
ــد، کارزار  ــرپل می گوی ــی س ــورای والیت ــو ش ــرم، عض ــداهلل خ اس
ســربازگیری طالبــان در ولســوالی ســانچارک بیشــتر از طریــق 

مســجدها پیــش بــرده می شــود.
ــن  ــود، ای ــه نش ــان گرفت ــربازگیری طالب ــو س ــر جل ــۀ او، اگ ــه گفت ب
گــروه از مجبــوری مــردم اســتفاده کــرده و افــراد زیــادی را جــذب 

ــرد. ــد ک خواهن
ایــن عضــو شــورای والیتــی ســرپل کــه بــا خبرگــزاری ســام وطندار 
ــو در  ــه بدین س ــک هفت ــا از ی ــت: درگیری ه ــرد، گف ــت می ک صحب
بخش هایــی از ولســوالی ســانچارک شــدت گرفتــه و مرکــز ولســوالی 

از چهــار ســو در محاصــرۀ طالبــان اســت.
شــماری از باشــندهگان ولســوالی ســانچارک ســرپل کــه بــه تازهگــی 
ــان  ــان از جوان ــد، طالب ــیده اند می گوین ــت رس ــن والی ــز ای ــه مرک ب

ــد. ــت بپیوندن ــه دول ــه جهــاد علی ــا ب خواســته اند ت
ــد،  ــانچارک می گوی ــوالی س ــندهگان ولس ــی از باش ــم، یک عبدالکری
ــد  ــروه بپیوندن ــن گ ــه ای ــر ب ــه اگ ــد ک ــردم می گوین ــه م ــان ب طالب
عــاوه بــر این کــه ســاح رایــگان در اختیارشــان گذاشــته می شــود، 
مبلــغ 10 هــزار افغانــی حقــوق ماهــوار نیــز دریافــت خواهنــد کــرد.

در همیــن حــال، ذبیــح اهلل امانــی، ســخنگوی والــی ســرپل نیــز تأییــد 
ــد. ــردم ســربازگیری می کنن ــان م ــان از می ــه طالب ــد ک می کن

بــا ایــن حــال، قاری یوســف احمــدی، از ســخنگویان طالبــان جــذب 
ــردم  ــد، م ــد و می گوی ــروه را رد می کن ــن گ ــوف ای ــه صف ــان ب جوان

ــان همــکاری می کننــد. ــا طالب ــه ب داوطلبان

روح الله بهزاد
یـک گـزارش تـازۀ گزارشـگران بـدون مـرز نشـان 
می دهـد کـه افغانسـتان در رده بنـدی آزادی رسـانه ها 
پلـه  سـه   2017 سـال  بـه  نسـبت   ،2018 سـال  در 

عقبگـرد داشـته اسـت.
از 118  افغانسـتان  نهـاد، جایـگاه  ایـن  در گـزارش 
محدودیـت  نشـان دهندۀ  کـه  گرفتـه  قـرار   121 بـه 
گـزارش  در  اسـت.  افغانسـتان  در  بیـان  آزادی  در 
تـازۀ گزارشـگران بـدون مـرز آمـده اسـت کـه سـال 
2018 بـه طـور ویـژه بـرای خبرنـگاران افغانسـتان 
»مرگبارتریـن« سـال پـس از سـقوط طالبـان در سـال 

اسـت. بـوده   ،1۳81
در ایـن گـزارش از »ناامنـی« بـه عنـوان »جدی تریـن 
عامـل« کشـته شـدن خبرنـگاران افغانسـتان در سـال 
و  خبرنـگار   1۶ اسـت:  آمـده  و  شـده  یـاد   2018
کارمنـد رسـانه یی در حمـات مسـتقیم بـر رسـانه ها 
جـان باخته انـد. در ایـن میـان، در یـک روز -10 ثور 
1۳۹7- تنهـا در حملـۀ پی هـم انتحـاری ۹ خبرنـگار 

کشـته شـده اند.
در بخشـی از ایـن گـزارش گفتـه شـده اسـت که در 
سـال 2018، افغانسـتان خطرناکتریـن کشـور بـرای 
خبرنـگاران بـوده اسـت. بـر بنیـاد گـزارش سـازمان 
شـدۀ  تحمیـل  »جنـگ  مـرز:  بـدون  گزارشـگران 
جنگجویـان طالبـان و دولـت اسـامی و آزارگـری 
جنگ سـاالران و برخـی مسـووالن فاسـد حکومتـی 
بـرای خبرنـگاران و رسـانه ها  بـه تهدیـدی دایمـی 
شـده  تبدیـل  افغانسـتان  در  اطاع رسـانی  آزادی  و 

اسـت«.
ایـن نهـاد همچنـان نگاشـته اسـت، باوجـود افزایش 
تاش هـای جهانـی بـرای صلـح »نگرانـی در مـورد 
قربانـی کـردن آزادی هـای بنیادیـن، بـه ویـژه آزادی 
ایـن  در  اسـت.  شـده  بیشـتر  نیـز  اطاع رسـانی« 
گـزارش از زنـان بـه عنـوان یکـی از قربانیـان اصلی 

ایـن تهدیدهـا شـاد شـده اسـت.

گزارشـگران بـدون مـرز به این باور اسـت کـه بدون 
رسـانه های آزاد و مسـتقل و بـدون تضمیـن آزادی 
بیـان و اطاع رسـانی در افغانسـتان، صلـح و امنیـت 

کامـل در ایـن کشـور برقـرار نمی شـود.
نـاروی، سـویدن و فنلنـد سـه کشـور اسـت کـه در 
ردۀ نخسـت ایـن فهرسـت قـرار گرفتـه و از شـمار 
سـوی  از  رسـانه ها  فعالیـت  بـرای  آزاد  کشـورهای 

گزارشـگران بـدون مـرز شـناخته شـده اسـت.
همزمـان باایـن، نهـاد حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان )نـی( در واکنـش بـه نشـر ایـن گـزارش 

اعامیـه پخـش کـرده و گفتـه اسـت کـه نهادهـای 
وضعیـت  از  کاملـی  تصویـر  می بایـد  بین المللـی 

کننـد. بیـان  افغانسـتان  در  رسـانه ها 
در اعامیـۀ نـی کـه بـه روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاده 
شـده، آمـده اسـت: نهـاد حمایـت کننـدۀ رسـانه های 
سـازمان  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  افغانسـتان  آزاد 
گزارشـگران بـدون مـرز، در گـزارش تـازه اش فقـط 
در  خبرنـگاران  زنده گـی  واقعیـت  از  گوشـه یی 

اسـت. داده  بازتـاب  را  افغانسـتان 
در اعامیـۀ نـی بـه نقـل از عبدالمجیـب خلوتگـر، 
رییـس اجرایـی ایـن نهـاد آمـده اسـت کـه نهادهای 
وضعیـت  از  کاملـی  تصویـر  می بایـد  بین المللـی 
سـکتورها را در افغانسـتان بیـان کنـد. بـه گفتـۀ آقای 

خلوتگـر: »افغانسـتان خطرناک ترین کشـور برای کار 
ایـن  در  پیشـرفت های  چنـد  هـر  اسـت؛  رسـانه یی 
راسـتا کـه برآیند خـون بیـش از صد خبرنگار اسـت 

را نمی شـود از یـاد بـرد و بـه آن افتخـار نکـرد«.
یافته هـای نـی  در بخشـی از اعامیـه آمـده اسـت، 
در  اطاعـات  بـه  دسترسـی  کـه  می دهـد  نشـان 
افغانسـتان در بدتریـن وضعیـت ممکن قـرار دارد که 
بـا افزایـش ناامنی هـا، تهدیـد و ترورهـای هدف منـد 
خبرنـگاران، چالـش اولـی و کان، سـد راه رسـانه ها 

در افغانسـتان اسـت.

مسـووالن در نهـاد حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان در اعامیـه گفتـه انـد که با کاهـش وجوه 
مالـی، شـمار زیادی از رسـانه های افغانسـتان با خطر 

سـقوط مواجـه اند.
گفتنـی اسـت که سـازمان گزارشـگران بـدون مرز از 
سـال 2002 بـه این سـو هـر سـال رده بنـدی جهانـی 
رده بنـدی  ایـن  می کنـد.  منتشـر  را  رسـانه ها  آزادی 
وضعیـت آزادی رسـانه ها را در 180 کشـور جهـان 
نشـان می دهـد. در رده بنـدی امسـال ایـن سـازمان، 
تنهـا 2۴ درصـد از 180 کشـور جهـان در وضعیـت 
خـوب و یـا نسـبتًا خـوب قـرار دارنـد. ایـن رقم در 

سـال گذشـته 2۶ درصـد بـود.
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انتحـار کـودکان؛ 

چه کسـی مسـوول است؟

حـکومت مشـروعیت خـود را 
از دست داده  است
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شروع به سربازگیری کرده اند

سقوط سه پله یی افغانستان در رده بندی آزادی رسانه های جهان
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لغـو و یا تأخیر در برگزاری نشسـت دوحه نشـان 
می دهـد که هنوز فکر منسـجم در میان سیاسـیون 
کشـور بـرای صلـح به وجـود نیامـده اسـت. این 
نشسـت کـه قرار بـود در ایـن هفته برگزار شـود، 
بـه دلیـل آنچه که از سـوی گـروه طالبـان ترکیب 
نامتجانـس و غیرعـادی هیـأت افغانسـتان خوانده 
شـد، ظاهـراً لغـو شـده اسـت. امـا بـا ایـن هـم 
انتظـار می رود کـه در روزهای آینده بـا پادرمیانی 
در  دخیـل  قدرت منـد  کشـورهای  و  جناح هـا 
مسـألۀ افغانسـتان بن بست فعلی شکسـتانده شود. 
امـا دو مـورد را بایـد در رابطـه بـه گفت وگوهای 
صلـح در نظـر داشـت، یکـی شـهروندان عـادی 
و  مناسـبات  قربانـی  همـواره  کـه  انـد  کشـور 
دیدگاه هـای مختلـف شـده و بیشـترین قربانـی را 
در چهـل سـال گذشـته متقبـل شـده انـد و دوم، 
سیاسـیونی انـد کـه زیرنـام مصالح مردم و کشـور 
از فضـای موجـود بـه نفع خـود اسـتفاده کرده اند. 
جنـگ افغانسـتان یکی از طوالنی تریـن جنگ های 
اسـت که تـا امروز تاریـخ تجربه کرده اسـت. این 
جنـگ حـدود چهاردهـه پیـش بـا کودتـای هفت 
ثور به وسـیلۀ حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان 
کـه از حمایـت قـدرت بزرگـی چـون شـوروی 
پیشـین برخـوردار بـود، آغـاز شـد و تـا امـروز با 
وجـود ایـن کـه در برخـی از برهه هـای تاریخـی 
شـرایط بـرای پایـان یافتـن جنـگ مهیا شـده بود، 
ولـی بـه دالیـل داخلی و خارجـی همچنـان ادامه 
پیـدا کـرد. دالیـل داخلـی ادامـۀ جنگ عمدتـًا در 
همیـن فکتـور منافـع سیاسـیونی قابـل پیگیـری 
اسـت کـه در تبانـی بـا کشـورهای بیرونـی جنگ 
را بـه عامـل رسـیدن به خواسـته های خـود مبدل 
کـرده اند. اگر در میان سیاسـیون کشـور عقانیت 
سیاسـی وجود می داشـت، جنـگ افغانسـتان پس 
از خـروج نیروهای شـوروی سـابق باید بـه پایان 
می رسـید و کشـور در سـایۀ یک نظام مردم سـاالر 
ولـی  پیـدا می کـرد.  ثبـات دسـت  و  امنیـت  بـه 
چنیـن نشـد و پـس از خـروج نیروهای شـوروی 
و پایـان یافتـن سـلطۀ حـزب دموکراتیـک خلـق 
نیـز بهانه هـای مختلـف بـرای جنـگ باقـی مانـد. 
حـاال هـم کـه پـای امریـکا بـه جنـگ افغانسـتان 
کشـیده شـده، بازهم شـرایط برای تأمیـن صلح و 
امنیـت همچنـان تاریـک و مبهم به نظر می رسـد. 
امریـکا ظاهـراً تاش دارد که راه حلـی میانه برای 

طرف هـای  دادن  قناعـت  بـا  افغانسـتان  مشـکل 
درگیـر سـراغ کنـد، امـا طرف هـای درگیـر چنان 
در رقابت هـای سیاسـی میـان خـود غـرق انـد که 
هیچ کسـی بـه اصـل معضل کشـور فکـر نمی کند. 
جملـه  از  و  مختلـف  روسـیه طرف هـای  وقتـی 
واکنـش  آورد،  گردهـم  مسـکو  در  را  طالبـان 
حکومـت افغانسـتان در برابـر آن چنـان شـدید و 
غیرقابـل پیش بینـی بـود کـه فکـر می شـد، هرگز 
نخواهـد  شـکل  طـرف  دو  میـان  گفت وگویـی 
گرفـت. حکومـت نشسـت مسـکو را حقارت آمیز 
و شـرمفرانس نـام گذاشـت و کسـانی را کـه در 
آن شـرکت ورزیـده بودنـد فرصت طلبانـی خواند 
کـه می خواهنـد بـا گـروه طالبـان بـرای سـقوط 
نظـام فعلـی تبانـی کننـد. البتـه امریکایی هـا نیز به 
دلیـل میزبانـی روسـیه از چنیـن نشسـتی چنـدان 
راضـی بـه نظـر نمی رسـیدند. امـا، چنـدی بعـد 
کـه میانـه امریـکا با ارگ بـه دالیل مختلـف برهم 
طالبـان«  »فرصـت  همـان  از  حکومـت  خـورد، 
سیاسـی دعـوت کـرد کـه تیم واحـد و مشـترکی 
را بـه کنفرانـس بعـدی کـه قـرار بـود در دوحـه 
رای زنی هـای  از  پـس  بفرسـتند.  شـود،  برگـزار 
سـرانجام  فـراوان  جنجال هـای  و  جـار  و  زیـاد 
کشـور  سیاسـیون  و  نفـری حکومـت   250 تیـم 
امـا ترکیـب  بـرای نشسـت دوحـه اعـام شـد. 
ایـن هیـأت از همان لحظـات اول بـا واکنش های 
زیـادی روبـه رو شـد. برخـی اعضـای هیـأت از 
شـرکت در کنفرانـس انصـراف دادنـد و طالبـان 
نیـز با نشـر اعامیـۀ هجوآمیز هیأت افغانسـتان را 
بـه بـاد تمسـخر گرفـت. در اعامیه گـروه طالبان 
گفتـه شـده اسـت کـه کنفرانـس دوحـه محفـل 
عروسـی و یـا ختنه سـوری نیسـت کـه 250 نفـر 
در آن شـرکت کنـد. ایـن یعنـی چـه؟ یعنـی ایـن 
کـه حکومـت افغانسـتان بـا وجـود آن کـه خـود 
را حکومتـی مقتـدر و دارای فکـر بزرگ سیاسـی 
می دانـد و بزرگتریـن »متفکـر جهـان« در رأس آن 
قـرار دارد، هنـوز نمی دانـد کـه برای یک نشسـت 
سـاده کـه هیـچ نتیجـه و پیامـدی هـم بـه دنبـال 
نـدارد، فرسـتادن 250 نفر رسـوایی بیش نیسـت. 
ایـن یعنـی ایـن کـه هنـوز سیاسـیون افغانسـتان 
نمی داننـد کـه منافـع گروهـی خـود را از منافـع 
عمومـی جامعـه تفکیک کنند. در رسـیدن به صلح 
بایـد شـتاب کـرد اما ایـن طور هـم نگفتـه اند که 

