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ابوبکرصدیق
خــرده  فروشــان مــواد مخــدر در شــهر کابــل بــازار گــرم 

و پیشــۀ پــر درآمــد دارنــد.
خرده فروشــان در مربوطــات حــوزۀ هفتــم پولیــس 
ــواد  ــروش م ــروف ف ــی مص ــچ هراس ــدون هی ــل ب کاب

ــتند.  ــود هس ــتریان خ ــرای مش ــدر ب مخ
برخــی منابــع می گوینــد کــه خرده فروشــان مــواد 
ــل  ــهر کاب ــی ش ــای امنیت ــه مســووالن حوزه ه مخــدر ب
ــد.  ــاد نکنن ــت ایج ــان ممانع ــا برای ش ــد ت حــق می دهن
برخــی  »حق گیــری«  پولیــس  هفتــم  حــوزۀ  آمــر 
مســووالن امنیتــی را از خرده فروشــان مــواد مخــدر 

می کنــد.  تأییــد 
روز دوم عید با همصنف دوران مکتب همراه شدم. 

ــا  ــر دارد و بن ــال عم ــت س ــش از بیس ــوان بی ــن ج ای
ــام  ــن گــزارش از او ن ــه مشــکالتی نمی خواهــد در ای ب
ــروش  ــک ســال، مصــروف ف ــش ی ــه شــود. او بی گرفت
مــواد مخــدر بــوده و ســه مــاه پیــش ایــن کار را تــرک 

ــه اســت.  گفت
ایــن جــوان مــرا بــه مــکان ی می بــرد کــه مــواد مخــدر 
ــو  ــن آدرس ســرک ن ــروش می رســد. اولی ــه ف آن جــا ب
چهلســتون اســت. او می گویــد کــه نــه تصویــر بگیــرم 
و نــه هــم خــود را معرفــی کنــم. در فضــای یــک غرفــه 
ــا فروشــنده نوجــوان  کوچــک آهن چــادری فرســوده ب
ــتریان  ــا مش ــک ام ــه کوچ ــم، غرف ــی می کنی احوال پرس
ــت  ــا فرص ــه حت ــندۀ ک ــک فروش ــا ی ــاد ب ــیار زی بس
صحبــت برایــش بســیار انــدک اســت. در هــر ۱۰ دقیقــه 
بیــش از ۵ معتــاد بــه ایــن غرفــۀ آهن چــادری مراجعــه 

ــد.  ــداری کنن ــاز خــود را خری ــواد نی ــا م ــد ت می کنن
در جریــان صحبــت ایــن جــوان نشــانی مراکــز خــرده 
فــروش مــواد مخدر را در ســاحه چهلســتون کــه مربوط 
حــوزۀ هفتــم پولیــس می شــود، نشــان می دهــد. از 
ســاحۀ پــل گــذرگاه تــا پــل حســن چهلســتون کــه در 
چنــد متــری حــوزۀ هفتــم پولیــس وجــود دارد، بیــش 
از بیســت مرکــز خــرده فروشــی مــواد مخــدر اســت.

ــوزۀ  ــی ح ــووالن امنیت ــه مس ــد ک ــوان می گوی ــن ج ای
ــه 6 ــه صفح ــس،...                    ادام ــم پولی هفت

رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که نخست وزیر 
آن  جدید  سفیر  عنوان  به  را  نصراهلل  زاهد  پاکستان، 

کشور برای افغانستان معرفی کرده است.
این رسانه ها گفته اند که نواز شریف طی فرمانی زاهد 
نصراهلل به عنوان سفیر جدید این کشور معرفی و ابرار 

حسین را برکنار کرده است.
هم چنان  پاکستان  چاپ  تایمز  دیلی  زمینه،  همین  در 
نوشته  است که نواز شیریف پس از دیدار از وزارت 

خارجۀ آن کشور دست به این اقدام زده است.
عنوان  به  این  از  پیش  نصراهلل  زاهد  که  گفتنی  ست 
وظیفه  ایفای  نیز  جنوبی  کوریای  در  پاکستان  سفیر 

کرده است.
زاهد نصراهلل در حالی به عنوان سفیر جدید پاکستان 
دیپلماتیک  روابط  که  می گردد  تعیین  افغانستان  برای 

بین دو کشور درحالتی خوبی قرار ندارد.
سفیر  از  پاکستان  وزیر  نخست  اما  حال،  عین  در 
بهبود  برای  تا  افغانستان خواسته است  برای  جدیدش 

روابط بین دو کشور اقدام های را انجام بدهد.
ابرار حسین از سه سال  باید خاطر نشان ساخت که 
ایفا  افغانستان  در  پاکستان  سفیر  عنوان  به  بدینسو 

وظیفه کرده است.
گفتنی ست، در زمانی که او به عنوان سفیر پاکستان در 
حالتی  در  دو کشور  بین  روابط  بوده است،  افغانستان 
خوب قرار نداشت که حتا در زمستان سال پار، پس از 
چندین حملۀ انتحاری، دولت پاکستان اقدام به بستن 

دروازه های تورخم و سپین بولدک نمودند. 

بازار گرم فروش مواد مخدر در کابل
آمر حوزۀ هفتم پولیس:

شماری از سربازان  از ُخرده  فروشان حق می گیرند

سفیر جدید پاکستان در کابل معرفی شد
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چـرا امـریکا دمـوکراسـی بـا طعـِم حکمتیـار
مانـع حامیان خارجـِی طالبان نمـی شود؟

مسووالن نهادهای امنیتی:

آمادۀ تأمین امنیت انتخابات هستیم
پکتياوالو د خپلو حقونو اخېستو 

لپاره د تحصن خېمې ودرولې!

غنی در مراسم معرفی کریم خلیلی به ریاست شورای عالی صلح:

بدون دولت مقتدر 
صلح پایدار ممکن نیست 

رییس مجلس سنا:

ایتالف جمعیت، جنبش 
و وحدت مخالف قانون اساسی است



گــزارش اخیــر وزارت دفــاع ایــاالت متحــدۀ 
پاکســتان،  از حمایــِت  پنتاگــون،  امریــکا، 
ایــران و روســـیه از طالبــان در افغانســتان 
امــا هیــچ ســخنی در  ســخن می گویــد، 
مــورد مخالفــت و ممانعــت از ایــن حمایــت 
نــدارد؛ در حالــی کــه امریــکا حامــی نظامــی 
ــی  ــرف اصل ــتان و ط ــت افغانس ــِی دول و مال
خارجــِی جنــگ بــا طالبــان اســت و هــزاران 
نیــروی نظامــی امریــکا در ایــن جنــگ ُکشــته 
ــه  ــگ ب ــۀ جن ــد و هزین ــده ان ــی ش و زخم
ــوی  ــه از س ــد ک ــر می رس ــارد دال ــا میلی ده ه

امریــکا پرداخــت می شــود. 
در گــزارش هفتــۀ قبــل پنتاگون )3۱ جـــوزای 
ــوان  ــه 2۱ جــون 2۰۱7( در عن ــر ب ۱396 براب
ــه  ــات در افغانســتان" ک ــت و ثب ــود امنی "بهب
ــت  ــد، از حمای ــه ش ــکا ارای ــرۀ امری ــه کنگ ب
کشـــورهای مذکــور از طالبــان ابــراز نگرانــی 
شــده اســت. جالــب ایــن اســت کــه در 
ــان،  ــت از طالب ــات حمای ــزارش، تبع ــن گ ای
ایتــالف  امریکایــی و  نیروهــای  شکســت 
بین المللــی ضــد تروریســم در افغانســتان 
ــم  ــا علی رغ ــود. ام ــی می ش ــی و پیش بین تلق
خطــر پیش بینــی شکســت، گــزارش پنتاگــون 
ــان  ــِت حامی ــرای ممانع ــخه یی را ب ــچ نسـ هی
تجویــز  افغانســتان  در  طالبــان  خارجــی 
ــا  ــه ب ــی را در مقابل ــچ اراده ی ــد و هی نمی کن
ایــن حامیــان خارجــی بــه خصوص پاکســتان 
کــه بــر نقــش آن در حمایــت از طالبــان تأکید 

و ترکیــز می شــود، بــروز نمی دهــد. 
ــم و  ــتان را مته ــت پاکس ــه صراح ــزارش ب گ
ملــزم می کنــد کــه جنگجویــان طالبــان و 

ــگاه  ــتان پناه ــاک پاکس ــی در خ ــبکۀ حقان ش
ــتان  ــگ در افغانس ــه جن ــا ب ــد و از آن ج دارن
ادامــه می دهنــد. حضــور و پناهــگاهِ ایــن 
شورشــیان در پاکســتان، بزرگتریــن تهدیــد بــه 

ــت. ــتان اس ــت افغانس امنی
 گــزارش هرچنــد ایــران و روســیه را نیــز بــه 
ــا در  ــد، ام ــم می کنـ ــان مته ــت از طالب حمای
ــی  ــه: »هــدف نهای ــران می نویســد ک ــورد ای م
ــه در آن  ــت ک ــات اس ــتاِن باثب ــران، افغانس ای
ــع اقتصــادی  ــند، مناف ــت باش ــیعیان در امنی ش
ایــران تأمیــن باشــد و حضــور نظامــی امریــکا 

ــر شــود.«  در افغانســتان کمت
ــی  ــکا در حال ــاع امری ــزارش وزارت دف در گ
ــاره  ــان اش ــیه از طالب ــِت روس ــه حمای ــه ب ک
ــزاری  ــرای برگ ــالش روســیه ب می شــود، از ت
جلســات در جهــت حــِل بحــران افغانســتان 
ســخن مــی رود. در ایــن گــزارش، بــه نقــش و 
تــالش چیــن و هنــد نیر در بحــران افغانســتان 
پرداختــه می شــود و هنـــد بــه عنــوان "مــورد 
ــه  ــتان در منطق ــریک افغانس ــن" ش اعتمادتری
معرفــی می گــردد کــه بــرای ثبــات و توســعۀ 

افغانســتان مشــارکت دارد. 
ــِی  ــریک منطقه ی ــوان ش ــه عن ــد ب ــی هن معرف
مــورد اعتمــاد دولــت افغانســتان در گــزارش 
وزارت دفــاع امریــکا، در واقــع تحریــک 
پاکســتان بــه دخالــت و خصومــِت بیشــتر در 
ــر  افغانســتان اســت و گذاشــتن مهــر تأییــد ب
ــاد  ــا ایج ــل ب ــه کاب ــتان ک ــای پاکس ــن ادع ای
روابــط تنگاتنــگ و بســیار نزدیــک بــا دشــمن 
ــمنی  ــه و دش ــتان، در توطی ــنتی اش هندوس س

ــارکت دارد. ــتان مش ــه پاکس علی

 حــاال پرســـش اصلــِی مــورد بحــث و پاســخ 
ایــن اســت کــه چــرا امریــکا در حالــی کــه بــا 
ایــن صراحــت و اطمینــان از نقش کشــورهای 
خارجــی، بــه خصــوص پاکســتان در حمایــت 
از طالبــان ســخن می گویــد و پاکســتان را 
ــی  ــتان معرف ــگ در افغانس ــی جن ــل اصل عام
مقابلــه  بــرای  برنامه یــی  و  اراده  می کنــد، 
ــت  ــن حمای ــری از ای ــتان در جلوگی ــا پاکس ب

ــد؟  ــان نمی ده نش
بــه  امریــکا  دفــاع  وزارت  گــزارش  آیــا 
افغانســتان کــه  مــورد جنــگ  کنگــره در 
نتیجه گیــری  و  پایانــی  بخش هــای  در 
آن بــه زمــان حســاِس نیروهــای امنیتــی 
ــان  ــا طالب ــگ ب ــتان در جن ــی افغانس و نظام
ــکارِ  ــۀ راه ــای ارای ــه ج ــود و ب ــاره می ش اش
ــِت پاکســتان و  ــت و ممانعــت از حمای مخالف
کشـــورهای ایــران و روســیه از طالبــان، تغییــر 
ســاختاری نیروهــای نظامــی افغانســتان بــرای 
ــرددـ  ــز می گ ــگ تجوی ــل در جن ســرعت عم
ــکا و  ــی امری ــه حضــور نظام ــی توجی ــه معن ب
ادامــۀ جنــگ نیســت تــا کنگــرۀ امریــکا بــه آن 

ــود؟  ــد ش متقاع
اگــر از دیــد امریکایی هــا؛ ایــران و روســیه و 
ــاِن اصلــی جنــگ  به خصــوص پاکســتان حامی
افغانســتان ارزیابــی و معرفــی  طالبــان در 
اراده  هیچ گونــه  آن هــا  بعــد  و  می شــوند 
و برنامه یــی در جهــت جلوگیــری از ایــن 
پاکســتانی ها(  )به ویــژه حمایــِت  حمایــت 
نشــان نمی دهنــد، معنــی اش ایــن اســت 
ــگ در  ــداوم جن ــا، ت ــۀ امریکایی ه ــه برنام ک

ــگ! ــان جن ــه پای ــت، ن ــتان اس افغانس
ــف  ــای مختل ــد از راه ه ــا می توانن  امریکایی ه
ــد و  ــا تهدی ـ از مذاکــره و تفاهــم و تعامــل ت
فشـــار ـ توافــق و همســویی پاکســتان و حتــا 
ــتان، از  ــِر افغانس ــر س ــیه را ب ــران و روس ای
جنــگ بــه صلــح و ثبــات تغییــر دهنــد. عــدم 
ــان  ــر، نش ــن تغیی ــه ای ــا ب ــِل امریکایی ه تمای
ــگ در  ــازی جن ــداوم ب ــه ت ــا ب ــل آن ه از تمای

ــتان دارد.  ــِن افغانس زمی
ــه  ــتان ک ــت افغانس ــد دول ــر نمی رس ــه نظ ب
ــته گی  ــر در وابس ــرِق س ــا ف ــای ت ــِف پ از ک
مطلــق بــه کمــک و حمایــِت نظامــی و مالــی 
امریــکا در کارزار حیــات و ممــاِت خــود بــه 
ســر می بــرد و افــزون بــر ایــن وابســـته گی و 
درمانده گــی دچــار فســاد فزاینــده و غیرقابــل 
مهــارِ سیاســی و اداری و مالــی اســت، تــوان و 
ظرفیتــی در جهــت مهــار و پایــاِن ایــن بــازی 

داشــته باشــد. 
جنــِگ افغانســتان، جنگــی پیچیــده در تارهای 
ــه  ــی ب ــی و منطقه ی ــای جهان ــِع قدرت ه مناف
ــه فراخــورِ  ــدرت ب ــر ق ــه ه نظــر می رســد ک
ــا و اهــداِف تعیین شــده اش، بخشــی  توانایی ه
ــی دارد. در  ــت وام ــه حرک ــیِن آن را ب از ماش
ــا  ــه تنه ــاید ب ــی، ش ــره و اوضاع ــن منظ چنی
ــت  ــر وضعی ــرای تغیی ــوان ب ــه می ت ــی ک عامل
زمیــِن  در  امریکایی هــا  بــازِی  تعدیــِل  و 
افغانســتان بــه آن امیــد بســت، آگاهــی عامــه 
ــتان  ــردم افغانس ــِی م ــکار عموم ــداری اف و بی

باشــد. 
عصــر  و  امــروز  عنکبوتــِی  دنیــای  در 
کنش گــرِی رســانه ها و شــبکه های مدنــی 
ــا  ــّری ترین جنگ ه ــن و س ــی، بزرگ تری جهان
ــۀ  ــارغ از دغدغ ــد ف ــز نمی توانن ــا نی و بازی ه
مــردم  موضع گیــری  و  عمومــی  قضــاوِت 
ــی  ــبکه های مدن ــانه ها و ش ــر رس ــند. اگ باش
و قشــر جــوان و تحصیلکــردۀ افغانســتان 
ــی و  ــه از آگاه ــه آن درج ــود را ب ــد خ بتوانن
پویایــی بــرای درک و حــِل ریشــه یِی مســایل 
ــات و  ــا اســتفاده از امکان کشــور برســانند و ب
فناوری هــای جهــاِن پیچیــدۀ کنونــی، مواضــع 
ــن  ــازند، ای ــی بس ــان را جهان و دیدگاه های ش
ــرای  ــکا ب ــۀ امری ــه برنام ــود دارد ک ــد وج امی
ــورد.  ــر بخ ــتان تغیی ــگ در افغانس ــۀ جن ادام
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ایتـالف، اپوزیسـیون، برگـزاری راهپیمایـی و اعتـراض، از واژه گان 
متـداول در یـک جامعـۀ آزاد و مبتنـی بـر ارزش هـای دموکراتیـک 
اسـت و هیـچ تضـادی با ماهیـِت این گونـه نظام ها نـدارد؛ برخالف 
اگـر در نظامـی بـه ایـن واژه گان و ارزش هـا پرداختـه نشـود و یـا 
نتـوان نسـبت بـه وضعیـِت جامعـه بـا اقدام هـای مدنـی اعتـراض 
کـرد، آن نظـام نمی توانـد یـک نظـام مردم سـاالر و پاسـخ گو در 
برابـر خواسـته های شـهرونداِن آن جامعـه باشـد. بـه چنیـن نظام و 
دولتـی نمی تـوان از اصطـالِح مردم سـاالر اسـتفاده کـرد، بل وصف 

حـاِل چنیـن نظامی همـان اصطالح »اســتبداد« اسـت. 
افغانسـتان حداقـل در شـانزده سـاِل گذشـته بـا جوهـر نظام هـای 
اسـتبدادی وداع گفتـه و هرچنـد بـا نواقـص بسـیار کالن، نظامـی 
را تجربـه می کنـد کـه بـه بـاور اکثـر نظریه پـردازان می تـوان آن را 
نمی توانـد  نظـام  ایـن  مردم سـاالر و دموکراتیـک خوانـد.  نظامـی 
ارزش هـای مدنـی و حقوقـی شـهروندان را نادیـده بگیـرد و مثـل 
نظام هـای گذشـته بگویـد کـه کســی حق نـدارد بـرای دولت خط 

