
مسووالن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
حکومت  در  زنان  کیفی  حضور  می گویند 
کم رنگ است و نیز برخورد نمایشی با بانوان 
کننده  نگران  حکومتی  بلند  سمت های  در 

است.
سیما سمر، رییس حقوی بشر افغانستان دیروز 
در مراسم گرامی داشت از هفتادمین سالروز 
تصویِب اعالمیۀ حقوی بشر صحبت می کرد، 
گفت که قرار گرفتن بانوان در سمت های بلند 
حکومتی قابل ستایش است، اما این خطر نیز 
وجود دارد که صالحیت ها و امکانات آنان 

سلب شود.
در  بانوان  که  است  باور  این  به  سمر  بانو 
سیاسی  حمایت  پیشین  و  فعلی  حکومت 
و  امکانات  دلیل،  همین  به  و  نداشتند 
صالحیت های آنان سلب و از آنان چهره های 

ناکام و ناتوانی نمایش داده شد.

برابر  در  گسترده  به وجود خشونت های  او 
بانوان در کشور اشاره کرده و بیان داشت که 
انواع خشونت ها در خانواده ها به عرف تبدیل 
وجود  آن  علیه  حساسیتی  کمترین  و  شده 

ندارد.
رییس حقوق بشر افغانستان با بیان این که در 
گسترده  خشونت های  نیز  اجتماعی  فضای 
عالوه  افزود:  دارد،  وجود  بانوان  برابر  در 
بعضًا  که  فزیکی  گستردۀ  خشونت های  بر 
تکان دهنده است، فضای اجتماعی و محیطی 

حاکم در کشور نیز در برابر بانوان است.
خانم سمر، بحث مشارکت زنان در روند صلح 
را که این اواخر تشدید شده است نیز کاماًل 
مبهم و موجب نگرانی دانست. او گفت که در 
ساختار شورای صلح تعداد انگشت شماری از 
میان بانوان وجود دارد و کارشیوه یی که نقش 
این گروه را در روند صلح تأمین کند نیز تا 

کنون مشخص نشده است.
را  صلح  روند  در  زنان  معنادار  اشتراک  او 
بخشی از شرایطی دانست که صلح عادالنه 
به آن ضرورت  افغانستان  نتیجه بخش در  و 
خواهد داشت. رییس کمیسیون حقوق بشر، 
تحقق  و  مجرمان  پیگرد  عدالت،  رعایت 
ارزش های حقوق بشری در روند صلح را از 
دیگر شاخصه هایی دانست که به باور او، نباید 
در روند صلح  نادیده گرفته شده و می بایست 

به عنوان خطوط قرمز صلح لحاظ شوند.
رییس حقوق بشر افغانستان در ادامه به میزان 
رعایت مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در 
این  گستردۀ  نقض  و  کرده  اشاره  افغانستان 

مواد را در افغانستان »جاری« دانست.
سیما سمر، گرفتار نشدن حتا یک تن به عنوان 
متهم ارتکاب انواع خشونت و نقض حقوق 
بشر از جمله بچه بازی را در محاکم با وجودی 
که موارد گستردۀ این عمل صورت می گیرد، 
نشان دهندۀ وجود فرهنگ معافیت از مجازات 
در کشور دانست و از حکومت خواست که 

به این فرهنگ نقطۀ پایان بگذارد.
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برخورد پروژه یی با جنگ
انتخـابات غـزنی چگـونه 

برگـزار می شـود؟

هرگز اجازه ندهید ترِس از بازی خارج شدن، جلِو بازی کردن شما را بگیرد.
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مانـدگار: شـماری از اعضـای مجلـس سـنا خواهـان 
برگـزاری دور دوم انتخابـات پارلمانـی در والیت کابل 

هستند.
 13 سه شـنبه،  دیـروز  عمومـی  جلسـۀ  در  کـه  آنـان 
قـوس صحبـت می کردنـد مدعـی شـدند کـه برخی از 
کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات در پـی معامله گـری بـا 

برخـی از نامـزدان و ناظـران انـد.
سـناتوران همچنـان می گوینـد کـه باتوجـه بـه پیمـان 
اسـتراتیژیِک امنیتـی کابل-واشـنگتن، حکومـت امریکا 
بایـد نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را هماننـد نیروهـای 

ناتـو مجهـز و آمـوزش بدهـد.
انتخابات کابل لغود شود!

اعضـای مجلس سـنا بـه انتخابـات پارلمانی و ریاسـت 
جمهـوری آینـده اشـاره کـرده گفتنـد کـه اگـر نتیجـۀ 
نشـود،  بررسـی  شـفاِف  کابـل  والیـت  در  انتخابـات 

انتخابـاِت کابـل بایـد بـه دور دوم بـرود.
فضـل هـادی مسـلمیار، رییـس مجلـس سـنا می گویـد 
کـه مسـووالِن کمیسـیون انتخابـات بـرای اعـالم نتایج 
انتخابـات پارلمانـی کابل باید کارشـیوۀ شـفافی را روی 
دسـت گیرنـد، در غیـر آن، انتخابات پارلمانـی کابل لغو 
و همزمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینده 

برگـزار گردد.
فرهـاد سـخی، عضـو دیگر مجلس سـنا بیان داشـت که 
مسـووالِن کمیسـیون انتخابـات بـا شـماری از ناظران و 
نماینـده گان احـزاب در حال »معاملـه« اند و تالش دارد 
تـا آرای برخـی نامـزدان را »کـم و زیـاد« کـرده و افراد 

مـورد نظـر خود شـان را به مجلـس آینـده راه دهند.
داشـت،  اظهـار  سـنا  دیگـر  عضـو  اکبـری،  گاللـی 
کمیسـیون  کارمنـدان  برخـی  علیـه  کـه  اتهام هایـی 
انتخابـات وجـود دارد، بایـد »جداً« بررسـی شـود. بانو 
اکبـری افـزود کـه اگر بـه این مسـایل رسـیده گی و در 
مـورد آن وضاحـت داده نشـود، به چگونه گـی عملکرد 
کمیسـیون انتخابـات در مـورد رونـد بررسـی و اعـالم 

نتایـج آرا صدمـۀ بزرگـی وارد خواهـد کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه انتخابـات پارلمانی بـه تاریخ 
28 و 29 میـزان برگـزار شـد، امـا بـه دلیـل مشـکالت 
مدیریتـی و تقلـب گسـترده، رونـد بررسـی و اعـالم 

نتایـج ایـن انتخابـات بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت.
ارتش افغانستان هم سطح ارتش ناتو شود

اعضـای مجلس سـنا در بخش دیگری از سـخنان شـان 
بـه پیمـان اسـتراتیژیک کابل-واشـنگتن اشـاره کردند و 
گفتنـد کـه امریکا و ناتـو باید قوای امنیتی افغانسـتان را 

هم سـطح نیروهـای ناتو تجهیـز کند.
آقـای مسـلمیار به پیمـان اسـتراتیژیک کابل-واشـنگتن 
اشـاره کـرد و اظهـار تأکید کـرد: ناتو، نیروهـای هوایی 
و زمینـی افغانسـتان را باید تقویت کند تا افغانسـتان در 

منطقـه یک ارتـش قوی و مجهز داشـته باشـد.
او گفـت کـه »حق« مردم افغانسـتان اسـت تـا نیروهای 
ناتـو آنـان را تجهیـز و تمویل کنـد، زیرا به بـاور رییس 
سـنا: »ایـن نیروهـا بـه جـای نیروهـای ناتـو در برابـر 

تروریسـم می جنگنـد.«
در سـوی دیگـر، محی الدیـن منصـف، عضو دیگر سـنا 
از اعـالم حمایـت ناتـو از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
جامعـۀ  کـه  نمـود  امیـدواری  ابـراز  و  کـرد  اسـتقبال 
جهانـی مشـکالت افغانسـتان را درک کـرده و به تجهیز 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان توجـه کند.
آقـای منصـف افـزود که اگـر مشـکالت تروریسـم در 
افغانسـتان همچنـان باقـی بمانـد، این مشـکالت روزی 
دامنگیـر همـه کشـورهای عضو ناتـو نیز خواهند شـد.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، متیــم 

ــو  ــې د خپل ــله وال دی چ ــؤله وس ــر مس ــه غې هغ

ســاتونکو رسه يوځــای لکــه وســله وال مخالفیــن د 

افغانســتان امنیتــي ځواکونــو پــه وړانــدې وجنګېد 

چــې دغــه عمل یــې پــه هېــڅ صــورت د بخښــلو 

نــه دی.

د دغــه وزارت د ویانــد مرســتیال، نــرت رحیمــي 

ــې  ــل چ ــه ووی ــو ت ــه ورځ آزادي راډي ــنبه پ د سه ش

متیــم او ســاتونکو یــې لــه يــوې خــوا قانــون تــر 

ــتان  ــې افغانس ــوا ی ــړی او بل خ ــدې ک ــو الن پښ

امنیتــي ځواکونــو تــه تلفــات هــم اړويل.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »کــوم عمــل چــې متیــم او 

ــڅ صــورت د  ــه هې ــررسه کــړی پ ــې ت ســاتونکو ی

ــه  ــون پ ــه د قان ــوی رسه ب ــه هغ ــه دی، ل ــلو ن بخښ

ــد ويش.« ــدي چلن ــې ج ــا ک رڼ

د ښــاغيل رحیمــي پــه خــره، متیــم او ســاتونکو 

یــې هغــه مهــال د امنیتــي ځواکونــو پــه وړانــدې 

ــې  ــړ چ ــورې ک ــت الس پ ــله وال مقاوم ــه وس پ

پولیســو غوښــتل د محاکمــو د پرېکــړې لــه مخــې 

هغــه کــور چــې دی په کــې اوســېده خپــل اصــيل 

خاونــد تــه وســپاري.

هغــه منــي چــې متیــم د افغانســتان د دفــاع وزارت 

د پخــواين وزیــر جــرال عبدالرحیم وردګ ناســکه 

زوی دی، خــو دا چــې نومــوړي دومــره وســلې او 

مهــات لــه کومــه کــړي؟ ښــاغلی رحیمــي په دې 

اړه د څېړنــو خــره کــوي.

د کورنیــو چــارو وزارت وایــي، د افغانســتان امنیتي 

ځواکونــو او د متیــم د ســاتونکو ترمنــځ وســله واله 

ــور  ــپږ ن ــس وژل شــوی او ش ــو پولی ــې ي نښــته ک

ټپيــان دي چــې لــه ډلــې یــې د يــوه تــن روغتیايــي 

وضعیــت نــازک دی.

ــې د  ــه ک ــاده پېښ ــه ي ــره، پ ــه خ ــه وزارت پ د دغ

ــوي دي. ــان ش ــم ټپي ــاتونکي ه ــم درې س متی

د كورنیو چارو وزارت:
له متیـم او ساتـونکـو سـره یې 

د قـانون په رڼـا کې جـدي چلنـد کېـږي

بازشمـاری آرا یا انتصـابات
 در کمیسیـون انتخـابـات؟

نهادهای ناظر بر انتخابات:

»سیستمانگشتنگاری
ناقصوماننـد
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ــۀ افغانســتان،  اعــالن ســخنگوی وزارت داخل
ــام  ــر انج ــی ب ــوس 1397( مبن ــروز )12 ق دی
عملیــات برضــد طالبــان تــا یــک مــاه آینــده، 
بیشــتر شــبیه اعــالِن تجارتــی  اســت کــه 
ــود. وی  ــر می ش ــا منتش ــی از تلویزیون ه گاه
اظهــار کــرد کــه هیأتــی از وزارت هــای دفــاع 
و داخلــه بــه قندهــار و والیــاِت دیگــر بــرای 
ــرای  ــا ب ــد ت ــات رفته ان ــن عملی ــی ای بررس
تصفیــۀ برخــی والیاتــی کــه طالبــان در آن جــا 
حضــور دارنــد، برنامــۀ هجــوم نظامــی تنظیــم 
شــود و مــاه جـــدی ایــن عملیــات بــه انجــام 

برســد. 
ــاع  ــرم داخلــه، دف ــران محت ــد وزی ــدون تردی ب
بــه  افغانســتان،  ملــی  امنیــت  ریاســت  و 
ــِت نظامــی در امــور  ــِت اســرار و محرمی اهمی
ــتند  ــن آگاه هس ــتر از م ــگ بیش ــی و جن نظام
ــِی  ــای نظام ــاید در تیوری ه ــد. ش و می فهمن
ــچ  ــی و در هی ــین نظام ــم و تیوریس ــچ عال هی
یــک از اصــوِل علــِم جنــگ به خصــوص 
کــه  پارتیزانــی  و  چریکــی  جنگ هــای 
بــدون  دولــت  یــک  مخالــِف  دســته های 
داشــتن جبهــات کالســیک و بــا پوشــش 
قــوای زمینــی و هوایــی بــا دولــت می جنگنــد، 
نتـــوان دیــد کــه یــک مــاه قبــل یــا چنــد مــاه 
قبــل، دولــت برنامــۀ عملیــات نظامــِی خــود را 
بــر مناطــق مــورد حضــور آن دســته ها اعــالن 
کنــد؛ زیــرا در ایــن چنیــن جنگ هــا، نیـــروی 
دولتــی همچــون صاعقــه و ناگهانــی بــر ســر 
شورشــی  و  یاغــی  جنگجــوی  دســته های 
فــرود می آینــد و آن هــا را ســرکوب و تصفیــه 

می کننــد. 
وقتــی کــه در جنــگ از »تصفیــه« ســخن 
ــه  ــرمِ وزارت داخل ــی رود و ســخنگوی محت م
ــد دانســت  ــرد، بای ــه کار می ب ــن کلمــه را ب ای
کــه تصفیــۀ مناطــق تحــت تســلط جنگجویــاِن 
ــس از  ــان پ ــن جنگجوی ــود ای ــب از وج طال
اطالع رســانی بــه آن هــا در مــورد حملــۀ 
ــز مشــخص  ــان آن نی ــا زم ــه حت ــی ک نظامی ی
ــا  ــد ت ــک شــوخی می مان ــه ی ــتر ب ــده، بیش ش
ــران  ــی. وزی ــی و جنگ ــل نظام ــک عم ــه ی ب
نیروهــای نظامــی و امنیتــی دولــت افغانســتان 
ــان  ــا طالب ــگ ب ــه جن ــد ک ــی می دانن به خوب
و جنــگ بــا هــر قــوای مخالفــی کــه از 
شــیوه های جنــگ پارتیزانــی و چریکــی بهــره 
ــرد، مســتلزم آن اســت کــه ابتــکار زمــان  می ب
و مــکاِن جنــگ از دســت دشــمن گرفتــه 
ــا و  ــه در کج ــد ک ــن کن ــت تعیی ــود و دول ش
ــود و  ــگ ش ــمن وارد جن ــا دش ــت ب ــه وق چ
پــای او را بــه جنگــی کــه او درانتظــارش 

ــت  ــت اس ــن حال ــاند. در چنی ــت، بکش نیس
ــه  ــرکوبی و تصفی ــرض س ــمن در مع ــه دش ک
قــرار می گیــرد؛ زیــرا زمــان و مــکاِن جنــگ از 
دســت او بیــرون می شــود و جنــگ بــه زیــان 

و شکســت او می انجامــد. 
زبــاِن  بــا  خــودش  دولــت  وقتــی  امــا 
ــکاِن  ــان و م ــکار زم ــن ابت ــخنگویانش ای س
ــت  ــه  دس ــا ب ــب ی ــِت طال ــه  دس ــگ را ب جن
دشــمن می گــذارد، نتیجــه هرچــه کــه باشــد، 
ــع  ــورِت قط ــب به ص ــۀ طال ــت و تصفی شکس
نخواهــد بــود. طالبــان می تواننــد از قبــل 
ــه  ــد و ب ــرک کننـ ــوم را ت ــورد هج ــِق م مناط
ــد  ــان می توانن ــد. طالب ــوار برون ــق همج مناط
نقــاط آســیب پذیر و ضعیــِف دولــت را در 
مناطــق مختلــف در جریــان عملیــات نظامــی 
ــا  ــد و حت ــرار دهن ــه ق ــورد حمل ــت، م دول
نیروهــای  ضعیــِف  نقــاط  بــر  می تواننــد 
ــه وارد  ــات ضرب ــن عملی ــیر ای ــی در مس دولت
ــانند.  ــی بکش ــه ناکام ــات را ب ــد و عملی کنن
اگــر اعــالن و تعییــن زمــان و مــکاِن عملیــات 

ــع اطالع رســانی ســخنگویان  ــی و در واق نظام
ــگ،  ــرای جن ــی ب ــی و امنیت ــای نظام وزارت ه
تضعیــِف  جهــت  در  تبلیغاتــی  کار  یــک 
ــای دشــمن باشــد و  ــورال نیروه ــه و م روحی
ــه مناطــق دیگــر  ــا ب ــِف توجــه آن ه ــا تحری ی
بــرای انجــام عملیــات در منطقــۀ مــورد نظــر، 
ــر در  ــت و بی ثم ــک روِش نادرس ــز ی ــن نی ای

ــت.  ــان اس ــا طالب ــت ب ــاری دول ــگ ج جن
بــه نظــر نمی رســد  از یــک طــرف کــه 
ضعــف در امــور اســتخباراتی و کشــفی و 

ــم در درون  ــتون های پنج ــمن و س ــوذ دش نف
دولــت، دشــمن را در ناآگاهــی مطلــق از 
عملیــات نظامــی قــرار دهــد تــا اصــل مــورال 
بــه عنــوان یکــی از اصــول مهــم در جنــگ بــه 
زیــان دشــمن تغییــر بخــورد. از طــرف دیگــر 
تبلیغاتــی کــه ســطح  اعــالن و  این گونــه 
انتظــار و توقــِع مــردم را از دولــت در جهــت 
ــا  ــرد، ام ــاال بب ــمن ب ــۀ دش ــرکوبی و تصفی س
عملــی نشــود، میــزان بی اعتمــادی عمومــی را 
ــر قــدرت و ظرفیــت دولــت عمیــق و  در براب
ــه و  ــن فاصل ــازد و خــالی ای ــترده می س گسـ

