
آغـاز عملیـات بهـاری طالبـان بـا حمله هـای 
شـدید ایـن گروه بـر چندیـن والیـت همراه 
سـرپل،  زابـل،  پکتیـا،  کنـدز،  اسـت.  بـوده 
بادغیـس و بدخشـان از والیت هایی انـد که از 

دو روز بـه این سـو، گواه حمله های گسـتردۀ 
هسـتند. طالبان 

امـا آمارهـای مقدماتـی از طریـق گفت وگو با 
مقام هـای محلـی در ایـن والیت هـا نشـان از 

تلفات سـنگین گروه طالبـان دارد.
در  محلـی،  مقام هـای  گفته هـای  بنیـاد  بـر 
نبردهایـی کـه از دو روز گذشـته ادامه داشـته 
اسـت، 45 تـن از افـراد گروه طالبان کشـته و 
بیـش از 44 تـن دیگـر آنـان زخمی شـده اند.
نیک  محمـد نظری، سـخنگوی والی بدخشـان 
گفتـه اسـت، طالبـان از دو روز بـه این سـو 
بـر ولسـوالی های  را  حمله هـای گسـترده یی 
جـرم، زیباک و راغسـتان انجـام داده اند که از 
سـوی نیروهـای امنیتی پس زده شـده اسـت.

بـه گفتـۀ او در این درگیری 16 طالب کشـته 
و 14 طالـب دیگـر زخمی شـده اند.

عبدالقـادر آشـنا، والـی سـرپل نیـز می گوید، 
عملیـات شـب گذشـتۀ طالبـان بـر ولسـوالی 
نیروهـای  مقاومـت  بـا  والیـت  ایـن  صیـاد 
امنیتی مواجه شـده و شکسـت خورده اسـت.
بـه گفتۀ والی سـرپل، در نتیجۀ ایـن درگیری 

چندیـن سـاعته 1۲  تـن از جنگجویـان گروه 
فرماندهـان  از  تـن  بـه شـمول سـه  طالبـان 
کلیـدی ایـن گـروه کشـته و 6 طالـب دیگـر 

شـده اند. زخمـی 
بـر  بهاری شـان  عملیـات  آغـاز  بـا  طالبـان 
شـماری از ولسـوالی ها در والیت هـای پکتیا، 
بادغیـس، زابـل و کنـدز نیـز یـورش بردنـد 
کـه بـه گفتۀ مسـئوالن محلـی ایـن والیت ها، 
تمامـی ایـن حمله هـا پـس زده شـده اسـت.

انعام الدیـن رحمانـی، سـخنگوی فرماندهـی 
پولیـس کندز بـه سـام وطندار می گویـد، در 
حمله هـای طالبـان بـر نواحی شـهر کندز 15 
طالـب و 1۰ نیروی امنیتی کشـته و ۲۰ طالب 

نیـز زخمی شـده اند.
بـا ایـن حـال، ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی 
گـروه طالبـان بـا رد ادعـای تلفـات وارده به 
جنگجویـان این گـروه می گوید، نبـرد طالبان 

علیـه نیروهـای امنیتی ادامـه دارد.
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عملیات بهاری طالبان در چند والیت با شکست مواجه شده است

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

صلـح باید از انحصـار اشخـاص 
و  حکـومت بیـرون  شـود

محمود صیقل: 

از بهر رفتارهای غیرمسلکی 
در وزارت خارجه استعفا می دهم

ــازمان  ــتان در س ــین افغانس ــدۀ پیش ــل، نماین ــود صیق محم
ملــل و یکــی از کارمنــدان ارشــد دســتگاه دیپلماســی ایــن 

ــتعفا داد. ــه اس ــۀ کار در وزارت خارج ــور، از ادام کش
ــت:  ــته اس ــود نگاش ــتعفانامۀ خ ــن اس ــل در مت ــای صیق آق
ــاالی  ــت داری ب ــی و حکوم »نابســامانی های سیاســت داخل
ــواری  ــر ناگ ــی تأثی ــتگاه دیپلماس ــی و دس ــت خارج سیاس
ــه  ــرف ب ــن ط ــه ای ــاه ب ــش م ــا از ش ــت، ام ــته اس گذاش
ــخی  ــامانی ها پاس ــن نابس ــع ای ــرای رف ــن ب ــت م درخواس

ــت«. ــده اس داده نش
ــی  ــش، نامه ی ــال پی ــزان س ــاه می ــه در م ــرده ک ــد ک او تأکی
ــی رییــس  حکومــت وحــدت ملــی و  ــارک عنوان را از نیوی
رییــس اجرایــی فرســتاده تــا بــه ایــن امــر توجــه شــود، امــا 
ــم  ــوز ه ــته، هن ــاه از آن گذش ــش م ــش از ش ــه بی ــاال ک ح

پاســخی دریافــت نکــرده اســت.
آقــای صیقــل گفتــه اســت: »آرزو داشــتم و تــاش کــردم که 
در کابــل نیــز بــا بهبــودی سیاســت داخلــی و دولــت داری، 
دیــدگاه روشــن و مشــترک افغانــی شــکل گرفتــه و در پرتــو 
ــه و فعــال ابتــکار صلــح و جنــگ  آن دیپلماســِی پیش گیران
را در اختیــار کشــور مــا قــرار دهــد، امــا بــا تأســف کــه بنــا 
ــه  ــر تحقــق نیافت ــن ام ــل مختلــف ای ــر مجموعــی از دالی ب

. ست« ا
ــا گذشــت هــر روز، دســتگاه  او تأکیــد کــرده اســت کــه ب
دیپلماســی افغانســتان دســت خوش حرکت هــای واکنشــی، 
انفعالــی، ســلیقه یی، پاشــان، نامتعــارف و غیرمســلکی قــرار 

مــی گیــرد.
آقــای صیقــل گفتــه اســت: »تــا فراهــم شــدن زمینــه بــرای 
ریفــورم واقعــی در دســت گاه دیپلماســی کشــور، متاســفم 
کــه نمی توانــم همــکاری خــود را بــا وزارت خارجــه ادامــه 

دهــم«.
ــه  ــال ب ــار س ــدت چه ــه م ــن ب ــش از ای ــل، پی ــای صیق آق
ــد کار  ــل متح ــازمان مل ــتان در س ــدۀ افغانس ــوان نماین عن
کــرده بــود. او یکــی از کارمنــدان ارشــد دســتگاه دیپلماســی 
ــوان  ــه عن ــه راز ب ــش عادل ــاه پی ــد م ــود. چن ــتان ب افغانس
نماینــدۀ افغانســتان در ســازمان ملــل متحــد گماشــته شــد.

سیالب و رانش زمین؛ 100 خانه ویران 
شده و 700 خانه زیر تهدید است

آمار جمعیت افغانستان در سال 
گذشته ۳۱ میلیون برآورد شده است

ســیاب های اخیــر و رانــش  زمیــن بیــش از 1۰۰ 
منــزل رهایشــی، صدهــا جریــب زمیــن و ده هــا بــاغ 
ــب  ــخ تخری ــت بل ــت والی ــوالی چهارکن را در ولس

ــرده اســت. ک
براســاس گزارش هــا، در نتیجــۀ ایــن رویدادهــا 
ــز ولســوالی و  ــا مرک ــد 6 روســتا ب راه هــای رفت وآم

ــت. ــده اس ــع ش ــریف قط ــهر مزارش ش
ــو  ــت در گفت وگ ــوال چهارکن ــزاری ولس ــلیمه م س
ولســوالی  ایــن  کــه  بــا ســام وطندار می گویــد 
ــر  ــای اخی ــت و رویداده ــیل خیز اس ــتانی و س کوهس
ــن ولســوالی وارد  ــردم ای ــه م ــادی را ب ــارات زی خس

ــرده اســت. ک
در  کــه  ولســوالی  ایــن  باشــندهگان  از  شــماری 
رویدادهــای اخیــر متحمــل خســارات شــده اند، 
می گوینــد کــه ســیاب و رانــش  زمیــن بیــش از 7۰۰ 
ــن  ــت در ای ــر حکوم ــد و اگ ــد می کن ــان را تهدی خ
زمینــه توجــه نکنــد رویدادهــای طبیعــی مــردم را بــا 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــادی مواج ــکات زی مش
خیراندیــش  محمدابراهیــم  حــال،  همیــن  در 
ــت  ــخ از حکوم ــی بل ــورای والیت ــین ش ــو پیش عض
ــد. ــیدهگی کن ــکل رس ــن مش ــه ای ــه ب ــد ک می خواه
 رحمــت اهلل زاهــد رییــس مبــارزه بــا حــوادث طبیعــی 
ــت  ــرای بررســی وضعی ــی ب ــه هیأت ــد ک ــخ می گوی بل
خســارت دیدهگان بــه ولســوالی چهارکنــت فرســتاده 

شــده اســت.

ــی  ــی اداره مل ــس عموم ــولی ریی ــد رس ــد جاوی احم
ــال  ــان س ــد در جری ــی گوی ــات م ــه ومعلوم احصایی
ــن  ــون ت ــور ۳1،6 میلی ــی کش ــت تخمین 1۳۹7 جمعی

ــرآورد شــده اســت. ب
ــه  ــی احصائی ــه اداره مل ــد ک ــولی می گوی ــای رس آق
معلومــات  ملــی  ایجــاد مرکــز  بــا  معلومــات  و 
ــو  ــان جی ــورم افغ ــاد »پاتف ــور، ایج ــی کش جغرافیای
پورتــال« و یــا سیســتم آنایــن و متمرکــز معلومــات 
معلومــات  شریک ســازی  زمینه ســاز  جغرافیایــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــان ادارات حکومت ــی می جغرافیای
ــا  ــه ب ــه ادارۀ احصایی ــت ک ــه اس ــولی گفت ــای رس آق
اســتفاده از ابــزار و وســایل معاصــر، جمــع آوری 
معلومــات و ارایــه خدمــات را ســرعت بخشــیده 
اســت. او در عیــن حــال اجــرای سرشــماری جمعیت 
شــهرکابل و ایجــاد کمیتــه ملــی هشــداردهی پیــش از 
ــن  ــم ای ــای مه ــی را از برنامه ه ــوع حــوادث طبیع وق

ــان داشــت. ــیدی بی ــاری خورش ــال ج اداره در س
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وضعیـت فعلـی کشـور به دریـای پیـش از توفان 
شـباهت پیـدا کـرده و هـر آن ممکـن اسـت دریا 
توفانـی شـود و همه جـا را آب بگیـرد. اکثریـت 
شـهروندان کشـور با تـرس و هراس بـه وضعیت 
فعلـی خیـره شـده انـد. بسـیاری ها، بـه شـمول 
اکثریـت مقام هـای بلندپایـۀ کشـور نمی داننـد که 
چـه سرنوشـتی در انتظارشـان اسـت. برخی ها که 
فقـط بـه امید پُـر کـردن جیب های خـود غرب را 
تـرک کـرده بودنـد، حـاال با سراسـیمه گی بیشـتر 
تـاش می کننـد آیندۀ مالی شـان را در کشـورهای 

غربـی ضمانـت کنند.
از کشـور  از یـک طـرف جنـگ در بخش هـای 
بیـداد می کنـد و از طـرف دیگـر، حکومت گـران 
نمی داننـد کـه چگونه میـان خود به توافق دسـت 
پیـدا کننـد. محمداشـرف غنـی، رییـس حکومت 
وحـدت ملـی که بیـش از دیگـران منافـع خود را 
در خطـر احسـاس می کنـد، از تمـام امکانـات و 
ظرفیت هـا در حـال سوءاسـتفاده اسـت. پول های 
گزافـی صـرف مسـایلی می شـود که هیچ سـودی 
بـه حـال کشـور و مـردم نـدارد و فقـط می توانـد 
عطـش قدرت طلبـی آقـای غنی و چند فـرد دیگر 
سـیراب  گرفته انـد،  قـرار  امـور  رأس  در  کـه  را 

سازد.
طالبـان فصـل تازۀ جنـگ خود را با شـدت هرچه 
تمام تـر آغـاز کـرده انـد. گفتـه می شـود حداقـل 
در شـش والیـت کشـور جنگـی بسـیار مدهـش 
و خطرنـاک آغـاز شـده کـه ده هـا تن را کشـته و 
هزاران تن دیگر را آواره و سـرگردان کرده اسـت. 
در کنـدز، غـور و  بادغیـس بیـش از جا های دیگر 
انـد کـه  جنـگ شـدت دارد. بسـیاری ها نگـران 
ممکـن اسـت بار دیگـر برخی والیت های کشـور 
بـه دسـت نیروهـای طالبـان سـقوط کنـد. طالبان 
این بـار جنگ وسـیعی را در برابر مردم افغانسـتان 
بـه راه انداخته انـد؛ هـر چنـد ایـن گـروه از بـدو 
پیدایـش خـود تـا بـه امـروز، هیـچ هدفـی به جز 
از قتل و کشـتار نداشـته اسـت. طالبان حتا زمانی 

کـه بـر بخش هایـی از کشـور حکم رانـی جبارانـۀ 
خـود را اعمـال می کردنـد، از خشـونت ورزی در 
نمی ورزیدنـد.  دریـغ  بی دفـاع  باشـنده گان  برابـر 
آن هـا کسـانی را کـه بـا اندیشه های شـان هم نوایی 
نداشـتند، با قسـاوت تمام به شـاق می کشـیدند، 

زندانـی می کردنـد و می کشـتند.
اندیشـه طالبانی، اندیشـۀ بدوی و متحجرانه است 
کـه جهـان را بـه سـیاه و سـفید تقلیـل می دهـد. 
طالبـان جهـان را از دریچـۀ افکار سـیاهی می بیند 
کـه جهـان امـروز بـا آن هـا سرسـازگاری نـدارد. 
هرچنـد برخـی زمام داران کشـور به شـمول آقای 
غنـی به دلیـل عواطف قومی و زبانـی، تاش های 
قباحت زدایـی  طالبـان  از  کـه  داده انـد  صـورت 
کنند، اما سـرانجام خودشـان در دامی که گسـترده 
بودنـد، گیـر افتادنـد. امـروز که به وضعیـت آقای 
غنـی نـگاه می کنیـم، سیاسـت مداری را می بینیـم 
کـه دیگـر چیـزی در چانتـه نـدارد. آقـای غنـی 
آغـوش  در  بـرای  خـود  تاش هـای  همـه  بـا 
گرفتـن طالبـان، باالخـره بـا سـیلی ایـن گـروه به 
صورتـش مواجه شـد. طالبـان حتا حاضر نیسـتند 
بـا نماینـده گان آقـای غنی دیـدار کننـد؛ در حالی 
کـه ده هـا تـن از اعضـای این گـروه به وسـیلۀ او 
از زندان هـا رهـا شـدند و نیـز در انتخابـات سـال 
آقـای  طالبـان-  افشـاگری های  -براسـاس   ۲۰14
غنـی بـرای پیـروزی خـود دسـت بـه دامـن ایـن 

گـروه شـده بود.
می کنـد،  درو  غنـی  آقـای  کـه  را  آنچـه  امـروز 
محصولـی اسـت کـه خـود زمانـی کاشـته بـود. 
آزادی زندانیـان طالبـان، فرجامـی جز ایـن ندارد، 
میـان،  ایـن  در  کـه  اسـت  این جـا  بدبختـی  امـا 
هـزاران شـهروند بیگنـاه کشـور مـا نیـز قربانـی 
می شـوند؛ همان هایـی کـه هیـچ رابطه و سـنخیتی 
ندارنـد.  سیاه شـان  اندیشـه های  و  طالبـان  بـا 
جنگـی را کـه طالبـان آغـاز کـرده انـد، جنگـی 
بسـیار خطرنـاک و فرسایشـی اسـت. جنگـی کـه 
بـه خاطـر منافـع دیگـران انجـام می شـود. طالبان 

هیـچ عاقه منـدی و تمایلـی بـه مفاهیمـی بـه نام 
در  حتـا  گـروه  ایـن  نـدارد.  کشـور  و  سـرزمین 
داد  نشـان  نیـز  سـال های سـیاه حاکمیـت خـود 
کـه حاضر انـد افغانسـتان و مردم آن را بسـوزاند. 
سیاسـت زمین سـوخته بـرای نخسـتین بار توسـط 

همیـن گـروه در افغانسـتان اعمـال شـد.
امـروز تاش هایـی آغاز شـده کـه با گـروه طالبان 
مصالحـه انجـام شـود. حکومـت بـه ایـن منظـور 
شـورای عالـی سـاخته و در تـدارک ایجـاد هیأت 
گفت وگـو کننـده اسـت. هیأتـی کـه هنوز بر سـر 
ترکیـب اعضـای آن اختـاف نظـر و جنـگ میان 
کـس  هـر  دارد.  جریـان  کشـور  سیاسـت مداران 
می خواهـد از ایـن فضـا بـه نفـع خـود بیشـترین 

ببرد. را  اسـتفاده 
امـا پرسـش این جا اسـت که اگـر طالبـان فرصت 
پیـدا کننـد کـه دوبـاره بـه قـدرت سیاسـی حتـا 
چـه  آن هـا  بـا  حکومت گـران  شـوند،  نزدیـک 
برخـوردی خواهنـد کـرد؟ آیا آن هـا را در آغوش 
خواهنـد گرفـت و یـا دوبـاره به همان سرنوشـتی 
دچـار خواهنـد کـرد کـه دو سـه دهه پیـش کرده 
طالبـان  کـه  دارد  وجـود  چـه ضمانتـی  بودنـد؟ 

