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رویدادهـای خودسـوزی زنـان نسـبت بـه 
وقت مشـابه در دو سـال گذشـته ۵۰ درصد 

کاهـش یافته اسـت.
مسـووالن بیمارسـتان هـرات می گوینـد که 
از آغـاز سـال جـاری تـا کنـون، تنهـا سـه 
واقعـۀ خودسـوزی زنان در ایـن والیت رخ 
داده کـه کاهـش چشـم گیری را نسـبت بـه 

گذشـته نشـان می دهـد.
و  اداری  مدیـر  شـیرزی،  رفیـق  محمـد 
سـخنگوی بیمارسـتان هـرات در گفت وگو 
بـا خبرگـزاری جمهـور گفتـه اسـت: پدیدۀ 
قبـل  سـال های  در  کـه  زنـان  خودسـوزی 
قابـل  کاهـش  بـا  بـود، حـاال  رنگ تـر  پُـر 
مالحظه یـی روبـه رو شـده که ایـن می تواند 

امیـدوار کننـده باشـد.
او می گویـد کـه تنها سـه مورد خودسـوزی 
زنـان از ابتـدای امسـال تـا کنـون بـه ثبـت 
رسـیده اسـت. به بیان آقای شـیرزی، حدود 
۴۰ مـورد سـوخته گی و آتـش گرفته گی هم 
در دو مـاه اخیـر در بیمارسـتان هـرات ثبت 
شـده که ایـن رویدادها بیشـتر ناشـی از بی 

توجهـی بـه نـکات ایمنی می باشـد.
ایـن مسـوول بیمارسـتاِن هـرات هم چنیـن 
شـهروندان  از  تعـداد  آن  کـه  می گویـد 
هـرات کـه دچـار سـوخته گی شـده بودند، 
و مرخـص  درمـان  بـه زودتریـن فرصـت 

شـده اند.
بـا ایـن همـه، می بایسـتی بـه عوامـل اصلی 
پـی  خودسـوزی زنـان در والیـت هـرات 

. د بر
امـور  فعـاالن  از  یکتـن  سـروریار،  ممتـاز 

زنـان در هـرات بـه ایـن بـاور اسـت که دو 
عامـل فقـر اقتصـادی و ضعـف آگاهـی، از 
مهم تریـن دالیـل خودسـوزی بانـوان ایـن 

می باشـد. والیـت 
بـه گفتـه آقـای سـروریار، وقتـی کـه یـک 
زن در مشـکالت شـدید اقتصـادی بـه سـر 
می بـرد و از جانبـی هـم، فرهنگ نادرسـت 
مجبـور  می کنـد،  غلبـه  او  بـه  اجتماعـی 
می شـود دسـت به خودکشـی بزنـد که یکی 

از انواعـش خودسـوزی اسـت.

فقـر  از  ناشـی  چالش هـای  هم چنـان  او 
در  خشـوها  و  عـروس  میـان  فرهنگـی 
والیـت هـرات را هـم از عمده تریـن دالیل 

اسـت. دانسـته  زنـان  خودسـوزی 
ایـن فعال امـور زنان بـر این باور اسـت که 
بیشـتر خودسـوزی های والیـت هـرات در 
ولسـوالی ها و روسـتاها اسـت و این نشـان 
دهنـدۀ مشـکالت آگاهـی و فرهنگـی ایـن 

مناطـق می باشـد.
آقای سـروریار، بهترین راهبرد بـرای مقابله 
بـا ایـن رونـد را بـاال بـردن سـطح سـواد و 

دانـش مـردم روسـتایی عنـوان می کند. 
افغانسـتان،  غـرب  در  هـرات  والیـت 
سـال هایی را پشـت سـر گذاشـته کـه تعداد 
زیـادی از زنـان بـه گـرداب خودکشـی فرو 

رفتنـد.
سـال های قبـل آمـار واقعـات خودکشـی و 
نگـران  هـرات  در  خودسـوزی ها  به ویـژه 
کننـده بـود، امـا در ایـن اواخر با بـاال رفتن 
سـطح آگاهـی مردم، ایـن روند سـیر نزولی 

را طـی کرده اسـت.
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در حالی کــه ریاســت جمهوری پرداخــت 
اول  معاونــت  دفتــر  کارمنــدان  حقــوِق 
را متوقــف کــرده، شــماری از هــواداراِن 
ســمنگان،  والیــت  در  دوســتم  جنــرال 
صالحیت هــای  بازگردانــدِن  خواهــان 
ــن  ــده اند. ای ــاون اول ش ــوان مع ــه عن او ب
معترضــان می گوینــد کــه ارگ ریاســت 
جمهــوری سیاســت کنــار زدِن جنــرال 
ــه  ــرا ب ــد؛ زی ــال کنـ ــد دنب ــتم را نبای دوس
گفتــۀ آنــان ایــن سیاســت می توانــد تبعــاِت 

ــد. ــته باش ــور داش ــرای کش ــی ب خطرناک
کــه  دیــده می شــود  در همیــن حــال   
بــازار  دیگــر  بــارِ  یــک  روزهــا  ایــن 
ــاِن  ــژه می ــه وی ــای سیاســی، ب دیدوبازدیده
کســانی کــه از قــدرت کنــار زده شــده اند و 
یــا از ایــن ناحیــه احســاِس خطــر می کننــد، 
ایــن  اســت.  شــده  گــرم  شــدت  بــه 
ــاِن  ــواِی زم ــادآورِ حال وه ــا ی دیدوبازدیده
انتخابــات اســت؛ همــان زمانــی که بســیاری 
از ایتالف هــای سیاســی شکســته شــد و 
ــروزه  ــد. ام ــان آم ــه می ــازه ب ــاِی ت زدوبنده
ــت  ــه از ارگ ریاس ــانی ک ــیاری از کس بس
ــوری  ــس جمه ــخص ریی ــوری و ش جمه
ــه در  ــان کســانی هســتند ک ــد، هم آزرده ان
زمــاِن انتخابــات بــه او روی آوردنــد و 
از برنامه هایــش حمایــت کردنــد. آنــان 
ــن  ــِل نزدیک تری ــا در مقاب ــان حت در آن زم
دوســتاِن سیاســی و اســتراتژیِک خــود قــرار 

ــد.  ــا بُریدن ــد و از آن ه گرفتن
از  کشــور،  ریاســت جمهورِی  پُســِت 
ــی در  ــای انتخابات ــن ایتالف ه ــِت همی برک
ــی  ــه، ول ــرار گرفت ــی ق ــای غن ــارِ آق اختی
او بــه شــمول  اکثــر متحـــداِن دیــروزِ 
در  جمهــوری،  ریاســت  اول  معــاون 
ــخنان  ــد. س ــرار دارن ــزوا ق ــت و ان محرومی
بســیاری ها  شــاید  را  دوســتم  جنــرال 
بــه یــاد داشــته باشــند کــه چقــدر بــا 
ــرف غنی  ــه اش ــود ب ــِد خ ــداقت از تعه صـ
ایــن  از  یکــی  در  او  می گفــت.  ســخن 
ســخنرانی ها گفــت کــه غنــی را از روی 
تصــادف بــه عنــوان کالِن خــود برنگزیــده، 
ــته گی ها را  ــۀ شایس ــود او هم ــل در وج ب
می بینــد. او بــه صراحــت گفــت کــه از 
ــادی  ــِز م ــچ چی ــاِن هی ــی خواه ــای غن آق
ــِر  ــت ام ــه تح ــت و همیش ــوی نیس و معن
ــرا  ــاال چ ــا ح ــد. ام ــد مان ــی خواه او باق
ــای  ــِر آق ــرال دوســتم، دیگــر تحــت ام جن

غنــی خــود را نمی دانــد؟ چــرا حافظــۀ 
ــاه  ــدر کوت ــا این ق سیاســت مداراِن کشــورِ م
و ضعیــف اســت کــه حتــا از یــاد می برنــد 
کــه همیــن دیــروز چــه گفتــه بودنــد و چــه 

ــد؟ ــد داده بودن تعه
وقتــی آن گونــه تعهدشــکنی ها در برابــر 
ایتالف هــای  ایجــاد  متحــداِن پیشــین و 
ــروز وجــود داشــته  ــا متحــداِن ام ــد ب جدی
سیاســِی  سرنوشــِت  و  تاریــخ  باشــد، 
افغانســتان همیــن چیــزی  خواهــد بــود 
ــن  ــر ای ــتیم. مگ ــاهِد آن هس ــروز ش ــه ام ک
رهبــران و بــزرگاِن سیاســی می خواهنــد 

ــد؟  ــدم درو کنن ــد و گن ــو بکارن ج
ــاد می کاریــد، بــدون شــک توفــان  وقتــی ب
ــد. چــرا از دیگــران شــکایت و  درو می کنی
گالیــه می کنیــد امــا نســبت بــه عملکــرد و 
ــان  ــه زب ــی ب ــچ حرف ــار سیاســی تان هی رفت
ــک از  ــدام ی ــال ک ــه ح ــا ب ــد؟ ت نمی آوری
ایــن سیاســیون پشــت تربیــون رفتــه و 

ــه کــه مــن اشــتباه کــرده ام؟  گفت
ــارِ اول نیســت کــه  از جانــب دیگــر ایــن ب
ایــن رهبــران و شــخصیت های سیاســی 
انجــام می دهنــد.  را  اشــتباه ها  این گونــه 
در ســه انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــم کــه چــه گذشــت. در  همــه شــاهد بودی
ــان  ــد و در پای ــا کی هــا بودن آغــاز کی هــا ب
ــی  ــد. وقت ــارِ هــم ماندن چــه کســانی در کن
ــد از  ــرا بای ــد، چ ــه باش ــت این گون وضعی
ــار  ــه رفت ــار ب ــا یــک ب دیگــران بنالیـــم؟ آی
ــروز  ــه ام ــم ک ــود دیده ای ــای خ و کارنامه ه
داشــته  انتظــار  بایــد  را  دیگــری  چیــز 

ــیم؟  باش
موضــوع دیگــر امــا ایــن اســت کــه دلیــل 
نشســت ها و گفت وگوهــای امــروزِ مــا 
چیســت؟ اگــر مــا فکــر کنیــم وقتــی کــه در 
قــدرت هســتیم، همــه چیــز خوب اســت و 
ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــه م ــه محــض این ک ب
گرفتیــم همــه چیــز بــد می شــود، بــه هیــچ 
جایــی نخواهیــم رســید. وقتــی آرمان هــا و 
ــر  ــک و حقی ــدر کوچ ــا این ق ــای م هدف ه
ــا  ــران ب ــل دیگ ــک تعام ــدون ش ــند، ب باش
ــد  ــا بای ــود. م ــد ب ــرانه خواه ــز حقیـ ــا نی م
حداقــل برخــی مســایل را بــرای خــود 
ــدرت  ــه ق ــد از آن ب ــم و بع ــن کنیـ روش
سیاســی و چیزهایــی از ایــن دســت چــاره 
ــدودۀ  ــا از مح ــه م ــی ک ــا زمان ــم. ت بجویی
خانواده گــِی  و  شــخصی  خواســت های 

ــا در  ــورِ م ــم، حض ــده ای ــرون نش ــود بی خ
قــدرت سیاســی نیــز چیــزی بیشــتر و 
بهتــر از اکنــون نخواهــد بــود. مگــر کــرزی 
در زمــان ِحکومــت داری اش بــا همیــن 
افــرادی کــه حــاال از اشــرف غنی آزرده 
ــا  ــداد؟ آی ــام ن ــورد را انج ــِن برخ ــد، عی ان
او باعــث نشــد کــه جنــرال دوســتم تحــت 
ــعود  ــا مس ــرد و احمدضی ــرار گی ــرد ق پیگ
ــا  ــا ده ه ــا او ب ــرود؟ آی ــار ب ــمتش کن از س
متحــد سیاســِی خــود بــه عنــوان ابزارهــای 
انتخاباتــی برخــورد نکــرد؟ تــا چــه زمانــی 
تاریــخ تکــرار شـــود تــا مــا درس بگیریــم؟
سیاســِی  ایتالف هــای  بــا  نیــز  امــروز   
ــا  ــید، ت ــم رس ــی نخواهی ــه جای ــد ب جدی
ــگ  ــای تن ــرۀ دیدگاه ه ــه از چنب ــی ک زمان
و کوچــک بیــرون نشــویم. امــروز نیــز 
ــم.  ــرار داری ــته ق ــِت گذش ــان موقعی در هم
ــود  ــۀ اوِل خ ــان نقط ــه هم ــز ب ــروز نی ام
رســیده ایم. اگــر بیاییــم و منصفانــه بــه 
ــه  ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــگاه کنی ــایل ن مس
ــا  ــه آن معن ــری ب ــچ تقصی ــرف غنی هی اش
ــدارد. سیاســِت او  کــه مــا انتظــار داریــم، ن
ــزاری  از همــان آغــاز، سیاســِت اســتفادۀ اب
ــا از راه  ــأله باره ــن مس ــود. ای ــذف ب و ح
ــرح  ــف مط ــای مختل ــانه ها و تریبون ه رس
شــد ولــی کجــا گــوِش شــنوایی کــه بشــنود 

ــد. ــل کن و تعق
مــا همیشــه در نقطــۀ صفــر سیاســت قــرار 
ــا  ــا از م ــای م ــه رقب ــته ایم، درحالی ک داش
پیشــی گرفته انــد. نقطــۀ صفــِر سیاســت در 
ــومِ بســیاری  حــال حاضــر سرنوشــِت محت
ــی  ــرای رهای ــت. ب ــت مداراِن ماس از سیاس
ایــن نقطــۀ صفــر هرگــز نمی تــوان  از 
بلکــه  داد،  تغییــر  را  او  امثــاِل  و  غنــی 
ــش و روِش  ــه خــود و بین ــید ک ــد کوش بای
سیاســی ـ مبارزاتی مــان را تغییــر دهیــم. 
روش و منــِش سیاســِی آقــای غنــی همــان 
شــگردِ سیاســِی آقــای کــرزی اســت؛ 
اســتفادۀ ابــزاری از شــخصیت ها در هنــگام 
انتخابــات و ســپس حــذِف تدریجــِی آن هــا 
ــای  ــد از آق ــًا بع ــدان سیاســت. مطمین از می
غنــی نیــز کســاِن دیگــری ظهــور خواهنــد 
کــرد تــا روِش ســلف را ادامــه دهنــد؛ 
ــازی  ــدۀ ب ــد قاع ــه بای ــم ک ــن مایی ــا ای ام
ــو در فضــاِی  ــم و طرحــی ن را عــوض کنی
ــم. ــتان دراندازی ــدرِت افغانس ــت و ق سیاس
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احمــد عمران

نقطۀصـفِر 

سیاست

 

از زمانـی کـه دولـت ـ ملت هـا بـر پایـۀ سـرزمین، تمامیـِت 
ارضـی و حاکمیـِت ملی شـکل گرفتنـد، حراسـت از زمین و 
بـه تبـع آن، آسـمان به عنوان مشـخصۀ بارزِ دولت ها و نشـانۀ 
اسـتقالِل حکومت هـا شـناخته شـد. اکنـون فـارغ از مسـالۀ 
جهانی شـدن و فرسـایِش مرزهـا بر اسـاس پویایی های روابط 
بین الملـل، این کـه زمین و آسـماِن افغانسـتان جوالنـگاهِ افراد 
و اشـیاِی خارجـی، موذی و ناشـناخته شـده اسـت، نشـان گِر 

وضعیـِت بسـیار نامتعـارِف مـا در دنیاِی امروز اسـت. 
در روزهـا و ماه هـای اخیـر، اخبـار و گزارش هـای پراکنده یی 
مبنـی بـر پـروازِ بالگردهـا و هواپیماهاِی ناشـناس در آسـماِن 
بـه طالبـان و  نظامـی  شـماِل کشـور و رسـاندن تجهیـزاِت 
داعشـیان شـنیده شـده اسـت. بـر اسـاس تازه تریـن خبرهـا، 
در والیـت جوزجـان و سـرپل چنیـن رویدادی رصد شـده و 
شـاهداِن عینـی و حتـا مقاماِت محلـی گواهی داده انـد که این 
هواپیماهـاِی ناشـناس بـه نیروهـای مخالـِف دولت اسـلحه و 

مهمـات  رسـانده اند.
ایـن درحالی سـت کـه در سـال های زمـام دارِی آقـای کـرزی 
نیـز از انتقـال طالبـان توسـط بالگردهـای خارجـی به شـماِل 
کشـور سـخن ها گفتـه شـده بـود و خـودِ آقـای کـرزی نیـز 

