
اعالمیۀ تیم وفاق ملی
ــی  ــران انتخابات ــه از درون بح ــی ک  حکومت
ناشــی از تقلبات سیســتماتیک ســر بــرآورده، 
ــد  ــده، فاق ــاده ش ــی نه ــداب آن غیرقانون ته
ــی،  ــار بینالملل ــرون از اعتب ــی و بی ــگاه مل پای
ــروعیت،  ــدان مش ــام در فق ــال تم ــج س پن
ــه جهنــم جنــگ و ناامنــی، فقــر  کشــور را ب
ــدل ســاخته اســت،  ــی مب ــرار و قومگرای و ف
بــار دیگــر تــاش دارد تــا بــا جعــل قانــون و 
فریــب مــردم برمســند قــدرت باقــی بمانــد. 
حقوق دانــان  اتحادیــۀ  گــزارش  قــرار 
افغانســتان، حکومتــی کــه در ۱۲۲ مــورد 

ــه  ــورد آن ب ــح و در ۷۶ م ــه صــورت صری ب
گونــۀ جــدی قانــون را نقــض نمــوده باشــد، 
ــی آن  ــتیزی و بحرانافزای ــت قانون س در ماهی
ــری  ــتور پذی ــذارد. دس ــی نمی گ ــکی باق ش
حکومــت  فرمایــش  از  محکمــه  ســتره 
ــردم  ــون م ــود، چ ــی ب ــل پیش بین ــز قاب نی
افغانســتان بــار بــار شــاهد انــد کــه ایــن نهاد 
در انتخابات هــای گذشــته همچنــان بــا ُمهــر 
ــتقالیِت  ــوده، اس ــل نم ــی عم ــون، سیاس قان
ــع  ــی، مناف ــر عده ی ــی و به خاط ــود را نف خ

ــت. ــوده اس ــی نم ــور را قربان ــای کش علی
و امــا این بــار و در ایــن برهــۀ حســاس 

زمانــی، بــه دلیــل پاسداشــت از حــق مــردم، 
ــه  ــت ب ــاالری، برگش ــد مردمس ــۀ رون ادام
مشــروعیت، بقــای نظــام و حفــظ کیــان 
ــا از  ــم ت ــوولیت داری ــه مس ــتان، هم افغانس
تــداوم غیرقانونــی و غصــب قــدرت توســط 
ــی و  ــای اشــرف غن ــی آق حکومــت فراقانون
شــرکایش جلوگیــری گــردد، تــا سرنوشــت 
ــج  ــه پن ــی ک ــت خوش بازی های ــور دس کش
ســال تمــام مــردم مــا تــاوان آن را پرداختنــد، 

نگــردد.
بــه همــۀ نیروهــای فعــال کشــور اعــم 
مدنــی،  نهادهــای  سیاســی،  احــزاب  از 
ــمندان،  ــا، دانش ــی، علم ــگان اجتماع فرهیخت
ــان  شــخصیت های ملــی و تشــکل های جوان
کــه بــه قانــون، حقیقــت و عدالــت باورمنــد 
ــه زودی در  ــه ب ــم ک ــوان می دهی ــد فراخ ان
ــم  ــی دوره ــذار مل ــویی تأثیرگ ــک همس ی
آییــم تــا بیــش از ایــن، قانــون، مصالــح ملی، 
سرنوشــت مــردم و آینــدۀ جوانــان مــا بــرای 
ســال ها در بحــران اســتبداد، انحصــار و 

ــردد. ــود نگ ــاق ناب اختن
از  بزرگــی  جمــع  بــا   راســتا  ایــن  در 
قبــل  از  ریاســت جمهوری  کاندیــدان 
اســت.  گردیــده  ایجــاد  هم آهنگی هایــی 
ــزودی  ــم به ــده داده ای ــه وع ــاهلل چنانچ انش
طــرح بدیــل حکومــت پــس از اول جــوزا را 
ــا مــردم افغانســتان و جامعــۀ  ــا جزییــات ب ب
جهانــی شــریک خواهیــم ســاخت. بــا تــوکل 
بــه خــدا و حمایــت مــردم افغانســتان قــادر 
ــت  ــداوم حکوم ــو ت ــا جل ــد ت ــم ش خواهی
نــاکام و غیرقانونــی را بگیریــم و در نهایــت 
ــتان  ــدان افغانس ــروز می ــون پی ــردم و قان م
ــع  ــداوم وض ــورت ت ــود. در ص ــد ب خواهن
ــوولیت های  ــب و مس ــه عواق ــود، هم موج
آن بهــدوش ذرهبــری حکومــت خواهــد 

ــود. ب

ملــی  ادارۀ  و  عالــی  تحصیــات  وزارت 
امتحانــات بــا انتشــار اعامیــه مشــترک 
نشــر شــایعات ســهمیه بندی کانکــور  در 

کــرد. رد  را  اجتماعــی  رســانه های 
کاربــران  و  رســانه ها  از  برخــی  اخیــراً 
ــا  ــه گوی ــد ک ــده بودن ــی ش ــی مدع اجتمام
کمیتــه  و  عالــی  تحصیــات  وزارت 
در   ۱398 سراســری  کانکــور  امتحانــات، 

اســت. کــرده  ســهمیه بندی  را  کشــور 
وزارت  در  مســووالن  حــال،  ایــن  بــا 
ــه  ــد ک ــه ان ــور گفت ــی کش ــات عال تحصی
بــه اذهــان عامــه رســانیده می شــود کــه 
موضــوع »ســهمیه بندی در امتحــان کانکــور« 

ســال ۱398 واقعیــت نــدارد.
ــر  ــدول نش ــه ج ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی
ــا  ــه گوی ــی ک ــانه های اجتماع ــده در رس ش
از  می باشــد  ســهمیه بندی  نشــان دهندۀ 
ــا آگاه و احتمــاال مغرضیــن  ســوی عده یــی ن

ــده اســت. پخــش ش
ــرای  ــه ســهمیه ب ــه، هیچ گون براســاس اعامی

هیــچ والیتــی در ایــن جــدول قیــد نگردیــده 
و داوطلبــان کانکــور می تواننــد  انتخــاب 
ــز  ــی  نی ــدول عموم ــاس ج ــه اس ــان را ب ش
انتخــاب در  کنــار  البتــه در  نماینــد  درج 
ــب  ــر داوطل ــق ه ــه  ح ــی ک ــدول عموم ج
اســت جــدول متذکــره نیــز در اختیــار شــان 
ــدم  ــورت ع ــا در ص ــود  ت ــرار داده می ش ق
موفقیــت از طریــق رقابــت عمومــی، بتواننــد 
از طریــق رقابــت والیــت شــان نیــز شــانس 
کامیابــی برای شــان داده شــود تــا بــرای 
والیاتــی کــه از داشــتن کادرهــای مــورد 
ــات  ــه عرضــه خدم ــد، زمین ــاز محــروم ان نی
ــز میســر گــردد. در عرصه هــای مختلــف  نی

ــت آن  ــه اس ــی گفت ــات عال وزارت تحصی
عــده از هموطنانــی کــه خواهــان توضیحــات 
بیشــتر در زمینــه می باشــند، مــی تواننــد 
ــات(  ــی امتحان ــی )ادارۀ مل ــه انترنت ــه صحف ب
مراجعــه کــرده بــا ارایــه ســواالت شــان حــل 

ــد. مطلــب کنن
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کـودتای سـبِز غنـی  بیش از71 شکایت مرتبط به 
تقلب انتخاباتی به ما رسیده است
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صفحه 3

تمدید حکومت پس از اول جوزا
غیرقانونی و حکم دادگاه عالی فرمایشی می باشد

وزارت تحصیالت عالی سهمیه بندی 
کانکور 1398 را رد کرد

در آستانۀ گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات
محافظان ریاست جمهوری مدیر تلویزیون یک را محاکمۀ صحرایی کردند
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ـــه  ـــل فرانس ـــِی اه ـــوق داِن سیاس ـــر و حق ـــش، متفک ـــرن پی ـــه ق س
ــه و  ــه، مقننـ ــت )مجریـ ــه گانۀ دولـ ــوای سـ ــک قـ ــر تفکیـ بـ
قضاییـــه( در اثـــر معـــروِف خـــود »روح القوانیـــن« تأکیـــد 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــرِض بدیه ـــن ف ـــر ای ـــی ب ـــد مبتن ـــن تأکی ـــرد. ای ک
خودکامـــه گاِن فراوانـــی در دِل تاریـــخ یافـــت می شـــوند کـــه 
ـــرای  ـــا ب ـــازند و حت ـــر س ـــود را مادام العم ـــدارِ خ ـــد اقت آرزو دارن
ـــه و  ـــد. تجزی ـــن کنن ـــان را تعیی ـــز جانشینان ش ـــرگ نی ـــس از م پ
ـــت  ـــِت عدال ـــرای رعای ـــم ب ـــی مه ـــان اصل ـــوا در آن زم ـــِک ق تفکی
و جمهوریـــت خوانـــده  شـــد و تـــا ایـــن دم کـــه مـــا شـــاهد 
پیشـــرفت های فـــراوان در عرصـــۀ علـــوم اجتماعـــی و آییـــِن 
ـــای  ـــه آق ـــا این ک ـــت. ام ـــده اس ـــا  مان ـــتیم، پابرج ـــت داری هس دول
غنـــی در پنـــج ســـال زمـــام داری پُـــر از شکســـت و ریخـــِت 
ـــن  ـــوا« ت ـــتقال ق ـــِگ اس ـــه »فرهن ـــته ب ـــوز نتوانس ـــا هن ـــود ت خ
ـــه  ـــاش دارد ب ـــه ت ـــوۀ قضایی ـــاختِن ق ـــه س ـــا بازیچ ـــد و ب بده
ــد؛  ــه دهـ ــوزا ادامـ ــس از اول جـ ــدرت پـ ــود در قـ ــای خـ بقـ
ـــلوِک ارتجاعـــِی وی در تاریـــخ اســـت. ـــیر و س نشـــان دهندۀ س

ـــِی  ـــِت توافق ـــۀ حکوم ـــه ادام ـــی رای ب ـــش، دادگاه عال دو روز پی
موجـــود تـــا تعییـــن رییس جمهـــورِ جدیـــد داد. ایـــن صـــدور 
ـــتاب و  ـــای ش ـــان در فض ـــون، چن ـــیر از قان ـــۀ تفس ـــم و ارای حک
ـــاِن  ـــز دســـتور و فرم ـــزی ُج ـــه چی ـــت ک ـــی صـــورت گرف وارخطای
دیکتاتورمنشـــانۀ آقـــای غنـــی و عـــدم اســـتقاِل ســـتره محکمه 
را بازتـــاب نمـــی داد. دادگاه عالـــی درحالـــی ادامـــۀ کارِ آقـــای 
ـــای  ـــح علی ـــی و مصال ـــون اساس ـــۀ قان ـــا روحی ـــق ب ـــی را مطاب غن
کشـــور خوانـــده کـــه حکومـــِت موجـــود در ایـــن پنـــج ســـال 
ــی را  ــوِن اساسـ ــتِن روح قانـ ــتیزی و ُکشـ ــوردِ قانون سـ اوالً رکـ
شکســـته و ثانیـــًا بـــا بـــه راه انداختـــِن برنامه هـــای قومـــی در 
ـــا« را  ـــح علی ـــام »مصال ـــه ن ـــزی ب ـــت، چی ـــدرت و سیاس ـــۀ ق عرص

ـــت.  ـــته اس ـــن نگذاش ـــتان ایم در افغانس
بـــرای درِک ایـــن نکتـــه کافی ســـت چگونه گـــِی ظهـــور 
ایـــن حکومـــت از دل بحـــراِن انتخاباتـــی ۱393 و جدال هـــای 
بی پایـــان بـــرای تقســـیم قـــدرت را بـــه یـــاد آوریـــم؛ بـــازۀ 
زمانی یـــی کـــه در آن نفـــاق و شـــقاق در رأِس حکومـــت بـــه 
ــفانه  ــت و متأسـ ــال یافـ ــه انتقـ ــای جامعـ ــن الیه هـ زیرین تریـ
ـــان آورد؛  ـــه می ـــی ب ـــادی و بدبین ـــی از بی اعتم ـــردم گودال ـــان م می
ـــاق  ـــان آن، »وف ـــرای درم ـــخه ب ـــن نس ـــه بهتری ـــی ک ـــان وضعیت هم

ملـــی و اصاحـــات اساســـی« خوانـــده می شـــود. 
آقـــای غنـــی در  قوم گرایـــِی حکومـــِت  قانون ســـتیزی و   
پنـــج ســـاِل اخیـــر چنـــان عریـــان و واضـــح بـــوده کـــه ابـــداً 
نمی تـــوان در ادامـــۀ آن نفـــِع مـــردم، نظـــام و قانـــون اساســـی 
را مشـــاهده کـــرد. آنچـــه حقوق دانـــان از کارکـــرد حکومـــِت 
ـــون  ـــه قان ـــوده ک ـــه ب ـــن نکت ـــِن ای ـــد، مبی ـــزارش داده ان ـــود گ موج
اساســـی بـــه جـــز چنـــد مـــادۀ اول مربـــوِط فصـــل دولـــت، 
تمامـــًا زیـــِر پـــا گردیـــده و یـــا در بهتریـــن حالـــت،  در ۱۲۲ 
مـــورد به صـــورِت صریـــح و در ۷۶ مـــورد بـــه گونـــۀ جـــدی 
ـــکنی را در  ـــزان از قانون  ش ـــن می ـــی ای ـــت. وقت ـــده اس ـــض ش نق
ـــای  ـــِن غایله ه ـــه راه انداخت ـــۀ ب ـــت در زمین ـــۀ حکوم ـــار کارنام کن
ـــورد  ـــی م ـــدت مل ـــه وح ـــاج ب ـــدیداً محت ـــتاِن ش ـــی در افغانس قوم
مطالعـــه قـــرار دهیـــم، پـــی بـــه ایـــن حقیقـــت می بریـــم کـــه 
ـــای  ـــِح علی ـــع و مصال ـــا دســـتورپذیری از ارگ، مناف ـــی ب دادگاه عال
ـــدۀ  ـــوده و آین ـــی نم ـــود را قربان ـــِت خ ـــرو و وجاه ـــور و آب کش
ـــت. ـــاده اس ـــی وانه ـــِی غن ـــوِن سیاس ـــه جن ـــز ب ـــتان را نی افغانس

ـــای  ـــزاب و جریان ه ـــالِت اح ـــن رس ـــت، ای ـــن اس ـــه چنی ـــال ک ح
سیاســـی ـ مردمـــِی آگاه و منتقـــد اســـت کـــه بـــرای نجـــاِت 
مردم ســـاالری و جلوگیـــری از ســـقوط هرچـــه بیشـــتِر کشـــور 
ــی، در یـــک  ــاکام کنونـ ــی حکومـــت نـ ــِش قدرت طلبـ در عطـ
ـــاع و همســـویِی ملـــی گـــرد آینـــد و بـــا باطـــل  خوانـــدن   اجم
و باطـــل ســـاختِن حکـــم و تفســـیر فرمایشـــِی دادگاه عالـــی از 
ـــت  ـــِل حکوم ـــرح بدی ـــۀ ط ـــن و ارای ـــی، روی تدوی ـــون اساس قان
ـــی  ـــه غن ـــت ک ـــلم اس ـــد. مس ـــت گمارن ـــوزا هم ـــس از اول ج پ
ـــات  ـــه انتخاب ـــگاه او ب ـــدارد و ن ـــدرت را ن ـــری از ق ـــال کناره گی خی
ـــرح  ـــا ط ـــت؛ ام ـــراه اس ـــی هم ـــب و مهندس ـــوری تقل ـــا تی ـــز ب نی
بدیـــل کـــه محصـــوِل کار و همســـویی تمـــام جریان هـــا 
خواهـــد بـــود، در نهایـــِت پخته گـــی می توانـــد هـــم بـــه 
ــوزا  ــس از اول جـ ــروعیت پـ ــدرت و مشـ ــای قـ ــکِل خـ مشـ
پاســـخ بگویـــد و هـــم امـــکان تکـــرار تقلبـــاِت فاجعه بـــار در 
ــرح  ــن طـ ــازد. ایـ ــی سـ ــت جمهوری را منتفـ ــات ریاسـ انتخابـ
ـــِی خســـته از  ـــۀ جهان ـــردم افغانســـتان و جامع ـــه م ـــه ب ـــس از ارای پ
ـــرد  ـــرار می گی ـــال ق ـــورد اقبـ ـــی، م ـــعارآلود غن ـــوچ و ش ـــۀ پ کارنام
و خودبه خـــود طومـــار حکومـــِت نفـــاق و نیرنـــگ را درهـــم 

می پیچـــد. 

