف نظامی و 
غیرنظامــی افغانســتان رهایــی بخشــد، 
ــا ایــن گــروه بــه صــورت علنــی وارد  ب
ــد.  ــح ش ــام صل ــر ن ــای زی گفت وگوه
حــاال طالبــان خــود حیــران مانــده کــه 
ــی  ــی و جهان ــاز مل ــه امتی ــن هم ــا ای ب
چــه کار کنــد. چیــزی را کــه طالبــان در 
ــور  ــردان کش ــد، دولت م ــواب نمی دی خ
ــایه های  ــی و همس ــدان بین الملل و متح
افغانســتان در روز روشــن بــه ایــن 
حــاال  همیــن  بخشــیدند.  گــروه 
تشــکیل  و  ارگ  سراســیمه گی  نیــز 
مختلــف  هیات هــای  و  نشســت ها 
بــرای مذاکــره بــا طالبــان بازهــم 
امتیازدهــی بــرای ایــن گــروه بــه 
حســاب مــی رود. یــک روز آقــای غنــی 
ــازد، روز  ــده می س ــره کنن ــات مذاک هی
دیگــر بــرای برگــزاری بــه گفتــۀ آقــای 
داوودزی بزرگتریــن لویــه جرگــه آمــاده 
ــورای  ــم ش ــاال ه ــرد و ح ــی می گی گ
عالــی مصالحــه را ایجــاد کــرده اســت

احمدعمران



ــا  ــح را ب ــی صل ــد پالیس ــه نمی توان ــورای مصالح ش
ــه و  ــده تهی ــره کنن ــات مذاک ــرای هی ــیع ب ــاد وس ابع
ــرار دهــد. ــان ق ــر طالب ــز مذاکــره در براب آن را در می
شــماری از تحلیل گــران سیاســی می گوینــد، تــا 
زمانــی کــه یــک پالیســی مشــخص وجــود نداشــته 
ــان  ــا طالب ــرای نشســت ب ــرخ ب ــوط س ــد و خط باش
ــر  ــوع نشســت زی ــر ن ــزاری ه ــف نشــود، برگ تعری
هــر عنوانــی نتیجــۀ مثبــت در پــی نخواهــد داشــت.
ایــن تحلیل گــران تأکیــد دارنــد کــه طالبــان در 
نشســت دوحــه بــا نماینــده گان حکومــت بــه عنــوان 
ــد،  ــد ش ــو نخواهن ــه وارد گفت وگ ــورای مصالح ش
بــل بــا آنــان بــه عنــوان افــراد ماننــد نشســت مســکو 

ــرد. ــد ک ــو خواهن گفت وگ
همزمــان باایــن، گــروه طالبــان بــا نشــر خبرنامه یــی 
گفتــه انــد، هــدف نشســت »بین االفغانــی« کــه قــرار 
ــل در قطــر برگــزار شــود،  ــاه اپری اســت در نیمــه م
ــح در افغانســتان  ــرای صل ــا ب در چارچــوب تالش ه
ــن  ــه در ای ــرده ک ــد ک ــروه تأکی ــن گ ــا ای ــت، ام اس
و  »نظریــات  تنهــا  کننــده گان  اشــتراک  نشســت 

پالیســی های« خــود را بیــان می کننــد.
در خبرنامــۀ ایــن گــروه تاکیــد شــده کــه در نشســت 
پیــش رو هیچ کســی بــه نماینده گــی از حکومــت 
ــت  ــد نشس ــر مانن ــدارد و اگ ــتراک ن ــتان اش افغانس
قبلــی افــرادی وابســته بــه حکومــت در آن اشــتراک 
داشــته باشــند، بــه گونــۀ شــخصی شــرکت می کننــد 

ــد. ــراز می کنن ــان را اب ــات شخصی ش و نظری
مصونیــت  کمیتــۀ  رییــس  توحیــدی  صدیــق اهلل 
خبرنــگاران در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
ــد: »از یک ســو ایــن لیســت از نظــر ترکیــب  می گوی
ــورا  ــن ش ــای ای ــم اعض ــی ه ــکل دارد از طرف مش
ــیع را  ــاد وس ــا ابع ــان ب ــا طالب ــره ب ــی مذاک توانای

ــد«. ندارن
ــد  ــورا نمی توان ــن ش ــد: »ای ــدی می گوی ــای توحی آق
ــات  ــرای هی ــیع ب ــاد وس ــا ابع ــح را ب ــی صل پالیس
مذاکــره کننــده تهیــه و آن را در میــز مذاکــره در 

ــد«. ــرار ده ــان ق ــر طالب براب
پالیســی  زمانــی  تــا  گفــت:  توحیــدی  آقــای 
ــرخ  ــوط س ــد و خط ــته باش ــود نداش مشــخصی وج

بــرای نشســت بــا طالبــان تعریــف نشــود، برگــزاری 
هــر نــوع نشســت زیــر هــر عنــوان نتیجــۀ مثبــت در 
ــت  ــردن وق ــف ک ــط تل ــت و فق ــد داش ــی نخواه پ

ــود. ــد ب خواه
ــن  ــن فهرســت گفــت: ای ــب ای ــاد از ترکی ــا انتق او ب
ــل ارگ نشــینان ترتیــب  ــاب می فهرســت در ارگ و ب
ــن  ــه ای ــورد تهی ــی در م ــاد مدن ــچ نه ــا هی شــده و ب

فهرســت مشــوره نشــده اســت.
بــه گفتــۀ توحیــدی، در فهرســت تنهــا یــک نماینــده 
ــرد از  ــن ف ــه ای ــور دارد ک ــی حض ــۀ مدن از جامع
ــی  ــه مدن ــاالن جامع ــی و  فع ــای مدن ــوی نهاده س

ــت. ــده اس ــی نش ــاب و معرف انتخ
ــتان  ــان افغانس ــای جوان ــام نهاده ــد: از تم او می گوی
تنهــا یــک نفــر بــدون ذکــر نــام گزینــش شــده، امــا 
ــه انتخــاب  ــن جــوان چگون ــه ای مشــخص نشــده ک
شــده و بــه ایــن شــورا از کــدام طریــق معرفــی شــده 

اســت.
»از  گفــت:  خبرنــگار  مصونیــت  کمیتــۀ  رییــس 
افغانســتان  رســانه یی  نهادهــای  و  رســانه ها 
ــه چشــم  ــی در لیســت شــورای مصالحــه ب نماینده ی
ــه ایــن معناســت کــه در  نمی خــورد و ایــن اقــدام ب
ــی رســانه ها و آزادی  ــن قربان ــان اولی ــرات طالب مذاک

ــود«. ــد ب ــتان خواه ــان در افغانس بی
توحیــدی خاطــر نشــان کــرد، از فعــاالن حقــوق زن 
کســانی حضــور دارنــد کــه نماینده گــی از حکومــت 
ــن  ــتان. ای ــان افغانس ــه از زن ــد ن ــتان می کنن افغانس
افغانســتان  زنــان  آدرس  از  نمی تواننــد  بانــوان 
ــره  ــز مذاک ــک در می ــدون ش ــد و ب ــی کنن نماینده گ

ــود. ــد ب ــاکت خواهن ــوش و س خام
ــم  ــم، تی ــاره کردی ــه اش ــواردی ک ــا م ــزود: ب او اف
شــورای مصالحــه یــک تیــم موفــق و کارا نخواهــد 
ــان  ــت های طالب ــر خواس ــد در براب ــود و نمی توان ب
مــردم  واقعــی  دیــدگاه  و  کــرده  ایســتاده گی 

افغانســتان را انتقــال دهنــد.
ــایل  ــا آگاه مس ــان اوری ــال، فضل الرحم ــن ح در عی
ــی نیســت و  ــن فهرســت نهای ــد: ای سیاســی می گوی
ــد.  ــان آی ــه می ــی در آن ب ــه تغییرات ــن اســت ک ممک
بنابرایــن، بهتــر خواهــد بــود تــا بعــد از نهایــی شــدن 

ــم. لیســت روی ترکیــب آن بحــث کنی
بــه گفتــۀ ایــن تحلیل گــر سیاســی، آقــای غنــی فریــاد 
مــی زد کــه طالبــان بایــد بــا حکومــت افغانســتان وارد 
ــان  ــده نش ــر ش ــت نش ــا فهرس ــود، ام ــو ش گفت وگ
می دهــد کــه او از موضــع خــود عقب نشــینی کــرده 

ــن داده اســت. ــی« ت ــوی »بین االفغان ــه گفت وگ و ب
ــوان  ــه عن ــتان ب ــت افغانس ــون حکوم ــزود، اکن او اف
یــک گــروه و یــک عضــو در ایــن نشســت شــرکت 
می کنــد و ایــن اقــدام عقب نشــینی و شکســت 
ــان  ــان را نش ــر طالب ــی در براب ــرف غن ــد اش محم

می دهــد.
ایــن آگاه سیاســی همچنــان گفــت، خواســت طالبــان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــت بای ــه حکوم ــت ک ــن اس ای
گــروه در ایــن نشســت شــرکت کنــد، زیــرا نشســت 
دوحــه، مذاکــره میــان طالبــان و حکومــت افغانســتان 

نیســت.
»گفت وگــوی  دوحــه  نشســت  کــرد،  تاکیــد  او 
ــا  ــت تنه ــده گان حکوم ــت و نماین ــی« اس بین االفغان
می تواننــد بــه عنــوان یــک فــرد و یــک عضــو ایــن 
ــد. ــرح کنن ــود را مط ــخصی خ ــدگاه ش ــت دی نشس

بــه گفتــۀ آقــای اوریــا، داکتــر غنــی شــعارهای بلنــد 
بــاالی خــود را فرامــوش کــرده و اکنــون نماینــده گان 
ــت  ــن نشس ــه ای ــرد ب ــک ف ــوان ی ــه عن ــود را  ب خ
ــود  ــورا خ ــن ش ــای ای ــد اعض ــر چن ــتد. ه می فرس
ــد،  ــی می کنن ــت معرف ــه حکوم ــته ب ــراد وابس را اف
ــت  ــده حکوم ــوان نماین ــه عن ــان را ب ــان آن ــا طالب ام

نمی پذیرنــد.
وحیــد مــژده تحلیل گــر مســایل سیاســی بــه روزنامــۀ 
مانــدگار می گویــد: »طالبــان بــا نماینــده گان حکومت 
بــه عنــوان شــورای مصالحــه وارد گفت وگــو نخواهد 
شــد، بــل بــا آنــان بــه عنــوان افــراد ماننــد نشســت 

مســکو گفت وگــو خواهنــد کــرد«.
ایــن تحلیل گــر سیاســی افــزود، طالبــان بــه صــورت 
ــام  ــچ ن ــد کــه تحــت هی ــه ان واضــح و آشــکارا گفت
و عنــوان حاضــر بــه گفت وگــو بــا حکومــت آقــای 

غنــی نیســتند.
نظــر  در  بــدون  حکومتــی  مامــوران  افــزود،  او 
ــرد  ــک ف ــوان ی ــه عن ــن ســمت و پست شــان ب گرفت

ــد،  ــی دارن ــه مســایل افغانســتان نگران ــه نســبت ب ک
می تواننــد در ایــن نشســت شــرکت کننــد و دیــدگاه 

ــد. ــرح کنن ــود را مط ــخصی خ ش
آقــای مــژده تأکیــد کــرد کــه اعضــای ایــن شــورای 
در نشســت قبلــی کــه در مســکو برگــزار شــده بــود، 
حضــور داشــتند. بنابرایــن، در  نشســت دوحــه نیــز 
ــته و  ــور داش ــرد حض ــک ف ــوان ی ــه عن ــد ب می توانن

دیــدگاه خــود را مطــرح کننــد.
ــورا،  ــچ ش ــان هی ــه طالب ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
جرگــه یــا هــر مجمــع کــه نــام حکومــت بــاالی آن 
ــد را  ــته باش ــی داش ــۀ حکومت ــده و جنب ــته ش گذاش
نمی پذیرنــد و همــان طــور کــه قبــاًل تاکیــد داشــتند، 
ــا افــراد وارد گفت وگــو و مذاکــره می شــوند. تنهــا ب

بین االفغانــی»  »گفت وگوهــای  قبلــی  نشســت 
حــدود دو مــاه پیــش در مســکو برگــزار شــده بــود. 
در آن نشســت اگرچــه شــماری از افــراد حکومتــی و 
نماینــده گان پارلمــان اشــتراک داشــتند. امــا حضــور 
همــه آنــان »شــخصی« خوانــده شــده بــود و دولــت 

ــود. ــه طــور رســمی در آن غایــب ب ب
ــر  ــت تغیی ــراً وضعی ــش رو ظاه ــت پی ــا در نشس ام
ــرای اشــتراک  ــد روز گذشــته ب کــرده اســت، در چن
رای زنی هــا  حکومــت  نماینــده گان  از  شــماری 

جریــان دارد.
شــورای  روان  هفتــۀ  یکشــنبه  روز  نشســت  در 
ــار  ــود؛ چه ــده ب ــزار ش ــه در ارگ برگ ــه ک مصالح
ــو  ــرخ گفت وگ ــوط س ــرای تشــخیص خط ــه ب کمیت
بــا طالبــان، گزینــش هیــأت مذاکــره کننــده، انکشــاف 
شــورای مصالحــه و کارشــیوۀ وظایــف هیــأت 

ــد. ــده ان ــف ش ــده، موظ ــره کنن مذاک
عبد رب الرســول ســیاف، حبیبــه ســرابی معــاون 
رییــس  خلیلــی،  محمدکریــم  صلــح،  شــورای 
ــاون دوم  ــش مع ــرور دان ــح، س ــی صل ــورای عال ش
ریاســت جمهــوری، هرکــدام در راس ایــن کمیته هــا 
ــنبه، 2۱ حمــل،  ــا روز چهارش ــد ت ــف شــده ان توظی
کــه نشســت دوم ایــن شــورا برگــزار می شــود، 
جهــت  را  مربــوط  پیش نویس هــای  تمامــی 

