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بـزرگتـرین اشتبـاه

راهبـردی امـریکا در منطقه
اعتراض های مردمی

و سخناِن غیر مسووالنه

6 2

کمېسـون  خپلـواک  ټاکنـو  د  افغانسـتان  د 

وایـي، سـوله ییـز مـدين حرکتونـه د خلکو 

حـق دی او دوی بـه د ټاکنـو لومړنـۍ پایلې 

اعـان  بنسـټ  پـر  رایـو  پاکـو  د  د خلکـو 

. کړي

د ټاکنـو خپلواک کمېسـون دا خـره په کابل 

کـې د پـروين اعـرايض الریـون پـه اړه پـه 

غرګـون کې کـړې ده.

د ټاکنـو د خپلـواک کمېسـون ویانـد، ذبیح 

اللـه سـادات ازادي راډیو تـه وویل: »مدين 

 ، هېوادوالـو حـق دی  ټولـو  د  اعراضونـه 

چـې د قانـون پـه چـوکاټ کـې وي، خو د 

ټاکنـو خپواک کمېسـون ټولو خلکـو ته ډاډ 

ورکـوي چـې مونږ بـه د خلکو د پاکـو رایو 

پـر اسـاس، د ولسـمرشۍ ټاکنـو لومړنـۍ 

پایلـې اعانـوو، مونږ تـه هغه رایه ارزښـت 

لـري چـې بایومټریـک معلومات ولـري، په 

همـدې اسـاس بـه تـورې او سـپینې رایـې 

رسه جاکـوو.«

د افغانسـتان پـه ۷ والیتونوکـې د ټاکنـو د 

خپلـواک کمېسـیون سـیم یېـز دفرونه تړيل 

دي.

ذبیـح اللـه سـادات ازادي راډیـو تـه وویـل 

چـې د ولسـمرشۍ د ټاکنـو لومړنـۍ پایلې 

هغـه وخـت اعانـوالی يش چـې پـه ټـول 

او  بیـا شـمېرنې  د  رایـو  د  کـې  افغانسـتان 

تفتیـش بهیـر بشـپړ يش.

هغـه وویـل: »کـه پـه پاتـې ۷ والیتونوکـې 

د رایـو د بیـا شـمېرلو او تفتیـش بهیر بشـپړ 

يش، تـر یـوې اونـۍ پـه کـم وخـت کـې 

لومړنـۍ پایلـې اعانـوالی شـو.«

دا پـه داسـې حال کـې ده چـې د جمعې په 

ورځ د عبداللـه عبداللـه پـه مـرشۍ د ثبات 

شـمېر  ګـڼ  ډلـې  ټاکنیـزې  د  همپالنـې  او 

پلویانـو پـه کابـل کـې سـوله ییـز الریـون 

. وکړ

ومړنـۍ پایلـې بایـد لـه قانـون رسه سـم د 

تلـې پـه ۲۷ مـه اعـان شـوې وای خـو د 

افغانسـتان د ټاکنـو خپلـواک کمېسـیون لـه 

هغـه راهیسـې دوه ځـي د لومړنیـو پایلـو 

دی. ځنډولـی  اعـان 

د لومړنیـو پایلـو د اعان وروسـتی مهلت د 

عقـرب یا لـړم ۲۳مـه وه خو تـر ناڅرګندې 

مودې وځنډول شـو.

مانـدگار: شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجۀ 
بـا  گفت وگـو  ادامـۀ  از  توییتـی  در  پاکسـتان 

طالبـان اسـتقبال کـرده اسـت.
غیررسـمی  نشسـت  دومیـن  در  همچنـان، 
روسـای جمهـور کشـورهای آسـیای مرکـزی 
بـه توسـعۀ روابط و آمـدن صلح در افغانسـتان 

تأکیـد شـده اسـت.
در توییـت وزیـر خارجـۀ پاکسـتاه گفتـه شـده 
بـرای  ترامـپ  تمایـل  از  پاکسـتان  کـه  اسـت 
پیگیـری توافق سیاسـی در افغانسـتان از طریق 

گفت وگـو بـا طالبـان اسـتقبال می کنـد.
او در ادامه نوشـته اسـت: »این پیشـرفتی مثبت 
اسـت.« که بـه اسـتقرار صلـح در افغانسـتان و 

همچنیـن در منطقـه کمـک می کند.
مـاه  در  طالبـان  و  امریـکا  مذاکـرات  پیشـتر 
سـپتامبر و بـه دسـتور دونالـد ترامـپ منتفـی 
شـده بـود. ایـن دسـتور پـس از آن صادر شـد 
کـه طالبـان در حمله یـی کـه در کابـل صورت 
دادنـد باعث کشـته شـدن دوازده نفـر از جمله 

یـک سـرباز امریکایـی شـدند.
ایـن اتفـاق در حالـی صـورت گرفت کـه چند 
روز پیـش زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ امریـکا 

در گفت وگوهـا از نزدیـک شـدن بـه توافـق با 
طالبـان خبـر داده بود.

آن حملـه باعـث شـد ترامـپ سـفر مقامـات 
طالبـان بـه امریکا بـرای مالقات بـا او در کمپ 
دیویـد را که مـورد مخالفت بسـیاری نماینگان 

کنگـره نیـز بـود را لغـو کند.
غیررسـمی  نشسـت  دومیـن  حـال،  عیـن  در 
روسـای جمهـور کشـورهای آسـیای مرکـزی 
ایـن  در  شـد.  برگـزار  »تاشـکند«  شـهر  در 
نشسـت شـوکت میرضیایـف رییـس جمهـور 

نخسـتین  نظربایـف،  نورسـلطان  ازبیکسـتان، 
جیـن  سـورانبای  قزاقسـتان،  جمهـور  رییـس 
بیـک اف، رییس جمهـور قرقیزسـتان، امام علـی 
رحمـان، رییس جمهور تاجیکسـتان و قربانقلی 
ترکمنسـتان  جمهـور  رییـس  بردی محمـداف، 
ایـن  شـرکت کـرده بودنـد. اشـتراک کننده گان 
نشسـت بـر توسـعۀ روابـط و آمـدن صلـح در 

افغانسـتان تأکیـد کردنـد.
ایـن  حاشـیۀ  در  ازبیکسـتان  رییس جمهـور 
همـه  اسـت:  گفتـه  خبرنـگاران  بـه  نشسـت 
تشـدید  خواسـتار  مرکـزی  آسـیای  کشـورها 
فصـل  و  حـل  بـرای  بین المللـی  تالش هـای 
درگیری هـا در افغانسـتان هسـتند و مـا از ایـن 
بـه بعـد نیـز بـه مـردم ایـن کشـور کمک هـای 
و  منطقه یـی  ابتـکارات  و  کـرده  بیشـتری 
گسـترش  را  زیربنایـی  مشـترک  طرح هـای 

هیـم. می د
او در ادامـه گفتـه اسـت: اطمینـان داریـم کـه 
ایـن اقدامـات امکان ایجـاد تمام شـرایط مورد 
نیـاز بـرای پیش بـرد پروسـۀ صلح آمیـز، تثبیت 
اقتصـادی  بازسـازی  و  افغانسـتان  در  اوضـاع 

افغانسـتان را فراهـم کنـد.

ایـکاش مقاومتـی که  امروز آغاز گردیده اسـت، شـش 
مـاه قبـل بـا پایـان قانونـی دورۀ پنـج سـالۀ حکومت 
تـا  می گردیـد  آغـاز  جـوزا  اول  در  ملـی  وحـدت 
مدت هـا قبـل بـا کابـوس پنـج سـاله وداع می کردیـم 
و امـروز همـه شـاهد یـک فصـل جدیـد می بودیـم.

زدنـد،  فریـاد  ریاسـت جمهوری  نامـزدان  شـورای 
از  انتخابـات  تـا  دادنـد  سرپرسـتی حکومـت  طـرح 
بیـرون  از تقلـب  قیـد حکومـت غیرقانونـی برآمـده 
بـدون  و  شـفاف  عادالنـه،  بی طرفانـه،  می گردیـد. 
امتیـازات صدهـا میلیون دالـری و گروپ های کمپاینی 
حکومـت، نفوذ و دسـتکاری داخل کمیسـیون برگزار 
کسـی  نمی گردیـد،  معطـل  نتایـج  اعـالم  می شـد، 
قـدرت را دو دسـته بهزور حکومتی قایـم نمی گرفت، 
کشـور به بحـران نمی رفت و سرنوشـت مـردم به این 

پیمانـه تاریـک نمی شـد.
نکردنـد، گفتنـد قانون شـکنی می شـود و خارجی هـا 
نیـز نمی پسـندند! امـا قصـه بـه ایـن سـاده فهمـی هم 
و  انتخابـات  کمیسـیون  قانونـی!  موضع گیـری  نبـود. 

نقـش پسـندیدۀ یونامـا را همـه چشـیدیم!
اکنـون همـه بایـد متیقـن شـده باشـیم کـه از آدرس 
کمیسـیون انتخابـات هـر چـه بیـرون آیـد، بـه دفـن 
انتخابـات و مـرگ دموکراسـی می رسـد کـه در مقابل 
آن بایـد بـا همۀ تـوان محکم ایسـتاد. اما انتظـار تغییر 
نابجاسـت، حتـا اگـر کمیسـیون آهنـگ شـفافیت هم  
کنـد، ممکـن نیسـت، زیـرا نـه ارقامـش را دارد و نـه 
هـم اختیـارش را. بهتـر که کار کمیسـیون را یک سـره 
منتفـی و ملغـا دانسـت، چـارۀ دیگـر سـنجید و گزینۀ 

غیـر از آنچـه در مـدت شـش ماه گذشـت.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

کمیسیـون، انتخـابات را دفـن کرد 
اگـر تدبیـر نشـود، دمـوکراسـی می میرد

ټاکنو کمېسیون:کشورهای منطقه بر ادامۀ گفت وگوهای صلح افغانستان تأکید کردند

 د پاکـو رایـو پـر بنسټ لـومـړنۍ پایلـې اعـالنیـږي

آزادی زندانیان طالب هیچ سودی 
به حال مردم افغانستان نداشت

پنجم میزان؛ شبی تاریک برای 
فردای روشن و سرنوشت ساز

نهادهای ناظر و اعضای مجلس:

زنـگ خطـر 
به صـدا در آمـده است
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از آماده گــی  پایــگاه بگــرام  درحالی کــه آقــای ترامــپ در 
طالبــان بــرای توافــِق آتش بــس خبــر داده اســت، منابــِع طالبــان 
ــروه  ــن گ ــان ای ــس می ــه اوالً آتش ب ــد ک ــانه ها می گوین ــه رس ب
ــرار  ــرف برق ــان دو ط ــه می ــس از امضــای توافق نام ــکا پ و امری
ــا نیروهــای دولتــی افغانســتان  خواهــد شــد و ثانیــًا آتش بــس ب
صرفــًا در مذاکــراِت بین االفغانــی قابــل طــرح و بررســی اســت. 
ــای  ــس و امض ــه آتش ب ــل ب ــان تمای ــر، طالب ــارت دیگ ــه عب ب
توافق نامــۀ صلــح بــا امریــکا دارنــد امــا در مــورد دولــِت 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــزی بعی ــن چی ــتان چنی افغانس
توافــِق  صلــِح  از  ترامــپ  آقــای  ایــن موضــوع،  ســوای 
ــارِ  ــی و انتظ ــد بررس ــه نیازمن ــد ک ــت می کن ــی صحب »واقعی«  ی
ــه  ــم چ ــظ »ببینی ــا لف ــا ب ــش از این ه ــا پی ــت و حت ــتر اس بیش
ــتر از  ــوِن بیش ــِن آزم ــان و گرفت ــذر زم ــه گ ــاز ب ــود«، نی می ش
طالبــان را تذکــر داده اســت. امــا اکنــون کــه طالبــان »آتش بــس« 
را بــه عنــوان پیش شــرط مذاکــرات بــا امریــکا قبــول ندارنــد و 
ــی  ــرات بین االفغان ــه مذاک ــتان را ب ــِت افغانس ــا دول ــس ب آتش ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــه می دهن ــومِ آن حوال ــِج نامعل و نتای
آتش بــس یــک ســوءتفاهِم بنیــادی در برنامــۀ صلــح محســوب 
ــی و شکســِت  ــا ناکام ــه را ب ــن برنام ــد ای ــه می توان ــود ک می ش

ــل مواجــه ســازد.  کام
ادبیــاِت طالبــان در محــور صلــح، کامــاًل بــر تفکیــِک صلــح بــا 
ــوی  ــد دارد؛ به نح ــتان تأکی ــِت افغانس ــا دول ــح ب ــکا از صل امری
کــه توافــِق صلــح بــا امریــکا می بایــد هرچــه ســریع تر صــورت 
بگیــرد و پــس از آن، طالبــان مشکل شــان را بــا دولــت افغانســتان 
در جنــِب نظامی گــری، در میــز گفت وگوهــای بین االفغانــی 
ــته اند  ــون نخواس ــا کن ــه ت ــب این ک ــرد و جال ــد ک ــل خواهن ح
در ایــن میــز هیــچ سیاســت مداری بــه نماینده گــی از حکومــت 
ــرد در  ــح و رویک ــۀ صل ــک در برنام ــن تفکی ــد. ای ــت کن صحب
نویــدآورِ  این کــه  از  بیــش  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای 
صلــِح پایــدار باشــد، هشــداردهندۀ شــدت یافتــِن جنــگ پــس 
ــان و  ــکا و طالب ــان امری ــح می ــق صل ــِی تواف ــای احتمال از امض
ــه  ــه قــدرِت تفنــگ اســت، ن ــان ب ــل توســط طالب تصاحــِب کاب

ــو.  ــِق گفت وگ منط
اگرچــه ســخناِن آقــای ترامــپ و توصیه هــاِی اعضــاِی کانگــرِس 
امریــکا پیرامــون صلــح بــا طالبــان، آتش بــس را یــک پیش شــرط 
ــا  ــا بن ــد؛ ام ــی می کن ــح معرف ــۀ صل ــای موافقت نام ــرای امض ب
بــه تفکیکــی کــه طالبــان از برنامــۀ صلــح صــورت داده انــد، ایــن 
هــراس وجــود دارد کــه در یــک تعامــل یــا ناگزیــری، آتش بــس 
صرفــًا میــان امریــکا و طالبــان برقــرار شــود و دولــت و مــردم 
ــن  ــاِی ای ــد. مبن ــرار گیرن ــورد اســتثنا ق ــه م افغانســتان بی رحمان
ــپ  ــای ترام ــه آق ــد ک ــن باش ــد ای ــری می توان ــا ناگزی ــل ی تعام
ــد  ــش ده ــتان را کاه ــش در افغانس ــمار نظامیان ــد ش می خواه
ــح،  ــامِ صل ــر ن ــی و کاذب زی ــو مقطع ــتاوردِ ول ــک دس ــا ی و ب
ــد گفــت کــه یــک  ــا بای ــرود. ام ــات 2020 ب ــه پیشــواز انتخاب ب
ــر  ــتان را زی ــردم افغانس ــت و م ــا دول ــبه یی، نه تنه ــن محاس چنی
ــداف و  ــد اه ــه می توان ــازد، بلک ــا می س ــان ره ــاِت طالب ضرب
منافــِع راهبــردِی ایــاالت متحــده در افغانســتان را صدمــۀ جــدی 

بزنــد.
اگــر از آقــای ترامــپ بــه عنــوان یــک کارگــزار بگذریــم، بــرای 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا به عنــوان یک ســاختارِ بزرگ و منســجم 
سیاســی، مصلحــت ایــن اســت کــه اجــازه ندهــد کــه صلــح و 
ــپ  ــِی ترام ــه کارِت انتخابات ــتان، ب ــِی افغانس ــِت سیاس سرنوش
ــه معنــای ابتـــذاِل  تبدیــل شــود؛ چــرا کــه چنیــن رویکــردی ب
حضــور اســتراتژیک امریــکا در افغانســتان بــه و لغزیــدِن آن بــه 
ــۀ  ــکا در برنام ــرای امری ــی ب ــاِی منطقه ی ــه رقب ــت ک دام هایی س
ــد  ــکا می بای ــد. کانگــرِس امری ــدارک دیده ان ــِح افغانســتان ت صل
ــوءتفاهمات و  ــتان، س ــح افغانس ــۀ صل ــته برنام ــش از گذش بی

ــد. ــِی آن را نظــارت کن خطاهــای احتمال
و  افغانســتان  مــردم  دیــِد  زاویــۀ  از  این هــا،  بــر  افــزون 
سیاســت مداران ملــی، صـــلح در فضــاِی انتخابــات زدۀ کنونــی، 
ــکا  ــردم امری ــه ســودِ م ــه ب ــردم افغانســتان و ن ــه ســودِ م ــه ب ن
خواهــد بــود. صلــِح پایــدار قبــل از همــه، نیازمنــد فضــاِی ســالم 
و عــاری از رقابت هــای جناحــی بــرای تصاحــِب قــدرت اســت. 
ــایۀ  ــان را در س ــا طالب ــح ب ــد صل ــتان می خواهن ــردم افغانس م
دولــت و حاکمیــِت مشــروع ـ نــه حاکمیــِت نامشــروع کنونــی 
ــردم  ــرای م ــانند و ب ــوب برس ــۀ مطل ــه نقط ــد و ب ــی بگیرن ـ پ
امریــکا و امنیــت ملــِی کشورشــان نیــز صلــح بــا طالبــان زمانــی 
ممکــن و مطلــوب اســت کــه رقبــاِی منطقه یــِی امریــکا نتواننــد 
ــا پناهــگاه  ــِن افغانســتان را عمــق اســتراتژیک ی ــار دیگــر زمی ب
تروریســتان بســازند. امــا الزمــۀ چنیــن مأمولــی، اســتقرار یــک 