حکم فرمایشِی دادگاه عالی 
قابل »ابطال« است

مشــروعیت سیاســِی حکومــت وحــدت ملــی حتا 
ــز  ــور نی ــی کش ــم دادگاه عال ــه و حک ــا اعامی ب
کــه متأســفانه از ســوی ایــن نهــاد صــادر شــده، 
ــی  ــای غن ــه آق ــرای این ک ــت. ب ــدنی نیس اعاده ش
بــه ادامــۀ کارش موفــق می شــد، بهتریــن راه 
انجــامِ کودتــا و اعــام وضعیــِت اضطــراری بــود 
تــا حداقــل مــردم بــاور می کردنــد کــه آقــای غنی 
ــِی  ــه تحویل ده ــر ب ــاده گی ها حاض ــن س ــه ای ب

ــت.  ــالمت آمیز نیس ــدرت از راه مس ق
قربانــی کــردِن دادگاه عالــی در پــای منافــع 
شــخصی نه تنهــا کــه دردِ آقــای غنــی را دوا 
نمــک  او  زخــِم  بــر  بیشــتر  بــل  نمی کنــد، 
می پاشــد و از جانــب دیگــر، یکــی دیگــر از 
ــار  ــه بی اعتب ــی را در ســطح جامع ــای دولت نهاده
نشــان می دهــد. آن چــه را کــه دادگاه عالــی 
ــن  ــی انجــام داد، بدتری ــای غن ــر فشــارِ آق در زی
تصمیمــی بــود کــه ایــن نهــاد ظــرف هفــده ســاِل 
گذشــته گرفتــه اســت. هرچنــد تصمیم هــای 
ــت  ــتور و هدای ــه دس ــز ب ــی نی ــِی دادگاه عال قبل
مســتقیم منابــع قــدرت صــادر شــده، ولــی 
ــه اســت و  ــل توجی ــه قاب ــر ن ــم دیگ ــن تصمی ای
ــه در  ــوۀ قضایی ــن از ق ــس از ای ــوان پ ــه می ت ن
ــا  ــی ب کشــور ســخن گفــت. اعضــای دادگاه عال
ــان،  ــن حکم شــان همچــون انتحاری هــای طالب ای
ــد. حــاال  ــه انجــام انتحــار سیاســی زدن دســت ب
در عــدم موجویــت پارلمــان، قویــه قضاییــۀ 
افغانســتان  نامشــروع،  و حکومــت  نامســتقل 
ــه رو شــده اســت.  ــا خــای قــدرت روب واقعــًا ب
کســی چــه بخواهــد و چــه نخواهــد، وضعیــت 
ــران  ــمت بحـ ــه س ــی ب ــر قانون ــتان از نظ افغانس
ــه و تمدیــد کار آقــای غنــی بــا  ــی رفت سیاس
تفســیر مــن درآوردی دادگاه عالــی ممکــن اســت 
ــد  ــزی کن ــر از چی ــور را بدت ــت کش ــه وضعی ک
ــرم  ــت وپنجه ن ــا آن دس ــر ب ــال حاض ــه در ح ک

می کنــد. 
ــی از راه  ــروعیت سیاس ــود مش ــرار می ب ــر ق اگ
ــس  ــد، پ ــه دســت می آم ــم ب ــردن حک صــادر ک
ــرف  ــه ظ ــرد ک ــام ک ــت اع ــا قاطعی ــد ب می  ش
ــال ۱35۲  ــای س ــته از کودت ــال گذش ــاه س پنج
توســط ســردار محمــد داوود خــان تــا بــه امروز، 
هیــچ حکومت و دولتی در افغانســتان غیرمشــروع 
نبــوده اســت؛ چــون همــۀ حکومت هــا در پنجــاه 
ســال گذشــته از همیــن راهــی کــه آقــای غنــی به 
قــدرت رســید، بــه قــدرت رســیده اند و از همیــن 
ــد.  ــت کرده ان ــود را ضمان ــۀ کار خ ــز ادام راه نی
ــرای یــک حکومــت  اگــر مشــروعیت سیاســی ب

ــادر  ــم ص ــِی آن حک ــه دادگاه عال ــت ک ــن اس ای
ــارف  ــه مص ــه این هم ــازی ب ــه نی ــس چ ــد، پ کن
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــزاف و کمرشــکن ب گ

ــود دارد؟ وج
ــد  ــی می توان ــن حکم های ــا چنی ــی ب ــای غن  آق
ــی  ــود در ارگ باق ــِی خ ــس زنده گ ــا آخرین نف ت
بمانــد و حتــا پــس از خــود حکومــت را از طریق 
ــا هــم  ــش و ی ــه یکــی از فرزندان ــی ب دادگاه عال
ــخنگوِی  ــاون س ــوی مع ــین مرتض ــه شاه حس ب
خــود منتقــل کنــد. البتــه بــه شــرط آن کــه او تــا 
ــه  ــا زهــر ســخناِن منتقدانــش جــان ب آن زمــان ب

ــد.  ــرده باش ــلیم نک ــن تس جان آفری
حکمــی را کــه دادگاه عالــی بــرای ادامــۀ کار آقای 
ــد می گــذارد  غنــی صــادر کــرد، حــاال ُمهــر تأیی
بــر همــۀ آن حــرف و حدیث هایــی کــه در 
ــه می شــد.  ــا گفت ــن مغــز متفکــِر دنی مــورد دومی
ــا ایــن اقــدام می تــوان به درســتی فهمیــد  حــاال ب
خواســِت  مــورد  در  قبلــی  حرف هــای  کــه 
ــه  ــایعه ن ــش ش ــۀ قدرت ــرای ادام ــی ب ــای غن آق
ــه  ــت. او ب ــوده اس ــلم ب ــای مس ــل واقعیت ه ب
ــد و  ــه می ش ــه گفت ــه ک ــور آن گون ــن منظ همی
می شــود، می خواســت لویــه جرگــه برگــزار 
ــق مشــروعیت سیاســی یی  ــن طری ــا از ای ــد ت کن
را کــه نداشــت و یــا از دســت داده بــود، دوبــاره 
ــن  ــه ای ــور ب ــیون کش ــی سیاس ــد. وقت ــا کن احی
هــدِف آقــای غنــی بــرای برگــزاری لویــه جرگــه 
ــد.  ــم کردن ــه آن را تحری ــن ب ــد، رفت ــی بردن پ
و  اعامیه هــا  در  تحریم کننــده گان  از  بســیاری 
ــل  ــح دلی ــورت واض ــه ص ــان ب سخنرانی های ش
تحریــِم خــود را سوءاســتفادۀ آقــای غنــی از 
فضــای لویــه جرگــه بــرای ادامــۀ قدرتــش 
خواندنــد. ایــن می رســاند کــه آقــای غنــی قبــل 
ــوده کــه از راه دیگــری  ــز در تــاش ب از ایــن نی
ادامــۀ قــدرِت خــود را ضمانــت کنــد. امــا 
ــم از ســوی  ــا خطــر تحری ــه جرگــه ب ــی لوی وقت
آقــای  می شــود،  روبــه رو  شــرکت کننده گان 
ــی  ــه دادگاه عال ــه ب ــورِت عجوالن ــه ص ــی ب غن
دســتور می دهــد کــه بــرای بقــای ملوکانــه 
ــادر  ــور ص ــی درخ ــد و حکم ــی بیندیش راه حل

ــد.  کن
می گفــت:  انگلیســی  اندیشــمندان  از  یکــی 
»قــدرت شــر اســت و قــدرِت مطلــق شــر مطلــق 
ــه انگیز  ــود، وسوس ــر رام نش ــدرت اگ ــت.« ق اس
کــه  می شــود  باعــث  و  اســت  تباه کــن  و 
انســان در پــای آن خــوار و ذلیــل شــود و 
فضلیت هــای انســانِی خــود را از دســت بدهــد. 

ــدرت  ــۀ ق ــر وسوس ــته در براب ــی توانس کمترکس
ــد. کســانی چــون  ــان ده ــهامت نشـ از خــود ش
ــعود  ــاه مس ــدی و احمدش ــدال، گان ــون مان نلس
از اســتثناهاِی تاریــخ انــد کــه قــدرت را ابــزاری 
انسانی شــان  هدف هــای  بــه  رســیدن  بــرای 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاخته بودن س
تاریــخ در پیشــگاه آن هــا ســر فــرود مــی آورد و 
ــد.  ــاد می کن ــی ی ــی و نیک نام ــه نیک ــا ب از آن  ه
ــوع انســان ها نیســت.  ــن ن ــا از ای ــی ام ــای غن آق
ــر  ــر آن حاض ــده و به خاط ــدرت آم ــرای ق او ب
اســت دســت بــه هــر کاری بزنــد. بــرای او فرقی 
ــی،  ــردن دادگاه عال ــا ک ــر پ ــا زی ــه ب ــد ک نمی کن
ــاالری در  ــای مردم س ــن رکن ه ــی از مهم تری یک
کشــور را خفــه کــرده اســت. بــرای او مهــم ایــن 
اســت کــه در قــدرت باشــد و از آن لــذت ببــرد. 
 انســان های حقیــر انســان های تابــع قــدرت 
انــد؛ تابــع نفــِس امــاره کــه آن هــا را بــه هــر ســو 
ــی او  ــد ول ــاید ندان ــی ش ــای غن ــاند. آق می کش
بــا ســند گرفتــن از دادگاه عالــی عمــًا مرتکــب 
کودتــا در برابــر مردم ســاالری شــده اســت. 
دیگــر از نظــام جمهوریــت و دموکراســی در 
ــا یــک  افغانســتان خبــری نیســت؛ آقــای غنــی ب
حکــم ایــن دو را بــه گورســتان تاریــخ فرســتاد!

ی تا کـود
کســانی چــون نلســون ماندال،  سـبِز غنـی

ــعود  ــاه مس ــدی و احمدش گان
از اســتثناهاِی تاریــخ انــد 
ــرای  ــزاری ب ــدرت را اب ــه ق ک
هدف هــای  بــه  رســیدن 
ــد.  ــاخته بودن ــان س انسانی ش
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
تاریــخ در پیشــگاه آن ها ســر 
فــرود مــی آورد و از آن  هــا بــه 
یــاد  نیک نامــی  و  نیکــی 
ــا از  ــی ام ــای غن ــد. آق می کن
ــوع انســان ها نیســت.  ایــن ن
و  آمــده  قــدرت  بــرای  او 
به خاطــر آن حاضــر اســت 
ــد.  ــر کاری بزن ــه ه ــت ب دس
نمی کنــد  فرقــی  او  بــرای 
کــه بــا زیــر پــا کــردن دادگاه 
عالــی، یکــی از مهم تریــن 
رکن هــای مردم ســاالری در 
کشــور را خفــه کــرده اســت. 
ــت  ــن اس ــم ای ــرای او مه ب
ــد و از آن  ــدرت باش ــه در ق ک

ــرد ــذت بب ل

احمـد عمران



کمتــر از ده روز بــه روز جهانــی مطبوعــات و آزادی 
ــته از آن  ــه پیوس ــت، روزی ک ــده اس ــی مان ــانهها باق رس
در افغانســتان گرامــی داشــت می شــود. ایــن روز همیشــه 
بــا آمارهــای بلنــد خشــونت ها در برابــر خبرنــگاران 

ــت. ــده اس ــان ش همزم
خشــونت ها در برابــر خبرنــگاران در فرصــت زمانــی 
ــت.  ــته اس ــودی داش ــیر صع ــی س ــدت مل ــت وح حکوم
ــده  ــال ش ــی اعم ــای مختلف ــا روش ه ــونت ها ب ــن خش ای
ــر  ــاف ورزی در براب ــن خ ــین ای ــد روز پس ــد. در چن ان

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــرۀ تازه ی ــگاران چه خبرن
ــی  ــداهلل خنجان ــی، عب ــان محمداشــرف غن ــروز محافظ دی
ــد و  ــوب کردن ــک را لت وک ــون ی ــوول تلویزی ــر مس مدی
چنــد روز پیــش از آن، مســووالن ارگ، غیرمســتقیم نصیــر 
ــوز را  ــا نی ــی آریان ــای سیاس ــدۀ برنامه ه ــاض گردانن فی

ــد. ــرده ان ــد ک ــی تهدی ــتۀ انتقادی ی ــت نوش باب
حامــی  نهادهــای  واکنش هــای  بــا  مــورد  دو  ایــن 
رســانه های آزاد و شــهروندان روبــه رو شــده اســت. آنــان 
ــر آزادی  ــون و در براب ــر قان ــرد ارگ را مغای ــن عملک ای

ــد. ــرده ان ــوان ک ــان عن بی

لت وکوب مدیر تلویزیون یک
عبــداهلل خنجانــی، مدیــر تلویزیــون خصوصــی یــک 
دیــروز دوشــنبه، ۲ ثــور در یــک نشســت خبــری گفت که 
بــه دعــوت ریاســت حکومــت وحــدت ملــی قرار بــود در 
ــه  ــد، ب ــام می ش ــته انج ــای بس ــت دره ــه پش ــتی ک نشس
ــان ارگ  ــا محافظ ــرود، ام ــت ب ــانه های حکوم ــز رس مرک
ــده و  ــت ش ــانه های حکوم ــز رس ــه مرک ــع ورود او ب مان

ــد. ــیلی می زنن ــش س ــه روی ب
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــت ک ــان گف ــی همچن ــای خنجان آق
محافظــان ریاســت حکومــت وحــدت ملــی او را هــل داده 
و نیــز تلفن هایــش را گرفتــه و بازرســی کــرده اســت. بــه 
گفتــۀ او: محافظــان ارگ مــرا متهــم بــه تصویربــرداری از 
ــه  ــد و ب ــراف ارگ کردن ــت و اط ــس حکوم کاروان ریی
اتــاق بازرســی بردنــد و بــه زور تلفنــم را بــاز کــرده و آن 

ــد. را بررســی کردن
عبــداهلل خنجانــی می گویــد کــه محافظــان ریاســت 
حکومــت وحــدت ملــی پــس از آنکــه تصویــری از 
ــا تلفــن او  کاروان آقــای غنــی را در تلفنــش نمی یابنــد، ب
ــوان ســند  ــه عن ــرداری کــرده و ب از اطــراف ارگ تصویرب

در تلفــن ارایــه می کننــد.
ــۀ  ــان ارگ را »محاکم ــل محافظ ــن عم ــی ای ــای خنجان آق
ــان  ــورد آن ــه برخ ــد ک ــرده می گوی ــوان ک ــی« عن صحرای
ــوند،  ــازات ش ــد مج ــش بای ــت و عامان ــی اس غیرقانون
زیــرا بــه گفتــۀ آقــای خنجانــی، ایــن بــار نخســت نیســت 

ــود. ــی می ش ــورد غیرقانون ــگاران برخ ــا خبرن ــه ب ک
ســخنگوی  چخانســوری،  هــارون  باایــن،  همزمــان 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی و ریــاض آریــن، رییــس 

ــا  ــترک ب ــری مش ــت خب ــک نشس ــان ارگ در ی محافظ
عبــداهلل خنجانــی، از آقــای خنجانــی پــوزش خواســت و 
اطمینــان داد کــه بــا عامــان ایــن قضیــه برخــورد قانونــی 
ــت  ــت گف ــن نشس ــوری در ای ــای چخانس ــود. آق می ش
کــه ایــن کار ســازماندهی شــده نبــوده و در هماهنگــی بــا 
مدیــر مســوول تلویزیــون یــک، ایــن قضیــه بــه بررســی 

ــه خواهــد شــد. گرفت
ــون  ــوول تلویزی ــر مس ــوب مدی ــم، لت وک ــویی ه از س
ــی و  ــۀ فرهنگ ــهروندان و جامع ــای ش ــا واکنش ه ــک ب ی
رســانه یی کشــور نیــز روبــه رو شــده اســت. تمیــم عاصــی، 
معــاون پیشــین وزارت دفــاع ملــی در صفحــۀ فیســبوکش 
نوشــته اســت کــه محافظــان ریاســت حکومــت وحــدت 
ــوءرفتار،  ــرم ناک از س ــته ش ــک گذش ــی.اس( ی ملی)پی.پ

ــدد دارد. ــای متع ــونت و تخطی ه خش
آقــای عاصــی افــزوده اســت کــه ایــن نیروهــا در بســیاری 
از مــوارد خــود را از قانــون باالتــر دانســته و در چارچــوب 
ــۀ او:  ــه گفت ــد. ب ــراات نمی کنن ــی اج ــای امنیت آموزش ه
ــی  ــای نظام ــه آموزش ه ــردد ب ــر می گ »مشــکل اساســی ب
ایــن واحــد امنیتــی. ریاســت جمهــوری و رهبــری پی.پی.
ــای  ــا و روش ه ــادی آموزش ه ــکل بنی ــه ش ــد ب اس بای
ــی و  ــی اس را بررس ــی پ ــونل پ ــار پرس ــلوک و رفت س

تغییــر بدهنــد«.
ــت  ــته اس ــگار نوش ــنده و تاریخ ن ــمند، نویس ــرام اندیش اک
کــه عبــداهلل خنجانــی یکــی از باادب تریــن و بهترین هــای 
اهــل رســانه و مطبوعــات اســت. آقــای اندیشــمند افــزوده 
ــه  ــتاندن هم ــال شکس ــان ارگ در ح ــه محافظ ــت ک اس
ــای  ــه ربات ه ــدن ب ــل ش ــا و تبدی ــا و ارزش ه حرمت ه
ــونت گری و  ــه خش ــا کارش ب ــه تنه ــت ک ــی اس بی جان

ُحرمت شــکنی محــدود می شــود.
آقــای اندیشــمند بــه ایــن باور اســت کــه پوزش خواســتن 
و یــا حتــا برکنــار کــردن یکــی دو عضــو محافظــان ارگ 
ــد  ــی بای ــام پی. پی. اس ــًا نظ ــد؛ بن ــل نمی کن ــکل را ح مش

اصــاح شــود و تغییــر یابــد.