و نشـان بکشـد. 
خـط قرمـز در یـک نظـام مردم سـاالر، عـدم خشـونت ورزی و فتوا 
نـدادن بـه کشـتن دیگـران اسـت. در باقی مسـایل، شـهروندان حق 
دارنـد کـه دیدگاه های شـان را بـه هـر نحوی کـه مطلـوب می دانند 
و مخالف قوانین آن کشـور نیسـت، مطرح کننــد. ایتالف ترکیه نیز 
بـا همـۀ کاسـتی های آن، در همیـن مقوله می گنجـد و حرکتی مدنی 
بـرای اصـالح می توانـد باشـد. واکنـش بـه چنیـن اقدام هایـی نیـز 
بایـد در محـدودۀ قانون و مبتنـی بر ارزش های دموکراتیک باشـد و 
نـه آن گونـه که حـزب اسـالمِی گلبدین حکمتیـار در برابـر ایتالِف 

تـازه موضع گرفته اسـت.
 موضـع حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار در برابر ایتـالِف جدید 
نه تنهـا بـا قواعد بـازی در یـک نظـام دموکراتیک همخوانـی ندارد، 
نیـز  را  خشـونت گرا  و  اسـتبدادی  نظـام  یـک  ویژه گی هـای  بـل 
تشـویق می کنـد. ایـن حـزب بـدون در نظرداشـت حـق قانونـِی 
دیگـران بـرای ایجاد ایتـالف و حرکت هـای مدنی، می گوید کسـی 

کـه در نظـام اسـت، حـق مخالفت بـا آن را نـدارد. 
چنیـن برداشـتی به هیچ صـورت با ارزش های یک نظام مردم سـاالر 
نمی توانـد برابـری داشـته باشـد. چه کسـی گفته اسـت که نخسـت 
بایـد از سـاختار نظـام بیرون شـد و بعد به مخالفت بـا آن پرداخت، 
آن هـم نـه مخالفتی از نـوع نظام براندازانـه، بل مخالفتی در راسـتای 
ارزش هـای نظـام و بـرای وارد کـردن اصالحات در آن، تـا از رفتن 
نظـام به سـوی خودکامه گـی جلوگیری شـود و موثریـت و کارآیی 
آن در پاسـخ دهی بـه مطالبـات و خواسـته های مـردم افزایـش پیـدا 

؟  کند
کسـانی کـه در ترکیـه بـا هـم ایتـالف کرده انـد، بـه عنـوان سـه 
حـزب سیاسـی هرگـز نگفته انـد کـه خواهـان برانـدازی نظـام اند. 
در اعالمیه یـی کـه از سـوی ایتـالِف تـازه منتشـر شـده، به صراحت 
آمـده کـه آن هـا خواهـان اصالحـات و اجـرای توافق نامـۀ دولـت 
وحـدت ملـی هسـتند. در ایـن اعالمیه بـر ارزش هـای دمواکراتیک 
تأکیـد رفتـه و گفتـه شـده کـه دلیـل اصلـِی ایجـاد ایتـالف جدید، 
حمایـت از مردم سـاالری جـوان و نوپـای افغانسـتان اسـت. امـا 
حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار کـه بـه نحـوی خـود را ناجـی 
ارگ ریاسـت جمهوری می دانـد، بـدون آن کـه از قواعـد بـازی در 
یـک نظـام مردم سـاالر باخبـر باشـد، آمـده و دیگـران را بـه تمکین 

در برابـر ارگ فـرا خوانـده اسـت. 
 فراخونـی را کـه حـزب اسـالمی مطـرح می کنـد، به هیـچ صورت 
باشـد. حـزب  نظـام نمی توانـد همخوانـی داشـته  بـا ارزش هـای 
اسـالمی حکمتیـار بـدون آن کـه گذشـته اش را بـه یـاد آورد، سـه 
حزبـی را متهـم بـه ترویـج خشـونت کرده کـه حداقـل در یک ونیم 
دهـۀ گذشـته از اصلی تریـن معمـاران نظـامِ فعلـی بوده انـد. ایـن 
حـزب کـه تـا همین چنـد مـاه پیـش به صـورِت مسـلحانه در برابر 
نظـام فعلـی قـرار داشـت و حتـا بـه گونـۀ علنـی آن را متهـم بـه 
کفـر می کـرد، حـاال حتـا گفتـِن این کـه روی چشـم دولت مـردان 
ابروسـت، بـه مزاجش بـد می خـورد و در برابر گویندۀ این سـخنان 

می دهـد. نشـان  چنگ ودنـدان 
را  دموکراسـی  الفبـای  هنـوز  همکارانـش  و  حکمتیـار  آقـای   
نخوانده انـد کـه خـود را مسـتعِد تعبیـر و تفسـیِر نظام فعلـی بدانند. 
آن هـا نـه از معمـاراِن ایـن نظـام انـد و نـه برای بقـا و ادامـۀ حیاِت 
آن خـون داده انـد. کسـانی را کـه آقـای حکمتیـار بـا تیـغ انتقـاد 
خـود می خواهـد از پـا درآورد، یک ونیـم دهـه اسـت کـه بـا تمـام 
توش وتـواِن خـود از نظـام و ارزش هـای آن پاسـداری کرده انـد و 
بـا همـۀ مشـکالتی کـه داشـته اند، هرگـز بـه روی نظـام راکـت و 

نفرسـتاده اند.  انتحـاری 
شـاید حـزب اسـالمی ندانـد کـه چنیـن اظهارنظرهایـی نمی توانـد 
گذشـتۀ ایـن حـزب را از اذهـاِن مـردم پـاک کنـد، ولـی آنانـی کـه 
طعـم تلـِخ دموکراسـِی حکمتیـار را چشـیده اند، به خوبـی می داننـد 
کـه موقف گیری هـای امـروزِ او می تواند بـه چه حـوادِث خطرناکی 
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دمـوکراسـی 
بـا طعـِم حکمتیـار

چـرا امریکا 
مانع حامیان خارجِی 

طالبان نمی شود؟



غنی در مراسم معرفی کریم خلیلی به ریاست شورای عالی صلح:

بدون دولت مقتدر 
صلح پایدار ممکن نیست 
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رهبــری جدیــد شــورای عالــی صلــح بــا معرفــی 
رســمی محمــد کریــم خلیلــی بــه عنــوان رییــس 
ــس  ــور ریی ــا حض ــمی ب ــی مراس ــورا، ط ــن ش ای
جمهــور غنــی و شــمار دیگــر از مقام هــای ارشــد 
حکومتــی و نماینــده گان کشــورهای خارجــی،  

ــرد. ــاز ک ــه کارش آغ روز گذشــته ب
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت روز 
معرفــی  مراســم  در  ســرطان(  یک شــنبه)۱۱ 
ــاز  ــه آغ ــت ک ــح گف ــی صل ــری شــورای عال رهب
ــم  ــک می گیری ــال نی ــه ف ــی را ب ــم خلیل کار کری
ــه  ــی ک ــه نیتجه ی ــت اش ب ــا ریاس ــم ب و امیدوری

برســیم. می خواهنــد،  افغانســتان  مــردم 
ــا  ــه م ــه هم ــت: وظیف ــم گف ــن مراس ــی در ای غن
ایــن اســت کــه صلــح را از یــک آروز بــه حقیقــت 
ــد یکــی از اهــداف حکومــت  ــم و  بای مبــدل کنی

وحــدت ملــی ایجــاد صلــح پایــدار باشــد.
ــن  ــت ای ــه مل ــت: فاجع ــس حکوم ــه ریی ــه گفت ب
ــت و  ــود نداش ــوی وج ــت ق ــک دول ــه ی بودک
ــته  ــود نداش ــوی وج ــت ق ــک دول ــه ی ــا زمانیک ت
باشــد، ایجــاد صلــح پایــدار ممکــن نیســت، 
ــدرت شــخصی نیســت،  ــوی، ق ــت ق ــای دول معن
بــل معنــای دولــت قــوی حاکمیــت قانــون اســت؛ 
بنابرایــن تــا زمانیکــه یــک دولتــی نداشــته باشــیم 
ــح  ــد، صل ــن کن ــان را تامیی ــر افغ ــت ه ــه امنی ک

ــد. ــد ش ــاد نخواه ــدار ایج پای
ــای  ــت دره ــح پش ــه صل ــرد: پروس ــد ک وی تاکی
بســته صــورت نمی گیــرد، پروســه براســاس یــک 
ــی  ــاع مل ــد موجــب اجم ــان سرتاســری بای گفتم
شــود تــا همــه بتوانیــم محاســبه کنیــم کــه قیمــت 
ــت و  ــح در چیس ــای صل ــت و مزای ــگ چیس جن
ــق  ــبه دقی ــوص محاس ــن خص ــه در ای ــا زمانیک ت

ــیم . ــح نمی  رس ــه صل ــا ب ــود، م نش
غنــی افــزود: افغانســتان بیــش از 4۰ ســال اســت 
ــده،  ــت مان ــگ ثاب ــگ اســت، جن ــر جن ــه درگی ک
ــرده، در  ــر ک ــگ تغیی ــت جن ــکل و ماهی ــا ش ام
ــت،  ــود نداش ــاری وج ــاد انتح ــول دوران جه ط
ایــن پدیــده را دنیــا تولیــد کــرده و بــه مــا صــادر 
کــرده اســت، همیــن اکنــون از 2۰ کشــورها 
ــی  ــچ دخالت ــان هی ــه آن ــا در امورداخل ــه م ــا ک دنی
نداریــم، تروریســتان می آیــد ودر کشــور مــا 

فجایــع را انجــام می دهنــد.
او همچنــان گفــت: در کنــار ایــن مــوارد، جنــگ، 
ــی  ــادی جرم ــت، اقتص ــدر اس ــواد مخ ــگ م جن
یــک عامــل عمــده جنــگ اســت، بنابرایــن ابعــاد 
ــرده  ــدا ک ــگ دوام پی ــرا جن ــه چ ــگ ک ــن جن ای

ــی الزم دارد. ــل اساس ــت، تحلی اس
بــه اســاس فرمــان جدید رییــس حکومــت، محمد 
کریــم خلیلــی بــه حیــث رییــس و عطاءالرحمــان 
ســلیم، ســردار محمــد نعیــم، مولــوی عبدالخبیــر، 
ــی  ــینه صاف ــه بلخــی، حس ــرابی، صدیق ــه س حبیب
ــان  ــث معاون ــه حی ــا، ب و شــمار دیگــر از چهره ه
شــورای عالــی صلــح و اعضــای شــورای اجرایــی 

ایــن شــورا تعییــن گردیدنــد.
ــود  ــهرانی، محم ــت اهلل ش ــال، نعم ــن ح در همی
عثمــان  مولــوی  کوچــی،  نعییــم  دقیــق، 
ــم  ــل کری ــارق، فض ــن ط ــید امی ــالح زاده، س ص

ــد، عبدالســالم  ــض محمــد مجاه ــال فی ــاق، م ایم
ــفیق اهلل  ــوی ش ــه یی، مول ــق پش ــی، عبدالخال راکت
عبدالطیــف  عثمــان زی،  امــراهلل  نورســتانی، 
محمــود، حاجــی امــان اهلل، حســین سنگردوســت 
و چنــد خانــم بــه شــمول ماللــی شــینواری، 
ــه وردک،  ــیبه وردک، رحیم ــی، حس ــفیقه حبیب ش
ــمار  ــا ش ــی ب ــور صاف ــی ن ــی و گالل ــه اکرم مالی
ــر  ــای دیگ ــث اعض ــه حی ــا، ب ــر از چهره ه دیگ

ــد. ــن گردیدن ــورا تعیی ــن ش ای
ــرد  ــی از عمل ک ــه انتقادهای ــد ک ــادآور ش ــد ی بای
شــورای عالــی صلــح از هفــت ســال گذشــته بــه 
این طــرف وجــود دارد و برخــی از آگاهــان بــاور 
دارنــد کــه کارکــرد ایــن شــورا بــه اســتثنای توافق 
ــار،  ــن حکمت ی ــا حــزب اســالمی گلبدی ــح ب صل

ــت. ــی نداشته اس ــی را در پ نتیجه ی
کریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی صلــح دراین 
ــه  ــر ب ــز بیش ت ــا از همه چی ــه م ــت ک ــم گف مراس
ــود را  ــروی خ ــام نی ــس تم ــم پ ــاز داری ــح نی صل

ــم. ــه کار بی اندازی ــد ب بای
ــرد و  ــازی ب ــک ب ــح ی ــه صل ــت ک ــی گف خلیل
باخــت نیســت تــا دولــت یــا مخالفــان مســلح بــه 
ــرای  ــل صلــح یــک موفقیــت ب ــد، ب آن تــن ندهن
هردوطــرف اســت و یــک تعهــد و یــک تعاملــی 

ــدارد. ــده ن کــه بازن
او گفــت اگرچــه شــاهد کاهــش خشــونت ها 
ــا پیوســتن حــزب اســالمی  در کشــور نیســتیم ام
ــود و  ــم ب ــت آورد مه ــک دس ــح ی ــد صل ــه رون ب
ــایر  ــان و س ــک طالب ــا تحری ــح ب ــدوارم صل امی
ــی  ــزم بین االفغان ــا میکانی ــز ب ــت نی ــان دول مخالف

ــد. ــت برس ــه موفقی ب
خلیلــی درایــن مراســم تاکیــد کــرد: بــه مخالفــان 
ــم  ــان خطاب ــک طالب ــه خصــوص تحری مســلح، ب
ایــن اســت کــه بیاییــد از جنــگ دســت برداریــد، 

چــون جنــگ راه حــل نیســت.
بــه  خطــاب  صلــح  عالــی  شــورای  رییــس 
جنــگ  از  دســت  بیاییــد  گفــت:  شورشــیان 
ــا  ــم و ب ــدی بگیری ــح را ج ــد صل ــته رون برداش
ــح را  ــۀ صل ــی، پروس ــان بین االفغان ــک گفت م ی

ــانیم. ــه برس ــه نتیج ب
وی گفــت کــه بایــد در درون ایــن شــورا از 
ــا کارکردهــای آن  ــه ت اســتراتیژی و پالیســی گرفت
بازنگــری شــود و شــفافیت در تمــام کارکردهــای 
شــورای عالــی صلــح بــه شــمول شــفافیت مالــی 
و شــفافیت در مذاکــرات و موافقت نامه هــا بــه 

ــد. ــان آی می
ایــن در حالی ســت کــه طــی هفــت ســال گذشــته 
و از زمــان ایجــاد ایــن شــورا توســط حامــد 
ــه  ــتان ب ــین افغانس ــور پیش ــس جمه ــرزی، ریی ک
ــرای  ــان هرگــز درخواســت ها ب ــن طــرف، طالب ای

ــد. ــح را نپذیرفته ان ــه صل ــتن ب پیوس
بــه ویــژه در جریــان ســه ســال حکومــت وحــدت 
ــه  ــرای پیوســتن ب ملــی، درخواســت های مکــرر ب
رونــد صلــح از ســوی طالبــان رد شــده کــه حتــا 
چندبــار رییــس جمهــور غنــی آنــان را در شــمار 

دشــمنان افغانســتان نیــز حســاب کــرد.

