
کـه  می گوینـد  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  حامـی  نهادهـای 
خشـونت ها و تهدیدهـا در برابـر خبرنـگاران افزایـش یافتـه و 
60 درصـد ایـن خشـونت ها زمـان کسـب اطالعـات صـورت 

می گیـرد.
معیـن نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ امـا می گویـد که 
عـدم آگاهـی خبرنـگاران از نحـوه کسـب اطالعـات نیـز در 

برخـی مـوارد سـبب بروز مشـکل شـده اسـت.
دومیـن کنفرانـس ملـی تحقیقـی خبرنـگاران از سـوی مرکـز 
خبرنـگاری تحقیقی »پیـک« دیروز در کابل راه اندازی شـد. در 
ایـن کنفرانـس شـماری از نهادهـای حامـی رسـانه ها، اعضای 
کمیسـیون حـق دسترسـی بـه اطالعـات و مقام هـای دولتـی 

داشـتند. حضور 
صدیـق اهلل توحیدی، رییـس کمیتۀ مصونیت خبرنـگاران گفت 
کـه بعـد از سـال 2014 میـالدی تاکنـون چالش هـا فـرا راه 
خبرنـگاران وجـود داشـته و با گذشـت زمـان محدودیت ها بر 

خبرنـگاران، افزایـش یافته اسـت.
او گفـت: »کار خبرنـگاری تحقیقـی در افغانسـتان دشـوار و 
هزینه بـر اسـت، زیـرا هـر گـزارش تحقیقـی مبنـی بر افشـای 
فسـاد می باشـد. کار روزنامه نـگاری تحقیقـی بعـد از توشـیح 
قانـون حـق دسترسـی بـه اطالعـات آغـاز شـد امـا بـه خاطر 
تحقیـق عالقه منـدی  بـرای  کمتـر  تهدیـد جانـی رسـانه های 

می دهنـد.« نشـان 
بـه گفتـۀ او، عـدم مصونیـت و تهدیدهـای امنیتـی بزرگ ترین 
مانـع کار گزارش گـران تحقیقی و سـایر خبرنـگاران اند و آنان 

از مصونیت کاری شـان اطمینـان ندارند.
توحیـدی خاطـر نشـان کـرد: »60 درصـد خشـونت ها زمانـی 
صـورت می گیـرد کـه خبرنـگار طالـب معلومـات می شـود. 
اکثـر خبرنـگاران هنـگام مراجعه برای کسـب اطالعـات مورد 
توهیـن و خشـونت قـرار گرفته انـد، و مقام های دولتـی قانون 

دسترسـی بـه اطالعـات را مـورد تطبیـق قـرار نداده اند.«
بـه گفتـۀ او، یـک بخـش دیگـر مشـکالت بـه خبرنـگاران هم 
بـر می گـردد و آن اینکـه گزارش هـای شـان را مستندسـازی 
نمی کننـد و این مسـاله سـبب دشـمنی میان خبرنـگار و نهادها 

می شـود.
در همیـن حـال، زهـرا موسـوی عضو کمیسـیون دسترسـی به 
اطالعـات می گویـد، باوجـود قانـون دسترسـی بـه اطالعـات، 
هنـوز هـم فرهنـگ محرمیـت اطالعـات در ادارات حکومتـی 

اسـت. پابرجا 
مالـک  را  خـود  حکومتـی  »ادارات  افـزود:  موسـوی  بانـو 
اطالعـات می داننـد و ایـن مسـاله همـواره در تطبیـق قانـون 

می کننـد.« ایجـاد  مشـکل  اطالعـات  بـه  دسترسـی 
اطالعـات  وزارت  نشـراتی  معیـن  سـانچارکی  فاضـل  سـید 
اطالع دهـی  مراجـع  کـه  نیسـت  »شـکی  گفـت:  فرهنـگ  و 
حکومـت مشـکالت جـدی دارنـد؛ امـا حکومـت ارادۀ قـوی 

دارد کـه اطالعـات را در دسـترس مـردم قـرار دهـد.«
آقـای سـانچارکی همچنـان تأکید کرد کـه در نهادهـای دولتی 
ظرفیـت الزم وجـود نـدارد و تالش هـا جریان دارد تـا مراجع 
تـا هنـوز  اطالع رسـانی حکومـت مـدرن و معیـاری شـوند؛ 
60 اداره ارزیابـی و نتایـج آن بـه کمیتـه دولـت داری بـاز ارگ 
گـزارش شـده تا در این ادارات ظرفیت سـازی صـورت گیرد.
او بـا تاییـد نارسـایی ها در بخـش اطالع رسـانی در حکومـت 
گفـت کـه عـدم آگاهـی خبرنـگاران از نحوه کسـب اطالعات 
نیـز در برخی موارد سـبب بروز مشـکل شـده اسـت. بـه گفتۀ 
او، در برخـی مـوارد گزارش هـای منتشـر می شـود کـه پیچیده 

اسـت و اتهاماتـی را ایجـاد می کنند.
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جایگزینی برای حکومت 
وحدت ملی بیابیـم

گفت وگـو با طالبـان
 به بـن بست خـورده است
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ــماری  ــی و ش ــاالن مدن ــی، فع ــووالن محل مس
ــد،  ــور می گوین ــی غ ــورای والیت ــای ش از اعض
تحرکات شــان  طالبــان  هــوا،  گرم شــدن  بــا 
را در اطــراف شــهر فیروزکــوه و برخــی از 
ولســوالی های ایــن والیــت آغــاز کرده انــد.
محمــد مهــدوی، عضــو شــورای والیتــی غــور 
از کمبــود نیــروی امنیتــی در ایــن والیــت ابــراز 
ــی  ــای فعل ــد، نیروه ــد و می گوی ــی می کن نگران
ــت را  ــن والی ــت ای ــی امنی ــه خوب ــد ب نمی توانن

تأمیــن کننــد.
ــزی  ــت مرک ــر حکوم ــدوی، اگ ــۀ مه ــه گفت ب
تشــکیل نیروهــای امنیتــی در ایــن والیــت 
را بیشــتر نکنــد، دامنــۀ ناامنی هــا در غــور 

گســترش خواهــد یافــت.
شــماری از فعــاالن مدنــی غــور نیــز می گوینــد، 
در کنــار کمبــود نیــروی امنیتــی نبــود هماهنگــی 
میــان نیروهــای امنیتــی ســبب افزایــش ناامنی هــا 
ــتر  ــان در بیش ــروه طالب ــور گ ــت حض و تقوی

ــده اســت. ــت ش ــن والی ــوالی های ای ولس
فعــاالن مدنــی غــور هشــدار می دهنــد، در 
صورتــی  کــه بــه وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت 

توجــه جــدی نشــود، ممکــن اســت شــماری از 
ــد. ــان درآی ــرف طالب ــه تص ــوالی ها ب ولس

در همیــن حــال، عبدالحــی خطیبــی، ســخنگوی 
ــت  ــن والی ــه ای ــرد ک ــز می پذی ــور نی ــی غ وال
ــت. او  ــه اس ــی مواج ــروی امنیت ــود نی ــا کمب ب
حکومــت  بــا  را  موضــوع  ایــن  می گویــد، 

مرکــزی در میــان گذاشــته اند.
ــای  ــور یکــی از والیت ه ــی، غ ــۀ خطیب ــه گفت ب
ــی از  ــۀ برخ ــه فاصل ــت ک ــور اس ــیع کش وس
ولســوالی های آن از مرکــز 220 کیلومتــر اســت.

ســخنگوی والــی غــور می افزایــد، بــرای تأمیــن 
ــل  ــوارگذری مث ــزرگ و دش ــت ب ــت والی امنی
ــه نیــروی امنیتــی بیشــتری نیــاز اســت. غــور ب

ــت  ــی در والی ــروی امنیت ــود نی ــی از کمب نگران
در  کــه  می شــود  مطــرح  حالــی  در  غــور 
تازه تریــن حملــۀ گــروه طالبــان در منطقــۀ 
کــورآب لیــال در مــرز میــان ولســوالی های 
ــده  ــمول فرمان ــه ش ــور، ب ــهرک غ ــه و ش دولین
ــای  ــن از نیروه ــس 6 ت ــی پولی ــۀ عملیات قطع
ــز زخمــی  ــن دیگــر نی ــد ت امنیتــی کشــته و چن

ــدند. ش

ــح  ــی صل ــورای عال ــر ش ــت قط ــدن نشس ــو ش ــس از لغ پ
می گویــد کــه در همآهنگــی بــا برخــی از کشــورها تــالش 

ــه دارد. ــی« ادام ــرات »بین االفغان ــاز مذاک ــرای آغ ب
جاویــد احمــد غفــور ســخنگوی ایــن شــورا می گویــد کــه 
ــت  ــدن نشس ــا ش ــت و ملغ ــتان اس ــت افغانس ــح اولوی صل
ــان  ــه نقطــه پای ــن زمین ــا در ای ــه تالش ه ــد ب قطــر نمی توان

بگــذارد.
ــاز  ــرای آغ ــا ب ــام گزینه ه ــد، از تم ــور می گوی ــای غف آق
ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــان اس ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــه همــکاری منطقــه  ــاز ب ــۀ او: »صلــح افغانســتان نی ــه گفت ب
ــاری  ــا را ی ــه م ــی ک ــتا هرکس ــن راس ــان دارد، در ای و جه
ــورای  ــا ش ــی ب ــان در همآهنگ ــکاری ش ــاند و هم می  رس
ــک  ــا آن را لبی ــد م ــن کشــور باش ــردم ای ــح و م ــی صل عال
انــدازی  راه  را  مختلفــی  پروســه های  مــا  می گویــم. 

ــد«. ــح برس ــه صل ــتان ب ــا افغانس ــم ت می کنی
امــا او واضــح نســاخت کــه مذاکــرات »بین االفغانــی« 
این بــار چــه زمانــی و در کــدام کشــور انجــام خواهــد شــد.

شورای صلح: والیت غور با کمبود نیروی امنیتی مواجه است
تـالش ها بـرای آغـاز

 گفت وگـوهای صلـح ادامـه دارد

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران:

خشونت ها هنگام کسب اطالعات افزایش یافته است
وزارت اطالعات و فرهنگ: 

خبـرنگاران بـی خبـر انـد

در اوج گفت وگوها برای پایان جنـــگ

مهـاجمان مسلـح پـایتخت را 
آمـاج قـرار دادنـد
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ــر  ــن عم ــان یافت ــوزا و پای ــث اوِل ج ــم بح کم ک
حکومــت وحــدت ملــی در کشــور جــدی شــده 
انتخابــات  نامــزدان  اســت. شــمار زیــادی از 
مشــترک  نشســِت  یــک  در  ریاســت جمهوری 
ــال روان  ــوزای س ــه از اول ج ــد ک ــالم کردن اع
دیگــر حکومــت فعلــی مشــروعیت سیاســی 
نــدارد. بــه نظــر می رســد ایــن حکــم بــه دالیــل 
ــه  ــا این ک ــت. ام ــی اس ــت و منطق ــف، درس مختل
رهبــران حکومــت همچنــان بــرای مانــدن در 
قــدرت تــالش می کننــد، بــه هیــچ صــورت 
ــس از اول  ــدرت را پ ــالی ق ــو خ ــد جل نمی توان

ــرد.  ــوزا بگی ج
چــه بــر اســاس قانــون اساســی بخواهیم به مســأله 
ــۀ سیاســی،  ــم و چــه از منظــر توافق نام ــگاه کنی ن
عمــر حکومــت وحــدت ملــی در اول جــوزا پایان 
ــک  ــه ی ــا توســل ب ــت ب ــران حکوم ــد. رهب می یاب
ــن نتیجــه  ــون اساســی چنی ــادۀ قان ــک م ــد از ی بن
ــان  ــس از پای ــت پ ــر حکوم ــه عم ــد ک می گیرن
ــۀ  ــالم نتیج ــوری و اع ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــا  ــرد. ام ــان می پذی ــی در مراســم تحلیــف پای نهای
در آغــاز همیــن مــادۀ قانــون اساســی گفتــه شــده 
ــال  ــج س ــس از پن ــت پ ــر حکوم ــه عم ــت ک اس
ــن از  ــه ای ــد. البت ــام می رس ــه اتم ــوزا ب در اول ج
وظایــف حکومــت اســت کــه تــا رســیدن بــه اول 
ــزار  ــوری را برگ ــت جمه ــات ریاس ــوزا انتخاب ج
کنــد. در غیــر ایــن صــورت اگــر قــرار باشــد هــر 
ــف  ــان تحلی ــود را از زم ــای کار خ ــی مبن حکومت
تــا زمــان اعــالم نتایــج بعــدی بدانــد، آن گاه 
ــرار  ــی ق ــورد بی احترام ــی م ــون اساس ــم قان ه
ــا  ــه حکومت ه ــت ک ــن اس ــم ممک ــرد و ه می گی
ــه  ــه ک ــد و حیل ــزار ترفن ــه ه ــا ب ــراِن آن ه و رهب
کــم هــم نیســتند، عمــر حکومــِت خــود را طوالنی 
بســازند و یــا همچنــان بخواهنــد تــا زمــان مــرِگ 
خــود بــه حکومــت داری ادامــه دهنــد. مثــاًل 
همیــن آقــای غنــی بــه هیــچ صــورت حاضــر بــه 
ــات  ــا برگــزاری انتخاب تحویل دهــی قــدرت و حت
ــه  ــد ب ــر بتوان ــت. او اگ ــوری نیس ــت جمه ریاس
هــر شــکل ممکــن کــه شــده، تاریــخ انتخابــات را 
عقــب می انــدازد و یــا هــم اصــاًل هیــچ انتخاباتــی 
ــش از  ــد بی ــر می کن ــون فک ــد؛ چ ــزار نمی کن برگ
تمــام مــردم افغانســتان مســتحق بــودن در قــدرت 
اســت و هیــچ زمــام داری بــه انــدازۀ او اهلیــت و 
شایســته گِی رهبــری افغانســتان را نداشــته اســت.