ــی اســت.  ــیِع مردم ــای وس ــا پایه ه ــِت مشــروع ب دول

آتش بس؛ سوءتفاهِم بنیادی 
در برنامۀ صـلح

در  مردمـی  اعتراض هـای  از  پـس  برخی هـا 
اظهارنظرهایـی  انتخاباتـی،  تقلب هـای  برابـر 
مشـخِص  دسـتۀ  یـک  خشـنودی  به خاطـر 
خـرد  حتـا  کـه  دادنـد  صـورت  انتخاباتـی 
سیاسی شـان را نیـز بـا سـوال روبـه رو کـرده 
اسـت. سـخنانی از ایـن دسـت کـه در برابـِر 
حـق  امنیتـی  »نیروهـای  مظاهره کننـده گان 
دارنـد از سـالح اسـتفاده کننـد« و یـا »خایـن 
ملـی« خواندن مسـووالِن تظاهـرات را چیزی 
و  عـزم  از  ایـن سیاسـیون  جـز جـدا شـدِن 
مهندسـی  و  تقلـب  برابـر  در  مـردم  ارادۀ 
آرا خبـر نمی دهـد. معلـوم نیسـت کـه ایـن 
سیاسـیون بـا کـدام درایـت و منطـق در برابر 
ارادۀ مـردم چنیـن سـخنانی در رسـانه ها بیان 
می کننـد کـه حتا بی خبـری آن هـا را از احکام 
از آن، ارزش هـای  اساسـی و مهم تـر  قانـون 
دموکراتیـک در جامعـه برمـال می کنـد. مگـر 
این هـا خبـر ندارنـد کـه اعتـراض بـه عنـوان 
قانـون  در  کشـور  شـهروندان  قانونـِی  حـِق 
ایـن  مگـر  اسـت؟  یافتـه  تسـجیل  اساسـی 
افـراد نمی داننـد کـه تمثیـل دموکراسـی بدون 
اعتراض هـای مدنـی و ایسـتاده گی در برابـر 
ناهنجاری هـای سیاسـی و اجتماعـی ممکـن 

نیسـت؟
 اگـر دسـتۀ انتخاباتـی »دولت سـاز« در برابـر 
تظاهـرات حرف های غیرمسـووالنه می گوید، 
آن گالیه یـی وجـود  افـراد  و  ایـن دسـته  از 
نـدارد. آن هـا طی پنج سـاِل گذشـته بـه مردم 
دروغ گفته انـد و آن هـا را گوشـِت دمِ تـوپ 
بـه حسـاب آورده اند. اما وقتی شـخصیت های 
دیگـِر سیاسـی کـه هیچ نسـبتی با ایـن تیم از 
داشـته  نمی تواننـد  رفتـاری  و  فکـری  نظـر 
باشـند، چنیـن موقف هـای غیرملـی و مردمی 
می گیرنـد، واقعـًا جـای تأسـف و تأثر اسـت. 
این جـا بحـث بر سـِر دسـتۀ انتخاباتـی »ثبات 
و همگرایـی« کـه یکـی از دسـته های معترض 
بـه تقلـب می توانـد بـه شـمار رود، نیسـت. 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
را  انتخاباتـی  دسـته های  تمامـی  تقریبـًا  کـه 
تقلـب  برابـر  در  به کـرات  می شـود،  شـامل 
از  و  کـرده  بلنـد  را  اعتـراِض خـود  صـدای 
قانونمنـد شـدِن روند انتخابـات حمایت کرده 
انتخاباتـی  دسـته های  ایـن  همـۀ  آیـا  اسـت. 
بـه  دسـت  خـود  شـخصِی  منافـع  به خاطـر 

اعتـراض در برابـر تقلـب می زننـد؟
 متأسـفانه تحلیـل برخی از سیاسـیوِن کشـور 
از قضایـای جـاری آن قـدر پیـش پـا افتـاده و 

ضعیـف اسـت کـه نمی تـوان حـد و معیـاری 
بـرای آن مشـخص کـرد. تقلـب در انتخابات، 
سرنوشـت کشـورِ مـا را بـه تباهی می کشـاند. 
مـا تجربه های زیـادی از تقلب هـای انتخاباتی 
داریـم که هیـچ کدام بـه ایجـاد حکومت هاِی 
نشـده اند.  منجـر  مـردم  ارادۀ  از  برخاسـته 
بـه  نتوانسـتند  ایـن حکومت هـا  از  هیچ یـک 
کارآیـِی  سیاسـی،  مشـروعیت  دلیـل ضعـف 
خـود را در عرصـۀ بهبـود وضعیـِت کشـور 
ثابـت کننـد. هیـچ یـک از ایـن حکومت هـا 
خوشـبختی  نویـد  افغانسـتان  مـردم  بـرای 
نداشـتند. آیـا بازهـم بایـد در برابـر تقلـب و 
مهندسـی آرا خامـوش بـود و به خاطـر این که 
بـه  در  سیاسـی  فـرد  فـالن  منافـع شـخصِی 
قـدرت رسـیدِن دسـتۀ تقلـب و جعـل کاری 
ممکـن اسـت حفـظ شـود، از تقلـب حمایت 

کرد؟  بایـد 
ایـن  گفتیـم »ممکـن اسـت منافـع شـخصی 
افـراد در بـه قـدرت رسـیدن دسـتۀ جعـل کار 
و متقلـب حفظ شـود«؛ زیـرا بـرای حفظ این 
منافـع نیـز هیـچ ضمانتی وجـود نـدارد. مگر 
همین سیاسـیون بارها سـران دسـتۀ انتخاباتی 
تقلـب و جعـل کاری را در جریـان پنـج سـال 
گذشـته نیازمودنـد؟ مگر بارها بـه ارگ نرفتند 
و حتـا سـند توافق نامـه بـا آن هـا ننوشـتند؟ 
مگـر از همـه چیـِز مـردم و اعتبـار سیاسـِی 
نکردنـد؟  هزینـه  تقلـب  سـراِن  بـرای  خـود 
نتیجـۀ آن چـه شـد؟ مگـر خودشـان بارها در 
برابـر سـراِن تقلـب و مهندسـی آرا بـه صحنه 
بیـرون نشـدند و سـخناِن تلـخ و انتقادهـای 
تنـد بـر آن هـا وارد نکردنـد؟ مگـر خودشـان 
به تشـکیل »قوی تریـن اپوزیسـیون« در ترکیه 
مگـر  نشـدند؟  سـاخته  وادار  ارگ  برابـر  در 
خودشـان بـرای تغییـر وضعیِت فعلِی کشـور 
بـه یـک دسـتۀ انتخاباتـی دیگـر نپیوسـتند که 
در آغـاز راه از هـم فـرو پاشـید و تکـه تکـه 
شـد؟ آیـا این هـا نمی داننـد کـه اگـر یـک بارِ 
دیگر تقلب در کشور پیــروز شـود، باز سران 
دسـتۀ تقلب بـرای آن هـا پاپـوش می دوزند و 
از بـارگاه آنـان را می راننـد؟ حـاال چـه شـده 
افـراد صدای شـان از سـران  ایـن  اسـت کـه 
تقلـب و جعـل کاری نیـز در برابـر مردم شـان 

بلندتر شـده اسـت؟ 
کشـور  شـهروندان  مدنـِی  حـق  اعتـراض، 
اسـت. ایـن راه را قانون اساسـی کشـور کاماًل 
به رسـمیت شـناخته است. شـهرونداِن کشور 
حـق دارنـد هـر زمانـی که خواسـته باشـند و 
منافع شـان ایجـاب کنـد، دسـت بـه تظاهرات 
بزننـد. حکومـت هم بـه عنوان مجـری قانون 
ایـن تظاهـرات حمایـت کنـد و در  از  بایـد 
تأمیـن امنیـِت آن بکوشـد. نیروهـای امنیتـی 
مـردم  سـرکوب  بـرای  افغانسـتان  دفاعـِی  و 
سـاخته نشـده اند. ایـن نیروهـا از مـردم انـد 
و  می کننـد  پاسـداری  مردم شـان  منافـع  از  و 
نـه این که همچـون گروه هـای تروریسـتی در 

برابـر مـردم از سـالح اسـتفاده کننـد. 
سـخنانی از ایـن نـوع کـه نیروهـای امنیتـی 
سـالح  از  تظاهـرات  برابـر  در  دارنـد  حـق 
اسـتفاده کننـد، تقلیـل دادن نیروهـاِی باوقـار 
امنیتـی کشـور در حـِد گروه هـای تروریسـتی 
آن هایـی  ضمـن  در  اسـت.  هراس افکـن  و 
و  مدیریـت  را  مردمـی  اعتراض هـای  کـه 
قوانیـن  اسـاس  بـر  می کننـد،  سـازمان دهی 
کشـور هرگـز خاین ملی به حسـاب نمی آیند. 
در هـر راه پیمایـی و اعتراضـی حتمـًا عده یـی 
بـه عنـوان سـازمان دهنده عمـل می کننـد تـا 
اعتراضـاِت خیابانـی به بیراهه کشـیده نشـود، 
ایـن افـراد به عنـوان نخبه های سیاسـِی جامعه 
حـق دارنـد در چنیـن اعتراض هایـی شـرکت 
کننـد. هیـچ اعتراض کننده یـی بر اسـاس نص 
قانـون اساسـی کشـور، »خاین ملی« نیسـت و 
نبایـد بـا چنیـن عنوان هـای مـورد بی احترامی 
قـرار گیـرد. بـه ایـن سیاسـیون بـه وضاحـت 
بایـد گفـت کـه راهِ خـود را از مردم تـان جدا 
نکنیــد! اگر راه تان از مردم جــدا شـد، دیگر 
ایـن  در  کـردن  زنده گـی  بـرای  جایـی  حتـا 

یافت.  نخواهیـد  کشـور 
بـه  وعده های شـان  بـه  هیـچ گاه  تقلـب کاران 
و  سیاسـی  انکارناپذیـِر  و  مشـخص  دالیـِل 
تبـاری عمـل نخواهنـد کـرد. آن ها از شـما به 
عنـوان ابـزار اسـتفاده می کننـد و هـرگاه بـه 
اهداف شـان دسـت یافتنـد، چنـان روزگارتان 
حال تـان  بـه  مـادر  کـه  می سـازند  سـیاه  را 

بگریـد.

ض های  اعترا
مردمی و سخناِن 

نه غیر مسووال

احمــد عمران

اعتراض، حق مدنِی شهروندان 
کشور است. این راه را قانون 
اساسی کشور کامالً به رسمیت 

شناخته است. شهرونداِن کشور حق 
دارند هر زمانی که خواسته باشند 
و منافع شان ایجاب کند، دست به 
تظاهرات بزنند. حکومت هم به 
عنوان مجری قانون باید از این 

تظاهرات حمایت کند و در تأمین 
امنیِت آن بکوشد. نیروهای امنیتی 
و دفاعِی افغانستان برای سرکوب 

مردم ساخته نشده اند. این نیروها 
از مردم اند و از منافع مردم شان 

پاسداری می کنند و نه این که 
همچون گروه های تروریستی در 

برابر مردم از سالح استفاده کنند. 
سخنانی از این نوع که نیروهای 

امنیتی حق دارند در برابر تظاهرات 
از سالح استفاده کنند، تقلیل دادن 
نیروهاِی باوقار امنیتی کشور در حِد 
گروه های تروریستی و هراس افکن 

است



سال l11 شمارۀ مسلسل l2622  یکشنبه 10 قوس/ آذر l1398 3 ربیع الثانی l1441 1 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

مسـووالن در برخـی از نهادهای ناظـر انتخاباتی می گویند، 
در صورتـی کـه کمیسـیون انتخابات نتوانـد از پس معضل 
انتخابـات بدرآیـد، بایـد ایـن مشـکل بـه »یـک تیـم عالی 
تفتـش« سـپرده شـود و نتیجۀ تفتش و بررسـی بـه تیم های 

گردد.  ارایـه  معترض 
مسـووالن در ایـن نهـاد بـا اشـاره بـه تنش هـای بـه وجود 
آمـده میـان کمیسـیون انتخابـات و تیم هـای معتـرض در 
رابطـه بـه سرنوشـت 137 هـزار رأی می گویند: کمیسـیون 
انتخابـات بـرای قناعـت دادن تیم هـای معتـرض انتخابات 
بایـد 137 هزار رأی را در چارچوب کارشـیوه های موجود 
در ایـن نهـاد به بررسـی بگیـرد و نتیجۀ بررسـی خود را به 

تیم هـای معتـرض ارایـه کند.
ایـن در حالی اسـت که کمیسـیون  انتخابـات در تازه ترین 
اعالمیـه خود پـس از راه پیمایـی مردم کابـل و هواخواهان  
قانـون  اسـاس  بـر  می گویـد:  همگرایـی  و  ثبـات  تیـم 
عالیـم  یـا  شـکایت  موجودیـت  صـورت  در  انتخابـات 
مشـهود مبنـی بـر ارتـکاب تخلـف یـا جـرم در رابطـه به 
صنـدوق های حـاوی ورق رای، کمیسـیون این صندوق ها 
را قرنطیـن و در حضـور ناظریـن، مشـاهدین، رسـانه ها و 
نماینده هـای نامـزدان بررسـی می کنـد؛ بنابرایـن نمی توان 
قبـل از انجام بررسـی ها )تفتیش و بازشـماری( آرا را باطل 

خت. سا
امـا تظاهرکننـده گان روز جمعـه در راه پیمایـی در نزدیـک 
ارگ خواهـان ابطـال 300هزار رأی بدون بایومتریک شـد. 
ایـن تیـم گفته اسـت که 137 هـزار بدون اطـالع تیم ثبات 
و همگرایـی وارد سـامانۀ الکترونیکـی شـده اسـت و بـا 

اعتبار شـناخته شـده اسـت. 
و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید  یوسـف 
عادالنۀ افغانسـتان )فیفـا( در گفت وگو بـا روزنامۀ ماندگار 
در رابطـه بـه موضع گیری هـای اخیـر گفـت: طرف هـای 
معتـرض و کمیسـیون انتخابـات بایـد تأمـل پیش بگیرنـد 
و طرف هـای معتـرض بایـد اجـازه دهنـد تـا دروازه هـای 

والیتـی کمیسـیون انتخابـات بـاز گـردد.
او گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات باید یک فـرا خوان همه 
جانبـه را در حضـور همۀ شـرکاری انتخابـات ترتیب دهد 
تـا بـرای تیم هـای معتـرض پیشـنهادات و سـخنان قناعت 
بخـش ارایـه کنـد و بـه اسـاس کارشـیوه های موجـود، در 
حضـور ناظـران و مشـاهدان بایـد در رابطـه بـه ابطـال و 

اعتبار137هـزار رأی تصمیـم گرفته شـود. 
او گفـت کـه کمیسـیون انتخابات به اسـاس کارشـیوه های 
تیم هـای  خواسـت  بـه  بایـد  نهادهـای  ایـن  در  موجـود 
معتـرض پاسـخ قناعـت بخـش ارایـه کند و خواسـت آنان 

مـورد مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار دهد. 
بـه گفتـۀ او، اگـر کمیسـیون انتخابـات فکـر می کنـد کـه 
وضعیـت نـا بهنجار اسـت و قابل حـل نیسـت، باید قضیه 
را بـه یـک تیـم تفتـش محـول بسـازد تـا نتیجۀ برآمـده از 

ایـن تفتیـش بـرای تیم هـای معتـرض ارایـه گردد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات در واکنـش 
همگرایـی،  و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـته  تظاهـرات  بـه 
گردهمایی هـای اعتراض آمیـز را یکـی از حقـوق اساسـی 
شـهروندان کشـور دانسـته و می گوید: به حفاظت از آرای 
مـردم و رعایـت قوانیـن، مقـررات و کارشـیوه هایی که در 
خصـوص انتخابـات بـه تصویـب رسـیده، متعهـد اسـت.

ایـن کمیسـیون در اعالمیه یـی افـزوده اسـت که بـر مبنای 
قانـون و اصـل اسـتقاللیت، از آرای مـردم حفاظت کرده و 

تحـت هیچ شـرایطی حـق دخالت در رونـد انتخابات را به 
اشـخاص، گروه هـا و یـا نهـادی نـداده و نمی دهند.

