
گذار شود ا و به طالبان  نباید  حکومت 

آغــاز  از  اعالمیه یــی  نشــر  بــا  طالبــان  گــروه 
ــن  ــت. ای ــر داده  اس ــح« خب ــاری »الفت ــات به عملی
ــرده   ــر ک ــروز منتش ــه دی ــی ک ــروه در اعالمیه ی گ
اســت، گفتــه  کــه »تصفیــۀ کشــور اســالمی از 
اشــغال و فســاد« از هدف هــای ایــن عملیــات 

ــت. اس
ــات بهــاری خــود  ــی از آغــاز عملی ــان در حال طالب
خبــر می دهنــد کــه درســت یــک هفتــۀ دیگــر بــه 
آغــاز دوبــارۀ گفت وگوهــای صلــح افغانســتان 
ــر  ــروه در قط ــن گ ــکا و ای ــدگان امری ــان نماین می
باقــی مانــده اســت. امــا در اعالمیــۀ گــروه طالبــان 
ــده  ــاره یی نش ــچ اش ــح هی ــای صل ــه گفت وگوه ب

اســت.

ــر داوودزی،  ــش محمدعم ــه پی ــک هفت ــدود ی ح
رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی صلــح گفــت کــه 
ــا  ــد ت ــان دعــوت می کنن ــۀ رســمی از طالب ــه گون ب

ــد. ــرکت کنن ــح ش ــورتی صل ــۀ مش در جرگ
نشــر  بــا  پیــش  روز  ســه  گــروه  ایــن  امــا 
خبرنامه یــی گفــت کــه در جرگــه مشــورتی صلــح 

نمی کنــد. اشــتراک 
ــدود ده  ــی، ح ــرف غن ــه محمداش ــت ک گفتنی س
ــرای  ــد ب ــی خال ــی و عملیات ــالن امنیت ــش پ روز پی
بهبــود  هــدف  بــه  را  روان خورشــیدی  ســال 
ــرکوب  ــور و س ــر کش ــی در سراس ــت امنیت وضعی

ــرد. ــب ک ــمن تصوی دش

انفجــاری در شــهر کویتــه پاکســتان، 16 کشــته 
و 30 زخمــی بــر جــا گذاشــت.

ــازار  ــک ب ــروز در ی ــح دی ــداد صب ــن روی ای
ســبزی و میــوه فروشــی در یــک منطقــۀ 
ــرب  ــوب غ ــه در جن ــهر کویت ــین ش شیعه نش

پاکســتان رخ داده اســت.
ــار  ــن انفج ــد، در ای ــتان می گوی ــس پاکس پولی
16 تــن کشــته شــده اند و 30 تــن دیگــر 
زخــم برداشــته اند کــه وضعیــت شــماری 
ــات  ــم تلف ــده اســت و رق ــان نگــران کنن از آن

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
 در میــان قربانیــان ایــن انفجــار چندیــن 
ــۀ  ــه گفت ــامل اند. ب ــز ش ــتانی نی ــی پاکس نظام
پولیــس پاکســتان، هنــوز نوعیــت ایــن انفجــار 

ــت. ــده اس ــوم نش معل
عمــران  و  رییس جمهــور  علــوی،  عــارف 
خــان، نخســت وزیــر پاکســتان ایــن حملــه را 

نکوهــش کرده انــد.
تاکنــون هیچ گروهــی مســوولیت ایــن انفجــار 

را بــه دوش نگرفتــه اســت.
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مقـام هـای محـلی افـراد را بـدون 
انتخـابات به جـرگۀ مشـورتی صلـح 

معـرفی کـرده انـد

مقدمۀ حملۀ نظامی
به ایران کلید خورده است؟
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16 کشته و 30 زخمی حاصل انفجاری در کویتهعملیات بهاری طالبان آغاز شد

ارگ و طالبان دیدار سالم رحیمی 
با عبدالغنی برادر را رد کردند

ریاســت حکومــت و گــروه طالبــان دیــدار ســالم رحیمــی رییــس دفتــر 
ــان در  ــر طالب ــس دفت ــرادر ریی ــی ب ــال عبدالغن ــا م ــی ب محمداشــرف غن

ــد. قطــر را رد کردن
پیــش از ایــن ویــب ســایت خبریــال بــه نقــل از یک منبــع طالبــان در قطر 
گــزارش داده بــود کــه ســالم رحیمــی رییــس دفتــر ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی بــه روز سه شــنبه هفتــۀ گذشــته بــا مــال عبدالغنــی بــرادر 

رییــس دفتــر طالبــان در قطــر دیــدار و گفتگــو کــرده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت، ایــن نشســت بــه همــکاری دولــت قطــر 
برگــزار شــده بــود و ســالم رحیمــی بــا مالبــرادر نزدیــک بــه یک ونیــم 

ــد. ســاعت باهــم گفتگــو کرده ان
ایــن منبــع دفتــر طالبــان در قطــر مدعــی شــده کــه ســالم رحیمــی از ســه 

روز بــه ایــن طــرف در دوحــه پایتخــت قطــر حضــور دارد.
ــۀ  ــر اعالمی ــا نش ــی ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــود، ریاس ــن وج ــا ای ب
ــه  ــده ک ــر ش ــانه ها منتش ــی رس ــای در برخ ــه، گزارش ه ــی گفت کوتاه
ــدار  ــر دی ــرادر در قط ــی ب ــال عبدالغن ــا م ــی ب ــی غن ــا ســالم رحیم گوی

ــت. ــایعه اس ــک ش ــوده و ی ــه دور ب ــت ب ــر از حقیق ــن خب ــرده؛ ای ک
ــه  ــی گفت ــر اعالمیه ی ــا نش ــز ب ــان نی ــخنگوی طالب ــد س ــح اهلل مجاه ذبی
کــه آوازه هــای دیــدار مــال بــرادر آخنــد و نماینــده اداره کابــل حقیقــت 

ــدارد. ن
ــتخباراتی،  ــانه های اس ــی رس ــت: »بعض ــده اس ــان آم ــه طالب در اعالمی
ــئول  ــالمی و مس ــارت اس ــاون ام ــا مع ــه گوی ــد ک ــش کرده ان آوازه پخ
دفتــر سیاســی محتــرم مــال بــرادر آخنــد و یکتــن از نماینــدۀ ادارۀ کابــل 
ــه شــدت رد  ــد را ب ــن پروپاگن ــا ای ــد، م ــا هــم دیده ان ســالم رحیمــی ب

می کنیــم.«
ــه  ــی ن ــالم رحیم ــا س ــرادر ب ــال ب ــت: »م ــزوده اس ــد اف ــح اهلل مجاه ذبی
دیــده و نــه هــم دریــن مــورد تصمیمــی گرفتــه اســت. ایــن بخشــی از 
ــد  ــر رون ــد در براب ــه می خواهن ــت ک ــانی اس ــاس کس ــای بی اس آوازه ه

ــد.« ــاد کنن ــویش ها را ایج ــح تش صل
ــود را در  ــت خ ــن نشس ــه دومی ــی مصالح ــورای عال ــش ش ــه روز پی س

ــرد. ــزار ک ــل برگ کاب

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

نتایـج نهایی انتخابات پارلمـانی 13 والیت 
تـا سه شنبه اعـالم مـی شـود
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طالبان به عنوان یک گروه وابسته به کشور پاکستان، 
هیچ گاه در افغانستان از مقبولیت مردمی برخوردار نبوده 

و نخواهد بود، اینکه دوباره به این گروه حیات تازه 
بخشیده شد و در راستای قباحت زدایی آنان در جامعۀ 

افغانستانی و بین المللی تالش هایی صورت گرفت توسط 
حامد کرزی بود، او بارها در سخنان خود این گروه 

را برادران ناراضی خطاب کرد و آنقدر بر این مسأله 
تأکید ورزید تا به عنوان یک باور درونی و با استفاده از 

صالحیت وظیفه یی، در تجهیز و تمویل آنان نیز مخفیانه 
دست به کار شد، هر چند رسانه ها از چنین رویکرد 

قباحت زدایی، بارها انتقاد کردند ولی گوش کرزی در 
برابر انتقادهای مردم کر بود، در واقع سنگ تهداب 

احیای مجدد طالبان در داخل افغانستان توسط کرزی 
گذاشته شد و می توان او را لقب پدر معنوی طالبان داد، 

بعد از کرزی، اشرف غنی نیز بارها گروه طالبان را به 
عنوان مخالفین سیاسی مورد خطاب قرار داد

حـال  در  صلـح  پروسـۀ  قبـال  در  بینی هـا  بـد 
خلیـل زاد  تالش هـای  ابتـدا  در  اسـت،  افزایـش 
مبنـی بـر تحقـق صلح، طـوری وانمود می شـد که 
انـگار بحـث صلـح فقـط میـان دو طـرف امریکا 
و طالبـان بـر سـر صلـح فی ما بیـن جریـان دارد، 
نماینـدۀ ویـژه امریـکا در امـور صلـح نیـز بارهـا 
ایـن موضـوع را از صفحـه توئیتـرش اعـالم کرده 
بـود کـه در ارتباط با مسـایل داخلی افغانسـتان با 
طالبـان بحثی صـورت نگرفته و آنچـه تا کنون در 
میـان آنـان مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت، زمان 
خـروج نیروهـای امریکایـی و تعهـد طالبـان در 
قبـال قطـع ارتبـاط بـا شـبکۀ القاعده و تروریسـم 
مذاکـرات  پنجـم  دور  در  کـه  اسـت  بین المللـی 
ُخشـنودی  ابـراز  آن،  نتایـج  از  روزه اش  بیسـت 
کـرد و گفـت که در ایـن زمینه به توافقاتی دسـت 
یافتـه انـد؛ امـا اکنـون شـاهد هسـتیم کـه ادبیات 
جدیـدی در قبـال صلـح و طالبـان، وارد قامـوس 
در  اسـت؛  افغانسـتان شـده  رسـانه های  سیاسـی 
از  امریکایی هـا  کـه  می بینیـم  رسـانه ها  بعضـی 
طالبـان تعهـد گرفتـه انـد کـه در امـر مبـارزه بـا 
القاعـده و سـایر گروه هـای افراطی بـا امریکایی ها 
همـکار باشـند، دگرگونـی ادبیات سیاسـی صلح، 
از قطـع ارتبـاط با القاعـده، تا مبارزه با تروریسـم 
و القاعـده تأمـل برانگیـز اسـت که چـرا همکاران 
بین المللـی و در رأس آن امریـکا، در فاصلۀ کوتاه 
افغانسـتان بـه  چنیـن رویکـردی اتخـاذ کردنـد، 
عنـوان کشـوری کـه حـدود هفده سـال پیـش، با 
همـکاری جبهـه مقاومـت، نیروهـای بین المللـی 
بـا حمـالت هوایـی بـاالی مواضـع طالبـان حمله 
کردنـد و نیروهـای مقاومت از زمیـن در برابر این 
گـروه ایسـتاد و در نتیجـه باعـث گردید کـه آنان 
شکسـت بخـورد و افغانسـتان از کام ایـن هیوالی 
خـون آشـام رهـا شـود، در نتیجـه حکومـت و 
افغانسـتان  آمـد و مـا مـردم  بـه وجـود  انتقالـی 
هجـده  سیاسـی،  نشـیب های  و  فـراز  تمـام  بـا 
سـال را بـا خـون خـود از حاکمیـت دموکراسـی 
کـه  کنـون  تـا  کردیـم  مردم سـاالری حمایـت  و 

دسـت آوردهایی نیـز داریـم.
طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه وابسـته بـه کشـور 
مقبولیـت  از  افغانسـتان  در  هیـچ گاه  پاکسـتان، 
مردمـی برخـوردار نبـوده و نخواهـد بـود، اینکـه 
دوباره به این گروه حیات تازه بخشـیده شـد و در 
راسـتای قباحت زدایـی آنان در جامعۀ افغانسـتانی 
و بین المللـی تالش هایـی صـورت گرفت توسـط 
حامـد کـرزی بـود، او بارهـا در سـخنان خود این 
گـروه را بـرادران ناراضـی خطـاب کـرد و آنقـدر 
بـر ایـن مسـأله تأکیـد ورزیـد تـا بـه عنـوان یک 

بـاور درونی و با اسـتفاده از صالحیـت وظیفه یی، 
در تجهیـز و تمویـل آنـان نیـز مخفیانـه دسـت به 
کار شـد، هـر چنـد رسـانه ها از چنیـن رویکـرد 
قباحت زدایـی، بارهـا انتقـاد کردنـد ولـی گـوش 
انتقادهـای مـردم کـر بـود، در  برابـر  کـرزی در 
واقـع سـنگ تهـداب احیـای مجـدد طالبـان در 
داخـل افغانسـتان توسـط کـرزی گذاشـته شـد و 
می تـوان او را لقـب پـدر معنـوی طالبـان داد، بعد 
از کـرزی، اشـرف غنی نیـز بارها گـروه طالبان را 
بـه عنـوان مخالفیـن سیاسـی مـورد خطـاب قرار 
داد و اگـر از وی انتقـاد صـورت می گرفـت بـه 
همـان پیمانـه بـه گفته هـای خـودش پـا بنـد بود 
و تأکیـد می ورزیـد کـه بـرای اثبـات ادعاهایـش 
اقـدام بـه توجیهـات جنون آمیـز می نمـود، غنی تا 
زمـان برگزاری پروسـۀ صلح که توسـط خلیل زاد 
جدی تـر از پیـش مـورد پیگیـری قـرار گرفـت از 
طالبـان همه جانبـه حمایـت می کـرد و هـر گونـه 
جنایـت آنـان را توجیه می کـرد؛ اما وقتـی که این 
گـروه در گفت وگوهـای صلح با افـراد غنی، وارد 
مذاکـرات صلـح نشـد وی یکبـاره تغییـر رویکرد 
داد و مواضـع تندتـری در قبـال طالبـان گرفـت، 
اکنـون که صلح افغانسـتان وارد فـاز جدید عملی 
قـدرت،  رفتـن  دسـت  از  هـراس  اسـت،  شـده 
اکنـون  او  تمـام وجـود غنـی را فراگفتـه اسـت 
نمی خوانـد؛  سیاسـی  مخالـف  را  طالبـان  گـروه 
بلکـه آنـان را بـه عنـوان ابـزار دسـت پاکسـتان 
می دانـد، وقتـی کـه پـای منفعـت خصوصـی بـه 
میـان می آیـد چـه چهره هایـی اسـت کـه از زیـر 
نقـاب بیـرون می شـود و صـورت واقعـی خود را 
بـه مردم نشـان می دهـد، اکنـون غنی مجنـون وار 
در صـدد حفـظ قـدرت اسـت و تـالش دارد تـا 
خـود را بـا عنـوان قهرمـان صلـح در نـزد مـردم 
دیـر شـده  اکنـون  امـا  کنـد؛  معرفـی  افغانسـتان 
اسـت و نمی تـوان شیشـۀ شکسـته را پیونـد زد، 
مردمـی  پایـگاه  غنـی  کـه  می داننـد  امریکایی هـا 
مـدت چارسـال حکومـت داری اش  در  و  نـدارد 
مـردم را تـا سـر انزجـار از سیاسـت و حکومـت 

خسـته سـاخته است.
اشـتباه  کـه  کنـد  کاری  نبایـد  این بـار  امریـکا 
فاحش تـر، از بـه قـدرت رسـاندن غنـی را ایـن 
بـا طالبـان مرتکـب شـوند،  دفعـه در همـکاری 
واژه هایـی در قبـال طالبـان جدیـداً مورد اسـتفاده 
را  افغانسـتانی  انسـان  یـک  کـه  می گیـرد  قـرار 
نگران تـر از پیـش می سـازد، )دولـت در تبعیـد( 
جدیدتریـن مفهومـی اسـت کـه بـه صـورت غیر 
داده  افغانسـتان  رسـانه های  خـورد  بـه  مسـتقیم 
می شـود، زمینه سـازی بـرای ایـن قباحت زدایی ها 