مســووالن کمیســیون انتخابــات دیــروز 
ــت  ــک نشس ــوزا( در ی ــنبه، ۱۱ ج )یک ش
ــی  ــف( امنیت ــه )دایرکتی ــری هدایت نام خب
ــا  ــده را ب ــات پارلمــان آین برگــزاری انتخاب
ــه،  ــاع، داخل ــد وزارت دف ــووالن ارش مس
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و ریاســت 
مســتقل ارگان هــای محلــی بــه امضــا 

ــاندند. رس
ایــن  در  انتخابــات  کمیســیون  رییــس 
نشســت گفــت کــه نهادهــای امنیتــی بایــد 
از مداخلــۀ زورمنــدان در انتخابــات پیشــرو 

ــد. ــری کن جلوگی
مســووالن نهادهــای امنیتــی نیــز گفتنــد کــه 
بــا تمــام تــوان و ظرفیــت رونــد برگــزاری 
تأمیــن  را  پیشــرو  پارلمانــی  انتخابــات 
ــم اجــازه  ــه کســی ه ــد و ب ــت می کنن امنی

ــد. ــه کن ــا در آن مداخل ــد ت نمی دهن
نجیبــاهلل احمــدزی، رییــس کمیســیون 
ــه همــکاری نهادهــای  ــات گفــت ک انتخاب
امنیتــی در مراحــل انتخابــات از توزیــع 
ــام نامــزدان  کارت هــای رأی دهــی، ثبــت ن
ــای  ــوده و نهاده ــم ب ــری مه و روز رأی گی
ــووالنه  ــد مس ــن رون ــد در ای ــی بای امنیت

ــد. ــکاری کنن هم
ــای  ــه نهاده ــد ک ــدزی می گوی ــای احم آق
ــت  ــا از دخال ــد ت ــوولیت دارن ــی مس امنیت
ــری  ــات جلوگی ــور انتخاب ــدان در ام زورمن
امــور  در  نیــز  نیروهــا  ایــن  و  کننــد 

ــد. ــه نکنن ــات مداخل انتخاب
رییــس کمیســیون انتخابــات هم چنــان 
گفــت کــه کمیســیون انتخابــات تنهــا 
روز  در  امنیتــی  نیروهــای  همــکاری 
برگــزاری انتخابــات را مهــم نمی دانــد، 
ــش از  ــی را پی ــز رأی ده ــد مراک ــه بای بلک
ــات  ــزاری انتخاب ــد از برگ ــزاری و بع برگ

ــد. ــت کنن ــن امنی تأمی
ــی،  ــریف یفتل ــد ش ــال، محم ــن ح در عی
رییــس ســتاد مشــترک ارتــش در ایــن 
دفــاع  وزارت  آماده گی هــای  از  برنامــه 
ملــی در امــر تأمیــن امنیــت انتخابــات 
ــد  ــت و تأکی ــخن گف ــی س ــدۀ پارلمان آین
ــات  ــۀ انتخاب ــه تجرب ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
گذشــته، مســووالن در وزارت دفــاع آمــادۀ 
ایجــاد شــرایط امــن بــرای انتخابــات پیــش 

رو اســت.
بــرای  کــه  می گویــد  یفتلــی  آقــای 
ــده  ــی آین ــات پارلمان ــت انتخاب ــن امنی تأمی
ــیون  ــی کمیس ــط زمان ــه خ ــه ب ــا توج ب
انتخابــات از تمــام ظرفیت هــای خــود 

می کننــد. اســتفاده 
ــش،  ــتاد مشــترک ارت ــس س ــۀ ریی ــه گفت ب
ــل  ــی کام ــی در هم آهنگ ــاع مل وزارت دف
ــی  ــت مل ــه، ریاســت امنی ــا وزارت داخل ب
از  انتخابــات قــرار دارد و  و کمیســیون 
هرنــوع قانون شــکنی و بدامنــی جلوگیــری 

می کنــد.
ــه  ــور داخل ــر ام ــد، وزی ــد جاه تاج محم
ــان داد  ــردم اطمین ــه م ــت ب ــن نشس در ای

کــه آنــان آماده گــی کامــل دارنــد تــا 
بربنیــاد بــه تقســیم اوقــات تعییــن شــده از 
ســوی کمیســیون انتخابــات، امنیــت مراکــز 
رأی دهــی و رأی دهنــده گان را تأمیــن کنند.
آقــای جاهــد گفــت کــه اجــازه نمی دهیــم 
کســی در پروســۀ انتخابــات، مداخلــه، 

ــد. ــب کن ــا تقل ــوذ و ی اعمــال نف
بــه گفتــۀ وزیــر داخلــه: برنامه هــای امنیتــی 
مشــترک و مشــخصی میــان وزارت داخلــه، 
ــت  ــی امنی ــت عموم ــاع و ریاس وزارت دف
ــا  ــان اســت ت ملــی روی دســت و در جری
ســاحات ناامــن در نقــاط مختلــف کشــور 

تصفیــه و بعــد از تصفیــه حفــظ شــوند.
ــی  ــه هم آهنگ ــر ب ــار دیگ ــد ب ــای جاه آق
ــد  ــی تأکی ــای امنیت ــان نهاده ــترک می مش
از  امنیتــی  "نیروهــای  گفــت:  و  کــرد 
توانایــی و ظرفیــت الزم بــرای تأمیــن 
امنیــت انتخابــات پیشــرو برخــور دارد 
اســت و تنهــا تقاضــای مــا از شــهروندان، 
ــی و علمــای کشــور  اعضــای جامعــۀ مدن
ــی خــود  ــا امنیت ــا نیروه ــه ب ــن اســت ک ای

کننــد". همــکاری همه جانبــه 
همزمــان باایــن، محمدمعصــوم ســتانکزی، 
ــد  ــی می گوی ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی
کــه بــا توجــه بــه اوضــاع داخلــی کشــور، 
چالش هــای  و  بین المللــی  رقابت هــای 
امنیتــی منطقــه، تأمیــن امنیت در افغانســتان 

ــت. ــاده یی نیس کار س
آقــای ســتانکزی افــزود کــه ریاســت 
عمومــی امنیــت ملــی در چنــد راســتا 
کــرده  آغــاز  را  نخســتینش  اقدام هــای 
ــش  ــزارش ش ــۀ گ ــه ارای ــت، از جمل اس
بــه  تهدیــدات  از  پیش گیــری  ماهــۀ 
ــران و  ــورای وزی ــات، ش ــیون انتخاب کمیس

نهادهــای امنیتــی اســت.
بــه گفتــۀ آقــای ســتانکزی، نیروهــای 
امنیتــی در همــه حــاالت به ویــژه در رونــد 
ــکاری و  ــِد هم ــات نیازمن ــزاری انتخاب برگ
ــه همیــن  حمایــت شــهروندان هســتند و ب
ــا  ــا م ــم ب ــهروندان می خواهی ــل از ش دلی
ــا  ــکار باشــند و از م ــه حــاالت هم در هم

ــد. ــت کنن حمای
ــاه  ــا اش ــی ب ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی
بــه نگرانی هــا از موجودیــت داعشــیان 
کــرد:  تأکیــد  والیــات  از  شــماری  در 
ــود  ــا وج ــود دارد، تهدیده ــکالت وج مش
دارد، امــا تــالش و برنامــه داریــم تــا 
ــرای  ــا ب ــه صــورت جــدی نه تنه ــت ب امنی
ــای  ــه در روزه ــات، بلک ــزاری انتخاب برگ

ــردد. ــن گ ــز تأمی ــادی نی ع
از  نظــارت  قســمت  "در  گفــت:  او 
انتخابــات بایــد توجــه جــدی شــود، زیــرا 
جریــان  در  می کننــد  تــالش  عده یــی 
ــانی  ــرده و کس ــش داوری ک ــات پی انتخاب
را در صفــوف نیروهــای امنیتــی متهــم 
ــان  ــردم اطمین ــه م ــا ب ــد. م ــب کنن ــه تقل ب
ــژه  ــی به وی ــچ کس ــه هی ــه ب ــم ک می دهی
ــه  ــر و مداخل ــی اجــازۀ تأثی نیروهــای امنیت

نمی دهیــم". را  انتخابــات  در 
محمــد عبدالباقــی پوپــل، رییــس عمومــی 
ارگان هــای محــل در ایــن برنامــه بــه 
والیت هــا،  والیــان  از  نماینده گــی 
ــی  ــوراهای والیت ــان ش ــوال ها و رییس ولس
ــه در  ــان داد ک ــردم اطمین ــه م ــا ب والیت ه
ــیون  ــا کمیس ــات ب ــزاری انتخاب ــر برگ ام

ــود. ــد ب ــکار خواهن ــات هم انتخاب
برگــزاری  کــه  افــزود  پوپــل  آقــای 
ــا  ــت و ب ــی اس ــر مل ــک ام ــات ی انتخاب
سرنوشــت مــردم بســته گی دارد و بنــًا 
آنــان تمــام ظرفیت هــا و تــوان خــود را در 
ــد  ــه کار خواهن ــردن آن ب ــزار ک ــر برگ بهت

ــت. بس
ــات پیــش از ایــن اعــالم  کمیســیون انتخاب
کــرده بــود کــه انتخابــات پارلمانــی و 
شــوراهای ولســوالی بــه تاریخ ۱6 ســرطان 

ــود. ــزار می ش ــده )۱397( برگ ــال آین س
ایــن درحالــی اســت کــه شــماری از 
ــده گان در نشســت  ــس نماین اعضــای مجل
ــزاری  ــی برگ ــنبۀ خــود از چگونه گ روز ش
انتخابــات پارلمانــی پیشــرو ابــراز نگرانــی 

ــد. کردن
آنــان بــا اشــاره بــه این کــه کمیســیون 
مســتقل انتخابــات بایــد و شــاید ســالمت 
ــن  ــده را تضمی ــات آین ــفافیت انتخاب و ش
ــیون های  ــه کمیس ــد ک ــد کردن ــد، تأکی کنن
برگــزاری  شــفافیت  بایــد  انتخاباتــی 
ــه مــردم  ــات را تضمیــن کننــد وگرن انتخاب
افغانســتان بــه دلیــل احتمــال تقلــب، 
بــاالی ایــن پروســه اعتمــاد نخواهنــد کــرد.
ــد  ــس، بای ــده گان در مجل ــۀ نماین ــه گفت ب
در  را  شــفافیت  خارجــی  کمیشــنران 
انتخابــات آینــدۀ پارلمانــی نظــارت کننــد، 
ــان، احتمــال آن وجــود  ــه آن ــه گفت ــرا ب زی
ــیون های  ــی کمیس ــای داخل ــه اعض دارد ک
انتخاباتــی زیــر تأثیــر فشــارها قــرار گیرند.
انتخابــات  مؤسســۀ  حــال،  عیــن  در 
در  )فیفــا(  افغانســتان  عادالنــه  و  آزاد 
پارلمانــی و  انتخابــات  بــارۀ برگــزاری 
ــه  ــت ک ــه اس ــوالی ها گفت ــورا های ولس ش
ایــن نهــاد بنــا بــه دالیــل زیــادی مطمیــن 
نیســت کــه انتخابــات مجلــس نماینــده گان 
و شــوراهای ولســوالی ها، ســال آینــده 

ــود. ــزار ش برگ
ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــاد فیف ــووالن در نه مس
هنــوز  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
در بــارۀ اســتفاده از نوعیــت میکانیــزم 
ــتفاده  ــا اس ــابقه ی ــات س ــزاری انتخاب برگ
از تکنولــوژی ، بــا نهادهــای ناظــر بــر 
ــش را شــریک  ــل خوی ــات طرزالعم انتخاب

نســاخته اســت.
ــوز  ــه هن ــألۀ بودج ــان: مس ــۀ آن ــه گفت ب
ــتقل  ــیون مس ــت و کمیس ــذ اس روی کاغ
انتخابــات خواســتار 63 میلیــون دالــر شــده 
اســت، در صورتــی کــه در اختیارشــان 
قــرار نگیــرد، از برگــزاری انتخابــات ســال 

ــد. ــی می کن ــراز ناتوان ــده اب آین

مسووالن نهادهای امنیتی:

آمادۀ تأمین امنیت انتخابات هستیم

ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد



)Socialization( جامعه پذیری
جامعه پذیری“Socialization”بــه مجموعه یــی 
از نگــرش و رفتارهــای اکتســابی اطــالق می گــردد 
کــه از مجــرای کانون هــای مختلــف در یــک 
جامعــه، توســط اعضــای جامعــه فــرا گرفتــه 
در  اولین بــار  بــرای  پارادایــم  ایــن  می شــود. 
اوایــل قــرن نــوزده میــالدی توســط ایملــی 
ــد و  ــناختی گردی ــات جامعه ش ــم وارد ادبی دورکی
پــس از مدتــی بــه یــک دیــدگاه معتبــر در عرصــۀ 
تحلیــل و تفســیر منازعــاِت اجتماعــی مبــدل 
ــن چشــم انداز، اخــالق و الگوهــای  ــد. از ای گردی
ــاختاری  ــد س ــک فراین ــه، ی ــراد جامع ــارِی اف رفت
ــوب  ــر مطل ــاد تغیی ــا ایج ــه ب ــود ک ــته می ش دانس
ــی، در  ــی و تربیت ــای آموزش ــوای کانون ه در محت
ــای  ــالق و الگوه ــوای اخ ــرش و محت ــوۀ نگ نح
ــر و  ــوان تغیی ــز می ت ــه نی ــای جامع ــارِی اعض رفت
تحــول ایجــاد کــرد. بــه قــول دورکیــم، محتــوای 
اخــالق و رفتــارِ انســان ها محصــول فرهنــگ 
ــی و  ــبات اجتماع ــر مناس ــلط ب ــای مس و آموزه ه
تأثیــر نهادهایــی انــد کــه در بســتر آن اعضــای یک 
ــد.  ــرا می گیرن ــری را ف ــد جامعه پذی ــه، فراین جامع
از ایــن رو بــه هــر پیمانه یــی کــه ایــن آموزه هــا و 
نهادهــا مــدرن و کارآمــد باشــند، بــه همــان پیمانــه 
ــکل گیری  ــد ش ــر فراین ــراِت آن ب ــدات و تأثی تولی
الگوهــای رفتــاری اثرگــذار و جهت دهنــده واقــع 

می گــردد)۱(.
جامعه شــناس   )2۰۰3( گیدنــس  انتونــی 
بریتانیایــی، دیــدگاه نســتبًا مشــابه بــا ایملــی 
ــری  ــس، جامعه پذی ــاور گیدن ــه ب ــم دارد. ب دورکی
بــه فراینــدی اطــالق می گــردد کــه در بســتر 
ــار و  ــه رفت ــِد جامع ــای جدی ــال و اعض آن، اطف
هنجارهــای رایــج و غالــب در جامعــه را فــرا 
و  آموزه هــا  تدریــج  بــه  اطفــال  می گیرنــد. 
الگوهــای همخــوان بــا فرهنگــی کــه در دامــن آن 
ــود را  ــار خ ــد و رفت ــد، می آموزن ــه ان ــد یافت تول
متناســب بــا آن عیــار می کننــد. از چشــم انداز 
ــوان  ــی می ت ــه کانال ــد را ب ــن فراین ــس، ای گیدن
فضیلت هــای  و  ارزش هــا  کــه  کــرد  تشــبیه 
تاریخــی و فرهنگــی یــک جامعــه را از نســل 
ــد. گیدنــس  ــه نســل بعــدی منتقــل می کن قبلــی ب
ــان همیشــه در  ــک جری ــری را ی ــد جامعه پذی رون
حــال حرکــت می دانــد کــه در تعامــل بــا محیــط 
و ســایر پدیده هــای پیرامونــی، الگوهــای نگرشــی 
و همچنــان رفتــار و هنجارهــای مســلط بــر جامعه 
دیــد  از  می نمایــد.  بازتعریــف  و  تعریــف  را 
گیدنــس، جامعه پذیــری عمدتــًا در دو مرحلــه 

می گیــرد.  صــورت 
ــط و  ــد، رواب ــاره ش ــز اش ــاًل نی ــه قب ــه ک چنانچ
شــبکه های اجتماعــی در رونــد تکمیلــِی ایــن 
مراحــل تأثیــرات بســیار برجســته دارنــد کــه 
وی ایــن دو مرحلــه را جامعه پذیــری ابتدایــی 
مرحلــۀ  می نامــد.  ثانــوی  جامعه پذیــری  و 
طفولیــت  دوران  در  جامعه پذیــری  ابتدایــی 

ــیار  ــل بس ــی از مراح ــه یک ــرد ک ــورت می گی ص
ــی و  ــای فرهنگ ــن آموزه ه ــرای آموخت حســاس ب
ــع  ــود. در واق ــته می ش ــاری دانس ــای رفت هنجاره
ــان  ــال زب ــه اطف ــت ک ــی اس ــان مرحله ی ــن هم ای
رموزهــای  و  راز  از  بســیاری  و  می آموزنــد  را 
ــه  ــه ب ــه ک ــرا گرفت ــز ف ــی را نی ــتۀ اجتماع نانوش
تدریــج،  اســاس آموزه هــای بعــدی و بنیــاد 
ــرای وی  ــی ب ــار اجتماع ــن تشــخص و اعتب تکوی

می گیرنــد.  قــرار 
ــارت  ــه عب ــا ب ــری ی ــوی جامعه پذی ــۀ ثان مرحل
ــام دوران  ــد از اختت ــدن، بع ــی ش ــر اجتماع دیگ
مرحلــه  ایــن  در  می شــود.  شــروع  طفولیــت 
شــاخص ها و نهادهــای اجتماعــی ماننــد نهادهــای 
آموزشــی، ســازمان ها، مطبوعــات، دوســتان، و 
محیــط کار در شــکل گیری الگوهــا و هنجارهــای 
ــد.  ــده می گذارن ــرات تعیین کنن ــان اث ــاری انس رفت
ــع  ــا، در واق ــاخصه ها و نهاده ــن ش ــا ای ــل ب تعام
کــه  می شــود  دانســته  زمینه یــی  و  فرصــت 
ــد  ــتفاده از آن، قواع ــا اس ــه ب ــک جامع اعضــای ی
رفتــاری و ارزش هــای رایــج و غالــب در جامعــه 
را فــرا گرفتــه و خــود را بــا ایــن هنجارهــا وفــق 

   )2( می  دهنــد. 
جوانان و جامعه پذیری در افغانستان

بحــث فراینــد جامعه پذیــری یــا بــه عبــارت 
دیگــر اجتماعــی شــدن در افغانســتان، هنــوز 
ــی و  ــای آموزش ــت و نهاده ــده اس ــکفته مان ناش
ــوزش را  ــرورش و آم ــه مســوولیت پ پرورشــی ک
در جامعــه بــه عهــده دارنــد، تاهنــوز نتوانســته اند 
الگــوی شــخصیتی و رفتــاری ایــده آل را بــه 
آمــوزش  فراینــد  ســاختِن  هدفمنــد  منظــور 
ــات  ــط و امکان ــوده و محی ــف نم ــی تعری همه گان
متناســب بــا آن را فراهــم نماینــد. افغانســتان 
و  مذاهــب،  فرهنگ هــا،  اقــوام،  از  موزاییکــی 
ــنده گان آن  ــه باش ــت ک ــاوت اس ــنت های متف س
بــه دلیــل فقــدان عواطــف ملــی و فقــدان فراینــد 
جامعه پذیــری ملــی، متأســفانه کمتــر شــرایط 

کرده انــد.  تجربــه  را  همدیگرپذیــری 
رخدادهــای  روایت گــر  افغانســتان  تاریــخ 
ــخور  ــه از آبش ــت ک ــن اس ــخ و خونی ــیار تل بس
ــده  ــه گردی ــی تعذی ــی و مذهب ــای قوم عصبیت ه
بیمــارِ  و پی آینــد آن یــک جامعــۀ متفــرق و 
ــیده  ــیرت بخش ــورت و س ــر را ص ــا فق ــه ب آمیخت
ــای  ــان رفتاری، عصبیت ه ــرق، پریش ــت)3(. تف اس
ــی، فقــدان  ــی و مذهب قومــی، حساســیت های زبان
ــم  ــک پارادای ــورِت ی ــه ص ــی ب ــاوندی مل خویش
ــده و  ــایه افکن ــی س ــرورش اجتماع ــد پ ــر فراین ب
براینــد آن برســازه های شــخصیت و منیــت مــردمِ 
ــن رو  ــت. از همی ــم زده اس ــرزمین را رق ــن س ای
ُخرده فرهنگ هــای قومــی همــواره بــه عنــوان 
ــن  ــان ای ــِی مردم ــای فرهنگ ــه گاه و فضیلت ه تکی
ــن  ــع همی ــه اســت و در واق ــرار گرفت ســرزمین ق
ــکل  گیری  ــت ش ــه فرص ــده ک ــبب ش ــد س فراین
احســاس و عواطــِف ملــی ناشــکفته باقــی بمانــد. 