بی اعتمــادی را طالبــان پُــر می کننــد. 
ــای  ــه وزرای نهاده ــتند ک ــی نیس ــا نکات این ه
نظامــی و امنیتــی افغانســتان آن را نداننــد و بــه 
اهمیــت بیــرون کــردِن ابتــکار زمــان و مــکاِن 
ــنًا  ــد. یقیـ ــی نبرن ــمن پ ــت دش ــگ از دس جن
ــکات  ــن ن ــه ای ــرا ب ــا چ ــد؛ ام ــا می دانن آن ه
توجــه نمی شــود و عملیــات نظامــِی یــک مــاه 
بعــد را ســخنگویان ایــن نهادهــا یــک مــاه قبل 
ــانند،  ــا می رس ــام دنی ــان و تم ــمِع طالب ــه س ب

ــم  ــن ه ــخش را م ــه پاس ــت ک ــی اس پرسش
ــتان،  ــگ افغانس ــت جن ــن اس ــم. ممک نمی دان
دولــت افغانســتان و هــر چیــز دیگــر در ایــن 
مملکــت پــروژۀ خارجی هــا باشــد. حتــا اگــر 
چنیــن هــم باشــد، بایــد راه هــای عملــی بــرای 
بیرون رفــت از ایــن پــروژه و پروژه ســازی 
ــت  ــلمًا دول ــود. مس ــق ش جســت وجو و محق
ــدمِ اول و  ــتان در ق ــی افغانس ــۀ سیاس و جامع
ــه دوش  ــوولیت را ب ــن مس ــه ای ــل از هم قب

ــد.  دارن
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روز گذشــته، آقــای خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ 
ــتان  ــی وارد پاکس ــتان درحال ــِح افغانس ــور صل ــکا در ام امری
شــد کــه نماینــده گاِن دفتــر سیاســِی گــروه طالبــان در قطــر، 
ــور  ــن کش ــه( وارد ای ــاز هفت ــش از او )در آغ ــد روز پی چن
ــری را  ــأِت هفت نف ــک هی ــان، ی ــری طالب ــد. رهب ــده بودن ش
بــه ریاســت شــیرمحمد اســتانکزی )رییــس دفتــر قطــر(، در 
آســتانۀ آغــازِ احتمالــِی دور ســومِ مذاکــرات میــان امریــکا و 
گــروه طالبــان، بــه پاکســتان فرســتاده تــا پیرامــون محتــواِی 
ــی و  ــه رایزن ــکا ب ــِب امری ــا جان ــرات ب ــن دور از مذاک ای
ــأت در  ــن هی ــرار اســت ای ــن ق ــد. همچنی ــی بپردازن چانه زن
ــارۀ  ــان، درب ــروه طالب ــری گ ــا رهب ــان ب ــِت مشورتی ش نشس
کشــته  شــدِن یکــی از فرماندهــان پیشــیِن طالبــان در حملــۀ 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــکا در هلمن ــیِن امری ــاِی بی سرنش هواپیماه

ــد.  ــت کنن ــح، صحب ــث صل ــا بح ــر ب ــی مغای حادثه ی
ــد  ــه را می توان ــد نکت ــری چن ــای خب ــن گزاره ه از خــالِل ای
اســتنباط کــرد: نخســت تیزپایــِی طالبــان در بحث صلــح؛ دوم 
پُررنــگ بــودِن نقــش پاکســتان در رونــد صلــح افغانســتان؛ و 

ســوم حاشیه نشــینِی حکومــت در تحــوالِت صلــح کشــور. 
ــح  ــه دســِت صل ــود ک ــن ب ــه ای در ســال های گذشــته ، تجرب
بــه ســوی طالبــان از هــر ســو دراز بــود امــا طالبــان پیام هــاِی 
ــی  ــر مواضــِع نظام ــد و ب ــه را جــدی نمی گرفتن صلح خواهان
و ایدیولوژیــِک خــود سرســختی نشــان می دادنــد. امــا اکنــون 
وقتــی نماینــده گان سیاســِی طالبــان چنــد روز پیشــتر از آقــای 
ــح در  ــرات صل ــومِ مذاک ــری دور س ــرای پی گی ــل زاد ب خلی
پاکســتان گــرد می آینــد، بایــد درک کــرد کــه این بــار 
ــه  ــد بلک ــدی گرفته ان ــا ج ــح را نه تنهـ ــِث صل ــان بح طالب
ــز  ــع نی ــل مواض ــاف و تعدی ــه انعط ــر ب ــی حاض ــا اندازه ی ت
هســتند. افــزون بــر ایــن، از آن جــا کــه ایــن دیــد و وادیدهــا 
ــوذِ  ــش و نف ــوان نق ــد، می ت ــورت می گیرن ــتان ص در پاکس
ــتان  ــِح افغانس ــادۀ صل ــتاِن تازه به راه افت ــور در داس ــن کش ای
کــه ایــاالت متحــده بــا جدیــت آن را کلیـــد زده و پاکســتان 
ــی کــرد.  ــز به جدیــت در آن فعــال شــده، تحلیــل و ارزیاب نی
همچنیــن، مثلــِث امریــکاـ پاکســتان ـ طالبــان در قضیــۀ صلح، 
نظــر بــه فرصــِت به دســت آمده بــرای هــر ســۀ آن هــا، چنــان 
عجلــه بــه خــرج می دهــد کــه در میــداِن عمــل، کمتــر جایــی 
ــد.  ــی می مان ــت باق ــاِت حکوم ــارزِ مواضــع و نظری ــرای تب ب
امریــکا  رییس جمهــورِ  ترامــپ  دونالــد  پیــش،  چنــدی 
نامه یــی بــه عمران  خــان نخســت وزیر پاکســتان ارســال 
کــرده و از او خواســته اســت کــه بــرای برقــراری صلــح در 
افغانســتان همــکاری کنـــد. آقــای ترامــپ تذکــر داده اســت 
ــِی امریکاســت و  ــِت منطقه ی ــن اولوی ــه افغانســتان مهم تری ک
پاکســتان بایــد زمینه هــا را بــرای کشــانیدِن گــروه طالبــان بــه 
ــپ  ــه و تقاضــاِی ترام ــن نام ــد. ای ــره تســهیل کن ــاِی مذاک پ
ــل شــناخت و تفســیر اســت،  ــک قاب ــه در عــرِف دیپلماتی ک
درحالــی صــورت می گیــرد کــه بی هیــچ شــکی در سیاســت 
ــت و  ــت اس ــک اولوی ــتان ی ــز افغانس ــتان نی ــی پاکس خارج
ــه  ــبت ب ــالم آباد نس ــکا، اس ــای امری ــه و تقاض ــارغ از نام ف
ــت ـ  ــا مثب ــی ی ــاِت منف ــن کشــور ـ در جه ــِح ای ــۀ صل برنام
ــوان درک  ــاب، می ت ــن حس ــا ای ــت. ب ــد نشس ــکار نخواه بی
ــده  ــک فرمان ــدِن ی ــته ش ــم کش ــان به رغ ــه طالب ــرد اینک ک
پیشــیِن نظامی شــان میــز گفت وگــو را تــرک نمی کننــد، 
ناشــی از ارادۀ پاکســتان در تعقیــب مذاکــراِت صلــح اســت. 
مــردم افغانســتان امــا نســبت بــه قضیــۀ صلــح کــه ایــن روزها 
ــد.  ــدیداً نگران ان ــده اند، ش ــال ش ــا فع ــۀ طرف ه در آن هم
آن،  دارد کــه مهم تریــن  منشــاء  نگرانــی  چندیــن  ایــن 
ــِح افغانســتان در  نقشی ســت کــه پاکســتان در مذاکــراِت صل
جهــِت تثبیــِت ایــدۀ عمــق اســتراتژیک در صــددِ اشــغاِل آن 
اســت. عــالوه بــر ایــن، مــردم در برنامــۀ صلــح بــه حکومــِت 
ــِم  ــۀ هم وغ ــه هم ــد ک ــد و معتقدن ــاد ندارن ــتان اعتم افغانس
ــح  ــه صل ــت و ب ــدرت اس ــای در ق ــود، بق ــِت موج حکوم
ــردم  ــن حســاب، م ــا ای ــرد. ب ــه می نگ ــن زاوی ــًا از همی صرف
و نخبــه گاِن کشــور از ایــاالت متحــدۀ امریــکا هــم بــه عنــوان 
بزرگتریــن قــدرِت دخیــل در قضایــای افغانســتان و هــم بــه 
ــۀ  ــه برنام ــد ک ــار دارن ــی، انتظ ــظ نظــم بین الملل ــوان حاف عن
ــی  ــاِی این چنین ــت ها و نگرانی ه ــورِ خواس ــح را در مح صل
مدیریــت کنــد و پایــاِن آن را بــه گونه یــی رقــم بزنــد کــه در 
آن برنــدۀ نخســت و اساســی »مــردم« باشــند، نــه کشــورهای 

ــِی دخیــل و بازیگــر در برنامــۀ صلــح.  بیرون

طالبـان و تیـزپایـی 
در مـذاکـراِت صلـح

وقتی دولت خودش با زباِن سخنگویانش ابتکاِر زمان و مکاِن جنگ را به 
 دسِت طالب یا دشمن می گذارد، نتیجه هرچه که باشد، شکست و تصفیۀ 
طالب به صورِت قطع نخواهد بود. طالبان می توانند از قبل مناطِق مورد هجوم 
را ترک کننـد و به مناطق همجوار بروند. طالبان می توانند نقاط آسیب پذیر 
و ضعیِف دولت را در مناطق مختلف در جریان عملیات نظامِی دولت مورد 
حمله قرار دهند و حتا می توانند بر نقاط ضعیِف نیروهای دولتی در مسیر این 
عملیات ضربه وارد کنند و عملیات را به ناکامی بکشانند. اگر اعالن و تعیین 
زمان و مکاِن عملیات نظامی و در واقع اطالع رسانی سخنگویان وزارت های 
نظامی و امنیتی برای جنگ، یک کار تبلیغاتی در جهت تضعیِف روحیه و 
مورال نیروهای دشمن باشد و یا تحریِف توجه آن ها به مناطق دیگر برای 
انجام عملیات در منطقۀ مورد نظر، این نیز یک روِش نادرست و بی ثمر در 
جنگ جاری دولت با طالبان است
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مســووالن در کمیســیون مســتقل انتخابــات 
روان،  ســال  جــدی  اول  کــه  می گوینــد 
ــی  ــزدان، نام نویس ــی نام ــا نام نویس ــان ب همزم
مجــدد رأی دهنــده گان نیــز آغــاز می شــود.
ــانی  ــرای کس ــت ب ــه فرص ــد ک ــان می افزاین آن
از رونــد نام نویســی بازمانــده انــد، فراهــم 
ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــا ب ــد ت ــد ش خواه

جمهــوری ســال آینــده نام نویســی کننــد.
همزمــان بــا ایــن، نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات 
افغانســتان می گوینــد کــه مســووالِن کمیســیون 
ــات  ــه چگونه گــی انتخاب ــد ب ــات در پیون انتخاب
ســال آینــدۀ ریاســت جمهــوری وضاحــت 
از  هاله یــی  در  آنــان  کارهــای  و  نمی دهــد 

ــرار دارد. ــام ق ابه
ســخنگوی  معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
ــا روزنامــۀ  ــۀ ب ــات در مصاحب کمیســیون انتخاب
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــدگار می گوی مان
ــزدان  ــی نام ــرای نام نویس ــل« ب ــی کام »آماده گ

ــت. ــه اس ــدی گرفت ــخ اول ج ــه تاری ب
آقــای ابراهیمــی می افزایــد: کســانی کــه از 
انتخابــات  در  دادن  رأی  بــرای  نام نویســی 
پارلمانــی بــه هــر دلیلــی بازمانــده بودنــد و نیــز 
آنانــی کــه تــا تاریــخ اول جــدی ســن قانونــی 
بــه  می تواننــد  می کننــد،  تکمیــل  را  شــان 
ــد. ــی کنن ــه نام نویس ــی رفت ــای نام نویس مرکزه
در ســویی دیگــر، یوســف رشــید، رییــس 
ــتان  ــه افغانس ــات آزاد و عادالن ــۀ انتخاب موسس
)فیفــا( در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار 
بایــد  انتخابــات  کمیســیون  کــه  می گویــد 
ــردم و  ــه م ــی ب ــد نام نویس ــاز رون ــل از آغ قب

ــد. ــح دهن ــر توضی ــای ناظ نهاده

آقــای رشــید بــه ایــن بــاور اســت کــه سیســتم 
»ماشــین  از  بیشــتر  کاری  انگشــت نگاری 
حســاب« نمی کنــد و مســووالِن کمیســیون 
ــردم  ــه م ــورد ب ــن م ــه در ای ــد ب ــات بای انتخاب

ــد. ــت دهن وضاح
بــه گفتــۀ او: »کمیســیون انتخابــات هنــوز 
ــه  ــد ک ــع کن ــتان را قان ــردم افغانس ــته م نتوانس
بــا فهرســتی کــه در انتخابــات پارلمانــی از 
ــه ســوی  ــد ب ــاده کــرده بودن ــده گان آم رأی دهن
دیگــری  برنامــۀ  یــا  انتخابــات  می رونــد 

دارنــد؟«
کــه  داشــت  بیــان  فیفــا  اجرایــی  رییــس 
از  پیــش  انتخابــات  کمیســیون  مســووالن 
موضــوع  بایــد  انتخابــات  تقویــم  معرفــی 
سیســتم انگشــت نگاری را روشــن می کــرد، 
زیــرا بــه گفتــۀ آقــای او، ایــن سیســتم ناکارایــی 
خــود را در انتخابــات پارلمانــی ثابــت ســاخت.
یوســف رشــید اضافــه کــرد کــه رهبــری 
کمیســیون انتخابــات تــا کنــون نهادهــای ناظــر 
و احــزاب سیاســی و نهادهــای مدنــی را قناعت 
نــداده کــه ســه میلیــون رأی دهنده یــی کــه ادعــا 
انگشــت نگاری  براســاس سیســتم  می شــود 
رأی داده انــد در کــدام ســاحه و بــه کــدام 

ــد. ــزدان رأی داده ان نام
ــر  ــه ذک ــوارد ک ــه م ــه ب ــا توج ــۀ او: ب ــه گفت ب
شــد، کمیســیون نمی توانــد و توانایــی آن را 
ــی  ــدی نام نویس ــخ اول ج ــه تاری ــه ب ــدارد ک ن

ــد. ــاز کن ــده گان را آغ ــزدان و رأی دهن نام
ــف«  ــی را »ضعی ــات پارلمان ــِت انتخاب او مدیری
خوانــد و گفــت کــه وقتــی رهبــری ایــن 
کمیســیون توانایــی مدیریــت یــک انتخابــات را 

نداشــته باشــد، برگــزاری دو انتخابــات بــا ایــن 
ــود. ــد ب ــار« خواه ــری »فاجه ب رهب

ــا  ــات ب ــس فیفا:«برگــزاری انتخاب ــاور ریی ــه ب ب
رهبــری و مدیریــت فعلــی کمیســیون انتخابــات 
ــه  ــی ب ــری فعل ــا رهب ــر ب ــت، اگ ــن نیس ممک
طــرف انتخابــات برویــم، انتخابــات ســال 
ــد  ــال 93 خواه ــات س ــر از انتخاب ــده بدت آین

ــود.« ب
انتخابــات مجلــس نماینــده گان کــه بــه تاریــخ 
28 و 29 میــزان برگــزار شــد، پُــر چالش تریــن 
انتخابــات افغانســتان خوانــده شــد. برخــی 
نخســت  روز  در  رأی دهــی  محل هــای 
انتخابــات یــا ناوقــت بــاز شــدند یــا هــم هیــچ 
درب آن هــا گشــوده نشــد. بــرای شــمار دیگــر 
ــا  ــید ی ــا نرس ــی ی ــواد انتخابات ــم م ــا ه محل ه
ــل کمیســیون  ــن دلی ــه همی ــر رســید. ب هــم دی
ــرای روز دوم  ــی را ب ــد رأی ده ــات رون انتخاب
ــرای روز  ــات ب ــد انتخاب ــرد و تمدی ــد ک تمدی
ــم  ــف فراه ــب و تخل ــرای تقل ــه را ب دوم، زمین
ــزاب  ــر، اح ــای ناظ ــد نهاده ــبب ش ــرد و س ک
ــه  ــیون را ب ــتان کمیس ــردم افغانس ــی و م سیاس

ــد. ــم کنن ــت مته ــدم مدیری ــاکارای و ع ن

باشــنده  گان ولســوالی ســروبی والیــت 
ــر  ــت در ام ــه دول ــد ک ــل می گوین کاب
تأمیــن امنیــت و زمینه ســازی بــرای 
ایــن منطقــه،  کار و اشــتغاِل مــردم 
ــام داده  ــز« انج ــیار ناچی ــکاری »بس هم

ــت.  اس
هرچنــد  کــه  دارنــد  تأکیــد  آنــان 
بزرگــراه  مســیر  در  ولســوالی  ایــن 
قــرار  کابل-جالل آبــاد  اســتراتژیک 
ــت آن  ــن امنی ــت در تأمی ــا دول دارد، ام

توجــه جــدی نداشــته اســت.
باشــنده گان ایــن ولســوالی در مصاحبــه 
بــا روزنامــۀ مانــگار، امنیــت نســبی این 
تالش هــای  محصــول  را  ولســوالی 
ــد  ــد و می گوین ــنده گان آن می دانن باش
ــۀ  ــت در منطق ــرای امنی ــال ها ب ــه س ک

