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ــه همراهــی داشــتند،  ــت به نــام صلــح، جهــان را ب سال هاس
ــته تســلیم  ــدرت را دو دس ــد، ق ــول را الدرک کردن ــا پ میلیارده
ــد،  ــرکوب نمودن ــم را س ــد تروریس ــران ض ــدند، مقاومت گ ش
ــاختند،  ــرف س ــان را منح ــان جه ــد، اذه ــی دادن ــردم را قربان م
فســاد را نهادینــه و خطــوط قومــی و زبانــی را برجســته کردنــد. 
خالصــه، هرچــه دل شــان خواســت انجــام دادنــد. امــروز پــس 
ــه تنهــا صلحــی در کار نیســت، بلکــه تروریســم  از ۱۷ ســال، ن
ــای کشــور  ــه اســت، فرصت ه ــانه گرفت ــتی مان را نش ــۀ هس هم
ــگ  ــۀ »جن ــروز در مرحل ــتان ام ــت و افغانس ــاد رف ــره برب یک س

همــه علیــه همــه« قــرار گرفتــه اســت.
ــان  ــی »زم ــه یک باره گ ــه ب ــت ک ــی رخ داده اس ــه معجزه ی چ
ــه صفحــه 3 صلــح امــروز فــرا رســیده اســت؟«...          ادام

انـدر باب صـلح
ما هنوز اندر خم یک کوچه هم نیستیم

صفحه 3

آگهـی

پایـان  تا  یـک روز 
انتخـاباتـی پیکـارهـای 
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ــان  ــای طالب ــه ارگ از گفت وگوه ــی ک درحال
ــژۀ  ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن و زلمــی خلیــل زاد ب
امریــکا در مســالۀ تســهیل رونــد صـــلح 
ــگراِن  ــیاری از کنش ــا بس ــرده، ام ــتقبال ک اس
ــن  ــه ای ــه ب ــگاه خوش بینان سیاســی کشــور، ن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــته اند. ب ــا نداش گفت وگوه
کــه آقــای خلیــل زاد در هماهنگــی بــا برخــی 
تــالش  در  عربــی،  و  منطقــه  کشــورهای 
اســت کــه رونــد صلــح و گفت وگوهــا را 
ــه  ــرد. ب ــش بب ــه پی ــه ب ــان یک جانب ــا طالب ب
گفتــۀ بســیاری از سیاســت مداران کشــور، 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــل زاد ب ــای خلی ــای آق تالش ه
توجــه بــه پارامترهــای داخلــی نمی توانــد 

ــد. ــذار باش ــاد تأثیرگ زی
بــا  دوحــه  در  اخیــراً  خلیــل زاد  آقــای   
نماینــده گاِن طالبــان دیــدار داشــته، امــا هنــوز 
در مــورد جزییــاِت ایــن دیــدار چیــزی گفتــه 
ــن دســت در  ــی از ای نشــده اســت. تالش های
ــورت  ــا ص ــوی امریکایی ه ــز از س ــته نی گذش
گرفتــه بــود کــه بــدون نتیجــۀ ملمــوس 
بــه پایــان رســید. معــاون وزارت خارجــۀ 
ــی  ــتان دیدارهای ــه افغانس ــفر ب ــکا در س امری
ــا  ــد ب ــام داد و بع ــور انج ــیوِن کش ــا سیاس ب
نماینــده گان طالبــان در قطــر دیــدار کــرد. 
ــای  ــه تالش ه ــد ک ــه می ش ــان گفت در آن زم
ــده و  ــاز ش ــتاب آلود آغ ــۀ ش ــه گون ــکا ب امری
احتمــال دارد کــه نتـــایجی نیــز در پــی داشــته 
باشــد. امــا بــه زودی مشــخص شــد کــه ایــن 
اســت.  انجامیــده  بُن بســت  بــه  تالش هــا 
ــل زاد  ــای خلی ــه بحــث آق ــود ک ــس از آن ب پ

ــد.  ــان آم ــه می ب
ــکا  ــوری امری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام دونال
ــاز  ــپ چــون آغ ــای ترام ــه آق می خواســت ک
دورۀ حکومــت موقــت و انتقالــی، در بســیاری 
ــد  ــا بع ــود؛ ام ــال ش ــتان فع ــایل افغانس از مس
ــم  ــن تصمی ــه ای ــبت ب ــفید نس ــراً کاخ س ظاه
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــرد و آق ــر ک ــدید نظ تجـ
ــی  ــح معرف ــد صل ــهیل کنندۀ رون ــوان تس عن

شــد. 
تعییــن آقــای خلیــل زاد بــه عنــوان ســفیر صلح 
ــای  ــا و واکنش ه ــه دور از نگرانی ه ــدان ب چن
ــن  ــا در ای ــت. ام ــوده اس ــی نب ــت و منف مثب
میــان، واکنش هــای منفــی بــه مأموریــت 
آقــای خلیــل زاد بیشــتر از واکنش هــای مثبــت 
بــوده اســت. بســیاری از سیاســیون و احــزاب، 
ــل زاد  ــای خلی ــۀ آق ــه کارنام ــت ب ــگاه مثب ن
ــود  ــیِن خ ــای پیش ــد. او در مأموریت ه ندارن
کاخ  بــرای  کــه  شــد  اشــتباه هایی  دچــار 

ســفید و حکومــت نوپــاِی افغانســتان خالــی از 
اِشــکال نبــود. برخی هــا بــاور دارنــد کــه اگــر 
در نخســتین ســال های ورود جامعــۀ جهـــانی 
بــه افغانســتان، آقــای خلیــل زاد بــا توجــه بــه 
ــل  ــور عم ــن کش ــای ای ــرایط و ویژه گی ه ش
ــی و  ــروز فضــای سیاســی و امنیت ــرد، ام می ک
ــده  ــی و پیچی ــدر جنجال ــح این ق ــِث صل بح

نمی شــد. 
بــا  افغانســتان  امــروز  کــه  جنجال هایــی 
آن هــا مواجــه اســت، اکثــراً زادۀ مواضــع 
و سیاســت های تندروانــۀ آقــای خلیــل زاد 
ارزیابــی می شــوند. آقــای خلیــل زاد در آن 
می خواســت  گفتــۀ خــودش  بــه  ســال ها 
افغانســتان  در  را  جنگ ســاالری«  »کمــر 
کمــر  بــه جــای شکســتن  امــا  بشــکند، 
ــای  ــردِن گروه ه ــه ک ــه فرب ــاالری، ب جنگ س

کــرد.  کمــک  تمامیت خــواه  و  تنــدرو 
ــیاری  ــخ گوی بس ــد پاس ــل زاد بای ــای خلی آق
ــه  از اشــتباه هاِی خــود در افغانســتان باشــد. ب
ــِت  ــن دور از مأموری ــد در ای ــل بای ــن دلی همی
ــان  ــه فکــر کشــاندن طالب ــِح خــود تنهــا ب صل
ــتان  ــردم افغانس ــد. م ــره نباش ــز مذاک ــه می ب
ــاد  ــرای ایج ــته ب ــال گذش ــده س ــول هف در ط
ســاختارهای دموکراتیــک قربانی هــای زیــادی 
داده انــد. همــۀ ایــن قربانی هــا بایــد تک تــک 
حســاب شــوند. معادلــۀ صلــح بــدون در 
نظرداشــِت منافــع مــردم، چیــزی جــز خفــت 

ــار نمــی آورد.  ــه ب ــت ب و ذل
بــر  افــزون  و  انــد  تمامیت خــواه  طالبــان 
خــون  بــه  دست شــان  تمامیت خواهــی، 
هــزاران انســاِن صــادق و بی گنــاهِ ایــن کشــور 
ــِت بســیار  ــا قرائ ــا ب ــگ شــده اســت. آن ه رن
متحجرانــه از آموزه هــای دینــی بــه هیــچ 
ــا  ــوان  ب ــا می ت ــد. آی ــرده ان ــم نک ــی رح کس
ــد  ــار آم ــدرت کن ــیِم ق ــِر تقس ــر س ــانی ب کس
ــل  کــه عمــاًل همــه روزه آدم می کشــند؟ حداق
روزانــه بیــش از صــد تــن از نیـــروهای 
ــهید  ــان ش ــالت طالب ــور در حم ــی کش امنیت
می شــوند، پاســخ ایــن فرزنــداِن صدیــِق 
ــه  ــخی ب ــه پاس ــد؟ چ ــی می ده ــن را ک وط

بدهیــم؟  توانیــم  مــی  خانواده های شــان 
از جانــب دیگــر، افغانســتان تنهــا کشــور یــک 
ــرب برگشــته  ــه از غ ــده کســانی نیســت ک ع
ــد.  ــودن دارن ــرات ب ــای تکنوک ــروز ادع و ام
ایــن کشــور، کشــورِ کســانی اســت کــه 
ســال ها بــرای ُحریــت و آزادِی آن قربانــی 
داده انــد. کســـانی کــه در برابــر اشــغال از هــر 
ــا خــوِن خــود فضــاِی  نــوِع آن ایســتادند و  ب

ــل زاد  ــای خلی ــد. آق ــم زدن ــروز را رق ــازِ ام ب
نبایــد  و  بدانــد  بایــد  را  واقعیت هــا  ایــن 
ــر  ــتن کم ــۀ »شکس ــه بهان ــته ب ــون گذش چ
ایــن  راســـتیِن  فرزنــدان  جنگ ســاالری«، 
سیاسی شــان  سرنوشــت  از  را  آب وخــاک 

ــد.  ــذف کن ح
نگرانــی سیاســیوِن کشــور از ایــن ناحیــه واقعًا 
فــراوان اســت. همیــن لحظــه آقــای خلیــل زاد 
ــا  ــت، ام ــان اس ــا طالب ــو ب ــاِل گفت وگ در ح
هیــچ معلــوم نیســت کــه آجنـــداِی او در ایــن 
ــه  گفت وگوهــا چیســت. چــه پیشــنهادهایی ب
طالبــان داده و طالبــان از او چــه خواســته انــد. 
آیــا بحــث بیـــرون رفتــِن نیروهــای امریکایــی 
اســت و آقــای خلیــل زاد وظیفــه دارد کــه در 
توافــق بــا طالبــان، زمینــۀ برگشــت آبرومندانــۀ 
ــا  ــد و ی نیروهــای کشــورِ خــود را فراهــم کن
بــه منافــع مــردم افغانســـتان هــم می اندیشــد؟
 اگــر امریــکا فقــط بخواهــد کــه گلیــِم 
ــک از  ــدون ش ــد، ب ــه در کن ــود را از آب ب خ
ــرای  ــامدهای آن ب ــه پیـ ــت ک ــد گف ــاال بای ح
بــود.  ســنگین خواهــد  افغانســتان  مــردم 
ــن نتیجــه رســیده باشــد  ــه ای ــکا ب شــاید امری
کــه جنــگ افغانســتان را بــه قدرت هــای 
ــی  ــه گونه ی ــا ب ــد و ی ــذار کن ــی واگ منطقه ی
ــِع  ــط مناف ــه فق ــد ک ــرک کن ــن کشــور را ت ای
خــودش لحـــاظ گــردد. امــا در این جــا بحــث 
بــر ســِر منافــع حداقــل ســی میلیــون جمعیتــی 
ارزش هــای  تعمیــِق  کــه خواهــان  اســت 
ــخ  ــتند. پاس ــاالرانه هس ــک و مردم س دموکراتی
ــزرگ  ــِت ب ــن جمعی ــه ای ــل زاد ب ــای خلی آق

ــت؟ چیس
مســلمًا آقــای خلیــل زاد پاســِخ قانع کننـــده یی 
در ایــن مــورد بــرای مــردم افغانســتان نــدارد 
ــرا  ــت مدارِ واقع گ ــک سیاس ــه او ی ــز این ک ُج
و وفــادار بــه منافــِع دولــِت متبوعــش ایــاالت 
متحــده اســت؛ منافعــی کــه چــراغ راهنمــاِی 
ــط  ــن ابرقــدرت در محی سیاســت خارجــِی ای
ــورت،  ــن ص ــود. در ای ــد ب ــل خواه بین المل
پاســِخ مــردم افغانســتان نیــز بــه ایــاالت 
ــه  ــادار ب ــز وف ــا نی ــه: م ــن اســت ک متحــده ای
آرمان هــا و ارزش هــای ملــی و دینی مــان 
هســتیم و اگــر ضــرورت افتـــد، راه مــان را از 
ــان  ــدا و جری ــار ج ــی و ذلت ب ــِح واردات صل
مقاومــِت ملی مــان در برابــر تهاجــِم تروریســم 

و بنیـــادگرایی را احیــا خواهیــم کــرد.
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احمـد عمران

خلیـل زاد
و تکـرار اشتباهـاِت گـذشته

 

میــزان۱39۷(  رو/ 28  پیــش  )شــنبۀ  دیگــر  دو روز  تــا 
ــا  ــد ت ــردم می رون ــود. م ــزار می ش ــی برگ ــات پارلمان انتخاب
ــزداِن  ــان نام ــد. در می ــاب کننـ ــان را انتخ ــدۀ دلخواه ش نماین
اجتماعــی  مختلــِف  دســته  های  رقابت هــا،  از  دور  ایــن 
ــان  ــه برخی ها ش ــرمایه دارانی ک ــه س ــد؛ از جمل حضــور دارن
حتــا بــه خریــدِن رای مــردم عــادت دارنــد. آنانــی کــه یــک 
دورۀ بلنــد، لــذِت مجلــس نماینــده گان را چشــیده اند و 
ــزد  ــان را نام ــز خودش ــد نی ــت بوده ان ــم مصــدر خدم ــا ه ی
ــی  ــد. مردمان ــس راه  یابن ــه مجل ــر ب ــار دیگ ــا ب ــاخته اند ت س
ــدان  ــم وارد میـ ــی ه ــی ـ سیاس ــاِص قوم ــاِی خ ــا نگاه ه ب
ــه  ــز ک ــاالنی نی ــاالن و کهن س ــان و میان س ــده اند و جوان ش
ــوه  ــری جل ــی و پس منظ ــعاری و عکس ــا ش ــدام ب ــر ک ه

می کننــد.
ــا  ــه ادع ــی اســت ک ــوِن مردم ــع روز آزم ــنبه، در واق ــا ش ام
دارنــد درســت کار می کننــد و درســت انتخــاب می ورزنــد. 
روز شــنبه، نوبــِت ماســت؛ یعنــی مردمــی کــه بایــد 
نماینــده گاِن خــوب را بــه مجلــس بفرســتند. شــکی نیســت 
کــه از انتخــاب نماینده گان شــان در گذشــته چیزهایــی 
ــان هایی رای  ــه چــه انسـ ــد کــه ب ــد و درک کرده ان آموخته ان
داده بودنــد. چنان کــه در مجلــس گذشــته، هــم نماینــده گاِن 
خــوب وجــود داشــت و هــم غیرخــوب. عیــن آزمــون، بــار 

ــرا رســیده اســت.  دیگــر ف
ــت  ــکل دارد، درس ــا مش ــاِت م ــه انتخاب ــت ک ــت اس درس
ــا  ــد ی ــت کار نمی کن ــک درس ــتِم بایومتری ــه سیس ــت ک اس
حکومــت مداخلــه می کنــد و امنیــت کامــاًل تأمیــن نیســت و 
یــا اعضــای کمیســیون انتخابــات هــم چشم داشــِت خودشــان 
را دارنــد و ســعی می کننــد کــه انتخابــات را مهندســی کننــد؛ 
ــهِم  ــا س ــتند، ام ــت نیس ــه نادرس ــت ک ــم درس ــه ه این هم
مــردم هــم ســِر جایــش باقــی اســت. حــد اقــل ســهِم مــردم 
ــد.  ــاب کننـ ــه انتخ ــان را چگون ــه انتخاب ش ــت ک ــن اس ای
پــس روزِ شــنبه 28 میــزان آزمــوده می شــویم کــه بــه 
چــه پیمانــه آموخته ایــم، از خویش-تباربازی هــاِی تنــگ 
بیــرون شــده ایم و از انتخــاِب بــد پشــیمانیم؟ به راســتی 
ــس  ــه مجل ــر را ب ــت و ُمض ــیت و شؤونیس ــد و فاشس فاس
نمی فرســتیم و بــه دزدان و فرصت طلبــان رای نمی دهیــم 
ــاه می بریــم و رای خویــش را مصــرف  ــه شایســته گی پن و ب

می کنیــم؟
 این انتخاب در دسِت ماست!...