بــه  نیــز  چنیــن وضعیتــی، جامعه پذیــری  در 
عنــوان یــک فراینــد مســتمر در ســایۀ آموزه هــای 
همیــن پارادایــم تعریــف شــده اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه مــردم افغانســتان تــا هنــوز 
ــا  ــت ت ــه اس ــت نیافت ــی دس ــِت فراقوم ــه معرف ب
بتواننــد از آن بــه عنــوان محــور تجمــع و آرایــش 
ــری  ــرایط همدیگرپذی ــرده و ش ــتفاده ک ــی اس مل
ــا  ــذا ب ــد. ل ــم نمای ــی را فراه ــاوندی مل و خویش
ــری  ــد جامعه پذی ــن پس منظــر، فراین ــه ای توجــه ب
یــا اجتماعــی شــدن در افغانســتان، در ســایۀ 
ــیده  ــوغ رس ــه بل ــی، ب ــنت های قوم ــگ و س فرهن
دلیــل  بــه همیــن  و  می نشــیند  کمــال  بــه  و 
ــه  ــا آخــر عمــر ب دلبســته گی و عواطــِف قومــی ت
عنــوان شــاخصه های هویتــی پابرجــا مانــده و 
امــکان همگرایــی بــه منظــور تولیــد فضیلت هــای 
بــه  توجــه  بــا  فراقومــی محــدود می گــردد. 
ــی و  ــق قوم ــی، عالی ــت قوم ــد، هوی ــن فراین همی
ــوان  ــه عن ــو ب ــی از یک س ــبت های خانواده گ نس
شناســه های منزلــت اجنماعــی و از ســوی دیگــر، 
بــه عنــوان کانــال انتقــال ایــن فضیلــت و منزلــت 

ــد.  ــل می نماین ــدی عم ــل بع ــه نس ب
خــرد  ناشــکفته گی  دلیــل  بــه  افغانســتان  در 
ــگ و اندیشــه،  ــود و ســکوت فرهن ــی و رک جمع
اقبــال ایجــاد نظــام سیاســی کــه بــر بنیــاد توســعه 
ــده  ــر نگردی ــد، میس ــتوار باش ــه اس ــاه عام و رف
اســت و بــه همیــن دلیــل اثرگــذاری فراینــد 
تحــوالت و دگردیســی های مدرنیســم در ایــن 
کشــور هیــچ گاه امــکان عبــور از شــکل بــه محتــوا 
را نیافتــه اســت. ایــن وضعیــت ســبب شــده کــه از 
ــه رســمیت  یــک ســو جداافتاده گی هــای قومــی ب
شــناخته شــود و از ســوی دیگــر دیواره هــای 
ــر نفــوذ مدرنیســتم از  فرهنــگ و ســنت ها در براب
ثبــات و اســتحکامِ بیشــتر برخــوردار گــردد. ثبــات 
و اســتحکام دیواره هــای فرهنــگ و ســنت های 
ــی  ــای دین ــا آموزه ه ــه حت ــان اســت ک ــی چن قوم
مارکسیســم  آموزه هــای  همین گونــه  و  اســالم 
ــن  ــتند ای ــدرن نتوانس ــوژی م ــوان ایدیول ــه عن ب
ایــن کشــور فــرو ریختــه و  دیواره هــا را در 
شــرایط تمریــن مدرنیســم را فراهــم نماینــد. 
ــبات  ــف از مناس ــدان تعری ــن، فق ــر ای ــزون ب اف
شــهروندی، اعمــال تبعیــض از طــرف نظــام 
نســبت بــه شــهروندان، ســاختار نامتعــادل نهادهــا 
و ســازمان های سیاســی ـ اجتماعــی و فقــدان 
ــی،  ــت گذاری های مل ــی در سیاس ــرش فراقوم نگ
ســبب می گــردد کــه تعلــق خاطــر شــهروندان در 
درون حصــار و خصلت هــای قومــی محصــور 
ــت، دور  ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ــذا ب ــد. ل بمان
ازانتظــار نیســت کــه کثیــری از نخبــه گان فکــری 
جامعــه به رغــم داشــتن تحصیــالت مــدرن و 
تمــاس بــا فراورده هــا و محصــوالت فکــری 
مکاتــب معاصــر، همچنــان در حصــار پنداره هــا و 
عصبیت هــای قومــی گرفتــار مانــده و در پناهــگاه 

ــد.  ــت کنن ــاس هوی ــی احس ــت قوم هوی
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افغانستان 
و چالش های جامعه پذیری

افغانستان؛ قفس آهنین
تاریــخ 2 حمــل ۱376 خورشــیدی؛ شــش ماه از اشــغال کابــل توســط 
ــان  ــر پاشــنه  های آهنیــن و ســتِم طالب ــل زی ــود، کاب ــان گذشــته ب طالب
ُخردوخمیــر شــده بــود و ترس وهــراِس ســاکنیِن آن از ایــن نیروهــای 

ــت.  ــدت اوج می گرف ــی به ش اهریمن
ــِب خــود، هــر روز  ــا حــرکاِت عجیــب و اعالمیه  هــای غری ــان ب طالب
ــان داشــتند، نــه  ــه ن مــردمِ کابــل را تهدیــد می کردنــد؛ مردمــی کــه ن

امنیــت و نــه رفــاه. 
ــت.  ــت نداش ــان مصونی ــر ادارۀ طالب ــی در زی ــس در هیچ جای هیچ  ک
ــرده  ــل ک ــِی آن تبدی ــرای اهال ــن ب ــی آهنی ــه قفس ــل را ب ــان کاب طالب
بودنــد. در کابــل، رادیــوی شــریعت کــه رادیــوی دولتــی طالبــان بــود، 

اعــالن کــرد:
ــه شــرعیت آراســته نســازند، جــزا  ــه خــود را ب ــان و مردانی ک  زن

می شــوند؛ داده 
 جوانان موی زیاد نگذارند؛

 مردان باالتر از چهل سال دستار به سر کنند؛
 هیچ مردی حق تراشیدن و کوتاه کردن ریِش خود را ندارد؛ 

 کســانی که بــدون کاله در شــهر گشــت وگذار کننــد، ُدره خواهنــد 
؛ خورد

 زنان حق پوشیدن لباس های غربی در زیر چادری را ندارند؛
 پوشیدن بوت و جوراب سفید به همه ممنوع است؛
 گشت وگذار زنان بدون محرم شرعی ممنوع است؛

ــه  ــد از خان ــان نمی توانن ــع، زن ــورت قط ــه ص ــان ب ــاه رمض  در م
ــرون شــوند؛ بی

ــد  ــان می توانن ــد، آن ــا گردن ــل دکان ه ــد داخ ــق ندارن ــان ح  زن
ــد؛ ــا بگیرن ــرون دکان ه ــود را از بی ــازِ خ ــورد نی ــاس م اجن

ــس  ــادری، جن ــدون چ ــان ب ــه زن ــدارد ب ــق ن ــچ دکان دار ح  هی
بفروشــد؛

 زنان حق تحصیل و کار را ندارند، به استثنای داکتران طب.
ــر  ــه اث ــرد: ب ــالن ک ــل ۱376 اع ــخ ۱3 حم ــه تاری ــریعت، ب ــو ش رادی
ــدان  ــر از کارمن ــروف، شصت وشــش نف ــه مع ــر ب ــروپ ام ــش گ تفتی
وزارت اطالعــات و فرهنــگ و ســتر محکمــه بــه نســبت عــدم 
ــان  ــدند. همچن ــک ش ــان منف ــرعی، از وظایف ش ــن ش ــت قوانی رعای
ــه   ــش، از وظیف ــتن ری ــر نداش ــه خاط ــن ب ــادی از مأموری ــداد زی تع

ــدند. ــک ش منف
ــر  ــچ موت ــد و هی ــدا کردن ــه را ج ــه و مردان ــای زنان ــان موتره طالب
ــد. ــوار کنن ــر س ــردی را در موت ــت م ــق نداش ــه، ح ــرویس زنان س

ــر  ــه اگ ــد ک ــار دادن ــر اخط ــای موت ــا و نگران ه ــه راننده  ه ــان ب طالب
زنــان بــدون روپــوش )چــادری( را در موترشــان ســوار کننــد، جــزا 

می شــوند.  داده 
فشــارهای روزافــزوِن طالبــان بــاالی اهالــی پایتخــت و والیاِت شــمال 
ــورِت  ــردم به ص ــاختِن م ــی س ــت و زندان ــت، گیروگرف ــدت گرف ش

وحشــتناک ادامــه یافــت.
ــه  ــی ب ــار زن ــرای اولین ب ــیدی، ب ــل ۱376 خورش ــخ ۱3 حم ــه تاری ب
جــرم زنــا، درحالــی سنگ ســار شــد کــه از مــردِ ایــن حادثــه خبــری 

نبــود.
ــا وجــود حرمــت موســیقی و میلــه، ریاســت اطالعــات و فرهنــِگ  ب
ننگرهــار از طریــق رادیــو شــریعت اعــالن کــرد: میلــۀ گِل نارنــج در 
ــود  ــاالِت خ ــعار و مق ــدان، اش ــردد، عالقه  من ــزار می گ ــاد برگ جالل آب
ــلیم  ــاد تس ــگ جالل آب ــت فرهن ــه ریاس ــل ب ــخ 2۰ حم ــی تاری را ال

کننــد.
در زمــان حاکمیــت ســیاهِ طالبــان، روزی ســوار تکســی شــده و جانب 
کارته نــِو کابــل حرکــت کــردم. در چهــارراه صــدارت نزدیک ریاســت 
ــا این جــا  ــده پرســیدم: »این ه ــدم. از رانن ــادی را دی ــاِن زی ــت، زن امنی
چــه می کننــد؟« راننــده گفــت: این هــا پایــوازِ بندی  هــا اســتند؛ 
اســت.  شــده  پیــدا  بندی  شــان  کــه  این هــا خوشــبخت هایی اند 
ــان  ــد و خانواده  های ش ــود ان ــوز مفق ــه تاهن ــت ک ــر اس ــزاران نف ه

ــتند. ــا اس ــد در کج نمی دانن
راننــدۀ تکســی همچنــان گفــت: عــالوه بــر زنــدان والیــت و 

پلچرخــی، طالبــان در تمــام نواحــی کابــل زنــدان دارنــد.

پاره اهی ویپستهبخشسیوهفتم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

هادی میـران  ///////////////  بخش نخسـت
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درآمد
ســالیان درازی ســت کــه در ســرزمیِن مــا درخــت اندیشــه 
جزمیــت  کویــر  در  آن  شــاخه های  و  شــده  پژمــرده 
ــبزی و  ــن سرس ــاید ای ــم  ش ــت. نمی دان ــده اس ــرود آم ف
پژمرده گــِی درختــان متعلــق بــه جغرافیایی ســت کــه در آن 
ــه  ــه تــن کننــد و ب ــا کســوِت حیــات ب غــرس می شــوند ت

ــینند. ــر بنش ثم
ــذر  ــر ب ــه اگ ــت ک ــان اس ــا چن ــی از زمین ه ــِت برخ طبیع
کوچکــی در آن انداختــه شــود، بــه زودی شــاخ وبرگ 
ــا  ــان می ســپارد. ام ــه دهق ــش را ب ــراوردۀ خوی ــد و ف می کن

ــد  ــوره زاری می مانن ــه ش ــا ب ــی از زمین ه برخ
ــم در  ــده یی ه ــره و اصالح ش ــذرِ س ــر ب ــه اگ ک
آن هــا کاشــته شــود، در نتیجــۀ مصایــب و آفــاِت 
گوناگــون پژمــرده می شــوند و زود بــه ثمــر 
ــول  ــب محص ــن و طل ــم ریخت ــینند. تخ نمی نش
ــا  ــد ت ــان می طلب ــی، زم ــای این چنین از زمین ه
ــب موســمِی  ــات و مصای کشــت و زراعــت، آف
ــرآوردن از  ــا ســر ب ــد و ب خویــش را ســپری کن
ــه  ــبت ب ــاورز را نس ــی، کش ــای پژمرده گ جال ه

ــدوار ســازد. ــش امی نتیجــۀ زحمات
ــز  ــا نی ــرزمین م ــر و اندیشــه در س ــتان فک  داس

ــرا:  ــزی دارد، زی ــع غم انگی ــن وض چنی
ـ در این جــا اندیشــه ورزی ارزشــی نــدارد و 
ــه یــک فرهنــگ  افــزون بــر آن اندیشه ســتیزی ب
ــا آن هایــی کــه تمایلــی  مبــدل شــده اســت، حت
ــد از  ــرأت نمی کنن ــد، ج ــه ورزی دارن ــه اندیش ب

ــد.  ــر بگذارن ــا فرات گلیــم فرهنــِگ مســلط پ
ــرار  ــۀ تک ــی در نتیج ــر دین ــای به ظاه ـ باوره
ــن  ــن دی ــه عی ــد ک ــا افتاده ان ــان ج ــم چن پی ه
دانســته می شــوند. ایــن باورهــا بــر تمامــی 
ابعــاد زنده گــِی مــا به ســاِن درختــی ســایه 
ــدان  ــادت واره ب ــز ع ــردم نی ــت و م ــده اس افکن
انــس می ورزنــد. عــالوه بــر آن چنــان قدســیت 
ــی  ــژه برخ ــردم، به وی ــت م ــه اکثری ــد ک یافته ان
از تحصیل کرده هــای کم ســواد، هــر فکــر و 
ــد و  ــا آن می بینن ــه ب ــو را در مواجه ــۀ ن اندیش
ــچ  ــه از هی ــن اندیش ــاط ای ــدِن بس ــرای برچی ب
ــرز  ــا م ــی ت ــد و گاه ــغ نمی ورزن ــی دری تالش
ــد. ــش ره می برن ــه پی ــه ب ــِر صاحب اندیش تکفی
و  علمــا  اســتثنای  )بــه  هــم  عده یــی  ـ 
شــخصیت های گران قــدر دینی مــان( کــه بــا 
ــی  ــای پای ــی ج ــِب دین ــای عجیب وغری ترفنده
ــه  ــالم را ک ــد، اس ــدا کرده ان ــردم پی ــان م در می
ــه  ــا ب ــت، بن ــه ورزی اس ــل و اندیش ــِن تعق دی
ــه ورزی  ــل و اندیش ــد عق ــان، ض ــرض خودش ف
ــر  ــت را ب ــن داراِن پاک طین ــد و دی ــوان می کنن عن
ــِو  ــاِت ن ــه ها و نظری ــا اندیش ــد ت آن وا می دارن
ــه  ــد و ب ــد را »ضــد اســالم« بخوانن ــد مفی هرچن

ــد. ــر نکنن ــم براب ــچ« ه »هی
ـ تقدیرگرایــی متعــارف، هــر تالشــی بــرای 
تغییــر و پیشــرفت و حتــا اندیشــیدن را کارســاز 
خداونــد  به دســِت  را  همه چیــز  و  نمی دانــد 
می ســپارد، بی آن کــه بدانــد تــالش خــودش 

تقدیــر می آفرینــد!
ـ تنبلــی و تکــرارِ مکــرراِت پیشــینیان کــه هیــچ 
ثمره یــی نــدارد جــز ســوق دادِن ذهن هــا از 
وضعیــِت کنونــی بــه دوردســت های گذشــته یی 
ــا  ــتِی م ــی و معیش ــرایط معرفت ــا و ش ــا م ــه ب ک

فرســنگ ها فاصلــه دارد.
ــه  ــا ب ــِخ م ــفانه در تاری ــی، متأس ــکام سیاس ـ ح
ــه و  ــون آزادی اندیش ــی« چ ــای »قدرت ارزش ه
ــرا در  ــد؛ زی ــان نداده ان ــوش نش ــان، روی خ بی
ــا دســت کم  وجــود یــک چنیــن فضایــی، بقــا ی
مواجــه  جــدی  خطــراِت  بــا  را  منافع شــان 

نــد.  یده ا می د
ــز ســبب شــده  ــود ارزش هــای »رفاهــی« نی ـ نب
اســت کــه اندیشــه ورزی مــورد بی مهــری قــرار 
ــداد  ــادی بی ــر اقتص ــه فق ــوری ک ــرد. در کش گی
کنــد، در آن جــا وجــود فقــر فکــری ــــ معرفتــی  

ــدارد.                و فرهنگــی تعجبــی ن
ناســالِم  هم چشــمی های  و  چشــم  ـ 
ــدی  ــه اح ــن فکرانی ک ــا و روش تحصیل کرده ه

ــرح  ــورت ط ــد و در ص ــان را نمی پذیرن ــر از خودش باالت
یــک اندیشــۀ نــو اتهام هــا، نقــد و ردهــای غیرعالمانــه بــر 
او روا می دارنــد و مزیــد بــر آن مــورد لعــن و نفریــن نیــز 

