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شـورای  عضـو  کشـورهای  نماینـده گان 
امنیـت سـازمان ملـل در نظـر دارنـد کـه 
آینده هـای  در  افغانسـتان  بـه  را  سـفری 
نزدیـک انجـام دهنـد. این سـفر به هدف 
بررسـی دقیـق وضعیـت ایـن کشـور در 
حـال منازعه و انکشـاف یک اسـتراتیژی 

جدیـد صـورت خواهـد گرفـت.
قزاقسـتان در  کایـرات عمـروف، سـفیر 
سـازمان ملل که ریاسـت شـورای امنیت 
از  دارد،  عهـده  بـه  را  جـاری  مـاه  در 
ترتیبـات یـک سـفر اعضای این سـازمان 
به افغانسـتان خبر داده اسـت. خبرگزاری 

فرانسـه بـا نشـر ایـن مطلب گفته اسـت 
کـه ایـن سـفر بـه هـدف بررسـی دقیـق 
وضعیـت ایـن کشـور در حـال منازعـه 

صـورت خواهـد گرفـت.
پیـش از ایـن، مک ماسـتر مشـاور امنیت 
ملـی ایاالت متحـده در دیدار با ۱۵ عضو 
ایـن شـورا، در مـورد سـفرهای صورت 
گرفتـه مقـام هـای عالـی رتبه واشـنگتن 
بـه افغانسـتان از جملـه ورود مایک پنس 
معـاون رئیـس جمهـور ترامـپ در مـاه 

گذشـته بـه کابـل، معلومـات داده بود.
بـا  گفت وگـو  در  عمـروف  کایـرات 
فکـر  »مـا  گفـت:  فرانسـه  خبرگـزاری 
می کنیـم بـرای اعضـای شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل مهـم اسـت کـه در مـورد 
محـل،  از  افغانسـتان  کنونـی  وضعیـت 

بیاوریـم.« دسـت  بـه  تـازه  معلومـات 
هرچنـد تـا حـال تاریـخ دقیق این سـفر 
اعـام نشـده اسـت، امـا گفتـه می شـود 
کـه ایـن نخسـتین سـفر اعضای شـورای 

امنیـت سـازمان ملل به افغانسـتان پس از 
هفـت سـال خواهـد بود.

ایـاالت  رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 
گذشـته،  سـال  اگسـت  مـاه  در  متحـده 
راهبـرد تازه خـود را در مورد افغانسـتان 
اعـام نمـود. در ایـن اسـتراتیژی در کنار 
هـم  کـه  امریکایـی  سـربازی  هـزار   ۱۱
اکنـون در ایـن کشـور ماموریـت انجـام 
بـه  دیگـر  نیروهـای  اسـتقرار  می دهنـد، 
هـدف آموزش و مشـورت دهی نیروهای 

امنیتـی تذکـر رفتـه بود.
انتظـار مـی رود کـه در دیدار نورسـلطان 
بـا  قزاقسـتان  ربیس جمهـور  نظربایـف، 
دونالـد ترامـپ که قرار اسـت هفته آینده 
در واشـنتگن صـورت بگیـرد، موضـوع 
افغانسـتان در صـدر آجنـدای مباحثه این 

دو مقـام قـرار خواهـد گرفت.
ملـل  سـازمان  در  قزاقسـتان  نماینـده 
خواسـتار روی دسـت گرفتـن »رویکـرد 
جامـع« بـرای افغانسـتان گردید. بـه بیان 
امنیـت، تـاش هـا  ایـن مقـام شـورای 
نبایـد تنهـا محـدود بـه تقویـت امنیـت 
باشـد، بلکـه تمرکـز قـوی روی برنامـه 
نیـز  کشـور  ایـن  در  بازسـازی  هـای 

بگیـرد. صـورت 

اعضـای شـورای امنیت در سفـری به کابـل
اوضـاع را بررسـی می کننـد
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محصلیـن  فراغـت  مراسـم  در  مسـعود  احمدولـی 
دانشـکدۀ روانشناسـی و علـوم تربیتی دانشـگاه کابل  
اشـتراک و سـخنرانی کـرد. آقـای مسـعود در ایـن 
مراسـم گفـت که ۱7 سـال قبـل وقتـی از نماینده گی 
سـفارت به داخل کشـور آمـدم، نظرم بـه جوانان این 
بـود کـه فقـط مشـغول دروس خـود باشـند. در میان 
رهبـران سیاسـی هـلهــله یی برپـا بـود، کمک هـای 
مـوج  و  فضـای جدیـد  مـردم،  امیـدواری  جهانـی، 
سـواری رهبـران. تصـور عمومـی نیـز ایـن بـود کـه 
اینـان بـا حمایـت جهــان می تواننـد افغانسـتان را به 
مرحلـۀ جدیـدش گـذار بدهنـد. اما بـه زودی متوجه 
شـدم کـه مشـکل اصلـی ایـن کشـور در ذهنیت های 
بیشـترین  شایسـتگی  عـدم  و  کاری  ندانـم  کهــنه، 
رهــبران سیاسی در تشـخیص مرض و تجویز نسخۀ 

نجـات برای کشـور اسـت.
آقـای مسـعود افـزود کـه آنانی کـه از بیـرون آمـده 
و  نمی دانسـتند  را  مـردم  نبـض  و  درد  بودنـد، 
آنانیکـه در داخـل بودنـد نسـخۀ درمان تجویـز کرده 
نمی توانسـتند. بـه همیـن دلیـل بـود که تحـت عنوان 
»آجنـدای ملـی« برنامـۀ تدویـن کردیـم تـا با آسـیب 
شناسـی تاریخـی، درد کشـور را تشـخیص دهیـم و 

یکجـا باهـم نسـخۀ درمـان تجویـز نمائیـم.
او تصریـح کرد: هــمین رهــبرانی کـه از روز اول تا 
امـروز مسـؤولیت کشـور را بعهــده دارنـد، بـه گونۀ 
بسـیار سـطحی، خوشـبآورانه و یـا هـم بـا مأموریت 
گپ هـای  می گفتنـد  شـخصی  آجنـدای  و  بیرونـی 
سـابقه و مشـکات دیـروز را فرامـوش کنیـد و بـه 
بازسـازی امـروز بپردازیـد. اما سـخن ما ایـن بود که 
امـراض مزمـن و کهنه درمانش سـخت تر اسـت. اگر 
می خواهیم افغانسـتان سـالم داشـته باشـیم قطعـًا باید 

امـراض قبلـی را درمـان نمائیم.
آقـای مسـعود خاطـر نشـان سـاخت: امـروز پـس از 
شـانزده سـال و باوجـود کمکهــای جهــان هــنوز 
درگیـر بحران هــای دامنـه دار مي باشـیم. آنچـه یـک 
و نیـم دهـه قبـل می گفتیـم کـه مشـکات اساسـی 
تاریخـی،  گـره  هـای  و  مزمـن  امـراض  کشـور، 
مشـکات هویـت، مشـارکت، مشـروعیت، اعتمـاد، 
رهبـری و مدیریـت اسـت و بایـد به همۀ آن برسـیم، 
اکنون هــمه شاهدیم که یک موضوع عادی هــویتی 
تذکـره چه غوغا هــایی نیسـت کـه برپا نکرده باشـد. 
مصرآنـه  برایشـان  وقتـی  قبـل  سـال   ۱۵ ایـکاش 

می پرداختنـد. آن  بـه حـل  مي گفتیـم 
امـروزه نیـز ایـن مشـکات قطعـٌا بایـد بـه رسـمیت 
شـناخته شـود و بـه آن پرداخته شـود، راه حـل نه در 
گـرو زور گویی اسـت، نه اسـتبداد، نه پوپولیسـم، نه 
یکسـان سـازی و نـه فرمان دهـی، بلکـه در همدیگر 
ایجـاد مشـترکات و  تفاهــم،  پذیـری، در گفتمـان، 
امـروزی  واقعیت هـای  اسـاس  بـه  نـو  دیدگاه هـای 
و نظـم نـو هــمگانی مي باشـد و ایـن رسـالت نسـل 
را  درد  هــم  چـون  مي باشـد،  تحصیلکـرده  جـوان 

مي داننـد و هــم درمانـش را.

احمد ولی مسعود:

راه حل همدیگرپذیری
گفتمان و تفاهِم همگانی است
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هفتـۀ گذشـته دولـت در دور سـومِ رهاسـازِی زندانیـان 
حـزب اسـامی، 7۵ نفـِر دیگـر را از زنـدان رهـا کـرد. 
ایـن زندانیـان در حالـی از زندان هـا رهـا شـده اند کـه در 
میان شـان شـماری از اعضـای طالبـان نیـز شـامل بوده انـد. 
بـر بنیـاد گزارش ها، برخـی از رهاشـده گان تأییـد کرده اند 
کـه آنـان در میدان هـای جنـگ از صـِف طالبان دسـت گیر 
شـده بودنـد. امـا حـاال بـا رهایِی ایـن افـراد از زنـدان پل 
چرخـی، ایـن نگرانـی افزایـش یافتـه کـه زیـر نـامِ توافـق 
معامله هـای  او،  زندانیـان  رهایـی  و  حکمتیـار  بـا  صلـح 

دیگـری صـورت می گیـرد. 
پیـش از ایـن هـم امـراهلل صالـح رییـس پیشـیِن امنیـت 
ملـی گفتـه اسـت کـه شـماری از اعضـای داعـش مربوط 
بـه حزب اسـامی هسـتند کـه از زنـدان رها می شـوند. او 
گفتـه اسـت کـه ایـن افـراد در کنـار داعـش می جنگیدنـد 
امـا حـاال رابطـۀ آنـان بـا ایـن گـروه کتمـان می شـود. در 
همیـن  حـال، پیـش از این ها فرمانـده زندان پـل چرخی به 
رسـانه ها گفتـه بـود کـه در زنـدان پـل چرخی هیـچ عضو 
حـزب اسـامی وجـود نـدارد به جز یـگان فرمانـده آن، اما 
اگـر افـراد دیگـری از حزب اسـامی وجود داشـته باشـد، 
ممکن اسـت کـه به دالیل ارتـکاب جرایِم دیگر بازداشـت 
شـده باشـند. در کنـار ایـن مسـأله، مـورد دیگر این اسـت 
کـه رونـد رهایـی زندانیـان حزب اسـامی به شـدت مبهم 
و شـک برانگیز اسـت. گفتـه می شـود کـه رهایـی زندانیان 
حـزب اسـامی فرصتـی شـده بـه این کـه برخـی زندانیاِن 
گـروه  در  نام شـان  پـول،  بـدل  در  هـم  دیگـر  خطرنـاِک 
زندانیان حزب اسـامی درج شـود و کسـانی به نام حزب 
اسـامی از زندان هـا رهـا شـوند کـه می تواننـد جامعـه را 
متاطـم و دسـتخوِش آشـوب بسـازند. از جانبـی، هنـوز 
مشـخص نیسـت که تعـداد دو یا سـه هزار زندانـی مربوط 
بـه حـزب اسـامی، چگونـه و در چـه زمان هایـی زندانـی 
افغانسـتان  دولـت  برابـر  در  حـزب  ایـن  زیـرا  شـده اند؛ 
جبهـاِت جنگـی نداشـته و صرفـًا برخی حمـاِت انتحاری 
را در میـاِن مـردم و در برابـر نیروهای خارجی سـامان داده 

ست.  ا
 بـا ایـن حسـاب، رها شـدِن هشـتاد تـِن دیگـر از میان دو 
و سـه هزار رقـِم ادعـا شـده از جانـب سـخنگویان حـزب 
اسـامی، نشـان می دهد کـه این روند بیشـتر پیچیده شـده 
و ممکـن اسـت خطراتـی را بـرای مـردم افغانسـتان در پی 
داشـته باشـد؛ زیـرا همین حـاال تعـدادی زیـادی از طالبان 
زیـر نـامِ حـزب اسـامی از زندان هـا رهـا شـده اند و نیـز 
آن گونـه کـه گفتـه می شـود، اعضـای داعـش هـم زیـر نامِ 
حـزب اسـامی از زنـدان رهـا شـده اند و ایـن یـک رونِد 
بسـیار خطرنـاک اسـت. از جانـب دیگـر، بـا آمـدِن آقـای 
حکمتیـار نه تنهـا هیـچ جنگـی در هیـچ نقطه از افغانسـتان 
خامـوش نشـد بلکـه حاال بیِم آن اسـت کـه بـا رهایی این 
زندانیـان، جبهـاِت طالب و داعش گرم تر از گذشـته شـود. 
افغانسـتانِی  شـهرونِد  هیـچ  داریـم  آروز  درحالی کـه  مـا 
بی گنـاه در زندان نباشـد و از نعمـِت آزادی محروم نگردد، 
بـه هیچ وجـه نمی خواهیـم صلـح بهانه یـی بـرای باج دهـی 
و  اداری  فسـادهای  و  باشـد  تروریسـتی  گروه هـای  بـه 
سیاسـی سـبب شـوند که زیر نامِ ایـن رونـد، جنایت کاران 
و ناقضـاِن حقـوق بشـر از زندان هـا رهـا گردنـد. از این رو 
الزم اسـت کـه ایـن پروسـه به خاطـر دقـت، شـفافیت و 
سـامِت بیشـتر بـه تعویـق انداختـه شـود. بایـد بررسـی 
شـود افـرادی کـه قبًا آزاد شـده اند، اکنـون در کجا و کدام 
موضـع و حالـت قـرار دارنـد و افـرادی کـه قـرار اسـت 
دوبـاره آزاد شـوند، آیـا به راسـتی لیاقِت آزادی و بخشـش 

را دارنـد. 
این همـه دغدغـه و احتیـاط از آن جهـت اسـت کـه مـردم 
افغانسـتان اوالً بـه موثریـِت آقـای حکمتیـار به حـاِل صلح 
بی بـاور هسـتند، ثانیـًا به صداقـِت ادعاهای آقـای حکمتیار 
زندانیانـش  و  هواخواهـان  کمیـِت  در خصـوِص  به ویـژه 
شـک دارنـد و ثالثـًا می خواهنـد بداننـد کـه چـه شـمار 
را  اسـامی  حـزب  عضویـِت  به راسـتی  آزادشـده گان  از 
داشـته اند، چـه شـمار عضـِو گـروه طالبـان و چـه تعدادی 

هـم از جملـۀ داعشـیان و جنایـت کاران بوده انـد!  

