
ــی را در ایســت  ــه دو غیرنظام ــم عام ــرباز نظ ــک س ی
ــت. ــیرخان کش ــدر ش ــاهراه کندز-بن ــی در ش بازرس

از  دیــروز شــماری  رویــداد  ایــن  بــه  پیونــد  در 
بنــدر شــیرخان تظاهــرات  باشــنده گان کنــدز، در 
ــه روی  ــدر شــیرخان را ب ــد و شــاهراه کندز-بن کرده ان

ترافیــک بســتند.
ــه کاروان  ــی ک ــروز هنگام ــداد دی ــد، بام ــان می گوین آن
ــدر شــیرخان در  ــه ســوی بن ــدز ب موترهای شــان از کن
حرکــت بــود، در ایســت  بازرســی از ســوی ســربازان 
ــدادن  ــت ن ــه عل ــا ب ــد؛ ام ــف داده ش ــه توق ــم عام نظ
پــول بــه ایــن نیروهــا، یــک ســرباز بــا شــلیک گلولــه 

دو تــن را کشــته اســت.
ــرای اشــتراک در جشــن  ــان ب ــۀ معترضــان، آن ــه گفت ب
ــدر  ــه بن ــدز ب ــان از کن ــی از نزدیکان ش ــی یک عروس

ــد. ــیرخان می رفتن ش
ــه کیفــر  ــا صــدور قطع نامه یــی خواهــان ب معترضــان ب
رســاندن ایــن ســرباز نظــم عامه هســتند و هشــدار داده 
ــان  ــت  ش ــن خواس ــه ای ــه ب ــا زمانی ک ــد، ت می گوین
ــه  رســیدگی نشــود شــاهراه کندز-بنــدر شــیرخان را ب

ــرد. ــد ک ــاز نخواهن ــد ب روی رفت وآم
مســووالن امنیتــی کنــدز در بــارۀ ایــن خبــر بــا 
رســانه ها حاضــر بــه گفت وگــو نشــدند، امــا صفــی اهلل 
امیــری، معــاون شــورای والیتــی کنــدز بــا تأییــد ایــن 
خبــر، خواهــان جلوگیــری تلفــات غیرنظامیــان از 

ــت. ــه اس ــم عام ــای نظ ــوی نیروه س
پیــش از ایــن نیــز باشــندهگان کنــدز از برخــورد 
ســربازان نظــم عامــه در ایســت های بازرســی در ایــن 

ــتند. ــکایت داش ــاهراه ش ش
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سرباز نظم عامه دو غیرنظامی را در کندز کشت

افغانستان و ایران 
در معرض سیالب های مدهش

مانـدگار: در هفتـۀ پسـین، سـیالب ها در بخش هایی از کشـور جان 
ده هـا تـن را گرفـت و صدهـا خانه را ویران کرد. در سـرازیر شـدن 
ایـن سـیالب ها، هزاران تن در سراسـر افغانسـتان آواره و بی خانمان 

شدند.
بـه گفتـۀ مسـووالن در وزارت دولت در امور رسـیده گی به حوادث 
طبیعی، در اثر سـرازیر شـدن سـیالب ها در سراسـر کشـور، تا کنون 
41 تـن جـان باختـه، 39 تـن زخمـی شـده و 12 تـن هـم ناپدیـده 

شـده اند.
والیت هـای فاریـاب، بادغیـس، هـرات، بلـخ، قندهار، هلمنـد، فراه، 
جوزجـان و غـور امسـال گـواه بیشـترین سـیالب ها بوده اسـت. بر 
بنیـاد آمـاری کـه وزارت دولـت در امـور رسـیده گی بـه حـوادث 
طبیعـی نشـر کرده اسـت، سـیالب های اخیـر 1860 منزل مسـکونی 
را ویـران کـرده و 11081 منـزل دیگـر را بـه صورت نسـبی آسـیب 

است. زده 
در پـی افزایـش تلفـات ناشـی از جـاری شـدن ایـن سـیالب ها، 
اجرایـی  رییـس  کـرد.  برگـزار  نیـز  ویژه یـی  نشسـت  حکومـت 
حکومـت در نشسـت ویـژه، بـه وزیران مبـارزه با حـوادث، صحت 
عامـه، انکشـاف دهـات، زراعـت و آبیاری، مسـووالن ادارۀ مسـتقل 
ارگان هـای محلـی و سـایر نهادهـای مربـوط هدایـت داده کـه در 
عاجـل  هرچـه  سـیالب زده،  والیت هـای  والیـان  بـا  هماهنگـی 

برسـانند. آسـیب دیده گان  بـه  را  بیشـتر  کمک هـای 
رسـانه ها و نهادهـای مربـوط گـزارش داده اند که تاکنـون کمک های 
رسـیده بـه آسـیب دیده گان شـامل مـواد غذایـی، لبـاس و پوشـاک 
نیسـت و  بسـنده  ایـن کمک هـا  امـا  بـوده،  بهداشـتی  و خدمـات 

آسـیب دیده گان بـه کمک هـای بیشـتر نیـاز دارنـد.
در عیـن حـال، در یـک اعالمیـۀ وزارت دولـت در امور رسـیده گی 
بـه حـوادث طبیعـی آمده اسـت کـه ۷۷80 رأس مواشـی، چهار چاه 
آب، ۷2 دوکان، پنـج پُـل، 2۷ کیلومتـر سـرک و یـک مسـجد نیز در 

نتیجـۀ ایـن سـیالب ها ویران شـده اند.
سـرازیر شـدن سـیالب های اخیر در کشـور ناشـی از بارنده گی بوده 
اسـت که مسـووالن در حکومت، سـطح ایـن بارنده گی هـا را پنج تا 
۵0 ملـی متـر تخمیـن زده انـد. همه سـاله در اواخر مـاه حوت و در 
جریـان مـاه حمل، بـه دلیل آب شـدن برف هـا و باران هـای بهاری، 

در مناطق مختلف کشـور سـیل جاری می شـود.
بـا این همـه امـا والیـت هـرات گـواه بیشـترین سـیالب ها بـوده و 
باشـنده گان ایـن والیـت را خسـارات هنگفت جانی و مالی رسـانده 
اسـت. به گفتۀ مسـووالن در حکومت، 21 والیت در مقابل سـیل و 
رانـش زمین از آسـیب پذیری بیشـتر برخـوردار اند که خطر بیشـتر، 

والیت هـای شـرقی و شمال شـرقی کشـور را تهدیـد می کند.
سیالب های ایران

نیـز  ایـران  کشـورِ  در  سـیالب ها  سـرازیر شـدن  باایـن،  همزمـان 
خسـارات بسـیار جـدِی به باشـنده گان برخـی از مناطق این کشـور 
وارد کـرده اسـت. بربنیـاد گزارش هـای رسـانه های ایرانـی و منطقه، 
مناطـق غـرب و جنوب غـرب ایـران که شـامل 23 والیت می شـود، 

شـاهد بیشـترین سـیالب ها و خسـاراتی ناشـی از آن بوده اسـت.
حکومـت ایـن کشـور به دلیـل ناپایـدار بـودن وضعیـت اقلیمی این 
کشـور، در برخـی مناطـق وضعیـت اضطـرار اعـالم کـرده اسـت. 
تصاویـر و نوارهـای تصویری یـی کـه از سـیالب ها در کشـور ایران 
در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ها نشـر شـده، دیـده می شـود کـه 
طغیـان آب موجـب شـده اسـت که بسـیار از خانه های مسـکونی به 

صـورت کامـل زیر آب شـوند.
مناطـق  از  برخـی  در  سـیالب ها  تصاویـر  و  تصویـری  نوارهـای 
ایـن کشـور نشـان می دهـد کـه سـطح آب تـا دو متـر بلند اسـت و 
برخـی خانه هـای مسـکونی تقریبـًا زیر آب شـده اند. گفته می شـود 
امدادرسـانان در تـالش کمـک به آسـیب دیده گان اند، اما سـیالب ها 

راه هـا مواصالتـی صدهـا روسـتا را مسـدود کرده اسـت.
بربنیـاد گزارش هـای و بـه نقـل از مسـووالِن حکومتـی ایـران، طـی 
دو هفتـۀ گذشـته، بیـش از 2۵ هـزار خانه در اثر جاری شـدن سـیل 
در والیت  هـای درگیـر بارنده گـی و سـیالب، تخریب شـده اسـت. 

 خلیل زاد از بهر تشکیل
 هیأت گفت وگو کنندۀ

همه  شمول به کابل آمد

کـابینۀ گـوانتـانامـو 
روی کـار مـی شـود؟
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یای قومـی  حسـرت و نوستالـژ
غنـی در سیاست گـذاری هـویت 
سیاسی و فرهنـگ ملـی

اگربخواهیم،میتوانیم!
بررسـی مختصر راه های رسـیدن به موفقیـت

آیا خلیل زاد به د سولې د بین االفغاين 

خربو زمینه برابره کړي؟

زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای صلــح 
پنجمیــن  از  پــس  روز  بیســت  حــدود  افغانســتان، 
نشســتش بــا نماینــده گان طالبــان دیــروز بــه کابــل آمــد.

آقــای  طالبــان،  بــا  مذاکــرات  قبلــی  دوره هــای  در 
خلیــل زاد بــه محــض تمــام شــدن گفت وگوهــا بــرای 
خوانــده  گفت وگوهــا«  ایــن  از  »گزارش دهــی  آنچــه 
می شــود، بــه کابــل می آمــد و بــا مســووالن حکومــت 

می کــرد. دیــدار 
بــه  ســفر  و  رفتــه  بریتانیــا  بــه  ایــن  از  پیــش  او 
افغانســتان، بلجیــم، پاکســتان، ازبیکســتان، اردن و قطــر 

ایــن دور از ســفرهای او اســت در آجنــدای 
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از  را  خـود  کـه  ملـی  وحـدت  حکومـت  سـران 
گفت وگوهـای صلـح بـه رهبـری آنچـه کـه دولت 
افغانسـتان می خواننـد، بـه دور احسـاس می کننـد، 
بـا  را  گفت وگوهـا  و  دیدارهـا  از  تازه یـی  دور 
آغـاز  کشـور  مطـرِح  و  سیاسـی  شـخصیت های 
بـه  گفت وگوهـا  ایـن  می شـود  گفتـه  کرده انـد. 
برنامـۀ  بـه  رسـیدن  و  دیدگاه هـا  توحیـد  هـدِف 
حالـی  در  غنـی  آقـای  می گیـرد.  صـورت  واحـد 
گفت وگوهـا را بـا ایـن رهبران آغـاز کرده کـه اکثر 
آن هـا از شـرکت کننده گاِن نشسـت مسـکو هسـتند؛ 
بیهـوده و تالشـی  همـان نشسـتی کـه ارگ آن را 

کـرد. عنـوان  غیرواقعـی 
 سـخنگویان ارگ در واکنش به نشسـت مسـکو طی 
اعالمیه یـی گفتنـد کـه ایـن نشسـت یـک نشسـِت 
تحقیقـی و علمـی بـوده اسـت. حتـا واژگانـی کـه 
بـرای توصیـف ایـن نشسـت بـه کار رفتـه، واژگاِن 
تحقیرآمیـز و اهانت بـار اسـت. چـه تحقیقـی قـرار 
بـوده کـه میـاِن مثـاًل حامـد کـرزی رییس جمهوری 
هیـأت  رییـس  اسـتانکزی  عبـاس  و  پیشـین 
گفت وگوکننـدۀ طالبـان انجام شـود؟ از چـه نوع بارِ 
علمـی ایـن نشسـت برخوردار بـوده اسـت؟ آیا دو 
تیمـی کـه در ایـن گفت وگوهـا شـرکت داشـته اند، 
بوده انـد؟...  اکادمیـک  افـراد  و  صلـح  متخصصـاِن 
البتـه جـای شـک نیسـت کـه در میـان هیأتـی کـه 
آقـای کـرزی آن را رهبـری می کـرد، افـراد علمـی 
و اکادمیـک وجـود داشـته اند، ولـی دلیـل شـرکت 
اکادمیـک  ایـن نشسـت وجـه علمـی و  آن هـا در 
نبـوده اسـت. از طـرف دیگـر، طالبـان را بـه مکتب 

فرانکفـورت چـه غـرض؟!
 به کارگیـری ایـن ادبیـات از جانـب ارگ فقـط یک 
دلیل می توانسـت داشـته باشـد و آن بی اعتبار نشـان 
دادِن کنفرانـس مسـکو بـود. هرچنـد کـه در مـورد 
نشسـت مسـکو اما و اگرهـای فراوانی وجـود دارد 
ولـی ایـن را هـم نبایـد انـکار کـرد که در نشسـت 
بـه  طالبـان  از  هیأتـی  نخسـتین بار  بـرای  مسـکو 
صـورِت رسـمی حضـور یافـت و در مـورد آینـدۀ 

کـرد.  گفت وگـو  افغانسـتان  در  ثبـات  و  صلـح 
هرچنـد در سـال های گذشـته نیـز طالبـان در برخی 
نشسـت ها کـه در آن هـا نماینـده گان جامعـۀ مدنـی 
داشـته اند،  شـرکت  افغانسـتان  سیاسـی  احـزاب  و 
حضـور داشـته اند اما به هیـچ عنوان این نشسـت ها 
نبـوده اسـت. نشسـت  در سـطح نشسـت مسـکو 
مسـکو نشـان داد کـه موضـوع افغانسـتان تنهـا یک 
جانـب نـدارد. جوانِب مختلفـی می تواند بـرای این 
موضـوع وجـود داشـته باشـد و هـر جانـب هـم به 
انـدازۀ توانایی هـا و ظرفیت هـاِی خـود می خواهـد 
نشـان دهـد که چقـدر وزن و قدرِت مانـور در میان 

گروه هـای درگیـر مسـألۀ افغانسـتان دارد. 
حـاال در آسـتانۀ نشسـت دوحـه کـه گفته می شـود 
مشـابه نشسـت مسـکو خواهـد بـود، بـا افـراد و 
شـخصیت های بیشـتری و در عیـن حـال کـه دور 
نماینـدۀ  خلیـل زاد  زلمـی  گفت وگوهـای  ششـِم 
امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان نیـز در آسـتانۀ 
برگـزار شـدن اسـت؛ آقـای غنـی می خواهـد که از 
قافلـه بـه دور نمانـد و بـه نحـوی خـود را درگیـر 
مسـایل بسـازد. البته طالبان همچنـان خواهان دیدار 
بـا هیأت حکومـت افغانسـتان نیسـتند و همان گونه 
برابـر  در  اهانـت  و  تحقیـر  ادبیـاِت  از  ارگ  کـه 
سیاسـیوِن منتقـد خـود اسـتفاده می کنـد، طالبـان بـا 
اسـتفاده از عمـل بالمثـل ادبیـات مشـابه را در مورد 
سـران حکومـت بـه کار می برنـد. امـا در روزهـای 
اخیـر مثـل این اسـت که آقـای غنی درک کـرده که 
تنهـا بـا تحقیـر و اهانـت و ناچیـز شـمردِن دیگران 
و یـا حتـا تهدیـد نمی توانـد در رونـد گفت وگوهـا 

نقـش انحصاری داشـته باشـد.
گفتـه می شـود کـه آقـای غنـی در آغـاز تصمیـم 
گرفتـه بـود که مانـع بیرون شـدِن شـرکت کننده گان 
دوحـه از افغانسـتان شـود. ولـی بـه نظـر می رسـد 
کـه ایـن ترفنـد چنـدان کارآمـد جلـوه نکـرد و بـه 
در  را  نرم افزارانه تـری  رویکـرد  او  منظـور  همیـن 
برخـورد بـا منتقـداِن خـود در پیش گرفـت و آن هم 
نوعـی برخـورد مداراگرانـه بـود. حـاال آقـای غنـی 

می خواهـد بـه وسـیلۀ همـان افـرادی کـه تـا دیروز 
عقیـده داشـت که آن هـا هیچ جایـگاه مردمی و ملی 

ندارنـد، خـود را در رونـد صلـح شـریک سـازد. 
از جانـب دیگـر، آقای غنی روابط خود با متحــدان 
اصلـی افغانسـتان را هـم از دسـت داده اسـت. اگـر 
آنچـه را کـه امریکایی هـا در برابـر سـخنان حمداهلل 
محـب انجـام داده انـد واقعـی باشـد، پـس می تـوان 
گفـت که وضعیت و شـانس آقای غنی بـرای قبضه 
کـردن گفت وگوهـای صلح به شـدت وخیم اسـت. 
از  را  خـود  مانوردهـی  قـدرت  این کـه  ضمـن  او 
دسـت داده، حتـا نمی دانـد که تـا رسـیدن انتخاباِت 
بعـدی در کرسـی قـدرت باقـی خواهـد بـود و یـا 
خیـر. امـروز تضرع هـای او پیـش شـخصیت هایی 
نیشـدار  حرف هـای  و  کنایـه  بـا  دیـروز  تـا  کـه 
می خواسـت از صحنـه بیرون شـان کنـد، همـه بـه 
دلیـل ناکامی هـای سیاسـِی او در تمامـی عرصه هـا 

و به ویـژه گفت وگوهـای صلـح اسـت. 
بحثـی را کـه آقـای غنـی بـه عنـوان صلـح پایـدار 
خالـی  و  بی اسـاس  حـرِف  یـک  می کنـد،  مطـرح 
از معنـای دقیـق اسـت. ایـن حـرف هـم از خودش 
و  پایـدار  از صــلح  کـه  کسـی  نخسـتین  نیسـت. 
آبرومندانـه سـخن می گفت، داکتـر نجیب اهلل آخرین 
زمـام دار حاکمیت هـای تحت نفوذ شـوروی سـابق 
بـود. حـاال آقای غنـی بـا ترمینولوژی داکتـر نجیب 
می خواهـد نبـوغ و اسـتعداد خارق العـاده اش! را در 
زمینه هـای سیاسـی نشـان دهد. اما دیگر کمترکسـی 
بـه حرف هـا و وعده هـای آقـای غنی می توانـد باور 
کنـد. او در پنج سـاِل گذشـته به اندازۀ کافـی اذهاِن 
مردم را مسـموم کـرده که دیگر به سـخنانش گوش 
نسـپارند. تمـام وعده هـای آقـای غنـی را از روی 
همـان شـش هزار مکتبـی کـه در دو سـال قـرار بود 
تحویـل معـارف افغانسـتان بدهـد، باید سـنجید. از 
ُکل آن شـش هزار مکتب در یک سـاِل گذشـته فقط 
صـد مکتـب اعمـار شـده و حتـا در اعمـار همیـن 
تعـداد مکتـب هـم فکـر می شـود کـه آمار درسـت 

