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امیل زوال 

زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا در امــور 
ــا محمــد اشــرف غنی  ــح افغانســتان ب صل
ــن  ــی ای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
برنامه هــای  دربــارۀ  کابــل  در  کشــور 

ــرد. ــو ک ــتان گفت وگ ــح افغانس صل
مــورد  در  دیــدار  ایــن  در  خلیــل زاد 
مدیریــت و رهبــری مذاکــرت صلــح بــه 
دســت دولــت افغانســتان و همچنــان دور 
جدیــد ســفرهایش بــه کشــورهای منطقــه 

ــه داد. ــی را ارای اطالعات
در همیــن حــال، محمداشــرف غنــی 
وزارت  ویــژه  نماینــدۀ  تالش هــای  از 
ــح افغانســتان  ــرای صل ــکا ب خارجــۀ امری
ســتایش کــرد و گفــت کــه از هــر اقدامــی 
ــح  ــی صل ــرات داخل ــه مذاک ــه منجــر ب ک

ــد. ــت می کن ــود، حمای ش
ــه  ــود ب ــفرهای خ ــه س ــل زاد در ادام خلی
کشــورهای منطقــه در راســتای صلــح 
افغانســتان، بــار دیگــر ســفر ۲۰ روزه یــی 
را آغــاز کــرده اســت. او قــرار اســت بــه 

کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، امــارات 
ــن  ــد. ای ــفر کن ــر س ــی و قط متحــده عرب
ــته  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز پنجش ــفر ک س
ــوس  ــا 8 ق ــت ت ــرار اس ــده ق ــاز ش آغ

ــد. ــدا کن ــه پی ادام

ــفر  ــن س ــل زاد در ای ــود خلی ــه می ش گفت
از دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان 
دارای  نماینــده گان  کــه  می خواهــد 
اختیــارات را بــرای مذاکــرات صلــح 

ــد. ــن کنن تعیی

نیــز  افغانســتان  صلــح  شــورای عالی 
ــأت  ــه زودی هی ــت: ب ــرده اس ــالم ک اع
مذاکــره کننــدۀ شــورای عالــی صلــح 

تعییــن خواهــد شــد.
ــفری را  ــز س ــن نی ــش از ای ــل زاد پی خلی
ــتان و  ــح افغانس ــن صل ــور تأمی ــه منظ ب
آغــاز  مذاکــرات مســتقیم میــان طالبــان و 
دولــت کابــل آغــاز کــرده بــود و عــالوه 
بــر مذاکــرات بــا مقامــات ارشــد دولــت 
ــا مقامــات در  وحــدت ملــی افغانســتان ب
ــارات  ــعودی، ام ــتان س ــتان، عربس پاکس
نشســت های  طالبــان  نماینــده گان  و 

جداگانه  یــی داشــت.
ــۀ  ــه هفت ــه جمع ــی اســت ک ــن در حال ای
ــرای  ــکو ب ــح مس ــت صل ــته نشس گذش
افغانســتان نیــز برگــزار شــد و در آن 
ــان، کشــورهای آســیای  ــده گان طالب نماین
میانــه و هیــأت شــورای عالــی صلــح نیــز  

ــتند. ــرکت داش ش
ــروج  ــر خ ــان ب ــت، طالب ــن نشس در ای
ــد  ــتان تأکی ــی از افغانس ــای خارج نیروه
کــرد و گفــت کــه در حــال حاضــر آمــاده 
ــا دولــت افغانســتان  مذاکــرات مســتقیم ب

نیســتند.

محمد اكرام اندیشمند 
ــا کارت  ــکو ب ــرات مس ــتند در مذاک ــا خواس روس ه
ــه  ــتان ب ــان و پاکس ــا طالب ــد، ام ــازی کنن ــان ب طالب
عنــوان حامــی و متحــد اصلــی و استراتژیک شــان در 
صــدد آن بودنــد کــه از ایــن بــازی روس هــا حداکثــر 
ــداف و  ــان اه ــد. طالب ــه بردن ــد، ک ــتفاده را ببرن اس
ــکو  ــه در مس ــی ک ــود را از تریبیون ــت هاِی خ خواس
ــا  ــرای دنی ــت ب ــا صراح ــد، ب ــم ش ــان فراه برای ش
ــغالگر  ــکو اش ــا را در مس ــد. امریکایی ه ــان کردن بی
گفتنــد و بــه جهــاد خــود علیــه آن هــا تــا راندن شــان 
از افغانســتان تأکیــد کردنــد؛ همان گونــه کــه در دهــۀ 
ــادی  ــای جه ــده گان تنظیم ه ــران و نماین ــتاد رهب هش
ــه  ــد و ب در واشــنگتن، روس هــا را اشــغالگر می گفتن
جهــاد تــا خــروج روس هــا تأکیــد می کردنــد. شــاید 
روس هــا می خواهنــد از امریکایی هــا انتقــام بگیرنــد، 
امــا پرســش ایــن اســت کــه آیــا روس هــا راه درســتی 
ــری  ــن انتقام گی ــان در ای ــع خودش ــۀ مناف را از زاوی

برگزیده انــد؟ 
بــاور مــن ایــن اســت کــه روس هــا اشــتباه می کننــد. 
ــز  ــر مرک ــت قط ــه پایتخ ــه از دوح ــی ک آن طالبان
ــه  ــکا در ُکل خاورمیان ــوای نظامــی امری فرماندهــی ق
و شــمال افریقــا و مرکــز حضــور فعالیــت ســی آی ای 
بــه مســکو می آیــد، نــه از نظــر ایــن مراکــز 
امریکایــی پنهــان اســت و نــه بــدون عبــور از فیلتــر 
ــه  ــا ب ــادی روس ه ــان جه ــد مهمان ــا می توانن آن ه
ــی  ــن افغان ــاد و مجاهدی ــد جه ــی جدی ــوان حام عن
ــت  ــا دول ــوند. و ام ــکو ش ــی وارد مس ــد امریکای ض
افغانســتان در ایــن بــازی مســکو، بســیار ضعیــف و 

ــر شــد: ــوان ظاه نات
ــت. وزارت  ــت دروغ گف ــن دول ــه ای ــت این ک نخس
ــمی  ــدۀ رس ــچ نماین ــه هی ــرد ک ــالن ک ــه اع خارج
را بــه کنفرانــس مســکو نمی فرســتد، امــا قیــوم 
کوچــی کاکای رییس جمهــور غنــی کــه هنــوز ســفیر 
افغانســتان در مســکو اســت، در میــز مذاکــرات بود و 

ــه آغــوش کشــید.  ــز ب ــن می ــان را در ای طالب
ــا  ــکو ب ــان در مس ــده گان طالب ــه مذاکره کنن دوم این ک
منطقــی قوی تــر و بیانــی ُمدرن تــر از ایــن دولــت در 
ــما  ــدند. ش ــر ش ــانه ها ظاه ــا و رس ــر دیپلمات ه براب
ــا صحبــت حاجــی  صحبــت عبــاس اســتانکزی را ب
ــرای  ــکو ب ــل در مس ــات کاب ــس هی ــد ریی دین محم

ــد.  ــانه ها مقایســه کنی رس
ســوم این کــه ایــن نماینــده گان کابــل از قیــوم 
ــا  کوچــی تــا حاجــی دین محمــد در برابــر طالبــان ب
ــی ظاهــر می شــدند و در  ــب و غریب شــیفته گی عجی
ــا ایــن شــیفته گی بــر حقانیــت و  برخوردهای شــان ب
قــدرِت طالبــان صحــه می گذاشــتند و بــر ضعــف و 

ــد. ــد می نهادن ــر تایی ــود مه ــی خ درمانده گ

بازنـده  و  بـرنده 
بـود؟ بـازی مسـکو که  در 
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ــم  ــالم تقوی ــات در اع ــیون انتخاب ــد کمیس هرچن
ــده  ــان تعیین ش ــات ریاســت جمهوری در زم انتخاب
نــاکام مانــد، امــا بــازار گفت وگوهــا و رای زنی هــا 
در ســطح احــزاب سیاســی و شــخصیت هایی 
آینــدۀ  انتخابــات  در  نامــزدی  خواهــان  کــه 
ــل و  ــدت در کاب ــتند، به ش ــوری اس ــت جمه ریاس
ــن  ــت. همی ــرم اس ــور گ ــای کش ــی والیت ه برخ
حــاال چندیــن تــن خــود را نامــزد احتمالــِی 
ــزاب  ــطح اح ــد و در س ــده می دانن ــاِت آین انتخاب
و ایتالف هــای سیاســی نیــز رای زنی هــا بــرای 

ــان دارد.  ــد جری ــم قدرتمن ــک تی ــاِت ی انتخاب
ــزاب  ــکل از اح ــه متش ــی ک ــزرگ مل ــالف ب ایت
ــت  ــن نشس ــت، در تازه تری ــی اس ــی مختلف سیاس
خبــرِی خــود از یــک تیــم هشــت نفره بــرای 
ــر داده  ــده خب ــوری آین ــت جمه ــات ریاس انتخاب
اســت. ایــن ایتــالف بــاور دارد کــه مشــکل 
افغانســتان از طریــق تمرکززدایــی از قــدرت، ایجاد 
ــر نظــام از ریاســتی  ســمِت نخســت وزیری و تغیی
بــه پارلمانــی قابــل حــل اســت. هرچنــد کــه هیــچ 
تیــم انتخاباتــی بــه دلیــل موانــع قانونــی نمی توانــد 
ریاســت  انتخابــات  در  چیدمانــی  چنیــن  بــا 
جمهــوری شــرکت ورزد، ولــی گمــان مــی رود کــه 
ــدف را  ــن ه ــد ای ــی می خواه ــزرگ مل ــالف ب ایت

ــازد.  ــی س ــیدن عمل ــدرت رس ــه ق ــس از ب پ
در این کــه ایتــالف ملــی واقعــًا خواهــد توانســت 
روی یــک نامــزد واحــد بــه توافــق برســد و 
ــوز  ــد، هن ــی کن ــی را معرف ــاِن تازه ی ــن چیدم چنی
ــۀ  ــود دارد. تجرب ــادی وج ــبه های زی ــک و ش ش
ایتالف هــای سیاســی در افغانســتان، تجربه یــی 
ــده  ــت. در هف ــوده اس ــاکام ب ــدت ن ــخ و به ش تل
ــت  ــی نتوانس ــالف سیاس ــچ ایت ــته، هی ــال گذش س
بتوانــد  انتخابــات دوام آورد و  کــه تــا زمــاِن 
ــت  ــات ریاس ــم وارد انتخاب ــک تی ــی ی ــا معرف ب
ــان  ــتان چن ــا در افغانس ــود. ایتالف ه ــوری ش جمه
ــا  ــه حت ــد ک ــی بوده ان ــِر روزمره گ شــکننده و درگی
بــه میثاق هــای درون ایتالفــِی خــود نیــز پای بنــدی 

ــد.  ــان نداده ان نشـ
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 1393، 
ایتــالف متشــکل از جنــرال دوســتم، محقــق و 
ــا قدرتمنــدی تمــام وارد  احمدضیــا مســعود کــه ب
ــتانۀ  ــود، در آس ــده ب ــور ش ــی کش ــۀ سیاس صحن
انتخابــات بــه نفــع دو تیــم اصالحــات و همگرایــی 
بــه رهبــری داکتــر عبــداهلل و تحــول و تــداوم بــه 
ــید. در آن  ــرو پاش ــم ف ــرف غنی از ه ــری اش رهب
زمــان بســیاری ها بــا امیدواری هــای کالن بــه 
ــد  ــده ش ــی دی ــد ول ــگاه می کردن ــالف ن ــن ایت ای
کــه ایــن ایتــالف حتــا نتوانســت روی یــک گزینــۀ 

ــد.  ــه نتیجــه برس ــی ب مشــخِص انتخابات
ــور  ــیِن کش ــوری پیش ــس جمه ــرزی ریی ــد ک حام
ایتــالف  و  سیاســی  حــزب  نــام  بــه  چیــزی 
ــواره  ــناخت و هم ــمیت نمی ش ــه رس ــی را ب سیاس
ــی«  ــال »زد و بنــد سیاس ــه دنب ــا ب در انتخابات ه
بــود. او حــاال هــم کــه در مســایل سیاســی کشــور 
نفــوذ خوبــی دارد، همچنــان بــه دنبــال »زد و بنــد 
ــات  ــه در انتخاب ــانی را ک ــت و کس ــی« اس سیاس
ــی  ــن زدوبندهای ــه چنی ــد، ب ــت می کن ــده حمای آین
ــای  ــرا آق ــه چ ــت ک ــوم نیس ــد. معل ــرا می خوان ف
کــرزی بــه حــزب و جریــان سیاســی بــاور نــدارد، 
ولــی هرچــه هســت ایــن دیــدگاهِ او در زمانــی کــه 
ســکان سیاســت افغانســتان را در دســت داشــت، 
ــور از  ــت ورزی در کش ــر سیاس ــوار ب ــای ناگ اثره

ــه جــا گذاشــت.  خــود ب
ــرای(  ــت )فردگ ــک اندیودیالیس ــرزی ی ــای ک آق
ــط  ــز فق ــد همه چی ــه می خواه ــت ک ــی اس سیاس

ــن  ــود. ای ــری ش ــرد اداره و رهب ــک ف ــوی ی از س
روزهــا او یــک بــارِ دیگــر فعــال شــده و هرچنــد 
باطنــی اش  میــل  خــالف  نمی توانــد  خــود 
ولــی  ورزد  شــرکت  رو  پیــِش  انتخابــات  در 
ــرد در  ــک ف ــه از ی ــدیدی دارد ک ــدی ش عالقه من
ــبختانه  ــد. خوش ــت کن ــِش رو حمای ــاِت پی انتخاب
این بــار او می خواهــد کــه تجربــۀ حمایــت از 
ــه بســیاری  غنــی را تکــرار نکنــد. آقــای کــرزی ب
ــی  ــی پــس از پیـــروزِی او پ ــورد غن مســایل در م
ــد از  ــل می خواه ــی و تأم ــا نگران ــاال ب ــرد و ح ب
ــان  ــود را نش ــِت خ ــی حمای ــت انتخابات ــک تک ی
در  کســـی  بــا  دیگــر  نمی خواهــد  او  دهــد. 
انتخابــات شــریک شــود کــه بــه محــض رســیدن 
ــرد  ــده گی ــگاهِ او را نادی ــش و جای ــدرت، نق ــه ق ب
ــازد.  ــینش س ــه خانه نش ــِی کلم ــای واقع ــه معن و ب
آقــای کــرزی در انتخابــات ســال 1393 بــازی 
خطرناکــی را مدیریــت کــرد. او هم زمــان بــه 
چنــد فــرد چــراغ ســبز نشــان داد، ولــی در عمــل 
از هیــچ یــک از آن هــا حمایــت نکــرد و کســی را 
حمایــت نمــود کــه حتــا بــه مخیلــۀ دیگــران هــم 
نمی رســید، یعنــی اشــرف غنــی. او بــرای رســیدن 
ــوم  ــرادرش قی ــی، ب ــدرت سیاس ــه ق اشــرف غنی ب
ــی  ــی اش، زلم ــار قدیم ــت و ی ــرزی و دو دوس ک
رســول وزیــر خارجــۀ پیشــین و عبدالرحیــم وردک 
ــا  ــرد. ام ــی ک ــاع کشــور را قربان ــر پیشــین دف وزی
ــت آورد،  ــه دس ــا ب ــن حمایت ه ــه از ای ــه ک آن چ

ــود.  ــزوای رســمِی سیاســی ب ان
ــدرت  ــه ق ــا ب ــه ب ــرد ک ــرزی فکــر می ک ــای ک  آق
ــای او در مســایل  ــان پ رســیدن اشــرف غنی همچن
سیاســِی کشــور بــاز خواهــد بــود و او همچنــان بــا 
قــدرت تمــام سیاســِت کشــور را هدایــت خواهــد 
ــی  ــم و چهره ی ــال تی ــه دنب ــا او ب ــار ام ــرد. این ب ک
اســت کــه بتوانــد انقیــاد و سرســپرده گی را قبــول 
کنــد و حرف شــنوی الزم را از او داشــته باشــد. امــا 
ــه خــود در  ــدر ک ــرزی همان ق ــای ک ــه آق در این ک
ــه او  ــز ب ــران نی ــاد دارد، دیگ ــش اعتم ــورد خوی م
اعتمــاد خواهنــد کــرد و بــه نامــزد مــورد حمایــِت 

ــزی اســت کــه به ســختی  ــد داد، چی او رای خواهن
ــرد.  ــاورش ک ــود ب می ش

اشــرف غنی چهــرۀ دیگــِر سیاســی اســت کــه 
ــود را در  ــِت خ ــر بخ ــار دیگ ــک ب ــد ی می خواه
ــت مداری  ــد. او سیاس ــک زن ــده مح ــات آین انتخاب
قســی القلب و فاقــد دیــد سیاســِی بلندمــدت اســت 
ــای  ــی و برخورده ــه عوام گرای ــدید ب ــۀ ش و عالق
پوپولیســتیک مثــل آقــای کــرزی دارد. کــرزی 
ــود؛  ــت ب ــا پوپولیس ــود ام ــی القلب نب ــردی قس ف
ــودن،  ــت ب ــر پوپولیس ــالوه ب ــرف غنی ع ــا اش ام
ــور  ــه چط ــت. این ک ــز هس ــی القلب نی ــردی قس ف
ــه  ــد ب ــده، بای ــده مان ــی زن ــال روال غن ــه ح ــا ب ت
ــباهت هایی  ــبت داد. او ش ــِع او نس ــانس و طال ش
بــا ســلطان ســلیمان امپراتــور عثمانــی و حفیــظ اهلل 
امیــن دیکتاتــور دورۀ کمونیســتی دارد. آقــای غنــی 
ــه  ــراد و متحــداِن سیاســی اش را ب ــن اف نزدیک تری
دالیــل نامعلــوم از ارگ بیــرون انداخــت و حــاال بــا 
ــم  ــک تی ــیلۀ ی ــه وس ــد ب ــت می خواه ــال راح خی
ــر شناخته شــده در مســایل سیاســی،  جــوان و کمت
از راه تقلــب و نفــوذی کــه بــر کمیســیون های 
انتخابــات دارد، خــود را پیـــروز انتخابــات بســازد.
در کنــار این هــا، از شــورای حراســت و ثبــات نیــز 
بایــد یــاد کــرد کــه تــالش دارد در انتخابــات آینــده 
نقــش و ســهم داشــته باشــد ولــی فکــر نمی شــود 
کــه ایــن جریــان سیاســی تــا آن زمــان بقــاِی خــود 
را ضمانــت کنــد. همیــن حــاال شــماری از اعضــای 
ــالف  ــان ایت ــه جری ــا ب ــد و ی ــا از آن بریده ان آن ی