هنـوز هیـچ گپـی ناشـده و آب را نادیـده موزه ها 
و  حـرف  هیـأت  ترکیـب  مـورد  در  بکشـید.  را 
حدیث هـای زیـادی وجـود دارد. برخی هـا چنین 
ترکیـب دوصدوپنجـاه نفـری را بازتـاب صـدای 
ُکل شـهروندان کشـور می داننـد و از آن در برابـر 
ترکیـب 25 نفـری هیـأت طالبـان دفـاع می کننـد، 
امـا برخـی دیگر چنیـن ترکیبی را نشـانۀ اختاف 
و عـدم هماهنگی میان قشـر سیاسـی کشـور و به 
خصـوص ارگ عنـوان می کننـد. ارگ، امـا از این 
فضـا می خواهـد بـه نفـع خـود بهره بـرداری کند. 
اعامیـۀ ارگ در رابطـه بـه لغـو کنفرانـس دوحـه 
منتشـر شـده بیـان کننـده دو موضوع اسـت، یکی 
ایـن کـه ارگ می خواهـد بـه هر شـکل ممکن که 
شـده، اختافـات موجـود میـان خود و سیاسـیون 
دیگـر را پنهـان کند و چنین نشـان دهـد که هیأت 
تشـکل شـده کًا برآمـده از یـک اجماع سیاسـی 
انـد. کـه البته چنین نیسـت و حتا افـراد نزدیک به 
آقـای غنی که در تیـم انتخاباتـی او حضور دارند، 
مثـل امـراهلل صالـح از رفتـن بـه کنفرانـس دوحـه 
انصـراف داد. دوم ایـن کـه افـزون بـر پاکسـتان 
حـاال قیـم دیگـر نیز بـرای طالبـان به وجـود آمده 
و آن کشـور قطراسـت. بـه نظر می رسـد که رابطه 
ارگ بـا شـیخ نشـینان قطـر برهـم خـورده و دلیل 
لغـو کنفرانـس دوحـه را ارگ اعمال نفـوذ قطر در 
مـورد ترکیـب هیأت می دانـد. دلیل لغـو کنفرانس 
دوحـه هرچـه باشـد نمی توانـد مانع چشم پوشـی 

بی برنامه گـی ارگ در مـورد صلـح شـود. 
ارگ جایـگاه خـود را در مـورد رونـد صلح چنان 
باختـه کـه بـه مشـکل بتـوان دوبـاره آن را زنـده 
کـرد. از طـرف دیگـر، کنفرانـس قطـر، از اهمیت 
آن چنانـی برخـودار نبـود کـه ارگ نشـینان چنیـن 
دچـار واهمـه و تشـویش شـوند. ایـن کنفرانـس 
حتـا بـدون حضـور نماینـده گان شـخصی آقـای 
غنـی هـم می توانسـت برگـزار شـود، بـدون آن 
کـه هیـچ پیامـد خاصـی بـه دنبـال داشـته باشـد. 
صلـح  مـورد  در  سال هاسـت  کـه  همان گونـه 
و  ُخـرد  نشسـت های  و  کنفرانـس  افغانسـتان 
بـزرگ برگـزار می شـود. ارگ اگـر واقعـًا خود را 
صـدای همـه مـردم کشـور می دانسـت، از ترکیب 
هیـأت قبلـی بـدون افـراد خـود هـم بایـد واهمه 

نمی داشـت.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2479 شنبه 31 حمل/ فروردین l1398 15 شعبان l1440 20  اپریل 2019
www.mandegardaily.com

هفتـــه گذشـــته شـــماری از نامـــزدان برنـــده در انتخابـــات 
پارلمانـــی کشـــور کـــه ششـــماه قبـــل دایـــر شـــد، در کابـــل 
گـــرد هـــم آمده بودنـــد و خواســـتار اعـــام کار مجلـــس 
نماینـــده گان جدیـــد و افتتـــاح آن از جانـــب ریاســـت جمهوری 
شـــده بودنـــد. نامـــزدان انتخابـــات پارلمانـــی کـــه اکنـــون بـــه 
ـــده اند،  ـــده ش ـــده خوان ـــی برن ـــی و نهای ـــت ابتدای ـــاس فهرس اس
ــهروندان  ــن شـ ــاه از رفتـ ــش مـ ــتر از شـ ــه  بیشـ ــد کـ گفته انـ
کابـــل و دیگـــر والیـــات افغانســـتان بـــه پـــای صندوق هـــای 
ـــوزه  ـــل ح ـــی کاب ـــج نهای ـــوز نتای ـــا هن ـــذرد و ام ـــی می گ رای ده
ـــده،  ـــام نش ـــا اع ـــه تنه ـــر ن ـــات دیگ ـــی والی ـــا و برخ کوچی ه
ــایعاتی مبنـــی بـــر به تاخیـــر افتـــادن ایـــن پروســـه  بلکـــه شـ

ملـــی نیـــز بـــه گـــوش میرســـد. 
آنـــان گفتنـــد کـــه بـــا درنظرداشـــت ایـــن موضـــوع کـــه در 
ــح،  ــۀ صلـ ــون پروسـ ــی چـ ــاس موضوعاتـ ــه حسـ ــن برهـ ایـ
ـــت  ـــات ریاس ـــح و انتخاب ـــورتی صل ـــه مش ـــه جرگ ـــزاری لوی برگ
جمهـــوری در صـــدر تمـــام مســـائل داغ کشـــور قـــرار گرفتـــه 
ـــی  ـــاد فراموش ـــه ب ـــز ب ـــه نی ـــی جرگ ـــات ولس ـــوع انتخاب و موض
ـــی  ـــت ابتدای ـــده لیس ـــزد وکای برن ـــا نام ـــت؛ م ـــده اس ـــپرده ش س
ـــات،  ـــایر والی ـــا و س ـــوزه کوچی ه ـــل، ح ـــت کاب ـــات والی انتخاب
از کمیســـیون های محتـــرم انتخاباتـــی می خواهیـــم تـــا نتیجـــه 
نهایـــی انتخابـــات کابـــل، کوچـــی هـــا و دیگـــر والیـــات را 
ـــردرگمی و  ـــن س ـــردم را از ای ـــد و م ـــام نماین ـــر اع ـــه زودت هرچ

باتکلیفـــی نجـــات دهنـــد..
ـــور  ـــی کش ـــات پارلمان ـــده در انتخاب ـــزدان برن ـــش نام ـــن خواه ای
دقیـــق در حالـــی مطـــرح می شـــود کـــه باورهایـــی مبنـــی بـــر 
گـــروگان گرفتـــن نتایـــج انتخابـــات مجلـــس نماینـــده گان بـــه 
عنـــوان دســـت آویزی بـــرای بـــه تعویـــق انداختـــن انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری مطـــرح اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل بـــا 
ـــی  ـــورت م ـــی ص ـــازی سیاس ـــوع ب ـــک ن ـــی ی ـــات پارلمان انتخاب

ـــرد.  گی
امـــا آنچـــه کـــه بســـیار منطقـــی و عملـــی بـــه نظـــر میرســـد 
ـــت  ـــرو سیاس ـــی از گ ـــات پارلمان ـــد انتخاب ـــه بای ـــت ک ـــن اس ای
ـــت  ـــای دول ـــی از ارکان ه ـــل یک ـــد اق ـــا ح ـــود ت ـــات داده ش نج
افغانســـتان بـــه شـــکل مشـــروع آن ایجـــاد شـــود و فعالیـــت 
ـــتان از  ـــت افغانس ـــای دول ـــه ارگان ه ـــر هم ـــال حاض ـــد. در ح کن
ـــان  ـــه پای ـــدن ب ـــک ش ـــه نزدی ـــه ب ـــه باتوج ـــوۀ اجرایی ـــه ق جمل
ــود  ــه می شـ ــی مواجـ ــکل حقوقـ ــه مشـ ــور، بـ کار رییس جمهـ
ـــکل  ـــه ش ـــی ب ـــورای مل ـــده گان و در کل ش ـــس نماین ـــز مجل و نی
غیـــر قانونـــی ادامـــه یافتـــه و حـــاال هـــم اصـــًا موجودیـــت 
نـــدارد و بایســـتی هرچـــه زود تـــر مرجـــع مقننـــه بـــه شـــکل 
ــر آن  ــد. در غیـ ــاز کنـ ــه کارش آغـ ــی آن بـ ــت و قانونـ درسـ
ـــی  ـــات پارلمان ـــده در انتخاب ـــده ش ـــزدان برن ـــه نام ـــه ک همانگون
مطـــرح کـــرده انـــد، گروگان گیـــری انتخابـــات و اراده مـــردم، 
ـــردم  ـــدی م ـــاالری و باورمن ـــردم س ـــر م ـــه پیک ـــزرگ ب ـــه ب ضرب
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــات اس ـــه ی انتخاب ـــه پروس ب
شـــرایط حســـاس و بحرانـــی کنونـــی وجـــود مجلـــس نماینـــده گان 
ـــیار  ـــه، بس ـــردم گفت ـــر اراده ی م ـــی آن را مظه ـــون اساس ـــه قان ک
نیـــاز و مهـــم بـــه نظـــر میرســـد.چنانی که مطابـــق بنـــد دوم و 
ـــگ  ـــورد جن ـــم درم ـــن تصمی ـــون، گرفت ـــاده  ۶۴ آن قان ـــارم م چه
ـــس  ـــترک ریی ـــای مش ـــف و صاحیت ه ـــی از وظای ـــح یک و صل
جمهـــور و پارلمـــان اســـت و بنابرایـــن  بایـــد همـــه موانـــع از ســـر 
ـــس  ـــده و پ ـــته ش ـــی برداش ـــات پارلمان ـــج انتخاب ـــان نتای راه اع
از اعـــام نتیجه نهایـــی انتخابـــات پارلمانـــی کشـــور، مجلـــس 
ـــا  ـــردد ت ـــاح گ ـــن افتت ـــان ممک ـــن زم ـــریع تری ـــد در س ـــد بای جدی

ـــود. ـــامان داده ش ـــوی س ـــه نح ـــور ب کار کش
 در عیـــن حـــال اعـــام نتایـــج نهایـــی انتخابـــات پارلمانـــی 
ــیون  ــت و کمیسـ ــد، حکومـ ــس جدیـ ــری مجلـ ــکل گیـ و شـ
ـــرای  ـــن تری را ب ـــای روش ـــه قدم  ه ـــازد ک ـــادر میس ـــات را ق انتخاب
برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت جمهوری بردارنـــد. در غیـــر آن 
تعویـــق اعـــام نتایـــج نهایـــی انتخابـــات پارلمانـــی بـــه نفـــع 
هیـــچ کســـی نیســـت و بایســـتی بـــه رأی مـــردم و سرنوشـــت 
ـــف  ـــای مختل ـــه بهانه ه ـــن ب ـــش از ای ـــور داری بی ـــان و کار کش آن

ـــرد. ـــورت نگی ـــازی ص ب

انتـخابات پارلمـانی را
 از اسـارت بکشیـد

احمد عمران

از شـرمـفرانس 
حـه مسکـو تا کنفـرانس دو

وقتی روســیه طرف های مختلف و از جمله طالبان را در مســکو گردهم آورد، واکنش حکومت افغانستان در برابر آن چنان شدید و غیرقابل 
پیش بینی بود که فکر می شد، هرگز گفت وگویی میان دو طرف شکل نخواهد گرفت. حکومت نشست مسکو را حقارت آمیز و شرمفرانس نام 
گذاشــت و کسانی را که در آن شرکت ورزیده بودند فرصت طلبانی خواند که می خواهند با گروه طالبان برای سقوط نظام فعلی تبانی کنند. 
البته امریکایی ها نیز به دلیل میزبانی روســیه از چنین نشســتی چندان راضی به نظر نمی رسیدند. اما، چندی بعد که میانه امریکا با ارگ به 
دالیل مختلف برهم خورد، حکومت از همان »فرصت طالبان« سیاسی دعوت کرد که تیم واحد و مشترکی را به کنفرانس بعدی که قرار بود 
در دوحه برگزار شــود، بفرستند. پس از رای زنی های زیاد و جار و جنجال های فراوان سرانجام تیم 250 نفری حکومت و سیاسیون کشور 

برای نشست دوحه اعالم شد. اما ترکیب این هیأت از همان لحظات اول با واکنش های زیادی روبه رو شد



برخــی از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری پــس از 
لغــو نشســت قطــر می گوینــد کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــش از دســت  ــان و موافقان ــزد مخالف مشــروعیت خــود را ن

ــت.  داده اس
احمدولــی مســعود نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــاه  ــه یک م ــی ک ــوای« غن ــا در ه ــِت »پ ــد: حکوم می گوی
ــل  ــردم غیرقاب ــرای م ــت، ب ــی نیس ــرش باق ــش از عم بی
تحمــل، بــرای دشــمنانش غیــر قابل اعتمــاد، باهمســایگانش 
ــاح  ــه اصط ــت ب ــام حکوم ــه  ن ــان ب ــازگار و در جه ناس
 )lame duck govt( دیپلمات هــای خارجــی در کابــل
یعنــی حکومــت پــا در هــوا، از کار افتــاده، علیــل و ناتــوان 

ــت. ــروف اس مع
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری می گویــد کــه 
ــار  ــد انتظ ــه می توان ــاف، چگون ــن اوص ــا چنی ــی ب حکومت
رســیدن بــه صلــح پایــدار را در میــان ایــن همــه بازیگــران 

ــه داشــت باشــد؟ ــه و فرامنطق ــوی منطق ق
ــق  ــا تواف ــش ب ــال پی ــی پنج س ــت فعل ــۀ او، حکوم ــه گفت ب
ــتان  ــر افغانس ــه خی ــب ب ــه مرات ــد، ب ــاد گردی ــی ایج سیاس
اســت کــه در اول جــوزا بــا توافــق سیاســی کنــار بــرود تــا 
مســیر و زمینه هــای انتخابــات، صلــح و امنیــت بــرای کشــور 

و روزنــۀ امیــد بــرای مــردم بــاز گــردد.

برگزاری انتخابات
ســفیر اتحادیــۀ اورپــا در کابــل بــا پشــتیبانی از تاش هــای 
ــت  جمهوری  ــات ریاس ــه انتخاب ــد ک ــد می کن ــح، تأکی صل

بایــد در زمــان تعییــن  شــده برگــزار شــود و نبایــد در گــرو 
ــد. ــح باش ــای صل گفت وگوه

ایــن مقــام اتحادیــۀ اروپــا در نشســتی در کابــل گفــت: بایــد 
ــات  ــح، انتخاب ــای صل ــرد گفت وگوه ــا پیش ب ــان ب هم زم
نیــز روی میــز کار حکومــت وحــدت ملــی باشــد. بــه گفتــۀ 
ــترک  ــۀ مش ــه گون ــد ب ــن دو رون ــم ای ــا می خواهی او: »م
مــورد توجــه قــرار گیــرد و نبایــد انتخابــات در گــرو 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــد. انتخاب ــح باش ــای صل گفت وگوه

ــردد«. ــزار گ ــن آن برگ ــان معی ــد در زم بای
ــه  ــد ب ــتین بار در پیون ــرای نخس ــا ب ــه اورپ ــفیر اتحادی س
گزینــۀ ایجــاد حکومــت عبــوری یــا موقــت ابــراز نظــر کرده 
و گفــت: »مــا می خواهیــم انتخابــات ریاســت جمهوری 
برگــزار شــود. مــا هیــچ گاه از حکومــت موقت در افغانســتان 
پشــتیبانی نمی کنیــم و فکــر نمی کنیــم کــه طــرح حکومــت 
موقــت در افغانســتان یــک راه حــل مناســب بــرای مشــکل 

افغانســتان باشــد«.

برنامۀ خفت بار قطر
کــه  می گویــد  سیاســی  مســایل  آگاه  مــزدک  فریــد 
ــش   ــن کوش ــی آخری ــح طالبان ــر و صل ــای قط گفت وگوه
امریــکا بــرای بقــا در افغانســتان و منطقــه اســت. کشــورهای 
ــاور  ــن ب ــه ای ــروز ب ــتان ام ــِد« افغانس ــی« و »عاقه من »حام
ــدد  ــا راه نمی افت ــور م ــی در کش ــه دموکراس ــد ک ــیده ان رس
ــا یــک دولــت ســرکوب گر و  ــه ب ــه بهتریــن گون و مــردم ب

ــردد. ــت و اداره گ ــد مدیری ــی توان ــوی« م ــز ق »متمرک

ــح  ــر و صل ــار قط ــۀ خفت ب ــد: برنام ــزدک می گوی ــای م آق
ــی  ــن طالب ــاختار خش ــک س ــتقرار ی ــه اس ــا ب ــی تنه طالبان
می توانــد بیانجامــد. حکومــت قبیله محــور کابــل نیــز 
اندیشــۀ  بــه غیــر از حضــور رنگیــن خــود و پافشــاری بــر 

ــدارد. ــر ن ــاکام در س ــوده و ن ــای بیه ــداوم برنامه ه ت
همچنــان، محمداکــرام اندیشــمند، آگاه سیاســی بــا اشــاره به 
لغــو نشســت قطــر در صفحــۀ فیســبوکش نگاشــته اســت: 
ــل  ــک گام درســت و قاب ــل ی ــرات از ســوی کاب ــو مذاک لغ
ــأت افغانســتان از ســوی  ــای هی ــن نام ه ــد اســت. تعیی تایی
امیرنشــین کوچــک قطــر یــک توهیــن کان بــه افغانســتان 
ــر نشــین کوچــک و  ــۀ او: »امی ــه گفت محســوب می شــود. ب
حقیــری کــه ســال ها اســت میزبانــی گــروه دهشــت افگن و 

انتحــار گــر طالبــان را علیــه افغانســتان بــه دوش دارد.« 
ــان  ــرس و ماخــذۀ جه ــورد بازپ ــد م ــه قطــر بای ــه ک او گفت
ــرا  ــه و چ ــه چگون ــرد ک ــرار بگی ــو ق ــا و نات و امریکایی ه
ــرای یــک گــروه دهشــت افگن انتحــاری در خــاک خــود  ب
ــردم،  ــتان م ــه در افغانس ــت ک ــرده اس ــاز ک ــی ب نماینده گ
ــند؟  ــو را می کش ــکا و نات ــوای امری ــت و ق ــای دول نیروه
بــه بــاور ایــن آگاه سیاســی، ایــن امیرنشــین کوچــک حامــی 
و میزبــان گــروه انتحــاری بــه جــای پاســخ گویی از همراهــی 
ــده گان افغانســتان را  ــره کنن ــران، فهرســت مذاک ــا انتحارگ ب

ــد. ــن می کن ــاب و تعیی انتخ
ــی  ــار اعامیه ی ــا انتش ــی ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
گفتــه اســت کــه حکومــت قطــر تقاضــای حکومــت 
ــو  ــه را لغ ــت دوح ــته و نشس ــی نتوانس ــتان را عمل افغانس

ــت.  ــرده اس ک
ــک  ــر ی ــت قط ــه حکوم ــت ک ــده اس ــۀ ارگ آم در اعامی
فهرســت جدیــد افــرادی کــه بایــد در ایــن نشســت اشــتراک 
می کردنــد، را بــه حکومــت افغانســتان ارســال کــرده اســت.