ــد. ــاده کنن ــب آم تصوی
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فهرست شورای عالی مصالحه چگونه ترتیب شده است؟
آگاهان:

طالبان با نماینده گان حکومت همچون افراد گفت وگو می کنند

ناجیه نوری



در تأییــد اســتدالل هایش لــوکاچ مــوارد متعــددی 
از نوشــته های نیچــه را نقــل می کنــد. او تصریــح 
می کنــد کــه آنچــه نیچــه در نــزد یونانیــاِن 
ــه  ــمارد، ن ــم می ش ــر دارد و مه ــد نظ ــتان م باس
ــی و دموکراســی در  ــۀ خودگردان نخســتین تجرب
تاریــخ انســانی، بلکــه دیکتاتــوری یــک اقلیــِت 
ســرآمد اســت کــه »کار را معــادل فســاد و 
ــار  ــوده گی آث ــاه و آس ــد و در رف ــی« می دان تباه
ــه  ــه ب ــدف نیچ ــد. ه ــری می آفرین ــۀ هن جاودان
گمــان لــوکاچ؛ مهــار، متمــدن و یــا انســانی کردِن 
غرایــز وحشــیانه نیســت. هــدف نیچــه بنــا 
ــۀ همیــن  ــر پای ــزرگ ب ــِگ ب ســاختِن یــک فرهن
ــتین  ــان نخس ــدف از هم ــن ه ــت. ای ــز اس غرای
ــراژدی، و از  ــد ت ــه، تول ــی نیچ ــر دورۀ جوان اث
ــرف، و  ــک ط ــوس« از ی ــل »دیونیس ــالل تقاب خ
ــرف  ــقراط و مســیح از ط ــده از س ــِگ برآم فرهن
ــون  ــده و همچ ــف ش ــوح تعری ــه وض ــر، ب دیگ
رشــته یی راهنمــا ُکل آثــار و عقایــد بعــدی نیچــه 
ــه  ــت. نیچ ــم زده اس ــرده و رق ــی ک را پیش گوی
هرگــز از ایــن اندیشــۀ اشــرافی دورۀ جوانــی اش 
چشــم نپوشــید. او همــواره نجــاِت فرهنــگ را در 
گــرو وضعیــت و امتیــاز اقلیتــی می دانســت کــه 
ــم  ــودۀ عظی ــاری ت ــوِن کار اجب ــش مره آسایش
»فرهنــگ  می نوشــت:  او  اســت.  محرومــان 
متعالــی تنهــا در جامعه یــی زاده می شــود کــه دو 
کاســِت متمایــز دارد: کاســت کارگــران و کاســت 
غیرفعــاالن، یعنــی کســانی کــه از فراغــت حقیقی 
ــی  ــگ متعال ــم: فرهن ــر بگوی ــد. صریح ت بهره مندن
تنهــا در جامعه یــی زاده می شــود کــه دو کاســت 
متمایــز دارد: کاســت کار اجبــاری و کاســت کار 

آزاد.«
ــا  ــا ی ــدن پرولتاری ــه برآم ــا، نیچ ــک معن ــه ی ب
سوسیالیســم در دورۀ ُمدرن را نتیجــۀ روی گردانی 
ــرافی گری، از  ــۀ اش ــرمایه از روحی ــان س صاحب
تحمیــل انضبــاط و سلســله مراتِب نظامی گرایانــه 
ــران می دانســت. او در  ــودۀ کارگ ــه و ت ــه جامع ب
کتــاب دانش شــاد نوشــت کــه اگــر ســرمایه داران 
»نــگاه و رویکــرد متمایــز اشــراف زاده گان را 
ــا  ــوده ه ــزد ت ــم در ن ــاید سوسیالیس ــتند، ش داش
پدیــد نمی آمــد.« نیچــه در دجــال می گفــت: »در 
ــاِش  میــان اوباشــان امــروز، بیــش از همــه از اوب
سوسیالیســت و از حواریــون پســتی متنفــرم 
کــه غریــزۀ کارگــران، خرســندی و قناعــِت 
ــان را  ــوض آن ــد و در ع ــود می کنن ــان را ناب آن
ــری را  ــان انتقام گی ــه ایش ــا ب ــاخته ی ــاع س طم

می آموزنــد.«
در کتــاب شــامگاه بُتــان نیچــه دیــدگاه و رویکرد 
ــوح  ــا وض ــری ب ــالۀ کارگ ــال مس ــود را در قب خ

می گویــد:  او  می دهــد.  توضیــح  بیشــتری 
ــث  ــه باع ــی ک ــاط غریزه ی ــا انحط ــت ی »حماق
تمــام حماقت هــای امــروز شــده، ریشــه در 
ــزه  ــدۀ غری ــتین قاع ــری دارد. نخس ــالۀ کارگ مس
ایــن اســت کــه نبایــد دربــارۀ برخــی امور ســوال 
ــی  ــر اروپای ــا کارگ ــه ب ــم ک ــاً نمی دان ــرد. واقع ک
ــه  ــه او را ب ــی ک ــرد، از زمان ــد ک ــروز چــه بای ام
یــک مســأله تبدیــل کرده ایــم. آنچه مســلم اســت 
این کــه کارگــر اروپایــی گام بــه گام مســایل 
مطــرح  را  مســایل  بی شــرمانه ترین  و  دیگــر 
خواهــد کــرد. کارگــر از برتــری کّمــی بهره منــد 
ــرد  ــر ک ــد صرف نظ ــن امی ــد از ای ــت و بای اس
ــن  ــه انســانی فروت ــی ب کــه روزی کارگــر اروپای
و خویشــتن دار نظیــر انســان چینــی بــدل شــود، 
هرچنــد ســاختن چنیــن انســانی حقیقتــاً عقالنی 
و  ضــروری بــه شــمار می رفــت. چــه کردیــم که 
باعــث شــد چنیــن امکانــی در نطفــه خفه شــود؟ 
در نتیجــۀ فقــدان غیرمســؤوالنۀ اندیشــه، غرایزی 
ــران  ــان کارگ ــه یاری ش ــه ب ــم ک ــود کردی را ناب
مقولــۀ  مثابــۀ  بــه  و  فی نفســه  می توانســتند 
اجتماعــی موجودیــت داشــته باشــند. کارگــران را 
مشــمول نظــام وظیفــۀ اجبــاری کردیــم. بــه آنــان 
حــق ائتــالف و حــق رأی دادیــم. حــال چطــور 
ــروز  ــر ام ــه کارگ ــرد ک ــب ک ــن تعج ــد از ای بای
ــا به اصطــالح  ــت )ی ــش را نوعــی محن موجودیت
ــار دیگــر  ــد؟ ب ــی( بدان ــی نوعــی بی عدالت اخالق
می پرســم: مــا چــه می خواهیــم؟ اگــر خواســتار 
هدفــی هســتیم، بایــد وســایل رســیدن بــه هــدف 
را نیــز بخواهیــم. اگــر خواســتار برده گان هســتیم، 
ــا آموزشــی کــه می دهیــم آنــان را  نادانیــم اگــر ب

بــه خدایــگان تبدیــل کنیــم.«
در واقــع، نیچــه معتقــد اســت کــه از ایــن 
ــگ«  ــدن« و »فرهن ــه وی »تم ــات آنچ ــس نج پ
ــزم  ــار و ع ــرد و رفت ــه رویک ــا ب ــد، تنه می نامی
دارد.  بســته گی  »خدایــگان«  خالل ناپذیــر 
ــه  ــت ک ــد اس ــوکاچ معتق ــر ل ــن خاط ــه همی ب
ــت.  ــری اس ــکار هیتل ــتقیِم اف ــی مس ــه بان نیچ
ــا  ــوع انقالب ه ــگرف وق ــوح ش ــا وض ــه ب نیچ
را  خونیــن  جنگ هــای  و  ضدانقالب هــا  و 
پیش بینــی کــرده و گفتــه بــود کــه »ســلطۀ مطلــق 
ــی« انســان ها  ــۀ اهل ــر »گل ــن« ب ــان زمی فرمانروای
ــر  ــن خشــونت هایی امکان پذی ــی چنی ــا در پ تنه
ــا  ــان ب ــه هم زم ــت هایی ک ــت. او در یادداش اس
نــگارش تبارشناســی اخــالق فراهــم کــرده بــود 
از جملــه نوشــت: »بــرای آن کــه بدانیــم بــه کجــا 
ــم.« ــد نیازمندی ــمی جدی ــه تروریس ــم، ب می روی

تنهــا  نیچــه  لــوکاچ تصریــح می کنــد کــه 
خواســتار گسســت از سوسیالیســم نبــود. او 

ــا  ــود ت ــی ب ــودی دموکراس ــع ناب ــن مداف همچنی
آن جــا کــه دموکراســی را بســتر تاریخــی توســعۀ 
بــه  نیچــه  خــود  می دانســت.  سوسیالیســم 
ــا اصــل انگلیســی  ــد ب ــت: »بای صراحــت می گف
نماینده گــی مردمــی قطــع رابطــه کنیــم. مــا 
نیازمنــد نماینده گــی منافــع بــزرگ هســتیم.« 
لــوکاچ معتقد اســت کــه نیچه نخســتین پیشــگام 
نظــری دولــِت فاشیســتی مبتنــی بــر دســته جات 
حرفه یــی )کیوپراتیســتی( اســت. عنصــر دیگــری 
ــت  ــه عینی ــری نیچ ــگاه نظ ــن جای ــه ای ــه ب ک
ــه در  ــت. نیچ ــی اس ــت جهان ــد، سیاس می بخش
ــاد  ــتار اتح ــد خواس ــک و ب ــوی نی ــاب فراس کت
اروپــا علیــه روســیه بــود و می گفــت: »دورۀ 
سیاســت حقیــر بــه ســر آمــده اســت. ســدۀ آینده 
صحنــۀ نبــرد بــر ســر ســلطۀ جهانــی خواهــد بود 
و ناگزیریــم به سیاســت بــزرگ روی آوریــم.« در 
کتــاب اینــک انســان، نیچــه ســدۀ بیســتم را ســدۀ 
می افــزود:  و  می خوانــد  بــزرگ  جنگ هــای 
ــد  ــوع خواه ــه وق ــی ب ــده جنگ های ــن س »در ای
پیوســت کــه هرگــز ســابقه نداشــته اند. تنهــا بعــد 
ــن شــکل  ــر روی زمی ــزرگ ب ــن سیاســت ب از م

ــت.«  ــد گرف خواه
ــه  ــه ب ــزرِگ نیچ ــراد ب ــه ای ــد ک ــوکاچ می گوی ل
بیســمارک ایــن بــود کــه او مســایل دورۀ آینــدۀ 
ــخ گویی  ــود و در پاس ــه ب ــتی را درنیافت امپریالیس
بــه آن هــا سیاســتی تهاجمــی را بــه اجرا نگذاشــته 
بــود. نیچــه تنهــا راه دفــاع در مقابــل خطــر 
سوسیالیســم را یــک دولــت مهاجــِم امپریالیســتی 
چگونه گــی  از  را  درس  ایــن  و  می دانســت 
ــان  ــران در جری ــت کارگ ــری و شکس قدرت گی

ــود.   ــه ب کمــون پاریــس گرفت
ــوکاچ، معنــای تاریخــی اخــالق نیچــه  از نظــر ل
تعلــق آن بــه طبقــۀ مســلط اســت. اخــالق نیچــه، 
ــری  ــده و ســبک شــاعرانه اش، ظاه ــد گزن در نق
آرمانــی بــه خودخواهــی و توحــِش انســان 
ــا  ــه ب ــه رابط ــه هرگون ــد ک ــرمایه داری می ده س
را  روشــن گری  عقل گرایــی  و  انســان گرایی 
ــه  ــت، نیچ ــالف کان ــت. برخ ــت داده اس از دس
هرگــز در پــی پایه ریــزی اخالقــی جهان شــمول 
ــود. بالعکــس  ــام انســان ها نب ــرای تم ــر ب و معتب
مخاطــب اخــالِق او طبقــۀ مســلط اســت، 
ــان  ــه محروم ــد ک ــراف می کن ــد نیچــه اعت هرچن
و سرکوب شــده گان، کســانی کــه وی از آنــان بــا 
ــد، از  ــاد می کن ــان« ی ــن اوباش ــوان »منفورتری عن

ــد. ــود بهره مندن ــژۀ خ ــالق وی اخ
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بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

ــه اســتراحِت  ــه شــما ایــن اســت کــه هــر روز یــک ســاعت را ب پیشــنهاد دیگــِر مــا ب
ــی روی  ــکوت و تنهای ــد و در س ــاه ببری ــه یی پن ــه گوش ــد. ب ــاص دهی ــری اختص فک
هدفــی کــه دنبــال می کنیــد، توجــه و افکارتــان را متمرکــز نماییــد. تنهایــی بــرای تأمــل 
کــردن و اندیشــیدن، بــرای تصــورات ذهنــی روشــن و دقیــق، بــرای تمریــن پــرورِش 

ــرای داوری و اخــذ تصمیمــاِت قاطــع بســیار ســودمند اســت. قــوه و ب
ســعی کنیـــد در همــان یــک ســاعت بــرای بیســت وچهار ســاعِت آیندۀتــان برنامه ریــزی 
ــال  ــه دنب ــان ب ــده ذهن ت ــاعاِت مشخص ش ــه در س ــود ک ــث می  ش ــن کار باع ــد. ای کنی

ــد. ــزی کرده ای ــرای او برنامه ری ــه ب ــرود ک کاری ب
بــه یــاد داشــته باشــید انســـان ها قــادر نیســتند همه چیــز را بــه میــل و خواســِت خــود 
بــه پیــش ببرنــد. مــا بــا این کــه تــالش می کنیــم زنده گــی خــوب و ســودمندی داشــته 
ــه  ــای این ک ــه ج ــرد. ب ــرار می گی ــا ق ــِر راه م ــر س ــکالتی ب ــواث و مش ــیم، گاه ح باش
خــود را ببازیــم و همــه چیــز را واژگــون و از دســت رفتــه بدانیــم، بهتــر اســت اختیــار 
ــاره  ــم دوب ــه می توانی ــم ک ــن کنی ــود تلقی ــه خ ــم و ب ــت گیری ــه دس ــود را ب ــِس خ نف

