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به بازی سیاسی منازعات کوچی 

و ده نشین در میدان وردک پایان دهید
»لجاجت« طالبان موجب 

ناکامی پروسۀ صلح شده است

36

متأسـفانه افغانسـتان به مرحله یی از رشـد مردم سـاالری 
نرسـیده کـه آحـاد مـردم و کسـانی کـه در رأس قدرت 
قـرار دارنـد، نـگاه یک سـان به نامـزدان انتخابات داشـته 
باشـند. مـردم فکـر می کننـد کسـی کـه در رأس قـدرت 

اسـت، از تمـام زمینه هـا و از جملـه تقلـب در انتخابات 
بهـره می گیـرد و خـود را پیـروز میــدان می سـازد. و 
کسـی کـه در رأس قـدرت اسـت، از نفـوذ و امکانـات 
خـود بـرای پیـروزی در انتخابـات به صورت نامشـروع 

اسـتفاده می کنـد. همیـن لحظـه آقـای غنـی کـه نامـزد 
حسـاب های  از  را  دالـر  میلیون هـا  اسـت،  انتخابـات 
مختلـف دولتی بـرای کارزارهـای انتخاباتـی جمع آوری 

اسـت... کرده 

مسـووالن در یـک نهـاد خیریـه کـه در 
خانواده هـای  بـرای  مسـاعدت  بخـش 
شـهدای نیروهای امنیتـی فعالیت دارند، 
ادعـا می کننـد کـه 90 درصـد از وارثین 
نیروهـای  شـهدای  خانواده هـای  و 
را  امتیازات شـان  و  حقـوق  امنیتـی، 

نمی تواننـد. گرفتـه 
بنیـاد  رییـس  وردک  محمدسـلیم 

مسـاعدت بـرای قهرمانـان افغانسـتان، 
در  خبـری  نشسـت  یـک  در  دیـروز 
کابـل گفـت کـه بازمانـده گان شـهدای 
نیروهـای امنیتـی در وضعیـت ناگـوار 

دارنـد. قـرار 
حکومت هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افغانسـتان طـی 18 سـال گذشـته هیـچ 
شـهدای  بازمانـده گان  بـه  توجهـی 

نداشـته اند  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 
شـهدای  خانواده هـای  کـه  گفـت 
نیروهـای امنیتـی در وضعیـت ناگوار به 
سـر بـرده و با مشـکالت زیادی دسـت 

می کننـد. نـرم  پنجـه  و 
آقـای وردک گفـت کـه حکومت هـای 
افغانسـتان طـی 18 سـال گذشـته فقـط 
خانواده هـای  کـه  گفته انـد  شـعار  بـه 
تحـت  را  امنیتـی  نیروهـای  شـهدای 
حمایـت قـرار داده اسـت امـا در عمـل 

هیـچ توجـه نشـده اسـت.
از  درصـد   90 کـه  کـرد  تصریـح  وی 
امنیتـی  نیروهـای  شـهدای  وارثیـن 
کـه  امتیازاتـی  و  حقـوق  نمی تواننـد 
حکومـت بـرای آنـان تعییـن کـرده را 

کننـد. دریافـت 
آقـای وردک گفـت کـه طوالنـی بـودن 
امتیـازات  و  حقـوق  دریافـت  پروسـه 
امنیتـی،  نیروهـای  شـهدای  خانـواده 

زمینـه فسـاد را فراهـم کـرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: »تنهـا 10 درصـد از 
خانواده هـای شـهدای نیروهـای امنیتی 

کـه حقـوق و امتیـازات بـرای شـان در 
نظـر گرفتـه شـده را دریافـت می کننـد 
کـه ایـن نیـز کفـاف مصـارف روزمـره 
آنـان نبـوده و بـه ایـن دلیـل وضعیـت 
زندگـی خانواده هـای شـهدای نیروهای 

امنیتـی زیر صفـر قـرار دارد.«
نهادهـای امنیتی و دفاعی تاکنون رسـمًا 
بـه این ادعاها واکنشـی نشـان نداده اند.

ایـن در حالـی اسـت که دو سـال پیش، 
بـازرس ویـژۀ امریـکا بـرای افغانسـتان 
سـربازان  بیوه هـای  کـه  کـرد  ادعـا 
افغـان در بـدل گرفتـن معـاش تقاعدی 
اذیـت  و  آزار  مـورد  همسران شـان 

می گیرنـد. قـرار  جنسـی 
امـا نهادهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 
از  دور  و  بی اسـاس  را  ادعـا  ایـن 

خواندنـد. واقعیـت 
کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نهادهـای 
همـواره تأکیـد کرده انـد که رسـیده گی 
نیروهـای  شـهدای  خانواده هـای  بـه 
امنیتـی و دفاعـی از اولویت هـای کاری 

می باشـد. نهادهـا  ایـن 
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ــار تاریخــی  مقــام هــای محلــی از کشــف ۲0 قلــم آث
ــد. باســتانی در ایــن والیــت خبــر داده ان

ــم  ــه ۲0 قل ــه ک ــروز گفت ــرات دی ــانه های ه ــر رس دفت
آثــار تاریخــی و باســتانی کــه قدمــت تاریخــی چندیــن 
ــاده  هــزار ســاله دارد، در یکــی از روســتاهای دور افت
ولســوالی کهســان هنــگام کنــدن کاری و فعالیت هــای 

زراعتــی کشــف و بدســت آمــده اســت.
ــرار اســت ایــن  ــر رســانه های هــرات ق ــۀ دفت ــه گفت ب
ــه هیــأت فنــی وزارت  ــار بعــد از بررســی همه جانب آث
ــل داده  ــی تحوی ــم مل ــه موزی ــگ ب ــات و فرهن اطالع

شــود.
جملــه  از  هــرات  والیــت  کهســان  ولســوالی 
ولســوالی های مهــم اســت کــه در آن ســاحات زیــادی 

باســتانی و آبــدات تاریخــی وجــود دارد.

دادســتانی ُکل مــی گویــد ده تــن بــه اتهــام 
ــدر  ــی، غ ــای وظیفه ی ــتفاده از صالحیت ه سوءاس
و تزویــر، بــه گونــۀ علنــی محاکمــه شــده اســت.
ــد  ــه بری ــت ک ــه اس ــروز گفت ــتانی ُکل دی دادس
صحیــه  رییــس  یفتلــی  احمدضیــا  جنــرال 
جنــرال  ملــی،  دفــاع  وزارت  ستردرســتیز 
ســیدحفیظ ظهــور معــاون ریاســت صحیــه، بریــد 
جنــرال عبدالفتــاح رییــس هیــأت تــدارکات، 
دگــروال محمدحکیــم رییــس تشــریح شــش 
ــأت  ــه، دگــروال عبدالصمــد عضــو هی ــم ادوی قل
تشــریح ادویــه، و دگرمــن نــوراهلل مدیــر نظــارت 
ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد محاکم ــا، م از قرارداده

ــر،  ــه محمدصاب ــت ک ــزوده اس ــتانی ُکل اف دادس
دگــروال عبدالرحمــن، دگــروال محمدعــارف 
ــاون  ــد مع ــدارکات، و نثاراحم ــأت ت ــو هی عض
شــرکت افغــان فارمــا، نیــز در ایــن جلســۀ 

ــدند. ــه ش ــی محاکم قضای
ــن  ــی ای ــأت قضای ــتانی ُکل هی ــه دادس ــه گفت ب
ــس  ــاه حب ــه شــش م جلســه، همــه متهمــان را ب

ــد. ــوم کردن محک

90 درصد خانواده های شهدای نیروهای 
امنیتی امتیازات شان را گرفته نمی توانند

بیست قلم آثار تاریخی 
و باستانی در هرات کشف شد

ده تـن به صورت علنـی
 در کابـل محـاکمه شدنـد

امـریکا خـواستار 
برگـزاری انتخابات به مـوقع شد

اوِل جـوزا کنـار خـواهد رفت؟ از  غنـی پس 
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پایـان  و  اوِل جـوزا  نظـر می رسـد موضـوع  بـه 
یافتـن عمـر حکومـت وحـدت ملی، کم کـم وارد 
قلمرو هـای جـدی می شـود. هرچنـد ارگ از قبل 
برای رفع چنین فشـارهایی از دادگاه عالی کشـور 
سوءاسـتفاده کـرد و ایـن نهـاد را وادار بـه گرفتن 
یـک تصمیـم غیرقانونـی کـرد؛ ولـی ایـن تدبیـِر 
ارگ چنـدان کارسـاز واقـع نشـد و حاال شـورای 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری طرحـی را 
بـه میـدان انداختـه اسـت کـه بـر اسـاِس آن باید 
کار حکومـت غیرقانونـِی فعلی پـس از اول جوزا 
مشـخص شـود. ایـن طـرح که بسـیار سـنجیده و 
مبتنـی بـر رویه هـای قانونـی تنظیـم شـده، نشـان 
می دهـد کـه ادامـۀ قـدرِت سـران فعلـی حکومت 
پـس از اول جـوزا بـا چالش هـای جـدی مواجـه 

ست.  ا
طرح پیشـنهادی نامـزدان ریاسـت جمهوری، یک 
طـرح دوگزینه یی اسـت کـه می گوید پـس از اول 
جـوزا دیگر حکومـت وحدت ملی اعتبـار قانونی 
نـدارد و تا برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
و اعـالم نتــایج نهایـی آن، بایـد فردی بـه عنوان 
سرپرسـت وظایـف رییـس جمهوری را بـه عهده 
بگیـرد. ایـن طـرح می گوید کـه اگر رییـس فعلِی 
حکومـت وحدت ملی یعنی اشـرف غنی خواسـته 
باشـد، می توانـد ایـن وظیفـه را انجـام دهـد اما به 
ایـن شـرط کـه از نامـزدی در انتخابـات ریاسـت 
طـرِح  اسـاس  بـر  دهـد.  انصـراف  جمهـوری 
دوگزینه یـی شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری، 
در صورتـی که آقـای غنی نخواهد کـه از نامزدی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری منصـرف شـود، 
آن گاه یکـی از نامـزدان فعلـِی انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری می توانـد بـا انصـراف از کاندیداتوری 
خـود، به عنوان سرپرسـت ریاسـت جمهـوری تا 
اعـالم نتایج انتخابات ریاسـت جمهـوری انتخاب 

 . شود
هرچند بسـیار مشـکل اسـت کـه بتوان بـاور کرد 
شـود  حاضـر  کسـی  افغانسـتان  شـرایط  در  کـه 
به آسـانی قـدرت را کنار بگذارد و بـه قانون گرایی 
سـر فـرود آورد، امـا بـا این حـال طرح شــورای 
نامـزدان ریاسـت جمهـوری می توانـد نشـان دهد 
کـه بحـث خـالی قـدرت در افغانسـتان آن گونـه 
کـه زمـام داراِن فعلـی از آن تعبیر می کننـد، آن قدر 
هـم جـدی نیسـت و به آسـانی می تـوان بـرای آن 

راه حـِل منطقـی و قانونـی جسـت وجوکرد. 
تجربۀ سـال های گذشـته نشـان داده کـه برخالف 
انتخابـات  عرصـۀ  در  کـه  دیگـر  کشـورهای 
خوبـی  امکانـاِت  و  تجربـه  از  دموکراسـی  و 
هـم  کسـی  وقتـی  افغانسـتان  در  برخوردارنـد، 

قـدرت را در اختیـار داشـته باشـد و هـم نامـزد 
نمی توانـد  باشـد،  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 
از  خواهی نخواهـی  و  کنـد  رعایـت  را  تـوازن 
قـدرت و امکانـاِت در اختیار داشـته بـه نفع خود 

می کنـد.  اسـتفاده 
رییـس  کـرزی  حامـد  کـه  انتخاباتـی  دو  در 
جمهوری پیشـین کشـور، نامزد انتخابات ریاسـت 
فـردِ  بـه  منحصـر  موقعیـت  از  بـود،  جمهـوری 
خویـش در انتخابـات بـرای پیـروزی اش نهایـِت 
اسـتفاده را بـرد و پـس از آن در انتخابـات سـال 
1393 این بـار در حمایـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
آن  تجربـۀ  امـا  گرفـت.  قـرار  اشـرف غنی  از 
انتخابـات نشــان داد کـه هرچنـد آقای کـرزی از 
آقـای غنـی در انتخابـات حمایـت کـرد، ولـی به 
دلیـل این کـه خـودش نامـزد انتخابـات نبـود، بـه 
میزانـی که انتظـار می رفـت نتوانسـت از امکانات 
دولتـی بـه نفـع آقای غنـی اسـتفاده کنـد و همین 
باعث شـد کـه رقیـِب او در برابرش قـرار گیرد و 

کنـد. حق خواهـی 
بـه همین دلیل در افغانسـتان یا باید قانون اساسـی 
ـ که حِق دوبار انتخاب شـدن در کرسـی ریاسـت 
جمهـوری را بـرای یـک فـرد محفوظ نگه داشـته 
ـ تعدیـل شـود و ایـن حـق بـه یـک دوره کاهش 
یابـد و یـا هـم این کـه کسـی کـه در رأس قدرت 
قـرار دارد، در صورتـی کـه بخواهـد بازهـم خود 
را بـرای بـار دوم در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
نامـزد کنـد، هم زمـان بـا نامـزدی از قـدرت کنـار 
او  جانشـین  عنـوان  بـه  دیگـری  فـرد  و  بـرود 
و  امکانـات  کـه  اسـت  آن وقـت  انتخـاب شـود. 
ظرفیت هـا به گونۀ مسـاوی میـان نامزدان تقسـیم 
می شـود. در غیـر ایـن صـورت، هر کسـی که در 
کرسـی قدرت قـرار دارد، می تواند چندیـن امتیاز 
بیشـتر از رقبـاِی خـود در اختیار داشـته باشـد که 

شـانس پیـروزی او را افرایـش دهد. 
رشـد  از  مرحله یـی  بـه  افغانسـتان  متأسـفانه 
مردم سـاالری نرسـیده کـه آحـاد مـردم و کسـانی 
کـه در رأس قـدرت قـرار دارنـد، نـگاه یک سـان 
بـه نامـزدان انتخابـات داشـته باشـند. مـردم فکـر 
می کننـد کـه کسـی کـه در رأس قـدرت اسـت، 
از تمـام زمینه هـا و از جملـه تقلـب در انتخابـات 
بهـره می گیـرد و خود را پیروز میــدان می سـازد. 
و کسـی کـه در رأس قـدرت اسـت، از نفـوذ و 
امکانـات خـود بـرای پیـروزی در انتخابـات بـه 
صـورت نامشـروع اسـتفاده می کند. همیـن لحظه 
آقـای غنـی کـه نامـزد انتخابـات اسـت، میلیون ها 
بـرای  دولتـی  مختلـف  حسـاب های  از  را  دالـر 
کارزارهـای انتخاباتـی جمـع آوری کـرده اسـت. 

