
آگاهان و اعضای مجلس:

حکومت موقت 
افغانستان را به بحران می برد

ــت  ــاوران امنی ــه مش ــت ک ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه
ــح و  ــارۀ صل ــد در ب ــکا و هن ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای مل

امنیــت در افغانســتان بحــث و گفت وگــو کرده انــد.
ــای  ــا همت ــکا ب ــی امری ــت مل ــون مشــاور امنی جــان بولت
ــارۀ  ــیا در ب ــرق آس ــت ش ــیۀ نشس ــدی اش در حاش هن
ــادل  ــث و تب ــتان بح ــت در افغانس ــح و امنی آوردن صل

ــت. ــرده اس ــر ک نظ
ــه  ــکا در صفح ــی امری ــت مل ــاور امنی ــون مش ــان بولت ج
ــودمندی  ــر س ــادل نظ ــا تب ــت: »م ــته اس ــرش نگاش توییت
بــا »اجــت دووال« مشــاور امنیــت ملــی هنــد در حاشــیۀ 

نشســت شــرق آســیا داشــتیم«.
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا افــزوده اســت: »مــا در بــارۀ 
همکاری هــای امریــکا و هنــد بــرای آوردن صلــح و 
ــان تقویــت همکاری هــای  امنیــت در افغانســتان و همچن

ــم«. ــو کردی ــور، گفت وگ دو کش
۱۰ عضــو اتحادیــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا 
ــان،  ــن، جاپ ــکا، روســیه، چی ــان امری )آ.ســه.آن( و همچن
ــه محســوب  ــن اتحادی ــه شــرکای ای ــی ک ــای جنوب کوری
می شــوند، نشســتی را در ســنگاپور برگــزار و پــس از آن 

ــد. ــراد کردن ــن رابطــه ای ــه را در ای ۵ بیان
اجــاس ســران شــرق آســیا بــرای بهبــود صلــح، امنیــت 

ــود. ــی برگــزار شــده ب ــاه منطقه ی و رف
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آیا دانشـگاه کابـل 
داعشـگاه شـده است؟!

دولت با ما 
همـکاری نکـرده است

تنـاقض هـای رفتـاری

و گفتـارِی آقـای غنـی
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رســیده،  گزارش هــای  بنابــر 
کشــورهای عربــی از طریــق بانــک 
ــات  ــرای جریان ــتان ب ــامی افغانس اس
و گروه هــای تروریســتی مبالغــی را 

می کننــد. ارســال 
آگاه در وزارت  منابــع  بــه گــزارش 
ــک اســامی  ــاح بان ــه، پــس از افتت مالی
افغانســتان در مــاه اســد ســال جــاری، 
ــی  ــغ هنگفت ــاه گذشــته مبال ــد م در چن
ــناس در  ــرادی ناش ــوی اف ــول از س پ
کشــورهای عربــی بــه حســاب برخــی 
ــمال  ــز و ش ــی در مرک ــدارس مذهب م

ــود. ــز می ش ــور واری کش
گفتنــی اســت از چنــدی  پیــش، بانکــی 
ــتان در  ــامی افغانس ــک اس ــام بان ــا ن ب
ــه  ــروع ب ــات ش ــطح والی ــل و س کاب
آریانانیــوز  اســت.  کــرده  فعالیــت 
ــک  ــن بان ــه ای ــت ک ــزارش داده اس گ
و  اســامی  ســپرده های  تحــت 
مضاربــت اقــدام بــه پرداخــت بــه 
برخــی افــراد و شــبکه های خــاص 

. می کنــد
ــن  ــق همی ــتان از طری ــارات و عربس ام
بانــک بــرای گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر 
حــزب اســامی افغانســتان، مبالغــی را 
ارســال می کننــد. بــه گفتــۀ برخــی 

کارکنــان ایــن بانــک، ایــن دو کشــور از 
ــک اســامی در  ــی بان ــق نماینده گ طری
ــه  ــف ب ــای مختل ــه بهانه ه ــات، ب والی
ــول  ــف پ ــات مختل ــبکه ها و جریان ش

ــد.  ــق می کنن تزری

بانک اسالمی افغانستان منبع مالِی تروریستان
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حس هاي بد و منفي مثل كينه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غيرعادالنه راه خود را 
در افكار آدمي باز مي كنند كه به ناچار افكار خوب و خوشايند مجبور به عقب نشيني مي شوند.
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 دیل كارنگي 

مشاوران امنیت ملی امریکا 
و هند در مورد روند صلح 
افغانستان گفت وگو کردند

بنیاد شهید مسعود باید محوِر سیاست گذاری ها باشد
در نشستی در بنیاد شهید مسعود مطرح شد:
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ــان  ــار دیگــر میزب ارگ ریاســت جمهــوری یــک ب
ــده  ــور ش ــی کش ــخصیت های سیاس ــا و ش چهره ه
اســت. اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت 
ــا  ــش را ب ــر دیدارهای ــار دیگ ــا ب ــن روزه ــی ای مل
ســران جهــادی، رهبــران احــزاب و شــخصیت های 
بانفــوذ کشــور آغــاز کــرده اســت. بر اســاس آن چه 
ــه  ــت ها ب ــن نشس ــت، ای ــی آن اس ــه ارگ مدع ک
منظــور مشــوره در رابطــه بــا مســایل صلــح انجــام 
می شــود. آقــای غنــی دقیقــًا بــا همــان کســانی در 
ــد  ــن چن ــه همی ــد ک ــدار می کن ــن نشســت ها دی ای
وقــت پیــش ـ وقتــی همیــن شــخصیت ها و رهبران 
ــل  ــات در کاب ــورد انتخاب ــی در م ــزاب سیاس اح
ــرای  ــی را ب ــد و طرح های نشســتی را برگــزار کردن
بهتــر شــدِن نحــوۀ انتخابــات مطــرح ســاختند ـ در 
یــک واکنــش تنــد، آن هــا را کســانی معرفــی کــرد 
کــه هیــچ جایگاهــی در کشــور ندارنــد و فقــط از 
ــد. او  ــتفاده می برن ــود اس ــِع خ ــه نف ــا ب فرصت ه
ــه »شــما کــی  ــران گفــت ک ــن رهب ــه ای خطــاب ب
ــت  ــه دول ــه ب ــی دارد ک ــر حام ــد نف هســتید و چن
مــن  درحالی کــه  می دهیــد،  نشــان  راهــکار 

ــتم«. ــردم هس ــن م ــب ای ــوری منتخ رییس جمه
 بگذریــم از ایــن بحــث کــه واقعــًا در ایــن 
کشــور کــی چــی هســت و چنــد نفــر حامــی دارد 
ــۀ  ــه گفت ــخص و ب ــًا مش ــأله کام ــک مس ــی ی ول
»شــوی شــار« »بــه ثبــوت« اســت کــه آقــای غنــی 
رییس جمهــورِ منتخــب افغانســتان نیســت. او اگــر 
ــد، آن گاه  ــگاه کنـ ــز ن ــه همه چی ــد ب ــن دی ــا همی ب
بایــد آن چــه را کــه او می گویــد، صدوهشــتاد 
تــا  داد  تغییــر  آن  عکــس  جهــت  در  درجــه 
صحــِت آن گفتــه ثابــت شــود. آقــای غنــی وقتــی 
می گویــد تابســتان اســت، ایــن گفتــه را بایــد 
ــه  ــد ک ــرد و فهمی ــر ک ــِس آن تعبی ــت عک در جه
ــز  ــه چی ــرا او هم ــده اســت؛ زی حــاال زمســتان ش
را در جهــت خــاِف آن می فهمــد. او هنــوز پــس 
ــت  ــات ریاس ــه انتخاب ــده ک ــال نفهمی ــج س از پن
ــی نداشــت  جمهــوری ســال ۱393 نتیجه یــی در پ
ــری  ــان ک ــاطِت ج ــا وس ــداهلل ب ــر عب و او و داکت
ــق  ــک تواف ــکا در ی ــیِن امری ــۀ پیش ــر خارج وزی
ــد.  ــه دســت گرفتن ــت را ب سیاســی ســکاِن حاکمی
پــس از آن، آقــای غنــی بــا لجاجــِت تمــام تــاش 
ــِب  ــور منتخ ــس جمه ــود را ریی ــه خ ــی ورزد ک م
ــرای  ــی ب ــر تربیون ــد و از ه ــام کن ــتان اع افغانس
ــوری منتخــب  ــس جمه ــم ریی ــد »من ــه بگوی این ک
ــرای  ــه ب ــی ک ــی ورزد. در حال ــا نم ــتان« اب افغانس
ــه  ــل ب ــن جایگاهــی، حداق ــه چنی ــن ب دســت یافت
ــاز اســت  ــات نی ۵۰ جمــع ۱ درصــِد آرا در انتخاب

ــدارد.  ــه او آن را ن ک
ــا وجــود این کــه آقــای غنــی کســانی  حــاال نیــز ب
را کــه بــا آن هــا در ارگ مشــغول مشــوره و 
ــد،  ــر نمی شناس ــوان رهب ــه عن ــت، ب ــی اس رای زن
ولــی بازهــم آن هــا را دعــوت می کنــد و بــا آن هــا 

در امــور کشــور بــه مشــوره می پــردازد. ایــن 
یعنــی عمــِق تناقــض در رفتــار و گفتــارِ کســی کــه 
ــد و روی  ــر می کن ــت فک ــر اوِل مملک ــود را نف خ
ــی ـ  ــراد کس ــن اف ــر ای ــاری دارد. اگ ــز پافش آن نی
ــرا  ــس چ ــتند، پ ــدارد ـ نیس ــه او می پن ــه ک آن گون
ــای  ــا آق ــت؟ آی ــی اس ــغول رای زن ــا مش ــا آن ه ب
غنــی واقعــًا دچــار بیمــاری آلزایمــر یــا فراموشــی 
شــده و یــا فکــر می کنــد کــه مــردم دچــار چنیــن 
ــه او در  ــی هســتند؟ چــون تناقضــی را ک بیماری ی
ــل  ــورت قاب ــچ ص ــه هی ــد، ب ــان می ده ــل نش عم
ــران  ــًا س ــراد، واقع ــن اف ــا ای ــت. ی ــه نیس توجی
ــد  ــور ان ــوذ در کش ــخصیت های بانف ــزاب و ش اح
کــه نمی شــود رای و نظــِر آن هــا را نادیــده گرفــت 
و یــا این کــه چنیــن نیســتند و نبایــد در خصــوِص 
ــور  ــرد. این ط ــت ک ــا صحب ــا آن ه ــایل ب ــن مس ای
نمی شــود کــه یــک روز یــک چیــز بگوییــم و روزِ 
دیگــر بــه گونــۀ دیگــر عمــل کنیــم. حداقــل رفتــار 
ــه شــکلی باشــد  ــد ب ــارِ نفــر اوِل کشــور بای و گفت
ــه عــدم ثبــات فکــری و ذهنــِی  کــه از آن تعبیــر ب

او نشــود. 
ــه  ــی از این گون ــای غن ــه آق ــال این ک ــه احتم  البت
ــرد،  ــود را بب ــاِص خ ــتفاده های خ ــت ها اس نشس
ــح و  ــالۀ صل ــه در مس ــت. او ک ــاد اس ــیار زی بس
گفت وگــو بــا مخالفــان سیاســی و گروه هــای 
ــی  ــه موفقیت ــته ب ــم آورده و نتوانس ــتی ک تروریس
بــه  می خواهــد  حــاال  کنــد،  پیــدا  دســت 
ــای  ــد. آق ــران نمای ــری آن را جبـ ــکل های دیگ ش
غنــی بــه هیــچ صــورت در پــی مشــوره بــا دیگران 
نیســت، حتــا اگــر آنــان افــراد بانفــوذ و چهره هــای 
مــورد احتـــرامِ ملــی باشــند. او هیچ وقــت خــود را 
در جایگاهــی ندانســته کــه بــا کســی به مشــوره در 
مســایل جــاری کشــور بپــردازد. او همــواره خــود 
ــاال فکــر کــرده و  را یــک ســروگردن از دیگــران ب
کامــًا متیقــن اســت کــه کســی در افغانســـتان بهتر 
از او نمی توانــد مشــکات را حــل کنــد. همان گونه 
کــه در ظــرف چنــد ســاعت موفــق شــد بــا تهیــۀ 
فلمــی مســتند از زنده گــی خانــوادۀ بازمانــدۀ یــک 
ســرباز، کــه گویــا دســت بــه تکدی گــری مــی زد، 
ــر  ــچ کســی زی ــت ســازد کــه در افغانســتان هی ثاب
ایــن نــام وجــود نــدارد و اصــًا بازمانــده گان 
شــهدای نیروهــای امنیتــی هیــچ مشــکلی ندارنــد؛ 
زیــرا او و نهادهــای زیــر کنترولــش بــه همــۀ 
ــد،  ــرده ان ــیده گی ک ــًا رس ــور کام ــکات کش مش
ــده گان  ــای بازمان ــکل خانواده ه ــه مش ــژه ب ــه وی ب
ــا  ــی، چــرا آق ــن وضعیت ــی. در چنی ــای امنیت نیروه
غنــی دســت بــه دامــِن کســانی شــده اســت کــه او 
آن هــا را افــراد بی پشــتوانه و بریــده شــده از بطــِن 

جامعــه می دانــد؟ 
ــد از  ــی می خواه ــای غن ــه آق ــه نظــر می رســد ک ب
این گونــه دیــد و بازدیدهــا بــه نفــِع خــود اســتفاده 
ــح و  ــۀ آوردن صل ــه در عرص ــد ک ــرد. او می دان بب

ــی  ــچ موفقیت ــه هی ــمن، ب ــای دش ــت نیروه شکس
دســت نیافتــه اســت و حــاال کــه دیگــران آســتین 
ــن عرصــه صــورت  ــه کاری در ای ــد ک ــاال زده ان ب
ــد و  ــب نمان ــه از کاروان عق ــد ک ــد، می خواه دهن
نشــان دهــد کــه همــه چیــز زیــر نظــر و کنتــروِل 
اوســت. او می خواهــد بــه صــورِت کاذب بــه 
ــه  ــه گفت ــه ک ــاف آن چ ــه خ ــد ک ــردم بقبوالن م
ــارۀ  ــی درب ــچ توضیح ــل زاد هی ــه خلی ــود ک می ش
برنامــه کاری اش بــه او نــداده، همــه چیــز در 
ــت  ــل زاد تح ــای خلی ــا آق ــت و حت ــِت اوس دس
نظــر و اوامــِر ســرقوماندان اعلــی نیـــروهای ملــی 

و دفاعــی افغانســتان کار می کنــد. 
 از جانــب دیگــر، آقــای غنــی می خواهــد بــا 
ایــن دیدوبازدیدهــا ثابــت کنــد کــه در امــر صلــح 
غفلــت نکــرده و تاش هــای زیــادی را انجــام 
ــا نبــوغ فوق العــادۀ  داده اســت؛ از جملــه این کــه ب
ــورد مشــورتی صلــح را ایجــاد کــرده کــه  خــود ب
ــد یک شــبه راه هزارســاله طــی کنـــد و در  می توان
کنــار آن، همــه روزه بــا ســران پُرقــدرت و بانفــوذ 
احــزاب سیاســی و جهــادی کشــور بــه مشــوره و 
ــن  ــردا مشــکلی در ای ــر ف ــه و اگ ــی پرداخت رای زن
ــی از  ــد بخش ــد، او می توان ــود آی ــه وج ــورد ب م
گناه هــا و تقصیرهــاِی خــود را متوجــه ایــن افــراد 
ســازد کــه مشــوره های خــوب و ســازنده برایــش 

ــد.   ارایــه نکــرده بودن
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احمــد عمران

رفتـاری تنـاقض هـای 
آقـای غنـی گفتـارِی  و 

 