بین المللـی  جامعـه  صداقـت  طالبـان،  گـروه  از 
سـوال  زیـر  صلـح  قبـال  در  را  امریکایی هـا  و 
می بـرد، جملـۀ خبـری جدیـد دیگـری نیـز وارد 
ادبیـات رسـانه یی صلـح شـده اسـت کـه بیانگـر 
انعطـاف جامعـه بین المللی در قبال طالبان اسـت، 
در ایـن جملـه، ایـن نکتـه را برجسـته می سـازد 
رهبـری  هیـأت  عضـو  اشـخاص  و  افـراد  کـه 
صلـح بایـد بـه تاییـد طالبـان باشـد، واقعـًا جـای 
سـوال اسـت کـه از یک گروهـک تروریسـتی که 
هنـوز پایـگاه واضـح و مشـخصی در افغانسـتان 
ندارنـد و در میـان دره هـا هماننـد دزدان راهـزن 
بـه قطاع الطریقـی مصـروف انـد، این قـدر وجهـه 
ملـی و بین المللـی بخشـیدن توهیـن بـه شـعور 
مـردم افغانسـتان اسـت، درسـت اسـت کـه غنـی 
مورد قبول مردم افغانسـتان نیسـت و بـا همکاران 
بین المللـی نیـز تعامـل و رویه درسـتی نـدارد؛ اما 
اینطـور هم نیسـت که غیـر از غنی شـخص بدیل 
در افغانسـتان یافت نشـود تـا دور بعدی حکومت 
را اداره کنـد، مـا چهره هـا و خبره هایـی داریـم که 
عمرشـان در مبارزات سیاسـی در حال گذر اسـت 
و در مدیریـت کشـور نیـز تـوان باالیـی دارنـد؛ 
امـا اینطـور هـم نیسـت کـه جریان هـای سیاسـی 
داخلـی و خارجـی دسـت بـه دسـت هـم دهنـد 
و درصـدد قباحـت از گـروه جنایـت کار طالبـان 
باشـند و مـردم افغانسـتان هـم در برابـر چنیـن 
اعمالـی سـکوت کننـد، نیروهـای سیاسـی داخلی 
و خارجـی بایـد بداند که محور قـرار دادن طالبان 
در حکومـت بعـدی، سـنگین تر و پُرهزینه تر از به 
قـدرت رسـاندن غنـی به پای شـان ختـم خواهد 
شـد، اینکـه از گروه طالبـان می خواهند تـا در امر 
مبـارزه و افراطیـون بـا امریـکا همـکار باشـند، آیا 
بـه ایـن هـم فکـر کـرده انـد کـه القاعده و سـایر 
جریان هـای افراطـی، بیشـتر از بسـتر طالبـان در 
جامعـه افغانسـتان رخنـه کرده اسـت و هرازگاهی 
ممکن اسـت کـه این گـروه به عنوان ابزار دسـت 
پاکسـتان، بـر عـالوه اینکـه منافـع ملی افغانسـتان 
را بـه مخاطـره بیانـدازد، منافـع جامعـه جهانـی و 
امریـکا را نیـز بـا تهدیـد مواجـه خواهنـد کـرد، 
غنـی کـه به عنوان یـک فرد در رأس قـدرت قرار 
دارد بـه راحتـی در قبـال منافـع خصوصـی خـود 
بـا امریکایی هـا موضـع می گیـرد، طالبـان کـه بـه 
عنـوان یـک گروهـک اگـر وارد جریـان سیاسـی 
شـوند چـه تضمینی وجـود دارد که مجـدداً منافع 
نظرداشـت  بـا در  نکنـد؛  تهدیـد  را  امریکایی هـا 
تمـام مـوارد یاد شـده، مـردم افغانسـتان حکومت 
احقـاق  بـرای  طالبانـی نمی خواهنـد و همچنـان 

حـق شـان مبـارزه خواهنـد کرد.
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دالـر  میلیـون  پنـج  مشـورتی صلـح حکومـت  برگـزاری جرگـۀ  بـرای 
کشـور  تمـام والیت هـای  از  آن  اعضـای  کـه  گفتـه  و  داده  اختصـاص 
براسـاس انتخابـات وارد جرگـه خواهنـد شـد. بـه همین منظـور در هفته 
گذشـته در بسـیاری از والیت هـای کشـور انتخابـات شـرکت در جرگـۀ 
را شـورای والیتـی هـر والیـت  برگـزار شـد کـه آن  مشـورتی صلـح 
در  انتخابـات  برگـزاری  در  حکومـت  تجربـه  البتـه  می کـرد.  مدیریـت 
هـر سـطح و سـویۀ کامـاًل معلـوم اسـت و در سـال های گذشـته محـک 
در  کـه  طـور  همـان  داده  نشـان  افغانسـتان  حکومـت  اسـت.  خـورده 
برگـزاری انتخابات هـای دیگـر توانایـی نـدارد، در ایـن انتخابـات کـه در 
فضـای محـدود و بـا نامزدهای معـدود برگزار شـد، هـم نمی تواند چنین 
روندهـای را مدیریـت کنـد. شـاید برخـی از چاپلوسـان دربـار در فضای 
مجـازی چیزهـای در وصـف انتخابات لویه جرگه بنویسـند، امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه همـان طـور کـه لویه جرگـه در فضـای فعلـی افغانسـتان 
یـک امـر تقلبـی اسـت، انتخـاب اعضـای آن نیز توام بـا تقلب و دسیسـه 
انجـام یافـت. حکومـت افغانسـتان صـرف بـرای ایـن کـه نمایشـی را در 
راسـتای مسـایل صلـح برگـزار کند، ایـن لویه جرگـه را برگـزار می کند و 
اعضـای آن را نیـز خـود بـر می گزینـد. در بسـیاری از والیت های کشـور 
کسـانی بـه لویـه جرگـه راه یافته اند کـه قبـاًل ارگ در مورد آنهـا تصمیم 
انـد کـه  گرفتـه بـود. در برخـی از والیت هـا گزارش هـا حاکـی از آن 
حکومـت بـا توزیـع پـول رأی هـا را خریـداری کـرده و بـه صندوق های 
افـراد مـورد حمایـت خـود ریخته اسـت. در همیـن حال، برخـی احزاب 
و سـازمان های دیگـر نیـز کـه فکـر می کننـد، جرگـۀ مشـورتی اعتبـاری 
بـرای حـزب و یـا افرادشـان خواهـد شـد، با هـزار جعل وتقلب شـماری 
از طرفـداران خـود را وارد فهرسـت شـرکت کننده گان جرگـۀ مشـورتی 
صلـح کـرده انـد. مقام هـای شـورای صلـح از جرگۀ مشـورتی بـه عنوان 
بزرگتریـن جرگـه در تاریـخ معاصـر کشـور یـاد می کننـد و می خواهنـد 
آن را چنـان بـزرگ و مهـم جلـوه دهنـد کـه مـردم فکـر کنند، آقـای غنی 
اگـر یـک کار درسـت در پنـج سـال گذشـته انجـام داده باشـد، آن هـم 
همیـن برگـزاری جرگـۀ مشـورتی صلح خواهد بـود. در حالـی که جرگۀ 
مشـورتی صلـح هیچ نقشـی نه در مسـایل صلح بازی کـرده می تواند و نه 
هـم راهـکاری بـرای گفت وگوهـای صلح ایجـاد خواهد کرد. امـروزه در 
تیوری هـای سیاسـی وقتـی از حکومت مردم به وسـیله مردم سـخن گفته 
می شـود، بسـیاری از نظریه پـردازان جدیـد ایـن نقـد را وارد می داننـد که 
واژۀ مـردم در حکومت هـای دموکراتیـک یـک واژۀ مبهـم و گنگ اسـت. 
بـه ایـن دلیـل که هیـچ وقـت کل مـردم حکومـت نمی کنند، بـل تعدادی 
کـه ظاهـراً از آنهـا نماینده گـی می کننـد، زمـام امـور را در دسـت دارند و 
از نـام مـردم بـر آنها حکومـت می کننـد. دموکراسـی های پیشـرفتۀ جهان 
امـروز از ایـن نـگاه مـورد انتقـاد قـرار می گیرنـد و جهـان در پـی در آن 
اسـت کـه مکانیسـم های دیگـری را کـه بتواننـد نقـش و تصمیم گیـری 
بـه  گیرنـد.  کار  بـه  دهنـد،  ارتقـا  سیاسی شـان  سرنوشـت  در  را  مـردم 
گفتـۀ نظریه پـردازان سیاسـی وقتـی مـا می گویـم در فـالن کشـور نظـام 
دموکرایتـک روی کار آمـده و مـردم حکومـت می کننـد، در واقـع دروغ 
گفته ایـم چـون هیـچ وقـت مـردم زمـام امـور را در دسـت نداشـته انـد. 
تنهـا در آتـن پیـش از میـالد که دموکراسـی مسـتقیم وجود داشـت، مردم 
بـا شـرکت در انتخابـات و دیگر سـازوکاری های حکومتی نقـش خود را 
بـه صـورت مسـتقیم بـازی می کردنـد، امـا از زمانی کـه دموکراسـی های 
نماینده گـی جای دموکراسـی های مسـتقیم را گرفت، دموکراسـی نیز وارد 
چرخـه فسـاد شـد. وقتـی وضعیـت در کشـورهای پیـش رفته ایـن گونه 
باشـد، وضـع و حـال افغانسـتان بـا زمـام داران جاه طلـب و خودخـواه آن 
کامـاًل روشـن اسـت. آقـای غنی بـا برگـزاری لویـه جرگـه می خواهد به 
هدف هـای مشـخصی دسـت پیـدا کنـد. او این روزهـا خـود را از جریان 
گفت وگوهـای صلـح بـه دور احسـاس می کند و بـه این نتیجه رسـیده که 
هـم امریـکا و هـم طالبـان در پشـت سـر حکومت افغانسـتان بـازی خود 
را انجـام می دهنـد. بـه همین دلیـل آقای غنـی را ترس و هـراس از آینده 
فـرا گرفتـه اسـت. او نسـبت بـه آینده افغانسـتان تـرس و هراسـی ندارد، 
بـل تـرس و هـراس او در مورد خـودش و خانواده اش اسـت. او نمی داند 
کـه در رونـد گفت وگوهـای صلـح نقـش او چـه خواهـد شـد؟ آیـا در 
رأس قـدرت باقـی خواهـد مانـد و یـا مجبـور خواهد شـد که قـدرت را 
بـه حکومـت موقـت و یـا چیزی شـبیه بـه آن واگذار کنـد. اگـر طالبان و 
امریـکا بـه توافقی برسـند که سـبب کنار رفتـن او از قدرت شـود، آن گاه 
چـه بایـد کـرد؟ آیـا خواهد توانسـت بـدون حضـور امریکایی هـا و پول 
آنهـا کشـور را اداره کنـد و بـا طالبان و پاکسـتان هـم زمان بجنگـد؟ اینها 
سـوال های اساسـی اسـت کـه در برابـر آقـای غنی قـرار دارند. سـفرهای 
او بـه والیـات کشـور و دادن وعده هـای سـرخرمن چیزی جـز خیال بافی 
و رؤیـای بـودن در قـدرت نیسـت. او می خواهـد کـه از درون جرگـه 
فرمایشـی خـود صدایـی در حمایـت از خـود و وضعیـت فعلـی بیـرون 
بکشـد و بـا تمسـک بـه آن بگویـد کـه جنـگ و صلـح در اختیـار او و 
حکومتـش اسـت. امـا او نمی دانـد کـه بـازی را وقـت باخته اسـت و حتا 
از درون جرگـه مشـورتی نیـز چنیـن صدایی بیـرون نخواهد شـد. او حتا 
بـه انـدازۀ رییس جمهـور پیشـین افغانسـتان جرأت و جسـارت نـدارد که 
مسـتقیم از امریـکا و طرح هـای آن انتقـاد کنـد. او بچه بورژایی اسـت که 
می خواهـد اکـت انقالبـی کنـد اما جـرأت آن را در خـود نمی بینـد. او نه 
از نظـر فکـری آمـادۀ انقالبی گـری اسـت و نه هـم از نظر سـنی. از طرف 
دیگـر کل پشـتوانۀ و دلگرمـی او به سـاختارهای غربی اسـت. او از درون 
ایـن سـاختارها بیـرون شـده و در خدمـت ایـن سـاختارها بـوده اسـت. 
غنـی آخریـن شـوالیه اسـت کـه از چرخـه زمـان بـه بیـرون پرتاب شـده 
و حـاال سـرگردان اسـت کـه کـدام طـرف را بگیـرد. او به دون کیشـوتی 
می مانـد کـه دیگـر حتـا سـانجویی نیـز بـه دنبالـش نمی آیـد. برگـزاری 
جرگـه مشـورتی صلح یک حـرف مفت و مصرف بی جاسـت کـه تبعات 

آن دامـن شـخص آقـای غنـی را خواهـد گرفت.

غنـی دون کیشوتـی 
بـدون سانجـو

سید لطیف سجادی

مت  حکو
طالبان  به  نباید 
گذار شود ا و
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مرحلۀ تطبیق پروژه تغذیه مصنوعی آب های 

زیرزمینی کابل امسال آغاز می شود

باشنده گان سمنگان:
 مقـام هـای محـلی افـراد را بـدون انتخـابات 
به جـرگۀ مشـورتی صلـح معـرفی کـرده انـد

ــل در  ــی کاب ــای زیرزمین ــت ذخایرآب ه ــارچ/ تقوی ــه ریچ ــه برنام ــد ک ــور می گوی ــرژی و آب کش وزارت ان
جریــان امســال آغــاز خواهــد شــد.

ــخ دهی  ــۀ »پاس ــل در برنام ــنبه، 22 حم ــرژی وآب،   پنجش ــای آب وزارت ان ــس برنامه ه ــورزی ریی ــاد ن فره
دولــت بــه ملــت« گفــت کــه برنامــه ریچــارچ مصنوعــی آب هــای کابــل امســال آغــاز خواهــد شــد.

ــروز  ــه احتمــال ب ــل ک ــی در کاب ــی زیرزمین ــع آب ــزون مناب ــس از کاهــش روز اف ــه پ ــورزی گفــت ک ــای ن آق
ــت  ــا تقوی ــی ی ــارچ مصنوع ــی و ریچ ــد آب ــد بن ــاد چن ــید، ایج ــدت بخش ــهر را ش ــن ش ــران آب در ای بح

ــد. ــه ش ــت گرفت ــهر روی دس ــن ش ــی در ای ــی زیرزمین ذخایرآب
او افــزود کــه پــروژۀ چــارچ دوبــاره آب هــای زیرزمینــی کابــل کــه اشــکال مختلــف تقویــت ذخایــر آبــی را 
ــه شــکل  ــان امســال ب ــق شــد و در جری ــی تطبی ــۀ امتحان ــه گون ــان ســال گذشــته ب ــرد، در جری ــر می گی درب

اساســی تطبیــق خواهــد شــد.
ــک  ــده از ســوی بان ــاد ش ــه ی ــه برنام ــار داشــت ک ــروژه اظه ــن پ ــی ای ــه مجموع ــه هزین ــاره ب ــدون اش او ب

ــد. ــد ش ــل خواه ــل تموی ــی در کاب ــم آب ــع مشــکل ک ــدف رف ــه ه ــیایی ب انکشــاف آس
وی بــا اشــاره بــه رونــد تطبیــق پــروژه بنــد شــاه تــوت کــه بــه عنــوان یکــی دیگــر از راه حل هــای اساســی 
ــروژه در  ــن پ ــی ای ــاز کارعمل ــده، از آغ ــه ش ــهرکابل روی دســت گرفت ــی در ش ــم آب ــع مشــکل ک ــرای رف ب

جریــان امســال خبــر داد.
آقــای نــورزی گفــت کــه بنــد شــاه تــوت کــه نیازمنــدی بخــش زیــادی از باشــنده گان کابــل بــه آب آشــامیدنی 
را برطــرف خواهــد کــرد، قــرار اســت از ســوی دولــت هندوســتان تمویــل مالــی شــده و در جریــان امســال 

عمــال بــه تطبیــق گرفتــه شــود.
ایــن مســوول وزارت آب همچنــان از پیشــرفت چشــمگیر کار ســاختمانی بنــد شــاه و عــروس کــه یــک پــروژه 
دیگــر بــرای رفــع مشــکل کــم آبــی در کابــل محســوب می شــود، خبــر داده تاکیــد کــرد کــه کار ایــن پــروژه 

90 درصــد پیشــرفته و تــا اوایــل زمســتان امســال بــه بهره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه نگرانــی از بــروز بحــران کــم آبــی در شــهر کابــل، ســال های پیــش رو بــه افزایــش بــود؛ 
ــی  ــووالن وزارت آب مدع ــا مس ــده ام ــرف ش ــدی برط ــی تاح ــن نگران ــد ای ــر هرچن ــای اخی ــا بارنده گی ه ب

ــن مشــکل در ســال های بعــد برطــرف نشــده اســت. هســتند کــه ای

شــماری از اعضــای نهادهــای جامعــه مدنــی و باشــندهگان والیــت ســمنگان ادعــا دارنــد کــه در هیــچ بخشــی 
ایــن والیــت، انتخابــات گزینــش افــراد بــرای اشــتراک در جرگــۀ مشــورتی صلــح برگــزار نشــده و 24 تــن 

ــه ایــن جرگــه معرفــی شــده اند. بــدون انتخابــات، ب
آنان مقام والیت و اعضای شورای والیتی سمنگان را در این زمینه به خویش خوری متهم می کنند.

