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ماندگار: از شب یلدا، طوالنی ترین شِب زمستان در افغانستان بزرگ داشت شد. ده ها تن 
از فرهنگیان، سیاســت مدارن، نویسنده گان و خانواده ها دیشب از این شب بزرگ داشت 
و تجلیــل کردند. مردم، فرهنگیان و سیاســت مدارن با برگزاری محافل شــعرخوانی، 
حافظ خوانی، پخش موســیقی و پهن کردن ســفره های میهمانی، شِب یلدا را تا صحر 

تجلیل کردند.
شــب یلدا در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه ویژه یی دارد، به گونه یی که در این شب، 

سفره های مردم رنگین و قصه های آنان طوالنی و عزم آنان برای انجام اعمالی نیک، 

صفحه 7

جهادی،  فرماندهان  اســامی،  جمعیت  »حزب 
علما و رهبران سیاســی باید از نامزدِ پیشنهادی 

تیم وفاق ملی حمایِت قاطعانه کنند«

برخی از اشــتراک کننده گاِن همایش بــزرِگ »انتخابات و صلح« از 
خانوادۀ قهرمان ملی افغانســتان خواســتند تا وارد کارزار انتخابات 

ریاست جمهوری شوند.
همایش بزرگ انتخابات و صلح روز پنجشنۀ هفتۀ گذشته با حضور 
ده ها تن از شــخصیت های سیاســی، علمی، فرهنگــی، مجاهدان و 

مقاومت گران و جوانان و دانشجویان در کابل برگزار شد.
در این میان، شــهزاده شــاهد، عضو شــورای عالی صلح گفت که 
خانوادۀ شهید احمدشاه مســعود قربانی های زیادی برای افغانستان 
داده انــد و به همین دلیل، مردم به این خانــواده اعتماد دارند و در 

محور آن گسترده تر بسیج می شوند.
آقای شــاهد این سخنان را پس از ســخنرانی احمدولی مسعود در 
محفــل انتخابات و صلح که در آن آقای مســعود از نامزدی اش در 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داده بود، بیان کرد.
این عضو شورای عالی صلح و شخصیت دینی کشور ضمن حمایت 
از نامزدی احمدولی مسعود در انتخابات ریاست جمهوری گفت که 
مردم به خانوادۀ قهرمان ملی کشور اعتماد دارند و به این باور هستند 

که شهید احمدشاه مســعود به خاطر دفاع از افغانستان جان خود را 
از دست داد.

او گفــت: »من به عنوان یک عالم دین، یک مســلمان و یک مبارز، 
می خواهم بگویم که مردم افغانســتان به خانوادۀ قهرمان ملی اعتماد 
دارند و علما هم به این خانواده اعتماد دارند و بدون شــک مردم در 

صفحه 6 محوریت این خانواده جمع خواهند شد«. صفحه 7

شهزاده شاهد با حمایت از نامزدی احمدولی مسعود در انتخابات ریاست جمهوری:

درمحورخانوادۀقهرمانملیمردمبسیجمیشوند
یلدادرافغانستانگرامیداشتهشد

www.mandegardaily.com

صفحه3

سخنرانی احمدولی مسعود 
در همایش وفاق ملی 

»انتخابات و صلح«
مردم نگراِن »صلح« و 

ارگ نگراِن »قدرت«

62

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوریشد

مسعود: »شرایط حاکم به مسیری 
به پیش رفته است که سال ها پیش 

جریان سیاسی آجندی ملی از آن 
ُهشدار داده بود«

» به صلحی باورمندیم که خطوط سرخ قربانی نشود«

جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان  نام نویسی  فرارسیدِن  با 
احمدولی مسعود در همایشی بزرگ نامزدی اش را در انتخابات 

ریاست جمهوری افغانستان اعام کرد.
روز  ملی  آجندای  سیاسی  جریان  رهبر  مسعود،  احمدولی 
پیرامون  تن،  با حضور صدها  نشستی  در  قوس   29 پنجشنبه، 
بود،  شده  برگزار  انترکانتیننتال  هوتل  در  صلح«  و  »انتخابات 
اعام کرد که از آدرس تیم وفاق ملی برای یک آیندۀ »بهتر با 

برنامه و طرِح وفاق ملی« وارد میدان انتخابات شده است.

ناجیه نوری



ــث  ــر بح ــار دیگ ــک ب ــته، ی ــۀ گذش ــر هفت در اواخ
ــانه های  ــوع داِغ رس ــه موض ــتان ب ــح در افغانس صل
ــر،  ــی دو روز متوات ــد. ط ــدل ش ــان مب کشــور و جه
ــح افغانســتان و  ــکا در امــور صل ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
از کشــورهای عربســتان ســعودی،  نماینده گانــی 
ــا  ــی ب ــی در ابوظب ــد عرب ــارات متح ــتان و ام پاکس
نماینــده گان گــروه طالبان دیــدار و گفت وگــو کردند. 
ایــن دیدارهــا شــاید طوالنی تریــن دیدارهایــی باشــد 
ــن  ــه هــدف تأمی ــده ســال گذشــته ب ــه ظــرف هف ک
صلــح در افغانســتان صــورت می گیــرد. هرچنــد 
ــن  ــوی ارگ تعیی ــه از س ــی ک ــأت مذاکره کننده ی هی
ــی به ســر  ــن دور روز در ابوظب ــز در ای ــود نی شــده ب
ــدند  ــر نش ــان حاض ــده گاِن طالب ــی نماین ــرد ول می ب
کــه بــا ایــن هیــأت دیــدار کننــد. عربســتان ســعودی 
ظاهــراً از طالبــان خواســته اســت کــه بــرای پیشــبرد 
ــه ماهه را  ــِس س ــک آتش ب ــح ی ــای صل گفت وگوه
ــه چنیــن  ــد؛ امــا نماینــده گان طالبــان پاســخ ب بپذیرن
ــن  ــرِی ای ــم رهب ــه تصمی ــول ب ــتی را مأک درخواس

گــروه دانســته اند. 
بــا آنکــه بحــث گفت وگوهــای صلــح بســیار شــتاب 
یافتــه ولــی ظاهــراً هیــچ روزنــۀ امیدبخشــی در ایــن 
خصــوص بــاز نشــده اســت. زلمــی خلیــل زاد 
ــتان  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ــه  ــم ب ــبین و مصم ــیار خوش ــت ها بس ــن نشس از ای
نظــر می رســد ولــی هیــچ حــرِف تازه یــی در مــورد 
ــه آن   ــد ب ــر می رس ــه نظ ــدارد. ب ــح ن ــراری صل برق
ــانه ها  ــِح افغانســتان در رس ــه موضــوع صل ــدازه ک ان
ــرده  ــرفت نک ــل پیش ــۀ عم ــه، در صحن ــاب یافت بازت
ــه  ــرد ب ــر می ک ــه فک ــت افغانســتان ک اســت. حکوم
ــتان را  ــأت افغانس ــا هی ــو ب ــان گفت وگ زودی طالب
خواهنــد پذیرفــت، آشــفته تر از هــر زمــاِن دیگــر از 
ــۀ شــورای  ــده اســت. اعالمی ــه دور مان ــد ب ایــن رون
ــه  ــته ب ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز پنجش ــت ارگ ک امنی
نشــر رســید، ادعاهــا در مــورد اختالف نظرهــا میــان 
ارگ و زلمــی خلیــل زاد را ُمهــر تأییــد زد. ایــن 
ــه ارگ از  ــد ک ــان می ده ــت نش ــه صراح ــه ب اعالمی
آنچــه کــه در ابوظبــی گذشــته نــه تنهــا کــه راضــی 
ــاید  ــت. ش ــده اس ــی ش ــیار عصبان ــل بس ــت، ب نیس
ــأت  ــرش هی ــدم پذی ــا ع ــت، تنه ــن عصانی ــل ای دلی
ــدۀ  ــأت مذاکره کنن ــا هی ــو ب ــرای گفت وگ ــان ب طالب
ــبِب  ــز س ــری نی ــایل دیگ ــد و مس ــوده باش ارگ نب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــند ک ــده باش ــت ش ــن عصانی ای
ــن زده نشــوند.  ــاد دام ــرد زی ــالش صــورت می گی ت
ــی  ــان بحث های ــدی هم ــکاِت کلیـ ــاید یکــی از ن ش
ــا  ــه آن ه ــانه ها ب ــن در رس ــل از ای ــه قب ــند ک باش
اشــاره رفتــه اســت، از جملــه تغییــر قانــون اساســی 
و ایجــاد حکومــِت موقــت بــه خواســت طالبــان کــه 
فعــاًل نماینــدۀ امریــکا تمــام آن هــا را انــکار می کنــد 
ــا  ــن گفت وگوه ــایلی در ای ــن مس ــد چنی و می گوی
مطــرح نشــده اند. امــا اگــر ایــن مــوارد مطــرح 
ــانه های  ــا در رس ــه آن ه ــه ب ــرا این هم ــد، چ نبوده ان

ــت؟  ــده اس ــه ش ــی پرداخت بین الملل

ایــن  در  حرف وحدیث هایــی  تردیــد  بــدون 
خصــوص بــوده و حــاال کــه ارگ می بینــد بســیار از 
کاروان عقــب افتــاده و تقریبــًا همــه چیــز از دســتش 
ــه  ــت. ب ــه اس ــاال گرفت ــی اش ب ــده، نگران ــرون ش بی
ــدان  ــِم او چن ــرف غنی و تی ــه اش ــد ک ــر نمی رس نظ
ــا  ــی و ی ــون اساس ــل قان ــی مث ــال ارزش های ــه دنب ب
ــورای  ــۀ ش ــه در اعالمی ــام ـ ک ــاختار نظ ــظ س حف
امنیــت بــه آن هــا اشــاره رفتــه ـ باشــند. ُکل حــواِس 
آقــای غنــی را هم اکنـــون موضــوع حفــظ قــدرت و 
ــه خــود جلــب کــرده و او  ــده ب ــاِت ســال آین انتخاب
هیــچ تمایلــی نــدارد کــه بــه مــواردی چــون قانــون 
ــان  ــر طالب ــد. اگ ــر کن ــام فک ــاختار نظ ــی و س اساس
ــد، او  ــردن نهن ــرِی او گ ــه رهب ــه ب حاضــر شــوند ک
ــد  ــت اهلل آخون ــال هیب ــر از م ــت بهت ــر اس ــز حاض نی
ــرای آقــای غنــی و  ــه آن هــا خدمــت کنــد؛ زیــرا ب ب
همفکــراِن او در ارگ هیــچ زمانــی بحث دموکراســی، 
حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی و امثالهــم، دغدغــۀ 
ــراِن  ــای رهب ــر خانواده ه ــت. اکث ــوده اس ــی نب اصل
ــد  ــی نمی کنن ــتان زنده گ ــت در افغانس ــِی حکوم فعل
ــتان  ــرای افغانس ــا را ب ــه ارزش ه ــا این گون ــه آن ه ک
ضــروری بداننــد. افغانســتان بــرای اکثــر ایــن افــراد، 
ــا وارد شــدن  پروژه یــی اقتصــادی اســت کــه بایــد ب
ــده  ــد. در هف ــود را بردارن ــهِم خ ــۀ آن س ــه عرص ب

ســاِل گذشــته متأســفانه اکثــر کســانی کــه از غــرب 
بــه افغانســتان برگشــتند، چنیــن برخــوردی بــا ایــن 
کشــور داشــتند و حتــا عــدۀ زیــادی از آن هــا پــس از 
اینکــه از قــدرت کنــار زده شــدند، دوبــاره بــه خانه و 
ــر و  ــا دســتانی پُ کاشــانۀ اصلی شــان برگشــتند امــا ب
بــدون دغدغــه از آینــدۀ خــود و فرزنــداِن دلبندشــان. 
آقــای غنــی اگــر دغدغــۀ ارزش هــای نظــام را 
ــن  ــِر ای ــِی نابودگ ــل اصل ــه عام ــود ب ــت، خ می داش
ــت  ــن اس ــه ممک ــد. چگون ــل نمی ش ــا تبدی ارزش ه
ــدرت  ــه کرســی ق ــب ب ــه خــود از راه تقل ــردی ک ف
رســیده و حــاال نیــز تــالش دارد کــه بازهــم از همــان 

ــاِل  ــه دنب ــد، ب ــظ کن ــود حف ــرای خ ــدرت را ب راه ق
ــوق بشــر باشــد؟ ــظ دموکراســی و حق حف

 ایــن ارزش هــا تــا زمانــی بــرای این گونــه افــراد مهم 
ــردا  ــر ف ــد. اگ ــن  کن ــا را تأمی ــع آن ه ــه مناف اســت ک
ــن  ــع را تأمی ــن مناف ــد ای ــی بتوان ــای طالبان ارزش ه
کنــد، بــدون شــک ایــن افــراد حتــا نــام دموکراســی 
و حقــوق بشــر را نیــز نخواهنــد گرفــت. پــس نبایــد 
ظاهــر فریبنــدۀ این گونــه اعالمیه هــا را خــورد و 
ــر  ــه معاملــه ب ــاور کــرد کــه آقــای غنــی حاضــر ب ب
ــی از  ــای غن ــن ارزش هــا نیســت. مشــکِل آق ســِر ای
ــه ســبب شــده  ــرد ک جــای دیگــر سرچشــمه می گی
این همــه بــا پریشــانی بــه رونــد گفت وگوهــای 
ــود در  ــِت خ ــراِن وضعی ــد. او نگ ــگاه کن ــح ن صل
قــدرت سیاســی افغانســتان اســت. ارزش هایــی مثــل 
ــرای  ــوق بشــر و ســاختار نظــام ب دموکراســی و حق
ــۀ  ــه در آیین ــد ک ــرح ان ــتان مط ــهرونداِن افغانس ش
آن هــا آینــدۀ خــود و فرزندان شــان را می بیننــد. 
ــن  ــا ای ــته ب ــاِل گذش ــده س ــی هف ــه ط ــد ک هرچن
ــا  ــر تکنوکرات ه ــن به ظاه ــه وســیلۀ همی ــا ب ارزش ه
ــا  ــی برخــورد شــده اســت؛ ام ــه صــورت ظالمانه ی ب
ــد  ــاور دارن ــن ارزش هــا ب ــه ای ــت افغانســتان ب اکثری
ــا را از دســت  ــی آن ه ــچ بهای ــه هی ــد ب و نمی خواهن

ــد.  بدهن

دغدغه هــای ارگ و شــهرونداِن افغانســتان در رابطــه 
ــوع  ــس و ن ــک جن ــح از ی ــای صل ــا گفت وگوه ب
ــه  ــی ب ــد و دودل ــا تردی ــتان ب ــردم افغانس ــتند. م نیس
ــه  ــه معامل ــون هرگون ــد چ ــگاه می کنن ــد ن ــن رون ای
بــا طالبــان می توانــد ارزش هــا و دســتاوردهاِی آنــان 
را تهدیــد کنــد، درحالی کــه آقــای غنــی اگــر قــدرت 
را از دســت ندهــد، هیــچ باکــی از معاملــه بــا طالبــان 
ــای  ــان دغدغه ه ــد می ــه بای ــت ک ــدارد. این جاس ن
ــر  ــد و ه ــل ش ــاوت قای ــتان تف ــردم افغانس ارگ و م