پوزش خواهی راه حل نیست
حمایت کننــدۀ  نهــاد  در  مســووالن  میــان،  ایــن  در 
رســانه های آزاد افغانســتان می گوینــد کــه حکومــت 
پــاک کــردن صــورت  بــه جــای »پوزش خواهــی و 
مســأله«، راه حــل مناســب و بنیــادی بــه خشــونت در برابــر 

ــد. ــدا کن ــگاران پی خبرن
عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی نــی می گویــد کــه 
خواهــان بررســی جــدی ایــن مســأله انــد. او از حکومــت 

می خواهــد تــا متهمــان را بــه پنجــۀ قانــون بســپارد. 

اتهام حکومت بر خبرنگاران
ــاون  ــوی، مع ــین مرتض ــر، شاه حس ــورد دیگ ــک م در ی
ــر  ــه نصی ــی ب ــت وحــدت مل ســخنگوی ریاســت حکوم
ــا  ــون آریان ــی تلویزی ــای سیاس ــری برنامه ه ــاض، مج فی
نیــوز تاختــه و در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته اســت کــه 
ــوال ها را  ــام س ــات تم ــن معلوم ــدان ابتدایي تری او در »فق

ــد.« ــرح مي کن ــط مط ــات غل ــاد معلوم بربنی
آقــای مرتضــوی در پــای ایــن یادداشــتش همچنــان 
ــت  ــاض در از ســوی حکوم ــر فی ــه نصی ــده ک ــی ش مدع
پرســش های  تــا  می کــرد  دریافــت  معــاش  پیشــین 
سفارشــی حکومــت وقــت را نشســت های خبــری و 

کنــد. مطــرح  کنفرانس هــای 
ــخصی  ــخص مش ــه از ش ــی ک ــوی در حال ــای مرتض آق
ــه یکــی از ســخنگویان  ــزوده اســت ک ــا اف ــرده، ام ــام نب ن
ــود.  ــاخته ب ــج س ــگ را رای ــن فرهن ــین ای ــت پیش حکوم
بســیاری بــه ایــن بــاور انــد کــه اشــارۀ آقــای مرتضــوی 

ــت. ــین اس ــت پیش ــخنگوی حکوم ــر، س ــد عم ــه وحی ب
وحیــد عمــر نیــز بــه ایــن ادعــای آقــای مرتضــوی واکنش 
نشــان داده و در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــته اســت 
کــه هیــچ خبرنــگاری در جریــان مأموریــت او در حکومت 

پیشــین، از حکومــت پــول دریافــت نکــرده انــد.
در حیــن حــال، مســووالن در نهــاد حمایــت کننــدۀ 
ــن  ــی ای ــش اعامیه ی ــا پخ ــتان ب ــانه های آزاد افغانس رس
اتهــام آقــای مرتضــوی را نکوهــش کــرده و گفتــه انــد کــه 
ــه نصیــر فیــاض توهیــن کــرده  معــاون ســخنگوی ارگ ب

اســت.
در اعامیــۀ نــی آمــده اســت کــه »اتهــام و افتــراء 
مــورد  بایــد  و  می شــود  پنداشــته  جــرم  بی اســاس 
اعامیــه:  ایــن  از  نقــل  بــه  گیــرد.«  قــرار  پی گــرد 
ــت  ــخنگوی حکوم ــک س ــوی ی ــف از س ــن تکلی »تعیی
ــری  ــون و ام ــاف قان ــگاران، خ ــانه ها و خبرن ــرای رس ب
در محدویــت آزادی بیــان پنداشــته می شــود و ایــن 
ــاد ســالم  ــان را خدشــه دار بســازد. انتق ــد آزادی بی می توان
می توانــد مســبب اصاحــات باشــد، امــا بــه شــرطی کــه 
ــگاری را رعایــت کــرده و باعــث  ــن اخاقــی خبرن موازی

ــردد«. ــت نگ ــک حرم هت
ــان  ــون اساســی، آزادی بی ــادۀ 34 قان گفتنــی اســت کــه م
ــر بنیــاد  را از هرگونــه تعــرض مصــون پنداشــته اســت. ب
در  آزاد  رســانه های  حامــی  نهادهــای  گزارش هــای 
افغانســتان، خشــونت در برابــر خبرنــگاران در یــک ســال 
ــن خشــونت های از  ــه ای پســین افزایــش داشــته اســت ک
ــی وارد  ــای حکومت ــف و نهاده ــای مخال ــوی گروه ه س

شــده اســت.

ــش از ۷۱  ــه بی ــد ک ــتانی  ُکل می گوین ــووالن در دادس مس
شــکایت گروهــی و فــردی مرتبــط بــه پرونــدۀ کمیشــنران 
ــه  ــی ب ــات و تقلب هــای  انتخابات پیشــین کمیســیون انتخاب

ایــن نهــاد رســیده اســت.
از  تــن   ۱۲ پرونــدۀ  کــه  می گوینــد  همچنــان  آنــان 
کمیشــنران کــه رییــس دبیرخانــۀ پیشــین کمیســیون 
ــز شــامل  ــاد را نی ــن نه ــوژی ای ــس تکنال ــات و ریی انتخاب
می شــود، بــه »مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا جرایــم 

ــت.  ــده اس ــتاده ش ــاد اداری« فرس ــنگین فس س
آنــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع می گوینــد کــه 
ــیون  ــین کمیس ــنران پیش ــتفادۀ کمیش ــای سوءاس پرونده ه
انتخابــات، پــس از بررســی توســط هیــأت ویژۀ دادســتانی 
 ُکل اکنــون بــه ایــن نهــاد فرســتاده تــا از آنجــا بــه دادگاه 

ــود. ــه ش ــی گرفت ــم نهای ــردد و تصمی ــول گ ــی مح عال
مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد اداری در 
ــه  ــیده گی  ب ــد و مســوولیت رس ــاد گردی ــال ۱395 ایج س
ــده دارد. ــه  عه ــی ب ــد حکومت ــات ارش ــای مقام پرونده ه

جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی  ُکل در گفت وگــو 
ــدۀ  ــاد پرون ــن نه ــه ای ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
تمــام کمیشــنران پیشــین کمیســیون انتخابــات را بــه مرکــز 
عدلــی و قضایــی جرایــم  ســنگین مبــارزه بــا فســاد اداری 

فرســتاده اســت.
ــا  ــن پرونده ه ــه در ای ــزود ک ــان اف ــولی، همچن ــای رس آق
۱0 تــن از کمیشــنران پیشــین، رییــس دبیرخانــۀ و رییــس 

تکنالــوژی کمیســیون انتخابــات شــامل انــد.
او گفــت کــه هیــأت ویــژۀ بررســی دادســتانی کل، همچنان 
ــب  ــده را عنقری ــی های باقی مان ــا بررس ــد ت ــاش می کنن ت

نهایــی و بــا رســانه ها شــریک ســازند. 

ــردی و  ــکایت ف ــش از ۷۱ ش ــون بی ــۀ او، تااکن ــه گفت ب
ــت کاری در رأی  ــاس و دس ــه اخت ــه ب ــی در رابط گروه
ــز از  ــنران نی ــط کمیش ــی توس ــات پارلمان ــزدان انتخاب نام

ــت.  ــیده اس ــاد رس ــن نه ــه ای ــهروندان ب ــرف  ش ط

ــیون  ــه کمیس ــکایت ها ب ــن ش ــی از ای ــه برخ ــت ک او گف
ــمار  ــا ش ــت، ام ــده اس ــتاده ش ــی فرس ــکایات انتخابات ش
آنــان در دادســتانی  ُکل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــده در  ــت ش ــکایت های ثب ــه ش ــزود ک ــولی اف ــای رس آق
ــم  ــی، ک ــی - مال دادســتانی  ُکل، شــامل بحــث فســاد پول

ــزدان اســت. ــردن آرای نام ــه ک ــردن و اضاف ک
ــه کمیشــیران پیشــین کمیســیون  ــی اســت ک ــن در حال ای
ــات،  ــون انتخاب ــل قان ــا تعدی ــاه پیــش ب ــات  ســه م انتخاب
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــط محمداش توس
ملــی بــه دادســتانی  ُکل معرفــی شــدند. کمیشــنران پیشــین 
ــی  ــات پارلمان ــب در انتخاب ــه تقل ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــزار  ــته برگ ــال گذش ــزان س ــخ ۲8 -۲9 می ــه تاری ــه ب ک

ــم هســتند. ــد مته گردی
 در همیــن حــال، ادعاهــای وجــود دارد کــه گویــا بررســی 
ــات زیــر شــعاع  پرونده هــای کمیشــنران کمیســیون انتخاب
ــتانی  ــا دادس ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای سیاس رفتاره
ــن  ــتقالیت ای ــه اس ــد و ب ــوع را رد می کن ــن موض  ُکل ای
ــیون  ــنران کمیس ــای کمیش ــی پرونده ه ــرای بررس ــاد ب نه

ــد دارد. ــات تأکی انتخاب
ــا آنکــه بیــش از شــش مــاه از برگــزاری  گفتنــی اســت ب
ــه  ــا آنچــه ب ــی ســپری شــده اســت، ام ــات پارلمان انتخاب
دلیــل دســت کاری بیــش از حــد در ایــن رونــد گفته شــده 
اســت، کمیشــنران جدیــد کمیســیون انتخابــات، نتوانســته 
تاهنــوز نتیجــۀ نهایــی انتخابــات پارلمانــی را اعــام کننــد. 
ــۀ جــاری اعــام  ــات، هفت مســووالن در کمیســیون انتخاب
ــی را  ــی تمــام حوزه هــای انتخابات ــج نهای ــه نتای ــد ک کردن
ــوزۀ  ــا ح ــد، ام ــام می کن ــر اع ــۀ دیگ ــک – دو هفت ــا ی ت
کابــل هنــوز بــه چالــش  مواجــه اســت. همچنــان پیــش از 
ایــن وزارت دولــت در امــور پارلمانــی نیــز گفتــه اســت 
ــاز  ــه کار آغ ــد ب ــان جدی ــده پارلم ــنبه آین ــا پنج ش ــه ت ک

خواهــد کــرد. 
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در آستانۀ گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات
محافظان ریاست جمهوری مدیر تلویزیون یک را محاکمۀ صحرایی کردند

دادستانی  ُکل:
 بیش از71 شکایت مرتبط به تقلب انتخاباتی به ما رسیده است

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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2- اندیشه، تفکر و عقالنیت در فرهنگ ما
در  بارورشــده  مدنیت هــاي  کهن تریــن 
آرین زمیــن، مبیــن خردگرایــي و عقانیــت اســت.

- اوســتا، کتــاب دینــي زردشــتیان، پیــش از اســام، 
ــد.  ــرا می خوان ــش ف ــرد و دان ــه خ ــش را ب پیروان
در زردشــت مي نگریــم کــه در جســت وجوی 
اســاِس هســتي و قوانیــن مســلط بــر آن اســت. از 

ــم: ــتا مي خوانی اوس
- راســت ترین علــم مــزدا، آفریــدۀ مقــدس را 
ــه گــذر نیــک  مي ســتاییم کــه راه نیــک نمایــد و ب
ــایش  ــاند و گش ــک رس ــد نی ــه مقص ــاند و  ب کش

ــتا(  ــت ۱۶، اوس ــد ۲، یش ــد. )بن ــک بخش نی
- اندیشــه و گفتــار و کــردار نیــک، جمله گــي 
نتیجــۀ علــم و معرفــت اســت و اندیشــه و کــردار 
ــارم،  ــداد چه ــي )وندی ــۀ نادان ــه نتیج ــت هم زش

ــره 44( فق
ــمرد  ــم ش ــي مه ــد زنده گان ــد مانن ــت را بای - تربی
و هرکــس بایــد بــه وســیلۀ پــرورش و فــرا گرفتــن 
و خوانــدن و نوشــتن خــود را بــه پایــگاه ارجمنــد 

برســاند. )وندیــداد(
در فرهنــگ مــا در کنــار تشــویق و ترغیــب دانــش، 
پرداخــت عملــي بــه علــوم عقانــي و ثابتــه را نیــز 

شــاهد هســتیم. 
- در ســال ۱933 روالنــددو مکنــم  در شــوش 
ــازه در  ــات ت ــه اطاع ــرد ک ــف ک ــي را کش الواح
بــاب شــمار، کســرها، اطاعــات جبــري و هندســي 

مي دهــد.
- بــه شــهادت منابــع تاریخــي و افســانه یي، مغــان 
در دانــش ستاره شناســي، کیمیــا، فزیــک، ریاضــي، 
طــب و داروســازي معلومــات کامــل داشــتند. 
ــي  ــین« یعن ــا را »ماژیس ــردم آن ه ــه م ــا ک ــا آنج ت

جادوگــران مي گفتنــد.
- در شــاهنامه ســخن از جــام جــم اســت کــه بــه 

ــوده اســت. ــی از اســطرالب ب ــي گونه ی قول
پس آن جام بر کف نهاد و بدید  

در او هفت کشور همي بنگرید
زکار و نشان سپهر بلند 

در او کرد پیدا چه و چون و چند )فردوسی(
مي بینیــم کــه ســه واژۀ: چــه و چــون و چنــد 
همــان دریافــت ماهیــت، کمیــت و کیفیــت را 
برمي تابــد؛ اصلــي کــه غربیــان دوهــزار ســال بعــد 

ــد. ــت یافتن ــه آن دس ب

ــه  ــش ب ــه گرای ــد ک ــاي معاصــر برمي تاب پژوهش ه
طبابــت و علــوم طبیعــي از دورۀ هخامنشــي آغــاز 
شــد، در دوره هــاي اشــکاني و ساســاني ادامــه 
یافــت و از آن طریــق بــه عهــد اســامي راه یافــت. 

ــد، ۱3۶8: 4۱( )ورجاون

دیدگاه علمي در عصر اسالمي 
ــي و عقانیــت  ــز عهــد خردگرای عهــد اســامي نی
ــرد در  ــش و خ ــه دان ــب ب ــه و ترغی ــت. توج اس

ــد: ــوج مي زن ــر م ــن عص ــار ای ــام آث تم
دانش اندر دل چراغ روشن است

وزهمه بد بر تن تو جوشن است )رودکي(
خردمند گوید که تایید و فر

ــهید  ــه زر )ش ــه ب ــد ن ــردم رس ــه م ــش ب ــه دان ب
ــي( بلخ

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوري چرخ نیلوفري را  )ناصر خسرو(

ــي و  ــکوفایي خردگرای ــامي، روزگار ش ــر اس عص
اوج دانش هــاي تجربــي و علمــي و فلســفي اســت. 
در ایــن عصــر دانشــیاني را در زمینــۀ فلســفه، 
ــات،  ــر، مثلث ــه، جب ــي، هندس ــي، ستاره شناس ریاض
معــدن،  طــب،  زمین شناســي،  گیاه شناســي، 
ــال هاي  ــه س ــم ک ــازي و... داری ــاري، داروس معم
ــوده  ــا ب ــتفاده در اروپ ــورد اس ــان م ــار ش ــال آث س
اســت. تنهــا کتــاب قانــون ابــن ســینا در قــرن ۱۶ 
ــه چــاپ  ــرن ۱۷ بیســت مرتب ــه و در ق هفــده مرتب

ــت. ــده اس گردی
برخــاف تلقیــن شــماري و ناآگاهــي مــا، فرهنــگ 
و  بــا خردگرایــي  تشــکیل،  آغــاز  از  اســامي 
اســت.  بــوده  تــوأم  عقانــي  فعالیت هــاي 
ــا  ــا آنج ــي ت ــو  رأي و عقل گرای ــلمانان در پرت مس
ــري  ــده هاي 4 و 5 هج ــه س ــد ک ــرفت کردن پیش

ــت. ــام گرف ــامي ن ــانس اس رنس
ــر تاریــخ   جــورج ســارتن در کتــاب »مقدمه یــی ب
ــدۀ  ــلمانان، س ــرفت مس ــاهدۀ پیش ــا مش ــم« ب عل
ــان  ــد :  اطمین ــادي را ســدۀ اســامي خوان ــم می نه
دارم کــه در کشــورهاي دیگــر کار فکــري کاهــش 
نیافــت، ولــي فعالیــت عالمــان مســلمان بي نهایــت 
واال بــود. آنــان در آن روزگار معیــار و مــاک 
ــر  ــه برت ــان در هــر زمین ــد. فعالیــت آن تمــدن بودن