تأسف از لغو نشست
زلمی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا بــرای 
ــراز  ــر برگــزاری نشســت قطــر اب ــح افغانســتان از تاخی صل
ــل در  ــای دخی ــا طرف ه ــاش ب ــد: ت ــرده می گوی تأســف ک

ایــن رونــد جریــان دارد تــا ایــن نشســت برگــزار گــردد. 
زلمــی  خلیــل زاد، بعــد از آن کــه طالبــان برگــزاری نشســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرش ب ــد، در تویت ــق انداختن ــه تعوی ــر ب قط
ایــن موضــوع نگاشــته کــه گفت وگــو همیشــه یــک نکتــۀ 
کلیــدی در »نقشــه راه سیاســی« و صلــح پایــدار اســت کــه 

ــدارد. ــرای آن وجــود ن ــن ب جایگزی
ــت  ــرف )حکوم ــر دو ط ــان از ه ــل زاد همچن ــای خلی آق
افغانســتان و طالبــان( خواســته اســت تــا از موقــع اســتفاده 
کــرده و بــا توافــق در مــورد فهرســت افــرادی کــه از همــۀ 
ــزاری  ــرای برگ ــد، ب ــی کنن ــتان نماینده گ ــهروندان افغانس ش

ــد. ــی بگیرن ــت آماده گ ــن نشس ای
همچنــان، ســلطان بــرکات، رییس مرکــز منازعــه و مطالعات 
بشــری در قطــر کــه مســوولیت برگــزاری ایــن نشســت بــا 
دولــت قطــر بــه عهــده داشــت، از لغــو برگــزار این نشســت 

ابــراز تأســف کــرده اســت.

Mais
آقــای بــرکات افــزوده کــه بــا تأســف فــراوان کــه کنفرانــس 
صلــح بین شــهروندی کــه از جانــب مرکــز منازعــه و 
مطالعــات بشــری قــرار بــود بــه تاریــخ 20 و 21 مــاه جــاری 

میــادی برگــزار گــردد، بــه تأخیــر افتــاد. 
آقــای بــرکات بــا ابــراز امیــدواری گفتــه اســت کــه هنوزهــم 
ــه  ــس ب ــده گان کنفران ــا درمــورد اشــتراک کنن ــاز اســت ت نی

اجمــاع برســیم. 

Mais
در  پیشــین،  رییس جمهــور  حامدکــرزی  همچنــان، 
اعامیه یــی بــا تأســف از برگــزار نشــدن نشســت قطــر گفته 
اســت کــه رســیدن بــه صلــح دایمــی در کشــور در اولویــت 

ــرار دارد. ــتان ق ــردم افغانس ــای م تاش ه
ســپنتا  دادفــر  رنگیــن  همچــون  دیگــر  برخــی  امــا 
ــه  ــد ک ــور می گوی ــت کش ــورای امنی ــین ش ــاور پیش مش
گفت وگوهــای مســتقیم حکومــت افغانســتان بــا طالبــان در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــمرقند برگ س
ایــن در حالــی اســت کــه در هفتــۀ گذشــته، دولت فهرســت 
از 250 نفــری را بــرای اشــتراک در نشســت قطــر بــا طالبــان 
اعــام کــرد . امــا پــس از آن گــروه طالبــان در واکنــش به این 
فهرســت گفته انــد کــه نماینده هــای از حکومــت افغانســتان 
را در ایــن نشســت نمی پذیرنــد. امــا بعدتــر حکومــت قطــر 

اعــام کــرد کــه ایــن نشســت برگــزار نمی گــردد. 

ــام  ــتان اع ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــی را  ــت کنون ــل حکوم ــه زودی طــرح بدی ــه ب ــد ک کردن

ــد.  ــه می کنن ارای
ــت  ــه حکوم ــد ک ــروز گفتن ــی دی ــا نشــر اعامیه ی ــان ب آن
کنونــی بعــد از اول جــوزای ســال روان مشــروعیت نــدارد 
و آنــان قــرار اســت کــه بــه زودی طــرح بدیــل آن را در 

ایــن خصــوص ارایــه کننــد.
 در اعامیــه تاکیــد شده اســت کــه ایــن نامــزدان انتخابــات 
ــت در  ــکل یافتن ادارۀ موق ــدار ش ــت جمهوری طرف ریاس
کشورنیســتند؛ امــا در عیــن حــال نمی خواهنــد کــه یــک 
حکومــت غیــر مشــروع بــه سرنوشــت مــردم حاکم شــود.
ــت اهلل  ــعود؛ رحم ــی مس ــامل احمدول ــزدان ش ــن نام ای
نبیــل؛ عنایــت اهلل حفیــظ؛ غــام فــاروق نجرابــی؛ فرامــرز 
تمنــا؛ محمــد حکیــم تورســن؛ محمــد ابراهیــم الکــوزی؛ 
محمــد شــهاب حکیمــی؛ محمــد حنیــف اتمــر؛ نورالحــق 
ــد  ــه گفته ان ــن اعامی ــوال، در ای ــن لی ــی؛ نورالرحم علوم
کــه اخیــراً شــایعاتی پخــش شــده اســت کــه گویــا ایــن 
ــور  ــت در کش ــت موق ــاد حکوم ــان ایج ــزدان خواه نام

ــن نیســت. ــی کــه چنی هســتند، در حال
متن اعامیه:

ــت   جمهوری، در نشســت ۳0  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــا نام  م

ــم  ــه کردی ــد و فیصل ــر تاکی ــار دیگ ــک ب ــل 1۳۹8 ی حم
ــر  ــور عم ــی کش ــون اساس ــم قان ــاس حک ــه اس ــه ب ک
ــان  ــه پای ــال روان ب ــی در اول جــوزای س ــت کنون حکوم
ــه  ــخ ب ــت موجــود از آن تاری ــه کار حکوم میرســد و ادام
بعــد مشــروعیت سیاســی؛ حقوقــی؛ قانونــی و مصلحتــی 

ــدارد. ن
ــس از اول  ــرای ب ــل ب ــرح بدی ــه زودی ط ــزدان ب ــا نام م
جــوزا را تهیــه و بــرای مــردم افغانســتان و جامعــه جهانــی 
ــه  ــدن آن را مطالب ــی ش ــم و عمل ــی کنی ــش م ــش ک پی

ــرد. ــم ک خواهی
ــزدان  ــا نام ــون م ــا کن ــه ت ــم ک ــاد آوری میدانی ــل ی قاب
ــت  ــت موق ــوری روی حکوم ــت جمه ــات ریاس انتخاب
بــرای بعــد از اول جــوزا توافــق نکــرده ایــم و اظهــارات 
ــات  ــزدان انتخاب ــا نام ــق م ــی برتواف ــر مبن و شــایعاتی اخی
ریاســت جمهــوری بــه تشــکیل حکومــت موقــت؛ 

ــت. ــا نیس ــع م ــت و موض ــوده اس ــت ب نادرس
ــا  ــته ت ــه از گذش ــم ک ــد میداری ــر تاکی ــار دیگ ــک ب ــا ی م
اکنــون طرفــدار شــکلگیری حکومــت موقــت نیســتیم امــا 
ادامــه کار یــک حکومــت غیــر قانونــی  و غیــر مشــروع را 
ــه زودی طــرح بدیــل  ــه ب نیــز نمــی خواهیــم. بنابرایــن ب
مــان بــرای بعــد از اول جــوزای ســال روان را بــا جزیــات 

کامــل آن یــک کنفرانــس خبــری ارایــه مــی کنیــم.«

ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــادر ش ــی ص ــه در حال ــن اعامی ای
ــی از  ــال روان، نگران ــوزای س ــه اول ج ــدن ب ــک ش نزدی
ــه اســت. شــماری  ــش یافت ــی افزای ــت کنون ــه حکوم ادام
ــی و  ــای غن ــت جمهوری آق ــات ریاس ــزدان انتخاب از نام
عبــداهلل را متهــم می کننــد کــه در پــی اســتفاده از فرصــت 
ــاور  ــان ب ــد. آن ــای انتخاباتی ان ــر کمپاین  ه ــود در ام موج
ــدرت  ــوزا در ق ــی در اول ج ــای غن ــر آق ــه اگ ــد ک دارن

ــی  ــودش مهندس ــل خ ــه می ــات را ب ــد، انتخاب ــی بمان باق
ــرد. ــد ک خواه

گفتنــی اســت کــه چنــدی پیــش، همــه نامــزدان انتخابــات 
اقــدام  یــک  در  هــم  اتفــاق  بــه  ریاســت جمهوری، 
بی پیشــینه بــه کمیشــنران کمیســیون های انتخابــات در 
ارگ ریاســت جمهوری رای داده بودنــد؛ امــا هنــوز در 
ــه  ــا توج ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزاری انتخاب ــورد برگ م
بــه بحــث صلــح شــک و تردیدهایــی ارایــه شــده اســت.
انتخابــات  نامــزدان  ایــن  بیشــتر  حــاال  امــا   
ــا شــکل دادن نشســت های مشــترکی  ریاســت جمهوری ب
در مــورد مســایل مهــم مثــل صلــح، حکومــت بعــد از اول 
جــوزا و بحــث انتخابــات جلســاتی را بــه راه می اندازنــد 
و تــا کنــون چنیــدن اعامیــه مشــترک را صــادر کرده انــد. 
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

حـکومت مشـروعیت خـود را از دست داده  است

در اعالمیه  رسانه یی جمعی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد: 

طرفدار شکل گیری حکومت موقت در افغانستان نیستیم

ابوبکر صدیق
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تهاجم فرهنگي و حفظ هويت فرهنگي
ــدن  ــي ش ــر جهان ــر و عص در روزگار معاص
ــر  ــد، ســوار ب کــه غــرب صنعتــي و قدرت من
بال هــاي تکنالــوژی  و ارتباطــات توســعه 
ــه  ــا ب ــع، حت ــچ مان ــدون هی ــه، از فضــا، ب یافت
حریــم خانه هــاي مــا راه کشــیده اســت، 
ــت فرهنگــي،  ممکــن  ــا پاســداري از هوی آی

اســت؟
ــاي پیشــرفته در جهــت یک ســان ســازي  دنی
فرهنگ هــا گام بــر مــي دارد. اصلــي کــه 
ملت هــا را مســخ و نیــروي ابتــکار و تحــرک 

مي کشــد. را 
رویارویــي،  و  تجــاوز  ایــن  بــر  درنگــي 
ــه  ــا را متوج ــن و م ــأله را روش ــت مس اهمی

مي ســازد: مــان  رســالت 
تجــاوز  غربي هــا بــر تاریــخ، جغرافیــا و  
ــیا  ــوم در  آس ــان س ــورهاي جه ــگ کش فرهن
از قــرن 1۶  امریــکاي التیــن  افریقــا و  و 
ــن راه، نخســت از  ــش رو ای ــد. پی ــاز گردی آغ
ــپانوي ها،  ــد اس ــد، بع ــا بودن ــه پرتگالي ه هم
هالندي هــا  و  فرانســوي ها  انگلیســي ها، 
یــورش بــر حریــم کشــورها را آغــاز کردنــد.
ــي  ــروي دریای ــه نی ــن ک ــتعمارگران از ای اس
محــدود داشــتند و در خشــکه نمي توانســتند 
بــا نیروهــاي بومــي مقابلــه کننــد، چنــد شــیوه 

ــد:  را برگزیدن
1- ایجاد رعب و ترس و وحشت

علیــه  افــراد،  اســتخدام  و  تطمیــع   -2
ســرزمین. آن  داخــل  از  آزادي خواهــان 

۳-  تحقیر فرهنگي بومیان
۴- تلقین برتري و سروري خود.

تــرس،  و  وحشــت  ایجــاد  راســتاي  در 
و  اعمــال  غیرانســاني ترین  و  خشــن ترین 
ــوم  ــاي س ــورهاي دنی ــر کش ــونت ها را ب خش
روا داشــتند: در خرطــوم، تحــت رهبــري 
ــازده  ــک روز ی ــال 18۹8، در ی ــدي در س مه
ــه از  ــي ک ــدند در حال ــته ش ــر کش ــزار نف ه
نیروهــاي انگلیســي فقــط 28 نفــر کشــته 

)15  :1۳۶8 بود.)ورجاونــد،  شــده 
ــه  ــت ب ــتخدام، دس ــع و اس ــت تطمی  در جه
کشــورها  آن  در  تحصیل یافتــگان  دامــن 
ــود  ــگ خ ــه از فرهن ــراد ک ــن اف ــدند. ای ش

بیگانــه و مرهــون آن  ســرزمین ها بودنــد. 
بلندگــوي  بــه  و  بــه خــادم  افــراد  ایــن 
اســتعمار تبدیــل شــدند کــه نمونه هــاي ایــن 
افــراد را در همــه کشــور هــاي جهــان ســوم 

ــتیم. ــاهد هس ــتان ش ــمول افغانس ــه ش ب
ــه  ــه دو گون ــي ب ــاي بوم ــر فرهنگ ه در تحقی

عمــل کردنــد:
ــدون  ــار م ــه آث ــي را ک ــاي اقوام 1- فرهنگ ه
بــي ارزش،  ابتدایــي«،  »فرهنــگ  نداشــتند، 
ــد  ــي کردن ــرف معرف ــدون مص ــیده و ب پوس

ــورد. ــچ دردي نمي خ ــه هی ــه ب ک
2- در مــورد فرهنگ هــاي کهــن و ریشــه دار، 
توجــه خــود را بــه بناهــاي تاریخــي، دین هــا، 
آیین هــاي کهــن، شــعر و ادب و هنرهــاي 

تزئینــي معطــوف کردنــد. 
۳-  وانمــود کردنــد، فرهنگ هــاي جهــان 
علمــي  بُعــد  شــرق،  به ویــژه  و  ســومي 
ندارنــد و از یــک جهان بینــي واقع گــرا و 
ــام  ــن اســاس تم ــه ای ــد. ب ــاري ان ــي ع تجرب
ــرق:  ــي ش ــي و تجرب ــوم عقل ــاي عل آفریده ه
مصــر، هنــد، چیــن، ایــران تاریخــي و هنــد را 

ــد. ــکار کردن ان
۴- اگــر از نقــش ایــن فرهنگ هــا یــاد کردنــد، 
ــذاري  ــه در پایه گ ــاختند ک ــود س ــن وانم چنی

فرهنــگ جهانــي نقشــي نداشــته انــد.
فرهنگ هــا  ایــن  ارزش هــاي  از  اگــر   -5
یــاد کردنــد، یــادآور شــدند کــه پیشــینه 
و ریشــۀ ایــن ارزش هــا بــه یونــان و روم 
ــاي  ــام فرهنگ ه ــي تم ــد. گوی ــن مي رس که
ــه اســت کــه  جهــان از آنهــا سرچشــمه گرفت
میــراث دار امروزیــن شــان دنیــاي غــرب 

ــت.  اس
ــر  ــان تحقی ــي، بومی ــگ بوم ــر فرهن ــا تحقی ب
را  آنــان  زنده گــي  شــیوه  کــه  را  شــده 
از طــرف  و  کردنــد  اســتخدام  پذیرفتنــد، 
دیگــر، ایــن تحقیــر بومیــان و برتــر شــماري 
ــد  ــش، ســبب شــد، گمــان کنن فرهنــگ خوی
کــه واقعــًا شایســتۀ ســروري جهــان آنهــا ارد 