شــان مبــارزه کــرده انــد.
آنــان ادعــا می کننــد کــه از زمــان 
ــر  ــون در براب ــا کن ــت ت ــاد و مقام جه
ــرده  ــارزه ک ــیان مب ترویســتان و شورش
ــن  ــت ای ــن امنی ــظ و تأمی ــرای حف و ب

ــد.  ــیده ان ــوالی کوش ولس
در  ســروبی  ولســوالی  باشــنده گان 
بعضــًا  و  قدیمــی  گلــی  خانه هــای 
پختــه و نســبتًا مــدرن زنده گــی دارنــد. 
ــان از این کــه بــه گفتــۀ خــود شــان،  آن
هســتند،  انتحــار  و  انفجــار  از  دور 
ــت  ــه دول ــا از این ک ــد، ام خوشــحال ان
نــدارد،  چندانــی  توجــه  آنــان  بــه 

می کننــد. شــکایت 
در  را  حکومــت  همچنــان  آنــان 
اشــتغال  و  کار  فراهــم آوری  زمینــۀ 
ــه  ــم ب ــه مته ــن منطق ــردم ای ــرای م ب
می گوینــد  و  می کننــد  بی توجهــی 
ــت  ــران حکوم ــد س ــار دارن ــه انتظ ک
بــرای باشــنده گان ایــن ولســوالی زمینــۀ 

کار را فراهــم ســازد.
ــگ،  ــور جگدل ــم، محمدان از ســویی ه
مشــاور رییــس حکومــت وحــدت 
ــن  ــنده گان ای ــع باش ــه در جم ــی ک مل
ــت  ــرد، پذیرف ــت می ک ولســوالی صحب
ــت  ــن امنی ــر تأمی ــت در ام ــه حکوم ک
ــرده  ــی ک ــوالی کوتاه ــن ولس ــردم ای م

ــت.  اس
ــت  ــه امنی ــزود ک ــک اف ــای جگدل آق
ولســوالی ســروبی و بندهــای بــرق این 
ــان  ــردم و فرمانده ه ــط م ــه توس منطق

می شــود.  تأمیــن  جهــادی  پیشــین 
ــی:  ــۀ مشــاور محمداشــرف غن ــه گفت ب
ســروبی،  ولســوالی  »باشــنده گان 
در  پوســته هایی  ایجــاد  پیشــنهاد 
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــا ب ــدای کوه ه بلن
بــه  را  کابل-جالل آبــاد  بزرگــراه 
حکومــت داده بودنــد، امــا متأســفانه از 
ســوی حکومــت جــدی گرفتــه نشــد«.
در عیــن حــال، پــدر یکــی از ســربازان 
ــان در  ــا طالب ــگ ب ــه در جن ــش ک ارت
والیــت زابــل کشــته شــده اســت، 
ــاد و  ــان جه ــم در زم ــه ه ــد ک می گوی
هــم در دولــِت بعــد از طالبــان، همــواره 
بــرای  ولســوالی  ایــن  باشــنده گان 
امنیــت و حاکمیــت قانــون قربانــی داده 
ــت  ــن امنی ــت در تأمی ــا حکوم ــد، ام ان
باشــنده گان ایــن ولســوالی همیشــه 

ــت. ــرده اس ــی ک کوتاه
و  ســروبی  ولســوالی  مــردم 
کــه  آن  همجــوار  ولســوالی های 
ــت،  ــک اس ــیار نزدی ــت بس ــا پایتخ ب
بیشــتر  دارنــد.  زیــاد  مشــکالت 
مــردم ایــن ولســوالی ها زیــر خــط 
برخــی  و  می کننــد  زنده گــی  فقــر 
داشــتن  از  حتــا  آن  دهکده هــای  از 
جاده هــای اســفالت شــده هــم محــروم 

ــد. ان
در کنــار مــردم، ســران جهــادی و 
ــز  ــوالی نی ــن ولس ــوم در ای ــزرگان ق ب
از رهبــران تنظیم هــا و جریان هایــی 
ــت  ــق و در آن عضوی ــه آن تعل ــه ب ک
آنــان  انــد.  گله منــد  هــم  دارنــد 
رهبــری جریان هــا و احــزاب را بــه 
ــه در  ــی ک ــرای مناطق ــی« ب »بی برنامه گ

آن نفــوذ دارنــد، متهــم می کننــد. 

وضعیــت آمــوزش و پــرور هــم در 
ایــن ولســوالی وضعیــت به ســامانی 
نــدارد. نبــود مــواد آموزشــی و کمبــود 
آمــوزگاران مســلکی، از عمده تریــن 
مشــکالت دانش آمــوزان مکتب هــای 

ــت. ــوالی اس ــن ولس ای
ــوالی  ــن ولس ــاحات ای ــی از س در برخ
پختــه  جاده هــای  نبــود  از  مــردم 
ــود  ــم نب ــی  ه ــد و برخ ــکایت دارن ش
آب آشــامیدنی را چالــش بســیار جــدی 
ــز  ــکاری نی ــد. بی ــوان می کنن ــان عن ش
ــنده  گان  ــه باش ــر اســت ک مشــکل دیگ
ــان  ــژه جوان ــه وی ــروبی ب ــوالی س ولس

بــه آن اشــاره می کننــد.
در حالــی از نبــود امنیــت و بی توجهــی 
ــل  ــروبی کاب ــوالی  س ــر ولس ــت ب دول
پایتخــِت  کــه  می شــود  شــکایت 
کشــور نیــز از امنیــت خوبی برخــوردار 
نیســت. از ســویی هــم، چنــدی پیــش 
ســیگار یــا ادارۀ بــازرس امریــکا در 
ــود  ــه ب ــور بازســازی افغانســتان گفت ام
کــه دولــت افغانســتان بــر بیــش از 50 
درصــد قلمــرو خــود حاکمیــت نــدارد.
شمال شــرق  در  ســروبی  ولســوالی 
والیــت کابــل قــرار دارد. از این ســاحه 
ــاد و تورخــم  ــل- جالل آب ــراه کاب بزرگ
ــوالی  ــن ولس ــنده گان ای ــذرد. باش می  گ
ــا  ــتون و کوچی ه ــوام پش ــتر اق را بیش
برخــی  در  و  می دهــد  تشــکیل 
ــت  ــه یی  زیس ــوم پش ــم ق ــاحات ه س
دارنــد. اکثــر باشــنده گان ولســوالی 
ــای  ــل، خانواده ه ــت کاب ــروبی والی س
فقیــر هســتند کــه مصــروف دام پــروری 

می باشــند. زراعــت  و 

نهادهای ناظر بر انتخابات:

ی ناقـص  »سیستـم انـگشت نگـار
و ماننـد ماشیـن حسـاب است«

باشنده گان سروبی:

دولت به ما بی توجه است
مشاور رییس حکومت:

بی تـوجه بـوده ایـم
ابوبکر صدیق

ناجیه نوری
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رسول خان امین
•  بی نیــازی مخاطــب: اگــر مخاطــب احســاس کنــد مطالبــی کــه بیــان 
ــه شــما  ــدارد، ب ــی ن ــش فایده ی ــه دردش نمی خــورد و برای ــد ب می کنی
توجــه نخواهــد کــرد. ایــن هنــر شماســت کــه عنــوان ســخنرانِی خــود 
ــد  ــد. بای ــذاب باش ــنونده ج ــرای ش ــه ب ــد ک ــاب کنی ــوری انتخ را ط
بتوانیــد ارتبــاط مناســبی بیــن موضــوع و شــنونده گان تان ایجــاد کــرده 

ــد. ــر کنی ــا ســخنان تان درگی و آن هــا را ب
ــان بیاوریــد،  •  ظاهــر ســخنران: قبــل از اینکــه شــما کلمه یــی بــر زب
ــه.  ــا ن ــد ی ــوش کن ــما گ ــه ش ــه ب ــرد ک ــم می گی ــب تصمی مخاط
ــه بســته بندی پیــام  همان طــور کــه قبــاًل هــم گفتیــم، شــنونده ابتــدا ب
توجــه می کنــد و ســپس در خصــوص محتــوای ســخناِن شــما تصمیــم 
می گیــرد. اگــر شــما ظاهــر نامرتب و پوشــش نامناســبی داشــته باشــید، 
ــد توانســت توجــه مخاطــب را از روی بوت هــای  ــه ســختی خواهی ب
بی رنــگ و موهــای ژولیــدۀ خــود بــه ســمت پیــام باارزش تــان جلــب 

 . کنید
ــی  ــه خیل ــگام ارای •  صــدای ســخنران: لحــن و صــدای شــما در هن
ــرژی صحبــت  ــدون ان اهمیــت دارد و اگــر به صــورت یکنواخــت و ب
ــه شــنیدن نشــان نمی دهــد  کنیــد، مخاطــب خســته شــده و رغبتــی ب
و یــا اینکــه زود خســته شــده و بــه عالــم خــواب پنــاه خواهــد بــرد. 
1.  تــرس از اینکــه چیــزی را فرامــوش کنیــد: خوشــبختانه ایــن نــوع 
ــادی دارد.  ــای زی ــرل اســت و راه ه ــل کنت ــادی قاب ــا حــد زی ــرس ت ت
ممکــن اســت اســترِس شــما به دلیــل فراموشــی مطالــب باشــد و اینکه 
هنــگام ســخنرانی قســمتی از موضــوع از یــاد شــما بــرود. البتــه ایــن 
ــن ســخنرانی خــود  ــه مت ــرادی ُرخ می دهــد ک ــرای اف ــاق بیشــتر ب اتف
ــه کلمــه حفــظ می کننــد کــه البتــه روش درســتی نیســت؛  را کلمــه ب
زیــرا ســخنرانی یــک تعامــِل دوطرفــه بیــن شــما و شــنونده گان اســت. 
از آنجایــی کــه در ایــن رابطــه اطالعــات رد و بــدل می شــود، ممکــن 
ــح بیشــتری باشــد.  ــه توضی ــاز ب اســت ســوالی پرســیده شــود کــه نی
ــخ از  ــش و پاس ــید و پرس ــرده باش ــظ ک ــخنرانی را حف ــن س ــر مت اگ
شــما شــود، ممکــن اســت نظمــی کــه بــه آن، متــن ســخنرانی را حفــظ 
کــرده بودیــد، به هــم ریختــه و رشــتۀ کالم از دســت شــما رهــا شــود. 
اگــر بــا ســالید و بــه کمــک پروژکتــور ارایــه می دهیــد، جــای نگرانــی 
نیســت؛ زیــرا نکته هــا و عناویــن اصلــی پیــش روی شماســت. اگــر قرار 
نیســت بــا ســالید اجــرا داشــته باشــید، پیشــنهاد می شــود کــه نقشــۀ 
ســخنرانی خــود کــه شــامل عناویــن اصلــی و نــکات مهــم اســت را 
خیلــی واضــح و بــا فونــت مناســب پرنت نمــوده و همــراه خود داشــته 
باشــید. اســترس و اضطــراِب شــما ممکــن اســت بــه دلیــل نگرانــی از 
فرامــوش کــردن لــوازم مــورد نیــاز ارایــۀ خــود در روز ســخنرانی باشــد 
ماننــد زمانــی کــه قــرار اســت بــه مســافرت برویــد و چندیــن بــار همه 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــرود. ب ــان ن ــه یادت ــد ک ــز را چــک می کنی چی
اتفــاق، از قبــل فهرســتی از تمــام وســایل و لوازمــی کــه بایــد بــه همراه 
داشــته باشــید، تهیــه کنیــد تــا خیال تــان راحــت باشــد؛ زیــرا ممکــن 
اســت بــه دلیــل مشــغلۀ زیــاد و یا هیجــان بیــش از انــدازه تمرکــز خود 
ــک  ــد کم ــت می توان ــن فهرس ــتن ای ــد. داش ــت بدهی ــی از دس را کم

بزرگــی بــرای شــما باشــد.

بخش هفتـم

سخنرانی 
و فن بیان

    شـــیخ بعـــد از اشـــغال فلســـطین، خانـــوادۀ  
ــود  ــرد و خـ ــل کـ ــروت منتقـ ــه بیـ ــود را بـ خـ
پیوســـته میـــان فلســـطین، اردن، بیـــروت و 
ــه  ــه بـ ــا آنکـ ــود تـ ــد بـ ــوریه در رفت وآمـ سـ
ـــی 1372هــــ ق مصـــادف  تاریـــخ 28 جمـــادی الثان
ـــر  ـــزب التحری ـــت ح ـــارچ 1953م توانس ـــا 14 م ب
ـــج  ـــط پن ـــدس توس ـــهر ق ـــت در ش ـــا مرکزی را ب
ــدان،  ــک: داوود حمـ ــتانش ـ هریـ ــن از دوسـ تـ
ـــده،  ـــم عب ـــزب، غان ـــکرتر ح ـــر و س ـــاون رهب مع
ـــقیر  ـــر ش ـــی و منی ـــادل النابلس ـــی، ع ـــوول مال مس
ــاد  ــمًا ایجـ ــای مؤســـس، ـ رسـ ــوان اعضـ به عنـ

ـــد.  کن
ــال های  ــیخ در سـ ــه شـ ــود کـ ــه می شـ     گفتـ
ـــا  تحصیـــل در قاهـــره نخســـت از امـــام حســـن البن
ـــی  ـــی و تربیت ـــات آموزش ـــا حلق ـــوده و ب ـــر ب متأث
ـــت  ـــته اس ـــک داش ـــۀ نزدی ـــلمین رابط اخوان المس
امـــا در اوایـــل دهـــۀ پنجـــاه میـــالدی قســـمًا تحـــت 
ـــوص  ـــهید به خص ـــب ش ـــید قط ـــات س ـــر نظری تأثی
کتاب هـــای »الشـــخصیه االســـالمیه« و »عدالـــت 
اجتماعـــی در اســـالم« قـــرار گرفتـــه و بـــا 
ـــازی  ـــه بازس ـــد ب ـــه در پیون ـــی  ک ـــدگاه ویژه ی دی
اندیشـــۀ سیاســـی اســـالم داشـــت بـــه تأســـیس 
ـــا  ـــود را ب ـــرد و راه خ ـــدام ک ـــر اق ـــزب التحری ح

جنبـــش اخوان المســـلمین جـــدا کـــرد.
    حـــزب التحریـــر در شـــرایطی از ســـوی 
ــه از  ــته شـــد کـ ــیخ نبهانـــی اســـاس گذاشـ شـ
یک طـــرف پایه هـــای رژیـــم صهیونیســـم در 
فلســـطین مســـتحکم گردیـــده بـــود و از ســـوی 
ــلمین راه  ــش اخوان المسـ ــری جنبـ ــر، رهبـ دیگـ
ـــیدن  ـــرای رس ـــی را ب ـــخت و طوالنی ی ـــارزۀ س مب
ـــۀ  ـــک تجرب ـــلمان، ی ـــای مس ـــادت ملت ه ـــه  قی ب
ـــرای  ـــرم را ب ـــای ن ـــرده و راه ه ـــی ک ـــاب تلق کامی
ــازی  ــالمی و اندیشه سـ ــوت اسـ ــترش دعـ گسـ

ــت. ــرده اسـ ــزی کـ ــرح و پی ریـ ــا طـ توده هـ
    از شـــیخ نبهانـــی حـــدود ســـی اثـــر به جـــا 
مانـــده اســـت کـــه معروف تریـــن آن هـــا »نظـــام 
االســـالم«، »التکتـــل الحزبـــی«، »الشـــخصیه 
االســـالمیه«، »نظـــام حکـــم در اســـالم« و غیـــره 

می باشـــد.
ـــر  ـــای نفس گی ـــد از تالش ه ـــی بع ـــیخ نبهان     ش
و طاقت فرســـا در راســـتای تأســـیس نظـــام 
سیاســـی مجـــدد اســـالم توســـط حزب التحریـــر 

و  موانـــع  از  عبـــور  و 
چالش هـــای گونه گـــون، ســـرانجام بـــه  روز 
یک شـــنبه یازدهـــم دســـمبر 1977 مصـــادف 
ـــروت  ـــهر بی ـــرم 1389 در ش ـــاه مح ـــم م ـــه ده ب
بـــه ابدیـــت پیوســـت و در همان جـــا به خـــاک 

ــپتامبر2013(.  ــد. )9/28سـ ــپرده شـ سـ

انگیزه های پیوستن به حزب التحریر
    عوامـــل و انگیزه هـــای گرایـــش بـــه حـــزب 
ـــف  ـــع مختل ـــه آن در جوام ـــتن ب ـــر و پیوس التحری
بـــا درنظرداشـــت واقعیت هـــای اجتماعـــی، 
ـــت؛  ـــاوت اس ـــی متف ـــادی و فرهنگ ـــی، اقتص سیاس
ـــت  ـــود عدال ـــی، نب ـــد الزم مال ـــغل و درآم ـــود ش نب
و برابـــری اجتماعـــی در دســـتگاه سیاســـی، 
مســـایل روان شـــناختی، انجـــام فعالیت هـــای 
ـــه، فشـــار و ســـرکوب حـــزب از  آموزشـــی و خیری
ســـوی دولت هـــای حاکـــم، تبلیغـــات گســـترده 
ـــتادهگی  ـــانه یی، ایس ـــایل رس ـــتفاده از وس ـــا اس ب
کـــه  اســـتعماری یی  اندیشـــه های  برابـــر  در 
بـــر جوامـــع اســـالمی هجـــوم آورده و باعـــث 
مداخـــالت در مســـایل کالن کشـــوری گردیـــده 
اســـت، از جملـــه دالیـــل گرایـــش و پیوســـتن 
جوانـــان بـــه حـــزب التحریـــر به حســـاب 