در انتخابـات سـال ۲009 کـه آقـای کـرزی وارد 
کارزارهـای انتخاباتـی شـد، میلیون هـا دالـر را از 
تجـار و افـراد بانفـوذ و منابـع دولتـی بـه دسـت 
را  مـردم  رأی  انتخابـات  در  بتوانـد  تـا  آورد 
کـه  زاخیلـوال  عمـر  کنـد. حضـرت  خریـداری 
در آن زمـان رییـس مالـی پیکارهـای انتخاباتـی 
ایـن  از  برخـی  از  بعـداً  بـود،  کـرزی  آقـای 
سوءاسـتفاده های مالـی پرده برداشـت. پـس نباید 
فریـب ظاهـِر افـراد را کـه دم از قانون مـداری و 
گذاشـت  و  خـورد  می زننـد،  انتخاباتـی  اخـالق 
کـه هرچـه می خواهنـد بـه نفع شـان در انتخابـات 

انجـام دهنـد. 
انسـانی  دارد،  ادعـا  کـه  آن گونـه  غنـی  آقـای   
اخالق مـدار و قانون گـرا نیسـت. اگـر چیـزی بـه 
نفـع او تمـام نشـود، حاضر بـه هر کاری هسـت. 
در افغانسـتان میلیون هـا نفـر از فقـر و بی چاره گی 
رنـج می برنـد امـا او برای هدف های شـخصی اش 
بـا مصـرف میلیون هـا دالـر جرگۀ مشـورتی صلح 
برگـزار می کنـد. بـرای مبـارزات انتخاباتـی اش از 
منابـع دولتی اسـتفاده می کند، پول هـای بیت المال 
را در اختیـار مبلغینـش قرار می دهـد و ده ها مورد 
غیـر قانونـی دیگـر. امـا وقتـی کـه پـای مسـایل 
قانونـی در میـان می آیـد، چنـان وانمـود می کنـد 
کـه هیـچ فـردی در افغانسـتان قانون گراتـر از او 
نیسـت. اگـر واقعًا نیسـت، پس چـرا در انتخابات 
۲009 کـه بحـث مشـروعیت آقـای کـرزی مثـل 
امـروز پیـش آمـد، او اولیـن فـردی بـود کـه بـه 
آن اعتـراض کـرد و حتـا در اعتـراض بـه ادامـۀ 
غیرقانونـی کار آقـای کـرزی گفت که مسـوولیت 
انتخابـات بـه دوش حکومـت و رییس جمهـوری 
بـوده و اگـر او نتوانسـته کـه انتخابـات را برگـزار 
کنـد، مشـکِل خـودش اسـت و نباید پـس از اول 
جـوزا در کرسـی ریاسـت جمهوری باقـی بمانـد؛ 
امـا حـاال عکـِس آن زمـان می گویـد که بر اسـاس 
قانون اساسـی حـق دارد تا اعالم نتــایج نهایی در 
کرسـی قـدرت باقـی بماند؟ آیـا از آن زمـان تا به 
حـال، قانـون اساسـی تغییـر یافتـه و یا فهـم آقای 
غنـی از معنـای آن دچـار دگرگونی شـده اسـت؟  
هیـچ کـدام از ایـن اتفاق هـا نیفتـاده، تنهـا اتفاقـی 
کـه افتـاده، او امـروز در همان جایی قـرار دارد که 
آقـای کـرزی در سـال ۲009 قـرار داشـت. منطِق 
آقـای غنـی می گویـد کـه اگـر فـرد دیگـری در 
رأس قدرت باشـد، پـس از اول جوزا ادامۀ کارش 
غیرقانونـی و غیرمشـروع اسـت؛ امـا گـر خودش 
باشـد، آن وقـت کاماًل قانونی و مشـروع می شـود. 
اگـر بـاور ندارید، از شاه حسـین مرتضـوی معاون 

بپرسید!      ارگ  سـخنگوِی 
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ــای  ــه خانواده ه ــاری ب ــرای ی ــه ب ــاد خیری ــک نه ــته، ی روز گذش
ــه 90  ــرد ک ــالم ک ــل اع ــری در کاب ــِت خب ــک نشس ــهدا، در ی ش
ــد حقــوق و  درصــِد وارثیــن شــهدای نیروهــای امنیتــی نمی توانن
ــوار   ــِت ناگ ــد و در وضعی ــت کنن ــان را دریاف ــازاِت قانونی ش امتی

می برنــد. به ســر 
بــرای  مســاعدت  »بنیــاد  رییــس  وردک  محمدســلیم  آقــای 
قهرمانــان افغانســتان« گفــت: آنچــه کــه در هجــده ســاِل گذشــته از 
ــای  ــت از خانواده ه ــوان حمای ــر عن ــتان زی ــای افغانس حکومت ه
شــهدا ادعــا شــده، شــعار بــوده و در میــدان عمــل، هیــچ توجهــی 

ــه آن هــا صــورت نگرفتــه اســت. ب
ــا کنــون نهادهــای امنیتــی و دفاعــی و وزارت شــهدا و  اگرچــه ت
ــد،  ــا واکنشــی نشــان نداده ان ــن صحبت ه ــه ای ــن نســبت ب معلولی
ــوول  ــط و مس ــای ذیرب ــِخ نهاده ــوان پاس ــاده گی می ت ــا به س ام
ــا را رد  ــن ادعاه ــته ای ــِد گذش ــا همانن ــرد. آن ه ــی ک را پیش بین
ــِق  ــه در ح ــهکاری هاِی صورت  گرفت ــات و ش ــد و از خدم می کنن
خانواده هــای شــهدا و برنامه هــای آتی شــان در ایــن راســتا 

ــت. ــد گف ســخن خواهن
ــا  ــن نهاده ــادِ ای ــه ی ــه ب ــت ک ــالِت ماس ــه و رس ــن وظیف ــا ای ام
ــما از  ــه ش ــه ک ــان آنچ ــه اوالً می ــم ک ــوول بیاوری ــاِت مس و مقام
ــرای  ــل ب ــۀ عم ــه در مرحل ــا آنچ ــد ب ــا می کنی ــذ ادع روی کاغ
خانواده هــای شــهدا بــه ظهــور می رســد، تفــاوِت کّمــی و 
کیفــِی زیــادی وجــود دارد و دلیــِل ایــن امــر نیــز فســاد اداری و 
ــوادۀ  ــت از خان ــًا حمای ــای الزمِ کاری اســت؛ ثانی ــود ظرفیت ه نب
شــهدا فقــط پرداخــِت مبلغــی پــول بــه عنــوان اکرامیــه و مقــررِی 
ــی از  ــود را خال ــِت آن خ ــا پرداخ ــه ب ــت ک ــالیانه نیس ــِز س ناچی
مســوولیت بپنداریــم، چــرا کــه خانواده هــای  شــهدا افــزون 
بــر نیازمندی هــای مــادی، نیازمنــد حمایت هــاِی فرهنگــی و 
ــا، صــرف  ــوع حمایت ه ــن ن ــه وجــود ای ــد ک ــراوان ان ــوِی ف معن
هزینه هــای مــادی را ارزشــمند و معنــادار می ســازد؛ و ثالثــًا 
ــای  ــه خانواده ه ــه ب ــی ک ــِت خدمات ــد باب ــا نبای ــت نه تنه حکوم
ادبیــاِت منت آلــود و طلب کارانــه  از  ارایــه می دهــد،  شــهدا 
ــوِن  ــرض دار و مدی ــود را ق ــد خ ــواره بای ــل هم ــد، ب ــتفاده کن اس
ــت از  ــرای حراس ــان را ب ــه جان ش ــد ک ــاس کن ــی احس قهرمانان

هســت وبودِ کشــور فــدا کرده انــد.
مطابــق اظهــاراِت رییــس بنیــاد مســاعدت بــرای قهرمانــان 
ــوق و  ــهدا حق ــای ش ــد از خانواده ه ــط ده درص ــتان، فق افغانس
امتیازات شــان را ـ کــه آن هــم کفــاف مصــارِف روزمرۀشــان 
را نخواهــد کــرد ـ از حکومــت دریافــت می کننــد. معنــای 
ــانی  ــامِل کس ــد ش ــن ده درص ــه ای ــت ک ــن اس ــزاره ای ــن گ ای
ــِل  ــاِی ادارات و تحم ــردش در دهلیزه ــی گ ــه توانای ــود ک می ش
کاغذبازی هــای رایــج و کســالت بار را دارنــد و متباقــی هــم 
ــد.  ــی نمی رس ــه جای ــان ب ــان و صدای ش ــه دست ش ــانی اند ک کس
ــرد  ــوع ک ــی رج ــه گزارش های ــد ب ــع، بای ــن وض ــرای درک ای ب
ــوِق  ــِب حق ــگام تعقی ــای شــهیدان در هن ــه بیوه ه ــر این ک ــی ب مبن
همسران شــان مــورد آزار و اذیــِت جنســی قــرار می گیرنــد. 
ــازرس  ــط ب ــح توس ــورِت صری ــش به ص ــال پی ــا دو س ــن ادع ای
ــی حکومــت آن  ــرای افغانســتان مطــرح شــد، ول ــکا ب ــژۀ امری وی
ــۀ  ــودِن پروس ــه طوالنی ب ــال آن ک ــد. ح ــت خوان را دروغ و تهم
اخذوقبــِض حقــوق و امتیــازاِت شــهدا در اداراِت بی نظــم و 
پریشــاِن کشــور، آن هــم توســط زنانــی کــه ســواد و بــه عبارتــی 
توانایــِی اســتدالل و دفــاع از خــود را ندارنــد، بــه گونــۀ منطقــی 
زمینــۀ اســتفاده جویِی انســان هاِی بدطینــت از ایــن وضــع و 
از  را  پاکدامــن  زنــاِن  باغیــرت و  دست شســتِن خانواده هــای 

ــد.  ــم می کن ــان فراه ــوِق شهیدش حق
بــه گونــۀ مثــال، بــه وزارت داخلــه ســری بزنیــد و ببینیــد 
ــوِع  ــِل رج ــه مح ــکان ک ــن م ــه ای ــدن ب ــیدن و داخل ش ــه رس ک
ــر می باشــد.  ــدر دشــوار و نفس گی ــر در روز اســت، چق هزاران نف
ــیار  ــۀ بس ــکان و محوط ــن م ــه چنی ــد ک ــت کنی ــس از آن، دق پ
ــی بــالک و ســاختمان و اتاق هایــی کــه  ــا تعــداد فراوان ــزرگ، ب ب
ــا و  ــۀ راهنم ــد نقش ــت، از چن ــارج اس ــه خ ــان از حوصل شمارش
چنــد فــردِ کمک راهنمــا برخــوردار اســت. بعدتــر هــم ببینیــد کــه 
ــد از  ــدر بای ــا چق ــه امض ــا س ــت آوردِن دو ی ــرای به دس ــما ب ش
ــالک  ــن ب ــا عــذر و التمــاس نشــانی بپرســید و از ای ــن و آن ب ای
ــز ســرگردان شــوید.  ــه آن دهلی ــز ب ــن دهلی ــالک و از ای ــه آن ب ب
اکنــون تصــور کنیــد کــه یــک زِن جــوان کــه بــه احتمــاِل قــوی 
ــن وضعــی  ــز اســت، بخواهــد در یک چنی ــده و بی ســواد نی درمان
بــه دنبــال ســوابِق شــوهِر شــهیدش بگــردد، بــا چــه اهانت هــا و 

حقارت هایــی مواجــه می گــردد؟
بلــه، الزمــۀ »تکریــم و حمایــت از خانواده هــای شــهدا«، در 
ــن مســیِر پُرپیچ وخــم و صدهــا احتمــال و  ــِن تمــامِ ای نظــر گرفت
ــد  ــا آن هــا می توانن ــده گاِن شــهدا ب ــۀ تلخی ســت کــه بازمان فرضی
ــه  ــِم این هم ــی فه ــت توانای ــفانه حکوم ــا متأس ــوند. ام مواجــه ش
ــت« دل  ــم و حمای ــارت »تکری ــِر عب ــه ظاه ــًا ب ــدارد و صرف را ن

خــوش کــرده اســت!

حکومت معناِی »تکریم و حمایت 

از خانواده های شهدا« را نمی فهمد

از اوِل جـوزا  غنـی پس 
رفت؟ خـواهد  کنـار 

آقای غنی آن گونه که ادعا دارد، انســانی 
اخالق مدار و قانون گرا نیست. اگر چیزی 
به نفع او تمام نشود، حاضر به هر کاری 
هســت. در افغانســتان میلیون ها نفر از 
فقــر و بی چاره گی رنج می برنــد اما او 
با مصرف  برای هدف های شــخصی اش 
میلیون ها دالر جرگۀ مشورتی صلح برگزار 
می کند. برای مبــارزات انتخاباتی اش از 
پول های  می کند،  اســتفاده  دولتی  منابع 
بیت المــال را در اختیــار مبلغینش قرار 
می دهد و ده ها مورد غیــر قانونی دیگر. 
اما وقتی که پای مســایل قانونی در میان 
می آید، چنان وانمود می کند که هیچ فردی 
در افغانســتان قانون گراتر از او نیست. 
اگر واقعاً نیســت، پس چرا در انتخابات 
2009 که بحث مشــروعیت آقای کرزی 
مثل امروز پیــش آمد، او اولین فردی بود 
که به آن اعتراض کرد و حتا در اعتراض 
به ادامۀ غیرقانونی کار آقای کرزی گفت 
که مسوولیت انتخابات به دوش حکومت 
نتوانسته  او  اگر  و  بوده  و رییس جمهوری 
که انتخابات را برگزار کند، مشکِل خودش 
اســت و نباید پس از اول جوزا در کرسی 
ریاســت جمهوری باقی بمانــد؛ اما حاال 
اســاس  بر  که  می گوید  آن زمان  عکِس 
قانون اساسی حق دارد تا اعالم نتـــایج 

نهایی در کرسی قدرت باقی بماند؟

احمــد عمران
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داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحدت 
ــم  ــح مته ــۀ صل ــه »لجاجــت« در پروس ــان را ب ــی طالب مل
ــرار  ــگ اص ــه جن ــروه ب ــن گ ــه ای ــد ک ــد و می گوی می کن
دارد و ایــن امــر ســبب شــده اســت گام هــای اساســی در 

پروســۀ صلــح برداشــته نشــود.
رییــس اجرایــی کــه دیــروز دوشــنبه، ۲3 ثــور در نشســت 
ــان گفــت کــه  ــران صحبــت می کــرد، همچن شــورای وزی
طالبــان از مواضــع شــان هیــچ کوتــاه نمی آیــد و نیــز بــه 
ــاه  ــس در م ــر آتش ب ــردم مبنی ب ــت و م ــت حکوم خواس

رمضــان هــم موافقــت نکــرده انــد.
ــر  ــاد »کونت ــر نه ــان ب ــتۀ طالب ــۀ گذش ــۀ هفت ــه حمل او ب
پــارت« اشــاره کــرد و آن را جنایــت عنــوان خوانــد. 
ــتایش  ــی س ــای امنیت ــان از نیروه ــی همچن ــس اجرای ریی
کــرد، امــا گفــت کــه در برخــی مــوارد از حمــالت 

ــت. ــده اس ــری نش جلوگی
ــود  ــان می ش ــی بی ــداهلل در حال ــر عب ــای داکت ــن گفته ه ای
کــه ششــمین دور گفت وگــوی نماینــده گان امریــکا و 
طالبــان در دوحــه، پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته پایــان یافــت. 
هرچنــد رییــس اجرایــی می گویــد کــه گام هــای اساســی 
ــژۀ  ــدۀ وی ــا نماین ــده، ام ــت نیام ــه دس ــح ب ــد صل در رون
امریــکا گفتــه اســت کــه در ششــمین دور گفت وگوهــای 

ــد. ــه ان ــه پیشــرفت هایی دســت یافت ــان ب ــا طالب ــان ب ش
به برگزاری انتخابات متعهد هستیم

ــزاری  ــه برگ ــخنانش ب ــی از س ــداهلل در بخش ــر عب داکت
نامــزدان  نگرانــی  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــی  ــات را قدم ــزاری انتخاب ــرد و برگ ــاره ک ــات اش انتخاب
ــد  ــی خوان ــت مل ــتان و حاکمی ــات افغانس ــتای ثب در راس
و بیــان داشــت. او افــزود کــه تعهــد حکومــت مبنــی بــر 
ــت. ــا اس ــوری پابرج ــات ریاســت جمه ــزاری انتخاب برگ
آقــای عبــداهلل از کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی نیــز 
ــات را  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــدی ب ــا زمان بن ــت ت خواس
ــان را  ــۀ کاری ش ــر برنام ــه زودت ــه و هرچ ــر گرفت در نظ
بــه مــردم ارایــه کننــد. رییــس اجرایــی گفــت کــه برخــی 

ــفافیت  ــه ش ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــزدان انتخاب از نام
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و مشــکوک انــد، 
ــه  ــت گرفت ــه روی دس ــی ک ــا برنامه های ــت ب ــا حکوم ام

