
امریـکا  متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزارت 
زلمـی  سـفر  دور  هفتمیـن  می گویـد، 
بـرای  امریـکا  ویـژۀ  نماینـدۀ  خلیـل زاد، 
گفت وگوهـای صلح افغانسـتان از یک شـنبۀ 
همیـن هفتـه آغـاز و تـا 11 مـاه مـی ادامـه 

داشـت. خواهـد 
وزارت خارجـۀ امریـکا بـا نشـر خبرنامه یی 
نگاشـته اسـت کـه خلیـل زاد در ایـن دور 
پاکسـتان،  هنـد،  افغانسـتان،  بـه  سـفرش 
قطـر، روسـیه و بریتانیا خواهد رفـت. آقای 
حکومـت  مقام هـای  کابـل  در  خلیـل زاد 
وحـدت ملـی و احزاب سیاسـی را تشـویق 
خواهـد کـرد تا رونـد گفت وگوهـای صلح 

برسـد. سـرانجام  به 
زلمـی خلیـل زاد، نمایندۀ ویـژۀ امریکا برای 
گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان در صفحـۀ 
توییتـرش نگاشـته اسـت کـه در ایـن دور 
جهانـی  پشـتیبانی  جلـب  بـه  خـود،  سـفر 
تشـویق  و  صلـح  گفت وگوهـای  رونـد  از 
سیاسـت گران افغانسـتان بـرای شـرکت در 

ایـن گفت وگوهـا تمرکـز خواهـد کـرد.
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا برای صلح افغانسـتان 
گفتـه اسـت که موانـع فـراراه گفت وگوهای 
صلـح، نشـان دهندۀ ُکنـدی تالش هـا بـرای 

صلح نیسـت.  
زلمـی خلیـل زاد، در هفتمیـن دور سـفرش 
بـا نمایندهـگان طالبـان در قطـر نیـز دیـدار 
می کنـد و بـه آنـان فشـار خواهـد آورد تـا 
آمـاده گفت وگو با سیاسـت گران افغانسـتان 

. ند شو
سیاسـی  دفتـر  سـخنگوی  شـاهین،  سـهیل 
فرانـس  خبرگـزاری  بـه  قطـر،  در  طالبـان 
پـرس گفتـه اسـت کـه در نشسـت پیشـین 
در  طالبـان  و  امریـکا  نمایندهـگان  میـان 
نیروهـای  کامـل  بیرون شـدن  روی  دوحـه 
خارجـی از افغانسـتان موافقـت شـده بـود 
و در نشسـت آینـده در بـارۀ جزییـات ایـن 
منابـع  امـا  شـد،  خواهـد  بحـث  موضـوع 
مربـوط بـه ایـاالت متحـده امریـکا در ایـن 
زمینـه بـه گونـۀ رسـمی چیـزی نگفته انـد.

یـک گـروه 11 نفری کیسـه بران کـه حدود 1۰ تا ۲۰ سـاله هسـتند، 
صبـح دیـروز در شـهر تالقـان مرکز والیت تخار بازداشـت شـدند.

ایـن افراد که بیشترشـان کودکان زیر سـن هسـتند، از دو مـاه به این 
طـرف، بـه سـرکردهگی یکـی از همین بازداشـت شـده ها در شـهر 

تالقـان تشـکیل گـروه داده و بـه کیسـه بری می پرداختند.
خلیـل اسـیر، سـخنگوی پولیـس تخـار به خبرگـزاری هشـدار گفته 
اسـت کـه ایـن 11 تـن زمانی بازداشـت شـدند کـه ۳ تن شـان پس 
از بازداشـت، مشـخصات هم دسـتان دیگر شـان را نیز افشـا کردند.
او گفـت کـه پس از پخش خبر بازداشـت شـدن این گروه، شـماری 
از باشـندهگان ایـن والیـت عرایـض خـود را مبنـی بـر بـه سـرقت 

رفتـن پـول و تلفن هـای خـود بـه فرماندهـی پولیس سـپرده اند.
داخلـه  وزارت  سـخنگوی  رحیمـی،  نصـرت  هـم،  سـویی  از 
می گویـد: »پولیـس تخـار گـروه یـازده نفـری کیسـه بران، سـارقین 
مبایـل و چپاولگـران را کـه در آن افـراد زیـر سـن هم قـرار دارد به 

کرده انـد.« بازداشـت  برکـت اهلل  سـرکردهگی 

آقـای رحیمـی می گویـد کـه ایـن افـراد از مدتـی بـه ایـن طـرف، 
مصـروف کیسـه بری، سـرقت تلفن و پول شـهروندان تالقـان بودند.
پیش از این شـهروندان والیت تخار از افزایش سـرقت و کیسـه بری 
در شـهر تالقـان شـکایت داشـتند. شـبکه های جرمـی همـواره از 

کـودکان بـرای رسـیدن بـه اهداف شـان اسـتفاده می کننـد.

سـفارت روسـیه در کابـل می گویـد کـه قـرار اسـت دومیـن 
نشسـت سـه جانبه روسـیه، چیـن و ایـاالت متحـده امریکا در 

بـارۀ افغانسـتان در مسـکو برگزار شـود.
سـفارت روسـیه در کابـل دیـروز در یک خبرنامه گفته اسـت 

کـه قرار اسـت تا این نشسـت پنجشـنبه این هفته دایـر گردد.
در خبرنامـه ایـن سـفارت آمـده اسـت کـه ایـن نشسـت، در 
مـورد اوضـاع افغانسـتان، مذاکـرات هیـأت ایـاالت متحـده 
امریـکا با طالبـان در دوحـه و همچنان دورنمای آغاز پروسـۀ 

آشـتی ملـی در افغانسـتان بـه بحـث گرفتـه می شـود.
سـفارت روسـیه افـزوده کـه کـه قراراسـت زلمـی خلیـل زاد 
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان بـه نماینده گـی 
امریـکا، ضمیـر کابلـوف بـه نماینده گـی از روسـیه در ایـن 

نشسـت شـرکت  کننـد.
به گفتۀ سـفارت روسـیه، این نشسـت سـه جانبه فارمت جدید 
مذاکـرات راجـع بـه افغانسـتان نبـوده، بلکـه در چارچـوب 
تالش هـای بازیگـران جهـان مبنـی بـر ایجـاد شـرایط، جهت 
راه انـدازی پروسـه صلح در افغانسـتان صـورت گرفته و نقش 

کمک کننده یـی را ایفـا می کنـد.
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جرګې د پاتې ۵ والیتونو 

وروستۍ پایلې اعالنېږي

جرگۀ مشورتی صلح برگزار 
می شود
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دور تازۀ سفر خلیل زاد 
برای صلح افغانستان آغاز شد

یک گروه یازده  نفری کودکان کیسه بُر در تخار بازداشت شد

نشست سه جانبه پیرامون صلح افغانستان در مسکو برگزار می شود

افزایش موارد خودکشی در شهرکابل

115  تن در ماه حمل خودکشی کرده اند
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نهــاد  گــزارش  انتشــار  از  روزی  چنــد  هنــوز 
در  مــرز  بــدون  گزارش گــراِن  بین المللــی 
کار  نظــر  از  افغانســتان  جایــگاه  اُفــت  مــورد 
ــه  ــود ک ــته ب ــان نگذش ــگاری و آزادی بیـ روزنامه ن
محافظــان  از ســوی  یــک مســوول رســانه یی 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی ــخصِی اش ش
روز  گرفــت.  قــرار  مــورد ضرب وشــتم  ملــی 
دوشــنبه ناگهــان فضــای مجــازی بــا خبری مشــبوع 
ــی  ــداهلل خنجان ــتِم عب ــه در آن از ضرب وش ــد ک ش
مســوول تلویزیــون خصوصــِی یــک ســخن گفتــه 
ــه دســت در فضــای  ــر دســت ب ــن خب می شــد. ای
مجــازی می گشــت کــه بــه تعقیــِب آن خبــر 
ــن شــماری از ارگ نشــینان  ــر رفت ــی ب دیگــری مبن
ــای  ــی از آق ــک و معذرت خواه ــون ی ــه تلویزی ب

ــد.  ــر ش ــی منتش خنجان
ــا فرســتادن ســخنگویاِن خــود  ارگ تــالش کــرد ب
آقــای  از  عذرخواهــی  و  یــک  تلویزیــون  بــه 
خنجانــی، قــاِل قضیــه را بکنــد و آن را در نطفــه بــه 
زعــِم خــود خفــه کنــد. امــا چنیــن نشــد و آقــای 
خنجانــی بــا برگــزاری نشســت خبــری، اعتــراِض 
ــا او در ارگ  خــود را نســبت بــه برخــوردی کــه ب
ــی  ــای خنجان ــرد. آق ــالم ک ــه، اع ــورت گرفت ص
گفــت کــه او بــرای یــک نشســِت آف دریــکارد بــه 
ارگ خواســته شــده بــود ولــی در هنــگام بازرســی 
به صــورِت اهانت آمیــزی بــه او حملــه شــد و 
ــی  ــای خنجان ــد. آق ــت گردی ــی بازداش ــرای مدت ب
ــاِن  ــه محافظ ــت ک ــود گف ــرِی خ ــت خب در نشس
ــرده  ــی ک ــراهِ او را بازرس ــون هم ــی تلیف ــای غن آق
و بــه او اتهــام همــکاری بــه گــروه طالبــان را وارد 

کرده انــد. 
ــارِ نخســت نیســت کــه  در روزهــای اخیــر ایــن ب
ــه  ــینان حمل ــوی ارگ نش ــگار از س ــک خبرن ــه ی ب
ــاض  ــر فی ــن، نصی ــش از ای ــرد. پی ــورت می گی ص
خصوصــی  تلویزیــون  گرداننــده گان  از  یکــی 
ــی  ــای غن ــخنگوی آق ــاون س ــوی مع ــا از س آریان
مــورد هتــک حرمــت قــرار گرفــت و بــه او اتهــام 
جانــب داری و گرفتــن رشــوه در حکومــت قبلــی از 
ــد کــرزی رییس جمهــوری  ســوی ســخنگوی حام
پیشــین وارد شــد. وحیــد عمــر ســخنگوی پیشــین 
ریاســت جمهــوری در زمــان حامــد کــرزی و 
ــور اســتراتژیک،  ــی در ام ــای غن مشــاور ارشــد آق
بــه ایــن اتهــام واکنــش نشــان داد و در فیســبوکش 
نوشــت کــه او بــه هیــچ خبرنــگار و مســوول 

یــا  و  رشــوه  کاری اش  زمــان  در  رســانه یی 
ــت.   ــداده اس ــی ن ــاعدت پول مس

آقــای فیــاض دلیــل اتهام هــای ارگ بــه خــود 
در  پیــش  چنــدی  کــه  می دانــد  نوشــته یی  را 
ــود.  ــرده ب ــر ک ــی منتش ــای غن ــرد آق ــد کارک نق
آقــای فیــاض در ایــن نوشــته، آقــای غنــی را 
پوپولیســت و قوم گــرا خوانــده و گفتــه اســت کــه 
ــت های  ــور در سیاس ــِی کش ــکالت فعل ــل مش دلی
قومــِی  کیــن  و  نفــرت  از  پُــر  و  تبعیض آمیــز 
ــه نظــر می رســد حــاال  ــی ریشــه دارد. ب ــای غن آق
افــزون بــر مخالفــان و منتقــدان سیاســی ارگ، 
ــد و  ــود می دان ــمِن خ ــز دش ــگاران را نی روزنامه ن
از ابزارهــای دســت داشــته بــرای خامــوش کــردن 

صــدای آن هــا اســتفاده می کنــد.  
بــا روزنامه نــگاران و  برخوردهــای اخیــر ارگ 
آزادی بیــان نشــان می دهــد کــه آقــای غنــی 
ــوری و  ــت دیکتات ــک حکوم ــه ی مســیر رســیدن ب
خودکامــه را می پیمایــد. در گــزارش گزارش گــراِن 
بــدون مــرز نیــز دلیــل افــت جایــگاه افغانســتان در 
رده بنــدی کشــورها از نظــر خطرهایــی کــه متوجــه 
کار خبرنــگاری و آزادی بیان اســت، ناشــی از ترس 
ــف  و فضــای رعــب آور موجــود در کشــور توصی
ــه گــزارش ســازمان »گزارش گــران  شــده اســت. ب
ــانه ها  ــدان رس ــگاران و کارمن ــرز« خبرن ــدون م ب
ــی  ــرس زنده گ ــای ت ــی در فض ــور فزاینده ی ــه ط ب
می کننــد، حتــا در کشــورهایی کــه قبــاًل امــن 
بوده انــد. ایــن ســازمان گفتــه اســت کــه افغانســتان 
ــت.  ــگاران اس ــرای خبرن ــور ب ــن کش خطرناک تری
ایــن ســازمان بــا ارایــۀ »لیســت رده بنــدی جهانــی 
آزادی رســانه ها در ۲۰19« گفتــه اســت کــه دالیــل 
بدتــر شــدن وضعیــت، نفرت پراکنــی سیســتماتیک 

ــوده اســت. ــگاران ب ــر خبرن در براب
ــای  ــخنگویان آق ــی از س ــبوِک یک ــه فیس ــی ب  وقت
ــه  ــی را ب ــن نفرت پراکن ــود، ای ــه ش ــی مراجع غن
ــورِت  ــه ص ــرد. او ب ــس ک ــوان ح ــت می ت وضاح
ــه  ــا ب ــگاران کــه حت ــه خبرن سیســتماتیک نه تنهــا ب
ــز در  سیاســیون کشــورهای همســایۀ افغانســتان نی
رخ نمایــش حملــه می کنــد. آیــا وظیفــۀ ســخنگوی 
ــا  ریاســت جمهــوری حکــم می کنــد کــه چنیــن ب
الفــاظ رکیــک بــه دیگــران حملــه صــورت دهــد؟ 
ــۀ  ــه کارنام ــبت ب ــا نس ــه برخی ه ــرض این ک ــه ف ب
حکومــت و آقــای غنــی انتقادهایــی وارد کننــد، امــا 
ــه از  ــد ک ــی را دارن ــن حق ــا ســخنگویاِن او چنی آی

نــامِ او بــه دیگــران دشــنام بفرســتند و یــا آن هــا را 
ــد؟ ــد کنن تهدی

ــا  ــه آن ه ــد ک ــوش کرده ان ــخنگویان ارگ فرام  س
از جایــگاه حقیقــِی خــود در فضــای مجــازی 
ــخن و  ــر س ــوند. ه ــر نمی ش ــانه یی ظاه ــا رس ی
نوشــتۀ ســخنگویان ارگ بــه معنــای دیــدگاه و 
موضــع رییــِس آن هاســت و نبایــد چنیــن برداشــت 
ــز اســت و  ــک چی ــه نظــر ســخنگویان، ی شــود ک
ــر  ــر. در دیگ ــزی دیگ ــت چی ــس حکوم ــر ریی نظ
کشــورها نیــز روال عــادی و قانونــی چنیــن اســت. 
وقتــی ســخنگوی کاخ ســفید در برابــر خبرنــگاران 
ــد،  ــت می کن ــی را تویی ــا مطلب ــود و ی ــر می ش ظاه
ــای آن اســت کــه نظــر رییــس جمهــوری  ــه معن ب
امریــکا و یــا نهــاد ریاســت جمهــوری ایــن کشــور 
در قبــال آن موضــوع ایــن اســت و الغیــر. در 
ــز  ــه چی ــه هم ــن اســت ک ــل ای ــا مث ــتان ام افغانس
ــود  ــرای خ ــز ب ــخنگویان نی ــود؛ س ــه می ش وارون
ــی  ــه اعمال ــوند و ب ــل می ش ــی قای ــگاه اجرای جای
ــت  ــگاه و موقعی ــر جای ــه مغای ــد ک ــت می زنن دس
حقوقی شــان اســت. اگــر ایــن افــراد دوســت 
ــد،  ــه کنن ــود را ارای ــخصِی خ ــرات ش ــد نظ دارن
ــرون  ــود بی ــای خ ــه از موقعیت ه ــت ک ــوب اس خ
ــد،  ــان می خواه ــه دل تنگ ش ــوند و آن گاه هرچ ش
ــت  ــا حکوم ــی و ی ــای غن ــداِن آق ــه آدرس منتق ب
بگوینــد. امــا تــا زمانــی کــه در موقعیت هــای 
ــورت  ــچ ص ــه هی ــد، ب ــرار دارن ــی ق ــِی فعل حقوق
ــان  ــخنان شخصی ش ــت ها و س ــۀ برداش ــق ارای ح
ــت ها  ــخنان و برداش ــه آن س ــر آن ک ــد مگ را ندارن

