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ــزار در  ــگ اف ــداری جن ــنا، نگه ــس س مجل
ــل  یکــی از مکاتــب خصوصــی در شــهر کاب
را غیــر قابــل تحمــل یــاد کــرده و خواســتار 
ــداد  ــن روی ــان ای ــای عام ــازات و افش مج

شــد.
ــس  ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی ــد عل محم
ــه در  ــزاری ک ــگ اف ــه جن ــد ک ــنا می گوی س
یــک مکتــب خصوصــی در کابــل نگــه داری 
گاه  دیپو)ذخیــره  یــک  حیثیــت  می شــد، 
ــد  ــت بای ــته و دول ــلحه(، را داش ــزرگ اس ب
ــه  ــن قضی ــان ای در مجــازات و افشــای عام

ــد. ــدی کن ــدام ج اق
آقــای ایزدیــار کــه در نشســت عمومــی 
دیــروز یک شــنبه، ۲۴ ثــور ایــن مجلــس 
ــک  ــه اســتفاده ی ــرد، گفــت ک ــت می ک صحب
ــگ  ــه داری جن ــز نگ ــوان مرک ــه عن ــب ب مکت
ــت و  ــل اس ــل تحم ــر قاب ــی غی ــزار نظام اف
"عامــل ایــن قضیــه هرکســی کــه باشــد بایــد 

ــر برســد. ــه کیف ب
ــس،  ــی پولی ــای ابتدای ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــر  ــی »جاب ــب خصوص ــات از مکت ــن مهم ای
بــن حیــان« در خوشــحال خــان از مربوطــات 
حــوزۀ پنجــم امنیتــی شــهر کابــل بــه دســت 

آمــده اســت.

ــی  ــه یک ــب ب ــن مکت ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــوط  ــی مرب ــورای مل ــین ش ــای پیش از اعض

ــت. اس
ســناتوران در مجلــس ســنا خواســتار افشــای 
نــام ایــن عضــو ســابق شــورای ملــی هســتند، 
ــس  ــده پولی ــروغ فرمان ــاه ف ــن ش ــا حس ام
ــای  ــانه ها، از افش ــا رس ــت ب ــل در صحب کاب
ــام ایــن عضــو ســابق شــورای ملــی خــود  ن

ــرد. داری ک
بــا  آقــای فــروغ می گویــد کــه همــراه 
مهمــات ضبــط شــده، فوتوکاپــی کارت هــای 
محافظــان یــک عضــو پیشــین شــورای 
ــاده اســت.  ــه دســت پولیــس افت ــز ب ــی نی مل

ــن  ــن خاطــر ای ــه ای ــس ب ــه پولی ــت ک او گف
مکتــب را زیــر نظــر داشــت کــه گفتــه 
می شــد "صاحــب امتیــاز آن بچــه کاکای 
رییــس خدایــداد اســت ولــی مــن اســم اش 

نمی فهمــم". را 
ــد ســال پیــش، پــس از  ــداد چن رییــس خدی
ــت  ــژۀ امنی ــای وی ــط نیروه ــت توس بازداش
ــدان  ــه اعــدام محکــوم شــد و در زن ــی، ب مل

ــدام شــد. اع
ــی،  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــۀ ریاس ــه گفت ب
ــه کار  ــد تب ــک بان ــس ی ــداد ریی ــس خدای ریی
بــود کــه در قتــل، زورگویــی، جرایــم جنایــی 
و فعالیت هــای مافیایــی در کشــور دســت 

داشــت. امنیــت ملــی او را خطرناک تریــن 
تبه کار معاصر افغانستان نام برده بود. 

ــس  ــی پولی ــووالن در فرمانده ــۀ مس ــه گفت ب
ــک  ــان، ی ــن حی ــر ب ــب جاب ــل، از مکت کاب
ــیندار)پیکا(، ۹  ــک ماش ــداز، ی ــل راکت ان می
میــل کاشــینکوف، مقــدار زیــادی مهمــات، 
نظامــی،  یونیفــورم  دســتی،  بمب هــای 
ــی  ــطه زره ــک واس ــره، ی ــتگاه های مخاب دس
شیشــه ســیاه و یــک موتــر ترافیــک بــه 

ــت. ــاده اس ــس افت ــت پولی دس
فرمانــدۀ پولیــس کابــل یــادآور شــد کــه ایــن 
اســحله و مهمــات احتمــاالً بــرای انجــام 
ــب  ــن مکت ــه در ای ــراس افگنان ــات ه حم
نگــه داری می شــد و قــرار بــود بــا اســتفاده از 
واســطه ترافیــک وارد یکــی از ادارات دولتــی 

ــل شــوند. در شــهر کاب
ــون  ــم اکن ــه ه ــت ک ــه اس ــروغ گفت ــای ف آق
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــه ب ــن قضی ای
ســپرده شــده و تحقیقــات بــاالی آن جریــان 

دارد.
ایــن ذخیــره گاه مهمــات شــب پنجشــنبه 
ــاد و  ــس افت ــت پولی ــه دس ــته ب ــۀ گذش هفت
چنــد نفــر بــه اتهــام نگــه داری ایــن مهمــات 

ــد. ــده ان ــت ش ــز بازداش نی
ــه  ــان گفت ــن حی ــر ب ــب جاب ــر مکت ــا، مدی ام
اســت کــه ایــن مهمــات از یــک خانــۀ جــوار 
ــاده و  ــس افت ــت پولی ــه دس ــب ب ــن مکت ای
مســووالن ایــن مکتــب در نگــه داری آن 

ــد. ــته ان ــش نداش نق
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۵۰۰ دانش آموز 
در شهر کابل مسموم شدند

ــن از  ــه ۵۰۰ ت ــت ک ــرده اس ــد ک ــور تایی ــارف کش وزارت مع
دانش آمــوزان حــوزۀ آموزشــی ســوم شــهر کابــل مســموم 

ــدند. ش
تاکنــون علــت ایــن مســمومیت مشــخص نشــده و تیــم بررســی 

وزارت معــارف در حــال پیگیــری موضــوع اســت.
ــن  ــماری از ای ــه ش ــی از آن اســت ک ــا حاک برخــی از گزارش ه
ــان دچــار تهــوع  ــه دلیــل دوا)ســم( پاشــی درخت دانش آمــوزان ب

شــده انــد.
ایــن دانش آمــوزان صبــح دیروزیک شــنبه، ۲۴ ثــور مســموم 
ــتر  ــرات بیش ــری از خط ــداوی و پیش گی ــت ت ــد و جه ــده ان ش

ــد. ــده ان ــل ش ــفاخانه ها منتق ــه ش ب
در همیــن حــال، کبیــر حقمــل رییــس نشــرات وزارت معــارف 
ــح  ــی ۹:٣۰ صب ــداد حوال ــن روی ــت ای ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
دیــروز اتفــاق افتــاده و دانش آمــوزان جهــت تــداوی بــه شــفاخانه 

ــد. اســتقال انتقــال داده شــده ان
ــان اســت و  ــوز هنوزهــم تحــت درم ــۀ او، ۲۵۵ دانش آم ــه گفت ب
متباقــی پــس ازعرضــۀ خدمــات بهداشــتی مرخــص شــده انــد.

ــن  ــی ای ــات ابتدای ــاس معلوم ــه براس ــت ک ــه اس ــل گفت حقم
دانش آمــوزان دراثــر دواپاشــی درختــان اطــراف مکتــب مســموم 

ــد. شــده ان

شورای والیتی بدخشان:

مسیر زیباک - پـاکستان
 در دست مخـالفان قـرار دارد
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از  امریکا  امنیتِی  ارشد  مقام های  که  حالی  در 
نزدیک  آیندۀ  در  افغانستان  وضعیِت  بدترشدِن 
خبر می دهند، در داخل اما همچنان ّجو سیاسی 
و  سیاست مداران  رهبران،  میان  اختافات  و 
بیشـتر  گسترده گی  و  عمق  کشور،  دولت مردان 
که  می شود  گفته  آب ها  طرِف  آن  از  می یابد. 
و  ندارد  قرار  خوبی  وضعیِت  در  افغانستان 
امنیتِی  وضع  آینده  سال  در  این که  احتمال 
نیست.  بعید  شود،  بدتر  هم  این  از  کشور  این 
داخلی  مشکاِت  درگیر  افغانستان  سیاسیوِن 
می توان  کمتر  و  هسـتند  خود  ذات البینِی  و 
از  بیرون رفت  برای  فراگیر  و  راهکاری سازنده 

این وضعیت سـراغ کرد.
ثبات و جمعی  تازه گی شورای حراست و  به   
که  اند  کرده  اعام  سیاسی  احزاِب  رهبراِن  از 
در  جمهوری  ریاست  ارگ  دعوت  به  دیگر 
نشست های مشورتِی این نهاد شرکت نخواهند 
کرد. این سیاست مداران دلیِل این تصمیِم خود 
و  مشوره  به  جمهوری  رییس  توجِه  عدم  را 
آن ها،  گفتۀ  به  می کننـد.  عنوان  دیدگاه های شان 
ریاست جمهوری از نشست های مشورتی استفادۀ 
تبلیغاتی می برد و در پی اصاح امور نیست. اما 
سوال این جاست: آیا زمانی که وضعیِت کشور 
رو به وخامت  گراییده، تنها تحریِم نشست های 
از  را  کشور  و  است  چاره ساز  ارگ  مشورتِی 
بحرانی که در آن دست وپنجه نرم می کند، نجات 

می بخشد؟ 
تحریم  صورت  هیچ  به  که  است  این  پاسخ 
نشست های ارگ نمی تواند معضِل کنونِی کشور 
هشداردهنده  اقدامی  که  هرچند  سازد،  حل  را 
برای ارگ نشینان بوده می تواند. سیاسیوِن کشور 
که  جهادی  معتدِل  طیف های  خصوص  به  و 
این ها  از  پیش  دارند،  را  کشـور  نجات  داعیۀ 
ارگ خودداری  نشست های  در  از شرکت  باید 
می کردند. آن ها ظرِف سه سال گذشته همواره در 
نشست های معقول و نامعقولی که از سوی ارگ 
داشته  اجرا گذاشته شده، شرکت  به  و  طراحی 
فرصت سوزی های  آن همه  از  پس  حاال  و  اند 
بزرگ می خواهند که در نشسـت های مشورتی 
این  که  نبود  ضروری  آیا  نکنند.  شرکت  ارگ 
رهبراِن سیاسی از همان نخستین روزها مواضِع 
خود را برای ارگ مشخص می کردند و شرکِت 
خود در این گونه نشست ها را با شروطی همراه 

می ساختند؟ 

بدون شک اگر رهبران سیاسِی کشور از نخستین 
ارگ  در نشست های  برنامه  و  آجنـدا  با  روزها 
چنین  وضعیت  امروز  می یافتند،  حضور 
سوال  آیا  نمی رویم،  دور  نمی بود.  مخاطره آمیز 
در  جمهوری  ریاست  ارگ  این که  مورد  در 
قبال توافق نامۀ سیاسی چه کرده و چه می کند، 
چنین  در  باید  که  نبود  مسایلی  مهم ترین  از 
چرا  می شد؟  پی گیری  و  مطرح  نشست هایی 
اجرای  قبال  در  ارگ  تعهداِت  از  رهبران  این 
توافق نامۀ سیاسی نپرسیده اند و اگر پرسیده اند، 

چرا آن را دنبال نکرده اند؟
رهبران  نخستین،  نشست های  همان  از  اگر   
به  را  سیاسی  توافق نامۀ  اجرای  کشور  سیاسِی 
عنوان مهم ترین اقدام ریاست جمهوری در برابر 
افغانستان  شک  بدون  امروز  می داد،  قرار  ارگ 
تأمین  راستای  در  را  بزرگی  و  مهم  گام های 
برداشته بود. دولت وحدت  خواست های مردم 
ملی به اصلی ترین وظایِف خود که در توافق نامۀ 
سیاسی به اجرای آن ها متعهد شده، عمل نکرده 
را  میدان  دیگر  بارِ  یک  سیاسی  رهبراِن  و حاال 

برای یکه تازی های آن خالی می کنند. 
ما نمی گوییم که تحریم نشست های بدون نتیجۀ 
بر  می خواهیم  بل  نیست،  درستی  تصمیِم  ارگ 
همۀ  با  تصمیم  این  که  بورزیم  تأکید  نکته  این 
و  دیرهنگام  تصمیمی  خود،  متانِت  و  درستی 
به شدت تاریخ گذشته است. حاال ارگ دیگر به 
نیـازی  سیاسی  و  جهادی  رهبراِن  نشست های 
اعمال  نشست ها  این  تحریم  با  آن ها  که  ندارد 
فشار کرده بتوانند. ارگ از گردونۀ نیاز به کسانی 
اند،  کرده  تحریم  را  مشورتی  نشست های  که 
دیگر  است.  تازه تر شده  مرحلۀ  وارد  و  گذشته 
قرار  گذشته  ناقرارِی  وضعیِت  آن  در  ارگ 
سیاسی  و  جهادی  رهبران  حضور  با  که  ندارد 
بخواهد به هدف های خود نزدیک شـود. حاال 
که  هدف هایی  آن  به  که  می کند  احساس  ارگ 
رهبران  حمایِت  و  موجودیت  در  می توانست 
زماِن  حاال  و  رسیده  برسد،  سیاسی  و  جهادی 
آن است که دیگر خود را از بنِد این رهبران و 
ادامۀ راه  به  با خیاِل راحت  برهاند و  سیاسیون 

فکر کند.
حکمتیار  که  نکنیم  فراموش  دیگر،  جانب  از   
معنا  این  به  نبوده است؛  میان بی اثر  این  نیز در 
خود  کنارِ  در  را  دیگری  متحِد  حاال  ارگ  که 
تازه  متحِد  این  از  که  می کند  تاش  و  می بیند 

ارگ  البته دیدگاه های  ببرد.  را  استفاده  بیشترین 
آقای  از  مجازی  فضای  در  که  چیزهایی  آن  به 
نزدیکی دارد و  بسیار  منتشر می شود،  حکمتیار 
این دو می توانند در کنار هم یکدیگر را بیشتر 

تکمیل کنند. 
باشد،  داشته  ابایی  آن که  بدون  حکمتیار  آقای 
عمًا مواضِع قومی و زبانِی خود را بیان می کند 
و این چیزی ست که بیشترین نزدیکی را با ذوق 
ارگ می تواند داشته باشد. ارگ حاال زبانی یافته 
به واضح ترین  را  برنامه هایش  و  که خواست ها 
و  رهبران  می رساند.  جامعه  به  ممکن  شکِل 
افغانستان  مصلحِت  به  واقعًا  که  سیاسیونی 
باشند  وضعیت  این  متوجه  باید  می اندیشند، 
مشورتی  نشست های  تحریم  که  نکنند  فکر  و 
قبال  در  آن ها  مسوولیِت  می تواند  به تنهایی 
نمی شنوند  رهبران  این  آیا  کند.  ادا  را  کشـور 
بی باکانه بحث های  ارگ چه سان  تازۀ  که متحد 
و  می کشد  میان  به  را  کاذب  اقلیِت  و  اکثریت 

می خواهد از این راه به سربازگیری بپردازد؟ 
آقای حکمتیار می داند که دیگر طرح حاکمیِت 
چون  رقبایی  موجودیت  در  او  سوی  از  دینی 
زیادی  خریداراِن  نمی تواند  داعش  و  طالبان 
نمی تواند  دیگر  دلیل  همین  به  باشد،  داشته 
خواست اصلِی خود را که همان هژمونی قومی 
است و سال ها زیر نام دین و ارزش های آن به 
به صورت  پس  کند؛  پنهان  زده،  تفنگ  آن  نفع 
مستقیم در نشست ها و گفت وگوهای خود از آن 
سخن می گوید و حتا دیگر احساس نیاز نمی کند 

که آن را با پوشش وحدت ملی بیان کند. 
آیا در چنین شرایطی، کفایت می کنـد که رهبران 
سیاسی و جهادِی معتدل به ارگ نروند و فکر 

کنند که مسوولیت ملِی خود را ادا کرده اند؟ 
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ارگ به نشست های 
مشورتی نیاز ندارد!