یــک روز بعــد از روز شــنبه امــا همــه چیــز بــه جــاِی خــود 
اســت؛ مردمــی کــه پشــِت صندوق هــای رای رفتــه بودنــد، 
در خانه هــاِی خودشــان اند و انتظــار نتایــِج کارشــان را 
ــن  ــه تعیی ــتند ک ــزاب نیس ــه اح ــا بدبختان ــند. این ج می کش
می کننـــد؛ ایــن مردم انــد کــه بــا اســتفاده از حــق و حقــوِق 

ــد. ــم می زنن ــت را رق ــان سرنوش سیاسی ش
چــه خــوب اســت امــروز، قبــل از رفتــن بــه پشــت 
صندوق هــای رای، یــک حســاب و کتــاب بگشــاییم و 
ــِل  ــه مح ــرد ب ــک ف ــاِب ی ــرای انتخ ــا ب ــه م ــم ک ــر کنی فک
در  کــه  علت هایــی  بــه  کــه  می رویــم  رای دهی یــی 
ــاب  ــه انتخ ــان ب ــت جان م ــه قیم ــود دارد، ب ــتان وج افغانس
انتخــاب  مــا  کــه  شــخصی  کنیــم  فکــر  می پردازیــم. 

دارد؟  را  فــداکاری  ایــن  ارزِش  می کنیــم، 
ــه  ــم ک ــی می گذاری ــر تهداب ــنگی را ب ــان س ــا رای م ــا ب م
آینــدۀ افغانســتان روی آن ســاخته می شــود؛ پــس ایــن 
ســنگ را درســت بگذاریــم، اوصــاف نیکــو را در نظــر 
گرفتــه، انتخــاب کنیــم؛ زیــرا اگــر فــردا مجلــس نماینــده گاِن 
افغانســتان مجلســی خــوب بــود، مــا شــاهِد یــک حکومــت 
ــود،  ــر آن ب ــر غی ــود و اگ ــم ب ــخ گو خواهی ــوب و پاس خ
ــم داشــت.  ــر خواهی ــی مافیایی ت مجلســی مافیایــی و حکومت
ــی  ــا یعن ــی، مـ ــدۀ اصل ــه انتخاب کنن ــی ک ــس از آن جای پ
ــیم؛  ــته باش ــار داش ــان انتظ ــد از خودم ــتیم، بای ــردم« هس »م
هــم انتخــاِب خــوب کنیــم و هــم از رای مــان دفـــاع. داشــتن 
تصمیــم بــرای شــرکت در انتخابــات و رای بــرای انتخابــات 
و دمکراســی، بــا دادن رأی بــه نماینــدۀ خــوب تبلــور پیـــدا 
می کنــد و ایــن، راهِ هــر نــوع مهندســی در انتخابــات را اگــر 
ــاال  ــن ح ــد از همی ــا بای ــدد و م ــمًا می بن ــدد، قس ــاًل نبن کام
ــده گان  ــس نماین ــان مجل ــا انتخاب م ــه ب ــم ک ــم بگیری تصمی
ــه  ــان را ب ــه رای م ــم ک ــم بگیری ــم و تصمی ــون کنی را دگرگ

ــه مصــرف برســانیم. ــا ارزش ب عنــوان یــک حــِق ب

شــنبه
 روِز »مــردم« اسـت!

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2353   چهار شنبه        25ميزا ن   /   مهر     y    1397    6 صفرالمظفر   y 1440  17 ا كتبر      32018 www.mandegardaily.comگزارش

بـر بنیـاد تقویـم کمیسـیون انتخابـات، ۱9 روز پیش به 
تاریـخ 6 میـزان مبـارزات نامـزدان انتخابـات مجلـس 
نماینـده گان در 33 والیت رسـمًا آغاز شـد. مسـووالن 
کارزارهـای  اعـالم  حیـن  انتخابـات  کمیسـیون  در 
انتخاباتـی، گفتنـد کـه مبـارزات انتخاباتـی نامـزدان تـا 
از برگـزاری  ادامـه می یابـد و دو روز پیـش  2۰ روز 

پایـان می یابـد. انتخابـات 
آنـان گفتـه بودنـد، در صورتـی کـه نامـزدان در جریان 
مبـارزات انتخاباتـی خـود تخلفـی را مرتکـب شـوند، 
کمیتـۀ  و  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  سـوی  از 
رسـانه های کمیسـیون انتخابات، متخلف شـمرده شـده 
و طبـق کارشـیوه ها و قانـون انتخابـات مـورد پیگـرد 

می گیرنـد. قـرار 
کارزارهـای  رسـمی  پایـان  بـه  روز  یـک  کـه  حـاال 
انتخاباتـی نامـزدان باقـی مانده اسـت، پرسـش هایی در 
اذهـان عامـه بـه وجـود آمـده اسـت. چـه اتفاق هایـی 
در ایـن ۱9 روز افتـاد؟ آیـا نامـزدان اصـول و قانـون 

انتخابـات را مراعـات کردنـد؟
آمار تلفاِت کارزارهای انتخاباتی

از روز آغـاز رسـمی کارزارهـای انتخاباتـی تاکنون، در 
سراسـر کشـور 42 تـن کشـته و 9۱ تـن زخمـی شـده 

ند. ا
درسـت چهـار روز بعـد از آغـاز پیکارهـای انتخاباتی، 
یـک حملـه کننـدۀ انتحـاری خـودش را در گردهمایی 
انتخاباتـی عبدالناصـر مومنـد، نامزد انتخابـات پارلمانی 
منفجـر سـاخت. در آن حملـه ۱4 تـن کشـته شـدند و 

4۱ تـن دیگـر زخمی.
بـه دنبـال ایـن حملـه، هفـت روز بعـد یـک حملـه 
کننـدۀ انتحاری دیگر خـود را در میـان کارزار تبلیغاتی 
صالح محمـد خـان اچکـزی در والیـت هلمنـد منفجـر 
سـاخت. در آن حملـه افـزون بـر آقـای صالـح خـان 
اچکـزی، هفـت تـن کشـته و ۱۱ تـن دیگـر زخمـی 
شـدند. ایـن دومیـن حملـۀ انتحـاری بـه کارزارهـای 

انتخاباتـی نامـزدان بـود.
در کنارایـن، چهـار روز پـس از حملـه بـر کارزارهـای 
انتخاباتـی  گردهمایـی  هلمنـد،  والیـت  در  انتخاباتـی 
یکـی دیگر از نامـزدان انتخابات پارلمانی در ولسـوالی 
رسـتاق والیـت تخـار مـورد حملـه قـرار گرفـت. یک 
گردهمایـی  در  انفجـاری  مـواد  از  پُـر  موترسـایکل 
هـواداران نظیفه یوسـفی بیگ منفجر شـد کـه در نتیجۀ 

آن، ۱8 تـن کشـته و 38 تـن دیگـر زخمـی شـدند.
در سـوی دیگـر، در یـک حملـۀ مسـلحانۀ دیگـر بـه 
سـتاد انتخاباتـی سـیدعظیم کبرزانـی، نامـزد انتخابـات 
پارلمانـی از والیـت هـرات، 2 تـن کشـته و یـک تـن 

دیگـر زخمـی شـدند. 
شـروع  از  انتخابـات،  کمیسـیون  اطالعـات  بربنیـاد 

نام نویسـی نامـزدان تاکنـون، 9 نامـزد در والیت هـای 
پـروان، ننگرهـار، کابـل، قندهـار و هلمند کشـته شـده 

. ند ا
مصارف گزاف

از سـویی هم، کمیسـیون مسـتقل انتخابـات حین اعالم 
رسـمی کارزارهـای انتخاباتـی بـه نامـزدان گفـت کـه 
»نامـزدان نبایـد اقداماتی در راسـتای افزایش اختالفات 
قومـی انجـام دهند یا اشـتهارات خـود را در مکان های 

ممنوعـه نصـب کنند«.
کـه  می گوینـد  همچنـان  کمیسـیون  ایـن  مسـووالن 
کمتریـن مصـارف مالـی یـک نامـزد در والیـت لوگـر 
از 8۰۰ هـزار تـا 92۰ هـزار افغانـی اسـت و باالتریـن 
مصـارف در والیـت کابـل، از دو میلیـون و 3۰۰ هـزار 

تـا دو میلیـون 65۰ هـزار می باشـد.
امـا بـا آن هـم، دیـده می شـود کـه شـماری از نامـزداِن 
ایـن  ُهشـدارهای  و  انتخابـات  قانـون  بـه  انتخابـات 
کمیسـیون وقعی نگذاشـته و حداقـل در دو موردی که 

در بـاال ذکـر شـد، تخلـف کـرده اند.
کارزارهـای  رسـمی  آغـاز  از  پـس  روز  دو  تـا  یـک 
انتخاباتـی دیده شـد که برخـی از نامزدان با شـعارهای 
قومـی و سـمتی وارد میـدان انتخابـات شـدند و عـدۀ 
دیگـر، بـدون پرداخـت مالیه بـه دولت و بـدون توجه 
بـه قانون، اشـتهارات شـان را در جاهـای ممنوع نصب 

کردند.
شـماری از نامـزدان هـم در کارزارهای انتخاباتی شـان 
بـه رقابـت بیـن همدیگـر پرداختـه و هزارهـا دالـر را 
خـرج کارزارهـا و تبلیغـات شـان کردند. یک بررسـی 
ابتدایی در اطراف شـهر کابل بسـیار به سـاده گی نشـان 
می دهـد کـه در موارد بسـیار زیـاد، قانـون انتخابات از 
سـوی نامزدان نقض شـده  اسـت؛ از نصـب ده ها هزار 
عکـس گرفتـه تـا مهمانی هـای پیهـم، حمایـت مالی از 
ورزشـکاران و تیم هـای ورزشـی و تبلیغـات رسـانه یی 

کـه بـدون تردید، هـزاران دالـر هزینه بر مـی دارد.
براسـاس کارشـیوۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، تمام 
نامـزدان انتخابـات پارلمانـی موظـف هسـتند تـا اولین 
روزهـای  در  را  خـود  انتخاباتـی  مبـارزات  گـزارش 
یازدهـم تـا سـیزدهم از شـروع مبـازرات انتخاباتـی به 
کمیسـیون گـزارش دهنـد و دومیـن گـزارش آنـان نیز 
باید در 48 سـاعت پیش از دورۀ سـکوت به کمیسـیون 

داده شـود.
بـا این همـه، چیزی کـه قابـل نگرانی و پرسـش برانگیز 
ایـن اسـت کـه چـرا کمیسـیون  بـرای مـردم اسـت، 
انتخابـات، بـا وجـود ُهشـدارهای پیهـم، امـا تاکنون با 
هیـچ نامـزدِ متخلـف برخـورد قانونـی نکرده اسـت؟

چالِش پروسۀ ملی
تأمیـن امنیـت و مقابلـه بـا تهدیدهـای امنیتـی، یکـی 

دیگـر از چالش های عمدۀ پروسـۀ انتخابات در کشـور 
اسـت. هرچنـد مقام هـای امنیتـی و در مجموع سیسـتم 
امنیتـی دولـت افغانسـتان اعـالم کـرده انـد کـه تدابیـر 
الزم را بـرای برگـزاری انتخابـات در فضـای امن اتخاذ 
کـرده انـد، امـا بـا آن هـم نگرانی هایـی در ایـن زمینـه 

وجـود دارد.
دیـروز طارق شـاه بهرامی، وزیـر دفاع کشـور گفت که 
»گروه هـای تروریسـتی« و »دشـمنان مـردم« افغانسـتان 
در تـالش مختل کردن برگـزاری انتخابات هسـتند، اما 
بـه آنـان اجـازه نخواهیـم داد تـا این »پروسـۀ ملـی« را 

بکشـند. چالش  به 
آقـای بهرامـی بـه نیرهای امنیتـی گفت که نقـش قوای 
مسـلح در تأمیـن امنیـت انتخابـات ارزش مند اسـت و 
از آنـان خواسـت کـه بـا مـردم و کارمنـدان کمیسـیون 

انتخابـات همکار باشـند.
وزیـر دفـاع ملـی بـه نیروهـای امنیتـی می گویـد کـه 
در راسـتای بهتـر برگـزار شـدن انتخابـات دو وظیفـۀ 
اساسـی دارنـد، یکـی  تأمیـن امنیـت پروسـۀ انتخابات 
و دیگـر، اسـتفاده از حـق رأی کـه اجـازه دارنـد به هر 

کسـی کـه می خواهنـد رأی بدهنـد.
بهرامـی بـه مـردم افغانسـتان اطمینـان داد کـه نیروهای 
انتخابـات  امنیـت  تأمیـن  بـه  قـادر  امنیتـی  و  دفاعـی 

هسـتند.
قابـل یـادآوری اسـت کـه روز شـنبه هفتۀ آینـده، »28 
میـزان« روز برگـزاری انتخابات پارلمانی اسـت و برای 
تأمیـن امنیـت مراکـز رأی دهـی و شـهروندان کشـور، 
هـزاران تـن از نیروهـای امنیتـی بـه حالـت آماده بـاش 

. هستند
در سـوی دیگـر، در جریـان ایـن هفتـه، مسـووالن در 
کمیسـیون انتخابـات و نهادهـای امنیتـی گفتنـد کـه در 
برنامـۀ مشـترکی بـا نیروهـای حمایـت قاطـع، امنیـت 

ایـن پروسـه انتخابـات را در 28 میـزان می گیرنـد.
ناتـو یـا مأموریـت حمایـت قاطـع اعـالم کـرد کـه در 
انتخابـات پارلمانـی پیشـرو در افغانسـتان »بـه گونـۀ 
پیتـر،  کانـت  بـود.  خواهـد  بی طـرف«  کامـاًل  جـدی 
سـخنگوی مأموریـت حمایـت قاطـع گفتـه اسـت کـه 
ناتـو در تمامـی روندهـای انتخاباتـی هیـچ نقشـی را 

بـازی نخواهـد کـرد.
نظارت از انتخابات افغانستان

بـا این همـه، نماینده گـی سـازمان ملـل متحـد در کابل 
دیـروز سه شـنبه، 24 میـزان بـا نشـر خبرنامه یـی اعالم 
کردنـد کـه از 25۰ هزار ناظر برای نظـارت از انتخابات 

پارلمانی افغانسـتان می فرسـتند.
تدامیچـی یاماموتـو، نماینـدۀ ویـژۀ سرمنشـی سـازمان 
ملـل متحـد برای افغانسـتان گفت که ناظـران می توانند 
در امـر جلوگیـری از تقلـب در انتخابـات موثر باشـند. 

