
ــل زاد،  ــی خلی ــا زلم ــاد گزارش ه ــر بنی ــدگار: ب مان
نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ آمریــکا بــرای صلــح 
افغانســتان، دیــروز بــا نماینــدگان طالبــان در دوحــه، 

پایتخــت قطــر دیــدار کــرده اســت.
ــتان در  ــۀ پاکس ــر خارج ــی، وزی ــاه محمود قریش ش
ــه اســت  ــا رســانه های ایــن کشــور گفت گفت وگــو ب
ــا نماینــده گان طالبــان  کــه آقــای خلیــل زاد دیــروز ب

دیــدار کــرده اســت.
بــه گفتــۀ او، بــا آن کــه موانعــی در برابــر گفت وگوهــا 
ــا  ــت، ام ــده اس ــاد ش ــان ایج ــکا و طالب ــان امری می
ــن گفت  وگوهاســت. ــت ای ــان موفقی پاکســتان خواه

زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژه امریــکا بــرای صلــح 
افغانســتان دیــروز اعــام کــرد کــه واشــنگتن جنــگ 

کنونــی را بــاالی افغانســتان تحمیــل نکــرده اســت.
ــران  ــرش از رهب ــل زاد در صفحــه رســمی توییت خلی
ارشــد طالبــان خواســت بــه نمایندهگان شــان اجــازه 
دهنــد تــا در میــز مذاکــرات صلــح در مــورد آتــش 

بــس صحبــت کننــد.
خلیــل زاد نوشــته اســت کــه مــردم افغانســتان 
ــراری  ــان برق ــونت خواه ــش خش ــدف کاه ــه ه ب
ــن  ــردم ای ــار م ــکا در کن ــتند و امری ــس هس آتش ب

ــتاد. ــد ایس ــور خواه کش
ــگ راه حــل  ــداوم جن ــه ت ــرده اســت ک ــد ک او تأکی
نیســت و عــدم همــکاری طالبــان باعــث شــده 
ــز  ــات نی ــد و تلف ــه یاب ــونت ادام ــگ و خش ــه جن ک

ــد. ــش یاب افزای
ــگ  ــکا جن ــه امری ــت ک ــه اس ــل زاد گفت ــی خلی زلم
را بــر افغانســتان تحمیــل نکــرده اســت، بلکــه 

ــه  ــت ک ــه اس ــن ده ــور چندی ــن کش ــهروندان ای ش
باهــم می جنگنــد و در جریــان چندیــن دهــه جنــگ 
ــده اند. ــی ش ــاه قربان ــی بیگن ــزار غیرنظام ــا ه ده ه

خلیــل زاد در ادامــه نوشــته کــه شــهروندان افغانســتان 
در حــال حاضــر بــه جــای تــداوم جنــگ، دنبــال راه 
ــان  ــا عــدم همــکاری گــروه طالب ــد هســتند، ام جدی
باعــث شــده کــه جنــگ و خشــونت در ایــن کشــور 

طوالنــی شــود.
انــد،  گفتــه  طالبــان  بــه  نزدیــک  چهره هــای 
نمایندهــگان  بــا  دیــدارش  در  خلیــل زاد  آقــای 
طالبــان در قطــر روی موضــوع حضــور هیــأت 
گفت وگوکننــدۀ صلــح دولــت افغانســتان در دور 
ــرد. ــد ک ــث خواه ــح بح ــای صل ــم گفت وگوه شش

هیــأت افغانســتان در نشســت دوحــه مشــخص شــده 
ست ا

ــری  ــورای رهب ــد »ش ــه ان ــت گفت ــع در حکوم مناب
و  رای زنــی  روز  چندیــن  از  بعــد  مصالحــه« 
گفت و گــو، ســرانجام فهرســت شــرکت کننده گان 
نشســت قطــر را نهایــی کــرده اســت. بــه گفتــۀ ایــن 
ــر  ــه ۴۰ زن در نشســت قط ــر از جمل ــع ۱۵۰ نف مناب

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ش
ــده  ــر نش ــون منتش ــا کن ــرکت کننده گان ت ــای ش نام ه
ــران،  ــماری از وزی ــه ش ــده ک ــه ش ــا گفت ــت. ام اس
والی هــا و رهبــران سیاســی در ترکیــب ایــن هیــات 