ــا آن کــه از ســوی  ــد، ب ــه ســالم وطندار می گوین ــن ب ــل ارشــد و عبداالحــد، دو باشــندۀ درۀ صــوف پایی خلی
بــزرگان قــوم  ایــن ولســوالی بــه عنــوان نامــزد در انتخابــات گزینــش افــراد بــرای اشــتراک در جرگــۀ مشــورتی 
صلــح معرفــی شــده بودنــد، امــا مقــام والیــت و شــورای والیتــی ســمنگان بــا ســازگاری، بیــش از 20 تــن 
ــی  ــه حکومــت معرف ــن جرگــه ب ــت در ای ــن والی ــوان نمایندهــگان ای ــه عن ــات، ب ــدون برگــزاری انتخاب را ب

کرده انــد.
وفیــع اهلل شــاهرخی، رییــس شــبکه دادخواهــی نهادهــای جامعــه مدنــی ســمنگان نیــز می گویــد کــه شــورای 
ــۀ  ــه جرگ ــتراک در لوی ــرای اش ــراد را ب ــای اف ــتی از نام ه ــی، فهرس ــاالن مدن ــی فع ــدون هماهنگ ــی ب والیت

ــه حکومــت فرســتاده اســت. مشــورتی صلــح ب
برخــی از منابــع محلــی در ســمنگان کــه نخواســتند نام های شــان در گــزارش گرفتــه شــود نیــز می گوینــد کــه 
مقــام والیــت، شــورای والیتــی و شــماری از مســئوالن محلــی در ولســوالی های ایــن والیــت، بــا هــم تفاهــم 

کــرده و فهرســت نام هــای افــراد مشــخصی را بــه حکومــت فرســتاده اند.
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــا را رد می کن ــن گفته ه ــمنگان ای ــی س ــاون شــورای والیت ــا محمدهاشــم ســروری، مع ام
ــد،  ــد اداری می باش ــت واح ــامل هف ــه ش ــت ک ــن والی ــوالی های ای ــام ولس ــته در تم ــنبۀ گذش ــار ش روز چه
انتخابــات بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا برگــزار شــده و 24 تــن بــه شــمول 7 زن بــرای اشــتراک در ایــن 

ــده اند. ــی ش ــت معرف ــه حکوم ــه ب جرگ
خواســتیم در ایــن بــاره دیــدگاه مســئوالن مقــام والیــت ســمنگان را نیــز داشــته باشــیم، امــا آنــان حاضــر بــه 

ــدند. ــو نش گفت وگ
جرگــۀ مشــورتی صلــح بــه تاریــخ نهــم مــاه ثــور امســال بــا حضــور 2500 تــن در کابــل برگــزارش خواهــد 

ــا طالبــان را بــه بحــث می گیرنــد. شــد. شــرکت کنندهــگان ایــن جرگــه چگونگــی گفت وگوهــای صلــح ب

ــه  ــد ک ــی می گوین ــکایات انتخابات ــیون ش ــووالن در کمیس مس
نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی حوزه هــای باقی مانــده، 
بــدون کابــل و کوچی هــا در روزهــای دوشــنبه تــا ســه شــنبه 

ــردد. ــالم می گ ــه اع ــن هفت همی
ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات، می گویــد کــه 
ــه  ــده ب ــی مان ــای باق ــات والیت ه ــی انتخاب ــج نهای ــالم نتای اع
دلیــل ُکنــدی کار در کمیســیون  شــکایات انتخابــات طوالنــی 

شــده اســت.
مســووالن در کمیســیون انتخابــات بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
ــکایت ها،  ــه ش ــیده گی ب ــمار آرا و رس ــاز ش ــه ب ــد ک می گوین
ســبب ُکنــدی اعــالم نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی شــده 

اســت.
ــد  ــر در رون ــی تأخی ــر انتخابات ــای ناظ ــم، نهاده ــویی ه از س
اعــالم نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی را نامعقــول می داننــد. 
ذبیــح  اهلل ســادات، سرپرســت دفتــر ســخنگوی کمیســیون 
انتخابــات در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد 
ــرده و  ــالم ک ــی را اع ــۀ ابتدای ــات نتیج ــیون انتخاب ــه کمیس ک
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــکایات انتخابات ــیون ش ــوولیت کمیس مس
ــده  ــای باقی مان ــی والیت ه ــۀ نهای ــکایت ها نتیج ــی ش بررس

ــد. ــالم کن را اع
ــی  ــای انتخابات ــود در نهاده ــای موج ــه چالش ه ــت ک او گف
ــی  ــبب طوالن ــی س ــکایات انتخابات ــیون ش ــژه در کمیس به وی
ــی از  ــی برخ ــات پارلمان ــی انتخاب ــۀ نهای ــالم نتیج ــدن اع ش

ــت. ــده اس ــا ش والیت ه
ــد  ــات، می گوی ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــر س ــت دفت سرپرس
ــت  ــده گان 18 والی ــۀ نماین ــات اعتمادنام ــه کمیســیون انتخاب ک

را توزیــع کــرده اســت.
ــیون  ــخنگوی کمیس ــی س ــم الیاس ــال، محمدقاس ــن ح در همی
ــل و  ــوزۀ کاب ــدون ح ــه ب ــد ک ــی می گوی ــکایات انتخابات ش
ــای  ــا روزه ــده ت ــت باقی مان ــی والی ــۀ نهای ــا، نتیج کوچی ه

ــردد. ــالم می گ ــه اع ــن هفت ــنبه همی ــا سه ش ــنبه ت دوش
ــل، در  ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــدۀ ح ــزد نماین ــری نام ــم نظ نعی
ــایر  ــم  س ــه به رغ ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــت ب صحب
ــی  ــات پارلمان ــی انتخاب ــج نهای ــالم نتای ــر در اع ــش، تأخی چال
ســبب شــده فلــج شــدن یــک بخــش حکومــت )قــوۀ مقننــه( 

شــده اســت.
ــوولیت   ــد مس ــنران جدی ــه کمیش ــد ک ــری می گوی ــای نظ آق
ــه  ــور ب ــاس در کش ــت حس ــت وضعی ــا در نظرداش ــد ب دارن
چالش هــا رســیده گی نماینــد و نتایــج  نهایــی انتخابــات 

کننــد. اعــالم  را  باقی مانــده  والیت هــای 
ــات  ــک انتخاب ــار ی ــردم انتظ ــه م ــد ک ــری می گوی ــای نظ آق
شــفاف را دارنــد، امــا کمیســیون شــکایات انتخابــات بایــد در 

ــه ســرعت عمــل کنــد. ایــن مــورد ب
ــه اندازه یــی  ــل ب ــات کاب او گفــت کــه دســت اندازی در انتخاب
جــدی و پیچیــده اســت کــه جداســازی رأی  پــاک را از ناپــاک 

غیرممکــن ســاخته اســت.
از ســویی هــم، یوســف رشــید رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات 
آزاد و عادالنــۀ افغانســتان )فیفــا(، می گویــد کــه طوالنــی  
ــه  ــی ب ــات پارلمان ــی انتخاب ــج نهای ــالم نتای ــد اع ــدن رون ش
ــاد  ــردم ایج ــزد م ــادی را ن ــش های زی ــر س ــه پ ــالوۀ این ک ع
کــرده اســت، یــک بخــش از حکومــت کــه قــوۀ مقننــه 

ــت. ــته اس ــج نگهداش ــز فل ــذاری( را نی )قانون گ
ــالم  ــی و اع ــات پارلمان ــد انتخاب ــر در رون ــۀ او، تأخی ــه گفت ب
نشــدن نتایــج تأثیــر منفــی روی ایجــاد اجمــاع داخلــی داشــته 
اســت، بــه همیــن ســبب اســت کــه حکومــت نتوانســته صدای 
ــاد  ــان ایج ــا طالب ــح ب ــای صل ــد گفت وگوه ــدی در رون واح

ــرای  ــت ب ــن فرص ــان( از ای ــف )طالب ــروه مخال ــا گ ــد، ام کن
ــد. ــتفاده کرده ان ــت اس ــف حکوم ــازی ضع آشکارس

ــرد،  ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــید ک ــای رش آق
گفــت: ایــن موضــوع مشــروعیت حکومــت را در رونــد ایجــاد 
ــا طالبــان  »جرگــۀ مشــورتی صلــح« و گفت وگوهــای صلــح ب

بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.
ــات  ــالم نشــدن نتیجــۀ انتخاب ــه اع ــاره ب ــا اش ــید ب ــای رش آق
موضوعــات  کــه  کنونــی  شــرایط  در  گفــت:  پارلمانــی، 
ــات  ــح و انتخاب ــای صل ــح، گفت وگوه ــورتی صل ــۀ مش جرگ
پارلمــان  وجــود  اســت،  پیــش رو  در  ریاســت جمهوری 
ــه دلیــل نامعلــوم  ــا ب یــک امــر حتمــی - ضــروری اســت، ام
سرنوشــت نتیجــۀ نهایــی انتخابــات پارلمانــی برخــی از 
ــروگان  ــه گ ــی ب ــکایات انتخابات ــیون ش ــا در کمیس والیت ه

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
آقــای رشــید، نبــود پارلمــان را نبــود صــدای مــردم در 
روند هــای بــزرگ می دانــد و می افزایــد کــه نبــود یــک 
ــح  ــای صل ــد در گفت وگوه ــدای واح ــی و ص ــاع سیاس اجم
ــم  ــردم تصمی ــی روی - سرنوشــت م ــرزگ مل و برنامه هــای ب
گرفتــه می شــود - یــک بخــش آن  ناشــی از نبــود یــک 
ــوط  ــر آن مرب ــای دیگ ــا بخش ه ــت و ام ــدر اس ــان مقت پارلم

ــت. ــد آن اس ــی فاق ــام فعل ــه نظ ــود ک ــی می ش ــق مل تواف
ــه  ــای ک ــه حوزه ه ــد ک ــا می گوی ــاد فیف ــی نه ــس اجرای ریی
ــا چالــش مواجــه بــود، کار بــرای کمیشــنران  انتخاباتــی کــه ب
جدیــد دشــوار ســاخته اســت و برخــورد محتاطانــۀ کمیســیون 
ــدن  ــی ش ــبب  طوالن ــوارد س ــن م ــا ای ــات ب ــکایات انتخاب ش
رونــد اعــالم نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی  شــده اســت.
ــان  ــچ دردی را درم ــن هی ــتر از ای ــر بیش ــه تأخی ــت ک او گف
شــکایات  کمیســیون  نیســت،  توجیــه  قابــل  و  نمی کنــد 

ــد. ــالم کن ــد اع ــات بای ــی انتخاب ــۀ نهای ــی نتیج انتخابات
ــا  ــاد فیف ــه نه ــی ب ــکایات انتخابات ــه کمیســیون ش ــت ک او گف
گفتــه اســت کــه بــدون کابــل نتایــج ســایر حوزه هــای 

انتخاباتــی را تــا یــک دو روز دیگــر اعــالم می کننــد.

نتیجۀ نهایی والیت ننگرهار اعالم شد 
کمیســیون انتخابــات ناوقــت روز پنج شــنبه،  22 حمــل نتایــج 

نهایــی انتخابــات پارلمانــی والیــت ننگرهــار را اعــالم کــرد. 
بــر اســاس ایــن نتیجــه، عبدالکریــم کریمــی، فریــدون مومنــد، 
ملــک قیــص، نورآغــا ملکــزی، عبدالــرووف شــپون، امیرمحمد 
یــار، نبــی اهلل بــاز، میرویــس یاســینی، حضــرت علــی، ابــراراهلل 
ــا  ــی حاجــی لیلم ــون، بی ب ــن ی ــی مســلم، آری ــاز ول ــراد، نی م
ــرادی  ــی اف ــه عمران ــی و انیس ــایمه خوگیان ــی، س ــی حکم ول
انــد کــه بــه نماینده گــی از مــردم والیــت ننگرهــار بــه 

ــد. ــده گان راه یافته ان ــس نماین مجل
ــج  ــن نتای ــات پیــش از ای ــی اســت کــه کمیســیون انتخاب گفتن
حــوزۀ  کشــور  والیــت   18 پارلمانــی  انتخابــات  نهایــی 
ــامل  ــا ش ــن والیت ه ــت. ای ــرده اس ــک ها را ک ــی ِس انتخابات
ارزگان، نیمــروز، زابــل، لغمــان، پــروان، ســمنگان، جوزجــان، 
ــخ،  ــور، بل ــرپل، غ ــا، س ــیر، کاپیس ــدی، پنجش ــان، دایکن بامی

ــت.  ــار اس ــس و تخ ــرات، بادغی ــکا، ه پکتی
انتخابــات پارلمانــی بــه تاریــخ 28 - 29 میــزان ســال گذشــته 
برگــزار گردیــد، امــا بــه دلیــل حجــم بیــش از انتظــار 
ــه  ــود ک ــا می ش ــه ادع ــت کاریی ک ــاد و دس ــکایت ها و فس ش
ــط نتیجــۀ  ــوز فق ــا هن ــته اســت ت ــد وجــود داش ــن رون در ای
نهایــی کمتــر از 20 والیــت اعــالم شــده اســت و ســایر 

اســت. باقی مانــده  والیت هــا 

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

نتایـج نهایی انتخابات پارلمـانی 13 والیت 
تـا سه شنبه اعـالم مـی شـود

ابوبکر صدیق
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بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

آشـفتهگی و تشـویش هـم اغلـب ناشـی از دلتنگـی حاصـل از مفیـد نبـودن و کاری انجـام 
نـدادن اسـت و بیشـتر به حذف و محو انسـان منتهی می شـود. اگـر ما به دنیـای فعالیت قدم 
بگذاریـم و اگـر بـه عرصۀ رقابت سـالم با دیگران به میدان ثمربخشـی قـدم بگذاریم، محکم 
و اسـتوار بـه عـزت نفـس می رسـیم و آرام، بدون تشـویش و با اطمینـان در جـادۀ زندهگی 
قـدم بـر می داریـم و همـواره در ایـن فکر هسـتیم که به خـود و دیگـران و دنیایی کـه در آن 

زندهگـی می کنیـم، چـه داریم که تقدیـم کنیم؟
اگر همیشـه خود را به خاطر خطاهای گذشـته سـرزنش و مالمت کنید، کارتان به شکسـت 
می انجامـد و بـرای همـۀ عمـر نومید و افسـرده باقـی خواهیـد ماند. امـا اگر بـاور کردید که 
می توانیـد همه چیـز را جبـران کنیـد، می توانیـد موفـق شـوید. بر احسـاس اندوه و پشـیمانی 
خـود کـه همانـا شـادی و نشـاط را محـو می کنـد، فایـق آیید. با سـالح ایمـان و بـا قوت و 

نیرومنـدی، بـه جنگ احسـاِس ناتوانـی و ضعـف برویـد و او را نابود کنید.
سـعی نکنیـد بـا مـرورِ خاطرات تلخ گذشـته، به حـال خود متأثر شـوید و هـم دردی دیگران 
را بـه سـوی خـود جلب کنید، آیـا از این که دیگران با شـنیدن حرف های غم انگیز شـما سـر 
تـکان بدهنـد و هـم دردی کنند، خوشـحال می شـوید؟ پاسـخ این اسـت کـه ابراز هـم دردی 
دیگـران بـا شـما هیـچ دردی را دوا نمی کند. از سـوی هم، گاه این دلسـوزی مصنوعی اسـت 

و ممکـن دیگـران تظاهر به دلسـوزی کنند.
پـس بهتـر اسـت خودتـان را آزار ندهید. زندهگی واقعـی، روزهایش پُر از طـراوت و پویایی 
اسـت. چنـان کـه انسـان باید به جـای آنکه در حسـرت آنچـه نـدارد و در انـدوه مصیبت ها 
و گرفتاری هـا زانـوی غـم در آغـوش گیـرد، با اسـتفاده از حد اکثـر توان جسـمی و روحی، 
بـه شـکار زیبایی هـا و شـادابی های آن بـرود. شـما هـم می توانید بـه کیمیـای زندهگی یعنی 

سـعادت و خوشـبختی دسـت پیدا کنیـد. تصمیم با خود شماسـت. امتحـان کنید!

پرسش کلید پاسخ است
البرت انیشـتین گفته اسـت که کنجکاوی موجب شـادی و هیجان  می گردد. انسـان هنگامی 
کـه بـه رازهـای جاودانهگـی، زندهگـی و سـاختار شـگفت انگیز دنیـا می اندیشـد، بی اختیار 
دچـار هـراس و حیـرت می شـود. کافـی اسـت که انسـان بکوشـد تا هـر روز اندکـی از این 

اسـرار را در یابـد. بـه نظـر شـما، اولین تفـاوت میان افـراد موفق و ناموفق چیسـت؟
پاسـخ بسـیار سـاده اسـت. افـراد موفق پرسـش های بهتـری از خـود می پرسـند و در نتیجه، 
پاسـخ های بهتـری نیـز دریافـت می کنند. خیلـی از آدم ها دوسـت دارند کاری متفـاوت انجام 
دهنـد تـا افراد موفقی شـوند، ولی هرگـز از خود نمی پرسـند که چگونه می تواننـد به اهداف 
خـود دسـت پیـدا کنند؟ اگر فکر ما اجازۀ تاخت وتازه داشـته باشـد، پرسـش های مختلفی در 
ذهـن مـا جای می گیرد. تفکر، چیزی به جز پرسـیدن و پاسـخ دادن به آن پرسـش ها نیسـت.
تفکـرات مـا گاه جنبـۀ ارزیابـی دارنـد )فـالن چیـز چطـور اسـت؟( گاه در زمینـۀ تصـور 
)چه چیـزی امکان پذیـر اسـت؟( و یـا تصمیم گیـری اسـت )چـه بایـد بکنیـم؟( اگر مـا واقعًا 
خواهـان تغییـر در زنده گـی و در حقیقـت تغییر کیفیـت زنده گی خود هسـتیم، نتیجه، نوعی 

پرسـش و پاسـخ هستند.
اگـر مـا واقعـاً خواهـان تغییر در زندهگـی و در حقیقـت، تغییر کیفیت زنده گی خود هسـتیم 

بایـد تغییراتـی را در پرسـش هایی کـه از خـود یا دیگران می پرسـیم، به وجـود آوریم.