ارایه نشـده اسـت.  
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ــیار  ــاط بسـ ــه نقـ ــا بـ ــان و امریکایی هـ ــا طالبـ ــا بـ گفت و گوهـ
مهـــم و حساســـی رسیده اســـت. چنانکـــه برخـــی رســـانه های 
ــروج  ــرای خـ ــی بـ ــان امریکایـ ــای نظامیـ ــی از آماده گی هـ غربـ
از افغانســـتان هـــم خبـــر داده انـــد، امـــا هنـــوز در افغانســـتان 
ـــکا  ـــان و امری ـــان طالب ـــا می ـــج گفت وگوه ـــت نتای ـــورت درس ص
مشـــخص نیســـت. اگرچـــه پیشـــتر ســـفیر امریـــکا در کابـــل 
گفـــت کـــه در گفت وگوهـــا بـــا جانـــب طالبـــان فقـــط روی 
ـــای  ـــا گروه ه ـــروه ب ـــه آن گ ـــع رابط ـــا و قط ـــروج امریکایی ه خ
تروریســـتی بحـــث شده اســـت؛ امـــا هنـــوز بـــه درســـتی 
مشـــخصی نیســـت کـــه بســـتر اصلـــی ایـــن چنیـــن توافـــق را 
چـــه چیـــزی شـــکل داده اســـت. بـــا ایـــن حســـاب، در میـــان 
حلقه هـــای سیاســـی افغانســـتان ابهامـــات بســـیار زیـــادی 
ـــزی  ـــه چی ـــه چ ـــد ک ـــتی نمی دان ـــه درس ـــی ب ـــود دارد و کس وج
در سرنوشـــت شـــان اتفـــاق می افتـــد. امـــا آنچـــه کـــه میـــان 
ـــد  ـــان باش ـــن چن ـــد ممک ـــان دارد رخ می ده ـــا و طالب امریکایی ه
ـــون  ـــرا تاکن ـــود؛ زی ـــام ش ـــرت آور تم ـــیاری ها حی ـــرای بس ـــه ب ک
امریکایی هـــا همـــه شـــرط هایی کـــه طالبـــان گذاشـــته اند را رد 
ـــورت  ـــی ص ـــد آن صحبت های ـــور تایی ـــل در مح ـــت؛ ب ـــرده اس نک
گرفتـــه اســـت. اگرچـــه امریکایی هـــا اطمینـــان می دهنـــد کـــه 
ـــای  ـــت آوردها و ارزش ه ـــه دس ـــبب معامل ـــش رو، س ـــات پی توافق
ـــت  ـــن اس ـــم ممک ـــا اینه ـــا ب ـــود؛ ام ـــد ب ـــر نخواه ـــال اخی هفده س
ـــود  ـــر می ش ـــه فک ـــزی ک ـــان هرآنچی ـــا طالب ـــه ب ـــج معامل ـــه نتای ک
ـــو و  ـــدان گوانتانام ـــه از زن ـــی ک ـــون زندانیان ـــه اکن ـــد. چنانچ باش
ــر  ــز در برابـ ــک میـ ــده اند، روی یـ ــالم آباد رهاشـ ــدان اسـ زنـ
امریکایی هـــا ســـخن می گوینـــد، مصـــر بـــر شـــرط هایی 
باشـــند کـــه می توانـــد افغانســـتان را بـــرای همـــه بـــه زنـــدان 
ـــرا در  ـــد آورد؛ زی ـــار خواه ـــه ب ـــری ب ـــج دیگ ـــد، نتای ـــل کن تبدی
ـــتان  ـــو در افغانس ـــۀ گوانتانام ـــه کابین ـــن اســـت ک آن صـــورت ممک
بـــه قـــدرت برســـد و یـــک طـــرف دیگـــر ناراضیانـــی باشـــند 
ـــود  ـــوری باوج ـــن تص ـــوند؛ چنی ـــرکوب ش ـــدت س ـــه ش ـــه ب ک
ــر  ــه نظـ ــز بـ ــن نیـ ــد ممکـ ــوه می کنـ ــن جلـ ــه ناممکـ اینکـ
ـــتان  ـــت افغانس ـــه حکوم ـــکالتی ک ـــل مش ـــه دلی ـــرا ب ـــد. زی میرس
ـــه  ـــت ک ـــر نیس ـــی ای حاض ـــرف سیاس ـــچ ط ـــل دارد، هی در داخ
ـــی  ـــد و از طرف ـــان بدان ـــا طالب ـــره ب ـــدۀ کشـــور در مذاک آن را نماین
هـــم پیچیده گـــی وضعیـــت سیاســـی افغانســـتان چنـــان اســـت 
کـــه اعتمـــاد مـــردم را نســـبت بـــه غنـــی ســـلب کرده اســـت 
و مـــردم فکـــر می کننـــد کـــه عنـــی قابـــل اعتمـــاد نیســـت و 

ـــد.  ـــار بیای ـــان کن ـــذاق طالب ـــا م ـــبه ب ـــک ش ـــن ی ممک
ـــکا و  ـــرات امری ـــی در مذاک ـــت کنون ـــی حکوم ـــن صورت در چنی
طالبـــان جایـــگاه یـــک حکومـــت مشـــروع را نـــدارد و فقـــط 
بـــه عنـــوان یکـــی از طرف هـــای دخیـــل مطـــرح اســـت و بـــه 
ـــان  ـــد طالب ـــای ض ـــروه ه ـــایر گ ـــار س ـــروه در کن ـــک گ ـــوان ی عن
ـــتان  ـــت پاکس ـــا حمای ـــان ب ـــا طالب ـــود؛ ام ـــه می ش ـــر گرفت در نظ
بـــه عنـــوان یـــک طـــرف کالن و یـــک حکومتـــی در تبعیـــد 
ــته اند کـــه در مذاکـــرات بدرخشـــند و روی شـــرط های  توانسـ

بســـیار مهـــم بـــا امریکایی هـــا بـــه توافـــق برســـند. 
یـــک چنیـــن گفت وگوهـــا و مذاکراتـــی میـــان دو طـــرف 
ـــدت  ـــت وح ـــات حکوم ـــه مقام ـــزاد ب ـــای خلیل ـــط آق ـــاال توس ح
ملـــی بـــه شـــکل خالصـــه گـــزارش داده می شـــود؛ آنهـــم بـــه 
گونه یـــی کـــه فقـــط بخش هایـــی از مذاکـــرات را بـــا ایشـــان 
ـــه  ـــتان ب ـــت افغانس ـــرف حکوم ـــک ط ـــرا از ی ـــازد؛ زی ـــریک س ش
ـــب  ـــرح نیســـت و از جان ـــرات مط ـــی در مذاک ـــرف اصل ـــوان ط عن
دیگـــر طالبـــان بـــه عنـــوان یـــک حکومـــت در تبعیـــد قابـــل 
ـــای  ـــه معن ـــد ب ـــرایط می توان ـــن ش ـــن چنی ـــد ای ـــه ان ـــث معامل بح
بازگشـــتاندن افغانســـتان بـــه گذشـــته بـــا انـــدک تفاوت هایـــی 
ــم  ــا هـ ــه زودی آن تفاوت هـ ــبار بـ ــن بسـ ــه ممکـ ــد کـ باشـ
رخـــت ســـفر ببنـــدد و فرصـــت بـــه نظـــام کامـــال طالبانـــی 

مســـاعد شـــود. 
ـــی و  ـــات حکومت ـــرای برخـــی مقام ـــی ممکـــن اســـت ب ـــن نگران ای
ـــول  ـــل قب ـــت قاب ـــی در افغانســـتان در نهای شـــریکان سیاســـت کنون
باشـــد؛ امـــا نســـلی کـــه در ایـــن هفده ســـال قـــد کشـــیده اند 
بـــه شـــدت همه چیزشـــان را در ایـــن میـــدان قمـــار خواهنـــد 
ــیاه روزی ها را  ــی و سـ ــدی از بدبختـ ــی جدیـ ــت و فصلـ باخـ
تجربـــه خواهنـــد کـــرد. زیـــرا وقتـــی کـــه حکومـــت در حـــد 
ــیار  ــرات بسـ ــک مذاکـ ــت در یـ ــردم و دولـ ــی از مـ نمانیده گـ
ـــرف  ـــه ط ـــش ک ـــک مخالفان ـــدون ش ـــدارد، ب ـــی ن ـــم جایگاه مه
ـــردن  ـــر و گ ـــرات س ـــن مذاک ـــدۀ ای ـــت، در آین ـــکا اس ـــی امری اصل

ـــد.  ـــرار میگرن ـــر ق ـــاال ت ب
ــی  ــرف امریکایـ ــه طـ ــت کـ ــح اسـ ــی واضـ ــن صورتـ در چنیـ
طالبـــان را بیشـــتر از حکومـــت مـــورد حمایتـــش اکنـــون بـــه 

رســـمت شـــناخته اســـت. 

کـابینۀگـوانتـانامـو
رویکـارمـیشـود؟

ارگ و سیاسِت 
ع تضر

ــح  ــوان صل ــه عن ــی ب ــای غن ــه آق ــی را ک بحث
ــاس  ــرِف بی اس ــک ح ــد، ی ــرح می کن ــدار مط پای
و خالــی از معنــای دقیــق اســت. ایــن حــرف هــم 
از خــودش نیســت. نخســتین کســی که از صـــلح 
ــر  ــت، داکت ــخن می گف ــه س ــدار و آبرومندان پای
نجیــب اهلل آخریــن زمــام دار حاکمیت هــای تحــت 
ــی  ــای غن ــاال آق ــود. ح ــابق ب ــوروی س ــوذ ش نف
ــوغ  ــد نب ــب می خواه ــر نجی ــوژی داکت ــا ترمینول ب
زمینه هــای  در  را  خارق العــاده اش!  اســتعداد  و 
سیاســی نشــان دهــد. امــا دیگــر کمترکســی بــه 
حرف هــا و وعده هــای آقــای غنــی می توانــد 
ــدازۀ  ــه ان ــج ســاِل گذشــته ب ــد. او در پن ــاور کن ب
کافــی اذهــاِن مــردم را مســموم کــرده کــه دیگــر 
بــه ســخنانش گــوش نســپارند. تمــام وعده هــای 
ــی  ــش هزار مکتب ــان ش ــی را از روی هم ــای غن آق
کــه در دو ســال قــرار بــود تحویــل معــارف 
آن  ُکل  از  ســنجید.  بایــد  بدهــد،  افغانســتان 
ــط  ــته فق ــاِل گذش ــک س ــب در ی ــش هزار مکت ش
صــد مکتــب اعمــار شــده و حتــا در اعمــار همیــن 
ــار  ــه آم ــود ک ــر می ش ــم فک ــب ه ــداد مکت تع

ــت ــده اس ــه نش ــت ارای درس
احمــد عمران



ده هــا میلیــون  افغانــی عواید 1۵ ســالۀ شــهرداری شــرن، از ســوی 
مســووالن پیشــین ایــن نهــاد بــه  غــارت بــرده شــده و تااکنــون، 
هیــچ فــرد یــا مقامــی از ایــن نهــاد مــورد بازپــرس قــرار نگرفتــه 

. ست ا
مســووالن کنونــی شــهرداری ایــن والیــت می گوینــد کــه 
هیچ گونــه اســناد و مــدارک از گــردآوری عوایــد ســال های 
گذشــته در ایــن نهــاد موجــود نیســت. یعنــی تــا پیــش  از ســال 
139۵ خورشــیدی حتــا یــک پــول هــم در حســاب جــاری یــا 
پس انــداز بانکــی و یــا خزانــۀ شــهرداری والیــت پکتیــکا 

نداشته اســت. وجــود 
ــد  ــان می ده ــک، نش ــی پی ــگاری تحقیق ــز خبرن ــای مرک یافته ه
ــده  ــردآوری ش ــای گ ــی پول ه ــون افغان ــتر از ۵0 میلی ــه بیش ک
از توزیــع نمــره زمین هــای رهایشــی و تجارتــی شــهرک 
ــاز  ــی و ساخت وس ــام طراح ــر ن ــراه، زی ــت ف ــن والی ماموری
ــی   ــل شده اســت. در حال ــای شــهرک حیف ومی جــاده و زیربناه
ــی شــهرک، نشــان دهندۀ  ــازه از ســیمای کنون کــه تصویرهــای ت

ــت. ــاز نیس ــاری از ساخت وس آث
ــه  ــار ارای ــکا و آم ــهرداری پکتی ــده از ش ــت آم ــای به دس داده ه
ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش ــای مح ــوی ادارۀ ارگان ه ــده از س ش
ــی  ــون افغان ــا 100 میلی ــا در ســال های 1390و1391خ، 46 ت تنه
ــکا  ــت پکتی ــهرداری والی ــت ش ــت و غیرثاب ــد ثاب از دَرک عوای
توســط کارمنــدان و مســووالن ایــن اداره تحصیــل شــده؛ امــا از 

ــت. ــری نیس ــا خب ــن پول ه ــت ای سرنوش
ــق  ــا از طری ــن پول ه ــه ای ــد ک ــکا می گوی ــت پکتی شــهردار والی
ــدان  ــط کارمن ــت توس ــه دست به دس ــه، بل ک ــی ن ــاب بانک حس
ــه  ــده و هیچ گون ــردآوری ش ــهرداری گ ــین ش ــووالن پیش و مس

نه مانده اســت. اســناد و مدارکی هــم به جــا 
ــا  ــخص ی ــچ ش ــی از هی ــچ بازپرس ــون هی ــا اکن ــۀ او، ت به گفت
مقامــی در ایــن بــاره صــورت نگرفتــه  و مشــخص هــم نیســت 

ــد پاســخ بدهــد. ــاره بای ــن ب ــه چــه کســی در ای ک
پاسخ گوی پیشین، زنده نیست

ــه  ــت ک ــکا مدعی اس ــت پکتی ــهردار والی ــم ش ــر عبدالکری انجنی
ــهرداران  ــوی ش ــش، از س ــش  از مأموریت ــال های پی ــد س عوای
می افزایــد:  کریــم  آقــای  شده اســت.  حیف ومیــل  پیشــین 
ــازی،  ــری از بازس ــه اث ــدان، هیچ گون ــاش کارمن ــتثنای مع »به اس
ــده  ــات شــهری از ســال های گذشــته به جــا نمان ــا و خدم زیربن

ــالن کار و  ــد در ف ــول عوای ــدار از پ ــالن مق ــد، ف ــت کن ــه ثاب ک
ــیده...« ــه  مصــرف رس ــروژه ب پ

بــه  گفتــۀ آقــای کریــم، پیــش  از او چندیــن شــهردار و سرپرســت 
ــا شــش ســال در ایــن  از ســال 139۵ به آن ســو، از شــش مــاه ت
شــهرداری وظیفــه اجــرا کرده انــد و هــر یــک از آن هــا بایــد در 

ایــن بــاره پاســخ بدهنــد.
ــداهلل ســعادت  ــات شــهرداری شــرن، ســید عبی ــاد معلوم ــر بنی ب
ــث  ــم به حی ــای کری ــش  از آق ــی پی ــا 139۵ یعن از ســال 1390 ت
شــهردار ایــن والیــت ایفــای وظیفــه کــرده و در آخریــن ســال 

ــت. ــات کرده اس ــود وف ــت خ مأموری
ــال های 1390 و  ــن س ــی بی ــزاهلل حیای ــب، عزی ــن ترتی ــه  همی ب
1391خ، محمــد آصــف ســیفی بیــن ســال های 1389 و 1390خ 
و سیدشــاه طوطاخیــل هــم، پیــش از ســال 1389 به حیــث 

ــد. ــه کرده ان ــای وظیف ــکا ایف ــت پکتی ــهردار والی ش
ــل  ــل به دلی ــاه طوطاخی ــی و سیدش ــزاهلل حیای ــان، عزی ــن می از ای
اظهــار  و  پاســخ  پکتیــکا،  در  بودوبــاش  و  حضــور  عــدمِ 
ــا  ــو ب ــیفی در گفت وگ ــا آصــف س ــت نشــد ؛ ام ــان دریاف نظرش
ــای  ــل پول ه ــالس و حیف ومی ــه اخت ــک، هیچ گون ــگار پَی خبرن
مربــوط بــه عوایــد شــهرداری را در زمــان سرپرســتی اش 
ــان  ــد در زم ــترین عوای ــه بیش ــد ک ــد می کن ــرد و تأکی نمی پذی
او در ساخت وســاز شــهرک مأموریــن ایــن والیــت بــه  مصــرف 

رسیده اســت.
ــۀ اســناد و  ــا ارای محمدآصــف ســیفی شــهردار پیشــین شــرن ب
ــاختمانی  ــرکت س ــک ش ــا ی ــهرک ب ــاز ش ــرارداد ساخت وس ق
داخلــی می افزایــد: »بیش تــر از ۵0میلیــون افغانــی عوایــدی کــه 
از توزیــع هــر نمــره زمیــن شــهرک جمــع آوری شــده بــود، همــه 
ــر  ــک و آب َرو و دیگ ــرک و پُل چ ــاز س ــش ساخت وس در بخ
خدمــات زیربنایــی در ایــن شــهرک بــه  مصــرف رسیده اســت«.
ایــن شــهرک دارای 1080 نمــرۀ رهایشــی و تجارتــی بــه 
از ســوی   مســاحت ۷00 جریــب زمیــن در ســال 1390خ 
ــده؛   ــاح گردی ــکا افتت ــت پکتی ــز والی ــرن در مرک ــهرداری ش ش
امــا باوجــود گــردآوری میلیون هــا افغانــی از قیمــت هــر نمــره 
ــن  ــادی در ای ــادی و آب ــری از کار بنی ــچ اث ــون هی ــن، تااکن زمی

نمی رســد. به نظــر  شــهرک 
ــش، کار  ــه هفــت ســال پی ــای ســیفی ادعــای مســتند دارد ک آق
ساخت وســاز جــاده و پل چــک و جــوی و گلــدان- شــهرک را 

مطابــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات بــه هزینــۀ کمتــر از ســی 
ــرارداد  ــی ق ــاختمانی داخل ــک شــرکت س ــا ی ــی ب ــون افغان میلی
ــام  ــاری اش از مق ــروژه و برکن ــل پ ــس از تکمی ــا پ ــوده؛ ام نم
شــهرداری، به اثــر ناامنی هــا و بی توجهــی مســووالن پســین 

ــت. ــی مانده اس ــه باق ــر و ویران ــون بای تااکن
ــی   ــورای مل ــکا در ش ــردم پکتی ــده م ــوازی نماین ــان کت نادرخ
ــه  ــر از آن چ ــادهای کالن ت ــه فس ــت ک ــاور اس ــن ب ــه  ای ــا ب ام
ــف ادارۀ  ــای مختل ــته در نهاده ــال های گذش ــت در س هویداس
محلــی ایــن والیــت به ویــژه »شــهرداری شــرن« وجــود داشــته 
کــه هــر یــک از مــوارد آن نیــاز بــه تفتیــش و تحقیــق همــه  جانبه 
دارد و هــر یــک از مســووالن پیشــین بایــد مــورد پَی گــرد 

ــد. ــرار بگیرن ــی ق قانون
تقاضــای اطالعــات و  برگــۀ  ارســال  بــا  پَیــک  خبرنــگار 
ــده  ــد هف ــل، عوای ــای مح ــی ارگان ه ــی عنوان ــای تعقیب نامه ه
ســالۀ شــهرداری پکتیــکا را مطالبــه کــرد؛ امــا بــا گذشــت بیــش از 
ــا  ــی، تنه ــه پاســخ کتب ــا ارای ــاد ب ــن نه ــاه، مســووالن ای ــک م ی
ــزارش داده   ــا 139۷( را گ ــال 1391 ت ــاله )س ــت س ــد هف عوای
ــه  ــۀ این ک ــه بهان ــا 1381( را ب ــته )1390 ت ــال های گذش و از س

ــد. ــه نکردن ــده، ارای ــیف ش ــل آرش تحوی
ــکا در  ــت پکتی ــهرداری والی ــن اداره، ش ــی ای ــۀ کتب ــاد نام بربنی
هفــت ســال پســین بیشــتر از 113 میلیــون افغانــی عوایــد از درِک 
محصــول صفایــی دوکان هــا و مارکیت هــا، تکــس بــازار، کرایــه 

ــت. ــردآوری کرده اس ــا گ ــارۀ ملکیت ه و اج
ــش  ــه پی ــد ک ــکا مدعی ان ــی در پکتی ــووالن محل ــد مس ــر چن ه
 از ســال 139۵ تــا ســال 1381 هیچ گونــه اســناد و مدرکــی 
از پول هــای گــردآوری شــده و عوایــد ســاالنۀ شــهرداری 
ــای  ــن ادع ــل، ای ــای مح ــا ادارۀ ارگان ه ــت؛ ام ــت نیس در دس
ــتراز  ــه بیش ــد ک ــد می کن ــرده و تأکی ــی را رد ک ــووالن محل مس
۷0 درصــد عوایــد ســاالنه، صــرف معــاش کارمنــدان شــهرداری 

شده اســت.
اداری  امــور  و  عوایــد  رییــس  توخــی  امیــن  محمــد 
ــج  ــر پن ــد: »ه ــل می گوی ــای مح ــهرداری های اداره ی ارگان ه ش
ســال، دفتــر و اســناد مربــوط ایــن نهــاد بــه آرشــیو انتقــال داده 
ــون  ــته اکن ــال های گذش ــناد س ــل، اس ــن دلی ــود و به همی می ش

در دســترس نیســت...«
آقــای توخــی، هرگونــه سوءاســتفاده و حیف ومیــل عوایــد 

ســاالنۀ شــهرداری ها را نادرســت خوانــده و تأکیــد می کنــد کــه 
بیشــترین بخــش عوایــد در پرداخــت معــاش کارمنــدان هزینــه 

ــع شده اســت. ــت جم ــۀ دول ــه خزان ــی آن ب ــده و باق ش
ــا پیــش  ــد کــه ت ــم می گوی ــای عبدالکری ــا شــهردار شــرن، آق ام
ــر هــم نمی رســید  ــه 20 نف ــاد ب ــن نه  از ســال 139۵ تشــکیل ای
و میان گیــن معــاش کارمنــدان و کارگــران رســمی و اجیــر ایــن 

نهــاد، تــا هفــت هــزار افغانــی بیشــتر نبــود.
باخبری و خاموشی حکومت محلی

نتایــج یافته هــای مرکــز خبرنــگاری تحقیقــی پَیــک نشــان 
ــراز  ــال 139۵خ، بیش ت ــا س ــال 1390 ت ــا از س ــه تنه ــد ک می ده
۵0 میلیــون افغانــی پــول ذخیــرۀ بانکــی از عوایــد چندیــن ســالۀ 
شــهرداری شــرن، ناپدیــد اســت و همچنــان از عوایــد و ذخایــر 
ــت  ــی در دس ــند و مدرک ــچ س ــال 1390 هی ــش از س ــی پی بانک

نیســت.
نادرخــان کتــوازی نماینــدۀ مــردم پکتیــکا در شــورای ملــی نیــز، 
ــد  مدعــی  اســت کــه بارهــا موضــوع فســاد و حیف ومیــل عوای
ــت  ــا حکوم ــی و حت ــووالن محل ــه مس ــرن را ب ــهرداری ش ش
ــی  ــم در پ ــی ه ــچ نتیجه ی ــرده و هی ــانی ک ــزی اطالع رس مرک

نداشــته اســت.
محمدالیــاس وحــدت والــی پکتیــکا در ایــن بــاره چیــزی 
نمی گویــد و بــار مســوولیت را بــردوش مســووالن پیشــین 
ــد  ــی می گوی ــاون وال ــی مع ــاه اورگون ــا شیرپادش ــدازد؛ ام می ان
کــه هرچنــد در ایــن مــدت، هیــچ توجهــی در زمینــۀ بازپــرس 
مســووالن پیشــین شــهرداری ایــن والیــت صــورت نگرفتــه؛ امــا 
ــالن  ــایی عام ــیده گی و شناس ــور رس ــه  منظ ــازه ب ــای ت تالش ه
ــده و  ــه ش ــت گرفت ــی و اداری، روی  دس ــاد مال ــه فس ــن  هم ای
ــد  ــرار خواهن ــی ق ــرس قانون ــورد بازپ ــک از مســووالن م هــر ی

ــت. گرف
ــی  ــی پول ــا افغان ــا میلیون ه ــه آی ــت ک ــوم نیس ــال، معل بااین ح
 کــه از جیــب شــهروندان بــه نــام عوایــد شــهرداری شــرن ربــوده 
ــن  ــا ای ــردد، ی ــر می گ ــت ب ــۀ دول ــه خزان ــاره ب ــت، دوب شده اس
 کــه ماننــد ســایر پرونده هــای بــزرگ فســاد، بــدون بازخواســت 

باقــی خواهــد مانــد.

ناجیه نوری  
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، 
ــا نماینــده گان  حــدود بیســت روز پــس از پنجمیــن نشســتش ب

طالبــان، دیــروز بــه کابــل آمــد.
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــان، آق ــا طالب در دوره هــای قبلــی مذاکــرات ب
ــی  ــه »گزارش ده ــرای آنچ ــا ب ــدن گفت وگوه ــام ش ــض تم مح
ــد و  ــل می آم ــه کاب ــود، ب ــده می ش ــا« خوان ــن گفت وگوه از ای

ــرد. ــدار می ک ــت دی ــا مســووالن حکوم ب
او پیــش از ایــن بــه بریتانیــا رفتــه و ســفر بــه افغانســتان، بلجیــم، 
پاکســتان، ازبیکســتان، اردن و قطــر در آجنــدای ایــن دور از 

ســفرهای او اســت.
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــکا آم ــۀ امری ــۀ وزارت خارج در خبرنام
ســفر از 2۵ مــارچ تــا 10 اپریــل ســال روان میــالدی )پنجــم تــا 
بیســت ویکم مــاه حمــل( ادامــه خواهــد داشــت و هفــده روز را 

ــر خواهــد گرفــت. در ب
در خبرنامــه آمــده اســت: »در کابــل، نماینــده  ویــژه بــا حکومــت 
ــا  ــت گفت وگوه ــارۀ وضعی ــر در ب ــای دیگ ــتان و افغان ه افغانس
ــان وی  ــرد. همچن ــد ک ــوره خواه ــان، مش ــکا و طالب ــان امری می
تالش هــا از بهــر تشــکیل یــک هیــأت گفت وگــو کننــدۀ 
همه  شــمول را تشــویق خواهــد نمــود و دربــارۀ مراحــل بعــدی 

ــود«. ــد نم ــث خواه ــی« بح ــای »بین االفغان گفت وگوه
ــورها  ــن کش ــه ای ــل زاد ب ــفر خلی ــه س ــد ک ــه می افزای خبرنام
بخشــی از تــالش کلــی بــرای زمینه ســازی رونــد صلحــی 
ــای  ــتانی وارد گفت وگوه ــای افغانس ــی جناح ه ــا تمام ــت ت اس

ــوند. ــی ش ــن االفغان ــر بی فراگی

آقــای خلیــل زاد در تازه تریــن مصاحبــه اش بــا بی. بی .ســی، 
ــکا«  ــم در امری ــل را »نشســتی مه ــه کاب ــر ســفرش ب ــل تأخی دلی

ــد. خوان
ــل  ــه کاب او در صفحــه رســمی توییتــرش نوشــته، از ایــن کــه ب
ــا  بازگشــته خوشــحال اســت و صبــح دیــروز را بــا جلســه یی ب
ــرد  ــرای پیش ب ــت ب ــوی حکوم ــده از س ــن  ش ــده گان تعیی نماین
ــس  ــی، ریی ــالم رحیم ــه عبدالس ــح از جمل ــای صل گفت وگوه
ایــن هیــأت و محمــد عمــر داوودزی، رییــس دبیرخانــه شــورای 

عالــی صلــح آغــاز کــرده اســت.
آقــای خلیــل زاد گفتــه در ایــن جلســه در مــورد آغــاز هــر چــه 

ــت. ــده اس ــث ش ــی بح ــح بین االفغان ــرات صل ــریع تر مذاک س
او دیروز با مسووالن حکومت وحدت ملی دیدار کرد.

آماده گی ها برای برگزاری جرگۀ مشورتی
کــه  می گوینــد  صلــح  عالــی  شــورای  در  مســووالن 
ــه  ــه ب ــورتی ک ــه مش ــزاری جرگ ــرای برگ ــای الزم ب آماده گی ه

تاریــخ 9 ثــور برگــزار می شــود، گرفتــه شــده اســت.
ــا  ــو ب ــح در گفت وگ ــی صل ــورای عال ــو ش ــد عض ــهال فری ش
روزنامــه مانــدگار می گویــد: »بــه تمامــی والیــات هدایــت داده 
شــده تــا هرچــه زودتــر انتخابات شــان را بــه منظــور برگزیــدن 
نمایندۀ شــان بــه جرگــۀ مشــورتی برگــزار و  بــه شــورای عالــی 

صلــح معرفــی کننــد«.
ایــن عضــو شــورای عالــی صلــح تأکیــد کــرد کــه در ایــن جرگه 
همچنــان از کشــور پاکســتان هفتــاد نفــر و از ایــران هشــتاد نفــر 

بــه عنــوان نماینــدۀ مهاجــران افغانســتانی دعــوت شــده اســت.
بــه گفتــۀ بانــو فریــد: برنامه هــای عملیاتــی ایــن جرگــه را تیــم 

ــه و برنامه هــای  عملیاتــی ریاســت جمهوری بــه عهــده گرفت
ــام  ــح انج ــی صل ــورای عال ــۀ ش ــورتی را دبیرخان ــه مش جرگ

می دهــد.
ــورتی را  ــه مش ــزاری جرگ ــوولیت برگ ــت: »مس ــد گف ــو فری بان
ــر  ــه ریاســت عم ــح، ب ــی صل ــورای عال ــاء ش ریاســت داراالنش

ــده دارد«. ــه عه داوودزی ب
ــن  ــه امی ــه، نجیب ــن وزارت مالی ــرابی معی ــم س ــزود: »خان او اف
کمیشــنر کمیســیون اصالحــات اداری و آقــای رحیمــی معــاون 
شــهرداری کابــل بــه عنــوان معاونیــن دارالنشــاء جرگــه 

ــد«. ــده ان ــی ش ــورتی معرف مش
او می گویــد کــه خیمــه لویــه جرگــه در پلتخنیــک کابــل بــرای 
برگــزاری جرگــه مشــورتی آمــاده شــده و اعضــای دبیرخانــه در 
ــه  ــن جرگ ــزاری ای ــرای برگ ــزی ب ــا مصــروف برنامه ری همان ج

هســتند.
ــر  ــد خاطــر نشــان کــرد کــه اعضــای کمیســیون تدوی ــو فری بان
ــه جرگــه مشــورتی تاهنــوز مشــخص نشــده و کار روی آن  لوی

ــان دارد. جری
ــالم  ــخ اع ــورتی در تاری ــه مش ــه جرگ ــت ک ــن اس ــا برای باوره
ــچ  ــه هی ــن جرگ ــم ای ــوی ه ــود و از س ــزار نمی ش ــده برگ ش
ــرات  ــتان در مذاک ــت افغانس ــردن حکوم ــرای وارد ک ــی ب کمک

ــرد. ــد ک ــر نخواه قط
ــون  ــه چ ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــی ب ــان سیاس ــماری از آگاه ش
ــکو  ــر و مس ــح قط ــای صل ــتان در گفت وگوه ــت افغانس حکوم
ــد  ــن رون ــچ نقشــی در ای ــده شــده اســت و هی ــیه ران ــه حاش ب
ــه  ــد ک ــان ده ــا نش ــم دارد ت ــت تصمی ــن، حکوم ــدارد. بنابرای ن
ــا طالبــان در  بــدون نقــش حکومــت تأمیــن صلــح  و مذاکــره ب

ــت. ــن نیس ــتان ممک افغانس
بــه گفتــۀ آنــان، برگــزاری لویــه جرگــه مشــورتی زمانــی 
موثــر خواهــد بــود کــه نماینــده گان حکومــت، احــزاب و 
ــند.  ــته باش ــور داش ــان در آن حض ــی و طالب ــای سیاس جریان ه
اگــر فیصله هایــش پــا در هــوا باشــد، کــدام نتیجــه مثبــت را بــه 

ــد آورد. ــان نخواه ــه ارمغ ــتان  ب ــردم افغانس م
ــت  ــته اس ــان خواس ــت از طالب ــه حکوم ــال، با آنک ــن ح در همی
تــا در ایــن جرگــه شــرکت کننــد؛ امــا طالبــان اعــالم کــرده انــد 
ــان  کــه در ایــن جرگــه مشــورتی هیــچ نماینده یــی از طــرف آن

حضــور نخواهــد داشــت.
ایــن درحالــی  اســت کــه بــا آغــاز پنجمیــن دور مذاکــرات امریکا 
ــان  ــح افغانســتان از طالب ــی صل ــان در قطــر، شــورای عال و طالب
ــل  ــح در کاب ــورتی صل ــه مش ــه جرگ ــا در لوی ــود ت ــته ب خواس

ــد. شــرکت کنن
محمــد عمــر داوودزی، رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی صلــح  
از طالبــان خواســته بــود تــا در جرگــۀ مشــورتی صلــح حکومــت 
افغانســتان شــرکت کننــد و تأکیــد کــرده بــود کــه ایــن نشســت 
بــه مــدت ســه روز بــه تاریــخ  26-29 حــوت ســال 139۷ و بــا 
حضــور دو هــزار نفــر از سراســر افغانســتان برگــزار خواهد شــد؛ 
ــه مــاه حمــل ســال  ــر دالیلــی ب ــا برگــزاری ایــن جرگــه بناب ام
1398  بــه تعویــق افتــاده بــود و اکنــون گفتــه می شــود کــه ایــن 
جرگــه بــه تاریــخ 9 ثــور برگــزار می شــود. اکنــون بایــد منتظــر 
ــزار  ــده برگ ــالم ش ــخ اع ــه تاری ــه ب ــن جرپ ــه ای ــد ک ــد و دی ش

خواهــد شــد یــا دوبــاره بــه تعویــق خواهــد رفــت.
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 عواید شهرداری
شرن ناپدید است

خلیل زاد از بهر تشکیل هیأت گفت وگوکنندۀ همه  شمول به کابل آمد

برات څاروان
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لــوکاچ می نویســد: »هرچقــدر تضادهــای 
ــدید  ــند و تش ــود برس ــه اوِج خ ــی ب اجتماع
وضعیــت  نســبت  همــان  بــه  بشــوند، 
تهدیــد  معــرض  در  مذهبــی  جهان بینــی 
و اضمحــالل  قــرار می گیــرد و در نتیجــه 
شــدت  عقل ســتیزی  مدافعــاِن  مقاومــت 
منکــر  اســاس  از  کــه  کســانی  می یابــد؛ 
ــتند.«)همان،  ــت هس ــی واقعی ــناخت عقالن ش
کــه  نیســت  بی جهــت  ص.4۷(.  ج.اّول، 
بــه گمــان لــوکاچ عقل ســتیزی در ســنت 
ــت،  ــا کان ــت ب ــان، در ضدی ــم آلم ایده آلیس
فیختــه و به ویــژه در ضدیــت بــا اندیشــۀ 
ــدِف  ــه ه ــا آن جــا ک ــت ت هــگل تجســم یاف
فلســفی شــناخت  پی ریــزی روش  اینــان 