ــی پیوســته اند.  ــزرِگ مل ب
هــم  دیگــری  سیاســِی  چهره هــای  این بــار 
انتخاباتــی  مبــارزات  عرصــۀ  وارد  می خواهنــد 
شــوند کــه در هفــده ســال گذشــته بیشــتر در پــی 
ــد.  ــت بوده ان ــِق وضعی ــِل دقی ــزی و تحلی برنامه ری
اگــر کاری بنیـــادی بــرای افغانســتان ممکن باشــد، 
بــه چنیــن شــخصیت ها و جریان هایــی  بایــد 
اُمیـــد بســت تــا کســانی کــه بارهــا بخــِت خــود را 

ــد.   ــک زده ان ــتان مح ــِت افغانس در سیاس

2سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2369  د  و    شنبه          21 عقرب  /   آ با  ن     y    1397    3 ربیع االول   y 1440  12 نو امبر     2018 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

انتـخابـات؛
فصـلتازۀنبـردهایسـیاسی

 

آقــای خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در رونــد صلــح 
افغانســتان، شــامِ دور روز پیــش وارد کابــل شــد و بــه منظــور 
ــش را  ــان، دیدارهای ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــون برنام ــی پیرام رای زن
ــاِس  ــر اس ــت. ب ــی گرف ــتان پ ــت افغانس ــووالن حکوم ــا مس ب
خبرنامه یــی کــه توســط ارگ ریاســت جمهوری بــه نشــر 
ــس  ــرف غنی ریی ــد اش ــا محم ــدارِ او ب ــتین دی ــیده، نخس رس
ــر دو  ــدار ه ــن دی ــه در ای ــوده ک ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
طــرف، بــه »رهبــری افغان هــا« بــر رونــد گفت وکوهــای صلــح 
تأکیــد کرده انــد و آقــای خلیــل زاد خاطرنشــان نمــوده کــه بــه 
کشــورهای منطقــه ســفر خواهــد کــرد و جزییــاِت ســفرهایش 
را بــا رهبــری حکومــت افغانســتان در میــان خواهــد گذاشــت. 
ســفِر آقــای خلیــل زاد کــه دومیــن ســفِر رســمِی او بــه کابــل بــه 
ــی  ــده می شــود، درحال ــح خوان ــون صل ــی پیرام منظــور رای زن
ــی  ــه موضوع ــتان ب ــح در افغانس ــه اوالً صل ــد ک ــاق می افت اتف
ــده  ــل ش ــکا تبدی ــیه و امری ــدرِت روس ــِت دوابرق ــورد رقاب م
ــًا  ــد و ثانی ــره را می برن ــترین به ــان بیش ــان طالب ــه در این می ک
ــِر  ــات زده و درگی ــدت انتخاب ــتان به ش ــِی افغانس ــاع سیاس اوض
ــفِر  ــِع س ــاع جم ــن اوض ــت. ای ــی از آن اس ــای ناش نگرانی ه
ســابقۀ  و  کابــل  بــه  افغان تبــار  امریکایــِی  سیاســت مدارِ 
نگرانی هــای  کشــور،  در  وی  عمیــِق  سیاســِی  مداخــالِت 
فراوانــی بــرای مــردم افغانســتان و انتخابــات ریاســت جمهورِی 

ــد. ــق می کن ــِش رو خل پی
ــور  ــمی در مح ــورِت رس ــل زاد به ص ــای خلی ــفر آق ــد س هرچن
ــه  ــه تجرب ــا ب ــف می شــود، ام ــان تعری ــا طالب ــلح ب پروســۀ صـ
ــات  ــا انتخاب ــن ســفر ب ــوان دریافــت کــه ایــن صلــح و ای می ت
ربــط وثیقــی دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه بهانــۀ صلــح می تــوان 
ــان  ــوان می ــل می ت ــه کاب ــا ســفر ب ــات پرداخــت و ب ــه انتخاب ب

ــات نقــب زد. صلــح و انتخاب
منتقــدان او می گوینــد کــه آقــای خلیــل زاد از گذشــته تــا 
ــتان  ــاِع افغانس ــرف در اوض ــِی بی ط ــک امریکای ــداً ی ــون اب کن
ــز واضــح اســت؛ او پیــش از  ــِل ایــن امــر نی نبــوده اســت. دلی
ــرزمیِن  ــا س ــوده و ب ــان ب ــک افغ ــود، ی ــی ش ــه امریکای این ک
ــت های  ــا برداش ــر ب ــه مهم ت ــود و از هم ــدادِی خ ــا و اج آب
ــت  ــس دارد. از همین جاس ــرزمین اُن ــن س ــود از ای ــِی خ سیاس
کــه هــر بــار در انتخابات هــای ریاســت جمهوری، آقــای 
ــد،  ــر نش ــمی اگ ــۀ رس ــه گون ــردد و ب ــال می گ ــل زاد فع خلی
ــا در آن  ــاِن کارزاره ــات و چیدم ــه انتخاب ــور غیررســمی ب به ط

می پــردازد.
 امــا این بــار آن گونــه کــه دســتگاه سیاســت خارجــۀ امریــکا نیــز 
ــرای  ــا پذی ــتان نه تنه ــی در افغانسـ ــد، اذهــان عموم درک می کن
مداخــالِت آن چنانــی در انتخابــات نیســت؛ بلکــه آســتانۀ 
تحمل پذیــرِی اندکــی نســبت بــه نقش آفرینــِی خارجی هــا 
ــتان  ــردم افغانس ــده دارد. م ــت جمهورِی آین ــات ریاس در انتخاب
ــات ریاســت جمهوری  ــد کــه دســت کم در دو انتخاب ــاور دارن ب
گذشــته، ایــن خواســت و اِعمــال نفــوذ امریکایی هــا بــوده کــه 
نتیجــۀ انتخابــات را رقــم زده و بــا تحمیــل کــردِن نامــزد مــورد 
ــه هــدر داده اســت. چنانچــه  ــی  را ب حمایت شــان، آرای میلیون
شــکل یابی دولــت وحــدت ملــی در محــور نامــزد بازنــده ایــن 
را در آن زمــان ثابــت کــرد کــه امریکایــی بــه هــر دلیلــی از یــک 
ــد. امــا  ــه قــدرت رســانده بودن فــرد حمایــت کردنــد و او را ب
حــاال مســلمًا انتظــار ایــن اســت کــه امریــکا از تجربــۀ گذشــته 
در افغانســتان آموختــه و ایــن بــار مــردم را فقــط در امــر یــک 

انتخابــات دمکراتیــک و آزاد یــاری رســاند. 
بــا عنایــت بــه ایــن نــکات، انتظــار جامعــۀ افغانســتان و 
صدالبتــه صــالِح منافــِع بســیار بــزرگ و جهان شــموِل ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا در ایــن اســت کــه بگذارنــد داســتاِن صلــح و 
ــه  ــی گرفت ــفافیت پ ــت و ش ــادۀ عدال ــار در ج ــات این ب انتخاب
شــود و صلــح از دایــرۀ بازی هــای سیاســی ـ اســتخباراتی وارد 
قواعـــد ملــی و میهنــی شــود و دموکراســی و انتخابــات نیــز از 

ــه مغــز و واقعیــت تبدیــل گــردد. لفافــه و شــعار ب
مــردم افغانســتان از غیابــِت خــود در پروســۀ صلــح آزرده انــد، 
ــِی  ــد و از بی اعتنای ــتوه آمده ان ــه س ــی ب ــای انتخابات از تقلب ه
و  بیمنــاک  مردم ســاالری  و  عدالــت  بــه  جهانــی  جامعــۀ 
ــدۀ  ــه نماین ــرایط خــوب اســت ک ــن ش ــد. در ای خشــمگین ان
ــح  ــِت صل ــه مأموری ــًا ب ــح، صرف ــد صل ــکا در رون ــژۀ امری وی
ــی و  ــق سیاس ــِت عالی ــدون در نظرداش ــد ب ــردازد و بکوش بپ
ــِر  ــلح را در محــورِ رای و نظ ــارِی خــود در افغانســتان، صـ تب
جمهــورِ مــردم مدیریــت کنـــد. در غیــر ایــن صــورت، تکــرار 
بازی هــا و مداخــالِت گذشــته افغانســتان را بــه بحرانــی 

برگشــت ناپذیر ســوق خواهــد داد! 

خلیـلزاد
نماینـدۀصـلحیابـازپُرسانتخـابات

ایتــاف بــزرگ ملــی کــه متشــکل از 
احــزاب سیاســی مختلفــی اســت، در 
از  خبــرِی خــود  تازه تریــن نشســت 
ــات  ــرای انتخاب ــت نفره ب ــم هش ــک تی ی
ریاســت جمهــوری آینــده خبــر داده 
اســت. ایــن ایتــاف بــاور دارد کــه 
مشــکل افغانســتان از طریــق تمرکززدایی 
از قــدرت، ایجــاد ســمِت نخســت وزیری 
ــه پارلمانــی  و تغییــر نظــام از ریاســتی ب
ــچ  ــه هی ــد ک ــت. هرچن ــل اس ــل ح قاب
تیــم انتخاباتــی بــه دلیــل موانــع قانونــی 
در  چیدمانــی  چنیــن  بــا  نمی توانــد 
ــرکت  ــوری ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــاف  ــه ایت ــی رود ک ــان م ــی گم ورزد، ول
بــزرگ ملــی می خواهــد ایــن هــدف 
ــی  ــیدن عمل ــدرت رس ــه ق ــس از ب را پ

ــازد س

ــارزات  ــۀ مب ــد وارد عرص ــم می خواهن ــری ه ــِی دیگ ــای سیاس ــار چهره ه این ب
ــزی و  ــی برنامه ری ــده ســال گذشــته بیشــتر در پ ــه در هف ــی شــوند ک انتخابات
تحلیــِل دقیــِق وضعیــت بوده انــد. اگــر کاری بنیـــادی بــرای افغانســتان ممکــن 
باشــد، بایــد بــه چنیــن شــخصیت ها و جریان هایــی اُمیـــد بســت تــا کســانی 

کــه بارهــا بخــِت خــود را در سیاســِت افغانســتان محــک زده انــد!

ACKU
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دادســتانی ُکل کشــور اعــالم کــرده کــه از آغــاز پروســۀ 
انتخابــات پارلمانــی ســال روان تااکنــون، 39 قضیه مربوط 

ــه  ایــن نهــاد رسیده اســت. ــه تقلب هــای انتخاباتــی ب ب
جمشــید رســولی ســخنگوی ایــن نهــاد در گفت وگــو بــا 

ــگار پَیــک گفت: خبرن
»ایــن قضایا شــامِل نصــب اســتیکرهای غیرقانونــی، جعل 
تذکــره و جعــل کارت هــای ناظریــن انتخاباتــی انــد کــه 
نزدیــک بــه 1۴۰ تــن از کارمنــدان کمیســیون انتخابــات، 
ادارۀ ثبــت و احــوال نفــوس و ناظــران نامــزدان انتخابــات 

ــتند«. پارلمانی هس
ــای  ــا در والیت ه ــن قضای ــولی، ای ــای رس ــۀ آق ــه  گفت ب
کابــل، کنــدز، بغــالن، کاپیســا، پکتیــا، پکتیــکا، بدخشــان، 
پنجشــیر، پــروان، ســرپل و ننگرهــار بــه ثبــت رســیده اند.
ســخنگوی دادســتانی، می افزایــد کــه تنهــا هشــت قضیــه 
از روز برگــزاری انتخابــات و باقــی همــه قضایــا مربــوط 
بــه قبــل از انتخابــات اســت کــه درحــالِ  حاضــر زیــرکار 

ایــن نهــاد قــرار دارنــد.
ــی ازســوی دادســتانی ُکل کشــور  ــن معلومــات درحال ای
ارایــه می شــود کــه شــماری از نامــزدان معتــرض، احــزاب 
ــر شناســایی و  ــات، همــواره ب و نهادهــای ناظــر برانتخاب
معرفــی افــراد متقلــب در رَونــد انتخابــات پارلمانــی تأکید 

داشــته اند.
بــه  موســوم  سیاســی  به تازه گــی جریــان  چنان کــه 
جنبــش گــذار، در یــک نشســت خبــری خواهــان معرفــی 
پرونده هــای تقلــب کاران انتخاباتــی بــه نهادهــای عدلــی 
ــه درصــورت  ــده و ُهشــدار داده ک ــی کشــور ش و قضای
ــتان  ــی، افغانس ــای انتخابات ــه تقلب ه ــیده گی ب ــدمِ رس ع

ــه  بحــران خواهــد رفــت. ب
هــارون معتــرف رهبــر ایــن گــروه می گویــد: »برگه هــای 
نتایــج انتخابــات پارلمانــی ۲8و۲9میــزان، پیش از رســیدن 
بــه کمیســیون دســت کاری شــده و نیازاســت تــا به منظــور 
شــفافیت پروســه، بایــد همــۀ آرای انتخابــات بازشــماری 

شود«.
ــان مدعــی  اســت کــه کمیســیون های  ــن گــروه هم چن ای
انتخاباتــی از صالحیــت و اســتقاللیت قانونــی برخــوردار 

نبــوده و همــواره بــه  اشــارۀ حکومــت کار می کنــد.
ــدت  ــات به ش ــیون انتخاب ــووالن کمیس ــه مس ــی ک ادعای
رد می کننــد و می گوینــد کــه هیــچ َســندی درایــن 
ــخنگوی  ــی س ــز ابراهیم ــدارد. عبدالعزی ــود ن ــورد وج م
کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه دبیرخانــۀ کمیســیون، 
نتایــج بررســی های شــان را در پیونــد بــه تقلــب و 
سوءاســتفاده های وظیفــوی کارمنــدان دایمــی و غیردایمی 

ــرد. ــد روز دیگــر اعــالم خواهــد ک ــا چن ــات، ت انتخاب
ــیون  ــس کمیس ــاد ریی ــع صی ــن، عبدالبدی ــان باای همزم
ــیون های  ــووالن کمیس ــه مس ــه ب ــد ک ــات می گوی انتخاب
والیت هــا دســتور داده اســت؛ تــا کارمندانــی  که بااســتفاده 
از صالحیــت وظیفــوی مرتکــب تخطــی و تقلــب شــده 
باشــند، فهرســت شــان را تهیــه و بــه دفتــر مرکزی ارســال 
ــیون  ــووالن کمیس ــن مس ــش  از ای ــد پی ــد. هرچن بدارن
ــش  ــت بی ــی، از ثب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیده گی ب رس
 از یــازده  هــزار شــکایت در پیونــد بــه تقلب هــای 
انتخاباتــی ۲8میــزان ســخن گفته انــد؛ امــا ایــن  کــه 
درپیونــد به ایــن شــکایت ها چــه کاری انجــام داده و چــه 
ــه تقلب هــای انتخاباتــی  ــوط ب تعــداد از پرونده هــای مرب
بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور، معرفــی شــده یــا 
ــه  ــک، پاســخی ارای ــگار پَی ــا خبرن ــاس ب ــده، در تم نه ش

ــد. نکردن

گزارش

بــا اعــالم زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری از 
ــماری از سیاســت مداران  ــات، ش ــیون انتخاب ــوی کمیس س
ــای  ــاد تکت ه ــی ایج ــرده و در پ ــزم ک ــود را ج ــزم خ ع
ــه  ــی ک ــزدان احتمال ــی از نام ــد. برخ ــی برآمده ان انتخابات
در حکومت هــای پیشــین هــم حضــور داشــته اند، بحــث 
ــۀ  ــوان برنام ــه عن ــر نظــام سیاســی در افغانســتان را ب تغیی
یاری گیری هــای  در  و  کــرده  انتخــاب  خــود  اصلــی 

ــد.  ــرح کرده ان ــت تر مط ــورد را درش ــن م ــی ای انتخابات
ــش  ــتادان دانشــگاه در واکن ــان و اس شــماری از حقوق دان
ــات  ــی انتخاب ــای احتمال ــی تکت ه ــعارهای برخ ــه ش ب
انتخاباتــی  شــعارهای  می گوینــد،  ریاســت جمهوری 
ــرد  ــا »کارب ــی« دارد ت ــرف انتخابات ــزدان »مص ــی نام برخ

ــی«. عمل
ــی  ــد، آنان ــدگار گفتن ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ آن
ــز  ــرای گری ــد، ب ــز ان ــام غیرمتمرک ــی ایجــاد نظ ــه در پ ک
ــات  ــه موضوع ــته، ب ــای گذش ــا و ناکارایی ه از ناکامی ه
مبهــم و نوعــی »دروغ بــر ســر دروغ« متوســل می شــوند.