ــه قطــر خواهنــد رفــت. ب

طالبـان  گـروه  طـرف  از  »الفتـح«  نـام  تحـِت  نظامـی  عملیـاِت  اعـام 
خوشـبینی های مصالحـه در کشـور را بـا چالـش روبـه رو مـی کنـد. منطـق 
گفت وگـو حکـم می کنـد که رونِد ُحسـن نیـِت متقابل انکشـاف داده شـود 
و محتـوای همپذیـری را بـه خـود بگیرد، زیرا تـداوم جنگ با وجـود اینکه 
ثبـات اجتماعـی  در کشـور را دچـار آسـیب می کنـد بهانه یـی نیـز بـرای 

می شـود. بی شـمار  تلفی هـای  حـق   و  بی عدالتی هـا  اسـتمرار 
اگـر قـرار باشـد زورآزمایی هـای نظامی بـرای امتیاز سیاسـی در نظـر گرفته 
شـود، یگانـه ارزشـی که مـورد بی احترامی قـرار می گیرد حیات شـهروندان 
افغانسـتان اسـت. مـردم حق دارنـد فارغ از ترس تبعات شـوم جنگ به سـر 

ببرنـد و زنده گـی عادی شـان را ادامـه بدهند. 
رونـد  اینکـه  بـر  افـزون  می کوبنـد  جنـگ  طبـل  بـر  کـه  حلقه هایـی 
گفت وگوهـای صلـح را سـبوتاژ می کننـد زمینه هـای توجیـه ناکامی های پی 

در پـی حکومـت وحـدت ملـی را نیـز فراهـم می نماینـد. 
بـر طالبان اسـت که بـه موازاِت مذاکرات صلح بایسـتی با سـخت گیری های 
و  تغییـرات جدیـد  بـا  هماهنگـی  زیـرا  بگوینـد،  وداع  نیـز  انتقام جویانـه 
مطالبـات حـق محورانـۀ مـردم با وجـود اینکه عامت همسـویی بـا مصالح 
علیـای جامعـه به شـمار مـی رود، حکمـت مـردم دوسـتی را نیز بـه نمایش 

می گـذارد. 
تیـم وفـاق ملـی از همـۀ طرف هـای درگیـر می خواهـد تـا بـا احتـرام بـه 
ارادۀ جمعـی مـردم افغانسـتان آتش بـس فـوری را برقـرار نماینـد و بیشـتر 
از ایـن مـردم افغانسـتان را ناامیـد نسـازند، اجـازه بدهند تـا در هماهنگی با 
گفت وگوهـای صلـح، شـعله های آتـش جنـگ فروکـش کنـد تـا در امتداد 

آن، دو رخـداد مهـم بـه وقـوع بپیوندد: 
و  جـاری  سـال  جـوزای  اول  در  ملـی  وحـدت  کار حکومـت  پایـان   .۱

آن. بدیـل  شـکل گیری 
۲. تعیین سرنوشت ملی کشور از طریق انتخابات شفاف و عادالنه. 

در غیـر آن مسـوول دامـن زدن نابسـامانی های بیشـتر کسـانی خواهنـد بود 
کـه آتـش جنـگ را شـعله ور نگـه می دارند و به خواسـته های اساسـی مردم 
)امنیـت و توسـعه( پابنـدی نشـان نمی دهنـد. بنابراین، مـا دوام جنگ، رجز 
خوانی هـای انتقام جویانـه و رعایـت نکـردن حـق آرامـش مـردم را محکوم 

می کنـم. 
خداوند با نیکو کاران است.

تیم وفاق ملی افغانستان
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استـدالل هـای درست مـی تـوانند 

از تنـدروی جلوگیـری کننـد
آقای غنی در به در 

به دنبال مشروعیت سیاسی
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دور ششـم گفـت وگـوهای طالبـان
 با امـریکا آغـاز مـی شـود

اعالمیۀ تیم وفاق ملی افغانستان!