قــرار می دهنــد.
ــن  ــه گی در ای ــف بارِ بی اندیش ــع اس ــن وض ــاهدۀ ای ــا مش ب
ــم،  ــاد عصــر روشــن گری در غــرب می افت ــه ی ســرزمین، ب
در آن جــا کــه بــرای مبــارزه بــا ســنت های فکــری فرســوده 
و حکومت هــای توتالیتــر، روشــن فکران و اندیشــمندان 
ــت از  ــرای برون رف ــد و ب ــم می دادن ــِت ه ــه دس ــت ب دس
ــم  ــی علی رغ ــی و فرهنگ ــری، سیاس ــود فک ــع موج وض
ــوژی، همدیگــر  ــی وایدیول ــالف در ســلیقه ها، جهان بین اخت
ــر  ــن دوره، ولت ــد در همی ــاندند. می گوین ــاری می رس را ی
ــد خــودت، اندیشــه ات  ــه "هرچن ــرای روســو نوشــت ک ب
ــرم  ــرم س ــا حاض ــد، ام ــدم می آی ــی ب ــه می گوی و هرآنچ
ــن  ــی". ای ــت را بگوی ــو حرف های ــا ت ــم ت ــی کن را قربان
آزاد  بیــان  و  اندیشــه ورزی  کــه  می دهــد  نشــان  امــر 

ــی  ــاری و ازخودگذری هــای ب ــی، بردب ــرای رهای اندیشــه ب
ــردمِ  ــوان م ــخ در ت ــول تاری ــه در ط ــد ک ــایبه یی می طلب ش

مــا نبــوده اســت.
ــل فکــری، فرهنگــی،  ــل و دالی ــی عوام ــه تمام ــی ک هنگام
اجتماعــی، اقتصــادی  و سیاســی فــوق، دســت بــه دســِت 
ــه  ــد ن ــه وجــود آمــدِن اندیشــۀ جدی ــد، دیگــر ب هــم بدهن
ــد  ــه رو خواه ــادی روب ــواری های زی ــا دش ــل ب ــن، ب ناممک
ــه اندیشــه  ــود و ایــن وضــع بی اندیشــه گی و جمــود را ب ب

و تفکــر نیرومنــد مبــدل خواهــد کــرد. 
ــو از خفقــان و تاریکــی، عقده هــای  در چنیــن فضــای ممل
ــان  ــیده در می ــای پوش ــی و نارضایتی ه اجتماع
ــا  ــرد و ب ــه شــکل می گی ــراد جامع ــی از اف عده ی
مســاعد شــدِن یک فرصــت و ورود یک اندیشــه 
ــه  ــا ب ــن نارضایتی ه ــد، ای ــه های جدی ــا اندیش ی
ــد  ــۀ جدی ــرش اندیش ــا پذی ــراض ب ــکل اعت ش
در برابــر وضــع موجــود آشــکار می شــود، 
از  کشــور،  در  مــدرن  ارزش هــای  چنان چــه 
روشــن فکری  حلقــات  و  گروه هــا  ســوی 
ــش  ــوان واکن ــه عن ــک ب ــدون قیدوشــرط تفکی ب
ــه چشــِم  پذیرفتــه شــد و همیــن اکنــون آن را ب
ســر می بینیــم. شــاید برخــی دیگــر نیــز از ســر 
آگاهــی  عــدم  و  تحمل ناپذیــری  بی صبــری، 
ــا  ــد ت ــه ها را پذیرفته ان ــا و اندیش ــن ارزش ه ای
تشــنه گی فکــری و معرفتــی خویــش را در ایــن 
جهنــم جمــود رفــع کننــد و چاره یــی جــز ایــن 
ــع  ــا رف ــه ذهن شــان خطــور نکــرده اســت. ام ب
ــن اندیشــه ها  ــا ای تشــنه گی فکــری ناســنجیده ب
ــا الــکل  اســت کــه  بــه معنــی رفــع تشــنه گی ب
انســان را بــا اعتیــاد روبــه رو می ســازد و رابطــۀ 
او را بــا آب زالل )دیــن، ارزش هــا و مناســبات( 
ــه  ــا این ک ــد. کم ــع می کن ــه قط ــندیدۀ جامع پس
برخی هــا ایــن طعــم تلــِخ به ظاهــر شــیریِن 

اندیشــه های وارداتــی را چشــیده اند.
از  کــه  مصصمــی  مــرداِن  هســتند  امــا   

نمی لرزنــد،  بیگانــه  اندیشــه های  تندبــاد 
ــی  ــی، سیاس ــری، فرهنگ ــای فک قیدوبنده

بــاز  تــالش  از  را  آن هــا  نه تنهــا  و... 
نمــی دارد، کــه برعکــس بــه آن هــا 
نیــرو می بخشــد و آن هــا آرام آرام و 

بــه شــکل تدریجــی در جســت وجوی چــارۀ 
برمی دارنــد.  گام  جهنــم  ایــن  از  برون رفــت 
گفته انــد "همــواره نیــات خــوب از جهنــم 
برمی خیــزد" یعنــی هســتند کســانی کــه در 
ــیدن  ــرای رس ــت ب ــراط و جزمی درون دوزخ اف
بــه بهشــت معرفــت و اندیشــه مبــارزه می کننــد. 
ــای  ــه تیوری ه ــطا ک ــرون وس ــبیه ق ــت ش درس
ــه  ــِن آن ب ــی و... در مت ــفی، سیاس ــی، فلس علم
وجــود آمــد و به تدریــج زمینه ســاز تحقــق 
و  روشــن گری  اصالح طلبــی،  رنســانس، 
ســرانجام رهایــی کامــل غربی هــا از زنجیــر 

ــد. ــا ش ــارِت کلیس اس
ــن  ــه در ای ــت ک ــانی اس ــرت، از کس ــیر فک بش
جهنــم دست بســته ننشســت و بــه قــول حافــظ، 
رخــت خویــش را از ایــن ورطــه بــرون کشــید و 
بــه آمــوزۀ ارزشــمند کانــت "جــرأت اندیشــیدن 
داشــته بــاش" عمــل کــرد.  او کــه جوانــی 
نویســنده یی  و  دانشــمند  شــاعر،  دردمنــد، 
تواناســت، بــا نوشــتن ســفرنامۀ تحلیلــی "انســان 
ــت  ــم گرف ــم انداز" تصمی ــن چش ــدرن از ای م
ــوص  ــل به خص ــه اصی ــردۀ اندیش ــت پژم درخ
ــس از  ــه پ ــرزمین را ک ــن س ــد در ای اندیشــۀ نق
عــروج صالح الدیــن »ســلجوقی«  پژمــرده شــده 
ــا  ــد، ت ــاری کن ــاره آبی ــر، دوب ــد دی ــود، هرچن ب
ــارور  ــزد و ب ــود برخی ــر جم ــاخ هایش از کوی ش

شــود.
انســان مــدرن، محصــول ســفر فکــرت بــه 
مظاهــر  مشــاهدۀ  اســت.  آلمــان  و  فرانســه 
ــت  ــنده را واداش ــا نویس ــی در آن ج ــدن غرب تم
ــدن  ــن تم ــفِی ای ــی و فلس ــه های علم ــه ریش ک
را کــه قبــاًل در کتاب هــا خوانــده بــود، بــر 
ــه  ــن ب ــنده از پرداخت ــزد. نویس ــذ بری روی کاغ
چهــرۀ رحمانــی و ســازندۀ تمــدِن غــرب عمــداً 
خــودداری کــرده و تنهــا بــر چهــرۀ شــیطانی و ویرانگــِر آن 

ــت.  ــیده اس ــد کش ــه نق ــه داده و آن را ب توج
ایــن کتــاب کــه متشــکل از یــک درآمــد، دو بخــش 
دارای  اســت،  صفحــه  نُــه  و  بیســت  و  یک صــد  و 
ــزون  ــه اف ــد ک ــزی می باش ــیه یی و مرک ــمت های حاش قس
ــکلی  ــدِک ش ــایی های ان ــمار، از نارس ــای بی ش ــر مزیت ه ب

ــت.   ــرا نیس ــز مب ــی نی و محتوای
هــدِف نویســندۀ کتــاب را، خلــق جــرأِت اندیشــیدن، نقــد، 
ــۀ  ــول و آگاهان ــِل معق ــا تعام ــورد ی ــیت زدایی و برخ قدس
ــا  ــا ب ــومِی م ــور جهان س ــمنداِن کش ــن فکران و اندیش روش

ــد. ــکیل می ده ــرب تش ــدن غ تم
ــل  ــۀ مفص ــه گون ــل ب ــر را در ذی ــزی اث ــای مرک بخش ه

ــد: ــد و نظــر بخوانیـ ــا نق همــراه ب
فردگرایی و قانون مداری

ــوان فلســفۀ  ــه عن ــۀ فلســفی( در غــرب ب ــی )نظری فردگرای
اجتماعــِی تحقق یافتــه یــی اســت کــه پوپــر از آن بــه 

ــد،  ــاد می کن ــرب ی ــدن غ ــه حاضِر تم ــی و همیش روح اصل
ــت.  ــده اس ــم دی ــه چش ــرب ب ــاًل آن  را در غ ــرت عم فک
انســان غربــی در ایــن فضــا هیــچ اندیشــه و ایــده آلــی را در 
ســر نــدارد، بــا پرســش هایی از سرنوشــت بیگانــه اســت و 
ــی  ــه فرصت ــاخته ک ــان س ــان مصروف ش ــی چن بی مصروفیت

ــد. ــی آورن ــت نم ــش ها به دس ــن پرس ــرح ای ــرای ط ب
بــه بــاور فکــرت، احتــرام بــه قانــون کــه از آن بــه عنــوان 
ــش از  ــد، بی ــی کنن ــاد م ــی ی ــاِن غرب ــارز انس ــاخص ب ش
ــی  ــادت واره گ ــی ع ــد، نوع ــه باش ــه ارادی و آگاهان آن ک

ــد. ــو گرفته ان ــه آن خ ــه ب ــت ک اس
بــی غرضــی در کار دیگــران را کــه ویــژه گــی دیگــِر انســان 
ــودی  ــه بــی تفاوتــی غرض آل ــد، فکــرت ب ــی خوانده ان غرب
ــه رخــت بســتن تعــاوِن اجتماعــی  ــد کــه ب ــر مــی کن تعبی
می انجامــد کــه یکــی از پایــه یــی تریــن ارزش هــای 

ــده شــده اســت. ــی بشــر خوان اخالق
ــده گــی غربــی را چنــان طراحی شــده دیــده  از ســویی، زن
اســت کــه در صــورت تخلــف از قوانیــن، بــا جریمه هــای 
ــدی  ــرت پابن ــن  رو فک ــد. از ای ــی مواجه ان ــنگیِن مالیات س
انســاِن غربــی بــه قانــون را مصلحت اندیشــانه مــی خوانــد 
کــه از دیــد فیلســوفان "اخــالق ســکوالر" چنیــن پابنــدی 
ــت و  ــی اس ــوب اخالق ــای خ ــد انگیزه ه ــون فاق ــه قان ب
نیــز بــا اخــالق آرمانــی اخــالق گراتریــن فیلســوف غربــی 

ــات دارد. ــت( مناف )کان

ــون و  ــه قان ــرام ب ــی در احت ــه عادت واره گ ــت ک ــد گف بای
ــه  ــی، ب ــاِت ســنگین در کشــورهای غرب ــرس از مالی ــز ت نی
یــک قاعــدۀ کلــی تبدیــل شــده اســت و طبــق آموزه هــای 
کانــت، هــر عملــی کــه بــه قاعــده تبدیــل شــود، اخالقــی 

محســوب می شــود.
تــرس از مالیــات و احتــرام بــه قانــون عــادت واره نیســت، 
ــن دیگــر اســت، از  ــع قوانی ــه منب ــون اساســی ک چــون قان
ــه  ــرام ب ــت. احت ــده اس ــود آم ــردم به وج ــۀ م ارادۀ آگاهان
ــون  ــی، هــر دو در قان ــون و جریمه هــای ســنگین مالیات قان
آمــده اســت کــه کانــت از آن بــه خودآیینــی تعبیــر می کنــد.
اگــر اطاعــت از قانــون مصلحت اندیشــانه هــم باشــد، 
بازهــم غیراخالقــی نیســت، کمــا این کــه بســیاری از 
دیــن داران، برخــالف اخــالق بــدون نظــر کانــت یــا 
انگیزه هــای اخالقــی خــوب ســکوالر، بــا انگیزه هــای 
رفتــن بــه بهشــت و نجــات از دوزخ خــدا را عبــادت 
ــم )ع( از  ــت ابراهی ــده اس ــرآن آم ــه در ق ــد. چنان ک می کنن
ــارض،  ــن تع ــد. در ای ــت می خواه ــد شــهرت و جن خداون
میــان دیــن و اخــالق بــدون نظــر کانــت بایــد جانــِب دیــن 

ــرد. ــت وداع ک ــکوالر کان ــالق س ــا اخ ــت و ب را گرف

نیم نگاهی به »انسان مدرن 

از این چشم انداز«  

نبشتۀ عبدالبشیر فکرت بخشی ت
سـ

نخ
ش 

بخ
  /

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
/ 

ق 
دق

ن م
خا

ـد
حمـ

م



بازار گرم فروش مواد...
می گیرنــد.  حــق  مخــدر  مــواد  فروشــنده های  از 
ــدۀ  ــی، فرمان ــده تول آمــر کنتــرول، آمــر جنایــی، فرمان
بلــوک و مســووالن پوســته های پولیــس، هــر هفتــه از 

فروشــنده های مــواد مخــدر حــق می گیرنــد. 
ــرس،  ــروش چ ــز ف ــوان،  دو مرک ــن ج ــۀ ای ــه گفت ب
ــفید  ــگ س ــه رن ــری ب ــب و دوکان کانتین ــل نصی هوت
در ســمت راســت پــل گــذرگاه کــه ۵۰ متــر از پوســته 
پولیــس فاصلــه نــدارد، یــک مرکــز در نان وایــی 
در  مرکــز  یــک  جنگلــک،  ســاحۀ  در  جنگلــک 
ــک  ــمس، ی ــی ش ــای عل ــاحۀ آق ــویی در س ــر ش موت
ــب  ــادری عق ــن چ ــه آه ــی غرف ــز چــرس فروش مرک
ــتانی در  ــوی قبرس ــی پهل ــه فروش ــای خوراک دوکان ه
ــواد  ــروش م ــز ف ــک مرک ــتون، ی ــو چهلس ــرک ن س
مخــدر در تیــل فروشــی ســاحۀ دهــن بــاغ چهلســتون 
ــن  ــل حس ــدر در پ ــواد مخ ــروش م ــز ف ــک مرک و ی
ــک مســتری خانه ها اســت.  ــه آهــن چــادری نزدی غرف
همچنــان چندیــن مرکــز دیگــر مــواد مخــدر فروشــی 

ــت.  ــال اس ــم فع ــوزۀ هفت ــاحات ح در س
ــروش  ــز ف ــاد مراک ــل آب ــاحۀ واص ــان، در س او هم چن
مــواد مخــدر را بــه نشــانی می گویــد: دو مرکــز مــواد 
مخــدر بــاالی تپــه مالبــزرگ کــه حــدود ۱۰۰ متــر از 
پوســته امنیتــی پولیــس لیســه عمراخان فاصلــه دارد. دو 
مرکــز فــروش چــرس و هیروییــن در دروازۀ جنوبــی 
لیســه عالــی عمراخــان کــه یکــی از ایــن مراکــز تــازه 

ایجــاد شــده بــه دیــوار مکتــب چســپیده اســت. 
ســه مرکــز فــروش هیروییــن در ســاحۀ برشــنا کــوت، 
ــز  ــن مراک ــدام ای ــر ک ــه ه ــه ک جــوار مســجد محمدی

ــند. ــدر می فروش ــواد مخ ــه م ــزار روزان 4۵ - ۱۰۰ه
ایــن جــوان کــه بیــش از یــک ســال مصــروف 
ــد:  ــد می گوی ــا لب خن ــوده ب ــدر ب ــواد مخ ــروش م ف
ــوزۀ  ــووالن ح ــا مس ــدر ب ــواد مخ ــنده های م "فروش

ــتند." ــق هس ــیار رفی ــه بس مربوط
 او اضافــه می کنــد:  پیســه )پــول( ســنگ را نــرم 
اســت."   پولیــس   ... پولیــس خــو  بــاز  می کنــد؛ 
ــنده  ــر فروش ــزار از ه ــار ه ــۀ چه ــرول هفت ــر کنت آم
ــرد  ــی می گی ــرد، آمــر جنایــی 2 – 3 هــزار افغان می گی
ــته ها  ــوک مســووالن پوس ــی و بل ــده تول ــا فرمان و حت
ــد.   ــود را می گیرن ــق خ ــنده  ها ح ــان از فروش ــۀ ش هم
او گفــت: وقتــی از وزارت داخلــه یــا نهادهای کشــفی، 
مســووالن امنیتــی بــه دســت گیری فروشــنده های 
ــوزه،  ــووالن ح ــی از مس ــد، برخ ــدر می آین ــواد مخ م
و  می کننــد  خبــر  را  مخــدر  مــواد  فروشــنده های 
فروشــنده ها بــه شــاگردان خــود می گوینــد کــه 

ــد.  ــرک کنن ــاحه را ت س
ــوزۀ  ــووالن ح ــی مس ــه برخ ــد ک ــوان می گوی ــن ج ای
پولیــس چنــد مرتبــه بــه “خلیفــۀ مــن “ تمــاس گرفتــه  
ــد،  ــده ان ــما آم ــاری ش ــه گرفت ــرادی ب ــه اف ــد ک گفتن
ــرک  ــه دکان را ت ــگ زد ک ــن زن ــه م ــب کارم  ب صاح

کنــم. 