در اعالمیـه کمیسـیون انتخابـات تاکیـد شـده کـه تمامـی 
کارشـیوه های  قوانیـن،  مطابـق  انتخاباتـی  فرآیندهـای 

بـرده می شـود. پیـش  بـه  کمیسـیون  ایـن  مصـوب 
کمیسـیون انتخابـات در اعالمیه خود بـه جوانب ذی دخل، 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری و مـردم اطمینان داده 
کـه تنهـا بـه آرایـی کـه اسـاس بایومتریکی داشـته باشـد، 

اعتبـار می دهـد.
ایـن کمیسـیون از جوانـب ذی دخـل، سیاسـیون، نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و مـردم خواسـته اسـت که 
در امـر بازشـماری و تفتیـش هفـت والیـت باقـی مانـده 
همـکاری کننـد تا رونـد تفتیش و بازشـماری آرا بـه اتمام 
ریاسـت  جمهـوری  انتخابـات  ابتدایـی  نتیجـه   و  رسـیده 

ششـم میـزان هرچـه زودتـر اعالم گـردد. 
کمیسـیون  از  نماینـده گان،  مجلـس  حـال،  همیـن  در  در 
انتخابـات می خواهـد تـا بی طرفـی خـود را در شـمارش 

آزادی انـس حقانـی بـرادر سـراج الدین حقانـی رهبـر 
شـبکG حقانـی چـه سـودی بـرای مـردم افغانسـتان 
داشـت؟ سـوال کـه هرگز جواب روشـنی بـه آن  ارایه 

. نشد
دوسـیه  جنجال تریـن  و  شـد  آزاد  حقانـی  انـس 
تروریسـتی بسـته شـد؛ اما نه به سـود مردم افغانسـتان، 
بـل تنهـا به هـدف آزادی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی 

صـورت گرفـت.
آگاهـان سیاسـی  بـا تاکیـد برایـن مطلـب به ایـن باور 

انـد کـه آزادی سـه عضـو مهـم شـبکه حقانـی تنهـا و 
فقـط بـه هـدف آزادی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی 
صـورت گرفـت. هرچند حکومت افغانسـتان آن را گام 
مثبـت بـرای آغـاز گفت وگو با طالبـان عنوان کـرد؛ اما  
همـه شـاهد بودیـم کـه طالبـان گفت وگو بـا حکومت 

افغانسـتان را بـا قاطعیـت تمـام رد کردند.
محمـد اشـرف غنی گفتـه بـود کـه بـرای زمینه سـازی 
گفت وگوهـای مسـتقیم صلـح بـا طالبـان، سـه زندانی 
ایـن گـروه )انـس حقانـی، مالی خـان و حافظ رشـید( 

را به طور مشـروط و در بدل آزادی دو اسـتاد دانشـگاه 
امریکایـی از زنـدان دولـت افغانسـتان آزاد می کنـد. اما 
طالبـان تـا امـروز هرگونـه پیشـنهاد مذاکره بـا مقامات 
افغانسـتان را رد کرده اسـت زیـرا ایـن مقامـات را غیـر 

مشـروع  و غیـر قانونـی عنـوان کرده اند.
پـس از گفت وگوهـای پشـت پـرده  زلمـی خلیلـزاد و 
اشـرف غنی در جریـان سـفرهای او بـه کابـل و عدول 
دولـت افغانسـتان از »خـط سـرخ« خـود، انـس حقانی 
از بنـد رهـا شـد. امـا مـردم افغانسـتان  هیچ ندانسـتند 
کـه آزادی ایـن عضـو مهـم شـبکه حقانی چه سـودی 
بین االفغانـی  گفت وگـوی  آغـاز  و  آتش بـس  بـرای 

است. داشـته 
محمـد اکـرام اندیشـمند آگاه سیاسـی در گفت وگـو با 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: »کـم از کـم سـودش این 
بـود کـه مذاکـرات مـردۀ امریکایی هـا و طالبـان، زنده 

» شد.
بـا  مذاکـرات  »ترامـپ  می افزایـد:  اندیشـمند  آقـای 
طالبـان را قبـاًل مـرده اعـالن کـرده بـود. امـا پـس از 
آزادی انـس حقانـی که با دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی 
تبادلـه شـد، مذاکرات امریـکا و طالبان در حال شـروع 
مجـدد اسـت. اینکـه مذاکـرات بـه کجـا مـی انجامد و 

نتیجـه مـی دهـد یـا نـه، بایـد منتظر بـود«.
بـه  ایـن آگاه سیاسـی: طالبـان در واکنـش  بـه گفتـۀ 
سـخنان ترامـپ در بگـرام گفتـه انـد که امریـکا راه ای 
جـز مذاکـره بـا ما نـدارد و ما پـس از امضـای توافق با 
امریـکا آتـش بـس می کنیم، نـه قبـل از آن. امـا ممکن 
اسـت آتـش بس اعالن نشـده را برقـرار کنند تـا زمینه 

و فضـا بـرای مذاکـرات ایجاد شـود.
باایـن حـال، عزیـز رفیعی رییـس مجتمـع جامعه مدنی 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه آزادی انـس حقانـی تنهـا بـه 
هـدف آزادی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی صـورت 

اسـت. گرفته 
هیـچ  حقانـی  انـس  آزادی  می گویـد:  رفیعـی  آقـای 
سـودی بـرای صلـح و آتش بـس در افغانسـتان ندارد. 
ممکـن بـود که مـا ایـن تبادله را یـک گام مثبـت برای 
آغـاز مذاکـرات بدانیـم کـه متاسـفانه طالبـان آن را بـا 

قاطعیـت تمـام رد کردنـد.
رییـس مجتمـع جامعـه مدنی افغانسـتان گفـت: امریکا 
می توانـد ایـن تبادلـه را بـه عنـوان یک ضمانـت تلقی 

کنـد، امـا طالبـان آن را رد کردنـد و هرگـز نپذیرفتند.
بنیان گـذار  حقانـی،  جالل الدیـن  پسـر  حقانـی  انـس 
شـبکه حقانـی اسـت. ایـن شـبکه یکـی از شـاخه های 
مهـم طالبـان محسـوب می شـود و تـا امـروز حمـالت 
زیـادی علیـه کابـل و هـم پیمانـان آن در ناتـو را انجام 

داده است.
خونین تریـن حملـه گـروه حقانـی انفجار تانکـر مملو 
از مـواد انفجـاری در منطقـه چهـار راه زنبـق در مرکـز 
کابـل بـود که حـدود 1۵0 نفر کشـته و دسـت کم ۴00 
زخمـی داشـت. حملـه بـه هوتـل انترکانتیننتـال کابل، 
در سـال 2011 حملـه بـه سـفارت امریـکا در کابل در 
مـاه سـپتامبر 2011 و همچنیـن حمله همزمـان به چند 
هـدف مهـم در شـهر کابـل در سـال 2012 از اقداماتی 
اسـت کـه گـروه حقانـی مسـوولیت آنهـا را بـه عهـده 

بود. گرفتـه 

آگاهان:
آزادی زندانیان طالب هیچ سودی به حال مردم افغانستان نداشت

نهادهای ناظر و اعضای مجلس:

زنگ خطر به صدا درآمده است
»یک تیم عالی  بررسی برای حل تنش های انتخاباتی ایجاد گردد«

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  

ارایـه مـردم و نتیجـۀ انتخابـات حفـظ کنـد. 
میـر رحمـان رحمانـی، رییـس مجلـس نماینـده گان نیز در 
نشسـت علنـی دیـروز ایـن مجلـس گفـت کـه راه پیمایـی 
هـواداران تیـم ثبـات و همگرایـی بایـد بـرای همـه یـک 

زنـگ خطـر جدی باشـد.
او گفـت کـه اعتـراض و حرکت هـای مدنـی از بزرگتریـن 
حقـوق شـهروندی اسـت و بایـد مطالبـات مشـروع مردم 
جـدی گرفتـه شـود، ولـی تاکیـد کـرد کـه زور آزمایـی 

خیابانـی بـه نفـع هیچ کـس نیسـت.
کمیسـیون های  از  افغانسـتان  نماینـدگان  مجلـس  رییـس 
انتخاباتـی خواسـت کـه بـه شـفافیت بـه مـردم اطمینـان 
دهنـد کـه »اهـل خیانـت بـه آرای مـردم نیسـتند،« و بـا 
کننـد کـه سـازکارهای  ثابـت  بی طرفـی و غیرجانبـداری 
قانونـی بـه هیچ کـس در انتخابات افغانسـتان اجـازه تقلب 

نمی دهـد. را 
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جهـان
در مواجهه با بحراِن کم آبی

حرف هایی که نباید
به همسرتان بگویید

یافته هـای جدیـد نشـان می دهنـد کـه چهـار میلیارد 
نفـر بـا کم آبِی شـدید مواجه انـد. کمبود آب هرسـاله 
دوسـوم از جمعیـت جهـان، بیـش از چهـار میلیـارد 
نفـر، را بـه مـدِت یـک مـاه متأثـر از خود می سـازد. 
کم آبـی،  بحـران  می دهنـد  نشـان  افشاسـازی ها 
پیـش  چالش هـای  خطرناک تریـن  از  یکـی  یعنـی 
روی جهـان، خیلـی وخیم تـر از آن چیزی سـت کـه 
پیشـتر تصـور می شـد. تحقیقـاِت جدیـد همچنیـن 
آشـکار کرده انـد کـه ۵00 میلیـون نفـر در مکان هایی 
زنده گـی می کننـد که مصـرِف آب دوبرابر یک سـاِل 
کامـل پُربـاران اسـت. با بـه راه افتادن سـفره های آب 
به شـدت  را  آن هـا  بـارش  میـزان  ایـن  زیرزمینـی 
آسـیب پذیر می کنـد. بسـیاری از مـردم کـه از منابـع 
آبـِی شـکننده  برخوردارنـد در هنـد و چیـن زنده گی 
می کننـد، امـا دیگـر مناطق مشـخص شـده در نقشـه 
)تصویـر الصاقـی( مربوط بـه ایاالت متحـدۀ مرکزی 
و غربـی، اسـترالیا و حتا شـهر لندن هسـتند. چنانچه 
ارزیابی هـا نشـان می دهنـد، ایـن مشـکالت آب کـه 
افزایـش  و  بـا رشـد جمعیـت  اسـت همـراه  قـرار 
مصـرف آب – به ویـژه به واسـطۀ خـوردن گوشـت 

– وخیم  تـر شـوند، رو بـه افزایـش هسـتند. 
در مـاه جنـوری مجمـع اقتصـاد جهانـی، بحران های 
آبـی را در کنـار تغییـرات آب وهوایـی و مهاجـرت 
دسـته جمعی بـه عنـوان یکـی از سـه خطـر بـزرِگ 
بعـدی،  اقتصـاد در دهـۀ  بـه مـردم و  آسیب رسـان 
معرفـی کـرد. کشـورهایی مثـل سـوریه هم زمـان بـا 
سـه خطـر مواجـه هسـتند: مطالعـات اخیـر گویـای 
ایـن بـوده کـه تغییـرات آب وهوایـی احتمـال وقوع 
 2010 تـا   2007 سـال های  شـدید  خشک سـالی 
بـه  منجـر  خشک سـالی  و  کـرد  بیشـتر  خیلـی  را 
بـه  کشـاورز  خانواده هـای  دسـته  جمعی  مهاجـرت 
 Arjen( هوکسـترا  آریِـن  پروفسـور  شـد.  شـهرها 
و  هالنـد  در  توئنتـه  دانشـگاه  اسـتاد   ،)Hoekstra
کسـی کـه ارزیابی هـای جدیـد را بـه عمـل آورده 
زیسـت محیطی  مشـکالت  بـه  »اگـر  می گویـد: 
نگاهـی بیندازیـم، یقینـًا ]کمبـود آب[ مهترین معضل 
محسـوب می شـود.« »یکـی از مناطـق کـه وضعیـِت 
بسـیار بسـیار بحرانـی دارد، یمـن اسـت.« طـی چند 
سـال آینـده، منابـع آبـی یمن بـه پایـان می رسـد اما 
مناطـق دیگـر از جملـه پاکسـتان، ایـران، مکزیـک و 
عربسـتان سـعودی هم زمـان بـا خالـی شـدن مـداوم 

منابـع آب زیرزمینـی در زمانـی که بـه عاریت گرفته 
شـده، زنده گـی می کننـد. هوکسـترا همچنیـن حوزۀ 
آبگیـر مـوری دارلینـگ در اسـترالیا و میانـۀ غربـی 
اسـت؛  داده  قـرار  توجـه  مـورد  را  متحـده  ایـاالت 
»منابـع آبـی زیرزمینـی عظیـم اوگاالال در ایـن ناحیه 
اسـتقرار یافتـه که رو به اتمام اسـت.« او بیان داشـت 
در  لنـدن  ثروتمنـدی همچـون  کـه حتـا شـهرهای 
می بردنـد:  به سـر  ناپایـداری  شـرایط  در  انگلسـتان 
طـی مـدت زمـان طوالنـی »شـما در نواحـی اطراف 
بـرای حفـظ آبـی کـه به سـمت لنـدن جریـان دارد، 

آب در اختیـار نداریـد.« 
مجلـۀ  در  جمعـه  روز  کـه  اخیـر  مطالعـات 
اولیـن  اسـت،  شـده  منتشـر  علمـی  پیشـرفت های 
بررسـی بـرای آزمـون کمبـود جهانـی آب بـا مبنای 
ماهیانـه و تفکیک پذیـری 31 مایل یا کمتر محسـوب 
می  شـود. ایـن ارزیابـی داده هـا را از سـال 1996 تـا 
200۵ مـورد تحلیـل قـرار داد و بـه کم آبی شـدیدی 
)کمبـود آب شـدید آن هنـگام تعریـف می شـود کـه 
اسـتفاده از آب بیـش از دوبرابـر میـزان ذخیرۀ مجدد 
آب باشـد( پـی بـرد کـه ۴ میلیـارد نفـر را دسـت کم 
یـک مـاه در سـال تحـت تأثیـر خـود قـرار می دهد. 
»نتایـج حاصـل داللـت بـر ایـن موضـوع دارنـد کـه 
شـرایط جهانـی آب بسـیار وخیم تـر از آن چیـزی 

اسـت کـه مطالعـات پیشـین نشـان می دادنـد. 
بررسـی ها بـرآورد می کردنـد کـه کم آبـی جمعیتـی 
بیـن 1.7 تـا 3.1 میلیـون را تحـت شـعاع خـود قرار 
می هـد.« بـه عـالوه ارزیابـی جدیـد نشـان داد کـه 
از  از سـال  نیمـی  بـرای حداقـل  نفـر  میلیـون   1.8
کم آبی شـدید رنـج می برنـد. کشـاورزی بزرگ ترین 
بـه رشـد  مصرف کننـدۀ آب اسـت و جمعیـت رو 
جهـان به غـذای بیشـتری نیـاز دارند. به عـالوه نظر 
بـه این که مردم با افزایش درآمدها گوشـِت بیشـتری 
می خورنـد، تغییـر رژیم هـای غذایی اثـر عمده یی بر 
افزایـش مصرف آب داشـته اسـت. هوکسـترا عنوان 
کـرده اسـت کـه »گرفتـن یـک دوش کوتاه مدت تـر 
پاسـخی بـه معضـل جهانی نیسـت«، به دلیـل این که 
فقـط 1 تـا ۴ درصـد از مصـرف شـخصی آب قابـل 
شـرب در خانـه صـورت می گیـرد، درحالی کـه 2۵ 
درصـد آن از طریـق مصرف گوشـت اسـت. بیش از 
1۵000 لیتـر آب بـرای تولیـد یک کیلوگرم گوشـت 
گاو اسـتفاده می شـود، تقریبـًا همیـن میـزان آب نیـز 

بـرای آبیـاری محصوالت کشـاورزی مختـص تغذیۀ 
گاو مصـرف می شـود. 

از دیگـر جنبه هـای منحصـر بـه فـرد تحقیـِق جدید 
ایـن بـود کـه الزامـات آبـی زیسـت محیطی را نیـز 
شـامل می شـد، بـه عنـوان مثـال نیـاز بـود از ایـن 
امـر اطمینـان حاصـل شـود کـه زنده گـی آبـی در 
رودخانه هـا و دریاچه هـا باقـی خواهـد مانـد. ماهـی 
می توانـد یکـی از منابـع مهـم غذایـی برای انسـان ها 
باشـد کـه از راههای آبـی برای حمل و نقل اسـتفاده 
می کنـد. حتـا فقط یک مـاه کمبود آب شـدید اثرات 
ویران کننده یـی بـر سـالمت رودخانـه دارد، بنـا بـر 
رودخانـه  خالـی  رودخانـۀ  »یـک  هوکسـترا:  نظـر 
نیسـت.« رودخانـۀ کلـورادو در غرب ایـاالت متحده 
و رودخانـۀ زرد در چیـن، از جملـه رودخانه هایـی 
هسـتند کـه قبـل از رسـیدن بـه انتهـای مسیرشـان 
خشـک می شـوند، یـا نزدیـک اسـت کـه در چنیـن 

گیرند.  قـرار  موقعیتـی 
دیوید تیکنر )David Tickner( مشـاور ارشد آب 
 WWF )World Wide Fund for در  شـیرین 
Nature( انگلسـتان می گویـد: »ایـن مقالـه مجـدداً 
اشـاره به فوریـت این چالـش دارد. میلیاردها انسـان 
و نظام هـای اقتصـادی بسـیاری بـه دلیـل خطـرات 
مربـوط بـه آب کـه بهتـر می تـوان آن هـا را مدیریت 
خسـارت  متحمـل  فزاینده یـی  صـورت  بـه  کـرد، 
می شـوند. زیان هـای مشـابه سـبب فروپاشـی حیات 
وحـش آبزیان در سراسـر جهان هسـتند.« هوکسـترا 
معتقـد اسـت سـرپوش های حفاظتـی آب مصرفـی 
نیـز  رودخانه یـی  حوضه هـای  تمامـی  در  بایسـتی 
اسـتقرار یابنـد، شـرکت ها بایـد در مـورد این که چه 
مقـدار آب بـرای تولیـد محصوالت شـان مـورد نیـاز 
اسـت، شـفاف بـوده و در پـی کاهـش آن باشـند. در 
عیـن حـال سـرمایه گذاران بایـد پایـداری آب را در 

کننـد. ادغـام  تصمیم گیری های شـان 
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هـر زن و مـردی کـه تشـکیل یـک خانـواده را می دهنـد، بایـد بتواننـد دربارۀ 
همه چیـز بـا هـم صحبـت کننـد بـدون آن کـه ترسـی داشـته باشـند. امـا این 

آزادی هـم مـرزی دارد!
درسـتی و راسـت گویی جـزِو حیاتی هـر رابطه یی اسـت، اما زوج هـا همواره 
می بایسـت مراقـِب آن چـه کـه بـه هـم می گوینـد، باشـند و ایـن مراقبـت را 
هرگـز قطـع نکنند. کلمات می توانند آسـیب برسـانند و حرف های ناسـنجیده 

می تواننـد نزدیک تریـن زوج هـا را از هـم دور کنند.
هرچنـد هیچ کـس مدافـع دروغ گفتـِن شـما به همسـرش نیسـت، ولـی بروز 
و افشـای هـر حقیقتـی کـه در سـرتان جرقـه می زنـد هـم توصیـه نمی گردد. 
در این جـا بـه ذکـر ۵ حقیقـت پرداختـه می شـود که بهتر اسـت برای همیشـه 
نـزد خـود نگـه داشـته و آن را افشـا نکنیـد، البتـه اگـر می خواهیـد رابطه یـی 

شـکوفا و موفق داشـته باشـید.