ــردم ندانســت. ــا را درد م ــه و آهِ آن ه نال
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ــر روز  ــِت ه ــا گذش ــت جمهوری ب ــات ریاس ــگ انتخاب زن
محکم تــر نواختــه می شــود و شــماری از شــخصیت  های 
انتخابــات  در  نامزدی شــان  از  نحــوی  بــه  سیاســی 
ــد  ــش، محم ــا پی ــد. هفته ه ــر می دهن ــت جمهوری خب ریاس
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، از نامــزدی اش 
در انتخابــات ریاســت جمهوری خبــر داد و بــه تعقیــب 
ــور  ــالم حض ــز اع ــِک او نی ــکار نزدی ــر هم ــف اتم آن، حنی
ــه ایــن معنــا کــه تیــم تحــول و تــداوم کــه قــدرِت  کــرد؛ ب
ــا  ــت، ب ــار گرف ــی در اختی ــت وحــدت مل ــی را در دول اصل
ــا  ــی دارد. ام ــای انتخابات ــه کارزاره دو تکــت قصــد ورود ب
رقیــب گذشــتۀ ایــن تیــم، اصالحــات و همگرایــی کــه ســهِم 
ــه  ــوز نســبت ب ــا هن ــود، ت ــی ب ــدرت ریاســت اجرای آن از ق

ــرده  اســت.  ــار ک ــم اختی ــات موضــِع مبه انتخاب
ــا شــکل  ــی مســعود ب روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، احمدول
دادِن تیــم »وفــاق ملــی« ـ مرکــب از برخــی جریان هــا 
و  مردمــی  دانشــگاهی،  سیاســی،  شــخصیت های  و 
روشــن فکری ـ وارد میــدان انتخابــات شــد و از نامــزدی اش 
در انتخابــات ریاســت جمهوری 1398 خبــر داد. بــا ایــن 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــر نام های ش ــه نف ــون س ــا کن ــاب، ت حس
نامــزداِن انتخاباتــی مطــرح کرده انــد و این گونــه قصــۀ 
ــی  ــا احمدول ــت. ام ــته اس ــر گش ــرم و گرم ت ــات گ انتخاب
مســعود در ایــن  میــان، نامــزدی متفــاوت اســت کــه بــا علــم 
ــده و  ــدان ش ــور وارد می ــرِب کش ــر در عق ــاِع قم ــه اوض ب

ــر« دارد. ــِگ »تغیی آهن
ــی  ــان و تأثیرات ــا طالب ــح ب ــای صل ــث داِغ گفت وگوه  بح
ــر  ــزون ب ــردم گذاشــته، اف ــاِن م ــر اذه ــن تحــرکات ب ــه ای ک
فســاد و قوم گرایــِی حکومــت، افغانســتان را در برهه یــی 
حســاس قــرار داده اســت. مســلمًا در ایــن مقطــع حســاس، 
ــیوۀ  ــواِن اساســی ترین ش ــه عن ــات« ب ــِت »انتخاب ــدر و قیم ق
تصمیم گیــری و انتقــال مســالمت آمیِز قــدرت، بیــش از 
ــه  ــت ک ــن اس ــع ای ــارِ قاط ــردد. انتظ ــته می گ ــش برجس پی
ــود،  ــات نش ــِق انتخاب ــبب تعوی ــی یی س ــۀ سیاس ــچ برنام هی
ــی آن  ــچ حاکم ــازد و هی ــرف نس ــی آن را منح ــچ بهانه ی هی
ــا  ــات تنه ــه انتخاب ــد. چراک ــی نکن ــا مهندس ــادره ی را مص
می تــوان  آن  روی  ســرمایه گذاری  کــه  گزینه یی ســت 
ــی مســعود  ــای احمدول ــر باشــد. ورود آق ــدۀ تغیی ارمغان دهن
ــه  ــورت گرفت ــبه ص ــن محاس ــا همی ــًا ب ــات حتم ــه انتخاب ب

اســت.
تیــم وفــاق ملــی بــه چنــد دلیــل می توانــد از اقبــاِل 
ــردم از  ــه م ــت درحالی ک ــردد: نخس ــوردار گ ــی برخ عموم
بی برنامه گــی و فســادِ جــاری در حکومــِت موجــود بــه 
ــه میــدان  ــا طــرح و نقشــۀ راه ب ســتوه آمده انــد، ایــن تیــم ب
ــه، در  ــه جامع ــۀ آن ب ــا ارای ــد دارد ب ــده و قص ــات آم انتخاب

ــردازد.  ــت بپ ــه رقاب ــات ب ــدان انتخاب می
ــه  ــی ب ــا رویکــرد قوم ــِت موجــود ب ــه حکوم دوم درحالی ک
ــردم را  ــکاف و م ــار ش ــه را دچ ــت، جامع ــدرت و سیاس ق
ــاق  ــم از »وف ــن تی ــاخته، ای ــرب س ــده مضط ــه آین ــبت ب نس
ــرح و  ــوِب ط ــه در چهارچ ــعار بلک ــِب ش ــه در قال ــی« ن مل

ــد.  ــخن می گوی ــه س برنام
ــب،  ــی رقی ــم انتخابات ــر دو تی ــه در رأِس ه ــوم درحالی ک س
افــرادی قــرار دارنــد کــه امتحــاِن خــود را در خــواِن قدرت و 
حکومــت پــس داده انــد و ســوابِق سیاسی شــان خدشــه دار و 
مشــکوک اســت، در رأس تیــم وفــاق ملــی شــخصیتی قــرار 
دارد کــه نه تنهــا هیــچ ســابقۀ ســوئی از فســاد نــدارد، بلکــه 
متعلــق بــه حــوزۀ جهــاد و مقاومــت و عضــوی از خانــوادۀ 
قهرمــان ملــی شــهید احمدشــاه مســعود اســت. برنامه هــا و 
طرح هایــی بــا پســوند »ملــی« چــون: آجنــدای ملــی، دولــت 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــی، ب ــاق مل ــون وف ــی و اکن ــدت مل وح
ــی  ــای احمدول ــِی آق ــری و مبارزات ــابقۀ فک ــدۀ س بازگوکنن
مســعود و شــیوۀ نــگاهِ او بــه قــدرت و سیاســت و افغانســتان 
و مردمانــش اســت. او و جمــِع بزرگــی از نخبه گاِن کشــور از 
ــد  ــاِت مختلــف، ســال ها مصــروِف برنامه ســازی و تولی والی
ــتان از دورِ  ــاختِن افغانس ــرون س ــرای بی ــه ب ــده و اندیش ای
ــه  ــه تجرب ــا از آنجــا ک ــد. ام باطــِل منازعــه و بحــران بوده ان
ثابــت کــرد مراجــِع قــدرت بــه ایــن زحمــات و تالش هــاِی 
فکــری وقعــی ننهــاده و نمی نهنــد، به جاســت کــه صاحبــاِن 

فکــر و برنامــه خــود وارد میــدان شــوند. 
بنابرایــن ورود آقــای مســعود بــا شــعار و برنامــۀ وفــاق ملــی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری، بــرای مــردمِ افغانســتان 
ــم  ــه نظــر می رســد تی ــی خواهــد داشــت. ب ــِت ویژه ی جذابی
وفــاق ملــی یگانــه تیمــی اســت کــه در ایــن برهــۀ حســاس  
ــل  ــرای نس ــی را ب ــِد تازه ی ــۀ اُمی ــت و روزن ــد فرص می توان
و  جــوان  نیــروی  به ویــژه  افغانســتان  قدیــِم  و  جدیــد 
ــان   گســتردۀ جهــاد و مقاومــت بگشــاید.  ترقی طلــب و جری

تیـموفـاقمـلی
وفرصتحساِسافغانستان

احمــد عمران

نباید ظاهِر فریبنــدۀ این گونه اعالمیه ها را خورد و باور کرد که آقای غنی حاضر به 
معامله بر ســِر ارزش ها نیست. مشکِل آقای غنی از جایی دیگر سرچشمه می گیرد 
که سبب شــده این همه با پریشانی به روند گفت وگوهای صلح نگاه کند. او نگراِن 
وضعیِت خود در قدرِت سیاســی افغانستان اســت. ارزش هایی مثل دموکراسی و 
حقوق بشر و ساختار نظام برای شهرونداِن افغانستان مطرح اند که در آیینۀ آن ها 
آیندۀ خود و فرزندان شــان را می بینند. هرچند که طی هفده ســاِل گذشته با این 
ارزش ها به وســیلۀ همین به ظاهر تکنوکرات ها به صورت ظالمانه یی برخورد شده 
است، اما اکثریِت افغانستان به این ارزش ها باور دارند و نمی خواهند به هیچ بهایی 

آن ها را از دست بدهند



با فرارسیدِن نام نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
احمدولی مســعود در همایشــی بزرگ نامــزدی اش را در 

انتخابات 1398 ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد.
احمدولی مســعود، رهبر جریان سیاسی آجندای ملی روز 
پنجشنبه، 29 قوس در نشستی با حضور صدها تن، پیرامون 
»انتخابات و صلح« در هوتل انترکانتیننتال برگزار شده بود، 
اعالم کرد که از آدرس تیم وفاق ملی برای یک آیندۀ »بهتر 
با برنامه و طرِح وفاق ملی« وارد میدان انتخابات شده است.

احمدولی مســعود بیان داشــت که ایــن تصمیم را پس از 
مشــورت های فراوان با نخبه گان سیاسی، مردم، چهره های 
ملی و شخصیت های حوزۀ مقاومت همه گانی ساخته است.

نیروهای داخلی؛ عامل بحران
احمدولی مســعود در ایــن همایش گفت کــه ناامنی های 
روزافزون، فقر گسترده، فرار جوانان به کشورهای خارجی، 
قوم بازی هــا، بی اعتمادی داخلی، آزمندی هــای منطقه یی، 
ایدیولوژی هــای افراطــی و جنگ هــای نیابتــی، هر روز 

افغانستان را به پرتگاه نابودی نزدیک تر می سازد.
رهبــر جریان سیاســی آجندای ملــی افــزود: بی ثباتی و 
شــکننده گی اوضــاع کنونی، نتیجۀ بی مدیریتی مســووالن 
حکومت وحدت ملی اســت.  این نامزد احتمالی ریاســت 
جمهوری خاطرنشان کرد که »قدرت طلبی ها، ناپایداری های 
سیاسی، تقسیمات میکانیکی کرسی های دولتی و تصامیم و 
سیاست های ناشیانه« از جمله عواملی اند که افغانستان را به 

سوی بحران سوق داده است.
او تأکید کرد که آنچه موجِب ادامۀ وضعیت بحرانی کشــور 
شده اســت، تنها افراط گرایی و مداخله های بیرونی نیست، 
بلکه »آشفته گی های سیاسی، سوءمدیریت و عدم برنامۀ ملی 
بــرای حِل چالش ها« نیز در بحران افغانســتان نقش جدی 

داشته است.
احمدولی مسعود تصریح کرد: »نقش بازیگران داخلی در به 
وجود آمدن بحران کنونی کشــور، کمتر از عوامل خارجی 
آن نیســت«. او گفت: شرایط حاکم به مسیری به پیش رفته 
است که ســال ها پیش جریان سیاســی آجندی ملی از آن 

ُهشدار داده بود.
رهبر تیم وفاق ملی اظهار داشــت: »از هفده سال به این سو 
با وجود این که پیشــنهادهای فراوانی برای پذیرفتن کرسی 
معاونیت ریاســت جمهوری و وزارت خارجه به من شد، 
اما من نخواســتم با یک چوکی نمایشــی تمام ارزش های 
مــردم و مبــارزات قهرمان ملی و هم ســنگران او را زیر پا 
کنــم. این بار با برنامۀ وفاق ملی، آمادۀ ثبت نام در انتخابات 

ریاست جمهوری هستیم«.
او به مبارزات، اندیشــه و افکار شــهید احمدشاه مسعود، 
قهرمان ملی افغانســتان، اشاره کرد و بیان داشت که با الهام 
از تجربه ها، آرا و افکار قهرمان ملی، »طرح آجندای ملی« و 
»وفاق ملی« را برای رسیدن به صلح و ثبات در کشور آمده 
کرده اســت. او افزود که در طرح آجندای ملی سال ها پیش 
گفته شــده بود که از فرصت های بین المللی استفاده شود و 

رهبران و نخبه گان سیاســی افغانستان در محور یک طرح 
ملی، دولت وحدت ملی را تشکل دهند.