چنیـن رویـدادی را تأییـد و تصدیـق می کـرد.
وقتـی ایـن خبرهـاِی آسـمانی را در کنـارِ جنـِگ فزاینـده در 
اراضـِی شـماِل کشـور و شـهادِت مظلومانـۀ سـربازان ارتـِش 
ملـی بگذاریـم، بـه این نکتـه رهنمون می شـویم که دسـت ها 
و اراده هـاِی بیرونـی جنِگ افغانسـتان را مهندسـی و مدیریت 
می کننـد و در ایـن میـان، مـا ُکنش پذیرترین بازیگـر و یا بهتر 
بگوییـم، بی عرضه تریـن دولـت در نظـامِ بین الملـل، هسـتیم. 
افغانسـتان  در  حکومتـی  و  دولـت  صاحـِب  مـا  متأسـفانه 
می باشـیم کـه نـه در زمین هایـش اعمـاِل کنتـرل و حاکمیـت 
دارد و نـه در آسـمانش چشـِم عقابینـی تـا از حریـِم خـود 
حراسـت و حفاظـت کنـد. ایـن درحالی سـت کـه افغانسـتان 
بـه عنـوان یـک واحـِد سیاسـی در جهـان و یـک دولـِت بـه 
از  بسـیاری  بـا  ملـل،  سـازمان  در  شـده  رسمیت شـناخته 
کشـورهای قدرتمنـِد جهـان از جملـه فراابرقـدرِت امریـکا 
پیمـان اسـتراتژیک و امنیتـی امضـا کـرده و اعضـای ناتـو و 
دولـِت ایـاالت متحده موظف بـه حراسـت از تمامیت ارضی 
و هوایـِی افغانسـتان در برابـر تجـاوز خارجـی شـده اند. ایـن 
را  افغانسـتان  بایـد  یـا  کـه  متناقض نماسـت  چنـان  حالـت 
کشـوری فاقـِد دولـت و حاکمیـت معرفـی کـرد و یـا این که 
اعتـراف نمـود کـه دولِت مـا در قالِب هیـچ تعریـِف متعارفی 

نمی گنجـد. دولـت  از 
جـدا از ایـن  مسـایل، همـواره گفتـه می شـود کـه افغانسـتان 
دارای چندصدهـزار نیـروی امنیتـی شـامل ارتـش، پولیـس و 
منسـوبیِن ریاسـت امنیـت ملـی اسـت و همیشـه ایـن ادعـا 
وجـود دارد کـه ایـن ارگان ها از وجب وجِب زمین و آسـماِن 
افغانسـتان حراسـت می کننـد. امـا وقتـی توپخانۀ پاکسـتان بر 
والیت هـای شـرقِی مـا بالوقفـه آتـش می ریـزد و آسـماِن ما 
پذیـراِی پرنده هـای کمک رسـان بـه مخالفیِن دولت می شـود، 

ایـن ادعاهـا به تلخـی شکسـت برمی دارنـد. 
چنـدی پیـش، معاون سـتاد ارتِش ملی برای بررسـی نشسـت 
هلیکوپترهای ناشـناس در والیت سـرپل، در رأس یک هیأت 
وارد ایـن والیـت شـد و تعهـد سـپرد کـه در ختـم سـفرش، 
نتیجـۀ بررسـی هایش در این بـاره را اعـالم می کنـد. امـا ایـن 

سـفر بـه پایـان رسـید و نتیجـه اش به مردم نرسـید!
بـه گونـۀ خالصـه می توان گفـت که ایـن اخبار همـه حیثیِت 
دولـِت افغانسـتان را به بـاد داده و می دهد. اما ریشـه های این 
بی حیثیتـی را باید در بی کفایتی و فسـادِ سیاسـی جسـت وجو 
کـرد. دولـِت موجـود بـرای اعادۀ حیثیـت از خود نخسـت از 
همـه باید معنـاِی میهن دوسـتی، دولـت داری و حاکمیِت ملی 
را بیامـوزد؛ دوم بایـد بـه جنـگ بـا فسـاد و بی کفایتـی برود؛ 
و در قـدمِ سـوم باید با سـالِح سیاسـت و دیپلماسـی، حقوِق 
حقـۀ خـود را از جوانـِب قراردادهـای راهبـردی و امنیتـِی 
خـود بطلبـد و پـاِی بازیگـراِن بیرونـی را از زمیـن و آسـماِن 
افغانسـتان قطـع کنـد. چنیـن رویکـردی، دولِت افغانسـتان را 
از نهـادی پوشـالی و بازیچـۀ کنش گـراِن جهانـی، بـه واحـِد 
سیاسـِی فعـال و خنثاگـر در معـادالِت سیاسـِی جهـان تبدیل 

خواهـد کرد.

زمینی که آسمانش نیز 
در مدیریِت »غیر« است!
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ما همیشه در 
نقطۀ صفر 
سیاست قرار 
داشته ایم، 
درحالی كه رقباِی 
ما از ما پیشی 
گرفته اند. نقطۀ 
صفِر سیاست 
در حال حاضر 
سرنوشِت محتوِم 
بسیاری از 
سیاست مداراِن 
ماست. برای 
رهایی از این 
نقطۀ صفر هرگز 
نمی توان غنی 
و امثاِل او را 
تغییر داد، بلکه 
باید كوشید كه 
خود و بینش و 
روِش سیاسی 
ـ مبارزاتی مان 
را تغییر دهیم. 
روش و منِش 
سیاسِی آقای 
غنی، همان 
شگرِد سیاسِی 
آقای كرزی 
است؛ استفادة 
ابزاری از 
شخصیت ها در 
هنگام انتخابات 
و سپس حذِف 
تدریجِی آن ها 
از میدان 
سیاست. مطمیناً 
بعد از آقای 
غنی نیز كساِن 
دیگری ظهور 
خواهند كرد تا 
روِش سلف را 
ادامه دهند؛ 
اما این ماییم 
كه باید قاعدة 
بازی را عوض 
كنیم و طرحی 
نو در فضاِی 
سیاست و قدرِت 
افغانستان 
دراندازیم

ACKU



اشاره: در جریان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سال 

1393، مسووالن كمیسیون های 
انتخاباتی، به ویژه كمیسیون 

مستقل انتخابات، متهم شدند 
كه در تقلب های »گسترده و 

سازمان یافته« دست داشته اند. 
سرانجام، با طرح شکل گیری 
حکومت وحدت ملی، از طریق 
برنامۀ آجندای ملی در كشور 

و سپس با پادرمیانی جان كری، 
وزیر خارجۀ وقِت امریکا، حکومت 

وحدت ملی مبتنی بر تقسیم 
مساویانۀ قدرت ایجاد شد. یکی 
از نکات اصلی توافق نامۀ سیاسی 

كه منجر به تشکیل حکومت 
وحدت ملی شد، اصالح نظام و 

ساختار نهادهای انتخاباتی، توزیع 
شناس نامه های برقی و برگزاری 
لویه جرگه جهت تعدیل قانون 

اساسی بود. با این وجود، در نظام 
انتخاباتی تغییرات شکلی به وجود 

آمد، اما انتخابات برگزار نشد. 
اكنون چند ماه از كار كمیشنران 

جدید كمیسیون انتخابات 
می گذرد؛ اما این كه انتخابات چه 
زمانی برگزار می شود و با كدام 
مکانیزم و سیستم باید برگزار 
شود، تا هنوز مشخص نیست. 

*سپاس آقای صیاد که زمینۀ این مصاحبه 
را فرامهم ساختید. زمانی که شما به عنوان 
آمدید،  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
شما  بود؟  چگونه  کمیسیون  وضعیت 
چه  و  دادید  انجام  چه کارهایی  تاکنون 
انتخابات  برگزاری  زمینۀ  در  پیشرفت هایی 

پارلمانی داشته اید؟
ایـن  کـه  آمدیـم  کمیسـیون  بـه  زمانـی  مـا 
کمیسـیون فلـج بـود. کارمنـد دایمـی وجـود 
نداشـت؛ به ویـژه افـراد تخنیکـی و مسـلکی. 
وجـود  قـراردادی  و  پروژه یـی  کارمنـد  نـه 
داشـت. مشـکل دیگر این که سـال اخیر مالی 
جنجال هایـی  بودجـه  در خصـوص  و  بـود 
میـان پارلمـان و حکومـت جریان داشـت. از 
سـویی هم، مشـکل دیگر این بـود که تمامی 
امکانـات را کمیشـنران سـابق از قبیـل موتر، 
کامپیوترهـا، موبایـل و سـایر مواد کمیسـیون 
را بـا خـود بـرده بودنـد و ادعـا داشـتند کـه 
تمـام ایـن امـوال را محمـد اشـرف غنـی بـه 
آنـان داده و تاکنـون نیـز امـوال و دارایی ها را 
بـه کمیسـیون تسـلیم نکرده انـد؛ اما بـا همان 
امکانات دسـت داشـته، کار را آغـاز کردیم تا 

کمیسـیون بـه پـای خود ایسـتاده شـود.
کارمنـدان  مـدت  ایـن  در  توانسـتیم  مـا 
در  و  کنیـم  اسـتخدام  دوبـاره  را  قـراردادی 
خصـوص بودجـۀ مالی نیـز بعضـی از کارها 
را انجـام دادیـم، البتـه بـا بودجـۀ عـادی، نـه 
در  مـان  آمـدن   از  بعـد  انتخابـات.  بودجـۀ 
کمیسـیون، سـه کمیته را ایجـاد کردیم؛ کمیتۀ 
کمیتـۀ  و  اداری  و  مالـی  کمیتـۀ  علمیاتـی، 
حقوقـی کـه مـن در رأس آن قـرار داشـتم. 
تمـام طرزالعمل هـا و لوایـح کـه مطابق قانون 
گذشـته سـاخته شـده بـود را مطابـق قانـون 
جدیـد اعیـار سـاختیم. یعنـی کمیسـیون تـا 
اندازه یـی بـه پای خود ایسـتاده شـده اسـت.
در 9۰ روز اول کـه مطابـق قانون ما مکلف به 
انجـام آن بودیم، طـرح حوزه هـای انتخاباتی 
بـود کـه بـه خاطـر رفـع یک مشـکل کـه در 
والیـت غزنـی از یـک قـوم مشـخص چنـد 

نفـر بـه پارلمـان راه پیـدا کـرده بود و سـایر 
اقـوام شـاکی بودنـد کـه از آمدن بـه پارلمان 
محـروم شـده بودند، در قانـون جدید توصیه 
شـده بـود کـه حوزه هـا بایـد کوچک شـود، 
ایـن طرح نیز توسـط کمیسـیون تهیه شـد به 
دولـت سـپرده شـده کـه منتظـر تاییـد کابینه 

دارد. قرار 
انتخاباتـی  حوزه هـای  شـدن  *کوچـک 
آیـا  دارد،  محاسـن  و  ویژه گی هـا  چـه 
جلـو تقلـب را می گیـرد و یـا تقلـب را به 

می دهـد؟ کاهـش  حداقـل 
یـک  از  امـا  نمی سـازد،  کمتـر  را  تقلبـات 
قـوم خـاص چندیـن نماینـده به پارلمـان راه 
پیـدا کـرده نمی توانـد؛ یعنـی زمینـه را بـرای 
فراهـم  پارلمـان  بـه  اقـوام  سـایر  راه یافتـن 
داده  بیشـتر  سـهم  مـردم  بـرای  می سـازد، 
می شـود و حـق هیـچ کسـی تلـف نخواهـد 
غزنـی  والیـت  در  مثـال،  گونـۀ  بـه  شـد. 
چـون یـک حـوزۀ انتخاباتـی وجود داشـت؛ 
چندیـن  خـاص،  قـوم  یـک  از  بنابرایـن، 
نماینـده بـه پارلمـان راه پیـدا کـرده بـود؛ اما 
اگـر حوزه هـا کوچـک شـود؛ از سـایر اقـوام 
کـه نفوس کمتـری در این والیـت دارند، نیز 
نماینـده بـه پارلمـان راه پیـدا خواهـد کـرد.
قانـون جدیـد، حوزه هـا کوچک تـر  مطابـق 
از لحـاظ  بـه ویـژه در والیاتـی کـه  شـده، 
تک کرسـی  امـا  انـد؛  بزرگ تـر  مسـاحت 
تـا  شـده  کوچک تـر  حوزه هـا  بـل  نیسـت، 
زمینـۀ وارد شـدن تمامـی اقوام افغانسـتان به 
پارلمـان فراهـم گـردد. کار دیگـری کـه قرار 
اسـت انجـام دهیـم، تعییـن ارزیابـی مراکـز 
متوازن سـازیی  و  ایجـاد  اسـت.  رأی دهـی 
مراکـز از طـرف وزارت مالیـه بودجۀ آن تهیه 
شـده و در دسـترس کمیسـیون قـرار گرفتـه 

اسـت کـه در روزهـای آینـده کار آن عمـاًل 
آغـاز خواهـد شـد.

الکترونـی شـدن  یـا  تکنالـوژی  *بحـث 
انتخابـات نیـز مطـرح اسـت، ایـن خبـر 
چقـدر دقیـق اسـت و شـما در ایـن زمینه 

چـه کارهـای انجـام داده ایـد؟
بـرای جلوگیـری از تقلـب کـه در گذشـته 
بـرای  بایـد  اکنـون  بـود،  گرفتـه  صـورت 
انتخابـات از تکنالـوژی کار گرفتـه شـود، از 
طریـق بای متریـک ثبـت نـام رأی دهنـده گان 
صـورت می گیـرد و بـا اسـتفاده از تکنالوژی 
صـورت  رأی دهنـده  شناسـایی  جدیـد، 
می گیـرد، بنـًا یک شـخص نمی توانـد دو بار 
رأی دهد، حتا اگر ده کارت هم داشـته باشد؛ 
زیرا شـخص بای متریک شـده و سـپس رأی 
خواهـد داد. از سـوی هـم، شـمارش آرا و 
جمع بنـدی آرا از طریـق تکنالـوژی صـورت 
خواهـد گرفـت که بـدون شـک، زمینۀ تقلب 

را بـه صفـر تقـرر می دهـد.
سـاختن  الکترونیکـی  امکانـات  *شـما 

داریـد؟ اختیـار  در  را  انتخابـات 
بـه خاطـر بـه دسـت آوردن ایـن امکانـات، 
انتخابـات بـه تعویـق انداختـه شـده اسـت. 
تالش هـا صـورت می گیـرد تـا ایـن امکانات 
یـا از طریـق دولـت و یـا از طریـق دونرهـا 
ایـن امکانـات فراهـم شـود، بـا آنکـه برخی 
از دونرهـای بین الملـی بـه ما وعده سـپردند؛ 
امـا تاکنـون عملـی نشـده و مـا منتظـر عمل 
کـرد وعـدۀ آنان هسـتیم تـا هرچـه زوتر کار 

خـود را آغـاز کنیم.
*پـس بـرای برگـزاری انتخابـات، دیگـر 
نیـازی بـه شـناس نامه  های برقـی نخواهیم 

داشت؟
ملـی  پروسـۀ  یـک  برقـی  شـناس نامه  های 

اسـت و بدون شـک به آن نیاز اسـت؛ اما در 
بخـش انتخابـات، دیگـر نیـازی بـه آن دیـده 
نمی شـود، زیـرا هنـگام رأی دادن، شـخص 
نمی توانـد  دوم  بـار  و  شـده  بای متریـک 
هرقـدر کـه کارت داشـته باشـد، رأی بدهد؛ 
زیـرا دیگـر نیازی به کارت رأی دهی نیسـت؛ 
و  گذرنامـه  نامـه،  شـهادت  شـناس نامه،  بـا 
می توانـد  باشـد،  کـه  شناسـایی  کارت  هـر 
یـک شـخص فقـط یکبـار رأی بدهـد؛ زیـرا 
سـپس  شـده  بای متریـک  نخسـت  شـخص 

می دهـد.  رأی 
مسـألۀ امنیت هـم یکـی از چالش های فرا 
راه انتخابـات اسـت، در ایـن زمینـه چـه 

کارهایی شـده اسـت؟
سـه چالش عمـده فرا راه برگـزاری انتخابات 
انتخاباتـی،  دارد؛ نخسـت: مصـارف  وجـود 
دوم مسـألۀ امنیـت و سـوم مسـألۀ وقـت و 
زمـان؛ زیرا مـا نباید وقت را از دسـت بدهیم 
بـه خاطری کـه وقـت را همین اکنـون نیز از 

داده ایم. دسـت 
را مشـخص  انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ 

کرده ایـد؟
مـا تاریـخ برگـزاری انتخابـات را مشـخص 
کـرده می توانیم، در صورتی که سـه چالشـی 
کـه از آن یـاد کـردم، حـل شـود، زیـرا اگـر 
شـود،  برگـزار  سـنتی  شـکل  بـه  انتخابـات 
زمـان بیشـتری را در برمی گیـرد و مـا هـم 
اعـالم کـرده  بـه زودی  را  انتخابـات  زمـان 
تکنالـوژی  طریـق  از  اگـر  امـا  نمی توانیـم؛ 
را  کمتـری  زمـان  شـود؛  برگـزار  انتخابـات 
در برگرفتـه و مـا می توانیـم زمـان انتخابـات 
را زوتـر اعـالم کنیـم؛ امـا در حـال حاضـر، 
اسـت؛  نشـده  مشـخص  انتخابـات  زمـان 
زیـرا تـا هنـوز کمـک کننـده گان با مـا وعدۀ 
فراهم سـازی  قسـمت  در  همکاری شـان 
ماشـین االت بای متریـک را عملـی نکرده اند.