از رییس شــان باشــد.  
بخشــی از مشــکالت امــروزِ جامعــۀ مــا و آن 
بی اعتمادی هایــی کــه میــان سیاســیون کشــور 
ــی  ــن برخوردهای ــی از چنی ــده، ناش ــود آم ــه وج ب
انــدازۀ  بــه  از ســخنگویان ارگ  اســت. یکــی 
میــان حکومــت و  هــزاران دشــمن و طالــب 
ــه  ــم ب ــت، آن ه ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــردم فاصل م
دلیــل توهــِم موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد. 
ــوان  ــزی نیســت کــه بت ــگار چی ضرب وشــتم خبرن
ــوع  ــع و رج ــی رف ــات و عذرخواه ــا کلم آن را ب
ــه روی آزادی  ــه ب ــه صــورِت بی باکان ــرد. ارگ ب ک
بیـــان و رســانه ســیلی زده و بایــد پاســخ گوی ایــن 

ــد.  ــود باش ــیلی زدِن خ س
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ـــی  ـــیِر فرمایش ـــم و تفس ـــاس حک ـــر اس ـــی ب ـــای غن ـــد کارِ آق تمدی
دادگاه عالـــی از قانـــون، انتقادهـــا و نگرانی هـــاِی بســـیارکالنی 
ـــه  ـــتان برانگیخت ـــی افغانس ـــه گاِن سیاس ـــه و نخب ـــطح جامع را در س
اســـت. قـــوۀ قضاییـــۀ کشـــور هرقـــدر هـــم پیرامـــوِن حکـــِم 
ـــه گاِن  ـــه و نخب ـــاورد، جامع ـــه بی ـــل و توجی ـــش دلی ـــادرۀ خوی ص
ـــِگ  ـــی و فرهن ـــای غن ـــه از آق ـــناختی ک ـــه ش ـــر ب ـــتان نظ افغانس
دولـــت دارِی او دارنـــد، بـــر ایـــن بـــاورِ خـــود اســـتوارند کـــه 
ـــت  ـــس حکوم ـــارِ ریی ـــان و اِعمال فش ـــوِل فرم ـــم محص ـــن حک ای
ـــافع  ـــح و منـ ـــا مصال ـــۀ آن نه تنه ـــوده و نتیج ـــه ب ـــوۀ قضایی ـــر ق ب
ـــیب  ـــور را از سراش ـــه کش ـــت، بلک ـــد داش ـــاس نخواه ـــی را پ مل
دموکراســـی، بـــه گـــوداِل اســـتبداد و تمامیت خواهـــی ســـقوط 

ـــد داد.   خواه
در شـــرایطی کـــه افغانســـتان بایـــد بـــه ســـمِت قانون گرایـــی، 
تســـاهل سیاســـی و اصالحـــات بنیـــادی حرکـــت کنـــد و نهادهـــای 
قضایـــِی کشـــور می بایـــد در ایـــن موردهـــا بسترســـازی کننـــد 
تـــا افغانســـتان خـــود را بـــه مثابـــۀ یـــک جامعـــۀ دموکراتیـــک 
ـــۀ  ـــت و حلق ـــی از ســـوی حکوم ـــفانه اقدامات ـــازد، متأس ـــت س تثبی
حاکـــم ســـامان می یابـــد کـــه دولـــت و نظـــام سیاســـی را بـــه 
ســـمِت جنـــگ و تقابـــل بـــا آرا و خواســـته های مـــردم ســـوق 

می دهـــد. 
مســـلمًا اقدامـــاِت غیرمردمـــی و خـــالف اصـــوِل جمهوریـــت 
ــز  ــته نیـ ــد و در گذشـ ــی ندارنـ ــی، تازه گـ ــط دادگاه عالـ توسـ
ــت ها و  ــور خواسـ ــن دادگاه در محـ ــیِر ایـ ــا رای و تفسـ بارهـ
مطالبـــاِت رأِس حکومـــت رقـــم خـــورده اســـت. امـــا اقـــدامِ 
اخیـــر و سرســـپرده گی بـــرای شـــخصی بـــه خصایـــل و 
ـــه  ـــی، ب ـــای غن ـــانۀ آق ـــه و روان پریش ـــای دیکتاتوران خصوصیت ه
ـــت؛  ـــی اس ـــتۀ دادگاه عال ـــاِت گذش ـــر از اقدام ـــب خطرناک ت مرات
زیـــرا ادامـــۀ حکومـــت چنیـــن شـــخصی، می توانـــد رجعـــِت 
ـــه  ـــاری را ب ـــار تب ـــی و انحص ـــتبداد قوم ـــه اس ـــتان ب ـــیاهِ افغانس س

ایســـتگاهِ پایانـــی هدایـــت کنـــد.   
ـــن و پســـاطالبانی  ـــه افغانســـتان در دورۀ نوی ـــن در حالی ســـت ک ای
ــامِ  ــور مقـ ــه رییس جمهـ ــت کـ ــرار اسـ ــده و قـ ــول شـ متحـ
پادشـــاهی را بـــه تاریـــخ بســـپارد و صرفـــًا مـــدِت محـــدودی 
ـــد.  ـــا باش ـــزارِ آن ه ـــردم خدمت گ ـــه رای و ارادۀ م ـــکا ب ـــا ات را ب
ـــًا  ـــذارد و ثانی ـــرام می گ ـــوا احت ـــِک ق ـــه تفکی ـــی اوالً ب ـــن مقام چنی
بـــه ارادۀ جمهـــورِ مـــردم گـــردن می نهنـــد. امـــا شـــوربختانه 
می بینیـــم کـــه آقـــای غنـــی و حلقـــۀ خـــاِص دور و بـــرش در 
ـــِت  ـــت و عدال ـــد اصـــِل جمهوری ـــه بای ـــری ک شـــرایِط بســـیار خطی
ـــش  ـــدار خوی ـــۀ اقت ـــه ادام ـــود، ب ـــت ش ـــی رعای ـــی ـ اجتماع سیاس
ـــی و  ـــه های مل ـــی و پروس ـــته اند و همـــۀ نهادهـــای قانون دل بس
ـــراد  ـــِی ُم ـــا ماه ـــیده اند ت ـــذال  کش ـــی و ابت ـــه مهندس ـــی را ب میهن
خـــود را صیـــد کـــرده و مـــردم را در جنـــوِن خویـــش غـــرق 

ـــازند. س
ــم  ــرزی هـ ــای کـ ــه در دورۀ آقـ ــود کـ ــد شـ ــوش نبایـ فرامـ
ــا در ارگ ریاســـت جمهـــوری بـــدون  تالش هایـــی بـــرای بقـ
رفتـــن بـــه انتخابـــات صـــورت گرفـــت و تـــا برگـــزاری 
انتخابـــات میعـــاد حکومـــِت وی تمدیـــد شـــد؛ آن هـــم یـــک 
ـــی در آن  ـــای غن ـــدیِد آق ـــاد ش ـــورد انتق ـــه م ـــی ک ـــد غیرقانون تمدی
ـــور  ـــی کش ـــاال دادگاه عال ـــه ح ـــا چگون ـــت. ام ـــرار گرف ـــان ق زم
ـــود  ـــه خ ـــد ک ـــد می کن ـــی را تمدی ـــِت کسـ ـــد دورۀ حکوم می آی
ــرار  ــا ایـــن مشـــی و سیاســـت قـ ــته در مخالفـــت بـ در گذشـ

گرفتـــه بـــوده اســـت؟ 
ـــد  ـــرای تمدی ـــی ب ـــِی دادگاه عال ـــرار باشـــد کـــه حکـــم کنون اگـــر ق
ـــۀ  ـــد فاتح ـــردد، بای ـــی گ ـــد و عمل ـــت یاب ـــی حج ـــای غن کارِ آق
دمکراســـی و انتخابـــات در ایـــن ســـرزمین را بـــرای همیشـــه 
ـــت«  ـــی حکوم ـــد غیرقانون ـــس »تمدی ـــن پ ـــه از ای ـــرا ک ـــد. چ خوان
بـــه یـــک عـــرف و ســـنت بـــدل می شـــود و هـــر زمـــام داری 
ــا اضطـــراری ســـاختن اوضـــاع و جلوگیـــری از  می کوشـــد بـ
ـــازد.  ـــر س ـــود را مادام العم ـــدارِ خ ـــات، دورۀ اقتـ ـــزاری انتخاب برگ
ـــات  ـــزد انتخاب ـــعود نام ـــی مسـ ـــای احمدول ـــه آق ـــزی ک ـــان چی هم
ریاســـت  جمهـــوری و رهبـــر تیـــم وفــــاق ملـــی در مصاحبـــه 
ـــار  ـــت: »یک ب ـــه اس ـــکا گفت ـــدای امری ـــنا- صـ ـــون آش ـــا تلویزی ب
بـــا شـــرایط کامـــاًل متفـــاوت مدت زمـــان ریاســـت جمهـــوری 
آقـــای کـــرزی تمدیـــد شـــد، بـــه قـــول آقـــای اشـــرف غنی 
ـــا  ـــود«. ام ـــواب ب ـــر در خ ـــترینگ موت ـــر اش ـــور س ـــس جمه »ریی
ـــام  ـــه ن ـــی ب ـــد غیرقانون ـــن تمدی ـــه ای ـــر ب ـــار دیگ ـــک  ب ـــر ی اگ
عـــرف و در بیــــدارِی آقـــای اشـــرف غنی اجـــازه داده شـــود، 
ـــل  ـــرف تبدی ـــک ع ـــه ی ـــت ب ـــی حکوم ـــد غیرقانون ـــًا تمدی قطع
ــود  ــگ می شـ ــرف کمرنـ ــر عـ ــت تأثیـ ــون تحـ ــود، قانـ می شـ
ـــتان  ـــدۀ افغانس ـــای آین ـــرای زعم ـــون ب ـــای قان ـــه ج ـــرف ب و ع
ـــدرت  ـــداوم ق ـــون و ت ـــردِن قان ـــال ک ـــرای پایم ـــزار ب ـــن اب بدتری

غیرمشـــروع می گـــردد.«  

تمدید کاِر غنی 
و یک خطِر بزرگ برای افغانستان

خبرنگار ضرب وشتم 
ارگ  با عذرخواهِی 

رفع و رجوع نمی شود
در افغانســتان اما مثل این که همه چیز وارونه می شود؛ ســخنگویان نیز برای خود جایگاه اجرایی قایل می شوند و به اعمالی دست 
می زنند که مغایر جایگاه و موقعیت حقوقی شــان است. اگر این افراد دوســت دارند نظرات شخصِی خود را ارایه کنند، خوب است 
که از موقعیت های خود بیرون شــوند و آن گاه هرچه دل تنگ شان می خواهد، به آدرس منتقداِن آقای غنی و یا حکومت بگویند. اما تا 
زمانی که در موقعیت های حقوقِی فعلی قرار دارند، به هیچ صورت حق ارایۀ برداشت ها و سخنان شخصی شان را ندارند مگر آن که آن 

سخنان و برداشت ها از رییس شان باشد

احمـد عمران



ــدگار  ــه مان ــه روزنام ــل ب ــی کاب ــع در طــب عدل یــک منب
می گویــد کــه در مــاه نخســت ســال جــاری خورشــیدی 
نزدیــک بــه 115 تــن خودکشــی کرده انــد. بــه گفتــۀ ایــن 
ــی در  ــوارد خودکش ــش م ــان گر افزای ــا نش ــع، آماره منب

میــان شــهروندان افغانســتان اســت.
ــه  ــد ک ــا می گوین ــه ام ــت عام ــووالن در وزارت صح مس
آمــار خودکشــی در افغانســتان نســبت به ســایر کشــورهای 
ــه در  ــی یی ک ــاس بررس ــدارد و براس ــی ن ــاوت چندان تف
ــی در  ــار خودکش ــت، آم ــده اس ــه ش ــال ۲۰18 گرفت س

ــوده اســت. افغانســتان 7،۲5درصــد ب
ــی  ــت روان ــت صح ــوول دیپارتمن ــروری مس ــیر س بش
بــا  افغانســتان در گفت وگــو  وزارت صحــت عامــه  
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: »در ســال ۲۰18 هفــت ممیــز 
۲5 درصــد مــردم فکــر خودکشــی را داشــتند، ۳،96 تــن 
پــالن خودکشــی را طــرح ریــزی کردنــد و ۳،4۳درصــد از 

ــد«. ــه خودکشــی کردن ــدام ب ــراد اق اف
بــه گفتــۀ آقــای ســروری، افــکار، طــرح و پالن خودکشــی 
در افغانســتان زیــاد اســت، امــا اقــدام بــه خودکشــی کمتــر 
می باشــد. بنابــر مشــکالت کــه مــردم دارنــد، فکــر 
ــدک  ــه خودکشــی ان ــدام ب ــا اق ــد، ام خودکشــی را می کنن

ــد. ــاق می افت اتف
ــردان  ــه م ــان را نســبت ب ــن زن ــار خودکشــی در بی  او آم
بیشــتر دانســته می گویــد، آمــار خودکشــی در میــان زنــان 
85 درصــد نســبت بــه مــردان  اســت و والیــت هــرات در 
ــان را  ــی اســت کــه بیشــترین خودکشــی زن صــدر والیات

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مســوول دیپارتمنــت صحــت روانــی وزارت صحــت 
تأکیــد کــرد، ازدواج هــای اجبــاری، بــد دادن، ازدواج هــای 
زیــر ســن و در کل ســنت های ناپســند حاکــم در جامعــه 
ســبب شــده تــا زنــان بیشــتر دســت بــه خودکشــی بزننــد.
ــه  ــدان جامع ــان ثروتمن ــی در می ــروری خودکش ــای س آق
ــد،  ــرده می گوی ــوان ک ــتر عن ــران بیش ــه فقی ــبت ب را نس
اکثریــت کســانی  کــه در افغانســتان دســت بــه خودکشــی 
ــول دار و  ــل اشــخاص پ ــر نیســتند، ب ــراد فقی ــد، اف می زنن

ــتند. ــه هس ــی مرف ــب زنده گ صاح

چرا خودکشی؟
ــی ها  ــل خودکش ــن عل ــی یافت ــزارش در پ ــن گ ــا در ای م
در افغانســتان هســتیم و می جوییــم کــه چــرا آمــار 

ــت. ــه اس ــش یافت ــی افزای خودکش
داشــتن ســابقه افســرده گی مزمــن، ســابقه مشــکالت 
بــه  اعتیــاد  والدیــن،  جدایــی  خانــواده،  در  روانــی 
اقتصــادی،  مشــکالت  جنســی،  آزار  موادمخــدر، 

ازدواج هــای اجبــاری و زیــر ســن و.... از جملــه عوامــل 
بــه خودکشــی اســت. اقــدام  زمینه ســاز 

روان شناســان بــاور دارنــد کــه همــۀ انســان ها در دوره یــی 
ــی را  ــدی و درمانده گ ــاس ناامی ــود احس ــی خ از زنده گ
ــا تنهــا  ــه  می کننــد و دچــار مشــکالت می شــوند. ام تجرب
ــت  ــد، خصوصی ــه ســمت خودکشــی می رون ــی از ب عده ی
ــتن  ــد، داش ــه خودکشــی می کنن ــرادی ک ــن اف مشــترک بی
ــر  ــه ب ــا راه غلب ــی تنه ــه خودکش ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــادی  ــی، اقتص ــکالت عاطف ــفته گی و مش ــات، آش احساس

ــت. ــی اس و خانواده گ
بــا  گفت وگــو  در  روانشــناس  عظیمــی  شــرف الدین 
ــار  ــۀ یک ب ــد: معمــوالً مــن هفت ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
بیمــاران را مالقــات می کنــم و در یــک هفتــه صــد 
مراجعــه کننــده دارم کــه از میــان ایــن 1۰۰ نفــر ۲۰ تــن آن 
تصمیــم خودکشــی دارنــد. یعنــی کســی فکــر خودکشــی 
دارد، کســی برنامــه ریــزی کــرده و شــخصی دیگــر هــم 
ــانی   ــان کس ــت و در می ــرده اس ــی ک ــه خودکش ــدام ب اق
ــه  ــم ب ــد، 7 درصــد آن تصمی ــی دارن ــه مشــکالت روان ک

ــد. خودکشــی دارن
ــیم  ــه تقس ــه مرحل ــه س ــی را ب ــناس خودکش ــن روانش ای
ــه  ــانی ک ــت. کس ــی اس ــر خودکش ــت، فک ــد: نخس می کن
ــه  ــی مواج ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــکالت اقتص ــا مش ب
ــه شــاید  ــوند ک ــر خودکشــی می ش ــه فک ــوند. ب می ش

ــرد. ــاه را در برگی ــد م چن
او خاطرنشــان کــرد، پــالن خودکشــی مرحلــه دوم اســت. 
ــن عمــل را  ــه ای ــه چگون ــد ک ــزی می کن شــخص طرح ری
ــای  ــد، رگ ه ــز کن ــورد، حلق آوی ــر بخ ــد، زه ــام ده انج

خــود را بزنــد یــا مــوارد دیگــر.
ــۀ اجــر  ــه آخــر مرحل ــه کــرد، مرحل ــای عظیمــی اضاف آق
اســت. در محافــل و نــزد دوســتان و اقــارب خــود 
ــن  ــا م ــد، ام ــتان می آی ــح در افغانس ــه صل ــد ک می گوی
ــر  ــن دیگ ــا م ــد، ام ــان می آی ــود، رمض ــم ب ــده نخواه زن
زنــده نیســتم و یــا نــو روز ســال آینــده مــن در ایــن دنیــا 
نخواهــم بــود! ایــن مــوارد را بایــد خانواده هــا، اقــارب و 
دوســتان او جــدی بگیرنــد و بداننــد کــه شــخص تصمیــم 

