
نبـود مردمـی  هیـچ وقت  که  نهـادی  پارلـمان 

سال l11 شمارۀ مسلسل l2490  دوشنبه 23ثور/  ارديبهشت l1398 8 رمضان l1440 13می 2019 www.mandegardaily.com

شهروندان افغانستان 
چرا شادمان نیستند؟

تاریـخ ثبت نام رأی  
دهنـده گان مشخـص نیست

3

ــبت  ــه نس ــِت عام ــِش وزارت صح ــه واکن ــر ب اگ
ــته  ــز داش ــوردی طنزآمی ــزارش برخ ــن گ ــه ای ب
باشــیم و اندکــی بخندیــم، شــاید بتـــوان در نتیجــۀ 
اعالن شــده توســط وبــگاه بیگ تنــک ذره یــی 
تغییــر وارد آورد؛ امــا در غیــر ایــن صــورت همــه 
می داننــد کــه جنــگ و فســاد و بی عدالتــی و 
ــی  ــۀ منطق ــک چرخ ــاری، در ی ــوادی و بیم بی س

ــه  ــتان آورده و ب ــردم افغانس ــِر م ــی س ــه بالهای چ
ــته و  ــادی ها را کش ــدازه ش ــه ان ــا چ ــی، ت عبارت

ــت! ــرده اس ــد ک ــا را متول غم ه
ــت  ــِی وزارت صح ــت روان ــس صح ــه ریی این ک
عامــه بــا اطمینــان از آمــار 4.8 درصــدِی مبتالیــان 
ــگاه  ــر می دهــد، در نخســتین ن ــه افســرده گی خب ب
مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می ســازد کــه به بــه! 

و صدآفریــن! بــه این همــه دقــت و غیرتــی کــه از 
ایــن وزارت صــادر می شــود و از واقعی بــودِن 
آمــارِ خــود و خیالی بــودِن آمــار بیگ تنــک در 
و  ســربازها  کــه  می دهــد  اطمینــان  کشــوری 
ــاِش  ــد و مع ــی بوده ان ــش خیال معلمــان و دکترهای
آن هــا بــه جیــِب اشــخاص و افــرادی واریــز شــده 

ــد... ــل کرده ان ــودات را جع ــن موج ــه ای ک

طــی  شــهروند  هــزاران  مانــدگار: 
ــاری  ــتار برکن ــی خواس ــی مدن تظاهرات
ســیغان  جدیــد  ولســوال  »بهلــول« 
شــدند. آنــان از ریاســت حکومــت 
ــهرام« را  ــا »ش ــد ت ــدت می خواهن وح
کــه در امتحــان رقابتــی برنــده شــده را 

ــد.  ــرر نماین مق
ــاختمان  ــه دروازۀ س ــت ک ــی اس گفتن
ولســوالی را معترضیــن نیــز از ســه روز 
بدین ســو بســته انــد. از بیســت و ســه 

روز بدین ســو مــردم بــا برپایــی خیمــه 
ــال حق تلفــی در حــق  اعتراضــی در قب
امتحــان  در  کــه  شــهرام  مبارکشــاه 
ــل  ــه و در مقاب ــره گرفت ــی ۷۵ نم رقابت
ــن  ــه تحص ــت ب ــره دس ــول ۶۳ نم بهل

ــد. ــز زده ان نی
 تطاهــرات کننــده گان بــا ســر دادن 
متوقــف  مــا  حــذف  شــعارهای 
بــر  نــه  شایسته ســاالری،  کنیــد. 
ریس جمهــور  واسطه ســاالری. 
ــان  ــد. آن ــف کنی ــا را متوق ــی م حق تلف
ــا هــر چــه  ــد ت از حکومــت می خواهن
زودتــر بــه خواســت های برحــق و 
ــد. ــت دهن ــخ مثب ــان پاس ــی ش قانون
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صدهــا خانــواده کــه بــرای حفــظ جان های شــان 
ــه  ــان ب ــان از بدخش ــروه طالب ــای گ ــۀ حمله ه از ادام
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــده اند، کمک ه ــیر آواره ش پنجش

از ســوی دولــت را بســنده نمی داننــد.
شــمار ایــن آواره گان بــه شــمول زنــان و کــودکان کــه 
بــه بیــش از ۳00 خانــواده می رســد، بیســت روز پیــش 
ــه  ــن ب ــل انجم ــان از راه کوت ــوالی  کران ومنج از ولس
ولســوالی پریــان پنجشــیر آمده انــد و در وضعیــت 

ــد. ــر می برن ــه س ــدی ب ب
خبرگــزاری  بــه  بی جاشــده گان  ایــن  از  برخــی 
ســالم وطندار می گوینــد کــه بیــش از چهــار مــاه 
نیروهــای امنیتــی و گــروه طالبــان در روســتاهای 
کران ومنجــان در آن ســوی کوتــل انجمــن بــا هــم 
درگیــر بودنــد کــه در نتیجــۀ افزایــش ناامنی هــا 
ــود را  ــودکان خ ــان و ک ــا زن ــی خانواده ه ــردان برخ م

رهــا کرده انــد و بــه پنجشــیر آمده انــد.
در  پریــان  ولســوالی  در  آواره  خانواده هــای  امــا 
هــوای ســرد و در زیــر خیمه هــا بــدون امکانــات 

می کننــد. ســپری  را  شب وروزشــان 
ایــن بی شــده گان می گوینــد، در ایــن مــدت حکومــت 
ــان آرد،  ــرای آن ــرمایه داران ب ــماری از س ــی و ش محل
ــا را  ــن کمک ه ــا ای ــرده، ام ــک ک ــه کم ــج و خمی برن

ــد. ــنده نمی دانن بس
شــماری از ایــن بی جاشــده گان می گوینــد، نــان و 
موادســوختی ندارنــد و خواهــان توجــه دولــت در ایــن 

زمینــه هســتند.
در ایــن حــال کماالدیــن نظامــی، والــی پنجشــیر 
از  و  می پذیــرد  را  بی جاشــده گان  ایــن  مشــکالت 
مــردم و حکومــت مرکــزی می خواهــد تــا بــرای ایــن 

ــد. ــک  کنن ــتر کم آواره گان بیش
کوتــل انجمــن در ولســوالی پریــان پنجشــیر بــا والیــت 
بدخشــان هم مــرز اســت و شــماری از باشــندگان 
ایــن  آن ســوی  در  ناامنی هــا  افزایــش  از  پنجشــیر 
کوتــل ابــراز نگرانــی می کننــد و می گوینــد، اگــر 
حکومــت مرکــزی در ایــن زمینــه دســت بــه کار نشــود 
ــز  ــیر نی ــه پنجش ــان متوج ــی طالب ــای احتمال تهدیده

ــد. ــد ش خواه

کمیســیون انتخابــات اعــالم کــرده کــه در دیــدار 
رییــس ایــن کمســیون بــا معــاون دفتــر سیاســی 
ســازمان ملــل در افغانســتان – یونامــا – بــر ضــرورت 
حمایــت ســازمان ملــل از انتخابــات افغانســتان تأکیــد 

ــت. ــده اس ش
هواعلــم  کمیســیون،  ایــن  اعالمیــه  از  نقــل  بــه 
ــا  ــدار ب ــات در دی نورســتانی رییــس کمیســیون انتخاب
معــاون و مشــاوران یونامــا گفتــه کــه بــدون حمایــت 
ســازمان ملــل برگــزاری انتخابــات افغانســتان بــا 
مشــکالتی روبهــرو خواهــد شــد و ایــن کمیســیون بــه 

ــرم دارد. ــاز مب ــی نی ــت جهان حمای
معــاون یونامــا حمایــت ملــل متحــد و جامعــه جهانــی 
ــن دانســته  ــه ای ــات افغانســتان را مشــروط ب از انتخاب
ــا برنامــه  ــات پیشــروی ریاســت جمهوری ب کــه انتخاب

ــود. ــزار ش ــه برگ واقع بینان
در همیــن حــال، محمــد حنیــف دانشــیار عضــو 
کمیســیون انتخابــات افغانســتان گفتــه اســت کــه 
فهرســت بیــش از ۹ میلیــون رأی دهندهــگان کــه 
احصائیــه  اختیــار  در  انــد  شــده  انگشــت نگاری 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــزی ق مرک

معترضان:
 ولسـوال سیغـان برکنـار شـود

بی جاشده گان بدخشان در پنجشیر:

 کمک ها بسنده نیست

یوناما حامیت از انتخابات را مرشوط

به برگزاری با برنامه واقع بینانه کرده است

نامـزدان انتـخابات ریاست جمـهوری 
طـرح حکـومت سرپـرست را نهـایی کـرده اند

پـژوهِش بیـگ تنـک و شـوخِی وزارت صـحت
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رییــس  اشــرف غنی  کــه  زمانــی  همــان  از 
حکومــت وحــدت ملــی بــه صــورِت غیرقانونــی 
ــی  ــورای مل ــم ش ــاح دور هفده ــه افتت ــت ب دس
زد، مشــخص بــود کــه روزی جنجال هــا بــر 
ســِر عــدم حضــور نماینــده گان شــماری از 
ــی  ــورای مل ــل در ش ــه کاب ــا و از جمل والیت ه
ــورای  ــی ش ــی در حال ــای غن ــرد. آق ــاال می گی ب
ــا ســخنرانی خــود رســمًا افتتــاح کــرد  ملــی را ب
ــی شــماری از والیت هــا  ــایج نهای ــوز نتـ ــه هن ک
ــۀ  ــه بهان ــی ب ــای غن مشــخص نشــده اســت. آق
عــدم فعالیــت یکــی از ارکان ســه گانۀ حکومــت، 
بــه صــورِت شــتاب زده بــه افتتــاح پارلمان دســت 
ــه  ــا ب ــاِح آن ت ــان افتت ــه از زم ــد، درحالی ک یازی
ــده نشــده  ــاد دی ــن نه ــی از ای ــچ فعالیت حــال هی

اســت. 
ــده،  ــپری ش ــدت س ــی م ــه در ط ــار این ک در کن
ــای  ــی حوزه ه ــته، برخ ــی نداش ــان فعالیت پارلم
انتخاباتــی کــه نتایــج نهایی شــان هنــوز مشــخص 
ــه گشــایش پارلمــان  ــراض ب نیســت هــم در اعت
آغــاز بــه ســروصدا و گردهمایــی کرده انــد. 
آنــان می گوینــد کــه حکومــت در عــدم حضــور 
نماینده گانــی از کابــل و برخــی والیت هــای 
ــون انجــام داده و حــق  ــِر قان دیگــر، عملــی مغای
مســلِم آن هــا را تضییــع کــرده اســت. ایــن 

ــت. ــم نیس ــورد ه ــراض بی م اعت
ــا هشــت مــاهِ گذشــته   افغانســتان طــی هفــت ی
پارلمــان نداشــته و در عــدم موجودیــت پارلمــان 
آب هــم از آب تــکان نخــورده اســت. چه می شــد 
ــی،  ــورای مل ــم ش ــایش دور هفده ــه در گش ک
این همــه شــتاب زده گی صــورت نمی گرفــت 
و بــرای مدتــی دیگــر تــا مشــخص شــدن نتایــج 
نهایــی حوزه هــای اعــالم نشــده دروازۀ پارلمــان 
بســته نگــه داشــته می شــد؟ مگــر طــی دوره هــا 
و ســال های گذشــته کــه افغانســتان پارلمــان 
ــود  ــه در نب ــید ک ــی رس ــه نتایج ــه چ ــت، ب داش
ــا  ــات و ظرفیت ه ــد روز آن امکان ــرای چن آن ب
ــدر  ــا آن ق ــاِن م ــر پارلم ــت؟ مگ ــن می رف از بی
ــوان  ــه بت ــرده ک ــت عمــل ک ــا درای ــد و ب قدرتمن

بــه آینــدۀ آن امیـــدوار بــود؟  
می گوینــد ســالی کــه نیکوســت از بهــارش 

انتخابــاِت  آن  بــا  پارلمــان  وقتــی  پیداســت. 
ــز گشــایش  ــِج افتضاح آمی شــرمناک و اعــالم نتای
ــوان انتظــار  ــد، مشــخص اســت کــه نمی ت می یاب
درســتی از آن داشــت. شــاید در میــان نماینده گان 
فعلــی و گذشــته افــراد شایســته و بــا درایتــی هم 
ــت  ــن کفای ــد ت ــور چن ــی حض ــند ول ــوده باش ب
ــد  ــروی قدرتمن ــه نی ــان را ب ــه پارلم ــد ک نمی کن
ــواره از  ــد. هم ــل کن ــذار تبدی ــی و قانون گ سیاس
فســـاد مالــی، عــدم حضــور اکثریــت نماینــده گان 
نماینــده گان  بی تفاوتــی  در نشســت های آن و 
نســبت بــه مســایل حســاس کشــور انتقــاد شــده 
اســت. در برخــی مــوارد، گزارش هایــی از فســاد 
مالــی و اخالقــِی برخــی نماینــده گان نشــر شــده 
ــوده اســت. حــاال هــم انتظــار  ــۀ شــرم ب کــه مای
ــر از  ــزی فرات ــان کشــور چی ــه پارلم ــی رود ک نم
ــه در  ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــی باش ــای قبل دوره ه
ــتری  ــه گاِن بیش ــان و تحصیل یافت ــن دور، جوان ای
ــا  ــی ت ــد. ول ــده گان راه یافته ان ــس نماین ــه مجل ب
هنــوز مشــخص نیســت کــه واقعــًا ایــن کمیــت 
ــی  ــا توانای ــا آن ه ــد و آی ــداد می رس ــه تع ــه چ ب
ــر؟  ــا خی ــد و ی ــای کالن را دارن ــرِح بحث ه ط

حتــا  کــه  نماینده گانــی  بودنــد  در گذشــته   
مایــِک خــود را روشــن نکردنــد. همان طــور 
کــه وارد مجلــس شــدند، همان طــور نیــز آن 
ــه هــر  ــاره ب ــد. برخی هــا هــم دوب را تــرک کردن
وســیله یی کــه بــود، خــود را وارد دور تــازۀ 
ــچ  ــه در گذشــته هی ــد، درحالی ک پارلمــان کرده ان
فعالیــت مثبتــی از آن هــا دیــده نشــده اســت. ایــن 
ــای  ــارت و فعالیت ه ــر تج ــه فک ــتر ب ــراد بیش اف
ــه  ــروت ب ــن ث ــق همی ــد و از طری ــِی خــود ان مال
دســت آمــده توانســته اند کــه خــود را در ردیــِف 

ــد.  ــرار دهن ــده ق ــراد برن اف
 انتخابــات پارلمانــِی ســال گذشــته افتضــاح نبود، 
ــزی را  ــود. هــر چی ــل یــک شــرم کالِن ملــی ب ب
رشــوه گیری،  قانون شــکنی،  از  می تــوان  کــه 
تقلــب و جعــل کاری تصــور کــرد، در انتخابــات 
پارلمانــی انجــام شــده اســت. کمیشــنران پیشــین 
ــا  ــه ب ــان بی باکان ــی چن ــیون های انتخابات کمیس
ــدرت  ــع ق ــا مناب ــی ب ــردم در تبان ــت م سرنوش
بــازی کردنــد کــه دیگــر یــادآوری از آن روزهــا 

دردنــاک و غم انگیــز اســت. افتتــاح پارلمــان نیــز 
دســت کمــی از برگــزاری انتخابــات آن نداشــت 
ــد  ــد می خواهن ــای جدی ــه اعض ــم ک ــاال ه و ح
ــس را  ــان مجل ــس و معاون ــأت اداری و ریی هی
ــدامِ  ــک اق ــه ی ــت ب ــم دس ــد، بازه ــاب کنن انتخ
ــی می زننــد؛ چــون در صــورت برگــزار  غیرقانون
شــدن چنیــن انتخابــات درون پارلمانــی حــق 

