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هنوز دقایقی از مراسـم سـوگند اعضـای جدیِد 

ریاسـت  ارگ  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

جمهوری نگذشـته بـود که موجـی از نگرانی ها 

رســید.  گـوش  بـه  سـو  هـر  از  دغدغه هـا  و 

شـاری از نهادهـای آگاه به مسـایل انتخاباتی، 

معرفـی  در  را  مهـم  بسـیار  مـورد  دو  حداقـل 

انتخاباتـی  کمیسـیون های  جدیـِد  اعضـای 

برجسـته کردنـد. نخسـت این کـه اکـر اعضای 

برگزیـده  سیاسـی  روابـط  اسـاِس  بـر  جدیـد 

شـده اند، و دوم این کـه تجربـۀ الزم در عرصـۀ 

می گوینـد  نهادهـا  ایـن  ندارنـد.  انتخابـات 

و  سیاسـی  وابسـته گی های  و  بی تجربه گـی 

تیمِی اعضـای جدیِد کمیسـیون های انتخاباتی، 

بـا  انتخابـات  بـاِر دیگـر  سـبب می شـوند کـه 

در  هرچنـد  شـود.  مواجـه  ناسـامل  مدیریـِت 

کمیسـیون های  جدیـد  اعضـای  سـوگند  روِز 

انتخاباتـی، رییس جمهـوری بـا تأکیـد بـه ایـن 

مسـأله پرداخت که پـس از این، کمیسـیون های 

انتخاباتـی کامـًا بـه دور از نفوذ و تأثیـِر نهادها 

کـرد.  دولت مـردان عمـل خواهنـد  و 

سـخرنانی  از  بخشـی  در  رییس جمهـوری 

اعضـای  گزینـش  رونـد  بـه  اشـاره  بـا  خـود، 

کـه  گفـت  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  جدیـِد 

آن هـا در یـک پروسـۀ شـفاف بـه این سـمت ها 

انتخـات شـده انـد و اگرچـه انتخـاب از میـان 

فهرسـت ارسـالی از سـوی کمیتـۀ گزینش فقط 

ولـی  بـوده،  جمهـوری  رییـس  صاحیـتِ  در 

بـرای این کـه همـۀ طرف هـا مطمیـن شـوند کـه 

کمیسـیون های  جدیـِد  اعضـای  گزینـش  در 

انتخاباتـی هیـچ غرضـی وجـود نـدارد، پیش از 

انتخاِب آن ها با شـخصیت های سیاسـِی کشـور 

مشـوره های الزم صـورت گرفتـه اسـت. بـا این 

حـال، کیسـت کـه بـاور کنـد کـه همیـن نهـاد 

ریاسـت جمهـوری هیچ تاشـی بـرای نفوذ در 

کـرد؟  نخواهـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

در  نفـوذ  بـرای  تـاش  همـواره  گذشـته  در   

کمیسـیون های انتخاباتـی وجـود داشـته و مـا 

بارهـا خـاِف آن چـه را کـه دولت مـردان وعـده 

داده انـد، در عمـل شـاهد بوده ایم. پـس اکنون 

نیـز ایـن نگرانـی به قـوِت خـود باقی اسـت که 

کمیسـیون های انتخاباتـی نتواننـد بـه وظایـِف 

خـود بـر اسـاِس قانـون عمـل کننـد. اعضـای 

جدیـِد کمیسـیون های انتخاباتـی ضمـن این که 

مسـوولیت بسـیار کاِن مدیریِت انتخابات های 

ایـن  از  بایـد چنـان چهره یـی  دارنـد،  را  آینـده 

بـه منایـش بگذارنـد کـه اعتـاد  کمیسـیون ها 

از دسـت رفتـۀ مـردم بـه نهادهـای انتخاباتـی و 

در مجمـوع بـه رونـد انتخابـات دگربـاره اعاده 

 . شود

هیـچ ضانتی وجـود ندارد کـه در صورت عدم 

توفیـِق اعضـای جدید کمیسـیون های انتخاباتی 

بـرای اعـادۀ حیثیـِت تباه شــدۀ کمیسـیون های 

انتخاباتـی، مـردم باِر دیگر به پـای صندوق های 

رای بیاینـد. مـردم این بـار بـا چه دل خوشـی یی 

از انتخابـات اسـتقبال خواهنـد کرد اگـر بدانند 

کـه هیچ تغییری در شـیوۀ مدیریـِت آن به وجود 

نیامده اسـت؟ وقتـی از دروِن صندوق های رای 

آرای تقلب شـده بیـرون شـوند، آن گاه چگونـه 

انتخاباتـی  عدالـِت  و  شـفافیت  از  می تـوان 

سـخن گفت؟ 

فرامـوش نکنیـم کـه مـردم افغانسـتان هر بـار با 

قبـوِل قربانـی بـه پـای صندوق هـای رای رفتـه 

انـد. ایـن قربانـی، کوچـک و کم بهـا هـم نبوده 

اسـت، در مواردی حتا جان هـای خود را بر رِس 

انتخابـات گذاشـته اند. حاال اگر قرار باشـد که 

یـک باِر دیگـر دولـت انتخاباتی را برگزار کنــد 

کـه هیـچ تفاوتـی را بـا انتخابات هـای ُپرتقلـِب 

گذشـته به منایش نگـذارد، بدون شـک تصمیم 

خواهنـد گرفـت که بـه انتخابات "نـه!" بگویند. 

ژوزه سـاراماگو نویسندۀ رمان معروِف "کوری"، 

رمـان بعدی اش را به نام "بینایی" نوشـته اسـت. 

مردمـی  داسـتاِن  "بینایـی"  رمـان  می گویـد  او 

اسـت کـه بـه پـای صندوق هـای رای می رونـد 

ولـی از آن جایـی کـه بـه نتایـج انتخابـات بـاور 

ندارنـد، رای سـفید بـه صندوق هـا می ریزنـد. 

او می گویـد ایـن بهرتیـن روش بـرای مقابلـه با 

نظام هایی سـت کـه از دموکراسـی کاریکاتوری 

سـاخته اند بـرای تأمیـن منافـع فـردِی خـود. اما 

در افغانسـتان حتـا همیـن روِش سـاراماگو نیـز 

جـواب منی دهـد، چـون ارباباِن قـدرت در این 

کشـور چنـان از دایـرۀ اخـاِق سیاسـی بیـرون 

انـد کـه حتـا اگـر مـردم رای سـفید بـه  شـده 

صندوق هـا بریزنـد، آن هـا رای هـای سـفید را به 

نفـِع خـود مصـادره خواهنـد کرد. 

اعضـای جدیِد کمیسـیون های انتخاباتـی واقعًا 

اگـر می خواهنـد کـه تاریـخ ایـن کشـور را از 

تقلـب و جعـِل سـازمان یافته نجـات بخشـند، 

بایـد رصف بـه وظایـِف خـود در دایـرۀ قانـون 

و  مصلحت گرایـی  هرگونـه  کننـد.  عمـل 

مصلحت اندیشـی در انتخابـات، افغانسـتان را 

همچنـان در بـرزِخ باتکلیفـی و بحـران نـگاه 

داشـت.  خواهـد 

از جانـب دیگـر، حـاال کامـًا واضـح شـده که 

اکر اعضـای جدیـِد کمیسـیون های انتخاباتی، 

دارنـد.  جناحـی  و  سیاسـی  وابسـته گی های 

و  شـده  منتـر  وابسـته گی ها  ایـن  فهرسـت 

همـۀ مـردم می داننـد کـه کـی بـه کـدام جنـاح 

سیاسـی و دولتـی تعلـق دارد. شـاید کسـی را 

نتـوان یافـت که واقعًا بـا بردن درخواسـتِی خود 

و اتـکا بـه توانایی هـای علمـی و مدیریتـی اش 

ایـن  باشـد.  شـده  گزینـش  سـمت ها  ایـن  بـه 

اتفاقـی اسـت کـه افتـاده و منی شـود هـم کـه 

تغییـری در آن بـه وجـود آورد، ولـی یـک کار 

را می تـوان کـرد و آن این کـه، از کاِر اعضـای 

جدیـِد کمیسـیون های انتخاباتـی نظـارِت دقیق 

و همه جانبـه صـورت داد. در ایـن راسـتا البتـه 

نهادهـای مرتبـط بـا انتخابـات و جامعـۀ مدنی 

بـازی کننـد.  را  نقـش  می تواننـد اساسـی ترین 

نبایـد گذاشـت کـه ایـن بـار هـم انتخابـات در 

کشـور دسـتخوِش بحـران و تقلـب شـود. 

 و امـا نکتـۀ آخریـن در مـورد اعضـای پیشـیِن 

کمیسـیون های انتخاباتـی اسـت. شـایعاتی بـه 

ایـن  گـوش می رسـند کـه ریاسـت جمهـوری 

دیگـری  بخش هـای  در  می خواهـد  را  افـراد 

بیفتـد  اتفاقـی  چنیـن  اگـر  بگـارد.  کار  بـه 

نیسـت، واقعـًا فاجعه یـی  بعیـد هـم  کـه زیـاد 

اعضـای جدیـِد  داد؛ چـون  رخ خواهـد  کان 

گرفـن  درس  بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

بـه  می تواننـد  گذشـته گان،  رسنوشـت  از 

عمـل  اسـت  الزم  چنان کـه  وظایف شـان 

کننـد. امـا اگـر قـرار باشـد کـه دولـت در مورد 

انتخاباِت گذشـته خاموشـی اختیـار کند، بدون 

شـک فرهنـِگ معافیـت همچنـان در کشـور در 

مانـد.   خواهـد  باقـی  انتخابـات  عرصـۀ 

جمهـوری،  ریاسـت  گذشـتۀ  انتخابـات  در 

افغانسـتان نزدیـک بـود کـه بـا بحـراِن جنـگ و 

دلیـِل  شـود،  مواجـه  داخلـی  نابسـامانی های 

آن هـم بسـیار روشـن و واضـح بـود: مدیریـِت 

کمیسـیون های  سـوی  از  انتخابـات  ناسـامِل 

کسـانی  را  ناسـامل  مدیریـِت  ایـن  انتخاباتـی. 

داده  انجـام  کـه  نیامدنـد  دیگـر  سـیاره های  از 

باشـند، بـل اعضـای کمیسـیون های انتخاباتـی 

پاسـخ گوی  بایـد  افـراد  ایـن  دادنـد.  صـورت 

کارکردهای شـان باشـند. در غیـر ایـن صورت، 

حیثیـِت انتخابـات در کشـور بـه هیـچ صـورت 

اعـاده نخواهـد شـد.  
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اعــرتاض یــک مناینــدۀ مجلــس، ســبب ایجــاد بحث هایــی 