زندانیاِن رها شده به نام حزب اسالمی 

چه کسانی اند؟

امریـکا  اقتصـادی  فشـارهای  بـودِن  نتیجه بخـش 
از  تردیدآمیـز  گونـۀ  بـه  حـاال  اسـام آباد  بـر 
فشـارها  ایـن  می شـود.  بررسـی  مقام هـا  سـوی 
میلیـون   2۵0 کمک هـای  تعلیـق  بـا  تقریبـًا  کـه 
دالـری امریـکا بـه اسـام آباد بـرای فراهـم آوری 
تجهیـزات نظامـی آغـاز شـد، بـه سـردی روابـط 
در  پاکسـتانی ها  اسـت.  انجامیـده  کشـور  دو 
واکنـش بـه تعلیـق کمک هـای امریـکا گفته اند که 
بـه چنیـن کمک هایـی نیـاز ندارنـد. بـا توجـه به 
چنیـن واکنشـی، آیـا محتمل بـه نظر می رسـد که 
در معادلـۀ خـود امریـکا بـا پاکسـتان بـه موفقیت 
دسـت پیـدا کنـد؟ آیا ایـن نگرانـی وجـود ندارد 
کـه واقعـًا پاکسـتان این قـدرت را به دسـت آورده 
باشـد کـه از گزینه هـای دیگـری بـرای دور زدِن 

امریـکا اسـتفاده کنـد؟
 از سـخنان اخیـِر ریچارد اولسـون سـفیر پیشـین 
می شـود  مسـتفاد  چنیـن  اسـام آباد  در  امریـکا 
پاکسـتان  بـر  امریـکا  تحقیرآمیـِز  فشـارهای  کـه 
بـه  اولسـون  آقـای  بـود.  نخواهـد  نتیجه بخـش 
ایـن بـاور اسـت کـه بـا توجـه بـه امکاناتـی کـه 
پاکسـتان می توانـد در اختیـار امریـکا در مبـارزه 
نمی تـوان  سـاده گی  بـه  بگـذارد،  تروریسـم  بـا 
کـرد.  منطقـه سـراغ  در  آن  بـرای  را  جایگزینـی 
آقـای اولسـون می گویـد کـه امریـکا بـا اسـتفاده 
از زمیـن و فضـای پاکسـتان قـادر می شـود کـه 
و  بفرسـتد  افغانسـتان کمـک  در  نیروهایـش  بـه 
همچنیـن از ایـن طریـق بـه هدف هـای خـود در 

مبـارزه بـا تروریسـم دسـت یابـد. 
بـه گفتـۀ آقـای اولسـون اگـر پاکسـتان از معادلـۀ 
ایـران  این کـه  احتمـال  شـود،  حـذف  امریـکا 
امکانـاِت مشـابه را در اختیـار امریـکا قـرار دهد، 
امکانـات  از  اسـتفاده  از  و  اسـت  صفـر  تقریبـًا 
کشـورهای آسـیای مرکـزی هـم بـه ُحسـن نیـِت 
روسـیه وابسـته اسـت. آقـای اولسـون می گویـد 
روسـیه  بـا  توافقـی  بـه  موفـق  امریـکا  این کـه 
از فضـا و زمیـِن کشـورهای  اسـتفاده  در مـورد 
آسـیای مرکـزی شـود، بـه زماِن کافـی نیـاز دارد. 
از جانـب دیگـر، ایـن مقـام پیشـیِن امریکایـی به 
ایـن نظـر اسـت کـه بـا تعلیـِق کمک هـای امریکا 

ایـن  بـه  را  کمک هایـش  چیـن  اسـام آباد،  بـه 
کشـور افزایـش بخشـیده اسـت. آقـای اولسـون 
نتیجـه می گیـرد کـه افزایـش کمک هـای چیـن به 
پاکسـتان، این پیــام را به کاخ سـفید می رساند که 
پاکسـتان گزینه هـای دیگری برای تأمیـن نیازهای 

اقتصـادی خـود در اختیـار دارد. 
البتـه آقـای اولسـون تنهـا مقـام امریکایی نیسـت 
ترامـپ  دونالـد  سیاسـت  از  شـکلی  بـه  کـه 
رییس جمهـوری امریـکا در برابـر پاکسـتان انتقـاد 
می کنـد. پیـش از ایـن نیـز برخـی دیپلومات هـای 
در  امریـکا  کـه  بودنـد  داده  هشـدار  امریکایـی 
انتخـاِب گزینه هـای خـود بـرای متقاعـد کـردن 
گروه هـای  بـا  صادقانـه  مبـارزۀ  بـرای  پاکسـتان 
هراس افکـن، بایـد از روش های مناسـب اسـتفاده 
کنـد. گزینه هـای مناسـب امـا بـه چـه معناسـت؟ 
آیـا نمی توانـد به ایـن معنا باشـد که تنها اسـتفاده 
از ابـزار فشـار اقتصادی، پاکسـتان را بـه همکاری 

صادقانـه متقاعـد نخواهـد سـاخت؟ 
این کـه فشـارهای تحقیرآمیـِز اقتصـادی به تنهایـی 
بـرای  همـکاری صادقانـه  بـه  وادار  را  پاکسـتان 
مبـارزه بـا تروریسـم نخواهـد کـرد، چنـدان دور 
پاکسـتانی ها  نمی رسـید.  نظـر  بـه  احتمـال  از 
به خوبـی  امریـکا  بـا  خـود  نیم قرنـۀ  روابـط  در 
را  کشــور  ایـن  قـوِت  و  ضعـف  نقطه هـای 
بلـد شـده اند و می داننـد در چـه زمانـی از چـه 
گزینه هایـی بایـد اسـتفاده صورت گیرد تـا دوباره 
کمک هـا و حمایت هـاِی امریـکا بـه سـوی ایـن 

کشـور سـرازیر شـود.
 همیـن اکنـون این طور نیسـت کـه پاکسـتان با به 
تعلیـق درآمـدِن کمک های امریکا هیچ فشـاری را 
احسـاس نکنـد. ایـن کشـور چنـان بـه کمک های 
سـخاوتمندانۀ امریـکا وابسـته گی پیـدا کـرده کـه 
دور از ذهـن می نمایـد کـه بتوانـد بدیلـی بـرای 
آن در منطقـه یافـت کنـد. روابـط اقتصـادی چین 
و پاکسـتان بدون شـک بـرای پاکسـتانی ها منفذی 
بـرای نفـس کشــیدن بـاز می کنـد ولـی فراموش 
نکنیـم کـه ایـن روابـط فقـط در حـد و انـدازۀ 
کوچـک می توانـد عمـل کنـد. پاکسـتان در طـول 
جنـگ سـرد، میلیاردهـا دالر بـه دلیـل موجودیِت 

شـرکت  افغانسـتان  جنـگ  در  کـه  گروه هایـی 
داشـتند، به دسـت آورد و ایـن کمک هـا همچنـان 

ادامـه پیـدا کرد.
 در سـال های پـس از رخـداد ۱۱ سـپتمبر، یـک 
بـار دیگـر پاکسـتان فرصـت پیدا کـرد کـه دوباره 
دلیـل  بـه  را  امریـکا  سـخاوتمندانۀ  کمک هـای 
همـکاری با ایتـاِف مبارزه با تروریسـم به دسـت 
آورد. ایـن کمک هـا واقعـًا هنگفـت و قابـل توجه 
بـود کـه پاکسـتان را قـادر سـاخت یک بـار دیگر 
از زیـر بـار فشـارهای اقتصـادی کمر راسـت کند. 
امـا آن چـه را کـه در برابـر ایـن کمک ها پاکسـتان 

انجـام داد، واقعـًا »غیرصادقانـه« بایـد خواند. 
نخسـت این کـه پاکسـتان هیـچ تعهـد اخاقـی در 
برابـر کشـور همسـایۀ خـود کـه سـال ها از برکِت 
آن بـه نان ونـوا رسـیده بـود، از خـود نه تنها نشـان 
نـداد، بلکه مایۀ دردسـرهای فراوان برای آن شـد. 
همیـن لحظـه، کشــتار انسـان های بی گنـاه که در 
افغانسـتان صـورت می گیـرد، بخش اعظـِم آن در 
آن سـوی مـرز طراحـی و برنامه ریزی می شـود. از 
جانـب دیگـر، اسـناد و شـواهد نهادهـای تحقیـق 
بین المللـی واضـح سـاخته اسـت کـه آی اس آِی 
پاکسـتان عمـًا گروه هـای تروریسـتی را پرورش 

و تمویـل می کنـد. 
دوم این کـه پاکسـتان بـا گرفتـن میلیاردهـا دالر از 
امریـکا حتـا حاضـر نشـد کـه ایـن کشـور را در 
یافتـن رهبـر شـبکۀ تروریسـتی القاعده کـه در آن 
کشـور پنـاه گرفتـه بـود، همـکاری کنـد. بســیار 
ابلهانـه خواهـد بـود اگر بپذیریـم که پاکسـتانی ها 
هیـچ رابطه یـی بـا بـن الدن نداشـته و یـا از محـل 
اختفـای آن بی خبـر بـوده اند. آیـا قاعـده و قانون 
در عرصـۀ سیاسـت حکـم می کنـد فـردی را کـه 
فرزنداِن کشـور همسـایه را به قربانگاه می فرسـتد، 

پنـاه داد و از او حمایـت کـرد؟ 

به شـدت  و  خطرنـاک  سیاسـتی  واقعـًا  پاکسـتان 
خصمانـه در برابر افغانسـتان در پیش گرفته اسـت 
و بـه هیـچ صـورت محتمـل بـه نظـر نمی رسـد 
کـه بخواهـد ایـن سیاسـت را در آینـده تعدیـل 
اقتصـادی  فشـارهای  بـا  صـرف  پاکسـتان  کنـد. 
حاضـر نیسـت کـه دسـت از حمایـِت گروه هـای 
تروریسـتی کـه بـه عنـوان گاو شـیرده بـرای ایـن 
کشــور عمـل می کننـد، بـردارد. امریکا شـاید این 
مسـایل را در نظـر گرفته باشـد ولی بـرای متقاعد 
کـردن پاکسـتان بـه مبـارزۀ صادقانه با تروریسـم، 
بـه هیـچ صـورت کافی نیسـتند. بـه ویژه کـه این 
کشـور به انـدازۀ کافی در سـاختارهای افغانسـتان 
رخنـه دوانـده و عده یـی در حـاِل البی گـری برای 

آن هسـتند. 
سـخنان اخیـر سـید حامـد گیانی که مدعی شـد 
اکثـر رهبـراِن طالبـان در داخل افغانسـتان زنده گی 
می کننـد، می توانـد مؤیـِد این گونـه همکاری هـای 

پنهان به سـود سیاسـت های پاکسـتان باشـد.

احمــد عمران

فعـال شـدِن 
البـی هـای پاکستـانی

این طور نیست که پاکستان با به 
تعلیق درآمدِن کمک های امریکا 
هیچ فشاری را احساس نکند. 
این کشور چنان به کمک های 
سخاوتمندانۀ امریکا وابسته گی 
پیدا کرده که دور از ذهن 
می نماید که بتواند بدیلی برای 
آن در منطقه یافت کند. روابط 
اقتصادی چین و پاکستان بدون 
شک برای پاکستانی ها منفذی 
برای نفس کشـیدن باز می کند 
ولی فراموش نکنیم که این 
روابط فقط در حد و اندازۀ کوچک 
می تواند عمل کند

ACKU
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رییس جمهـور غنی در دهمیـن دور فراغت۴۴۶ 
تـن از افسـران پولیـس، روز سـه شـنبه هفتـۀ 
گفـت:  کشـور  نظامیـان  بـه  خطـاب  گذشـته 
»رییـس جمهـوری شـما مصونیـت خـود را به 
کـدام قـوم، قبیلـه و یا حـزب تسـلیم نمی کند، 
بلکـه بـه قـوای امنیتـی و دفاعـی کشـور مـی 

سپارد«. 
آقـای غنـی گفـت: »مـن بـاالی هرکـدام شـما 

دارم«.  اعتبـار 
آقـای غنـی در بخـش دیگـر از سـخنان خود با 
تشـکری از پـدران و مادرانی که فرزندانشـان را 
بـرای سـهم گرفتـن در نیروهای دفاعی کشـور 
می فرسـتند، گفـت: شـما در صفـوف پولیس از 
برکـت محبت والدیـن تـان بـه وطـن آمده اید و 

ایـن محبت باعـث آبـادی کشـور می گردد.
امـا، این سـخنان رییـس جمهور بـا واکنش های 
شـد.  مواجـه  اجتماعـی  رسـانه های  در  نیـز 
شـماری از کابران صفحات اجتماعـی در رابطه 
بـه ایـن سـخنان رییس جمهـور گفته انـد که آیا 
رییـس جمهور به نیروهای امنیتـی اعتماد دارد؟ 
در صورتـی کـه اعتماد دارد چـرا مخافظان ویژۀ 
او منسـوبان قـول اردوی عملیات هـای خاص و 
اکادمـی پولیـس را پیش از آمدن او حلغ سـاح 

کردنـد. برخی هـا گفته  انـد: رییـس جمهـوری 
امنیتـی خـود  نیروهـای دفاعـی و  بـاالی  کـه 
اعتمـاد کامـل دارد، هیچ گاهـی گـروه  محافظان 
ویـژۀ خـود بـرای حلـغ سـاح کـردن مرکـز 
آموزشـی نیروهـای امنیتـی نمی فرسـتد. رییس 
جمهـور بـه عنـوان سـر قومنـدان اعلـی قـوای 
مسـلح افغانسـتان باالی نیروهـای امنیتی اعتماد 
نـدارد. آنـان می گویند کـه شـعارهای که رییس 
جمهـور در ادکامـی  پولیـس سـر داد میان تهی و 

عـوام فریبانـه بود.
ایـن در حالی اسـت که گفته می شـود، نیروهای 
محافظـت ویـژۀ رییـس جمهـور کـه بـه مرکز 
اکادمـی پولیـس رفتـه بودنـد، تمـام منسـوبان 
پولیـس را خلع سـاح کرده اند. شـهروندان این 
حـرکات محافظـان ویـژۀ رییس جمهـور را در 
برابر منسـوبان اکادمی پولیس نشـان  بی اعتمادی 
آقـای غنـی به نیروهـای دفاعی - امنیتی کشـور 
می داننـد. نیروهـای ویـژۀ مخافظـت از رییـس 
جمهـور یـک روز پیـش از برگـزاری مراسـم 
فراغـت افسـران بـه مرکـز آکادمـی پولیس ملی 
فرسـتاده شـده بودنـد تـا بـرای حضـور رییس 

جمهـور بـه ایـن مراسـم آماده گـی  بگیرند. 
امـا، برخـی منابـع می گوینـد کـه گارد ویـژۀ 
رییـس جمهـور منسـوبان امنیتـی ایـن نهـاد را 

پیـش از یـک روز خلـع سـاح کرده بودنـد و 
اجـازۀ عبـور و مـرور را برایش شـان نمی دادند.  
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد پیـش در دیدار 
رییـس جمهـور از فرقۀ عملیات های کـه در آن 
زمـان به قـول اردو ارتقا کرد، نیز نظامیان کشـور 
بـا برخوردهـای مشـابه محافظـان ویـژۀ رییس 

جمهـور مواجه شـده   بودند. 
یـک منبـع موثٌـق در ایـن رابطـه می گویـد کـه 
گارد ویـژۀ رییـس جمهور )pps  ( با منسـوبان 
امنیتـی ایـن فرقـه نیـز برخـورد شـدید داشـت 

و تمـام منسـوبان امنیتـی ایـن نهـاد از طـرف 
محافظـان ویـژۀ غنـی خلع سـاح شـد ه  بودند 
و هیـچ فـردی از دروازۀ قـول اردو عبـور مرور 

نمی توانسـت.  کـرده 
نیروهای امنیتی – دفاعی کشـور بدون تردید که 
از جایگاه رفیع در میان مردم افغانسـتان برخورد 
دار هسـتند و ایـن در نتیجـۀ جافشـانی های این 
بـا  نیروهـا اسـت کـه در خـط مقـدم جبهـه 
تروریسـتان و دشـمنان قـرار دارنـد. امـا ایـن 
محبـت گلـی از بـاغ آقـای غنـی و همفکرانش 
نیسـت کـه بـرای نیروهـای دفاعی کشـور اعطا 

باشد.  شـده 
امـا، در چنیـن حالتـی رییـس جمهور همیشـۀ 
نظامـی  مراکـز  در  در سـخنرانی های خویـش 
نیروهـای امنیتـی – دفاعـی کشـور بـه کلمـات 

متصـول می شـود کـه عـوام فریبانـه اسـت. 
ایـن ادعاهـا در حالـی بیـان می شـود کـه گارد 
 ) pps ( ویـژۀ محافظـت از رییـس جمهـور
بـرای چندمین بـار از طرف نهادها و شـهروندان 
بـه رفتار خشـن بـا مـردم و حتا رسـانه ها متهم  

شـده اند.
غنـی  آقـای  اگـر  کـه  می گوینـد  شـهروندان 
کامـل  اعتمـاد  امنیتـی  نیروهـای  بـاالی 
تأمیـن  بـه  به جـای خلـع سـاح،  می داشـت 
امنیـت از طـرف آنان پافشـاری می کـرد و در 
وقـت حضور بـه اکادمـی پولیـس به محافظان 
ویـژۀ خـود چنیـن می گفـت: » نیـاز نیسـت 
کـه دو روز پیـش بـرای تأمیـن امنیـت مـن و 
خلـع سـاح منسـوبان پولیس به آنجـا بروید، 
بـه وزارت داخلـه دسـتور دهیـد کـه پولیـس 
امـا  کنـد«.   تأمیـن  را  سـاحه  امنیـت  خـود 
نیروهـای  بـه  اعتمـاد  به جـای  رییس جمهـور 
امنیتـی – دفاعی کشـور، بیشـتر تأمیـن امنیت 
خویـش از طـرف محافظـان ویـژۀ خـود الزم 
می دانـد. آگاهـان نیـز بـاور دارنـد کـه رییس 
جمهـور باالی نیروهـای امنیتی اعتمـاد ندارد. 
ایـن درحالـی ا سـت کـه  نیروهـای دفاعـی – 
امنیتـی کشـور تنهـا گزینه یی هسـتند که مردم 
ایـن کشـور  آینـده  بـه  را نسـبت  افغانسـتان 