 

ــت در ادارات  ــاد و قومی ــوری از فس ــاد رییس جمه ــد از انتق بع
و معرفــی کــردِن دو وزارِت مربــوط بــه تیــِم رقیــب بــه عنــواِن 
ــای  ــرا و چشم پوشــی از وزارت خانه ه ــد و قوم گ ــای فاس اداره ه
مربــوط بــه خــودش، واضــح شـــد کــه آقــای غنــی تــاش دارد 
ــه ســمِت  ــه افغانســتان را از مســیِر همزیســتی و مســالمت، ب ک
قوم گرایــی حرکــت دهــد. مســلمًا چنیــن  و  دیگرســتیزی 
ــه را  ــز و جامع ــردم را لبری ــِر م ــۀ صب ــد کاس ــردی می توان رویک

دچــار انفجــار کنــد. 
مردمانــی کــه ریشــۀ دردهــاِی کشــور را می شناســند، تنهــا 
ــی و  ــداد قوم ــی از بی ــود را رهای ــامانی هاِی موج ــِل نابس راه ح
ــه  ــد ک ــن باورن ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــی می کنن ــژادی معرف ــِض ن تبعی
ــی و  ــِض قوم ــامِ تبعی ــۀ نظ ــه زیرمجموع ــکات هم ــایر مش س
نــژادی اســت؛ هــرگاه تبعیــض و ســلطۀ قومــی از میــان بــرود، 
ســایر معضــات نیــز خــود بــه خــود از میــان خواهنــد رفــت. 
در واقــع تبعیــض و برتری طلبــی قومــی، بســتری بــزرگ بــرای 
پیشــرفت  درحالی کــه  عقب مانده گی ســت؛  و  خشــونت 
و ســازنده گی فقــط در ســایۀ همزیســتِی انســان وار محقــق 

می گــردد. 
نه تنهــا  می بینیــم  امــروز  کــه  معادله یی ســت  چنیــن  در 
افغانســتان بــا روایت هــا و خاطــراِت تلــِخ گذشــته خداحافظــی 
ــای  ــه الک ه ــتناک ب ــی وحش ــی رجوع ــه هرازگاه ــرده، بلک نک
تنــِگ قومــی و قبیله یــی در دِل تاریــخ دارد. از همیــن رو گاهــی 
پادشــاهی  کاِخ  را  ریاســت جمهوری  ارگ  می تــوان  اوقــات 
امــارِت قوم گــراِی  یــا حتــا  نادرخــان و  عبدالرحمن خــان، 
طالبانــی تصــور کــرد. ایــن روزهــا امــا فضــای سیاســِی قــوم زدۀ 
کشــور، بــا ورود گلبدیــن حکمتیــار رونقــی دوچنـــدان یافتــه و 
ــی  ــدارِک رجوع ــار ارگ، در ت ــه او در کن ــود ک ــاس می ش احس
پیوســته ـ نــه مقطعــی و واکنشــی ـ بــه تاریــِخ ســلطۀ قومــی و 

حــذِف دیگــران اســت. 
یکــی  اداراِت حکومتــی و خصوصــی،  تک قومــی ســاختِن 
ــت.  ــی اس ــی و سیاس ــاِت قوم ــن عملی ــِم ای ــای مه از بخش ه
ــۀ  ــن برنام ــمی، ای ــمی و غیررس ــای رس ــاِس گزارش ه ــر اس ب
ــت در  ــرار اس ــورده و ق ــد خ ــط ارگ کلی اســتیاجویانه توس
ــتراتژِی  ــن اس ــد. ای ــال برس ــه اکم ــدان دور ب ــای نه چن آینده ه
ــیاری از  ــه بس ــون ب ــر هم اکن ــه اگ ــت ک ــا درحالی س ــوم ام ش
اداراِت کشــور نگاهــی کنجکاوانــه بیندازیــم، می بینیــم کــه 
ــه  ــا این ک ــد و ی ــور ندارن ــا حض ــًا در آن ه ــوام اص ــی اق برخ
ــطوح  ــن س ــه پایین تری ــدود ب ــز و مح ــیار ناچی ــان بس حضورش

ــت. اس
ــاق را  ــن اتف ــان ای ــتِی خودش ــِق راسیس ــانی در منط ــاید کس ش
خدمتــی بــه قــومِ به اصطــاح بزرگ تــر و برتــِر افغانســتان 
آتشــی  رویکــرد،  ایــن  این کــه  از  بی خبــر  امــا  بداننــد؛ 
زیرخاکســتر اســت کــه بیــش از همــه، خرمــِن قــومِ تفوق طلــب 
ــن  ــفانه ای ــوزاند. متأس ــت را می س ــت و اقلی ــه دارِ اکثری و داعی
ــد  ــاره یافته ان ــی دوب ــتان جان ــراِی افغانس ــاِت قوم گ ــا حلق روزه
ــمنی  ــِش دش ــد در آت ــد، می خواهن ــخ بیاموزن ــه از تاری و بی آن ک

ــد.  ــان را بپزن ــًا قوم ش ــان و احیان ــاِن خودش ــوام، ن ــان اق می
منطــق تاریــخ و روابــط انســانی می گویــد کــه تبعیــض و 
بــاروت تبدیــل می کنــد  بی عدالتــی، جوامــع را بــه انبــارِ 
و گروه هــای فاشیســتی و قومــی همــواره بــا رویکردهــا و 
ــود  ــِه خ ــردم علی ــیِج م ــه بس ــش، ب ــِت خوی ــای نادرس آموزه ه
ــت  ــار از شکس ــتم سرش ــرِن بیس ــۀ اوِل ق ــد. نیم ــت می یازن دس
ــا  ــت؛ ام ــت اس ــت و فاشیس ــای نژادپرس ــاِح حکومت ه و افتض
ــت ویکم  ــرن بیس ــۀ دومِ ق ــت جمهوری در ده ــه ارگ ریاس این ک
بــه قهقــراِی حــذِف قومــی و تبعیــِض نــژادی و ســرکوِب 
عدالت خواهــی روی آورده، همــان تکــرارِ تاریــخ و تذکــِر 

ســخِت آموزه هــای آن اســت! 
هم اکنــون برخــی از نهادهــا در افغانســتان حتــا از تبعیــِض 
ــد. در  ــر گذاشــته اند و شــکِل خانواده گــی یافته ان ــا فرات قومــی پ
اکثــِر اداراِت کشــور، یــک قــوم ســیادت و برتــری دارد و باقــی 
اقــوام یــا حضــور ندارنــد و یــا مأمــور عــادی و پیــاده و صفــاکار 
هســتند. ایــن وضــع عــاوه بــر آن کــه خــاِف قانــون، شــریعت 
ــِن حکومــت داری و  ــه در آن اســت، خــاِف آیی ــِت نهفت و عدال
ــم  ــی می گویی ــای غن ــه آق ــن رو ب ــد. از ای ــز می باش ــرفت نی پیش
کــه اگــر »افغانســتان« را بــا ایــن نــام و شناســۀ سیاســی دوســت 
دارد و بــه ســعادت و بهــروزی آن می اندیشــد، مانیفســِت 
برتری طلبــی قومــی را پــاره کنـــد، تنــورِ مشــتعِل قوم  گرایــان را 
خامــوش بســازد و هــر صدایــی کــه اقــوام را در برابــِر یکدیگــر 
تحریــک می کنــد، خفــه بســازد. در غیــر ایــن صــورت، در ایــن 
کــوره )تنــازع قومــی( نه تنهــا نانــی پختــه نخواهــد شــد، بلکــه 
ــر  ــد، آُج ــب ان ــه تفوق طل ــا ک ــژه آن ه ــوام به وی ــۀ اق ــاِن هم ن

خواهــد شــد! 

ارگ مانیفسِت برتری طلبِی 
قومی را پاره کنـد
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ارگ از گردونۀ نیاز به 
كسانی كه نشست های 

مشورتی را تحریم 
كرده اند، گذشته و 

وارد مرحلۀ تازه تر شده 
است. دیگر ارگ در 
آن وضعیِت ناقرارِی 
گذشته قرار ندارد 
كه با حضور رهبران 

جهادی و سیاسی 
بخواهد به هدف های 

خود نزدیک شـود. حاال 
ارگ احساس می كند 
كه به آن هدف هایی 
كه می توانست در 
موجودیت و حمایِت 
رهبران جهادی و 

سیاسی برسد، رسیده 
و حاال زماِن آن است 
كه خود را از بنِد این 
رهبران و سیاسیون 

برهاند و با خیاِل راحت 
به ادامۀ راه فکر كند ACKU



جنــوب  در  غزنــی  والیــت  آموزشــی  مســووالن 
ــه  ــش از ٣۰ مدرس ــه بی ــد ک ــد کرده ان ــتان تأیی افغانس
ــته  ــان بس ــروه طالب ــد گ ــی تهدی ــه در پ ــی دختران دین

ــد.  ش
ــه  ــی گفت ــارف غزن ــس ادارۀ مع ــد، ریی ــد عاب محمدعاب
کــه ایــن مــدارس خصوصــی غیررســمی و ثبــت نشــده 
ــته اند. ــت داش ــی موقعی ــه شــهر غزن در داخــل و حوم

ــد  ــا تأکی ــی ب ــس غزن ــده پولی ــل، فرمان ــن اهلل امرخی امی
بــر ایــن کــه هیــچ مدرســه دولتــی و خصوصــی ثبــت 
شــده مســدود نشــده، گفــت کــه ممکــن اســت برخــی 
مــدارس ثبــت نشــده در روســتاهای دوردســت مســدود 

شــده باشــند.
ذبیــح اهلل مجاهــد، کــه خــود را ســخنگوی گــروه طالبــان 
معرفــی می کنــد، گفتــه کــه ایــن گــروه باعــث مســدود 
شــدن هیــچ مدرســه دینــی نشــده اســت و مســوولیت 

ــرد. ــده نمی گی ــه عه ــچ مدرســه یی را ب بســتن هی
ــی  ــان محل ــد فرمانده ــی می گوین ــگاران محل ــا خبرن ام
گــروه طالبــان از چنــد روز پیــش تهدیدهایــی بــه 
ــی  ــهر غزن ــه ش ــل و حوم ــه در داخ ــدارس دختران م
ــت  ــه فعالی ــر ب ــه دیگ ــد ک ــته بودن ــتاده و خواس فرس

ــد. ــه ندهن ــود ادام خ
بــه  غزنــی  در  خبرنــگار  حســینی،  محمدآصــف 
ــد  ــدن تهدی ــرح ش ــی مط ــه در پ ــت ک ــی گف بی بی س
ــنبه، ۲٣  ــه از روز ش ــدود ٣۰ مدرس ــان، ح ــروه طالب گ

ــدند. ــدود ش ــران مس ــه روی دخت ــور ب ث
ــل و  ــه در داخ ــدارس دختران ــدن م ــدود ش ــر مس خب

ــه  ــود ک ــر می ش ــی منتش ــی در حال ــهر غزن ــه ش حوم
ــان در داخــل  پیــش از ایــن بارهــا از نفــوذ گــروه طالب
ــده  ــزارش ش ــف گ ــیوه های مختل ــه ش ــی ب ــهر غزن ش

ــت. اس
فرمانــده پولیــس غزنــی تاییــد کــرد کــه پیــش از ایــن 
طالبــان تهدیــد کــرده بودنــد کــه ســاکنان شــهر غزنــی 
ــی  ــالن های عروس ــد و در س ــتفاده نکنن ــواره اس از ماه

ســاز و موســیقی زنــده پخــش نشــود.
آقــای امرخیــل همچنیــن گفــت کــه طالبــان در گذشــته 
از طریــق برخــی افــراد کوشــیده بودنــد کــه از ســاکنان 
شــهر غزنــی وجــوه شــرعی ماننــد عشــر را جمــع کنند، 

امــا نهادهــای امنیتــی ایــن افــراد را دســتگیر کردنــد.
ــه دســتورهای  ــد ک ــع دیگــر می گوین ــی برخــی مناب ول
در  زنــده  موســیقی  پخــش  منــع  مــورد  طالبــان 

ــا  ــواره ت ــتفاده از ماه ــع اس ــی و من ــالن های عروس س
می شــود. رعایــت  حــدودی 

ــش در  ــال پی ــک س ــت از ی ــینی گف ــف حس محمدآص
ــیقی  ــش موس ــع پخ ــورد من ــان در م ــد طالب ــی تهدی پ
در مراســم عروســی، در بعضــی محــات به ویــژه 
جشــن های  در  غزنــی  شــهر  حاشــیه ای  محــات 
ــون  ــیقی از روحانی ــش موس ــوض پخ ــه ع ــی ب عروس
ــد. ــه کنن ــان موعظ ــرای مهمان ــه ب ــود ک ــوت می ش دع
او افــزود کســانی هســتند کــه از مراکــز تجــاری و مراکز 
خریــد شــهر غزنــی عشــر جمــع می کننــد و بــه گــروه 
طالبــان می فرســتند و عــاوه بــرآن، گــروه طالبــان 
ــود،  ــرح ش ــکایتی مط ــا ش ــه آنه ــه علی ــرادی را ک اف

ــد. ــه می کنن ــود محاکم ــای خ ــار و در دادگاه ه احض
ــه یکــی از پایگاه هــای گــروه  ــای حســینی گفــت ک آق
طالبــان در منطقــه "اســفندده" در حــدود ٣۰ کیلومتــری 
ــیاری از  ــه بس ــت دارد ک ــی موقعی ــهر غزن ــرب ش غ

ــود. ــادر می ش ــا ص ــان از آن ج ــتورهای طالب دس
گــروه طالبــان در ســالهای ۱٣۸۷ و ۱٣۹۵ خدمــات 
مخابراتــی هــم در برخــی مناطــق والیــت غزنــی مختــل 
کــرده بــود کــه ســخنگوی وزارت مخابــرات هــم آن را 

ــود. ــرده ب ــد ک ــان تأیی در همــان زم
ایــن خبرنــگار محلــی معتقــد اســت کــه ایــن وضعیــت 
بیانگــر آن اســت کــه حاکمیــت دولتی در غزنــی و حتی 
ــده  ــا چالش هایــی مواجــه اســت، امــا فرمان مرکــز آن ب
ــال حاضــر حــدود ۷۰ درصــد  ــد در ح ــس می گوی پلی

ــن مــورد رفــع شــده اســت. چالش هــا در ای

3 www.mandegardaily.com2017    15 می  y 1438     19 شعبان   y    1396          د  و     شنبه        25 ثو  ر  /   ارد  یبهشت   y 2025     شما  رة y        سا  ل    نهم گزارش
شهرداری کابل:

بیلبوردهای بدون جواز
از کنار جاده ها جمع آوری می شود

بیلبوردهــای کــه جــواز فعالیــت ندارنــد 
ــا و  ــار جاده ه ــتند از کن ــاری نیس و معی
ــع آوری  ــل جم ــهر کاب ــای ش چهاراهی ه

می شــوند. 
کابــل  داری  شــهر  در  مســووالن 
می گوینــد کــه برخــی از بیلبوردهــای 
کــه بــدون جــواز فعالیــت، در کنــار 
جاده هــا نصــب شــده اند جمــع آوری 

ــوند. ــی ش م
رییــس روابــط  عبدالجلیــل ســلطانی 
ــو  ــل، در گفت وگ ــهرداری کاب ــۀ ش عام
می گویــد:  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
بررســی  های شــهرداری کابــل نشــان 
بیلبوردهــا  از  برخــی  کــه  می دهــد 
بــه شــکل  اعانــات  نشــر  به خاطــر 
ــار  ــواز در کن ــدون ج ــی و ب ــر قانون غی

شــده اند. نصــب  شــهر  جاده هــا 
ــه  ــرد ک ــای ســلطانی خاطــر نشــان ک آق
برخــی بیلبوردهــای کــه هویت شــان 
غیــر  به شــکل  و  نیســت  مشــخص 
شــهر  جاده هــای  کنــار  در  قانونــی 
ــتند  ــاری  نیس ــه معی ــده اند ک ــب ش نص
از طــرف شــهرد اری کابــل جمــع آوری 

. ند می شــو
ــواز  ــه ج ــای ک ــه نهاده ــد ک او می گوی
ــا  فعالیــت انتشــارات را داشــته باشــند، ب
ــد.  ــل می توانن ــد ادارۀ شــهرداری کاب تأیی
در شــهر تابلوهــای انتشــارات را نصــب 

کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از 
ــر  ــه اث شــهروندان از افتــادن بیلبوردهــا ب
وزش بــاد و وارد کــردن صدمــه بــه 
پیــاده روهــا در شــهر شــکایت دارنــد و 
ــاری  ــر معی ــا را غی ــن بیلبورده نصــب ای
بــاد  وزیــدن  اثــر  در  کــه  می داننــد 
بــه زمیــن می افتنــد و باعــث صدمــه 
رســانیدن بــه مــردم عــام می شــوند.