ــر پیشــین حــوزۀ  ــه آم ــد ک ــد می کن ــن جــوان تأکی ای
ــی از  ــزار افغان ــش از 3۰ ه ــۀ بی ــس هفت ــم پولی هفت
ــا  ــرد، ام ــت می ک ــدر دریاف ــواد مخ ــنده  های م فروش
ــازه تعیــن شــده ایــن حــوزه چیــزی  در مــورد آمــر ت

نمی گویــد. 
ــل  ــاحه واص ــذر، س ــالن گ ــی از وکی ــان، یک هم چن
آبــاد نیــز بــه شــرط افشــا نشــدن نامــش، بــه روزنامــۀ 
مانــدگار گفــت کــه روزانــه یــک مرکــز فــروش مــواد 

ــود.  ــه می ش ــاحه اضاف ــن س ــدر در ای مخ
او می گویــد کــه ایــن موضــوع را بــه فرمانــده پولیــس 
کابــل، گارنیزیــون کابــل، آمــر حــوزه هفتــم و معنیــت 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر رســاندیم؛ امــا تــا هنــوز هیــچ 

توجهــی در ایــن مــورد صــورت نگرفتــه اســت.
در همیــن حــال، احمــد ولــی صبــور آمــر حــوزۀ هفتم 
ــی  ــورده فروش ــز خ ــود مراک ــد وج ــا تأیی ــس، ب پولی
ــه  ــد ک ــم می گوی ــوزۀ هفت ــاحۀ ح ــواد مخــدر در س م
تــا هنــوز ۱3 تــن از خــورده فروشــان را از مربوطــات 

ــد.  ــت کرده ان ــه بازداش ــن ناحی ای
ــم  ــوزۀ هفت ــاحۀ ح ــه در س ــزود ک ــور اف ــای صب آق
ــیار چــرس فروشــی وجــود دارد؛  ــز س ــس، مراک پولی
ــه  ــروش نمی شــود. ب ــن ســاحه ف ــن در ای ــا هیرویی ام
ــودکان  ــماری از ک ــدر ش ــواد مخ ــای م ــۀ او، مافی گفت
خــورد ســن را بــرای فــروش چــرس اســتخدام 

کرده انــد و از آنــان اســتفادۀ ابــزاری می کننــد. 
ــووالن  ــی از مس ــتن برخ ــت داش ــور، دس ــای صب آق

ــدر رد  ــواد مخ ــنده های م ــا فروش ــم را ب ــوزه هفت ح
مســووالن  برخــی  کــه  می گویــد  امــا  نمی کنــد، 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــووالن ریاس ــی و مس ــای امنیت حوزه ه

مــواد مخــدر از فروشــنده ها حــق می گیرنــد. 
آمــر حــوزه هفتــم پولیــس گفــت کــه برخــی از 
فروشــنده های مــواد مخــدر کــه توســط پولیــس 
ــک  ــس از ی ــد، پ ــده بودن ــم بازداشــت ش ــوزه هفت ح

ــداند.  ــا ش ــد ره ــاه از بن م
او گرفتــن پــول توســط فرمانده هــان تولــی را رد 
ــدان  ــی از کارمن ــربازان و برخ ــت: س ــا گف ــرد، ام ک
ــد. چــون  جنایــی حــوزه از فروشــنده ها حــق می گیرن
در حــدود بیــش از هفــت ســال می شــود کــه در 
ــام  ــا تم ــن، ب ــد. بنابرای ــه می کنن ــای وظیف ــاحه ایف س
ــروع  ــر مش ــای غی ــه کاره ــانی ک ــنده ها و کس فروش

ــد.  ــط دارن ــد، رواب ــام می دهن انج
ــوزه را  ــد ح ــووالن فاس ــی از مس ــه یک ــت ک او گف
تبدیــل کردیــم، امــا پــس از چهــار روز دوبــاره تقــرر 
حاصــل کــرد کــه ایــن نشــان می دهــد کــه مســووالن 

ــد. ــت دارن ــا دس ــد در اختالس ه ارش
آقــای صبــور گفــت کــه مراکــز فــروش مــواد مخــدر 
ــا خــورده فروشــان در دوکان  هــای  تخریــب شــده، ام
ــل فروشــی و مســتری خانه ها کــودکان را اســتخدام  تی
ــروش  ــه ف ــواد مخــدر را ب ــان م ــد و توســط آن می کنن

می  رســانند. 
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رییـس مجلـس سـنا مـی گویـد کـه ایتـالف 
جدیـد جنـرال دوسـتم، عطـا محمـد نـور و 
محمـد محقـق مخالـف قانون اساسـی اسـت.
فضـل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلس سـنا 
که در نشسـت روز  یکشـنبه ۱۱ سـرطان  این 
مجلـس صحبـت می کـرد گفـت کـه ایتـالف 
جدیـد در واقـع ایتـالف بـرادران حکومتی ما 
اسـت و تشـکیل ایتالف از درون نظام مناسب 

. نیست
آقای مسـلم یـار افـزود: "ایتالف بـرای بهبود 
نظـام حـق مدنـی هـر شـهروند اسـت؛ امـا 
برادرانـی حکومتی ما که ایتالف تشـکیل داده 
اند اخالقاً مناسـب نیسـت و خاک انداختن در 
چشـم مردم اسـت؛ مشـوره اخالقـی و قانونی 
مـا بـه آنان این اسـت کـه مخالفت و تشـکیل 
ایتـالف از درون نظـام هـم از لحـاظ اخالفـی 
و هـم از لحـاظ قانونی درسـت نیسـت و اگر 
آنـان اوپوزیسـیون تشـکیل مـی دهنـد باید از 
وظایـف رسـمی دولتی شـان اسـتعفا دهند".

مـورد  ایتالف هـا  قسـم  ایـن  کـه  گفـت  او 
حمایـت مردم نیسـت و "ما نیـز آن را محکوم 

کنیم". مـی 
بـه گفتـه وی، اگـر کسـانی که ایتـالف جدید 
تشـکیل داده انـد مـی خواهنـد اینگونـه بـه 
حکومـت مشـوره دهند باید در ارگ ریاسـت 
جمهـوری بیاینـد و مشـوره هایش را مطـرح 

کننـد نـه در ترکیـه.
تشـکیل  نیـز  دیگـر  سـناتوران  از  شـماری 
افغانسـتان  ملـی  منافـع  مخالـف  را  ایتـالف 
عنـوان کردنـد؛ امـا برخی سـناتوران تشـکیل 
ایـن ایتـالف را بـرای بهبـود نظـام و تضمیـن 
وحـدت مـردم افغانسـتان سـازنده خواندنـد.
حسـن هوتک یک عضو سـنا گفـت: "ایتالف 
سـه حـزب سیاسـی بـر علیـه حکومـت در 
حالـت فعلـی افغانسـتان که شـرایط حسـاس 
اسـت بـه منفعت مـردم افغانسـتان نیسـت...؛ 

اگـر نظـام سـقوط کند بدیـل این نظـام جنگ 
هـای داخلـی و یـا طالـب و داعـش خواهنـد 

بود".
امـا صفـی اهلل هاشـمی دیگر عضو سـنا گفت: 
"بایـد علـل ایجـاد ایتالف هـای سیاسـی دیده 
شـود، تشـکیل ایتـالف برعلیـه کسـانی کـه 
تمامـی صالحیـت هـا را قبضـه مـی کننـد و 
اینگونـه نظـام را به مخاطره مـی اندازند، نباید 

جنبـه قومی داده شـود".
آقای هاشـمی افزود، کسـانی تشـکیل ایتالف 
جدیـد را از دیـد اختـالف فکـری مـی بیننـد 
و جنبـه اصالحـی آن را در نظـر نمـی گیرنـد 
در واقـع ضـرر جبـران ناپذیـری را بـر مـردم 

افغانسـتان تحمیـل مـی کنند.
اعضـای مجلـس سـنا بـر تحکیـم پایـه هـای 
و  ورزیدنـد  تاکیـد  کشـور  در  کنونـی  نظـام 
یـاد آور شـدند کـه تمامـی رهبـران سیاسـی 
بایـد در حفـظ دسـتآوردهای ۱6  افغانسـتان 
سـاله تـالش نمایند؛ زیرا بـه گفته آنـان دیگر 

بدیلـی بـرای ایـن نظـام وجـود نـدارد.
اول  معـاون  دوسـتم  عبدالرشـید  جنـرال 
ریاسـت جمهـوری و رهبـر حـزب جنبـش 
ملـی، صـالح الدیـن ربانی سرپرسـت وزارت 
خارجـه و رییـس حزب جمعیـت، عطامحمد 
حـزب  اجرایـی  رییـس  و  بلـخ  والـی  نـور 
جمعیـت و محمـد محقق معاون دوم ریاسـت 
اجریـی هفته گذشـته در ترکیـه ایتالفی را زیر 
عنـوان "شـورای عالـی ائتـالف بـرای نجات 

افغانسـتان" تشـکیل دادنـد.
دادن  پایـان  ایتـالف  ایـن  از تشـکیل  هـدف 
بـه آنچـه قانـون شـکنی، انحصـار قـدرت و 
کارهـای فراقانونـی ازسـوی رییـس جمهـور 
خوانـده شـده، عنوان شـده اسـت. در اعالمیه 
دادن  و  اصالحـات  آوردن  بـر  ایتـالف  ایـن 
صالحیـت هـای قانونـی بـه وزرا تاکید شـده 

. ست ا

د پکتيــا واليتــي شــورا، مــدين ټولنــو او يــو شــمېر 

قومــي مخــورو د ولســمرش څخــه د خپلــو حقونــو 

ترالســه کېــدو لپــاره د لويــې الرې پــررس يــو 

ــه  ــه هغ ــړې او ل ــرې وک ــه خ ــس ت ــري کنفران خ

وروســته يــې دوه خېمــې د واليــت مقــام پــه دروازه 

ــې. ــه موخــه ودرول کــې د اعــراض د دوام پ

ــې  ــته ک ــري ناس ــه خ ــه دغ ــو پ ــراض کوونک اع

ــه تــر هغــو پــورې خپــل اعــراض  وويــل، دوی ب

تــه دوام ورکــړي چــې غوښــتنې يــې منــل شــوې 

ــه وي. ــوې ن ــي ش او عم

ــزوی  ــر بهرام ــر عامل ــورا م ــي ش ــا واليت د پکتي

ــي: واي

"د پکتيــا ولســونو د صــر کاســه ډکــه شــوې، 

ــه والړ دي  ــه ټپ ــه پ ــې کارون ــو ک ــو برخ ــه ټول پ

ــې  ــډويل چ ــا ان ــت ن ــدت حکوم ــي وح او د م

ــه  ــه روان دي او پ ــې کارون ــو ک ــو واليتون ــه ټول پ

ــرګو  ــر س ــه ت ــڅ ډول کار ن ــې هې ــت ک دې والي

ــم  ــې ه ــو ک ــورو برخ ــه ن ــګ پ ــږي د دې ترڅن کې

پکتيــا لــه پامــه غورځــول شــوې، ولســونه، مــدين 

ټولنــې او واليتــي شــورا مجبــور يــو چــې د خپــل 

ــه ودروو او  ــن خېم ــاره د تحص ــتو لپ ــق اخېس ح

ــې د  ــتنې چ ــه غوښ ــوو هغ ــږ ک ــمرش غ ــه ولس پ

پکتيــا ولــس حــق دی ژر تــر ژره دې لبيــک ورتــه 

وويــل يش کــه داســې ونــه شــول نــو دا لــړۍ بــه 

ــه  ــه ب ــو او ســيمو ت ــورو واليتون دوامــداره وي او ن

ــږي." ــم غځې ه

دوی وويــل چــې ولســمرش پکتيــا پــه هــره برخــه 

ــې  ــا ک ــه پکتي ــه ټول ــال پ ــړې، دا مه ــره ک ــې هې ک

تقريبــًا ۲۳۸ ښــوونځي ودانــۍ نه لــري او پــه 

ــه ده  ــاره بودجــه هــم ن ــو کــې د دې لپ ــو کلون درېي

ــوې. ــړل ش ورک

ــواين  ــورا پخ ــي ش ــې د واليت ــه ډل ــو ل د معرضين

ــدي  ــان اح ــته ج ــور ښايس ــي مخ ــس او قوم رئي

هــم وويــل، مرکــزي حکومــت د دوی غوښــتنو تــه 

ــړی. ــه دی ورک ــواب ن ــت ځ ــه مثب هېڅکل

دی وايي:

"نننــۍ خېمــې پکتياوالــو پــه دې اعــراض درولــې 

ــورې ۲۳۰۰ کســان خــارج  ــر اوســه پ دي چــې ت

ــو  ــه درېي ــوې پ ــږل ش ــاره لې ــو لپ ــه د تحصيالت ت

کلونــو کــې يــو پکتيــا مېشــت نــه شــئ راښــودلی، 

ــاوال  ــو پکتي ــلګرۍ دي ي ــفارتونه او قونس ۱۱۲ س

په کــې نــه شــئ راښــودلی پــه ټــول حکومــت کــې 

همداســې حســاب دی زمــوږ حــق نــه دی راکــړل 

ــت وو  ــلو حکوم ــې دا د وېش ــه چ ــوی، څرنګ ش

ــوږ  ــو م ــړ ن ــوړ ک ــرې ج ــې ت ــت ي ــهامي رشک س

حــق لــرو چــې پــه دې رشکــت کــې مــوږ تــه برخه 

راکــړي مــوږ صــر وکــړ د هېــواد امنيتــي وضعيــت 

مــو پــه پــام کــې ونيــو، مــوږ مــي ګټــې پــه نظــر 

ــو  ــې دا کار م ــو چ ــور ش ــن مجب ــې ن ــې ونيول ک

ــې  ــوږ چ ــت شــول، م ــه تثبي ــړ د خلکــو حقون وک

ــو  ــړ خ ــو وک ــت م ــړ درنښ ــرام وک ــه اح ــون ت قان

ــه کــړل. " ــه چــا ران زمــوږ حقون

ــه  ــا حقون ــمرش د پکتي ــه ولس ــل، ک ــوړي ووي نوم

ورنــه کــړي خلــک بــه د خپلــو احساســاتو اظهــار 

تــردې پــه ســختو الرو وکــړي او خپــل حــق 

ــوي. ــارزه ک ــه مب ــاره ب ــدو لپ ــه کې ترالس

د دغــه اعــراض د تنظيــم کمېټــې غــړي او مــدين 

فعــال ســيدجامل الديــن اصــف خېــل تــور پــورې 

ــې  ــاوال چ ــت پکتي ــې ناس ــه ارګ ک ــې پ ــړ چ ک

پــه حقونــو  نېــږدې دي د دوی  ولســمرش رسه 

پښــې اېښــې او ارګ يــې د څــو کســانو لــه لــوري 

ــه: ــارصه وګاڼ مح

ــواک چــې د ولســمرش ســيايس مشــاور دی  "خپل

ــي او دا  ــل حکيم ــي اکلي ــر، رحيم ــه امت همدارنګ

ــړی دی او  ــارصه ک ــې مح ــره دي ارګ ي ــه نف پينځ

ټــول ولســونه تــرې ناراضــه دي او مــوږ پکتيــاوال 

هــم تــرې ناراضــه يــو دوی د قــدرت انحصــار کې 

لګيــا دي، کــه زمــوږ غوښــتنې ژر تــر ژره ونــه منــل 

ــم  ــه ه ــکا ت ــت او پکتي ــت خوس ــو دا حرک يش ن

غځــوو او خطرنــاک حرکتونــه بــه کــوو. "

د ده پــه خــره دوی د خپلــو حقونــو لپــاره لــه 

ــه اخــي  مــرشوع او مــدين الرو چــارو څخــه ګټ

او لــه حکومتــه يــې متــه همــدا ده چــې پــه پکتيــا 

کــې پراختيايــي او پرمختيايــي کارونــه تــررسه او د 

ــام ويش. ــه پ ــو ت دوی کادرون

ــامل او د  ــوک ش ــې څ ــت ک ــه دې حرک ــې پ دا چ

چــا لــه لــوري تنظيميــږي او مشــخص اهــداف او 

ــو  ــې څــه دي، مــدين فعــال او د ځوانان موخــې ي

پارملــان غــړي شــفيق الله ســحر يــې پــه اړه ازادي 

راډيــو تــه داســې وويــل:

مــدين  او  شــورا  واليتــي  د  خوځښــت  "دغــه 

ــه ځــي، هــدف  ــه ګــډ تفاهــم مخت خوځښــتونو پ

يــې دا دی چــې درې کالــه پــوره کېــږي يــوه وعــده 

هــم نــه ده پــوره شــوې او د دغــو تحصــن کوونکــو 

غوښــتنه دا ده چــې ولســمرش دې ژر تــر ژره د 

ــه  ــي، ک ــواب وواي ــت ځ ــه مثب ــتنو ت ــو غوښ خلک

بشــپړ نــه وي نســبي مثبــت ځــواب بايــد ترالســه 

ــړو. " ک

د ولســمرشۍ ماڼــۍ مرســتيال ويانــد دواخــان 

مينــه پــال ازادۍ راډيــو تــه پــه خــرو کــې کــه څــه 

ــې  ــل چ ــه وي ــه ون ــه اړه څ ــو پ ــو تورون ــم د هغ ه

ارګ د څــو تنــو لــه لــوري محــارصه شــوی خــو د 

ــل: ــې ووي ــه اړه ي ــو پ ــو او خېم دې اعراضون

"د ولــس ټولــې قانــوين او مــرشوع غوښــتنې منــل 

کېــږي، حکومــت ټولــو تــه پــه يــوه ســرګه ګــوري 

او انکشــايف پــالن پــه ټولــو ســيمو کــې په يــو ډول 

تطبيــق کېــږي او هېــڅ ســيمې رسه د مــور او مېرې 

ســلوک نــه کيــږي او وبــه کتــل يش چــې پــه کومــه 

برخــه کــې دوی تــه کار نــه دی شــوی او امکانــات 

ــې  ــو چــې غوښــتنې ي ــه واي څومــره دي مــوږ دا ن

بــې ځايــه دي مــوږ بــه يې لــه خپلــو امکاناتــو رسه 

ســم عمــي کــړو. "

اعــراض کوونکــو ګيلــه کولــه چــې مرکــزي 

ــه مرکــز  حکومــت د دوی واليــت هېــر کــړی او پ

ــه  ــا پ ــې د پکتي ــه چ ــو ت ــو خلک ــې هغ ــل ک کاب

ــري  ــز نه ل ــڅ اغې ــال هې امنيــت، اقتصــاد او چاپېري

او د دې ځــای لــه وضعيتــه ناخــره دي د دوی 

ــه  ــروژې چــې ژمن پرځــای غــوږ نيــي او هغــه پ

وررسه شــوې نــه دي پــي شــوې او پــه نظــام کــې 

ــې  ــوی چ ــث ش ــتوالی د دې باع ــهم نش ــې د س ي

ــل حــق  ــورې او خپ ــو الس پ ــه مــدين اعراضون پ

ــړي. ــه ک ترالس
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ورزش
نوراهلل ولی زاده

ــی  ــای سیاس ــخت ترین رقب ــت های ارگ، سرس سیاس
را کنــار هــم قــرار داده اســت.

