
وزیـر اطالع رسـانی پاکسـتان، عـادی سـازی روابـط با هند 
و برقـراری صلـح در افغانسـتان را از اهـداف مهـم دولـت 

اسـالم آباد عنـوان کرده اسـت.
رادیـو پاکسـتان به نقل از چودری فؤاد حسـین گفته اسـت 
کـه پاکسـتان خواهان داشـتن بهتریـن روابط با کشـورهای 

همسـایه به ویژه هند و افغانسـتان اسـت.
او گفتـه اسـت: متاسـفانه نارنـدرا مودی نخسـت وزیر هند 
قصـد دارد از تنـش بین دو کشـور برای دسـتیابی به اهداف 

سیاسـی در انتخابات این کشـور اسـتفاده کند.
انتخابات سراسـری هند قرار اسـت در ماه می سـال جاری 
در ایـن کشـور برگـزار شـود. مودی تـالش گسـترده یی را 
بـرای پیـروزی در انتخابـات بـرای دومیـن بـار آغـاز کرده 

است.
وزیـر اطالع رسـانی پاکسـتان گفته اسـت، اسـالم آباد تمایل 
دارد اختالفـات خـود بـا هند از جمله جامو و کشـمیر را از 

طریـق گفت وگو حـل کند.
او خواسـتار همـکاری مشـترک دهلی نو و اسـالم آباد برای 

مبارزه با تروریسـم شـد.
نخسـت وزیر پاکسـتان هفتـه گذشـته در پـی افزایـش تنش 
میـان اسـالم آباد و دهلـی نو گفت کـه به هیچ گـروه تندرو 
اجـازه نمی دهیـم کـه از خـاک ایـن کشـور بـرای حمالت 

تروریسـتی اسـتفاده کند.
حملـه انتحـاری 14 فبـروری گـروه تروریسـتی موسـوم به 
»جیـش محمد« بـه نیروهای هنـدی در پولوامای کشـمیر و 
کشـته شـدن دسـتکم 41 تن از آنها به تنشـی دنباله دار میان 

هند و پاکسـتان تبدیل شـد.
جنگنده هـای هنـدی سه شـنبۀ گذشـته در پاسـخ بـه حملـه 
تروریسـتی کشـمیر به مواضع گروه های تروریسـتی مستقر 
در پاکسـتان حملـه کردنـد و به گفته مقامـات هندی در این 

حملـه 200 تا 300 نفر کشـته شـدند.
پـس از آن پاکسـتان یـک جنگنـده میگ 21 نیـروی هوایی 

هنـد را سـرنگون و خلبـان آن را بازداشـت کرد.

نیروهـای امنیتـی در دوعملیـات هوایـی در والیت غزنی 
یـک پایـگاه اخـاذی طالبان و یـک موتر انفجـار آنها را از 

بیـن برده و هشـت طالب مسـلح کشـته اند.
در خبرنامه یـی کـه دیروز دفتـر رسـانه های والیت غزنی 
نشـر کـرده، آمـده کـه عصـر روز گذشـته یـک پایـگاه 
بـاغ  اخـاذی طالبـان در منطقـۀ مشـکی ولسـوالی قـره 
هـدف حملـه هوایـی قـرار گرفتـه و ایـن پایـگاه از بیـن 

رفتـه و پنـج طالـب کشـته شـده اند.
در ایـن خبرنامـه آمـده اسـت: »طالبـان از چنـد مـاه بـه 
جامـراد  و  صاحـب زاده  موشـکی،  مناطـق  در  این سـو 
ولسـوالی قـره باغ چیـک پاینت ها و محـالت مخصوص 
را در بیـن خانه هـا جهـت اخاذی از موترهـای باربری در 
شـاهراه کابـل- قندهـار ایجـاد کـرده بودند که از سـوی 
قـوای هوایـی با راه انـدازی حمـالت هوایی از بیـن برده 

اند«. شـده 
همچنـان منابـع امنیتـی می گوینـد، نیروهـای امنیتـی در 
روسـتای اصغـری ولسـوالی آب بنـد نیز عملیـات هوایی 
مـواد  از  پُـر  موتـر  یـک  آن  نتیجـه  در  کـه  داده  انجـام 
انفجـاری طالبـان، تخریـب شـده و سـه طالب به شـمول 
دو طالـب پاکسـتان کشـته شـده اند و مقـداری تجهیزات 

نظامـی به دسـت نیروهـای دولتـی افتـاده اسـت.
بـه  حملـه  از  پـس  طالبـان  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
ولسـوالی های جاغـوری و مالسـتان در ماه عقرب امسـال 
در مسـیر ایـن ولسـوالی ها پایـگاه ایجاد کرده انـد و مانع 

رفـت و آمـد مسـافران می شـوند و بعضـی افـراد طالبان 
در بـدل پـول بـه بعضـی رانندهـگان اجـازه رفـت و آمد 

می دهنـد.
مسـیر ولسـوالی جاغـوری از ولسـوالی گیـالن هنـوز به 
روی مسـافران بسـته اسـت. مشکالت مسـافران در مسیر 
ایـن  باشـندهگان  نگرانـی  مالسـتان سـبب  جاغـوری و 
ولسـوالی ها شـده اسـت. طالبـان بـه جـز ولسـوالی های 
هزاره نشـین در ولسـوالی های دیگـر ایـن والیـت نفـوذ 
گسـترده دارنـد و بـه ایـن دلیـل غزنـی از والیت هـای 

ناامـن کشـور محسـوب می شـود.
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چـرا نسل ما
به خـود اعتمـاد نـدارد؟

غنـی از توفـان قطـر هم 
عبـور خواهـد کـرد؟
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یـک مرکـز اخـاذی طالبـان همـراهپاکستان خواستار عادی سازی روابط با هند است
 بـا هشت طالب مسلـح در غزنی از بیـن بـرده شـد

در پنجمین سالیاد مارشال افغانستان مطرح شد:

طرف اصلی مصالحه با طالبان حوزۀ جهاد و مقاومت است
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هرزمـان و هرجـا بحـث مطالعـه و کتاب خوانـی 
می شـود، ذهنـم ناخـودآگاه به آن سـمت کشـیده 
اتفاقـی  چـه  کـه  بدانـم  می خواهـم  و  می شـود 
افتـاده و واقعـًا چه کارهـای باید صـورت گیرد تا 
فرهنـگ کتاب خوانـی در جامعه رشـد یابـد؟ البته 
در این کـه مـا مـردمِ کتاب خوانـی نیسـتیم، جـای 
شـک وجـود نـدارد؛ گویـا میانگیـن کتاب خوانی 
براسـاس یک پژوهش در افغانسـتان، سـاالنه یک 
دقیقـه اسـت! بـا ایـن یـک دقیقـه، مـا در ردیـف 
کشـورهایی قـرار می گرییـم کـه ارزش و بهـای 
کتـاب را نمی داننـد؛ در حالـی کـه خـود زمانی از 
تولیـد کننـده گان اصلی کتـاب در جهان به شـمار 

می رفتـه انـد.
و  افالتـون  کتاب هـای  بـا  غربی هـا  می گوینـد 
ارسـتو از طریـق ترجمه هـای فارسـی و یـا عربی 
بـه زبان هـای شـان  را  آن آشـنا شـدند و آن هـا 
برگـردان کردنـد. امـا امـروز وضعیت نشـر، تولید 
فردوسـی،  ملـک سـنایی،  در  کتـاب  و خوانـدن 
مولـوی و ناصـر خسـرو قبادیانـی اگـر نگوییـم 
بـرای  هـم  دیگـری  واژۀ  ولـی  اسـت،  شـرم آور 

توصیـف آن پیـدا نخواهیـم کـرد.
حـاال وزارت معارف کشـور آسـتین بـاال زده و با 
نوشـتن شـعاری بر تمـام موترهای خـود در مورد 
کتـاب، می خواهـد بـه سـهم خـود نقشـی در این 
زمینـه ایفـا کنـد تا عده یـی با دیـدن این شـعارها 
تشـویق شـوند و کتـاب بخواننـد. البتـه در همـه 
شـعارهای نوشـته شـده تـا آنجا کـه من دیـده ام، 
واژۀ »تغییر« اشـتباهًا »تغیر« نوشـته شـده است که 
بایـد اصالح شـود. چه خوب اسـت پیش از نشـر 
چنیـن شـعارهایی، متن آن را یکبار از چشـم چند 
صاحب نظـِر ادبیـات و زبـان بگذرانیم تا مشـکلی 

از ایـن دسـت رخ ندهد.
بی پروایی هـای  همیـن  بـا  متأسـفانه  مشـکل 
کوچـک آغـاز می شـود. همـان داسـتان معـروف 
اسـت:  آمـده  گلسـتان  در  کـه  )رح(  سـعدی 
آورده انـد کـه نوشـین روان عـادل را در شـکار 
گاهـی صیـد کبـاب کردنـد و نمـک نبـود غالمی 
بـه روسـتا رفـت تـا نمـک آرد. نوشـیروان گفت: 
نمـک بـه قیمـت بسـتان تـا رسـمی نشـود و ده 
خلـل  چـه  این قـدر  از  گفتنـد:  نگـردد.  خـراب 
آیـد. گفـت: بنیاد ظلـم در جهـان اّول اندکی بوده 
اسـت، هـر کـه آمـد بـرو مزیـدی کـرده تـا بدین 

غایـت رسـیده:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غالمان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ

آنچـه وزیـر معـارف افغانسـتان آغاز کرده اسـت، 
اسـت،  تحسـین  قابـل  بسـیار  و  میمـون  امـری 
امـا بـرای ادامـه و نهادینـه کـردن آن بـه زمـان 
لنیـن،  زمانـی  اسـت.  نیـاز  بیشـتر  هزینه هـای  و 
شـوروی  کمونسـیتی  دولـت  پیشـوای  نخسـتین 
و  نویسـنده گان  فیلسـوفان،  از  خـود  کـه  سـابق 
کتاب خوان هـای قهـار تاریـخ بـود، در پاسـخ بـه 
پرسـش یکی از جوانان حاضر در مجلسـی گفت: 
»بخوانیـد، بخوانیـد و بازپهم بخوانید.« این سـخن 
لنیـن چنـان مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه از آن 
شـعاری سـاختند و در و دیوارِ شـوروی سـابق را 

بـا آن مزیـن کردنـد.
مـردم روسـیه بالفطره، مـردم کتاب خوانی اسـتند، 
ولـی لنیـن در توصیـۀ خود بـرای جوانـان منظور 
دیگـری داشـت. او کـه در آغـاز سـال های پـی 
افکندن نظم جدید سوسیالسـتی بود، می خواسـت 
جامعه یـی بسـازد کـه همـه یک رنـگ و یک نـوع 
باشـند. مثل برخـی فیلم های آخرزمانـِی هالیودی. 
از  یکـی  ماکارنکـو،  بـه  منظـور  همیـن  بـه  او 
بنیان گـذاران آموزش و پرورش نوین در شـوروی 
وظیفـه سـپرد تـا »انسـان نویـن سوسیالسـتی در 
مکاتـب سـاخته شـود.« امـا از آن جایـی کـه لنین 
شـخصًا کتاب دوسـت و کتاب خوان بـود، یکی از 
راه هـای رسـیدن به چنیـن انسـانی را کتاب خوانی 
می دانسـت. بـه همیـن دلیل اسـت که شـاید حاال 
بـرود، می بینـد کـه  بـه مسـکو  هـم اگـر کسـی 
اکثـر مـردم همـراه خود کتـاب دارنـد و در فاصلۀ 
رسـیدن بـه مقصـد، هرازگاهـی کتـاب را بـا ولع 
تمـام می بلعند. انسـان نوین سوسیالسـتی سـاخته 
نشـد، ولی مـردم روسـیه کتاب خوان هـای قهاری 
شـدند. امیـدوارم جدیـت وزیـر معـارف کشـور 
اثرهـای خـود را بگـذارد و مـا از شـرم تاریخـی 

بیـرون شـویم. کم کتاب خوانـی 
امـا ایـن کمپایـن بـه ایـن آسـانی و سـریع نتیجه 
نخواهـد داد، زیرا در افغانسـتان هنـوز به موضوع 
تولیـد کتـاب آن گونه کـه بایسـته اسـت، پرداخته 
نشـده اسـت. در امریکا هر سـال 80 هـزار عنوان 
بـازار می آیـد. در کشـورهای  کتـاب جدیـد بـه 
دیگـر غربـی نیـز وضـع بـه همیـن منوال اسـت، 
امـا سـطح تولید کتـاب در افغانسـتان هنـوز جای 
نگرانـی دارد. در ایـن سـال های هـم کـه برخـی 
انتشـارات آغـاز بـه کار کـرده انـد، چنـدان موفق 
نبـوده انـد. مگر چنـد عنوان کتـاب در افغانسـتان 

در سـال نشـر می شـود؟ وزارت هـای معـارف و 
کـه  کننـد  بایـد مشـخص  فرهنـگ  و  اطالعـات 
ایـن رقـم چقـدر هسـت و چقـدر آن ها براسـاس 
نیازهـای جامعـۀ مـا نشـر می شـوند. اگـر جلـو 
ورود کتـاب از ایـران بـه افغانسـتان گرفته شـود، 
آنـگاه بـه قحطـی کتـاب مواجـه خواهیـم شـد. 
کشـورهای  تمـام  از  عرصـه  ایـن  در  ایرانی هـا 
همسـایه چنـدگام جلوتـر انـد، اما هنـوز آن ها هم 
نتوانسـته انـد، نیازهـای کتاب خوان هـای خـود را 

کنند. تأمیـن 
در ضمـن، اگـر فرهنگ مطالعه از همان سـال های 
نخسـت در مکتب هـا رایـج سـاخته شـود، بـدون 
شـک اثرهـای آن بیشـتر از چیـزی خواهـد بـود 
کـه بعـداً بـه دسـت می آیـد. تجربـۀ شـخصی ام 
نشـان داده کـه اگـر دانش آمـوزان کمـک شـوند 
در زمـان مکتـب بـا کتـاب انـس بگیرنـد و کتاب 
بخواننـد، در جوانی و میان سـالی نیـز این فرهنگ 
آموزشـی  نصـاب  در  می مانـد.  باقـی  آن هـا  در 
معـارف بایـد ایـن موضـوع گنجانیـده شـود کـه 
خوانـدن کتاب هـای بیـرون از کتاب هـای درسـی 
و آموزشـی، خیلـی مفیـد و موثـر اسـت. من یکی 
دو سـال به عنـوان مشـاور در وزارت معارف کار 
کـردم و همـان زمـان در مـورد نصـاب آموزشـی 
افغانسـتان مطالبی نوشـتم و از جمله سـه پیشنهاد 

سـاده ارایـه کردم:
1(  از حجـم کتاب هـای درسـی و مقـدار آن هـا 

کم سـاخته شـود؛
2(  نصاب آموزشی روزآمد شود؛

سـاینس)علوم  عمدتـًا  آموزشـی  نصـاب    )3
شـود؛ محـور  تجربـی( 

دانش آمـوزان  این کـه  کار شـاید ضمـن  ایـن  بـا 
و همـه احـاد جامعـه را بـه کتاب خوانـی ترویـج 
طریـق  از  کـه  چیزهایـی  بـه  نسـبت  می کنیـم، 
مکاتـب بـه آن هـا انتقـال می دهیـم هـم محتـاط 
چهارچـوب  در  معـارف  وزارت  بـود.  خواهیـم 
نصـاب آموزشـی فعلی باید بخشـی داشـته باشـد 
کـه بـه سـنجش و انتخـاب کتاب هـای خـارج از 
نصـاب درسـی اهتمـام ورزد و همه سـاله با توجه 
بـه رده هـای سـنی مختلـف، مقـداری کتـاب از 
زبان هـای دیگـر ترجمـه و در اختیـار نهاد هـای 
آموزشـی و تحصیلـی قرار دهد تـا دانش آموزان و 
دانشـجویان از ایـن طریق با فرهنـگ کتاب خوانی 