ــد.  ــا ان ــر دنی ــوم برت ــتی ق و راس
روشــنفکران  از  یکــي  دیــوب  علیــون   
ــان   ــذب بومی ــورد ج ــن در م ــکاي التی امری
مي گویــد: جــذب نوعــي روابــط انســاني 

ــد.  ــل مي کن ــتعمار آن را تحمی ــه اس ــت ک اس
ــن  ــرد را از مت ــه ف ــت ک ــن اس ــدف آن ای ه
طبیعــي خــود  و از هــر آنچــه بــه شــخصیتش 
اعتبــار مي بخشــد، جــدا کنــد. بــه او بقبوالنــد 
کــه بایــد نحــوۀ تفکــر و احســاس و عملــش 
ــد  ــوض کن ــري ع ــاي دیگ ــا نحوه ه ــه ب را ب
کــه متعلــق بــه یــک جامعــۀ خارجــي اســت... 
برخــي ایــن جــذب را تهــي کــردن زنده گــي 
بومــي از محتــوا و برخــي آن را یــک حملــه 
ایدیولوژیکــي دانســته انــد. )علیــون دیــوپ و 

ــران ،1۳۴8:  22( دیگ
  غربي هــا بــراي گــذر از قــرون وســطي 
ــان و رم  ــاي یون ــه میراث ه ــانس ب ــه رنس ب
روي آوردنــد، امــا بــراي مــا گفتنــد: محتــواي 
ــورد  ــا مي خ ــه درد موزیم ه ــما ب ــگ ش فرهن
ــل  ــن اص ــن ای ــراي تلقی ــا. ب ــت کتاب ه و ثب
بــراي مــا، کتاب هــا نوشــتند و اســتدالل 

ــد: کردن
- در شــرق طبیعــت حاکــم اســت و شــرایط 
جغرافیایــي و اقلیمــي بــر زنده گــي آنهــا 
ــر اســت؛ برعکــس در غــرب طبیعــت را  موث

ــد. مهــار کــرده ان
- مــردم شــرق اهــل مکاشــفه و شــهود انــد و 

غربیــان اهــل اســتقرا و منطــق.
- شــرق مرکــز ادیــان و تمــدن آن روحانــي و 

تمــدن  غــرب مــادي اســت.
- در ایــن زمینــه چنــان بــا عــزم جــزم پیــش 
رفتنــد کــه دانشــمند بــزرگ معاصــر، ماکــس 
کــه  پدیده هــاي جهانــي  مي گویــد:  وبــر 
موجــب پیدایــش جهانــي بــودن و علــوم 
ــد. ــا در غــرب به وجــود آم ــي شــد، تنه عمل
ــد  ــا دادن ــورد م ــه خ ــی را ب ــن نتیجه ی چنی
کــه فرهنــگ شــرق غیــر علمــي اســت، 
کار ســاز نیســت. بایــد از  آن دوري کنیــد. 
بــراي رســیدن بــه ترقــي و توســعه بایــد بــه 
فرهنــگ غــرب تســلیم شــد  و بــا آن مجهــز 
گردیــد کــه جهانــي شــدن یعنــي غربــي 

شــدن.  )ورجاونــد، 1۳۶8: 27(
ــم  ــتن را باختی ــا خویش ــن تلقین ه ــا ای ــا ب  م
و نتوانســتیم بــراي رســیدن بــه یــک پویایــي 
ــود، روي  ــن خ ــگ که ــه فرهن ــي، ب و توانای

ــم. آوری

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

بخنديد تا دنیا به روی تان بخندد
مطالبــی کــه تــا کنــون مطــرح شــد، بیشــتر بــه ارایــۀ راهکارهایی بــرای رســیدن بــه موفقیت 

و کمایــی اهــداف در حــد مطلــوب و ایده آلــی، بــه بحــث پرداختیــم.
داشــتن روحیــۀ مســاعد بــرای تــاش و بــه دســت آوردن موفقیــت، الزامــی اســت و ایــن 
ــر موفقیــت  نشــانۀ آشــکاری از نیک بینــی و قــوت قلــب اســت کــه تأثیــر چشــم گیری ب

ــذارد. ــرد می گ ف
ــه  ــی ک ــم، در حال ــت نمی دهی ــس اهمی ــدازۀ تنف ــه ان ــده، ب ــه خن ــز ب ــا هرگ ــفانه م متأس
ــر،  ــر، خوش چهره ت ــر، صمیمی ت ــر، منطقی ت ــدان، انســان های دلشــادتر، آرام ت اشــخاص خن

ــده نمی گشــایند. ــه خن ــب ب ــه ل ــی هســتند ک ــی دلســوزتر از آنان ــر و خیل ــا محبت ت ب
خنــده بــه شــخص کمــک می کنــد تــا مشــکات را اعــم از ســاده و پیچیــده، مهــار کــرده 
و بــا آن هــا آســان تر رویارویــی کنــد. خنــده قــادر اســت شــادی بخش باشــد و یــا حــس 

مثبــت در انســان پدیــد آورد.
حــاال بــه راه هــای مختلفــی توجــه کنیــد کــه بــه صــورت بســیار دقیــق، علمــی و عملــی 

ــد. ــه ارمغــان آورن ــای شــما ب ــر روی چهــرۀ زیب ــد لبخنــد را ب می توانن
1- بزرگ بینديشید و افکار و روياهای بزرگ را در سر بپرورانید.

بســیاری ها بــه خاطــر باورهــای بــه جامانــده از گذشــتۀ خویــش جــرأت خیال بافــی و آرزو 
کــردن را هــم از دســت داده انــد. ســقف آرزوهــای خــود را بــاال ببریــد و ببینیــد کــه چقــدر 
راحــت و معجزه آســا ســطح زنده گــی و درآمدتــان افزایــش می یابــد و لبخنــد رضایــت و 

حیــات بــر لبــان شــما می نشــیند.
2- فردا بی اعتنا به آنچه شما امروز انجام می دهید می آيد.

ــال آرزو  ــه دنب ــردن و ب ــت آرزو ک ــد و بی جه ــی کنی ــان زنده گ ــروز در روهای ت ــن ام همی
ــه جــای  ــی ب ــداف آرمان ــا و اه ــا، رویاه ــط آرزوه ــردا نســپارید. فق ــه ف ــِن خــود را ب رفت
اندیشــیدن بــه مقصــد، بــه خــود ســفر بیندیشــید و امــروز را یــک بخــش از ســفر خــود 
بدانیــد، همچــون روزهایــی کــه در ســفر همیشــه شــاد و رهــا خواهیــد بــود و ناخــودآگاه 

لبخنــد رضامنــدی چهــرۀ شــما را پُــر خواهــد کــرد.
ــکار شــما  ــر اف ــدازۀ عمــق و تأثی ــه ان 3- عمــق و اثربخشــی خواســته های شــما ب

اســت.
ــما  ــای ش ــما دارد، گفته ه ــای ش ــه گفته ه ــتقیم ب ــته گی مس ــم بس ــما ه ــکار ش ــق و اف عم
رابطــۀ مســتقیم بــا اعمــال شــما دارد و اعمــال شــما مســتقیماً وابســته بــه اهــداف و مقاصــد 

آرمانــی شــما اســت.
حــاال مراقــب افــکار و گفته هــای خــود باشــید. هــر چــه فکــر می کنیــد و هرچــه می گوییــد 
روی آینــدۀ شــما اثــر دارنــد. افــکار شــما پایه هــا و اســکلت آینــدۀ شــما هســتند. دقیقــًا 
ــه از  ــت ک ــی اس ــن حالت ــا در چنی ــید. تنه ــد باش ــه می خواهی ــد ک ــر کنی ــه فک همان گون
افــکار خویــش لــذت می بریــد و از بــا خــود بــودن و بــا خــود صحبــت کــردن، مشــعوف 
می شــوید و ایــن شــعف و نشــاط در چهــرۀ زیبــای شــما بــه صــورت ملیح تریــن لبخنــد 

ــود. ــر می ش ــان ظاه جه
4- هیچ کــس بــه خاطــر نــدارد کــه يــک عمــل خیــر و يــا يــک تشــويق و تحســین 

کوچــک در دنیــا از بیــن رفتــه باشــد.
ــر  ــه در زنده گــی ظاهــر شــود، تأثی ــر شــما بافاصل ــا اگــر نتیجــۀ اعمــال نیــک و خی حت
ــار  ــه اصــًا انتظ ــی ک ــات شــما دارد و درســت لحظه ی ــدۀ حی ــات آین مســتقیم روی اتفاق
نداریــد، بــه صــورت یــک بخــت و اقبــاِل بــاور نکردنــی مســیر زنده گــی شــما را تغییــر 

ــازد. ــر می س ــما ظاه ــار ش ــر رخس ــرت آوری را ب ــم حی ــد و تبس ــد و لبخن می ده

مهسا طایع

بخش سیزدهم

دکتور شمس الحق آریانفر

بخش سوم
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نقادی در ادبیات معاصر افغانستان
معمــوالً در ادبیــات معاصــر امــروز دو گونــه نقــادی وجــود 
دارد: نقــادی رســمی و دانشــگاهی و نقــادی غیــر رســمی و 
ــی  ــدان رســمی و دانشــگاهی بیشــتر مقاله های ــور. منتق آمات
ــه در  ــند ک ــگاهی می نویس ــمی و دانش ــاختار رس دارای س
ــه  ــن گون ــع اســت. ای ــه ی منب ــناد و ارای ــع بررســی اس واق
ــاختاری از  ــه، س ــت. مقال ــیفی اس ــتر کار آرش ــادی بیش نق
ــد و  ــی می کن ــند بررس ــد س ــده دارد. منتق ــش تعیین ش پی

ــد.  ــه می کن ــع ارای ــند منب ــی س ــرانجام از بررس س
ــی روح و  ــاختاری، ب ــر س ــرد، از نظ ــن رویک ــفانه ای متاس
ــه  ــه، تنهــا یــک مقال تکــراری شده اســت کــه از ده هــا مقال
ــت  ــد. اکثری ــته  باش ــل داش ــل تأم ــی قاب ــد دریافت می توان
ــد و  منتقــدان ســاختار، شــیوه و تکنیــک را رعایــت می کنن
بــا رعایــت ســاختار و شــرایط، مقالــۀ دانشــگاهی و رســمی 

ــد.  ــرون می دهن بی
در برابــر مقاله هــای رســمی و دانشــگاهی، مقاله هــای 
غیــر رســمی و آماتــور اســت. بــه اســاس تعریــف علمــی 
مقالــه، ایــن مقاله هــا را نمی تــوان مقالــه گفــت، زیــرا 
ــن،  ــد. بنابرای ــه را ندارن ــمی مقال ــاختاری و رس ــرایط س ش
ــتار  ــتار، جس ــش، نوش ــا را خوان ــن مقاله ه ــت ای ــر اس بهت

ــوان داد.  و... عن
قصــد داوری نــدارم کــه مقاله هــای دانشــگاهی بهتــر اســت 
ــده شــده   ــا دی ــر رســمی. ام ــور و غی ــا خوانش هــای آمات ی
ــات  ــی ادبی ــد و بررس ــور در نق ــدان آمات ــه منتق ــت  ک اس
ــندگان  ــگاهی و نویس ــدان دانش ــر از منتق ــر پیش روت معاص
ــدان  ــن منتق ــتند. ای ــمی اس ــگاهی و رس ــای دانش مقاله ه
اســتند کــه ادبیــات معاصــر را معرفــی کرده انــد و بــر تحــول 
ــی از  ــاملو و... به نوع ــا، ش ــته اند. نیم ــر گذاش ــات تاثی ادبی
ــه  ــگاهی ک ــدان دانش ــه از منتق ــد ن ــور بودن ــدان آمات منتق

ــند.  ــمی بنویس ــگاهی و رس ــای دانش مقاله ه
اگــر بــه نقــادی در ادبیــات افغانســتان توجــه کنیــم؛ 
ــی  ــد ادب ــه، نق ــر دو عرص ــت که در ه ــن اس ــت ای واقعی
ــا  ــم کام ــر بگویی ــت. اگ ــدا نکرده اس ــه پی ــاس و جنب اس
ــن  ــه چنی ــم ک ــق کرده ای ــم مطل ــاید حک ــت، ش ــد نیس نق
ــاگاه  ــرا گاه و ن ــد؛ زی ــاله باش ــد خــود مس ــی می توان حکم
نقدهایــی نوشــته می شــوند. امــا اگــر بگوییــم نقــد هســت، 
ــه  ــاله برانگیز ب ــت؛ مس ــاله برانگیز اس ــز مس ــا نی ــن ادع ای

ــت.  ــد هس ــی نق ــه تعریف ــه چ ــت که ب ــاس اس ــن اس ای
ــه  ــد ب ــا نق ــت ام ــد هس ــم نق ــم بگویی ــن می توانی بنابرای
عنــوان گفتمانــی دارای چارچــوب و تاثیرگــذار کــه بتوانــد 
بــر ادبیــات تاثیــر بگــذارد و موجــب تحــول ادبیــات شــود، 
شــکل نگرفته اســت. نقــد کار یــک نفــر یــا دو نفــر نیســت؛ 

ــای  ــد مجله ه ــبکه ای دارد. بای ــی و ش ــرد گفتمان ــد کارک نق
نقــادی و تخصصــی باشــد، افــراد متخصــص و فعــال 
ــا  ــد، روزنامه ه ــال باش ــتا فع ــن راس ــرانی در ای ــد، ناش باش
ــی  ــی و معرف ــد ادب ــرای نق ــتون هایی ب ــی س و هفته نامه های
ــی  ــد ادب ــم از گفتمــان نق ــه بتوانی ــاب داشته باشــد و... ک کت

ــم.  ــخن بگویی ــد، س ــوان فراین به عن
در ایــن دو دهــه شــماری از شــاعران بــر شــعرهای 
نشــریه ها  در  کــه  نوشــتند  نقدهــای  شــان  یک دیگــر 
چــاپ شــدند. امــا ایــن نقدهــا چنــدان تاثیرگــذار نبودنــد 
اختیــار  در  منبــع  به عنــوان  و  شــوند  گــردآوری  کــه 
ــی  ــر مناســبات ادب ــد ب ــد و بتوانن ــرار بگیرن ــده گان ق خوانن
تاثیــر بگذارنــد. ایــن نقدهــا بیشــتر مناســبتی بــرای چــاپ 
ــرد  ــدند و کارک ــته ش ــه نوش ــد ک ــعر بودن ــک مجموعه ش ی

یک بــار مصــرف داشــتند. 
ــه  ــار مجموع ــتم چه ــان اس ــن در جری ــه م ــی  ک ــا جای ت
ــال ها چــاپ  ــن س ــی بوده اســت، در ای ــد ادب ــه نق ــه ک مقال
ــا متــن از یامــان حکمــت، خوانــش  شده اســت. مواجهــه ب
ــران  ــادروان عم ــه از ش ــک مجموعه مقال ــن، ی ــن از م مت
ــار  ــر چه ــام. ه ــی پی ــه از عل ــه مقال ــک مجموع ــب و ی رات
آماتــور  نقدهــای  و  خوانش هــا  مجموعه مقاله هــا  ایــن 
بوده انــد کــه شــامل نقــد شــعر، نقــد داســتان و نقــد کتــاب 
اســتند. در ایــن میــان نقــد شــعر بیشــتر از نقــد داســتان و 

ــت.  ــاب بوده اس ــد کت نق
مجموعه مقالــۀ  پنجمیــن  می تــوان  را  خوانــش  ســوءِ 
ــبک و  ــی و س ــد بررس ــت. قص ــتان دانس ــد در افغانس نق
فقــط  نــدارم  را  مجموعه مقاله هــا  ایــن  ســنگین کردن 
ایــن  از  ســال ها  ایــن  در  انجام شــده  نقــادی  بــرای 
پیــش  درحالی کــه  شــد.  یــادآوری  مجموعه مقاله هــا 
ارایــه  نقــد  مجموعه مقاله هــای  نیــز  دهــه  دو  ایــن  از 
ــت  ــور از فعالی ــرا منظ ــد. زی ــاد نش ــا ی شده اســت که از آنه

ــود.  ــه ب ــن دو ده ــی در ای ــد ادب نق

برداشت از عنوان کتاب 
ــه ایــن  ــود. ب ــرای مــن خیلــی جــذاب ب انتخــاب عنــوان ب
دلیــل کــه به نوعــی برداشــتی پساســاختارگرایانه و پســامدرن 
ــوان  ــن از عن ــرض م ــن، پیش ف ــد. بنابرای ــی می کن را تداع
ــاید  ــه ش ــن مجموعه مقال ــه ای ــود ک ــن ب ــاب ای ــارۀ کت درب
خوانــش و جســتارهای آماتــور در نقــد آثــار ادبــی باشــد. 
ــانه  ــرد هستی شناس ــا رویک ــز ب ــه نی ــۀ مجموعه مقال مقدم
و جســتارگونه نوشــته شده اســت؛ تــا دربــارۀ معرفــی 
نقــد اســت،  مقاله هــا، موضــوع مجموعه مقاله هــا کــه 
باشــد؛ بیشــتر بــه امــر نوشــتن و جایــگاهِ نوشــتن در 

درگیری هــای نویســنده پرداختــه اســت؛ این کــه چــرا 
می نویســیم. 