ــارتن، ۱3۷۱: ۶۲8( ــورج س ــود. )ج ب
همچنــان نیمــۀ اول ســدۀ نهــم را عصــر خوارزمــي 

ــن ریاضــي دان  ــد و مي نویســد:  بزرگتری ــاد مي کن ی
عصــر... بیــش از هــر نویســندۀ قــرون وســطایي در 
ــوان  ــد. او را مي ت ــع ش ــر واق ــي موث ــکار ریاض اف
یکــي از بنیان گــذاران انالیــز یــا جبــر بــه صــورت 
جــدا از هندســه بــه حســاب آورد. )ســارتن، 

ــان: ۶54( هم
ــد،  ــر رازي مي خوان ــم را عص ــدۀ نه ــۀ دوم س نیم
ــک دان،  ــادآور مي شــود: پزشــک، فزی ــه ی ــگاه ک آن
کیمیاگــر، بزرگتریــن پزشــک بالینــي در اســام در 
قــرون وســطي... او را بایــد نیــاي اســتادان شــیمي 
ــم  ــاب الحــاوي او دایره المعــارف عظی دانســت. کت
طبــي اســت. او تحقیقاتــي در وزن مخصــوص 
ــدي  ــراي طبقه بن ــام داد. ب ــات انج ــیلۀ مایع به وس
ــارتن،  ــرد. )س ــش هایی ک ــیمیایي کوش ــام ش اجس

ــان: ۷05( هم
نیمــۀ دوم عصــر ۱0 میــادي را قــرن ابوالوفــا 
خوانــد. کســي کــه در توســعۀ مثلثــات ســهم 
ــات  ــا را در مثلث ــۀ »جیب«ه ــم گیر دارد. قضی چش
کــروي تعمیــم داد؛ جدولــي از تانجانت هــا را 
محاســبه کــرد؛ قطــر ســکانت و کوســیکانت 
را  مثلثــات  شــش  رابطــۀ  و  کــرد  معرفــي  را 

. خت مي شــنا
ــد  ــي مي خوان ــر بیرون ــرن ۱۱ را عص ــۀ اول ق  نیم
ــم  ــر بگویی ــود اگ ــد ب ــزاف نخواه و مي نویســد:  گ
ــطایي  ــرون وس ــر ق ــانۀ اوج فک ــن دوره نش ــه ای ک
ــن  ــد: اب ــاد بودن ــدان زی ــزرگ چن ــران ب ــود. رهب ب
یونــس،  ابــن هیثــم، ابوریحــان بیرونــي، ابــن 
ــي  ــراي لحظه ی ــه ب ــي ... ک ــن عیس ــي ب ــینا، عل س
از  بیرونــي  مي ســازند.  مبهــوت  را  مــورخ 
بزرگتریــن دانشــمندان اســام و یکــي از بزرگتریــن 
ــعۀ  ــادي و س ــار، روح انتق ــۀ اعص ــمندان هم دانش
ــارت  ــت و جس ــه حقیق ــق ب ــت. عش ــدر داش ص
ــت: اهلل  ــار داش ــود. او اظه ــر ب ــري اش بي نظی فک
اعلــم، جهالــت را مبــاح نمي سازد)ســارتن، همــان: 
دانشــمند  بیرونــي  همیــن  دربــارۀ   .)8۱5-۷95
عجــم بــود کــه خاورشــناس فرانســوي ژاک بوآلــو 
ــود... ذهنــش  مي نویســد:  دایــم در پــي واقعیــات ب
ــرن  ۱۱ داراي  منطــق ریاضــي داشــت. در آغــاز ق
ــه  ــروز کلم ــاي ام ــه معن ــي ب ــتعداد و روح علم اس

ــد، ۱3۶8: 38(  ــود. )ورجاون ب

ــد  ــِگ ســاعت متوجــه مي شــود کــه صبــح شــده و بای ــا صــداي زن ب
بیــدار شــود. بــا پشــِت دســت چشــم هایش را مي مالــد، زنــگ ســاعت 
را قطــع و تــاش مي کنــد تــا بلنــد شــود امــا ناگهــان دل شــورۀ عجیبــي 
ــِل  ــا دلی ــد ت ــا خــودش فکــر مي کن ــک لحظــه ب ــد. ی احســاس مي کن
ــي  ــد. آه ــش نمي رس ــه ذهن ــزي ب ــا چی ــد ام ــي اش را بیاب ــن نگران ای
ــن  ــش ای ــا شســتن دســت و صورت ــه ب ــدوار اســت ک مي کشــد و امی
ــوره اش  ــه دل ش ــر لحظ ــا ه ــود ام ــرف ش ــل برط ــاي  بي دلی نگراني ه
ــه از  ــي ک ــوید درحال ــش را مي ش ــت و صورت ــود. دس ــتر مي ش بیش
همیــن اول صبــح، نگــران افتــادن اتفاقــي اســت کــه نمي دانــد چیســت.
بعضــي افــراد در طــول زنده گــي بــا نگراني هایــي روبــه رو مي شــوند و 
هیجاناتــي را نیــز همــراه بــا آن هــا تجربــه مي کننــد. چنیــن نگراني هایي 
بیشــتر در ذهــن افــراد و گاهــي بــه صــورِت کامــي مطــرح مي شــوند. 
در ادامــۀ مطلــب راهکارهایــي بــراي مواجهــه بــا نگراني هــاي بي دلیــل 

و برطــرف کــردن آن مطــرح مي  شــود.

نگراني ها را شناسایي کنید
ــوید، الزم  ــه ش ــود مواج ــاي  خ ــا نگراني ه ــد ب ــه بتوانی ــن ک ــراي ای ب
ــان  ــراي نگراني هاي ت ــد ب ــاید الزم باش ــید. ش ــا را بشناس ــت آن ه اس
ــم  ــد. افــکاري ماننــد این کــه نگران درجــات و طبقاتــي در نظــر بگیری
همســرم مــرا تــرک کنــد یــا خــودم را در موقعیتــي بحرانــي مي بینــم، 
ــدون دلیــل باشــد، نگرانــي بي دلیــل محســوب مي شــود. شــما  اگــر ب
ــا را  ــد آن ه ــا بتوانی ــد ت ــایي کنی ــان را شناس ــن نگراني هاي ت ــد همی بای

برطــرف ســازید.

فهرستي از نگراني هاي تان تهیه کنید
ــان را  ــتي از نگراني هاي ت ــد فهرس ــان بای ــایي نگراني هاي ت ــراي شناس ب
در طــول هفتــه تهیــه کنیــد. بــا ایــن روش محــدودۀ نگراني هــاي  شــما 
ــد  ــان بای ــۀ فهرســت نگراني هاي ت ــراي تهی ــز مشــخص مي شــود. ب نی
بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــد: زمانــي کــه مضطــرب مي شــوید بــه 
چــه فکــر مي کنیــد؟ چــه مواقعــي بیشــتر نگــران مي شــوید؟ آیــا زماني 
ــا  ــرد؟ آی ــان شــکل مي گی ــي در ذهن ت ــه مضطــرب هســتید تصورات ک
ــاس  ــه احس ــا همیش ــد؟ آی ــما را آزار مي ده ــا ش ــن پیش گویي ه ای
ــت  ــراي ثب ــود ب ــه مي ش ــت؟ توصی ــد در راه اس ــي ب ــد اتفاق مي کنی

ــد. ــدول اســتفاده کنی ــان از جـ نگراني هاي ت

جدول ثبِت نگراني ها
تاریــخ و ســاعِت بــروز نگرانــي و موقعیــِت خــود را توضیــح دهیــد. 
اکنــون چــه هیجــان یــا احساســي داریــد؟ نگرانــي خــود را بنویســید.

-۱
-۲

البتــه گاهــي ممکــن اســت نتوانیــد نگراني هــا و افکارتــان را شناســایي کنیــد یــا ایــن کــه 
نگراني هاي تــان را بــا احساســات و هیجانــاِت خــود اشــتباه بگیریــد و نتوانیــد تفاوتــي بیــن 
آن هــا قایــل شــوید و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه برســید کــه نوشــتن آن هــا فایده یــي  بــراي 
شــما نخواهــد داشــت یــا ایــن کــه ممکــن اســت بترســید بــا نوشــتِن آن هــا نگراني هاي تــان 
ــرار  ــا ف ــاد داشــته باشــید کــه ب ــه ی ــا ب ــد. ام ــا بیشــتر شــما را آزار دهن ــر شــوند ی واقعي ت

کــردن از ایــن مســأله از میــزان نگراني هاي تــان کاســته نخواهــد شــد.

تشخیص احساسات از هیجانات
گاهــي یــک نگرانــي بــا احساســات یــا هیجانــات اشــتباه گرفتــه مي شــود. بــه عنــوان مثــال 
ایــن کــه شــما فکــر مي کنیــد در یــک امتحــان موفــق نخواهیــد شــد، یــک »نگرانــي« اســت 

امــا عصبانیــت، ناراحتــي و... احساســات ناشــي از آن اســت.

منبع: سالمت نیوز
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جنیــد پوزخنــدی زد و دیگــر هیــچ نگفــت. مــردم دهکــده کــه بیــش از ایــن طاقــت انتظــار کشــیدن را نداشــتند، گروه گــروه 
منتظــر فرمــاِن جنیــد بودنــد کــه حــاال چنیــن فرصــت شــیرینی را بــرای آنــان مهیــا می ســاخت. ولیــد بــا همــۀ وجــود دعــا 
ــل بتوانــد در برابــر طغیــان موج هــای رودخانــه دوام بیــاورد. همــه ســراپا چشــم  می کــرد کــه طناب هــای پوســیدۀ ایــن پُ
شــده و عبــور نخســتین گــروه را کــه بیــش از همــه بــرای رفتــن تقــا می کردنــد، تماشــا می کننــد. وقتــی نخســتین گــروه 
بــه ســامت رســیدند، ُجنیــد از غــرور در پوســِت خــود نمی گنجیــد. بــا تدبیــر او حــاال عبــور از رودخانــه ممکــن شــده بــود.

اقبــال کــه هنــوز  هــم از خشــِم شکســِت برنامــه اش بــرای 
تســلط بــر بــاغ پریشــان بــود، بــا تأکیــد گفــت:

ــش  ــش و هوای ــا فضای ــز ب ــبز و دل انگی ــۀ سرس ـ آن  تپ
ــه نشســته  ــن تپ ــدروِن ای ــه در ان ــد اندوهــی  را ک می توان

ــرد.  ــن بب  اســت، از بی
عاقبت جنید با غروری دولت مندانه گفت:

ــتر  ــت بیش ــر اس ــا بهت ــیده ام. منته ــی اندیش ــن چاره ی ـ م
ــود. ــر ش ــا پخته ت ــم ت ــل کن روی آن تأم

شــب و روز و مــاه و خورشــید در گــردش زمان سازشــان 
ــره از  ــه باالخ ــر این ک ــه منتظ ــد و هم ــت بودن در حرک
پــِس این همــه تأمــل و تدبــِر جنیــد چــه خواهــد زاییــد. 
عاقبــت او گفــت کــه مــا بایــد یــک پُــل بســازیم. پُلــی 

کــه بتوانــد مــا را بــه  آن ســمت عبــور دهــد. 
ــه  ــا این ک ــد ب ــد. ولی ــتقبال کردن ــرح اس ــن  ط ــه از ای هم
ــه  ــت ک ــود، پذیرف ــن نب ــدان خوش بی ــان کار چن ــه پای ب
ــه شــرط این کــه کار  ــا ب ــد، منته دیگــران را همراهــی کن
پختــه و اساســی صــورت گیــرد. دقیق وحساب شــده! 
مــردم دهکــده بــا شــوقی وصف ناپذیــر شــروع بــه 
ــار  ــل انتظ ــه تحم ــد ک ــا جنی ــد. ام ــل کردن ــاختن پُ س
ــش می خواســت  ــن  را نداشــت و دل کشــیدن بیــش از ای
هرچــه زود تــر نتیجــۀ رهبــری و تدبــر خویــش را ببینــد 
و زودتــر بــه آن ســوی رودخانــه برســد، فرصــت نمــی داد 
تــا پـُـل بــا محکــم کاری ســاخته شــود. از همــۀ حرکاتــش 

می ریخــت. شــتاب آلوده گی 
ــش  ــت کاری از پی ــم نمی توانس ــد ه ــای ولی اعتراض ه

ببــرد. 
در این میــان تپــۀ پیــر بیــش از همیشــه احســاس دلتنگــی 
ــن  ــاِن ای ــود جوان ــه پنداشــته ب ــرد. او ک ــدی می ک و نومی
ــبز و  ــاغ س ــه ب ــه او را ب ــرد ک ــد ک دهکــده کاری خواهن
ــه  ــد ک ــود، نمی فهمی ــر ش ــال میس ــد و وص ــوان پیون ج
ــد.  ــاش می کنن ــا ت ــش از آن ج ــن خوی ــرای رفت ــان ب این
ــس در  ــر هیچ ک ــد، دیگ ــی می ش ــه عمل ــن نقش ــر ای اگ
ــۀ  ــد و تپ ــی نمی مان ــروک باق ــاده و مت آن  دهکــدۀ دورافت
ــه  خــاک ســپرده می شــد. پیــر در گورســتان فراموشــی ب
ــد  ــد و ُجنی ــور کن ــل عب ــی از روی پُ ــه کس ــل از آن ک قب
همچنــان بــا غــرور و ســربلندی بــه تماشــای آن ایســتاده 

بــود، ولیــد بــا نگرانــی پرســید:
ــه از  ــی ک ــازه بده ــی را اج ــی کس ــه نمی خواه ــو ک ـ ت
ــل  ــن پُ ــی؟... ای ــد؟... می خواه ــور کن ــل عب ــن پُ روی ای

ــه آن طــرف وصــل  اســت! ــا یــک قــاب ب فقــط ب
جنید خندید و بعد با طعنه گفت:

ـ کــودک  مــن! پــس گمــان می کنــی ایــن پـُـل را ســاخته ام 

کــه فقــط تماشــایش کنم؟
ــی نیســت.  ــدۀ مطمین ــور دهن ــل عب ــن پُ ــد، ای ــا جنی ـ ام
کاف  در  افتــادن  نابودی ســت.  پذیرفتــن  ایــن کار 
ــی  ــا زدن در آن فایده ی ــت و پ ــر دس ــه دیگ ــی ک دام های

ــدارد!  ن
جنیــد پوزخنــدی زد و دیگــر هیــچ نگفــت. مــردم 
ــیدن را  ــار کش ــت انتظ ــن طاق ــش از ای ــه بی ــده ک دهک
نداشــتند، گروه گــروه منتظــر فرمــاِن جنیــد بودنــد 
ــا  ــان مهی ــرای آن کــه حــاال چنیــن فرصــت شــیرینی را ب
ــه  ــرد ک ــا می ک ــود دع ــۀ وج ــا هم ــد ب ــاخت. ولی می س
ــان  ــر طغی ــد در براب ــل بتوان ــن پُ ــیدۀ ای ــای پوس طناب ه
ــم  ــراپا چش ــه س ــاورد. هم ــه دوام بی ــای رودخان موج ه
ــه  ــش از هم ــه بی ــروه را ک ــتین گ ــور نخس ــده و عب ش
ــی  ــد. وقت ــا می کنن ــد، تماش ــا می کردن ــن تق ــرای رفت ب
ــد از غــرور  ــه ســامت رســیدند، ُجنی نخســتین گــروه ب
ــر او حــاال عبــور  ــا تدبی ــد. ب در پوســِت خــود نمی گنجی

ــود. ــده ب ــن ش ــه ممک از رودخان
حــاال کــه خطــری در کمیــن نبــود تــا تردیــد را بــه  جــای 
رفتــن و مانــدن حاکــم کنــد، همــه هم زمــان بــه ســمت 
پُــل هجــوم آوردنــد. ولیــد دیگــر نمی توانســت کاری از 

پیــش ببــرد. 
ــل،  ــیدۀ پُ ــای پوس ــازک و طناب ه ــای ن ــا تخته پاره ه ام
بــا آن قــاب ُسســتش، ناتوان تــر از آنــی بــود کــه بتوانــد 
ــل  ــی  را تحم ــر از اهال ــی دیگ ــنگینی عده ی ــم و س حج
کنــد، ایــن بــود کــه دومیــن گــروه در قعــر ســیاب های 
ــس  ــینه حب ــا در س ــۀ نفس ه ــد. هم ــرو رفتن ــه ف رودخان
شــد. ُجنیــد چنــد قدمــی بــه عقــب برداشــت. زانوهایــش 
می لرزیــد و مــردم سراســیمه و ُمنقلــب، از دســت رفتــن 

ــد. ــگاه می کردن ــان را ن عزیزان ش
تپــۀ پیــر احســاس می کــرد کــه از درون می لــرزد. 
بــه نوعــی خــودش را گنــاه کار می پنداشــت. دلــش 
ــان  ــه  پای ــوس ب ــن کاب ــر ای ــه زودت ــت هرچ می خواس

ــد. برس
ولید با مامت به ُجنید نگاه کرد و گفت:

ــودی،  ــنجیده ب ــر س ــرازوی تدبی ــارت را در ت ــر رفت ـ اگ
ــی... ــه قربان ــای دادن این هم ــه ج ــون ب اکن

ُجنید با آشفته گی پرسید:
ـ تــو راه دیگــری در  نظــر داشــتی کــه مــن مانعــت شــده 

؟ شم با
ــودت  ــر خ ــه خاط ــه ب ــتم ک ــو نیس ــل ت ــا مث ــه، ام -  ن
تمــام آگاهی هــا را پــس می زنــی و منطــق واقعیــت  را از 

حریــم  دل می رانــی.