امـروز بهتـر از طالبـان دیـروز باشـند؟
حکومـت متأسـفانه همه چیـز را بـه قمار گذاشـته 
آقـای  انحصارگرایـی  و  تمامیت خواهـی  اسـت. 
غنـی سـبب شـده کـه اکثریـت مـردم عمـًا بـه 
ناراضیـان حکومـت تبـدل شـوند و نقـش فعالـی 
نداشـته  کشـور  کان  سیاسـت گذاری های  در 
باشـند. آقـای غنـی و اطرافیـان اش سراسـیمه بـه 
جـان خودی هـا افتـاده انـد و هـر روز بـه نحـوی 
سـبب جدایی افـراد و گروه های مختلف سیاسـی 
از بدنـۀ حکومـت می شـوند. هر روز شـاهد موج 
ناراضیـان جدیـد بـه بهانه هـای مختلـف هسـتیم. 
معلوم نیسـت کـه اگر واقعـًا دریا توفانی شـد چه 

بـر سـر همـه خواهـد آمد؟
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ـــت جمهوری،  ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــعود، از نام ـــی مس احمدول
ــا  ــره بـ ــح و مذاکـ ــث صلـ ــه بحـ ــت کـ ــه اسـ ــا گفتـ بارهـ
ــی  ــای کنونـ ــه حرکت هـ ــت کـ ــان پیچیده اسـ ــان چنـ طالبـ
ــه همیـــن  ــتی تبییـــن کنـــد و بـ ــه درسـ نمی توانـــد آن را بـ
دلیـــل ایـــن تاش هـــا بـــه صلـــح منجـــر نخواهـــد شـــد؛ 
زیـــرا بازی هـــای دیگـــر در پشـــت ایـــن نشســـت ها، 
نظـــر  از  دارد؛  جریـــان  شورای ســـازی ها  و  حرکت هـــا 
ـــه  ـــی ب ـــای غن ـــراً آق ـــه اخی ـــی ک ـــعود، حرکت های ـــای مس آق
نـــام صلـــح دارد انجـــام می دهـــد سیاســـی و روی اهـــداف 
ــه در  ــی کـ ــا اتفاق هایـ ــت. امـ ــز اسـ ــح متمرکـ ــر صلـ غیـ
ـــن  ـــان دارد عی ـــح جری ـــث صل ـــورد بح ـــر در م ـــای اخی روزه
ـــوم  ـــه معل ـــون چنان ک ـــاند. اکن ـــات میرس ـــه اثب ـــت را ب برداش
شـــده اســـت، بحـــث صلـــح و گفت وگـــو بـــا طالبـــان بـــا 
چالش هـــای اساســـی مواجـــه شـــده اســـت و نیـــز آقـــای 
غنـــی بـــا مشـــکات بیشـــتر بـــر خـــورده اســـت. چنانـــی 
ــرف  ــه از طـ ــه کـ ــروه مصالحـ ــای گـ ــم اعضـ ــه می بینیـ کـ
ـــر  ـــه زی ـــتند ک ـــر نیس ـــون حاض ـــد، اکن ـــده بودن ـــن ش ارگ تعیی
ـــه  ـــد ک ـــان می گوین ـــد. آن ـــب دهن ـــاتی را ترتی ـــر ارگ جلس نظ
ــا  ــد و بـ ــت کننـ ــت حمایـ ــتقل تر از ارگ از دولـ ــد مسـ بایـ
ـــورای  ـــه ش ـــد ک ـــی می گوی ـــا غن ـــد؛ ام ـــدار نماین ـــان دی طالب
ـــد.  ـــدار کن ـــان دی ـــا طالب ـــت ب ـــر دول ـــر نظ ـــد زی ـــه بای مصالح
ــده  ــاخته شـ ــه سـ ــورای مصالحـ ــه شـ ــری کـ ــکل دیگـ مشـ
ـــوره  ـــدون مش ـــورا ب ـــه آن ش ـــت ک ـــن اس ـــط ارگ دارد ای توس
بـــا طرف هـــای اصلـــی ســـاخته شده اســـت و افـــرادی 
ــدان  ــد میـ ــط می خواهنـ ــد، فقـ ــرار دارنـ ــه در رأس آن قـ کـ
بـــازی خودشـــان را در افغانســـتان گـــرم ســـازند و هـــدف 
ـــورا  ـــن ش ـــل، ای ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــال نمی کنن ـــتر را دنب بیش
ـــار  ـــت و اعتب ـــد، از حیثی ـــته باش ـــا ارگ نداش ـــکلی ب ـــو مش ول
الزم میـــان مـــردم افغانســـتان برخـــوردار نیســـت. در کنـــار 
ــبینی  ــعود پیشـ ــای مسـ ــه آقـ ــه کـ ــاله، همانگونـ ــن مسـ ایـ
ـــک  ـــز از ی ـــح نی ـــورتی صل ـــۀ مش ـــی جرگ ـــود، برپای ـــرده ب ک
ـــش  ـــا چال ـــر ب ـــب دیگ ـــدارد و از جان ـــورعیتش ن ـــرف مش ط
ــک  ــه یـ ــار آنکـ ــه در کنـ ــن جرگـ ــت. ایـ ــه شده اسـ مواجـ
ـــح  ـــۀ صل ـــه بهان ـــی ب ـــای غن ـــب آق ـــی از جان ـــت سیاس حرک
ــتون های  ــی از سـ ــرف یکـ ــون از طـ ــت، اکنـ ــر شده اسـ دایـ
حکومـــت وحـــدت ملـــی تحریـــم شده اســـت. داکتـــر 
ـــه  ـــراً گفت ـــی، اخی ـــدت مل ـــت وح ـــی دول ـــداهلل رییس اجرای عب
ـــدون  ـــه ب ـــل اینک ـــه دلی ـــورتی را ب ـــه مش ـــه لویه جرگ ـــت ک اس
ــزاری  ــد و برگـ ــم می کنـ ــود، تحریـ ــاخته می شـ ــوره سـ مشـ
چنیـــن لویه جرگه یـــی را غیـــر ضـــروری می دانـــد. ایـــن در 
ـــن  ـــی چنی ـــرای برپای ـــارف الزم ب ـــه مص ـــه هم ـــت ک ـــی اس حال
نشســـتی ســـامان یافتـــه اســـت و افـــرادی هـــم از سراســـر 

کشـــور بـــه چنیـــن نشســـتی دعـــوت شـــده اند. 
ــر  ــان بـ ــا چنـ ــه اختاف هـ ــود کـ ــده می شـ ــاال دیـ ــا حـ امـ
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــه اس ـــاال گرفت ـــح ب ـــورتی صل ـــۀ مش ـــر جرگ س
ــی  ــن در حالـ ــد. ایـ ــت از آن دوری می جویـ ــرف حکومـ طـ
ـــه همـــه مذاکـــرات  ـــا آغـــاز فصـــل بهـــار، طالبـــان ب اســـت کـــه ب
و حرکت هایـــی کـــه زیـــر نـــام صلـــح در زمســـتان گذشـــته 
ـــه  ـــاری شـــان را ب ـــگ به ـــرده جن ـــود، پشـــت ک ـــه ب شـــدت یافت
ــبب  ــا، سـ ــن حمله هـ ــد. ایـ ــاز کرده انـ ــتر آغـ ــدت بیشـ شـ
ـــدت  ـــه ش ـــم ب ـــره ه ـــی مذاک ـــرف امریکای ـــه ط ـــت ک شده اس

ـــد.  ـــان بده ـــش نش ـــه آن واکن ب
ـــام  ـــه ن ـــه ب ـــه هرآنچ ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــن  حالت ـــه در چنی نتیج
ـــم  ـــح و یاه ـــورتی صل ـــۀ مش ـــا جرگ ـــه ی ـــی مصال ـــورای عال ش
گفت وگوهایـــی کـــه بـــا طالبـــان صـــورت یافته اســـت، 
ــم  ــه ختـ ــان دادن بـ ــری در پایـ ــوده و هیچ تاثیـ ــه بـ بی نتیجـ
ـــتون  ـــن س ـــه در همی ـــی ک ـــن همانگونه ی ـــدارد. بنابرای ـــگ ن جن
ـــت«،  ـــو نیس ـــح نیک ـــورتی صل ـــۀ مش ـــار جرگ ـــم »به گفته بودی
بـــه زودی دیدیـــم کـــه چنیـــن شـــده اســـت. امـــا حـــاال پیشـــنهاد 
ـــا  ـــتان ب ـــح افغانس ـــگ و صل ـــث جن ـــه بح ـــت ک ـــن اس ـــا ای م
ـــاس  ـــه اس ـــتی ب ـــه دارد، بایس ـــی ک ـــاد پیچیده ی ـــه ابع ـــه ب توج
ـــته  ـــی گذاش ـــه حکومت ـــی، ب ـــاق مل ـــی وف ـــم انتخابات ـــرح تی ط
شـــود کـــه بعـــد از انتخابـــات مشـــروع و قانونـــی روی کار 
ــروعیت الزم و از  ــا مشـ ــی بـ ــان حکومتـ ــا چنـ ــد تـ می آیـ
ـــح  ـــرد کار صل ـــش ب ـــت پی ـــه صاحی ـــد ک ـــوت بتوان ـــع ق موض
افغانســـتان را داشـــته باشـــد؛ زیـــرا آقـــای غنـــی آخریـــن 

روزهـــای مشـــروعیت سیاســـی اش را دنبـــال می کنـــد.

کار صلح به حکومِت پس از 
انتخابات واگذار شود

احمد عمران

طالبان فصل تازۀ جنگ خود را با شــدت هرچه تمام تر آغاز کرده اند. گفته می شــود حداقل در شش والیت کشور جنگی 
بسیار مدهش و خطرناک آغاز شده که ده ها تن را کشته و هزاران تن دیگر را آواره و سرگردان کرده است. در کندز، غور و  
بادغیس بیش از جا های دیگر جنگ شدت دارد. بسیاری ها نگران اند که ممکن است بار دیگر برخی والیت های کشور به 
دســت نیروهای طالبان سقوط کند. طالبان این بار جنگ وسیعی را در برابر مردم افغانستان به راه انداخته اند؛ هر چند این 
گروه از بدو پیدایش خود تا به امروز، هیچ هدفی به جز از قتل و کشــتار نداشته است. طالبان حتا زمانی که بر بخش هایی 
از کشور حکم رانی جبارانۀ خود را اعمال می کردند، از خشونت ورزی در برابر باشنده گان بی دفاع دریغ نمی ورزیدند. آن ها 

کسانی را که با اندیشه های شان هم نوایی نداشتند، با قساوت تمام به شالق می کشیدند، زندانی می کردند و می کشتند

تـوفانـی 
در راه است؟
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ناجیه نوری 

پروســۀ صلــح از مالکیــت چنــد محتــرم داخــل و بیــرون حکومــت 
افغانســتان بایــد خــارج کشــیده شــود.

ــان  ــا بی ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول
ــت  ــارج حکوم ــل و خ ــرد داخ ــد ف ــد، چن ــب می گوی ــن مطل ای
ــار  ــدی را در اختی ــای کلی ــواره مقام ه ــال هم ــژده س ــدت ه در م
ــن دار  ــای دام ــان بحران  ه ــری و انحصارش ــراث رهب ــتند و می داش
امــروز می باشــد کــه مــردم مــا تاوانــش را بــا جــان خــود 

پرداختنــد و می پرادازنــد.
آقــای مســعود کــه در برنامــۀ »انتخابــاِت ۹8« در تلویزیــون 
ــه  ــی مصالح ــورای عال ــت: ش ــرد، گف ــت می ک ــوز صحب آریانانی
ــه در  ــد در چارچــوب نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان )ن بای
قالــب حکومــت یــا اشــخاص( بــا بخش هــای رهبــری، اجرایــی و 
ــور  ــوازن در مح ــمول و مت ــۀ افغانستان ش ــه  گون ــا ب ــایر بخش ه س

ــردد. ــدون تشــکیل گ ــۀ م برنام
ــس  ــن مجال ــا و تدوی ــای مســعود، فرســتادن هیأت ه ــۀ آق ــه گفت ب
جزئــی از مســوولیت های آن می باشــد، نــه ملکیــت ذایقه هــا، 

ــخاص. ــلیقه های اش ــع و س مناف
ــی از  ــه مل ــی مصالح ــورای عال ــعود، ش ــی مس ــاور احمدول ــه ب ب
ــد  ــر محــدود می خواهن ــد نف ــات اســت و چن ــد محتوی ریشــه فاق
ــه  ــد و سرنوشــت ملــت را ب ــاز سیاســی بگیرن از ایــن نشــانی امتی

ــد. ــه ان ــروگان گرفت گ
ــش  ــۀ صحبت های ــات ریاســت جمهوری در ادام ــزد انتخاب ــن نام ای
خاطــر نشــان کــرد: چهــار یــا پنــج نفــر کــه نــزد ملــت مشــروعیت 
و اعتبــاری خــود را از دســت داده انــد و از تعهــد تــا برنامــه و فکــر 
ملــی بــه  دور هســتند، نمی تواننــد نماینــده گان ملــت قــرار گیرنــد 

و در مذاکــرات طــرف معادلــه باشــند.
ــار ملــی و  ــا اعتب ــد شــخصیت های ب ــای مســعود، بای ــۀ آق ــه گفت ب
متعهــد در حلقــۀ مذاکــره شــامل شــوند و راهــکار مشــخصی بــرای 

ــه کننــد. گفت وگــو صلــح افغانســتان ارای
ایــن درحالــی ا ســت کــه آگاهــان سیاســی نیــز بــا انتفــاد از تشــکیل 
ــن شــورا  ــد کــه ای ــاد کــرده می گوین ــی مصالحــه انتق شــورای عال
ــد  ــتان نمی کن ــردم افغانس ــی از م ــت و نماینده گ ــمول نیس همه ش
ــه  ــت دوح ــتان را در نشس ــردم افغانس ــدگاه م ــک دی ــدون ش و ب

انتفــال نخواهــد داد.
بــه بــاور آنــان، بایــد روی ترکیــب ایــن شــورا بــا نهادهــای مدنــی، 
حامیــان حقــوق زن و جریان هــای سیاســی مشــوره صــورت 
ــو  ــب از ن ــک ترکی ــان ی ــدگاه آن ــر داشــت، دی ــا درنظ ــه و ب گرفت

ســاخته شــود.
ــع آگاه در  ــک منب ــه ی ــرد ک ــی صــورت می گی ــاد در حال ــن انتق ای
ــه  ــدگار گفت ــۀ مان ــه روزنام ــن ب ــش از ای ــح پی ــی صل شــورای عال

ــد. ــر می کن ــی مصالحــه تغیی ــورای عال ــب ش ــه ترکی اســت ک
ــاخته  ــرار اســت س ــه ق ــدی ک ــروه جدی ــع، گ ــن منب ــۀ ای ــه گفت ب
شــود، یــک هیــأت مردمی-حکومتــی خواهــد بــود تــا هــم مــورد 
قبــول طالبــان باشــند و هــم بتواننــد بــا اســتقالیت صحبــت کــرده 

ــد. ــی کنن ــردم نماینده گ و از م

ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس 
ــۀ  ــی جرگ ــا پخــش خبرنامه ی ــی ب ــت وحــدت مل ــی حکوم اجرای

مشــورتی صلــح را تحریــم کــرده اســت.
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی، بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه اســت 
ــی در جرگــۀ مشــورتی صلــح شــرکت  ــات و همگرای ــم ثب کــه تی

نمی کنــد.
در ایــن خبرنامــه آمــده اســت کــه برگزارکنندهــگان ایــن نشســت 
بــا تیــم ثبــات و همگرایــی مشــورت نکــرده اســت و دالیلــی هــم 
ــده  ــر شــده اســت قانع کنن ــن نشســت ذک ــزاری ای ــرای برگ ــه ب ک

نیســت.
براســاس ایــن خبرنامــه، برگــزاری چنیــن نشســت هایی نمی توانــد 

مشــکات افغانســتان را حــل کند.

اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی
ــن  ــت جمهوری در ای ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
ــز  ــی نی ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــان عم ــورد پای ــو در م گفت وگ
ــی  ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــان عم ــوزا پای ــت: »اول ج ــه اس گفت
ــه  ــت ب ــداوم کار حکوم ــرای ت ــه سیاســی ب ــوع حیل اســت، هــر ن

ــود«. ــد ب ــی خواه ــران و بی نظم ــای اوج بح معن
ــه عمــر حکومــت  ــد: در اول جــوزا ک ــی مســعود می گوی احمدول
خاتمــه میابــد، بایــد در چارچــوب نظــام سیاســی موجــود، توافــق 
سیاســی بــاالی حکومــت سرپرســت بــا تعویــض رهبــری موجــود 

صــورت گیــرد.
انتخابــات ریاســت جمهوری می گویــد، رهبــری   نامــزد  ایــن 
جدیــد بایــد مســوولیت های ســه گانــۀ امنیــت، انتخابــات و صلــح 
ــدن از  ــرون ش ــی و بی ــاد مل ــای اعتم ــاس احی ــا اس ــد ت را بگیرن
فضــای اختنــاق و خفــه کــن موجــود و بــاز کــردن دریچــۀ امیــد 

ــه مــردم شــود. ب
ــت  ــی و لجاج ــۀ سیاس ــوع حیل ــر ن ــد، ه ــعود می گوی ــای مس  آق
و  فســاد  بی کفایتــی،  کــه  حکومتــی  توســط  تــداوم،  بــرای 
ــه معنــای ســقوط  ــد ب ــاره اش مــوج  می زن ــرج و ب قبیله گرایــی از ب

ــود. ــد ب ــی خواه ــران و بی نظم ــه اوج بح ب
ــورتی  ــه مش ــه جرگ ــوص لوی ــی در خص ــاق مل ــم وف ــس تی ریی
ــۀ  ــرای پروس ــد ب ــخۀ کارآم ــه نس ــه هیچ گون ــن جرگ ــت: »ای گف
صلــح نمی باشــد، بــل کمپاینــی بــرای کســب مشــروعیت حکومــت 
نیم بنــِد وحــدت ملــی می باشــد و طالبــان هــم کوچک تریــن 

ــد. ــا ندارن ــن رونده ــی بدی ــا و تمکین اعتن
ــش در  ــان دو روز پی ــروه طالب ــخنگوی گ ــه س ــت ک ــی ا س گفتن
ــر جرگــۀ مشــورتی را تــاش حکومــت افغانســتان  ــۀ تدوی اعامی

ــود. ــرده ب ــوان ک ــش عن ــرای بقای ب
ــات  ــزدان انتخاب ــز شــورای تشــریک مســاعی نام ــن نی پیــش از ای
ریاســت جمهوری بــا پخــش اعامیه یــی گفتنــد کــه ترکیــب 
شــورای عالــی مصالحــه همه شــمول نیســت و نمی توانــد از 

ــد. ــی کن ــتان نماینده گ ــهروندان افغانس ــی ش تمام

مســـووالن در کمیســـیون شـــکایات انتخاباتـــی می گوینـــد 
کـــه آنـــان بـــه تنهایـــی قـــادر نیســـتند تـــا دربـــارۀ نتایـــج 
ـــد. ـــم بگیرن ـــل تصمی ـــت کاب ـــی والی ـــات پارلمان ـــی انتخاب نهای
ــکایات  ــیون شـ ــس کمیسـ ــینواری، رییـ ــان شـ ــره بیـ زهـ
ـــی  ـــام »هماهنگ ـــر ن ـــت زی ـــروز در نشس ـــه دی ـــی ک انتخابات
ــات«  ــد انتخابـ ــان در رونـ ــر زنـ ــارکت موثـ ــون مشـ پیرامـ
ـــات  ـــی والی ـــج نهای ـــت، کار روی نتای ـــرد گف ـــت می ک صحب

باقـــی مانـــده بـــه شـــدت جریـــان دارد.
ـــی  ـــات پارلمان ـــی انتخاب ـــج نهای ـــارۀ نتای ـــینواری در ب ـــو ش بان
والیـــت کابـــل گفـــت: »تصمیـــم در بـــارۀ نتایـــج نهایـــی 
ـــیون  ـــووالن کمیس ـــوان مس ـــی از ت ـــه تنهای ـــل ب ـــت کاب والی

ـــت.« ـــارج اس ـــی خ ـــکایات انتخابات ش
ـــات  ـــد در انتخاب ـــش از ح ـــی بی ـــرد، پیچیده گ ـــح ک او تصری
ـــی،  ـــای ناظرانتخابات ـــکاری نهاده ـــد هم ـــل نیازمن ـــت کاب والی
ـــای  ـــی و نهاده ـــی انتخابات ـــرکای بین الملل ـــی، ش ـــه مدن جامع

عدلـــی و قضایـــی را می طلبنـــد.
رییـــس کمیســـیون شـــکایت های انتخاباتـــی در ادامـــۀ 
ـــی  ـــای عدل ـــارۀ هماهنگـــی نهاده ـــا در ب ـــت: »م ســـخنانش گف
ـــی  ـــه مدن ـــی و جامع ـــط انتخابات ـــای ذیرب ـــی، نهاده و قضای
ــظ  ــا حفـ ــول را بـ ــم معقـ ــک تصمیـ ــا یـ ــم تـ کار می کنیـ
صاحیت هـــای خویـــش دربـــاره نتایـــج نهایـــی والیـــت 

کابـــل اعـــام کنیـــم.«
ـــه  ـــاخت ک ـــان س ـــر نش ـــکایات خاط ـــیون ش ـــس کمیس ریی
ـــام  ـــار تم ـــت قنده ـــی والی ـــات پارلمان ـــی انتخاب ـــج نهای نتای
شـــده امروز}دیـــروز{ بـــه کمیســـیون انتخابـــات ارســـال 

می گـــردد.
رییـــس کمیســـیون شـــکایات انتخاباتـــی گفـــت: »کار روی 
ـــان  ـــز جری ـــت جمهوری نی ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــناد نام اس

ـــد.« ـــد ش ـــام خواه ـــه آن اع ـــان معین دارد و در زم
ـــز در  ـــات نی ـــس کمیســـیون انتخاب ـــتانی، ریی ـــم نورس حـــوا عل

ـــت  ـــی والی ـــات پارلمان ـــج انتخاب ـــت: نتای ـــت گف ـــن نشس ای
ـــت.  ـــده اس ـــتم ش ـــد وارد سیس هلمن

ـــکایات  ـــیون ش ـــووالن کمیس ـــا مس ـــا ب ـــه م ـــان اینک ـــا بی او ب
ــت:  ــم گفـ ــک کار می کنیـ ــی نزدیـ ــی در هماهنگـ انتخاباتـ
ـــی  ـــج نهای ـــاری نتای ـــه ج ـــان هفت ـــم در جری ـــاش داری ـــا ت »م
والیـــات باقـــی مانـــده بـــه جـــز والیـــت کابـــل و حـــوزه 

ــم«. ــام کنیـ ــا را اعـ کوچی هـ
انتخابـــات پارلمانـــی کشـــور بـــه تاریـــخ ۲8 و ۲۹ میـــزان 
ـــت  ـــدم مدیری ـــت ع ـــه عل ـــه ب ـــد ک ـــزار ش ـــته برگ ـــال گذش س
درســـت کمیشـــنران قبلـــی کمیســـیون های انتخاباتـــی، بـــا 
ـــج  ـــوز نتای ـــا هن ـــاه از آن ت ـــش م ـــه ش ـــک ب ـــتن نزدی گذاش

نهایـــی ۹ والیـــت اعـــام نشـــده اســـت.
رییـــس کمیســـیون انتخابـــات، در قســـمت برگـــزاری 
ـــزاری  ـــی برگ ـــان عملیات ـــت: »پ ـــاری گف ـــال ج ـــات س انتخاب
ـــورای  ـــی، ش ـــوراهای والیت ـــت جمهوری، ش ـــات ریاس انتخاب
ولســـوالی ها و انتخابـــات پارلمانـــی والیـــت غزنـــی تمـــام 
ـــه  ـــه وزارت مالی ـــز ب ـــه آن نی ـــرح بودج ـــان ط ـــده و همچن ش

ـــت.« ـــده اس ـــپرده ش س
ــور  ــن وزارت امـ ــپوژمی وردک معیـ ــال، سـ ــن حـ در همیـ
ــات  ــورد انتخابـ ــی در مـ ــان آگاهی دهـ ــت: »پـ ــان گفـ زنـ
ریاســـت جمهوری و شـــوراهای والیتـــی و ولســـوالی ها 
را بـــرای زنـــان ۲۲4 ولســـوالی آمـــاده کردیـــم تـــا آنهـــا 
در انتخابـــات شـــوراهای والیتـــی و شـــورای ولســـوالی ها 

خودشـــان را نامـــزد نماینـــد.«
ـــال  ـــی س ـــات پارلمان ـــه در انتخاب ـــان اینک ـــا بی ـــم وردک ب خان
ـــت: »در  ـــوده اســـت گف ـــان ۳۳ درصـــد ب ـــته حضـــور زن گذش
ـــی  ـــیون های انتخابات ـــی کمیس ـــا باهماهنگ ـــتیم ت ـــاش هس ت
ـــش  ـــاری افزای ـــال ج ـــای س ـــان را در انتخابات ه ـــور زن حض

ـــم.« دهی

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

صلـح باید از انحصـار اشخـاص 
و  حکـومت بیـرون  شـود

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:
قادر نیستیم در بارۀ نتایج نهایی انتخابات کابل تصمیم بگیریم
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مقدمه
یکـــی از انحرافاتـــی کـــه موجـــب شـــکایت 
می باشـــد،  خـــود  فرزنـــدان  از  والدیـــن 
ــن  ــن از ایـ ــر والدیـ ــت. اکثـ ــی اسـ درغگویـ
شـــکایت دارنـــد کـــه فرزندان شـــان، بـــا 
ــیدگی در  ــه رسـ ــه از هیچ گونـ ــود این کـ وجـ
تربیـــت وی قصـــوری بـــه عمـــل نمی آیـــد، 
دروغ گـــو بـــار آمـــده یـــا مغلطـــه و اغـــراق 
ـــد  ـــت ان ـــت ناراح ـــن باب ـــان از ای ـــد. آن می کنن
ـــزگار  ـــتند، پرهی ـــن داری هس ـــای دی ـــه آدم ه ک
حـــرام  لقمـــۀ  نمی گوینـــد،  دروغ  انـــد، 
صحیـــح  تربیـــت  بـــرای  و  نمی خورنـــد 
تمامامکانـــات  از  حتی المقـــدور  کـــودکان 
تربیتـــی اســـتفاده می کننـــد، او را از کـــودکان 
ــد  ــه می دارنـ ــو و کم تربیـــت دور نگـ دروغ گـ
می کننـــد،  تشـــویق  راســـت گویی  بـــه  و 
ـــو  ـــد دروغ گ ـــرا بای ـــف چ ـــن وص ـــا ای ـــی ب ول

ــد.  از آب درآیـ

دروغ  کـــودکان  از  بعضـــی  چـــرا 
؟ ینـــد می گو

ــات  ــایر انحرافـ ــل سـ ــز مثـ ــی نیـ دروغ گویـ
ـــت.  ـــت نیس ـــی از عل ـــی، خال ـــی و عاطف اخاق
ـــودکان  ـــه ک ـــتند ک ـــی هس ـــل و انگیزه های عوام
را در مســـیر انحرافـــات قـــرار می دهنـــد 
ــات  ــد و انحرافـ ــال های بعـ ــرای سـ ــا بـ و یـ
ــد.  ــازی می کننـ ــان، زمینه سـ ــی در آنـ عارضـ
ـــا از  ـــی دو ت ـــاع یک ـــا امتن ـــن ب ـــی از والدی بعض
ـــده  ـــام ش ـــه کار تم ـــد ک ـــال می کنن ـــز ، خی غرای
ـــل  ـــودکان غاف ـــزی ک ـــایل غری ـــایر مس و از س

می ماننـــد.
ــودکان  ــم کـ ــر بخواهیـ ــه اگـ ــی کـ در صورتـ
ــود را بـــا شـــخصیتی مثبـــت و عالـــی  خـ
بـــه بـــار آوریـــم، بایـــد همـــۀ اســـتعدادهای 
مثبـــت آنـــان را پـــرورش داده و ضمـــن 
ـــت،  ـــتعدادهای مثب ـــن اس ـــی بی ـــاد هماهنگ ایج
ـــه ســـرحد  اســـتعدادهای منفـــی را تضعیـــف و ب
انهـــدام بکشـــانیم و ایـــن کار بـــا امتنـــاع 
ـــدام  ـــح و انه ـــان از راه صحی ـــت آن ـــز مثب غرای
یـــا هدایـــت غرایـــز منفـــی، امکان پذیـــر 
می باشـــد. بـــا غرایـــز، چهـــار گونـــه رفتـــار 
ــزه  ــاع غریـ ــیم. اقنـ ــته باشـ ــم داشـ می توانیـ
ــه صـــورت معمولـــی،  ــکان و بـ ــد امـ در حـ
ـــد  ـــزه و تصعی ـــف غری ـــزه، تعری ـــرکوب غری س
ـــود  ـــودکان خ ـــا ک ـــه ب ـــم ک ـــال ببینی ـــزه. ح غری
چـــه کرده ایـــم؟ آیـــا بـــه راســـتی صالـــح و 
قـــادر بوده ایـــم کـــه غرایـــز آنـــان را اقنـــاع 
ـــان را  ـــف شدۀ ش ـــرکوب و تعری ـــز س ـــا غرای ی

هدایـــت و تصعیـــد کنیـــم؟
آیـــا بـــه راســـتی اســـتعدادهای مثبـــت آنـــان 
ـــم؟ آیـــا در مـــورد انهـــدام  ـــرورش داده ای را پ
ــان را  ــی، آنـ ــتعدادهای منفـ ــا اصـــاح اسـ یـ
ــدام  ــورد انهـ ــا در مـ ــم؟ آیـ ــرورش داده ایـ پـ
ـــدم  ـــان، ق ـــی آن ـــتعدادهای منف ـــاح اس ـــا اص ی
مثبتـــی برداشـــته ایم؟ آیـــا اصـــوالً شـــناخت 
صحیـــح و مهـــارت الزم را دربـــارۀ مســـائل 
تربیتـــی دارا بوده ایـــم یـــا همـــه اش حّرافـــی 
بـــوده و بـــس؟ آیـــا پرهیـــزگار بـــودن و 
لقمـــۀ حـــرام نخـــوردن، کافـــی اســـت؟ 
ــا  ــه چراهـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــوری کـ همان طـ
زیـــاد اســـت، آیاهـــا هـــم نســـبتًا زیـــاد 

شـــد.  می با

ناتوانی؛ یکی از علل دروغ گویی
ـــی  ـــات اخاق ـــایر انحراف ـــل س ـــی مث دروغ گوی
ــه  ــی دارد کـ ــل و انگیزه هایـ ــی، علـ و عاطفـ

ــا، ناتوانـــی می باشـــد. وقتـــی  یکـــی از آن هـ
کـــه شـــما کـــودک را از تـــرس مســـایل 
موهـــوم، در منـــزل در حـــال اســـارت و 
ــد  ــته ایـ ــه داشـ ــی نگـ ــورت زندانـ ــه صـ بـ
دســـتش  از  ندانســـته  را  او  آزادی هـــای  و 
ــه از  ــونت هایی کـ ــراه خشـ ــد و همـ می گیریـ
ــاس  ــد، او را در احسـ ــروز می دهیـ ــود بـ خـ
عجـــز و ناتوانـــی غوطـــه ور می ســـازید، 
ناچـــار اســـت کـــه از دســـت شـــما و 
ســـتمکاری هایی کـــه نســـبت بـــه وی روا 
ـــود  ـــز خ ـــال و غرای ـــزد و امی ـــد، بگری می داری
ـــا  ـــن ارض ـــو ممک ـــر نح ـــه ه ـــی و ب ـــه نوع را ب
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــن کار ناگزی ـــرای ای ـــد و ب نمای
در مقابـــل شـــما بـــه دروغ متوســـل شـــود.