یاماموتـو افـزود: »پوشـش گسـترده و آگاهانـه توسـط 
نامـزدان  نماینـده گان  و  افغانسـتان  بی طـرف  ناظـران 
در بیـش از 5۰۰۰ مرکـز رأی دهـی بسـیار مهـم اسـت. 
ابـزار  موثرتریـن  از  یکـی  نشـان دهندۀ  آنـان  حضـور 

بـرای شناسـایی و جلوگیـری از تقلـب اسـت«.
او تأکیـد کـرده اسـت که ناظران افغانسـتانی »پاسـبانان 
نیـز مسـوولیت  نامـزدان  انتخابـات« هسـتند و  رونـد 
انتخابـات،  در  تقلـب  از  بـرای جلوگیـری  تـا  دارنـد 
»حامیـان شـان را آمـوزش دهند تـا متوصل بـه تقلب« 

. ند نشو
در خبرنامـۀ نماینده گی سـازمان ملل تأکید شـده اسـت 
کـه تمـام ناظـران و نماینـده گان در رابطـه بـه شـمارۀ 
آرا و پروسـۀ رأی دهـی بایـد آمـوزش ببیننـد و با تمام 

قوانیـن و مقررا آشـنا باشـند. 
رسانه و انتخابات

کمیسـیون  رسـانه ها  کمیتـۀ  ریاسـت  حـال،  عیـن  در 
مسـتقل انتخابـات روز گذشـته، 24 میزان، از رسـانه  ها 
خواسـت تـا گزارش هـای مالـی از تبلیغـات نامزدانـی 
را کـه بـا آنـان قـرارداد امضا کـرده انـد،  به ایـن کمیته  

رند. بسپا
محمدرفیـع رفیـق صدیقـی، رییـس کمیتـۀ رسـانه های 
کمیسـیون انتخابـات می افزایـد کـه در غیـر آن، کمیتـۀ  
رسـانه های کمیسـیون انتخابـات از »شـیوه های قانـون« 

اسـتفاده خواهـد کرد.
رسـانه های  کمیتـه   کـه  می گویـد  صدیقـی  آقـای 
کمیسـیون انتخابـات مکلـف اسـت بـه مصـارف پولی 
نامزدانـی کـه بـا رسـانه های همه گانـی قـرارداد بسـته 
انـد،  رسـیده گی کنـد. بـه گفتـه  او: »در صورتـی کـه 
رسـانه ها در روز رأی دهـی متوجـه مـوارد مشـکوکی 
شـوند کـه بـه اعتبار پروسـه  انتخابـات صدمـه می زند، 
بـا کمیتۀ  رسـانه های کمیسـیون انتخابات شـریک کنند 
تـا پروسـهۀ انتخابـات بـا نـگاه تخصصـی، تخنیکـی و 
مسـلکی بـه گونـۀ عادالنـه و منصفانـه برگـزار شـود.

کمیتـۀ رسـانه های کمیسـیون انتخابـات از مـردم نیـز 
می خواهـد تـا در روز رأی دهـی مـوارد مشـکوک را 
بـه زودتریـن فرصـت بـه نیروهـای امنیتی، مسـووالن 
و  رأی دهـی  مراکـز  در  انتخابـات  کمیسـیون های 
خبرنـگاران شـریک سـازند تـا بـرای یـک »انتخابـات 
شـفاف و عادالنـه گام هـای اساسـی« برداشـته شـود.

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات تأکیـد کـرده اند که 
28 میـزان بـرای انتخابـات پارلمانی تغییـر نخواهد کرد 
و ایـن کمیسـیون تمـام آماده گی هـای تخنیکـی بـرای 

راه انـدازی ایـن انتخابـات را گرفته اسـت.

انتخاباتی پیکارهای  پایان  تا  یک روز 
روح اهلل بهزاد

انـدر باب صلـح
ــری،  ــوادی، اث ــوردی، م ــانه  یی، م ــده، نش ــران ش ــن وی ــه در ای ــا ک م

نمی بینیــم. صلــح  راســتای  در  چشــم دیدی 
ــگارۀ  ــگاه و ن ــت کشــتن، منظــرۀ مــرگ، ن ــگ، روای هرســو نمایــش جن
ــیده  ــان رس ــع خودش ــه مناف ــران ب ــاید دیگ ــد. ش ــوج می زن ــرت م نف

ــت. ــح نیس ــری از صل ــاًل خب ــا اص ــند، اینج باش
ــه  ــش ک ــدۀ داع ــد، کارد برن ــح نمی آی ــه صل ــب ک ــگ طال ــۀ تفن از میل

ــض  ــت مری ــت و ذهنی ــدۀ حکوم ــدارد، درون گندی ــح ن ــش صل جالی
ــیون  ــی سیاس ــر و فرصت طلب ــد، تظاه ــح نمی ده ــوی صل ــان ب حکومتی

ــح نیســت. ــام آور صل ــه پی ک
واقعیــِت روشــن امــا اینســت کــه تاهنــوز یــک قــدم، فقــط یــک قــدم 
ــت  ــل حکوم ــن فص ــت و در آخری ــده اس ــته نش ــح برداش ــرای صل ب

ــت؟  ــه معناس ــه چ ــح ب ــد صل ــه، نوی فروریخت
قــدرت تــک فــردی، دیپلوماســی تــک فــردی، رفیــق بــازی، بانــد بــازی، 
قــوم بــازی، فریبــکاری، ابــزار شــناخته شــدۀ نــاکام ۱۷ ســال انــد، حــرف 

ــت؟ نو چیس
صلــح پایــدار افغانســتان از موضــع قــوت بــا ایجــاد دولــت ملــی و تفاهم 
مــردم آغــاز می گــردد، نــه از جایــگاه حکومتــی کــه آخریــن نفس هــای 
ــرد.  ــاب ک ــا آن اجتن ــو ب ــب از گفت و گ ــا طال ــد و حت ــود را می کش خ
ــان و  ــردم افغانســتان، قربانی ــا و م ــن چــه صلحــی اســت کــه م پــس ای

ــم؟ ــه تروریســم از آن بی خبری ــان اصلــی جنــگ علی وارث
از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2353   چهار شنبه        25ميزا ن   /   مهر     y    1397    6 صفرالمظفر   y 1440  17 ا كتبر      42018 www.mandegardaily.com

میراث عربی ناب
    تنهــا در واژۀ عقــل و مشــتقاِت آن کــه ریشــۀ »ع. 
ــود  ــده نمی ش ــی دی ــی و ارزش ــۀ اخالق ق. ل« دارد، جنب
ــن  ــا ای ــی ب ــِت معنای ــه قراب ــی ک ــۀ واژه گان ــه در هم بلک
کلمــه دارنــد، جنبــۀ ارزشــی و هنجــاری پیداســت؛ 
ــؤاد و... در  ــر، ف ــا، فک ــی، حج ــن، نه ــون: ذه ــی چ کلمات
ــع  ــای من ــه معن ــاب لســان العرب آمــده اســت: عقــل، ب کت
و بــازداری بــوده و ضــد حماقــت اســت. عاقــل بــه کســی 
می گوینــد کــه صاحــب رأی اســتوار و دوراندیــش باشــد. 

ــا  ــه ب ــت ک ــتر( اس ــد ش ــال )پابن ــوذ از عق ــل، مأخ عق
ــد.  ــت بازبمان ــا از حرک ــد ت ــتر را می بندن ــای اش آن پ
همچنــان عاقــل بــه کســی اطــالق می شــود کــه نفــِس 
ــن  ــازدارد و آن را از ای ــوس ب ــوی و ه ــود را از ه خ
ســخِن عــرب برگرفته انــد: اعتقــل لســانه: یعنــی زبــان 
از ســخن برگرفــت. عقــل بــه ایــن جهــت عقــل نامیــده 
می شــود کــه صاحبــش را از افتــادن در ورطــۀ نابــودی 
و هالکــت بازمــی دارد. در کتــاب الفــروق فی اللغــه نقــل 
ــه  ــل نخســتین علمــی اســت ک ــه: “عق شــده اســت ک
ــه  ــی دارد و هرک ــاز م ــتی ب ــتی و پلش ــی را از زش آدم
ــر  ــل او افزون ت ــدۀ او بیشــتر باشــد، عق ــع و بازدارن مان
ــل، صاحــِب خــود  ــد: عق اســت. برخــی دیگــر گفته ان
را از انجــام عمــل قبیــح بازمــی دارد. واژۀ عقــل از عقــال 
)پابنــد شــتر( اســت کــه بــا آن پــای اشــتر ببندنــد تــا آن 
را از رمیــدن بــاز دارنــد؛ از ایــن رو متکلمــان مســلمان، 
خداونــد را بــا صفــت عقــل وصــف نمی کننــد و 
فالســفه نیــز بــه معنــای دیگــری بــاری تعالــی را عقــل 
و عاقــل و معقــول می داننــد. شــمار دیگــر، عقــل را بــه 
ــه  ــد؛ چنان ک ــه کاربرده ان ــگاه داری ب ــظ و ن ــای حف معن
یعنــی  دراهمــی«  »عقلــت  می گوینــد:  عرب هــا 

ــتم” . ــه داش ــود را نگ ــای خ درهم ه
   آن چــه بیــان شــد، معنــای عقــل در لغــت بــود امــا در 

ــاب هســتند،  ــی ن ــه تشــکیل دهندۀ ســنت عرب ــی ک روایات
ــت،  ــان لغ ــا به س ــه در آن ه ــت ک ــار داش ــوان انتظ نمی ت
ــدا  ــری پی ــوم دیگ ــر مفه ــا ه ــل ی ــاب عق ــی در ب تحلیل
شــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه تقریبــًا همــۀ مرویــات متشــکل 
ــا در  ــتند و آن ه ــور هس ــوم و منث ــار، منظ ــات قص از کلم
ــه  ــد ک ــان می کنن ــی« را بی ــود »حقیقت ــم خ ــه الی مفاهی الب
نیــاز بــه دلیــل و برهــان نــدارد، بلکــه برهــان و حجــت در 
طبیعــت و بداهــِت آن نهفتــه اســت. هم زمــان ایــن حقیقت 
ــه ممکــن نیســت  ــا این ک ــد کم ــز برنمی تاب مخالفــت را نی
ــرا ایــن حقیقــت  ــرای درســتی آن اقامــۀ دلیــل کــرد؛ زی ب
ــی  ــاب و بی عیب ــه، ن ــترده، فرب ــی گس ــارت از تجربه ی عب
ــه  ــت. ورن ــه بایســت آن را دســت نخورده برگرف اســت ک

چنان کــه متنبــی می گویــد:

ــی  ــار إل ــاج النه ــئ إذا احت ــان ش ــی األذه ــح ف ــس یص لی
ــل دلی

ــچ  ــس هی ــد، پ ــل باش ــه دلی ــاج ب ــات روز محت ــر اثب اگ
اندیشــه یی در اذهــان صحــت نــدارد.

ــی  ــاب، ول ــل آفت ــد دلی ــاب آم ــه آفت ــم اگرچ ــا آن ه    ب
ایــن »روشــنایی« نیــاز بــه وصــف دارد یــا الاقــل وصــف 
را می پذیــرد و هــر کــس می توانــد بــه شــکلی کــه 
ــان  ــن هم ــد. ای ــیر کن ــف و تفس ــد آن را توصی می خواه
ــا  ــراث تنه ــن می ــی اســت. ای ــاب عرب ــراث ن ــی می ویژه گ

ــامل و  ــه ش ــت، بلک ــرب نیس ــخن ع ــه س ــر ب ناظ
حامــل همــۀ معانــی در طــی عصــور می شــود. ایــن 
نکتــه را همیشــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه 
آن چــه نــزد مــا مهــم اســت، نفــس عبــارات عربــی 
ــخنان  ــن س ــه ای ــت ک ــه ارزش هایی س ــت بلک نیس
ــد. شــاید هیچ گاهــی  ــه طــور ضمنــی حامــل آن ان ب
ایــن ارزش هــا بــه صراحــت و روشــنی بیــان نشــده 
ــان و  ــی در زب ــۀ ضمن ــه گون ــه ب ــا همیش ــند ام باش

ــد. ــی حضــور دارن ادِب عرب
ــم  ــوِل مشــهور می آوری ــک ق ــال دیگــری از ی    مث
کــه هــم خــرد را می ســتاید و هــم شــرح و تحلیــل 
و تفســیر می پذیــرد و نمونــۀ بــارزی از عمــوم 
ــلمی در  ــی س ــن اب ــر ب ــت. زهی ــی اس ــوال ادب اق

معلقــه اش می گویــد:
لســان الفتــی نصــف و نصــف فــؤاده فلــم یبــق إال 

صــورۀ اللحــم والــدم
نیــم انســان دل و نیــم دیگــر زبانــش هســت، چــون 

از ایــن دو درگــذری، چیــزی باقــی نمی مانــد.
   مــا می توانیــم از ایــن معنــا، خوانشــی بــر اســاس 
تصــور رایــج تقریبــًا در همــۀ تمدن هــا داشــته 
باشــیم؛ تصــوری کــه انســان را آمیزه یــی از دو 
ــدن،  ــت، ب ــن بی ــد. در ای ــدن می دان جــزء نفــس و ب

گوشــت و خــون و نفــس، »زبــان و عقــل« معنــا می دهنــد. 
ــت.  ــون اس ــت و خ ــون گوش ــرد چ ــان و خ ــد زب پیون
چنان کــه نمی تــوان میــان آن دو جدایــی افگنــد، همچنــان 
ــرد. چــه  ــه ایجــاد ک ــان فاصل ــان خــرد و زب ــوان می نمی ت
ــود را از  ــردِ خ ــت و کارک ــری حقیق ــدون دیگ ــک ب هری
ــه خــود را از راه  ــر اســت ک دســت می دهــد. خــرد ناگزی
زبــان آفتابــی کنــد و زبــان نیــز بــدون فرمانروایــی خــرد، 
ــت و در  ــان اس ــدای چهارپای ــون ص ــی چ ــا صداهای تنه
بهتریــن حالــت می توانــد ســخناِن ناشــمرده و مغشــوش و 

ــد. ــه شــمار آی درهــم و برهــم ب
ــن  ــاالً چنی ــت، احتم ــن بی ــه ای ــد ک ــه می نمای    این گون
ــن  ــود ای ــده می ش ــان دی ــد. همچن ــی را برمی تاب خوانش
خوانــش مطابــق تصور یونانــی پیش از عصر ترجمه اســت؛ 

ی  ر تصــو
ــش  ــن خوان ــد. ای ــد می ده ــل پیون ــق و عق ــان نط ــه می ک
آشــکارا از آن کســی اســت کــه زمینــۀ فرهنگــی و فلســفی 
ــاعر و  ــب و ش ــر ادی ــدا اســت، ه ــه پی ــی دارد. ناگفت معین
ــۀ خــود  ــۀ فرهنگــی و عالق ــه زمین ــا توجــه ب ــی ب بازرگان
ــم  ــه رغ ــد. ب ــه کن ــوِن دیگــر ارای ــد خوانشــی از ل می توان
ــا  ــۀ آن ه ــه در هم ــا، آن چ ــت ها و خوانش ه ــوع برداش تن
پابرجاســت، ارزش واالی خــرد آدمــی اســت. بــدون 
ــن  ــد. ای ــف بده ــود را از ک ــانیِت خ ــان، انس ــه انس آن ک