ــه  ســوی  ــه ب ــان ســرگرم نگاه هــای نظربازان ــال همچن اقب
ــش در حســرت تصاحــب آن جــا  ــود. دل ــبز ب ــۀ سرس تپ
داشــت خفــه می شــد. زمــان درد هــای خواســتن و 
نتوانســتِن او فــرا رســیده بــود. بــا ســرگردانی نجواکنــان 

گفــت:
ـ ایــن دو تپــه نبایــد از  هــم دور باشــند. ایــن دو دیــده و 
ــن  ــد ای ــا بای ــد آب هــا را بخشــکانیم. م ــا بای ــد. م دیدار ن
ــد  ــم. س ــد می زنی ــا س ــم. این ج ــود کنی ــه را ناب رودخان

ــرد. ــیاب ها را بگی ــو س ــد جل ــا بتوان ــم ت می زنی
ولید باز به تقال افتاد:

این جــا  مــا  نیســت.  شــدنی   کاری  چنیــن  اقبــال  ـ 
ــد  ــازیم . س ــد بس ــم س ــه بتوانی ــم ک ــنگ نداری تخته س
ســاختن تجهیــزات می خواهــد. ســدی کــه بــا ِگل ســاخته 

 شــود، ِخشــتش روی ِخشــت بَنــد نمی مانــد!
ــه  ــم ســنگ انداز تفرق ــه بازه ــرد ک ــر احســاس ک ــۀ پی تپ
در کمیــن نشســته  اســت. نبایــد اجــازه مــی داد کــه چــون 
گذشــته مثــل روزهــای آشــوب هر کــس بــر ســر راهــی، 
بــا دیگــری کــه همــراه او نبــود، در ســتیز می شــد. نبایــد 
ایــن  غبــار  در  و  می پیچیــد  تپــه  دل  در  بگومگو هــا 
کشــاکش، همــه چیــز نابــود می گشــت. تپــۀ پیــر اگرچــه 
ــن  ــه اش روش ــا اندیش ــت، ام ــار داش ــره و ت ــی تی درون
ــک، دل   ــب تاری ــه در ش ــی ک ــتارۀ قطب ــل س ــود. مث ب
ــن او می شــد.  ــه دام ــد بازهــم دســت ب روشــن دارد. بای
نگهبــان دهکــده را بایــد فــرا می خوانــد، نگهبــان دهکــده 
ــش  ــور همیشــه پیرامون ــی از ن ــه هاله ی ــود ک ــردی ب پیرم
را درخشــنده و روشــن می ســاخت. او در مکانــی و 
زمانــی حضــور داشــت کــه دیگــران از آن غایــب بودنــد.

ــه او را  ــود ک ــر ب ــۀ پی ــا تپ ــرارآمیز، تنه ــی اس در عالم
می دیــد و از حضــورش خبــر داشــت.

ــه  ــد ک ــردی را دیدن ــه، پیرم ــراز تپ ــر ف ــده ب ــردم دهک م
عصازنــان بــه آن هــا نزدیــک می شــود و بــا حضــور خــود 
ــی آورد.  ــراه م ــه هم ــر را ب ــش وصف ناپذی ــی آرام نوع
پیرمــرد چنــان قــدم برمی داشــت کــه گویــی در ظلمــت 
مطلــق قــدم می گــذارد. امــا مســیرش بــه جانــب ولیــد و 
اقبــال و جنیــد کــه هــر ســه کنــار  هــم ایســتاده بودنــد، 
ــا رســید، نزدیک شــان،  ــه آن ه ــرد ب ُمنتهــی می شــد. پیرم
امــا نگاهــش بــه ســمت دیگــری بــود. مــردم در تعجــب 
فــرو رفتــه بودنــد. حضــور غریبه یــی کــه از هیــچ راهــی 
ــان  ــرای آن ــد، ب ــده باش ــده آم ــه آن  دهک ــت ب نمی توانس
ــدای  ــا ص ــرد ب ــا پیرم ــود. ام ــره آور ب ــر و دله نفس گی
ــت،  ــده  اس ــوت آم ــی از ملک ــه گوی ــی ک ــان و نرم مهرب

پرســید:

ـ چه شده فرزندانم؟
چــون کســی را یــارای پاســخ گفتــن نبــود، پیرمــرد ادامــه 

داد: 
ـ می دانــم از روزی  کــه آن  تپــۀ سرســبز در مقابــل 
ــه  ــد ب ــر نمی توانی ــیده  اســت، دیگ ــد کش ــان ق دیده گان ت
ــوترک  ــه آن س ــی ب ــد کم ــوید. می خواهی ــد ش ــا بَن این ج
پــرواز کنیــد. می خواهیــد از ســردی و ســکوِت ایــن  تپــۀ 

ــد. ــی یابی ــروک رهای مت
ــان  ــان فرم ــان در درون ت ــوزان چن ــۀ س ــن وسوس و ای
ــرده  ــان دشــوار ک ــدن حقیقــت را برای ت ــه دی ــد ک می ران

 اســت.
ــور  ــد حض ــاس می کردن ــدا احس ــه ابت ــده ک ــردم دهک م
پیرمــرد توهمــی بیــش نیســت، حــاال بــا شــنیدن 
ــه  ــرد ک ــد. پیرم ــاده بودن ــد افت ــه تردی ــای او ب حرف ه
ــی  ــه نرم ــد. ب ــود، خندی ــده ب ــان ش ــرت آن ــه حی متوج

ــت:  ــحر گف ــپیدۀ  س س
ـ اگــر شــما بــا قلب های تــان زنده گــی می کردیــد، 

ــتم. ــنا نیس ــن دور و نا آش ــد. م ــواره می دیدی ــرا هم م
ــه  ــت، ب ــرد نابیناس ــود، پیرم ــده ب ــه ش ــه متوج ــد ک ُجنی

ــت: ــختی گف س
ــواس  ــه از ح ــتیم ک ــی هس ــا مردم ــه، م ــرد غریب ـ ای  م
پنجگانــه، از بینایــی و شــنوایی برخورداریــم، چگونــه بــه 
ــرو  ــات ف ــه در ظلم ــو ک ــون ت ــردی چ ــای پیرم حرف ه
ــادو  ــحر و ج ــدام ِس ــر ک ــت در اث ــوم نیس ــه و معل رفت

ــوش بســپاریم؟ ــرده، گ ــدا ک حضــور پی
پیرمرد به سمت او چرخید و گفت:

ــه  ــو ب ــه ت ــی ک ــواس پنجگانه ی ــن ح ــی ای ــن زندان ـ م
ــم  ــی ه ــل و جادوی ــچ تخی ــتم. زادۀ هی ــازی نیس آن می ن
نیســتم. مــن همین جــا بــوده، هســتم و بــا ایــن تپــۀ  پیــر 
ــر  اســت  ــس بهت ــد. پ ــروک خواهــم مان و آن دهکــدۀ مت
بــه حرف هــای مــن گــوش بدهــی، البتــه اگــر هیاهــوی 
ــنیدن  ــال ش ــو مج ــای ت ــه گوش ه ــواب ب ــور و خ خ

می دهــد:
ـ شــما در اندیشــه های خودتــان رســوب کرده ایــد. 
آن چنــان کــه بــه یــک تّوهــم و خیــال جــان می ســپارید. 
ــور  ــما حض ــار ش ــا و در کن ــت این ج ــه حقیق درحالی ک
دارد. سال هاســت کــه این جــا مثــل ایــن تپــۀ پیــر، 
ــب  ــد. و عجی ــما را می کش ــار ش ــاکت، انتظ ــرد و س س
 اســت کــه شــما ربــودن یــک تّوهــم  را از چنــگ روزگار 

ــد. ــت می دانی ــیس غنیم َخس
ـ نــگاه طعنه آمیــزش بــه  طــرف اقبــال نشــانه رفــت. بعــد 

ادامــه داد: ...

داستان کوتاه
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ــاح  ــح و اص ــاب تنقی ــه در ب ــت ک ــال اس ــد س چن
دانشــگاه ها  در  کــه  اســامی«  »ثقافــت  مضمــون 
تدریــس می شــود در میــان صاحب نظــران بحــث 
ــت.  ــاده اس ــه راه افت ــف ب ــًا عنی ــی احیان و جدل های
نــزاع بــر ســر »ثقافــت اســامی« از وقتــی بــه نزاعــی 
تنش آلــود و پر هیجــان تبدیــل شــد کــه بیشــتر از 
ــه در  ــور ک ــظ منص ــای عبدالحفی ــش، آق ــال پی دو س
ــن  ــود، در ای ــده گان ب ــس نماین ــو مجل ــان عض آن زم
زمینــه در پارلمــان حرف هایــی را مطــرح کــرد کــه بــه 
تصــور برخــی از ناظــران، غرض آلــود و دشــمنانه بــود 
و بیــش از ایــن  کــه شــیوۀ اصاح گرانــه داشــته باشــد 
ــود. ــازی ب ــأله و هیاهو س ــردن مس ــوث ک ــدد ل در ص
ــاره چنیــن  عبدالحفیــظ منصــور در پارلمــان در ایــن ب
گفتــه بــود: »اکثریــت مســاجد مــا فکــر افراطــی 
ــون در  ــن اکن ــامی همی ــت اس ــد. ثقاف ــش می کنن پخ
ــد.« دانشــگاه های افغانســتان تروریســت تربیــت می کن
در ایــن اواخــر و پــس از این کــه انســتیتوت مطالعــات 
عنــوان  بــه  را  پژوهشــی  افغانســتان،  اســتراتژیک 
»ریشــه یابی رادیکالیســم دینــی در نظــام آمــوزش 
عالــی« بــه دســت نشــر ســپرد، بــار دیگــر عبدالحفیــظ 
ــدان آمــد و همــان ســخنان حــدود دو  ــه می منصــور ب
ســال پیــش اش را بــا اندکــی پیرایــش و ویرایــش تکرار 
کــرد. همزمانــی پژوهــش انســتیتوت یاد شــده بــا 
ســخنان منصــور در دفــاع از ایــن پژوهــش بــار دیگــر 
ــی را ایجــاد کــرد. ــی را دامــن زد و تقابل های بحث های

اخیــر  پژوهــش  از  رونمایــی  محفــل  در  منصــور 
گفتــه  چنیــن  اســتراتژیک،  مطالعــات  انســتیتوت 
ــیلی  ــر روز س ــا ه ــاجد و دانشــگاه های م اســت: »مس
ــول  ــا پ ــد، ب ــه می کنن ــی تربی ــا را افراط ــان م از جوان
امریکایــی کــه هــر روز لعنتــش می کننــد. دولــت 
ــال تروریســت  ــه دنب ــار افغانســتان ب مــا در کنــج و کن
ــودش  ــتی را خ ــز تروریس ــه مراک ــی ک ــت، در حال اس
تمویــل و تجهیــز می کنــد. مــا روزانــه چنــد تــا 
ــر  ــت دیگ ــن تروریس ــیم، چندی ــت را می کش تروریس
ــا، در  ــود م ــه خ ــا بودج ــم، ب ــه می کنی ــا تربی را این ج
فضــای خــود مــا، و در اثــر قربانی هایــی کــه ســربازان 

مــا می دهنــد.«
تحریر محل نزاع

بــرای گفت وگــوی ســازنده و منتقدانــه، نخســتین 
ــام  ــو بی ابه ــل گفت وگ ــه مح ــت ک ــن اس ــرط ای ش
ــی صــورت  ــه خوب و روشــن باشــد و طــرح مســأله ب
گرفتــه باشــد. در نزاعــی کــه میــان عبدالحفیــظ منصــور 
ــن ناشــی  ــه، اصــل مشــکل از ای ــش درگرفت و مخالفان
می شــود کــه محــل نــزاع بــه خوبــی تقریــر و تحریــر 

نشــده اســت.
بــه نظــر مــن، نــزاع درگرفتــه را در دو نقطــه می تــوان 

پیگیــری کــرد:
ــایی های  ــار نارس ــامی« دچ ــت اس ــون »ثقاف ۱-مضم
ــح آن  ــب و تنقی ــه تهذی ــد ب ــت و بای ــون اس گونه گ

ــت. پرداخ
ــوای  ــکل و محت ــن ش ــامی« در همی ــت اس ۲- »ثقاف

کنونــی اش تروریســت پرور اســت.
ضرورت تنقیح »ثقافت اسالمی«

در ایــن  کــه »ثقافــت اســامی« هماننــد هــر مضمــون 

درســی دیگــری در دانشــگاه های افغانســتان، نیــاز 
ــاف نظــر  ــی دارد اخت ــه بازنگــری علمــی و محتوای ب
ــش  ــال پی ــدود دو س ــدارد. از ح ــود ن ــی وج چندان
ــی شــد و محــل  کــه بحــث »ثقافــت اســامی« جنجال
نــزاع و درگیــری پر حــرارت قــرار گرفــت، مــن اکثــر 
نوشــته هایی را کــه در ایــن زمینــه نشــر شــده و قابــل 
ــان  ــی از می ــر کس ــرده ام. کمت ــرور ک ــوده م ــا ب اعتن
ــودن  ــزل ب ــی من ــه وح ــامی« ب ــت اس ــان »ثقاف مدافع
ــم  ــون حک ــن مضم ــودن ای ــری ب ــل بازنگ ــر قاب و غی

کرده انــد.
آیا »ثقافت اسالمی« تروریست پرور است؟

برداشــت مــن ایــن اســت کــه اصــل نــزاع و اختــاف 
اســامی  »ثقافــت  کــه  ادعاســت  ایــن  ســر  بــر 
ــل  ــه در مح ــم ک ــی ه ــت.« ابهام ــت پرور اس تروریس
نــزاع ایجــاد شــده برخاســته از ایــن اســت کــه آقــای 
منصــور نخواســته یــا نتوانســته مواضعــش را بــه 
ــًا او چــه در پارلمــان و چــه  ــد. مث ــر کن ــی تقری خوب
بــه تازه گــی در انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک 
ــی  ــرده ول ــرح ک ــی را مط ــای کان ــتان، ادعاه افغانس
ــی  ــل متقاعد کننده ی ــا دالی ــن ادعاه ــرای ای ــا ب ــه تنه ن
ارایــه نکــرده بلکــه بــا منحــرف کــردن بحــث و 
ــت  ــی »ثقاف ــایی های محتوای ــتن از نارس ــن و نوش گفت
ــودن  ــت پرور ب ــات تروریس ــای اثب ــه ج ــامی« ب اس
ــردن  ــوض ک ــۀ »ع ــار مغالط ــده، گرفت ــون یاد ش مضم
ــه  ــه بیراه ــو را ب ــده و گفت وگ ــث« ش ــوع بح موض

ــت. ــانده اس کش
ــی  ــته ام، افراط گرای ــم نوش ــن ه ــش از ای ــه پی چنانک
پدیده یــی پیچیــده و چند  وجهــی اســت. در بــه وجــود 
آمــدن پدیــدۀ افراط گرایــی دینــی بــه همــان پیمانه یــی 
کــه ممکــن اســت عوامــل دینــی نقــش داشــته باشــد، 
نقــش و تأثیــر عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، 
تاریخــی و اســتخباراتی نیــز انکار ناپذیــر اســت و حتــا 
چــه بســا ایــن قبیــل عوامــل، بیشــتر از عوامــل معرفتی 
ــار وری درخــت رادیکالیســم  ــرورش و ب و دینــی در پ

تأثیــر و نقــش داشــته باشــد. 
ــه  ــرای توجی ــان و گروه هــای دیگــر تروریســتی ب طالب
کارهــای خــود بــه تبلیغــات دینــی متوســل می شــوند 
ــد.  ــزاری می کنن ــتفادۀ اب ــامی اس ــای اس و از آموزه ه
ــه  ــت ک ــرز اس ــز مح ــه نی ــن نکت ــال، ای ــن ح ــا ای ب
اهــداف  طالبــان  همچــون  افراطی یــی  گروه هــای 
ــی  ــعارهای دین ــد و از ش ــی دارن ــتراتژیک و سیاس اس
تقویــت  و  مشــروعیت  تحکیــم  به خاطــر  فقــط 
ــن  ــد. ای ــره می برن ــردم به ــان م ــود در می ــگاه خ جای
ــه  ــت ک ــکار نیس ــل ان ــورت قاب ــچ ص ــه هی ــه ب نکت
جنــگ افغانســتان از نظــر داخلــی جنبه هــای قومــی و 
سیاســی دارد و در ســطح خارجــی، ریشــه در عوامــل 

ــادی دارد. ــی و اقتص ــتخباراتی و سیاس اس
ــان ها  ــه انس ــاد ک ــول نه ــد مغف ــز نبای ــه را نی ــن نکت ای
در جامعه هــای مــا معمــوالً آموزه هــای دینــی را از 
ــانه ها  ــتان و رس ــط و دوس ــه و محی ــواده و مدرس خان
ــش از  ــد و پی ــب می کنن ــی کس ــبکه های اجتماع و ش
ایــن  کــه بــه سمســتر پنجــم دانشــگاه برســند باورهــای 
را  داده انــد و تصمیم هــای خــود  خــود را شــکل 

گرفته انــد. 