ــود. ــی ب عین
هانریــش  فردریــش  نمونــۀ  بــه  لــوکاچ 
یاکوبــی هم عصــِر کانــت و هــگل اشــاره 
می کنــد کــه نماینــدۀ نوعــی خودآگاهــی 
از ناســازگاری فلســفه و دیــن بــه شــمار 
یــا  تاریخــی  فلســفه های  و  می رفــت 
کانــت  از  آلمــان،  ایده آلیســم  دیالکتیکــی 
ــادی و  ــا الح ــانه ی ــگل را خداناشناس ــا ه ت
در هــر حــال در ضدیــت بــا مســیحیت 
می گویــد  لــوکاچ  می نمــود.  توصیــف 
کــه ویژه گــی اقــدام »یاکوبــی« و دیگــر 
ــا  ــلینگ ی ــد ش ــتیزی، همانن ــان عقل س مدافع
شــوپنهاور، ایــن اســت کــه در مقابــل گفتــار 
فلســفی یــا اندیشــۀ عقالنــی از »شــهود 
محــض« پشــتیبانی می کننــد. بــه همیــن 
ــل  ــودی عق ــاب ناب ــل کت ــن فص ــل دّومی دلی
»شــهود فکــری شــلینگ بــه عنــوان نخســتین 

دارد.  نــام  عقل ســتیزی«  تجلــی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــوکاچ تأکی ــل ل ــن فص در ای
ــزرگ  ــران ب ــدۀ بح ــدرن زایی ــتیزی م عقل س
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فلســفی 
و  اواخــر ســدۀ هجدهــم  از  کــه  اســت 
اوایــل ســدۀ نوزدهــم در اروپــا پدیــدار 
رویــداد  کــه  می کنــد  تصریــح  او  شــد. 
عیــن  در  و  ســرآغاز  کــه  تعیین کننده یــی 
ــمار  ــه ش ــران ب ــن بح ــۀ اوج ای ــال نقط ح
ــه  ــت ک ــه اس ــر فرانس ــالب کبی ــی رود، انق م
ــد  ــوکاچ می گوی ــت. ل ــی اس ــدادی جهان روی
هالنــد  انقالب هــای  بــا  قیــاس  در  کــه 
یــا انگلســتان کــه تنهــا بــه تغییراتــی در 
ســطوح ملــی منجــر شــدند، انقــالب فرانســه 
ســاختارهای اجتماعی شــماری از کشــورهای 
ــی  ــت و فروپاش ــرزه انداخ ــه ل ــی را ب اروپای

نظام هــای فیودالــی آلمــان و شــمال ایتالیــا را 
تســریع کــرد. حتــا در کشــورهایی کــه چنیــن 
انقــالب  نتیجــۀ  در  تغییراتــی  و  تکان هــا 
فرانســه روی نــداد، در عــوض فکــر اصــالح 
ــی در  ــۀ فئودال ــلطنت های مطلق ــه و س جامع
ــه  ــل این ک ــت. حاص ــرار گرف ــتور کار ق دس
غالــب  در  ایدیولوژیــک  جنب وجوشــی 
کشــورهای اروپایــی )حتــا در انگلســتان 
انقــالب  انجــام  بــه  موفــق  پیشــتر  کــه 
ــوکاچ  ــد. ل ــاز ش ــود( آغ ــده ب ــی ش بورژوای
ــا  ــد ب ــت جدی ــی وضعی ــد: »تازه گ ــی افزای م
ــان می کــرد کــه  ــان قدرتــی خــود را نمای چن
دیگــر به کارگیــری وســایل ســنتی بــرای 
ــا آن  ــت ب ــا ضدی ــود ی ــع موج ــاع از وض دف
امکان پذیــر نبــود. تصادفــی نیســت کــه 
تاریخی گرایــی ُمــدرن در جریــان همیــن 
ص.60(  می شــود.«)همان،  زاده  مبــارزات 
ــت  ــی وضعی ــه ویژه گ ــد ک ــوکاچ می افزای ل
جدیــد در واقــع در ایــن اســت کــه مدافعــان 
دیگــر  کــه  می برنــد  پــی  عقل ســتیزی 
ــنت  ــنتی از س ــای س ــا روش ه ــوان ب نمی ت
دفــاع کــرد. او تصریــح می کنــد: تجربــۀ 
جدیــدی کــه بــا انقــالب فرانســه آغــاز 
صنعتــی  انقــالب  نتیجــۀ  در  می شــود، 
ســنگین تری  مراتــب  بــه  وزن  انگلســتان 
بــزرگ  بحران هــای  هرچنــد  می یابــد، 
اقتصــادی جامعــۀ ســرمایه داری جدیــد از 
ــوند.  ــاز می ش ــم آغ ــدۀ نوزده ــۀ دّوم س نیم
ــفی  ــت فلس ــی اهمی ــن وضعیت ــتر چنی در بس
هــگل قابــل فهــم اســت تــا آن جــا کــه 
روش شناســی  و  فلســفه  مرکــزی  مســالۀ 
هــگل فهــم تاریخــی انقــالب فرانســه اســت. 
ــا  ــب جدال ه ــش غال ــل بخ ــن دلی ــه همی ب
و حمــالت ایدیولوژیــک علیــه هــگل از 
جملــه تهاجمــات »فلســفۀ رومانتیــک« در 
اصــل نبردهایــی علیــه انقــالب و پشــتیبانی از 
گذشــتۀ پیشــاانقالبی هســتند و در ایــن اقــدام 
می خواهنــد بــه پشــتیبانی از قــرون میانــه بــه 
عقــب بازگردنــد و هم زمــان مبانــی تفســیری 

غیرعقالنــی از تاریــخ را بپرورنــد.
ــن  ــای ای ــتین جلوه ه ــان نخس ــوکاچ در می ل
ــژه در  ــه وی ــه فلســفۀ شــلینگ، ب پشــتیبانی ب
اشــاره  وی  فکــری  زنده گــی  دّوم«  »دورۀ 
به رغــم  شــلینگ  دوره،  ایــن  در  می کنــد. 
و  ایده هــا  بــه  جوانــی اش  دلبســته گی 
ــر  ــًا متأث ــه عمیق ــالب فرانس ــای انق آرمان ه
در  لــوکاچ  اســت.  ســلطنت  احیــای  از 

تمــام دو فصلــی کــه در کتــاب نابــودی 
ــان  ــاص داده، نش ــلینگ اختص ــه ش ــل ب عق
ــگل،  ــا ه ــاس ب ــرا در قی ــه چ ــد  ک می ده
ــک طــی  آگاهــی فلســفی شــلینگ از دیالکتی
ــت  ــن حال ــی و در بهتری ــی ابتدای دورۀ جوان
معطــوف بــه دیالکتیــک طبیعــت اســت و نــه 
دیالکتیــک تاریــخ و چگونــه ایــن محدودیــت 
ــلینگ  ــفۀ ش ــه کل فلس ــود ک ــب می ش موج
ــن صــورت عقل ســتیزی  ــه ســمت رایج تری ب
ــگاه  ــد. از ن ــدا کن ــل پی ــان تمای ــی عرف یعن
لــوکاچ ایــن گرایــش در عیــن حــال بر مســخ 
ــدف  ــت و ه ــی اس ــان مبتن ــم آلم ایده آلیس
اصلــی اش بی اســاس جلــوه دادن عقــل نقــاد 
ــزی  ــرای پی ری ــالش او ب ــۀ ت ــت و هم کان
شــروط شــناخت عینــی در محدوده هــای 
ــت.  ــوبژکتیو« اس ــا »س ــی ی ــم ذهن ایده آلیس
ــلینگ  ــفی ش ــز فلس ــوکاچ، گری ــان ل ــه گم ب
تمایــل  یــا  برتری طلبــی  آیینــۀ  عقــل  از 
اســت  فلســفی  اشــرافیت  نوعــی  بــه  او 
ُکل  بــا  مخالفــت  غایــی اش  هــدف  کــه 
ــت  ــا کان ــپینوزا ت ــن گری از اس ــفۀ روش فلس
او  اســت.  هــگل  و  فیختــه  همچنیــن  و 
ــفۀ  ــه فلس ــلینگ علی ــۀ ش ــد: »مجادل می گوی
مجادله یــی  صریحــًا  روشــن گری  فهــم 
اســت ضددموکراتیــک تــا آن جــا کــه فلســفۀ 
ــه  ــه ب ــالب« فرانس ــدارک انق ــنگری ت روش
تأییــد  در  شــمار می رود)همــان، ص.80(. 
ایــن ســخن لــوکاچ از شــلینگ نقــل می کنــد 
می گفــت:  کانــت  بــا  ضدیــت  در  کــه 
»تبدیــل عقــل عمومــی  بــه داور عقــل 
ُکلــی لزومــًا بــه حاکمیــت عمــوم در قلمــرو 
ــا زود،  ــر ی ــن، دی ــد و همی ــوم می انجام عل
ــود.«)همان(.  ــی می ش ــام توده ی ــاز قی زمینه س
لــوکاچ در عیــن حــال تصریــح می کنــد 
ــمت  ــه س ــلینگ ب ــری ش ــش نظ ــه چرخ ک
بــا  ناســازگار  طــرزی  بــه  عقل ســتیزی 
نقــد  ســومین  مقوله هــای  کارگیــری  بــه 
کانــت، یعنــی کتــاب »نقــد داوری« صــورت 
می پذیــرد کــه بســیاری درســت یــا غلــط آن 
ــت  ــی کان ــۀ زیبایی شناس ــوان نظری ــه عن را ب
تفســیر کــرده انــد. در ایــن بیــن، آنچــه 
ــود  ــه خ ــه ب ــش از هم ــلینگ را بی ــر ش نظ
جلــب می کنــد، مفهــوم »شــهود فکــری« 
)intuition intellectuelle( اســت کــه 
ــه مــرور مســیر عقل ســتیزی وی را همــوار  ب

می ســازد.

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

حالت های منفی روانی
ــایل و  ــا مس ــت ب ــن اس ــاعت ممک ــت وچهار س ــر بیس ــی ه ــا در ط ــی: م ــای ذهن 1. اختالل ه
ــت  ــالودۀ فعالی ــی، ش ــرژی روان ــه ان ــم ک ــویم و خــوب می دانی ــی مواجــه ش ــاِت مختلف موضوع
ــی  ــود. وقت ــوب می ش ــق محس ــخیص و تحق ــز و تش ــوای تمی ــزی، ق ــای مغ ارادی، کارکرده
ــی در حــل  ــا کوشــش و تالش ــم، ی ــام دهی ــم و کاری انج ــه خــرج دهی ــکاری ب ــم ابت می خواهی
ــا  ــای م ــس نیروه ــویم، پ ــق نمی ش ــدیِد آن موف ــزوم ش ــود ل ــا وج ــم و ب ــام دهی ــی انج قضیه ی
خــوب کار نمی کننــد. در این صــورت بهتــر اســت انــرژی ذهنی مــان را همچــون انــرژی 
جســمی بیهــوده هــدر ندهیــم. بــه مســایل و موضوعاتــی کــه بــه مــا مربــوط نمی شــود و باعــث 
ــرژی  ــب ان ــم. اغل ــر نکنی ــردد، فک ــا می گ ــی در م ــی روح ــای اختالل ــدن حالت ه ــود آم به وج
ــد.  ــک می کن ــان کم ــبرد کارهای م ــا را در پیش ــمانی، م ــرژی جس ــش از ان ــی بی ــی و روان ذهن

2. رشــک و غبطــه: هنگامــی کــه آدمــی بــه فکــر امتیــازات، کامیابی هــا یــا خوشــبختی دیگــران 
می افتــد و دســتخوش حــس نارضایتــی، ناخشــنودی و در واقــع انــدوه می شــود، گرفتــار غبطــه 
شــده اســت. حســادت و نفــرت هــم تــا حــدود کمــی در دِل غبطــه نهفته انــد. و غبطــه عبــارت 

اســت از انحــراف عقیــم حــرص و ولــع.
ــد  ــا، پرشــور، باهــوش، بافرهنــگ، باقــدرت و ثروتمن شــاید کســی را بشناســید کــه جــوان، زیب
باشــد ولــی برخــورداری از همــۀ ایــن صفــات لزومــًا بــه معنــای ایــن نیســت کــه وی بــر اســاس 
ــق  ــزان دقی ــد می ــس نمی توان ــچ ک ــون هی ــد. چ ــبختی باش ــاًل خوش ــرد کام ــما ف ــای ش معیاره

ــد.  ــن کن ــد، تعیی ــه همنوعــش دســت می ده ــه ب ــش را ک ــا و آرام خوشــبختی و احســاس صف
ــم،  ــی کــه آرزو داری ــه ســوی چیزهــای خوب ــد غبطــه را ب ــت بای ــج مثب ــه نتای ــرای دســتیابی ب ب
بــه ســوی کســب صفاتــی کــه مــا را در راه دســتیابی بــه ایــن چیزهــای خــوب یــاری می کننــد، 
ــد،  ــوذ کن ــا نف ــه اشــخاص در وجــود م ــه ب ــه حــس غبط ــم ک ــر اجــازه دهی ــم. اگ ــت کنی هدای
ــرای رشــد  ــه می توانســتیم ب ــان ســهم بزرگــی داشــته ایم ک ــرژی و وقت م آن گاه در فروپاشــی ان

ــم.  ــتفاده کنی ــان از آن اس ــته های خودم ــداف و خواس اه

ــارۀ  ــی درب ــه حکایت ــراد نســبت ب ــه مشــاهدۀ تحســین اف ــل ب ــی: ممکــن اســت می 3. خودنمای
عمــل بــا ارزشــی کــه به راســتی انجــام گرفتــه اســت، یــا نمــودار کــردن یــک برتــری بــه دســت 
ــز  ــزی ج ــش چی ــاِص خوی ــته گی خ ــش شایس ــا نمای ــود. ام ــی ش ــروع تلق ــی مش ــده، عمل آم

ــوده نیســت.  ظاهرســازی بیه
ــی  ــرژی روان ــدید ان ــت ش ــه اف ــواره ب ــا هم ــد ام ــوه می کن ــراوان جل ــکال ف ــه اش ــی ب خودنمای
می انجامــد. از ســتایش ها و تملق هــای دیگــران هــر فــردِ بــا شــخصیت عمیقــًا گریــزان 
اســت. چــه خــوب اســت کــه مــا هــم از مصــرف انــرژی خــود بــرای ارضــای خرســندی عقیــم 
خودنمایــی خویــش بپرهیزیــم. اگــر مراقبــت از خویــش را مراعــات کنیــد و توجــه ارادی خــود را 
ــه بحث هــای بی ثمــر و بی اهمیــت  ــا اشــتغال ب ــان ب پــرورش دهیــد، اجــازه نخواهیــد داد افکارت
منحــرف شــود. به راســتی چــه بیهــوده اســت کــه انــرژی، تخیــل، هوشــمندی و نیــروی تقاعــد 

خویــش را فقــط صــرف جلــب تحســین و تأییــد دیگــران کنیــم. 

ــان  ــد جه ــه می خواه ــش ناآگاهان ــی خوی ــان در دوران کودک ــوده: انس ــای بیه 4. کنجکاوی ه
ــد،  ــس می کن ــد، آن را لم ــت می زن ــزی دس ــر چی ــه ه ــد. ب ــود را بشناس ــون خ ــی پیرام خارج
وزنــش را می ســنجد و باالخــره بــه ســراغ شــی ء دیگــری مــی رود. چنیــن کنجکاوی هایــی قابــل 
ــی  ــت و راهنمای ــد او را هدای ــت، بلکــه بای ــد گرف ــودک را نبای ــو ک ــا جل توجــه اســت. و نه تنه

کــرد. 
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ـ می بینــم... خــوب هــم می بینــم، امــا بــرای مــن معمــا ایــن اســت کــه چــرا در ســکوت 
و ســیاهِی شــب کســی بــه ســراغم نیامــد؟ 

ــید و از  ــر کش ــد، پ ــخ می دی ــرخ بی پاس ــش گل س ــر پرس ــود را در براب ــه خ ــده ک پرن
آن جــا دور شــد. گل ســرخ بــا دردمنــدی، گفــت: »چــه کســی بــا مــن حــرف می زنــد؟«

بلــوط پیــر کــه غــم و درد را در چهــرۀ گل ســرخ می دیــد، بــا شــاخ و برگ هــای خــود بــه 
نــوازش او پرداخــت و بــا لحنــی تلــخ و محــزون، گفــت: مــن خــود بــه پاســبانی از تــو، تــا 

ســپیدۀ صبــح دیــده بــر هــم نخواهــم گذاشــت

ــک  ــای ی ــد، در انته ــی بلن ــراز تپه ی ــر ف ــش ب ــال ها پی س
ــزرگ، در صبحــی پُرطــراوت و در همهمــۀ بهــار  ــگل ب جن
ــت  ــک درخ ــر ی ــی، زی ــیم صبحگاه ــک نس ــا وزش ی ب
ــد شــد. نســیم  ــی گِل ســرخ متول ــوط، غنچه ی کهن ســال بل
ــار  ــبزه و جویب ــه س ــوروزی شــکوفنده گی گل ســرخ را ب ن
و جنــگل و کوهســار خبــر داد و مشــامِ جــاِن همــه را 

ــاخت. ــن س عطرآگی
جنــگل زیبــا، در روشــنایی راه خورشــید نیمــروز پُــر شــده 
بــود از پرنــده گاِن آوازخوانــی کــه بــر فــراز بلــوط پیــر پــر 
ــن  ــوۀ ای ــن جل ــوِش زیباتری ــوی خ ــا از ب ــیدند ت می کش

جنــگل کهن ســال، سر شــار شــوند و سر مســت.
ــه  ــکافنده اش را ب ــا، چشــماِن ش گل ســرخ، دلکــش و فریب
ــزی را  ــی و دل انگی ــی از زیبای ــد. در یای ــر ســو می چرخان ه
ــیرین و  ــرود ش ــگ و آوا و آواز و س ــی بان ــد و دریای می دی

ــنید.  ــب را می ش دلچس
ــود،  ــادمان ب ــرخ ش ــگفتن گل س ــه از ش ــر اگرچ ــوط پی بل
آن چنــان کــه گویــی هیــچ ســعادتی جــز در کنــار گل ســرخ 
برایــش میســر  نیســت، امــا احســاس می کــرد کــه بــا تولــد 
گل ســرخ، غــِم غریبــی را کــه قرن هــا بــود در دلــش خفتــه 
ــازه  ــاری ت ــر به ــر گِل ســرخ در ه ــا شــکوفایی ه ــود و ب ب
ــای  ــز دم زدن آرام آن را از درون تپش ه ــون نی ــد، اکن می ش

ــنود.  ــش می ش دل
جنــگل از نــوای پرنــده گان بــه جنبــش در آمــده بــود. 
بــا  و  می خندیــد  آســمان  بــام  بــاالی  از  خورشــید 
ــبزه زارها  ــماری درون س ــای ُگل بی ش ــده اش، بوته ه هرخن
می شــگفتند، امــا گل ســرخ در میــان هــزاران گلبرگــی 
ــاص  ــی خ ــان جلوه ی ــگفت، همچن ــش می ش ــه در اطراف ک
داشــت. نــور خورشــید پیکــر زیبا و ســرخ گل را می بوســید 
ــازۀ او  ــای ت ــان، گلبرگ ه ــای نرم ش ــا بال ه ــده گان ب و پرن

را نــوازش می کردنــد. 
ــده گان  ــا وزش نســیم، پرن ــراه ب ــد و هم نســیم آرام می وزی
دیگــر هــم از نقاطــی دور و دورتــر، بــه ســوی بلــوط پیــر 
می خروشــیدند تــا خــود را بــه آغــوش گل ســرخ برســانند.
ــو  ــرش، مح ــر پیک ــی در سراس ــزار زیبای ــا ه ــرخ ب گل س
آوای  بــود.  پرنــده گان  خوانــی  ســرود  و  دلباخته گــی 
ــید و  ــوش می رس ــه گ ــه ب ــط تپ ــار از وس ــز جویب دل انگی
ــگل  ــرخ را در جن ــکوفایی گل س ــادی بخش ش ــن ش جش
تکمیــل می کــرد. شــاید هــم تنهــا بــر فــراز همــان تپــه بــود 
کــه همه جــا بــوی شــادی و جنبــش و جوشــش و زیبایــی 

و دل انگیــزی و تازه گــی مــی داد. 
ــور طالیــی خورشــید از فــراز آســمان برچیــده  ســر انجام ن
ــاک  ــرا رســیدن شــب بیمن ــر همــواره از ف ــوط پی شــد و بل
می شــد. می ترســید بازهــم پرنــده گان گل ســرخش را تنهــا 
بگذارنــد. می ترســید بازهــم جنــگل مــورد حملــۀ گرگ هــا 
قــرار گیــرد و هیــچ پرنده یــی نباشــد کــه خبــر هجــوم آنــان 
ــده گان  ــید و پرن ــرا رس ــب ف ــاند. ش ــرخ برس ــه گل س را ب
ــه آشیانه های شــان  ــذت و سرشــار از شــادمانی ب ــز از ل لبری

ــر کشــیدند. ــود، پ ــه در نقاطــی دور و دســت نیافتنی ب ک
بلــوط پیــر، خشــمگینانه زیــر لــب زمزمــه کــرد: نفریــن بــه 
شــما... نفریــن بــه شــما کــه بازهــم پیمان تــان را  شکســتید!