شــروع کنیــم و موفــق شــویم.
ــود  ــود به وج ــت در خ ــداری و مقاوم ــر از پای ــی تزلزل ناپذی ــب، تکیه گاه ــن ترتی بدی
ــذرا،  ــای گ ــم ضعف ه ــه رغ ــا، ب ــی م ــرورش روان ــِت آن پ ــه برک ــه ب ــم آورد ک خواهی

تأمیــن خواهــد شــد.
ــه تفکــر بپردازیــد و از  اگــر مشــکلی پیــش آمــد، در نهایــِت خون ســردی و آرامــش ب
ــق  ــر مشــکالِت خــود فای ــا ب ــد ت ــِی خــود کمــک الزم را بگیری ــوای ذهن الهامــات و ق
ــی و  ــا حام ــه: م ــن ک ــت ای ــر اس ــا مهم ت ــن بحث ه ــۀ ای ــه از هم ــی ک ــوید. نکته ی ش
ــوان می  دهــد  ــا نیـــرو و ت ــه م ــا را تنهــا نمی گــذارد. و ب ــم کــه هرگــز م ــی داری نگهبان
ــل  ــامِ خــدا غاف ــاد و ن ــبانه روز از ی ــول ش ــر در ط ــیم. اگ ــته های مان برس ــه خواس ــا ب ت
ــد.  ــد آم ــش نخواه ــا پی ــی م ــی در زنده گ ــوار و الینحل ــوع دش ــز موض ــویم، هرگ نش
اگــر بــه نظـــم و هماهنگــی کــه در کاینــات وجــود دارد دقــت کنیــم، بــا شــگفتی های 
ــه پیــش  ــا نظــم و دقــِت خــاص ب ــز ب ــم هســتی بیشــتر آشــنا می شــویم. همــه چی عال
می  رونــد، پــس مــا هــم بایــد هماهنــگ عمــل کنیــم. اگــر قوانیــن هســتی را بشناســیم 
ــرای  ــت ب ــچ وق ــه هی ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــام بگیری ــان اله ــت پیرامون م و از طبیع
شــروع دیــر نیســت. مــا بــه لطــِف الهــی شایســتۀ عشـــق و هدایتیــم و ســزاوار افزونی و 
برکــت، و الیــق بهتریــن و ارزنده تریــن افــکار کــه بتوانــد بــه مــا و ســرزمین مان کمــک 

کنــد. از خــدا کمــک بخواهیــد و از همیــن امــروز شـــروع کنیــد!

مفهوم واقعی زنده گی چیست؟
بــه خاطــر داشــته باشــد کســـی می توانــد بــه مفهــوم واقعــی خوشــبخت شــود کــه بــه 

ــرده باشــد.  مفهــوم واقعــی زنده گــی پــی ب
ــع  ــد و توق ــت دارن ــی را دوس ــی های زنده گ ــواره خوش ــه هم ــرادی ک ــتند اف ــم نیس ک
ــل  ــچ گاه تحم ــد و هی ــان باش ــور و هیج ــاط و ش ــر از نش ــان پُ ــِر عمرش ــد سراس دارن
ــی  ــی زنده گ ــای منف ــه جنبه ه ــا این ک ــد. ب ــکالت را ندارن ــل مش ــتاده گی در مقاب ایس
ــا  ــی م ــر ذهن ــی تصوی ــی دو رو دارد. ول ــا ســکۀ زندگ ــد، ام ــی می کنن بیشــتر خودنمای
ــم  ــعی کنی ــد سـ ــا بای ــت. م ــوردار اس ــی برخ ــِت ویژه ی ــی از اهمی ــه زنده گ ــبت ب نس
ــکالت و  ــا مش ــی، ب ــیب های زنده گ ــراز و نش ــی از ف ــِی ناش ــات روح ــه دور از تألم ب

ــیم.  ــته باش ــازنده داش ــت و س ــوردی درس ــی برخ ــون زنده گ ــای گوناگ صحنه ه

مهسا طایع

بخش ششـم

بخش ششــمناصـر اعتمـادی
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در ایــن ســال های دگرگــون شــدن و پوســت انداختــن اســت کــه 
ــه  ــرد، ب ــه می گی ــِت سیاســی و اجتماعــی فاصل مســکوب از فعالی
ــد و نقــش  ــدا می کن ــه پی ــخ و فلســفۀ سیاســت عالق فلســفۀ تاری
ــری  ــه جــای درگی ــه ب ــد ک ــن می بین ــد و نویســنده را در ای هنرمن
مســتقیم بــا رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی، بــه کلیــت تاریــخ 
ــد، و نقــش  ــدا کن ــه پی ــخ و فلســفۀ سیاســت عالق و فلســفۀ تاری
ــری  ــه جــای درگی ــه ب ــد ک ــن می بین ــد و نویســنده را در ای هنرمن
مســتقیم بــا رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی بــه کلیــت تاریــخ و 
فلســفۀ تاریــخ و فلســفه سیاســت بیندیشــد و از فاصلــۀ بیشــتری 
ــه ســخن دیگــر، مســکوب شــهروند را  ــد. ب ــگاه کن ــا ن ــه این ه ب
ــد. مســکوب  ــیه ها می ران ــه حاش ــه ســود مســکوِب نویســنده ب ب
بــا همیــن خط کــش بــه ســراغ هدایــت مــی رود و هدایــِت 
ــت  ــد. هدای ــدا می کن ــم ج ــد را از ه ــِت هنرمن ــهروند و هدای ش
ــگاه می کنــد، همیــن  هــم، دســت کم از زاویه یــی کــه مســکوب ن
مســیر را پشــت ســر گذاشــته اســت. بــه ســخن دیگــر، هدایــت در 
ــه و  نخســتین نوشــته هایش، مثــل خــود مســکوب، شــهروند زمان
ــش های  ــه پرس ــد و ب ــی می کن ــه در آن زنده گ ــت ک روزگاری اس
ــه از  ــه اش پاســخ می دهــد. تنهــا در ســال های بعــد اســت ک زمان
روزگاری کــه در آن زنده گــی می کنــد، فاصلــۀ بیشــتری می گیــرد 
و بــه جــای تاریــخ، بــه فلســفۀ تاریــخ در کلیــت آن می اندیشــد، 
کــه آثــار آن را در نوشــته های دیگــرش و بیشــتر از همــه در بــوف 

ــم.  ــور می بینی ک
 از نــگاه مســکوب، شــباهت بیــن هدایــت و کافــکا زیــاد اســت. 
ــی  ــی، بیهوده گ ــی زنده  گ ــداری و پوچ ــا، ناپای ــودن دنی ــذرا ب گ
ــه  ــد ک ــد و می بین ــی را می جوی ــام اوج ــکوب در خی ــا مس و... ام
ــام  ــی پاســخ خی ــه آن نرســیده اســت. یعن ــت ب ــِر او هدای ــه نظ ب
بــه پوچی هــا و بیهوده گی هــا و بی پاســخی ها، خندیــدن بــه 
ــِن  ــی در مت ــتودن زنده گ ــتودِن دم و س ــت و س ــام تلخی هاس تم
ــاید  ــام ش ــت. خی ــار اس ــی از آن سرش ــه زنده گ ــی ک ــۀ زوال هم
ــِت  ــام ضیاف ــعر خی ــا ش ــت. ام ــی اس ــاعِر ایران ــن ش مرگ آگاه تری
ــی  ــتایش زنده گ ــرگ و س ــایۀ م ــنگینی س ــت در س ــی اس زنده گ
ــاری اش. از  ــی و بی اعتب ــن بیهوده گ ــل همی ــه دلی ــًا ب ــت. دقیق اس
ــن  ــدام از چنی ــچ ک ــکا، هی ــه کاف ــت و ن ــه هدای نظــر مســکوب ن
ــر  ــاید ب ــد. ش ــگاه نکرده ان ــده گان ن ــی و زن ــه زنده گ ــی ب اوج
اســاس ایــن یادداشــت ها و بــر اســاس زنده گــی مســکوب، 
ــی اســت.  ــگاه خیام ــن ن ــال همی ــه او بیشــتر دنب ــت ک ــوان گف بت
ــا درمی آیــد  ــر پوچــی و بیهوده گــِی زنده گــی از پ هدایــت در براب
ــا در  ــه م ــی ک ــد. در حال ــان می ده ــودش پای ــی خ ــه زنده گ و ب
ــه  ــم بلک ــی آن نمی بینی ــل پوچ ــه دلی ــی ب ــی زنده گ ــام نف خیـ

ــرگ.  ــور م ــم در حض ــی می بینی ــن زنده گ جش
ــتانی  ــتۀ باس ــا گذش ــت ب ــری هدای ــکوب، درگی ــر مس ــه نظ   ب
ــر  ــی عمیق ت ــرش خیل ــنده گان هم عص ــبت نویس ــه نس ــران ب ای
ــی  ــای تاریخ ــتین رمان ه ــنده گان نخس ــت. نویس ــر اس و پیچیده ت
ایــران گمــان می کردنــد کــه اگــر آوازۀ عــدل انوشــیروان و طنیــن 
ــه  ــارگاه خســروپرویز را ب ــکوه و جــالل ب ــد و ش ــای بارب ترانه ه
ــروز  ــه ام ــه را ب ــت رفت ــروز از دس ــند، آن دی ــان بکش رخ جهانی
خواهنــد کشــید و چشــم جهــان و جهانیــان را خیــره خواهنــد کرد. 
مســکوب ایــن نــگاهِ ســاده انگارانه و فروکاهنــده را نــه بــر خودش 
ــد  ــکوب می دان ــد. مس ــت روا می بین ــر هدای ــه ب ــندد و ن می پس
کــه ســال ها پیــش از آن کــه آرمان هــای میهنــی و نوگرایــِی 
شــتاباِن روزگار رضاشــاهی در شــهریور ۱۳2۰ در دنیـــای بیــرون 
ــکوب  ــت. مس ــه اس ــرو ریخت ــت ف ــد، در روان هدای ــا درآی از پ
ــط  ــت برخــالف تاریخ نویســان معاصــرش، فق ــه هدای ــد ک می دان
مــدت کوتاهــی در افســون ایــن گذشــتۀ باســتانی باقــی مانــده و 
ــه  ــه گرفت ــیفته وار فاصل ــتایش گرانه و ش ــگاه س ــی زود از ن خیل
ــر ساســان، همان طــور کــه  ــن دخت ــگاه هدایــت در پروی اســت. ن
ــن  ــت در پروی ــت. هدای ــی اس ــد، غیرتاریخ ــکوب می نویس مس
ــا او معاصــر  ــل تاریخی نویســان دیگــری کــه ب ــر ساســان مث دخت
بوده انــد، پیونــد دیــروز و امــروز و گذشــته و اکنــون را فرامــوش 
می کنــد. ایــن نــگاه غیرتاریخی نویســان دیگــری کــه بــا او 
ــد دیــروز و امــروز، و گذشــته و اکنــون را  ــد، پیون معاصــر بوده ان

ــت.  ــی اس ــگاه غیرتاریخ ــن ن ــد. ای ــوش می کن فرام
امــا فاصلــه گرفتــن هدایــت از ایــن نــگاه غیرتاریخــی و دســتیابی 
او بــه نــگاه مــدرن تاریخــی کــه بــه خلــق اثــری مثــل بــوف کــور 
ــکوب  ــد. مس ــان نمی مان ــکوب پنه ــِم مس ــز از چش ــد نی می انجام
ــال های  ــت در س ــتۀ هدای ــواب شس ــگاهِ از خ ــه در ن ــد ک می دان
پایانــی عمــرش، همــۀ بخش هــای از هــم جــدای تاریــخ و 
ــاد  ــه در ایج ــد، و هم ــوش می خورن ــم ج ــه ه ــران ب ــِگ ای فرهن
ــت  ــد. هدای ــه عهــده می گیرن و اســتمرار آن از دیگــری ســهمی ب
در بــوف کــور کــه مســکوب بــا آن بــه خوبــی آشناســت، داســتان 
ــوف  ــد. در ب ــت می کن ــۀ روزگارش را روای ــای بربادرفت آرمان ه
کــورِ دیــروز و امــروز بــه هــم نزدیــک می شــوند و دیروزیــان در 
ــد. هدایــت  ــان می گــذرد، دســتی و نقشــی دارن ــر امروزی آنچــه ب
ــران اســالمی را در  ــتان و ای ــران باس ــویۀ ای ــور دو س ــوف ک در ب
ــۀ  ــوی رودخان ــو و آن س ــن س ــن ای ــذارد و بی ــم می گ ــار ه کن
ــد،  ــدا می کن ــم ج ــور را از ه ــوف ک ــش ب ــه دو بخ ــورن ک س
پیونــدی ناگسســتنی می بینــد. ایــن نــگاه تاریخــی اســت؛ نگاهــی 
ــدی و  ــر دوره را در نژن ــد و ه ــا را می بین ــتمرار رویداده ــه اس ک
ــر  ــد. از نظ ــر می بین ــذرد، موث ــد می گ ــه در دورۀ بع ــی آنچ تباه
گذشــته نگر  هدایــت  هم عصــِر  ناسیونالیســت های  مســکوب، 
ــود  ــته ب ــه گذش ــان ب ــع نگاه ش ــی در واق ــرا، یعن ــد و آینده گ بودن
ولــی بــه طــرف آینــده حرکــت می کردنــد و کســی کــه بــا تاریــخ 

ــد.   ــته باش ــی داش ــن نگاه ــد چنی ــد، نمی توان ــنا باش آش
 بــه نظــر مســکوب، میــان هدایتــی کــه غــرق در افســوِن گذشــتۀ 
ــن  ــازی ای ــای بازس ــه رؤی ــاه ک ــت و رضاش ــران اس ــکوه ای پُرش
ــر  ــت و ه ــادی نیس ــاوت زی ــد، تف ــر می پروران ــته را در س گذش