در زمینــۀ افراطیــت و روشــن گری شــده اســت و نیــز 

برخی هــا را واداشــته کــه ایــن مناینــده را بــه عناویــِن 

مختلــف متهــم کننــد. بحــث از آن جــا آغــاز شــد کــه حفیــظ 

ــوِع  ــده گان روی موض ــس مناین ــای مجل ــور از اعض منص

ــرد و  ــث ک ــا آن بح ــارزه ب ــای مب ــری و چالش ه افراطی گ

گفــت کــه دولــت یــک راهــرد و برنامــۀ منظــِم اندیشــه یی 

بــرای مبــارزه بــا تروریســم نــدارد. او تأکیــد کــرد؛ تــا زمانــی 

ــر  ــم ب ــم، منی توانی ــارزه نکنی ــت مب ــِر افراطی ــا فک ــا ب ــه م ک

ــش  ــال داد کــه ارت ــای منصــور مث ــم. آق ــق آیی تروریســم فای

ــد  ــتی می توانن ــکاِر تروریس ــرکاِت آش ــا ح ــط ب ــس فق و پولی

ــی در  ــت به نرمــی و راحت ــا اندیشــۀ افراطی ــد، ام ــه کنن مقابل

رگ هــای جامعــه جــاری اســت؛ چنان کــه مضمــون ثقافــت 

ــس  ــور تدری ــگاه  های کش ــیاری از دانش ــه در بس ــامی ک اس

ــه  ــه را ب ــِم افراط گرایان ــی مفاهی ــچ مانعت ــود، بی هی می ش

ــه  ــی ک ــد و مادام ــق می کن ــجویان تزری ــن و رواِن دانش ذه

ــه راِه  ــونت ب ــم و خش ــم، تروریس ــار نکنی ــع را مه ــن وض ای

ــد.  ــه می ده ــود ادام خ

ــا برداشــت های متفاوتــی همــراه شــد  ایــن بحــث اگرچــه ب

و اعرتاض هایــی را در مجلــس برانگیخــت، امــا در فضــای 

رســانه های  و  مجــازی  فضــای  در  به خصــوص  بیــرون 

تصویــری، بــه یــک بحــِث داغ و جــدی تبدیــل شــد. برخــی 

ــر  ــات، در براب ــتادان رشعی ــل و اس ــروِف کاب ــان مع از عامل

ســخنان اعرتاضــی مناینــدۀ مجلــس موضــع گرفتنــد و 

ــارات  ــا اظه ــت ب ــز در موافق ــان نی ــتادان و عامل ــی اس برخ

ــای  ــیار ج ــه بس ــا آن چ ــد. ام ــخن راندن ــور س ــای منص آق

تعجــب دارد ایــن اســت کــه بــاز شــدِن بحث هایــی از ایــن 

ــادی  ــای زی ــازی پهلوان  مناه ــای مج ــم در فض ــت آن ه دس

ــتعداد  ــم اس ــان ه ــچ کدام ش ــه هی ــیده ک ــدان کش ــه می را ب

ــن اوج  ــد و ای ــه را ندارن ــن عرص ــِت داوری در ای و صاحی

ــت! ــه اس فاجع

 شــکی نیســت کــه نصــاب آموزشــِی مــا در ُکل و مضمــون 

ــن  ــکل دارد. همی ــاص مش ــوِر خ ــا به ط ــامِی م ــت اس ثقاف

مشــکل کــه در اکــر دانشــگاه ها و نهادهــای آموزشــی 

ــه  ــی را ب ــی و داعش ــِت طالبان ــت، ذهنی ــوس اس ــا محس م

بایــد  مــا  می کنــد.  تزریــق  دانش آمــوزان  و  محصــان 

ــا  ــی از کج ــی و داعش ــورۀ طالبان ــه مفک ــیم ک ــود پرس از خ

ــه  ــوال، ب ــن س ــه ای ــخ ب ــایۀ پاس ــود و در س ــت  می ش تقوی

ــلًا  ــم. مس ــری بروی ــۀ افراطی گ ــم و اندیش ــِگ تروریس جن

ــرور  ــدروی و ت ــد کــه تن ــی وجــود دارن کتاب هــا و آموزه های

در آن هــا ســنگر گرفته انــد. خــوب اســت کــه در مواجهــه بــا 

ــنام گویی  ــزاع و دش ــه ن ــای این هم ــایل، به ج ــه مس این گون

ــور  ــِم کش ــای اعل ــب از عل ــیونی مرک ــل، کمیس بی حاص

ــی  ــن نگران ــِع ای ــی و رف ــرای بررس ــره ب ــمنداِن خ و اندیش

ــرد.   ــکل بگی ش

حــِل  و  مشــکات  کــه  اســت  ایــن  عاقانــه  رویکــرد 

ــور  ــاِن ام ــه گان و آگاه ــی نخب ــش یعن ــه اهل ــش ها ب پرس

ــِت  ــا اکری ــا ب ــه م ــتان ک ــژه در افغانس ــود، به وی ــپرده ش س

هــر  می تواننــد  کــه  مواجهیــم  احساســاتی  و  بی ســواد 

ــن در  ــد. همچنی ــدل کنن ــزرگ ب ــاری ب ــه انفج ــی را ب جرقه ی

ــواره  ــواد( هم ــا کم س ــواد ی ــۀ بی س ــی )جامع ــن جامعه ی چنی

مســایل و بحث هــای علمــی و تخنیکــی به راحتــی بــه 

آتش بیــاِر  برخی هــا  و  می شــوند  اغــراض سیاســی آلوده 

ــن  ــش را تأمی ــی خوی ــداِف سیاس ــا اه ــوند ت ــه می ش معرک

ــد. کنن

ســخناِن آقــای منصــور و جــدِل راه افتــاده پیرامــون آن، 

از  افغانســتان  دادِن  گــذار  بــرای  مغتنمی ســت  فرصــِت 

ــد  ــی مانن ــی و اجتاع ــای دولت ــد نهاده ــاع. بای ــن اوض ای

وزارت هــای حــج و اوقــاف، عدلیــه و اطاعــات و فرهنــگ 

علــای  شــورای  مثــل  مدنی یــی  نهادهــای  کنــار  در 

افغانســتان و رســانه های ارزش مــدار دور هــم جمــع شــوند 

و هرکــدام در ایــن گــذار از تشــتت و آشــوب بــه انســجام و 

ــد.  ــور بگیرن ــی درخ ــهم و نقش ــدال س اعت

 دولــت بایــد پیش قــدم شــود و مکانــی شایســته بــرای 

زمینــۀ  و  بگشــاید  علمــی  مســایِل  و  بحث هــا  تعقیــِب 

ــد  اســتفاده جویِی دشــمناِن مــردم و نظــام و کشــور را برچین

اســاِم اصیــل و مدارامحـــور ـ نــه اســاِم جعلی و ابــزاری ـ 

را بــه معرفــی بگیـــرد.

 

سؤال افراطیت و مواجهه با 
آن
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طالبان در زمستان به یاد 
صلح می افتند

طالبــان بــرای دور دوم روی مذاکــرات 

رایزنــی  افعانســتان  دولــت  بــا  صلــح 

. می کننــد

اکســپرس تربیــون بــه نقــل از یــگ عضــو 

ارشــد طالبــان در دفــرت سیاســی قطــر 

ــرای  ــان ب ــای طالب ــه اعض ــت ک ــه اس گفت

ــتان  ــت افغانس ــا دول ــح ب ــرات صل مذاک

رایزنــی  می کننــد.

ــی از  ــه نام ــان ک ــروه طالب ــو گ ــن عض ای

او گرفتــه نشــده اســت، گفتــه اســت 

ــاز دور  ــاش آغ ــان در ت ــروه  طالب ــه گ ک

ــت  ــا دول ــح ب ــای صل ــت و گوه دوم گف

افغانســتان اســت.

اســاعیل  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

شــورای  بین املللــی  عضــو  قاســمیار 

ــٔه  ــا روزنام ــه ب ــح در مصاحب ــی صل عال

مانــدگار می گویــد: گــروه طالبــان تــا 

ــاز دور  ــرای آغ ــی ب ــار آماده گ ــوز اظه هن

نکرده انــد. صلــح  مذاکــرات  دوم 

آقــای قاســمیار تأکیــد کــرد کــه طالبــان تــا 

هنــوز بــرای آماده گــی ایــن گفت وگــو 

بــا دولــت افغانســتان پیشــنهاد نکرده انــد.

صلــح  عالــی  شــورای  او،  گفتــٔه  بــه 

ثبــات  و  صلــح  نشســت  هرنــوع  از 

بــرای افغانســتان اســتقبال می کنــد. او 

ــچ گاه در  ــان هی ــروه طالب ــا، گ ــزود: ام اف

ــه  ــد. ب ــادق نبوده ان ــود ص ــای خ گفت ه

ــم  ــل نی ــه مث ــول معــروف " دوصــد گفت ق

کــردار نیســت" و ایــن مرتبــه نیــز طالبــان 

از گفــت و گــوی مســتقیم بــا دولــت 

افغانســتان شــانه خالی خواهنــد کــرد".

حــارض  افغانســتان  دولــت  گفــت:  او 

ــا  ــی ب ــچ پیش رشط ــدون هی ــه ب ــت ک اس

طالبــان مذاکــره کنــد؛ امــا گــروه طالبــان 

بایــد بــدون هیــچ پیــش رشطــی بــا دولــت 

ــای  ــت و گوه ــه گف ــارض ب ــتان ح افغانس

ــوند. ــح ش صل

آقــای قاســمیار افــزود: در ایــن اوخــر 

ــرف  ــار از ط ــاری و انفج ــات انتح حم

گــروه طالبــان افزایــش یافتــه اســت و 

ــد  ــان کردن ــح بی ــکل واض ــه ش ــان ب طالب

افغانســتان گفت وگــو  بــا دولــت  کــه 

ــس  ــا ریی ــد ت ــث ش ــن باع ــد، ای منی کنن

شــورای  تعزیــرات  کمیتــه  از  جمهــور 

امنیــت ســازمان ملــل متحــد در خواســت 

کنــد کــه نــام ماهبــت اللــه را وارد لیســت 

ــد. ــازمان منای ــن س ــیاه ای س

بــه  طالبــان  هــرگاه  او،  گفتــٔه   بــه 

گفت وگــوی صلــح آماده شــوند، شــورای 

ــٔه تعزیــرات شــورای  عالــی صلــح از کمی

ــا  ــد ت ــت می کن ــًا در خواس ــت رس امنی

کســانی کــه نام شــان در لســت ســیاه 

ــد در گفــت و  ــن ســازمان اســت، بتوانن ای

ــد. ــرتاک کنن ــه اش ــح آزادان ــای صل گوه

ــرم  ــل گ ــان در فص ــروه طالب ــت: گ او گف

ســال جنــگ را شــدت می دهنــد و در 

فصــل رسد ســال بــازی بــا کلــات را بــا 

ــد؛ امــا  دولــت افغانســتان شــدت می دهن

ــح  ــرای صل ــه در آن اراده ب ــی ک ــر نیت ه

وجــود داشــته باشــد بــه هــدف می رســد.

آقــای قاســمیار گفــت: اگــر  طالبــان 

ــبز  ــراغ س ــا چ ــت و گوه ــن گف ــرای ای ب

ــا  ــح ب ــی صل ــورای عال ــد، ش ــان دهن نش

گــروه طالبــان بــه شــکل مســتقیم مذاکــره 

ــرد. ــد ک خواه

ایــن گفته هــا در حالــی بیــان می شــود 

ــی  ــور غن ــس جمه ــش ریی ــدی پی ــه چن ک

ــرات ســازمان ملــل متحــد  ــة تعزی از کمیت

ــه  ــت الل ــام ماهب ــا ن ــرد ت در خواســت ک

رهــر کنونــی ایــن گــروه را را وارد لســت 

ــد. ــن ســازمان منای ســیاه ای

دغدغه های  از  یکی  افغانستان،  در  ازدواج 

مرحلۀ  در  پیوست  همیشه  و  اساسی 

جوانانی ست که بیشرت جوانان به هدف پیروز 

و  بسته  سفر  رخت  دغدغه،  این  بر  شدن 

فرسنگ ها مایل دور از زادگاه اش می رود.

ُپر و شاری  با دست   این جوانان  از  شاری 

به  سال ها  از  پس  توشه یی  هیچ  بدون  هم 

بزرگان  از  شاری  اخیرأ  برمی گردند.  کشور 

و  زرمت  احمدخیل،  سیدکرم،  ولسوالی های 

در  گردهایی یی  یک   در  تیره  و  زاهو  مناطق 

اقدام  یک  در  والیت،  این  مرکز  گردیز  شهر 

بی پیشینه یی بر نگرانی و رفن پرسها به بیرون 

از کشور نقطۀ پایان گذاشتند.

این بزرگان قوم با مشورۀ عاملان دین به هدف 

کمر  و  ناپستند  رسم ورواج های  از  جلوگیری 

 400 تا   300 بین  را  دخرتان  طویانۀ  شکن، 

هزار افغانی تعیین کردند. آنان هشدار می دهند 

که هیچ کس حق درخواست بیشرت از این پول 

را ندارد.

پکتیا  زنان  امور  رییس  اوریاخیل،  نرسین 

قومی  بزرگان  اقدام  این  از  خوشبینی  با 

می گوید که در این پیان از مصارف هنگفت 

به  است.  شده  جلوگیری  نیز  شیرینی خوری 

گفتۀ بانو اوریاخیل، این پیان  در بارۀ بددادن 

دخرتان نیز محدودیت هایی را وضع کرده و هر 

کسی که از این پیان رس باز زند، جریمۀ نقدی 

می شود.

در  مدنی  فعال  و  نویسنده  حرست،  عبدالله 

در  را  پیان ها  این گونه  امضای  والیت،  این 

مؤثر  ناپسند  رسم ورواج های  بردن  ازبین  امر 

کاهش  سبب  اقدام  این  که  می گوید  خوانده 

خشونت در خانواده ها نیز می گردد.

با  والیت،  این  در  نیز  جوانان  از  شاری 

پشتیبانی از این اقدام بزرگان  می گویند، دیگر 

به  عروسی  مصارف  تهیه  بخاطر  نیست  نیاز 

خارج از کشور بروند.

فریدالله، باشندۀ ولسوالی سمکنی می گویند، 

والیت  از  بخش های  باشنده گان  هنوزهم 

پکتیا 500 تا 2 میلیون افغانی از دخرتان شان 

جوانان  برای  کار  این  که  می گیرند  طویانه 

کمرشکن است. او می گوید، حدود 3 سال را 

از  پس  اما  کرده،  سپری  سعودی  عربستان  در 

را  عروسی  مصارف  تأمین  توان  دیگر  نامزدی 

ندارد و به این هدف دوباره به عربستان می رود.

پس از این اقدام بزرگان قومی در این والیت، 

انتظارها برای کاهش رسم ناپسند طویانۀ گزاف 

بیشرت شده است.

کانون  در  سواد  سطح  افزایش  آگاهان،  اما 

خانواده ها و تقویت نهادهای مدنی را به هدف 

ناپسند  رسم و رواج های  بردن  ازمیان  و  کاهش 

سودمند می دانند.

رییس اجرایی: 

کودکان خیابانی شرایط دشواری دارند

کاهش طویانه در پکتیا

روزجهانـی  دـر  افغانسـتان  اجرایـی  رییـس 
کودـکان بـا شـماری از اطفـال خیابانـی دـر 
قصـر سـپیدار دیدـار کردـه و آنـان را مـورد 

نـوازش و شـفقت قـرار دادـه اسـت.
براسـاس خبرنامـة ریاسـت اجرایـی، رییـس 
گفـت:  برنامـه  ایـن  دـر  کشـور  اجرایـی 
بـه  افغانسـتان  اطفـال  بـاالی  سـرمایه گذاری 
معنـی سـرمایه گذاری بـاالی امنیـت و آیندـه 

اسـت. افغانسـتان 
دـر آغـاز برنامه خانـم خاطره یوسـفی رییس 
ابـراز  بـا  افغانسـتان  زنـان  شـگوفایی  بنیـاد 
قدردانـی از رییـس اجرایـی گفـت: همـکاری 
بـرای حـل  امـروز ریاسـت اجرایـی کشـور 
امیدـوار  را  مـا  خیابانـی  اطفـال  مشـکالت 
می سـازد تـا بـرای آنـان دـر آیندـه زمینه های 
آموزشـی و یادگیـری کارهـای حرفوی فراهم 

. د شو
خانـم یوسـفی دـر ادامـه از رییـس اجرایـی 
کشـور خواسـت کـه بـرای اطفـال خیابانـی 
یک مرکزی آموزشـی و مسـلکی ایجـاد نماید 
برعـالوه  خیابانـی  اطفـال  مرکـز  آن  دـر  تـا 
آمـوزش، کارهـای مسـلکی و حرفـوی را نیز 
یـاد بگیرنـد و از ایـن طریـق دـر آیندـه برای 

نماینـد. معیشـت  تامیـن  خانواده های شـان 
دـر ایـن برنامـه دختر خردسـالي بنام مرسـل 
جـالل گفت: خودش پالسـتیک جمـع آوری 
مـی کنـد و برادـرش کراچـی دـارد، از ایـن 
طریـق زندگی شـان را پیش می برنـد. او گفت 
عالقـه دـارد، دـرس بخواند. پسـر دیگـر بنام 

امیـد از رییـس اجرایـی کشـور خواسـت کـه 
برایـش زمینـه دـرس خواندن را فراهـم نماید 
تـا دـر آیندـه انجنیر شـود. دـر نهایـت اطفال 
خیابانـی دـر یـک نقاشـي دسـتی از رییـس 
اجرایـی کشـور قلـم و کتـاب، کار و خانـه و 

تامیـن صلـح و امنیـت خواسـتار شـدند.
عبدـاهلل عبدـاهلل رییس اجرایی کشـور بـا ابراز 
خوشـحالی از دیدـار اطفـال خیابانـی گفـت: 
اطفـال خیابانی در افغانسـتان شـرایط سـخت 
را سـپری مـی کنند و آنـان آرزوی دسترسـی 
بـه صلـح و امنیت، دـرس و آینده بهتـر و نان 
و لبـاس را دارنـد کـه از نیازهـای ضـروری 
انسـانی می باشـد. دـر ایـن زمینـه حکومـت 
تـالش مـی کند تـا مشـکالت اطفـال خیابانی 
را دـر حد تـوان و امکانات موجـود حل کند.
بـه  اخیـر  دـر  کشـور  اجرایـی  رییـس 
وزارت هـای کار و امـور اجتماعـی، معـارف، 
صحـت عامـه و امـور زنـان هدایـت دـاد تـا 
یـک طـرح جامـع را دـر بـاره چگونگـی حل 
مشـکالت اطفـال خیابانـی در زمینـه صحت، 
آمـوزش و فراگیـری کارهـای مسـلکی تهیـه 
نماینـد و گـزارش دهنـد تـا اقدامـات عملـی 

صـورت گیـرد.
دـر ضمـن قابـل یادآوری اسـت کـه از طرف 
ریاسـت اجرایی کشـور بـرای اطفـال خیابانی 
ایـن برنامـه بسـته های کمکـی دادـه شـد و 
همچنـان رییـس اجرایی کشـور هدایـت داد: 
طفـل خیابانـی که بـه مریضـی گرفتار اسـت؛ 

تحـت تدـاوی و مراقبـت گرفته شـود.