ــدا از  ــه ص ــد ک ــا نفهمی ــنید، ام ــۀ او را ش ــرخ زمزم گل س
ــق  ــکوتی مطل ــر در س ــوط پی ــد، بل ــر برگردان کجاســت. س
ــاخ و  ــم در ش ــامگاهی ه ــیم ش ــا نس ــود، حت ــه  ب ــرو رفت ف
بــرگ او هیــچ حرکتــی ایجــاد نمی کــرد. گل ســرخ ترســید. 
او از شــب و ســیاهی و ســکوت چیــزی نمی دانســت. 
نگاهــش در اعمــاق تاریــک جنــگل بــه هــر ســو می دویــد 

ــید. ــم نمی رس ــه چش ــنایی ب ــانی از آش ــچ نش ــا هی ام
گل ســرخ بــا فراخوانــی تمــام نیرویــی کــه در خــود حــس 
ــت: ای درخــت  ــر گف ــوط پی ــه بل ــرد، ملتمســانه رو ب می ک
ــو  ــایۀ ت ــده ام. همس ــکوفا ش ــو ش ــایۀ ت ــن در س ــزرگ، م ب
ــر ســر این جــا چــه  ــزن و بگــو ب ــا مــن حــرف ب هســتم، ب
آمــده اســت؟... مــن در کجــا متولــد شــده ام؟ آن پرنــده گان 
ــه کجــا  ــد، ب ــرایی می کردن ــن غزل س ــرای م ــه ب ــقی ک عاش
ــه  ــیاهی ک ــکوت و س ــن س ــن در ای ــده اند؟... م ــد ش ناپدی
هــر جنبده یــی را می هراســند، خیلــی تنهایــم. بــا مــن 

ــزن! حــرف ب
ــا  ــد و از کج ــه بگوی ــت چ ــه نمی دانس ــال ک ــوط کهن س بل
ــر  ــدش را ب ــاخه های بلن ــتپاچه گی ش ــا دس ــد، ب ــاز  کن آغ
ــور باشــی  ــد صب ــت: بای ــرد و گف ــن ک ــراز گل ســرخ په ف
ــد  ــب تول ــن ش ــن اولی ــی. ای ــور باش ــد صب ــدم. بای فرزن
ــه اســت  ــادی نهفت ــای زی ــرزمین رازه ــن س توســت. در ای
کــه تــو بایــد آن هــا  را بدانــی، امــا حــاال بایــد اســتراحت 

ــی. کن
ـ اما...

ــم پنهــان دارم،   ـ مــن هــزار و یــک رازِ نگفتــه در قفــل دل
ــاال  ــر ح ــا اگ ــت. ام ــم گف ــو خواه ــه ت ــا را ب ــۀ آن ه هم
ــه  ــد آمــد، ب ــا خواهن ــه ســمت م ــم، گرگ هــا ب حــرف بزنی
ــه  ــد ک ــا نمی خواهن ــرا آن ه ــرد، زی ــد ک ــه خواهن ــو حمل ت
ــذارم.  ــان بگ ــرخی در می ــا گل س ــی را ب ــچ قصه ی ــن هی م
تــا روشــنی صبحدمــی دیگــر دیــده برهــم بگــذار و آســوده 

ــتم. ــو هس ــب ت ــا مراق ــن این ج ــواب. م بخ
گل ســرخ بــا احســاس امنیتــی کــه از گفت وگــو بــا بلــوط 
ــع  ــش را جم ــرد، گلبرگ های ــاس می ک ــود احس ــر در خ پی

کــرد و آرام بــه خــواب رفــت.
در صبحــی دیگــر و در ســپیدۀ تــازه دمیــدۀ دیگــر در 
ــد  ــرخ وزی ــرۀ گل س ــر چه ــار ب ــی، به ــد و آب ــمان بلن آس

و گلگونه هــای نازکــش را نواخــت. گل ســرخ چشــم 
ــی او، در  ــه درودگوی ــد کــه بازهــم پرنده هــا ب گشــود و دی
ــپید  ــای س ــده اند و کبوتر ه ــع ش ــر جم ــوط پی ــراف بل اط
ــرواز  ــمان در پ ــه آس ــان ب ــدن او، از آشیانه های ش ــرای دی ب

شــده اند.
ــود،  ــاز گشــوده ب ــازه چشــم از خــواب ن ــه ت گل ســرخ ک
ــم  ــی از ه ــید صبحگاه ــور خورش ــر ن ــش را زی گلبرگ های
گشــود. بلبلــی خوش الحــان بــر فــرازش بــه پــرواز درآمــد 
و شــادمانه، گفــت: چشــم بــاز کــن زیبــای مــن و ببیــن کــه 
حتــا دانه هــای نهفتــه در خــاک، چگونــه در شــور دیدنــت 
جوانــه می زننــد و گریبــان خــاک را می درنــد و رو بــه 

ــاب... ــه آب و آفت ــن ک ــد و ببی ــو می نهن ســوی ت
گل ســرخ دیگــر بــه او مجــال نــداد، صورتــش را بــه عقــب 
ــری،  ــناختۀ دیگ ــدۀ ناش ــه پرن ــد ک ــار دی ــد و این ب چرخان
ــن!  ــه اســت: ای گل همیشــه بهار م ــه ســرودگویی پرداخت ب
ــرف  ــز ب ــز و هرگ ــد و هرگ ــی مان ــه بهار خواه ــو همیش ت
زمســتانی بــر چهــره ات نخواهــد نشســت. تــو پیوســته بهــار 
جــاودان خواهــی مانــد. چهــرۀ تــو همیشــه چــون خورشــید 
تابــان خواهــد مانــد و آفتــاب دل انگیــز چهــره ات، همیشــه 
روشــنایی بخــش جــاِن مــن خواهــد بــود و دل مــن بــرای 
ــن  ــته در دِل م ــد، پیوس ــد ش ــتان نخواه ــز زمس ــو هرگ ت
ــان  ــد و دل مــن پیوســته چون ــو خواهــد وزی نســیم مهــر ت
شــکوفه های بهــاری بــرای تــو و دیــدن تــو خواهــد 

ــید. جوش
ــوان،  ــدۀ خوش خ ــید: ای پرن ــفت و پرس ــرخ برآش گل س
ــوش  ــو گ ــه آواز ت ــی ب ــور کن ــرا مجب ــه م ــل از آن ک قب

بســپارم، می خواهــم از تــو چیــزی بپرســم! 
ــراز گل ســرخ چرخــی  ــر ف ــش را گشــود، ب ــده بال های پرن
ــا هرآنچــه را تــو  ــن آمــاده ام ت ــت: م زد و شــادمانه گف

ــم. ــو کن ــت بازگ ــی، برای بخواه
ــره را  ــی و دله ــیاهی و تاریک ــن س ــه اولی ــب ک ـ از دیش
تجربــه کــرده ام، بــه ایــن می اندیشــم کــه تــو چگونــه دم از 
مِهــر مــن می زنــی حــال آن کــه مــن در ســیاهی و ســکوت 
شــب، بــه نــوای تــو و بــه نجــوای تــو محتــاج بــودم. تــو 
رفتــه بــودی تــا در آشــیانه ات بیارامــی، تــا ســیاهی و یــأس 
ــنوی، و  ــا را نش ــا زوزۀ گرگ ه ــد، ت ــگ نزن ــت چن در دل
ــی و در  ــوازی صبحگاه ــپیدی و دلن ــن س ــاز در ای ــاال ب ح
ایــن زیبایــی و درخشــِش نــو آمــده ای تــا در کنــارم باشــی. 

ــم! ــو نمی یاب ــار ت ــن رفت ــرای ای ــی ب ــن توجیه م
ــا دســتپاچه گی پاســخ  ــاره آشــفته شــد و ب ــه یک ب ــده ب پرن
ــانی و  ــه دست افش ــاری، این هم ــای به ــو ای گل زیب داد: ت
ــور  ــو و حض ــد ت ــرای تول ــه ب ــادمانی را ک ــکوفایی و ش ش

توســت نمی بینــی؟
ــا  ــن معم ــرای م ــا ب ــم، ام ــم می بین ــوب ه ــم... خ ـ می بین
ــه چــرا در ســکوت و ســیاهِی شــب کســی  ــن اســت ک ای

ــد؟  ــه ســراغم نیام ب
ــر پرســش گل ســرخ بی پاســخ  ــده کــه خــود را در براب پرن
ــا  ــرخ ب ــد. گل س ــا دور ش ــید و از آن ج ــر کش ــد، پ می دی
ــد؟« ــن حــرف می زن ــا م ــت: »چــه کســی ب ــدی، گف دردمن
بلــوط پیــر کــه غــم و درد را در چهــرۀ گل ســرخ می دیــد، 
ــا  بــا شــاخ و برگ هــای خــود بــه نــوازش او پرداخــت و ب
ــه پاســبانی از  ــی تلــخ و محــزون، گفــت: مــن خــود ب لحن

تــو، تــا ســپیدۀ صبــح دیــده بــر هــم نخواهــم گذاشــت.
ــده گان گــوش نمــی داد،  ــه آوای پرن گل ســرخ کــه دیگــر ب
ــتی  ــی هس ــا کس ــو تنه ــید: ت ــال پرس ــوط کهن س ــه بل رو ب
ــن  ــو ای ــن بگ ــه م ــی. ب ــرف بزن ــن ح ــا م ــی ب ــه می توان ک
و  دوســتی  و  مِهــر  از  دم  می تواننــد  پرنده هــا چگونــه 
ــه... ــال آن ک ــد، ح ــن بزنن ــا م ــته  گی ب ــته گی و پیوس دلبس

ــه  ــه اش را نا تمــام گذاشــت، می دانســت ک گل ســرخ جمل
بلــوط پیــر همــه چیــز را می دانــد. نســیم دل انگیــز آهســته 
ــان و وزان، دل و  ــن کش ــت و دام ــا برمی خاس از دل دره ه

ــد. ــبزه و گل را می نوازی ــاِن س ج
ــود و  ــون در گــذرگاه داوری ایســتاده ب ــه اکن ــر ک ــوط پی بل
ــد  ــت: بای ــته، گف ــد، آهس ــخن بگوی ــه س ــود ک ــور ب مجب
ــو  ــا ت ــی بشــنوی، ت ــو بتوان ــا ت ــان شــود ت ســراپای مــن زب
ــو تنهــا یــک گل  ــی. ت ــی ببین ــو بتوان ــا ت ــی بفهمــی، ت بتوان
ســرخ معمولــی نیســتی، تولــد تــو آغازگــر حضــور نســلی 
ــش از  ــر بی ــد. اگ ــال می باش ــگل کهن س ــن جن ــو، در ای ن
هرچیــز در مــورد ایــن پرنــده گان کنجــکاوی، بایــد بــه تــو 
بگویــم کــه اینــان نیمــی از ســاکنان ایــن جنــگل هســتند و 
ــند.  ــر می کش ــا پ ــه این ج ــرزمینی دور ب ــر از س ــی دیگ نیم
را  غزل سرایی شــان  و  ســرودخوانی  فقــط  تــا  می آینــد 
ــو  ــه یی از ت ــر اندیش ــان اگ ــند. آن ــر بکش ــه رخ یکدیگ ب
داشــته باشــند، نگهبــان تــو خواهنــد بــود تــا نگذارنــد کــه 
ــای  ــه زمزه ه ــوند. دل ب ــک ش ــا نزدی ــه این ج ــا ب گرگ ه
ــتند. و  ــش نیس ــن بی ــی دروغی ــه نغمه پردازان ــد ک ــان نبن این

ــد. ــر نزنن ــال و پ ــو ب ــراز ت ــر ف کاری کــن کــه دیگــر ب
ــر  ــرخ متحی ــرد و گل س ــکوت ک ــاره س ــر دوب ــوط پی بل
بــود،  گفتــه  کهن ســال  بلــوط  آنچــه  بــه  مبهــوت  و 

. یشــید ند می ا
ــه نظــر می رســید و گل  ــی خســته و محــزون ب ــوط خیل بل
ــخن  ــه س ــن او را وادار ب ــش از ای ــت بی ــرخ نمی خواس س

ــد. گفتــن نمای
می توانســت بــرای شــنیدن حقیقــت ســرزمینی کــه او در آن 

زاده شــده بــود، تــا روزی دیگــر بــه انتظــار بمانــد. 

به دسِت بلوط



هم زمــان بــا تشــدید گفت وگوهــای صلــح، تیــم ارگ 
ــده  ــی ش ــاِت انعطاف پذیرانه  ی ــتپاچه گی وارد اقدام ــا دس ب
کــه قبــاًل در آن مــوارد نرمــش و مالطفــت از خــود نشــان 
نمــی  داد. اشــرف غنی رییــس ارگ، روز شــنبه در حالــی وارد 
گفت وگــو بــا رهبــراِن جهــادی گردیــد کــه قبــاًل حاضــر بــه 
ــا آقایــان حامــد  ــان نبــود. ارگ ب ــا آن پذیــرِش گفت وگــو ب
کــرزی، ســیاف، خلیلــی و بعضــی از شــرکای قــدرِت خــود 
ــان  ــۀ خودش ــه گفت ــح و ب ــدۀ صل ــورد چشــم انداز آین در م
در جهــت اتخــاذ تصمیــِم واحــد و مشــترک در مــورد نحوۀ 
مذاکــراِت قطــر کــه بــه زودی برگــزار می  گــردد، تبــادل نظــر 
کــرده اســت. ایــن درحالی ســت کــه قبــاًل غنــی بــه گمــان 
این کــه می  توانــد قناعــِت امریــکا را جلــب کنــد و پیشــبرد 
مذاکــراِت صلــح را بــه نــام خــود رقــم بزنــد و مفتخــر بــه 
ــرق در  ــردد، غ ــا« در افغانســتان گ ــی باب ــب »غن کســب لق

تخیــالِت واهــی بــود. 
قبــل از برگــزاری نشســت مســکو حامــد کــرزی خواهــاِن 
مالقــات بــا غنــی شــده بــود تــا در مــورد فرســتادن 
ــِت وی را  ــکو قناع ــت مس ــت در نشس ــده  گاِن حکوم نماین
حاصــل کنــد، امــا غنــی از پذیــرِش کــرزی امتنــاع ورزیــد و 
بــا او مالقــات نکــرد. خیــاالِت غنــی در آن هنــگام بــر ایــن 
نکتــه متمرکــز بــود کــه می  توانــد امریــکا و جامعــۀ جهانــی 
را هماننــد مــردم افغانســـتان دور بزنــد و خــود را بــه عنوان 
یگانــه چهــرۀ موثــر و کارســاز قلمــداد کنــد. امــا همــه چیــز 

برخــالِف میــِل او بــه تحقــق پیوســت. 
ــل،  ــکا در کاب ــفیر امری ــس س ــان ب ــری ج ــس خب کنفران
ــو  ــه ت ــد ک ــی فهمان ــه غن ــک ب ــرم و دیپلماتی ــان ن ــا زب ب
ــی و مســالۀ  ــردم افغانســتان نماینده  گــی کن ــی از م نمی توان
ــد  ــه بای ــه تمــامِ افغانســتانی  ها می  شــود ک ــوط ب ــح مرب صل
ــرده  ــش ب ــه پی ــم ب ــرِض ه ــمول و در ع به صــورِت همه ش
ــان از  ــت جمهوری نش ــو در ارگ ریاس ــور ت ــود و حض ش
ــکا  ــلمًا امری ــت. مس ــتان نیس ــۀ افغانس ــی جامع نماینده  گ
می  دانــد کــه غنــی بــا پشــتیبانی امریــکا و تقلب  هــای 