ــود.  ــع می ش ــت ضای ــد والی ــده گان چن نماین
سیاســی،  هدف هــای  بــرای  غنــی  آقــای 
ــد  ــده گان چن ــور نماین ــدون حض ــان را ب پارلم
ــدم  ــت در ق ــرد. او می خواس ــاح ک ــت افتت والی
ــورتی  ــۀ مش ــا در جرگ ــور آن ه ــت از حض نخس
ــی  ــدم دوم زمینه ی ــد و در ق ــتفاده کن ــح اس صل
را فراهــم ســازد کــه دیگــر صــدای اعتــراض از 
مجلــس علیــه کارنامــۀ حکومــت او بلنــد نشــود. 
ــت  ــن خواس ــی ای ــای غن ــۀ آق ــه افتتاحی در بیانی
ــود. او از  ــه ب ــاب یافت ــکار بازت ــورِت آش ــه ص ب
پارلمــان خواســت کــه خــالف دوره هــای پیشــین 
در هماهنگــی کامــل بــا قــوۀ مجریــه عمــل کنــد. 
ــور  ــت در ام ــای دخال ــه معن ــن ســخنان ب ــا ای آی

ــود؟  ــی نمی ش ــتقل تلق ــوۀ مس ــک ق ی
ــی  ــای غن ــت و آق ــن اس ــه چنی ــک ک ــدون ش ب
ــر خــود  ــوۀ اعتراضــی در براب نمی خواهــد کــه ق
داشــته باشــد. او پارلمــان را بــه ایــن هــدف کــه 
یکــی از ارکان ثالثــۀ دولــت تعطیــل اســت، 
افتتــاح نکــرد. او بــه چنیــن مســایلی بــاور نــدارد. 
بــرای او خــودش و قدرتــش حایــز اهمیــت 
ــی  ــده پارلمان ــه در آین ــد ک ــت. او می خواه اس
و  خواســت ها  بلی گــوی  کــه  باشــد  داشــته 
فیصله هــای او باشــد. آیــا پارلمــاِن آینــده چنیــن 

ــود؟  ــد ب خواه
ایــن ســوالی اســت کــه در برابــر اعضــای جدیــد 
پارلمــان قــرار دارد. آن هــا اســتند کــه بایــد ثابــت 
کننــد کــه چگونــه کار و فعالیــت خواهنــد کــرد. 
ــاد  ــروی برب ــه آب ــرد ک ــد ک ــالش خواهن ــا ت آی
ــد و آن را  ــاده کنن ــاره اع ــان را دوب ــۀ پارلم رفت
ــا این کــه  ــه نهــادی مردمــی تبدیــل ســازند و ی ب

ــوند؟  ــژه ارگ ش ــت و به وی ــوی حکوم بلی گ
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»افغانســتان غمگین تریــن کشــور جهــان شــمرده می شــود.« 
ــام  ــه ن ــی ب ــگاه بین الملل ــک وب ــِش ی ــۀ پژوه ــزاره، نتیج ــن گ ای
»بیگ تنــک« اســت کــه در زمینــۀ چالش هــای اجتماعــی در 
سرتاســر جهــان فعالیــت دارد. یافته هــای ایــن وبــگاه نشــان داده 
ــر  ــرده گی به س ــتان در افس ــِت افغانس ــد از جمعی ــه 22.۵ درص ک
ــت در  ــۀ نخس ــوری رتب ــن کش ــه چنی ــت ب ــن کمی ــد و ای می برن

ــد.  ــان می ده ــورهای جه ــرده ترین کش ــان افسـ می
ــاع و  ــه اوض ــر ب ــتان نظ ــردم افغانس ــرده گِی م ــه افس ــی ک درحال
ــزارِش  ــا بســیارباالتر از گ ــِر کشــور حت ــۀ اخی ــار ده شــرایِط چه
ــت  ــس صح ــت، ریی ــاور اس ــس و ب ــل لم ــک قاب ــگاه بیگ تن وب
ــن  ــه ای ــد ک ــان می گوی ــا اطمین ــه ب ــت عام ــِی وزارت صح روان
ــط  ــار افســرده گی در افغانســتان فق ــی« ا ســت و آم ــق »خیال تحقی

4.8 درصــد می باشــد. 
اگــر بــه واکنــِش وزارت صحــِت عامــه نســبت بــه ایــن گــزارش 
ــاید  ــم، ش ــی بخندی ــیم و اندک ــته باش ــز داش ــوردی طنزآمی برخ
ــی  ــک ذره ی ــگاه بیگ تن ــط وب ــده توس ــۀ اعالن ش ــوان در نتیج بتـ
ــد کــه  ــر ایــن صــورت همــه می دانن ــا در غی ــر وارد آورد؛ ام تغیی
ــک  ــاری، در ی ــوادی و بیم ــی و بی س ــاد و بی عدالت ــگ و فس جن
چرخــۀ منطقــی چــه بالهایــی ســِر مــردم افغانســتان آورده و بــه 
ــد  ــا را متول ــته و غم ه ــادی ها را کش ــدازه ش ــه ان ــا چ ــی، ت عبارت

کــرده اســت!
این کــه رییــس صحــت روانــِی وزارت صحــت عامــه بــا اطمینــان 
ــد،  ــر می ده ــرده گی خب ــه افس ــان ب ــدِی مبتالی ــار 4.8 درص از آم
در نخســتین نــگاه مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می ســازد 
ــه از  ــی ک ــت و غیرت ــه دق ــه این هم ــن! ب ــه! و صدآفری ــه به ب ک
ایــن وزارت صــادر می شــود و از واقعی بــودِن آمــارِ خــود و 
خیالی بــودِن آمــار بیگ تنــک در کشــوری اطمینــان می دهــد 
کــه ســربازها و معلمــان و دکترهایــش خیالــی بوده انــد و معــاِش 
ــن  ــه ای ــده ک ــز ش ــرادی واری ــخاص و اف ــِب اش ــه جی ــا ب آن ه

ــد.  ــل کرده ان ــودات را جع موج
ــراً  ــارِ ظاه ــن آم ــه ای ــت عام ــه: وزارت صح ــگاهِ دوم این ک در ن
دقیقــش را توســط کــدام متخصصــان و کــدام اصــوِل آمارگیــری 
ــی و آن اصــول  ــا آن متخصصــان، خیال به دســت آورده اســت؟ آی
آمارگیــری، نادرســت و آن والیت هــای مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتــه، ســاخته گی نبوده انــد؟ همــان چیــزی کــه در ایــن کشــور 
بســیار مرســوم اســت و از بــاال بــه پاییــن، کســی دکتــر و کســی 
هــم متخصــص و کســی هــم مأمــور می شــود و اولــی دومــی را 
ــترک  ــرۀ مش ــک دای ــه در ی ــومی را و هم ــی س ــد و دوم می فریب
ــا  ــش امض ــل کارِی خوی ــای جع ــر پ ــد و پ ــر را می فریبن همدیگ

می کننــد.
در نــگاهِ ســوم این کــه: بایــد قربان صدقــۀ همــت و غیــرِت واالِی 
وزارت صحــت عامــۀ کشــورمان رفــت؛ واقعــًا چقــدر ایــن اداره 
در زمینــۀ بهداشــِت جســمی و روحــِی شــهروندان فعــال و مبتکــر 
بــوده کــه آمــاری کــه از ابتــال بــه افســرده گی ارایــه می دهــد)4.8 
ــگ  ــارغ از جن ــی و ف ــه و جهان اول ــورهای مرف ــا کش ــد(، ب درص
ــادِ  ــک آدرس و نهـ ــه ی ــد. مســلمًا این ک ــرور همســری می کن و ت
ــرده،  ــالم ک ــا اع ــورِ دنی ــن کش ــتان را غمگین تری ــی افغانس اجنب
ــس  ــژه ریی ــه و به وی ــت عام ــرِت وزارت صح ــرور و غی ــه غ ب
صحــت روانــِی ایــن وزارت ـ جنــاب دکتــر بشــیر ـ برخــورده و 
بــا رونمایــی از آمــارِ بســیار دقیــق و اصولــِی خــود خواســته  کــه 
ــادی و  ــدی از ش ــکا در بهره من ــتان و امری ــان افغانس ــد می بگوین

ســرور تفــاوِت زیــادی وجــود نــدارد.
ــه  ــِت عام ــورِت وزارت صح ــر و ص ــد س ــارم، بای ــگاه چه در ن
هیــچ  کــه  جنگ زده یــی  کشــورِ  در  کــه  کــرد  ُگل بــاران  را 
ــا و  ــووِل غم ه ــود را مس ــش ـ خ ــس  حکومت ــا ریی ــی ـ حت مقام
ــِی  ــِت روان ــش صح ــس بخ ــد، ریی ــردم نمی دان ــای م مصیبت ه
ــال  ــردم خی ــادی هاِی م ــا و ش ــام غم ه ــووِل تم ــود را مس آن خ
کــرده و فکــر کــرده کــه اگــر درصــدِی ابتــال بــه غــم بــاال باشــد، 
ــر  ــود و اگ ــن ریاســت و وزارت می ش ــِب ای ــرمنده گی آن نصی ش
میــزان شــادی ها بــاال باشــد، افتخــار آن نصیــِب آن هــا می گــردد. 
ــه آقــای غنــی پیشــنهاد  ــر ایــن احســاِس مســوولیت!... ب زهــی ب
بشــیر و وزارت  از دکتــر  را  می شــود کــه مســوولیت پذیری 
ــاد بگیــرد و خــود را در غم هــای مــردم  محتــرمِ صحــت عامــه ی

ــد.  کمــی مقصــر حســاب کن
این کــه:  جـــدی  ســخِن  بگذریــم،  کــه  کنایه هــا  ایــن  از 
ــۀ  ــده و پُردغدغ ــای پیچی ــام در دنیـ ــاری ع ــک بیم افســرده گی ی
ــز  ــن کشــورها را نی ــن و باثبات تری ــه ثروتمندتری امروزی ســت ک
ــه کشــوری  ــوم دار اســت ک ــان، معل ــن می ــرد. در ای ــر می گی در ب
چــون افغانســتان ـ کــه در آن نــه ثبــاِت سیاســی وجــود دارد و نــه 
ــر روز شــهروندانش  ــه چشــم می خــورد و ه ــادِل اقتصــادی ب تع
ــتند ـ در  ــان هس ــدِن عزیزان ش ــرور و کشته ش ــگ و ت ــاهِد جن ش

ــد.   ــب می کن ــامِ اول را کس ــرده گی مق ــه افس ــال ب ابت

پـژوهِش بیـگ تنـک 
و شـوخِی وزارت صـحت

آقای غنی برای هدف های سیاسی، پارلمان را بدون حضور نماینده گان چند والیت افتتاح کرد. او می خواست در قدِم نخست از حضور آن ها 
در جرگۀ مشــورتی صلح استفاده کند و در قدِم دوم زمینه یی را فراهم سازد که دیگر صـــدای اعتراض از مجلس علیه کارنامۀ حکومِت او 
بلند نشود. در بیانیه افتتاحیۀ آقای غنی این خواست به صورِت آشکار بازتاب یافته بود. او از پارلمان خواست که خالف دوره های پیشین، در 

هماهنگی کامل با قوۀ مجریه عمل کند. آیا این سخنان به معنای دخالت در امور یک قوۀ مستقل تلقی نمی شود؟

که  نهـادی  پارلـمان 
نبـود مردمـی  هیـچ وقت 
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پژوهــش وبیــگاه big think”« نشــان می دهــد کــه 
ــت.  ــان اس ــورها در جه ــرده ترین کش ــتان از افس افغانس
در ایــن پژوهــش، گفتــه شــده کــه افغانســتان بــا داشــتن 
22.۵0 درصــد افســرده در صــدر جــدول کشــورهای بــه 

شــدت افســردۀ جهــان قــرار دارد. 
ــن، حــال، برخــی از روان  شناســان در گفت وگــو  در همی
بــا روزنامــۀ مانــدگار بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
می گوینــد کــه چالش هــای اقتصــادی، خانواده گــی و 
ــش  ــبب افزای ــور س ــدار در کش ــای دوام ــگ و تنش ه جن

ــرده گی شــده اســت.  افس
شــرف الدین عظیمــی، اســتاد روانشناســی، می گویــد 
ــالالت  ــا کشــور افســرده نیســت، اخت ــه افغانســتان تنه ک
ــکل  ــه ش ــهروندان ب ــان ش ــز در می ــترس نی ــی و اس روان

ــود دارد.  ــد وج بلن
ــی و  ــر، بی ثبات ــی، فق ــای ناامن ــی، چالش ه ــای عظیم آق
جنــگ را دالیــل افزایــش اختــالالت در کشــور می دانــد و 
می افزایــد کــه نبــود مصونیــت شــغلی و ناامنــی همچنــان 
در افســرده گی نقــش دارد، کســانی کــه خــود را در 
ــده آزاد  ــراز عقی ــان در اب ــاحۀ کار و همچن ــواده، س خان

می شــوند.  افســرده گی  دچــار  نمی داننــد، 
ــمکش های  ــی، کش ــونت های خانواده گ ــۀ او، خش ــه گفت ب
ــوهر و  ــب زن و ش ــط نامناس ــزاع، رواب ــواده، ن درون خان
ــای  ــر ازدواج ه ــت  و پاگی ــاد و دس ــودکان زی ــتن ک داش
اجبــاری و مشــکالت اقتصــادی، همچنــان از معضل هــای 

ــردد.  ــرده  گی می گ ــش افس ــبب افزای ــه س ــت ک اس
ــام  ــه تم ــان خانواده گــی را نســبت ب ــای عظیمــی، درم آق
داروهــا و مشــاوره یی روان پزشــکان موثــر می دانــد 
ــراد  ــه اف ــر ب ــای اگ ــه در خانواده ه ــد ک ــا می افزای و ام
افســرده یــک شــنوندۀ خــوب باشــیم می توانیــم در 

کاهــش افســرده گی کمــک کنیــم. 
برخورد پروژه یی

آقــای عظیمــی بــا انتقــاد از کارکــرد وزارت صحــت 
ــر و  ــی موث ــچ تالش ــاد هی ــن نه ــه ای ــد ک ــه، می گوی عام
ــی  ــراد روان ــی اف ــش و درمان ــرای کاه ــم گیری را ب چش

ــت.  ــته اس ــت نداش روی دس
ــی  ــا روان درمان ــکی ی ــز روان پزش ــی، مراک ــای عظیم آق
کــه از طــرف وزارت صحــت ایجــاد شــده اســت، کافــی 
ــم  ــک و نی ــش از ی ــرای بی ــه ب ــد ک ــد و می گوی نمی دان

ــناس  ــزار روانش ــل 10 – 1۵ ه ــد اق ــرده، ح ــون افس میلی
و روان پزشــک نیــاز اســت، امــا دولــت نتوانســته ۵ هــزار 

ــد.  ــتخدام کن روان پزشــک را اس
آقــای عظیمــی تأکیــد کــرد: »وزارت صحــت بــرای 
ســک های دیوانــه هزینه یــی را تخصیــص داده اســت، 