سـاخته اند. امیـدوار 

ناوقـت جمعـه شـب، مسـووالِن کمیتـۀ گزینـش از میان 9 
نامـزدِ کمیسـیون انتخابات، سـه تن را به ریاسـِت حکومت 
وحـدت ملی بـرای گزینش معرفی کرد. این سـه تن، سـید 
حفیـظ  اهلل هاشـمی، اول الرحمـن رودوال و عبدالقـادر زازی 
می باشـند کـه قرار اسـت از میـان آنان یکی به عنـوان عضو 

کمیسـیون انتخابات برگزیده شـود.
دفتـر رسـانه های ارگ بـا نشـر خبرنامه یـی گفتـه اسـت 
کـه کمیتـۀ گزینـش، گـزارش کاری خـود را در خصـوص 
معرفـی یـک عضـو کمبود کمیسـیون مسـتقل انتخابـات به 

محمداشـرف غنـی ارایـه کـرد.
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه در دیـداری کـه میـان اعضای 
کمیتـۀ گزینـش و آقـای غنـی در ارگ برگـزار شـد، جاوید 
رشـیدی، رییـس کمیتـۀ گزینش گفته اسـت که ایـن کمیته 
کار خود را در حضورداشـت نماینده گان یوناما، رسـانه ها و 
جامعـۀ مدنـی با شـفافیت و اسـتقالیت تمام به پیـش برده 

است.
آقـای رشـید افزوده اسـت کـه کمیتـه گزینش پـس از آغاز 
رسـمی کار خـود، تعـداد ۸۸ فـورم درخواسـتی را اخـذ 
کـرد کـه در نتیجـۀ آن، ۵7 نامزد اسنادشـان را جهـت احراز 
عضویـت کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، تسـلیم دبیرخانـه 

کردند.
بـه نقـل از خبرنامـه و بـه گفتۀ رییـس کمیتۀ گزینـش: »در 
ابتـدا 27 نامـزد بنابـر حکـم مـادۀ ۱2 و ۱۶ قانـون انتخابات 
از فهرسـت داوطلبـان حـذف شـد و اسـناد ۳0 نامـزد دیگر 

مجـدداً بررسـی گردیـد کـه از میـان آن هـا، ۱۳ نامـزد نیـز 
حـذف شـدند و ۱7 نامـزد جهـت ارزیابـی و نمره دهـی 
شـامل شـدند. از میـان ایـن ۱7 نامـزد، 9 تن واجد شـرایط 
دانسـته شـدند کـه بعـد از اخـذ امتحـان کتبـی و مصاحبـۀ 
شـفاهی، از میان شـان ۳ تـن واجـد شـرایط هـر یـک سـید 
حفیـظ اهلل هاشـمی، اول الرحمـن رودوال و عبدالقادر ځاځی 
وطن دوسـت کـه مناسـب ترین و باالتریـن معیارهـا بـرای 
احـراز عضویـت کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را به دسـت 

آورده بودنـد، بـه ارگ معرفـی شـد«.
همزمان بااین، محمداشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
ملـی در این دیدار گفته اسـت که رهبـری حکومت وحدت 
ملی به زودی »طبق تعهدشـان به ملت افغانسـتان«، هر سـه 
نامـزد معرفـی شـده از سـوی کمیتـۀ گزینـش را مصاحبـه 
خواهـد کـرده و فیصلـۀ نهایـی خویـش را در خصـوص 
معرفـی یـک عضـو کمبـود کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، 

صـادر خواهـد کرد.
پـس از معرفـی سـه نامـزد بـرای عضویـت در کمیسـیون 
از  نامـزدان  ایـن  چهره هـای  شـدِن  روشـن  و  انتخابـات 
سـوی کمیتـۀ گزینـش، بسـیاری از شـهروندان و آگاهان در 
رسـانه های اجتماعـی از این کـه معرفـی شـده گان همـه از 

یـک قـوم بودنـد بـه شـدت انتقـاد کردند.
بـه بـاور آنـان، ایـن کار نمایان گـرِ »قومـی اندیشـی« رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی اسـت و نارضایتی هـا را در میـان 

شـهروندان بیشـتر می سـازد.
معرفی سـه نامزدِ جدید به عضویت در کمیسـیون انتخابات 
در حالـی صـورت می گیرد که محمداشـرف غنـی، نزدیک 
بـه دو مـاه پیـش، نجیـب اهلل احمـدزی، رییـس کمیسـیون 
انتخـاالت را از سـمتش برکنـار کـرد و بـه کمیتـۀ گزینـش 
دسـتور داد تـا کارش را آغـاز کرده و نامـزدِ جدیدی را برای 
عضویـت در کمیسـیون انتخابـات معرفـی کنـد، امـا آقـای 
احمـدزی برکنـاری اش از سـوی رییـس حکومـت وحدت 

ملـی را خـاف قانـون خواند.
هم چنـان نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات نیز در نشسـت های 
گوناگـون تأکیـد کردنـد کـه آغـاز بـه کار دو بـارۀ کمیتـۀ 
گزینـش به دسـتور محمداشـرف غنی خاف قانون اسـت. 
بـه بـاور نهادهـای ناطـر بـر انتخابـات افغانسـتان، کمیتـۀ 
گزینـش سـال گذشـته، 2۱ نفـر را بـه ریاسـت جمهوری 
معرفـی کـرد و رییـس حکومـت هفـت نفـر آنـان را بـرای 

عضویـت در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات انتخـاب کـرد و 
براسـاس قانـون، در صورت فوت، اسـتعفا یـا برکناری یک 
یـا چنـد نفر از ایـن افراد، رییـس حکومت صاحیـت دارد 
کـه بـه جـای شـخص و یـا اشـخاصی دیگـری را از میـان 

همـان 2۱ نفـر برگزیند.
مسـووالن بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان به روز 
پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته در یـک نشسـت خبـری گفتنـد 
کـه حکومـت در زمینـۀ برگـزاری انتخابـات تعلل کـرده و 
انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی در ماه میزان سـال 

آینـده برگـزار نخواهد شـد.
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر  هـم،  سـویی  از 
حکومـت وحـدت ملـی بـا نماینـدۀ ویـژۀ سـازمان ملـل 
متحـد دیـدار کـرده و در مـورد اقدامـات و آماده  گی ها برای 
برگـزاری انتخابـات آیندۀ پارلمان و شـورا های ولسـوالی ها 

در افغانسـتان صحبـت و رأی زنـی کـرده اسـت. 
آقـای عبـداهلل در ایـن دیدار انتخابات پیشـرو را بـرای مردمِ 
افغانسـتان سرنوشت سـاز عنـوان کـرده و تأکیـد ورزیـده  
اسـت کـه انتخابات پیشـرو باید بـه صورت شـفاف برگزار 

شود.
گفتنـی اسـت کـه بسـیاری از آگاهـان سیاسـی کشـور نیـز 
می گوینـد کـه آغاز بـه کار دوبـارۀ کمیتۀ گزینـش از بهر آن 
بـود تـا محمد اشـرف غنـی و تیمش افـرادی که وابسـته به 
خودشـان را کـه در فهرسـت 2۱ نفری کمیتـۀ گزینش نبوده 

را بـرای عضویت در کمیسـیون انتخابـات برگزیند.

رییس جمهور به نیروهای 
امنیتی اعتماد ندارد

نامزدان عضویت 
در کمیسیون انتخابات معرفی شدند

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

شـهروندان می گوینـد کـه اگـر آقای غنـی بـاالی نیروهـای امنیتـی اعتماد کامـل می داشـت به جای خلع سـاح، بـه تأمین 
امنیـت از طـرف آنـان پافشـاری می کـرد و در وقت حضـور به اکادمـی پولیـس به محافظان ویژۀ خـود چنین می گفـت: » نیاز 
نیسـت کـه دو روز پیـش بـرای تأمیـن امنیت من و خلع سـاح منسـوبان پولیـس به آنجـا بروید، بـه وزارت داخله دسـتور 
دهیـد کـه پولیـس خـود امنیـت سـاحه را تأمیـن کنـد«.  امـا رییس جمهـور به جـای اعتمـاد بـه نیروهـای امنیتـی – دفاعی 
کشـور، بیشـتر تأمیـن امنیـت خویـش از طرف محافظـان ویژۀ خـود الزم می دانـد. آگاهان نیز بـاور دارند کـه رییس جمهور 
بـاالی نیروهـای امنیتـی اعتمـاد نـدارد. این درحالی ا سـت کـه  نیروهـای دفاعی – امنیتی کشـور تنهـا گزینه یی هسـتند که 

مـردم افغانسـتان را نسـبت بـه آینده این کشـور امیدوار سـاخته اند

معرفـی سـه نامـزِد جدید بـه عضویت در کمیسـیون انتخابـات در حالی صورت می گیرد که محمداشـرف غنـی، نزدیک بـه دو ماه پیش، نجیـب اهلل احمدزی، 
رییـس کمیسـیون انتخـاالت را از سـمتش برکنار کـرد و به کمیتۀ گزینش دسـتور داد تـا کارش را آغاز کرده و نامـزِد جدیدی را برای عضویت در کمیسـیون 

انتخابـات معرفـی کنـد، اما آقای احمـدزی برکناری اش از سـوی رییس حکومت وحـدت ملی را خاف قانـون خواند.
هم چنـان نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات نیـز در نشسـت های گوناگـون تأکیـد کردنـد که آغـاز بـه کار دو بـارۀ کمیتـۀ گزینش به دسـتور محمداشـرف غنی 
خـاف قانـون اسـت. به بـاور نهادهـای ناطر بـر انتخابات افغانسـتان، کمیتـۀ گزینش سـال گذشـته، ۲۱ نفر را بـه ریاسـت جمهوری معرفی کـرد و رییس 
حکومـت هفـت نفـر آنـان را بـرای عضویـت در کمیسـیون مسـتقل انتخابات انتخـاب کرد و براسـاس قانـون، در صورت فـوت، اسـتعفا یا برکنـاری یک یا 

چنـد نفـر از ایـن افـراد، رییـس حکومـت صاحیـت دارد که به جای شـخص و یـا اشـخاصی دیگـری را از میان همـان ۲۱ نفـر برگزیند
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محمدرضا طلوعی 
یـک راز موفقیـت، همیـن اسـت که اگر چیـزی را نمی دانید، بپرسـید و بعـد دربارۀ آن چه 
به دسـت می آوریـد، پرس وجـو کنیـد و اطاعـاِت خودتـان را افزایش دهید. افـراد موفق، 
افـراد موفـِق دیگـر را زیـر نظـر می گیرند و منابـع خبـری و اطاعات و تجربه هـای آن ها 
را شناسـایی می کننـد و خودشـان در صـددِ ایـن برمی آینـد که بـا آن منابع ارتبـاط برقرار 
کننـد. در قدیـم، زمانـی کـه ایـن تکنولوژی نویـِن کنونـی در اختیـار نبود، مثـًا در دورۀ 
کشـاورزی، پـدران بـه فرزنـدان )اکثـراً پسـران( ایـن دانـش و اطاعـات و تجربیـات را 
منتقـل می سـاختند. امـا در دورۀ صنعتـی، پـدران دیگـر توانایـی ایـن را نداشـتند که همۀ 
اطاعـات را بـه فرزندان شـان بدهنـد، بنابرایـن آن هـا را راهـِی کارگاه هـا و دانشـگاه ها 

می کردنـد تـا مهارت هـای الزم را از اسـتادان فـرا بگیرنـد. 
مـا اکنـون در عصـر و دوره یـی بـه سـر می بریـم کـه بـه آن عصـر اطاعـات و ارتباطات 
می گوینـد؛ عصـری که می تـوان آن را عصر گرداب اطاعات دانسـت ـ کـه ماهیت جذب 
کـردن دارد و بی چـون و چـرا همـه را در نهایـت بـه سمت وسـوی خـود جـذب می کند. 
در ایـن عصـر، افـراد موفـق، افـرادی هسـتند کـه خیلـی سـریع و حرفه یـی مهارت هـا را 
بـه صورتـی خودآموختـه فـرا می گیرند و بـه کار می بندنـد. پـدران و دانشـگاه ها واقعًا و 
در عمـل نمی تواننـد همـۀ آن چـه افـراد بـه آن نیـاز دارنـد را بدهند. پـدران اگـر بتوانند، 
فقـط می تواننـد حمایـت کننـد و تشـویق. اسـتادان فقـط می تواننـد راه را نشـان بدهند و 
فرزندانـی کـه جویـای علـم و دانـش و موفقیت هسـتند، باید اقـدام کنند به جسـت وجو 
و کاوش در منابـع عظیـم اطاعـاِت موجـود و فراگرفتـن آن چـه بایـد بدانند. می بایسـت 
کـه جسـت وجو کنیـم و خودمـان، خودمـان را آمـوزش دهیـم با اسـتفاده از منابـع علمی 

و کاربـردی موجود.
انترنـت، امـروز فضایـی اسـت که می تـوان در آن همـۀ این کارهـا را انجـام داد. به عنوان 
مثـال، در انترنـت در حـال حاضـر میلیون هـا سـایت موجـود اسـت بـا میلیاردهـا صفحه 
اطاعـات. هـزاران هـزار نفـر از بهتریـن اسـتادان و دانشـمندان بـه آن متصل هسـتند که 
هـر یـک منابـع خـاص و تخصصـِی خـود را یافته انـد و خـود را بـا اسـتفاده از آن منابـع 
بـه روز می کننـد. دقیـق کـه نگاه کنیـم، آن هـا را افراد موفقـی خواهیم یافـت و طبق آن چه 
در بـاال گفتیـم، کافـی اسـت خودمـان را بـه آن هـا و نیـز بـه منابـع آن هـا نزدیـک کنیم و 
از ایـن ارتبـاط و اتصـال بـرای دسـت یابی بـه موفقیت هـای خـود اسـتفاده کنیـم. امروزه 
بـا اسـتفاده از روش هـا و تکنیک هـای بسـیار سـاده و عملـی می تـوان جهـت افزایـش 
اطاعـات گام هـای مثبـت و سـازنده یی برداشـت. کشـفیات جدیـد روان شناسـی معتقـد 
اسـت کـه بهره گیـری از اطاعـات تنهـا بـا برخـورداری از هـوش و ذکاوت و یا شـانس 
نیسـت، بلکـه توانایـی اسـتفاده، مهـارت در عمـل و قـدرت تحلیِل آن اسـت. اسـتفاده از 
توانایی هـای جسـمی و روانـی کـه در اعمـاق وجـود هر فرد بـه صورت دسـت نخورده 
باقـی مانـده اسـت، می توانـد فـرد را در راه رسـیدن بـه هـدف یـاری کنـد و آن چـه کـه 
موجـب تفـاوت میـان فرد عـادی و فرد موفـق می شـود، نحوۀ اسـتفاده از ایـن توانایی ها 
و داشته هاسـت کـه بـه صـورت ویژه گی هایـی نمایـان می شـود. ایـن ویژه گی هـا بـه فرد 

نیـرو می دهنـد تـا برای رسـیدن بـه موفقیـت فعالیـت کند. 
قـدرت ایجـاد رابطـه یکـی از مهم ترین مهارت هایی اسـت کـه هر فـردی می تواند جهت 
دسـت یابی بـه اطاعـات داشـته باشـد. امـروزه دانشـمندان علـوم رفتـاری به ایـن نتیجه 
رسـیده اند کـه ارتبـاط مایـۀ قـدرت اسـت و کسـانی کـه این فـن را بـه نحو موثـر به کار 
می گیرنـد، می تواننـد جهـان را بـه گونه یـی متفـاوت درک کننـد و جهـان نیـز آنـان را به 
گونه یـی متفـاوت درک می کنـد. کسـانی کـه بـر اندیشـه ها، احساسـات و اعمـال اکثـر 
انسـان ها تاثیـر می گذارنـد، افـرادی هسـتند کـه می داننـد چه گونـه از ابـزار قدرت منـد 
ارتباطـات اسـتفاده کننـد. تقریبـًا تمـام افـراد موفق، قـدرت فوق العـاده در جلب دوسـتِی 
دیگـران دارنـد و می تواننـد بـا افـرادی کـه خصوصیـات و اعتقـادات گوناگـون دارنـد، 
ایجـاد صمیمیـت کننـد. افـراد موفـق هم چنیـن دارای نرمـش، انعطاف پذیـری و جاذبـۀ 
خاصـی هسـتند و بدیـن ترتیـب می تواننـد توجـه افـراد کثیری را بـه خود جلـب کنند و 
از ایـن طریـق، اطاعـات خـود را افزایـش 

هند.  د
چنان چـه بتـوان بـا افـراد مناسـب، رابطـۀ 
سـاخت،  برقـرار  دوسـتانه  و  صمیمانـه 
می تـوان هـم نیـاز آنـان را برطـرف نمـود، 
هـم آنـان احتیـاج فـرد را برطـرف سـازند. 
پـس بـرای نیـل بـه موفقیـت و هم سـویی 
بـا افـراد موفـق در عصر گـرداب اطاعات، 
آسـان اسـت کـه موقعیـت فعلی تـان را بـا 
موقعیـت ایده آل تـان مقایسـه کنید تـا ببینید 
کجـا  بـه  آینـده  در  و  هسـتید  کجـا  االن 
خواهیـد رسـید. ایـن کار بـه شـما انگیـزه 
هـدف  ایجـاد  خودتـان  بـرای  می دهـد. 
کنیـد و بعـد در صدد رسـیدن بـه آن هدف 
)افزایـش  الزم  امکانـات  و  ابـزار  برآییـد. 
دانـش و آموخته هـا و اسـتفاده از ارتباطات 
را  هدف تـان  بـه  رسـیدن  بـرای  مناسـب( 

فراهـم کنیـد و بـا انگیـزه جلـو برویـد.