»آتش بس فوری برقرار شود«

احمدولی مسعود در مراسم رونمایی آثار عبدالحی الهی:

سران حکومت وحدت ملی به پروسۀ صلح 
و انتخابات نگاه سیاسی و منفعتی دارند

احمدولـــی مســـعود، نامـــزد انتخابـــات 
محفـــل  ایـــن  در  ریاســـت جمهوری 
از صلـــح بـــه عنـــوان اساســـی ترین 
ـــرد و  ـــتان یادک ـــرای افغانس ـــوع ب موض
ـــت  ـــت خواس ـــاد و مقاوم ـــران جه از س
تـــا تالش های شـــان بـــرای پروســـۀ 

ــد. ــد کننـ ــح را توحیـ صلـ
ـــات  ـــی در انتخاب ـــاق مل ـــم وف ـــزد تی نام
کـــه  می گویـــد  ریاســـت جمهوری 
حـــوزۀ جهـــاد و مقاومـــت در گذشـــته 
افغانســـتان  ارزش هـــای  از  هـــم 
دفـــاع کـــرده و اکنـــون نیـــز فرصـــت 
ـــا از ارزش هـــای مـــردم  پیـــش آمـــده ت

ــد ــاع کننـ ــتان دفـ افغانسـ

دكتر عبدالحي الهي 
بزرگ مرد قلم

و دانش

جـرگه یـی كه برگـزار 
نشده تحـریم شـد
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بـه نظـر می رسـد کـه لویه جرگـۀ مشـورتی صلح 
از همیـن حـاال چنـان بـه بن بسـت رو به رو شـده 
کـه احتمـال برگـزاری موفقانـۀ آن دیگـر ممکـن 
نخواهـد بـود. هـر چند کـه بعید به نظر می رسـید 
کـه بتـوان از چنیـن جرگه یـی کـه نقـش اساسـی 
را در آن جنـاح ارگ بـازی می کنـد و تـاش دارد 
کـه بـه نتایـج مشـخص و از پیـش برنامه ریـزی 
شـده دسـت پیـدا کنـد، انتظـاری بیـش از ایـن را 
داشـت. ایتـاف ثبـات و همگرایی کـه رهبری آن 
را داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایی کشـور بـه عهده 

دارد، بـا صـادر کـردن اعامیه یـی از عدم شـرکت 
در لویـه جرگـه مشـورتی خبر داده اسـت. در این 
اعامیـه بـه صراحـت دلیـل عـدم حضـور تیـم 
ثبـات و همگرایـی چنیـن بیـان شـده اسـت: »مـا 
در تیـم ثبـات و همگرایـی، نـه در سـطح احزاب 
و شـخصیت های شـامل ایـن تیـم و نه در سـطح 
حکومـت، تـا ایـن مرحلـه طـرف مشـورت برای 
عیـن  در  و  نبوده ایـم  نشسـتی  چنیـن  برگـزاری 
نیـز  نشسـت  ایـن  بـرای  مقنعـی  دالیـل  حـال، 
سـراغ نداریـم«. وقتـی کار یـک حکومـت واقعـًا 
بـه افتضـاح بینجامد بـا چنین اعامیه یی از سـوی 
شـریک قـدرت خود رو بـه رو خواهد شـد. آقای 
عبـداهلل بخشـی از همین حکومتی اسـت که آقای 
غنـی ادعـای رهبـری آن را دارد، وقتـی او نتوانـد 
بخشـی از حکومـت را قانـع کنـد کـه برگـزاری 
لویـه جرگـۀ مشـورتی مفیـد اسـت و هـدر دادن 
پول هـای مردم افغانسـتان نیسـت، آنـگاه از دیگر 
جناح هـا و به ویـژه آنانی که در جنگ مسـلحانه با 
دولـت قـرار دارند، چـه انتظاری می توان داشـت؟ 
آقـای غنی درجـۀ صاحیـت و مدیریـت خود را 
در مواضـع رقبـا و جناح هـای مختلـف سیاسـی 
باید بسـنجد. این درسـت اسـت که در افغانسـتان 
سیاسـی  قدرت منـد  سـازمان های  و  احـزاب 
نداریـم، ولـی بـه انـدازۀ و قامـت سیاسـی آقـای 
غنـی همین هـا هـم کافـی انـد. زیـرا او نیـز چنان 

شـخصیت قدرت مند سیاسـی نیسـت کـه در برابر 
او نیـاز بـه نهادها و احزاب قدرت مندی باشـد که 
در کشـورهای غربـی وجـود دارنـد. می گویند هر 
کسـی مخالـف خود را بـه اندازۀ توانایـی و دانش 
خـود خلـق می کنـد. آقـای غنـی وقتـی بـا تحقیر 
نسـبت بـه سیاسـیون کشـور سـخن می گویـد که 
مثـًا اینهـا کـی هسـتند و چقـدر طـرف دار دارند 
و یـا اینهـا نتوانسـته اند که انتخابـات درون حزبی 
خـود را برگـزار کننـد که واقعـًا رهبری یـی را که 
مدعـی آن انـد، دارنـد و یا خیـر، در واقعیت خود 