ــه اســت. ــه خودکشــی گرفت ب
ــت،  ــدن اس ــدف ش ــر بی ه ــورد دیگ ــرد، م ــد ک او تأکی
و  می شــوند  بی هــدف  انســان ها  وقت هــا  بعضــی 
بیهوده گــی می کننــد و شــخص در چنیــن  احســاس 
شــرایطی تصمیــم می گیــرد کــه بــه زنده گــی خــود 

ــد. ــان بده پای
در  خودکشــی ها  اکثریــت  گفــت،  عظیمــی  داکتــر 
ــاله  ــه ام، مس ــی گرفت ــه بررس ــن آن را ب ــه م ــتان ک افغانس

ــایل  ــخص در مس ــک ش ــه ی ــی  ک ــت. زمان ــی اس حیثیت
تجارتــی شکســت بخــورد، می گویــد آبرویــم پیــش قــوم 

ــد. ــی می زن ــه خودکش ــت ب ــت و دس ــش رف و خوی
بــه رو  رو  رســوایی  یــک  بــا  بعضی هــا  افــزود،  او 
می شــوند، طــور مثــال در هفتــه گذشــته مــن بــا دو 
قضیــه برخــورد کــردم کــه شــخصی یــک رابطــۀ عاشــقانه 
ــر  ــر ب ــقانه منج ــه عاش ــن رابط ــت، ای ــت و در نهای داش
روابــط جنســی و حمــل گرفتــن می شــود کــه در نهایــت، 

ــرد. ــی می گی ــه خودکش ــم ب ــور تصمی ــخص مذک ش
ــۀ ایــن روانشــناس، بعضی هــا از عــذاب وجــدان  ــه گفت ب
دســت بــه خودکشــی می زنــد، مــن بــا قضایــای برخــورد 
ــش  ــه جوان ــا عم ــه ی ــر، خال ــا خواه ــه طــرف ب ــردم ک ک
رابطــۀ جنســی داشــته اســت. در نهایــت بــا عــذاب 
وجــدان رو بــه رو شــده و تصمیــم بــه تمــام کــردن 

می گیــرد. زنده گــی خــود 
آقــای عظیمــی گفــت، تمــام مــواردی را کــه گفتیــم عوامل 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت، امــا از دیــدگاه علمــی، 
خودکشــی افســرده گی اســت. زمانــی  کــه شــخص دچــار 
ــی می زنــد. ــه خودکش ــت ب ــود، دس ــرده گی می ش افس

او همچنــان افــزود، خودکشــی یــک عامــل نــدارد. یعنــی 
یــک عامــل ســبب خودکشــی نمی شــود. عوامــل مختلــف 
ــی  ــبب خودکش ــد و س ــم می ده ــت ه ــه دس ــت ب دس

می شــود.
ــت  ــه تس ــانی ک ــر انس ــناس، از ه ــن روانش ــاور ای ــه ب ب
گرفتــه شــود چنــد درصــد بــرای خودکشــی آمــاده اســت، 
ــد.  ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب ــف دس ــل مختل ــا عوام ام
مشــکالت اقتصــادی، فرهنگــی، افســرده گی، بیمــاری 
ــرای خودکشــی آمــاده  ــرد را ب ــه ف ــر ک و مــوارد دیگ

می ســازد.
ــی  ــه در آن خودکش ــریال هایی ک ــش س ــۀ او، پخ ــه گفت ب
ــی  ــود، یک ــام می ش ــه مشــکالت انج ــان دادن ب ــرای پای ب
دیگــر از عوامــل خودکشــی اســت و مــورد بســیار مهــم 

دیگــر فصــل اســت. 
بهــار فصــل  کــه فصــل  دارنــد  بــاور  روانشناســان 
افســرده گی  را  آن  روانشناســان  و  اســت  خودکشــی 
موســمی می نامنــد کــه بــا آغــاز شــدن فصــل کار، 
ــد و  ــش می یاب ــی افزای ــار خودکش ــب آم ــگاه و مکت دانش
تحقیفــات نشــان می دهــد کــه بیشــترین خودکشــی ها در 

فصــل بهــار صــورت می گیــرد.

عوامل اجتماعی خودکشی
ــی و  ــی  اجتماع ــه  فروپاش ــد ک ــاور دارن ــان ب جامعه شناس
بــر  بــاد رفتــن رویاهــا زمینــه را بــرای  خودکشــی فراهــم 
می کنــد. پاشــیده گی اخالقــی جامعــه، فــرد را بــرای 

ــازد. ــتعد می س ــی مس خودکش
ــی  ــه برخ ــود ک ــد ب ــه بع ــم ب ــرن هفده ــع از ق در واق
اندیشــمندان در غــرب خودکشــی را مســأله جامعــه 
ــوط را برحســب گروه هــای  تلقــی کــرده و آمارهــای مرب
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــرده و م ــع آوری ک ــی جم اجتماع

ــد. ــرار داده ان ق
محمــد داوود رواش جامعه شناســی در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد، همان طــور کــه خودکشــی در 
کشــورهای مختلــف نظــر بــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعی 
تفــاوت دارد. از نظــر تفــاوت اقلیــم نیــز متفــاوت اســت.

ایــن جامعه شــناس می افزایــد، علمــای جامعه شــناس 
مناطــق ابرآلــود و آب و هــوای خشــن را عوامــل افزایــش 
ــی در  ــی خودکش ــزۀ اصل ــا انگی ــد. ام ــی می دانن خودکش
نــزد انســان ها احســاس نفــرت نســبت بــه خــود و 

ــت. ــش اس پیرامون
او تأکیــد کــرد، احســاس نفــرت نســبت بــه خــود، 
ــان و بیهــوده  پنداشــتن، عوامــل اصلــی خودکشــی  اطرافی
نــزد اشــخاص اســت. یعنــی از زمانــی  کــه انســان 
ــچ  ــه هی ــوده اســت و ب ــر بیه ــه دیگ ــد ک احســاس می کن
می گیــرد. بــه خودکشــی  تصمیــم  نمی خــورد  دردی 

و  سیاســت  اقتصــاد،  ایــن جامعه شــناس،  گفتــۀ  بــه 
ــا  ــت، ام ــی اس ــم خودکش ــل مه ــه عوام ــگ از جمل فرهن
ــر، نمایشــگاه  ــینما، تیات ــه س ــن ب ــا رفت ــد ب ــراد می توانن اف
عکــس، موزیــم و غیــره میــزان افســرده گی یــا فشــارهای 
روانــی ناشــی از فرهنــگ و یــا اقتصــاد را کاهــش داده و 

ــد. ــری کنن ــی جلوگی از خودکش
ــت  ــی انسان هاس ــدۀ زنده گ ــاد تعیین کنن ــزود، اقتص او اف
ــزۀ  ــان انگی ــرای انس ــد ب ــادی می توان ــکالت اقتص و مش
ــه  ــک جامع ــل سیاســی ی ــد. عوام ــق کن خودکشــی را خل
ــی  ــت، یعن ــر نیس ــی تأثی ــان ها ب ــی انس ــز در خودکش نی
ــی زنده گــی خــود را تاریــک  زمانی کــه انســان ها درونمای
ــدان  ــت گران و قدرت من ــر سیاس ــود را در براب ــد و خ ببین
ــد. ــه خودکشــی می زنن ــد، دســت ب ــوان احســاس کنن نات
ــل  ــی عام ــور ُکل ــه ط ــناس، ب ــن جامعه ش ــۀ ای ــه گفت ب
خودکشــی در یــک جامعــه مشــکالت اقتصــادی، مســایل 
فرهنگــی و اجتماعــی اســت. زمانــی  کــه انســان ها خــود 
ــاس  ــوان احس ــایل نات ــکالت و مس ــن مش ــر ای را در براب

ــد. ــی می زن ــه خودکش ــت ب ــد، دس کن
وی همچنــان گفــت، خودکشــی در طــول تاریــخ وجــود 
داشــته اســت و خودکشــی محصــول قرن ۲۰ و ۲1 نیســت 
ــات عامــل اصلــی  ــوژی و عصــر ارتباب ــد تکنال و نمی توان
ــم،  ــاًل گفت ــه قب ــور ک ــان ط ــل هم ــد، ب ــی باش خودکش
ــی از  ــی و فرهنگ ــاری اجتماع ــادی، ناهنج ــل اقتص عوام

ــود. ــوب می ش ــی محس ــل خودکش عوام

خودکشی؛ گناه کبیره
ــمرده  ــره ش ــان کبی ــه گناه ــی از جمل ــالم خودکش در اس
شــده اســت و در هــر صــورت حــرام اســت. از دیــدگاه 
ــز از  ــه چی ــک هم ــدی مال ــان توحی ــه ادی ــالم و هم اس
جملــه انســان، خداونــد اســت و اوســت کــه حــق تصرف 
در جهــان و انســان را دارد. آن جــا کــه او رخصــت دهــد، 
ــت. از  ــاز اس ــد، غیرمج ــه او اذن نده ــی ک ــاز و جای مج
جملــه ایــن مــوارد، کشــتن انســان اســت. درایــن موضــوع 
هیــچ تفاوتــی بیــن انتحــار و دیگــر کشــی نیســت، چــرا 
کــه ایــن کار ســلب حیــات از خــود و یــا دیگــری اســت. 
ــته،  ــذر داش ــر برح ــن ام ــان را از ای ــبحان انس ــدای س خ
ــی  ــاد ف ــس او فس ــر نف ــا بغی ــل نفس ــن قت ــد: »م می فرمای
االرض فکانمــا قتــل النــاس جمیعــا؛ و آن کــس کــه 
ــن  ــا در زمی ــد و ی ــل باش ــه قات ــن ک ــدون ای ــانی را ب انس
ــردم را کشــته اســت«،  ــه م ــا هم ــد بکشــد گوی فســاد کن
)مائــده، آیــه ۳۲(. شــکی نیســت کــه خودکشــی از 
ــی  ــه خودکش ــذا آنک ــد. ل ــس می باش ــل نف ــق قت مصادی
می کنــد ماننــد کســی اســت کــه تمــام مــردم را از آدم تــا 

ــته اســت. ــت کش روز قیام
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کابل افزایش موارد خودکشی در شهر
« 115 تن در ماه حمل خودکشی کرده اند»

ناجیه نوری
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ســخن  این گونــه  ابن ســینا  از  ســارتن 
ــالمي  ــمند اس ــن دانش ــد: بزرگتری مي گوی
ــۀ  ــمنداِن هم ــن دانش ــي از بزرگتری و یک
ملت هــا، کشــورها و اعصــار... کســي کــه 
فکــرش مظهــِر اوج فلســفۀ قــرون وســطا 
است)ســارتن، همــان: 816(. همچنــان 
در یادنامــۀ یونســکو از ابن ســینا آمــده 
ــرن  ــینا در ق ــون ابن س ــاب قان ــت: کت اس
ــي  ــي ایتالیای ــرارد کرمونای ــط ج 1۲ توس
ــا  ــا قرن ه ــه ت ــد ک ــه ش ــن ترجم ــه التی ب
ــدِس طــب محســوب مي شــد.  ــاب مق کت
ــدس  ــاب مق ــاپ، کت ــراع چ ــس از اخت پ
طــب بیشــترین چــاپ و تیــراژ را در اروپــا 
داشــت. کار او در مــورد قــوۀ باصــره، 
مطابــق نظریــات امــروز اســت. او گفــت: 
 برخــي عفونت هــا به وســیلۀ حیوانــات 
بســیار کوچــک کــه در آب زیســت دارند، 
نقــل مي شــود. مفاهیــم کمیــت، حرکــت، 
نیــروي محرکــه و تحریــک را کــه در 
ــد،  ــرن 17 و 18 آم ــا در ق ــک اروپ میکانی
بیــان کــرد. در رأس هویگنــس، الیــپ 
ــر، تامســون، کیرشــوف و...  نیتــس، داالمب

ــد، 1۳68: ۳9( ــرار دارد. )ورجاون ق
نیمــۀ دومِ ســدۀ یــازده را ســارتن »عصــر 
بزرگتریــن  اســت:  خوانــده  خیــام« 
ــوع معــادالِت درجــه ۳  ریاضــي دان، 1۳ ن
ــم  ــر از تقوی ــِم او دقیق ت را شــناخت. تقوی

ــت. ــوري اس گریگ
ــا در نظرداشــت ایــن مــوارد اســت کــه  ب
بریفــور مــورخ بــزرگ علــوم عقلــي، 
علــوم تجربــي را یکــي از بزرگتریــن 
هدایــاي مدنیــت اســالمي بــه جهــان 
علــوم  مي گویــد:  و  مي دانــد  جدیــد 
تجربــي موجودیــِت خــود را مدیــون 
)ورجاونــد،  اســت.  اســالمي  علمــاي 

همــان: 41(
بــا اســتناد ایــن مــدارک کــه از قــول 
ــت  ــد، مي شــود پذیرف دانشــیان غــرب آم
ــوم  ــکوفایي عل ــم در ش ــش عظی ــه نق ک
ــم  ــالمي و عج ــمندان اس ــي را دانش تجرب

بــه عهــده داشــته اند.

ــن  ــرا چنی ــم، چ ــان بودي ــه چن ــا ک م
ــديم؟ ش

ــکوفایي  ــي در ش ــش عظیم ــه نق ــي ک ملت
در  چــرا  داشــت،  بشــري  فرهنــگ 

ــِل  ــده گان عوام ــد؟... پژوهن ــار آم ــت گرفت ــض ذل حضی
برمي شــمارند:  راســتا  ایــن  در  را  زیــر 

بعــد  خردگرایــي  زواِل  و  رکــود  اشــاعره:  تســلط 
از ســده هاي 5 و6 هجــري و یــا 1۳ و14 میــالدي و 
تســلط اشــاعره و جبري گرایــي و حاشــیه یی شــدِن 
مکتــب کالمــي معتزلــه. بــاور بــه جبــر و این کــه هرچــه 
مي شــود از اختیــار مــا بیــرون اســت، ســبب شــد تحــرک 

ــد.  ــش کن ــي فروک و پویای
و  قتل عــام  و  چنگیــز  ظهــور  چنگیــز:  صاعقــۀ 
عامــل  خراســان،  در  به خصــوص  او  وحشــت آفریني 
دیگــر رکــود فرهنگــي ایــن خطــه اســت. بــه یــاد داشــته 
ــان  ــمرقند چن ــز، س ــداد چنگی ــۀ بی ــه در نتیج ــیم ک باش
ویــران گردیــد کــه 6۰ ســال در آن گیــاه نمي روییــد. در 
شــهر مــرو از همــۀ ســاکنانش فقــط 4 تــن زنــده ماندنــد 
ــه شــهر را  ــد ک ــده نمان و در نیشــابور اصــاًل انســاني زن
بــراي یافــت دفینه هــاي مــردم بــه ۳۰ هــزار دینــار اجــاره 

ــد.  دادن
ــرت و  ــرن 17،  دوران فت ــزي: ق ــدرت مرک ــۀ ق تجزي
زوال قــدرت مرکــزي خراســان اســت. خراســان بــزرگ 
ــاي  ــود و مکتب ه ــت ب ــرد و معرف ــز خ ــي مرک ــه زمان ک
هنــري و ادبــي بلــخ و بخــارا و هــرات و نیشــابور، 
شــهرت جهانــي داشــت، بیــن امــراي صفــوي فــارس و 
شــیبانیان ماوراءالنهــر و مغول هــاي هنــد تقســیم گردیــد. 

ــود. ــن دیگــر نب ــه افغانســتان امروزی ــا آن جــا ک ت
حضــور اســتعمار: مشــکل اساســي ســرزمین هاي شــرق 
ــال  ــه صد س ــان در س ــن و خراس و به خصــوص آرین زمی
ــاي  ــد دارد. قدرت ه ــتعمار پیون ــور اس ــه حض ــر ب اخی
اســتعماري غــرب در پــي اســتیال بــر شــرق برآمدنــد. در 
ــج ناسیونالیســم، وحــدت  نتیجــۀ دســایس آن هــا و تروی
ــد و  ــلطه ش ــري مس ــا امی ــید. هرج ــم پاش ــالمي از ه اس
ــه  ــتعماري تکی ــاي اس ــر قدرت ه ــود ب ــاي خ ــراي بق ب

کــرد.
ــتعمار  ــتحماري: اس ــازي هاي اس ــا و ذهنیت س ترفنده
تنهــا بــه ســلطۀ نظامــي اکتفــا نکــرد. بــراي مــا تاریــخ و 
فرهنــگ درســت کــرد. تــا آن جــا کــه حتــا حضــورش را 

در کشــورهاي اســالمي بــه خواســِت خــدا حوالــه داد و 
قــدرت مقابلــۀ مــردم را خنثــا کــرد. 