مـــی رود. 
ــت  ــه، محرومیـ ــیای  میانـ ــورهای آسـ     در کشـ
ـــورد  ـــی م ـــد مال ـــغل و درآم ـــود ش ـــادی و نب اقتص
نیـــاز، باعـــث گردیـــده اســـت تـــا شـــماری از 
ـــی  ـــدرت سیاس ـــه  ق ـــیدن ب ـــدف رس ـــان به ه جوان
و شکســـتن مرزهـــای اقتصـــادی در زندهگـــی، 
ـــب  ـــر جل ـــب، به خاط ـــعار مذه ـــر دادن ش ـــا س ب
اعتمـــاد افـــراد، در چارچـــوب حـــزب التحریـــر 
ِگردهـــم آینـــد و آهسته آهســـته رشـــد کننـــد و 

ـــوند.  ـــل ش ـــزرگ تبدی ـــکل ب ـــک تش ـــه ی ب
ماننـــد:  غربـــی  دانشـــمندان  برخـــی      
مارکـــس، وبـــر، دورکیـــم و برگـــر بـــا تأکیـــد 
افراط گونه یـــی اصـــرار دارنـــد کـــه محرومیـــت 
اجتماعـــی و اقتصـــادی باعـــث تعهـــد مذهبـــی 

 .)3/15( می شـــود. 
ــده،  ــرای آینـ ــن بـ ــم انداز روشـ ــود چشـ     نبـ
ــاد موانـــع  ظلـــم و بی عدالتـــی حکومـــت، ایجـ
به ویـــژه  افـــراد  خواســـت های  برابـــر  در 
تحصیل کـــرده گان، انحصارگرایـــی قـــدرت از 
ســـوی گروه هـــای مخصـــوص و ســـرکوبی 
ــی،  ــازمان های اجتماعـ ــی و سـ ــزاب سیاسـ احـ
یکـــی دیگـــر از عوامـــل پیوســـتن بـــه حـــزب 
بـــدون  کـــه  می شـــود  پنداشـــته  التحریـــر 
ـــالمی  ـــع اس ـــام جوام ـــتر در تم ـــن بس ـــه، ای مبالغ

ــت. ــوس اسـ محسـ
ــوی  ــتعماری از سـ ــی اسـ ــالت سیاسـ     مداخـ
ــالمی و  ــع اسـ ــر جوامـ ــزرگ بـ ــای بـ قدرت هـ
ــاد  ــلمانان، ایجـ ــادی مسـ ــع اقتصـ ــرل منابـ کنتـ
ــزاب  ــه میـــان کشـــورها و احـ نفـــاق و تفرقـ

ــی  ــاب آموزشـ ــت درازی در نصـ ــی، دسـ مذهبـ
ــطوح  ــی در سـ ــی و تحصیلـ ــات تعلیمـ مؤسسـ
ـــت  ـــل مل ـــراییل در مقاب ـــت از اس ـــف، حمای مختل
ـــدات  ـــب معاه ـــرح و تصوی ـــطین، ط ـــوم فلس مظل
و کنوانســـیون هایی برخـــالف منافـــع مســـلمانان 
ـــه  ـــز از جمل ـــد نی ـــل متح ـــازمان مل ـــوی س از س
ـــر  ـــزب التحری ـــوی ح ـــه از س ـــت ک ـــی اس عوامل
ـــه  ـــان ب ـــتن جوان ـــث پیوس ـــده و باع ـــغ گردی تبلی

ــردد. ــی می گـ ــش سیاسـ ــن جنبـ ایـ
    تبلیغـــات گســـتردۀ حـــزب التحریـــر مبنـــی 
ـــی  ـــالمی و رهای ـــت اس ـــدد خالف ـــای مج ـــر احی ب
امـــت از قیـــد و بنـــد اســـتعمار خارجـــی و 
ـــی  ـــتن تشـــکیالت جهان ـــا داش ـــی، ب ـــتبداد داخل اس
ـــم گیر و  ـــی چش ـــی داخل ـــی و تخنیک ـــع مال و مناب
امیدوارکننـــده، برنامه هـــای آموزشـــی و تربیتـــی 
ــدف  ــه  هـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــده بـ ــن شـ تدویـ
بـــا رویکـــرد ویـــژۀ دعوتـــی، یکـــی دیگـــر از 
ـــرن  ـــم ق ـــل در نی ـــه حداق ـــت ک ـــی اس انگیزه های
ـــادی  ـــراد زی ـــا اف ـــت ت ـــده اس ـــث گردی ـــر، باع اخی
در گوشـــه وکنار مختلـــف جهـــان بـــه ایـــن 

حـــزب بپیونـــدد.

عضویت در حزب التحریر
    شـــرایط عضویـــت در حـــزب التحریـــر، مســـلمان 
ــداف و  ــی از اهـ ــد، آگاهـ ــتن تعهـ ــودن، داشـ بـ
ـــه   ـــتن ب ـــاور داش ـــزب، ب ـــی ح ـــای سیاس برنامه ه
روش دعوتـــی و شـــیوۀ فعالیـــت حرکـــت، پابنـــدی 
بـــه  حضـــور در حلقـــات آموزشـــی و تربیتـــی، 
ـــدن  ـــواد خوان ـــتن س ـــا، داش ـــس و همایش ه مجال
و نوشـــتن، اعتقـــاد بـــه  وجـــوب حاکمیـــت 
ــی  از  ــل ارزیابـ ــی مراحـ ــالم و طـ ــی اسـ سیاسـ
ــر  ــا امیـ ــت بـ ــق بیعـ ــان، از طریـ ــوی مربیـ سـ
یـــا نماینـــدۀ امیـــر صـــورت می گیـــرد و فـــرد 
ملـــزم به رعایـــت تمـــام پرنســـیب های قانونـــی 
ـــده  ـــب ش ـــتورنامه های تصوی ـــق دس ـــزب مطاب ح

ــردد.  ــری می گـ ــأت رهبـ ــوی هیـ از سـ
    بـــا وجـــود آنکـــه حـــزب التحریـــر اساســـًا 
یـــک حـــزب ُســـنی اســـت کـــه در کشـــورهای 
عربـــی شـــکل گرفتـــه و رشـــد کـــرده اســـت، 
امـــا بـــا اهـــل تشـــیع و تبارهـــای غیرعـــرب در 
ـــن  ـــه ای ـــدارد و ب ـــرد سیاســـی اش مشـــکلی ن رویک
ـــاور اســـت کـــه شـــیعه و ســـنی هـــر دو مســـلمان  ب
ـــای  ـــر مبن ـــن حـــزب ب ـــِی ای ـــا روش سیاس ـــد. ام ان
خالفـــت بـــر منهـــج نبـــوت، از ســـوی اهـــل تشـــیع 
کـــه بـــر ســـاختار سیاســـی از نـــوع والیتـــی آن 
می باشـــد.  پذیـــرش  غیرقابـــل  دارد،  بـــاور 

ــرم 1425(. )7/10محـ
ــه  ــر داوطلبانـ ــزب التحریـ ــت در حـ     عضویـ
ـــا  ـــت ت ـــاز اس ـــی نی ـــدت زمان ـــک م ـــا ی ـــوده ام ب
ـــود  ـــوب در وج ـــرایط مطل ـــد و ش ـــت، تعه صداق

ـــردد. ـــم گ ـــت فراه ـــرای بیع ـــرد ب ف

حزب 
 ، یر لتحر ا
ه   ها  یدگا د
وش  ر و 
دعوت

عزیز احمد حنیف

بخش پنجـم

  گفته می شود که شیخ در 
سال های تحصیل در قاهره 
نخست از امام حسن البنا متأثر 
بوده و با حلقات آموزشی و 
تربیتی اخوان المسلمین رابطۀ 
نزدیک داشته است اما در اوایل 
دهۀ پنجاه میالدی قسماً تحت 
تأثیر نظریات سید قطب شهید 
به خصوص کتاب های »الشخصیه 
االسالمیه« و »عدالت اجتماعی 
در اسالم« قرار گرفته و با 
دیدگاه ویژه یی  که در پیوند به 
بازسازی اندیشۀ سیاسی اسالم 
داشت به تأسیس حزب التحریر 
اقدام کرد و راه خود را با جنبش 
اخوان المسلمین جدا کرد.

    حزب التحریر در شرایطی از 
سوی شیخ نبهانی اساس گذاشته 
شد که از یک طرف پایه های رژیم 
صهیونیسم در فلسطین مستحکم 
گردیده بود و از سوی دیگر، 
رهبری جنبش اخوان المسلمین 
راه مبارزۀ سخت و طوالنی یی را 
برای رسیدن به  قیادت ملت های 
مسلمان، یک تجربۀ کامیاب 
تلقی کرده و راه های نرم را 
برای گسترش دعوت اسالمی 
و اندیشه سازی توده ها طرح و 
پی ریزی کرده است

ACKU
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در ایــن جســتار منظــور از آنجــا، بیــرون از مــا 
ــه تعبیــر  اســت، یعنــی بیــرون از وجــود )هســتنده(. ب
ــرگ اســت.  ــوان گفــت آنجــا، م هایدگــری، شــاید بت
اقامتگاهــی  کــه انســان رو بــه  ســوی آن اســت؛ رو بــه 
ــن مســأله  ــرگ، معنادارتری ــا اینکــه م ــرگ. ب ســوی م
ــه از  ــان همیش ــا انس ــت، ام ــان اس ــی انس در زنده گ
هســتی پرســیده و در پــی تثبیــت هســتی بــوده  اســت؛ 
ــتی  ــر از هس ــرگ، خب ــالۀ م ــرگ و مس ــه م درحالی ک
ــت.  ــتی اس ــِت هس ــگاه   منفی ــه اقامت ــد، بلک نمی ده
ــاد  ــگاه ی ــامِ اقامت ــه ن ــرگ ب ــوان از م ــه نمی ت اگرچ
ــی  ــا جایگاه ــگاه ی ــد اقامت ــی نمی توان ــرا نف ــرد؛ زی ک
ــت   ــا اس ــده و معن ــرِگ ای ــد. م ــته  باش ــتی دار داش هس
ــان، جایــگاه داشــته  باشــد؛  ــۀ زب ــد در جنب کــه می توان
بنابرایــن اگــر از مــرگ بــه نــام اقامتــگاه یــاد می شــود، 

ــان اســت.  ــگاه در زب ــن اقامت ای
نخســت بایــد معنــای هســتی را مشــخص کــرد: 
هســتی بــه معنــای وجــود فیزیکــی و زیســتی، چیــزی 
اســت و بــه  عنــوان ماهیــت )ورا( چیــزی دیگــر. اگــر 
ــی  ــۀ فیزیک ــه مثاب ــه ب ــز همیش ــک چی ــد ی ــرار باش ق
ــِت آن  ــرا از ماهی ــد، چ ــته  باش ــود داش ــتی وج و زیس
پرســیده شــود؟ از آنجایــی  کــه چیزهــا میرنــده اســتند، 
از هســتی بــه مثابــۀ ماهیــت چیزهــا پرســیده می شــود. 
پرســش »انســان چیســت؟« پرســش از مصــداِق انســان 
انســان  فیزیکــی و زیســتی  از وجــود  و پرســش 
ــۀ مفهــوم  ــه مثاب ــت انســان ب نیســت، پرســش از ماهی
ــدۀ  ــت. ای ــی اس ــده، افالتون ــن ای ــت؛ ای ــده اس و ای
ــان، ورای  ــت انس ــت هوی ــان و تثبی ــی از انس افالتون
فیزیــک و زیســت انســان اســت؛ یعنــی پرســش 
ــس  ــرگ. پ ــد از م ــگاه  بع ــان در جای ــت انس از ماهی
ــی در  ــای دوم، یعن ــتی در معن ــای هس ــتگاه  معن خاس
ــت.  ــرگ اس ــتی م ــش از چیس ــت، پرس ــای ماهی معن

ــه  ســخن از هســتی و از وجــود فیزیکــی و زیســتی ب
یــک معنــا نیســت؛ زیــرا ســخن از ماهیــت )چیســتی( 
و واقعیــت اســت. پرســش ایــن اســت  کــه آیــا 
ــود،  ــتی خ ــی و زیس ــود فیزیک ــر از وج ــه غی همه چ
هســتی بــه مثابــۀ ماهیــت دارنــد، یــا فقــط هســتی بــه 
ــت؟  ــادار اس ــان معن ــی انس ــت در زنده گ ــۀ ماهی مثاب
ــوان گفــت  کــه  ــه معرفت شــناختی فلســفی می ت ــا ب بن
ــرای انســان اســت؛  ــا ب هســتی فقــط امــری قابــل معن
جانــداران و هســتنده های دیگــر هســتند )وجــود 
دارنــد( امــا هســتی ندارنــد. »چــرا فقــط انســان هســتی 
دارد؟ هســتی چــرا بــرای انســان معنــادار اســت؟ 
ــا  ــرای معن ــد؟ ب ــی دارن ــه رابطه ی ــتی چ ــا و هس معن
می تــوان بیــرون از زبــان، جایگاهــی در نظــر گرفــت؟ 
نفــی )مــرگ( بــا هســتی، معنــا و زبــان چــه رابطه یــی 
دارد؟« پاســخ ایــن پرســش ها از ســویی ســاده اند. 
چــرا؟ بــرای اینکــه پاســخ ندارنــد. فقــط معنــا دارنــد. 
از ســویی، دشــوارند. چــرا؟ بــرای اینکــه مــا را دچــار 
ــا و  ــارۀ مفهوم ه ــیدن درب ــد. اندیش ــیدن می کنن اندیش
ــده اند.  ــی ش ــی و انتزاع ــه ذهن ــی، ک ــای زبان ایده ه

شــاید بپرســیم ایــن مفهوم هــا و ایده هــا از کجــا 
ــز  ــا نی ــد از م ــد و بع ــا بوده ان ــش از م ــه پی ــد ک آمده ان
ــد  ــان بوده ان ــا در زب ــا و مفهوم ه ــن ایده ه ــتند. ای اس
ــا  ــه دنی ــه ب ــی  ک ــن، هنگام ــتند. بنابرای ــان اس و در زب
می آییــم، همین کــه وارد مرحلــۀ زبانــی می شــویم، 
ــویم.  ــان می ش ــانۀ زب ــای هستی شناس ــار تداعی ه دچ
ــان  شــدن،  ــای هستی شناســانۀ زب ــن دچــار تداعی ه ای
ــاد  ــا ایج ــی را در م ــم از پیش بوده گ ــی و توه فریبای
ــد از  ــم، بع ــل بوده ای ــم از قب ــور می کنی ــد. تص می کن

مــرگ نیــز هســتیم. 
ــه  ــی ارجــاع پرســش ها ب ــی پاســخ نیســتم، در پ در پ
ــا  ــش ها معن ــن پرس ــه ای ــه چگون ــتم. اینک ــا اس معن

یعقوب یسنا

بخش نخسـت

سخن از هستی و از وجود فیزیکی و زیستی به یک معنا نیست؛ زیرا سخن از ماهیت )چیستی( و واقعیت است. پرسش این است  که آیا همه چه غیر از وجود 
فیزیکی و زیستی خود، هستی به مثابۀ ماهیت دارند، یا فقط هستی به مثابۀ ماهیت در زنده گی انسان معنادار است؟ بنا به معرفت شناختی فلسفی می توان گفت 
 که هستی فقط امری قابل معنا برای انسان است؛ جانداران و هستنده های دیگر هستند )وجود دارند( اما هستی ندارند. »چرا فقط انسان هستی دارد؟ هستی 
چرا برای انسان معنادار است؟ معنا و هستی چه رابطه یی دارند؟ برای معنا می توان بیرون از زبان، جایگاهی در نظر گرفت؟ نفی )مرگ( با هستی، معنا و زبان چه 
رابطه یی دارد؟« پاسخ این پرسش ها از سویی ساده اند. چرا؟ برای اینکه پاسخ ندارند. فقط معنا دارند. از سویی، دشوارند. چرا؟ برای اینکه ما را دچار اندیشیدن 

می کنند. اندیشیدن دربارۀ مفهوم ها و ایده های زبانی، که ذهنی و انتزاعی شده اند

پیــدا کرده انــد؟ خاســتگاه  معنــای ایــن پرســش ها 
را بایــد بــه زبــان و بــه برداشــت روانــی انســان 
از مــرگ، ارجــاع داد. بــا ایــن ارجــاع اســت  کــه 
ــید.  ــتی« اندیش ــِی هس ــارۀ »نیستی شناس ــوان درب می ت
یعنــی دربــارۀ »هســتی« طــوری دیگــر بایــد اندیشــید. 
ایــن اندیشــیدن، اندیشــیدن بــه منفیــت هســتی اســت؛ 
یعنــی بــه جنبــۀ خالــی و نیســتِی هســتی. بحــث انــگار 
و  مغالطــه  وارد  چــون  می شــود،  جالب انگیزنــاک 
ــتی!  ــتِی هس ــی و نیس ــۀ خال ــویم: جنب ــی می ش فرافکن
همــان گــزارۀ هایدگــری بــه یــاد مــا می آیــد: »نیســتی 
ــم و  ــوفان عل ــر فیلس ــه از نظ ــی  ک ــتد«. گزاره ی می نیس
ــه  ــدارد. نیســتی چگون ــا ن فیلســوفان پوزیتویســتی معن
بِنیســتد؟ بحــث و درگیــری اندیشــه گرانه، اینجــا اســت؛ 
جایــی  کــه تارهایــی بــه نــام معنــا دور مــا تندیده انــد. 
ــه و  ــا تقلیل گرایان ــا معن ــم ب ــوفان عل ــورد فیلس برخ
ــا علمــی  ــر از معن ــری هایدگ ــا درگی علمــی اســت. ام
هستی شناســانه  و  عقلــی  فلســفی،  بلکــه  نیســت، 
در جنبه هــای زبــان، فرهنــگ و چگونه گــی شــیوۀ 