اســت، ایــن نگرانــی را رفــع خواهــد کــرد.
ــات  ــزدان انتخاب ــه نام ــزود ک ــان اف ــداهلل همچن ــر عب داکت
ریاســت جمهوری از اســتفاده شــدن منابــع حکومتــی 
ــًا  ــد. او تلویح ــران ان ــز نگ ــی نی ــای انتخابات در کارزاره
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری را مخاطــب قــرار 

ــتفاده از  ــه اس ــی ک ــوع طرح ــه او از هرن ــت ک داد و گف
منابــع دولتــی بــه نفــع کارزارهــای انتخاباتــی را محــدود 
بســازد، موافقــت خواهــد کــرد، امــا مشــروط بــه این کــه 
»اجــراآت حکومتــی و خدمت رســانی بــه مــردم را توقــف 

ــا معطــل نســازد«. ی
روز  کــه  می شــود  مطــرح  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــت  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــورای نام ــور ش ــنبه، ۲۲ ث یکش
جمهــوری بــا ارایــۀ طرحــی دو گزینه یــی، خواهــان 
ایجــاد »حکومــت سرپرســت« پــس از اول جــوزا شــدند.  
ــر  ــه اگ ــده ک ــه ش ــرح گفت ــن ط ــت ای ــۀ نخس در گزین
ــه ریاســت  ــزدی خــود ب ــی از نام ــت کنون ــس حکوم ریی
طــی  بــدون  می توانــد  دهــد،  انصــراف  جمهــوری 
ــوان  ــه عن ــی دیگــر، ب ــازوکار مناســب قانون ــه س هیچ گون
ــال کار  ــوزای امس ــاه ج ــت« از اول م ــت حکوم »سرپرس
ــه  ــتی ادام ــت سرپرس ــان مهل ــا پای ــه ت ــود را بی وقف خ

ــد. ده
ریاســت  انتخابــات  نامــزدان  شــورای  اعالمیــۀ  در 

جمهــوری آمــده اســت کــه ایــن گزینــه دربــارۀ معاونــان 
کنونــی رییــس حکومــت نیــز صــدق می کنــد و آنــان نیــز 
ــد  ــی می توانن ــای انتخابات در صــورت انصــراف از تکت ه
همچــون معاونــان سرپرســت حکومــت بــه کارشــان ادامــه 

دهنــد.
ــه  ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــرح پیش ــن ط ــۀ دوم ای در گزین
واجــد  شــخصیت های  و  ریاســت جمهوری  »نامــزدان 
شــرایط قانونــی، مســتقل، متعهــد و دارای وجاهــت ملــی« 
ــت  ــی ثب ــای مدن ــه از ســوی احــزاب سیاســی و نهاده ک
شــده در وزارت عدلیــه معرفــی می شــوند، می تواننــد 
خــود را بــرای احــراز پســت سرپرســتی حکومــت نامــزد 

ــد. کنن
در ایــن طــرح آمــده اســت کــه اگــر نامــزدی از نامــزدان 
کنونــی ریاســت جمهوری بخواهــد بــرای سرپرســتی 
حکومــت خــود را نامــزد کنــد نیــز بایــد از نامــزدی خــود 

ــه مقــام ریاســت جمهــوری انصــراف دهــد. ب

برگردان: ابوبکر صدیق
 CGTN (China Global Television Network( :منبع
ــت:  ــه گف ــکا روز جمع ــۀ امری ــام وزارت خارج ــک مق ی
ــر  ــن و کشــورهای دیگ ــیه، چی ــت روس ــش مثب ــا از نق م
اســتقبال  افغانســتان  رونــد گفت وگوهــای صلــح  در 
می کنیــم. ایــن یــک نظــر غیــر منتظــره، پــس از افزایــش 
ــه  ــنگتن ب ــه واش ــت ک ــن و امریکاس ــان چی ــا می تنش ه
ــه  ــن، ب ــی چی ــای واردات ــر کااله ــای دال ارزش بیلیون ه

ــرد.  ــع ک ــه وض ــه، تعرف ــورت یک جانب  ص
بــا ایــن تقــال ممکــن اســت، احســاس ُرخ دهــد کــه چــرا 
ــی  ــرد، زمان ــن را محکــوم ک ــپ تجــارت چی ــد ترم دونال
ــن کشــور  ــش ای ــای  آن روی نق ــه یکــی از دیپلومات ه ک

ــد.  ــد می کن ــح افغانســتان تأکی ــد صل در رون
ایــن تنهــا نشــانۀ همکاری هــای راهبــردی میــان دو 
کشــور اســت کــه هنــوز نشــان می دهــد منافــع مشــترک 
ــای  ــت  در جاه ــود مخالف ــا وج ــت ب ــم اس ــی مه منطقه ی
دیگــر، ایــن ســخنان می توانــد بــه عنــوان یــک حســن و 

ــا شــود.  نیــت معن
چیــن از ســال های پیــش بــه شــکل خاموشــانه در 
ــا در  ــح افغانســتان همــکاری داشــته اســت. ام ــد صل رون
ــرده  ــل ک ــر عم ــش موفق ت ــن نق ــر ای ــای اخی گفت وگوه

ــت. اس
بــدون طرف هــا دخیــل در رونــد گفت وگــو، چیــن 
یکــی از بازیگــران اصلــی اســت کــه هیــچ مداخلــۀ 
ــتان[  ــور ]افغانس ــن کش ــخ ای ــی در تاری ــی – سیاس نظام

ــت.  ــته اس نداش
ایــن نقــش بی نظیــر چیــن در میــان تمــام بازیگــران 
ــد و  ــس باش ــل لم ــد قاب ــل می توان ــن معض ــل در ای دخی
ــیدن  ــا رس ــذارد و ب ــر گ ــا تأثی ــۀ گفت وگوه روی نتیج
ــش  ــد نق ــن می توان ــق، چی ــه تواف ــر ب ــای درگی طرف ه
ــازی کنــد. تجربــه چیــن  موثــر در بازســازی افغانســتان ب
- پاکســتان در ایجــاد کریــدور ]راه تجارتــی[ بــرای 
ــاز  ــک نی ــوان ی ــه عن ــن ب ــط آه ــاهراه و خ ــازی ش بازس
بیمارســتان و  بازســازی مکتــب ،  احســاس می شــود. 
ــگ  ــان جن ــای پای ــرق، یکــی از راه ه ــد ب ــای تولی برنامه ه

ــت.  اس
تروریســتانی  کــه  شــود  فرامــوش  نمی توانــد  ایــن 

عالقه منــد برگشــت بــه فکتور هــای تجارتــی باشــند 
ــدن  ــکال ش ــت از رادی ــا، برگش ــوی از انح ــه نح ــه ب ک
اســت. بنابرایــن، ایجــاد راه مناســب انکشــافی بــرای 
مــردم افغانســتان، می  توانــد تیــوری کاهــش تروریســم را 
ــی دارد. ایجــاد  ــی طوالن ــه زمان ــاز ب ــه نی ــد ک ــیم کن ترس
ــد  ــرای شــهروندان می توان ــه ب شــغل و زنده گــی محترمان

فرصتــی بی پیشــینه باشــد. 
انکشــاف از یک طــرف و ایجــاد مشــارکت بــا شــور 
ــردد.  ــاد گ ــح ایج ــا صل ــد ب ــی می توان ــعف در زنده گ ش
ــاط  ــی ارتب ــد مل ــوی قدرت من ــا گفت وگ ــن برگشــت ب ای
بــا  مشــترک  سرنوشــت  و  مســاعی  مشــارکت  دارد. 
کشــورهای بــزرگ، یکــی از ایــن راه هاســت کــه در حــال 

ــت.   ــه اس ــرار گرفت ــم در آن ق ــاد راه ابریش ــر ایج حاض
ــورت ُکل در  ــه ص ــکا ب ــی امری ــه ادارۀ کنون ــی ک در حال
تــالش ایجــاد روابــط بــا چیــن اســت، بــه نظــر می رســد 
ــرای  ــاف ب ــل انعط ــتثناأت قاب ــتان یکــی از اس ــه افغانس ک
ــی  ــه نگران ــی ک ــت کنون ــد. در حال ــنهاد باش ــن پیش ای
ــه  ــی ک ــژۀ توافق ــت )به وی ــوع امنی ــه موض ــاط ب در ارتب
ــاد  ــه اقتص ــبت ب ــرد( نس ــورت می گی ــتان ص ــا تروریس ب

بیشــتر اســت.  
ــه  خاطــری کــه  امــا ایــن منطــق قابــل مشــاهده اســت، ب
ــتر  ــه بیش ــت ک ــق اس ــار موف ــک تج ــپ ی ــد ترم دونال
ــرار  ــارک ق ســرمایه خــود را یکــی از فروشــگاه های نیوی
داده اســت و مســلمًا تــالش می کنــد تــا موضوعــات 
ــد.  ــدا ببین ــور از ابت ــک منش ــاس ی ــه اس ــادی را ب اقتص
نظامی گــری او؛ درحالــی آموختــه اســت، مبــارزه بــا 
ــز اســت.  ــش برانگی تروریســم دشــوار و ملت ســازی چال
باورمنــد بــر راهبــرد بــُرد – بُــرد شــده، اگــر تمــام 

طرف هــا موافــق باشــند.
ــو  ــک عض ــرا ی ــپت، چ ــن کانس ــت ای ــر داش ــا در نظ ب
ــد  ــن در رون ــت چی ــکا از نقــش مثب وزارت خارجــۀ امری
صلــح افغانســتان حمایــت می کنــد، مســلمًا جلوگیــری از 

ــان دو کشــور اســت.  کشــمکش تجــاری می
ــت  ــکا اهمی ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
همکاری هــای بُــرد – بــُرد چندجانبــه را]در رونــد صلــح 
ــح  ــه ســبب ایجــاد صل ــرده اســت ک ــان[ درک ک ــا طالب ب
ــرای  ــه ب ــری ک ــز مهمت ــا چی ــود، ام ــتان می ش در افغانس
ــر  ــه نظ ــر ب ــای درگی ــان طرف ه ــق می ــه تواف ــیدن ب رس
ــه  ــدی تجزی ــن و توان من ــش چی ــی نق می رســد، چگونه گ

ــکاری در بازســازی و انکشــاف  اســت.  ــگ و هم جن
درک موقعیــت اســتراتژیک جــادۀ  »یــک کمــر بنــد و یــک 
ــرای  ــی را ب ــد مســیر طوالن ــر می توان ــه شــکل موث راه« ب
پیشــرفت داشــته باشــد و بــرای مــردم اطمینــان بدهــد کــه 
ــیب پذیری  ــا آس ــد ب ــش دارن ــن در پی ــدۀ روش ــک آین ی
کمتــر و محفــوظ از پروپاگنــدای تروریســم، مســیری 
بــرای وارد شــدن در منافــع جهــان کــه خــود  ارزش قابــل 

درک در امتیــاز جهانــی اســت.  

رییس اجرایی:

»لجاجت« طالبان موجب 
ناکامی پروسۀ صلح شده است

امریکا از نقش چین 
در صلح افغانستان استقبال کرد

روح اهلل بهزاد
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ــه  ــوان ب ــه بت ــود ک ــري ب ــي تفک ــت در پ آرن
ــري  ــي )شــر( جلوگی شــکلي از عمــل غیراضاف
ــراي  ــخصه ب ــه مش ــا س ــن مبن ــر همی ــد و ب کن
ــر  ــان دیگ ــه بی ــا ب ــر ی ــده از ش ــِر بازدارن تفک
ســه ســرخِط مهــم بــراي »ارتبــاط درونــي میــان 
توانایــي ]یــا ناتوانــي از[ فکــر کــردن  و مســألۀ 

ــد: ــنهاد مي ده ــر پیش ش
ــن ارتباطــي وجــود داشــته  ــر چنی نخســت( اگ
باشــد، آن گاه دانــش تفکــر در تمایــز بــا عطــش 
دانــش را بایــد بــه هــر کســي نســبت داد. چنیــن 
امتیــاز عده یــي معــدود  نمي توانــد  چیــزي 

باشــد.
ــا کانــت باشــد و قــوۀ تفکــر  دوم( اگــر حــق ب
نوعــي »اکــراه طبیعــي« از پذیرفتــن نتایــج 
خــودش بــه عنــوان بدیهیــات یــا اصــول 
آن گاه  باشــد،  داشــته  صلــب«  »موضوعــۀ 
ــچ  ــه هی ــیم ک ــته باش ــار داش ــم انتظ نمي توانی
ــۀ  ــچ مجموع ــا هی ــي ی ــان اضاف ــا فرم ــزاره ی گ
قوانیــن رفتــاري از تفکــر بــه دســت آیــد؛ چــه 
رســد بــه این کــه تصمیمــي تــازه و نهایــي 
»شــر  و  چیســت«  »خیــر  این کــه  دربــارۀ 

چیســت« از تفکــر حاصــل شــود.
ســوم( اگــر صحیــح باشــد کــه تفکــر بــه 
چیزهــاي نامریــي مي پــردازد، پــس نتیجــه 
نابه جاســت،  مي گیریــم کــه تفکــر چیــزي 
ــا معمــوالً در جهــان نمودهــا حرکــت  چــون م
مي کنیــم کــه در آن ریشــه یي ترین تجربــه از 
ــتعداد  ــت. اس ــرگ اس ــدن م ــو ش ــودن و مح نب
پرداختــن بــه چیزهایــي کــه ظاهــر نمي شــوند، 
ــي  ــوم بهای ــاد عم ــه اعتق ــوارد ب ــتر م در بیش
ــر  ــد متفک ــت دادن پیون ــاي آن از دس دارد و به
یــا شــاعر بــا جهــان مریــي اســت. بــراي مثــال، 
ــن  ــش ای ــه خدایان ــد ک ــر کنی ــر فک ــه هوم ب
ــا  ــد ی ــه او دادن ــا کــور کردنــش ب اســتعداد را ب
ــه در آن  ــد ک ــر کنی ــون فک ــدون افالط ــه فای ب
ــد  ــد، از دی ــفه مي پردازن ــه فلس ــه ب ــاني ک کس
مابقــي افــراد همچــون جســت وجوگراِن مــرگ 
ــذار  ــون )بنیان گ ــه زن ــا ب ــند ی ــر مي رس ــه نظ ب
فلســفۀ رواقــي( فکــر کنیــد آن گاه کــه از وخــش 
دلفــي پرســید چــه بایــد بکنــد تــا بــه بهتریــن 
ــگ  ــه »رن ــنید ک ــخ ش ــد؟ و پاس ــي برس زنده گ
ــا 1380،  ــر.« )بردش ــود بگی ــه خ ــا را ب مرده ه
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شر و ضرورت گفت وگو
ــي  ــادي هنگام ــه شــر بنی ــود ک ــد ب ــت معتق آرن
ــا خویشــتن  ــو ب ــه از گفت وگ ــد ک ــد مي آی پدی
خویــش ناتــوان باشــیم. گرچــه وي همیشــه بــر 
اهمیــت تفکــر تأکیــد فراوانــي مي کــرد امــا در 
بســیاري از مــوارد هــم عقیــده داشــت کــه چــه 
بســا تفکــر توانایــي کشــاندِن انســان بــه ورطــۀ 
ــه عرصــۀ  ــا ب ــا حت کج اندیشــي و ســردرگمي ی
ــري  ــن تفک ــال چنی ــد. ح ــته باش ــا را داش خط
ــت  ــد؟ آرن ــخصه یي باش ــه مش ــد چ ــد واج بای
ــدگاه  ــر از دی ــوم خی ــه مفه ــمت ب ــن قس در ای
ــه  ــر پذیرفت ــرده و از آن تأثی ــه ک ــقراط توج س

اســت. 
از نظــر او آدمــي تنهــا مي توانــد نیکــي و 
ــر  ــس تفک ــد، پ ــته باش ــي را دوســت داش زیبای
محــل نیکــي و زیبایــي اســت. انســان هایي کــه 
ــد، اصــوالً انســان هایي  ــن در مي دهن ــه شــر ت ب
ــي  ــي و زیبای ــي از نیک ــه درک ــد ک ــراه ان گم
ندارنــد. در نتیجــه ســقراط شــر را چیــزي قابــل 
نمي دانســت.  داراي شــیئیت  بشــري و  درِک 