ــای  ــه آق ــت ک ــی از دیرزمانی س ــِم بی همتای  توه
ــف از  ــکال مختل ــه اش ــه و ب ــرا گرفت ــی را ف غن
ــرون  ــش بی ــوِن نزدیک ــود وی و حواری ــاِن خ زب
می شــود. همیــن کــه آقــای غنــی را برخــی 
ــان  ــد، نش ــاب می کنن ــا« خط ــکاِن او »باب از نزدی
ــدرت  ــه ق ــدر ب ــخص وی چق ــه ش ــد ک می ده
و رهبــری عشــق مــی ورزد. یکــی از دوســتاِن 

ــرای هــر مشــکلی  چیزفهــم و بســیارخوانم کــه ب
مــی آورد، در  فیلســوف  یــک  از  قولــی  نقــل 
ــود  ــته ب ــی نوش ــای غن ــدِن آق ــا« خوان ــورد »باب م
ــه  ــوز ب ــه هن ــی ک ــدوی و آن های ــع ب ــه جوام ک
ــه رهبــراِن خــود  ــد، ب قیــم و آقاباالســر نیــاز دارن
ــی از  ــن القاب ــا چی ــد و ی ــی می دهن ــن القاب چنی
ســوی خودشــان در اذهــان عمومــی رســوخ داده 
می شــود. در غیــر ایــن صــورت در هیــچ کشــوری 
ــا میکانیســم های مردم ســاالرانه اداره شــود،  ــه ب ک
ــا«  ــور »باب ــِک آن کش ــوول درجه ی ــه مس ــی ب کس
یــا هــر چیــز دیگــری کــه از آن بــوی جاه طلبــی 
و قدرت خواهــی بــه مشــام برســد نمی دهنــد.  
در قــرن بیســت تنهــا بــه دو کــس چنیــن القابــی 
آلمانــی  بودنــد؛ یکــی هیتلــر دیکتاتــور  داده 
پیشــوا خطــاب می کردنــد و حتــا  را  او  کــه 
خــودش در ســخنرانی های خــود ســربازانش 
ــه  ــران را بی رحمان ــه دیگ ــرد ک ــویق می ک را تش
ــد  ــزد خداون ــه ن ــخ گوی آن ب ــون پاس ــند چ بکش
ــا نیســتند بلکــه خــودش اســت؛ و دیگــری  آن ه
جــوزف اســتالین دیکتاتــور شــووری ســابق 
ــای  ــد پرولتاری ــر خردمن ــود را رهب ــه خ ــود ک ب
مصالــح  کــه  می گفــت  و  می دانســت  جهــان 
ــد.  ــخیص می ده ــان تش ــر از خودش ــردم را بهت م
ــِم  ــتالین فه ــدازۀ اس ــه ان ــه ب ــی ن ــای غن ــا آق ام
سیاســی دارد و نــه بــه انــدازۀ هیتلــر از وجاهــِت 
بــه  در کشــوری  او  برخورداراســت.  توده یــی 
ــود  ــِک خ ــان خش ــوز ن ــه هن ــیده ک ــری رس رهب
ــن  ــد. آن گاه در چنی ــی می کن ــران گدای را از دیگ
ــک شــرم و لکــۀ  ــا« شــدن خــود ی کشــوری »باب

ــس.  ــد و ب ــد باش ــی می توان ــگ تاریخ نن
آقــای غنــی در حالــی بــر مانــدن در قــدرت پــس 
ــون  ــر اســاس قان ــه ب ــد دارد ک از اول جــوزا تأکی
ــد،  ــتناد می کن ــه آن اس ــه ب ــتان ک ــی افغانس اساس
زمــام دار  او  نیســت.  کشــور  رییس جمهــوری 
ارگ اســت کــه فقــط مســوولیتش اجرایــی کــردِن 
توافق نامــۀ سیاســی اســت کــه میــان او و عبــداهلل 
عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــرای  ــن، ب ــش از ای ــت. بی ــیده اس ــا رس ــه امض ب
ــای  ــه معن ــت ب ــق و صالحی ــی دادن ح ــای غن آق
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــعور و آگاه ــه ش ــن ب توهی
اســت کــه در انتخابــات 1393 بــدون آن کــه 
ــک  ــه کم ــدرت را ب ــند، ق ــش رای داده باش برای

ــرد.  ــب ک ــا غص خارجی ه
حکومتــی را کــه آقــای غنــی در رأس آن نشســته، 
حکومت هــای  بــا  خاصــی  تفــاوت  هیــچ 
کودتایــی در افغانســتان نــدارد. حکومت هــای 
نیــز بــه زور نیروهــای  پــس از ســال 1357 
ــم  ــتند، او ه ــار داش ــدرت را در اختی ــی ق خارج
ــه  ــدرت را ب ــی ق ــای خارج ــک قدرت ه ــه کم ب
آقــای  این کــه  مهم تــر  از همــه  آورد.  دســت 

غنــی در طــول پنــج ســاِل گذشــته نــه بــه عنــوان 
ــه  ــه آن گون ــی و ن ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــد  ــش کنن ــه خطاب ــت دارد ک ــودش دوس ــه خ ک
ــت  ــتان«، نتوانس ــور افغانس ــس جمه ــی »ریی یعن
ــر  ــوان رهب ــه عن ــد. او ب ــل کن ــش عم ــه وظایف ب
حکومــت وحــدت ملــی چنــد مــادۀ ســاده را کــه 
ــه شــده  ــا پرداخت ــه آن ه ــۀ سیاســی ب در توافق نام
اســت، موفــق نشــد کــه عملــی ســازد و نــه هــم 
ــق  ــتان موف ــوری افغانس ــوان رییس جمه ــه عن او ب
شــد کــه گرهــی از مشــکالت کشــور را بــاز کنــد. 
امــروز حتــا طالبــان حاضــر نیســتند کــه بــا او ســِر 

ــینند.  ــره بنش ــز مذاک می
اگــر آقــای غنــی بخواهــد بــرای یــک دورۀ دیگــر 
ــی  ــدرت باق ــان در ق ــوم همچن ــدِت نامعل ــا م و ی
کــه  را  آســیب هایی  می تــوان  آن گاه  بمانــد، 

ــرد؟  ــران ک ــد جب ــد دی کشــور خواه
زمــان حکومــت وحــدت ملــی بــه زودی بــه 
پایــان می رســد و بایــد جایگزینــی بــرای آن 
ســراغ کــرد، چــون در موجودیــِت ایــن حکومــت 
افغانســتان در سراشــیب اضمحــالل و نابــودی 

ــرد! ــد ک ــقوط خواه س
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کابـــل دیـــروز شـــاهد یـــک حملـــه تروریســـتی بـــر وزارت 
ـــلح  ـــای مس ـــود. گروه ه ـــی ب ـــوژی معلومات ـــرات و تکنال مخاب
ـــن  ـــا ای ـــراری ام ـــینه و تک ـــدام باپیش ـــک اق ـــر در ی ـــار دیگ ب
ــاعت ها  ــد و سـ ــه کرده انـ ــرات حملـ ــه وزارت مخابـ ــار بـ بـ
ـــن  ـــات ای ـــوز از تلف ـــدند. هن ـــر ش ـــی در گی ـــای امنیت ـــا نیروه ب
ـــد  ـــت بع ـــه درس ـــن حمل ـــت. ای ـــری نیس ـــق خب ـــداد دقی روی
از یـــک آرامـــش نســـبی در کابـــل در حالـــی کـــه همـــه گان 
ـــورت  ـــد، ص ـــر می کنن ـــح فک ـــای صل ـــث گفت وگوه ـــه بح ب
ـــک  ـــک تکتی ـــا ی ـــان ب ـــه طالب ـــت ک ـــت. سال هاس ـــه اس گرفت
ـــار  ـــد و به ـــپری می کنن ـــح س ـــث صل ـــتان را در بح ـــاده زمس س
ــک  ــد و یـ ــامان می دهنـ ــان را سـ ــدیدترین حمله های شـ شـ
ـــا روش  ـــار ب ـــن ب ـــا ای ـــد ام ـــن کرده ان ـــم چنی ـــر ه ـــار دیگ ب
تازه تـــر و جدی تـــری کـــه حتـــا ایـــاالت متحـــدۀ امریـــکا 
ـــد  ـــی گردی ـــورد وارد معرکه ی ـــرات را خ ـــول آن مذاک ـــم گ ه
ــرون  ــودش را بیـ ــه از آن خـ ــد چگونـ ــاال نمی دانـ ــه حـ کـ
ـــروز  ـــه دی ـــا حمل ـــان، ب ـــا طالب ـــح ب ـــث صل ـــی بح ـــد. یعن کن
ایـــن گـــروه بـــه وزارت مخابـــرات یـــک بـــار دیگـــر ایـــن 
ـــان  ـــه جری ـــی ک ـــرات صلح ـــه مذاک ـــاند ک ـــات رس ـــه اثب را ب
دارد راهـــی بجایـــی نمی بـــرد و طالبـــان مثـــل گذشـــته بـــه 
ــتند  ــه هسـ ــی کـ ــا مادامـ ــان تـ ــای شـ ــا و انفجارهـ حمله هـ
ـــد  ـــان نخواه ـــه زودی پای ـــتان ب ـــن داس ـــد و ای ـــه می دهن ادام

ـــد.  ـــان بیاب ـــه پای ـــت و ای کاش ک یاف
ــه وزارت  ــلح بـ ــان مسـ ــه مهاجمـ ــر، حملـ ــب دیگـ از جانـ
مخابـــرات یک بـــار دیگـــر ثابـــت کـــرد کـــه دولـــت بارهـــا 
ــی  ــچ تجربه یـ ــت و هیـ ــده شده اسـ ــوراخ گزیـ ــک سـ از یـ
ــه  ــت کـ ــت. سال هاسـ ــه اسـ ــه آن نیاموختـ ــبت بـ ــم نسـ هـ
ــن  ــی ایـ ــی و نظامـ ــع ملکـ ــر مواضـ ــان بـ ــای طالبـ نیروهـ
ــا هنـــوز هیـــچ  ــام می دهنـــد امـ گونـــه حمله هایـــی را انجـ
میکانیزمـــی کـــه مانـــع شـــکل گرفتـــن چنیـــن حمله هایـــی 
ـــه  ـــوز ب ـــار آن هن در کشـــور شـــود ایجـــاد نشـــده اســـت. در کن
ـــه  ـــه چ ـــت ک ـــخ داده نشده اس ـــاده پاس ـــیار س ـــاله بس ـــن مس ای
کســـانی و چگونـــه چنیـــن حمله هایـــی را چگونـــه ســـامان 
ـــلح و  ـــای مس ـــه نیروه ـــت ک ـــن اس ـــه ممک ـــد و چگون میدهن
تادنـــدان مجهـــز بـــه تـــا ابزارهـــای ثقیـــل جنگـــی و مـــواد 
انفجـــاری می تواننـــد خودشـــان را بـــه مهم تریـــن اهـــداف 

در مهمتریـــن نقطـــه شـــهر برســـانند. 
ــوار نیســـت  ــم دشـ ــیار هـ ــوال ها بسـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ پاسـ
ـــا  ـــن از رویداده ـــرای آموخت ـــدی ب ـــووالن قص ـــر مس ـــرا اگ زی
ـــورت  ـــابه ص ـــای مش ـــیاری از رویداده ـــروز بس ـــتند ام میداش
ــفانه  ــا متاسـ ــدند؛ امـ ــا می شـ ــه، قبـــل از هـــدف خنثـ گرفتـ
قاعـــده چنیـــن بوده اســـت کـــه هربـــاری کـــه طالبـــان 
ــامان  ــی را سـ ــن چنینـ ــد ایـ ــای هدفمنـ ــتند حمله هـ خواسـ

بدهنـــد بـــدون هیـــچ مشـــکلی آن را انجـــام داده  انـــد. 
ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــا میگری ـــه م ـــی ک ـــی نتیجه ی ـــن صورت در چنی
کـــه دولـــت افغانســـتان بـــا گذشـــت ایـــن همـــه ســـال ها و 
ـــار  ـــه در اختی ـــتخباراتی ای ک ـــی و اس ـــری نظام ـــات واف امکان
ـــل  ـــن معض ـــک چنی ـــر ی ـــه ب ـــت ک ـــته اس ـــوز نتوانس دارد، هن
ــد. در  ــیده گی کنـ ــده رسـ ــا تجربه شـ ــاده و بارهـ ــیار سـ بسـ
ـــتان  ـــت افغانس ـــار دول ـــی در اختی ـــروزه امکانات ـــه ام ـــی ک حال
گذاشـــته شده اســـت کـــه بـــه کمـــک آن می توانـــد چنیـــن 
ـــع  ـــد مان ـــد و بع ـــری کن ـــا پیگی ـــل منش ـــا اص ـــی را ت رویدادهای
ـــده  ـــه دی ـــی ک ـــا جای ـــا ت ـــود. ام ـــدی ش ـــابه بع ـــای مش حمله ه
شده اســـت، دولـــت حتـــا ابزارهـــا و ســـکنرهایی را کشـــور 
ـــی  ـــای امنیت ـــه نیروه ـــک ب ـــدف کم ـــه ه ـــدف ب ـــه ه ـــن ب چی
ــد در  ــاری بایـ ــواد انفجـ ــل مـ ــات حامـ ــف عرده جـ در کشـ
ـــرده اســـت  ـــتفاده نک ـــز اس ـــود هرگ ـــم نصـــب ش ـــیرهای مه مس
و بلکـــه بـــه دالیلـــی آن ابزارهـــا از بیـــن رفتـــه انـــد. بـــه 
هرصـــورت تـــا زمانـــی کـــه نظامیـــان و صاحب منصبـــان و 
ـــش  ـــته گی و دان ـــاس شایس ـــه اس ـــور ب ـــی کش ـــووالن امنیت مس
ــد و  ــمت های بلنـ ــان در سـ ــارب الزم شـ ــی و تجـ تخصصـ
پایـــان امنیتـــی قـــرار نگیرنـــد و تـــا زمانـــی کـــه نهادهـــای 
امنیتـــی در همـــه ســـطوح از وجـــود همـــکاران آی. اس. آی 
پـــاک  نشـــود، چنیـــن حمالتـــی همیشـــه صـــورت خواهـــد 

ـــت.  گرف

چـرا از یـک سـوراخ 
بـارها گـزیده می  شویـم؟

احمــد عمران

 توهِم بی همتایی از دیرزمانی ست 
که آقــای غنی را فرا گرفته و به 
زباِن خود وی  از  اشکال مختلف 
و حواریــوِن نزدیکــش بیرون 
غنی  آقای  که  همین  می شــود. 
»بابا«  او  نزدیــکاِن  از  را برخی 
خطاب می کنند، نشــان می دهد 
قدرت  به  چقدر  وی  شخص  که 
و رهبری عشق می ورزد. یکی از 
بسیارخوانم  و  چیزفهم  دوستاِن 
که برای هر مشــکلی نقل قولی 
از یک فیلسوف می آورد، در مورد 
نوشته  آقای غنی  »بابا« خواندِن 
بود کــه جوامع بدوی و آن هایی 
نیاز  آقاباالسر  که هنوز به قیم و 
دارنــد، به رهبــراِن خود چنین 
القابی  یا چین  و  القابی می دهند 
از ســوی خودشــان در اذهان 
می شود.  داده  رســوخ  عمومی 
در غیــر این صــورت در هیچ 
میکانیسم های  با  که  کشــوری 
کسی  شود،  اداره  مردم ساالرانه 
به مســوول درجه یِک آن کشور 
»بابا« یا هر چیز دیگری که از آن 
بوی جاه طلبی و قدرت خواهی به 

مشام برسد نمی دهند

جایگزینی 
حکومت  برای 

بیابیـم ملی  وحدت 



محمداشــرف غنــی کــه هیــچ نقشــی در گفت وگــوی صلــح 
نــدارد و بــه زودی قــدرت را از دســت می دهــد، بــرای دوام 
ــد  ــان چن قــدرت خــود می خواهــد از طریــق جنــگ باطالب

صبــا بــر عمــر حکومــت خــود بیفزایــد.
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــران نظام ــماری از تحلیل گ ش
می گوینــد، بــرای آوردن صلــح در افغانســتان یــک اجمــاع 
ــا چــون  ــده اســت. ام ــان آم ــه می ــی ب ــی و منطقه ی بین الملل
غنــی در ایــن اجمــاع هیــچ نقشــی نــدارد، در صــدد ســنگ 

انداختــن در راه صلــح اســت.
امــا شــماری از آگاهــان سیاســی بــه ایــن بــاور انــد کــه اگــر 
ــد  ــالم می ش ــس اع ــی داد، آتش ب ــه م ــه نتیج ــت دوح نشس
ــو  ــن نشســت لغ ــا ای ــرد، ام ــدا می ک ــه پی ــرات ادام و مذاک
ــیده و  ــت رس ــه بن بس ــه ب ــت دوح ــن، نشس ــد. بنابرای ش

ــود. ــده می ش ــه دی ــن پروس مشــکالت در ای
ایــن واکنش هــا در حالــی ابــراز می شــوند کــه نشســت قطــر 
بــه دلیــل اختــالف بازی گــران گوناگــون داخلــی و خارجــی 
ــه دوحــه می رفــت، لغــو  ــد ب ــی کــه بای روی ترکیــب هیأت
شــده در آن فهرســت حــدود 250 سیاســت مدار ،  مقــام  