اسـت،  شـما  متوجـه  کـه  *انتقادهایـی 
این کـه کمیشـینران جدید تجربـۀ برگزاری 
هـم،  سـویی  از  و  ندارنـد  را  انتخابـات 
بعضـی از آنـان وابسـته بـه حکومت انـد؛ 
بنابرایـن، ممکـن اسـت انتخابـات پیـش 
روی یک انتخابات شـفاف و سـالم نباشـد 
و افـراد وابسـته بـه حکومـت بـه پارلمان 

راه پیـدا کنـد، نظر شـما چیسـت؟
در رابطـه بـه تخصـص و در پاسـخ بـه اینکه 
کافـی  تجربـه  کمیشـنران  می شـود  گفتـه 
ندارنـد، حـرف مـا این اسـت که کمیشـنران 
امـا  نداشـتند؛  کافـی  تجربـۀ  نیـز  گذشـته 
کارکـردن در کمیسـیون، تجربـه کسـب  بـا 
از  بسـیاری  این کـه،  مهم تـر  مسـألۀ  کردنـد. 
کارمنـدان یا کمیشـنران کمیسـیون انتخابات، 
تجربـۀ انتخاباتـی دارند. هم چنان، کمیشـنران 
تنهـا انتخابـات را رهبـری می کننـد؛ امـا در 
بخـش تخنیکـی کـه بسـیار مهـم اسـت، مـا 
داریـم،  کافـی  تخنیکـی  و  مسـلکی  افـراد 
طـور مثـال، رییس کمیسـیون انتخابـات قباًل 
مسـوولیت زون پکتیا در کمیسـیون انتخابات 
و  دانشـگاه اند  اسـتاد  کمیشـنران  دو  بـود، 
کمشـینر دیگر، ده سـال منشـی و سـخنگوی 
و عضـو کمیسـیون حقوق بشـر بوده اسـت؛ 
کـه  نیسـتند  افـرادی  کمیشـنران  بنابرایـن، 
نتوانـد انتخابـات را مدیریت کننـد. از روزی 
کـه مـا بـه کمیسـیون آمده ایـم، هیـچ نـوع 
مداخلـۀ حکومـت را احسـاس نکردیـم، امـا 
این کـه گفتـه می شـود کمیشـنران وابسـته به 
حکومت انـد و روی نتایـج انتخابـات تأثیـر 
خواهـد گذاشـت؛ مواردی انـد کـه در آینـده 
مشـخص خواهد شـد؛ زیرا تاکنـون کار آغاز 
نشـده و انتخابـات برگـزار نشـده؛ بنابرایـن، 
بایـد منتظـر بود تا دید شـود که چـه خواهد 

. شد
سپاس فراوان از شما

از شما هم تشکر
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سخنگوی کمیسیون انتخابات:

تا چالش های ما حل نگردد، زمان انتخاب را 
تعیین کرده نمی توانیم

می گوینــد،  کنــر  در  امنیتــی  مقام هــای 
حوالــی ســاعت ۴ بامــداد دیــروز، طالبــان 
بــر پاســگاه های پولیــس در ولســوالی های 
ســرکانی، مــروره، وته پــور، چپــه دره و شــیگل 

ایــن والیــت حملــه کرده انــد.
فریــد دهقــان، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 
ــگاه های  ــر پاس ــان ب ــروه طالب ــۀ گ ــر حمل کن
تأییــد  را  ولســوالی ها  ایــن  در  پولیــس 
ــاره  ــن ب ــتر در ای ــات بیش ــا جزیی ــد، ام می کن

بــه دســت نمی دهــد.
کنــر  والــی  ســخنگوی  مصمــم،  غنــی 
ولســوالی های  در  طالبــان  می گویــد، 
ــگاه های  ــر پاس ــرکانی ب ــروره و س ــور، م وته پ
پولیــس حملــه کرده انــد و تاکنــون در جریــان 
ایــن درگیری هــا در وته پــور یــک کــودک 

ــت. ــه اس ــان باخت ج
ــیالب  ــول اردوی 2۰1 س ــر، ق ــوی دیگ از س
بــا پخــش خبرنامه یــی نوشــته اســت کــه ایــن 
ــب کشــته  ــس زده  شــده و 22 طال ــا پ حمله ه

و ۵ تن شــان زخمــی شــده اند.
ــای  ــات نیروه ــارۀ تلف ــه در ب ــن خبرنام در ای

ــت. ــده اس ــه نش ــزی گفت ــی چی امنیت
امــا شــماری از باشــنده گان ولســوالی های 
ــه  ــه دره در تماســی ب ــور و چپ ســرکانی، وته پ
ــری  ــم درگی ــوز ه ــد، هن ــالم وطندار گفته ان س
ــان در  ــروه طالب ــی و گ ــای امنیت ــان نیروه می

ــان دارد. ــوالی ها جری ــن ولس ای
ــورد  ــۀ برخ ــون در نتیج ــان، تاکن ــۀ آن ــه گفت ب
یــک خانــه در  بــر  یــک گلولــۀ هــاوان 
ــی  ــدید زخم ــۀ ش ــه گون ــک زن ب ــور، ی وته پ

ــت. ــده اس ش
ــانه ها  ــه رس ــاره ب ــن ب ــان در ای ــون طالب تاکن

چیــزی نگفته انــد.

ــار  ــت قنده ــی والی ــس محل ــووالن پولی مس
می گوینــد کــه یــک شــهروند ایرانــی بــه 
اتهــام جاسوســی از حــوزۀ ششــم امنیتــی 

ــت. ــده اس ــت ش ــار بازداش ــهر قنده ش
ــس  ــی پولی ــخنگوی قوماندان ــی، س ــا دران ضی
ــار  ــر اظه ــن خب ــد ای ــا تایی ــار ب ــت قنده والی
ــه در  ــی ک ــهروند ایران ــک ش ــه ی ــته ک داش
آن ســوی مــرز بــا مخالفــان مســلح آشــنا 
گردیــده بــود، بــه شــکل قاچــاق از مــرز وارد 

ــت. ــده اس ــور ش کش
ایــن فــرد تصاویــری را از  بــه گفتــۀ او، 
ادارات دولتــی در اختیــار مخالفــان مســلح 
ــی  ــه از ســوی نیروهــای امنیت ــی داد ک ــرار م ق

ــت. ــده اس ــت ش بازداش
ــال  ــه در ح ــت ک ــزوده اس ــی اف ــای دران آق
ــتانی  ــخص در دادس ــن ش ــدۀ ای ــر پرون حاض
ــن  ــتر در ای ــات بیش ــده و تحقیق ــکیل ش تش

ــان دارد. ــه جری زمین
ایــران در  نیــز شــهروندان  ایــن  از  پیــش 
ــت  ــی بازداش ــام جاسوس ــه اته ــتان ب افغانس

ــت. ــده اس ش
ــا  ــور ادع ــوب کش ــی در جن ــای محل مقام ه
دارنــد کــه ایــران بــا گــروه طالبــان همــکاری 
دارنــد و افــرادی از ایــن کشــور بــا طالبــان در 

ــد. ــدار کرده ان ــد دی هلمن

حمـلۀ طالبـان 
بـر 5 ولســوالی کنــر

یک شهروند ایرانی به اتهام 
جاسوسی در قندهار بازداشت شد

       گفت وگو كننده: ناجیه نوری
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فلسفۀ میان فرهنگي، بحِث تجدید نظِر نقادانۀ فلسفۀ 
از ضرورت هاي  را  فراگیري  و  ُکلي انگاري  مدعي 
روش هاي  و  مفاهیم  نظریه ها،  تحدي  براي  جدي 
هم زمان  که  تحدي یی  مي آورد؛  شمار  به  فلسفي 
حوزه هاي  به  ورود  و  رشته یي  مرزهاي  از  گذار 
نیز  را  میان رشته یي"  "همکاري  دیگر و خصوصًا 

اقتضا مي کند. 
     درنِگ خوشاینِد فلسفۀ میان فرهنگي معطوف به 
این دریافت است که از تعیین و تحدیِد حوزه هاي 
از  همین طور  و  قضایا  صحِت  و  اعتبار  فرهنگي 
منطقي،  استدالل هاي صوري  آوردِن  براي  کوشش 
هیچ پاسخي به وضع انضمامي و عیني میان فرهنگي 
در  مي آید  نظر  به  که  وضعیتي  نمي شود؛  نتیجه 
خود،  از  فرهنگ ها  از  یک  هر  تفسیر  و  تبیین  آن، 
برقرار نمیسازد.  با فرهنگ هاي دیگر  ارتباطي  هیچ 
این چنین است که ویمر از "هرمنوتیک فرهنگ ها " 
"فرا- به میان مي آورد که تحت سلطۀ یک  سخن 
 فرهنگ" نباشد و "هم طرازي معرفتي فرهنگ ها" را 
سرلوحۀ کارش قرار دهد. طرح ویمر بر سه فرض 

بنیادین قرار گرفته است: 
1ـ  در تاریخ بشر جریان ها و خاستگاه هاي متعددي 

از تفکِر فلسفي وجود دارند.
به  و  امروزه  فکري  این جریان هاي  از  تعدادي  2ـ 
"تأثیرگذار"  همچنان  نیز  آینده  در  زیاد  احتماِل 

هستند.
تمایزها  و  تفاوت ها  از  کاستن  فلسفه  وظیفۀ  3ـ  
"شک  ورطۀ  به  نباید  جهت  همین  به  و  نیست 
نسبي انگارانه" فرو افتد؛ بلکه و "باید نگاهِ جدیدي 
زنده،  گفت وگوي  و  بپروراند  را  فلسفه  تاریخ  به 
)پین،  برد".  پیش  به  را  متخصصانه  و  چندسویه 

همان: 166(  
رام ادهر مال  نیز کوشش هاي خود را در هماهنگي 
و  مي نامد  میان فرهنگي"  "هرمنوتیک  ویمر،  با 
"همپوشاني"  جست وجوي  را  آن  اصلي  موضوع 
فرهنگ ها که فراتر از یگانگي یا تمایز است، معرفي 
 ، "موضع  بودن"،  "میان فرهنگي  از  وي  مي کند. 
رفتار و بینِش" فلسفي و فرهنگي را مراد مي کند که 

شرِط اساسي آن فهمیدن و فهمیده شدن مي باشد.
بر  مبتني  رفتارِ  برابر  در  از چالش های جدي  یکي 
فلسفه  در  نهفته  "قوم مدارِي"  میان فرهنگي،  فلسفۀ 
این  است.  غرب  تثبیت یافتۀ  و  رسمي  علوم  و 
قوم مداري خود را در جایي مي نمایاند که در قالِب 
و  بخواهد  و  شود  عام  اعتبارِ  خواستارِ  دیدگاهي 
بتواند با حمایِت عوامِل سیاسي و غیرفلسفي خود 

را بر کرسي بنشاند. 

حضورِ جهاني قوم مداري در غرب، واقعیت است؛ 
اما موفقیت آن نه بر پایۀ اهمیت، اعتبار و حقیقِت 
تکنولوژیک،  سلطۀ  بناي  بر  بلکه  شامل،  و  عام 
سیاسي و اقتصادي آن استوار است. در حوزۀ فکري 
دانشگاهي  رشته هاي  نهادینه سازي  در  سلطه  این 
و  افریقا شناسي  چین شناسي،  هندشناسي،  مانند 
رشته ها  این  در  زیرا  مي شود؛  آشکار  اسالم شناسي 
موضوعات  مثابۀ  به  ادیان  و  فرهنگ ها  زبان ها، 
قرار  پژوهش  و  آموزش  موردِ  تحقیقاتي  )ابژه ها( 
مي گیرند، در صورتي که هیچ گاهي فهِم حقیقي آن ها 
نقِد  ادوارد سعید  در  بحث نیست، چنان چه  موردِ 
ادهر  پرداخته است.  به تحلیل آن   " "شرق شناسي 
مال، "میان فرهنگي بودن" را در برابِر قوم مداري یاد 
شده قرار مي دهد و از فلسفۀ هندي سخن مي گوید 
که  مي کوشد  نمونه  براي  نیز  کیمرله  هاینس  و 
راستاي جستارِ  در  را  آفریقایي  فرهنگي  سنت هاي 

میان فرهنگي بپروراند. 
آسیا،  فلسفه هاي شرق  نماینده گاِن  با     گفت وگو 
و  دارد  درازتري  نسبتًا  زمان  بوداییان،  خصوصًا 
را  بحث ها  و  نشستها  انتشارات،  از  عظیمي  حجم 
پدید آورده است. در مقابل، گفت وگو با فلسفه و 
از گسترۀ چندان وسیعي برخوردار  عرفان اسالمي 
نیست. به طور نمونه مي توان از ترجمۀ آثار فارابي  
و ابن سینا  به زبان التین توسط گوندي سالوي ،  
از معرفی ابن رشد توسط مایکل اسکات  در غرب، 
کارهاي هانري کربن  در باِب فلسفه و عرفان در 
تمدن اسالمي، درس گفتارهاي فرانس مارتین ویمر 
با موضوع "در باِب تاریخ فلسفۀ عربي ـ اسالمي" 
کرد. سالوي  یاد  ماري شمیل   آنه  و عرفان پژوهي 
سینا  ابن  و   فارابي  روشن اندیشي  که  نمود  کمک 
مطرح شود، اسکات تالش کرد که فلسفۀ مشاء از 
گذرگاه آرای ابن رشد معرفي گردد، کربن به کشف 
و معرفي سهروردي   و مال صدرا  همت گماشت 
و ویمر به شرح تأثیرگذاري ابن رشد  پرداخته و 
خصوصًا به نزاع ابن رشد با غزالي  عالقه نشان داده 
است. ویمر متأثر از روشن اندیشي و ِخَردگرایي ابن 
رشد است و تأثیر ایشان باالي روشن گرِي اروپا را 
موردِ تأکید قرار مي دهد. ماري شمیل نیز در معرفي 
موالنا جالل الدین بلخي   به غرب نقِش به سزایي 

بازي کرده است .
جالب است بدانیم: 

اگر در جهان غرب مثال گفت وگوي میان فرهنگي 
غیرغربي،  جهان  در  مي شود،  دیده  به ندرت 
گفت وگوي از این دست که قابلیت اجرا شدن را 
نیز دارد، به وفور دیده مي شود. در بافت فرهنگي 
بین  مباحثات  براي  مثال  توجه ترین  قابل  هند، 
مذهبي  در دورۀ اکبرشاه مغول  به وقوع پیوست. او 
در قرِن شانزدهم حکومِت خود را بر اکثر نقاط هند 
گسترش داد. وي، اگرچه مسلماِن ُسني مذهب بود 
ولي به دین و فرهنگ هند و سایر ادیان احترامِ زیادي 
مي گذاشت تا آن جا که با شاهزادۀ راجپوت  ازدواج 
نمود. او در اوج درگیري کاتولیک-پروتستانت هاي 
فرانسوي، در سال 1۵7۵ در فاتح پور سیکري محلي 

به نام "عبادت خانه" بنا نهاد. در این محل بزرگاِن 
و  هندو  زردشتي،  کارواکا،  اسالم،  مختلِف  ادیان 
سایر ادیان گرد مي آمدند تا دربارۀ ادیان و مذاهِب 
بنشینند.  مناظره  به  همدیگر  و  اکبرشاه  با  خویش 
ایمان  از  این نشست ها گونۀ تعدیل شده یی  حاصل 
به یک خدا بود که از صوفي گري، زردتشتي گري و 
هندوییسم تشکیل مي شد. اکبرشاه خود از این آیین 
پیروي مي کرد ولي هیچ گاه آن را به امپراتوري خود 

تسري نداد. )دالمایر، همان: 32۰( 
در  باري   دي  تئودور  که   است  جهت  همین  به 
سخنراني هایش در رایش هایر  ) 1986( پیشرفِت 
تمدِن آسیاي شرقي را به "گفت وگوي پنج مرحله  یی 
" ربط داده است که "تبادل عقاید در گسترده ترین 
این  "تأثیر  زمینۀ  و  بخشیده  عینیت  را  آن"  معناي 

عقاید بر یکدیگر" را به وجود آورده است.
 بر اساس سخنراني هاي یاد شده این پنج مرحله به 

گونۀ زیر تبیین شده است: 
 ،" "موهیست ها   ،" میان"تائوییست ها  دیالوگ  1ـ 

کنفسیوس گرایان  و قانون گرایان . 
2ـ مواجهۀ بودایي ها، کنفسیوس گرایان و سنت هاي 

بومي سایر کشورهاي آسیاي شرقي.
3ـ کنفسیوس گروي جدید و و رویارویي آن با آیین 

بودایي.
سنت هاي  حوزۀ  به  غربي  مدرنیتۀ  موج  ورود  ۴ـ 

کنفسیوسي.
 De ( ۵ـ پسا کنفسیوسیسم و ظهورِ چین کمونیست

. )Bary, 1988: X

. Intercultural hermeneutics 

. Edward Wadie Said ( 1935 – 2003 )

. Orientalism (1978)   
. ابو نصر محمد بن محمد فارابي )260 - 339 

هـ.ق ( 
. ابوعلي حسين بن عبدهللا بن سينا ) 359 – 416 

هـ. ق  (
. Domingo Gundisalvo (1100-1199 )
.  Michael Scot (1175 –1232)
. Hanry Carbon ( 1903- 1978) 
. Annemarie B. Schimmel ( 1922 - 
2003 )
بن  يحيي  الدين  شهاب  ابوالفتوح  سهروردي-   .