ــدارد«.  ــه ن ــی هزین ــار روان ــرای بیم ــا ب ام
او همچنــان افــزود کــه وزارت صحــت بــه معضــل روانــی 
ــدت  ــه م ــراد را ب ــد و اف ــروژه می بین ــک پ ــوان ی ــه عن ب
ــوزش  ــک آم ــوان روان پزش ــه عن ــاه ب ــش م ــار - ش چه
ــاه تمــام  ــد م ــا پــس از چن ــد، ام ــد و اســتخدام کردن دادن

ــروژه تمــام شــد.  ــد و پ ــراد گریختن ــن اف ای
ــت  ــی وزارت صح ــت روان ــس صح ــیر، ریی ــر بش داکت
ــار افســرده گی در افغانســتان  ــه آم ــد ک ــا می گوی ــه ام عام

ــت.  ــد اس 4.8 درص
ــگاه »Big think« رد  ــی وبی ــد بررس ــیر هرچن ــای بش آق
ــال  ــا در س ــه م ــی ک ــه بررس ــد ک ــا می افزای ــد، ام نمی کن
2018 در 18 والیــت انجــام شــده اســت و بــا ۶۶۶۶ تــن 
ــان  ــتند نش ــورت مس ــه ص ــه ب ــورت گرفت ــه ص مصاحب
افســرده گی  می دهــد کــه 4.8 درصــد مــردم دچــار 

ــتند.   هس
ــده  ــتان نیام ــک« در افغانس ــگ تن ــادِ »بی ــه نه ــت ک او گف
اســت و مــن مطمیــن هســتم کــه ایــن تحقیــق خیاالتــی 

باشــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه وبیــگاه “Big think” بررســی 
را بــه تاریــخ 1۹ اپریــل منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد 
افغانســتان از افســرده ترین کشــورهای در جهــان اســت. 
در ایــن بررســی کــه از طــرف فرانــک جاکوبــس، نوشــته 
اســت آمــده اســت: افغانســتان در صــدر جــدول 10 
ــن  ــان در  قســمت پای ــان و چاپ کشــورهای افســرده جه
جــدول 10 کشــور دارای کمتریــن افســرده گی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــک  ــال 201۳ ی ــه در س ــده اســت ک ــزارش آم ــن گ در ای
ــی را  ــه » PLoS Medicine« پژوهش ــوم ب ــاد موس نه
ــام  ــد از تم ــار درص ــی داد چه ــان م ــه نش ــرد ک ــر ک منتش
نفــوس جهــان دچــار افســرده گی اســت. امــا در پژوهــش 
ــه  شــدت  ــه ب ــه از 10 کشــور ک ــد ک ــازه نشــان می ده ت
ــتن 22.۵0  ــا داش ــتان ب ــت، افغانس ــرده گی اس ــار افس دچ
درصــد افســرده در ردۀ نخســت، لیبیــا ۹.2۷ درصــد در ردۀ 

ــان  ــا داشــتن ۹.22 در ردۀ ســوم همچن ــدوراس ب دوم، هن
بحریــن، فلســطین، امــارات متحــدۀ عربــی، قطــر و اردون 

در ردۀ هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد. 
ــی،  ــت زنده گ ــودن وضعی ــال نب ــش، نورم ــن پژوه در ای
چنــد دهــه جنــگ و تنــش، چالش هــای اقتصــادی و 
امنیتــی دلیــل اصلــی افزایــش اختــالالت و افســرده گی در 
افغانســتان گفتــه شــده اســت، در حالــی عیــن موضوعــات 
ــته اســت.  ــدوراس و فلســطین وجــود داش ــا و هن در لیبی
ــوان،  ــی، تای ــی جنوب ــان، کوریای ــد چاپ ــورهای مانن کش
مکســیکو، چیــن و آســترالیا و بریتانیــا از کشــورهای 
ــار  ــر از چه ــا کمت ــرده گی در آن ه ــار افس ــه آم ــتند ک هس

ــت.  ــد اس درص
ــتن 8.0۳  ــا داش ــد ب ــی، هلن ــورهای غن ــان کش ــا در می ام
ــه،  ــتونی، ترکی ــدول، اس ــدر ج ــرده در ص ــد افس در ص
لوگزامبــورک، ســویزرلند، فنلنــد، نــاروی، آلمــان، ایتالیــا، 

فرانســه و ســویدن در رده هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد. 
در میــان ایــن کشــورها ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــا داشــتن 
4.4۵ درصــد افســرده گی در قســمت اخیــر جــدول 
قــرار گرفتــه اســت. همچنــان کوریایــی شــمال چهارمیــن 
ــا داشــتن کمتریــن افســرده  شــناخته شــده اند.  کشــوری ب
ــا  ــط ویکتوری ــال 200۷ توس ــگ« در س ــگ  تن ــگاه »بی وبی
ــه   ــده و در زمین ــدازی ش ــس، راه ان ــر هاپکین ــرون و پیت ب

چالش هــای اجتماعــی فعالیــت دارد. 
عامــه  صحــت  وزارت  کــه  اســت  یــادآوری  قابــل 
ســال های گذشــته اعــالم کــرده بــود کــه نزدیــک 
ــود دارد،  ــور وج ــرده در کش ــون افس ــم میلی ــه یک ونی ب
ــی  ــز مشــوره ده ــه مراک ــود ک ــرده ب ــد ک ــاد تهع ــن نه ای
ــاد  ــی ایج ــاران روان ــان بیم ــرای درم ــکی را ب و روان پزش

 . می کنــد

ــرای  ــه ب ــد ک ــات می گوین مســووالن در کمیســیون انتخاب
تعییــن تاریــخ ثبــت نــام رأی  دهنــده گان انتخابات ریاســت 
جمهــوری، جلســات در کمیســیون جریــان دارد و تاریــخ 
ــا  ــردا ب ــا ف ــروز ی ــده گان را ام ــام رأی  دهن ــت ن ــاز ثب آغ

ــد ســاخت. مــردم شــریک خواهن
بــر بنیــاد تقویــم اعــالم شــده قــرار بــود رونــد ثبــت نــام 
رأی  دهنــده گان بــه تاریــخ 2۶ ثــور ســال روان آغاز شــود.

ــیون  ــخنگوی کمیس ــاون س ــت مع ــد حق پرس میرزامحم
ــد،  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــات در گفت وگــو ب انتخاب
ــا  ــد ت ــدا کن ــول پی ــه راه معق ــالش دارد ک ــیون ت کمیس
ــی  ــده گان را در تمام ــام رأی  دهن ــت ن ــد ثب ــد رون بتوان

ــد. ــاط کشــور انجــام ده نق
او تأکیــد دارد کــه مســووالن در کمیســیون انتخابــات روی 
ــور  ــخ 2۶ ث ــه تاری ــام ب ــت ن ــد ثب ــه رون ــن موضــوع ک ای
ــد  ــا خیــر، بحــث و گفت وگــو دارن آغــاز خواهــد شــد ی
و بــه زودی نتیجــه آن بــا مــردم شــریک ســاخته خواهــد 

شــد.
آقــای حق پرســت خاطــر نشــان کــرد کــه در حــال 
ــده گان  ــام رأی  دهن حاضــر مشــخص نیســت کــه ثبــت ن
ــا مســووالن  ــر، ام ــا خی ــور آغــاز خواهــد شــد ی در 2۶ ث
تــالش دارنــد تــا یــک تاریــخ معقــول را بــرای ثبــت نــام 

ــد. ــالم کنن ــده گان اع رأی  دهن
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات افــزود، بعضــی از 
آماده گی  هــا بــرای ثبــت نــام گرفتــه شــده، امــا مشــکالت 
ــۀ  ــت از جمل ــق دوردس ــه مناط ــواد ب ــال م ــی و انتق امنیت
ــا  ــا فردا)امــروز( ی ــل بحــث اســت. بنابرایــن ت مــوارد قاب
ــده گان مشــخص  ــام رأی  دهن ــت ن ــخ ثب ــردا، تاری ــس ف پ

خواهــد شــد. 
ــات  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــه نهاده ــی ا ســت ک ــن درحال ای
انتخابــات  کمیســیون  و  حکومــت  کــه  می گوینــد 
برنامه یــی بــرای رونــد ثبــت نــام رأی  دهنــده گان و 

ندارنــد. ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری 
یوســف رشــید رییــس اجرایــی فیفــا یــا بنیــاد انتخابــات 
آزاد و عادالنــه افغانســتان بــه ایــن بــاور اســت کــه 
ــدارد و از  ــات ن ــزاری انتخاب ــرای برگ ــت ارادۀ ب حکوم
طرفــی هــم ســکوت نامــزدان ســبب شــده تــا کمیســیون 
انتخابــات در آماده گــی بــرای برگــزاری انتخابــات توجــه 

ــد. ــته باش ــی نداش چندان
رییــس فیفــا در گفت گــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد، 
ــود  ــا وج ــات ب ــیون انتخاب ــتان و کمیس ــت افغانس حکوم

اینکــه تاکیــد دارنــد کــه پــا بنــد بــه برگــزاری انتخابــات 
هســتند، امــا هیــچ کار عملــی در راســتای برگــزاری 

ــه اســت. ــات صــورت نگرفت انتخاب
ــد ثبــت  ــور رون ــه تاریــخ 2۶ ث ــود ب ــۀ او، قــرار ب ــه گفت ب
نــام رأی دهنــده گان آغــاز شــود و کمتــر از چهــار و نیــم 
مــاه زمــان بــه برگــزاری انتخابــات باقــی مانــده اســت، اما 
ــا نظاره گــر هســتیم،  ــات آن طــور کــه م کمیســیون انتخاب

ــی  ــچ آماده گ ــده گان هی ــام رأی  دهن ــت ن ــتایی ثب در راس
ــم  ــات ه ــزاری انتخاب ــرای برگ ــک ب ــدون ش ــد و ب ندارن

آمــاده نیســت. 
آقــای رشــید گفــت، بارهــا تأکیــد کردیــم کــه در برگزاری 
ــرد،  ــورت گی ــی ص ــن غفلت ــد کوچک تری ــات نبای انتخاب
امــا هــرگاه رونــد صلــح بــه نتیجــه برســد و انتخابــات را 
مــورد بحــث قــرار بدهــد، درآن صــورت رهبــران سیاســی 

می تواننــد بــا تشــکیل یــک اجمــاع تصمیــم بگیرنــد.
ــعاع  ــت ش ــات را تح ــر انتخاب ــت قط ــد، نشس او می گوی
قــرار داده، جامعــه جهانــی هــم بیشــتر بــه مســایل صلــح 
ــل از  ــح قب ــد صل ــا رون ــد ت ــالش ان ــردازد و در ت می پ
ــات  ــک نتیجــه برســد و انتخاب ــه ی ــات ب برگــزاری انتخاب
را بــه عنــوان یــک امتیــاز در اختیــار طالبــان قــرار دهنــد.
آقــای رشــید بــه ایــن بــاور اســت کــه برگــزاری انتخابات 
بــه تاریــخ ۶ میــزان بســته گی بــه چنــد مــورد دارد. 
ــی و شــرکای  ــت افغانســتان و جامعــۀ جهان نخســت دول
ایــن پروســه آیــا برگــزاری انتخابــات را در اولویــت 
ــر کــه متاســفانه  هــم  ــا خی ــد ی ــرار می دهن کاری خــود ق
ــه  ــی ب ــه چندان ــی توج ــه جهان ــم جامع ــت و ه حکوم

ــد. ــات ندارن ــه انتخاب پروس
ــه  ــت بودج ــده پرداخ ــه وع ــا آنک ــت ب ــزود، حکوم او اف
انتخابــات را داده اســت، امــا مــردم و نهادهــای ناظــر حــق 
دارنــد بداننــد کــه ایــن بودجــه از کجــا تمویــل می شــود.
آقــای رشــید نقــش جامعــه جهانــی در برگــزاری انتخابات 
چنــدان بــارز نمــی دانــد و مــی گویــد کــه جامعــه جهانــی 
ــرای  ــی ب ــۀ چندان ــته عالق ــای گذش ــات ه ــد انتخاب مانن

تمویــل انتخابــات افغانســتان نــدارد. 
وی همچنــان گفــت: نتایــج انتخابــات کابــل هنــوز معلــوم 
ــت و از  ــته اس ــم بس ــوز ه ــان هن ــت و درب پارلم نیس
همــه مهــم تــر اینکــه اپوزیســیون و تکت هــای انتخاباتــی 

ــد.  ــار کردن خاموشــی اختی
ــت جمهوری  ــات ریاس ــود انتخاب ــرار ب ــن ق ــش از ای پی
بــه تاریــخ ۳1 حمــل برگــزار شــود؛ امــا ایــن تاریــخ بــه 
2۹ ســرطان بــه تعویــق افتــاد. پــس از برکنــاری اعضــای 
ارشــد کمیســیون های انتخاباتــی بــه دلیــل تقلــب و 
ــزان  ــی 2۶ می ــات پارلمان تخلفــات انجــام شــده در انتخاب
ســال پــار، انتخابــات بــرای بــار ســوم بــه تعویــق افتــاد.
اعضــای جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی بعــد از گزینــش 
و آغــاز کار بالفاصلــه اعــالم کردنــد کــه ایــن کمیســیون 
بــرای برگــزاری انتخابــات در مــاه ســرطان آمــاده نیســت 
ــزان ســال روان  ــه تاریــخ ۶ می ــات قــرار اســت ب و انتخاب

برگــزار شــود.
اکنــون بایــد منتظــر شــد و دیــد کــه آیــا مــردم افغانســتان 
ــد  ــات خواهن ــزان گــواه برگــزاری انتخاب ــخ ۶ می ــه تاری ب
بــود یــا انتخابــات بــرای بــار چهــارم بــه تعویــق خواهــد 

رفــت.
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حقيقت تفكر و شر
در آثـار آرنـت کـه پیـش از محاکمـۀ آیشـمن 
منتشـر شـده، رد پـاي مفهـوم تفکـر کمتـر دیده 
مي شـود. در آن دوران آرنـت بـه مسـایلي که در 
حیـات بشـري نمـود بیرونـي نداشـتند، اهمیـت 
کمتـري مـي داد و در عوض توجه اش به مسـایل 
مرتبـط بـا زنده گـي بیرونـي انسـان ها معطـوف 
بـود. امـا پـس از حضـور در دادگاه آیشـمن بـه 
ایـن نتیجـۀ اساسـي رسـیده بـود کـه »بایـد میان 
مهاجـرت درونـي یعنـي نیـاز انسـان بـه تفکر و 
مهاجـرت درونـي بورژوایـي یعنـي بي اعتنایـي 
شـهروندان بـورژوا به مسـایل مطـرح در جامعه 
فـرق گذاشـت. کافي نیسـت که فقط بـه نتیجه و 
تأثیـر بنگریـم ـ یعني به روي گردانـدن از قلمرو 
سیاسـي ـ بلکـه بایـد انگیزه و هـدف از این کار 
را هـم مورد بررسـي قرار دهیم.« )بردشـا 1۳80، 