آقای مســعود گفت که ســال ها پیش با طرح آجندای ملی 
گفتیم که باید محور مشــترکی را بسازیم و تنها به حمایت 
خارجی ها دل خوش نســازیم، اما امروز دیده می شــود که 
بی توجهی به برنامه های آجندای ملی، سرنوشــت امروز را 

برای افغانستان رقم زد.
او گفت که هم مردم و هم جامعۀ بین المللی، به شــدت از 
مهره های 1۷ سالۀ سیاسی افغانستان خسته شده اند. به گفتۀ 
رهبر تیم وفاق ملــی: »دولت مردانی که همواره فقط وعده 
داده و عمل نکرده اند، خســته کن شــده اند. آنان در فساد 
درون دولتــی، نفاق اندازی و از بین بــردن اعتماد اجتماعی 
نقش اساســی داشتند و کشور را در بحران های بزرگی فرو 
بردند، بدون تغییر رهبری حکومت، این بحران برای سالیان 

درازی ادامه خواهد یافت«.
آقای مسعود اظهار داشــت: اگر حکومت وحدت ملی که 
مشروعیت اش زیر پرســش و در لجن گیرمانده و غرق در 
فساد است، جاگزین نشــود، افغانستان در پرتگاه سقوط و 

نابودی قرار خواهد گرفت.
صلح؛ با کی و چگونه؟

آقای مســعود در بخشی از سخنانش اظهار داشت که طرِف 
اصلی صلح و جنِگ افغانســتان، مــردم، نیروهای مقاومت 
دیروز، دموکراســی خواهان، بانوان و فعاالن عرصۀ مدنی و 
حقوق بشری افغانســتان می باشند. او تصریح کرد: رهبری 

حکومت وحدت ملی حتا به گونۀ نسبی از مردم و نیروهای 
خواهان عدالت، نتوانســته نماینده گی بکند و این نیروها تا 

کنون در پروسۀ صلح نیز نقش و جایگاه ندارند.
این نامزد ریاســت جمهوری خطاب بــه رهبران حکومت 
وحدت ملی بیان داشت: »اگر در دورۀ پنج سالۀ زمام داری تان 
یک وجب به صلح نزدیک می شــدید، حرف های تان منطق 
می داشت؛ اما دورۀ سراسر ناکامی تان موجب شد افغانستان 
در بحــر ناامنی هــا، قدرت گیری تروریســم، افراط گرایی، 
بی ثباتی و حساسیت های قومی و زبانی فرو رود و صفوف 

دشمنان افغانستان تقویت شود.
او اضافــه کرد که صلح تنها به معنای ختم جنگ نیســت، 
بلکه صلح یعنی رســیدن به وفاق اجتماعی، ثبات سیاسی و 
امنیت روانی مردم که  در آن ارزش های اســالمی، انسانی و 

دموکراتیک خطوط اساسی آن باشد.
رهبری تیم وفاق ملی اظهار داشــت کــه تیم وفاق ملی به 
صلحی باورمند اســت که در آن، ارزش های شــهروندی، 
آزادی بیان، هنجارهای دموکراتیک، انتخابات و دستاوردهای 

1۷ سال گذشتۀ مردم از خطوط سرخ آن به شما رود.
آقای مســعود از نبود گوش شــنوا در حکومت پیشــتن و 
فعلی برای شــنیدن و عملی ســاختِن برنامه های صلح تیم 
آجندای ملی شکایت کرد و اظهار داشت که همین موضوع، 
اساســی ترین مشــکلی بود که این برنامه ها عملی نشــده 
است. آقا مســعود گفت که اساسی و محور تیم وفاق ملی، 
برنامه محوری است و داعیۀ افغانستان نسبت به هر موضوع 

دیگری برای شان اهمیت دارد.
این سیاست مدارِ منتقد حکومت اظهار داشت که افغانستان 

را بــرای مردم می خواهند، نه برای قــوم خاصی. او گفت، 
نیروهایی که حساسیت های قومی را دامن می زنند، مطمین 

باشــند که افغانســتان و مــردم این کشــور را در تیررس 
مداخله هــای کشــورهای منطقه و در پرتگاه ســقوط قرار 

می دهند.
سیاست خارجی پویا و متوازن

این چهرۀ جبهۀ جهــاد و مقاومت تأکید کرد که وفاق ملی 
این ظرفیــت را دارد که با پیوند زدن خواســت های مردم 
افغانســتان و مطالبات برحق جامعۀ جهانــی در امر مبارزه 
علیه تروریسم و مواد مخدر، آیندۀ کشور را روشن سازد. او 
اما گفت که این امر در گرو سیاست خارجی پویا و متوازن 

عملی می باشد.
او گفــت: وفاق ملــی باورمند دارد که افغانســتان نیازمند 
زعامت ملی، ســاختارِ متعادل و دولت پاسخگوِی با قاعدۀ 
وسیع سیاسی می باشد که همۀ اقوام و اقشار مختلف آمال و 
آرزوهای خود را در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های 
بزرگ کشــوری ببینند و از موضع قدرت به مســایل ملی 

بپردازند.
رفتن به سوی انتخابات با طرِح و برنامه

رهبر تیم وفاق ملی در اخیر ســخنانش اظهار داشت که با 
اتکا بر برنامۀ وفاق ملی و تکیه بر مردم افغانســتان و نیز با 
تجربه از انتخابات گذشــته و بحران ناشــی از آن، خواسته 
است وارد کارزار انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده 

شود. 
آقای مســعود می گویــد که با الهام از افــکار و تجربه های 
قهرمان ملی افغانســتان و با فراگیری از گفتمان های سالیان 
درازِ اهل علم و فرهنگ، سیاست و تجربه ها و اندوخته های 
خود، به میدان آزمون انتخابات ریاست جمهوری مردم وارد 
شــده و به رقابــت می پردازد. او اضافه کــرد که تیم وفاق 
ملی، خدمت به مردم افغانستان را افتخار و مسوولیت خود 

می داند.
انتخابات تقلبی قابل قبول نخواهد بود

رهبر جریان سیاســی آجندای ملی، بــا بیان این که »اصالح 
اساســی نهادها و نظام انتخاباتی برای ما اهمیت اساســی 
دارد و باید تمام احزاب و نهادها به اســتقاللیت، شفافیت و 
مدیریت درست و شــریفانۀ آن باورمند شوند«، تأکید کرد: 
در صورتی که هنجارهای مشــارکت و عدالت در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو زیر پرسش برود و رضایت مردم 
را فراهم نکند، فرایند انتخابات تقلبی قابل قبول ما نخواهد 
بود و در نتیجه، افغانســتان در بحران های انتخاباتی سقوط 

خواهد کرد.
این درحالی  اســت که امروز شنبه، 1 جدی روند نام نویسی 
نامزدان انتخابات ریاســت جمهوری سال 1398 رسمًا آغاز 
شــد. براساس تقویم اعالم شده توسط کمیسیون انتخابات، 
نام نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اول جدی 

آغاز می شود و 12 روز ادامه خواهد داشت.
تا کنون محمداشــرف غنی، محمدحنیف اتمر و احمدولی 
مسعود رسمًا از نامزدی شان در انتخاباِت ریاست جمهوری 

سال آینده خبر داده اند.
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1( معناشناســی و قرآن پژوهــی در نظــرگاه 
ــو ایزوتس

ــرآن« را  ــش »خــدا و انســان در ق ایزوتســو کتاب
بــا فصلــی تحــت عنــواِن »معناشناســی و قــرآن« 
آغــاز می کنــد و ضمــن اشــاره بــه قلمــرو 
می شــود  یــادآورد  کتــاب،  ایــن  محتوایــی 
چشــم اندازهای   از  می تــوان  را  قــرآن  کــه 
گونه گــون کالمــی، فلســفی، جامعه شــناختی، 
ــی  ــورد بررس ــیری و...، م ــوی، تفس صرفی-نح
ــچ  ــه هی ــرآن ب ــم ق ــرای فه ــا ب ــرار داد. او ام ق
نمی شــود  متوســل  روش هــا  ایــن  از   یــک 
و بــا گزینــش روش معناشــناختی،  تــالش 
مــی ورزد تــا اهمیــت و مزیــِت ایــن روش را در 
ــد. هــدف  ــزه کن ــی تیوری حــوزۀ مطالعــاِت قرآن
ایزوتســو از گزینــِش ایــن روش ایــن اســت کــه 
زمینــۀ خودگویایــی قــرآن را فراهــم ســازد. او در 

ــگارد:  ــن می ن ــوص چنی ــن خص ای
»هــدف از روش تحلیلی یــی کــه مــن در صــدد 
ــن  ــی هســتم ای ــر داده هــای قرآن کاربســِت آن ب
ــش  ــیر خوی ــه تفس ــود ب ــرآن خ ــه ق ــت ک اس
ــه  ــد. ب ــاِن خــود ســخن بگوی ــه زب ــردازد و ب بپ
ــای  ــون کنکاش ه ــه در کان ــر، آنچ ــخنی دیگ س
مــن قــرار دارد مــاده )محتــوا( نیســت، بــل روش 
ــوا  ــر محت ــه ب ــت ک ــناختِی اس ــل زبان ش تحلی
تطبیــق می شــود. ایــن همــان چشــم اندازی 
اســت کــه مــن ســعی مــی ورزم ســاختار 
معناشــناختِی ارزش واژه هــای  قرآنــی در عرصــه 
ــز  ــورد آنالی ــذرِ آن م ــش را از رهگ ــش و من کن

ــم.«  قرارده
ــه  ــت ک ــت اس ــی ملتف ــوبه خوب ــه ایزوتس البت
از  عــاری  قــرآن  بــر  ایــن روش  کاربســت 

دشــواری نیســت؛ زیــرا بــه بــاور او: 
ــود،  ــده می ش ــی خوان ــروزه معناشناس ــه ام »آنچ
ــر  ــت. اگ ــده اس ــرت آوری پیچی ــو حی ــه نح ب
غیرممکــن  مطلقــًا  ناآشــنا  خواننــدۀ  بــرای 
نباشــد، اقــاًل دشــوار اســت کــه تصــوری 
ــم  ــن عل ــِت ای ــتی و ماهی ــورد چیس ــی در م ُکل
ــل  ــن دلی ــه ای ــًا ب ــن عمدت ــگ آورد. و ای فراچن
اســت کــه معناشناســی، چنانکــه از نامــش 
ــا  ــدۀ معن ــا پدی ــه ب ــت ک ــی اس ــت، دانش پیداس
تــا  دارد،  ســروکار  آن  نمــودِ  فراخ تریــن  در 
ــه  ــاداری را ب ــر معن ــر ام ــوان ه ــه می ت حدی ک
عنــوان موضــوع معناشناســی بــه حســاب آورد... 
بــه ســخنی دیگــر، مــا یــک دانــش ســازمان یافتۀ 
نداریــم.  دســت  در  معناشناســی  یکنواخــِت 
تمــام آنچــه در اختیــار ماســت، شــماری از 
معناســت...  دربــارۀ  گونه گــون  نظریه هــای 
تقریبــًا هرکــس دربــارۀ معناشناســی ســخن 
می گویــد، تمایــل دارد آن را طبــق دلخــواه 

ــد.«  ــف کن ــد و تعری ــود بفهم خ
در چنیــن وضعیتــی ایزوتســو وظیفــۀ خــود 
ــردازی  ــه تیوری پ ــش از هرگون ــه پی ــد ک می دان
ــف  ــور و تعری ــرآن، تص ــِی ق ــارۀ معناشناس درب
خــود از »معناشناســی« را بــرای خواننــده روشــن 
و مبرهــن ســازد. بــه بــاور او، معناشناســی 

ــت از:  ــارت اس عب
»مطالعــۀ تحلیلــِی دربــارۀ کلمــاِت کلیــدِی 

ــِی  ــناخت جهان بین ــور ش ــه منظ ــان ب ــک زب ی
ــا همچــون  ــه تنه ــان را ن ــه آن زب انســان هایی ک
ــر  ــه مهمت ــیدن، بلک ــخن گفتن و اندیش ــزار س اب
از آن همچــون وســیله یی بــرای تصــور نمــودن 
ــتفاده  ــود اس ــوِن خ ــاِن پیرام ــیرکردن جه و تفس

می کننــد.« 
از تعریــف فــوق برمی آیــد کــه موضــوع دانــِش 
معناشناســی از منظــر ایزوتســو عبــارت اســت از: 
»بررســی واژه گاِن کلیــدی یــک زبــان« و غــرض 
ــِی  ــا جهان بین ــنایی ب ــت از: »آش ــارت اس آن عب
گویشــوران آن زبــان«. طبــق ایــن تعریــف، 
دربــارۀ  پژوهــش  از  گونه یــی  معناشناســی 
ــت در  ــک مل ــی ی ــاختار جهان بین ــت و س سرش
ــل  ــط تحلی ــه توس ــت ک ــخ اس ــی از تاری برهه ی
ــه  ــی ک ــِی مهم ــم فرهنگ ــناختِی مفاهی روش ش
ــاخته و در واژه گاِن  ــود برس ــرای خ ــت ب آن مل
ــت،  ــیده اس ــور بخش ــود تبل ــاِن خ ــدِی زب کلی

صــورت می پذیــرد.
بــا درنظرداشــت ایــن نکتــه، بدیهــی  اســت کــه 
معناشناســِی قــرآن در نظــرگاه ایزوتســو عبــارت 
از تالشــی پژوهشی ســت در راســتای کشــف و 

ــرآن:  ــِی ق ــناخت جهان بین ش
»واژۀ قــرآن در عبــارِت »معناشناســِی قــرآن« باید 
فقــط و فقــط بــه مفهــوم جهان بینــِی قرآنــی یــا 
نــوع نــگاه قــرآن بــه عالــِم هســتی تلقــی شــود. 
ــمان  ــن پرس ــا ای ــًا ب ــرآن عمدت ــِی ق معناشناس
ســروکار دارد کــه از دیــِد ایــن کتــاِب آســمانی، 
جهــان هســتی چگونــه ســاخته شــده، مهمتریــن 
ســازه های آن چیســت و ایــن ســازه ها چــه 
معناشناســی  دارنــد.  یکدیگــر  بــا  پیونــدی 
بــه ایــن مفهــوم گونه یــی از هستی شناســی  
ــده  ــی، زن ــی یی عین ــود؛ هستی شناس ــد ب خواه
ــتا  ــم و ایس ــی یی منظ ــه هستی شناس ــده، ن و بالن
کــه توســط یــک فیلســوف در ســطوح انتزاعــِی 

ــود.«    ــاخته می ش ــی برس ــۀ مابعدالطبیع اندیش
از  ســر  ایزوتســو  معناشناســِی  بدین گونــه 
ــی(  ــوژی )هستی شناس ــوی آنتول ــتوی هزارت پس
درمــی آورد. او بــا اســتفاده از روش هــای آنالیــِز 
ــا مفاهیمــی را  معناشــناختی، تــالش مــی ورزد ت
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش قرآن ــکل دهی نگ ــه در ش ک
ــورد  ــد، م ــی کرده ان ــتی نقش آفرین ــاِن هس جه
بررســی قــرار دهــد و در نتیجــه، هستی شناســِی 
ــد. ایزوتســو  ــن کن ــرآن را تبیی ــدۀ ق ــده و بالن زن
ــازی های  ــود مفهوم س ــن مقص ــل بدی ــرای نی ب
گســترده یی انجــام داده اســت کــه مــا در ادامــۀ 
ــا  ــم ت ــا می پردازی ــی آن ه ــه بررس ــال ب ــن مق ای
در بســتر تیــورِی معناشــناختِی وی، قرائــت 
را  قــرآن   هستی شناســِی  و  جهان بینــی  از  او 

ــیم. بازشناس
ــازمانوارۀ  ــدی و س ــات کلی ــف( اصطاح ال

ــرآن ــی ق مفهوم
برســاختن  در  کــه  واژه گانــی  از  ایزوتســو 
ــده و  ــی ارزن ــرآن نقش ــِی ق ــازمانوارۀ مفهوم س
تعیین کننــده ایفــا می کننــد، بــه عنــوان »کلمــات 
کلیــدِی« قــرآن یــاد می کنــد. او واژه گانــی 
چــون »اهلل«، »اســالم«، »ایمــان«، »کافــر«، »نبــی« 
ــرآن  ــدِی ق ــرۀ کلمــات کلی و »رســول« را در زم

ایــن  بازشناســِی  و  بررســی  و  برمی شــمارد 
ــوارترین  ــن و دش ــۀ مهمتری ــه مثاب ــات را ب کلم

ــد.   ــداد می کن ــی قلم ــالت معناشناس رسـ
ــرآن  ــدِی ق ــات کلی ــو، کلم ــرگاه ایزوتس  در نظ
ــرا  ــند؛ زی ــر نمی باش ــر فهم پذی ــدا از یکدیگ ج
ــته  ــی گسس ــاوِی کلمات ــرآن ح ــاور او ق ــه ب ب
ــته  ــم پیوس ــی به ه ــامل واژه های ــل ش ــت، ب نیس
اســت؛ واژه هایــی کــه در یــک منظومــۀ ارتباطــِی 
گســترده، بــا یکدیگــر پیونــد برقــرار می کننــد و 
در نتیجــۀ ایــن پیونــِد متقابــل، معنــای ملمــوس 
ــد  ــد.  او معتق ــگ می آورن ــی فراچن و محسوس
اســت کــه در دســتگاهِ واژه گانــی  قــرآن، واژه هــا 
ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــی کن ــورِت تصادف ــه ص ب
ــه گزینــش شــده اند  ــد،  بلکــه آگاهان ــه ان نگرفت
ــوِن کوچــک و  ــای گوناگ ــاِن خــود گروه ه و می
بــزرگ تشــکیل داده انــد و دربراینــد ایــن پیونــد 
ــده و  ــوری پیچی ــبکۀ تص ــک ش ــی، ی بیناگروه
ــد  ــته پدی ــم پیوس ــه ه ــی ب ــازمانوارۀ مفهوم س
آورده انــد. از ایــن روی، در فراینــد تحلیــل و 
آنالیــز مفاهیــم کلیــدِی قــرآن نبایــد از پیوندهــای 
چندگانه یــی کــه بیــن عناصــر مختلــف دســتگاه 
غافــل  دارد  کتــاب وجــود  ایــن  واژه گانــی 
ــه فهــم درســتی از قــرآن نایــل  ــه ب شــویم، ورن

نمی آییــم. 