حضــور خانواده هــاي مــزدور: یکــي از شــیوه هاي 
ادارۀ اســتعمار، کارگــزاري خانواده هــاي وابســته بــه 
دســتگاه اســتعماري بــود. ایــن خانواده هــا در کشــورهاي 
شــرق بــا حمایــت مــادي و معنــوي اســتعمار، بــر 
دربارهــا حاکــم بودنــد و در جهــت منافــع آن هــا عــزل و 

نصــب مي کردنــد.
اشــخاص  آوردن  روي  کار  مــزدور:  امــراي 
اســتعمار  کــه  بــود  دیگــري  شــیوۀ  ضعیف النفــس، 
ــا  ــِت ملت ه ــر سرنوش ــان ب ــان کس ــت از چن ــا حمای ب
ــت از کســاني  ــرد. در افغانســتان حمای ــي مي ک حکم روای
چــون امیــر دوســت محمد خــان کــه در جنــگ اول 
ــمالي  ــدان را در ش ــف مجاه ــس، ص ــتان و انگلی افغانس
ــاه  ــد، ش ــلیم ش ــس تس ــه انگلی ــرد و ب ــا ک ــه ره مخفیان
ــه  ــا ب ــس یک ج ــواي انگلی ــي ق ــه همراه ــه ب ــجاع ک ش
ــر محمدیعقــوب خــان کــه معاهــدۀ  افغانســتان آمــد، امی
گندمــک را امضــا کــرد، امیرعبدالرحمــن کــه نشــان 
ــت  ــزاري به دس ــس را در خدمت گ ــي انگلی ــتارۀ عال س
ــت انگلیــس به ســر  ــب اهلل کــه در قیمومی ــر حبی آورد، امی
ــه  ــل ک ــرک کارم ــود، بب ــار ب ــرد و تنخواه خــوار آن درب ب
در پیشــاپیش ارتــش ســرخ بــه کشــور آمــد؛ برهــاِن بیــن 
ایــن مدعــا اســت. حمایــت از مــزدوران در برابــر کســاني 
ــان  ــگ خراس ــه در مرده ری ــي ک ــاه ابدال ــون احمدش چ
ــاه  ــت، ش ــتان را گذاش ــداب افغانس ــیده، ته ــم پاش از ه
ــد،  ــور را اداره کن ــتقل کش ــت مس ــه مي خواس ــان ک زم
اســتاد ربانــي و احمدشــاه مســعود کــه قربانــي آزاده گــي 
ــای  ــزدوري شــدند، رد پ ــراز از م و آزادي خواهــي و احت

ــد. ــروز برمی تاب ــا ام ــال آن را ت ــتعمار و امی اس
خانواده هــاي  در  حــكام:   بیگانه گــي  فرهنــگ 
ســدوزایي و محمدزایــي بــا آن کــه افــراد فرهنگ پــروري 
ــان  ــراهلل خ ــر نص ــجاع، امی ــاه ش ــاه، ش ــون تیمورش چ
وجــود داشــت، امــا شــمار بیشــتر ایــن حــکام کم ســواد 
ــد. حضــور  ــا ماننــد امیــر عبدالرحمــن بي ســواد بودن و ی
ایــن حــکام  و عــدم توجــه آنــان بــه فرهنــگ و معنویــت، 

ــا شــد. ــگ در ســرزمین م ــوِل فرهن ــت و اف ســبب اف

ــگام  ــتعمارگران هن ــگ: اس ــا فرهن ــتعمار ب ــمني اس دش
در  عمــاًل  افغانســتان،  در  مستقیم شــان  حضــور 
بــه  انگلیس هــا  داشــتند.  مداخلــه  فرهنگــي  امــور 
ــردم  ــر م ــا در براب ــد ت ــازه نمي دادن ــاهنامه خوان ها اج ش
ــجیع  ــردم را تش ــد و م ــاهنامه را بخوانن ــتان هاي ش داس
کننــد. در آســیاي میانه ده هــا نفــر تنهــا به خاطــر حضــور 
و  توســط روس هــا کشــته  بیدل خوانــي،  در محفــل 

ــدند. ــي ش زندان
فرهنــگ دشــمني و کوتاه نگــري: مصیبتــي کــه در 
ــورها  ــایر کش ــه س ــبت ب ــت، نس ــج اس ــتان رای افغانس
اســتثنایي و عجیــب اســت. در افغانســتان اقــوام مختلــف 
ــي  ــران زنده گ ــزاره و دیگ ــک،  ه ــتون، ازبی ــک، پش تاجی
ــوزۀ  ــه و ح ــش رو در منطق ــگ مســلط و پی ــد. فرهن دارن
ــا  ــي دری اســت. ام ــان فارس ــگ و زب ــا، فرهن ــي م تمدن
از رشــد  تــا  بــوده  ایــن  سیاســت مســلط نظام هــا 
ــتو را در  ــان پش ــد و زب ــري کنن ــي جلوگی ــان فارس زب
ــاي  ــه، کورس ه ــتو تولن ــون: پش ــی چ ــاي بزرگ برنامه ه
آمــوزش پشــتو، چــاپ و نشــر کتاب هــا و برنامه هــا 
ــا  ــا ب ــر ســبب شــد ت ــن ام ــا بخشــند. ای ــه پشــتو ارتق ب
رکــود فرهنگــي مواجــه شــویم و نســل و جامعــۀ مــا از 
ــه دور ماننــد. دســتاوردهاي خــوب علمــي و فرهنگــي ب
ــت  ــي در جه ــود برنامه ی ــي: نب ــۀ فرهنگ ــود برنام نب
ارتقــا و انکشــاف فرهنــگ، عامــل دیگري ســت کــه 

ــت. ــاخته اس ــه س ــود مواج ــا رک ــا را ب ــگ م فرهن
ــگ در  ــاف فرهن ــراي انکش ــت:  ب ــز و رقاب ــود جوای نب

متفــاوت. زمینه هــاي 
بیگانه گــي فرهنگــي: در روزگار معاصــر خودبیگانه گــي 
ــا  ــه م ــت ک ــاي دیگري س ــي، اصل ه ــي فرهنگ و بیگانه گ
را بــه بوزینــه گان عصــر و انســان گونه های مصرفــي 
تبدیــل کــرده اســت. بی توجهــی مطلــق بــه تاریــخ، زبــان 
و فرهنــِگ جامعــه ســبب گردیــده کــه حرکــت بــه ســوی 
ــش  ــای خوی ــا پ ــی ب ــوی تباه ــه س ــن ب ــگ را رفت فرهن
ــت و  ــر اس ــار فق ــه گرفت ــی همیش ــرا فرهنگ ــد. زی بدانن
کســی حاضــر نیســت بــه دســت خــود، خویشــتن را بــه 

چــاه انــدازد.

راه نجـات
ــت و  ــد مل ــر می توان ــر اصــوِل زی ــه ب تکی
ــیب زوال  ــی و سراش ــا را از تباه ــِن م میه
ــی  ــای بالنده گ ــد و روزنه ه ــات بخش نج

را بگشــاید:
ــۀ  ــه گون ــی ب ــر رأی و خردگرای ــه ب - تکی
ــوآوری  ــه ن ــالمی ک ــتین اس ــرون نخس ق
ــبب  ــان س ــی را در جه ــانس بزرگ و رنس

ــد. گردی
ــن.  ــت که ــگ و معنوی ــه فرهن ــه ب - توج
ــا را  ــن، م ــگ که ــم فرهن ــذب و هض ج
ــر  ــان توانمندت ــی جه ــتد فرهنگ در دادوس
می ســازد. از بلنــدای عظمــت فرهنــگ 
ــیع تری را  ــترۀ وس ــود گس ــنِگ خ گران س

ــم آورد. ــد خواهی فرادی
ــه کشــور و  ــی ب ــگ جهان ــی فرهن - معرف

ــدۀ آن. ــد و ارزن ــر مفی ــذب عناص ج
ــی  ــای فرهنگ ــه نهاده ــت ب ــه دول - توج
وزارت  فرهنــگ،  وزرات  چــون: 
انجمــن  علــوم،  اکادمــی  تحصیــالت، 
بخش هــای  و  شــعرا  و  نویســنده گان 

دیگــر.
عرصــۀ  در  خــوب  ســرمایه گذاری   -
فرهنــگ کــه تمــام عرصه هــای دیگــر بــه 
شــمول نظامی گــری و بهداشــت، اقتصــاد 
و غیــره بــه وســیلۀ آن درســت بــه نتیجــه 

می رســد.
ــه انجمــن  ــیع ب - اختصــاص بودجــۀ وس
ــا  ــا فرهنــگ آســیب دیدۀ م نویســنده گان ت

ــا گــردد. روی پ
- ایجاد شهرک های فرهنگیان. 

بــه  مناســب  حق الزحمــۀ  پرداخــت   -
کســانی کــه در ایــن عرصــه کار می کننــد، 
و  نویســنده گان  تشــویق  به خاطــر 
ــر و  ــی هن ــۀ بالنده گ ــدان و در نتیج هنرمن

ــش. دان
در  تعصــب  و  محدودیت هــا  رفــع   -
ــگ در  ــه فرهن ــه ب ــگ و توج ــۀ فرهن زمین
ــت. ــی و معنوی ــعۀ خردگرای ــت توس جه
و  هنــری  ارزشــمند  جوایــز  تعییــن   -
ــاعران  ــا ش ــار ت ــن آث ــرای بهتری ــی ب علم
کار  بــرای  انگیزه یــی  نویســنده گان  و 
طرفــی،  از  و  باشــند  داشــته  تولیــد  و 

گــردد. قدرشناســی  زحمات شــان 
ــد و  ــرای تولی ــن بودجــۀ خــاص ب - تعیی
ــره  ــی دی و غی ــاب، س ــر کت ــاپ و نش چ
ــۀ  ــکوفایی عرص ــه و ش ــگ مطالع ــعۀ فرهن ــرای توس ب

ــگ. فرهن
- توجــه زمــام داران بــر عظمــت فرهنــگ کشــور و 

ارتقــای ســاحات مختلــف آن.
- ایجــاد بــازاری بــه  نــام بــازار و یــا بازارچــۀ کتــاب در 
ــه  ــراق توج ــگ را در مح ــا فرهن ــه ت ــن نقط مرکزی تری

ــرار داده باشــیم. ملــت ق
ــد و  ــد، توری ــر، تولی ــرای نش ــهیالت الزم ب ــاد تس - ایج

ــی. ــایر کاالی فرهنگ ــاب و س ــروش کت ف
- تبدیــل معینیــت فرهنــگ بــه وزارت فرهنــگ تــا 
ــه  ــور ارای ــی کش ــای فرهنگ ــی در زمینه ه ــش کامل پوش

ــد. ــده بتوان ش
-  ازدیــاد مضمونــی بــه  نــام فرهنــگ یــا فرهنگ اســالمی 
و اختصــاص محتویــات آن بــه شــکوه و عظمــت فرهنگ 

اســالمی  و ارزش هــای بالندۀ آن.
ــمندان  ــام دانش ــه  ن ــری ب ــی و هن ــز علم ــن جوای - تعیی
ــلجوقی،  ــن س ــدان کشــور؛ همچــون: صالح الدی و هنرمن
ــد  ــی، فیض محم ــد میمنگ ــی، غالم محم ــی حبیب عبدالح

ــب و دیگــران. کات
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شکراهلل شهریار

ــِت آن  ــم. وق ــردن، فکــر کنی ــارۀ فکــر ک ــد کمــی درب بیایی
ــوع  ــک ن ــم ی ــردن ه ــم فکــر ک ــه بپذیری ــیده اســت ک رس
ــاد  ــردن را ی ــوژی فکــر ک ــد تکنول ــوژی اســت و بای تکنول
ــی  ــا پدیده هــای پویای ــم اندیشــه هاِی م ــاًل بدانی گرفــت. مث
ــا  ــر ی ــد بهت ــد و می توانن ــر می کنن ــم تغیی ــه دای ــتند ک هس
بدتــر شــوند. اندیشــه ها اندوخته هــای راکــد و ثابتــی 
ــی از آن را  ــم و کم ــان بروی ــی سراغ ش ــه گاه ــتند ک نیس
ــل یــک  ــم مث ــاد بگیری ــد ی ــم. بای ــا اســتفاده کنی ــم ت برداری
ــان  ــای ذهن م ــه و کناره ــام گوش ــه تم ــکاو ب ــودِک کنج ک
کنیــم.  کشــف  را  اســتعدادهای مان  و  بکشــیم  ســرک 
توانایی هــای  اندوختــۀ  اعمــاِق  بــاور کنیــد هنــوز در 
کــه  دارد  وجــود  کشف ناشــده یی  اســتعدادهای  شــما، 
اگــر بتوانیــد پیدای شــان کنیــد، زنده گی تــان متحــول 

می شــود. 
اگــر می خواهیــد حجــم اطالعاتــی را کــه مغــز شــما 
ــاع  ــد، ارتف ــد در خــودش جــای دهــد حــدس بزنی می توان
ــا مســاحت  ــد ی ــه را تصــور کنی ــک ســاختمان 1۰۰ منزل ی
ــع  ــر مرب ــزار کیلومت ــدود 41 ه ــه ح ــویس را ک ــورِ س کش
اســت را یــازده برابــر کنیــد. شــک نداشــته باشــید کــه مغــز 
ــاِت  ــی ها و مطالع ــت. بررس ــی اس ــن بزرگ ــه همی ــما ب ش
جدیــد در ایــن حــوزه نشــان می دهــد کــه انســان در 

ــِت  ــی و ظرفی ــا 7 درصــد توانای ــخ فقــط از 5 ت طــول تاری
ــر  ــه عص ــانی ک ــی انس ــت؛ یعن ــرده اس ــتفاده ک ــود اس خ
ــا نمــاد  ــی ب ــه کــرد، وارد جهــان صنعت کشــاورزی را تجرب
ــک  ــون در دورۀ الکترونی ــد و اکن ــزرگ ش ــای ب دودکش ه
بــا نوپدیده هایــی ماننــد کمپیوترهــا و ربات هــا به ســر 
می بــرد، فقــط توانســته 7 درصــد از توانایی هایــش را 
ــا  ــش از 65۰ ت ــان بی ــز انس ــه وزن مغ ــرد. البت ــه کار بگی ب
ــد  ــه می توان ــی ک ــم اطالعات ــی حج ــت، ول ــرم نیس 7۰۰ گ
ــگفت انگیز  ــد ش ــان بخواه ــا دل م ــد، ت ــای ده ــود ج در خ

اســت. 
در دنیــای مدیریــت و از دیــدگاه پیشــگامان ایــن موضــوع، 
ســه عامــل نقــش مهمــی در تولیــد دارنــد: ســرمایه، 
ــن  ــه ای ــب توج ــۀ جال ــانی. نکت ــروی انس ــوژی و نی تکنول
اســت کــه نیــروی انســانی بیشــترین ســهم را دارد، یعنــی 
64 درصــد. جاپانی هــا در کتابــی کــه دربــارۀ توســعۀ 
اقتصــادی کشورشــان دارنــد، می نویســند: »مــا بــرای 
صنعتــی شــدن منابــع مــادی نداشــتیم، ولــی منابــع انســانِی 

ــد.«  ــی کن ــا را صنعت ــور م ــت کش ــته توانس شایس
ــن،  ــی ذه ــر طراح ــارت بهت ــه عب ــا ب ــر ی ــوژی فک تکنول
ربطــی بــه نبــوغ ذاتــی نــدارد. مطمیــن باشــید شــانس هــم 
ــد  ــی نمی توانی ــدارد. یعن ــرا ن ــن ماج ــی در ای ــچ نقش هی

ــتعدادهای  ــد و اس ــاق بیفت ــی اتف ــه تصادف منتظــر باشــید ک
شــما شــکوفا شــود. بهتریــن راه ایــن اســت کــه خودتــان 
ــتعدادها  ــح اس ــوزش صحی ــا آم ــوید و ب ــه کار ش ــت ب دس
ــه  ــس ب ــچ ک ــد. هی ــل کنی ــوه را بالفع ــای بالق و توانایی ه
انــدازۀ خــود شــما نمی توانــد در ایــن کشــف و شــکوفایی 

ــر باشــد.  موث
در وجــود همــۀ مــا اســتعدادها و توانایی  هایــی وجــود دارد 
ــا  ــی از م ــم. خیل ــی نبرده  ای ــا پ ــه وجــود آن ه ــوز ب ــه هن ک
ــر  ــیم و تصوی ــان را نمی شناس ــا درست وحســابی خودم حت
ــن  ــم. همی ــود نداری ــخصیت خ ــی از ش ــن و واضح روش
اســت کــه فرویــد ریشــۀ خیلــی از رفتارهــای انســان را در 
بخــش ناهوشــیار و ناخــودآگاه ذهــن می دانــد. در حقیقــت 
ــط  ــه فق ــر لحظ ــان در ه ــی انس ــت روان ــا و وضعی رفتاره
ــذرد،  ــیارش می گ ــودآگاه و هوش ــر خ ــه در ضمی ــه آنچ ب