هـدایت 
ایت  و بـه ر

مسکوب

ــن  ــدِف ای ــا ه ــد. ام ــخن می گوین ــان س ــک زب ــه ی دو ب
یادداشــت ها نشــان دادن تحولــی اســت کــه هدایت پشــت 
ســر می گــذارد و رضاشــاه از آن بی نصیــب می مانــد 
ــه  ــت ک ــول اس ــی و تح ــن دگرگون ــه همی ــه ب ــا توج و ب
مســکوب میــان هدایــت شــهروند و هدایــت هنرمنــد خــط 
می کشــد. رمان هــای تاریخــی هدایــت و داســتان هایی 
ــِت  ــه هوی ــزی ب ــم چی ــه خان ــا و علوی ــی آق ــِل حاج مث
ــتن  ــر گذش ــه ب ــد، بلک ــه نمی کن ــد اضاف ــت هنرمن هدای
هدایــت از ایــن مراحــل اســت کــه بــه تمــام پرســش های 
او جنبــۀ هنــری می دهــد و ایــن از نظــر مســکوب نقطــۀ 
ــب  ــران اســت. غال ــی در ای ــت و مدرنیســم ادب اوج هدای
ــی و  ــمی آبک ــه ور در رمانتیس ــی آن دوران، غوط ــار ادب آث
پُرســوز و گــذار و ســاده انگارانه، پاســخ پرســش های 
در  پوســت کنده  و  صــاف  را  روزگاران شــان  پیچیــدۀ 
بشــقاب غــذای خواننــده گان می گذاشــتند و مشــغول 
ــا  ــن پیچیده گی ه ــا ای ــد. ام ــی بودن ــایل اجتماع ــل مس ح
ــی  ــت از صاف ــر هدای ــته های متأخ ــور و نوش ــوف ک در ب
ــان  ــادی می ــن تض ــد. بنابرای ــویه می گذرن ــدی همه س نق
یادداشــت های مســکوب  نــوع قضــاوت در  ایــن دو 
ــه نظــر مــن، ایــن قضاوت هــا حاصــل  ــدارد و ب وجــود ن
توجــه مســکوب اســت بــه مراحــل تطــور و تکامــل نــگاه 

ــخ. ــه تاری هدایــت ب
ــگ  ــل فرهن ــته اه ــرافی در دوران گذش ــای اش   خانواده ه
بودنــد و پاســداران و نگهبــان میــراث فرهنگــی. بــه 
خصــوص خانــوادۀ هدایــت از ایــن نظــر خانوادۀ شــاخص 
و شــناخته شــده یی اســت. هدایــت هــم عضــوی از ایــن 
ــده  ــواِی مان ــی ه ــم بوی ناک ــت، و ه ــن اس ــرافیِت که اش
ــم  ــی آزارد؛ ه ــامش را م ــای آن مش ــتوها و زاویه ه در پس

ــد،  ــر می پروران ــران را در س ــه ای ــه ب آرزوی ورود مدرنیت
ــد،  ــا بیفت ــران ج ــه در ای ــر مدرنیت ــه اگ ــد ک ــم می دان و ه
ــاید  ــت. ش ــد ریخ ــرو خواه ــن ف ــرافیت که ــاختار اش س
ــورد  ــر مســکوب برخ ــی از نظ ــن تالف ــِک ای ــه تراژی وج
تجــدد بــا ســنت کهــن اشــرافیت ایرانــی اســت. مســکوب 
ــوب  ــی خ ــران را خیل ــی ای ــن ادب ــنت که ــات و س ادبی
می شناســد و طبیعتــًا مثــل هــر کــِس دیگــری کــه بــا ایــن 
ــته هایش،  ــنایی در نوش ــن آش ــار ای ــت، آث ــنت آشناس س
ــی  ــزد و در نگاه ــش می ری ــرای کتاب ــه ب ــی ک در طرح
ــت.  ــس اس ــد، منعک ــان می کن ــی و جه ــه زنده گ ــه ب ک
ــه بســیاری  ــازات مســکوب نســبت ب شــاید یکــی از امتی
ــدک  ــام ی ــن ای ــن فکر را در ای ــام روش ــه ن ــانی ک از کس
می کشــند، آشــنایی عمیــِق اوســت بــا ســنت ادبــی ایــران. 
ــش  ــیاری از معاصران ــت از بس ــن جه ــم از ای ــت ه هدای
متمایــز اســت. وقتــی مســکوب هدایــت را می خوانــد یــا 
ــران و  ــات ای ــه از ادبی ــۀ آنچ ــد، هم ــارۀ او می نویس درب
ــور دارد و در  ــان حض ــش هم زم ــد، در ذهن ــان می دان جه
ــکوب  ــه مس ــود. ای کاش ک ــس می ش ــته هایی منعک نوش
ــاب را می نوشــت. مســکوب  ــن کت ــی می یافــت و ای مجال
ــا  ــه دلیــل شــباهت مســیر زنده گــی اش ب ــه نظــر مــن، ب ب
ــود کــه می توانســت  هدایــت، یکــی از بهتریــن کســانی ب
ــن  ــن چنی ــفانه ای ــه متأس ــد، ک ــت بنویس ــورد هدای در م

نشــد.

ماهنامۀ اندیشه پویا
مد و مه/ چهارشنبه ۱ اسفند ۱3۹7

علیرضا اکبری

بخش دوم و پایانی

بــه نظــر مســکوب، درگیــری هدایــت بــا گذشــتۀ باســتانی ایــران بــه نســبت نویســنده گاِن هم عصــرش خیلــی عمیق تــر و پیچیده تــر اســت. نویســنده گان 
نخســتین رمان هــای تاریخــِی ایــران گمــان می کردنــد کــه اگــر آوازۀ عــدل انوشــیروان و طنیــِن ترانه هــای باربــد و شــکوه و جــاِل بــارگاه خســروپرویز را 
بــه رخ جهانیــان بکشــند، آن دیــروِز از دســت رفتــه را بــه امــروز خواهنــد کشــید و چشــم جهــان و جهانیــان را خیــره خواهنــد کــرد. مســکوب ایــن نــگاِه 
ــای  ــه آرمان ه ــش از آن ک ــال ها پی ــه س ــد ک ــکوب می دان ــد. مس ــت روا می بین ــر هدای ــه ب ــندد و ن ــودش می پس ــر خ ــه ب ــده را ن ــاده انگارانه و فروکاهن س
میهنــی و نوگرایــِی شــتاباِن روزگار رضاشــاهی در شــهریور 1320 در دنیـــای بیــرون از پــا درآیــد، در روان هدایــت فــرو ریختــه اســت. مســکوب می دانــد 
کــه هدایــت برخــاِف تاریخ نویســان معاصــرش، فقــط مــدت کوتاهــی در افســوِن ایــن گذشــتۀ باســتانی باقــی مانــده و خیلــی زود از نــگاه ســتایش گرانه و 

شــیفته وار فاصلــه گرفتــه اســت



هفتــۀ گذشــته کتابــی در شــهر لنــدن رونمایــی 
تــا هنــوز در حــوزۀ  شــد کــه پس لرزه هایــش 
ــل مشــاهده و لمــس  زبان هــای فارســی و پشــتو قاب
ــاب مجموعــۀ سرگذشــت زنده گــی  ــن کت اســت. ای
ــری صــادق فطــرت ناشــناس،  ــی و هن سیاســی، ادب
کتــاب  ایــن  اســت.  کشــور  پــرآوازۀ  هنرمنــد 
ــی از  ــنگ، یک ــور سیاه س ــوی صب ــل گفت وگ حاص

ــت. ــا او اس ــرکار ب ــنده گان پُ نویس
ایــن کتاب تحــت عنوان »ناشــناس ناشــناس نیســت« 
چــاپ شــده اســت. صــادق فطــرت ناشــناس در ایــن 
کتــاب بــه پرســش پیرامــون مســایل تاریخــی پاســخ 
گفتــه کــه واکنش هــای گوناگونــی را در جامعــۀ 
ــای ناشــناس  ــه وجــود آورده اســت. آق افغانســتان ب
در ایــن کتــاب احمدشــاه ابدالــی و امــان اهلل خــان را 
بــه تنــدی نقــد می کنــد و نیــز می گویــد کــه کتــاب 

»پتــه خزانــه« جعــل تاریخــی اســت.
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــاب مدع ــن کت ــناس در ای ناش
ــی نوشــته اســت و  ــه« را عبدالحــی حبیب ــه خزان »پت
ــان ۱۳  ــان اســتفاده شــده در ایــن کتــاب، زب هــم زب
ــو  ــن گفت وگ ــت. او در ای ــش نیس ــال پی ــد س ص
اظهــار داشــته اســت: »مــن صــادق فطــرت هســتم، 
ــم و ناحــق را ناحــق. چــپ و  حــق را حــق می گوی
راســت حســاب کنیــم، زبــان پشــتو تاریــخ مکتــوب 
ــد  ــن چن ــدارد. در همی ــال ن ــد س ــر از چهارص باالت
قــرن خــود هــم هرآنچــه دارد، تمامــش شــعر اســت. 
لســانی کــه در آن کیمیــا، فزیــک و بیولــوژی نباشــد؛ 
تاریــخ، جغرافیــه و جیولوجــی نباشــد؛ روانشناســی، 
فلســفه و آثــار علمــی نباشــد، شــعر و شــعر و شــعر 
ــو هــر قطعــه اش شــهکار - کــدام درد پشــتون  – ول

هــا را دوا خواهــد کــرد؟.«
ــه  ــناس ک ــر ناش ــای داکت ــا و اظهارنظره ــن گفته ه ای
ــان پشــتو دارد، فضــای ادبــی افغانســتان  دکتــرای زب
ــغول  ــود مش ــه خ ــه ب ــت ک ــۀ اس ــد هفت را در چن
ــناس را  ــای ناش ــارات آق ــی اظه ــرده اســت. عده ی ک
ــد  ــت می خوانن ــانگر صداق جســارت مســکلی و نش
ــه  ــه خزان ــت و پت ــا او اس ــق ب ــه ح ــد ک و می گوین
ــه را  ــه خزان ــر پت ــی دیگ ــا عده ی ــت، ام ــی اس جعل
»پــس از قــرآن« بــرای خــود مقــدس دانســته و 
ــق از  ــۀ دقی ــناس مطالع ــه ناش ــد ک ــده ان ــی ش مدع

ــدارد. ــتو ن ــان پش ــخ زب تاری
در ایــن میــان، روایــت ســومی ایــن اســت که نســخۀ 
اصلــی »پتــه خزانــه« بــه یکــی از البراتوارهــای معتبر 
جهــان فرســتاده شــود تــا اصــالت آن از ســوی یکــی 
از نهادهــای معتبــر زبان شناســی جهــان تاییــد شــود.
فیــاض غــوری، یکــی از فعــاالن فرهنگــی در صفحــۀ 
ــه  ــه خزان ــت: در پت ــته اس ــبوکش نوش ــمی فیس رس
ــر کــرور ســوری« بســیار  ــام »امی ــه ن ــی ب ــاالی نام ب
تمرکــز شــده اســت و حبیبــی مولــف آن گفتــه 
اســت کــه در ســال ۱۳۰ هجــری یــک شــعر پشــتو 
ــری  ــات ناص ــا در طبق ــت. ام ــروده اس ــرور س را ک
کــه منبــع تاریــخ دربــار غوری هــا اســت و در ســال 
ــه  ــی ب ــچ نام ــف شــده اســت، هی ۶۵۸ هجــری تألی
نــام »کــرور« ذکــر نشــده، در حالــی کــه ده هــا تــن از 
ــد . ــار، »ســوری« تخلــص کــرده ان شــاهان غوری تب
می نــگارد:  یادداشــتش  ادامــۀ  در  غــوری  آقــای 
نمی دانــم چــرا عبدالحــی حبیبــی در پتــه خزانــه بــه 
شــخصیت دست ســاختۀ خــود خیلــی تمرکــز کــرده 
و از شــاهان تاریخ ســاز و عینــی ســوری نامــی 
ــا  ــالۀ غوری ه ــزار س ــخ ه ــت؟ در تاری ــه اس نگرفت

ــران  ــدن دیگ ــوام و تم ــر اق ــی ب ــوع تعرض ــچ ن هی
صــورت نگرفتــه اســت و مــا بــه دیگــران هــم اجــازۀ 

ــم. ــود نمی دهی ــخ خ ــت در تاری دخال
کاظــم یــزدان، یکــی از نویســنده گان و تاریخ نــگاران 
کشــور نگاشــته اســت کــه عبدالحــی حبیبــی هزگــز 
ننوشــته کــه »پتــه خزانــه« را چگونــه و از کجــا و از 
نــزد چــه کســی بــه دســت آورده و کتــاب، تــا کنــون 

کجــا بــوده اســت؟
آقــای یــزدان می گویــد کــه الزم بــود حبیبــی 
ــام  ــا تم ــل و ب ــه تفصی ــش آن را ب ــی پیدای چگونه گ
ــبه را  ــک و ش ــوع ش ــر ن ــت و ه ــات می نوش جزئی
ــا ســرعتی »غیرمتعــارف«  برطــرف می کــرد، امــا او ب
از ایــن موضــوع عبــور کــرده و جــواب بســیاری از 
ــته اســت. ــی گذاش ــم باق ــگ و مبه پرســش ها را گن
ــگار دیگــر کشــور در  نجیــب مایــل هــروی، تاریخ ن
پیونــد بــه جعلــی بــودن پتــه خزانــه نوشــته اســت: 
ــاب  ــی از آن کت ــت و عکس ــاپ افس ــد چ ــر چن »ه
ــل  ــه اص ــس ب ــی از روی عک ــل آورده، ول ــه عم ب
نســخه نمی تــوان پــی بــرد و هــم نمی تــوان از 
ــرد  ــون ک ــی آزم ــی و خط شناس ــاظ نسخه شناس لح
این جاســت  از  زد.  مرکب شناســی  محــک  بــه  و 
»دورگنســتیرنه«  نــام  بــه  پشتوشناســی  کــه 
ــی  ــۀ حبیب ــه خزان ــورد پت )morgenstierne( در م
ــی  ــی و تاریخ شناس ــرگاه زبان شناس ــش از نظ و یاران
ایرادهایــی را وارد دانســته و گفتــه اســت کــه صحت 
ــر آنــگاه مقبــول  نظریــات حبیبــی و اصالــت ایــن اث
ــوژی  ــاظ فیالل ــی از لح ــخۀ خط ــه نس ــد ک می افت