در  می نویســیم  چــرا  این کــه  از  تاویلــی  پاســخ های 
نیــز  پاســخ ها  ایــن  ارایــه شده اســت که  ایــن مقدمــه 
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــا قول ــه ب ــتند. مقدم ــانه اس هستی شناس
کــه مــن این قــول را در کتــاب نقــد و حقیقــت روالن بارت 
خوانــده بــودم. امــا در ایــن مقدمــه ایــن قــول از کافــکا نقل 
ــای مشــترک  ــدرن فکره ــًا نویســنده های م شده اســت. طبع

ــد.  ــد کــه مشــابه ان ــاد دارن باهــم زی
ــه  ــی ک ــوی، می بین ــاب می ش ــه وارد کت ــه ک ــا از مقدم ام
ــش و  ــط خوان ــت؛ فق ــا اس ــواع مقاله ه ــامل ان ــاب، ش کت
ــت مدرن  ــاختار و پس ــه پساس ــتند ک ــل نیس ــتار و تاوی جس
ــد  ــارۀ موضــوع نق ــه درب ــر مقدم ــن اگ ــر م ــه نظ ــند. ب باش
در افغانســتان می پرداخــت یــا بــه نقــد ایــن چهــار 
مجموعه مقالــه می پرداخــت، شــاید بهتــر بــود؛ حداقــل بــه 
ــد؛  ــه می ش ــد ارای ــت نق ــم اندازی از وضعی ــده چش خوانن
در ضمــن دیــدگاهِ انتقــادی نویســنده را در قبــال کارهایــی  
از  مهمتــر  مــی داد؛  نشــان  گرفته اســت،  کــه صــورت 
ــد گشــوده  ــه نق ــی ب ــۀ گفتمان ــه موضــع و جنب ــه این ک هم

می شــد. 
مــا می توانیــم از دو گونــه نقــد ســخن بگوییــم: نقــد شــعر 
ــوع  ــد موض ــد بای ــود نق ــی خ ــد یعن ــِد نق ــتان َو نق و داس
نقــد قــرار بگیــرد؛ این کــه خــود نقــد موضــوع نقــد قــرار 
بگیــرد، بحــث نقــد گشــوده تر می شــود و بــه گفتمــان نقــد 
ــدارد  ــود ن ــد وج ــم نق ــه بگوی ــویم. این ک ــر می ش نزدیک ت
ــدان  ــی چن ــا نقــد وجــود دارد؛ از نظــر گفتمــان نقــد ادب ی
ــن پرســش ها پاســخ  ــه ای ــر ب ــم؛ اگ ــی نمی بری ــه جای راه ب
ــه  ــتان این گون ــد در افغانس ــت نق ــرا وضعی ــه چ ــم ک بدهی
اســت؟ مشــکل در نقدهایــی ارایه شــده در چیســت؟ و 
نقــد را آسیب شناســی کنیــم در حقیقــت بــه موضــوع نقــد 

ــم.  ــد بیشــتر کمــک کرده ای ــم نق و توســعه ی فه
ــادی  ــات نق ــدرن، ادبی ــم م ــر فه ــن از نظ ــت م ــه برداش ب
ــن  ــه در ای ــه اســت. اگرچ ــم و نظری ــدان فه ــار فق ــا دچ م
ــه ایــن مــورد  ــه صــورت گــذارا ب ــه، گاهــی ب مجموعه مقال
اشــاره می شــود کــه ایــن اشــاره ها چنــدان بســنده نیســت؛ 
ــه  ــم ک ــخن را می گویی ــن س ــی ای ــه نوع ــا ب ــۀ م ــرا هم زی
ــی و  ــی در افغانســتان فاقــد مبنــای نظریه هــای ادب نقــد ادب
ــای  ــخن را در »دانایی ه ــن س ــز ای ــن نی ــت. م ــفی اس فلس
ممکــن متــن« گفتــه ام. امــا ایــن ســخن کاویــده، بررســی و 

گشــوده نشده اســت. 
ــد  ــه نق ــخن ک ــن س ــن ای ــه گفت ــم ک ــر می کن ــون فک اکن
مــا فاقــد مبنــای تیوریــک اســت؛ بــه گونه یــی رفــع 

مســوولیت و شــانه بــاال انداختــن در برابــر نقــد اســت؛ زیرا 
ــس چــرا خــود  ــن اســت، پ ــم چنی ــه می دانی ــی  ک درصورت
ــوع،  ــن موض ــه ای ــم و ب ــوولیت را نمی پذیری ــن مس ــا ای م
ــد  ــخن »نق ــن س ــم و ای ــورد نمی کنی ــانه برخ آسیب شناس
ــه  ــرد« را ب ــج می ب ــی رن ــۀ ادب ــدان نظری ــا از فق ــی م ادب
ــن مســاله، پژوهــش  ــارۀ ای ــم و درب ــل نمی کنی مســاله تبدی
ــم  ــط می گویی ــم؛ فق ــل نمی کنی ــاله را ح ــم و مس نمی کنی
ــن  ــن گفت ــه! از م ــن چ ــه م ــه ب ــی این ک ــم. یعن و می گذری

ــم.  ــود کــه گفت ب

نوعیت مقاله ها
ــه  ــاخت ب ــر س ــه را از نظ ــن مجموع ــی ای ــن مقاله های  م
ــگاهی  ــای دانش ــرده ام: مقاله ه ــیم بندی ک ــه تقس ــه گون س
و  رســمی  و  نیمه دانشــگاهی  مقاله هــای  رســمی،  و 

آماتــور.  تاویل هــای  و  خوانش هــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــگاهی مقاله های ــای دانش ــور از مقاله ه منظ
ــع دارد.  ــه و منب ــه، نتیج ــه، بدن ــدواژه، مقدم ــده، کلی چکی
ــه ام  ــر گرفت ــی را درنظ ــگاهی مقاله های ــای نیمه دانش مقاله ه
ــع  ــا منب ــدارد ام ــۀ دانشــگاهی را ن ــل مقال کــه ســاخت کام
ــد  ــت که منتق ــن اس ــل ای ــش و تاوی ــور از خوان دارد. منظ
ــر کرده اســت؛  ــی درگی ــن ادب ــک شــعر و مت ــا ی خــود را ب
برداشــت و تاویــل خویــش را از آن متــن ادبــی ارایــه 
کرده اســت. اگــر از کســی قولــی ارایــه کرده اســت؛ آن 
پشــتوانۀ  از  منتقــد  ارایــه شده اســت که  قــول طــوری 
ــتفاده از  ــا اس ــرده و ب ــتفاده ک ــود اس ــی خ ــۀ اطاعات حافظ
ــت که  ــود را داشته اس ــتخراج را خ ــتنباط و اس ــول اس آن ق
ایــن اســتنباط و اســتخراج را از کســی دیگــر نگرفتــه اســت، 
بلکــه ایــن اســتنباط و تاویــل از آن قــول، از خــودش اســت؛ 
ــا نیســت.  ــن اســتنباط درســت اســت ی ــم نیســت که ای مه
اصــوالً اســتنباط و تاویــل از آرای دیگــران قابــل آزمــون و 
خطــا نیســت، زیــرا بیشــتر ارتبــاط می گیــرد بــه اســتدالل و 
اســتنباط کســی که از قــول و آرایــی تاویلــی ارایــه می کنــد 
ــد  ــم نظــر خــود اســتفاده می کن ــرای تفهی ــل را ب و آن تاوی
ــول  ــری آرا و ق ــه کارگی ــه ب و بــه کار می بنــدد. این گون
ــت  ــت؛ از دس ــاده نیس ــمندان، کاری س ــوفان و دانش فیلس
هــر کــس برآمــده نیســت. از دســت کســانی برآمــده اســت 
 کــه مطالعــات گســترده داشته باشــند و بــا نظریه هــا و آرای 
فیلســوفان گلنجــار رفتــه  باشــند و دچــار تامــل و اندیشــه 

شــده  باشــند. 

نگاه ساختاری به »سوء خوانش«
)مجموعه مقاله های نصیر آرین(

یعقوب یسنا 

بخش نخست



کــودکان از آســیب پذیرترین اقشــار جامعــه افغانســتان 
محســوب می  شــوند و بــا تهدیدهــای جــدی و بی شــماری 
ــه  ــان ب ــژه طالب ــتی و به وی ــای تروریس ــد. گروه ه رو به روین
ــد و  ــی تهدی ــان اصل ــگ، از عام ــاد و دوام جن ــل ایج دلی
یــا ایجــاد زمینه هــای تهدیــد بــرای کــودکان در افغانســتان 
ــرای حمــات انتحــاری،  ــان از کــودکان ب ــد. گــروه طالب ان
حمــات انفجــاری، بمب گــذاری، مین گــذاری، انتقــال 

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــی و جاسوس ــواد جنگ م
ــگ  ــه در جن ــت ک ــی اس ــتعار( کودک ــام مس ــید )ن جمش
رو  در رو مقابــل نیروهــای امنیتــی دولــت افغانســتان 
ــت افغانســتان  ــی دول ــای امنیت ــار شــده اســت. نیروه گرفت
ــا تفنگــی کــه در دســت داشــت، در والیــت  جمشــید را ب
ــع،  ــای مرتف ــان کوه ه ــد. بدخش ــتگیر کردن ــان دس بدخش
ــید  ــبز دارد. جمش ــی س ــان و طبیعت ــای خروش رودخانه ه
ــذت  ــا ل ــت زیب ــه از طبیع ــی  ک ــبز، درحال ــان س در بدخش
ــواده اش را  ــه زندهگــی خان ــی، هزین ــا کار چوپان ــرد، ب می ب
ــا فریــب و زور، او را بــه جنــگ  تأمیــن می کــرد. طالبــان ب

ــرد. ــویق ک ــت تش ــر دول در براب
در یــک مــورد دیگــر، ذکــی )نــام مســتعار( می گویــد یــک 
مــاه را بــا طالبــان بــوده اســت. ذکــی پیراهن هــای طالبــان را 
ــه  ــان ب ــه طالب ــد ک ــرده اســت. او می گوی شست وشــو می ک

ــد. ــه ایــن کار وادارش کرده ان ــد ب زور و تهدی
زلگــی )نــام مســتعار( 12 ســال دارد. او را ســال ها پیــش در 
ــت کــودکان افغانســتان  یکــی از مرکزهــای اصــاح و تربی

دیــدم.
ــه  ــت ک ــی اس ــتان جای ــت افغانس ــاح و تربی ــز اص مرک
ــام  ــلح نظ ــان مس ــف مخالف ــده از ص ــتگیر ش ــودکان دس ک
افغانســتان را در آنجــا جمــع آوری می  کننــد و بــه آمــوزش 

و پــرورش آن هــا می پردازنــد.
زلگــی می گفــت بــا جلیقــۀ  انتحــاری خــود را بــه نیروهــای 
امنیتــی افغانســتان تســلیم کــرده اســت، امــا مســووالن مرکز 
اصــاح و تربیــت گفتنــد کــه ایــن کــودک پیــش از انجــام 
ــت  ــوز روای ــت. هن ــده اس ــت ش ــاری بازداش ــه  انتح حمل
ــه از  ــی ک ــاد دارم. روایت ــه ی ــی را ب ــادۀ زلگ ــه  و س کودکان
ــت؛  ــر می داش ــرده ب ــان پ ــه طالب ــتنش ب ــی پیوس چگونگ
در  می گفــت  زلگــی  ســخت.  و  اندوه بــار  روایتــی 

مدرســه های طالبــان در پاکســتان آمــوزش دیــده اســت. بــه 
قــول زلگــی در بازویــش پیچــکاری شــده تــا بــه افغانســتان 
ــام  ــدف او، انج ــد. ه ــام ده ــاری انج ــه  انتح ــد و حمل بیای
ــتان های  ــی از شهرس ــوال یک ــه ولس ــاری علی ــه  انتح حمل
جال آبــاد بــود؛ ولســوالی کــه کاکای زلگــی می شــود. 
ــاری  ــات انتح ــام عملی ــی انج ــارۀ چرای ــه در ب ــار ک ــر ب ه
ــه  ــت ک ــه اش می گف ــدای کودکان ــا ص ــیدم، ب از او می پرس
طالبــان در بــازوی او پیچــکاری کرده انــد و در بــازوی 

ــد. ــن نمی فهمی ــتر از ای ــی بیش ــران؛ زلگ ــان، کاف طالب
بســیاری از کودکانــی کــه در مرکزهــای اصــاح و تربیــت 
کــودکان افغانســتان زندهگــی می کننــد، پــس از جــرم 
ــی  ــت داخل ــه امنی ــم علی ــام جرای ــه انج ــم ب ــرقت، مته س
ــن در  ــه 1۳2 ت ــودکان ب ــن ک ــمار ای ــد. ش ــی  ان و خارج
ــودکان از  ــن ک ــام ای ــًا تم ــد. تقریب ــور می رس ــر کش سراس
ــد.  ــت دارن ــک روای ــان، ی ــه طالب چگونگــی پیوستن شــان ب
تمــام آن هــا می گوینــد کــه طالبــان آن هــا را بــه زور یــا بــا 
ــد.  ــگ برده ان ــه جن ــود ب ــا خ ــان، ب ــد خانواده های ش تهدی
ــان در  ــد کــه از ســوی طالب تمامــی ایــن کــودکان می پذیرن

ــذاری،  ــاری، بمب گ ــاری و انفج ــای انتح ــگ ، حمله ه جن
مین گــذاری، انتقــال مــواد جنگــی و جاسوســی مــورد 

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس
ــت  ــون فرص ــای گوناگ ــه در نوبت ه ــت ک ــال اس ــه س س
دیــدار بــا کــودکان قربانــی تفکــر و عملکردهــای طالبــان را 
داشــته ام. دولــت افغانســتان بــا همــکاری برخــی نهادهــای 
ــات  ــودکان امکان ــن ک ــرای ای ــد ب ــی، ســعی می کن بین الملل
زندهگــی، خدمــات روان درمانــی و آمــوزش و پــرورش را 
ــا در هــر  ــان و گروه هــای تروریســتی ام ــد. طالب فراهــم کن
منطقه یــی کــه جــا می گیرنــد، بســیاری از مکتب هــا و 
آموزشــگاه های کــودکان اعــم از دختــران و پســران را 

ــد. ــش می زنن ــا آت ــد و ی می بندن
عبــداهلل )نــام مســتعار( کودکــی اســت کــه بــا مین گــذاری، 
ــد یکــی از  ــه اســت. او می گوی ــن را گرفت ــن ت جــان چندی
اعضــای مهــم طالبــان کــه مامایــش بــود، او را بــا فریــب و 
زور، وادار کــرد کــه یــک حلقــه کنتــرل میــن را در محلــی 
کــه برایــش مشــخص کــرده بودنــد، بگــذارد. عبــداهلل میــن 
ــاه، از  ــرد بیگن ــن ف ــر انفجــار آن، چندی را گذاشــت و در اث

جملــه دو عضــو از خانواده یــی کشــته شــدند کــه عبــداهلل 
ــه  ــه کــرده، ب ــرای کاری ک ــداهلل ب ــا را می شــناخت. عب آن ه
 شــدت متأســف اســت. او می گویــد بســیار ناراحــت اســت 

ــرد. ــش می گی ــن کار را از مامای ــام ای و انتق
بــا ایــن وضــع، طالبــان بــه  جــای اینکــه بــه ایــن 
ــه  ــگ، گلول ــد، تفن ــه بدهن ــم و کتابچ ــاب، قل ــودکان کت ک
ــودکان  ــزاری از ک ــتفاده  اب ــد. اس ــاری داده ان ــۀ انتح و جلیق
ــن  ــاد قوانی ــر بنی ــی ب ــتی و سیاس ــای تروریس در فعالیت ه
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــرم اس ــی ج ــن بین الملل ــتان و قوانی افغانس
ــاه و  ــودک بیگن ــک ک ــی ی ــا زندهگ ــود ت ــبب می ش کار س

ــود. ــه رو ش ــدی رو ب ــد ج ــا تهدی ــار، ب بی اختی
ــودک را  ــه ک ــخصی ک ــتان، ش ــن افغانس ــاس قوانی ــر اس ب
ــی  ــای خدمات ــا در کاره ــذب و ی ــی ج ــای نظام در کاره
کوچــک و بــزرگ نظامــی از آن هــا اســتفاده کنــد، مرتکــب 
جــرم شــده اســت و مجــازات می شــود. دولــت افغانســتان 
بــرای کســانی کــه در میــان نیروهــای امنیتــی دولــت، حتــا 
ــک  ــی در ی ــناد جعل ــا اس ــودکان را ب ــتفاده از ک ــۀ اس زمین
ــال  ــه س ــد، جــزای بیشــتر از س ــم کنن ــی فراه ــروه نظام گ
زنــدان تعییــن کــرده اســت - البتــه کــه جــزای اســتفاده از 
ــای  ــه حالت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــای نظام ــودکان در گروه ه ک

ــد. ــرق می کن ــودک ف ــتفاده از ک اس
بــا توجــه بــه نگرانی هــای روزافــزون در پیونــد بــا اســتفاده 
طالبــان از کــودکان در جنــگ، نمایندهگــی سیاســی ســازمان 
ــودکان  ــتفاده از ک ــا(، اس ــتان )یونام ــد در افغانس ــل متح مل
در جنــگ را نادرســت خوانــد. او گفــت کــه اســتخدام یــا 
ــه مکتب هــا کــه  اســتفاده از کــودکان در جنــگ و حملــه ب
ــت،  ــور اس ــودکان در کش ــوزش ک ــای آم ــی از مرکزه یک
ــه  ــا ب ــت. یونام ــی اس ــری و بین الملل ــن بش ــاف قوانی خ
ــگ، در  ــودکان در جن ــتفاده  از ک ــری از اس ــور جلوگی منظ
ــاکر«  ــه عس ــودک، ن ــی »ک ــال 201۴، از کارزار بین الملل س
ــگ  ــودکان در جن ــتفاده  از ک ــورد اس ــرد و در م ــتقبال ک اس

افغانســتان هشــدار داد.
عاوه بــر ایــن، دولــت افغانســتان نیــز بــا تعهــد بــه قوانیــن 
اســامی و قوانیــن بین المللــی، بــه ایــن کارزار پیوســت تــا 
ــگ  ــودکان در جن ــد از ک ــازه نمی ده ــه اج ــد ک ــان ده نش

اســتفاده شــود.