بحــث گفت وگوهــای صلــح در هفــده  ســال گذشــته بــه این 
پیمانــه جــدی نبــوده اســت. وارد شــدِن روســیه، امریــکا و 
کشــورهای دیگــر بــه قضیــۀ صلــح افغانســتان و تاش هایــی 
کــه صــورت می گیــرد، نشــان می دهــد کــه افغانســتان بایــد 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــدی باش ــوالِت جدی ــاهد تح ش
امریــکا بــه دالیــِل زیــادی ســعی می کنــد وضعیــِت موجــود 
را تغییــر بدهــد و کشــورهای منطقــه هــم بــه همیــن مســـیر 
روان انــد. تنهــا مســالۀ باقی مانــده ایــن اســت کــه پاکســتان 
ــی  ــح همان گونه ی ــای صل ــذارد. گفت وگوه ــد و نگ نخواه
ــا  ــح ب ــد صل ــکا در رون ــدۀ خــاِص امری ــل زاد نماین کــه خلی
ــانه ها  ــووالِن رس ــماری از مس ــا ش ــتی ب ــان ـ در نشس طالب
در ســفارت امریــکا در کابــل در آغــاز مأموریــت جدیــدش 
ـ مطــرح کــرده بــود، بحثــی بســیار جــدی بــرای امریــکا و 

ادارۀ ترامــپ اســت. 
اکنــون ایــن قضیــه بــا  شــدِت زیــادی بــه پیــش بــرده شــده 
ــال  ــم از  طــرِف دیگــر آن را دنب اســت و کشــور روســیه ه
ــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه ایــن رقابــت  می کنــد. ب
ــِر  ــر س ــل ب ــک تعام ــه ی ــیه ب ــکا و روس ــان امری ــد می بتوان
ــان  ــود و طالب ــل ش ــان تبدی ــا آن ــح ب ــث صل ــان و بح طالب
ــا و  ــن تاش ه ــد. ای ــی برگردن ــۀ سیاس ــه صحن ــاره ب دوب
بــا چنیــن نتایــج احتمالــی، درحالــی جریــان دارد کــه هیــچ 
توجهــی بــه بحــث مخالفــاِن طالبــان و آنانــی کــه در برابــر 
ــه  ــورت نگرفت ــد، ص ــرار دارن ــته اند و ق ــرار داش ــان ق طالب
اســت. بــه همیــن دلیــل، آن اعتراضــات از یک طــرف آفتابــی 
نشــده اند کــه نشــود چنیــن دریافــت گــردد کــه مردمانــی در 
افغانســتان مخالــِف صلــح انــد و از جانــب دیگــر در برابــر 
برنامه هــای جهــان قــرار دارنــد. امــا ایــن اعتراض هــا 
دارد،  ادامــه  همچنــان  خــودش  پنهانــِی  شــکل های  در 
ــان  ــان مخالفــان ســنتی طالب به خصــوص نگرانی هایــی در می

ــه اســت. ــش یافت ــان افزای ــروزِ آن ــاِن ام و مخالف
بی پیشــینه یی  شــکِل  بــه  طالبــان  از  تشــویش  اکنــون   
ــه  ــد ک ــاور دارن ــا ب ــرا برخی ه ــت؛ زی ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــی وادار ب ــای خارج ــه نیروه ــان ک ــدد طالب ــا ورود مج ب
خــروج از افغانســتان می شــوند، طالبــان حــِس غرور آمیــزی 
خواهنــد یافــت و در همســویی بــا گروه هــای افراطــی قومــی 
ــد و ایــن وضعیــت بایــد  ــۀ ایــن کشــور می پردازن ــه تصفی ب
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــود، م ــی ش ــه عمل ــل از این ک قب
و اقداماتــی در برابــر آن ســامان داده شــود. بــه ایــن خاطــر 
ذهنیــت شــکل دادِن یــک مقاومــِت جدیــد در برابــر طالبــان 
از همیــن اکنــون به شــدت مطــرح اســت. چــرا کــه مخالفــان 
ــا وارد شــدن  ــه ب ــد ک ــان فکــر می کنن ــروزِ طالب ســنتی و ام
طالبــان، درگیــر یــک سلســله معضــات و مشــکاِت دوام دار 

خواهنــد شــد. 
 اتفاقــاِت مالســتان و جاغــوری و حــوادِث قنــدوز و برخــی 
ــای  ــا و روزه ــال ها و ماه ه ــور در س ــر در کش ــاِی دیگ جاه
نزدیــک ســبب شــده اســت کــه هــراِس جدیــدی از طالبــان 
ــن  ــی ای ــِت عموم ــون دریاف ــود. اکن ــاد ش ــه ایج در دِل هم
اســت کــه جهــان افغانســتان را بــه طالبــان و پاکســتان بــرای 
ــِل  ــکا ذی ــرا امری ــد؛ زی ــذار می کن ــی واگ ــدِت طوالن ــک م ی
ــه  ــتان مداخل ــی افغانس ــایِل داخل ــه در مس ــوان ک ــن  عن ای
ــر  ــۀ دیگ ــک ده ــل ی ــرای حداق ــتان را ب ــد، افغانس نمی کن
فرامــوش خواهــد کــرد. در چنیــن صورتــی چیــزی کــه در 
ــی  ــه خواهــد یافــت، همــان جنــگ و بدبخت افغانســتان ادام
اســت. بنابرایــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه امریــکا، روســیه 
و هــر کشــوری کــه پیرامــوِن جنگ وصلــح افغانســتان 
ــح در  ــث صل ــه بح ــه ب ــی ک ــد، در صورت ــًا کار می کنن عم
ــده  ــان را نادی ــد اعتراضــاِت پنه ــند، بای ــتان می اندیش افغانس

ــد.   ــن حــاال توجــه کنن ــه حــِل آن از همی ــد و ب نگیرن
ــده  ــردن و نادی ــوش ک ــه فرام ــت ک ــن اس ــه ای ــر تجرب اگ
گرفتــِن طالبــان در بـُـِن اول ســبب ادامــۀ جنــگ در ایــن هفده 
ســال شــده اســت، بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مخالفــاِن 
طالبــان و دهنیــِت عامــۀ مــردم را بــا توجــه بــه انتباهــی کــه 
ــرا  ــد. زی ــده نگیرن ــه نادی ــن مرحل ــد، در ای ــان دارن از طالب
فــردا کــه طالبــان بــه قــوت برگردنــد، هیــچ تضمینــی وجــود 
نــدارد کــه بــه حــذف دیگــران نیاندیشــند و بــه انتقام گیــری 
ــه  نپردازنــد. نفــس ایــن ذهنیــت کافــی اســت کــه جنــگ ب
صورتــی دیگــر ادامــه پیــدا کنــد؛ بمانــد این کــه بــدون چنیــن 
ــر  ــای دیگ ــرای مدت ه ــان ب ــگ همچن ــِن جن ــی، دام صورت

حتــا در برگشــتن طالبــان گســترده خواهــد بــود.  

برگشتـاندِن طالبـان
 در فراموشـِی اعتـراض پنـهان

آقای غنی کسانی را که با آن ها در 
ارگ مشغول مشوره و رای زنی است، 
به عنوان رهبر نمی شناسد، ولی بازهم 
آن ها را دعوت می کند و با آن ها در 
امور کشور به مشوره می پردازد. این 
یعنی عمِق تناقض در رفتار و گفتاِر 
کسی که خود را نفر اوِل مملکت فکر 
می کند و روی آن نیز پافشاری دارد. 
اگر این افراد کسی ـ آن گونه که او 
می پندارد ـ نیستند، پس چرا با آن ها 
مشغول رای زنی است؟ آیا آقای غنی 
واقعاً دچار بیماری آلزایمر یا فراموشی 
شده و یا فکر می کند که مردم دچار 
چنین بیماری یی هستند؟ چون تناقضی 
را که او در عمل نشان می دهد، به 
هیچ صورت قابل توجیه نیست. یا 
این افراد، واقعاً سران احزاب و 
شخصیت های بانفوذ در کشور اند که 
نمی شود رای و نظِر آن ها را نادیده 
گرفت و یا این که چنین نیستند و 
نباید در خصوِص این مسایل با آن ها 
صحبت کرد

ACKU
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برخــی از مالــکان مغازه هــای حریــق شــده در جــادۀ 
نــادر پشــتون بــا انتقــاد از حکومــت  وحــدت ملــی، 
می گوینــد کــه حکومــت هیــچ همــکاری بــرای 

ــت.  ــداده اس ــام ن ــان انج ــازی مغازه های ش بازس
ــد  ــدگار، می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــان در صحب آن
کــه دولــت تعهــد ســپرده کــه بــا مالــکان مغازه هــای 
حریــق شــده همــکاری مالــی کنــد، امــا تاهنــوز هیــچ 

همــکاری در ایــن مــورد صــورت نگرفتــه اســت. 
مالیــه  وزارت  از  منبــع  یــک  حــال،  همیــن  در   

می گویــد کــه مســووالن ایــن وزارت مصــروف 
تنظیــم برنامه هــای نشســت ژنیــو اســت و برنامه یــی 
بــرای کمــک بــه مالــکان مغازه هــای حریــق شــده در 

ــدارد.  ــت ن ــل روی دس کاب
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  صحبــت  در  منبــع  ایــن 
ــه  ــه ب ــو، وزارت مالی ــس از نشســت ژنی ــد: پ می گوی
ــکان مغازه هــای  ــرای مال اســاس دســتور حکومــت ب
حریــق شــده در ۱۱ عقــرب برنامه یــی را روی دســت 

ــت. ــد گرف خواه

مســووالن در کمیســیون انتخابــات بــا بیــان این کــه 
بازشــماری آرای 6 والیــت تمــام شــده اســت، می گوینــد، 
احتمــال بــه تعویــق افتیــدن تاریــخ اعــام نتایــج ابتدایــی 

ــی هــم وجــود دارد. ــات پارلمان انتخاب
ــو  ــات در گفت وگ ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
بــا روزنامــۀ مانــدگار همچنــان از رأی زنــی در پیونــد بــه 
ــای  ــا نهاده ــات ریاســت جمهوری ب ــم انتخاب ــام تقوی اع
ــی  ــۀ مدن ــی و جامع ــزاب سیاس ــات، اح ــر انتخاب ــر ب ناظ
خبــر داد و گفــت کــه بــه زودی »تقویــم غنی تــر« 

ــد. ــد ش ــام خواه ــت جمهوری اع ــی ریاس انتخابات
ذبیــح اهلل ســادات، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 
ــه آرای  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــت ب در صحب
ــده و  ــات ش ــیون انتخاب ــتِم کمیس ــت وارد سیس 32 والی
تاش هــا جریــان دارد تــا رونــد وارد ســاختن تمــام 
آرای اســتعمال شــده در انتخابــات پارلمانــی وارد سیســتم 

شــود.
ــاِن بازشــماری  ــن گفت وگــو از جری ــای ســادات در ای آق
ــون آرای ۱۵۰  ــه تاکن ــت ک ــر داد و گف ــل خب آرا در کاب

ــل بازشــماری شــده اســت. محــل در کاب
بــه گفتــۀ آقــای ســادات: 28 درصــد آرای والیــت 
بدخشــان، ۱9 درصــد آرای والیــت بادغیــس، 66 درصــد 
بامیــان، 99 درصــد دایکنــدی، 86 درصــد فــراه، 97 
درصــد کنــر، 3۵ کنــدز، 88 لغمــان، ۱۰۰ درصــد پنجشــیر 

ــت. ــده اس ــتم ش ــروان وارد سیس ــد پ 9۰ درص
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بیــان داشــت کــه 
ــت.  ــده اس ــام ش ــون تم ــت تاکن ــماری آرای 6 والی بازش
ــت،  ــر والی ــماری آرای ه ــن بازش ــه حی ــد ک او می گوی
ــران  ــی، ناظ ــکایت های انتخابات ــیون ش ــده گان کمیس نماین
نهادهــای ناظــر، نهادهــای جامعــۀ مدنــی و احــزاب 

ــند. ــته باش ــور می داش ــز حض ــی نی سیاس
ذبیــح اهلل ســادات در ادامــۀ ســخنانش گفت: بازشــماری آرا 
براســاس کارشــیوۀ مشــخص کمیســیون انتخابــات صورت 
ــه واســطۀ آن، آرای انگشــت نگاری شــده  ــه ب ــرد ک می گی

ــردد. ــز مشــخص می گ و غیرانگشــت نگاری شــده نی
آقــای ســادات در پیونــد بــه شــمار شــدن و نشــدن 
آرای غیــر انگشــت نگاری شــده می گویــد: »براســاس 
شــکایت های  کمیســیون  بــا  کــه  تفاهم نامه یــی 
ــدۀ  ــت نگاری نش ــم، آرای انگش ــا کرده ای ــی امض انتخابات
ــتم  ــه سیس ــد ک ــد ش ــمار خواه ــا ش ــده از مرکزه آن ع
انگشــت نگاری در روز انتخابــات در آن جــا مشــکل پیــدا 

کــرده بــود؛ آن هــم در صورتــی کــه فهرســت نام نویســی 
ــا فهرســت  شــده از ســوی مســووالن مرکــز رأی دهــی، ب
رأی دهنده گانــی کــه در بانــک اطاعاتــی کمیســیون 

ــد«. ــته باش ــت داش ــت، مطابق ــت اس ــات ثب انتخاب
ــج  ــات از اعــام نتای ــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب مع
ــی در زمــان مشــخص شــدۀ آن ســخن  ــات پارلمان انتخاب
گفــت، امــا تأکیــد کــرد کــه احتمــاِل بــه تعویــق افتیــدن 
ــم  ــی ه ــات پارلمان ــی انتخاب ــج ابتدای ــام نتای ــخ اع تاری
وجــود دارد؛ زیــرا بــه گفتــۀ او: می کوشــیم »تــا حــق بــه 

حــق دار برســد«.
ــی مطــرح می شــوند کمیســیون های  ــا در حال ــن گفته ه ای
انتخاباتــی اخیــراً از بازشــماری بخشــی از آرای انتخابــات 
پارلمانــی بــه دلیــل شــکایت های فــراوان خبــر دادنــد. در 
ــری  ــز رأی گی ــماری از مراک ــماری ش ــال حاضــر بازش ح

۱۱ والیــت از جملــه کابــل آغــاز شــده اســت.
ــی،  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــس از برگ ــم، پ ــویی ه از س
ــه  ــد ک ــام کردن ــات اع ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
نتایــج ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی را بــه تاریــخ ۱9 
عقــرب اعــام خواهنــد کــرد، امــا چنــد روز پیــش ایــن 
ــرد  ــام ک ــات اع ــیون انتخاب ــرد و کمیس ــر ک ــخ تغیی تاری
کــه قــرار اســت نتایــج انتخابــات پارلمانــی 32 والیــت بــه 
تاریــخ 2 قــوس و از والیــت کابــل بــه تاریــخ ۱۰ قــوس 

اعــام خواهــد شــد.
جدولزمانیانتخاباتریاستجمهوری

مســووالن در کمیســیون انتخابــات در جریــان هفتــۀ 
ــی  ــدول زمان ــه ج ــد ک ــام کردن ــار اع ــته چندین ب گذش
ــازند،  ــی می س ــه گان ــت جمهوری را هم ــات ریاس انتخاب
ــوز  ــده تاهن ــن وع ــن روز از ای ــت چندی ــا گذش ــا ب ام

ــت. ــده اس ــام نش ــات اع ــن انتخاب ــی ای ــدول زمان ج
ذبیــح اهلل ســادات معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 
ــاش دارد  ــیون ت ــت: »کمیس ــدگار گف ــورد مان ــن م در ای
تقویــم غنی تــری را اعــام کنــد تــا در آینــده بــا مشــکل 
ــای ناظــر و  ــا احــزاب سیاســی، نهاده مواجــه نشــویم. ب
اعضــای جامعــۀ مدنــی رأی زنــی داریــم تــا از دیــدگاه و 
ــه  ــم. از ســوی دیگــر، ب ــز اســتفاده کنی ــان نی ــات آن نظری
ــات تقویــم  ــون، بایــد ۱2۰ روز پیــش از انتخاب لحــاظ قان
اعــام شــود، بنــًا فرصــت زیــاد اســت و خــوب خواهــد 

بــود در ایــن مــورد دقــت بیشــتر صــورت گیــرد«.
ــم  ــۀ روان تقوی ــات، در هفت ــیون انتخاب ــود کمیس ــرار ب ق
ــد،  ــوری را اعــام کن ــات ریاســت جمه ــزاری انتخاب برگ