ابوبکر صدیق

وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان هک شد
ــش  ــود را »ارت ــه خ ــا ک ــروه از هکره ــک گ ی

ــت  ــد، وبساس ــتان« خوانده ان ــایری هزارس س

شــورای امنیــت ملــی افغانســتان را هــک کــرده 

ــت. اس

اکنــون ایــن وبســایت از دســرتس خــارج شــده 

اســت.

وبســایت  روی  کــه  پیامــی  در  گــروه  ایــن 

شــورای امنیتــی ملــی افغانســتان گذاشــته، 

نوشــته اند: »مــا عدالــت و برابــری بــرای همــه 

می خواهیــم.« را  افغانســتان  اقــوام 

ایــن گــروه هکرهــا، افــزوده اســت کــه امنیــت، 

تنهــا فریــب یــا وهــم اســت.

ــاور  ــر مش ــف امت ــی از حنی ــا عکس های هکره

ــی افغانســتان، معصــوم اســتانکزی  ــت مل امنی

ــی  ــن رحیم ــی، عبدالرحم ــت مل ــس امنی ریی

احمــدزی  گل نبــی   و  پولیــس  قومانــدان 

ــه  ــا پس زمین ــل را  ب ــون کاب ــدان گارنیزی قومان

ــر  ــایت ن ــن وبس ــش در ای ــروه داع ــرق گ بی

کرده انــد.

ایــن گــروه، ایــن مســوولین امنیتــی را »قاتــان« 

تروریســتی  و  انتحــاری  قربانیــان ۴ حملــه 

در ســال جــاری خورشــیدی  بــه هزاره هــا 

خوانده انــد. مســوولیت ایــن حمــات را گــروه 

ــود. ــه ب ــده گرفت ــه عه ــش ب داع

نخســتین حملــه انتحــاری در ســال جــاری 

خورشــیدی بــر معرتضیــن جنبــش روشــنایی در 

چــوک دهمزنــگ صــورت گرفــت کــه ۸۰ نفــر 

ــدند.  ــی ش ــر زخم ــش از ۴۰۰ نف ــته و بی کش

حملــه دوم بــه عــزاداران عاشــورا در زیارتــگاه 

ــر  ــته و ۲۶ نف ــر کش ــه ۱۴ نف ــل ک ــخی کاب س

ــان در  ــم چن ــت و ه ــای گذاش ــر ج ــی ب زخم

ــت  ــورا در والی ــاری در روز عاش ــه انتح حمل

بلــخ، ۱۴ نفــر کشــته و ۲۸ تــن دیگــر زخمــی 

ــدند. ش

ــوس،  ــنبه اول ق ــاری روز دوش ــه انتح در حمل

در مســجد باقرالعلــوم کابــل ۳۰ نفــر کشــته و 

ــن دیگــر زخمــی شــدند. ۴۰ ت
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علی رضا تاجریان
مفهوم فقر 

در بســیاری از فرهنگ هــا فقــر را بــه معنــای »عــدم تکافــوی رضوریــات 

ــق و  ــی، دقی ــور کل ــه ط ــی ب ــن تعریف ــد. چنی ــف کرده ان ــی« تعری زنده گ

جامــع نیســت؛ زیــرا رضوریــات زنده گــِی هــر جامعــه در طــول زمــان و 

مــکان ابعــاد و اشــکال گوناگونــی دارد و از جامعه یــی بــه جامعــۀ دیگــر 

دگرگــون می شــود. از ایــن رو، تعییــن یــک تعریــف علمــی بــرای »فقــر« 

کــه بــرای هــر زمــان و مــکان صــادق باشــد، ممکــن نیســت. ولــی آن چــه 

مســلم اســت، فقــر زاییــدۀ دو عامــل تعیین کننــده چــون کمبــود و مالکیــت 

اســت. بدیــن معنــی کــه در بســیاری از جوامــع همه چیــز بــه قــدر وفــور 

وجــود نــدارد و تقاضــا بیــش از عرضــه اســت، در نتیجــه هرچــه کــه بــرای 

زنده گــی رضوری و کمیــاب اســت، ارزش اقتصــادی پیــدا می کنــد و بــه 

محــض این کــه ارزشــمند می شــود، در بســیاری از کشــورها عــدۀ قلیلــی 

ــه  ــد. ب ــروم می گردن ــری از آن مح ــدۀ کثی ــد و ع ــب می کنن آن را تصاح

دنبــال ایــن امــر، کســانی کــه امــکان دســتیابی بــه چیــزی نــادر را ندارنــد، 

نســبت بــدان احســاس »فقــر« مــی کننــد. 

تعیین خط فقر 

ــدود  ــن ح ــر و تعیی ــق فق ــف دقی ــی تعری ــدگاه جامعه شناس ــد از دی هرچن

ــای  ــط و معیاره ــگران ضواب ــی پژوهش ــت، ول ــکال نیس ــی از اش آن خال

ــۀ کالــری، مســاحت  ــه، میــزان مــرف روزان ویژه یــی چــون درآمــد رسان

رسانــۀ مســکن، مــرف رسانــۀ مــواد غذایــی و پوشــاک، میــزان 

برخــورداری از آمــوزش و پــرورش و بهداشــت و درمــان و حتــا رسگرمی و 

تفریــح را تعییــن کــرده و بــر اســاس آن، خــط فقــر را مشــخص می کننــد. 

انواع فقر 

فقــر را می تــوان از دیــدگاه حــد گســرتش آن، بــه فقــر جمعــی، گروهــی و 

فــردی تقســیم بندی کــرد؛ مثــًا در مناطقــی کــه تعــداد مرف کننــده گان 

»رضوریــات زنده گــی« بیــش از عرضــۀ آن می باشــد، فقــر جمعــی پدیــد 

می آیــد. 

نــوع دیگــری از فقــر، »فقــر دوره یــی« نــام دارد؛ ایــن گونــه فقــر معمــواًل 

ــالی در  ــرو خشک س ــی در پی ــات زنده گ ــی امکان ــش موقت ــۀ کاه در نتیج

زمینــۀ اقتصــاد، کشــاورزی، قطــع تجــارت در اقتصــاد بازرگانــی و یــا بیش 

ــی  ــر دوره ی ــر فق ــود. در براب ــدار می ش ــی پدی ــاد صنعت ــدی در اقتص تولی

کــه جنبــۀ جمعــی داشــته و گــذرا می باشــد، »فقــر فــردی« قــرار دارد کــه 

ــر از اراده و  ــوع فق ــن ن ــد. ای ــرد می باش ــی ف ــت جامعه ی ــی از موقعی ناش

ــه  ــی ک ــردان و پیرزنان ــع پیرم ــر جوام ــت. در اک ــرون اس ــراد بی ــار اف اختی

قــدرت کار ندارنــد، بیوه زنانــی کــه نــان آور خویــش را از دســت داده انــد، 

ــتند.  ــردی هس ــر ف ــار فق ــده اند و... دچ ــت ش ــه بی رسپرس ــی ک یتیان

نــوع دیگــری از فقــر وجــود دارد کــه مســتقیًا تحــت تاثیــر گرایش هــای 

دینــی و بنــا بــه خواســت فــرد پدیــد می آیــد کــه بایــد آن را »فقــر آرمانــی« 

نامیــد؛ مثــًا در ادیانــی چــون بودایــی و مســیحیت جایــگاه ارجمنــدی بــه 

ــرای  ــوا می پنداشــتند و ب ــر اختصــاص داده می شــده و آن را نوعــی تق فق

پیــروان خویــش فقــر را از صفــات »جمیلــه« می شــمردند. 

»فقــر فرهنگــی« نــوع دیگــر فقــر اســت و در ســطح ُخــرد، فقــر فرهنگــی 

عبــارت از قــرار گرفــن در معــرض انــواع آســیب های اجتاعــی و 

ــا غیرمســتقیم دچــار آن  ــه طــور مســتقیم ی ــرد ب ــه ف فرهنگــی می باشــد ک

اســت. مثــل بی ســوادی والدیــن یــا بی رسپرســتی و... 
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بخش نخسـت

علی نیک بخت
مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  زبــان 

جایــگاه  آن چنــان  بــر  دســتاوردهای 

ــد  ــازی می کن رفیعــی در شــناخت آدمــی ب

ــناخِت  ــفه، ش ــی از فاس ــی بعض ــه گاه ک

مــا از اطــراف را بــدون زبــان غیــر ممکــن 

ســه ضلعِی  معتقدنــد  آن هــا  می داننــد. 

ــل  ــن )فاع ــر م ــی ب ــان مبتن ــناخت انس ش

)شــیء(  اطــراف  طبیعــت  شناســا(، 

اســت.  )تــو(  جامعــه  انســان های  و 

انســان ها شــناخت جهــان طبیعــت یــا 

هــان شــیء را تنهــا بــه کمــک انســان های 

ــی  ــان ارتباط ــق زب ــم از طری ــر و آن ه دیگ

میــرس می ســازند. البتــه نبایــد زبــان را 

تنهــا بــه کام محصــور کــرد. زبــان عبــارت 

اســت از هرگونــه نشــانه یــا عامتــی بــرای 

ایجــاد ارتبــاط بیــن انســان ها. 

بــرای  بتــوان  اســت  ممکــن  )البتــه 

ــد،  ــل ش ــان قای ــز زب ــر نی ــودات دیگ موج

ولــی از آن جایــی کــه ایــن مســأله از فهــم 

و عقانیــت مــا خــارج اســت، در این جــا 

منظــور از زبــان بــه انســان ها محــدود 

می شــود.( 

ــن  ــزو اولی ــان الک را ج ــوان ج ــاید بت ش

کســانی دانســت کــه در بــاب فلســفۀ 

ــه  ــخن گفت ــی س ــورت تحلیل ــه ص ــان ب زب

ــی  ــم آدم ــارۀ فه ــتار درب ــت. او در جس اس

ــد،  ــر ش ــال ۱۶۹۰ منت ــه در س ــر( ک )ب

بحــث زبــان و ســاحت های مختلــف آن را 

نشــان داد. در ایــن کتــاب، او هشــت اصل 

اساســی را بیــان می کنــد کــه بــر مبنــای آن 

ــت  ــن هش ــرد. ای ــن ک ــان را متعی ــوان زب بت

اصــل عبارت انــد از: 

ــف  ــرد آن تعری ــا کارک ــان ب ــت زب 1ـ ماهی

می شــود.

 ۲ـ کارکرد زبان مکامله است.

۳ـ آن چــه زبــان وســیلۀ مکاملــۀ آن اســت، 

فکــر اســت.

 ۴ـ لغــات وســیلۀ مکاملــه یــا اجــزای 

ــان وســیلۀ مکاملــۀ  چیــزی هســتند کــه زب

ــت. آن اس

ــان  ــه زب ــا ب ــا )ی ــر ایده ه ــزای فک  ۵ـ اج

فلســفۀ اســامی، تصــورات( هســتند.

ــد  ــرد خــاص منی توان  ۶ـ ایده هــای هــر ف

توســط دیگــران ادراک شــود.

ایده هــای  و  لغــات  بیــن  رابطــه  ۷ـ   

ــت.  ــواه اس ــًا دل به خ ــه آن کام ــط ب مرتب

ــاوت  ــر تف ــخص دیگ ــه ش ــخصی ب )از ش

دارد.( 

ــی  ــتند. یعن ــادار نیس ــًا معن ــات ذات ۸ـ لغ

مشــخص  کــه  اســت  فــرد  هــر  ایــن 

بــا  ارتبــاط  در  واژه  آن  معنــای  می کنــد 

ایــدۀ موجــود در ذهــن او چیســت. )در 

اصطــاح فلســفی هنگامــی می گوییــم 

ــه  ــت ک ــر اس ــز دیگ ــًا چی ــز ذات ــک چی ی

ــای  ــچ دنی ــو و در هی ــچ نح ــه هی ــوان ب نت

ــیء  ــر از ش ــیء اول را غی ــی، ش مجازی ی

دوم تصــور کنیــم.( 

ــرای  ــان الک ب ــه ج ــادی ک ــاس بنی ــر اس ب

انســان ها  می کنــد،  بنــا  زبــان  فلســفۀ 

و  احساســات  خــاص،  شــیء  یــک  از 

ــک  ــر ی ــد. ه ــت می آورن ــی به دس انطباعات

در ذهــن خــود ایده یــی یــا تصــوری نســبت 

بــه آن شــیء پدید می آورد. ســپس بــرای آن 

ایــده، واژه یــی مناســب را در نظــر می گیــرد 

و در نهایــت در مکاملــه بــا اطرافیــان ایــن 

ــازد.  ــط می س ــر مرتب ــه یکدیگ ــا را ب واژه ه

در  کــه  عظیمــی  پیرفــت  علی رغــم 

ــد،  ــان رخ می ده ــفۀ زب ــر الک در فلس فک

ــۀ  ــر نظری ــز ب ــادی نی ــیار زی ــادات بس انتق

ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس او وارد ش

اصــول  کــه  اســت  آن  انتقــادات  ایــن 

ــا را از مکاملــۀ  هشــت گانۀ الک اصــواًل م

ــان  ــره جری ــی روزم ــه در زنده گ ــی ک طبیع

می کنــد.  منــع  دارد، 

ــا  اشــکال از آن جــا ناشــی می شــود کــه م

از رابطــه بیــن ایــده )تصــور( و واژۀ دیگران 

بی اطاعیــم. ایــن بــدان معناســت کــه مــا 

ــرد  ــت مان از کارب ــور دوس ــم منظ منی دانی

ــز  ــوِر می ــه تص ــوط ب ــًا مرب ــز واقع واژۀ می

اســت یــا مربــوط بــه تصــور شــیء دیگــری 

ــر واژۀ  ــرت ب ــه او آن را بیش ــی ک ــد چوک مانن

ــت.  ــته اس ــق می دانس ــز منطب می

ــارۀ  ــان الک درب ــۀ ج ــان، نظری ــفۀ زب فاس

نظریــات  جملــه  از  را  زبــان  فلســفۀ 

فردگرایانــه )individualist( می داننــد. ایــن 

ــد  ــان معتقدن ــه فردگرای ــت ک ــدان معناس ب

رشط  زبــان  جهــان،  شــناخت  بــرای 

الزم نیســت. مــا بــه تنهایــی می توانیــم 

شــناخت خــود را پیرفــت دهیــم. بــه 

در  بــدوًا  انســانی  اگــر  مثــال،  عنــوان 

ــه  ــانی ب ــچ انس ــدون هی ــره و ب ــک جزی ی

ــودش  ــاهدات خ ــا مش ــا ب ــد، تنه ــا بیای دنی

ــه  ــه ک ــراف را آن گون ــتِی اط ــد هس می توان

نظریــۀ  امــا  بشناســد.  می شناســد  االن 

Col� ــارکتی  ــۀ مش ــام نظری ــه ن ــی ب )رقیب

laborative( وجــود دارد کــه انســان های 

دیگــر و بالطبــع زبــان را در شــناخت آدمــی 

ــرون  ــمندان ق ــذا دانش ــارد. ل ــر می ش موث

معــارص بــا انــدک تغییراتــی در اصــول 

ــاح  ــه را اص ــن نظری ــت گانۀ الک، ای هش

کرده انــد. 