حبش ) 549 - 587 هـ..ق (

.  محمد ابراهيم بن يحيي معروف به صدرالمتألهين 
(980 - 1050 هـ .ق (

. ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد، معروف به 
ابن رشد ) 520 – 595 هـ . ق (

.  ابو حامد محمد غزالي )450 - 505 هـ . ق(

.  موالنا جالاللدين محمد بلخي )  586  - 652   
هـ . ش (
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دعای پیــرزن

سـال 136۴ خورشـیدی، متعلـم مدرسـۀ دارالعلـوم عربـی کابـل 

بـودم. یک  تـن از هم صنفانـم خواهـش کـرد کـه او را توسـط موتر 

دولتـی  از کابـل به ارغندی برسـانم. آماده شـده و ایـن کار را انجام 

دادم. او را در موتـر دولتـی گرفتـه، از بازرسـی های نظامی گذشـتم 
و در گوشـه یی از منطقـۀ ارغنـدی پایینـش کـردم.

هـوای گـوارای آن روز و جـادۀ خالـی سـرِک قندهـار خوشـم آمد 

و تصمیـم گرفتـم پیشـتر بروم. سـاعت حوالی سـه بعد از چاشـت 

بـود و سـرک  ها هـم خلـوت؛ موتـر را به سـرعت می رانـدم کـه در 

راه پیرزنـی را دیـدم کـه به سـختی بـاری را حمل می کـرد. موتر را 

ایسـتاد کـرده و ایـن زن را برداشـتم. در یکی از قریه  هـای ارغندی 
بـاال، پیـرزن از موتـر پاییـن شـد و مرا دعـا کرد. 

دقایقـی دیگـر هـم پیـش رفتـم، هیـچ موتـری از پیـش  روی مـن 

نگذشـت. در نزدیکـی پـل سـرخ والیـت میـدان، در یک قسـمِت 

سـرک که دشـت بـود، َدور خـوردم. به مجـرد َدور خـوردن، دیدم 

موترهـای زیـادی در نزدیـک پـل سـرخ ایسـتاده اند و مـن بـدون 

توجـه بـه آن هـا کـه از مـن فاصلـۀ زیـادی داشـتند، برگشـتم و 

در همیـن اثنـا، بـاالی مـن و موتـِر حاملـم شـلیک شـد. شـلیک ها 

بی امـان و مسلسـل بـود و من بسـیار وارخطا شـدم. موتر از پیشـم 

بـه زمین  هـای زراعتـی رانـده شـد و بعـداً بـا حفـرۀ عمیقـی برابر 

شـد. معجزه آسـا از ایـن گـودال برآمـدم و فیرهـای کلشـینکوف و 
مرمـی همچنـان بـاالی مـن جریان داشـت.

از زمین های شـدیار و قلبه شـده، دوباره به سـرک رسـیدم. نزدیک 

سـرِک قیـر چنـد مرمـی بـه موتـر و یـک مرمی بـه تَیـر پیش روی 

موتـرم اصابـت کرد و تَیر به زمین نشسـت. اکسـلیتر موتر را فشـار 

دادم، صـدای موتـر در آسـمان بلنـد بود، مجـال بدل کـردِن گیر را 

نداشـتم، حواسـم را کامـاًل از دسـت داده بـودم، دسـتانم می لرزیـد 

و احسـاس می کـردم کـه آخریـن لحظـاِت عمـرم اسـت و مرمـی 
خـورده ام امـا گـرم اسـتم و نمی فهمم!  

از چهارطرفـم مرمـی می گذشـت و همچنـان بـا سـرعت موتـر را 

می  رانـدم. صـدای هیبتنـاِک مرمـی و صـدای موتـر بـا هـم یک جا 

شـده بودنـد. تصمیـم نداشـتم موتـر را توقـف دهـم. بعـد از طـی 

مسـافتی، متوجـه شـدم کـه دسـِت چپـم به شـدت درد می کنـد و 

موتـر بـه طرِف چـپ تمایـل می یابـد. مقاومت کـردم و نخواسـتم 
موتـر متوقف شـود. 

ایسـت  این کـه  به خاطـر  رسـیدم؛  پغمـان  دوراهـی  بـه  باالخـره 

بازرسـی نفهمــد موتـر مرمـی خـورده و تَیرش پنجر شـده اسـت، 

توقـف نکـردم؛ زیـرا توقـف کردن، دوسـیه  یی بـود که بـرای خود 
می  سـاختم. 

بـه چـوک کوته  سـنگی رسـیدم، حادثـاِت گذشـته ماننـد فلم هـای 

هالیـوودی از برابـِر چشـمانم می  گذشـت و هیـچ بـاورم نمی شـد. 

کامـاًل شـوک دیده بـودم، دقیقاً نمی  دانسـتم کـه باالیم چه گذشـته 
ست!  ا

در راه، ده هـا نفـر بـه مـن اشـاره می دادنـد و صـدا می کردنـد کـه 

موتـر تَیـر نـدارد، کجـا مـی  روی. مـن بی تفـاوت حرکـت می کردم 

تـا این کـه در نزدیکـِی چهـارراه کوته  سـنگی، نزدیک یک دسـتگاه 
ترمیـم تَیر موتـر )پنچرمینـی( برای تبدیلی تَــیر ایسـتادم. 

هنـوز دقایقـی نگذشـته بـود کـه یـک موتـر 3۰2 کـه از غزنـی یـا 

قندهـار رسـیده بـود، ایسـتاد و از پنچرمیـن خواسـت کـه راننـدۀ 
موتـر را بـه او نشـان دهـد. او مـرا نشـان داد.

در همیـن اثنـا، موتـر دومی ایسـتاد و تمـام راکبیِن ایـن موتر برای 

دیـدِن مـن پاییـن گردیـده و بـا دقـت بـه مـن می  دیدنـد. یکـی 

آفریـن می گفـت، دیگـری می گفـت جایت افـگار نیسـت، دیگری 

می پرسـید از کجا اسـتی، کسـی هم می گفـت یک راهِ مـردی گریز 
اسـت؛ آفریـن! قهرمانـی کردی. 

به هر صورت، دورِ مرا مردم و تماشاگراِن زیادی پُر کردند. 

رهایـی مـن از ایـن مصیبـت، کارِ بزرگـی بـود باالتـر از قـدرت 

انسـان! مـن آن گاه فهمیـدم که چـه حادثـه و خطِر مهمی به وسـیلۀ 

دعـای آن پیـرزن از سـرم گذشـته و خداونـد بـاالی مـن رحـم و 
مهربانـی کرده اسـت. 

پاره اهی ویپستهبخش چهـاردهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

مفاهيم کليــدي 
در فلسفة ميان فرهنگي
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روایـت صـادق هدایـت در »ترانه هـای خیـام« همان اسـت 
کـه آقای امامـی  انتخاب کـرده، ولی محمدعلـی فروغی آن 
را بـه صورتی که گفتیم، آورده اسـت. ایـن روایت کمابیش 
متـروک اسـت، اما علـت متروک شـدِن آن ظاهـراً این بوده 
اسـت کـه کاتبـان و خواننـده گان عامـی  »هیچ نمانـی« را به 
معنـای »هیـچ معطل نشـوی« می گرفته انـد، و در نتیجه بیت 
بـه نظرشـان مغشـوش می آمـده، و آن را به صورتـی که در 
ترجمـۀ آقـای امامـی  آمده اسـت، درآورده انـد. واقعیت این 
اسـت کـه »مانـدن« بـه عنـوان فعـل متعـدی و بـه معنـای 
گذاشـتن و به جـا گذاشـتن و رها کـردن در ادبیات فارسـی 
بسـیار بـه کار رفتـه اسـت و شـواهدی از این کاربـرد را در 

لغت نامـۀ دهخـدا می بینیـم، ماننـد نمونه هـای زیر:
»بیـازرد از بهر شـاه تو را/ بماند افسـر و گنـج و هم گاه را« 
و »نـه شـنگل بمانـم نـه خاقان نه چیـن/ نه گـردان و مردان 
توران زمیـن« از شـاهنامۀ فردوسـی، یـا »تـو را دربنـد و در 
زنـدان بماندنـد / مـرا بیمـار در گـرگان بماندنـد« از ویـس 
و رامیـن فخـر گرگانـی، و »دنیا را بـه طالبان دنیـا مکانده ام 
و عقبـا را بـه طالبـان عقبـا رهـا کـرده ام« از تذکره االولیـای 

 . ر عطا
کلمـۀ »تا«هـم در ایـن مصـرع البتـه بـه معنـای زنهـار و 
هشـدار اسـت. ایـن کاربـرد هـم امـروز غریـب می نمایـد، 
ولـی نمونه هـای آن در شـعر فارسـی فـراوان اسـت، ماننـد 
ایـن بیـت حافظ: »وقـت را غنیمـت دان آن قدر کـه بتوانی/ 

حاصـل از حیـات ای جـان یـک دم اسـت تـا دانـی.«
اشـکال دیگـر روایـت مشـهور ایـن بیـت در کلمـۀ »نیـاز« 
اسـت کـه چنان کـه اشـاره شـد، در ترجمـۀ انگلیسـی بـه 
معنـای نـذر یـا مـزدی کـه بابـت دعـا و تفـال می پردازنـد 
گرفتـه شـده اسـت. در ایـن روایـت معلـوم نمی شـود کـه 
منظـور از ایـن »دوراهـه« چیسـت و انسـان چرا بر سـر این 
دو راهـه چیـزی را نیـاز می کنـد، و اگـر کـرد، چـرا بایـد 
بـرای برداشـتن آن برگردد. این مشـکل در روایـت قدیم تر 
بیـت پیـش نمی آیـد. معنـای سـادۀ بیت این اسـت کـه این 
دنیـا دوراهه یی اسـت که یـک راهش آز یا حرص اسـت و 
راه دیگـرش نیـاز یـا احتیـاج، و انسـان در ایـن دو راه نباید 
چیـزی از خـودش به جا بگـذارد. نبایـد چیزی بیانـدوزد - 
چـون غـرض از اندوختـْن برداشـتن اسـت، و حـال آن کـه 

بازگشـت و برداشـتی در کار نخواهـد بـود. 
نکتـۀ دیگـری که ایـن تعبیر نیاز بـه معنای احتیـاج را تایید 
می کنـد این اسـت کـه آز و نیاز بـه عنوان دو مفهـوم مقابل 
و دو صـورت از زنده گـی در ادبیـات ما بسـیار بـه کار رفته 

اسـت، مانند دو نمونۀ زیر در شـاهنامه: 
»چـه سـود بسـی اسـت ایـن چنیـن آز/ کـه از بیش تـر کم 
نگـردد نیـاز« و »نگـر تـا نگـردد به گرد تـو آز/ کـه از آورد 
خشـم و بیـم نیـاز« و مـوارد فراوان دیگـر در آثـار دیگران. 
بنابرایـن طبیعی اسـت که خیـام هم این تقابـل را در رباعی 
خـود آورده باشـد، بـه ویـژه آن کـه در غیـر ایـن صـورت 
ناچـار شـویم »از روی نیـاز« را کـه قاعدتـًا همـان »بـر اثـر 
احتیـاج« اسـت، بـه معنـای »بـه عنـوان نیـاز )نـذر(« تعبیر 

 . کنیم

 .9
قومی  متفکرند در مذهب و دین
قومی  به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بی خبران راه نه آنست و نه این

Some are preoccupied with matters of reli-
gion 
And some are beset by doubt on their course 
of conviction
I fear the day when a divine voice may call 
out 
You ignorant people, true course is neither 
of your two ways

»متفکـر بـودن در« چیـزی به معنـای تردید کـردن و متحیر 
شـدن در آن چیـز اسـت، نـه بـه معنای فکـر کـردن دربارۀ 
آن؛ بنابرایـن مصـرع اول ایـن رباعـی می گویـد قومـی  در 
مذهـب و دیـن تردیـد دارند و قومی  هم به گمان خودشـان 
در راه یقیـن »کـه همـان مذهـب و دیـن باشـد« افتاده انـد. 
بـه ایـن ترتیـب، تقابـل میـان تردیـد و یقیـن مقدمـۀ بیـت 
بعـدی اسـت، و در مصـرع آخر همیـن تقابل بـا کلمات آن 
و ایـن بیـان شـده اسـت، و در واقع بـدون ایـن مقدمه بیت 
دوم بی معنـی می شـود. در ترجمۀ انگلیسـی »قومی متفکرند 
در مذهـب و دیـن« بـه ایـن معنـی گرفتـه شـده اسـت که: 
قومـی  فکرشـان مشـغول مذهـب و دیـن اسـت، یـا دارنـد 
دربـاره مسـایل دینی فکـر می کننـد. مصرع دوم هـم به این 
صـورت درآمده اسـت کـه قـوم دیگـری در راه یقین دچار 
تردیـد شـده اند. بگذریـم از این کـه به »بـه گمان افتـادن« تا 
آن جـا کـه نگارنـده می دانـد هرگـز به معنـای تردیـد کردن 
نیامـده اسـت، در ترجمـۀ انگلیسـی اصـوالً آن تقابـل الزم 
میـان تردیـد و یقیـن وجـود نـدارد و از بیـت دوم رباعـی، 

معنـای محصلـی به دسـت نمی آیـد. 

 .1۰
از من رمقی به سعی ساقی مانده است

وز صحبت خلق وفایی مانده است
از بادۀ دوشین قدحی بیش نماند

از عمر ندانم که چه باقی مانده است

A last gasp remains in me thanks to the saki 
s care
And infidelity is all that remains in people 
A mere cup remains from last night s wine
And what remains of my life,I do not know.

در مصرع دوم منظور شـاعر این اسـت که آن چه از صحبت 
خلـق بـرای مـن باقـی مانـده، بی وفایی آن هاسـت. درسـت 
اسـت کـه fidelity  در زبـان انگلیسـی به معنای وفاسـت 
و infidelity بـه معنـای بی وفایـی؛ ولـی ایـن دو کلمـه به 
معنـای دیـن و ایمـان و بی دینی هم بسـیار بـه کار می روند، 
و در حقیقـت معنـای نخسـتیِن آن هـا همین اسـت. بنابراین 
اگـر قرینۀ روشـنی خواننـده را هدایـت نکند، معنـای مورد 
نظـر دسـت کم مبهـم خواهـد بـود. در ترجمـۀ مترجـم از 
آن چـه در مـردم باقی مانده اسـت سـخن می گویـد، و حال 
آن کـه منظـور خیام چیزی اسـت کـه از صحبت مـردم برای 
او باقـی مانـده اسـت. پس معنـای ظاهری ترجمۀ انگلیسـی 
ایـن اسـت کـه بی ایمانـی تنهـا چیـزی اسـت کـه در مـردم 
باقـی مانـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، شـاعر از بی وفایـی 
مـردم شـکایت می کنـد و در ترجمـۀ شـعر او از بی ایمانـی 
آن هـا؛ روشـن اسـت کـه ایـن بـا مشـرب خیـام سـازگار 

. نیست

.11
این قافلۀ عمر عجب می گذرد

دریاب دمی  که با طرب می گذرد
ساقی غِم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله که شب می گذرد

The caravan of life is fast on the march
Seize your moment of fun, for it is a carni-
val.
Oh saki, why worry over what our compan-
ions may do?
Set fort cups, for the night is on the march 
too.