آنــان می گوینــد کــه ایــن بیلبوردهــا 
کاری  مســتحکم  اساســی  شــکل  بــه 
ــای  ــدن باده ــر وزی ــه اث ــوند و ب نمی ش
تندتــر بــه زمیــن می افتنــد و بــه کســانی 
کــه در نزدیکــی آن قــرار داشــته باشــند، 

صدمــه جــدی وارد می کننــد.
ــان در  ــن از دســت فروش ــک ت ــم ی حلی
ــه  ــد ک ــر، می گوی ــینمای پامی ــاحه س س
همیــن یــک روز پیــش، پــس از پیشــین 
کــه بادتنــد شــد ) بــاد تنــد وزیــد( چنــد 

ــه زمیــن افتــاد.  بیلبــورد ب
ــه شــکل  ــن بیلبوردهــا ب ــۀ او، ای ــه گفت ب
درســت و محکــم نشــده اند، بنــَا بعضــی 
ــه زمیــن  ــر وزش بادتنــد ب ــه اث اوقــات ب
ــر آن باشــد  ــد، اگــر کســی در زی می افتن

میمــرد.
ــر  ــن دیگ ــک ت ــفیق ی ــان، ش ــم چن ه
زیــارت  ســاحه  در  کــه  کســانی  از 
نیشــکر  آب  کراچــی  شاه دوشمشــیره 

ــک  ــه ی ــد ک ــز می گوی ــی دارد، نی فروش
ــر وزش  ــه اث ــورد ب ــد بیلب ــش چن روز پی
بــاد بــه زمیــن افتادنــد و تــا حــال کســی 

ــت.  ــرده اس ــد نک ــان را بلن آن
از ســویی هــم، قســیم کــه راننــدۀ موتــر 
ــد  ــل اســت می گوی تکســی در شــهر کاب
کــه نصــب بیلبوردهــا خــوب اســت، امــا 
ــانی  ــه آس ــند، ب ــم نمی باش ــی محک وقت
ــه  ــث صدم ــه باع ــد ک ــن می افتن ــه زمی ب

ــود. ــردم می ش ــه م ــانیدن ب رس
عبدالجلیــل ســلطانی بــا تأییــد از افتــادن 
بیلبوردهــای کــه در کنــار  از  برخــی 
می گویــد  شــده اند.  نصــب  جاده هــا 
کــه شــهرداری کابــل بــرای مالــکان 
ــد  ــارت تأکی ــورد انتش ــرکت های بیلب ش
کــرده تــا مصوونیــت را شــهروندان را در 
ــه  ــا را ب ــند و بیلبورده ــته باش ــر داش نظ

ــد. ــب کنن ــاری نص ــکل معی ش
ــق  ــار دقی ــد از آم ــلطانی هرچن ــای س آق
ــه در شــهر نصــب شــده  ــای ک بیلبورده
دارد  تأکیــد  امــا  نمی گویــد،  چیــزی 
شــمارش  مــورد  در  بررســی ها  کــه 
شــهر  در  شــده  نصــب  بیلبوردهــای 
جریــان دارد کــه در آینــده نزدیــک ایــن 
دسترســی  بــه  و  تکمیــل  بررســی ها 

رســانه ها قــرار خواهــد گرفــت. 
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن 
ــود  ــه ب وزارت اطاعــات و فرهنــگ گفت
کــه تابلوهــای و بیلبوردهــای کــه باعــث 
خرابــی هویــت شــهر شــده، جمــع آوری 

می شــوند.
نصــب  به خاطــر  کــه  بیلبوردهــای 
اعانــات تجارتــی در کنــار جاده هــا 
و برخــی از چهاراهی هــای شــهرکابل 
نصــب می شــوند. امــا بــه دلیــل معیــاری 
نبــود نصب شــان، گه گاهــی بــه اثــر 
ــد.  ــن می افت ــه زمی ــد ب ــای تن وزش باده

ــن  ــجمهور چی ــگ، رییس ــی جیپین ش
ــورش  ــه کش ــت ک ــرده اس ــام ک اع
ــی  ــود یعن ــه خ ــرح بلندپروازان در ط
ــارد  ــد، ۱۲۴ میلی جــاده ابریشــم جدی
ــرد. ــد ک ــرمایهگذاری خواه ــر س دال

کنفرانــس بیــن المللــی بازســازی 
ــام "یــک  ــر ن راه ابریشــم جدیــد، زی
بیجنــگ  در  راه"  یــک  و  کمربنــد 
ــد. ــاز ش ــروز آغ ــن دی ــت چی پایتخ
در ایــن کنفرانــس دو روزه، مقام هــای 
بلندپایــه دولتــی از ٣۰ کشــور جهــان 
ــد. سرمنشــی ملــل  اشــتراک کــرده ان
متحــد و نماینــده گان ســازمان ها و 
ــن  ــز در ای ــی نی ــن الملل ــای بی نهاده

کنفرانــس حضــور دارنــد.
ایــن  در  کــه  می شــود  گفتــه 
بــه  افغانســتان  کنفرانــس، هیــأت 
رهبــری داکترمحمــد همایــون قیومــی 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــاور ریی مش
ملــی در امــور زیربنــا، تکنالــوژی 
ــتراک  ــع بشــری اش ــی و مناب معلومات

ــود. ــرده ب ک
ــون  ــامل همای ــتان، ش ــأت افغانس هی
ــمس  ــا ش ــارت، یم ــر تج ــا وزی رس
رییــس اداره خــط آهــن کشــور، 
گمــرکات  رییــس  پوپــل  رشــاد 
ــاد دوســتی  ــس نه ــه، ریی وزارت مالی
افغانســتان- چیــن، ســید مخــدوم 
رهیــن وزیــر پیشــین اطاعــات و 
فرهنــگ و جانــان موســی زی ســفیر 

می باشــد. بیجنــگ  در  افغانســتان 
مراســم  در  چیــن  رییس جمهــور 
ابریشــم  کنفرانــس جــاده  افتتــاح 
یــک  بایــد  "مــا  گفــت:  جدیــد 
چارچــوب همــکاری بــاز ایجــاد 
کنیــم و یــک اقتصــاد جهانــی بــاز را 

رشــد دهیــم و حمایــت کنیــم".
او بیــان داشــت کــه از هــر کشــوری 
ــه  ــرح ک ــن ط ــه ای ــتن ب ــرای پیوس ب
ــح  ــرای صل ــیری ب ــۀ او، مس ــه گفت ب
ــتقبال  ــت، اس ــان اس ــی جه و کامیاب

می کنــد.
می گویــد:  چیــن  رییس جمهــور 
"مــا بایــد بــه صــورت مشــترک 
فضایــی را ایجــاد کنیــم کــه گشــایش 
و توســعه را تســهیل کنــد، یــک 
ــه و شــفاف  سیســتم مســاوی، عادالن
ســرمایه  و  تجــاری  مقــررات  از 
ــد". ــی ایجــاد کن ــن الملل ــذاری بی گ
آمــدن  کار  روی  زمــان  از  چیــن 
 ،۲۰۱٣ ســال  در  جیپینــگ  شــی 
طــرح جــاده ابریشــم جدیــد، "یــک 
راهــی  را  جــاده"  یــک  کمربنــد 
ــرای توســعه معرفــی کــرده  جدیــد ب
ــی  ــیرهای مواصات ــد دارد مس و قص
ــایر  ــا و س ــا، اروپ ــیا، آفریق ــن آس بی
مناطــق را بــا ســرمایه گذاری چندیــن 
میلیــارد دالــری در ایــن طــرح عظیــم 

ــد. ــترش ده گس
 

در پی تهدید طالبان
 3۰ مدرسه بسته شد
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چین، ۱۲۴ میلیارد دالر برای "بازسازی 
راه ابریشم" سرمایه گذاری می کند
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. هرمنوتيک و موقعيِت مکالمه
مي شود      یاد  دانشي  عنواِن  به  هرمنوتیک   از 
و مي کند  بازگو  را  فهم  به  مربوط  تیوري هاي   که 
آن ها رمزگشایِي  و  آثار  و  متون  رازهاي  تأویل   به 

.مي پردازد
مطرِح    چهره هاي  از  دیلتاي   و  ماخر    شایر 
مارتین اما  مي روند  شمار  به  ِهرمنوتیک   کاسیک 
 هایدگر به دلیِل نقِد متافیزیکِ غربي و کانوني پنداري
مهمي مرحلۀ  وارد  را  هرمنوتیک   هستي شناسي، 

 .نموده است
 تحلیل گران هرمنوتیِک معاصر را در سه رویکرد    

 :متمایز از هم مورد مطالعه قرار مي دهند
به واسطۀ۱ غالبًا  که  هایدگر  وجودِي  هرمنوتیک   ـ 

.گادامر در قالِب سنت و زبان تشریح شده است
 ـ هرمنوتیک یورگن هابرماس که در قالب نظریۀ۲

.  انتقادي مطرح شده است
 ـ هرمنوتیک حقوقي که امیلیو بتي  مورخ ایتالیایي٣

.علم حقوق مطرح کرده است
را هرمنوتیکي  جداگانۀ  رویکردهاي   هرچند 
روح اما  مي دهند،  قرار  مطالعه  مورد   پژوهش گران 
تشکیل آثار  و  متون  تأویل  را  آن ها  همۀ   مشترِک 

.مي دهد
 امروزه نام هرمنوتیِک فلسفي بیشتر از دیگران با   
 نام گادامر پیوند خورده و مفهومِ فهم در نظریۀ او از

.جایگاهِ کانوني برخوردار شده است
 واقعۀ فهم از نظر گادامر واجِد منِش سه گانه     

  :است
 الف. منِش تاریخي که تاریخیِت فهم را موردِ     
 تأکید قرار مي دهد و از فراینِد شکل گیري آگاهي از

."افق"، سخن به میان مي آورد
 ب. منِش زباني که فهم را استوار به گفت وگو و   
  .وابسته به زبان تلقي مي کند
از    نه  را  فهم  حصوِل  که  دیالکتیکي  منِش   ج. 
 طریق روش بلکه "بر بناي مکالمه و منطِق پرسش

.و پاسخ")اشراق،۱٣۹۱: ۸۰(  مقدور مي داند
پردۀ    در  که  می کند  تأکید  نکته  این  بر   گادامر 
یا فراگفتماني  و  مرکزي  حقیقِت  هیچ   گفتمان 
گفتمان هر  در  بلکه  نیست،  کار  در   ماقبلِگفتماني 

 .اَشکالی از حقیقت ایجاد مي شود
گادامر        آرای  به ویژه   نظریه هاي هرمنوتیکي 
با همنشین  ذیل  مواردِ  جهِت  به  تحلیل گران   را 

 :پلورالیسم مي دانند
 ـ هیچ یک از دریافت هاي بشر انعکاِس خاص و۱
 مستقیِم جهاِن خارج در ذهن نیست، بلکه تفسیر و
 تأویلي از آن است که در شکل گیري فهم در افق

.تاریخ مند نقش بازي کرده است
صورت۲ چشم انداز  یک  از  معرفت  و  فهم   ـ 
و منظر  یک  از  تفسیر  واقع  در  فهم  هر   مي پذیرد، 

.چشم انداز است
معنایي٣ واقع  با  فهم  مطابقِت  معناي  به  عینیت   ـ 
"تیوري تأویلي"،  "حقیقت  به  اعتقاد  با   ندارد. 
اعتبار از  معرفت شناسي  الگوي  عنوان  به   آیینه یي" 

 مي افتد، بنابراین معیارِ حقیقت دیگر مطابقت با واقع
ُکل با  نظر  مورد  گزارۀ  انسجام  بلکه  بود،   نخواهد 
 منظومۀ معرفتي مي باشد. فهِم صحیح نه با انعکاِس
 واقعیت در ذهن و نه با حیِث التفات به سوي عین
 ،بلکه از طریق "دور هرمنوتیکي" که کنِش متقابل و
.اساسي ُکل و جز را سامان مي دهد، میسر مي شود

 ـ حقیقت ابدي و تفسیر نهایي امر ممتنع به شمار۴
قابل پایاِن  نه تنها  تفسیر  و  فهم  مسیِر  در   مي آید. 
و قطعیت  از  گفتن  سخن  که  ندارد  وجود   تصور 
 حتمیت و رسیدن بالجمله به حقیقت نیز مبالغه آمیز
فهم، براي  اهمیت  واجِد  موضوع  مي کند.   جلوه 

.گفت وگوي افق ها براي عبور از دگماهاست
متعدد۵ فهم هاي  تأویلي"   "حقیقِت  پذیرِش  با   ـ 
 صحیح )نه مطلقًا صحیح( از یک متن، امکاِن طرح
با مي آورد.  به وجود  را  آن  از  متنوع   قرائت هاي 
قرائت کننده گان هرمنوتیکي  موقعیت هاي  به   توجه 
 مي توان مطرح کرد که فهم محصوِل تعامل افق هاي
 خواننده و متن مي باشد. این امر موجب مي شود که
 تأویل هاي گوناگون از متِن واحد صورت بپذیرد و
 از طرح معناي یگانه و یکتاي آن اجتناب صورت

 .گیرد
معنا        آیزر   ولفگانگ  قول  به  که  آن جا   از 
مي شود، ساخته/کشف  متن  تأویل کننده گاِن   توسط 
اثر در هر زمان و هر مکان  داللت هاي معنایِي هر 
 متفاوت و مربوط به موقعیِت موجود است؛ بنابراین
 براي کشِف راز از چهرۀ متن عاوه بر این که باید
 تطبیق پذیري متن با افق داللت هاي معنایي هر دوره
را دریافت  زیبایي شناسي  بلکه  بینگاریم،  جدي   را 
در اثر  هر  "پیام  که  فیش    استنلي  سخن  این   با 
:۱٣6۸ بود")احمدي،  خواهد  متفاوت  دوران،   هر 

 .۵( نیزباید  واجد اهمیت بدانیم
مکالمه یی و6 اساسًا هویت  معرفت و شناخت   ـ  
 جمعي دارد؛ هرمنوتیک با توجه به این اصل تأکید
را خود  حقیقت،  فهِم  مسیِر  در  آدمي  که   مي کند 
آن براساس  و  قرار مي دهد  مکالمه"  "موقعیِت   در 
 می پذیرد که ممکن است بخشي از حقیقت نزد او و
 بخشي دیگر نزد مخاطب باشد. جزمِ یافتِن حقیقت
 در واقع معادل با انکارِ آن است. با حقیقت مي توان
 در جمع، در چارچوب مکالمه و گفت وگو نزدیک

.شد
آن هم۷ هرمنوتیکي  تجربۀ  فضاي  در  حقیقت   ـ 
 تجربۀ پرسش گرانه مي شکفد، با این احوال فهِم متن
پرسش هایي از  که  مي شود  امکان پذیر   در صورتي 
 آگاهي یافته باشیم که متن باید به آن ها پاسخ بگوید،

.در غیر آن متن بي معنا مي شود
 از قاعدۀ فوق مي توان فهمید، حقیقتي که          
 در متن به ظهور مي رسد، تحقِق تدریجي و تاریخي
رونِد به  وابسته  تحقق،  این  معرفتي  تعین  و   دارد 
 پرسش و پاسخ از متن است، به همین جهت "ما
 به دلیِل شرایِط تاریخي خود پرسش هاي خاصي از
را افق مان  در خورِ  پاسخ هاي  طبیعتًا  و  داریم   متن 
 دریافت مي کنیم و در فضاي باز همسخني/ دیالوگ

 )قرار مي گیریم". )پالمر، ۱٣۸۲: ۲۱۹
 متن، پدیدۀ بشري و زباني است و زبان، ـ۸
انساني فرهنِگ  و  زیست  جهاِن  وجود،   جلوه گاهِ 
 است. درپدیده هاي زباني مي باید در جست وجوي
 نشانه هاي هستي و جهان و فرهنگ انسان بود و در
 این میان همه چیز به نیت مؤلف خاصه نمي شود.