۱. از نظر شما دوست همسرتان جذاب است
ایـن مهـم نیسـت کـه شـما هرگز بـا دوسـِت همسـرتان فتـح بـاب رمانتیکی 
نداشـته اید؛ مسـالۀ مهـم ایـن اسـت کـه مقایسـۀ یک جانبۀ همسـرتان بـا زنی 
کـه بـه او نزدیـک اسـت، به شـدت احساسـاِت او را جریحـه دار خواهد کرد. 
اعتـراف جزیـِی شـما می توانـد موقتـًا بیـن او و دوسـِت مـورد بحـث تفرقـه 
ایجـاد کنـد، امـا بدانیـد آن چـه بـر اثـر ایـن اعتـراف شـما خـراب می شـود، 

رابطـۀ او بـا خود شماسـت.

2. او می بایست بیشتر آرایش کند
تشـویق همسـر بـه داشـتن آرایش بیشـتر، معـادل این اسـت که بـه او بگویید 
زشـت اسـت. آرایـش الزامـًا یک نوع ماسـک اسـت درحالی که ممکن اسـت 
او سـخت کوش بـودن را بـه زیبـا بـودن ترجیـح دهـد. عالقـه نشـان دادن به 
ظاهـر همسـر، خـوب اسـت. بـه عنـوان مثـال اگـر خـودش می خواهـد، در 

انتخـاب لبـاس کمکـش کنید.
زن هـا وقتـی خسـته هسـتند، دوسـت ندارنـد آرایـش کننـد، چـرا کـه آقایان 
متوجـه خسـته گی پنهان شـده در پـِس ایـن چهـرۀ آمـاده شـده می شـوند. بـا 
ایـن حـال، آن هـا آرایـش می کننـد تـا زیباتـر بـه نظـر آینـد. بـا ایـن وجـود 
رفتـاری اتخـاذ نکنیـد که به نظر برسـد شـما سـعی داریـد او را بـه آن چیزی 

کـه نیسـت، تبدیـل کنیـد و ایـن یعنـی پاشـیدن تخـم ناامنی.

۳. زمانی قصد داشتید او را ترک کنید
روابـط موفـق بر مبنـای این فرضیـۀ خوش بینانه که شـما همدیگر را دوسـت 
دارید، سـاخته می شـود. ایـن حقیقت حباب امنـی ایجاد می کند کـه رابطۀتان 
در آن می توانـد رشـد کنـد و شـکوفا گـردد. وقتـی اقـرار می کنید کـه »زمانی 
قصـد داشـته اید ایـن رابطـه را برهم بزنیـد«، آن حبـاب امن می ترکـد و از آن 
لحظـه بـه بعـد همسـر شـما مرتبـًا از خود می پرسـد کـه »آیـا او واقعـًا با من 

اسـت؟!« خوش حال 

۴. هر چیزی دربارۀ زنده گی جنسی با همسر سابق تان
امـکان دارد فکـر کنید که شـما و همسـرتان خوش حـال هسـتید و آن قدر در 
کنـار هم احسـاس امنیـت می کنید کـه گاه گاهـی می توانید«در مـورد کارهایی 
کـه در روابـط قبلی تـان انجـام داده ایـد صحبـت کنیـد و بخندید«. مسـاله این 
نیسـت. مسـایل جنسـی موضوعی اسـت که با شـک و ناامنی همراه اسـت و 
بـه محـض این کـه دربارۀ نـوع رابطۀ خود با همسـر سـابق تان صحبـت کنید، 

ناامنی هـای همسـرتان در زنده گـی فـوران خواهد کرد.
رابطـۀ جنسـی مساله یی سـت کامـاًل خصوصـی کـه فقـط بـه خلـوت شـما 
مربـوط می شـود، نـه هیـچ کـس دیگـر. بـه محـض بـاز کـردن پای شـخص 
ثالـث بـه محـدودۀ مسـایل جنسـی، ایـن پیمـان نقـض می گـردد و صمیمیت 

مـی رود. بین  از 
بایـد هرگونـه صحبـت دربارۀ همسـر سـابق تان را تـا جایی که ممکن اسـت، 
محـدود نماییـد . شـاید ایـن مسـاله کمـی بغرنـج و پیچیـده گـردد اگـر کـه 
مجبـور باشـید بعـد از طـالق به خاطرحمایـت از فرزنـدان تعامالتـی جزیـی 
بـا همسـر سـابق تان داشـته باشـید، امـا اجـازه ندهیـد ایـن تعامـالت حالـت 
احساسـی بـه خـود بگیـرد. تحسـین و یـا انتقاد از همسـر سـابق بـرای رابطۀ 

حـال و حاضرتـان جـزِو خبرهـای بـد می باشـد.

۵. او خیلی حرف شما را قطع می کند
اغلـب آقایـان از زیـاد صحبـت کـردن خانم هـا گلـه دارنـد، امـا دلیـل ایـن 
موضـوع ایـن اسـت کـه آن هـا بـه ایـن کار عالقـه دارنـد و بـا آن سـرگرم 

بـا شـما لـذت می بـرد. از مصاحبـت  او  می شـوند. 
اگـر به خاطـر ایـن کارش از او انتقـاد کنیـد، الزامـًا داریـد بـه او می گویید که 

از حـرف زدن بـا او و شـنیدِن صدایـش بدتـان می آید.
از این کـه ماننـد بعضـی زوج ها کـه خاموش می نشـینند و با غذای شـان بازی 
می کننـد، نیسـتید و خانـۀ شـما همیشـه پـر از انـرژی اسـت، باید خوشـحال 

باشید.
منـبع: پورتال سیمرغ

دامیان کارینگتن / برگردان: ملیـحه درگاهی

طــی چنــد ســال آینــده، منابــع آبــی یمــن بــه پایــان می رســد امــا مناطــق دیگــر از جملــه پاکســتان، ایــران، 
ــه  ــه ب ــی ک ــی در زمان ــع آب زیرزمین ــداوم مناب ــی شــدن م ــا خال ــان ب ــک و عربســتان ســعودی هم زم مکزی
عاریــت گرفتــه شــده، زنده گــی می کننــد. هوکســترا همچنیــن حــوزۀ آبگیــر مــوری دارلینــگ در اســترالیا و 
میانــۀ غربــی ایــاالت متحــده را مــورد توجــه قــرار داده اســت؛ »منابــع آبــی زیرزمینــی عظیــم اوگاالال در ایــن 
ناحیــه اســتقرار یافتــه کــه رو بــه اتمــام اســت.« او بیــان داشــت کــه حتــا شــهرهای ثروتمنــدی همچــون 
ــی »شــما در نواحــی  ــد: طــی مــدت زمــان طوالن لنــدن در انگلســتان در شــرایط ناپایــداری به ســر می بردن

اطــراف بــرای حفــظ آبــی کــه بــه ســمت لنــدن جریــان دارد، آب در اختیــار نداریــد.«
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فلســفۀ انگلیســی، تجربه گــرا و خواهــان فهــِم جهــان اســت. 
ادبیــات داســتانِی متعلــق بــه انگلســتان نیــز، بــه تبــع، بــرای 
ــردم  ــی م ــود زنده گ ــر و بهب ــان حــال و ایجــاد تغیی ــد زم نق
جــان می  گیــرد. شــاید از همین جاســت کــه بســیاری از 
انگلیســی اهــل ادب و قلــم می شــوند.  سیاســت مداران 
ــرن  ــت وزیر ق ــنده و نخس ــی، نویس ــز و دیزراییل چارلزدیکن
نــوزده، از آن جملــه  انــد. از همــان آغــاز نوزایــی )رنســانس( 
ــه  ــتانی و تاریخــی انگلیســی ب ــای داس ــه در متن ه ــی ک زبان
کار گرفتــه می شــود، زبــان اشــراف و تحصیل کرده  هــای 
ــد  ــان مردمــی اســت کــه می خواهن ــروش نیســت؛ زب فضل ف
بــا هــر آن چــه کــه دارنــد، در مقابــل زبــان فاتحــان رومــی، 

ــد. فرانســوی و آنگلوساکســون قــد علــم کنن
ــل 1707 در شهر«ایســت اســتور«  ــگ در آوری ــری فیلدین هن
مالــک  او  می شــود.  متولــد  انگلســتان  »سامرســت«  در 
ــرای  ــی را ب ــان گفت وگوی ــه زب ــت ک ــی اس تحصیل کرده ی
ــی  ــتان و تکان ــم انگلس ــدۀ هجده ــۀ س ــزل و هجــو جامع ه
ــه  ــا ب ــان و ی ــرد و رم ــه کار می  گی ــی ب ــۀ طبقات ــه آن جامع ب
ــز، کــودک  ــام جون ــا سرگذشــت »ت ــان خــودش تاریــخ ی زب

ــد. ــد می  نویس ــن قص ــه همی ــی« را ب ــر راه س
پــدرش نجیــب  زادۀ اصیــل ولــی ناالیقــی اســت کــه ثــروت 
ــوادۀ  ــادرش از خان ــد، و م ــار می کن ــار و م ــی را ت خانواده گ
ــات  ــون« ادبی ــج »ات ــری در کال ــد. هن ــتخوان داری می آی اس
ــا  ــی رود ت ــگاه م ــه دانش ــد. ب ــتان می خوان ــان باس روم و یون
حقــوق بخوانــد، ولــی خیلــی زود عطــای آن را بــه لقایــش 
می بخشــد و شــروع بــه نوشــتن می کنــد. نــوزده ســاله 
ــرده« اش روی  ــد پ ــق در چن ــۀ »عش ــه نمایش نام ــت ک اس

ــود. ــه رو می ش ــال روب ــا اقب ــی رود و ب ــه م صحن
ــری  ــنایی بیش ت ــا آش ــی رود و در آن  ج ــد م ــه هن ــفری ب س
همچنــان  او  می کنــد.  پیــدا  کالســیک  ادبیــات  بــا 
»تــام  نوشــته هایش  میــان  از  اســت و  نمایش نامه نویــس 
ــا  ــه بعده ــی آن  چ ــود. ول ــاخص ترین می ش ــتی« ش بندانگش
نــام او را جاودانــه می  کنــد، همــان »تــام جونــز، کــودک ســر 
ــه کار  ــود را ب ــِش خ ــه و دان ــام قریح ــت. او تم ــی« اس راه
ــه جــاِی  ــاِن انگلیســی ب ــار در رم ــرای اولین ب ــا ب ــرد ت می گی
قهرمــان، ضِدقهرمانــی را علــم کنــد. او از حرام زاده یــی 
کــه  هنــوز  کــه  می  ســازد  شــخصیتی  بی اصل ونســب 
ــد  ــتان های بلن ــیاری از داس ــِی بس ــوی کل ــت، الگ ــوز اس هن
زمانــی  در  تــام جونــز  کتــاب  اســت.  انگلیســی زبان  ها 
نوشــته می شــود کــه رمــان فقــط بــه معنــی داســتان مطــرح 
ــدارد. خواننــده گان  ــی در آن ن نیســت و تخیــل جــاِی چندان
ــد و  ــات تاریخــی را اراده می  کنن ــل اثب ــت قاب ــاْن واقعی از رم
ــا شــاید  ــارش، می نویســد ت ــه گواهــی ســایر آث فیلدینــگ، ب

ــد. ــد و بفهمان ــد و بفهم ــا بده ــری در قض تغیی
ــت  ــت و سرش ــز حقیق ــام جون ــه: »ت ــکات گفت ــروالتر اس س
ــن  ــم چنی ــق ه ــه ح ــاند.« و ب ــان را می شناس ــِی انس واقع
ــتایی  ــاده و روس ــه س ــتانی اســت ک ــز داس ــام جون اســت. ت
قهرمــان  پخته گــی  و  خردمنــدی  بــا  و  می شــود  آغــاز 
ــه انجــام می رســد  ــی اش، همــان کــودک ســر راهــی، ب اصل
و نویســندۀ آن زبــان نوشــتاری انگلیســی را هم ســنِگ زبــان 

فیلدینگ 
و قلمرِو تازۀ نوشتن

فرهیختــه گان زمانــش، التیــن، بــاال می کشــد. ایــن رمــان 
تجربــی اســت و ســطوح مختلــِف آدم پــردازی و«ارتبــاط 
خواننــده و اثــر و مؤلــف« در آن تکویــن پیــدا می کنــد. 
ــۀ  ــر ذایق ــرای تغیی ــردۀ آن ب ــده دار میان پ ــای خن صحنه ه
ــر  ــدن نث ــارِ خوان ــه گرفت ــه همیش ــت ک ــی اس خوانند ه ی
ــارۀ شــکل  ــز، درب ــوده. ایــن کتــاب همــه چی منشــیانه ب
ــرن  ــای ق ــه مخاطب ه ــانی را ب ــار انس ــوای رفت و محت
هجدهمــِی خــود شــیرفهم می کنــد. خــودِ هنــری 
فیلدینــگ ایــن شــیوۀ نوشــتن را »قلمــرِو تــازه نوشــتن« 

می  نامــد. 
منتقــد معاصــری می گویــد کــه فیلدینــگ از چهــار 
عنصــر نبــوغ، انســانیت، دانش آموخته گــی و تجربــه 
بهره منــد اســت و می توانــد »سرشــت« را بــا فکــر 
ــن  ــه بی ــاور دارد ک ــگ ب ــد. فیلدین ــوام ده ــْل ق و عق
رفتارهــای نادرســِت انســانی و علــل منــدرج در روزگار 
ــی هســت  زیســت همــان انســان رابطــۀ علــت و معلول
ــد. او  ــدا کن ــت پی ــِق آن دس ــه دقای ــد ب ــنده بای و نویس
ــته  ــده دار نوش ــای خن ــال نمایش نامه ه ــال  های س ــه س ک
ــز  ــام جون ــان ت ــتن رم ــه نوش ــت ب ــاال دس ــت، ح اس
ــه خــودش و  ــا جامعــۀ آن روز انگلســتان را ب ــد ت می زن
دیگــران بشناســاند. تــا شــاید، شــاید، تغییــر و بهبــودی 

ــرد. ــورت پذی ــه ص در آن جامع
ــبی  ــه ش ــت ک ــي اس ــر راهی ی ــودک س ــز ک ــام جون ت
در رخت خــواب آدم ثروتمنــِد نیکــوکاری، بــه نــام 
ــاده دل  ــردی س ــه م ــی ک ــود. آلورت ــدا می ش ــی، پی آلورت
ولــی اهــل دانــش و فضــل اســت، تــام جونــز را تحــت 
حمایــت می گیــرد. پــا بــه  پــای خواهــرزادۀ خــود او را 
ــی و  ــات تحصیل ــوع امکان ــه ن ــد و هم ــرورش می ده پ

ــا ... ــا بعده ــد. ام ــم می  کن ــش فراه ــی برای رفاه
رمــان تــام جونــز بــه ســال 17۴9 منتشــر می شــود. ایــن 
ــامل فصــل   ــاب ش ــر کت ــاب دارد و ه ــان هجــده کت رم
ــا یــک  ــاب آن ب ــا ب ــادی اســت. هــر فصــل، ی هــای زی
»مقاله طــوری« شــروع می  شــود کــه در آن نویســنده 
راجــع بــه شــیوۀ نوشــتاری و ســبک خــود توضیحاتــی 
می دهــد و یــا ســعی می کنــد آدم هــای داســتانی و 
علــت رفتارهــای آن هــا را بــرای خواننــده روشــن کنــد. 
فیلدینــگ دِل خوشــی از نقدهــای آبکــِی روزگار خــود 
نــدارد و در بســیاری از ایــن »مقاله  طورهــا« بــه منتقدیــن 
ــش  ــه برای ــی آورد ک ــان م ــه رخ ش ــد و ب ــش می زن نی

پشــیزی نمی  ارزنــد.
ــیوۀ  ــن ش ــد از ای ــده های بع ــنده های س ــی از نویس خیل
نوشــتِن او تقلیــد می کننــد، جــورج الیــوت نمونــۀ 
برجســتۀ آن هــا اســت. آنــدره ژیــد گفتــه: »بــا خوانــدِن 
ایــن کتــاب فهمیــدم کــه چه قــدر از تکنیــک کــم 