بیشـتر آشنا شـوند.
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ــه  ــه همیش ــم، ک ــال فهی ــت مارش ــال،  از درگذش ــس از پنج س پ
داعیــه وحــدت ملــی و باهمــی را مطــرح می کــرده اســت، امــروز 
ــده  ــگ ش ــدت کمرن ــه ش ــه ب ــن داعی ــه ای ــود ک ــی ش ــده م دی

ــی رود. م
مارشــال فهیــم، پــس از شــهید احمدشــاه مســعود قهرمــان ملــی 
کشــور، یکــی از چهره هــای تأثیرگــذار درجامعــۀ افغانســتان 
به ویــژه جریــان جهــاد و مقاومــت بــود. مارشــال فهیــم از 
ــالمت آمیز از  ــکل مس ــه  ش ــدرت ب ــال ق ــدی انتق ــای کلی چهره ه
ــود.  ــت ب ــس ادارۀ موق ــرزی ریی ــه حامدک ــدان ب ــت مجاه حکوم
ایــن رویکرد مارشــال، صداقــت و همگرایــی او را در دشــوارترین 
شــرایط افغانســتان بــه نمایــش گذاشــت. مارشــال نشــان داد کــه 
ــوده  ــت ب ــح وعدال ــی، صل ــرای همگرای ــش ب ــالش  و مجاهدات ت
ــع او  ــد مان ــام نمی توان ــدرت و مق ــرص ق ــع و ح ــت و طم اس
ــک  ــه ی ــی ک ــن حال ــان داد، در عی ــردد و نش ــیر گ ــن مس در ای
ــرب  ــت مدار مج ــک سیاس ــد ی ــت، می توان ــی اس ــده نظام فرمان
نیــز باشــد. مارشــال طرف دارایجــاد اعتمــاد ملــی، اجمــاع داخلــی 
و همگرایــی میــان اقــوام افغانســتان بــود. مارشــال نظــام سیاســی 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــان را فرصت ــت طالب ــور و شکس ــای کش نوپ
ــرای  ــل دموکراســی ب ــر تمثی ــعه و انکشــاف می دانســت و ب توس
ــت  ــت. او می گف ــد داش ــی تأکی ــاالری و همگرای ــت مردم س تقوی
ــاع  ــه اجم ــد ب ــام بای ــای نظ ــعۀ پایه ه ــم و توس ــرای تحکی ــه ب ک
ــروزی و  ــر صــورت پی ــی داخلــی برســیم؛ در غی ملــی و همگرای
ــا دشــوار و دور از تصــور  ــرای م ــت ب ــح و امنی ــه صل رســیدن ب

ــود. خواهــد ب
ــژه  ــه  وی ــان ب ــام پســا طالب ــای نظ ــی در احی ــش مهم ــال نق مارش
ایجــاد ارتــش ملــی کشــور داشــت و بی جــا نخواهــد بــود کــه او 
را یکــی از معمــاران ارتــش ملــی کشــور بنامیــم. نقــش مارشــال 
ــوف  ــه صف ــادی ب ــان جه ــا و فرمانده ــای توده ه ــانیدن پ در کش
ارتــش کشــور حیاتــی بــود کــه ســبب تقویــت نیروهــای امنیتــی 
ــوی شــد.   ــای معن ــع انســانی و ظرفیت ه ــگاه مناب ــی از ن و دفاع

ــوازن  ــاور داشــت و ت ــی ب ــی و وحــدت مل ــه همگرای مارشــال ب
قــدرت در میــان توده هــای مختلــف جامعــه راخیلــی مهــم 
می دانســت و اذعــان می داشــت کــه تنهــا وحــدت ملــی می توانــد 
وجهــه آســیب دیدۀ همگرایــی مــا را بازســازی و اعتمــاد ملــی را 
ــرای مــن  ــن علــت اســت کــه می گفــت: ب ــه همی ــد. ب ایجــاد کن

ــد یــک ارزش را دارد. زمــرد پنجشــیر و ســنگ هلمن
ــی  ــی و همگرای ــاع مل ــه اجم ــت ک ــتان می گف ــال افغانس مارش
داخلــی ســبب اســتحکام پایه هاینظــام می گــردد و باورمندبــود کــه 
ــا  ــا تمــام طرف ه ــه  نظــام طــوری گذاشــته شــود ت اســاس و پای
خــود را در آیینــۀ آن تماشــا کننــد و اعتمــاد ملــی ایجــاد گــردد. 
ــم  ــی و ســمتی مه ــی، زبان ــای قوم ــرای زدودن تنش ه ــن کار ب ای

و ضــروری اســت. 
ــتان  ــی افغانس ــام سیاس ــم در نظ ــال فهی ــش مارش ــن رو، نق از ای
ــد  ــک رون ــاد ی ــرای ایج ــات ب ــام امکان ــا تم ــود، او ب ــته ب برجس

ــرد. ــد می ک ــی تأکی ــت مردم ــی و حکوم مل
ــی  ــات داخل ــوازن ثب ــدی ت ــا ح ــا ت ــم ام ــال فهی ــس از مارش پ
کشــور بــا چالــش مواجــه شــد. صف بندهــای قومــی بــاال 
گرفــت و تنش هــا در حــد چشــم گیری افزایــش یافتنــد. هرچنــد 
نمی تــوان رویکردهــا و تنش هــای سیاســی را به شــکل ُکلــی 
ــه  ــا ایــن اکنــون برجســته اســت کــه افغانســتان ب مهــار کــرد، ام
ــم  ــال فهی ــون مارش ــری همچ ــه پذی ــذار و هم ــای تأثیرگ چهره ه
بیشــتر نیــاز دارد. زیــرا سیاســت گــران امــروز ســعی مــی کننــد 
کــه سیاســت را در گــرو تمســک بــه قــوم گرایــی در قوالــه منافــع 
ــه و  ــا گری ــم ب ــی کــه مارشــال فهی ــد در حال خودشــان حفــظ کن

ــود.  ــرادری در کشــور ب ــی و ب ــیدن باهم ــی رس زاری در پ
چنانچــه او توانســته بــود در زمــان حیاتــش بــا رویکــرد و تجربــۀ 
ــکان  ــی را در حدام ــی و زبان ــای قوم ــا و صف بندی ه الزم  تنش ه

ــش دهد.  کاه
ــی نظــام برجســته  ــا در چارچــوب داخل ــه تنه ــرۀ مارشــال ن چه
بــود، بلکــه در روابــط افغانســتان بــا کشــورهای منطقــه و سیاســت 
ــفرهای  ــت و در س ــود را داش ــاص خ ــذاری خ ــی تأثیرگ خارج
ــه کشــورهای منطقــه روی ایجــاد رابطــۀ حســنه و نیــک  خــود ب
ــه  ــی ک ــه در زمان ــه کشــورهای منطق ــرد. ســفرهای او ب ــد  ک تأکی
هنــوز نظــام سیاســی افغانســتان در آغــاز مســیر دموکراســی قــرار 
داشــت، بــه عنــوان آغــاز یــک نگــرش تــازه و متفــاوت افغانســتان 

ــردد. ــوب می گ ــه محس ــط منطق در رواب
ــرده  ــر ک ــان و شــرایط تغیی ــه زم ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای مارشــال ب
اســت و بایــد نگرش هــا در برابــر همدیگــر بــه اســاس سیاســت 
ــن رو،  ــرد. از ای ــورت گی ــده ص ــف ش ــی تعری ــع بین الملل و مناف
ــی شــود  ــم احســاس م ــت مارشــال فهی ــد از رحل ــج ســال بع پن
کــه سیاســتگران افغانســتان از مســیری کــه در بیــش از یــک دهــه 
تحــول افغانســتان نشــان مــی داد فاصلــه گرفتــه انــد و ایــن خبــر 

خوشــی بــرای افغانســتان نیســت.

پس از مارشال 
وحدت ملی کمرنگ شده است

احمد عمران

کنیـم  یـج  ترو را  نـی  کتاب خوا
یـم را پـاس بدار و زبـان 
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از پنجمیـن سـالیاد مارشـال محمدقسـیم فهیـم، معـاون اول 
اشـتراک  بـا  دیـروز 18 حـوت  پیشـین،  ریاسـت جمهوری 
و  حکومتـی  مقامـات  جهـادی،  رهبـران  سیاسـت مداران، 

هـزاران تـن از شـهروندان در کابـل یادبـود شـد. 
سـخنرانان در ایـن مراسـم بـا اشـاره به گفت وگوهـای صلح 
بـا طالبـان تأکیـد کردنـد کـه صلـح خواسـت همـۀ مـردم 
افغانسـتان اسـت. اما اگـر طالبـان بخواهد به امارت گذشـته 
برگردنـد، بداننـد که حاال مردم افغانسـتان تغییر کرده  اسـت.
سـخنرانان روی این نکته تاکید داشـتند که در گفت وگوهای 
صلـح بایـد حـوزۀ جهـاد و مقاومت محـور اصلـی و در این 

رونـد باید جایگاه جبهه مقاومت مشـخص باشـد.
سـخنرانان ایـن مراسـم در حالـی روی ایـن مسـأله تاکیـد 
کردنـد کـه طالبـان همـواره در بحـث گفت وگوهـای صلـح 
گفتـه انـد، با کسـانی وارد گفت وگو خواهد شـد کـه با آنان 

در گذشـته درگیـر جنـگ بودند. 
ادیـب فهیـم، رییـس بنیـاد مارشـال فهیـم و معاون ریاسـت 
امنیـت ملـی در این محفل  با اشـاره به کارنامه های مارشـال 
فهیـم، گفت: لقِب »مارشـال افغانسـتان« معنـای ویژه یی دارد 
و یـاد بـود از مارشـال یـادی از مبـارزات و مجاهدت هـا و 

افتخـار بـه جهـاد و مقاومت مردم افغانسـتان اسـت. 
آقای فهیم گفت: مارشـال افغانسـتان چنانچـه در دورۀ جهاد 
و مقاومـت نقـش کلیـدی داشـت، در دورۀ جدیـد بـرای 
دولت سـازی، همدیگرپذیـری و رفـاه و  سـعادت مردمـش 

تالش هـای همـه جانبـه را انجـام داد. 
او گفـت: وقتـی می گوییـم »مارشـال افغانسـتان«، این تداعی 
کننـدۀ معنـای خاصی اسـت. مارشـال خـود را فرزنـد اصیل 
ایـن کشـور می دانسـت و در زمـان مقاومـت بـر ایـن تأکید 
داشـت کـه در صـورت پیـروزی  و بـه برگشـت بـه کابـل، 
پایـان  نقطـۀ  اسـتبدادی  و  تک حزبـی  حکومت هـای  بـه 

می گذارنـد.
او گفـت که مارشـال بـه همدیگرپذیری باور داشـت و برای 
تحقـق ایـن آرمـان در انتقـال قدرت به  شـکل مسـالمت آمیز 
نقـش اساسـی بازی کرد. مارشـال افغانسـتان در ایجـاد نظام 
نویـن و اسـاس گذاری ارتـش ملـی کشـور نقـش برازنـده 
داشـت و امـروز ایـن مسـوولیت همۀ ماسـت تا بـرای حفظ 

و تقویـت نهادهـای امنیتـی  و دفاعی کشـور تـالش کنیم. 
آقـای فهیـم، گفـت کـه مارشـال بیشـتر از هـر کسـی تشـنۀ 
صلح در کشـور بود، اما سـخنان نماینـده گان طالبان در مورد 
خلـع نظـام کنونـی با یک پرسـش مواجه اسـت: آیـا امارت 
طالبانـی بـرای مـردم قابـل قبـول اسـت؟ طالبان خواهـان از 
بین رفـت نظـام فعلـی و ایجـاد امـارت خودشـان انـد، ولـی 
بایـد گفـت کـه رویکردهـا متحجرانـۀ سـال های حاکمیـت 
رژیـم   طالبانیسـم در کابـل در خاطره ها باقی سـت. طالبان با 
اندیشـۀ ارتجاعـی 20 سـال پیـش، می خواهنـد امـارت خود 
را دوبـاره بـاالی مـردم تحمیـل کننـد، امـا بایـد گفـت کـه 
مـردم در ایـن مـدت تغییر کرده و دیگر نسـخه های پوسـیدۀ 

امـارت اسـتبدادی آنـان قابل پذیرش نیسـت. 
اسـالمی  حـزب  رییـس  ارغندیـوال  عبدالهـادی  همچنـان، 
بـرای  مارشـال  گفـت:  مراسـم  ایـن  در  افغانسـتان، 
همدیگرپذیـری و وحـدت ملـی تالش هـای همه جانبـه کرد 
و از آوان جهـاد تـا ایجـاد نظـام کنونی بـرای تحقق وحدت 

ملـی و همگرایـی مبـارزه کـرد. 
آقـای ارغندیـوال بـا اشـاره بـه حساسـیت شـرایط کنونـی 

کشـور گفـت: کشـور مـا در شـرایط حسـاس قـرار دارد و 
بـرای ماسـت تـا با در نظرداشـت منافـع ملی و آرمان شـهدا 
و مجاهـدان خـود در تالش تحقق همگرایـی و وحدت ملی 
باشـیم و بـرای تحقق صلـح که از آرمان و اهـداف مجاهدان 

و شـهدای ماسـت دسـت به دسـت هـم داده تـالش کنیم.
آقـای ارغندیوال از رسـانه ها و کاربران شـبکه  های اجتماعی 
نیـز خواسـت کـه بـرای وحـدت و همدلـی شـهروندان کار 
کننـد و نگذارنـد کـه موضوعـات کوچـک و پیش  پـا افتاده 
سـبب درز هـای بـرزگ در میان اقـوام مختلف کشـور گردد.