واژه گاِن  قــرآن:  دســتگاه  واژه گانــِی  ب( 
پیشــین، چیدمــاِن نویــن

ایزوتســو معتقــد اســت کــه هیچ یــک از مفاهیــم 
ــه شــمول  ــرآن، ب ــی ق ــتگاه واژه گان ــدِی دس کلی
مفهــوم »اهلل«، کــه نقشــی تعیین کننــده در تشــکیل 
ــد  ــد و نوپدی ــد، جدی ــِی آن ایفــا کرده ان جهان بین
ــکلی از  ــه ش ــا ب ــۀ آن ه ــًا هم ــد و تقریب نبوده ان
اســتفاده  پیشااســالمی  ادبیــات  در  اشــکال 
ــرکاِن  ــرای مش ــه ب ــن، آنچ ــده اند. بنابرای می ش
غیرقابــِل  و  نامأنــوس  شــگفت انگیز،  مکــه 
پذیــرش می نمــود، چیدمــان نویــن واژه گان 
ــودِ  ــودِ واژه گان. خ ــه خ ــود، ن ــرآن ب ــط ق توس
ــرِب  ــی جزیرۀ الع ــل دین ــرآن در محاف واژه گاِن ق
آن روزگار رایــج بــود و بــه ســازمانوارۀ مفهومــِی 
دیگــری تعلــق داشــت. قــرآن آن واژه گان را وام 
ــی  ــک ســازمانوارۀ مفهوم ــب ی ــت و در قال گرف
کامــاًل متفــاوت کــه تــا آن زمــان ناشــناخته بــود، 

ــاد.   ــار یکدیگــر نه کن
ــین را  ــرآن واژه گاِن پیش ــر، ق ــخنی دیگ ــه س ب
بــا چیدمانــی نویــن مــورد کاربســت قــرار 
ــچ روی  ــه هی ــامِ »اهلل« ب ــه ن ــوان نمون ــه عن داد. ب
ــود.  ــش از اســالم ناشــناخته نب ــاِن پی ــرای عرب ب
بــه  عــرب  قبایــل  از  برخــی  دســت کم 
خدایــی بــه  نــام »اهلل« بــاور داشــتند و او را 
آفریننــدۀ آســمان و زمیــن و واالتریــن مقــام در 
سلســله  مراتب خدایــاِن شــرک می انگاشــتند. 
بــر بنیــاد ایــن انــگاره، خدایــاِن دیگــر در بــاور 
مشــرکان عــرب عبــارت از میانجی هایــی بودنــد 
ــم  ــه »اهلل« را فراه ــدگان ب ــرب بن ــۀ تق ــه زمین ک
می کردنــد. قــرآن بــه نقــل از زبــان برخــی 
إاّل  »َمانَعبُُدُهــم  می فرمایــد:  چنیــن  مشــرکان 

ــی«.  ِ ُزلَف ــی اهللَّ َ ــا إل بُونَ لِیَُقرِّ

بست  کار 
سی  شنا معنا
در فهِم قرآن
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ــی، در  ــه باش ــه آن را نگفت ــی ک ــا وقت ــان: ســخن ت ــت از زب 1. حفاظ
بنــد توســت و چــون گفتــی، تــو در بنــد آنــی؛ پــس زبانــت را نگهــدار 
ــه  ــرا چــه بســا ســخنی ک ــی داری؛ زی ــره را نگــه م چنانکــه طــال و نق
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــب می نمای ــی را جل ــا نعمت ــرد ی ــی را ط نعمت
حکمــت اوالً اختیــار زبــان در دســِت ماســت، ثانیــًا زبــان همچــون طــال 
ــِت  ــه محافظ ــاج ب ــم احتی ــل ه ــن دلی ــه همی ــی اســت، ب ــره قیمت و نق
بیشــتر دارد و اگــر بــا جدیــت از آن مراقبــت نشــود، ممکــن اســت از 
دســِت مــا درآورده شــود کــه آن وقــت نعمتــی را از دســت خواهیــم داد. 
ــه روی در هــر امــری، پســندیده اســت؛  ــار: میان ــه روی در گفت 2. میان
ــود  ــب می ش ــار موج ــه روی در گفت ــندیده تر. میان ــار، پس ــی در گفت ول
ــتباه ها  ــد و اش ــده نباش ــن درمان ــو از گفت ــک س ــخن از ی ــدۀ س گوین
ــنونده  ــر، ش ــوی دیگ ــد و از س ــش یاب ــاری او کاه ــای گفت و لغزش ه
ــه  ــه ن ــت ک ــار آن اس ــن گفت ــود. بهتری ــته نش ــده، خس ــخن گوین از س

ــم.  ــیار ک ــه بس ــد، ن ــته کننده باش خس
ــه و  ــن، عاقالن ــار: از دیگــر آداب ســخن گفت ــودن گفت 3. ســنجیده ب
ــۀ کالم  ــی همه جانب ــر، بررس ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــن اس ــر گفت ــا تفک ب
قبــل از آغــاز ســخن اســت کــه از اشــتباه ها و خطاهــای احتمالــی دور 
باشــد. در حقیقــت، انســان عاقــل نخســت فکــر می کنــد، بعــد حــرف 
ــه  ــد. چ ــر می کن ــد فک ــد و بع ــادان اول حــرف می زن ــی ن ــد؛ ول می زن
ــرای گوینــده پدیــد آورد،  بســا گفتــاری ناســنجیده، مشــکل بزرگــی ب
ــخن  ــه س ــر ک ــت: »ه ــه اس ــدان گفت ــول خردمن ــعدی از ق ــه س چنانک

نســنجد، از جوابــش برنجــد«.
ــی  ــه مکان ــر نکت ــی و ه ــر ســخن وقت ــار: »ه ــودن گفت ــا ب ــه ج 4. ب
از  بســیاری  در  نبایــد  را  از حرف هــا و ســخن ها  بســیاری  دارد.« 
ــد آدمــی زاد دو ســال  ــد: »فرزن جاهــا گفــت. مثلــی اســت کــه می گوی
ــی ســی ســال طــول  ــا ســخن گفتــن را بیامــوزد؛ ول طــول می کشــد ت
ــرد.«  ــاد بگی ــن را ی ــه جــا گفت ــن و ب ــه ســخن گفت ــا چگون می کشــد ت
ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفــت کــه هرکســی بی موقــع و بی جــا 
ــت ســحر را  ــه وق ــد خــروِس بی محــل اســت ک ــد، همانن حــرف بزن
ــردم آن را  ــع ســبب می شــود م ــدن بی موق ــا خوان ــرده و ب ــوش ک فرام

ــد.   خــوش نکنن
5. قابــل فهــم بــودن گفتــار: قابــل فهــم بــودن گفتــار، از دیگــر آداب 
ســخن گفتــن اســت. گوینــدۀ ســخن بایــد گفتــار خــود را بــه گونه یــی 

بیــان کنــد کــه بــرای شــنونده قابــل فهــم باشــد. 
ــذاری  ــرای اثرگ ــد ب ــخن بای ــدۀ س ــار: گوین ــودن گفت ــذاب ب 6. ج
بیشــتر بــر مخاطبــان، ســخناِن خــود را در قالبــی جــذاب و زیبــا عرضــه 
ــار و  ــخن اعتب ــدۀ س ــرای گوین ــد ب ــخنان می توان ــه س ــد. این گون کن
ــات  ــا معلوم ــده ب ــدازه گوین ــد. برعکــس، هــر ان شــخصیت ایجــاد کن
ــب  ــد، مخاط ــال ده ــران انتق ــه دیگ ــی ب ــد آن را به خوب ــد و نتوان باش
ــا  ــی ب ــد: وقت ــورگان می نویس ــان م ــرد. ج ــد ک ــته خواه ــود را خس خ
ــم،  ــم و او را متوجــه جــای دیگــری می بینی ــت  می کنی شــخصی  صحب
بایــد فــوراً بــه ایــن نکتــه پــی ببریــم کــه نتوانســته ایم او را مجــذوب 
ــه و نظــر  ــورد عالق ــا آنچــه م ــا ب ــِت م خــود ســازیم. موضــوع صحب

ــه دارد. ــنگ ها فاصل ــت، فرس اوس
7. نــرم بــودن گفتــار: نــرم بــودن گفتــار، یکــی از آداب ســخن گفتــن 
ــراد نقــش دارد.  ــت اف ــه در تربی ــی اســالم اســت ک ــای دین در آموزه ه
ــد  ــدا بای ــز ابت ــراد نی ــا ســرکش ترین اف ــا ب ــه حت ــن اســت ک ــب ای جال
ــرت  ــه حض ــی ک ــد)ج( هنگام ــت. خداون ــخن گف ــف س ــرم و لطی ن
ــود:  ــرد، فرم ــه می ک ــه ســوی فرعــون روان ــرادرش را ب موســی)ع( و ب
ــرم  ــخن ن ــا او س ــی؛ و ب ــر اَو یخش ــُه یتََذکُّ ــا لَعلَّ ــوالً لَین ــُه ق َ ــوال ل »َفق
گوییــد، شــاید کــه پنــد پذیــرد یــا بترســد.« )طــه:44( از ســوی دیگــر، 
ــا  ــه تنه ــد، ن ــراش باش ــد و گوش خ ــا بلن ــد ی ــن، تن ــخن گفت ــر س اگ
ــد و او را  ــی اســت، بلکــه گــوش شــنونده را آزار می ده نشــانۀ بی ادب

ــد.  ــر می کن ــوی دیگ ــه س ــده، متوج از گوین

سخنــرانــی و فـــن بیــــان

رسول خان امین / بخش پانزدهـم

عبدالکبیر صالحی/ بخش دوم
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دیــروز ســعدی از ایــن گوشــۀ جهــان، »بــا تــو بودن« 
می گفــت:  و  می گرفــت  زمســتان  گرماســنج  را 
ــبیل/  ــراب سلس ــوش ش ــم، ناخ ــر در جنت ــو گ »بی ت
ــر« و  ــوای زمهری ــرم ه ــم، خ ــر در دوزخ ــو گ ــا ت ب
ــذرگاه  ــر، گ ــۀ دیگ ــروز Sylvia Plath از گوش ام
میــان پاییــز و بهــار را این گونــه می بینــد: »ســپیده دم 
ــا، کرخــت  ــگ اســت/ درخت ه ــن رن زمســتان آهنی

ــان اعصــاب ســوخته...« درجــا: چون
ســرزمین های  در  زمســتان  بــه  پرداختــن  آیــا 
گوناگــون هماننــدی دارد؟ بازتــاب ســرما - بــرون از 
ــا  ــه اســت؟ آی ــای دیگــر چگون فارســی- در زبان ه
انــگارۀ خشــم خنــک در هنــر همــه جــا کمرنگ تــر 

ــود؟ ــده می ش ــز نمایان ــر پایی ــار و چه ــر به از مه
ــم  ــه ه ــده، از آن رو ک ــانه های کبودکنن ــا نش ــرما ب س
ــاده  ــگوفه نه ــوش ش ــار« و ج ــورِ »به ــر س در براب
ــتان« و  ــوز »تابس ــاروی س ــم در روی ــود و ه می ش
ــار و بــرگ؛ در فرهنــِگ فارســی جایــگاه  فراوانــی ب
ارجمنــدی نــدارد. بــا آنکــه بزرگــی چــون فردوســی، 
ــگار  ــده، ان ــوا« خوان ــازندۀ ه ــاک س ــتان را »پ زمس
اینگونــه مهربانــی و بزرگــواری نیــز از ســنگینی 

ــت. ــته  اس ــپیدش نکاس ــان س گناه
ــش  ــتان در نق ــه زمس ــا ب ــه تنه ــتو ن ــرودهای پش س
طبیعــت  کلیــِت  بــه  بلکــه  روزگار،  از  برشــی 
هیــچ  یــا  کمتریــن  آن  سایه روشــن های  و 
ــگاف  ــد موش ــن، حمی ــر عبدالرحم ــد. اگ پرداخته ان
و خوشــحال ختــک ُخرده یادهــای پراکنــده از بــرف 
ــاره های  ــتر اش ــی، بیش ــد فارس ــد، مانن ــاران دارن و ب
ــۀ ســال  ــه رفت وآمــد ایــن فصــل در گردون گــذرا ب
و آیینه ســازی آن بــرای گرمــای مهــر و آشــتی 

نمونه هــا: ایــن  ماننــد  بوده انــد، 
»لکه شمع د سحر، آفتاب د ژمی«

ماننــد شــمع بامــداد و آفتــاب زمســتان )اشــارۀ 
عبدالرحمــن بــه پیــری( 

»پــه تــورو غــرو بانــدی را تــاو شــو توفانونــه/ ژلــی 
وریږی، مــه ځه دلتــه شــپه وکــه، پاتــی شــه، بــاران 

دی«
ــد/  ــیاه دور می زنن ــای س ــراز کوه ه ــر ف ــا ب توفان ه

ــاران اســت ــارد. شــب همینجــا بمــان. ب ــه می ب ژال
ــی  ــر د ژم ــو/ عم ــال ش ــی پخ ــه چ ــه راش »جانان

مازدیگــر دی، تیــر بــه شــینه« 
یــار بیــا آشــتی کنیــم/ زنده گــی آفتــاب عصــر 