حکومتــی و فعــال جامعــۀ مدنــی جــا داده شــده بــود. 
ــود روزهــای شــنبه و یکشــنبه هفتــه  ایــن نشســت قــرار ب
ــی از  ــان و نماینده گان ــده گان طالب ــتراک نماین ــا اش روان ب

ــد. ــزار می ش ــتان برگ ــت افغانس دول
لغــو ایــن نشســت واکنش هــای زیــادی را بــه همــراه 
ــد  ــه ان ــی گفت ــش اعالمیه ی ــا پخ ــان ب ــت. طالب ــده اس ش
ــی  ــد و زلم ــام آن ش ــع انج ــتان مان ــت افغانس ــه حکوم ک
خلیــل زاد لغــو ایــن نشســت را تأســف بــار خوانــده اســت.
ــت  ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب ــا آگاه سیاس ــان اوری فضل الرحم
کــه صلــح بــه بن بســت نرســیده و مــردم افغانســتان 

ــید. ــد رس ــح خواهن ــه صل ــه زودی ب ب
ــی  ــن حام ــی، بزرگ تری ــت خارج ــد، سیاس ــا می گوی اوری
محمداشــرف غنی}امریــکا{ تغییــر کــرده اســت و خواهــان 

دنبــال کــردن پروســۀ صلــح در افغانســتان اســت.
او تاکیــد کــرد، امــا محمــد اشــرف غنــی علیــه امریــکا قــرار 
ــارد  ــش میلی ــاالنه ش ــه س ــانی  ک ــه کس ــت، علی ــه اس گرفت
ــکا از  ــد. امری ــت می کنن ــتان پرداخ ــه در افغانس ــر هزین دال
جنــگ خســته شــده و خواهــان صلــح در افغانســتان اســت، 

ــد. ــان می جنگ ــا طالب ــه ب ــد ک ــی می گوی ــای غن ــا آق ام
ــد  ــیار مشــکل خواه ــی بس ــرای غن ــزود، ب ــا اف ــای اوری آق
اســت تــا در برابــر امریــکا ایســتاده شــده و بــر طبــل جنــگ 
بکوبــد. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه پروســۀ صلــح قطــر 
ــح  ــا صل ــت، ام ــد داش ــادی خواه ــیب های زی ــراز و نش ف

آمدنــی ســت.
ایــن آگاه سیاســی همچنــان گفــت، امریــکا و متحدینــش و 
ــه زودی  ــه نتایــج دســت یافتنــد و ب ــان و متحدینــش ب طالب
گــواه نتایــج خوبــی خواهیــم بــود، امــا حکومــت وحــدت 
ملــی نــه در پروســۀ قطــر نقــش و حضــور دارد و در 
ــن  ــود، بنابرای ــه ب ــورت گرفت ــکو ص ــه در مس ــت ک نشس
حکومــت وحــدت ملــی در تعامــالت صلــح هیــچ نقشــی 
ــاه در جنــگ  ــرای مــدت کوت ــدارد و نقــش نســبی اش ب ن

ــود. خواهــد ب
وی خاطــر نشــان کــرد، غنــی چــون هیــچ نقشــی در 
گفت وگــوی صلــح نــدارد و بــه زودی قــدرت را از دســت 
خواهــد داد، بــرای دوام قــدرت خــود دنبــال بهانــه اســت و  
می خواهــد از طریــق جنــگ باطالبــان چنــد صبــا بــر عمــر 

ــد. ــت خــود بیفزای حکوم
و  امریــکا  نفــع  بــه  جنــگ  چــون  کــه  می گویــد  او 

کشــورهای بازیگــر و قدرت هــای منطقــه نیســت، بنابرایــن 
بــرای آوردن صلــح در افغانســتان یــک اجمــاع بین المللــی 
و منطقه یــی بــه میــان آمــده اســت. امــا چــون غنــی درایــن 
اجمــاع هیــچ نقشــی نــدارد، در صــدد ســنگ انداختــن در 
راه صلــح اســت، امــا ایــن ســنگ انداختن هــا هیــچ نفعــی 
بــرای غنــی نخواهــد داشــت و بــه زودی مــردم افغانســتان 

ــود. شــاهد صلــح خواهنــد ب
ریاســت  ســخنگوی  معــاون  مرتضــوی  شاه حســین 
ــد:  ــا می گوی ــن ادعاه ــا رد ای ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
برخــی سیاســت مداران ایــن روز هــا مطــرح می کننــد 
کــه رییس جمهــور مانــع صلــح اســت. برخــی هــم 
ادعــا می کننــد کــه رییس جمهــور بــراي بقــای خــود 

نمی  خواهــد صلــح تامیــن شــود.
ــد کــرده  ــن ادعاهــا را در فیس بوکــش نگاشــته و تأکی او ای
ــال از  ــار س ــتر از چه ــی بیش ــور ط ــه رییس جمه ــت ک اس
تمــام ابــزار و امکانــات بــراي ایجــاد فضــای مثبــت اســتفاده 

کــرده اســت.
ــح در  ــرح صل ــار ط ــراي اولین ب ــد، ب ــوی می نویس مرتض
نشســت کابــل توســط رییس جمهــور ارایــه شــد. همچنــان 

نقشــه راه صلــح در نشســت جنیــوا ارایــه گردیــد.
بــه گفتــۀ او، آقــای غنــی در هفتــاد ســفر والیتــی صحبــت 
از صلــح کــرده اســت. ایــن تالش هــا ســبب شــد تــا صلــح 
ــر  ــواره ب ــدل شــود و هم ــم در کشــور ب ــان حاک ــه گفتم ب
ــی  ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــد ک ــات تاکی ــزاری انتخاب برگ

ــا  ــت ی ــت موق ــا از حکوم ــدان ی ــر کاندی ــه دیگ ــت ک اس
ــد. ــخن می  گوین ــات س ــر انتخاب تأخی

بــه بــاور او، در واقــع مانــع صلــح کســانی اســتند کــه هــم 
ــه مشــورتی  ــم جرگ ــد و ه ــر را اخــالل کردن نشســت قط

صلــح را تحریــم کــرده انــد.
باایــن حــال، جنــرال عتیــق اهلل امرخیــل آگاه نظامــی سیاســی 
ــد،  ــت برس ــه بن بس ــا ب ــه گفت وگوه ــی ک ــد، زمان می گوی
جنــگ در پیــش گرفتــه می شــود. بنابرایــن، طالبــان دیدنــد 
ــد،  ــت نیام ــا دس ــو ب ــق گفت وگ ــان از طری ــه اهداف ش ک

جنــگ را در پیــش گرفتنتــد.
نــه  مشــورتی  جرگــه  کــرد،  تأکیــد  امرخیــل  آقــای 
صالحیــت اجرایویــی دارد و نــه صالحیــت حقوقــی و 
قانونــی، امــا نشســت دوحــه بســیار مهــم بــود کــه بایــد بــه 
ــی از آغــاز جنــگ بهــاری  ــدا می کــرد، ول نتایــج دســت پی
ــت  ــج دس ــه نتای ــه ب ــت دوح ــه نشس ــود ک ــوم می ش معل

ــت. ــه اس نیافت
او افــزود، اگــر نشســت دوحــه نتیجــه مــی داد، آتــش بــس 
ــرد،  ــدا می ک ــه پی ــرات ادام ــد و مذاک ــالم می ش ــد اع بای
امــا دیدیــم کــه ایــن نشســت لغــو شــده اســت، بنابرایــن 
نشســت دوحــه بــه بــن بســت رســیده و مشــکالت در ایــن 

ــود. ــده می ش ــه دی پروس
ــج  ــدم نتای ــه ع ــرد ک ــان ک ــر نش ــی خاط ــن آگاه نظام ای
مطلــوب از نشســت دوحــه جنــگ را بیــن دو طــرف گــرم 
ــی  ــی و آواره گ ــبب بدخت ــفانه س ــه متاس ــت ک ــاخته اس س
مــردم شــده اســت. شکســت مذاکــرات قطــر ســبب کشــته 
شــدن بیشــتر ســربازان و آوارده شــدن مــردم شــده اســت.
وی افــزود، امــا امریــکا درایــن میــان مانــور اجــرا می کنــد 
و می خواهــد بــه جهانیــان بگویــد کــه حکومــت افغانســتان 
نتوانســت صلــح بیاورنــد، مــا گروه هــای مخالــف را 
مجبــور کردیــم تــا بــه میــز مذاکــره بشــینند و بــه صلــح در 

افغانســتان تــن بدهنــد.
ایــن درحالــی ا ســت کــه قــرار بــود روز جمعــه 30 حمــل 
ــت  ــتراک در نشس ــرای اش ــت ب ــری دول ــأت 250 نف هی
ــی از  ــت خبرهای ــا نخس ــوند. ام ــر ش ــازم قط ــه، ع دوح
تأخیــر در پــرواز و بعــداً لغــو نشســت منتشــر شــد. 
فهرســت  بــا  طالبــان  مخالفــت  کــه  می شــود  گفتــه 
شــرکت کننده گان دولــت، دلیــل اصلــی لغــو ایــن نشســت 

ــت. ــوده اس ب
عمــران خــان: بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان دعــا 

می کنــم
اظهاراتــش گفتــه اســت  تازه تریــن  عمــران خــان در 
ــه  ــد ب ــتان در پیون ــت افغانس ــه حکوم ــن ب ــس از ای ــه پ ک
ــد  ــوره نمی ده ــچ مش ــور هی ــن کش ــح در ای ــراری صل برق
چــرا کــه حکومــت افغانســتان مشــوره او را مداخلــه تلقــی 
ــا  ــا دع ــتان تنه ــح در افغانس ــن صل ــرای تأمی ــد و ب می کن

می کنــد.
ــح  ــد صل ــورد رون ــان در م ــران خ ــی عم ــارات قبل اظه
افغانســتان، واکنــش تنــد حکومــت افغانســتان، ســفیر 
ــد  ــرای رون ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل و نماین ــکا در کاب امری

صلــح افغانســتان را برانگیختــه بــود.
ــک نشســت  ــارچ ســال روان در ی ــاه م عمــران خــان در م
بــا خبرنــگاران در اســالم آباد، حکومــت افغانســتان را 
ــود. وی  ــده ب ــان خوان ــا طالب ــح ب ــای صل ــع گفت وگوه مان
ــی  ــح زمان ــای صل ــه گفت وگوه ــود ک ــه ب ــن گفت همچنی
موفــق می شــود کــه یــک »حکومــت موقــت« در افغانســتان 

ایجــاد گــردد.

هراس افگنــان طالــب خودشــان را تــا دوصدمتــری 
تخــار  والیــت  دشــت قلعۀ  ولســوالی  مرکــز 
ــی  ــاختن راه اکماالت ــدود س ــا مس ــانده اند و ب رس
بنــدر آی خانــم از 3 روز بــه ایــن طــرف، ایــن بنــدر 

را محاصــره کرده انــد.
هشــدار  خبرگــزاری  بــه  دولتــی  منبــع  یــک 
ــود را  ــب خ ــان طال ــه هراس افگن ــت ک ــه اس گفت
ــه در  ــی ک ــهید و کلینیک ــداهلل ش ــب حمی ــا مکت ت
ــرار  ــت قلعه ق ــوالی دش ــز ولس ــری مرک دوصدمت
ــات  ــر تأسیس ــه ب ــرای حمل ــانده اند و ب دارد، رس

آمادهگــی می گیرنــد. دولتــی 
ــدر  ــه در بن ــربازانی ک ــی از س ــم، یک ــویی ه از س
ــد  ــه هشــدار می گوی ــده  اســت، ب ــم گیرمان آی خان
کــه از 3 روز بــه ایــن طــرف، هراس افگنــان طالــب 
ایــن ســاحه را محاصــره کرده انــد. او گفــت: 
ــتند  ــز اس ــه مجه ــالح های پیش رفت ــا س ــان ب »طالب
ــاری  ــدت گلوله ب ــه، ش ــر لحظ ــت ه ــا گذش و ب

ــود«. ــتر می ش ــربازان بیش ــر س ــا ب آن ه
ــده   ــی و فرمان ــه وال ــه ب ــد ک ــرباز می گوی ــن س ای
ــن  ــون ای ــا تاکن ــه ، ام ــاس گرفت ــار تم ــس تخ پولی
ــی  ــد و راه  اکماالت ــی نکرده ان ــچ کمک ــات هی مقام

ــز مســدود شــده اســت. ــدر نی ــن بن ای
در همیــن حــال، منبــع دولتــی می گویــد کــه اگــر 
ــم  ــان شکســته نشــود، بنــدر آی خان محاصــرۀ طالب

ــرد. ــان ســقوط خواهــد ک ــه دســت هراس افگن ب
بنــدر آی خانــم در ســال گذشــته نیــز پــس از چنــد 
ــب  ــان طال ــت هراس افگن ــه دس ــره ب روز محاص
ســقوط کــرد و تمــام تاسیســات موجــود در آن بــه 

آتــش کشــیده شــد.
ســخن گوی  اســیر  خلیــل  حــال،  همیــن  در 
هراس افگنــان  کــه  می گویــد  تخــار  پولیــس 
طالــب در اطــراف بــازار ولســوالی دشــت قلعه 
ــد:  ــد. او می گوی ــور دارن ــم حض ــدر آی خان و بن
»راه اکماالتــی ایــن بنــدر کــه از شــهر دشــت قلعه 
فاصلــه زیــادی دارد از ســوی طالبــان ماین گــذاری 
شــده و در حــال حاضــر تالش هــا بــرای بــر 

ــان دارد«. ــش جری ــن چال ــاختن ای ــرف س ط
ــی در  ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــیر می گوی ــای اس آق
ــه  ــان س ــد و در جری ــوالی حضــور دارن ــن ولس ای
ــا وارد  ــب ب ــان طال ــۀ هراس افگن ــش، حمل روز پی
ــه ایــن گــروه عقــب زده  شــدن تلفــات ســنگین ب

شــده اســت.
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــود ک ــه می ش ــان گفت همچن
ــوالی،  ــز ولس ــر مرک ــد ب ــن تهدی ــدت  یافت ــا ش ب
فــرار  خانه های شــان  از  زیــادی  خانواده هــای 

کرده انــد.
ــی  ــای امنیت ــار نیروه ــز چندین ب ــته نی ــال گذش س
بــه هــدف ســرکوب هراس افگنــان طالــب بــه ایــن 
ولســوالی اعــزام شــدند و پــس از آغــاز عملیــات 
ــرک  ــود را ت ــرل خ ــت کنت ــاحات تح ــان س طالب
ــت  ــات و برگش ــم عملی ــس از خت ــا پ ــد؛ ام کردن
ــب  ــان طال ــوالی، جنگ جوی ــن ولس ــا از ای نیروه
دوبــاره ســاحات از دســت رفته را تصــرف کردنــد.
تأسیســات بنــدر آی خانــم حــدود 7 ســال پیــش بــا 
هزینــۀ بیــش از 12 میلیــون دالــر از ســوی کشــور 
جاپــان ســاخته شــد. ایــن بنــدر کــه افغانســتان را 
ــی از  ــد یک ــل می کن ــتان وص ــور تاجیکس ــه کش ب
ــی رود؛  ــادر مهــم تجــاری افغانســتان به شــمار م بن
ــر  ــال های اخی ــی در س ــد امنیت ــای بلن ــا تهدیده ام
بــه شــدت  آن  را در  داد و ســتدهای تجــاری 

ــت. ــاخته اس ــد س زیان من
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طالبان بندر آی خانم 
در والیت تخار را 

محاصره کردند

ناجیه نوری 

آگاهان:

گفت وگـو با طالبـان
 به بـن بست خـورده است
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مانــدگاري  و  فرهنگــي  هويــت  حفــظ 
ملت هــا