اصاحــات،  ایــن  مهم تریــن  از  یکــی 

حــذف کلــی اصــل شــارۀ شــش اســت. 

امــا هم چنــان انتقــادات بســیاری بــر آن هــا 

ــت.  وارد اس

منبع:    

 An introduction to the Philosophy

of Language Michael Morris Cam�

bridge University Press

فلسفۀ 
زبـان نـزد جـان الک

فقر و انحرافات اجتماعی

ــان رخ می دهــد،  ــه در فکــر الک در فلســفۀ زب علی رغــم پیشــرفت عظیمــی ك
انتقــادات بســیار زیــادی نیــز بــر نظریــۀ او وارد شــده اســت. یکــی از 
مهم تریــن ایــن انتقــادات آن اســت كــه اصــول هشــت گانۀ الک اصــوالً مــا را 
از مکالمــۀ طبیعــی كــه در زنده گــی روزمــره جریــان دارد، منــع می كنــد. 

اشــکال از آن جــا ناشــی می شــود كــه مــا از رابطــه بیــن ایــده )تصــور( و 
ــور  ــم منظ ــا نمی دانی ــه م ــت ك ــدان معناس ــن ب ــم. ای ــران بی اطالعی واژة دیگ
دوســت مان از كاربــرد واژة میــز واقعــاً مربــوط بــه تصــوِر میــز اســت یــا مربــوط 
بــه تصــور شــیء دیگــری ماننــد چوكــی كــه او آن را بیشــتر بــر واژة میــز منطبق 

می دانســته اســت
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ضیاءالحق مهرنوش
ثریـا بهـا، نویسـندۀ رمان تاریخـی، سیاسـی و رمانتیِک »رها 

در بـاد«، پـس از پخـش و نـر ایـن  کتـاب، شـهرۀ شهــر 

شـد. بی گـان، روایت هـای بازتـاب یافتـه در ایـن کتـاب، 

به دلیـِل گرایش هـای ایدیولوژیـک و زبان عاطفی نویسـنده، 

اگـر خیلـی نزدیک بـه  واقعیـت نباشـند، دور از واقعیت هم 

نیسـتند. نویسـندۀ جسـور، مبارز و نـرتس ـ با درنظرداشـت 

از  دوری  سـال ها  از  پـس  ـ  کتـاب  مـن  در  روایت هایـش 

میهـن و آشـامیدن آِب پناهنده گـی و زنده گـی در آن سـوی 

آب هـا، روایت هـای زنده گی ِ سیاسـی اش را بازنویسـی منود 

و زیـر نـاِم »رهـا در بـاد« چـاپ کـرد؛ کتابـی کـه در یکـیـ  

در جامعـۀ  کتاب هـا  ُپرخواننده تریـن  از  دو سـال گذشـته، 

فرهنگـی ـ ادبـی افغانسـتان بوده اسـت.

بـاد«،  در  »رهـا  رمـاِن  در  یافتـه  بازتـاب  روایت هـای 

بازگوکننـدۀ فضـای مشـحون از هرج ومرج خشـک مذهبی، 

ایدیولوژی گرایـی بـدون فهم، سنت پسـندی، قهقرااندیشـی 

و کش وگیرهای سیاسـِی روزگار زیسـتِی نویسـنده اسـت که 

در قالـب مـن ادبی ارایه شـده اسـت. در میـان روایت های 

زمینـۀ  در  و مذهبـی، روایت هایـی  ایدیولوژیـک، سیاسـی 

گرفتـاری جوانـی به  نـام »فـروغ« به  نویسـنده نیز درخشـِش 

ُپررنـگ دارد کـه ایـن نبشـته بازخوانـی و تحلیلـی از هـان 

روایـت اسـت. قرارداده های نویسـنده در من کتـاب، هوای 

عاشـقی به بـام دِل جوانـی به  نام فـروغ می وزد و نویسـنده، 

بـوده  بی بهـره  فرحت افـزا،  و  خوش گـوار  نسـیِم  ایـن  از 

اسـت. از همیـن چشـم انداز، خامـه بـه  بازخوانـی و تحلیِل 

ایـن روایـت پرداخته اسـت. این نبشـته، به دلیل حجـم انبوه 

روایـت، تنهـا بـه  چیـدِن بخش هـای مـورد نظـر و نزدیک به 

 ادعـا بسـنده کرده اسـت.   

بگذریـم،  کـه  روایـت  اضافـی  بخش هـای  و  مقدمـات  از 

آغـاز  چنیـن  روایـت  خوش نسـیم  و  گـوارا  بخش هـای 

بی گـان  افگنـدم.  بـه  سـویش  ژرفـی  »نـگاه  می شـود: 

در  مـن  کـه  بـود  مـردی  خوش تیپ تریـن  و  جالب تریـن 

از  برخاسـته  سـتایش،  ایـن  بـودم«]76[.  دیـده  زنده گـی ام 

ژرفنـای ناخـودآگاه ذهنی نویسـنده اسـت. نویسـنده، بدون 

ارایـه  وی  از  کـه  ستایشـی  بـا  دودله گـی،  و  تردیـد  کـدام 

مـی دارد، بـه  گونه یـی می خواهـد ژرفنـای ناکران منـد متأثـر 

شـدن خویـش را آفتابـی کنـد. »نـگاه ژرف«، برخاسـته از 

ژرفنـای یـک  نـگاه ژرِف دیگـر اسـت؛ نـگاه ژرف نویسـنده 

یـک  متانـت  »بـا  می دهـد:  ادامـه  چنان کـه  بـه  فـروغ. 

اسـتثنایی سـخن می رانـد. بیشـرت بـه  یـک  مجسـمۀ رومـی 

»شـباهت  و  اسـتثنایی«  »متانـت   . داشـت«]76[  شـباهت 

داشـن بـه  مجسـمۀ رومـی«]76[ یـا هـر مجسـمۀ دیگـر، 

برتابنـدۀ معصومیـت نـگاه و تعریف ناپذیـر اسـت. »متانـت 

ناخـودآگاه  از  شـاید  رومـی«،  »مجسـمۀ  و  اسـتثنایی« 

ذهنـی نویسـنده  برخاسـته باشـد. در هرحـال، آن چـه را کـه 

نویسـنده می خواسـته تصویـر و بیـان کنـد، چـه آگاهانـه و 

چـه ناآگاهانـه، تصویـر اسـطوره یی و مقـدس شـخصی بـه  

نـام فـروغ اسـت که خیلـی روشـن، بازتـاب یافته اسـت. تا 

احسـاس ژرف و بافت خورده به عشـق بـه  مخاطـب نداشـته 

دربـاره اش  وجـود  ژرفنـای  از  برخاسـته  سـتایش  باشـی، 

ارایـه منـی داری. »متانت اسـتثنایی« و »شـباهت داشـن به 

 مجسـمۀ رومـی«، از ژرفنـای ناخودآگاهی سـخن می گوید 

که بـدون زمینه سـازی قبلی، گرفتـار عشـق تعریف ناپذیرش 

این کـه  پهلـوی  در  ارایـه شـده،  تصویرهـای  اسـت.  شـده 

معصومیـت و متعالی نگاهـی مخاطـب را بیـان مـی دارد، از 

معصومیـت و مهربانـِی خود نویسـنده نیز سـخن می گوید. 

فـروغ  بـاب  در  بـاد«  در  »رهـا  روایت گـر  کـه  را  روایتـی 

به دسـت می دهـد، بـدون این کـه خـودش متوجه باشـد و به  

راز و رمـز متنـی کـه به  یـادگار گذاشـته پی بـرد، ناخودآگاه 

روایت گـر،  کـه  می گویـد  سـخن  گرفتاری یـی  نـوع  از 

و  سیاسـی  ـ  اجتاعـی  گوناگـون  بـه  ُحجت هـای  نظـر 

سـخت گیری های قـری جامعـۀ مذهبـی و سـنت گرا چون 

افغانسـتان و به  سـخن خـودش، »تابوهـای رسکوب گر رشم 

و حیـای دخرتانـه، تـوان ابراز احساسـات درونـی «اش]84[ 

را نـدارد. بنابرایـن، آگاهانـه، در بـاب عشـقی کـه گرفتارش 

تنهـا  و  یک طرفـه  عشـق  از  و  مـی رود  طفـره  اسـت،  نیـز 

دلباخته گـی فـروغ سـخن می گویـد. حتـا جمله یـی را کـه 

برایـش می خوانـد، در حافظـه اش  از داخـل کتـاب  فـروغ 

حـک می شـود که شـاید پسـان، هنـگام بـودن در صنف، آن 

باشـد]77[.  کـرده  یادداشـت هایش  درج  را 

ادامـه روایـت: »...متانـت و غـرورش مرا بیشـرت به سـویش 

می کشـانید. همیشـه بـه  مـن می گفـت: »تـو تنهـا دخـرتی 

هسـتی کـه احـرتام مـرا برمی انگیزی. تـو می توانی نویسـندۀ 

بزرگـی شـوی، اگر دور پرچمی ها و سیاسـت خط بکشـی. 

سیاسـت، سـیاه را سـپید نشـان می دهـد کـه ایـن بـا هـرن و 

ادبیـات جـور در منی آیـد«]78[. اگـر ایـن روایـت را بـدون 

انـدک تأمـل و اندیشـه یی بپذیریـم، می منایانـد کـه نه تنهـا 

ثریـا از فـروغ متأثـر بـوده اسـت، بـل رفتـار و گونـۀ برخورد 

چشـم انداز  از  اسـت.  بـوده  اثرگـذار  فـروغ  بـر  نیـز  ثریـا 

بازتکـرار  و  واژگان  به کاربسـت  رویکـرد  و  من شناسـی 

آن هـا، بازتکـرار واژۀ »متانـت« در کنـار »غرور«، گذشـته از 

این کـه بـه  زیبایـی مـن افـزوده اسـت، آشـکار می کنـد کـه 

زیباتریـن واژه یـی کـه در پیونـد به  سـتایش فـروغ، در حافظۀ 

نویسـنده حضـور انکارناپذیـر و همیشـه گی داشـته و آن را 

می پسـندیده، هـان »متانـت« بوده اسـت. انـگار »متانت«، 

سـتایش  جال منـای  آیینـۀ  بسـط یافته ترین  و  کامل تریـن 

فـروغ بـوده اسـت. حتـا بـرای بار سـوم، گـواه به کار بسـن 

ایـن سـتایش ها، خواسـته  واژۀ »متانـت« در مـن هسـتیم. 

و ناخواسـته، از چشـمۀ دِل نویسـنده جـاری شـده اسـت و 

می منایانـد کـه فـروغ، فاتـح قلـِب نویسـنده بـوده اسـت. 

تکـرار بـار سـوم »متانـت« و... در روایـت زیریـن:

بـا  و  آمـد  وی  شـد.  کوفتـه  در  بـر  حلقـه  »شـامگاهان 

و  متانـت  شـب،  آن  کردیـم.  آغـاز  به درس خوانـدن  هـم 

فرهیخته گـِی وی چنـان تأثیـر شـگرفی بـر مـادر و بـرادرم 

گذاشـت کـه بـدون دغدغـه مـرا اجـازه دادنـد کـه بـا وی 

درس بخوانـم]82[«. در ایـن پـاره روایـت،  معایـی پنهـان 

دلـش را آشـکار می کنـد؛ اظهـار متأثـر شـدن بـرادر و مادر 

برتابانـدن  جـز  نـدارد  دیگـری  تأویـل  فـروغ،  از  نویسـنده 

گرفتار هـای  داِر  و  درگیـر  فـروغ.  بـه   نویسـنده  دلداده گـی 

درس خوانـی و نشسـن های باهمـی، آهسته آهسـته نزدیـک 

می شـویم و بـه  لحظه هـای اعـرتاف پنهـان در پشـِت دیـوار 

چندالیـۀ واژگانی و قربانی شـدن عشـقی کـه قربانی غرور، 

خودخواهـی، تکـر و سـخن گفن هـای ابهامـی نویسـنده 

می شـود، می رسـیم. بـه  ایـن بخـش روایـت بیندیشـید کـه 

گونـۀ گفتان عاشـقانه یا پرسـش و پاسـخ گرمـی دو همدل 

 : ست ا

بازگـو  برایـم  دوبـاره  خوانده ایـم،  را  آنچـه  »خواسـتم 

درس هـای  کـه  می خواهـد  فـروغ  از  قصـه  کند)نویسـندۀ 

خوانـده شـده را تکـرار کنـد(. بـا »لبخنـد ملیحـی« گفـت: 

»هه هـه چـه  گفتـی؟ مـن نفهمیـدم، چـه خوانـدی؟« گفتم: 

چـوب  توتـه  چنـد  »همین جـا.«  گفـت:  بـودی؟«  »کجـا 

فـروزان  آتـش  گذاشـت.  بخـاری  در  و  گرفـت  را  بلـوط 

برافروخـت. دریچـۀ بخـاری را بازگذاشـت تـا اخگرهـای 

رسکـش آتـش را نظـاره کنـد. آنـگاه چـوری نقره یی ـ کـره یا 

دسـتانه ـ مـرا کـه روی قالیـن، نزدیک بخـاری افتـاده بود، 

برداشـت].[ از یک سـویش گرفـت و سـوی دیگـرش را در 

میـان شـعله های رسخ فـام آتش داغ کـرد و ناگهان گذاشـت 

پشـت دسـتم]83[.  دیـدم نـوت  ـ ]یادداشـت[ ـ هایـم را 

گرفـت، مچالـه کـرد و در میـان شـعله های آتـش افگنـد]،[ 

بیـن  از  زریـن  سـتاره های  کشـید.  رشاره  سـوزان  آتـش 

خاکسـرت سـیاه ورق پاره هـا بـه  سـویم چشـمک زدن گرفت. 

از دریافـت ناگهانـی، نامـوزون و نامأنـوس وی، انگار خود 

بـه  آتـش گداخته یـی مبدل شـده باشـم؛ بـا خشـم توفنده یی 

گفتـم: »چـرا چنیـن کـردی؟ فـردا چگونـه آزمونم را سـپری 

کنـم؟ ارشاف زاده!« بـا یک احسـاس گنـگ عاطفـی گفـت: 

»می دانـم دخـرت درس خوانـی هسـتی، نـاکام نخواهی شـد. 