ــای یکســانی  ــه انســانیِت انســان معن مســلم اســت ک
ــی و  ــل سیاس ــازرگان، رج ــب، ب ــوف، ادی ــزد فیلس ن
ــه  ــای پیش گفت ــان معن ــۀ آن ــی هم ــدارد، ول ــی ن دین
بــه  مشــروط  می پذیرنــد.  را  انســان  انســانیِت  از 
این کــه مرجعیــت میــراث نــاب عربــی کــه ایــن 
ــول  ــورد قب ــت، م ــه اس ــمه گرفت ــت از آن سرچش بی
باشــد. میراثــی کــه در آن ســخناِن بســیاری آمــده کــه 
ــال  ــد مث ــد. چن ــد می ورزن ــا تأکی ــن معن ــر ای ــه ب هم
ــم: از  ــر می کنی ــروار ذک ــۀ خ ــت نمون ــۀ مش ــه گون ب
ــی شــناخته  بادیه نشــینی پرســیدند خــرد در چــه زمان
می شــود؟ گفــت: “هنگامــی کــه خــرد تــو را از 
کارهــای ناشایســت بــازدارد، خردمنــد هســتی” . 
ــت  ــی اس ــد کس ــه: خردمن ــت ک ــده اس ــان آم همچن
ــه  ــت ک ــق آن اس ــی ورزد و احم ــر م ــه مه ــه همیش ک
بــه شــتاب از آدمــی می بُــرد. ایضــًا: دوســت هرکــس 
ــمن  ــًا: دش ــت. ایض ــی اوس ــمنش نادان ــرد او و دش خ
ــاص  ــن الع ــرو ب ــل. عم ــت جاه ــه از دوس ــل ب عاق
می گویــد: “خردمنــد کســی نیســت کــه خیــر و 
ــن  ــه کم ضررتری ــت ک ــه آن اس ــد، بلک ــر را بشناس ش
ــه  ــرد ب ــد: خ ــماری می گوین ــد” . ش ــر را بازشناس ش
ــه  ــان می دهــد و هرکــس ب ــی و پارســایی فرم پاکدامن
ــا  ــی ب ــر می توان ــود. اگ ــار می ش ــوی آن رود، بردب س

ــالن  ــر، چــه عاق ــره گی ــل به ــت عق فضــل خــود از فضیل
ــت:  ــده اس ــه ش ــز گفت ــد. نی ــی داده ان ــل آن گواه ــه فض ب
ــا خــرد ممکــن نیســت.  بزرگــواری و بزرگ منشــی جــز ب
ــی پیشــین  ســخن واپســین، فشــرده و عصــارۀ همــۀ معان
را در بــردارد: “آن گاه کــه خــرد تــو را از کارهــای بیهــوده 
بازداشــت، پــس بــدان کــه خردمنــد هســتی” . از دیــد مــا، 
ــه  ــد: “آن ک ــه می گوی ــت ک ــخن اس ــن س ــر از آن، ای مهم ت
مــروت و جوان مــردی نــدارد، خــرد نــدارد” ؛ زیــرا 
ــراث  ــوری« در می ــۀ »ارزش مح ــه مثاب ــردی را ب جوان م
ــه شــرح  نــاب عربــی برگزیدیــم کــه در جــای مناســب ب
ــنت  ــا در س ــژۀ ارزش ه ــام وی ــت. نظ ــم پرداخ آن خواهی
عربــی، در محــور جوانمــردی می چرخــد. بــه ایــن 
ــدارد، خــرد  ــردی ن ترتیــب »کســی کــه مــروت و جوان م

ــدارد،  ــا اســت کســی کــه اخــالق ن ــن معن ــه ای ــدارد«. ب ن
ــالق  ــای اخ ــل مبن ــر، عق ــوی دیگ ــدارد. و از س ــل ن عق

اســت.
   آیــا قیــود و دیدگاه هــای دیگــری در درون میــراث 
عربــی نــاب وجــود دارد؟ بــه اعتبــار ماهیــِت ایــن میــراث 
ــی  ــاب عرب ــراث ن ــرا می ــی داد؛ زی ــخ منف ــوان پاس می ت
ــاری  ــه ع ــا این ک ــت، کم ــی نیس ــن معین ــه دی ــوم ب محک
ــن  ــص ای ــی اســت. از خصای ــی و دین ــات مذهب از اختالف
ــان و مذاهــب  ــا همــۀ ادی ــل ب ــراث، داد و ســتد و تعام می
اســت. ایــن میــراث بــا عصــر جاهلــی و ادوار مختلــف 
ــی و  ــت پارس ــل و حکم ــورات و انجی ــا ت اســالمی ب
ــوده اســت.  ــل ب ــی... در تعام ــی و چین ــدی و یونان هن
شــعار میــراث نــاب عربــی ایــن اســت: هرجــا 
حکمتــی یافتــی، برگیــر. این جــا الزم اســت کــه 
آن چــه را پیــش از ایــن بــه گونــۀ فشــرده و سربســته 
گفتیــم، اندکــی بازکنیــم. پیــش از ایــن، بیــان کردیــم 
کــه میــراث عربــی در قالــب »کلمــات قصــار« اســت 
و ایــن امــر موجــب بسته شــدن بــاب »شــهوت« 
ــه  ــم ک ــز دریافتی ــردد. نی ــراض می گ ــالف و اعت اخت
ــی،  ــاب عرب ــراث ن ــی« در می ــل اخالق ــه »عق چگون
ــع از آن  ــن وض ــد. ای ــالف را برنمی تاب ــدد و اخت تع
ــود  ــر روی خ ــی ب ــاب عرب ــراث ن ــه می ــت ک رو نیس
دروازه هــا را بســته اســت بلکــه برعکــس، دروازۀ آن، 
بــر روی هــر حکمتــی از هــر جایــی کــه باشــد، بــاز 
ــه هم زمــان هــم نقطــۀ قــوت و هــم  اســت. ایــن نکت
ــوت از  ــی اســت؛ نقطــه ق ــراث عرب نقطــۀ ضعــف می
ایــن جهــت اســت کــه میــراث مذکــور ناشــی از خــرد 
ــازگاری  ــِر ناس ــی س ــچ کس ــا هی ــت و ب ــی اس جمع
ــا نقطــۀ ضعــف اســت کــه  ــن جهــت ام ــدارد، از ای ن
خــرد جمعــی در ماهیــِت خــود فقیــر اســت. چنان کــه 
ــق  ــه مصادی ــزان ک ــر می ــه ه ــد ب ــا می گوین منطقی ه
ــر  ــر و مبهم ت ــوم ضعیف ت ــد، آن مفه ــیار باش ــی بس مفهوم
اســت و بــه هــر مقــدار مفهومــی، مصادیــق اندکــی داشــته 

باشــد، دقیق تــر و قوی تــر اســت.
میراث فارسی

   بحــث در بــاب میــراث اســالمی را بــه ایــن اعتبــار کــه 
ــم  ــر می اندازی ــه تأخی ــت، ب ــم پرداخ ــه آن خواهی ــداً ب بع
در  می پردازیــم.  پارســی  مرده ریــِگ  بــه  بی درنــگ  و 
ــان پادشــاهان،  ــه زب ــراث فارســی خــرد و فرزانه گــی ب می
ــان ســتایش می شــود. چنان کــه  ــان و روحانی ــران، ادیب وزی
کتاب هــا و منابــع تخصصــی زبــان و ادِب عربــی مملــو از 
ــع  ــن مقف ــخنان اب ــی از س ــه پاره ی ــا ب ــت. در این ج آن اس
ــم. او نماینــدۀ برجســتۀ میــراث فارســی در  بســنده می کنی

فرهنــگ عربــی اســت.

نویسـنده: محمد عابد الجابری-/-/-/-/-/-/-/-/-/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش دوم

 بر عقــل 
اسـتوار است 
یا بر نقـل؟ 
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نامـی   )El( espejo de Lida Sal لیداسـال  آیینـۀ 
اسـت کـه آسـتوریاس در سـال ۱96۷ بـر مجموعه یـی از 
داسـتان های کوتـاه خـود نهـاد. عنـوان فرعـی ایـن اثـر در 
ترجمـۀ انگلیسـی گیلبـرت آلتـر گیلبـرت، »داسـتان هایی بر 
 Tales based on( »پایۀ اسـطوره ها و افسـانه های مایایـی
 )Mayan myths and Guatemalan Legendes
بومـی  بـه فرهنـگ  او  از دل بسـته گی ژرِف  دارد کـه  نـام 
کشـورش حکایـت می کنـد. او پیـش از ایـن اثـر در ۱925 
متـن کتاب مقـدس مایایـی پوپـول ووه )Popol Vuh( را 
افسـانه های  کتـاب  در ۱93۰  و  برگردانـد  بـه هسـپانیه یی 
منتشـر  را   )  Leyendas de  Guatemala( گوآتمـاال 
سـاخت. او در هنـگام اقامـت ده سـالۀ خـود در پاریـس 
و تحصیـل و تحقیـق در دانشـگاه سـوربن زیـر نظـر ژرژ 
ریمـون بـه مطالعـۀ انسان شناسـی پرداخـت کـه بـا عالیـق 
فرهنـگ بومـی، سرخ پوسـتی و ملـی او ارتبـاط نزدیکـی 
داشـت. آن چـه مجموعـه داسـتان آیینـۀ لیدا سـال را به هـم 
می پیونـدد، عنصـر جـادو، اسـتحاله، خرافه هـا و پیوندهـای 
فرهنگـی اسـت. از ایـن مجموعـه، تنها داسـتان کوتـاه آیینۀ 
لیداسـال بـه فارسـی ترجمـه شـده که عنـوان اصلـی کتاب 
آسـتوریاس هسـت و از ترجمـۀ بقیۀ داسـتان ها مانند خوآن 
ناقـوس  افسـانۀ  و   )Juan Anteater( خـوار  مورچـه 
سـاکت )Legend of the Silent Bell( آگاهـی نـدارم.
مـن سـاختار چیـره بـر داسـتان کوتـاه آیینـۀ لیداسـال را 
یافتـه ام؛   )Binary Oppositions( دوگانـه  تقابل هـای 
زیـرا بـر ایـن بـاورم کـه ایـن سـاختار نـه تنهـا می توانـد 
نگره هـای  و  باورهـا  داسـتان، رخدادهـا،  طبقـات، کسـان 
آنـان را بهتـر نشـان دهـد؛ بلکـه با سـاخت حاکم برشـگرد 
ریالیسـم جادویـی داسـتانـ  کـه آمیزه یـی از طبیعـی و فـرا 
طبیعـی اسـتـ  نیـز هماهنگـی دارد. تأکیـد بـر ایـن دقیقـه 
بیش تـر بـه این دلیل اسـت کـه گاه بـه خطا تصـور می رود 
نظریـۀ سـاخت گرای تقابل هـای دوگانـه تنهـا بـه دیـدگاه 
می شـود  مربـوط  مغرب زمیـن  کشـورهای  مـردم  فلسـفی 
ـلِدن  به بررسـی حضـور نافـذ منطق  کـه بـه قـول رامـان ِسِ
عالقه منـد  غربـی  سـخن  در   )Binary Logic( دوگانـه 
انـد.)۱( این کـه شـخصیتی حقـوق دان مانند آسـتوریاس در 
مهـد عقالنیـت دکارتی در فرانسـه بـه مطالعـۀ فرهنگ های 
بومـی امریـکای مرکـزی و جنوبـی می پـردازد، یـک رفتـار 
از  بهره منـدی  ضمـن  او  مـی رود.  شـمار  بـه  سـمبولیک 
دسـتاوردهای خردگرایی در کشـور دکارت، می کوشـد میان 
فرهنـگ اسـتوار بر جادوگـری، خرافه، اسـطوره و آیین های 
باسـتانی پیـش کلمبـی و آن چـه از دسـتاوردهای فرهنگـی 
اروپـا و از رهگذر هسـپانیه، اروپای غربـی و ایاالت متحدۀ 
امریـکا از چهـار سـده تـا کنون به کشـور خود یافته اسـت، 
پیونـدی خـالق ایجـاد کنـد. راز جادویـی بـودن ریالیسـم 
چیـره بـر ادبیـات هسـپانیه یی زبان امریکای التیـن در همین 
جمـع اضـداد و اجتمـاع نقیضیـن نهفتـه اسـت. از نظر یک 
نفـر غربـی؛ میـان گذشـته و اکنـون، بدویـت و فراتمـدن، 
خـودی و غریبـه، سـرزمین های غربـی و مـاورای بحـار، 
تقابـل و تضـادی هسـت. از دیـدگاه آسـتوریاس و گارسـیا 
مارکـز، میـان گذشـته های تاریخـی و امـروز، میـان بدویت 
اقـوام و تمدن هـای آزتـک، مایـا، تولتـک و تمـدن امـروز 
هیچ گونـه تقابـل خطرناکی وجـود ندارد و عناصـر فرهنگِی 
گذشـته و اکنـون، بـدوی و متمـدن می تواننـد همزیسـتی 
مسـالمت آمیزی بـا هـم داشـته باشـند بی آن که وجـود یکی 
ضرورتـًا باعـث نفی کلـی دیگری شـود. ریالیسـم جادویی 
همیـن  همزیسـتی  حاصـل  التیـن،  امریـکای  ادبیـات  در 
عناصـر فرهنگـی متقابـل اسـت. در نوشـته یی بـا راهنمایی 
دکتـر لیـون لیتواک می خوانیـم: »از نظر یک منتقد انگلیسـی 
ـ امریکایـی، اصطـالح ریالیسـم جادویـی، ابزاری می شـود 
تـا بـه یـاری آن متن مـورد توصیـف را بیش تر متنـی از آِن 
»دیگـری« بدانـد. افـزون بـر ایـن، در تقابـل میـان دو جنبۀ 
»جادویـی ـ واقع گرایـی« یک متفکر اومانیسـت بـرای جنبۀ 
جادویـی آن ارزش کم تـری قایـل اسـت.« )2( ایـن دیدگاه 
بـه مـا هشـدار می دهـد کـه بـا نـگاه غربیـان بـه ادبیـات 
امریـکای التیـن ننگریـم و بکوشـیم بـرای تقابلـی کـه در 
سـازه های فرهنگـی ادبیـات معـروف بـه ریالیسـم جادویی 
هسـت، دالیـل تاریخی، فرهنگـی و پسااسـتعماری بیابیم و 
همه چیـز را در آن، تنهـا بـه محـک عقالنیِت غربـی ارزیابی 

. نکنیم
1. تقابـل میـان گذشـته و اکنون: نوع نـگاه نویسـنده گان 
گذشـته های  قبـال  در  التیـن  امریـکای  هسـپانیه یی زبان 
تاریخـی خود پـس از تهاجـم نیروهای ماجراجـو، غارتگر، 
سوداپیشـه و متعصـب هسـپانیه یی در آغاز سـدۀ شـانزدهم 
بـه فرهنـگ  امریـکای مرکـزی جنوبـی  بـه سـرزمین های 
غالـب متفـاوت اسـت. برخـی چـون کارلـوس کاسـتاندا، 
آسـتوریاس، گارسـیا مارکـز و پـاز بـه ایـن فرهنگ هـا بـه 
دیـدۀ اغمـاض یا تأییـد ضمنی و آشـکار می نگرنـد. بعضی 
چـون فوینتـس و بارگاس یوسـا بـه آن نگاهـی ُخرده گیرانه 
دارنـد و کسـانی چـون بورخـس فرهنگ هـای پیشـاکلمبی 
را برنمی تابنـد و آن را بـا چهارچوب هـای فراتمـدن امـروز 
نویسـنده گانی  جملـه  از  آسـتوریاس  نمی داننـد.  سـازگار 
اسـت کـه فرهنـگ مایایـی کشـور خـود را پیـش از حملـۀ 
هسـپانیه یی ها بـه رهبری »ِپـدرو دِ آلـوارادو« در ۱524 ارج 
مـی  نهـد و آثـار او سرشـار از تلمیحات به آیین هـا، باورها، 
اسـطوره ها و افسـانه های اقـوام باسـتانی گوآتماالیی اسـت. 
در کتـاب مقـدس، باسـتانی و اسـطوره یی قـوم مایـا بـه نام 
»پوپـول ووه« آمـده اسـت کـه یکـی از ایـزدان کهنسـال به 
نـام  شـموکانه پـس از آسـیاب کـردن ذرت، چهـار انسـان 