می سـازد.  پرسـش های  چنیـن  مشـمول  نیـز  را 
دیگـران هـم حـق دارنـد کـه از او بپرسـند کـه 
»محبوب القلـوب«  مـورد  در  کـه  را  ادعایـی  آیـا 
محبـوب  می فهمـد؟  کجـا  از  دارد،  خـود  بـودن 
بـودن بـه معنـای این نیسـت کـه زن و فرزند آدم، 
نسـبت بـه او نظـر خوب داشـته باشـند، بـل باید 
دیگـران نیـز چنیـن نظـری را تاییـد کننـد. آقـای 
غنـی حتـا نزد همـان چند نفـری که در فیسـبوک 
محبوبیـت  نیـز  می کننـد،  چاپلوسـی  برایـش 
نـدارد. همین هـا هـم وقتـی بـه خلـوت می روند، 
زبـان  بـه  کارهایـش  و  او  مـورد  در  حرف هـای 
می آورنـد کـه پهلـو بـه فکاهی هـای مانصرالدین 
می زنـد. آقـای غنـی بـا تمـام علـم و دانشـی کـه 
ادعـای داشـتن آن را دارد، در پنـج سـال گذشـته، 
نتوانسـت نزدیکتریـن کسـان خـود را قانـع کنـد 
کـه از سیاسـت های او حمایـت کننـد. واکنش هـا 
نسـبت بـه لویـه جرگـه مشـورتی کامـًا در ایـن 
مـورد واضـح انـد. تـا بـه حـال اکثـر جناح هـا و 
شـخصیت های سیاسـی کشـور از عـدم حضـور 
خـود در ایـن نشسـت خبـر داده انـد. آنگونـه که 
بـه نظـر می رسـد ارگ در ایـن لویه جرگـه بزرگ 
و تاریخـی کـه به گفتـۀ آقـای داوودزی در تاریخ 
معاصـر افغانسـتان نظیـر نـدارد، تنهـا و بی کـس 
مانـده اسـت. حتـا گلبدین حکمتیار رهبـر یکی از 
شـاخه های حـزب اسـامی کـه گفتـه می شـود از 

حمایـت بی دریغانه ارگ در همـه موارد برخوردار 
اسـت، نسـبت به شـرکت در لویه جرگه مشورتی 
ابـراز تردیـد کرده اسـت. او گفته اسـت که عاوه 
بـر دیگر نواقصـی که ایـن نشسـت دارد، اکثریت 
کسـانی کـه بـرای شـرکت در آن دعـوت شـده و 
یـا از طریـق یـک انتخابـات مسـخره و عجیـب 
برگزیـده شـده انـد، افـراد متعلـق بـه جنـاح ارگ 
انـد. وقتـی نزدیکتریـن متحـد آقـای غنی نسـبت 
بـه کارکردهـای او چنیـن نظـری داشـته باشـد، 
آنـگاه موضـع طالبـان در قبـال آن روشـن اسـت. 
دلیـل ایـن همـه مخالفت بـا لویه جرگه چیسـت؟ 
فکـر نمی شـود کـه همـه فقـط به ایـن دلیـل لویه 
جرگـه را تحریـم کرده اند که مکانیسـم نادرسـت 
و بسـیار کهنـه بـرای حل قضایای کشـور اسـت، 
بـل بیشـتر افـراد کـه نسـبت بـه برگـزاری لویـه 
جرگـه نظـر مسـاعد ندارند، دلیل شـان این اسـت 
کـه بـه نیـات آقـای غنـی و اطرافیان او مشـکوک 
انـد. آنهـا بـه نتایجـی رسـیده اند کـه آقـای غنی 
بهره برداری هـای  جرگـه  لویـه  از  می خواهـد 
غیرمشـروع و سیاسـی بـه نفـع خـود ببـرد. دقیقًا 
هـم چنیـن اسـت، آقـای غنـی بـا برگـزاری لویه 
جرگـه می خواهـد بـه نحـوی ادامـه قـدرت خود 
را ضمانـت کنـد، همـان کاری را که آقـای کرزی 
رییس جمهـوری پیشـین نیـز بـا برگـزاری چنـد 
لویـه جرگـه صـورت داد. زمـام داران افغانسـتان 
وقتـی چمچۀ شـان به تـۀ دیگ می خـورد و دیگر 
چیـزی در بسـاط برای شـان باقی نمی مانـد، آنگاه 
بـه فکر اعـاده حثیت و مشـروعیت سیاسـی خود 
می شـوند، آن هـم بـا بهای گـزاف برگـزاری لویه 
پیامـد  بزرگـی کـه هیـچ  جرگـه و نشسـت های 
مثبـت بـرای کشـور نـدارد. آقـای غنـی از طریـق 
لویـه جرگـه می خواهـد مشـروعیت سیاسـی بـه 
دسـت آورد و در برابـر امریکایی هـا و جناح هـا 
در گفت وگوهـای  کـه حـاال  و شـخصیت هایی  
صلـح فعال تـر و پُـر رنگ تـر از او عمـل می کنند، 