موضــع  ایــن  کلــي  به طــور  آرنــت  البتــه 
ســقراط یعنــي عــدم شــر را نمي پذیرفــت؛ 
ــر  ــدرت تفک ــه ق ــود ک ــل نب ــن قائ ــه ای ــرا ب زی
ــوس شــریف  ــه انســان ها و نف ــص ب ــا مخت تنه
ــان  ــن بی ــورد نظــر ســقراط چنی اســت. او در م
مي کنــد: »...و ایــن دقیقــًا آن چیــزي اســت کــه 
ــگام  ــم در آن هن ــت وجویش نبودی ــا در جس م
ــیدن  ــل اندیش ــا مح ــیدیم آی ــود پرس ــه از خ ک
یــا دقیق تــر بگوییــم پرداختــن بــه آن ـ متمایــز 
ــا  ــان، ی ــع انس ــه طب ــي ک ــتقل از خصایل و مس
روح انســان مي توانــد داشــته باشــد ـ او را 
ــد  ــر نتوان ــه دیگ ــازد ک ــد مي س ــه مقی بدان گون

ــت 1379، 46(  ــد؟« )آرن ــدي کن ب
او تحــت تأثیــر دیــدگاه ســقراط در بــاب 
ــن  ــر و همچنی ــي تفک ــي و زیبای ــدودۀ نیک مح
ــبات  ــر در مناس ــي ش ــتي و چرای ــوم چیس مفه
ــن در  ــوم »دو ت ــر«، مفه ــن بوب ــاني »مارتی انس
یــک تــن« را مطــرح مي کنــد کــه شــاید بتــوان 
شــر  از  پیش گیــري  بــراي  راه حلــي  را  آن 

ــرد.  ــي ک ــاني تلق انس
ــوف  ــمند و فیلس ــر، اندیش ــن بوب ــد مارتی از دی
اتریشــي، نخســتین برخــورد انســان بــا شــر در 
دیــدارِ او بــا دروِن خــود اتفــاق مي افتــد. بوبــر 
ــوم  ــک مفه ــا ی ــارج تنه ــان خ ــر را در جه ش
ــگارد  ــر مي ان ــوم خی ــا مفه ــل ب ــام و در تقاب ع
و تنهــا واقعیــت ایــن مفهــوم را در دروِن خــود 
ــان  ــت انس ــد اس ــر معتق ــد. بوب ــن مي دان ممک
هنگامــي بــه شناســایي شــر نایــل مي شــود کــه 

آن را در درون خــود یافتــه باشــد و در غیــر ایــن 
ــي  ــدارد توهم ــر مي پن ــه ش ــه ک ــورت آنچ ص
ــا دروِن  ــدار فــرد ب بیــش نیســت. آن گاه کــه دی
خــود آغــاز شــود، ایــن آغــاز رودررویــي فــرد 
ــت خارجــي  ــق خــود را در واقعی ــا شــر تحق ب
ــان مي کنــد. ضمــن آن کــه تنهــا در فراینــد  نمای
ــه  ــت ک ــتن اس ــا خویش ــان ب ــي انس رودرروی
مي تــوان عنصــر اختیــار را در دســت گرفــت و 
میــان ســقوط بــه ورطــۀ شــر یــا گام برداشــتن 
بــه گســترۀ خیــر دســت بــه انتخــاب زد. بوبــر 
ــد  ــي مي دان ــي درون ــاني را عامل ــداِن انس وج
کــه یاري گــر بشــر در انتخــاب مناســب اســت. 
ویژه گــي انســان در دســت داشــتن ایــن قــدرت 
ــل«،  ــان آن را »عق ــه خردگرای ــت ک ــي اس درون
روان شناســان آن را »فراخــود«، اخالق گرایــان 
»وجــدان« و جامعه شناســان »قــرارداد اجتماعــي« 
مي نامنــد امــا بوبــر ترجیــح مي دهــد کــه از واژۀ 
»وجــدان« اســتفاده نمایــد و آن را چنیــن تعریف 
ــت و  ــه هس ــه آنچ ــان ب ــي انس ــد: »آگاه مي کن
آنچــه از گــذرگاه ایــن هســتي منحصــر بــه فــرد 
ــت  ــه هس ــدن در آنچ ــد. فرومان ــد باش مي توان
ــه  ــراي آنچ ــرد ب ــه ف ــد ک ــي روي مي ده زمان

ــه  ــرود و ب ــرون ن ــود بی ــد از خ ــد باش مي توان
ــو وارد نشــود.  مناســبات گفت و گــوي مــن و ت
ــد و  ــتعالیي باش ــودآگاه اس ــواه خ ــدا خ ــن ن ای
ـ   اجتماعــي ســکوالر،  خــواه خــودآگاه اخالقــي   
ــرد انســاني وجــود دارد  ــه درجــات در هــر ف ب
ــد.«  ــرا نمي دهن ــوش ف ــه آن گ ــه گان ب ــا هم ام

ــان 1389(  )دقیقی
ــه  ــت ب ــه در فلســفۀ آرن ــود ک ــن مفهــوم ب همی
ــدار  ــر پدی ــألۀ ش ــراي مس ــي ب ــورت راه حل ص
و  مــن  میــان  درونــي  گفت وگــوي  شــد. 
ــن«؛  ــک ت ــن در ی ــان »دو ت ــا هم ــتن ی خویش
ــارزۀ  ــه مب ــال ب ــردار و اعم ــا ک ــه ب ــي ک وجدان
تــن بــه تــن برمي خیــزد. ایــن را مي تــوان 
ــي  ــي ذهن ــتقیم زنده گ ــاط مس ــي ارتب ــه نوع ب
ــب  ــه مرتک ــدي ک ــک و ب ــال نی ــان و اعم پنه
ــد  ــي فاق ــن خصیصه ی ــویم، دانســت. چنی مي ش
ــرا عنصــر اصلــي آن  نمــود ظاهــري اســت؛ زی
وابســته بــه ذهــن مي باشــد کــه از نظــر آرنــت 
ــاید  ــود. ش ــوب مي ش ــي محس ــري پنهان عنص
بتــوان اهمیــت ایــن گفت وگــوي درونــي را در 
بحران هــاي سیاســي دیــد؛ آن گاه کــه تفکــر بــه 
ــه  ــردد. البت ــدل مي گ ــي مب ــل سیاس ــي عم نوع
مي تــوان منظــور آرنــت را بــه ایــن تعبیــر کــرد 
ــي نمــود واقعــي پیــدا  کــه ایــن خصیصــه زمان
ــي  ــد. عمل ــط باش ــي مرتب ــا عمل ــه ب ــد ک مي کن
ــر زنده گــي و  کــه تأثیــر جمعــي و مســتقیمي ب

ــد. ــته باش ــري داش ــان هاي کثی ــات انس حی
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دربارۀ احساسات شخصی که ناراحت شده، صحبت کنید
هنگامـی کـه او آرام بـود، دربـارۀ این کـه چطـور رفتـارِ او دیگـران را تحـت تأثیـر 
قـرار می دهـد بـا او صحبـت کنیـد. سـخنرانی را کنـار بگذاریـد و به جـای آن از او 
سـؤال هایی را بپرسـید و ببینیـد کـه آیا می تواند تشـخیص دهد کـه چگونه رفتارش 

دیگـران را ناراحـت کـرده و اذیـت می کند.
 

تکرار نکردن
یکـی دیگـر از مهم تریـن شـرط های یـک عذرخواهـی واقعـی، تصمیم جـدی برای 
تکـرار نکردِن کار اشـتباه هسـت. گاهی کودکان کار اشـتباهی انجـام می دهند، اما به 
دفعـات آن را تکـرار می کننـد. در نظر داشـته باشـید که اگر کودک یـک عذرخواهی 
واقعـی انجـام داده و بعد ناخواسـته دوبـاره همان کار را تکرار کـرده، عذرخواهی او 
را بپذیریـد و تأکیـد کنیـد کـه چون واقعـًا قصد انجامش را نداشـته، اشـکالی ندارد. 
دقـت کنیـد کـه خودتان هم وقتـی از کودک عذرخواهـی می کنید، دوبـاره آن کار را 

انجـام ندهیـد؛ قوانیـن عذرخواهی برای شـما و کودک تان یک سـان هسـت.
 

استراتژی های جایگزین را اجرا کنید
زمانـی کـه کودِک شـما شـخص دیگری را اذیـت یا ناراحـت کرده اسـت )لفظی یا 
فیزیکـی(، بـه او بیاموزیـد کـه دفعـۀ بعد چطـور باید به گونـۀ دیگری رفتـار کند. با 

ایـن روش دفعه هـای بعـد می توانـد رفتارهای خـود را بهتر کنتـرل کند.

جبـران کردن
جبـران کـردن، مرحلـۀ تکمیلـی یک عذرخواهـی واقعی و کامل اسـت. مانند سـایر 
مـوارد این جـا هـم الزم اسـت خودمان پیش قـدم باشـیم و در موقعیت های مناسـب 
بـه کـودک بگوییـم کـه: »به خاطـر اشـتباهم متأسـفم و می خواهـم جبران کنـم.« در 
آمـوزش مسـتقیم بـه کـودک توضیـح بدهیـم کـه بـا جبـران کـردن نشـان می دهیم 
مسـوولیت کار اشـتباه مان را پذیرفته ایـم و احسـاس طـرف مقابـل را بـه خوبـی 
درک کرده ایـم. ایـن کار باعـث می شـود هـم طـرف مقابل را خوشـحال کنیـم و هم 
خودمـان احسـاس بهتری داشـته باشـیم. البته الزم اسـت حتمًا روی ایـن نکته تأکید 
کنیـم کـه بـرای جبـران اشـتباه مان هرگز مجبـور نیسـتیم کاری انجام دهیم کـه به ما 
آسـیب بزند یا باعث شـود احسـاس بدی نسـبت به خودمـان پیدا کنیـم؛ زیرا گاهی 
کـودک در رابطـه بـا دیگران در شـرایطی قرار می گیـرد که برای جبران اشـتباهش و 
بخشـیده شـدن تحـت فشـار قـرار می گیـرد و چه بسـا مجبور بـه باج دهی شـود یا 

مورد سوءاسـتفاده قـرار بگیرد.
 نقـش بـازی کـردن به کودِک شـما کمـک می کنـد راه هـای جایگزین برای داشـتن 

رفتارهـای بهتر در آینـده را بیاموزد.
 

کودک خود را به عذرخواهی وادار نکنید
اگـر بـه محـض عذرخواهی کودک بعـد از یک رفتار اشـتباه او را ببخشـید و از کار 
او بگذریـد، پیـام نادرسـتی را بـه او منتقـل کرده ایـد. ایـن کار بـه آن ها یـاد می دهد 
کـه بعـد از انجـام هـر کار غلـط بـا گفتـن »متأسـفم«، حتـا اگـر از صمیم قلـب این 
حـرف را نـزده باشـند، به سـاده گی می تواننـد رفتـار خـود را جبـران کننـد. این کار 
سـهواً بـه کـودک می آمـوزد کـه با یـک عذرخواهـی می تواند رفتـار خـود را توجیه 

کـرده و آن را قابـل قبول سـازد.
ممکـن اسـت کودکانی کـه وادار به عذرخواهی کردن می شـوند، تنها بـرای اجتناب 
از پیشـامدهای بعـدی ایـن کار را انجـام دهنـد. خیلی مهم اسـت که بچه هـا متوجه 
شـوند کـه رفتـار آن هـا افـراد دیگـر را اذیـت می کنـد، حتـا زمانـی کـه عذرخواهی 

می کننـد.
گفتـن متأسـفم بـه بـرادر یا خواهـرش به دلیل شکسـت اسـباب بازی او، به درسـت 
شـدن آن اسـباب بـازی کمکـی نمی کنـد. یـا عذرخواهـی از دوسـتش بـرای این که 
او را احمـق خطـاب کـرده اسـت، بـا گفتن یـک عذرخواهی درسـت نخواهد شـد.
گاهـی اوقـات پدرهـا و مادرهـا تـا زمانـی کـه کـودک عذرخواهـی نکـرده اسـت، 
امتیازاتـی را از او می گیرنـد و بـه کـودک خـود اجـازه نمی دهنـد بـه بـازی خـود 
برگـردد امـا ایـن کارِ شـما بـه کـودک می آمـوزد کـه عذرخواهـی بـه جـای جبران 

کـردن بـرای فـرد ناراحـت شـده، فقـط بـرای فرار از مشـکل اسـت.
 منبع: سالمت نیوز

بخش دوم و پایانی
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ــده  ــاِن ساخته ش ــک زب ــه ی ــبیه ب ــزی ش ــپرانتو چی اس
ــان  ــک زب ــر از ی ــا بســیار فرات ــی اســت. ام و مصنوع
بین المللــی محســوب  زبــان  یــک  و  واقعی ســت 
می شــود. عــالوه بــر ایــن، زبانی ســت کــه بــا هدفــی 

ــن ایجــاد شــده اســت.  ــت در ذه خــاص و مثب
خالــق زبــان اســپرانتو مــردی بــه نــام لودویــک 
زامنهــوف )Ludwik Zamenhof( بــود. زامنهــوف 
در ســال 1859 در جامعــۀ یهــودی بیالیســتوک لهســتان 
متولــد شــد. بیالیســتوک در آن زمــان مخزنــی بــزرگ و 
ــه  ــوع، از جمل ــی متن ــا و فرهنگ  های ــی از زبان ه حقیق
ــی و لهســتانی  Yiddish، روســی، بالروســی و آلمان
ــون و  ــای گوناگ ــط بخش ه ــوالً توس ــه معم ــود ک ب
متفرقــۀ جامعــه صحبــت می شــد. لودویــِک جــوان بــا 
ــد  ــا می توانن ــه زبان ه ــه چگون ــنی از این ک درک روش
مــردم را بــه یکدیگــر متصــل یــا از هــم جــدا کننــد، 
ــان  ــه 9 زب ــل ب ــا بزرگ ســالی حداق ــزرگ شــد. او ت ب

ــرد. ــت می ک ــیک صحب ــدرن و کالس ُم
زامنهــوف، بــه دلیــل نــوع تربیتــش، معتقــد بــود کــه 
ــع بیــن مــردم و ملــِل مختلــف  ــه کاهــش موان ــاز ب نی
وجــود دارد. از نظــر او، یــک سیســتم جهانــی و 
ــتای  ــدودی در راس ــا ح ــه ت ــت، ک ــل از دول منفص
تفکــر فدرالیســم ســاخته شــده، راهــی بــرای توســعۀ 
بشــریت در آینــده اســت. یــک گام مفیــد و ضــروری 
ــان  ــک زب ــدف، ی ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــمت دس ــه س ب
جهـــانی اســت. یکــی از روش هــای انجــام ایــن مهــم 
ــان  ــردن زب ــن ک ــای جایگزی ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــا را در  ــی زبان ه ــی، تمام ــای محل ــا زبان ه ــه ب بیگان
ــه  ــی ک ــم؛ زبان ــر بگیری ــان در نظ ــطح یک س ــک س ی
ــی بی طــرف  ــد؛ زبان ــا آن حــرف بزنن ــد ب ــه بتوانن هم

ــه همــه. ــق ب و متعل
ــتان  ــه او دبیرس ــل از این ک ــا قب ــور، حت ــن منظ ــه ای ب
را در ورشــو تــرک کنــد، تــالش خــود را بــرای 
ــه او  ــی ک ــی انجــام داد؛ زبان ــان جهان ــک زب ایجــاد ی
ــی«  ــی جهان ــان کمک ــا »زب ــات« ی ــی از کلم آن را »پل