 )1۳2
حـال ایـن پرسـش ایجـاد مي شـود کـه اساسـًا 
شـاید  چیسـت؟  آرنـت  دیـدگاه  از  اندیشـه 
به گونه یـي مي تـوان ریشـۀ ایـن تقکـر آرنـت را 
در دیـدگاه او نسـبت بـه زنده گـي وقـف عمـل 
تفکـر  مصـروف  زنده گـي  و   )Vita Activa(
)Vita Contemplativa( دانسـت. او معتقـد 
بـود که انسـان ها در خـالل زنده گـي وقف عمل 
بـا سـعي و تـالش بـر جبـر موجـود در طبیعت 
تعامـالت  بدیـن وسـیله وارد  فایـق مي آینـد و 
و  مي شـوند  دیگـر  انسـان هاي  بـا  اجتماعـي 
این گونـه وسـیله یي بـراي تعالي خـود در جهان 
ایجـاد مي نمایند. شـاید بتـوان گفت کـه راه این 
تعالـي از میـان شـکوفایي اسـتعدادهاي انسـاني 
و همچنیـن رسـیدن بـه آرمان هـاي مشـخص و 
شـکلي از معارضـه بـا شـر موجـود مي گـذرد. 
وي بهتریـن مـکان بـراي رسـیدن بـه ایـن نـوع 
زیـرا  مي دانـد؛  سیاسـت  عرصـۀ   را  فعالیت هـا 
شـدن  بـدل  و  رد  انسـاني،  تعامـالت  و  کنـش 
افـکار یـا معارضـه بـا آن هـا و تعالـي اجتماعـي 
و سیاسـي را در ایـن عرصـه به خوبـي مي تـوان 

کرد. مشـاهده 
مي تـوان گفـت آرنـت بـا تأثیـر از ارسـطو، کـه 
بـه  مي دانسـت،  سیاسـي  حیوانـي  را  انسـان 
شـاید  اسـت.  یافتـه  دسـت  دیدگاهـي  چنیـن 
بتـوان ارتبـاط اخـالق و سیاسـت را در این نوع 
زنده گـي به خوبـي نشـان داد، گرچه ایـن ارتباط 
را در دوران مدرنیتـه کمرنگ تـر شـده و حتـا از 
میـان رفته اسـت و دامنـۀ اخالق در ایـن دوران، 
به واسـطۀ دل مشـغولي انسـان به اقتصاد و تأمین 
نیازهـاي خـود به رسـوم و عـادات تنـزل درجه 
پیـدا کـرده اسـت. از این رو دیگر آدمیان تالشـي 
در جهـت غلبـه بـر جبـر طبیعـت نمي کننـد؛ یـا 
بـه آن تـن در مي دهنـد یـا بـه زنده گـي پـوچ و 
بي معنـا ادامـه مي دهنـد. در نتیجۀ چنین بسـتر و 
چنین شـیوۀ زنده گـي )خالي از زمینـۀ اخالقي و 
تفکـر( زمینۀ اساسـي بـراي بروز شـر در جامعه 

فراهـم مي شـود.
به طـور  مي تـوان  را  آرنـت  مدنظـر  زنده گـي 
مسـتقیم تحـت تأثیر نگـرش مفاهیـم کانتي فهم 
)Verstand( و عقـل )Vernunft( دانسـت. از 
نـگاه کانـت فاهمـه بـه نوعـي قـدرت شـناخت 
اسـت امـا بـه لحـاظ شـکل و نـه محتـواي آن، 
چـرا کـه محتـوا از طریق حـس حاصـل مي آید. 
مي تـوان گفـت همان طور کـه حس بـا پدیدارها 
سـر و کار دارد و حاصـل آن تصـوري جزیـي 
و خـاص اسـت، فاهمـه تصـورات را بـه قالـب 
تصدیقـات و احـکام  درمـي آورد. اما سـر و کار 

عقـل با احکام اسـت و آن هـا را در قالب براهین 
و اسـتنتاجات تنظیـم مي کنـد. از ایـن رو مي بینیم 
کـه متعلـق فاهمه همیشـه جزیي اسـت. بـه این 
معنـا تنها شـناختي از همـان برابرایسـتایي که بر 
آن متمرکـز شـده حاصـل مي شـود. امـا عقـل از 
طریـق اسـتنتاج در صـدد لغزانـدن نـوک پیـکان 
شـناخت از برابرایسـتایي بـه برابرایسـتایي دیگر 
اسـت. از دیدگاه کانت اسـتدالل کار عقل اسـت 

و نـه فاهمه. )شـفیعي 1۳8۷( 
طـور  بـه  تفکـر  و  تأمـل  مصـروف  زنده گـي 
معمـول در دو شـکل مختلـف نمایـان مي شـود: 
ابتـدا اندیشـیدن و دانسـتن کـه در پـي واقعیات 
اسـت، در پـي فهـم معنـا و سـپس، علـم کـه در 
و  هسـتي  دنبـال  بـه  پرسـش،  جسـت وجوي 
چگونه گـي آن اسـت. از آن جـا کـه اندیشـه بـه 
نحـوي بـا قـوۀ تعقِل مـا مرتبـط اسـت، همواره 
پرسـش هایي در بـاب جهـان و زنده گـي ایجـاد 
پاسـخ هایي  پرسـش ها  همـان  بـراي  و  مي کنـد 
مـا در جهـان و  بـا عمـل  فراهـم مي کنـد کـه 
موقعیت هایـي کـه بـا آن سـروکار داریـم پیونـد 
فاقـد  علـم  آرنـت  هانـا  دیـدگاه  از  مي خـورد. 
توانایـي ایجـاد سـدي اسـت کـه اندیشـه بـراي 
جلوگیـري از بـروز شـر برپـا مي کند. مشـخصۀ 
علـم اقتضـا نمي کنـد که مانـع عمـل غیراخالقي 
شـود؛ زیـرا علـم بیشـتر از آن کـه بـر موقعیت و 

جایـگاه انسـاني تأکیـد داشـته باشـد، بـر سـویۀ 
فایده گرایـي عمـل تمرکـز کنـد. آرنـت مي گوید 
مشـکل مـا با »افراد داراي ذهـن علمي که به مغز 
اعتمـاد تمـام دارنـد ایـن نیسـت که آنهـا آن قدر 
خون سـردند کـه نیندیشـیدني مي اندیشـند، بلکه 
ایـن اسـت کـه اصـاًل فکـر نمي کننـد«. در نتیجه 
ارتبـاط بي واسـطه یي میـان اندیشـه و زنده گـي 
مصـروف تأمـل مشـاهده مي کنیم. آرنـت معتقد 
بـود انسـان هایي کـه در ایـن جهان بـدون توجه 
بـه ایـن اندیشـه و در نهایـت بي فکـري دسـت 
بـه عمـل مي زننـد، نمونـۀ مجسـم ابتذال و شـر 

انسـاني در جهان انـد.
در اندیشـۀ آرنـت، تفکر مسـتحکمي میـان تفکر 
و عمـل وجـود دارد. از نـگاه وي عشـق و تفکر 
فعالیت هـاي پنهانـي هسـتند و بـه ایـن جهـان 
تعلقـي ندارنـد امـا همیـن حالـت پنهانـي تفکر 
موجـب شـناخت از انجـام عمـل خواهـد شـد: 
»این مطلب که اندیشـه همیشـه دربـارۀ چیزهاي 
غایـب و محصـول ادراک مسـتقیم اسـت، با این 
وضعیـت رابطۀ تنگاتنـگ دارد. موضوع اندیشـه 
همیشـه یـک امـر تصـوري اسـت یعنـي چیزي 
یـا شـخصي اسـت کـه در واقـع غایـب اسـت 

و تنهـا در ذهـن اندیشـنده یعنـي کسـي کـه بـا 
خیال اندیشـي مي  توانـد او را به تصـور درآورده، 
وقتـي  مـن  دیگـر،  عبـارت  بـه  دارد.  حضـور 
مي اندیشـم جهـان پدیدارهـا را تـرک مي کنـم. 
اگرچـه اندیشـۀ من بـا موضوع هاي سـاده یي که 
بـه حـس درمي آینـد، سـر و کار دارد و نـه بـا 
چیزهـاي ناپیـدا ماننـد مفاهیـم و مثل کـه قلمرو 
)آرنـت  اسـت.«  اولـي  فلسـفۀ  اندیشـه  دیرینـۀ 

 )2۷ –  2۶ ،1۳۷۹
هیـچ گاه بـدون پیشـینۀ فکري امکان دسـت زدن 
بـه عملـي وجود نـدارد و همیـن تفکـر پیش از 
عمـل اسـت کـه به نوعـي بـا شـناخت آن عمل 
از  و  سـازد  مقیـد  یـا  محـدود  را  آن  مي توانـد 
شـکل گیري فجایع انسـاني جلوگیـري نماید. به 
بیـان دیگـر، او در حیـات ذهـن تصریـح مي کند 
کـه »تفکـر در عیـن بي عملي و درون سـویي اش 
در بازدارنده گـي انسـان ها از شـر نقـش قدرتـي 
پـي  در  او   .)1۳۹1 )جمـادي  مي کنـد«  ایفـا 
عمـل  از  شـکلي  بـه  بتـوان  کـه  بـود  تفکـري 
غیراضافـي )شـر( جلوگیـري کنـد و بـر همیـن 
مبنا سـه مشـخصه بـراي تفکـر بازدارنده از شـر 
یـا به بیان دیگر سـه سـرخط مهم بـراي »ارتباط 
درونـي میـان توانایي ]یـا ناتوانـي از[ فکر کردن  

و مسـألۀ شـر پیشـنهاد مي دهـد. 
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هـانـا آرنت
آمـوزش 

عـذرخواهـی 
کـودکـان به 
یکـی از مهارت هـای رفتاری بسـیار مهـم که آمـوزش و درونی کـردِن آن در دوران 
کودکـی از اهمیـِت خاصـی برخـوردار اسـت این اسـت که کـودکان یـاد بگیرند که 
بعـد از این کـه مرتکـب خطایـی شـدند، عذرخواهـی کننـد. ایـن رفتاری سـت کـه 
هیـچ کودکـی از بـدو تولـد آن را نمی دانـد. پـس باید به درسـتی به کـودک آموزش 

شود. داده 
 شـاید ایـن پرسـش مطـرح شـده باشـد کـه چه طـور بایـد عذرخواهـی کـرد و 
چه طـور روش درسـِت عذرخواهـی را بـه کودکان آمـوزش داد؟ برای پاسـخ به این 
پرسـش ها قبـل از هـر چیـز الزم اسـت بـه ایـن نکتـه توجه کنیـم کـه عذرخواهی، 
یـک مهـارت اسـت و بنابرایـن عـالوه بر کسـب آگاهی در ایـن زمینـه، نیازمندیم با 
تمریـن و تکـرار این مهـارت را در الگوی رفتاری مـان درونی کنیم؛ زیرا سـاده ترین 
راه بـرای این کـه کـودک عذرخواهی کـردن را بیاموزد، یادگیری مشـاهده یی اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب، وقتی کـودک شـاهد عذرخواهی کـردِن ما و به رسـمیت شـناختن 
حقوق مـان و دیگـری بـه هنگام رنجش باشـد، در واقـع به طور غیرمسـتقیم اهمیت، 
ضـرورت و روش صحیـح عذرخواهـی کـردن را یـاد می گیـرد و در موقعیت هـای 

مشـابه تمریـن می کند. 
بنابرایـن بخـش مهـم و تأثیرگـذار این آموزش به صورت غیرمسـتقیم اتفـاق می افتد. 
امـا در مرحلـۀ بعـدی و در صورتـی که الزم باشـد می توان متناسـب با سـِن کوکان 
از طریـق گفت وگـو یـا در قالـب بـازی بـا عروسـک ها یـا یـک نمایـش خانه گـی 
کوتـاه ایـن مراحـل را مسـتقیمًا بـه آن هـا آمـوزش داد. البته الزم اسـت ایـن نکته را 
هـم در نظـر داشـته باشـید که عذرخواهـی فقط در مـواردی که در محـدودۀ توان و 
درک رفتاری و شـناختی کودک قرار دارد، پیگیری شـود تا امکان اجرا و اثربخشـی 
مطلـوب به دسـت بیایـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وظایـف یـا قوانینـی کـه بـرای کـودک 
تعریـف می کنیـم، بـه گونه یـی باشـد که کـودک مرتـب شکسـت را تجربـه نکند و 

مجبور بـه عذرخواهی نباشـد.
بـرای یـک عذرخواهـی موثـر الزم اسـت: پیشـنهاد »مـن را ببخـش!«. بـه کـودک 
بیاموزیـم کـه وقتـی کسـی را می رنجانیـم، می توانیـم به او پیشـنهاد بدهیم کـه ما را 
ببخشـد، امـا چـون یـک پیشـنهاد اسـت، بایـد آماده گی شـنیدن پاسـخ منفـی را هم 

باشیم. داشـته 

پذیرفتن اشتباه
در مرحلـۀ بعـدی، مهم اسـت کـه بپذیریم اشـتباه کرده ایـم. پذیرش اشـتباه در واقع 
زمینـۀ درک مسـوولیت پذیری را فراهـم می کنـد. بنابرایـن تا زمانی که کـودک متوجه 
اشـتباهش نشـده اسـت، او را وادار بـه عذرخواهـی نکنیـد. بـرای درک بهتـر ایـن 
موضـوع می توانیـد در شـرایط مشـابهی که بین شـما و کـودک اتفاق می افتـد، به او 
بگوییـد: »مـن می دانـم کـه از من رنجیـده ای و می خواهم کـه مرا ببخشـی، اما هنوز 

نمی دانـم کـه چه کار اشـتباهی انجـام داده ام؟«

پشـیمانی
شـاید شـما هـم کودکانی را دیده باشـید که بعـد از انجام یـک کار اشـتباه بالفاصله 
عذرخواهـی می کننـد، امـا هـم شـما و هم آن هـا می دانید کـه این صرفـًا راهی برای 
فـرار از تنبیـه اسـت. بنابرایـن بـرای این کـه عذرخواهـی شـکل واقعـی و حقیقـی 
پیـدا کند، مهم ترین شـرط، پشـیمانی اسـت. اگـر کـودک از کار بدی که انجـام داده 
اسـت پشـیمان نیسـت، بـه او توضیـح بدهیـد و برایـش زمانـی تعییـن کنیـد تـا به 
اشـتباهش فکـر کنـد. همیشـه روی ایـن نکتـه تأییـد کنید که تـا زمانی کـه از کارش 
پشـیمان نیسـت، الزم نیسـت عذرخواهـی کند. اما بـرای کمک بـه درک بهتر کودک 
نسـبت بـه رفتـارش می توانیـد تأثیـر آن رفتـار را روی دیگـران با هم بررسـی کنید. 
حتـا می تـوان از کـودک خواسـت کـه خـودش را به جـای طـرف مقابل بگـذارد و 
احساسـاتش را بیـان کنـد. ایـن تمریـن کمـک می کنـد ارزش اخالقـی عذرخواهی 

به درسـتی برایـش درونی شـود.

توضیح و دلیل
بسـیاری از اوقـات بـا وجـود این که سـه مرحلۀ اول انجام شـده اسـت، امـا رنجش 
همچنـان باقـی اسـت. اگـر بـرای کار اشـتباهی کـه مرتکب شـده ایم، دالیلی داشـته 
باشـیم و آن هـا را بیـان کنیـم و به دیگـران هم فرصـت توضیح و بیان دالیل شـان را 
بدهیـم، در واقـع برای بخشـیدن و بخشـیده شـدن انگیزۀ بیشـتری فراهـم کرده ایم.