آیــا واقعــًا فرهنــگ شــرق از بُعــد علمــي 
در  شــرق  فرهنــگ  واقعــًا  آیــا  تهي ســت؟ 
ــته  ــي نداش ــي نقش ــگ جهان ــذاري فرهن پایه گ
اســت و نمي تــوان بــا تکیــه بــر آن بــه توســعه 
ــک  ــول ی ــا را از ق ــن ادع ــت؟ رد ای ــت یاف دس
دانشــمند غربــي، پروفیســور ایلیــف کــه برخورد 
ــه اســت،   ــه بررســي گرفت ــا شــرق ب غــرب را ب
آغــاز مي کنیــم: »بــا در نظــر گرفتــن ســهم 
ــان  ــخ جه ــي در تاری ــژاد آریای ــه ن ــي ک عظیم
دارد، جــاي تعجــب اســت کــه مــا اهالــي 
ــژاد، از  ــن ن ــالف ای ــي اخ ــن، یعن ــرب زمی مغ
اصــل و بنیــاد  و اهمیــت ایــن تیــره و فرهنــگ 
ســرزمین هایی کــه مهــد و گهــوارۀ اســالف مــا 
بــوده، تــا ایــن حــد بي اطــالع  باشــیم. مردمــان 
باختــر زمیــن تمدن هــاي یونانــي، رومــي و 
ــده و  ــادر مکی ــیر م ــا ش ــش ب ــودي را کم وبی یه
هضــم کرده انــد. در حالــي کــه بــراي اکثــر ایــن 
ــران کــه  ــخ ای ــان، صحنه هــاي وســیع تاری مردم
ــته  ــامان برخاس ــان از آن س ــالف و اجدادش اس
ــمان،  ــر آس ــاه ب ــون م ــد،  چ ــرورش یافته ان و پ
ــراث  ــد. )می ــترس مي باش ــارج از دس دور و خ

ایــران، 1336: 21(
و  فرهنــگ  دقیــق  بازشناســي  و  بررســي 
میراث هــاي فرهنگــي آریــن زمیــن، ایــن را بــر 
ــینه،  ــه از پیش ــن خط ــگ ای ــه فرهن ــد ک مي تاب
گســتره و عقالنیــت، واالیــی برخــوردار  اســت 
ــري  ــان و روم برت ــد از فرهنــگ یون کــه مي توان
ــراي  ــد ب ــي باش ــي خوب ــد و متکای ــته باش داش
ــکوفایي و  ــه ش ــیدن ب ــا ، در رس ــل هاي م نس

ــل.  ــعۀ کام توس
ــد: در روزگاري  ــاور ان ــن ب ــه ای پژوهشــگران ب
ــتخراج  و  ــه اس ــردم ب ــن، م ــن زمی ــه در آری ک
عصــر  در  غــرب  مي پرداختنــد،  فلــز  ذوب 

پارینــۀ ســنگي به ســر مي بــرد.
ــش در شــرق  ــت 4 هــزار ســال پی خــط و کتاب
اختــراع شــد، در حالــي کــه شــرق هــزار ســال 

بعــد بــه خــط دســت یافــت. 
گفتیــم میــراث فرهنگــي دو دســته اســت: طــرز 
تفکــر، بینــش و ســنت ها  و باورهــا؛ دیگــر 
اشــیا و آثــار مــادي. عظمــت فرهنگــي شــرق و 
ــه  ــد ب ــن دو بُع ــن را  در ای ــن زمی ــژه آری به وی

شناســایي مي گیریــم:
1- میراث های فرهنگی افغانستان

ــه  ــذاب گفت ــده گان نقطــۀ م افغانســتان را پژوهن
ــف  ــه فرهنگ هــاي مختل ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ان
در ایــن خــط ذوب گردیــده و بــه گونــۀ نویــن، 

ــته  ــارور گش ــي  ب ــاي بوم ــزاج فرهنگ ه ــا امت ب
اســت.

ــي اش  ــت جغرافیای ــاظ موقعی ــتان از لح افغانس
ــزي در  ــیا در آســیای مرک ــب آس ــوان قل ــه عن ب
محلــي قــرار گرفتــه کــه بزرگتریــن مدنیت هــاي 

ــه اســت. ــي در آن هســتي یافت جهان
ــراي   ــه  ب ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب دیرین شناس
نخســتین بار کشــت گیــاه در شــمال  افغانســتان 
و یــا نقــاط همجــوار آن صــورت گرفتــه اســت.
اســب، شــتر بلخــي، بــز وحشــي، گــراز وحشــي 
و بــوف الــوي وحشــي کــه بــه گونــۀ غژگاوهــا 
امــروز وجــود داشــته انــد، همــه در ایــن 
ــر  ــا در نظ ــت. ب ــده اس ــي  گردی ــرزمین اهل س
ــه  ــه در رابط ــت ک ــي اس ــن پارینه گ ــت ای داش
ــمندان  ــتان دانش ــزي و افغانس ــیاي مرک ــه آس ب

ــد: ــه ان گفت
ــز  ــد یکــي از مراک ــزي را نبای اگــر آســیاي مرک
ــوان  عــروج انســان دانســت، امــا حداقــل  مي ت
آن را یکــي  از نواحــي کــه در ادوار بســیار 
ــمارآورد.  ــته، به ش ــان در آن مي زیس ــم انس قدی

 )1(
در افغانســتان نمودهــاي مــادي از همــه مراحــل 
ــه  ــروز ب ــا ام زیســت انســاني از عهــد حجــر ت
ــن   ــه ای ــه ب صــورت  مشــخص وجــود  دارد ک
ــان و در  ــت  در جه ــوزه اس ــود  م ــاس، خ اس

جامعــۀ بشــري.
افغانســتان  در  را  فرهنگــي  منظــم  تسلســل 
از پیشــینه هاي دور تــا امــروز بــه روشــني 

کــرد. شناســایي  مي شــود  
عهــد حجــر: بــه اســتناد آثــار مــادي و مواضــع 
زیســت  مراحــل   افغانســتان،  در  باســتاني 
انســاني در دوره هــاي  مختلــف حجــر بــه 

روشــني شناســایي گردیــده اســت.
ــن دوره   ــۀ ســنگي: دانشــمندان ای 1- دورۀ پارین

را بــه ســه مرحلــه تقســیم کــرده انــد:
تحقیقــات  زیریــن:  ســنگي  پارینه گــي 
ــي شــواهد  ــاور غزن باستان شناســي در دشــت ن

ایــن دوره را مشــخص  ســاخته اســت.
2-پارینــه ســنگي میانــه: دانشــمندان چــون 
  ،Mcburny ــي ــک بورن ــري Dupree، م دوپ
افغانســتان،  در   ،  Vinigradov وینوگــرادف 
اطالعــات زیــادي  را در ایــن  زمینــه ارایــه 

ــت.  ــته اس داش
دریــا،  آمــو  کناره هــاي  از   1950 ســال  در 
ســرپیکاني به دســت آمــد. در 1954 کارلتــن 
ــرد  ــاري ک ــر را حف ــره کم ــي، ق ــون امریکای ک
ــتخوان  ــا، اس ــي چقماق ه ــتناد ارزیاب ــه اس و ب
ــده  ــت آم ــال به دس ــتر و زغ ــات خاکس حیوان

ایــن غــار را مربــوط  بــه عصــر پارینــۀ ســنگي 
ــال  ــزار س ــا 40 ه ــر آن را از 50 ت ــه و عم میان

ــرد. ــن ک ــش تعیی پی
ایتالوي هــا در هــزار ســم ســمنگان ایــن مرحلــه 
را شناســایي کردنــد و قدامــت آن را از 40 تــا12 
ــه  ــه و همین گون ــتند. ب ــش دانس ــال پی ــزار س ه
در درۀ کــر بدخشــان  نخســتین جمجمــه انســان  
ــار   ــه آث ــد ک ــت آم ــه به دس ــنگي میان ــۀ س پارین
ــن  ــش تخمی ــا 1900 ســال پی آن را از 30300 ت

زده انــد.  )3( 
ــزار  ــن دوره در ه ــن: ای ــنگي  زبری ــۀ س پارین
گوســفند  و درۀ کــر بدخشــان در قــره کمــر بــا 
قدامــت 10 هــزار ســال آق کپــروک بــا قدامــت 
16 هــزار ســال پیــش شناســایي گردیــده اســت. 
ــا و  ــه ها، تیغه ه ــۀ تراش ــا مطالع ــري ب ــوي دوپ ل
تراشــه هاي نیــز  کننــده در آق کپــروک عمــر آن 

ــد. ــش مي دان ــال  پی ــزار س را  20 ه
2- میــان ســنگي: آثــار ایــن دوره در غــار 
ــپ و در آق   ــار اس ــار و غ ــار م ــر و غ ــره کم ق

ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــروک ب کپ
ــزار ســنگي  ــۀ اف ــن مرحل ــو ســنگي: در ای 3- ن
رشــد کــرد، کشــاورزي آغــاز گردیــد و جهــت 
نگــه داري حبوبــات انســان بــه سفال ســازي  
دســت  یازیــد.)4( بــه اســاس  ایــن دســتاوردها 
بــود کــه ایــن دوره را )انقــالب نــو ســنگي(  نام 
ــن   ــه ای ــوروي  ب ــان  ش ــد. باستان شناس نهاده ان
ــزار  ــا4 ه ــدم در 16ت ــه  زرع  گن ــد ک ــاور ان ب
ســال  ق.م. در کناره هــاي  آمــو  در شــمال  
افغانســتان صــورت  گرفتــه  و از آنجــا بــه 
مندیــگگ  رفتــه  اســت. آثــار ایــن دوره توســط 
لویــي دوپــري امریکایــي  در آق  کپــروک  بلــخ 
، چنــار گنجشــکان تخــار، درۀ کــر و هــزار 
ــده اســت. ــایي گردی ــفند بدخشــان شناس گوس

ایجــاد  کشــاورزي،  رشــد  برنــز:  عهــد 
از  خانه هــا  ســاختن  منقــوش،  ســفال هاي 
خشــت  خــام و ایجــاد پیکره هــاي ســفالین کــه 
ــد از مشــخصات  ــاروري  بودن ــزدان  ب نمــاد  ای
ایــن  دوره  اســت. مناطــق  دشــلي  تپــه  و شــور 
توغــي  در تخــار، الیه هــاي زیریــن  مندیــگگ، 
ــروک،   ــه و طبقــات باالیــي آق  کپ ســید قلع
ــره کمــر  و درۀ کــر نمودهــاي ایــن فرهنــگ   ق
اســت کــه  عمــر آن را  تــا 2000 ق . م تعییــن 

کرده انــد.)4( 
ــتان  ــن افغانس ــر آه ــع عص ــن: مواض ــد آه عه
ــهر  ــان، ش ــه جوزج ــخ، طالتپ ــۀ بل ــزل  تپ در ق
دموراســي  و  مندیــگگ  سیســتان،  ســوختۀ 

ــت. ــده اس ــایي گردی ــار شناس قنده

1- بــه عنــوان یــک انســان ایــن وظیفــه و تکلیــِف شماســت کــه بــدون محــدود ســاختن 
ذهــِن خویــش بــه پیــش برویــد و قابلیت هــا و توانایی هــای خویــش را دســت کم نگیریــد.

یــک انســان بایــد امــروز جهــان را متحــول ســازد و آن انســان شــما هســتید. توانمنــد بــودن 
و قدرتمندانــه عمــل کــردن در تمــام صحنه هــای زنده گــی بســته گی مســتقیم بــه شــما دارد 
کــه آن را انتخــاب کنیــد. درســت چنیــن انتخابــی بــدون محــدود ســاختن ذهــن، توانایی هــا 

و استعدادهاســت کــه می توانــد از درون راضی تــان کنــد. شــاد باشــید و لبخنــد بزنیــد.

ــر  ــزرگ در س ــکار ب ــه اف ــرطی ک ــه ش ــد، ب ــام دهی ــزرگ انج ــای ب ــد کاره 2- می توانی
بپرورانیــد و ســپس مطمیــن و مصمــم وارد دنیــا شــوید و بــا عمــل خــود رؤیاهای تــان را 

بــه واقعیــت تبدیــل کنیــد.
هــر چیــز بــا روش اندیشــیدن شــما آغــاز می شــود. بنابــر ایــن عمیــق و دقیــق روی افــکار 
خویــش تأمــل کنیــد. همیشــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه می توانیــد زنده گی تــان را آن طــور 
کــه می خواهیــد تغییــر بدهیــد. در واقــع ایــن همــان قدرتــی اســت کــه می توانــد شــما را 

در هــر زمــان بــه لبخنــد و تبســم وا دارد.

3- نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.
بایــد زحمــت کشــید و تــالش کــرد و بــا تمــام وجــود روی هــدف و فعالیــت مــورد نیــاز 
بــرای رســیدن بــه اهــداف تمرکــز کــرد. اگــر هــدف درســت تعییــن شــود و شــما هــم از 
صمیــم قلــب بــرای بــه میــدان آمــدن آمــاده باشــید، تمــام ســختی ها و فشــارها برای تــان 
شــیرین و گــوارا خواهــد بــود و از لحظــه لحظــۀ تــالش خــود شــاد و راضــی خواهیــد بود. 
ــوان در  ــه می ت ــر باشــکوه ترین تبســمی اســت ک ــالش و مؤث ــک روز پُرت ــان ی ــد پای لبخن

رخســار یــک انســان موفــق دیــد.

ــود، از درون  ــد ب ــه رو خواهی ــا آن روب ــه در زنده گــی ب ــی ک ــرد و مبارزه ی ــن نب 4- بزرگتری
ــی، همه گــی از  ــر، آرامــش و ناآرام ــا و فق ــرد. ســالمتی و بیمــاری، غن شــما ریشــه می گی

ــد. داخــل وجــود شــما شــکل می گیرن
هــرگاه چیــزی ناخوشــایند در زنده گی تــان رخ دهــد، ایــن تصمیــم بــه عهــدۀ شماســت کــه 
چگونــه بــه آن اتفــاق نــگاه کنیــد. می توانیــد آن را مصیبــت و فاجعــه و بدشانســی بدانیــد و 
یــا شــجاعت داشــته باشــید و گام هــای بعدی تــان را صحیح تــر برداریــد. این گونــه تغییــر 
ــد و لبخنــد را  ــد ناگهــان غــم و غصــه را از دل بیــرون بران زاویــۀ دیدهاســت کــه می توان

روی چهــرۀ مطمیــن و آرام شــما بپاشــد. 

ــدم در راســتای تحقــق رویا هــا و آرمان هــای خــود گام  ــد اســتوار و ثابت ق 5- اگــر بتوانی
برداریــد، بــا ســطحی از موفقیــت رو بــه رو خواهیــد شــد کــه هرگــز انتظــار نداشــته اید.

تنهــا چیــزی کــه شــما بــرای رســیدن بــه آرزوی تــان احتیــاج داریــد، بــاور ایــن اســت کــه 
ــان  ــت را در زنده گی ت ــور موفقی ــه روز ظه ــی روز ب ــید. وقت ــدف برس ــه ه ــد ب می توانی
ــان  ــر لبان ت ــز ب ــا و حیرت انگی ــد زیب ــع از ظهــور یــک لبخن ــد مان شــاهد باشــید، نمی توانی

شــوید.