حقوق دانــان و اســتادان دانشــگاه همچنــان می گوینــد، 
ــردم را  ــاد م ــد اعتم ــی می خواهن ــای انتخابات ــر تکت ه اگ
ــای  ــات طرح ه ــش از انتخاب ــد پی ــد، بای ــت آورن ــه دس ب

ــه کننــد. ــه مــردم ارای شــان را مــدون و مســتند ب
بــا  گفت وگــو  در  دانشــگاه  اســتاد  شــهیرپور،  آرش 
ــر نظــام  ــه شــعارهای تغیی ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
و تعدیــل قانــون اساســی از ســوی تکت هــای انتخاباتــی، 
ــرد  ــد، کارب ــته باش ــی داش ــرد عمل ــه کارب ــتر از این ک بیش

ــی دارد. انتخابات
ــی از  ــون اساس ــل قان ــد: تعدی ــهیرپور می افزای ــای ش آق
ســوی کســانی مطــرح می شــود کــه قانــون اساســی 
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــت. ب ــان اس ــود آن ــاختۀ خ ــی دست س قبل
حقــوق دان: تعدیــل قانــون اساســی مطابــق قواعــد درونــی 
ــودش  ــه خ ــر ب ــیوۀ منحص ــد کارش ــون، نیازمن ــن قان ای

ــت. ــاده یی نیس ــون کار س ــن قان ــر در ای ــت و تغیی اس
آقای شــهیرپور قانون اساســی افغانســتان را »قانون ســخت 
در میــان قوانیــن جهــان« می خوانــد و اظهــار مــی دارد، تــا 
زمانــی کــه ترکیــب لویــه جرگــۀ قانــون اساســی تکمیــل 
نشــود، بــه لحــاظ قانونــی کســی نمی توانــد لویــه جرگــه 
را فــرا بخوانــد. بنابرایــن، تعدیــل قانــون اساســی در 
حالــی کــه انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها برگــزار 

ــت. ــر نیس ــده، امکان پذی نش
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد کــه مطــرح ســاختن 
موضــوع تعدیــل قانــون اساســی و تغییــر نظــام از ســوی 
تکت هــای احتمالــی انتخاباتــی »عوام فریبانــه« اســت، 

ــتان و  ــی افغانس ــام سیاس ــر نظ ــۀ او: تغیی ــه گفت ــرا ب زی
تعدیــل قانــون اساســی کاری نیســت کــه در رژیــم آینــده 
عملــی شــود، چــون برگــزاری انتخابــات شــوراهای 

ولســوالی ها در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد.
ــگاه  ــتاد دانش ــور، اس ــت اهلل بیژن پ ــن، رحم ــان باای همزم
ــه تکت هــای  ــت ک ــن بــاور اس ــه ای ــی ب و آگاه سیاس
انتخاباتــی انتخابــات ریاســت جمهوری بــا دو رویکــرد بــه 
ــز  ــت غیرمتمرک ــد: یکــی ســاختن حکوم ــده ان ــدان آم می
می گویــد:  او  متمرکــز.  دیگــر، ســاختن حکومــت  و 
ــد،  ــز ان ــر متمرک ــت غی ــی حکوم ــراً در پ ــه ظاه ــی ک آنان
ــه  ــته، ب ــای گذش ــا و ناکارایی ه ــز از ناکامی ه ــرای گری ب
موضوعــات مبهــم و نوعــی »دروغ بــر ســر دروغ« متوســل 

می شــوند.

ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد: آنانــی کــه شــعارِ حکومت 
ــه«  ــا »عقالنیــِت حکومــت داری بیگان متمرکــز می دهنــد، ب
آنانــی کــه حکومــت غیرمتمرکــز شــعار  امــا  انــد، 
ــا  ــا ب ــا ضــرروت نظــام غیرمتمرکــز آشــنا، ام ــد، ب می دهن

ــد. ــه ان ــیوۀ آن بیگان ــای و کارش برنامه ه
»متولیــاِن حکومــت  کــرد:  بیژن پــور تصریــح  آقــای 
داده  توضیــح  را  نظــام  ایــن  محتــوای  غیرمتمرکــز 
نمی تواننــد. مثــاًل ماده هایــی از قانــون را کــه در پــی 
ــد  ــداده ان ــد، مشــخص نکــرده و پیشــنهاد ن ــل آن ان تعدی
ــرد«. ــد بگی ــا را بای ــای آن ماده ه ــی ج ــه ماده های ــه چ ک

ــد  ــه دارن ــنفکران وظیف ــه روش ــت ک ــان داش ــور بی بیژن پ

کننــد.  پیشــنهاد  جامعــه  بــه  متعــارف  برنامه هــای 
صــورت  محتــوا  در  غیرمتمرکزســازی  می گویــد:  او 
ــا،  ــد برنامه ه ــز بای ــت غیرمتمرک ــی حکوم ــرد؛ یعن می گی
بودجــه، صالحیت هــا و ســاختار را نــرم و همــواره کنــد.

ــما  ــز ش ــام غیرمتمرک ــور: »در نظ ــای بیژن پ ــاور آق ــه ب ب
بایــد ســطح صالحیــت والیت هــا را بلنــد ببریــد، ســطح 
اصــاًل  کنیــد،  محــدود  را  وزارت خانه هــا  صالحیــِت 
ــا در  ــد. وزارت ه ــه وزارت باش ــته ب ــد وابس ــت نبای والی
ســطح والیــت نماینــده گان شــان از طریــق والیــت 
ــت،  ــی اس ــوزۀ اجرای ــون ح ــت چ ــد. والی ــه کنن بودج

اقتــدارش بایــد بلنــد بــرود، در تمــام دنیــا از همیــن شــیوه 
ــت  ــی صالحی ــت محل ــی حکوم ــود، یعن ــتفاده می ش اس

رییــس جمهــوری را می داشــته باشــد«.
ــنده و آگاه  ــمند، نویس ــرام اندیش ــم، محمداک ــویی ه از س
مســایل سیاســی می گویــد کــه نامــزدان انتخاباتــی از 
بهــر »بی برنامه گــی« خــود را مجبــور حــس می کننــد 
شــعارهای بلنــد بــاال بــرای جلــب و جــذب مــردم و رأی 

ــد. ــات ســر دهن ــردم در انتخاب م
ــر  ــعار تغیی ــی ش ــه عده ی ــد ک ــمند می افزای ــای اندیش آق
ــرای تثبیــت جایــگاه  ــون اساســی را ب نظــام و تعدیــل قان
ــد و  ــاب کرده ان ــده انتخ ــت آین ــود در حکوم ــدۀ خ آین
ــدرت  ــواه در ق ــگاه دلخ ــردن جای ــدا ک ــان پی ــۀ ش دغدغ

ــردم. ــرای م ــه کمکــی ب ــده اســت، ن آین

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا تکت هــای 
انتخاباتــی میکانیســم و روش هــای عملی ســازی شــعارهای 
ــزدان  ــت: نام ــد؟ گف ــح نمی کنن ــردم واض ــه م ــان را ب ش
مطمیــن نیســتند کــه تیــم شــان در انتخابــات برنــده 
می شــود یــا نــه، آنــان همچنــان می هراســند کــه اعضــای 
تیــم شــان پــس از پیــروزی در انتخابــات، بــا آنــان طبــل 

ــد. ــت ننوازن مخالف
اطالعــات  عصــر  در  کــه  می گویــد  نویســنده  ایــن 
و  تمرکزگرایــی  بــا  نمی توانــد  کســی  تکنالــوژی،  و 
ــاور  ــه ب ــرا ب ــد، زی ــت کن ــی کشــور را مدیری انحصارگرای
او: »مشــروعیت حکومت هــا بــه رضایــت مــردم بســته گی 
دارد. در جامعــه بایــد رضایــت ایجــاد شــود تــا مــردم خود 
را در قــدرت و تصمیم گیــری ببیننــد، در غیــر آن، احســاس 
بیگانه گــی و تبعیــض ایجــاد می شــود. همچنــان رضایــت 
ــن  ــد و چنی ــت نمی آی ــه دس ــتبداد ب ــق زور و اس از طری

ــزی ممکــن نیســت«. چی
ــگاه  ــتاد دانش ــد، اس ــان نیازمن ــان، محمدعثم ــن می در ای
ــون اساســی افغانســتان واضــح ســاخته  ــه قان ــد ک می گوی
کــه تعدیــل ایــن قانــون از صالحیت هــای »لویــه جرگــه« 
ــوع،  ــن موض ــن ای ــرار گرفت ــی ق ــعار انتخایات ــت و ش اس

ــا بســیار دشــوار« اســت. »ممکــن ام

ــون  ــل قان ــه تعدی ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــد ب ــای نیازمن آق
ــد زمینــۀ تمرکززدایــی از قــدرت در ارگ  اساســی می توان
ریاســت جمهوری را فراهــم کنــد و فضــا را طــوری مهیــا 
ســازد کــه تمــام اقــوام بتواننــد بــدون تبعیــض در قــدرت 

دولتــی ســهیم شــوند.
ــر اســاس  ــی مطــرح می شــوند کــه ب ــن گفته هــا درحال ای
تقویــم اعــالم شــدۀ کمیســیون انتخابــات، قــرار اســت بــه 
تاریــخ 31 حمــل ســال آینــده، انتخابات ریاســت جمهوری 
برگــزار شــود. اخیــراً رأی زنی هــا در میــان قشــر سیاســی 
ــات  ــوی انتخاب ــه س ــن ب ــتراک و رفت ــرای اش ــور ب کش

ــاز شــده اســت. ــز آغ ریاســت جمهوری نی
سیاســت مدارن کشــور در ســطوح مختلــف نشســت 
ــرای  ــرو ب ــی جلــب و جــذب نی ــد و در پ برگــزار می کنن
ــد.  ــات و ظاهــراً طــرح برنامــه ان ــه طــرف انتخاب رفتــن ب
شــماری بــه عنــوان نامــزد می خواهنــد وارد میــدان 
انتخابــات شــوند و شــمار دیگــر هــم بــه عنــوان معــاون و 

ــهیم تکــت. ــریک و س ش
هرچنــد چهره هــای سیاســی پشــت درهــای بســته جلســه 
ــن  ــمه یی از ای ــا ش ــد، ام ــو می کنن ــد و گفت وگ می گیرن
ــتراک  ــا اش ــد و ی ــرون درز می کن ــه بی ــا ب ــا ی گفت وگوه
گفتــه  می ســازند.  علنــی  را  آن  خودشــان  کننــده گان 
می شــود تمرکززدایــی، تغییــر نظــام و تعدیــل قانــون 
ــوده  ــات ب ــن جلس ــای ای ــن بحث ه ــی از مهمتری اساس

اســت.
در ایــن میــان، حتــا زمزمه هــای ایجــاد صــدارت اجرایــی 
ــرح  ــم مط ــدارت ه ــی ص ــه کرس ــزدی ب ــی نام و معرف
ــه  ــن زمین ــود در ای ــه می ش ــا گفت ــه حت ــت ک ــده اس ش
ــه  ــز صــورت گرفت ــی نی ــزدان توافقات ــان برخــی از نام می
ــه صــورت علنــی و رســانه یی، »ایتــالف بــزرگ  اســت. ب
ملــی« اعــالم کــرده کــه تکــت انتخاباتــی خــود را هشــت 
ــه  ــا س ــت جمهوری ب ــرد: ریاس ــد ک ــی خواه ــره معرف نف
معــاون و صــدارت اجرایــی بــا ســه معــاون. ایتــالف ملــی 
ــدرِت  ــوام در ق ــام اق ــن کار را »سهیم ســازی تم ــدِف ای ه
سیاســی-حکومتی« اعــالم کــرده تــا بــه گفتــۀ آنــان، تمــام 

ــد. ــۀ حکومــت ببینن ــوام خــود را در آیین اق
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــکار اس ــه آش ــز ک ــه، چی ــا این هم ب
ــی  ــنهادِ کتب ــدون و پیش ــرح م ــون ط ــا کن ــی ت ــچ طرف هی
ــی  ــچ طرف ــت. هی ــرده اس ــۀ نک ــردم اری ــه م ــتند ب و مس
ــان  ــردم نش ــه م ــتند ب ــی و مس ــش را کتب ــون طرح تاکن
نــداده اســت. از ایــن گذشــته، در میــان تکت هــای 
ــم  ــی ه ــت جمهوری، چهره های ــاِت ریاس ــی انتخاب احتمال
ــی، نقــض  ــه فســاد، زورگوی ــم ب ــه مته ــد ک حضــور دارن
ــتند. ــم هس ــکنی ه ــکنی و عهدش ــر، قانون ش ــوق بش حق
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ــاحل  ــه در س ــی ک ــوظ، درحال ــب محف نجی
ــود،  ــتاده ب ــود ایس ــِر خ ــۀ عم ــِر رودخان دیگ
بــه  زنده گــی اش  درازِ  راه  کــه  می دیــد 
نســبت های مختلــف در آثــارش پراکنــده 
دیدگاه هــا،  حالت هــا،  ایســتارها،  اســت: 
چشــم اندازها، اشــتیاق ها، گمان هــا، جلــو 
ــن رو  ــب برگشــتن ها. از ای ــه عق ــا و ب رفتن ه
ترجیــح مــی داد خــود را دیگــر در شــرح حالی 
تکــرار نکنــد؛ کاری کــه اعتقــاد داشــت چیــز 
کــه  به ویــژه  نمی افزایــد،  او  بــه  زیــادی 
ــه های  ــتند گوش ــه از او می خواس ــانی ک کس
زنده گــی خــود را یادداشــت کنــد، قصدشــان 
ــِی  ــری و ابداع ــخ هن ــه از تاری ــود ک ــن نب ای
خــود بنویســد؛ بلکــه می خواســتند ســخن از 
اســرار شــخصی و زنده گــِی خصوصــِی خــود 
بــه میــان آورد؛ چیــزی کــه از آِن خــودش بود 
ــه آن ســرک بکشــد  و نمی خواســت کســی ب
بــدوزد،  آن چشــم  از  گوشــه یی  بــه  یــا 
ــه در  ــورد آن چ ــوظ در م ــه محف ــژه ک به وی
ــود،  ــودار ب ــردی ت ــت، م ــه اش می گذش خان
ـ   1988 ســال  تــا  مصری هــا  چندان کــه 
ــی  ــزۀ ادب ــدۀ جای ــاله گی برن ــی در 77 س وقت
نوبــل شــد ـ حتــا نــامِ دو دختــر و همســرش 

نمی دانســتند.    را 
نویســندۀ »بچه هــای کوچه هــای مــا« بخشــی 
ــاگردش،  ــر ش ــود را ب ــاِت خ ــال و حی از ح
ــبتًا  ــی نس ــی گفت وگوی ــی، ط ــال غیطان جم
ــوان  ــه عن ــِل آن، ب ــه ماحص ــود ک ــد گش بلن
محفــوظ«  نجیــب  یادمانده هــای  »بــه 
ــاش  ــاء النق ــر رج ــر مص ــد دیگ ــد. منتق درآم
ــا او کــرد کــه  گفت وگــوی بســیار مفصلــی ب
ــورت  ــه ص ــد و ب ــر ش ــت پُ ــوارِ کاس روی ن
کتابــی قطــور منتشــر گردیــد. ]او پرســش های 
ــر و  ــا صب ــوظ ب ــید و محف ــی می پرس مفصل
ــاری  ــه اش ی ــه حافظ ــا ک ــا آن ج ــه، ت حوصل
ــلماوی  ــد س ــت.[ محم ــخ می گف ــی داد پاس م
انگلیســی دان مصــر و خواننــدۀ ســخنرانی 

ــه انگلیســی،  ــی ســویدن ب ــوظ در آکادم محف
ــی خــود  ــاره نوشــت. ول ــی در این ب ــز کتاب نی
محفــوظ تنهــا کتابــی کــه در این بــاره تدویــن 
ــت  ــام داش ــرح حال« ن ــای ش ــرد، »بازتاب ه ک
ــک  ــری اتوبیوگرافی ــش، اث ــالف نام ــه برخ ک
نبــود؛ قطعــات کوتــاه ادبــی عرفانــی  در 
ــر تفســیرات  ــه ب ــاوار و موجــز ک ــی ُمعّم زبان
ــری  ــال اث ــر ح ــود. در ه ــف راه می گش مختل
ــوان آن را شــرح حــال دانســت؛  ــود کــه بت نب
از  زالل،  و  صــاف  و  کوتــاه  چکیده هایــی 
در  کــه  زنده گــی   یــک  طوالنــی  تجربــۀ 

ــد. ــر ش ــرش منتش ــر عم اواخ
محفــوظ نخواســت زنده گــِی خودنوشــِت 
ــم  ــم قل ــد، و به رغ ــتقیمًا بنویس ــود را مس خ
دشــواری هایی  بــا  داشــت،  کــه  فیاضــی 
همیشــه  بــود.  روبــه رو  کار  ایــن  در 
ــم  ــن مه ــه او را از ای ــی آورد ک ــی م توجیهات
و  متفکــران  نویســنده گان،  بازمی داشــتند. 
ــد و از  ــزدش می آمدن ــی ن ــمنداِن فراوان دانش
ــش  ــذارد و بی ــاط را واگ او می خواســتند احتی
ــدان  ــه ب ــی ک ــد؛ مقاومت ــن مقاومــت نکن از ای
ــف  ــدان متص ــه ب ــی ک ــود و صفت ــروف ب مع
ــا  ــه آن ج ــار ب ــش هرب ــن کوش ــی ای ــود. ول ب
ــران  ــه دیگ ــته هایی ک ــه از نوش ــد ک می انجامی
دربــاره اش و دربــارۀ جوانبــی از زنده گــی اش 
می نوشــتند چشــم فــرو پوشــد، و این هــا  
ــوع ـ  ــا مجم ــده ی ــد پراکن ــته هایی بودن نوش
کــه آن هــا را از آثــارش، یــا از گفت وگوهــای 
ــم او،  ــات منظ ــا از جلس ــات، ی ــا مطبوع او ب
ــه  ــی کاف ــه در بعض ــی اش ک ــات ادب از جلس
مــی داد،  ترتیــب  قاهــره  قهوه خانه هــای  ـ 
ــا دوســتان و مریدانــش  ــی کــه ب ــا دیدارهای ی
مــرگ  دم  تــا  کــه  دیدارهایــی  داشــت؛ 