بـرگ برنده داشـته باشـد. 
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ـــب  ـــان در قطـــر از جان ـــا طالب ـــرای نشســـت ب ـــرادی ب ـــن اف تعیی
شـــورای رهبـــری مصالحـــه در حالـــی نهایـــی شـــده اســـت 
کـــه خـــود ایـــن تیـــم بـــا مشـــکات حقوقـــی و قانونـــی و 

ـــت.  ـــی اس سیاس
ــری  ــورای رهبـ ــه شـ ــت کـ ــته اسـ ــی نوشـ ــی سـ ــی بـ بـ
ـــت  ـــه نشس ـــه ب ـــری ک ـــاه نف ـــش از یک صدوپنج ـــه، بی مصالح
ـــد از  ـــراد بای ـــن اف ـــت. ای ـــرده اس ـــن ک ـــد را تعیی ـــر میرون قط
جانـــب دولـــت افغانســـتان نماینده گی کننـــد. در حالـــی کـــه 
ـــی از  ـــه نماینده گ ـــی ب ـــا تیم ـــه ب ـــد ک ـــد کرده ان ـــان تهدی طالب

دولـــت گفت وگـــو نخواهنـــد کـــرد.
 در همیـــن حـــال نحـــوۀ شـــکل یافتـــن شـــورای رهبـــری 
ــرا در  ــت. زیـ ــه اسـ ــی مواجـ ــا انتقادهایـ ــز بـ ــه نیـ مصالحـ
ــد  ــه نمی تواننـ ــد کـ ــت دارنـ ــانی عضویـ ــورای کسـ آن شـ
ــت  ــند و صاحیـ ــه دوش بکشـ ــح را بـ ــنگین صلـ ــار سـ بـ
ـــن  ـــد. در همی ـــی را ندارن ـــاله مهم ـــن مس ـــری در چنی تصمیم گی
ـــت  ـــن اس ـــرح ای ـــون مط ـــه اکن ـــنهادهایی ک ـــی از پیش ـــال یک ح
ـــرون  ـــل و بی ـــرد داخ ـــد ف ـــت چن ـــح از مالکی ـــۀ صل ـــه  پروس ک
حکومـــت افغانســـتان بایـــد خـــارج کشـــیده شـــود. ایـــن 
پیشـــنهاد کـــه اخیـــرا از جانـــب احمدولـــی مســـعود نامـــزد 
انتخابـــات ریاســـت جمهوری مطـــرح شـــده اســـت، یکـــی 
از معقـــول تریـــن پینشـــهادها در شـــرایط ممکـــن خوانـــده 
ـــت،  ـــارج حکوم ـــل و خ ـــرد در داخ ـــد ف ـــرا چن ـــود؛ زی می ش
در مـــدت هیجـــده ســـال همـــواره مقام هـــای کلیـــدی 
ــان  ــری و انحصارشـ ــراث رهبـ ــتند و میـ ــار داشـ را در اختیـ
ــا  ــردم مـ ــه مـ ــد کـ ــروز می باشـ ــن دار امـ ــای دامـ بحران  هـ
تاوانـــش را بـــا جـــان خـــود پرداختنـــد و می پردازنـــد 
ــچ  ــم و پیـ ــه کاروان پرخـ ــد کـ ــا نمی تواننـ ــن اینهـ و بنابرایـ