ــود«. ــی ش بررس
مخالفــان جعلــی بــودن پتــه خزانــه اســتدالل بیشــتر 
ــی  ــل رونمای ــان محف ــس از پای ــه ســخنرانی های پ ب
کتــاب آقــای ناشــناس و نیــز مصاحبــۀ او بــا بخــش 
ــه  ــد ک ــاره می کنن ــی اش ــی بی. بی. س ــتوی فارس پش
ــه  ــورد پت ــد کــه در م ــای ناشــناس می گوی در آن، آق
ــون  ــا کن ــه آن را ت ــرف زده ک ــی ح ــه در حال خزان

دقیــق مطالعــه نکــرده اســت.
ــای  صــادق فطــرت ناشــناس در یکــی از مصاحبه ه
پــس از رونمایــی کتــاب بــه خبرنــگار می گویــد کــه 
ــا  ــود ت ــته ب ــتون« خواس ــی از »الفنس عبدالحــی حبیب
ــتون  ــا الفنس ــد، ام ــد کن ــه را تائی ــه خزان ــت پت اصال
ــت  ــاور داش ــرا او ب ــود، زی ــاورزده ب ــن کار اب از ای
ــای  ــد در نهاده ــه بای ــه خزان ــل پت ــخۀ اص ــه نس ک
معتبــر زبان شناســی دنیــا تاییــد شــود. امــا الفنســتون 
ــته  ــال ۱۸۵۹ در گذش ــه در س ــود ک ــگاری ب تاریخ ن
اســت، امــا آقــای حبیبــی در ســال ۱۹۱۰ زاده شــده 
اســت و تفــاوت کالن زمانــی در تولــد و مــرگ ایــن 

دو نویســنده وجــود داشــته اســت.
ــتدالل  ــه اس ــه خزان ــودن پت ــی ب ــان جعل ــا موافق ام
ــه  ــناس در آن لحظ ــای ناش ــن آق ــه ممک ــد ک می کنن
ــه  ــا کســی دیگــری اشــتباه گرفت ــام الفنســتون را ب ن
ــد  ــد دارن ــیاری ها تأکی ــا بس ــه، ام ــا این هم ــد. ب باش
ــی  ــد نســخۀ اصل ــه، بای ــن غایل ــان ای ــرای پای ــه ب ک
ــی  ــر جهان ــای معتب ــی از نهاده ــه یک ــه ب ــه خزان پت
ــتند. ــت آن بفرس ــخیص اصال ــی و تش ــرای بررس ب

کتاِب ناشــناس ناشــناس نیســت از نشــانی انتشــارات 
شــاهمامه در بیــرون از کشــور منتشــر شــده و تاهنوز 
بــه افغانســتان نرســیده و نســخه های از آن بــه گونــۀ 

آنالیــن بــه فــروش می رســند.

عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه کشــور می گویــد کــه علی الرغــم 
تعهــد دولــت بــرای ارایــه مســاعدت حقوقــی رایــگان بــه افــراد 
ــگان در  بی بضاعــت، هیــچ مســاعد حقوقــی/ وکیــل مدافــع رای

ــدارد. ســطح ولســوالی ها وجــود ن
ــت  ــتم مدیری ــاف سیس ــت انکش ــروز در نشس ــور دی ــای ان آق
ــگان در  ــوق رای ــاعد حق ــچ مس ــود هی ــل، از نب ــا در کاب قضای

ســطح ولســوالی ها خبــر داد.
ــتان از آدرس وزارت  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــور گف ــای ان آق
ــا زمینــۀ دسترســی مســاعدت های  عدلیــه تعهــد کــرده اســت ت
حقوقــی رایــگان بــه شــهروندان بی بضاعــت را فراهــم کنــد امــا 
ــی نشــده  ــد عمل ــن تعه ــی ای ــل مشــکالت مال ــه دلی ــون ب تاکن

اســت.
ــون  ــات هــم اکن ــزود تنهــا شــماری اندکــی درمراکــز والی او اف
ــه شــهروندان ارایــه می کننــد  مســاعدت های حقوقــی رایــگان ب
و تاکنــون در ســطح ولســوالی ها هیــچ مســاعد حقوقــی از 

ــه گماشــته نشــده اســت. ســوی وزارت عدلی
ــه  ــه ب ــع ک ــی/ وکالی مداف ــود مســاعدین حقوق ــور نب ــای ان آق
ــه  ــی ارای ــاعدت های حقوق ــهروندان مس ــه ش ــگان ب ــکل رای ش
کننــد را یــک نقــص جــدی در سیســتم عدلــی و قضایــی کشــور 
دانســته افــزود کــه وزارت عدلیــه در تــالش اســت بــرای 
ــی  ــازمان های بین الملل ــی از س ــاعدین حقوق ــن مس ــتن ای گماش

ــرد. کمــک بگی
ــتقل وکالی  ــن مس ــا انجم ــن وزارت ب ــۀ ای ــک تفاهم نام او از ی
مدافــع یــادآور شــده، گفــت، هرچنــد براســاس ایــن تفاهم نامــه 
تمــام وکالی مدافــع مکلــف شــده بودنــد کــه در جریــان یــک 
ــگان  ــه شــکل رای ــه حقوقــی را ب ســال دســتکم ۳۰ مــورد قضی
دفــاع کننــد، امــا ایــن برنامــه نیــز تاکنــون بــه قــدر الزم عملــی 

نشــده اســت.
ــل  ــی/ وکی ــاعد حقوق ــد مس ــش از یک ص ــش بی ــال های پی س
ــه  ــی در چارچــوب وزارت عدلی ــک جهان ــه بان ــا هزین ــع ب مداف
ــا  ــد ام ــه می کردن ــی ارای ــوده و مســاعدت های حقوق مشــغول ب
ــن بخــش  ــی در ای ــک جهان ــۀ بان ــه این ســو هزین از یک ســال ب

قطــع شــده اســت.
ــاعدت های  ــرره مس ــاس مق ــه براس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
افــراد  حقوقــی حکومــت مکلــف شــده اســت کــه بــه 
بی بضاعــت، مســاعدت های حقوقــی رایــگان ارایــه کنــد. 
ــی از ارگان  ــع یک ــل مداف ــی/ وکی ــاعد حقوق ــه مس ــی ب دسترس

مهــم دعواهــای حقوقــی و قضایــی محســوب می شــود.
ــای حقوقــی  ــان از سیســتم مدیریــت قضای ــه همچن ــر عدلی وزی
یــادآوری کــرده بیــان داشــت کــه رونــد رســیده گی بــه قضایــای 

حقوقــی و قضایــی بــه طــور بی پیشــینه اصــالح شــده اســت.
ــتم  ــو سیس ــن س ــه ای ــال ۹۶ ب ــه از س ــت ک ــور گف ــای ان آق
الکترونیــک مدیریــت قضایــا بــا مشــارکت تمــام ادارات امنیتــی 

ــجام و  ــتم انس ــن سیس ــده و ای ــاخته ش ــی س ــی و قضای و عدل
ــاد  ــور ایج ــی کش ــی و قضای ــن ادارات عدل ــی الزم بی هماهنگ

ــرده اســت. ک
ــان  ــن وزارت بی ــی و اداری ای ــن مال ســید محمــد هاشــمی معی
ــوط  ــاری مرب ــه تج ــزار و ۳۰۰ قضی ــش از ۵ ه ــه بی ــت ک داش
ــاری  ــه تج ــزار قضی ــه ۸۰ ه ــک ب ــت و نزدی ــای دول ــه قضای ب
ــون در  ــم اکن ــخصی ه ــای ش ــه مکلیت ه ــوط ب ــی مرب و مدن

ــتند. ــت هس ــا ثب ــت قضای ــتم مدیری سیس
ــی را در  ــای حقوق ــه قضای ــن مجموع ــت ای ــمی ثب ــای هاش آق
ــری  ــد پیگی ــریع رون ــب تس ــک موج ــتم الکترونی ــک سیس ی
ــرد. ــاد ک ــور ی ــی کش ــی و قضای ــتم عدل ــود سیس ــا و بهب قضای
معیــن وزارت عدلیــه ایــن سیســتم را نیازمنــد انکشــاف بیشــتر 
ــای  ــود قضای ــالش می ش ــس ت ــن پ ــه از ای ــزود ک ــته اف دانس
ــتم  ــن سیس ــر در ای ــات مفصل ت ــا جزیی ــی ب ــی و قضای حقوق

ــت شــوند. ثب
پیــش از ایــن سیســتم عدلــی و قضایــی کشــور بــه دلیــل آنچــه 
وجــود فســاد گســترده، فقــدان اســتقاللیت و پیچیده گــی اداری 
گفتــه می شــد، شــدیداً مــورد انتقــاد قــرار داشــت؛ بــاری 
ارگان هــای عدلــی و قضایــی در رأس اداره هــای دارای بیشــترین 

ــود. ــدی شــده ب ــه فســاد رده بن ــی ب ــزان آلوده گ می

ـــی در  ـــت صح ـــد، وضعی ـــق جدی ـــک تحقی ـــاس ی ـــر اس ب
ـــهروندان  ـــی ش ـــت و دسترس ـــود اس ـــه بهب ـــتان رو ب افغانس

ـــت. ـــده اس ـــتر ش ـــز بیش ـــی نی ـــات صح ـــه خدم ب
فیـــروز الدیـــن فیـــروز، وزیـــر صحـــت عامـــه دیـــروز 
ـــه  ـــت ک ـــت گف ـــج صح ـــس نتای ـــتمین دور کنفران در هش
در مـــرگ و میـــر اطفـــال، مـــادران و وضعیـــت تغـــذی 
کاهـــش قابـــل مالحظه یـــی بـــه وجـــود آمـــده اســـت.
او می گویـــد: »بـــا توجـــه بـــه تحقیقـــات انجـــام شـــده 
ــت.  ــود اسـ ــه بهبـ ــور رو بـ ــی در کشـ ــت صحـ وضعیـ
در مـــرگ و میـــر اطفـــال، مـــادران و وضعیـــت تغـــذی 
ـــت و  ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــی ب ـــل مالحظه ی ـــش قاب کاه
ـــات  ـــه خدم ـــی، ارای ـــات صح ـــه خدم ـــردم ب ـــی م دسترس
ــتفاده از  ــایی والدی، اسـ ــن نسـ ــط ماهریـ ــی توسـ صحـ

مراکـــز صحـــی دولتـــی و خصوصـــی افزایـــش یافتـــه 
اســـت«.

آقـــای فیـــروز گفـــت کـــه هـــدف از برگـــزاری ایـــن 
ـــی  ـــگران مل ـــج پژوهش ـــاختن نتای ـــریک س ـــس، ش کنفران
ــرای  ــده بـ ــام شـ ــی های انجـ ــی و همه پرسـ و بین المللـ
جوانـــب ذی دخـــل نظـــام صحـــی، پالیســـی ســـازان و 
ـــت  ـــی اس ـــای صح ـــی و برنامه ه ـــرد، پالیس ـــد راهب تجدی
ـــر  ـــی ب ـــفاف و مبتن ـــم ش ـــد تصامی ـــای آن بتوانن ـــر مبن ـــا ب ت

ـــد. ـــاذ کنن ـــواهد را اتخ ش
ــه در  ــق کـ ــج ۶۳ تحقیـ ــروز نتایـ ــرد: »امـ ــالوه کـ او عـ
ـــس  ـــن کنفران ـــت در ای ـــده اس ـــام ش ـــت انج ـــش صح بخ
ـــه  ـــت ک ـــای خوشـــی اس ـــه شـــد و ج ـــث گرفت ـــه بح ب
ـــی  ـــای بیرون ـــوی نهاده ـــته از س ـــه در گذش ـــی ک تحقیقات
صـــورت می گرفـــت امـــروز توســـط متخصصـــان 

ــرد«. ــورت می گیـ ــی صـ داخلـ
در همیـــن حـــال، حســـیب اهلل موحـــد معـــاون اداره 
احصائیـــۀ مرکـــزی، ایـــن تحقیـــق را یـــک امـــر مهـــم 
ـــه  ـــت ک ـــرد. او گف ـــوان ک ـــور عن ـــک کش ـــاف ی در انکش
ـــی در  ـــه خالهای ـــم چ ـــا بدانی ـــد ت ـــک می کن ـــق کم تحقی
ـــه اســـت. ـــود یافت ـــا چـــه حـــد بهب ـــا وجـــود دارد و ت کاره
از ســـوی هـــم، ریچـــارد پیپرکـــورن نماینـــدۀ ســـازمان 
صحـــی جهـــان می گویـــد کـــه راه انـــدازی کنفرانـــس و 
نتایـــج تحقیقـــات انجـــام شـــده ســـکتور صحـــت را در 
راســـتای شـــفافیت، کیفیـــت، حســـاب دهی و انکشـــاف 

ــد. ــک می کنـ کمـ
ـــیاری از  ـــم در بس ـــوز ه ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــی  ـــز صحـــی دسترس ـــه مراک ـــردم ب ـــق دور دســـت، م مناط
ـــان  ـــرای درم ـــهروندان ب ـــر ش ـــان اکث ـــم چن ـــد و ه ندارن
ــی  ــی مـ ــورهای خارجـ ــه کشـ ــود بـ ــای خـ بیماری هـ

رونـــد.
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ناشناسی که شناخته شد