ــتۀ انســان اســت.  اندیشــۀ زیس
بحــث علمــی و عقلــی- فلســفی باهــم مرزهــای 
ــر به هــم نیســتند.  ــا کامــاًل تقلیل پذی ــد ام مشــترک دارن
اگــر قــرار باشــد بحث هــای عقلی- فلســفی را بــه علــم 
ــف  ــگاه ابژکتی ــتی ن ــه بایس ــه همه چ ــم، ب ــل بدهی تقلی
داشــته  باشــیم. درحالی کــه پرســش های عقلی-فلســفی 
ــه  ــت. اینک ــوژه محور اس ــان س ــان و انس ــارۀ جه درب
از  منظــور  می نیســتد،  نیســتی  می گویــد  هایدگــر 
پریشــانی و نگرانی هــای هستی شناســانۀ انســان اســت  
کــه سرچشــمۀ در احســاس و درک انســان از »نیســتی« 
ــد.  ــتی می آین ــه از نیس ــی  ک ــی اضطراب های دارد؛ یعن
ایــن پریشــانی ها و نگرانی هــا از نظــر وجــودی بســیار 
ــد  ــم می توان ــتند. عل ــر نیس ــا اثبات پذی ــد ام ــا دارن معن
ــدن  ــیمیایی ب ــای ش ــه فعالیت ه ــا را ب ــن نگرانی ه ای
تقلیــل دهــد. ایــن تقلیل بخشــی درســت نیســت؛ زیــرا 
ــِت  ــا یــک کلی ــدن ب ــر از فعالیت هــای شــیمیایی ب فرات
گشــتالتی هوشــیار و متفکــر بــه نــام انســان روبه روییــم 
کــه رفتــار و نگرانی هایــش فراتــر از فعالیــت شــیمیایی 

بــدن و اجــزای بدنــش معنــادار اســت. 
را  نگرانی هــا  ایــن  خاســتگاهِ  علــم  ماننــد  اگــر 
ــه فعالیت هــای  ــم و ب ــدن ندانی فعالیت هــای شــیمایی ب
ــم؟ در  ــم، پــس کجــا بدانی ــل ندهی ــدن تقلی شــیمایی ب
ــانی ها  ــا و پریش ــن نگرانی ه ــفی ای ــۀ عقلی-فلس اندیش
ــا زنده گــی،  ــط انســان ب ــراری رواب ــه چگونه گــی برق ب
چیزهــا و جهــان ارتبــاط می گیــرد کــه انســان می توانــد 
ایــن روابــط را بــه یــاد آورد، بــا ایــن روابــط، مناســبات 
ــبات را  ــن مناس ــد، ای ــاد کن ــو ایج ــده و چندپهل پیچی
اندیشــیدنی و درک پذیــر  روایــت کنــد؛ معنامنــد، 
بســازد. امــا انســان چگونــه بــه ایــن مناســبات معنامنــد 
رســیده  اســت، خاســتگاه ایــن مناســباِت معنامنــد کجــا 
اســت؟ هســتی یــا هستی شناســی در کل، همیــن 

مرکزی تریــن  اســت.  بشــری  معنامنــد  مناســبات 
نرم ابــزار کــه ایــن مناســبات را روایت کردنــی و 

ــت.  ــان اس ــازد، زب ــه می س بیانگران
مســأله ایــن اســت  کــه هســتی غایتــی دارد؟ هســتی 
قابــل ارجــاع بــه ماهیــت و ذاتــی اســت  کــه ابــدی-
ازلــی و مطلــق و ثابــت باشــد؟ یعنــی جوهــر باشــد. 
چنیــن هســتی یی قابــل تصــور اســت، روایــت 
و بیــان شــده  اســت. این گونــه تصــور از هســتی 
از امکان هــای اندیشــۀ ذهنــی انســان اســت  کــه 
بی مناســبِت معنــادار، روایت کردنــی و بیان شــدنی 
توســط زبــان نیســت. اگــر قــرار باشــد بگوییــم بیرون 
ــتی، ذات و  ــان هس ــی، انس ــای ذهنی-زبان از تداعی ه
ــن  ــه ای ــویم ب ــاب می ش ــم پرت ــدارد؛ بازه ــی ن ماهیت
ــبات  ــون مناس ــتی همچ ــتگاه  هس ــه خاس ــش ک پرس
معنامنــد کجاســت؟ درســت اســت  کــه ایــن پرســش 
اثبات شــدنی نیســت. اگــر قــرار باشــد بخواهیــم ایــن 
ــار  ــاید دچ ــم، ش ــل بدهی ــخ تقلی ــه پاس ــش را ب پرس
برخــورد علــم یــا فلســفۀ علــم بــه مناســبات معنــادار 
ــه مناســبت  ــن پرســش را ب ــم ای ــا می توانی شــویم. ام
معنــادارِ دیگــر ارجــاع بدهیــم؛ اینکــه خاســتگاه  

هســتی، »نیســتی« اســت. 
ــه  ــی ب ــت دارد. از هستی شناس ــگاه منفی ــتی جای هس
ــی   ــان از موقع ــیم. انس ــی می رس ــتِی هستی شناس نیس
کــه بــه چگونه گــی دانایــی و فهمــی از مــردن 
ــت، در  ــیده  اس ــا رس ــود و چیزه ــدن خ ــود ش و ناب
ــرا و  ــده  اســت. چ ــادار ش ــبات معن ــاد مناس ــی ایج پ
چگونــه ایــن مناســبات معنــادار را ایجــاد کــرده 
 اســت؟ بــه ایــن دلیــل  کــه بتوانــد مــردن و نیســتی را 
ــانۀ  ــالش هستی شناس ــۀ ت ــن هم ــد. بنابرای ــان کن کتم
ــا و کردارهــای  ــا برگــزاری آیین ه ــا ت ــا از روایت ه م
فرهنگــی، بــرای کتمــان درک و فهــم نیســتی اســت؛ 
می خواهیــم ایــن درک آزاردهنــده را دور بزنیــم تــا در 
ــای هستی شناســانۀ خــود را  ــی، بق ــرا و فان ــان می جه
تضمیــن کنیــم. ایــن تضمیــن هستی شناســانه، نیســتی 
را  جهان بوده گــی  در  تداعــی  می کنــد.  کتمــان  را 
ــم، بعــد  ــش بوده ای ــا از پی ــه م ــد ک ــق می کن جعل/خل
از مــرگ نیــز خواهیــم بــود. زیــرا در روایــت و زبــان 

ــت.  ــدنی اس ــی بیان ش ــن درک چنی

ــت؛  ــتی اس ــی، نیس ــتگاه  هستی شناس ــه خاس ــت  ک ــت اس درس
یعنــی اندیشــه دربــارۀ نیســتی. انســان کوشــیده کــه پریشــانی ها 
ــی  ــتی به نوع ــه درک نیس ــبت ب ــش را نس ــای خوی و نگرانی ه
ــا  ــوش بگــذارد، ب ــد و هستی شناســانه روپ ــا مناســبات معنامن ب
ــی  ــاطیری و دین ــای اس ــا، روایت ه ــزاری آیین ه ــت، برگ روای
ــتی  ــی اش را از نیس ــانی و نگران ــا و... پریش ــدن ورده و خوان
فرامــوش و فرافکنــی کنــد. درســت اســت  کــه چنیــن 
رویکــردی، کارســازی فرهنگــی و هستی شناســانه دارد، امــا در 
درازمــدت انســان را از اندیشــیدن بازمــی دارد و انســان دچــار 
ــود.   ــِت مشــخص می ش ــن و روای ــزاری آیی ــد برگ ــرار تقلی تک
انســان در نخســتین درِک خویــش از نیســتی اندیشــیده  اســت 
ــان،  ــد در زب ــه مناســبات معنامن ــن اندیشــیدن ب ــه ای ــا ب ــه بن  ک
فرهنــگ و آییــن رســیده  اســت. ایــن مناســبات، بیانگــر رابطــۀ 
ــت.  ــتی اس ــان در درک از نیس ــیدنی انس ــر و اندیش تأویل پذی
ــتی و  ــش را از نیس ــتقیِم خوی ــاس مس ــته احس ــان توانس انس
ــبات  ــن مناس ــه ای ــد بســازد ک ــبات معنامن ــار مناس ــردن، دچ م
ــه،  ــه اندیش ــتی ب ــان را از نیس ــادۀ انس ــاس س ــد، احس معنامن
ــگ  ــطوره و فرهن ــن، اس ــا، آیی ــان، معن ــت، زب ــل، روای تأوی
منتقــل کــرده  اســت. ســرانجام ایــن اندیشــیدن بــه تقلیــد تقلیــل 
یافتــه  اســت. ایــن تقلیــد موجــب شــده تــا خالقیــت و پویایــی 
کنتــرل  انســان  ایهام ســاز  و  تداعی گــر  تأویل گــر،  ذهــن 
ــای  ــه معنای ه ــت  ک ــارت اس ــن نظ ــود. در ای ــارت ش و نظ
ــاختارهای  ــه س ــان ب ــدوی انس ــای ب ــی ذهن ه ــالق لحظه ی خ
ــت و  ــی ثاب ــای دین ــا و روایت ه ــی و رفتاره ــاطیری، آیین اس

ــه  اســت.  ــل یافت ــد تقلی ــل تقلی ــِق قاب مطل
اینجاســت  کــه قداســت های ثابــت و ســاختاری شــکل گرفتــه 
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ــات  ــه انتخاب ــت ک ــرده اس ــالم ک ــات اع ــیون انتخاب کمیس
ــی،  ــت غزن ــی والی ــات پارلمان ــت جمهوری و انتخاب ریاس
ــود،  ــزار می ش ــیدی برگ ــدۀ خورش ــال آین ــل س در 31 حم
امــا مشــخص نکــرده کــه ایــن انتخابــات چگونــه برگــزار 
ــه  ــال ب ــی، امس ــی در غزن ــات پارلمان ــد. انتخاب ــد ش خواه
ــر  ــر س ــی ب ــای امنیت ــی و چالش ه ــات سیاس ــل اختالف دلی
ــه تعویــق  نحــوۀ برگــزاری آن بــرای بیــش از شــش مــاه ب
ــن  ــات در ای ــاال انتخاب ــه ح ــت ک ــن اس ــش ای ــاد. پرس افت
ــا اختالفــات شــدید  ــه برگــزار می شــود؟ آی والیــت چگون
ــث  ــه باع ــات ک ــزاری انتخاب ــوۀ برگ ــر نح ــر س ــی ب سیاس
شــد غزنــی از انتخابــات امســال محــروم شــود رفــع شــده 
اســت؟ آیــا نگرانی هــای امنیتــی کــه یکــی از دالیــل دیگــر 
ــود،  ــات در ایــن والیــت شــده ب ــادن انتخاب ــق افت ــه تعوی ب

ــا رفــع شــده اســت؟ حــاال کاهــش و ی
ــرای  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس ــی از طرح ه یک
ــزاری  ــی برگ ــورد چگونگ ــا در م ــه تنش ه ــان دادن ب پای
ــات  ــی، حوزه یــی شــدن انتخاب ــی در غزن ــات پارلمان انتخاب
ــات  ــرح، انتخاب ــن ط ــای ای ــر مبن ــود. ب ــت ب ــن والی در ای
ــا  ــد؛ ام ــزار می ش ــوزه برگ ــه ح ــی در س ــی در غزن پارلمان
ایــن طــرح نتوانســت رضایــت ُکلــی باشــنده گان غزنــی را 
بــر آورده کنــد. بــر ایــن اســاس، بــن سیاســی در ایــن مــورد 

ــر طــرف نشــده اســت. ــوز ب هن
ــی از یــک امنیــت بســیار شــکننده  ــه لحــاظ امنیتــی، غزن ب
ــا  ــی ب ــان در غزن ــت طالب ــوزۀ فعالی ــت. ح ــوردار اس برخ
گذشــت هــر روز کالن تــر می شــود. در حــال حاضــر، حتــا 
ــد  ــرض تهدی ــت در مع ــن والی ــن ولســوالی های ای امن تری
ــه در  ــد. جاغــوری و مالســتان ک ــرار دارن ــان ق جــدی طالب
ــد، امســال  ــان بودن ــان در ام 17 ســال گذشــته از شــر طالب
مــورد حملــه گروهــی طالبــان قــرار گرفتنــد کــه هنــوز هــم 
خطــر حملــه دوبــاره ایــن گــروه بــر ایــن ولســوالی ها رفــع 
ــوالی آن  ــی، در 3 ولس ــوالی غزن ــت. از 18 ولس ــده اس نش
)جاغــوری، مالســتان و ناهــور( طالبــان حضــور ندارنــد. از 
ــرل  ــل در کنت ــۀ کام ــه گون ــوالی آن ب ــوالی، 8 ولس 15 ولس
ــا مراکزشــان  ــان می باشــند. 7 ولســوالی دیگــر آن، تنه طالب
ــه  ــا ک ــه تنه ــن حســاب، ن ــا ای ــت اســت. ب ــرل دول در کنت
وضعیــت امنیتــی در غزنــی رو بــه بهبــودی نیســت، بــل در 

حــال بدتــر شــدن اســت.
ایــن تنهــا غزنــی نیســت کــه بــه لحــاظ امنیتــی بــا چنیــن 
وضعیــت روبــه رو اســت. والیت هــای ماننــد کنــدز، تخــار، 
فــراه، فاریــاب، ســرپل، زابــل، ارزگان و هلمنــد؛ وضعیــت 
مشــابه را دارنــد. امــا چــرا تنهــا غزنــی از انتخابــات امســال 

محــروم شــد؟
ــوم مشــخص در  ــک ق ــی از ی ــدۀ غزن ــازده نماین حضــور ی
ــرای  ــی، ب ــورای مل ــده گان ش ــس نماین ــانزدهم مجل دور ش
ــک شکســت  ــج کالن سیاســی و ی ــک رن ــه ی بســیاری ها ب
ــن  ــرای دیگــران، ای ــا ب ــوان می شــود، ام ــخ تاریخــی عن تل
بزرگتریــن دســت آورد از زنده گــی در ســایۀ 17 ســال 
نظــام نوپــای دموکراســی در کشــور اســت کــه بــا حمایــت 
ــات  ــد انتخاب ــاالر مانن ــک و مردم س ــای دموکراتی از رونده
ــتند در  ــهروندی توانس ــق ش ــق رأی و ح ــتفاده از ح و اس
تاریــخ کشــور اســطوره شــوند. اگــر در ولســوالی های 
مقــر، آب بنــد، گیــالن، زنخــان، رشــیدان، ده یــک، واغــظ، 
ــان  ــگ طالب ــر رن ــور پُ ــل حض ــه دلی ــتان، ب ــاوه و اجرس ن
انتخابــات  هیچ گونــه  تروریســتی،  گروه هــای  ســایر  و 
برگــزار نمی شــود، تقصیــر کــی اســت؟ زمانــی کــه 
ــای  ــوی گروه ه ــور از س ــتان و ناه ــوری، مالس ــردم جاغ م
ــو  ــاغ و جیغت ــره ب ــالن، ق ــوالی های گی ــتی در ولس تروریس
یــا  و  می شــوند  کشــته  می شــوند،  گرفتــه  گــروگان 

می باشــند؟  پاســخ گو  کی هــا  می شــوند،  ســربریده 
ــری ســرور  ــه رهب ــن موضــوع، ب ــرای حــل ای ــت ب حکوم
دانــش، معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت ملــی یــک 
ــوز  ــز هن ــأت نی ــن هی ــا ای ــرده اســت؛ ام ــن ک ــأت تعیی هی
تصمیــم نهایــی اش را اعــالم نکــرده اســت. از قرایــن 
ــات هرچــه باشــد،  ــن هی ــی ای ــم نهای ــه تصمی پیداســت ک
انتخابــات پارلمانــی در غزنــی ماننــد گذشــته برگــزار 
نخواهــد شــد بــه ایــن معنــا کــه غزنــی بــر خــالف گذشــته 
ــر خــالف  ــر انجــام ب ــا و س ــایر والیت ه ــر خــالف س و ب

ــود. ــد ب ــی نخواه ــوزۀ انتخابات ــک ح ــی، ی ــون اساس قان
شــعار حکومــت وحــدت ملــی، همــواره تطبیــق یک ســان 

قانــون در کشــور بــوده اســت، امــا عمل کردهایــش تاکنــون 
ــات در  ــق انتخاب ــت. تعوی ــرده اس ــت ک ــالف آن را ثاب خ
ــر  ــت ب ــرد حکوم ــی از عمل ک ــۀ عین ــک نمون ــی، ی غزن
خــالف قانــون اساســی و قانــون انتخابــات اســت. بــر بنیــاد 
ــه  ــات، حکومــت مکلــف ب ــون انتخاب ــون اساســی و قان قان
ــفاف در  ــری و ش ــع، سراس ــه موق ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــه  ــی ک ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــا س ــت. ام ــور اس کش
ــد، در  ــعار داده ان ــون ش ــان قان ــق یک س ــر تطبی ــواره ب هم
ــی  ــون اساس ــکار قان ــاده و آش ــیار س ــی، بس ــورد غزن م
ــات را در  ــد و انتخاب ــا کردن ــر پ ــات را زی ــون انتخاب و قان
غزنــی بــه تعویــق انداختنــد.  حکومــت هیچ گونــه توجیــه 
قانونــی بــرای تعویــق انتخابــات در غزنــی نداشــت، نــه بــه 