ــای  ــن دیباچه ه ــگ در ای ــور فیلدین ــر منث ــم.« نث می دان
ــه  ــود، ک ــن می  ش ــن و آهنگی ــر فصــل مطنط ــن ه آغازی
ــه  ــف ب ــا متکل ــد و ی ــط، زای ــروزه کمــی بی رب شــاید ام
نظــر برســد، امــا آن زمــان نوعــی هم سنگ ســازِی 
ــه  ــن ـ ک ــاِن التی ــا زب ــود ب ــی ب ــۀ انگلیس ــان عوامان زب

می بردنــد. کار  بــه  را  آن  گنده دماغ هــا 
ــز را  ــام جون ــان ت ــدۀ رم ــگ پیچی ــم پی رن ــر بخواهی اگ
ــز  ــام جون ــیم: »ت ــه می نویس ــن گون ــم، ای ــه کنی خالص
بچــۀ ســر راهــی اســت کــه شــبی در رخت خــواب آدم 
ــدا می  شــود.  ــی، پی ــام آلورت ــه ن ــِد نیکــوکاری، ب ثروتمن
آلورتــی کــه مــردی ســاده دل ولــی اهــل دانــش و فضــل 
ــا  ــرد. پ ــت می گی ــت حمای ــز را تح ــام جون ــت، ت اس
ــد و  ــرورش می  ده ــود، او را پ ــرزادۀ خ ــای خواه ــه  پ ب
همــه نــوع امکانــات تحصیلــی و رفاهــی برایــش فراهــم 
می  کنــد. امــا بعدهــا از او آزرده می شــود و از خانــه  
ــر  ــام دلگی ــی از ت ــه آلورت ــار ک ــن ب ــدش. اولی می ران
ــا  ــام ب ــه ت ــت ک ــقی اس ــردِ عش ــل ن ــه دلی ــود، ب می ش
ــازد و  ــی می ب ــکاربان آلورت ــر ش ــگریم« دخت ــی س »مول
ــر  ــوفیا، دخت ــه س ــز ب ــِر جون ــِق بی دروپیک ــار دوم عش ب
زیبــا و ثروتمنــد شــکارچی روبــاه، آقــای وســترن، 

ــود. ــوری می ش ــن دلخ ــِی ای ــث و بان باع
ــِی  ــم و بدخواه ــرض خش ــه در مع ــز همیش ــام جون ت
رقیــِب  و  تواکــوم  نــام  بــه  فضل فروشــی  کشــیش 
تــام  عاقبــت  اســت.  اســکویر  فیلسوف منَشــش 
ســاده  دل و خوش طینــت امــا خوش گــذران، قربانــی 
ــود -  ــی می ش ــوان آلورت ــرزادۀ ج ــوءتعبیرهای خواه س
کــه بــر ســر ســوفیا بــا تــام جونــز خوش قیافــه رقابــت 
دارد. تــام جونــز بــه ناچــار تــرک یــار و دیــار می کنــد. 
ایــن ســفر و حضــر همســفری دوست  داشــتنی  در 
ــاد  ــه ی ــده را ب ــه وجــودش خوانن ــج دارد ک ــل پارتری مث
ــن،  ــن حی ــدازد. در ای ــوت می  ان ــانچوپانزای دن  کیش س
ســوفیا کــه دل در گــرِو تــام دارد و نمی  خواهــد تــن بــه 
ازدواج بــا بالفیــل بدهــد و تســلیم اســتبداد رای پــدرش 
ــی از  ــۀ یک ــه خان ــد و ب ــرار می کن ــه ف ــود، از خان بش

ــی  رود.  ــود م ــِی خ ــوام لندن اق
ــِر  ــر خواه ــع پس ــه در واق ــد ک ــف می کن ــم کش ــام ه ت
آقــای آلورتــی اســت و در واقــع هم شــیرۀ مکرمــۀ آقــای 
ــل داده اســت.  ــی تحوی ــه گیت ــه او را ب ــوده ک ــی ب الورت
ــم  ــوفیا ه ــود و س ــال می ش ــل برم ــِد بالفی ــر و کی مک
بی وفایی هــای جونــز را می  بخشــد و پایــان خــوش 

ــد.« ــرا می رس ــتان ف داس
فیلدینــگ در ایــن رمــان، ریــاکاری و دو چهره گــِی 
جامعــۀ آن روز انگلســتان را ترســیم می کنــد و مفاهیمــی 
مثــل شــرف، عشــق، خیرخواهــی، مســیحیت و زیبایــی 
ــدار  ــردۀ پن ــا پ ــد ت ــاال می کن ــر و ب ــان زی ــن رم را در ای
ــنایی  ــی را در روش ــا و خودفریب ــدرد و روی ــه را ب زمان
آفتــاب ایــن رمــان نمایــان کنــد. او قبــاًل در رمــان کوتــاه 
ــالی«ِ ریچــارد  ــر »پام ــی اســت ب ــه نقیضه ی ــامال«، ک »ش
ــان  ــای جامعــۀ مردســاالر را عی آندرســون، خدعــه و ری
ــت و  ــن »عدال ــاوت بی ــز تف ــام جون ــرده و حــاال در ت ک
ــی و  ــری« و »بدخواه ــداوت و تنگ  نظ ــاده  دلی«، »ع گش
ــده گان  ــم خوانن ــش چش ــی زاده« را پی ــِی آدم خوش  خیم

می  گــذارد.
او، ماننــد ارســطو، معتقــد اســت کــه انســان خمیره یــی 

ــره  ــل یک س ــل بالیفی ــد مث ــدی دارد و می  توان ــتی و اب الس
ــی نیــک  دل و روشــن  ضمیر  ــد آلورت ــا مانن ــد و ســیاه و ی ب
باشــد. فیلدینــگ تــام جونــز را نماینــدۀ واقعــی ذات 
ــتانِی  ــیم دو آدم داس ــق ترس ــد و از طری ــی زاده می دان آدم
خــود، ســکویر و تواکــوم، فلســفه  بافی فاضالنــه را در 
ــر دو  ــد و ه ــرار می ده ــه ق ــات مقدس  مآبان ــل اخالقی مقاب

ــرد. ــخره می  گی ــه س را ب
ــدگاه روایتگــر همیشــه حاضر  ــاب فیلدینــگ دی ــن کت در ای
ــی  ــه خوب ــان را ب ــد جه ــه فکــر می کن و ناظــری را دارد ک
ــاور دارد،  ــان ب ــی انس ــه خوش  فطرت ــه ب ــد. او ک می شناس
شــّکاک اســت ولــی نــا امیــد نیســت. ســبک نوشــتارِی او 
ــه  ــاب غرق ــده در کت ــه نمی  گــذارد خوانن طــوری اســت ک
ــی  دارد. در  ــگاه م ــن ن ــا مت ــده را ب ــۀ خوانن ــود و فاصل ش
کتــاب او نقــش روایتگــِر کتــاب بــا آفرینشــگِر متــن از هــم 
ــم  ــش چش ــی پی ــطح آگاه ــن راه، دو س ــت و از ای جداس
ــه در  ــد؛ ســطح آگاهــی روایتگــر - ک ــاز می کن ــده ب خوانن
ــدا می کنــد - و قله یــی کــه  طــول سرگذشــت بصیــرت پی
ــاختۀ  ــای س ــه دنی ــا ب ــته و از آن ج ــر آن نشس ــنده ب نویس
خــود نــگاه و بــا تردســتی آدم هــای داســتانی  اش را 
ــه یی  ــود را »حماس ــاب خ ــگ کت ــد. فیلدین ــا می  کن جابه ج

ــد. ــر« می دان ــه نث ــک ب کمی
ــۀ  ــا ندیم ــدد ب ــر اول و ازدواج مج ــرگ همس ــد از م بع
ــد می شــود. در17۴8  ــی فیلیدینــگ ب همســرش، وضــع مال
دوســتان کمــک می  کننــد و فیلدینــگ بــر مســند قضــاوت 
دادگاهــی محلــی در »بواســتریت« لنــدن می نشــیند. رمــان 
ــود و  ــر می  ش ــن منتش ــد از ای ــال بع ــک س ــز ی ــام جون ت
ــود.  ــر می ش ــگ زمین گی ــار آن فیلدین ــد از انتش ــی بع کم
در چنــد ســال باقی مانــدۀ عمــرش رمــان »آیلیــا« را 
می نویســد و مجموعه یــی از مقــاالت خــود را منتشــر 
می  کنــد. رمــان تــام جونــز را هــم بــا تجدیــِد نظرهایــی بــه 
ــم  ــش وخی چــاپ بعــدی می  رســاند. در 17۵۴ دیگــر حال
شــده. بــه توصیــۀ پزشــکان بــه لیســبون پرتغــال مــی رود. 
در »خاطــرۀ ســفر لیســبون« دربــارۀ تــالش بی  ثمــرش 
بــرای بهبــودی، می نویســد و چنــد وقــت بعــد در هشــت 
ــرد و در گورســتان  ــر همــان ســال در لیســبون می می اکتوب

ــود. ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــا ب ــیان آن ج انگلیس
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تام جونز همیشه در معرِض 
خشم و بدخواهِی کشیِش 
فضل فروشی به نام تواکوم و 
رقیِب فیلسوف منَشش اسکویر 
است. عاقبت، تاِم ساده  دل و 
خوش طینت اما خوش گذران، 
قربانی سوءتعبیرهاِی خواهرزادۀ 
جوان آلورتی می شود- که بر سر 
سوفیا با تام جونز خوش قیافه 
رقابت دارد. تام جونز به ناچار 
ترِک یار و دیار می کند. در 
این سفر و حضر، همسفری 
دوست  داشتنی مثل پارتریج 
دارد که وجودش خواننده را 
به یاد سانچوپانزای ُدن  کیشوت 
می  اندازد. در این حین، سوفیا که 
دل در گرِو تام دارد و نمی  خواهد 
تن به ازدواج با بالفیل بدهد 
و تسلیم استبداد رای پدرش 
بشود، از خانه فرار می کند و به 
خانۀ یکی از اقوام لندنِی خود 
می  رود

فریبـا حاج دایی 
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بعـد از سـقوط امـارت سـیاه 
طالبانـی از آنچه که عصر نوین 
 18 می گوینـد  افغانسـتان  در 
سـال میگـذرد. در طول بیشـتر 
مـردم  ایـن یک ونیـم دهـه  از 
افغانستان سـه دور انتخابات ریاست جمهوری 
تـوام بـا مشـکالت و ادعاهایـی از تقلـب در 
این پروسـه افـزون بر شـگوفایی و بازسـازی 
نـاکام  کارکردهـای  کرده انـد.  تجربـه  را 
کمیسـیون های انتخاباتـی در طـول ایـن مدت  
مـردم را نسـبت بـه انتخابـات بی باور کـرده و 
مـردم بـه دیـدۀ شـک و بی بـاوری نسـبت به 
ایـن پروسـه ملـی نـگاه می کننـد. اگـر کمـی 
بـه عقـب برگردیـم، آن روزهایـی که 9 سـال 
عمـری از من گذشـته بـود و مردم افغانسـتان 
هـم از زن و مـرد بعـد از سـال ها جنـگ و 
خشـونت در مـاه میـزان 1383 ه ش بـا وجود 
وضعیـت اقلیمـی نامناسـب و بـارش بـرف 
سـنگین کـه حتا باعـث شکسـتن درخت های 
چندیـن سـاله شـده بـود، با بـاور کامـل و در 
جهـت داشـتن یـک حکومت منتخـب مبتنی 
بـر آرای مـردم و پایـان جنـگ و خشـونت به 
امـا  پـای صندوق هـای رای دهـی می رفتنـد، 
بعـد هـژده سـال از اولیـن تجربـه انتخاباتـی 
مـا، امـروز نـزد اکثریـت مـردم کارکـردن در 
کمیسـیون های انتخابات جرم پنداشـته شده و 
در بعضی موارد کارمندان کمیسـیون انتخابات 
به خاطـر اینکـه مـورد سـرزنش و توهیـن از 
سـوی مردم قـرار نگیرند، کارکردن شـان را در 

پروسـه های انتخاباتـی انـکار می کننـد. با این 
وجـود می شـود گفـت کـه بی بـاوری مـردم 
افغانسـتان نسـبت به پروسـۀ انتخابـات به 90 
درصـد تقـرب می کنـد و بقیـه 10 درصد هم 
بـاور چندانـی بـه شـفاف بـودن کارکردهـای 
دلیلـی  ندارنـد.  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
معقـول و مناسـبی جـز دخالـت کشـورهای 
کمک کننـده افغانسـتان در کار کمیسـیون های 
انتخاباتـی و گماشته شـدن های سـلیقه یی در 
پُست های حساس کمیسـیون های انتخاباتی و 
طرف واقع شـدن افراد تعین شـده در پروسـۀ 
انتخابـات، بـه ایـن بی بـاوری مـردم نمی توان 

داشت.  سـراغ 
در  مشـکالت  و  بی بـاوری  همـه  ایـن  بـا 
پروسـۀ انتخابـات، مـردم افغانسـتان از تـرس 
تکـرار تجربـۀ تلـخ و نـاکام گذشـته و ایجـاد 
حکومت هـای  طالبانـی،  ظالمانـۀ  امـارت 
ملوک الطوایفـی و شـروع مجـدد جنگ هـای 
داخلـی؛ انتخابی جـز رفتن پـای صندوق های 
رای دهـی و انتخـاب گزینـۀ بـد از میـان بد و 
بدتـر بـه خـود نمی دیدند. بـا پایـان ماموریت 
افغانسـتان  ملـی،  وحـدت  حکومـت  نـاکام 
انتخابـات  چهـارم  دور  برگـزاری  بـرای 

ریاسـت جمهوری در تاریخ پر فراز و نشـیبش 
آمـاده می شـد. مـن پـس از یک ونیـم سـال 
فراغـت از دانشـگاه و تحمـل بیـکاری، تـازه 
منحیث کارمند در کمیسـیون انتخابات والیتی 
پنجشـیر به کار شـروع کرده بـودم. آماده گی ها 
در کمیسـیون با نزدیک شـدن تاریخ برگزاری 
انتخابـات مطابـق بـه  تقویم انتخاباتی شـدت 
بیشـتر می گرفـت؛ مـا داشـتیم زمینـه را بـرای 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری جهت 
تمثیـل دموکراسـی بـه امیـد ادامـۀ دادن بهتـر 
مسـیر هژده سـاله ضمـن احیای مجـدد اعبتار 
می کردیـم.  آمـاده  انتخاباتـی،  کمیسـیون های 
بعـد از هفته هـا تـالش شـبانه روزی پـالن و 
برنامه ریـزی، سـرانجام تاریـخ ۵ میـزان روز 
پیـش انتخابـات از راه رسـیده همـه چیز برای 
برگـزاری انتخابـات آماده بـود.  ما داشـتیم به 
دقیقـه نـود نزدیـک و نزدیکتـر می شـدیم. به 
عنـوان یکی از کمیسـیون های 3۴ گانه والیتی 
در سـاختن حکومتـی منتخب تالش داشـتیم 
تـا در امتحـان مهـم و حسـاس تاریخـی فردا 
موفـق بـه درآیـم، و بـرای دقـت در کارهـا و 
جلوگیـری از وقـوع مشـکالت احتمالـی در 
امتحان فردا، آن روز را هم به پایان رسـانیدیم. 
در پایـان همـان روز و بـا آغـاز شـب فضـای 
کامـاًل متفـاوت نسـبت بـه روزهـای پیش بر 
دفتـر والیتـی پنجشـیر حاکم بـود. همـکاران 
خانه های شـان  بـه  رفتـن  به جـای  شـب  مـا 
بـا پایـان یافتـن رسـمیات در دفتـر ماندنـی 
شـده بودنـد. اسـترس در وجـود هـر یـک از 
اعضـای خانـوادۀ انتخاباتـی مـا بـه وضـوح 

حکایـت از یـک آزمـون سـخت و دشـوار 
می کـرد. هـر یـک از آنهـا بـا عهـده دار شـدن 
هـر مسـوولیتی تـالش می کردند تـا در فردای 
آن روز یعنـی روز انتخابـات ماموریت شـان را 
موفقانـه بـه پایـان برسـانند. اتفاقـاً بـاز محمد 
مبـارز قهرمان مبـارزات آزاد کشـور هم همان 
شـب در مسکو رأس سـاعت 12 باید در برابر 
حریـف قدرت مند روسـی اش دنیس کنکوف 
کـه سـابقه شکسـت دو ورزشـکاران مبارزات 
مـا، عظیـم بدخشـی و احمدولـی هوتـک در 
کلکسـیون افتخـارات ورزشـی خود داشـت، 
وارد قفـس می شـد. بعـد از صـرف نان شـب 
بـا تمـام همـکاران مـا در یـک اتاق گـرد هم 
آمدیـم و به هدف تماشـای مسـابقۀ باز محمد 
مبـارز بـه تماشـای تلویزیـون نشسـتیم. کمتر 
از سـه سـاعت بـه آغاز این مسـابقه حسـاس 
و نفس گیـر باقـی مانـده بـود. در خـالل ایـن 
قصه هـای  از  گاهـی  مـا  همـکاران  مـدت 
شـیرین روایـت می کردنـد و گاهـی هـم بـه 
گفتـن فکاهـی می پرداختنـد و گاهـی هـم که 
تصـور ناکامـی در امتحـان فـردا به ذهن شـان 
می رسـید، خنده و فکاهـی را فراموش کرده و 
بـه تحلیـل و ارزیابی پـالن شـان می پرداختند 
تـا مبـادا اشـتباهی در کارشـان باشـد، چون ما 