همچنـان به خاطـر داشـته بـاش کـه هیـچ دریایـی همـواره 

متاطـم منی مانـد و هیـچ توفانـی نیسـت کـه باز نایسـتد.« 

هنـوز کـه در درونـم خیزشـی از خشـم برپـا بـود، گفتـم: 

و  مغـرور  انسـان  تـو  کـه  می گفـت  راسـت  »اناهیتـا 

ازخودراضـی هسـتی. بـرای همیـن کتـاب »چهل ویکمیـن« 

را برایـم داد کـه بخوانـم.« بـا لبخنـدی نـرم گفـت: »مـن 

نجابـت و غـرور تـو را درک می کنـم، امـا در یـک  شـب 

پاشـنه بلند  کفش هـای  مـوزون  صـدای  بارانـی،  تاریـِک 

اناهیتـا را روی اسـفالت پیاده روهـای کارتـۀ چهـار بـه  یـاد 

دارم کـه پژواکـش، تاریکـی شـب را می شـکافت... .« با آن 

کـه از زیبایـی کامـش خوشـم آمـد، خشـمگین گفتـم: »تو 

همیشـه بـا واژه هـا بـازی می کنـی.« گفـت: »تو همیشـه در 

مـن زیباتریـن واژه های مـن می درخشـی« و آنگاه بلند شـد 

کـه آهنـگ رفن کنـد. اما مـن ]که[ در بـرزخ غـرور انقابی 

و عواطفـم ُگم گشـته بـودم، نـه در رسزمین قلبم جا داشـتم 

و نـه در دخمـۀ رسخ. منی فهمیدم کجا ایسـتاده ام. تابوهای 

رسکوب گـر رشم و حیـای دخرتانـه، تـوان ابراز احساسـات 

درونـی را از مـن گرفته بـود. ُپراضطراب بـا »چهل ویکمین« 

نشـانۀ انقابـی، دِر کوچـه را بسـتم«]83 – 84[.

بیـاِن این چنیـن ژرف و روایت گرِی چنین شـفاف و دلنشـین 

از نشسـِت خودمانـی کـه حتـا حرفـی از گفته های فـروغ را 

فروگـذار نکـرده اسـت، منایان گـر ژرفنـای خواهنده گـی و 

دلبسـته گی نویسـنده اسـت. من نویسـنده، چه خودآگاهانه 

و چـه ناخودآگاهانـه، برمی تابد که غـرور و خودخواهی هر 

دو، سـبب گسسـت پیونـد و رسد شـدن آتـش عشـق هر دو 

شـده اسـت. ادامۀ روایت هـای نویسـنده را دنبـال می کنیم:

احسـاس  درونـم  در  را  چیـزی  شکسـن  »...صـدای 

شیشـۀ  زود  چـه  مـا،  واپسـگرای  فرهنـگ  در  می کـردم. 

احسـاس آدم هـا را تابوهای »غرور مردانـه« و تابوهای »رشم 

و حیـای دخرتانـه«، به سـاده گی می شـکند و زبـان را از بیان 

احسـاس بـاز مـی دارد. بـه  رسـتاخیز موج هـای پرشـور یک  

رودخانـۀ پـاک، روح رسکشـم رس بـه  صخره هـا می کوفـت. 

انـدوه مرمـوزی قلبـم را می فـرد]85[. از احسـاس پنهانـی 

کـه از بابـت »رشم و حیـای دخرتانه« منی تواند از آن سـخن 

بگویـد، چیـزی دیگـری نیسـت جـز احسـاس وابسـته گی و 

نزدیکـی با فـروغ. اما به  سـخن خود نویسـنده، چـون درکی 

درسـت از وضعیـت مذهب گـرا و درگیـر سـنت هایی چـون 

پنهان داشـن سـخن دل دارد، احساسـش را نسـبت به  فروغ 

و عشـق وی، در دل دفـن می کنـد و دسـت و پـای بسـته، 

راهـی آغوشـی می شـود کـه نه تنهـا لذتـی از آن منی بـرد که 

مایـۀ دردرس و رنجـش خاطـرش می گـردد و ریـزش بـرف 

انـدوه بـر چهـرۀ افـرسده اش را افزون تـر می کنـد. 

بـار دیگـر، آن جـا کـه همـه وارد صنـف درسـی می شـوند و 

از  آزمـون آغـاز شـده اسـت؛ هنـگام رونوشـت پرسـش ها 

تختـۀ سـیاه، بـه  یـاد فـروغ می افتـد: »امـا چشـانم فـروغ 

را می پاییدنـد« بـه  نوشـن پرسـش ها آغازیـدم. ... کـه در 

صنـف باز شـد، فروغ چون همیشـه، آرام و بی تفـاوت، وارد 

صنـف شـد و... .]86[« 

بنـا بـر آنچـه گفتـه آمـد، نه تنهـا دل فـروغ آهنـگ گرفتـاری 

باآن کـه  نیـز،  ثریـا  دل  کـه  می نواختـه  عاشق شـده گی  و 

می خواهـد آن را خیلـی زرنگ و نیرومند جلـوه دهد، گرفتاِر 

عشـق شـده اسـت و چهـرۀ آبی رنـگ فـروغ، در تـار و پـود 

وجـود ثریـا نیز جا گرفته اسـت؛ ولی به  سـخن خـودش، از 

یک سـو در هفت خـوان و »بـرزخ سـیاه غـرور انقابـی« گیر 

مانـده اسـت و از سـوی دیگـر، »رشم و حیـای دخرتانه« که 

در همبودهـای عقب مانـده و درگیـر سـنت های قهقرایـی، 

ُمهـر ننگیـن بـر پیشـانی وی کوبیـده اسـت، اجـازۀ اظهـار 

عاقـه را از وی سـلب کـرده اسـت؛ امـا یـاد و خاطـر وی، 

در رگ رِگ وجـودش زنـده اسـت و جوانه می زنـد. چنان که 

خـود روایـت می کنـد: »هـر زمسـتان کـه بـرف می باریـد و 

فردایـش آسـان صـاف بـود و بـاد رسدی می وزیـد و یـا در 

هـر کجایـی کـه تیغه هـای یـخ را می دیـدم، هرگاهـی کـه 

شـعله های آتـش رشاره می کشـید، نابه هنـگام بـه  یـاد فـروغ 

می افتـادم. به یـاد خاطـراِت پـاک و مقـدِس دوران جوانـی 

کـه انگار از مخمـل برآمده بودند و از شـفافیت چشـمه های 

پاک]78[.« 

افتـادن بـه  یـاد یادواره هایـی کـه از فـروغ در ذهـن و ضمیـر 

نویسـنده  گرفتـاری  منـوددار  اسـت،  گرفتـه  جـا  نویسـنده 

اسـت. امـا به دلیـل غـرور و خودخواهی یـی کـه در جودش 

جـوش می زنـد، نـه آمـاده اسـت کـه عشـق طـرف را بپذیـرد 

نـه آمـاده اسـت از عشـقی کـه خـودش را می سـوزاند،  و 

سـخن بگویـد. در ایـن حالـت، ایـن ایدیولوژی گرایی بیش 

از حـد اسـت که مانـع اظهارکردنش می شـود. جاگیر شـدِن 

آن قسـمت از زنده گـی کـه بایـد روایتـش کنیـم، بخش هایی 

از زنده گـی اسـت کـه در آن خاطره هایـی از عاشـق شـدن 

روایت گـر  منی توانـد  آدم  هیـچ  داریـم.  بـودن  معشـوق  و 

همـۀ زنده گـی اش باشـد ـ به اسـتثنای انسـان های فرهمندی 

زنده گـی  به یادداشـت برداری  خودشناسـی،  آوان  از  کـه 

خویـش می پردازنـد. از ایـن رهگذر، خواسـته و ناخواسـته، 

نویسـنده به حـدی کـه خـودش قـادر بـه  تعریف آن نیسـت، 

عاشـق فـروغ بـوده اسـت. یـاد کـردن چنیـن روایت هایـی ـ 

روایت هـای باهمـی و بـودن در کنـار همدیگـر که عـاری از 

بـوده اسـت،  هم آغوشـی و گپ وگفت هـای آغوش طلبانـه 

امـا هـر دو، بـدون این که بـر زبان بیاورنـد، گرفتـار همدیگر 

بوده انـد ـ منـودار گرفتار ی هایـی اسـت کـه بیـان کردنـش 

موقع شناسـی می طلبـد. از جانبـی هـم، قـرار روایت هایـی 

کـه نویسـندۀ »رهـا در بـاد« « بـه  دسـت داده اسـت، جدیت 

و  »خودخواهی هـا«  گاهـی  حتـا  و  تسـلیم ناپذیری  و 

»خودبرتر بینی هـای« خـودش باعـث از دسـت  دادن فروغی 

شـده اسـت کـه هـوای عشـقش در دِل نویسـنده می وزیـده 

تأثیـر خیلـی شـگرف بـر  اسـت. دانـِش روان شناسـی کـه 

اندیشـه ها و باورهـای امروزینـه گذاشـته اسـت، می منایاند 

و  شکسـت  علـل  خـود  بـه  خـودِی  بانـوان،  گاهـی  کـه 

ناکامـی عشق شـان می شـوند. خودخواهـی و خودپرسـتی 

آرزوهای شـان  بـاغ  در  تـازۀ جوانـی  کـه گل هـای  بانوانـی 

دِل  به سـاده گی  می شـود  باعـث  کـرده،  بـه  شـگفن  رو 

عاشقان شـان رنجـه گـردد. بـر پایۀ داده هـای روان شناسـی، 

بیشـرت دوشـیزه ها دوسـت  دارنـد کـه پرسبچه یی عاشق شـان 

بشـود. پـس از آن که آهنـگ دل  باخن پرسبچه یـی در گوش 

و  گرفتـار  پـرِس  دارنـد  دوسـت  شـد،  طنین انـداز  دل شـان 

دل داده در کوچه هـا و پس کوچه هـا بـه  دنبال شـان بگـردد و 

پیش روی شـان ایسـتاد شـده  بـه  آوازی کـه بیان گـر حالـت 

درونـی و گرفتـاری اش باشـد، از گرفتـاری و دل باخته گـی 

خویش سـخن  بگوید و معشـوق را از حال و احواِل خویش 

آگاه کنـد. امـا از آن جایی کـه برای بیان چنیـن حالتی، آن هم 

در جامعـۀ بسـته و سنت پسـندی چـون افغانسـتان، آن هم در 

دشـوارترین رشایـط )رشایطـی که نویسـنده روایـت می کند؛ 

دهه هـای خـون و آتـش و بـاروت و نفـرت و زدوبندهـای 

راسـتی ـ چپی(، جرأت و شـهامِت بسـیار الزم است؛ عشق 

قربانـی غـروِر کاذِب دوطرفـه می شـود: غـروِر بانوانـی کـه 

بایـد پرس نسـبت به آن هـا اظهار عشـق کند و غـروِر پرسانی 

کـه بـه  گونه یـی گرفتـار روح حاکـِم مردسـاالری اند. 
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بریده یی از یک  متِن ناتمام
بازخوانی روایت ثریا بها در مورد عشِق بی فرجاِم فروغ
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وزارت امــور خارجــه افغانســتان بــه برافراشــته شــدن 

بیــرق پاکســتان و راه انــدازی مراســم ویــژه نظامــی در 

نقطــه صفــری خــط دیورنــد در منطقــه چمــن واکنــش 

نشــان داده اســت.

ــر  ــه منت ــه روز جمع ــی ک ــن وزارت در اعامیه ی ای

کــرده، نگاشــته اســت: "افغانســتان مراتــب اعــرتاض 

شــدید خویــش را در پیونــد بــه تحــرکات اخیــر 

نظامیــان پاکســتانی کــه بــا برافراشــن بیــرق آن کشــور 

و راه انــدازی مراســم ویــژه نظامــی در نقطــه صفــری 

خــط فرضــی دیورنــد در منطقــه چمــن صــورت 

گرفتــه اســت، ابــراز داشــته و آن را اقــدام نامناســب، 

ــن  ــی طرفی ــدات قبل ــاف تعه ــده و برخ تحریک کنن

می دانــد."

در ایــن اعامیــه  افــزوده شــده اســت: "افغانســتان بــه 

جانــب پاکســتان خاطرنشــان می ســازد کــه این گونــه 

اقدامــات، در رشایطــی کــه روابــط دوجانبــه در 

مرحلــه حساســی قــرار دارد، می توانــد ســبب تشــدید 

ــه  ــط دوجانب ــرت رواب ــدن بیش ــه دار ش ــا وخدش تنش ه

گــردد. مــردم هــر دو ســوی خــط فرضــی دیورنــد، از 

ــه  ــی و برادران ــط نزدیــک قرابت گذشــته های دور، رواب

داشــته اند."

ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــور گفت ــه کش ــور خارج وزارت ام

جــای این گونــه تحریــکات، پاکســتان بایــد توجــه اش 

را در امــر مبــارزه علیــه تروریــزم و افراطیــت ممرتکــز 

ســازد.

اســت:  داشــته  اظهــار  وزارت  ایــن  هم چنــان 

ــر  ــم اخی ــا تصمی ــش را ب ــت خوی ــتان مخالف "افغانس

ــاالی  ــار ب ــال فش ــر اع ــی ب ــتانی مبن ــات پاکس مقام

ــی  ــط فرض ــوی خ ــی در آنس ــق قبایل ــاکنان مناط س

دیورنــد جهــت اخــذ ویــزه بــرای ســفر بــه افغانســتان، 

ــده،  ــاد ش ــم ی ــه تصمی ــاور دارد ک ــته و ب ــراز داش اب

تصمیــم یک جانبــه و برخــاف عــرف موجــود بــرای 

ســاکنان دو طــرف خــط فرضــی دیورنــد بــوده و 

ممکــن نیســت کــه مــردم را بــا جــر و اکــراه از 

ــازند." ــدا س ــر ج همدیگ

حکومــت  کــه  اســت  شــده  نــر  گزارش هــای 

پاکســتان از ســاکنان قبایلــی در آنســوی خــط فرضــی 

دیورنــد خواســتار گرفــن ویــزه بــرای ســفر بــه 

ــت. ــده اس ــتان ش افغانس

در همیــن حــال، روز چهارشــنبه ۳ قــوس، حکومــت 

در  پاکســتان  نظامیــان  تخطی هــای  افغانســتان، 

ــوق و  ــاف حق ــد را خ ــی دیورن ــط فرض ــداد خ امت

موازیــن بین املللــی خوانــده بــود.

ــر  ــز ن ــی نی ــوری در  اعامیه ی ــت جمه ارگ ریاس

کــرده، نگاشــته بــود: "شــورای امنیــت ملــی بــا 

ــداد  ــتان در امت ــان پاکس ــای نظامی ــی تخطی ه بررس

ــن  ــی را در ای ــوع تخط ــر ن ــد، ه ــی دیورن ــط فرض خ

ــی  ــن بین امللل ــوق و موازی ــاف حق ــر خ ــق ب مناط

خوانــده و آن را ســبب نگرانــی دانســته و هدایــت الزم 

ــود." ــادر من ــط ص ــای ذی رب ــه ارگان ه را ب

در ایــن اواخــر روابــط دیپلوماتیــک کابــل- اســام آباد 

ــر  ــزاران مهاج ــه ه ــت. روزان ــده اس ــه رسدی گرایی ب

ــد. ــور برمی گردن ــه کش ــتان ب ــان از پاکس افغ

شاری از باشنده گان بغان از شــکل گیری نیروهــای 

مســلح غیرمســؤول زیــر نــام خیزش هــای مردمــی 

نگــران انــد. بــه گفتــۀ آنــان، ایجــاد ایــن نیروهــا نــه تنها 

کــه در تأمیــن امنیــت ایــن والیــت موثــر نبــوده، بلکــه 

ــت. ــده اس ــز ش ــا نی ــش ناامنی ه ــبب افزای س

شــاری از باشــنده گان بغــان می گوینــد، افــرادی کــه 

ــلحه  ــت اس ــی از حکوم ــای مردم ــام خیزش ه ــر ن زی

گرفتنــد، از مــردم باج گیــری می کننــد و در برخــی 

ــوند. ــر می ش ــم درگی ــا ه ــوارد ب م

ــۀ  ــای جامع ــبکۀ نهاده ــؤول ش ــد، مس ــیدعارف عاب س

ــؤول  ــلح غیرمس ــراد مس ــد، اف ــان می گوی ــی بغ مدن

زیــر نــام خیزش هــای مردمــی در ایــن والیــت از 

حکومــت اســلحه گرفتنــد و بــه جــای کمــک بــه تآمیــن 

امنیــت بــه آزارواذیــت باشــنده گان بغــان می پردازنــد.