ــی.  ــه لحــاظ امنیت ــه ب لحــاظ سیاســی و ن
پــس حکومــت نبایــد بــا شــهروندانش برخوردهــای 
دوگانــه و سیاســی کنــد. همانگونــه کــه هــر شــهروند حــق 
دارد از حــق رأی و حــق شــهروندی اش اســتفاده کنــد، بــه 
ــروم  ــی اش مح ــوق اساس ــن حق ــد از ای ــزان نبای ــان می هم
ــن امنیــت شــهروندان از مکلفیت هــای اساســی  شــود. تأمی
حکومــت اســت. حکومــت بایــد امنیــت را در غزنــی تأمین 
ــن والیــت از حــق رأی محــروم  ــچ باشــنده ای ــا هی ــد ت کن
نشــود و از طــرف دیگــر حکومــت نبایــد بــه گزینــۀ 
متوصــل          شــود کــه بــر مبنــای آن قانــون اساســی و قانــون 

ــود.  ــص ش ــات نق انتخاب

اینکــه حکومــت وحــدت ملــی خواهــان برقــراری صلــح 
ــی اســت، جــای بســیار  ــان جنــگ فرسایشــی کنون و پای
تمجیــد و تحســین دارد. مــا بایــد روزی بــه ایــن جنــِگ 
ــا پیشــینۀ  ــی ب ــوان ملت ــه عن ــان ببخشــیم و ب ــی پای طوالن
ــود  ــِی خ ــکالت سیاس ــا و مش ــن، اختالف ه ــی که تمدن
را بــا گفت وگــو در روی میــز مذاکــره حــل کنیــم. 
هــر جنگــی آغــاز و پایانــی دارد و مــردم افغانســتان 
ــی  ــت بحران ــگ و وضعی ــه همیشــه در جن ــد ک نمی توانن

به ســر ببرنــد. 
ــر اینکــه خســارات  ــزون ب ــِی چهل ســاله اف جنــگ طوالن
ــاور آورده،  ــه ب ــا ب ــرای م ــی را ب ــزرِگ اقتصــادی و مال ب
ــی  ــی، زبان ــای قوم ــه اختالف ه ــت ک ــده اس ــث ش باع
ــد.  ــور بپیوندن ــه ظه ــوارد ب ــی م ــز در برخ ــی نی و مذهب
ــاب و  ــار انقط ــی دچ ــدازۀ فعل ــه ان ــی ب ــچ زمان ــا هی م
اختالف هــای قومــی نبــوده ایــم. مــا هیــچ زمانــی 
ــوم از  ــم کــه فــالن و بهمــان ق ــن را نداشــته  ای بحــث ای
مــا نیســتند و بایــد کشــور را تــرک کننـــد. همیــن لحظــه 
وقتــی از بیــرون شــدِن هنــدوان و ســیک های افغانســتان 

از کشــور ســخن گفتــه می شــود، چنــان ناراحــت و 
مغمــوم می شــویم کــه گویــی بخشــی از هویــت و تمــدِن 
خــود را از دســت می دهیــم. این هــا همــه ناشــی از 
ــه در افغانســتان طــی  ــی اســت ک ــگ و خصومت های جن
ســال های گذشــته بــه وجــود آمــده و عمــاًل بــه وخامــت 

اوضــاع منجــر شــده اســت.
ــل  ــود، مث ــه می ش ــخن گفت ــح س ــی از صل ــروز وقت  ام
ــخن  ــی س ــترک مل ــان مش ــک آرم ــه از ی ــت ک ــن اس ای
می گوییــم. کمتــر کســی در افغانســتان و یــا بیــرون 
ــورش  ــد در کش ــه نخواه ــود دارد ک ــور وج ــن کش از ای
صـــلح و آرامــش تأمیــن شــود. کمتــر کســی راضــی بــه 
ویرانــی و کشــتار هموطنانــش اســت. پــس امــروز صلــح 
ــا  ــِی م ــت اصل ــک و اولوی ــاز درجه ی ــک نی ــوان ی ــه عن ب
شــناخته می شــود. مــا بــه جامعــۀ مرفــه دســت نخواهیــم 
ــا  ــی. م ــا هم ــت ب ــح و زیس ــو صل ــر در پرت ــت مگ یاف
ــر  ــر در زی ــت، مگ ــم داش ــاد و آزاد نخواهی ــوری آب کش

ــت.  ــح و امنی ــایۀ صل س
ایــن موضــوع را همــه بایــد دانســته باشــند، حتــا آنانــی 

ــه نفــع خــود احســاس  کــه جنــگ را در حــال حاضــر ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــدت مل ــت وح ــد. حکوم می کنن
ــد  ــی را صــورت داده، هرچن ــوری، اقدام های ــاز ف ــن نی ای
کــه ایــن اقدام هــا کافــی و گاه مثمــر نبــوده اســت. 
تشــدید  تالش هــا  ایــن  کــه  می شــود  فکــر  حــاال 
یافتــه و حکومــت افغانســتان در همســویی بــا متحـــدان 
ــت از  ــرای بیرون رف ــی ب ــد راه ــی می خواه ــن الملل بی
وضعیــِت دشــوارِ کنونــی بیابــد. بــه همیــن منظــور در کنار 
تالش هــای زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای 
صلــح، حکومــت وحــدت ملــی نیــز تالش هایــی را 
آغــاز کــرده کــه یکــی از ایــن تالش هــا می توانــد ایجــاد 
ــا  ــروه گوی ــن گ ــد. ای ــح باش ــدۀ صل ــروه مذاکره کنن گ
پــس از رای زنی هــا و مشــوره های رییــس حکومــت 
ــی و  ــزاب سیاس ــادی، اح ــران جه ــا س ــی ب ــدت مل وح
ــده اســت.  ــه وجــود آم ــوذ کشــور ب شــخصیت های بانف
ــا چنــد پرســش و چالــِش اساســی روبــه رو  امــا گــروه ب
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــد ب ــاد آن بای ــل از ایج ــه قب ــت ک اس

می شــد: 
چالــش نخســت ایــن اســت کــه در موجودیــت شــورای 
عالــی صلــح حکومــت بــرای ایجــاد گــروه مذاکره کننــده 
ــورای  ــا ش ــد. آی ــته باش ــد داش ــی می توان ــه توجیه چ
ــره  ــروه مذاک ــه گ ــت کاری را ک ــح نمی توانس ــی صل عال
ــوز  ــت هن ــد، انجــام دهــد؟ )حکوم ــده انجــام می ده کنن
بــه صــورِت قانع کننــده نتوانســته کــه ایجــاد ایــن گــروه 

را توجیــه کنــد.(
ــد،  ــد باش ــز می توان ــی نی ــش اساس ــه چال ــش دوم ک چال
ــه  ــرادی ک ــر اف ــت. اکث ــده اس ــروه مذاکره کنن ــب گ ترکی
ــناخته  ــر ش ــراد کمت ــد، اف ــروه را دارن ــن گ ــِت ای عضوی
شــدۀ سیاســی و بیشــتر دولتــی و حکومتــی هســتند. آیا با 
ــای  ــه گروه ه ــار داشــت ک ــوان انتظ ــی می ت ــن ترکیب چنی
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــان ب ــژه طالب ــف و به وی مخال
ــی  ــروه فعل ــه گ ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــوند؟ )ب ــر ش حاض
ــح  ــای صل ــرای گفت وگوه ــوذ الزم ب ــت و نف از صالحی
برخــودار باشــد کــه بتوانــد طالبــان را تشــویق بــه پایــان 

جنــگ ســازد.( 
چالــش ســوم، آجنــدا و برنامــۀ کاری گــروه مذاکره کننــده 
ــد  ــی می خواه ــۀ عمل ــه برنام ــا چ ــروه ب ــن گ ــت. ای اس
گفت وگوهــای صلــح را آغــاز کنــد؟ آیــا مــردم افغانســتان 
ــاور و اعتمــاد  ــدازۀ الزم و کافــی ب ــه ان ــه ایــن گــروه ب ب
ــی  ــت و کفایت ــان صالحی ــروه از چن ــن گ ــا ای ــد؟ آی دارن

ــرد؟  ــان آن را جــدی بگی برخــوردار اســت کــه طالب
ــن پرســش ها  ــه همــۀ ای ــه پاســخ ب ــه نظــر می رســد ک ب
ــه  ــش از آنک ــت پی ــت و حکوم ــی اس ــا منف و چالش ه
جوانــب مثبــت و منفــِی قضیــه را محــک زده باشــد، بــه 
ــه در  ــود آورده ک ــه وج ــی را ب ــتاب زده هیأت ــورت ش ص
ــه  ــد، درحالی ک ــازی کن ــش ب ــح نق ــای صل گفت وگوه
نقــش ایــن گــروه در گفتمــان صلــح اگــر نگوییــم صفــر 

ــود.  ــر از آن هــم نخواهــد ب اســت، باالت

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2385   چها  ر شنبه       14 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397    26ربیع االول   y 1440  5 د سمبر     62018

چند مالحظه 
در مورد هیأت مذاکره کنندۀ صلح

انتخـاباتغـزنیچگـونهبرگـزارمیشـود؟

گـا م های حکـومت...
ــپس  ــکا و س ــوی امری ــدا از س ــترکی ابت ــرح مش ــالم ط اع
دولــت افغانســتان بودیــم کــه براســاس آن، می بایســت 
بخشــی از نواحــی زیــر کنتــرل حکومــت زیــر نــامِ »مناطــق 
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــود نیروه ــتراتیژیک« از وج ــر اس غی
افغانســتان خالــی می شــدند. ایــن طــرح کــه تنهــا بــه بهانــۀ 
ــتراتیژک روی  ــق اس ــر مناط ــش ب ــوای ارت ــازی ق متمرکزس
دســت گرفتــه شــده بــود و تاکنــون در حــال اجرایــی شــدن 
ــی  ــۀ پنهان ــک معامل ــۀ ی ــت نتیج ــال می رف ــت و احتم اس
ــر  ــدی زی ــان در رون ــروه طالب ــا گ ــکا ب ــت و امری حکوم
نــام صلــح بــوده باشــد، بیــش از پیــش بــه افزایــش قلمــرو 

ــد. ــان انجامی طالب
ایــن احتمــال از اعتبــار ســاقط نیســت کــه رونــد گرفتــاری 
ــوول  ــلح غیرمس ــراد مس ــام اف ــر ن ــی زی ــان محل فرمانده
توســط حکومــت نیــز بخشــی از طرحــی باشــد کــه براســاس 
ســازش حکومــت، امریــکا و طالبــان بــرای واگــذاری مناطــق 
بــه شورشــیان طالــب از ســوی حکومــت روی دســت گرفتــه 
شــده باشــد، ایــن برنامــه هرچنــد حکومــت تعبیــر اعالمــی 
دیگــری نســبت بــه آن دارد، اجــرای مســتقیم طرحــی 
ــان  ــلط طالب ــرۀ تس ــاد آن، دای ــه بربنی ــود ک ــوب می ش محس

افزایــش خواهــد یافــت.
ــه نقــض  ــه ب ــی ک ــان محل ــاری فرمانده طــرح مســألۀ گرفت
ــوت بخشــد  ــی را ق ــن تلق ــد ای ــد، نمی توان ــم ان ــون مته قان
کــه قانون شــکنی و زورگویــی در محــالت، تخلفــات کمــی 
نیســتند و نــه بــا ایــن طــرح بایــد قانون شــکنی و زورگویــی 
و ایجــاد موانــع فــراراه حاکمیــت قانــون کــه ممکــن اســت 
ــد  ــی ض ــان محل ــود فرمانده ــات وج ــرایط باثب ــک ش در ی
ــون  ــت جــدی قان ــع حاکمی ــوان موان ــه عن ــز ب ــان را نی طالب
در برگیــرد، دســتِ کم گرفتــه شــوند، بلکــه طــرح یــاد شــده 
خطــری بــه مراتــب بزرگتــر از قانون شــکنی، یعنــی تهاجــم 
طالبــان در برابــر مــردم را کــه در فقــدان حضــور نیروهــای 
امنیتــی و دفاعــی فاجعه برانگیــز خواهــد بــود، مدنظــر قــرار 
ــه  ــِی ک ــان در نواح ــد طالب ــان ض ــود فرمانده ــد. وج می ده
ــدان چشــمگیر  ــز چن ــت نی ــد و حضــور دول ــد ان ــر تهدی زی
و دلگــرم کننــده نیســت، در برابــر دهشــت طالبــان غنیمتــی 

ــود. ــوب می ش ــردم محس ــرای م ب
حکومــت انــگار فرامــوش کــرده اســت کــه دغدغــۀ 
ــام  ــه ن ــا تهاجــم گــروه دهشــت افگنی ب ــه ب اصلــی اش مقابل
ــد از حمــالت  ــن نهــاد در نخســت بای ــان« اســت و ای »طالب
ــاع  ــردمِ بی دف ــر م ــان در براب ــار طالب ــه و فاجعه ب هراس افگنان
ــه فکــر  ــد و ســپس ب ــری کن در نواحــی دور دســت جلوگی
تحکیــم قانــون در مناطقــی بیفتــد کــه حداقــل خطــر کشــته 

ــع شــده باشــد. ــان دف شــدن مــردم توســط طالب
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قومگرایی
وتعصبات
قومی

ــن  ــالف همی ــز ایت ــزی ج ــم چی ــی ه ــای سیاس ایتالف ه
ــی  ــای سیاس ــد. ایتالف ه ــی نبوده ان ــی قوم ــزاب سیاس اح
ــن  ــد. ای ــکل نگرفته ان ــی ش ــداف مل ــًا روی اه ــم غالب ه
ــد  ــا احســاس می کنن ــده و ی ــدرت دورمان ــا از ق احــزاب ی
کــه از قــدرت کنــاز زده شــده اند و یــا قــدرت و شــهرت 
ــا  ــن ناگزیری ه ــد. همی ــر می بینن ــرض خط ــود را در مع خ
ــگ  ــرای اهــداف گن ــی و ب ــرای مدت احــزاب سیاســی را ب
و مبهمــی کنــار هــم جمــع می کنــد و بــدون اینکــه 
ــن  ــند و از بی ــم می پاش ــند از ه ــود برس ــداف خ ــه اه ب

بیشــتر می ســازند.  می رونــد و شــکاف ها را 
ــوده  ــن نب ــر از ای ــفانه بهت ــم متأس ــی ه ــای دین جریان ه
ــار  ــًا گرفت ــم غالب ــا ه ــن جریان ه ــد. ای ــل نکرده ان و عم
اینکــه  ســطحی نگری و ظاهرگرایــی بــوده و به جــای 
ارزش هــای دینــی و اخالقــی و انســانی را در قلــوب 
ــا را  ــن ارزش ه ــد، ای ــد و بپرورانن ــده کنن ــهروندان زن ش
دینــی هــم در  ایــن جریان هــای  بی معنــا ســاخته اند. 
ــوام  ــت ع ــن حال ــت سیاســت زده و در بدتری ــن حال بهتری
ــود دور  ــای خ ــل از آرمان ه ــن دلی ــه همی ــده اند. ب زده ش
افتــاده  و در خدمــت قــوم و قبیلــه قــرار گرفته انــد و 
می دهــد.  قومیــت  بــوی  فتوا های شــان  و  دیدگاه هــای  
ــد،  ــوان کردن ــرام عن ــی را ح ــرات مردم ــه تظاه ــد ک دیدی
شــعار  خــود،  قومــی  خواســت های  تحمیــل  بابــت 
ــک  ــاری ی ــر برکن ــد و به خاط ــت و اســالمیت« دادن »افغانی
والــی و یــک قومانــدان حکومــت را کفــری اعــالم و تهدید 
کردنــد کــه جهــاد را علیــه حکومــت اعــالن می کننــد و...، 
ــچ  ــه هی ــم ب ــر ه ــای دیگ ــا و نهاده ــوربختانه جریان ه ش