 :گادامر تصریح مي کند
 گرچه فهِم سخن مؤلف مهم است، اما این       
 باعث نمي شود که محدود به آن چه او قصد کرده
ذهني عمل  وراي  به  مي توان  بلکه  بمانیم،   است 
 مؤلف در قصد و معنا کردِن متن رفت و حتا باالتر
 از آن، به وراي مقصود و نیِت او سفر کرد. )مگي،

۱۷۷ :۱٣۷۸( 
     

. قياس ناپذيري پارادايم ها
 بحِث قیا س ناپذیري پارادایم هاي توماس کوهن مبیِن
 این امر است که شبکه هایی از مفاهیم را نمي توان با
 یکدیگر قیاس نمود، برگردان کرد و هم ارز دانست،
این که در بر  "دریافِت معنا عاوه  این که   به جهت 
 نتیجۀ یک سان حاصل نمي شود، بلکه فراتر از روابِط

 )صرف ریاضي نیز هست". )اشراق،۱٣۹۰: ۱۴۴
معرفتي،     قیاس ناپذیري  بر  اتکا  با   کوهن 
بودِن بار  "نظریه  تز  مشاهدتي،  و   روش شناختي 
مي کند. مطرح  را   )۱۲ )کوهن،۱٣6۹:   مشاهده" 
 ایشان تصریح مي نماید، دو دانشمندي که در درون
این که وجود  با  مي کنند،  کار  مختلف  پارادایِم   دو 
مي نمایند، دریافت  یک ساني  حسِي   تحریک هاي 
براهه تیکو  چنان چه  مي بینند؛  را  مختلفي    چیزهاي 
هفدهم، قرن  اوایل  در  کپلر    یوهان  دستیارش   و 
همکاري یکدیگر  با  َرَصدها  در  این که  وجود   با 
 مي کردند، به دو نظریۀ نجومِي متفاوت معتقد بودند.
 تیکو براهه، بطلیموسي و یوهان کپلر، کپرنیکي  بود.
 کوهن اضافه مي کند: آن ها )هر دو( در هنگام غروِب
 خورشید اظهار مي کردند که "آفتاب در حال غروب
 کردن است" اما از دیدِن چیزهاي متفاوتي حکایت
علِت به  آفتاب  که  مي نمود  خیال  کپلر   مي نمودند. 
است، افق  در  ناپدید شدن  حاِل  در  زمین   حرکت 
گمان و  مي دانست  متحرک  را  خورشید  براهه   اما 

.مي کرد که به دور زمین مي چرخد

. Friedrich Schleir Macher (1768 
- 1834) 
. Wilhelm Dilthey(1833 - 1911) 
. Emilio Bette(1890 - 1968)
. Wolfgong Iser(1926 -2007) 
. Stanly Fish (1938)
. Tycho Brahe ( 1546 - 1601) 
.Yohan Kepler (1571- 1630)  

* دفاع از انقالب 
بودم.  لیسۀ حبیبیه  دانش آموز  سال ۱٣6۰ خورشیدی، 
روبه روی مکتِب ما یک قطعۀ عسکری وجود داشت 

که آن را قطعۀ "دفاع از انقاب" می گفتند. 
این قطعه گاه ناگاه به عملیات نظامی در ولسوالی  های 
عملیاتِی  قطار  روزهایی که  می شد.  داده  سوق  کابل 
عساکِر مسلح بسته می شد و قطار تانک  ها و زره  پوش ها 
در سرک مقابِل لیسۀ حبیبیه می ایستادند، من همان روز 
وقت را  تمامِ  این رو  از  را نمی  توانستم درس بخوانم. 
جمع  حواسم  زیرا  می  گذشتاندم؛  مکتب  کتابخانۀ  در 

نمی بود و درس را یاد نمی گرفتم.

* روزهای دشوار 
در اوج بحران و جنگ مجاهدین با دولت، یعنی سال 
۱٣6۱ خورشیدی، از صنف دوازده لیسۀ حبیبیه فارغ 
شدم. من با نفرتی که از رژیم داشتم، در پی چاره  یی 

بودم تا به خدمت عسکری سوق نگردم.
دوم  حصۀ  در  مسجدی  خورشیدی،   ۱٣6۰ سال  در 
خیرخانه، به  نامِ "غوث االعظم دستگیر" وجود داشت که به  صورِت خامه و 
بدون نقشه ساخته شده بود؛ خواستم به کمک مردم، این مسجد را بازسازی 
و نوسازی کنم، همان بود که کار در این مسجد را آغاز کردم و در بین مردم 

بسیار مشهور و محبوب شدم.
یک سال بعد، از صنف دوازده فارغ شدم. یک سال در خانه پنهان بودم و 

به جز مسجد هیچ جایی رفته نمی  توانستم. 
و  بزرگ  غمی  پرچم،  و  خلق  حاکمیت  زمان  در  مکتب  از  شدن  فارغ 
مشکاتی بی  حد داشت. دانش آموزان همین که فارغ می شدند، به جبهاِت 
عسکری سوق می یافتند و شماری اگر زنده می ماندند، ترخیص می گرفتند. 

اما اکثریِت آن ها فرار کرده و یا کشته می شدند. 
من  که در مسجد شناختی با مردم پیدا کرده بودم، شبی از شب  ها بعد از نماز 
شب، مدیر مدرسۀ دارالحفاظ کابل قاری صاحب رحیم اهلل، از من پرسید که 
صنف چند استی. این پرسشی بود که برایم بسیار گران تمام می شد. به  خاطر 
همین سوال، من نه در عروسی ها شرکت می کردم و نه در مهمانی  ها و نه در 
مجالس بزرگ؛ زیرا پاسخ دادن به این پرسش، هنگامی که از هر ده نفر یک 

نفر کارمند استخبارات بود، برایم بسیار مشکل تمام می شد. 
که  گفتم  برایش  بود،  اعتمادی  موردِ  قاری شخِص  چون  به  هر صورت، 
ساخته گی  اسناد  با  حال  تا  کنم.  چه  حیرانم  و  استم  دوازده  صنِف  فارغ 

گشت وگذار کرده و روزانه به جز مسجد، جای دیگری رفته نمی توانم.
قاری رحیم اهلل آمر مدرسۀ دارالحفاظ کابل با دلسوزی و شناختی که با من 

داشت، گفت:  فردا بیا، من تو را در دارالعلوم عربی کابل شامل می کنم.
شب از خوشحالی خوابم نبرد، صبح وقت پشت خانۀ آمر دارالحفاظ رفتم 
ده کیپک  نوآباد  در  زمان  آن  که  کابل  عربی  دارالعلوم  مدرسۀ  به  مرا  او  و 

موقعیت داشت، برد. 
شانسی  من  برای  و  نبود  میسر  کسی  هر  به  کار  این  مدرسه شدم،  شامل 
دانشگاه  شامل  و  کرده  ارتقا  پله به پله  باالخره  می رفت.  به شمار  طایی 
تحقیقات علوم اسامی که دانشکدۀ شرعیات نیز جز آن بود، شدم و در 

سال ۱٣6۹ خورشیدی، از این دانشگاه سند لیسانس گرفتم. 
* رفتن به ميدان شهر 

افغانستان  در سال ۱٣6۰  خورشیدی، کاکایم که کارمند وزارت مخابرات 
بود، بی رحمانه توسط حزب  اسامی گلبدین حکمتیار در منطقۀ پل سرخ 
والیت میدان شهید شد. ما خبر نداشتیم؛ برای چگونه گی این موضوع، بعد 
از گرفتن نامه یی از احمدشاه مسعود، طرف میدان شهر حرکت کردیم. در 
آن ساحات، حاکمیت حزب  اسامی، حرکت و اتحاد اسامی وجود داشت. 
من و پدرم در جست وجوی کاکایم، منطقه به منطقه گشتیم، تا احوالی از 

او که سرگم شده بود، بیابیم.
حوالی نماز شام به منطقۀ نرخ والیت میدان رسیدیم، اما سراغ کاکایم را 
نیافتیم. در منطقۀ نرخ با برخورد زشِت شخصی که بعداً فهمیدیم برادرزِن 
امان اهلل یک تن از قوماندان های حزب اسامی در نرخ است، از پالیدِن کاکایم 

مأیوس و دوباره راهی کابل شدیم.
در هر منطقه یی که از احمدشاه مسعود یاد می کردیم و می گفتیم ما از جبهۀ 
پنجشیر خط داریم، به بسیار احترام و مهربانی پذیرایی و بدرقه می شدیم؛ 
کابل  راهی  آمده،  کاکایم چه روزگاری  بگویند سِر  ما  به  این که  بدون  اما 
شدیم. بعدها دانستیم که کاکایم را افراد حزب  اسامی گلبدین، در اولین 
لحظاِت گرفتاری شهید کرده اند. جرمش هم کار کردن با دولت و پنجشیری 
بودنش بوده است و بس، درحالی که همکاراِن دیگرش که از پکتیا و لوگر 

بودند، رها می شوند. 
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کـه  مي آیـد  پدیـد  وقتـي  ـ  رمـان  یـا  داسـتان  ـ  ادبـي  اثـر 

ش قادر باشـد »جهانـي« را بیافرینـد و بپذیراند؛ یعني 
نویسـنده ا

 و مـا را رویـاروي 
واقعیتـي را تجسـم ببخشـد یـا آشـکار کنـد

آن قـرار دهـد. بـراي ایـن که داسـتان در مـا بگیرد، قبـل از هر 

چیـز بایـد تماسـي با دنیـاي نویسـندهـ  آن چه نویسـنده آفریده 

ا وارد دنیاي او شـویم و این 
اسـت ـ حاصـل شـود؛ باید کـه مـ

نیـا را از آِن خـود سـازیم. بـدون ایـن ارتبـاط یـا امتـزاج، که 
د

و گاه از هـم مي گسـلد، مفهـوم خاقیـت 
گاه شـدت مي گیـرد 

معنایـي نخواهد داشـت.

داسـتان یـک واقعیت مسـتقل اسـت، حتا اگـر کامـًا واقع بینانه 

شـناخت  از  نظـر  قطـع  داسـتان،  واقعیـت  باشـد.  مسـتند  و 

نویسـنده از آن، کلیتي تمام شـده نیسـت، زیرا که خـودِ واقعیت 

ه در مقام 
بـه صـورت کل، واحـدي قابـل رویت نیسـت. ما، چـ

ي با واقعیـتـ  تمامیت 
 در مقـام خواننده، نسـبت

نویسـنده و چـه

جهـان ـ داریـم؛ بنابرایـن شـناخت واقعیـت یک مفهوم نسـبي 

اسـت، مـا آن را تمامـاً نمي شناسـیم و همـواره آن را »خاصـه« 

مي کنیـم. در حقیقـت فردیـت مـا محـدود بـودن نـوع نـگاه یا 

 مـا را در 
د، و در عیـن حـال موقعیت

 مـا را بیـان مي کنـ
نظـرگاه

ارتبـاط بـا نـگاه یا نظـرگاه دیگران نشـان مي دهد. هـر موقعیتي 

ذرگاه یـا روزنه یـي بـه موقعیت هـاي دیگـر دارد و همیـن 
گـ

ـا را بـا دیگـران فراهم 
ت یـا کیفیـت اسـت کـه ارتباط م

وضعیـ

مي آورد.

امـا در ذات فردیـت ما چیزي هسـت منحصـر و متعلق به خود 

از مـا را، به رغم هم جـواري و مشـابهت موقعیت ها، 
مـا کـه امتی

ک از مـا مـزاج و ذایقۀ 
نسـبت بـه دیگـران بیـان مي کنـد. هـر ی

متیـاز، یا مزاج و 
دارد. ادبیـات انعـکاس همین ا

خـاص خـود را 

ذایقـه خـاص، اسـت. اثر ادبـي وقتي پدیـد مي آید کـه صدایي 

ه را بازتـاب  دهد. بـدون صداي واحـد، صدایي که 
یکـه و یگانـ

از اعمـاق درونیـات راوي شـنیده مي شـود، داسـتاني بـه وجود 

نمي آیـد. آن چـه از آن بـه سـبک تعبیـر مي کنیـم، یـک عنصـر 

فـردي و مسـتقل اسـت. در واقـع مرزهـاي زبـان هـر آدمـي، 

مرزهـاي دنیاي او محسـوب مي شـود.

در وجـود هـر نویسـندۀ باقریحه یـي، یـک سـاحر وجـود دارد 
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خاصـه کـردن اثـر شـاید بتواند برخـي خواننـده گان را بـه دریافت 
سـاده تري از اثـر برسـاند، امـا ایـن بـه معنـاي تفسـیر یـا عمـل نقد 
نیسـت، زیـرا نمي تـوان ارزش ادبـي را بـه آن چه توصیف مي شـود، 
فـرو کاسـت. پرسـش این جا اسـت کـه وقتي نویسـنده اثـر را تمام 
و کمـال ارایـه داده اسـت، چـرا بایـد آن را »بـه بیانـي دیگـر« بازگو 
کنیـم؟ تولسـتوي در پاسـخ این کـه پیـام »آناکارنینا« چیسـت، گفته 
اسـت اگـر بخواهـد آن چـه را از راه رمانـش بیـان کـرده اسـت، در 
قالـب واژه  گان دیگـري بگویـد، باید همۀ رمـان را دوباره بنویسـد. 
البتـه ایـن پاسـخ بـه هیچ وجه ضـرورت نقـد را منتفي نمي کنـد. اما 
نمي تـوان نقـد را بـه نوعـي »خوداندیشـي« یـا بـه شـبکۀ بي پایانـي 
از بازي هـاي زبانـي تقلیـل داد؛ همان گونـه کـه نمي تـوان پسـند و 
سـلیقۀ شـخصي را بـه جـاي نقـد نشـاند و دریافـِت دل به خواهي و 
خودسـرانه را مرجـع نهایـي ارزش یـا فاقـد ارزش بـودن اثـر ادبي 
تلقـي کـرد. حتـي ذوق حرفه یـي نیـاز بـه تحلیـل و ارزیابـي اثـر 
را برطـرف نمي سـازد؛ زیـرا ذوق، علي االطـاق، متضمـن داللـت 

. نیست
ایـن حقیقـت که هـر اثـري مي توانـد تفسـیرهاي گوناگـون را الزم 
بیـاورد، نبایـد مـا را از ارزش هـاي مسـتقلي کـه یک اثر و نویسـندۀ 
اثـر طبیعتـًا واجـدش هسـتند، غافـل کنـد. این که اثـري الزامـًا یک 
معنـاي واحـد را بیـان نمي کنـد، بـه منزلـۀ بي معنایـي نیسـت. چنـد 
معانـي  داراي  را  اثـري  وقتـي  اسـت.  بي معنایـي  از  غیـر  معنایـي 
بي حـد و حصـر بدانیـم، در واقـع بـه بي معنایـي آن حکـم کرده  ایم. 
بـه عبـارت دیگـر، اگـر هیـچ حـدودي بـراي تفسـیر قایل نباشـیم، 
بنابریـن مي تـوان گفـت که تفسـیري هم وجـود ندارد. هر تفسـیري 
از هـر اثـري ممکن نیسـت، زیـرا هر تفسـیري معتبر و قابـل اعتماد 
نیسـت. تفسـیرها را، به صرف آزادي تفسـیر، بـه هیچ وجه نمي توان 
در یـک تـراز یـا در یـک مرتبه قـرار داد؛ زیـرا آثار و طبعًا مفسـران 

در یـک تـراز یا در یـک مرتبه نیسـتند.
البتـه چنـان که اشـاره شـد، هیـچ تفسـیري قهـراً ممنوع نیسـت، اما 
در اعتبـار هـر تفسـیري مي تـوان چـون و چرا کـرد. اصـوالً چون و 
چـرا کـردن زمانـي الزم مي آیـد که پرسشـي وجود داشـته باشـد و 
پرسـش در صورتـي ممکن اسـت که پاسـخي دربر داشـته باشـد و 
پاسـخ در صورتـي وجـود دارد که بتـوان چیزي مربـوط و معني دار 
گفـت. پرسشـي کـه در این میـان اغلب مطرح مي شـود، این اسـت 
کـه آیـا ماِک تفسـیر اثر اسـت یـا خواننده؟ آن چیسـت که تفسـیر 
را ممکـن و محتـوم مي سـازد؟ آیا صرفًا خواننده اسـت کـه اثر را به 
خوانـش  وامـي دارد و معنـا را متصـور مي شـود؟ اگر معنا مسـتقل از 
اثـر اسـت، بـه این دلیـل که معنـا نااسـتوار و ناپایدار اسـت، بنابرین 
البـد تفسـیر هـم ربطي بـه اثر یا نویسـندۀ اثر نـدارد. اگر به راسـتي 
چنیـن باشـد، تفسـیر چه معنایـي دارد و اصـوالً نیاز آن بـه اثر براي 
چیسـت؟ بـه گمان مـن، به همـان اندازه که مفسـر و منتقد مسـتقل 
هسـتند، بـراي اثـر نیـز مي تـوان اسـتقال قایـل شـد. خوانـدن و به 
طریـق اولـي تفسـیر کـردن، یـک رابطـۀ دوطرفـه اسـت: رابطه یـي 
اسـت میـان خواننـده )منتقـد( و اثـر )نویسـنده(؛ گیـرم ایـن رابطـه 