فعــاالن مدنــی و باشــنده گان بغــان هشــدار می دهنــد 

ــراد  ــه اف ــاح ب ــع س ــد توزی ــت رون ــر حکوم ــه اگ ک

غیرمســؤول را متوقــف نکنــد، پیامدهــای بــدی را بــرای 

ــت. ــد داش ــت خواه ــن والی ــردم ای ــت و م حکوم

اما محمودحقمل، سخنگــوی والــی بغان فعالیــت 

نیــروهای خیــزش مردمــی را نیــاز جــدی می دانــد 

جریــان  در  ناامنی هــا  افزایــش  بــا  می گویــد،  و 

یک ســال گذشــته، مســؤوالن امنیتــی تصمیــم گرفتنــد 

ــت از  ــه حای ــان را ب ــنده گان بغ ــاری از باش ــا ش ت

نیروهــای امنیتــی در برابــر مخالفــان حکومــت مســلح 

ــد. کن

بــه گــزارش ســام وطــن دار، صدیــق صدیقــی، 

ــا ایــن کــه از ایجــاد  ســخنگوی وزارت امــور داخلــه ب

نیروهــای خیــزش مردمــی حایــت می کنــد، امــا 

ــد.  ــؤول را رد می کن ــراد غیرمس ــه اف ــاح ب ــع س توزی

بــه گفتــۀ او، مســؤوالن امنیتــی در هیــچ والیتــی 

ــد و  ــع منی کنن ــاح توزی ــؤول س ــراد غیرمس ــرای اف ب

بــا افــراد مســلح غیرمســؤول برخــورد قانونــی صــورت 

می گیــرد.

نیروهــای خیــزش مردمــی در جریــان یــک مــاه گذشــته 

ــن  ــوالی های ای ــاری از ولس ــری و ش ــهر پلخم در ش

والیــت بــا هــم درگیــر شــدند کــه بیشــرت غیرنظامیــان 

آصیــب دیدنــد.

ــون بیــش از ۴  ــر اســاس آمارهــای داده شــده، هم اکن ب

هزارتــن زیــر نــام خیزش هــای مردمــی در ایــن والیــت 

مســلح شــده انــد

www.mandegardaily.com

پنجشــنبه )قوس/لیــدۍ ۴مــه( د افغانســتان د دولتــي ادارو 

ــو  ــدې د تاوتریخــوايل ملنځــه وړل ــځ د "ښــځو پروړان ترمن

کمپایــن" هوکــړه لیــک الســلیک شــو.

د افغانســتان لــوی څارنــوال محمــد فریــد حمیــدي پــه دغه 

غونــډه کــې چــې پــه ولســمرۍ ماڼــۍ کــې جــوړه شــوې 

وه وویــل؛ ددې هوکــړه لیــک هــدف د ښــځو پروړانــدې د 

تاوتریخوالــی کمــول او ددې ســتونزې ملنځــه وړلــو لپــاره د 

اړونــدو ادارو ترمنــځ د همــکارۍ الرو چــارو لټــه ده.

ــې  ــا، پوهن ــۍ، روغتی ــې څارنوال ــک د لوی ــړه لی ــه هوک دغ

ــځ  ــو ترمن ــي ارګانون ــو او مح ــړو وزارتون ــوړو زده ک او ل

ــو. ــلیک ش الس

ــوې  ــت ش ــې ثب ــتان ک ــل؛ افغانس ــدي ووی ــاغي حمی ښ

ــي  ــوه م ــی ی ــځو رسه تاوتریخوال ــې ښ ــيي چ ــمېرې ښ ش

ســتونزه ده.

ــاره  ــو لپ ــه وړل ــتونزې د ملنځ ــړه؛ ددې س ــه ک ــه زیات هغ

ــوا  ــې لخ ــې ټولن ــوډ او د نړیوال ــدي ه ــوا ج ــت لخ د دول

ــا ده. ــه اړتی ــکارۍ ت ــې هم الزم

خــو د افغانســتان لــوی څارنــوال ټینــګار وکــړ چــې ښــځو 

رسه تاوتریخــوايل کوونکــو رسه یــوازې جزایــي او قضایــي 

ــې  ــو ک ــه کمول ــوايل پ ــی د تاوتریخ ــي کول ــراات ن اج

اغېزنــاک ثابــت يش او بایــد قضایــي، فرهنګــي، اقتصــادي 

او ټولنیــز تدابیــر پــه پــام کــې ونیــول يش.

د هغــه پــه وینــا، کومــې هوکــړې چــې نــن د دولتــي ادارو 

ــه الره  ــه رســېدو ت ــځ الســلیک شــوې، دغــه هــدف ت ترمن

هــواروي.

نــوې رســمي شــمېرې لــه ښــځو رسه د تاوتریخــوايل 

دي. ښــکارندوی  ډېرېــدو 

د افغانســتان د ښــځو چــارو وزارت ویــي؛ د روان کال پــه 

ــځو  ــې د ښ ــواد ک ــول هې ــه ټ ــې پ ــتو ک ــو میاش ــو لومړی ات

پروړانــدې د تاوتریخــوايل ۴۰۰۰ پېښــې ثبتــې شــوې دي.

ــې د  ــدو ک ــه ب ــې، پ ــه، وژن ــاري ودون ــول، اجب ــل ډب وه

ــته  ــوره تېښ ــه ک ــه ل ــه امل ــايت ل ــو ودول، او د زورزی نجون

افغانســتان کــې د ښــځو پروړانــدې تاوتریخوالــو لــه ډلــې 

دي.

تېــره ورځ د افغانســتان پــه ولســمرۍ ماڼــۍ کــې د ښــځو 

ــل  ــو ورځ وملانځ ــه وړل ــوايل ملنځ ــدې د تاوتریخ پروړان

شــوه.

د افغانســتان ولســمر محمــد ارشف غنــي د تېــرې ورځــې 

پــه مراســمو کــې وویــل؛ د امــن خونــې بــه تــردې وروســته 

د دولــت لــه مــايل ماتــړ څخــه برخمنــې يش او پــه 

ــام  ــه پ ــف پ ــه تخفی ــه هــم ښــځو ت مجــازايت نظــام کــې ب

ــول يش. ــې ونی ک

هشدار افغانستان به تحرکات نظامی پاکستان در چمن: 

تنش ها تشدید و روابط مان خدشه دار می شود 

امروز موضع دادگاه دربارة وزرای سلب اعتمادشده اعالم می شود

د افغانستان دولتي ادارو ترمنځ 

"ښځو رسه د زورزیايت ختمولو 

کمپاین" هوکړه لیک السلیک شو

ــه اســت کــه  ــم گفت ــه تازه گــی تصمی ــی ب دادگاه عال

هرچــه زود تصمیــم نهایــی اش را در مــورد رسنوشــت 

وزیــران صلــب اعتــاد شــده اعــام کنــد.

ــام اش  ــت ن ــه نخواس ــی ک ــع از دادگاه عال ــک منب ی

ــت،  ــام وطندار گف ــه س ــه ب ــود روز جمع ــه ش گرفت

ــاد  ــب اعت ــر صل ــورد 7 وزی ــان در م بررسی های ش

شــده هنوزهــم ادامــه دارد و بــه احتــال قــوی، 

دادگاه تصمیــم  نهایــی اش را بــه امــروز )شــنبه( 

ــد. ــام میکن اع

ــه  ــده گان گفت ــس مناین ــای مجل ــن اعض ــش از ای پی

انــد کــه اگــر فیصلــه دادگاه عالــی برخــاف تصمیــم 

مجلــس باشــد، رویارویــی ایــن دو قــوه بیشــرت 

ــد. ــد ش خواه

حــدود یــک مــاه پیــش مجلــس مناینــده گان 17 وزیر 

کابینــۀ حکومــت وحــدت ملــی را بــه علــت مــرف 

ــرد  ــتیضاح ک ــان، اس ــدی بودجه ش ــردن 70 درص نک

کــه در نتیجــۀ آن 7 وزیــر صلــب اعتــاد شــدند و 10 

وزیــر دیگــر بــه وظایف شــان برگشــتند.

ــم مجلــس  ــن تصمی ــز ای ارگ ریاســت جمهــوری نی

ــی  ــده و از دادگاه عال ــه خوان ــده گان را ناموج مناین

ــون  ــر مــاده 92 قان خواســته اســت کــه هرچــه زودت

ــد. ــیر کن ــی را تفس اساس

نگرانی ها از بدترشدن وضعیت امنیتی در بغالن

ACKU
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ورزش

حــزب ســبز ایــاالت متحــدۀ امریــکا کمپینــی را بــرای بازشــاری آرای 

انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا آغــاز کــرد و تنهــا ظــرف چنــد ســاعت 

ــد. ــع آوری کن ــدام را جم ــن اق ــاز ای ــورد نی ــۀ م ــت بودج توانس

جیــل اســتاین، نامــزد حــزب ســبز امریــکا در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــین و  ــیگان، ویسکانس ــت میش ــه ایال ــه در س ــت ک ــد اس ــور معتق ــن کش ای

ــۀ نتایــج آرای برقــی  ــا نقــص فنــی در ارای پنســیلوانیا مــواردی از تخلــف و ی

ــود دارد. وج

ایــن درحالــی اســت کــه متامــی ایــن ســه ایالــت بــا اختــاف بســیار اندکــی 

بــه نفــع دونالــد ترامــپ، نامــزد جمهوری خواهــان رأی داده انــد و آرأی 

ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــد. ای ــات دارن ــۀ انتخاب ــر نتیج ــرای تغیی ــرتال الزم را ب الک

ــورت  ــه ص ــوز ب ــیگان هن ــت میش ــارش آرا در ایال ــه ش ــی ک ــت، درحال اس

نهایــی تاییــد نشــده اســت، اثبــات تخلفــات یــا نقــص فنــی در شــارش آرا 

ــاند. ــروزی برس ــه پی ــرات را ب ــون دموک ــاری کلینت ــد هی می توان

گروهــی از دانشــمندان کامپیوتــر می گوینــد، شــواهدی وجــود دارد کــه 

نشــان می دهــد، آرای کلینتــون در ایالــت ویسکانســین ۷ درصــد از میانگیــن 

ــتم  ــا در سیس ــاح خطاه ــه اص ــد ک ــی می کنن ــا پیش بین ــت. آن ه ــر اس پایین ت

رأی دهــی بــه ایــن نامــزد دموکــرات ۳۰ هــزار رأی دیگــر اضافــه خواهــد کــرد. 

درحالــی کــه کلینتــون بــا اختــاف ۲۷ هــزار رأی ایــن ایالــت را بــه ترامــپ 

واگــذار کــرد. امــا در ایــن میــان، فشــار بســیاری بــر کلینتــون بــرای پذیــرش 

رســمی نتیجــۀ انتخابــات وجــود دارد.

ــه  ــک از کاندیداهــا دســت ب ــت از هیچ ی ــد: او در حای ــا اســتاین می گوی ام

ایــن اقــدام نــزده اســت و تنهــا هدفــش نشــان دادن غیــر قابــل اعتــاد بــودن 

سیســتم انتخاباتــی امریــکا اســت.

جــان ماکیســیک، عضــو کمیســاریای عالــی امــور پناهنــده گان 

ــت  ــژادی اقلی ــازی ن ــدد پاکس ــار در ص ــت: میامن ــل گف ــازمان مل س

ــت. ــور اس ــن کش ــاک ای ــگا در خ ــلان روهین مس

ــا  ــزود: نیروهــای مســلح ب ــی ســی اف ــی ب ــون ب ــه تلویزی ماکیســیک ب

کشــن مســلانان روهینــگا در ایالــت راخیــن، بیشــرت آن هــا را مجبــور 

ــه بنــگاش در مجــاورت ایــن کشــور کــرده اســت. ــه فــرار ب ب

مســلانان میامنــاری اســکان یافتــه در بنگله دیــش از وضعیــت 

وخیــم خــود و اقدام هــای "وحشــیانۀ" نیروهــای امنیتــی میامنــار خــر 

ــد. دادن

ــوب  ــع در جن ــار واق ــا در میامن ــهر روهینگی ــلانان ش ــی از مس برخ

ــه  ــن ب ــور و رف ــن کش ــرار از ای ــه ف ــق ب ــرًا موف ــه اخی ــیا ک ــی آس رشق

بنگله دیــش شــدند، از وضعیــت اســفبار زنده گــی و حملــۀ نیروهــای 

ــد. ــه اقلیــت مســلان منطقــه خــر دادن ــن کشــور ب ــی ای امنیت

ــب  ــن موج ــهر راخی ــی در ش ــات نظام ــزارش، عملی ــن گ ــاس ای براس

کشــته شــدن ده هــا نفــر شــده اســت.

ــی،  ــی س ــی ب ــری ب ــبکۀ خ ــا ش ــو ب ــاری در گفت وگ آواره گان میامن

دولــت را متهــم بــه اعــال وحشــیانه کردنــد، امــا دولــت میامنــار ایــن 

ــد. ــا را رد می کن ادعاه

ــت:  ــه گف ــن زمین ــاری در ای ــلان میامن ــوی مس ــون، بان ــگ خات فرهن

ــد. دو پــرس مــن  ــا را آتــش زدن ــازل م ــی مســاجد و من نیروهــای امنیت

ــتند. ــردم هس ــن م ــال کش ــا در ح ــده اند. آن ه ــد ش ناپدی

ــم؟ مــن بعــد از 10  ــد کجــا زنده گــی کنی ــا بای او در ادامــه گفــت: م

ــیدم. ــا رس ــه این ج ــت ب ــختی و مصیب روز س

مجیامنــا خاتــون، دیگــر زن مســلان آواره میامنــاری گفــت کــه 

ــه قتــل رســاندند. ــه ب ــا شــلیک گلول نیروهــای نظامــی همــرسش را ب

ــی  ــد. برخ ــش زدن ــیاری را آت ــازل بس ــش من ــای ارت ــزود: نیروه او اف

مــردان نیــز بــا شــلیک گلولــه کشــته شــدند و برخــی دیگــر نیــز قتــل 

ــه  ــود ب ــا خ ــوامل را ب ــی از ام ــتم برخ ــط توانس ــن فق ــدند. م ــام ش ع

این جــا بیــاورم.