6- گرفتن بدون دادن محال است.
ــا  ــد و ی ــی نمایی ــه زنده گ ــویق ب ــدی را تش ــرد نااُمی ــد، ف ــک کنی ــران کم ــه دیگ ــر ب اگ
ــه روی شــما گشــوده  ــر و برکــت ب ــد، درهــای روشــنایی و خی ــاری دهی ــی را ی درمانده ی
می شــود. رســم زنده گــی، گرفتــن در قبــال دادن اســت و طبیعــت ایــن رســم را بهتــر از هــر 
کــِس دیگــری رعایــت می کنــد. شــادی و نشــاط و ســرور ناشــی از کمــک بــه دیگــران بــا 

ــد.  ــری نمی کن ــز دیگــری براب ــچ چی هی
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اســت  مقاله هایــی  دانشــگاهی  مقاله هــای  از  منظــور 
ــع  ــه و منب ــه، نتیج ــه، بدن ــدواژه، مقدم ــده، کلی ــه چکی ک
دارد. مقاله هــای نیمه دانشــگاهی مقاله هایــی را در نظــر 
ــدارد  ــگاهی را ن ــۀ دانش ــل مقال ــاخت کام ــه س ــه ام ک گرفت
ــت  ــن اس ــل ای ــش و تأوی ــور از خوان ــع دارد. منظ ــا منب ام
ــر  ــی درگی ــن ادب ــعر و مت ــک ش ــا ی ــود را ب ــد خ ــه منتق  ک
کــرده  اســت؛ برداشــت و تأویــل خویــش را از آن متــن ادبی 
ارایــه کــرده  اســت. اگــر از کســی قولــی ارایــه کــرده  اســت، 
آن قــول طــوری ارایــه شــده  اســت  کــه منتقــد از پشــتوانۀ 
حافظــۀ اطالعاتــی خــود اســتفاده کــرده و بــا اســتفاده از آن 
ــه  ــته  اســت  ک ــتخراج را خــود را داش ــتنباط و اس ــول اس ق
ایــن اســتنباط و اســتخراج را از کســی دیگــر نگرفتــه اســت، 
بلکــه ایــن اســتنباط و تأویــل از آن قــول، از خودش اســت؛ 
مهــم نیســت  کــه ایــن اســتنباط درســت اســت یــا نیســت. 
اصــوالً اســتنباط و تأویــل از آرای دیگــران قابــل آزمــون و 
ــه اســتدالل  ــرد ب ــاط می گی ــرا بیشــتر ارتب خطــا نیســت؛ زی
ــه  ــی ارای ــی تأویل ــول و آرای ــه از ق ــی  ک ــتنباط کس و اس
ــم نظــر خــود اســتفاده  ــرای تفهی ــل را ب ــد و آن تأوی می کن
ــری آرا  ــه کارگی ــه ب ــدد. این گون ــه کار می بن ــد و ب می کن
ــت؛ از  ــاده نیس ــمندان، کاری س ــوفان و دانش ــول فیلس و ق
دســت هــر کــس برآمــده نیســت. از دســت کســانی برآمــده 
اســت  کــه مطالعــات گســترده داشــته  باشــند و بــا نظریه هــا 
ــل و  ــار تأم ــند و دچ ــه  باش و آرای فیلســوفان کلنجــار رفت

اندیشــه شــده  باشــند. 
ــا  ــا و تأویل ه ــم خوانش ه ــه می گوی ــگاه اســت  ک ــن ن از ای
ــی در  ــور( خــالق و پیشــرو اســتند. کتاب )جســتارهای آمات
ایــران توســط دکتــر ســیاوش جعفــری بــه نــام »شــعر نــو 
در تــرازوی تأویــل« تدویــن و تالیــف شــده اســت؛ در ایــن 
ــۀ  ــچ مقال ــو هی ــعر ن ــارۀ ش ــا درب ــر از خوانش ه ــاب غی کت

ــت.  ــده  اس ــگاهی آورده نش ــگاهی و نیمه دانش دانش
ــوا  ــر اســاس محت ــا را ب ــن مجموعه مقاله ه ــت ای ــر نوعی اگ
و موضــوع در نظــر بگیریــم، می توانیــم مقاله هــا را بــه 
ــعر  ــد ش ــه نق ــه ب ــی  ک ــم؛ مقاله های ــیم کنی ــته تقس دو دس
معاصــر پرداخته انــد و مقاله هایی کــه بــه نقــد شــعر و 
ــات و  ــد ادبی ــای نق ــد. مقاله ه ــیک پرداخته ان ــات کالس ادبی
شــعر کالســیک را نیــز می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد؛ 
ــا  ــای آی ــد مقاله ه ــتند مانن ــور اس ــه مفهوم مح مقاله هایی ک
ــارف  ــا ع ــم ی ــنایی حکی ــان قصــه اســت، س ــت هم حکای
ــه  ــی  ک ــی و مقاله های ــدگاه عرفان ــم و دی و اگزیستانسیالیس
ــه اســت،  ــیک پرداخت ــات کالس ــعر و ادبی ــه ش مشــخصًا ب

ــرای تفکیــک ژانرهــا.  ــۀ یــک ترفنــد زبانــی ب ماننــد مقال
ــر  ــه ه ــد ب ــون بای ــوم چ ــا نمی ش ــث مقاله ه ــن وارد بح م

مقالــه جداگانــه پرداخــت و بحــث کــرد؛ زیــرا مقاله هایــی 
هســت کــه می شــود دربــارۀ موضــوع مطــرح در آن بحــث 
ــۀ  ــارف و مقال ــا ع ــم ی ــنایی حکی ــۀ س ــاًل مقال ــرد؛ مث ک
ــا  ــًا برخــوردم ب ــی. عجالت ــدگاهِ عرفان اگزیستانســیالیم و دی
ــر  ــه ب ــد ن ــی می چرخ ــور معرف ــر مح ــا ب مجموعه مقاله ه
ــراز نظــر. در فرصتــی در هــر دو مــورد  محــور بحــث و اب

بحــث خواهــم کــرد. 

دسته بندی مقاله ها 
داشــته  مجموعه مقاله هــا  تدویــن  بــه  نگاهــی  اگــر 
از  مقاله هــا چــه  تدویــن  در  گفــت  می تــوان   باشــیم، 
ــدان  ــوا چن ــوع و محت ــر موض ــه از نظ ــاخت و چ ــر س نظ
هیــچ  بــدون  زیــرا  اســت؛  نگرفتــه   توجــه صــورت 
پی هــم  مقاله هــا  محتوایــی  یــا  ســاختی  دســته بندیی 
ــاختی  ــر س ــت از نظ ــا می توانس ــده اند. مقاله ه ــه ش انداخت
دســته بندی شــوند. مقاله هــای دانشــگاهی و رســمی در 
ــش  ــر بخ ــگاهی در دیگ ــای نیمه دانش ــش، مقاله ه ــک بخ ی
ــتند،  ــش را داش ــل و خوان ــرد تأوی ــه رویک و مقاله هایی ک
ــدند.  ــن می ش ــد و تدوی ــرار می گرفتن ــر ق ــی دیگ در بخش
می توانســت  نمی شــدند،  دســته بندی  این گونــه  اگــر 
ــی کالســیک و معاصــر.  دســته بندی موضوعــی شــوند یعن
مقاله هایــی آیــا حکایــت قصــه اســت، یــک ترفنــد 
ــارف  ــا ع ــم ی ــا، ســنایی حکی ــک ژانره ــرای تفکی ــی ب زبان
ــش و  ــک بخ ــی در ی ــدگاهِ عرفان ــیالیم و دی و اگزیستانس
روح اهلل  شــعر  در  مولوی واره گــی  ســیالیت  مقاله هایــی 
ــان، خوانــش و تحلیــل شــعر عفیــف باختــری و دو  بهرامی
ــه  ــو دروازی بچ ــور هم ــن )منظ ــارۀ مجیب الرحم ــد درب نق
ــد  ــارف کارمن ــخنگویان وزارت مع ــر س ــه در دفت ــت  ک اس
بالمقطــع مقــرر شــده  بــود( در بخشــی دیگــر قــرار 

می گرفــت. 
ــر  ــی در نظ ــچ پیش فرض ــا هی ــته بندی مقاله ه ــا در دس ام
گرفتــه نشــده  اســت؛ اگرچــه ایــن عــدم دســته بندی 
نمی توانــد مشــکلی خــاص بــرای کتــاب باشــد؛ درصورتــی 
تدویــن  و  دســته بندی  مطالــب  پیش فرضــی،  بــه  بنــا 
می شــدند، بهتــر از ایــن شــکلی بــود کــه فعــاًل ارایــه شــده 

ــت.  و هس

جايگاهِ سوءِ خوانش در نقادی
ــوءِ  ــم، س ــم نشــده  باش ــی و حک ــار قضــاوت کل ــر دچ اگ
خوانــش نیــز می توانــد در ردۀ همــان چهــار مجموعه مقالــۀ 
پنجمیــن  مجموعه مقالــه،  ایــن  و  بگیــرد  قــرار  قبلــی 
ــد  ــامل نق ــه ش ــد ک ــعر باش ــد ش ــارۀ نق ــه درب مجموعه مقال

ــاب  ــار کت ــت. چه ــر اس ــعر معاص ــیک و ش ــات کالس ادبی
ــتند.   ــعر معاصــر اس ــتان و ش ــد داس ــه نق ــی هم قبل

ــم اســت،  ــش مه ــوءِ خوان ــۀ س ــه در مجموعه مقال آنچــه  ک
ــه  ــد خواســته  اســت  ک رویکــرد نظــری مقاله هاســت. منتق
مبنــای نظــری نقــد خویــش را معرفــی کنــد و بــه اســاس 
مبنــای نظــری مشــخص، موضــوع مــورد نقــد را نقــد کنــد. 
از طــرف دیگــر ایــن نقدهــا پروژه هایــی صنفــی دورۀ 
ــه و پرداخــت ایــن مقاله هــا در  دکتــری اســتند کــه در ارای
ــا  ــر، مقاله ه ــراز نظ ــن اب ــا ای ــده و ب ــر ش ــراز نظ ــف اب صن
ــدا  ــی پی ــتدل و علم ــۀ مس ــد جنب ــتر می توان ــه بیش هرچ

کــرده  باشــد. 
بنابرایــن چــه از نظــر رویکــرد نظــری، چــه از نظــر 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــات، مقاله ه ــر اطالع ــه از نظ روش و چ
خواننده هــای نقــد ادبــی در افغانســتان مفیــد و قابــل 
اســتفاده باشــند. اگرچــه مــن فشــردۀ مقالــۀ ســنایی حکیــم 
یــا عــارف و مقالــۀ ســیالیت مولوی واره گــی در شــعر اســتاد 
ــن  ــودم. مقاله هــای دیگــر ای ــده  ب ــان را خوان روح اهلل بهرامی

ــردم.  ــتفاده ک ــدم، اس ــازه خوان ــاب را ت کت
نویســنده گاهــی بــه وضعیــت نقــد ادبــی در ادبیــات 
افغانســتان نیــز اشــاره می کنــد کــه ایــن اشــاره ها نیــز مهــم 
ــی«  ــدگاهِ عرفان ــم و دی ــۀ »اگزیستانسیالیس ــتند. در مقال اس
ــتان  ــگاه های افغانس ــه در دانش ــد و نظری ــت نق ــه وضعی ب
ــات  ــد در ادبی ــث نق ــه بح ــد ک ــد و می گوی ــاره می کن اش
ــد  ــه بخواهن افغانســتان ســنتی و کلیشــه اســت. کســانی  ک
نظریه هــای ادبــی معاصــر را مطــرح کننــد؛ گفتمــان غالــب 
ــن  ــه ای ــد ک ــال نمی ده ــراد مج ــن اف ــر ای ــنتی ب ــد س نق
ــاره  ــن اش ــد. ای ــرح کنن ــر را مط ــای معاص ــراد نظریه ه اف
ــز  ــا نی ــم م ــد کن ــد تأکی ــا بای ــد ام ــت باش ــد درس می توان
ــم کــه گفتمــان ســنتی  ــه خــود زحمــت نمی دهی ــدان ب چن
ــه  ــم، بلک ــرار بدهی ــد ق ــورد نق ــدی م ــدون و ج ــد را م نق

فقــط می گوییــم. 
ــۀ تحلیــل شــعر معصومیــت ســنگ ها نصیــر آریــن  در مقال
ــد؛  ــر دارن ــد و نظ ــای نق ــی ادع ــه گاه گاه ــرادی  ک ــه اف ب
ــر اســت(  ــوب )منظــور بچــۀ جواه ــد یاق ــه م ــژه ب ــه وی ب
ــدش  ــد نق ــد و می گوی ــاره می کن ــی اش ــورت کنای ــه ص ب
ــح  ــا توضی ــت، ام ــرا اس ــض و افت ــب و بغ ــاس ح ــه اس ب
ــه یــک مصاحبــۀ هــارون  ــه. ب نمی دهــد کــه چــرا و چگون
مجیــدی کــه بــا مــد یاقــوب دربــارۀ تاثیــر شــاملو در شــعر 
افغانســتان صــورت گرفتــه، اشــاره می کنــد. ایــن مصاحبــه 
ــران  ــت، در ای ــاملو اس ــژۀ ش ــه وی ــگاه« ک ــۀ »آن در فصلنام
نشــر شــده  اســت. در ایــران و افغانســتان از ایــن مصاحبــه 

اســتقبال شــد. 

ــوب  ــد یاق ــا م ــه گوی ــت  ک ــن اس ــن ای ــر آری ــارۀ نصی اش
ــوب  ــد یاق ــرا م ــت؛ زی ــه  اس ــه دروغ گفت ــن مصاحب در ای
ــه کــه  ــا شــاملو از وقتــی ســخن گفت ــارۀ آشــنایی اش ب درب
ــا  ــت. ت ــوده  اس ــدرش ب ــفندان پ ــت گوس ــت پش آن وق
ــده ام، متوجــه  چنیــن  ــه را خوان جایی کــه مــن ایــن مصاحب
ادعــای مــد یاقــوب در ایــن مصاحبــه نشــده ام. مــد یاقــوب 
ــگاه  ــه وارد دانش ــش از این ک ــه پی ــه گفت ــن مصاحب در ای
شــود، بــا نــام شــاملو و تعــدادی از شــاعران ایرانــی آشــنا 
بــوده  اســت. یعنــی از ســال 80 خورشــیدی. امــا شــناخت 
جــدی اش از شــاملو در جریــان دانشــجویی و بعــد از 
دانشــجویی کامل تــر شــده  اســت. فکــر نکنــم ایــن ادعــای 
ــن  ــد. ای ــن باش ــاس و ناممک ــی بی اس ــوب خیل ــد یاق م
ــی و  ــا آنکــه ضمن ــوب ب ــد یاق ــه م ــادی ب ــگاهِ انتق ــه ن گون
ــر  ــا بهت ــده نباشــد ام ــی از فای ــد خال ــی اســت، می توان کنای
اســت واضــح، مســتند و مســتدل ارایــه شــود. مــن تأکیــد 
ــی از اشــتباه  ــوب خال ــد یاق ــه نقــد و نظرهــای م ــدارم ک ن
ــر نقــد و نظــر کســی نقــد وارد  اســتند، امــا افــرادی کــه ب
ــا  ــد ت ــد کنن ــد واضــح، مســتند و مســتدل نق ــد؛ بای می کنن
فــرد مــورد نقــد و دیگــران بتواننــد از نقــد طــرف اســتفاده 

ــد.  کنن
ایــن اشــاره هایی  کــه نصیــر آریــن به طــور ضمنــی و 
ــه کارهــای مــد یاقــوب داشــته  اســت؛ وضاحــت  کنایــی ب
ــن  ــد از ای ــود. نمی ش ــی ب ــاره های کنای ــط اش ــت، فق نداش
اشــاره ها اســتفادۀ اصالحــی کــرد. بنابرایــن خواهــش مــن از 
نصیــر آریــن ایــن اســت  کــه در فرصتــی بــه ایــن اشــاره ها 
بیشــتر بپــردازد تــا جنبــۀ نقــادی پیــدا کنــد و بتــوان از آن 