وســیع انتخاباتــی، بــه ارگ راه یافتــه و این گونــه راه یافتــن 
بــه ارگ نشــان از جمهوریــِت مطلــق نیســت کــه وی 
خــودش را رییــِس آن قلمــداد کنــد. در بحبوحــۀ کنفرانــس 
خبــری جــان بــس، خانــم موگرینــی نیــز از آدرس اتحادیــۀ 
ــه از  ــد ک ــی فهمان ــه غن ــد و تلویحــًا ب ــل آم ــه کاب ــا ب اروپ
ــردارد و خــود را نماینــدۀ عمــوم مــردم  لجاجــت دســت ب
افغانســتان قلمــداد نکنــد؛ بلکــه او بــا صراحــت گفــت کــه 
ــِف  ــا حضــور اقشــار مختل ــد ب ــن مذاکــرات بای پیشــبرد ای
ــوان  ــر آن، نمی ت ــرد. در غی ــردم افغانســتان صــورت بپذی م
ــه  ــی« ب ــح بین االفغان ــوان »صل ــه عن ــرات را ب ــن مذاک ای

ــناخت.  ــمیت ش رس
یکــی از ابتــکارت و شــهکارهای غنــی در مــورد مذاکــرات 
ــر  ــت در قط ــوم رتبۀ حکوم ــن س ــتادن مأموری ــح، فرس صل
ــه  ــان ب ــد و طالب ــه آن جــا رفتن ــده  گاِن وی ب ــه نماین ــود ک ب
دیــدِن آنــان حاضــر نشــدند و همه گــی بــه صــورِت 
ــه  ــل برگشــتند. اشــرف غنی ب ــه کاب ــده دار ب مضحــک و خن
عنــوان ســومین متفکــِر جهـــان کــه تــا هنــوز معلــوم نشــده 
ــاِت  ــتار مالق ــی خواس ــت، در حال ــش کیس ــن و دومین اولی
ــه  ــه متوج ــده ک ــده گردی ــاد ش ــای ی ــا چهره  ه رو در رو ب
شــده اســت تخیــالِت وی بســیار از واقعیــت فاصلــه دارنــد. 
ــن مــورد  ــه لفاظی  هایــش در کنفرانــس وی ــد کــه ن او فهمی
قبــوِل جهــان واقــع شــده و نــه لجاجت-هایــش مبنــی بــر 
محوریــت پروســۀ صلــح ثمربخــش اســت؛ بلکــه جدیــِت 
ــودن  ــاس نم ــاِب او و احس ــرات در غی ــن مذاک ــبرد ای پیش
ــر را  ــن متفک ــا، ای ــودش در گفت وگوه ــِی خ ــگاه خال جای
ــه هــوش بیـــاید و بیشــتر از ایــن  ــا مقــداری ب واداشــت ت

ــان نســازد.  خــود را رســوای افغانســتان و جهانی
 بارهــا نماینــده  گان احــزاب سیاســی کــه متشــکل از هفــت 
ــم  ــتراِک تی ــتار اش ــز خواس ــند نی ــی می  باش ــزب افغان ح
ــرات  ــن مذاک ــروه سیاســی در ای ــک گ ــوان ی ــه عن ــی ب غن
شــده بودنــد؛ امــا او از دعــوِت آنــان امتنــاع ورزیــده بــود. 
نماینــده  گان احــزاب مذاکره کننــده صراحتــًا بــه غنــی گفتــه 

بودنــد کــه اگــر شــما در مذاکــرات اشــتراک کنیــد یــا نکنید، 
ایــن مذاکــرات جریــان دارد و بــه عنــوان نقشــۀ راه، جهــت 
ــه انجــام  ــدۀ افغانســتان ب ــرای آین ــی ب ــات و آرام ایجــاد ثب
ــای موجــود  ــا درِک واقعیت  ه ــی ب ــذا غن خواهــد رســید. ل
کــه اکنــون جامعــۀ جهانــی و مــردم افغانســتان بــه او 
ــق  ــح و تلفی ــۀ صل ــه پروس ــود را ب ــد، خ ــی نمی  دهن اهمیت
ــا هیــأت مذاکره کننــدۀ افغانــی نزدیــک ســاخته و تــالش  ب

ــود.  ــده نش ــیه ران ــه حاش ــار ب ــه این ب دارد ک
ــی،  ــون اساس ــه قان ــل ب ــعار عم ــر دادِن ش ــِم س وی به رغ
ــون  ــن قان ــران ای ــش از دیگ ــودش بی ــه خ ــت ک کسی اس
ــی  ــون اساســی زمان ــد. قان اساســِی ناقــص را نقــض می  کن
مــورد توجــه غنــی قــرار می  گیــرد کــه موقعیــِت نیم بنــدش 
ــون  ــض قان ــاِل نق ــۀ مث ــردد. نمون ــه می  گ ــزل مواج ــه تزل ب
اساســی را می  تــوان از زبــان ســخنگویان غنــی شــنید، 
ــان  ــه پای ــاه ب ــون حــدود دو م ــن قان ــق ای ــه مطاب درحالی ک
دورۀ ریاســت غنــی باقــی مانــده اســت؛ ســخنگویان غنــی 
ــوان  ــدی عن ــدۀ دور بع ــف برن ــم تحلی ــان آن را مراس پای
می  کننــد. قانــون اساســی برعــالوۀ اختیــاراِت وســیعی کــه 
ــور  ــک دیکتات ــاِن ی ــه س ــور داده و او را ب ــه رییس جمه ب
بــاالی جامعــه تحمیــل نمــوده و دچــار نقص  هــای فــراوان 
غنــی،  ســخنگویان  بازهــم  کــه  کافی ســت  می  باشــد، 
طوالنــی شــدِن عمــر حکومتــش را بــا الهــام از ایــن قانــون 

توجیــه می کننــد. 
گذشــته از مــوارد یــاد شــده، اکنــون کــه بــازار صلــح گــرم 
اســت و جدیــت آن، کمــاکان پُررنگ  تــر از روزهــای 
ــدار  ــا خری ــت ت ــده اس ــی ش ــی متقاض ــردد، غن ــل می  گ قب
ایــن متــاع گــردد. او قبــاًل بــا سوءاســتفاده از عنــوان 
ــا می  ورزیــد  حکومــت، از پیوســتن بــه مذاکــرات صلــح اب
و حکومــت را بــه عنــوان ابــزار فشــار و تهدیــد بــر نتیجــۀ 
ــه  ــا گفت ــرا باره ــاخت؛ زی ــته می  س ــرات برجس ــن مذاک ای
ــرای  ــد از مج ــح بای ــِق صل ــِی تواف ــای نهای ــه امض ــود ک ب
ــوش  ــا فرام ــأله را گوی ــن مس ــا ای ــذرد. ام ــش بگ حکومت
کــرده بــود: حکومتــی کــه رهبران برجســتۀ مــردم افغانســتان 
را در کنــار خــود نداشــته باشــد و متشــکل از چنــد فــردی 
باشــد کــه خانه  های شــان در خــارج از افغانســتان موقعیــت 
ــا لجاجــت فیصله  هــا و امضاهــاِی خــود  ــد ب دارد، نمی  توان
را جنبــۀ حقوقــی و عملــی بخشــد و از آن بــه عنــوان ابــزار 
ــذا از  ــد. ل ــردم اســتفاده کن ــه م خواســته  های شــخصی علی
هرســو کــه محاســبه شــود، تخیــالت غنــی نتیجــۀ معکــوس 
داده و او اکنــون در صــدد اســت کــه بــه عنــوان یــک گــروه 
ــای سیاســی افغانســتان در  ــار ســایِر گروه ه سیاســی در کن

مذاکــراِت آینــدۀ صـــلح اشــتراک کنــد.  

ـــتان د  ـــې د افغانس ـــي چ ـــت واي ـــه ریاس ـــت اجرائی د حکوم

ـــړی  ـــارو وزارت ځانګ ـــو چ ـــکا د بهرنی ـــاره د امری ـــولې لپ س

ـــه  ـــېدلی او مت ـــه رارس ـــل ت ـــل زاد کاب ـــی خلی ـــتازی، زمل اس

ـــه  ـــه عبدالل ـــس عبدالل ـــه رئی ـــه اجرائی ـــه ل ـــن غرم ـــې ن ده چ

رسه وګـــوري.

ـــون  ـــدون خوځ ـــد مرســـتیال فری ـــت د ویان ـــه ریاس د اجرائی

ازادي راډیـــو رسه پـــه خـــرو کـــې هیلـــه څرګنـــده کـــړه 

ـــت او  ـــان حکوم ـــرې د افغ ـــرې ات ـــه او خ ـــده کات ـــې دا لی چ

ـــره  ـــه براب ـــه زمین ـــرو ت ـــخ خ ـــولې مخام ـــځ د س ـــو ترمن طالبان

ـــړي. ک

ـــل زاد  ـــی خلی ـــب زمل ـــر صاح ـــړه: »ډاک ـــه ک ـــوړي زیات نوم

ــه  ــن لـ ــې نـ ــوې چـ ــاکل شـ ــی دی او ټـ ــه راغلـ ــل تـ کابـ

اجرائیـــه رئیـــس رسه وګـــوري او د خپـــل ســـفر د موخـــو 

ــړي،  ــات ورکـ ــه معلومـ ــه اړه ورتـ ــو پـ ــولې د هڅـ او د سـ

مـــوږ متـــه لـــرو چـــې دغـــه هڅـــې د افغـــان حکومـــت 

او طالبانـــو ترمنـــځ د ســـولې مســـتقیمو خـــرو تـــه زمینـــه 

برابـــره کـــړي.«

ــه  ــت بـ ــان حکومـ ــې افغـ ــل چـ ــون وویـ ــاغيل خوځـ ښـ

طالبانـــو رسه د مخامـــخ خـــرو لپـــاره خپـــل هـــر اړخیـــز 

ټیـــم هـــم ډېـــر ژر اعـــان کـــړي.

د افغانســـتان د ســـولې لپـــاره د امریـــکا د بهرنیـــو چـــارو 

وزارت ځانګـــړی اســـتازی زملـــی خلیـــل زاد دا ځـــل 

ـــې  ـــې مخک ـــوي چ ـــفر ک ـــه س ـــل ت ـــې کاب ـــال ک ـــې ح په داس

تـــر دې د افغانســـتان د امنیـــت شـــورا ســـاکار حمداللـــه 

ـــوړي د هڅـــو  ـــه برخـــه کـــې د نوم ـــان ســـولې پ محـــب د افغ

ـــه اړه شـــک څرګنـــد کـــړی و او ویـــيل یـــې وو چـــې ښـــايي  پ

ښـــاغلی خلیـــل زاد د داســـې یـــوې لنـــډ مهالـــې ادارې د 

جوړولـــو پـــه لټـــه کـــې دی چـــې مـــري به یـــې په خپلـــه 

کـــوي.

ـــو  ـــي چارواک ـــې د امریکاي ـــه څرګندون ـــب دغ ـــاغيل مح د ښ

لـــه تُنـــدو غرګونونـــو رسه مـــخ شـــوې، ان دا چـــې لـــه 

ـــړې. ـــرې ک ـــم پ ـــې ه ـــې اړیک ـــې خپل ـــوړي رسه ی نوم

د افغانســـتان جمهـــوري ریاســـت پـــه دې اړه څـــه نه وايـــي 

چـــې ایـــا ښـــاغلی خلیـــل زاد بـــه نـــن لـــه ولســـمر رسه 

ـــه؟ ـــه څنګ ـــوري ک ـــم وګ ه

ـــورا  ـــايل ش ـــولې ع ـــتان د س ـــې د افغانس ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــاغيل  ـــو رسه د ښ ـــه چارواک ـــې ل ـــدوي چ ـــه څرګن ـــم هیل ه

خلیـــل زاد لیدنـــې کتنـــې طالبانـــو رسه د مخامـــخ خـــرو 

ـــوي. ـــره ک ـــه براب ـــاره زمین لپ

ــتیال ویانـــد اســـدالله زایـــري ازادي  د دغـــې شـــورا مرسـ

راډیـــو تـــه وویـــل: »مـــوږ هیله منـــد یـــو چـــې د ښـــاغيل 

خلیـــل زاد ســـفر دا ځـــل دا پیغـــام لـــه ځـــان رسه ولـــري 

چـــې مـــوږ او د افغانســـتان خلـــک د افغـــان حکومـــت او 

طالبانـــو رسه د مخامـــخ خـــرو شـــاهدان واوســـو.«

ښـــاغلی زایـــري ډاډ څرګنـــدوي چـــې د افغانســـتان د 

ــتۍ  ــب وروسـ ــه محـ ــاکار حمداللـ ــورا د سـ ــت شـ امنیـ

ـــیوري  ـــل س ـــر خپ ـــه ت ـــولې پروس ـــتان د س ـــرې د افغانس خ

ــه ويل. النـــدې رانـ

د افغانســـتان د ســـولې لپـــاره د امریـــکا د بهرنیـــو چـــارو 

ـــه  ـــنبې پ ـــل زاد د دوش ـــي خلی ـــتازي زمل ـــړي اس وزارت ځانګ

ـــړ. ـــل ک ـــفر پی ـــازه س ـــل ت ـــه خپ ـــو ت ورځ اوو هېوادون

ـــې  ـــه ک ـــه خرپاڼ ـــه خپل ـــارو وزارت پ ـــو چ ـــکا د بهرنی د امری

ـــې  ـــفرونو ک ـــو س ـــو دغ ـــه خپل ـــه پ ـــوړی ب ـــې نوم ـــيل چ وی

ـــدا  ـــه دوام پی ـــې ب ـــې نېټ ـــر ۱۰م ـــتې ت ـــل د میاش ـــې د اپرې چ

ـــتان  ـــتان، ازبکس ـــتان، پاکس ـــم، افغانس ـــا، بلجی ـــړي، بریتانی ک

ـــه والړ يش. ـــر ت اردن او قط
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غنی
به هوش آمده است!

سید لطیف سجادی

 اشــرف غنی بــه عنــوان ســومین متفکــِر جهـــان کــه تــا هنــوز معلــوم نشــده اولیــن و دومینــش کیســت،
 در حالــی خواســتار ماقــاِت رو در رو بــا چهره  هــای جهــادی گردیــده کــه متوجــه شــده اســت تخیــاِت
 وی بســیار از واقعیــت فاصلــه دارنــد. او فهمیــد کــه نــه لفاظی  هایــش در کنفرانــس ویــن مــورد قبــوِل
ــح ثمربخــش اســت؛ بلکــه ــت پروســۀ صل ــر محوری ــی ب ــش مبن ــه لجاجت  های ــع شــده و ن ــان واق  جه
 جدیــِت پیشــبرد ایــن مذاکــرات در غیــاِب او و احســاس نمــودِن جایــگاه خالــِی خــودش در گفت وگوهــا،
 ایــن متفکــر را واداشــت تــا مقــداری بــه هــوش بیـــاید و بیشــتر از ایــن خــود را رســوای افغانســتان و

!جهانیــان نســازد

آیا خلیل زاد به د سولې د بین االفغاين 

خربو زمینه برابره کړي؟
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ــتگاهِ  ــاهنامه، خاس ــژه در ش ــا به وی ــر روایت ه در اکث
ــوروز  ــن ن ــرا جش ــت. زی ــخ اس ــوروز بل ــن ن جش
تخت نشــینی  و  تاج پوشــی  بــا  اســت  مصــادف 
جمشــید پادشــاه بلــخ و ایــران آن زمــان. دیــن 
زرتشــتی، کتاب اوســتا و زرتشــت در فرهنگ بشــری، 
برخــوردار از اعتبــار جهانــی اســت کــه ایــن هــر ســه 
رویــداد نیــز بــه بلــخ ارتبــاط می گیــرد. بلــخ بــه ایــن 
ــده اســت و  ــخ ش ــه بل ــای بشــری اســت ک رویداده

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــی پی ــی و تاریخ ــت فرهنگ اهمی
جنــاب غنــی در ســخنرانی خــود پیشــینۀ فرهنگــی و 
تاریخــی بلــخ را بــه »شــاه اولیــا« تقلیــل داد و گفــت 
ــور  ــه حض ــی دارد ب ــرو و عزت ــت، آب ــخ برک ــر بل اگ
شــاه اولیــا، شــیر خــدا، حضــرت علــی ارتبــاط 
ــه فرهنــگ درفــش بلندکــردن  می گیــرد. اگــر دقیــق ب
در جشــن نــوروز در بلــخ توجــه شــود، معلــوم خواهد 
شــد کــه ایــن درفــش بلندکــردن بــه فرهنــگ عــرب، 
بــه اســالم و بــه شــاه اولیــا هیــچ ارتبــاط نــدارد؛ زیــرا 
ــت که در  ــی اس ــالم و آریای ــا اس ــگ پیش ــن فرهن ای
دورۀ اســالمی به نوعــی مطابقــت فرهنگــی پیــدا 

ــا حفــظ شــود.  کــرده اســت ت
این کــه اشــرف غنــی فقــط تاکیــد بــه شــاه اولیــا کــرد 
و از پیشــینۀ فرهنگــی جشــن نــوروز در بلــخ و جایگاهِ 
ــادف  ــت، تص ــخن نگف ــی س ــگ آریای ــخ در فرهن بل
ــور  ــه منش ــه ب ــود ک ــده ب ــنجیده ش ــه س ــود؛ بلک نب
ــی در سیاســت گذاری فرهنگــی  فرهنگــی اشــرف غن
ایــن ســخن رانی  ارتبــاط داشــت. مــورد دوم در 
ــرد  ــام ب ــو ن ــال ن ــی از س ــرف غن ــه اش ــود ک ــن ب ای
ــد  ــو می توان ــرد. ســال ن ــام نب ــوروز ن ــا از جشــن ن ام
یــک رویــداد طبیعــی باشــد امــا جشــن نــوروز یــک 
ــن، ســال  ــداد فرهنگــی اســت. بنابرای مناســبت و روی
نــو و جشــن نــوروز از ســویی می تواننــد ازهــم جــدا 
ــند.  ــته  باش ــاط داش ــم ارتب ــه  ه ــویی ب ــند و از س باش
جدایــی ســال نــو و جشــن نــوروز بــه عنــوان رویــداد 
ــر  ــت. اگ ــخص اس ــی مش ــبت فرهنگ ــی و مناس طبیع
مناســبت فرهنگــی جشــن نــوروز را نمی داشــتیم، 
بازهــم ســال تغییــر می کــرد و نــو می شــد امــا جشــن 
نــوروز یــک مناســبت فرهنگــی اســت کــه مصــادف 
بــا ســال نــو اســت؛ بنابرایــن بــه ایــن مصــادف  بــودن 