بیـت اول رباعـی فارسـی می گویـد ایـن قافلـۀ عمـر دارد 
بـه سـرعت می گـذرد، پـس در ایـن گـذر آن دمـی  را که با 
طـرب همراه اسـت، باید دریافـت. ترجمۀ انگلیسـی به این 
معنـی اسـت کـه قافلۀ عمر به سـرعت می گـذرد، پس دم را 
دریـاب، چـون که ایـن قافلـه نوعی کارنـاوال اسـت، یعنی 
بـا طـرب می گـذرد. الزم بـه گفتن نیسـت که این برداشـت 

هـم بـا مشـرب شـاعر بدبینی ماننـد خیام نمی سـازد. 

.12
صبح است دمی  با می  گلرنگ زنیم
وین شیشه نام وننگ بر سنگ زنیم
دست از امل دراز خود باز کشیم
در زلف دراز و دامن چنگ زنیم

Morning is here; let's finish the wine
Let's dash our bottle of shame against a rock
Let's leave our far- fetched dreams behind
To finger long tresses, and the strings of the 
lyre

بیـت اول رباعـی فارسـی می گویـد: صبـح اسـت، بیاییـد 
نفسـی با شـراب سـرخ بکشـیم، یا جرعه یی شـراب سـرخ 
بنوشـیم، و نگـران نـام و ننگ نباشـیم. نـام و ننـگ طبعًا دو 
مفهـوم مقابـل انـد، و نظـر شـاعر ایـن اسـت که هـر دو را 
بایـد ماننـد شیشـه بـر سـنگ بزنیـم. ترجمـۀ انگلیسـِی این 
بیـت می گویـد، صبـح اسـت بیایید شـراب را تمـام کنیم و 
شیشـۀ ننـگ خـود را روی سـنگ بکوبیم. منظور از »شیشـۀ 
ننـگ« روشـن نیسـت، تعبیـری کـه از آن بـر می آیـد ایـن 
اسـت کـه شیشـۀ خالـی شـرابی کـه خورده ایـم مایـه ننگ 
اسـت و بایـد آن را از میـان ببریـم. منظـور شـاعر البتـه این 

اسـت.  نبوده 

.13
روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد

ابر از رخ گلزار همی  شوید گرد
بلبل به زبان پهلوی با گل زرد

فریاد همی  زند که می  باید خورد

It s a lovely day, neither too hot nor too cold
Coulds regularly refresh the flowers in the 
field and the nightingale calls out in secret 
Pahlevi to the
Carousing time! It s carousing time!

مصـرع اول بیـت دوم در ترجمـۀ انگلیسـی می گویـد کـه 
بلبـل بـا زبـان رمزی یـا پنهانی پهلـوی، خطاب بـه گل زرد 
فریـاد می زنـد که مـی  باید خـورد. زبـان پهلـوی، برخالف 
زبـان دری، زبـان تـودۀ مـردم بـوده اسـت و همـه آن را 
می فهمیده انـد، چنان کـه اشـعار عامیانـه را غالبـًا »فهلویات« 
می نامیده انـد. پـس شـاعر می گویـد کـه بلبـل به زبان رسـا 
و روشـن »فریـاد همـی  کند کـه می  بایـد خـورد«. وانگهی، 
اگـر زبـان پهلوی زبـان رمزی یا پنهانی اسـت، بلبـل قاعدتًا 

نبایـد آن را فریـاد کند. 

 .1۴
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یک دم عمر غنیمت شمریم

فردا که از این دیر کهن درگذریم 
با هفت هزارساله گان سر به سریم

Come my friend. Let s forget the cares of 
tomorrow
And instead enjoy this moment of our life
For tomorrow when we have left this an-
cient abode
We shall be equal to all the seven thousand 
year olds! 

پیـران  بـا  مـا  می گویـد:  انگلیسـی  ترجمـۀ  آخـر  مصـرع 
هفت هزارسـاله برابـر خواهیـم بود، ولـی منظور شـاعر این 
اسـت کـه مـا بـا کسـانی کـه هفت هزارسـال پیـش از ایـن 
درگذشـته اند برابـر خواهیـم بـود، یعنـی وقتـی کـه مردیـم 
فرقـی نمی کنـد که تازه درگذشـته باشـیم یا هفت هزارسـال 

این.  از  پیـش 

.1۵
برخیز و محور غم جهان گذران

خوش باش و دمی  به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

Get up and forget the cares of the ephemeral 
world,
Enjoy yourself and spend your brief mo-
ment in fun,
For if the world were faithful by nature,
Your turn would not come before others.

جهـان  ایـن  اگـر  می گویـد:  انگلیسـی  روایـت  دوم  بیـت 
before oth- )وفایـی داشـت، بـه تـو پیـش از دیگـران 

ers( نوبـت نمی رسـید. بـه عبـارت دیگـر، چـون جهـان 
بی وفاسـت بـه تو پیـش از دیگـران نوبت می دهـد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه نوبت ما پـس از دیگران می رسـد، و شـاعر 
هـم همیـن را می گویـد: اگر جهان بـه دیگران وفـا می کرد، 
آن هـا زنـده می ماندنـد و پـس از آن هـا نوبـت زنده گـی به 

تـو نمی رسـید.
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نماینــدۀ خــاص دبیــر کل ســازمان ملــل دیــروز در دیــدار 
ــه  ــه ب ــی ک ــت، هرکس ــه اس ــار گفت ــن حکمتی ــا گلبدی ب
رونــد صلــح می پیونــدد، بایــد بــه حقــوق بشــر، حقــوق 

زنــان  و آزادی بیــان احتــرام کنــد.
تدامیچــی یاماتــو، نماینــدۀ ســازمان ملــل در ایــن دیــدار 

از پیوســتن او بــه صلــح اســتقبال کــرده اســت.
در خبرنامــۀ دفتــر نماینده گــی ســازمان ملــل گفتــه شــده 
کــه ایــن دیدار بــه خاطــر قدردانــی حکمتیــار از پیوســتن 
صلــح و پذیریــش قانــون اساســی صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــار گفت ــه حکمتی ــی ب ــای تدامیچ ــه آق ــده ک ــه ش گفت
اســت کــه هــر گروهــی کــه بــه رونــد صلــح می پیونــدد 
بــه حقــوق بشــر، حقــوق زن و آزادی بیــان احتــرام 

ــذارد. بگ
نماینــدۀ ســازمان ملــل درحالــی در دیــدار بــا حکمتیــار از 
رعایــت حقــوق بشــر، حقــوق زنــان و آزادی بیــان تأکیــد 
ــدنش در  ــر ش ــس از ظاه ــار پ ــه حکمتی ــت ک ــرده اس ک
ــای  ــار حرف ه ــش در ننگره ــخنرانی خوی ــان، در س لغم
ــان  ــانه ها بی ــت رس ــورد فعالی ــی را در م ــران کننده  ی نگ
ــا  ــت ب ــه  مخالف ــم ب ــانه ها را مته ــی از رس ــرد و بعض ک
ــریر«  ــانه ها را »ش ــن رس ــرد و ای ــالمی ک ــای اس ارزش ه
ــا  ــت آن ه ــو فعالی ــد جل ــت، بای ــد و گف ــن« خوان و» لعی

گرفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــی دارن ــتان نگران ــهروندان افغانس ــیاری از ش بس
ــان،  ــالف آزادی بی ــته خ ــد گذش ــار مانن ــادا حکمتی مب
ــه محــور  ــان عمــل کــرد و ب آزادی هــای اجتماعــی و زن
ــور  ــد در کش ــای جدی ــا ارزش ه ــا ب ــدید مخالف ه تش

ــود. ــدل ش مب
چنــد روز پیــش، یــک ســخنگوی ایــن حــزب گفتــه بــود 
ــه  ــان را ب ــالمی سالح های ش ــزب اس ــان ح ــه فرمانده ک
دولــت نمی پردازنــد، یــزار افرادشــان بــا تهدیــد روبــه رو 
انــد و بــرای حفــظ جان شــان سالح های شــان را بــه 

ــد. ــت نمی دهن حکوم
هم چنــان حــزب اســالمی فهرســت بیــش از 3۵۰۰ 
تــن از نظامیــان خویــش را ترتیــب داده و بــه حکومــت 

ــوند. ــی ش ــای امنیت ــذب نهاده ــه ج ــپرده ک س

یــک بانــوی خلبــان افغانســتانی بــه تنهایــی پــرواز 
بــرای دور زدن جهــان را شــروع کــرده و امیــدوار 
ــه  ــد ک ــخ باش ــو در تاری ــن بان ــت، جوان تری اس
ــد. او  ــان دور می زن ــراف جه ــه اط ــی ب ــه تنهای ب
ــس  ــش تران ــروع بخ ــدارک ش ــته در ت روز گذش

اتالنتیــک ســفر خــود اســت. 
ــتانی،  ــاله افغانس ــان 29 س ــظ، خلب ــته واع شایس
در اواخــر جنــگ شــوروی در افغانســتان، پیــش 
از این کــه در ســال 1987 بــا خانــواده اش بــه 
ــپ  ــد، در کم ــفر کن ــکا س ــدۀ امری ــاالت متح ای

می کــرد. زنده گــی  مهاجــران 
ــو واعــظ در ایــاالت متحــدۀ امریــکا شــوق و  بان
ــرد  ــرواز را کشــف ک ــه پ ــه شــدید خــود ب عالق
و توانســت کــه جــواز خلبانــی اش را بیگــرد. 
ــان  ــوی خلب ــن بان ــب، او جوان تری ــن ترتی ــه ای ب

ــد. ــور ش ــی در کش ملک
حــاال او می خواهــد همــان احســاس آزادی را 
کــه یــک انســان در جریــان پــرواز بــر فــراز زمین 

دارد، بــا دیگــر بانــوان جــوان شــریک کنــد.
ــال  ــم واعــظ در توقــف وســط راه در مونتری خان
گفــت: "همــان زمانــی کــه اشــتیاق شــدیدم  بــه 
پــرواز را کشــف کــردم، وقتــی بــود کــه بــه تغییــر 
ــه مطالعــه شــروع کــردم.  خــود شــروع کــردم. ب
بــه بهبــودی در ریاضیــات شــروع کــردم. شــروع 
کــردم کــه بــه جهــان، بــه آســمان، نــگاه متفــاوت 

داشــته باشــم".
ــه  ــزی ک ــرد: "چی ــالوه ک ــوان ع ــان ج ــن خلب ای
ــه و ســپس  مهــم اســت، کشــف اشــتیاق و عالق

پیگیــری آن اســت".
بیــچ در  از دیتونــا  خانــم واعــظ روز شــنبه 
ــر  ــرده و در نظ ــروع ک ــروازش را ش ــدا پ فلوری
ــزا  ــت بونان ــک »بیچ کرف ــای کوچ ــا هواپیم دارد ب
36A« مســیر 2۵8۰۰ کیلومتــری را بپیماید. مســیر 
پــرواز او از 18 کشــور بــه شــمول اســپانیا، مصــر، 

هندوســتان، ســنگاپور و آســترالیا می گــذرد و 
ــدا در ایــاالت  ــه فلوری ــاره ب در مــاه اگیســت دوب

ــید. ــد رس ــکا خواه ــدۀ امری متح
بانــو شایســته واعــظ در ســال های جنــگ در 
افغانســتان، در یــک کمــپ مهاجــران تولــد شــد. 
مهاجــرت بــه امریــکا درهــای زیــادی را بــه روی 
او گشــود. او در رشــتۀ مهندســی کارشناســی 
ــه  ــز ب ــی را نی ــی ملک ــواز خلبان ــد دارد و ج ارش

ــت. ــت آورده اس دس
ــازمان  ــکاری س ــه هم ــدس ب ــوی مهن ــن بان ای
ــن  ــه او را در ای ــی ک ــوردی ملک ــی هوان بین الملل
ــف  ــان 3۰ توق ــد، در جری ــت می کن ــفر حمای س
برنامه هایــی را برگــزار می کنــد تــا شــاگردان 
ــژه بخــش  ــه وی ــش، ب ــم و دان ــه عل ــب را ب مکات

ــد. ــویق کن ــوردی، تش هوان
ــوردی  ــی هوان ــازمان بین الملل ــار س ــاس آم براس
خلبان هــای  درصــد  پنــج  از  کمتــر  ملکــی، 

تجارتــی را بانــوان تشــکیل می دهنــد.
ــا  ــت: "مهارت ه ــظ گف ــو واع ــال، بان ــن ح ــا ای ب
عرصه هــای  کــه  شــغلی  فرصت هــای  و 
ریاضیــات  و  انجنیــری  تکنولــوژی،  علمــی، 
فراهــم می ســازند، بســیار هیجــان آور اســت. 
ــودکان و  ــه ک ــا ب ــن برنامه ه ــدوارم در ای ــن امی م
ــای  ــن فرصت ه ــه ای ــم ک ــان بدهی ــان نش نوجوان
شــغلی وجــود دارنــد... و امیدواریــم آنــان را بــه 
ــای  ــه نبوغ ه ــاز ب ــه نی ــا ک ــن بخش ه ــری ای پیگ

ــم." ــد کنی ــد، متقاع ــتر دارن بیش
شایســته واعــظ در مقاله یــی نوشــته اســت: "هــر 
بــاری کــه دروازۀ یــک هواپیمــا را بــاز می کنــم، از 
خــودم می پرســم: چطــور یــک دختــر بــا ســابقۀ 
ــد؟  ــبخت باش ــدر خوش ــن ق ــد ای ــن می توان م
ــد  ــی می توان ــر کس ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای حقیق

چــون مــن باشــد".

ــارزې وزارت د مخــدره  ــدې د مب ــه وړان ــوادو پ د مخــدره م

مــوادو د کښــت او قاچــاق پــه وړانــدې د اغېزمنــې مبــارزې 

لپــاره د اړونــدو ادارو پــر همغــږۍ ټینــګار کــوي.

ــه  ــوادو پ ــدره م ــې د مخ ــه چ ــر کوم ــي، ت ــاد وزارت واي ی

ــږي او  ــه همغ ــځ الزم ــو ادارو ترمن ــدو ټول ــدې د اړون وړان

همــکاري رامنځتــه نــي د مخــدره مــوادو د کښــت او 

ــې وي. ــې نتیج ــه ب ــارزه ب ــدې مب ــه وړان ــاق پ قاچ

د دغــه وزارت د پالیســۍ او همغــږۍ مرســتیال جاویــد 

احمــد قایــم د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل 

ــارزې  ــې مب ــدې د اغېزمن ــه وړان ــوادو پ ــدره م ــې د مخ چ

ــه ده. ــره اړین ــږي ډې ــځ همغ ــاره د ادارو ترمن لپ

ــه ادارې  ــې دغ ــر دا دی چ ــا فک ــړه: "زم ــه ک ــوړي زیات نوم

ــه  ــې ادارې پ ــه دي او ټول ــوي ن ــجم ش ــه منس ــر اوس رسه ت

ــه  ــول رسه پ ــې ټ ــه کار دا ده چ ــوي او پ ــي ډول کار ک وېش

ګــډه او پــه یــو وخــت کار وکــړي، رسه لــه دې چــې ټــول د 

يــو هــدف لپــاره کار کــوي، خــو دا چــې کارونــه پــه وېشــي 

ډول کېــږي نتیجــه يــې نــه معلومېــږي."

ــه  ــارزې پ ــوادو رسه د مب ــي، د مخــدره م ــم واي ښــاغلی قای

برخــه کــې د دوی امکانــات ډېــر محــدود دي او لــه نړیوالــو 

مرســته کوونکــو يــې دا غوښــتنه ده چــې پــه دې برخــه کــې 

لــه دوی رسه دوامــداره همــکاري وکــړي.

د مخــدره مــوادو پــه وړانــدې د مبــارزې وزارت د اندېښــنې 

ــمېر  ــو ش ــه ي ــې پ ــايي چ ــې ښ ــي چ ــودلو رسه واي ــه ښ پ

والیتونــو کــې د کوکنــارو کښــت لــه دې هــم اضافــه يش.