می نامیــد.
چگونه زبان اسپرانتو ایجاد شد؟

زبــان  توســعۀ  کار هــای  از  بســیاری  زامنهــوف 
بین المللــی خــود را تــا قبــل از فارغ  التحصیلــی از 
ــدان  ــت فق ــه عل ــا ب ــاند. ام ــان رس ــه پای ــگاه ب دانش
ــری آن، کارِ او  ــدود در به کارگی ــر مح ــه و تفک بودج
ــورد  ــور جــدی م ــود به ط ــه جــوان ب ــل این ک ــه دلی ب
ــی  ــا کم ــال 1887 )ب ــا س ــت، و ت ــرار نگرف ــه ق توج
ــی  ــان بین الملل ــده  اش( زب ــدرزن آین ــی از پ کمــک مال
ــی  ــان بین  الملل ــاِب او »زب ــم کت ــد. اس ــر نش او منتش
ــام  ــل تحــت ن ــاب کام ــه و کت ــود: مقدم زامنهــوف« ب
مســتعار »دکتــر اســپرانتو« یــا »دکتــر امیــدوار« منتشــر 
شــد. بــه خاطــر انتخــاب همیــن اســم بــود کــه ایــن 
ــرادی از  ــاد و اف ــا افت ــِر زبان ه ــر س ــم ب ــاب کم ک کت
ــه آن  ــه صحبــت کــردن ب ــا شــروع ب گوشــه وکنار دنی

ــد. کردن
ــرای  ــرف ب ــان بی ط ــک زب ــوان ی ــه عن ــپرانتو ب اس
ــا و  ــام ملت ه ــان تم ــز می ــکاری صلح  آمی ــج هم تروی
مــردم ایجــاد شــد. ایــن زبــان تنهــا یکــی از چندیــن 
طراحی شــده  مصنوعــی  یــا  ساخته شــده  زبــان 

ــًا  ــا قطع ــت، ام ــدف اس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
آن هاســت. محبوب تریــن 

الفبا و دستور زبان اسپرانتو
ــان مصنوعــی ســاخته شــده اســت.  اســپرانتو یــک زب
بنابرایــن متعلــق بــه هیــچ خانــوادۀ زبان شناســی 
نیســت. بــا ایــن حــال، اکثــر واژه گان آن از زبان هــای 
ــرای  ــه ب ــود ک ــث می ش ــن باع ــد. ای ــی می  آی رومان
ــد. ــان باش ــبتًا آس ــری آن نس ــا یادگی ــر اروپایی ه اکث

و  صــدادار  حــرِف  پنــج  اســپرانتو  الفبــای  در 
بیست وســه حــرِف بی صــدا وجــود دارد، و بســیاری 
ــده  ــر آم ــه در زی ــری آن ک ــد گرام ــن و قواع از قوانی

ــتند: ــی هس ــاده و منطق ــت، س اس
• اســپرانتو زبــان آوایــی اســت ـ همــۀ کلمــات 

ــوند؛ ــظ می ش ــوند تلف ــی می ش ــه هج ــور ک همان ط
ــان  ــا “o-” پای ــتند و ب ــیت نیس ــم ها دارای جنس • اس

می یابنــد؛
• صفت ها با “a-” پایان می یابند؛
• تنها حرف تعریف “la” است؛

• هیــچ تعریــف نامحــدودی وجــود نــدارد )همچــون 
حــرف a یــا کلمــۀ one در زبــان انگلیســی(؛

ــرای  ــت ب ــک حال ــا ی ــتند و تنه ــم هس ــال منظ • افع
ــد. ــت دارن ــا حال ــان و ی ــان دادن زم نش

ــترش  ــال گس ــداوم در ح ــور م ــت ها به ط اسپرانتیس
ــارات  ــوژی جدیــد و عب ــه تکنول ــا توجــه ب واژه گان ب
استفاده شــدۀ مشــترک توســط جامعــۀ جهانــی هســتند. 
سیســتم توســعۀ ایــن زبــان بــه نظــر آزمایشــی امــا بــا 

منطــق در حــال گســترش اســت. 
اســپرانتو توســط بســیاری از ســخنرانانش نه تنهــا 
بــه عنــوان یــک ابــزار مفیــد بــرای برقــراری ارتبــاط، 
ــز  ــده  آل نی ــاوی   گرایی ای ــوی تس ــه س ــی ب ــه گام بلک
از  کــه  همان طــور  حقیقــت،  در  می  شــود.  دیــده 
ــۀ  ــده، کلم ــه ش ــوف گرفت ــی زامنه ــتعار اصل ــام مس ن
اســپرانتو بــه معنــای »امیــد« یــا »امیدوارکننــده« اســت.
ــل  ــه در اص ــر ک ــه دو نف ــی ک ــال، زمان ــر ح ــه ه ب
ــد  ــم بگیرن ــد تصمی ــی دارن ــادری مختلف ــای م زبان ه
ــی از  ــا یک ــوالً تنه ــد، معم ــت کنن ــم صحب ــا ه ــه ب ک
آن راحت  تــر  در  کــه  را  زبانــی  آن هــا می تواننــد 
ــازی  ــن ب ــپرانتو، زمی ــا اس ــد. ب ــت کنن ــتند صحب هس
ــدون  ــد ب ــر دو می توانن ــت و ه ــعه اس ــال توس در ح

ــد. ــت کنن ــان صحب ــن زب ــه ای ــکل ب مش
ــی دارد  ــوی در ســطح جهان ــۀ ق ــک جامع اســپرانتو ی
 Pasporta.و همه گــی در ســایت حضــور دارنــد
Servo  یــک شــبکۀ جهانــی کــه تــا حــدودی ماننــد 
Airbnb رایــگان بــرای اسپرانتیست هاســت. اگــر 
ــی  ــوری خارج ــد از کش ــه بازدی ــد ب ــما عالقه من ش
به ســاده گی  داریــد،  اقامــت  بــه  نیــاز  و  هســتید 
می توانیــد بــه ایــن جامعــه درخواســت اقامــت 
ــته  ــود داش ــه وج ــی در آن منطق ــر کس ــد و اگ بدهی
باشــد، بــه شــما بــرای چنــد روز بــه رایــگان اقامــت 

ــد داد. خواه
ــفانه  ــد، متأس ــه ش ــه گفت ــا ک ــۀ این ه ــود هم ــا وج ب
ــت  ــترده  یی دس ــتفادۀ گس ــه اس ــوز ب ــان هن ــن زب ای
ــه  ــق نیافت ــمندش تحق ــیار ارزش ــداف بس ــه و اه نیافت
اســت. جامعــۀ اســپرانتو از چندصدهــزار تــا ۲ میلیــون 

ــود. ــن زده می ش ــان تخمی ــر جه ــر در سراس نف
آیندۀ زبان اسپرانتو

امــا تعــداد متکلمــاِن اســپرانتو در حــال رشــد و 
همین طــور زبــان نیــز در حــال توســعه اســت. 
ــای  ــان در حــال حاضــر در برنامه  ه ــن زب ــوزش ای آم
و  بلغارســتان  چیــن،  در  مدرســه هایی  آموزشــی 
جنبــش  یــک  همچنیــن  دارد.  جــای  مجارســتان 
اســپرانتو نیــز وجــود دارد؛ ســازمان مــورد نظــر بــراي 
گســترش بیشــتر زبــان اســت. همــۀ اعضــای جامعــۀ 
ــا  ــتند، ام ــش نیس ــن جنب ــو ای ــپرانتو عض ــی اس جهان

ــد. ــدار دارن ــت پای ــا فعالی ــادی از آن ه ــداد زی تع
ــر  ــان برت ــان: جــزو 100 زب ــن زب در حــال حاضــر ای
جهــان از مجمــوع 6800 تــا اســت؛ هفدهمیــن زبــان 
پُراســتفاده در ویکــی پدیــا و زبــان اوِل بیــش از ۲000 

نفــر در سرتاســر دنیاســت.
شــاید بــه دلیــل ارتبــاط ایــن زبــان و پیامــش توســط 
ــت  ــپرانتو صحب ــان اس ــه زب ــه ب ــرادی ک ــق آن، اف خال
ــد.  ــران بدانن ــر از دیگ ــی برت ــود را کم ــد، خ می کنن
ــان  امــا در دنیــای مــدرن و جایــی کــه سیاســت و زب
بایــد از هــم جــدا شــوند، پیغــام متحدکننــدۀ اســپرانتو 

ــد. ــروع باش ــرای ش ــی ب ــۀ خوب ــد گزین می توان
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میـدان هوایی به بازار آمد!

اسپرانتو؛
زبانی برای اتحاد نوع بشر

»زوزه می کشم نرم 
مبادا یادم برود  
بیشه یی هست  

و من تنها گرگرش!«
شـعری  مجموعـۀ  نخسـتین  هوایـی  میــدان 
عارف حسـینی  اسـت که بهار امسـال در 114 
صفحه و 550 نسـخه از سـوی انتشارات تاک 
نخسـت در نمایشـگاه کتـاب تهـران منتشـر 
شـده  اسـت. پنجـاه شـعر ایـن مجموعـه در 
قالب شـعر نو و بیشـتر بـا مضامیـن اجتماعی 
و عاشـقانه سـروده شـده  اسـت. بـه نقـل از 
خـود شـاعر، ایـن مجموعـه از بیـن سـیصد 
شـعر و در بـازۀ سـال های 93 تـا 97 برگزیده 

است.  شـده 
و  تصویرگـرا  شـاعری  حسـینی  عـارف 
بازتـاب  هوایـی  میـدان  کـه  تجربه گراسـت 
ایـن مدعاسـت. عـارف حسـینی در  روشـِن 
گذشـته تجربـۀ کوتاهـی در غـزل و رباعـی 
نیـز داشـته کـه به قـول خودش صـرف جهت 
آشـنایی بیشـتر با نظام موسـیقایی زبان پارسی 
بوده اسـت. عالوه  بر شـعر نو، او تجربۀ شـعر 
فراسـپید را نیـز دارد کـه شـامل ایـن مجموعه 

نمی شـود. یعقوب یسـنا، شـاعر، منتقـد ادبی، 
و اسـتاد دانشـگاه البیرونـی، در مقاله یـی کـه 
چنـدی قبـل در روزنامـۀ مانـدگار بـه چـاپ 
رسـانده  بود، تلویحًا عارف حسـینی را شـاعر 
پیشـرو می دانـد. یسـنا در بررسـی  شـعری از 
عـارف حسـینی، شـعر او را تجربـۀ موفقی از 

شـعر پساسـپید دانسـته  بـود. 
نمایشـگاه  سـی ودومین  در  هوایـی  میـدان 
کتـاب تهران، جـزو پرفروش تریـن کتاب های 
انتشـارات تاک بوده اسـت. این نشـان می دهد 
کـه ایـن  مجموعه در نخسـتین روزهای نشـر، 
جایـگاه ویژه یـی را در میـان آثار منتشـر شـدۀ 

اخیـر بـه  خـود اختصاص داده  اسـت. 
عارف حسـینی، دهم نـوروز 1366 در اطراف 
شـهر تبریـز )مراغـه( در ایـران به دنیـا آمده و 
از شش سـاله گی تـا کنون سـاکن تهران اسـت. 
نوشـته های  کـه  اسـت  پُـرکاری  نویسـندۀ  او 
و  سـایت ها  ادبـی،  مجله  هـای  در  بسـیاری 
نیـز چنـد کتـاب در ایران و افغانسـتان منتشـر 
کـرده اسـت. او عـالوه بـر شـعر، منتقـد ادبی 
نیـز هسـت و رد پـای نقدهایـش را بـر اکثـر 
افغانسـتان  نـِو  شـعر  جـدی  مجموعه هـای 

کـرد. در فضـای مجـازی و  دنبـال  می تـوان 
انترنـت نیـز شـاهد حضـور مسـتمر و جـدی 
کارگاه  اخیـر  بـود. در سـال های  او می تـوان 
شـعر تماشـا را مدیریـت کـرده اسـت، شـب 
شـعر سـپید افغانسـتان را با حضور سی شاعر 
از سراسـر زمیـن برگـزار نمـوده و در تعامـل 
وی  هسـت.  جـوان  شـاعران  بـا  همیشـه گی 
یکی از مؤسسـان گروه سـپیدار »کارگاه شـعر 
نـو افغانسـتان« می باشـد کـه در زمینـۀ نقـد و 
راهنمایـی شـاعران جـوان افغانسـتان، کارنامۀ 

درخشـانی را بـا خـود دارد. 
نقـد  مجموعـه   یـک  حسـینی  عـارف  گویـا 
شـعر را نیـز زیر دسـت دارد که روی بررسـی 
افغانسـتان متمرکـز اسـت. عـارف  شـعر نـو 
حسـینی در زمینـۀ نقد و شـعر، از شـگردهای 
ایـن ویژه گـی  بـا  کـه  بهـره می بـرد  تازه یـی 
شـعر  پیشـگامان  از  یکـی  می تـوان  را  وی 
امـروز افغانسـتان قلمـداد کرد. امیدوار هسـتم 
افغانسـتان همچنـان  ایـن شـاعر چیره دسـت 
پیشـرو باقـی بمانـد و از او شـاهد کارهـای 
ادبیـات  زمینـۀ  در  و جدی تـری  درخشـان تر 

باشـیم.  کشـورمان  نیمه جـان 

مقصـود حیدریان



میـدان  والیـت  بهسـود  ولسـوالی های  باشـنده گان 
تهاجمـی گـروه  از حملـۀ  پـس  یـک روز  وردک 
طالبـان کـه گفته می شـود در هماهنگی بـا کوچی ها 
در بهسـود صـورت گرفتـه، خواهـان ختـم دایمـی 
منازعـات کوچی- ده نشـین در این والیت شـدند.

دو روز پیـش ده ها تـن از جنگجویان گـروه طالبان 
بـه منطقه کـج آب ولسـوالی بهسـود والیـت میدان 
وردک حملـه کردنـد که در نتیجه آن دسـتکم 6 نفر 

شـده اند. کشته 
گـروه طالبـان مسـوولیت ایـن حملـه را پذیرفتـه 
و  بهسـود  ولسـوالی های  باشـنده گان   امـا  اسـت 
شـماری از اعضـای مجلـس نماینده گان و شـورای 
والیتـی میـدان وردک مدعی هسـتند کـه این حمله 
طالبـان بـا هماهنگـی و حمایـت کوچی هایـی کـه 
صـورت  حضورمی یابنـد  بهسـود  در  هرازگاهـی 

اسـت. گرفته 
حسـین علـی بلیـغ عضـو شـورای والیتـی میـدان 
وردک، دیـروز در یـک نشسـت خبـری در کابـل 

گفـت کـه شـنبه شـب ایـن هفتـه حوالـی سـاعت 
1۲ شـب، ده هـا تـن از اعضـای گـروه طالبـان بـا 
هماهنگـی و حمایـت مـال بـاران و مـال گالب دو 
تـن از قوماندان هـای کوچی هـا در منطقـه کـج آب 
ولسـوالی بهسـود حمـالت تهاجمی انجـام داده اند.
او گفـت در ایـن حملـه کـه بـه گونـه غافل گیرانـه 
نیروهـای  از  تـن  دسـتکم شـش  گرفتـه  صـورت 
زخمـی  نیـز  شـماری  و  کشـته  مردمـی  خیـزش 
محـل  در  تاکنـون  شـان  جسـدهای  کـه  شـده اند 

مانـده اسـت. باقـی  درگیـری 
مجلـس  ناصـری، عضـو  غـالم حسـین  همچنـان 
نماینـده گان گفـت کـه فرماندهـان گـروه طالبـان 
از ولسـوالی چـک میـدان وردک بـرای انجـام ایـن 
حملـه مسـافت طوالنـی را در حالـی طـی کردنـد 
کـه بـدون همـکاری کوچی هـا طـی ایـن مسـافت 

ممکـن نبـود.
آقـای ناصری گفت که حملـۀ دو روز طالبان که در 
همـکاری با برخـی قوماندانان کوچی در ولسـوالی 

بهسـود صـورت گرفـت، در جمـع حمالتی شـامل 
می شـود کـه همه سـاله شـماری زیر نـام کوچی در 
دو ولسـوالی بهسـود میـدان وردک حضـور یافته و 

به تـاراج امـوال ده نشـینان می پردازند.
او افـزود کـه ایـن حمـالت سـاالنه 15 تـا ۲0 نفـر 
از باشـنده گان  محـل قربانـی گرفتـه و میلیون هـا 
افغانـی بـر زراعـت روسـتا نشـینان ولسـوالی های 