بـا اتـکا بـه اصـل کار تیمـی تحـت رهبـری 
امـور  دفتـر  رییـس  شـفایی،  غالم حسـین 
انتخابات والیت پنجشـیر تالش داشـتیم تا در 
عرصۀ برگزاری انتخابات شـفاف سراسـری از 
تمامی کمیسـیون های والیتی جلـو زده و مقام 

اول را کسـب کنیـم.
تـوام  کسـل کننده  انتظـار  سـاعت ها  از  بعـد 
بـا بحث هـای انتخاباتـی، فکاهـی گفتن هـا و 
چرخش هـای تکـراری عقربـه سـاعت، زمان 
آغاز مسـابقه فرا رسـید. پیروزی در مسابقه آن 
شـب و انتخابـات فردا خیلی ها مهـم و تصور 
شکسـت در ایـن دو مسـابقه خیلی ها سـخت 
و دشـوار بـود. بـا بـه صـدا در آمـدن زنـگ 
مسـابقه روند اول شـروع شـد. چند دقیق بعد 
از آغـاز مسـابقه احتمـال شکسـت قهرمان ما 
متصـور بـود. با تاسـف ایـن اتفاق هـم افتاد و 
بعـد از سـه رونـد در پایـان روند سـوم، پایان 
تلخـی بـرای مـا رقـم خـورد و قهرمـان ما در 
اوج نابـاوری شکسـت را از طـرف حریـف 
روسـی اش پذیرفـت. مـن کـه شـاید بیشـتر 
از همگـی از شکسـت مبـارز ناراحـت بـودم. 
ناخـودآگاه شکسـت مبـارز را گواهـی بـدی 
از بـه بحـران رفتـن انتخابـات و تکـرار قضیه 
انتخابـات 201۴ م فکـر می کردیـم. مـا هم به 
عنـوان مبـارز آن میدان انتخابات افغانسـتان تا 
رونـد دوم را خـوب پیـش رفته بودیـم. انتظار 
پیـروزی در رونـد سـوم فـردای آن شـب را 

داشتیم.
همگـی در شـب تاریـک بـا چهـرۀ غمگیـن 
امتحـان  در  کامیابـی  فکـر  در  و  پریشـان  و 
روشـن  فـردای  زدن  رقـم  میـزان جهـت   6
بامـداد  ناشـده، سـاعت 3  بـا معمـای حـل 
بـه خـواب رفتنـد. در پایـان فـردای همـان 
میـزان سـال 1398 ه ش روز  یعنـی 6  روز 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری مـا در 
رونـد سـوم پـاداش ماه هـا زحمـت، رنـج و 
تالش هـای شـبانه روزی خـود را بـا برگزاری 
یـک انتخابات شـفاف و سراسـری بـه دور از 
هرگونـه تقلب را در پنجشـیر، دریافت کردیم. 
مـا در عرصـۀ برگـزاری یـک انتخابـات بـه 
اسـاس قانـون و به معنـای واقعـی آن، جلوتر 
از 33 کمیسـون والیتـی در سـطح افغانسـتان 
قـرار گرفتیـم؛ امـا بـا تاسـف آنچـه کـه مـرا 
منحیـث یـک شـهروند ایـن کشـور و کسـی 
کـه در راه انـدازی این پروسـه سـهم کوچکی 
داشـتم، رنـج می دهـد. بـه بن بسـت خـوردن 
انتخابـات اسـت. میلیون ها دالر برگـزاری این 
پروسـۀ ملـی خـرج برداشـت. امـا چنـد فـرد 
قدرت طلـب و خودخـواه به ارادۀ مردم پشـت 
کـرده و هنـوز هـم در تـالش حاکم سـاختن 
تقلـب بر سرنوشـت مـردم افغانسـتان و ادامه 
دادن حکومت جعلی و متعصب شـان هسـتند. 
مـا هـم شـبیه مسـابقه همـان شـب نظارگـر 
کشـوری  در  دموکراسـی  و  مـردم  شکسـت 
هسـتیم که به شـدت نیـاز به صلـح و آرامش 

و یکدیگـر پذیـری دارد...
آینـدۀ  از یـک  اخیـر  تحـوالت چنـد هفتـۀ 
فـردای  و  می دهـد  بـد  گواهـی  نامعلـوم 
سرنوشت سـازی که مردم مـا در جهت تحقق 
آن به قیمت جان و بریده شـدن انگشتان شـان 
در پروسـۀ انتخابـات اشـتراک کردنـد، آنگونه 
کـه به نظـر می رسـد، در حـد یک رؤیـا باقی 

ماند. خواهـد 
کار  این جـای  تـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
نتوانسـته انـد اعتبـار از دسـت رفتـۀ انتخابات 
را احیـا کننـد، ولـی برعکـس در جهت خلق 
بحـران و بـه بن بسـت کشـانیدن  انتخابـات 
عمـل کـرده و تـا حـال موفق نشـده انـد، لکۀ 
بدنـام تقلـب را از جامـۀ ایـن پروسـۀ ملـی با 
حفـظ بی طرفی و معیار قـراردادن آرای واقعی 
مـردم در جهـت تعیـن سرنوشـت شـان، پاک 

سازند. 
حفـظ اسـتقاللیت کمیسـیون و جلوگیـری از 
کمیسـیون های  کار  در  بیرونـی  دخالت هـای 
انتخاباتـی، به دادگاه کشـانیدن متقلبـان، معیار 
و  تمکیـن  و  مـردم  واقعـی  آرای  قـراردادن 
احتـرام گذاشـتن دسـته های انتخاباتی پیش تاز 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه اعـالم نتایـج 
از سـوی کمیسـیون انتخابات، تنهـا راهکاری 
جهـت شکسـت بن بسـت کنونی و رقـم زدن 

فـردای بهتـر بـرای مردم افغانسـتان اسـت.
در صورتـی که بن بسـت انتخابـات در جهت 
آرای حقیقـی مـردم   شکسـته نشـود به خلق 
بحـران منجـر شـود. قربانی فقـط و فقط مردم 

افغانسـتان اند و بس.

بحران هـای  همـه  از  برون رفـت  راه  تنهـا 
افغانسـتان،  میـان  اتحادیـه  ایجـاد  منطقـه، 
ایـران و پاکسـتان و حمایـت امریـکا از ایـن 
اتحادیـه اسـت. بزرگتریـن اشـتباه امریکا در 
دو دهـۀ گذشـته عـدم حمایـت از ایجاد این 
اتحادیـه و دشـمنی بیهـوده و لجوجانـه بـا 

اسـت. بوده  ایـران 
در این منطقه جهان روسـیه چرن و هند سـه 
ابر قدرت نیرومند هسـتند. ایران و پاکسـتان 
بـه تنهایـی تـوان رقابـت بـا ایـن غول هـا را 
ندارنـد. افغانسـتان اصـاًل هیچ گونه شانسـی 
بـرای بقـا بـه عنـوان یـک کشـور را نـدارد 
و اگـر همچـو اتحادیـه بـه میـان نیایـد، کار 
آن در آینـده نزدیـک تمـام اسـت و دیگر از 
روی نقشـه برداشـته خواهـد شـد و دسـت 
کـم نیمی از آن را پاکسـتان بـا پول اعراب و 

چیـن اشـغال خواهـد کرد.
اگـر همچـو اتحادیه یـی بـه میـان بیایـد، از 
یک سـو از افتـادن پاکسـتان و حداقـل نیمی 
چیـن  دسـت  در  آینـده  در  افغانسـتان  از 
جلوگیـری خواهـد شـد و از سـوی دیگـر، 
بحـران سـر درُگـم افغانسـتان تـا جایی حل 

شـد. خواهد 
بی چـون و چـرا کشـورهای آسـیای میانه و 
قفقـاز هـم به ایـن اتحادیـه متمایـل خواهند 
شـد و بـه پیمانه زیادی مشـکل سـه کشـور 
عـراق، سـوریه و لبنـان هـم حـل خواهـد 

گردید.
دسـت ترکیـه و عرب هـا هـم از این گسـتره 
کوتـاه خواهـد شـد و بـرای امریـکا شـانس 
بـازی کـردن نقـش از طریـق ایـن اتحادیـه 
در آسـیای میانه و قفقـاز هـم فراهـم خواهد 

. شد
اگـر امریـکا این شـانس طالیی را از دسـت 
از  را  متطفـه  سراسـر  زود  یـا  دیـر  بدهـد، 
دسـت خواهـد داد و منطقـه در کام چیـن 

فـرو خواهـد رفـت.
امریـکا بـه جای حمایـت از چنیـن اتحادیه، 
آوردن  میـان  بـه  اندیشـه خـام  در  پیوسـته 
کمـک  بـه  متطفـه  در  وهابـی  دولت هـای 
عربسـتان اسـت کـه در همـه جـا بـه دلیـل 
ارتجاعـی بـودن، بـا شکسـت و ناکامـی رو 

بـه رو شـده اسـت.
و  قفقـاز  گسـترۀ  در  روسـیه  و  ایـران 
دارنـد.  تاریخـی  منافـع  تضـاد  آسـیای میانه 
برخـورد نابخردانـه امریـکا در قبـال ایـران 
موجـب شـده که روسـیه دسـت باالیـی در 
قفقـاز و کسـپین و آسـیای میانه پیـدا کنـد.
بـازی کودکانـه امریکا در افغانسـتان و عراق 
هـم یک سـره بـا باخـت بـه همـراه خواهـد 
بـود. سیاسـت امریـکا در آسـیای میانه، قفقاز 
و کسـپین با شکسـت کامـل انجامیـده و در 
افغانسـتان بـا افتضـاح و رسـوایی تاریخـی 

روبـه رو گردیده اسـت.
امریـکا در قبـال ایـران هـم هیـچ شانسـی 
بـرای پیـروزی نـدارد. پـس بهتـر اسـت بـه 
رو  سـودمند  و  خردورزانـه  راهبـرد  تنهـا 

. بیـاورد 
هفتـاد  دهـۀ  و  دهـۀ شـصت  سـال های  در 
سـدۀ بیسـتم سیاسـت امریکا همانـا حمایت 
از همچـو اتحادیه یـی بـود؛ امـا شـوروی ها 
بـا کودتـای داوود خـان آن را بـا شکسـت 
رو بـه رو کردنـد و سـپس انقـالب در ایـران 
و کودتـای هفـت ثور در افغانسـتان آن را به 

بایگانـی تاریخ سـپرد.
اکنـون هنـگام آن فـرا رسـیده که واشـنگتن 
سـر در گریبـان خود فـرو ببـرد و پیامدهای 
وخیـم راهبـرد نادرسـت خـود را در قبـال 
نیـک  و  کنـد  ارزیابـی  منطقـه  کشـورهای 
بیشـتر  تمایـل  صـورت  در  کـه  بیندیشـد 
پاکسـتان به سـوی چیـن چـه فاجعه آمیز رخ 

داد. خواهـد 

پنجم میزان؛ شبی تاریک برای 
فردای روشن و سرنوشت ساز

بـزرگتـرین اشتبـاه
 راهبـردی امـریکا در منطقه

عزیز آریانفر

 انجنیر طارق ولی

وليس جرګې د سولې بهیر...

پــه ورتــه وخــت کــې د ولــي جرګــې د 

نړیوالــو چــارو د کمېســیون مرســتیال ســید 

لــه  چــې  وایــي  بهشــتي  جــال  محمــد 

ــړه  ــولې هوک ــه د س ــد پرت ــه اوربن ــورسه ل طالبان

ــه خــره  ــه ورکــوي ځکــه چــې د ده پ نتیجــه ن

اوربنــد ســولې تــه د افغانســتان د رســېدو لپــاره 

دی. ګام  لومړنــی 

د افغانســتان او امریــکا ولســمرشانو محمــد 

ــرام  ــه بګ ــم پ ــپ ه ــډ ټرم ــی او ډونال ارشف غن

کــې د لیــدو پرمهــال ویــي چــې کــه طالبــان د 

ســولې هوکــړې تــه ژمــن دي نــو بایــد د اوربنــد 

ــي. ــز ومن وړاندی

ښــاغي ټرمــپ دغــه راز ویــي، هغــې هوکــړې 

تــه چــې غــواړو لــه طالبانــورسه ورســېږو هغــه 

ــې  ــې مخک ــې چ ــه وي او دې ډل ــه صادقان ب

بــه یــې اوربنــد تــه غــاړه نــه ایښــوده اوس یــې 

منــي.

ــو د ســیايس دفــر  ــه قطــر کــې د طالبان خــو پ

ویانــد ســهیل شــاهین د شــنبه پــه ورځ پــه 

ــو  ــې آزادي راډی ــام ک ــوي پیغ ــتول ش ــوه اس ی

ــولې د  ــکا رسه د س ــه امری ــې ل ــل چ ــه ووی ت

ــړې  ــه هوک ــه ل ــد ب ــه مخې،اوربن ــې ل موافقتنام

وروســته ويش.

ــوه  ــو پ ــو اړیک ــې د نړیوال ــال ک ــدې ح ــه هم پ

ــه  ــان ترکوم ــايي طالب ــي، ښ ــادم وای ــار خ انتظ

ــه  ــړې پ ــولې د هوک ــکا رسه د س ــه امری ــې ل چ

اړه اطمینــان پیــدا نــه کــړي، اوربنــد بــه چمتــو 

ــه يش. ن

هغــه زیاتــوي: »د طالبانــو جنګیــايل چــې 

عمــاً جنــګ کــوي د دې ډلــې قــوت دی، کــه 

ــو  ــد وکــړي د دې جنګیالی ــه اوربن ــرې دا ډل چی

ــم  ــا ه ــږي او ی ــره کی ــا متاث ــزه ی ــي انګې جنګ

ــي کــه  ــو رهــري وای ــه منځــه ځــي، د طالبان ل

ــو  ــه خپل ــه اړه پ ــړې پ ــولې د هوک ــکا د س امری

ژمنــو عمــل وکــړي او یــا دې ډلــې تــه تضمیــن 

ــړي.« ــه وک ــد ب ــو اوربن ــړي، ن ورک

ــرې  ــولې خ ــځ د س ــو ترمن ــکا او طالبان د امری

آتــرې درې میاشــتې مخکــې، کلــه چــې دغــې 

ډلــې پــه کابــل کــې د هغــې انتحــاري حملــې 

ــي  ــوه امریکای ــې د ی ــت چ ــوولیت واخیس مس

پوځــي پــه ګــډون ۱۲ تنــه پــه کــې ووژل شــول 

د امریــکا د ولســمرش لــه خــوا لغــوه شــوې.

خــو د راپورونــو پــر بنســټ د افغانســتان د 

اســتازي  ځانګــړي  دامریــکا  لپــاره  ســولې 

ــه  ــا پ ــدې بی ــې وړان ــو ورځ ــزاد څ ــي خلیل زمل

قطــر کــې لــه طالبانــو اســتازو رسه لیــديل دي.