یکــی از مغالطاتــی کــه عبدالحفیــظ منصــور در جریــان 
طــرح ادعاهایــش بــه آن دچــار شــده »مغالطــۀ توســل 
بــه مرجــع« اســت. منصــور از بــاب »الغریــق یتشــبث 
ــر انســتیتوت مطالعــات  ــکل حشــیش« پژوهــش اخی ب
اســتراتژیک را بــه عنــوان حجــت بــرای مدعــای خــود 
ــود  ــا خ ــون ورق زر آن را ب ــد و همچ ــتفاده می کن اس
ــده  ــش یاد ش ــه پژوه ــی ک ــرد، در حال ــا می  ب ــه هرج ب
گرفتــار نقایــص عدیــده اســت و ارزش اســتناد را 
نــدارد. )در نوشــته یی بــه عنــوان »شمشــیر آختــه 
منتقــدان بــر گــردن نــازک »ثقافــت اســامی« بــه ایــن 

ــه ام(. ــه پرداخت ــورت جدا گان ــه ص ــأله ب مس
ــی  ــور پژوهش ــش مزب ــم پژوه ــرض کنی ــر ف ــا اگ حت
علمــی و دقیــق اســت، امــا ایــن پژوهــش بــه تازه گــی 
ــتین بار  ــرای نخس ــه ب ــی ک ــه و در زمان ــورت گرفت ص
ــامی را  ــت اس ــودن ثقاف ــت پرور ب ــور تروریس منص
مطــرح کــرد نتایــج ایــن پژوهــش برمــا نشــده بــود. 
پرســش ایــن اســت کــه منصــور در آن زمــان بر اســاس 
کــدام آمــار و ارقــام بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه 

ــت؟ ــت پرور اس ــامی تروریس ــت اس ثقاف
بــه نظــر می رســد کــه جنــاب عبدالحفیــظ منصــور بنــا 
ــی کــه در طبیعتــش از دوران روزنامه نویســی  ــه خوی ب
ــت و  ــتر اس ــان بیش ــب مخاطب ــال جل ــه دنب ــته ب نشس
چنــدان اعتنایــی بــه دقیــق بــودن ادعاهایــش نمی کنــد. 
و گرنــه مقابلــه بــا رادیکالیســم بــا تقلیل گرایــی 
حاصــل  پندانــدن  گــردن  رگ  و  مغالطه ســازی  و 

نمی شــود.
لزوم پرهیز از ساده سازی مشکالت 

ــۀ ایــن حــرف کــه »ثقافــت اســامی تروریســت  الزم
تربیــه می کنــد« ایــن اســت کــه گویــا »ثقافــت 
ــه  ــه ب ــبیه معجــون ســحر آمیزی اســت ک اســامی« ش
ــه  ــتان دو آتش ــه تروریس ــا ب ــوردن آن، آدم ه ــرد خ مج

تبدیــل می شــوند.
و  رادیکالیســم  معضــل  کنیــم  تصــور  ایــن  کــه 
افراط گرایــی را در افغانســتان می تــوان بــا تعدیــل 
ــا حــذف مضمــون »ثقافــت اســامی« از دانشــگاه ها  ی
یــا حــذف  تعدیــل  یــا دســت کم  حــل کــرد و 
ــا  ــارزه ب ــن گام در راه مب ــده را مهمتری ــون یاد ش مضم
ــت  ــت اس ــن واقعی ــدۀ ای ــم بیان کنن ــی بدانی افراط گرای
ــوت  ــنده گان، »دن کیش ــی از نویس ــر یک ــه تعبی ــه ب ک

خــون مــا واقعــًا باال ســت.« 
جامعــۀ  بــزرگ  معضــات  از  یکــی  افراط گرایــی 
ــل  ــت و تأم ــا آن، دق ــورد ب ــن رو، برخ ــت. از ای ماس
ــادا عــدم شــناخت  ــا مب ــد ت بیشــتری را ایجــاب می کن
درســت ایــن پدیــده بــه تحلیــل مــا از وضعیــت 
ــت  ــای درس ــه راه حل ه ــا را از ارای ــد و م ــیب بزن آس

ــود. ــع ش ــول مان و معق
 بــه جهــت این کــه ذهــن انســان ها از مســایل پیچیــده 
گریــزان اســت و در برابــر مشــکات کان دچــار 
ــت  ــن اس ــیوه ای ــان ترین ش ــود آس ــر در ُگمی می ش س
ــه  ــاده عرض ــای س ــکلی راه حل ه ــر مش ــرای ه ــه ب ک
ــره  ــده گ ــایل پیچی ــازی مس ــا ساده س ــی ب ــم. ول بداری
مشــکات گشــوده نمی شــود، فقــط مزیــت ایــن 
ــا را دچــار توهــم حــل مســأله  ــن اســت کــه م کار ای

می کنــد.

مبارزه با افراط  گرایی: 

حفیظ منصور و توهم حل مسأله
مهران موحد

ــی  ــه از تصادف ــب ک ــی دل فری ــبز و مکان ــی سرس ـ تپه ی
نامعلــوم ســر برداشــته باشــد، بــا همــان تصــادف نامعلــوم 
ــان، مردمــی کــه از  ــال خود ت ــه خی هــم از بیــن مــی رود. ب
شــما توانســتند از پـُـل عبــور کنند و خــود را به آن ســرزمین 
جادویــی برســانند، چقــدر می تواننــد دوام بیاورنــد. آن هــا 
ــپار  ــکوه رهس ــاغ با ش ــه آن  ب ــلط ب ــدف تس ــا ه ــه ب اگرچ
شــدند، امــا راه آنــان تاریکــِی گسترده یی ســت کــه هرچــه 
ــون  ــان چ ــند. آن ــش نمی رس ــه پایان ــاز ب ــد، ب آن  را بپیمانی
ــان در  ــدارد، همچن ــه وجــود ن ــد ک ــزی رفتن در طلــب چی
ــراب و در  ــط س ــان روی  خ ــد. آن ــیر می مانن ــات اس ظلم
ــا  ــتی ب ــازگاری و دوس ــما در س ــک. ش ــان و دل تاری ج
یکدیگــر و بــا معنایــی بیــرون از محــدودۀ خود تــان، 
می توانیــد آن  بــاغ بی ماننــد و خیال انگیــز را این جــا و 

ــد. ــا کنی ــۀ ســرد و ســنگ بن ــن تپ روی همی
ــا چشــمانی هورایــی خویــش محــو تماشــای  ولیــد کــه ب
ــز چــون  ــرد نی ــد زد. پیر م ــه او لبخن ــود، ب ــرد شــده ب پیر َم
ــه  او  ــه ب ــد بایســتد، مِهربانان ــه تماشــای فرزن پــدری کــه ب
ــماِن  ــن چش ــه از ای ــود ک ــب ب ــد متعج ــت. ولی می نگریس
ــود.  ــاطع می ش ــری س ــۀ مقاومت ناپذی ــه صاعق ــا چ نابین

پیرمرد ادامه داد:
ــروز  ــه دی ــد ک ــمتی می روی ــان َس ــه  هم ــر  روز ب ـ شــما  ه
ــاکِت  ــل صحــرای س ــر مث ــن کوی ــه ای ــته اید. ب از آن گذش
خفتــه گان نــگاه می کنیــد و ایــن  چــه مــال پایداری ســت.
ــبزینه گی  ــت، س ــی چیس ــتید زیبای ــه نمی دانس ــاال ک ــا ح ت
و طــراوت و عطــر  خــوش بــاغ چیســت، بــه همیــن 
صحــرای ســاکت و ُخفتــه دل خــوش بودیــد، امــا از امــروز 
ــما  ــر ش ــت. دیگ ــیده اس ــرا  رس ــما ف ــای ش ــان درد ه زم
ــد،  ــان بگذری ــه خوش خوش ــتید ک ــی دردی نیس ــای ب آدم ه
ــا  ــال ه ــه س ــوم بختی یی ک ــاال ش ــد. ح ــا ندانی ــد، ام ببینی
در خانه های تــان پنهــان کــرده بودیــد، همه جــا را پُــر 

می کنــد.
ــما   ــه از آِن ش ــاغ ک ــای آن  ب ــریح زیبایی ه ــای تش ــه ج ب
نیســت، راه رگ هــای دهکــدۀ خودتــان را بیابیــد تــا 

بدوانیــد. آن  در  را  خون تــان 
ــا  ــت، ام ــز  اس ــا عزی ــۀ زیب ــه آن تپ ــتن ب ــد پیوس هرچن
َکرکســان پُرحوصله یــی آن جــا هســتند، کمیــن کــرده 
در پشــت درختــان قامــت برافراشــتۀ آن  کــه مــرگ و 

می کشــند. انتظــار  را  شــما  پوســیده گی 

شــما بایــد بنیــاد خــود را در گذشــته های دور و دراز 
همین جــا جســت وجو کنیــد. کــه از خاطــری بــه خاطــری 
ــه  ــی آب، ب ــای درون ــون جریان ه ــته چ ــته و نوش نانوش
ــان  ــد. این جــا هــم روزی  چن چــاه خاطــره مخفــی مانده ان
ــی را  ــر بیننده ی ــه اش ه ــه وسوس ــود ک ــز ب ــا  و دل انگی زیب
ــن دهکــده  ــاغ و ای ــن ب ــای ای ــا گل ه ــرد، ام ــرار می ک بی ق
ُمهلــت چنــدروزه بــرای زنده گــی داشــتند و اســیر طغیــان 

هوس هــاِی خود خواهانــه و خود بینانــه گشــتند.
ایــن تپــۀ پیــر اگرچــه در ناهمــواری طبیعــت قــرار گرفتــه 
ــو  ــود، در پرت ــتان ش ــه گلس ــدل ب ــد ب ــا می توان ــت، ام اس

همــت شــما. 
ــان  ــود، جوان ــد ش ــا ناپدی ــه از نظر ه ــل از آن ک ــرد قب پیر م
ــا  ــد و ب ــر گذران ــال را از نظ ــد و اقب ــد، ُجنی ــده، ولی دهک

ــه گفــت:  ــی پدران لحن
ــتی  ــتان بهش ــر را باغس ــن کوی ــما، ای ــی ش ــت و همدل هم
می کنــد. بپرهیزیــد از کســانی کــه ُمرده انــد امــا الف بینایــی 
می زننــد. بایــد فــارغ از هــر رنگــی و هــر نقشــی، دل بــه 
ــان روشــنایی  ــه تاریکــی دهکدۀت ــی نبســته و ب ــچ فریب هی
ــه ندانســتنش دانســتن،  ــی، ب ــه مرگــش زنده گ ببخشــید. ب

ــه اســارتش آزادی. ــه اندوهــش شــادی و ب ب
ــکل  ــا از ش ــده، تنه ــت و آین ــای سرنوش ــدن نقش ه خوان

ــود. ــن می ش ــما ممک ــم کار ش ــت و راه و رس حرک
ــده  ــکار ش ــا آش ــه از آن ج ــد ک ــمتی چرخی ــه س ــرد ب پیرم
ــگاه  ــی ن ــمت جمعیت ــه س ــاره ب ــل از آن دوب ــا قب ــود، ام ب
ــد.  ــا می کردن ــِن او را تماش ــات رفت ــره و م ــه خی ــرد ک ک
بــا لحنــی شــوخ، درحالی کــه عصایــش را روی تپــه 

داد: ادامــه  می کوبیــد، 
ــاده را تنهــا نگذاریــد، ایــن پیــر  ــۀ افت ـ اگــر شــما ایــن تپ

ــد. ــرش نمی افت ــه س ــقی ب ــوای عاش ــم ه ــته ه خس
ــرم آرام  ــان و ش ــر از هیج ــۀ پی ــد و تپ ــد ش ــرد ناپدی پیر م
ــدار  ــان از پدی ــت و ناگه ــب برگش ــه عق ــد ب ــد. ُجنی لرزی
شــدن کویــر برهنــه و ســکوت ابــدِی آن بــر خــود لرزیــد... 
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چکیده:
خــرد در فرهنــگ آریایــی جایــگاه بلند داشــت، حتا در افســانه ها 
ــه  ــد ب ــرد ورز بوده ان ــه خ ــانی ک ــدس از آن و کس ــون مق و مت
نیکــی یــاد شده اســت. ایــن گســتره پســان ها به گونه یــی 
ــۀ  ــه  گون ــا خــرد شــد و آن  گذشــتۀ ســبز را ب دچــار دشــمنی ب
ــدان  ــا اندازه یــی ناشــی از خودکامگــی موب ــا کــرد کــه ت ــر پ زی
در پایــان حکومــت ساســانی و یــورش تازیــان و چنگیــز بــوده 
اســت. ایــن نبشــته بــه دنبــال آن اســت کــه خــرد را تــا جــای 
ممکــن بــا تکیــه بــر گذشــته و امــروز واکاوی نمایــد و جایــی 
کــه پــس از تســلط تازیــان خــرد را بــا عقــل اشــتباه گرفته انــد 
نیــز انگشــت می گــذارد و بــه ریشــه های خــرد ســوزی و 
ــردازد.  ــتار می پ ــن جس ــت ای ــدازۀ بضاع ــا ان ــتیزی ت ــرد س خ
همچنــان خــرد از نــگاه اندیشــمندان غربــی و چشم داشــت های 
ــا دریافتــه شــود کــه خــرد چیســت  امــروزی مــرور می شــود ت
ــه خــرد و  و چــه کارکــردی دارد و چــرا مــا و باهمســتان مــا ب
ــه  ــا چ ــرد، م ــت دادن خ ــا از دس ــم و ب ــاز داری ــردورزی نی خ

ــم؟. ــیبی را دیده ای ــه آس ــم؟ و چ ــت داده ای ــزی را از دس چی
ــروری  ــاوری و خردپ ــرد ب ــکوی خ ــر س ــتن ب ــای برگش راه ه
چیســت و از کجــا بایــد آغــاز کنیــم و چــه چیزهــای را در نظــر 
گیریــم تــا بــه فرزانگــی و وارســتگی برســیم. جایــی کــه دریافته 
می شــود، جزم گرایــی مــا را از از ایــن هســتی بــه هــزاران 
ســال پــس زده اســت، از پیشــرفت و توســعه بــه دور انداختــه 
و دســت و پــای مــا را بــا ایــن اندیشــه نکردن هــا بســته اســت؛ 
زنده گــی  و  بیشــتر  مــا  باهمســتان  پندیده گی هــای  آنــگاه 

می شــود. جان کاه تــر 
کلیدواژه: خرد، خرد باوری، خرد ستیزی، جزم گرایی

درآمد
ــران  ــترۀ ای ــان گس ــا هم ــا ی ــه آریان ــنیده اید ک ــد و ش خوانده ای
ــوده  ــی  کــه اســت نب ــزرگ تاریخــی در گذشــته های دور چنان ب
ــد. آن  ــر و خردگــرا بوده ان اســت. مردمــش نرم خــوی، دیگرپذی
ــش  ــروز خوی ــر ام ــه در براب ــنیده ها را ک ــته ها را و آن ش گذش
مردمــان گذشــته  آن  مــا  کــه  می بینیــم  آیینــه می ســازیم، 
ــی  ــم، یک ــر می خوری ــش ب ــه دو پرس ــا ب ــا م ــتیم. این ج نیس
ــا  ــم، ی ــا امــروز مــردم خردگــرا نبوده ای ــا از گذشــته ت این کــه م
ــاخته  ــتۀ مان دور س ــا را از گذش ــزی م ــم و چی ــه بوده ای ــن  ک ای
ــتورها و  ــم، دس ــت داری ــته در دس ــه از گذش ــی ک ــت. متون اس
پیام هایــی کــه از گذشــته داریــم، نمایان گــر خردگــرا بــودن مــا 
ــتی  ــرد دوس ــی و خ ــه از خردگرای ــا چه گون ــه م ــت و این ک اس
ــدازۀ  ــا ان ــم ت ــیده ایم، این ه ــی رس ــتیزی و جزم گرای ــه خردس ب
ــای خــود  ــادی در کهکشــان تاریــخ مــا و ســرزمین مــا رد پ زی
را گذاشــته اســت. بــا ایــن پیش نــگارش کوتــاه بــر آنــم کــه دو 
پرســمان یــاد شــده )خــرد و خردســتیزی( را تــا جایــی کــه بــر 