می کنـد. وارد  بهسـود خسـارت 
امنیـت  تأمیـن  در  بی توجهـی  بـه  را  او حکومـت 
داشـت  اظهـار  کـرده  متهـم  بهسـود  ولسـوالی  دو 
در  کوچـی  بـه  موسـوم  گروه هـای  حمـالت  کـه 
سـال های اخیـر در حالـی ادامـه یافته اسـت، که دو 
تیم شـامل در حکومـت برای حل دایمـی منازعات 

کوچـی و ده نشـین تعهـد کـرده بودنـد.
رهبـری  بـه  تـداوم  و  تحـول  انتخاباتـی  تیـم 
کمپاین هـای  دار  و  درگیـر  غنـی  محمداشـرف 
انتخاباتـی سـال 93 تعهـد کـرده بـود کـه منازعات 
گونـه  بـه  را  هزاره جـات  در  ده نشـین  و  کوچـی 
ایـن  وجـود  بـا  کـرد،  خواهـد  حـل  ریشـه ای 
رییس جمهـور در اوایـل حکومـت بـر منـع ورود 
کوچی هـا در هزاره جـات تـا حل ریشه سـی عوامل 

داشـت. تأکیـد  منازعـات 
امـا آقـای ناصـری تأکیـد کرد کـه بر خـالف فرمان 
کوچی هـا  اخیـر  سـال های  در  رییس جمهـور، 
دو  در  کوچـی  بـه  موسـوم  مسـلح  گروه هـای  و 
ولسـوالی بهسـود حضـور یافتـه و بـا باشـنده گان  

می شـوند. درگیـر  محـل 
او تأکیـد کـرد کـه سـاختار تشـکیالتی و ترکیـب 
کمیسـیون حـل منازعـات بایـد بازنگـری شـده و 
منازعـات کوچـی و ده نشـین در میـدان وردک کـه 
هـم اکنـون بـه یـک موضـوع سیاسـی بـدل شـده 

اسـت بایـد بـه گونـه ریشـه ای حـل شـود.
همچنـان محمدباقـر سـعیر، آگاه امـور سیاسـی در 
ایـن نشسـت مدعی شـد کـه حمله اخیـر طالبان در 
منطقـه کـج آب ولسـوالی بهسـود میـدان وردک در 
چارچـوب یـک پـالن اسـتخباراتی که در پاکسـتان 
طـرح شـده و از سـوی گـروه طالبان به پیـش برده 

می شـود صـورت گرفته اسـت.
بـه گفتـۀ او، در چارچـوب ایـن پـالن قـرار اسـت 
ولسـوالی های  و  وردک  میـدان  دوم  نمبـر  شـاه راه 
بهسـود از سـوی گروه طالبان ناامن سـاخته شـوند.

بـرای  کـه  خواسـت  امنیتـی  نهادهـای  از  وی 
جلوگیـری از ناامـن شـدن این مناطـق تدابیر جدی 

گیرنـد. دسـت  روی 

سـفارت امریـکا در کابل از سـفر آلیـس ولز، معاون 
ایـن کشـور بـه کابـل خبـر داده  وزارت خارجـه 

ست. ا
در صفحـه رسـمی توییتر سـفارت امریـکا آمده که 
خانـم ولـز دو روز پیـش بـه کابل رسـیده و تاکنون 
دیدارهایـی با محمد اشـرف غنـی، رییس حکومت، 
عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی و اعضای کمیسـیون 
انتخابات افغانسـتان داشـته اسـت. یکـی از مواردی 
کـه خانـم ولـز در این دیدارهـا بر آن تأکید داشـته، 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  موقـع  بـه  برگـزاری 

است. بوده  افغانسـتان 
راهـکار بازنگـری کمک هـای غیرنظامـی امریـکا به 
افغانسـتان، رونـد صلح نیـز از مهمترین موضوعات 

مـورد بحـث در این نشسـت ها بوده اسـت.
ارگ نیـز خبرنامه یـی منتشـر کـرده و گفتـه هـدف 
از راهـکار بازنگـری کمک هـای غیرنظامـی امریـکا 
بـه افغانسـتان، حکومـت داری خوب و رسـیدن به 
خودکفایـی افغانسـتان اسـت و این طـرح اخیراً در 
نامه یـی کـه از سـوی آقای غنی بـه دونالـد ترامپ، 
بـود،  شـده  فرسـتاده  امریـکا  رییس جمهـوری 

شد. پیشـنهاد 
در  ولـز  خانـم  گفتـه  کابـل  در  امریـکا  سـفارت 
دیـدارش با اعضای کمیسـیون انتخابات افغانسـتان 
از آماده گی هـای آنهـا بـرای برگزاری ایـن انتخابات 

است. شـنیده 
انتخابـات شـفاف و معتبـر تأکیـد کـرده و  او بـر 
بـرای  نهـاد  ایـن  سـریع  آماده گی هـای  خواهـان 
و  اسـتخدام  و  رأی دهنـده گان  نـام  ثبـت  تکمیـل 
آمـوزش کارمنـدان مـورد نیـاز بـرای برگـزاری بـه 

انتخابـات شـده اسـت. موقـع 
نیروهای امریکایی در افغانستان

امریکایـی  روزنامـۀ  گذشـته  سـال  دلـو  مـاه  در 
نیویـورک تایمـز خبـر داد کـه محمد اشـرف غنی، 
رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  بـه  نامه یـی  در 
امریـکا پیشـنهاد کند کـردن روند خـروج نیروهای 
امریکایـی از افغانسـتان و کاهـش هزینه هـای ایـن 

نیروهـا را داده اسـت.
بـه اسـاس اطالعـات ایـن روزنامـه، کاهش شـمار 
نیروهـای امریکایـی از 14 هـزار نفـر بـه سـه هزار 
نفـر و کاهـش دو میلیارد دالری در مصارف سـاالنه 
نیروهـای امریکایـی از مهمتریـن پیشـنهادات آقای 

غنـی بـه آقـای ترامـپ در این نامـه بود.
آن زمـان گفتـه شـد کـه ایـن نامـه توسـط خانـم 
آلیـس ویلـز، معاون وزارت خارجـه امریکا در امور 
آسـیای جنوبـی و مرکـزی که با آقای غنـی در کابل 

دیداری داشـت، فرسـتاده شـده است.
زمانـی  نیـز درسـت در  ولـز  کنونـی خانـم  سـفر 
صـورت می گیرد کـه پاتریک شـاناهان، سرپرسـت 

انتقـال 1.5 میلیـارد دالـر از  وزارت دفـاع امریـکا 
بودجـه ایـن وزارت را بـرای سـاختن بخشـی از 
امریـکا و مکزیـک تصویـب  میـان  دیـوار مـرزی 
کـرده اسـت. رویتـرز می گویـد حـدود 600 میلیون 
دالـر از ایـن پـول از حسـابی انتقـال داده می شـود 
افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  مصـرف  بـرای  کـه 

اختصـاص یافتـه اسـت.
در صفحـه فیسـبوک عبداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی 
افغانسـتان نیـز آمـده کـه در دیـدار او با خانـم ولز 
بـر تعهـد حکومـت به دسـتیابی بـه صلـح دایمی و 
عادالنـه و برگـزاری انتخابـات شـفاف و بـا اعتبـار 

تاکید شـده اسـت.
گفتـه شـده که خانم ولـز در این دیـدار گفته امریکا 
بـه کمک هـا و حضور خود در کنار مردم افغانسـتان 
ادامـه می دهـد و مشـخصًا متعهد به کمـک به روند 

انتخابات ریاسـت جمهوری این کشـور است.

مــن بــاری نوشــتم: »بــا مردمانــی مواجــه هســتیم کــه اگــر در بــاب مســایل 
و موضوعاتــی دیدگاه هایــت را بنویســی، می گوینــد چــرا نوشــتی و اگــر در 
ــد  ــم می گوین ــی، بازه ــت را ننویس ــی دیدگاه های ــایل و موضوعات ــاب مس ب
ــرا در  ــه چ ــد ک ــوال می نماین ــن س ــم از م ــاال ه ــرا نمی نویســی«. ح ــه چ ک
ــت  ــی و دیدگاه های ــزی نمی نویس ــارک روزه چی ــاه مب ــای م ــاب خوبی ه ب

ــی؟ ــرح نمی نمای را مط
مــن گفتــم: قبــاًل در بــاب پیام هــا و پیامدهــای نیــک مــاه مبــارک روزه، کوتاه 
ــه  ــا و زشــتی های ک ــاره ای بدی ه ــا حــاال دارم در ب ــتم، ام ــته های داش نگاش
ــا دامن گســتر می شــوند و  ــد ی ــر می آورن ــارک روزه، ســر ب ــاه مب ــن م در ای

ــد، می اندیشــم. ــدا می کنن ــا عمــق پی ی
مثاًل:

1- چــه می شــود کــه در ایــن مــاه مبــارک روزه، تروریســتان دینی، حمــالت 
ــی را  ــت آدم کش ــازند و فضیل ــتر می س ــود را بیش ــی خ ــتی و تخریب تروریس
ــت و  ــل وحش ــتر از قب ــد و بیش ــتر می دانن ــارک روزه، بیش ــاه مب ــن م در ای
ــبتی دارد؟  ــه نس ــن، چ ــون ریخت ــا خ ــن ب ــد؟ روزه گرفت ــت می آفرینن دهش
ــن  ــرا ای ــوند؟ چ ــر می ش ــتی تر و درنده ت ــی وحش ــاه، عده ی ــن م ــرا در ای چ
مــاه مبــارک روزه، بــر دســت و پــای شــیطان نفــس آنهــا زنجیــری نمی زنــد 

ــد؟ ــان نمی کن ــازد و مهارش ــان را آرام نمی س و آن
۲- در ایــن مــاه مبــارک روزه، چــرا و بــه چــه دلیــل ارزش مــواد غذایــی و 
ســایر مــواد مــورد نیــاز، یک بــاره بلنــد مــی رود و فقــرا و مســاکین فرامــوش 
ــرش ســوگند  ــه خــدا و پیامب ــار ب ــا ب ــت گران فروشــی، ده ه می شــوند و باب
ناحــق خــورده می شــود؟ ماهــی کــه یکــی از فلســفه های وجــود و جوبــش، 
درک فقــرا و مســاکین و دســتگیری از آنــان بــود، چــرا در ایــن کشــور پاســخ 
ــازار  ــه ب ــی ک ــد و آنان ــازار را در دســت دارن ــه ب ــی ک ــد؟ چــرا آنان نمی ده
ــوند و  ــی القلب می ش ــارک روزه، قس ــاه مب ــن م ــد، در ای ــرل می کنن را کنت

بی رحــم می گردنــد؟
ــد،  ــی می کردن ــه دین فروش ــانی ک ــرا کس ــارک روزه، چ ــاه مب ــن م 3- در ای
دین فروش تــر مــی شــوند؟ چــرا کســانی کــه ریــاکاری می کردنــد، 
بدزبان تــر  بودنــد،  بدزبــان  کــه  کســانی  چــرا  می شــوند؟  ریاکارتــر 
می شــوند؟ چــرا کســانی کــه تــرش رو بودنــد، ترش روتــر می شــوند؟ 
چــرا کســانی کــه احساســاتی بودنــد، احساســاتی تر می شــوند؟ چــرا 
ــه  ــد، پرخاشــگرتر می شــوند؟ چــرا کســانی ک ــه پرخاشــگر بودن کســانی ک

و... می شــوند؟  بــی حوصله تــر  بودنــد،  بی حوصلــه 
ــودکان و مریضــان مســلمان را  ــت حــال ک ــان مســاجد، رعای 4- چــرا امام
ــاجد  ــای مس ــب، بلندگوه ــف ش ــا از نص ــب ی ــف ش ــا نص ــد و ت نمی کنن
ــالوت  ــد و بــا صــدای بلنــد آیــات قرآن کریــم را ت را روشــن می نماین
ــهر و  ــان کل فضــای ش ــد و صدای ش ــت پخــش می نماین ــا نع ــد و ی می کنن

ــد و...؟ ــود می پیچ ــه را در خ منطق
ــود و  ــتر می ش ــان بیش ــی م ــارک روزه، فخرفروش ــاه مب ــن م ــرا در ای 5- چ
ــه  ــری نســبت ب ــر آســمان می ســاید و نگاه هــای تحقیرآمیزت ــان ســر ب کبرم

ــم؟ ــدا می کنی ــران پی دیگ
ــت و  ــی اس ــان دزد قبل ــان هم ــارک روزه، دزدم ــاه مب ــد از م ــرا بع 6- چ
ــاره  ــارک روزه، دو ب ــاه مب ــد از م ــی؟ چــرا بع ــان مفســد قبل مفســدمان هم
ــه  ــم و ب ــتاده بودی ــا ایس ــاًل در همانج ــه قب ــتیم ک ــی می ایس ــان جای در هم
ــر نمی شــویم  ــا تقوا ت ــم و ب ــر نمی داری ــو ب ــه جل ــوی یــک گام ب لحــاظ معن

نمی گردیــم؟ انســان تر  و 
آری، من به این ها می اندیشیم و بسی بیشتر از اینها.

باشنده گان  بهسود به حکومت:
به بازی سیاسی منازعات کوچی 

و ده نشین در میدان وردک پایان دهید

امریکا خواستار برگزاری انتخابات به موقع شد
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عبدالکبیر ستوده



پیش زمینه
اساسـی  پایه هـای  جملـه  از  شـادی  و  آرامـش  امنیـت، 
زنده گـی بـه شـمار می رونـد؛ در واقـع بـدون داشـتن امنیت 
بـه خواسـته های  نمی توانـد  بشـری  آرام هیـچ  زنده گـی  و 
فـرا زیسـتی توجـه کنـد و بـه زنده گـی بهتـری بیندیشـد. 
از ایـن رو، فقیهـان نیـز بـر ضـرورت ایـن مسـأله به خوبـی 
واقف انـد و آن را مقـدم بـر هـر چیز دانسـته اند البتـه عدالت 
اجتماعـی و مسـألۀ امنیـت دو مقوله یـی اسـت کـه در محور 
آن هـا فقیهـان بـه بحـث پرداخته انـد و بـه  ضـرورت و تقدم 
امنیـت بـر عدالـت یـا برعکـس، نظر بـه اختـالف دیدگاه ها 
بـه گفت وگـو نشسـته اند. )سـنهوری، نظریـۀ دولـت در فقه 

اهـل سـنت، ص 30(
از ایـن رهگـذر بایـد بر تـه پایه ها، علل و اسـباب بـار آرنده 
و تخریب کننـدۀ امنیـت بحـث کـرد و هر چه بیشـتر زوایای 
آن را کاویـد. در ایـن مقـال تقـالی نویسـنده بر آن اسـت تا 
بـه ریشـه ها و مبانـی ایـن مشـکل کـه روز تـا روز فراگیـر 
را  ایـن مسـأله  بپـردازد؛  شـده و دارد گسـترده تر می شـود 
بـا توجـه بـه واقعیت هـای تاریخـی و جامعـۀ افغانسـتان به 
بررسـی گیـرد و بـه زوایـای مختلـف قضیه اعـم از تیوریک 

بپردازد.  و سیاسـی 
امنیت؛ ایده آل مردم

بزرگتریـن دغدغـه و در واقـع می شـود گفت ایـده آل مردم 
سـرزمین مـا، امنیـت شـده اسـت، چـون زنده گـی در ایـن 
ظلمت کـده بـه یـک شـانس مبـدل شـده و هیچ کـس ایمـن 
نیسـت و هرکسـی از منـزل پـا بیـرون می نهـد امیـدی برای 
بازگشـت نـدارد و بـا اهـل منزل پیـش از پیش بـدرود ابدی 
می گویـد. در حالـی  کـه جوامـع دیگـر به تسـخیر کـرات و 
بهشت سـازی زمیـن بـرای می اندیشـند، امـا اینجـا بـه قـول 
دکتـر شـریعتی به یاد بهشـت آخـرت در دوزخ دنیا می زیند.
گفتنـی اسـت کـه در قسـمت ناامنـی و بدامنـی افغانسـتان 