ــتر  ــای بیش ــر رأی زنی ه ــود از به ــه می ش ــون گفت ــا اکن ام
ــت جمهوری  ــات ریاس ــم انتخاب ــام تقوی ــت اع ــرار اس ق

ــر اعــام شــود. ــه تأخی ــز ب نی
انتخابــات  برگــزاری  تاریــخ  انتخابــات،  کمیســیون 
ــخ 3۱  ــه تاری ــی را ب ریاســت جمهوری و شــوراهای والیت
ــار  ــه در کن ــرده اســت ک حمــل ســال ۱398 مشــخص ک
آن، ایــن کمیســیون بایــد انتخابــات پارلمانــی در والیــت 
ــات شــوراهای ولســوالی ها را در سراســر  ــی و انتخاب غزن

ــد. ــزار کن ــز برگ افغانســتان نی
ــات  ــات شــوراهای ولســوالی ها و انتخاب ــود انتخاب قــرار ب
ــود،  ــزار ش ــی برگ ــات پارلمان ــا انتخاب ــان ب ــی همزم غزن
ــل  ــل تکمی ــه دلی ــات شــوراهای ولســوالی ها ب ــا انتخاب ام
روی  جنجال هــا  و  نامــزدان  توســط  شــرایط  نشــدن 
ــن دو  ــی، برگــزاری ای ــات در غزن ــی شــدن انتخاب حوزه ی

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــز ب ــات نی انتخاب

مالکان مغازه های حریق شده در جادة نادر پشتون:

دولت با ما همکاری نکرده است

كمیسیون انتخابات:

احتـمال تغییـر تـاریخ 
اعـالم نتـایج ابتـدایی وجـود دارد

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تاریــخ ۱۱ عقــرب یــک 
ــواه« در  ــت خیرخ ــه »مارکی ــوم ب ــی موس ــز تجارت مرک
ــی  ــوزۀ دوم امنیت ــات ح ــتون از مربوط ــادر پش ــادۀ ن ج
ــک  ــش از ی ــه بی ــود ک ــه می ش ــت و گفت ــش گرف آت
هــزار مغــازه در آن حریــق شــده اســت. ایــن در حالــی 
ایــن آتش ســوزی  اســت کــه بیــش از ۱۵ روز از 
ســپری شــده اســت؛ امــا هیــچ همــکاری حکومــت بــا 
ــداده اســت.  ــق شــده انجــام ن ــکان مغازه هــای حری مال
احمــد شــاه، مالــک یــک مغــازۀ حریــق شــدۀ »مارکیــت 
خیرخــواه« در جــادۀ نــادر پشــتون، می گویــد کــه 
ــن  ــر ای ــش در در اث ــر اجناس ــزار دال ــد ه ــش از چن بی

ــت. ــده اس ــق ش ــوزی حری آتش س
او می گویــد کــه حکومــت هیــچ همــکاری بــا مالــکان 

مغازه هــای  حریــق شــده نکــرده اســت. 
وعــدۀ  دولــت  کــه  می کنــد  تأکیــد  شــاه  احمــد 
ــش از ۱۰  ــه بی ــوز ک ــی هن ــود، ول ــرده ب ــکاری ک هم
روز از آتش ســوزی می گــذرد دولــت کاری عملــی 
ــداده  ــی انجــام ن ــن مرکــز تجارت ــرای بازســازی ای را ب
اســت. او گفــت: »حــدود هــزار مغــازه در آتش ســوزی 
ــت  ــردم بیچــاره  شــده اند و حــاال دول ــق شــد، م حری

ــد«. ــکاری نمی کن ــم هم ه
ــرد: »در  ــد ک ــده تأکی ــق ش ــازۀ  حری ــک مغ ــن مال ای
جریــان آتش ســوزی حتــا حکومــت همــکاری درســت 
بــرای مهــار آتــش نکــرد و نصــف مال مــا دزدی شــد«.
ــی  ــداهلل، رییــس اجرای ــداهلل عب ــر عب او گفــت کــه داکت
ــده(  ــق ش ــا حری ــاحه )مغازه ه ــن  س ــه از ای ــی ک زمان
ــوز  ــا هن ــا ت ــرد، ام ــکاری ک ــدۀ هم ــرد، وع ــدار ک دی

ــت.  ــوم نیس معل
ــک  ــه ی ــود ک ــان می ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
روز پــس از آتش ســوزی، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل 
ــدار  ــی در دی ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــه  ــت ک ــق شــده گف ــای حری ــده گان مارکت ه ــا نماین ب
ــدارد؛  ــی وجــود ن ــکان بازگشــت ســرمایه های اصل »ام
ــا  ــا ب ــازی مارکیت ه ــمت بازس ــت در قس ــی حکوم ول

تاجــران همــکاری می کنــد«.
هم چنــان، شــریف یکــی دیگــر از مالــکان مغــازۀ حریق 
ــه  ــد ک ــه می گوی ــا گای ــت خیرخــواه ب شــده در مارکی
دولــت حداقــل همــکاری بــرای بازســازی دوکان هــای 

حریــق شــده انجــام نــداده اســت. 

ــی داشــت،  ــواد برق ــروش م ــازۀ ف ــه مغ ــد ک او می گوی
امــا زمانــی کــه آتش ســوزی صــورت گرفــت، توانســت 
تعــداد کمــی از اجنــاس مغــازۀ خــود را نجــات دهــد و 

ســایر کاالهــای مغــازه اش حریــق شــده اســت.
ــا  ــت ب ــد: »دول ــر از غصــه می گوی ــو پ ــا گل ــریف ب ش
ــز  ــد و وعده های شــان نی ــا همــکاری نکــرد و نمی کن م
ــد  ــت بای ــه دول ــد ک ــد می کن ــد«. او تأکی ــی نخواه عمل
ــی  ــز تجارت ــا و مرک ــن مغازه ه ــازی ای ــرای دوباره س ب

ــد. ــکاری کن ــان هم ــا مالکان ش ب
ــی  ــوزی خیل ــس از آتش س ــه پ ــد ک ــریف می گوی ش
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــت. او می گوی ــده اس ــر ش متأث
ــازه داران  ــن مغ ــاد از ای ــماری زی ــد ش ــکاری نکن هم
ــکاری  ــده اســت، بی ــق ش ــان حری ــه کاالی تجاری ش ک

ــد.  ــد ش خواهن
ــش از  ــود بی ــه می ش ــه گفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ده میلیــون دالــر مالــکان ایــن مغازه هــای مارکیــت 
متضــرر   عقــرب   ۱۱ ســوزی  آتــش  در  خیرخــواه 

ند.  شــده ا
از  یکــی  داخلــه  وزارت  در  مســووالن  هم چنــان، 
ــب )۱۱  ــنبه ش ــوزی پنج ش ــعۀ آتش س ــای توس علت ه
ــود  ــل را وج ــهر کاب ــتون ش ــادۀ نادرپش ــرب( در ج عق
ــن  ــی ای ــت در نزدیک ــرۀ نف ــزار لیت ــرۀ پنج ه ــک ذخی ی

می داننــد. آتش ســوزی 
نجیــب دانــش، ســخنگوی وزارت امــور داخلــه گفتــه 
کــه وجــود کاالهــای آتــش زا و آتش گرفتــن یــک 
ــرکت های  ــی از ش ــوط یک ــه مرب ــوخت ک ــرۀ س ذخی
ــل  ــی، عام ــز تجارت ــن مرک ــی ای ــی درنزدیک مخابرات

ــت. ــوده اس ــوزی ب ــش س ــعۀ آت ــی توس اصل
ــل  ــاحه را از دالی ــن س ــودن ای ــی ب ــان، غیرپان هم چن
ــت  ــه اس ــان ها گفت ــیدن آتش نش ــر در رس ــدۀ تأخی عم
کــه نهادهــای مســوول نتوانســته اند کــه بــه دلیــل نبــود 
ــوند و  ــی ش ــز تجارت ــن مرک ــب وارد ای ــای مناس راه ه

آتــش را مهــار کننــد. 
در ایــن فروشــگاه  ها لــوازم برقــی، کامپیوتــر، یخچــال، 
ــه  ــی ب ــایل خانه گ ــر و وس ــویی، کول ــین لباس ش ماش
ــت  ــگاه ها قدم ــن فروش ــتر ای ــد. بیش ــروش می رس ف
ــرای  ــژه ب ــی به وی ــر ایمن ــد و تدابی ــاله دارن ــن س چندی
ــه  ــا صــورت نگرفت ــری از آتش ســوزی در آن ه جلوگی

اســت.

ACKU
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زیست شناســان بــه مــا نشــان داده انــد کــه تجربــۀ شــادی، 
ــای  ــدِن هورمون ه ــاد ش ــم و زی ــا ک ــق، ب ــا عش ــم ی غ
ــال،  ــن  ح ــا  ای ــت. ب ــاط اس ــدن در ارتب ــی در ب به خصوص
هنــوز ابعــاد زیــادی از واکنش هــای بدنــِی مــا در مواجهــه 
بــا تجربه هــای عاطفــی شــدید، مثــل از  دســت دادن 
ــده اســت. شــواهد  ــان، ناشــناخته مان ــا عزیزان م همســر ی
ــد  ــان قدرتمن ــی چن ــته گی های عاطف ــد دلبس ــان می ده نش
اســت کــه حتــا می توانــد بــه فــرد ایــن توانایــی را بدهــد 

کــه لحظــۀ مــرِگ خــود را عقــب یــا جلــو بینــدازد. 
ــۀ  ــی( در مدرس ــه دک ــروف ب ــه )مع ــد ناپک روث و هارول
ابتدایــی بــا هــم آشــنا شــدند. در دوران جنــگ کــه دکــی 
ــتادند.  ــه می فرس ــم نام ــرای ه ــود، ب ــتقر ب ــان مس در آلم
ــان  ــور میان ش ــقی پرش ــد، عش ــت هارول ــس از بازگش پ
شــعله کشــید. بــا هــم ازدواج کردنــد، شــش فرزنــد بــزرگ 
کردنــد و 6۵ بــار ســالروز ازدواج شــان را جشــن گرفتنــد. 
و در آگوســت 2۰۱3، در اتاقــی در خانــۀ ســالمنداِن اهایــو 
کــه مشــترکًا در آن زنده گــی می کردنــد، در یــک روز، 

هــر دو باهــم درگذشــتند.
»هیــچ رابطه یــی بی نقــص نیســت، امــا رابطــۀ آن هــا 
یکــی از بهترین هایــی بــود کــه دیــده ام«. ایــن را مــارگارت 
ناپکــه، دختــر 6۱سالۀ شــان کــه درمانگــر روان تنــی اســت، 
می گویــد. »آن  دو همیشــه مثــل چســبک بــه هــم چســبیده 

بودنــد و تــاب جدایــی از یکدیگــر را نداشــتند.«
ناپکــه می گویــد کــه او و خواهــر و برادرانــش طــی 
از  او  می دیدنــد.  را  پدرشــان  ســامِت  زوال  ســال ها 
ــراً  ــرد و اخی ــج می ب ــدت رن ــی طوالنی م ــکات قلب مش
ــه اش را  ــود. عاق ــان داده ب ــل را نش ــانه های زوال عق نش
بــه چیزهایــی کــه قبــًا از آن هــا لــذت می بــرد، از دســت 
داده بــود و تقریبــًا تمــام وقــت ُچــرت مــی زد. مــارگارت 
ــدر  ــرا پ ــان چـ ــیدیم ’به نظرت ــم پرس ــا از ه ــد: »م می گوی
ــان  ــه ذهن م ــه ب ــخی ک ــا پاس ــت؟‘ تنه ــده اس ــوز زن هن
ــده اســت. او  ــادر زن ــر م ــه به خاط ــود ک ــن ب ــید ای می رس
ــید  ــد و می پرس ــدار می ش ــی بی ــای طوالن ــس از ُچرت ه پ

ــور اســت؟‘« ــان چط ’مادرت
تــا این کــه روث بــه بیمــاری عفونــی نــادری مبتــا شــد. 
ــۀ ســالمندان  ــی در خان ــا دک ــاق مشــترکش ب ــه در ات او ک
ــای آخــرش  ــود نفس ه ــود، مشــخص ب ــه ب از هــوش رفت
ــی  ــه دک ــا ب ــدان ناپکــه جمــع شــدند ت را می کشــد. فرزن
ــود.  ــدار نمی ش ــچ گاه بی ــر هی ــان دیگ ــه مادرش ــد ک بگوین
مــارگارت می گویــد: »پــدر بعــد از آن حــرف دیگــر 
نخوابیــد. می دیــدم کــه ســاعت ها در حــال پــردازش 
ایــن حــرف اســت«. صبــح روز بعــد دکــی از دنیــا رفــت 

ــال او. ــه دنب ــب ب ــم همان ش و روث ه
ناپکــه مــرگ والدینــش در یــک روز را تصمیمــی آگاهانــه 
ــتند.  ــر از کار می ایس ــا یکدیگ ــه ب ــب ک ــد، دو قل می دان
می گویــد: »حســم ایــن بــود کــه او به خاطــر مــادرم هنــوز 
ــه  ــت ک ــد اس ــه معتق ــد«. ناپک ــه می زن ــا پرس ــن دنی در ای
ــادرش  ــه م ــدی را ب ــای بع ــته راه دنی ــدرش می خواس پ
ــز دیگــری از  ــادرم چی نشــان دهــد. »او می دانســت کــه م
ــرد  ــده را خــاص ک ــن خاطــر دن ــه همی ــد، ب او می خواه
و رفــت. حــس می کنــم او تصمیــم گرفــت اول بــرود تــا 
بتوانــد بــه مــادرم کمــک کنــد. قطعــًا ایــن کارش از روی 

عشــق بــود.« 
ــرد  ــا منحصربه ف ــد، ام ــاص باش ــاید خ ــه ش ــتان ناپک داس
ــْک  ــهری کوچ ــی در ش ــاه روزنامه ی ــر چندم ــت. ه نیس
ــوالی  ــد. ج ــر می کن ــابهی را منتش ــانِی مش ــتاِن انس داس
ــی 9۴  ــل۱ داســتان دو کالیفرنیای ــۀ پیپ ســال گذشــته، مجل
ــرد  ــر ک ــراون را منتش ــز ب ــن و ل ــای هل ــه نام ه ــاله ب س
ــا  ــد. آن ه ــرده بودن ــی ک ــم زنده گ ــا ه ــال ب ــه 7۵ س ک
ــک روز از  ــۀ ی ــه فاصل ــده و ب ــا آم ــه دنی ــک روز ب در ی
ــروری، عکــس  ــاه فب ــد. در م ــرده بودن ــوت ک ــر ف یکدیگ
دو شــهروند نیویورکــی، اد هــال 83 ســال و فلوریــن، 

ــه  همســر 82 ســاله اش در شــبکه های اجتماعــی دســت ب
دســت می شــد. در ایــن تصویــر، ایــن زوج از الی حفــاظ 
تخت هــای خــود در بیمارســتان، دســت همدیگــر را گرفتــه 
بودنــد. آن هــا فقــط بــا فاصلــۀ چنــد ســاعت از هــم فــوت 

ــد. کردن
ــت  ــن ثاب ــی از مضامی ــته گی، یک ــر دل شکس ــر اث ــرگ ب م
ــار«  ــم مرگب ــم از »غ ــپیر ه ــا شکس ــت؛ حت ــات اس ادبی
می نویســد. تخریــب عاطفــی ناشــی از ازدســت دادن یــک 
ــا  ــا آی ــد. ام ــمانی می باش ــل دردی جس ــًا مث ــز قطع عزی
ممکــن اســت دل شکســته گی واقعــًا باعــث مــرگ شــود؟ 
ــته گی«  ــندروم دل شکس ــر »س ــر اث ــرگ ب ــه، م ــا بل از قض
ــر اســت.  ــترس امکان پذی ــِی ناشــی از اس ــا کاردیومیوپات ی
مطالعــات داغ دیده گــی نتیجــۀ محکــم دیگــری هــم 
ــد.  ــر ســامت به دســت آورده ان ــرات اســترس ب ــارۀ اث درب
ــه  ــوط ب ــار تنهــا مرب ــد غــم مرگب ــا دانشــمندان می گوین ام
ــوان  ــم می ت ــوع غ ــن ن ــۀ ای ــا مطالع ــت؛ ب ــترس نیس اس
ــارۀ پیوندهــای فیزیولوژیــک عشــق  ــادی درب چیزهــای زی
ــی  ــوده و وقت ــل ب ــت تکام ــه موهب ــی ک ــد؛ پیوندهای فهمی
درهــم شکســته شــود، بــه بهتریــن شــکل می شــود آن هــا 