مـــادر می گویـــد بـــا »الـــف« بـــازی نکـــن، 
ـــا  ـــت. ام ـــی اس ـــودک بی تربیت ـــف« ک ـــرا »ال زی
ــود  ــارج می شـ ــزل خـ ــی از منـ ــودک وقتـ کـ
و در کوچـــه کـــودک الـــف را می بینـــد، 
ــی اش،  ــزی و عاطفـ ــای غریـ ــه نیازهـ ــا بـ بنـ
ــازی  ــه بـ ــد، بـ ــت می کنـ ــا او صحبـ ــا بـ یـ
مشـــغول می شـــود و ســـپس کـــه بـــه خانـــه 
ــه،  ــه خانـ ــض ورود بـ ــه محـ ــت، بـ برگشـ
مـــادر می پرســـد: در کوچـــه بـــا چـــه کســـی 
بـــازی می کـــردی؟ پاســـخ می دهـــد بـــا 
»ج«؛ زیـــرا اوالً دلـــش می خواهـــد مـــادر 
ــنو  ــود را حرف شـ ــه دارد و خـ ــی نگـ را راضـ
نشـــان دهـــد، ثانیـــًا دلـــش نمی خواهـــد کـــه 
ـــه  ـــه ب ـــل قضی ـــاع از اص ـــم و اط ـــا عل ـــادر ب م
ممانعـــت خشـــونت آمیزی دســـت بزنـــد، 
ــر او  ــه در نظـ ــی کـ ــه حربه یـ ــن رو بـ از ایـ
حربه هاســـت،  کارآتریـــن  و  راحت تریـــن 

ــود. ــل می شـ ــه دروغ متوسـ ــی بـ یعنـ
تـــرس از والدیـــن بـــه عنـــوان یکـــی از 

علـــل دروغ گویـــی
بعضـــی از والدیـــن رفتـــار خشـــونت بارتری 
ـــن  ـــه کوچک تری ـــد. ب ـــود دارن ـــدان خ ـــا فرزن ب
ـــل  ـــد و در مقاب ـــک می زنن ـــا را کت ـــه، آن ه بهان
ــد،  ــان می کننـ ــاش و تحقیرشـ ــران پرخـ دیگـ
ـــاش  ـــونت و پرخ ـــا خش ـــه ب ـــال این ک ـــه خی ب
و تنبیـــه و نیش زبـــان خواهنـــد توانســـت 
ـــد.  ـــودک را بگیرن ـــی ک ـــات روان ـــو انحراف جل
ــه  ــر این کـ ــاوه بـ ــا عـ ــه خانواده هـ این گونـ
ــل  ــوان عامـ ــه عنـ ــی بـ ــد کار مثبتـ نمی تواننـ
بازدارنـــده از انحرافـــات در تربیـــت کـــودک 
ــث  ــا باعـ ــه یـ ــد، بلکـ ــام دهنـ ــود انجـ خـ
می شـــوند کـــه تـــرس کـــودک بـــه تدریـــج 
ــا  ــود را بـ ــاف خـ ــای خـ ــه و کارهـ ریختـ
جـــرأت و جســـارت بیشـــتری انجـــام دهـــد.
ـــم  ـــل دژخی ـــن را مث ـــه والدی ـــم این ک ـــا ه و ی
چـــاق به دســـت باالتـــر خـــود احســـاس 
ـــات  ـــه مختص ـــا ب ـــان بن ـــرس آن ـــرده و از ت ک
دروغ  بـــه  متوســـل  مکانـــی،  و  زمانـــی 
ــار  ــرس و اجبـ ــه از تـ ــی کـ ــردد و کودکـ گـ
فرامیـــن والدیـــن را می پذیـــرد و در ایـــن 
فرمان پذیـــری هیچ گونـــه عایـــق عاطفـــی از 
خـــود بـــروز نمی دهـــد، پایه هـــای اخاقـــی 
سســـت و نااســـتواری خواهـــد داشـــت و 
در غیـــاب والدیـــن، چـــون دیگـــر حضـــور 
ندارنـــد، خـــاف آن چـــه را کـــه میـــل آنهـــا 
ـــه  ـــه ب ـــه رفت ـــد داد و رفت ـــام خواه ـــوده، انج ب
ـــی  ـــز یک ـــه دروغ نی ـــی ک ـــاد اخاق ـــرف فس ط
ـــات  ـــه درج ـــده و ب ـــیده ش ـــت، کش از آن هاس
پایین تـــر انســـانی نـــزول پیـــدا خواهـــد 
ـــرای  ـــن ب ـــت والدی ـــر اس ـــن، بهت ـــرد. بنابری ک
ـــد،  ـــان می خواهن ـــه از فرزندش ـــام کاری ک انج
ـــونت  ـــر و خش ـــه جب ـــل ب ـــه متوس ـــل از آن ک قب

ـــودک  ـــام آن کار را در دل ک ـــل انج ـــوند، می ش
برانگیزاننـــد تـــا در چنیـــن صورتـــی لـــزوم 

خشـــونت نیـــز از بیـــن رود.
ـــوردن  ـــک خ ـــرس از کت ـــر ت ـــه خاط ـــودک ب ک
ــان  ــم از آنـ ــن، کم کـ ــونت های والدیـ و خشـ
فاصلـــه گرفتـــه و خـــود را جـــدا احســـاس 
مـــوارد  از  بعضـــی  در  گاه  گاه  و  می کنـــد 
ـــاس  ـــرا احس ـــردد؛ زی ـــه دروغ می گ ـــل ب متوس
ـــن  ـــد، والدی ـــت بگوی ـــر راس ـــه اگ ـــد ک می کن
ــد زد.  ــش خواهنـ ــت، کتکـ ــر عصبانیـ در اثـ
چـــوب اجبـــار و خشـــونت را کنـــار نهیـــد 
ــی  ــتن کمـ ــا داشـ ــان بـ ــد کودک تـ و بگذاریـ
ــود  ــتقال، خـ ــاس اسـ ــل و احسـ آزادی عمـ
ــی  ــاع خانواده گـ ــی در اجتمـ ــرد محترمـ را فـ
بـــه حســـاب آورد. دیگـــر در ایـــن صـــورت 
ـــه  ـــن، ب ـــا دروغ گفت ـــه او ب ـــدارد ک ـــی ن لزوم

خانـــوادۀ خـــود خیانـــت کـــرده باشـــد. 

خودنمایی؛ یکی از علل دروغ گویی
ــی،  ــر خودنمایـ ــودکان به خاطـ ــی از کـ  بعضـ
اینـــان  می شـــوند.  دروغ  بـــه  متوســـل 
ـــن  ـــه والدی ـــورد توج ـــه م ـــتند ک ـــی هس کودکان
و اطرافیـــان قـــرار نمی گیرنـــد. هـــر کاری 
ــان  ــه مشوق شـ ــت کـ ــی نیسـ ــد، کسـ می کننـ
باشـــد و بـــه حساب شـــان بیـــاورد و یـــا 
ـــد  ـــه کاری می کنن ـــان چ ـــه آن ـــد ک ـــل بفهم الاق
و چـــه می گوینـــد و چـــه می خواهنـــد. پـــدر 
یـــا مـــادر بـــه علـــت گرفتاری هـــای شـــغلی 
یـــا مشـــکات خانوادگـــی، کاری بـــه کار 
آنـــان ندارنـــد و گوش شـــان بـــه حـــرف 
ـــه  ـــز ب ـــان نی ـــت و اطرافی ـــکار نیس ـــان بده آن
ــی  ــران مداخله یـ ــه در کار دیگـ ــر این کـ خاطـ
ـــات  ـــایر ماحظ ـــر س ـــند و به خاط ـــرده باش نک
ــر  ــودکان دیگـ ــه کـ ــوالت، کاری بـ و محصـ

نداشـــتند.
ایـــن کـــودک باالخـــره خیـــال می کنـــد کـــه 
حرف هـــا یـــا کارهایـــش مـــورد پســـند 
والدیـــن یـــا اطرافیـــان نیســـت و بـــه ناچـــار 
بـــرای خودنمایـــی هرچـــه بیشـــتر، متوســـل 
بـــه دروغ و مغلطـــه و اغـــراق می شـــود. گاه 
ـــه  ـــد ک ـــاخ داری می گوین ـــان ش ـــای چن دروغ ه
ـــن  ـــی والدی ـــی عصب ـــکات منف ـــب تحری موج
دروغ  بـــه  را  کارهایـــی  گاه،  و  می شـــود 
ــود  ــه از خـ ــد کـ ــبت می دهـ ــود نسـ ــه خـ بـ
قهرمانـــی بســـازد تـــا بدیـــن وســـیله بتوانـــد 
ـــد  ـــب نمای ـــود جل ـــه خ ـــان را ب ـــه اطرافی توج
ـــی  ـــای خطرناک ـــه کاره ـــت ب ـــًا دس و گاه واقع
می زنـــد کـــه بـــا جثـــه و سن وســـالش 

جـــور درنمی آیـــد.
ــه  ــا همـ ــت، این هـ ــلم اسـ ــه مسـ ــه کـ آن چـ
ــه  ــب توجـ ــی و جلـ ــر خودنمایـ ــه خاطـ بـ
ــه اعتنایـــی  والدیـــن و اطرافیانـــی اســـت کـ
بـــه کـــودک ندارنـــد. بنابریـــن بهتـــر اســـت 
ـــای  ـــه حرف ه ـــم، ب ـــرم بدانی ـــودکان را محت ک
آن هـــا هرچنـــد کـــه بی جـــا و بی موقـــع 
هـــم باشـــد، گـــوش فـــرا دهیـــم، کارهایـــی 
را کـــه هـــر چنـــد بـــه ظاهـــر کوچـــک 
انجـــام می دهنـــد، بـــه دیـــدۀ تحســـین و 
ــا  ــیم تـ ــان باشـ ــم. مشوق شـ ــم بنگریـ تکریـ
بعدهـــا کارهـــای بزرگ تـــر و بهتـــری انجـــام 
دهنـــد، هـــر از چنـــدگاه و بـــه مناســـبت های 
مختلـــف در پیـــش دیگـــران، تعریـــف و تمجیـــد 

تشـــویق آمیزی از آنهـــا بکنیـــم. 
منبع: تبیان

غ گویـی و در
 و علل آن 
در کودکان

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

یادتان باشـد؛ در جسـت وجوی هر چیزی که باشـید، به همان دسـت خواهید یافت. پرسیدن 
موجـب می شـود پاسـخ هایی کـه ظاهـراً وجـود ندارنـد، پیدا شـوند. بـرای آنکه به سـطحی 
تـازه از موفقیـت در هـر یـک از جنبه هـای زنده گـی دسـت پیـدا کنیـد، در جسـت وجوی 
کسـانی باشـید کـه قبـًا بـه هدف هـای مـورد نظر شـما رسـیده انـد. آنـگاه پرسـش هایی را 
کـه آنـان از خودشـان می کننـد، الگوبـرداری کنیـد. به یاد داشـته باشـید، پرسـش کنیـد و به 

هدف هـای خود برسـید!
لحظه یـی صبـر کنیـد تا اسـتراحتی کرده یا نفسـی تازه کنیـد. سـازمان ها یا باید خودشـان را 
مرتـب تغییـر دهند یا اینکه توسـط محیط تغییر یابند. در شـرکت ها و سـازمان های پیشـرفته، 
از شـرکت های بازرگانـی، تولیـدی و خدماتـی تـا بخـش مالی باید بـه این مسـأله فکر کنند 

کـه: ایـن ماه یـا حتا ایـن هفته چه چیـزی را تغییـر داده ایم؟
داشـتن وقـِت کافـی می توانـد بـه مـا کمـک کند تـا بـا آماده گـی کامـل در بهترین شـرایط، 
مناسـب ترین تصمیـم را بگیریـم. نداشـتن وقـت و دسـتپاچه گی بیـش از حد، منجـر به اخذ 
تصمیم هـای ناهنجـار و مصیبت بـار می گردد. اشـخاصی کـه گله دارنـد »ما وقت نداریـم«.... 
در اشـتباه هسـتند. همـه مـردم هـر چقـدر که وقت هسـت، وقـت دارنـد، در هر هفتـه 168 

سـاعت و در هـر دقیقـه، 6۰ ثانیـه وقت موجود اسـت.
از آن جایـی کـه زمـان را نمی تـوان کشـید و آن را بلندتـر کرد یـا آن را پس انداز نمـود و یا آن 
را ضمیمـه چیـزی کـرد، تنهـا راهِ حلـی که وجـود دارد، این اسـت که به صـورت معقوالنه از 
آن بهره بـرداری کنیـم. مـا می توانیـم دقیقۀ بی رحـم را با 6۰ ثانیـه پُر کنیم که به انـدازۀ دویدن 

یک مسـافت ارزش دارد.
نه تنها موفقیت شـما، بلکه سـامتی جسـمی و روانی شما نیز بسـته گی به کسب مهارت های 
شـما بـرای بهـره وری از زمـان دارد. امـروزه تمـام کارهـا روی رقابت می چرخد و کسـی که 
می توانـد بـه سـرعت عمل کنـد، می تواند برندۀ این رقابت باشـد. سـازمان دهی خـوب برای 
بهـره وری از زمـان، امـری ضروری اسـت، اما هرگز تصـور نکنید که سـازمان دهی، پایان کار 
اسـت؛ بلکـه وسـیله یی اسـت کـه می توانیـد بـا آن کار را تمام کنیـد. روی نتیجـۀ کار تمرکز 

کنید، نـه روی جریان کار.
در هـر کاری، اهداف تـان بایـد مشـخص باشـد. بـدون داشـتن اهـداف مشـخص، متوجـه 
خواهیـد شـد کـه وقـت زیـادی را صـرف کار هـای بی اهمیت یـا کم اهمیتـی کـه از اولویت 
کمتـری بـر خـوردار انـد می کنیـد و بـه انـدازۀ کافی وقِت صـرف کارهـای با اولویـت باال و 
مهـم نمی کنیـد. بـا تعییـن اهـداف، امـکان این بـه وجـود می آید که بـه توجیه سـقراط عمل 
کنیـد. سـقراط به مسـافری کـه از او پرسـید: چگونه می تواند بـه کوه المیپوس برسـد، گفت: 

فقـط مطمیـن بـاش هـر قدمـی را که بـر مـی داری، در همان جهت اسـت.
درسی بزرگ از داستانی کوچک

فراز از اردوگاه مرگ
یکـی از راه هـای کسـب موفقیت بیشـتر این اسـت که شـما مشـخص کنید بیـش از هر چیز 
بـه چـه عاقه منـد هسـتید و سـپس هدف هـا و نقشـه های خـود را بـرای رسـیدن بـه ایـن 
هدف هـا روی کاغـذ بنویسـد. بایـد به ایـن نکته اعتـراف کرد کـه رویا ها کم یا بیش در سـر 
همـه وجـود دارد. مهـم آن اسـت کـه ما چه برخـوردی با رویا هـای خود می کنیـم. نحوۀ این 
برخـورد سرنوشت سـاز اسـت. رویـا را می توان به یک عنصـر قوی و نیروبخـش تبدیل کرد 

و نیـز می تـوان در آن غـرق شـد و منتظر غریق نجـات ماند.
یکی از اندیشـمندان این موضوع را به شـکل زیبا و دل پذیری بیان کرده اسـت: اگر شـما در 
هـوا کاخـی درسـت کرده ایـد، لزومـی نـدارد زحمت تان به هـدر رفته باشـد، به شـرط آنکه 

در زیـر ایـن کاِخ آسـمانی، شـالوده یی هم بـر آن بنا کنید.

مهسا طایع

بخش دهم
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نــام ایــن یادداشــت از ســطر »زنده گــی را تصویــر کردنــد« 
شــعر »فراخــوان آزادی« ایــن مجموعــه اقتبــاس شــده 
ــر  ــع تصوی ــه، در واق ــن مجموع ــعرهای ای ــرا ش اســت. زی
ــته  ــا گذش ــر م ــه ب ــی ک ــت؛ زنده گی ی ــا اس ــی م زنده گ
اســت: رنــج، ویرانــی، امیــد و آبــادی. ایــن مجموعــه دارای 
15۳ شــعر اســت کــه در ۲۰1 صفحــه ارایــه شــده اســت. 
ــن  ــت. ای ــوان اس ــه دی ــه، بلک ــعر ن ــن، مجموعه ش ــر ای بناب
مجموعه شــعر شــامل شــعرهای آزاد و غــزل اســت. شــعر 
ــعر آزاد،  ــودن ش ــاد ب ــه زی ــت. بناب ــتر اس ــی بیش آزاد خیل
ــف  ــه را در ردی ــن مجموع ــی ای ــت عموم ــوان هوی می ت
شــعر آزاد دســته بندی کــرد و ایــن مجموعــه را یــک دفتــر 

ــعر آزاد دانســت.  ش
ــه شــعرهای آزاد صــورت  ــتناد ب ــا اس ــز ب ــن نی ــش م خوان
گرفتــه اســت. از ســویی، شــعرها زیــاد اســتند و از ســویی، 
ــود را  ــی خ ــی و ادب ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــعرها جنبه ه ش
ــت از  ــک یادداش ــود در ی ــاس نمی ش ــن اس ــه ای ــد. ب دارن
همــۀ جنبه هــای ایــن مجموعــه، چشــم انداز و معرفــی 
ــه چنــد شــعر  ــر ایــن، خوانــش محــدود ب ــه کــرد. بناب ارای

ــرد: ــورت می گی ــه ص ــن مجموع ای
ــبات  ــه؛ ۲- مناس ــه مجموع ــی ب ــی و محتوای ــگاه کل 1- ن
ــی در شــعر؛  ــرم و ســاختار در شــعر؛ ۳- مناســبات خیال ف
4- نوســتالژیا و بازتــاب زبــان عامیانــه در شــعر؛ 5- 
جنبه هــای اجتماعــی در شــعر؛ و 6- احساســات در شــعر.
ایــن  بــارۀ  در  عمومــی  و  کلــی  قضــاوت  اگــر   -1
ــی  ــا زنده گ ــعر ب ــیم؛ مجموعه ش ــته باش ــعر داش مجموعه ش
و تاریــخ زنده گــی معاصــر مــا ارتبــاط دارد. نگرانــی بشــری 
ــن  ــعر ای ــر ش ــت. در ه ــا اس ــخ م ــی و تاری ــاعر زنده گ ش
مجموعــه، زنده گــی و تاریــخ مــا در چشــم اندازی عمومــی 
و اجتماعــی و در چشــم انداز فــردی شــاعر مطــرح اســت. 
اگــر قــرار باشــد از چشــم انداز مناســبات تاریخــی و 
ــم و از  ــگاه کنی ــی ن ــر ادب ــک اث ــه ی ــی ب ــبات زنده گ مناس
ایــن چشــم انداز اثــر بــرای مــا مهــم باشــد؛ ایــن مجموعــه 
ایــن مناســبات را بــا تاریــخ و زنده گــی؛ یعنــی بــا تاریــخ و 
زنده گــی مــا دارد. در ایــن مــورد نیــاز بــه اســتناد نیســت؛ 
ــا  خواننده هــا از خوانــدن هــر شــعر مناســبات شــعرها را ب