ــو ارتبــاط دارد.  ــا ســال ن ب
این کــه اشــرف غنــی ســال نــو را بــه مــردم افغانســتان 
ایــران،  بــه  را  نــوروز  گفــت و جشــن  تبریــک 
تاجیکســتان و کشــورهای آســیای میانــه تبریــک 
ــه در  ــود ک ــادار ب ــی معن ــی خیل ــن تبریک ــت؛ ای گف
افغانســتان ســال نــو شــده اســت امــا جشــن نــوروز 
ــن  ــرد. جش ــاط نمی گی ــا ارتب ــه م ــت و ب ــا نیس از م
نــوروز از ایــران، تاجیکســتان و... اســت. در حقیقــت 
فرهنگ هــای  و  جشــن ها  بــا  برخــوردی  چنیــن 
ــور  ــم از ســوی رییس جمه ــی در افغانســتان آنه مردم
بــه  توهین برانگیــز  و  فرهنگ ســتیزانه  افغانســتان، 

ــود.  ــتان ب ــردم افغانس م
بــه  تأکیــد  غنــی  اشــرف  ســخنرانی  ایــن  در 
اشــتراک های تاریخــی و فرهنگــی بــا کشــورهای 
ــگ مشــترک  ــط و فرهن ــرد و از رواب ــه ک آســیای میان
ــز  ــورد نی ــن برخ ــرد. ای ــاد نک ــران ی ــتان و ای افغانس
معنــادار اســت. زیــرا اشــرف غنی منبــع گفتمــان غالب 
فرهنگــی زبــان و ادبیــات فارســی را در ایــران می دانــد 
و بــه ایــن نظــر اســت، هرچــه روابــط فرهنگــی بیــن 

افغانســتان و ایــران وجــود داشــته  باشــد ایــن گفتمــان 
ــد.  ــدا می کن ــتر پی ــت بیش ــعه و تقوی توس

جداســازی زبــان فارســی دری بــه فارســی و دری نیــز 
ــت  ــه حکوم ــرد ک ــورت می گی ــدف ص ــن ه ــه ای بناب
بتوانــد مــرز ایجــاد کنــد و بگویــد ایــن واژه فارســی 
و ایرانــی اســت؛ ایــن واژه دری و افغانــی اســت. 
ــن  ــه چنی ــت ب ــرف حکوم ــوالً از ط ــه معم طوری ک
ــر اطالعــات و  ــم. وزی ــه رو بوده ای ــی رو ب قضاوت های
فرهنــگ دورۀ کــرزی، نگارســتان را از نگارســتان ملــی 
برداشــت و بــه  جــای آن گفــت گالــری ملــی بگوییــد. 
تأکیــدش ایــن بــود کــه نگارســتان فارســی ایرانــی و 

کفــری اســت؛ گالــری افغانــی و مســلمانی اســت. 
در صورتــی  کــه جنــاب اشــرف غنــی بتوانــد فارســی 
و دری را بــه عنــوان دو زبــان ازهــم جــدا کنــد؛ آن گاه 
می توانــد در واژه گزینــی دخالــت کنــد و بگویــد 
ــتفاده از  ــن، اس ــت. بنابرای ــی اس ــن واژه فارس ــه ای ک
ــت.  ــه اس ــگ بیگان ــاوز فرهن ــی تج ــای فارس واژه ه
ــرد  ــن برخــورد صــورت می گی ــوالً ای ــه معم طوری ک
ــتند. در  ــی اس ــای فارس ــگاه و... واژه ه ــه دانش این ک
ــای  ــان« را از خیابان ه ــای »خیاب ــا لوح ه ــن روزه همی
ــه  هــرات برداشــتند کــه ایــن واژه فارســی اســت و ب
جــای آن واژۀ »ســرک« را کــه دری اســت، بگذاریــد؛ 

ــت.  ــدی اس ــرک« هن ــه »س درحالی ک
ــب  ــای غال ــا گفتمان ه ــی و ب ــای مردم ــا فرهنگ ه ب
ــف  ــش مخال ــب و داع ــا طال ــه تنه ــی در منطق فرهنگ
نیســتند؛ بلکــه هــر گروهــی  کــه قصــد هژمونی هــای 
قومــی، مذهبــی و ایدیولوژیــک را در منطقــه دارد، 
مخالــف اســت. اگــر طالــب و داعــش می گویــد 
جشــن نــوروز و... اســالمی نیســت، مخالــف جشــن 
نــوروز و فرهنگ هــای مردمــی اســت؛ حکومــت 
ــوروز  ــن ن ــزاری جش ــف برگ ــرا مخال ــوروی چ ش
در تاجیکســتان و آســیای میانــه بــود؛ درحالی کــه 
شــوری مخالــف اســالم بــود. ایــن جشــن که اســالمی 
ــود.  ــف آن ب ــوری مخال ــرا ش ــت چ ــی نیس و مذهب
ــت  ــر حکوم ــب و ه ــش، طال ــوری، داع ــت ش مخالف
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــوروز ب ــن ن ــا جش ــی ب و قدرت
ــت،  ــور اس ــی در کش ــب مردم ــگ غال ــان فرهن گفتم
ــا مــردم کشــور گفتمان هــای فرهنگــی غالــب  زیــرا ت
ــا  ــازی ب ــد هژمونی س ــه قص ــانی  ک ــند؛ کس داشته باش
هــر پیش فرضــی داشــته  باشــند، نمی تواننــد هژمونــی 

ــد.  ــق کنن ــرش را تطبی ــورد نظ ــی م فرهنگ
ــال  ــم س ــر بازه ــد عم ــی وحی ــی در معرف اشــرف غن
ــوروز را  ــه مــردم افغانســتان تبریــک گفــت ن ــو را ب ن
نــه. دربــارۀ زبــان دری در افغانســتان صحبــت کــرد و 
گفــت زبــان دری متعلــق بــه افغانســتان اســت و زبــان 
ایرانی هــا پهلــوی بــود و... منظــور رییس جمهــور 
ــود.  ــان ب ــه دو زب بحــث جداســازی فارســی و دری ب
امــا در ایــن ســخنرانی دربــارۀ دری و پهلــوی بــه  کلی 
ــت.  ــی نداش ــاس علم ــه اس ــت ک ــخن گف ــتباه س اش
ــط  ــاور در رواب ــه آن مش ــاور ک ــک مش ــی ی در معرف
ــخ  ــه از تاری ــه الزم ک ــت چ ــاور نیس ــی مش فرهنگ
ــرار  ــر ق ــه اگ ــر از هم ــرد؛ مهمت ــت ک ــا صحب زبان ه
اســت  کــه رییس جمهــور دربــارۀ موضوعــی صحبــت 
ــد.  ــت کن ــق صحب ــد درســت و دقی ــًا بای ــد، اخالق کن
ــوول  ــک مس ــاه، ی ــک پادش ــور، ی ــک رییس جمه ی

ــد.  ــت کن ــد نادرســت صحب ــا نبای اخالق
ــه از  ــرد ک ــد ک ــن ســخنرانی تأکی ــی در ای اشــرف غن

ــه  ــن گرفت ــتان جش ــتقالل افغانس ــاله گی اس ــد س ص
شــود، بناهــای روزگار امــان اهلل خــان ســاخته شــود، از 
ــا بتوانیــم هویــت  ــان دری نیــز پاسداشــت شــود ت زب
ــم و مشــخص  ــف کنی ــی را تعری ــگ مل ــی و فرهن مل
بناهــای دوران امــان اهلل خــان،  بســازیم. ســاختن 
ــان دری  برگــزاری جشــن اســتقالل، پاسداشــت از زب
باهــم چــه ارتباطــی دارنــد؟ فکــر می کنــم بــه نوعــی 
ــانه ها را  ــن نش ــد ای ــور می خواه ــاب رییس جمه جن
ــام دروۀ  ــی ناتم ــروژۀ فرهنگ ــد و پ ــط بده ــم رب به ه
ــن شــد،  ــه توســط محمــود طــرزی تدوی ــی را ک امان

تمــام کنــد. 
محمــود طــرزی از زبانــی به نــام زبــان »افغانــی« 
ــن  ــه ای ــی ب ــه زبان ــی  ک ــرد. در حال ــت می ک صحب
ــان  ــام مســما نیســت. منظــور محمــود طــرزی از زب ن
ــرزی  ــود ط ــا محم ــت. ام ــتو اس ــان پش ــی زب افغان
ــر  ــی ب ــر سیاس ــی را از نظ ــت افغان ــت هوی می خواس
همــۀ اقــوام افغانســتان تعمیــم بدهــد. بنابرایــن، ایــن 
ــد  ــته  باش ــز داش ــام خــود نی ــی به ن ــد زبان ــت بای هوی

ــد.  ــی باش ــان افغان ــه زب ک
جنــاب اشــرف غنــی بــرای ســاختن هویــت سیاســی 
ــه محدودیــت  ــاز ب ــی نی ــان افغان ــم زب ــی و تعمی افغان
ــن محدودیــت ممکــن  ــان فارســی دارد. ای حــدود زب
نیســت در صورتــی  کــه زبــان فارســی و دری بــه دو 
زبــان جــدا نشــود. موقعــی  کــه زبــان دری از فارســی 
ــان  ــن زب ــز از ای ــوارد فرهنگــی نی جــدا شــد؛ بســا م
برداشــته می شــود و بعــد گفتــه می شــود ایــن مــوارد 
ــه  ــق ب ــی و... متعل ــخصیت های فرهنگ ــی و ش فرهنگ
زبــان و ادبیــات فارســی اســت کــه بــه ادبیــات دری 
ــی و...  ــوارد فرهنگ ــرا م ــما چ ــرد. ش ــق نمی گی تعل

ــازید.  ــان دری می س ــه را وارد زب بیگان
ــی،  ــت مل ــرای ســاختن هوی ــی ب ــی اشــرف غن نگران
ــت؛  ــا اس ــل اعتن ــل درک و قاب ــی و... قاب ــگ مل فرهن
بایــد یــک دولــت و ملــت، هویــت سیاســی و فرهنگی 
ــن  ــت که ای ــن اس ــم ای ــا مه ــد ام ــود را داشته باش خ
هویــت ملــی و فرهنگــی چگونــه و بــر اســاس کــدام 
ــت  ــکل گیری هوی ــرای ش ــرد؟ ب ــکل بگی ــا ش مولفه ه
ملــی و فرهنــگ ملــی بایــد جامعه شــناختی فرهنگــی، 
ــه شــود؛  ــی افغانســتان درنظــر گرفت ــی و قوم اجتماع
بــه ایــن اســاس هویــت ملــی و فرهنــگ ملــی شــکل 

بگیــرد. 
جشــن نــوروز کــه یکــی از جشــن های ملــی و 
قــرار  بی مهــری  مــورد  اســت،  کشــور  مردمــی 
ــا چــه عناصــر،  ــه و ب ــور چگون ــرد؛ رییس جمه می گی
ــی  ــرف غن ــوالً اش ــازد؟ معم ــی را می س ــگ مل فرهن
ــر  ــد؛ بهت ــخن می گوی ــاله س ــزار س ــج ه ــخ پن از تاری
اســت از ایشــان بپرســیم عناصــر و نشــانه های تاریــخ 
پنــج هــزار ســاله این کشــور چیســت؟ جشــن نــوروز 
کــه یکــی از عناصــر فرهنگــی پنــج هــزار ســالۀ مــردم 
ــاد نمی کنــد؛  ایــن ســرزمین اســت، حکومــت از آن ی
رییس جمهــور می خواهــد به نوعــی وانمــود کنــد 
ــه  ــدارد، متعلــق ب ــا تعلــق ن ــه م ــوروز ب کــه جشــن ن
ــک  ــی، تاجیکســتانی و... اســت. از تبری ــگ ایران فرهن

ــه چــه منظــور دارد.  ــود ک ــش مشــخص ب  گفتن
ــان  ــی زب ــی و معرفت ــر فرهنگ ــی و عناص ــان فارس زب
مــردم  فرهنگــی  عناصــر  مهمتریــن  از  فارســی 
و  زبــان  بخواهیــم  موقعی کــه  اســت؛  افغانســتان 
ــن  ــی ای ــات فارســی و عناصــر فرهنگــی و معرفت ادبی

ــام  ــازه به ن ــی ت ــم و زبان ــداد کنی ــه قلم ــان را بیگان زب
زبــان دری تأســیس کنیــم تــا بــا ایــن نام گــذاری بــار 
ادبــی و فرهنگــی زبــان فارســی را از دوش ایــن زبــان 
برداریــم. بــا دری خوانــدن زبــان فارســی می خواهیــم 
زبــان فارســی را از عناصــر فرهنگــی یــک هزارســاله 

ــم.  ــام آن را دری بگذاری ــم و ن ــی کنی ته
ــه  ــم ب ــر نکن ــی فک ــای فرهنگ ــه برخورده ــن گون ای
ــال  ــد س ــن ص ــید در ای ــر می رس ــد؛ اگ ــی برس جای
می رســید. بنابرایــن، بهتــر اســت بــا تشــخیص عناصــر 
ــت  ــی و هوی ــت مل ــتان، هوی ــردم افغانس ــی م فرهنگ
فرهنگــی شــکل بگیــرد؛ هــر گونــه برخورد سیاســی و 
ایدیولوژیــک کــه بــه اســاس هژمونی ســازی فرهنــگ 
ــرای ســاختن هویــت ملــی و فرهنــگ ملــی  قومــی ب
صــورت بگیــرد، نتیجه یــی مطلــوب نخواهــد داشــت. 
ــن اســت  کــه هویــت ملــی و فرهنــگ ملــی  ــر ای بهت
بنابــه واقعیت هــای متکثــر فرهنگــی افغانســتان شــکل 
بگیــرد. زبــان، ادبیــات و فرهنــگ پشــتو در هویــت و 
فرهنــگ ملــی جایــگاهِ خــود را داشــته باشــد؛ زبــان و 
ادبیــات فارســی و فرهنــگ تاجیــک و هــزاره جایــگاهِ 
ازوبیــک   را داشته باشــد؛ زبــان و فرهنــگ  خــود 
زبــان  همین طــور  داشته باشــد؛  را  خــود  جایــگاه 
ــکل گیری  ــتان در ش ــوم در افغانس ــر ق ــگ ه و فرهن
هویــت ملــی و فرهنــگ ملــی جایــگاهِ خــود را داشــته  

باشــند. 
معنــا نــدارد کــه زبــان فارســی را بــه دو زبــان یعنــی 
بــه فارســی و دری جــدا کنیــم، جشــن نــوروز و ســایر 
ــه اســاس  ــا ب ــم ت ــار بگذاری مناســبت فرهنگــی را کن
یــک هژمونــی فرهنــگ قومــی، هویــت ملــی و 
ــه برخــورد نتیجــه  ــی را بســازیم. این گون ــگ مل فرهن
نــداده و نتیجــه نخواهــد داد. هویــت ملــی و فرهنــگ 
ملــی بــه مرمــت، ترمیــم و وحــدت نیــاز دارد نــه بــه 

کنارگذاشــتن و حذف کــردن. 
ــاس  ــه اس ــد ب ــی را بای ــگ مل ــی و فرهن ــت مل هوی
مــدرن  جامعه شناســی  و  فرهنگ شناســی  نظریــۀ 
ــدت در  ــۀ »وح ــر نظری ــتوار ب ــه اس ــازیم ک ــی بس مل
کثــرت« اســت. در روزگار معاصــر بایــد دولت-ملــت 
ســاخت نــه ملت-دولــت. دولت-ملت هــا دارای اقــوام 
ــا  ــا ملت-دولت ه ــت ام ــاوت اس ــای متف و فرهنگ ه
ــاخته  ــوم س ــت و ق ــک ملی ــگ ی ــاس فرهن ــه اس ب
ــدم  ــت مق ــوم و ملی ــک ق ــگ ی ــرا فرهن ــود، زی می ش
نظریــۀ  در  درحالی کــه  اســت؛  دولت ســازی  بــر 
ــت که  ــن اس ــرض برای ــت پیش ف ــی دولت-مل سیاس
دولــت دارای اقــوام، گروه هــا و صنف هــای متفــاوت 
ــری  ــا در نظرگی ــد ب اجتماعــی و فرهنگــی اســت، بای
همــۀ ایــن تفاوت هــا در دولــت، ملــت سیاســی، 

ــاخت.  ــی را س ــگ مل ــی و فرهن ــت مل هوی
ــد  ــی نبای ــرف غن ــاب اش ــت که جن ــن اس ــنهاد ای پیش
ــم  ــی بازه ــگ مل ــی و فرهن ــت مل ــاختن هوی در س
ماننــد نظام هــای قبلــی رفتــار کنــد و تجربه هــای 
ــن اســت در ســاختن  ــر ای ــد. بهت ــاگام را تکــرار کن ن
ــرت و  ــه حس ــی هرگون ــگ مل ــی و فرهن ــت مل هوی
ــه  ــار گذاشــته شــود و بناب ــی و... کن نوســتالژیای قوم
و  مردم شناســی  جامعه شناســی،  دریافت هــای 
ــی و  ــت مل ــه ســاختن هوی فرهنگ شناســی معاصــر ب
فرهنــگ ملــی پرداختــه شــود تــا وحــدت ملــی مــردم 

ــود.  ــن ش ــتان تأمی افغانس

مـی غنـی  یای قو ستالـژ حسـرت و نو
ی هـویت سیاسی و فرهنـگ ملـی در سیاست گـذار
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ــت  ــه در یکــی از بخش هــای والی ــم ک روزی را ســراغ نداری
پــروان انســان بی گناهــی بــه خــاک و خــون نغلتــد. شــامی را 
نمی یابیــم کــه دوکان هــای شــهر و بــازار بــه روی باشــنده گان 
ــی در  ــم کــه دهقان ــاز باشــد. شــبی را ندیده ای ــن والیــت ب ای
اینجــا بــرای آبیــاری تــاک و مزرعــه اش از خانــه بیــرون شــود 
ــتان  ــا بیمارس ــراس ت ــارش را بی ه ــد بیم ــداری بتوان و مریض