ــزل  ــا من ــان صده ــه مهاج ــود ک ــده ب ــی ش ــار مدع ــت میامن دول

ــش را  ــری، ارت ــوق ب ــای حق ــا گروه ه ــوزانده اند، ام ــکونی را س مس

ــد. ــداد کردن ــه قلم ــن حادث ــوول ای مس

89 درصــد مــردم میامنــار بودایــی، 4 درصــد مســیحی، 4 در د 

مســلان و 1درصــد نیــز پیــرو آییــن هنــدو هســتند.

دولــت میامنــار بــرای رفــع اختافــات و مشــکات میــان مســلانان و 

بوداییــان، سیاســت کــوچ اجبــاری 6 میلیــون مســلان روهینگیایــی را 

از منطقــۀ آرکان اتخــاذ کــرده اســت. بــه واســطه ایــن سیاســت اتخــاذ 

ــلانان  ــر از مس ــزار نف ــه 150 ه ــک ب ــت، نزدی ــب دول ــده از جان ش

ــه  ــر ب ــد و 40 هــزار نف ــه تایلن ــر ب ــش، 50 هــزار نف ــه بنگله دی آرکان ب

مالــزی و تعــداد قابــل توجهــی بــه دیگــر کشــورهای آســیایی مهاجرت 

کردنــد.

در تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان در ماه نوامبر، تیم ملی فوتبال 
افغانستان با دو پله سقوط در جایگاه ۱۴۷ و ۲۵ آسیا قرار گرفت.

این درحالی است که تیم ملی فوتبال افغانستان در ماه نوامبر با قبولی شکست 
در برابر تاجیکستان، از رسیدن به سید دوم مقدماتی جام ملت های آسیا نیز 
بازماند و هم چنین فرصت صعود در جدول فیفا را نیز از دست داد. فوتبال 
افغانستان که حاال سرمربی کرواتش را نیز از دست داده است، در شرایط 

بسیار حساس و سختی قرار دارد.
در  امیری  اسالم  و  کارگر  یوسف  به  شریعت یار  جالل الدین  اخیر  اتهامات 
خصوص واگذاری نتایج بازی های تیم ملی فوتبال افغانستان در سال ۲۰۰۸ 
از  گروهی  دسته جمعی  اعتراض  و  شگرت  پیتر  برکناری  پول،  بدول  در 
بازیکنان اصلی و خارجی تیم ملی در واکنش به این قضایا، آن هم در آستانة 
برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، اهالی متسطیل سبز افغانستان را 

اسیر و نگران کرده است.
برای  فیفا  روزهای  از  می تواند  افغانستان  نیز  دسامبر  ماه  در  که  وجودی  با 
برگزاری دیدار دوستانه استفاده کند، اما هیچ دیدار تدارکاتی برای تیم بدون 
مشخص  کنون  تا  است.  نشده  تنظیم  فدراسیون  توسط  افغانستان  سرمربی 
نیست که فدراسیون فوتبال چه برنامه یی برای تیم ملی در آستانه قرعه کشی 

رقابت های مرحلة نهایی صعود به جام ملت های آسیا دارد.
تیم ملی فوتبال افغانستان در تاریخ ۳۰ جدی/دی پس از قرعه کشی حریفانش 
را خواهد شناخت و از ماه حمل/فروردین ۹۶ مسابقات رسمی اش را آغاز 

خواهد کرد.

برانیساو ایوانوویچ، مدافع رصبستانی چلسی که قراردادش با این باشگاه را 

به امتام است، جزو گزینه های بارسلونا برای تقویت سمت راست خط دفاعی 

این  با  کاتاالن ها  از سوی  نیز  بنیاد گزارش ها، حتا متاس هایی  بر  و  دارد  قرار 

بازیکن برقرار شده است.

مسووالن بارسلونا به وضوح به دنبال یک دفاع راست تخصصی برای جایگزینی 

الیکس ویدالی هستند که جدایی اش از این تیم در زمستان کامًا محتمل به نظر 

می ٰسد. خرید دو فصل پیش کاتاالن ها که حاال بدون رشکت در بازی های این 

تیم و تأثیرگذاری بسیار اندک، به درب های خروج باشگاه هدایت شده است.

بر  را  کار خود  پیش  ماه  چند  از  دستیارانش  و  فرناندز  رابرت  دلیل،  همین  به 

یافن یک گزینۀ مناسب برای جایگزینی ویدال و رقابت با رسجی روبرتو، آغاز 

کانسلو،  اوریه، ژوائو  داریو رسنا، رسژ  بازیکنانی چون  نام  تاکنون  و  کرده اند 

گلن جانسون، روسالس و استفان لیخشتایرن پیرامون این باشگاه شنیده شده 

است. امروز، اما رسانه ها از یک گزینۀ دیگر رومنایی کردند.

مطابق ادعای کادنارس، برانیساو ایوانوویچ، مدافع راست با تجربه و 32 سالۀ 

چلسی که دو فصلی می شود از ترکیب اصلی این تیم خارج شده و قراردادش 

با پایان همین فصل به امتام می رسد، از گزینه های جدی بارسلونا است و حتا 

این منبع  بازیکن از سوی کاتاالن ها برقرار شده است.  این  با  نیز  متاس هایی 

کاپیتان  تایید کرده اند و خرید  را  این مطلب  بارسلونا  ادعای می کند که رسان 

به  کامًا جدی  دارد،  نیز  را  میانی  مدافع  نقش  در  بازی  قابلیت  که  رصبستان 

نظر می رسد.

یورو  میلیون   12 حدود  قیمتی  با  را  ویدال  دارد  قصد  دیگر  سوی  از  بارسا 

پیشنهاد  بازیکن  این  لحظه  بدین  تا  است؛ چون  کار سختی  البته  که  بفروشد 

قرضی  انتقال  با  بارسا  که  دارد  احتال وجود  این  و  نداشته  و جذابی  خاص 

ویدال به تیم دیگری تا پایان فصل موافقت کند. این نکته را نیز باید گفت که 

بارسا  باالی اوست که  ایوانوویچ، حقوق  راه جذب  از موانع اصلی در  یکی 

قصد دارد با پول فروش ویدال آن را تامین کند.

آغاز کارزار رهبر حزب سبز 
امریکا برای بازشماری آرا

سازمان ملل:

میانمار درصدد پاکسازی 
نژادی مسلمانان روهینگا است

در رده بندی جهانی؛
تیم فوتبال کشور دو پله سقوط کرد!

ادعای کادناسر:

تماس بارسلونا با برانیسالو ایوانوویچ

منوچهر فرادیس

آقای غنی!
مادرشـان  برابـر  در  مریـم  و  طـارق  کنـش  و  اخـاق 

نشـأط  گرفتـه از »کلتـور اصیـل افغانـی/ غیـرت افغانـی« 

نیسـت، اخـاق و تربیـۀ آنـان متأثـر از فرهنـگ غربـی اسـت کـه چنـد 

مرحلـۀ اساسـی را در قـرون گذشـته، ماننـد عر روشـن گری، انقاب 

صنعتـی، مدرنیتـه و... را گذرانده انـد و مسـایلی ماننـد قانون گرایـی و 

فردگرایـی... در کشورشـان نهادینـه شـده اسـت.

بـا لنگـی 50 مـرته کـه بـه رس می کنـی و دنبـال کلتـور افغانی هسـتی و 

حـر و نـری کـه با ما تره خیل داری و مشـاورینی چـون ما فانی و 

خـان گـژدم و... داری، وضعیـت زنان این کشـور بهرت منی شـود. وقتی 

جرنالـی بـا میـل تفنگـش رسبـازی را خونیـن می کنـد و زیـر پاهایـش 

لـه می کنـد و تـو صـدا منی کشـی و سـکوت می کنـی، وقتـی فرمانـده 

پولیسـی را مقـرر می کنـی کـه عمـًا چهـارده بـردۀ  جنسـی را به نـام زن 

در کنـار دارد، وقتـی مشـاورانی داری کـه دستان شـان تـا آخـر در خون 

مـردم و اختطـاف و دزدی و غـارت، در همیـن پانزده سـال پسـین آلوده 

اسـت، وقتـی قانـون را زیـر پـا می کنـی؛ وقتـی راه هـان زنـی را که از 

جنـس مـادر طـارق و مریم اسـت و حمـل دارد، در راه نگه مـی داری تا 

خـودت بگـذری و کودکـش نارسـیده به شـفاخانه تلف می شـود؛ وقتی 

فاسـدترین افـراد را کـه میلیون هـا دالـر غـارت کرده اند سـفیر و مشـاور 

مقـرر می کنـی، از طـارق و مریـم نگو.

طـارق و مریـم در رسزمینـی زنده گـی کرده انـد و پـرورش یافته انـد کـه 

هیچ گاهـی تـا ایـن حـد قانـون اساسـی و انتخاباتش آلـوده بـه تقلب و 

دسـت برد نبـوده اسـت. آنـان در رسزمینـی زنده گـی کرده انـد کـه چیزی 

آنـان در رسزمینـی زنده گـی  بـاج منی گیـرد،  از ملتـش  به نـام کوچـی 

کرده انـد کـه سـیاه و سـفید یکـی پنداشـته می شـود، امـا در ارگ زیـر 

فرمـان خـودت هنـوز از دایـرۀ احمـدزی و بعـد تبـارت بیرون نشـده یی 

و حضـور هـزاره و اوزبیـک را تحمـل نـداری و ده هـا مـورد ایـن چنینی 

دیگـر. پـس طـارق و مریـم برایند کلتـور افغانی نیسـت، طـارق و مریم 

براینـد لرالیسـمی اسـت که مدعـی ادارۀ جهان شـده اسـت؛ اگر طارق 

و مریـم هـم در زیـر خیمه ها در دشـت ها زنده گـی می کردنـد و با آن هم 

احرتام شـدید مـادر و خواهرش را می داشـتند، حرفت را قبول داشـتیم.

صبور رحیل

قـول امـام اعظـم)رح( در مـورد آن هایـی که به مناقشـات 

اعتقـادی و مذهبـی می پردازنـد و تـاش می کننـد طـرف 

مقابـل خـود را بـه کفـر بگیرنـد )تکفیری ها( چیسـت؟

از حـاد، پـرس امـام)رح( روایت اسـت که: "يـروى انـه رأى ابنه حادا 

يناظـر يف الـكام فنهـاه ، فقالـوا رأينـاك تناظر فيـه ، وتنهانا عنـه ، فقال: 

كنـا نناظـر، وكأن عـى رؤوسـنا الطـر مخافـة أن يـزل صاحبنـا، وانتـم 

تناظـرون، وتريـدون زلـة صاحبكم، ومـن أراد أن يزل صاحبـه ، فقد أراد 

أن يكفـر صاحبـه، ومـن أراد أن يكفـر صاحبـه ، فقـد كفر قبـل ان يكفر 

". صاحبه 

بنـا بـه ایـن روایت، امـام اعظـم)رح( مناظره در مسـایل اعتقـادی را منع 

کـرده اسـت. زیـرا کسـانی کـه بـه مناظـره در کام و عقیـده می پردازند، 

در  مقابـل  کـه طـرف  تـاش می ورزنـد  و  نفس شـان دخیـل می شـود 

بحـث اشـتباه کنـد. یعنـی تـاش می کننـد کـه او را کافـر بسـازند، امـا 

پیـش از آن کـه طـرف مقابـل کافـر شـود، خودشـان کافـر می شـوند.

اندک تریـن  بـا  را  شـا  می ورزنـد  تـاش  کـه  کسـانی اند  تکفیری هـا 

اشـتباه، کافـر بخواننـد. درحالـی که ایان در دل اسـت. ایـان در زبان 

نیسـت. در مذهـب امـام اعظـم)رح( و امـام ماتریدی، تصدیـق بالقلب 

کافی اسـت تا کسـی مسـلان باشـد، حتا اقرار بالسـان رضور نیسـت. 

امـا تکفیری هـا منتظـر انـد کـه شـا اندک تریـن اشـتباه کنیـد تا شـا به 

کفـر بگیرنـد و خـود را در جایـگاه مدافـع اسـام و ایان بخواننـد و از 

ایـن طریـق، باج گیـری کنند. شـیوۀ تکفیری ها همین اسـت و این شـیوه 

یـک شـیوۀ کافرانه اسـت؛ نه اسـامی!

عبداالحد هادف

يىك از مشكات فرهنگى و اجتاعى حاد ما چيزى به نام 

است  مقوله ها  و  گفته ها  در  مغالطه  يا  و  مفاهيم"  "خلط 

كه واقعًا از مرحلۀ مشكل گذشته و به مرتبۀ فاجعه صعود 

كرده است.

از  نادرست  و  غلط  تعبر  فاجعه،  اين  كاغذپيچ  و  تازه  منونه هاى  از 

صحبت هاى آقاى حفيظ منصور در نقد مضمون ثقافت اسامى است. 

او مى خواهد محتواى اين مضموِن رايج در نصاب تعليمى و تحصيى 

عنوان  همني  تحت  و  شده  متام  اسام  زيان  به  كه  كند  نقد  را  كشور 

براق، به نر افكار خطرناك و نابكار و ضداسامى و يا واضح َتر گفت 

"تروريستى" پرداخته مى شود.

بهرت  نيست،  نقيصه  اين  براى اصاح  اميدى  كوتاه مدت  در  وقتى  حاال 

است در ادامه مضامني رايج تجديد نظر كرد تا باشد كه زيان هايى كه از 

اين بابت متوجه اسام و جامعه است، اندىك متوقف گردد و اسام به 

صورت نادرست و خطرناك به مردم معرىف نگردد.

اين جوهر و محتواى حرف و موقف حفيظ منصور است كه متأسفانه 

زبان ها و ذهن هاى فرصت طلب و منفى گرا بازهم خلط مفاهيم کرده و 

در صدد تهيۀ سند براى "كفرگويى" آقاى منصور اند تا او را هم در لیست 

سياه مباح الدم هاى خود عاوه كنند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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نویسنده: راِجر بیکر
ــکا  ــی امری ــارزات انتخابات ــی مب ــای پایان ــن در روزه م

در کــره جنوبــی و چیــن حضــور داشــتم و رویدادهــای 

انتخابــات امریــکا را از ایــن دو کشــور دموکراتیــک 

کــه در حــال حــارض دســتخوش تحــوالت و دگرگونــی 

هــای عظیمــی شــده انــد، پیگیــری و دنبــال مــی کــردم. 