ــد.      ــه بودن ــد برگرفت ــش بودن همراه
ــی  ــه زنده گ ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــوظ ب محف
ــده اســت،  ــارش آم ــه الی ســطور آث او در الب
ــدۀ  ــر خوانن ــر و ه ــم بصی ــر چش ــرای ه و ب

ــود  ــوظ خ ــت. گاه محف ــم اس ــم قابل فه فهی
ــتانی  ــا داس ــان ی ــخصیت های رم ــی از ش یک
ــال  ــورد »کم ــه در م ــزی ک ــود، چی ــاه ب کوت
ــا  ــه ی ــوژی« )ثاُلثی ــان »تریل عبدالجــواد« قهرم
اثــر ســه قســمتی( رخ داد کــه نویســنده روزی 
اعتــراف کــرد کمــال نزدیک تریــن شــخصیت 

ــه اوســت.    ب
زاویه دیــد  در  محفــوظ  حــاِل  شــرح  گاه 
رمــان  در  چنان کــه  بــود،  نهفتــه  راوی 
ــه الی  ــه در الب ــی ک ــم؛ رمان ــا« می بینی »آینه ه
در  او  کــه  آمده انــد  شــخصیت هایی  آن 
ــود،  ــا آن هــا محشــور ب طــول عمــر درازش ب
ــه  ــز راوی ک ــه ج ــتُمر« ک ــان »ُقش ــا در رم ی
ــده،  ــش ش ــطور پخ ــان س ــخصیتش در می ش
تمــام شــخصیت ها بــا نــامِ خــود بــه خواننــده 
معرفــی می شــوند. او خــود را چــون یکــی از 
ــان  ــه دربارۀ ش ــد ک ــتانی می خوان ــروه دوس گ
ــا  ــه آن ه ــه ب ــایه گانی ک ــا همس ــد: »ب می گوی
اضافــه شــدند، تعدادشــان فزونــی یافــت 
ــا  ــک ب ــی هری ــت، ول ــر رف ــن فرات و از ۲۰ ت
ــوی  ــن از ک ــد: چندت ــه رو ش ــتی روب سرنوش
ــید.  ــه کام کش ــرگ ب ــن را م ــد ت ــد؛ چن رفتن
ــم  ــه از ه ــد ک ــمار ماندن ــن از آن ش ــج ت پن
خللــی   دوستی شــان  در  و  نشــدند  جــدا 
پیــش نیامــد. این هــا چهــار تــن بودنــد 
کــه به اضافــۀ راوی پنــج تــن می شــدند. 
جوششــی روحــی و زمانــی بــا هــم داشــتند. 
ــت از  ــال نتوانس ــال و من ــاوت در م ــا تف حت
بــود  رابطه یــی  کنــد.  جدای شــان  هــم 
رفیقانــه بــود در کمــال و ابدیــت خــود. 
ــن. از  ــج ت ــی در پن ــی و یک ــن در یک ــج ت پن
کودکانــی در محلــۀ »الخضــراء«، تــا پیرانــی در 
محلــۀ »المنیهــاوی«. پیونــدی تــا دم مــرگ. دو 
تن شــان از »عباســیۀ شــرقی« بودنــد و دوتــن 
از »عباســیۀ غربــی«. راوی نیــز از »غربیه« آمده 
ــود.  ــده ب ــوع مان ــارج از موض ــی خ ــود، ول ب
ــام راوی  ــدِن ن ــان مان ــرای پنه ــالش ب ــن ت ای
ــد  ــه اوج می رس ــق« ب ــر عش ــان »عص در رم
کــه محفــوظ آن را چنیــن آغــاز می کنــد: 
ــه  ــت؟  ن ــی راوی کیس ــد... ول »راوی می گوی
زن اســت نــه مــرد. نــه هویتــی دارد و نــه نــام. 
ــم؟  ــی کنی ــی معرف ــا نام ــت او را ب ــر نیس بهت
شــخص معینــی نیســت کــه بتــوان بــا اشــارۀ 
تاریخــی بــه او اشــاره کــرد. او نــه مــرد اســت 
ــا  ــه بس ــدارد. چ ــم  ن ــت و اس ــه زن؛ هوی ن
ــان  ــر زب ــا ب ــد ی ــی نجوامانن خالصــۀ صداهای
ــرکش او را وا  ــی س ــه تمایل ــد ک ــده باش ران
ــه  ــاودان نگ ــرات را ج ــی خاط ــی دارد بعض م
دارد ]...[ و مــن وقتــی بخواهــم نامــش را بــه 
ایــن شــکل کــه بــه مــن رســیده ثبــت کنــم، 
نامــش را »راوی« می گــذارم و بــا همــان 
ــورت  ــن ص ــر ای ــه؛ در غی ــه گفت ــخنانی ک س

ــته ام  ــرام نگذاش ــتی احت ــته های دوس ــه بایس ب
و در کار عشــق او دخالــت  ورزیــده ام، آن هــم 
در زمانــی کــه بــه نیرویــی اعتــراف دارم کــه 

روا نمی بینــم نادیــده اش بگیــرم.«
ــان،  ــرای نویســنده یی کــه راوی معتقــدم کــه ب
شــخصی اش  زنده گانــِی  و  گزارش گــران 
ــب  ــت، مناس ــه اس ــام آمیخت ــا ابه ــه ب این هم
نیســت کتابــی دربــارۀ خــود بنویســد. برخــی 
ــتن  ــا ننوش ــوظ ب ــه محف ــد ک ــن باورن ــر ای ب
شــرح حالــش تصمیمــی درســت گرفتــه 
ــه گی  ــزم همیش ــم ع ــن تصمی ــا ای ــت و ب اس
خــود را ـ کشــیدن پرده یــی آهنیــن میــان 
زنده گــی خصوصــی خــود و میــان خــود 
بــه عنــوان شــخصیت عمومــی، کــه شــهرتش 
ــت.  ــرده اس ــخ تر ک ــده ـ راس ــا پیچی ــه ج هم
ــب  ــه نجی ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــا دیگران ام
محفــوظ می بایســت از تجــارب نویســنده گِی 
ــس  ــا از آن چــه پ ــد، ی ــا بگوی ــرای م خــود ب
ــا  ــدارد، ت ــخن ب ــته س ــش گذش ــِت متن پش
ــد.  ــره ببرن ــارِب او به ــد از تج ــل های بع نس
ــارش  ــن امــری در آث ــم چنی ــی اگــر نگویی ول
بســیار  بلکــه  نمی شــود،  دیــده  یک ســره 
نــادر اســت کــه نجیــب از مناســِک خــود در 
ــه  ــون ب ــعیر اکن ــد ش ــد. محم ــتن بنویس نوش
ایــن مســأله  پرداختــه و بــر اســاس تحقیقاتــی 
آمــاری از چرک نویــِس رمان هــای نجیــب 
»بچه هــای  عنــوان  بــه  کتابــی  محفــوظ  
کوچــۀ مــا ... سرگذشــت رمــان ممنــوع« 

ــت.  ــته اس نوش
ایــن تصمیــم نجیــب محفــوظ شــاید منزلــت 
ــظ  ــتر حف ــردم بیش ــان م ــتوانۀ او را می و پش
ــان  ــرح حال ها می ــیاری از ش ــرا بس ــد؛ زی کن
خصومتــی  خواننده گانــش  و  نویســنده 
آفریده انــد و ســایۀ ســنگینی بــر افــکار آن هــا 
ــان  ــه می ــی ک ــم در جوامع ــد، آن ه انداخته ان
ــد و  ــی نمی گذارن ــته اش فرق ــنده و نوش نویس
ــز  ــر چی ــد. اگ ــم درمی آمیزن ــا ه ــن دو را ب ای
ناپســندی در شــرح حالــش ببیننــد، آن را بــه 
ــر  ــه ب ــروع ب ــد و ش ــّری می دهن ــارش تس آث
ــان زنده گــی شــخصی  شــمردن تناقضــات می
و  غیبــت  و  می کننــد  اثــرش  و  نویســنده 
ــه  ــالن جمل ــر ف ــر س ــان  ب ــایعات بی پای ش
ــارۀ اســمی  ــا درب در شــرح حــال نویســنده ی
ــرد. ــاال می گی ــن ب ــاری معی ــا رفت ــاص، ی خ

کــه  نویســنده گانی  از  را  خــود  محفــوظ 
ــه  ــته اند، دور نگ ــرح حال نوش ــای ش کتاب ه
ــنده گان  ــن نویس ــل ای ــت. دو اص ــته اس داش
گروهــی  می کنــد:  متمایــز  یکدیگــر  از  را 
بــدون رتــوش می نویســند و  را  حقیقــت 
گروهــی آن چــه را کــه در واقــع رخ داده 
ــِب  ــه صاح ــی ک ــه گونه ی ــد، ب ــزک می کنن ب
شــرح حال را بــه شــکلی موجــه عرضــه 

ــد. دارن
ــان  ــط نقایص ش ــت فق ــروه نخس ــردم در گ م
احتــرام  انسانیت شــان  بــه  و  می بیننــد   را 
ــن گــروه  را  ــچ گناهــی از ای ــد. هی نمی گذارن
نمی پذیرنــد و حاضــر نیســتند عیوب شــان 
درســتی  و  به راســتی  دارنــد.  پوشــیده  را 
آن هــا بــه چشــم ریایــی نــگاه می کننــد 
ــردم  ــه م ــا آن ب ــد ب ــش می خواه ــه  صاحب ک
ــا  ــد ی ــوا کن ــود را رس ــر خ ــا اگ ــد حت بگوی
اســرار دیگــران را بــر آب بیفکنــد، خــود 

ــت. ــادق  اس ص
خواننــده گان،  را  دوم  گــروه  اکثریــت 
کــه  می بیننــد  خودســتایی  نویســنده گاِن 
نمی نویســند  را  مــورد خــود حقیقــت  در 
و در موازنــۀ میــان حــق و منافــِع خــود 
می دارنــد.  نگــه  را  خــود  منافــِع  جانــب 
هــر کار زشــت را پنهــان می کننــد. تنهــا 
را  خــود  زنده گــی  زیبــای  جلوه هــای 
را  همان هــا  فقــط  می کوشــند  و  می بیننــد 
بــه قلــم بیــاور نــد. تحریــف از همــان جملــۀ 
ــر  نخســِت شرح حال شــان آغــاز می شــود و ب
ــده  سرتاســر نوشتۀ شــان حاکــم اســت. خوانن
جمالتــی بی مغــز و معنــا می خوانــد کــه 
چنگــی بــه دلــش نمی زننــد. ادعاهــای چنیــن 
اثــر  درســت  خواننــده  در  نویســنده گانی 

می گــذارد. عکــس 
ــا و متفکــراِن بســیاری  در هــر دو حالــت، ادب
نقــش و فاعلیــِت خــود را در زنده گــی از 
دســت می دهنــد، چــون بــرای جامعــه حکــم 
ــد.  ــا می آموزن ــه از آن ه ــد ک ــی را دارن رهبران
امــا بــر اثــر ناتوانــی عــوام در تشــخیص میــان 
ــدان  ــه هنرمن ــی ک ــام« و راه ــاص« و »ع »خ
ــم  ــران زخ ــد، رهب ــد بپیماین ــران بای و متفک
برمی دارنــد و بــه قتلــگاه می رونــد. ولــی 
ــا  ــه این ه ــد ک ــا می کن ــا اقتض ــق چیزه منط
رهبرانــی باشــند کــه جامعــۀ خــود را راه 
ببرنــد و در تاریکــی و روشــنایی بــه کارشــان 

ــد.  آین
ــه شــاید  ــی گــروه ســومی هــم هســتند ک ول
نداشــت.  آن هــا  بــه  توجهــی  محفــوظ 
گروهــی کــه زنده گــی آن هــا در بــر مقاومــت 
اســتوار بــود و بــا مبــارزه آراســته بــود. 
ــود  ــرح حاِل خ ــروه ش ــن گ ــه ای ــت ک رواس
ــرح  ــردم ش ــر م ــتی ب ــتی و درس ــا راس را ب
ــن کار از  ــرای ای ــد ب ــا می توانن ــد. آن ه دهن
ــًا  ــد. مطمین ــره ببرن ــول به ــی معم ــیوۀ روای ش
گونه هــای  از  یکــی  »شرح حال نویســی« 
ادبــی خواهــد بــود کــه بــه آن چــه تاکنــون از 
ــته اند  ــنامه نوش ــعر و نمایش ــان، ش ــه، رم قص
گونه یــی مهــم اضافــه می کنــد. محفــوظ 
دارد.  تعلــق  گــروه  ایــن  بــه  بی تردیــد 
شــرح حالی کــه بــه ایــن ترتیــب نوشــته 
ــه گفته هــای ایــن و  می شــود، از آن جــا کــه ب
ــه پشــتوانۀ ادبــی  ــدارد، چــون ب آن اعتنایــی ن
ــازه  ــی ت ــنده گانی گونه ی ــن نویس ــم چنی عظی

ــزود. ــد اف خواه
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ــه آموزه هــا  ــا نســبت ب ــاِن م ــن پرســش کــه چــرا جوان ای
ــن و  ــتند، ذه ــردد هس ــا و مت ــی بی اعتن ــای دین و ارزش ه
ــار را  ــن دی ــتاِن ای ــان و دین دوس ــۀ خیرخواه ــِر هم ضمی
ــا در لحظــاِت بســیار  ــۀ م ــش کشــیده اســت. هم ــه چال ب
چــرا  می پرســیم:  خــود  از  زنده گی مــان،  حســاِس 
ــه  ــا ب ــاِن م ــن جوان ــی، در بی ــای دین ــا و ارزش ه آموزه ه
فراموشــی گذاشــته شــده اســت؟ چــرا جوانــاِن مــا بــا دین 
ــکاکانه  ــطحی و ش ــورد س ــه برخ ــی، این هم ــاور دین و ب
ــت کم در  ــن داری، دس ــن و دی ــر تدی ــرا ام ــد؟ چ می کنن
ــه  ــار، ب ــن دی ــاِن ای ــن جوان افغانســتان، به خصــوص در بی
ــت؟  ــده اس ــدل ش ــه مب ــوده و کهنه گرایان ــر بیه ــک ام ی

ایــن  بــه  کوتاه نگاهی ســت  رو  پیــِش  مقالــۀ 
. ســش ها پر

ــروِش  ــوش و خ ــخ پُرج ــتان در درازای تاری ــت افغانس مل
ــا  ــد. نه تنه ــتی بوده ان ــن و دین دوس ــان متدی ــود، مردم خ
بعــد از پذیــرش دیــن مقــدس اســالم، بلکــه قبــل از آن نیز 
ــی دیــن دار  ــوم، مردمان ــاِن ایــن مــرز و ب ــه نحــوی مردم ب
ــتند و در  ــاس می داش ــی را پ ــای دین ــد و ارزش ه بوده ان
ــاِل خــود  ــه تنهــا از م ــاع از مقدســات دینی شــان، ن راه دف
می گذشــتند، بلکــه از جــاِن خــود هــم مایــه می گذاشــتند. 
مقاومــت سرســختانۀ مــردم افغانســتان در برابــر تجــاوزات 
ــن  ــدیِد ای ــِش ش ــواه گرای ــی، گ ــغال گری های بیرون و اش
مــردم بــه مواریــث و مقدســات دینــی و مذهبی شــان 
ــدا از  ــتان، ج ــردم افغانس ــه م ــد ک ــان می ده ــت و نش اس
ــرای  ــی ب ــه هویت ــی خــود، ن ــای دین ــدات و ارزش ه معتق
ــود  ــِی خ ــرای زنده گ ــی ب ــه معنای ــد و ن ــود می دیدن خ
ــِل  ــوان یگانه عام ــه عن ــن را ب ــا دی ــد. آن ه تصــور می کردن
اجتماعــی  حیــات  می نمودنــد،  تلقــی  ســعادت بخش 
ــامان  ــی س ــای دین ــاِس ارزش ه ــر اس ــود را ب ــردِی خ و ف
ــد و وحــدِت خــود را در ســایۀ آموزه هــای دینــی  می دادن

می کردنــد. جســت وجو 
ــزی  ــران دین گری ــا بح ــتان ب ــردم افغانس ــروزه م ــا ام  ام
و دین ســتیزی مواجه انــد. گویــی خداونــد بــه تعبیــر 
ــان رســیده؛  ــه پای ــن روزگارش ب ــرده اســت و دی نیچــه م
روزه  هــر  دیــن ورزی،  و  دیــن  بــه  مــردم  دلســردی 
ــا  ــه آموزه ه ــان، ب ــوص جوان ــود. به خص ــر می ش افزون ت
ــگاه  ــک ن ــدۀ ش ــا دی ــی ب ــی و مذهب ــای دین و ارزش ه
ــن  ــه جــد در بی ــی ب ــگاه دین ــی و ن ــد. اندیشــۀ دین می کنن
جوانــاِن دیــار مــا مــورد تردیــد و انــکار قــرار گرفته اســت. 
آن هــا فکــر می کننــد کــه ادیــان ریشــه های واقعــی ندارنــد 
ــچ دردی  ــه هی ــد و ب ــرده برنمی دارن ــی پ ــچ حقیقت و از هی
ــات و تجــاوزات، فســاد  ــم جنای ــد. حجــم عظی نمی خورن
ــاق، قانون شــکنی،  ــی، اختن ــم، بی عدالت اداری گســترده، ظل
بداخالقــی و... در افغانســتان، نشــانه و گــواه عــدمِ حضــور 
موثــِر اندیشــه و بــاور دینــی در عرصــۀ زنده گــی فــردی و 