 
 منبع: سالمت نیوز
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ــۀ  ــن ودیع ــتي و عالي تری ــدۀ هس ــن پدی ــان برتری  زب
ــا  ــان و ب ــا زب ــتي ب ــت هس ــت. خلق ــده گار اس آفری
واژه هــاي »کــن فیکــون« آغازیــد. خداونــد بــزرگ بــا 
ــجل  ــک مس ــر مالی ــري آدم را ب ــما، برت ــوزش اس آم
کــرد. آییــن جاودانــۀ اســالم بــا زبــان و بــا واژه آغــاز 

گردیــد:  »اقـــرا« )بخــوان!(.
 ارســطو انســـان را حیــواِن ناطــق خوانــد. در انجیــل 
ــدا  ــزد خ ــه ن ــود، کلم ــه ب ــت: در اول کلم ــده اس آم
ــا  ــن واژه ه ــوم بی ــل نج ــود. اه ــدا ب ــه خ ــود و کلم ب
ــه  ــون گران ب ــد. افس ــی دیده ان ــتاره گان پیوندهای و س
یــاري واژه هــا، گزنــده گان را رام مي کننــد. جادوگــران 
ــد. ــوم مي بردن ــان هج ــر مخالف ــا ب ــروي واژه ه ــا نی ب

ــي  ــاظ فرهنگ ــت. از لح ــان اس ــاخِص انس ــان، ش زب
ــت.  ــِت اوس ــان و معرف ــرِف انس ــان مع زب

 تا مـرد سخن نگفته باشد 
 عیب و هنرش نهفته باشد )سعدی(

ــه از زادگاهــش دور  ــدي و کســی ک ــک تبعی ــراي ی ب
افتــاده، زبــان تنهــا اندیشــیدن و پیونــد اجتماعــي نــه، 
زمیــن، جغرافیــا، تاریــخ، هویــت و تمامیــت بودنــش 
ــخنگویان آن  ــدن س ــدۀ تم ــوه دهن ــان جل ــت. زب اس

ــل، 1۳۶2: ۶۹( ــب مای ــان اســت. )نجی زب
ــه گاه اندیشــۀ بشــر اســت. بشــر  ــان تکی ــد: زب گفته ان
در گسســتن  توانــا  و  اســت  موجــود قشرشــکن 
ــدۀ آگاهــي  ــوان زایی ــن ت ــي. ای ــي و عین بندهــاي ذهن
ــن  ــوۀ مــادي ای ــان جل و نیــروي شــعور اوســت و زب
ــي  ــان درون ــان وســیلۀ بی آگاهــي و شــعور اســت. زب
فــرد و نمــود برخــورد عاطفــي وي بــا دیگــران اســت. 
زبــان ابزاري ســت زیبایي آفریــن. )میالنیــان،1۳۵1: 

)۶
زبان شناســان در تعریــف زبــان آورده انــد: زبــان 
ــل  ــراي منتق ــراد بشــر ب ــه اف یکــي از وسایلي ســت ک
ســاختن مقاصــد و خواطــر خــود بــه یکدیگــر ایجــاد 
ــه  ــر ب ــه بهت ــا آن اســت ک ــاترین زبان ه ــد. رس کرده ان
ــي از  ــرض اصل ــد. غ ــن مقصــود کمــک کن انجــام ای
ــت.  ــم اس ــم و تفاه ــهولت در تفهی ــان، س ــع زب وض

ــتیاني، 1۳۶۹: ۵10(  ــال آش )اقب
ــي  ــخصۀ آوای ــا مش ــي ب ــت ارتباط ــان  ابزاري س زب
)واحدهــاي معنــادار و بي معنــا(. نیرومنــدي زبــان 
ســاختمان  بــه  ســویي  از  جامعــه،  پیشــرفت  در 
ســوي  از  و  قامــوس  و  دســتور  آوایــي،  ویــژۀ 
ــد.  ــه کار مي برن ــه آن را ب ــت ک ــا مردمي س ــر، ب دیگ

)۵ )میالنیــان،1۳۵1: 
ارتباط زباني چند گونه است:

- ارتبــاط شــفاهي: ســخن کوچــه و بــازار بــراي رفــع 
؛ زها نیا

عمومــي،  ســخنان  شــفاهي:  گفتــاري  ارتبــاط   -
تلویزیونــي؛ و  رادیویــي  برنامه هــاي 

ــگاه،  ــب و دانش ــوزش مکت ــتاري: آم ــاط نوش - ارتب
ــي،  ــي، سیاس ــي، مذهب ــته هاي علم ــات،  نوش مطبوع
ــي  ــاي ارتباط ــۀ گونه ه ــه هم ــي ک ــادي... زبان اقتص
فرهنگــي  اجتماعــي و  توانایــي  را شــامل شــود، 
برتــري دارد. تنهــا ارتبــاط کوچــه و بــازار گویــش را 

مي آفرینــد.
بــا ایــن یادکردهــا چنــد وظیفــه بــراي زبــان مشــخص 
ــان  ــه، بی ــه گاه اندیش ــاط، تکی ــاد ارتب ــردد:  ایج مي گ
درون و آفرینــش زیبایــي. از لحــاظ ارزش هنــري، ســه 

ــر دانســته اند. وظیفــۀ اخیــر را از ایجــاد ارتبــاط برت

زبان فارسي دري
دانشــیان آرین زمیــن را مهــد نخســتین امپراتــوري 
ــوف  ــگل فیلس ــته اند. ه ــا دانس ــش فرهنگ ه و آفرین
مي نویســد:  تاریــخ«  »فلســفۀ  کتــاِب  در  غربــي 
آریاییــان و اقــوام دیگــر ایــن قلمــرو از جملــه 
ــخ  ــه تاری ــه ب ــاي تاریخــي هســتند ک نخســتین تباره
ــوري  ــتین امپرات ــرا نخس ــد؛ زی ــق دارن ــي تعل جهان

برپــا کردند.)آشــوري، 1۳۷۷: 184( را  جهانــي 
تاریــخ گــواه اســت کــه مادهــا بــر آشــوري ها پیــروز 
گردیــد، بعــد کــورش بــر بابــل پایتخــت کلــده تســلط 
ــاد. در خراســان  ــا نه ــوري خــود را بن ــت و امپرات یاف
ــترش  ــر گس ــت و ب ــا گرف ــي پ ــاي بزرگ امپراتوري ه
ــرد. فارســي دري  ــگ فارســي توجــه ک ــان و فرهن زب
ــه  ــود ک ــا ب ــن امپراتوري ه ــوام ای ــي اق ــان ارتباط زب
ــۀ  ــا، دامن ــن و ارتباط ه ــعۀ زمی ــا توس ــا روز ب روز ت

ــت. آن توســعه یاف
 فارســي دري، زبــان حــوزۀ بــزرگ تمدنــي و وســیلۀ 
ارتبــاط اقــوام مختلــف بــود. در ترجمــۀ تفســیر 

طبــري مي خوانیــم:
- کایــن زبــان پارســي از قدیــم بــاز دانســتند. از 
روزگار آدم تــا روزگار اســماعیل پیغامبــران و ملــوکان 
زمیــن بــه پارســي ســخن گفتند.)تفســیر طبــري 

،1۳۵۶: مقدمــه(
- فارســي یکــي از ده زبــان زنــده و مهــم دنیــا اســت 
ــت  ــاني و هوی ــر روان انس ــر را ب ــترین تأثی ــه بیش ک

ــا گذاشــته اســت. فرهنگــي م
- زبــان فارســي دومیــن زبــان جهــان اســالم و نمــاد 

هویــت و اصالــت ماســت.
- فارســي در روزگاري از هنــد تــا بیزانــس و از 
ــود. ــمي ب ــان رس ــارس زب ــج ف ــا خلی ــاي ارال ت دری
- فارســي بیانگــر هویــت فرهنگــي و تاریخــي، 

ارزش هــاي انســاني و روحیــۀ ملــي ماســت.

فارسي زبان همۀ اقوام و يك حوزۀ تمدني 
فارســي دري زبــان همــۀ اقوامــي بــود کــه در حــوزۀ 

بــزرگ تمدنــي مــا زیســت داشــتند.
ــر  ــر اث ــا باخت ــاور ت ــاي خ ــي از اقص ــان فارس - زب

ــت. ــته اس گذاش
- فارســي زباني ســت تاریخــي و میانجــي تیره هــا 
ــي  ــرو تمدن ــیا و قلم ــارۀ آس ــون ق ــاي گوناگ و تباره

ــزرگ. ــان ب ــا و خراس ــرو آریان قلم
- فارســي تنهــا زبــان مشــترک ایــران بــزرگ و اقــوام 

مختلــف ماســت.
ــي  ــاي عرب ــم واژه ه ــي و در قرآن کری ــان عرب - در زب
وجــود دارد. بــه قــول المقدســي در احســن التقاســم، 
در ســدۀ 4 هجــري مــردم صحــار پایتخــت عمــان بــه 

ــد. ــخن مي گفتن ــي س فارس
ــبه قارۀ  ــمي ش ــان رس ــال زب ــي ۷00 س ــان فارس - زب
ــه در  ــد ک ــود. پژوهش هــا نشــان مي دهن هندوســتان ب
ــان  ــر زب ــتان تأثی ــد و پاکس ــش هن ــان و گوی 8۷2 زب
ــي  ــان فارس ــر زب ــا اگ ــت. حت ــهود اس ــي مش فارس

نمي بــود، زبــان اردو ایجــاد نمي شــد.
ــاوري  ــي خ ــژه ترک ــي به وی ــي در ترک ــان فارس - زب
ــه  ــي ب ــۀ ترک ــک واژه نام ــت. در ی ــراوان داش ــوذ ف نف
عربــي کــه در ســدۀ پنجــم نگاشــته شــده، آمده اســت: 
ــه کاله  ــود، چنان ک ــي« نمي ش ــات »ایران ــي ت ــي ب ترک

بي ســر.
ــلجوقي،  ــد س ــروزي از عه ــۀ ام ــي ترکی - در اناتول
ــي  ــاهان عثمان ــود. ش ــمي ب ــي و رس ــي همه گان فارس
ــلطان  ــي، س ــلیمان قانون ــلطان س ــد، س ــدرم بایزی ایل
ســلیم، ســلطان محمــد فاتــح بــه فارســي شــعر 
مي گفتنــد. ســلطان ســلیم دیــوان شــعر فارســي دارد. 
ــر شــدند.  ــي از فارســي متأث کشــورهاي دیگــر عثمان
فارسي ســرا  و  فارســي نویس  گــروه  یوگوســالوي 
ــظ  ــعدي و حاف ــا س ــگاه هاي آن ج ــت. در آموزش داش
ســایر  بــه  فارســي  مي شــد.  تدریــس  جامــي  و 
ــت.  80  ــي راه یاف ــا انگلیس ــکان و حت ــاي بال زبان ه
واژۀ فارســي را در انگلیســي شناســایي کرده انــد.

و  اندونیزیایــی  زبان هــاي  در  زبان شناســان   -
شــناخته اند. را  فارســي  واژۀ   ۳۵0 مالیزیایــی 

- ابــن بطوطــه در ســدۀ 8 هجــري از زبــان رامش گران 
در چیــن، شــعر ســعدي را شــنیده اســت. مســلمانان 
ــاي  ــد. کتیبه ه ــي مي خواندن ــه فارس ــاز را ب ــن نم چی
فارســي در چیــن هنــوز وجــود دارد. هنــوز در 
ــود  ــي زبان وج ــزار فارس ــنگیانگ 14 ه ــقرغان س تاش

دارد. 

ي فارسي در
ظرفیت ها 

ي ها و دشوار

ــلطان  ــي، س ــلیمان قانون ــلطان س ــد، س ــدرم بایزی ــي ایل ــاهان عثمان ــود. ش ــمي ب ــي و رس ــي همه گان ــلجوقي، فارس ــد س ــروزي از عه ــة ام ــي ترکی در اناتول
ســلیم، ســلطان محمــد فاتــح بــه فارســي شــعر مي گفتنــد. ســلطان ســلیم دیــوان شــعر فارســي دارد. کشــورهاي دیگــر عثمانــي از فارســي متأثــر شــدند. 
یوگوســاوي گــروه فارســي نویس و فارسي ســرا داشــت. در آموزشــگاه هاي آن جــا ســعدي و حافــظ و جامــي تدریــس مي شــد. فارســي بــه ســایر زبان هــاي 

بالــکان و حتــا انگلیســي راه یافــت.  80 واژۀ فارســي را در انگلیســي شناســایي کرده انــد.
- زبان شناسان در زبان هاي اندونیزیایی و مالیزیایی 350 واژۀ فارسي را شناخته اند.

ــد.  ــي مي خواندن ــه فارس ــاز را ب ــن نم ــلمانان چی ــت. مس ــنیده اس ــعدي را ش ــعر س ــن، ش ــران در چی ــان رامش گ ــري از زب ــدۀ 8 هج ــه در س ــن بطوط - اب
ــود دارد ــي زبان وج ــزار فارس ــنگیانگ 14 ه ــقرغان س ــوز در تاش ــود دارد. هن ــوز وج ــن هن ــي در چی ــاي فارس کتیبه ه
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طــی  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای  مانــدگار: 
ــان کار  ــر پای ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاق مل ــر وف ــتی در دفت نشس
ــرح  ــوزای 1۳۹8، ط ــی در اول ج ــدت مل ــت وح حکوم
»حکومــت سرپرســت در چارچــوب نظــام جمهــوری 
اســالمی افغانســتان« را بــا دو گزینــه »منطقــی« بــرای عبــور 

از بن بســت موجــود در نظــر گرفتــه انــد.
ایــن نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری دیــروز بــا 
پخــش اعالمیه یــی از دو گزینــه در طــرح شــان بــرای 

ــد. ــر داده ان ــت خب ــت پرس حکوم
در اعالمیــه نامــزدان، گزینــۀ اول چنیــن بیــان شــده اســت: 
در صورتــی کــه رییس جمهــور فعلــی از کاندیداتــوری 
خــود بــه ریاســت جمهوری انصــراف دهــد، می توانــد 
ــواِن  ــه عن ــر ب ــی دیگ ــم قانون ــدام مکانیس ــی ک ــدون ط ب
»سرپرســت حکومــت«، ســر از اول جــوزای 1۳۹8 کار 
خویــش را بــدون وقفــه تــا پایــان مهلــت سرپرســتی ادامــه 

دهــد. 
ــه نســبت  ــن گزین ــده اســت: ای ــه آم ــن اعالمی ــۀ ای در ادام
ــد،  ــدق می کن ــز ص ــور نی ــی رییس جمه ــن فعل ــه معاونی ب
ــی  ــای انتخابات ــراف از تکت ه ــورت انص ــز در ص ــا نی آنه
ــه کار  ــه حیــث معــاون سرپرســت حکومــت ب می تواننــد ب

ادامــه دهنــد.
ایــن  ادامــۀ  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
اعالمیــه گزینــۀ دوم بــرای پــس از اول جــوزا چنیــن مطــرح 
ــد،  ــق نیاب ــۀ اول تحق ــه گزین ــی ک ــد: در صورت ــرده ان ک
ــن  ــوان معقول تری ــه عن ــر ب ــی کالن ت ــاع سیاس ــث اجم بح
ــه  ــن گزین ــد. در ای ــان می آی ــه می ــه ب ــن گزین و مطلوب تری
واجــد  شــخصیت های  و  ریاســت جمهوری  کاندیــدان 
ــی  ــد و دارای وجاهــت مل ــی، مســتقل، متعه شــرایط قانون
ــت  ــی ثب ــای مدن ــی و نهاده ــزاب سیاس ــب اح ــه از جان ک
شــده در وزارت عدلیــه معرفــی می شــوند، می تواننــد 

خــود را بــرای احــراز پُســت سرپرســتی حکومــت کاندیــدا 
ــد.  نماین

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــه نام ــۀ اعالمی در ادام
در  ریاســت جمهوری  فعلــی  کاندیــدان  اســت:  آمــده 
از  بایــد  سرپرســتی حکومــت  بــه  نامــزدی  صــورت 
ــام ریاســت جمهوری انصــراف  ــه مق ــوری خــود ب کاندیدات