عمدتـًا دو دیـدگاه مطـرح اسـت:
پاره یـی ناامنی هـای افغانسـتان را زادۀ اسـتعمار   -1
نویـن می داننـد و هسـت و بـود ایـن غایلـه را بـه امریـکا و 
انگلیـس ربـط می دهنـد و معتقـد انـد کـه امریکایی هـا خود 
بانـی ایـن غایلـه هسـتند و راه  حـل را در خـروج امریـکا از 

می کننـد. عنـوان  کشـور 
پاره یـی دیگـر معتقد اند که این مسـایل وابسـته   -۲
بـه تفکـر و ایدیولـوژی اسـت و از اندیشـه و بـاور نشـأت 
انفجـار و  تـرور،  بنابرایـن، خشـونت، وحشـت،  و  گرفتـه 
انتحـار همـه و همه از ایدیولوژی سرچشـمه می گیـرد و راه  
حـل، مبـارزه بـا ایـن تفکـر جامـد و خشـکاندن آن اسـت.
بـه هـر صـورت، الزمی اسـت تـا هـر دو دیـدگاه بیشـتر به 
کاوش گرفتـه شـود تا مشـخص شـود مشـکل کجاسـت؟ و 

راه  حل چیسـت؟
جامعـۀ امن، مترقی، سـالم، مرفـه بر مبنای عدالـت اجتماعی 
از خواسـت های هر انسـان سـالم اسـت که نیک می اندیشـد 
نیـک  را  دنیـا  و  اسـت  از خشـونت  عـاری  اندیشـه اش  و 

می بینـد و اعتقـاد بـه همزیسـتی مسـالمت آمیز و انسـانی در 
هـر صـورت و در هـر سـطحی دارد؛ البته خداونـد نیز یکی 
از مأموریت هـای انسـان را عمـران و آبادانـی زمیـن خوانده 
اسـت: »ُهـَو أَنَْشـَأُکْم مِـَن الْْرِض َواْسـتَْعَمَرُکْم فِیَهـا« )هـود/ 
61( ترجمـه: »خداونـد شـما را از زمیـن آفریـده اسـت و 

آبادانـی آن را بـه شـما واگـذار نموده اسـت«.
از ایـن رو، هرکسـی دوسـت دارد آرام و آسـوده بزیـد و از 

نعمت هـای دنیـا بهـره ببـرد.
ولـی در کنـار ایـن طیـف از افـراد سـالم، افـراد دیگـری نیز 
وجـود دارند که مملو از خشـونت هسـتند و جـز به ویرانی، 
تـرور و وحشـت بـه چیز دیگـری نمی اندیشـند و سـعادت 
خـود را در انتحـاری، استشـهادی و ریختـن خـون پاره یـی 
از انسـان های معصـوم و از خـود بی خبـر دیگـر می داننـد. 
این گونـه افـراد در جامعـۀ افغانسـتان به کثرت وجـود دارند 
و بـا ایـن روحیـه تربیـت  شـده اند. بـه بـاور نویسـنده، ایـن 
تفکـر در حال رشـد و افزایش نیز اسـت؛ بـاری قهرمان ملی 
کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود )ره( در نشسـتی در فرانسه 
نسـبت بـه فراگیر شـدن پدیـدۀ افراطیت و تروریزم هشـدار 
داده و آن را یـک خطـر جهانی خوانده و جهان گیر شـدنش 
را پیش بینـی کـرده بـود کـه اکنون محقق شـده؛ امـروز همه 
کشـورها نسـبت بـه ایـن پدیـده نگران انـد و شـاید کمتـر 
کشـوری از شـر آن ایمـن مانـده باشـد کـه ایـن مسـأله بـر 

آگاهان پوشـیده نیسـت.
صاحـب ایـن قلـم بـر آن اسـت کـه ایـن مسـأله بیشـتر از 
هـر چیـز دیگری بسـته به فکـر و اندیشـۀ افراد و اشـخاص 
محـور،  تعصـب  تبعیض آمیـز،  نگاه هـای  چـون  اسـت، 
انحصارگـرا، مطلق نگـر و دگم اندیـش سـبب خلـق مسـایلی 
چـون خشـونت، ترور، انزجـار، انفجـار و انتحار می شـوند؛ 
هـرگاه تلقینـات آمـوزگاران در مـدارس و مکاتـب و پاره یی 
از چهره هـای دینـی در جامعـه بـر تکفیر و مشـرک دانسـتن 
ادب  و  دهنـد  قتـل  جـواز  و  باشـد  مشـخصی  گروه هـای 
اختـالف برنتابنـد، نتیجه اش آن می شـود که امـروز داریم آن 

درد را می چشـیم و از آن بـه سـتوه آمده ایـم.
شـد  ذکـر  آن  نمونه هـای  بـاال  در  کـه  تفکـر  طـرز  ایـن 
)خشـونت محـور و تروریسـت پـرور و...( در یـک مقطـع 
زمانـی و مکانـی تولـد یافـت و شـوربختانه آرام آرام وارد 
جامعـۀ مـا شـد و اکنـون بـه بالنده گـی خـود رسـیده و بـا 
اسـتفاده از کم سـوادی، کژاندیشـی، بی شـعوری و شـوری 
پاره یـی از مـردم و مدیریـت این جریان شـوری نه شـعوری 
توسـط بیگانـگان اکنـون ایـن فتنـه فراگیر شـده اسـت. اگر 
بخواهیـم مسـأله را ریشـه یی تر بررسـی کنیـم فکـر کنـم از 
حوصلـۀ نوشـتار حاضـر بیـرون باشـد؛ بـه دلیـل اینکـه اگر 
فرضیـه یـا دیـدگاه دوم را مـالک نوشـتار خـود قـرار دهیم 
می بایسـت جرقه هـای نخسـتین آن را در نوشـته ها و عمـل 
کـرد پیشـینیان عرصـۀ دیـن داری جسـت. از بـاب نمونـه به 
چنـد تـا از ایـن گزاره هـا اشـاره می شـود: اگـر بـه مطالعـۀ 
تاریـخ اسـالم بـا نگاهی نقادانـه مبتنی بـر بیـان حقیقت ها و 

واقعیت هـا بنشـینیم و آن را از ظهـور اسـالم و بالخص پس 
از فـوت پیامبـر و دو یـار بزرگوارشـان بـه بررسـی گیریـم؛ 
به روشـنی بـه بـروز فتنه هـا و ریشـه های تـرور و انتحـار و 

واقعیـت اعتقـادی بـودن ایـن جریـان پـی خواهیـم برد.
پـس  از اینکـه محمـد فرسـتادۀ خـدا و دو یار نخستین شـان 
سـر در نقـاب خـاک  کشـیدند، مشـکالت جامعـۀ اسـالمی 
افزایـش یافـت و از جنبـۀ نظـر به میـدان عمل گام گذاشـت 
کـه نمونـۀ بـارز آن، تـرور عثمـان خلیفۀ مسـلمانان توسـط 
روایـت  واقـدی  اسـت؛  مسـلمان  شورشـیان  از  پاره یـی 
می کنـد: پـس از حصـر طوالنی مـدت کـه مـدت آن را 49 
روز ذکـر می کنـد عثمـان در روز جمعـه توسـط شورشـیان 
مسـلمان بـه شـهادت می رسـد. )ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ، ج ۲، 

)353 ص 
در زمـان خالفـت علـی جنگ هـا و شـورش ها از هـر سـو 
عمـاًل آغـاز می شـوند کـه جنـگ علـی و معاویـه، علـی و 
عایشـه و لشـکریان علـی بـا خـوارج از نمونه هـای بـارز آن 
اسـت و پـس  از ایـن خـوارج در حالـی  کـه خـود ادعـای 
مسـلمانی و گذشـته از آن ادعـای تقـوا داشـتند، ترورهـا را 
آغـاز می نماینـد و بنابرایـن، بانی ترور در جهان اسـالم و در 
اندیشـۀ اسـالمی شـناخته می شـوند که علی خلیفه مسـلمین 
بـه دسـت همین افـراد به شـهادت می رسـد و قربانـی تفکر 
خشـونت پـرور و تروریسـتی آن ها می شـود. )طبـری، ج ۲، 

ص 56۲/ ابـن حـزم، الفصـل فـی الملـل، ج 1، ص 65(.
در زمـان عبدالملـک بـن مـروان خبیب بـن عبداهلل بـن زبیر 
کمـر بـه ترور خلیفـه می بنـدد و با اسـتناد با آیـات قتل وی 
را جایـز می شـمارد؛ همین طـور پیـروان مالک پـس فوت او، 
شـافعی را کـه خـود صاحـب مذهـب بـود و علیـه خرافه ها 
و گزافه گویی هـای آنـان سـخن گفتـه بـود و آن را بـه بـاد 
نقـادی گرفتـه بـود و هم چنـان به دلیـل مخالفـت اجتهادی 
وی در پاره یـی از مسـایل بـا امـام مالـک، بـه پـا خواسـتند 
و کمـر بـه تـرور وی بسـتند و شـبی از شـب ها در کمیـن 
نشسـتند و وی را تـا حـد آخـر کتـک زدنـد و بـا چـوب و 
چمـاق بـر فرقـش کوبیدنـد. ) مسـتند زندگی امام شـافعی(
جوامـع  کـه  اسـت  مشـکالت  نخسـتین  شـعله های  ایـن 
اسـالمی را آهسته آهسـته، در آغـوش می گیـرد و روز تا روز 

بـر بـار ایـن مشـکالت افـزوده می شـود.
از ایـن مقطـع تاریخـی هرقـدر پیشـتر بیاییـم بـه میـزان آن 
مشـکالت افزون تر شـده مـی رود، مخصوصـًا در دهۀ 1۲ هـ 
کـه محمـد بن عبدالوهـاب پدر القاعـده تولد یافت و کاسـۀ 
داغ تـر از آش بـرای مسـلمانان شـد. او همه  چیـز را در قرآن 
و حدیـث می دانسـت و بـر اجتهـاد فقیهـان ارزش قایل نبود 
و بنابرایـن، بـه بـاور وی بـه هـر چیـز بایـد از عینـک دیـن 
نـگاه کـرد نـه غیـر، اصحـاب ایـن قرائت معتقـد انـد باید با 
همـه  چیـز ماننـد عصـر پیامبـر و اصحـاب تعامل کـرد؛ البته 
آل سـعود کـه بـر مکـه و مدینـه حکـم می رانند پیـرو همین 
قرائت انـد و بیشـتر تکفیری هـا از همین قرائـت الگوبرداری 
می کننـد؛ پـس از اینکـه آل سـعود از ایدیولـوژی وهابیـت 

پیـروی کردند دسـت به قتل دیگـران از جمله شـیعیان زدند 
و بـر عـراق حملـه کردنـد و شـهر کربـال و سـاکنان آن را 
از دم تیـغ کشـیدند و امـوال آنـان را بـه حکـم غنیمـت بـه 
تـاراج بردند.)فـواد ابراهیـم، شـیعیان در جهان مـدرن عرب، 
ترجمـه، رضا سـیمبر، تهـارن: وزارت علوم( البتـه جرقه های 
نخسـتین ایـن اندیشـه را پـاره ای در آراء ابن تیمیـه می دانند 

کـه نیـاز به تأمـل دارد.
بـا ایـن تعبیـر می تـوان بـه ریشـه های ایـن معضـل پـی برد 
و آن را عمیق تـر و پیش تـر از امریـکا و انگلیـس دانسـت 
کـه البتـه نقش کشـورهای اسـتعمار گـر را در سـازمان دهی 
ایـن تفکرات نمی شـود نادیده انگاشـت. بنده خـود به عنوان 
کسـی کـه در مـدارس دینـی روزگاری را گذرانـده ام شـاهد 
چندیـن نمونـه از ایـن افراد انتحـاری، بی ادب و تروریسـت 
بـوده ام کـه یکـی از هم کالسـی های بنـده سـرانجام بـا آن 
گروه هـا پیوسـت و تـا امـروز خبـری از وی ندارم بجاسـت 
کـه اینجـا از وی حکایتـی نمایـم: یکی از روزها از دانشـگاه 
کابـل به سـوی خانـه می آمدیـم و ایـن آقـا کنار بنده نشسـته 
بـود، موتـر از چهارراهـی سـلیم کاروان داشـت رد می شـد 
ایـن آقـا بـا بسـیار جذبه و احساسـات و عشـق و به شـدت 
تمـام گفـت: »آخ روزی شـود کـه طالبـان کرام بیاینـد و این 
چهارراهـی را بـه دگـر روی کننـد و ایـن منازل و کاشـانه ها 
را مخروبـه سـازند«. اگر این را تروریسـت فکـری نمی دانید 

مـن نمی توانـم روی ایـن آقـا اسـم دیگری بگـذارم.
نمونـۀ دیگـری کـه یـک شـخص فلـم وی نیـز منتشـر شـد 
در عقـب منـزل یکـی از آقایـان کـه گفتـه می شـد کارمنـد 
سـفارت امریکا اسـت بمـب می گـذارد، چه آنکه بـاور دارد 
کـه ایـن آقـا کافـر اسـت کـه بـا امریکایی هـا کار می کنـد. 
شـواهد زیـادی دال بـر اینکـه ایـن مسـایل زاده تفکر اسـت 
وجـود دارد طالبـان مکـرراً در اعالمیه های خود بیان داشـتند 
کـه مجاهدیـن کـرام فـالن جـا را فتـح کردنـد و چنـد تـن 
از نیروهـای دولتـی را مـردار نمودنـد اگـر ایـن زاده تفکـر 
نیسـت پـس چـه اسـمی بایـد روی آن گذاشـت؟ بـه بـاور 
نویسـنده جنـگ شـیعه و سـنی، جنـگ طالب وداعـش، بکو 
حـرام، القاعـده و... همـه ریشـۀ اعتقـادی دارنـد. گذشـته از 
آن هـا، گـواه فتـوای ارتـداد و قتـل یکـی از افـراد از سـوی 
یکـی از گروه هـای فکـری بـوده ام که بـاری در میـان هم بر 
سـر مسـأله یی ناسـاز شـده بودنـد و فتـوا بـر قتـل یکدیگـر 
صـادر کـرده بودنـد. عده یی از اشـخاص از سـوی دوسـتان 
مذهبی شـان تحریـم شـدند بـه دلیـل اینکـه این هـا گمـراه 
حـزب  سـخنان  و  می گوینـد  جدیـد  سـخنان  و  شـده اند 
مشـخص را قبـول ندارنـد و خـود در مسـایل صاحب نظـر 
انـد. اگـر ایـن  همـه مشـکالت را زاده یـی اسـتعمار و کار 
امریـکا بدانیـم بازهم از اصل مسـأله چشـم پوشـی کرده ایم، 
چـون مجـری ایـن برنامه هـا مـردم مـا و اشـخاصی به نـام 

مسـلمان هسـتند پـس بایـد خـود را اصـالح کنیم. 
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پزشــکان و محققــان امریکایــی هشــدار داده انــد کــه حــدود 
ــنتی  ــای س ــه درمان ه ــرطان ب ــه س ــان ب ــوم مبتالی ــک س ی
و طب هــای جایگزیــن روی آورده و بســیاری آن را از 

ــد. ــان می کنن ــود پنه ــج خ ــکان معال پزش
نتایــج تحقیقــات گروهــی از پژوهشــگران مرکــز پزشــکی 
دانشــگاه سوت وســترن تگــزاس و دانشــکده پزشــکی 
ــوژی  ــا آنکول ــر جام ــۀ معتب ــراً در مجل ــه اخی ــتون ک بوس
ــنتی و  ــب س ــتفاده از ط ــد اس ــان می ده ــده نش ــر ش منتش
جایگزیــن در میــان بیمــاران مبتــال بــه ســرطان در ایــاالت 

ــت. ــه اس ــمگیری یافت ــش چش ــده افزای متح
ــنگ درمانی،  ــی، س ــوزنی، هومیوپات ــب س ــی، ط گیاه درمان
ــی،  ــی، بادکش درمان ــی، انرژی درمان ــی، فرادرمان آب درمان
ــای  ــای درمان ه ــن از نمونه ه ــوگا و مدیتیش ــت، ی حجام

ــتند. ــن هس ــای جایگزی ــنتی و طب ه س
ایــن تحقیــق بــر روی 3100 نفــر از کســانی کــه بــه 
ــر از  ــه و 1000 نف ــالء هســتند صــورت گرفت ســرطان  مبت
آنــان گفته انــد کــه از یــک یــا چنــد روش درمانــی ســنتی 

ــد. ــتفاده کرده ان ــود اس ــان خ ــرای درم ــل ب و مکم
همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه تنهــا 
ــد  ــا روی آورده ان ــن درمان ه ــه ای ــه ب ــانی ک ــوم کس دو س
ــک  ــزارش داده و ی ــود گ ــک خ ــه پزش ــاله را ب ــن مس ای

ــد. ــی کرده ان ــاله را مخف ــن مس ــر ای ــوم دیگ س
ایــن محققــان هشــدار داده انــد کــه اســتفاده از ایــن 
روش هــا می توانــد جــان ایــن افــراد را بــه خطــر انــدازد و 
احتمــال مــرگ و میــر یــا بازگشــت ســرطان بــه بــدن آنهــا 

ــد. ــش ده را افزای
اســتفاده از درمان هــای ســنتی و مکمــل کــه در ســال های 
اخیــر در میــان شــهروندان کشــورهای توســعه یافتــه 
ــرای  ــی را ب ــرات بالقوه ی ــد خط ــه می توان ــت یافت محبوبی

ــد. بیمــاران ایجــاد کن
بــه عنــوان مثــال میــزان بــاالی آنتی اکســیدان در داروهــای 
ــد.  ــاد کن ــل ایج ــی تداخ ــا پرتودرمان ــد ب ــی می توان گیاه
همچنیــن ممکــن اســت مــواد شــیمیایی موجــود در برخــی 
از ایــن گیاهــان دارویــی بــا ترکیبــات موجــود در داروهــای 
ــیمیایی  ــول ش ــد و فرم ــان ده ــش نش ــیمی درمانی واکن ش

خطرناکــی ایجــاد کنــد.