رهبـر  سـیاف  الرسـول  عبـدرب  اسـتاد  حـال،  همیـن  در 
جهـادی در ایـن مراسـم گفـت: مارشـال از جوانـی شـامل 
نهضـت اسـالمی شـد و در دوره های جهـاد و مقاومت نقش 
کلیـدی در رهبـری مجاهدان تحـت فرماندهـی قهرمان ملی 

کرد.  ایفـاد 
آقـای سـیاف، بـه رونـد مذاکـرات صلـح نیـز اشـاره کـرده 
گفـت: مـا چهـار مرحلـۀ جهـاد، مقاومـت، ادارۀ موقـت و 
دورۀ انتقـال را سـپری کردیـم، اما در حال حاضـر در مرحلۀ 

حسـاس رونـد گفت وگوهـای صلـح قـرار داریـم. 
او گفـت کـه مجاهـدان و مقاومـت گـران، چنانچـۀ در دورۀ 
جهـاد و مقامـت نقـش کلیـدی داشـتند و مسـوولیت خـود 
را انجـام دادنـد و امـروز نیـز در میـدان صلـح »مردانـه وار« 

مسـوولیت خـود را ایفـا می کننـد. 
بـه گفتـۀ او، صلـح پدیـدۀ ضـروری بـرای مردم ماسـت، اما 
صلحـی کـه منجر بـه قطع جنـگ، تأمین منافع ملـی و حفظ 

حثیـت و آبـروی مـردم و تحکـم پایه های نظـام گردد.
کـه  خواسـت  نیـز  انتخاباتـی  تکت هـای  از  سـیاف  آقـای 
مبـارزات خـود را بـا در نظـر داشـت منافـع ملـی راه اندازی 
کننـد و  وارد شـدن مرحلـۀ »بوکسـینگ و دشـمنی نشـوند« 
زیـرا دشـمنان بـا اسـتفاده از ایـن فضـا بـه وحـدت ملـی ما 

می رسـانند.  صدمـه 
اسـتاد سـیاف همچنـان بـا اشـاره بـه کسـانی کـه از رونـد 
گفت وگوهـای صلـح نگرانی دارنـد، گفت: مذاکـرات صلح 
میـان امریـکا و طالبـان در ]قطـر[ جریـان دارد، امـا یـک 
تعـداد در کابـل نگـران شـده اند. توصیـه ما بر آن هاسـت که 
حرمـت مجاهـدان را بدانیـد؛ زیرا آنان شـخصیت های اصیل 

ایـن کشـور اند.
در همیـن حـال، احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیـاد 
شـهید مسـعود و نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری در پیامی 
به مناسـبت پنجمین سـالیاد مارشـال افغانسـتان نوشته است: 
بـه نیابـت از ایـن نشـانی  گفتـه اسـت کـه آنچـه مارشـال 
کشـور را نسـبت بـه دولت مـردان و همرزمـان سیاسـی 1۷ 
سـال اخیـرش پـر رنـگ می سـازد، قـوت شـخصیتی وی 

ست.  ا
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه تالش هـای مارشـال فهیـم در 
دوره هـای مختلـف، گفته اسـت: از نظامی گـری تا عطوفت 
انسـانی فاصلـۀ زیادی اسـت که بـا معنویت درونی مارشـال 
گـره خـورده بـود و از وی یک چهـرۀ متمایـز و  نقش آفرین 

بود. سـاخته 
بـه گفتـۀ او، در نظام سـازی کـه برخی هـا  تعریـف وارونـه 
از مارشـال مرحـوم روایـت می کننـد بـه معنـای تـداوم نظام 
تاریـک اندیـش حاکـم نیسـت کـه هیچ جلـوۀ- نمایشـی از 
نظـام نـدارد؛ بلکـه بـه معنـای نظام اسـت کـه همۀ اقـوام و 
اقشـار بـا هـر گذشـته و ایدیولـوژی )بـاور( کـه بوده انـد، 

بایـد در یـک  مشـارکت عادالنـه در چرخۀ تصمیـم گیری و 
سیاسـت گذاری کشـور سـهیم باشـند.

از سـویی هم، داکترعبـداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی افغانسـتان در ایـن مراسـم گفـت: تالش های 
مارشـال افغانسـتان در ایجـاد نظـام جدیـد و ارتـش ملـی 

افغانسـتان فراموش ناشـدنی اسـت. 
معـاون  مرتبـه  دو  مارشـال  افـزود:  عبـداهلل  آقـای 
ریاسـت جمهوری بـود؛ امـا هیچ وقـت ارزش های کـه به او 

بـود. نکـرده  فرامـوش  را  داشـت  تعلـق 
رییـس اجرایـی تاکید کـرد که نه تنهـا حرف هـا و آرزوهای 
مارشـال در راسـتای صلـح، بلکه روش زنده گی سیاسـی اش 
کـه سرنوشـت مـردم به آن تعلـق دارد را به مسـایل زودگذر 

امـروز و فردا ترجیـح نخواهد داد.
داکتـر عبـداهلل در ایـن مراسـم از رهبـران سیاسـی کشـور 
خواسـت کـه در مـورد پروسـۀ صلـح در محوریـت منافـع 

ملـی گردهـم بیاینـد تـا صلـح در کشـور تأمیـن شـود.
رییـس اجرایـی گفت: »رهبران سیاسـی بدون در نظرداشـت 
انتخابـات  در  خـود  مبـارزات  در  کـه  اهدافـی  و  عناویـن 
ایجـاب  کرده انـد،  تعییـن  ریاسـت جمهوری  پیـش روی 
می کنـد کـه در مهمترین مسـأله که صلح اسـت، بـزرگان ما، 
همـه مـا باهـم در راسـتای منافع بـزرگ ملی کشـور گردهم 
بیاییـم تـا راه را بـرای مردم افغانسـتان باز کنیم کـه در صلح 

زنده گـی کننـد«.
داکترعبـداهلل تاکیـد کرد که اگـر به خورده گیری هـا برخورد 
کنیـم منافـع بـزرگ مـردم افغانسـتان را ُگـم خواهیـم کرد و 
اگـر منافـع بـزرگ را پی گیـری کنیـم، ایـن می توانـد بـرای 

آینده کشـور راه گشـا باشـد.
آقـای عبـداهلل افـزود که صلح عادالنـه برای مـا اولویت دارد 
و هـر کوششـی کـه مـا را به صلـح قابل قبـول برسـاند و به 
هـر صحنه یـی کـه مـردم از قربانـی توطئه های بیرونـی پایان 

داده شـود مـورد حمایت مـردم افغانسـتان خواهد بود.
محمدیونـس قانونی معاون پیشـین ریاسـت جمهوری نیز در 
ایـن مراسـم گفت: گرامی داشـت از مارشـال، ارج گـذاری به 
فصـل جهـاد و مقامـت مـردم افغانسـتان و فصـل جدیـد و 
نظـام کنونی کشـور اسـت کـه مارشـال یکـی از بنیان گذاران 

آن می باشـد. 
آقـای قانونـی افـزود کـه مارشـال نمـادی از خودگـذری، 
دوراندیشـی و وحـدت ملـی افغانسـتان بـود و تالش هـای 
همه جانبـه خـود در انتقـال قـدرت مسـالمت آمیز و ایجـاد 

ارتـش کشـور داشـت.
او گفـت که مارشـال سـنگردار علم مقاومت پـس از قهرمان 
ملـی کشـور بـود و تعصبـات قومـی و زبانـی و سـمتی را 

مـردود می شـمرد.  
آقـای قانونـی همچنـان بـا اشـاره بـه مذاکرات صلـح گفت: 
جایـگاه جریـان مقاومـت کـه از طرف هـای اصلـی طالبـان 
اسـت، در رونـد گفت وگوهـای صلـح معلـوم نیسـت و از 
بـرزگان حـوزۀ مقاومـت خواسـت تـا در این مـورد تصمیم 

نهایـی خـود را بگیرند. 
او گفـت کـه جایـگاه حـوزۀ جهـاد و مقاومـت بایـد نقـش 
اساسـی را در مذاکـرات صلـح بـا طالبـان داشـته باشـند و 
بـزرگان ایـن جریان هـا خواسـت که با یـک انسـجام در این 

مـورد تصمیـم  بگیرند.
حامـد کرزی رییس جمهور پیشـین در این مراسـم گفت که 

در سـخنان مارشـال افغانسـتان حس همدیگرپذیـری وجود 
داشـت و از رسـانه ها خواسـت تا این سـخنان مارشال را در 
ایـن شـرایط حسـاس بـار بـار نشـر کنند تـا به گـوش مردم 

کشـور برسد.
بـه گفتـۀ رییس جمهـور پیشـین، مارشـال افغانسـتان تشـنۀ 
صلـح در کشـور بـود و ذره ذرۀ خاک افغانسـتان را دوسـت 

داشت.
آقـای کـرزی افـزود: »مـردم افغانسـتان صلـح می خواهنـد؛ 
کوشـش های امریـکا و کشـورها دیگـر را تاییـد می کنیـم و 
بـه همیـن دلیـل به مسـکو رفتیـم. با دیگـر بزرگان نشسـت 
داشـتیم، در آن جـا دیدیـم کـه جنـگ بـر مـا تحمیل شـده و 

هیـچ فـرد افغانسـتان جنـگ نمی خواهـد«.
رییس جمهـور پیشـین گفـت کـه در نشسـت مسـکو متوجه 
شـده کـه طالبـان تنهـا بـرادر او نیسـت، بلکـه بـرادر همـۀ 
کسـانِی بـوده کـه در آن نشسـت شـرکت کـرده بودنـد. بـه 

گفتـه او، آنـان بـا هـم صحبـت و دردل می کردنـد.
آقـای کـرزی تاکیـد کـرد کـه: »صلـح مـا بـه خیر ماسـت و 
انشـااهلل کـه به زودتریـن فرصـت بـه ایـن صلـح برسـیم تـا 

دیگـر جگـر گوشـه های مـا در ایـن خـاک دفـن نشـوند.«
محمـد کریـم خلیلـی رییس شـورای عالـی صلـح می گوید: 
»مـن و مارشـال فهیم مدتـی در زمان حکومـت حامد کرزی 
همـکار بودیـم و بـه عنوان دو رفیـق و دو دوسـت باهم کار 

می کردیـم«.
او تاکیـد کـرد، زمانـی  که مسـایل افغانسـتان مطرح می شـد، 
گلـوی مارشـال را بُغـض می گرفـت و اشـک می ریخـت. 
مـن بارها شـاهد اشـک ریختن مارشـال افغانسـتان به خاطر 

دردهـای ایـن وطن بـوده ام.
رییـس شـورای عالـی صلـح گفـت: بحـث همیشـه گی مـن 
و مارشـال ایـن بـود کـه افغانسـتان چگونه از ایـن وضعیت 

بیـرون خواهـد شـد و اینکـه جنـگ چگونـه پایـان بیابد. 
او افـزود: »همـواره نتیجـه بحـث مـا این بـود، مـا روزی به 
صلـح خواهیـم رسـید کـه همدیگـر پذیـری حاکـم شـود و 

همـه مـا همدیگـر را بپذیریم«.
سـخن رانی های  از  یکـی  »در  کـرد:  نشـان  خاطـر  خلیلـی 
مارشـال شـاهد بـودم که  تاکید داشـت، صلـح و ختم جنگ 
اصـول و روش می خواهـد، برنامـه می خواهد با یک سلسـله 
شـعارها بـه صلـح دسـت پیـدا نخواهیـم کـرد و صلـح یک 
جانبـه هرگـز عملـی نخواهـد بـود، زیـرا صلـح داد و سـتد 

اسـت، بایـد چیـزی را بدهیـم تـا چیـزی را بگیریم«.
رییـس شـورای عالـی صلـح افـزود: »روزانـه 200 جـوان 
می افتنـد؛  زمیـن  بـه  جنـگ،  طـرف  دو  هـر  از  افغانسـتان 
یک جانبـه  صلـح  هرگـز  وضعیـت  ایـن  بـا  بنابرایـن 
نتیجه بخـش نخواهـد بـود. مـا نمی خواهیـم کـه بـه امـارت 

برگردیـم«. اسـالمی 
خلیلـی تاکیـد کـرد کـه امـروز هم بـه حکومـت افغانسـتان 
و هـم بـه امـارت طالبـان صـدا می کنـد کـه صلح خواسـت 
همـۀ مـردم افغانسـتان اسـت. اگر طالبـان بخواهد بـه امارت 
گذشـته برگردنـد، بداننـد کـه حـاال مـردم افغانسـتان تغییـر 

کرده انـد.
محمـد قسـیم فهیـم،  در سـال 133۶هجری خورشـیدی در 
روسـتای »عمرض« والیت پنجشـیر، چشـم به جهان گشـود 

و در سـال 1392 از اثـر ایسـت قلبی وفـات یافت. 
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در پنجمین سالیاد مارشال افغانستان مطرح شد:

طرف اصلی مصالحه با طالبان حوزۀ جهاد و مقاومت است

ابوبکر صدیق و ناجیه نوری
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تفاوتـی بـارز میـان علومی چـون فیزیـک، کیمیا و 
بیالـوژی در یک سـو و علومـی چون روان شناسـی، 
جامعه شناسـی و انسان شناسـی در دیگرسـو هست. 
مـردم از اولـی بـه علـومِ »سـخت« و از دومـی بـه 
میـان  در  می کننـد و خصوصـًا  یـاد  »نـرم«  علـومِ 
عالمـان سـخت حسـی عمومـی هسـت کـه آن چه 
و  دشـوارتر  می شـوند،  خوانـده  سـخت  علـوم 
نـرم  کـه  علومی سـت  از  »علمی تـر«  حقیقـت  در 
خوانـده می شـوند. در سـخنی غیردقیـق می تـوان 
گفـت باهوش تریـن و محترم تریـن عالمـاِن جهـان 
را می تـوان در علـوم سـخت یافـت. از انشـتین که 
بگذریـم، فیزیک دانانـی چـون ریچـارد فاینمـن و 
شـده  شـناخته  چهره هایـی  نیـز  اسـتفن هاوکینگ 
بـرای روان شناسـی  هسـتند. در مقابـل، وضعیـت 
چنیـن نیسـت و حتا تعـداد کمی از مـردم می توانند 
جامعه شناسـاِن قـرن پیش را نـام ببرنـد. درحالی که 
برخـی از مـردم ممکـن اسـت فیزیک دانـان خاصی 
را کـه بـه تولید سـالح های هسـته یی کمـک کردند 
محکـوم کننـد، امـا اکثریـت قاطـع از خـود فیزیک 
تقابلـی  در  حـال  همیـن  در  می کننـد.  حمایـت 
شـدید، بسـیاری از مردم نسـبت به علـوم اجتماعی 
مشـکوک هسـتند و حتـا خصومت دارنـد و در این 
از همـه  اقتصـاد و روان پزشـکی  میـان، وضعیـت 

اسـت.  بدتر 
چـه رخ داده اسـت؟ اگر ما پاسـخ را نمی دانسـتیم، 
ممکـن بـود انتظـار وضعیتـی معکوس می داشـتیم؛ 
یعنـی وضعیتـی کـه در آن رای عمومـی متمایـل 
بـه عالمانـی بـود کـه موضـوع مطالعۀ شـان »مردم« 

بودنـد و نـه اشـیای بی ذهـن. 
یکـی از پاسـخ های احتمالـی این اسـت کـه علـوم 
را  احمقانـه  واقعـًا  چیزهـای  برخـی  اجتماعـی 
توجیـه کرده اسـت، مثاًل شـوک درمانی کسـانی که 
بـدون خواست شـان زندانـی شـده اند یـا سـالخی 
میلیون هـا خـوک توسـط دولـت در زمـان رکـود 
بـزرگ درحالی کـه بسـیاری از امریکایی ها گرسـنه 
بودنـد. ممکـن اسـت کـه ایـن فقـرات دلیـل عدم 
اعتمـاد مردم به روان پزشـکان و اقتصاددانان باشـد، 
امـا بـاز این پرسـش باقی سـت کـه پس چـرا مردم 
فیزیک دانـان را به خاطـر هیروشـیما و کیمیادانان را 

به خاطـر بـاروت تقبیـح نمی کننـد؟ 
حـدس ما ایـن اسـت: فیزیـک و کیمیا پس پشـِت 
بـه  فیزیک دانـان  جنگ افزارهـا »درسـت« هسـتند. 
ارتـش گفتنـد »اگـر شـما ایـن شـی ء را از هواپیمـا 
بیندازیـد، شـکافت هسـته یی رخ می دهـد و مقـدار 
بسـیار زیـادی گرمـا تولیـد می کنـد.« فیزیک دانـان 
صریـح  تقابلـی  در  کردنـد.  پیش گویـی  درسـت 
روان پزشـکان بـه دادگاه گفتند »به مـا اجازۀ زندانی 
بـه  می کنیـم  فکـر  کـه  بدهیـد  را  مردمـی  کـردن 
جهـت ذهنـی مریـض هسـتند و اجـازه دهیـد بـه 
آن هـا دوا تزریـق کنیـم و آن ها را زیـر آزمایش های 
دیگـری قـرار دهیـم. ایـن کارهـا آن هـا را خـوب 
می سـازد  متعـادل  مـردم  بـا  جامعه یـی  و  می کنـد 
بـه  اجتماعـی و منحـرف  از رفتارهـای ضـد  کـه 
دور اسـت.« بسـیاری از اقتصاددانـان مشـهور نیـز 
در طـول قـرن 20 و 21 بـه دولت هـا گفتنـد »به ما 