ــد.  ــاس می کن ــی احس ــخ و زنده گ تاری
۲- موقعــی کــه از شــعر آزاد صحبــت می کنیــم، گونه هــای 
متفــاوت شــعر آزاد را داریــم کــه از نیمایــی تــا ســپید و تــا 
ــا  ــرد، ام ــر می گی ــعر( را در ب ــامدرن )فراش ــعرهای پس ش
ــتند  ــعرهای آزادی اس ــه از ش ــن مجموع ــعرهای آزاد ای ش
کــه دارای فــرم و ســاختار انــد. بنابــر ایــن، شــعرها مــدرن 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــی را ب ــاختاری و فرم ــۀ س ــن رابط ــتند. م اس
دو شــعر ایــن مجموعــه توضیــح می دهــم: در شــعر 
»فراخــوان آزادی« شــاعر بــه مفهــوم آزادی در مناســبت بــه 
مفهــوم ویرانــی فــرم می بخشــد تــا بتوانــد مفهــوم آزادی را 

ــی بســازد:  تصورکردن
زنده گی را تصویر کردند 

به دیوارهای ریخته
بر شاخه های سوختۀ بی آب دلگیر

بر سنگ های خستۀ سد راه
بر اشک های ویرانۀ تکرار

تیره گی ها را با تباشیر سپید غریو خواندم
فراخوان آزادی در دستش

سوگند آبادی را تصویر می کرد
شــعر ســاختار تقابلــی دارد. آزادی و آبــادی در برابــر ویرانی 
ــبات  ــعر مناس ــه ش ــل ب ــن تقاب ــا ای ــده اســت. ب ــرح ش مط
معنایــی در ســاختار عمــودی بخشــیده شــده اســت. از بــاال 
بــه پاییــن هــر ســطر و واژه باهــم مناســبت معنایــی دارنــد. 
ــا شــعر  ــی صنعت ســازی نیســت؛ ام ــا آنکــه شــاعر در پ ب
ــد:  در مناســبات خویــش تصویرهــای قشــنگ خلــق می کن
ــرار؛  ــۀ تک ــک های ویران ــد راه؛ اش ــتۀ س ــنگ های خس س
تباشــیر ســپید غریــو؛ و ســوگند آبــادی. ایــن تصویرهــا بــه 
فــرم و ســاختار شــعر بیشــتر مناســبت بخشــیده و بــه شــعر 

وحــدت هنــری داده اســت. 
ــوم آزادی و  ــه مفه ــز ب ــرواز« نی ــبز پ ــرود س ــعر »س در ش
ــبت  ــرم مناس ــن ف ــت. ای ــده اس ــیده ش ــرم بخش ــی ف ویران

ســاختاری-معنایی در رابطــۀ عمــودی دارد:
کوه شک می کرد 

به استواری قامتش
وقتی صبر درختان را برای شاخه های خونین

و میوه های دزدیدۀ نارس شان می دید
آنگاه پاشید که ریشه های درخت را

می سوختند
دریغا او نمی دانست

که ریشه ها راه آزادی را بلد اند
تا سرود سبز پرواز را به دست نسیم زمان بسپارند

جنبــۀ نمادیــن ایــن شــعر بیشــتر اســت. زیــرا کــوه، درخت، 
ــرار  ــد جانشــین و اســتعاری ق ــارس و... در بُع ــای ن میوه ه
دارنــد. یعنــی غیرمعنــای خــود، معنــای ضمنــی نیــز دارنــد. 
ــتعاری  ــن اس ــبات نمادی ــا مناس ــعر ب ــه ش ــه ب ــوری ک ط
ــۀ  ــن شــعر جنب ــن فرم بخشــی، کل ای ــا ای ــرم بخشــیده؛ ب ف
ــه در  ــری ک ــۀ تصوی ــت؛ جنب ــرده اس ــدا ک ــری پی تصوی
مناســبات عمــودی و ســاختاری شــعر بــه یــک پارچه گــی 
ــعر،  ــتعاری ش ــد اس ــن، در بُع ــد. در ضم ــری می رس تصوی
ــتفاده  ــز اس ــخصیت انگاری نی ــگاری و ش ــۀ جانداران از جنب
ــته  ــان پنداش ــوه انس ــرد. ک ــک می ک ــوه ش ــت: ک ــده اس ش
شــده اســت. صبــر درختــان. درخــت انســان پنداشــته شــده 
ــده پنداشــته شــده  ــرواز. ســرود پرن اســت. ســرود ســبز پ

ــز انســان و  ــان نی ــان. نســیم و زم اســت. دســت نســیم زم
ــه  ــا ب ــه تصرف ه ــت. این گون ــده اس ــته ش ــدار پنداش جان
ــی داده  ــری و ادب ــۀ هن ــتر جنب ــعر، بیش ــاختار ش ــرم و س ف

اســت. 
۳- بحــث را اگــر زیــاد پیچیــده نکنیــم کــه امــروز 
خیــال  و  بی تصویــر  شــعِر  می گوینــد  پســت مدرن ها 
ــا؛  ــن نظره ــه ای ــدارا ب ــف م ــا وص ــت. ب ــن اس ــز ممک نی
ــدرت  ــا ق ــاعر ب ــه ش ــی ک ــرد، هنگام ــد ک ــوان تأکی می ت
خیــال در زبــان، در مناســبت اشــیا و جهــان تصــرف 
می کنــد و تصویــر می ســازد، در حقیقــت دســت بــه 
ــعرهای  ــی ش ــای خیال ــد. جنبه ه ــش می زن ــداع و آفرین اب
ایــن مجموعــه، خیلــی خاقانــه اتفــاق افتــاده اســت. شــاعر 
ــیا ببخشــد و  ــه اش ــش را ب ــته اســت احســاس خوی توانس
ــن  ــد. ای ــداری کن ــیا همذات پن ــا اش ــرود و ب ــیا ب در دل اش
ــا  ــر اســت. ب ــل امکان پذی ــا تخی ــا اشــیا ب ــداری ب همذات پن
اســتناد بــه شــعر »ســوار بــر بادهــا« می خواهــم ایــن مــورد 

ــم: ــح بده ــی توضی را اندک
»در امتــداد ســواحل ناهمــوار/و نــگاه بــر صخره هــای 
مــی داد/ پــرواز  را  گوارا/گیســوانم  عمودی/نســیم 
زیبــای  گیســوانم/معنای  و  چشــم  بــر  بوســه هایش 
ــی را/ ــی طبقات ــنگ های آهک ــه می کرد/س ــی را هدی زنده گ
پــا برهنــه لمــس می کــردم/در گســترۀ اقیانــوس پُــر شــور/

جاری/می ســپردم/و  آب هــای  را/دســت  خســته گی ها 
ــودن را/  ــده ب ــی زن ــای واقع ــه معن ــق/و ب ــای عمی نفس ه
دریــا/ آب  بادهــا/روی  بــر  می شمردم/ســوار  یکایــک 
مــرا  شهپرهای شــان  رقــص  دریایی/بــا  عروس هــای 
می نواختند/فراخــوان موجــودات آب زی را عشــق ورزیــدم/
ــت/ ــم را از حقیق ــحرانگیز/بازدۀ خیاالت ــان س ــن از جه م
ــای  ــد لغزیدم/قطره ه ــاری بلن ــردم/از آبش ــت می ک روبرداش
ــی  ــم می چکید/وقت ــر رخ ــای تاک/ب ــاران/از روی برگ ه ب

ــدم...« ــدار ش بی

ــده  ــته ش ــیا برداش ــان و اش ــن انس ــرز بی ــعر م ــن ش در ای
اســت؛ به گونه یــی انســان، موجــودات و ســایر اشــیا 
ــای  ــک فض ــده اند و در ی ــتی داده ش ــم آش ــل باه ــا تخی ب

می کننــد.  زنده گــی  کنارهــم  بهشــت گونه 
ــه  ــرای این ک ــد؛ ب ــخ می دان ــر از تاری ــعر را برت ــطو ش ارس
ــه  ــه آنگون ــه، بلک ــت ن ــه هس ــه ک ــان را آن گون ــاعر جه ش
ــه  ــت ک ــت اس ــد. درس ــان می کن ــد بی ــد باش ــه می توان ک
ــت،  ــی اس ــان آرمان ــک جه ــد ی ــه باش ــه ک ــان آنگون جه
ــان  ــان ارزش بشــری دارد. آرزوی بشــر را بی ــن آرم ــا ای ام
مــی دارد. واقعیــت، شــرایط خــود را دارد. شــاعر در شــعر 
ــد؛ از شــرایط و  ــت را دور می زن ــل، واقعی ــدرت تخی ــه ق ب
قانــون واقعیــت فراتــر مــی رود، بــا روح ســحرآمیز جهــان 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــدت پی ــود و وح ــه می ش ــت یگان و طبیع
ــرت  ــی در کث ــی و احساس ــدت عاطف ــدت، وح ــن وح ای

ــان اســت.  اشــیا و جه
در ایــن شــعر، شــاعر بــا طبقــات ســنگ های آهکــی 
ــرواز  ــه پ ــوانش را ب ــیم گیس ــد؛ نس ــرار می کن ــاس برق تم
آب هــای  دســت های  را  خســته گی هایش  مــی آورد.  در 
ــی او  ــای دریای ــی دارد؛ عروس ه ــر م ــا ب ــور اقیانوس ه ش
ــده  ــق فراخوان ــرای عش ــودات آب زی ب ــوازد؛ موج را می ن
می شــود؛ و... ایــن چنیــن رابطــه برقــرار کــردن بــا چیزهــا 
ــۀ  ــن جنب ــرای همی ــت. ب ــن اس ــل ممک ــا تخی ــان ب و جه
ــر  ــعر ه ــود در ش ــه می ش ــه گفت ــت ک ــعر اس ــی ش تخیل
ــچ رخــدادی در  ــی هی ــد؛ یعن ــاق بیفت ــد اتف ــزی می توان چی
ــه  ــن اســت ک ــا مهــم ای ــان شــعر ناممکــن نیســت؛ ام جه

ــم.  ــرار کنی ــل برق ــا تخی ــه ب ــداد را چگون رخ
ــی  ــی خیل ــای تخیل ــه، اتفاق ه ــن مجموع ــعرهای ای در ش
خــوب بیــان شــده و رخ داده اســت. دوســتان را بــه شــعر 
»غــرق شــو!« نیــز دعــوت می کنــم تــا تجربــۀ تخیلــی را بــا 

خوانــدن ایــن شــعر احســاس کننــد. 
ــده  ــد آین ــته و امی ــرت گذش ــه در حس ــان همیش 4- انس

ــا  ــش ی ــت خوی ــه از واقعی ــه ک ــد. آنچ ــود را در می یاب خ
ــال درک و  ــان ح ــون و زم ــان اکن ــش در زم ــت خوی حقیق
ــی  ــی رابطه  ی ــع نتیجــۀ چگونه گ ــم، در واق احســاس می کنی
اســت کــه حســرت گذشــته و امیــد آینــد را در مــا وصــل 

می کنــد. 
نوســتالژیای  و  حســرت  معمــوالً  فولکلــور  ادبیــات 
شــعر  در  می دهــد.  بازتــاب  را  بشــری  جامعه هــای 
»دل دقــی«، شــاعر بــا اســتفاده از زبــان و اصطاحــات 
عامیانــه، حســرت و نوســتالژیای خــود را بیــان کــرده 
اســت. بــرای از بیــن رفتــن ســاده گی و صمیمیــت گذشــته 
ــرده  ــان ک ــش را بی ــتالژیای خوی احســاس حســرت و نوس

ــت.  اس
در ایــن شــعر، بحــث نوســتاژیا و اســتفاده از ادبیــات 
ــور و  ــات فولک ــت. از ادبی ــرح اس ــم مط ــور کناره فولکل
ــه  ــورت گرفت ــاعرانه ص ــوب و ش ــتفادۀ خ ــتالژیا اس نوس
ــر  ــن نوشــتار ذک ــد اســت. در ای ــی بلن اســت. شــعر دل دق
در  را  دل دقــی  شــعر  می تواننــد  خواننده هــا  نمی کنــم. 

بخواننــد.  مجموعه شــعر   1۲ صفحــۀ 
چنــد ســطر از ایــن شــعر نمونــه آورده می شــود: »دل دقــی 
عطــر داره؟ نداره/ُگــپ، ُگــپ گوشــۀ دل عیــب داره؟ 
نداره/دلکــم پشــت همــو بویــک گنــدم بریان/بــوی لمــپ و 
الکیــن/...«. شــعر خیلــی جنبــۀ فولکلوریــک دارد. در واقــع 
از فرهنــگ فولکلــور یــک دروه در ایــن شــعر بــا حســرت 

ــادآوری شــده اســت. و نوســتالژیا ی
5- مجموعه شــعر »ســرد اســت آفتــاب« در واقع زیرســاخت 
اجتماعــی دارد. همــۀ شــعرها جنبــۀ اجتماعــی دارد. شــاعر 
بــه همه چــه، نــگاهِ اجتماعــی دارد. وقتــی حســرت خویــش 
ــد؛  ــرح می کن ــته، مط ــه گذش ــگ عامیان ــه فرهن را نســبت ب
ــی  ــی اجتماع ــگ و زنده گ ــرای فرهن ــز ب ــرت نی ــن حس ای
ــت  ــاع و سرنوش ــه اجتم ــاعر ب ــر، ش ــن نظ ــت. از ای اس

جمعــی خیلــی متعهــد اســت. 
ــی و  ــاس های اجتماع ــه احس ــه چگون ــت ک ــم اس ــا مه ام
ــری و  ــاس هن ــعر و احس ــه ش ــی را ب ــای اجتماع رویداده
ــر احســاس خــود را مســتقیم و  ــرد. اگ ــل ک شــاعرانه تبدی
ســر راســت بیــان کنیــم، این گونــه بیــان احســاس بــه شــعر 
ــی  ــای اجتماع ــم رویداده ــر بخواهی ــود. اگ ــل نمی ش تبدی
را جــز بــه جــز توصیــف کنیــم؛ ایــن توصیــف نیــز شــعر 

نمی شــود. 
بنابــر ایــن بایــد احســاس خویــش را نســبت بــه رویدادهــا 
تلطیــف کــرد و رویدادهــا را بــه صــورت نمادیــن و هنــری 
بازتــاب داد کــه احســاس هنــری و شــاعرانه درپــی داشــته 
باشــد. در شــعر »جنــگل تاریــخ« شــاعر بــه صــورت 
ــخ معاصــر  ــن رویدادهــای اجتماعــی و سیاســی تاری نمادی
ــن  ــدن ای ــرای خوان ــا را ب ــد. خواننده ه ــان می کن ــا را بی م
ــه صفحــۀ 41 مجموعــه، رجعــت می دهــم. شــاعر  شــعر ب
در ایــن شــعر از ترکیب هــای »دشــنۀ تســلیم، گلــوگاه 
تاریــخ، شــاهرگ زدن آزادی، خــون رژه هــای بذرهــا را 
ــای  ــام یوزه ه ــرزد تم ــنه لب، ل ــت های تش ــد، پلش می بلع
ــد،  ــی اســتفاده می کن ــه خوب ــزع و...« ب ــخ در ن ــگل تاری جن
بــه رویدادهــای اجتماعــی بیشــتر جنبــۀ نمادیــن می بخشــد. 
6- بحــث ششــم دربــارۀ احساســات و احســاس شــاعرانه 
اســت. منظــور از مطــرح کــردن ایــن بحــث عمومــی اســت. 
ــت.  ــعر نیس ــن مجموعه ش ــه ای ــص ب ــاص مخت ــی خ خیل
ــبت  ــود را نس ــاس خ ــه احس ــت ک ــن اس ــات ای احساس
ــن  ــی و... نمادی ــقی، رنج ــدادی، عش ــی، روی ــه وضعیت ب
احساســاتی  و  بی اختیــار ذوق زده  بســازیم؛  و شــاعرانه 
ــویم،  ــعار دادن ش ــار ش ــم دچ ــعر بگویی ــا ش ــویم، ت نش
ــاعرانه و  ــی، ش ــه وضعیت ــبت ب ــود را نس ــاس خ ــا احس ت
نمادیــن بســازیم و دچــار وضعیــت شــاعرانه شــویم؛ دچــار 
ــی  ــت. زنده گ ــد اس ــی ب ــًا زنده گ ــویم. مث ــات ش احساس
ــا  ــم و... این ه ــن ناراحت ــم. م ــن خوش ــت. م ــوب اس خ

ــتند. ــعر نیس ش
ــز  ــبت حزن انگی ــی را در مناس ــدی زنده گ ــم ب ــد بتوانی بای
شــاعرانه،  و  نمادیــن  زبــان  در  اشــیا  اندوه برانگیــز  و 
ــدن در  ــاتی ش ــم. احساس ــاس کردنی کنی ــان دانی و احس نش
ســرایش شــعر، بزرگتریــن خطــر در ســرایش شــعر اســت 
کــه شــاعر را دچــار بیــان ســطحی می کنــد. طبیعــی اســت 
کــه هــر شــاعر ده شــعر می ســراید در یکــی از ایــن ده شــعر 
دچــار احساســات می شــود یــا در بخشــی از شــعرها دچــار 
ــت کار  ــات در کلی ــه احساس ــود. این گون ــات می ش احساس
یــک شــاعر آســیب نمی زنــد، امــا اگــر شــاعری در ســرایش 
ــاعری  ــت ش ــود؛ کلی ــات ش ــار احساس ــعری دچ ــر ش ه