بخش دوم و پایانی

رمز 
پیروزی 
در عصر 

اطالعات 
و ارتباطات

ب ـ وجـوب تحصیـل دانـش و تعلیـِم آن 
از نظـر پیامبـر اسـام: از نظر پیامبر اسـام 
امـری  نه تنهـا  تعلیـم  و  علم آمـوزی  )ص( 
پسـندیده اسـت، بلکـه از واجبـاِت این دین 
نیـز محسـوب می شـود. روایـات زیـادی بر 
ایـن امـر داللـت دارند کـه عمده تریـِن آن ها 

از:  عبارت انـد 
می فرمایـد:  اسـام  عظیم الشـأن  پیامبـر  ۱ـ 
“طلـب العلم فریضـه علی کل مسـلم«: یعنی 
جسـت وجو و طلـب علـم بـر هـر مسـلمان 
واجـب اسـت. هیـچ اسـتثنایی  نـدارد، حتـا 
از لحـاظ زن و مـرد هـم اسـتثنایی نـدارد؛ 
چون مسـلم یعنی مسـلمان ، خواه مرد باشـد 
و خـواه زن. ایـن حدیـث بـه مـا مسـلمانان 
می فرمایـد: فریضـۀ علم یـک فریضۀ عمومی 
اسـت، اختصـاص بـه  طبقه یـی یـا صنفـی یا 
جنسـی نـدارد. ممکـن اسـت یک چیـز مثًا 
بـر جوانـان فـرض  باشـد نـه بـر پیـران، بـر 
حاکـم فـرض باشـد و نـه بـر رعیـت، یـا بر 
رعیـت فـرض  باشـد نـه بـر حاکـم، وظیفـۀ 
مرد باشـد نه وظیفـۀ زن، مانند جهـاد و نماز 
جمعـه  کـه فقـط بـر مـردان فـرض اسـت، 
بـر زنـان فـرض نیسـت، امـا فریضـۀ علـم 
بـر هـر مسـلمانی فـرض اسـت و هیچ گونه 

اختصاصـی نـدارد.
    معنـا و مفهـومِ ایـن حدیـث شـریف آن 
اسـت: همان طـوری کـه مسـلمانان فریضـۀ 
نمـاز، روزه و حـج و... را انجـام می دهنـد، 
به جـا  بایـد  نیـز  را  فراگیـری علـم  فریضـۀ 

آورند. 
2ـ زمـان فراگیـری فریضـۀ علـم از نظـر 
تکلیفـی  و  فریضـه  اسـت  ممکـن  اسـام: 
از لحـاظ زمـان محدودیـت داشـته باشـد و 
نشـود در هـر زمانـی بـه او پرداخـت. مثـًا 
روزه هـای واجـب وقـت و زمانـش معیـن 
اسـت و آن مـاه مبارک رمضان اسـت، و حتا 
نمـاز وقـتِ ِِ معینـی دارد و فقـط در سـاعاِت 
معیـن از شـبانه روز بایـد انجـام گیـرد. حـج 
واجـب اسـت امـا در همـه وقـت نمی شـود 
آن را به جـا آورد، موسـِم معین دارد و آن ماه 
ذی الحجـه اسـت ، ولـی فریضۀ علـم محدود 
بـه هیـچ وقـت، هیـچ زمـان و هیـچ سـن و 
سـال نیسـت، به همیـن دلیل وقـت تحصیل 
و فراگیـری علـم از نظـر اسـام، از گهـواره 
تـا گـور اسـت: »اطلبوا العلـم مـن المهد الی 

. للحد« ا
پیامبـر  حدیـث  ایـن  مفهـوم  و  معنـا       
عظیم الشـأن اسام اوالً آن است که مسلمانان 
بایـد در تمام عمرشـان در پـي فراگیري علم 
باشـند. ثانیـًا مـا در اسـام چیـزی بـه نـام 

فارغ التحصیـل نداریـم؛ زیـرا بـه موجب این 
حدیـث شـریف یـک مسـلماِن واقعـی بایـد 
از گهـواره تـا گور همـواره در پـی فراگیری 

باشـد.   علم 
نظـر  از  تحصیـل  فراگیـری  مـکان  3ـ 
اسـام: تحصیـل علـم از نظـر اسـام، جا و 
مـکاِن معین و مشـخص ندارد. ممکن اسـت 
یـک تکلیـف و فریضـه از لحاظ جـا و مکان 
محدودیـت داشـته باشـد و نشـود آن را در 
همـه جـا انجـام داد، مثـًا اعمـال حـج از 
لحـاظ محـل و مـکان هـم  مقیـد و محـدود 
اسـت. مسـلمانان حتمـًا بایـد اعمـال حج را 
در مکـۀ مکرمـه انجـام دهنـد. نمی توانند آن 
را در مـکاِن دیگـری انجـام دهنـد. بـه همین 
“اطلبـوا  می فرماینـد:  اسـام  پیامبـر  دلیـل 
العلـم ولـو بالصیـن«. یعنـی علـم بیاموزیـد 
باشـد.  بـه چیـن  رفتـن  اگـر مسـتلزم  حتـا 
چـون آن زمـان، چیـن دورتریـن نقطـۀ کـرۀ 
زمیـن تلقـی می شـد. لـذا پیامبر عظیم الشـان 
اسـام خطاب بـه امـت اسـامی فرموده اند: 
علـم بیاموزیـد حتـا اگـر مسـتلزم رفتـن بـه 

دورتریـن نقطـۀ کـره زمیـن باشـد.
گم شـدۀ  را  علـم  آموختـن  اسـام  ۴ـ 
مسـلمانان دانسـته و پیامبـر اسـام)ص( در 
ایـن زمینـه مي فرمایـد: »کلمۀ الحکمـۀ ضالۀ 
المؤمـن فحیـث وجدها فهو احـق بها « یعنی 
حکمـت )علـم( گم شـدۀ  مؤمـن اسـت. معنا 
و مفهـومِ ایـن حدیث شـریف آن اسـت که: 
علـم و حکمـت گم شـدۀ مسـلمانان اسـت، 
یافتیـد، بـه عنـوان  هرجـا و نـزد هـر کـي 

برگیریـد.   را  گم شـدۀ خویـش آن 
الهـی  پیامبـِر  هـزار   ۱2۴ بعثـِت  هـدف  ۵ـ 
تعلیـم و تعلـم بـوده اسـت. از جملـه نکاتي 
کـه اهمیـِت فوق العـادۀ علـم و علم آمـوزي 
مي کنـد،  اثبـات  کریـم  قـرآن  دیـدگاه  از  را 
ایـن اسـت کـه تعلیـم بشـر توسـط پیامبران 
هـدف بعثـِت آنـان ذکـر شـده اسـت: »لََقـْد 
ُ َعَلـی الُْمْؤمِنیـنَ إِْذ بََعَث فیهِْم َرُسـوالً  َمـنَّ اهللَّ
مِـْن أَنُْفِسـهِْم یَتُْلـوا َعَلیْهِـْم آیاتِـِه َو یَُزکِّیهِْم َو 
یَُعلُِّمُهـُم الِْکتـاَب َو الِْحْکَمـَۀ َو إِْن کانُـوا مِـْن 
َقبْـُل لَفـي  َضـاٍل ُمبیـٍن«  یعنـی خداونـد بر 
مؤمنـان منت نهـاد و در میان آن هـا، پیامبری 
از خودشـان برانگیخـت کـه آیـاِت او را بـر 
آن هـا بخوانـد، و آن هـا را پاک کنـد و کتاب 
و حکمـت بیامـوزد هرچنـد پیـش از آن، در 

گمراهـی آشـکاری بودنـد.«
۶ـ قبل از ظهور اسـام شـرط آزادی اسـرای 
جنگـی، پرداخـت سـکه های زر و سـیم بود. 
امـا پیامبـر عظیم الشـأن اسـام شـرط آزادی 
اسـرای کفار را باسـواد سـاختِن ده مسـلمان 

توسـط آنـان اعـام نمودند.
    باتوجـه بـه فریضـه بـودن فراگیـری علـم 
از نظـر اسـام، سـوال اساسـی یی کـه مطرح 
می شـود آن اسـت کـه چـرا جوامع اسـامی 
در مقایسـه بـا پیـراوان سـایر ادیـان از نظـر 
علمـی عقب مانده انـد؟ طـوری کـه در حـال 
حاضـر ۴۱ کشـور عمدتـًا مسـلمان جهـان 
صرفـًا ۵ درصـد در تولیـد علـم جهـان نقش 
کشـورهای  در  تحقیقـات  هزینـه  دارنـد. 
متـروک  علـل  باشـد.  مـی   00/  2 اسـامی 
فریضـه  مـورد  در  اسـام  دسـتور  مانـدن 
دانسـتن علـم از سـوی مسـلمانان و عقـب 

مانده گـی آنـان در ایـن زمینـه چیسـت؟
    در پاسـخ بـه سـواِل متذکـره بایـد گفـت: 
سـه عامِل عمده باعث گردیده که مسـلمانان 
از انجـام ایـن فریضـۀ دینـی غفلـت کـرده و 
ایـن فریضـه به فراموشـی سـپرده شـود. این 

عوامـل عبـارت اند از:  
۱ـ یکـی از علـِل ایـن امـر حوادثـی بـود که 
در اوضـاع اجتماعی مسـلمین، ابتدا به وسـیلۀ 
زیـرا  آمـد؛  پدیـد  خافـت  دسـتگاه های 
خافـت بعـد از خلفـای راشـدین تبدیـل به 
سـلطنت های موروثـی گردیـد، ناهمواری هـا 
در زنده گانـی مسـلمین بـه وجـود آمـد، یک 
جامعـۀ طبقاتـی درسـت شـد کـه بـا منظـور 
اسـام ابـداً وفـق نمی یافـت، جامعه منقسـم 
شـد بـه یـک طبقـۀ فقیـر و بدبخـت که نـانِ ِ 
خـود را بـه زحمـت می توانسـت بـه دسـت 
آورد و یـک طبقـۀ مسـرف و مبـذر و مغرور 
کـه نمی دانسـت بـا آن چـه در چنـگال دارد، 
چـه بکنـد. وضع زنده گـی عمومـی  وقتی که 
شـکاف بـردارد، زمینـه بـرای اجـرا و عمـل 
و توجـه بـه ایـن دسـتورها باقـی  نمی مانـد 
و بلکـه عواملـی پیـدا می شـود کـه این گونه 

دسـتورها اجـرا نگردد. 
2ـ دومیـن دلیـِل این کـه دسـتورهای اسـام 
در بـاب علـم زمیـن خـورد، ایـن  بـود کـه 
آن چـه کـه اسـام به حسـاب علم و تشـویق 
عمـوم بـه تعلیـم و باسـواد شـدن و فضیلت 
علـم گفتـه بـود، همـه بـه حسـاب عالـم و 
تشـویق به احتـرام و دست بوسـی و فضیلت 
عالـم گذاشـته شـد، مـردم بـه جـای این کـه 
توجـه پیـدا کننـد کـه خودشـان سـواد پیـدا 
کننـد و تـا حدی که مقدور اسـت خودشـان  
شـوند،  عالـم  و  باسـواد  فرزندان شـان  و 
توجه شـان معطـوف شـد بـه این کـه اجـر و 
فضیلـت را در احتـرام و خضـوع نسـبت بـه 

کنند.  علمـا کسـب 
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نقـاالن و قصه گویـان کهـن، نیـاکان و اجـداد دور نویسـنده گان، 
برانگیختـن  داشـتند:  نظـر  در  را  یـک حکـم مشـخص  همـواره 
مخاطـب و حفـظ توجـه او. آن هـا می دانسـتند که اگـر مخاطب به 
اجـزا و زوایـای نقـل یا قصه توجـه نکند، در واقع نـه فقط روایت 
آن هـا، بلکـه خودشـان را نیز نفی کرده اسـت. از ایـن رو برای یک 
نقـال و قصه گـو سرشکسـته گی باالتـر از ایـن نبـود کـه مخاطـب 
او را بـه حـال خـود وابگـذارد، یـا از روی ماحظـه و مصلحـت 
چیـزی جـز اقتضـای نقل یـا قصه، وضـع یک مخاطـب را به خود 
بگیـرد. در زمانـۀ ما، بـرای اخـاف و اعقاب نقـاالن و قصه گویان 
کهـن، آن حکـم، کمـاکان و چـه بسـا بیـش از گذشـته، بـه قـوت 
خـود باقـی اسـت. بنابرایـن حتا آن نویسـنده یی که ادعا یـا وانمود 
می کنـد کـه بـرای خـودش می نویسـد از این کـه سـرانجام تنهـا 
بمانـد بـه هیچ وجـه خوش وقـت یا بخت یـار نخواهد بـود؛ اگرچه 
پاره یـی از نویسـنده گان ایـن تنهایـی را، کـه نتیجـه اش چیزی جز 
انـزوای ادبـی نیسـت، در پشـت ادعاهـای مضحک یـا ترحم انگیز 

می کنند.  پنهـان 
نویسـنده گی، در معنـای حرفه یـی آن، یعنـی یافتن مـدار ارتباط با 
خواننـده، بـه اقتضـای مایه یـا موضوع داسـتان؛ چیزی کـه حقیقتًا 
بسـیار دشـوار و دیریاب اسـت، و نویسنده پیشـاپیش بر کیفیت آن 
وقـوف نـدارد؛ زیـرا کـه ارتباط از پـی می آید نـه از پیش. شـگرد 
یـا تمهیـد نویسـنده ایـن اسـت کـه بـا واقعیـت و جهـان واقعـی 
»بـازی« کنـد و عناصـر آن را بـا مقـداری دسـت کاری در اختیـار 
خواننـده بگـذارد و خواننـده را وادارد که در بازِی او شـرکت کند. 
خواننـده نیـز به طور غریـزی و عاطفـی تمایل دارد کـه خودش را 
در فضـای جهـان داسـتانِی نویسـنده قـرار بدهـد و اگر نتوانسـت 
قـرار بدهـد، چیـزی ُمخـل حضـور او در ایـن فضا شـد، داسـتان 
در ذهـن او شـکل نمی گیـرد و طبعـًا ادامـه پیـدا نمی کنـد و چـه 
بسـا تـا پایـان خوانـده هـم نمی شـود. بنابرایـن خوانـدن داسـتان 
یعنـی ادامـۀ بازی خیـال خواننـده با جهـان داسـتان، و برانگیختن 
خیـال خواننـده یعنـی واداشـتن او به شـنیدن و احسـاس کردن و 
بیـش از همـه دیـدن، آن هـم صرفـًا به قـدرت کلمات مکتـوب، یا 
در واقـع صدایـی کـه بـه هیـات نوشـتار درآمـده اسـت. واقعیـت 
ایـن اسـت کـه همـۀ داسـتان ها از عهـدۀ ایجاد احسـاس مشـترک 
میـان نویسـنده و خواننـده، از برقـراری و تداوم بـازی خیالی میان 
طرفیـن، برنمی آینـد، و شـاید از ایـن رو اسـت کـه موضـوع قیاس 
بـه ویـژه  از لحـاظ خواننـده گان،  و داللـت و داوری داسـتان ها 