کنتـرل انتشـارات کاغذی را بدهیـد و ما جهان را از 
بـالی هـر رکود و تـورم مزمن نجـات می دهیم.« به 
وضوح اثر روان پزشـکان و بسـیاری از اقتصاددانان 
بـا نفوذ بـه اندازۀ عالمـان طبیعی پُرسـروصدا نبوده 

ست.  ا
بـه نظـر می رسـد کـه حتـا نابغه ترین هـای علـوم 
آن  و  برونـد  قهقـرا  بـه  اجتماعـی هـم می تواننـد 
وقتی سـت کـه متخصصـان رشـته )همچـون عموم 
مـردم( نسـبت به آن حیطـه دچار ظِن قوی شـوند. 
»روان پزشـکی  کـه  موافق انـد  مـردم  از  بسـیاری 
درسـت عمـل می کـرد تـا این کـه زیگمونـد فروید 
آمـد.« یـا »اقتصـاد دچار اشـتباهی عظیم شـد وقتی 
جـان مینـارد کینـز وارد صحنـه شـد«، امـا تقریبـًا 
کسـی نمی گوید »اسـحاق نیوتون کارهـای عظیمی 
در فیزیـک کـرد تـا این کـه اینشـتین دیوانـه آمـد و 

همـۀ آن هـا را خـراب کرد.« 
یـک دلیـل مهـِم این فاصلـۀ عمیق میـان موفقیت و 
اعتبـار علـوم طبیعی در یک سـو و موفقیت اندک و 
دشـمنان زیاد علوم اجتماعی از دیگرسـو این اسـت 
کـه موضوعات مطالعه در علوم طبیعی، سـاده اند و 
بـه نظـر می رسـد رفتار آن هـا مبتنی بـر مجموعه یی 
کوچـک از قواعـد باشـد. در نتیجـه، علوم سـخت 
می تواننـد )عمومـًا( بـه »آزمایش های کنترل شـده« 
بـرای اعتباردهـی بـه نظریـات تکیه کننـد. به همین 
دلیـل، فیزیـک کم تـر دچـار آن تنگنایـی می شـود 
اقتصـاد  یـا  فرویـد  مـردم روان کاوی  نظـر  از  کـه 
فیزیکـی  نظریـات  اسـت.  شـده  دچـارش  کینـز 
دربـارۀ اشـیای جهـان مـادی پیش گویـی می کننـد. 
در علـوم سـخت بسـیار دشـوار اسـت کـه یـک 
نظریـۀ جدیـد و پایین رتبـه، نظریـۀ پیشـین را کنار 
بزنـد، زیـرا پایین رتبـه بـودن آن به طـور متناوب در 
آزمایش هایـی اثبـات شـده اسـت. انشـتین ُمصرانه 
بـه برخـی دالیـل فلسـفی، نظریـه کوآنتـوم تاکیـد 
)از جملـه خـود  فیزیک دانـی  هیـچ  امـا  می کـرد، 
پیش گویی هـای  نمی توانسـت مدعـی صحـِت  او( 
نظریـه در مـورد نتایج آزمایش هـای ذرات زیراتمی 

 . شد با
فکـر  اجتماعـی  علـوم  متخصصـان  از  بسـیاری 
می کننـد در زمینـۀ آن هـا نیـز بایـد روشـی یکسـان 
ـ روش »علمـی« ـ مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـه 
هـر حال، مسـأله این اسـت که موضوعـات مطالعۀ 
اثبـات این کـه  آن هـا بـرای خـود اذهانـی دارنـد. 
می تـوان بـه مجموعه یـی از قواعـد انـدک رسـید 
کـه بـه نحـو صحیـح رفتـار مـردم را در شـرایط 
اسـت.  دشـوار  شـدیداً  کنـد،  پیش بینـی  مختلـف 
بـرای آن کـه ایـن تفـاوت مهـم میـان علـوم طبیعی 
و اقتصـاد را مجسـم کنیـد، ابتـدا فـرض کنیـد کـه 
نیـروی  اثـر  روی  بـر  فیزیک دانـان  از  گـروه  دو 
می کننـد.  بحـث  خـاص  ذره یـی  بـر  الکتریکـی 
گروهـی از اسـترالیا پس از آزمایشـی که با روشـی 
جدیـد اجـرا کرده اند، مدعی می شـوند کـه تخمین 
قبلـی بایـد اصـالح شـود، امـا فیزیک  دانـان رقیـب 
مدعـی می شـوند کـه آزمایـش اسـترالیایی ها ایـراد 
دارد، چـون آزمایشـگاه آن ها نزدیـک قطب جنوب 
اسـت و ایـن مسـأله موجـب تحریفاتـی در نتایـج 

می شـود. آن هـا نهایتـًا این طور بـه توافق می رسـند 
که آزمایشـی یکسـان را در آزمایشـگاه های مختلف 
اجـرا کننـد تـا ببیننـد آیا نتایـج وقتی به خط اسـتوا 
نزدیک می شـویم بـه تخمین قبلی نزدیک می شـود 
یـا خیر. فرضی اساسـی پشـت همۀ ایـن تحقیقات 
اسـت. قوانین اساسـی مسـلط بر ذرات واحد است 
)مربـوط(  عوامـل  همـۀ  می توانـد  آزمایشـگر  و 
قطـب  از  ناشـی  مغناطیسـی  اثـر  وقتـی  را  دیگـر 
زمیـن حـذف شـد، ثابـت فرض کنـد. داسـتانی که 
گفتیـم تـا حـدی روشـن می کنـد کـه چـرا بـه نظر 
می رسـد فیزیـک این چنیـن »خـوب« کار می کنـد؛ 
ایـن داسـتان واقعـًا دلیـل خوبـی اسـت بـرای این 
پرسـش کـه چـرا فیزیک دانـان توانسـته اند نظریات 
خـود را روز بـه روز در مطابقـت بـا واقعیت جهان 

فیزیکـی فربه تـر کننـد. 
مسـایل وقتـی دو گـروه از اقتصاددانـان در مـورد 
نظریـات رقیـب بـا هـم بحـث می کننـد، بـه ایـن 
کینـزی   اقتصاددانـان  مثـاًل  نیسـت.  سرراسـتی 
معتقدنـد کـه رکود بـزرگ به دلیـل »تراکـم تقاضا« 
بـوده اسـت و رییس جمهـور وقـت هربـرت هوور 
و پـس از او فرانکلیـن روزولـت بایـد رکـود را از 
طریـق بزرگ کـردِن عمدی کسـری بودجـۀ دولت 
می کردنـد.  خنثـا  قرضـی  پـول  کـردن  هزینـه  و 
گروهـی دیگـر از اقتصاددانـاِن اتریشـی ها شـدیداً 
مخالـف هسـتند و در عـوض معتقدنـد کـه بحران 
بـرای  از تـالش  ناشـی  نخسـتین در سـال 1929 
رزرو  فـدرال  سـوی  از  کـه  بـود  رونقـی  ایجـاد 
یعنـی بانـک مرکـزی ایـاالت متحده طراحی شـده 
بـود. طبـق نظـر اتریشـی ها، هـوور و روزولـت بـا 
سیاسـت های غلـط دخالتـی، رکـود را بـه بیـش از 
یـک دهـه کـش دادنـد. اتریشـی ها نظریـۀ کسـری 
بودجـه کینزی هـا را این گونـه مـورد سـوال قـرار 
می دهنـد کـه کسـری بودجه یـی کـه توسـط هوور 
و فـدرال رزرو اعمـال شـد، موجـب ترمیـم کندتـر 
شـد.  متحـده  ایـاالت  اقتصـاد  پرپیچ و تاب تـر  و 
کـه  هـم  هر قـدر  کـه  می دهنـد  پاسـخ  کینزی هـا 
بودجـه بـزرگ بود، دولـت »به وضـوح« بـه اندازۀ 
»کافـی« قـرض و خـرج نکـرد و بـی کاری ماندگار 

شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت. 
کـه  اسـت  ایـن  دارد  اهمیـت  این جـا  در  آنچـه 
»بحـث همچنـان حل نشـده باقـی مانـده اسـت« بـا 
این کـه اقتصاددانـان حرفه یـی بـرای مدتـی بیـش 
از ۷0 سـال در مـورد علـل رکـود بـزرگ اسـتدالل 
چـون  نشسـت،  نخواهـد  فـرو  مجادلـه  کرده انـد. 
شـرایط دقیـق اقتصـاد جهـان در دهـۀ 1920 یکتـا 
اسـت. اقتصاددانـان نمی توانند فرضـًا نظریۀ کینزی 
را بـا ثابـت گرفتن همۀ شـرایط جـز دو برابر کردن 
کسـری بودجـه در 1932 و بررسـی اثـرات آن بـر 

نـرخ بـی کاری تأییـد یـا رد کنند. 
هـوای نفـس در علـوم طبیعی بیشـتر در بند اسـت؛ 
زیـرا در آن زمینه هـا، واقعیت هـا بـا درجۀ بیشـتری 
نسـبت بـه علـوم اجتماعـی »از طـرف خودشـان 
حـرف می زننـد.« خوشـبختانه، همه چیـز از دسـت 
را  طبیعـی  علـوم  روش هـای  اگرچـه  نمـی رود. 
نمی تـوان در اقتصـاد بـه کار بـرد، امـا روش هـای 
اقتصـاد  دیگـری بـرای بررسـی اصـول و قواعـد 
هسـت کـه در اختیـار فیزیک دانـان و کیمیادانـان 

نیسـت. 

بدبینی 
به علوم اجتماعی چرا؟

ــه  ــی ک ــن کارهای ــد: یکــی از مهم تری ــاد بگیری ــم را ی ــراد مه 3. اســامی اف
ســخنراناِن حرفه یــی انجــام می دهنــد ایــن اســت کــه اســامی افــراد مهــم در 
جلســه را یــاد می گیرنــد و در سخنرانی شــان بــه آن هــا اشــاره می کننــد. اگــر 
ــاِس  ــود و احس ــحال می ش ــد، او خوش ــف کنی ــی تعری ــخنرانی از کس در س

خوبــی نســبت بــه ســخنران و ســخنرانی او پیــدا خواهــد کــرد.
4. از قبــل آمــادۀ ورود افــراد مشــهور بــه جلســۀ ســخنرانی باشــید: یــک 
ســخنراِن حرفه یــی همیشــه از قبــل، پیش بیــِن ورود افــراد مشــهور بــه جلســۀ 
ــی و...  ــگاه اجتماع ــهرت و جای ــزان ش ــه می ــه ب ــا توج ــت و ب ــخنرانی اس س
ــم و اســتقبال  ــراد کلمــات، جمــالت و عکس العمل هــای الزم جهــت تکری اف

ــد.  ــاده می کن ــان را آم از ایش
ــم،  ــخنرانی می کنی ــی س ــاًل وقت ــید: مث ــراف باش ــات اط ــب اتفاق 5. مراق
صــدای رعدوبــرق می آیــد و توجــه شــنونده گان را بــه خــود جلــب می کنــد. 
ــردد و  ــا گ ــاِل م ــامل ح ــی ش ــف اله ــم لط ــم »امیدواری ــا می گویی در این ج
ایــن رعدوبــرق بــه بــاران الهــی تبدیــل گــردد و کشــاورزان مــا را خوشــحال 

ــد.«  نمای
ــت ممکــن: همان طــور کــه  ــن حال ــرای بدتری ــی و آماده گــی ب 6. پیش بین
قبــاًل در بحــث ابزارهــای ســخنرانی گفتیــم، ســخنران بایــد بــرای بدترین هــا 
آماده گــی داشــته باشــد تــا اگــر شــرایط خــوب بــود کــه هیــچ، ولــی اگــر بــد 
بــود، غافلگیــر نشــود. یــک ســخنران حرفه یــی بایــد بــه قــدری بــرای وقــوع 
مشــکالِت احتمالــی آمــاده بــوده و بــرای هــر یــک برنامــه و راهــکاری داشــته 
ــش  ــا مخالفان ــی ُرخ داد ی ــخنرانی زلزله ی ــن س ــر در حی ــا اگ ــه حت ــد ک باش
برایــش ایجــاد کردنــد، بتوانــد آن را اداره کنــد و اصطالحــًا توانایــی مدیریــت 

بحــران را داشــته باشــد.
7. تکرار پرسش مخاطبان: این کار چند ُحسن دارد:

ــوش  ــوب گ ــه خ ــته ایم ک ــرام گذاش ــوال کننده احت ــه س ــه ب ــت این ک نخس
کرده ایــم.

دوم این کــه همــۀ مخاطبــان ممکــن اســت ســوال را نشــنیده باشــند، بــا تکــرار 
ــان  ــرا مخاطب ــنیده اند؛ زی ــوال را ش ــه س ــه هم ــویم ک ــن می ش ــوال مطمی س
ــی  ــت، کم ــوده اس ــه ب ــوال آن چ ــد س ــه ندانن ــنوند ک ــی را بش ــی جواب وقت
ــان  ــش مخاطب ــرای پرس ــخنرانی ها ب ــت در س ــر اس ــوند. بهت ــوت می ش مبه
ــا همــۀ حضــار ســوال را  ــه وجــود داشــته باشــد ت ــون جداگان ــک میکروف ی

بشــنوند.
ــه جــواب  ــد ب ــان کــه ســوال را تکــرار می کنی ــد هم زم ســوم این کــه می توانی
ــا  هــم فکــر کنیــد، چــون آن بخشــی از مغــز کــه ســوال را تکــرار می کنــد ب

ــاوت اســت.  ــد، متف ــه راه حــل را جســت وجو می کن ــز ک بخشــی از مغ
8. یخ شــکنی: گاهــی اوقــات در بعضــی از جمع هــا، جــو ســنگینی بــر جلســه 
حاکــم می شــود و ســخنران وظیفــه دارد کــه جــو ســخنرانی را تلطیــف نمایــد 
ــن کار ابزارهــای مختلفــی وجــود  ــرای ای ــد. ب ــه آن یخ شــکنی می گوین ــه ب ک
دارد؛ مثــاًل پرســیدن یــک ســوال یــا اســتفاده از طنــز یــا اشــاره بــه اتفــاق یــا 
پخــش یــک فلــم و غیــره. به طــور کلــی در یخ شــکنی، هــدف ســخنران ایــن 
اســت کــه فضــای ســرد حاکــم بــر جلســه عــوض شــود و نکتــۀ مهــم ایــن 
ــرای  ــی الزم ب ــد و آماده گ ــا را بشناس ــن ابزاره ــد ای ــخنران بای ــه س ــت ک اس
اســتفاده از ابزارهــای الزم بــرای شکســتن فضــای یــخ جلســه را داشــته باشــد 
و بــا توجــه بــه شــرایط از یکــی از ایــن ابزارهــا اســتفاده نمایــد. بــه نظــر مــن، 
ــزار یخ شــکنی صحبــت و دیــدن افــراد قبــل از ســخنرانی هســت.  بهتریــن اب
این گونــه وقتــی ســخنرانی را شــروع می کنیــد، حداقــل چنــد نفــری از آن هــا 

غریبــه نیســتند. 
9. تیزحســی و تیزچشــمی ســخنران: ســخنران بایــد تمــام زوایــای ســالون را 
ببینــد چــرا کــه ممکــن اســت مخاطبــاِن ســمت دیگــر یــا طبقــۀ بــاالی ســالون 
حــس خوبــی نگیرنــد و ناراحــت شــوند و فکــر کننــد کــه مخاطبــان ســخنران 
فقــط یــک عــدۀ خاصــی هســتند. بنابرایــن ســخنران بایــد چشــمش بــه تمــام 
ــان  ــای مخاطب ــًا از واکنش ه ــی مرتب ــا تیزحس ــن ب ــد و همچنی ــان باش مخاطب

بازخــورد بگیــرد و بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت اقــدام نمایــد.
10. مکــث هنــگام نــگاه به ســایدها: هنگامــی کــه از ســالیدهای پاورپاینت 
ــد،  ــگاه کنی ــه ســالید ن ــا ب ــد ت ــی می چرخی ــد وقت ــد، می توانی اســتفاده می کنی
مکــث کــرده و ســپس وقتــی بــه مخاطبــان رو می کنیــد صحبــت کنیــد. ایــن 
کار بــه شــما کمــک می کنــد کــه تمــاس چشــمِی خــود را بــا مخاطبــان حفــظ 

کــرده و صــدای شــما رســاتر بــه گــوش مخاطبــان برســد.  