ــود.  ــیب می ش ــار آس ــاعر دچ ش
اســت  »ســرد  مجموعه شــعر  در  شــاعر  خوشــبختانه 
ــگاهِ  ــود. ن ــات می ش ــار احساس ــم دچ ــی ک ــاب«، خیل آفت
ــت.  ــن اس ــا نمادی ــون و رویداده ــیا، پیرام ــه اش ــاعر ب ش
ــر احساســات خــود تســلط دارد. احســاس خــود  شــاعر ب
را بــه صــورت نمادیــن و در زبــان تلطیــف شــده بــه شــعر 
ــن  ــه در ای ــم آنچــه را ک ــرض کن ــد ع ــد. بای ــل می کن تبدی
شــش مــورد بیــان کــردم، ایــن مــوارد فقــط مختــص ایــن 
ــعرها  ــن ش ــد. ای ــاد ش ــعرها ی ــه از آن ش ــود ک ــعرها نب ش
نمونــه گرفتــه شــد. بــه تعبیــر عــام »مشــت نمونــۀ خــروار« 
بودنــد. زیــرا ذکــر شــعرها و نمونه هــای بیشــتر از فرصــت 

ــود. ــرون ب ــتار بی ــن نوش ــش ای و گنجای

در تصویر زنده گی
خوانشی از 

»سرد است آفتاب«
یعقوب یسـنا



همایشــی تحــت عنــوان »ســیمنار بین المللــی علمــی- 
تحقیقــی ســید جمال الدیــن افغــان علمبــردار آزادی و 
ــه تاریــخ  ــه تاریــخ 17 و 18 حمــل در کابــل و ب تجــدد« ب
۲۰ حمــل در والیــت کنــر برگــزار گردیــد. قــرار بــر ایــن 
بــود تــا افتتاحیــه و روز اول ایــن همایــش در ارگ برگــزار 
ــات و  ــی وزارت اطاع ــف مدیریت ــبت ضع ــا نس ــود، ام ش
ــود  ــه اصطــاح در دقیقــه ن ــۀ برگــزاری، ب فرهنــگ و کمیت
تصمیــم عــوض شــد و روز اول در قصــر ملکــه بــاغ، روز 
دوم در کانتیننتــال و روز ســوم در زادگاه ســید جمال الدیــن 
ــن  برگــزار شــد. جــای شــک نیســت کــه ســید جمال الدی
ــرای  ــوده و ب ــرزمین ب ــن س ــارات ای ــی از افتخ ــی یک افغان
ــه های  ــه و اندیش ــارزات آزادی خواهان ــه مب ــزاری ب ارج گ
ــور  ــه در خ ــزرگ ک ــای ب ــد همایش ه ــی وی بای اصاح
شــخصیت و اندیشــه اش باشــد برگــزار شــود واکاوی آثــار 
و  دانشــمندان  اندیشــه های  بازخوانــی  و  شــخصیت ها 
ــای  ــای نهاده ــی از صاحیت ه ــر علم ــخصیت های معتب ش
علمــی، پژوهش گــران و متخصصــان امــور می باشــد و 
ــد منبعــی  ــز می توان ــج همایــش نی ــت نتای ــن وضعی در چنی
ــه در  ــفانه آنچ ــرد. متاس ــرار گی ــتر ق ــات بیش ــرای تحقیق ب
کشــور مــا تحــت نام هــای بــاال بلنــدی همچــون همایــش 
همــه  می شــود  برگــزار  علمی-تحقیقــی  بین المللــی 
افتضــاح بــوده و تــا اکنــون اثــر و یــا دســت آوردی از آنهــا 
ــه  ــاراتی ب ــورد اش ــن م ــم  در ای ــده نمی شــود. می خواه دی

ــی داشــته باشــم.  همایــش ســید افغان
 

کلیات همایش
 آنچــه به نــام همایــش علمــی تحقیقــی برگــزار شــد بســیار 
ــه از  ــان داد ک ــش نش ــج همای ــًا نتای ــود، عم ــک ب مضح
ابتــدا کمیســیون تشــکیل شــده دچــار نقــص بــوده اســت، 
کمیســیون برگــزاری نتوانســته بــود عنــوان، نشــان و طــرح 
معقــول همایــش، محــل مناســب، مقــاالت معتبــر، مهمانــان 
قابــل دعــوت همایــش علمــی و نتیجــه ملمــوس را بــرای 
همایــش پش بینــی و یــا در نظــر گیــرد. در مراســم افتتاحیــه 
ســخنرانی وزیــر اطاعــات و فرهنــگ کامــًا غیــر علمــی، 
ــای  ــود، حرف ه ــی ب ــده و واه ــوع، پراکن ــه دور از موض ب
احساســاتی و نامنســجم خانــم حســینه صافــی، سرپرســت 
وزارت اطاعــات و فرهنــگ در حــد ســویه دانش آمــوزان 
ــه  ــع ب ــخنرانی راج ــش از س ــود پی ــر ب ــود، بهت ــب ب مکت
ــا مشــاورین شــان  ــاه می داشــتند و ی موضــوع مطالعــه کوت
ــب  ــه تعقی ــد. ب ــب می کردن ــان ترتی ــه را برای ش ــن بیانی مت
ــه  ــود و ترجم ــی ب ــر طوالن ــور مص ــفیر کش ــخنان س آن س
ــم  ــه مراس ــزود. اینک ــدن آن اف ــر ش ــه طوالنی ت ــز ب آن نی
افتتاحیــه در بــاغ بابــر بــود کار نیــک شــد، در تمام کشــورها 
نشســت های علمــی، پژوهشــگران و دانشــمندان مســتقل از 
نهادهــای سیاســت و حکومــت اســتند، در دوران حکومــت 
وحــدت ملــی مــا گــواه برگــزاری چندیــن همایــش علمــی 
در ارگ اســتیم کــه بــه نظــر بنــده خــاف اصــول اکادمیــک 
ــی فضــای  ــت وحــدت مل اســت، در ارگ ریاســت حکوم
سیاســت و قــدرت حاکــم اســت نــه فضــای علمــی و نــه 

ــان را در  ــۀ ش ــه اندیش ــت ک ــمندان الزم  اس ــرای دانش ب
ــد.  ــه کنن ــن ارای ــد ت ــرای چن ــاق و محــدود ب فضــای اختن
ایــن کــه آقــای غنــی بــرای خــود مصروفیــت پیــدا می کنــد 
و می خواهــد نشــان دهــد کــه 16 ســاعت کار کنــد، نبایــد 
اهــل خبــره و نهادهــای علمــی را گــروگان بگیــرد. چه الزم 
اســت بــرای یــک ســیمنار علمــی ســه صــد و پنجــاه نفــر 

دعــوت شــوند؟ 

گزینش و ارایه مقاالت
ــدند  ــه ش ــل ارای ــش در کاب ــه در دو روز همای ــی ک  مقاالت
هیــچ کــدام مطابــق معیارهــای علمــی و پژوهشــی نبودنــد، 
ــفرنامه،  ــم س ــد و یاه ــه بودن ــًا زنده گی نام ــاالت عمدت مق
تنهــا مقالــه آقــای فضل الرحمــن فاضــل و علی شــاه از 
ــاالت  ــایر مق ــد. س ــازه بودن ــی و ت ــد، پژوهش ــور هن کش
ــوان  ــاف عن ــی و خ ــراری، کلی گوی ــته تک ــد گذش همانن
ــی  ــت علم ــن ظرفی ــد و چنی ــده بودن ــال ش ــش ارس همای
ــاالت  ــه مق ــتند ک ــزاری نداش ــیون برگ ــای کمیس را اعض
ــا  ــش ب ــوان همای ــق عن ــی را مطاب ــی و تحقیق ــد، علم جدی
ــد؛  ــش می کردن ــدی گزین ــوا و زمان بن ــت محت در نظرداش
متأســفانه هیــچ مقاله یــی بــه موضــوع تجددگرایــی و 
ــش  ــرای خوان ــد. ب ــی نپرداختن ــید افغان ــی س آزادی خواه
هــر مقالــه 15 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه بســیار 
زمــان مناســب بــود، امــا بیشــتر مقــاالت تــا 45 دقیقــه هــم 
زمــان گیــر شــدند هماننــد مقالــۀ آقــای »محقــق جهانــی«-
ــم  ــای پیه ــف زدن ه ــا ک ــه ب ــارف- ک ــاور وزارت مع مش
ــه اش شــد و  ــه پایــان دادن مقال اشــتراک کننده گان مجبــور ب
ــارۀ روابــط مصــر و  یــک مهمــان مصــری کــه بیشــتر در ب

افغانســتان صحبــت کــرد، نمی دانــم  چــه معیــاری را بــرای 
ــان خارجــی در نظــر گرفتــه بودنــد. خــوب  دعــوت مهمان
بــود تــا از کشــورهای ترکیــه و ایــران نیــز مهمــان دعــوت 
ــزار نشــد،  ــچ برگ ــۀ پرســش و پاســخ هی ــد. مرحل می کردن
ــن  ــه مخاطبی ــود و ن ــش ب ــرای پرس ــد ب ــی جدی ــه حرف ن

ــگر.  کاوش

چاپ آثار و نمایش های هنری
 یکــی از وظایــف کمیســیون برگــزاری، چــاپ آثــار ســید 
ــی  ــروه الوثق ــت چــاپ ع ــفانه کیفی ــه متأس ــود ک ــی ب افغان
ــیار  ــتو آن بس ــۀ پش ــان ترجم ــی و همچن ــان عرب ــه زب ب
ــه«  ــیدافغانی »نیچری ــاله دیگــر س ــک رس ــن اســت و ی پایی
کــه ترجمــه مولــوی محمــد یونــس خالــص می باشــد نیــز 
ــت  ــیمنار، ریاس ــمتی از س ــت. در قس ــده اس ــاپ گردی چ
افغــان فیلــم، بــاز هــم زنده گــی ســید افغانــی را بــه 
ــری و  ــت هن ــه خاقی ــم هیچ گون ــت، فیل ــش گذاش نمای
ــا  ــد ت ــود و چن ــه ب ــت. زنده گی نام ــی نداش ــوای علم محت
عکــس ســید و تصاویــر افغانســتان دنبــال هــم چیــده شــده 
ــچ  ــذاب هی ــری و ج ــای هن ــگ و جلوه ه ــد، از گرافی بودن

ــود.  ــری نب خب
ــد،  ــی اجــرا کردن ــر مل ــان تیات ــه ممث ــر را ک ــان تیات همچن
زنده گی نامــه بــود، تنهــا جذابیــت و نــوآوری، تمثیــل 
زنــده و لبــاس آنهــا بــود، بهتــر بــود یکــی از بیانیه هــا و یــا 

ــد.  ــل می کردن ــات او را تمثی ــم مباحث ه

پذیرایی
ــف  ــان موظ ــم مهمان ــی و تنظی ــرای پذیرای ــردی ب ــچ ف هی

نشــده بــود، تنهــا خانــم بابکرخیــل مســول ریاســت 
ــش  ــگام پخ ــود. هن ــیمنار ب ــه کارۀ س ــردم، هم ــگ م فرهن
ــر  ــمی دیگ ــان رس ــر و دو مهم ــفیر مص ــی، س ــرود مل س
داخــل ســالون شــدند کــه متأســفانه بــرای هیــچ کــدام آنهــا 
از پیــش چوکــی بــرای نشســتن در نظــر گرفتــه نشــده بــود. 
ــان قــرار نگرفــت،  ــار مهمان متــن آجنــدای محفــل در اختی
شــمار زیــادی از مهمانــان کارمنــدان وزارت اطاعــات 
ــگ  ــای فرهن ــووالن آمریت ه ــه مس ــد ک ــگ بودن و فرهن
ــی  ــان والیت ــد. شــماری از مهمان ــز شــامل ان ــات را نی والی
ــه  ــل راضــی ب ــای کاب ــان در مهمانخانه ه از محــل اقامت ش
ــه از جــادۀ شــوربازار  نظــر نمی رســیدند. سیســتم صــدا ک
ــن نشســت رســمی  ــرای ای ــود ب ــه شــده ب ــه گرفت ــه کرای ب
مناســب نبــود؛ در حالــی کــه وزارت امکانــات بهتــر را در 
ــاعت  ــه، از س ــار دارد.  در قســمت دوم روز اول برنام اختی
یک ونیــم تــا 4 عصــر خدمــت کاران هوتــل کــه حــدود 5 
نفــر بودنــد بیشــتر از 1۰ بــار داخــل میزهــای کــه در مقابــل 
ــد در  ــد کردن ــت رفت وآم ــرار داش ــده گان ق ــتراک کنن اش
حالــی کــه ظــرف کان در دســت شــان بــود، بــا لباس هــای 
ــن  ــدن بی ــل ش ــا داخ ــام ب ــی تم ــا بی نظم ــب و ب ــا مناس ن
ــتند،  ــز می گذاش ــزی را روی می ــا چی ــار تنه ــر ب ــا ه میزه
تمرکــز همــه را برهــم زدنــد و بــه ســخنرانان توجــه 
صــورت نگرفــت. همزمــان بــا آن، صــدا و بی نظمــی 

ــود.  ــرده ب ــز مزاحمــت جــدی ایجــاد ک حاضــران دهلی
ــود  ــه می ش ــد و چ ــه ش ــیمنار چگون ــۀ س ــه نتیج ــن ک ای
معلــوم نیســت، چنیــن ســیمنارهایی را وزارت محتــرم 
همیشــه برگــزار کــرده و صــرف از مصــرف بودجــه 
ــر  ــک روز دیگ ــه ی ــاال ک ــدارد.  ح ــری ن ــت آورد دیگ دس
برنامــه در والیــت کنــر چگونــه برگــزار شــده اســت 
مــن اطاعــی نــدارم، ولــی می خواهــم بــه مســووالن 
ــرده از  ــف ک ــه لط ــم ک ــگ بگوی ــات و فرهن وزارت اطاع
ــاپ  ــای چ ــه نام ه ــورد ب ــی م ــای ب ــن هزینه ه ــرف ای مص
ــی  ــه ترانســپورت، حق الزحمــۀ مقــاالت، پذیرای ــار، هزین آث
و عصریــه خــودداری کنیــد، وقــت تــان را هــدر ندهیــد و 
از ایــن بیشــتر رســوایی نکنیــد. یــک کمیســیون علمــی بــا 
صاحیــت بــا چنــد نهــاد علمــی دیگــر بــه گونــۀ مشــترک 
ایجــاد کــرده، موضــوع همایش هــا را مشــخص کنیــد. زیــرا 
ــتادان  ــتراک اس ــا اش ــا ب ــن برنامه ه ــد چنی ــاب می کن ایج
اکادمیــک،  و  علمــی  نهادهــای  محققــان،  دانشــگاه ها، 
نهادهــای تحقیقــی و مطالعاتــی، دانشــجویان و اهــل خبــره 
برگــزار شــود. در ترکیــب هیــأت داوران بــه مهمانــان 
خارجــی نیــز ســهم داده شــود، مقــاالت توســط کمیســیون 

ــود.  ــی ش ــی بررس ــی و کیف ــگاه کم از ن
بــرای پذیــرش ده تــا مقالــه فراخــوان بدهیــد و پنجــاه نفــر 
مهمــان ویــژه، اهــل دانــش و مطالعــه را دعــوت کنیــد نــه 
ســیاهی لشــکر را. در نهایــت، مقــاالت را بــه عنــوان یــک 
مجموعــه بــه شــکل کتــاب چــاپ و در اختیــار عاقه منــدان 

قــرار دهیــد، نتیجــۀ نهایــی کارآمدتــر خواهــد بــود.                  