د دغــه وزارت موندنــې ښــيي چــې د هېــواد پــه ۲۱ والیتونو 

ــدې  ــه بان ــه ځمک ــوه زره جریب ــدې دوه س ــه بان ــه څ ــې پ ک

کوکنــار کــرل شــوي.

ــو او  ــه داســې حــال کــې ده چــې افغانســتانی چارواک دا پ

مســؤلینو تــل دا خــره کــړې چــې مخــدره مــواد او ترورېــزم 

ــې او  ــتي ډل ــره تروریس ــه خ ــې د دوی پ ــړيل دي چ رسه ت

مخالفیــن لــه همــدې پدیــدې تغذیــه کېــږي او په افغانســتان 

کــې جنــګ تــه دوام ورکــوي.

خــو رسه لــه دې چــې افغانســتان حکومــت د مخــدره موادو 

ــا  ــډون بې ــه ګ ــو وزارت پ ــدف د ي ــه ه ــارزې پ رسه د مب

ــږي  ــدل کې ــو لې ــړي خ ــوړې ک ــم ج ــورې ادارې ه ــې ن بېل

ــتو رسه رسه  ــرو مرس ــو د ډې ــته کوونک ــو مرس ــې د نړیوال چ

دغــه مبــارزه د بریالیتــوب پرځــای ورځ تــر بلــې ال پېچلــې 

ــږي. کې

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت 

ــا وايــي چــې د  ــد بی پخوانــی مرســتیال میــرزا محمــد یارمن

ــه  ــوع ده او پ ــه موض ــوه نړیوال ــوع ي ــوادو موض ــدره م مخ

ــارزه ويش. ــد ګــډه مب ــې بای ــدې ی وړان

ښــاغلی يارمنــد وايــي: "لکــه څنګــه چــې د ترورېــزم منشــا 

ــوادو منشــا هــم  ــه دی همداشــان د مخــدره م افغانســتان ن

ــه کچــه مارکېــټ شــته  ــه نړیوال ــه دی بلکــې پ افغانســتان ن

چــې د هغــوی پــه غوښــتنه مخــدره مــواد دلتــه تولېدېــږي او 

پــر وړانــدې یــې مبــارزه یــوازې د افغانســتان کار نــه بلکــې 

ګــډې همــکارۍ تــه اړتیــا لــري."

ښــاغلی يارمنــد ټینــګار کــوي چــې کــه افغانســتان حکومت 

د کوکنــار د کښــت د مخنیــوي او د قاچــاق کوونکــو د نیولــو 

لپــاره، د ســیمې او نــړۍ لــه هېوادونــو رسه د ګــډې مبــارزې 

ــارو  ــې د کوکن ــه وي چ ــه ب ــړي، ګران ــه ک ــی ن ــرام پل پروګ

ــواده ورک  ــه دې هې ــد، ل ــوادو تولی ــدره م ــت او د مخ کښ

يش. 
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میراث فرهنگی افغانستان...
مــوزۀ تپــه ســردار، مــوزۀ ملــی افغانســتان، مــوزۀ جهــاد، 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــتان ب ــای افغانس ــه موزه ه از جمل
باختر؛ بزرگ ترین گنجینۀ جهان در افغانستان

ــهر  ــی ش ــتانی در نزدیک ــی باس ــام پایگاه ــه«، ن »طالتپ
ــه کاوش آن در  ــت ک ــور اس ــمال کش ــبرغان« در ش »ش
ســال 1978 میــالدی توســط گروهــی از باستان شناســان 
افغانســتان و روس بــه سرپرســتی »ویکتــور ســاریانیدی« 

ــت. صــورت گرف
ــاری را در  ــی پُرب ــی، تنوع ــد تاریخ ــداوم و رون ــن ت ای
ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــتان ب ــی افغانس ــراث فرهنگ می
تــا  گرفتــه  قندهــار  یونانی-بودایــی  پیکره هــای  از 
نقــوش  و  بامیــان  مغاره هــای  دیــواری  نگاره هــای 
بناهــای  تذهیــب و خوش نویســی کــه زینت بخــش 
دوران نخســتین اســالمی هســتند، همــه در دل ایــن 

گرفته انــد. جــای  ســرزمین 
افغانســتان بــه دلیــل حایــل بــودن میــان تمــدن شــبه قاره 
و ایــران، ســیر تحولــی زیــادی را از عصــر پارینــۀ ســنگی 
ــت.  ــای داده اس ــود ج ــن در دل خ ــدن بین النهری ــا تم ت
ــا  ــت ب ــوری اس ــتان کش ــت، افغانس ــوان گف ــس می ت پ
فرهنگــی غنــی کــه ســیر تحولــی آن را می شــود در آثــار 
به جــا مانــده از زنده گــی مــردم ایــن کشــور در عصرهــا 

و دوران هــای مختلــف دریافــت.
تخریب آثار باستانی افغانستان به دست طالبان

ــتان،  ــی در افغانس ــونت و ناامن ــگ، خش ــۀ جن ــا ادام ب

طالبــان در اقدامــی غیــر اخالقــی و ددمنشــانه، بــا فرمــان 
مالعمــر، بــه جــان آثــار باســتانی مناطــق تحــت ســیطرۀ 
خــود افتــاده، آن هــا را از میــان بــرده و بــه برخــی دیگــر 
در  بــودا  مجســمه های  تخریــب  رســاندند.  آســیب 
ــت  ــه دس ــه ب ــود ک ــاری ب ــن آث ــی از ای ــان، نمونه ی بامی

ــد. ــب ش ــان تخری طالب
ــال  ــی در س ــای داخل ــه، جنگ ه ــن بحبوح ــان ای در می
ــی  ــان، قطعات ــودجویان و فرصت طلب ــالدی، س 199۰ می
از آثــار باســتانی افغانســتان را دزدیــده و آن را کــه 
ســرمایه یی عظیــم بــرای کشــور محســوب می شــد، 
ــا  ــه بعده ــد. البت ــل کردن ــتان منتق ــارج از افغانس ــه خ ب
بــا پیگیــری مقامــات افغانســتان، بســیاری ایــن آثــار بــه 

ــدند. ــده ش ــاز گردان ــل ب کاب
ــتان  ــه در افغانس ــی ک ــای خوب ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب
ــکالتی  ــا مش ــود دارد، ام ــگر وج ــذب گردش ــرای ج ب
همــواره بــر ســر راه ایــن صنعــت وجــود دارد. بــا ایــن 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــگ اع ــات و فرهن ــال، وزارت اطالع ح
ســاالنه حــدود 2۰ هــزار گردشــگر خارجــی، از کشــور 

بازدیــد می کننــد.
16مــی، روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی نام گذاری 
ــاد،  ــای زی ــتن موزه ه ــا داش ــتان ب ــت. افغانس ــده اس ش
ــگر و ارزآوری  ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــیل فراوان پتانس

ــن کشــور را دارد. ــرای ای ب
حال ناخوش میراث فرهنگی در افغانستان

جنــگ، نخســتین عاملــی اســت کــه پــای گردشــگران بــه 
موزه هــای افغانســتان را قطــع می کنــد و یکــی از دالیــل 

عــدم رشــد معرفــی میــراث فرهنگــی افغانســتان بــه دنیــا 
ــود. ــمرده می ش ش

ــن  ــود قوانی ــدم وج ــوی و ع ــی ق ــود مدیریت ــی، نب ناامن
محافظتــی از میــراث گرانبهــای فرهنگــی، از جملــه 
عوامــل رکــود صنعــت توریســم در افغانســتان و تشــدید 

ــت. ــور اس ــتانی کش ــار باس ــب آث تخری
ــر  ــند تاریخــی ه ــراث فرهنگــی، س ــه می ــه این ک نظــر ب
کشــوری محســوب می شــود و بــدون آن هــا، شناســاندن 
تمــدن بــه جهانیــان کاری بیهــوده و دشــوار اســت، الزم 
ــوده و  ــا کوشــا ب ــظ و نگــه داری آن ه ــه در حف اســت ک
بــا تمــام تــوان و امکانــات، در جهــت ترمیــم آن برآمــد.
در ابتــدا واجــب اســت تــا تــا بــا برنامه ریزی هــا و 
ــتان و  ــردان افغانس ــوی دولت م ــح از س ــت صحی مدیری
عــزم راســخ آن هــا، از دســت اندازی بیگانــه گان بــه آثــار 
باســتانی و میــراث فرهنگــی افغانســتان، جلوگیــری کــرده 
ــا گســترش  ــدی، شــهروندان می بایســت ب ــدم بع و در ق
ــع  ــی، مان ــراث فرهنگ ــه می ــرام ب ــظ و احت ــگ حف فرهن
ــانی  ــل انس ــط عوام ــا توس ــتهالک آن ه ــب و اس تخری

شــوند.
امیــد اســت کــه روزبــه روز شــاهد رونــق خــوب بازدیــد 
از آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی افغانســتان کــه 
گنجینه یــی بــه یــادگار از گذشــته گان بــرای ایــن کشــور 

اســت، باشــیم.
منبع: خبرگزاری فارس

نمایندۀ سازمان ملل به حکمتیار:

هرگروهی که به صلح می پیوندد، 
به حقوق بشر احترام کند

بانوی خلبان افغانستانی می خواهد 
به تنهایی به دور جهان پرواز کند

د مخدره موادو د مبارزې وزارت:

نه همغږۍ د مخدره موادو 

په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې
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نویسنده: مایکل كوگلمان، معاون برنامه های 
جنوب آسیا در اندیشکدة ودرو ویلسن

برگردان: سمندر لکاریان و بهار مهر 
در 13 اپریل، نظامیاِن امریکا بزرگ ترین بمب را بر 
تونل و مخفیگاه های گروه دولت اسالمی در شرِق 
انفجار، تا  از  افغانستان پرتاب کردند. لرزِش ناشی 
چندین مایل حس شد و بر اساس گزارش ها، ده ها 
تروریست کشته شدند. استفاده از این بمب، فالکت 
و آشفته گی سیاست خارجِی امریکا را در افغانستان 

آشکار ساخت.
دالیِل  به  اما  بود،  تخریب کننده  بمب ها  تمام  مادر 
اشتباه در برابر هدِف اشتباه استفاده شد. تحلیل گران 
و مقام های ادارۀ ترامپ به شمول مایک پنس معاون 
از  استفاده  هدِف  که  کردند  اعتراف  رییس جمهور، 
این بمب در افغانستان، بیشتر ترساندن دولِت سوریه 
در  جنگ  میداِن  اهداف  تا  بود  شمالی  کوریای  و 

افغانستان. 
درست است که شبه نظامیان وابسته به گروه دولت 
انتحاری  حمالِت  سلسله  یک  مسوولیِت  اسالمی، 
را در جریان دو سال گذشته در افغانستان به عهده 
در  که  گروه  این  اخیِر  حملۀ  شمول  به  گرفته اند- 
دوم ماه می کاروان نیروهای ناتو را هدف قرار داد. 
در این حمله، هشت غیرنظامی جان باختند. هنوز 
در سطح  خود  نفوذِ  گسترش  تالش  در  گروه  این 

با  درحالی که  کشوراست. 
را  مردم  وحشیانه شان  اعمال 
از خود رانده و باعث شده اند 
طالبان نزد مردم مهربان جلوه 
کنند، حمالت دوامدارِ امریکا 
که معموالً مشترک با نیروهای 
امنیتی افغانستان اجرا می شود، 
داعش  رهبراِن  از  برخی 
زیان های  و  برده  بین  از  را 
این  صفوِف  به  جبران ناپذیر 

گروه وارد کرده است.
گروه  وحشی گری  این  اما 
را  توجه  اسالمی،  دولت 
کرده  دور  واقعی   خطر  از 
که  القاعده  و  طالبان  است: 
شانزده  به  نزدیک  از  پس 
برای  ناکام  تالش های  سال 
خودنمایی  دارند،  نابودی اش 
می کند. با وجود اقدام نظامی 
از  طالبان  سرنگونی  و  امریکا 
این   2۰۰1 سال  در  قدرت 
یک  عنوان  به  هنوز  گروه 
حیاِت  به  سرسخت  دشمِن 

خود ادامه می دهد.
بلندپایه ترین  گفتۀ  به  حاال 

مقام های نظامی امریکا، این تهدید از سوی  روسیه، 
رقیِب دیرینۀ دیگری حمایت می شود. جنرال جان 
قاطع  حمایِت  نیروهای  عمومی  فرمانده  نیکلسون 
در افغانستان در جریان دیداری با جیمز متیز وزیر 
دفاع که در 2۴ اپریل در کابل انجام شد، در حضور 
رسانه ها گفت که کمک تسلیحاتی مسکو به طالبان 
را تکذیب نمی کند. قبل از این، جان نیکلسون در 
به گانگرس گفته بود که  ماه فبروری در اظهاراتی 
روسیه آشکارا در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان 
مستقیم،  مادی  ادعای کمک های  بار  این  اما  است. 

یک مسالۀ تازه بود! 
تهدید گروه طالبان که حاال از سوی روسیه کمِک 
تسلیحاتی می شود، به سرعت در حال افزایش است، 
زوال.  حاِل  در  داعش  گروه  تهدید  که  گونه یی  به 
زماِن  هر  به  نسبت  را  بیشتری  مناطِق  ادارۀ  طالبان 
دیگر در دست دارند، تلفات غیرنظامیان در بلندترین 
حِد خود از زمان ثبت آن در 2۰۰9 رسیده و میزان 
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان هم سیر صعودی را 
می پیماید. حملۀ 21 اپریل در یک پایگاه نیروهای 
پایگاه  از  دور  بلخ،  والیت  در  افغانستان  امنیتی 
عنعنوی طالبان که نزدیک 1۵۰ نفر قربانی گرفت، 

ماهیت جدی بودِن خطر را برجسته می کند.
دیگر  دایمی  دشمن  یک  القاعده  طالبان،  کنار  در 
است. شش سال از مرگ اسامه بن الدن رهبر القاعده 
می گذرد و خطر نیرومند شدن این گروه هنوز باقی 
است. در سال 2۰12 بود که جنرال جان الن فرمانده 
ظهور  از  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  پیشیِن 
رسانه ها  گفت.  سخن  کشور  دراین  القاعده  مجدد 
نیروهای  با  گروه  این  درگیری  از  گزارش هایی 
خارجی، نشر تبلیغات و کمک مالی و سربازگیری 
از جوانان افغان نشر کردند. و در سال 2۰1۵ بود که 
نظامیان امریکایی یک اردوگاه آموزشی این گروه را 

در مناطق جنوبی افغانستان پیدا کردند.
اخیِر  گفته های  از  امروز  را  القاعده  قلمرو  وسعت 
دریافت.  می توان  کنگره  در  نیکلسون  جان  جنرال 
به گفتۀ او، نیروهای امریکایی در سال 2۰16 رهبر 
القاعده، معاون وی و بیش از 2۰۰ جنگجوی وابسته 

به این گروه را در شرق افغانستان کشته اند.  
نفِر دیگر وابسته به این  به گفته وی، حدود پنجاه 
گروه که شامل، رهبران، تسهیل کننده گان و همکاران 
کلیدی این گروه است، کشته، دستگیر و یا هم به 
روال  این  شده اند.  داده  تسلیم  افغانستان  حکومت 
پنتاگون  است.  کرده  پیدا  ادامه  نیز  جاری  سال  در 
ماه   19 در  که  هوایی  حملۀ  یک  در  که  کرد  تایید 
مارچ انجام شد، قاری یاسین عامل حمله بر هوتل 
آن  در  شد.  کشته  پاکستان  اسالم آباد  در  ماریوت 
پنجاه  از  بیش  انجام شد،  حمله که در سال 2۰۰8 
نفر به شمول دو شهروند امریکا کشته شدند. در19  
اپریل مقام های افغان کشته شدن سه عضو القاعده را 

درحمالت هوایی تأیید کردند.
برخی ها شاید این ارقام را بهانه قرار داده و استدالل 
ازبین  به کلی  افغانستان  در  القاعده  خطر  که  کنند 
رفته است یا کم ازکم قابل مهار است. هرچند این 
باشد،  درست  می تواند  کوتاه مدت  در  استدالل 
است:  غایب  آن  در  مهمی  نکتۀ  تاکتیکی  در سطح 
موفقیت در برابر القاعده در میدان نبرد، دیگر بر این 

گروه به سان 2۰۰1 کارگر نیست. به عبارت دیگر، 
کلیت  آن ها  رهبران  و  القاعده  جنگجویان  کشتن 