در طــول مدتــی کــه در کــره جنوبــی حضــور داشــتم، 

بــه  اعــرتاض  در  ای  کــره  هــا هــزار  شــهروند  ده 

رســوایی هــای اخیــر رئیــس جمهــوری ایــن کشــور در 

خیابــان هــا دســت بــه راهپیایــی و تظاهــرات زدنــد و 

خواســتار اســتعفای وی شــدند. در هنــگ کنــگ نیــز، 

صدهــا هــزار نفــر از شــهروندان ایــن شــهر نســبت بــه 

مداخلــه چیــن در امــور داخلــی و قوانیــن هنــگ کنــگ 

ــری از ورود دو  ــرای جلوگی ــاش پکــن ب ــن ت و همچنی

ــی را  ــان، اعرتاضات ــه پارمل ــب ب ــی طل ــده جدای مناین

ــر  ــهر درگی ــن ش ــس ای ــا پلی ــی ب ــد و حت ــورت دادن ص

شــدند.

ــا وجــود هــرج و مــرج و بحــران هــای سیاســی  امــا ب

ــور  ــهر حض ــن دو ش ــه در ای ــی ک ــده، هنگام ــش آم پی

داشــتم مــردم ســواالتی را در مــورد انتخابــات امریــکا 

ــه  ــه چ ــن ک ــر ای ــواالتی نظی ــیدند؛ س ــی پرس ــن م از م

اتفاقاتــی در آینــده ُرخ خواهــد داد، یــا ایــن کــه پیــروزی 

ترامــپ در ایــن انتخابــات بــه چــه معنــا خواهــد بــود. 

ــود  ــن ب ــز ای ــا نی ــای آنه ــی ه ــن نگران ــی از بزرگرتی یک

ــکا  ــات امری ــه ای در انتخاب ــن نتیج ــول چنی ــه حص ک

مــی توانــد منجــر بــه بــروز بــی ثباتــی هــای گســرتده 

در رسارس جهــان شــود. در کــره شــالی؛ کشــوری کــه 

مروعیــت رئیــس جمهــوری آن رو بــه افــول اســت و 

رشایــط اقتصــادی و امنیتــی نیــز در حالــت ناپایــداری 

ــه  ــد ک ــران آن بودن ــهروندان نگ ــردم و ش ــرار دارد، م ق

پیــروزی ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــه بحــران و تنــش هــای موجــود دامــن  ــکا تنهــا ب امری

بزنــد. در هنــگ کنــگ، شــهری کــه در آن الگــوی "یــک 

ــوی  ــه الگ ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــام" در ح ــور، دو نظ کش

"یــک کشــور، یــک نظــام" اســت نیــز تنهــا ســؤالی کــه 

ــود  ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــخت ب ــردم را س ــن م ذه

ایــن بــود کــه آیــا ســاختار و شــالوده اصلــی سیاســت 

خارجــی امریــکا پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــد و  ــد مان ــی خواه ــابق باق ــکل س ــه ش ــور ب ــن کش ای

ایــن کــه آیــا امریــکا همچنــان بــه حایــت و پشــتیبانی 

هــای خــود از نظــام دموکراســی در هنــگ کنــگ ادامــه 

ــد داد. خواه

رویدادی عظیم و غیرقابل پیش بینی

ایــاالت متحــده امریــکا چــه از منظــر اقتصــادی، 

ــا  ــی ی ــت مل ــر امنی ــه از نظ ــی و چ ــی، اجتاع سیاس

منطقــه ای تأثیــر فــوق العــاده زیــادی بــر رسارس جهــان 

امریــکای  یــک  بتــوان گفــت وجــود  دارد. شــاید 

غیرقابــل پیــش بینــی بــه مراتــب بســیار ترســناک تــر و 

ــکای متخاصــم  ــک امری ــر از وجــود ی ــده ت نگــران کنن

ــخص  ــدی مش ــا ح ــف ت ــت دوم تکلی ــد. در حال باش

اســت، مــی تــوان بــا امریــکای متخاصــم مقابلــه کــرد، 

ــل  ــه درک متقاب ــا ب ــت ی ــه نوعــی ســازش دســت یاف ب

رســید امــا رشایــط در حالــت اول بســیار پیچیــده 

ــی  ــن رشایط ــن در چنی ــرار گرف ــود. ق ــد ب ــر خواه ت

درســت هاننــد آن اســت کــه بــا یــک حیــوان وحشــی 

ــط  ــن رشای ــویم، در ای ــوس ش ــی محب ــده در اتاق و درن

ــوان چــه واکنشــی  ــوان حــدس زد کــه ایــن حی منــی ت

ــه  ــر چ ــش او ه ــا واکن ــد داد، ام ــان خواه ــود نش از خ

باشــد قطعــًا دارای اثــرات و پیامدهایــی خواهــد بــود. 

شــاید ایــن قیــاس چنــدان درســت نباشــد امــا نکتــه ای 

بســیار مهمــی کــه در آن دیــده مــی شــود ایــن اســت که 

ــل  ــد و تبدی ــه ای جدی ــه مرحل ــکا در حــال ورود ب امری

ــت و  ــی اس ــش بین ــل پی ــور غیرقاب ــک کش ــه ی ــدن ب ش

هــر چقــدر کــه از اهمیــت ایــن عــدم قطعیــت ســخن 

ــم. ــو نکــرده ای ــاز هــم غل ــم، ب بگویی

ــهر  ــی را در ش ــره جنوب ــم در ک ــن روز اقامت ــن آخری م

اینچوئــن گذرانــدم. در اواســط صبــح کــه هتــل را 

ــبکه  ــته ش ــق و خس ــی رم ــدگان ب ــردم، گوین ــرک ک ت

هــای تلویزیونــی امریــکا همگــی خــود را بــرای اعــام 

ــاده  ــات آم ــون در انتخاب ــاری کلینت ــروزی هی ــر پی خ

ــان  ــاعاتی ناگه ــت س ــس از گذش ــا پ ــد ام ــرده بودن ک

ورق برگشــت و آراء ترامــپ از کلینتــون پیشــی گرفــت. 

رســانه هــای کــره جنوبــی نیــز در همیــن حیــن اعــام 

کردنــد کــه دولــت کــره جنوبــی در نشســت اضطــراری 

ــد  ــروزی دونال ــور پی ــن کش ــی ای ــت مل ــورای امنی ش

ــکا و  ــوری امری ــت جمه ــات ریاس ــپ در انتخاب ترام

تأثیــرات و پیامدهــای هــای آن بــر اتحــاد میــان امریــکا 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــی را بررس ــره جنوب و ک

احتامالت

بــه  خــود  انتخاباتــی  مبــارزات  طــول  در  ترامــپ 

ــد  ــی خواهن ــر م ــه اگ ــرد ک ــام ک ــکا اع ــدان امری متح

ــوردار  ــکا برخ ــتیبانی امری ــت و پش ــان از حای همچن

باشــند بایــد از ایــن پــس ســهم بیشــرتی از هزینــه هــای 

امنیتــی خــود را پرداخــت کننــد. همچنیــن ترامــپ بــه 

ــور  ــه منظ ــه ب ــرد ک ــنهاد ک ــن پیش ــی و ژاپ ــره جنوب ک

دفــاع و حفاظــت از خــود و نیــز بــه عنــوان بخشــی از 

اســرتاتژی بازدارندگــی منطقــه ای، بــه ســمت توســعه 

تســلیحات هســته ای برونــد. ایــن اظهــارات مــی توانــد 

ــای  ــدگاه ه ــده ای در دی ــرات عم ــروز تغیی ــان از ب نش

ــئله  ــه مس ــبت ب ــکا نس ــده امری ــاالت متح ــی ای کنون

امنیــت در منطقــه آســیای رشقــی باشــد. بــرای کشــور 

ــدرت  ــط ق ــه توس ــی ک ــره جنوب ــون ک ــی همچ کوچک

هــای بزرگــی احاطــه شــده و در همســایگی کشــوری 

متخاصــم نیــز قــرار دارد، ایــن امــر مــی توانــد موجــب 

ــن کشــور  ــل توجهــی در نگــرش ای ــرات قاب ــروز تغیی ب

نســبت بــه موضــوع امنیــت ملــی شــود. اگرچــه از آن 

زمــان بــه بعــد ترامــپ همــواره در اظهــارات خــود بــه 

کــره جنوبــی ایــن اطمینــان خاطــر را داد کــه تغییــرات 

ــن  ــا ای ــکا ب ــان امری ــط می ــاره ای در رواب ــع و یکب رسی

ــن حــال واضــح و  ــا ای ــا ب کشــور بوجــود نخواهــد ام

ــد دارد  ــکا قص ــد امری ــت جدی ــه دول ــت ک ــن اس مره

تــا تغییراتــی را در نحــوه برخــورد و چگونگــی روابــط 

ــد. ــاد کن ــش ایج ــن رقبای ــدان و همچنی ــا متح ــود ب خ

متامــی رؤســای جمهــور امریــکا همــواره تحــت 

محدودیت¬هــای شــدیدی عمــل کــرده انــد، ایــن امــر 

ــبی  ــدت نس ــاه م ــای کوت ــت ه ــت محدودی ــه عل ــه ب ن

و تــوازن قــدرت در نظــام حکومتــی امریــکا بلکــه 

ــس  ــت. رئی ــی اس ــن امللل ــام بی ــت نظ ــل ماهی ــه دلی ب

ــات  ــه اتفاق ــب ب ــه اغل ــان ک ــکا همچن ــوری امری جمه

ــد  ــی کن ــاش م ــد ت ــی ده ــان م ــش نش ــی واکن جهان

ــکل و  ــا ش ــن رویداده ــه ای ــه ای ب ــور فعاالن ــه ط ــا ب ت

ــت  ــه دول ــی نیســت ک ــدان معن ــن ب ــا ای ــرم دهــد، ام ُف

هــای مختلــف دارای اولویــت هــای مشــابه و یکســان 

هســتند. کشــورهای آســیایی انتظــار داشــتند تــا دولــت 

هیــاری کلینتــون سیاســت هــای فعلــی ضعیــف 

امریــکا در خصــوص منطقــه رشق آســیا را تقویــت 

ــه نظــر مــی رســد کــه  ســاخته و بهبــود بخشــد. امــا ب

ــر  ــی ب ــادی مبتن ــدل اقتص ــاذ م ــا اتخ ــپ ب ــت ترام دول

ــن  ــی و همچنی ــدات داخل ــع و تولی ــت از صنای حای

ــا دیگــر کشــورها،  ــه تجــارت ب ــر رویکــرد در زمین تغیی

مســیر کامــٌا متفاوتــی را در پیــش خواهــد گرفــت. این 

امــر مــی توانــد منجــر بــه از بیــن رفــن امیدهــا دربــاره 

ــه  ــوم ب ــیه ای موس ــای فرا-اقیانوس ــکاری ه ــان هم پی

ــر  ــوی دیگ ــده و از س ــیفیک" )TPP( ش ــس پاس "تران

امــکان مذاکــرات مجــدد در زمینــه توافقنامــه تجــارت 

امریــکا و کــره جنوبــی را فراهــم آورد.  آزاد میــان 

عــاوه بــر ایــن، هــر گونــه اختــال در فعالیــت هــای 

ــر  ــاد دیگ ــر اقتص ــکا ب ــن و امری ــان چی ــادی می اقتص

ــود چــرا  ــز تأثیرگــذار خواهــد ب کشــورهای آســیایی نی

کــه اقتصــاد کشــورهای ایــن منطقــه بــا اقتصــاد چیــن 

ــت. ــده اس ــم تنی ــورده و در ه ــره خ گ

ــکا و  ــان امری ــط می ــر در رواب ــز از تغیی ــگ نی ــگ کن هن

ــی  ــج دموکراس ــر تروی ــود. اگ ــد ب ــر خواه ــن متأث چی

ــت  ــود و دول ــذف ش ــکا ح ــی امری ــت خارج از سیاس

ــه را در پیــش  ــد ایــن کشــور رویکــردی انزواطلبان جدی

ــی  ــل چندان ــر متای ــکا دیگ ــک امری ــدون ش ــرد، ب بگی

بــرای مداخلــه در امــور مربــوط بــه دموکراســی هــای 

نوظهــور از جملــه هنــگ کنــگ نخواهــد داشــت. 

اگرچــه جمهــوری خلــق چیــن ممکــن اســت از چنیــن 

تغییــری بــه شــدت اســتقبال کنــد، امــا ایــن اقدام نشــان 

دهنــده آن اســت کــه امریــکا متایــل خواهــد داشــت تــا 

ارز رســمی چیــن را هــدف قــرار داده و بــا تــاش هــای 

ــی و  ــتم مال ــک سیس ــاد ی ــور ایج ــه منظ ــور ب ــن کش ای

ــی  ــی از اصل ــد. یک ــه کن ــن مقابل ــداری جایگزی بانک

تریــن نگرانــی هــای مقامــات هنــگ کنــگ ایــن اســت 

ــن  ــکا، چی ــوی امری ــار از س ــود فش ــورت نب ــه در ص ک

ــدا  ــر نظــام سیاســی هنــگ هنــگ پی کنــرتل بیشــرتی ب

ــه خصــوص کــه در طــی ســال هــای  خواهــد کــرد، ب

اخیــر میــزان اتــکای اقتصــادی چیــن بــر اقتصــاد هنــگ 

کنــگ نیــز رفتــه رفتــه کمــرت شــده اســت.

ــروزی ترامــپ موجــب کاهــش  ــن کــه پی در نهایــت ای

اعتــاد بــه نفــس و شــهامت کــره جنوبــی، هنــگ کنگ 

و چیــن خواهــد شــد، دلیــل ایــن امــر نیــز نــه بخاطــر 

تغییــرات احتالــی در سیاســت امریــکا بلکــه بــه دلیــل 

ــس از روی  ــه پ ــت ک ــی اس ــدم قطعیت ــی و ع ــی ثبات ب

کار آمــدن دولــت ترامــپ بــا آن مواجــه خواهیــم بــود. 

در رشایطــی کــه مــردم کــره جنوبــی هنــوز بــه درســتی 

ــا  ــور ت ــن کش ــور ای ــس جمه ــا رئی ــه آی ــد ک ــی دانن من

ــمت  ــن س ــود در ای ــوری خ ــت جمه ــان دوره ریاس پای

ایفــای نقــش خواهــد کــرد یــا شــهروندان هنــگ کنگــی 

مطمــن نیســتند کــه آیــا چیــن بــه مناینــدگان منتخــب 

ــن شــهر اجــازه حضــور در پارملــان را خواهــد داد،  ای

بــه نظــر مــی رســد کــه پیــروزی ترامــپ تنهــا موجــب 

ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــی ش ــای کنون ــران ه ــدید بح تش

ایــن دولــت هــا در چنــد مــاه آینــده بــه شــدت تــاش 

ــرای  ــده روشــن و مشــخصی را ب ــا آین ــد کــرد ت خواهن

نظــم جهانــی تعییــن کننــد امــا بــا توجــه بــه تقســیات 

ــدا  ــکا، پی ــه وجــود آمــده در درون نظــام امری ــی ب حزب

ــه  ــه ای ک ــی طرفان ــات ب ــز اطاع ــدف و نی ــردن ه ک

بتواننــد مفروضــات خــود را بــر آن اســتوار ســازند کار 

ــود. ــدان آســانی نخواهــد ب چن

منبع: اندیشکده اسرتاتفور/ مرتجم: زهره شهریاری

نگرانی آسیا از ترامپ
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