ــاِن ایــن خطــه اســت.  اجتماعــِی مردم
ــق  ــان عمی ــی، چن ــه اندیشــۀ دین ــن دلســردی نســبت ب ای
ــز  ــا را نی ــون و ماله ــه برخــی روحانی و اساســی اســت ک
ــت.  ــاخته اس ــر س ــی بی مه ــاورِ دین ــن و ب ــه دی ــبت ب نس
را  کــه خــود  مالهــا،  و  روحانیــون  آدرس  از  بــاری، 
سرســپرده گان واقعــی دیــن و پیــروان درجــه اول پیامبــران 
ــی و  ــالف دین ــال خ ــان اعم ــد، چن ــدا می دانن ــزرگ خ ب
انســانی صــورت می گیــرد کــه گویــی اندیشــۀ خدابــاوری 
در اذهــاِن آن هــا نیــز ُمــرده اســت. ســکوت در برابــر مظالم 
مشــکالت  قبــال  در  بی مســوولیتی  بی عدالتی هــا،  و 
عــارض بــر مــردم و جامعــه، فســاد و بی بندبــاری و 
دهشــت آفرینی و حمایــت از بنیادگرایــی و تنــدروی، کــه 
ــد، بیشــترینه از طــرف  بــدون شــک افعــال ضــد دینــی ان
کســانی صــورت می گیــرد کــه در مــدارس دینــی آمــوزش  

ــد.  ــار ان ــِی تمام عی ــک روحان ــد و ی دیده ان
ســخنانم را بــد نفهمیــد! ایــن ســخنان بــه هیچ وجــه وجــود 
افــراد دلســوز بــه اندیشــه ها و باورهــای دینــی را در بیــن 
روحانیــون و غیرروحانیــون انــکار نمی کنــد. بــدون شــک 
ــوی  ــای ق ــا دغدغه ه ــواه، ب ــت و خیرخ ــرادِ دین دوس اف
دینــی، هــم در بیــن مالهــا یافــت می شــود و هــم در بیــن 
افــراد دیگــر جامعــه. امــا غالبــًا در جامعــۀ افغانــی، اندیشــۀ 
ــا و  ــوِن م ــم روحانی ــود. ه ــه می ش ــچ گرفت ــه هی ــی ب دین
ــان ایــن  هــم طبقــات دیگــر جامعــه، به ویــژه گــروه جوان
ــی  ــی را ارج چندان ــای دین ــا و ارزش ه ــرزمین، آموزه ه س
نمی نهنــد و نســبت بــه معتقــداِت دینــی بی اعتمــاد و 

نــد.  کم عالقه ا
چــرا چنیــن اســت؟ چــرا اندیشــۀ دینــی دچــار برخــورد 
ســرد جوانــان شــده اســت؟ چــرا نســبت بــه دیــن و ایمــان 
دینــی، این همــه شــک و دودلــی وجــود دارد؟ چــرا دیــن 
ــردم  ــِن م ــی در بی ــه روزی و روزگاران ــی ک ــامِ خوب از مق
ــه پاییــن کشــیده شــده و دیگــر آن  مــا داشــت، امــروزه ب

خردپذیــری و روح نــوازی قبلــی را نــدارد؟
در کشــور مــا در طــول تاریــخ، هــم مبــارزه بــا بیگانــه گاِن 
دارد و هــم  دین ســتیز و دین گریــز وجــود داشــته و 
ــی  ــئوناِت زنده گ ــازی ش ــد دین س ــی و فراین ــوت دین دع
ــا  ــت. ام ــوده و هس ــان ب ــی در جری ــی و جمع خصوص
ایــن مــوج دین گریــزی و طفــره رفتــن از زیــر بــار 
مســوولیت های دینــی از کجاســت؟ چــه ســری و اســراری 
ــه اســت؟  ــا نهفت ــاِن م ــزی و دین ســتیزی جوان در دین گری
کثیــری از دانشــمندان قدیــم و جدیــد، انســان را تخت بنــِد 
ده هــا قیدوبنــِد مابعدالطبیعــی، طبیعــی، بیرونــی و درونــی 
دانســته و آدمــی را در مؤمــن بــودن و کافــر بــودن و خوب 
بــودن و بــد بــودن، غیرمختــار و فاقــد اراده می داننــد. ایــن 

عــده بــه ایــن بــاور انــد کــه انســان ها همان گونــه کــه در 
خصــوص رنــگ پوســت و چشــم و مــوی خود، خواســتی 
و اراده یــی و قدرتــی و انتخابــی و دخالتــی نداشــته اند، در 
امــر تدیــن و دیــن داری و دین ســتیزی و دین گریــزی 
خــود نیــز فاقــد خواســت و اراده و قــدرت و انتخــاب و 
ــان ها عروســک های رام و  ــا انس ــع، م ــد. در واق ــار ان اختی
مالیمــی هســتیم در دســتاِن ده هــا عامــل و باعــث بیرونــی 
ــب  ــن مطل ــی. روح ای ــی و طبیع ــی و مابعدالطبیع و درون
ــش  ــه خوان ــس« ب ــل قدی ــخِن »پ ــن س ــوان در ای را می ت
ــت: »می خواهــم کار درســت و خــوب انجــام دهــم،  گرف
ــام  ــودی انج ــم کار گناه آل ــعی می کن ــتم. س ــادر نیس ــا ق ام
ــدس،  ــاب مق ــم«. )کت ــاه می کن ــار گن ــا بی اختی ــم، ام نده

رومیــان، بــاب 7/ آیــت 18( 
ــرف داران  ــم ط ــالم ه ــان اس ــی در جه ــۀ جبرگرای اندیش
درهــم  بــن  جعــد  اســت.  داشــته  نظریه پردازانــی  و 
و شــاگردش جهــم بــن صفــوان، بنیان گــذار مکتــب 
جهمیــه، به شــدت جبرگــرا بوده انــد و هیچ گونــه اراده 
ــن  ــم ب ــد. از جه ــل نبوده ان ــی قای ــرای آدم ــاری ب و اختی
صفــوان نقــل می کننــد کــه می گفــت: »انســان ها بــر 
ــان ها  ــارۀ انس ــتطاعت درب ــتند و اس ــادر نیس ــچ کاری ق هی
معنــی نــدارد و آدمــی در افعــال و اعمــال خویــش، فاقــد 
قــدرت و اراده اســت و جبــر به کلــی بــر او حاکــم اســت 
و خداونــد همان گونــه کــه آفریننــدۀ حــرکات بــرِگ 
ــدۀ حــرکات اعضــا و  ــادات اســت، آفرینن ــان و جم درخت
ــه  ــا ب ــبت دادن کاره ــد و نس ــز می باش ــان ها نی ــدام انس ان
ــه  ــا ب ــرکات و کاره ــبت دادن ح ــون نس ــان ها همچ انس
ــه شــیوۀ مجــازی اســت... و انســان ها  ــًا ب ــادات صرف جم
ــدون  ــد و ب ــرار گرفته ان ــی ق ــدر اله ــا و ق ــیر قض در مس
این کــه خــود اختیــاری داشــته باشــند، کارهــای خــوب و 
ــد را انجــام می دهند«)ســیری تحلیلــی کالم اهــل ســنت  ب
ــا شــیخ ابوالحســن اشــعری، صفحــۀ  از حســن بصــری ت
36، تألیــف مــال عبــداهلل احمدیــان(. و حکیــم عمــر خیــام 

هــم می گفــت:
من می خورم و هر که چو من اهل بود

می خوردِن من نزد عقال سهل بود
می خوردن من حق ز ازل می دانست

گر می نخورم علم خدا جهل بود.
خالقیــت خــدا و قــدرت مطلــِق خــدا و علــم مطلــِق خــدا 
و اراده و مشــیِت خــدا و قضــا و قــدر برگشــت ناپذیر 
ــه  ــن نظری ــرف داران ای ــری ط ــی نظ ــل و مبان ــدا، دالی خ

»جبرگرایــی« را تشــکیل می دهنــد و می ســازند.
کســاِن دیگــری هــم بوده انــد و هســتند کــه ارادۀ خدایــان 
نیــاکاِن مــا و... را در ســعادت و شــقاوت و  و ارواح 
گلگون رخــی و نگون بختــی آدمیــان دخیــل دانســته و 
آدمــی را بازیچــۀ رام و آرامــی در دســتاِن ایــن موجــوداِت 
ــاور ایــن دســته از  ــه ب ماورائــی و مرمــوز می دانســته اند. ب
ــد نیســت کــه سرشــت و سرنوشــِت  آدم هــا، تنهــا خداون
ــری  ــمارِ دیگ ــان بی ش ــه خدای ــد، بلک ــم می زن ــا را رق م
ــب  ــا و در جن ــاکاِن م ــار ارواح نی ــه در کن ــتند ک ــز هس نی
موجــوداِت دیگــر ماورایــی طبیعــی، سرشــت و سرنوشــِت 

ــد. ــازند و می پردازن ــی س ــا را م م
ــا طلــوع و ظهــور دورۀ رنســانس و پیدایــش علــوم  امــا ب
و فلســفه های جدیــد و کشــف قوانیــن طبیعــت و تســلط 
بــر طبیعــت و تســخیر فضــا و گســترش صنعــت و 
ــته از  ــی آهسته آهس ــات، آدم ــار اطالع ــوژی و انفج تکنول
ــی  ــودات ماورای ــان و موج ــدا و خدای ــِن خ ــتان آهنی دس
رهایــی پیــدا کــرد. امــا اســیر جبــر اجتماعــی و طبیعــی و 

ژنتیکــی قــرار گفــت. درســت اســت کــه دیگــر خدایــان 
و موجــوداِت ماورایــی سرشــت و سرنوشــِت انســان ها را 
ــن صلــب و ســخت اجتماعــی  ــا قوانی ــد، ام ــم نمی زنن رق
و  سرشت ســاز  ژنتیکــی  ســازوکارهای  و  طبیعــی  و 
ــم  ــر می کردی ــا فک ــد. »م ــان ان ــا آدمی ــازِ م سرنوشت س
ــر مــا در اخترهــای ماســت، اینــک مــا  سرنوشــت و تقدی
ــِر  ــت و تقدی ــادی سرنوش ــزان زی ــه می ــه ب ــم ک می دانی
ــدۀ جــازه  ــز واتســون، برن ــای ماســت« )جیم ــا در ژن ه م
نوبــل(. و »ســخن گفتــن از »جبرگرایــی ژنتیــک« یــا گفتــن 
ــور  ــرض و تص ــت« ف ــا اس ــز در ژن ه ــه چی ــه »هم این ک
کــردِن ایــن امــر اســت کــه تأثیــرات ژنتیکــی تغییرناپذیرند 
ــق  ــه طب ــت ک ــا آن اس ــاِب م ــل اجتن ــت غیرقاب و سرنوش
ــرده  ــزی ک ــا برنامه ری ــه دی. ان. اِی م ــی ک ــان برنامه ی هم

ــی  ــناختی جبرگرای ــۀ روان ش ــم. نتیج ــل کنی ــت، عم اس
ــم  ــا تصــور می کنی ــه م ــه ک ــی واضــح اســت: آن چ ژنتیک
آزادی و اختیــار شــخصی اســت، تنهــا یــک توهــم اســت. 
ــز واضــح اســت:  ــی ژنتیکــی نی ــی جبرگرای نتیجــۀ اخالق
مــا مســوول آن چــه کــه انجــام می دهیــم نیســتیم؛ ژن هــای 
مــا مســوول انــد... ژن هــای مــن را ســرزنش کــن، نــه مــن 
را« )بــازی در نقــش خــدا؟ جبرگرایــی ژنتیــک و آزادی و 
اختیــار بشــر/ تدپیتــرز؛ ترجمــۀ عبدالرضــا ســاالر بهــزادی: 

ــات ۴۵ و ۴7(. ــی ، 1386، صفح ــر ن ــران، نش ته
ــر اســاس نظریــۀ »جبرگرایــی«، پرســش از این کــه چــرا  ب
ــتیز  ــز و دین س ــان، دین گری ــا جوان ــان ها و در این ج انس
شــده اند، در واقــع پرســش بی معنایــی اســت. انســان 
فاقــد قــدرت و اختیــار و انتخــاب کــه نمی توانــد خــوب 
ــد  ــان را برگزین ــد ایم ــان نمی توان ــد و همچن ــا ب ــد ی باش
یــا کفــر را. بنابرایــن، اگــر ســوالی اســت و اگــر مالمتــی 
ــه  ــع، متوج ــت، در واق ــی اس ــزا و جزای ــر س ــت و اگ اس
ــتند و  ــا کســی نیس ــان نیســت. آن ه خــود انســان و جوان

نکرده انــد.  کاری 
امــا کســانی کــه باورمنــد بــه نظریــۀ »جبرگرایــی« نیســتند 
و انســان را آزاد و مختــار می داننــد، عوامــل دیگــری را در 
ــه دیــن و مذهــب برجســته و  ــان نســبت ب بی مهــری آدمی

ــد. ــر می دانن مؤث
عده یــی بــه ایــن باورنــد کــه ادیــان مجموعه یــی از 
آگاهی هــای کاذب و وارونــه اســت. هیــچ حقیقتــی و 
واقعیتــی در دِل ادیــان وجــود نــدارد. نــه خدایــی وجــود 
ــت و  ــی در کار اس ــه مبدای ــی، ن ــام الهی ی ــه پی دارد و ن
ــه  ــد و ن ــه می کن ــا را بدرق ــی م ــه پاداش ــادی، ن ــه مع ن
کیفــری مــا را تهدیــد. آن هــا معتقدنــد کــه ادیــان ســاخته 
افــراد  عــده  یــک  انسان هاســت.  خــود  پرداختــۀ  و 
ثروتمنــد و قدرت مــدار آمدنــد و جهــت رام ســاختن 
ــه خــورد آن هــا  ــردم، یــک سلســله آموزه هــا را ب ــودۀ م ت
ــی  ــا خدای ــد کــه گوی ــه آن هــا طــوری فهماندن ــد و ب دادن
وجــود دارد و آن خــدا خواســته اســت هرکــس را مناســب 
ــه  ــس ب ــن، هرک ــد. بنابرای ــرار ده ــی ق ــش در وضعیت حال
اســاس خواســِت خــدا همــان شــده اســت کــه هســت و 
ــدرِ برگشــت ناپذیر خــدای  ــد از قضــاء و ق ــس نبای هیچ ک
قــادر، قاهــر و کوبنــده ســرپیچی نمایــد و اعتــراض 
ــت و  ــی پس ــک زنده گ ــه در ی ــم ک ــا ه ــردارد. توده ه ب
زنده گــی  توجیــه  به خاطــر  داشــتند،  قــرار  حقیرانــه 
ــر وحشــت و  ــه ب ــۀ خــود و به خاطــر غلب پســت و زبوبان
ــی را  ــای خراف ــن آموزه ه ــی، ای ــی و تنهای ــرس غریبه گ ت
ــادر، عــادل  ــد کــه ایــن خــدای ق پذیرفتنــد و گمــان بردن
ــه  ــرد و این هم ــد ک ــت گیری خواه ــا دس ــم از م و حکی
ــد  ــران خواه ــا را جب ــی م ــتی های زنده گ ــتی ها و پس کاس
نمــود. بنابرایــن، بــه تعبیــر مارکــس، دیــن افیــون ملت هــا 
و توده هاســت. »مذهــب، آه مخلــوِق مــورد فشــار و 
لطــف دنیــاِی بی قلــب و روح شــرایط بــی روح و تریــاِک 
تــوده اســت« )کارل مارکــس( و »خــدا از لحــاظ تاریخــی 
و اجتماعــی، عبــارت از افــکار بغرنجــی اســت کــه کــه اوالً 
ناشــی از جهــل بشــر بــه قــوای طبیعــی و ثانیــًا ناشــی از 
ــاور،  ــر اســاس ایــن ب فشــار طبقــات می باشــد« )لنیــن(. ب
علــت این کــه جوانــان نســبت بــه آموزه هــا و ارزش هــای 
دینــی و مذهبــی متــردد و بی اعتنــا شــده انــد ایــن اســت 
ــودۀ به هــم  ــان جــز ت ــه ادی ــد ک ــان درک کرده ان ــه جوان ک
ــی،  ــای کاذب، خراف ــه ها و باوره ــده از اندیش ــته ش انباش

ــتند.   ــری نیس ــِز دیگ ــی چی ــی و غیرواقع خیال

بخش نخست

عبدالکبیـر ستوده
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اشاره:  
در ایــن اواخــر بحــث گفت وگوهــای صلــح در 
افغانســتان بــه عنــوان یکــی از مــوارد کلیــدی داخلــی 
ــل  ــتان تبدی ــکا در افغانس ــت امری ــان سیاس و همچن
شــده اســت و باایــن وضعیــت، برخــی از قدرت هــای 
ــهم گیری  ــی س ــده و در پ ــاوت نمان ــز بی تف ــه نی منطق
ــزاری  ــه برگ ــده اند ک ــا ش ــن گفت وگوه ــۀ ای در زمین

ــۀ درشــت آن اســت. نشســت مســکو نمون
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، امریــکا را بــر 
ــورد  ــن م ــی را در ای ــدۀ ویژه ی ــه نماین ــت ک آن داش
ــژه  ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب ــارد؛ زلمــی خلی بگم
ــا  ــد و ام ــته ش ــتان گماش ــح افغانس ــکا در صل امری
مــورد ُگــم شــده در ایــن گفت وگوهــا دیــدگاه مــردم، 
نخبــه گان و سیاســیون افغانســتان اســت، گفت وگوهــای 
ــود. ــام می ش ــان انج ــت آن ــان در غیاب ــا طالب ــح ب صل

ــتای شــریک ســاختن  ــه در راس ــادآور شــد ک ــد ی بای
دیــدگاه مــردم و نخبــه گان سیاســی افغانســتان، نشســتی 
بــه ابتــکار و حمایــت جریــان سیاســی آجنــدای 
ــد و در  ــزار ش ــل برگ ــته در کاب ــۀ گذش ــی، هفت مل
ــتادان  ــی و اس ــه گان سیاس ــادی از نخب ــماری زی آن ش
ــۀ  ــود را در زمین ــای خ ــدگاه و راه کاره ــگاه دی دانش

ــتند. ــان داش ــان بی ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
بــا طالبــان،  در خصــوص گفت وگوهــای صلــح 
ــژه  ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب گماشــتن زلمــی خلی
افغانســتان و مشــکل اساســی  امریــکا در صلــح 
ــم  ــام داده ای ــی انج ــتان گفت وگوی ــا پاکس ــتان ب افغانس
بــا جاویــد کوهســتانی آگاه مســایل سیاســی و نظامــی 

کــه می خوانیــد.