سازمان را در خطر نمی اندازد.  
این مسأله در مورد طالبان نیز صادق است. پیروزی 
است؛  ناممکن  نظامی  راه  از  افغانستان  در  جنگ 
افغانستان  در  خارجی  نیروی  صدهزار  حضور 
به  نتوانست  و2۰11   2۰1۰ سالهای   جریان  در 
شورشگری در این کشورپایان دهد. امروز حضور 
پیروزی  و  صحنه  در  امریکایی  نیروهای  کمرنگ 
طالبان در میدان جنگ، اندکی دلگرمی نزدِ این گروه 

درگفت وگوها با کابل فراهم کرده است.
اسالمی،  دولت  ظهورگروه  از  گروه  دو  هر  ضمناً 
سود  متناقض  شیوه های  به  خود،  افراطی  رقیب 
صدها  امریکایی  نیروهای   2۰16 سال  در  برده اند. 
حمله هوایی بر اهداف این گروه انجام داده اند، با 
ادامۀ عملیات های نیروهای امریکایی و کماندوهای 
افغانستانی برضد این گروه و با شدت گرفتن جنگ 
امسال، سه سرباز امریکایی در ماه اپریل در جنگ 
آنکه حمالتی  با وصف  شدند.  کشته  گروه  این  با 
بوده،  جریان  در  دیگر  گروه های  برابر  در  همزمان 
گروه  و  القاعده  به  داعش  اسالمی  دولت  فعالیت 
طالبان این فرصت را فراهم کرده که در پناهگاه خود 

نفس آرام بکشند. 
القاعده به صورت روزافزون نشان داده که با اتخاذ 
استراتژی اصالح شده یی  که "اهداف ارزشمند" را 
هدف قرار می دهد، توان سربازی گیری این گروه 
متفکران  که  کسانی  قتل  مثل  است.  کرده  بیشتر  را 
سکوالر یا منتقدان سرسخِت اسالم به شمار می روند.
معموال نمی شود گروه های تروریستی را با تبلیغات 
بازاریابی ارتباط داد، اما القاعده به صورت آشکار در 
تالش احیای مجدد خود است. به گفتۀ علی صوفان 
از  را  خود  القاعده  تروریسم،  با  مبارزه  کارشناس 

یک گروه تروریستی کوچک که افراد وابسته به آن 
انگشت شمار بودند، به یک گروه بزرِگ تروریستی 
به  آسیا  جنوب شرق  از  آن  نفوذ  که  کرده  تبدیل 
شمال غرب افریقا گسترش یافته است. به گفتۀ او، 
این بخش اهداف بلند القاعده، اساساً در 2۰11 به 
"دشمن دور"  به جای  تا  اجرا گذاشته شد،  منصۀ 
امریکا به  نبردهای معروف در براندازی رژیم های 
الدن  بن  اسامه  صوفان،  گفته  به  کند.  عمل  محلی 
آرزو داشت سازمان القاعده را برای "یک رویارویی 
سرنوشت ساز" با ایاالت متحدۀ امریکا تقویت کند. 
در  القاعده  برای  افغان  طالبان  از  بهتر  متحدی  و 
شبه قاره هند کی بوده می تواند؟ گروهی که یکی از 

موثرترین گروه های تروریستی است. 
اتحاد پایدار میان گروه طالبان و القاعده نه تنها که 
تهدیدی در برابر کابل است، بل خطری در برابر منافع 
امریکا فراتر از افغانستان نیز است. در اپریل 2۰13 
اعضای یک گروه مخفی که از رهبران اصلی القاعده 
معروف به گروه خراسان تشکیل شده بود، به سوریه 
سفر کرد تا دربارۀ دشمنی یی که میان افراد وابسته به 
این گروه؛ جبهۀ نصره و گروه دولت اسالمی که در 
حال گسترش نفوذ خود در سوریه بود، تحقیق کند. 
پس از ارایۀ گزارش به ایمن الظواهری رهبر القاعده 
پاکستان، گروه خراسان تالش های خود  مستقر در 
را برای جلوگیری از فرار متمرکز کرد و تا 2۰1۴ 
تروریستی  حمالت  منطقه  از  بیرون  به 
را برنامه ریزی می نمود. در سپتمبر2۰1۴ 
میالدی اعضای گروه خراسان در سوریه 
مورد  امریکا  هوایی  نیروهای  سوی  از 
حمله قرار گرفتند- و این عمق نگرانی 
ادارۀ اوباما را نسبت به شاخه های گروه 
القاعده نشان می داد. این گروه بار دیگر 
قرار  هوایی  مورد حملۀ  در سال 2۰16 

گرفت. 
گروه  سوی  به  چشم ها  همۀ  زمانی که 
القاعده  است،  معطوف  اسالمی  دولت 
مستقیِم  دادِن  قرار  هدف  توانایی  هنوز 
کنترول  با  همزمان  دارد.  را  امریکا 
قلمرو  از  بزرگی  بخش های  بر  طالبان 
فراهم  القاعده  برای  فرصتی  افغانستان، 
شده تا پناهگاه های خود را دوباره احیا 
امریکا  خاک  بر  را  دیگر  حملۀ  یک  و 
پناهگاه  داشتن  که  مطمیناً  کند.  عملی 
انجام  تسهیل کنندۀ  نمی تواند  لزوماً  امن 
به ویژه  باشد،  آیندۀ دور  یک حمله در 
در  قلمروش  از  دفاع  نگران  که  کسی 
برابر نیروی دولتی باشد. به هر صورت، 
وضعیت بازی فعلی افغانستان را درنظر 
بگیرید: نیروهای امنیتی آبدیدۀ افغانستان 
در  نفوذ  به  قادر  خارجی  نیروهای  و 
مناطق زیر ادارۀ طالبان نیستند، ساحاتی که در مناطق 
موقعیت  قندهار  و  هلمند  ارزگان،  مثل  دشوارگذر 

دارند.
یکی از اشتباهات امریکا در افغانستان پس از آغاز 
جنگ عراق در سال 2۰۰3 این بود که توجه خود را 
پس از کامیابی اولیه، به جای دیگر معطوف ساخت. 
این بار واشنگتن باید نگاه ثابتی برای محروم نمودن 
توسط  محافظت شده  پناهگاه های جدید  از  القاعده 
طالبان داشته باشد. برای انجام چنین کاری، ایاالت 
متحده باید تالش ها را برای درک بهتر انگیزۀ القاعده 
انجام دهد، به خصوص توجه به تغییر استراتژیک 
به هدف پیروزی در جلب حمایت مردمی که شاید 
در گذشته از آن چشم پوشی شده بود. صرف نظر از 
نابود شده اند،  یا  این که چه تعداد تروریست  کشته 
توجه بیشتر باید به ذهنیت نفرت پراگنی که تروریسم 

را انگیزه می دهد، صورت گیرد. 
باشد.  دشوار  نباید  تروریسم  با  مبارزه  چشم انداز 
نیروی  اعزام  درخواست  امریکا  نظامی  مقام های 
ترامپ  رییس جمهور  و  کردند  افغانستان  به  بشری 
وقتی  بفرستد.  اضافی  نیروی  چندین هزار  باید  هم 
رییس جمهور تصمیِم خود را اعالم می کند، نباید آن 
را تنها به خاطرحمایت نیروهای امنیتی توجیه کند. 
از جنگ  که  امریکا  عمومی  افکار  با  منطقی  چنین 

خسته است، سازگاری ندارد.
در عوض، او باید به این نکته تأکید کند که نیروهای 
بیشتر به این هدف به افغانستان اعزام می شوند که 
از وقوع حملۀ دیگر به خاک امریکا جلوگیری کنند. 
"اول امریکا" را توجیه می کند. و این  و این شعارِ 
نسبت به استفادۀ مادر بمب ها در مقابل یک تهدید 
کوچک که فقط هدِف آن رساندن پیامِ یک پهلوان 
دروغین به دشمنان دور بود، منطقی به نظر می رسد.
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داعش مادر تماِم گروه های تروریستی نیست
ادارۀ ترامپ چشمانش را روی واقعیت در افغانستان بسته است، تهدید واقعی هنوز القاعده است!

عارف رحمانی

طنز تلخ این است که اگر در قبال نابرابری ها و تبعیض ها و 
ستم ها و خیانت ها و قوم گرایی های حاکمیت سکوت کنیم و 
یا با ستمگر و برتری جو و تمامیت خواه حاکم همراه شویم؛ 
بیداد و  برابر  اما اگر در  انسان شریف و نجیب و ملی به شمار می رویم؛ 
ستم و نابرابری و تبعیض؛ صدای مان را بلند کنیم و بر ستمگر تمامیت خواه 
برخیزیم و آن را نپذیریم، انسان فاشیست و اختالف انگیز و ضد ملی و حتا 

جاسوس و عمال فالن کشور به شمار می رویم!

حسیب معترف

میهن دوستی، نه »حب الوطن«:
افــزودن کتابــی بــا محتــوای وطن دوســتی در نصــاب 
ــد  ــرا بای ــا چ ــا، ام ــندیده و به ج ــت پس ــب کاری س مکات
ــودش اوج  ــن کار خ ــت؟ ای ــن« گذاش ــون را »حب الوط ــن مض ــام ای ن
ــات  ــگ و ادبی ــان، فرهن ــی به زب وطن نادوســتی و بی فرهنگــی اســت. وقت
خــود احتــرام نمی گذاریــد، ســخن از وطن دوســتی بیهــوده اســت. 
»حب الوطــن« ممکــن بــرای یــک عرب زبــان مفهــوم و معنــا بدهــد، امــا 
ــت. ــم اس ــل فه ــوس و غیرقاب ــک واژۀ نامان ــان ی ــرای فرزندان م ــًا ب قطع

عبدالشهید ثاقب

درنگی بر یک اشتباه شیرین
ناسیونالیسـم تبـاری افغانـی، در پـی خـط و مرزکشـی میـان 
ایـن  مجریـان  خاطـر،  همیـن  بـه  اسـت.  دری  و  فارسـی 
سیاسـت، گاهـی »میهن دوسـتی« را بـه »حب الوطـن« ترجمـه می کننـد و 
گاهـی »شـهروند« را به »تبعـه«. اما عمده ترین اشـتباه این ناسیونالیسـم این 
اسـت کـه روش درسـت پروپاگنـدا و تبلیغـات را نمی دانـد. یک دسـتگاه 
پروپاگنـدا و تبلیغـات، اهـداف و منویات خـود را علنی نمی کنـد، بل پیش 
فـرض می گیـرد. امـر و نهـی کـردن و دسـتوردادن در پروپاگنـدا، زهـری 

اسـت کشـنده، و نتیجـۀ معکـوس در پـی می داشـته باشـد.
ایـن روش، روش اتحـاد جماهیـر شـوروی اسـت کـه بـه قول چامسـکی، 
خیلـی نـاکام اسـت. در افغانسـتان نیـز ایـن روش نـاکام بـوده اسـت؛ بـه 
گونه یـی کـه از هنگامـی کـه یون هـا و خرم ها با تحکـم گفتند: "فارسـی و 
دری دو زبـان جداگانـه اسـت"، مـردم مـا بیش تر از پیش به فارسـی سـره 
و سـچه گراییدنـد. باورم این اسـت، خدمتـی را که از این بابت -اشـتباها- 
ناسیونالیسـم تبـاری افغانـی بـه زبـان ما کـرده، بی نهایت ارزشـمند اسـت. 

حداقـل حـس پاسـداری از زبـان فارسـی را در وجود مـا بیـدار کرده اند.

روح اهلل یوسف زاده

یکــی از نــکاِت دردانگیــز در رفتــار و ســلوِک »اکثــر« ِ جوان هایــی 
کــه به نحــوی در جــادٔه سیاســت قــدم برداشــته اند و در تــالش و 
ــاِن  ــدید می ــی ش ــد، دوگانه گ ــر می برن ــدن به س ــا آرزوِی رهبرش ی
ــد و در  ــه می خواهن ــا آن چ ــد ب ــعار می دهن ــد و ش ــه می گوین آن چ
ــِل  ــی و عق ــِل نظری/زبان ــان عق ــتناک می ــی وحش ــت؛ تناقض ــد، اس دل می پرورن

عملی/قلبــی؛ دورنگــِی فاحــش میــان شــخصیت و مــرامِ اعالمــی و اِعمالــی . 
اگرچــه بســیار تــالش می شــود ایــن دوگانه گــی، ایــن تناقــض و ایــن ناهمســانی 
پنهــان شــود، امــا بازهــم در بزنگاه هــا و آزمون هــای کوچــک و بــزرِگ زنده گــِی 

سیاســـی ایــن ضعف هــا و قباحت هــا خــود را آفتابــی می ســازند. 
ــر  ــی ب ــردن و نام جوی ــد آرزو ک ــم گفته ان ــم و ندی ــه از قدی ــت ک ــت اس درس
جوانــان عیــب نیســت، ولــی مســلمًا ایــن گزین گویــه نیــز چهارچــوب عقالنــی 
ــش  ــرای صاحب ــی ب ــاِن مبارک ــی پای ــا نام جوی ــد ت ــود را می طلب ــِی خ و اخالق
ــل  ــراً« اه ــا »اکثـ ــواِن م ــت گراِن ج ــفانه سیاس ــد. متٔاس ــته باش ــش داش و اطرافیان
آرزو کــردن و نام جویــِی صــرف انــد، »اکثـــراً« در ســوداِی بزرگ شــدن و 
رهبری کــردن نفــس می کشــند؛ یعنــی غایــِت آن هــا رهنمــا و رهبرشــدن شــده و 
باالتــر از آن، چیــزی در نظرشــان نمی درخشــد. چنیــن رویکــردی می توانــد همــٔه 
ارزش هــا و باورهــاِی پــاک را بــه خدمــت بگیــرد تــا آن غایــِت پُرســعادت تحقــق 
ــی  ــی، ده جان زن ــی: چاالک ــن حالت ــه چنی ــی،  ب ــاده و خودمان ــاِن س ــه زب ــد. ب یاب
و فرصت طلبــی می گوینــد. بــا ایــن وصــف، سیاســت گراِن جــواِن مــا در 
ــوی سیاســت و  ــه س ــوان ب ــی ج ــا راه ــتان نه تنه ــت زدٔه افغانس ــای مصیب جغرافی
ــته  ــِی گذش ــاِی سیاس ــوده گی ها و نازایی ه ــه فرس ــایند، بلک ــگوفایی نمی گش ش

را در بــازه و بازی یــِی تازه تــر بازتولیــد می کننــد. 
در گذشــتٔه سیاســِی چنــد دهــٔه اخیــر مــا، شــعاردهی در دِل بی شــعوری، 
ــاری و چتاقــی، فرصت طلبــی و دغــل کاری، جــذب پول هــای اســتخباراتی  چاوت
ــِی  ــزار اساس ــر و اب ــگ، عناص ــر و تفن ــٔه تی ــه اضاف ــردم ب ــواری گرفتن از م و س
مــا  جــواِن  سیاســت گراِن  اکنــون  می آمدنــد،  بــه حســـاب  سیاســت گری 
ــار  ــوب کن ــیلٔه نامطل ــر و وس ــوان عنص ــه عن ــگ را ب ــر و تفن ــر تی ــِت ام در نهای
گذاشــته اند و عناصــر دیگــر را بــه کمــِک تکنالــوژِی روز فربــه و فربه تــر ســاخته  

و بــه کار می برنــد.
ــرای  ــند، ب ــر برس ــه نظ ــم ب ــگ و مبه ــی، گن ــی ُکل ــا خیل ــن حرف ه ــاید ای ش
روشــن تر شــدن می خواهــم بگویــم کــه سیاســت گری و رهبــری و تغییــر خــط 
ــا ادا و اطــوار و قلمبه ســلمبه  گویی و کیــش  ــدار مثبــت، ب ــردم در م سرنوشــِت م
شــخصیت و اســتقبال از پول هــاِی ســیاه ممکــن نیســت، چنیــن آرزویــی مســتلزم 

ــت: ــر اس ــای زی ویژه گی ه
- دانش نظری و عملی

- مناعت طبع
- راست گویی

- وفای به عهد و پیمان
- شخصیت حقیقی و صادق - نه کاذب و نمایشی!