گفتــه بودنــد کــه فرمــول بــم اتــم چهــارده  ســده پیــش، در 
قرآن کریــم، آمــده اســت، امــا مســلمانان موفــق بــه کشــف 
ــم را  ــن مه ــی ای ــای لعنت ــفانه غربی ه ــدند و متأس آن نش
ــاال  ــند. ح ــر می فروش ــا فخ ــر م ــاال ب ــرده و ح ــف ک کش
ــده  ــز چهارده س ــیاهچاله نی ــود س ــود وج ــه می ش ــم گفت ه
پیــش در قرآن  کریــم بیــان شــده بــود کــه بازهــم مســلمانان 
ــد  ــم بخوانن ــت را در قرآن کری ــن حقیق ــد ای ــته  بودن نتوانس
ــیطان زده  ــای ش ــا غربی ه ــد، ام ــف نماین ــد و کش و بدانن
ــری از  ــن، کثی ــد! عاوه برای ــف کردن ــأله را کش ــن مس ای
ــه  ــد ک ــون، می گوین ــن و روحانی ــای دی ــلمانان و علم مس
تمــام علــوم تجربــی )اعــم از علــوم تجربــی طبیعــی و علوم 
تجربــی انســانی(، در قرآن کریــم آمــده انــد، امــا مســلمانان 
بــه دالیلــی اکثــر ایــن علــوم را از قرآن کریــم کشــف 
ــوم  ــن عل ــا( ای ــران )غربی ه ــه دیگ ــا ک ــد. حااله نکــرده ان
ــرا از  ــک، آن ــدون ش ــد، ب ــرده دارن ــن ک ــف و تدوی را کش
ــاد  قرآن کریــم، اســتخراج و اســتنباط نمــوده انــد و زنــده ب

ــدا. ــای بی خ ــه غربی ه ــرگ ب ــا و م م
ــن ســخنان درســت  ــه ای ــدارم ک ــن کار ن ــه ای ــًا ب ــن فع م
اســت یــا نــه؟ همچنــان بــه ایــن نکتــه نمی خواهــم 
بپــردازم کــه آیــا شــواهد  درون متنــی ایــن ادعاهــا کافــی و 
مقنــع اســت یــا خیــر؟ بحــث اصلــی مــن ایــن اســت کــه 
اگــر ایــن ادعاهــا را قبــول نماییــم، بایــد گریبــان خــود را از 

ــم. ــد ســوال مهــم و مهیــب نجــات بدهی شــر چن
ــه،  ــد ک ــوده ان ــود، فرم ــدس خ ــاب مق ــد در کت 1- خداون
ــاب مبیــن و روشــن و هدایــت اســت. اگــر  ــم کت قرآن کری
ــی  ــدون پیچیدهگ ــن و ب ــن و مبی ــاب روش ــم کت قرآن کری
ــی  ــوم تجرب ــی )اعــم از عل ــوم تجرب ــن عل ــوده اســت، ای ب
ــه می شــود در  ــی انســانی(، کــه گفت ــوم تجرب طبیعــی و عل
ایــن کتــاب وجــود داشــتند و بیــان شــده بودنــد، بایــد بــه 
صــورت روشــن و واضــح بیــان می شــدند و مســلمانان بــه 
ســادهگی می توانســتند بــه آن دسترســی پیــدا نماینــد. امــا 

ایــن گونــه نیســت.
2- شــاید گفتــه شــود کــه ایــن علــوم تجربــی، در 
ــم  ــن ه ــح و روش ــت و واض ــده اس ــان ش ــم بی قرآن کری
بــوده اســت، امــا مســلمانان بعــد از تــرک راه و روش 
ــن  ــتند ای ــح، نتوانس ــلف صال ــام و س ــزرگ اس ــر ب پیامب
گوهرهــای گران بهــا را از دل ایــن متــن مقــدس اســتخراج 
ــد  ــوال بای ــن س ــه ای ــا ب ــد. ام ــره ببرن ــا به ــد و از آن ه کنن
پاســخ داد کــه چــرا خــود ســلف صالــح بــه ایــن گوهرهــا 
دســت نیافتنــد و مثــل فقــه و کام ایــن دیــن، ایــن علــوم 
تجربــی را از متــن مقــدس اســتنباط و اســتخراج نکردنــد؟ 
ــک  ــا نی ــش از م ــا و بی ــش از م ــه پی ــح ک ــن ســلف صال ای
ــم  ــن و قرآن کری ــه دی ــادار ب ــرت و وف ــا بصی ــیرت و ب س
ــد؟ ــگ نیاوردن ــی را فراچن ــق قرآن ــن حقای ــد، چــرا ای بودن
ــن و روشــن  ــاب مبی ــرآن کت ــه شــود کــه، ق ۳- شــاید گفت
اســت ولــی، ایــن علــوم در ایــن کتــاب نیامده اســت اســت 
ــه  ــه آن نپرداخت ــم ب ــح ه ــلف صال ــل س ــن دلی ــه همی و ب
ــلمانان و  ــن مس ــای ای ــاف ادع ــه خ ــدگاه ب ــن دی ــد. ای ان

ــز گذاشــته شــود. ــد در پرانت ــون اســت و بای روحانی
ــن  ــاب روش ــم کت ــه، قرآن کری ــود ک ــه ش ــاید گفت ۴- ش
و مبیــن اســت، امــا روشــنی و وضاحــت آن را کســی 
می بینــد کــه بصیــرت دینــی داشــته باشــد نــه هــر نامحــرم 
ــودن  ــن ب ــودن و مبی ــن ب ــه اوالً روش ــن نکت ــه. ای و بیگان
قــرآن را از اطاقــش بیــرون می کنــد و ثانیــًا بصیــرت تمــام 
ــر ســوال  ــخ، زی مســلمانان جهــان اســام را در طــول تاری
ــه  ــرد ک ــن نتیجــۀ ناخواســته راه می ب ــه ای ــی ب ــرد. یعن می ب
گویــا مســلمانان در طــول تاریــخ آنقــدر بی بصیــرت بــوده 
انــد کــه ایــن علــوم را در دل قــرآن نخوانــده انــد و از دل 

ــد. قــرآن بیــرون نکشــیده ان
5- شــاید گفتــه شــود کــه، دشــمنان اســام نگذاشــتند کــه 
مســلمان بصیــرت خــود را بــه کار اندازنــد و ایــن گوهرهــا 
ــر  ــند. اگ ــرون بکش ــم بی ــر قرآن کری ــر گوه ــای پُ را از دری

ــه و کام و  ــتخراج فق ــرا در اس ــس چ ــت، پ ــوری اس اینط
دیگــر علــوم موجــوده اســامی مســلمانان دســت آوردهای 
ــا  ــن عرصه ه ــمنان در ای ــن دش ــرا ای ــتند؟. چ ــی داش خوب
ــا  ــن بخش ه ــا ای ــتند؟ آی ــاز گذاش ــلمانان را ب ــت مس دس
ــا را  ــن کاره ــه ای ــلمانان دزدان ــا مس ــد؟ ی ــت بودن بی اهمی
کردنــد؟ اگــر دزدانــه ایــن کارهــا را کردنــد، چــرا در علــوم 
ــوم  ــاب معل ــن حس ــا ای ــد؟ ب ــن کار را نکردن ــی ای تجرب
می شــود کــه اینگونــه نبــوده اســت کــه دشــمنان چشــم و 
دهــن و دســت و پــای مســلمانان را بســته باشــند و آنهــا را 
ــم  ــی را از قرآن کری ــوم تجرب ــن عل ــه ای نگذاشــته باشــند ک

ــد. اســتخراج و اســتنباط نماین
۶- شــاید گفتــه شــود کــه، ایــن علــوم تجربــی در 
ــان در  ــم م ــلمانان فه ــا مس ــی م ــد ول ــوده ان ــم ب قرآن کری
ــم  ــش قرآن کری ــن بخ ــت و ای ــرده اس ــاره کار نک ــن ب ای
ــان در  ــرت م ــب فکــر و بصی ــم و مرک را نتوانســتیم دریابی
ــا  ــم. ام ــی کنی ــول م ــن را قب ــت. ای ــده اس ــن وادی لنگی ای
حــاال ســوال ایــن اســت کــه چــه تضمینــی وجــود دارد کــه 
ایــن مســلمانان خداشناســی ایــن قــرآن را درســت فهمیــده 
باشــند، نبوت شناســی ایــن قــرآن را درســت فهمیــده 
ایــن قــرآن را درســت فهمیــده  باشــند، معاد شناســی 
باشــند، اخاق شناســی ایــن قــرآن را درســت فهمیــده 
باشــند، فقه شناســی ایــن قــرآن را درســت فهمیــده باشــند 
ــرآن  ــلمانان از ق ــم مس ــر فه ــًا ب ــن حســاب قطع ــا ای و... ب
ــوم  ــه معل ــاال ک ــود. ح ــان نمی ش ــن اطمین ــنت و دی و س
شــده اســت تمــام حقایــق علــوم تجربــی در قــرآن بــوده اما 
مســلمانان آن را نفهمیــده انــد، پــس امــکان دارد آنچــه کــه، 
ــا  ــده باشــند و ی ــد را هــم نفهمی ــده ان ــا می شــود فهمی ادع

ــند. ــده باش ــط فهمی غل
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه، چ ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ 7- نکت
ــده  ــکات را نفهمی ــن ن ــال ای ــد س ــلمانان در چهارده ص مس
ــه شــود  ــد؟ شــاید گفت ــده ان ــن را فهمی ــی حــاال ای ــد ول ان
ــم و  ــتیم بفهمی ــم و نخواس ــان نفهمیدی ــود م ــا خ ــه م ک
نتوانســتیم بفهمیــم و نخواهیــم فهمیــد، بلکــه ایــن غربی هــا 
بــوده انــد کــه ایــن علــوم را از قرآن کریــم اســتخراج کــرده 
ــا مســلمانان  ــم کتاب م ــه قرآن کری ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد. ام ان
ــده و  ــی کشف ش ــوم تجرب ــن عل ــت، ای ــا اس ــه م و مؤَمن ب
ــه ماســت. در  ــوط و منســوب ب ــز مرب ــده، نی ــتخراج ش اس

ــد جــواب داد: ــا دو ســوال دیگــر را بای ــن صــورت ام ای
ــرکان  ــران و مش ــن کاف ــر ای ــه ب ــرا و چگون ــما چ اوالً: ش
اعتمــاد کردیــد؟ مگــر خداونــد در همیــن قرآن کریــم 
ــد  ــرد ندارن ــد و ِخ ــل ان ــران بی عق ــه، کاف ــت ک ــه اس نگفت
و بســان بهایــم انــد و حتــی بدتــر از حیــوان انــد و درایــت 
ــد؟  ــان کار نمی کن ــد و ِخردش ــه نمی کنن ــد و اندیش ندارن
ــن  ــری ای ــری فک ــه برت ــراف ب ــوی اعت ــه نح ــن ب ــا ای آی

ــت؟ ــر نیس ــای کاف غربی ه
ــد و  ــوب کار می کن ــدر خ ــن ق ــا ای ــل آنه ــر عق ــًا: اگ ثانی
قرآن کریــم را از خــود مســلمانان خوب تــر می فهمنــد، 
نبوت شناســی،  خداشناســی،  عرصه هــای  در  چــرا 
ــی  ــی و کام شناس ــی، فقه شناس ــی، اخاق شناس معاد شناس
و حدیث شناســی و غیــره، بــه ســخنان آنهــا اعتمــاد نکنیــم 
ــه  ــه در تمــام ایــن عرصه هــا ب ــم؟ و چــرا ب ــول ننمایی و قب
ــد  ــان می گوین ــه خودش ــم ک ــوش دهی ــانی گ ــخنان کس س
ــم و  ــرآن را نفهمیدی ــا بخش هــای مهــم و اساســی ق ــه م ک

ــد؟ ــر فهمیدن ــای کاف غربی ه
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انتحـار کـودکان؛ چه کسـی مسـوول است؟

قـرآن 
و علـوم تجـربـی

امان ریاضت-سخنگوی وزارت عدلیه

عبدالکبیر ستوده



مطالعـات  مرکـز  تحقیقـی  گـزارش  رونمایـی  از  پـس 
اسـتراتژیک افغانسـتان در مـورد مضمـون ثقافـت اسـامی، 
بـار دیگـر در رسـانه های اجتماعـی ایـن بحـث داغ گردید. 
عده یـی بـا خلـوص نیت، امـا در عالـم بی خبری و شـماری 
دیگـر کین توزانـه هـم ایمان مـرا نشـانه گرفتنـد، و هم جان 
مـرا و کسـانی هـم در ایـن میـان بودنـد کـه بـا بـد و بی راه 
گفتـن خواسـتند نشـان دهنـد کـه آن هـا هـم در ایـن کـرۀ 
خاکـی نفس می کشـند و مـا در مجمـوع به ایشـان صمیمانه 

می گوییـم، هـر کـه مـا را رنجـه دارد راحتـش بسـیار بـاد!
در مـورد درس »نظـام سیاسـی در اسـام« کـه در تـرم پنجم 
همـۀ دانشـگاه ها در زیـر مجموعـۀ ثقافـت اسـامی تدریس 
آن  بـه  ایجـاز  بـا  کـه  دارد  وجـود  ماحظاتـی  می گـردد، 

می شـود. پرداختـه 

مضمون ثقافت اسالمی
مـن  گویـا  کـه  اندخته انـد  راه  محافظـه کاران سـر و صـدا 
مخالـف مضمون ثقافت اسـامی هسـتم، این حـرف، چیزی 
بیـش از یـک تهمت و دروغ محض نیسـت، آنانـی که چنین 
سـخنانی بـر زبـان می راننـد، بـه خوبی مـرا می شناسـند، اما 
آگاهانـه دروغ می گوینـد و تهمـت می بندنـد و پیـش از همه 
چهـرۀ نورانـی خـود را سـیاه می کننـد. مـن در دو دانشـگاه 
معلـم هسـتم و مضمـون ثقافت اسـامی را تدریـس می کنم.
انصـاف بـه دسـت شـما، یـک معلـم ثقافت اسـامی کـه از 
روی عشـق و عاقـه بـه ایـن مضمـون رو آورده و آن را 
آن  بـه شـدت ضـرور می دانـد، چطـور می شـود مخالـف 
بـوده باشـد. ایـکاش، دوسـتان، حوصله بـه خـرج می دادند، 
به جـای توهیـن و دشـنام، کتـاب مـرا نقـد می کردنـد، کتابی 
کـه در چنـد جـا تدریـس می شـود، آن وقـت هـم کمک به 
مضمـون ثقافـت اسـامی می شـد و هـم رهنمودی بـه من و 

مـن هـم می گفتـم رحمـت خـدا بـر پـدر و مادرتان!
بـا اتهـام بسـتن و ناسـزا گفتـن کاری از پیـش نمـی رود، بر 
بیشـتر می کنـد،  را  بـه عقده هـا می افزایـد، کینه هـا  عکـس 
راه تفاهـم را تنگ تـر می  سـازد. و در فرجـام، جـای دعـوت 
را لجاجـت می گیـرد و در اثـر آن وقـت و امکانـات تلـف 

می شـود.