ــرد. را درک ک
ــراد در  ــه اف ــرده ک ــد ک ــا تأیی ــر دنی ــی ها از سرتاس بررس
هفته هــا و ماه هــای پــس از فــوِت همسرشــان بیشــتر 
 ،2۰۱۱ ســال  در  هســتند.  مــرگ  خطــر  معــرض  در 
ــی  ــگاه یاماتاش ــاروارد و دانش ــگاه ه ــران دانش پژوهش گ
توکیــو نتایــج ۱۵ بررســی مختلــف را بــا داده هــای مربــوط 
بــه بیــش از 2.2 میلیــون نفــر تحلیــل کردنــد. آن هــا 
بــرآورد کردنــد کــه خطــر مــرگ در شــش مــاه اوِل پــس 
ــد. در ضمــن  از فــوت همســر ۴۱ درصــد افزایــش می یاب
ایــن اثــر منحصــر بــه افــراد مســن نیســت. افــراد کمتــر از 
6۵ ســال هــم بــه انــدازۀ افــراد بــاالی 6۵ ســال در خطــر 
ــزان  ــد. می ــرگ همســر بودن ــس از م ــای پ ــرگ در ماه ه م
ــود. ــان ب ــر بی همســر شــدن« در مــردان شــدیدتر از زن »اث
ــیتی  ــاوت جنس ــن تف ــرای ای ــا ب ــی از تبیین ه ــاید یک ش
ــوص  ــد. به خص ــاده باش ــازمان دهی های س ــه س ــوط ب مرب
ــان فعالیــت بیشــتری در نگهــداری  در نســل های قبــل، زن
ــا  ــا ب ــتند. آن ه ــود داش ــوادۀ خ ــه و خان ــوهر، خان از ش
ــی  ــؤولیت زنده گ ــد و مس ــاط بودن ــغ در ارتب ــدان بال فرزن
ایــن  می کشــیدند.  دوش  بــه  را  خانــواده  اجتماعــی 
مــددکاری  اســتاد  او  می گویــد.  شــروپفر  تریســی  را 
اجتماعــی در دانشــگاه ویسکانســین اســت و دربــارۀ 
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــراد مبت ــی اف ــای روانی اجتماع نیازه
العــاج و خانواده های شــان پژوهــش می کنــد. مــردان 
پــس از فــوت همسرشــان بیشــتر در معــرض انــزوا قــرار 
می گیرنــد. شــروپفر می گویــد: »حــس تنهایــی واقعــًا 
ــان  ــد خودش ــه نمی توانن ــی ک ــت و در مردان ــدید اس ش
ــم  ــان ه ــه و سامت ش ــر تغذی ــد، ب ــپزی کنن ــد و آش خری

می گــذارد.« تأثیــر 
ــر فــوت همسرشــان انعطــاف  ــان در براب البتــه هرچنــد زن
بیشــتری دارنــد، امــا در مقابــِل آثــار کشــندۀ غــم مصــون 
نیســتند. بررســی بیــش از 69 هــزار زِن امریکایــی در ســال 
ــدت  ــادر در م ــک م ــوِت ی ــر ف ــه خط ــان داد ک 2۰۱3 نش
ــش ۱33 درصــد  ــرگ یکــی از فرزندان ــس از م ــالۀ پ دوس

ــد. ــش می یاب افزای
روی زیگلشــتاین، متخصــص قلــب و نایــب  رئیــس 
ــز  ــز هاپکین ــکی دانشــگاه جان ــوزش در دانشــکدۀ پزش آم
ــد  ــا عقــل جــور درمی آی ــه لحــاظ شــهودی ب ــد؛ ب می گوی
کــه غــم بتوانــد خطــر فــوت را به خصــوص میــان کســانی 
ــا بیمــاران وقــت می گذراننــد افزایــش دهــد: »فکــر  کــه ب
می کنــم اگــر از پزشــکان نظرســنجی کنیــد، اکثــراً بــه شــما 

ــادر نیســت.«  ــدان ن ــداد چن ــن روی ــه ای ــد ک می گوین
ایــوون ماتینکــو، پرســتار و مربــی ســامت کلی نگــر، 
ســندرم دل شکســته گی را بــه خوبــی می شناســد. ماتینکــو 

۵۱ســاله بــود 
و بــدون هیــچ ســابقه یی از مشــکات قلبــی، کــه تمــاس 
ــش  ــوۀ نوجوان ــرد. ن ــت ک ــوکه کننده یی دریاف ــی ش تلیفون
ــرده  ــدیدی ک ــادف ش ــرد، تص ــی می ک ــا او زنده گ ــه ب ک
بــود. ماتینکــو شــتابان بــه ســمت صحنــۀ تصــادف رفــت. 
ــا  ــای آســیب دیده و هلیکوپتره ــی آدم ه ــد: »وقت او می گوی
ــا  ــت از ج ــم داش ــدم، قلب ــزرگ راه دی ــودکان را در ب و ک

ــد.« ــده می ش کن
ــوه اش  ــه ن ــد ک ــن ش ــی مطمی ــب وقت ــان ش ــو هم ماتینک
خــوب می شــود، کمــی نوشــید و ســعی کــرد آرام بگیــرد. 
ناگهــان دچــار ســرگیجه شــد و از حــال رفــت. ماتینکــو را 
ــد  ــه بیمارســتان بردنــد و پزشــکان تشــخیص دادن فــوراً ب
ــده  ــترس ش ــی از اس ــی ناش ــار کاردیومیوپات ــه او دچ ک

اســت.
ــر  ــی، ســندرم دل شکســته گی به خاط ــۀ قلب برخــاف حمل
انســداد ســرخرگ ها نیســت. بــه نظــر می رســد ایــن 
ــترس  ــای اس ــی هورمون ه ــندرم حاصــل ترشــح ناگهان س
ــور  ــن( و ن ــه اصطــاح آدرنالی ــا ب ــن )ی ــه اپی نفری از جمل
اپی نفریــن باشــد. ایــن هجــوم هورمون هــا پاســخی 
نرمــال و طبیعــی بــه اســترس شــدید اســت. ایــن 
وضعیــت بــه واکنــش مشــهور »جنــگ یــا گریــز« در بــدن 
ــا  ــه ب ــادۀ مواجه ــه شــما را آم ــد؛ واکنشــی ک ــن می زن دام
ــد. امــا در برخــی مــوارد، ســیل  تهدیدهــای جــدی  می کن
ــد و  ــوکه می کن ــب را ش ــوالً قل ــا اص ــی هورمون ه ناگهان
ــه دهــد. بطــن  ــی خــود ادام ــاژ معمول ــه پمپ نمی گــذارد ب
چــپ قلــب زیــر اشــعۀ - یــا فراصــوت بــزرگ و بدشــکل 
ــبیه  ــول ش ــکل نامعم ــن ش ــد ای ــد. می گوین ــر می رس به نظ
ــوبو  ــام تاکوتس ــه ن ــی ب ــوس ژاپن ــۀ اختاپ ــی تل ــه نوع ب
ــن ســندروم تاکوتســوبو  ــه ای ــن خاطــر ب ــه همی اســت، ب
ــت  ــه باف ــی ب ــیبی دایم ــندرم آس ــن س ــد. ای ــم می گوین ه
ماهیچه هــای قلــب نمی زنــد و بیمــاران معمــوالً بــه طــور 
ــد. ماتینکــو حــاال کــه یــک ســال از  ــود می یابن کامــل بهب
آن اتفــاق گذشــته، هیــچ مشــکل مــداوم قلبــی نــدارد. بــا 
ایــن  حــال، اگــر قلــِب ازشــکل افتاده نتوانــد خــون کافــی 
ــن  ــد، آن گاه ای ــاژ کن ــدن پمپ ــمت های ب ــایر قس ــه س ب

ــد. ــار باش ــد مرگب ــت می توان وضعی
ــب  ــر قل ــم ب ــتقیم تر ه ــای غیرمس ــد از راه ه ــم می  توان غ
ــراً داده هــای  ــی اخی ــر بگــذارد. پژوهش گــران بریتانیای تأثی
بیــش از 3۰ هــزار فــرد همســرباخته را در پایــگاه داده  هــای 
مراقبت هــای اولیــه در بریتانیــا تحلیــل کردنــد. طبــق ایــن 
بررســی کــه در مــاه فبــروری در جامــا اینترنــال مدیســن2 
منتشــر شــد، خطــر حملــۀ قلبــی و ســکته در 3۰ روزِ پــس 
از مــرگ همســر دوبرابــر اســت و ســپس بــه ســطح نُرمــال 

برمی گــردد. 
اســترس  کــه  می دانیــم  »مــا  می گویــد:  زیگلشــتاین 
ــکات  ــواع مش ــب ان ــت موج ــن اس ــاد ممک ــی ح عاطف
قلبــی شــود«. قلــب مثــل وقتــی کــه تحــت فشــار 
ــه  ــم ب ــی ه ــوب احساس ــت، در دوران آش ــی اس فیزیک
ــات  ــی احساس ــا وقت ــاز دارد. منته ــتری نی ــیژِن بیش اکس
نمی شــود.  گشــاد  خونــی  رگ هــای  می گیــرد،  بــاال 
ــا ممکــن  ــد کــه اســترس عاطفــی حت زیگلشــتاین می گوی
ــن می شــود کــه  ــد. نتیجــه ای اســت رگ هــا را فشــرده کن
قلب تــان  کاهــش می یابــد.  جریــان خــون کرونــری 
اکســیژن بیشــتری می خواهــد، امــا اکســیژن کمتــری 
ــأله ممکــن اســت موجــب  ــن مس بــه آن می رســد. ای
ضربــان  غیرطبیعــی و خطرنــاک قلــب و حتــا حملــۀ قلبــی 
ــداد  ــار انس ــًا دچ ــه قب ــرادی ک ــوص در اف ــود، به خص ش

بوده انــد.   ســرخرگ ها 

مدومه/دوشنبه۷آبان۱۳۹۷

بررسی ها از سرتاسر دنیا 
تأیید کرده که افراد در 

هفته ها و ماه های پس از 
فوِت همسرشان بیشتر 

در معرض خطر مرگ 
هستند. در سال ۲۰۱۱، 
پژوهش گران دانشگاه 

هاروارد و دانشگاه یاماتاشی 
توکیو نتایج ۱۵ بررسی 

مختلف را با داده های مربوط به 
بیش از ۲.۲ میلیون نفر تحلیل 
کردند. آن ها برآورد کردند که 

خطر مرگ در شش ماه اوِل 
پس از فوت همسر ۴۱ درصد 

افزایش می یابد. در ضمن 
این اثر منحصر به افراد مسن 
نیست. افراد کمتر از ۶۵ سال 

هم به اندازۀ افراد باالی ۶۵ 
سال در خطر مرگ در ماه های 

پس از مرگ همسر بودند. میزان 
»اثر بی همسر شدن« در مردان 

شدیدتر از زنان بود.
شاید یکی از تبیین ها برای 
این تفاوت جنسیتی مربوط 

به سازمان دهی های ساده 
باشد. به خصوص در نسل های 

قبل، زنان فعالیت بیشتری 
در نگهداری از شوهر، خانه و 
خانوادۀ خود داشتند. آن ها با 

فرزندان بالغ در ارتباط بودند 
و مسؤولیت زنده گی اجتماعی 

خانواده را به دوش می کشیدند. 
این را تریسی شروپفر می گوید. 
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۱-اوکیست؟
ــی؛ حــدود  ــه نجیب ــب، مشــهور ب ــا غام محمــد خطی موالن
ــرات  ــت ه ــروخ والی ــش، در ولســوالی ک ــه پی هشــت ده
دیــده بــه دنیــا گشــود. تعلیمــات ابتدایــی، ثانــوی و عالــی 
خویــش را در همان جــا و قســمتی را هــم در مرکــز هــرات 
ــای  ــی و محیط ه ــز علم ــل در مراک ــت. تحصی ــرا گرف ف
اکادمیــک را در پرونــدۀ آموزشــی خــود نــدارد. اندیشــه و 
مطالعــه، او را بــه ایــن مســتوای فکــری و علمــی رســانده 
ــه  ــا ب ــن« و ی ــاب »تدوی ــن« و کت ــاب »تکوی ــت. او کت اس
ــر  ــم  ب ــت« را ه ــریعت« و »طبیع ــاب »ش ــر، کت ــر دیگ تعبی
کــرده و یک جــا آن دو کتــاب را خوانــده اســت. از ایــن رو، 
ــده  ــوده ش ــارف گش ــِق مع ــه حقای ــان ب ــده اش این س دی
ــش و  ــان دان ــت صاحب ــه، صحب ــان آوان اولی اســت. از هم
ــویی  ــوی، او را سمت وس ــات معن ــن در حلق ــور یافت حض
معنویت گــرا بخشــیده و تأثیــر ژرفــی بــر رویــه و روحیــۀ 
ــه او از  ــری  ک ــه تصوی ــی رود، ب ــاده اســت. تصــور م او نه
معنــا و معنویــت دســت یافته اســت، محصــول و ماحصــِل 
حلقــات  در  جوانــی  اوایــل  در  او  مثنوی خوانی هــای 
ــوده  ــیْن ب ــالیان پس ــا س ــۀ آن ت ــروخ و ادام ــرات ک حض
باشــد. به جــد، آنان کــه َســری و ِســری بــا مثنــوی و 
حضــرت مولــوی داشــته باشــند، ناممکــن اســت کــه ســایۀ 
ــایه  ــان س ــر آن ــت، ب ــه مرد بلندقام ــه های آن اندیش اندیش
ــت.  ــوده اس ــتثنا نب ــر مس ــن ام ــز از ای ــی نی ــد. نجیب نیفکن
ــا،  ــان موالن ــوردان دریانوشــی چون ــا ملکوت ن ــْت ب مصاحب
ــه  ــای کــروخ، ب ــدا نشــانده اســت. موالن ــن بلن ــر ای او را ب
تبــع موالنــای جهــاِن جــان، همــاره خســتۀ جدایــی و مانــدۀ 
ــه  ــه ب ــی ک ــت. او در نامه ی ــوده اس ــْل ب ــدن از اص دورمان
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 یکــی از افاضــل روزگار نوشــت، در فــرازی از آن 
ــن آورد:  چنی

ــد/ از جدایی هــا  ــی چــون حکایــت می کن »بشــنو از ن
ــده از نیســتان،  ــی ام بری ــه ســان ن ــد؛ ب شــکایت می کن
ــوازی  ــه نی ن ــی ک ــته نی ی ــتان، شکس ــداِی از دوس ج
به ســر  بی دل نــوازی  کــه  وامانده یــی  نــدارد، 
ــجدم  ــۀ مس ــه گوش ــی ب ــه کتاب ــون کهن ــرد، چ می ب
گذاشــته اند و چــون شکســته شیشــه یی بــر ســر 