مهسا طایع

بخش هشـتم

ناصـر اعتمـادی
از نظـــر لـــوکاچ، معنـــای تاریخـــی اخـــالق نیچـــه، 
تعلـــق آن بـــه طبقـــۀ مســـلط اســـت. اخـــالق 
ـــاعرانه اش،  ـــبک ش ـــده و س ـــد گزن ـــه در نق نیچ
ظاهـــر آرمانـــی بـــه خودخواهـــی و توحـــِش 
انســـان ســـرمایه داری می دهـــد کـــه هرگونـــه 
عقل گرایـــی  و  انســـان گرایی  بـــا  رابطـــه 
ـــالف  ـــت. برخ ـــت داده اس ـــنگری را از دس روش
کانـــت، نیچـــه هرگـــز در پـــی پایه ریـــزی 
بـــرای  معتبـــر  و  جهان شـــمول  اخـــالق 
ــب  ــس، مخاطـ ــود. بالعکـ ــان ها نبـ ــام انسـ تمـ
ــد  ــت، هرچنـ ــلط اسـ ــۀ مسـ ــالق او، طبقـ اخـ
ــان و  ــه محرومـ ــد کـ ــراف می کنـ ــه اعتـ نیچـ
ـــا  ـــان ب ـــه او از آن ـــانی ک ـــده گان، کس سرکوب ش
ـــد، از  ـــاد می کن ـــان« ی ـــن اوباش ـــوان »منفورتری عن

ــد. ــد انـ ــود بهره منـ ــژۀ خـ اخـــالق ویـ
اگرچـــه نیچـــه منکـــر نبـــرد و منازعـــات 
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــا او معتق ـــت، ام ـــی نیس اجتماع
ـــه  ـــات، بلک ـــان طبق ـــۀ می ـــه منازع ـــرد ن ـــن نب ای
ــای  ــر نژادهـ ــر در برابـ ــای برتـ ــارزۀ نژادهـ مبـ
پســـت و فرومایـــه اســـت. یکـــی از اهـــداف 
نیچـــه، اســـتوار کـــردن مقوله هـــای اجتماعـــی 
بـــر مبانـــی »زیست شناســـی« اســـت. هـــدف 
او از ایـــن اقـــدام، جلوگیـــری از پیوســـتن 
روشـــنفکران ناراضـــی زمانـــه اش بـــه سوسیالیســـم 
و ســـوق دادن آنـــان بـــه ســـمت شـــدیدترین 
ـــر سوسیالیســـم،  ـــل و واکنـــش در براب شـــکل تقاب
ـــن  ـــت. ای ـــان اس ـــر محروم ـــاً در براب ـــی نهایت یعن
ـــه  ـــی نیچ ـــی تلق ـــزای بنیان ـــی از اج ـــدف یک ه
ــانۀ« او  ــر »زیست شناسـ ــا تعبیـ ــی یـ از زندهگـ
ـــک  ـــوی نی ـــت. در فراس ـــژادی اس ـــای ن از نبرده
ــًا  ــی اساسـ ــد: »زندهگـ ــه می گویـ ــد، نیچـ و بـ
تصاحـــب کـــردن اســـت. زندهگـــی زخمـــی 
ــرکوب در  ــونت و سـ ــال خشـ ــردن و اعمـ کـ
ــه و ضعیـــف اســـت. زندهگـــی  ــر بیگانـ برابـ
تحمیـــل قالب هـــای خـــود بـــه بیگانـــه و 
ضعیـــف، هضـــم کـــردن آنـــان در خویـــش و 
یـــا اســـتثمار آنـــان اســـت...-این لطیف تریـــن 
راه حـــل اســـت- »اســـتثمار« نشـــانۀ یـــک 
جامعـــۀ فاســـد، ناقـــص یـــا بـــدّوی نیســـت. 
ـــه  ـــی ب ـــت زندهگ ـــود طبیع ـــۀ خ ـــتثمار نتیج اس
مثابـــۀ کارکـــردی انـــدام وار و بنیانـــی اســـت. 
بـــه عبـــارت دقیق تـــر، اســـتثمار نتیجـــۀ ارادۀ 
ـــود، ارادۀ  ـــه خ ـــت ک ـــدرت اس ـــه ق ـــوف ب معط

معطـــوف بـــه زندهگـــی اســـت«.
بی ســـبب نیســـت کـــه لـــوکاچ می گویـــد 
ــه  ــته، نیچـ ــتیزی گذشـ ــا خردسـ ــاس بـ در قیـ

نـــه در عرصـــۀ فلســـفه و اقتصـــاد، بلکـــه در 
ـــه  ـــی ب ـــی و اخالق ـــی، تاریخ ـــای اجتماع حیطه ه
ـــی سوسیالیســـم  ـــی اش، یعن مصـــاف دشـــمن اصل
مـــی رود. از نـــگاه لـــوکاچ، نیچـــه به رغـــم 
ـــه  ـــتین کلم ـــای راس ـــه معن ـــش، فیلســـوف ب نبوغ
نیســـت و قالـــب اســـاطیری اندیشـــه های او در 
عیـــن حـــال، پوششـــی بـــرای پنهـــان کـــردن 
بـــه  او  آرای  سســـت مایهگی  و  تناقض هـــا 

شـــمار مـــی رود.

سخن آخر
ــاپ  ــتین چـ ــال از نخسـ ــصت سـ ــون شـ اکنـ
کتـــاب »نابـــودی عقـــل« می گـــذرد. ســـی 
ـــی  ـــان«)2( در مطلب ـــکال ترتولی ـــش »نی ـــال پی س
بـــه مناســـبت ســـی ســـالهگی اثـــر جنجالـــی 
لـــوکاچ، بـــه مـــوج مخالفت هایـــی اشـــاره 
کـــرد کـــه کتـــاب »نابـــودی عقـــل« در نـــزد 
ــوکاچ  ــر لـ ــندهگاِن هم عصـ ــیاری از نویسـ بسـ
ـــداران  ـــۀ طرف ـــوزه و هم ـــو، مارک ـــه آدورن از جمل
و دوســـت داران شـــلینگ، نیچـــه، دیلتـــای 
یـــا هایدگـــر، برانگیختـــه بـــود. ترتولیـــان 
اعتراض هـــای صـــورت گرفتـــه در برابـــر اثـــر 
جدلـــی لـــوکاچ را اگـــر نـــه نـــادر، دســـت ِکم 
ــابقه توصیـــف می کـــرد و می گفـــت: در  بی سـ
ـــوکاچ را  ـــه ل ـــانی ک ـــد کس ـــم نبودن ـــان ک ـــن می ای
ـــتالینی«  ـــردی اس ـــه »عقب گ ـــل ب ـــودی عق در ناب
متهـــم می کردنـــد. بـــا ایـــن حـــال، ترتولیـــان 
اعتـــراف می کـــرد کـــه حمـــالت و انتقادهـــای 
ـــه  ـــه هیچ وج ـــل، ب ـــودی عق ـــر ناب ـــدید در براب ش
ـــور  ـــه ط ـــو ب ـــر ول ـــن اث ـــت ای ـــدرت جذابی از ق

ـــت. ـــته اس ـــی، نکاس منف
ــر  ــل در برابـ ــودی عقـ ــوکاچ در نابـ ــرد لـ نبـ
ــارزۀ او  ــی از مبـ ــش الینفکـ ــتیزی بخـ عقل سـ
ـــت از  ـــرای صیان ـــش ب ـــم و تالش ـــه فاشیس علی
عالی تریـــن فرآورده هـــای فکـــری روشـــنگری 
ـــم  ـــتۀ ایده آلیس ـــگان برجس ـــزد نماینده ـــه در ن چ
ـــزد مارکـــس  ـــه ویـــژه هـــگل و چـــه در ن آلمـــان ب
و جنبـــش کارگـــری ملهـــم از اندیشـــه های 
او بـــود. بـــه گمـــان ترتولیـــان، در ایـــن نبـــرد 
طـــی نخســـتین دهه هـــای ســـدۀ گذشـــته 
ــم در  ــدن فاشیسـ ــا روی کار آمـ ــان بـ و همزمـ
ـــر  ـــدۀ دیگ ـــود. دو نماین ـــا نب ـــوکاچ تنه ـــان، ل آلم
ـــیرر  ـــت کاس ـــتم، ارنس ـــدۀ بیس ـــنگری در س روش
ـــه  ـــه شـــیوه و ب ـــدام ب ـــر ک ـــد هوســـرل، ه و ادمون
ـــر  ـــژه در براب ـــه وی ـــرد ب ـــن نب ـــود در ای ـــۀ خ نوب
ــن  ــدند. از ایـ ــر وارد شـ ــتیزی هایدگـ عقل سـ
ــر در  ــیرر و هایدگـ ــۀ کاسـ ــر، مجادلـ نقطه نظـ

ـــت  ـــت اس ـــز اهمی ـــال 1927 در »داووس« حای س
و شـــباهت های بســـیاری بـــا مواضـــع لـــوکاچ 
ـــر  ـــن اث ـــه در آخری ـــل و چ ـــودی عق ـــه در ناب چ

ــی« دارد. ــود اجتماعـ ــی وجـ او »هستی شناسـ
ادمونـــد هوســـرل نیـــز در بحـــران علـــوم اروپایـــی 
ــوکاچ در  ــد لـ ــی هماننـ ــی متعالـ و پدیده شناسـ
ــه  ــبت بـ ــده نسـ ــح و گزنـ ــی صریـ مجادله یـ
ــتیزانه  ــت عقل سـ ــاک ضدیـ ــای خطرنـ پیامدهـ
بـــا اندیشـــه های دکارت در آلمـــان نـــازی 
ـــر  ـــه متفک ـــه س ـــر ک ـــن ام ـــی داد. همی ـــدار م ُهش
ـــرل،  ـــیرر و هوس ـــوکاچ، کاس ـــن دوره ل ـــزرگ ای ب
نبـــردی مشـــابه را در برابـــر عقل ســـتیزی بـــه 
ـــد مســـتقل از یکدیگـــر  ـــر چن ـــان، ه ـــور همزم ط
ــه  ــور توجـ ــه در خـ ــد، فی نفسـ ــاز کردنـ آغـ
ـــًا  ـــان لزوم ـــری آن ـــنن فک ـــر س ـــا اگ ـــت، حت اس
ـــال،  ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــوده ان ـــر نب ـــان یکدیگ همس
فـــرای تفاوت هـــای نظـــری، ســـه فیلســـوف 
منتقـــد فرهنـــگ آلمانـــی ســـدۀ بیســـتم، هـــر 
کـــدام بـــه نحـــوی خـــود را وارث و حافـــظ 
ــوکاچ در  ــتند. لـ ــنگری می دانسـ ــنت روشـ سـ
آخریـــن اثـــر دورۀ حیـــات اش »هستی شناســـی 
وجـــود اجتماعـــی«، ســـایۀ روشـــن هایی بـــه 
ـــل در خصـــوص  ـــودی عق ـــات خـــود در ناب نظری
عقل ســـتیزی بـــه ویـــژه در نـــزد شـــلینگ 
اضافـــه کـــرد، امـــا بهرغـــم همـــۀ تعدیـــالت، 
ســـاختار کتـــاِب نابـــودی عقـــل، شـــصت 
ســـال پـــس از نخســـتین انتشـــار آن همچنـــان 
مســـتحکم بـــه نظـــر می رســـد. فراتـــر حتـــا 
در دورۀ حاضـــر کـــه جهـــان بـــا صورت هـــای 
ــه  ــتیزی بـ ــش و عقل سـ ــابقه یی از توحـ بی سـ
ـــت.  ـــرو اس ـــی روبه ـــای مذهب ـــژه در قالب ه وی
ـــرای  ـــده ب ـــری آموزن ـــان اث ـــل همچن ـــودی عق ناب

ــده اســـت. ــروز و آینـ نســـل های امـ

ـــر  ـــفی هایدگ ـــهم فلس ـــی از س ـــرای آگاه ]1[ ب
و دیگـــر روشـــنفکران محافظـــه کارِ هم عصـــر 
او، در پدیـــداری و اســـتمرار فاشیســـم آلمـــان 
رجـــوع شـــود بـــه کتـــاب خواندنـــی مـــّورخ 
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ــی، دارای  ــاظ عروضـ ــن از لحـ ــای رهبیـ ــتر غزل هـ بیشـ
ــته از ارکان  ــه گذشـ ــتند کـ ــی  هسـ ــد و خیزابـ اوزان تنـ
ـــات  ـــن زحاف ـــه ای ـــتند ک ـــی اس ـــالم،  دارای ارکان ُمزاحف س
ـــاًل: ـــازد. مث ـــرت زده می س ـــده را حی ـــعرهای او خوانن در ش
بهـــر رجـــز مثّمـــن مطـــوی مخبـــون، در وزن مفتعلـــن 

مفاعلـــن مفتعلـــن مفاعلـــن:
تا به کنار من رسی، سبز و بهار می شوم

ــار  ــۀ خـ ــوم، خوشـ ــر شـ ــه سـ ــر بـ ــو اگـ بی تـ
م می شـــو

چشم چو باز می کنی، مجلس ناز می کنی
هرچه پیاله ام دهی، باز خمار می شوم
هرچه بود پسند تو، پا نکشم ز بند تو

هرچه که درد می رسد، شکرگزار می شوم 
شاه جهان غالم من، عرش به  زیر گام من
تا خوشم آید از خودم، نوکر یار می شوم

بعضـــی وزن هـــای عروضـــی ماننـــد بحـــر هـــزج 
»مفاعیلـــن« و بحـــر رمـــل »فاعالتـــن« و بحـــر ُمضـــارع 
ـــزج  ـــور ه ـــت از بح ـــی اس ـــه ترکیب ـــن« ک ـــن فاعالت »مفاعیل
ـــعر  ـــاید در ش ـــد. ش ـــم ان ـــاری و مالی ـــل، اوزان جویب و رم
ـــه در  ـــید ک ـــده باش ـــر دی ـــا کمت ـــور م ـــاعران کش ـــر ش دیگ
ـــته  ـــی داش ـــد و خیزاب ـــا اوزان تن ـــعرهایی ب ـــا، ش ـــن بحره ای
ــیقی  ــوع موسـ ــن نـ ــرد ایـ ــه کاربـ ــی کـ ــند! درحالـ باشـ
بیرونـــی، یکـــی از ویژه گـــی  غزل هـــای رهبیـــن اســـت. 
ـــم  ـــای مالی ـــی از وزن ه ـــز یک ـــن« نی ـــزج »مفاعیل ـــر ه بح
ــف  ــاس ها و عواطـ ــاب احسـ ــرای بازتـ ــش بـ و آرام بخـ
ــن  ــی از رهبیـ ــن وزن، غزلـ ــا در همیـ ــت، امـ انسانی سـ
می خوانیـــم کـــه خیـــزاب ســـیالبه های آن ذهـــن انســـان 

ــازد: ــان می سـ ــور و هیجـ را پُرشـ
چـــه ســـرد و خشـــک و بی رنگـــم، چـــه بی جانـــم بـــه 
ـــان  ـــه ج ـــتانم ب ـــالنگم، زمس ـــو س ـــم چ ـــو   دل تنگ ـــان ت ج

ـــو ت
بـــــده ســـوزم بـــــده ســـازم، بـــــده تلقیــــــن پــــــــروازم   

ـــو ـــان ت ـــه ج ـــرانم ب ـــه پّــ ـــازم ک ـــا بـ ـــکن از بنده بـ
ـــه  ـــرون زردم   ب ـــر از دردم، درون ســـرخ و ب ـــر از داغـــم پُ پُ

ـــو ـــان ت ـــه ج ـــم ب ـــو توفان ـــردم، چ ـــش پی گ ـــل خوی قت
ــاکم       ــی در رگ تــ ــم، جنونـ ــت در خاکـ ــروری هسـ غــ
ــو ــان تـ ــه جـ ــانم بـ ــی باکم، همین سـ ــه بــ ــی کـ نمی بینـ

• موسیقی کناری )قافیه، ردیف و تکرارها(
قافیه

ـــه  ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــه ای ـــی ب ـــفیعی کدکن ـــا ش محمدرض
ـــد.  ـــعر می ده ـــه ش ـــی را ب ـــیقی اصل ـــگ و موس ـــه، آهن قافی
او می گویـــد مثـــاًل اگـــر دو غـــزل بـــا یـــک موضـــوع و 
ــۀ  ــوند، ولـــی دو قافیـ یـــک وزِن عروضـــی ســـروده شـ
ـــنونده  ـــاوت در ش ـــی متف ـــند، تأثیرات ـــته باش ـــاوت داش متف
ایجـــاد می کنـــد.) کدکنـــی:1368، 91 ( این کـــه وحـــدت 
بـــه کارگیـــری اوزان واحـــد در چندیـــن غـــزل از یـــک 

شـــاعر و هم ســـانی قاقیـــه در چنـــد غـــزل تـــا چـــه بـــه 
ــه(  ــذارد.) ر، ک بـ ــر می گـ ــیقی کالم اثـ ــی و موسـ زیبایـ
غزل های:»چشـــم نـــگاه ص34 «، »شـــکرگنج ص37 «، 
ــگاه  ــرخ ص ص: 59، 61 و 63 «، »امروزنـ ــای سـ »برگ هـ
ـــن  ـــانه ص: 113، ای ـــداص: 94، افس ـــوی خ ـــن، ص92، ب م