افراطی کیست؟
افراطـی به تفسـیر یگانه از متن بـاور دارد و آن را در انحصار 
خـود می شـمارد و دیگـران را باطـل. افراطـی جیب هـای پُر 
از تکفیـر و تفسـیق دارد و هـر دگـر اندیشـی را کافـر، اجیر 
صهیونیسـم و وابسـتۀ اسـتعمار می خوانـد و خـم بـه ابـرو 
نمـی آورد. افراطـی بـه جـان، مـال و آبـروی دیگـران وقعی 
نمی نهـد، بـا اندک تریـن بهانـه بـه تهدیـد متوسـل می شـود، 
شـدیدترین مجازات هـا را پیشـکش مـی دارد. کیسـه افراطی 
از دلیـل و برهـان تهـی اسـت؛ احساسـات تبـارد می دهـد، 
جزم گـرا و غیرمنعطـف اسـت. بـا خـرد ورزی و میانـه روی 

بیگانـه می باشـد.

خالفت و امارت
در مضمـون ثقافـت اسـامی، خافت و امارت اسـامی تنها 
نظـام مشـروع خوانـده شـده و بـه خـورد دانشـجویان داده 

می شـود. 

مـن بدیـن بـاورم، خافـت و امارت بـه عنوان یـک واقعیت 
عهـد  بـه  مسـلمانان  و  داشـته  وجـود  اسـامی  تاریـخ  در 
طایـی خافـت افتخـار می ورزنـد. هـر جـوان بایـد از آن 
اطـاع یابـد، منحیـث تاریـخ، امـا پرسـش این جاسـت کـه 
تأکیـد روی خافـت و امـارت در عصـر حاضـر بـه عنـوان 
یگانـه نـوع نظـام مشـروع درسـت و بـه جا اسـت یـا خیر؟ 
اقامـۀ  امنیـت،  تأمیـن  روی  اسـام  در  می کنـم،  فکـر  مـن 
عـدل و داد تأکیـد شـدید بـه عمـل آورده اسـت. اسـام بـه 
انارشیسـم، بی نظمـی، هرج ومـرج اجـازه نمی دهـد، اما روی 
شـکل و شـمایل نظـام سیاسـی معینـی تأکیـد نکرده اسـت. 
ایـن مسـلمانان  انـد کـه بنابـر وضعیـت اجتماعـی، فرهنگی 
نظـام  و  می کننـد  تعییـن  را  زمام دارشـان  اقتصادی شـان  و 
دل خواه شـان را شـکل می بخشـند،  گزینـش خلفـای چهـار 
گانـه بـر همیـن اسـاس بـود. از جانبی هـم، اگر اتحـاد ُکلی 
کشـورهای اسـامی و احیـای خافـت در آینـده بـه  عنـوان 
یـک آرمـان عالـی مطـرح باشـد کار نیکویی اسـت، امـا اگر 
خافـت و امـارت تنهـا نظام مشـروع بـرای همیشـه خوانده 
شـود و بدیـن صـورت، نظام هـای موجـود در عالـم اسـام 
غیرمشـروع پنداشـته شـود. یـک قرائت نادرسـت از اسـام 
اسـت کـه در تضـاد بـا واقعیت هـای موجـود قـرار دارد و 
بسـیار خطرسـاز می باشـد. افزون بر آن تأکیـد روی خافت 
و امـارت در وضعیـت کنونـی اذهـان را بـه سـوی امـارت 
طالبـان و دولـت اسـامی داعـش می کشـاند و بـه تقویـت 
آن هـا مـی انجامـد. انصـاف دسـت شـما، آیـا طـرح چنیـن 

اندیشـۀ بـه جا و درسـت اسـت؟

دولت ملی
در مضمـون ثقافـت اسـامی، تشـکیل دولت هـای ملـی در 
جهـان اسـام، توطئـه اسـتعماری بـه منظـور ایجـاد تفرقه و 
چنـد پارچگـی میـان مسـلمانان خوانده شـده اسـت. از دید 
ثقافت نویـس، دولت هـای ملـی فاقـد مشـروعیت و اعتبـار 

می باشـند.
مسـالۀ تشـکیل دولت هـای ملـی بـرای نخسـتین بار در اروپا 
طرح ریـزی شـد، امـا منصفانـه نیسـت کـه به خاطـر تولـد 
دولت هـای ملـی در اروپـا ایـن پدیـده توطیۀ بر ضـد جهان 
اسـام انگاشـته شـود زیـرا پیش از ایـن که دولت هـای ملی 
جهـان اسـام را چنـد پارچـه کننـد، جهـان مسـیحیت را به 
کشـورهای متعدد تقسـیم کـرد و از دل اروپا چندین کشـور 

سـر بر آورد.
امـروز دولت هـای ملـی بحیـث پایـۀ نظـم موجـود جهـان 
پذیرفتـه شـده و دولت هـای ملـی چهـار چـوب پذیرفتـه 
شـده در سراسـر جهان اسـت، یهودیـان، مسـیحیان هندوان، 
بوداییـان و مسـلمانان ها همـه آن را پذیرفته انـد، جداکـردن 
مسـلمان ها از بقیـۀ بشـریت و دولت هـای ملـی را توطئـه 
در برابـر مسـلمان ها خوانـدن، از پشـتوانۀ منطقـی برخوردار 

نمی باشـد.
اگـر سـخن روی ضـرورت مسـلمان ها به اتحاد و همدسـتی 
بـوده باشـد دولت هـای ملـی مانـع چندانی بر سـر ایـن کار 
نیسـتند. می شـود هـم دولت هـای ملـی را پذیرفـت و هم با 
کشـورهای اسـامی همـراه و همنوا بود. آن گونـه که دیگران 
کردنـد؛ ناتـو، اتحادیـه اروپـا، اتحادیـه آسـه آن نمونه هـای 

خوبـی از این دسـت اند.

آشـوب  و  بی نظمـی  ملـی،  دولت هـای  دانسـتن  نامشـروع 
خلـق می کنـد، صلـح و امنیـت را بـر هـم می زند و اسـباب 
ضعـف و ناتوانـی بیشـتر مسـلمان ها را خلـق می کنـد؛ زیـرا 
پیونـد دولت هـا را بـا توده های مسـلمان لطمـه می زند، و در 
نتیجـه دولت هـا بـرای بقای شـان به جـای تکیه بر مـردم به 

بیگانـگان متکی می شـوند. 
از ثقافت نویـس ارجمنـد پرسـیده می شـود، غیـر از حـزب 
مخالـف  مسـلمانان  از  گروهـی  چـه  داعـش  و  تحریـر 
بـا چـه دسـتاویزی رأی و نظـر  دولت هـای ملـی  انـد؟ و 
اکثریـت بـزرگ مسـلمانان را نادیـده انگاشـته، رأی و نظـر 
مطـرودی را به دانشـجویان پیشـکش می دارد؟ پشـت کردن 
بـه رأی و نظـر جماعت مسـلمان ها و چسـپیدن بـه نظر یک 

گـروه افراطـی چـه دلیلـی دارد؟

تقسیم دينی جهان
در مضمـون ثقافت اسـامی جهان به دو حصـه -دارالکفر و 

داراالسام- تقسـیم شده است.
تقسـیم جهان به دو بخش داراالسـام و دارالکفر که توسـط 
فقهـای مسـلمان صـورت گرفته، یک واقعیت تاریخی اسـت 
و کسـی نمی توانـد از آن چشم پوشـی کنـد. امـا مسـأله قابل 
گفتـن ایـن اسـت، کـه تقسـیم جهـان بـر اسـاس دیـن، مال 
دورۀ معینـی بـود کـه زمـان آن سـپری شـده و جـای آن را 

دولت هـای ملـی گرفته اسـت.
دولت هـای ملـی بـر پایـۀ توافـق روی یـک نظـام سیاسـی 
از سـوی شـهروندان بـه  میـان آمـده اسـت، نـه بـر اسـاس 
دیـن واحـد. بدیـن معنـا کـه دولت هـا نهادهـای سیاسـی اند 
و شـهروندان یـک کشـور روی یـک نظـام سیاسـی در یـک 
محـدودۀ جغرافیایـی بـه توافـق دسـت یافته انـد، بـدون این 
انگارنـد و دسـتگاه  نادیـده  را  کـه دیـن و مذهـب کسـی 
حکومـت را در دوسـتی یا دشـمنی با دینی مکلـف گردانند. 

تنهـا در ایـن میـان، کشـور اسـرائیل مسـتثنا اسـت.
بـه عقیـدۀ مـن طرح تقسـیم جهـان بر اسـاس اسـام و کفر 
در حـال حاضـر از یک سـو غیرواقع بینانـه و از جانبی هم به 
حال مسـلمان ها سـخت زیان بار اسـت. شـما قضاوت کنید، 
تقسـیم جهـان بـر اسـاس کفـر و اسـام، میلیون ها مسـلمان 
را کـه در اروپـا، امریـکا، کانـادا، زنده گـی می کنـد، در چـه 
وضعیتـی قـرار می دهـد؟ سـرزمین های مسلمان نشـینی  کـه 
در روسـیه و چیـن موقعیـت دارند، شـامل داراالسـام اند یا 
دارالکفـر؟ تکلیـف ده ها میلیون مسـلمان در سـرزمین پهناور 

هنـد و امثـال آن چه می شـود؟ ...

امارت زن
در مضمـون ثقافت اسـامی زنان به حکم شـرع)!( از امارت 
عمومـی محـروم شـناخته شـده اند. و در ایـن بـاب حدیـث 
»مـن یفلـح قـوم و لـو امرهم امـراه« پایـۀ اسـتدالل و داوری 
قـرار گرفتـه اسـت، در حالـی کـه ایـن حدیث با اشـکاالتی 

رو بـرو می باشـد:
1. ایـن حدیـث در تضاد با فرمایشـات پـروردگار قرار دارد، 
زیـرا در آیه هـای 22-۴۴ سـوره نمـل خداونـد حکمرانـی 
ملکۀ سـبا )بلقیس( را می سـتاید، بلقیس را به دور اندیشـی، 

خردمنـدی و تدبیـر وصـف می دارد.
2. حدیـث شناسـان ایـن حدیـث را بی اعتبـار شـناخته اند، 

زیـرا راوی ایـن حدیـث را کـه »ابی بکره« اسـت جرح کرده 
و فاقـد صاحیـت در بـاب روایـت حدیـث شـمرده  انـد. 
عاقه منـدان می تواننـد، بـه رسـالۀ ویژه یی که آقـای خواجه 
بشـیر احمـد انصـاری زیر عنـوان »زن در میزان فقه سیاسـی 

اسـام« نگاشـته اسـت، مراجعـه کنند.
عمـر  نامـۀ  کار  بـا  تضـاد  در  حدیـث  ایـن  مضمـون   .۳
فـاروق)رض( کـه شـفا یکـی از بانوان شایسـتۀ مسـلمان را 
بـه عنـوان شـهردار مدینـه تعییـن کـرد، قـرار دارد؛ همچنان 
مضمـون ایـن حدیـث در مخالفـت بـا امـارت ام المومنیـن 
عایشـه)رض( در جنـگ جمـل قـرار دارد. زیـرا در صورت 
صحـت ایـن حدیث آن همـه اصحاب پیامبر خـاف آن گام 

نمی داشـتند. بـر 
۴. مضمـون حدیـث مورد نظـر، در مغایرت با تجارب سـالم 
بشـری قـرار دارد. حدیـث صحیـح در تضاد با تجربه سـالم 
بشـری نمی باشـد. مگـر خانـم تاچـر در کار خـود از مـردان 
انگلیسـی چـه کـم داشـت؟ آیـا همیـن حـاال بانو مـرکل در 
جرمنـی سـر همتایـان مـرد خـود را نخاریـده و بحیـث یک 

رهبـر موفق مطرح نیسـت؟
بـر پایـۀ ایـن دالیـل، صاحـب ایـن قلـم مانعـی بـر سـر راه 
امـارت زنـان نمی بینـد، محافظه کاران دلیل و یـا دالیل در رد 

آن بنویسـند، تا صورت شـان سـزاوار بوسـیدن شـود.

امامت و نسب قريشی
»االیمـه مـن قریـش« حدیـث مبارکـی اسـت کـه حضـرت 
از  پـس  خلیفـه  انتخـاب  در  را  آن  صدیـق)رض(  ابوبکـر 
رحلـت جنـاب پیامبـر در سـقیفه بنـی سـاعده خوانـد و بـر 
اختـاف میان مهاجریـن و انصار خاتمه بخشـید. در صحت 
ایـن حدیـث تردیـدی نیسـت. قرن هـا مسـلمان ها زعیـم و 
امـام قریشـی نسـب داشـتند. امـا کـه در همـان دوره هـای 
طایی صدرالسـام گروه هایی از مسـلمانان ماننـد معتزلی ها 
ابتدایـی  وضعیـت  همـان  شـامل  را  حدیـث  ایـن  حکـم 
می دانسـتند و بحیـث یک شـرط تاریخـی می خواندند. اصل 
نـزد آن هـا شایسـتگی فـرد بـود، نـه نسـب و خـون. یکی از 
دالیـل اسـتوار سـخن عمـر فـاروق)ض( اسـت. آن گاه کـه 
جناب شـان ضربـت دیـد، و کار به جایی رسـید که جانشـین 
وی تعییـن شـود. عمر)رض( گفت، اگر سـالم زنـده می بود، 
او را نامـزد جانشـینی می کـرد. سـالم بردۀ آزاد شـده بود، که 
نسـبش بـه قریـش نمی رسـید. بـر آیند این سـخن آن اسـت 

کـه قریشـی نسـب بـودن شـرط اساسـی امامت نیسـت.
بـرای  دایمـی  حکـم  یـک  عنـوان  بـه   مسـأله  ایـن  طـرح 
دانشـجویان ثقافـت اسـامی، مشـروعیت زمـام داران کنونی 
دولت هـای اسـامی را می زدایـد، نـه مشـروعیت بـه ملـک 
سـلمانی باقـی می مانـد، نـه بـه اردوغانـی، چـه رسـد بـه 
اشـرف غنـی خانـی، آیـا طـرح این گونـه مطالـب در ثقافت 
اسـامی، موجـب بحران نمی شـود؟ بسـیاری از قراردادهایی 
کـه صحـت آن وابسـته بـه وجود حاکم مشـروع اسـت، زیر 
سـوال نمـی رود؟ و در فرجـام، فضای جهان اسـام را پرفتنه 
و آشـوب نمی سـازد و بـه آتـش قانون گریـزی و خصومـت 

نفـت نمی ریـزد؟
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بــا لب ریــز شــدِن دریــای کابــل، صدهــا شــهروند معتــاد بــه  مــواد 
مخــدر از پنــاه گاه امــن شــان »زیــر پُل ســوخته« به کجــا رفتنــد؟

ــت  ــوول دول ــاد مس ــل و نه ــهروند کاب ــچ ش ــه هی ــی  ک پرسش
ــا  ــان ســیاب دری ــادان از طغی ــن معت ــداد از ای ــد، چــه تع نمی دان
ــد شــده اند. ــا و ناپدی ــه و چــه تعدادشــان طعمــۀ دری نجــات یافت
ــین  ــه روز پس ــای دو س ــی از باران ه ــای ناش ــود راه بندان ه باوج
در برخــی از جاده هــای شــهر کابــل، برعکــس هــر روز )بــه  ســوی 
دفتــر( مســیر کوته ســنگی »پُل ســوخته« را در پیــش گرفتــم. 
ــدر در  ــاد موادمخ ــا معت ــش، صده ــه پی ــک هفت ــا ی ــه ت ــی  ک جای

ــاش شــبانه روزی داشــتند. ــل بودوب ــن پُ ــر ای زی
همیــن  کــه بــه  ســاحه رســیدم و چنــد تصویــر از محــل گرفتــم، 
ــا  ــد و ب ــتر می ش ــل بیش ــر پُ ــادان در س ــمار معت ــه ش لحظه به لحظ