ــه..« ــری  انداخت قب
او در چندیــن موضــع، بــه تصریــح، خــود را دنبالــه رِو 
ــته و  ــوی دانس ــرت مول ــی حض ــزرگ تمدن ــب ب مکت
ــغ  ــاک او را از ابل ــارِ اثرن ــض از آث ــب فی ــار کس افتخ
ــه  ــت. او از زمانی ک ــرده اس ــی ک ــود تلق ــعاداِت خ س
چشــم بــه گیتــی گشــوده اســت، تــا کنــون کــه بهــار 
ــا  ــد، ب ــه می کن ــود را تجرب ــی خ ــتادویکم زنده گ هش
ــته  ــا و... زیس ــا، صلح ه ــا، جنگ ه ــع، انقاب ه وقای
اســت. از همــان تاریــخ تــا همیــن روزهــا کــه تنــور 
صلــح گــرمِ گــرم اســت، همچنــان حکومت هــا 
داعیــۀ صلــح و آشــتی را بلنــد می کننــد ولــی اثــری از 
آن بــه دیــده نرســیده اســت. در ســالی کــه او بــه دنیــا 
آمــد، )۱3۱6 هـــ/ ۱937م(، پیمانــی میــان نماینــده گان 
چهــار کشــور افغانســتان، ایــران، ترکیــه و عــراق بــه 
 منظــور اســتقرار صلــح و امنیــت در شــرق نزدیــک و 
ــاده  ــل در ده م ــای متقاب ــط و همکاری ه تشــدید رواب
ــودن و  ــن ب ــید. ای ــا رس ــه امض ــعدآباد ب ــر س در قص
ــدرو و  ــت و تُن ــپ و راس ــای چ ــتن در نظام ه زیس
ــرده  ــده ک ــی آب دی ــکان فکــر او را به خوب ــدرو، پی ُکن
اســت. حــاال وقتــی ســخن می گویــد، تجربه یــی 
ــِس ذهــن او صــف  ــد، پ ــخ بلن ــن تاری ــدای ای ــه بلن ب
ــه  ــواب، هرچ ــخن ص ــوی س ــه س ــد و او را ب می کش

ــود.  ــون می ش ــتر ره نم بیش

۲-معرفتگستریوِخردپروری
معرفــت، جــان و جان ســاز عالــم هســتی اســت. بــار 
ــی  ــیند و ثمره های ــار می نش ــه ب ــت ب ــا معرف ــم ب عال
ــن  ــی و یقی ــق و آگاه ــوی ح ــه فراس ــۀ آن رو ب طیب
ــت.  ــت اس ــاِن معرف ــارِ ج ــرد، ی ــد. خ ــاز می کن ره ب
ــیال  ــت س ــد و حقیق ــال می ده ــر و ب ــت را پ معرف
و جــاری را از نهــاد و نهــاِن آن بیــرون می کشــد. 
دســت گیری  را  معرفــت  نخســتین،  قدم هــای  در 
ــش  ــگ کلمــه و کام نجات ــاِی تن ــد و از تنگناه می کن
ــود  ــای خ ــت ج ــه معرف ــی ک ــا آن گاه ــد، ام می ده
ــو  ــود زان ــمی خ ــگاه رس ــرد و در جای ــوش ک را خ
زد، دســِت خــرد را می گیــرد و بــه دنبــال خــود 
می کشــد و جلوه هــای برتــر شــهود و تجلــی را 
ــی،  ــی و تاق ــن تلق ــد. ای ــاز می کن ــِم او ب ــش چش پی
ــای  ــوی نظره ــه  س ــماری را ب ــِر بی ش ــان نظ صاحب
گونه گونــی کشــانده اســت. پاره یــی دســت بــر 
ــاده  ــض نه ــی مح ــز معرفت خواه ــیر تی ــتۀ شمش دس
ــرد  ــی خ ــد و دیگران ــو درآورده ان ــه زان ــرد را ب و خ
ــته و  ــب دانس ــهادت و غی ــای ش ــاز عرصه ه را یکه ت
ــان  ــته اند. فقیه ــات دانس ــام تعلق ــته از تم او را وارس
ــر  ــم دل و هم ب ــروه اول ه ــا گ ــتر ب ــرعان، بیش و متش
ــا آنــان بــر ســر مهــر بوده انــد و در مقابــل،  بــوده و ب
ــی از  ــان و اندک ــی از متکلم ــوفان و پاره ی ــۀ فیلس هم
ــرب(، کار و  ــان اشراقی مش ــه صوفی ــان )خاص صوفی
راه طایفــۀ دوم را بــر ســر صــواب دانســته اند. موالنــا 
ــجد  ــد در مس ــری بلن ــه عم ــم این ک ــی، علی رغ نجیب
و مدرســه گذرانــده، در میــان و در میانــۀ کار ایــن دو 
ــت  ــت. معرف ــه  اس ــش گرفت ــری در پی ــره، راهِ دیگ تی
را جان ســاز خــرد و خــرد را پــروردگار معرفــت 
ــای او،  ــته ها و موعظه ه ــترینه نوش ــاند. بیش می شناس
مشــحون آیــات و روایــات اســت و بــه همــان پیمانــه 
و مســتوی، متأثــر از مقــاالت و مقــوالت خردمحــور. 
گاْه وقتــی دقیق تــر آدم بــه فکــر و اندیشــۀ ایــن 
کــه  می دانــد  یقیــن  بــه  می نگــرد،  اندیشــه مرد 
ــی  ــق رابطه ی ــل و عش ــی، عق ــرد و وح ــان خ او می
ــا  ــل را ب ــازد. عق ــرار می س ــل برق ــابک و متقاب متش

ــد.  ــم می کن ــل فه ــا عق ــی را ب ــی و وح وح

۳-متدیِنمتجددومتمدِنمتعهد
از زاویه یــی  بــه دیــن و مفاهیــم دینــی  نجیبــی 
ــه  ــه جامع ــد. ب ــۀ تجدی ــد، از زاوی ــر می نگردی دیگ
متمــدن  و  متحــرک  را  جامعــه  همین طــور،  هــم 
می خواهــد. تمدنــی کــه او بــه دنبــال آن اســت، 
ــه  ــی تمــدِن بی تعهــد را ب تمــدِن باتعهــد اســت. گوی
ســود جامعــه نــه کــه حتــا بــه ضــرر جامعــه می دانــد. 
نگریســته  خــوب  او  فکــری  پایه هــای  در  اگــر 
ــا و  ــی در گفتاره ــه خوب ــد ب ــای تجدی ــود، رد پ ش
نوشــتارهای او نمایــان اســت. اگــر ســر و سرنوشــت 
ــت  ــگ و جنای ــر جن ــو خیره س ــیر دی ــتان، اس افغانس
ــه هایش  ــا اندیش ــت ت ــق می یاف ــت و او توفی نمی گش
را در قالــب آثــاری ترتیــب و تدویــن کنــد، بــه حــْق 
از ادامه دهنــده گان راهِ اقبــال و عبــده و ســیدجمال 
ــی  ــت اصل ــد. او عل ــاب می آم ــه حس ــلجوقی ب و س
عقب مانده گــی مســلمانان را در ایســتایی و عــدم 
ــد. او از  ــر می دان ــان و عص ــا کاروان زم ــی ب هم گام
ــه  ــلمانان همیش ــی« مس ــی« و »غفلت زده گ »خوابیده گ

ــان را در  ــز نجــات آن ــه داشــته اســت و رم شــکایه و گای
ــت.  ــرده اس ــا ک ــی معن ــداری و پویای بی

ــۀ او را  ــگاه بیداری خواهان ــی از ن ــر، جلوه های ــتۀ زی در نوش
ــد:  ــوان دی ــی می ت به خوب

»چــه غفلــت زده مردمــی و چــه خوابیــده جامعه یــی کــه نــه 
ــگ  ــم گلبان ــه ه ــد و ن ــان می نمای ــا بیدارش ــرش تانک ه غ
ــس.  ــیری در انف ــم س ــه ه ــاق و ن ــیری در آف ــه س اذان. ن
شــیفته های بیگانــه گان بــه مریــخ می رونــد و مــا یــخ زده گان 
فرومانــده در ِگل. نــه ملــت ابراهیمــی بنــای کعبــه و نــه هــم 
مدنیــت ادیســون اختــراع بــرق. نــه حســنه یی در دنیــا و نــه 
هــم توجهــی بــه آخــرت. زمــام امــور در کــف مســتکبران 
اســت و تعییــن سرنوشــت در اختیــار مســتعمران. مســتبدان 
ســبک مغزان،  و  انــد  اســتخفاف  ایجــاد  اندیشــۀ  در 
ــای  ــتفاده یی از نیروه ــه اس ــت. ن ــدان اطاع ــای می رقاصه ه
انســانی و نــه هــم اســتخراج معــادن طبیعــی. دیده هــا دیــد 
درســت ندارنــد و گوش هــا را تــوان شــنوایی حــق نیســت. 
ــوان درس  ــرو، عن ــت عم ــد و مضروبی ــت زی ــوز ضاربی هن
ــی های  ــزم و ستم کش ــتمگری صهیونی ــادی از س ــت و ی اس
مســلمین نمی شــود. ملیون هــا ســنگریزه بــه جمــرات 
می زننــد و شــیاطین ســه گانۀ قــارون زر، فرعــون زور 
و هامــان تزویــر بــر اریکــۀ قــدرت نشســته و راکــب 
ــن  ــد. ره آور حجــاج، ســجادۀ چی شــانه های مســتضعفین ان
اســت و مهره هــای جاپــان و چیــن و خمــودِ خرمــای 
جمــودِ آل ســعود. عبــاداِت عادتــی، خطابه هــای ســرد، 
ــِی اندیشــه  ــران را جوان ــران، پی ــای وی ــاد، دل ه مســاجِد آب
ــرف کاخ  ــی. یک ط ــه دور از جهان بین ــان ب ــت و جوان نیس
و در ســویی کــوخ. در خانه هــا اســراف و اتــاف و در 
ــه هــم  ــه آرامشــی در دســت و ن ــاج. ن ــود مایحت ــازل نب من

ــردا.«  ــه ف امیــدی ب
 

۴-ُسبکباریوُسبکبالی
ــای  ــن پیام ه ــبک بالی )آزادی( از عمده تری ــبک باری و س س
انبیــاء و بــه تبــع آن، عارفــان بــه  شــمار مــی رود. از نخســتین 
ــد،  ــام می دادن ــان انج ــرای مردم ــران ب ــه پیامب ــی  ک کارهای
آنــان را از تمــام ســنگینی های روحــی و رفتــاری ســبک بار 
ــد.  ــتی می رهاندن ــر پای بس ــان را از ه ــای آن ــد و پ می کردن

چون به آزادی نبوت هادی است
مؤمنان را زانبیا آزادی است
ای گروهِ مؤمنان شادی کنید

همچو سرو و سوسن آزادی کنید
]مولوی، مثنوی، د 6، ب ۱29[

شــمس الدین  بــه  مشــهور  محمدبن علی بن ملــک داد 
ــا  ــه در حــق حضــرت موالن ــزی هــم نخســتین کاری ک تبری
جال الدین محمــد انجــام داد، او را ســبک بار و ســبک بال 
ــۀ  ــِن در ُجرگ ــزاوار جای گرفت ــه س ــرای این ک ــرد. او را ب ک
ــر  ــه ب ــام آن چ ــود، از تم ــی ش ــرت اله ــاب غی ــتوران قب مس
ــرد و از او  ــر ک ــود، یک ب ــده ب ــزوده ش ــامِ او اف ــان و ن ج
خواســت تــا خــود را از تمــام آن تعلقــات یک ســره عــاری 
و خالــی کنــد. شــرح ایــن حکایــِت جان پــروْر توســط خــود 
موالنــا در غــزل ۱393 دیــوان کبیــر به خوبــی روایــت شــده 
اســت. مزیــِد بــر ایــن، در تمــام ساســل عرفانــی، نخســتین 
ــدن و  ــبِق سبک ش ــد، س ــالک داده می ش ــه س ــه ب ــبقی ک س
ــا ســالْک خویشــتِن خویــش  ــد: ت ــود. می گفتن رهــا شــدن ب
ــه  ــت ب ــا و معنوی ــم معن ــش در عال ــد، جان ــبک نکن را س
پــرواز درنمی آیــد. ایــن دو خصیصــه نیــز بــا تمــام وجــود، 
ــود  ــی وج ــا نجیب ــۀ موالن ــی و اندیش ــای زنده گ در جغرافی
ــام و نــان درنیامــده و القــاب  دارد. او هیــچ گاه در اســارت ن
بلنــد و ِســَمت های بــزرگ او را از اهــداف ســترگش غافــل 
نکــرده اســت. آن چــه جــاِن بیشــترینه همگنــاِن او را گــران و 
وزنیــن کــرده و باعــث شــده تــا از دیگــران باالتــر بنشــینند و 
عــوام را کاألنعــام بخواننــد، بــه ســاحت او اذن ورود نیافتــه 
اســت. او همــاره در ردیــف مســکینان و یخن کنــده گان 
ــرده  ــی نک ــاالری و خواجه گ ــوی س ــچ گاه دع ــته و هی نشس
اســت. آزادی و رهایــی، از او شــخصیتی ســاخته اســت کــه 
ــا  ــد و ب ــت کنن ــود را رؤی ــود او، خ ــۀ وج ــه گان در آین هم
دلِ گــرم، پــای ســخنان او گــرم بگیرنــد. پیشــوند »مولــوی« و 
»موالنــا« را هیــچ گاه جلــوی اســم خــود قــرار نــداده و دعوی 
آگاهــی و دانایــی نیــز نکــرده اســت و در انتهــای نامه هــا و 
ــد«،  ــته، »غام محم ــط نوش ــود فق ــای خ ــدای مقاله ه در ابت
»غام محمــد نجیبــی«، »نجیبــی« و »ابوعبــداهلل خطیــب«. بــه 
خوبــی بــه یــاد دارم، روزی بــا یکــی از اســاتید دانشــگاه بــه 
ماقــات ایشــان رفتیــم. اســتاد متذکــره ســوالی در خصــوص 
عرفــان از ایشــان پرســید؛ ایشــان بــا کمــال متانــت و آرامــی 
ــر  ــی دیگ ــو، پرسش ــان گفت وگ ــم. در جری ــد، نمی دان گفتن
مطــرح شــد، مجــدداً فرمودنــد: در ایــن خصــوص معلومــات 
دقیقــی نــدارم. تصــور می کنــم کســانی که بــا مذهبیــان 
ــی را  ــا نجیب ــۀ موالن ــن روحی ــد، ای ــنایی دارن ــار آش ــن دی ای

ــد.      ــان بدانن ــبک باری ایش ــال آزادی و س ــته از کم برخاس

حیـدر حمید

بخش نخسـت
ACKU



مانــدگار- روز شــنبه، 26 عقــرب، بنیــاد شــهید احمدشــاه 
مســعود در سلســلۀ نشســت های مشــورتی بــرای گزینــش 
ــن  ــود. در ای ــی ب ــت بزرگ ــواه نشس ــی، گ ــت انتخابات تک
ــادی، سیاســی،  ــای جه ــادی از چهره ه ــمار زی نشســت، ش

ــد. ــی اشــتراک کردن ــان و فعــاالن مدن دانشــگاهی، جوان
ــان داشــتند کــه پــس از  اشــتراک کننده گاِن ایــن نشســت بی
ایــن بایــد بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود و هیــأت رهبــری 
ــت گذاری های  ــده در سیاس ــی و تعیین کنن ــش اساس آن نق

حــوزۀ جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان داشــته باشــند.
ــان، پــس از ایــن نبایــد اجــازه داده شــود کــه  بــه گفتــۀ آن
بیــرون از بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود افــراد بــه گونــۀ 
شــخصی وارد تعامــاِت سیاســی زیــر نــام حــوزۀ جهــاد و 

ــد. ــردم افغانســتان گردن ــت م مقاوم
و  فرماندهــان  از  بزرگــی  جمــع  نشســت،  ایــن  در 
شــخصیت های جهــاد و مقاومــت از والیــات مختلــف 
مســتقل  نامــزد  داشــتن  روی  آرا  اتفــاق  بــه  کشــور 

کردنــد. توافــق  و  تأکیــد  ریاســت جمهوری 
ــاد  ــه حــوزۀ جه ــد ک ــن نشســت گفتن اشــتراک کننده گاِن ای
ــات  ــود را در انتخاب ــتقِل خ ــزد مس ــد نام ــت بای و مقاوم
ــن  ــه رفت ــد ک ریاســت جمهوری داشــته باشــند. آن هــا گفتن
ــر  ــا اگ ــود، ام ــی نب ــۀ خوب ــی تجرب ــای انتخابات ــه تکت ه ب
کســی تصمیــم فــردی می گیــرد، بــه مجمــوع حــوزۀ جهــاد 

ــدارد. و مقاومــت ربطــی ن
در ایــن نشســت همچنــان روی گفت وگوهــای صلــح 

ــه  ــد ک ــتراک کننده گان گفتن ــت و اش ــورت گرف ــث ص بح
حــوزۀ مقاومــت بایــد در رونــد گفت وگوهــای صلــح 
ــخص  ــرخش را مش ــوط س ــته و خط ــود را داش ــهِم خ س