ــه  ــود دارد ک ــری وج ــل دیگ ــه عوام ــت؛ بلک ــته نیس وابس
در ضمیــر ناهوشــیار و ناخــودآگاه پنهــان اســت و منشــای 
بعضــی از رفتارهــا می شــود. جالــب اســت بدانیــد نســبت 
خودآگاهــی و ناخودآگاهــی یــا بخــش هوشــیار و ناهوشــیار 
ــِم آن  ــه یک ده ــوه یخــی اســت ک ــد ک ــر انســان مانن ضمی
بیــرون از آب و در معــرض دیــد اســت و 9۰ درصــد آن زیر 
آب قــرار گرفتــه و دیــده نمی شــود. در بخــش پنهــان کــوه 
یخــی ضمیــر شــما گنج هــای بســیاری وجــود دارد کــه تــا 
ســراغ آن هــا نرویــد، پیــدا نخواهنــد شــد. شــاید وقــت آن 
رســیده باشــد کــه کنــدوکاو را شــروع کنیــد و ایــن همــۀ 
ــد. ــه کنی ــی را تجرب ــا موفقیت هــای تازه ی ــد ت ــج را بیابی گن
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ــه  ــل را ب ــگاه کاب ــِت دانش ــای نخس ــان روزه ــوز هم هن
ــگاه  ــات دانش ــان و ادبی ــکدۀ زب ــه دانش ــازه ب ــاد دارم. ت ی
ــی از  ــات گه گاه ــجویاِن ادبی ــودم. دانش ــه ب ــل راه یافت کاب
ــنا  ــوب یس ــد یعق ــد. می گفتن ــام می بردن ــی ن ــه نیکوی او ب
ــا او  ــت. امروزه ــکده اس ــن دانش ــده گان همی از درس خوان
در دانشــکدۀ زبــان و ادبیــاِت دانشــگاه البیرونــی مصــروف 
تدریــس فردوسی شناســی، نظریــۀ ادبــی، نقــد ادبــی، 
ــوق  ــدی و ش ــا عالقه من ــت، ام ــان اس ــع و بی ــتور، بدی دس
ــت. ــطوره یی اس ــای اس ــه درس گفتاره ــتر ب و ذوِق او بیش
ــاد  ــه ی ــوب ب ــگاه، خ ــه دانش ــتین روزهای ورود ب در نخس
نــدارم، یکــی از دوســتان مــرا بــا کتــاب اهریمــِن یعقــوب 
یســنا آشــنا کــرد. فکــر کنــم دو ســال دانشــگاه را ســپری 
کــرده بــودم، کتــاب دانایی هــای ممکــن متــِن او را از بــازار 
ــود،  ــر می نم ــک و الغ ــر تُنُ ــاب، در ظاه ــردم. کت ــه ک تهی
ــاق و  ــودم، چ ــده ب ــوز دی ــا هن ــه ت ــد کتاب هایی ک همانن
ــه  ــود. نمی دانســتم یســنا در ایــن کتــاب چــی گفت ــه نب فرب

بــود، شــروع کــردم بــه خوانــدن. از دیباچــه شــروع کــردم. 
ــم  ــم برای ــش می رفت ــه پی ــم. هرچ ــش رفت ــگان پی لنگ لن
ســخت و ســفت می نمــود. چیــدن و آرایــش واژه هــا، 
ــوای فلســفی  ــی، محت ــم ادب ــان محک ــتاری، زب ــبک  نوش س
بــه یقیــن کار خواندنــم را دشــوار کــرده بــود. فکــر 
ــیتن  ــوان نخس ــن را می ت ــِن مت ــای ممک ــردم دانایی ه می ک
ــه در افغانســتان دانســت.  نوشــتاری فلســفی و اندیش مندان
ــۀ  ــِن او در جامع ــن مت ــی ممک ــاب دانای ــک کت ــدون ش ب
ادبــی و قلمــرو ادبیــات فلســفی، جدیــد بــود. حتــا روزی 
ــه بحــث  ــن را ب ــای ممکــن مت ــاب دانایی ه ــف، کت در صن
ــه خــود شــهرت و آوازه اش از  ــم. اســتاد نیســتانی ک گرفتی
یســنا کــم نبــود، بــه توصیــف کتــاب او پرداخــت. نیســتانی 
کــه بــه قــول معــروف از درس خوانــده گان و اســتادان 
ــات  ــان و ادبی خــوب و ممکــن انگشــت نمای دانشــکدۀ زب
دانشــگاه کابــل بــود، یســنا را بــه توصیــف گرفــت و 
ــی  ــه نیکوی ــی او ب ــای ادب ــتود و از کاره ــای او را س کاره

ــاد کــرد. ی
ــی از  ــم. کس ــات کن ــک مالق ــم او را از نزدی ــم گرفت تصمی
دوســتانم گفتــه بــود کــه او زادۀ والیــت بغــالن، ولســوالی 
دوشــی از قومــای هزاره هــای اســماعیلی نیکیــی اســت. تــا 
ایــن دم فکــر نمی کــردم کــه از هزاره هــای اســماعیلی هــم 

کســی در دانشــگاه اســتاد باشــد. 
 از آشــنایی بــا یســنا برایــم نهایــت خوشــحالی و خرســندی 
ــارم  ــتم. او در کن ــا نیس ــردم تنه ــر ک ــر فک ــت داد. دیگ دس
ــوب یســنا در دانشــگاه درس  ــه یعق ــاید از این ک اســت. ش
می گفــت، از منظــر و دیــدگاه اکثریــت دوســتانم، امــر 
ــا  ــا آن ه ــی؛ حــق ب ــود. بل ــادی می نم ــت ع معمــول و نهای
بــود. امــا بــرای مــن کــه از یــک جامعــۀ فقیــر، دورافتــاده، 
و زجــر کشــیده بــه دانشــگاه ره یافتــه بــودم، نــام دانشــگاه 

ــتادی.  ــه اس ــد ب ــه برس ــود، چ ــی می نم تازه گ
ــک  ــردم و این ــی می ک ــن از او نماینده گ ــه م ــی  ک جامعه ی
تــازه بــه دانشــگاه راه بــاز کــرده بــودم، بــه لحــاظ  فرهنگــی 
و ســابقۀ تحصیلــی برایــم کامــاًل نامأنــوس و ناآشــنا 
ــم،  ــت ه ــکر دارم و از بخ ــا ش ــن از قض ــود. بنابرای می نم
ــین  ــم هم نش ــا ه ــب ها ب ــا و ش ــدم، روزه ــق ش او را رفی
شــدیم و بیش تــر از پیــش مرزهــای ناآشــنایی را دریدیــم. 

ــد. ــن ش ــای م ــم درد و زجره ــر معل او دیگ
ــی داد.  ــن م ــه م ــازه ب ــاِن ت ــای او ج ــخن ها و تحلیل ه س
هــر از گاهــی کــه بــه دیــدن او می رفتــم، احســاس 
ــزی  ــردم چی ــر می ک ــودم و فک ــی می نم ــارت و تازه گ بش
ــارت و  ــده و جس ــزوده ش ــم اف ــه انداخته های ــی ب و چیزک

توانایــی کشــف نادانی هایــم را پیــدا می کــردم.
بیش تــر  بودیــم،  آشــنا شــده  باهــم  این کــه  از  بعــدا 
ــۀ درد  ــه اضاف ــی ب ــی اجتماع ــا را آگاه ــای م گفت وگوه

فرهنگــی جماعــت اســماعیلی پوشــش مــی داد. 

ــه یســنا، ضمــن  ــر و گرایــش مــن ب ــه عالقه منــدی واف البت
دانش انــدوزی و متن نویســی کــه یســنا را بیش تــر از پیــش 
در میــان فرهنگیان و نویســنده گان افغانســتانی شــهرت نیک 
ــی می بخشــد، نهایــت فقــر فرهنگــی جامعــۀ جماعــت  ادب
ــوب  ــا یعق ــه توانســته تنه ــرد ک اســماعیلی را نشــانه می گی
یســنا، شــاید هــم چنــد تــِن محــدود دیگــر را کــه به انــدازۀ 
او ســر زبان هــا نیســتند، تحویــل و تســلیم جامعــه دهــد. 

ــغول  ــروف و مش ــه مص ــنا ک ــوب یس ــتاد یعق ــک اس این
ــی در  ــات فارس ــرای ادبی ــای دورۀ دکت ــری درس ه فراگی
ایــران اســت، بــرای جماعــت اســماعیلی افغانســتان کــه از 
ــس  ــت ب ــک غنیم ــد، ی ــر می نمای ــای فقی خرده فرهنگ ه
بــزرگ و ســترگ اســت. در واقــع امــروزه چشــم و گــوش 
نســل نــِو مــا بــه او دوختــه شــده اســت. همــه، بلــی امیــد 
ــر  ــنا دیگ ــوب یس ــد. یعق ــه منتظرن ــدِن او را بی صبران آم
ــون  ــه کان ــق ب ــل او متعل ــا نیســت؛ ب ــه م ــق ب ــروز متعل ام
بــزرگ فرهنگــی افغانســتان اســت. او دیگــر مایملــک 
ــان اســت. او دیگــر از  قلمــرو فرهنگــی فارســی زبانان جه

ــۀ ماســت. هم
اگرچــه ایــن یادداشــت بیشــتر بــرای دوســتی و آشــنایی من 
و یســنا نوشــته شــده اســت، امــا در ضمــِن پــاِس دوســتی و 
ــه مناســبت نشــر مجموعه شــعِر  آشــنایی، ایــن یادداشــت ب
ــوب  ــرگ« یعق ــه م ــت ب ــتان »در برگش ــت« و داس »در غیب
ــت،  ــا کار و فعالی ــان ب ــرا انس ــود. زی ــته می ش ــنا نوش یس
خــود را بــه یــاد مــی آورد و در یادهــا ماندگارتــر می کنــد. 
ــتن  ــن نوش ــه ای ــد ک ــم می نویس ــنا پی ه ــر، یس ــن نظ از ای
پی هــم او، حضــور او را در ادبیــات و فرهنــگ افغانســتان، 
ــی  ــاید دلیل ــر او نمی نوشــت، ش ــًا اگ ــد. طبع ــناتر می کن آش

وجــود نداشــت  کــه مــن ایــن یادداشــت را بنویســم. 

وایت ر
 آشنایـِی با یسـنا

فکر کردن 
هم یک نوع 
تکنولوژی است



پرســـتوی  دو  روزگاری  و  روزی  گوینـــد 
بـــه  رو  دوری  ســـرزمین های  از  عاشـــق 
ــام  ــا پیـ ــد تـ ــرواز کردنـ ــهری پـ ــوی شـ سـ
بهـــاران را بـــه مردمـــان آن شـــهر برســـانند!
ــای  ــیدند، روزهـ ــهر رسـ ــه شـ ــتوها بـ پرسـ
درازی روی شـــهر پـــرواز می کردنـــد تـــا 
ــیانی  ــن و آشـ ــد، امـ ــی یابنـ ــد جایگاهـ باشـ
بیاراینـــد، تخـــم بگذارنـــد و جوجـــه گان 
خـــود را پـــرورش دهنـــد. در هیـــچ جـــای 
شـــهر دل شـــان قـــرار نمی گرفـــت و در 
ـــر  ـــود را در خط ـــیان خ ـــود و آش ـــا خ ـــه ج هم

می دیدنـــد.
ــه  ــه بـ ــدند کـ ــد می شـ ــدک ناامیـ ــدک انـ انـ
چگونـــه ســـرزمینی راه یافتـــه انـــد تـــا ایـــن 
ـــکوه و  ـــا ش ـــد ب ـــاختمانی دیدن ـــه روزی س ک
فـــرو رفتـــه در آرامـــش. یکـــی از پرســـتوها 
از دیگـــرش پرســـید، ایـــن چگونـــه جایـــی 
نظـــر  بـــه  آرام  این گونـــه  کـــه   اســـت 
می آیـــد؟ مگـــر ایـــن همـــان جایـــی نیســـت 

ــم! ــت وجوی آنیـ ــا در جسـ ــه مـ کـ
ـــا  ـــگاه آرام و ب ـــی جای ـــت: بل ـــری گف آن دیگ
ـــگاه،  ـــن جای ـــم ای ـــه گمان ـــت و ب ـــکوهی اس ش
ـــان را  ـــا مردم ـــه ت ـــت ک ـــهر اس ـــۀ ش قاضی خان
ـــه  ـــد ب ـــا آین ـــن ج ـــه ای ـــود، ب ـــال ش ـــی پایم حق
دادخواهـــی بـــه نـــزد قاضـــی تـــا بـــه حـــق 

ـــند. ـــود برس خ
ـــا  ـــن ج ـــرا ای ـــس چ ـــت: پ ـــر گف ـــتوی دیگ پرس
آشـــیانه نیارایـــم، در زیـــر داالن قاضی خانـــۀ 
راهـــی  آن  را در  بیدادگـــری  شـــهر کـــه 
ـــم  ـــیان بیارایی ـــا آش ـــن ج ـــه ای ـــا ک ـــت. بی نیس
ــه گان از  ــون جوجـ ــم و چـ ــم گذاریـ و تخـ
ـــد،  ـــر آوردن ـــر ب ـــال و پ ـــد و ب ـــر آمدن ـــم ب تخ
دوبـــاره پـــرواز کنیـــم و برویـــم بـــه ســـوی 

ســـرزمین های گـــرم.
ـــر آن  ـــادمانه ب ـــتو ها ش ـــه پرس ـــود ک ـــن ب چنی
شـــدند تـــا ایـــن جـــا بماننـــد و آشـــیان بیاراینـــد 
ــق  ــتوی عاشـ ــد. آن دو پرسـ ــن کردنـ و چنیـ
ـــبانه ها  ـــد و ش ـــر می زدن ـــهر پ ـــا روی ش روزه
بـــر می گشـــتند بـــه آشـــیانه و در کنـــار هـــم 
اندام های شـــان  گرمـــای  و  می خفتنـــد 
تمـــام آشـــیانه را از بـــوی عشـــق لبریـــز 

می کـــرد.
ــتوی  ــه پرسـ ــود کـ ــته بـ ــد روزی گذشـ چنـ
مـــاده یـــک جـــوره تخـــم گذاشـــت و بعـــد 
روزهـــا روی تخم هـــا می خوابیـــد و چشـــم 
بـــه راه جوجـــه گان بـــود! روزهـــای چنـــدی 
ــا  ــه گان از تخم هـ ــه جوجـ ــود کـ ــته بـ گذشـ
ــتوها  ــیانۀ پرسـ ــد و آشـ ــه در آوردنـ ــر بـ سـ
ــری  ــق رنـــگ دیگـ ــرود عشـ ــه و سـ از ترانـ

گرفـــت.
پرســـتوها هـــر روز پـــر می زدنـــد بـــه 

شـــادمانی و می رفتنـــد بـــه دورهـــا بـــه 
دشـــت ها  دامنـــۀ  و  باغ هـــا  چمن هـــا، 
تـــا بـــرای جوجـــه گان خـــود خوراکـــی 
بیاورنـــد. یکـــی از روزه کـــه آســـمان را ابـــر 
هـــای تاریـــک پوشـــانده بـــود پرســـتوها بـــا 
ــای لبالـــب  ــار و دل هـ خوراک هایـــی در منقـ
از عشـــق بـــه آشـــیان بـــر گشـــتند. چـــون 
بـــه قاضی خانـــه رســـیدند دیدنـــد کـــه 
ـــه  ـــا حلق ـــیانۀ آن ه ـــه دور آش ـــیاهی ب ـــار س م
زده اســـت. بال های شـــان از نیـــرو افتـــاد 
بـــا ایـــن حـــال پرپـــر زنـــان خـــود را بـــه 
آشـــیانه نزدیـــک کردنـــد؛ امـــا دیدنـــد کـــه 
از جوجـــه گان اثـــری نیســـت و مـــار ســـیاه 
قاضی خانـــه جوجـــه گان آن هـــا را فـــرو 

ــده اســـت. بلعیـ
ـــش  ـــدۀ خوی ـــاراج ش ـــیانۀ ت ـــتوها روی آش پرس
ــتند و  ــد، گریسـ ــر زدنـ ــد و پرپـ ــر زدنـ پرپـ
گریســـتند تـــا ایـــن کـــه یکـــی از پرســـتوها 
گفـــت: تـــا چـــه زمانـــی ایـــن جـــا پرپـــر 
بزنیـــم، برویـــم بـــه نـــزد قاضـــی بـــه 
دادخواهـــی؛ امـــا دیگـــری گفـــت: شـــنیده ام 
کـــه قاضـــی ایـــن شـــهر زبـــان پرســـتوها را 
نمی دانـــد تـــا بـــه دادخواهـــی بـــه نـــزد او 
ـــه  ـــه قاضی خان ـــه چگون ـــم ک ـــم و بگویی بروی
ـــه گان  ـــا جوج ـــاخته یی ت ـــاران س ـــیانۀ م را آش
ـــا  ـــتی م ـــه از هس ـــد و ریش ـــاراج کنن ـــا را ت م