زمســتان اســت، ســپری خواهــد شــد
البتــه، مــوج تــازۀ طبیعت گرایــی را در کارهــای 
اســحاق ننگیــال، پیــر محمــد کاروان، علــم گل 
ــن ســرحد و  ــوزادی، امرالدی ــان ن ــد ج ســحر، احم

دیگــران می تــوان دیــد.
پــارۀ کوتــاه  زیریــن از بهترین هــای علــم گل ســحر 

بــه شــمار مــی رود:
ژمی

لرګي مې ډیر اخیستي
الندی مې هم کړی دی

ځان او اوالد ته مې وړینې جامې ډیرې کړې
بخارۍ تل ګرمه وي

که ژوند و، سږ ژمی به ګرم تیر شي
سږ کال به یخ په مخه هم رانه شي

خــو څه فایــده؟ چې د کــور خواتــه مې یوبــل 
انســان لــه یخــه ریږدي

زمستان
فراوان هیزم انباشته ام

گوشت قاق نیز نگهداشته ام
جامه های پشمینه ـ برای خودم و فرزندانم ـ

فراهم آورده ام
بخاری میان خانه همواره داغ خواهد بود

اگــر زنده گــی باشــد، زمســتان امســال گــرم خواهــد 
شت گذ

امســال ســرما یــارای رویــارو شــدن بــا مــا را 
داشــت نخواهــد 

ولــی چــه ســود؟ آن ســوی دیــوار خانــه ام، کســی از 
ــرزد ــک می ل خن

ــه  ــا آنک ــدی، ب ــرودهای هن ــتان در س ــاب زمس بازت
ریشــه و پیشــینۀ روشــن ندارنــد، بیشــتر در ترانه های 
از ســویی جغرافیــای  کــودکان دیــده می شــود. 
آفتاب ســوختۀ نیم قــاره بــا ســپیدۀ بــرف میانــۀ 
ــی  ــۀ تقویم ــر زمین ــوی دیگ ــدارد و از س ــی ن چندان
ایــن ســرزمین بــا ســتایش یــا نکوهــش ســرما جــور 
نمی آیــد. چنانــی کــه در افغانســتان ســروده های 
ــی  ــار حســی/ تجرب ــی ب ــی و خرمای ــی، زیتون دریای
ــداهلل  ــای ی ــد »دریایی ه ــه مانن ــر اینک ــد؛ مگ ندارن
ــا وام  ــی اروپ ــای آب ــاره از کرانه ه ــاره پ ــی« پ رویای

ــند.  ــه باش گرفت
ــان روســیه،  ــه، جاپ ــای پیش گفت ــا زبان ه ــد ب ناهمانن
فرانســه، جرمنــی و انگلســتان »زمســتان« را بــا 

ایــن  در  پیشــکش می کننــد.  آرایه هــا  زیباتریــن 
پرمایه تریــن  را می تــوان  ادبیــات جاپــان  میــان، 
ــی  ــد. نمونه ی ــتان پردازی خوان ــار زمس ــی انب بایگان

:1880 دهــۀ  در   Kajiwara Hashin از 
نه آسمان
نه زمین

هی ریزش برف
ــرمایی از  ــۀ س ــن تران ــا چندی ــتان« ب ــداد زمس »بام
 William زمســتان« از« ،Alexander Pushkin
 Robert از  دیگــر«  »زمســتان   ،Shakespeare
ــی  ــامگاه برف ــی در ش Louis Stevenson، »درنگ
کنــار جنــگل« از Robert Frost، »جرمنــی: افســانۀ 
زمســتانی« از Heinrich Heine، »از گل هــا بــه 
ماندگارتریــن   ،Thomas Hardy از  زمســتان« 
ــتان در  ــگاه زمس ــژه جای ــه وی ــر، ب ــای هن گنجینه ه

نگاره هــای آفرینشــی شــمرده می شــوند.
در ایــن ســرود انگلیســی، رابــرت فراســت گویــی بــا 

واژه هــا فلمبــرداری می کنــد:
درنگی در شامگاهان برفی کنار جنگل
آگاهم که این بیشه از کیست، پندارم

هرچند خانه اش در دهکده  هست
او نخواهد دید مرا که اینجا ایستاده ام 

تا جنگل انباشته از برفش را تماشا کنم
اسب کوچکم باید شگفت زده اندیشد

چرا در این تارترین شام سال
اینجا که کلبه یی در چشمرس نیست 
میان جنگل و برکه یخ زده ایستاده ایم؟

زنگوله های لگامش را می شوراند
تا پرسیده باشد: مگر نه اینکه بیراهه رفته ایم؟

یگانه آوای دیگر وزش باد آرام است
و ریزش گلبرف نازک

بیشۀ دوست داشتنی، تاریک و ژرف است
ولی پیمان هایی که باید وفا شوند، دارم

و فرسنگ هایی که باید پیموده شوند
و فرسنگ هایی که باید پیموده شوند 

پیش از آنکه به خواب روم
پیش از آنکه به خواب روم

زمستان 
ویلیام شکسپیر

هنگامی که قندیل های یخ از دیوار آویزانند 
و »دیک« شبان با نفس بر انگشتانش می دمد 

و »تام« هیزم را به دهلیز می برد
و شیر میان بادیۀ یخ زده به خانه می رسد

هنگامــی کــه خــون می افســرد و خــاک تباهــی 
د می گیــر

آنگاه جغد چهارچشمی شبانه می خواند:
»تو ویت / تو هو«
یاددهانی فرخنده

ــپناک،  ــت های چس ــا دس ــون« ب ــه »ج ــی ک هنگام
تابــۀ را ســرد می ســازد

هنگامی که غریو باد برمی خیزد
و سرفه ها بر سخنان کشیش چیره می شوند
و پرنده گان پریشان در میان برف نشسته اند

و دماغ ماریان سرخ و آماسیده است
ــوزی از  ــان، س ــرخ بری ــیب های س ــه س ــی ک هنگام

برمی کشــند دل 
آنگاه جغد چهارچشمی شبانه می خواند:

»تو ویت / تو هو«
یاددهانی فرخنده

ــپناک،  ــت های چس ــا دس ــون« ب ــه »ج ــی ک هنگام
تابــه را ســرد می ســازد

ــژه  ــورد وی ــوری برخ ــرودپرداز س ــی س ــزار قبان ن
ــر  ــن غافلگی ــده را چنی ــتان دارد. او خوانن ــا زمس ب

می ســازد:
من از این سخن متمدن 

که نُه ماه می شود نشنیده ام 
به شگفت آمده ام

و از این انقالب سپید
که زمستان 

بر ارتجاع تابستان و یک نواختی رنگ سبز
بر پا کرده  است

برف نگرانم نمی کند
حصار یخ رنجم نمی دهد

پایداری می کنم: گاه با شعر و گاه با عشق
که برای گرم شدن وسیلۀ دیگری نیست

مگر آنکه دوستت بدارم
و برایت عاشقانه سرایم

سخن را می پیچم با این دو مصراع:
گل شراب و گل آتش و گل عارض

اگر غلط نکنم فصل گل زمستان است

صبوراهلل سیاه سنگ
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درمحورخانوادۀقهرمانملی...
آقای شــاهد خطاب به مردم افغانستان اظهار داشت: به 
مردم افغانســتان پیشــنهاد می کنم که این بار از خانوادۀ 
قهرمــان ملی حمایت کننــد و در انتخابات پیش رو در 
کنار احمدولی مسعود به عنوان نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری حضور داشته باشند.
بــه گفتۀ این عالم دیــن: مردم فکر می کننــد که تعدد 
تنظیم هــا، تعصبــات قومــی، مداخلــۀ خارجی ها و 
زیاده خواهی، افغانســتان را تباه کرده اســت، پس بیاید 
این بــار به این دیدگاه های منفــی نقطۀ پایان بگذاریم و 
به احمدولی مســعود به عنوان برادر قهرمان ملی اعتماد 

کنیم.

این عضو شــورای عالی صلح پشنهاد می کند که حزب 
جمعیت اســالمی، فرماندهان جهــادی، علما و رهبران 
سیاســی باید از نامزدِ پیشنهادی تیم وفاق ملی حمایِت 
قاطعانه کنند. او خطاب به رهبری تیم وفاق ملی افزود: 
»تمامی علمای افغانســتان از هرات تا کنر و از بدخشان 
تا غور و ننگرهار همه با شــما هســتیم، اما مشروط بر 
این که علما با هم توافق کنند و مردم را دعوت کنند تا از 
یک فرد شایستۀ که متعلق به خانوادۀ آمرصاحب[شهید 

احمدشاه مسعود] است، حمایت کنند«.
او بیان داشــت که با وجــود تمام نگرانی هــا، اما جز 
انتخابــات، راه دیگــری وجود نــدارد و باید به طرف 
انتخابات برویم. آقای شــاهد می گوید: در افغانســتان 
خانواده ها و اشخاصی وجود دارند که قربانی های زیادی 

برای افغانستان دادند و افتخاراتی زیادی برای افغانستان 
کسب کردند و مردم به آنان اعتماد دارند.

آقای شــاهد با قدردانی از کســانی که می خواهند برای 
افغانســتان و مردم این کشور وارد انتخابات شوند، بیان 
داشــت که هدف اصلی از برگــزاری انتخابات در تمام 
دنیا، مردم ساالری اســت و از نگاه اسالمی، هیچ مانعی 
برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. او اظهار داشت که 
در اکثر کشــورهای دنیا به جای جنگ و خون ریزی، از 
طریق انتخابات و به خواســت مردم حکومت ها ساخته 

می شوند.
به گفتۀ این عضور شــورای عالی صلح: در افغانســتان 
قبل از انتخابات امیدوارهای زیادی وجود داشــت، اما 
در چند دور انتخابات گذشته ما شاهد بودیم که به اصل 

انتخابات صدمه رسید و اکنون مردم نسبت به برگزاری 
انتخابات سالم نگران و ناامید هستند.

شهزاده شــاهد در بخشی از ســخنانش بیان داشت که 
صلح »حکم الهی، ســنت محمدی و خواست انسانی« 
همۀ مردم افغانســتان اســت و برای پایان جنگ، میان 
تمام مردم افغانســتان اتفاق نظر وجود دارد. آقای شاهد 
همچنان گفت که علما هم مانند سایر مردم افغانستان از 
انتحار و جنگ متضرر می شوند، بنابراین، برای حل این 

معضل، به »وحدت ملی، ایثار و گذشت« نیاز داریم.
به گفتۀ او: امیدهایی برای آوردن صلح دیده می شود که 
امیدوار هســتیم به زودی شاهد صلح در کشور باشیم و 

مردم به زودی گواه صلح و ثبات باشند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ْر لِي أَْمرِي- َواْحُلْل ُعْقَدًۀ  »َربِّ اْشَرْح لِي َصْدرِي- َو یَسِّ
مِْن لَِسانِي- یَْفَقُهوا َقْولِي«  

مردم سربلند و عزیز افغانستان، خواهران و برادران السالم 
علیکم و رحمت اهلل و برکاتُه! 

بارِ  یک  ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین  آستانۀ  در 
دیگر در آزمونی قرار گرفته ایم که فردا نزد خدا، وطن و 
که  درحالی ست  این  مسؤولیم.  آن[  به  ]نسبت  همه  تاریخ 
تهدید قرار  از چهارسو موردِ  کشور در شرایط حساس و 

گرفته است.
استعدادها،  و  فرار جوانان  گسترده،  فقِر  روزافزون،  ناامنی 
آزمندی های  داخل،  در  ملی  بی اعتمادی  و  قوم بازی ها 
از  نیابتی  جنگ های  و  افراطی  ایدیولوژی های  منطقه یی، 
بیرون، کشور را هر روز به پرتگاه نابودی نزدیک تر می سازد.

سیاسی،  ناپایداری های  قدرت طلبی ها،  روح  متأسفانه 
چوکی های  میکانیکی  تقسیمات  جدایی ها،  و  ائتالف ها 
و  تصامیم  همراه  قدرت،  کسب  منظور  به  صرفًا  دولتی 
بحران هاِی  که  اند  عواملی  جمله  از  ناشیانه،  سیاست های 

امروز را دامنگیِر کشورِ ما کرده اند.
بحرانی  وضعیِت  این  ادامۀ  باعث  آنچه  که  بود  آگاه  باید 
نیست،  بیرونی  مداخالِت  و  افراط گرایی  تنها  گردیده، 
بلکه آشفته گی های سیاسی، سوءمدیریت، عدم برنامۀ ملی 
جدی  نقش  نیز  کشور  بحران  حِل  خصوص  در  مدنی  ـ 
داشته است. صد البته که نقش بازیگران خارجی، رقابت ها، 
منافع متضاد استراتژیِک منطقه یی و فرامنطقه یی همه باعث 
پیچیده گی اوضاع کشورِ ماست، اما نقش بازیگراِن داخلی 
نقش  از  کمتر  بحرانی  وضِع  این  آوردِن  به وجود  در  را 

بیرونی ها نمی دانیم.
قبل  سال ها  که  است  رفته  پیش  گونه یی  به  کشور  شرایط 
گونۀ  به  ملی  آجندای  طرح  در  چنانچه  بودیم،  نگرانش 
ما  با  اینجا  در  امروز  که  دوستانی  اکثر  نگاشته ایم.  مفصل 
معاونیت  پیشنهاد  که:  باشند  داشته  یاد  به  شاید  هستند، 
ریاست جمهوری و وزیرخارجه شدن را نپذیرفتم. ما نیازمند 
نقشۀ جامع و ملی بودیم. مسمًا تنها با حضور نمایشی به 
بنابراین  نمی شد.  حل  مردم  مشکِل  وزیر،  و  معاون  حیث 
نخواستم در بدل یک چوکی نمایشی، تمام ارزش های مردم 

و مبارزات قهرمان ملی را زیر پا کنم. 
می اندیشید  ملی«  »برنامۀ  به  قبل  سال ها  شهید  آمرصاحب 
همین  به  بیاید.  میان  به  »سیستم«  یک  افغانستان  در  تا 
با  که  داد  به من دستور  از شهادتش  قبل  ماه  منظور، چند 
روشن فکران و شخصیت های ملی در خارج صحبت کنم 
مأمول  این  آنان،  اراده های  و  دیدگاه ها  منسجم سازِی  با  تا 
تحقق یابد. در این راستا، کارها و تالش هایی در داخل و 
خارج صورت گرفتند اما متأسفانه چند ماه بعد آمرصاحب 

شهید شد و برنامه ناتمام ماند. 
اگرچه قهرمان ملی از میاِن ما رفت، اما الحمدهلل اندیشه ها، 
همین  از  ماست.  با  صحبت های شان  و  افکار  و  مشوره ها 
رو، طرح آجندای ملی را با الهام از اندیشه های آمرصاحب 

آماده ساختیم. 
در طرح آجندای ملی گفتیم که راه رسیدن به صلح وثباِت 
پایدار در افغانستان و بیرون شدِن از دور باطِل منازعات و 
بحران های تاریخی، شکل گیرِی یک دولِت ملی با قاعده های 
وسیِع مردمی است؛ دولتی که همۀ مردم افغانستان در آییـنۀ 

آن خود را ببینند و احساِس محرومیت نکنند. 
انتخابات  در  قبل  سال  دو  را  ملی«  وحدت  »دولت  طرح 
اما حکومت  آماده ساختیم  نخبه گان  با  2014 در مشورت 
به  و  برداشت  را  آن  پوشۀ  و  کرد  اکتفا  آن  اسِم  به  فقط 

آجندای شخصی پرداخت. 