ــد. کن
ــتن  ــی روی داش ــعود درحال ــهید مس ــاد ش ــت بنی در نشس
یــک نامــزد مســتقل در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا  ــو، رای زنی ه ــه این س ــدی ب ــه از چن ــود ک ــث می ش بح
ــتن  ــتراک و داش ــرای اش ــور ب ــت مداراِن کش ــان سیاس می
ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــی در انتخاب ــت انتخابات تک

ــت. ــده اس ــروع ش ۱398 ش
ــای بســته  ــادی پشــت دره ــای زی ــدت، چهره ه ــن م در ای
ــد. احــزاب  ــی کــرده ان ــه گفت وگــو و رای زن ــن زمین در ای
و جریان هــای سیاســی شــامل جریــان آجنــدای ملــی 
ــتان،  ــی افغانس ــزرگ مل ــاف ب ــی، ایت ــاق مل ــرح وف ــا ط ب
ــزاب  ــا و اح ــایر جریان ه ــات و س ــت و ثب ــورای حراس ش
ــده،  ــات آین ــه انتخاب ــی ورود ب ــورد چگونه گ سیاســی در م

ــته اند. ــی داش ــای جداگانه ی ــادل نظره ــث و تب بح

از ایــن میــان، آنچــه در بنیــاد شــهید مســعود مطــرح شــده 
اســت، نشــانگر عــزم جــدی بــرای داشــتن نامــزد مســتقل 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت.
دو  ملــی  آجنــدای  سیاســی  جریــان  کــه  گفتنی ســت 

ــام  ــر ن ــی زی ــت بزرگ ــزاری نشس ــا برگ ــتر ب ــه پیش هفت
ــن از  ــا ت ــه در آن صده ــی« ک ــاق مل ــۀ وف ــح در آیین »صل
نخبــه گان سیاســی کشــور اشــتراک کــرده بودنــد، طــرح و 
دیدگاه هــای جدیــدی بــرای رســیدن بــه صلــح ارایــه کــرد.  
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آگاهان و اعضای مجلس:

حکومت موقت افغانستان را به بحران می برد

انتخابــات  برگــزاری  افغانســتان،  نجــات  راه  تنهــا 
ریاســت جمهوری در زمــان تعییــن شــده آن اســت و 
ــرد. ــران می ب ــه بح ــور را ب ــت کش ــت موق ــاد حکوم ایج
برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان و آگاهان سیاســی-
ــون  ــه اکن ــد ک ــن مطلــب می گوین ــر ای ــد ب ــا تأکی ــی ب نظام
ــت  ــت نیس ــت موق ــاد حکوم ــرای ایج ــب ب ــان مناس زم
ــگ  ــرف جن ــه ط ــتان را ب ــت افغانس ــن حکوم ــاد ای و ایج

داخلــی می بــرد.
ــت  ــت موق ــاد حکوم ــو ایج ــک س ــان: از ی ــۀ آن ــه گفت ب
ــوی  ــدارد و از س ــودی ن ــچ س ــت و هی ــخ اس ــرار تاری تک
ــردم افغانســتان   ــی دســت آوردهای ۱7 ســاله م دیگــر تمام

ــرد. ــد ب ــن خواه را از بی
غام حســین ناصــری نماینــدۀ مــردم والیــت میــدان 
ــع  ــه نف ــت ب ــت موق ــه تشــکیل حکوم ــد ک وردک می گوی
ــه  ــران مواج ــه بح ــور را ب ــرا کش ــت، زی ــتان نیس افغانس
می کنــد و کســانی  کــه در ترکیــب حکومــت از بهــر ایجــاد 
ــتفاده  ــاز بحــران اس ــد از آغ ــعار می دهن ــت ش ــن حکوم ای

ــرد. ــد ک خواهن
او تأکیــد کــرد: زمانــی کــه حکومــت موقــت ایجــاد شــود، 
هیــچ قدرتــی قــادر بــه مدیریــت افغانســتان نخواهــد بــود 
ــاش  ــودی کشــور ت ــرای ناب ــود ب ــه دل خ ــس ب ــر ک و ه

خواهــد کــرد.
بــه بــاور آقــای ناصــری تنهــا راه نجــات افغانســتان، 
ــن  ــان تعیی ــت جمهوری در زم ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

می باشــد. آن  شــدۀ 
تکرارِ تاریخ

ــی- ــایل نظام ــل آگاه مس ــق  امرخی ــال، عتی ــن ح در همی
ــر  ــر س ــتان ب ــهروندان افغانس ــه ش ــاور دارد ک ــی ب سیاس
ــرا  ــد، زی ــار نمی آین ــم کن ــت باه ــت موق ــکیل حکوم تش
بــرای ایجــاد ایــن حکومــت بایــد لویــه جرگــه دایــر شــود 
ــد و در  ــت می کنن ــا دخال ــورت خارجی ه ــن ص ــه در ای ک

ــد. ــد ش ــاد خواه ــت بحــران ایج نهای
آقــای امرخیــل کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت می کــرد، 
گفــت: »حامــد کــرزی یکــی از کســانی اســت کــه آرزوی 
ــاد  ــا ایج ــد ب ــت را دارد و می خواه ــت موق ــاد حکوم ایج
ــرد و  ــرار گی ــت ق ــود در رأس حکوم ــت، خ ــن حکوم ای
ــر داده و  ــود تغیی ــل خ ــاب می ــی را ب ــون اساس ــپس قان س

ــود«. ــور ش ــور کش ــاره رییس جمه دوب

بــه بــاور او: ایجــاد حکومــت موقــت تکــرار تاریــخ 
اســت، هیــچ ســودی نــدارد و ســبب از بیــن بــردن تمامــی 

دســت آوردهای ۱7 ســال گذشــته می شــود.
او تأکیــد کــرد: »اگــر بــه راســتی قصــد و نیــت مذاکــره بــا 
طالبــان باشــد، پــس بهتــر اســت کــه حکومــت فعلــی ادامــه 
پیــدا کنــد تــا زمانــی  کــه مذاکــره بــا طالبــان نتیجــه بدهــد 
و طالبــان بــه صلــح لبیــک بگوینــد، بعــد انتخابــات برگــزار 
ــات  ــد در انتخاب ــد باش ــه عاقه من ــی ک ــر کس ــود و ه ش

شــرکت کــرده و بخــت خــود را بیازمایــد«.
ــه می شــود اگــر  ــه گفت ــل در خصــوص این ک ــای امرخی آق
انتخابــات برگــزار شــود، کشــور بــه طــرف بحــران مــی رود 
گفــت: تــا زمانــی  کــه افــراد وطن دوســت، صــادق و افــراد 
بــا برنامــه و کســی کــه منافــع شــخصی را بــر منافــع ملــی 

ترجیــح می دهنــد، وارد میــدان نشــوند و انتخابــات برگــزار 
نشــود، ایجــاد حکومــت موقــت نمی توانــد مشــکل مــردم 
را حــل کنــد. بنابرایــن تنهــا راه حــل، برگــزاری انتخابــات 

اســت.
ــت،  ــه اگــر طــرح ایجــاد حکومــت موق ــورد این ک او در م
ــرح  ــن ط ــکا از ای ــرا امری ــس چ ــت، پ ــرزی اس ــرح ک ط
حمایــت می کنــد؟ گفــت: امریــکا از بهــر منافعــش از هــر 
طرحــی حمایــت می کنــد، اگــر طالــب منافعــش را تأمیــن 
کنــد همــه را کنــار زده و طالبــان را بــه قــدرت می رســاند؛ 
امــا مــا بایــد اجــازه ندهیــم کــه عــدم برگــزاری انتخابــات 
و ایجــاد حکومــت موقــت ســبب از هــم پاشــی دموکراســی 

نــو پــا در افغانســتان شــود.
ــت:  ــتان گف ــی افغانس ــزرگ مل ــاف ب ــاد از ایت ــا انتق او ب
موافقــت ایتــاف بــزرگ ملــی بــا طــرح ایجــاد حکومــت 
موقــت، فقــط و فقــط از بهــر رســیدن بــه قــدرت اســت و 
بایــد گفــت کــه در حقیقــت خواســت ایتــاف بــزرگ ملــی 
ــت  ــاد حکوم ــی ایج ــت، یعن ــرزی اس ــت ک ــان خواس هم

موقــت در حقیقــت خواســت کــرزی اســت.
با غنی برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است

در  کــه  می گویــد  افغانســتان  ملــی  بــزرگ  ایتــاف 
ــح  ــن صل ــی، تأمی ــرف غن ــت محمداش ــت حکوم موجودی
ــن  ــت ای ــت، ناممکــن اســت و در موجودی ــات و امنی و ثب
ــه و  حکومــت، برگــزاری انتخابــات شــفاف، ســالم، عادالن
سراســری، ناممکــن بــوده و ادامــۀ آن همــه دســت آوردهای 

ــازد.  ــان می س ــاک یک س ــا خ ــته را ب ــاله گذش ۱8 س
ــی  ــزرگ مل ــاف ب ــخنگوی ایت ــا س ــان اوری فصل الرحم
ــد: از بهــر حفــظ  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام افغانســتان ب
ایــن دســت آوردها و تأمیــن صلــح و ثبات در کشــور و برای 
پیشــرفت و تأمیــن امنیــت و همچنــان برگــزاری انتخابــات 
ــاز  ــی« نی ــرات »بین االفغان ــاز مذاک ــه و آغ سراســری عادالن
اســت کــه یــک دورۀ انتقالــی در کشــور بــه وجــود بیایــد.
آقــای اوریــا می گویــد: »جامعــۀ جهانــی و مــردم افغانســتان 
ــت  ــن حکوم ــر ای ــردم از ش ــا م ــد ت ــازی کن ــد بسترس بای
غیرقانونــی و فاســد نجــات پیــدا کننــد و ایــن بسترســازی 
ــا  ــی ب ــرات بین االفغان ــت و مذاک ــت موق ــد حکوم می توان

ــد«. ــات باش ــح و ثب ــر صل ــان به خاط طالب
او تأکیــد کــرد: مــا از بهــر تأمیــن صلــح و ثبــات در کشــور 
ــن  ــد و از ای ــود بیای ــه وج ــردم ب ــت م ــه حاکمی و این ک
ــرات و  ــوع  مذاک ــر ن ــد، از ه ــدا کنن ــات پی ــی نج بدبخت

ــم. ــت می کنی ــح حمای ــات صل تعام
ــت  ــایل در صحب ــژده آگاه مس ــد م ــن، وحی ــان باای همزم
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: »بــه نظــر می رســد 
ــات  ــزاری انتخاب ــد از برگ ــکا بع ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ک
ــزاری  ــکان برگ ــه ام ــیده ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــی، ب پارلمان
انتخابــات شــفاف و ســالم در موجودیــت کمیســیون 

بی کفایــت امــکان پذیــر نیســت«.
او گفــت: »نیمــی از افغانســتان درگیــر جنــگ اســت، 
ــه عنــوان رییس جمهــور انتخــاب  بنابرایــن شــخصی کــه ب
ــی  ــتان نماینده گ ــردم افغانس ــد از کل م ــود، نمی توان می ش

کنــد. بنابرایــن، پــس از انتخابــات امــکان دارد کــه بحــران 
سیاســی افغانســتان را فــرا گیــرد و از کنتــرل امریــکا 
ــه  ــی ک ــل یکــی از جهت های ــن دلی ــه همی خــارج شــود؛ ب
ــا  ــت می باشــد، خــود امریکایی ه ــت موق طــرف دار حکوم
ــد. حقیقــت ایــن اســت کــه امریکایی هــا دیگــر در پــی  ان
دموکراســی در افغانســتان نیســتند، بــل فقــط مــی خواهنــد 

ــرون بکشــند«. خــود را از منجــاب بی
انتخابــات  برگــزاری  سیاســی:  آگاه  ایــن  بــاور  بــه 
ــدون  ــود دارد، ب ــه وج ــکاتی ک ــا مش ــت جمهوری ب ریاس
ــار  ــرای ب ــری ب ــه جان ک ــود و ب ــد ب شــک بحــران زا خواه

دوم نیــاز خواهــد بــود تــا مشــکات پســا انتخابــات را حل 
ــد. کن

او می گویــد: آقــای خلیــل زاد امیــدوار اســت کــه در آینــدۀ 
نزدیــک مشــکل بــا طالبــان حــل شــود؛ امــا اگــر انتخابــات 
شــود و رییس جمهــور بــرای ۵ ســال آینــده انتخــاب 
ــان را  ــا ۵ ســال آینــده طالب شــود، دیگــر ممکــن نیســت ت
ــل زاد شــش  ــه خلی ــه ب ــازند. درحالی ک ــو بس وارد گفت وگ

مــاه فرصــت داده شــده تــا ایــن مشــکل را حــل کنــد.
او در خصــوص این کــه شــش مــاه فرصــت زیــادی بــرای 
ــت:  ــت، گف ــو اس ــز گفت و گ ــه می ــان ب ــردن طالب وارد ک
خلیــل زاد بســیار امیــدوار بــه نظــر می رســد و در نشســت 
مســکو هــم طالبــان اشــاره های داشــتند و از حضــور 
نماینــدۀ امریــکا در نشســت مســکو ابــراز ُخرســندی 

ــد. کردن
ــگ  ــت جن ــت موق ــاد حکوم ــا ایج ــه ب ــورد این ک او در م
ــت  ــت: »حکوم ــرد، گف ــد ک ــدا خواه ــان پی ــتان پای افغانس
ــه طــرف  موقــت توســط کســانی ســاخته خواهــد شــد ک
ــردن  ــن ب ــت از بی ــت موق ــدف ایجــاد حکوم ــند و ه نباش
بحــران اســت؛ کســانی در رأس قــرار خواهنــد گرفــت کــه 
ــا ســایر  ــی داشــته باشــند و ب ــان رابطــه خوب ــا طالب ــم ب ه

جهت هــا«.
بــه بــاور آقــای مــژده: حکومــت موقــت ترکیبــی از 
مجاهــدان، طالبانــی کــه فعــًا در کابــل انــد، افــراد مذهبــی 
و تکنوکرات هــا و در اصــل کســانی در رأس حکومــت 
موقــت قــرار خواهنــد گرفــت کــه فعــًا در قــدرت نیســتند 

ــد. ــت ندارن ــهمی در حکوم و س
ــاد  ــا ایج ــا ب ــت و مخالفت ه ــت موق ــاد حکوم ــث ایج بح
ــات  ــه انتخاب ــود ک ــرح می ش ــی مط ــت درحال ــن حکوم ای
ــخ 3۱  ــه تاری ــت ب ــرار اس ــتان ق ــت جمهوری افغانس ریاس
ــای  ــزاب و گروه ه ــت های اح ــود. نشس ــزار ش ــل برگ حم
ــا  ــان دارد. ام ــزدان جری ــی نام ــرای معرف ــم ب ــی ه سیاس
هنــوز تاریــخ ثبــت نامــزدان ایــن انتخابــات بــه گونــۀ دقیــق 
از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات اعــام نشــده اســت 
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــات ب ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــدی  ــدول زمان بن ــه زودی ج ــند ب ــه می کوش ــد ک می گوین

ــازند.  ــی س ــات را همه گان ــن انتخاب ای
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ــگاه  ــجویان در خواب ــری دانش ــده گان درگی ــس نماین مجل
ــه  ــرد ک ــد ک ــد و تأکی ــار خوان ــه ب ــل را فاجع دانشــگاه کاب

ــود. ــد جــداً بررســی ش ــأله بای ــن مس ای
عبدالــروف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــده گان در 
نشســت دیــروز گفــت: »فاجعه  یــی کــه در دانشــگاه کابــل 
ــداً  ــد ج ــأله بای ــن مس ــت و ای ــرس اس ــل بازپ ُرخ داد، قاب

ــود.« ــی ش بررس
آقــای ابراهیمــی بــه کمیســیون معــارف و تحصیــات 
ــی را  ــر تحصیــات عال ــا وزی ــی مجلــس دســتور داد ت عال
ــن موضــوع را  ــه موضــوع اســتجواب کــرده ای ــد ب در پیون

ــد. ــی کن بررس
ــنبه  ــه پنجش ــز حادث ــس نی ــر مجل ــده گان دیگ ــی نماین برخ
ــران  ــل را نگ ــگاه کاب ــجویان دانش ــگاه دانش ــته خواب گذش
ــر بررســی جــدی آن تاکیــد ورزیدنــد. کننــده خوانــده و ب
ــی  ــزی علم ــک مرک ــی در ی ــده گان، وقت ــۀ نماین ــه گفت ب
ــی و  ــزرگ قوم ــک موضــوع ب ــه ی ــری دو دانشــجو ب درگی

یــا زبانــی تبدیــل می شــود، نگــران کننــده و جبــران ناپذیــر 
اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه دانشــجویان در خوابــگاه دانشــگاه 
کابــل بــه روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته باهــم درگیــر شــدند 
و براســاس اطاعــات وزارت داخلــه در ایــن رویــداد یــک 
ــی  ــر زخم ــن دیگ ــدود ۱8 ت ــده و ح ــته ش ــجو کش دانش

شــدند.
ــر  ــری ب ــه درگی ــه اســت ک ــی گفت ــات عال وزارت تحصی
ــد  ــده و بع ــاز ش ــجو آغ ــان دو دانش ــذا، می ــت غ ــر نوب س
ــزرگ  ــه ب ــد کــه قضی ــه کــرده ان دانشــجویان دیگــر مداخل

شــده اســت.
وزارت تحصیــات اعــام کــرده کــه بــرای کنتــرل اوضــاع، 
ــاز  ــان آغ ــا زم ــل را ت ــگاه کاب ــگاه دانش ــگاه و خواب دانش
امتحانــات خزانــی یعنــی اول قــوس، تعطیــل کــرده اســت.
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دیـروز،  تـروریسِت 
دوسِت امـروز

آیا دانشگاه کابل 
داعشگاه شده است؟!