صلـــح را راهنمـــون شـــوند. 
چنانـــی کـــه بـــاور آقـــای مســـعود اســـت، شـــورای عالـــی 
مصالحـــه بایـــد در چارچـــوب نظـــام جمهـــوری اســـامی 
افغانســـتان بـــا بخش هـــای رهبـــری، اجرایـــی و ســـایر 
در  متـــوازن  و  افغانستان شـــمول  بـــه  گونـــۀ  بخش هـــا 
ــور  ــه در محـ ــردد، نـ ــکیل گـ ــدون تشـ ــۀ مـ ــور برنامـ محـ
ــا و  ــتادن هیأت هـ ــورت فرسـ ــخاص. در آن صـ ــرد و اشـ افـ
تدویـــن مجالـــس و کار دوامـــدار جزئـــی از مســـوولیت های 
آن می باشـــد، نـــه ملکیـــت ذایقه هـــا، منافـــع و ســـلیقه های 
ـــی  ـــی مباحث ـــکل اصل ـــه مش ـــد ک ـــر میرس ـــه نظ ـــخاص. ب اش
در مـــورد صلـــح در افغانســـتان ایـــن اســـت کـــه افـــراد بـــا 
ضایقـــه هـــای شـــخصی خودشـــان همـــه چیـــز را رســـد 

ــت.  ــاز اسـ ــکل سـ ــه مشـ ــن همیشـ ــد و ایـ می کننـ
پبـــه راســـتی هـــم کـــه نمـــی شـــود بـــا چهـــار یـــا پنـــج 
ـــود را از  ـــاری خ ـــروعیت و اعتب ـــت مش ـــزد مل ـــه ن ـــری ک نف
ـــه  دور  ـــی ب ـــر مل ـــه و فک ـــا برنام ـــد ت ـــد و از تعه دســـت داده ان
هســـتند، نمی تواننـــد نماینـــده گان ملـــت قـــرار گیرنـــد و در 
مذاکـــرات طـــرف معادلـــه باشـــند. بنابرایـــن راه حـــل ایـــن 
ـــد  ـــی و متعه ـــار مل ـــا اعتب ـــخصیت های ب ـــد ش ـــه بای ـــت ک اس
ـــرای  ـــکار مشـــخصی ب ـــوند و راه ـــامل ش ـــره ش ـــۀ مذاک در حلق
ـــروع و  ـــاد مش ـــک نه ـــتان از آدرس ی ـــح افغانس ـــو صل گفت وگ
ـــکل گیری  ـــا از ش ـــه انتقاده ـــی ک ـــد. چنان ـــاد کنن ـــی ایج قانون
ــخصیت های  ــه و شـ ــاال گرفتـ ــح بـ ــورتی صلـ ــه مشـ جرگـ
ــی  ــت جمهوریکی پـ ــات ریاسـ ــزدان انتخابـ ــی و نامـ سیاسـ

ـــد.  ـــه ان ـــم آن پرداخت ـــه تحری ـــر، ب دیگ
حـــاال اگـــر هیـــات جدیـــد بـــه ترکیبـــی کـــه الزم اســـت 
ـــدون  ـــد، ب ـــان برون ـــا طالب ـــره ب ـــه مذاک ـــا ب ـــود ت ـــاخته نش س
شـــک کـــه فقـــط نشســـت شـــماری از افـــراد بـــا طالبـــان 
صـــورت خواهـــد گرفـــت کـــه هیـــچ معنـــا و تاثیـــری بـــر 

رونـــد صلـــح نخواهـــد نداشـــت.
بنابرایـــن پیشـــنهاد مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــه جـــای پیـــش 
ــه  ــی کـ ــر و ته یـ ــی بی سـ ــن برنامه هایـ ــک چنیـ ــردن یـ بـ
معلـــوم نیســـت چـــه هســـت و بـــه چـــه چیـــزی منجـــر 
ـــپس  ـــرد و س ـــر ک ـــوزا صب ـــاه ج ـــا اول م ـــتی ت ـــود، بایس می ش
رهبـــری  جدیـــد بایـــد مســـوولیت های ســـه گانـــۀ امنیـــت، 
ـــاد و  ـــای اعتم ـــاس احی ـــا اس ـــد ت ـــح را بگیرن ـــات و صل انتخاب
ـــن  ـــه ک ـــاق و خف ـــرون شـــدن از فضـــای اختن ـــی و بی ـــاق مل وف
ـــتان  ـــح افغانس ـــد، کار صل ـــۀ امی ـــردن دریچ ـــاز ک ـــود و ب موج
روی دســـت گرفتـــه شـــود. بایســـتی شـــورایی در تشـــیکل 
ـــزم و و چهارچـــوب  ـــا میکانی ـــتان ب ـــوری اســـامی افغانس جمه
ـــر  ـــک منظ ـــح را از ی ـــد کار صل ـــه بتوان ـــرد ک ـــکل بگی کاری ش
ـــی  ـــا آن شـــورا در دولت ـــرد. ام ـــش بب ـــه پی مشـــروعیت بخـــش ب
ـــی الزم  ـــی حقوق ـــه از راه مشـــروعیت سیاس ـــا دار اســـت ک معن