نخسـتین را از آن می آفرینـد؛ انسـان هایی کـه  »بـه خـالف 
نـوع چوبیـن قبلـی، دانـش و ادراک قابـل توجهـی دارنـد 
می گوینـد.«  را سـپاس  آفریننـده گان خـود  درسـتی  بـه  و 
)3( چنان کـه اشـاره کردیـم، آسـتوریاس نـه تنهـا کتـاب 
مقـدس پوپـول ووه را بـه زبـان هسـپانیه یی ترجمـه کرده، 
 Hombres de( ذرت  مـردان  عنـوان  بـا  رمانـی  بلکـه 
اسـت.  منتشـر سـاخته  در سـال ۱949  کـه  دارد   )Maíz
اعتبـار، تالقـی گاه گذشـته های  ایـن  بـه  آثـار آسـتوریاس 
اسـطوره یی و دیـن و آیین هـای مسـیحی کاتولیـک پـس از 
ورود هسـپانیه یی های فاتـح اسـت. منتقـدی نوشـته اسـت: 
»در هـر داسـتانی کـه مـن در مـورد تعامل میـان گوآتماالی 
کنونـی و گذشـته های اسـطوره یی ایـن کشـور خوانـده ام، 
نوعـی درک و قبـول فاتـح اجتناب ناپذیـر می نمایـد. تاریخ 
گوآتمـاال تنهـا از رهگـذر اسـتعارۀ فاتـح و اسـتعارۀ مرگ، 
باززایـی و بازیافـت تدریجـی قطعـات پراکنـدۀ نامتقـارن 

می توانـد درک شـود.« )4( 
     در آیینـۀ لیداسـال برخـی کسـان، رمزی از گذشـته های 
اسـاطیری مـردم گوآتمـاال هسـتند و بعضـی نیـز ایـن گونه 
باورهـا، آیین ها و اسـاطیر را انگارهایی مربوط گذشـته های 
فراموش شـده می داننـد. برجسـته ترین  شـخصیت در ایـن 
داسـتان، گـدای کـوری بـه نـام »بنیتـو خوخون« اسـت که 
بایـد رمـزی از خدایـان و جادوگـران قـوم مایـا پنداشـته 
شـود. او از تولـد فرزندان نامشـروع و ازدواج ناکردۀ مردان 
و زنـان روزگار خـود ناخرسـند اسـت و اعتقـاد دارد کـه 
بی بندوبـاری در روابـط زن و مـرد و تـن زدن از ازدواج، 
نگران گننـده و گناهی بزرگ اسـت. قرار اسـت به مناسـبت 
عیـد مریـم کرمِلی، جشـن کارنـاوال برگـزار شـود و گروه 
رقصنـده گان و نوازنـده گان بـا ضـرب طبل هـا پای کوبان از 
کوچه هـا و محله هـای روسـتا عبـور کنند. بـرای تهیۀ لباس 
قهرمانـان جشـن، بـه دخترانـی نیـاز اسـت که ایـن لباس ها 
را آمـاده کننـد. ایـن لباس هـا را معمـوالً دختـران دمِ بختـی 
بایـد تهیـه کننـد که در جسـت وجوی شـوهر انـد. »بنیتو«ـ  

کـه هـدف از برگزاری این جشـن را رمـزی از آیین ازدواج 
و بـاروری می دانـد ـ می گویـد: »چه طـور می خواهـی بـه 
مـن بقبوالنـی کـه هیـچ زنـی پیـدا نمی شـود کـه در تهیـۀ 
لبـاس ایـن قهرمانـان داوطلـب باشـد؟ مخصوصـًا در ایـن 
عهـد و زمانـه کـه مردهـا بـه آسـانی زیر بـار یـوغ ازدواج 
نمی رونـد... امـروزه بسـیار کـم ازدواج می کننـد، امـا بچـه 
بـرای غسـل تعمیـد فراوان اسـت؛ چیـزی که نشـانۀ خوب 
اوالد  مردهـای عـزب، صاحـب  نیسـت. همـۀ  مـا  زمانـۀ 

 )5( فراوان انـد.« 
     بنیتو دوسـت دارد که فالوتریو مسـوولیت تهیۀ لباس را 
بـرای قهرمـان جشـن بـه او واگذارنـد: »اگر این احسـان را 
بکننـد و کار را بـه مـن واگذارنـد، همۀ زنـان داوطلب را از 
کنـج خانـه بیـرون می کشـم... دختـران دم بخـت فراوان اند. 
رسـیده اند.«  ازدواج  سـن  بـه  کـه  دخترانـی  فراوان انـد 
)ص۱۰9( در برابـر، فالوتریـو رمـزی از کسـانی اسـت کـه 
اعتقـاد دارنـد بـا همه گانی شـدن دانش  نو، عصـر آیین های 
گذشـته و اسـطوره یی سـپری شـده و بـه جـای قهرمانان و 
شـخصیت های حقیقی، می تـوان از جادوگـران و بدل کاران 
قهرمانـان  نقـش  تنهـا  کـه  کسـانی  یعنـی  کـرد؛  اسـتفاده 

کارنـاوال را انجـام می دهنـد. او می گویـد: »دیگـر عصـر 
ایـن عقایـد کهنه، گذشـته اسـت. امـروزه با ایـن چیزها که 
مـردم می داننـد دیگر چه کسـی اسـت کـه به ایـن خرافات 
ایمـان داشـته باشـد و بـه امیـد بخت گشـایی نـذر کنـد که 
بـرای لبـاس قهرمانـان جشـن مریـم عـذرا صدقـه بدهد؟« 

)ص۱۰9( 
دختـری  روسـتا،  محقـر  رسـتورانت  تنهـا  در  بنیتـو      
و  خوش سـیما  جوانـی  بـر  کـه  می یابـد  را  ظرف شـوی 
به انـدام و مرفـه بـه نـام »فلـی پیتـو« مهـر افکنده، امـا خود 
به خاطـر فاصلـۀ طبقاتی حتا به پاسـخ سـالم او هـم امیدی 
نـدارد. او چـون گفت وشـنود این دو شـخص را می شـنود، 
امیـدوار و حاضـر می شـود کار تهیـۀ لبـاس قهرمان جشـن 
را ـ کـه تـا چنـد روز دیگـر برگـزار می شـود ـ بـه عهـده 
گیـرد. او امیـدوار اسـت کـه جادویی کـه در تهیـۀ لباس به 
کار می بـرد، جـوان گردن فـراز را بـا وی بر سـِر مِهـر آورد. 
رفتـار جادویـی دختـر جـوان، در باورهـای آیینـی مایایـی 
ریشـه دارد: »مخصوصًا خواسـتم بدانم که آیا ممکن اسـت 
یکـی از لباس هـای سـحرآمیز را به من بسـپارید و آن پسـر 
بی وفـا را پیـدا کنیـد تـا در روز جشـن مریـم عـذرا، آن 
را بـه تـن کنـد؟ موضـوع اصلـی ایـن اسـت کـه پسـر در 
لبـاس »قهرمـان جشـن« یعنـی همان لباسـی که مـن برایش 
می فرسـتم، ظاهر شـود. بقیـۀ کارها را جادو خـودش انجام 

خواهـد داد.« )ص۱۱۱( 
»دون  بـه خانـۀ  مأموریـت خـود  انجـام  بـرای  بنیتـو      
فلیـپ« مـی رود تـا نظـر »فلی پیتـو« را در مورد قبـول یا رد 
»شـاهزادۀ قهرمان جشـن« بپرسـد. جوان مغـرور و امروزی 
بـه نشـانۀ بیزاری از این مراسـم، آب دهان خـود را بر زمین 
می انـدازد و آن را نقشـه یی از پیـش تعییـن شـده می دانـد: 
»هـر وقـت کـه حالی عصبـی می یافـت، تـف می انداخت«. 
بنیتـو بـا آرامش خاطـر بـرای او توضیح می دهـد: »فرصت 
داری کـه خـوب فکـر کنـی؛ البتـه بـه شـرطی کـه زیـاد 

طـول نکشـند، چون که جشـن بسـیار نزدیک شـده اسـت. 
جـان مـن، فکـر کـن و اگـر قبـول کـردی، بایـد لبـاس را 
امتحـان کنـی تـا خـوب انـدازۀ تنـت باشـد و پـس از آن 
بـر آسـتین هایش یـراق شـاهزادۀ قهرمانـان جشـن دوختـه 

شـود.« )ص۱۱6( 
2. تقابل میان نسـل ها: در این داسـتان، شـواهدی بر تقابل 
میـان دو نسـل امـروز و پیش هسـت. ایـن شـکاف، تنها به 
سـال های عمـر افـراد محـدود نمی شـود؛ بلکه نشـانه یی از 
شـکاف عقیدتـی نیـز هسـت. بـا این همـه، نویسـنده قطبی 
فکـر نمی کنـد و پنـدار، گفتـار و کـردار کسـان داسـتان را 
بـه جنسـیت، ذهنیـت و چندوچـون باورهای آنان مشـروط 
می کند.«فلـی پیتـو« بـه هنگام سـواری، بر اسـب می نشـیند 
کـه بـا سـن و سـال و تحـرک وی تناسـب دارد؛ در حالـی 
کـه پـدرش »دون فلیـپ« بـر قاطـر می نشـیند که آهسـته تر 
مـی رود. آن یـک همیشـه از روی اسـب بـر زمیـن می پـرد 
آن  می آیـد.  پاییـن  قاطـر  از  آهسـته گی  بـه  یـک،  ایـن  و 
یـک بـا اسـب از نرده هـا می جهـد و میله هـا را می انـدازد 
و ایـن یـک، میله هـا را یک یـک جمـع کـرده سـر جایـش 
می نهـد: »بـا اسـب از روی نـردۀ چوبیـ  که دو میلۀ بسـیار 
بلنـد و بسـیار خطرنـاک بـود ـ جسـتی زد و به خانـه وارد 
شـد و در میـان قدقـد مــــرغ های وحشـت زده و واق واق 
سـگ ها و پرپـر زدن کبوترهـا، بـه سـرعت نیم دایره یـی را 
دور زد؛ آنـگاه دهانـۀ اسـب را کشـید. سـم آهنیـن اسـب 
از روی سـنگ های حیـاط جرقـه بیـرون می کشـید... چنـد 
دقیقـۀ بعـد سـروکّلۀ دون فلیپ سـوار بـر »سـامارتین« پیدا 
شـد. سـامارتین، قاطـری سـیاه و رام بود. فلیپ بسـیار آرام 
از مرکـب بـه زیـر آمـد تـا میله هـای واژگـون شـدۀ در را 
پیـش رفـت.«  بـر جایـش بگـذارد. بی هیـچ سـروصدایی 
)ص۱۰6( مـادر، بـه دلیـل سـالمندی بـا این انـدازه تحرک 
و خطـر کردِن پسـر خود در اسـب سـواری موافق نیسـت، 
امـا نمی توانـد آشـکارا آن را بـروز دهد: »این نـوع کارهای 

عجیـب و غریـب موافـق میل مـادر نبـود.« )ص۱۰6( 
     وقتـی بنیتـو بـه جـوان خوب رو پیشـنهاد می کنـد عنوان 
شـاهزادۀ قهرمانـان جشـن را بپذیـرد، فلـی پیتـو در آغاز به 
دلیـل بی بـاوری بـه ایـن گونـه آیین هـا بـه نشـانۀ بیـزاری، 
آب دهـان بـر زمیـن می انـدازد؛ بـا این همـه آن را می پذیرد 
و حاضـر می شـود بـرای گفت وگـوی بیش تـر بـا بنیتـو  به 
همـان رسـتوران محقـر روسـتا بیایـد؛ بی آن که بدانـد دختر 
جوانـی کـه در کنـارش بـه او خدمـت می کنـد و از خـود 
بی خـود شـده، همـان دختـری اسـت که بـا رفتـار جادویی 
خـود می خواهـد او را بـه خـود جلـب کنـد. آن چـه ایـن 
جـوان را به قبول شـرکت در جشـن برمی انگیـزد، بی گمان 
جاه طلبـی،  تحقـق  بلکـه  نیسـت؛  ازدواج  بـرای  اشـتیاق 
ارضـای حـس خودخواهـی و ماجراجویـی اوسـت کـه بـا 
اسـب دوانی اش تناسـب دارد: »باشـد. بـرای این کـه وقـت 
تلـف نشـود، مـن مـی روم ببینـم می توانـم پیـش از این کـه 

شـب شـود، قاطـر رامی پیـدا کنـم.« )ص۱۱۷( 
3. تقابـل میان عناصر طبیعـی و فراطبیعی: آستـــوریاس 
یـک ریشـه در واقعیـت، تاریـخ، عینیـت و مردمـی دارد که 
حرمت شـان را پـاس مـی دارد. هـم از این روسـت اگـر در 
سـال ۱92۰ در تظاهـرات اعتراض آمیـز بـر ضـد حکومـت 
شـرکت می کنـد و رنـج سـال ها تبعیـد از کشـور را به جان 
آقـای  برجسـته اش  رمـان  در   ۱949 سـال  در  و  می خـرد 
تصویـری   )El Señor Presidente( رییس جمهـور 
گوآتمـاال،  دیکتاتـور  از  اعتراض آمیـز  و  واقع بینانـه 
 )Strada Cabrera( را«  کابـره  »اسـترادا  رییس جمهـور 
کوتـاه  داسـتان  در  نیـز  و  رمـان  آن  در  و  می دهـد  ارایـه 
مـورد بررسـی، در کنـار طبقـات پاییـن و حاشیه نشـین از 
آنـان دفـاع می کنـد. در رمـان کوتـاه توروتومبـو از تـرور 
رییس جمهـور و دیگـر همراهـان وی به وسـیلۀ یک شـبکۀ 
انقالبـی اظهـار خشـنودی و آزادی می کنـد و داسـتان را 
بـا لحنـی جانب دارانـه و تأییدآمیـز چنیـن پایـان می دهـد: 
»ملـت بـا پیـروزی و بـا آهنـگ توروتومبـو بـر کوه هـای 
کوه هایـش بـاال می رفـت. بـر سـر پرهایی داشـت کـه هیچ 
ِگردبـادی آن را خـم نکـرده بود و در پا، کفش هایی داشـت 
کـه هیـچ زمین لرزه یـی آن هـا را نفرسـوده بـود.« )ص۱۰۰( 
     بـا این همـه، آسـتوریاس بـه گونه یـی عرفـان مایایـی 
هـم بـاور دارد؛ عرفانـی کـه طبعـًا بـا منطـق عقل سـازگار 
نیسـت. بـه بـاور برخـی منتقدان، حضـور عنصـر فراطبیعی 
بـه  بیش تـر  جادویـی  ریالیسـم  در   )Supernatural(
بدویـت ذهنیـت بومـی و جادویـی اقـوام بـدوی مربـوط 
می شـود کـه در تقابـل بـا خردگرایـی اروپایـی از چند قرن 
پیـش تـا کنون قـرار می گیـرد. به نوشـتۀ »رِیـورزاس کانی« 
)Ray Verzasconi( »ریالیسـم جادویـی، تجلـی واقعیت 
دنیـای نـو اسـت کـه بـه طـور ناگهانـی بـا عناصـر عقالنی 
فراتمـدن اروپایـی و عناصـر غیرعقالنـی امریـکای بـدوی 
آمیختـه اسـت.« )6( بـه بیـان دیگـر، باورهـای جادویـی، 
رقص هـای  تأثیـر  و  خرافـی  نگره هـای  پیش گویی هـا، 
جادویـی از یک سـو در باورهـای سرخ پوسـتان گوآتمـاال 
ریشـه دارد و از سـوی دیگر، با عناصـری از باورهای دینی 
مسـیحیت )مریـم عـذرا( تلفیـق یافته اسـت. چنیـن تلفیقی 
بـر خـالف نظـر »میشـل مـازا« ـ کـه سورریالیسـم چیـره 
برآثـار آسـتوریاس را بـا نقاشـی های سـالوادور دالی نقاش 
هسـپانیه یی مقایسـه می کنـد ـ )۷( تنهـا آمیزه یـی خـالق از 
واقعـی و خیالـی در نقش هـای »دالی« نیسـت؛ بلکـه تلفیق 
عناصـر ناهمگـون میان فرهنـگ پیشااسـتعماری و فراتمدن 

معاصـر در گوآتماالسـت.