رسول خان امین /بخش پنجاه وچهارم 

روبرت مورفی 

برگردان: یاسر میرزایی
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اطالعی  باشد،  خوانده  را  پاسکال  دکتر  فروید  این که  از 
ندارم؛ ولی بی تردید و با دقت آثار یکی از معاصرین زوال، 
ایبسن، اسوۀ وقایع نگار محذورات روحی و رازهای کودکی، 
معالجات، اعتراف ها و شفاها را خوانده است. فروید تحلیلی 
از نمایش نامۀ »روسمرسهلم« در مقالۀ »برخی شخصیت نوع ها 
متن،  این  می دهد.  ارایه  می شوند«  دیده  روان تحلیلی  اثر  در 
گروه پارادکسیکالی از بیمارانی را مورد بررسی قرار می دهد 
که با عقالنی بودِن معالجۀ روان تحلیلی مخالف بودند: برخی 
از آن ها از چشم پوشی، از کامیابی و تسلیم کردن اصل لذت 
از  برعکس،  آن ها،  مابقی  می زدند؛  باز  سر  واقعیت  اصل  به 
موفقیِت خودشان می گریختند و درست در لحظه یی که توان 
آن دست می شستند.  از  داشتند،  را  کامیابی  آوردِن  به چنگ 
در زمرۀ این گروه، بانوی جوانی را می توان نام برد که مدت 
زیادی برای ازدواجش نقشه کشیده و پروفیسوری که در پی 
کسب کرسی یی است که مدت مدیدی زمینه سازی کرده و 
نیز شخصی که از توفیق دادوستدش می گریزد. تفسیر فروید 
هجوم  باعث  موفقیت  امکان پذیری  این که:  از  است  عبارت 

احساس غیرقابل کنترل گناه می شود.
می آورد.  نمایش نامه  دو  از  برگرفته  مثال هایی  مقام،  این  در 
»مکبث« و همچنین »روسمرسهلم«. از آن جایی که نمایشنامۀ 
ایبسن از نمایشنامۀ شکسپیر کمتر شناخته شده است، خالصه 
قلعه یی  داستان،  وقوع  محل  است.  مفید  آن  طرح  کردِن 
اربابی ست که ته آبدره یی در حومۀ شهری کوچک در نروژ 
قرار دارد. در این عمارت اربابی که پُل عابر پیاده یی آن را 
وارث  سابق،  کشیش  روسمر  می کند،  وصل  جهان  باقی  به 
خانوادۀ قدیمی و سرشناس محلی سکونت دارد. یک سال 
قبل از اتفاق نمایش نامه، همسر او که از بیماری روحی در 
ربکا  خانه،  همان  در  می کند.  غرق  را  بوده، خودش  عذاب 
معلِم سرخانه یی زنده گی می کند که بعد از مرگ ناپدری اش، 

دکتر وست به آن جا آمده است.
این مرد آزاداندیش ربکا را بعد از مرگ مادرش آموزش داده 
و او را پیرو مرام لیبراِل خود کرده است. هم خانه گی روسمر 
با زِن جوان دارای دو پیامد است: نخست کشیش سابق پیرو 
مجبور  می زند،  تأیید  ُمهر  آن  بر  جامعه  که  لیبرال  ایده های 
می شود به فضاحت عظیم کرول برادرزنش که مدیر مدرسه 
ثانیًا  بزند؛  تأیید  نیز مهر  انضباط است  و رهبر حزب محلی 
اشتراک فکری با ربکا به احساس عاشقانه تبدیل شده و به 
او پیشنهاد ازدواج می دهد. اما ربکا بعد از واکنش آنی شادی 
اعالم می کند که ازدواج محال است. سپس مدیر مدرسه برای 
برمال کردِن این موضوع به شوهرخواهرش که همسرش را به 
خودکشی واداشته، به ربکا متوسل می شود: او در واقع فرزند 
»ناپدری«اش است، ربکا به شدت از قبول این موضوع سر 

باز می زند.
به هرحال او پذیرفت که باعث شده ایده هایی در ذهن زِن 
مرده شکل بگیرد که او را به خودکشی بکشاند. پس از آن 
کند،  ترک  را  اربابی  عمارت  تا  می شد  مهیا  که  مقطعی  در 
روسمر مجدداً از او می خواهد تا همسرش شود. او یک بار 
دیگر با گفتن این که دیگر آن زن جواِن جاه طلبی نیست که 
به این خانه نقل مکان کرده و به آرامی از شر زنی که در سر 
می کند.  رد  را  او  پیشنهاد  شده،  بود خالص  ایستاده  راهش 
اگر شناختن آن زن، روسمر را به آزاداندیشی سوق داد، در 
نقطۀ مقابل، زن از ارتباط با او نجیب تر شده است. او دیگر 

نمی تواند از موفقیتی که به دست آورده بود، لذت ببرد.
اصالح  هدف  با  دیگر  بار  یک  فروید  که  همین جاست 
مجدد  تبیین  در  می دهد،  ارایه  نویسنده  که  توضیحاتی 
علیت شناسی صحیِح پرونده دخالت می کند. طبق نظر فروید، 
اخالقی  موضوع  یک  صرفًا  ربکا  استناد  مورد  اخالقی  دلیل 

است. زن جوان خودش به دلیل محکم تری اشاره می کند. او 
»گذشته یی« دارد. با تحلیل واکنش او به رازگشایی تولدش 
این گذشته را به آسانی می توان درک کرد. اگر او همچنان با 
تمام قوا از اقرار به این که دختر وست است، سر باز می زند و 
اگر نتیجۀ این رازگشایی بایستی اعتراِف او را به جلوۀ نیرنگ 
این  عالقه مند  او  که  است  دلیل  بدین  درآورد،  جنایی اش 
به اصطالح ناپدری است. همین تشخیص است که احساس 
موفقیِت  مسیر  در  موضوع  این  می کند.  علنی  بیشتر  را  گناه 
ربکا قرار می گیرد و نه تحول اخالقی او. برای فهم رفتار او 
بایستی مجدداً حقیقتی را به اثبات برسانیم که نمایش نامه بیان 

نمی کند و جز با اشاره هایی مبهم بدان نمی پردازد.
با  تقابل  نهانی »حقیقت« را در  این دلیل  او  لیکن زمانی که 
»موعظه گری« ابرازی قهرمان قرار می دهد، فروید آنچه را که 
در نظر ایبسن معنای نهایی رفتار ربکا است، از یاد می برد. 
تحول  نه  که  فراموش می کند؛ جایی  را  نمایش نامه  پایان  او 
نمی برد.  پیش  از  کاری  گناه،  ُخردکنندۀ  بار  نه  و  اخالقی 
استحالۀ ربکا فراسوی خیر و شر قرار گرفته و آن چه از خود 
بروز می دهد نه تحول اخالقی، بلکه ناتوانی از کنش است. 
داستان برای ربکا که دیگر نمی خواهد دست به کاری بزند و 
روسمر هم نمی خواهد بداند، داستان در رازآلوده گی منحصر 
به فردی به پایان می رسد. آن ها با هم یکی شده و شادمانه 
آب  در  هم  با  که  جایی  می روند،  پیاده  عابر  پُل  سمت  به 
نادانش،  و  دانش  نهایی  پیوند  این  می شوند.  غرق  خروشان 
را  استتیک  ناخودآگاهِ  منطق  کامل  به طور  انفعال،  و  فعالیت 
از  بیان می کند. معالجۀ واقعی و شفای واقعی عبارت است 
به زنده گی، خودوانهاده گی  ارادۀ معطوف  انکار شوپنهاوری 
واال«  »وجد  ]خواست[،  اشتیاق  عدم  اصیل  دریای  به 
در  مجذوب  جوان  نیچه  و  واگنر  ایزوت  در  هبوط یافته گان 

پیروزی دیونیزوس جدید.
چنین وجدی همان است که فروید انکار می کند. در عوض، 
آزاد  گناه  احساس  عقالنیِت  یعنی  علی  مناسب  طرح  او 
می کند.  عنوان  کرول  مدرسه  مدیر  معالجۀ  نیت  به  را  شده 
این تبیین اخالق جز در مورد »غفلت« غرق شدن در دریای 
بُعدی  از  روی  هیچ  به  است،  مخالف  آن  با  او  که  جاودان 
فروید  ارتباط  ابهام  این جا مجدداً  نیست.  برخوردار  اخالقی 
در  می شود:  معلوم  محض  رهایی  در  استتیک  ناخودآگاه  با 
که  لوگوس  و  پاتوس  رادیکال  این همانی  نهیلیسم،  با  تقابل 
در عصر ایبسن، استریندبرگ و واگزیسم، به حقیقتی رادیکال 
به  فروید  است.  شده  تبدیل  استتیک  ناخودآگاه  »اخالق«  و 
چیزی رجعت می کند که در نهایت، وضعیت منتخب کورنی 

و ولتر به هنگام مواجهه با خشم ادیپ است.
خوب  به هم پیوسته گی  مجدد  برقراری  جست وجوی  در  او 
برابر  در  است،  دانش  معلول  که  مطلوب  فضیلت  و  علمی 
پاتوس قرار می گیرد. نیروی آنچه در این جا در معرض خطر 
است، برای فروید می تواند در ارجاع کوتاه به نمایش نامه های 
از دریا« که در آن زنده گی  ایبسن »بانویی  روان کاوانۀ دیگر 
دکتر وانگل به وسیله صدای وسوسه انگیز دریا تسخیر شده، 
تعقیب  به دلیل  را  او  همسرش  که  زمانی  می شود.  احساس 
ملوان در حال عبور که در او تجسم این صدا را می شناسد، 
رها می کند، الیدا از میل او چشم می پوشد. همان طور که ربکا 
الیدا  کرده،  متحول  را  او  روسمر  با  ارتباط  که  است  مدعی 
به حال  داده،  او  به  که شوهرش  انتخابی  با حق  مدعی ست 
با  کند،  انتخاب  آن که می تواند  از  بعد  است.  خود رها شده 
و  نویسنده  دالیل  بین  رابطه  این بار  هرچند  ماند.  او خواهد 
همسر در یک ارتباط معکوس نمایان می شود. فروید تفسیر 
تأیید و آن را به عنوان »معالجه«ی  شخصیت نمایش نامه را 

موفق انجام شده به وسیلۀ دکتر وانگل در نظر می گیرد.

به یک  را  آزادی  این  ایبسن،  اولیۀ  یادداشت های  به هرحال 
ارایه  که  طرحی  خالصۀ  می دهد.  تقلیل  وهمی  وضعیت 
چیزی  آشکارا  زنده گی  است:  شوپنهاوری  به شدت  می دهد 
در  و  کوهستان  سایۀ  در  باال  آن  سرزنده،  و  راحت  شاد، 
یکنواختی مالمت بار این عزلت است. پس راه چاره، چیزی 
جز این نیست که این نوع زنده گی، زندگی سایه هاست. نه 
خالقیتی، نه مبارزه یی برای آزادی. تنها آرزوها و امیال. همین 
است که چگونه زنده گی در تابستان کوتاه مالیم ادامه می یابد. 
و بعد از آن در تاریکی. سپس آرزوها برای زنده گی جهان 
بزرگ بیرون جان می گیرند. اما از آن چه حاصل خواهد شد؟ 
در کنار محیط تغییریافتۀ پیرامون و ذهن رشدیافتۀ شخص، 

فزونی در تمناها و آرزوها و امیال شخص به بار می آید.
محدودیت در همه جا مثل سوگنامه یی برای ُکل ابنای بشر 
اعمال  مالیخولیایی  این وضعیت  بر  آدمی  کردارهای  و همۀ 
بعد  گسترده  تاریکی  با  تابستانی  تابناک  روز  یک  می شود. 
به  اشتیاق  دریا.  قدرت جذب  است.  این  قضیه  تمام  آن.  از 
به  وابسته  دریایند.  فریفتۀ  دریا هستند،  دریا. مردم همجنس 
دریا. بایستی به آن برگردند راز بزرگ عبارت از وابسته گی 
بنابراین چرخۀ فصل ها  است.  بر عدم خواستن  انسان  ارادۀ 
را  هیچ  که  اراده  عدم  در  بازنمایی  توهم  محو  با  شمال  در 
می خواهد، قرین می شود. در این مورد، فروید اخالق دکتر 
وانگل و بانوی دریا را در تقابل با آنچه نویسنده مطرح کرده 

بود، قرار می دهد.
»تاریخی«  موضوعی  عنوان  به  را  مورد  این  است  ممکن 
مالحظه کنیم، اما این به آن معنی نیست که هیچ جزییاتی در 
مورد آن اهمیت ندارد. فروید در مبارزه با ایدیولوژی موجود 
در روح دوران – دورانی که تدریجا به گذشته بدل می شد، 
هیچ مشارکتی نداشت. موضع درگیری، بین دو نوع ناخودآگاه 
بود، دو ایده از چیزی که در بطن جوامع ظاهرالصالح و با 
نزاکت به وجود آمده بود، دو ایده از ناخوشی های تمدن و 

شیوۀ التیام دادن آن ها.
از آن جایی که دربارۀ دوران ها صحبت می کنیم، اجازه دهید 
دقیقًا زمانی را مورد توجه قرار دهیم که یک مورد خاص اتفاق 
افتاد. موسای میکل آنژ در 1914 نوشته شد. »امر غریب« و 
شدند.  نوشته   191۵ در  دو  هر  ایبسن  مورد  در  کوتاه  متن 
رانۀ  با معرفی  نقطۀ عطف کار فروید که  از  بنابراین چندان 
مرگ در فراسوی اصل لذت شکل می گیرد، فاصله نداریم. 
فروید خودش این چرخش در کارش را با عطف توجه به 
استنتاج رانۀ مرگ از مطالعۀ معضل »روان نژندی تروماتیک« 
توضیح می دهد. اما شناخت آن همچنان با ضربه یی که جنگ 
است.  خورده  گره  کرد،  وارد  خوش بینانه  دیدگاه  به   1914
دیدگاهی که اولین دورۀ روان کاوی و تقابل ساده بین اصل 