ـــد. ـــدرت برس ـــه ق ب

چـگونه برنامـه های صلـح 
به پیش بـرده شـود؟

غنی  آقای 
در به در به دنبال 

سیاسی مشروعیت 
آقای غنی درجــۀ صالحیت و 
مدیریت خود را در مواضع رقبا 
و جناح های مختلف سیاســی 
باید بسنجد. این درست است 
كــه در افغانســتان احزاب و 
سازمان های قدرت مند سیاسی 
قامت  و  اندازۀ  به  ولی  نداریم، 
همین ها  غنی  آقای  سیاســی 
هم كافی اند. زیرا او نیز چنان 
شــخصیت قدرت مند سیاسی 
نیســت كه در برابر او نیاز به 
نهادها و احــزاب قدرت مندی 
باشــد كه در كشورهای غربی 
وجود دارند. می گویند هر كسی 
مخالف خود را به اندازۀ توانایی 
و دانــش خود خلــق می كند. 
آقای غنــی وقتی بــا تحقیر 
نســبت به سیاســیون كشور 
ســخن می گوید كه مثاًل اینها 
كی هســتند و چقدر طرف دار 
دارند و یا اینها نتوانسته اند كه 
انتخابــات درون حزبی خود را 
برگزار كنند كه واقعاً رهبری یی 
را كه مدعــی آن اند، دارند و 
یا خیــر، در واقعیت خود را نیز 
پرسش های  چنین  مشــمول 

می سازد

احمدعمران



احمدولـی مسـعود، نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوری با ابراز 
نگرانـی از تاش هـای اخیـر صلـح می گوید که شـورای عالی 
مصالحـه »همه شـمول« نیسـت و نمی توانـد در پیونـد به صلح 

تصمیـم بگیرد.
آقای مسـعود که دیروز دوشـنبه، ۲6 حمل در محفل رونمایی 
آثـار مرحـوم دکتـر عبدالحـی الهـی در وزارت اطاعـات و 
فرهنـگ صحبـت می کـرد، همچنـان بیان مـی دارد کـه نگرانی 
حـوزۀ جهـاد و مقاومـت ایـن اسـت کـه تاش هـای صلـح 

سـرانجام بـه جنـگ دیگـری منتهی شـود.
آقـای مسـعود در ایـن محفـل از صلح بـه عنوان اساسـی ترین 
موضـوع برای افغانسـتان یادکرد و از سـران جهـاد و مقاومت 
خواسـت تـا تاش های شـان بـرای پروسـۀ صلـح را توحیـد 

. کنند
نامـزد تیـم وفاق ملـی در انتخابات ریاسـت جمهوری می گوید 
کـه حـوزۀ جهـاد و مقاومـت در گذشـته هـم از ارزش هـای 
افغانسـتان دفـاع کـرده و اکنـون نیـز فرصـت پیش آمـده تا از 

ارزش هـای مردم افغانسـتان دفـاع کنند.
احمدولـی مسـعود، مدعـی اسـت کـه میـدان جنـگ، صلح و 
انتخابـات متعلـق بـه مـردم افغانسـتان نیسـت و »دسـت های 

پنهـان« دیگـری در آن دخیـل انـد. به گفتۀ او: سـران حکومت 
وحـدت ملـی بـه پروسـۀ صلـح و انتخابـات، نگاه سیاسـی و 