نمودهای 
جادویِی تقابل 
در آیینۀ لیداسال 

آستوریاس
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معاون شورای عالی صلح:

خلیـل زاد مأموریت دارد تا خـوش بینی ایجـاد کنـد
ــدۀ  ــل زاد نماین اشــاره: پــس از آمــدن زلمــی خلی
هماهنگــی  بــرای  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
ــت ها  ــتان، برداش ــح در افغانس ــای صل گفت وگوه
ــن  ــرای پذیرفت ــان ب ــروه  طالب ــه گ ــت ک ــن اس ای
رونــد صلــح آماده گــی گرفتــه  انــد، در ایــن میــان 
برخی هــا بــاور دارنــد، تــا زمانــی کــه فشــارهای 
ــود،  ــان وارد نش ــروه طالب ــان گ ــاالی حامی الزم ب
ــد  ــر نخواهن ــره حاض ــز مذاک ــه می ــروه ب ــن گ ای
ــوی  ــا مول ــی را ب ــن مــورد گفت وگوی شــد. در ای
عطاالرحمــن ســلیم، معــاون شــورای عالــی صلــح 

ــد. ــک می خوانی ــه این ــم ک ــام داده ای انج

* شــورای عالــی صلــح تنهــا نهــادی کــه 
دارد،  را  صلــح  گفت وگوهــای  صالحیــت 
ــه  ــیدن ب ــرعت بخش ــر س ــر از به ــات اخی اتفاق
ــد؟  ــه می بین ــد گفت وگوهــای صلــح را چگون رون
در حالــی کــه گــروه طالبــان نظــام مــا را »غیرمشــروع« 
جنــگ  و  می داننــد  »دارالحــرب«  را  افغانســتان  و 
ــد،  ــداد می کنن ــاد« قلم ــتان را »جه ــود در افغانس موج
 ... ایــن، حضــور خارجی هــا، فســاد و  در کنــار 
ــان  ــه جنگ ش ــرای توجی ــان ب ــه آن ــد ک ــای  ان بهانه ه
ــح از دو  ــی صل ــورای عال ــا ش ــد. ام ــتفاده می کنن اس
ــد  ــی را در رون ــرد تازه ی ــرف، رویک ــن ط ــال به ای س
کاری خــود روی دســت گرفتــه تــا به صــورت بهینــه 

باشــد.  زمینه ســاز گفت وگوی هــای صلــح 
ــک  ــن ی ــاز روی تدوی ــح در آغ ــی صل ــورای عال ش
ــی- ــزاب سیاس ــی، اح ــمندان دین ــا دانش ــرد ب راهب
ــه  ــرد. ب ــورت ک ــی و ...، مش ــای مدن ــادی، نهاده جه
تمــام جریان هــا و  میــان  راهبــرد،  ایــن  اســاس 
نهادهــای سیاســی تاثیرگــذار، اعتمادســازی صــورت 
گرفــت و نشســت های بی شــماری را بــا اقشــار 
مختلــف جامعــه برگــزار کــرد. هــدف شــورای عالــی 
صلــح، دســت یابی بــه انســجام داخلــی و بین المللــی 
ــود  ــد جنــگ و صلــح افغانســتان ب ــه رون در رابطــه ب
ــان  ــروه طالب ــزد گ ــگ موجــود را از ن ــه جن ــا توجی ت

ــد.  ســلب کن
ــانی و  ــک نش ــوان ی ــه عن ــح ب ــی صل ــورای عال ش
نهادهــای  تمــام  از  رونــد صلــح  هماهنگ کننــدۀ 
و  منطقه یــی  نهادهــای  و  کشــورها  داخلــی، 
بین المللــی درخواســت همــکاری کــرد؛ حتــا از 
گلبدیــن حکمتیــار کــه ادعــا داشــت می توانــد هشــتاد 
درصــد در رونــد صلــح افغانســتان موثــر واقــع شــود، 
ــتقیم  ــای غیرمس ــد و تماس ه ــکاری ش ــتار  هم خواس
از طریــق  نهادهــای بین المللــی بــا گــروه طالبــان 
صــورت گرفــت. طالبــان چــون گــروه مســتقیم 
ــان  ــم، گفتم ــح، تفاه ــان واژۀ صل ــتند در برنامه ش نیس
ــا ســایر اقــوام افغانســتان وجــود  و همدیگرپذیــری ب
ــرط  ــد ش ــکش بی قی ــورت پیش ــر ص ــدارد. در غی ن
ــت دوم  ــی در »نشس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
کابــل« کــه بــه طالبــان پیشــکش کــرد، تمــام دروازه هــا 
را بــرای گفت وگــو بــا گــروه بــا آنــان گشــوده بــود، 

ــد.  ــره را نیافتن ــن مذاک ــازۀ ای ــان اج ــا طالب ام
بــه همیــن منظــور، شــورای عالــی صلــح در نشســت  
ــا، عربســتان ســعودی   دانشــمندان اســالم در اندونیزی
روی  منطقه یــی،  و  اســالمی  کشــورهای  ســایر  و 
مشــروعیت جنــگ افغانســتان بحــث کــردد و در 
ــه در آن  ــعودی ک ــتان س ــت عربس ــت، در نشس نهای
ــتراک  ــالمی اش ــور اس ــش از 36 کش ــده گان بی نماین
ــن و شــریفین در شــهر مکــه،  داشــتند، رییــس حرمی
فتــوای عــدم مشــروعیت جنــگ گــروه طالبــان را در 
افغانســتان صــادر کــرد و ایــن جنــگ را »بغــاوت« و 
»فتنــه« خوانــد. در حــال حاضــر هیــچ عالمــی جــرأت 
و انگیــزۀ ایــن را نــدارد تــا جنــگ طالــب را مشــروع 
ــگ  ــالم جن ــان اس ــمندان جه ــون دانش ــد؛ چ بخوان

موجــود را غیرمشــروع می داننــد. 
* بــا وارد  شــدن پــای امریــکا در گفت وگوهــای 
ــت  ــه ذهنی ــد ک ــر می کنی ــتان، فک ــح افغانس صل
طالبــان آمــادۀ صلــح  اســت و دیدارهــای 
ــد  ــن رون ــد در ای ــدر می توان ــل زاد چق زلمی خلی

ــود؟ ــام ش ــر تم موث
مذاکــرات زلمــی خلیــل زاد بــه عنــوان نماینــدۀ 
ــح افغانســتان،  ــورد صل ــکا در م وزارت خارجــۀ امری

پیش زمینــۀ بــرای مذاکــرات اصلــی افغانســتان و 
طالبــان اســت؛ یعنــی مذاکــرات رســمی میــان گــروه 
ــاه دور  ــه انتب ــت ک ــتان نیس ــت افغانس ــان و دول طالب
ــورت  ــان ص ــکا و طالب ــرف امری ــت از ط زدن حکوم
ــدۀ  ــا نماین ــره ب ــز از مذاک ــان نی ــروه طالب ــرد. گ گی
ــن  ــان آوردن ای ــه می ــتند، ب ــن هس ــکا خوش بی امری
ــل زاد  ــرای  خلی ــه ب ــی اســت ک خوش بینی هــا مأموریت
داده شــده اســت. جنــگ افغانســتان ابعاد پیچیــده دارد، 
صلــح ایــن کشــور نیــز دارای ابعــاد پیچیده تری اســت 
ــود.  ــری نمی ش ــا دو نشســت نتیجه گی ــک ی ــه در ی ک
تجربه هــا در گذشــته نیــز نشــان داده اســت کــه 
طالبــان بــه حــرف خــود صــادق نبوده انــد تــا زمانــی 
ــروه  ــاالی گ ــه ب ــان صادقان ــروه طالب ــان گ ــه حامی ک
طالبــان فشــاور وارد نکننــد، اظهــار نظــر در رابطــه بــه 

ــت اســت.  ــش  از وق ــرات پی ــن مذاک ای

* دیــدار زلمــی خلیــل زاد بــا ســران کشــورهایی 
کــه در میــان طالبــان نفــوذ دارند)عربســتان 
ــرای  ــد ب ــدر می توان ــتان( چق ــعودی و پاکس س
صلــح افغانســتان زمینه ســاز باشــد. در کنــار 
ــه  ایــن، نتیجــۀ ســفر شــما و دانشــمندان دینــی ب

ــود؟  ــه ب ــتان چ پاکس
تــا هنــوز عالیــم فشــاری کــه از طــرف ایــن 
کشــورها بــاالی طالبــان وارد شــود و طالبــان را وادار 
بــه گفت وگوهــای صلــح  کنــد، مــوردی به نظــر 

نمی رســد. 
در مــورد ســفری مــا کــه بــه کشــور پاکســتان داشــتیم، 
بایــد بگویــم کــه عــدم صداقــت حکومــت پاکســتان 

ســبب شــد تــا ایــن ســفر بی نتیجــه پایــان یابــد. 
ــوان  ــه عن ــح ب ــی صل ــورای عال ــه ش ــردم ب * م
ــه  ــد ک ــکاره می بینن ــوار و بی ــاد معاش خ ــک نه ی
ــا کار  ــد، ام ــرف می کن ــی را مص ــۀ هنگفت هزین
ــًا  ــا واقع ــداده اســت، آی ــه انجــام ن ــل مالحظ قاب

ــن اســت؟ چنی
ــاد  ــن نه ــت در ای ــای هنگف ــه هزینه ه ــی ک در زمان
ــا در  ــم، ام ــا عضــو آن نبودی مصــرف شــده اســت، م
حــال حاضــر بودجــۀ شــورای عالــی صلــح از طــرف 
نهادهــای کمک کننــده پرداخــت می شــود نــه از 

هزینــۀ حکومــت افغانســتان؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــح مصــرف  ــی صل ــه در شــورای عال ــن هزین ــر ای اگ
ــم داده نمی شــود؛  ــت افغانســتان ه ــه حکوم نشــود ب
در رابطــه بــه صالحیــت شــورای عالــی صلــح، بایــد 
بگویــم کــه مــا تجربــۀ خوبــی از مذاکــره بــا حــزب 
اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار داریــم، تمــام 
ــار  ــن حکمتی ــه گلبدی ــه ب ــه در رابط ــی ک بدبینی های
ــون  ــح روی آورد، چ ــه صل ــی ب ــت، وقت ــود داش وج
مــردم از جنــگ خســته شــده بودنــد، هیــچ مخالفــت 
ــاه  ــت م ــش از هف ــت. بی ــا او صــورت نگرف ــی ب علن
ــه  گفت وگــو شــد، هیأتــی از شــورای عالــی صلــح ب
ــن  ــان ای ــی میزب ــت وحــدت مل ــران حکوم ــد س تایی
مذاکــرات بودنــد. بــه رغــم مذاکــره با حزب اســالمی، 
شــورای عالــی صلــح در میــان تمــام نهادهــای مدنی و 

ــرد.  ــازی ک ــی، اعتمادس ــزاب سیاس اح

ــت،  ــح نیس ــی صل ــورای عال ــی در ش ــکل اصل مش
مشــکل در گــروه طالبــان اســت کــه اجــازه داده 
ــا صــدای  ــه صلــح ملحــق شــوند. م ــا ب نمی شــوند ت
ــه  ــح ب ــه صل ــم ک ــرده و گفتی ــد ک ــه را بلن مصالح
معنــای تســلیم شــدن یــک طــرف نیســت؛ مــا صلــح 
ــای  ــراً خوش بینی ه ــا اخی ــم، ام ــت می خواهی ــا عدال ب
از طــرف طالبــان و حکومــت ایجــاد شــد و امیــدوار 
هســتیم کــه طالبــان اجــازۀ آمــدن بــه میــز مذاکــره از 
بــاداران خــود را دریافــت کننــد و شــورای عالی صلح 
بــا اقتــدار ایــن رونــد را آغــاز خواهــد کــرد. طالبــان 
ــد؛  ــتی ندارن ــال تروریس ــرای اعم ــی ب ــر توجیه دیگ
ــاه در  ــردم بی گن چــون انتحــار و انفجــار و کشــتار م

ــده اســت.  ــته ش ــرام دانس ــرعی ح نصــوص ش
ــتان  ــح افغانس ــورد صل ــکو در م ــت مس * نشس
ــزار  ــب برگ ــود، عنقری ــاده ب ــر افت ــه تأخی ــه ب ک
ــزار شــود  ــن نشســت برگ ــر ای ــد، اگ ــد ش خواه
ــت  ــح و دول ــی صل ــورای عال ــی از ش نماینده ی

ــرد؟   ــد ک ــتراک خواهن ــتان اش افغانس
اگــر گــروه طالبــان در نشســت مســکو اشــتراک کننــد، 
بــدون شــک شــورای عالــی صلــح در ایــن نشســت 
ــد،  ــان اشــتراک نکنن ــر طالب ــا اگ ــد، ام اشــتراک می کن
ــدۀ  ــت و نماین ــی اس ــان سیاس ــورت گفتم در آن ص

نمی کنــد.  اشــتراک  آن  در  افغانســتان  حکومــت 
ــت اســت چــون  ــش از وق ــوارد پی ــن م ــام ای ــا تم ام
اشــتراک طالبــان در ایــن نشســت واضــح نشــده 
ــرای مــا مهــم اســت ایــن کــه  اســت، مــوردی کــه ب
هــر نشســتی در رابطــه بــه صلــح افغانســتان برگــزار 
ــد.  ــتانی ها باش ــری افغانس ــه رهب ــد ب ــردد، بای می گ
ــت تکــرار  ــد پیوســته از نشــانی دول ــن تأکی * ای
شــده اســت، امــا اکنــون زلمــی  خلیــل زاد 
و مقامــات دیگــر امریکایــی بــا گروه هــا و 
ــو  ــورد گفت وگ ــن م ــف در ای ــورهای مختل کش
ــتان در  ــری افغانس ــان رهب ــن می ــد، در ای می کنن

ــت؟  کجاس
ــورت  ــح ص ــه صل ــه ب ــه در رابط ــی ک گفت وگوهای
ــت،  ــتان اس ــت افغانس ــا دول ــم ب ــرد، در تفاه می گی
آقــای خلیــل زاد پیــش از آغــاز گفت وگوهــا در کابــل 
بــا رهبــران حکومــت وحــدت ملــی دیــدار داشــت و 
ــی و  ــورهای منطقه ی ــران کش ــا رهب ــدار ب ــس از دی پ
عربــی، دوبــاره گــزارش خــود را بــا رهبــران حکومت 
ــر  ــد ه ــان می ده ــن نش ــت، ای ــاخته اس ــریک س ش
ــتان  ــح افغانس ــه صل ــه ب ــه در رابط ــی ک گفت وگوی
صــورت می گیــرد بایــد بــه رهبــری حکومــت باشــد 
ــره  ــرای مذاک ــره ب ــر »مذاک ــای اخی ــام رویکرده و تم
ــای  ــرای گفت وگوه ــه  ب ــش زمین ــاد پی ــت« و ایج اس
ــان اســت؛  ــتان و طالب ــهروندان افغانس ــن  ش ــح بی صل
مذاکره یــی کــه در آن یک طــرف دولــت افغانســتان و 