بـــر کشـــند!
ـــان  ـــا زب ـــا ب ـــم ت ـــم نمی دانی ـــار را ه ـــان م زب
ـــن  ـــه دام ـــم ب ـــم؛ بروی ـــخن گویی ـــا او س ـــار ب م
ــه  ــا کـ ــار بیـ ــت های دور. ای یـ ــان دشـ همـ
ـــه  ـــت های دور ک ـــان دش ـــه هم ـــم ب ـــر گردی ب

آمده ایـــم. 
ـــتوها  ـــا پرس ـــه حت ـــهری ک ـــرزمینی و ش در س
در  قاضی خانـــه اش  در  نمی تواننـــد  هـــم 
ـــا  ـــه دنی ـــه گان ب ـــد و جوج ـــی کنن ـــن زنده گ ام
ـــن  ـــهر نفری ـــرزمین و ش ـــه س ـــدان ک ـــد، ب آورن
ـــت.  ـــتن نیس ـــگاه زیس ـــت و جا ی ـــدۀ خداس ش
ـــاران  ـــگاه م ـــه اش جای ـــه قاضی خان ـــهری ک ش
ـــه  ـــی نیســـت، ب اســـت و پرســـتوها را در آن امن

ـــی ارزد! ـــتن نم زیس
ــه گان، آن  ــوزان جوجـ ــا داغ سـ ــتوها بـ پرسـ
ـــدر  ـــر ق ـــد و ه ـــد و رفتن ـــرک کردن ـــهر را ت ش
ـــه  ـــن اندیش ـــدند در ای ـــهر دور می ش ـــه از ش ک
فـــرو می رفتنـــد کـــه خدایـــا ســـرزمینی کـــه 
بیـــداد  گونـــه  ایـــن  قاضی  خانـــه اش  در 
می شـــود، مردمانـــش بـــا چـــه امیـــدی 

می کننـــد! زنده گـــی 
از آن شـــهر رفتنـــد و دیگـــر  پرســـتوها 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــتند! چنی ـــر نگش ـــی ب هیچ گاه
ــهری   ــهر را، شـ ــروز آن شـ ــا امـ از آن روز تـ
ــد! ــتو می گوینـ ــی پرسـ ــهر بـ ــار و شـ بی بهـ

مســـووالن در کمیســـیون برگـــزاری جرگـــۀ 
ــۀ  ــه جرگـ ــد کـ ــح می گوینـ ــورتی صلـ مشـ
مشـــورتی صلـــح بـــه اســـاس مکانیســـم از 
ـــاه  ـــم م ـــخ نه ـــه تاری ـــده، ب ـــن ش ـــش تعیی پی
ــردد.  ــزاری می گـ ــاری برگـ ــال جـ ــور سـ ثـ
بیـــان  بـــا  نهـــاد  ایـــن  در  مســـووالن 
حکومـــت  کـــه  می گوینـــد  این مطلـــب 
ــورتی  ــۀ مشـ ــزاری جرگـ ــیون برگـ و کمیسـ
صلـــح بـــا رییـــس اجرایـــی و نامـــزدان 
ــورتی  ــه نشســـت مشـ ریاســـت جمهوری کـ
صلـــح را تحریـــم کرده بودنـــد، رأی زنـــی 
ــت  ــن نشسـ ــا در ایـ ــد تـ ــاز کرده انـ را آغـ

ــد.  ــتراک کننـ اشـ
کمیســـیون  ســـخنگوی  کاظمـــی،  علـــی 
صلـــح،  مشـــورتی  جرگـــۀ  برگـــزاری 
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع گفـــت: 
ــردن  ــی کـ ــرای راضـ ــای ارگ بـ رای زنی هـ
ـــز  ـــان دارد و نشســـتی نی ـــی جری ـــس اجرای ریی
ــت.  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــان صـ ــان آنـ در میـ
او گفـــت کـــه بـــه عـــالوۀ ارگ، کمیســـیون 
ــز  ــح نیـ ــورتی صلـ ــۀ مشـ ــزاری جرگـ برگـ
ـــه  ـــانی ک ـــا کس ـــی ب ـــرای رأی زن ـــأت را ب هی
ایـــن جرگـــۀ را تحریـــم کـــرده بودنـــد، 

ــت.  ــکیل داده اسـ تشـ
آقـــای کاظمـــی، همچنـــان افـــزود کـــه کارهـــای 
ــتراک  ــال اشـ ــه انتقـ ــۀ کـ ـــی جرگـ مقدمات
کننـــده گان از والیت هـــای و نماینـــده گان 
ــت،  ــایه اسـ ــورهای همسـ ــران از کشـ مهاجـ
آغـــاز شـــده اســـت و همچنـــان مـــکان 
دانشـــگاه  خوابـــگاه  در  آنـــان  بودبـــاش 
پل تخنیـــک و هوتـــل انترکانتیننتـــال تعییـــن 

ــت.  ــده اسـ گردیـ
آقـــای کاظمـــی، همچنـــان ابـــراز امیـــدواری 
کـــرد تـــا تمـــام طرف هـــا در نشســـت 
ـــاه  ـــم م ـــه نه ـــه ب ـــح ک ـــورتی صل ـــۀ مش جرگ
اشـــتراک  برگـــزاری می گـــردد،  جـــاری 

کننـــد. 

ـــه  ـــت، روی نقش ـــن نشس ـــه در ای ـــت ک او گف
ــرای  ــتان بـ ــت افغانسـ ــز دولـ ــط قرمـ و خـ
ـــر  ـــادل نظ ـــث و تب ـــح بح ـــای صل گفت وگوه

ــرد.  ــورت می گیـ صـ
ـــس  ـــن پرش ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس ـــای کاظم آق
کـــه اگـــر رأی زنی هـــا نتیجـــۀ ندهنـــد 
ــم  ــت را تحریـ ــن نشسـ ــه ایـ ــرادی کـ و افـ
ـــن  ـــم ای ـــا بازه ـــد، آی ـــتراک نکنن ـــد اش کرده ان
ـــا  ـــت: م ـــود را دارد؟ گف ـــت خ ـــت موثری نشس
امیـــدوار هســـتیم تالش هـــا و نشســـت های 
جـــاری میـــان ارگ و ســـپیدار و همچنـــان، 
ــت  ــن نشسـ ــه ایـ ــی کـ ــای انتخاباتـ تکت هـ
را تحریـــم کرده انـــد، بـــه تفاهـــم میـــان 

بی انجامـــد. مختلـــف  طرف هـــای 
ـــود دارد  ـــاد وج ـــدواری زی ـــه امی ـــت ک او گف
کـــه ارگ و ســـپیدار در ایـــن مـــورد تفاهـــم 
ــورتی  ــۀ مشـ ــزاری جرگـ ــا برگـ ــد، امـ کننـ
ـــده  ـــن ش ـــش تعیی ـــزم از پی ـــاس مکان ـــه اس ب

صـــورت می گیـــرد. 
گفتنـــی اســـت کـــه کمتـــر از 8 مـــاه پیـــش 
ــژۀ وزارت  ــتادۀ ویـ ــل زاد، فرسـ ــی  خلیـ زلمـ
خارجـــۀ امریـــکا بـــرای صلـــح افغانســـتان 
اولیـــن دیـــدار خـــود را بـــا گـــروه طالبـــان 
ـــد  ـــس از آن محم ـــرد.  پ ـــاز ک ـــی آغ در اوظب
اشـــرف غنـــی رییـــس حکومـــت وحـــدت 
ـــۀ  ـــت جرگ ـــزاری نشس ـــالش برگ ـــی در ت مل
مشـــورتی صلـــح برآمـــد کـــه در آن قـــرار 
اســـت خط  قرمـــز شـــهروندان افغانســـتان در 
گفت وگوهـــای صلـــح تعییـــن گـــردد، امـــا 
ـــی  ـــس اجرای ـــداهلل، ریی ـــر عب ـــمول داکت ـــه ش ب
حکومـــت وحـــدت نزدیـــک بـــه 1۰ تکـــت 
ـــۀ  ـــن جرگ ـــوری، ای ـــت جمه ـــی ریاس انتخابات

را تحریـــم کردنـــد. 
آنـــان غنـــی را متهـــم می کننـــد کـــه از ایـــن 
ــی  ــن انتخاباتـ ــوان کمپایـ ــه عنـ ــت بـ نشسـ
ایجـــاد  تـــالش  در  و  می کنـــد  اســـتفاده 
ـــۀ کار خـــود  ـــرای ادام ـــد و مشـــروعیت ب تمدی

اســـت. 
ارگ تأکیـــد می کننـــد کـــه ایـــن نشســـت را 
جهـــت تعییـــن خـــط قرمـــز شـــهروندان در 
گفت وگوهـــای بـــا گـــروه طالبـــان برگـــزار 

می کنـــد. 
ـــوز  ـــا هن ـــان ت ـــه طالب ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
چـــراغ ســـبز بـــرای گفت وگـــوی مســـتقیم 

بـــا دولـــت افغانســـتان نشـــان نداده انـــد. 

از میان رفتن محدوديت ها
محمداشـــرف غنـــی، رییـــس حکومـــت 
بـــرای  ملـــی می گویـــد کـــه  وحـــدت 
منطقه یـــی،  ملـــی،  شـــرایط  صلـــح 
اســـالمی و بین المللـــی فراهـــم شـــده و 
ــه  ــن عرصـ ــود در ایـ ــای موجـ محدودیت هـ

ــت. ــه اسـ ــان رفتـ از میـ
ـــری  ـــا رهب ـــدار ب ـــروز در دی ـــی دی ـــای غن آق
جرگـــۀ  برگـــزاری  کمیســـیون  اعضـــای 
ـــر  ـــه ب ـــه جرگ ـــاالر لوی ـــح در ت ـــورتی صل مش
ـــه  ـــه ک ـــرده و گفت ـــد ک ـــان تأکی ـــارکت زن مش
ـــر از ۳۰  ـــا کمت ـــرکت آن ه ـــه ش ـــن جرگ در ای

درصـــد نباشـــد.
ـــی  ـــل ب ـــی از عوام ـــه یک ـــن ک ـــان ای ـــا بی او ب
ـــازی  ـــد واضـــح ب ـــود اصـــول و قواع ـــی، نب ثبات
ـــه  ـــای لوی ـــه مزیت ه ـــزوده ک ـــد، اف ـــی باش م
ـــی آن را  ـــچ کس ـــه هی ـــت ک ـــن اس ـــه ای جرگ
ــت  ــدگان ملـ ــد و نماینـ ــور نمی توانـ سانسـ
ــات،  ــه نظریـ ــه آزادانـ ــه گونـ ــد بـ می تواننـ
پیشـــنهادات و مشـــوره های شـــان را مطـــرح 
ـــد  ـــال تاکی ـــن ح ـــی در عی ـــای غن ـــد. آق نماین
ــه  ــه جرگـ ــوط لویـ ــن مربـ ــه ایـ ــرده کـ کـ
مشـــورتی و نماینـــدگان مـــردم اســـت کـــه 
حـــدود پروســـۀ صلـــح را چگونـــه ترســـیم 

می کننـــد.
ـــح  ـــورتی صل ـــۀ مش ـــه جرگ ـــت ک ـــه اس او گفت
ــه  ــح بـ ــکار را در خصـــوص صلـ ــام افـ تمـ

ـــد. ـــدل کن ـــم مب ـــجم و منظ ـــث منس بح

د افغانسـتان د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون د کندهار 

والیـت د ولـي جرګـې د انتخاباتو وروسـتۍ پایلې 

اعـان کړې.

پـه دې رسه د هغـو والیتونـو شـمېر ۲۸ تـه ورسـېد 

چـې د انتخاباتو کمېسـیون یې وروسـتي نتایج اعان 

دي. کړي 

د دغـه کمېسـیون مرسـتیال ویاند ذبیح الله سـادات د 

سـې شـنبې په ورځ لـه ازادي راډيـو رسه په خربو کې 

وویـل، د پنجشـنبې تـر ورځې بـه د ۵ نـورو والیتونو 

وروسـتۍ پایلـې هـم اعـان يش چې لـه دې رسه به 

دغـه بهیر پـای ومومي.

ده وویـل: »د انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون د کندهار 

والیـت د انتخاباتـو نتایـج وروسـتي کـړل، دا مهـال 

د شـکایتونو کمېسـیون تـه انتظار باسـو، څـو د نورو 

والیتونـو وروسـتۍ پایلـې مـوږ تـه راواسـتوي، خو 

تـر اوسـه پورې لـه موږ رسه نـه دي رشیکې شـوي.«

د ولـي جرګـې انتخابـات د تېـر ملریـز کال د میزان 

پـه ۲۸مه او ۲۹مه د افغانسـتان پـه ۳۲ والیتونو کې، 

خـو د کندهـار والیـت انتخابـات بیـا پـه یـوه اوونۍ 

ځنـډ رسه تررسه شـول.

ټـاکل شـوې چـې د غـزين والیـت د ولـي جرګـې 

یوځـای  انتخاباتـو رسه  ولسـمرشیزو  لـه  انتخابـات 

تـررسه يش.

د افغانسـتان د ولـي جرګـې انتخابـات لـه درغلیـو 

امله یـې  لـه  ان  بلـل شـوي چـې  ډک  او رسغړونـو 

غـړي  پخـواين  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د 

اعـان  ممنوع الخـروج  او  معـريف  تـه  څارنوالـۍ 

شـول.

د ولـي جرګـې پـه وروسـتیو پایلـو کـې رامنځتـه 

شـوی ځنـډ لـه ګڼـو پوښـتنو رسه مـخ شـوی.

کابـل، کنـدز، میـدان وردګ، پکتیـا او بغـان هغـه 

والیتونـه دي چـې وروسـتۍ پایلـې یې تر اوسـه هم 

نـه دي اعان شـوي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تـر دې مخکـې پـه 

پارملـاين چـارو کـې د دولـت وزیـر فـاروق وردګ 

د  دوره  ۱۷مـه  شـورا  مـي  د  چـې  ښـايي  ویـي، 

راتلونکې پنجشـنبې تـر ورځې پورې پرانیسـتل يش.

خـو د حقوقـي چـارو یـو شـمېر پوهـان بیـا وايـي، 

کـه څـه هـم د ۲۸ والیتونـو د پایلـو لـه اعـان رسه 

د مجلـس نصـاب ۵۰+۱ بشـپړوي، خـو پـه وینا یې 

چـې د جرګـې غـړي نـه يش کـوالی چـې د جرګـې 

مـرش او اداري پـاوی وټاکـي.

خالـد سـادات پـه دې اړه وویـل: »کابل یـو اغېزناک 

والیـت دی، نـو ځکـه د ولـي جرګې غـړي تر هغه 

خپـل مـرش او اداري پـاوی نـه يش ټاکلـی چـې د 

کابـل والیـت پایلې وروسـتۍ نـه يش او بایـد مکمل 

يش.«

بـه کلـه  انتخابـايت شـکایتونو کمېسـیون  د  دا چـې 

وتوانېـږي چـې د پاتـې ۵ والیتونو وروسـتۍ پایلې د 

انتخاباتـو لـه خپلـواک کمېسـیون رسه رشیکې کړي، 

ونه توانېـدو چـې د دغـه کمېسـیون نظـر واخلـو.

خـو ښـاغلی سـادات ټینـګار کـوي چـې کابـل او 

د  چـې  کېـږي  شـمېرل  والیتونـو  مهمـو  لـه  غـزين 

نتایجـو لـه اعـان پرتـه به یـې د ولـي جرګـې د کار 

پیـل مـرشوع او قانـوين نـه وي.
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پرستـوها از قاضـی خـانه 
فـرار کـردنـد!