ــد. ــال می کردن ــرا دنب ــج کاو م ــای کن نگاه ه
از یکــی آن هــا پرســیدم کــه در ایــن باران هــا کجــا بودنــد و چــه 

ــد؟ ــپری کرده ان ــواری های را س ــا و دش خطره
در حالــی  کــه چندیــن تن شــان به ِگــردم حلقــه زده  بودنــد، یکــی 

از ایــن میــان گفــت: »دوصــد نفــر مــاره دریــا بـُـرده«
ــذری از  ــه رهگ ــن لحظ ــه در همی ــم ک ــتر بپرس ــتم بیش می خواس

ــت: ــم گف ــک به گوش ــته نزدی ــت و آهس ــارم گذش کن
»هرچه زودتر ازین جه خوده بکن که اَوگارت می کنن«

ــاالی دوربیــن ام  ــودم کــه ب ــده ب ــد قدمــی به عقــب نمان ــوز چن هن
ــان خــود را  ــتم از چنگال ش ــا مشــکل توانس ــدند و ب ــه ور ش حمل
ــه پوســتۀ امنیتــی پولیــس خــود  نجــات بدهــم. کمــی آن ســوتر ب
را رســاندم و از ایشــان کمــک خواســتم، تــا در تهیــۀ گــزارش از 
وضعیــت ایــن معتــادان مــرا هم راهــی کننــد. مسافرشــاه فرمانــده 
بلــوک حــوزۀ ســوم امنیتــی پولیــس کابــل گفــت: »متأســفیم کــه 
ایــن همــکاری را باشــما کــرده نمی تانیــم، چــون تعدادشــان زیــاد 

ــانند«. ــه  شــما نرس ــرده ضــرری ب اســت و خدای ناک
ایــن افســر پولیــس، همچنــان افــزود کــه هیــچ معتــادی در جریــان 

ــف نشده اســت. ــا تل ــن باران ه ای
ــن افســر پولیــس  ــا برخــی  از باشــنده های محــل، گفته هــای ای ام
ــادان در  ــن معت ــه برخــی از ای ــد ک ــده، می گوین را نادرســت خوان

ــا شــده اند. ــۀ دری روز پســین، طعم
عبدالبشــیر 27 ســاله باشــندۀ ناحیــه ســوم شــهرکابل درحالــی  کــه 
بــا کراچــی دست داشــته اش، زنــان و کهن ســاالن را در بــدل 
ــه یــک رودخانــه می مانــد عبــور  ده افغانــی از جــادۀ کــه حــاال ب
مــی داد، گفــت: »چندین تــا معتــادی کــه بــه  حالــت نشــئه در زیــر 
ــه  ــان ک ــک تعدادش ــدند و ی ــرآب ش ــه زی ــم ک ــد، دیدی ــل بودن پُ

ــد« ــرف رفتن ــر ط ــدن و به ه ــا برام ــتند، از دری توانس
ــا  ــر ت ــینما پامی ــز شهر)س ــه  طــرف مرک ــل را ب ــای کاب مســیر دری
ــیمای  ــر از س ــای رنگین ت ــن تصویره ــا گرفت ــی( ب ــل باغ عموم پُ
پیشــین دریــای کابــل، رفته رفتــه نگاهــم بــه جوانــی برخــورد کــه 
می خواســت از زیــر پُــل مســجد شــاه  دوشمشــیره بیــرون بیایــد. 
ــاد  ــه معت ــود ک ــدا ب ــرش هوی ــاله، از ظاه ــتعار( 2۳ س سمیر)مس
ــش  ــای احوال ــم و جوی ــم از او گرفت ــر ه ــه تصوی ــت، دو س اس
شــدم. درحالــی  کــه لباس هایــش ســراپا خیــس و بــا لــرزۀ شــدید 
ــی زد،  ــدان م ــدان به دن ــن، دن ــخن گفت ــگام س ــش در هن ــر اندام ب

گفــت:

»رفیقکم غرق شد، نجاتش داده نتانستم ...«
ــو  ــه  این س ــال ب ــه از دوس ــتعار( ک ــار )مس ــۀ خــودش، مخت به گفت
ــاش  ــا بودوب ــرای ها و کوچه ه ــا و س ــر پُل ه ــا در زی ــم یک ج باه
می کردنــد؛ زمانــی  کــه می خواســت کفش هایــش را از بیــن 
ــا  ــد و از شــدت آب دری ــان لغزی ــد، ناگه ــدا کن ــل پی آب در زیرپُ

ــد. ــاره خــود را از آب بیــرون کن نتوانســت دوب
ــد شــدن شــماری از  ــز، از ناپدی ــن دیگــر نی ــن ت ــه چندی ــاآن  ک ب
معتــادان در دریــای کابــل ســخن گفته انــد؛ امــا شــهرداری کابــل، 
ــیاب ها در  ــدن س ــر جاری ش ــن از اث ــن دو ت ــان باخت ــا از ج تنه

نواحــی هفتــم و هفدهــم خبــر می دهــد.
عبدالجلیــل ســلطانی ســخنگوی شــهرداری کابــل در تمــاس تلفنی 
ــادان در  ــک گفــت: »ممکن اســت شــماری از معت ــگار پَی ــه خبرن ب
جریــان سرازیرشــدِن آب در دریــای کابــل غــرق شــده  باشــند؛ امــا 

تاهنــوز گــزارش دقیــق از تلفــات آنــان دردســت نداریــم«.
ــر  ــین، افزون ب ــۀ پس ــای هفت ــلطانی،  باران ه ــای س ــۀ آق ــه  گفت ب
ــی را  ــی هنگفت ــای مال ــانی، زیان ه ــوم انس ــوم و نامعل ــات معل تلف
ــم،  ــم، هفت ــوم، پنج ــی س ــنده های نواح ــماری از باش ــر ش ــز ب نی

ــت. ــل وارد کرده اس ــهر کاب ــم ش ــم و هفده نه
در جریــان هفتــۀ پیــش، وزارت دولــت در امــور رســیده گی 
به روی دادهــای طبیعــی در یــک نشســت خبــری، از جــان باختــن 
127 تــن مشــمول زنــان و کــودکان، از اثــر جــاری شــدن ســیاب 

ــزارش داد. ــور گ ــت کش ــی در 20 والی ــای پی درپ و باران ه
ــیاب ها  ــا و س ــی از باران ه ــارات ناش ــات و خس ــه، تلف بااین هم
ــت  ــا مقــام مســوول دول ــرد ی ــچ ف در گوشــه وکنار افغانســتان، هی
آســیب پذیرترین قشــر جامعــه  از  تعــداد  کــه چــه  نگفــت 
ــان  ــا ج ــده و ی ــیب دی ــا آس ــن رویدا ده ــۀ ای ــادان( در نتیج )معت

باخته انــد؟
حتــا شــماری از شــهروندان عادی هــم به جــای هم پذیــری و 
ــوار ویدیویــی  ــد. یــک ن ــادان تنهــا تماشــاگر ان ــا معت هــم دردی ب
ــد  ــت بازدی ــازی دست به دس ــای مج ــون در فض ــا هم اکن ــه ت ک
ــهروند  ــک ش ــدن ی ــرق ش ــی از غ ــان دهندۀ صحنه ی ــود، نش می ش
ــاد  ــت وپا و فری ــا دس ــواج دری ــن ام ــه در بی ــت ک ــی  اس ناشناس
می زنــد، تــاآن  کــه گذشــته از پـُـل مقابــل کوچــه اندرابــی و پــارک 
تیمورشــاهی، ناپدیــد می شــود. شــاید او نیــز یکــی از ایــن معتــادان 
بــود. امــا در همین حــال، صدهــا شــهروند تماشــاگر از کناره هــای 
دریــا و ســرپُل بــا موبایل هــای هوشمندشــان تنهــا صحنه بــرداری 

ــد. ــو می کنن و هیاه
بــر بنیــاد گزارش هــای ســازمان ملــل متحــد، بیشــتر از 11 درصــد 
جمعیــت افغانســتان معتــاد بــه مــواد مخــدر اســت و از میــان ایــن 
جمعیــت ســه ونیم میلیونــی، دســت کم 80 درصــد آن هــا در 

معــرض خطــر قــرار دارنــد.
موســا محمــودی رییــس اجرایی کمیســیون حقوق بشــر افغانســتان 
ــوان شــهروند  ــه  عن ــواد مخــدر، ب ــاد به م ــراد معت ــه اف ــد ک می گوی
ــتند.  ــداد هس ــک و ام ــد کم ــه، نیازمن ــیب پذیر جامع ــر آس و قش
آقــای محمــودی می افزایــد: »این همــه نشــانۀ کــم کاری نهادهــای 
ــری از  ــر جلوگی ــه به خاط ــت ک ــت اس ــی دول ــوول و ناکام مس

ــد«. ــخصی ندارن ــۀ مش ــا، برنام ــو روی داده هم چ

ــت  ــط نخس ــا خ ــن روزه ــان ای ــگاه بغ دانش
ــان شــده  ــی و طالب ــان نیروهــای امنیت ــرد می نب

اســت.
ــات  ــس دانشــکدۀ ادبی ــزاده، ریی ــه ولی فوزی
گفتــه  ســام وطندار  بــه  بغــان  دانشــگاه 
منطقــۀ  در  درگیری هــا  آغــاز  بــا  اســت، 
بــاالدوری پلخمــری، شــماری از نیروهــای 
امنیتــی در محوطــۀ ایــن دانشــگاه جابجــا 
ــی  ــبب نگران ــوع س ــن موض ــه ای ــده اند ک ش

دانشــجویان شــده اســت.
ــه گفتــۀ او، جابهجایــی نیروهــای امنیتــی در  ب
دانشــگاه و شــلیک ایــن نیروهــا از ســاختمان 
ــدازی  ــر تیران دانشــگاه، دانشــجویان را در براب

ــت.   ــاخته اس ــیب پذیر س ــان آس طالب

جاویــد و فرخنــده، دو تــن از دانشــجویان 
دانشــگاه بغــان می گوینــد، آغــاز درگیری هــا 
را  دانشــجویان  دانشــگاه  ایــن  اطــراف  در 

ــت. ــرده اس ــران ک نگ
دانشــگاه  سرپرســت  صفــدری،  علی رضــا 
و  می پذیــرد  را  مشــکل  ایــن  بغــان 
ــان از او  ــی بغ ــا وال ــدار ب ــد، در دی می گوی
خواســته اســت تــا نیروهــای امنیتــی را از 
ــد. ــرون کن ــت بی ــن والی محوطــۀ دانشــگاه ای
بغــان،  دانشــگاه  سرپرســت  گفتــۀ  بــه 
دانشــکده های ادبیــات، ژورنالیســم، انجنیــری، 
ــق  ــگاه در مناط ــن دانش ــت ای ــاد و زراع اقتص
ــه  ــت دارد ک ــان موقعی ــاالدوری و پوزۀ ایش ب
ــد. ــه شــمار می رون ــن بغــان ب از مناطــق ناام

د افغانســتان د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون وایــي، 

ــډون د  ــه ګ ــل پ ــه د کاب ــو ب ــو دوو اونی ــر راتلونک ت

پاتــې والیتونــو د ولــي جرګــې د انتخاباتــو پایلــې 

ــتۍ يش. وروس

د افغانســتان د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون وایــي، 

ــه دې  ــه ل ــو دوه ثلث ــو غړی ــې د نوی ــي جرګ د ول

ــدې اعــان شــوي او کــه حکومــت وغــواړي،  وړان

ــوې مــي شــورا  ــر اســاس ن ــون پ کــوالی يش د قان

ــزي. پرانې

ــايس  ــم الی ــد قاس ــي محم ــیون من ــه کمېس د دغ

د جمعــې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، کــه 

ــه  ــه پ ــان ت ــو اع ــو د پایل ــو والیتون ــت د ټول حکوم

ــو  ــر دوه راتلونکــو اونی متــه دی، دا پایلــې ممکــن ت

ــتۍ يش. ــه وروس ب

د ښــاغي الیــايس پــه خــره، د کابــل حــوزې د 

ــه  ــنبې ل ــو د ش ــر پایل ــو پ ــې انتخابات ــي جرګ ول

ــوور  ــر دوه ن ــن ت ــوی او ممک ــل ش ــې کار پی ورځ

ــي. ــت ونی ــو وخ اونی

ــایي  ــې ښ ــې چ ــوزه پات ــو ح ــي: »د کوچیان دی واي

ــتۍ يش، د  ــه ورځ وروس ــنبې پ ــا دوش ــنبې ی د یکش

ــه  ــنبې پ ــایي د ش ــدو ده، ښ ــه خاصې ــم پ ــا ه پکتی

ورځ را واســتول يش، کنــدز، بغــان او میــدان وردګ 

ــر  ــۍ ت ــې اوون ــې د راتلونک ــو دي چ ــې والیتون پات

ــه وروســتۍ  ــو حــوزو پرت ــل او ځین ــه کاب ــه ل ــای ب پ

يش.«

متــه وه چــې د افغانســتان ولســمرش یــو نیمــه 

ــه د  ــه ۱۶مــه نېټ میاشــت وړانــدې یعنــې د حــوت پ

ــو  ــه نوی مــي شــورا ۱۷مــه دوره د ولــي جرګــې ل

غړیــو رسه پرانېــزي، خــو د ټولــو والیتونــو د پایلــو د 

نــه وروســتۍ کېــدو لــه املــه افغانســتان اوس مقننــه 

ــري. ــوه نه ل ق

ــر  ــات د تې ــې انتخاب ــي جرګ ــواد د ول ــه هې د دغ

ملریــز کال د میــزان میاشــتې پــه وروســتیو کــې 

وشــول او افغــان حکومــت په دغــو انتخاباتــو کــې د 

پراخــو درغلیــو د ادعــا پــر اســاس د انتخاباتــو قانــون 

ــل کــړ. تعدی

د دغــه قانــون لــه تعدیلــه وروســته د انتخابــايت 

ممنــوع  او  عــزل  غــړي  پخــواين  کمېســیونونو 

اعــان شــول. الخــروج 

پــه  غــړي  پخــواين  کمېســیونونو  انتخابــايت  د 

ــو د  ــوي صاحیتون ــه وظیف ــت او ل ــزوري مدیری کم

ځــان پــه ګټــه اخېســتنې تــورن دي.

ــو  ــو غړی ــیونونو د نوي ــايت کمېس ــې د انتخاب اوس چ

د کار لــه پیلــه یــو میاشــت کېــږي، نــوي غــړي هــم 

ــو د  ــې د انتخابات ــت ک ــزان میاش ــه می ــه پ ــردې دم ت

ــديل. ــه دي توانې ــر اعــان ن ــې پ وروســتیو پایل

لــه دې رسه د افغانســتان ولســمرشۍ ماڼــۍ پــه 

ــې  ــو پات ــیونونه د ټول ــايت کمېس ــې انتخاب ــه ده چ مت

ــو پایلــې وروســتۍ کــړي، څــو حکومــت د  والیتون

مــي شــورا اوومــه دوره پــه نــوي جوړښــت پرانېــزي.

د ولســمرش مرســتیال ویانــد شــاه حســین مرتضــوي 

ــو  ــل: »د ی ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــې پ د جمع

ــان  ــه دي اع ــه ن ــر اوس ــې ت ــو پایل ــمېر والیتون ش

ــیونونه  ــايت کمېس ــې انتخاب ــو چ ــد ی ــوي، هیله من ش

ــړای  ــوږ وک ــو م ــړي، څ ــان ک ــې اع ــر ژره پایل ژر ت

ــه نــوي جوړښــت رسه اعــان  شــو نــوی پارملــان ل

ــړو.« ک

ــواک  ــو خپل ــتان د انتخابات ــدې د افغانس ــه دې وړان ل

کمېســیون ویــي و، کلــه چــې د ټاکنیــزو شــکایتونو 

کمېســیون د پاتــې والیتونــو پایلــې ور واســتوي دوی 

بــه یــې ژر اعــان کــړي.

حبیــب  مــرش  داراالنشــاء  د  کمېســیون  دغــه  د 

الرحمــن ننــګ لــه ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې 

لــه ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون څخــه دا هــم 

غوښــتي چــې ژر تــر ژره دې د پاتــې والیتونــو پایلــې 

ــړي. ــتۍ ک وروس

سیالب، با فراموش شده گان پُل سوخته چه کرد؟

دانشگاه بغالن به خط  مقدم نبرد نیروهای 
دولتی و طالبان تبدیل شده است

د شکایتونو کمېسیون:

۲ اونیو کې به د پاتې والیتونو انتخابايت پایلې وروستۍ يش

مجتبا بیگزاد