ــود.  طــرف دیگــر گــروه طالبــان خواهــد ب
ــت  ــن اس ــما  ای ــای ش ــن از گفته ه ــاه م * انتب
کــه در بُعــد داخلــی بــه یــک انســجام در رابطــه 
ــا  ــد، ام ــت یافته ای ــح دس ــای صل به گفت وگوه
در یکــی از نشســت هایی کــه چنــدی پیــش 
ــی و  ــس اجرای ــود، ریی ــزار شــده ب ــل برگ در کاب
ــر  ــجام خب ــن انس ــدان چنی ــه از فق ــر خارج وزی

ــت؟ ــن اس ــًا چنی ــد، واقع دادن
ــر  ــی و وزی ــس اجرای ــرف ریی ــه از ط ــی ک حرف های
خارجــۀ کشــور مطــرح شــده، در یــک مقطــع زمانــی 
خــاص و آتش بــس بــا گــروه طالبــان بــود کــه 
ــه  ــت ها ب ــت، برداش ــه یاف ــه روز ادام ــدت س ــه م ب
ــورت  ــه ص ــی ک ــود، آتش بس ــاوت ب ــای متف گونه ه
ــود و  ــرد نب ــک راهب ــاس ی ــز براس ــود نی ــه ب گرفت
ــه  ــج ب ــه منت ــد ک ــده بودن ــر ش ــردم غافل گی بیشــتر م
اظهــارات از طــرف رهبــری حکومــت وحــدت ملــی 

ــد.  ــز گردی نی
ــود  ــی وج ــچ مخالفت ــتان هی ــح افغانس ــد صل در رون
ــرای  ــا ب ــد، ام ــاوت باش ــیوه ها متف ــاید ش ــدارد؛ ش ن
ــچ  ــه هی ــن زمین ــو در ای ــح و گفت وگ ــراری صل برق
ــه  ــجام هم ــرای انس ــا ب ــود. م ــده نمی ش ــی دی مانع
شــیوه ها نیــز نشســت های را بــا تمــام نهادهــا و 
ــد،  ــح کار می کنن ــه صل ــه ب ــه در رابط ــی ک جریان های
را  شــیوه ها  کــه  می خواهیــم  و  کردیــم  برگــزار 
ــک  ــد ی ــوز فاق ــم تاهن ــد می کن ــم، تایی ــجام  دهی انس
طــرح جامــع در رابطــه بــه صلــح هســتیم و دلیلــش 
ایــن بــود کــه طــرف مخالــف تاهنــوز آماده  گــی الزم 

ــت. ــته  اس ــو نداش ــرای گفت وگ ب
ــا تمــام تــالش  و نشســت هایی کــه صــورت  * ب
ــو  ــه گفت وگ ــر ب ــان حاض ــر طالب ــت، اگ گرف
نشــوند، دولــت افغانســتان و شــورای عالــی صلــح 

چــه رویکــردی را در پیــش خواهــد گرفــت؟ 
در صــورت نپذیرفتــن صلــح، طالبان بیشــتر از گذشــته 
آســیب پذیر می شــوند، حمایــت گذشــتۀ خــود را 
کــه در ســطح منطقه یــی و جهانــی از دســت داده انــد، 
ســبب منــزوی شــدن شــان خواهــد شــد. کشــورهای 
عربــی و پاکســتان کــه حامی مالــی طالبــان بودند، حاال 
دیگــر بــا گــروه طالبــان هم نوایــی  ندارنــد و در داخــل 
افغانســتان، منطقــه و جهــان نیــز هم نوایــی بــا طالبــان 
کاهــش یافتــه اســت. اگــر طالبــان بــه گفت وگوهــای 
ــان  ــد، آسیب پذیری های ش ــت ندهن ــخ مثب ــح پاس صل
بیشــتر از پیــش می شــود و حکومــت افغانســتان نیــز 
ــرد. در  ــد ک ــتفاده خواه ــری اس ــای دیگ از راه کاره
ــرف دار  ــه ط ــتند ک ــانی هس ــان کس ــروه طالب ــان گ می
صلــح هســتند و گزینه هــای وجــود دارد کــه اســتفادۀ 

ــد.    ــزوی می کن ــان را من آن طالب
  

تشکر از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.
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داكتر محمداكرم عظيمی 
كاندیدای مجلس نماینده گان از كابل

پارلمانــی  پیــِش روی  انتخابــات  تردیــد  بــدون 
ـ تاریخــِی مــردم  افغانســتان، آزمایــش بــزرِگ الهی 
ایــن  در  زیــرا  می شــود؛  محســوب  افغانســتان 
انتخابــات طبــق قانــون اساســی و ســایر قوانیــن نافــذۀ 
کشــور، تنهــا کســانی حــِق ورود بــه پارلمــان را دارنــد 

باشــند:  ذیــل  ویژه گی هــای  دارای  کــه 
ــد  ــذاری نیازمن ــند: قانون گ ــی باش ــذاران خوب قانون گ
ــوق  ــژه در رشــته های حق ــای خــاص به وی تخصص ه
ــل،  ــط بین المل ــی، رواب ــی، جامعه شناس ــوم سیاس و عل
داشــتن حداقــل مــدرک لیســانس، تجــارب سیاســی، 

اجتماعــی، فرهنگــی و نظامــی می باشــد. 
ــد  ــا نیازمن ــورِ م ــِی کش ــار فعل ــت فالکت ب      وضعی
ــه  ــد. ب ــطوح می باش ــام س ــی در تم ــاِت اساس اصالح
منظــور درک وضعیــِت فعلــی و ضــرورت اصالحــات 
ــب  ــل جل ــوارد ذی ــه م ــما را ب ــه ش ــی، توج اساس

می نمایــم:  
ــور  ــه کش ــی از س ــر یک ــال حاض ــتان در ح ـ افغانس
ناامــِن جهــان اســت و بــه همیــن دلیــل روزانــه 
ــده و  ــهید ش ــا ش ــومِ م ــان مظل ــر از هموطن 2۰۰ نف

ســرمایه های ملــِی مــا نابــود می گــردد. 
ــل  ــازمان مل ــفافیت س ــازمان ش ــزارش س ــق گ ـ طب
متحــد، افغانســتان یکــی از ســه کشــور فاســد جهــان 
ــر  ــارد دال ــاالنه 3 میلی ــتانی ها س ــرا افغانس ــت؛ زی اس
دولتــی  دوایــر  در  کارهای شــان  انجــام  به خاطــر 

رشــوت پرداخــت می کننــد.
بی شــرمانه ترین  و  بیشــترین  حاضــر  حــال  در  ـ 
مداخــالِت خارجــی در امــور داخلــی افغانســتان 
ــه مداخــالت خارجــی  ــرد؛ طــوری ک صــورت می گی
ــاد  ــتان هایش را آب ــران و گورس ــا را وی ــورِ م اوالً کش
ــی،  ــالت خارج ــر مداخ ــر اث ــًا ب ــت. ثانی ــرده اس ک
و  شــده  گرگ هــا  وادی  بــه  تبدیــل  افغانســتان 
هــر بخــش از خــاِک کشــورمان میــدان رقابــِت 
ــر  ــه ب ــده ک ــی گردی ــی و جهان ــای منطقه ی قدرت ه
اثــر ایــن رقابت هــا، همــه روزه جــان 2۰۰ نفــر افغــان 
ــور  ــن کش ــی ای ــرمایه های مل ــود و س ــه می ش گرفت

می گــردد. تخریــب 
ـ طبــق گــزارش ادارۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 
ــه  ــر ب ــال حاض ــتان در ح ــد، افغانس ــل متح ــرم مل ج
ــر  ــی   اش زی ــار از اراض ــزار هکت ــه 338ه ــل این ک دلی
کشــت کوکنــار قــرار دارد و ســاالنه حــدود 2۰هــزار 
تـُـن مــواد مخــدر کــه ۷۰ درصــد تولیــد مــواد مخــدر 
جهــان را تشــکیل می دهــد، در افغانســتان تولیــد 
ــوِن تولیــد مــواد مخــدرِ  ــه بزرگتریــن کان می گــردد؛ ب

ــل شــده اســت.  ــان تبدی جه

پیامدهــای منفــی مــزارع کشــت کوکنــار بــرای 
از: عبارت انــد  افغانســتانی  ها 

الــف. ۱۱ درصــد از جمعیــت افغانســتان )3 میلیــون( 
معتــاد انــد. هــر معتــاد بــارِ دوِش خانــواده، کشــور و 

ــود. ــوب می ش ــه محس جامع
ب. 6۰ درصــد هزینه هــای جنــگ و ناامنــی  در کشــور 

از مــزارع کشــت کوکنــار تأمیــن می شــود. 
ــل  ــه دلی ــتان ب ــی افغانس ــار جهان ــتیژ و اعتب ج. پرس
ــداز در  ــی و خانمان بران ــواد افیون ــد ۷۰ درصــد م تولی

ــت. ــده اس ــه دار گردی ــدت خدش ــان به ش جه
ــود کالِن  ــی از س ــور ناش ــاد در کش ــی از فس د. بخش

ــد.   ــار می باش ــت کوکن ــزارع کش م
5ــــ فقــرو بــی کاری بیــداد می کنــد و در حــال حاضــر 
42 درصــد نیــروی کارِ مــا بیکاربــوده و 54/5 درصــد 

ــد.  ــر به ســر می برن ــر خــط فق ــردم زی م
ــیر  ــه خــارج از کشــور س ــا ب 6ــــ مهاجــرت افغان ه
صعــودی یافتــه و همــه روزه جوانــان و تعــداد کثیــری 
ــی کاری و  ــر و ب ــی، فق ــل ناامن ــه دلی ــا ب از خانواده ه
نااُمیــدی از آینــدۀ کشــور، بــه خــارج از کشــور 

می کننــد.  مهاجــرت 

وظیفــۀ مــا در قبــال نجــات کشــور از وضعیــت فعلــی 
؟ چیست

 هموطنان عزیز!
وضعیــت  از  مظلوم تــان  کشــورِ  نجــات  بــرای 
فالکت بــارِ فعلــی و رفتــن بــه یــک وضعیــت مطلــوب 
ــه  در انتخابــات پارلمانــی، اقدامــاِت ذیــل ضــروری ب

نظــر می رســد:
ــت و  ــرده، وطن دوس ــنام، تحصیلک ــراد خوش ــه اف ـ ب
ــه  ــد، ن ــذاری رای دهی ــور قانون گ ــص در ام متخص
ــدان  ــد تخصــص. چــون زورمن ــدار فاق ــراد پول ــه اف ب
ــت.  ــوده و نیس ــور نب ــما و کش ــِع ش ــه نف ــگاه ب هیچ
تنهــا آنــان بــه منافــع شــخصِی خــود می اندیشــند. بــه 

تعصبــات قومــی، ســمتی و زبانــی رای ندهیــد؛ زیــرا 
ــراد  ــه اف ــًا ب ــت. صرف ــور اس ــمنان کش ــت دش خواس
تحصیلکــرده، متخصــص در امــور قانون گــذاری و 
ــان باشــد کــه  ــد. یادت ــه کشــورتان رای دهی دلســوز ب
رای شــما بیانگــر عــزت، شــرف و شــعورِ شماســت. 
هیــچ انســان عاقلــی آن را بــا پــول معاملــه نمی کنــد؛ 
نقــش  انتخابــات  در  پــول  اگــر  می دانــد  زیــرا 
ــاد  ــور و نه ــت کش ــرد، سرنوش ــدا ک ــده پی تعیین کنن
ــد  ــالِن معامله گرخواه ــت نااه ــه دس ــذاری ب قانون گ
افتــاد کــه جــز بــه پـُـر کــردن جیــب بــه چیــز دیگــری 

ــد. ــر نمی کنن فک
کاندیــدای  تشــخیص  میعارهــای  و  مالک هــا  ـ 
ــان 8۰4  ــده از می ــای منتشرش ــق گزارش ه ــح: طب اصل
کاندیــدای پارلمــان، 63 درصــد ســواد کافــی نداشــته 
ــند.  ــی می باش ــش سیاس ــد دان ــان فاق و 83 درصدش
رای دهنــده گان  وظیفــۀ  عمده تریــن  بنابرایــن 
ــدای اصلــح می باشــد.  وطن دوســت، تشــخیص کاندی

معیارهای تشخیص کاندیدای اصلح عبارتند از:
ـ خداتــرس و وطن دوســت باشــد: جــز خداونــد قــادر 
متعــال از هیــچ قدرتــی تــرس نداشــته و متناســب بــا 
ــته  ــۀ کاری داش ــور برنام ــای کش ــا و ضرورت ه نیازه

ــد. ــوب باش ــذارِ خ ــد و قانون گ باش
ـ داشتن شهرِت نیک میان مردم. 

ـ داشــتن تخصــص در امــور قانون گــذاری و نظــارت 
دقیــق بــر فعالیت هــای نهادهــای دولتــی و غیردولتــی. 
به ویــژه داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی لیســانس.  

ـ عدم مشارکت در فساد اداری در ۱۷ سال گذشته. 

ــده گان  ــس نماین ــزداِن مجل ــی از نام ــب یک  این جان
ــِی دکتــری در  از کابــل بــوده و دارای تحصیــالت عال
رشــتۀ علــوم سیاســی و اســتاد دانشــگاه بــوده و دارای 

ــل می باشــم: ــه شــرح ذی ــددی ب ــات متع تألیف
ــار  ــون دو ب ــا کن ــن و دموکراســی کــه ت ــاب دی ۱ـ کت
ــد چــاپ و منتشــر شــده اســت.  ــراژ 6۰۰۰ جل ــا تی ب
حقوقــی  نظــام  در  پارلمــان  جایــگاه  کتــاب  2ـ 

فغانســتان. ا
3ـ علل و عوامل عقب مانده گی افغانستان. 

4ـ گــذار از معیشــت مــواد مخــدر محــور بــه معیشــِت 
توســعه محورکه بیانگــر چگونه گــی رایــج شــدن 
ــدۀ  ــن پدی ــترش ای ــتان و گس ــار در افغانس زرع کوکن
شــوم و خانمان ســوز و تبدیــل شــدن افغانســتان 
ــه بزرگتریــن کانــون تولیــد مــواد مخــدر در جهــان  ب

ــد. گردی
ــر اقتصــاد، سیاســت و  5ـ جهانــی شــدن و تأثیــرآن ب

فرهنــگ کشــورها. 