هموطنان عزیز!
شکستن بُن بسِت امروز و برون رفت از این گرفتاری بدون 
تردید به وفاق ملی، به اراده و عزم ملی، به ادای فرض دینی 
و رسالت انسانی، به تعهد و همگرایِی همۀ نیروهای وفادار 

به سالمت و حفظ بقای ملِی افغانستان نیازمند است.
و  سبحان  خداوند  به  توکل  ملی،  وفاق  برنامۀ  با  بار  این 
تکیه بر مردم افغانستان، با فرصت از انتخاباِت پیش رو آمادۀ 
ثبت نام در مقام کاندیدای ریاست جمهوری سال 1398 در 

کشور می باشم.

توکل،  په  لوی خدای  د  کی،  په چوکات  وفاق  ملی  د  زه 
په  نه  فرصت  د  انتخاباتو  او  اتکا  په  خلکو  د  افغانستان  د 
استفاده د جمهوری ریاست په تاکنه کی زان کاندیدوم. زه 
ویارم چه د افغانستان د بهادر ولس د خدمت په الره کی 

هودمن یم. 

شهید  ملی  قهرمان  بزرگوارم  برادر  دیدگاه های  از  الهام  با 
درازِ  سالیان  گفتمان های  از  فراگیری  مسعود،  احمدشاه 
و  تجربیات  و  جامعه،  و  سیاست  و  فرهنگ  و  علم  اهل 
آزموِن  میـدان  به  امروز  خودم،  دهۀ  چهار  اندوخته های 
مردم می آیم و ان شاءاهلل با حمایت و اعتماد مردم شریف و 
رنج دیدۀ افغانستان، به رقابت انتخاباتی می پردازم. انتخابات 
به عنوان یکی از اصول مردم ساالری و دموکراسی و پایه های 
آزادی، بار دیگر پیش روِی ما قرار گرفته است. آنچه در 
این باب اهمیت حیاتی دارد، اصالح اساسِی نهادها و نظام 
استقاللیت،  به  نهادها  و  احزاب  تا همۀ  می باشد  انتخاباتی 
شفافیت و مدیریِت شریفانۀ آن باورمند گردند. اگر خدای 
ناخواسته این مأمول به درستی آماده نگردد، رضایت ملی را 
فراهم نتواند و هنجارهای مشارکت و عدالت را زیِر سوال 
ببرد، براینِد انتخاباِت تقلبی، موردِ قبول ما نخواهد بود و در 
نتیجه کشور دوباره به بحران انتخابات سقوط خواهد کرد.

حضار گرامی! 
و  ملی«  وحدت  »دولت  ملی«،  »آجندای  از  سال هاست 
مسایل  به  معطوف  همه  که  گفته ایم  سخن  ملی«  »وفاق 
ملی، آسیب شناسی تاریخی و سرانجام تحقق صلح پایدار 
امور  اولیاِی  میان  در  شنوایی  گوش  متأسفانه  اما  بوده اند؛ 
کشور ـ نه از خودی و نه از بیگانه ـ وجود نداشته تا آنچه 
سال ها پیشنهاد داده بودیم را به کار بندند و کشور را از این 

منجالِب بحران بیرون آورند. 
مهره های  از  به شدت  بین المللی  جامعۀ  و  ما  مردم  امروز 

وعده ها  دولت مردان  شده اند،  خسته  دولت  در  سال  هفده 
عملی  را  آن ها  نتوانستند  و  نشدند  قادر  هیچگاه  اما  دادند 
درون  فساد  با  سال  این همه  که طی  دولت مردانی  بسازند؛ 
دولتی، نفاق ملی، از بین بردن اعتماد اجتماعی، نقش تباه کن 

داشته و کشور را به بحران ُمزمن فرو بردند. 
این  ملی،  زعامت  یک  به  فعلی  رهبری  تعویض  بدون 
حکومتی  داشت.  خواهد  ادامه  دراز  سالیان  برای  بحران 
امروز  و  داده  از دست  قبل  را سالیان  که مشروعیِت خود 
اگر  است،  غرق  فسادها  و  ناکامی ها  و  بحران ها  لجِن  در 
افغانستان در پرتگاه سقوط  نباشد،  اراده یی به تعویِض آن 

قرار خواهد داد. 

ارادۀ ما بر این است که به کمک خدای یگانه و در قالِب 
»وفاق ملی« در انتخابات پیش رو بتوانیم همگرایی بیشترین 

نیروهای وفادار به »تغییر« را به نمایش بگذاریم. 
تشکیل  را  ما  اولویِت  آنچه  زمانی حساس،  مقطع  این  در 

می دهد، ایجاد امنیت و رسیدن به صلح پایدار می باشد.
رهبری حکومت در کنفرانس ژینوا، تحقق صلح را در گرو 
جهان  که  کرد  تالش  و  خواند  سال   5 برای  رژیم  حفظ 
را بار دیگر به تمدید حکومت تشویق و متقاعد سازد. از 
این  در  اگر  می گویم:  حکومت  رهبری  به  جایگاه  همین 
پنج سال زمام دارِی خود یک وجب در امِر صلح پیشرفت 
می داشتید، شاید تقاضای شما از جهان منطقی کوچک پیدا 
می کرد؛ اما این دورۀ سراسر ناکامی باعث گردید افغانستان 
افراط گرایی ها،  و  تروریزم  قدرت گیری  ناامنی ها،  بحر  در 
بی ثباتی ها، بی سرنوشتی ها و قطب بندی های قومی و زبانی 
سیاست های  و  تصامیم  از  افغانستان  دشمنان  و  برود  فرو 
صفوِف  تقویِت  برای  مردم،  از  بریده  حکمروایاِن  ناشیانۀ 

خود بیشترین استفاده را نمایند. 
اجازه دهید خاطرنشان سازم که طرف اصلی صلح وجنگ 
دیروز،  مقاومت  نیروهای  مردم،  افغانستان،  در 

دموکراسی خواهان، قربانیان انتحار و انفجار، زنان و فعاالن 
عرصۀ مدنی و حقوق بشری کشور می باشند که متأسفانه 
گونۀ  به  حتا  نشد  قادر  هیچگاه  موجود  حکومِت  رهبری 
نسبی نیروهای اکثریت ارزشی و اقشارِ آرزومنِد عدالت را 
به درستی نمایندگی کند. همۀ این اقشار در این پروسۀ ملی 

تا هنوز هیچ نقش و جایگاهی ندارند.
جزء  پایدار،  صلح  و  امنیت  برقراری  می دانیم  درحالی که 
می رود؛  شمار  به  جهان  کشورِ  هر  در  ملی  وفاق  الینفِک 
اما باید گفت که امنیِت مردمِ مظلومِ ما مهم تر از هر صلِح 
جنگ  قطع  معنی  به  فقط  صلح  مسلمًا  می باشد.  صوری 
و  سیاسی  ثبات  اجتماعی،  وفاق  به  رسیدن  بلکه  نیست 
امنیِت روانی مردم می باشد. صلحی که ارزش های اسالمی، 
صلحی  باشند.  آن  اساسِی  خطوط  دموکراتیک  و  انسانی 
هنجارهای  بیان،  آزادی  شهروندی،  ارزش های  حفظ  که 
خطوط  هفده ساله،  دستاوردهای  و  انتخابات  دموکراتیک، 

سرِخ آن به شمار می روند. 
صلح  تأمین  خصوص  در  مجرب  تیم  و  مدون  برنامۀ  ما 
پایدار داریم. ما این برنامه را طی سالیاِن دراز در مشورت با 
جمع بزرگی از سیاسیون، فرهنگیان، اندیشه ورزان و جوانان 
آماده  سیمینار  و  کنفرانس  نشست،  صد  یک  از  بیشتر  در 
گوش  نبود  داشتیم،  که  مشکلی  کالن ترین  اما  ساخته ایم. 
اندوخته های  می توانستیم  تا  بود  ما  سیاسِی  جامعۀ  شنوای 
شریک  جهانی  جامعۀ  و  مردم  با  را  خویش  چندین سالۀ 

می ساختیم.  

خواهران و برادران عزیزالقدر! 
که  است  این  می دهد  بیشتر  امتیازِ  ملی  وفاق  به  آنچه  ـ 
بتواند  که  برنامه یی  است.  »برنامه محوری«  کارش  اساس 
افغانستان  داعیۀ  باشد.  کشور  و  مردم  منافع  تضمین کنندۀ 
برای مان نسبت به همۀ روابط اولویت دارد. افغانستان را به 
افغانستان می خواهیم نه به قوم یا کشور خاصی. نیروهایی 
که حساسیت های قومی، تباری، زبانی و فرهنگی را دامن 
می زنند، مطمین باشند که هم افغانستان و هم مردم شان را 
در معرض مداخالِت مستمِر حلقاِت بیرونی قرار می دهند و 

کشور را به پرتگاه سقوط و نابودی سوق می دهند. 
ـ وفاق ملی این ظرفیت را دارد که با پیوند زدِن خواست های 
اساسِی مردم افغانستان و مطالباِت برحق جامعۀ جهانی در 
را  کشور  آیندۀ  مخدر،  مواد  و  تروریسم  علیه  مبارزه  امر 
روشن سازد و این امر در گرو ایجاد سیاست خارجِی پویا 

و متوازن عملی می باشد. 
زعامت  نیازمند  افغانستان  که  است  معتقد  ملی  وفاق  ـ 
قاعده  با  و  پاسخگو  ملِی  دولت  و  متعادل  ساختار  ملی، 
می باشد که همۀ اقوام و اقشار خود و آرزومندی هاِی خود 
را در سیاست گذاری های کالن و تصمیم گیری های کشور 

مشترک ببینند. 
خانواده های  به  اهتمام  اجتماعی،  اصول  با  بازار  اقتصاد  ـ 
همۀ شهدای چهار دهه، بهره گیری از نیروی جوان که بیش 
کشور  ملی  سرمایۀ  بزرگ ترین  و  کشور  نفوس   %65 از 
نظامی  بازنشستۀ  کدر  هزاران  از  استفاده  می رود،  به شمار 
نیازمند  آنان  به  این وضعیِت حساس سخت  در  وطن  که 
کالن  تصمیم گیری های  چرخۀ  در  زنان  مشارکت  است، 
ظرفیت ها،  انسجام  توسعه،  روند  در  آنان  توانمندسازی  و 
خوب،  حکومت داری  شهروندی،  فرهنگ  مشارکت، 
پاسخ های موثری که با سونامی اعتیاد به مواد مخدر، فساد 
بیکاری، شکاف های طبقاتی،  اداری، گرسنه گی و  گستردۀ 
اجتماعی  گوناگوِن  بحران های  و  زیست  محیط  آلوده گی 
را  ما  ملی  آرامش وجدان  نماید و ضریِب  برخورد جدی 

فراهم نماید، در صدرِ اولویت های مان قرار دارند. 

ـ انتخابات شفاف و عادالنه زمینه سازی می کند که حکومتی 
با قاعدۀ وسیع شکل بگیرد و پرسش های بزرگ را پاسخ 
بگوید. ما از جامعۀ جهانی تقاضا داریم که این بار از انتخاب 
واقعِی مردم افغانستان و حق انتخاِب زعامت شان حمایت 
نمایند. ما عدالت و توسعه را برای همۀ مردم می خواهیم، 
از  راسـتا  این  در  اند.  بهروزی  سزاوار  افغانستان  مردم 
جان های مان مایه می گذاریم و برای سربلندِی کشور آمادۀ 

هرگونه قربانی هستیم. 
خـدایا چنان کن که پایان کار 
تو خشنود باشی و ما رستگار 

درقالِب»وفاقملی«درانتخابات
ریاستجمهوری،همگرایینیروهای

وفاداربه»تغییر«رابهنمایشمیگذاریم

سخنرانی احمدولی مسعود در همایش وفاق ملی »انتخابات و صلح«

با الهام از دیدگاه های قهرمان ملی به میـدان آزموِن مردم می آیم



سال l10 شمارۀ مسلسل l2396 شنبه 1 جدی/دی l1397 13 ربیع الثانی l1440 22 دسمبر 2018
www.mandegardaily.com

پیش درآمد:
دو یادداشــت از دو عزیز از کابل به دســت آوردم و هردو 
بزرگوار نظر من در موردِ ایجادِ احتمالی شــورای سرتاســر 
تورانیان افغانستان جویا شده بودند. همچنان در فیسبوک هم 
بحث هایی در مورد این موضوع به چشمم خورد. خواستم به 
این دو بزرگوار نظرم را ارایه کنم. می خواهم با دوســتان نیز 
نامه ام را به اشتراک بگذارم، چون موضوع مطرح شده مسألۀ 
خصوصی نیســت؛ بلکه بحث عمومی و خیلی هم سیاســی 

است.
شورای سرتاسر توانیان افغانستان:

در یــک کالم من مخالف ایجاد درز و اختالف هرچه بیش تر 
در »کالن-هویت« ما هســتم. زبان و فرهنگ فارســی و این 
سرزمین، »کالن-هویت« ما می باشد. به بیان دیگر، این زبان و 
این فرهنگ عظیم نه ماِل میراثی تاجیک  ها و نه از آِن تُرک ها 
است و نه هم از ُکرد و لور و کسی دیگری. این فرهنگ و این 
زبان ماِل مشــترک همه یی این ها و تعداد بی شمار دیگری نیز 
می باشد، چون از نگاه تاریخی، همه در امر رشد و پُربارسازی 

این فرهنِگ بزرگ سهم خود را ادا کرده اند.
من در مــورد ایجــادِ هویت های قومی در افغانســتان –در 
پژوهشی تحت عنواِن »تبارشناســی ایجادِ هویت  های قومی 
در افغانســتان«– در 150 ســال اخیر پژوهِش مفصلی انجام 
داده ام. نتیجۀ تحقیق من این اســت که هویت های کنونی در 
کشــور ما، همه »سیاسی« اند. هویت پشتونی و یا »افغانی« را 
»دولت افغانــی )Afghan State(« مطرح کرده و آن را در 
بستر زمان، هرچه فربه  تر ساخته و این دولت تا کنون هم در 
پی برجسته ســازی آن می باشد. این پروژه وابسته به برخی از 