ــوان  ــه عن ــه فرصــت گذاشــتید، ب ــن ک * تشــکر از ای
نخســتین پرســش: بــا آن  کــه دونالــد ترامــپ در 
اســتراتژی خــود بــرای افغانســتان بیشــتر برطبــل جنــگ 
می  کوبیــد، چگونــه یک بــار گزینــۀ صلــح بــرای 
ــر  ــای اخی ــد و در ماه ه ــت ش ــا اهمی ــا ب امریکایی ه
ــاختند؟ ــود س ــتراتژی خ ــور اس ــح را مح ــورد صل م

ــان  ــه طالب ــود ک ــن ب ــته وجــود داشــت ای آن چــه در گذش
بیشــتر تحــت مدیریــت مســتقیم پاکســتان بودنــد و امریــکا 
ــت،  ــرل داش ــان کنت ــران طالب ــر رهب ــتان ب ــق پاکس از طری
امــا بــا دوام جنــگ در افغانســتان و گذشــت زمــان، ســایر 
ــدا  ــاط پی ــان ارتب ــا طالب ســازمان ها، دولت هــا و کشــورها ب
کردنــد و طالبــان نتوانســتند با برخــی از کشــورها ارتباطاتی 
داشــته باشــند. بنابرایــن، دوام جنــگ در افغانســتان در کنــار 
این کــه بــرای امریــکا از لحــاظ هزینــه بســیار گــران تمــام 
می شــود، بــرای انتخابــات آینــدۀ امریــکا نیــز قابــل اهمیــت 
اســت کــه اگــر ترامــپ بتوانــد اقداماتــی را بــه کار ببــرد تــا 
مســالۀ افغانســتان را در یــک حــد معیــن مدیریــت کنــد کــه 
ــرل داشــته  ــدون پرداخــت هزینه هــای کالن و تحــت کنت ب
ــه نتیجــه برســند و  ــا ب ــق گفت وگوه ــی از طری باشــد، یعن
ــدرت افغانســتان  ــان را شــریک ســاختارهای سیاســی ق آن
بســازند تــا از جنــگ دســت بردارنــد و بپذیرنــد کــه چنــد 

ــد. ــی بمان ــگاه امریکایی هــا در افغانســتان باق پای
بــه  می گیــرد  صــورت  کــه  تالش هایــی  مجموعــه 
ــپ  ــه ترام ــت ک ــی اس ــی انتخابات ــداف سیاس ــور اه منظ
و جمهوری خواهــان در پیــش دارنــد، امــا مــن فکــر 
ــاه  ــد، در کوت ــخ گو باش ــتراتژی پاس ــن اس ــه ای ــم ک نمی کن
ــکا  ــت جمهوری امری ــات ریاس ــم در انتخاب ــدت و آن ه م
بــه نتیجــه برســد، چــون طالبــان روابــط چنــد بُعــدی دارند، 
کشــورهای هســتند کــه از طالبــان عمــاًل حمایــت نظامــی 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــط پاکس ــان توس ــرل طالب ــد و کنت می کنن
ــه  ــر این ک ــگ شــده و مســالۀ مهمت ــز و کمرن گذشــته ناچی
طالبــان هــم خــود را برنــده می بیننــد، زیــرا همیــن اکنــون 
بخشــی از جغرافیــای کشــور را تحــت کنتــرل و شــماری از 
ــن  ــان در افغانســتان حضــور دارد. براســاس همی رهبران ش
دالیــل مــن ایــن اســتراتژی ترامــپ در افغانســتان در بخــش 
ــد  ــتقالنه می خواه ــود مس ــه خ ــل این ک ــه دلی ــح را ب صل
وارد میــدان شــود و کشــورهای دیگــر را نادیــده می گیــرد، 
چنــدان موفــق نمی بینــم، ایــن گونــه برخــورد یــک 

ــود. ــد ب ــاکام خواه اســتراتژی ن
ــه در  ــورهایی ک ــتان، کش ــایه گان افغانس ــا همس ــاع ب اجم
ــه  ــد، ب ــدت دارن ــاه م ــدت و کوت ــع دراز م ــتان مناف افغانس
ــای  ــی گفت وگوه ــریک واقع ــد ش ــت بای ــمول حکوم ش
ــه  ــا ب ــر آن گفت وگوه ــند، در غی ــان باش ــا طالب ــح ب صل

ــید. ــد رس ــه نخواه نتیج

ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــل زاد را ب ــی خلی ــای زلم *تالش ه
امریــکا در افغانســتان در گفت وگوهــای صلــح چگونــه 

می بینیــد؟
امریکایــی  یــک  خلیــل زاد  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
افغانی االصلــی اســت و نماینــدۀ امریــکا در افغانســتان 
بــوده، در برگــزاری لویــه جرگــۀ قانــون اساســی افغانســتان 
ــه  ــا توج ــت و ب ــدی داش ــش کلی ــل نق ــی از مراح و بعض
ــالف  ــه دارد، اخت ــطح منطق ــناختی در س ــه ش ــن  ک ــه ای ب
ــا پاکســتان دارد و پاکســتان  ــل زاد ب ــه خلی ــدگاه ک کالن دی
همــۀ  بــا  داشته اســت،  مخالفــت  آن  بــا  گذشــته  در 
ــدان  ــر وارد می ــت خی ــا نی ــن ب ــه دارد ممک ــی ک تالش های

ــازگاری  ــر ناس ــل زاد س ــا خلی ــتانی ها ب ــد، پاکس ــده  باش ش
ــن  ــد. بدی ــی می بینن ــای او را منف ــد و نتیجــۀ کارکرده دارن
ــۀ  ــل زاد نتیج ــای خلی ــه تالش ه ــم ک ــر نمی کن ــاظ فک لح

ــد. ــته  باش ــی داش ــش در پ ــت و رضایت بخ مثب
و  گفت وگوهــا  و  نشســت ها  زمینــۀ  کــه  دارد  امــکان 
ــد؛  ــم کن ــا فراه ــرای امریکایی ه ــرات رو در رو را ب مذاک
امــا بــه نتیجه یــی کــه مــا خواهــان آن هســتیم-قطع جنــگ، 
وارد شــدن طالبــان بــه ســاختار سیاســی قــدرت، پذیرفتــن 
ــون اساســی افغانســتان-، ناممکــن اســت؛ تحقــق ایــن  قان
مــوارد بــرای خلیــل زاد غیــر ممکــن اســت، زیــرا روســیه و 

ــد. ــان نمی آی ــل زاد خوش ش ــتان از خلی پاکس

ــتان  ــح در افغانس ــرای آوردن صل ــکو ب ــت مس *نشس
ــت،  ــن بســت مواجــه شــد و در نهای ــا ب ــار ب چندین ب
بــا عــدم حضــور هیــأت رســمی حکومــت افغانســتان 

نشســت مســکو برگــزار شــد، چــرا؟
دو نیــم مــاه پیــش زمانــی کــه قــرار برایــن شــد تــا نشســت 
ــدم  ــکا ع ــت، امری ــدم نخس ــود، در ق ــزار ش ــکو برگ مس
اشــتراک خــود را اعــالم کــرد، بعــد از آن دولــت افغانســتان 
اعــالم کــرد کــه در ایــن نشســت شــرکت نخواهــد کــرد و 
ــتان  ــۀ افغانس ــوی وزارت خارج ــی از س ــا تالش های بعده
ــۀ  ــه گون ــس را ب ــن کنفران ــد ای ــا بتوان ــت ت ــورت گرف ص
مشــترک مدیریــت کنــد و دولــت افغانســتان درایــن 
ــور  ــان حض ــا طالب ــد، ام ــته  باش ــز داش ــک می ــس ی کنفران
دولــت در ایــن نشســت را نپذیرفتنــد و تأکیــد داشــتند، در 
ــت  ــه دول ــد ک ــرکت می کنن ــت ش ــن نشس ــی در ای صورت

افغانســتان نقــش محــوری نداشــته  باشــد.
ــان و چــه  ــا طالب ــت افغانســتان در گفت وگوهــا چــه ب دول
ــکا  ــر امری ــی اگ ــدارد، یعن ــی ن ــش اصل ــتان، نق ــا پاکس ب
ــد  ــام می ده ــد، انج ــام بدهی ــن کار را انج ــه ای ــد ک بگوی
و اگــر بگویــد کــه انجــام ندهیــد، اطاعــت می کنــد. 
ــت و  ــع امریکاس ــظ مناف ــتان حاف ــی افغانس ــت فعل حکوم
باســایر شــرکای منطقــه بینــش مشــترک نــدارد، بــه همیــن 
ــی  ــرد و هیأت ــرکت نک ــت ش ــن نشس ــت در ای ــل دول دلی
ــن  ــا ای ــت، ام ــه آن نشســت رف ــح ب ــی صل از شــورای عال

ــان  ــا طالب ــکو ب ــوب مس ــۀ خ ــان دهندۀ رابط ــت نش نشس
اســت. مســکو بــه عنــوان یــک بازی گــر در ســطح منطقــه 
ــت را  ــن حقیق ــا ای ــد؛ ام ــان ده ــودی نش ــد خ می خواه
ــدون  ــت هایی ب ــن نشس ــه چنی ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای

ــت. ــد داش ــی نخواه ــکا موثریت ــور امری حض

*نتیجۀ نشست مسکو را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ــایر  ــه س ــبت ب ــکو نس ــت مس ــه نشس ــم ک ــر می کن فک
ــراز  ــود را اب ــدگاه خ ــان دی ــد، طالب ــر باش ــت ها بهت نشس
خواهنــد کــرد و کمــاکان دیــدگاه طالبــان نســبت بــه خروج 
ــت و  ــان پابرجاس ــتان همچن ــی از افغانس ــای خارج نیروه
ــا  ــد، ب ــده می دانن ــغال ش ــور اش ــک کش ــتان را ی افغانس
دولــت افغانســتان حاضــر بــه مذاکــره نیســتند، قتــل عــام 
افــراد ملکــی را بــه دوش امریکایی هــا خواهنــد انداخــت و 
موقــف خودشــان را تحســین  می کننــد و توجیــه خواهنــد 
کــرد کــه بــا القاعــده و ســایر گروه هــای تروریســتی هیــچ 
ــراز  ــدگاه خــود را اب ــان دی ــد. در کل، طالب ــی ندارن رابطه ی
خواهنــد کــرد و مــورد اســتقبال کشــورهای اشــتراک کننــده 

قــرار خواهــد گرفــت.

تأثیــری  چــه  ســمیع الحق  شــدن  *کشــته 
گفتــه  داشــت.  خواهــد  صلــح  برگفت وگوهــای 
می شــود کــه او در ایــن اواخــر بــا شــماری از 
ــته  ــی خواس ــده و م ــک ش ــی نزدی ــای حکومت چهره ه
در رونــد صلــح افغانســتان کمــک کنــد، واقعــًا چنیــن 

ــت؟  ــوده اس ب
ــر  ــا ه ــمیع الحق و ی ــدگاه س ــه دی ــت ک ــن اس ــاورم ای ب
رهبــر طالــب پاکســتانی را از دیــد حکومــت نظامــی 
ــا زمانــی کــه سیاســت رســمی  پاکســتان بررســی کنیــم. ت
ــایل  ــتان روی مس ــه افغانس ــبت ب ــتان نس ــت پاکس حکوم
مهــم و نــکات اساســی بررســی و حــل نشــود، نظــر ســمیع 
ــی دیگــر پاکســتان مشــکالت  ــر مذهب ــا هــر رهب الحــق ی

ــرد. ــد ک ــل نخواه ــتان را ح افغانس
ســمیع الحق و یــا هــر رهبــر دیگــر پاکســتان و حتــا 
ــی  ــت نظام ــر حکوم ــر نظ ــتان زی ــی پاکس ــت ملک حکوم

ــه  ــن  ک ــش از ای ــن پی ــاور م ــه ب ــد. ب ــتان کار می کن پاکس
ــم،  ــه کنی ــان مراجع ــه طالب ــم و ب ــا بروی ــه کنفرانس ه ــا ب م
ــای  ــات و دیدگاه ه ــت اختالف ــه در نخس ــت ک ــوب اس خ
ــم  ــریک کنی ــتان ش ــی پاکس ــت نظام ــا حکوم ــود را ب خ
ــا از  ــد و م ــه می خواه ــا چ ــتان از م ــه پاکس ــم ک و بدانی
ــات  ــکات اساســی اختالف ــم، ن پاکســتان چــه توقعــی داری
مــا کــدام اســت. اگــر پاکســتان بــا مــا صــادق باشــد، دیگــر 
نیــازی بــه امریــکا نیســت؛ امــا بایــد مــا اختالفــات خــود 
ــا جانــب  ــا پاکســتان را حــل کنیــم. مشــکل اصلــی مــا ب ب
پاکســتان اســت و پیــش از ایــن  کــه بــه دروازه  هــای دیگــر 

ــم. ــار بیای ــا پاکســتان کن ــد ب ــم، بای ــاب کنی دق الب

*پاکســتان هیــچ گاه بــا مــا صــادق نبوده اســت، 
بنابرایــن مــا چگونــه مشــکل خــود را بــا ایــن کشــور 

ــم؟ ــل کنی ح
ــم و  ــا پاکســتان را شناســایی کنی ــد مشــکل خــود ب ــا بای م
ــرا  ــت، چ ــادق نیس ــا ص ــا م ــتان ب ــرا پاکس ــه چ ــم ک بدانی
ــع دراز  ــتند، مناف ــاور هس ــا بی ب ــه م ــبت ب ــتانی ها نس پاکس
ــه  ــد ک ــالش می کنن ــواره ت ــرا هم ــت، چ ــان چیس مدت ش
ــم  ــاکارا حاک ــف و ن ــت ضعی ــک حکوم ــتان ی در افغانس
افغانســتان  از یــک حکومــت قدرت منــد در  باشــد و 
نگــران هســتند، ایــن ســواالت بایــد حــل شــود، از جملــه 
مســالۀ دیورنــد، اگــر مســالۀ دیورنــد کنــار گذاشــته شــود 
و بــه پاکســتان گفتــه شــود کــه مســالۀ دیورنــد حــل شــده 
ــد  ــه دیورن ــتان ب ــت مداران افغانس ــردم و سیاس ــت، م  اس
ــر  ــد به خاط ــرف دیورن ــه آن ط ــد، ب ــاص ندارن ــه خ توج
ــایر  ــن س ــاور م ــه ب ــد، ب ــه نمی کنن ــتون خواهی مداخل پش
مــورد بــا پاکســتانی ها قابــل حــل اســت و درایــن صــورت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــک نتیجــۀ خــوب رســید، ام ــه ی می شــود ب
شــما خــط مــرزی دیورنــد را نمــی پذیریــد، چگونــه توقــع 

ــرار شــود؟ ــح برق ــه در کشــورتان صل ــد ک داری

ــا  ــا ب ــی م ــکل اصل ــه مش ــد ک ــد بگویی ــی خواهی *م
ــت؟ ــد اس ــرزی دیورن ــط م ــتان، خ پاکس

قطعــاً مشــکل مــا نــی، بــل مشــکل سیاســت مداران 
ــه از آن  ــت و همیش ــد اس ــتان دیورن ــا پاکس ــا ب ــتون م پش
ــچ گاه  ــد و هی ــتفاده می کنن ــی اس ــزار تبلیغات ــوان اب ــه عن ب
ــه را  ــط هزین ــته اند، فق ــم نداش ــی ه ــردی عمل ــک رویک ی
در گذشــته بیهــوده مصــرف کردنــد، اکنــون هــم بــه عنــوان 

ــد. ــرح می کنن ــار آن را مط ــۀ فش ــک نقط ی
بیشــتر از 7۰% عامــل ادامــۀ جنــگ در افغانســتان و تجــاوز 
پاکســتان بــه خــاک افغانســتان، عــدم بــه رســمیت شــناختن 
خــط مــرزی دیورنــد و دیورندخواهــی مــا اســت بنابرایــن، 
ــه  ــن ب ــت یافت ــود، دس ــل نش ــاله ح ــن مس ــی ای ــا زمان ت
ــتانی ها  ــود و پاکس ــد ب ــن خواه ــان غیرممک ــح همچن صل
از مداخلــه در امــور افغانســتان دســت بردار نخواهنــد شــد.