ــد. نماین
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری در ایــن اعالمیــه 
ــه  ــن گزین ــدرج در ای ــدان من ــد: کاندی ــته ان ــان داش اذع
ــی  ــی معرف ــاع کالن سیاس ــه اجم ــت رأی ب ــرای دریاف ب

می شــوند. کاندیــدان سرپرســتی حکومــت در پیشــگاه 
ــه و  ــود را ارای ــای خ ــی، طرح ه ــاع کالن سیاس ــن اجم ای
ــت آرا  ــه اکثری ــزدی ک ــد. نام ــت می کنن ــد دریاف رأی تأیی
را کســب نمــود، بــه عنــوان سرپرســت حکومــت تعییــن و 
مطابــق بــه مــادۀ ۶۳ قانــون اساســی ادای ســوگند می کنــد. 
ــت  ــت سرپرس ــای معاونی ــورد کاندیداه ــن روش در م عی

حکومــت تطبیــق می شــود. 
احــزاب سیاســی کــه شــامل در تکت هــای انتخاباتــی 
ــورد  ــی م ــای انتخابات ــق تکت ه ــان از طری ــتند رأی ش هس
ــن مــورد در بخــش دیگــری  ــن می گــردد کــه ای نظــر تأمی

ــده اســت. ــه آم ــن اعالمی از ای
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری گفتــه انــد: در صورتی 
کــه رهبــران حکومــت وحــدت ملــی کمــاکان بخواهنــد در 
ــرار  ــور ق ــای کش ــع علی ــی و مناف ــون اساس ــا قان ــل ب تقاب
ــوزای  ــد از اول ج ــی بع ــورت غیرقانون ــه ص ــه و ب گرفت
1۳۹8 بــه کار خویــش ادامــه دهنــد، عواقــب ناشــی از ایــن 
اقــدام غیرقانونــی بــه دوش خــود آنهــا و مســووالن درجــه 

ــد.  ــی می باش ــای دولت اول نهاده
در پایــان اعالمیــه گفتــه شــده اســت کــه شــورای نامــزدان 
ریاســت جمهوری حــق خــود می دانــد کــه از هــر مکانیســم 
ــره  ــی به ــی و بین الملل ــطح مل ــی در س ــی و سیاس حقوق
ــدوام ایــن حکومــت  ــع ت ــا اقدامــات الزم مان ــا ب ــد ت بجوی

ــد مشــروعیت شــود . فاق
ــک  ــرح در ی ــن ط ــل ای ــات کام ــه جزئی ــت ک ــی اس گفتن
کنفرانــس خبــری توســط نامــزدان انتخابــات ریاســت 

ــد. ــد ش ــه خواه ــوری ارای جمه
ایــن نخســتین بــار اســت کــه نامــزدان انتخابــات ریاســت 
جمهــوری از طــرح بدیــل  بــرای حکومــت موجــود پــس 
ــن  ــش از ای ــد. پی ــر می دهن ــال روان خب ــوزای س از اول ج
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری فقــط معتــرض ادامــه 
کار حکومــت وحــدت ملــی در بعــد از اول جــوازای ســال 

روان بودنــد.
ــای  ــی و ریاســت آق ــد کار حکومــت وحــدت مل ــا تمدی ب
غنــی توســط دادگاه عالــی کشــور، بیشــتر نامــزدان انتخابات 
ــرده  ــراض ک ــی اعت ــن حکم ــر چنی ــوری ب ــت جمه ریاس
ــی از  ــوری در حال ــت جمه ــات ریاس ــزدان انتخاب ــد. نام ان
طــرح حکومــت سرپرســت بجــای حکومــت موجــود خبــر 
ــی  ــکایات های انتخابات ــیون ش ــوز کمیس ــه هن ــد ک می دهن
فهرســت نهایــی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری را 

ــت.  ــالن نکرده اس اع

سال l11 شمارۀ مسلسل l2490  دوشنبه 23ثور/  ارديبهشت l1398 8 رمضان l1440 13می 2019
www.mandegardaily.com

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح حکومت سرپرست را نهایی کرده اند

ــدم و  ــم ش ــروز{ وارد افغان فیل ــی امروز}دی وقت
ــدادی  ــالش را گشــودم؛ تع ــی ت ــای ول ــر آق دفت
ــن ریاســت  ــرد و زن ای ــران م ــوران و اجی از مام
از نظــر افتیــده و تحقیــر شــده را، آنجــا نشســته 
یافتــم. کاغــذی در دســت تــالش کــه فهرســت 
ــران در آن  ــن و اجی ــای ماموری ــی از نام ه طوالن
درج بــود و در بــارۀ آن فهرســت توضیحاتــی بــه 
ــا ورود  ــی داد؛ ب ــته اش م ــت برگش ــکاران بخ هم
بنــده، تــالش خامــوش شــد و مــن بعــد از ســالم 
ــه  ــا همــه، متوجــه شــدم ک ــک مختصــر ب و علی
ــند.  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــه و غمگی ــی گرفت همگ
وقتــی علــت را پرســیدم، آقــای تــالش فهرســت 

را برایــم نشــان داده گفــت:
 ایــن نامــه از وزارت فرهنــگ رســیده و در 
آن نــام ۳0 تــن ازکارگردانــان، فیلم بــرداران، 
فیلم نامه نویســان و دیگــر ماموریــن و اجیــران 
ــد و در  ــده ان ــت ش ــه بس ــه اضاف ــت ک درج اس
ــا  ــرای آنه ــی ب ــم جای ــد افغان فیل ــکیل جدی تش
ــراپا  ــر س ــن حقی ــام ای ــت، ن ــت و در فهرس نیس
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــم ب ــالش ه ــر و ت تقصی
ــه  ــالوه ب ــالش ع ــه ت ــت ک ــی س ــن در حال -ای
ــم را  ــمی افغان فیل ــب رس ــتر مکاتی ــرش، بیش هن
منحیــث همــکاری بــه اداره، او می نویســد؛ زیــرا 
ــوادتر  ــا س ــاًل، ب ــم فع ــن قســمت، افغان فیل در ای
ــه  ــن ک ــدارد- م ــری را ن ــس دیگ ــالش ک از ت
ــرای گفتــن نداشــتم؛ فقــط خندیــدم و  حرفــی ب
ــۀ  ــی برنام ــی ب ــت تقلب ــن دول ــم: آخــر از ای گفت

می شــود  رســوا،  قوم گــرای  ســتیِز  فرهنــگ 
ــت؟ ــن را داش ــر از ای ــه غی ــاری ب انتظ

ــت،  ــن دول ــاد ای ــه بنی ــد ک ــه می دانن آری، هم
ــت؛  ــده اس ــاده ش ــژ نه ــوا و ک ــب رس ــا تقل ب
و  تیــم  دو  میــان  آن،  ارگان هــای  تمــام  و 
از  کــه  تقســیم گردیــده  آنهــا  هم کاســه های 
جملــه، ریاســت جمهوری و شــورای امنیــت 
ــت،  ــاع، امنی ــی ) دف ــکتورهای امنیت ــام س و تم
ــی  ــکتورهای مال ــان، س ــس و...( و بدین س پولی
ــرکات  ــا، گم ــه، بانک ه ــاد )وزارت مالی و اقتص
ــب  ــلطان )عجی ــق س ــر( ح ــی دیگ ــع مال و مناب
المخلوقــات آقــای اشــرف غنــی( رســیده و 
ــه  ــورای اجرایی ــه ش ــدی ب ــد درص ــی، چن متباق
ــن ریاســت در فیصــدی ســهم خــودش  ــه، ای ک

ــدارد... ــی را ن ــر و نه ــت ام ــم، صالحی ه
ــه  ــته ام ک ــال ندانس ــه ح ــا ب ــان، ت ــن می در ای

وزارت فرهنــگ مــال کیســت؟ 
ــای  ــهم آق ــن وزارت س ــه ای ــد ک ــه می ش گفت
دوســتم اســت. دوســتمی کــه آقــای غنــی مثــل 
ــرد  ــتفاده اش ک ــرف اس ــار مص ــت پاِک یک ب دس

ــد!...  ــد؛ دورش افگن و بع
بلــی وزارت فرهنــگ، چهــار تــا معیــن دارد 
ــورای  ــوی ش ــی از س ــا، یک ــن از آنه ــه دو ت ک
ــق،  ــای محق ــوی آق ــرش، از س ــه و دیگ اجرایی
یــا اســتاد خلیلــی)؟( معرفــی گردیــده انــد. 
ــمند و  ــخصیت های دانش ــوار، ش ــن دو بزرگ ای
ــل،  ــدان عم ــا، در می ــتند؛ ام ــی هس ــل احترام قاب

بی صالحیــت و هیــچ کاره انــد...، فقــط امکانــات 
ــادی دیگــر  ــات م ــاش و امکان ــا )مع ــن مقام ه ای
را  کش وفــش...(  و  موترهــا  و  بادیــگارد  و 

غنمیــت شــمرده کیــف می کننــد!
ــدارم؛  ــی ن ــارۀ سرپرســت صاحــب معلومات در ب
مگــر، یکــی از معینــان گماشــتۀ ســلطان را 
ــط  ــم؟ فق ــه بگوی ــم؛ واهلل چ ــن می شناس ــه م ک
برایــش چلنــج می دهــم - البتــه در حضــور 
یــک  او،  اگــر   - فهم هــا  چیــز  و  رســانه ها 
ــگ و  ــارۀ فرهن ــه در ب ــک دقیق ــه، صــرف ی دقیق
معنــای آن صحبــت علمــی کــرده توانســت، و یــا 
ــعۀ فرهنگــی چیســت؟ و  ــه توس ــد ک ــر فهمی اگ
ــا فرهنــگ توســعه در چیســت؟ مــن  ــرق آن ب ف
ــوص  ــته ام در خص ــی و گذش ــای کنون از گفته ه
ایــن دولــت و ایــن وزارت معــذرت خواســته و 

حرف هایــم را پــس می گیــرم.
ــده  ــه بن ــی ک ــا جای ــر، ت ــب دیگ ــن صاح معی
ــت  ــرده اس ــه ک ــه کاری ک ــتم، یگان ــه هس متوج
ــو توســعۀ  ــد جل ــه بای ــن اســت؛ ک ــد ای و می کن
فرهنگــی گرفتــه شــود؛ تــا مبــادا در قالــب 
ــود:  ــه ش ــاره یی رود و گفت ــر اش ــگ و هن فرهن
ــاالی چشــم چــپ فاشــیزم،  خــدای نخواســته ب
ابروســت... آری، زبــان و فرهنــگ فارســی بایــد، 

ــود... ــده ش ــیه ران ــه حاش ب
حــاال نمی دانــم، ایــن مامــوران و هنرمتــدان 
مضطــرب بیچــارۀ گرســنۀ درماتــده، داد خــود را 

ــد؟ ــی بخواهن ــد؟ و از ک ــا برن کج

 مقام هــای وزارت صحــت عامــه بــا مســووالن مراکــز 
ــه منظــور چگونگــی مدیریــت زباله هــا  صحــی، نشســتی را ب
ــای  ــا و عملیات خانه ه ــژه کلینیک ه ــه وی ــی ب ــز صح در مراک

ــد. ــزار کرده ان ــل برگ ــهر کاب ــفاخانه های ش ش
وضعیــت  و  کلینیک هــا  زبالــه ی  مدیریــت  در  بهبــود 
هــدف  کابــل،  شــهر  شــفاخانه های  در  عملیات خانه هــا 

اصلــی ایــن نشســت بــوده اســت.
ــی  ــات صح ــه خدم ــن عرض ــکان معی ــد پی ــر فدامحم داکت
ــا  ــال زباله ه ــی انتق ــی چگونگ ــه، بررس ــت عام وزارت صح
از شــفاخانه ها، جمــع آوری زباله هــای کلینیــک، وقایــه از 
ــای  ــت زباله ه ــود مدیری ــردن رهنم ــریک ک ــان، ش ــال انت انتق
در  عملیات خانه هــا  وضعیــت  از  گــزارش  و  کلینیک هــا 

ــت. ــرار داده اس ــث ق ــورد بح ــل را م ــفاخانه های کاب ش
ــل در  ــفاخانه های کاب ــووالن ش ــه مس ــه ک ــکان گفت ــای پی آق
ــا  ــه کلینیک ه ــال زبال ــودن و انتق ــدر نم ــع آوری، ه بشــخ جم
ــه  ــا تجرب ــراد مســلکی و ب ــن شــده توســط اف ــه جــای تعی ب

وضعیــت  بهبــود  در  هم چنــان  و  کــرده  جــدی  اقــدام 
ــد. ــه نماین ــز توج ــل نی ــفاخانه های کاب ــا در ش عملیات خانه ه
ــهر  ــفاخانه های ش ــا از ش ــه کلینیک ه ــع آوری زبال ــد جم رون
کابــل، توســط شــرکت »گلبدیــن حکیمــی« و شــهرداری کابــل 
می گیــرد و بعــد از هدرســازی، بــه ســاحه گــزک دوم توســط 

ــل دفــن می گــردد. شــهرداری کاب
ــد  ــر دیگــر، وزارت صحــت عامــه می گوی براســاس یــک خب
ــر  ــفاخانه وزی ــدان ش ــن از کارمن ــار ت ــی چه ــت وظیفه ی غفل
محمداکبــر خــان کــه اخیــراً ویدیــوی آن در رســانه های 
اجتماعــی بــه نشــر رســید، مــورد بررســی جــدی قــرار گرفتــه 

اســت.
ــن  ــه ای ــوی منتشــر شــده نشــان داده شــده اســت ک در ویدی
ــر  ــن در عرصــه کاری شــان غفلــت نمــوده و در براب چهــار ت

بیمــاران بی اعتنایــی می کننــد.
ــر صحــت عامــه، در حکمــی   ــروز وزی ــن فی ــر فیروزالدی داکت
در پیونــد بــه غفلــت وظیفه یــی ایــن چهــار تــن گفتــه اســت: 

ــت  ــه غفل ــه در وظیف ــنهاد ک ــامل پیش ــدان ش ــده کارمن آن ع
ــر  ــار و کس ــه،  اخط ــل تادیبی)توصی ــاًل مراح ــد و قب نموده ان
ــی  ــات ملک ــون خدم ــق قان ــند مطاب ــه باش ــاش(  را گرفت مع

ــد. ــرار گردن فســخ ق
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زباله ها در مراکز صحی شهر کابل تحت مدیریت قرار می گیرد