سـاده و مسـتقیم نیسـت و بسـیار متغیر است.
آن چـه از آن بـه »نقـد مکالمه یـي« )اصطـاح تـودوروف( تعبیـر 
مي شـود، ممکـن اسـت صرفـًا از آثـار حرف نزنـد اما با آثـار حرف 
مي زنـد، یـا بهتـر اسـت گفتـه شـود: رو در رو بـا آثـار اسـت. »نقـد 
بـا  و  مي سـازد  منعکـس  را  منتقـد  و  مولـف  مکالمه یـي« صـداي 
طنین انـداز کـردن دو صـداي مولـف و منتقـد، صـداي جدیـدي را 
انعـکاس مي دهـد. چنیـن نقـدي گونه یـي قرایـت فعاالنه اسـت که 
معرفـت جدیـدي از اثـر بـه دسـت مي دهـد، معرفتـي کـه نشـانه ها 
و نحـوۀ هماهنگـي و ناسـازگاري )تناقـض( آن هـا و نیـز نقصـان 
سـاختاري اثـر را تبییـن مي کنـد. در حقیقـت منتقـد بایـد آن چـه را 
در اثـر مکتـوم و مسـکوت یـا غایب مانده اسـت، آشـکار سـازد. به 
عبـارت دقیق تـر »نقـد مکالمه یـي« یعني بـه نمایش گذاشـتن آن چه 
در اثـر بیان شـدني نیسـت، قطـع نظـر از این که نویسـنده نخواسـته 

باشـد آن را بیـان کنـد یا نتوانسـته باشـد.
هـر اثـري، ولـو پرورده تریـن آثـار، في نفسـه ناقص اسـت و وظیفۀ 
منتقـد، نشـان دادن عناصـري اسـت کـه نقـص اثـر را در زمینه یـي 
از تـوازي و تقابـل بیـان کنـد. نقـص اثـر، عبـارت اسـت از همـان 
ناهم خواني هـا و ناسـازگاري هایي کـه بـه طـور طبیعـي در یـک اثر 
مي تـوان یافـت. در واقـع میـان آن چـه اثـر قصـد بیانـش را دارد و 
آن چـه اثـر عمـًا بیان مي کند، فاصله یا شـکافي هسـت کـه از آن به 
»ضمیـر ناخـودآگاه اثـر« نیـز تعبیـر مي شـود. کار منتقد فراتـر رفتن 
یـا برگذشـتن از ایـن فاصله یا شـکاف اسـت و دریافتن ایـن که اثر 
چـه بایـد بگویـد تا بتوانـد آن چه را مي خواهـد بگوید، بیـان کند. از 
ایـن رو اسـت که معنـاي اثـر را مي توان فراتـر از آن چیزي دانسـت 
کـه نویسـنده بیان کرده اسـت، یـا حتا قصد بیانش را داشـته اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب، هـدف منتقـد نـه فقـط یافتـن معنـاي درون اثـر، 
بلکـه بازتولیـد معنـا اسـت؛ یعنـي آن چـه از فراینـد گفت وگـو میان 
منتقـد )خواننـده( و اثـر حاصل مي شـود. امـا به هیچ وجـه نمي توان 
جسـت وجو یـا بازتولید معنـا را تابع حقیقتي دانسـت که پیشـاپیش 
منتقـد آن را در اختیـار دارد. اهمیتـي نـدارد که منتقد بـه چه چیزي 
اعتقـاد دارد و تـا چـه انـدازه از عقایـد خـود مطمیـن اسـت؛ آن چه 
اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه منتقـد قـادر باشـد دریافـت و تحلیـل 
خـود را از قرایـت اثـر ـ معاني بالقوۀ اثر ـ به دسـت دهـد؛ یعني در 

واقـع آن هـا را به بحـث بگذارد. 
به تعبیر گادامر، هرمنوتیسـِت بد کسـي اسـت که همیشـه مي خواهد 
»حـرف آخـر« را بزنـد. امـا واقعیت این اسـت که در عالم اندیشـه، 
حـرف آخـري وجـود نـدارد؛ ایـن مـا هسـتیم کـه در مقـام فـرد به 

مي رسـیم.  »آخر« 

کـه قـادر اسـت بـه سـحِر کلمـات و جـادوي نهفتـه در آن هـا، 

دسـت یابـد و سـهم خـود را از زبـان بسـتاند. کاغـذ، بـه تعبیر 

گونترگـراس، بـه طـرز موحشـي سـفید و خالـي اسـت، مـا بـه 

نیـروي جوهـر قلـم، در واقـع سـحر کام، مي توانیم بـه معجزه 

صـدادار کـردِن کاغـذ دسـت پیدا کنیـم. در رمـاِن مـدرن رابطۀ 

زبـان بـا واقعیت در کانون اثـر قرار دارد و موضـوع اصلي رمان 

نیـز هسـت. پس اغـراق نخواهد بـود اگر زبان را عنصـر کانوني 

داسـتان بدانیـم؛ زبان بـه عنـوان تعیین کننـده یـا دیگرگون کنندۀ 

مایـه یـا موضـوع داسـتان. در واقـع زبان بـه سـادگي واقعیت را 

بیـان نمي کنـد، بلکـه بـه سـاختن آن کمـک مي کند. بـه عبارت 

دیگـر، زبـان بیان کنندۀ احسـاس و اندیشـه نیسـت، بلکه شـرط 

تحقـق آن اسـت. بنابریـن فقـط در چارچـوب زبـان اسـت کـه 

تولیـد معنـا میسـر مي گردد.

موجـودات  از سـایر  انسـان  تمایـز  یگانـه وجـه  ویتگنشـتاین 

را، توانایـي او در اسـتفاده از زبـان مي دانـد. بـه زعـم او زبـان 
کـه  اسـت 

ماهیـت حیوانـي انسـان را کـه بـا آن متولد مي شـود، 

دیگرگـون مي کنـد. از همیـن رو اسـت کـه نمي توان میـان رفتار 

زبانـي و رفتـار انسـاني تفاوتـي قایـل شـد. هـر دوي این هـا به 

هـم وابسـته اند. در واقـع کاربـرد زبـان کامـًا بـا رفتـار آدم هـا 

و نسـبت میـان آن هـا سـنجیدني اسـت. مـا بیـش از هـر چیـز 

بـه کلماتـي کـه از دهـان آدم ها بیـرون مي آینـد توجـه مي کنیم، 

زیـرا بیـش از هـر چیـز بـا کلمـات سـر و کار داریـم؛ اگرچـه 

واکنش هـاي عاطفـي و روانـي و جسـماني آدم هـا را از نظـر 

دور نمي داریـم. هم چنیـن فضایـي کـه کلمـات در آن منعکـس 

مي شـوند، بـه همـان انـدازه بـراي مـا اهمیـت دارد.

از آن چـه گفتـه شـد، مي تـوان نتیجه گرفـت که شـیوۀ پرداخت 

داسـتان را نمي تـوان از مایـه و مضمـون آن جـدا کـرد. سـبک 

نویسـنده و نحـوۀ روایت پـردازي او و مایـه و مضمونـي کـه 

انـد.  جدایي ناپذیـر  یک دیگـر  از  اسـت،  آن  متضمـن  داسـتان 

داسـتان از یک نظام نشـانه یي منحصر به فرد تشـکیل مي شـود، 

نظامـي کـه در خدمـت کلیـت اثـر اسـت. معنـا، یا بـه اصطاح 

از طریـق رمزگـذاري مجـدد ـ نظـام  اثـر،  جدیدتـر خوانـش 

نشـانه یي خواننـده ـ شـکل مي گیـرد که الزامـاً با نظام نشـانه یي 

داسـتان هماننـد نیسـت. در خوانش داسـتان، خواننـده معناهاي 

تازه یـي کشـف مي کنـد، کـه اثـر بـه طـور ضمنـي دربرگیرنـدۀ 

آن هـا اسـت. تفسـیر در واقـع نوعـي بازگویـي معناي پنهـان اثر 

اسـت. البتـه باید معنـاي پنهاني وجود داشـته باشـد، در غیر این 

صـورت، نمي تـوان از اثـري فاقـد معنـا همچو انتظاري داشـت. 

هرداسـتاني تبییـن معناشـناختي ندارد. نشانه شناسـي خودسـرانه 

یـا عنان گسـیخته، ادبیات نیسـت. 

آن چـه باعث مي شـود متنـي با دقت، یـا مجدداً، خوانده شـود و 

کمـاکان جـذاب باقي بمانـد، کیفیت نظام نشانه شـناختي ـ نحوۀ 

هم نشـیني و تلفیق نشـانه هاي ـ آن اسـت؛ همان چیزي که از آن 

بـه بازي نشـانه ها نیـز تعبیر مي کنیـم. نشانه شناسـي از راه ایجاز 

و تراشـیده گي و پیراسـته گي بـه نوعي سـاختار زیبایي شـناختي 

منجـر مي شـود. آن چـه معنـا دارد ـ و لـذت مي آفرینـد ـ در 

واقـع چیـزي اسـت کـه مناسـب و به جـا به نظـر برسـد؛ قناس 

نباشـد و ریخت و پاش در آن دیده نشـود. تناسـب البته همیشـه 

بیان شـدني نیسـت، اغلـب احسـاس مي شـود. مي تـوان از ایـن 

معنـا بـه »تناسـب زیبایي شـناختي« تعبیـر کـرد؛ اگرچـه معنـاي 

زیبایي شناسـي را اصـوالً در قالـب واژه گان دیگـري، جـز خـود 

اثـر، نمي تـوان بیـان کرد.

تفسـیر در واقـع مسـتلزم تحلیـل مضامین اثـر ادبي و وارسـیدِن 

کیفیـت کاربـرد نشـانه ها و نحوۀ هم نشـیني آن ها اسـت. تفسـیر 

بایـد بتوانـد دامنـۀ درک و دریافـت خواننـده را از اثر گسـترش 

بدهـد و غنا ببخشـد. تفسـیر الزامـاً بیان کنندۀ معناي اثر نیسـت، 

بلکـه جنبه هـاي خاصـي از معنـا را بیـان مي کنـد. چگونه گـي 

محمد بهارلو 
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از  معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی 
ــت  ــاک والی ــوالی زیب ــل ولس ــازی کام پاک س
بدخشــان بــه دســت نیروهــای امنیتــی و 
ــد.  ــر می ده ــی خب ــای مردم ــک خیزش ه کم
ــه  ــد ک ــان می گوی ــس بدخش ــی پولی فرمانده
خیزش هــای مردمــی بــرای پــس گیــری ایــن 

ــد.  ــازی کردن ــی را ب ــش خوب ــوالی، نق ولس
ــخنگوی وزارت  ــاون س ــش مع ــد رادمن محم
ــاک  ــوالی زیب ــه ولس ــد ک ــی می گوی ــاع مل دف
والیــت بدخشــان از وجــود مخالفیــن مســلح 
دولــت کامــا پاک ســازی شــده و طالبــان بــه 
ــا پاکســتان  ــه بدخشــان را ب ــرزی ک ــۀ م منطق

ــد.  ــرده ان ــرار ک ــد، ف ــل می کن منتص
عملیــات  می گویــد:  رادمنــش  آقــای 
ولســوالی  مــرزی  مناطــق  در  پاک ســازی 
ــاز شــده اســت.  ــز آغ ــا پاکســتان نی ــاک ب زیب
ولســوالی های  در  امنیــت  او،  گفتــۀ  بــه 
اشکاشــم و یمــگان هــم رو بــه بهبــود اســت. 
او می گویــد: "مــا ولســوالی های اشکاشــم، 
پاک ســازی  طــوری  را  زیبــاک  و  یمــگان 
ــان جــرأت  ــچ یــک از مخالف ــم کــه هی می کنی
آمــدن بــه ایــن ولســوالی ها را نداشــته باشــد. 
اکنــون امنیــت در ولســوالی های اشکاشــم، 
بهــارک و زیبــاک تأمیــن اســت و هیــچ 
ــان  ــت، آن ــردم نیس ــرای م ــویش ب ــی تش جای

ــوالی ها  ــن ولس ــی در ای ــه راحت ــد ب می توانن
ــد." ــد کنن ــت و آم رف

آقــای رادمنــش خاطرنشــان کــرد، در عملیاتــی 
ــده،  ــدازی ش ــاک راه ان ــوالی زیب ــه در ولس ک
دســت  بــه  مخالفــان  تجهیــزات  تمامــی 
ــان  ــر از آن ــاده و ۸6 نف ــی افت ــای امنیت نیروه

ــت.  ــده اس ــته ش کش

در همیــن حــال جاویــد مجــددی، عضــو 
بــه  بدخشــان  والیــت  والیتــی  شــورای 
ــه  ــت ک ــه اس ــزاری آوا گفت ــگار خبرگ خبرن
ــیار  ــای بس ــر و صداه ــس از س ــت پ حکوم
مــردم، وکای شــورای والیتــی و نماینــده گان 
مــردم بدخشــان در مجلــس، بــه ایــن والیــت 
توجــه کــرد و خوشــبختانه ســه روز می شــود 

کــه ولســوالی زیبــاک از وجــود مخالفــان 
پاک ســازی شــده اســت. 

بدخشــان  والیتــی  شــورای  عضــو  ایــن 
می گویــد: "اگــر اینهــا عملیــات شــان را 
ــتند،  ــکار هس ــز هم ــردم نی ــد، م ــه بدهن ادام
ــن  ــا در همی ــان را تنه ــات ش ــر عملی ــا اگ ام
زیبــاک بســنده دانســتند، بعــد مــا شــاهد 
ســقوط ولســوالی های دیگــر در ایــن والیــت 

ــود".  ــم ب خواهی
بدخشــان  والیتــی  شــورای  عضــو  ایــن 
ــاک  ــه زیب ــاهراهی ک ــیر ش ــه مس ــد ک می گوی
ــت  ــد، در دس ــل می کن ــه وص ــه توپ خان را ب
ــز  ــان نی ــه منج ــرار دارد، در منطق ــان ق مخالف
شــخصی به نــام »جمعه خــان« حضــور دارد 
کــه بــه صــورت آزاد از منجــان بــه توپ خانــه 
و همانطــور بــه مرزهــای پاکســتان ســفر 
می کنــد و حکومــت بایــد در ایــن رابطــه 
فکــری کنــد، چــون اکثریــت تجهیــزات 
ــا  ــه ب ــتان ک ــای پاکس ــن مرزه ــان از همی طالب
ــت  ــن والی ــت، وارد ای ــل اس ــان وص بدخش

می شــود. 
ــر  از ســویی دیگــر، ســید احمــد ســادات، آم
بدخشــان  پولیــس  فرماندهــی  رســانه های 
ــًا از وجــود  ــاک کام ــد: ولســوالی زیب می گوی
مخالفــان پاک ســازی شــده و ایــن کار توســط 

ــی و  ــش مل ــدوی ارت ــات کمان ــای قطع نیروه
ــه اســت.  ــی صــورت گرفت خیزش هــای مردم
ــات  ــن علمی ــادات، در ای ــای س ــۀ آق ــه گفت ب
ــازی  ــی را ب ــش خوب ــی نق ــای مردم خیزش ه
ــن ولســوالی،  ــان در ای ــودن آن ــا ب ــد و ب کردن
نیروهــای امنیتــی هــم بــا توانــِی کــه داشــتند، 
ــد.  ــان درآوردن ــه تصــرف خودش ــاک را ب زیب
او گفــت: "مــرز توپ خانــه کامــًا بســته 
ــته  ــه دو دس ــرحدی ب ــای س ــت و نیروه اس
تقســیم شــده انــد کــه یکــی نگــه داری 
ــری  ــد و دیگ ــده دارن ــر عه ــرز را ب ــن م ای
ــه در آن  ــان ک ــاالی مخالف ــان را ب حمات ش
ــت".  ــرده اس ــاز ک ــد، آغ ــاه بردن ــه پن منطق

آمــر رســانه های فرماندهــی پولیــس بدخشــان 
می گویــد: در شــرایط کنونــی در ولســوالی 
ــت، در  ــده اس ــوش ش ــگ خام ــم جن اشکاش
زیبــاک و اشکاشــم امنیــت بــه صــورت کامــل 
تأمیــن اســت و تنهــا در بعضــی قســمت های 
ولســوالی یمــگان، مخالفیــن وجــود دارنــد کــه 
آنــان هــم بــا عملیاتــی کــه در آن ولســوالی بــه 
راه انداختــه می شــود، از بیــن خواهنــد رفتنــد. 
ولســوالی زیبــاک روز جمعــۀ گذشــته و بعد از 
۱۵ روز در دســت طالبــان، دوبــاره بــه تصــرف 
ــن  ــی درآمــده اســت. مــردم ای نیروهــای امنیت
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــی گوین ولســوالی م
بایــد عملیــات شــان را ادامــه بدهنــد تــا 
شــاهد ســقوط دوبــاره ایــن ولســوالی نباشــیم.
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روح اهلل بهزاد
شــماری از فعــاالن مدنــی والیــت دایکنــدی کــه بــه 
ــک نشســت  ــزاری ی ــا برگ ــروز ب ــد، دی ــل آمده ان کاب
رســانه یی گفتنــد، معصومــه مــرادی، والــی ایــن 
والیــت بیــکاره، فاقــد اراده و صاحیــِت اداری اســت 
در تــرورِ بعضــی از شــخصیت های ایــن والیــت 