مجلس: 
فاجعه خوابگاه دانشگاه کابل جداً بررسی شود

ــر در  ــم نوامب ــا نه ــر ب ــرب براب ــِت ۱8 عق نشس
مســکو بــا حضــور نماینــده گان طالبــان نشــان داد 
کــه روســیه بــه حضــورش در مســایل افغانســتان 

مصمــم اســت.
ــود  ــکو ب ــت مس ــومین نشس ــن س ــع، ای در واق
امــا نماینــده گان طالبــان در دو نشســت قبلــی 
ــان،  ــا طالب ــیه ب ــط روس ــتند. رواب ــور نداش حض
ــتان  ــروه در افغانس ــن گ ــت ای ــان حاکمی ــه زم ب
ــیه  ــده گان روس ــان، نماین ــردد. در آن زم ــر می گ ب
انجــام  را  مذاکراتــی  اســام آباد  در  طالبــان  و 
دادنــد. نماینــده گان روســیه در ایــن مذاکــرات کــه 
ــه  ــان توصی ــه طالب ــد، ب ــام ش ــال ۱997 انج در س
ــد. در آن  ــره کنن ــود مذاک ــان خ ــا مخالف ــد ب کردن
زمــان مدیــر میــز روســیه در وزارت خارجــۀ ایــن 
کشــور گفتــه بــود کــه مســکو چندین بــار تــاش 
کــرد تــا روابــط خــود را بــا طالبــان بهبــود بخشــد. 
ــده گان چچــن  ــه نماین ــی ک ــر، زمان ــه مهمت از هم
ــام آباد  ــا در اس ــد، روس ه ــل آمدن ــه کاب ــابق ب س
ــی  ــت ارض ــه حاکمی ــا ب ــتند ت ــان خواس از طالب
ــا مســلحین چچنــی  روســیه احتــرام بگذارنــد و ب
ــس از  ــان دو روز پ ــد. همچن ــرار نکنن ــه برق رابط
ــال  ــتان در س ــه افغانس ــکا ب ــکی امری ــۀ موش حمل
ــل  ــه کاب ــارات ب ۱998، ســفارت افغانســتان در ام
ــی  ــد هیأت ــم دارن ــا تصمی ــه روس ه ــاع داد ک اط
ــل  ــه کاب ــه سرپرســتی »الکســاندر اوبلــوف« ب را ب
ــدداً در  ــیه را مج ــفارت روس ــا س ــرده ت ــزام ک اع
ــتان در  ــفارت افغانس ــد. س ــال کنن ــهر فع ــن ش ای
ــزارش  ــل گ ــه کاب ــر را ب ــن خب ــز ای ــام آباد نی اس
داد امــا ســفر هیــأت روســی بــه افغانســتان 
ــان در  ــه طالب ــم آن ک ــه رغ ــت. ب ــورت نگرف ص
ــۀ  ــت از جبه ــر حمای ــیه را به خاط ــان، روس آن زم
نیــز  روســیه  و  می پنداشــت  دشــمن  شــمال 
ــن  ــروه هراس افگ ــک گ ــوان ی ــه عن ــان را ب طالب
ــا  ــده گان مســکو همــواره ب ــا نماین می شــناخت ام
ــی  ــف رأی زن ــان در خصــوص مســایل مختل طالب
روســی  هواپیمــای  خدمــۀ  آزادی  می کردنــد. 
ــانده  ــه زور نش ــار ب ــان در قنده ــط طالب ــه توس ک
ــن مذاکــرات مســکو  ــود، یکــی از مهمتری شــده ب

بــا طالبــان بــود، امــا در ســال 2۰۰۰ میــادی کــه 
ــیان  ــت ادارۀ شورش ــن را تح ــان چچ ــروه طالب گ
مســلح بــه رســمیت شــناخت، ارتبــاط بیــن 

ــد. ــع ش ــی قط ــه کل ــان ب مســکو و طالب
ــان و  ــع طالب ــه مواض ــکا ب ــۀ امری ــس از حمل پ
ــه  ــده در ســال 2۰۰۱، روســیه غیرمســتقیم ب القاع
ــکا و  ــی پیوســت و حضــور امری ــاف امریکای ایت
ــپس  ــرد. س ــد ک ــتان تایی ــش را در افغانس متحدان
ــه  ــد ک ــتان آم ــت افغانس ــک دول ــه کم ــکو ب مس
تاکنــون ایــن رابطــه و همــکاری هرچنــد بــا 
ــال های 2۰۰6  ــت. در س ــرار اس ــیب، برق فرازونش
و 2۰۰7 تماس هــای بیــن طالبــان و روســیه انجــام 
شــد کــه بیشــتر روی جلوگیــری از قاچــاق مــواد 
مخــدر بــه آســیای مرکــزی متمرکــز بــود. زمانــی 
ــان در  ــان روســی توســط طالب کــه یکــی از خلبان
ــوف«  ــر کابل ــد، »ضمی ــتگیر گردی ــال 2۰۱3 دس س
افغانســتان،  امــور  در  روســیه  ویــژۀ  نماینــدۀ 
ــه  ــرد ک ــاز ک ــان آغ ــا طالب ــی را ب سلســله مذاکرات
پــس از یک ســال گفت وگــو، خلبــان روســی 
ــط  ــان رواب ــود در آن زم ــن وج ــا ای ــد. ب آزاد ش

ــود. ــه نب ــی صمیمان ــیه خیل ــان و روس طالب
ظهــور داعــش در عــراق و ســوریه، منافــع روســیه 
ــن  ــه همی ــرد. ب ــد ک ــزی تهدی ــیای مرک را در آس
ــم بشــار  ــت خــود را از رژی خاطــر مســکو حمای
ــور  ــوریه حض ــپس در س ــرد و س ــام ک ــد اع اس
ــیه  ــران روس ــن، س ــان باای ــت. هم زم ــی یاف نظام
حضــور  از  همــواره  بدین ســو  سه ســال  از 
ــد.  ــی کرده ان ــار نگران ــتان اظه ــش در افغانس داع
ــش  ــا داع ــاز ب ــان در آغ ــر، طالب ــرف دیگ از ط
ــه  ــی ک ــا زمان ــتند ام ــه داش ــار بســیار محتاطان رفت
ــتند  ــش پیوس ــه داع ــان ب ــران طالب ــماری از س ش
ــان و داعــش  ــن طالب ــای مســلحانه بی و برخورده
ــی  ــه صــورت رســمی نامه ی ــان ب آغــاز شــد، طالب
بــه »ابوبکــر البغــدادی« خلیفــۀ داعــش فرســتادند. 
داعــش در پاســخ بــه نامــۀ طالبــان، واکنــش تنــدی 
ــه  ــد فاصل ــث گردی ــر باع ــن ام ــه ای ــان داد ک نش
ــود.  ــاد ش ــش زی ــش بیش ازپی ــان و داع ــن طالب بی
مســکو بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت، تاش هایــی 

ــرد.  ــاز ک ــان آغ ــه طالب ــدن ب ــک ش ــرای نزدی را ب
ــتان  ــت افغانس ــش  دول ــیه، واکن ــدام روس ــن اق ای
ــیه را  ــت روس ــا نتوانس ــت ام ــال داش ــه دنب را ب
ــیرزاد«  ــداهلل ش ــد. »اس ــرف کن ــش منص از تصمیم
فرمانــده حــوزۀ 3۰3 پولیــس افغانســتان در حمــل 
۱396 مدعــی شــد کــه جنرال هــای روســی و 
پاکســتانی در مراکــز آموزشــی طالبــان، دیــده 
ــل  ــنبه ۱7 حم ــن، پنجش ــان باای ــده اند. هم زم ش
۱396، مقامــات امنیتــی پاکســتان اعــام کردنــد که 
ــه پاکســتان ســفر  ــش روســیه ب ــاون ســتاد ارت مع
ــد  ــور بازدی ــن کش ــی ای ــق قبایل ــرده و از مناط ک
کــرده اســت. ایــن ادعاهــا در حالــی مطــرح 
ــی  ــور میدان ــر حض ــزون ب ــیه اف ــه روس ــد ک ش
ــوان  ــت عن ــدی تح ــان جدی ــتان، جری در افغانس
ــود  ــرده ب ــدازی ک ــز راه ان ــکو« را نی ــۀ مس »پروس
ــه  ــد هفت ــد را چن ــن رون ــه ســومین نشســت ای ک
پیــش گــواه بودیــم. در حــال حاضــر تماس هــای 
مســکو بــا طالبــان از چهــار حالــت خــارج 
ــات  ــه مقام ــت ک ــان اس ــۀ اول، هم ــت، گزین نیس
ــکو  ــاس مس ــل تم ــش را عام ــر داع ــی، خط روس
ــامل  ــۀ دوم، ش ــد. گزین ــوان کرده ان ــان عن ــا طالب ب
ــتان  ــای افغانس ــیه در قضای ــور روس ــام حض اع
ــۀ  ــدان نباشــد. گزین ــاز می ــکا یکه ت ــا امری اســت ت
ســوم، اتخــاذ سیاســت تهاجمــی مســکو در برابــر 
ــان اســت.  ــه و جه ــکا در منطق سیاســت های امری
ــاختار  ــر س ــیه ب ــه روس ــز تکی ــارم نی ــورد چه م
قومــی طالبــان اســت زیــرا روســیه از نقــش 
بــوده و طالبــان  آگاه  افغانســتان  پشــتون ها در 
را نمــاد و نماینــدۀ ایــن قومیــت می شناســد. 
ــه را  ــار گزین ــر چه ــیه، ه ــه روس ــد نیســت ک بعی
ــرای تحقــق  ــا مســکو ب در نظــر داشــته باشــد، ام
آن نیــاز بــه یــک مکانیســم داشــت کــه بــا ایجــاد 
ــان  ــه طالب ــی کــرد و ب پروســۀ مســکو، آن را عمل
رســمیت بخشــید. ضمیرکابلــوف، چنــد روز پیــش 
ــا  ــا تلویزیــون »آر.تــی« روســیه، پ در گفت وگــو ب
ــه  ــت ک ــار داش ــت و اظه ــر گذاش ــن فرات را از ای
ــه  ــا توجــه ب ــان دیگــر تروریســت نیســتند. ب طالب
ــان  ــه جه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــن وضعی ای
ــگ  ــه ســوی »جن ــر ب ــاد کوچک ت باردیگــر در ابع
ــکا  ــیه و امری ــن روس ــت بی ــد و رقاب ــرد« جدی س
در حرکــت اســت و در ایــن میــان، تنهــا کســانی 
کــه باردیگــر قربانــی می شــوند، مــردم افغانســتان 

ــتند. هس

از گذشــته های دور احــزاب چــپ و راســت بــرای ترویــج افــکار و 
بــه دانشــگاه ها داشــته اند کــه  اندیشــه های خــود توجــه بیشــتری 
ــتی و  ــای کمونیس ــه گروه ه ــوده بلک ــتثنا نب ــر مس ــن ام ــتان از ای افغانس
اخوانــی هــر کــدام بــه نوبــۀ خــود از دانشــگاه ها به ویــژه دانشــگاه کابــل 
ســربازگیری کردنــد کــه امــروز نتیجــۀ آن اندیشــه ها را بــا چشــِم ســر و 

ــم. ــتخوان می بینی ــت و اس پوس
ــیاری از  ــه بس ــتند ک ــار داش ــان اظه ــا در پارلم ــر برخی ه ــن اواخ در ای
ــگاه  ــا دانش ــگاه اند ت ــگاه ها داعش ــدارس و دانش ــد م ــی مانن ــز علم مراک
ــه حقیقــت پیوســت  ــام ادعــای ایــن گفته هــا ب ــا مــرور ای کــه متاســفانه ب
و آن چیــزی را کــه خوش آینــد نبــود دیدیــم. بــرای مــن کــه تمــام امیــد 
و آرزوی خــود را بــه قشــر دانشــگاهی دارد، خیلــی نگــران کننــده بــوده 

ــد مــورد را برمــا ســاخت: اســت. ایــن زدوخوردهــا چن
ــک  ــا ی ــد ب ــه دشــمن می توان ــا را نشــان داد ک اوالً شــکننده گی جامعــه م

توطیــه ســاده تمــام دســت آوردهای مــردم را نقــش بــر آب کنــد.
دوم اینکــه نیروهــای نفــوذی داعــش و طالــب و ســپاه پاســداران ایــران هم 
ــه کــه می خواهنــد،  توانســته اند کــه در داخــل صفــوف دانشــجویی آنگون
ــن  ــکل آفری ــاس مش ــای حس ــا در زمان ه ــن نفوذی ه ــه ای ــد ک ــوذ کنن نف

خواهنــد شــد.
ــۀ پذیــرش افــکار افراطــی در ایــن  ــی کــه دارم زمین ــرار معلومات ســوم، ق
ــی و  ــان مذهب ــرا متعصب ــت؛ زی ــتر اس ــر بیش ــای دیگ ــر ج ــگاه از ه دانش
ــای آزاد  ــد و آدم ه ــت دارن ــز در دس ــن مرک ــور را در ای ــام ام ــی زم قوم
اندیــش و دل ســوز از تــرس مجــازات آنــان حتــا توانایــی اظهــار نظــر را 

ــد. هــم ندارن
ــای  ــن نصاب ه ــگاه از ناکارآمدتری ــن دانش ــی ای ــاب تعلیم ــارم، نص چه
دانشــگاهای جهــان و منطقــه اســت و اگــر ســخن بــه مــذاق تــان خــوش 
ــان  ــد. همچن ــا مراجعــه کنی ــاب و جزوه هــای درســی آنه ــه کت ــد ب نمی آی
وجــود خــای زمانــی باعــث شــده تــا بــه جــای درس و مطالعــه و مراجعه 
بــه کتــاب و کتاب خانــه، شــاگردان یــا لــدو بــازی کننــد و یــا بــه مباحــث 
بــی ارزش سیاســی بپردازنــد کــه چنیــن خایــی بــه چنیــن بدبختی هایــی 
می انجامــد، می تــوان گفــت کــه خــای فکــری و خــای زمانــی در ایــن 
دانشــگاه مــادر فســاد و سرچشــمۀ بدبختی هــای دانشــجویان شــده اســت.
ــوولیت  ــاس مس ــند و احس ــته باش ــه داش ــگاه برنام ــووالن دانش ــر مس اگ
ــد در  ــن دانشــگاه کار کنن ــرای اصــاح ای ــون ب ــن اکن ــد از همی ــد بای کنن
غیــر آن، ایــن دانشــگاه تبدیــل بــه داعشــگاه و یــا طالــب گاه شــده و هســتۀ 

ــودی ایــن کشــورهم در ایــن مرکــز گذاشــته خواهــد شــد. ناب
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ــگاه نشــرانی  ــه پای ــۀ ســخن ک نخســتین شــمارۀ فصل نام
ســازمان خواســت نــو اســت، بــه چــاپ رســید.