ــم. ــاند، واکاوی کن ــک می رس ــتار کم ــن جس ای

جزم اندیشی
لغت نامــۀ دهخــدا در بــارۀ دگماتیســم/ جزم گرایــی گفتــه: 
»فلســفۀ مبتنــی بــر یقیــن و آن مجموعــۀ افــکار کســانی اســت 
ــی  ــا روش علم ــه ب ــایل مابعدالطبیع ــل مس ــه ح ــد ب ــه معتق ک
ــان واژۀ  ــردان هم ــی برگ ــا جزم اندیش ــی ی ــتند.« جزم گرای هس
انگلیســی دگماتیســم اســت و »دگماتیســم )Dogmatism( بــه 
معنــای پافشــاری بــر درســتی یــک مطلــب )مفهــوم و عقیــده( 
ــی  ــر و کاف ــل معتب ــۀ دالی ــدون ارای ــز و ب ــه شــکلی تعصب آمی ب
اســت. واژۀ دگمــا )Dogma( بــه  یــک سیســتم مکتبــی عقایــد 
ــوژی  ــا ایدیول ــی ی ــده از باورهــای دین ــد کــه برآم اشــاره می کن

یــک ســازمان خــاص اســت.«۱
باورهــای  پایــۀ  بــر  کــه  گوینــد  را  جزم اندیشی بینشــی 
ــن  ــد. پذیرفت ــتوار باش ــده اس ــت نش ــی ثاب ــرش ول ــورد پذی م
ــردن  ــنگین ک ــبک و س ــدون س ــت ها ب ــا و برداش ــه باوره هم
انداختــن  چشــم  از  تاریخــی  فراینــد  اســت/  جزم گرایــی 
ــن  ــخ گفت ــر پاس ــر و تب ــیر و تی ــا شمش ــاد را ب ــه انتق و هرگون
ــز دان  ــه چی ــم هم ــش ک ــا دان ــت. ب ــی اس ــر جزم گرای نمایان گ
پنداشــتن خــود؛ هســتی را بــدون پیچیدهگــی دیــدن و اندیشــه 
نکــردن؛ خــود راه بــه جزم اندیشــی می بــرد. جزم اندیشــان 
ــد.  ــن می پندارن ــن یقی ــود را عی ــت خ ــود را و برداش ــاور خ ب
بــرای نهادینه ســازی آن، بــرای تحمیــل و گســترش آن آدم 

می کشــند. ویرانــی می کننــد و بــه آتــش می کشــند.
می نشــیند،  جزم اندیشــی  برابــر  در  امــروز  کــه  چیــزی 
ــبی گرایی  ــزارواژۀ نس ــته اب ــا در گذش ــت و ام ــبی گرایی اس نس
ــا  ــی م ــروزش را نداشــت و بیشــتر در گســترۀ تمدن ــرد ام کارب
خردگرایــی کاربــرد داشــت. خردمنــدان، زمــان، مــکان، نیازهــا و 
ــه خــرد  ــد. این ک ــر می دارن ــده و دانســته گام ب ــارا دی پیش نیازه

ــود. ــه ش ــنی انداخت ــاره اش روش ــی  در ب ــد اندک ــت بای چیس

خـــرد
ــد  ــته  ان ــل انگاش ــۀ عق ــرد را ترجم ــتباه خ ــه اش ــیاری ها ب بس
ــردان  ــی دری برگ ــرد پارس ــه خ ــی را ب ــل عرب ــه عق و همیش
ــا واژه ی  کرده انــد کــه ایــن درســت نیســت. »عقــل در عربــی ب
ــد شــتر یکــی و هــم معناســت.  ــه مفهــوم پابن ــال ب ــل و عق ُعُق
ــا آن پــای شــتر و  ــا پابنــد شــتر وســیله یی اســت کــه ب عقــل ی
دیگــر حیوانــات اهلــی را می بندنــد تــا نتواننــد از حــوزۀ مجــاز 
ــا عقــل  ــای شــتر را ب ــه پ ــی ک ــد. زمان خــارج شــوند و بگریزن
می بندنــد تنهــا می توانــد در دایــره ای بــا شــعاع کامــًا مشــخص 
ــان  ــد.«۲ )بره ــه نمای ــوزه تغذی ــان ح ــد و در هم ــت کن حرک
ــده  ــاه زاین ــه مفهــوم م ــن در حالی ســت کــه خــرد ب قاطــع(  ای
ــدد  ــل می بن ــت.3 عق ــده اس ــد دهن ــده و پیون ــل زاین ــا اص و ی
ــاری.  ــا ج ــد دری ــود و همانن ــر می ش ــور منتش ــد ن ــرد مانن و خ
ــر  ــز را زی ــه چی ــردازد و هم ــه ها می پ ــه ریش ــه ب ــه یی ک اندیش
ــی  ــد پذیرفتن ــه بتوان ــد ک ــا پاســخی را دریاب ــرد ت پرســش می ب
ــل  ــرا انســانی  باشــد. عق ــد پاســخ گو، انســانی و ف باشــد. بتوان
همــان توانایــی فکــری انســان اســت در شــناخت ســود و زیــان. 
عقــل یعنــی احتیــاط کاری و پنــد گرفتــن. عقــل بیشــتر از چیزی 
کــه می دهــد، می گیــرد و امــا خــرد همیشــه در پــی زایانــدن و 
داد و دهــش اســت. بــرد خــرد در بــرد مــردم اســت. خردمنــد 
ــاده را  ــد ج ــه می کوش ــد و همیش ــی می کن ــردم زنده گ ــرای م ب
بــرای همــه مــردم همــوار کنــد و بهــروز و برومنــد بــار بیاینــد 

انســان ها و دیگــر هســتنده ها.
عقــل و خــرد را تفاوت بســیار اســت. خــرد در مفهــوم عربی اش 
می توانــد جــای حکمــت را پُــر کنــد. »دشــمن عقــل، نادانــی و 
بــی تدبیــری اســت امــا دشــمن خــرد، اصول گرایــی، تعصــب و 

ــی  ــل داشــته باشــد ول ــد عق جزم اندیشــی اســت.«4 آدم می توان
تــوان، ظرفیــت و اهلیــت خردمنــد شــدن را نداشــته باشــد. »یک 
انســان عاقــل قالبــی می اندیشــد. شــیوۀ تفکــر او را بزرگ ترهــا 
ــن  ــدر و...( تعیی ــادر، پ ــن، م ــاءاهلل، مجتهدی ــر، اولی )خــدا، پیغمب
ــا  ــله چیزه ــک سلس ــرا ی ــان عقل گ ــک انس ــر ی ــد. از نظ می کنن
بــه  صــورت تابــو وجــود دارنــد کــه او نمی توانــد و نبایــد بــه 

آن هــا نزدیــک شــود.«5 
»خــرد در ادبیــات و فلســفه پارســی در معنــا ویــژۀ خــود آمــده 
ــرق  ــوش« ف ــا »ه ــه ب ــد ک ــاده می کن ــی« را اف ــی »دانای ــه نوع ک
ــده.  ــی« آم ــای »دانای ــه معن ــزدا« ب ــتایی »م ــۀ اوس دارد و از ریش
مــزد یســنا یعنــی »ســتایش دانایــی«... و اهــورا مــزدا بــه معنــای 
ــادرزاد و  ــد م ــوش« می توان ــد. »ه ــی« می باش ــی الیتناه »دانای
ــه  ــط از راهِ تجرب ــرد« را فق ــا »خ ــی« ی ــا »دانای ــد، ام ــی باش ارث
ــایل  ــل در مس ــی و تحلی ــکات علم ــب در ن ــۀ بی تعص و اندیش

ــرد...«۶ ــل ک ــوان حاص ــوی می ت معن
ــه  ــود ب ــرد را نمی ش ــه خ ــت ک ــن اس ــه ای ــاره ب ــا اش این ج
ــت آورد.  ــه دس ــزی ب ــش و عرق ری ــدون کوش ــادهگی و ب س
اندیشــۀ آزاد و رهــا شــده از خودخواهــی و بدبینــی دریچه یــی 
ــر  ــون کهن ت ــه در مت ــرد ک ــوی خ ــه  س ــان را ب ــود انس می ش
ــودن خــرد اشــاره شــده اســت: »در  ــه اکتســابی ب ــز ب دیگــر نی
ــت:  ــاره شده اس ــرد اش ــه خ ــه دو گون ــه ب ــی میان ــون پارس مت
ــوش   ــر آن گ ــی و در براب ــرد ذات ــای خ ــه معن ــرد ب ــْن خ آْس
ســرود خــرد بــه معنــی خــرد اکتســابی«۷  یعنــی انســانی کــه بــه 
خردمنــدی می رســد، انســان بســیار خــام و روز نادیــده نیســت. 
انسانی ســت کــه ســالیان درازی همــه فــراز و فرودهــای 
زندهگــی در او زیســته و بــا او بــه پختگــی رســیده اســت. ایــن 
انســان بــا بــه کار انداختــن همــۀ تــوان و تجربــۀ انســانی اش بــه 
ــر خــرد  ــبه خــود پی ــه یک ش ــه ک ــه اســت ن خــرد دســت یافت

شــده باشــد.

بیاموز و بشنو ز هر دانشی
بیابی ز هر دانشی رامشـی

زمانی میاسای از آموختن
اگر جان همی خواهی افروختن

به رنج اندرآری تنت را رواست
که خود رنج بردن به دانش سزاست

فردوســی در ایــن ســرود بــه رنــج انداختــِن تــن را بــرای دانــش 
ــش  ــد و ســزاوار. و از دان ــدوزی روا می دان ــش ان ــوزی و دان آم
چشم داشــت  عقــل  چنان کــه  نــدارد،  مــادی  چشم داشــت 
ــنی بخشــیدن  ــرای روش ــش را ب ــه دان ــی از آن دارد؛ بلک مادی ی
ــه جــان و چــراغ شــدن جــان می خواهــد. کســی  کــه دانــش  ب
اندوخــت و خردمنــد شــد خــود چــون آفتابــی بــه همــه جــای و 

ــد. ــنی می ده ــس روش ــه ک هم
ــد.  ــر می دارن ــرد گام ب ــوی خ ــه س ــش ب ــۀ دان ــان ها از پل انس
متوجــه بایــد بــود کــه مــراد از دانــش )اطاعــات و آگاهی هــای 
انباشــته شــده( نیســت. دانــش  می توانــد زودگــذر باشــد 
ــی و  ــه چرای ــش ب ــانه دارد. دان ــده شناس ــگاهِ آین ــرد ن ــا خ ام
ــز را  ــر چی ــودن ه ــک ب ــرد نی ــا خ ــردازد؛ ام ــی می پ چه گونگ
ــی  ــاند. فردوس ــد و می شناس ــش می شناس ــش و در زمان در جای
ــد  ــارور و بهره من ــم ب ــا ه ــم و ب ــار ه ــش را در کن ــرد و دان خ

می دانــد:

خرد هم چو آبست و دانش زمین
بدان کین جدا، وان جدا نیست زین

آگهــی و آمــار و داده هــا می تواننــد تنهــا در مــرز خــود بایســتند 
ولــی دانــش در جایــی باالتــر از آن می ایســتد و باالتــر از دانــش 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــل دارن ــه انســان ها عق خــرد ایســتاده اســت. هم
عقــل رشــد کنــد و رهبــری را بگیــرد و خــود بــه میــدان بیایــد 
ــه  ــه خــرد گفــت. پله هــای ک ــوان پله هــای رســیدن ب آن را می ت
از عقــل و دانــش پیــش می رونــد بــه خــرد می رســند. خــرد بــر 
ــۀ  ــه گفت ــه می ایســتد. ب ــردی و تجرب ــش، عقــل کارب ســتون دان
حمیــد رضــا شــعیری: کســی  کــه بــا برنامــه، ســاختار، قاعــده و 
ــرای  ــه ب ــن هم ــا ای ــد اســت؛ ام ــد او عقل من نظــم عمــل می کن

رســیدن بــه هدفــی اســت ولــی یــک خردمنــد در پــی روشــنی 
ــه  ــد ب ــته هایش را می خواه ــام داش ــت. تم ــان اس ــه جه دادن ب
مــردم برســاند تــا مــردم از آن بهره منــد گردنــد. یونانیــان دوران 
ــه  ــد ک ــردورز می خواندن ــفی خ ــگاه فلس ــی را از ن ــتان کس باس
ــگ  ــت بی درن ــق و دریاف ــاهده و تدقی ــدن/ مش ــوی دی در پهل
دانــش بــه چنــان بینــش ژرفــی دســت یافتــه باشــد کــه بتوانــد 
ــش و زوال  ــل پیدای ــا و عل ــیا و پدیده ه ــر اش ــم ب ــول حاک اص
آن هــا را دریابــد.8 بــا ایــن دیــد، خــرد واالتریــن شــکل معرفــت 
ــی  ــه در پ ــدان همیش ــود. خردمن ــوب می ش ــناخت( محس )ش
ــا  ــش ب ــاوت دان ــرای تف ــتند. ب ــا هس ــر پدیده ه ــن جوه دریافت
ــس  ــد؛ ب ــه گفته ان ــه را ک ــن ســه نکت ــن همی ــدار م ــه پن خــرد ب

می کنــد:
ــد هــم  ــی دانــش می توان - خــرد ارزش منــد و مفیــد اســت، ول

مفیــد باشــد و هــم مضــر
ــی و  ــش آگاه ــتون دان ــی س ــت؛ ول ــل اس ــرد، عق ــتون خ - س

ــت ــا اس داده ه
- دانــش گســترۀ ســترگ دارد، ولــی خــرد یک پارچــه و منســجم 

است9
ــه  ــدام را مای ــد و هرک ــرده ان ــش ک ــد بخ ــر چن ــز ب ــرد را نی خ
ــم  ــه آن نمی بین ــن ب ــاز پرداخت ــه نی ــد ک ــیده ان ــای تراش و پایه ه
ــی، خــرد انســانی و  ــوان از: خــرد الهی/ملکوت ــا می ت این جــا. ام

ــرد.  ــام ب خــرد نقــاد/ خــرد ارتباطــی و خــرد جمعــی ن
ارســطو گفتــه اســت: »اندیشــیدن شــرف و آبــروی خــرد اســت! 
خــرد بایــد بیندیشــد. خــرد نیندیشــنده، خــردِ خفتــه و خــواب 
ــوان گفــت کــه  ــه نمی ت ــن گفت ــه ای ــا نگاهــی ب ــود اســت!« ب آل
ــه گفــت مارکــس »خــرد همیشــه  ــدارد، ب خــرد هیــچ وجــود ن
وجــود داشــته اســت، ولــی نــه همیشــه بــه شــکل خردمندانــه 
ــت،  ــده نیس ــی زن ــود دارد، ول ــس وج ــه ک ــرد در هم اش!« خ
این کــه بــه کارش نینــدازی و پرورشــش ندهــی و خــودت 
را و باهمســتانت را آمــادۀ خردگرایــی نســازی و ظرفیــت 
ــه آن  ــود ب ــی نمی ش ــرورش نده ــا پ ــی را در نهاده خردگرای
ــه کار بســته نشــود  ــه ب ــن ســاده گی رســید. خــردی ک ــه همی ب
ــی. در  ــش نتوان ــنگی  خوردن ــه در گرس ــت ک ــی اس ــد نان مانن
ــه انســان  ــی اســت ک ــرز نگــرش معین ــن »خــرد ط فلســفۀ نوی
ــر  ــد کــه همــه انســان ها براب ــد اعــام کن ــه  برکــت آن می توان ب
انــد و می تواننــد به طــور برابرحقــوق قضــاوت کننــد.«۱0 
ــی را  ــم و پیچ ــر خ ــای پُ ــروز راه ه ــا ام ــته ها ت ــرد از گذش خ
پیموده اســت و در ایــن پیمایش هــا خــودش را بیشــتر نمایانــده 
ــا آن آشــنا شــده ایم.  ــا بیشــتر ب ــه گذشــته، م اســت و نســبت ب
تعریفــی کــه کانــت از خــرد می دهــد بــه پنــدار مــن بیشــتر آن را 
در چارچــوب عقــل ابــزاری ناگزیــر می کنــد. او می گویــد: 
ــاوت  ــه قض ــان ب ــی انس ــوان توانای ــه عن ــوان ب ــرد را می ت »خ
ــف  ــا آن تعری ــق ب ــل مطاب ــن و عم ــول و قوانی ــاس اص ــر اس ب
کــرد!« کــه اگــر ایــن اصــول و قواعــد زادۀ خــرد باشــد درســت 
و اگــر نباشــد جفاســت. و هــگل ره آورد فلســفه را خــرد 
ــی آورد،  ــراه م ــه هم ــفه ب ــه فلس ــه یی ک ــا اندیش ــد »تنه می دان
ــان اســت!«  اندیشــۀ  ســادۀ خــرد اســت و خــرد حکــم ران جه
ــیدن  ــات و رس ــگال توهم ــی بشــریت از چن ــی رهای ــرد یعن خ
ــم کــرده اســت.  ــه خــودش. خــودی کــه سده هاســت او را ُگ ب
نــه ایــن  کــه خــرد چیــزی اســت رو بــه رشــد ولــی بیشــتر ایــن 
پنــدار نزدیک تــر اســت کــه خــرد چیــزی اســت کــه بــا گذشــت 
زمــان هــر روز بــا آن بیشــتر آشــنا می شــویم و هرچــه بــه کمــال 
و تکامــل می رســیم بــه درک خــرد نزدیک تــر می شــویم. یاهــم 
ــا گذشــت زمــان و رشــد؛ ظرفیــِت پذیــرش  می تــوان گفــت: ب
ــه  ــا آن ک ــود. ب ــر می ش ــتر و بهت ــا بیش ــرد در م ــرورش خ و پ