ـــی. ـــاغ دلتنگ ـــتی ص: 115« ب ـــۀ زردش کلب
نوعـــی موســـیقی کنـــاری در غزل هـــای رهبیـــن، عـــالوه 
بـــر قافیه هـــای رایـــج درشـــعر فارســـی کـــه پیـــش از 
ردیـــف واقـــع می شـــود، آوردن گونه یـــی از قافیـــۀ 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــا داخل ـــی ی ـــف میان ـــا مضاع ـــب ی مرّک
بعضـــی غزل هـــای او نوعـــی حالـــت موســـیقایی ایجـــاد 
کـــرده اســـت. ماننـــد قافیه هـــای: ُدر و پر\شـــهنامه، 
گهنامـــه و هنگامه\شـــیرازی و ســـربازی\ننگ و فرهنـــگ 

ــزل: ــن غـ ــای ایـ ــل مصراع هـ در داخـ
واژه به واژه ُدر است، پوره ز گوهر پُر است   

 هم بِنوا فارسی، هم بُِسرا فارسی
بستر شهنامه است، لنگر گهنامه است     
شورش و هنگامه است، نام خدا فارسی
بادۀ شیرازی است، آتش سربازی است

انُده رند خدا گم شده با فارسی
پیرهن ننگ من، کاکل فرهنگ من

خانۀ خورشید را آب و هوا فارسی

ردیف
نـــوع دیگـــر موســـیقی کنـــاری شـــعر رهبیـــن در »بـــاغ 
ـــای  ـــه واژه ه ـــف ب ـــت. ردی ـــف اس ـــیقی ردی ـــی«، موس دلتنگ
ــر  ــه در آخـ ــود کـ ــه می شـ ــدی  گفتـ ــا و هم ماننـ هم معنـ
ــی  ــرار، نوعـ ــن تکـ ــده و ایـ ــرار شـ ــًا تکـ ــا عینـ بیت هـ
ـــیاری از  ـــد. بس ـــد می کن ـــعر تولی ـــیقایی در ش ـــی موس زیبای
ـــّرک  ـــر تح ـــد و پُ ـــای بلن ـــن دارای ردیف ه ـــای رهبی غزل ه
ـــرار  ـــرد؛ تک ـــی می ب ـــّذت صوت ـــده از آن  ل ـــه خوانن ـــت ک اس
ردیـــف  در معنـــای شـــعر چنـــدان تأثیـــر نداشـــته، امـــا 
ــد.  ــت می کنـ ــعر را تقویـ ــودن شـ ــی بـ ــای غنایـ جنبه هـ
ـــرد  ـــاهده ک ـــزل مش ـــن غ ـــر ای ـــا آخ ـــوان ت ـــال آن را می ت مث
ـــراب«،  ـــن »گالب و ش ـــای میانی ـــرد واژه ه ـــه در آن، کارب ک
»جنـــگ و پلنـــگ«، ســـاز و ســـرباز« در مصراع هـــای 
ـــی  ـــف داخل ـــای ُمضاع ـــوع قافیه ه ـــاال از ن ـــزل ب ـــت غ نخس
ـــزوده اســـت و در  ـــعر اف ـــن ش ـــگ وطنی ـــه آهن ـــه ب ـــت ک اس

ـــم. ـــاد کردی ـــه از آن ی ـــث قافی بح
مطرب دمساز من، باز لالال بخوان
یار خوش آواز من، باز لالال بخوان

ساقی قند وگالب! دست ببر بر شراب
خانۀ غم کن خراب، باز لالال بخوان

ـــگ      ـــیر و پلن ـــه ش ـــن هم ـــگ، زی ـــرم ز جن ـــورد و خمی خ
ـــوان ـــالال بخ ـــاز ل ـــگ، ب ـــوی چن ـــر س ـــت بب دس

بـــاز بکــن ساز را، سینۀ سربـــاز را

سوز جـگرساز را، بـاز لالال بخوان
ــازی   ــوالً در ردیف سـ ــه معمـ ــی کـ ــی از ویژه گی هایـ یکـ
رایـــج اســـت، ایـــن اســـت کـــه غالبـــًا بـــا فعل هایـــی از 
ـــر در  ـــود و کمت ـــاخته می ش ـــی س ـــا ترکیب ـــاده و ی ـــوع س ن
ـــا  ـــاًل ب ـــف مث ـــه ردی ـــت ک ـــده اس ـــده ش ـــاعران دی ـــعر ش ش
ـــزرگ  ـــوآوری  ب ـــد. ن ـــده باش ـــیط آم ـــاده و بس ـــک واژۀ س ی
افســـر رهبیـــن در ردیف ســـازی، آوردن ردیف هـــای 
بِکـــر و تـــازه بـــا واژه هـــای ســـاده یی می باشـــد کـــه در 
ـــده  ـــتعمال ش ـــرت اس ـــه کث ـــده گان ب ـــۀ گوین ـــار روزان گفت
و از آن هـــا کمتـــر بـــه حیـــث ردیـــف کار گرفتـــه شـــده 
اســـت. مثـــاًل رهبیـــن در »بـــاغ دلتنگـــی« از واژه هایـــی 
ــارا،  ــر، ص: 122«، »یـ ــوده، ص: 167«، »پرپـ ــون »بیهـ چـ
ــتان، ص: 96«،  ــار! ص: 132«، »تاکسـ ــای ای یـ ــه معنـ بـ
»برگ هـــای ســـرخ، ص ص: 60، 61، 63«، »برگ هـــای 
 «  ،»76 ص:  خونیـــن،  »برگ هـــای   ،»100 ص:  زرد، 
را  ردیف هـــا  زیباتریـــن   »196 ص:  وحشی وحشـــی، 

ایجـــاد کـــرده اســـت.
تکرار

ــیقی  ــای موسـ ــی از گونه هـ ــز یکـ ــعر نیـ ــرار در شـ تکـ
ــی  ــعر، نوعـ ــه شـ ــه بـ ــی رود کـ ــمار مـ ــه شـ ــاری بـ کنـ
ـــود  ـــه وج ـــا ب ـــای و آواه ـــطح واژه ه ـــی در س خوش آهنگ
ـــر  ـــوع زی ـــد ن ـــه چن ـــن ب ـــعر رهبی ـــرار در ش ـــی آورد؛ تک م

دیـــده می شـــود:
الـــف( تکـــرار هم حرفـــی یـــا موســـیقی حـــروف کـــه 
از امتـــزاج دو یـــا چنـــد حـــرف هم پهلـــو بـــه وجـــود 
ــل: ــت ذیـ ــرف \ش\ در بیـ ــرار حـ ــد تکـ ــد. ماننـ می آیـ

شهد شنیدن بود، قند صدا فارسی   
بوی شکر می دهد، از سر و پا فارسی

ــه از  ــی کـ ــی میانـ ــا واج آرایـ ــی یـ ــرار هم آوایـ ب( تکـ
اصـــواِت مصّوت هـــای میانـــی واژه هـــا بـــه وجـــود 
ــت \م\ در  ــّوت \آ\ و صامـ ــرار مصـ ــد تکـ ــد. ماننـ می آیـ

مصـــراع نخســـت بیـــت ذیـــل:
قطره بُدم دریا شدم، خاُمش بُدم غوغا شدم   

من روزنی می خواستم، آزادۀ صحرا شدم 
ــم  ــرار پیهـ ــد تکـ ــی؛ ماننـ ــا واژه آرایـ ــرار واژه یـ ج( تکـ
واژه هـــای )شـــب و شـــگوفه و شـــاعر( در ایـــن غـــزل:
شـــب و شـــگوفه و شـــاعر، ســـه یـــار صـــورت و معنـــا     

ـــا ـــم و تنه ـــا ه ـــار ب ـــه ی ـــاعر، س ـــگوفه و ش ـــب و ش ش
شب و شگوفه و شاعر، سه دل برای شگفتن
 شب و شگوفه و شاعر، پُر از حکایت گفتن
شب و شگوفه و شاعر، سه لب برای نیایش

شب و شگوفه و شاعر، سه سینۀ گرمِ گشایش
ایـــن غـــزل کـــه تـــا آخـــر بـــه همیـــن شـــکل ادامـــه 
دارد، یکـــی زیباتریـــن نمونه هـــای تکـــرار واژه گانـــی در 
غزل هـــای رهبیـــن بـــه شـــمار مـــی رود کـــه نه تنهـــا از 
رهگـــذر تکـــرار واژه گان، بلکـــه از نقطه نظـــر موســـیقیت 

اصـــوات حـــروف \ش\ و زیبایـــی ردیـــف نیـــز زیبایـــی 
آن قابـــل توّجـــه اســـت. ایـــن نـــوع موســـیقی در شـــعر 
ـــه ص ص: 92، 94،  ـــراوان دارد. )ر، ک ب ـــامد ف ـــن بس رهبی

101 و 161، بـــاغ دلتنگـــی(
ــعرهای رهبیـــن  ــیقیت شـ ــه موسـ ویژه گـــی دیگـــری کـ
ـــن  ـــه ای ـــت. ب ـــا اس ـــاورت واژه ه ـــاخته، مج ـــر س را زیبات
ـــان در  ـــدا را چن ـــم و هم ص ـــای دور از ه ـــه واژه ه ـــا ک معن
کنـــار هـــم قـــرار می دهـــد کـــه نوعـــی آهنـــگ خـــوش 
ـــای  ـــد واژه ه ـــی آورد. مانن ـــود م ـــه وج ـــده ب ـــن خوانن  در ذه
ــودا« و  ــود و سـ ــوا«، »سـ ــای و نـ ــی« ، »نـ ــر و فّرخـ »فـ

»کمیـــن و کمنـــد«، در بیت هـــای زیـــر:
آینۀ رودکی، زیب و فرِ فّرخی  

نزد خداوندگار، نای و نوا فارسی
ای یا معنایم تویی، تو سود و سودایم تویی   

تو بوده یی دیروز من، امروز و فردایم تویی
به کجا روم ز بندش؟ ز کمین و از کمندی   

که غالم زر خریدش دو هزار بار باشم

• موسیقی داخلی
موســـیقی درونـــی، مهمتریـــن موســـیقی شـــعر فارســـی 
هماهنگی هایـــی  مجموعـــه  از  عبـــارت  وآن،  بـــوده 
اســـت کـــه از رهگـــذر وحـــدت موضـــوع، تشـــبیه ها و 
ـــک  ـــوی در ی ـــع معن ـــر از صنای ـــداری دیگ ـــا و مق تضاده
ـــی  ـــیقی درون ـــی موس ـــد. کدکن ـــد می آی ـــعری پدی ـــۀ ش قطع
شـــعر را معـــادل ارکستراســـیون در موســـیقی می دانـــد و 
ــیقی  ــعر، در موسـ ــی شـ ــی جمال شناسـ ــد، مبانـ می گویـ
درونـــی آن نهفتـــه اســـت. )کدکنـــی: 1368، 123( انـــواع 
جناس هـــا نیـــز یکـــی از گونه هـــای موســـیقی داخلـــی 
بـــه شـــمار می آیـــد. بـــه طـــور نمونـــه، چنـــد مثـــال از 
صنایـــع بیانـــی شـــعر رهبیـــن مثـــال می آوریـــم کـــه در 

موســـیقی داخلـــی بزرگـــی دارنـــد.
تشبیه بلیغ و کنایه و ارساِل مثل در یک بیت:

ـــبه  ـــه ش ـــبه به، وج ـــبه ، مش ـــن دارد: مش ـــار رک ـــبیه چه تش
ــذف  ــار حـ ــه اعتبـ ــبیه بـ ــند. تشـ ــبیه می باشـ و ادات تشـ
ـــود  ـــه خ ـــف ب ـــواع مختل ـــن، ان ـــار رک ـــن چه ـــر ای ـــا ذک ی
ـــبّه به«،  ـــبّه« و »مش ـــه »مش ـــت ک ـــر اس ـــل ذک ـــرد. قاب می گی
ـــذف  ـــبیه ح ـــچ گاه از تش ـــود و هی ـــبیه ب ـــی تش ارکان اساس
ــذف  ــن حـ ــر آن ممکـ ــن دیگـ ــا دو رکـ ــوند؛ امـ نمی شـ
ـــبه«  ـــه ش ـــبیه »وج ـــک تش ـــر از ی ـــًا اگ ـــوند. بن ـــر ش ـــا ذک ی
ـــذف  ـــر »ادات« ح ـــل و اگ ـــبیه را ُمجَم ـــود، تش ـــذف ش ح
ـــد  ـــذوف االدات می گوین ـــا مح ـــد ی ـــبیه را مؤک ـــود، تش ش
ــوند،  ــذف شـ ــر دو حـ ــبه به هـ ــبه و مشـ ــرگاه مشـ و هـ
ــه از  ــی کـ ــا در صورتـ ــد، اّمـ ــغ می گوینـ ــبیه را بلیـ تشـ
ـــگاه  ـــود، آن ـــذف ش ـــی آن ح ـــبّه به یک ـــبّه  و مش ـــان مش می
ـــال  ـــور خی ـــۀ ُص ـــن نمون ـــه زیباتری ـــتعاره -ک ـــه اس ـــبیه ب تش

در شـــعر فارســـی اســـت- مبّـــدل می شـــود.

پیرامون یاد داشت  سه 
رهبین افسر  محّمد  دلتنگیِ«  »باغ 

احمد دانش، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشِد دانشگاه کابل
بخش دوم



مــردم افغانســتان پیــش از آن کــه احســاس تعلــق و 
وفــاداری بــه وطــن کننــد، احســاس وفــاداری و تعلــق بــه 
ــرا در قالــب قــوم، امنیــت  قــوم شــان کــرده و می کننــد زی
ــن  ــت، ای ــردد. در حقیق ــن می گ ــان تأمی ــال ش ــان و م ج
وضعیــت معلــول قــوم محــوری بــودن نظام هــای سیاســی 
کشــور و بــه حاشــیه رانــده شــدن ســایر اقــوام بــوده اســت 
کــه ایــن رونــد را ســاختارهای سیاســی و نظام هــای حاکــم 

بیشــتر بــر ســرزمین مــا دامــن زده انــد. 
ــوام دیگــر اعتمــاد  ــه اق ــاًل: رژیم هــای حاکــم هیــچ گاه ب مث
و  قــدرت  هــرم  بــه  آنــان  رســیدن  از  و  نمی کردنــد 
ــب  ــس عجی ــد. پ ــری می کردن ــدی جلوگی ــت های کلی پس
ــۀ  ــذار و برنام ــۀ گ ــه مرحل ــی ک ــرایط فعل ــت در ش نیس
ــده و  ــه آین ــع ب ــور راج ــان کش ــت، مردم ــازی اس ملت س
ــران  ــی نگ ــون اساس ــان در قان ــی و مذهبی ش ــگاه قوم جای
نباشــند؛ زیــرا وضعیــت کنونــی مــا عقبــۀ گذشــتۀ ماســت 
ــاده  ــته نه ــداب گذش ــر ته ــی ب ــی فعل ــام سیاس ــاًء نظ بن
خواهــد شــد و رگه هــای قومــی گذشــته هنوزهــم وجــود 
دارد و هــر قومــی در تــالش اســت کــه از ســهم بیشــتری 

ــد. ــوردار باش برخ
ــت  ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــوق ب ــب ف ــه مطال ــت ب ــا دق ب
دار  میــراث  هــم  افغانســتان  سیاســی  نظام هــای  کــه 
ــای  ــراث دار حکومت ه ــم می ــتند و ه ــرقی هس ــتبداد ش اس
ــش  ــده های پی ــی. از س ــله های خاورمیانه ی ــی و سلس قبایل
حکومت هــای افغانســتان بــه طــور »مســامحه«، »معاملــه« و 
»گــذاره« ایجــاد شــده انــد کــه یکــی از اقــوام بــا هــم بــرادر 
ــم شــدند و  ــدرات افغانســتان حاک ــر مق ــر ب ــم براب ــه باه ن
بــه ایــن انــدازه بــاور در آنــان ایجــاد گردیــد کــه حکومــت 
و حاکمیــت حــق شــان اســت و تــا زمانــی کــه افغانســتان 

وجــود دارد، هدایــت و ادارۀ کشــور بایــد از آن آنــان باشــد. 
در حقیقــت تــداوم حکومــت هموطنــان پشــتون بــر 
ــی و  ــی، تاریخ ــنت سیاس ــک س ــه ی ــل ب ــتان تبدی افغانس
ــدازی  ــتای بران ــوام در راس ــرگاه اق ــه ه ــد ک ــی ش اجتماع
ــکل  ــی ش ــد نگرش ــل نماین ــه عم ــنت قوم گرایان ــن س ای
ــده  ــدی ش ــران جدی ــه وارد بح ــا جامع ــه گوی ــرد ک می گی
ــا  ــه ت ــتبدادی و انحصارگرایان ــر اس ــوع تفک ــن ن ــت. ای اس

ــه  ــده و اندیشــۀ اســتبداد شــرقی و عقب ــس مان ــی پ اندازه ی
نظــام قبایلــی خاورمیانه یــی اســت. 