ــتان و  ــتون افغانس ــی پش ــران سیاس ــر رهب ــی اگ *یعن
ــمیت  ــه رس ــد را ب ــط دیورن ــتان خ ــت افغانس حکوم
بشناســند، مشــکل مــا بــا پاکســتان حــل خواهــد شــد 
ــه صلــح کــه آروزی تمامــی مــردم افغانســتان  ــا ب و م

ــید؟ ــم رس ــت، خواهی اس
ــه  ــتان ک ــا پاکس ــا ب ــی م ــرا مشــکل اصل ــدون شــک، زی ب
ــان هســتند، مســالۀ خــط  ــی تروریســم و طالب ــی اصل حام
ــا  ــی ب ــچ اختالف ــا هی ــی م ــای قبل ــت. زعم ــد اس دیورن
پاکســتان نداشــتند، در آن زمان هــا قطــع آب مطــرح نبــوده 
ــط  ــالۀ خ ــتان مس ــا پاکس ــا ب ــکل م ــواره مش ــت، هم  اس
ــن خــط  ــچ گاه ای ــرزی هی ــد ک ــوده  اســت، حام ــد ب دیورن
ــس  ــی، ریی ــیرمحمد کریم ــناخت، ش ــمیت نش ــه رس را ب
ســتاد ارتــش پیشــین افغانســتان گفــت کــه خــط دیورنــد 
را بــه رســمیت نمی شناســد. بنابرایــن، شــما چطــور انتطــار 
ــردارد در  ــد کــه پاکســتان دســت از مداخلــه دســت ب داری
ــری  ــاز پس گی ــرای ب ــف آرای ب ــما ص ــه ش ــی ک صورت

ــد. ــد داری دیورن

ــرای  ــنهادتان ب ــش، پیش ــن پرس ــوان آخری ــه عن *ب
ــرای نتیجــه بخــش  حکومــت و جریان هــای سیاســی ب

ــت؟ ــان چیس ــا طالب ــح ب ــای صل ــدن گفت وگوه ش
ــد  ــح بای ــای صل ــیدن گفت وگوه ــه رس ــه نتیج ــرای ب ب
ــطوح  ــی س ــتان و تمام ــوام افغانس ــایه ها و اق ــۀ همس هم
مختلــف طالبــان چــه در پشــاور، کویتــه و چمــن  در 
ایــن گفت وگوهــا شــریک ســاخته شــوند، طالبانــی کــه از 
ــد وارد  ــتان می خواهن ــش پاکس ــدون نق ــته و ب ــگ خس جن
ــران  ــوند؛ بســیاری از رهب ــایی ش ــوند، شناس ــو ش گفت وگ
ــکل  ــته اند، مش ــگ خس ــه از جن ــم ک ــان را می شناس طالب
دارنــد، فرزندان شــان بــزرگ شــده  و می خواهنــد بــه 
ــا  ــد؛ ام ــی کنن ــان زنده گ ــن ش ــد و در وط ــتان بیاین افغانس

ــت. ــده اس ــم نش ــان فراه ــه برای ش ــن زمین ای
تــا زمانی کــه گفت وگوهــای صلــح از کنتــرل دولــت 
خــارج نشــود و در اختیــار مــردم افغانســتان قــرار نگیــرد، 
ــوام افغانســتان در آن مشــارکت نداشــته باشــند،  تمامــی اق
طالبــان هــم از اقشــار مختلــف در ایــن گفت وگــو شــرکت 
ــا  ــه حت ــید ک ــم رس ــه نخواهی ــه نتیج ــا ب ــه تنه ــد، ن نکنن

ــت. ــد یاف ــگ تشــدید خواه جن
*جناب کوهستانی تشکر از این که فرصت گذاشتید.
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متوســط عمــر مــردان در جهــان کوتاه تــر از زنــان اســت؛ امــا بــه 
نظــر می رســد مــردان کشــورهایی کــه بیشــترین برابــری جنســیتی 
را دارنــد نســبت بــه مردانــی کــه متولــد یــا ســاکن کشــورهایی بــا 
شــکاف جنســیتی زیــادی هســتند، از ســالمت جســمانی و روانــی 

ــری برخوردارند. باالت
ــاله  ــن مس ــه ای ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان ــر س ــزارش اخی در گ
ــد  ــه می توان ــیتی چگون ــکاف جنس ــه ش ــده اســت ک ــه ش پرداخت

ــر بگــذارد. ــردان اث ــر ســالمت پســران و م ب
ــا  ــورهایی ب ــی در کش ــت: »زنده گ ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
برابــری جنســیتی بــر ســالمت مــردان موثــر اســت. ایــن مــردان 
ــرده گی  ــه افس ــر ب ــد و کمت ــری دارن ــر پایین ت ــرگ و می ــرخ م ن
و بیماری هــای قلبی-عروقــی مبتــال می شــوند. آنهــا روابــط 
جنســی محافظــت شــده تری دارنــد و رفتارهــای خشــن کمتــری 

ــد«. ــروز می دهن ــود ب از خ

ایــن مطالعــات نشــان داده انــد بــا وجــود اینکــه مــردان در اروپــا 
ــی بیشــتر  ــل کشــیدن ســیگار و نوشــیدن مشــروبات الکل ــه دلی ب
ــتند،  ــون هس ــای گوناگ ــه بیماری ه ــال ب ــرض ابت ــان در مع از زن
امــا ایــن برابــری جنســیتی ســبب شــده نســبت بــه مــردان دیگــر 

ــوند. ــد ش ــری بهره من ــالمت بهت ــان از س ــق جه مناط
ــردان  ــال ۲۰16 در م ــی در س ــه زنده گ ــد ب ــال، امی ــوان مث ــه عن ب
متولــد ســوییس 81.۲ ســال اســت، درحالــی کــه امیــد بــه 
ــر از 7۰  ــیه کمت ــتان و روس ــد ترکمنس ــردان متول ــی در م زنده گ

ــود. ــده ب ــرآورد ش ــال ب س
ــی« در  ــمردن »مردانه گ ــیتی و ارزش ش ــکاف جنس ــودن ش ــاال ب ب
جوامــع ســبب می شــود مــردان رفتارهایــی از خــود بــروز دهنــد 
ــه  ــراد ب ــن اف ــد. ای ــا خطــر مواجــه می کن ــان را ب کــه ســالمت آن
بهانــۀ داشــتن »قــدرت بدنــی باالتــر« تغذیــه ناســالم تری دارنــد، 
رفتارهــای پــر خطــر جنســی و خشــونت بیشــتری از خــود بــروز 
بــروز می دهنــد کــه در نهایــت ســالمت آنــان را بــه خطــر 

می انــدازد.
از ســوی دیگــر، در جوامــع بــا برابــری جنســیتی کــم، مــردان بــار 
مســوولیت مالــی زنده گــی را بــر دوش می کشــند. ایــن موضــوع 
بــه آنــان ایــن قــدرت را می دهــد تــا تصمیمــات اساســی خانــواده 
بــر عهــدۀ آنــان قــرار گیــرد امــا در عیــن حــال، ســبب می شــود 
فشــارهای جســمانی و روانــی بــر آنهــا بیشــتر شــده و در نهایــت 

نــرخ مــرگ و میــر زودهنــگام آنــان افزایــش یابــد.
ــیتی  ــری جنس ــه براب ــت ک ــده اس ــد ش ــزارش تأکی ــن گ در ای
ــردان را  ــد و ســالمت م ــر ده ــع را تغیی ــگ جوام ــد فرهن می توان

ــد. ــود بخش بهب

مرکـز کنتـرل و پیش گیـری از بیماری هـا در ایـاالت متحـدۀ امریکا 
کم خوابـی را یـک مشـکل جـدی بهداشـت عمومـی عنـوان کرده 
اسـت. بـا این حـال، مسـالۀ کم خوابـی تنها به مشـکالت سـالمتی 

محـدود نمی شـود و بـر رشـد اقتصاد نیـز اثر منفـی دارد.
جهانـی  سیاسـت گذاری  اندیشـکدۀ  یـک  کـه  َرنـد  شـرکت  ابـر 
غیرانتفاعـی امریکایـی اسـت، در آخرین تحقیقات خود به بررسـی 
میـزان آسـیب هایی کـه در اثـر کم خوابی بـه اقتصاد وارد می شـود، 

اسـت. پرداخته 
مـردم بسـیاری از مناطـق مختلـف جهـان به دلیـل تغییـرات ایجاد 
مصـرف  الـکل،  مصـرف  جملـه  از  زنده گـی،  سـبک  در  شـده 
از  از حـد  بیـش  اسـتفاده  و  پاییـن  تحـرک  اسـترس،  دخانیـات، 
مشـکالت  می خوابنـد.  کمتـر  و  کمتـر  الکترونیکـی  رسـانه های 
از دیگـر  نیـز  بهداشـت روان، نگرانی هـای مالـی و فشـار کاری 
عواملـی هسـتند کـه بر کیفیـت و کمیت خـواب افراد موثر اسـت.
افـرادی کـه کمتـر از 6 سـاعت در روز می خوابنـد 13 درصد بیش 
از افـرادی کـه خواب کامل )7 تا 9 سـاعت در روز( دارند در خطر 
مـرگ زودرس هسـتند. همچنان مطالعات نشـان می دهـد که میزان 

کارآیـی ایـن افراد ۲.۴ درصد کمتر اسـت.
مطالعـۀ ایـن اندیشـکده نشـان می دهـد کـه ایـاالت متحـده 1.۲3 
میلیـون روز کاری، جاپـان 6۰۰ هـزار روز کاری، انگلیـس و آلمان 
بیـش از ۲۰۰ هـزار روز کاری و کانـادا حدود 8۰ هـزار روز کاری 
را در طـی یک سـال بـه دلیل خـواب ناکافی کارکنـان مراکز دولتی 

و خصوصـی از دسـت می دهنـد.
کم خوابـی کارکنـان در ایـن پنـج کشـور عضو سـازمان همکاری و 
توسـعه اقتصادی سـبب شـده تا میـزان تولید ناخالـص داخلی بین 

1.۵ تـا 3 درصـد در ایـن پنج کشـور مـورد مطالعه کاهـش یابد.
جاپـان بـا ۲.9۲ درصـد، ایـاالت متحده بـا ۲.۲8 درصـد، بریتانیا با 

1.86 درصـد، آلمـان بـا 1.۵6 درصـد و کانـادا بـا 1.3۵ درصـد بـه 
ترتیـب بیشـترین و کمتریـن ضـرر در تولید ناخالـص داخلی خود 
را داشـتند. ایـن مسـاله در نهایـت سـبب می گـردد کـه در مجموع 
سـاالنه حـدود 68۰ میلیـارد دالر به اقتصاد این کشـورها خسـارت 

شود. وارد 
در نهایـت، محققـان رنـد توصیه هایـی بـرای حـل ایـن مشـکل و 
بهبـود مسـاله خـواب ارایه داده انـد. برنامه ریـزی بـرای خوابیدن و 
بیـدار شـدن در زمـان مناسـب، کاهش مصـرف محرک هایـی مانند 
کافئیـن یـا نیکوتیـن، پرهیـز از تماشـای تلویزیـون و کارکـردن بـا 
موبایـل پیـش از خـواب از جملـه راه حل هایی اسـت کـه می تواند 

کیفیـت و کمیـت خـواب را بـاال ببرد.
همچنـان آمـوزش عمومی در مورد مشـکالت سـالمتی و اقتصادی 
اسـت.  اثربخـش  تغییـر رویـه جامعـه  بـر  بـا کم خوابـی  مرتبـط 
محققـان بـر ایـن بـاور انـد کـه اگـر بـا معضـل خـواب ناکافـی 
مبـارزه نشـود، این مسـاله می تواند مشـکالت بزرگـی را در جوامع 

امـروزی رقـم بزند.
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کتـاِب »نام افغـانستان  از  دیـدگاه 
پژوهـش گـران« چـاپ شـد

زیـان بار   آثـار 
بی  ا کم خـو
اقتصاد جهانی بر 

سازمان جهانی بهداشت:

برابری جنسیتی 
با سالمت مردان 

مرتبط است

ــود  ــعی می ش ــت س ــن یادداش ــدگار: درای مان
تــا کتــاب جدیــد زکریــا اصولــی تحــت عنوان 
ــه  ــام افغانســتان از دیــدگاه پژوهش گــران« ب »ن
معرفــی گرفتــه شــود و پاره هــای از ایــن کتــاب 
نیــز جهــت معلومــات مزیــد یــادآوری گــردد. 
ایــن اثــر پژوهشــی در مــاه عقــرب 1397 
ــور  ــل زی ــهر کاب ــیدی در ش ــری خورش هج
 PDF ــکل ــه ش ــه ب ــت ک ــه اس ــاپ یافت چ
گونــۀ  بــه  مجــازی  شــبکه های  طریــق  از 
ــترس  ــل دس ــی قاب ــداوم و همه گان ــریع، م س
اســت. در ایــن اثــر بیشــتر از شــصت دیــدگاه 
تاریــخ،  یافته هــای  دانــش  پژوهش گــران، 
مــورد  در  و...  دانش پژوهــان جامعه شناســی 
نــام افغانســتان بــا حفــظ حقــوق معنــوی شــان 

ــت. ــده اس ــح گردی تصری
ــا  ــده و ب ــته ش ــرگ آراس ــر در 1۲۰ ب ــن اث ای
ادارۀ    ۲-۰1۴3-1-9936-987 شــابک  درج 
ــگ در  ــات فرهن ــت وزارت اطالع ــی رای کاپ
مراحــل قانونــی گردیــده اســت. روش تحقیــق 
در ایــن اثــر متفــاوت اســت، دلیــل ایــن تنــوع 
تحقیقــی وضاحــت، ســرعت و قــوت دیــدگاه 
ــام افغانســتان اســت.  فرهیختــه گان در مــورد ن
منابــع تحقیقــی ایــن پژوهــش مســتدل و 
ــب، مجــالت،  ــتر از کت ــه بیش ــل اســت ک مدل
ــع  ــد. درج مناب ــوا می کن ــا و... را احت روزنامه ه
ــارز  ــای ب ــدگاه یکــی از تفاوت ه ــاع دی و ارج
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــِر تاریخ ــن اث ــگارش ای ن
منبــع بــه شــیوۀ الزمــش در پاورقــی درج 

ــده اســت. ــل ش کام
ــۀ  ــر در مرحل ــن اث ــخه از ای ــون ۵۰۰ نس تاکن
ــارات  ــر انتش ــده و در اکث ــاپ ش ــت چ نخس
ــتقبال  ــت. اس ــت اس ــل دریاف ــل قاب ــهر کاب ش
کــه از ایــن اثــر تاکنــون صــورت گرفتــه 
ــر  ــماری نظ ــت ش ــه اس ــل مالحظ ــت قاب اس
ــا  ــق و ی ــر مواف ــر نظ ــی دیگ ــف و برخ مخال
ــن  ــع داشــته اند، در حقیقــت ای هــم نظــر ممتن
تحقیــق زمینه هــای گفتمان هــای علمــی را 
ــی،  ــی، تاریخ ــف فرهنگ ــای مختل در حوزه ه

دینــی و سیاســی فراهــم می ســازد.
ــدگاه  ــورد از دی ــد م ــه چن ــمت ب ــن قس در ای
ــتان  ــام افغانس ــورد ن ــه در م ــران ک پژوهش گ

ــم.  ــاره می کنی ــت اش اس
ــده  ــی آم ــر علم ــن اث ــم ای ــمارۀ دوازده در ش
اســت کــه واژۀ افغانســتان از جانــب ایرانی هــا 
ــرزمین  ــن س ــر ای ــس ب ــا انگلی ــا ب در پیمان ه
ــرارداد  ــار در ق ــت. اول ب ــده اس ــته ش گذاش
میــان ایــران و انگلیــس در زمــان شــاه شــجاع 
واقــع،  در  شــد.  مطــرح  افغانســتان  واژۀ 
ــوده بلکــه  ــا نب ــام خــود افغان ه ــن ن مبتکــر ای

بوده انــد. ایرانی هــا 
بــه همیــن گونــه در شــمارۀ بیســت ویکم ایــن 
ــرزمینی  ــت: س ــه اس ــح یافت ــی تصری ــر علم اث
ــاد می شــد  ــران« و »خراســان« ی ــام »ای ــه به ن ک
ــن  ــی از ســاکنان ای ــوم و گــروه ویژه ی ــه ق و ب
ــتان«  ــه »افغانس ــت، ب ــبتی نداش ــرزمین نس س

ــت و  ــی اس ــام قوم ــک ن ــه ی ــد ک ــل ش تبدی
ــان  ــین می ــق پشتون نش ــه مناط ــته ها ب در گذش
مــرز خراســان و پنجــاب اطــالق می شــد کــه 

ــت دارد. ــون در خــاک پاکســتان موقعی اکن
واژۀ افغانســتان و ملحقــات آن، بــه عنــوان نــام 
رســمی بــرای ســرزمینی کــه اکنــون افغانســتان 
خوانــده می شــود، ســاخته و پرداختــه بریتانیــا 
اســت کــه بــرای نخســتین بار در معاهــدۀ 
ــان 1879  ــد یعقوب خ ــا امیرمحم ــک« ب »گندم

میــالدی بــه کار رفــت.
در شــمارۀ ســی ودوم ایــن اثرعلمــی آمــده 
ــازه و  ــم ت ــک اس ــتان ی ــم افغانس ــت: اس اس
جــوان بــوده و ماننــد کلمــۀ افغــان ســیر داشــته 
ــن اســم  ــا کــه نخســت ای ــن معن ــه ای اســت ب
ــه یــک منطقــۀ محــدود )کوه هــای ســلیمان(  ب
اطــالق می گردیــد، آنــگاه قبایــل پشــتون را در 
ــا آن کــه جانشــین اســم خراســان  برگرفــت ت

ــد. گردی
ــاب  ــتان در کت ــۀ افغانس ــار کلم ــرای اولین ب ب
ســیفی اوایــل قــرن هفتــم هجــری ذکــر 
خــود  کتــاب  در  الفنســتن  اســت.  شــده 
به نــام »ســلطنت کابــل« در 181۵ میــالدی 
بــرای اولین بــار لفــظ افغانســتان را بــه کار 
ــان  ــرزمین خراس ــام س ــت و آن را ن ــرده اس ب
رجحــان می دهــد و جانشــین کلمــۀ خراســان 

می ســازد.
در مکاتبــات و معاهــدات رســمی بــا دول 
خارجــی ظاهــراً نخســتین بار کلمــۀ افغانســتان 
از طــرف الرد اکلنــد وایســرای هندوســتان در 
پاســخ نامــۀ خــودش بــه عنــوان شــاه شــجاع 

ــه اســت. ــه کار رفت ــالدی ب 1838 می
در شــمارۀ پنجــاه  و ششــم ایــن اثرعلمــی 
ــازه  ــام ت ــک ن ــتان ی ــام افغانس ــت: ن ــده اس آم
و بســیار جدیــد اســت؛ فردوســی شــاعر 
بــزرگ و حماسه ســرا از عــدم اســتعمال آن 
معــذور اســت زیــرا کلمــۀ افغــان بــه شــهادت 
شــاهنامه بــه عنــوان نــام عشــایری کــه ســابقۀ 
هــزار ســاله دارد، امــا اســم ترکیبــی افغانســتان 