ــته اند. ــی نداش ــۀ فراقوم ــوده و اندیش ــی نب ــه آرمان وج
 

2-۶ جریان هــای دینــی و احــزاب سیاســی و ایتالف هــای 
ــن  ــر دام ــی، در ام ــی و بزرگان قوم ــان  محل سیاســی و ارباب
ــه مراتــب  ــه »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی«، نقــش ب زدن ب
قوی تــری نســبت بــه قدرت مــداران دولتــی و تروریســتان 
ــد. ســوء ظــن، بی اعتمــادی،  ــی دارن ــر مذهب ــی و غی مذهب
مطلق گرایــی،  فزون خواهــی،  حق تلفــی،  بی عدالتــی، 
ــن  ــان ای ــدت در می ــه ش ــی، و... ب ــی، نزاع آفرین زورگوی
جریان هــا و نهادهــا وجــود دارد. اکثریــت مطلــق اعضــای 
ــد؛ هــم جهــل نســبت  ایــن جریان هــا و نهادهــا جاهــل ان
ــل  ــم جه ــم اســت و ه ــان حاک ــر آن ــز انســانی ب ــه غرای ب
ــر دیگــر و هــم جهــل نســبت  ــه ارزش هــای برت نســبت ب
ــات   ــرب »تعصب ــر و مخ ــای ویرانگ ــب و پیامده ــه عواق ب
ــا،  ــا و نهاده ــن جریان ه ــزرگان ای ــی«. ب ــی و قبیله ی قوم
و  گنــگ  اهــداف  و  انــد  متحجــر  و  متعصــب  غالبــًا 
ــه  ــان ب ــار و کردارش ــد و گفت ــی دارن ــت های مبهم سیاس
شــدت تبعیض آمیــز اســت. چــه بســا اکثــر ایــن جریان هــا 
ــی  ــی داشــته باشــند و قوم ــا، خاســت گاه های قوم و نهاده
ــود  بیاندیشــند و قومــی عمــل کننــد و از همیــن آب گل آل
ــه  ــد و ب »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی«، ماهــی مــراد بگیرن
ــدرت و  ــا از ق ــند و ی ــهرت برس ــروت و ش ــدرت و ث ق
ثــروت و شــهرت خــود حفافظــت کننــد و شــهوت براننــد. 
تمــام ایــن مــواردی کــه بــر شــمردیم، بــدون تردیــد، یــا از 
ــی« می باشــند  ــات  قومــی و قبیله ی ــل »تعصب عوامــل و دالی
ــی«،  ــی و قبیله ی ــات  قوم ــج »تعصب ــا و نتای ــا از پیامده و ی
و تمــام ایــن مــوارد همانگونــه کــه زنده گــی عمــوم مــردم 
ــان  ــن و زب ــد، ذه ــم گرفته ان ــود محک ــگ خ ــا را در چن  م
و زنده گــی دولت مــداران و قدرت  طلبــان و تروریســتان 
ــن  ــه همی ــد. ب ــخیر کرده ان ــز تس ــوم را نی ــرز و ب ــن م ای
ــه جــز قــوم و ارزش هــای قومــی  ــا ب دالیــل اســت کــه م
ــه  ــن بلک ــا ای ــه تنه ــم و ن ــری را نمی بینی ــز دیگ ــچ چی هی
ــم.  ــیر می کنی ــی تفس ــم و قوم ــی می بینی ــز را قوم همه چی
ــم.  ــان می کن ــودم را بی ــارب خ ــی از تج ــا یک ــن ج در ای
یکــی از دوســتان نزدیــک بنــده، کارش بــه یکــی از 
آمریت هــای ثبــت اســناد و وثایــق والیــت کابــل می افتــد. 
آمــر وثایــق از قــوم شــریف پشــتون بــود. ایــن دوســت مان 
ــا  ــه زودی تمــام شــود، ام ــه کارشــان ب انتظــار داشــته اند ک
ــن،  ــای مراجعی ــدی کاره ــت زمان بن ــم کاری و رعای تراک
مانــع بــرآورده شــدن انتظــارات ایــن دوســت مان می شــود. 
ــما  ــر ش ــت: اگ ــرد و گف ــکایت ک ــد و ش ــن آم ــزد م او ن
ــا  ــا کارم ــد ت ــی بکنی ــید، سفارش ــق را می شناس ــر وثای آم
ــناختم و  ــق را می ش ــر وثای ــن آم ــًا م ــود. اتفاق ــربه راه ش س
ــا هــم کار کــرده بودیــم  ــادی در یــک والیــت ب مــدت زی
ــت مان  ــت. دوس ــریفی اس ــه آدم ش ــه چ ــتم ک و می دانس
گفــت: آمــر وثایــق یکــی از متعصبــان  قومــی اســت. اگرچه 
ــی  ــای خوب ــد و حرف ه ــوب می کن ــورد خ ــراً برخ ظاه
ــا تبســم حــرف  می زنــد و گشــاده روی اســت و همیشــه ب
می زنــد و...، امــا بــاز هــم یــک پشــتون و در نهــان خیلــی 
ــر  ــو فک ــه ت ــه ک ــه. آنگون ــم: ن ــن گفت ــت. م ــب اس متعص
ــق  ــر وثای ــم، آم ــه می دان ــی ک ــا آنجای ــت. ت ــی نیس می کن
مــورد نظــر، نــه تعصبــات  قومــی دارد و نــه تحجــر مذهبــی 
ــه  ــد و ن ــاد می کن ــه فس ــرد و ن ــوت می گی ــه رش دارد و ن
ــل دارد  ــای خــود تعل ــه در کاره ــد و ن قانون شــکنی می کن
و نــه تبعیــض روا مــی دارد و نهــان بنــده گان را هــم خداوند 
ــد  ــن دوســت مان بع ــه ای ــر اینک ــه جالب ت ــد. از هم می دان
ــارۀ  ــما در ب ــتوده! ش ــاری س ــد: ق ــد و گفتن ــی آمدن از مدت
آمــر وثایــق، راســت می گفتیــد. ایــن آدم خیلــی شــریف آدم 
اســت و تمــام آن خوبی هایــی کــه شــما در بــارۀ او گفتیــد 
را دارنــد. قبــاًل خوش ُخلقــی و تبســمش را هــم متعصبانــه 
می دیــدم، امــا حــاال کــه دیــد مــن را تغییــر داده ایــد، ایــن 
خنده هــا خیلــی صادقانــه و انســانی و مهربانانــه بــه نظــرم 

می رســند.
ــه  ــن اســاس اســت ک ــه همی ــه اســت و ب  آری، همین گون
مــن عنــوان کردم:ایــن »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی«، 
ذهن مــا و زبان مــا و زنده گــی همه یــی مــا را تســخیر 
ــی  ــای قوم ــوم و ارزش ه ــز ق ــه ج ــا ب ــت و »م ــرده اس ک
ــه  ــن بلک ــا ای ــه تنه ــم و ن ــری را نمی بینی ــز دیگ ــچ چی هی
همــه چیــز را قومــی م  بینیــم و قومــی تفســیر مــی کنیــم «.

۷- قدرت طلبان، تبلیغات و تعصبات  قومی
یکــی از اســتادان مدرســۀ امــام ابوحنیفــۀ کابــل، در 
امتحانــات کانکــور نــاکام مانــد و بعد بــرای شــاگردان خود 
گفــت: در دانشــگاه های کشــور یــک مشــت افــراد مفســد 
ــی  ــرای کس ــده اند و ب ــع ش ــل جم ــراش و جاه و ریش ت
چــون مــن نمی زیبــد کــه در چنیــن اماکنــی تحصیــل کنــم! 
یکــی از مولــوی صاحبــان دیگــر نیــز در امتحانــات کانکــور 
ــای  ــت: در مکان ه ــد گف ــت و بع ــی نگرف ــی قبول نمره ی
ــای  ــه ارزش ه ــی ب ــاری و بی ُحرمت ــاد و بی بندوب ــه فس ک
دینــی جریــان داشــته باشــد، کجــا دانــش و دانایــی وجــود 
می داشــته باشــد. یــک قاضــی را در رشــوت گیری گرفتــار 
کــرده و از دســتگاه قضایــی بیرونــش رانــده بودنــد، زمانــی 
ــرک  ــۀ قضــاء را ت ــه از ایشــان ســوال کــردم چــرا وظیف ک
ــتقالل  ــه اس ــی ن ــتگاه قضای ــن دس ــت: در ای ــد، گف کردی
وجــود دارد و نــه بی طرفــی. عــالوه برایــن، یــک آدم 
پــاک را در ایــن دســتگاه نمی بینــی و مــن از ایــن دســتگاه 
ــت و  ــض اس ــتگاه تبعی ــن دس ــد. در ای ــم نیام ــچ خوش هی
خویش خــوری. ایــن افــراد بــه خاطــری کــه جهــل خــود 
ــان  ــکاری خــود را پنه ــی خــود و فســادخود و ناب و ناکام
کننــد، نهادهــای علمــی و دســتگاه قضایــی کشــور را بدنــام 
می کردنــد و در ایــن کار تــا ســرحد مبالغــه و دروغ پیــش 

می رفتنــد.
ــن  ــم عی ــی« ه ــی و قبیله ی ــات  قوم ــوص »تعصب در خص
ــث در  ــود دارد. بح ــا وج ــات و دروغ گویی ه ــن تبلیغ همی
ایــن نیســت کــه در جامعــۀ مــا و در نهادهــای دولتــی مــا 
»تعصبــات  قومــی و قبیله یــی« وجــود نــدارد، بلکــه بحــث 
در ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از ایــن ســخنانی کــه در 
ــه می شــود،  ــی«، گفت ــات  قومــی و قبیله ی خصــوص »تعصب
قدرت طلبــان  و  قدرت مــداران  اســت.  دروغ  و  مبالغــه 
ــدن در  ــرای مان ــان و...، ب ــران و ارباب ــتان و رهب و تروریس
قــدرت و بــرای رســیدن بــه قــدرت و بــرای حفــظ ثــروت 
ــه ثــروت و شــهوت  ــرای رســیدن ب و شــهورت خــود و ب
ــرد  ــواد را گ ــان بیس ــی از مردم ــای عظیم ــد توده ه و... بای
خــود جمــع کننــد و محبوبیــت خــود و قــدرت خــود را به 
ُرخ دیگــران بکشــند و نشــان بدهنــد کــه آنــان هــم کســی 
انــد و چیــزی بــرای گفتــن دارنــد. اکثــر ایــن قدرت مــداران 
و قدرت طلبــان و تروریســتان و رهبــران و اربابــان و... نــه 
ــود  ــدۀ خ ــردم را گروی ــه م ــد ک ــی دارن ــخصیت اخالق ش
بســازند و نــه علــم دارنــد کــه مــردم تســلیم منطــق قــوی 
ــه  ــد ک ــت دارن ــه درس ــرح و برنام ــه ط ــوند و ن ــان ش آن
توده هــا، مفتــون ایــن برنامه هــای شــان گردنــد. تنهــا 
ــی و  ــد، تحریــک احساســات دین ــان دارن ســالحی کــه این
قومــی مــردم ایــن مــرز و بــوم اســت و شــوربختانه مــردم 
ــر  ــد و به خاط ــان می افتن ــه دام آن ــاده گی ب ــه س ــم ب ــا ه م

زنده گــی آنــان می میرنــد. 
ــه پنجــۀ  فــردی یــک عمــر فســاد می کنــد و زمانــی کــه ب
قانــون ســپرده می شــود، همــه می گوینــد: متعصبــان  قومــی 
برایــش توطیــه چیدنــد و حذفــش کردنــد و اگر ایــن آدم از 
قــوم خــود »متعصبــان  قومــی« باشــد، می گوینــد: به خاطــر 
انحصارقــدرت ایــن کار را علیــه او انجــام دادنــد. بــه 
ــار  ــی برکن ــک وظیفه ی ــه از ی ــن اســاس هــر کســی ک همی
ــد  ــی آورد و می آورن ــان م ــه زب ــه ب ــی ک ــا حرف ــد، تنه ش
ــی«  ــی و قبیله ی ــات  قوم ــی »تعصب ــه قربان ــت ک ــن اس ای
خــود شــد. عــالوه  برایــن، کســانی کــه در وظایــف خــود 
ــد باشــند،  ــردم خــود متعه ــه کشــور و م ــوده و ب ــق ب موف

ــد و او را  ــم دورغ می گوین ــاز ه ــان، ب ــب آن ــرای تخری ب
ــد.  ــان می دهن ــی نش ــب  قوم ــک معص ی

نمی گوییــم کــه در جامعه یــی مــا »تعصبــات  قومــی 
و قبیله یــی« بیــداد نمی کنــد و کســانی قربانــی واقعــی 
چنیــن  نمی شــوند.  قبیله یــی«  و  قومــی  »تعصبــات  
بی عدالتی یــی ســال ها و قرن هاســت کــه در کشــورما 
بی اعتمــادی  و  می گیــرد  قربانــی  و  می کنــد  بیــداد 
می آفرینــد و نــزاع ایجــاد می کنــد؛ امــا چیــزی کــه 
ــق  ــا حقای ــه خیلی ه ــت ک ــن اس ــم ای ــوش کنی ــد فرام نبای
ــق  ــه ناح ــد و ب ــود می کنن ــاء را گل آل ــف و فض را تحری
ــانی  ــه کس ــه دروغ ب ــد و ب ــب می گوین ــانی را متعص کس
ــی  ــی از علل/دالیل ــد. یک ــودن می زنن ــب  ب ــت متعص تهم
ترویــج »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی« در میــان مــردم مــا، 
ــه از  ــت ک ــی اس ــا و دورغ های ــا و مبالغه ه ــن تبلیغ ه همی
ســوی قدرت مــداران و قدرت طلبــان و تروریســتان و 

رهبــران و اربابــان و...، در جامعــه  پخــش می شــود
.

۸- روشنفکری و تعصبات  قومی
ــه  ــد ک ــانی می گوین ــه کس ــنفکر ب ــورما روش 1-8 در کش
ــن تلقــی  ــد. در ای ــه و ســند دانشــگاهی دارن دانشــگاه رفت
و  دانایــی  مولفه هــای  ســراغ  کســی  روشــنفکری،  از 
اندیشــه ورزی و اســتدالل گرایی و داشــتن اســتقالل فکــری 
ــه  ــبت ب ــوده گی نس ــادی و گش ــر انتق ــدی از تفک و بهره من
ــتن تعصــب و  ــی و نداش ــتن تواضــع علم ــت و داش حقیق
تحجــر فکــری و کوتــه  فکــری و تاریک نگــری نمــی رود. 
روشــنفکر افغانســتانی کســی نیســت کــه در شــکاف میــان 
ــتانی  ــنفکر افغانس ــت، روش ــتاده اس ــه ایس ــنت و مدرنیت س
کســی نیســت کــه تقریــر حقیقــت و تقلیــل مــرارت بکنــد، 
ــرای رهایــی  روشــنفکری افغانســتانی کســی نیســت کــه ب
ــردارد،  مــردم و ملــت خــود از راه آگاهــی و دانایــی گام ب
روشــنفکر افغانســتان کســی نیســت کــه منتقــد همیشــه گی 
ــه  ــتانی کســی نیســت ک ــنفکر افغانس ــد، روش ــدرت باش ق
ــتانی  ــنفکر افغانس ــد، و... روش ــدار بکن ــردم را بی ــول م عق
کتــاب  و  دارد  عالــی  تحصیــالت  کــه  اســت  کســی 
می خوانــد و ســخنوری می کنــد. در ایــن مقالــه روشــنفکر 
ــه تعاریــف دیگــر  ــم و ب ــه کار می بری ــا ب ــن معن را در همی

ــم.  آن کاری نداری
روشــنفکر افغانســتانی، به ســان عــام مــردم و به ســان 
ــوم زده و  ــتان، ق ــان و تروریس ــداران و قدرت طلب قدرت م
ــب  ــه تعص ــران را ب ــه دیگ ــی ک ــت. عوامل ــت اس قوم پرس
ــز  ــل روشــنفکر افغانســتانی را نی ــن عوام ــی دارد، همی وا م
ــه دالیلــی کــه دیگــران  ــه ســوی تعصــب می کشــاند و ب ب
تعصــب می کننــد و بــه »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی« 
ــتانی  ــنفکر افغانس ــل روش ــان دالی ــه هم ــد، ب ــن می زنن دام
نیــز تعصــب ورزی می کنــد و بــه »تعصبــات  قومــی و 
قبیله یــی« دامــن می زنــد. روشــنفکر افغانســتانی تنهــا 
ــات   ــه »تعصب ــن اســت ک ــا دیگــران دارد ای ــه ب ــی ک تفاوت
قومــی و قبیله یــی« خــود را، بــا ادبیــات خوب تــری 
ــش  ــری برای ــاب بیشــتر و بهت ــگ و لع ــد و رن ــان می کن بی

می دهــد. 
ــدا  ــانی پی ــاید کس ــتانی ش ــنفکران افغانس ــان روش در می
شــوند کــه گرفتــار دام »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی« 
نشــده باشــند و بــه ایــن مســایل فکــر نکننــد، امــا چنیــن 
افــرادی در اقلیــت قــرار دارنــد و نمی تواننــد نقشــی بــازی 
کننــد. بــرای روشــنفکر افغانســتانی، همیــن ناکامــی و 
بدنامــی بــس اســت کــه نمی تواننــد در جامعــه، روشــنگری 
کننــد و مــردم را از تاریکــی جهالــت و قوم پرســتی و 
ــنگری  ــنفکری و روش ــا روش ــد. اینج ــی برهانن طایفه گرای
هــم بــه گنــد کشــیده شــده اســت و مداحــی و چاپلوســی 
اندیشــه ورزی  و  روشــنفکری  خصوصیــات  لفاظــی  و 
ــان و  ــداران و قدرت طلب ــرای قدرت م ــه ب ــد ک اســت. ببینی
ــد  ــم می زن ــی قل ــه کس ــی، چ ــی و قبیله ی ــتان قوم تروریس

و قلــم می شــکند؟ 
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بحث در این نیست كه در جامعۀ ما و 
در نهادهای دولتی ما »تعصبات  قومی و 

قبیله یی« وجود ندارد، بلکه بحث در این 
است كه بخش بزرگی از این سخنانی كه در 
خصوص »تعصبات  قومی و قبیله یی«، گفته 

می شود، مبالغه و دروغ است. قدرت مداران 
و قدرت طلبان و تروریستان و رهبران و 

اربابان و...، برای ماندن در قدرت و برای 
رسیدن به قدرت و برای حفظ ثروت و 

شهورت خود و برای رسیدن به ثروت و 
شهوت و... باید توده های عظیمی از مردمان 
بیسواد را گرد خود جمع كنند و محبوبیت 

خود و قدرت خود را به ُرخ دیگران 
بکشند و نشان بدهند كه آنان هم كسی 
اند و چیزی برای گفتن دارند. اكثر این 

قدرت مداران و قدرت طلبان و تروریستان 
و رهبران و اربابان و... نه شخصیت اخالقی 

دارند كه مردم را گرویدة خود بسازند 
و نه علم دارند كه مردم تسلیم منطق 

قوی آنان شوند و نه طرح و برنامه درست 
دارند كه توده ها، مفتون این برنامه های 
شان گردند. تنها سالحی كه اینان دارند، 

تحریک احساسات دینی و قومی مردم این 
مرز و بوم است و شوربختانه مردم ما هم 
به ساده گی به دام آنان می افتند و به خاطر 

زنده گی آنان می میرند. 
فردی یک عمر فساد می كند و زمانی كه به 
پنجۀ قانون سپرده می شود، همه می گویند: 

متعصبان  قومی برایش توطیه چیدند و 
حذفش كردند و اگر این آدم از قوم خود 
»متعصبان  قومی« باشد، می گویند: به خاطر 