در حالــی کــه غالبــًا پایــداری اتحــاد »مثلــث آنــکارا« 
ــن  ــکل گیری ای ــت ش ــه، عل ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م

ــع شــده اســت. اتحــاد مغفــول واق
ــوان  ــاد می ت ــکارا« زی در مــورد دوام و اســتحکام اتحــاد »مثلــث آن
چنــد و چــون کــرد و شــک و شــبهه مطــرح کــرد، امــا در مــورد 
ــدید  ــی از تش ــا، نمودهای ــه اتحاده ــکل گیری این گون ــه ش ــن ک ای
نارضایتی هــای منبعــث از سیاســت های ناصــواب ارگ  اســت، 

هیــچ شــکی و تردیــدی وجــود نــدارد.
قومــِی  سیاســت های  گذاشــتن  کنــار  بــا  می توانــد  ارگ 
جناح هــای  بــا  تفاهــم  و  تعامــل  سیاســت  اعتراض برانگیــز، 
ــکل گیری  ــه و از ش ــی را در پیش گرفت ــی و مردم ــف سیاس مختل
و  دردســر  بــدون  اعتراضــی،  واکنش هــای  و  حرکت هــا 

کنــد. جلوگیــری  خون ریــزی، 
ــوص  ــره در خص ــه مذاک ــه هیچ گون ــر ب ــه حاض ــی ک ارگ درحال
نیســت،  خــود  اعتراض برانگیــز  و  اشــتباه آمیز  سیاســت های 
هزینــه و انــرژی زیــادی را صــرف از هم پاشــاندن اتحادهــای رقبــا 

و ســرکوب نارضایتی هــا می کند/خواهــد کــرد!

عبدالبشیر فکرت

عقب مانده گی اجتهاد
بریده یی از »علل انحطاط جوامع اسالمی« 

اجتهــاد در فقــه ســنتی، مزیــد بــر واقعیّــت، قضایــای 
احتمالــی آینــده را نیــز در بــر می  گرفــت، کمــا این کــه فقــه افتراضــی در 
مذهــب حنفــی نمونــۀ مجســم ایــن ادعــا اســت. اجتهــاد فقیهانــۀ امــروز، 
امــا به دنبــال واقعیّــت راه افتــاده و از همیــن رو، از کاروان زنده گــی 
عقــب مانــده اســت. ایــن عقب مانده گــی از یکســو بــه ایســتایی و 
ــۀ  ــام، و اندیش ــورت ع ــی به ص ــۀ دین ــه اندیش ــردد ک ــودی برمی گ جم
فقهــی به  گونــۀ خــاص بــا آن مواجــه اســت و از ســویی دیگــر، ســرعت 
ــری  ــل دیگ ــد عام ــای جدی ــد پدیده ه ــی و زاد و ول ــّوالت اجتماع تح
ــزان  ــع، می ــرده و بالتب ــر ک ــروز را پیچیده ت ــر ام ــی بش ــه زنده گ ــت ک اس

ــی بخشــیده اســت.  ــز فزون ــه را نی ــای فقیهان ــه اجتهاده ــدی ب نیازمن
پس افتاده گــی فقــه از واقــع- خــواه به دلیــل کنــدی رونــد اجتهــاد 
ــه  ــی اســت ک ــی از عوامل ــروزه یک ــری- ام ــل دیگ ــر دلی ــا ه ــد و ی باش
ــلمان ها  ــی مس ــی عمل ــی در زنده گ ــکام فقه ــق اح ــرای تطبی ــی ب فرصت
نمی گــذارد. وقتــی فقــه نتوانــد الاقــل هم قــدم واقعیّت هــا حرکــت 
ــم واقعیّت هــای اجتماعــی را از دســت  ــت تنظی ــه ناچــار صالحیّ ــد، ب کن
ــورهای  ــیاری از کش ــن بس ــروزه قوانی ــه ام ــت ک ــد. از همین جاس می ده
اســالمی یکســره بــر احــکام و اجتهادهــای فقهــی اســتوار نیســت، بلکــه 
بهــره ی بســیاری وافــری از حقــوق و تجربیـّـات ســایر کشــورهای جهــان 
ــا واقعیّت هــای  دارد. بدیــن مناســبت، وامانده گــی فقــه ســبب می شــود ت
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی بــا ارزش هــای دیگــری همــراه 
شــوند کــه واجــد خصلــت پویا انــد و داعیــه ی تنظیــم مناســبات انســانی 

می پروراننــد. را 

میالد نعیمی

ما شکست خورده ایم
ــی  ــدد قوم ــیر »تع ــط س ــه خ ــد ک ــن می پندارن ــی چنی برخ
بحران-ملــت  و  نوسازی-تشــتت  و  مذهبی-ملت ســازی 
واحــد و مترقــی« شــاخصۀ اصلــی در توســعۀ کشــورهای متکثــری چــون 
ــران  ــان و تحلیل گ ــیاری از مورخ ــه بس ــان ک ــر چن ــت. اگ ــتان اس افغانس
ــان  ــت مــدرن در افغانســتان را از زم ــخ تأســیس دول ــد، تاری ــاد دارن اعتق
پایــان جنــگ دوم افغانســتان-انگلیس و شــروع ســلطنت امیــر عبدالرحمن 
خــان بدانیــم، بــدون تردیــد ایــن خــط ســیر در مرحلــۀ ســوم »تشــتت و 
بحــران و رویارویــی اجتماعــی« گیــر مانــده اســت. ایــن یعنــی نزدیــک 
ــده  ــارج نش ــوم خ ــۀ س ــتان از مرحل ــه افغانس ــود ک ــال می ش ــه ۱4۰ س ب
اســت. امــا چــرا بــا گذشــت ایــن همــه ســال هنــوز هــم موفــق نشــده ایم 
ــازۀ  ــن ب ــوری در ای ــچ کش ــانیم؟ هی ــان برس ــه پای ــیر را ب ــط س ــن خ ای
زمانــی بلنــد، در مرحلــۀ بحــران و تشــتت گیــر نکــرده اســت. ایــن یعنــی 

ــم. ــور هســتیم و مســیری دیگــر را می پیمایی ــا خــارج از قاعــده مذک م
ــًا کامــل گذشــتند،  ــی تقریب ــا موفقیت ــه ب ــن مرحل ــی از ای کشــورهای غرب
برخــی از کشــورهای جهــان ســومی آســیایی، آفریقایــی و اروپــای شــرقی 
نیــز بــا موفقیتــی نســبی از ایــن مرحلــه گذشــتند. پــس ایــن طــور نیســت 
کــه ایــن خــط ســیر بــه زعــم بنــده مســأله دار، تــوان رســاندن مســافران 
بــه مقصــد را نداشــته باشــد. مــا مکانیزم هایــی را در پیــش گرفته ایــم کــه 
نه تنهــا مــا را بــه مقصــد نمی رســانند، بلکــه مــا را بــرای ســالیان زیــادی 

در مرحلــۀ بحــران غــرق نــگاه خواهنــد داشــت.
در توضیــح علــل شکســت مــا، می تــوان نــکات زیــادی را ذکــر کــرد. امــا 
قبــل از هــر چیــز الزم اســت تــا ایــن واقعیــت تلــخ را بپذیریــم کــه مــا 
شکســت خورده ایــم. تأکیــد مــن بــر لــزوم قبــول شکســت از آن جهــت 
اســت کــه تــا همیــن حــاال، لج بازی هــای زیــادی در ایــن رابطــه وجــود 
دارد. خیلی هــا هنــوز نمی خواهنــد ایــن حقیقــت تلــخ را بپذیرنــد. 
ــل  ــه شــکلی مفصــل از شکســت و عل مختصــراً نوشــتم و قصــد دارم ب

آن بنویســم.

تالش ورزشکار افغانستانی برای 
حضور در رقابت های بین المللی

رقابت 2 تیم انگلیسی برای جذب 

بازیکن نامدار افغانستانی

فیـسبـوک نـــامــه

بانــو حمیــرا محمــدی یکــی از بهتریــن تکوانــدوکاران افغانســتان و دارنــدۀ 
ــرای ســربلندی  ــار مهاجــرت ب ــی فجــر در دی ــا ارزش بین الملل ــداِل ب 4 م
ــطح  ــتان در س ــتۀ افغانس ــدار شایس ــا پرچ م ــد ت ــن می کن ــورش تمری کش

اروپــا باشــد.
ــاعی  ــادی س ــر ه ــم خواه ــار ه ــه یک ب ــدوکاری ک ــدی، تکوان ــو محم بان
اســطورۀ تکوانــدوی ایــران و جهــان را شکســت داده اســت، می خواهــد تــا 

در بخــش تکوانــدو پیــرو راه و رســم نثــار احمــد بهــاوی باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اکثــر ورزشــکاران افغانســتان در دیــار مهاجــرت 
قهرمانی هــای زیــادی را کســب کردنــد، امــا دولــت مرکــزی و کمیتــۀ ملــی 

المپیــک هیــچ توجهــی بــه ایــن ورزشــکاران نکــرده انــد.
از ســوی دیگــر، منورشــاه شــهزاد، آمــر نشــراتی کمیتــۀ ملــی المپیــک گفتــه 
ــه  ــد ســال گذشــته توجــۀ خاصــی ب ــک در چن ــی المپی ــۀ مل اســت: کمیت
ورزشــکاران مهاجــر در ســایر کشــورها داشــته اســت و اکنــون نیــز خواهــد 

داشــت.
ــه  ــکالت مواج ــا مش ــه ب ــکارانی ک ــر ورزش ــد: اکث ــهزاد می افزای ــای ش آق
ــای  ــه نماینده گی ه ــد ب ــتند و بای ــوول هس ــز مس ــان نی ــتند، خودش هس
مشکالت شــان  بــه  تــا  کننــد  مراجعــه  کشــورها  آن  در  افغانســتان 

شــود. رســیده گی 
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز ورزشــکاران در کشــورهای همســایه 
ــی و  ــب اقامت ــای مناس ــود فض ــکل نب ــا مش ــان ب ــورِ آذربایج ــژه کش به وی
ــی  ــۀ مل ــژه کمیت ــزی به وی ــت مرک ــد و از حکوم ــه بودن ــی مواج تمرین

ــتند. ــکایت داش ــک ش المپی

رســانه های بریتانیایــی گــزارش داده انــد کــه 2 تیــم کریکــت ایــن کشــور 
ــم  ــدار تی ــن نام ــان، بازیک ــد خ ــا راش ــرارداد ب ــتن ق ــه بس ــد ب عالقه من

ــده اند.  ــتان، ش ــت افغانس کریک
روزنامــۀ  »میــل« چــاپ انگلیــس تنهــا مشــکل قــرارداد ورزشــگاه های ایــن 

کشــور و راشــد خــان را محدودیت هــای ویــژه انگلیــس خوانــده اســت.
ــوی  ــه از س ــی ک ــر خارج ــس، ه ــۀ انگلی ــن وزارت داخل ــاس قوانی براس
ــده  ــد بســیار ورزی ــد، بای ــازی می کن ــن  کشــور ب ورزشــگاه های داخلــی ای
باشــد و نیــز تیــم کشــورش عضویــت دایمــی شــورای بین المللــی 

ــد. ــته باش ــت را داش کریک
ــس  ــی انگلی ــای کریکــت داخل ــازی در تیم ه ــرای ب ــده ب شــرط های یادش
از ســوی راشــد خــان بــرآورده شــده اســت. راشــد خــان ۱8 ســاله اخیــراً 
در مســابقه  یــک روزه بــا تیــم کریکــت ویســت انــدز توانســت 7 بازیکــن 

تیــم حریــف را از بــازی خــارج کنــد.
ــان را  ــه کــه بیشــترین بازیکن ــی گرفت ــان بازیکنان او مقــام چهــارم را در می
ــا توپ انــدازی از مســابقه حــذف کــرده  اســت، راشــد خــان تاکنــون در  ب
ــف و در  ــم حری ــن تی ــود 63 بازیک ــا ۵۰ آوره خ ــک روزه ی ــابقه  ی 29 مس
27 مســابقه  بیســت آوره 42 بازیکــن حریــف اش را از میــدان خــارج کــرده 

 اســت.
راشــد خــان در لیــگ برتــر کریکــت هنــد نیــز بــه  عنــوان عضــو تیــم ســن 
رایــزر بــازی کــرد و بســیار خــوب درخشــید. پیــش از ایــن اســترالیا نیــز 
تمایــل نشــان داد کــه راشــد خــان را بــرای مســابقه های لیــگ برتــر ایــن 

کشــور انتخــاب کنــد.

راِه مبارزه با چاپلوسی
روح اهلل یوسف زاده

ــگردهای روزگار،  ــه ها و ش ــٔه پیش ــل هم ــری مث ــی و چرخه گی چاپلوس
ضمــن آن کــه مهــارت می طلبــد، شــدت و ضعف و آمدونیامــد نیــز دارد؛ 
ــدان را  ــٔه زورمن ــاوت، چرخ ــاِت متف ــات و نی ــا درج ــا ب ــی خیلی ه یعن
ــی کوچــک  ــط اقلیت ــا فق ــرایند، ام ــان مدیحــه می س ــد و برای ش می گیرن

ــند. ــام می رس ــاه و مق ــه ج ــد و ب ــام می یابن ــان انع از آن می
ــن پیشــه اصــاًل کهنه گــی  ــان، ای ــِم ن ــه غ ــال ب در افغانســتاِن شــدیداً مبت
نیافتــه و هنــوز هماننــد قــرون و اعصــار گذشــته، اگــر کوهــی از دانــش 
ــا  ــدرت و ی ــارگاه ق ــه ب ــرب ب ــرای ُق ــی، ب ــته باش ــم داش ــتعداد ه و اس
ــز  ــداری ج ــی ن ــان، چاره ی ــی در روزگار نامهرب ــٔه زنده گ ــت کم بیم دس

ــی. ــزرگ را در دســت بگردان ــک ب ــٔه ی ــه چرخ این ک
ــٔه  ــه ادام ــم تشــویق ب ــه دای ــر ک ــِس چرخه گی ــِت خوش چان ــر از اقلی اگ
ــت  ــانیم، اکثری ــم بپوش ــوند چش ــی می ش ــق چاپلوس ــت از طری معیش
بدچانــس همــواره در فراینــد چاپلوســی بــا دو گزینــه و الــزام روبــه رو  
می گردنــد. یکــی این کــه پــس از هــر شکســت، قبلــٔه چاپلوســِی 
ــد  ــی جدی ــم و اقلیم ــود را در حری ــِس خ ــد و چان ــر  دهن ــود را تغیی خ
ــان ســرخورده  ــالِش بی حاصــل چن ــد. دوم این کــه از این همــه ت بیازماین
و ســرگردان  شــوند کــه خواه ناخــواه بــه دروازٔه غنــا و آزاده گــی و 

اناالحق گویــی برســند. 
امــا اگــر از ایــن اکثریــِت مواجــه بــا دو گزینــه نیــز بگذریــم، جمعیتــی 
بســیار کوچــک هــم در میــان نــوِع انســان و در میــاِن مــا افغانســتانی ها 
وجــود دارد کــه ذاتــًا بــا چرخه گیــری و چاپلوســی بیگانه انــد. ایــن عــده 
حتــا اگــر در فقــر و محرومیــت جــان دهنــد نیــز راضــی بــه ســفله گی و 
ــد  ــا می خواهن ــوند. این ه ــدان نمی ش ــِت قدرتمن ــوان نعم رقاصــی در خ
اگــر از جایــی مــزد و پاداشــی دریافــت می کننــد، آن را بــا گــردِن فــراز 
ــه مصــرف  ــد و ب ــت به دســت آورن ــرٔه آدمی و وجــدان راحــت و در دای
ــا  ــه آن ه ــی، همــواره باعــث می شــود ک ــع و آرمان ــن توق برســانند. چنی
ــد. ــن و مقام هــای امــن صــرف نظــر کنن از بســیاری از ســفره های رنگی
نکتــٔه دردنــاک این کــه: ایــن عــده در زمــان حیات شــان کمتــر در 
ــد و چــه بســا پــس از  معــرِض دیــد و تحســیِن عمومــی قــرار می گیرن

مرگ شــان نیــز ناشــناخته می ماننــد.
حــاال در یــک نتیجه گیــری ُکلــی، مــا بایــد حســاِب چرخه گیــراِن 
حســاب  نیــز  و  کهنــه کار  و  تــازه کار  بدچانــس،  و  خوش چانــس 
چرخه گیرانــی کــه به تدریــج آزاده می شــوند و آن هایــی کــه ابــداً 
ــرِخ  ــه ن ــد و ب ــا واپســین نفس چرخــه می گیرن ــد و ت اصــالح  نمی پذیرن
روز قبلــه عــوض می کننــد و حســاب آن هایــی کــه اصالتــًا آزاده طبــع و 
بلندهمــت انــد و هیــچ متــاِع دلکشــی کــه از طریــق چاپلوســی به دســت 