از 1۵۰ ســال تجــاوز نمی کنــد.
در شــمارۀ شــصت و چهــارم ایــن اثــر علمــی 
آمــده اســت: افغانســتان نــام جغرافیــای ســیالی 
ــی  ــی در حوال ــدودۀ کوچک ــه از مح ــوده ک ب
ــج  ــه تدری ــته، ب ــاز گش ــطی آغ ــند وس رود س
ــیع تری  ــرزمین های وس ــان س ــرور زم ــه م و ب
ــه اســت.  ــا ســوات را در برگرفت از مســتنگ ت
از آغــاز قــرن نوزدهــم بــه بعــد، ایــن نــام بــه 
ــرون از حــدود  قلمــروی اطــالق شــده کــه بی

ــته اســت. ــت داش ــتان تاریخــی موقعی افغانس
در زمــان احمدشــاه ابدالــی، حــدود افغانســتان 
ــه کجاهــا می رســید، امــا چیــزی کــه مســلم  ب
اســت، ایــن اســت کــه احمدشــاه ابدالــی 
ــت؛ او را  ــتان را نداش ــری افغانس ــۀ رهب داعی

پادشــاه خراســان می خواننــد.
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یــک دیپلمــات بلنــد پایــۀ افغانســتان در آلمــان از دولــت 
ــرد. ــی ک ــن کشــور درخواســت پناهنده گ ای

ایــن فــرد کــه هویتــش فــاش نشــده، تــا آخــر مــاه اکتبــر 
نماینده گی هــای  از  یکــی  در  میــالدی  جــاری  ســال 
ســفارت افغانســتان در جمهــوری فــدرال آلمــان کار 
ــتان  ــه افغانس ــش ب ــان مأموریت ــس از پای ــا پ ــرده، ام می ک
ــن  ــان، ای ــانه های آلم ــته رس ــه نوش ــت. ب ــته اس ــاز نگش ب
ــس  ــز پلی ــک مرک ــه ی ــه ب ــا مراجع ــات افغانســتان ب دیپلم
ــی  ــل شــرایط امنیت ــه دلی ــه ب ــه اســت ک ــن کشــور، گفت ای
ــورش  ــه کش ــت ب ــر نیس ــتان حاض ــب در افغانس نامناس

ــردد. بازگ

گفتــه می شــود کــه مشــخصات و هویــت ایــن فــرد 
امــور مهاجــرت و  آلمــان در  فــدرال  اداره  در مرکــز 
پناهنده گــی ثبــت شــده و او اکنــون منتظــر زمــان مصاحبــه 
ــی  ــل پناهنده گ ــاره دالی ــرت درب ــای ادارۀ مهاج ــا مقام ه ب

ــت. اس
ــاب  ــان بازت ــانه های آلم ــی در رس ــداد در حال ــن روی ای
نشــده  پذیرفتــه  پناهجویــان  بازگردانــدن  کــه  یافتــه 
ــادی را در  ــای زی ــه کشــور بحث ه ــان ب ــتان از آلم افغانس

ــت. ــه اس ــه راه انداخت ــی ب ــزرگ اروپای ــور ب ــن کش ای
بازگرداندن پناهجویان افغانستان از آلمان

منتقــد سیاســت درهــای  آلمــان کــه  وزیــر کشــور 

ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت، ب ــران اس ــرای مهاج ــاز ب ب
پناهجویــان افغانســتان بایــد بــه کشورشــان بازگردنــد زیــرا 
در افغانســتان خطــری آنــان را تهدیــد نمی کنــد. هورســت 
مهاجرتــی  سیاســت  سرســخت  مخالفــان  از  زهوفــر 
ــای  ــت و در ماه ه ــان اس ــم آلم ــرکل، صدراعظ ــگال م آن
ــا  ــه ب ــان را ک ــان افغ ــتری پناهجوی ــدت بیش ــا ش ــر ب اخی
ــه  ــده، ب ــت ش ــان مخالف ــان در آلم ــای پناهنده گی ش تقاض

بازمی گردانــد. کشورشــان 
اکنــون موضــوع پناهجویــی یــک دیپلمــات بلندپایــه 
ــط  ــی در رواب ــت جنجال ــن اس ــان ممک ــتان در آلم افغانس
میــان برلیــن و کابــل بــه وجــود آورد. اگــر ایــن دیپلمــات 
ــد مســووالن ادارۀ فــدرال آلمــان در امــور مهاجــرت  بتوان
و پناهنده گــی را متقاعــد کنــد کــه وضعیــت امنیتــی 
در افغانســتان مناســب نیســت، وزیــر کشــور آلمــان 

ــر  ــان دیگ ــی پناهجوی ــه راحت ــت ب ــد توانس ــر نخواه دیگ
افغانســتان را بــه بهانــۀ ایــن کــه اوضــاع امنیتــی افغانســتان 

ــد. ــان بازگردان ــه کشورش ــت، ب ــوب اس خ
دولــت آلمــان پــس از حملــه انفجــاری بــه ســفارت ایــن 
کشــور در کابــل در بهــار ســال گذشــته میــالدی بــه دلیــل 
وجــود شــرایط خطرنــاک امنیتــی، بازگردانــدن پناهجویــان 
ــاری  ــال ج ــتان س ــا تابس ــان ت ــه کشورش ــتان را ب افغانس
ــدن  ــا بازگردان ــود. ام ــرده ب ــف ک ــًا متوق ــالدی تقریب می
ــاه جــوالی  ــان رد شــدۀ افغانســتان از آلمــان از م پناهجوی

ــه شــد. ســال جــاری از ســر گرفت
ــال  ــدای س ــان از ابن ــور آلم ــزارش وزارت کش ــه گ ــا ب بن
جــاری تــا کنــون ۲۲8 پناهجــوی افغانســتان کــه بــا 
ــور  ــن کش ــده از ای ــت ش ــان مخالف ــای پناهنده گی ش تقاض

ــده اند. ــده ش ــان بازگردان ــه کشورش ــراج و ب اخ
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ـــي،  ـــیون واي ـــواک کمېس ـــو خپل ـــتان د انتخابات د افغانس

د کابـــل د ټولـــو انتخابـــايت کارکوونکـــو لـــه لېـــرې 

ـــه  ـــه دغ ـــه پ ـــمېرلو رسه ب ـــا ش ـــه بی ـــو ل ـــدو او د رأی کې

ـــګ يش. ـــفافیت ټین ـــو ش ـــې د انتخابات ـــت ک والی

ــیون ډاډ  ــواک کمېسـ ــو خپلـ ــتان د انتخاباتـ د افغانسـ

څرګنـــدوي چـــې پـــه کابـــل کـــې د کاروول شـــویو 

ـــه  ـــق ب ـــه او ح ـــفافیت رامنځت ـــه ش ـــمېرل ب ـــا ش ـــو بی رأی

ـــېږي. ـــه ورس ـــدار ت حق

د یـــاد کمېســـیون د ویانـــد مرســـتیال عبدالعزیـــز 

د  اړونـــد  والیـــت  کابـــل  د  وايـــي،  ابراهیمـــي 

ـــوي  ـــرې ش ـــدو لې ـــه دن ـــي ل ـــول کارکوونک ـــو ټ انتخابات

ـــؤالن  ـــه مس ـــو هغ ـــورو والیتون ـــې د ن ـــای ی ـــر ځ او پ

ـــه  ـــې کارون ـــې ي ـــو ک ـــه انتخابات ـــې پ ـــوي چ ـــاکل ش ټ

ــام وړ وو. د پـ

نومـــوړي ازادي راډيـــو تـــه وویـــل چـــې دا کار بـــه 

د پالزمېنـــې کابـــل پـــر انتخاباتـــو د پـــام وړ مثبـــت 

اغېـــز ولـــري.

دی وایـــي: »پرېکـــړه داســـې شـــوې چـــې د هغـــو 

ـــې  ـــه کار ي ـــې ښ ـــان چ ـــیونونو رئیس ـــو د کمېس والیتون

ـــړي وو، د  ـــت ک ـــه مدیری ـــې ښ ـــات ي ـــړی او انتخاب ک

ـــول  ـــه ونی ـــای ب ـــر ځ ـــو پ ـــویو خلک ـــړای ش ـــرې ک لې

يش او پـــه کابـــل کـــې بـــه د رأیـــو بیـــا شـــمېرنه او 

تفتیـــش ويش، دا ګام د انتخاباتـــو لـــه شـــفافیت رسه 

ـــزې  ـــې اغې ـــه مثبت ـــې ب ـــه ک ـــه ټول ـــوي او پ ـــته ک مرس

ولـــري.«

ـــړ چـــې د  ـــواک کمېســـیون اعـــالن وک ـــو خپل د انتخابات

کابـــل والیـــت د انتخاباتـــو د کمېســـیون رئیـــس او ټـــول 

ـــم کار  ـــت او د س ـــزوري مدیری ـــې د کم ـــي ي کارکوونک

ـــړي دي. ـــرې ک ـــدو لې ـــه دن ـــه ل ـــه امل ـــو ل ـــه کول ن

ـــان  ـــس ګالج ـــیون رئی ـــواک کمېس ـــو د خپل د انتخابات

ـــړه  ـــګ پرېک ـــر څن ـــي، د دې ت ـــاد وی ـــع صی عبدالبدی

شـــوې چـــې تـــورو او ســـپینو رأیـــو د بېلولـــو پـــه 

ـــمېرل يش. ـــه رسه وش ـــې ل ـــې رأي ـــل ټول ـــدف د کاب ه

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې د افغانســـتان د ازادو او عادالنـــه 

ـــو  ـــتان د انتخابات ـــا د افغانس ـــا فیف ـــټ ی ـــو بنس انتخابات

ـــی  ـــر کل ـــړې ه ـــې پرېک ـــیون د دغ ـــواک کمېس د خپل

ـــر  ـــو او پ ـــړه د کاندیدان ـــې دا پرېک ـــي چ ـــوي او واي ک

انتخاباتـــو د څـــار بنســـټونو تـــر بیـــا بیـــا غوښـــتنو 

وروســـته شـــوې ده.

د دغـــه بنســـټ اجرائیـــوي رئیـــس یوســـف رشـــید 

ـــو  ـــتیو نتیج ـــه د وروس ـــه دې کار رسه ب ـــې پ ـــي چ واي

پـــه اړه د مرکـــز کابـــل د کاندیدانـــو قناعـــت خپـــل 

يش.

ده وویـــل: »د هغـــو غوښـــتنو او هڅـــو پـــر بنســـټ 

ـــټونو  ـــار د بنس ـــو د څ ـــر انتخابات ـــو، پ ـــې د کاندیدان چ

او انتخابـــايت شـــکایتونو د کمېســـیون لـــه خـــوا 

ــیون  ــواک کمېسـ ــو خپلـ ــوي، د انتخاباتـ ــرح شـ مطـ

ـــه  ـــه حـــارض شـــو، ک ـــا شـــمېرلو ت ـــو بی ـــش او د رأی تفتی

ـــمېرنه ويش،  ـــا ش ـــش او بی ـــه تفتی ـــرې او عادالن ـــې پ ب

دا د انتخاباتـــو لـــه عدالـــت رسه مرســـته کـــوي.«

ــید ټينـــګار کـــوي چـــې د عدالـــت د  ــاغلی رشـ ښـ

ـــو  ـــه هغ ـــو ل ـــد د انتخابات ـــدف بای ـــه ه ـــدو پ ـــي کې پ

ــبه ويش  ــم محاسـ ــو رسه هـ ــؤلینو او کارکوونکـ مسـ

ــاد او  ــه فسـ ــې پـ ــوه ډول يـ ــه یـ ــوه نـ ــه یـ ــې پـ چـ

ــود. ــې الس درلـ ــو کـ درغلیـ

ـــې د  ـــي چ ـــا واي ـــیون بی ـــواک کمېس ـــو خپل د انتخابات

ـــر  ـــت د ت ـــو د قناع ـــفافیت او د کاندیدان ـــو ش انتخابات

ــدي دي او د دې  ــه کـــې جـ ــه برخـ ــو پـ ــه کولـ السـ

لپـــاره بـــه هېـــڅ ډول هڅـــې ونـــه ســـپموي.

مشــترِک  مســتقل  کمیتــۀ  اخیــراً 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی مب ــارت و ارزیاب نظ
اداری پژوهشــی را نشــر کــرد و در 
آن مدعــی شــد کــه ۵۰ درصــد از 
ــد. ــواد« ان ــتان »بیس ــوزگان افغانس آم
ــارف  ــووالن در وزارت مع ــون مس اکن
مانــدگار  روزنامــۀ  بــه  کشــور 
از  درصــد   ۵۰ کــه  می گوینــد 
افغانســتان  معــارف  آمــوزگارن 
»بیســواد«. نــه  انــد،  »غیرمســلکی« 
ــت  ــای ظرفی ــه ارتق ــد ک ــان می گوین آن
و ســویۀ آمــوزگاران از اســتراتژی های 
وزارت معــارف اســت و از ایــن پــس 
در گزینش هــای ایــن وزارت لحــاظ 

خواهــد شــد.
ــد  ــان می ده ــاد نش ــن نه ــای ای یافته ه
کــه نبــود آمــوزگاران مســلکی، وجــود 
آمــوزگاران خیالــی، کمبــود ۵۰ درصــد 
ســاختمان بــرای مکتب هــا و نبــود 
آمــار آمــوزگاراِن متقاعــد از مشــکالت 
افغانســتان  معــارف  فــراراه  عمــده 

اســت.
از  یکــی  رضایــی،  حســین 
پژوهش گــران ایــن پژوهــش گفتــه 
ــان  ــی از وکالی پارلم ــه برخ ــت ک اس
والیــت  معــارف  ریاســت های  در 
مداخلــه می کننــد. او از والیت هــای 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــیر ب ــروان و پنجش پ
ــام بــرد و گفــت کــه برخــی از وکال  ن

مداخلــه می کننــد تــا افــراد مــورد 
ــوزگاران  ــوان آم ــه عن ــان را ب ــر ش نظ

قــراردادی مقــرر کننــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــی از ناامن ــای رضای آق
فــراراه  مشــکالت  از  دیگــر  یکــی 
معــارف افغانســتان یــاد کــرد و افــزود: 
ناامنــی روی کارِ معــارف و آمــوزگاران 
ــت. ــته اس ــی گذاش ــیار منف ــر بس تأثی
از ســویی هــم، دســتگیر منیــر، مشــاور 
می گویــد  معــارف  وزارت  ارشــد 
ــه  ــش ب ــارف در واکن ــه وزارت مع ک
ایــن پژوهــش می گویــد کــه ذکــر 
ــه  ــش ناعادالن ــواد« در پژوه واژۀ »بیس
اســت. آقــای منیــر می افزایــد کــه 
ــود  ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــواد ب بیس
کــه خوانــدن و نوشــتن را بلــد نباشــد.
ــارف  ــه وزارت مع ــت ک ــان داش او بی
بــا مشــکل ۵۰ درصــد آمــوزگاران 
غیرمســکلی مواجــه اســت. آقــای منیــر 
ــد کــه اکنــون وزارت معــارف  می افزای
تحصــل صنــف ســیزده و چهــارده 
را در گزینــش آمــوزگاران اجبــاری 

ــت. ــاخته اس س
ــا  ــش ب ــۀ صحبت ــر در ادام ــای منی آق
کــه  می گویــد  مانــدگار  روزنامــۀ 
جامعــۀ افغانســتان ســنتی اســت و 
ــر  ــارف ناگزی مســووالن در وزارت مع
در  را  جامعــه  حساســیت های  انــد 
کــرد:  تصریــح  او  بگیرنــد.  نظــر 

ــویه،  ــای س ــت و ارتق ــای ظرفی »ارتق
وزارت  عمــدۀ  اســتراتیژی های  از 
ــدان  ــاالی کارمن ــه ب ــت ک ــارف اس مع
در  نیــز  و  می شــود  عملــی  فعلــی 
آمــوزگاران  و  کارمنــدان  گزینــش 
آینــدۀ ایــن نهــاد در نظــر گرفتــه 

خواهــد شــد«.
ایــن در حالــی اســت که محمداشــرف 
غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
در مراســم آغــاز ســال آموزشــی 1397 
ــای  ــد از مکتب ه ــه ۵۰ درص ــت ک گف
ــد  ــاختمان ندارن ــون س ــا کن ــور ت کش
ــز  ــب نی ــزار مکت ــک ه و در حــدود ی

مســدود هســتند.
ــه و  ــه س ــود ک ــه ب ــی گفت ــای غن آق
ــرایط  ــد ش ــودک واج ــون ک ــم میلی نی
ــن  ــه رفت ــادر ب ــون ق ــز اکن ــوزش نی آم
بــه مکتب هــا نیســتند. آقــای غنــی 
پــرورش در  آمــوزش و  از کیفیــت 
افغانســتان ابــراز تأســف کــرده و گفتــه 
ــمار  ــش ش ــه افزای ــه ب ــا توج ــود: ب ب
آمــوزگاران، آنــان مهارت هــای الزم 

ــد. ــس را ندارن ــرای تدری ب
ســال  را   1397 ســال  همچنــان  او 
کــرد  اعــالم  پــرورش  و  آمــوزش 
و گفــت کــه بــه نهادهــای دولتــی 
و  آمــوزش  بــه  تــا  داده  هدایــت 
همــکاری  افغانســتان  پــرورش 

کننــد. همه جانبــه 

وزارت معارف در واكنش به پژوهش »میک«:

آموزگـاران ما 
»غیرمسلکی« اند نـه »بیسواد«

د کابل د انتخابايت چارو ټول مسولین 

او کارکوونکي له دندو لېرې شوي

درخواستپناهندهگیدیپلماتافغانستاندرآلمان

روح اهلل بهزاد
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