د متحــده ایاالتــو ولســمرش دونالــډ ترمــپ هــم 

ویــي چــې لــه طالبانــو رسه مذاکــرات بیــا پیــل 

شــوی دي.
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اســالم گرایان  از  عــزام  عبــداهلل  دوم،  گرایــش  در 
خواســت تــا تمــام توانایــی خــود را در جبهــات 
بــا  ایــن جبهــات  اندازنــد و در  بــه کار  جنــگ 
ــد  ــارزه بپردازن ــه مب ــان ب ــغالگران سرزمین های ش اش
ــان  ــتاده گی نش ــن ایس ــر متجاوزی ــه در براب ــا اینک و ی
داده و از شــخصیت جوامــع اســالمی دفــاع کننــد 
ماننــد فلســطین، افغانســتان، فلپیــن، تایلنــد و چچــن. 
او معتقــد بــود کــه جبهــات جنــگ بهتریــن ابــزار برای 
آماده ســازی مســلمانان اســت، برعــالوه از آن، حضــور 
در جبهــات جنــگ قــدرت واقعــی مســلمانان را بر رخ 
دیگــران می کشــد و چنیــن چیــزی جامعــۀ جهانــی را 
ــذارد.  ــرام بگ ــلمانان احت ــه مس ــا ب ــد ت ــور می کن مجب
ــت  ــی داش ــالم تاریخ ــه اس ــادی ب ــه زی ــزام توج ع
ــلمان  ــواری مس ــت و خ ــت ذل ــاد را عل ــرک جه و ت
می دانســت و بــه ایــن حدیــث شــریف اســتناد 
ــد  ــرک نکرده ان ــچ قومــی جهــاد را ت می کــرد کــه »هی

ــده اند«. ــل ش ــه ذلی ــر اینک مگ
ــگ  ــود را در جن ــۀ خ ــزام اندیش ــه ع ــود اینک ــا وج ب
ــا اســرائیل زیــر چتــر ســازمان فتــح  در جبهــه اردن ب
ــت و  ــش گذاش ــه نمای ــش ب ــی از هم فکران ــا گروه ب
ــا در  ــت و در آنج ــتان رف ــات افغانس ــه جبه ــپس ب س
برابــر اتحــاد جماهیــر شــوری جنگیــد، امــا ایــن طــرز 
ــدن  ــود آم ــث به وج ــرورش باع ــس از ت ــر او پ تفک
ــد  ــی گردی جماعت هــای جهــادی ضــد جامعــۀ جهان
کــه بســیاری از ایــن جماعت هــا دســت ســاخته 
اســتخبارات جهانــی بودنــد تــا در داخــل حرکت هــای 
ــرده و  ــاد ک ــم ایج ــد و انارشیس ــه کنن ــالمی رخن اس
چهــرۀ اســالم را بــد شــکل نشــان دهنــد، بــه همیــن 
ــونت،  ــو از خش ــا ممل ــن گروه ه ــال ای ــاس اعم اس
وحشــت و دهشــت بــود کــه تــر و خشــک و گنــه کار 
ــرد و  ــه ک ــوزانید و محاکم ــم س ــا ه ــاه را ب و بی گن
ــگ  ــت جن ــا در حقیق ــن گروه ه ــای ای ــتر کنش ه بیش
ــی  ــود و رویاروی ــی ب ــتخبارات بین الملل ــی اس پنهان
ــه  ــگ ب ــدان جن ــا از می ــن گروه ه ــود را ای ــی خ جنگ
ــاندند و  ــع کش ــورها و جوام ــد کش ــت افکنی ض دهش
کارشــان منجــر بــه ایــن شــد کــه تمــام دنیــا در برابــر 
آنهــا بســیج شــوند و جنگــی را تحــت عنــوان جنــگ 
بــا تروریســم در برابــر آنهــا اعــالم کننــد؛ امــا گــروه 
اندکــی کــه پابنــد اندیشــه های عبــداهلل عــزام ماندنــد، 
آنهــا در ایــن حیص وبیــص اکثریــت ماجراجــو و 
ــه شــد و  ــه صدای شــان خف ــادی اســتخبارات بیگان ای

ــد. از بیــن رفتن
امــا گرایــش ســوم کــه رهبــری آن را اربــکان به دســت 
داشــت، ایــن گرایــش براینــد بررســی معاهــدۀ لــوزان 
و تصامیــم کنفرانــس کامبــل اســت، ایــن معاهده هــا و 
تصامیــم اربــکان را بــه ایــن بــاور رســانید کــه ایجــاد 
دولــت اســالمی مســتقل کار ســخت و طاقت فرســایی 
اســت لــذا او تمــام تــالش خــود را صــرف ایــن کــرد 
ــلط  ــر آن تس ــالم ب ــمنان اس ــه دش ــی ک ــه در دنیای ک
ــود  ــالم کاری نم ــرای اس ــوان ب ــه می ت ــد چگون دارن
و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد در داخــل جامعــۀ 
جهانــی و مطابــق بازی هــای بین المللــی دســت بــه کار 
ــت اســالم  ــام دول ــا قی ــازی ب ــن ب ــرگاه قوانی شــد، ه
ــف اســت، راه حــل  ــازی مخال ــت ن ــام دول بســان قی
ــان، اقتصــاد  ــد بســان کشــور آلم ــه بای ــن اســت ک ای
ــاد  ــان اقتص ــه در آلم ــوری ک ــرد ط ــاد ک ــوی ایج ق
ــل  ــورده را تبدی ــت خ ــور شکس ــت کش ــوی توانس ق
بــه کشــور پیــروز و مقتــدر نمایــد کــه اکنــون حــرف 
ــازی  ــن ب ــد و قوانی ــا می زن ــه اروپ اول را در اتحادی
ــی و  ــدرت اجتماع ــوان ق ــه عن ــن را ب ــی دی بین الملل
دارای نفــوذ و فشــار در حکومــت سیکوالریســتی 
می پذیــرد طــوری کــه کلیســا در غــرب و لوبــی 
ــای  ــن نیروه ــکا از پُرقدرت تری ــتی در امری صهیونیس
فشــار بــه حســاب می آینــد. بــه همیــن لحــاظ، 
اربــکان بــه ایــن بــاور رســید کــه در مرحلــۀ کنونــی 
بایــد بــه ایجــاد حکومــت ســیکوالر بــرای مســلمانان 
کــه دارای اقتصــاد قــوی و قــدرت فشــار اســالمی در 
ــی  ــرد، جامعه ی ــا ک ــت و پ ــد دس ــه باش ــل جامع داخ
کــه از طریــق دعــوت اســالمی آن را بــا فرهنــگ دینــی 

و روحــی آشــنا نمــود.
اربــکان نتایــج حیرت انگیــزی در ترکیــه به دســت 
ــبز شــد دو  ــر ســر راه او س ــه ب ــی ک ــا موانع آورد، ام

ــت داشــت: عل
زیــادی  تفــاوت  ترکیــه  سیکوالریســم  اول: 
کــه  طــوری  داشــت،  غربــی  سیکوالریســم  بــا 
ــد  ــا معتق ــه تنه ــده در ترکی ــق ش ــم تطبی سیکوالریس
ــن را از  ــه دی ــود بلک ــت نب ــن از دول ــی دی ــه جدای ب
ــای  ــکان آق ــز جــدا می نمــود و شــاگرد ارب جامعــه نی
اردوگان ســعی کــرد تــا بــه اتحادیــه اروپــا بپیونــدد تــا 
از ایــن طریــق سیکوالریســم ترکیــه را متحــول ســاخته 
ــن  ــًا چنی ــا ســازد و طبع ــق سیکوالریســم اروپ و مطاب

ــی  ــای اروپای ــروی از شــروط و معیاره ــا پی ــزی ب چی
ــا  ــه اروپ ــت در اتحادی ــت آوردن عضوی ــرای به دس ب

امکان پذیــر بــود.
ــالمی  ــرق اس ــه مش ــاط ب ــس از ارتب ــکان پ دوم: ارب
دیــدگاه خــود را عــوض کــرد و سیاســت هایی را روی 
ــرمایه داری  ــی و س ــۀ جهان ــه جامع ــت ک ــت گرف دس
غــرب را بــه چالــش کشــید، امــا شــاگردانش پــس از 

ــد. ــه راه ورســم ســابق ادامــه دادن جدایــی از او ب

اسالم در این مرحله به چه نیاز دارد؟
اندیشــه در بــارۀ مــدل مناســبی کــه الزم اســت 
ــه کار  ــر ب ــت معاص ــرای حکوم ــالم گرایان آن را ب اس
ــه  ــاند از جمل ــوال می کش ــد س ــه چن ــا را ب ــد م برن
ــی  ــت کنون ــگاه سیاســی در وضعی اینکــه: اســالم از ن
بــه چــه نیــاز دارد؟ پاســخ ایــن پرســش مــا را کمــک 
ــه ســاختار مــدل مــورد  ــا تفکــر خــود را ب ــد ت می کن

ــازیم. ــز س ــاز متمرک نی
اول: هــرگاه پاســخ ایــن ســوال اســتقالل باشــد 
آنگونــه کــه علمــای 1926م پاســخ دادنــد، پــس بایــد 
گفــت کــه امــروز هیــچ ملــت و دولتــی در دنیــا پــس 
بین المللــی  نظــام  در  درهم آمیــزی  همــه  ایــن  از 
ــن  ــا چی دارای اســتقالل واقعــی و کامــل نیســتند، حت
ــت  ــورای امنی ــی ش ــای دایم ــه از اعض ــیه ک و روس
ــا  ــت و پ ــی دس ــر امریکای ــار دال ــر فش ــا زی ــد، ام ان
می زننــد و کســانی کــه معتقــد انــد در بیــرون از 
ــۀ  ــازند، تجرب ــت بس ــد دول ــی می توانن ــۀ جهان جامع
ــا  ــی آنه ــر ناکام ــاهد ب ــن ش ــان بهتری ــت طالب حکوم
ــه  ــود ک ــی ب ــه حکومت ــان یگان ــت طالب اســت، حکوم
مطابــق مفاهیــم ســنتی داراالســالم شــکل گرفتــه بود و 
بیــرون از جامعــۀ جهانــی ســاخته شــده بــود، امــا ایــن 
نظــام را جامعــه جهانــی نپذیرفــت و بــه اتفــاق تمــام 

ــد. ــرده ش ــن ب ــی از بی کشــورهای غرب
دوم: اگــر پاســخ پرســش بــاال دســت یابی بــه قــدرت 
ــۀ  ــد از آن در زمین ــه اســالم بتوان سیاســی یی باشــد ک
تطبیــق برخــی از احکامــش از طریــق هماهنگــی میــان 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــد ی ــت یاب ــن دس ــت نوی ــالم و دول اس
ــردازد،  ــدرن بپ ــت م ــازی دول ــه اسالمی س ــر ب دیگ
ــی را تحقــق  ــرای اســالم منفعت ــز ب ــدی نی ــن رون چنی
نخواهــد بخشــید، طــوری کــه در ایــن رونــد عملیــه 
ــود  ــی می ش ــه التقاط ــه عملی ــل ب ــالم تبدی ــق اس تطبی
کــه آن هــم بــر می گــردد بــه پذیــرش و توافــق آن بــا 
ــازی  ــر اسالمی س ــی. اگ ــام بین الملل ــا نظ ــون و ی قان
ــورت  ــران ص ــالمی ای ــوری اس ــدل جمه ــق م مطاب
گیــرد، در آن صــورت نظــام اســالمی بــه زور ســرنیزه 
و اجبــار مــردم تطبیــق خواهــد شــد کــه چنیــن 
ــر  ــی دیگ ــای سیاس ــود قدرت ه ــث می ش ــزی باع چی
ــازی  ــرگاه اسالمی س ــوند و ه ــته ش ــه برداش از صحن
ــن  ــده گرفت ــی و نادی ــای حکومــت تــک حزب ــه معن ب
دیگــران باشــد در چنیــن صورتــی مخالفــان بــه خــود 
ــی  ــن حکومت ــودی چنی ــرای ناب ــه ب ــد ک حــق می دهن
توطئــه کننــد و جنــگ راه بندازنــد. پُرواضــح اســت که 
ــی  ــت جهت هــای بیرون ــه دخال ــن کاری منجــر ب چنی
ــن  ــد، چنی ــد ش ــالم گرایان خواه ــد اس ــی ض و درون
طــرد  قدرت هــای  بــرای  اســالمی یی  حکومــت 
ــور  ــام ام ــا زم ــرگاه آنه ــه ه ــد ک ــق می ده ــده ح ش
را در دســت گرفتنــد معاملــۀ باالمثــل کننــد و دســت 
اســالم گرایان را از حکومــت قطــع کننــد؛ طبعــًا 
ــکالت  ــا مش ــت داری را ب ــر حکوم ــزی ام ــن چی چنی
زیــادی مواجــه خواهــد ســاخت و در پهلــوی آن ُمهــر 
ــن اســالم گرایان  ــر جبی ــز ب ــا دمکراســی نی دشــمنی ب

ــد. ــد ش زده خواه
ــک  ــه دمکراتی ــق عملی ــازی مطاب ــر اسالمی س ــا اگ ام
صــورت گیــرد و بــه رأی اکثریــت در مجالــس 
گذاشــته  ارج  رأی  صندوق هــای  و  قانون گــذاری 
ــد  ــول و قواع ــا اص ــرگاه ب ــزی ه ــن چی ــود چنی ش
بــازی دمکراتیــک صــورت بگیــرد، پذیرفتنــی خواهــد 
ــل  ــق اص ــریعت مطاب ــکام ش ــق اح ــا تطبی ــود. ام ب
نوبتــی بــودن قــدرت، عواقــب ناگــواری بــر ســاختار 
خواهــد  کشــور  اداری  سیســتم  و  قانون گــذاری 
ــی  ــد در حال ــه ســاختاری اســتقرار یاب داشــت. چگون
ــوض  ــان ع ــت در پارلم ــدن اکثری ــوض ش ــا ع ــه ب ک
می شــود؟ بــه همیــن لحــاظ قانــون اســالمی یی 
ــت در  ــدی اکثری ــان تص ــالم گرایان در زم ــه اس را ک
ــی  ــا زمان ــی ت ــن قانون ــد، چنی ــان صــادر می کنن پارلم
کــه توافــق سیاســی یی میــان تمــام طرف هــا صــورت 
ــا  ــت در معــرض الغ ــا از دســت دادن اکثری ــرد، ب نگی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
ــن  ــث ای ــرح بح ــش مط ــخ پرس ــرگاه پاس ــوم: ه س
ــوادۀ  ــرد مســلمان و خان ــا آماده ســازی ف ــه ب باشــد ک
مســلمان و از آن طریــق جامعــۀ اســالمی می توانیــم بــه 
دولــت اســالمی دســت یابیــم، چنیــن پاســخی گاهــی 

نمایــش  بــه  نیازمندی هــای اســالم را  از  پاره یــی 
می گــذارد؛ زیــرا پــرورش و نشــر آگاهــی اســالمی بــا 
ــد. اول  ــن عصــر مواجــه ان ــادی در ای چالش هــای زی
ســرازیر شــدن ارزش هــا و جهان بینی هــا و افــکار 
ــت و  ــه در روش تربی ــت ک ــی اس ــرز زنده گی ی و ط
ــات  ــاه و ارتباط ــایل رف ــت معاصــر و وس ــزار معرف اب
اجتماعــی نویــن تأثیــر می گــذارد. دوم آن  شــمار 
اســالم گرایانی کــه بــرای آماده ســازی نســل اســالم گرا 
تــالش می کننــد از طــرف نظام هــای مختلــف تحــت 
ــه بهانه هــای مختلــف  ــرار داده می شــوند و ب فشــار ق
ــه  ــوم اینک ــد. س ــدام می گردن ــد و اع ــی و تبعی زندان
ســطح زنده گــی مــردم در ســرزمین های اســالمی 
ــاد  ــس اقتص ــت، پ ــد اس ــی ب ــادی خیل ــگاه اقتص از ن
ــردم را وادار  ــت م ــوار اکثری ــی ناگ ــف و زنده گ ضعی
ــی  ــرای زنده گ ــردی ب ــای ف ــتجوی اولویت ه ــه جس ب
ــای  ــد و قضای ــکن می کن ــاک و مس ــوراک، پوش از خ
امــت را در پایــان فهرســت اولویت هــای خــود قــرار 
ــی  ــه نان ــی لقم ــه در پ ــنگانی ک ــرا گرس ــد؛ زی می دهن
بــرای ســیر کــردن شــکم خــود و فرزنــدان خــود انــد، 
ــرور  ــت و غ ــه کرام ــردن ب ــر ک ــت فک ــز فرص هرگ
امــت بــرای شــان دســت نمی دهــد و تــا زمانــی کــه 
ــام  ــت نظ ــورد حمای ــی م ــت و آگاهی ده ــه تربی عملی
سیاســی یی کــه آزادی و امنیــت را بــرای همــگان 
ــن  ــا در ای ــام تالش ه ــرد تم ــرار نگی ــم ســازد، ق فراه

ــود. ــاد هــوا خواهــد ب زمینــه ب
ــگ در راه  ــاال جن ــه پرســش ب ــر پاســخ ب ــارم: اگ چه
ــا و  ــا پایه ه ــلمانان ب ــه مس ــی اینک ــد یعن ــدا باش خ
اســاس جامعــۀ جهانــی وارد جنــگ شــده و اســتقرار 
ــزل ســازند، چنیــن  نظام هــای محلــی موجــود را متزل
ــه  ــی ک ــاد جهان ــر اتح ــی در براب ــار گروه کاری انتح
دارای مدرن تریــن ســالح ها و تجهیــزات انــد خواهــد 
بــود، پــس جنــگ در چنیــن صورتــی در برابــر یــک 
حکومــت و یــا کتلــه خاصــی نخواهــد بــود چنانچــه 
ــر  ــاد جماهی ــگ اتح ــتان از چن ــازی افغانس در آزادس
ــلمانان  ــه مس ــوری ک ــت، ط ــورت گرف ــوروی ص ش
ــی و نظامــی و معنــوی  ــو از کمک هــای مال جنگج
کتلــۀ مخالــف کمونیســم اســتفاده کردنــد بلکــه 
چنیــن جنگــی میــان تمــام دنیــا و اســالم گرایان 
ــر  ــن شــاهد ب ــان بهتری ــۀ طالب ــه نمون ــود ک خواهــد ب
ــا  ــروه ب ــن گ ــه ای ــه ک ــت، همانگون ــا اس ــن مدع ای
ــاه دادن القاعــده کــه حمــالت یازدهــم ســپتمبر در  پن
ــا  ــام دنی ــود، تم ــرده ب ــازمان دهی ک ــورک را س نیوی
ــی  ــی نظام ــام توانای ــرار داد و تم ــر خــود ق را در براب
طالبــان نتوانســت در برابــر صدهــا تــن بمــب و آتــش 

ایســتاده گی کنــد.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

گاه »قدیـم« را سـیاه نشـان می دهنـد تـا آن 
را عـاری از خوبی هایـش کننـد. قدیـم مثـل 
جدیـد اسـت کـه خـوب و خـراب زیـادی 
دارد، امـا خـوب آن خوب تـر و بـد آن کم تـر 
بـد اسـت. ناحـق نگفته انـد کـه »آن غایت ها 
انسـان ها  روان  بـود«!  غایت هایـی  عجـب 
اصطـالح  و  اسـت  قدیـم  عالقه منـد  خیلـی 
»محافظـه کاری« در هر بخش فعالیت انسـانی 
هـم بـه نحـوی ریشـه در ایـن عالقـه دارد 
کـه گاه در چهـره »نوسـتالوژی« خودنمایـی 
مصلحـت  و  عقـل  تابـع  را  قدیـم  می کنـد. 
محـض نبایـد سـاخت و نمی تـوان سـاخت؛ 
آدمـی  حنـان  و  حسـرت  و  عاطفـه  چـون 
از آن حمایـت می کنـد. ایـن امـا بـه معنـای 
تقدیـس قدیـم نیسـت و نباید باشـد. در برابر 
در  و  بـود  بی رحـم  بایـد  قدیـم  زشـتی های 
عیـن حـال، زیبایی هـا و ارزش هـای خوب و 
مثبـت آن را حفـظ کرد و به نقـد جان خرید.