ــت دارد. دس
ــن از  ــان گرفت ــه فرم ــم ب ــرادی را مته ــو م ــان بان آن
شــوهرش کردنــد و بیــان داشــتند کــه والــی دایکنــدی 

و شــوهرش کــه وظیفــۀ رســمی در حکومــت 
ــدارد، در غصــب  ــز ن ــت نی ــن والی ــی ای محل
نمــرات رهایشــی، تجارتــی و اعمــال زور 
بــر ادارات دولتــی و فرســتادن پــول بــه افــراد 

ــت دارد. ــی دس خال
فعــاالن مدنــی دایکنــدی از حکومــت مرکــزی 
ــام  ــرادی را از مق ــه م ــا معصوم ــتند ت خواس
ــا شــوهرش  ــرده و همــرا ب ــار ک ــت برکن والی

ــد. ــان کن یکجــا محاکمۀش
ســخی ســعادت، یکــی از فعــاالن مدنــی 
ــل  ــت: "خلی ــت گف ــن نشس ــدی در ای دایکن
ــه  ــدی، هیچ گون ــی دایکن ــوهر وال ــوت ش پیل
وظیفــۀ رســمی در ادارۀ دایکنــدی نــدارد، 
امــا والــی بــدون اجــازۀ شــوهرش صاحیــت 

ــدارد". ــم ن ــا را ه ــک امض ی
آقــای ســعادت افــزود کــه شــوهر والــی 
رهایشــی،  نمــرات  غصــب  در  دایکنــدی 
تجــاری، اعمــال زور بــر ادارات دولتــی و 
فرســتادن پــول بــه افــراد خیالــی دســت دارد.
ــای  ــان، اوراق، فایل ه ــی بامی ــال مدن ــن فع ای
ــانه ها  ــه رس ــه ب ــی را ارای ــنیداری و ویدیوی ش
بــه نمایــش گذاشــت و مدعــی بــود کــه ایــن 
اســناد، دســت داشــتن والــی دایکنــدی و 
ــا  ــاس و تهدیده شــوهر او را در فســاد، اخت
ــازد. ــت می س ــت، ثاب ــن والی ــردم در ای ــر م ب

ه مزمــان باایــن، ثریــا توحیــدی، یکــی دیگــر از فعاالن 
مدنــی دایکنــدی در ایــن نشســت گفــت کــه بانــوان 
در والیــت دایکنــدی بــرای تقــرر در بســت های 
کاری دولتــی مجبــور بــه پرداخــت رشــوه می شــوند.
ــۀ کاری  ــه زمین ــه ب ــا توج ــت: ب ــدی گف ــو توحی بان
ــا  ــدود ۱ ت ــا در ح ــدی، ام ــوان در دایکن ــرای بان ب
ــغل  ــت دارای ش ــن والی ــوان  در ای ــد از بان ۵ درص
عالــی  تحصیــات  آنــان  از  بســیاری  می باشــند. 
ــا در  ــد ت ــد رشــوه پرداخــت کنن ــا بای ــد، ام ــز دارن نی

ــد. ــی کار کنن ــای دولت ارگان ه
بــه گفتــۀ ایــن فعــال مدنــی دایکنــدی، بــرای بانــوان 

هــر  در  مــردم  می شــود.  زده  حزبــی  برچســب 
ولســوالی بــا برخوردهــای حزبــی ناســالم کــه ناشــی 
از ضعــف مدیریــت رهبــری والیــت اســت، بــه جــان 

ــد. ــم افتاده ان ه
ــد  ــدی مدعی ان ــی دایکن ــاالن مدن ــال، فع ــن ح در عی
ــرور  ــدی و هــم کاران او در طــرح ت ــی دایکن ــه وال ک
بعضــی از شــخصیت های ایــن والیــت دســت دارنــد. 
ــد کــه نشــانه هایی از کشــته شــدن ســمیه  ــان گفتن آن
ــتن  ــت داش ــل، دس ــخی کاب ــارت س ــدی در زی محم

ــازد. ــداد را ممکــن می س ــن روی ــی در ای وال
ســمیه محمــدی، عضــو شــورای والیتــی دایکنــدی، 
ــال ۱٣۹۵  ــورای س ــب عاش ــه در ش ــی ک در حمله ی
بــر زیــارگاه ســخی در کابــل صــورت گرفــت، کشــته 
ــر  ــش ب ــروه داع ــه را گ ــن حمل ــوولیت ای ــد؛ مس ش

ــود. ــه ب عهــده گرفت
ــروز مدعــی شــدند  ــدی دی ــی دایکن ــا فعــاالن مدن ام
کــه ســمیه محمــدی بــا ضــرب ۴ گلولــه کشــته شــد، 
در حالــی کــه بانــوان دیگــری نیــز در حــول و هــوش 
ــیبی  ــان آس ــک از آن ــه هیچ ی ــا ب ــتند، ام ــرار داش او ق

نرســید و تنهــا او کشــته شــد.
ســمیه محمــدی کــه در زیارتــگاه ســخی کشــته شــد، 

در آن زمــان بــا برخــی دیگــر از نماینــده گان و فعــاالن 
مدنــی دایکنــدی، بــه هــدف اعتــراض از کارکردهــای 

والــی دایکنــدی بــه کابــل آمــده بــود.
خويش خوری های والی

ــدی در قســمتی از سخنان شــان  ــی دایکن ــاالن مدن فع
ــی  ــی و حزب ــی سیاس ــه تفرقه افگن ــرادی را ب ــو م بان
ــم  ــان داشــتند: "خان ــرده بی ــت متهــم ک ــن والی در ای
بــه  والیــت،  ایــن  اداری  تعیینــات  در  مــرادی 
وابســته گان حزبــی خــود ترجیــح می دهــد و نســبت 

بــه دیگــران بی اعتنایــی می کنــد".
بــه گفتــۀ آنــان، ضعــف اداری والــی دایکنــدی 
ــن  ــافی ای ــۀ انکش ــه بودج ــت ک ــده اس ــب ش موج
والیــت، حداقــل آن بــه مصــرف برســد و حتــا 

ــود. ــترد ش مس
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــدی ب ــی دایکن ــاالن مدن فع
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــرادی س ــم م ــدی خان ناکارآم
ثبــات سیاســی و امنیتــی در ایــن والیــت بهــم بخــورد 
و بــا گذشــت هــر روز، بــه ناامنــی و قتل هــای 

ــود. ــزوده ش ــی، اف جنای
فعــاالن مدنــی دایکنــدی در اخیــر نشست شــان 
قطعه نامه یــی را صــادر کردنــد کــه در مــادۀ دوم آمــده 

اســت: "اســناد تصویــری، صوتــی و کتبــی حکایت از 
فســاد گســتردۀ مقــام آن والیــت و حلقــۀ همــکار آن 
ــت خــود  ــه در دوران مأموری دارد، نشــان می دهــد ک
بــه جــز زرانــدوزی، نفاق افگنــی و حتــا طــرح تــرور 
ــچ  ــر هی ــدی، دیگ ــخصیت های دایکن ــی از ش بعض

ــدارد." دســتاوردی نداشــته و ن
گفتــه  چنیــن  قطع نامــه  ایــن  چهــارم  مــادۀ  در 
شــده اســت: "ناامنــی، قتــل و تــرور بــه شــکل 
ــت  ــوده و حکوم ــترش ب ــه گس ــزون آن رو ب روزاف
بــا بی توجهــی در مــورد، بــر پیچیده گــی 
ــش از  ــون بی ــا کن ــد. ت ــدت آن افزوده ان و ش
ــرادی  ــی م ــت وال ــدت مأموری ــل در م ۱۰ قت
ــه  ــا ک ــان آن نه تنه ــه عام ــت ک رخ داده اس
به صــورت  بلکــه   نشــده اند،  دســت گیر 
حمایــت  مــورد  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
ــوده  ــی ب ــت محل ــات حکوم ــی از حلق بعض
اســت. مــا خواســتار مجــازات و ســپردن 

ــتیم". ــون هس ــۀ قان ــه پنج ــان ب آن
صراحــت  چنیــن  قطع نامــه  ســوم  مــادۀ 
ــاه  ــدی در 6 م ــافی دایکن ــۀ انکش دارد: بودج
نخســت ســال، ۹ درصــد مصــرف شــده بــود، 
ــت  ــته، حکوم ــال گذش ــر س ــع آخ در دو رب
محلــی بــه رســانه ها معلومــات نــداد؛ امــا در 
ــد  ــا ۱ درص ــاری، حت ــال ج ــی س ــاه مال ۴ م
ــان  ــن نش ــیده اســت. ای ــم به مصــرف نرس ه
می دهــد کــه رهبــری والیــت دایکنــدی، 
ــتراتژی  ــه و اس ــک برنام ــد ی ــد، فاق ناکارآم
تعریــف شــدۀ حکومــت داری در بخــش 
ــت  ــذا از حکوم ــت. ل ــوده اس ــات ب اصاح
و  توان منــد  آگاه،  افــراد  کــه  می خواهیــم 
ــوده  ــی ب ــاح و قوم ــر جن ــو از ه ــر را ول مدب
ــا از  ــد، ت ــی کن ــت معرف ــن والی باشــد، در ای
یــک طــرف شایسته ســاالری تمثیــل شــود و 
از جانــب دیگــر، طبــق وعــدۀ محمــد اشــرف غنــی، 
ــن والیــت، شکســته شــود." ــی ای انحصــار جغرافیای
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیز باشــنده گان 
والیــت دایکنــدی بارهــا والــی دایکنــدی را متهــم بــه 
دســت داشــتن در فســاد کــرده و خواهــان برکنــاری 

او شــده بودنــد.
معصومــه مــرادی، از وابســته گان حزبــی »حــزب 
ــد  ــری محم ــه رهب ــتان« ب ــامی افغانس ــدت اس وح
محقــق اســت و از حمایــت ایــن حــزب و معاونــت 
ریاســت  اجرایــی در ایــن پســت، برخــوردار اســت.
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ورزش
برنا صالحی

"ایزد بود همکارت، ای عسکر مسعودی 
از فتنه نگهدارت، ای عسکر مسعودی"

ترانــۀ فــوق را صوفــی مجیــد بــه آهنــگ و آواز می خوانــد 
ــرای »عســکر مســعودی« شــدن بی قــرار و  ــان را ب ــان و جوان و نوجوان
ــکر  ــای »عس ــدر ویژه گی ه ــت، در ص ــوا و مقاوم ــرد. تق ــا آرام می ک ن
مســعودی« قــرار داشــت. در طهــارت، اخــاق، شــجاعت و جوان مــردی 
»عســکر مســعودی« الگــوی زمــان خویــش بــود و مصــداق زنده یــی از 

»اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم«
مبنــای عســکر مســعودی شــدن را الگوبــرداری از شــخصیت و صفــات 
حســنۀ مســعود شــکل مــی داد. او در هیــچ زمینه یــی بــه کمتــر از اعلــی 
ــت را  ــت و رقاب ــمنی، رفاق ــتی، دش ــاق، دوس ــود. اخ ــع نب ــودن قان ب
ــک  ــر ی ــش و تأثی ــرد. نق ــت می ک ــور رعای ــن و درخ ــه احس ــه وج ب
ــار  ــار و رفت ــد در گفت ــی می ش ــه خوب ــادق را ب ــزه و ص ــخصیت من ش
ــن  ــه ذه ــود ک ــه ش ــرار گفت ــه تک ــت! ب ــعودی« از او یاف ــکر مس »عس
ــا و  ــری نیروه ــه و به کارگی ــت تربی ــم درس ــعود در فه و ذکاوت مس
همین طــور شــناخت دقیــق از ســطح توانایــی و قابلیــت خــود و طــرف 

ــود. ــتثنایی ب ــد و اس ــدف، بی مانن ــه ه ــتیابی ب ــه منظــور دس ــل ب مقاب
ــل  ــک، نس ــی و ایدئولوژی ــی، قوم ــای حزب ــته از موضع گیری ه گذش
ــی  ــد و آنان ــرداری کنن ــعود الگوب ــد از مس ــا بای ــۀ م ــت پیش ــو سیاس ن
ــه ســینه می کوبنــد، چــون او بایــد رفتــار  کــه ســنگ پیــروی از او را ب
ــی،  ــۀ نظام ــد. در عرص ــم کنن ــوان تنظی ــد ت ــان را در ح و سکنات ش
سیاســی و حتــا بُعــد شــخصیتی و رفتــار فــردی در مواجهــه بــا 
دیگــران، او بایــد الگــو باشــد نــه طــرف. متأســفم کــه عده یــی ندیــده 
و نفهمیــده ارزشــی بــه ایــن بزرگــی را در هرجایــی و بــه هــر مقصــدی 
ــر  ــراردادن او در براب ــا ق ــًا ب ــد. لطف ــرار می دهن ــش ق ــت آویز خوی دس
کســی و یــا مقایســه کردنــش بــا کــس دیگــر، نــام همیشــه جاویــد او 

ــید! را ارزان نفروش

روح اهلل یوسف زاده

ــاری  ــول در بیم ــه جــرم نداشــتِن پ یکــی آن طــرف ب
و مــرگ غوطــه می خــورد و یکــی این طــرف در 
اوِج  در  اضافــه اش  پول هــای  بســته بندی  حــاِل 
ــِت فقــر و مظلومیــت  ــد. یکــی در نهای ــازه می کن مســتی ُجرعــه ت
بــرای گرفتــِن یــک بوجــی آردِ خیراتــی در ده شــعبه و اداره پشــِت 
ــر  ــن و تحقی ــد توهی ــردد و ص ــی می گ ــاِی عصبان ــای مدیره امض
ــر و ســتمگری  ــِت کب ــه جــان می خــرد؛ دیگــری در نهای ــز ب را نی
صدهــا بوجــی دالــر را فــرش قدم هایــش می بینــد و هــزار رییــس 
ــر دســت ها و ریش هایــش بوســه  ــاِن پُرخنــد ب ــا لب و مدیــر هــم ب

می زننــد.
قربــاِن حکمــِت خــدا شــوم کــه عدالــت را در الِی کتاب  هــا پنهــان 

کــرده و واقعیــت را چنیــن ســاخته اســت!

صابر صابری

قومیــت در مناســبات سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ مــا 
هســتۀ ســختی اســت کــه تــا ا کنــون عبــور از آن بــرای 
مــا ممکــن نبــوده اســت. ایدئولــوژی قومــی چنــان بــر 
شــانه های روشــن فکران و سیاســت مداران افغانســتانی ســوار 
ــیدن  ــن و اندیش ــت راه رفت ــال و فرص ــان، مج ــه آن ــه ب ــت ک اس
بیــرون از گلــه و گــروه قومی شــان را نمی دهــد. جهانی  تریــن 
ــار  ــیده اند، دچ ــت رس ــه قومی ــی ب ــاک، وقت ــن خ ــا در ای آرمان  ه

ــده اند. ــی ش فروپاش
ــه جریان  هــای  ــی در گــذار از سیاســت قومــی، اختصــاص ب ناتوان
چــپ مارکسیســتی افغانســتان نــدارد. قومیــت بــه همــان میــزان کــه 
ــی  ــام سیاس ــود، اس ــت ب ــک بن  بس ــپ، ی ــای چ ــرای جریان ه ب
نیــز در مواجهــه بــا آن غیــر از ناکامــی و شکســت دســتاورد 
ــی،  ــدو شــکل گیری جریان هــای دین دیگــری نداشــته اســت. در ب
تفاوت  هــای قومــی در پشــت شــعارهای انترناسیونالیســم اســامی، 
ــان،  ــاید در آن زم ــد. ش ــه چشــم نمی آم ــاد ب ــد و زی ــان می مان پنه
ــی در  ــای دین ــا، آرمان  ه ــن گروه  ه ــرای ای ــه ب ــد ک ــور می ش تص
ــای  ــت تفاوت  ه ــان، واقعی ــت زم ــا  گذش ــا ب ــد؛ ام ــت باش اولوی
قومــی آشــکارتر شــد و امــروز بیــش از پیــش، دامنــۀ تأثیرگــذاری 
آن بــر جهت  گیری  هــا و رفتارهــای سیاســی ایــن گروه هــا در 

ــود. ــده می ش ــن دی ــکل ممک ــن ش برهنه تری

محمد ناطقی

مطالعه
نـوع  چـه  کـه  بـود  مطـرح  برایـم  پرسـش  ایـن  قدیـم  از 
کتاب هـا را بخوانـم. خوانـدن کتاب هـای متنـوع گاهـی بـه 
هیچـی و حتـا بی سـوادی منجـر می شـود. حـرف درسـت آن اسـت کـه 
بـرای خوانـدن کتـاب، یکـی رشـتۀ تحصیلـی که مشـغولیم جـدی بگیریم 
و دیگـری موضـوع مـورد عاقـه را گاهی »رشـته و عاقه« یکی هسـت و 
ایـن می شـود »نـور علی نـور« و گاهـی متفاوت. بهـر سـتایش در خواندن 

کتـاب دو موضـوع »رشـته و عاقـه« را کنـار نگذاریـد.