مخابراتـــی  خدمـــات  تنظیـــم  ادارۀ  در  مقام هـــا 
افغانســـتان )اتـــرا( می گوینـــد کـــه آنـــان در ســـال 
جـــاری مصمـــم انـــد تـــا ۲1 نهـــاد دولتـــی را بـــه 

فایبـــر نـــوری وصـــل کننـــد.
اداره  تخنیکـــی  معـــاون  ســـیاب،  نقیـــب اهلل 
و   1۳۹7 ســـال  دســـت آوردهای  دیـــروز  اتـــرا، 
برنامه هـــای ایـــن اداره در ســـال 1۳۹8 را در برنامـــۀ 
»حســـاب دهی حکومـــت بـــه ملـــت«، بـــا رســـانه ها 

ــاخت. ــریک سـ شـ
ـــاله ادارۀ  ـــتراتژی پنـج سـ ـــب اسـ ـــای ســـیاب، ترتی آق
اتــــرا، همــــکاری بــــا ادارۀ مستقل ارگان هــــای محــــل 
برای وصــــل ولسـوالی هــــا بــــه شـبکه فایبــــر نـوری، 
پروســـه تدارکاتـــی اتصـــال واحدهـــای محلـــی 
ـــه  ـــا وزارت مالیـ ـــه ب ـــای توافـق نامـ ـــت، امضـ حکوم
بــــه منظــــور ایجــــاد شــــفافیت در مصـرف فنــــد را از 
ــال 1۳۹7  ــرا در سـ ــده اداره اتـ دســـت آوردهای عمـ

خوانـــد.
او توســــعه شــــبکۀ خدمـــات 4G در ده والیت کشـــور 

و وصــــل ۳8 دانشگاه دولتــــی به شــــبکه فایبر نــــوری 
ـــال  ـــرا در س ـــده اداره ات ـــای عم ـــر فعالیت ه را از دیگ

ـــرد. ـــوان ک ـــی 1۳۹7 عن مال
ـــروژه  ـــه پ ـــرد ک ـــان ک ـــر نش ـــۀ خاط ـــیاب در ادام س
ـــن  ـــوری، تأمی ـــر ن ـــه فایب ـــی ب ـــاد دولت ـــال ۲1 نه اتص
ـــزات  ـــایل و تجهی ـــه وس ـــاز و تهی ـــورد نی ـــت م انترن
تکنالـــوژی معلوماتـــی مـــورد نیـــاز آنهـــا را از 
اتـــرا در ســـال 1۳۹8  اداره  برنامه هـــای عمـــده 

خوانـــد.
براســـاس گفته هـــای ســـیاب، طرزالعمـــل جمرهـــا 
 Net Cafe و ترتیـــب شـــرایط منـــدرج در جوازهـــای
هـــا، وضـــع خواهـــد شـــد و نتایـــج اندازه گیـــری 

کیفیـــت خدمـــات مخابراتـــی نهایـــی می شـــود.
معـــاون تخنیکـــی اداره اتـــرا همچنـــان گفـــت کـــه 
 RVA, SMS, ـــات ـــه خدم ـــواز عرض ـــدور 1۰ج ص
ــه  ــواز نامـ ــدور ۳ جـ VAS, USSD )VAS(، صـ
ـــان  ـــه متقاضی ـــی ب ـــایل مخابرات ـــروش وس ـــد و ف توری

ـــت. ـــن اداره اس ـــد ای ـــای جدی ـــه ه آن، از برنام

وی گفـــت کـــه 7۰ تـــاور مخابراتـــی در نقـــاط دور 
ــد  ــده و رونـ ــال شـ ــار و فعـ ــور اعمـ ــت کشـ دسـ
ـــی دیگـــر  ـــاور مخابرات ـــار و نصـــب ۳5۰ ت ـــروژه اعم پ
ـــاز  ـــز آغ ـــور نی ـــت کش ـــت ۳4 والی ـــاط دور دس در نق

ـــت. ـــده اس ش
ـــفاخانه  ـــه ش ـــن در س ـــی میدس ـــاد تیل ـــیاب، ایج س
ـــوری و  ـــر ن ـــه فایب ـــوالی ب ـــال 55 ولس ـــی، اتص دولت
تأمیـــن انترنـــت و توزیـــع فریکونســـی بـــه منظـــور 
ـــه  ـــق پروس ـــی 4G از طری ـــات مخابرات ـــه خدم عرض
ـــاد  ـــرا ی ـــر اداره ات ـــای دیگ ـــه ه ـــی را، از برنام داوطلب

ـــود. نم
ـــی  ـــم مخابرات ـــات تنظی ـــه اداره خدم ـــت ک ـــی اس گفتن
ـــت  ـــرا کجاس ـــن ات ـــش کمپی ـــا چال ـــر ب ـــن اواخ در ای

ـــت. ـــه رو اس روب
ــهروندان  ــراض شـ ــاز اعتـ ــاه از آغـ ــش از دو مـ بیـ
در شـــبکه های اجتماعـــی تحـــت عنـــوان »اتـــرا 
کجاســـت« علیـــه ایـــن اداره می گـــذرد. شـــهروندان 
در ایـــن کمپیـــن اداره اتـــرا را بـــه بی توجهـــی 
نســـبت بـــه مســـوولیتش در قبـــال نظـــارت از 
ــد. ــم می کننـ ــی متهـ ــبکه های مخابراتـ ــات شـ خدمـ
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در سیمنار سید جمال الدین افغانی چه گذشت؟

ادارۀ اترا:

 بیش از 20 نهـاد دولتـی
 به فایبـر نـوری وصل می شود

نوید کاکر



نخسـتین بار بـود کـه بـه جنـوب افغانسـتان سـفر می کـردم، 
آنهـم بـه دعـوت و درخواسـت دوسـتان. پـس از عبـور از 
مرکـز  کـه  افتادیـم  راه  بـه جاده یـی  کابـل  دروازۀ جنوبـی 
کشـور را بـه والیت های غزنـی، قندهار و دیگـر والیت های 
جنوبـی وصـل می سـاخت؛ موتـر عامـل مـا تکسـی همیـن 
مسـیر بـود. بـا آن کـه راننـده از نبود خطر و سـامتی سـفر 
اطمینـان مـی داد، بـا آن هـم خیال مـا راحت نبود؛ شـاید این 
ناراحتـی ناشـی از همـان روایت هـای وحشـتناک از مناطـق 
جنـوب افغانسـتان بـود که مـردم راوی آن بودنـد و خود نیز 
از رسـانه ها دیـده و شـنیده بـودم، بـه یقیـن کـه چنیـن هـم 
بـود. در ایـن جـاده و اطراف آن، جـز بیم از حضـور طالب، 
فضـای هولنـاک، کشـتن، بسـتن، انفجـار و گروگان گیـری 

نبود. حکایتـی 
زیـادی  بقایـای  قندهـار،   - کابـل  شـاهراه  سـوی  دو  در 
از وسـایط نقلیـۀ بـار بـری سـوخته بـه چشـم می رسـید. 
پاسـگاه های خالـی مرمی بـاران و دود زدۀ پولیـس و ارتش، 
گـواه نبردهـای شـدید در آن محـل بودنـد، از سـر نوشـِت 
نمی دانسـت.  چیـزی  کسـی  نیـز  پاسـگاه ها  ایـن  آدم هـای 
تـرس و هـراس ناشـی از انفجـار بمب هـای کنـار جـاده ، 
احتمـال برخـورد و موجودیت انسـان های درنـده صفت در 
مسـیر راه، مجـال سـخن گفتن و قصـه کـردن را از ما گرفته 
بـود، همـه خامـوش و بی صبرانـه فرصت گذشـتن از مناطق 

خطرنـاک میـدان وردک را انتظـار می کشـیدیم.
ماین گـذاری  بـرای  مکان هـای خوبـی  پلچک هـا،  و  پل هـا 
طالبـان بـود؛ آن هـا با اسـتفاده از این خاهـا، بمب های قوی 
را در زیـر ایـن پل هـا جابـه جا گـرده و هنگام عبـور کاروان 

نیروهـای دولتـی و حتـا مسـافران، آن را منفجر می سـازند.
پارچه هـای اسـفالت جـاده  و پل هـای تخریـب شـده، سـفر 
و عبـور عابـران را در ایـن مسـیر، بـا دشـواری هایی مواجـه 
می سـاخت و مـردم ناچـار مسـیر سـه را تـا شـش سـاعت 

می پیمودنـد.
باغ هـا و خانه های مسـکونی در دو سـوی شـاهراه، کمین گاه 
طالبـان و جنگ جویـان شـده بود، بـا آن  که سـفر ما مصادف 
بـا نخسـتین روزهـای مـاه حمـل و آغـاز فصـل بهـار بـود، 
امـا در آنجـا خبـر از بهـار و گل و بلبـل نبـود، فقـط چند تا 
اللـۀ سـرخ بـر زمین سـوختۀ یـک پاسـگاه ارتش، بـه روی 
خاکسـترها رویـده بـود و بـس! آن هـم گمـان می رفـت از 
خـون سـپاهیان منشـأ گرفتـه باشـد، فضـای محیـط مملو از 
رعـب و وحشـت بود، یـأس، ناامیـدی و درمانده گی از سـر 

و صـورت ایـن دیـار سـوخته و زخـم خـورده، می بارید.
راننـده می گفـت: مسـیری را کـه هـم اکنـون ما و شـما طی 
می کنیـم، بـه جـادۀ مـرگ مسـما اسـت، ایـن روزهـا خطـر 
طالـب و تاختـن بـر مسـافران در ایـن مسـیر کـم اسـت و 

احتمـال موجویـت ماین هـای کنـار جاده هـم خیلـی پایین، 
در گذشـته ها جنگجویـان طالـب خیلـی از کارمنـدان دولتی 
و عابـران بیگنـاه را بـا خـود برده و سـر بریده انـد، خیلی ها 
را در ایـن مناطـق به رگبار بسـته اند و شـماری همین اکنون 

نیـز احتمـاالً در گرو ایشـان اسـتند.
در برخـی نقـاط شـاهراه کابـل - قندهـار کـه مسـیر عبـور 
مـا بـود، نیروهـای ارتـش و پولیـس، سـنگر گرفتـه بودند و 
هدف شـان تأمیـن امنیت همکاران شـان و مسـافران دو طرف 

شـاهراه، از شـر میزبانـان شـان گفته می شـد.
از عقـب شیشـه موتـر چشـمم بـه چند گورسـتانی افتـاد که 
اکثـر گورهـای آن تـازه بودنـد. ایـن گورهـا بـا پارچه هـای 
رنگارنـگ و گل هـای مصنوعـی و طبیعی مزین شـده و گفته 
می شـود، متعلـق بـه جنگجویانـی بـود کـه بـه گفتـۀ مـردم 
محـل، در »جهـاد علیـه دولت کفری افغانسـتان به شـهادت« 

اند! رسـیده 
سـر انجـام، راه سـه سـاعته را بـا همـه بیـم و خطرهـای 
موجـود، در پنـج سـاعت طـی کرده و به سـر منـزل مقصود 
رسـیدیم، حـرکات قلـب و جریـان خون مـا عـادی گردید، 
نفس هـای عمیـق گرفتیـم و اسـترس مـا پاییـن آمـد، اما این 
پایـان کار نبـود، چون برگشـت از این مسـیر را نیـز در پیش 
داشـتیم و یقینـًا در بـاز گشـت هم، باید از همیـن هفت خان 

رسـتم عبـور می کردیم.
سـفر مـا بـه جنـوب کشـور بـا وجـود همـه خطراتـی کـه 
حتـا بـه بهـای خون مـا بود، یک سـفر خـوب و پُـر خاطره 
برایـم بـود، چـون درس هـای خوبـی از آن آموختـم، حـاال 
دیگـر می توانـم جنـوب افغانسـتان را بـا شـمال آن خـوب 
مقایسـه کنـم، چه از نـگاه فرهنـگ، مهمان نوازی، انسـانیت، 
جوانمـردی و چـه از نـگاه مسـایل دیگـری. حاال به آسـانی 
می توانـم اندیشـۀ یـک جوانـی جنوب کشـورم را با اندیشـۀ 
یـک جـوان شـمال وطنم مقایسـه کنم، شـاید دیگر مقایسـه 
کار  برایـم  میهنـم  دیگـر  دهقـان  بـا  شـمالی  دهقـان  یـک 

نباشد. دشـواری 
شـهروندانی کـه از کابـل به والیت های شـمال کشـور سـفر 
کـرده انـد، آنهـا نیـز بـه این تفـاوت بزرگ پـی برده باشـند، 
بـه یقیـن که آنهـا پس از عبـور از کوتـل خیرخانـه و خارج 
شـدن از دروازۀ شـمال کابـل، از آب و هـوای جان بخـش، 
فضـای آرام و محیـط سـبز و خـرم شـمالی مسـتفید شـده 
انـد، حتمـًا با اسـقبال کـودکان و جوانان گل فـروش و میوه 
فـروش در دو سـوی شـاهراه کابـل - پـروان مواجـه شـده 
باشـند. حتمـًا ایـن احسـاس بـرای شـان دسـت داده اسـت 
کـه جوان شـمالی ماننـد جوان جنوبـی، مسـافران و مهمانان 
شـان را بـا بـم و ماین هـای کنـار جـاده اسـتقبال نمی کننـد، 
بلکـه مـردم شـمالی بـه جـای ریختـن خـون هموطنـان و 

مهمانـان شـان، گل و سـبزه و انگور، فرش قدوم شـان کرده 
و آنهـا را بـا آغـوش گـرم اسـتقبال شـان می کنند.

کسـانی کـه بـه شـمالی زیبـا، بـه سـیر و سـیاحت و مهمانی 
رفتـه اسـت، شـاید دیـده باشـند کـه دهقان شـمالی سـاالنه 
زحمـت زیـادی می کشـد تـا لقمـه نـان حـال بـه دسـت 
تـاک پـرورش می دهـد و  بیـاورد، گنـدم گشـت می کنـد، 
انـواع سـبزی و تـرکاری کشـت می کنـد تـا نـان کـم، امـا 

حـال و پاکیـزه بـه درسـت بیـارد.
در کنـار ایـن، سـنت دام داری نیـز یکـی از راه هـای تأمیـن 
اقتصـاد خانـواده در این سـرزمین به شـمار می رود. شـمالی 
و  بهـار  دو فصـل  در  دیگـر،  زمـان  هـر  از  بیشـتر  بـزرگ 
تابسـتان، میزبـان مهربـان و جـوان مـرد همـه شـهروندان 

می باشـد. کابـل  شهرنشـینان  به ویـژه  و  کشـور 
ویژه گـی اصلـی شـمالی بـزرگ در دو مسـأله جمـع شـده 
اسـت: یکـی طـراوت و زیبایـی آن اسـت کـه در هـر فصل 
سـال جاذبـۀ ویژه دارد. دو، شـجاعت، عیـاری و جوان مردی 
باشـنده گان اصلـی آن اسـت که از دیـر باز در میـان مردم ما 

است. شـهره 
به اسـتثنای چندتن از سیاسـیون این سـرزمین، خصلت همه 
بـاغ داران شـمالی ایـن اسـت کـه هیـچ گاه طـوق برده گـی و 
اسـارت بـه گـردن نمی اندازنـد، هیـچ زمانـی در برابـر زور 
سـر تسـلیم فـرو نمی کننـد و هیـچ وقت بـه غـدر و خیانت 
هـم دسـت نمی برنـد. اهالـی شـمالی، با حفـظ این کـه اهل 
ده و روسـتا انـد، اما روح شـهری و روان مدنـی دارند، مردم 

صـادق، متعهـد، عیـار و مهمان نـواز اند.

همـه می داننـد کـه مـردم شـمالی، هرگـز دوسـت نداشـته 
انـد کـه بـه کاشـانه وحریـم هموطنـان شـان یـوزش ببرنـد 
و ولسـوالی های دیگـران را تـاراج کننـد، برعکـس در برابـر 
دشـمنان بیگانـه بـا چنـگال و دنـدان مقاومـت می کننـد و 
هرگـز حاضـر نیسـتند منافـع جمعـی و آسـایش مردم شـان 

را در برابـر منافـع بیگانه هـا معاملـه کننـد. 
از نـگاه امنیـت نیـز، پـس از سـقوط رژیـم سـیاه طالبـان، 
برخـی والیت هـای کشـور ناامـن و ناگـوار برخـی امنیـت 
نسـبی داشـتند، شـمالی هم گاهـی امن و گه گاهـی در برخی 
مـوارد نـا امـن و روز گاری هم موافق میـل مردمش بوده، اما 
در تناسـب بـه اکثـر مناطق کشـور – به نسـبت دل بسـته گی 
اهالـی آن بـه امنیـت، آمـوزش، کار و زنده گی مرفـع، امنیت 
خوبـی داشـته کـه ایـن بـر می گـردد بـه درک خـوب ایـن 
مـردم از وضعیـت سیاسـی و اسـتخباراتی در منطقه و جهان.
سـایر هموطنـان گـواه اند کـه جوانـان و نو جوانان شـمالی، 
مصـروف آمـوزش و فراگیـری دانـش انـد و اصـًا گوشـی 
بـرای شـیندن تبلیغات سـوء دشـمن ندارند. جوانان شـمالی 
عشـق  زنده گـی  بـه  و  می کننـد  کار  می خواننـد،  درس 
می ورزنـد حتـا اگـر برایـش زمینـه کار هـم فراهـم نشـد، 
دسـت بـه تخریب و انهـدام، تـرور و انتحـار نمی زنند چون 

می داننـد کـه سـود آن بـه دخـل کی هـا می ریـزد!
بـه عنـوان کشـور  افغانسـتان  در هجـده سـال پسـین کـه 
پیش تـاز در کشـت، تولیـد و قاچـاق مـواد مخدر در سـطح 
جهـان نشـاخته شـد، امـا در شـمالی فرهنـگ خـوب بذر و 

فـروش گل رونـق بی سـابقه یافـت.
دهقـان شـمالی می دانـد کـه کشـت و کار بایـد حال باشـد 
و آبرومندانـه، کشـاورز برهنـه پای ایـن دیار در یافته اسـت 
کـه بـه جـای تخریـب مغـز و نیروهـای درونـی انسـان از 
طریـق کشـت کوکنـار، باید روان آدمی شـاد باشـد تا خوب 
بیندیشـد و خـوب کار کند، خوب بیامـوزد و خوب خدمت 
کنـد، یعنـی هـر چـه از آبلـۀ دسـت دهقـان شـمالی تولیـد 