می شـود.  مطرح  منتقـدان، 
   از آن چـه گفتیـم، ایـن نتیجـۀ روشـن بـه دسـت می آیـد کـه 
تـا زمانـی کـه داسـتان خوانـده نشـود، موجودیـت واقعـی پیـدا 
نمی کنـد، و معنـای ادبی آن فقط به وسـیلۀ خواننده گانش سـنجیده 
و داوری می شـود؛ زیـرا کـه معنای ادبی داسـتان به صـورت مدون 
اگـر  ویـژه  بـه  خواننـده،  نمی شـود.  ارایـه  شـده  و»بسـته بندی« 
»خواننـدۀ دقیـق« یـا خواننـدۀ »فرهیخته« باشـد، به مقـدار فراوان، 
معنـای داسـتان را تولیـد یـا »بازتولیـد« می کنـد، و ایـن  رونـدی  
اسـت  گریزنـده و لغـزان کـه از آن بـه »سـفید خوانی« ـ خوانـدن 
بیـن سـطورـ  نیـز تعبیـر می کننـد. امـا پرسـش این جـا اسـت کـه 
آیـا ایـن خـود داسـتان اسـت کـه »بازتولیـد« و »سـفیدخوانی« را 
الزم مـی آورد یـا فرهیخته گـی و باریک بینـی خواننـده اسـت کـه 
تفسـیرهای خـود را بـه داسـتان تحمیل می کنـد؟ به عبـارت دیگر 
آیـا هـر داسـتانی، بـه صـرف داسـتان بـودن، قابلیـت و اسـتعداد 
بازتولیـد و سـفیدخوانی دارد، و آیـا اصـوالً همـۀ خواننـده گان، از 
حیـث رفتـار بـا معنـای ادبـی داسـتان، در یـک تـراز قـرار دارند؟ 
آن چـه واقعیـت دارد ایـن اسـت که متـن داسـتان، پس از انتشـار، 
دیگـر تغییـر نمی کنـد، و بـر عکـس ایـن مـا، در مقـام خواننـده و 
منتقـد، هسـتیم کـه دسـت خوش دگرگونـی و تحـول می شـویم و 
برداشـت مان از معنـای ادبـی داسـتان تغییـر می کنـد. بنابرایـن اگر 
داسـتانی متضمـن معنـا یـا ارزشـی باشـد، دیـر یـا زود، معنـا یـا 
ارزش آن دریافتـه خواهـد شـد، در غیـر ایـن صـورت، چنان چـه 
داسـتان از هرگونـه معنـا و ارزش خالـی باشـد، فاتحـۀ آن خوانده 
اسـت، و هیـچ خواننـده و منتقـدی، دل به خواهـی و خودسـرانه، 
نمی توانـد معنـا یا ارزشـی برای آن بتراشـد، یا دیگـران را وادار به 

پذیـرش برداشـت خـود کند. 
   امـا  اصـرار  و  تاکیـد  بـر این  نظریه  که  داسـتان، علی االطاق، 
معطـوف  بـه  خواننـده ـ و »نسـبیت گری« یـا »نسـبیت باوری« او 
ـ اسـت، یعنـی آغـازگاه هـر مفهـوم و تأویلـی خواننـده اسـت نه 
متـن، احتمـاالً بـه نوعـی یکسان سـازی مصنوعـی منجر می شـود، 
به طـوری کـه ممکن اسـت هـر گونه تمایـزی میان داسـتان خوب 
و داسـتان بـد، و هم چنیـن نقـد خـوب و نقـد بد، و بحـث اقناعی 
و مغالطـه، از میـان برداشـته شـود. در ایـن صورت نه نویسـنده و 
نـه خواننـده )منتقـد( دیگر هیچ راهـی برای تشـخیص ارزش های 
همـۀ  زیـرا  ندارنـد،  اختیـار  در  ادبـی  انتقـاد  و  ادبـی  خاقیـت 
گونه هـای خاقیـت، الزامـًا، درسـت و عادالنه انـد و ارزش برابـر 
دارنـد، و هـر نقـدی از آن جـا کـه مشـروعیت را از خـودش، از 
صاحـب نقـد، می گیرد الجـرم حقیقـت دارد. این نحوۀ برداشـت، 
کـه در ذات خـود برداشـتی نیچـه وار از هنر و ادبیات اسـت، فقط 
سـلیقۀ شـخصی و خودسـرانه را ارج می گذارد و در واقع متضمن 
هیـچ اعتبـاری هـم نیسـت. بنابرایـن بـه جـای تأکیـد بـر نظریـۀ 
معطـوف بـه خواننـده، به گمـان من، تأکیـد ضروری بایـد بر خود 
داسـتان باشـد؛ داسـتانی که خواننده را به »خواندن  دقیق« وادارد، 
خواندنـی کـه بـه ایضـاح روابـط میـان اجـزای درونـی سـاختار 
داسـتان منجـر شـود، و داسـتان را بـه تعبیـر تـودوروف، هم چون 
یـک »نظـام« در نظـر بگیـرد. چنان چـه نویسـنده واقعـًا خواسـتار 
چنیـن خواننده یی باشـد، باید داسـتان خـود را به گونه یی بنویسـد 
کـه خواننـده آن را »تماشـا« کنـد، یعنـی به جـای »بیان« کـردن آن 
را نمایـش بدهـد، و در ایـن صـورت اسـت کـه نیـاز بـه دقـت و 
مشـارکت الزم می آیـد. تماشـای چیزی، در حقیقـت، نحوۀ اصیلی 
از مشـارکت اسـت؛ زیرا مـا در صورتـی عمیقًا متأثر می شـویم که 
ببینیـم و در دیـدن خـود آزاد باشـیم. مـا بایـد بتوانیم هـم واقعیت 
داسـتان را تماشـا کنیـم و هـم از بـازی نویسـنده بـا عناصـر ایـن 
واقعیـت سـردر بیاوریـم، بی آن که خـود را ناگزیر بدانیـم که بازی 
را بـه چیـزی فراتـر از بـازی تعمیـم دهیـم. اصـوالً درک بـازی  با 
جدیـت امکان پذیـر نیسـت، مثل این اسـت کـه بخواهیـم تخیل و 

شـوخی و سـبک روحی را جـدی بگیریـم.
همـواره بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه ارزش یـک داسـتان بـه 
سـاختار آن بسـته گی دارد و داوری دربـارۀ اثـر یک داسـتان، طبعًا، 
داوری دربـارۀ سـاختار آن خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر ارزش 

یـک داسـتان، اگـر به راسـتی ارزشـی حاصـل باشـد، در درون آن 
نهفتـه اسـت، و این ارزش زمانی آشـکار می شـود کـه خواننده اثر 
را در سـاختار کلـی آن مـورد بازخوانـی، یـا پرسـش، قـرار دهـد. 
بنابرایـن در بازخوانـی یک داسـتان، اسـتعانت از چیـزی جز خود 
داسـتان ـ از جملـه حـدس و گمـان دربـارۀ مقصـود نویسـنده در 
موقـع نوشـتن و اسـتناد به سـخنان او درباره یـا در پیرامون، اثرش 
الزامـًا بـه نتیجـۀ مربوط و معنـی داری منجـر نمی شـود. حتا آن چه 
آدم هـا و راوی داسـتان، بـه تلویـح یا تصریـح، به زبـان می آورند، 
منـاط اعتبـار نیسـت. همـۀ حـواس و اعتمـاد خواننده صرفـًا باید 

معطـوف بـه روایـت باشـد؛ زیـرا فقط روایـت الزام آور اسـت. 
امـا روایـت داسـتان، قطع نظـر از این کـه راوی در آن چـه کسـی 
باشـد، از یـک مایـۀ اصلـی تشـکیل می شـود کـه هـر عمـل، یـا 
حادثـه، کوچک تریـن واحـد سـاختاری آن را می سـازد، کـه در 
یـک اثـر نوآورانـه هر کـدام، معمـوالً، یـک »ممنوعیـت« را نقض 
می کنـد. نقـض »ممنوعیـت« یعنـی تضـاد و تـوازی بـا مضامین و 
عناصـر و شـگردهای ادبـی گذشـته گان، و آفریـدن چیـزی، عمل 
یـا حادثه یـی، در روایـت داسـتان کـه احسـاس شـگفت مـا را 
بر انگیـزد. همـواره »زیبایی شناسـی تقابـل«، کـه بنیاد آن بـر مکالمه 

و »چندصدایـی« اسـت، از »زیبایی شناسـی هماننـدی«، کـه مؤیـد 
نوعـی بیـان »خطـی« و »تک صدایـی« اسـت، جاذبۀ بیشـتری دارد؛ 
زیـرا کـه در »زیبایی شناسـی تقابـل« تعلیـق و غیرمنتظره گـی، و 
رودررویـی خواننـده و متـن، بیشـتر محسـوس اسـت. خواننـده، 
بـه اقتضـای عـادت، امیـدوار اسـت کـه بـا حداقـل تـاش پیامی 
را دریافـت کنـد، حـال آن کـه نویسـنده، از طریـق نمایـش تقابـل 
در کوچک تریـن واحدهـای سـاختاری داسـتان، وضعـی را پدیـد 
مـی آورد کـه خواننـده برای  دسـت یافتن بـه آن پیـام از خود حد 

اعـای دقـت وجدیـت را نشـان بدهد. 
شـاید ایـن توضیـح ضـروری باشـد کـه منظـور از پیـام ـ غـرض 
نویسـنده ـ یـک »فکـر« یـا »اندیشـه«ی موجـود و حاضـر و آماده 
نیسـت کـه بتـوان آن را مسـتقل و جـدا از روایت داسـتان در نظر 
گرفـت یـا اسـتنتاج کـرد. اگر داسـتان را هم چـون یـک تجربه در 
نظـر آوریـم، عنصـِر فکـر یـا اندیشـه مقـدم بـر آن وجود نـدارد. 
مایـۀ داسـتان را، کـه از واحدهـای درون مایه یی کوچک تر تشـکیل 
می شـود، نمی تـوان متـرادف فکر یا اندیشـه دانسـت. خودآگاهی، 
کـه اغلـب از آن بـه »ایدئولـوژی« نیـز تعبیـر می کننـد، بـه شـکل 
درون مایه یـی  واحدهـای  همـان  یـا  حادثـه   یـا  عمـل  انبوهـی 
کوچک تـر )موتیـف( در متـن داسـتان وارد یـا ظاهـر می شـود که 
الزامـًا بـه انسـجام یا وحـدت روایت منجر نمی شـود. همـواره در 
هـر داسـتانی همـۀ جزییـات و عناصـر - موتیف ها - بـه صراحت 
توصیـف یـا نقـل نمی شـوند، بلکـه بخشـی از آن هـا  در الیه هـای 
زیریـن روایـت یـا در »ناخـودآگاه متـن« باقـی می ماننـد، و وظیفۀ 
خواننـدۀ دقیـق و فرهیختـه دریافتـِن همیـن جزییـات و عناصـر 

پوشـیده و »واپس زده« اسـت. 
داسـتان خـوب، اثـر دسـت نویسـندۀ حرفه یـی، داسـتانی اسـت 
کـه از خواننـده نقشـی »نویسـنده وار« می طلبـد؛ بـه ایـن معنی که 
خواننـده، در غیبت نویسـنده، خوانـدن را نوعـی »آفرینش هدایت 
شـده« بدانـد. موقعـی کـه نویسـنده می نویسـد خواننـده حضـور 
نـدارد، و موقعـی کـه خواننـده متـن را می خوانـد نویسـنده غایب 
اسـت؛ بنابرایـن رابطه یـی کـه میـان نویسـنده و خواننـده برقـرار 
موقـع  در  خواننـده،  این کـه  اسـت.  متـن  محـور  بـر  می شـود، 
خوانـدن، متـن  را از نـو می نویسـد، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه 
خواننـده را بایـد جایگزیـن نویسـنده کـرد؛ ایـن دو را نمی تـوان 
بـه جـای یک دیگـر نشـاند. رابطـۀ متـن بـا خواننـده و نویسـنده 
کیفیـت »خطـی« یـا یک بعـدی نـدارد و مسـالۀ پیچیده یـی اسـت، 
و ایـن پیچیده گـی، تـا حـد زیـادی، از لحظـۀ نخسـت آفرینش، از 
رابطـۀ نویسـنده بـا متـن، آغـاز می شـود. آن چـه تقریبـًا بـرای هر 
نویسـنده یی مهم اسـت، این اسـت که اثـرش اصیل و بدیع باشـد، 
و ردپـا یـا تأثیـر گذشـته گان یـا معاصـران در کارش، بـه وضـوح، 
مشـهود نباشـد. بدعت و نوآوری شـرط اساسـی هر داستان خوب 
اسـت، امـا اصالـت نـه. واقعیـت ایـن اسـت کـه اصالت، اصـوالً، 
یـک مفهـوم تعارض آمیز اسـت؛ زیرا کـه اصالت به معنـای رجوع 
یـا بازگشـت بـه »اصـل« اسـت، و هـر متـن اصیلـی، ولـو این کـه 

متضمـن رگه هایـی از تازه گـی و بدعـت باشـد، یـادآور گذشـته 
ست.  ا

ایـن واقعیـت که داسـتان محصول انزوای مطلق اسـت، بـه معنای 
آن نیسـت کـه داسـتان تمامـًا محصـول آفرینـش فـردی نویسـنده 
اسـت، و نویسـنده هیـچ دینـی از سـنت ها و میراث گذشـته گان به 
گـردن نـدارد، و او تافتـۀ جدابافتـه اسـت. هـر داسـتانی، حتـا اگر 
اثـر دسـت نویسـنده یی حرفه یـی و آزمایشـگر باشـد، بـه نحـوی 
بیان کننـدۀ یـک داسـتان دیگـر اسـت، و چـه بسـا داسـتان هایی 
به طـور  تأثیرپذیـری،  یـا  بیان کننده گـی  ایـن  اگـر  حتـا  دیگـر، 
مشـخص، از ذهـن نویسـنده نگذشـته باشـد. اصـوالً هـر مایه یی، 
بـا آحـاد و ضمایـم آن، یـادآور عناصـر و نشـانه ها و نمادهـای 
مایه هـای دیگـر اسـت، و از این رو اسـت کـه برخی، اصـوالً، هیچ 
داسـتانی را محصـول مؤلـف واحـدی نمی داننـد، و در خلـق یک 
داسـتان بـه چند، و گاه بـه تعداد بی شـماری، مولف قایل هسـتند. 
در توسـع، یـا تعریـض ایـن برداشـت می توانیـم بگوییـم کـه هر 
متـن داسـتانی در عیـن حـال ممکن اسـت شـبیه بخشـی از جهان 
مـا یـا هم زمـان شـبیه تصوری باشـد که مـا از جهـان داریـم. این 
برداشـت از لحـاظ نویسـنده نیـز، کمابیش می تواند صادق باشـد؛ 
زیـرا داسـتان بخشـی از جهـان نویسـنده، یـا جهـان خیالـی او، را 
بـه شـکل الگویـی صـوری نشـان می دهـد. ادبیـات، در جهـان 
معاصـر، یکـی از پدیده هـای نادری اسـت که فـرد انسـانی، خواه 
نویسـنده و خـواه خواننـده، می توانـد از طریـق آن اسـتقال خود 
را بیازمایـد و تجربـه کنـد. شـاید از همیـن رو اسـت که نویسـندۀ 
نـوآور نمی خواهـد تحـت نظـارت قوانیـن و مقـررات رسـمی، 
»تازه جویی هـای  و  جسـت وجو گری ها  چهارچـوب  در  نیـز  و 
کهنـه شـده«ی دیگـر نویسـنده گان، اثـرش را پدیـد آورد. اقتضای 
نویسـندۀ نـوآور این اسـت که به سـبک و سـیاق مخصوص خود 
در نوشـتن، در روایـت کـردن، دسـت پیـدا کنـد؛ بـه  طـوری کـه 
نوشـته اش، بـه مقـدار فـراوان، از هـر آن چـه به عنـوان امتیـاز در 
آثـار داسـتانی پیشـین یـا معاصـر می تـوان دیـد متمایـز باشـد، و 
طبعـًا ایـن تمایـز در صورتـی فراهـم خواهد شـد که نویسـنده در 