ــا  ــاوری ب ــی خ ــرقی و قبایل ــتبدادی ش ــر اس ــی تفک وقت
برداشــت های متعصبانــه مذهبــی و عنصــر زبــان و قومیــت 
ــن  ــد در ای ــود می رس ــه اوج خ ــور ب ــی زاد قوم مح در آدم
ــی  ــق و حقوق ــه ح ــوام هیچ گون ــایر اق ــرای س ــورت ب ص
ــوم و  ــت ق ــر محوری ــت ب ــاد دول ــوند و بنی ــل نمی ش قای

ــردد.  ــتوار می گ ــه اس قبیل
ــان  ــر و میراث خــواران آن ــای کبی خالصــه، اســتعمار بریتانی
ــل های  ــرای نس ــد ب ــتعماری دیورن ــط اس ــوی خ در دو س
امــروز افغانســتان معاصــر شــوربختانه ســرگردانی تاریخــی، 
ــک  ــدن ی ــی، کوبی ــقت کوچنده گ ــخ و پُرمش ــی تل زنده گ
استخوان ســوز،  فریــاد  خیمه هــا،  میخ هــای  نواخــت 
دوری جدایــی، نالــه و انــدوه، آه و فغــان، کینه تــوزی، 
بیگانه پرســتی،  خودکشــی،  آدم کشــی،  انتقام جویــی، 
ــح  ــتار و ذب ــی، کش ــاالری، رهزن ــتیزی، خاشخاش س زن س
ــا  ــه ج ــل را ب ــیاه و جه ــر س ــوادی، فق ــاه، بیس ــردم بیگن م

ــتند. گذاش
زمینه هــای  کــه  مهمــی  تاریخــی  مســایل  از  یکــی 
ــورهای  ــبات کش ــی مناس ــباب تیره گ ــه و اس ــنج منطق تش
افغانســتان، پاکســتان، ایــران و هندوســتان را فراهــم ســاخته 
ــی  ــاد بین الملل ــای ح ــگاه تضاده ــه گره ــا را ب ــه م و منطق
مبــدل کــرده اســت همانــا خــط اســتعماری شــناخته شــدۀ 

دیورنــد می باشــد. 
ــتعمار  ــز اس ــال برانگی ــراث جنج ــن می ــۀ ای ــل عادالن ح
ــح  ــر صل ــه ام ــتباه، ب ــرس از اش ــدون ت ــر ب ــای کبی بریتانی
ــتان  ــران، هندوس ــدار افغانســتان، پاکســتان، ای ــت پای و امنی
و کشــورهای آســیای میانه، منطقــه و جهــان مســاعدت 
ــغ و  ــا دری ــا ب ــرزمین م ــی از س ــرا بخش های ــد؛ زی می کن
ــی الهــور،  ــه اســاس معاهــدات اســتعماری و تحمیل درد ب
گندمــک، دیورنــد، راولپنــدی و کابــل در ســال های 1838، 
1879، 1893، 1919 و 1921 میــالدی از پیکــرش جــدا 

ــدند. ش
ــی،  ــع کنون ــد در وض ــر دیورن ــی ب ــای ارض ــه ادع هرگون
تــالش بیهــوده و مغایــر احــکام صریــح حقــوق بین المللــی 
اســت. بــه یــاد بایــد آورد کــه بزرگتریــن افتخــار ایــن ســنن 
ــران،  ــرای امی ــی ب ــاری تاریخ ــن شرمس ــوخ، بزرگتری منس
ســالطین، شــاهان و ســربرآوده گان قبیله هــای حاکــم کشــور 
مــا می باشــد. بیاییــد کــه از قربانــی شــدن تقدیــر جلوگیــری 
کنیــم و نگــرش خــود را مرتبــط بــه موضــوع و بــا توجــه 

ــم. ــا عــوض کنی ــۀ م ــی در منطق ــی عین ــه واقعیت های ب

درآمد
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــکا و جمه ــدۀ امری ــاالت متح ــط ای رواب
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــته و ب ــر گذاش ــی را پشــت س ــای مختلف فصل ه
ســپاه پاســداران در فهرســت ســیاه امریــکا کــه پاســخ تند ایــران را 
نیــز در پــی داشــت، ایــن روابــط وارد فصــل جدیــدی شده اســت.
برخــی از کارشناســان و تحلیل گــران نظامــی و سیاســی بــه 
ــزودن )ســپاه  ــر اف ــی ب ــکا مبن ــازۀ امری ــدام ت ــه اق ــد ک ــن باورن ای
پاســداران انقــالب اســالمی ایــران( در لیســت ســیاه مقدمــۀ حملــۀ 

ــران اســت.  ــر ای ــن کشــور ب ــی ای نظام
ــکا و  ــط امری ــه رواب ــی ک ــر پیمانه ی ــه ه ــا، ب ــالف تحلیل ه برخ
ــد. ــی نمی انجام ــه نظام ــه حمل ــود ب ــره ش ــوری اســالمی تی جمه

موانع یورش امریکا بر جمهوری اسالمی ایران
1- حملــۀ نظامــی امریــکا بــر ایــران ممکن/عملــی نیســت. ایــران 
ــاور  ــۀ خ ــور - منطق ــن کش ــی قدرت مندتری ــر نظام ــه نظ از نقط
میانــه اســت. ایــران بــا رقبــای جهانــی ایــاالت متحــده همســویی 
اســتراتژیک دارد و امریــکا بــه مهــار ایــران از طریــق نظامــی قــادر 

نیســت.
ــروز،  ــا ام ــی دوم ت ــگ جهان ــان جن ــی، از پای ــاظ تاریخ ــه لح ب
ایــران عامــل تــوازن قــدرت درخــاور میانــه محســوب می شــود. 
باپیــروزی انقــالب اســالمی، ایــران نــه تنهــا عامل/حافــظ تــوازن 
ــه قــدرت مســتقل مســلط ایدیولوژیــک در  قــدرت، کــه اینــک ب
خــاور میــان مبــدل شــده اســت. ایــران، امریــکا و متحدانــش را در 

ــت. ــرده اس ــر ک ــه زمین گی خاورمیان
ــراییل« را در  ــکا »اس ــتراتژیک امری ــد اس ــن متح ــران، بزرگتری ای
ــدام  ــن اق ــر ذرهبیــن دارد، و در صــورت کوچکتری ــه زی خاورمیان
ــوری  ــتین پاســخ جمه ــراییل نخس ــرنگونی اس ــکا س ــی امری نظام

ــود. ــد ب ــاالت متحــده خواه ــرای ای اســالمی ب
2- بــه فــرض امــکان، حملــۀ نظامــی یــا محــو جمهــوری اســالمی 

ایــران جزئــی از اهــداف کوتــاه مــدت ایــاالت متحــده نیســت.
ایــران مخاصمــت تاریخــی بــا اعــراب دارد. از دعــوای ارضــی و 
ــرای  ــن ب ــالش طرفی ــی و ت ــی و مذهب ــای زبان ــا تنش ه ــرزی ت م
ــری جهــان اســالم از مشــکالت الینحــل اعــراب/ تصاحــب رهب
ســعودی و جمهــوری اســالمی ایــران اســت. نمونــه روشــن ایــن 
ــکاری  ــورای هم ــازمان ش ــداف س ــم در اه ــا دســت ک مخالفت ه

خلیــج فــارس درج شــده اســت.
از ســوی دیگــر، اعــراب بــا متحــد اســتراتژیک امریــکا »اســراییل« 
نیــز دشــمنی دیرینــه دارنــد. از تخاصــم دینــی و قومــی تــا تخاصم 
ــا  ــن زودی ه ــه ای ــه ب ــتند ک ــای هس ــرزی جنجال ه ــی و م ارض

ــه نظــر نمی رســند. میــان اعــراب و اســراییل حــل شــدنی ب
بــا وجــود همســویی اســتراتژیک برخــی از کشــورهای عربــی بــا 
ایــاالت متحــده، در پــارۀ از موضع گیری هــای امریــکا در حمایــت 
از اســراییل، اعــراب مخالفــت جــدی شــان را بــا ایــاالت متحــده 
امریــکا اعــالم کــرده انــد. نمونــۀ بــارز آن، همیــن مخالفــت جــدی 
اخیــر ســران عــرب بــا تصمیــم ترامــپ در خصــوص بــه رســمیت 

شــناختن بلندی هــای جــوالن ســوریه بــرای اســراییل اســت.
ــار/  ــرم فش ــه اه ــه ب ــراب در منطق ــرل اع ــر کنت ــکا بهخاط امری
ــن اهــرم جمهــوری اســالمی اســت. از  ــاز دارد و ای ــده نی بازدارن
همیــن رو، اقــدام نظامــی امریــکا علیــه ایــران منتفــی اســت. امــا 
ــد  ــران وارد می کن ــر ای ــی ب ــی فشــارهای نســبتن جدی ی هرازگاه
کــه تــوازن قــدرت در خاورمیانــه برهــم نخــورد تــا کفــۀ تــرازو 

ــد. ــران ســنگینی کن ــه ســود جمهــوری اســالمی ای ب
بنابرایــن امریــکا، بــرای جلوگیــری از فــوران خشــم احتمالــی دول 
عربــی و نیــز نگرانــی از شــکل گیری هرچــه بیشــتر حرکت هــای 
ــا  ــراییل و حت ــر اس ــراب، در براب ــلفی اع ــکال س ــادی/ رادی جه
نیروهــای نظامــی موجــود امریکایــی در کشــورهای خاورمیانــه و 
در کل کشــورهای اســالمی، بــه بقــای ایــران در منطقــه ضــرورت 

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــورت در براب ــچ ص ــه هی دارد و ب
ــد. ــی نمی زن ــدام نظام ــه اق دســت ب

 تبعات ناگوار حمله نظامی فرضی امریکا بر ایران 
گذشــته از محدویت هــای ملــی و بین المللــی فــرا راه حملــه 
امریــکا بــر ایــران، ایــن حملــه تبعــات نامیمــون جهانــی را در پــی 

خواهــد داشــت.
- یــورش فرضــی امریــکا بــر جمهــوری اســالمی ایــران،  توجــه 
جهــان اسالم/تشــیع و تســنن یــا دســت کــم تشــیع را بــه ماهیــت 
ــن  ــت ای ــلمانان ماهی ــد. مس ــوف می کن ــران معط ــر ای ــه ب حمل

ــد کــرد. ــی تلقــی خواهن جنــگ را دینی/مذهب
ایــن یــورش، حافظــه خفتــه تاریخــی مســلمانان را بیــدار 
ــاب را در  می ســازد  و جنگ هــای تاریخــی مســلمانان و اهــل کت
پیــش چشــمان آنهــا  قــرار خواهــد داد. از رویارویی هــای صــدر 
ــالمی  ــورهای اس ــتعمار کش ــا اس ــی ت ــای صلیب ــالم، جنگ ه اس
ــتی  ــت صهیونیس ــکا از دول ــتیبانی امری ــین، پش ــای پس در قرن ه
ــی،  ــلمین در روزگار کنون ــتگی مس ــف بار/ وابس ــت اس و وضعی
ــرب/ ــا غ ــاره ب ــل دوب ــه تقاب ــر ب ــار دیگ ــک ب ــلمانان را ی مس
ــه دور از  ــا )مســلمانان( ب ــاده خواهــد ســاخت و آنه مســیحی آم
ــران و  ــت از ای ــه حمای ــی، ب ــات مذهب ــی و انقطاب تفاوت هــای مل

ــد بســت. ــر خواهن ــکا کم ــا امری ــه ب مقابل
اســالم و غــرب، همــان  ایــن رویارویــی فرضــی جدیــد/ 
ــام  ــر ن ــه زی ــت ک ــون اس ــس و هانتنگت ــارد لوی ــی برن پیش بین

انــد. »برخــورد تمدن هــا« مطــرح کــرده 
ــاالت  ــی بدین ســو ای ــر زمان ــن از دی ــکای التی - کشــورهای امری
ــد.  ــم می کنن ــان مته ــی ش ــور داخل ــت در ام ــه دخال ــده را ب متح
ــکار  ــت آش ــه و  دخال ــا نرفت ــاد آنه ــا از ی ــوز بحــران بدیهی ه هن
ــه کســی پوشــیده نیســت. ــال ب ــکا در امــور داخلــی وینزیوی امری

ایــن کشــورها و کشــورهای دیگــر در آســیا، آفریقــا و... در 
صــورت وقــوع جنــگ میــان ایــران و امریــکا بی طــرف نخواهنــد 

ــد. مان
ــام  ــی را نظ ــود جهان ــام موج ــت، نظ ــو مارکسیس ــران نیئ - متفک

ناعادالنــه می خواننــد.
ــورها در  ــی از کش ــش بزرگ ــام بخ ــن نظ ــا، در ای ــاور این ه ــه ب ب

ــد. ــر می برن ــتگی بهس وابس
ــوی از  ــه نح ــته ب ــمال پیوس ــورهای ش ــه کش ــا ک ــن معن ــه ای ب
انحــا، مــازاد اقتصــادی کشــورهای جنــوب را می ســتانند. همیــن 
ــوب  ــازاد اقتصــادی( از کشــورهای جن ــال م ــتمر )انتق ــد مس رون
ــب  ــمال و عق ــعه یافتگــی کشــورهای ش ــث توس ــمال باع ــه ش ب

ــت. ــده اس ــوب ش ــورهای جن ــی کش ماندگ
»وابســتگی  نیافتگــی«،   توســعه  »توســعۀ  چــون:  مفاهیمــی 
ــی و تکنولوژیــک«، »بحــران بدیهی هــا«، »مرکــز-  اســتعماری، مال
پیرامــون«، »جهــان ســوم«، »توســعه یافتــه و درحــال توســعه و...« 
از مفاهیمــی انــد کــه بــرای بیــان ایــن وضــع بــه کار گرفتــه شــده 
انــد. ثمــرۀ ایــن فراینــد بدبختــی و ســیاه روزی تعــداد کثیــری از 
ــت.  ــده اس ــا ش ــدودی از آنه ــده مح ــبختی ع ــورها و خوش کش
از نقطــه نظــر جهــان ســومی ها، مقصــر اصلــی ایــن نظــام 
غیرعادالنــه جهانــی و تقســیم نابرابــر کار بین المللــی قدرت هــای 
غربــی بهویــژه ایــاالت متحــده اســت. در صــورت آغــاز درگیــری 
ــر قدرت هــای غربــی  میــان امریــکا و ایــران جهــان ســوم در براب
بــه خصــوص امریــکا می ایســتند و بــه روابــط نابرابــر بین المللــی 

ــد. ــان می گذارن ــۀ پای نقط
ــر  ــی غی ــله مراتب ــی/ سلس ــک قطب ــود ت ــل موج ــام بین المل - نظ
ــه  ــده ب ــاالت متح ــه ای ــت ک ــی  اس ــی نظام ــت. یعن ــف اس منعط
ــد  ــازه نمی ده ــرار دارد و اج ــر در راس آن ق ــدرت برت ــوان ق عن

تــا قــدرت یــا قدرت هــای برتــر دیگــری در عــرض آن بهوجــود 
بیایــد. پــس از شکســت اتحــاد جماهیــر شــوروی تــالش امریــکا 

بــر ایــن بــوده کــه وضــع موجــود )تــک قطبــی( حفــط شــود.
امــا قدرت هــای بــزرگ رقیــب امریــکا در جســتجوی راه و 
ــی موجــود نظــام  ــک قطب ــد از وضــع ت ــه بتوانن چــارۀ هســتند ک
ــم  ــاده و ک ــیار س ــای بس ــی از راه ه ــد. یک ــذار کنن ــل گ بین المل
هزینــۀ عبــور از ایــن وضــع »تــک قطبــی« بــرای رقبــای جهانــی 
امریــکا درگیــر شــدن ایــن کشــور بــا جمهــوری اســالمی ایــران 

اســت.
موجــود  وضــع  طرف دارحفــظ  همچنــان  امــا  امریکایی هــا 
هســتند. آنهــا می داننــد کــه حملــۀ نظامــی بــر جمهــوری اســالمی 
ایــران بــه معنــای تحلیــل رفتــن هژمونــی جهانــی امریــکا اســت. 
ــا هیــچ کشــوری وارد رویارویــی  از همیــن رو، ســعی می کننــد ب

نظامــی نشــوند.
ــازه  ــز اج ــن مراک ــری دارد، ای ــز تصمیم گی ــن مرک ــکا چندی امری
ــرد کــه امنیــت  ــم بگی ــای تصمی ــارۀ قضای ــد ترامــپ در ب نمی دهن
ــرار  ــر ق ــرض خط ــکا را در مع ــی امری ــی جهان ــی و هژمون مل

می دهــد.
تــا جایــی حرف هــای  پنتاگــون، ســی.آی.ای و کانگریــس، 
ــه  ــه ب ــد ک ــده می گیرن ــپ را نادی ــم ترام ــاتی و تصمامی احساس

ــد. ــه وارد نکن ــکا صدم ــی امری هژمون
سخن پایانی

ــگ  ــران وارد جن ــا ای ــی ب ــل مختلف ــل و عوام ــه دالی ــکا ب  امری
. نمی شــود