گربه مسکين اگر پر داشتی...
در ماه هــای اخیــر شــاهد بــوده ام کــه در فضــای مجــازی، 
ــن  ــارۀ رابطــۀ دی ــده اســت، در ب ــان آم ــه می ــی ب بحث های
ــۀ فهــم  ــه و دســتگاه فقاهــت، طریق و سیاســت، نقــش فق
و تفســیر متــون درجــه اول دیــن و امــوری از ایــن دســت 
ــر  ــاوت فک ــر و تف ــدد نظ ــتلزم تع ــود مس ــه در ذات خ ک
اســت و اختــاف نظــر در بــارۀ آن هــا هــم در میــان 
ــا غــرب  عالمــان مســلمان پیشــینه دارد و هــم از شــرق ت
ــن رو امــکان رســیدن  جهــان اســام گســترده اســت، از ای
ــی  ــذات خیال ــا بال ــر ســر آن ه ــی ب ــاق نظــری نهای ــه اتف ب
ــی  ــی اســت دســت نیافتنی و چاره ی اســت محــال و آرزوی
ــن  ــا در ای ــر دیدگاه ه ــا تکث ــدن ب ــار آم ــز کن ــد ج نمی مان

ــه. زمین
ــات  ــش را در صفح ــرف دیدگاه ــک ط ــی ی ــا وقت ــط م ــه در محی ــت ک ــده اس ــده ش ــا دی ام
مجــازی می نویســد یــا نظــرش را در اتــاق درس بیــان می کنــد، طــرف دیگــر دچــار آشــوب 
ــده  ــک و زنن ــات رکی ــد. نخســت از کلم ــا کن ــی برپ ــردد و می کوشــد قیامت و اضطــراب می گ
در حــق طــرف مقابــل شــروع می کنــد ماننــد مــزدور، خودفروختــه، منحــرف از دیــن، منافــق، 
ــا او از  ــا می شــود ت ــی برپ ــاش اســت. ســپس هیاهوی ــن قم ــز و آنچــه از ای ــوچ مغ ــادان، پ ن
طــرح دیدگاه هایــش اجتنــاب ورزد و گاه از اعضــای خانــواده اش خواســته می شــود کــه مانــع 
ــان ســاده دل  ــن احساســات جوان ــا برانگیخت ــواردی ب طــرح دیدگاه هــای او شــوند و گاه در م
ــه  ــا شــنیده ام ک ــردد و حت ــل می گ ــد متوجــه طــرف مقاب ــم، موجــی از فشــار و تهدی و کم عل
بعضــی از اســتادان مســکین را آن هــم در محیــط دانشــگاه!، بــا تهدیــد مجبــور بــه توبــه کــرده 

ــد کــه دیگــر نظــرات خــود را مطــرح نکننــد! ــان تعهــد گرفته ان و از آن
حــال کــه در دومیــن دهــه از قــرن بیســت ویکم قــرار داریــم و مــرز سانســور عقایــد بیــش از 
ــه شــکل بی ســابقه یی گســترش  ــکان اطاع رســانی ب ــان دیگــری شکســته شــده و ام ــر زم ه
یافتــه و تحــوالت منطقــه و جهــان نیــز فرصــت ســرکوب عقایــد را بــه شــکلی کــه در قــرون 
وســطا بــود، بســیار محــدود ســاخته اســت، وقتــی بــا آن هــم شــاهد چنیــن رفتــاری هســتیم و 
ایــن رفتــار از ســوی بخشــی از جامعــه تمجیــد می شــود و کســانی کــه گــرم کننــده گان ایــن 
ــه صفــت  ــن اســت، ب ــر دامــن دی ــی ب ــن کارهــای شرم آورشــان کــه لکه ی معرکــه هســتند، ای
ــرافکنده  ــان س ــه از کارش ــای این ک ــرد و به ج ــرار می گی ــد ق ــورد تمجی ــن م ــه دی ــت ب خدم
ــه اگــر  ــرد ک ــن پرســش را مطــرح ک ــوان ای ــد. می ت ــه آن مباهــات و افتخــار می کنن شــوند، ب
ــی شــاق زدن  ــان و داعشــیان توانای ــد طالب ــان مانن ــود و آن ــر می ب ــی دیگ ــه گونه ی ــرایط ب ش
ــل  ــا متوس ــن کاره ــه ای ــًا ب ــا واقع ــتند، آی ــیدن می داش ــه دار کش ــدن و ب ــدان افکن ــه زن و ب
نمی شــدند؟ آیــا کســانی بــا ایــن روش و منــش، لکۀننگــی بــر جبیــن یــک محیــط دانشــگاهی 
نیســتند، محیطــی کــه بایــد محــل تضــارب افــکار و زایــش اندیشــه ها باشــد؟ و آیــا تفاوتــی 
ــان فکری شــان  ــه مخالف ــد ک ــرون وســطا می مان ــان و مســیحیت کلیســایی ق ــان آن اساســی می

ــد؟ ــش می انداختن ــه آت ــده ب را زن
شــاید بگوینــد کــه مــا تنهــا بــه بحــث و اســتدالل روی آورده ایــم و متوســل بــه زور و قــوۀ 

ــه: ــا آشــکار اســت ک ــه نشــده ایم، ام قهری
گربۀ مسکین اگر پرداشتی/تخم گنجشک از جهان برداشتی

وین دو شاخ گاو اگر خر داشتی/هیچ کس را گرد خود نگذاشتی
ــا  ــن پدیده ه ــرزمین از عادی تری ــک س ــی ی ــان اهال ــه در می ــاوت اندیش ــر و تف ــاف نظ اخت
اســت و از دورتریــن زمانه هــا تــا امــروز، وجــود داشــته اســت. طبیعــی اســت کــه صاحبــان 
هــر دیــدگاه تصــور کننــد دیــدگاه آنــان درســت و دیــدگاه طــرف مقابــل بــه خطــا اســت، امــا 
ــا او حــق دارد دیدگاهــش را مطــرح  ــه تنه ــن تصــور برســد ک ــه ای ــا ب اگــر یکــی از طرف ه
ــاوت اندیشــیدن در  ــرف متف ــه ِص ــدارد، بلکــه ب ــن حــق را ن ــا ای ــل نه تنه ــد و طــرف مقاب کن
ــر  ــرد و اگ ــش ک ــاظ محکوم ــت ترین الف ــا درش ــد ب ــرد و بای ــرار می گی ــرم ق ــک مج ــام ی مق
ممکــن باشــد، بــا شــنیع ترین روش بــه مجازاتــش پرداخــت، در ایــن صــورت قضیــه از حــد 
اختــاف نظــر فراتــر مــی رود و تبدیــل بــه دشــمنی می شــود. دشــمنی در اصــل برخاســته از 
تفــاوت فکــر نیســت، بلکــه از تضــاد منافــع اســت. فکــر بــه تنهایــی بــه برانگیختــن احساســات 
منجــر نمی شــود، اگــر پــای منفعــت در میــان نباشــد، زیــرا کارکــرد اصلــی فکــر، جســتجوی 
ــی دارد و او را از تعصــب  ــوع گشــوده نگه م ــق متن ــر حقای حقیقــت اســت و انســان را در براب

و تنگ نظــری می رهانــد.
ــرای کســب منفعــت  ــق، وســیله یی ب ــرای هویت ســازی و از آن طری ــزاری ب ــا اگــر فکــر اب ام
باشــد، وســیله یی بــرای شــهرت، اعتبــار، مــال، مقــام، نفــوذ اجتماعــی و غیــره، در ایــن صورت، 
آن فکــر دیگــر یــک فکــر خالــص نیســت، بلکــه فکــری اســت خــادم کــه عوامــل غیــر فکــری 
مخــدوم آن قــرار می گیــرد. معمــوالً در چنیــن مواقعــی اســت کــه پــای احساســات بــه میــان 
می آیــد و محــض وجــود فکــر متفــاوت بــه مثابــۀ تهدیــدی تلقــی می گــردد و چــون گمــان 
مــی رود کــه منافــع بــه خطــر افتــاده اســت، به جــای این کــه بــه منطــق اندیشــه متوســل شــود، 
ــه در کســوت  ــف فکــری ن ــه منطــق خصومــت و دشــمنی روی مــی آورد. در این جــا، مخال ب
ــه تصویــر کشــیده می شــود و به جــای  طــرف گفتگــو، بلکــه در کســوت خصمــی کینه تــوز ب
ــاز می شــود کــه  گشــودن بــاب مباحثه یــی منضبــط و روشــمند، دروازۀ جنگــی آشــتی ناپذیر ب
ــب و  ــه طال ــی اســت ک ــن همــان منطق ــل اســت و ای ســرانجامش، نفــی و محــو طــرف مقاب

داعــش تجســم تمــام عیــار آن هســتند.
کســانی کــه از طــرح اندیشــه ها می ترســند و از بــاال شــدن آواز مخالفــی بــر خــود چــون بیــد 
ــی هســتند و  ــزل درون ــان کــه روان شناســی نشــان می دهــد، ســخت دچــار تزل ــد، چن می لرزن
گمــان می کننــد کــه هــر نــدای مخالفــی تومارشــان را در هــم خواهــد پیچیــد و گرنــه کســی 
ــه  ــازی ب ــاد دارد، نی ــش اعتم ــوت منطق ــه ق ــد اســت و ب ــش باورمن ــه صحــت دیدگاه ــه ب ک
ــش را  ــا خون ســردی دالیل ــه او ب ــی اســت ک ــدارد. کاف هیاهــوی بی جــا و دشــنام و اشــتلم ن
بگویــد و بگــذارد تــا دیگــران هــم نظــرات خــود را بگوینــد و آنــگاه شــنونده گان و خواننده گان 
بــه داوری و انتخــاب دســت زننــد. او بایــد مطمیــن باشــد کــه اگــر قوتــی در منطقــش هســت، 
جــای خــود را بــاز خواهــد کــرد. امــا اندیشــه یی کــه بــا چنــد ســطر فیســبوکی از پــای بســت 
ویــران شــود، همــان بهتــر کــه زودتــر ویــران شــود و جایــش را ســخنی بگیــرد کــه ســودی 
بــه حــال خلــق خــدا داشــته باشــد، بــه گفتــۀ قــرآن مجیــد: "فأمــا الزبــد فیذهــب جفــاء و أمــا 

مــا ینفــع النــاس فیکمــث فــی األرض"

حکایت غم انگیز 
تفاوت اندیشه در جامعۀ ما

تیم معلوالن کشور 
در مسابقات کانادا شرکت می کنند

مربیان ورزشی ایران 
به منظور تحکیم روابط 
به افغانستان سفر کردند

فیـسبـوک نـــامــه

بازیکنـــان تیـــم معلـــوالن نیروهـــای امنیتـــی کشـــور 
ـــادا انتخـــاب  ـــس« کان ـــت »انِویکت ـــرای شـــرکت در رقاب ب

می شـــوند.
طارق شـــاه بهرامـــی، سرپرســـت وزارت دفـــاع ملـــی 
ـــوالن  ـــم معل ـــان تی ـــاب بازیکن ـــم انتخ ـــور در مراس کش
ـــان از  ـــِن بازیکن ـــه ۷ بازیک ـــت ک ـــی گف ـــای امنیت نیروه
ـــرای  ـــی، ب ـــای امنیت ـــول نیروه ـــن معل ـــا بازیک ـــان ده ه می
ـــده  ـــادا برگزی ـــس« کان ـــای »انِویکت ـــرکت در رقابت ه ش

می شـــوند.
ـــم  ـــن تی ـــه ای ـــرد ک ـــدواری ک ـــار امی ـــی اظه ـــای بهرام آق

ـــد. ـــی بدرخش ـــه خوب ـــت ب ـــن رقاب ـــد در ای بتوانن
از ســـوی دیگـــر، جنـــرال جـــان نیکلســـون، فرمانـــده 
ــتان  ــع در افغانسـ ــت قاطـ ــای حمایـ ــی نیروهـ عمومـ
ــن  ــتان در ایـ ــربازان افغانسـ ــهم سـ ــه سـ ــت کـ گفـ
ـــان  ـــه قربانی ـــتن ب ـــت گذاش ـــای حرم ـــه معن ـــا ب بازی ه

دیگـــر ســـربازان ایـــن  کشـــور اســـت.

مربیــان ورزش ایــران بــه منظــور تحکیــم روابــط 
فرهنگــی دو کشــورِ ایــران و افغانســتان و رشــد تقویــت 

ــد.  ــفر کردن ــل س ــه کاب ــتان ب ورزش افغانس
مهــدی تمولــی، ورزشــکار ایرانــی کــه بــرای گســترش 
ــن  ــه ای ــط فرهنگــی و ارتقــای ورزش افغانســتان ب رواب
افغانســتان آمــده اســت، در یــک نشســت خبــری گفــت: 
ــران و  ــت ای ــور دوس ــن ۲ کش ــه بی ــوءتفاهم هایی ک س
افغانســتان جریــان دارد را تنهــا می توانیــم از طریــق 
ــا حمایــت ورزشــکاران  ــن ب ــم و ای ورزش از بیــن ببری

ــت. ــر اس امکان پذی
تمولــی تصریــح کــرد: افغانســتان و ایــران بنــا بــه 
مشــترکات فرهنگــی و تاریخــی کــه دارنــد، هیــچ 
ــرادر  ــد ب ــدارد و همانن ــود ن ــان وج ــن آن ــی بی بیگانه گ

می تواننــد در کنــار هــم باشــند.
ایــن ورزشــکار ایرانــی افــزود: ورزشــکاران زورخانه یــی 
افغانســتان ایــن توانایــی را دارنــد تــا چنــد ســال آینــده 
رقیــب خــوب ایــران شــوند و بــا خاقیت هــای بیشــتری 

در بیــن ورزشــکاران زورخانــه حضــور یابنــد.
ــک کشــور  ــی المپی ــۀ مل ــس کمیت ــف، ریی محمــود حنی
ــۀ ورزش  ــی در عرص ــکاران ایران ــتایش از ورزش ــا س ب
ــات یــک  ــی، اظهــار داشــت: در مــدت تمرین زورخانه ی
ــدازۀ  ــه ان ــتانی ب ــکاران افغانس ــرای ورزش ــی، ب هفته ی
ــه دســت آمــد و ایــن نشــان  ــه ب ماه هــا تمریــن و تجرب

ــت. ــش اس ــه افزای ــان رو ب ــی آن ــه توانای ــد ک می ده
بــا وجــود  افــزود:  المپیــک  ملــی  رییــس کمیتــۀ 
حاضــر  کشــوری  هیــچ  افغانســتان،  در  ناامنی هــا 
بــرای  را  خــود  ورزشــکاران  تواناتریــن  نمی شــود 
همــکاری بــه افغانســتان بفرســتند، امــا ایــران بــا 
فرســتادن ورزشــکارانش ثابــت کــرد کــه صادقانــه 
ــن  ــد ورزش ای ــرای رش ــت و ب ــتان اس ــکار افغانس هم

می کوشــد. کشــور 

      محمد محق
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د کابــل د علــاو شــورا لــه افغانســتان امنیتــي ځواکونــو 

غــواړي چــې د دینــي عاملانــو د ژونــد خونديتــوب تــه 

جــدي پاملرنــه وکــړي.

ــو  ــه ی ــډون پ ــه ګ ــل پ ــې د کاب ــې چ ــه هغ ــته ل وروس

ــوز ډول  ــه مرم ــان پ ــي عامل ــې دین ــو ک ــمېر والیتون ش

ووژل شــول، د کابــل د عاملانــو شــورا پــه دې اړه جــدي 

ــدوي. ــنه څرګن اندېښ

ــنبې  ــاين د یکش ــر حق ــس عبدالبصی ــورا رئی ــې ش د دغ

پــه ورځ لــه آزادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې لــه افغــان 

امنیتــي ځواکونــو غوښــتنه وکــړه چــې د دینــي عاملانــو 

ــه وکــړي. ــه ځانګــړې پاملرن ــد ت ژون

او  اســتخبارات  ســیمې  "د  وکــړه:  ادعــا  نومــوړي 

ــام  ــتان نظ ــې د افغانس ــواړي چ ــړۍ نه غ ــتخبارايت ک اس

مــروع او تل پاتــې نظــام وي نــو هغــوی غــواړي چــې 

پــه دې برخــه کــې متنفذیــن، روحانیــون او هغــه خلــک 

ــويس." ــا ورکــوي هغــوی له منځــه ی ــه بق چــې نظــام ت

ــو  دی وايــي، د ســیمې اســتخباراتو ځکــه دینــي عاملان

پــه وژنــو الس پــورې کــړی چــې د افغانســتان حکومــت 

مروعیــت وګواښــي او هغــه غــږ چــې دینــي عاملان يې 

د جګــړې پــر ضــد کاروي غلــی کــړي.