شـود، صحـت و سـامت و لذت بخـش اسـت.
اینکـه  جـای  بـه  شـمالی،  زاده گان  باغبـان  ایـن،  کنـار  در 
هیـوالی  سـاختن  آزاد  بـدل  در  را  مسافرشـان  هموطنـان 
وحشـی گـروگان بگیرنـد، تـوت و انگـور زبیایی و شـادابی 
باغسـتان های شـان را در ایـام تعطیـل سـخاوت مندانه نثـار 
قـدوم هموطنـان مهمـان و مسـافر خـود می کننـد. اهالی باغ 
دوسـت دارند خاطر آزاده و دماغ خسـته شـهروندان شان را 
معطـر از بـوی بـاغ کـرده و چهرۀ غـم زدۀ کودک یتیـم را که 
بـای انتحار سـایه پـدر را از سـرش کم کرده اسـت، با آب 

گوارا چشـمه سـار زالل بشـوید.
وطنـداران عزیـزم در آن بخـش افغانسـتان قربانـی شـماری 
از انسـان های خـود فروختـه و انتحارپسـند مانـده انـد کـه 
ایـن کار باعـث دوری آنـان از آمـوزش و پـرورش شـده 
و  علـم  بـا  کـه  انسـان هایی  از  نسـلی  بـا  را  افغانسـتان  و 

وطن سـازی بیگانـه انـد، مواجـه کـرده اسـت.
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از جـادۀ مـرگ 

جـادۀ زنـده گیتا 
عبداهلل دانش



ــد هشــت  ــت آســام در شــمال شــرقی هن پولیــس ایال
ــلمان و  ــرد مس ــک م ــه ی ــه ب ــر حمل ــه خاط ــر را ب نف
وادار کــردن او بــه خــوردن گوشــت خــوک بازداشــت 

کــرده اســت.
هنــد  اجتماعــی  شــبکه های  در  ویدیویــی  اخیــراً 
منتشــر شــد کــه چنــد مــرد را در حــال آزار و اذیــت 
شــوکت علــی 68 ســاله بــه خاطــر فروختــن گوشــت 

ــی داد. ــان م گاو نش

از نظــر هندوهــا، حیوانــی مقــدس اســت و  گاو 
ســاخی آنهــا در شــماری از ایالت هــای هنــد ممنــوع 

ــت. اس
فــروش گوشــت گاو در ایالــت آســام قانونــی اســت. 
ــرد مســلمان  ــن م ــتم ای ــه ضــرب و ش ــه ب ــرادی ک اف
ــد در گل و الی  ــور کردن ــپس او را مجب ــد، س پرداختن
زانــو بزنــد و گوشــت خــوک بخــورد. گوشــت خــوک 

در اســام حــرام  اســت.
انتشــار ایــن ویدیــو بــا خشــم گســترده در هنــد 

مواجــه شــده اســت.
گروه هــای حقــوق بشــری می گوینــد بیــش از 4۰ 
نفــر کــه عمدتــًا مســلمان و دالیــت )پایین تریــن 
ــد در  ــد( بودن ــتی هن ــی کاس ــی در نظام ــه اجتماع طبق
ــود را  ــه خ ــرادی ک ــات اف ــر در حم ــال های اخی س
ــده اند. ــته ش ــد، کش ــا می دانن ــب گاوه ــع و مراق مداف
ــرد را  ــن م ــان ای ــده، مهاجم ــر ش ــوی منتش در ویدی
احاطــه کــرده و از او فریادکشــان می پرســند آیــا 
شــهروند بنــگادش اســت؟ آیــا شــهروند هنــد اســت 

ــه. ــا ن ــت گاو دارد ی ــروش گوش ــوز ف و مج
ــون در  ــی شــده اکن ــرد مســلمان کــه دچــار جراحات م

بیمارســتان بســتری اســت.
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پیر مرد مسلمان هندی مجبور به خوردن گوشت خوک شد

کشــف ســیاه چاله از انشــتین تــا هاوکینــگ در علــم فزیــک 
ــس  ــه پ ــا این ک ــان داشــت؛ ت ــرب جری و کیهان شناســی غ
یــک ســده؛ بــا اســتفاده از روش آزمایــش و تجربــه، 
ــم،  ــن عل ــد. بنابرای ــه ش ــیاه چاله ارای ــن س ــی از ای عکس

ــت.  ــا نیس ــاره و ایم ــی، اش پیش گوی
ببینــد علــم بــه عنــوان روش، یــک کار انســانی اســت. آب 
ــی  ــف و پیش گوی ــه کش ــاز ب ــته، نی ــود داش ــه وج همیش
ــت.  ــات اس ــادۀ حی ــام، آب م ــر ع ــه تعبی ــت. ب نداشته اس
این کــه کســی گفتــه آب از هایدروجــن و اکســیژن ســاخته 
شــده و فرمــول آن را ارایــه کرده اســت؛ ایــن مهــم اســت. 
ــاخته  ــیژن س ــن و اکس ــه آب از هایدروج ــه گفت ــی ک کس
ــه اســتفاده  ــد ک ــن را می گوی ــه اســاس روشــی ای شــده، ب

ــه اســت. ــل آزمایــش و تجرب از ایــن روش قاب
ــث  ــی، بح ــام کار علم ــث انج ــیم بح ــته  باش ــه داش توج
ــت  ــر برداش ــًا از نظ ــت. طبع ــدا نیس ــان و خ ــۀ انس مقایس
و  آفریــده  را  همه چــه  خداونــد  دینــی  و  میتافزیکــی 
ــم  ــاز نیســت کــه دعــوا کنی ــد؛ دیگــر نی همه چــه را می دان
ــان  ــه در ف ــته ک ــاع داش ــد اط ــتین، خداون ــش از انش پی

جــای کهکشــان، ســیاه چاله یی هســت. 
ــر. در  ــه تأثی ــگاه دارد و ن ــه جای ــی ن ــم، پیش گوی در عل
ــاطیر ملت هــا و در کتــاب ادیــان ملت هــا از پــرواز  اس
ــن  ــتا چندی ــمان ســخت رفته اســت. در اوس ــان در آس انس
ــن  ــا ای ــم؛ ام ــمان داری ــه آس ــان را ب ــرواز انس ــورد پ م
ــی  ــوان دلیل ــی را نمی ت ــی رویای ــان و پیش گوی ــل، آرم تخی
ــاخت  ــرا س ــت. زی ــا دانس ــراع هواپیم ــاخت و اخت ــر س ب
ــه کار بســته شــد،  ــه اســاس روشــی که بارهــا ب هواپیمــا ب
ــه  ــد؛ ب ــر ش ــا تجربه پذی ــت ت ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای م
هــوا پــرواز کــرد و به عنــوان دســتاورد علمــی قابــل 

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــتفاده ی بش اس
ــم،  ــی کنی ــی تلق ــم را پیش گوی ــه عل ــد ک ــرار باش ــر ق اگ
را  علمی-تخیلــی  داســتان های  نویســندهگان  بایــد 
دانشــمند بدانیــم و دســتاوردهای علمــی را بــه آنهــا نســبت 
بدهیــم. درحالــی  کــه هیــچ نهــاد و مرجعــی حاضــر 
ــندۀ  ــک نویس ــه ی ــی را ب ــت آورد علم ــک دس ــت که ی نیس

ــد.  ــوب کن ــی منس ــی و تخیل ــتان علم داس
در حماســۀ گیلگمیــش )بــا پیشــینۀ چهــار هــزار ســال( از 
ــخن  ــان س ــدن انس ــر نش ــان و از پی ــی انس آرزوی بی مرگ

این کــه  تحقــق  بــرای  گیلگمیــش  عمــًا  رفته اســت؛ 
اقــدام  بمانــد،  بی مــرگ شــود و یــا ســال ها جــوان 
ــد  ــت می یاب ــا دس ــی در درون دری ــه گیاه ــت. ب کرده اس
کــه خــوردن آن گیــاه می توانــد موجــب جوان مانــدن 
انســان شــود. امــا پیــش از آنکــه گیلگمیــش گیــاه را 

بخــورد مــاری آن را می خــورد. 
ــۀ علمــی  ــک، انســان توســط تجرب ــدۀ نزدی ممکــن در آین
ــد؛  ــده بمان ــاد زن ــال های زی ــد س ــا بتوان ــود ی ــرگ ش بی م
آنــگاه بگوییــم کــه ایــن ســخن را نویســندۀ حماســۀ 
ــی  ــن ادعای ــز چنی ــم هرگ ــود. در عل ــه  ب ــش گفت گلیلگمی
را نمی تــوان کــرد. کســانی موجــب بی مرگــی انســان 
ــی  ــه در مهندس ــن عرص ــت در ای ــال ها اس ــوند؛ س می ش
ژن و ســاخت داروهــا کار می کننــد و روش خــود را 
ــان  ــی روش ش ــا کارای ــد ت ــرار می دهن ــش ق ــورد آزمای م

ــد.  ــه بدهن ــوند و نتیج ــر ش تجربه پذی
ــات و شــعر اســت. همــه  ــارۀ ادبی مــن کــه تخصصــم درب
می دانیــم شــعر و ادبیــات نتیجــۀ مناســبات تخیلــی انســان 
ــد  ــرار باش ــر ق ــت؛ اگ ــا اس ــان و چیزه ــودش، جه ــا خ ب
دربــارۀ معرفــی و شــناخت شــعر و ادبیــات بنویســم بایــد 
ــارۀ  ــه درب ــر آن، آنچــه را ک ــم؛ در غی ــتفاده کن از روش اس
شــعر و ادبیــات می گویــم کار علمــی نیســت. یعنــی 
ــد  ــز بای ــل بشــر نی ــی و شــناخت تخی ــرای معرف ــه ب این ک
ــم.  ــه روش داری ــاز ب ــم و نی ــتفاده کنی ــی اس از روش علم
ــرانجام  ــود س ــه  ب ــه گفت ــت  ک ــه اس ــخن نیچ ــان س هم
ــتند.  ــا اس ــا روش ه ــا بصیرت ه ــند ام ــا فرامی رس بصیرت ه
بنابرایــن، هیــچ بصیرتــی در دســت آورد علمــی و در تجربــۀ 
ــد، آن  ــی در کار باش ــر بصیریت ــدارد؛ اگ ــگاه ن ــی جای علم
ــش،  ــل آزمای ــک روش قاب ــن ی ــرح و تدوی ــرت، ط بصی

تجربه پذیــر و محــدود اســت. 
و  علمــی  دســت آورد  در  بصیــرت  درصورتــی  کــه 
ــه  ــرقی ها بناب ــا ش ــت، م ــگاه می داش ــی جای ــۀ علم تجرب
ــم  ــمان هفت ــر، از آس ــراد بصی ــتن اف ــاوری و داش بصیرت ب
ــاور  ــه بصیرت ب ــا ن ــد م ــم. غربی هــا مانن ــور کــرده  بودی عب
ــا  ــاوری و ب ــا روش ب ــا ب ــد ام ــر دارن ــراد بصی ــه اف ــد و ن ان
بــه مریــخ رســیده اند،  روشــمندی محــدود، حداقــل 
ــی  ــتکاری و مهندس ــی دس ــد، در حال ــازی می کنن شبیه س

ــتند و... . ــاس ژن اس اس

ــي، د  ــواک کمېســیون واي ــو خپل د افغانســتان د انتخابات

ولســوالیو شــوراګانو انتخابــات لــه جمهــوري ریاســت 

او والیتــي شــوراګانو رسه یوځــای نــه تــررسه کېــږي.

د  کمېســیون  خپلــواک  انتخاباتــو  د  افغانســتان  د 

ــي  ــګ واي ــوب ترڅن ــې پریت ــفافیت او ب ــو د ش انتخابات

ــوري  ــات د جمه ــوراګانو انتخاب ــوالیو ش ــې د ولس چ

ریاســت، والیتــي شــوراګانو او د غــزين د ولــي 

ــږي. ــررسه کې ــه ت ــای ن ــو رسه یوځ ــه انتخابات ــې ل جرګ

د  ظریفــي  رحیمــې  کمیشــرې  کمېســیون  دغــه  د 

ــه انتخاباتــو کــې د ښــځو د ونــډې  ــه ورځ پ یکشــنبې پ

موثریــت پــه تــړاو د همغــږۍ یــوې غونــډې تــه پــه وینــا 

ــړ. ــاد ک ــی ی ــت کموال ــل د وخ ــډ الم ــې د دې ځن ک

دې وویــل: »پــه خواشــینۍ رسه چــې د میــزان د شــپږمې 

ــات  ــوراګانو انتخاب ــوالیو ش ــې د ولس ــو ک ــه انتخابات پ

ــت،  ــوري ریاس ــوازې د جمه ــږ ی ــه دي، مون ــامل ن ش

جرګــې  ولــي  د  غــزين  د  او  شــورګانو  والیتــي 

انتخابــات تــررسه کــوو، ځکــه پــه انتخاباتــو کــې 

تعدیــل او بایومټریــک موضــوع وخــت تــه اړتیــا لــري، 

ــات  ــوراګانو انتخاب ــوالیو ش ــږ د ولس ــرې مون ــه چې ک

وررسه یوځــای کــول، ډېــر وخــت یــې نیــوه او د خلکــو 

اندېښــنې زیاتېــدې.«

خــو نومــوړې ټينــګار وکــړ چــې د جمهــوري ریاســت 

انتخابــات بــه د والیتــي شــوراګانو او د غــزين د ولــي 

ــررسه  ــه ت ــه ۶ نېټ ــزان پ ــو رسه د می ــه انتخابات ــې ل جرګ

يش.

ــه داســې حــال کــې ده چــې د انتخاباتــو خپلــواک  دا پ

ــو  ــې روان ــي وو چ ــم وی ــړو ه ــو غ ــیون پخوانی کمېس

حاالتــو تــه پــه کتــو د ولســوالیو شــوراګانو او جمهوري 

ــږي. ــررسه کې ــه ت ــوه وخــت ن ــه ی ــات پ ریاســت انتخاب

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون مــرې پــه دې ناســته 

ــه  ــو پ کــې د تېــرې یــوې نیمــې میاشــتې کاري فعالیتون

اړه معلومــات ورکــړل او پــه دغــه کمېســیون کــې یــې د 

هــر اړخیــزو اصالحاتــو ډاډ ورکــړ.

حواعلــم نورســتانۍ پــه انتخاباتــو کــې د ښــځو د 

ونــډې پــه تــړاو ټينــګار وکــړ او لــه ښــځو يــې وغوښــتل 

ــو کــې  ــه دغــو انتخابات ــر پ ــو ډې ــرو انتخابات ــه تې څــو ل

ــړي. ــډون وک ګ

ــتونزې  ــي س ــې امنیت ــو ک ــه انتخابات ــتانۍ پ ــې نورس اغل

ــخ  ــه م ــو پ ــه د انتخابات ــم دودون ــې حاک ــه ک ــه ټولن او پ

کــې لــه پرتــو ســتونزو یــاد کــړل چــې پــه وینــا یــې لــه 

ــړي. ــواره ک ــتونزه ه ــه دا س ــدو ادارو رسه ب اړون

ــو د څــار  ــه وخــت کــې د افغانســتان د انتخابات ــه ورت پ

بنســټونه وايــي، هغــوی هــم دا وړاندوینــه کــړې وه چــې 

د وخــت د کمــوايل، د تجربــې کمــوايل او د یــو شــمېر 

ــوالیو  ــیون د ولس ــه کمېس ــه دغ ــه امل ــتونزو ل ــورو س ن

ــا نــه لــري. شــوراګانو د انتخاباتــو د تــررسه کولــو وړتی

د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو د بنســټ فیفــا 

اجرائیــوي مــر یوســف رشــید د ولســوالیو شــوراګانو 

ــړاو  ــه ت ــاوړو پایلــو پ ــډ ن ــو کــې د دغــه ځن ــه انتخابات پ

وویــل:

»د دغــو انتخاباتــو د نــه تــررسه کېــدو یــو مســتقیم اغېــز 

د ســنا پــر مجلــس دی، ځکــه یــوه برخــه بشــپړه نــه ده، 

بلــه اغېــزه یــې پــه لویــې جرګــې ده، پــه ټولــه کــې پــه 

ولســوالیو کــې ډموکــرايس لــه ســتونزو رسه مــخ ده، پــه 

ولســوالیو کــې ډموکــرايس نــه پلــې کېــږي، دا ټــول یــې 

اغېــزې دي.«

ــه  ــادې پ ــې م ــون د ۱۴۰م ــايس قان ــتان د اس د افغانس

اســاس پــه محــي ادارو کــې د خلکــو ګــډون او د 

چــارو تنظیــم پــه کلیــوايل ســيمو کــې د شــورا د قانــون 

ــږي. ــاس تطبیقې ــه اس پ

عومــي،  انتخاباتــو،  ازدو  د  غــړي  مجلــس  ســنا  د 

رسارسي، مســتقیم او د ســیمې د اوســیدونکو لــه لــوري 

ــږي. ــاکل کې ــاره ټ ــو لپ ــو کلون د درېی

علم
است  روش 

د انتخاباتو کمېسیون:

د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په ۶مه نه کېږي