انتقــال دهــد.
ــه  ــود را ب ــه گان خ ــد، هم ــرا رس ــروب ف ــه غ ــش از اینک پی
ــتا  ــا، روس ــه باغ ه ــانند، کوچ ــن می رس ــای ام ــا و جاه خانه ه
ــه  ــانی ک ــتند کس ــرد. هس ــرا می گی ــت ف ــا را وحش و بازاره
دیگــر حتــا بــه شب نشــینی ها، مهمانی هــا و برنامه هــای 
ــه  ــون تجرب ــده اند، چ ــاد ش ــا بی اعتم ــی و رفاقت ه اجتماع
کرده انــد کــه آدم هــای زیــادی شــب هنــگام، توســط رفیقــان، 
ــا و  ــی در کوچه ه ــم دزدان حرفه ی ــا ه ــلح و ی ــارقان مس س
ــر و  ــتن موت ــر داش ــی به خاط ــده اند، کس ــته ش ــا کش جاده ه
موترســایکل، کســانی به خاطــر چنــد هــزار افغانــی و کســانی 

ــه دلیــل داشــتن وظیفــۀ دولتــی. هــم ب
ــی در  ــم جنای ــراف جرای ــین گ ــای پس ــا و هفته ه در روزه
پــروان مخصوصــًا در ولســوالی بگــرام، نقطــۀ ســعود خــود را 
می پیمایــد، عامــل آن هــم افــراد مســلح غیــر مســوولی اســت 
کــه تقنــگ و جنگ افــزار دســت داشــته اش، از یــک فرمانــده 
محلــی، از یــک زورمنــد و یــا از یــک نماینــده بــوده اســت. 
خالصــه اینکــه پــروان وضعیتــی اســف ناکی دارد، مــردم 

ــد. احســاس امنیــت و آرامــش ندارن
اگــر گفتــه باشــیم بــه انــدازۀ پــروان در هیــچ یکــی از 
ــان  ــالم می ــت  ناس ــازی« و رقاب ــور »پارت ب ــای کش والیت ه
ــی  ــم، یک ــه نکرده ای ــدارد، مبالغ ــود ن ــی وج ــدان محل زورمن
از دالیــل عمــدۀ ناامنــی و جرایــم جنایــی در پــروان، رقابــت 
میــان زورمنــدان محلــی ایــن والیــت اســت کــه بــا گذشــت 
هــر روز فربــه می شــود؛ هــر زورمنــد یــک گــروه مســلح دارد 
ــراد مســلح اســتفاده  ــدان، از اف ــا دیگــر زورمن ــت  ب و در رقاب

ــت. ــی اس ــم جنای ــش جرای ــۀ آن افزای ــه نتیج ــد ک می کن
ــاح  ــد جن ــروان چن ــت، در پ ــن والی ــنده گان ای ــاور باش ــه ب ب
رقیــب وجــود دارد، کــه هــر جنــاح و تیــم متشــکل از 
فرماندهــان، زورمنــدان، افــراد صاحــب نفــوذ و وکیــالن 
ــروان،  ــف پ ــوالی های مختل ــز و ولس ــا در مرک ــد، آنه می باش
ماننــد بگــرام، ســیدخیل، جبل الســراج، غوربنــد و ســایر 
ــای  ــرگرم رقابت ه ــد و س ــت دارن ــت فعالی ــن والی ــاط ای نق
رقابت هــای  و  درگیری هــا  ایــن  کــه  اســتند  ذات البینــی 
آنــان بــر اوضــاع امنیتــی تأثیــر منفــی داشــته اســت و گــراف 

ــت. ــرده اس ــد ب ــی را بلن ــم جنای جرای
ــکان زور و  ــن فرماندهــان و مال ــه برخــی از ای ــی ک از آن جای
زر، کمتــر بــه اســتدالل و دانــش سیاســی روز مجهــز اســتند، 
ــو  ــای زورگ ــراد مســلح و تیم ه ــای خــود را در داشــتن اف بق
دانســته، همــه برنامه هــا و داشته های شــان را بــر حفــظ 

ــد. همیــن مســایل متمرکــز ســاخته ان
این هــا هــر کــدام بــه نحــوی هــم ســرمایه دار و هــم 
ــان جهــاد و مقاومــت هــر یکــی از  تفنــگ دار هســتند. در زم
ــادت نشــان داده   ــان از خــود رش ــا طالب ــارزه ب ایشــان، در مب
کــه از ایــن بابــت مــردم برای شــان احتــرام دارنــد؛ امــا پــس 
از ســرنگونی رژیــم طالبــان کــه سیاســت های حکومــت 
ــار  ــت و کن ــای مقاوم ــار زدن ارزش ه ــت کن ــزی در جه مرک
زدن چهره هــای مقاومتــی تنظیــم شــد، این هــا نیــز در تــالش 
ــه  ــاًل ب ــت عم ــن وضعی ــده و در ای ــود ش ــدرت خ ــظ ق حف
ــت  ــروز دول ــه ام ــدل شــدند ک ــد مب ــد و ثروتمن ــراد زورمن اف
هــم تــوان مقابلــه بــا آنــان را نــدارد و در مــوارد زیــادی بــه 
ــت  ــم حاکمی ــروان و تحکی ــعه پ ــد و توس ــده رش ــع عم موان

ــوند. ــدل می ش ــون مب قان
ــگاه  ــیس دانش ــای تأس ــه ج ــان ب ــواران در مناطق ش ــن بزگ ای
ــاد  ــه ایج ــت ب ــی، دس ــای علم ــت کادره ــب و تربی و مکت
بــه  را  قلعه هــا  ایــن  و  زده  جنگــی  بــزرگ  قلعه هــای 
ــالن،  ــرورش قات ــرای پ ــن و بســتر مناســبی ب قرارگاه هــای ام
ســارقان، دزدان و افــراد بی بندوبــار مبــدل ســاخته انــد 
ــا  ــن جاه ــی، از همی ــای جنای ــن رویداده ــی از ای ــه بخش ک

می شــود. ســازماندهی 
جمــع دیگــری از فرماندهــان محلــی بــا اتفــاق ملــکان 
ــوراها و  ــاد ش ــه ایج ــت ب ــوذ، دس ــا نف ــراد ب ــتاها و اف روس
نهادهــا زده و ده هــا میــل ســالح در روســتاها و ســایر نقــاط 
پــروان توضــع کرده انــد کــه بخشــی دیگــر از جرایــم جنایــی 
ــوول  ــلح غیرمس ــراد مس ــط اف ــا، توس ــرقت ها و قتل ه و س

ــرد. ــورت می گی ــوراها ص ــن ش همی
معاشــات کارمنــدان و ســایر امکانــات ایــن شــوراها، از طریــق 

زورگیری هــا و باج گیری هــا از موترهــای ریــگ و چغــل، 
شــرکت آب معدنــی، قراردادی هــا، کارمنــدان میــدان هوایــی 
بگــرام و کمپنی)انهــم( واقــع باریــک آب بگــرام تمویــل 
ــول  ــد و محص ــه درآم ــق ب ــدام مطاب ــر ک ــه از ه ــود ک می ش

کارشــان باج گیــری می شــود.
مســووالن امنیتــی در پــروان بــا آنکــه بارها بــر ســرکوب افراد 
ــد  ــن والیــت تأکی ــن امنیــت در ای مســلح غیرمســوول و تأمی
ــد، امــا دیــده شــده ایــن نیروهــای امنیتــی از یک ســو  کرده ان
از بازداشــت مجرمــان عاجــز انــد و از ســوی دیگــر بــا ایــن 
مجرمــان و ســارقان در ارتبــاط اســتند، بــه طــور مثــال: شــبی 
ــوال  ــایر ام ــن و س ــول، تلف ــرقت پ ــس از س ــلح پ دزدان مس
ــا نیروهــای  ــاط بگــرام، ب مســافران در یکــی از جاده هــای رب

امنیتــی فرماندهــی پــروان مواجــه می شــوند، پــس از در 
ــلح  ــن از دزدان مس ــرف، دو ت ــن دو ط ــلحانه بی ــری مس گی
ــس از  ــس پ ــن شــان زخمــی می شــود، پولی ــک ت کشــته و ی
بررســی اجســاد در می یابــد کــه یکــی از دزدان کشــته شــده، 
آمــر اوپراســیون ولســوالی بگــرام بــوده و دیگــری نیــز متعلــق 

بــه نیروهــای امنیتــی پــروان بــوده اســت.
ــز  ــری نی ــل دیگ ــوول عوام ــلح غیرمس ــراد مس ــار اف در کن
ســبب قتل هــا و ترورهــا مرمــوز در مربوطــات پــروان دســت 

ــم. ــادآوری می دانی ــه ی ــه الزم ب ــل دارد ک و دخ

بیکاری
ــی  ــدان هوای ــش اتفجــاری در داخــل می  حــدود دو ســال پی
بگــرام صــورت گرفــت کــه در اثــر آن شــماری از نیروهــای 
ــای  ــال آن نیروه ــه دنب ــدند، ب ــی ش ــته و زخم ــی کش خارج
ــش از  ــا پی ــدند، ت ــر آن ش ــم ب ــرام مصم ــم بگ ــی مقی خارج

30 هــزار کارمنــد افغانســتانی را از وظیفــه اخــراج کننــد کــه 
ــروان  ــت پ ــه والی ــق ب ــدان متعل ــن کارمن ــزرگ ای ــش ب بخ
ــم  ــن رق ــدن ای ــکار ش ــد، بی ــرام بودن ــوالی بگ ــژه ولس به وی
ــروان  ــر شــانه ها پ ــه ب ــود ک ــار ســنگینی ب ــراد ب ــزرگ از اف ب

گذاشــته شــد.
افــزاد اخــراج شــده از وظیفــه، برخــی بــه دنبــال لقمــه نانــی 
بیــرون از مرزهــای کشــور رفتــه انــد، برخی ســالح برداشــتند 
ــد، شــماری  ــدان پیوســته ان ــه حلقــات فرماندهــان و زورمن ب
ــد و  ــده ان ــلحانه رو آورن ــرقت های مس ــه دزدی و س ــم ب ه
برخــی نیــز جــذب گروه هــای تروریســتی و طالبــان گردیــده 
کــه همــه بــه نحــوی در ناامنــی و جرایــم جنایــی دخیــل انــد.

عالقه مندی جوانان به تفنگ
 پــروان چــه زمــان جهــاد و چــه در زمــان مقاومــت، میــدان 
ــلحانه،  ــرم مس ــای گ ــن جنگ ه ــود، دوام ای ــگ ب ــرم جن گ
ــار  ــی  ب ــه نظام ــا روحی ــراً ب ــرام را اکث ــروان و بگ ــان پ جوان
آورد و تربیــت کــرد، حتــا امــروز کــه خواســت زمــان فــرق 
ــگ  ــا جن ــز دیگــر می خواهــد ت ــا چی ــد و شــرایط از م می کن
ــی،  ــان نظام ــا فرمانده ــوان م ــم ج ــا آن ه ــا ب ــگ، ام و تفن
ــی  ــر را  الگوی ذهن ــدر و پرخاش گ ــراد قل ــگ داران و اف تفن
ــمند  ــت، دانش ــم به دس ــرد قل ــا اف ــد، ت ــاب می کنن ــان انتخ ش
و اهــل فرهنــگ را کــه ایــن در ذات خــود یــک فاجعــه بــوده 

ــگ و آدم کشــی. ــداوم جن ــرای ت ب

افراطیت
 ایــن روزهــا در مقایســه بــه هــر زمــان دیگــر، بــازار 
ــت  ــرم اس ــروان گ ــه های پ ــجدها و مدرس ــت در مس افراطی

و مشــتری زیــادی پیــدا کــرده اســت، جوانــان زیــادی جــذب 
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــد، طالب ــده ان ــتی گردی ــای تروریس گروه ه
ــتفاده  ــوان اس ــی ج ــات دین ــردم و احساس ــکاری م ــر و بی فق
ــوم  ــای، دارالعل ــه عبدی ب ــادی را در مدرس ــداد زی ــرده تع ک
ــذب  ــرام ج ــالل در بگ ــرت ب ــاظ حض ــدی و دارالحف محم
گــروه خــود کــرده و بــه فعالیت هــای هراس افگنــی در 
ــن  ــه ای ــته ب ــراد وابس ــد، اف ــروان می پردازن ــف پ ــاط مختل نق
گــروه کارمنــدان دولتــی و کارمنــدان میــدان هوایــی بگــرام را 
ــد. ــرور می کنن ــرار داده ت ــروان هــدف ق ــار پ در گوشــه و کن
افراط گرایــی در پــروان آهســته آهســته از یک ســو بســترهای 
اجتماعــی فرهنگــی پیــدا کــرده و از ســوی دیگــر ایــن پدیــده 
ــرزمین  ــن س ــز وارد ای ــت نی ــن والی ــراف ای ــرون و اط از بی
ــای  ــوول، تهدیده ــلح غیرمس ــراد مس ــار اف ــه کن ــد ک گردی
برخاســته از ایــن تفکــر نیــز از مــردم ایــن قربانــی می گیــرد.
ــتۀ  ــارغ رش ــه ف ــم ک ــی را می شناس ــال: جوان ــۀ مث ــه گون ب
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه دانــش در پــروان بــود، بــه 
دلیــل بیــکاری و پیــدا نکــردن وظیفــه، جــذب گــروه طالبــان 
ــن گــروه کار می کــرد،  ــا ای ــه شــدت ب ــد و ب در بگــرام گردی
ایــن جــوان شــبی پــس از انتقــال پــول و غــذا بــه طالبــان، در 
روســتا گجــر خیــل بگــرام از ســوی افــراد ناشــناس بــه قتــل 
ــام  ــرای انتق ــه کار شــدند و ب ــز دســت ب ــان نی می رســد، طالب
ایــن همکارشــان، یــک افســر پولیــس را در پوســتۀ )آبک هــا( 
واقــع روســتای جعفرخیــل و یــک پولیــس دیگــر را در قلعــه 
ــی  ــا حنف ــاه آغ ــدن ش ــته ش ــد. کش ــرور کردن ــرام ت ــد بگ بلن
ــی  ــن مقناطیس ــازی مای ــروان، جاس ــا پ ــورای علم ــس ش ریی
بــر موتــر احمــد شــاه بهیــن رییــس مدرســه حضــرت بــالل 
ــتای  ــی در روس ــدان هوای ــد می ــت کارمن ــدن هف ــته ش و کش
شــاکا بگــرام، کار طالبانــی اســت کــه در مدرســه ها و 
مســجدهای پــروان جــا دارنــد. همچنــان اســتادان ایــن 
مدرســه ها دانش آمــوزران را تشــویق بــه رفتــن پاکســتان 
می کننــد  مثــاًل: محمــد محســن فرزنــد آغــا پادشــاه ار 
ــاری مشــرف  ــام ق ــردی به ن ــال بگــرام را ف روســتای بهادرخی
کــه اســتادش در مدرســه بــود، بــدون هماهنگــی فامیلــش بــه 
پاکســتان بــرده بــود تــا ایــن کــه پــدرش پــس از جســتجوی 

ــرد. ــدا ک ــان پی ــی پاکس ــه های کراچ ــاد او را از مدرس زی
مناطقــی چــون گجرخیــل، عبدی بــای، قلعچــه ســوخته، 
ــتند  ــی اس ــرام، از مناطق ــتاهای بگ ــی روس ــی و برخ خالزی
ــل  ــن جاهــا نفــوس قاب ــان در ای کــه در ماه هــای پســین طالب

مالحظه یــی دارنــد.

وجود پایگاه نظامی امریکا در بگرام 
ــرام  ــوالی بگ ــان در ولس ــرم طالب ــور گ ــل حض ــی از دالی یک
وجــود بزرگ تریــن پایــگاه نیروهــای خارجــی در ایــن 
ــو  ــی نات ــا نظام ــا هواپیم ــه ده ه ــوده اســت، روزان ولســوالی ب
ــا  از ایــن میــدان هوایــی نشســت و پــرواز می کنــد. طالبــان ب
ــگاه نظامــی، قــدرت  ــن پای ــه ای ــاب راکــت ب حمــالت و پرت
ــت و نیروهــای خارجــی می کشــند کــه  ــه رخ دول خــود را ب
ــن محــل   ــن موضــوع از نگرانی هــای دیگــر باشــنده گان ای ای

ــوده اســت. ب

لبــاس  در  طالبــان،  و  هراس افگنــان  به جایــی  جــا 
چی هــا  کو

طالبــان و دیگــر گروه هــای هراس افگــن، در لبــاس کوچــی  و 
ــوالی  ــژه ولس ــروان به وی ــف پ ــق مختل ــین ها در مناط چادرنش
ــود را در  ــالت خ ــه حم ــه رفت ــده و رفت ــا ش ــرام جابه ج بگ
ــه  ــد. ب ــامان می دهن ــر و س ــرزمین س ــن س ــار ای ــه و کن گوش
گفتــۀ باشــنده گان و مســووالن امنیتــی در ایــن والیــت، تمــام 
ــی، از ســوی  ــم نیروهــای امنیت قتل هــای مرمــوز و ســر در ُگ

ــرد. ــینان صــورت می گی ــادر نش ــن چ همی
در ســال اخیــر هــزاران کوچــی و مهاجــر پشــتون پاکســتانی 
ــرام  ــک آب بگ ــت های باری ــون در دش ــای گوناگ ــه بهانه ه ب
ــک سیاســت  ــا ی ــروان ب ــل - پ ــاهرای کاب ــوی ش و در دو س
ــه  ــگام ب ــب هن ــه ش ــده ک ــا ش ــکان و جابه ج ــه اس زیرکان
ــه  ــد حمل ــون چن ــد و تاکن ــتی می پردازن ــای ترورس فعالیت ه

ــد.  ــن شــاهراه انجــام داده ان ــران ای را عاب
در  مقیــم  کوچی هــای  می گوینــد،  پــروان  باشــنده گان 
ــروان  ــیر پ ــه در مس ــتون های مجهول الهوی ــک آب و پش باری
- کابــل کــه از قره بــاغ تــا بگــرام جــا گرفتــه انــد بــا ســالح 
ــه  ــروان را ب ــه پ ــت ک ــتند و زود اس ــز اس ــات مجه و مهم

ــازند. ــار س ــدوز دچ ــی کن ــت ارچ ــت دش سرنوش
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