وزیر عدلیه:
 هیچ مساعد حقوقی در سطح ولسوالی ها وجود ندارد

وزیر صحت عامه:
 وضعیت صحی در افغانستان رو به بهبود است

روح اهلل بهزاد



تابســتان و پاییــز گذشــته، آتشســوزیهای جنگلــی در غــرب و توفانهــای 
ــرد.  ــب ک ــی را جل ــانه های عموم ــکا توجــه رس شــدید در شــرق امری
امــا حــوادث اقلیمــی در ســال 2۰۱۸ در کشــورهای رو بــه توســعه هــم 
پیامدهــای ناگــواری بــرای انســانها داشــته اســت؛ از ســیلهای عظیــم در 
کــراالی هندوســتان تــا خشکســالی شــدید در افغانســتان کــه میلیونهــا 

نفــر را گرفتــار کــرد.
ــدت  ــه ش ــت گذاران ب ــگاهیان و سیاس ــته، دانش ــه ی گذش ــر ده سراس
ــی  ــای امنیت ــی و تهدیده ــرات آب و هوای ــارۀ تغیی ــث درب ــر بح درگی
می انجامــد.  داخلــی  درگیری هــای  بــه  کــه  بوده انــد  آن  پیامــد 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــف س ــل مختل ــان عوام ــاط  می ــای ارتب پیچیدهگی ه
سیاســت گذاران از تغییــرات آب و هوایــی در ترکیــب بــا عوامــل 
دیگــر بــا عنــوان مبهــِم »تهدیدافــزا« یــاد کننــد. ولــی اطــالق تهدیدافــزا 
بــه تغییــرات آب و هوایــی آن قدرهــا مفیــد  نیســت مگــر ایــن کــه همراه 
ــِی  ــتعد بی ثبات ــورها را مس ــه کش ــد ک ــی باش ــایی ویژه گی های ــا شناس ب

ــد. ــتر می کن بیش
در واقــع، چنــد عامــل پرمخاطــره بعضــی کشــورها را در مقابــل 
ــتگی  ــد: وابس ــیب پذیرتر می کن ــی آس ــرات آب و هوای ــای تغیی پیامده
شــدید بــه کشــاورزی، وجــود درگیری هــای اخیــر، و نهادهــای سیاســی 
ــورهایی  ــه در کش ــد ک ــان می دهن ــا نش ــض. پژوهش ه ــر تبعی ــی ب مبتن
کــه بعضــی یــا تمــام ایــن عوامــل خطــر وجــود دارد، تغییــرات آب و 
هوایــِی شــدید بــه نتایــِج فاجعه بــاری مثــل خشــونت، بحــران غذایــی، 

ــد. ــردم می انجام ــدید م ــی ش و بی خانمان
مــا از ایــن عوامــل بــرای شناســایی کشــورهایی اســتفاده کرده ایــم کــه 
ــی  ــی آب و هوای ــده بیشــتر در معــرض خطــر بی ثبات در ســال های آین
و بحران هــای انســانی قــرار دارنــد. امیدواریــم بــه ایــن ترتیــب بتوانیــم 
ــی  ــه نقاط ــه در چ ــم ک ــدار دهی ــت گذاران هش ــه سیاس ــاپیش ب پیش
ــذارد  ــر می گ ــی تأثی ــر بی ثبات ــدت ب ــی در کوتاه م ــرات آب و هوای تغیی
ــرای کاهــش  ــالش ب ــه ت ــر چــه ســریع تر ب ــد ه و در چــه نقاطــی بای

ایــن تأثیــرات پرداخــت.
 

کدام کشورها در خطر هستند؟
ــا بیشــتر در  ــه نظــر م ــه ب ــر کشــورهایی را نشــان میدهــد ک نقشــۀ زی
ــمار  ــتند. ش ــی هس ــی آب و هوای ــی از بیثبات ــرات ناش ــرض خط مع
چشــمگیری از کشــورها – 2۰ کشــور در کل – بــا ترکیبــی از دو خطــر 
اول، وابســتگی بــه کشــاورزی و درگیری هــای اخیــر، مواجه انــد. 
ایــن کشــورها بــا رنــگ نارنجــی مشــخص شــدهاند. ۹ کشــور دیگــر 
ــدا،  ــار، پاکســتان، روآن ــو، میانم ــک کنگ ــوری دموکراتی )آنگــوال، جمه
ســودان جنوبــی، ســودان، اوگانــدا، و یمــن( عــالوه بــر دو عامــل اول، 
از محرومیــت سیاســی قومــِی زیــادی رنــج می برنــد. ایــن کشــورها در 

ــده اند.  ــخص ش ــز مش ــگ قرم ــا رن ــه ب نقش
چــرا ایــن عوامــل خــاص ایــن قــدر مهــم هســتند؟ وابســتگی شــدید 
ــا  ــهروندان ب ــی از ش ــهای بزرگ ــت بخش ــی معیش ــاورزی یعن ــه کش ب
ــالی و  ــل خشکس ــی مث ــای آب و هوای ــد دارد. تکانهه ــاورزی پیون کش
ســیل، زراعــت را مختــل میکنــد. در کشــورهای وابســته بــه کشــاورزی، 
ایــن تکانههــا بــه معنــای کاهــش شــدید درآمــد و ناامنــی غذایی شــدید 
اســت. کاهــش درآمــد زراعــی بــر جذابیــت منابــع جایگزیــن درآمــد 
ــی از  ــل مالحظهی ــش قاب ــد. بخ ــی می افزای ــری و راهزن ــل ِیاغی گ مث
ــر  ــی اســت کــه ب درآمــد حکومتهــای ایــن کشــورها حاصــل مالیاتهای
ــای  ــا اســتفاده از دادهه ــد. ب ــواد کشــاورزی وضــع می کنن صــادرات م
ســازمان بینالمللــی کار، مــا کشــور دارای ســطح »بــاالی« وابســتگی بــه 
کشــاورزی را کشــوری تعریــف کردیــم کــه ۴۰ درصــد از جمعیتــش در 
بخــش کشــاورزی کار میکننــد. ۶۶ کشــور در ایــن دســته جــا گرفتنــد. 
ــد  ــش از ۸۰ درص ــومالی بی ــاالوی و س ــل م ــورها مث ــی کش در بعض

ــاغل اند. ــاورزی ش ــش کش ــروی کار در بخ نی
دومیــن عامــل خطــر، درگیــری اخیــر، نیــز میتوانــد بــا تکانههــای آب 
ــه بحــران بینجامــد: بیــش از ۴۰ درصــد از  و هوایــی همــراه شــود و ب
ــار مضاعــِف  ــا بحــران غذایــی در ســال 2۰۱7، ب کشــورهای مواجــه ب
ــری  ــه، درگی ــن ک ــر ای ــند. مهمت ــه دوش می کش ــم ب ــری را ه درگی
اخیــر شــاید بهتریــن نشــانۀ گســترش درگیــری در آینــدۀ نزدیــِک یــک 
کشــور باشــد زیــرا احتمــال دارد کــه هنــوز رهبــران و گروههایــی در 
ــردم  ــد م ــا بتوانن ــه ســالح دسترســی داشــته باشــند ی ــن کشــورها ب ای
ــه ی  ــات برنام ــتفاده از اطالع ــا اس ــد. ب ــیج کنن ــگ بس ــرای جن را ب
دادههــای درگیــری اوپســاال، بیــش از ۴۰ کشــور را شناســایی کردیــم 
ــت  ــه حکوم ــی ک ــف، درگیری ی ــه تعری ــا ب ــان )بن ــه درگیریهای ش ک
یکــی از طرف هایــش باشــد( را در پنــج ســال منتهــی بــه 2۰۱۸ ثبــت 

ــد. کــرده بودن
ســومین عامــل، نهادهــای سیاســی مبتنــی بــر تبعیــض – کــه گروههــای 
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تاطم  آب و هوا و بحران های انسانی: 

ــدرت  ــا از ق ــد ی ــیه میبرن ــه حاش ــخصی را ب ــی مش اجتماع
ــل  ــه در مقاب ــی ک ــا حکومتهای ــراه ب ــد – هم ــروم میکنن مح
ــاس  ــری احس ــوولیت کمت ــردم مس ــای م ــی از گروهه برخ
میکننــد، خطــر بیثباتــی و لــزوم اقدامــات بشردوســتانۀ 
ــود  ــگام کمب ــال، هن ــرای مث ــد. ب ــش میدهن ــوری را افزای ف
گروههــای  کمتــر  احتمــاالً  دسترســِی  غذایــی،  مــواد 
ــی، خطــر بحــران انســانی  ــای حکومت ــه کمکه حاشــیهیی ب
ــد. ــت می انجام ــه حکوم ــی علی ــه نارضای ــرد و ب ــاال میب را ب
ــوم سیاســی،  ــاور، متخصــص عل ــت ام برته ــه نظــر جودی ب
ــود را  ــت خ ــد از جمعی ــتکم 2۰ درص ــه دس ــورهایی ک کش
ــا  ــد، کشــورهایی ب ــار میگذارن رســمًا از قــدرت سیاســی کن
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــت سیاس ــاال«ی محرومی ــد »ب ح
در یــک محاســبه بــا اســتفاده از معیارهــای برتهــاور و 
ــدرت  ــط ق ــای رواب ــده از دادهه ــت آم ــه دس ــات ب اطالع
ــم کــه در حــال حاضــر ۳۵ کشــور  قومــی )EPR(، دریافتی
نهادهــای مبتنــی بــر تبعیــض شــدید دارنــد. همــان طــور کــه 
در نقشــه هــم میتــوان دیــد، ۹ کشــور وابســتگی شــدید بــه 
کشــاورزی و درگیــری اخیــر هــم داشــتند. )دســتکم در دو 
ــاالی تبعیــض  کشــور دیگــر، کامــرون و اتیوپــی، ســطوح ب
دیــده میشــد کــه در داده هــای EPR مشــخص نشــده بــود.(

 
ترسیم نقشۀ خشکسالی ها

ــه  ــل پرمخاطــرۀ پیش گفت ــر ســه عام ــا ه ــه ب کشــورهایی ک
ــد  ــر خواهن ــی درگی ــای آب و هوای ــا تکانهه ــد، ب مواجه ان
بــود. یکــی از جدیتریــن تکانههــا – به ویــژه در کشــورهای 
کمبــود آب  و  – خشک ســالی  بــه کشــاورزی  وابســته 
اســت. بــا نگاهــی بــه کشــورهای در معــرض خطــر، خــواه 
ــواه  ــده اند و خ ــود آب ش ــر کمب ــراً درگی ــه اخی ــی ک آن های
ــد  ــرو خواهن ــا آن روبه ــک ب ــدۀ نزدی ــه در آین ــی ک آن های
شــد، می تــوان نــه تنهــا کشــورهای آســیب پذیر نســبت بــه 
تغییــرات آب و هوایــی در آینــده بلکــه کشــورهای مواجــه 
بــا خطــر تکانههــای آب و هوایــی جــدی در حــال حاضــر 

را هــم شناســایی کــرد.
اگرچــه بــه ســختی می تــوان کمبــود آب را در مقیــاس 
جهانــی محاســبه کــرد امــا یــک الگــوی تــوازن آبــی وجــود 
ــزان  ــا، می ــا، جغرافی ــارش، دم ــر ب ــی نظی ــه عوامل دارد ک
ــا  ــن ناهنجاری ه ــرای تخمی ــل الزم ب ــایر عوام ــر، و س تبخی
ــا  ــر ی ــطحی باالت ــدار آب س ــه مق ــی ک ــایی جاهای - شناس
پایینتــر از حــد معمــول اســت – را بــا هــم ترکیــب می کنــد. 
ــت  ــدل شــاخص امنی ــک م شــرکت مشــاور آی ساینســز ی
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــت ک ــرده اس ــی ک آب  )WSIM(طراح
ــم  ــای آب، ه ــا و کمبوده ــب از مازاده ــاخص مرک ــک ش ی
ــی را  ــای آب و هوای ــم گزارش ه ــی و ه ــای تاریخ دادهه
در نظــر میگیــرد. بــه درخواســت مــا، آی ساینســز داده هــای 
ــر  ــان را ب ــام کشــورهای جه ــع و تم ــی خــود را تجمی محل
مبنــای ســهم جمعیتــی آنهــا و نســبت اراضــی کــم آب بیــن 
ــر 2۰۱7 و ســپتامبر 2۰۱۸، و فهرســت مشــابهی شــامل  اکتب
تــا جنــوری 2۰۱۹  پیش بینــی شــده  آبــی  کمبودهــای 
رتبه بنــدی کــرد. آی ساینســز کشــورهای مواجــه بــا کمبــود 
ــر  ــالی در ه ــک خشکس ــط ی ــور متوس ــه ط ــا ب ــاله، ی ده س

ــا کمبــود مفــرط ســی  ده ســال، را از کشــورهای مواجــه ب
ــار  ــک ب ــال ی ــی س ــر س ــط ه ــور متوس ــه ط ــه ب ــاله ک س

ــرد.     ــد، جــدا ک ــاق میافت اتف
مــا 2۵ درصــد کشــورهای مواجــه بــا بدتریــن کمبودهــای 
ــا  ــی و ب ــز بررس ــای آی ساینس ــاس دادهه ــر اس ــی را ب آب
فهرســت خودمــان از 2۰ کشــورِ در معــرض خطــر مقایســه 
ــر  ــرض خط ــورهای در مع ــر، کش ــۀ زی ــم. در نقش کردی
بــدون کمبــود آب بــه رنــگ آبــی روشــن آمدهانــد. 
کشــورهای مواجــه بــا ده ســال خشکســالی، کــه 2۵ درصــد 
ــا  ــی ی ــر کم آب ــراً درگی ــورهای اخی ــت کش ــاالی فهرس ب
ــد،  ــی شــدۀ آی ساینســز را تشــکیل میدهن ــی پیش بین کم آب
ــم نشــان داده شــدهاند و 2۵ درصــد  ــی مالی ــگ آب ــه رن ب
ــا بیــش از ســی ســال خشکســالی را  کشــورهای مواجــه ب