لذت واقعیت را مد نظر قرار می داد.
به هر حال دالیلی برای تردید وجود دارد که مطابق با این 
رانۀ  کشف  نمی گیرد.  نادیده  را  لحظه  این  اهمیت  توضیح، 
با  مواجهه  در  اغلب  و  بود  فروید  زمان  در  رویدادی  مرگ، 
مضمون وسواسی دوران که در آن روان کاوی شکل گرفته بود، 
تغییر ماهیت می یافت: ناخودآگاه شیء فی نفسه شوپنهاوری و 
داستان های ادبی بزرگ بازگشت به این ناخودآگاه. راز نهایی 
کل سنت رمان از وهم های ناشی از اراده، که خالصۀ ادبیات 
یک قرن بود. ادبیات عصر استتیک عبارت از این است که 
آن چه غریزۀ حفظ حیات نهایتًا به سمت آن حرکت می کند، 
حرکت زنده گی به سمت مرگ است و »نگهبانان زنده گی« در 
واقع »جان برکفان مرگ« هستند. فروید هرگز دست از مبارزه 

با این راز نکشید.
در  فروید  اصالحات  بطن  در  واقعیت«  »اصل  تفسیر  البته 
مواجه  این  است.  آمده  ایبسن  یا  هوفمان  ایبسن،  طرح های 

به  را  او  آنچه  از  عبارت است  استتیک  ناخودآگاه  منطق  با 
ناتاناییل  مورد  یا  هانولد  دقیق  علیت شناسی  مجدد  برقراری 
دقیق  برای روسمرسهلم و همچنین نگرش  مناسب  پایان  و 
موسی مجبور ساخت، که به بیان بهتر همان پیروزی آرام عقل 
بر شور مقدس است. هر چیزی اتفاق می افتد، انگار که این 
تحلیل ها، شیوه هایی با شعار مقاومت آنتروپی نهیلیستی بودند 
استیتک  آثار رژیم  در  پرداخت و  آن ها  به کشف  فروید  که 
هنر انکارشان می کرد، ولیدر نظریه پردازی خود دربارۀ غریزۀ 

مرگ به آن ها مشروعیت مجدد خواهد بخشید.
اکنون در موقعیت درک ارتباط پارادکسیکال بین تحلیل های 
استتیک فروید و آن گروهی هستیم که بعداً مدعی حمایت او 
شدند. تعهد این گروه رد تذکره گرایی فروید و بی کفایتی او 

به »فرم« هنری است.
ایجاد می کند  را  نخستین موسی شوکی  در صفحات  فروید 
که خود ماحصل شوک ناشی از آثار هنری است و در صدد 
ارایۀ تفکری است که در مواجهه با این شوک باشد. »شاید، 
در واقع آنچه برخی نویسنده گان حوزۀ استتیک دریافته اند در 
باب حالت سرگشته گی ذهنی دریافته اند، وضعیت ضروری 
برای یک اثر بزرگ هنری هنگامی به هدف خود نایل می آید 

که بیشترین تأثیر را گذاشته باشد.
این امر، صرفًا با اکراه فوق العاده یی است که خودم می توانم 
اساسی  انگیزۀ  باشم.  داشته  باور  الزامی  چنین  یک  به 
طرح  به  که  ترجیحی  برای  که  دلیلی  فرویدی،  تحلیل های 
زنده گینامه نویسانه می دهد، چه زنده گینامۀ شخصیت داستانی 
باشد یا هنرمند، مبنا در واقعیتی دارد که او نسبت دادن قدرت 
را  نوع سرگشته گی  این  به  ادبیات  یا  مجسمه سازی  نقاشی، 
مفروض،  زیبایی شناس  این  نظریه  ابطال  برای  می کند.  رد 
لزوم حتا  و در صورت  داستان  مرور هر  برای  آماده  فروید 
فروید  برای  که  استتیک  اما  می باشد.  مقدس  متن  بازنویسی 
در حد یک فرض بود، امروزه فیگور واقعی در زمینۀ تفکر 
استتیک است. به عنوان قاعدۀ کلی او ]زیبایی شناس[ دقیقًا با 
اتکا به فروید جهت ایجاد مبنایی برای نظر ماست که حامی 
او ]فروید[ درصدد ابطال آن بود، نظری که قدرت اثر را به 

تأثیر حیرت آور آن پیوند می زند.
بازنمایی  علل  نظم  و  استتیکی  انقالب  فرویدی  روانکاوی 
کالسیک را ملغی کرده و قدرت هنر را با این همانی به واسطه 
تضادها یعنی لوگوس و پاتوس مرتبط می کند. ادبیات مبتنی 
بر قدرت دوگانۀ سکوت است. اما فروید در این دوگانه گی، 
دست به انتخاب می زند. فروید بر خالف انتروپی نهیلیستی 
کالم  از  دیگری  فرم  بی صدا،  کالم  قدرت  از  جداناپذیر 
صامت، هیروگلیف آماده برای کار تفسیر و امید التیام یافتن 
را برمی گزیند. بنابراین او در چارچوب رژیم بازنمایی هنر، 
را  داستان  طرح  ساختارهای  و  استتیکی  انقالب  و  فیگورها 
که این رژیم کهن رد کرده بود، جایگزینی برای آن برداشت 

باستانی در نظر گرفته بود.
امروزه فرویدگرایی به نحو متفاوتی علیه این بازگشت بحث 
می کند. بیوگرافی نویسی فرویدی را مورد سوال قرار داده اند 
هستند.  هنر  برای خاص بوده گی  بیشتری  وجاهت  مدعی  و 
معرفی  فروید  از  رادیکال تر  فرویدگرایی  عنوان  به  را  خود 
می کنند که از پیامدهای سنت بازنمایی رها شده و با رژیم 
جدید هنر مطابقت دارد که ادیپ را به موجودی در دسترس 
مبدل می کند، رژیم جدیدی که فعالیت و انفعال را با تأیید 
خودمختاری ضدبازنمایانۀ هنر و ماهیت به شدت دگرساالر 
که  نیروهایی  کنش  بر  گواهی  مثابۀ  به  آن  ارزش  نیز  و  آن 
فراسوی شور رفته و آن را از خودش جدا می کند، مترادف 

فرض می گیرد. 
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ــر تنــش  محمداشــرف غنــی کــه پــس از یــک انتخابــات پُ
ــری  ــکا و میانجی گــری جــان ک ــت امری ــا دخال در 1394 ب
وزیــر خارجــۀ آن و تــن دادن بــه تقســیم قــدرت بــا رقیــب 
ــت جمهوری  ــۀ ریاس ــر اریک ــداهلل ب ــی اش داکترعب انتخابات
تکیــه زد، طــی ایــن چهــار ســال، ابتــکار بــازی و غلبــه بــر 
حریفــان و حتــا متحــدان خــود را در دســت گرفــت: هیــچ 
ــت  ــی دول ــه رییــس اجرای ــت را ب ــی دول ــی اجرای صالحیت
کــه بــر مبنــای توافق نامــۀ کابــل متعهــد و ملــزم بــه آن بــود، 
تفویــض نکــرد؛ جنرال عبدالرشــید دوســتم معــاون اول خود 
را کــه بانــک رأی ســالم او در انتخابــات ریاســت جمهوری 
بــود، منــزوی، بیــکاره، تبعیــد و خانه نشــین ســاخت. 
احمدضیــا مســعود را پــس از یک دور اســتفادۀ نمایشــی در 
ــزی  ــۀ تحقیرآمی ــش به گون ــی قدرت جهــت مشــروعیت قوم
برکنــار کــرد؛ ســایر متحــدان و دوســتان کمپایــن انتخابــات 
ریاســت جمهوری خــود از صدیــق پتمــن تــا همایــون 
ــف اتمــر و ... را  ــون، انورالحــق احــدی، محمــد حنی همای
ــار را  ــن حکمتی ــت؛ گلبدی ــرون انداخ ــدرت بی ــفرۀ ق از س
بــا وعــده و وعیــد زیــاد بــه کابــل آورد امــا از حکایــت و 
شــکایت او کــه حکومــت اشــرف غنــی را دست نشــانده و 
ــه  ــز ب ــه او را نی ــد ک ــر می آی ــد ب ــالف می خوان ــده خ وع
ــا  ــدرت، ره ــفرۀ ق ــار و س ــده گان درب ــا ش ــن ره ــع ای جم
کــرد؛ عطامحمــد نــور والــی پیشــین بلــخ و رییــس اجرایــی 
جمعیــت اســالمی را نیــز بــا تمــام وعده هــای کتبــی و غیــر 
ــا او داده بــود، از دربــار  کتبی یــی کــه در بــازی و تعامــل ب
و ســفرۀ قــدرت بیــرون مانــد؛ حاجــی محمــد محقــق کــه 
زبانــش را علیــه ســران جنبــش روشــنایی و جنبــش تبســم 
در حضــور قومایــش بــه ســخن آورد و مــورد اســتفاده قــرار 
داد، تــرک و طــردش کــرد و از چوکــی معاونیــت ریاســت 
اجرایــی حکومــت برانداخــت؛ عبدالکریم خلیلــی از رهبران 
ــاد  ــه در دوران اتح ــی ک ــس از پاداش ــدت را پ ــزب وح ح

ــورای  ــس ش ــوان ریی ــه عن ــت جمهوری ب ــات ریاس انتخاب
عالــی صلــح برایــش داد، بــا تعییــن محمــد عمــر داوودزی 
ــده شــده از ســفرۀ  در داراالنشــای آن شــورا، عاطــل و ران
قــدرت گردانیــد؛ در انتخابــات پارلمانــی 28 میــزان 139۷، 
ــس  ــود را از مجل ــی خ ــان سیاس ــدان و معارض ــام منتق تم
ــرد و  ــذف ک ــع ح ــه در واق ــی جرگ ــا ولس ــده گان ی نماین
ــکل  ــود ش ــت خ ــل و خواس ــق می ــده را مطاب ــان آین پارلم
ــات  ــد اصالح ــه بای ــت ک ــال حکوم ــس از چهارس داد؛ پ
ــی  ــیون های انتخابات ــال اول در کمیس ــی س ــی را ط اساس
ایجــاد می کــرد، هفتــۀ پیــش قانــون انتخابــات را بــا فرمــان 
ــری اداره و  ــت رهب ــارت و موفقی ــا مه ــرد و ب ــل ک تعدی
ــای  ــا داراالنش ــس ت ــیون را از ریی ــر دو کمیس ــت ه مدیری
یــک دســت و در واقــع تحــت اداره و فرمــان خــود 
ــت  ــاه اس ــد م ــی چن ــس باالی ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــاخت؛ ب س
ــا و در  ــدون اعتن ــی خــود را ب ــن انتخابات ــاًل کمپای ــه عم ک
نظــر داشــت رقیبــان و شــریکان منتقــد حاکمیــت خــود بــه 
ــات  ــدۀ بالمنازعــۀ انتخاب ــه اســت و خــود را برن راه انداخت
ریاســت جمهوری ســال آینــده بــرای یک دست ســازی 

ــد. ــی می دان ــت اجرای ــالل ریاس ــدرت و انح ق
ــی خــود  ــن انتخابات ــن کمپای ــش در آخری ــار روز پی او چه
ــخص  ــن و مش ــارۀ روش ــه و اش ــا کنای ــر ب ــت کن در والی
حامــد کــرزی را دست نشــانده یی کــه بــا تانــک امریکایــی 
ــت جمهوری  ــام داری و ریاس ــه زم ــی ب ــگارد امریکای و بادی
رســید، خوانــد و خــود را یگانــه زمــام دار منتخــب از 
ــا  ــا کــرزی معرفــی کــرد کــه دیگــران همــه ب احمدشــاه ت
خــون و خون ریــزی و پدرکشــی و برادرکشــی بــه قــدرت 

ــد. دســت یافتن
ــدرت او  ــدان ق ــف می ــال حری ــن چهارس  هیچ کســی در ای
ــت و  ــۀ سیاس ــان عرص ــی مدعی ــچ الف و گزاف ــد و هی نش
ــا  ــت. ام ــاز نداش ــام داد، ب ــه انج ــه ک ــدرت او را از آنچ ق

ــور و  ــه حض ــت ک ــری اس ــن خط ــر جدی تری ــان قط توف
ــه  ــد. او همانگون ــد می کن ــل تهدی ــای او را در ارگ کاب بق
کــه تمــام رقیبــان و حتــا متحــدان ســفرۀ قــدرت خــود را به 
صــورت تحقیرآمیــزی منــزوی کــرد و رانــد، در مذاکــرات 
ــان  ــه توف ــتر ب ــه بیش ــا ک ــان و امریکایی ه ــان طالب قطرمی
خطیــر بــرای او تبدیــل شــده اســت، بــه  گونــۀ تحقیرآمیــزی 

ــرات انتظــاری  ــن مذاک بســیار دور از دروازه هــای بســتۀ ای
می کشــد. اگــر او از ایــن توفــان گــذر کنــد، هیــچ حریفــی، 

حریفــش نخواهــد شــد.
 آیا او از توفان قطر عبور خواهد کرد؟

ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ملــی در ســفرش بــه فــراه بــه مــردم ایــن 
والیــت گفــت کــه تأمیــن امنیــت ایــن والیــت از 

اســت. حکومــت  اولویت هــای 
ــروز یکشــنبه، 18 حــوت در  ــه دی ــی ک ــای غن آق
والیــت فــراه ســخن می گفــت همچنــان بــه 
ــت  ــه حکوم ــان داد ک ــت اطمین ــن والی ــردم ای م
ارادۀ  افغانســتان  آب هــای  مدیریــت  بــرای 

دارد.  مســتحکم 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــه اس ــت گفت ــس حکوم ریی
تأمیــن امنیــت تمرکــز جــدی وجــود دارد و 
ــه از  ــا چگون ــال انجــام اســت ت بررســی ها در ح

قــوای موجــود بــرای تأمیــن امنیــت ایــن والیــت 
ــرد؟ ــورت گی ــی ص ــتفاده اعظم اس

محمداشــرف غنــی بــا بیــان این کــه بــرق والیــت 
فــراه از طریــق بــرق وارداتــی ترکمنســتان تأمیــن 
خواهــد شــد، گفتــه اســت: ایــن والیــت در 
بخــش زراعــت ظرفیــت عالــی دارد و محصــوالت 

ــی  ــای جهان ــه بازاره ــار ب ــون ان ــی اش چ زراعت
ــد. ــد گردی صــادر خواه

ــه  ــی ب ــی در حال ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
والیــت فــراه ســفر کــرده اســت کــه اخیــراً ایــن 
والیــت گــواه ناامنی هــای گســترده یی بــوده و 
ــن  ــر بخشــی های از ای ــان ب در حــال حاضــر طالب

ــد. ــت دارن ــت حاکمی والی
ــای  ــاران و برف باری ه ــزِش ب ــن، ری ــار ای در کن
ــدن  ــرازیر ش ــب س ــت موج ــن والی ــر در ای اخی
ــی  ــارات جان ــد و خس ــدیدی ش ــیالب های ش س
و مالــی زیــادی بــر باشــنده گان ایــن والیــت وارد 

کــرد.
ــی  ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــووالن در ریاس مس
ــای  ــه اعض ــد ک ــه ان ــی گفت ــش خبرنامه ی ــا پخ ب
شــورای والیتــی فــراه از محمداشــرف غنــی 
ــا،  ــت آب ه ــت، مدیری ــه »امنی ــا ب ــد ت ــته ان خواس
ــاد، ســاخت  ــد بخش آب ــد ســاخت بن تســریع رون
ــوالت  ــادرات محص ــی، ص ــر فراه ــرک ابونص س
زراعتــی، ایجــاد ســبزخانه ها و رســیده گی بــه 
ــد. ــر« توجــه کن آســیب دیده گان ســیالب های اخی