ــدا  ــت« در ابت ــم چیس ــه »عل ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ســاده بــه نظــر می رســد؛ امــا در روزگار نویــن کــه جهــان 
هــر لحظــه دچــار تغییــر و تحــول اســت. ایــن دگرگونــی 
به نــام علــم اســت.  و دگردیســی هــم گام پدیده یــی 
ــد، از  ــه باش ــع هم ــه جام ــت ک ــق و درس ــف دقی تعری
کرامــات اســت؛ چــرا کــه از ایــن کلمــه تعبیرهــای بســیار 
ــث  ــس از بح ــم، پ ــا آن ه ــی ب ــت. ول ــده اس ــی ش متفاوت
ــی  ــای واژه گان ــم از تعریف ه ــم، اع ــتی عل ــارۀ چیس در ب
ــه چیســتی  ــه صــورت بســیار فشــرده و موجــز ب و …، ب
علــم کــه ســنگ بنــای ایــن نبشــتۀ پراکنــده موجود اســت؛ 
ــه  ــن مقال ــی ای ــن، پرســش اصل ــه می شــود. بنابرای پرداخت
کــه پژوهــش حاضــر بــر آن اســتوار اســت همــان چیســتی 
علــم اســت؟ کــه نگارنــده را از روزگار قــدم نهــادن 
ــای  ــرۀ نهاده ــه از زم ــگاه ک ــب و دانش ــاد مکت در دو نه
ــتی  ــش چیس ــه پرس ــدام ب ــت م ــش گر اس ــی و پرس علم
علــم مصــروف و مشــغول نگه داشــته اســت. ایــن مشــغلۀ 
ذهنــی بــه ذم خــود ذهــن هــر انســانی کــه در قیــد زمــان و 
مــکان اســت، بــه ابهامــات و پچیده گــی ایــن پرســش کــه 
واقعیــت و حقیقــت علــم چیســت؟ چــه چیــز علمی ســت 
و چــی چیــز از دایــره علــم خــارج اســت؟ مرزهــای علــم 
ــات علمــی کــه روزی  کجاســت؟ چــرا دیدگاه هــا و نظری
ــر تــن می نمــود و دســتگاه های قــدرت  لبــاس حقانیــت ب
ــر صحــت آن می گذاشــت؛ روزی  ــد ب ــروت ُمهــر تایی و ث
دیگــر از طــرف جمــع دیگــر مــورد حملــه و هجــوم قــرار 
ــه  ــن هم ــم ای ــروزه عل ــرا ام ــرانجام، چ ــت؟ و س می گرف
ــر را  ــود آورده و بش ــا را به وج ــک و تردید ه ــا و ش چراه
ــا تمــام دســت آوردها؛ اعــم از مثبــت و منفــی محصــور  ب
و معجــون نمــوده اســت؟ و…؟ آگاهانــه و ناآگانــه جلــب 

توجــه کــرده اســت.
آیــا پاســخ بــه پرســش علــم چیســت از بدیهــات اســت؟ 
ــر  ــتاد بی نظی ــن، اس ــارد فاینم ــل 1۹۶۶، ریچ ــاه اپری در م
ــوم  ــان عل ــن معلم ــه در انجم ــی ک ــی خطابه ی ــک، ط فزی
ــود  ــوزان خ ــا دانش آم ــت ت ــان آموخ ــه آن ــرد، ب ــراد ک ای
ــا  ــه چــون عالمــی بیندیشــند، ب ــد ک ــم دهن ــان تعلی را چن
ــن  ــد و ذه ــی بنگرن ــش گیت ــه آفرین ــب ب ــرت و تعج حی
شــکاک و آمــاده پذیــرش اندیشــه های نــو داشــته باشــند«1

ــت  ــن واقعی ــن ای ــا در نظــر گرفت در شــرایط موجــود و ب
ــم  ــخ عل ــم، پاس ــفی گریزانی ــیر فلس ــرح و تفس ــه از ش ک
چیســت را بــه گونــۀ بســیار بســیط و ســاده خواهیــم داد. 
ــم  ــی اس ــان فارس ــه در زب ــم )knowledge( ک واژۀ عل
ــل  ــا تحصی ــرادف ب ــت مت ــتن اس ــل دانس ــدر از فع مص
شــناخت و آگاهــی اســت. هــر چنــد کــه در مــواردی آن 
ــم  ــا عل ــرادف ب ــوان مت ــه عن ــه ب ــم ک ــا عل ــه ب را در رابط
نیــز تعریــف کــرده انــد.2 واژه التینِی)scinti(برگرفتــه از 
)scire( بــه معنــای )آموختــن و دانســتن( در وســیع ترین 
ــا واژۀ  ــت. ام ــش اس ــا دان ــوزش ی ــای آم ــه معن ــوم ب مفه
ــاه شــده  ــوان اصطالحــی کوت ــه عن انگلیســی science ب
ــۀ  ــات نام ــی رود. 2 در لغ ــه کار م ــی ب ــوم طبیع ــرای عل ب
 دهخــدا از واژۀ علــم بــه معانــی چــون: دانســتن، دریافتــن، 
ادراک کــردن، اســتوار کــردن، معرفــت دقیــق بــا دلیــل بــه 
کیفیــات معینــه و یــا حضــور معلــوم در نــزد عالــم را علــم 

ــر شــده اســت.۳ تعبی

امــا امــروزه در زبــان پارســی و عربــی کلمــۀ »علــم« بــه دو 
معنــای متفــاوت و جــدا بــه کار بــرده می شــود و غفلــت 
از ایــن دو نــوع کاربــرد اغلــب بــه مغالطــات بــس بــزرگ 

انجامیــده اســت. 
معنــای اصلــی و نخســت علــم کــه از روزگار کهــن مــورد 
ــراث  ــه می ــا ب ــه م ــوده و ب توجــه  عالمــان و دانشــمندان ب
رســیده اســت، دانســتن در برابــر ندانســتن اســت. در ایــن 
ــده  ــه همــه دانســتنی ها و آگاهی هــای بشــر بری تعریــف ب
ــا  ــد. ت ــم می گوین ــس آن عل ــوع و جن و صــرف نظــر از ن
ــه معنــای  ــا، واژۀ علــم ب زمــان عصــر روشــنگری در اروپ
هــر دانــش منظــم بــه کار می رفــت و علــم معنــای بســیار 
ــتفاده  ــفه« اس ــا »فلس ــادل ب ــی مع ــت و گاه ــیعی داش وس
می شــد. مطابــق ایــن معنــا و مفهــوم تمــام علــوم امــروز، 
ــب،  ــات، مذه ــر، ادبی ــه، هن ــفه، فق ــالق، فلس ــامل اخ ش
ــم  ــه عل ــی هم ــی، ستاره شناس ــی، جامعه شناس زمین شناس
ــرار  ــی ق ــر جهــل و نادان ــم در براب ــا عل ــن معن ــد. در ای ان
ــا را  ــتۀ از آنه ــد رش ــا چن ــک ی ــس ی ــر ک ــرد. و ه می گی

ــود.4 ــته می ش ــم دانس ــد عال بدان
موالنــا جالل الدیــن بلخــی نیــز کلمــۀ علــم را بــه معنــای 
وســیع آن کــه شــامل تمــام علــوم؛ اعــم از تجربــی و غیــر 
تجربــی می شــود در اشــعارش چنیــن بــه کار بــرده اســت.
ــم و  ــوم و عل ــا نج ــه / ی ــم هندس ــای عل ــرده کاری ه ُخ

ــفه ــب و فلس ط
کــه تلعــق بــا همیــن دنیــی ســتش / ره بــه هفتــم آســمان 

برنیســتش
ایــن همــه علــم بنــای آُخــر اســت / کــه عمــادِ بــودِ گاو 

و اشــتر اســت
ــن  ــد ای ــام آن کردن ــد روز / ن ــوان چن ــتبقای حی ــر اِس به

ــوز ــان ُرم گیج
ــد آن را  ــب دل دان ــش/ صاح ــم منزل ــّق و عل ــم راه ح عل

ــا دلش۵ ب
بنابرایــن، تمــام مــدح و تحســینی کــه در معــارف بشــری و 
اســالمی در بــارۀ علــم و عالــم رســیده اســت، همــه ناظــر 
بــه علــم در برابــر جهــل اســت کــه در نقطــه مقابــل آگاهی 
ــر در  ــی آزمون پذی ــی یعن ــم تجرب ــه عل ــرد، ن ــرار می گی ق
برابــر علــم غیــر تجربــی کــه در قــرن نوزدهــم ســر از تــن 

ــد. ــرون می کن بی
ــه  ــتنی های گفت ــه دانس ــای دوم آن ب ــم در معن ــۀ عل کلم
می شــود کــه تجربــۀ مســتقیم حســی در داوری یــا 
ــت  ــا معرف ــن معن ــت. در ای ــل اس ــان دخی ــردآوری ش گ
ــای  ــت. نظریه ه ــده اس ــات ش ــت اثب ــی اس ــی؛ معرفت علم
علمــی بــه شــیوۀ دقیــق از یافته هــای تجربــی کــه 
بــا مشــاهده و آزمایــش بــه دســت آمده انــد، اخــذ 
می شــوند. علــم تجربــی بــر آنچــه می تــوان دیــد و شــنید 
ــد و  ــا شــده اســت. عقای ــا بن ــال اینه ــرد و امث و لمــس ک
ــی در  ــچ جای ــی هی ــالت ظن ــخصی و تخی ــلیقه های ش س
علــم بــه مفهــوم دوم نــدارد. ایــن نــوع فکــر از علــم، ابتــدا 
ــی  ــگام بزرگ ــمندان پیش ــط دانش ــم توس ــرن هفده در ق
ــادی از  ــدۀ زی ــد. ع ــان آم ــه می ــن ب ــه و نیوت چــون: گالیل
روشــنگران همــان عصــر تحــت تأثیــر موفقیت هــای 
آزمایشــگرانی چــون: گالیلــه، تجربــه را هــر چــه بیشــتر بــه 
منزلــۀ معرفــت محســوب نمودنــد. از آن زمــان اســت کــه 

ــری  ــزرگ بش ــت آوردهای ب ــه دس ــم ب ــی عل تجربه گرای
ــد.۶ ــت ش ــدد تقوی ــه ش ــه ب ــن نظری ــد و ای ــل ش نای

اچ. دی. آنتونــی دانشــمند شهیری ســت کــه ارزیابــی 
ــد:  ــت می ده ــه دس ــه ب ــت آوردهای گالیل ــدی از دس جدی
»آنچــه بیــش از مشــاهدات و آزمایش هــای گالیلــه موجــب 
شکســتن ســنت شــد، رویکــرد وی بــه آنهــا بــود. نــزد وی 
آنچــه کــه بــه برخــی اندیشــه های از پیــش متصــور مرتبــط 
ــا طــرح  ــات مشــاهدتی ممکــن اســت ب می شــد… واقعی
ــا نداشــته  ــه شــده یی از جهــان تناســب داشــته و ی پذیرفت
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــر گالیل ــم در نظ ــۀ مه ــا نکت ــد، ام باش
ــۀ متناســب  ــه شــوند، و نظری ــات مشــاهدتی پذیرفت واقعی

ــه آن باشــد«۷ ب
ــا  ــه و ی ــا از گالیل ــخص تنه ــورت مش ــه ص ــوان ب نمی ت
ــد  ــم جدی ــن گام عل ــه اولی ــرد ک ــام ب ــر ن ــانی دیگ کس
زمینــه  و  بســتر  این هــا  از  پیــش  بــل  گذاشــتند،  را 
ــژه  ــران به وی ــان متفک ــد در می ــم جدی ــود عل ــرای وج ب
ــاب ورود  ــت. از ب ــود داش ــوفان وج ــان و فیلس فزیک دان
بــه مدخــل مبــادی علــم جدیــد در دورۀ از تحــول علمــی 
ــال های 1۵00 م.  ــه س ــه در فاصل ــت ک ــه اس ــریع نهفت س
و1۷۵0 م. روی داد و اکنــون مــا آن را انقــالب علمــی 
ــی  ــش جهان بین ــی در پیدای ــتین گام اساس ــم. نخس می نامی
ــر  ــه شــدد از آن متأث ــه ب ــر گالیل ــه بعد ت ــد ک علمــی جدی
ــد  ــر اســاس شــک و تری ــد کــه ب ــم جدی ــه عل شــد و پای
استواراســت اســاس گذاشــت، انقــالب کپرنیکــی بــود. در 
ــک  ــکالس کپرنی ســال 1۵42 م. ستاره شــناس لهســتانی، نی
ــه  ــه نظری ــه ب ــرد ک ــر ک ــی منتش )14۷۳ -1۵4۳م. ( کتاب
ــش  ــال پی ــد س ــت ص ــزار و هش ــک ه ــه ی ــوس ک بطلمی
ــد  ــود و معتق ــده ب ــمس خوان ــام ش ــز نظ ــن را مرک زمی
ــد،  ــه دور آن می گردن ــید ب ــیارات و خورش ــه س ــود ک ب
حملــه کــرد. کپرنیــک بدیلــی را پیشــنهاد کــرد: خورشــید 
مرکــز ثابــت گیتــی بــوده و ســیارات از جملــه زمیــن، در 
مــداری بــه دور خورشــید قــرار داشــتند. نظریــه کپرنیــک 
ــژه  ــد، به وی ــه رو گردی ــادی روب ــت زی ــا مقاوم ــدا ب در ابت
ــاب  ــض کت ــه آن را ناق ــک ک ــای کاتولی ــب کلیس از جان
مقــدس می دانســت و در ســال 1۶1۶م. کتاب هایــی را کــه 
از حرکــت زمیــن طــرف داری می کردنــد، ممنــوع ســاخت. 
ــه  ــا ظــرف صــد ســال کپرنیکانیســم تمــام تابوهــای ک ام
ــی  ــرف علم ــی و مع ــتفاده از آگاه ــا اس ــم و ب ــام عل به ن
ــم  ــذر عل ــاند و ب ــش کش ــه چال ــد ب ــته می ش ــم پنداش عل
ــی  ــری و علم ــب فک ــی مکات ــه تمام ــت ک ــد را کش جدی

دیگــر به ویــژه تجربه گراهــا از آن ســود بردنــد.8
ــا بعــد از انقــالب علمــی کــه تمــام شــونات زنده گــی  ام
ــخص  ــورت مش ــود، به ص ــامل می ش ــی را ش ــان غرب انس
از قــرن نوزدهــم بــه بعــد کامــاًل علــم تجربــی جایگزیــن 
علــم و روش هــای علــم گذشــته کــه در برابــر جهــل قــرار 
ــتند  ــم می دانس ــوع عل ــی را از ن ــی آگاه ــت و تمام داش
شــیوع پیــدا کــرد. پوزیتیویســم در دامــن چنیــن قرنــی و 
در قلــب چنیــن فضایــی پــرورش یافــت. اندیشــه و فکــر 
ــش  ــه دان ــز ب ــر ج ــت: بش ــب می گف ــن مکت ــن ای بنیادی
تجربــی راهــی بــه دانــش دیگــری نــدارد و ســعادت بشــر 
را در گــرو همیــن مکتــب می دانســت. برترانــد راســل کــه 
خــود یکــی از بزرگتریــن فیلســوفان جهــان معاصــر اســت 

بــه ســخنگوی ایــن مکتــب تبدیــل شــده بــود، می گفــت: 
ــت، از آن  ــوان داش ــی نت ــی تجرب ــزی آگاه ــه چی ــر ب »اگ
هیــچ آگاهــی نمی تــوان داشــت«. اینــان هــر چــه را 
ــرۀ  ــد در زم ــی نمی گنجی ــم تجرب ــۀ عل ــرو و کف در قلم
ــد  ــه بع ــن ب ــا از ای ــد. بن ــوالت در آوردن ــات و مجه مبهم
ســخن مکتــب پوزیتویســم بــه ســخن حــق تبدیــل شــده 
بــود، علمــی بــودن و غیــر علمــی بــودن از حنجــره ایــن 
ــتر از  ــت ها بیش ــا مارکسیس ــود. بعد ه ــی ب ــب پذیرفتن مکت
ــدند  ــر ش ــتی متأث ــب پوزیتیویس ــای مکت ــه و باوره اندیش
و دشــمنان فکری شــان را بــا توســل بــه ایــن فکــر، 

ــد.۹ ــی خواندن ــط م نادرســت و غل
ــم  ــای علمــی و چیســتی عل ــی و باوره ــم گرای تفکــر عل
در  علــم  چیســتی  بلکــه  نمی شــود  تمــام  اینجــا  در 
ــاد  بســتر انقــالب علمــی کــه در جهــان غــرب اتفــاق افت
مکتب هــای عدیــدۀ را به وجــود آورد ولــی روح کلــی 
چیســتی علــم و فهــم از علــم همیــن دو شــاخه را تشــکیل 
ــخ  ــتر تاری ــم در بس ــتی عل ــان از چیس ــه انس ــد ک می ده
ــان  ــان در جه ــم زاد انس ــم ه ــم عل ــخ فه ــد. تاری می دان
هســتی اســت، ولــی نــه عیــن فهــم کــه بشــر امــروز و یــا 
دیــروز دارد؛ بــل ایــن فهــم در اثــر تحــوالت و تطــورات 
زنده گــی بشــر متغییــر و متحــول بــوده و رو بــه انشــکاف 