بی خبـری از صـور گوناگون روایـت اثرش را پدید نیاورده باشـد. 
شـگردهای  انـواع  و  روایت گـری  گونه هـای  بایـد  نویسـنده 
ادبـی را بشناسـد، نـه از آن جهـت کـه بخواهـد آن هـا را، عینـًا، 
در اثـر خـود بـه کار بگیـرد؛ بلکـه برعکس، مـا صناعـات ادبی را 
می  آموزیـم تـا دقیقـًا از کاربـردِ مسـتقیِم آن هـا پرهیـز کنیـم؛ زیرا 
کـه مـا مصرف کننـدۀ شـگردها و سـبک های کهـن گذشـته گان 
نیسـتیم. امـا وقتـی کـه شـگردها و تمهیدهـا را نمی شناسـیم، این 
توهـم همـواره بـا مـا خواهد بـود که همین قـدر که دسـت به قلم 
ببریـم، البـد، ممتـاز و اصیـل و نـوآور هسـتیم. بنابراین مـا از این 
جهـت نمی توانیـم نسـبت به سـنت و میراث گذشـته گان خاموش 
و بی اعتنـا باشـیم کـه می خواهیـم از شـگردها و تمهیدهـای ادبی 
آن هـا فراتـر برویـم، و اثـر »آزمایشـی« یـا نوآورانـه، در حقیقـت، 
پیشـینیان  آثـار  از  »برگذشـتن«  یـا  »فـراروی«  همیـن  محصـول 
اسـت. گسسـتن یـا بریـدن از سـنت ادبـی، زیر لـوای اسـتقال یا 
آزمایش گـری، اصـوالً متضمـن هیـچ نتیجـۀ محصلـی نیسـت، و 
دسـت بـاال یک تصـور یـا برداشـت رمانتیـک اسـت. از همین رو 
بیـرون از سـنت ادبـی، خـارج از واقعیـت ادبیـات، به رغـم آن چه 
ادعـا می شـود، نمی تـوان دسـت بـه ابـداع و نـوآوری زد؛ زیـرا 
مفهـوم سـنت ادبـی، یـا واقعیـت ادبیات، قلمـرو ثابت و خشـکی 

نیسـت کـه نویسـندۀ نـوآور خـود را بیـرون از آن قـرار دهـد. 
واقعیـت این اسـت کـه پیراموِن ما سرشـار از واقعیات و نشـانه ها 
و نمادهایـی اسـت کـه مـا را احاطـه کرده انـد. در ذهـن مـا، در 
مقـام نویسـنده، ایـن واقعیـات و نشـانه ها و نمادها، که خاسـتگاه 
آن هـا عمومـًا آثار ادبی و هنری اسـت، اغلب، در هیات »گذشـته« 
الـزام آور  و  محدودکننـده  کـه  گذشـته یی  می شـوند،  جلوه گـر 
اسـت، و از ایـن رو اسـت کـه گاه بـه صرافـت می افتیـم تـا از آن 

فاصلـه بگیریـم و حسـاب خود را با آن تسـویه کنیم. نویسـنده یی 
کـه جانـب جسـت وجوگری و تازه جویـی را می گیـرد، چنان چـه 
قریحـۀ الزم را داشـته باشـد، در ایـن کشـاکش از نیـروی تخیـل 
هـر  نویسـنده،  بـرای  لحظاتـی  امـا  می گیـرد.  کمـک  خـود 
نویسـنده یی، ولـو بـا قریحه تریـن آن هـا، وجـود دارد کـه دیگـر 
قـادر به پیـش روی، یعنی قـادر به خیال پـردازی، نیسـت و در این 
صـورت اسـت که نوشـتن متوقـف می شـود. اصوالً نیـروی تخیل 
نویسـنده پایان ناپذیـر نیسـت؛ بنابرایـن آن چـه می توانـد بـه مـدد 
نویسـنده بیایـد و او را از مخمصـۀ ننوشـتن، یـا انحطاط نوشـتن، 
وابرهانـد »تجدیدنظـر« اسـت؛ تجدیدنظـر در عناصـر واقعیـات 

مألـوف و گذشـتۀ ادبیـات. 
امـر  ماننـد خـود  بازنگـری،  نویسـنده رونـد واخوانـی و  بـرای 
نوشـتن، الهام بخـش اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه هیچ شـگرد 
یـا اثـر ادبـی کامل یـا نـاب نیسـت، همان گونه کـه گذشـته امری 
صرفـًا مربـوط بـه گذشـته نیسـت؛ به ویـژه وقتـی کـه ما کمـاکان 
بـه گذشـته می اندیشـیم، و اندیشـیدن نشـان می دهـد که گذشـته، 
به طـور کامـل، نگذشـته اسـت. بنابرایـن مـا می توانیـم صداهـای 
کـج  یـا  فراموش شـده  نکته هـای  و  نادیدنـی  خفتـه و خاهـای 
فهمیـده را بازخوانـی کنیـم و از نـو بـه جنبش و خلجـان واداریم. 
آن چـه مایـۀ اشـتغال خاطـر مـا اسـت و مـا را بـه اندیشـیدن و 
واکاوی وامـی دارد، چیـزی اسـت مربـوط بـه زمان حـال و آینده، 
و معنـای آن ایـن اسـت کـه »خامـوش« و »تمـام« شـدنی نیسـت، 
و کمـاکان در ذهـن، یـا »حافظـۀ جمعـی« مـا حضـور دارد. اصوالً 
هیـچ مایـه و مضمـون یا شـگرد و صناعتـی همۀ قابلیت و هسـتی 
درونـِی خـود را در یـک متـن، یک بار و برای همیشـه، بـه نمایش 
نمی گـذارد، و همـواره ایـن امـکان وجـود دارد کـه مـا آن مایـه 
و مضمـون یـا شـگرد و صناعـت را در سـاختاری جدیـد مـورد 
اسـتفادۀ مجـدد قـرار دهیـم. مـا همان گونـه کـه در سـبک و لحن 
رفتـار شـخصی خودمـان را بـا زبـان عمومی نشـان می دهیـم، در 
برابـر تنـوع بی نهایـت عناصـر واقعیـت و گونه گونـی آثـار ادبی و 

هنـری راه خـود را می جوییـم و اثـر خـود را می آفرینیـم.  

آفرینش داسـتان از تاریخ نوشـتن، از تاریخ آفرینش، جدا نیسـت. 
امـا ادبیـات اساسـًا بـه آینـده تعلـق دارد. شـاید بـه همیـن جهت 
اسـت کـه هیـچ داسـتانی، حتـا وقتـی که ظاهـراً بـه پایان رسـیده 
اسـت، تمـام نمی شـود. اگر نویسـنده یی بخواهـد داسـتان خود را 
ادامـه بدهـد، قطعـًا بـه مرگ خواهد رسـید، بـه پایـان زنده گی در 
داسـتان و بـه پایـان زنده گـی خـودش. بنابرایـن طبیعی اسـت که 
نویسـنده یـک جایـی داسـتان را رهـا کنـد تـا بـه سـراغ داسـتان 
جدیـدی بـرود. ایـن رهـا شـدن و روی آوردن بـه متـِن جدیـد 
نویسـنده را از مـرگ پرهیـز می دهد، یا نویسـنده خیـال، یا وانمود 
می کنـد کـه از ایسـتایی یـا نیسـتی پرهیـز کـرده اسـت. واقعیـت 
ایـن اسـت کـه پایـان در هـر داسـتانی یـک تصمیـم قـراردادی و 
مصنوعـی اسـت؛ گیریـم بهانه ها یـا انگیزه های آن متفاوت اسـت. 
بـه هـر رو، نویسـنده نبایـد به داسـتان خود بـه گونه یی نـگاه کند، 
آن را بـه گونه یـی بنویسـد، کـه گویـی دیگـر تمـام شـده اسـت، 
و هیـچ راهـی بـرای ادامـه دادِن آن وجـود نـدارد. در عیـن حـال 
نویسـنده نبایـد هیـچ گاه فرامـوش کنـد کـه داسـتان خام، داسـتان 
نصـف و نیمه، مسـتلزم بازنویسـی اسـت، و هر داسـتانی، به ویژه 
وقتـی کـه دغدغه و وسوسـۀ پروراندِن دقایق آن را داشـته باشـیم، 
نیازمنـد بازنویسـی اسـت. امـا هیـچ داسـتانی، در حقیقـت هیـچ 
برنمی تابـد؛  را  بازنویسـی  و  بی نهایـت اصـاح  تـا  نویسـنده یی، 
زیـرا اگـر دغدغه و وسوسـۀ بازنویسـی را از خـود دور نکنیم، چه 
بسـا هیچ  وقـت داسـتانی را به پایان نرسـانیم. شـاید هـم هراس از 
مـرگ، یـا وسوسـۀ مضحـک جاودانه گی اسـت که باعث می شـود 
بـه انتشـار داسـتان های نصـف و نیمـه و چرک نویس هـای خـود 

بدهیم. س رضایـت 
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آمادگی هـای  هنـوز  می گوینـد  انتخاباتـی  نهادهـای 
و  نشـده  گرفتـه  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  مهـم 
کمیسـیون انتخابـات نمی توانـد انتخابـات پارلمانی و 
شـوراهای ولسـوالی را در ۱۶ سـرطان سـال ۱۳97 

برگـزار کنـد.
حوزه هـای  هنـوز  انتخاباتـی  نهادهـای  بـاور  بـه 
رای دهـی مشـخص نشـده در حالـی کـه براسـاس 
قانـون انتخابـات ۱۸0 روز قبـل از انتخابـات بایـد 
حـدود مـرزی حوزه های انتخاباتی مشـخص شـوند. 
ایـن نهـاد هـا گفتـه اند کـه وقـت از دسـت رفته می 

رود و هنـوز ایـن حـدود مشـخص نشـده اند.
فریـد افغـان زی مشـاور نهـاد انتخاباتـی فیفـا روز 
پنجشـنبه در کنفرانـس نهادهای انتخاباتی و شـماری 
»تعییـن حـدود مـرزی  احـزاب سیاسـی گفـت:  از 
حوزه هـای انتخاباتـی ۱۸0 روز قبـل از انتخابات باید 
صـورت بگیـرد کـه مـا از آن گذشـتیم. ما فعـا ۱70 
روز تـا انتخابـات داریم. هنـوز هیچ خبـری از تعیین 

حوزه هـای انتخاباتـی نیسـت.«
اما کمیسـیون مسـتقل انتخابات می گویـد تاش برای 

برگـزاری انتخابات در ۱۶ سـرطان ادامـه دارد. محمد 
وریمـاچ رییـس داراالنشـای کمیسـیون انتخابات در 
گفتگـو بـا دویچـه وله گفـت: »نبایـد فرامـوش کنیم 
یـک سلسـله موضوعاتـی پیـش آمـد که یـک مقدار 
وقـت و زمـان را از کمیسـیون گرفتـه بـه خصـوص 
آن  تدارکاتـی  موضوعـات  و  تکنالـوژی  خریـداری 

وقـت مـا را یـک مقـدار گرفته اسـت.«
نهادهـای انتخاباتـی قبـا گفتـه بودنـد کـه بـه دلیـل 
کمبـود وقت، کمیسـیون بایـد انتخابات را بـه تعویق 
انـدازد. آقـای وریمـاچ گفـت که براسـاس پیشـنهاد 
ایـن نهادها، انتخابـات پارلمانی باید با سـه ماه تاخیر 
برگزار شـود. کمیسـیون انتخابات این پیشـنهادات را 
در یافـت کـرده ولـی هنـوز فیصلـه نهایـی بـر سـر 
برگـزاری به وقت و یـا تاخیر در برگـزاری انتخابات 

صـورت نگرفته اسـت.
کاهش مراکز رای دهی

کمیسـیون انتخابـات اعـام کـرده اسـت که بـه دلیل 
انتخاباتـی  مراکـز  از  شـماری  امنیتـی  تهدیدهـای 
اسـت.  داده  کاهـش  ولسـوالی ها  و  والیـات  در  را 

ارزیابی هایـی کـه کمیسـیون انتخابات انجـام داده در 
نتیجـه آن برخـی از مراکـز رای دهـی بـه همدیگـر 
مدغـم شـده اند. امـا نهادهـای انتخاباتـی می گوینـد 
شـکایات زیـادی در ایـن مـورد وجـود دارد زیـرا 
احـزاب سیاسـی و کاندیداهـا از عدم دسترسـی مردم 

بـه مراکـز انتخاباتـی نگراننـد.
آقـای افغـان زی در این مورد گفت:  »قـرار معلومات 
اعتراضـات زیـادی در بیـن نهادهـا و مـردم وجـود 
دارد. اگـر مراکـز زیاد شـده، بـه کدام دلیل زیاد شـده 
و یـا اگـر مراکـز کم شـده به کـدام دلیل کم شـده اند. 
در ایـن مـورد آگاهـی داده نشـده در حالی کـه مردم 
و کسـانی کـه می خواهنـد نامـزد شـوند، بـه آن نیـاز 

دارند.«
رییس داراالنشـای کمیسـیون انتخابـات در این مورد 
گفـت کمیسـیون های انتخابات و شـکایات انتخاباتی 
ایـن شـکایات را ثبـت می کنـد و در صـورت نیـاز، 
دسـت به اصاحاتـی در این مـورد خواهـد زد: »اگر 
کسـی شـکایت، پیشـنهاد و یـا انتقـاد دارد، می توانـد 
از طریـق کمیسـیون های انتخاباتـی شـکایات خـود 
را بسـپارند.« آقـای وریمـاچ افـزود در صورتـی کـه 
شـکایات موجـه باشـند، هنوزهـم امـکان افزایـش و 

تجدیـد نظـر در مراکـز انتخاباتی وجـود دارد.
تهیه لیست رای دهنده گان

چالـش دیگـر برگـزاری انتخابـات تهیـه لیسـت رای 
دهنـدگان اسـت. براسـاس آمارهـای قبلی کمیسـیون 
انتخابات، ۱2 میلیون نفر در افغانسـتان واجد شـرایط 
رای دهـی هسـتند در حالی که ۱7 میلیـون تن کارت 

رای دهـی اخـذ کرده اند.
در مـاه  هـای اخیـر برخـی از احـزاب سیاسـی ادعـا 
کردنـد کـه پیـش از انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 
و  چـاپ  شـخصی  خانه هـای  در  انتخابـات  کارت 
بـرای مـردم توزیـع می شـد تـا بـا آن در انتخابات به 
نفـع نامزد مـورد نظر تقلـب کنند. تقلب گسـترده در 
انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 20۱۴ سـبب شـد 

تـا ایـن کارت هـا بی اعتبار شـوند.
حـاال نیز تهیه فهرسـت رای دهندگان به یک دردسـر 
تبدیل شـده اسـت. براسـاس طـرح جدید کمیسـیون 
انتخابـات، انتخابـات پارلمانـی با تذکره هـای کاغذی 
برگـزار خواهـد شـد. ایـن تذکره هـا نیـز بـه آسـانی 
قابـل تقلـب هسـتند. هرچند ایـن طرح هنـوز نهایی 
نشـده ولی نهادهـای انتخاباتی می گوینـد در صورتی 
برگـزار  تذکره هـا  همیـن  بـا  بعـدی  انتخابـات  کـه 
شـوند، جلـو تقلـب در انتخابات گرفته نخواهد شـد.