نقــد اســتفاده کــرد. 
ــی از  ــی که بخش ــوان کس ــه عن ــن ب ــورت، م ــر ص ــه ه ب
زنده گــی ام بــه دانشــجویی ادبیــات گذشــته  اســت، از نشــر 
ــن  ــم و ای ــتقبال می کن ــش اس ــوءِ خوان ــۀ س مجموعه مقال
ــد  ــان نق ــدن گفتم ــوی نزدیک ش ــه س ــی ب ــاب را پله ی کت
ــه  ــتم ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــم. ب ــتان می دان ــی در افغانس ادب
ــراد  ــترک اف ــالش مش ــۀ ت ــی، نتیج ــد ادب ــکل گرفتن نق ش
ــد  ــان نق ــد گفتم ــی نمی توان ــردی به تنهای ــچ ف ــت؛ هی اس
ــران،  ــن ای ــم در همی ــد. دور نمی روی ــکل بده ــی را ش ادب
حســین پاینــده، شــفیعی کدکنــی، رضـــا براهنــی، ســیروس 
شمیســا و بســیاری هایی دیگــر بــا تألیــف و ترجمــه 
ــن کشــور  ــی در ای ــه گفتمــان نقــد ادب توانســته اند نســبتًا ب

ــد.   ــکل بدهن ش
---

یادداشــت: واژۀ »ســاختار« در عنــوان، بــه فلســفه و نظریــۀ 
ســاختارگرایی ارتبــاط نــدارد. 
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بخش دوم و پایانی



ــه  ــلح ب ــم مس ــج مهاج ــل پن ــنبه، 31 حم ــروز ش دی
وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی حملــه 
از  یکــی  کــه  می رســانند  گزارش هــا  کردنــد. 
ــک َدرِ ورودی  ــود را در نزدی ــت خ ــان نخس مهاجم
ــار  ــس از آن، چه ــازد و پ ــر می س ــن وزارت منفج ای
مهاجــم دیگــر وارد ســاختمان وزارت مخابــرات 

ند. می شــو
ایــن مهاجمــان نزدیــک بــه پنــج ســاعت بــا نیروهــای 

ــن  ــد. ای ــت می کنن ــری و مقاوم ــور درگی ــی کش امنیت
در حالــی اســت کــه ســاختمان وزارت خانه هــای 
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی در کنــار هــم قــرار 
دارنــد. مســووالن در وزارت امــور داخلــه اعــالم 
کرده انــد کــه تمــام کارمنــدان ایــن دو وزارت را 

ــد. ــات داده ان نج
اعــالم  عامــه  صحــت  وزارت  میــان،  ایــن  در   
ــه  ــداد ب ــن روی ــی ای ــش زخم ــه ش ــت ک ــرده اس ک

بیمارســتان های دولتــی انتقــال داده شــده اســت. 
ــاس  ــان لب ــه مهاجم ــد ک ــداد می گوین ــان روی گواه

نیروهــای امنیتــی را بــه تــن داشــتند.
از ســویی هــم، گــروه طالبــان مســوولیت ایــن حملــه 
ــن  ــخنگوی ای ــد، س ــح اهلل مجاه ــد. ذبی ــه ان را نپذیرفت
گــروه در تویتــی نوشــته اســت کــه حملــه بــه 
ــا  ــن گــروه نیســت. ام ــراد ای ــرات کار اف وزارت مخاب
تصاویــری کــه در صفحــۀ رســمی فیســبوک نصــرت 

رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه منشــر شــده 
ــه مهاجمــان پرچــم گــروه داعــش  نشــان می دهــد ک
ــروه داعــش  ــد گ ــد؛ هرچن ــا خــود حمــل می کنن را ب
ــه  نیــز تــا کنــون رســمًا مســوولیت ایــن رویــداد را ب

ــه اســت. ــده نگرفت عه
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا پخــش اعالمیه یی 
ــه  ــت ک ــته اس ــی نگاش ــرف غن ــل از محمداش ــه نق ب
»دشــمنان افغانســتان« بــا حملــه بــه تأسیســات عامــه 
ــز  ــه ج ــد ک ــان دادن ــی نش ــات ملک ــوران خدم و مأم
ــد. ــردم« هــدف دیگــری ندارن »دشــمنی و کشــتار م

ــت  ــده اس ــی آم ــای غن ــل از آق ــه نق ــه ب در اعالمی
ــه  ــردم ب ــیدن م ــع رس ــیانه« مان ــالت وحش ــه »حم ک
ارادۀ  و  نیــز عــزم  و  نمی شــود  آرمان هــای شــان 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــتان را در ام ــی افغانس ــای امنیت نیروه

می ســازد. راســخ تر  تروریســم 
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت در 
صفحــۀ رســمی فیســبوکش در واکنــش بــه ایــن حمله 
ــا مختــل  ــد ب نگاشــته اســت کــه »دشــمنان« نمی توانن
ــهروندان  ــش ش ــم زدن آرام ــی و بره ــاختن زنده گ س

ــند. ــان« برس ــت های شوم ش ــه »خواس ــی، ب ملک
ــا  ــه ت ــووالن در وزارت داخل ــه مس ــت ک ــی اس گفتن
پایــان شــام دیــروز آمــار دقیــق قربانیــان ایــن رویــداد 

ــاختند. ــریک نس ــانه ها ش ــا رس را ب
ــراً  ــه اخی ــرد ک ــی صــورت می گی ــه در حال ــن حمل ای
ــزار  ــه برگ ــود روز جمع ــرار ب ــه ق ــر ک ــت قط نشس
ــد  ــت می گوین ــو شــد. مســووالن در حکوم شــود، لغ
کــه ایــن نشســت از ســوی حکومــت قطــر لغــو شــده 
اســت. بــه گفتــۀ ســخنگویان ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی، دلیــل لغــو ایــن نشســت، عــدم تفاهــم 
حکومــت قطــر بــا فهرســت اشــتراک کننــده گان ایــن 

ــوده اســت. نشســت ب

ــت  ــت حکوم ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرور دان ــد س محم
ــا علــی محمــد خــان، وزیــر  وحــدت ملــی کــه مشــترکًا ب
ــل  ــی پاکســتان، شــفاخانه یی را در غــرب کاب ــور پارلمان ام
افتتــاح می کــرد، روی نقــش پاکســتان در مذاکــرات صلــح 

ــد. ــد ورزی ــتان تأکی افغانس
آقــای دانــش گفــت کــه پاکســتان می توانــد نســبت بــه هــر 
کشــور دیگــر نقــش ســازندۀ در مذاکــرات صلــح بــا طالبــان 

ــته باشد. داش
او می گویــد: »مــا از دولــت پاکســتان انتظــار داریــم و جــداً 

ــه  ــر را ب ــش جدی ت ــه نق ــن پروس ــه در ای ــم ک می خواهی
عهــده گیــرد و از آغــاز مذاکــره بین االفغانــی بــا محوریــت 

دولــت افغانســتان حمایــت جــدی بــه عمــل آورد«.
آقــای دانــش افــزود کــه حــل مشــکل افغانســتان، بســتگی 
بــه مذاکــره میــان دولــت ایــن کشــور و طالبــان دارد و جــز 
ایــن راهــی نیســت؛ هرچنــد وی تأکیــد کــرد کــه از نقــش 

ــد. ــت می کنن ــر حمای ــر کشــور دیگ ــازنده ی ه س
امــا آقــای دانــش گفــت: »اگــر کســی فکــر کنــد کــه ایــن 
ــتان  ــت افغانس ــاب دول ــتان( در غی ــگ افغانس ــکل )جن ــل حــل اســت، مش ــدون حضــور حکومــت افغانســتان قاب و ب

بــدون تردیــد بــه خطــا رفتــه و در حقیقــت بــاور بــه صلــح 
نــدارد«.

نماینــده  خلیــل زاد،  زلمــی  مذاکــرات  از  وی  هرچنــد 
ــا طالبــان،  ــرای صلــح افغانســتان ب ویــژه ایــاالت متحــده ب

ــرد. ــت ک حمای
شــفاخانه محمــد علــی جنــاح، کــه دوصــد بســتر دارد، در 
منطقــۀ دشــت برچــی در غــرب کابــل بــا هزینــه 24 میلیــون 
ــنبه )31  ــده و روز ش ــاخته ش ــتان س ــوی پاکس ــر از س دال

حمــل( افتتــاح گردیــد.
مراســم افتتــاح ایــن شــفاخانه نیــز بــا کنایه هــای بــه 
ــر  ــروز، وزی ــن فی ــر فیروزالدی ــد؛ داکت ــاز ش ــتان آغ پاکس
صحــت عامــه افغانســتان گفــت: »از دســت درازی، از 
ــت،  ــا پوس ــتم و ب ــع اس ــأ مطل ــردم کام ــی م ــت بوس دس
ــم،  ــس می کن ــن را لم ــود ای ــتخوان خ ــز اس ــون و مغ خ
ــک  ــه ی ــه مثاب ــم ب ــأ درک می کن ــان را کام ــی افغ احتیاج

ــان«. افغ
آقــای فیــروز افــزود کــه مشــکالت شــهروندان افغانســتان 
ــرای بــه دســت آوردن ویــزه در  ــه ب را درک می کنــد ک
ــداوی  ــه ت ــا ب ــد ت ــر می مانن ــفارت خانه ها منتظ ــب س عق

ــد. ــر برون ــه کشــورهای دیگ ب
ــت؛  ــود داش ــم وج ــن مراس ــیه ها در ای ــن حاش ــد ای هرچن
ــود  ــکاری و بهب ــه هم ــه ادام ــور ب ــای دو کش ــا مقام ه ام

ــد. ــد کردن ــتان تاکی ــتان و پاکس ــان افغانس ــط می رواب
علــی محمــد خــان، وزیــر امــور پارلمانــی پاکســتان گفــت 
کــه همــکاری آن کشــور بــه افغانســتان در بخــش صحــت، 

ادامــه خواهــد یافــت.
ــت  ــتر در والی ــد بس ــفاخانه ص ــک ش ــه ی ــت ک ــرار اس ق
لوگــر و یــک شــفاخانه تــداوی امــراض کلیــوی در والیــت 
ــا  ــه ب ــردد ک ــاح گ ــک افتت ــده نزدی ــز در آین ــار نی ننگره

ــت. ــده اس ــاخته ش ــتان س ــی پاکس ــکاری مال هم
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در اوج گفت وگوها برای پایان جنگ
مهاجمان مسلح پایتخت را آماج قرار دادند

دانش:
 پاکستان نقش جدی تر را 

در روند صلح افغانستان به عهده گیرد

روح اهلل بهزاد

ســومین جشــنوارۀ فرهنگــی و هنــری گل بــادام بــا اشــتراک 
ــی  ــان و غزن ــای بامی ــدی و والیت ه ــندۀ دایکن ــا باش صده

در نیلــی، مرکــز دایکنــدی برگــزار شــد.
فرهنــگ  و  اطالعــات  رییــس  ســیرت،  محمدحســین 
جشــنوارۀ  برگــزاری  از  هــدف  می گویــد،  دایکنــدی 
داشــته های  معرفــی  بــادام،  گل  هنــری  و  فرهنگــی 
ــرای محصــوالت زراعتــی از جملــه  ــی ب فرهنگــی، بازاریاب

بــادام و جلــب گردشــگر اســت.
ــدی  ــی دایکن ســهراب علی اعتمــادی، عضــو شــورای والیت
ــری  ــنوارۀ فرهنگــی و هن ــد، جش ــه ســالم وطندار می گوی ب
گل بــادام 3 ســال اســت کــه در دایکنــدی برگــزار می شــود، 
امــا کمکــی بــه بازاریابــی و دســته بندی محصــوالت 

ــادام نکــرده اســت. زراعتــی از جملــه ب
فرهنگــی  جشــنوارۀ  برگــزاری  از  اشــتراک کنندهگان 
می گوینــد،  و  می کننــد  اســتقبال  بــادام  گل  هنــری  و 
و  دارد  همدلــی  و  پیــام صلــح  این گونــه جشــنواره ها 
باعــث تشــویق فرهنگیــان و هنرمنــدان، جلــب گردشــگر و 

بازاریابــی بــرای محصــوالت زراعتــی می شــود.
دایکنــدی  زراعتــی  محصــوالت  عمده تریــن  از  بــادام 
اســت. بــر بنیــاد گفته هــای مســووالن محلــی ایــن والیــت، 
ــزار  ــش از 25ه ــه بی ــاالنه ب ــدی س ــادام دایکن حاصــالت ب
متریــک تــن می رســد و در ســال جــاری قــرار اســت بــادام 

ــه امــارات متحــدۀ عربــی صــادر شــود. ایــن والیــت ب

جشنوارۀ فرهنگی و هنری گل بادام در دایکندی برگزار شد



تعدد احزاب
در مضمـون ثقافـت اسـالمی تعـدد احـزاب سیاسـی مردود 
شـمرده شـده اسـت. از دیـد مـا این عقیـده نیاز بـه تصحیح 

دارد.
انسـان بنابـر اراده و تـوان انتخابـش بـه عنوان موجـود برتر 
نظـام هسـتی اسـت، نیـروی عقـل و اراده به او ایـن توان را 
بخشـیده اسـت، تـا اظهـار نظـر کنـد و در پیشـرفت جامعه 
نقـش فعالـی ایفـا بـدارد. به گواهـی قـرآن، مجید انسـان ها 
پهلوهـای مختلـف گوناگون انـد؛ مختلـف می اندیشـند،  از 
مختلـف عمـل می کننـد و تـا پایـان زمانـه چنیـن هـم باقی 

می مانـد.
مسـلمان ها از صدر اسـالم تا این دم، بحیث بخشـی از کتلۀ 
بشـری در مسـایل دینـی میـان خـود اختـالف ورزیده انـد. 
حضـرت پیامبـر)ع( چنین اختـالف و تعـدد رأی را رحمت 
خوانـده اسـت. وجـود مکاتب کالمـی و مدرسـه های فقهی 
مختلـف در میـان مسـلمانان بـه وجـود اختـالف نظـر میان 

بـزرگان علـوم دینـی گواهـی می دهـد. بـر پایـۀ همین 
واقعیـات، تعـدد احزاب سیاسـی در میان مسـلمان ها 
جایـز بـوده می توانـد. جنگ هـای تنظیمـی در میـان 
احـزاب جهـادی افغانسـتان هرگـز مجـوزی بـرای 
تحریـم تشـکیل احـزاب شـده نمی توانـد، زیـرا در 
فراوانـی  فرقه یـی  درگیری هـای  شـاهد  مـا  تاریـخ 
بوده ایـم،  اسـالمی  مختلـف  مذاهـب  پیـروان  میـان 
اگـر درگیری هـای مذهبـی معیـار و مـالک داوری 
قـرار می گرفـت و بـر اسـاس آن باب فکر و اندیشـه 
مسـدود می گردیـد، تا امـروز اثـری از مذاهب فقهی 

و خبـری از مـدارس کالمـی باقـی نمی مانـد.
احـزاب  تعـدد  مـا در مـورد جـواز  اسـتدالل  پایـۀ 
فقـه،  در  اسـالمی  مذاهـب  تعـدد  جـواز  سیاسـی، 
عقیـده، تفسـیر و تصـوف اسـت. چه نیکو اسـت که 
ثقافت نویـس گرامـی حکـم خـود را مسـتند سـازد، 
حـرف بی برهان تحویل دانشـجویان ندهـد. چه بهتر 
کـه به جـای فخـر فروشـی های غیرضـروری و خود 
را صاحـب تام االختیـار دیـن شـمردن، اندکـی وقت 
خـود را به جـای تهمـت بـر دیگـران و کاشـتن تخم 
خصومـت و عنـاد، صـرف تحقیق و نـگارش نمایند، 
دو تـا حـرف حسـاب بیـرون دهنـد، تا گمراهـان به 
جـادۀ هدایـت رهنمـون گردنـد و ذهـن و ضمیـر 
تشـنۀ مشـتاقان از فرمایشـات حضرات عالی سیراب 

. ند شو
عمـر  چـرا  حضـرات)!(  ایـن  باشـد،  دانسـته 
حرف هـای  دادن  بیـرون  بـا  تنهـا  را  شریف شـان 
می دارنـد  تلـف  ناسـنجیده  واکنش هـای  و  مجمـل 
و ملـت نیازمنـد افغانسـتان را آثـار محققانـه و مفیـد 

نمی سـازند! بهره منـد  خـود 
اسـالم بـه عنـوان دیـن آزادی بخـش پیـش از همـه 
و بیـش از همـه آزادی هـای انسـان را بـه رسـمیت 
کـرده  تضمیـن  را  بیـان  و  عقیـده  آزادی  شـناخته، 
اسـت. دسـاتیر الهـی در قـرآن مجیـد، مشـورت های 
حضـرت پیامبـر در مـوارد گوناگون بهتریـن گواه بر 
این مسـاله اسـت. روشـن نیسـت که محافظـه کاران، 

وجـود هزاران مسـاله اختالفـی را در میراث اسـالمی نادیده 
می گیرنـد و میـان اختـالف رأی بـا سـتیز و دشـمنی تفکیک 

نمی دارنـد.
در میـان مسـلمانان نـه تنهـا وجـود اختـالف مـوج می زنـد، 
و  تشـویق  مـورد  را  فکـری  اختـالف  اسـالم  آن  از  فراتـر 
تکریـم قرار داده اسـت. از این رو، مانعی بر سـر راه تشـکیل 
احـزاب متعـدد وجود ندارد و به سـخن شـهید اسـتاد ربانی 
اپوزیسـیون در یـک جامعـۀ اسـالمی مسـوولیت »نظـارت 

عمومـی« را عهـده دار می باشـد.