1. آبرو = عزت
در آن »غایت «هـا مـردم بـه »آبـرو« خیلـی بها 
می دادنـد و اصـاًل در صـدر قیمت هـا بـود که 
حتـا از جـان به خاطـر آن می گذشـتند. ایـن 
گرایـش در آن زمـان بـه حـد افـراط رسـیده 
افراطی شـدن  از  پـس  کـه  چه بسـا  و  بـود 
اجتماعـی  و  فـردی  فاجعه هـای  بـه  گاه 
مـرادف  را  آبـرو  چـون  آدم هـا  می انجامیـد. 
»عـزت« می دانسـتند، بی عـزت نمی خواسـتند 
جوهـره  یگانـه  را  عـزت  و  کننـد  زنده گـی 
معنابخـش زنده گی انسـانی و رمـز تفاوت آن 
از زنده گـی حیوانـی می دانسـتند و بی عزتـی 
بـرای آن هـا عیـن بهیمیـت شـمرده می شـد. 
یـک آدم خیلـی سـاده درک می کـرد کـه اگـر 
االغ  یـک  و  او  میـان  باشـد،  نداشـته  عـزت 
فرقـی نیسـت و مقوله  »مرگ بهتـر از زنده گی 
ذلت بـار« بـا همـه مشـتقات آن از قدیـم در 
بـا  الیه هـای شـعور فـردی و اجتماعـی مـا 
همیـن تلقین هـا نهفتـه اسـت و هنـوز زنده و 
نیرومنـد اسـت و مصادیـق عملی بی شـماری 

هـم داشـته اسـت که چه سـرهای زیـادی که 
در ایـن راه بـه محـض یـک »دشـنام« عمدی 

یـا سـهوی بربـاد رفت.
حـاال ایـن ارزش قدیمـی را نبایـد بـه آن حد 
نادیـده گرفـت کـه در مقابـل افـراط قدیمی، 
تفریـط معاصـر کـرد که آبـرو و عـزت را در 
تـاق بلنـد نسـیان گذاشـت و یـا حـد اکثر در 
آخـر جـدول قیمت هـا قـرار داد. اگـر مثـل 
حاضـر  عـزت  و  آبـرو  به خاطـر  قدیمی هـا 
بـه دادن سـر و شکسـتاندن جمجمه نیسـتیم، 
الاقـل اولین شیشـه یی هـم نباید باشـد که در 
پیـش پای طمـع و مصلحـت به زمیـن بزنیم. 
ایـن انـدازه اش را نـه خـدا گفتـه و نـه حتـی 
آن  بـه  قدیـم  روسـپی خانه های  دالالن  طبـع 
رواداری نشـان می دهـد. امـروز در مـواردی 
بـا تأسـف و تألم می بینـی که عبـور از آبرو و 
عـزت بـرای کسـانی نه یـک معضـل که یک 
سـرگرمی شـده اسـت و از تنهـا چیـزی کـه 
هـراس ندارند، جایی اسـت که عزت شـان از 
همـان جـا صدمـه می بینـد و جالب اسـت که 
مناعـت وجدانـی شـان در برابر داو و دشـنام 
به کلـی از بیـن رفتـه و یـا مثل الیـه اوزون در 
ماحـول کـره زمیـن، خیلی نازک شـده اسـت 
که حاال در برابر آن از خود حساسـیتی نشـان 
نمی دهنـد، بلکـه از آن لـذت هم برند. کسـی 
نوشـته بـود کـه در ایـن روزها هرچـه حجم 
مقـدار  رود،  بـاال  دریافتـی ات  دشـنام های 
مـزدت را نیـز بـاال می برنـد. به همیـن خاطر 
کسـانی سـرگرم مسـابقه برای کسـب دشـنام 

ند! ا
الحـق که بایـد ارزش و عنعنـه قدیمی »آبرو= 
عـزت« را بـه نحـو معتـدل آن پاس داشـت و 
احیـا کـرد که مثـل قدیم هـا نیاز انسـان مدرن 
نیز اسـت تـا الاقـل از حیوان معاصـر تفکیک 
شـود و یـا پـس از مـرگ، در جمـع حیوانات 

قدیـم به حسـاب نرود.

در  دایکنـدی  والیـت  از  جعفـری  شـکردخت 
دسـتگاه  اختـراع  توانسـت  افغانسـتان  مرکـز 
»دوزسـنج« ثبت تششـعات پرتو درمانی سـرطان 
را در بریتانیـا ثبـت کند. او خودش سـرطان دارد 
و پـدرش در اثـر ایـن بیمـاری جـان داده اسـت. 
امـا وی امیـدوار اسـت کـه دسـتگاه جدیـد بـه 

کمـک بیمـاران سـرطانی بیایـد.
بی. بی. سـی  بـا  گفت وگـو  در  جعفـری  بانـو 
از  اسـتفاده  بـا  می  گویـد  دسـتگاه  ایـن  دربـارۀ 
ایـن دوزسـنج )Dosimetry( کـه با اسـتفاده از 
مهره های سـاده شیشـه یی سـاخته، حـاال می توان 
میـزان اشـعه یی را که بیمـاران سـرطانی در زمان 
رادیوتراپـی دریافـت می کننـد، بـا دقـت بسـیار 
بـاال و در بـازه زمانـی مناسـب اندازه گیـری کرد.
بـا دسـتگاهی که خانـم جعفری سـاخته در عمل 
می تـوان پرتودرمانـی بیمـار سـرطانی را بـا دقت 

بسـیار بـاال بهینه سـازی کرد.
اتومـات  تمـام  ماشـین  »سـاخت  می گویـد:  او 
خوانـش دوزسـنج کـه از منجوق های/مهره هـای 
شیشـه ای سـاخته بـودم بـه حقیقـت پیوسـت و 
اختـراع هـم بـه ثبـت رسـید. رسـاندن یـک ایده 
بـه ایـن مرحلـه کار آسـانی نبـود، مخصوصـا که 
در طـی یک سـال گذشـته هم با بیماری سـرطان 
دسـت و پنجـه نرم کـردم و هـم دوران حاملگی 

را می گذرانـدم.« پسـرم 
بانـو جعفـری آرزو می کند که کاش این دسـتگاه 
در دوره درمان سـرطان خودش اسـتفاده می شـد. 
ولـی در مـاه ژانویه/جـون امسـال کـه خـودش 
تاییـد  هنـوز  ماشـین  ایـن  بـود؛  درمـان  تحـت 
کمیتـه اخـالق پزشـکی بریتانیـا را نگرفتـه بـود 
و تیـم درمانـی اجـازه نیافـت تـا از ایـن فناوری 

بـرای درمـان خـود مخترع اسـتفاده شـود.
در  دکترایـش  دوره  تحقیقـات  در  می گویـد  او 
سـال 2012 توانسـت سیستم بسیار سـاده و قابل 
دسـترس دوزسـنج را معرفـی کند که مشـکالت 
فنـی سـایر دسـتگاه های مشـابه موجـود در بازار 

نداشت. را 
سـاخت دسـتگاهی بـا اسـتفاده از منجوق هـای/

عنـوان  بـه  ارزان  بسـیار  شیشـه ای  مهره هـای 
دوزسـنج او را بی نهایت خوشـحال کـرد. به گفته 
خـودش توانسـته بـود بـه نتایجی دسـت یابد که 
بـا گرانتریـن سیسـتم های دوزسـنج کـه صدهـا 

هـزار دالر قیمـت دارنـد، امکان پذیـر نیسـت.
بانـو جعفـری می گویـد: »از اول صبح تـا ناوقت 
نتایـج  تـا  می گذرانـدم  البراتـوار  در  را  شـب 
آزمایش هـا را هرچـه سـریع تر بدسـت بیـاورم. 
بایـد هـر دانـه منجوق اشـعه داده شـده را دانه به 
دانه داخل سیسـتم خوانش می گذاشـتم. سیسـتم 
خوانـش منجـوق را تـا 3۵0 درجـه سـانتی گراد 
حـرارت مـی دادم و میـزان اشـعه ای کـه منجـوق 
دریافـت کـرده بـود بـه شـکل نـور مرئـی آزاد 

می شـد.«
او توضیـح می دهـد کـه بـا تـالش شـبانه روزی، 
تمامـی آزمایش هـای اولیـه را تکمیل کـرده و در 
کنفرانس هـای بین المللـی بـه شـکل مقالـه علمی 

ارایـه کرد.
بـا وجـودی کـه نتایـج بسـیار عالـی بـود ولـی 
در  فنـاوری  ایـن  از  اسـتفاده  خوانـش  سـرعت 
بیمارسـتان ها وقـت گیـر و مشـکل بـود: »بـرای 
تسـهیل کار یک سیسـتم خوانش تمـام اتوماتیک 
را طراحـی کـردم کـه کار یـک روز را در نیـم 
دانشـگاه  کمـک  بـه  و  می دهـد  انجـام  سـاعت 
سـاری بریتانیـا اختراعـم را بـه ثبـت رسـاندم.«

بانـو جعفـری شـرکتی ثبـت کـرده و بـا اسـتفاده 
از ۵0 هـزار پونـدی کـه در سـال 2016 از جایزه 
آورده  بدسـت  بریتانیـا«  در  نـوآوری  در  »زنـان 
بـود. یـک مهنـدس تمـام وقـت اسـتخدام کـرد. 
یـک سـال طول کشـید تـا نمونه اولیه آن سـاخته 
شـود. سـپس سـرمایه گذار پیـدا کـرد و نمونـه 
اولیـه را به شـرکت نوآوری و فـن آوری مورگان 

دادنـد تـا دسـتگاه را بـه شـکل صنعتـی تولیـد و 
روانـه بازار شـود.

بانـو جعفری می گوید این دسـتگاه بسـیار سـاده 
و بـا قابلیـت حمـل طراحـی شـده که مقـرون به 
صرفه باشـد و هر بیمارسـتانی چه در کشـورهای 
توسـعه یافتـه و یـا در حـال توسـعه می توانـد به 
راحتـی از آن اسـتفاده کنـد. این دسـتگاه نـه تنها 
سـرعت بسـیار باال دارد بلکه بسـیار سـاده است 
و اگـر تولیـد انبـوه آن آغاز شـود قیمـت آن یک 

پنجـم قیمـت دسـتگاه های فعلی خـواه بود.
 1392 سـال  در  اولین بـار  جعفـری  شـکردخت 
خبرسـاز شـد. زمانی که وزارت تحصیالت عالی 
افغانسـتان و دانشـگاه سـاری بریتانیا اعالم کردند 
کـه ایـن دانشـجوی دوره دکترای افغان توانسـته، 

سـاختن  موثرتـر  بـرای  را  جدیـدی  وسـیله 
بیمـاران  درمـان  بـه  کمـک  بـرای  پرتودرمانـی 

سـرطان ابـداع کـرده اسـت.
سـاری  دانشـگاه  تحقیقـات  مرکـز  مسـووالن 
در جنـوب لنـدن گفتـه بودنـد کـه طـرح خانـم 
براسـاس  درمانـی  پرتـو  زمینـه  در  جعفـری 
 David( برادلـی  دیویـد  پروفسـور  تحقیقـات 
Bradly( انجـام شـده کـه در آن از فایبرهـای 
شیشـه یی اسـتفاده می شـد. ولی انجـام این روش 

نبـود. در محیـط کلینیکـی عملـی 
بانـو جعفـری در کودکـی از مهره هـای شیشـه ای 
بـرای سـاختن گردنبدهـای ارزان قیمـت بـرای 
ایـن  می کـرد.  اسـتفاده  پـول  آوردن  بدسـت 
موضـوع بـه او ایـده داد تـا بتوانـد از آنها وسـیله 

ارزان قیمـت و بهتـری را بـه منظـور اندازه گیری 
دقیـق دوز اشـعه پرتودرمانـی بسـازد.

کار  ایـن  بـرای  کـه خانـم جعفـری  مهره هایـی 
اسـتفاده کـرده کمتـر از دو سنت/هشـت افغانـی 
قیمـت دارنـد، در حالـی کـه وسـایلی کـه هـم 
هـم  می شـود،  اسـتفاده  کار  ایـن  بـرای  اکنـون 
محدودیت هـای خاصـی خـود را دارد و هـم هر 
کـدام آن بـه گفتـه خـودش از ۵0 دالـر تـا ۵00 
هـزار دالـر )3900 تـا 39 میلیـون افغانـی( قیمت 

دارند.
از  یکـی  کـه  افتـاد  فکـر  ایـن  بـه  زمانـی  او 
دالیـل موفـق نبـودن درمـان سـرطان از طریـق 
رادیوتراپـی، نبـود وسـیله اندازه گیـری دقیـق و 
درسـت مقـدار تشعشـع اسـت کـه بـه بیمـاران 

می شـود. داده  سـرطانی 
بانـو جعفری توضیـح داد کـه در روش های پرتو 
درمانـی یـا به مریـض مبتال به سـرطان تشعشـع 
کافـی نمی رسـد و سـرطان دوبـاره عـود می کنـد 
و یـا ایـن کـه بـه مریض تشعشـع بیـش از اندازه 
داده می شـود. دریافـت میـزان زیـادی تشعشـع 
باعـث از بیـن رفتن بافت های سـالم بـدن و بروز 
مشـکالت دیگـری در بیمـار سـرطانی شـده و یا 
ایـن کـه پـس از مدتـی بـه دلیـل گرفتـن شـعاع 
بیـش از حـد بـه نوع دیگـری از بیماری سـرطان 

می شـوند. مبتال 
نتایـج تحقیقـات او بعـد از شـش سـال اکنـون 
بـه بـار نشسـته و امیـدوار اسـت کـه بـا توجـه 
بـه هزینـه کـم ایـن دسـتگاه، کشـورهای فقیـر 
المللـی  بیـن  و درحـال توسـعه و سـازمان های 
ماننـد سـازمان بیـن المللـی انـرژی اتمـی بتواند 
از ایـن روش ارزان و موثـر جهـت کنترل کیفیت 

پرتودرمانـی اسـتفاده کننـد.
ماننـد  دیگـر  بالقـوه  کاربردهـای  دسـتگاه  ایـن 
اندازه گیـری اشـعه و مـواد رادیواکتیـو در وقـت 
انفجارهای هسـته ای و یا اسـتفاده از آن در موارد 
پرتـو درمانـی صنعتـی همانند اشـعه دهـی برای 
ضدعفونـی کـردن لـوازم جراحـی، میوه جـات و 

بهداشـتی کـردن مـواد غذایی هـم دارد.

دستگاهی برای درمان سرطان
زنی از افغانستان اختراعش را روانۀ بازار بریتانیا کرد

وليس جرګې د سولې بهیر 

د بریا لپاره په اوربند ټینګار وکړ

د  لــه ولســمرشانو ورورســته اوس  امریــکا  او  افغانســتان  د 

افغانســتان ولســی جرګــه هــم وایــي چــې د ســولې بهیــر د بریــا 

ــره ده. ــی خ ــوه حتم ــد ی ــاره اوربن لپ

ــدو  ــا پیلی ــو د بی ــولې مذاکرات ــځ د س ــو ترمن ــکا او طالبان د امری

پــه هکلــه د خــرو او بحثونــو پــه ګرمېــدو رسه جوخــت د 

ــوي. ــګار ک ــد ټین ــر اوربن ــم پ ــه ه ــي جرګ ــتان ول افغانس

د دې جرګــې رییــس میــر رحــان رحــاين د شــنبې د ورځــې 

ــو  ــه بحثون ــو ل ــمېر وکیان ــو ش ــې د ی ــډه ک ــي غون ــه عموم پ

ــره  ــې ترډې ــوايل ک ــړو او تاوتریخ ــه جګ ــې پ ــل، چ ــته ووی روس

ملکــي خلــک وژل کېــږي او د ســولې لــه هوکــړې د مخــه بایــد 

ــد ويش. اوربن

ــد او د تاوتریخــوايل کمــول بایــد  هغــه وویــل: »رسارسي اوربن

د هــرډول خــرو او تفاهــم لپــاره زمینــه برابــره کــړي ځکــه چــې 

د طالبانــو لخــوا تاوتریخوالــی زمونــږ د بــې ګنــاه وطنوالــو پــر 

وړانــدې کیــږي، دا د منلــو وړ نــه ده چــې طالبــان لــه امریکایانو 

ــه تــررسه  ــه کــې جنایتون ــه دنن ــواد پ ــه وکــړي او د هې رسه معامل

کــړي.«

خــو ښــاغلی رحانــی وایــي، چــې د افغانســتان حکومــت بایــد 

لــه طالبانــو رسه د خــرو آتــرو لــه پیلېــدو مخکــې یــوه داســې 

اجــاع رامنځتــه کــړي چــې پــه کــې ســیايس جریانونــه، مــدين 

مــخ 6
بنســټونه، دینــي علــا او ښــځې شــاملې وي....           

عبداالحد هادف