نشــر  بــرگ   ۱23 و  شــماره   ۱۰۰۰ در  مجلــه  ایــن 
نیکویــی   کام بخــش  آن  مدیــر مســوول  شده اســت و 
اســت و ویراســتاری آن را عبدالملــک مبــارز انجــام داده و 
طراحــی جلــِد »ســخن« را عصمــت اهلل احــراری بــه دوش 

ــت. ــته اس داش
ــو در نخســتین برگ هــای  مســووالن ســازمان خواســت ن
ــته اند: از  ــن نوش ــخن« چنی ــام س ــه و در»پی ــن فصل نام ای
ــی و تســلیحاتی  ــی مال ــا 2۰۱8 هزینه هــای هنگفت 2۰۰۱ ت
ــگ و  ــازی فرهن ــۀ نظام س ــی در زمین ــای فراوان و کمک ه

اقتصــاد بــرای افغانســتان صــورت گرفــت.
ــام  ــاد نظ ــرای ایج ــت: ب ــده اس ــام آم ــن پی ــۀ ای در ادام
ــذاری  ــی و پایه گ ــای امنیت ــاد نهاده ــی- اداری، ایج سیاس
ارتــش و پولیــس ملــی، تقویــت آزادی بیــان، وارد شــدن 
میلیون هــا جــوان بــه معــارف و دانشــگاه ها کوشــش 
ــل نشــد،  ــه دســت آورد تبدی ــا ب ــن تاش ه ــا ای ــد. ام ش
اداری،  فســاد  تعصــب،  انتخابــات،  در  تقلــب  زیــرا 
و...،  بی برنامه گــی  قانون شــکنی،  قانون گریــزی، 
ــر  ــه در ُکل ب ــده ک ــبب ش ــان س ــا طالب ــت پس در حکوم
تحقــق حکومــت داری خــوب و نظام ســازی تأثیــر منفــی 
ــتی ها و  ــا کاس ــتان ب ــی در افغانس ــام  سیاس ــذارد و نظ بگ
چالش هــای جــدی مواجــه شــود. ناامنــی گســترش یافتــه 

اســت.
ــخن  ــه س ــووالن فصل نام ــت مس ــن یادداش ــۀ ای در ادام
ــت.  ــکننده اس ــدت ش ــه ش ــور ب ــاد کش ــته اند: اقتص نوش
شده  اســت.  منحــرف  اصلــی اش  مســیر  از  سیاســت 
ــاری  ــت ج ــت وضعی ــی از مدیری ــام فعل ــووالن نظ مس
ــدت  ــه ش ــردم ب ــت و م ــۀ دول ــد و رابط ــز آمده ان عاج

دیده اســت. آســیب 
بــه گفتــۀ آنــان: اعضــای ســازمان خواســت نو)ســخن( بــا 
ــن وضعیــت و شــرایط دشــوار، در حســاس ترین  درک ای
زمــان، پــا بــه میــدان فعالیت هــای اجتماعــی گذاشــته اند. 
ــی  ــای سیاس ــه احــزاب و جریان ه ــن اســت ک ــا ای باورم
در افغانســتان هیــچ برنامــۀ ملــی و ســودمندی بــرای 
ــای  ــا رویکرده ــا ب ــن جریان ه ــل ای ــد، ب ــه ندارن جامع
قومــی، ســمتی، زبانــی و حتــا مذهبــی ســبب واگرایــی و 

ــده اند  ــور ش ــهروندان کش ــان ش ــی می ــد پارچه گ چن
ــا توجــه بــه نــکات  بــه گفتــۀ مســووالن ایــن ســازمان: ب
ــو) ســخن( درک کــرده  ــاده شــده، ســازمان خواســت ن ی
اســت کــه نمی شــود دســت زیــر زنــخ نشســت و 
نظاره گــر ایــن تراژیــدی ترســناک بــود. مــا معتقدیــم کــه 
ــی  ــازمان های واقع ــی س ــای اجتماع ــق فعالیت ه از طری

ــرد.  ــت کار ک ــر وضعی ــرای تعیی ــود ب می ش
ــه جــای کار  ــن اســت ک ــو ای ــازمان خواســت ن ــاور س ب

عملــی- پژوهشــی یی کــه بتوانــد بــرای نســل دانشــگاهی 
ــری از  ــد عمیق ت ــت و دی ــم درس ــه،  فه ــش آموخت و دان
مســایل روز و موضوعــات علمــی در بخش هــای مختلــف 
فراهــم کنــد، خالــی ســت، بنــًا فصل نامــه ســخن از فصــل 
ــت.  ــت کرده اس ــه فعالی ــروع ب ــال ۱397 ه- خ ش دوم س
ــه صــرف مقاله هــای علمــی - پژوهشــی  ــن فصل نام درای
ــد،  ــه باش ــر گرفت ــق را در نظ ــی تحقی ــل اساس ــه مراح ک

ــوند. ــر می ش ــاپ و نش چ
در نخســتین شــمارۀ پیــام ســخن، تحــول و جنــگ 
در افغانســتان، درآمــدی بــر نظریــه ی کاین تالیــزم و 
توســعه،  آن در جوامــع در حــال  زمینه هــای ظهــور 
روابــط بین الملــل از نظــر مکتــب انتقــادی، بررســی 
ــای  ــه اســاس مولفه ه ــی نفثه المصــدور ب شــگردهای زبان
ــادی،  ــعۀ اقتص ــت توس ــزی سیاس ــیم، برنامه ری پسامدرنس
نــکات کلیــدی پیرامــون نافرمانــی مدنــی و بررســی نقــش 
ــه  ــه ب ــد ک ــی ان ــوان مقاالت ــان در ادارات، عن ــی زن مدیریت

نشــر رســیده اند.
دکتــر مجیب الرحمــان رحیمــی، کام بخشــی نیکویــی، 
یعقــوب یســنا، طاهــر انصــار، الکســاندر ســالت، براونلــی 
ــمارۀ  ــاالت ش ــه نویســنده گان مق ــایره آدین ــی و س کیم برل

ــد. ــخن ان ــه س ــت فصل نام نخس

ــکایتونو  ــايت ش ــتان د انتخاب د افغانس

انتخابــايت  د  وايــي،  کمېســیون 

ــن  ــې ممک ــو نتیج ــکایتونو د څېړن ش

لــه ځنــډ رسه اعــان يش.

ــکایتونو  ــايت ش ــتان د انتخاب د افغانس

ــو ۱۲ زره  ــر الســه کړی کمېســیون د ت

شــکایتونو تــر اوســه څــه بانــدې ۱۱ 

ــړيل دي. زره څې

لــه  د معلوماتــو  یــاد کمېســیون  د 

مخــې، دوی یــوه اوونــۍ نــور وخــت 

ــې  ــه مخ ــش ل ــې د مهالوې ــري چ ل

د انتخابــايت جرایمــو او شــکایتونو 

اړونــد لومړنــۍ نتیجــې اعــان کــړي، 

خــو د انتخاباتــو د کمېســیون پــه 

ــو  ــو رأی ــډ او د ځين ــې ځن ــو ک کارون

بیــا شــمېرنه ممکــن د دې ســبب 

ــم  ــې ه ــکایتونو نتیج ــې د ش يش چ

وځنډېــږي.

ــیون  ــکایتونو د کمېس ــايت ش د انتخاب

کمیشــر او ویانــد عــي رضا د شــنبې 

ــه  ــو ت ــه دې اړه ازادي راډی ــه ورځ پ پ

ــر  ــۍ ت ــوې اوون ــه ی ــږ ل ــل: »مون ووی

لســو ورځــو پــورې وخــت لــرو 

ــۍ  ــو لومړن ــکایتونو د څېړن ــې د ش چ

او وروســتۍ نتیجــې بشــپړې يش، 

کارونــه بایــد پــه خپــل وخــت تــر رسه 

شــوي وای، تــر څــو مونــږ هــم خپــل 

کارونــه پــه چټکــۍ پرمــخ وړي وای، 

ــکل  ــوي او اټ ــه دي ش ــې ن ــو داس خ

دی چــې د نتیجــو اعــان وځنډېــږي 

چــې هغــه بیــا زمونــږ پــه کارونــو هــم 

ــز لــري.« اغې

د انتخاباتــو د قانــون لــه مخــې، د 

ــیون دوه  ــکایتونو کمېس ــايت ش انتخاب

ــړي. ــکایتونه څې ــه ش ډول

لومــړی هغــه شــکایتونه دي چــې پــه 

انتخابــايت جرایمــو پــورې اړه لــري او 

ورتــه ۱۶ ورځــې وخــت پــه پــام کــې 

نیــول شــوی دی.

او دوهــم يــې هغــه شــکایتونه دي 

چــې د انتخاباتــو د لومړیــو نتیجــو لــه 

ــېږي. ــه رس ــته دوی ت ــه وروس اعان

بانــدې  څــه  اوســد  کمېســیون  دا 

شــکایتونو  شــویو  ثبــت  زره   ۱۲

دوروســتیو نتیجــو د اعــان لپــاره 

ــري. ــت ل ــې وخ ــس ورځ ــوازې ل ی

انتخابــايت  د  وړانــدې  دې  لــه 

شــکایتونو کمېســیون ویــي چــې 

دومــره  څخــه  مرکزونــو  ځینــو  د 

شــکایتونه ور رســېديل چــې ممکــن د 

شــفافیت د ټینګښــت پــه خاطــر هلتــه 

ټولــې رأيــې باطلــې اعــان يش.

خــو اوس دا چــې دواړه کمېســیونونه 

د شــفافیت د ټينګښــت او پــر وخــت 

د نتیجــو د اعــان لپــاره څــه کــوي، دا 

بــه وخــت ثابتــه کــړي.

خپلــواک  د  انتخاباتــو  د  خــو 

ــح  ــتیال ذبی ــد مرس ــیون د ویان کمېس

اللــه ســادات د انتخابــايت شــکایتونو 

ــه  ــو پ ــتیو انتقادون ــیون د وروس کمېس

ځــواب کــې ازادي راډيــو تــه وویــل: 

ــې  ــوي چ ــه دې کار ک ــیون پ »کمېس

ــه  ــۍ او پ ــه لومړن ــه دوهم ــوس پ د ق

اعــان  نتیجــې  وروســتۍ  لســمه 

ــږ هڅــه کــوو چــې حــق  کــړي، مون

حقــدار تــه ورســوو، ســمه پلټنــه 

ويش چــې لــه دې املــه دا کار وخــت 

ــه  ــکایتونو ل ــل د ش ــږ ت ــواړي، مون غ

کمېســیون رسه همــکار یــوو، خــو 

ــت  ــت د رسع ــې دق ــوو چ ــه ک هڅ

ــي.« ــاين ن قرب

د انتخاباتــو یــو شــمېر څارونکــي 

پــه  کمېســیونونو  دواړو  د  وايــي، 

ــبب يش  ــه د دې س ــډ ب ــې ځن کار ک

ــي  ــې راتلونک ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

ــخ  ــډ رسه م ــه ځن ــم ل ــات ه انتخاب

. يش

ــید ازادي  ــف رش ــې یوس ــې ي ــه ډل ل

ــډ  ــه د ځن ــل، دا کار ب ــه ووی ــو ت راډي

تــر څنــګ د خلکــو تــر الســه شــوی 

څــه بــاور هــم بېرتــه زیامنــن کــړي.

خــو د انتخاباتــو د کمېســیون د ویانــد 

ــي  ــادات واي ــه س ــح الل ــتیال ذبی مرس

ــل  ــه خپ ــې پ ــو نتیج ــې د انتخابات چ

شــکایتونو  د  او  اعانــوي  وخــت 

د څېړنــې لپــاره هــم ټــول مــواد د 

ــل  ــه خپ ــه پ ــیون ت ــکایتونو کمېس ش

ــوي. ــت ورک وخ

وزارت معـارف کشـور اعـام کرد کـه این وزارت تا سـال 
در  زن  قـراردادی  آمـوزگار  هـزار   3۰ خورشـیدی   ۱۴۰۰

سراسـر کشـور اسـتخدام می کنـد.
نوریـه نزهـت، سـخنگوی وزارت معارف دیروز شـنبه، 26 
عقـرب، در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه ایـن اقـدام به 
منظـور افزایـش حضور زنـان در معارف صـورت می گیرد.

بانـو نزهـت گفـت: »3۰ هـزار معلـم قـراردادی در مناطـق 
روسـتایی 3۴ والیـت کشـور ودر بخش هایی که دسترسـی 
اسـتخدام  اسـت،  محـدود  زن  معلـم  به ویـژه  معلـم  بـه 

می شـوند«.
او همچنـان گفـت کـه وزارت معـارف در سـال گذشـته 
دو هـزار و 67۴ آمـوزگار قـراردادی و در سـال جـاری 
قـراردادی  آمـوزگار   326 و  هـزار  دو  نیـز  خورشـیدی 

اسـت. کـرده  اسـتخدام 
سـخنگوی وزارت معـارف می گویـد: بـا عملـی شـدن این 
برنامـه، میـزان حضـور زنان در معـارف به عنـوان آموزگار 

از 33 درصـد بـه ۴۴ درصـد افزایش خواهـد یافت.
بانـو نزهـت همچنـان گفـت: بـا تطبیـق ایـن برنامـه زمینۀ 
دسترسـی دانش آمـوزان به ویـژه دختـران بـه آمـوزش در 
بخش هـای روسـتایی و مناطقـی کـه تحـت تأثیـر رسـم و 

رواج هـای ناپسـند قـرار دارنـد، فراهـم می شـود.
او گفـت: »وزارت معـارف، افزایش حضـور زنان در عرصۀ 

معـارف را جـزء پـان اسـتراتژیک خـود سـاخته اسـت و 
در بخـش ارتقـای کمـی، بهبـود زمینـۀ دسترسـی زنـان به 
تعلیـم وتربیـه و همچنـان خودکفایـی زنان همـواره تاش 

می کنـد«.
به گفتۀ او، شـرایط اسـتخدام بـه عنوان آمـوزگار قراردادی 
بـر اسـاس حضـور زنـان سـاکن در مناطـق روسـتایی بـا 
باالتریـن میـزان تحصیل از سـوی کمیتۀ اسـتخدام، صورت 

می گیـرد.
در همیـن حـال، وزارت معـارف به منظـور افزایش حضور 
زنـان در بسـت های مدیریتـی وزارت معـارف، 2۰ بسـت 
ریاسـت های ایـن وزارت را بـه زنان اختصاص داده اسـت.
سـخنگوی وزارت معارف در این نشسـت خبری گفت که 
از ایـن میـان ۱۱ بسـت رتبـۀ دوم مربـوط بـه ریاسـت های 
تربیـۀ معلـم در والیـات از طریـق رقابـت آزاد بـه اعـان 
سـپرده شـده و در روزهـای نزدیـک بسـت های مرکـز نیـز 

به اعـان سـپرده خواهد شـد.
بـه گفتـۀ او، وزارت معـارف در بخش هـای صحـی نیـز 
رهنمـود قاعده گـی بـرای دختـران را آمـاده کرده اسـت که 

در آینـدۀ نزدیـک بـه چـاپ خواهد رسـید.
تعلیمـات  پالیسـی  مسـودۀ  معـارف  وزارت  آن،   کنـار  در 
دختـران را نیـز تهیـه کـرده و بـه زودی نهایی خواهـد کرد.

وزارت معارف:
 30 هـزار آمـوزگار زن استخـدام می شـود

فصـل نامـۀ سخـن چـاپ شـد د انتخابايت شکایاتو کمېسیون: 

د شـکایتونـو د څېـړنو 

د نتیجـو اعـالن ممـکن وځنـډېږي

k برگ آرايي: مجيب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار: روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر: هارون مجیـدی
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