قوم گرایان پشتون است.
من در پژوهشــم به این نتیجه رسیدم که این پروژه به شکل 
مدرِن آن به وســیلۀ محمود طرزی، پس از برگشــت اش از 
ترکیۀ عثمانی، طرح ریزی شــد و بعــد از آن، نظریات او به 
وســیلۀ »دولت افغانی« مورد حمایت قرار گرفت. تالش شد 
تا این نظریات در عمل پیاده شــده و نهادینه شود. اما باید در 
نظر داشــت که پیش زمینه های این »هویت سازی افغانی« در 
نوشته های اســتعماری بریتانیا از قبل –به ویژه از اوایل قرن 
19 میالدی به این  طرف– وجود داشــت. پس از وارد  شدِن 
پای و نفوذ سیاســی بریتانیا به خراساِن آن روز –و افغانستان 
امروز– پژوهش های گســترده و وسیع در مورد »افغان های« 

این سرزمین انجام شد.
از نظر استراتژیست ها و سیاست سازان افغانی-انگلیس، چون 
بزرگان »افغان« در آن زمان اتفاقًا در قدرت بودند، می شــد به 
وســلیۀ آنان اهداف خود را آســان تر به منصۀ اجرا در آورد. 
بنابراین، تالش صورت  گرفت کــه هویت »افغان ها« هرچه 
بیش تر بر جسته سازی شود. طبیعتًا این فربه سازی یک هویِت 
خاص، به قیمــت تضعیِف »کالن هویــت« )فرهنگ و زبان 
فارســی( صورت  می گرفت. بریتانیا و روســیۀ تزاری تجربۀ 
بی پایانی در موردِ درهم شکســتن »کالن هویت ها« به وسیلۀ 
مطرح  کــردن هویت  های محلی و کوچک داشــتند. در این 
زمینه پژوهش های زیادی هم در هند و هم در آســیای  میانه 
صورت  گرفته اســت که ثابت کنندۀ ادعای من می باشد. یعنی 
برای شکستن و ُخردوخمیر  ســاختن یک ملِت بزرگ، باید 
اول آن ها را به خرده هویت ها منقسم کرد. هویت  های کوچک 
را سیاسی ساخت و علیه هویِت بزرگ تر قرار داد. خیلی ساده 
این حقیقت در شــعار معروف انگلیس ها قابل رویت است: 
»تفرقه بینــداز و حکومت کن« )divide and rule(؛ یعنی 

به همین ساده گی.
در این جــا نمی خواهــم اطالۀ کالم بدهم، ولــی می خواهم 
تصریــح کنم که خرده هویت  ها همیشــه در جوامع بشــری 
وجود می داشــته  باشــند و به عبارت دیگر، حضور و تداوم 
ُخرده فرهنگ ها در جامعۀ بشری، جزء ذات این جوامع است. 
حتا در یک قریۀ کوچک هم تفاوت های سلیقه یی، ادراکی و 
تصوری هم وجود می داشــته باشد. پس جوامع و کشور ها به 
صورت طبیعی دارای زبان ها و هویت  های گوناگون می باشند. 
پس به وســیلۀ سیاسی سازی این خرده هویت ها –هویت های 
محلی– است که می شــود یک ملت را به ساده گی تقسیم و 

تضعیف کرد.
دوباره به موضوع اولی خود بــر می گردم. با این پیش زمینه، 
محمود طرزی و همراهانش، فرایند »افغانیزه کردن« باشنده گان 
این ســرزمین را آغاز کردند. من و دوستانم چند سال یپش 
فرماِن ناقلیــن دورۀ امان اهلل خان را همه گانی ســاختیم. این 
برنامــه پس از دورۀ امان اهلل خان نیز به شــدت تداوم یافت. 
پیــش از این حــوادث، در زمان امیر حبیــب اهلل خان، برای 
مرکزی ســازی قدرت، باالی اقوام شیعۀ افغانستان ظلم هایی 
روا داشته شده  بود. ایجاد هویت هزاره گی و ازبیکی، واکنشی 
بود به رویکرد اســتحاله گر و سیاســت هویت زدایی دولت 
افغانســتان. خوب حاال می خواهند این دو هویت را زیر یک 

چتر بیاورند و هردو را ترک خطاب کنند!

همان گونه که گفتم، ادعای من این اســت که برجسته شدن 
هویت  هزاره گــی و ازبیکی، در واقــع عکس العملی بود در 
مقابل جریــان تمامیت خواهی. هدف من انکار و نفی هویِت 
هزاره گــی و هویِت ازبیکی نیســت؛ همــه می دانیم که این 
هویت  ها در بستر تاریخ ما همواره حضور و وجود داشتند، اما 
نه به عنوان یک گفتمان سیاسی! این هویت  ها عاری از وجهۀ 
سیاسی بودند و هنوز همۀ دارنده گان آن، آگاهی کامل و حس 
هم بســته گی با هم دیدیگر نداشــتند. پژوهش هایی که انجام 
شده است، نشان می دهد که پس از اشغال آسیای میانه توسط 
روس  های تــزاری، یک تعدادِ ازبیک های آن دیار به شــمال 
افغانســتان مهاجر شــدند. بین ازبیک های محلی و هم زبانان 
تازه واردِ شان برای سال های متمادی رقابت  فزاینده یی وجود 
داشت و مردم آسیای مرکزی را »آمده گی« ها می خواندند. به 
همیــن منوال، بین مردم هزاره هم همیشــه اختالفاتی وجود 
داشــته اســت که تا حال هم کماکان دوام دارد؛ اما روی هم 

رفته، مردم هزاره و ازبیک نســبت به گذشته مقداری دارای 
هم بسته گی قومی بیشتری شده اند و این هم به دلیل واکنش 

به سیاست های »دولت افغانی« است.
ناگفته نماند که جناب طرزی در نوشته  های پسین خود اذعان 
داشته  اســت که اگر دولت افغانستان به عوض در پیشگیری 
سیاست فربه سازِی »هویت افغانی«، هویت بزرگ تِر فارسی را 
رشد و پرورش می داد، افغانستان شاید می توانست از آزمون 

بزرگ فرآیند ملت سازی تا حدودی موفقانه عبور کند.
متاســفانه تا هنوز هم کشــورِ ما یک کشور خرده هویت ها –

هویت های محلی – است. امروز سیاست در افغانستان بر مدار 
این هویت  ها می چرخد. به جای این که تالش تصمیم ســازان 
و بازیگران سیاسی در جهت رشد و اعتالی سطح فرهنگ و 

تأمین منافع عمومی متمرکز باشد، همه جدوجهد می ورزند تا 
گامی در راســتای تحقق خواسته ها و مطالبات کوچک قومی 
و مذهبی بردارند و یا ســعی می کننــد چنین القا کنند که در 
پی عینیت بخشیدن به خواســته های قومی اند، اما در باطن، 
احتماالً به دنبال پُر کردن کیسه  ها و حساب  های بانکی خود، 

آن هم بیش  تر در خارِج از کشور می باشند.
در واقع این نوع سیاست به نام »قوم و هویت« است که دزد 
آرای میلیونی را برای یک قوم »خاین« می ســازد، ولی برای 
عدۀ دیگر، »قهرمان« و مدافِع »منافع« قومِ خاص. باالخره این 
نوع سیاســت اســت که بعضی از رهبران را به »بانک رأی« 
مبدل می کند. این نوعی روان شناســی است که فردیت افراد 
را به »نفع قوم« مصادره می کند و آن ها را به دنباله روها –حتا 
برده گان و اســیراِن »رهبران« سیاسی شان تبدیل می کند. در 
چنین »جو روان شــناختی« است که افراد می گویند: اگر رهبر 
من با شیطان هم ائتالف کند، من بدون تردید به شیطان رأی 

می دهم. این نوع جهان  بینی است که انسان را به موجودِ بدون 
فردیت –و از همه مهمتر، بدون مسوولیت– تبدیل می کند.

پــس از این مقدمــۀ طوالنی و خســته کننــده، می خواهم 
باالخــره نظر خود را در مورد ایجاد شــورای سراتاســری 
تورانیان بنویســم. از نظر من، یکی از پیامدهای ناخواســتۀ 
)unintended consequence( ایجادِ این شورا، پارچه-

پارچه سازی هرچه بیشتر همان »کالن-هویت« ما خواهد بود. 
در جامعه شناســی و فلسفه، مبحِث مهمی تحت عنوان »پیامِد 
ناخواسته« وجود دارد که عصارۀ آن این است که گاهی شاید 
نیات افراد برای انجام کاری ممکن چیزی باشــد، ولی نتایج 
آن ممکــن چیزی دیگری از آب بدر آید؛ زیرا نتایج معطوف 

به روش اند و از دل روش ها بیرون می آیند.

من ســخت مخالف ایجاد اختالف در »کالن-هویت« ما –که 
همانا فرهنگ و زبان فارســی این سرزمین است– می باشم. 
خلق درزهای بیشــتر مــا را بیش از پیــش ضعیف  خواهد 
ســاخت. چند قرن پیش بــا این زبان از هند تــا ترکیه و تا 
آسیای میانه و کاشغر می شــد باهم مراوده داشت و به وسیلۀ 
این فرهنِگ مشترک، امکان درک متقابل ممکن بود، اما اکنون 
بین ما صد ها تا ســد و دیوار به وجود آمده است. وضعیت و 
رابطۀ کنونی هند و پاکستان نمونۀ روشن آن است. چه وجه 
مشترک فرهنگی –به جز سیاست غیراخالقی ریئال پالتیکس، 
بین این دو کشــور وجود دار؟ برعکس در اتحادیۀ اروپا به 
ویژه در ۷0 ســال اخیر –به ویژه پس از جنگ جهانی دوم– 
آهسته آهسته ســد ها و دیوارها و یا هر آن چیزی که آن ها را 
از هم جدا می کرد، یک به یک پایین آورده شــد. اکنون نه مرز 
اهمیت پیشــین خود را دارد، نه هویت مشکل بزرِگ است و 
نه هم واحد پولی. در قرن 21 –با چنین تجربه های مدرن در 
پیش چشــم  های ما– نباید دیوارهای بیشتری بین یک دیگر 

ایجاد کنیم!
حدود بیشــتر از یک قرن می شــود که پان تُرکیست ها در پی 
گسترش و هژمونیک ســازی افکار خود بوده اند. پژوهش ها 
نشان داده اســت که کمیت قابل مالحظه یی از تئوریسن های 
پان تُرکیســم از مناطق تحت اشغال روســیۀ تزاری، به ویژه 
قفقاز و اطراف بحیرۀ سیاه )اکراین امروز(، آمده بودند و آن ها 
بودنــد که این نظریات پان تُرکیســتی را برای بار اول فرموله 
و مفصل بنــدی کردند و ســپس آن را وارد قلمرو عثمانی–

استانبول آن روز کردند. تئوری  »تورانی گرایی« به دنبال ایجاد 
تُرکستان بزرگ می باشد. توجه داشته باشید که این نظریه هم 
منحیث یک »واکنش« در مقابل روسیۀ تزاری پی افگنده شد.
در مقابل، -و در واکنش این نظریاِت پان تُرکیسم– همین گونه 
یک تعــداد دیگر آمدنــد و نظریه  هــای »پان ایرانی گرایی« و 
تئوری هــای »نژادِ آریایی« را مطــرح  کردند و به دنبال ایجاد 
آریانــای بزرگ برآمدند. ایــن گروه را نیز پان ترکیســت ها 

اسطوره  سازی ها کردند و تاریخ را از سر نوشتند.
هر دوی این تالش ها از نظر من مردود اســت؛ چون در هر 
دو، جایی برای دیگرپذیری و تســاهل وجود ندارد؛ هر دو 
تفوق جویی و خودبزرگ بینی را اصل قرار داده اند؛ هردو در 
پِی طرد و رد دیگری اســت؛ هردو کثرت گرایی و پلورالیزم 
را نمی پذیرد؛ هردو حاضر است با توسل به زور و خشونت، 
ســرزمین موعود خود را برای »نژاد خالص« خود ایجاد کند! 
خالصه هر دو، برخالف ارزش های بشــری، دینی و فرهنگ 
متعالی اند. در این اواخر متوجه پژوهشــی به زبان انگلیسی 
شــدم که ادعا داشــت آدولف هتلر، بنیان گذار نازیزم آلمانی 
آشــنایی زیادی به این نظریات داشته است و همچنان عالقۀ 
خاص به کار های مصطفمی کمال اتاترک داشــته. نتیجۀ این 

پژوهش برایم چندان شگفت آور نبود.
پس بــرای من هــردو طیــف -نظریــاِت پان تُرکیســم و 
پان ایرانی گرایــی– بــه یک اندازه متعفن و گندیده اســت و 
ســبب تهوع در من می شــود. هر نظریه یی که نتواند دیگری 
را هم طراز من بشــمارد، بدون ترید برای من باید به بایگانی 
تاریخ سپرده شود. هر اندیشه یی که زنجیر وصل ما را بسگلد 
و ما را فصل کند، باید به منقضی شدن دوران این نوع منظومۀ 

فکری حکم داد.
من سخت باورمندم که باید از تجربه های گذشتۀ خود بیاموزیم 
و به »کالن-هویــت« ما –که همانا زبان و فرهنِگ فارســی 
این ســرزمین است– بچســپیم و در عین زمان، اجازه دهیم 
تا خرده هویت  ها هــم در زیر مجموعۀ این فرهنگ و هویت 
بزرگ به حیات خود ادامه دهند. اگر همه از ُخرده هویت  ها و 
خرده فرهنگ های خود تبعیت کند، پس وجه اشتراک، زمینه و 
امکان ارتباط همه گانی ما از هم می پاشد. پس باید از »کالن-
هویت« خود پاسداری کنیم که دنیای هستی ما در آن است و 
در ضمن، خرده هویت  ها را نیز حفظ کنیم. فراموش نشود که 
زبان انسان خانۀ وجود او است. زبان فارسی خانۀ هستی همۀ 
ما است؛ فرهنگ آن، فرهنگ واالی انسانی ست که به ما درِس 
انسان دوستی و نوع دوستی می دهد )بنی آدم اعضای یک دیگر 

اند( و باالخره این سرزمین، سرزمین مشترک همۀ ما است.
پس از نظر من، متأســفانه ایجاد شورای سرتاسری تورانیان 
بــه معنای پذیرش یکی از این دو مکتِب باال اســت. این دو 
ایدیولوژی حاال در بین مردم و جوامعی که عنایت و تمکین 
به تســاهل، کثرت گرایی و دیگرپذیری دارند، جایی ندارند. 
نه تنها این دو مکتب بر ضد ارزش های انســانی اند، همچنان 
شاید از همه مهمتر این دو تفکر، در آسیاب دشمنان ما هر دم 
آب می ریزند و ما را بیشــتر از پیش پارچه-پارچه می سازند. 
مــا که اکنون به نحو باور نکردنــی پاره پاره ایم، ایجاد درز و 
اختالف بیشتر ما را به دود تبدیل خواهد کرد و به هوا خواهد 

بُرد.