ــی  ــر و کارا طرح های ــان مؤث ــتن پارلم ــرای داش      ب
بــه شــرح ذیــل دارم کــه توجــه شــما را بــه آن جلــب 

می کنــم:
ـ پارلمــان بایــد قــوۀ مســتقل باشــد: در حــال حاضــر 
ــوده و  ــتقل نب ــدد مس ــل متع ــه دالی ــا ب ــۀ م ــوۀ مقنن ق
ــام  ــع انج ــادآور و مان ــوه، فس ــن ق ــتقالِل ای ــدم اس ع
وظایــف قانونــی وکالی پارلمــان می باشــد. لــذا 
ضــرورت اســت تــا مــا اســتقالل قــوۀ مفننــه را احیــا 
ــوان  ــوه نمی ت ــن ق ــتقالِل ای ــدون اس ــون ب ــم. چ کنی
ــف  ــرد و وظای ــن ک ــاد را تضمی ــن نه ــودن ای ــر ب موث
ــار  ــاز انتظ ــاد قانون س ــن نه ــه را از ای ــِی محول قانون

ــت.  داش
کشــور:  ضرورت هــای  و  نیازهــا  شناســایی  ــــ 
ــده  ــیار تعیین کنن ــور بس ــای کش ــا و ضرورت ه نیازه
ــیار  ــای اساســی کشــور بس ــناخت نیازه ــد. ش می باش
ــای  ــا و ضرورت ه ــاس نیازه ــر اس ــا ب ــت ت ــم اس مه
ــت  ــتوار در جه ــای اس ــوان گام ه ــز بت افغانســتاِن عزی
ــن  ــت: عمده تری ــاز برداش ــورد نی ــن م ــب قوانی تصوی

ــد از: ــر عبارت ان ــال حاض ــور در ح ــای کش نیازه
ــت  ــتقالل، تمامی ــاع از اس ــت و دف ــن امنی ــف. تأمی ال

ــور. ــی کش ــت مل ــی و حاکمی ارض
ــوارد  ــور در م ــاز کش ــورد نی ــن م ــب قوانی ب. تصوی

ــل: ذی
ـ تصویــب قوانیــن کمک کننــده در تأمیــن صلــح 
و امنیــت کــه در حــال حاضــر گم  شــدۀ افغان هــا 

می شــود.  محســوب 

فســاد  مهــار  جهــت  در  قوانیــن  تصویــب  ـ 
ــاِل حاضــر  ــفانه در ح ــه متأس ــی ک لجام گســیختۀ فعل
بزرگتریــن مانــع اجــرای قانــون در کشــور محســوب 
شــده و شــکاف عمیــق میــان دولــت و ملــت ایجــاد 

ــت.  ــرده اس ک
دخالت هــای خارجــی  قوانیــن ضــد  تصویــب  ـ 
بــا  مقابلــه  جهــت  در  خــاص  تدابیــر  اتخــاذ  و 
ــی  ــور داخل ــی در ام ــرمانۀ خارج ــای بی ش دخالت ه

ــور.  کش
ــت  ــزارع کش ــو م ــت مح ــن در جه ــب قوانی ـ تصوی

ــل.  ــت بدی ــودن کش ــن نم ــار و جایگزی کوکن
ـ تصویــب قوانیــن در جهــت مهــار و مدیریــت منابــع 
ــن  ــه بزرگتری ــور ک ــی کش ــع آب ــژه مناب ــی به وی طبیع
ــفانه  ــود. متأس ــوب می ش ــت محس ــن مل ــرمایۀ ای س
ــور را  ــی کش ــع آب ــد مناب ــر ۷5 درص ــال حاض در ح
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  همســایه  کشــورهای 
ــال  ــا درح ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می دهن

ــن  ــی تأمی ــع داخل ــا از مناب ــرق م حاضــر3۰ درصــد ب
ــع  ــد. اگرمناب ــی می باش ــد آن واردات ــده و ۷۰ درص ش
آبــی مــا مهــار و مدیریــت گــردد، می توانیــم 24 هــزار 
میــگاوات بــرق تولیــد کــرده کــه 5 هزارمیــگاوات آن 
ُکل افغانســتان تاریــک را روشــن و ۱9 هزارمیــگاوات 

ــد.  ــور می باش ــارج از کش ــه خ ــدور ب ــل ص آن قاب
ــتان  ــای افغانس ــم زمین ه ــر یک شش ــال حاض     درح
بــه دلیــل کمبــود آب قابــل کشــت بــوده و بــه همیــن 
دلیــل مــا ســاالنه 6 میلیــون تُــن گنــدم وارد می کنیــم. 
ــار و  ــون مه ــب قان ــه موج ــا ب ــِی م ــع آب ــر مناب اگ
مدیریــت گــردد، مــا نــه تنهــا بــه خودکفایــی در زمینــۀ 
ــه  ــادر ب ــه ق ــیم بلک ــی می رس ــای داخل ــد نیازه تولی
صــدور میلیون هــا تــن گنــدم و محصــوالت زراعتــی 

ــه خــارج از کشــور نیــز خواهیــم شــد.  ب
ــل  ــای به عم ــاس ارزیابی ه ــر اس ــور ب ــومِ کش ـ لیتی
ــی از  ــعودی و یک ــتان س ــت عربس ــادل نف ــده، مع آم
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــی م ــزرگ مل ــرمایه های ب س
همینطــور معــدن آهــن حاجــی گک بامیــان، الجــورد و 
زمــرد، مــس عینــک لوگــرو نفت وگار شــمال کشــورما 
ســرمایه های عظیــم ایــن کشــور محســوب می شــوند 

از جامعــۀ مــا  فقــر را  به راحتــی می تواننــد  کــه 
ریشــه کن نماینــد. 

ـ نظــام آموزشــی نیازمنــد اصالحــات اساســی و 
کاربــردی می باشــد کــه بــا تصویــب قوانیــن مناســب 
ــه ســمت ارتقــای ظرفیت هــای فرزنــدان ایــن  بایــد ب

کشــور ســوق داده شــود. 
ــه  ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــا ب ــِی م ــدت مل ـ وح
دشــمن  اســتخباراتی  ســازمان های  تحــرکات 
به شــدت خدشــه دار شــده اســت. وحــدت ملــی 
الزمــۀ پیشــرفت و ترقــی کشــور اســت، چــون هیــچ 
ملتــی تــا کنــون بــا تفرقــه و نفــاق نتوانســته اســت بــه 
پیشــرفت و ترقــی دســت یابــد. پــس وحــدت ملــی از 

ــت.  ــر اس ــا واجب ت ــب و روزِ م ــان ش ن
ـ از نظراقتصــادی در حــال حاضــر 93 درصــد بودجــۀ 
ــط  ــا توس ــادی م ــۀ ع ــد بودج ــافی و 5۷ درص انکش
جامعــۀ جهانــی تأمیــن می شــود. ایــن موضــوع 
ــم از  ــعی کنی ــد س ــه بای ــوده بلک ــار نب ــث افتخ باع

ــان  ــع داخلــی کشــورمان نیازهــا و ضرورت های م مناب
ــم.  ــن کنی را تأمی

حکومــت داری خــوب نیازمنــد تصویــب قوانیــِن 
مناســب و مــورد نیــاز می باشــد کــه از یــک پارلمــان 
ــن  ــه ای ــوز ب ــرده و دلس ــراد تحصیل ک ــکل از اف متش
آب وخــاک ســاخته اســت و بــس. در انتخابــات 
ــن  ــا در معــرض بزرگتری ــردمِ م ــی پیــش رو، م پارلمان
آزمایــش الهــی و تاریخــِی خویــش قــرار دارنــد. آیا در 
ایــن انتخابــات بــه پــول رای می دهنــد و کشــور را بــه 
ــا این کــه برنامــه و تخصــص  نااهــالن می ســپازند و ی
ــل های  ــور و نس ــه کش ــد و ب ــد را برمی گزینن و تعه

ــد؟ ــت می کنن ــده خدم آین

از هموطنــاِن عزیــزم صمیمانــه خواهشــمندم کــه 
ــات  ــرای نج ــه ب ــد ک ــانی بدهن ــه کس ــان را ب رای ش
ــوب،  ــت مطل ــه وضعی ــی ب ــت فعل ــور از وضعی کش
طــرح و برنامــه دارنــد و از تخصص هــای الزم بــرای 

برخوردارنــد!   قانون گــذاری  و  قانون شناســی 

پارلمانی؛ انتخابات 
افغانستان تاریخِی مردم  الهی ـ  بزرِگ  آزمایش   
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هماهنگ کننـدۀ کارهـای بشردوسـتانۀ سـازمان ملـل 
کـم  دسـت  می دهـد  هشـدار  افغانسـتان  در  متحـد 
سـه میلیـون نفـر از مـردم کشـور در ناامنـی غذایـی 
مطلـق بـه سـر می برنـد و خطـر قحطـی کـه نتیجـۀ 
خشکسـالی ناشـی از کمبـود بارش بـاران و برف در 
زمسـتان گذشـته اسـت، جان آنـان را تهدیـد می کند.
کارهـای  هماهنگ کننـدۀ  مسـوول  النـزر  توبـی 
افغانسـتان،  در  متحـد  ملـل  سـازمان  بشردوسـتانۀ 
می گویـد کـه اطالعات به دسـت آمـده از افغانسـتان 

بسـیار نگـران کننـده اسـت.
بـه گفتـۀ او: از لحـاظ ناامنی غذایـی، در حال حاضر 
دسـت کـم هشـت میلیـون نفر در سـطح 3 و دسـت 
کـم سـه میلیـون نفـر در سـطح 4 به سـر می برنـد که 

یـک سـطح با سـطح 5 یعنـی قحطی فاصلـه دارد.

چهـار  سـطح  در  کـه  افـرادی  می افزایـد:  النـزر 
دسـته  بندی می شـوند بـا کمتـر از یک وعـدۀ غذا در 
روز زنده گـی می کننـد و ظاهـراً ایـن وعـدۀ غذایـی 
نـان و چـای اسـت، چنیـن چیـزی پایـدار نیسـت.

او همچنـان ُهشـدار داد: »بایـد بـه سـرعت بـه آنـان 
کمـک کـرد؛ ایـن بـه معنـای سـطح ناامنـی غذایـی 
بحرانـی اسـت. اگـر مـا بـه کمـک آنـان بشـتابیم، 
می توانیـم از بـه وجود آمدن شـرایط بدتـر جلوگیری 
کنیـم، در غیـر این صـورت این خطر وجـود دارد که 

ایـن افـراد بـه سـطح 5 یعنـی قحطی برسـند«.
در  بشردوسـتانه  کار  هماهنگـی  دفتـر  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان )Ocha(، ایـن ارقام، در بیـن باالترین آمار 
جهانـی، از آنچـه پیش بینـی می شـد، بدتـر و نیازمند 

پاسـخ بی درنـگ اسـت.

بـرای مقایسـه بایـد گفـت در سـودان جنوبـی یـک 
میلیـون و پنج صـد هـزار نفـر در سـطح 4 و کمتـر 
از چهـار میلیـون نفـر در سـطح 3 دسـته بندی شـده 
انـد. بـه گفتـۀ دفتـر هماهنگـی کارهای بشردوسـتانه 
در افغانسـتان، نیازهـای این کشـور دو برابر مهمتر از 

نیازهـای سـودان جنوبی اسـت.
بربنیـاد پیش بینی هـای آژانـس سـازمان ملـل متحـد، 
پـس از آنکـه مـاه گذشـته بـه شـش صد هـزار نفـر 
کمک رسـانی شـد، بایـد به شـش صد هزار نفـر دیگر 

نیـز در مـاه اکتبـر کمک شـود.
بـا نزدیـک شـدن زمسـتان بحـران نیـز یـک درجـه 
افزایـش می یابـد. دفتـر هماهنگـی امور بشردوسـتانه  
تاریـخ  عنـوان  بـه  را  دسـامبر  نیمـۀ  افغانسـتان  در 
کمک رسـانی بـه دسـت کـم سـه میلیـون و پنج صـد 

هـزار شـهروند افغانسـتان تعییـن کـرد.
مـواد غذایـی پایه یـی که به افغانسـتان ارسـال شـده، 
آرد گنـدم غنی شـده، عدس،  نمک، روغـن گیاهی و 

در برخی موارد شـکر اسـت.
بـه گفتـۀ النـزر، ایـن وضـع می توانـد تأثیـر بی ثبات 
از  والیـت   ۱8 بگـذارد.  کشـور  در  زیـادی  کننـدۀ 
مجمـوع 34 والیـت افغانسـتان نیازمنـد مـواد غذایی 
مـورد نیـاز ذکر شـده هسـتند. این ۱8 والیـت عمدتًا 

در شـمال و غـرب افغانسـتان قـرار دارنـد.
بـه  مجبـور  نفـر  هـزار  نیمـۀ سـپتامبر حـدود 25۰ 
تـرک والیت هایـی شـدند کـه بیشـتر تحـت تأثیـر 
خشک سـالی در غـرب افغانسـتان قـرار گرفتـه انـد. 
اغلـب ایـن افـراد در حـال حاضـر در اردوگاه هـای 

می برنـد. به سـر  موقـت 
افغانسـتان پیـش از ایـن نیـز سـه بار در بیسـت سـال 

اخیـر قحطـی را تجربـه کرده اسـت.
بـه گفتـۀ هماهنـگ کننـدۀ کارهـای بشـر دوسـتانه 
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، برای بسـیاری از 
مـردم شـرایط کنونی بدترین شـرایطی اسـت که آنان 

در طـول زنده گـی خـود گـواه بـوده اند.
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ادارۀ  رییــس  کابلــوف  ضمیــر 
دوم آســیای وزارت امورخارجــۀ 
در  کــه  اســت  گفتــه  روســیه 
ــت  ــی از دول ــکو هیأت ــت مس نشس
ــده گان  ــان و نماین ــتان، طالب افغانس
۱۰ کشــور دیگــر حضــور خواهنــد 

داشــت.
ــی  ــان قطع ــه زم ــرد ک ــد ک او تأکی
هفتــۀ  نشســت  ایــن  برگــزاری 

آینــده اعــالم خواهــد شــد.
کنفرانــس افغانســتان قــرار بــود 
امــا  شــود،  برگــزار  ســنبله   ۱3
ــالع  ــس از اط ــتان پ ــت افغانس دول
از دعــوت روســیه از طالبــان بــرای 
شــرکت در آن، اعــالم کــرد در ایــن 

کنفرانــس شــرکت نمی کنــد.
معــاون  احمــدی،  صبغــت 
خارجــۀ  وزارت  ســخنگوی 
اظهــار  زمــان  آن  در  افغانســتان 
در  ســازش  رونــد  داشــت: 
ــت  ــت ریاس ــد تح ــتان بای افغانس

باشــد.  کشــور  ایــن  دولــت 
امریــکا نیــز اعــالم کــرده بــود 
ــرکت  ــن کنفرانســی ش ــه در چنی ک
مقابــل  در  امــا  کــرد،  نخواهــد 
طالبــان از برگــزاری ایــن کنفرانــس 
ــا  ــرد و حت ــتقبال ک ــکو اس در مس
ــات  ــتی هی ــه سرپرس ــه شــد ک گفت
طالبــان در مســکو را »شــیر محمــد 
ــر  ــس دفت ــتانکزی« ریی ــاس اس عب
ــه  ــر ب ــروه در قط ــن گ ــی ای سیاس

ــت. ــد داش ــده خواه عه
ــیه در آن  ــۀ روس وزارت امورخارج
ــور  ــرد: از ۱۱ کش ــالم ک ــان اع زم
افغانســتان،  ایــران،  جملــه  از 
ــد، قزاقســتان،  ــن، پاکســتان، هن چی
و  قرقیزســتان  تاجیکســتان، 
ازبیکســتان و ترکمنســتان بــرای 
شــرکت در کنفرانــس افغانســتان در 

مســکو دعــوت کــرده اســت.
هــدف از برگــزاری ایــن کنفرانــس، 
رونــد  پیش بــرد  بــه  کمــک 
و  افغانســتان  در  ملــی  مصالحــه 
ــش در آن  ــح و آرام ــراری صل برق

ــت. ــده اس ــوان ش عن
ســرگئی الوروف وزیــر خارجــۀ 
روابــط  دربــارۀ  اخیــراً  روســیه 
ــگاران  ــه خبرن ــان ب ــیه و طالب روس
ایــن  هیــچ گاه  مــا  بــود:  گفتــه 
ــه  ــم ک ــان نکرده ای ــوع را پنه موض
ــن  ــم و ای ــاس داری ــان تم ــا طالب ب
رابطــه بیشــتر بــرای تأمیــن امنیــت 
شــهروندان روس در افغانســتان و 
ــن  ــی در ای ــازمان های روس ــز س نی

ــت. ــور اس کش
تــا  می کنیــم  تــالش  افــزود،  او 
از  خــودداری  بــرای  را  طالبــان 
ــره  ــاز مذاک ــلحانه و آغ ــارزه مس مب
تشــویق  افغانســتان  دولــت  بــا 

ــم. کنی

روسیه:

هیـأتی از دولت افغانستان 
در نشسِت مسـکو شرکت مـی کنـد

قحطی در راه است
هماهنگ کنندۀ کارهای بشردوستانۀ سازمان ملل:

سه میلیون شهروند افغانستان غذا ندارند
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