آقــای غنــی بــه وزارت زراعــت دســتور داده 
تــا ســبزخانه های زراعتی یــی فــراه را  اســت 
کــه در ســیالب های اخیــر تخریــب شــده اند، 
احیــا کنــد و بــرای جلوگیــری از ســیالب ها، 

بســازد. مســتحکم  آب  کانال هــای 
و  جوانــان  بــا  دیــدار  در  حکومــت  رییــس 
ــت  ــه اس ــز گفت ــراه نی ــی ف ــۀ مدن ــای جامع اعض
کــه والیت هــای نیمــروز، فــراه و هــرات بادهــای 
ــت  ــس« صحب ــرکت »زیمن ــا ش ــد و ب ــاد دارن زی
ــرق  ــد ب ــا در تولی ــن باده ــا از ای ــت ت ــده اس ش
اســتفاده شــود.  او گفتــه اســت کــه بادهــای ایــن 
ســه والیــت ظرفیــت تولیــد ۶۵ هــزار میــگاوات 

بــرق را دارد.
گفتنــی اســت کــه آقــای غنــی چنــد روز پیــش از 
ایــن بــه والیــت کنــر بــرای افتتــاح یک ســاختمان 
دولتــی ســفر کــرده بــود. بســیاری معتقــد انــد کــه 
ــِن  ــِر کمپای ــی از به ــای غن ــی آق ــفرهای والیت س
ــده  ــال آین ــت جمهوری س ــات ریاس ــرای انتخاب ب

ــرد. ــورت می گی ص
رییــس حکومــت وحــدت ملــی در دو ســال 
کــرده  ســفر  زیــادی  والیت هــای  بــه  اخیــر 
ــار  ــت ننگره ــینواری والی ــنده گان ش ــت. باش اس
یــک مــاه یــک مــاه پیــش حیــن ســخنرانی آقــای 
ــد و ســفر  ــراض کردن ــت، اعت ــن والی ــی در ای غن
ــات ریاســت جمهوری  ــرای انتخاب ــن ب او را کمپای

ــد. خواندن
افغانســتان  شــفافیِت  دیدبــان  ایــن،  از  پیــش 
مقام هــای  از  برخــی  کــه  بــود  داده  گــزارش 
انتخابــات  کمپایــن  هــدِف  بــه  امــور  ادارۀ 
ــد  ــفر می کنن ــا س ــه والیت ه ــت جمهوری ب ریاس
ــای  ــازی پروژه ه ــای عملی س ــردم وعده ه ــه م و ب
توســعه یی را خــارج از بودجــۀ دولتــی می دهنــد.

غنی در فراه با موشک استقبال شد!
ــی  ــرای بررس ــروز ب ــه دی ــی ک ــرف غن محمداش
ــت  ــن والی ــه ای ــراه ب ــت ف ــی والی ــت امنیت وضعی
ــروه  ــک های گ ــا موش ــا ب ــود، ام ــرده ب ــفر ک س
ــان اســتقبال شــد. مســووالن امنیتــی در ایــن  طالب
ــان  ــه طالب ــد ک ــه رســانه ها گفتن ــروز ب ــت دی والی
دو موشــک را بــه فــرودگاه والیــت فــراه شــلیک 

ــد. کــرده ان
شــلیک ایــن موشــک ها تلفــات جانــی و مالــی در 
پی نداشــته اســت. گــروه طالبــان مســوولیت آن را 
بــه عهــده گرفتــه و گفتــه انــد کــه بــه دلیــل ســفر 
ــرده  ــلیک ک ــک ها را ش ــن موش ــی ای ــای غن آق
ــز گروهــی از مهاجمــان  انــد. دو روز پیــش نی
ــل،  ــرب کاب ــه در غ ــک خان ــی در ی ــا جابه جای ب
شــهادت  ســالروز  از  گرامی داشــت  مراســم 
عبدالعلــی مــزاری را هــدف قــرار دادنــد کــه در آن 
ــرح  ــی مط ــای سیاس ــیاری از چهره ه ــم بس مراس

ــتند. ــز حضــور داش کشــور نی
ــا  ــه شــلیک و حمله ه ــی دســت ب ــان در حال طالب
ــه  ــک ب ــه نزدی ــد ک ــاری می زنن ــکی و انتح موش
ــن  ــت ای ــده گان باصالحی ــه اســت نماین ــک هفت ی
ــرگرم  ــر س ــکا در قط ــده گان امری ــا نماین ــروه ب گ

ــتند. ــگ هس ــان جن ــرای پای ــو ب گفت وگ
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وقتـی کابـل در 31 می 201۷  آمـاج حمله مهیب 
تروریسـتی قـرار گرفت، مـن و جمـع دیگری از 
دوسـتان ما در انجمـن خراسـانیان گردهم آمدیم 
و طـرح تجمـع اعتراضـی را ریختیـم تـا در برابر 
حکومـت  زمـان  آن  امنیتـی  سـامانۀ  بی پروایـی 
توسـط  ملکـی  اهـداف  بـر  حمـالت  تـداوم  و 

تروریسـتان صـدا بلنـد کنیم. 
طـرح اعتـراض بـا اسـتقبال شـهروندان و فعاالن 
مدنـی کابـل رو به رو شـد و روز بعـد، صدها تن 
بـدون هماهنگی دسـته های اعتراضی)به اسـتثنای 
شـمال کابـل( بـه جاده هـا ریختنـد و اعتـراض 
خـود را فریـاد کردنـد. اعتـراض شـهروندان در 
روزهـای بعـدی به والیات کشـور کشـانده شـد 
و ده هـا اجتمـاع اعتراضـی نیـز در خارج کشـور 
توسـط هموطنـان مقیـم اروپـا و امریـکا بـر پـا 

گردید. 
دنبـال  از آن روز را  آنانـی کـه جریانـات پـس 
عواملـی  چـه  می داننـد،  خوبـی  بـه  کرده انـد 
سـبب تداوم اعتراض ها و خشـونت بیشـتر شـد. 
بـه رغـم اختـالف نظـر در هسـتۀ تصمیم گیـر، 
سیاسـی؛  شـخصیت های  و  جریان هـا  دخالـت 
ادامـۀ اعتـراض مردمـی کـه دیگـر نـام »جنبـش 
رسـتاخیز تغییـر« را بـه خـود گرفته بود بـا ابتکار 
و پشـتکار شماری از روشـنفکران، نویسنده گان و 
فعـاالن مدنی بـا تولیـد ادبیات سـنجیده اعتراض 

و تغییـر بـه گونـۀ صلح آمیـز ادامـه یافـت. 
بـه هـر پیمانـه کـه کارزار سـبوتاژ و پروپاگنـد 
نهادهـای مسـوول و غیرمسـوول حکومتـی برای 
اعتـراض  غیرمسـتقیم  یـا  و  مسـتقیم  سـرکوب 
بیشـتر  می یافـت، هسـتۀ تصمیم گیـری  افزایـش 
تـرک بـر می داشـت و اختالفات درونـی جدی تر 
می شـد. ادامـۀ اختالف هـای سـلیقه یی، گروهـی، 
قومـی و محلـی بـه حـدی در درون ایـن جنبش 
افزایـش یافـت کـه طـی دو هفتـه پـس از آغـاز 
شـاخص  چهره هـای  از  بسـیاری  اعتراض هـا 
مدنـی آهسـته  آهسـته راه شـان را از راه جنبـش 
جـدا کردنـد. آنانـی کـه باقـی ماندنـد بـه لحـاظ 
دنبـال  را  غیرواحـد  اهـداف  سیاسـی  و  فکـری 
می کردنـد. شـمار محـدودی تـالش داشـتند این 

جریـان عدالت خـواه در کشـمکش میـان طرف ها 
بـه بی راهـه نرود، امـا متأسـفانه بـرای جلوگیری 
از سـقوط جنبـش در روزمره گی هـا دیـر شـده 
گروه هـای  نهایـت،  در  کـه  بـود  همـان  بـود.  
منفعت جـو  در تبانـی با شـماری از سـازمان ها و 
چهره هـای سیاسـی جنبش رسـتاخیز را از مسـیر 
اصلـی آن منحرف سـاختند. حکومـت به محض 
درک انحـراف جنبـش از مسـیر مطالبـات واقعی 
مردمـی، دسـت بـه سـرکوب زد، جمعـی کشـته 
شـدند و آخریـن خیمـۀ رسـتاخیز تغییـر پـس از 

نـزده روز برچیـده شـد. 
پـس از آن تاریـخ، نـام رسـتاخیز تغییر بـه عنوان 
یـک متـاع پُرخریدار، سـر ده هـا بازار سیاسـی و 
دکانک هـای افـراد منفعت طلـب آورده شـد و هر 
بـاری بـا دسـت خالـی و شرم سـاری در جیـب 
جریانـی  شـد.  بـرده  فـرو  هـا  و جریـان  افـراد 
و  در حکمـت  را  ارسـطو  نـه  آن،  مدعیـان  کـه 
منطـق حریـف خـود می دانسـتند و نـه افالطـون 
همـاورد خـود در مناظـره؛ در جریـان ماه هـا پس 
و   مرام نامـه  یـک  روی  نتوانسـت  سـرکوب،  از 
برنامـۀ عمـل کار مدنـی ـ سیاسـی توافـق کنـد. 
در عـوض، افـرادی متعلـق و وفـادار بـه افـراد و 
شـخصیت های سیاسـی هـر از گاهـی و در هـر 
مناسـبتی تـالش کردنـد تا نـام و آرم ایـن جریان 
جایـگاه  و  بسـازند  خـود  کارهـای  روپـوش  را 
اجتماعـی و سیاسـی برای خود دسـت و پا کنند. 

درس  سیاسی رستاخیر چیست؟ 
اعتـراض مدنی یـی کـه در چارچـوب رسـتاخیز 
تغییـر شـکل گرفـت می توانـد محـل داوری های 
منصفانـه و غیرمنصفانـه باشـد. قـرار نیسـت این 
داوری یـا مطلقـًا سـیاه باشـد یـا کامـاًل سـفید. 
در سـاحت خاکسـتری امـا رسـتاخیز تغییـر یک 
تجربـۀ نسـلی بـود. هـدف و نیـت مردمانـی کـه 
آمـده  جـاده  در  دادخواهـی  و  اعتـراض  بـرای 
بـود.  و مشـروع  انسـانی  مـرام  و  نیـت  بودنـد، 
و  منسـجم تر  می توانسـت  اعتـراض  شـیوه های 
بهتر باشـد. متولیـان امور فرصت داشـتند تا برای 
اعتمادسـازی میـان مـردم و حکومـت کارهـای 
بعـدی  خشـونت های  جلـو  و  کننـد  اساسـی تر 

را بگیرنـد. بـه هـر حـال، تجربـۀ رسـتاخیز برای 
بسـیاری ها آموزنـده بـود همزمـان بـا ایـن کـه 

تجربـۀ تلخـی نیـز بود. 
یـک  سـال واندی پـس از رسـتاخیز بـاور دارم که 
بـدون تعجیـل در کار سیاسـی و شـتاب زده گی 
و رقابـت در نـام آوری و منفعت طلبـی زودگـذر 
و مقطعـی، نسـل جـوان افغانسـتان می توانـد بـا 
اتـکا بـه خـود و بـا فهـم از مناسـبات اجتماعی، 
سیاسـی آرام امـا سـنجیده بـه پختگـی در کار و 
عمـل سیاسـی برسـد. کلیـد موفقیـت مـا در آن 
مـا   واقعـی  آرمان هـای  و  ایده آل هـا  کـه  اسـت 
اسـتوار بـر آگاهـی جمعـی، خـرد منتقـد و کار 
جمعـی هدف منـد و آگاهانـه باشـد. نگران کننـده 
از  و  آن شکسـت  از  هنـوز جمعـی  کـه  اسـت 
راه  تازه گـی  بـه  و  نیاموختـه  هم پاشـیده گی 
افتیده انـد تـا بار دیگر با اسـتفاده از نام رسـتاخیز 
تغییـر بـرای خود نـان و نوایـی کمایی کننـد. باز 
و  مقطعـی  بی محتـوا،  معامله هـای  دکان  کـردن 
انتخاباتـی هیـچ گـروه سیاسـی را از حاشـیه  بـه 
متـن نمی بـرد و گویا سـهم آن هـا را در بازی های 
قـدرت تضمیـن نمی کنـد. آنانـی کـه مدعـی کار 
دوام دار و راهبـردی انـد هرگـز بـه فـروش یـک 

نمی اندیشـند.  داعیـه 
وقـت  آن  تصمیم گیـر  عنـوان عضـو هسـتۀ  بـه 
جنبـش رسـتاخیز کـه متعهدانـه بـه اصـول مدنی 
مبـارزات سیاسـی پابنـد بودم، به عنـوان یک دین 
اخالقـی الزمـی می دانم تا بنویسـم کـه تحرکات 
بازتاب دهنـدۀ  حرکـت  ایـن  تـازۀ  سیاسـی 
دیدگاه هـای همـه کسـانی  کـه از سـر باورمنـدی 
جنبـش  بـه  مدنـی  ـ  سیاسـی  دوام دار  کار  بـه 
رسـتاخیز پیوسـته بودند، نیسـت. پروژه یی کردن 
کار نسـلی در بـدل داد و سـتد های مقطعـی از 
نسـل جـوان افغانسـتان ابـزار کم بهـا و بی مقـدار 
آسـیب  را  آنـان  جمعـی  اعتمـاد  و  می سـازد 
می زنـد. امیـدوارم نسـل مـا از خیر دکانـداری با 
سیاسـت گران آزمـوده بگـذرد و یک بـار اگر هم 
شـده بـه خودشـان و بـه کار مشـترک خودشـان 

کنند.  اعتمـاد 
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چگونه با کودکان خود صحبت 
کنیم تا حرف ما را گوش کنند؟ چرا نسل ما

 به خود اعتماد ندارد؟

چگونــه فرزنــدم را وادار بــه گــوش دادن کنــم؟ ایــن ســوالی 
اســت کــه اغلــب والدیــن آن را مطــرح می کننــد. بچه هــا بــه 

طــور ُکلــی مخالــف گــوش دادن نیســتند.
کــودک صداهایــی بــا زیــر و بــم خــاص را ترجیــح می دهــد 
ــدر  ــر پ ــد. اگ ــان می ده ــل نش ــه آن عکس العم ــبت ب و نس
ــت  ــن اس ــد، ممک ــت کن ــا او صحب ــه ب ــن آرام مردان ــا لح ب
ــر  ــادرش ب ــدای م ــمت ص ــه س ــلمًا ب ــا مس ــد. ام ــه کن توج
ــه ایــن دلیــل باشــد کــه او  می گــردد. ایــن موضــوع شــاید ب
در رحــم، نســبت بــه صــدای مــادرش آشــنا شــده اســت. ایــن 
ــا  ــۀ م ــه هم ــی اســت ک ــان صدای ــه، هم ــر مادران صــدای زی
ــه  ــک ب ــای کوچ ــیرخواران و بچه ه ــا ش ــت ب ــع صحب موق
ــودک  ــک ک ــه ی ــاص ب ــدای خ ــن ص ــه ای ــم. آنچ کار می بری
ــو  ــا ت ــط ب ــن فق ــاال م ــت: ح ــن اس ــد، ای ــال می گوی ُخردس
ــوش دادن را  ــال گ ــا احتم ــن کار، م ــا ای ــم. ب ــت می  کن صحب