ــد  ــنا می گوی ــس س ــدوز در مجل ــردم قن ــده م نماین
کــه طالبــان و داعــش در زون جنــوب شــرق 
ــت  ــه فعالی ــد ک کشــور از پاکســتان دســتور گرفته ان
ــع  ــان قط ــدوز و بغ ــی را در قن ــبکه های مخابرات ش

ــد. کنن
ــت  ــه تازه گــی از والی ــه ب ــق ک ــداهلل قرل ــوی عب مول
ــد  ــت ب ــته اســت از وضعی ــل برگش ــه کاب ــدوز ب قن

ــی کــرد. ــراز نگران ــدوز اب ــر قن حاکــم ب
ــون شــبکه های  ــه هــم اکن ــد ک ــق می گوی ــای قرل آق
مخابراتــی در والیــت هــای قنــدوز و بغــان از 
روی شــب قطــع اســت، ولــی طالبــان و داعــش بــه 
ــد  ــرده ان ــت ک ــتور دریاف ــتان دس ــی از پاکس تازه گ
کــه بــه صــورت کلــی فعالیــت تمامــی شــبکه هــای 

ــد. ــت قطــع کنن ــن دو والی ــی را در ای مخابرات
ــق،  ــات موث ــاس اطاع ــه براس ــد ک ــاد آور ش او ی
طالبــان و داعــش مســلح ایــن دســتور را از پاکســتان 
گرفته انــد تــا بتواننــد بهتــر در ایــن دو والیــت 
فعالیت هــای تروریســتی شــان را ســازماندهی کــرده 

ــد. و انجــام دهن
بــه گفتــه او، ایــن مســاله نگرانــی زیــادی را در میــان 
باشــندگان و الیت هــای قنــدوز و بغــان ایجــاد 
ــان و  ــروه طالب ــلط گ ــب تس ــان از عواق ــرده و آن ک

ــد. ــر مناطــق شــان در هــراس ان داعــش ب
ــه  ــرد ک ــر نشــان ک ــنا خاط ــس س ــن عضــو مجل ای
ــه  ــد ک ــری می خواهن ــه خاط ــش ب ــان و داع طالب
شــبکه هــای مخابراتــی را در ایــن دو والیــت قطــع 
ــه  ــان ب ــای آن ــل از فعالیت ه ــردم مح ــا م ــد ت کنن

ــد. ــزارش داده نتوانن ــور گ ــی کش ــای امنیت نیروه
ــه منظــور  آقــای قرلــق گفــت کــه اگــر حکومــت ب
ــت  ــن دوالی ــت در ای ــوس دول گســترش ســاحه نف
اقــدام نکنــد، گــروه هــای طالبــان و داعــش مــردم را 
از بســیاری خدمــات دولتــی محــروم خواهنــد کــرد.
ــرد  ــان ک ــر نش ــق خاط ــای قرل ــر، آق ــوی دیگ از س
ــات و گوشــت  ــن طــرف حبوب ــه ای ــه از ۳ روز ب ک
بــر نیروهــای پولیــس در والیــت قنــدوز قطــع شــده 

اســت.

بــه گفتــه او، نیروهــای امنیتــی در والیــت قنــدوز بــا 
ــه شــکل  ــد و ب ــی مواجــه ان ــای فراوان دشــواری ه

درســت و بــه موقــع اکمــال نمــی شــوند.
ــن  ــش از ای ــه پی ــد ک ــاد آور ش ــنا ی ــو س ــن عض ای
برخــی از مــواد دیگــر اعاشــه ای نیروهــای پولیــس 
ــود؛  ــان قطــع شــده ب ــر آن ــان خشــک ب ــه ن از جمل
ــان  ــر آن ــز ب ــات و گوشــت نی ــه تازگــی حبوب ــا ب ام

قطــع شــده اســت.
ــرد زور آور اســت  ــک ف ــراردادی ی ــه او، ق ــه گفت ب
ــی  ــدوز اعتراض ــت قن ــس در والی ــووالن پولی و مس

کــرده نمی تواننــد.
او همچنیــن، یــاد آور شــد کــه تجهیــزات و امکانات 
جنگــی نیــز بــه موقــع بــه نیروهــای امنیتــی در ایــن 

ــد. ــت نمی رس والی
بــد  را  قنــدوز  شــهر  امنیتــی  قرلــق وضعیــت 
ــه  ــزی خواســت ک ــت مرک ــرد و از دول ــف ک توصی
ــت  ــن والی ــی در ای ــای امنیت ــکات نیروه ــه مش ب

ــد. ــیدگی کن رس
نگرانــی از احتمــال قطــع کامــل شــبکه هــای 
ــی  ــان در حال ــدوز و بغ ــت قن ــی در والی مخابرات
ــی از  ــای مخابرات ــبکه ه ــه ش ــود ک ــی ش ــرح م مط
چندیــن مــاه بدیــن ســو بــه دلیــل تهدیــد طالبــان از 

ــت. ــع اس ــبانه قط ــرف ش ط

نهادهای انتخاباتی: 

انتخابات در موعد تعیین شده برگزار نخواهد شد

هشدار از قطع کامل فعالیت شبکه های 
مخابراتی در دو والیت شمال

امریکا د داعش پر ضد 

مبارزې لپاره افغانستان ته نور 

روزونکي او تجهیزات استوي

د امریــکا متحــد ایــاالت پــه پــام کــې لــري چــې د جګــړو 

پــه راتلونکــي فصــل کــې د داعــش ډلــې پــر ضــد د مبارزې 

د چټکولــو لپــاره افغانســتان تــه نــور محــارب روزونکــي او 

اضــايف بــې پیلوټــه الوتکــې او تجهیــزات واســتوي.

د ســپينې ماڼــۍ او پنټاګــون چارواکــو وال ســټریټ ژورنــال 

ورځپاڼــې تــه ویــي دي چــې د ولســمرش ډونالــډ ټرمــپ د 

نــوې ســراتیژۍ له مخــې شــاوخوا زر تنــه اضــايف پوځــي 

ــه  ــې پیلوټ ــفي ب ــي او کش ــمېر جنګ ــڼ ش ــي او ګ روزونک

ــي  ــه هواي ــو پ ــږي، څ ــتول کې ــه اس ــتان ت ــې افغانس الوتک

ــرې واخېســتل  ــو کــې کار ت ــو او اســتخبارايت عملیات حمل

يش.

ــي  ــو او پوځ ــي روزونک ــايف امریکاي ــه د اض ــتان ت افغانس

تجیزاتــو اســتول، د متحــد ایاالتــو او افغانســتان د رســمي 

ــو د  ــوي، خ ــان ش ــه دي اع ــه ن ــوا تراوس ــو له خ رسچین

ــر  ــې پ ــش ډل ــې د داع ــي چ ــاع وزارت واي ــتان دف افغانس

ضــد پــه پوځــي عملیاتــو کــې د امریــکا د پــوځ ترڅنــګ د 

ــه ده. ــم مهم ــډه ه ــواک ون ــي ځ ــان هواي افغ

ــش  ــد رادمن ــرال محم ــد ج ــتیال ویان ــاع وزارت مرس د دف

ــتان او  ــې د افغانس ــل چ ــه ووی ــو ت ــپه ازادي راډی ــره ش تې

متحــد ایاالتــو پوځونــه د خپلــو نویــو ســراتیژیو لــه مخــې 

ــوي. ــکاري رسه ک هم

دی وايي:

ــه  ــوژۍ څخ ــه دې ټکنال ــه ل ــاالت ب ــد ای ــکا متح »د امری

ــا  ــه اړتی ــو کــې کار واخــي چــې مــوږ ورت ــه هغــو ځایون پ

ــې  ــه ی ــوږ ت ــې م ــه چ ــو څخ ــو الوتک ــه هغ ــه ل ــرو. البت ل

راکــړي، هــم د داعــش او نــورو ترورېســتي ډلــو پــر ضــد 

ــئلې  ــدای يش. دې مس ــتل کې ــې کار اخېس ــو ک ــه عملیات پ

ــې  ــراتیژۍ ک ــه س ــو پ ــدو ایاالت ــم د متح ــوږ او ه ــم زم ه

ــړی دی.« ــکاس ک انع

ــه  افغانســتان تــه د نــورو امریکايــي رستېــرو او د بــې پیلوټ

ــو د اســتولو  ــه ګــډون د اضــايف پوځــي تجهیزات الوتکــو پ

راپورونــه پــه داســې حــال کــې ورکــول کېــږي چــې 

امریکايــي روزونکــو د افغــان هوايــي ځــواک د بــې پیلوټــه 

الوتکــو لپــاره د پوځــي پرســونل روزنــه ال پخــوا پیــل کــړې.

نیوزویــک مجلــې د چهارشــنبې پــه ورځ د امریــکا د پوځــي 

ــي  ــان هواي ــې د افغ ــړ چ ــور ورک ــه راپ ــه حوال ــو پ چارواک

ځــواک پرســونل د امریکايــي ســاکارانو له خــوا روزل 

ــه  ــه نښ ــان پ ــله وال طالب ــه او وس ــش ډل ــو داع ــږي، څ کې

ــړي. ک

ــرا  ــم اک ــېدو رسه س ــه رارس ــي ل ــې د ژم ــتان ک ــه افغانس پ

ــو  ــه راتل ــريل ل ــي او د پ ــی راځ ــې کموال ــړو ک ــه جګ پ

ــات  ــوځ عملی ــان پ ــې او د افغ ــله والو حمل ــم د وس رسه س

ــږي. زیاتې

ــو  ــې خپل ــش ډل ــل رسه-رسه داع ــه پی ــي ل ــږکال د ژم س

بریدونــو تــه دوام ورکــړ او یــو زیــات شــمېر افغانــان چــې 

ډېــری ملکــي وګــړي وو، پــه دې حملــو کــې مــړه او ټپیــان 

شــول.
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ورزش
منان ناصح

فیلمی دربارۀ مسعود
دوســتان عزیــز، خانــم مارســا گــراد، نویســندۀ ارجنتاینــی 
کــه چنــد ســال پیــش کتابــی در بــارۀ قهرمــان ملــی کشــور 
ــد  ــاال می خواه ــود، ح ــته ب ــپانوی نوش ــی و هس ــای انگلیس ــه زبان ه ب
ــارۀ مســعود بــزرگ بســازد. مــن خانــم گــراد را از نزدیــک  فیلمــی در ب
ــل  ــان او اه ــه بس ــوارا ک ــتر از چگ ــعود را بیش ــان مس ــم. ایش می شناس
ــه شــخصیت مســعود  ــد ک ــود، دوســت دارد، چــون می گوی ــن ب ارجنتای
ابعــاد بیشــتری از شــخصیت چگــوارا داشــت. حــاال، خانــم گــراد در ایــن 
کار بــزرگ بــه کمــک مالــی کوچــک شــما نیــاز دارد. لطفــًا ایشــان را در 

ایــن کار نیــک تشــویق و در حــد تــوان کمــک کنیــد.

امراهلل صالح

پهلوی دیگر شناس نامه ها
تــا آنجــا کــه مــن معلومــات دارم، بحــث اصلــی بــرای شــد 
ــی و  ــت قوم ــی، هوی ــناس نامه های برق ــع ش ــد توزی و نش
ملــی نیســت. بحــث اصلــی در ُکل ابــا ورزی از توزیــع ســناش نامه اســت. 
ــه  ــود ک ــدا می ش ــی هوی ــۀ واقع ــود، احصایی ــع ش ــناس نامه توزی ــر ش اگ
ردۀ سیاســی حکومــت نمی خواهــد افشــا شــود؛ جرایــم زود ریشــه یابی 
ــت  ــه و حکوم ــف جامع ــطوح مختل ــان در س ــود مجرم ــردد و وج می گ
ــوان در  ــد؛ بان آشــکار می شــود کــه مجرمــاِن زورمنــد از آن هــراس دارن
ــم،  ــی و رواج حاک ــای فرهنگ ــر محدودیت ه ــات بناب ــماری از والی ش
شــناس نامه نخواهنــد گرفــت و ایــن مســألۀ رأی تخیلــی و نیابتــی را بــه 
شــدت پایــان مــی آورد؛ فلهــذا بــه کمپایــن رییس جمهــور صدمــۀ بــزرگ 
ــه  ــر ب ــهرهای دیگ ــل و ش ــه کاب ــان ب ــد طالب ــت و آم ــازد. رف وارد می س
ــا ادارۀ  ــد ب ــک بای ــت و بیومتری ــان انگش ــرا نش ــورد، زی ــکل برمی خ مش
پولیــس و ارتــش وصــل باشــد و نشــان انگشــت از ســاحاتی کــه عملیات 
شــده بــا انگشــت طالبانــی کــه بــه شــهر چکــر می آینــد، مقایســه شــود 
ــدد  ــف و متع ــل مختل ــه دالی ــوام ب ــی از اق ــان بعض ــود. هم چن و می ش
ــا  ــازمان یافته و سیل آس ــه صــورت س ــی، ب ــی و فرهنگ تاریخــی، اجتماع
ــر، از  ــل دیگ ــه دالی ــوام ب ــی از اق ــت و بعض ــد گرف ــناس نامه خواهن ش
جملــه ناامنــی، شــناس نامه نخواهنــد گرفــت. ایــن مســأله ســبب خواهــد 

شــد کــه احصاییــۀ رســمی در تمــام مســایل تغییــر کنــد.
ــی  ــناس نامه های برق ــه ش ــد ک ــل نمی خواهن ــل در اص ــن دالی روی ای
ــک  ــن زدن و تحری ــری از آن، دام ــان ترین راهِ جلوگی ــود. آس ــع ش توزی
ــون توشــیح شــده اســت. در مباحــث  ــی و باطل ســازی قان مســایل قوم
ــا  ــدرت ت ــای درون ق ــدرت و بازی ه ــد ق ــناس نامه بُع ــه ش ــوط ب مرب
ــیاه روان  ــال نخــود س ــردم را دنب ــه شــده اســت و م ــده گرفت حــال نادی
کــرده انــد. دامــن زدن بــه مســایل قومــی بــه خاطــر حفاظــت از قــدرت و 
یــا رســیدن بــه قــدرت، یکــی از خطرناک تریــن روش هــا اســت کــه در 
شــماری از کشــورهای دیگــر، خونین تریــن جنگ هــا را در قبــال داشــته 
اســت. حداقــل ادبیــات و روایــت کنونــی بیشــتر قشــر سیاســی در محــور 
قومیــت و تنفــر از دیگــر چــرخ می خــورد کــه فرجــام نیــک بــرای هیــچ 

گــروه و هیــچ کــس در قبــال نخواهــد داشــت.