د پنجشنبې تر ورځې د وليس جرګې د پاتې ۵ والیتونو وروستۍ پایلې اعالنېږي

پرتو نادری

ابوبکر صدیق

جرگۀ مشورتی صلح برگزار می شود
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خردستیزی
ــرم  ــی گ ــای کالم ــازار جدل ه ــالم ب ــدن اس ــس از آم پ
ــد.  ــردی گرایی ــه س ــفه رو ب ــازار فلس ــم ب ــد و کم ک ش
جــای  کالمــی  گفت وگوهــای  کــه  گفــت  می تــوان 
ــر  ــان ها دیگ ــویی هم پس ــرد. از س ــغال ک ــفه را اش فلس
ــه  ــه هم ــود ک ــا ب ــود. این ج ــفیدن نب ــرای فلس ــی ب مجال
چیــز را بــه کار می گرفتنــد تاکــه بــاور خــود را بــه اثبــات 
برســانند و برداشــت را تحمیــل کننــد. جدل هــای کالمــی 
ــرد. چــون  ــی همــوار ک ــرای جزم گرای راه را از یک ســو ب
جایــی  کــه چیــزی را ثابــت مطلــق می انگاشــت و حکــم 
ــاره صــادر می کــرد دیگــر بازنگــری اش  خــود را در آن ب

ــود و حکــم کفــر هــم آشــکار. کفــر ب
همیشــه انســان ها در مــرز دیــد و باورهــای خویــش 
زیســته اند و از پرویــزن ظرفیــت خویــش پیرامــون خــود 
ــان  ــیده و چن ــاوری رس ــه ب ــس ب ــر ک ــته اند. ه را نگریس
ســنگی بــر آن چســپیده اســت. گاهی هــم در اندیشــۀ ایــن 
ــدار  ــاورش پدی ــد و ب ــتباهی در دی ــه اش ــت ک ــه اس نرفت
ــر  ــه ه ــت ک ــد. این جاس ــوده باش ــا ب ــت ی ــته اس گش
ــاور خــودش زیســته  ــواری ب ــار دی ــرز و چه ــس در م ک
ــا هــم  ــن باورهــا و برداشــت ها ب ــه ای ــی ک اســت و زمان
ــت،  ــده اس ــان آم ــه می ــمکش ب ــده اند کش ــه رو ش رو ب
هــر دو بــر ســر بــاور خویــش ایســتاده اند و گلیــم 
ــری  ــۀ پ ــه  گفت ــد. ب ــوده اســت برچیده ان ــه نب خــردی راک
ــه  ــد ک ــی نمای ــا رخ م ــتیزی آن ج ــرد س ــتانی »خ دشتس
ــد،  ــت شــده درســت کن ــت تثبی ــرای خــود حقیق ــرد ب ف
ــوزی و خودســازی  ــن، بازآم ــی بیندیشــد و از آموخت قالب
ــش  ــک انســان خردگــرا پی وحشــت داشــته باشــد.«11 ی
ــش  ــده را پی ــرح ش ــوارد مط ــم و م ــری مفاهی از جبهه گی
ــدگاه  ــپس دی ــد و س ــزان می کن ــنجش و می ــودش س خ

ــد. ــان می کن ــود را بی خ
بــا  ســازگار  کــه  را  چیــزی  آن  هــر  جزم اندیشــان 
ــد. هــر  ــود آن را چشــم بســته رد می کنن باورهای شــان نب
ــی  ــرض جزم اندیش ــد در مع ــروه می توان ــر گ ــس و ه ک
معنویت گــرا،  بی دیــن،  دیــن دار،  بگیــرد.  قــرار 
ــزد  ــه ن ــی ب ــوف و... ول ــا فیلس ــد و حت ــمند، هنرمن دانش
ــت.  ــانی اس ــرد انس ــناخت، خ ــزار ش ــرا، اب ــک خردگ ی
ــۀ  ــق به گون ــن حقای ــا نپذیرفت ــت ب ــر اس ــی براب خردگرای
ــه اش  ــا را در اندیش ــه خط ــرا همیش ــرد خردگ ــق. ف مطل
ــی  ــودِ خردگرای ــه خ ــا ب ــرا حت ــت. »خردگ ــن اس پیش بی
ــا دور  ــرد«1۲ خردگراه ــی می نگ ــده خردگرای ــا دی ــز ب نی
ــه  ــل گفت ــد. راس ــر می دارن ــی گام ب ــب و بدبین از تعص
اســت، »مــن حاضــر نیســتم بــرای عقایــدم کشــته 
ــند«  ــتباه باش ــن اش ــد م ــت عقای ــن اس ــرا ممک ــوم، زی ش
خــود انتقــادی می توانــد جزم گرایــی را بــه چالــش 
بکشــد کــه مــا در باهمســتان خــود آن  را کاســتی یی 
ــه  ــتی ک ــاوری می ایس ــی روی ب ــم. وقت ــی می دانی بزرگ
ــا دم مــرگ  ــر طبــل آن ت برایــت ثابــت شــده نیســت و ب
ــیاری ها  ــتی. بس ــش هس ــه جزم اندی ــدان ک ــی؛ ب می کوب
ــتم  ــت هس ــک آدم ثاب ــن ی ــه م ــد ک ــار می گوین ــا افتخ ب
ــود.  ــم نمی ش ــر در باورهای ــث تغیی ــزی باع ــچ چی و هی
ــرد  ــن خ ــت و خرم ــرا اس ــه او جزم گ ــن  ک ــا آگاه از ای ن
را ســوخته اســت. خردســتیزی واکنشــی اســت در برابــر 
ناشــناخته ها. انســانی کــه در چــاه ذهــن میراثــی و بــدون 
ــه از  اســتدالل خــود ســال ها زیســته اســت حــق دارد ک
ــن  ــرد. ای ــنگر بگی ــر آن س ــد و در براب ــناخته ها بترس ناش
ــه  ــه ب ــا را خردمندان ــه آنه ــت ک ــدان اس ــۀ خردمن وظیف
جرگــۀ آشــتی، آگاهــی و شــناخت بکشــانند. اریش هــان 
ــوع  ــک ن ــت از »ی ــارت اس ــتیزی عب ــد: »خردس می گوی
ــی  ــد دیالکتیک ــه رش ــی( علی ــش ارتجاع ــش )واکن واکن
تفکــر انســانی«، بــر ضــد مســایل جدیــد واقعیــت، علــم 
و فلســفه.«1۳ از ســویی هم ایــن انســان بــا گذشــتۀ 
ــد  ــت. او دی ــه اس ــس گرفت ــرده و ان ــی ک ــود زندهگ خ
ــد  ــس نبای ــه آن، پ ــتالوژیک دارد ب ــته گرایانه و نس گذش
ــاختن او را از  ــش دور س ــل کوش ــا تعجی ــنجیده و ب ناس
ــود  ــرده ش ــن ک ــر چنی ــود. اگ ــرات او نم ــته و خاط گذش

ــت. ــه نیس ــن کار خردمندان ــاز ای ب
را در  پله هــای عقالنیــت  نقــاد می تــوان  بــا خــرد   
جامعــه بلنــد بــرد و ذهنیت هــا را از چنــگال توهــم 
و مطلق گرایــی رهایــی بخشــید. در تاریــخ مــا ایــن 
بــه  و  کردن هــا  ویــران  بســتن ها،  و  زدن هــا  همــه 
بدبینی هــای  و  تعصــب  در  ریشــه  آتش کشــیدن ها 
ــی،  ــی از خودخواه ــب، آمیخته ی ــار دارد. تعص ــاور و تب ب
خرافه پرســتی و جزم اندیشــی اســت. مــا بــه چیــزی 
ــزی  ــه چی ــم و دیگــران را ب ــن نمی کنی ــه هســتیم تمکی ک
کــه هســتند نمی توانیــم بپذیریــم. ســخن مشــهوری 
ــندي  ــود نمي پس ــر خ ــه ب ــد »آن چ ــه می گوی ــم ک داری
بــر دیگــران مپســند« امــا تاریــخ مــا همیشــه نشــان دهندۀ 
ایــن اســت کــه هرچــه بــر خــود نپســندیدیم بــر دیگــران 
ــزی کــه زمینه ســاز جزم اندیشــی  پســندیدیم. همیشــه چی
شــده اســت ثابــت بــودن در باورهــای فــردی و گروهــی 
ــی کــه تصــادم آرا و اندیشــه ها نباشــد  ــوده اســت. جای ب
ــی نمی رســد.  ــه پویای ــه ب ــد و جامع انســان رشــد نمی کن
ــی  ــک نکن ــا ش ــت. ت ــن اس ــۀ یقی ــک مقدم ــد، ش گفته ان
بــه یقیــن ولــو نســبی نمی رســی. بــار ایــن شــک خیلــی 
ســنگین اســت. هزینــۀ زیــادی بایــد بــرای شــک کــردن 
بپــردازی.  باهمســتان ســنتی  در  پرســش گری هایت  و 
ــی و  ــری نرس ــز بهت ــه چی ــتی ب ــه هس ــزی ک ــر از چی اگ

ــد  ــاز همانن ــی ب ــوج باش ــته و بی م ــداب بس ــد گن مانن
ــن  ــود. ای ــی ب ــن خواه ــه و متعف ــداب بوگرفت ــان گن هم
تعفــن باورهــای گــرداب شــده در ذهــن مــا از باهمســتان 
ــاخته  ــی س ــت. گنداب ــاخته اس ــش س ــاغ وح ــک ب ــا ی م
اســت کــه نــه تنهاکــه بــه درد خــودش نمی خــورد بلکــه 
ــد. ــش ان ــج و چال ــای او در رن ــز از تاریکی ه دیگــران نی

به گفتۀ ابن یمین:
آن کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند
بیشــترینه آدم هــا مشکل شــان تنهــا نادانــی نیســت، بلکــه 
ــا آگاه  ــود ن ــی خ ــه از نادان ــت ک ــن اس ــا ای ــکل آنه مش
انــد و این گونــه نادانی ســتیزهای جبــران ناپذیــری را 
در باهمســتان مــا فراهــم کــرده و زمین هــای ســنگ  
ــت.  ــرده اس ــاری ک ــزم آبی ــون ج ــا خ ــا را ب ــدۀ باوره ش

نشــانه های جزم گرایــی را چنیــن بــر شــمرده اند:

ــت  ــاور و برداش ــر ب ــر س ــداز ب ــش از ان ــاری بی 1. پافش
ــود؛ خ

۲. نبود دلیل و سند برای اثبات دیدگاه و باور؛
۳. نداشتن گوشی برای شنیدن رأی مخالف؛

4. فرار از تغییر و نا سنجیدن دید و باور خود.
باهمســتانی که گام هایــش را بــا خردمنــدی در پهنــۀ 
ــگوفایی  ــه ش ــر ب ــذارد زودت ــی می گ ــت و زندهگ زیس
جوانه هــای  روز  هــر  دانه یــی  ماننــد  و  می رســد 
ــود  ــه خ ــی  ک ــان مردمان ــد. در می ــر می زن ــتر و بهت بیش
ــب  ــران عی ــر دیگ ــه ب ــت و همیش ــود نداش ــادی وج انتق
ــه نهــال خــرد نروییده اســت  ــد دانســت ک ــد بای می گرفتن
ــی از  ــرای رهای ــا ب ــر بوده اســت آن را شکســته اند. م و اگ
جزم گرایــی  کــه جلــو رشــد و شــگوفایی  را مــارا گرفتــه 
و می گیــرد، بــه خــود انتقــادی پنــاه ببریــم، چــون خــود 
ــد و  ــش بکش ــه چال ــی را ب ــد جزم گرای ــادی می توان انتق
مــارا کشــاده دل و دیگرپذیــر بســازد. فردوســی می گویــد:

همیشه بزی شاد و روشن روان
همیشه خرد پیر و دولت جوان

فردوســی  کــه  روشــن فکرانه یی  زیســت  بــرای 
ــرون  ــی بی ــرداب جزم گرای ــد از گ ــد، نخســت بای می گوی
شــد. گردابــی  کــه هــم مــا را در خــودش فــرو برده اســت 
ــرد.  ــی نمی ب ــت و ره به جای ــم اس ــودش راه  گ ــم  خ و ه
میــان  بــه  را  پــای روشــن روانی  این جــا  )فردوســی 
می کشــد، روشــن روان بــودن ژرف تــر از روشــن فکر 
ــد اندیشــۀ روشــن  ــودن اســت. از روان روشــن می توان ب
ــپس  ــد و س ــن می آی ــم از روان روش ــرد ه ــراود و خ بت
فکــر و اندیشــۀ روشــن بــه میــان می آیــد.( بینــش 
ــزی بســیار ژرف نیســت، در حیطــۀ تســلط  ــری چی ظاه
ــی  ــدن درون ــادی دی ــل بنی ــا اص ــت ام ــرح اس ــل مط عق
ــرد  ــه »خ ــد ک ــرد می گوی ــی آن  را خ ــه فردوس ــت ک اس

چشــم جــان اســت« درون نگــری، خودســازی، خودیابــی 
ــازی. ــی و دیگرس ــپس دیگریاب و س

چرا خرد ستیزی؟
در گذشــته ها مــا و ســر زمیــن مــا بــه خردگرایــی 
ــان  ــم از خیاب ــه می بینی ــروز ک ــی ام ــم، ول ــر بودی نزدیکت
ــم.  ــر می گذری ــم کمت ــا ه ــم ی ــا نمی گذری ــی ی خردگرای
ــم و  ــک بودی ــی نزدی ــه خردگرای ــته ها ب ــی در گذش وقت
ــن دوری  ــزی زمینه ســاز ای ــروز دور شــده ایم، چــه چی ام
شــده اســت؟ شــاید در نخســت بتــوان تســلط فرهنگــی 
ــپس  ــید، س ــش کش ــرزمین پی ــن س ــر ای ــا را ب بیگانه ه

ــا از خــود بیگانگــی  ــا ت ــا و باوره ــری آموزه ه ــر جب تغیی
ــه  ــاز بیگان و از خــود رفتگــی/ دور شــدن از اصــل و آغ
پرســتی/ تعبیــۀ جبــر و اختنــاق در ذهــن و ضمیــر مــردم 
ــردی/  ــص ف ــای ناق ــردم در قرائت ه ــد ســاختن م ــا/ بن م
ــن دســت آوردهای  ــت/ نپذیرفت ــک قرائ پافشــاری روی ی
امــروز بشــر و تکیــه بــر جهــان دیگــر/ ایســتایی و 
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــن هم ــون زده گی. ای ــی و افس وارفتگ
خردســتیزی فراهــم کرده اســت. شــماری کــه نــا آگاهانــه 
در برابــر خــرد قــرار می گیرنــد زیــاد انــد ولــی شــماری 
ــتیزی  ــه خردس ــه آگاهان ــتند ک ــم هس ــماری ه انگشت ش
می کننــد. این هــا بــرای تســلط و تحکیــم حاکمیــت 
ــرد  ــاب خ ــا را در غی ــد توده ه ــش می کنن ــش کوش خوی
نــگاه دارنــد تــا مانــع حاکمیــت، خــورد و بــرد و... شــان 

نشــوند.
ــل و  ــا عق ــروی و ب ــری راه ب ــای دیگ ــا پ ــو ب ــی ت  وقت
ذهــن دیگــری اندیشــه کنــی ســرانجامش خــود فراموشــی 
ــود  ــا از خ ــی م ــتیزی اســت. وقت ــی و خردس و جزم گرای
ــا  ــدیم. م ــم دور ش ــۀ خوده ــر و زمان ــدیم از عص دور ش
درگیــر گذشــته شــدیم و زمــان را در نیافتیــم. بــرای 
جهــان  پس ماندهگــی  عامــل  گوســتاولوبون  همیــن 
ــت آوردها  ــا دس ــازگاری ب ــی و ناس ــالم را جزم گرای اس
ــه در دل  ــم ک ــا ه ــد. م ــد می دان ــای جدی ــات دنی و ایجاب
ــن  ــا همی ــم و ب ــی می کنی ــم زندهگ ــگ داری ــن فرهن همی
ــازگار  ــده ایم ناس ــزرگ ش ــم و ب ــو گرفته ای ــگ خ فرهن
و آشــتی ناپذیر هســتیم بــا فراورده هــای امروزیــن و 
ــی گفتمــان  ــا مطلق گرای ــو. آری در جامعــۀ م یافته هــای ن
غالــب و معافیــت حاصــل کــرده می باشــد. از بــس 
ــا  ــم م ــت. یاه ــده اس ــی ش ــته، قباحت زدای ــرد داش کارب
بــا آن خــو گرفته ایــم و در نگاه مــان بــد نمی نمایــد، 
ــا هــم تحمــل یافته هــای  ــگاری ی ــن نســبی ان ــرای همی ب

دیگــران برای مــان ســخت اســت و آشــتی ناپذیر. 
جــرأت  پذیرفتــن،  اســتدالل  و  کــردن  اســتدالل 
ــد کــه  می خواهــد. ایــن جــرأت اخالقــی را کســانی دارن
ــه کــه پــر باشــند از  ــر باشــند از دانــش و دل ســوزی. ن پُ
ــن درآوردی.  ــای شــخصی و م ــرت، خشــونت، باوره نف
وقتــی بــا احتــرام بــه بــاور کســی اســتدالل می کنــی، بــه 
معنــای ایــن نیســت کــه بــاور و اعتقــاد او معیــار و ســنجه 
اســت، بلکــه معیــار همــان چیــزی اســت کــه بیــن مــن 
ــا هــم نیمــی  ــر گــرد او می چرخیــم ی و او اســت و مــا ب
پیــش مــا و نیمــی پیــش او اســت؛ یاهــم هــر دو اشــتباه 
می کنیــم. یــا می تــوان گفــت معیــار همــان چیــزی 
ــو  ــان گفت وگ ــود. در جری ــات ش ــد اثب ــه بتوان ــت ک اس
ــز درســت رســاند  ــه چی ــا خویشــتن را ب ــد کوشــید ت بای
نــه بــه نادرســِت ذهنــی خویــش. توجیــه باورهــای ذهنــی 
و کوشــش تحمیــل آن بــر دیگــران از ویژه گی هــای 