ــد. ــوان دی ــره میت ــی تی ــگ آب ــه رن ب
در فهرســت دادههــای آی ساینســز بــرای دوازده مــاه 
بیــن اکتبــر 2۰۱7 و ســپتامبر 2۰۱۸، کشــورهایی بــه چشــم 
ــاورزی  ــتگی کش ــل وابس ــر دو عام ــا ه ــه  ب ــد ک می خورن
ــد  ــتان، ۶۴ درص ــد. در افغانس ــر مواجه ان ــری متأخ و درگی
ــد؛  از جمعیــت در معــرض ســی ســال خشکســالی بودهان
یمــن ۴۳ درصــد و در ســومالی ۳۴  همیــن رقــم در 
ــت  ــِل جمعی ــک عام ــه ت ــه ب ــرف توج ــت. ص ــد اس درص
ــتایِی  ــق روس ــکالت مناط ــود مش ــبب ش ــت س ــن اس ممک
کم جمعیــت را نادیــده بگیریــم. ۸۰ درصــد از اراضــی 
افغانســتان و ۳۸ درصــد از اراضــی جمهــوری دموکراتیــک 
کنگــو بــا ده ســال خشکســالی مواجــه بودهانــد، در حالــی 
کــه ۳۶ درصــد از اراضی ســودان از ســی ســال خشکســالی 
ــورهایی  ــد کش ــن 2۵ درص ــتان بی ــد. هندوس ــج برده ان رن
نبــود کــه از ســهم جمعیــت یــا اراضــی تأثیــر می پذیرفتنــد 
امــا حــدود ۹۵ میلیــون هنــدی، یــا 7.2 درصــد از جمعیــت 
کشــور، در ســال گذشــته یک دورۀ ســی ســالۀ خشکســالی 

ــد. را پشــت ســر گذاشــته بودن
آی ساینســز پیش بینــی میکنــد کــه کمبــود آب در ســومالی، 
ســودان، و یمــن تــا جنــوری 2۰۱۹ ادامــه خواهــد داشــت 
ــان 2۵ درصــد مناطــق  امــا شــش کشــور دیگــر کــه در می
ــت  ــود در فهرس ــال کمب ــی س ــا س ــال ی ــا ده س ــه ب مواج
2۰۱۸ – 2۰۱7  قــرار ندارنــد، یعنــی چــاد، کامــرون، 
ــر،  ــی، و نیج ــی، مال ــزی، اتیوپ ــای مرک ــوری آفریق جمه
ــد  ــدول خواهن ــاالی ج ــارک ب ــه چ ــوری 2۰۱۹ ب ــا جن ت

ــت. پیوس
 

چه باید کرد؟
ــا  ــت ت ــدام اس ــت اق ــی در دس ــای امیدوارکننده ی تالش ه

بتــوان خشــونت سیاســی و بحرانهــای غذایــی را بهتــر پیش بینــی 
کــرد. اخیــراً بانــک جهانــی یــک تحقیــق آزمایشــی بــر اســاس 
ــرده  ــی ک ــود )FAM( طراح ــی خ ــی قحط ــازوکار عملیات س
اســت کــه میکوشــد مناطــق در معــرض قحطــی را بــا اســتفاده 
ــروژۀ  ــد. پ ــی کن ــین پیش بین ــای ماش ــل دادهه ــامانۀ تحلی از س
  )ViEWS(ســامانۀ پیــش اخطــاری خشــونِت دانشــگاه اوپســاال
ــا  ــی در آفریق ــری منطقهی ــی درگی ــط دادن پیش بین ــال بس در ح
اســت. تــا پیــش از کارایــی نهایــی ایــن ســامانه ها، فهرســت مــا 
میتوانــد بــه تشــخیص کشــورهای شــدیداً مســتعد بیثباتــی آب و 

هوایــی و بحرانهــای انســانی  کمــک کنــد.
سیاســت گذاران بــا ایــن اطالعــات چــه بایــد بکننــد؟ در 
ــاالی  ــطح ب ــا س ــی، ب ــودان جنوب ــن و س ــل یم ــورهایی مث کش
ــری  ــتن از درگی ــد کاس ــی بای ــت اصل ــن، اولوی ــونت مزم خش
مســلحانه باشــد. کشــورهایی کــه خشــونت را مهــار کردهانــد، 
ــا  ــه بحرانه ــرای تشــخیص و پاســخ ب ــد از تواناییشــان ب میتوانن
ــت،  ــن وضعی ــد. در ای ــره برن ــغلی به ــای ش ــود فرصته و بهب
ــرای  ــی ب ــت غذای ــان سیاس ــون متخصص ــای گوناگ مداخلهه
ــدی  ــی و درآم ــت غذای ــامل حمای ــی– ش ــری از قحط جلوگی
و بیمــۀ محصــوالت کشــاورزی – می توانــد مفیــد واقــع 
ــک خشکســالی  ــی دچــار ی ــی در ســال 2۰۱۵ اتیوپ شــود. وقت
ــا اســتفاده از چنیــن  بــزرگ شــد، حکومــت کشــور توانســت ب
سیاســتهایی جلــوی قحطــی را بگیــرد، اگرچــه حتــا ایــن 
موفقیــت هــم نتوانســت حکومــت را کامــاًل از اعتراضــات 
مصــون نگــه دارد. بــا توجــه بــه حساســیت خــاص کشــاورزی 
نســبت بــه تغییــرات آب و هوایــی، نهادهــای بینالمللــی و 
حکومتهــا بایــد ســریعًا بــه چگونگــی انطبــاق فعالیتهــای 
ــا از ســقوط  شــدید  ــد ت ــرات بپردازن ــن تغیی ــا ای کشــاورزی ب

ــد. ــری کنن ــی جلوگی ــوالت زراع ــازده محص ب
بدیهــی اســت کــه عوامــل پــر خطری کــه ما ســعی در شناســایی 
و معرفــی آن داریــم تن هــا عواملــی نیســتند کــه بــه بی ثباتــی و 
ــی  ــرات آب و هوای ــا تغیی ــد. ام ــانی می انجامن ــای انس بحران ه
ــد احتمــاالً مشــکالت کشــورهای در معــرض خطــر را در  ممت
ــن  ــده، ای ــای آین ــد. در دهه ه ــدید می کن ــده تش ــای آین دهه ه
کشــورها بــا پیامدهــای وخیم تــری مواجــه خواهنــد شــد 
و حکومت های شــان - کــه همیــن حــاال هــم شــکننده اند 
ــد  ــرار خواهن ــدید ق ــار ش ــته تحــت فش ــش از گذش ــا بی – حت
ــن  ــار و خــوراک مردم شــان را تأمی ــا خشــونت را مه ــت ت گرف
ــاد  ــد. شناســایی مناطقــی کــه احتمــال بی ثباتــی در آنهــا زی کنن

اســت، اولیــن قــدم مهــم بــرای کاهــش خطــر اســت.

جوشوا بازبی و نینا ون اوکسکول

برگردان: پروانه حسینی
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تــازه  پــه پروســه کــې ځینــي  افغانســتان د ســولې  د 

دي. شــوي  پرمختګونــه 

ــه طالبانــو رسه د مشــوريت خــرو  حکومــت ویــي چــې ل

لپــاره لــه افغانســتانه یــو لــوی پــاوی قطــر تــه ځــي.

د حکومــت او طالبانــو ترمنــځ د ســولې پــه اړه لــه رســمي 

خــرو مخکــې چــې ال یــې تــررسه کېــدل روښــانه نــه دي 

دواړو لــورو پــه دوحــه کــې د یــوې مشــوريت ناســتې لپــاره 

د چمتــووايل اعــان کــړی دی.

ــر  ــد عم ــس محم ــاء رئی ــورا د داراالنش ــايل ش ــولې ع د س

ــه  ــتان پ ــول افغانس ــه د ټ ــه ب ــر ت ــې قط ــل چ داوودزي ووی

ــرو  ــوريت خ ــو رسه د مش ــه طالبان ــم ل ــو ټي ــتازیتوب ی اس

لپــاره والړ يش.

ښــاغي داوودزي زیاتــه کــړه: »قطــر تــه یــو لــوی پــاوی 

ځــي چــې لــه مقابــل جانــب رسه چــې د طالبانــو تحریــک 

دی لــه هغــوی رسه د نظریاتــو تبادلــه کــوي. مذاکــرايت ټیــم 

چــې کلــه وټــاکل يش مذاکــره کــوي او هغــه نــور ګامونــه 

دي. اوس یــو ټول منلــی او پــراخ ټیــم لــه افغانســتانه ځــي، 

ــتازیتوب  ــه اس ــامي جمهوریت ــه اس ــتان ل ــو د افغانس څ

وکــړي. پــه اصولــو کــې دا پرېکــړه وشــوه چــې ژر بــه »دا 

ټیــم« ســفر کــوي.«

ــه  ــه پازمېن ــر پ ــې د قط ــوي و چ ــل ش ــه دې وی ــې ل مخک

دوحــه کــې لــه طالبانــو رسه دا ناســته د اپرېــل پــه ۱۴مــې 

ــې د  ــي چ ــاغلی داوودزی واي ــو ښ ــږي، خ ــې کې او ۱۵م

ــړي. ــه ک ــه ډاګ ــه پ ــي نېټ ــې نهای ــه ورځ به ی ــنبې پ چهارش

ښــاغي عمــر داوودزي وویــل، قطــر تــه د یــوه لــوی ټیــم 

پــه اســتولو بانــدې د یکشــنبې پــه ورځ »۱۳۹۸ کال د وري 

ــه  ــورا پ ــايل ش ــې د ع ــې د مصالح ــۍ ک ــه ارګ ماڼ ۱۸« پ

لومــړۍ ناســته کــې پرېکــړه وشــوه.

د مصالحــې پــه عــايل شــورا کــې ولســمرش ارشف غنــي، 

پخــواين ولســمرش حامــد کــرزي، جهــادي رهــر عبــدرب 

ــه  ــیونو برخ ــورو سیاس ــورو مخ ــو ن ــیاف او ګڼ ــول س رس

ــتې وه. اخیس

ــان و  ــه کس ــړي هامغ ــر غ ــورا اک ــايل ش ــې ع د مصالح

ــې  ــکو ک ــه مس ــو رسه پ ــه طالبان ــې ل ــروري ک ــه ف ــې پ چ

ناســت وو، خــو حکومــت ویــي و چــې دوی کــوم 

نه لــري. واک  اجرايــي 

ــې  ــاور دي چ ــه دې ب ــا پ ــن بی ــوال متحدی ــتان نړی د افغانس

لــه طالبانــو رسه خــرې یــوازې پــه حکومــت پــورې تړلــې 

نــه دي، بلکــې یــو لــوی ټیــم ورتــه پــه کار دی چــې د ټولــو 

اســتازیتوب وکــړي.

ــتازي  ــاص اس ــکا خ ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

زملــي خلیــل زاد د یکشــنبې پــه شــپه ویــي، لــه دې 

خــوښ دی چــې حکومــت او ســیايس مــرشان د دوحــې د 

ــوي. ــای ش ــاره رسه یوځ ــرو لپ ــۍ خ ــې اوون راتلونک

ــان  ــه افغ ــې ل ــکي چ ــه لی ــر پاڼ ــه ټویټ ــه خپل ــل زاد پ خلی

ــرې  ــې خ ــو رسه ی ــورو مرشان ــي او ن ــمرش ارشف غن ولس

ــه  ــې پ ــه د دوح ــه توګ ــډه او ښ ــه ګ ــه پ ــو څنګ ــړي، څ ک

ــډ  ــاره ګ ــېدو لپ ــه د رس ــولې ت ــې س ــرو ک ــاين خ بین االفغ

ــوړل يش. ــه ی ــداف مخت اه

ــم »د  ــې ه ــکاس ک ــتازي نی ــي اس ــوړي ملک ــو لوړپ د ناټ

جمعــې پــه ورځ« »۱۳۹۸ کال د وري ۱۶« لــه ازادي راډیــو 

رسه پــه ځانګــړې مرکــه کــې لــه طالبانــو رسه د خــرو لپــاره 

ــې  ــدو هڅ ــه کې ــامع د رامنځت ــوې اج ــې د ی ــل ک ــه کاب پ

وســتایلې.

نومــوړي ویــي: »پــه پــای کــې بایــد د افغانســتان حکومت 

ــت د  ــان حکوم ــړي. افغ ــه وک ــې موافق ــولې د معامل د س

ــو دا  ــت دی، خ ــتقل حکوم ــب او مس ــواد منتخ ــه هې دغ

پــه یــوازې د حکومــت کار هــم نــه دی. پــه څــو وروســتیو 

ورځــو کــې پــه کابــل کــې زیــات پرمختــګ شــوی، ځکــه 

لــه ټــول هېــواده ســیايس مــرشان لــه ولســمرش غنــي رسه 

ــرو  ــاميل خ ــو رسه د احت ــه طالبان ــو ل ــوي، څ ــول ش راټ

لپــاره یــو واحــد ټیــم رامنځتــه کــړي.«

طالبانــو د افغانســتان د مصالحــې عــايل شــورا د یکشــنبې 

ــان  ــه اع ــپې ناوخت ــته د ش ــو وروس ــر تصامیم ــې ت ورځ

ــه افغــان سیاســتوالو رسه  ــه ل ــه دوحــه کــې ب وکــړ چــې پ

ــې  ــیو د تبادل ــو او د پالېس ــوازې د نظریات ــته ی د دوی ناس

ــاره وي. لپ

دې ډلــې د دوحــې پــه ناســته کــې د چارواکــو لــه حضــور 

ــی  ــې دا ایښ ــو رشط ی ــودلی، خ ــه دی ښ ــت ن رسه مخالف

چــې کــه د حکومــت چارواکــي برخــه اخــي یــوازې دې د 

افــرادو پــه توګــه خپــل شــخيص نظریــات وړانــدې کــړي.