ــه  هــر فرهنــگ و هــر باهمســتان از خــرد چشم داشــت جداگان
دارد، بازهــم می تــوان در کلیــت خــود خــرد را چیــزی دانســت 
مســتقل و تأثیرناپذیــر. هــر دیــن، هــر فرهنــگ و هــر باهمســتان 
ــت  ــه اس ــش را گرفت ــراد خوی ــی م ــرد ماه ــه از آب خ و زمان
بــا ایــن همــه بازهــم خــرد تأثیرپذیــر نبوده اســت. چــون خــرد 
ــوان  ــی بت ــود رهای ــود آزادی و در نب ــه در نب ــت ک ــزی نیس چی
از آن کار کشــید. چیــزی را کــه در آن چارچوبه هــا به نــام 
خــرد جــا زده انــد آن خــرد نیســت؛ بلکــه عقــل ایدیولوژیکــی 
اســت کــه برآورنــدۀ ســود آن هاســت. زیــر نــام خــرد کارهــای 
کرده انــد کــه بــا خــرد هیــچ  ســازگاری نــدارد. خــرد راه 
ــد. کاری کــه خــرد  خــودش را مــی رود و کار خــودش را می کن

ــت.  ــدگار اس ــد مان می کن

از خردگرایی 

تا 
خرد ستيزی

نصراهلل نیک فر

بخش نخست
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کمیسـیون اصـاح لوحه هـا و تابلوهـای اعاناِت شـهرداری کابل، 
کار بررسـی و برداشـتن لوحه ها و اشـتهارات نامنظـم را آغاز کرد. 
مسـووالن در شـهرداری کابـل می گوینـد کـه ایـن کار بـه دلیـل 
زیبایـی در چهـرۀ شـهر و اصـاح اشـتهارات و لوحه ها در سـطح 

انجام می شـود. شـهر 
جلیـل سـلطانی، سـخنگوی شـهرداری کابـل بـه روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد کـه »کمیسـیون اصـاح لوحه هـا و تابلوهـای اعانـات« 
متشـکل از وزارت اطاعـات و فرهنگ، شـهرداری کابـل، وزارت 
امـور داخلـه و برخی دیگر از اداره های دولتی سـاخته شـده اسـت 
تـا لوحه ها و اشـتهارات نامنظم را از سـطح شـهر جمـع آوری کند.
او می گویـد کـه در بسـیاری از لوحه هـای و اشـتهاراِت دکان هـا و 
نهادها رد سـطح شـهر کابـل، به جای زبان های رسـمی افغانسـتان 
از زبان های خارجی اسـتفاده شـده اسـت. آقاق سـلطانی می افزاید 
و  نامناسـت  بـا طرح هـای  لوحه هـا  و  اشـتهارات  از  برخـی  کـه 
اندازه هـای مختلف و متفاوت سـاخته شـده اسـت که چهرۀ شـهر 

را زشـت سـاخته است.
سـخنگوی شـهرداری کابـل اظهـار مـی دارد کـه در نظـر دارنـد تا 
تمـام ایـن لوحه هـا و اشـتهارات را بـا زبان هـای رسـمی و علمـی 
بیاراینـد و نیـز بـا در نظرداشـت اصول معیاری چهرۀ شـهر کابل را 

زیبـا و زبان هـای رسـمی کشـور را حرمـت کنند.
سـخنگوی شـهرداری کابـل بیـان می دارد کـه پیش از ایـن به تمام 

دکان هـا و نهادهـا ابـاغ کـرده بودنـد تـا لوحه هـای شـان را در 
مشـورت بـا ناحیه هـای مربـوط اصـاح و دوبـاره نصـب کننـد. 
او می گویـد کـه شـهرداری کابـل معیـار مشـخص بـرای نصـب 

لوحه هـا و اشـتهارات سـاخته اسـت.
آقـای سـلطانی گفت: »کمیسـیون مذکور رهنمودی سـاخته اسـت 
کـه چگونه گـی دیزایـن و زیبایـی لوحه هـا، کاربرد زبان هـای ملی 
و خارجـی در لوحه هـا و همچنـان محـدوده و موقعیـت نصـب 
لوحه هـا و اعانـات بایـد در هماهنگـی با ریاسـت ناحیـۀ مربوطه 

و ریاسـت خدمـات کلتـوری شـاروالی کابل صـورت گیرد«.
جلیـل سـلطانی می گوید که یـک قطعۀ 409 نفری اجرایی سـاخته 
انـد قرار اسـت به تمـام تخلف های از ایـن مورد رسـیده گی کنند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ۱39۶ نیـز شـهرداری کابـل 
رونـد دور کـردن لوحه هـا و اشـتهارات نامنظـم و نوشـته شـده با 
زبان هـای غیررسـمی کشـور را از سـطح شـهر آغـاز کـرده بـود، 
امـا ایـن رونـد تـا آخـر دنبـال نشـد. از سـوی هم، سـال گذشـته 
بـا  تبانـی  در  بلـخ  فرهنـگ  و  اطاعـات  ریاسـت  در  مسـووالن 
شـهرداری این والیـت روند جمـع آوری و پایین کـردن لوحه های 

غیرمعیـاری را از سـطح ایـن والیـت را آغـاز کردنـد.
این روند با اسـتقبال شـهروندان رو به رو شـده اسـت. شـهروندان 
می گوینـد کـه ایـن کار باعـث از میـان رفتـن آلوده گـی دیـداری 

خواهـد شـد کـه زیبایـی شـهر را به همـراه دارد.

بـا  تمـاس  در  امریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر  مانـدگار: 
محمداشـرف غنـی نسـبت بـه تعویـق بی حـد مذاکـرات بـا 
بهـاری  حملـه  تازه تریـن  و  کـرد  نارضایتـی  ابـراز  طالبـان 

کـرد. محکـوم  را  شـبه نظامیان 
مذاکـرات در قطـر قـرار بود در روزهای گذشـته آغاز شـود، 
امـا در نهایـت اختافاتـی دربـارۀ ایـن کـه چـه کسـانی باید 
حاضـر باشـند، بـروز کـرد. ایـن اولیـن بـاری می شـد کـه 
مقام هـای طالبـان و دولـت کابـل قصـد داشـتند بـر سـر میز 

بنشـینند. مذاکره 
براسـاس اعـام وزارت خارجـه امریـکا، مایک پامپئـو وزیر 
اشـرف غنـی، رییـس حکومـت  بـا  امریـکا  امـور خارجـه 
وحـدت ملـی تمـاس تلفنـی برقـرار کـرد و اعامیـه اخیـر 
طالبـان مبنـی بر آغـاز دور جدید تهاجمات در فصـل بهار را 
محکـوم کـرد. بـا این حـال طالبان در ماه های سـرد زمسـتان 

هـم رونـد اجـرای حمـات را حفـظ کـرده بود.
مایـک پامپئـو همچنیـن از طرفیـن درخواسـت کرد تـا برای 
ایـن  او گفـت،  کننـد.  موافقـت  مشـارکت در گفت وگوهـا 
مذاکـرات بهتریـن فرصـت افغانسـتان برای رسـیدن به صلح 

ست. ا
نشسـت »بین االفغانـی« دوحـه قطـر بـه دلیـل اختـاف بیـن 
فهرسـت دولت افغانسـتان و همچنـان انتقاد طالبـان از تعداد 
زیـاد ایـن فهرسـت و حضـور افـراد نزدیـک بـه دولـت لغو 

. شد
سوءمدیریت باعث لغو نشست قطر شد

ریـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی می گوید که نشسـت 
»بین االفغانـی« قطـر به دلیل سـوءمدیریت لغو شـده اسـت.

وزیـران،  نشسـت شـورای  در  دیـروز  کـه  عبـداهلل  عبـداهلل 
شـورای  کار  دوام  بـر  تأکیـد  ضمـن  می کـرد،  صحبـت 
عالـی مصالحـه گفـت: »بـا مشـوره و صحبتـی  کـه با سـران 

و سیاسـیون کشـور داشـتیم، مـا هنـوز باورمنـد هسـتیم کـه 
موجودیـت شـورای عالـی مصالحـه، مـا را بـرای رسـیدن به 

می کنـد.« کمـک  صلـح 
آقـای عبداهلل با اشـاره بـه تشـدید ناامنی ها و اعـام عملیات 
الفتـح طالبـان، افـزود کـه مسـوولیت ادامـه جنگ در کشـور 
برعهـده طالبان اسـت و با همـه این ها بازهم مردم افغانسـتان 

صدای شـان را بـرای تأمیـن صلح در کشـور بلنـد کردند.
او در مـورد لغـو نشسـت »بین االفغانی« قطر نیز ابراز داشـت 
کـه متاسـفانه بـه دلیـل سـوء مدیریت نشسـت قطر لغو شـد 
و یـک زمینه یـی کـه بـرای بحـث و گفت وگـو ایجـاد شـده 

بـود، برهـم خورد.

آقـای عبـداهلل مشـخص نکـرد کـه ایـن نشسـت در نتیجـه 
سـوءمدیریت کـدام طـرف برهـم خـورده اسـت؛ امـا تاکیـد 
ورزیـد کـه حکومـت ایـن آماد ه گـی را دارد کـه در صـورت 
فراهـم شـدن فرصـت، نمایند ه گـی خـوب از دولـت و مردم 

نماید. افغانسـتان 
بـه گفتـۀ او، به صورت کل مردم افغانسـتان عزم و اراده شـان 

را بـرای تأمین صلـح و زنده گی آرام ثابت سـاختند.
ایـن درحالـی اسـت کـه قـرار اسـت طـی هفته هـای آینـده 
ششـمین دور مذاکـره میـان طالبـان و امریـکا آغـاز شـود و 
طالبـان اعـام کـرده اسـت کـه ایـن نشسـت صرفـا بـروی 
خـروج نظامیـان امریـکا از افغانسـتان متمرکـز خواهـد بـود. 

ــه  ــتونو او ل ــتیو ورښ ــې وروس ــې چ ــال ک ــې ح په داس

ــمېر  ــو ش ــه ی ــډون پ ــه ګ ــل پ ــیالبونو د کاب ــې س امله ی

ــه  ــايل او ځــاين زیانون ــه م ــه دران ســیمو کــې خلکــو ت

اړويل، خــو پــه پالزمېنــه کــې يــې د ځمکــې النــدې د 

ــړې ده. ــوړه ک ــطحه ل ــو س اوب

د  وايــي،  وزارت  انــرژۍ  او  اوبــو  د  افغانســتان  د 

وروســتیو ورښــتونو لــه املــه د کابــل د ځمکــې النــدې 

ــو  ــرو مکعب ــر ۱۲ م ــې ت ــرو نېول ــه ۲م ــه ل ــو کچ اوب

ــوې ده. ــوړه ش ل

د دې وزارت د هایدورجیولــوژۍ د برخــې رئیــس جامل 

ــه ورځ »۱۳۹۸ کال  ــنبې پ ــکوري د دوش ــارص ش عبدالن

ــه  ــر کال پ ــل: »د تې ــه ووی ــو ت ــي ۰۲« ازادي راډي د غوي

پرتلــه ســږ کال پــه کابــل کــې تقریبــًا لــه ۲ تــر ۱۲ مــرو 

ــوړه  ــه ل ــو کچ ــدې اوب ــې الن ــورې د ځمک ــو پ مکعب

ــه  ــو پ ــر دی، خ ــونکی خ ــه بخښ ــو هیل ــوې ده، دا ی ش

لنــډ مهــال کــې.«

دی وايــي، د اوږد مهــال لپــاره دوی هڅــې کــوي چــې 

پــه دې برخــه کــې لــه رامنځتــه شــوي فرصتــه ســمه ګټــه 

واخــي.

دی وايــي، د ژورو څاګانــو کېنــدل چــې لــه فلټــر 

ــه  ــل ت ــې ت ــه د ځمک ــاران اوب ــیالب او ب ــته د س وروس

ولېــږدوي، د پلنــو څاګانــو ایســتل او د ډنډونــو جــوړول 

چــې د اوبــو د زېرمــه کولــو لپــاره ګټــورې الرې چــارې 

دي.

ــیند  ــل س ــدا اوس د کاب ــې هم ــړه چ ــه ک ــوړي زیات نوم

ــه  ــاره حوزون ــو لپ ــه کول ــو د زېرم ــې د اوب ــه اوږدو ک پ

ــې  ــه يش او د ځمک ــې زېرم ــه په ک ــې اوب ــږي چ جوړې

ــکته يش. ــه ښ ــل ت ت

دا په داســې حــال کــې ده چــې پــه وروســتیو کــې 

ــیمو  ــمېر س ــو ش ــه ی ــتان پ ــت د افغانس ــان حکوم افغ

پــه ځانګــړي ډول ګــڼ مېشــتې کابــل کــې تــر ځمکــې 

النــدې اوبــو د کچــې د ټېټېــدو پــه اړه اندېښــنه ښــودلې 

وه.

افغــان چارواکــو ویــي وو چــې د کابــل پــه یــو شــمېر 

ســیمو کــې ان د اوبــو کچــه ۲۲ مــره ښــکته شــوې ده.

د راپورونــو پــر بنســټ هــرکال د ورښــتونو لــه املــه پــه 

کابــل کــې ۲۵ میلیونــه مــره مکعبــه اوبــه زېرمــه او ۸۷ 

مــره مکعبــه اوبــه مرصفېــږي.

د افغانســتان د اوبو او انــرژۍ وزارت د هایدورجیولوژۍ 

ــي  ــکوري واي ــارص ش ــامل عبدالن ــس ج ــې رئی د برخ

ــتونه  ــب ورښ ــره مکع ــه م ــږکال ۱۶۰ میلیون ــې س چ

شــوي چــې د تېــرکال پــه پرتلــه پنځــه برابــره زیــات دي.

د افغانســتان د اوبــو او انــرژۍ وزارت د تېــرکال پــه ژمــي 

ــې  ــې د ځمک ــړې وه چ ــتنه ک ــه سپارښ ــو ت ــې خلک ک

النــدې د اوبــو د ســطحې د لوړېــدو پــه هــدف دې لــه 

بامونــو تــوګل شــوې واورې پــه کانکرېټونــو نــه، بلکــې 

پــه خاورینــه ځمکــه واچــوي.

پــه ورتــه وخــت کــې د اوبــو او انــرژۍ وزارت پخوانــی 

ــمې  ــه د س ــو ن ــه اوب ــي ل ــر عظیم ــتیال عبدالبصی مرس

ــډه  ــړو ون ــي وګ ــې د ول ــه ک ــه برخ ــتنې پ ــې اخېس ګټ

ــه. مهمــه وبلل

نومــوړي وویــل: »پــه دې برخــه کــې خلــک ډېــر مهــم 

ــه  ــرصف پ ــو د م ــړي ډول د اوب ــه ځانګ ــري، پ ــش ل نق

ــوالی  ــه ويش، دا کار ک ــره پاملرن ــد ډې ــې بای ــه ک برخ

ــو  ــه لوی ــان پ ــه ش ــل پ ــري، د کاب ــرات ول ــه تأثی يش ښ

ښــارونو کــې چــې د اوبــو مــرصف په کــې ډېــر زیــات 

ــه  ــه اړه د عام ــو د ســم مــرصف پ ــه د اوب دی، خلکــو ت

پوهــاوي لــه ورکــړې او د اوبــو د مــرصف د کچــې لــه 

ــته.« ــاره نش ــه چ ــو بل ټیټول

ــو د  ــد د اوب ــم بای ــت ه ــې حکوم ــي چ ــو دی واي خ

زېرمــه کولــو پــه هــدف د کابــل پــه شــاوخوا ســیمو کــې 

ــړي. ــوړ ک ــه ج ــو بندون ــه کول ــو د زېرم د اوب

کابــل د هغــه والیتونــو پــه کتــار کــې راځــي چــې ډېــر 

اوســېدونکي لــري او د اوبــو د مــرصف کچــه هــم 

په کــې لــوړه ده.

ــه مــرصف کــې  ــو پ چارواکــي وايــي، کــه خلــک د اوب

ــال  ــه چاپیری ــد پ ــو د ژون ــي، ن ــه کار وانه خ ــه احتیاط ل

بــه نــاوړه اغېــز وکــړي.

شهرداری کابل:

لوحه های نامنظم برداشته می شوند

پامپئو: 
مذاکرات قطر بهترین فرصت صلح در افغانستان است

چارواکي:

د کابل د ځمکې الندې اوبه له ۲ تر ۱۲مرتو مکعبو ډېرې شوي

روح اهلل بهزاد