ــت. ــنتی  اس ــتان س ــان های باهمس انس

پایــه اگــر باورهــا و برداشــت های ذهنــی مــا باشــد 
ــم  ــه مفاهی ــیدن ب ــان رس ــد هدف م ــا بای ــت ام ــی نیس گپ
ــه در  ــی  ک و چیزهــای درســت و انســانی باشــد. چیزهای
ــناخت.  ــل ش ــند و قاب ــر باش ــرد تعریف پذی ــۀ خ دانش نام
ــای  ــۀ باوره ــر پای ــتدالل پذیر را ب ــای اس ــیاری چیزه بس
ــا از  ــد و حت ــده رد می کنن ــن ش ــص و تلقی ــی، ناق ذهن
ــر  ــاده گی و تبخت ــیار س ــه بس ــان ب ــی ذهن ش ــان خال انب
ــد.  ــنام ها می دهن ــد و دش ــاب می کنن ــت پرت ــنگ جهال س
ــر  ــام و تکفی ــنام، اته ــر دش ــه تی ــم ب ــم حاک ــان حکی چن
می بندنــد طــرف را کــه گویــی همیــن  دم چیــزی از 

ــت. ــر او آمده اس ــمان ب آس

از خردگرایی 

تا 
خرد ستیزی

نصراهلل نیک فر

بخش دوم
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شـــماری از باشـــنده گان پایتخـــت بـــا انتقـــاد 
از طـــرح و نقشـــۀ ســـرک های ســـاخته شـــده 
ـــدن  ـــزرگ ش ـــه ب ـــد ک ـــهر می گوین ـــن ش در ای
ســـرک های  بـــردن  بیـــن  از  و  ســـرک ها 
ــای  ــدن حادثه هـ ــتر شـ ــب بیشـ ــی موجـ فرعـ

ترافیکـــی شـــده اســـت.
ــدگار  ــۀ مانـ ــا روزنامـ ــو بـ ــان در گفت وگـ آنـ
همچنـــان از بی توجهـــی ترافیـــک نســـبت بـــه 
تنظیـــم رفت وآمـــد موترهـــا شـــکایت دارنـــد 
ترافیکـــی  چراغ هـــای  کـــه  می افزاینـــد  و 
ـــوش  نصـــب شـــده در چهارراه هـــا اکثـــراً خام

می باشـــند.
بـــه گفتـــۀ آنـــان، راننـــده گان بـــه چراغ هـــای 
ترافیکـــی و عالیـــم نصـــب شـــده در اطـــراف 
ســـرک ها و چهارراه هـــا توجـــه نمی کننـــد 
و ترافیک هـــای مســـوول نیـــز نســـبت بـــه آن، 

بی توجـــه و بی مســـوولیت انـــد.
میـــر حامـــد یکـــی از باشـــنده گان خیرخانـــه 
می گویـــد کـــه در یـــک هفتـــه بیـــش از 
1۰ مـــورد حادثـــۀ ترافیکـــی را در محـــل 
زنده گی شـــان گـــواه بـــوده اســـت. بـــه گفتـــۀ 
ـــرک  ـــی س ـــتفاده از بزرگ ـــا اس ـــده گان ب او، رانن
ــک  ــد و ترافیـ ــر می راننـ ــریع موتـ ــیار سـ بسـ

ــت. ــه اسـ ــه آن بی توجـ ــبت بـ ــم نسـ هـ
ــا  ــۀ نجارهـ ــرک قلعـ ــه در سـ ــد کـ او می گویـ
ـــر  ـــا موت ـــه صده ـــف روزان ـــت هوختی ـــا خش ت
بی دســـت تـــردد می کننـــد، امـــا ترافیکـــی 
ـــا  ـــه و ی ـــا جریم ـــان را ی ـــا آن ـــدارد ت ـــود ن وج

ـــد. ـــازات کن ـــم مج ه
از دکانـــداران در خیرخانـــه  عمـــر یکـــی 
نزدیـــک  چهـــارراه  در  کـــه  می گویـــد 
دکانـــش روزانـــه ده هـــا مـــورد حادثـــه را 
ـــن  ـــش از ای ـــۀ او، پی ـــه گفت ـــد. ب ـــواه می باش گ
ــود،  ــی بـ ــش دایره یـ ــک دکانـ ــارراه نزدیـ چهـ
امـــا اکنـــون شـــکل دایره یـــی آن تخریـــب و 
مثلثـــی ســـاخته شـــده و همیـــن امـــر ســـبب 
ـــیار  ـــده گان بس ـــوارد رانن ـــیاری از م ـــده در بس ش
بـــه ســـرعت از ایـــن مســـیر گـــذر می کننـــد.
اطـــراف  چهـــار  در  را  ترافیـــک  نبـــود  او 

چهـــاراه یکـــی دیگـــر از مشـــکالت می دانـــد 
ــی  ــارراه مثلثـ ــه چهـ ــون کـ ــد اکنـ و می گویـ
شـــده، نیـــاز بـــه ترافیـــک در چهـــار ســـمت 
ایـــن چهـــارراه بســـیار جـــدی شـــده اســـت، 
ــا  ــیاری از اوقـــات روز، ترافیک هـ ــا در بسـ امـ

در چهـــارراه حضـــور نمی داشـــته باشـــند.
ـــهروندان از  ـــماری از ش ـــا ش ـــان، ام ـــن می در ای
ــدن  ــته شـ ــرک ها و برداشـ ــدن سـ ــزرگ شـ بـ
چهارراه هـــای دایره یـــی ابـــراز خرســـندی 
ــه ایـــن کار ســـبب  ــد کـ ــد و می گوینـ می کننـ

کاهـــش ازدحـــام ترافیکـــی شـــده اســـت.
ـــل  ـــهرداری کاب ـــرح ش ـــتقبال از ط ـــا اس ـــان ب آن
ــیاری از  ــن بسـ ــش از ایـ ــه پیـ ــد کـ می گوینـ
چهارراه هـــا بی موجـــب و بســـیار بـــزرگ 
ــد  ــیر رفت وآمـ ــد و مسـ ــده بودنـ ــاخته شـ سـ
ـــود. ـــاخته ب ـــه س ـــدی مواج ـــه ُکن ـــا را ب موتره
ـــخنگوی  ـــلطانی، س ـــل س ـــال، جلی ـــن ح در عی
شـــهرداری کابـــل بـــه روزنامـــۀ مانـــدگار 
ــاخته  ــازه سـ ــای تـ ــه چهارراه هـ ــد کـ می گویـ
ـــط دادن  ـــد و رب ـــاخته ان ـــده را متخصصـــان س ش
حادثه هـــای ترافیکـــی بـــه ایـــن چهارراه هـــا، 

یـــک »ادعـــای غیرتخصصـــی« اســـت.
ــهرداری  ــه شـ ــد کـ ــلطانی می افزایـ ــای سـ آقـ
کابـــل در نظـــر دارد ســـاختار هندســـی ۳۳ 
چهـــارراه در ســـطح شـــهر کابـــل را ویـــران و 
ـــازد.  ـــی بس ـــۀ تخصص ـــرح و نقش ـــه ط ـــاره ب دوب
ـــکالت  ـــا مش ـــی از چهارراه ه ـــۀ او، برخ ـــه گفت ب
ترافیکـــی را حـــل نمی کـــرد و برعکـــس، بـــه 

ـــود.  ـــزوده ب ـــی اف ـــکالت ترافیک مش
ایـــن مقـــام شـــهرداری کابـــل می گویـــد کـــه 
ــۀ  ــک »برنامـ ــا یـ ــی چهارراه هـ ــر هندسـ تغییـ
ـــی  ـــکالت ترافیک ـــع مش ـــرای رف ـــیار کالن« ب بس
ـــه  ـــت و کار آن ادام ـــل اس ـــهر کاب ـــطح ش در س
پیـــدا می کنـــد. بـــه بـــاور جلیـــل ســـلطانی، 
ســـوی  از  هـــم  ترافیکـــی  تخلف هـــای 
راننـــده گان صـــورت می گیـــرد و هـــم از 
ـــدن  ـــی ش ـــا عمل ـــهری و ب ـــک ش ـــوی ترافی س
برنامـــۀ تغییـــر چهارراه هـــا بســـیاری از ایـــن 

مشـــکالت رفـــع خواهـــد شـــد.

برگردان: ابوبکر صدیق 
منبع: south Asia monitoring – سلمان رفیع شیخ 

توافــق روی خــروج  بــه  کــه گفت وگوهــا  حالــی  در 
ــه صــورت  نیروهــای امریکایــی نزدیــک می شــود، جنــگ ب
ــان  ــتان و طالب ــت افغانس ــان دول ــان نظامی ــی در می پیچیده ی
ــات  ــتان »عملی ــت افغانس ــه دول ــس از آنک ــان دارد. پ جری
خالــد« را در برابــر تروریســتان اعــالم کــرد، گــروه طالبــان 
حمــالت تهاجمــی را بــرای گرفتــن ســاحات بیشــتر 

ــد.  ــدازی کردن راه ان
ایــن کار از آن  جهــت قابــل اهمیــت و زمانــی اتفــاق افتــاد 
ــا  ــود ب ــای خ ــًا در دور دوم گفت وگوه ــان تقریب ــه طالب ک
امریــکا در قطــر، روی حضــور نماینده هــای از افغانســتان در 
ایــن نشســت توافــق کردنــد. امــا در عیــن حــال، مذاکــرات 
ــده  ــه در آین ــت ک ــرار گرف ــح افغانســتان در برگشــت ق صل

نتیجــۀ بــزرگ در انتظــار اســت. 
صلــح  بــرای  امریــکا  ویــژۀ  نماینــدۀ  زلمی خلیــل زاد، 
ــاری[  ــات به ــم ]عملی ــالم تهاج ــرش اع ــتان در تویت افغانس
طالبــان را نکوهــش کــرد. او گفــت: راه  جلوگیــری از تلفــات 
ملکــی توافــق روی آتش بــس اســت. رهبــران طالبــان 
نماینده هــای خــود را اجــازه می دهنــد تــا در نشســت 
ــم.  ــه می دهی ــد را ادام ــن رون ــا ای ــد. م ــتراک کنن ــه اش دوح
ــته  ــرش نگاش ــته در تویت ــۀ گذش ــان هفت ــل زاد، همچن خلی
ــد  ــرون ش ــود بی ــیر خ ــا از مس ــه گفت وگوه ــت: چگون اس
و طالبــان تــالش می کننــد تــا بــا جنــگ قــدرت را بگیرنــد. 
ــان نوشــت کــه  اعــالم مســتقیم حمــالت بهــاری، او همچن
ــرات[  ــه ]مذاک ــی ب ــان بی توجه ــاری طالب ــالم تهاجــم به اع
صلــح اســت. ایــن  بی مســوولیتی ســبب افزایــش خشــونت 
و نگرانــی می شــود، به خاطــری کــه دولــت راهبــردی 
ــدای  ــتان ص ــردم افغانس ــد. م ــالم می کن ــود را اع ــی خ امنیت

ــد.  ــد کرده ان ــح بلن ــرای صل ــود ب خ
ــه  ــان ب ــه   شــدت ادعــا کــرد کــه طالب ــل زاد، ب ــا زلمی خلی ام
ــه  ــن ب ــی دســت یافت ــل  اصل ــد نیســتند، دلی ــرات پایبن مذاک
یــک راه حــل سیاســی و یــا توافــق بــاز کــه )کابــل و دهلــی 
ــان را  ــد طالب ــه می توان ــزی ک ــد( چی ــت می کن از آن حمای

ــاره بــه قــدرت برســاند.  دوب
ــد در  ــات خال ــه عملی ــی ک ــه زمان ــت ک ــن اس ــدف روش ه
ــنگ  ــی قش ــات خیل ــن عملی ــد. ای ــالم ش ــارچ ۲۰19 اع م
توســط سرپرســت وزیــر دفــاع کنونــی )رییــس ادارۀ 
اســتخبارات پیشــین( اســداهلل خالــد، بــرای نابــودی طالبــان 
از افغانســتان در دســتور کار قــرار گرفــت. زمانــی کــه ایــن 
ــش از  ــا بخ ــت، ام ــی آن اس ــش تخنیک ــل بخ ــات کاب عملی

گفت وگوهــای صلــح نیســت. 
ــل  ــدۀ کاب ــور نماین ــه حض ــل زاد ب ــی خلی ــا زلم ــان ب طالب
ــه  ــه بیشــتر ب ــی ک ــد. حالت ــت کردن ــن نشســت مخالف در ای
مزیت شــان اســت. امــا نتیجــۀ ایــن جنــگ در غیابــت کابــل 

در رونــد مذاکــرات اســت، آیــا گفت وگوهــا متوقــف 
ــد.  ــام دهن ــزی انج ــد چی ــی می خواهن ــل و دهل ــود؟ کاب ش
چنانچــه مــا پیــش از ایــن گــزارش دادیــم. ایــن بــه معنــای 
ــکا  ــل زاد، امری ــار خلی ــگ در کن ــل جن ــه فص ــت ک آن اس
ــق  ــد تواف ــن نتوان ــان ممک ــان دارد و طالب ــتان جری و پاکس
کننــد کــه دوبــاره بــه برابــری سیاســی محلــق شــوند و بــه 
ــی  ــت کنون ــه الی ــزی ک ــد. چی ــان دهن زنده گــی سیاســی پای
ــینی  ــبب عقب نش ــد س ــی می توان ــد؛ قدرت ــی می دانن سیاس
ــی در  ــتراتژیک دهل ــع جیواس ــرای مناف ــه ب ــود ک ــان ش آن

ــردد.  ــام می گ ــد تم ــتان مفی افغانس
ــود  ــی خ ــی، نگران ــت غن ــن دول ــر و جایگزی ــد  از تغیی هن
ــراز کــرده اســت. ایجــاد حکومــت موقــت  ــکا اب ــا امری را ب
چیــزی  کــه عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان اخیــر آن 

را پیشــنهاد کــرده اســت. 
ــه  ــل زاد گفت ــه خلی ــد ک ــزارش داده ان ــدی گ ــانه های هن  رس
ــک چارچــوب سیاســی اســت  ــد ی ــده گاه هن ــه دی اســت ک
ــام  ــوند، انج ــرون ش ــی بی ــای امریکای ــه نیروه ــی ک و زمان
ــه  ــد، ن ــی باش ــت انتخاب ــک حکوم ــاید ی ــرد و آن ش پذی
ــده باشــد.  ــی آم ــه از راه  غیرقانون یــک حکومــت موقــت ک
ــه دســت آمــدن  ــل و دهلــی در تــالش ب ــی کــه کاب در حال

ــد.  ــق سیاســی ان نتیجــۀ تواف
ــداهلل  ــداهلل عب ــت، عب ــا برجاس ــش پ ــن چال ــوز ای ــی هن ول
رییــس اجرایــی، شــریک قــدرت بــا غنــی و رقیــب سیاســی 
ــۀ  ــه جرگ ــت ک ــرده اس ــد ک ــش رو، تهدی ــات پی در انتخاب
مشــورتی کــه کــه در آن هــزاران تــن از بــزرگان روی 
ــد.  ــم می کن ــد را تحری ــح بحــث می کنن نشســت بعــدی صل
ــی از  ــه غن ــد ک ــر می کنن ــی فک ــای غن ــایر رقب ــداهلل و س عب
ــات ریاســت جمهوری  ــن انتخاب ــرای کمپای ــارم ب ــن پلت ف ای
و تمدیــد دوبــارۀ حکومــت خــود اســتفاده می کنــد. در 

ــد.  ــد نظــر دارن ــی کــه سیاســیون راه  دیگــر را م حال
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــر رون ــات ب ــن موضوع ــام ای تم
انباشــته شــده اســت و ســبب رفتــن گفت وگوهــا بــه زمــان 
ــه  ــد ب ــالش می کنن ــرف ت ــام ط ــت، تم ــده اس ــدود ش نامح
ــا  ــح ایف ــد صل ــۀ رون ــی در نتیج ــود نقش ــع خ ــاس مناف اس

ــد.  کنن
ــت  ــح دول ــا صل ــت در گفت وگوه ــان دهندۀ آن اس ــن نش ای
کابــل بــه رســمیت شــناختن شــود. کابــل عملیــات نظامــی 
را در برابــر طالبــان زمانــی اعــالم کــرد کــه طالبــان تهاحــم 
ــاری  ــد. تهاجــم به ــاز می کنن ــاله آغ ــاری خــود را همه س به

ــود.  ــح می ش ــای صل ــاد گفت وگوه ــق افت ــه تعوی ــبب ب س
ــع  ــر جم ــد خاط ــل می توانن ــی و کاب ــال حاضــر، دهل در ح
ــان  ــت و آن ــدن نیس ــوش ش ــال خام ــح درح ــند، صل باش
ــا  ــرای میلیون ه ــن ب ــد. ای ــدی می جنگن ــال های بع ــرای س ب
ــا  ــت. ام ــگ اس ــال جن ــن س ــتان هجدهمی ــهروند افغانس ش
ــود  ــن وج ــش از ای ــه پی ــزی ک ــت، چی ــن اس ــۀ روش نتیج

ــت.  نداش

سـرک هایـی که هـر روز گـواه
 10 حـادثه انـد

تهاجم می رود به  از گفت وگو  افغانستان  جنگ 

روح اهلل بهزاد