ــم. ــدا کنیـ ــم ج ــد، از ه ــد را نمی پذیرن آی
ــت  ــر داش ــد نظ ــد م ــم بای ــر را ه ــٔه دیگ ــک نکت ــا، ی ــوی این ه در پهل
ــب  ــم قل ــی را از صمی ــت - کس ــا نادرس ــت ی ــا - درس ــه برخی ه ک
ــه  ــد و بی آن ک ــک می پندارن ــِل نی ــمٔه خصای ــد و او را چش ــت دارن دوس
را  مدحــش  باشــند،  داشــته  او  پــاداِش  و  انعــام  بــه  چشم داشــتی 
ــان   ــد، حساب ش ــتباه کنن ــر اش ــا اگ ــا حت ــند. این ه ــد و می نویس می گوین

از چاپلوســان و اجیــراِن کاســه لیس جداســت.
همــٔه ایــن احتمــاالت را بــرای ایــن در نظــر بایــد داشــت تــا 
ــان  ــوع نگاه م ــز ن ــان و نی ــتان و اطرافی ــورد دوس ــان در م قضاوت های م
بــه جامعــه و محیــط پیرامون مــان از ســیاهی و ســفیدِی محــض بیــرون 
شــود و بــه ایــن ترتیــب، درشــتِی کمتــر و عدالــِت بیشــتری در گفتــار و 

ــردد.  ــدا گ ــان هوی کردارم
دنیـــای ســیاه و ســفید، دنیــای قطعیــت و سخت گیری ســت، امــا دنیــای 
ــورد  ــن م ــت. در همی ــش اس ــاالت و نرم ــای احتم ــی، دنی رنگین کمان
ــر  ــم، داِغ آن ب ــخت گیری کنی ــاد س ــر زی ــری اگ ــی و چرخه گی چاپلوس
ــچ  ــر هی ــد خــورد و دیگ ــان خواه ــه اتفاق م ــب ب ــِت قری پیشــانی اکثری

ــد. ــی نخواهــد مان ــرای اصــالح و آزاده گــی باق راهــی ب
ــش از  ــت پی ــزاوار اس ــری، س ــی و چرخه گی ــا چاپلوس ــارزه ب ــرای مب ب
حملــه بــر اشــخاص چاپلــوس، بــر خاســتگاه آن، فرهنــِگ چاپلوســی و 
بســترهای همــوارش در جامعــه حملــه کنیــم. زیــرا تــا وقتــی کــه ایــن 
فرهنــگ و ایــن خاســتگاه و ایــن بســتر وجــود دارد، آدم هــای چاپلــوس 

خود به خــود و بالوقفــه زاده و پــرورده می شــوند.
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ــراد  ــه اف ــد ک ــخ اعــالم کردن ــت بل ــی والی ــع محل مناب
بــا  ایــن والیــت  "چمتــال"  مســلح در ولســوالی 

ــتند. ــر را کش ــجد ۱3 نف ــک مس ــه ی ــدازی ب تیران
گاللــی نورصافــی، نماینــده بلــخ در مجلــس نمایندگان 
گفــت کــه ایــن افــراد در یــک مســجد کشــته شــده اند.
خانــم صافــی افــزود کــه ایــن افــراد هنــگام ظهــر، روز 
ــد  ــوردن بودن ــذا خ ــروف غ ــرطان ، مص ــنبه ۱۰ س ش
کــه افــراد مســلح وابســته بــه گــروه طالبــان بــه آنــان 

ــد. ــدازی کردن تیران
ــراد عضــو نیروهــای  ــن اف ــه ای ــه ک ــی گفت ــم صاف خان
ــزش  ــای خی ــه نیروه ــته ب ــن وابس ــی و همچنی امنیت

مردمــی نیــز نبوده انــد.
ــی  ــان دولت ــه فرمانده ــن حمل ــه در ای ــه ک ــان گفت طالب
و نیروهــای مســلح وابســته بــه دولــت را هــدف قــرار 

ــد. داده ان
ایــن حادثــه در 7۰ کیلومتــری شــهر مزارشــریف مرکــز 

والیــت بلــخ اتفــاق افتــاده اســت.
ــراد عضــو نیروهــای  ــن اف ــه ای ــه ک ــع گفت برخــی مناب

ــد. ــی بوده ان ــزش مردم خی
ــت  ــس والی ــده پلی ــی، ســخنگوی فرمان شــیرجان دران

ــر  ــراز نظ ــده اب ــته ش ــراد کش ــت اف ــاره هوی ــخ درب بل
نکــرده ولــی گفتــه کــه اکنــون درگیــری میــان نیروهای 
امنیتــی و افــراد وابســته بــه گــروه طالبــان ادامــه دارد.

مســوولین بهداشــت در والیــت بلــخ گفتــه کــه اجســاد 
ــز  ــریف مرک ــزار ش ــهر م ــتان ش ــه بیمارس ــن ب ۱3ت

ــل شــده  اســت. ــخ منتق ــت بل والی

ــتان  ــگ افغانس ــات و فرهن وزارت اطالع
ــمی،  ــد قاس ــه وحی ــتاد" را ب ــب "اس لق
و  مشــهور  موســیقی دان  و  آوازخــوان 

ــور داد. ــرآوازه  کش پ
شــمار کســانی کــه لقــب "اســتاد" را در 
افغانســتان گرفتــه بســیار انــدک هســتند.
آقــای قاســمی بیــش از چهــار دهــه 
اســت کــه در عرصه موســیقی افغانســتان 
فعالیــت دارد و اخیــراً تــالش کــرده کــه 
بــه موســیقی بومــی و فولکلوریــک جــان 

ــازه ببخشــد. ت
ــه  ــن لقــب شــب شــنبه ۱۰ ســرطان ب ای

ــد. ــای قاســمی داده ش آق
آقــای قاســمی مــدت 4۱ ســال عمــرش 
را صــرف رشــد موســیقی افغانســتان 
ــه  ــیقی عامیان ــوزش موس ــرده و در آم ک
ــاد  ــور افغانســتان تالش هــای زی و فولکل

ــت. ــام داده اس انج
ــن 4۱ ســال  ــر در ای ــه اگ ــد ک او می گوی
ــودم  ــدار ب ــون پول ــردم اکن تجــارت می ک
ــه  ــت ک ــن اس ــن از ای ــی م ــی خوش ول
ــده  ــه دی ــرم ب ــه هن ــتان ب ــردم افغانس "م

قــدر می نگرنــد."
باعــث  افغانســتان  در  جنــگ  ادامــه 
ــر  ــه اخی ــک ده ــش از ی ــه در بی شــده ک
هنرمنــدان  شــماری  انگشــت  تعــداد 
و  تقدیــر  افغانســتان  دولــت  توســط 
ــدان  ــد. هنرمن ــرار گیرن ــورد ســتایش ق م
بی توجهــی  ایــن  از  نیــز  افغانســتان 

دولــت نــاراض هســتند.
رییــس  سرمســت،  ناصــر  احمــد 

بــه  افغانســتان  موســیقی  انســتیتوت 
دیگــر  در  کــه  گفــت  بی بی ســی 
ــاالنه  ــم های س ــز و مراس ــورها جوای کش
ــم  ــتان ه ــابق در افغانس ــود دارد، س وج

بــود و بایــد دوبــاره شــروع شــود.
ــاد اســت،  ــم کان ــه مقی ــای قاســمی ک آق
ــتجو و  ــرگرم جس ــر س ــالهای اخی در س
موســیقی  گونه هــای  دربــاره  تحقیــق 
غــرب افغانســتان بــود. او در ســفری 
ــه هــرات و بادغیــس ســراغ هنرمنــدان  ب
کهــن و اصیــل رفــت، ســازهای قدیمــی 
ــه  ــرد و ب ــدا ک ــا را پی ــدگان آنه و نوازن
آن  فولکوریــک  آوازخوانــان  صــدای 
ســامان گــوش داد و صــدای آنهــا را 
ــوز در  ــه هن ــادا آنچ ــا مب ــرد ت ــت ک ثب
ــت رود  ــز روزی از دس ــت نی ــت اس دس

ــود. ــود ش ــه ناب ــرای همیش و ب
کــه  اســت  معتقــد  قاســمی  آقــای 
بــوده  "بی عنایــت"  امــروز  موســیقی 
دیــروز  موســیقی  بــه  توجــه  بــا  و 
افغانســتان، اصــال قابــل شــناخت نیســت. 
پیــش از ایــن، در ســفری مشــابه بــه 
ــتان،  ــرقی افغانس ــمال ش ــای ش بخش ه
ــیقی  ــی از موس ــردآوری نمونه های ــه گ ب

بدخشــان و تخــار پرداختــه اســت.
ــال ۱3۵6  ــود را در س ــری خ وی کار هن
خورشــیدی بــا تشــکیل گــروه موســیقی 
بــه نــام "شــاین" در همــکاری بــا عبداهلل 
قاســمی، قاســم قاســمی و توریالــی نــواز 

در کابــل شــروع کــرد.

ــت  ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه
والیــت  در  مکتــب   8۱8 کــه 
ــش  ــا دان ــت دارد، ام ــور فعالی غ
ــتن  ــب از داش ــوزان ۵2۰ مکت آم
تعمیــر درســی محــروم هســتند.
خلیــل احمد مبــارز رییــس اداره 
آمــوزش و پــرورش والیــت غور 
ــوزان  ــر دانش آم ــه اکث ــه ک گفت
ــاز  ــط ب ــت در محی ــن والی در ای
بــدون هیــچ ســرپناه و ســایه بانی 
در حــال فراگیــری علــم هســتند.
ــت  ــارز، امنی ــای مب ــه آق ــه گفت ب
یکــی از مهمتریــن دالیلی اســت 
ــب  ــا مکات ــده ت ــبب ش ــه س ک
ــاختمان  ــدون س ــت ب ــن والی ای

ــد. ــی بمانن درس
ــن  ــه ای ــت ک ــان داش ــارز بی مب
مقامــات  بــا  را  مشــکالت 
ــته اند  ــان گذاش ــزی در جری مرک
و کوشــش نهایــی خــود را در 
ــع  ــا موان ــد ت ــه می کنن ــن زمین ای
ــرورش را  ــوزش و پ ــد راه آم س

ــد بردارن
بــه گفتــه مســووالن در ریاســت 
غــور،  پــرورش  و  آمــوزش 
در حــال حاضــر 4۵۱ مکتــب 

ــطه  ــب متوس ــی، 2۰4 مکت ابتدای
و ۱63 لیســه در ایــن والیــت 

دارد.. وجــود 
"عبدالحــی  حــال  همیــن  در 
والــی  ســخنگوی  خطیبــی" 
حــدود  کــه  می گویــد  غــور 
ــن  ــب در ای ــد از مکات 7۵ درص
والیــت فاقــد تعمیــر درســی 
ایجــاد  ســبب  ایــن  و  بــوده 
مشــکالت زیــادی در نظــم و 
امــورات درســی گردیــده اســت.
ــال  ــه در ح ــت ک ــان داش وی بی
ــن  ــب در ای ــر مکات ــر اکث حاض
کاره  نیمــه  بصــورت  والیــت 
باقــی مانــده و تعــدادی هــم 

تحــت کار قــرار دارد.
ــت  ــی اس ــه والیات ــور از جمل غ
ــه  ــزی توج ــای مرک ــه مقام ه ک
چندانــی بــه آن نکرده انــد. حتــی 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی  
در ســفری کــه بــه ایــن والیــت 
داشــت، وعده هــای شــش ماهــه 
ــا  ــت داد ام ــن والی ــردم ای ــه م ب
گویــا ایــن وعده هــا بــه بــاد 
فراموشــی ســپرده شــده اســت..

13 نفر در یک مسجد در بلخ کشته شدند

52۰ مکتب وحید قاسمی لقب استادی گرفت
در والیت غور فاقد تعمیر است

سه سناریو برای بحران قطر 
و ابزارهای قدرت دوحه

سناریوی اول: تشدید محاصره و تحریم های جدید
به رغم اینکه جهان منتظر بود لیست خواسته های کشورهای متحد عربستان 
گامی در جهت حل بحران باشد اما اعالم این لیست به چند دلیل بحران را 
وارد مرحله پیچیده تری کرد که از جمله ماهیت خواسته هاست که تحلیلگران 

آن را نقض حاکمیت قطر می دانند.
به نظر می رسد این چهار کشور می خواستند توپ را به زمین قطر بیندازند تا 
دوحه را در صورت مخالفت با خواسته هایشان مسئول ادامه بحران بدانند. قطر 
این را از همان اول اعالم کرد و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه 
قطر پنجشنبه شب گفت که "۱3 خواسته کشورهای محاصره کننده برای این 

ارائه شده که قطر با آن مخالفت کند."
وزارت خارجه قطر با این حال اعالم کرده بود که این خواسته ها را بررسی 
به روی تالش  را  راه  نظر می رسد  به  که  گام جدیدی  در  مقابل  در  می کند. 
از طریق مذاکره برای کاهش سقف خواسته ها بسته است،  برای حل بحران 
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان اعالم کرد که هیچ گونه مذاکره ای با قطر 
درباره این لیست صورت نمی گیرد و قطر باید این خواسته ها را به طور کامل 

اجرا کند.
نیز وزیر خارجه قطر گفته بود که اظهارات کشورهای  اظهارات  این  از  بعد 

محاصره کننده صرفا ادعاهای بدون سند و مدرک است.
با این اوصاف به نظر می رسد که اوضاع به سمت تشدید محاصره قطر پیش 

برود و این محتمل ترین گزینه برای بحران باشد.
سناریوی دوم: تشدید نظامی

به رغم اینکه این سناریو به دلیل لزوم دستیابی به چراغ سبز آمریکا بعید است 
اما باز به عنوان یک سناریو مطرح است. دست کم کشورهای محاصره کننده 

می توانند از این سناریو به عنوان یک اهرم فشار روانی استفاده کنند.
مجله االهرام عربی روز پنجشنبه اعالم کرد که کشورهای تحریم کننده قطر در 
صورت مخالفت دوحه ظرف 72 ساعت تصمیم دارند پایگاه نظامی مشترکی 
را در بحرین احداث کنند و نوشت که این اقدام نخستین حضور نظامی ثابت 

مصر در منطقه خواهد بود.
تحقق این سناریو در سایه عدم وجود رضایت آمریکا بعید است به ویژه اینکه 
وزیر خارجه قطر که به آمریکا رفته بود اخیرا گفته که با واشنگتن برای حل 

مسالمت آمیز بحران توافق کرده است.
سناریوی سوم: رسیدن به توافق برای حل بحران

در  منتظره ای  غیر  اتفاق  اینکه  مگر  است  بعید  کوتاه مدت  در  نیز  گزینه  این 
مواضع یکی از طرف های بحران رخ بدهد. اما در سایه ثبات مواضع کنونی 
که به نظر می رسد تغییر پذیر هم نیست، حل بحران از طریق مذاکره به این 

زودی ها محتمل نیست.
گزینه های دوحه برای مقابله با سناریوهای بحران

قطر نیز برای مقابله با بحران بر یک مسیر ثابت تاکید می کند و آن مذاکره است 
که یک گزینه استراتژیک برای حل بحران است. البته همزمان با این اصل اعالم 

شده، دوحه در بیش از یک مسیر پیش می رود.
- در مسیر دیپلماتیک از طریق تحرکات و سفرها و اظهارات وزیر خارجه اش 

برای شرح مواضع کشورش و ایجاد وجهه بین المللی برای قطر.
برگزاری  و  قطر  بشر  حقوق  ملی  کمیته  اقدامات  با  حقوقی  سطح  -در 
کنفرانس هایی که بر مغایرت محاصره یک کشور با اصول حقوق بشر تاکید 

می کند.
-در سطح اقتصادی قطر در تأمین نیازهای غذایی شهروندان خود فعال بوده 
و دنبال جایگزین هایی در دراز مدت برای برآوردن این خواسته ها بوده است. 
در همین راستا علی شریف العمادی، وزیر دارایی قطر گفته که قطر با چالشی 

در زمینه صادرات یا بنادر و فرودگاه ها مواجه نمی شود.
وی گفته که قطر مواد غذایی را از بیش از ۱۰۰ کشور جهان وارد می کند و اگر 
چهار مورد از این کشورها را از دست بدهد می تواند با کشورهای دیگر این 
کمبود را جایگزین کند. قطری ها همچنین می گویند صادرات گاز قطر از آغاز 

محاصره تأثیری نپذیرفته است.
-در سطح رسانه ای شبکه خبری الجزیره بسیار فعال است و تأثیر زیادی در 
توضیح رسمی موضع قطر و پاسخ به شایعاتی که این کشور را هدف قرار 

داده، دارد.
-در سطح ملی نیز حمایت واضحی از سوی مردم قطر در دفاع از عملکرد 

رهبران و دولت صورت گرفته است.
دوحه در مقابله با تحریم ها و مرحله نخست محاصره موفق عمل کرده است. 
مطمئنا در مرحله دوم نیز در صورت تداوم بحران بر این مسئله تکیه خواهد 
استفاده  آن ها  از  تاکنون  که  دارد  نیز  دیگری  برنده های  برگ  که  کرد هرچند 

نکرده است که از جمله مهم ترین آن اهرم گاز است.
خط لوله گاز شمال قطر گاز طبیعی را به امارات و عمان منتقل می کند. گاز 
زیادی  صنایع  و  می کند  برآورده  را  امارات  نیازهای  درصد   3۰ حدود  قطر 
از برق و کارخانه جات گرفته تا بخشی از آب شرب مصرفی امارات به آن 

وابسته  است.
قطر پیشتر اعالم کرده بود که نمی خواهد به مردم امارات که در نتیجه توقف 

گاز قطر از قطعی برق رنج خواهند برد، آسیب بزند.
هردو طرف به خوبی می دانند که تشدید بحران به نفع هیچ کدام از طرف ها 
نیست و راهکار مذاکره بهترین گزینه است. البته باید دید هریک از آنها در 
آینده تا چه میزان حاضرند بر خواسته هایشان اصرار کنند و آیا شرایط به سمت 

سناریوی سوم مهیا خواهد شد یا خیر.