تایم/ ویکتور بلو
برگردان: ابوبکر صدیق

خانه هــا و شــهر را می ســازند، ســاختمان ها، جاده هــا، 
شــهری  ایــن  بیمارســتان ها،  و  فروشــگاه ها  مکاتــب، 

اســت مــردم آ را بــرای زنده گــی انتخــاب کرده انــد. 
ــز  ــن مرک ــه، اولی ــوریه  در رق ــراق و س ــش ع ــروه  داع گ
ــی  ــد. جای ــده بودن ــت خــود شــهر موصــل را برگزی خالف
کــه خالفــت خــود را تشــریح می کردنــد و دســتور کنتــرل 
بیــش از میلیون هــا تــن را صــادر می کردنــد در میــان ایــن 
دو  مرکــز خالفــت، گــروه داعــش شــگرد ظالمانــه بــدون 

ــود.  ــه ب ــه پیش گرفت وقف
ــرای نجــات دو  ــردم ب ــه و م ســالیان دراز طــول کشــید ک
شــهر دعــا می کردنــد. در فرجــام، هزارهــا نیــروی نظامــی 
بــا حمایــت از نیروهــای هوایــی  امریــکا بــرای مبــارزه بــا 

داعــش جنــگ را آغــاز کردنــد. 
در جریــان فراینــد جنــگ، هــردو شــهر رقــه و شــهر کهنــۀ 
ــالیان  ــس از س ــت. پ ــرار داش ــره ق ــت محاص ــل تح موص

ــد. ــان تصمیــم گرفتن دراز آن
ــه  ــر 2۰۱7 ک ــا اکتب ــا م ــر 2۰۱۶ ت ــای اکتب ــان ماه ه در می
کمپایــن بــرای حملــۀ بــر رقــه و موصــل جریــان داشــت، 
ــر عــراق و  ــم را ب ــی ۴۶ هــزار و ۶۸۳ ب نیروهــای امریکای
ــه  ــات )airwars( ک ــاس اطاالع ــه اس ــد. ب ــوریه ریختن س
ــان گذاشــته شــده اســت، حمــالت  توســط انگلســتان بنی

نظامــی پیــاده و هوایــی و همچنــان، تلفــات ملکــی، 
ــه  ــلیک ک ــوع ش ــزار ن ــش 2۹ ه ــی بی ــان امریکای نظامی
ــه می شــود صــورت  ــم، شــلیک راکــت و توپخان شــامل ب
ــی در  ــای عراق ــت از نیروه ــرای حمای ــت. ب ــه اس گرفت
موصــل، »حمایــت هوایــی و توپخانه یــی« امریــکا 2۰ 
ــه  ــه رق ــات ب ــان علمی ــی را در جری ــزات نظام ــزار تجه ه

ــرد.  ــز ک واری
فرماندهــان نظامــی امریــکا گفتــه اســت کــه مــا دوبــاره بــه 
ــه  ــات رق ــان اذعــان داشــتند کــه علمی ــرال رســیدیم، آن پی
ــال  ــراق در س ــغال ع ــس از اش ــات پ ــترده ترین علمی گس
ــگ دوم  ــس از جن ــگ پ ــن جن ــن  گران تری ــود. ای 2۰۰۳ ب

جهانــی بــوده اســت. 
ــگ را  ــر جن ــکا کرکت ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز متی جمی
مجمــوع،  در  رهنمایــی  اســت.  خوانــده  فاجعه آمیــز 
ســازمان ملــل متحــد گفتــه اســت کــه ۸۰ درصــد از  شــهر 
ــش از ۸  ــا بی ــرار دارد ب ــفتۀ ق ــال آش ــل در ح ــۀ موص کهن

ــت.  ــده اس ــران ش ــه و وی ــۀ مخروب ــزار خان ه
ــه باقــی گذاشــت اســت.  ــون تنزبال جنــگ بیــش از ۸ میلی
زنده گــی را در رقــه غیــر ممکــن ســاخته اســت. بــا بیــش 
ــًا 7۰ درصــد از  ــه تقریب از ۱۱۰۰۰ هــزار ســاختمان مخروب

حومــۀ  شــهر در حالــت آشــفته قــرار دارد. 
ــش در  ــه پژوه ــته ب ــی نداش ــی، و دسترس ــای بم کارزاره
ــود.  ــده ب ــای عم ــتقیم از چالش ه ــکل مس ــه ش ــه ب منطق

ــده اســت.  ــناخت ش ــل ش ــر قاب ــهر عی ــردو ش داخــل ه
ــهرهای  ــه ش ــن ک ــت و مدای ــهر تکری ــام ش ــای تم تماش
همســایه غربــی موصــل دیــدن کالبــد ســاختمان های 
ــرف  ــه ط ــته ب ــای شکس ــد دندان ه ــه مانن ــی را ک تاریخ
آســمان قــرار دارد، آنجــا بانــگ طویــل اســت، موترهــای 

از شــهرهای باقی مانــده را آنجــا می ریزنــد.
ــک  ــگاه ی ــه از ن ــن مخروب ــار ای ــته در کن ــدم زدن آهس ق
باستان شــناس، نشــان  می دهــد کــه زنده گــی در ایــن 
ــزات گــرهِ خــورده اســت.  ــگ و تجهی ــواد جن ــا م شــهر ب
ــدان و اســتخوان های  ــا دن ــدن انســان، دســت، پ ــای ب بقای

ــان اســت.  ســایر ســکته نمای
ــد  ــه می کن ــش مواج ــه چال ــن را ب ــه ذه ــدم زدن در رق ق
ــده  ــوراخ ش ــه و س ــاختمان مخروب ــام س ــراف تم در اط
اســت. هــر طــرف کــه روی گردانــی بــه ســتون ها و 
ــدون دروازه و پنجــره مواجــه می شــوی،  ــاختمان های ب س
ــای  ــرای بق ــد و ب ــتاده ان ــوز ایس ــاختمان ها هن ــی  س برخ

ــد.  ــال می کنن ــود تق خ
ــردم و  ــف، م ــخ مختل ــا دو تاری ــه دوشــهر ب موصــل و رق
قبیله هــا تجربه هــای ســخت زنده گــی در ایــن شــهر 
ــده  ــرات دی ــی تغیی ــا برخ ــازند. آنج ــریک می س ــا را ش ه
ــد،  ــازی کن ــاره س ــه دوب ــد خراب ــان می توان ــود؛ آن می ش
ــه در  ــر اســت ک ــی کمت ــای ادارۀ ترامــپ خیل ــا کمک ه ام
مــارج 2۰۱۸  بــرای دوبــاره ســازی شــهر رقــه در ســوریه 
ــل  ــز تموی ــهری را نی ــورای های ش ــت و ش ــورت گرف ص

می کنــد. 
ــورای  ــس ش ــی، ریی ــال مصطف ــای لی ــاس گفته ه ــه اس ب
ایــن  شــهر، تنهــا دوباره ســازی ســاختمان ها ۸۰۰ میلیــون 
دالــر هزینــه می برنــد و عراقی هــا بــاور دارنــد کــه 
ــون  ــر از 7 بلی ــهر تاریخــی موصــل باالت ــازی  ش دوباره س
ــده  ــودن فراین ــفاف نب ــی دارد. فســاد و ش ــه برم ــر هزین دال
ــدۀ  ــاالت متح ــا ای ــت و ام ــر اس ــش دیگ ــا چال کمک ه

ــد.  ــام داده ان ــدک را انج ــی ان ــا خیل ــکا کمک ه امری
روش هــای  و  داعــش  وخشــی  گــروه  میــان  جنــگ 
به جــا  را  ویرانــی  جنگــی،  کارزارهــای  ویران گــر 
ــاره  ــالش دوب ــل در ت ــه و موص ــردم رق ــا م ــت، ام گذاش
ــس از  ــتند. پ ــان هس ــت داده ش ــای از دس ــازی خانه ه س
۱۸ مــاه کــه داعــش رانــده شــده اســت، زنده گــی در ایــن  

ــت.  ــخ زده اس ــهر ی ش

داوودزی: پس از جنِگ ویران گر در برابر داعش
طالبـانو سـره د خبـرو لپـاره 

له افغـانستانه یو لـوی پـالوی قطـر ته ځي

بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات 
ــه ریاســت شــفاخانه  ــه اطــالع عمــوم رســانیده میشــود ک ب
۱۰2 بســتر خیــر خانــه در نظــر دارد قــرارداد  ۳۵ قلــم مــواد 
پــاک کننــده شــفاخانه ۱۰2 بســتر خیــر خانــه    دارای  نمبــر 
 M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCB تشــخیصیه: 
ــرز  ــتیکی الب ــات لوژس ــرکت خدم ــه ش -G۰۴-۱۳۹۸ را ب
میهــن  دارنــده جــواز نمبــر ۵۳۱۰۴ بــا داشــتن محــل اصلــی 
تجارتــی   داود زی ناحیــه 2- کابــل- افغانســتان بــه قیمــت 
ــزار  ــش ه ــدو شــصت ش ــغ  7۶۶۱۸۰ هفتص ــی مبل مجموع

یــک صــدو هشــتاد افغانــی اعطــا نمایــد.
ــراض در  ــه اعت ــر گون ــه ه ــی ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش
زمینــه داشــته باشــند میتواننــد اعتــراض خویــش را از تاریــخ 
نشــر ایــن اعــالن الــی هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی تــوام 
بــا دالیــل آن بــه  ریاســت شــفاخانه ۱۰2 بســتر خیــر خانــه   
ــق احــکام  ــم   وف ــه ،لیســه مری ــر خان ــع حصــه دوم خی واق

مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارائــه نماینــد .
ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل 
ــی بعــدی قــرارداد  ــاد فــوق الذکــر و طــی مراحــل قانون معی

منعقــد نخواهــد شــد.
ــر  ــه ، حصــه دوم خی ــر خان آدرس: شــفاخانه ۱۰2 بســتر خی

ــل شــماره تمــاس : ۰7۹۸2۳۵۸۰۳ ــم ،کاب ــه ،لیســه مری خان

شـفاخانه حـوزوی هـرات از تمـام داوطلبـان واجد شـرایط 
دعـوت مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی تعـداد )۱( قلـم 
MoPH/GDCM/ ی  تشـخیصیه  نمبـر  دارای  گازمایـع 

نقـل  و  نمـوده  G۰7/۱۳۹۸/HRP/HRH/NCBاشـتراک 
چـاپ شـده شـرطنامه مربوط را طـور رایگان بدسـت آورده 
آفـر هـای خویش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبق 
قانـون وطرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته از تاریخ نشـر 
اعـالن الـی سـاعت ۰۰ :۹بجـه قبـل از ظهـر روز  پنجشـنبه  
تاریـخ  ۱2 ثـور ۱۳۹۸بـه  صندوق آفر ها در شـعبه تدارکات 
مدیریـت اداری  شـفاخانه حـوزوی هرات  ارایـه نمایند، آفر 

هـای دیـر رسـیده و انترنیتـی قابـل پذیرش نمی باشـد.
تضمیـن آفر بـه صورت پول نقـد ، ویا ضمانـت خط بانکی  
مبلـغ ۱۰۰,۰۰۰ یکصـد هـزار افغانـی   بـوده و جلسـه آفـر 
گشـائی به روز  پنجشـنبه مورخ ۱2 ثور۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ 
بجـه قبـل از ظهر در تـاالر کنفرانـس های آمریت شـفاخانه 
حـوزوی هـرات منـزل دوم تعمیـر اداری تدویـر میگـردد، 

تصفیـه حسـابات مالیاتـی ازمعیاراهلیت می باشـد.
شـماره  هـرات  شـهر   . هـرات  حـوزوی  شـفاخانه   .۱

۰7۹۹۶7۴۹۱۵ تمـاس:
2. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه 

کابـل شـماره تمـاس:۰7۹۹۸۹2۸۸۸ 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)۳( مـاده دوازدهـم قانون 

تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه می باشـد

بـه تاسـی از فقـره )2( مـاده چهل و سـوم قانون تـدارکات به 
اطالع عموم رسـانیده میشـود  ریاسـت شـفاخانه ۱۰2 بسـتر 
خیـر خانـه  در نظـر دارد قـرارداد یـک قلم کرایه بـوزر جهت 
تخلیه چاهای سـبتک   شـفاخانه ۱۰2 بستر خیر خانه    دارای  
M۰PH-GDCM-HRP-KHH- : نمبـر تشـخیصیه   

G۱7-۱۳۹۸- NCB را بـه شـرکت }خدمـات لوجسـتیکی 
ولیـد سـهیل دارنـده جـواز نمبـر D-۳77۸۵بـا داشـتن محل 
اصلـی تجارتی  سـرک پلچرخی –یکه تـوت –ناحیه ۹-کابل 
–افغانسـتان   بـه قیمـت مجموعـی مبلـغ  ۵۸۵2۰۰ پنج صدو 

هشـتادو پنـج هـزار دو صـد افغانی  اعطـا نماید .
اشـخاص حقیقـی و حکمی کـه هر گونـه اعتـراض در زمینه 
داشـته باشـند میتواننـد اعتراض خویـش را از تاریخ نشـر این 
اعـالن الـی هفت روز تقویمی طـور کتبی توام بـا دالیل آن به 
ریاسـت شـفاخانه ۱۰2 بسـتر خیر خانه   واقع حصه دوم خیر 
خانـه ،لیسـه مریـم  وفق احکام مـاده پنجاهم قانـون تدارکات 

ارائـه نمایند .
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرارداد نبـوده و الـی تکمیـل 
معیـاد فوق الذکـر و طی مراحـل قانونی بعدی قـرارداد منعقد 

شـد.. نخواهد 
آدرس: شـفاخانه ۱۰2 بسـتر خیر خانه ، حصـه دوم خیر خانه 

،لیسـه مریم ،کابل شـماره تماس : ۰7۹۸2۳۵۸۰۳

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد )35( 
قلم مواد پاک کننده مورد ضرورت شفاخانه 102بسترخیرخانه

موضـوع: اعـالن تـدارکات
)1( قلـم گازمایع مورد ضـرورت شفاخـانه حوزوی هـرات

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد )380( تانکر تخلیه 
چاه سپتیک شفاخانه 102بسترخیرخانه