ــی  ــه برخ ــد ک ــان می ده ــات نش ــر تحقیق ــوی دیگ از س
ــن  ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ــود ب ــان خ ــاران درم بیم
ــا  ــی را ره ــیمی درمانی و پرتودرمان ــه ش ــکی از جمل پزش
ــود از  ــاری خ ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــالش ب ــرده و در ت ک

ــتند. ــن هس ــای جایگزی ــق روش ه طری
ــا ایــن حــال، پزشــکان برخــی از درمان هــای جایگزیــن  ب
از جملــه یــوگا، تای چــی، مدیتیشــن و ذهن آگاهــی را بــه 
ــا  ــن روش ه ــه ای ــد چــرا ک ــه می کنن ــاران خــود توصی بیم
می توانــد ســالمتی و نشــاط را در بیمــاران افزایــش داده و 

مقاومــت دســتگاه ایمنــی آنهــا را بــاال ببــرد.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت سفیدپوســتان، زنــان و جوانان 

بیشــتر از ســایر گروه هــا بــه طــب ســنتی روی آورده انــد.
استیو جابز یکی از »قربانیان احتمالی« طب سنتی

ــد  ــر ارش ــذار و مدی ــز، بنیان گ ــتیو جاب ــی اس ــرگ ناگهان م
ــه  ــالگی ب ــل در ســن 56 س ــه ای اپ ــی شــرکت رایان اجرای
عنــوان یکــی از نمونه هــای شکســت احتمالــی طــب 

جایگزیــن در مقابــل طــب نویــن در درمــان ســرطان مــورد 
ــان اســت. توجــه پزشــکان و محقق

ســرطان پانکــراس اســتیو جابــز در ســال ۲003 بــه طــور 
کامــال اتفاقــی تشــخیص داده شــد و بــا اینکــه پزشــکان بــه 
ــد کــه فــورا تحــت عمــل جراحــی قــرار  او توصیــه کردن
ــاه  ــاز زد. ســرانجام 9 م ــول آن ســر ب ــا وی از قب ــرد ام گی
بعــد بــه دلیــل رشــد تومــور، او بــا انجــام عمــل جراحــی 

موافقــت کــرد.
پزشــکان معالــج اســتیو جابــز بارهــا بــه وی توصیــه کردند 
ــد شــیمی درمانی و  ــن پزشــکی مانن ــه از روش هــای نوی ک
ــاله را  ــن مس ــز ای ــا وی هرگ ــرد ام ــره گی ــی به پرتودرمان

نپذیرفــت.
اســتیو جابــز در دوران بیمــاری خــود بــه دنبــال روش هــای 
جایگزیــن رفــت و در تــالش بــود تــا بــا اســتفاده از طــب 

ســنتی بیمــاری خــود را درمــان کنــد.
وی ســرانجام در 5 اکتبــر ۲011 در خانــه اش در پالــو آلتــو 

ــرطان  ــی از س ــی ناش ــت تنفس ــر ایس ــر اث ــا ب در کالیفرنی
ــراس درگذشــت. پانک

ــی  ــات روش های ــی از جزئی ــق و کامل گرچــه گــزارش دقی
ــترس  ــرد در دس ــتفاده ک ــود اس ــان خ ــرای درم ــه او ب ک
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــکان ب ــیاری از پزش ــا بس ــت ام نیس
مقاومــت وی در برابــر جراحــی و روش هــای نویــن 
درمانــی ســبب گســترش بیمــاری و مــرگ وی شــده 

ــت. اس
مســأله اســتیو جابــز بــه عنــوان یکــی از قربانیــان احتمالــی 
پزشــکی جایگزیــن مــورد بحــث جوامــع پزشــکی اســت. 
او مــردی هوشــمند و ثروتمنــد بــود و بــه بهتریــن و 
دسترســی  دنیــا  در  پزشــکی  مشــاوران  باهوش تریــن 
داشــت. بــا ایــن حــال انتخــاب روش درمانی وی ســواالت 

ــرده اســت. ــان ایجــاد ک ــن کارشناس بســیاری را در ذه
ــان  ــال درم ــه دنب ــیاری ب ــراد بس ــز اف ــای جاب ــز آق ــه ج ب
انــواع بیماری هــا از طریــق طــب ســنتی و مکمــل هســتند. 
ــای  ــه روش ه ــه ب ــی ک ــن درمان ــای نوی برخــالف روش ه
ــت و  ــرات مثب ــه و اث ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع گوناگــون م
منفــی آنهــا بــر روی بــدن انســان تــا حــد زیــادی شــناخته 
شــده هســتند، نتایــج اســتفاده از روش هــای ســنتی و 

ــدان مشــخص نیســت. مکمــل چن
ســاالنه بیــش از 300 میلیــون دالر در ایــاالت متحــده بــرای 
ــن  ــای جایگزی ــنتی و درمان ه ــب س ــر روی ط ــق ب تحقی
ــگیری  ــه پیش ــوط ب ــی از آن مرب ــه نیم ــود ک ــه می ش هزین
و درمــان ســرطان اســت. امــا نتایــج بدســت آمــده هنــوز 
قــادر نیســت اثــرات مثبــت ایــن روش هــا را در مقایســه بــا 

روش هــای نویــن تاییــد کنــد.
ــی  ــورای مل ــذار ش ــک و بنیان گ ــارت، روانپزش ــتفان ب اس
علیــه تقلــب در ســالمت، اســتیون نیســن، کاردیولوژیســت 
ــوود،  ــال آت ــاران و کیمب ــوق بیم ــه حق ــق در زمین و محق
پزشــک و ســردبیر نشــریه علمــی پزشــکی جایگزیــن ســه 
تــن از مشــهورترین منتقــدان طــب ســنتی هســتند. آنهــا بــر 
ــد جــان  ــد کــه گســترش طــب مکمــل می توان ــن باورن ای
بیمــاران را بــه خطــر انــدازد و اثــرات جبــران ناپذیــری بــه 

جــای بگــذارد.

ــو او حصــارک ولســواليو  ــېرزادو، خوګياڼ ــه ش ــار پ د ننګره

ــه  ــړی او ل ــاب ک ــو کاري اعتص ــي کارکوونک ــې روغتياي ک

تېــرې ورځــې راهیســې په دې ولســوالیو کــې ټــول روغتيايي 

ــد دي. ــه بن مرکزون

د خوګياڼــو قومــي مــر ملــک نــور محمــد وايــي، د دغــو 

لېــرو پرتــو ولســواليو خلــک لــه ګڼــو مشــکالتو رسه مــخ دي 

او والیتــي اداره دې ددې ســتونزې تــه ژر د حــل الر ولټــوي.

ــومان دي،  ــخته وي، ماش ــره س ــه ډې ــو ب ــل: »دا خ ده ووی

زنانــه دي او ســپني ږيــري ناروغــه کېــږي، زمــوږ غوښــتنه دا 

ــدای يش، دا ســتونزه دې حــل  ــره ژر چــې کې ده چــې څوم

کــړي.«

ــي چــې  ــي کارکوونکــي واي ــه دې ولســوالیو کــې روغتياي پ

ــږ  ــاره غ ــو لپ ــو حقوق ــې د خپل ــوا راهيس ــر پخ ــه ډې دوی ل

ــوی. ــه دی ش ــرې ن ــور پ ــڅ غ ــو هې ــوي، خ ــه ک پورت

دوی وايــي، روغتيايــي مرکزونــو تــه د کمــو درملــو او 

ــه  ــواو ن ــت د تنخ ــه وخ ــه پ ــو ت ــږل او ډاکرتان ــو لې امکانات

ورکــول مهمــې ســتونزې دي.

د روغتيايــي کارکوونکــو پــه اســتازولۍ ډاکــرت شــېر افضــل 

وايــي، دوی پخــوا هــم د خپلــو حقوقــو غوښــتنه کــړې وه، 

ولــې رســېدنه ورتــه نــه وه شــوې.

ــز  ــو اتفــاق کاربندی ــه ي ــو پ ــو ډاکرتان ــي، دا ځــل ټول دی واي

ــل يش. ــتونزې ورح ــو د دوی س ــر څ ــړی، ت ــالن ک اع

دی زیاتــوي: »کــه چېــرې پــه روغتونونــو کــې درمــل وای، 

ــوږ  ــو م ــازات وای، ن ــور امتي ــاش وای او ن ــه مع ــو ت ډاکرتان

ــز اعــالن کــړی،  ــو کاربندی ــو، اوس مــوږ ټول ــه کول دا کار ن

ــل  ــو مــوږ خپ ــدل يش، ن ــه ورې ــا هــم وان کــه زمــوږ غــږ بي

غــږ پورتــه کولــو تــه دوام ورکــوو ځکــه چــې اســايس قانــون 

ــه دا حقــوق راکــړی دی« مــوږ ت

ــی  ــه خوګياڼ ــد عطالل ــت ویان ــې د والی ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

وايــي، والیتــي ادارې دا مســئله د عامــې روغتيــا وزارت لــه 

ــرې  ــې ت ــتنه ي ــل غوښ ــړې او د ح ــه ک ــؤلينو رسه رشيک مس

ــده. کړې

ده وویــل: »مــوږ هڅــې کــوو چــې د ډاکرتانــو چــارې بېرتــه 

دوام پیــدا کــړي، مخکــې مــو هــم دا مســئله لــه وزارت رسه 

ــل  ــئله ژر ح ــې دا مس ــوو چ ــښ ک ــړې وه، کوښ ــه ک رشيک

يش.«

ــواليو  ــارک ولس ــو او حص ــېرزادو، خوګياڼ ــار د ش د ننګره

کــې شــااوخوا دوه ویشــت لــوي او واړه روغتيايــي مرکزونــه 

فعــال وو چــې د ډاکرتانــو پــه د کاربندیــز لــه املــه اوس تــړل 

شــوي.

د ســیمې خلــک وايــي، واليتــي اداره دې هڅــه وکــړي چــې 

د روغتيايــي کارکوونکــو مشــکالتو تــه رســېدنه وکــړي او پــه 

ــړل کېــدو رسه خلــک  ــه ت ــو ل خــره یــې چــې د دې مرکزون

لــه ګڼــو مشــکالتو رسه مــخ دي.

شـماری از نامـزدان معترض انتخابـات پارلمـان و هواداران 
شـان، دیـروز قصـد بسـتن دروازۀ کمیسـیون انتخابـات را 
داشـتند؛ اما از سـوی باشـنده گان هودخیل شـهرکابل، اجازۀ 
تظاهـرات و بسـتن دروازۀ کمیسـیون بـه آنهـا داده نشـده 

ست. ا
انتخابـات مجلـس نماینده گان بـه تاریـخ ۲8 و ۲9 میزان در 
سراسـر کشـور و بـه تاریـخ پنجـم عقـرب در کندهـار و به 

اسـتثنای غزنی برگزار شـد.
کمیسـیون انتخابـات بـدون کابـل نتایـج تمامـی حوزه هـای 

انتخاباتـی را اعـالم کرده اسـت.  
قـرار بـود شـنبه )۲1ثـور( انتخابـات هیـأت اداری مجلـس، 
بـدون حضـور نماینـده گان کابـل برگزار شـود؛ امـا نامزدان 
بـا  کابـل،  انتخابـات حـوزۀ  ابتدایـی  فهرسـت  در  پیشـتاز 
راه انـدازی تظاهـرات در مقابل شـورای ملی مانـع برگزاری 

آن شـدند.
کمیسـیون انتخابـات در همـان روز گفتـه بود که تـا دو روز 
آینـده، نتایـج نهایـی کابـل را اعـالم مـی کنـد؛ امـا تاکنـون 

نتایـج را اعـالم نکـرده اند.
دیـروز ده هـا نامـزد انتخابـات پارلمانـی کابل، بـا صدها تن 
از هـواداران شـان در اعتـراض بـه جـدا نشـدن آرای سـیاه 
از سـفید از سـوی کمیسـیون های انتخاباتـی، می خواسـتند 
دروازۀ کمیسـیون انتخابـات را مسـدود کنند؛ امـا با ممانعت 

مـردم هودخیـل کابـل رو به رو شـدند.
گفتـه می شـود پولیـس از درگیـری و وقوع نزاع میـان مردم 
هودخیـل و نامـزدان معتـرض و هـواداران شـان جلوگیـری 

کرده اسـت.
شـریف اهلل یکتـن از هـواداران نامزدان معترض  به رسـانه ها 
کمیسـیون  مقابـل  در  کـه  داشـتیم  »تصمیـم  اسـت:  گفتـه 

انتخابـات مظاهـره کنیـم و دروازۀ آن را ببندیـم؛ اما برخورد 
زشـت مردم هود خیل سـبب شـد که سـاحه را ترک کنیم«.
 وی هـدف از تجمـع اعتراضـی شـان را جدا سـاختن آرای 
پـاک از ناپـاک از سـوی کمیسـیون انتخابات خوانده اسـت.
وی هشـدار داد در صورتـی کـه کمیسـیون های انتخاباتـی 
و حکومـت بـه این معضـل رسـیده گی نکننـد، در روزهای 
آینـده عـالوه بـر کمیسـیون های انتخاباتـی، دروازۀ ارگ را 

هـم مسـدود خواهنـد کرد.
نامـزدان  از  انتقـاد  بـا  هودخیـل،  باشـندهای  از  گل نظیـر 
معتـرض مجلـس، می گویـد: »مـا از مظاهره و بنـد کردن راه 
توسـط اینها خسـته شـدیم و مانع آنان شـدیم و دیگر برای 
شـان اجـازه نمی دهیم که سـرک را بسـته کنند و مـردم را با 

مشـکالت مواجـه نمایند«.
کمیسیون انتخابات در این مورد اظهار نظر نکرده است.

طب  سنتی و درمان  سرطان؛ آیا استیو جابز یکی از قربانیان است؟

مـردم هودخیـل مانـع تظاهـرات معتـرضان شـدنـدد ننګرهار په خوګياڼو، شريزادو او حصارک ولسواليو کې روغتيايي مرکزونه تړل شوي