ــت. ــاده اس گام نه
از توضیحــات طوالنــی و بی جــا کــه از حوصلــه ایــن مقال 
فشــرده بیــرون اســت، بگذریــم؛ علــم بــه مفهــوم امروزیــن 
ــر، مشــهود و  ــه تحقــق پذی ــوری ک ــه آن دســته از ام آن ب
ــال  ــرض و خی ــه ف ــوط ب ــا من ــود آنه ــه وج ــوس ک محس
ــوده و مباحــث آن محــل اختــالف، شــبهه، تشــکیک و  نب

ابهــام و اجمــال نباشــد، گفتــه مــی شــود.
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از سـیودومین سـالیاد درگذشـت اسـتاد خلیـالهلل خلیلـی، 
شـاعر و نویسـندۀ کشـور دیـروز یکشـنبه، 22 ثـور طـی 
و  اطالعـات  وزارت  سـخنرانی های  تـاالر  در  برنامه یـی 

فرهنـگ یادبـود شـد.
در این مراسـم، ده ها تن از پژوهشـگران، اسـتادان دانشـگاه، 
دانشـجویان و شـاعران اشـتراک کرده بودند. سـخنرانان این 
مراسـم از اسـتاد خلیلـی همچـون شـاعر »ملی« یـاد کرده و 
گفتنـد کـه اسـتاد خلیلی شـاعر »متعهـد و هدف منـد« بود و 
همیشـه در پـی یافتـن راه هـای حل بـرای بحران افغانسـتان 

بود.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت 
ملـی در ایـن مراسـم گفـت کـه اسـتاد خلیلـی هـر زمانـی 
کـه بـه کرسـی های بلنـد دولتی گماشـته شـد، مسـحور آن 

نگردیـد و درد مـردم را از یـاد نبـرد.
آقـای عبـداهلل افـزود کـه مقـام قابـل ارزش اسـتاد خلیـل 
زمانـی اسـت کـه او بـه سـرودن شـعر مقاومـت پرداخـت. 
بـه بـاور او، درون مایـۀ سـروده های اسـتاد خلیلـی متنـوع 
اسـت و در کارهـای فرهنگـی اش بـه مسـایل و موضوعات 

گوناگـون پرداختـه اسـت.
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی اسـتاد خلیلـی را 
دارای شخصیت »رووف«، »مهربان« و دارای طبیعت »شوخ« 
توصیـف کـرد. داکتر عبـداهلل در ادامـۀ صحبت هایش ضمن 
دوران  در  اسـتاد خلیلـی  بـا  بیـان خاطـرات شـخصی اش 
جهـاد، خاطـرۀ پخـش خبر وفات اسـتاد خلیـل را نقل کرد.
او گفـت: »روزی کـه اسـتاد خلیلـی وفـات کـرد، در همان 
شـب بـا آمرصاحـب در چمن خسـتده فرخار یکجـا بودیم 
و رادیـوی بی. بی .سـی را گـوش می کردیـم. اولیـن خبرش، 
خبـر فـوت اسـتاد خلیلی بود. همه تأسـف کردیـم. در آخر 
شـب کـه آمرصاحـب یادداشـت هایش را تکمیـل می کـرد، 
در مـورد اسـتاد خلیـل نوشـت: امشـب شـنیدم خبـر فوت 
اسـتاد بزرگـورا ما را. ایـکاش زنده می بـود و آزادی مردم و 

وطنـش را کـه بـه آن عشـق داشـت، می دید«.
وزارت  سرپرسـت  صافـی،  حسـینه  دیگـر،  سـوی  در 
اطالعـات و فرهنـگ در ایـن محفل گفت کـه مهمترین کار 
اسـتاد خلیلـی پـس از سـرودن شـعر، کارهای پژوهشـی او 
اسـت. بانـو صافـی افـزود کـه اسـتاد خلیلـی در بخش های 

فلسـفه ، هنـر و عرفـان، آثـار فـراوان پژوهشـی دارد.
سرپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ، حضـور روحیـۀ 
حماسـی و مقاومت گـری در شـعر اسـتاد خلیلـی اهلل خلیلی 
را یکـی از نـکات برجسـته در کارهـای او عنـوان کـرد و 
افـزود: عشـق عرفـان و حماسـه، شـاه بیت های شـعری های 
اسـتاد خلیلـی را شـکل می دهـد. بانـو صافـی همچنـان بـه 
این باور اسـت که اسـتاد خلیلی در شـعرهایش به سـتایش 

آزادی پرداختـه و اسـتبداد را نفـی کـرده اسـت.
ضیای رفعت، شـاعر و اسـتاد دانشـگاه کابل سـخنران دیگر 
ایـن محفـل بـود. آقـای رفعـت گفـت کـه بـرای بررسـی 
کارنامـۀ اسـتاد خلیلـی بایـد جغرافیای وسـیع زبان فارسـی 
را در نظـر داشـت و جایـگاه او را در این سـطح به بررسـی 

گرفت.
اسـتا رفعت بیان داشـت: خلیلی شـاعری اسـت که در همه 
قالب هـای کهن شـعر فارسـی شـعر سـروده اسـت. او بیان 
داشـت کـه اسـتاد خلیلـی قالب هـای رباعی، غـزل، قصیده، 

ترکیب بنـد، ترجیع بند و... را اسـتادانه سـروده اسـت.
تمـام  بـه  خلیلـی  اسـتاد  دانشـگاه،  اسـتاد  ایـن  گفتـۀ  بـه 
قالب هـای مطـرح در زبان فارسـی، ماهرانه شـعر سـروده و 

قالب هـای نـو را نیـز اسـتادانه تجربـه کـرده اسـت.
او می گویـد کـه مرحـوم خلیـل، وقـوف کامـل بـه زبـان 
کالسـیک فارسی داشـت و به نظم و نثر، کارهای درخشانی 
از خـود بـه یادگار گذشـته اسـت. ضیـای رفعـت می گوید 
کـه اسـتاد خلیلـی زبان سـنگینی داشـت و می دانسـت که با 
زبـان چگونـه برخـورد کنـد و از زیبایی هـای زبـان در نظم 

و نثـر چگونـه بهـر ببرد.
ضیـای رفعـت، مرحـوم خلیلـی و اسـتاد حیـدری وجودی 
را »آخریـن طالیـه داران شـعر کالسـیک فارسـی« می داند و 
می گویـد کـه ایـن بـزرگان بـا ذایقـۀ ادبیـات کالسـیک در 

زورگار معاصـر شـعر سـرودند.
همزمـان باایـن، قنبـر علـی تابش، شـاعر و اسـتاد دانشـگاه 
نیـز در ایـن محفـل گفت که اسـتاد خلیلی قالـب کهن زبان 
فارسـی را بـا روح زمانـۀ جدید بـه کار برده اسـت. به گفتۀ 
آقـای تابـش، خلیلـی یکی از »ابرسـتاره های« سـه قرن اخیر 

در زبان و ادبیات فارسـی اسـت.
آقـای تابـش پیشـنهاد کـرد تـا در سـال های آینـده بـرای 
شناسـایی بهتـر اسـتاد خلیلـی، کنفرانس هـای بین المللـی با 
حضـور نویسـنده گان و پژوهشـگران جهانـی برگزار شـود.
این اسـتاد دانشـگاه کـه به تازه گـی مقالۀ پژوهشـی پیرامون 
اسـت،  داده  انجـام  خلیلـی  اسـتاد  شـعرهای  درون مایـۀ 
می گویـد کـه او در ایـن جریـان دریافتـه اسـت کـه اسـتاد 

را  افغانسـتان  موجـود  بحران هـای  و  نابسـامانی ها  خلیلـی 
درک کـرده و راه هـای حل نیز برای بیرون شـدن افغانسـتان 

از بحران هـا را نیـز پیشـکش کـرده اسـت.
از سـوی هـم، دکتـور تسـلیم کاویـان، سـخنران دیگـر این 
محفـل از اسـتاد خلیـل همچـون شـاعر »ملـی« یـاد کـرد و 
گفـت که خلیـل اهلل خلیلی در شـعرهایش به تمامی مسـایل 
دکتـر  گفتـۀ  بـه  اسـت.  نگریسـته  »همه جانبـه«  افغانسـتان 
کاویـان، خلیلـی شـاعر متعهـد و هدفمند بود و همیشـه در 

پـی یافتـن راه هـای حـل بـرای بحـران افغانسـتان بود.
در ادامۀ این مراسـم، مسـعود خیلی، سـفیر پیشـن افغانستان 
در اسـپانیا و فرزنـد اسـتاد خلیلـی، ضمـن سپاسـگزاری از 
برگـزار کننـده گان سـی ودومین سـالیاد درگذشـت پـدرش، 

خاطـرات خـود از اسـتاد خلیلـی را نقـل کرد.
ادبیات کالسیک فارسی دیگر خواننده ندارد

دانشـکدۀ  در  اسـتاد  و  شـاعر  رفعـت،  ضیـای  اسـتاد 
خبرنگاری دانشـگاه کابل در بخشـی از سـخنانش در مراسم 
اسـتاد خلیـل اهلل خلیلـی  سـی ودومین سـال یاد درگذشـت 
مدعـی شـد کـه امـروز حافـظ، سـعدی و بیـدل خواننـده 
ندارنـد و ذایقـۀ خواننـده ی امـروز بـا ایـن بـزرگان دمخور 

نمی شـود.

بـه گفتـۀ اسـتاد رفعـت، معیارهـای زیبایی شناسـی امـروز 
بـه شـدت تغییـر کـرده اسـت. او گفـت: این روزهـا خودم 
فـراوان درگیـر ذایقه هـای نـو در شـعر هسـتم، عالقه یـی به 

خوانـدن حافـظ و بیدل نـدارم.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییس اجرایی حکومـت وحدت ملی 
در ایـن محفـل بـا اشـاره بـه ایـن گفته هـای اسـتاد رفعت 
و بـا اسـتناد بـه بیتـی از غالب گفت کـه شـاعرانی همچون 

حافظ، سـعدی و...، شـاعران فـردا اند.
نقـل ایـن سـخن ضیـای رفـت بـا در شـبکه های اجتماعی 
بـا واکنش هـای فراوانـی روبـه رو شـد. شـماری از کاربران 
شـبکه های اجتماعـی بـا انتقـاد از ایـن گفتـۀ ضیـای رفعت 
نوشـته اند که شـاعران کالسـیک زبـان فارسـی جاودانه اند 

و کارهـای آنان همیشـه خواننـده دارد.
خليل اهلل خليلی کی بود؟

اسـتاد خلیـل اهلل خلیلـی معروف به اسـتاد خلیلـی در 128۶ 
در بـاغ جهـان آرای شـهر کابـل دیـده بـه جهـان گشـود. 
بـزرگان  از  مسـتوفی الممالک  محمدحسـین خـان  پـدرش 
منطقـۀ کوهسـتان والیـت کاپیسـا و وزیـر مالیـۀ دورۀ امیـر 
حبیـب اهلل خـان بـود کـه بعدهـا بـه فرمان امـان اهلل خـان به 
دار کشـیده و کشـته شـد. خلیل اهلل ُخردسـال بود که پدر و 
مـادرش را از دسـت داد و مجبـور شـد درس را نیمه تمـام 

کند. رهـا 
او سـال ها در کابـل، کوهسـتان و بلـخ زنده گـی کـرد و در 
مناصـب مهـم بسـیاری در سـازمان های دولتـی داخـل و 
خـارج افغانسـتان کار کـرد. بـا این کـه خلیـل اهلل زنده گـی 
پُرمشـقت و دشـوار داشـت، تنهـا شـانزده سـاله بـود که در 
مکتـب میربچه کـوت بـه شـغل معلمـی پرداخت و بـه دلیل 
توانایـی بسـیار، در وزارت مالیـه منشـی مخصـوص شـد و 

بعدهـا مسـتوفی والیـت مزار شـریف شـد.
سـیزده سـال در دفتـر صدارت کار کـرد. او به دلیـل باورها 
و فعالیت هـای سیاسـی اش، چهـار سـال از عمـر خـود را 
در ایـن دوره در تبعیـد و حبـس سـپری کـرد و پـس از 

خالصـی از حبـس، بـه معاونـت دانشـگاه کابـل منصـوب 
شـد. عـالوه بـر ایـن، خلیلـی بعدهـا بـه مناصـب متعـدد 
دیگـری نیـز از جملـه رییـس مسـتقل مطبوعات افغانسـتان 
و مشـاور مطبوعاتـی محمدظاهر شـاه و همین طـور نماینده 
در پارلمـان و بـرای مدتـی سـفیر افغانسـتان در عـراق و 

شد. عربسـتان 
کالسـیک  شـاعران  بزرگتریـن  از  یکـی  خلیلـی  اسـتاد 
افغانسـتان اسـت که در زمینـۀ پژوهش های ادبـی و تاریخی 
نیـز آثار بسـیاری دارد. از آثار پژوهشـی او می تـوان به »آثار 
هرات«، »سـلطنت غزنویـان«، »فیض قـدس«، »احوال و آثار 
حکیـم سـنایی«، »از بلـخ تـا قونیـه«، »یمـگان«، »نی نامـه« و 

»عیـاری از خراسـان« اشـاره کرد.

 بایـد یـادآور شـد کـه خلیلـی بـه زبـان عربـی نیـز آثـاری 
نوشـته و منتشـر کـرده اسـت کـه یکـی از ایـن آثـار دربارۀ 
سـفر جهانگـرد عـرب، ابـن بطوطـه بـه افغانسـتان امروزی 
اسـت. ایـن کتـاب در بغـداد بـه چـاپ رسـیده اسـت. از 
اشـعار خلیـل اهلل خلیلـی می تـوان بـه مرثیه هایی اشـاره کرد 
کـه در مرگ سـخن وران دوسـتان و دیگران سـروده اسـت. 
او اشـعار نیکویـی در رثـای بدیع الزمـان فروزان فـر، اسـتاد 
بیتاب، عالمه سـلجوقی، سـرمد، ملک الشـعرای بهار، سـرور 
گویـا، عزیـر الرحمـن فتحـی، شـهزاده نـادر و...، سـروده 

ست. ا
خلیلـی در مجمـوع ۶2 اثـر منظـوم و منثـور در بخش هـای 
مختلـف سیاسـت و فلسـفه و ادب و عرفـان دارد. خلیلی را 
شـاعر ملی افغانسـتان لقـب داده انـد؛ عنوانی که به راسـتی 
برازنـدۀ ایـن شـاعر بـزرگ اسـت. خلیـل اهلل خلیلـی در 14 
پاکسـتان  ثـور 1۳۶۶ شمسـی در شـهر اسـالم آباد کشـور 
درگذشـت. پیکـر او پـس از 2۵ سـال به کابل منتقل شـد و 
در یک مراسـم رسـمی در محوطۀ دانشـگاه کابل و در کنار 

آرامـگاه سـید جمال الدیـن بـه خاک سـپرده شـد.

در سی ودومین سالیاد درگذشت استاد خلیلی مطرح شد:

استاد خلیلی یکی از »ابرستاره های« زبان و ادبیات فارسی است
روح اهلل بهزاد