ملک ستيز

نامه یی از یک شهروند:
ــی  ــه کس ــه چ ــد ک ــی می کن ــه فرق ــن چ ــرای م »ب
رییس جمهــور، رییــس اجرایــی و والــی اســت. بــرای 
مــن مهــم اســت کــه کــی زمینه ســاز بهبــود زنده گــی مــن اســت. 
ــدرت  ــی های ق ــر کرس ــم دادن ب ــای ل ــه معن ــا ب ــت تنه ــا سیاس آی
اســت. ایــن برداشــت از سیاســت، برداشــت ناکامــی اســت. 
ــه  ــی ک ــات اجتماع ــۀ خدم ــرای ارای ــت ب ــیله یی اس ــت وس سیاس
از منابــع دولــت سرچشــمه گیرنــد. مــن بــرای ایــن کار بــه افــراد 
متخصــص کــه سیاســت، قــدرت و منابــع را بشناســند، مدیریــت 
کننــد و خدمــات ارایــه دهنــد، نیــاز دارم. حــاال شــما بــر کرســی 
ریاســت جمهوری، اجرایــی، وزارت، وکالــت و والیــت در جــدال 
هســتید. آیــا شــما فرامــوش کرده ایــد کــه بــرای مــن اصــًا ایــن 
ــرای رســیدن  ســمت ها، نمادهــای کاغــذی بیــش نیســتند. شــما ب
بــه ایــن نمادهــا دادخواهــی کنیــد و ســازوکارهای قبــول شــده را 
ــاخته، سیاســت  ــما را مشــغول س ــه ش ــزی ک ــازید. چی ــم س فراه
نــه، بــل عوام فریبــی اســت. چــرا مــن بایــد بــاور کنــم کــه آقایــی 
رییــس، وزیــر، وکیــل و والــی شــود در حالــی کــه فقــر دامن گیــر 
مردمــم اســت؟ چــرا بایــد مــن قبــول کنــم کــه ریــش، کاه، آییــن 
و تبــار آقایــی بــر مــن حاکمیــت کنــد، وقتــی روزانــه خــون مــن 

ــود؟ ــه می ش ــنگرها ریخت ــا و س ــه جاده ه ب
ــوزش  ــن از خــودم پ ــت می کشــم. م ــما خجال ــه جــای ش ــن ب م
می خواهــم، زیــرا شــهروند چــه کــه بــر انســان بــودن مــن شــک 
ــن  ــرای ای ــما ب ــا ش ــرم ت ــما می می ــای ش ــه ج ــن ب ــد. م کرده ای
کرســی های تان مــرا شــهید نکنیــد. مــن فرزندانــم را بــرای 
کشــورهای دیگــر کــه انســانیت در آن حاکــم اســت، می فروشــم 
ــی های  ــه کرس ــن ب ــد. م ــه نکنی ــا معامل ــر آن ه ــر س ــما ب ــا ش ت
ــرا  ــران م ــون هم قط ــون خ ــتم، چ ــن می فرس ــما نفری ــدۀ ش گندی

فدایــش می کنیــد.«

تعویض تاریخی مسی 
در جدال بارسلونا و سلتاویگو

افغانستانی یی که ریکارد 
جهانی در کرکت قایم کرد

فيـسبـوک نـــامــه

ــی  ــتارۀ آرژانتین ــوق س ــورد ف ــا در م ــای کاتالونی ســرمربی آبی و اناری ه
ــازی  ــان ب ــد. در جری ــه تاریخــی ش ــرد ک ــی اتخــاذ ک تیمــش تصمیم
تیم هــای فوتبــال بارســلونا و ســلتاویگو در ورزشــگاه نوکمــپ در دور 
برگشــت از مرحلــۀ یــک هشــتم نهایــی جــام حذفــی اســپانیا، اتفاقــی 

جالبــی رخ داد.
ــه  ــواداران بارســلونا ب ــه ه ــی رخ داد ک ــازی اتفاق ــن ب در نیمــۀ دوم ای
ــزی  ــن چی ــاهد چنی ــه ش ــود ک ــدت ب ــد و م ــادت ندارن ــدن آن ع دی
نبودنــد: تعویــض شــدن لیونــل مســی قبــل از رســیدن بــازی بــه دقیقــه 

ــت. ــه مصدومی ــدون آنکــه دچــار شــدن ب ۶0 ب
مســی در واقــع در دقیقــه ۵9 بــازی بعــد از زدن دو گل از میــدان خارج 
شــد و جــای خــود را بــه عثمــان دمبلــه داد. ایــن اتفــاق در حالــی رخ 
داد کــه مســی از تاریــخ 29 ســپتامبر ســال 2007 )بــازی بارســلونا در 
ــارج  ــدان خ ــه ۶0 از می ــل از دقیق ــز قب ــگا( هرگ ــه در اللی ــه لوانت خان
نشــده بــود. ایــن اتفــاق شــب گذشــته بعــد از ۳02 بــازی بــرای ســتاره 
ــی از  ــه تازگ ــه ب ــه ک ــدش دمبل ــی جدی ــا هم تیم ــی رخ داد ت ارژانتین
بنــد مصدومیــت رهایــی یافتــه فرصــت رفتــن بــه میــدان را پیــدا کنــد.
ــرد،  ــرک ک ــدان را ت ــه ۶0 می ــش از دقیق ــه مســی پی ــاری ک ــن ب آخری
ــی  ــه جــای او جووان ــه ب ــود ک ــلونا ب ــکارد ســرمربی بارس ــک ری فران
دوس ســانتوس را بــه زمیــن بــازی فرســتاد، البتــه زمانــی کــه بارســلونا 
۴ بــر صفــر پیــش بــود. از آن زمــان مســی اگرچــه قبــل از دقیقــه ۶0 

ــه دلیــل مصدومیــت بــوده اســت. تعویــض شــده امــا همیشــه ب

شــورای جهانــی کرکــت اعــام کــرد کــه محبــوب بهیــر، بازیکــن جــوان 
تیــم کرکــت افغانســتان، ریــکارد تــازۀ جهانــی را در بازی هــای چهــارروزۀ 

کرکــت قایــم کــرده اســت.
ــر  ــای بهی ــه آق ــی کرکــت گــزارش داده اســت ک وبســایت شــورای جهان
ــترالیا را  ــت آس ــم کرک ــین تی ــن پیش ــن بازیک ــۀ دن برادم ــکارد دیرین ری

ــت. ــتانده اس شکس
آقــای بهیــر در شــش بــازی چهــار روزه در افغانســتان ۱09۶ دوش انجــام 

داد کــه تــا کنــون چنیــن چیــزی پیشــینه نداشــته اســت.
ــکارد  ــه ری ــت، حاالنک ــز اس ــر ۱2۱.77 دوش در انینگ ــط دوش بهی اوس

ــود. ــز ب ــن 9۵.۱۴ دوش در انینگ ــای برادم ــی از آق قبل
گــزارش حاکــی اســت کــه شــاید شــماری از عاقه منــدان کرکــت هنــوز 
هــم برادمــن را پیشــتاز بداننــد، امــا خبــر ندارنــد کــه بهیــر ریــکارد برادمــن 

را شکســتانده اســت.
محبــوب بهیــر بــه شــورای جهانــی کرکــت گفتــه اســت کــه بــا 
ــه،  ــۀ او هاشــم امل ــد و ورزشــکار مــورد عاق ــازی می کن ــدی ب حوصله من

ــت. ــی اس ــای جنوب ــت افریق ــی کرک ــم مل ــو تی عض
ــون  ــم کرکــت ۱9 ســال افغانســتان اســت و اکن ــر عضــو تی ــوب بهی محب
بــرای شــرکت در رقابت هــای جام جهانــی کرکــت ۱9 ســال بــه نیوزیلنــد 
ــتان در  ــال افغانس ــت ۱9 س ــم کرک ــت تی ــرار اس ــت. ق ــرده اس ــفر ک س
ــه مصــاف پاکســتان  ــه تاریــخ ۱۳ جنــوری ب ــازی ایــن جــام ب نخســتین ب

ــرود. ب

هویت هدیۀ الهی است

هویــت، هدیــۀ بــزرگ الهــی بــرای انســان ها اســت. انســان ها را 
ــیلۀ  ــه وس ــا ب ــت ت ــده اس ــوم آفری ــعبه و قوم ق ــم شعبه ش ــدای حکی خ
عــرف و ســنت های مختلــِف قومــی -کــه مظهــر هویــت اقــوام شــمرده 
می شــود-، شــناخته شــوند. خــدای بــزرگ، کــه خــود انســان ها 
را در زیــر مجموعه هــای قومــی آفریــده اســت، برتــری آدم هــا را 
ــت و  ــه در اکثری ــت، ن ــاده اس ــان نه ــی آن ــزگاری و پاک دامن در پرهی
ــزرگ و کوچــک، عــرب و عجــم، تاجــک و پشــتون، افغــان  اقیلــت، ب

ــی وان. و فارس
ــت  ــداده اســت کــه هوی ــت را ن ــن صاحی ــی ای ــچ قوم ــرای هی خــدا ب
ــاالی  ــود را ب ــان خ ــام و نش ــتی زدوده و ن ــۀ هس ــران را از صحیف دیگ
ــی راضــی  ــچ قوم ــد! و خــدا از هی ــر و لجاجــت بدهن ــه جب دیگــران ب
نخواهــد شــد کــه جــور دیگــران را تحمــل کننــد؛ )در حالــی کــه نیــروی 

ــوق خــود را داشــته باشــند.( ــاع از حق دف
مــا بــه هویــت افغانــی بــرادران افغان)پشــتون( خــود احتــرام داشــته بــه 
ــرام  ــز خــود، تمــام ســنت های قومی شــان را احت ــان عزی ــوان هم وطن عن
داریــم، امــا هویت شــان را دیگــر بــاالی خــود تحمــل نمی کنیــم؛ زیــرا 
ــاری  ــتقل تب ــت مس ــی و هوی ــای واالی قوم ــود دارای ارزش ه ــا خ م
ــام و نشــان مســتقل در ســرزمین  ــان ن ــا هم ــم ب ــه می خواهی هســتیم ک
ــرادران  ــار ب ــت، در کن ــا اس ــاکان م ــج نی ــت رن ــل دس ــه حاص ــود ک خ

ــم. ــی کنی ــود زنده گ ــن خ هم وط
ــی از راه  ــدت مل ــق وح ــا تحق ــم، ام ــاور داری ــی ب ــدت مل ــه وح ــا ب م
ــتبداد و  ــه اس ــه ب ــر را ک ــوام دیگ ــاالی اق ــوم ب ــک ق ــت ی ــیطرۀ هوی س
ــه کشــوری یک پارچــه،  ــا ب ــم. م ــز نمی پذیری ــد، هرگ ــض می انجام تبعی
ــش  ــال خوی ــان و م ــای آن را از ج ــیم و به ــتقل می اندیش ــد و مس واح
گــزاف پرداخته ایــم، امــا ایــن کشــور واحــد را در زیــر ادارۀ یــک قــوم 
ــم؛  ــز نمی خواهی ــود، هرگ ــوری می ش ــم و دیکتات ــه فاشیس ــج ب ــه منت ک
چــه ایــن چنیــن تقســیم بندی ها بــه جامعــۀ طبقاتــی و حاکــم و 
ــوم را اشــرافیت بخشــیده دیگــران  ــک ق ــدل کــردۀ ی محکــوم چهــره ب
ــی  ــن بی عدالت ــای چنی ــا نمونه ه ــازد. م ــردار می س ــان ب ــرده و فرم را ب
ــد. ــم کــه همــه می دانن ــاد داری را در گذشــتۀ خونیــن ایــن ســرزمین زی
هویت طلبــی و حق خواهــی نــه بــه معنــای تعصــب و دین گریــزی 
ــه  ــی ب ــت. هویت طلب ــامیت اس ــن داری و اس ــن دی ــه عی ــت، بلک اس
ــن  ــرای دیگــران هــم شــمرده نمی شــود، چــون ای ــای جاسوســی ب معن
ــه  ــق ب ــان و واژه گان آن متعل ــت. زب ــانی اس ــق و انس ــۀ برح ــک داعی ی
گوینــده گان آن اســت، چــه ایــن گوینــده گان در یــک ســرزمین زنده گــی 
کننــد یــا در دور دنیــا و بــه شــکل پراکنــده، هیــچ مــرز سیاســی 
ــرد و  ــچ ف ــد و هی ــم بپاش ــان ها را از ه ــی انس ــۀ زبان ــد رابط نمی توان
نهــادی هــم حــق ایجــاد مــرز بــر روی یــک خلــق فرهنگــی را نــدارد؛ 
اگــر فــردی یــا ســامانه یی بخواهــد میــان یــک فرهنــگ مشــترک مــرزی 
ایجــاد کنــد، متجــاوز و افزون طلــب خوانــده شــده، اطاعــت از او، عیــن 
ــک  ــر آن ی ــده، ایســتاده گی در براب ــه حســاب آم ــت و فرومایه گــی ب ذل

ــی اســت. عملکــرد انســانی و اخاق
ــت  ــی و هوی ــدت مل ــه وح ــد ب ــرار باش ــر ق ــه اگ ــی این ک ــخن پایان س
واحــد ملــی نایــل آییــم، بهتــر اســت در یــک فضــای بــاز سیاســی بــه 
گفت وگــو بپردازیــم و طــرح مســأله کنیــم. بــا فهــم این کــه ایــن خــاک 
ــچ  ــۀ هی ــی آن در قبال ــام سیاس ــوده، زم ــوام ب ــه اق ــترک هم ــۀ مش خان
ــد،  ــر ان ــرادر و براب ــرزمین، ب ــن س ــردم ای ــام م ــی درج نیســت. تم قوم
برابــر در پهنــۀ سیاســت، جامعــه، فرهنــگ و اقتصــاد و دارای وجایــب و 

مســوولیت های یک ســان شــهروندی.
اگــر قــرار باشــد هویــت ملی مــان حفــظ شــود، بایــد هویتــی طراحــی 
ــد. افغــان و افغانیــت  ــا نماینده گــی کن شــود کــه از همــه شــهروندان م
در محافــل قومــی بــرادران پشــتون مــا چنیــن توهمــی را بــه میــان آورده 
ــا ایــن خــاک میــراث پــدری افغان هــا یعنــی پشــتون ها  اســت کــه گوی

بــوده و دیگــران را بــدان تعلقــی نیســت.
ــی  ــدرت سیاس ــه در ق ــق مداخل ــوده، ح ــه ب ــر و بیگان ــران مهاج دیگ
ســرزمین افغــان را ندارنــد و ابهاماتــی از ایــن قبیــل... بــرای رفــع ایــن 
ــر  ــود، بهت ــال می ش ــداً دنب ــتی عم ــات فاشیس ــوی حلق ــه از س ــام ک ابه
ــت  ــه دار هوی ــا آیین ــم ت ــی بجویی ــۀ مشــترک نام ــن خان ــرای ای اســت ب
ــک  ــه ی ــق ب ــه متعل ــا باشــد، ن ــز م ــان عزی ــه هم وطن ــرای هم ــه و ب هم

قــوم!
ــزرگ  ــارت ب ــده و دارای افتخ ــناخته ش ــت، ش ــمی اس ــان« اس »خراس
ــول  ــه ق ــدارد، ب ــی ن ــوی قوم ــگ و ب ــچ رن ــال هی ــن ح ــی؛ در عی تمدن
عامــه اقبــال: تمییــز رنــگ و بــو برمــا حــرام اســت. ایــن رنــگ و بــوی 
ــد. اگــر  ــم کنن ــز آن را تحری ــا نی ــان م وقتــی حــرام می شــود کــه اطرافی
ــدی  ــم ب ــم اس ــتان« ه ــد، »نورس ــیت برانگیز باش ــان حساس ــام خراس ن
ــان«  ــای »افغ ــتانی« ج ــده، »نورس ــتان« ش ــن »افغانس ــا جایگزی نیســت ت
را بگیــرد و »نورانیــت« بــه عــوض »افغانیــت« اســتفاده شــود! بــه امیــد 

ــور! ــی در کش ــه افزون طلب ــع هرگون ــی و رف ــت اجتماع ــق عدال تحق

آریانژاد آژیر
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

در مجلــس توضیحــی وفــاق ملــی، علمــاء اعــم از اهـــل تسنن-تشــیع و از اقــوام مختلــف، ضمــن مشــوره روی مســایل ملــی و وضعیــت بحرانــی کشــور، وفــاق ملــی را بــر اســاس آمــوزه هـــای دینــی بــه فــال نیــک گرفتــه، 
ضــرورت پیشــگامی شــان را در ایــن راســتا اعــام داشــتند. 

علماء، بحران مشارکت در قدرت را عامل بی ثباتی دوامدار در کشور شناسایی نموده، طرح توزیع قدرت، ایجاد کمیته هـا و شوراهـای وفاق ملی را در مرکز و والیات، در دستور کار توصیه نمودند.
احمدولــی مســعود ضمــن توضیــح طــرح کامــل وفــاق ملــی، گفــت: بحــران هـــا، تنــش هـــا، صداهـــا و فریادهـــایی کــه هـــرروز بلندتــر از روز دیگــر از گوشــه و کنــار کشــور بــاال میگیــرد، اصــوالً ریشــه در ســاختار نظــام 

غیــر متعــادل، سیاســت قومــی و آجنــدای غیرملــی دارد کــه نــه بــر اســاس قانــون بلکــه بــر اســاس ســنت غلــط و جورآمــد اعضــای محــدود دو تیــم بوجــود آمــده اســت.
بحران قانونیت، بحران مشروعیت، بحران هـویت، بحران اعتماد، بحران مشارکت و بحران مدیریت طی سه سال اخیر کشور را بشدت صدمه زده است.

مهـــار ایــن هـــمه بحــران نــه بــا روش هـــای پوپولیســتی و فریبکارانــهء رهـــبری حکومــت، نــه بــا وابســتگی بیرونــی و نــه هـــم بــا انتخابــات حکومتــی ممکــن اســت. بلکه بر هـــمهء نیروهـــای سیاســی-مدنی اســت تــا قبل 
از رفتــن بطــرف انتخابــات، ابتــدأ در چارچــوب یــک تفاهـــم، وفــاق یــا اجمــاع، بــاالی یــک میکانیــزم بــرون رفــت و نــوع نظــام آینــده بتوافــق برســند، تــا بــرای مــردم اعتمــاد نســبی احیــاء گــردد و جایــگاه شــان در نظــام 

جدیــد سیاســی روشــن باشــد.

مشـورۀ علـماء؛
طرح غلط توزیع قدرت، عامل اصلی بی ثباتی دوامدار در افغانستان مي باشد

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