- شجاعت اخالقی و مردم دوستی
- دردمنــدی و ارادِت قلبــی و منطقــی - نــه ابــزاری - بــه کارِ جمعــی و 

سیاســی.  کثرت گرایــی  
اگــر سیاســت گراِن جــوان ایــن ویژه گی هــا را در وجــود خــود نپرورنــد، 
مطمیــن باشــند نتیجــٔه سیاست گری شــان بهتــر از کارنامــٔه ســراِن خلــق و پرچــم 
ــِخ  ــز جــز تکــرار تاری ــچ چی ــا شــاهد هی ــود و م و اخــوان و مجاهــد نخواهــد ب

عقب مانده گــی  و بیچاره گــی نخواهیــم بــود!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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      روح اهلل بهزاد
نــادر نــادری، رییــس کمیســیون اصالحــات اداری و 
همایــون محتــاط، رییــس ادارۀ شــناس نامه های برقــی 
کــه دیــروز بــه مجلــس ســنا فراخوانــده شــده بودنــد، بــه 

ــدند. ــر نش ــس حاض ــن مجل ای
ــس  ــن مجل ــروز ای ــۀ دی ــناتوران در جلس ــماری از س ش
ــت،  ــام حکوم ــن دو مق ــه حاضــر نشــدن ای ــش ب در واکن
ــن  ــاط توهی ــادری و محت ــای ن ــد، حاضــر نشــدن آق گفتن
ــه  ــان ب ــد آن ــنا اســت و بای ــس س ــه مجل ــی ب و بی احترام

ــوند. ــی ش ــتانی معرف دادس
شــماری از ایــن ســناتوران کــه بــه رســم اعتــراض مجلس 
ــا زمانــی کــه  دیــروز را تــرک کردنــد، هم چنــان گفتنــد ت
ــخ  ــان پاس ــه پرسش های ش ــت ب ــوول حکوم ــن دو مس ای

نگوینــد بــه مجلــس ســنا حاضــر نخواهنــد شــد.
ملکــی،  خدمــات  و  اداری  اصالحــات  کمیســیون 
ــمولیت در ادارۀ  ــرای ش ــن ب ــا ت ــش از صده ــدی پی چن
ــی  ــا چگونه گ ــت؛ ام ــان گرف ــی امتح ــناس نامه های برق ش
ــد روز  ــی در چن ــا اعتراض های ــان ب ــن امتح ــزاری ای برگ

ــت. ــوده اس ــراه ب ــته هم گذش
ایــن مســووالن حکومتــی نیــز بــه دلیــل اخــذ امتحــان از 
ــناس نامه های  ــع ش ــۀ توزی ــتخدام در برنام ــان اس داوطلب
ــد  ــاز رون ــی آغ ــی« و چگونه گ ــان »فارس ــه زب ــی ب برق
توزیــع شــناس نامه های برقــی بــه مجلــس ســنا فــرا 

ــد. ــده بودن ــده ش خوان
ســناتوران مدعــی هســتند کــه امتحــان شــمولیت در ادارۀ 
ــزار  ــی برگ ــان فارس ــه زب ــا ب ــی تنه ــناس نامه های برق ش
ــل  ــه دلی ــان ب ــاِن پشــتو زب ــیاری از متقاضی ــده و بس گردی
ــش ها  ــه پرس ــته اند ب ــی، نتوانس ــان فارس ــا زب ــدی ب نابل

ــد. پاســخ بدهن
امــا در آغــاز جلســه، محمــد علــم ایزدیــار، معــاون 
نخســت مجلــس ســنا گفــت کــه وزارت دولــت در امــور 
پارلمانــی طــی مکتوبــی بــه اعضــای مجلــس گفتــه اســت 
کــه نــادر نــادری، رییــس کمیســیون اصالحــات اداری بــه 
دلیــل دعــوت رییــس حکومــت، بــه مجلــس ســنا حاضــر 

ــد. ــده نمی توان ش
ــت در  ــوب وزارت دول ــار، در مکت ــای ایزدی ــۀ آق ــه گفت ب
امــور پارلمانــی آمــده اســت کــه آقــای نــادری همــراه بــا 
دیگــر مســووالنی کــه مجلــس ســنا خواســتار اســتجواب 
ــن  ــدۀ ای ــان شــده اســت، در یکــی از نشســت های آین آن

مجلــس حضــور خواهنــد یافــت.
معــاون نخســت مجلــس ســنا اظهــار داشــت که مســووالن 
ــت  ــده در نشس ــنبۀ آین ــک ش ــد در روز ی ــده بای ــاد ش ی

ــخ  ــناتوران پاس ــواالت س ــه س ــده و ب ــر ش ــس حاض مجل
ــم  ــناتوران را فراه ــت س ــأله قناع ــن مس ــا ای ــد. ام بگوین
ــه عــدم پاســخ گویی  ــان در اعتــراض ب نکــرد و برخــی آن
ــی  ــت عموم ــات اداری، نشس ــیون اصالح ــس کمیس ریی

ــد. ــرک کردن ــس ســنا را ت مجل
ــادری  ــای ن ــه آق ــد ک ــی بودن ــناتوران مدع ــماری از س ش
توزیــع  برنامــۀ  داوطلبــاِن  از  امتحــان  برگــزاری  در 
ــر  ــی، مقص ــان فارس ــه زب ــا ب ــی تنه ــناس نامه های برق ش

ســلیقه یی  اســتخدام ها  از  بســیاری  در  نیــز  و  اســت 
ــت. ــرده اس ــورد ک برخ

محمــد طیــب عطــا، یکــی از اعضــای معتــرض ســنا بیــان 
داشــت: "ایــن مســووالن در برگــزاری امتحــان داوطلبــان 
اســتخدام در برنامــۀ شــناس نامه های برقــی بــه یــک 
زبــان رســمی، کاری بدتــر از القاعــده، طالبــان و داعــش را 
انجــام داده انــد، زیــرا هــدف آنــان دامــن زدن بــه اختالفات 

زبانــی در کشــور بــوده اســت".
آقــای عطــا افــزود کــه عــدم پاســخ گویی آنــان بــه 
مجلــس ســنا، در واقــع بی احترامــی و توهیــن بــه اعضــای 
ــی  ــه دادســتانی معرف ــد ب ــان بای مجلــس ســنا اســت و آن

شــوند.
ــان  ــو امتح ــتار لغ ــنا خواس ــس س ــرض مجل ــای معت اعض

ــز  ــی نی ــناس نامه های برق ــع ش ــۀ توزی ــتخدام در برنام اس
ــاره  ــی کــه امتحــان دوب ــا زمان ــد، ت شــدند و ُهشــدار دادن
ــزار نشــود،  ــان رســمی )فارســی و پشــتو( برگ ــه دو زب ب
ــد  ــرکت نخواهن ــنا ش ــس س ــت های مجل ــان در نشس آن

کــرد.
ــه در  ــت ک ــان داش ــنا بی ــر س ــو دیگ ــی، عض ــی زابل زلم
برقــی  شــناس نامه های  ادارۀ  در  شــمولیت  امتحــان 
ــان رســمی کشــور  ــردو زب ــه ه ــر ب ــی شــده و اگ حق تلف
ــق  ــور خل ــر در کش ــران دیگ ــود، بح ــه نش ــان گرفت امتح

می شــود. 
ــن امتحــان لغــو نشــود،  ــه اگــر ای ــزود ک ــی اف ــای زابل آق
مــردم مناطــق پشتون نشــین از گرفتــن شــناس نامه های 

ــرد.  ــد ک ــی خــودداری خواهن برق
ــا ایــن، فیصــل ســمیع، نایــب منشــی مجلــس  همزمــان ب
ــکل  ــن مش ــه ای ــه ب ــی ک ــا زمان ــت: "ت ــار داش ــه اظه ک
ــس  ــات مجل ــه جلس ــناتوران ب ــا س ــود، م ــیده گی نش رس

ــویم." ــر نمی ش ــنا حاض س
امتحــان اســتخدام در برنامــۀ توزیــع شــناس نامه های 
و  شــد  برگــزار  کابــل  در  پیــش  هفتــه  دو  برقــی 
ــان فارســی  ــه زب پرســش های مطــرح شــده در آن، تنهــا ب

ــد. ــده بودن ــه ش تهی
ــه  ــه ب ــی ک ــوق داوطلبان ــد، حق ــد می گوین ــناتوران منتق س
زبــان فارســی آشــنایی کامــل ندارنــد، تلــف شــده و نیــز 
ــه دو  ــد ب ــان بای ــور، امتح ــی کش ــون اساس ــاد قان ــر بنی ب

ــد. ــزار می ش ــتو( برگ ــی و پش ــمی )فارس ــان رس زب
ایــن در حالــی اســت کــه نــادر نــادری، رییــس کمیســیون 
ــری  ــۀ کارب ــتو در صفح ــان پش ــه زب ــات اداری ب اصالح
فیســبوک خــود نوشــته اســت: کســانی کــه امتحــان 
داده انــد در ســوانح خــود ذکــر کــرده بودنــد کــه بــه هــر 

ــد.  ــل دارن ــلط کام ــتو تس ــی و پش ــاِن فارس دو زب
هــم  پرســش ها  کــه  داشــته  اظهــار  نــادری  آقــای 
ــوده  ــریح نب ــه تش ــازی ب ــچ نی ــوده و هی ــه ب چهارجواب
ــرای  ــه ب ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ــۀ او: "ای ــه گفت اســت. ب
ــه  ــطه و ب ــدون واس ــن ب ــزار ت ــش از 7 ه ــت، بی 3۰۰ بس
گونــۀ شــفاف امتحــان می دهنــد و بــرای فرزنــدان غریــب 
ــه آن  ــتان ب ــن رو دوس ــود؛ از همی ــر داده می ش ــق براب ح

نمی کننــد.” توجــه 

موزه/موزیــم هــا و آثــار باســتانی در افغانســتان حکایــت از 
آن دارد کــه ایــن کشــور تمدنــی چنــد هــزار ســاله داشــته 

و از فرهنگــی غنــی برخــوردار اســت.
ــم و  ــت توریس ــوری، صنع ــر کش ــخ ه ــدۀ تاری ــب تپن قل
میــراث فرهنگــی آن اســت. موزه هــا و آثــار باســتانی 
ماننــد دفترچه یــی کــه از گذشــته بــه یــادگار مانــده 
اســت، فرهنــگ و تاریخچــۀ آن کشــور را نشــان می دهــد.
در سراســر دنیــا، موزه هــا و آثــار تاریخــی همــواره مــورد 
ــا  ــاهدۀ موزه ه ــا مش ــوده اســت. ب ــگران ب ــتقبال گردش اس
می تــوان الیه هــای پنهــان تمــدن بشــری در هــر کشــوری 
ــای  ــخ در برهه ه ــای تاری ــتانی رد پ ــار باس ــرد. آث ــی ب پ

ــند. ــر می کش ــه تصوی ــف را ب مختل
میراث فرهنگی؛ قلب تپنده تاریخ هر کشور 

ــا  ــا را ب ــه م ــر آنک ــالوه ب ــی ع ــراث فرهنگ ــا و می موزه ه
زنده گــی بشــر در زمان هــای گذشــته و ســیر تحــول 
و تکامــل تمــدن انســانی آشــنا می کننــد، بــه طــور 
معجزه آســایی بــرای آن کشــور درآمدزایــی کــرده و پــول 
ــه  ــوان ب ــس می ت ــد. پ ــق می کنن ــع تزری ــه بطــن جوام را ب
ــی در  ــراث فرهنگ ــت توریســم و می ــش صنع ــت نق اهمی

ــرد، چراکــه همــواره  ــی ب پیشــرفت و توســعۀ کشــورها پ
و  ناخالــص  ســود  تولیــد  دولت هــا  ســران  دغدغــۀ 

ــد. ــورها می باش ــی کش ــرانۀ مل ــش س افزای
ــود دارد  ــی وج ــتانی فراوان ــار باس ــا و آث ــا، موزه ه در دنی
ــار توســط  ــن آث ــد. ای ــی برخوردارن ــهرت جهان ــه از ش ک
دولت هــای مســوول حفــظ و نگــه داری شــده و بــه 

نســل های بعــدی منتقــل می شــوند.
مــوزۀ »لــوور« در فرانســه، »مردم شناســی« در کانــادا، 
»آکروپولیــس« دری ونــان و »هنــر مــدرن« در امریــکا، تنهــا 
تعــدادی از ده هــا مــوزۀ  مشــهور دنیــا اســت کــه هرســاله 
ــب  ــه ســوی خــود جل ــادی را ب گردشــگران خارجــی زی

می کنــد.
همــواره عوامــل زیــادی وجــود دارنــد کــه ســبب 
ــرور  ــه م ــی ب ــراث فرهنگ ــتانی و می ــار باس ــوند آث می ش
ــد. در  ــه نابــودی رون زمــان دچــار اســتهالک شــده و روب
ــن  ــی از ای ــاد مکان های ــا ایج ــا ب ــع، دولت ه ــی مواق برخ
ــاص  ــرایطی خ ــت ش ــا تح ــرده و تنه ــت ک ــار حفاظ آث

ــد. ــیبی برس ــار آس ــن آث ــه ای ــت ب ــن اس ممک
افغانستان با پتانسیل فراوان گردشگری

ــری و  ــه درگی ــواره ب ــه هم ــتان کشــوری اســت ک افغانس
جنــگ و خشــونت محکــوم بــوده اســت. ایــن کشــور بــا 
ــار  ــود و آث ــالۀ خ ــزار س ــان چنده ــدن درخش ــتن تم داش
تاریخــی فــراوان، در زمــرۀ یکــی از کشــورهایی اســت کــه 
ظرفیت هــای فراوانــی بــرای جــذب گردشــگران خارجــی 

و درآمدزایــی از طریــق صنعــت توریســم دارد.
وجــود بیــش از ده هــا مــوزه و آثــار باســتانی در والیــات 
ــی را  ــاًل تاریخ ــی کام ــره و بافت ــتان، چه ــف افغانس مختل
ــتان در  ــه افغانس ــت ک ــان گر آن اس ــور داده و نش ــه کش ب
عمــر طوالنــی خــود، وقایــع و حــوادث زیــادی را تجربــه 

کــرده اســت.
مــوزۀ ملــی افغانســتان در جنــوب غربــی کابــل قــرار دارد 
و مجموعه  یــی اســت از گنجینــۀ آثــار تاریخــی و میــراث 
فرهنگــی کشــور کــه شــامل دو طبقــه در منطقــۀ داراالمــان 

می باشــد.
ــی در  ــای مختلف ــا و فرهنگ ه ــا، هویت ه ــول قرن ه در ط
ســرزمین افغانســتان خــود را بــه جهانیــان  نشــان داده انــد. 
ــزار آالت جنگــی، وســایل  ــار، ظــروف به جــا مانــده، اب آث
کشــاورزی و غیــره، همه وهمــه نشــان دهنــدۀ تمدنــی بــا 

ســابقه در دل افغانســتان اســت. موزه هــای افغانســتان 
حاکــی از ســیر تکاملــی تمــدن بشــر در کشــور اســت.

موزه ها و آثاری که به تاراج رفته اند
ــار  ــا و آث ــی، موزه ه ــی و ناامن ــای طوالن ــی جنگ ه در پ
ــرار  ــه گان ق ــت اندازی بیگان ــاراج و دس ــورد ت ــتانی م باس
گرفتــه و بــه خــارج از کشــور بــرده شــدند. ایــن خبرهــا 
بــه حــدی ناراحــت کننــده اســت کــه دل هــر شــنونده یی 
ــووالن  ــای مس ــاس گزارش ه ــی آورد. براس ــه درد م را ب
ــاراج  ــه ت ــتان ب ــی افغانس ــوزۀ مل ــد م ــوط، 7۰ درص مرب

رفتــه اســت.
ــه، چهــل  ــودا، شــهر ضحــاک، شــهر غلغل مجمســه های ب
ــرات،   ــع ه ــجد جام ــان، مس ــر در بامی ــۀ باب ــتون و قلع س
قلعــۀ تاریخــی هــرات،  مناره هــا و آرامــگاه خواجــه عبداهلل 
انصــاری در هــرات، باالحصــار، آرامــگاه ســلطان محمــود، 
ــا در  آرامــگاه ســنایی در غزنــی، خرقــۀ مبارکــه و بــاغ باب
ــزار و...،  ــارت ســخی در م ــادیان و زی ــار، تنگــی ش قنده
ــراث  ــتانی و می ــار باس ــمنگان از آث ــتم در س و تخــت رس

ــه صفحــه 6 فرهنگــی افغانســتان و...                 ادام

سناتواران در واکنش به برگزاری امتحان شمولیت در ادارۀ شناس نامه:

پرسش ها باید به دو زبان رسمی طرح می گردید
نادری:

متقاضیـان به هـردو زبـان بلـد بودنـد

میراث فرهنگی افغانستان؛

ACKUفـرهنگی به قـدمت تـاریخ