بــه فــرض محــال اگــر بــه ایــران یــورش ببــرد، نتیجــۀ آن بهوجــود 
آمــدن بحــران فراگیــر جهانــی و پایــان هژمونــی امریــکا خواهــد 

. د بو
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دیـورند؛ گرهـگاه تضـاد منـطقه
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هزاره هـا در تاریـخ معاصـر افغانسـتان از نبـود رهبـر رنـج 
می بردنـد. زیـرا از روزگاری  کـه عبدالرحمـان خـان هزاره ها 
را تـار و مـار کـرد؛ هزاره ها دیگـر به وحـدت و یکپارچگی 
بـه  فرهنگی-قومـی  وحـدت  نرسـیدند.  فرهنگی-قومـی 
هزاره هـا بـه نوسـتالژیا و حسـرت تبدیل شـده  بـود؛ تا هنوز 
این نوسـتالژیا و حسـرت به  نوعی از نظر روان شـناختی بین 

اسـت.  هزاره هـا مطرح 
کـه  شـد  موجـب  معاصـر  روزگار  در  مـزاری  حضـور 
نوسـتالژیای رهبـری بـه واقعیـت تبدیـل شـود و هزاره هـا 
نسـبت بـه مزاری احسـاس رهبری داشـته  باشـند. مـزاری با 
آنکـه مذهبـی بـود، اما توانسـت فراتـر از مناسـبات مذهبی، 
احسـاس قومـی را در بیـن هزاره هـا خلق کنـد و هزاره ها را 
نـه دور محور »تشـیعه« بلکـه دور محور »هـزاره« جمع کند. 
بنابرایـن، هزاره هـای اهـل سـنت و اسـماعیلیه نیـز در ایـن 
محـور همذات پنـداری قومـی و فرهنگـی کردند و حسـرِت 

رهبرداشتن شـان نسـبت بـه مـزاری ُگل کـرد. 
و  تجمـل  از  مـزاری  دوری  مـزاری،  فقیرانـۀ  زنده گـی 
و  پوشـاک  در  مـزاری  زنده گـی  همسـان بودن  تشـریفات، 
خـوراک بـا مـردم هـزاره، سوءاسـتفاده  نکـردن مـزاری از 
منافـع عمومـی به نفع شـخصی خود، عـدم سـرمایه اندوزی 
مـزاری و برخـورد یکسـان مـزاری بـا مـردم موجـب شـد 
کـه مـزاری در دل مـردم جایـگاه و وقـار یـک رهبـر را پیدا 
کنـد. من شـخصًا قصـد قضـاوت ندارم. زیـرا در ایـن دورۀ 
زنده گـی ام نسـبت بـه مذهـب، قـوم، رهبـر و... تعلـق خاطر 
عاطفـی ام را از دسـت داده ام؛ بـه ایـن مـوارد، بیشـتر نـگاه 
جامعه شـناختی یی فرهنگـی دارم. آنچـه را که دربـارۀ مزاری 
عـرض کـردم بـه اسـاس صحبت هایـی بـود کـه بـا پیـروان 
مـزاری داشـتم و خـودم نیـز یـک دوره، احسـاس عاطفی به 

پیـروی از رهبـر داشـتم. 
کشـته  شـدن مـزاری توسـط طالبـان، روح قومـی هزاره هـا 
را جریحـه دار کـرد. هزاره هـا کـه پـس از سـال ها نسـبت به 
فـردی احسـاس رهبـری پیدا کـرده بودند و در محـور او به  
نوعـی احسـاس وحـدت قومی می کردنـد؛ بار دیگـر پس از 
مـرگ مـزاری دچار احسـاس گسسـت عاطفـی و روحی در 

فقـدان رهبری شـدند. 
شـماری پـس از مـزاری با درک ایـن  که مردم هـزاره از نظر 
عاطفـی احسـاس نیـاز بـه رهبـر دارنـد، خـود را در جایگاه 
رهبـر قـرار دادنـد و مشـق رهبـری را در بیـن مـردم هـزاره 
شـروع کردنـد. خلیلـی و محقـق از جملـۀ نخسـتین افرادی 
بودنـد کـه پـس از مـزاری رهبـران خودخوانده مـردم هزاره 
شـدند. امـا دیری نگذشـت  کـه احسـاس رهبری بیـن مردم 
و سیاسـت مداران هـزاره بـه یـک اصل سیاسـی تبدیل شـد. 
بگذریـم از خلیلـی، محقق، مدبـر، دانش، عزیـز رویش و...؛ 
هـر کـدام بـه ایـن تصـور بودنـد کـه روح مجسـم مـزاری 
اسـتند؛ شـاید تصـور می کردنـد مـزاری رحلـت جسـمانی 
کـرده تـا روحـش در وجود ایـن بزرگـواران تجلی کنـد. اما 
مـزاری بـرای همـۀ اینهـا آب، نـان و نام شـد. انـگار مزاری 
رحلـت کـرد تـا مرگ مـزاری بـرای اینها نـام و نان شـود و 
اینهـا بتواننـد بـا اعتبار مـزاری، جامعـۀ هزاره را بـه گروگان 

بگیرنـد و بـرای خـود کاسـبی سیاسـی کنند. 
خیلـی خـوب کاسـبی کردنـد. گاهـی بـا خـود فکـر می کنم 
مـزاری چقدر انسـانی با وقـار و اعتباری بوده اسـت؛ تا زنده 
بـود، محـوری بـرای جامعۀ هزاره شـد؛ جامعۀ هـزاره، روح 

قومـی و عاطفـی خویش را در وجـود او تعمیم داد و مرمت 
کـرد؛ موقعـی  کـه درگذشـت، دیگـر نمی توانسـت مسـتقیم 
بـا جامعـۀ هـزاره ارتبـاط داشته باشـد. بنابرایـن، افـرادی بـا 
اسـتنفاده از وقـار، اعتبـار و نـام او صاحـب کاخ، چوکـی و 
تجـارت شـدند. در هر صـورت، او برای جامعۀ هـزاره مفید 
بـود. اگـر مـزاری نبـود، همین چنـد هـزارۀ کاخ نشـین را به 
آسـانی کسـی بـه چوکـی و... راه نمـی داد. این افـراد را بعد 
از مـزاری نسـل اول می دانـم؛ دربـارۀ اینهـا دیگـر صحبـت 

نمی کنـم. 
دوم  نسـل  سیاسـت مداران  بیشـتر  یادداشـت  ایـن  منظـور 
هـزاره اسـت. افراد نسـل دوم مانند داود ناجـی، احمد بهزاد، 
اسـداهلل سـعادتی، مهـدوی و... اسـت. خالصه هـر هزاره ایی 
  کـه نسـبتًا درس خوانده و چند روز در راه پیمایی یا نشسـتی 
اشـتراک کرده اسـت، خـود را از نسـل دوم رهبـری هـزاره 
می داننـد. منظـورم از نسـل اول و دوم؛ نسـل اول و نسـل 
دوم رهبـری اسـت. مـزاری رهبـر بود. امـا بعد از مـزاری ما 

رهبـران نسـل اول و نسـل دوم داریم. 
نسـل دوم هـزاره در واقـع بـا ایـن شـعار در صحنـه آمدنـد 
کـه نسـل اول رهبـری هزاره در مناسـبات سیاسـی کارشـان 
تمـام اسـت؛ باید نسـل دوم رهبری رویـکار بیاید. در نسـل 
اول اگـر چنـد تـا قومنـدان، مثـل خلیلـی، محقـق، مدبـر و 
چنـد تا منشـی مثـل دانش، عزیـز رویش و... تصـور رهبری 
داشـتند؛ در نسـل دوم هـر کـس کـه دانشـگاه خوانـده بود، 
در جلسـه های قسـیم اخگـر شـرکت کـرده  بـود یـا جـذب 
دسـترخوان حزبـی خلیلـی، محقـق و... شـده  بـود؛ بی قید و 

شـرط، خـود را مسـتحق رهبـری می دانسـتند. 
سـخن این اسـت  که چرا احسـاس رهبـری در جامعۀ هزاره 
بـه سـنت تبدیـل شـد؟ اگـر خلیلـی، محقـق و... احسـاس 
رهبـری می کردنـد، ادعای شـان ایـن بـود کـه بـوی مـزاری 
در وجـود آنهـا اسـت و آنهـا از قومنـدان نزدیک بـه مزاری 
امـا  اسـتند  مـزاری  مسـتقیم  میراث بـر  بنابرایـن  بوده انـد؛ 
ایـن نسـل دوم چـرا دچـار توهـم احسـاس رهبری شـدند؟ 
داود ناجـی، احمـد بهـزاد و... از کابـل تـا روم، پاریـس و 
واشـنگتن در همایش هـای سـالگرد مـزاری اشـک تمسـاح 
رهبـری بـرای سرنوشـت شـوم هـزاره می ریزنـد و طـوری 
وانمـود می کننـد کـه مـا خـواب راحـت نداریم، زیـرا خود 
را مسـوول سرنوشـت هـزاره می دانیـم و احسـاس تقصیـر 
می کنیـم کـه هـزاره چـرا دچـار چنیـن سرنوشـتی باشـد؛ 
هـزاره سـزاوار چنین سرنوشـتی نیسـت؛ مـن آمـده ام تا این 

سرنوشـت را تغییـر بدهـم و شـما را رسـتگار بسـازم. 
ایـن نسـل بـا انتقـاد از کارنامۀ نسـل اول رهبـری، جنبش ها 
و انجمن هایـی را راه انـدازی کردند که جنبش روشـنایی و... 
از ایـن جملـه بـود. بـه جـای ایـن  کـه سیستم سـازی کننـد؛ 
تمریـن و مشـق رهبـری کردنـد. بـه  نوعـی افـرادی  کـه در 
نسـل دوم بـه نظـر خودشـان سرشـان به تـن شـان می ارزید 
در جنبـش روشـنایی دور هم جمع شـدند که ایـن جمع آمد 
شـان موجـب هـراس رهبران سـنتی شـد. رهبران نسـل اول 
از جملـه اسـتاد محقـق، کنـار اشـرف غنـی ایسـتاد شـد و 
بـه رهبـران نسـل دوم و بـه پیـروان شـان گفـت کـه تعـداد 
کوچـه و بـازاری آمده انـد، ادعـای رهبـری هـزاره را دارند؛ 
اینهـا در آسـمان سـتاره و در زمیـن بوریـا ندارنـد. به آدرس 
داود ناجـی گفـت کـه مـالق زده پیش مـه آمد که مـرا معیین 
و... مقـرر کـن. معرفـی کـردم اسـتعداد نداشـت، در امتحان 

نشـد.  کامیاب 
ماجـرا بـه  نوعـی بیـن رهبـران نسـل اول و دوم فروکـش 
کـرد؛ آنچـه  که بیشـتر برجسـته  شـد، درگیری رهبران نسـل 
دوم بیـن خودشـان بـود. زیـرا داود ناجـی، مهدوی، اسـداهلل 
سـعادتی، احمـد بهـزاد و... هـر کـدام خود را رهبـر معظم و 
خـان بـزرگ در بیـن نسـل دوم می دانسـتند و بـه ایـن نظـر 

بودنـد کـه دیگـران بـه او بیعـت کنند. 
قصـد روان کاوی احسـاس رهبـری در ذهـن ایـن افـراد کـه 
خـود را رهبـر تصـور می کردنـد یا پیـروان این افـراد را )که 
بـه  نوعـی از برچـی تـا کویتـه ، اروپـا و امریکا می خواسـتند 
بـا اسـتقبال از ایـن افـراد، احسـاس کمبـود روانـی خویـش 
را در وجـود ایـن رهبـران برجسـته بسـازند( نـدارم. از نظر 
روان شناسـی جامعه شـناختی ایـن احسـاس رهبـری در بین 
سیاسـت مداران و جامعـۀ هـزاره قابل تأمل و بررسـی اسـت  

کـه بایـد مـورد واکاوی قـرار گیرد. 
در ایـن یادداشـت فقـط احسـاس رهبـری و اسـتقبال از این 
احسـاس رهبـری را در بیـن جامعۀ هـزاره، به  عنوان مسـأله 
مطـرح می کنـم کـه ایـن مسـأله مـورد توجـه قـرار بگیرد و 
بتوانیم در عرصۀ سیاسـی توهم احسـاس رهبـری را از خود 
دور کنیـم. بـه نظـرم ایـن احسـاس توهـم رهبـری در بیـن 
سـران جنبـش روشـنایی موجب شـد که سـران ایـن جنبش 
از هـم جدا شـوند و هر کـدام در پی کیش شخصیت سـازی 
خـود برآینـد. در صفحه هـای اجتماعـی شـماری را بگمارند 
کـه از اینهـا بـه  عنـوان رهبر یـاد کننـد و بگویند اگـر بعد از 
مـزاری فـردی در بیـن هـزاره رهبـر باشـد و بتوانـد جامعـۀ 

هـزاره را رسـتگار کنـد این فرد اسـت. 
اگـر سـران جنبش را کسـی انتقـاد می کـرد، دفعتًا ایـن افراد 
گماشـته  شـده، بـه منتقد برچسـپ مـی زد که تو علیـه هزاره 
اسـتی؛ زیـرا ایـن افـراد رهبـر مـورد عالقـۀ خـود را معادل 
جامعـۀ هـزاره می دانسـت؛ طـوری  کـه امـروز شـماری از 
گماشـته گان اسـتاد دانـش می گوینـد انتقاد و تخریب اسـتاد 

دانـش، انتقـاد و تخریـب جامعـۀ هزاره اسـت. 
متأسـفانه نسـل دوم هـزاره، دچـار توهـم احسـاس رهبـری 
شـدند، سیستم سـازی را کنـار گذاشـتند؛ ایـن کنارگذاشـتن 
سیستم سـازی، باعـث شـد نسـل جـوان هـزاره در فعالیـت 
ایـن  از  آنچـه  بخورنـد.  سیسـتماتیک شکسـت  و  جمعـی 
فعالیـت جمعـی و سیسـتماتیک  بـود  قـرار  جنبش هـا کـه 
انجـام بدهنـد، بـه جا مانـد چند تـا رهبرچه بود که کارشـان 
بـرای جامعـۀ هـزاره در زادروز و در روز  اشـک ریختـن 

درگذشـت مـزاری بـود. 
رقابتـی  کـه بیـن نسـل اول و دوم رهبـری هـزاره وجـود 
داشـت؛ رقابـت بر سـر نشـان دادن صداقـت به مـزاری آنهم 
در تجلیـل و بزرگداشـت مناسـبتی از مـزاری بـود کـه ایـن 
رقابـت از کابل تا کویته، مشـهد، اروپا، امریکا و حتا روسـیه 
جریـان داشـت. ایـن بزرگداشـت ها بـا ایـن نیـت صـورت 
می گرفـت کـه از فالنـی خـان دعـوت شـود تا فالنـی خان 
در آن بزرگداشـت با اکت و ادای رهبری سـخنرانی بفرماید 
و بـا ریختانـدن قطره اشـکی احسـاس رهبری خود را نشـان 
بدهـد و مخاطبـان خویـش را بـه فیـض برسـاند؛ مخاطبـان 
بـا گرفتـن عکس هـای سـلفی ابـراز عالقه  شـان را به عنـوان 

پیـروان صـادق به رهبـر نشـان بدهند. 
پیـش از آن کـه رشـتۀ کالم از دسـتم بـرود یـا سـخن گفتن 
دربـارۀ این همـه رهبـر ذهنـم را آشـفته یـا زبانـم را گنـگ 

کنـد؛ بـه رهبـران نسـل دوم عـرض کنـم کـه جامعـۀ هزاره 
بعـد از مـزاری دیگـر بـه رهبـر نیـاز نـدارد. اگـر بـه رهبـر 
نیـاز داشـته  باشـد خلیلـی، دانـش، مدبـر، محقـق، و... کافی 
اسـت. نیـاز نیسـت جامعۀ هـزاره این همه هزینه بـرای کیش 
شخصیت سـازی، بپـردازد. جامعـۀ هـزاره نیـاز بـه فعالیـت 
جمعـی دارد کـه ایـن فعالیـت جمعـی بـرای رهبرسـازی و 
بـرای تقویـت  بلکـه  باشـد،  نبایـد  کیـش شخصیت سـازی 
مناسـبات مدنـی و بلندبـردن شـعور جمعـی باشـد کـه بـه 

بینجامـد.  سیستم سـازی 
از  جنبـش  سـران  شـما  کـه  بگویـم  واضـح  اسـت  بهتـر 
احساسـات نسـل جوان هزاره بـرای تمرین و مشـق رهبری 
و کیـش شخصیت سـازی خـود سوءاسـتفاده کردیـد. ایـن 
سوءاسـتفادۀ تـان هـم بـه خودتـان آسـیب رسـاند و بدتـر 
از همـه بـه نسـل جـوان هـزاره و بـه مناسـبات اجتماعـی 
بالقـوۀ جامعـۀ هـزاره آسـیب رسـاند. یعنـی این  کـه چندین 
سـال مناسـبات جمعـی مـدرن در جامعـۀ هـزاره را به عقب 
انداختیـد و امکان هـای بشـری و اجتماعی یی  کـه در این دو 