د روانــې مــې میاشــتې پــه ۷مــه نېټــه وســله والو طالبانــو 

پــه کندهــار کــې مــدين فعــال او دینــي عــامل عبدالغفــور 

پیــروز پــه ډزو وواژه.

پــه یــوه بلــه پېښــه کــې د پــروان د علــاو شــورا رئیــس 

مولــوي عبدالرحیــم حنفــي د مایــن پــه یــوه چاودنــه کې 

ــادي  ــې می ــه دې پېښــه کــې چــې د روان ووژل شــو، پ

ــدګاه  ــه عی ــار پ ــکار ښ ــه د چارې ــه نېټ ــه نهم ــتې پ میاش

جومــات کــې وشــوه لــه امله يــې د دینــي زده کــړو پنځــه 

تنــه زده کوونکــي هــم ټپيــان شــول.

تــر ټولــو وروســتۍ او تــازه پېښــه بیــا د علومــو اکاډمــۍ 

ــیف الرحمن  ــوي س ــتیال مول ــو د مرس ــامي علوم د اس

ســتانکزي وژنــه وه، نومــوړی تېــره جمعــه پــه رڼــا ورځ 

ــوا  ــله والو له خ ــو وس ــا معلوم ــې د ن ــار ک ــل ښ ــه کاب پ

ووژل شــو.

پــه کندهــار کــې د دینــي عــامل عبدالغفــور پیــروز 

غــاړه  پــه  طالبانــو  وســله والو  مســؤلیت  وژنــې  د 

واخیســت خــو پــروان او کابــل کــې د دوو نــورو دینــي 

عاملانــو د وژنــې مســؤلیت کومــې وســله والې ډلــې پــه 

ــتی. ــه دی اخیس ــاړه ن غ

تــر دې پخــوا هــم یــو شــمېر دینــي عاملــان پــه بېابېلــو 

ــوي دي. ــوا وژل ش ــله والو له خ ــې د وس ــو ک والیتون

ــو  ــه دې د عاملان ــي ارګانون ــي، امنیت ــان وای ــي عامل دین

ــدي کــړي ــد خون ژون

وروســتۍ وژنــې د ولســمر او اجرایــی رییــس پــه 

ګــډون پــه مــي کچــه وغنــدل شــوې او دا يــې د هېــواد 

ــه. ــمنانو کار وبال د دښ

ــو  ــي ځواکون ــه امنیت ــي ل ــد ارشف غن ــمر محم ولس

غوښــتي چــې د دینــي عاملانــو د ژونــد خوندیتــوب تــه 

ــام وکــړي. جــدي پ

ــارو  ــو چ ــتان د کورنی ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ډاډ  دینــي عاملانــو د ژونــد د خونديتــوب  د  وزارت 

ورکــوي.

د دغــه وزارت مرســتیال ویانــد نجیــب دانــش ازادي 

ــه د دوی  ــې ب ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــل چ ــه ووی ــو ت راډي

ځواکونــه هېــڅ ډول هڅــې هــم ونه ســپموي.

ــو د  ــي عاملان ــړه: "د افغانســتان د دین ــه ک ــوړي زیات نوم

امنیتــي تدابیــرو پــه برخــه کــې مــوږ هــر ډول همــکاري 

چــې اړتیــا وي تــررسه کــوو یــې او پــه دې برخــه کــې د 

هــر ډول هممــکارۍ ډاډ ورکــوو."

ــې د  ــوي چ ــه ک ــه هڅ ــي ارګانون ــي، امنیت ــوړی واي نوم

ــي. ــن ونی ــو عاملی ــتیو وژن ــو د ورس ــي عاملان دین

یــو شــمېر کارپوهــان وايــي، د افغانســتان دښــمن 

ــره او د  ــره خپ ــه وې ــه وژن ــو پ ــي عاملان ــواړي د دین غ

جګــړې پــه ډګــر کــې تــرې پراخــه تبلیغــايت ګټــه 

واخــي.

ــل  ــت ګل زیارم ــال راح ــدين فع ــوه او م ــارو کارپ د چ

ــه  ــې فکرون ــک چ ــه خل ــل، هغ ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــي. ــکار ګرځ ــو ښ ــديف وژن ــره د ه ــر ډې ــانوي ت روښ

نومــوړی وايــي، حکومــت او ولــي وګــړي بایــد د دوی 

د ژونــد پــه ســاتنه کــې کوټــي ګامونــه واخــي او هغــه 

ــدا او د  ــې پي ــوي عاملین ي ــې وژل ش ــان چ ــي عامل دین

ــي  ــه راتلونک ــو پ ــر څ ــپاري ت ــه وس ــو ت ــون منګلول قان

کــې لــه ورتــه پېښــو مخنیــوی ويش.

نماینـــدۀ جمهوری خـــواه مجلـــس 
ــکا  ــده امریـ ــاالت متحـ ــنای ایـ سـ
سیاســـت   از  یوتـــا  ایـــاالت  از 
رییس جمهـــور ایـــن کشـــور در 
افزایـــش نیروهـــای نظامـــی در 

ــرد.  ــاد کـ ــتان انتقـ افغانسـ
ســـناتور  لـــی  مایـــک 
ــنای  ــس سـ ــواه مجلـ جمهوری خـ
از  یوتـــا  ایالـــت  از  امریـــکا 
ــپ  ــد ترامـ ــد دونالـ ــرح جدیـ طـ
بـــرای  امریـــکا  رییس جمهـــور 
افزایـــش نیروهـــای نظامـــی ایـــن 
ـــرد. ـــاد ک ـــتان انتق ـــور در افغانس کش
ـــم  ـــون تصمی ـــه تاکن ـــرح ک ـــن ط ای

ـــت و  ـــده اس ـــاذ نش ـــوص آن اتخ ـــی درخص نهای
منتقـــدان از آن بـــا عنـــوان »اســـتراتژی جنگـــی 
مک مســـتر« مشـــاور امنیـــت ملـــی دونالـــد 
ـــمار  ـــش ش ـــامل افزای ـــد، ش ـــاد می کنن ـــپ ی ترام
ســـربازان امریکایـــی در افغانســـتان و همچنیـــن 
افزایـــش حمـــات هوایـــی در برابـــر مواضـــع 

ــود. ــان می شـ ــبه نظامیـ شـ
ـــکا  ـــه امری ـــت ک ـــرده اس ـــح ک ـــی تصری ـــک ل مای
 ۲۰۱۴ ســـال  تـــا  میـــادی   ۲۰۰6 ســـال  از 
ـــرباز  ـــزار س ـــن ۲۰  ه ـــور میانگی ـــه ط ـــادی ب می

در خـــاک افغانســـتان داشـــته کـــه ایـــن آمـــار 
ـــال ۲۰۱۱  ـــا س ـــادی ت ـــال های ۲۰۱۰ می ـــن س بی
ـــه  ـــز افزایـــش یافت ـــر نی ـــه ۱۰۰ هـــزار نف ـــادی ب می
اســـت کـــه حضـــور ایـــن تعـــداد از نظامیـــان 
ـــت  ـــری و بازگش ـــوع درگی ـــع از وق ـــته مان نتوانس

امنیـــت و ثبـــات بـــه افغانســـتان شـــود.
ایـــن ســـناتور جمهوری خـــواه می گویـــد: "بـــا 
ـــه ممکـــن  ـــر شـــده چگون ـــه عملکـــرد ذک توجـــه ب
ـــان در افغانســـتان  ـــا افزایـــش شـــمار نظامی اســـت ب
و تشـــدید جنـــگ در ایـــن کشـــور بـــه نتایـــج 

ـــم". ـــدا کنی ـــت پی ـــر دس ـــورد نظ م
ـــاوه  ـــپ، ع ـــنهادی ترام ـــرح پیش ـــاس ط ـــر اس ب
بـــر ۹۰ هـــزار نظامـــی امریـــکا مســـتقر در 
ـــی  ـــروی نظام ـــزار نی ـــج ه ـــا پن ـــه ت ـــتان س افغانس
ـــد. ـــد ش ـــزام خواهن ـــتان اع ـــه افغانس ـــز ب ـــر نی دیگ
ــناتوران  ــه سـ ــی از جملـ ــک لـ مایـ
جمهوری خواهـــی اســـت کـــه از 
خـــروج نیروهـــای امریکایـــی از 
و  می کنـــد  افغانســـتان حمایـــت 
ــال ۲۰۱۱  ــتا در سـ ــن راسـ در همیـ
بـــا ضمـــن امضـــای نامه یـــی از 
ـــی  ـــروج ب ـــتار خ ـــنا خواس ـــوی س س
ـــکا از  ـــی امری ـــای نظام ـــگ نیروه درن

افغانســـتان شـــده بـــود.
ــان  ــن از کارشناسـ ــکل گوگلمـ مایـ
ـــش  ـــوول بخ ـــی و مس ـــد امریکای ارش
پژوهشـــی افغانســـتان و جنـــوب 
آســـیا در پژوهشـــکدۀ تحقیقاتـــی 
ــن   ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــون« بـ »ویلسـ
بیشـــتر  نظامیـــان  اعـــزام  کـــه 
ـــگ  ـــتباه جن ـــرار اش ـــتان تک ـــه افغانس ـــی ب امریکای
ویتنـــام اســـت، تصریـــح کـــرد کـــه امریـــکا در 
مقابـــل دشـــمنی مقـــاوم و خســـته گی ناپذیر 
قـــرار گرفتـــه کـــه قطعـــًا امریـــکا پیـــروز ایـــن 
جنـــگ نخواهـــد بـــود و تنهـــا راه حـــل بحـــران 
افغانســـتان خـــروج نیروهـــای خارجـــی از 
ـــن  ـــح در ای ـــرات صل ـــت مذاک ـــتان و تقوی افغانس

کشـــور اســـت.

د کابل علامو شورا:

د سیمې استخبارات دیني عاملان په نښه کوي

سناتوران امریکایی با اعزام 
نیروهای جدید به افغانستان محالفت کردند

بیش از ٣۲۰ هزار طفل و نوجواِن پناهجو طی دو سال گذشته به مکاتب 
آلمان وارد شده اند. معلماِن مکاتب بسیار زیر فشار قرار گرفته اند؛ آنان 
نه تنها باید درس های شاگردان را تقویت کنند، بلکه خودشان نیز آموزش 

ببینند.
زبیله کلیمنت، یک معلم در مکتب »یان« در شهر بن آلمان است. این 
مکتب ۲۸۰ شاگرد دختر و پسر دارد که از جمع آنان، ۲۵ شاگرد کودکان 
پناهجویان هستند. این کودکان به تازه گی به آلمان آمده اند و آموختن 

زبان آلمانی را باید از صفر شروع کنند.
دریافت  کمک  و  پشتیبانی  رضاکار  افراد  سوی  از  مکتب  این  هرچند 
می کند، اما با آن هم، از مسوولیت معلمان چیزی کاسته نشده است. شمار 
آنان  بوده؛  معلمان مسلکی و تحصیل کرده همانی است که در گذشته 
می توانند فقط مسایل روزمره را مدیریت کنند، چراکه تجربیات زیادی 
از گذشته دارند و به عنوان یک تیم خیلی خوب همکاری می کنند. حتا 

کودکانی با پیشینۀ مهاجرت نیز در این کار دخیل اند.
در مکتب »یان«، بسیاری از شاگردان پیشینۀ مهاجرت دارند. والدین آنان 
از کشورهای عراق، مراکش، اردن، کشورهای مختلف افریقای مرکزی، 

مغرب، ترکیه و سوریه به آلمان مهاجرت کرده اند.
زبیله کلیمنت توضیح می دهد: "ما اطفال زیادی داریم که از فامیل های 
عرب یا ُکرد می آیند و این مهم ترین نکته برای تازه واردهاست. به همین 
دلیل کودکان تازه وارد خود را نسبت به مکتبی که اکثریت کودکان به زبان 

آلمانی سخن می گویند، کمتر بیگانه احساس می کنند".
صنف های خوش آمد

براساس آخرین آمار، در کل حدود ۱۱ میلیون شاگرد مکتب در آلمان 
درس می خوانند. از سال ۲۰۰۱ تاکنون شمار کودکانی که به سن مکتب 
با ورود ٣۲۵ هزار  اما  یافته است.  بودند، به طور قابل توجهی کاهش 
کودکاِن خانواده های پناهجو از سال ۲۰۱۵، این رقم اندکی حدود ٣۰ 
نیازمندی های خاص  پناهجو  کودکان  است. حاال  یافته  افزایش  درصد 
با  را  آلمان  آموزشی  سیستم  مسأله  این  که  دارند  مکاتب  در  را  خود 

چالش های جدیدی روبه رو کرده است.
اصطاح  به  صنف های  در  روزافزون  طور  به  شاگردان  از  بسیاری 
و  اطفال  برای  پرورشی  هم چنان صنف های  و  »صنف های خوش آمد« 
همه،  از  نخست  خوشآمد،  صنف های  در  می کنند.  شرکت  نوجوانان 
مکتب  عادی  درس های  بتوانند  تا  بیاموزند  آلمانی  زبان  باید  شاگردان 
را پیگیری کنند. در پهلوی صنف آلمانی، کورس های ورزش، موسیقی 
این جا کودکان  این حال،  با  است.  برنامه گنجانیده شده  در  نیز  هنر  و 
خردسال غالباً با پناهجویان کان سال )نوجوان( یک جا حضور دارند؛ 

تفاوت سنی و تجربیات پیش از مکتب بین افراد بسیار زیاد است.
اودو بکمن، رییس فدرال »انجمن آموزش و پرورش« )VBE( می گوید: 
"از وقتی که موج مهاجرت کنترل شده و شمار پناهجویان به طور قابل 
که  بگیریم  تصمیم  می توانیم  آرامش  در  ما  حاال  یافته،  کاهش  توجهی 
طفل های تازه وارد چه نوع صنفی هایی را نیاز دارند و دقیقاً چه کاری 

می توانیم انجام بدهیم".
کرده  آرام  آلمان  در  دوباره  را  وضعیت  پناهجویان  شمار  در  کاهش 
است؛ با آن هم، برای بکمن این گونه نیست. او می گوید: "وضعیت در 
مکاتب طوری نیست که باید باشد. شمار پرسونل مکاتب مانند گذشته 
نیست". چندین سال هیچ استخدام معلمان نو در مکاتب نبوده که بتوانند 

جایگزین معلمان متقاعد و بازنشسته شوند.

کورس های تقويتی برای معلمان
یافتن معلمان جدید یکی از چالش های جدی است، اما آموزش مناسب 
رییس  تیپه،  مارلیس  است.  دیگری  مسألۀ  مکاتب  کنونی  معلمان  برای 
کودکان  با  که  معلمانی  که  می گوید  علوم  و  تجاری  آموزش  اتحادیۀ 

پناهجو کار می کنند باید بهتر آماده شوند.
او می گوید: "آنان باید کمی دربارۀ کشورهایی که این کودکان از آنجا 
باید  آنان  باشند.  داشته  آگاهی  روانی  علوم  دربارۀ  هم چنان  و  می آیند 
تیپه می گوید که  اما  با موضوعات چندفرهنگی عیار بسازند".  خود را 

"دوره های آموزشی اندکی برای معلمان وجود دارد."
معلمان  بُن،  شهر  »یان«  مکتب  در  که  می گوید  کلیمنت  زبیله  خانم 
می خواهند تا بیش از همه کودکان پناهجو را حمایت کنند. این کودکان 
قسماً تجربیات بدی را از سر گذرانده اند. خانم کلیمنت می گوید: "ما اول 
از همه با آنان مانند دیگر اطفال رفتار می کنیم. طبیعتا آنان به وقت بیشتر 
و توجه بیشتر نیاز دارند. با این همه، ما کوشش می کنیم تا به آنان برنامۀ 

روزمره و معمولی مکتب را در یک کشور آرام و آزاد، پیشکش کنیم."

چـالش هـایی  

در ادغام کودکـان مهاجـر در مکاتب آلمان
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