افزایــش می دهیــم.
ــن  ــی بی ــن دارد. یعن ــی آهنگی ــودک حالت ــردن ک ــه ک توج
ــن«  ــت پایی ــی رود، »ن ــرو م ــودش ف ــه او در خ ــی ک زمان های
و مواقعــی کــه حواســش بــا دقــت کافــی متوجــه شماســت، 

ــود دارد. ــی وج ــاال«، هماهنگ ــت ب »ن
ــان  ــی« نش ــزی »ای. ای .ج ــوار مغ ــتفاده از ن ــا اس ــان ب محقق
داده انــد کــه مغــز کــودکان در تمــام طــول روز یــک چرخــه را 
بــاال و ســپس پاییــن بــرای بازســازی طــی می کنــد و یکــی از 
ــن  ــای والدی ــه توصیه ه ــا ب ــی آنه ــی پی درپ ــل بی توجه دالی
همیــن اســت. پــس اگــر می خواهیــد کــودک شــما بــه آنچــه 
ــپارید:  ــر بس ــه را به خاط ــن نکت ــد، ای ــه کن ــد توج می گویی
یــک دســتور وقتــی بــا ســکوت محاصــره شــده باشــد، بســیار 
ــر  ــودک گی ــه ک ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــد اس قدرت من
ندهیــد. کــودک از شکســت ناشــی از اشــتباه کــردن و امتحــان 
ــت  ــه تح ــی ک ــتر از زمان ــیار بیش ــف، بس ــای مختل راه حل ه
ــاد  ــرار دارد، ی ــا راه گشــایی مســتقیم بزرگ ســال ق نظــارت ی
ــه  ــا آزمــون و خطــا ب می گیــرد. وقتــی او تــالش می کنــد و ب
ســمت هــدف اش مــی رود، موفقیــت نهایــی نیــز بــه خــود او 
تعلــق دارد. مثــاًل می گویــد: »مــن انجــام اش دادم، خــودم بــه 

ــی انجــام اش دادم.« تنهای
ــد  ــه او نمی توان ــودک وجــود دارد ک ــی در ک ــای تکام دوره ه
ــی اســت  ــه حــرف پــدر و مــادرش گــوش کنــد و آن زمان ب
ــزه ی  ــر از انگی ــودک قوی ت ــبقت جویانه در ک ــزه س ــه انگی ک
ــه در  ــاله ای ک ــک س ــوکان ی ــرای ک ــت. ب ــادر اس ــدر و م پ
حــال یادگیــری، ایســتادن، راه رفتــن و جــرات کشــف 
کــردن هســتند، گــوش ســپردن بــه اخطارهــای پــدر و مــادر 
ــرو.  ــا ن ــک راه زینه ه ــاش، نزدی غیرممکــن اســت. مواظــب ب
یعنــی تنهــا دروازه ی کــه در انتهــای ســالون اســت، می توانــد 
مانعــی بــر ســر راه میــل قــوی او بــرای فتــح دنیایــش باشــد.
ــا  ــام دادن ی ــر انج ــر س ــی ب ــای درون ــالگی غوغ در دو س
نــدادن، یعنــی ایــن کار را بکنــم یــا نکنــم، بــد خلقــی را بــه 
ــی کــودک چهــار  ــد. وقت ــل می کن تنهــا راه حــل عملــی تبدی
ــن  ــج ســاله اســت، شــکایت معمــول مادرهــا ای ــا پن ســاله ی
ــی  ــا وقت ــد، ام ــوش نمی ده ــش گ ــه حرف های ــه ب ــت ک اس
ــد.  ــرف می زن ــاه ح ــک پادش ــگار ی ــد، ان ــدرش می آی ــه پ ک
ــودک  ــد. ک ــب می نام ــمش ادی ــاله را کش ــن مس ــد ای فروی
آنچــه را کــه می  توانــد محبــت او را جلــب کنــد، می آمــوزد. 
ــا  ــد ت ــعی می کن ــردد و س ــر می گ ــادرش ب ــمت م ــه س او ب

ــوزد. ــز را از او بیام ــه چی هم
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د روغتیـا نړیـوال سـازمان WHO نوی راپور ښـیي چې د نـړۍ د ۱۸۰ 

هېوادونـو پـه ډلـه کـې افغانسـتان توانېدلی چـې د )اېـچ.ای. وي( ایډز 

ویـروس مهـار کړي.

د روغتیـا نړېـوال سـازمان پـه دغـه راپـور کـې افغانسـتان د )اېـچ. ای. 

وي( ایـډز ویـروس رسه د مبارزې پـه برخه کې لومړی مقـام ګټلی دی.

د دغـه سـازمان حـوزوي مـرې ډاکـرې ماریا النـا جی فیلیـو بررومیو 

د شـنبې پـه ورځ یـوې ناسـتې تـه پـه وینا کـې وویل چـې د افغانسـتان 

د عامـې روغتیـا وزارت توانیدلـی چـې دغـه ویـروس کنټـرول او لـه 

پراخېـدو یـې مخینـوی وکړي.

مېرمـن النـا وویل، افغانسـتان به د )اېـچ. ای. وي( ایډز ویـروس د نویو 

پېښـو د لـه منځـه وړلو هدف ته ورسـېږي.

دی وایـي: »اجـازه راکـړئ څو لـه فرصته په ګټـې اخیسـتنې ووایم چې 

افغـان حکومـت کومه مـي سـراتیژي چـې ۲۰۲۰ او ۲۰۱۶ کلونو ته 

د اېـچ ای وي ایـدز لپـاره په پـام کې نیولـې، مونږ به هدف ته ورسـوي، 

مونـږ دغـه طرحـه مرور کـړې او ډېره یوه پرځـای او مهمه سـراتیژي ده 

او ټـول لومړیتوبونـه پکې پـه پام کې نیول شـوي دي.«

دغـه سـازمان د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت ته یو سـتاینلیک هم 

ورکړ.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې الهـم پـه روان میـادي کال کـې پـه 

افغانسـتان کـې پـه )اېـچ. ای. وي( یا ایډز د اخته کسـانو شـمېر ۵۹۰۰ 

تنـه اټکل شـوی.

د روغتیـا د نړیـوال سـازمان د راپـور پر بنسـټ، په ۲۰۱۷ میـادي کال 

کـې پـه ټولـه نړۍ کـې په ایـډز ناروغۍ اختـه نېـږدې یو میلیونه کسـان 

مړه شـوي دي.

اېـچ. ای. وي یـا د ایـډز ویـروس پـه ۱۹۸۸ کال کـې پـه امریـکا کـې 

کشـف او دا مهـال پـه نـړۍ کـې شـااوخوا ۳۲ میلیونـه انسـانان په دغه 

ناروغـۍ اختـه دي چـې زیاتـره یـې پـه افریقـا او د اسـیا پـه جنـويب 

هېوادونـو کـې دي.

ایـډز یـوه ویـرويس ناروغـي ده چې عـاج یې نـه کېږي، دغـه ویروس 

د انسـان بـدن تـه له داخلېدو وروسـته د انسـان دفاعي سېسـتم له منځه 

وړي او د انسـان د مړینـې المل ګرځي.

د دغـه ویـروس د لېږد لـوی الملونه نا مـروع جنيس اړیکـې، د ککړو 

پيچکاریـو کارول او د وینې انتقـال بلل کېږي.

د عامـې روغتیـا وزارت د ایـډز د کنټرول د پروګرام امـر ډاکر نقیب الله 

همـدرد وویـل، تراوسـه د ایـډز د کنټـرول لـه ادراې رسه ۲۷۰۰ مثبتـې 

پېښـې ثبت شـوې دي.

پـه دغه ناسـته کې د عامـې روغتیا وزارت رسپرسـتې ډاکرې مموسـۍ 

زیـور وویـل چې د )اېـچ. ای. وی( ایډز ویـروس د له منځـه وړلو لپاره 

وزارت ژمن دی.

مېرمـن زیـور وویـل، پـه دغـه هېـواد کـې د )اېـچ. ای. وي( یـا ایـډز د 

اختـه کسـانو وروسـتی اټکل ښـيي چـې اوس په دغـه ناروغـۍ د اختو 

کسـانو پـه شـمېر کـې کموالـی راغلی.

دې وویـل: »دا یـوه لویـه السـته راوړنه ده، ځکـه په نـورو هېوادونو کې 

دا شـمېره زیاتـه ده، خـو پـه روان کال کـې د اېـچ ای وي ایـډز ناروغۍ 

لـه املـه ۲۸ کسـان مړه شـوي چـې دا یو کم شـمېر دی.«

نومـوړې وویـل، پـه پـام کـې ده چـې د )اېـچ. ای. وي( ویـروس د 

خطرونـو د مخنیـوي پـه هـدف پـه بېابېلو سـیمو کـې د عامـه پوهاوي 

پـراخ پروګـرام پیـل کړي.

د ملګـرو متلونـو د روغتیا د نړیوال سـازمان تر الس النـدې پروګرامونو 

لـه پـان رسه سـم ټاکل شـوې چـې پـه ۲۰۳۰ کال نـړۍ له ایـډزه پاکه 

اعـان کړي.

مذاکــرات نماینــده گان امریــکا و طالبــان در قطــر 
در حالــی وارد ســیزد همین روزش شــده کــه 
ــرون  ــه بی ــن نشســت ب ــی از ای ــه جزییات هیچ گون

ــت. ــرده اس درز نک
در خصــوص موضوعــات مــورد بحــث دو طــرف 
ــه  ــاوت ارای ــات متف ــز معلوم ــر نی در نشســت قط
شــده اســت. نماینــده گان طالبــان گفته انــد کــه در 
ایــن مذاکــرات روی خــروج نیروهــای امریکایــی 
از افغانســتان و قطــع ارتبــاط بــا داعــش و القاعــده 

گفت وگــو می شــود.
طــرف امــا امریکایــی گفتــه کــه چگونگــی آغــاز 
ــراری  ــز برق ــت و نی ــا حکوم ــان ب ــرات طالب مذاک
ــت  ــن نشس ــر ای ــات دیگ ــس از موضوع ــش ب آت

اســت.
ــی  ــی فرمانده ــدۀ عموم ــل فرمان ــف ووت جوزی
مرکــزی ارتــش امریــکا در نشســت کمیتــۀ نظامــی 
ــه  ــر گفت ــرات قط ــورد مذاک ــکا در م ــنای امری س
اســت کــه آقــای خلیــل زاد هــر لحظــه جزییــات 
مذاکراتــش را بــا محمداشــرف غنــی شــریک 

می ســازد.
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــه آق ــت ک ــه اس ــم گفت ارگ ه
ــاس اســت. ــی در تم ــای غن ــا آق ــم ب شــکل منظ
ــۀ  ــژۀ وزارت خارج ــدۀ وی ــال، نماین ــن ح در عی
کــه  گفتــه  افغانســتان  صلــح  بــرای  امریــکا 
ــه  ــد ک ــن کن ــد تضمی ــح بای ــع صل ــق جام تواف
افغانســتان جایگاهــی  هراس افگنــی در آینــدۀ 

ــدارد. ن
ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی  خلی زلم
ــود  ــازه خ ــت ت ــک توی ــتان در ی ــح افغانس صل
ــح  ــع صل ــق جام ــک تواف ــه ی ــه ب ــرده ک ــد ک تأکی

ــت. ــاز اس ــتان نی در افغانس
آقــای خلیــل زاد گفتــه اســت: یــک توافــق جامــع 
صلــح بایــد تضمیــن کنــد کــه هراس افگنــی 

ــدارد. ــتان ن ــدۀ افغانس ــی در آین جایگاه
ــی اســت  ــل زاد در حال ــای خلی ــن اظهــارات آق ای
کــه او در رأس یــک هیــات امریکایــی از 13 روز 
بــه ایــن طــرف در دوحــه پایتخــت قطــر ســرگرم 

مذاکــره فشــرده بــا نماینــده گان طالبــان اســت.

ــه  ــه ک ــرش گفت ــت دیگ ــک توی ــل زاد در ی خلی
موفقیــت آینــده افغانســتان وابســته بــه مشــارکت 

ــان اســت. ــل زن کام
او تأکیــد کــرده اســت: »حقــوق زنــان بایــد در هــر 
ــد  ــا بای ــود و آنه ــت ش ــح محافظ ــۀ صل توافق نام
ــل  ــرات در داخ ــری از مذاک ــدا ناپذی ــش ج بخ

افغانســتان باشــند.«
ــه  ــه ک ــالف آنچ ــر خ ــان ب ــم، طالب ــویی ه از س
انــد کــه در  واشــنگتن اعــالم کــرده، گفتــه 
ــچ  ــکا هی ــده گان امری ــا نماین ــه ب ــرات دوح مذاک
ــتان  ــس در افغانس ــر آتش ب ــر س ــی ب گفت وگوی
و مذاکــره داشــتن بــا دولــت کابــل نداشــته اســت.

 ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی طالبــان در بیانیه یــی 
اعــالم کــرد کــه در مذاکــرات دوحــه میــان طالبــان 
و واشــنگتن دربــاره آنچــه کــه او »جنبه هــای 
ــث  ــده بح ــتان خوان ــگ در افغانس ــی« جن خارج
ــای  ــی نیروه ــروج تمام ــامل خ ــن ش ــده و ای ش
اشــغالگر از افغانســتان و عــدم اجــازه بــه اســتفاده 
ــبه  ــای ش ــرای فعالیت ه ــور  ب ــن کش ــاک ای از خ
نظامــی در ســطح بیــن المللــی می شــود. بــه گفتــه 
مجاهــد، مســایل دیگــری کــه دارای جنبــۀ داخلــی 
ــد در  ــکا ندارن ــه امری ــی ب ــچ ارتباط هســتند و هی

ایــن نشســت مــورد بحــث قــرار نگرفتنــد.
ــتگاه  ــخنگویان دس ــی از س ــو، یک ــرت پاالدین راب
دیپلماســی امریــکا چنــد روز پیــش خــالف 
ــار  ــود. وی اظه ــرده ب ــالم ک ــأله را اع ــن مس ای
کــرده بــود کــه مســیئل مطــرح شــده در نشســت 
ــا یکدیگــر  دوحــه حــول چهــار محــور مرتبــط ب
بــوده کــه در هــر گونــه توافقــی در آینــده لحــاظ 
ــارزه در  ــد از: مب ــارت ان ــه عب ــد ک ــد ش خواهن
ــی،  ــای امریکای ــروج نیروه ــم، خ ــر تروریس براب
ــتان  ــف افغانس ــای مختل ــان گروه ه ــو می گفت وگ

آتش بــس. و 
گفت وگوهــای  مجاهــد،  ذبیــح اهلل  گفتــۀ  بــه 
ــه  ــت ک ــاله  اس ــات دو مس ــارۀ جزیی ــی در ب کنون
در آخریــن دور از ایــن مذاکــرات مربــوط بــه مــاه 
ــر ســر آنهــا »پیش نویــس یــک توافــق  جنــوری ب
ــروج  ــامل خ ــد و ش ــت آم ــه دس ــی« ب چارچوب
ســربازان امریکایــی از افغانســتان و تعهــد طالبــان 
بــه جلوگیــری از اســتفاده از خــاک افغانســتان بــه 
ــود. ــت ها می ش ــرای تروریس ــی ب ــوان پایگاه عن

ــاز  ــته آغ ــروری گذش ــاه فب ــر 2۵ م ــرات قط مذاک
ــر  ــد روز دیگ ــا چن ــت ت ــخص نیس ــد و مش ش

ــد. ــول بکش ط

د روغتیا نړیوال سازمان:

افغانستان توانېدلی 

چې د ایډز ویروس مهار کړي

نتیـجه و پـایان نشسِت دوحـه 

همچنـان ناروشـن است
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