دهـه، شـکل گرفتـه بـود، بـه هـدر رفت. 
عرضـم بـه نسـل جـوان هـزاره ایـن اسـت که بـرای کیـش 
شخصیت سـازی هیـچ فـردی هزینـۀ مالـی و جانـی نکنیـد. 
کیش شخصیت سـازی و رهبرسـازی بـه جامعۀ هـزاره مفید 
نیسـت. جامعـۀ هـزاره از کمبود رهبر دچار مشـکل نیسـت؛ 
بلکـه کثـرت ایـن همـه رهبر بـه عنوان کاسـب باعث شـده 
کـه امکان های سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی جامعـۀ هزاره، 

ارزان بـه فـروش برسـد و به هـدر برود. 
بنابرایـن، بایـد راهکارهـا و رویکردهایـی را ایجاد شـود که 
از حضـور و وجـود افـراد اسـتفادۀ جمعی و عمومـی به نفع 
جامعـه و مناسـبات دموکراتیـک صـورت بگیـرد تـا کسـی 
نتوانـد بیـرون از سیسـتم یا بیـرون از منافع عمومـی جامعه، 

بـرای خـود منفعت و جایـگاه تعریـف کند. 
کمک هایـی را کـه بـه جنبـش روشـنایی کردیـد، خونـی که 
بـرای ایـن جنبـش ریختاندیـد، موتـر اسـتاد محقـق را کـه 
بـر شـانه های تـان بـه خانـه اش رسـاندید، اسـتاد خلیلـی را 
رهبـر خردمنـد لقـب دادیـد، اسـتاد دانـش را اسـم متـرداف 
هـزاره دانسـتید و...؛ این همـه نیـرو، امـکان و هزینۀ بشـری 
شـما کجـا شـد؟ نتیجـه اش چـه شـد؟ دسـتاوردش کجـا 
اسـت؟ بـه جـز این کـه امـروز چنـد شـخصیت سـلیبریتی 
داریـم! ایـن شـخصیت ها نیـز یـا زیرمجموعۀ نبیل اسـت، یا 
زیرمجموعـۀ اتمر اسـت، یا زیرمجموعۀ اشـرف غنی اسـت، 

یـا زیـر مجموعـۀ کرزی اسـت... 
نبیـل،  بـا  هـزاره  سیاسـت مدران  و  جامعـه  کـه  نمی گویـم 
کـرزی، اتمـر، اشـرف غنی و... ارتبـاط نداشته باشـند؛ ارتباط 
داشـته  باشـند؛ امـا این ارتبـاط برای این نباشـد کـه امکانات 
بشـری جامعـۀ هـزاره را به لیـالم بگذارند و هر کـدام در پی 
ایـن باشـند تـا وانمـود کننـد کـه اگـر فالنی بـا ایـن هزینه، 
امکانـات بشـری جامعۀ هزاره را در اختیـارت می گذارد، من 
بـا هزینـۀ کمتـر در اختیـارت می گذارم. باید مناسـبت شـان 
معاملـه و کارگـزاری نباشـد، بلکـه مناسـبات شـان شـفاف، 
تعریف شـده و سیاسـی باشـد تا جامعۀ هزاره بتواند شـریک 
مناسـبات سیاسـی در تصمیم گیری هـای سیاسـت ملـی در 

دولت افغانسـتان باشـد. 
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د رسه صلیــب نړیوالــې کمېټې په افغانســتان کې خپــل فعالیتونه درويل
د رسه صلیـــب نړیوالـــې کمېټـــې د طالبانـــو لـــه ګـــواښ 

وروســـته پـــه افغانســـتان کـــې خپـــل فعالیتونـــه درويل.

د دغـــې کمېټـــې رســـنیز مســـؤل روبیـــن واودا نـــن ازادي 

ــې د رسه صلیـــب د  ــې چـ ــر کومـ ــل، تـ ــه وویـ ــو تـ راډیـ

کارکوونکـــو د خوندیتـــوب موضـــوع هـــواره نـــه يش، تـــر 

هغـــې بـــه یـــې فعالیتونـــه ځنډېـــديل وي.

نومـــوړی وايـــي: »مـــوږ د طالبانـــو اعالمیـــه ولیدلـــه او 

ـــد  ـــه بای ـــي ضامنت ـــه امنیت ـــه ل ـــې پرت ـــړه چ ـــو وک ـــړه م پرېک

ـــب  ـــه د رسه صلی ـــدې امل ـــه هم ـــه ودروو، ل ـــل فعالیتون خپ

ـــو  ـــه بېالبېل ـــواد پ ـــې د هې ـــی چ ـــه يش کول ـــه ن ـــه کمېټ نړیوال

ـــوي.« ـــات ورس ـــه خدم ـــو ت ـــې خلک ـــو ک برخ

ـــه  ـــه هڅ ـــه کمېټ ـــب نړیوال ـــي، د رسه صلی ـــاغلی واودا واي ښ

ـــرو  ـــرو ات ـــو رسه د خ ـــه طالبان ـــتونزه ل ـــه س ـــې دغ ـــوي چ ک

ـــړي. ـــواره ک ـــه الرې ه ل

ــو  ــله والو طالبانـ ــې وسـ ــې ده چـ ــال کـ ــې حـ دا په داسـ

پـــه افغانســـتان کـــې د روغتيـــا نړيـــوال ســـازمان او رسه 

صليـــب پـــر فعاليتونـــو بنديـــز لګـــوىل او د دغـــو ادارو 

د کارکوونکـــو لـــه امنيتـــي ضامنـــت څخـــه الس پـــه رس 

شـــوي دي.

د وســـله والو طالبانـــو له خـــوا پـــه خپـــره شـــوې اعالمیـــه 

ـــت  ـــي وضعی ـــې جنګ ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــي چ ـــې راغ ک

ـــواد  ـــه هې ـــتندویه ادارې په  دغ ـــمېر مرس ـــو ش ـــو ی ـــه کت ـــه پ ت

ـــه وړي. ـــخ ن ـــه پرم ـــمه توګ ـــه س ـــه پ ـــل فعالیتون ـــې خپ ک

ـــازمان  ـــوال س ـــا نړی ـــې د روغتی ـــي چ ـــې راغ ـــه ک ـــه اعالمی پ

ـــه دی  ـــل ن ـــم عم ـــو ه ـــو ژمن ـــو هغ ـــر خپل ـــب پ او رسه صلی

ــو  ــې د خپلـ ــارت رسه یـ ــالمي امـ ــه اسـ ــې لـ ــړی چـ کـ

فعالیتونـــو پـــه اړه کـــړې وې.

ــه  ــردې دمـ ــت تـ ــازمان او حکومـ ــوال سـ ــا نړیـ د روغتیـ

ــودلی. ــه دی ښـ ــون نـ ــوم غرګـ ــه دې اړه کـ پـ

پـــه افغانســـتان کـــې د رسه صلیـــب د فعالیتونـــو لـــه ودرېـــدو 

ـــيي  ـــنه ښ ـــا وزارت اندېښ ـــې روغتی ـــتان د عام رسه د افغانس

ـــه بایـــد د  ـــې ښـــکېل اړخون ـــګ ک ـــه جن او وايـــي چـــې پ

ـــي. ـــه نی ـــه ون ـــو مخ ـــو د فعالیتون ـــه موسس خیری

د افغانســـتان د عامـــې روغتیـــا وزارت د رسه صلیـــب پـــر 

کمېټـــې د طالبانـــو لـــه ګـــواښ وروســـته اندېښـــنه ښـــيي 

ـــه  ـــد د خیری ـــه بای ـــکېل اړخون ـــې ښ ـــګ ک ـــه جن ـــي، پ او واي

ـــه يش. ـــډ ن ـــو خن ـــو د فعالیتون موسس

ــه  ــو تـ ــار ازادي راډیـ ــد مایـ ــد وحیـ ــه وزارت ویانـ د دغـ

وویـــل، رسه صلیـــب د افغانســـتان د عامـــې روغتیـــا 

ـــږي، د  ـــې وځنډې ـــه ی ـــه فعالیتون ـــه ده او ک ـــکاره موسس هم

ملکـــی کســـانو درملنـــه بـــه ســـتونزه منـــه يش.

ده وویـــل: »د عامـــې روغتیـــا وزارت یـــو غیـــر ســـیايس 

ــه  ــواد پـ ــات د هېـ ــي خدمـ ــوږ روغتیايـ ــټ دی، مـ بنسـ

ـــوو،  ـــدې ک ـــه وړان ـــب پرت ـــر ډول تعص ـــه ه ـــې ل ـــای ک هرځ

ـــې  ـــه ک ـــه برخ ـــو پ ـــي خدمات ـــې د روغتیاي ـــم چ ـــر تصمی ه

ســـتونزه رامنځتـــه کـــړي، یـــوازې دغـــه وزارت تـــه نـــه، 

بلکـــې د ټولـــو افغانانـــو د اندېښـــنې وړ ده.«

ښـــاغي مایـــار پـــه جنـــګ کـــې لـــه ښـــکېلو اړخونـــو 

وغوښـــتل چـــې پـــه هېـــواد کـــې د خیریـــه موسســـو او 

ـــه  ـــه ون ـــو مخ ـــې د فعالیتون ـــب د کمېټ ـــره د رسه صلی ـــه تې پ

نیـــي.

ــه  ــو راهیســـې پـ ــرو کلونـ ــه ډېـ ــه لـ د رسه صلیـــب کمېټـ

ــوي او  ــه کـ ــو درملنـ ــګ د ټپیانـ ــې د جنـ ــتان کـ افغانسـ

ــږدوي. ــې لېـ ــه یـ ــو تـ ــدي ځایونـ خونـ

دغـــه کمېټـــه رسه لـــه دې چـــې د خپلـــو فعالیتونـــو لـــه 

ودرېـــدو خوښـــه نـــه ده، خـــو هیلـــه ښـــيي چـــې د 

ـــل  ـــر ژره د ح ـــه دې ژر ت ـــل ت ـــتونزې ح ـــوې س ـــه ش رامنځت

ــدل يش. ــوه الره ومونـ یـ

ــن ازادي  ــؤل رابیـ ــو مسـ ــه اړیکـ ــې د عامـ ــادې کمېټـ د یـ

ـــو  ـــوو، خ ـــمن ی ـــخت اندېښ ـــوږ س ـــل: »م ـــه ووی ـــو ت راډی

ـــورا  ـــه خ ـــت ت ـــري وضعی ـــوږ ب ـــم م ـــې ه ـــان مخک ـــر بی ت

اندېښـــمن وو، ځکـــه چـــې پـــه زرګونـــو کســـان شـــخړو 

اغېزمـــن کـــړي او هغـــه مرســـتې چـــې دوی اړتیـــا ورتـــه 

ـــتو  ـــڼ مېش ـــه ګ ـــړي، پ ـــه ک ـــه دي ترالس ـــې ن ـــه ی ـــه، هغ لرل

ـــي يش،  ـــوک ټپ ـــال څ ـــو پرمه ـــایي د عملیات ـــې ښ ـــیمو ک س

بریـــد پـــرې ويش، د کورنیـــو غـــړي رسه بیـــل يش، نـــو 

ـــت  ـــه دې رسه وضعی ـــوو او ل ـــن ی ـــات اندېښ ـــر زی ـــوږ ډې م

ـــږي.« ـــم خرابې ـــور ه ن

د کورنیـــو چـــارو وزارت وايـــي، هڅـــه کـــوي چـــې رسه 

ـــي  ـــه امنیت ـــو ت ـــکارو موسس ـــورو هم ـــې ن ـــب او داس صلی

ـــړي. ـــر ک ـــط براب رشای

ـــي  ـــل: »امنیت ـــي ووی ـــرت رحیم ـــد ن ـــه وزارت ویان د دغ

ــه  ــو خیریـ ــورو ټولـ ــت او نـ ــد د رسه صلیـ ــه بایـ ځواکونـ

ـــات  ـــې خدم ـــې چ ـــې مراجع ـــو رسه والړ وي، کوم مراجع

رســـوي، مـــوږ ورتـــه امنیتـــي تدابیـــر لـــرو، خـــو ســـور 

ـــي،  ـــم ورځ ـــه ه ـــیمو ت ـــو س ـــرې پرت ـــه لې ـــه کل ـــت کل صلی

ـــم  ـــې ه ـــه ی ـــې هلت ـــارض دي چ ـــه رضورت يش، دوی ح ک

امنیـــت ونیـــي.«

پـــه افغانســـتان کـــې یـــوازې د رسه صلیـــب کمېټـــه 

نـــه ده چـــې د جنـــګ لـــه املـــه لـــه ســـتونزو مـــخ ده، 

ـــې  ـــته چ ـــم ش ـــې ه ـــه موسس ـــورې خیری ـــې ن ـــې داس بلک

د جنګونـــو لـــه املـــه نـــه يش کولـــی چـــې خلکـــو تـــه 

ــړي. ــدې کـ ــات وړانـ خدمـ

توســط  موبایــل  تلفــن  از  اســتفاده  معــارف  وزارت 
ــوع کــرده  ــان تدریــس ممن آمــوزگاران مکاتــب را در جری
برخــورد جــدی  تخطــی  در صــورت  کــه  می گویــد 

. د می گیــر
مســووالن ایــن وزارت در اعالمیه یــی گفتــه انــد کــه 
براســاس دســتور دکتــر محمــد میرویــس بلخــی سرپرســت 
ــبکه های  ــل و ش ــای موبای ــتفاده از تلفن ه ــن وزارت، اس ای

ــان تدریــس ممنــوع شــده اســت. اجتماعــی در جری
ایــن وزارت گفتــه اســت: »قــرار اطالعــات واصله، شــماری 
از معلمیــن در جریــان تدریــس بــا مشــغولیت در تلفن هــای 
ــه  ــر ب ــی کمت ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــان و اس دستی ش

ــا در  ــه تنه ــاله ن ــن مس ــه ای ــد ک ــه می کنن ــس توج تدری
ــل  ــه عام ــرار دارد، بلک ــی ق ــول تدریس ــا اص ــرت ب مغای
ــوزش می شــود«. ــت شــاگردان از آم ــی و محرومی عقب مان
وزارت معــارف بــه تمامــی روســای معــارف، آمریــن 
تدریســی، مدیــران مکاتــب و ســرمعلمان دســتور داده  تــا 
بــه آمــوزگاران مکاتــب اطــالع دهنــد کــه هنــگام تدریــس 
دروس  اخــالل  از  و  خامــوش  را  خــود  تلفن هــای 
جلوگیــری کننــد. ایــن وزارت تأکیــد کــرده کــه در جریــان 
نظــارت بــا متخلفــان برخــورد جــدی مطابــق اصــول رفتــار 

ــرد. ــورت گی اداری ص

شــماری از مســافران و راننــده گان از افزایش دزدی های 
کابل-شــمال  شــاهراه  در  لت وکــوب  و  مســلحانه 
ــا و  ــد، بیشــتر دزدی ه ــان می گوین ــد. آن شــکایت دارن

ــرد. ــورت می گی ــب ص ــافران در ش ــت مس آزار و اذی
کابل-شــمال  شــاهراه  مســافران  و  رانندهــگان 
می گوینــد، درگیری هــا میــان نیروهــای امنیتــی و 
طالبــان در ایــن شــاهراه زمینــه را بــرای حضــور دزدان 
مســلح فراهــم ســاخته و ایــن دزدان در بیشــتر مواقــع 
در کنــار ربــودن امــوال مســافران، آنــان را لــت و کوب 

ــد. ــز می کنن نی
قــدوس و صفــا، دو تــن از راننــده گان شــاهراه کابــل-
شــمال بــه ســالم وطندار می گوینــد، دزدان مســلح 
ــوال  ــول  و ام ــافربری پ ــای مس ــف دادن موتره ــا توق ب

ــد. ــگان را می گیرن ــافران و راننده مس
ــن  ــا در تأمی ــد ت ــی می خواهن ــووالن امنیت ــان از مس آن
امنیــت شــاهراه های کشــور بــه گونــۀ جــدی بکوشــند. 

ــز از وجــود دزدان مســلح در  شــماری از مســافران نی
ــد. ــی می کنن ــراز نگران ــمال اب ــاهراه کابل-ش ش

عبدالرقیــب ابراهیمــی، یکــی از مســافران شــاهراه 
ــلح  ــش دزدان مس ــدی پی ــد، چن ــمال می گوی کابل-ش
در شــاهراه کندز-بدخشــان، پــس از لت وکــوب تمــام 

ــد. ــود بردن ــا خ ــدارش را ب دارون
بــه گفتــۀ ابراهیمــی، شــمار دزدان بــه ده تــن می رســید 
کــه 5 نفــر آنــان  مســوول بازرســی بدنــی مســافران و 5 

نفــر دیگرشــان مســلح بودند.
ــر  ــت دفت ــی، سرپرس ــرت رحیم ــال نص ــن ح در ای
ــاری  ــکار گرفت ــاز پی ــه از آغ ــخنگوی وزارت داخل س
ــر می دهــد و  افــراد مســلح غیرمســوول در کشــور خب
می گویــد کــه بــه شــکایت مســافران و رانندهــگان در 
شــاهراه کابل-شــمال نیــز بــه گونــۀ جــدی رســیدهگی 

خواهــد شــد.

استفاده از تلفن و شبکه های اجتماعی توسط 
آموزگاران در جریان تدریس ممنوع شد

لت وکوب مسافران و دزدی های مسلحانه 
در شاهراه کابل-شمال