ذمی و جزيه
مسـلمانان  اسـت:  آمـده  اسـالمی  ثقافـت  مضمـون  در 
مکلف انـد، از آن عـده نامسـلمان ها کـه در قلمرو زیـر ادارۀ 
مسـلمانان زنده گـی می کننـد، جزیـه بگیرنـد و بـا آن هـا در 
چارچوبـی کـه فقه سیاسـی اسـالم معین کرده اسـت، بحیث 

بدارند. »ذمـی« عمـل 
جمهـور علمـای مسـلمان، تعلیمـات اسـالمی را به دو 
دسـته: اصـول دیـن و فـروع دیـن تقسـیم کرده انـد. 
اصـول دین شـامِل توحید، رسـالت و معاد اسـت. از 
ویژه گی هـای فـروع دیـن ایـن اسـت کـه در جایگاه 
دوم اهمیـت قـرار دارند. افزون بـر آن قابلیت، تغییر، 
تعدیـل و تعلیـق را نیز دارا می باشـند. بدیـن ترتیب، 
در نصـوص دیـن، مسـایلی وجـود دارد کـه در حال 
حاضـر اجـرای آن در حالت تعلیق قـرار دارد، بدون 
آن کـه از قداسـت آن کاسـته آیـد، یـا انـکاری در 
اجرایـی شـدن آن در تاریـخ صـدر اسـالم وجـود 

باشد. داشـته 
بـه عنـوان نمونـه، بحـث کنیـز و غـالم در نصـوص 
آن عمـل شـده  اسـاس  بـر  قرن هـا  و  دارد  وجـود 
اسـت، ولـی مدتـی اسـت کـه جهـان بـا آن وداغ 
گفتـه اسـت و در افغانسـتان از صـد سـال بدین سـو 
قدغـن گردیـده اسـت. بـه برده گـی گرفتـن دیگـر 
نقـض حقـوق بشـر اسـت، همـۀ علمـای اسـالم بر 
ایـن رأی  انـد و در سراسـر جهان اسـالم بـدان عمل 
می شـود، تنهـا طالبـان، القاعـده و داعـش انـد کـه با 
قرائـت منحصر به فردشـان رسـم کهن را تـازه کرده 
و سـعی دارنـد تـا جهانیـان را بـه عقب بـر گردانند، 
از همیـن دسـته مسـایل موضـوع »ذمـی« و »جزیـه« 
اسـت کـه تاریخ اجـرای آن انقضا یافته اسـت، دیگر 

قابـل تطبیق نیسـت.
تدریـس ایـن چنیـن مسـایل از یک سـو بـا تحوالت 
سیاسـی، اجتماعـی و حقوقـی بشـر بیگانه اسـت، از 
طـرف دیگر اسـالم را دینی عقب مانـده، تبعیض آمیز 
و خـالف حقـوق بشـری وانمـود می سـازد، آن گونه 
کـه کارکردهـای القاعـده، داعش، بوکرحـرام و امثال 
نـاآگاه  امـا  چـاک،  سـینه  هـواداران  کردنـد.  آن هـا 
کـه  کرده انـد  فکـر  آیـا  تیرشـده،  تاریـخ  فتواهـای 
پافشـاری روی ایـن دسـته مسـایل، به اسـالم صدمۀ 

شـدیدی وارد مـی آورد، آن گونـه کـه وارد کـرد.
به دسـت  مسـایل  از  پاره یـی  اساسـات  اسـالم  در 
مبـارک جنـاب پیامبـر)ع( ریختـه شـده اسـت و بـا 

گذشـت زمـان پله های ترقـی و توسـعه را می پیمایـد، از آن 
میـان یکـی نظام سیاسـی اسـت، دیگری حقوق زن اسـت و 
سـومی الغـای برده گـی و چهارمـی هـم رفـع تبعیـض میان 

ابنـای بشـر می باشـد.

دموکراسی و انتخابات
از دیـد ثقافت نویـس، دموکراسـی یک پدیدۀ غربی می باشـد 
و از آن جایـی کـه دموکراسـی صالحیـت قانون گـذاری را 
بـه مـردم داده اسـت، در مقابـل شـریعت اسـالمی کـه منبع 

آسـمانی دارد، قـرار می گیـرد، لـذا مردود اسـت.
از نظـر نویسـندۀ ایـن سـطور، به درسـتی فهمیـده نشـد کـه 
عیـب اساسـی دموکراسـی در کجاسـت کـه تـا ایـن پیمانـه 
در برابـر آن خشـم و کیـن زبانـه می کشـد. اگر عیـب در نام 
خارجـی آن باشـد، ده هـا و صدهـا نـام اروپایـی در میـان ما 
وجـود دارد کـه هیچ سـوالی در مـورد آن ها دیده نمی شـود، 
ماننـد موتـر، بایسـکل، تایـپ، تلویزیـون، کامپیوتـر، انترنت 

و امثـال اینهـا. اگـر عیـب دموکراسـی در آن باشـد که 
به جـای ظهـور در سـرزمین های اسـالمی در اروپا پا 
بـه عرصۀ وجود نهـاده و دوران کودکـی و صباوت 
خـود را در آنجا سـپری کرده اسـت، مفاهیمی مانند 
شـورا، تفکیک قـوا، آزادی بیـان، رسـانه ها، احزاب 
سـرخ  صلیـب  ملـل،  سـازمان  ماننـد  نهادهـای  و 
جهانی، یونسـکو، یونیسـف، بانک جهانـی... نیز در 

آن جـا چشـم بـه صحنـۀ گیتی گشـوده اند.
از  نامـور جهـان اسـالم  اکثریـت قاطـع مصلحـان 
مـودودی گرفتـه تـا خمینـی، از یوسـف قرضـاوی 
انتخابـات را در  تـا راشـد غنوشـی دموکراسـی و 
تأمیـن عدالت موفق تـر می پندارنـد و از آن حمایت 
می دارنـد. از همین روسـت کـه بـه جز چند کشـور 
عربـی در بسـیاری از کشـورهای اسـالمی نظام های 
سیاسـی بر اسـاس انتخابات نظم خود را آراسـته اند. 
در افغانسـتان نیز اندیشـمندانی مانند شـیخ محسنی، 
اسـتاد ربانی و اسـتاد سیاف از دموکراسـی پشتیبانی 
کرده انـد. در انتخابـات، شـرکت ورزیدنـد، هم رأی 
دادنـد و هـم رأی گرفتنـد. بـه نظـر می آیـد، کـه 
شـماری از محافظـه کاران، وقتی چیزی می نویسـند، 
مرشـدان  از  نـه  و  می نگرنـد  خـود  حـال  بـه  نـه 
فـراوان  تعجـب  جـای  می پرسـند.  خـود  سیاسـی 
اسـت کـه نامـزد انتخابـات می شـوند و در سـایۀ 
آن مبـارزه می کننـد، امـا در کتـاب درسـی ثقافـت 
اسـالمی انتخابـات را عملـی غیرشـرعی می خوانند! 
تـا هنـوز بشـر روشـی بی عیـب و نقـص کشـف 
نکرده اسـت، سـخن بر سـر نظام سیاسـی کم عیب 
اسـت. بنابرایـن، حاصل تجربۀ بشـری، دموکراسـی 
و انتخابـات را در جایـگاه بلنـدی قـرار داده و در 
یـک نـگاه سـاده می تـوان امتیـازات آن در مقایسـه، 
بـا گزینـش مال عمـر و ابوبکر البغدادی به سـهولت 

کرد.  مشـاهده 
و  اسـت  قانون گـذاری  در  سـخن،  روی  اگـر 
قانون گـذاران  بـه  بیشـتری  دموکراسـی صالحیـت 
بخشـیده، نکتۀ در خور تعمقی اسـت و خوشـبختانه 

نظـر  مـد  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  در  نگرانـی  ایـن  کـه 
گرفتـه شـده اسـت، بدیـن شـرح کـه مصوبـات شـورای 
توشـیح  بـه  عالـی  دادگاه  تاییـد  از  پـس  افغانسـتان  ملـی 
مصوبـات  عالـی  دادگاه  گاه  هـر  می رسـد.  رییس جمهـور 
شـورای ملـی را در مخالفـت با اساسـات اسـالم تشـخیص 
دهـد، مسـترد می شـود. ا یـکاش، ثقافت نویـس و هـواداران 
ایشـان، دیـدگاه خـود را مسـتند می سـاختند و نمونه هایـی 
ارایـه می دادنـد تـا عیـب کار روشـن می شـد. نمی دانـم کـه 
ایـن دوسـتان بـا چـه مجـوزی بـر دولت هـای کودتایـی، و 
تجلیـل  قـدرت  غاصبیـن  از  و  می گذارنـد  میراثـی صحـه 
می کننـد، امـا در برابـر حکومت هـای انتخابی علـم مخالفت 
بـر می افرازند. اگر نقد روی کاسـتی های دموکراسـی اسـت، 
می تـوان بـا تدبیـر از آن کاسـت، نـه آن کـه یک سـره بـر 
دموکراسـی ُمهـر غربـی زد و طریقـۀ غیراسـالمی اش نامیـد، 
چـون مـا در وضعیـت کنونـی راهـی غیـر از گزینـش میـان 
حکومـت مردمـی و حکومـت غیـر مردمـی راه دیگـری در 

نداریم. پیـش 
در اسـالم، بنیاد مشـروعیت را در یک نظام سیاسـی 
رضایت و قناعت مردم تشـکیل می دهد و پیشـاپیش 
همـۀ فقهـا امـام ابوحنیفـه ایـن نکته را مطـرح کرده 
اسـت. بـه جز ابـن خلـدون کـه تیوریسـن »تغلب« 
اسـت، همۀ اندیشـمندان مسـلمان میان مشـروعیت 
و رضایـت تـودۀ مـردم پیونـد وثیقـی افگنده انـد. 
مگـر حکومت هـای انتخابـی، مردمی تر نیسـتند و با 
وجـود کاسـتی هایش، نسـبت به یک نظـام کودتایی 

و غاصـب مفیدتر نمی باشـند!
ایـن گفته هـا بـه وضاحـت می رسـاند کـه سـخن 
بـر سـر اصـالح و بهبـود مضمـون ثقافت اسـالمی 
بسـی  جـای  آن.  انـکار  و  نفـی  روی  نـه  اسـت، 
شـگفتی اسـت کـه محافظـه کاران اصالح طلبـی را 
بـدون حجـت و برهـان بـه جـای مخالفت و سـتیز 
گرفته انـد و بـدون رعایت اسـلوب دعـوت، هر چه 
از زبـان شـان بـر آمـد، بیـرون می دهند. ایـن طایفه 
مگـر چیـزی به نـام آداب انسـانی می شناسـند و از 

موازیـن اخالقـی در نقـد و نظـر آگاهـی ندارنـد؟
تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه در میـدان معرکـه، 
سـر  بیـداد  داد  می اندازنـد،  راه  هیاهـو  ضعفـا 
می دهنـد، تـا فضـا را مختـل کـرده و نظـم را بر هم 
کوتـاه  بـرای  می توانـد  تنهـا  کاری  بریزنـد چنیـن 
زمانـی، پاره یـی از کسـان را راضـی نگـه دارد، لیکن 
خردمنـدان با اشـتیاق افزون تر در پـی درک حقیقت 
می برآینـد. اگـر دوسـتان مخلـص، امـا بی تدبیـر در 
مضمـون ثقافـت اسـالمی، از تأمـل کار نگیرند و به 
اصـالح آن نپردازنـد و در برابـر دلیـل از دلیـل کار 
نگیرنـد، بیـم آن وجـود دارد کـه جایـگاه و اعتبـار 
مضمـون ثقافـت اسـالمی در کلیـت آسـیب ببیند و 
موج گسـترده یی در مخالفت با آن شـکل بگیرد. در 
آن صـورت، مسـوولیت آن بـه دوش آن ها سـنگینی 
خواهـد کـرد، زیـرا بـرای همیشـه نمی تـوان مـردم 
را فریـب داد و بـه جـای دوای موثـر ادویـه تاریـخ 

گذشـته را بـه نیازمنـدان تحویـل داد.
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مذاکــرات در حــال پیشــرفت اســت، امــا آیــا افغانســتانی ها 
]طالبــان و دولــت افغانســتان[ باهــم گفت وگــو می کننــد؟ 

آخریــن دور گفت وگوهــای میــان طالبــان و امریــکا در 
ــید.  ــان رس ــه پای ــرفت ب ــدام پیش ــدون ک ــارچ ب ــاه م 12 م
ــی  ــات امریکای ــر، مقام ــره در قط ــۀ مذاک ــس از دو هفت پ
گفتنــد کــه آنــان بــرای رســیدن بــه یــک توافــق در مــورد 
ــا  ــان ب ــط طالب ــی و قطــع  رواب ــای امریکای خــروج قوت ه
گروه هــای تروریســتی نزدیــک شــده  اند. امــا تــا چــه 
زمانــی ایــن گفت وگو هــا در نبــود دولــت افغانســتان پیــش  
ــال  ــس از س ــتان پ ــت آوردهای افغانس ــا دس ــی رود؟ آی م
ــی در  ــران منطقه ی ــت و بازیگ ــه اس ــر مواج ــه خط 2001 ب
مــورد ایــن مذاکــرات چــه فکــر می کننــد؟ جوهــان والیــش 
از انســتیتوت صلــح امریــکا بــه ایــن مســألۀ پرداختــه اســت. 