یلدادرافغانستان...
جزم می شــود. افغانستان، گذشــتۀ پُربار فرهنگی دارد و 
تمدن هایی را تجربــه کرده که مفاخری زیادی برای مردم 
ما از خراسان کهن و آریانای باستان به ارث رسیده که هر 

کدام، فلسفه و تعریف خود را دارند.
شــب یلدا یا »شب چله« یکی از داشته ها، باورها و یادگار 

فرهنگی این سرزمین است که در فرهنگ مردم افغانستان 
اهمیــت ویژه یی دارد. مردم ما به گونه های متفاوت از این 
شــب که طوالنی ترین شب سال است، تجلیل می کنند. به 
باور ابوریحان البیرونی، منجم، ستاره شــناس و فیلسوف 
شــهیر حوزۀ تمدن فارس، شــب یلدا بین غروب آفتاب 
در آخرین روز ماه قوس و اولین ســاعات اول ماه جدی 

قرار دارد.

به باور برخی از تاریخ نگاران، شب یلدا به عنوان درازترین 
شب سال، جز جشن آریایان بوده و آریایی ها این شب را 
پیروزی آفتاب بر تاریکی، بیشتر شدن عمر آفتاب و کمی 
عمر تاریکی می دانستند. شب یلدا در کنار آنکه در فرهنگ 
آریایان جایگاه ویژه دارد، برای هندوها نیز ارزش فرهنگی 
داشــته و با مراســم ویژه از ســوی آنان تجلیل می شود. 
گفته می شــود که از شــب یلدا در کشورهای اروپایی نیز 

بزرگ داشت می شود.
در کنار این، شــاعران و نویســنده گان دیگر حوزۀ تمدن 
فارســی نیز در رابطه به شب یلدا در زمان شان حرف های 
داشته اند. برمبنای اسناد تاریخی، شب یلدا و تجلیل آن، به 
هفت هزار سال پیش بر می گردد، اما مردمان این حوزه این 
رسم دیرینه را نگه داشته و همه ساله با برنامه های مختلف 

از این شب تجلیل می کنند.



مانــدگار: اخیــر هفتــۀ گذشــته، رییــس جمهــور امریــکا 
از تصمیــم اش بــرای خــارج کــردن نظامیــان امریکایــی 
ــس  ــپ، ریی ــد ترام ــر داد. دنال ــوریه خب ــاک س از خ
جمهــوری امریــکا در پیامــی در تویتــرش نوشــت: چــرا 
نظامیــان امریکایــی بایــد در ســوریه باقــی بماننــد و بــا 
جنگیــدن بــا داعــش، بــرای دشــمنان امریــکا کــه ایــران 

و روســیه باشــند، مبــارزه کننــد؟
ــا باقــی  آقــای ترامــپ افــزوده اســت کــه چــرا بایــد ب
مانــدن و کشــتن داعــش، بــرای دشــمنان مان کــه 
ســوریه، روســیه و ایــران و دیگــران باشــند، بجنگیــم؟  
زمــان آن رســیده کــه بــر روی کشــور مــا تمرکــز کنیــم 
و جوانــان مــا را بــه کشــور و جایــی کــه بــه آن تعلــق 

ــم. ــد بازگردانی دارن
در عیــن حــال، رییــس جمهــور امریکا همچنــان تصمیم 
گرفتــه اســت تــا شــمار زیــادی از نظامیــان ایــن کشــور 
را از افغانســتان نیــز بیــرون کنــد. وال ســتریت ژورنال و 
ــه نقــل از دو مقــام امریکایــی گــزارش داده  رویتــرز، ب
ــتور بازگشــت حــدود ۷  ــپ دس ــت ترام ــه دول ــد ک ان
ــای  ــتان را در ماه ه ــی از افغانس ــی امریکای ــزار نظام ه
ــان  ــن تعــداد نیمــی از نظامی ــی صــادر کــرده کــه ای آت

ــود. ــامل می ش ــتان را ش ــی حاضــر در افغانس امریکای
ــری در  ــای دیگ ــز در پیام ه ــن نی ــش از ای ــپ پی ترام
ــس  ــد پولی ــکا می خواه ــا امری ــود: »آی ــر نوشــته ب توئیت
ــا  ــود، ام ــش نش ــم نصیب ــزی ه ــد، چی ــه باش خاورمیان
بــرای  را  دالــر  تریلیون هــا  و  ارزش  بــا  زنده گــی 
ــًا در تمامــی  حفاظــت از دیگــران خــرج کنــد،  و تقریب
مــوارد، از آنچــه کــه انجــام می دهیــم، قدردانــی 
نشــود؟ آیــا می خواهیــم بــرای همیشــه آنجــا بمانیــم؟ 

ــا  ــارزه ]ب ــه مب ــًا ب ــران نهایت ــه دیگ ــت ک ــان آن اس زم
ــد«. ــش[ برخیزن داع

ــرون شــدن از  ــه بی ــالم ب ــس از آنکــه کاخ ســفید اع پ
ــتان  ــی اش از افغانس ــای نظام ــش نیروه ــوریه و کاه س
ــور از  ــن کش ــاع ای ــر دف ــس، وزی ــز ماتی ــرد، جیم ک
ــن  ــکا در مت ــاع امری ــر دف ــرد. وزی ــتعفا ک ــش اس مقام
اســتعفانامۀ خــود اعــالم کــرد کــه او بــه زودی از 
ســمت خــود اســتعفا خواهــد کــرد تــا رییــس جمهــور 

ــکار خــود  ــه اف ــک ب ــاع نزدی ــر دف ــد وزی ــکا بتوان امری
ــد. ــاب کن انتخ

ــپ  ــه ترام ــود ب ــتعفای خ ــۀ اس ــس در نام ــز ماتی جیم
تأکیــد کــرده اســت کــه او اســتعفا می دهــد، زیــرا ایــن 
ــر دفاعــی داشــته باشــد  ــه ترامــپ وزی حــق را دارد ک
ــکا  ــاع امری ــر دف ــد. وزی ــو باش ــا او همس ــر ب ــه بهت ک
تأکیــد کــرده کــه پیمــان آتالنتیــک شــمالی و همچنیــن 
ــراق  ــوریه و ع ــکا در س ــری امری ــت رهب ــالف تح ایت

ــت هســتند. ــز اهمی بســیار حای
ــزار  ــدود 14ه ــر ح ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس گفتن
افغانســتان حضــور  در  امریکایــی  نظامــی  نیــروی 
دارنــد. دنالــد ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا حــدود 
ــتان،  ــدید از پاکس ــاد ش ــا انتق ــش ب ــال پی ــم س یک ونی
ــال افغانســتان را  ــن کشــور در قب ــد ای ــتراتژی جدی اس

ــود. ــرده ب ــالم ک اع

ــس از  ــت پ ــدۀ حکوم ــره کنن ــأت مذاک ــدگار: هی مان
ســفر ســه روزه بــه امــارات متحدۀ عربــی، روز پنجشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته بــه کابــل رســید و جزئیات ســفر شــان را 

بــا رییــس حکومــت شــریک ســاختند.
ارگ ریاســت جمهــوری بــا پخــش خبرنامه یــی ضمــن 
ــی  ــه اســت، آن چنان ــی گفت ــی از نشســت ابوظب قدردان
ــورت  ــره ص ــان مذاک ــا طالب ــت، ب ــع می رف ــه توق ک
نگرفتــه و هیــأت کابــل بــا نماینــدۀ امریــکا، عربســتان 
ــت. ــرده اس ــو ک ــده گفت وگ ــارات متح ــعودی و ام س
ــان  ــه طالب ــده ک ــه ش ــان گفت ــۀ ارگ همچن در خبرنام
»خیــر منطقــه« را نمی  خواهنــد، متعهــد بــه صلــح 
نیســتند، »تــداوم جنــگ« را می خواهنــد و ایــن کار 
ــه دنبــال خواهــد  ــرای طالبــان شکســت سیاســی را ب ب

ــت. داش
جمهــوری:  ریاســت  ارگ  خبرنامــۀ  از  نقــل  بــه 
ــوول،  ــام مس ــک نظ ــوان ی ــه عن ــتان ب ــت افغانس »دول
ــت  ــاع خــود جــواب مثب ــه خواســت ها و اجمــاع اتب ب
ــح  ــاالی صل ــز ب ــا نی ــردم م ــاع م ــه اجم ــد ک می ده
اســت. بدبختانــه همان طــوری کــه توقــع می رفــت، بــا 
طــرف مخالــف مذاکــرات صــورت نگرفــت. حکومــت 
ــئول،  ــک نظام مس ــی از ی ــوان بخش ــه عن ــتان ب افغانس
رســالت خــود را انجــام داد، امــا توقــع کــه از جانــب 

ــد«. ــت نیام ــه دس ــتیم، ب ــف داش مخال
ــه شــده اســت کــه هیــأت افغانســتان  در خبرنامــه گفت
بــه جــای مذاکــره و گفت وگــو بــا طالبــان، بــا نماینــدۀ 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا، نماینــدۀ عربســتان ســعودی و 
امــارات متحــده عربــی گفت وگــو کــرده انــد. در ایــن 
خبرنامــه آمــده اســت کــه در دیــدارِ هیــأت افغانســتان 
بــا نماینــدۀ امریــکا و هیــأت ســعودی و امــارت تأکیــد 
شــده اســت کــه »کشــورهای دوســت« در آینــده نقــش 

مثبــت ایفــا کننــد.
در خبرنامــه آمــده اســت: »طالبــان بــا این کــه کار 
خــالف توقــع انجــام دادنــد و خواســت برحــق مــردم 

افغانســتان و جامعــۀ جهانــی را رد کردنــد، نشــان 
ــد، متعهــد  ــر منطقــه را نمی  خواهن ــان خی ــد کــه آن دادن
بــه صلــح نیســتند و تــداوم جنــگ را می خواهنــد کــه 
ایــن کار بــرای طالبــان یــک شکســت سیاســی اســت. 
ــرات حاضــر  ــرای مذاک ــه ب ــان ک ــم طالب ــن تصمی از ای
ــتار  ــه خواس ــان ک ــه طالب ــوط ب ــر مرب ــدند، عناص نش
ــی  ــد از مســوولیت شــانه خال صلــح هســتند، نمی توانن

ــد«. کنن
ــلح  ــوای مس ــه ق ــت دارد ک ــان صراح ــه همچن خبرنام
ــردم خویــش  ــرای حفاظــت از خــاک و م افغانســتان ب

آمــاده می باشــند.
از ســویی هــم، دفتــر شــورای امنیــت ملــی ناوقت هــای 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی اع ــر خبرنامه ی ــا نش ــب ب ــه ش جمع
ــح در افغانســتان »براســاس  ــرای صل ــا ب ــام تالش ه تم

واقعیت  هــای افغانســتان نویــن« صــورت می گیــرد. 
در خبرنامــۀ دفتــر شــورای امنیتــی ملــی افــزوده شــده 
اســت کــه هیــچ کشــور یــا فــردی حــق و صالحیــت 
ــرای  بحــث در مــورد ســاختارهای جدیــد حکومتــی ب

ــدارد. افغانســتان را ن
ــت  ــه صالحی ــه شــده اســت ک ــه گفت ــۀ خبرنام در ادام
ــردم و  ــه م ــتان، ب ــدۀ افغانس ــارۀ آین ــری درب تصمیم گی
ــی  ــردد و جایگزین ــر می گ ــردم ب ــب« م ــران منتخ »رهب

ــدارد. ــت منتخــب« وجــود ن ــرای یــک »دول ب
ــاالی قربانی هــای  ــر این کــه »ب ــا تأکیــد ب در خبرنامــۀ ب
مــردم افغانســتان معاملــه« نخواهــد شــد، آمــده اســت: 
ــند،  ــدار می باش ــح پای ــتار صل ــردم افغانســتان خواس »م
ــه قربانی هــای  ــه ک ــۀ عجوالن ــک معامل ــه خواســتار ی ن
مــا را نادیــده بگیــرد. تالش هــای صلــح نیازمنــد 

تحمــل اســتراتیژیک، اســتقامت و شــجاعت اســت؛ نــه 
ــان  ــد اطمین ــردم افغانســتان بای ــدون جهــت. م ــه ب تعبی

ــح، خواســت جمعــی اســت«. داشــته باشــند کــه صل
ــروه  ــه گ ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
طالبــان بــا نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا و هیأتی از کشــورهای 
عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی، نشســت 
ســه روزه یی در شــهر ابوظبــی داشــتند. در حالــی 
ــز  ــت نی ــح حکوم ــدۀ صل ــو کنن ــأت گفت وگ ــه هی ک
ــره و  ــان مذاک ــا طالب ــا ب ــد ت ــه بودن ــی رفت ــه ابوظب ب
گفت وگــو کننــد، امــا ایــن گــروه حاضــر بــه نشســت 
و گفت وگــو بــا هیــأت حکومــت وحــدت ملــی 
ــر جناحــی حاضــر  ــا ه ــه ب ــد ک ــان گفتن نشــدند. طالب
ــتان  ــت افغانس ــا حکوم ــا ب ــد، ام ــو کنن ــد گفت وگ ان

نمی کننــد. گفت وگــو 
از ســویی هــم، زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ 
ــه  ــت ک ــان گف ــن کار طالب ــه ای ــش ب ــکا در واکن امری
ــروه  ــن گ ــر ای ــود و اگ ــتباه« ب ــان »اش ــن کارِ طالب ای
ــت  ــا دول ــد ب ــان جنــگ اســت، بای واقعــًا خواهــان پای
افغانســتان روی میــز مذاکــره بنشــیند. آقــای خلیــل زاد 
ــگ  ــان جن ــان پای ــه خواه ــد ک ــان می گوین ــزود: طالب اف
افغانســتان از راه حــل سیاســی هســتند، اگــر ایــن گــروه 
ــت و  ــتان اس ــح در افغانس ــراری صل ــی برق ــًا درپ واقع
ــد رودررو  ــد، بای ــر می کن ــدی فک ــورد ج ــن م در ای
ــورد  ــد و در م ــو کن ــتان گفت وگ ــت افغانس ــا حکوم ب

ــد. ــق برس ــه تواف ــتان ب ــده افغانس آین
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا دربــارۀ آتش بــس موقــت گفــت: 
ــارات متحــدۀ  ــر پیشــنهاد عربســتان ســعودی و ام »بناب
ــریک  ــر س ــان ب ــا طالب ــرات ب ــان مذاک ــی در جری عرب
آتش بــس ســه ماهه صحبــت شــد، ولــی پاســخ هیــأت 
ــود کــه آن هــا صالحیــت گفت وگــو در  ــان ایــن ب طالب
ایــن مــورد را نــدارد و بایــد بــا رهبــری خــود مشــورت 

کننــد«.
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