انحصارقدرت این كار را علیه او انجام 
دادند
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مســلح  »فرماندهــان  گرفتــاری  رونــِد  ادامــۀ  در 
ــن  ــاری ]نظام الدی ــت قیص ــه در نوب ــوول« ک غیرمس
تــا  علی پــور[  ]عبدالغنــی  علی پــور  و  قیصــاری[ 
مــرز خلــق بحــراِن غیرقابــل کنتــرل بــرای حکومــت 
ــد  ــی، نوی ــای دولت ــک نیروه ــت، این ــش رف ــه پی ب
ــی از  ــد، یک ــده نوی ــه فرمان ــهور ب ــادی، مش خان آب
فرماندهــان خیزش هــای مردمــی در کنــدز را پــس از 

ــت. ــرده اس ــتگیر ک ــره، دس دو روز محاص
فرمانــده نویــد کــه بــه قــول خــودش »بــرای 
ــت«،  ــده اس ــان جنگی ــا طالب ــی ب ــای طوالن مدت ه
ــر تهاجــم  ــی در براب ــع مســتحکم مردم یکــی از موان
طالبــان بــرای تصــرف دوبــارۀ والیــت کنــدز شــمرده 
ــش  ــای پی ــا روزه ــا، ت ــاس گزارش ه ــد و براس می ش
از دســتگیری نیــز بــا ایــن گــروه درگیــر جنــگ بــود. 
ــت  ــاس درخواس ــاری براس ــه ب ــت ک ــی اس او مدع
بخش هایــی  واپس گیــری  در  امنیتــی،  نهادهــای 
ــای  ــال جنگ ه ــه دنب ــان، ب ــت طالب ــدز از دس از کن
ویرانگــِر دو ســال پیــش در ایــن والیــت، بــا نیروهای 
ــع و ســِد  ــن مان ــوده اســت. ای ــز ب ــی همــکار نی امنیت
تهاجــم طالبــان در کنــدز، در ادامــۀ رونــد بازداشــت 
ــکنی و  ــامِ »قانون ش ــه اته ــوول ب ــان غیرمس فرمانده
ــم  ــه مته ــردم، از ســوی وزارت داخل ــت م آزار و اذی
ــاد. ــی افت ــای امنیت ــگ نیروه ــه چن ــد و ب ــناخته ش ش
ــی  ــد و اتهام های ــده نوی از چندوچــون ماجــرای فرمان
ــرای دســتگیری اش ســرهم شــده کــه  ــه او ب کــه علی
بگذریــم و ماهیــت رونــد »گرفتــاری فرماندهــان 
ــه در  ــانی ک ــوان کس ــه عن ــوول« را ب ــلح غیرمس مس
قلمــرو حکومــت زنده گــی می کنیــم و همــه روزه 
ــاج حمــالت خشــونت بار و ویرانگــر تروریســتان  آم
طالــب یــا بــه تعبیــری، »مخالفــان مســلح حکومــت« 
قــرار می گیرنــد، بــه تحلیــل بگیریــم، جلــوۀ وارونــۀ 
محلــی  فرماندهــان  »گرفتــاری  حکومتــِی  رونــِد 
غیرمســوول« کــه بــه بهانــۀ تحکیــم قانون روی دســت 
ــش های  ــد و پرس ــت، ُرخ می نمای ــده اس ــه ش گرفت
ــز  ــی را نی ــت و نگرانی های ــه حکوم ــی را متوج جدی

ــد. ــردم می کن ــه م متوج
ــی  ــان موضع ــر طالب ــه در براب ــانی ک ــته از کس گذش
ــار  ــووالنه گرفت ــار غیرمس ــام رفت ــه اته ــته و ب نداش
ــی  ــان محل ــدادی از فرمانده ــد، تع ــده ان ــت ش دول
ــت و  ــه ضدی ــی ک ــای مردم ــان خیزش ه و فرمانده
ایســتاده گی شــان در برابــر طالبــان مبرهــن اســت، در 
فهرســت افــرادِ بــه اصطــالح »غیرمســوول« حکومــت 
ــا  ــار شــده و ی ــا گرفت ــون ی ــده می شــوند کــه تاکن دی

ــاری شــان صــادر شــده اســت. ــر گرفت ام
علی پــور،  قیصــاری،  جملــه  از  چهره هــا  ایــن 

ــنگر های  ــه س ــرایطی ک ــادی، در ش ــی و خان آب قریش
تهاجمــی ارتــش براســاس طرح هــای از پیــش تعییــن 
ــا نشــده، تدریجــًا از فــراروی تهاجــم گــروه  شــده ی
ــده می شــود و  ــان در محــالت آســیب پذیر برچی طالب
ــد،  ــه روز گســترش می یاب ــان روزب ــرۀ تســلط طالب دای
امنیتــی،  نهادهــای  حضــور  فاقــد  محــالت  در 
ســدهای محکمــی در برابــر تهاجــم طالبــان در برابــر 
ــان در محــالت شــان محســوب می شــدند/ غیرنظامی

ــوند. می ش
جنگ هــای  از  بســیاری  کــه  داریــم  یــاد  بــه 
ــمال  ــای ش ــان، در والیت ه ــر طالب فرسایشــی در براب
ــی  ــان محل ــا فرمانده ــکاری ب ــمال غرب در هم و ش
کــه تجربــۀ جنــگ داشــته و از ظرفیــت بســیج مردمــی 
ــه  ــد، ب ــوده ان علیــه تهاجــم طالبــان نیــز برخــوردار ب
ــو،  ــه این س ــان ب ــر زم ــد و از دی ــرده می ش ــش ب پی
فرماندهــان محلــی یــا بــه اصطــالِح، فرماندهــان 
ــا نهادهــای  غیرمســوول، همــکاران خــوب مردمــی ب

ــدند. ــمرده می ش ــان ش ــر طالب ــی در براب امنیت
اینــک در رونــدی شــکلی و تبلیغاتــِی زیــر نــام 
ــک  ــراد یک به ی ــن اف ــالت، ای ــون در مح ــم قان تحکی
ــار  ــت گرفت ــوی حکوم ــف از س ــای مختل ــه اتهام ه ب
شــده و جبهــات قابــل اعتمــادِ ضــد طالبــان در 
نواحــی شــمال، شــمال غرب و نواحــی مرکــزی 
ــج  ــه تدری ــده و ب ــران ش ــش وی ــش از پی ــور بی کش
ــۀ پرســش برانگیز، زمینــۀ ســلطۀ مخالفــان در  بــه گون

ــود. ــر می ش ــی میس ــن نواح ای
دور از انتظــار اســت کــه حکومــت بــا وضعیتــی کــه 
ــا وجــود  دارد، بتوانــد خــال نبــود ایــن فرماندهــان، ب
ــاد  ــراد ی ــان در ســاحاتی کــه اف تهاجــم دومــدار طالب
ــری  ــرده و تدابی ــر ک ــد را پُ ــت می کردن ــده فعالی ش
ــان در  ــری از پیشــروی طالب ــرای جلوگی پیشــگیرانه ب
ــِی  ــان مردم ــط فرمانده ــه روزگاری توس ــی ک مناطق
بگیــرد.  دســت  روی  می شــد،  محافظــت  خــود 
بازپســگیری شــهرهای کنــدز  تجربــۀ ســقوط و 
ــود و در  ــراه ب ــاد هم ــواری زی ــا دش ــه ب ــی ک و غزن
ــم  ــع تهاج ــور دف ــه منظ ــه ب ــر ک ــاِت دیگ ــا عملی بس
ــود،  ــدازی می ش ــق راه ان ــگیری مناط ــان و بازپس طالب
ایــن نکتــه کامــاًل روشــن شــده کــه هرچنــد ســربازان 
خــط مقــدم جنــگ انگیــزۀ کافــی بــرای نبــرد ســخت 
ــی  ــات کاف ــم امکان ــان را داشــته باشــند بازه ــا طالب ب
بــه ایــن منظــور در اختیــار شــان قــرا داده نمی شــود. 
بــا ایــن وجــود، قابــل درک خواهــد بــود کــه نواهــی 
ــوند،  ــی می ش ــی خال ــان محل ــود فرمانده ــه از وج ک

ــت. ــرو خواهــد رف ــان ف ــه کام طالب ــج ب ــه تدری ب
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ــانه ها  ــه رس ــی را ب ــار تازه ی ــکا، آم ــمی در امری ــع رس مناب
همرســانی کردنــد کــه بــر اســاس آن، نیروهــای هوایــِی آن 
ــزار و 980  ــته 5 ه ــاه گذش ــی ده م کشــور در افغانســتان ط
ــتعمال  ــش اس ــان و داع ــر مواضــع طالب ــم را ب موشــک و ب
کرده انــد. تــا نشــر نوشــتۀ حاضــر، رقــم پرتــاب موشــک و 
بــم بی تردیــد بایــد از مــرز شــش هزار ضربــۀ هوایــی فراتــر 

رفتــه باشــد. 
ــر تأسیســات  ــار ب ــک ب ــط ی ــه فق ــا« ک برخــالف »مادربم ه
ــد،  ــا ش ــار ره ــن ننگره ــکا در اچی ــاخت امری ــی س قدیم
ــه  ــا ب ــۀ ویت ــه موسس ــاد را ک ــی دورۀ جه ــای جنگ تونل ه
هــدف انبــار مهمــات و ســتر جنگجویــان مجاهدیــن اعمــار 
ــارج  ــروزی خ ــرایط ام ــره وری در ش ــود، از ردۀ به ــرده ب ک
ــه شــده در  ــا و موشــک های کارگرفت ــِت بم ه ــرد. از نوعی ک

ــد.  ــداده و نمی دهن ــی ن ــراً جزییات ــر ظاه ــاه اخی ده م
ــود کــه بیشــتر  مادربم هــا یــک صــدای صوتــی تبلیغاتــی ب
افــکار عمومــی در امریــکا را بــه گونه یــی ترســناک 
ــت.  ــی داش ــرد داخل ــه کاربُ ــی ک ــاند؛ یعن ــت رس ــه قناع ب
ــذرا  ــخت گ ــا س ــتابان تر، ام ــا ش ــی مادربم ه ــر تبلیغات خب
ــه  ــرد ک ــرو ب ــر ف ــه فک ــش را ب ــب و داع ــته جات طال دس
واقعــاً هنــر مــادر بم هــا چــه بــوده اســت کــه بینــی مــا خــون 
نشــده و جبهــات دســت ناخورده فعــال انــد!؟ وقتــی مطلــع 
شــدند کــه هیــچ خطــی نشکســته و تباهــی چندانــی نصیب 
رزمنــده گان شــیدای شــهادت نکــرده، دو پیامــد واقعــی بــه 
بــار نشســت: یکــی، مفرزه هــای تروریســتی بــال و پرِ بیشــتر 
بــاز کردنــد؛ دوم، بازیگــران امریکاشــناس )ایــران، پاکســتان، 
روســیه( در شــنفتن تبلیغــات بــرای مادربم هــا اصاًل خــود را 
بــه ناشــنوایی زدنــد؛ یعنــی در اتاق هــای پشــت صحنــه کــه 
ــه چشــم همدیگــر خیــره می ماننــد، یــک  همــه دور میــز ب
ــام. ــد و تم ــا دادن ــل امریکایی ه ــک تحوی ــد دپلوماتی پوزخن
حــال اردوی امریــکا در گــزارش ربــع آخــر ســال میــالدی 
جــاری، بــا ورق پرتــاِب شــش هزار بــم و راکــت در ده مــاه 

جنــگ امســال بــه بــازی ایــن هفتــه آمــد.
هــرگاه انداخت هــای هوایــی اردوی 350 هــزار نفــری 
ــتی  ــای تروریس ــا مفرزه ه ــب و روز ب ــه ش ــتان را ک افغانس
در نبــرد انــد، بــه ارقــام امریکایی هــا اضافــه کنیــم؛ می تــوان 
تخمیــن زد کــه در همیــن ده مــاه پســین، نیروهــای هوایــی 
ــر نیــروی هوایــی  و زمینــی قــوای مســلح دســت کم دوبراب
امریــکا و ناتــو، بــر ضــد دهشــت افگنان در بســترهای 
جنگــی سراســر کشــور موشــک و بــم پرتــاب کرده انــد کــه 
مجمــوع بم هــا و موشــک های منفجرشــده بــاالی طالبــان و 

ــزار دســتگاه می رســد.  ــه هجــده ه داعــش ب
 قــوای مســلح افغانســتان عادت بــه دادن ارقــام و آمــار ندارد 
و ایــن کارِ خیــر از ویژه گی هــای کاری اردوی امریــکا و ناتــو 
ــا ایــن شــرط کــه هرگــز نمی گوینــد کــه بم هــا و  اســت، ب

ــا واقعــی! ــد ی ــی بوده ان موشــک ها خیال
مــا در جایــگاه یــک ناظــر اوضــاع کــه در معــرض ســیالِب 
چندســویۀ خبــری روزانــه از داخــل و خــارج قــرار داریــم؛ 
می توانیــم ســاده ترین پرســش را مطــرح کنیــم کــه این همــه 
بــم و راکــت بــه کجــا پرتــاب شــده و چه شــمار تروریســت 

را کشــته اســت؟ 
ــان  ــای ج ــون آق ــربازرس پنتاگ ــی و س ــانه های امریکای رس
ســپکو هــر ســه مــاه در گــزارِش خــود بــه کنگــرۀ امریــکا 
ــانی  ــدۀ انس ــات لرزانن ــتان، تلف ــی اردوی افغانس از فروپاش
ــرف  ــان ح ــلط طالب ــت تس ــی تح ــتابان اراض ــعۀ ش و توس
و حدیــث می گوینــد و تصویــر طالبــان را تــا آنجــا در 
ــر  ــی خب ــه وقت ــد ک ــان می کنن ــه و درخش ــا فرب ذهنیت ه
ــد،  ــا می رس ــه گوش ه ــک ب ــم و موش ــزار ب ــاب ۶ ه پرت

ــود. ــردم می ش ــد م ــده و پوزخن ــب خن ــار موج بی اختی
ایــن همــه موشــک و بــم، اگــر بــاالی یــک میلیــون موجــود 
ــِن آن را  ــون ت ــم میلی ــان نی ــود، بی گم ــتعمال ش ــده اس زن
ــت  ــا در افغانســتان، خصل ــد. ام ــل می کن ــه خاکســتر تبدی ب
ــان در مناطــق وســیع تری  ــرق طالب عکس الحرکــت دارد:  بی
بــه اهتــزاز درمی آید و فوری مســووالن ارشــد ابرقــدرِت اوِل 
دنیــا اعتــراف می کننــد کــه آن هــا در جنــگ »شکســت ناپذیر 

انــد« و بایــد راه مصالحــۀ سیاســی در پیــش گرفتــه شــود! 
ــدام  ــی هرک ــم امریکای ــرض، شــش هزار موشــک و ب ــر ف ب
یــک تروریســت را کشــته باشــد؛ اردوی 350 هــزار نفــری 
افغانســتان هــم بــه نوبــۀ خــود هجــده هــزار بــم و راکــت 
ــب و  ــی طال ــته های هوای ــا کش ــد؛ تنه ــرده باش ــتعمال ک اس
ــینکوف های  ــد. کالش ــه می زن ــزار تن ــده ه ــه هج ــش ب داع
بیــش از 300 هــزار نفــر در همیــن ده مــاه البــد شــب و روز 
ــش  ــتی آت ــته جات تروریس ــوی دس ــه س ــرده و ب ــرش ک غ
فــوران داده اســت؛ کار اردوگاه تروریــزم بایــد یک ســره 
شــده باشــد. عقــل ســلیم نتیجــه می گیــرد کــه بایــد هیــچ 
جنبنده یــی از جنــس طالــب و داعــش در هیــچ جــای 

کشــور باقــی نمانــده باشــد. 
ــدی  ــه ح ــب ب ــت؛ طال ــن نیس ــه چنی ــد ک ــا می گوین ــه م ب
ترجمــۀ  نمی خــورد.  شکســت  کــه  اســت  نیرومنــد 
ــه زودی  ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای ــی سخن ش تحت اللفظ
ــودی در  ــارت و ناب ــود، اس ــذار نش ــان واگ ــه طالب ــت ب دول
انتظارتــان اســت. زیــان ناشــی از نابــودی شــما بــرای امریــکا 
ــه  ــن خط ــاره از همی ــکا دوب ــه امری ــر ب ــت. خط ــتر اس بیش
ــور دارد  ــا حض ــر در اینج ــکا ناگزی ــود و امری ــادر می ش ص
کــه جلــو اشــغال واشــنگتن و نیویــورک بــه وســیلۀ طالــب 

ــرد! ــش را بگی و داع
ــر و  ــل حاض ــاغ نس ــرس در دم ــردِن ت ــه ک ــرای نهادین ب
نســل های بعــدی، ایــن ســامانه های تبلیغاتــی از زبــان دکتــر 
ــر  ــال اخی ــرف 4 س ــه ظ ــد ک ــالع می دهن ــا اط ــه م ــی ب غن
ــِر  ــیده و دوبراب ــت رس ــه هالک ــی ب ــی دولت ــزار نظام 28 ه
ــه  ــدی نیســت ک ــچ تردی ــده اند. هی ــی ش ــمار زخم ــن ش ای
آمــار داده شــده از ســوی دکتــر غنــی، آمــار واقعــی نیســت 
و مشــت نمونــۀ خــروار اســت. تلفــات نیروهــای امنیتــی در 
ایــن 4 ســال بــه حــدی سرســام آور بــوده اســت کــه افشــای 

ــی آورد. ــود م ــی به وج ــار اجتماع ــی آن انفج ــداد اصل تع
ــر  ــه ب ــع ن ــه در واق ــزِی یک طرف ــاران مغ ــان، بمب ــن س بدی
طالــب و داعــش، بلکــه بــر دمــاغ بیــش از ســی میلیــون نفــر 

در جریــان اســت. 

به جـای طالبـان امریکـا 
را بمبـاران می کنـد  »مغـزها« 

عبدالجلیل سروش-روزنامه نگاررزاق مـأمون
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