مذاکرات از کجا شروع شد؟
هــردو طــرف، امریــکا و طالبــان بــاور دارنــد کــه در 
رونــد مذاکــر اخیــر بــه پیشــرفت های خوبــی دســت 
بیشــتر  موضــوع  دو  روی  مذاکــرات  ایــن  یافته انــد. 
ــروج  ــرای خ ــدی ب ــم زمان بن ــت: تقوی ــرده اس ــز ک تمرک
ــان  قوت هــای امریکایــی از افغانســتان و قطــع روابــط طالب
ــن  ــاک ای ــدن خ ــتفاده نش ــتی و اس ــای تروریس ــا گروه ه ب
کشــور توســط آنــان. زلمی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ 
ــر  ــه در ه ــه اســت ک ــح افغانســتان گفت ــرای صل ــکا ب امری
دو مــورد بــه توافــق نزدیــک شــده اند، در حالــی کــه هیــچ 

ــت.   ــده اس ــرون نش ــن دور بی ــزی از ای  چی
امریــکا روی دو موقــف مهــم دیگــر نیــز تأکیــد دارد: 
ــرای  ــهروندی« ب ــای »میان ش ــاز گفت وگوه ــس و آغ آتش ب

ــی  ــا زمان ــل زاد، ت ــۀ خلی ــه گفت ــی؛ ب ــل سیاس ــاد راه ح ایج
ــرد، روی  ــق صــورت نگی کــه روی همــه موضوعــات تواف
ــار  موضــوع  ــن چه ــق نشــده اســت. روی ای ــزی تواف چی
می شــود بــه یــک توافــق رســید و نیروهــای امریکایــی تــا 

ــوند.  ــرون نمی ش ــدن آن بی ــی ش ــی نهای زمان
ــم از  ــتان مه ــرای افغانس ــهروندی ب ــان ش ــوی می گفت وگ
ــت.  ــده اس ــاز نش ــوز آغ ــه تاهن ــت ک ــوع اس ــر دو موض ه
ــود. در  ــده ب ــر ش ــه نزدیک ت ــان هفت ــوع در پای ــن موض ای
حالــی کــه غنــی و  شــماری دیگــر سیاســیون روی ترکیــب 
هیــأت گفت وگوکننــدۀ صلــح توافــق کردنــد. نشــانۀ 
ــل  ــش از کاب ــۀ پی ــه هفت ــل زاد ک ــای خلی بخــش از تالش ه
دیــدار کــرد، امــا غنــی ممکــن روی ایــن توافــق کنــد کــه 

ــد.  ــت باش ــری دول ــه رهب ــا ب گفت وگوه

دولــت  گفت وگوهــا  در  طالبــان   - امريــکا  چــرا 
زدنــد؟  دور  را  افغانســتان 

ــن روی  ــق روش ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــش از رس ــان پی طالب
ــا  ــره ب ــتان، مذاک ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه خ
ــن  ــه اولی ــی ک ــد. در حال ــتان را رد کرده ان ــات افغانس مقام
شــهروندان  بــا  توافــق  و  گفت وگــو  امریــکا  هــدف 
امتنــاع طالبــان از  افغانســتان اســت. پــس از ســال ها 
ــانس در  ــن ش ــه ای ــه اســت ک ــکا  گفت ــن موضــوع، امری ای
گفت وگوهــای امریــکا - طالبــان وجــود دارد، در غیــر 

ــدارد. ــود ن ــح وج ــرۀ صل ــورت مذاک ص
ــه  ــی ک ــا زمان ــه  ت ــد ک ــرار دارن ــی اص ــات امریکای مقام
گفت وگوهــای میــان طالبــان و دولــت افغانســتان صــورت 
نگیــرد، هیــچ خروجــی در گفت وگوهــای ]امریــکا  - 

نــدارد. پرســش مهــم و کلیــدی در  طالبــان[ وجــود 
دیپلماســی امریــکا ایــن اســت کــه چــه  چیــزی از ایــن بــه 
دســت می آیــد؟ یــک قــدم مهــم و دوجانبــه میــان دولــت 
افغانســتان و طالبــان و ایجــاد تقویــم دیــدار رهبــران 
افغانســتان از قطــر و آغــاز یــک گفت وگــوی داخلــی 
ــردن  ــر ک ــۀ دای ــی برنام ــی؛ غن ــات قبل ــت موضوع تقوی
ــز  ــط قرم ــن خ ــه در آن روی تعی ــورتی دارد ک ــۀ مش جرگ

در گفت وگــو بــا طالبــان بحــث می شــود. 
در چارچــوب گفت وگوهــای داخلــی، معضــل اصلــی 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــًا ت ــی طبع ــت، غن ــت  اس ــش حکوم نق
ــد،  ــری کن ــح را رهب ــای صل ــد گفت وگوه ــت رون حکوم
ــتقبال  ــت اس ــور دول ــی از حض ــف سیاس ــای مخال گروه ه
ــان حکومــت را  ــه و طالب ــت ن ــرل دول ــا از کنت ــد، ام می کنن

ــند.  ــمیت نمی شناس ــه رس ب
ــی   ــای داخل ــه روی تالش ه ــری ک ــورد دیگ ــان م همچن
ــتان  ــگ در افغانس ــل جن ــاز فص ــت، آغ ــده اس ــایه افگن س
اســت. بهــار و تابســتان کــه بــه  شــکل عمومــی خشــونت ها 
در ایــن فصل هــا بــاال مــی  رود. در شــش مــاه آینــده 
ــوان  ــه عن ــود دارد، ب ــالت وج ــش حم ــا از افزای نگرانی ه
ــش کشــیدن  ــه چال ــه ســبب ب ــل ک ــال حمــالت در کاب مث
ــود دارد   ــی وج ــن نگران ــود. ای ــی می ش ــای سیاس فعالیت ه
ــا  ــا امریکایی ه ــود و ی ــدید ش ــگ ش ــل جن ــر فص ــه اگ ک
ــق،  ــدون تواف ــا ب ــی ی ــق روی گفت وگوهــای داخل ــا تواف ب
ــا  ــد ت ــتر می ده ــوت بیش ــان ق ــرای طالب ــوند، ب ــارج  ش خ

ــا ســازند.  ــح را خنث ــد صل رون

آيا حقوق زنان و ديگر طرف ها پامال می شود؟

مذاکــرات تــا هنــوز بــه ایــن پرشــس مواجــه نشــده 
اســت، گفت وگوهــای طالبــان و امریــکا مســتقیم روی 
موضوعــات تروریســم و حضــور نیروهــای متمرکــز بــوده 
اســت. امریــکا روی موضوعــات سیاســی و اجتماعــی 
ــن از  ــاق مذاکــره توجــه نکــرده اســت. ای افغانســتان در ات
هــراس کــه در سراســر ایــن کشــور وجــود دارد، جلوگیــری 
ــتند  ــل هس ــک راه ح ــالش ی ــا در ت ــد. امریکایی ه نمی کن
تــا از ایــن کشــور پــای خــود را بیــرون کننــد یــا رهبــران 
افغانســان آن را انجــام دهــد. ایــن هــراس دالیــل دارد، اگــر 
مهــم  پرســش های  روی  بین شــهروندی  گفت وگوهــای 
ــدی وجــود  ــد، امی ــز کن ــان( دموکراســی تمرک ــوق زن )حق

دراد. 
اول، افغانســتان تحــت هــر شــرایط بــا حمایــت بین المللــی 
آزاد اســت، چیــزی کــه طالبــان هــم می گوینــد و افغانســتان 
مســیر دموکراســی، آزاد بــرای زنــان کــه ایــن چیــزی ماننــد 
حمایــت دونرهــای امریــکا و اروپــا در ایــن کشــور نیســت. 
دوم، طالبــان اکنــون متفــاوت از گذشــته کــه در ســال 
1990 بــه عنــوان یــک رژیــم بودنــد، ظاهــر شــوند تــا بــه 
حقــوق زنــان، کار کــردن زنــان در بیــرون از خانــه احتــرام 
ــی و جامعــۀ دموکــرات  ــن کــه غن داشــته باشــند. ســوم ای
ــت  ــی را در اولوی ــان و دموکرارس ــوق زن ــتان، حق افغانس

ــد. ــرار دهن ق
ــح  ــتیتوت صل ــروری در انس ــاه فب ــل زاد در م ــی خلی زلم
ــاور  ــود ب ــای خ ــه گفت وگو ه ــا ب ــه م ــت ک ــکا گف امری
ــا طالبــان بــه صــورت روشــن در مــورد آزادی،  داریــم و ب
دموکراســی، حقــوق بشــر و حقــوق زنــان صحبــت 
ــا در  ــام طرف ه ــق تم ــح موف ــق صل ــک تواف ــم. ی می کنی
ــی در  ــه ک ــدارد ک ــن وجــود ن ــچ تضمی ــرد و هی ــر می گی ب
ــت از  ــرای حمای ــای ب ــن فکتوره ــرد. ای ــرار می گی ــا ق کج
افغانســتان مهــم اســت کــه حقــوق زنــان و دموکراســی در 

ــد.  ــته باش ــش داش آن نق

ــران و  ــیه، اي ــن، روس ــه، پاکســتان، چی ــران منطق بازيگ
ــد؟  ســاير چــه واکنشــی دارن

ــا  ــه آی ــد ک ــن کشــورهای بحــث کردن ــال های ای ــرای س ب
ــد.  ــت یابن ــح دس ــه صل ــد ب ــل می توانن ــنگتن و کاب واش

ــه تنهایــی در  ایــن بــرای آنــان روشــن نبــود کــه امریــکا ب
جســتجوی صلــح اســت و یــا به جــای جســتجو در تــالش 
ــگام  ــی کــه از خــروج نابه هن ادامــۀ شــرایط اســت، در حال
ــرای تررویســم[  ــکا هــراس داشــتند کــه ســاحۀ امن]ب امری

ــود.  ــاد نش ــان ایج در پهلوی ش
ایــن نگرانــی ســبب شــد تــا ایــران و روســیه روابــط نزدیک 
بــا طالبــان ایجــاد کننــد و چیــن پاکســتان در ایــن برخــورد 

تحریــک کنــد و در نتیجــۀ تقســیم بازیگــران منطقــه بــود.

د طبیعــي پېښــو پــر وړانــدې د چمتــووايل پــه چــارو کــې د دولــت 

ــه وروســتیو ســېالبونو کــې شــااوخوا ۲۵۰ کســان  ــي، پ ــر واي وزی

وژل شــوي او نــږدې ۳۰۰ ټپیــان شــوي دي.

ــر  ــت وزی ــې د دول ــارو ک ــه چ ــووايل پ ــه د چمت ــو ت ــې پېښ طبیع

ــه دغــو  ــو کــې پ نجیــب اقــا فهیــم وايــي، د هېــواد پــه ۲۴ والیتون

ــان او ۱۵ تــری  ســېالوونو کــې ۲۴۷ کســان وژل شــوي، ۲۹۹ ټپی

تــم دي، څــه بانــدې ۱۵۰۰۰ کورونــه بشــپړ ویجــار او څــه بانــدې 

ــوي دي. ــن ش ــه زیامن ــږ څ ۱۸۰۰۰ ل

ــګ  ــې بشــپړ ړن ــه ی ــې چــې کورون ــو ی ــر۶۰۰۰ کورنی ــي، پ دی واي

شــوي، نغــدې پیســې، پــر ۱۹۰۰۰ کورنیــو یــې خوراکــي او 

ــي دي. ــواد وېش ــي م ــر خوراک ــې غی ــو ی ــورو کورنی ــر۶۰۰۰ ن پ

ــور د  ــي راپ ــه وزارت د کلن ــه ورځ د دغ ــنبې پ ــم د ش ــاغي فهی ښ

ــو  ــو زیامنن ــه ټول ــل، ل ــل کــې ووی ــه کاب ــال پ ــو پرمه ــدې کول وړان

ــته ويش. ــه مرس ــتثنا پرت ــه اس ــه ل ــو رسه ب ــویو کورنی ش

ــه  ــته، پ ــې نش ــه ک ــتثنا پ ــه ده، اس ــړۍ روان ــش ل ــل: »د وې ده ووی

ــته ور  ــخیص يش، مرس ــان تش ــې اړ کس ــې چ ــای ک ــل او هرځ کاب

ــېږي.« رس

ــه  ــب الل ــېدونکی مجی ــې اوس ــې ناحی ــار د نهم ــل ښ ــوا د کاب اخ

ــر  ــړويل او ډې ــه ن ــور دېوالون ــې د ک ــېالبونو ی ــتیو س ــي، وروس واي

ــولی دی. ــې ور رس ــان ی زی

ده وویــل: »کــور مــې کابــل ســیند تــه څېرمــه پــروت دی، اوبــه ور 

ــه کــوره مــې کــډه وکــړه،  ــان یــې رســولی دی، ل ــر زی ننــويت او ډې

ــا را رسه  ــڅ چ ــد دی، هې ــامان، لون ــر س ــور ډې ــم د ک ــې ه اوس م

ــه ده کــړې.« تراوســه مرســته ن

دی وايــي، کــه حکومــت وررسه مرســته ونــه کــړي، پــه یــوازې ځــان 

د کــور د بیارغولــو تــوان نــه لــري.

خــو حکومــت وايــي، د وروســتیو دوو میاشــتو ســېالبونو پــه کابــل 

ــااوخوا دوه  ــړي او ش ــاړ ک ــه ویج ــه کورون ــې زرګون ــو ک او والیتون

ســوه پنځــوس قربانيــان لــري.

وروســتیو ســېالبونو یــوازې پــه کابــل کــې ســتونزې نــه دي رامنځته 

کــړي، بلکــې پــه یــو شــمېر نــورو والیتونــو کــې یــې هــم خلکــو 

تــه درانــه مــايل زیانونــه اړويل دي.

د فاریــاب والیــت د شــیرین تــګاب ولســوالۍ اوســېدونکی عتیــق 

اللــه وايــي:

»نــه لــه مــوږ رسه مرســته شــوې او نــه راتــه چــا توجــه کــړې، پــه 

ســېالب کــې مــې کــور وران شــو او څــاروي مــې ســېالو یــوړل، 

۴ زامــن مــې تراوســه هــم پــه دغــو ســېالوونو کــې ال درکــه دي.«

دی له حکومته غواړي چې مرسته وررسه ويش.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې افغــان ولســمرش سپارښــتنه کــړې 

چــې لــه هغــو کورنیــو رسه چــې کورونــه یــې بشــپړ ړنــګ شــوي، د 

۱۵۰۰۰ افغانیــو، هغــو رسه چــې کورونــه یــې څــه ناڅــه زیامنــن 

شــوي، د ۷۵۰۰، د وژل شــویو لــه کورنــۍ رسه دې ۵۰۰۰۰ او لــه 

ټپیانــو رسه دې ۲۵۰۰۰ افغانــۍ مرســته ويش.

ــت وزارت  ــې د دول ــارو ک ــه چ ــووايل پ ــه د چمت ــو ت ــې پېښ طبیع

ــه دي  ــتي، ن ــه ور اوښ ــايل زیانون ــې م ــمېر چ ــو ش ــو خلک د هغ

ــو  ــګار کــوي چــې د اوښــتو مــايل زیانون ــدې کــړی، خــو ټین وړان

ــه ده. ــه روان ارزون

ښــاغلی فهیــم ډاډ ورکــوي چــې د طبیعــې پېښــو پروړانــدې یــې د 

چمتــووايل لپــاره اغېزمــن پروګرامونــه ترتیــب کــړي او تیاریانــې یــې 

نیــويل چــې پــه عمــي کېــدو رسه بــه یــې شــته ســتونزې کمــې يش.

خــو دا هغــه ژمنــې دي چــې تــر عمــي کېــدو وروســته بــه یــې پــه 

اړه قضــاوت کېــږي.

بازی امریکا در گفت وگو با طالبان و روند صلح افغانستان

د طبیعي پېښو پر وړاندې د چمتووايل په چارو کې د دولت وزیر:

وروستیو سېالبونو شااوخوا ۲۵۰ تنه وژيل او نږدې ۳۰۰ یې ټپیان کړي

برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: انستیتوت صلح امریکا