منفعتـی خـود را دارند.
مصالحـه  عالـی  شـورای  کـه  داشـت  اظهـار  مسـعود  آقـای 
و  مختلـف  اقشـار  سـاختن  دخیـل  بـدون  »فرمایشـی، 
جریان هـای سیاسـی و مدنـی و بـدون چشـم اندازی واضح و 
روشـن« ایجـاد شـده و نمی توانـد تصمیـم همه شـمول بگیرد.
او بـا بیـان ایـن  که مـردم افغانسـتان همـواره در همه شـرایط 
مقاومـت کـرده انـد، امـا تصمیم هـای سرنوشـت شـان بـدون 
دخالـت آنان گرفته شـده اشـت، اظهار داشـت: »از ابتدا گفتیم 
کـه جرگـۀ مشـورتی صلـح، ترکیـب شـورای عالـی مصالحه 
امتیازگیرانـه، گروهـی،  تاهنـوز سیاسـی،  و هیـأت مصالحـه 
غیرمتـوازن، بی برنامـه و در انحصـار چنـد فـرد معـدود بـوده 

است«. و 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه ایـن بـاور اسـت، 
تـا زمانـی کـه سـران حکومـت و نیـز جریان هـای سیاسـی از 
منفعت هـای گروهـی و شخصی شـان در گفت وگوهـای صلح 

نگذرنـد، جنـگ پایـان نمی یابد.
احمدولـی مسـعود می گویـد کـه اخیـراً ماشـین جنـگ روانی 

در فضای اجتماعی و سیاسـی افغانسـتان بـه چرخش در آمده 
اسـت و تـاش جریـان دارد تـا مـردم افغانسـتان را هیـچ کارۀ 
صلـح و انتخابـات قلـم داد کننـد. او از مـردم خواسـت تـا در 
برابـر ایـن تبلیغ هـا مقاومت کننـد و خود در تعیین سرنوشـت 

شـان سـهم بگیرند.
آقـای مسـعود همچنـان خواهـان تغییـرات و اصاحـات در 
کمیسـیون انتخابـات اسـت و می گویـد کـه نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری آماده انـد تغییـرات کلـی در رونـد انتخابات 

و رونـد صلـح بـه میـان بیاورند.
الهی؛ سیاست مدارن فضیلت گرا

احمدولـی مسـعود، نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری و رییس 
عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود در بخشـی از سخنانش 
بـه زنده گـی سیاسـی و مبارزاتی دکتـور عبدالحی الهی اشـاره 
کـرد و گفـت کـه داکتـر الهـی سیاسـت مدار فضیلت گـرا بود. 
آقـای مسـعود گفـت: امـروز بیشـترین سیاسـت مداران کنونی 
حتـا نمی تواننـد مسـوولیت وظیفه یـی خـود را در قبـال مردم 

انجـام دهند.
الهـی در سـال ۱33۲ در قریـۀ بخش خیـل  دکتـر عبدالحـی 
ولسـوالی رخـۀ والیـت پنجشـیر دیده بـه جهان گشـود. دکتر 

الهـی مکتـب را در لیسـۀ رخۀ پنجشـیر و مضامیـن دینی را در 
مدرسـۀ قابضـان بـه پیـش بـرد. عبدالحـی الهـی تـازه جوانی 
بیـش نبـود که در سـاحۀ علوم دینـی دروس متداول را پشـت 
امتحـان کانکـور، شـامل دانشـکدۀ  سرگذاشـت و از طریـق 
پزشـکی کابـل گردید. هنـوز در نیمۀ تحصیل بـود که کودتای 
7 ثـور بـه وقـوع پیوسـت و داکتـر الهی ماننـد هـزاران جوان 

دیگـر از دانشـگاه بـه پلچرخی کشـانیده شـد.
بـه محضـی کـه از زنـدان رهـا شـد، عـازم پنجشـیر گردیـد، 
بـه صف مجاهـدان پیوسـت و در جبهـه مسـوولیت معاونیت 
جبهـۀ پنجشـیر به رهبری شـهید احمدشـاه مسـعود را به عهد 
گرفـت. در اثـر توجـه مرحـوم الهـی، بخـش فرهنگـی جبهـۀ 
کنـار  در  و صدهـا جـوان  یافـت  تقویـت چشـم گیر  جهـاد 
فعالیت هـای نظامـی، قلـم و کاغـذ بـه دسـت گرفتنـد و امور 

محولـه را بیـش بردنـد.
داکتـر الهـی سـال هایی را بـه عنـوان رییـس امـور آمـوزش و 
پـرورش جمعیـت اسـامی در دیار هجرت سـپری کـرد و در 
ایـن بخش مصـدر خدمات درخشـانی بـه فرزنـدان آواره گان 
گردیـد. از داکتـر الهـی بیشـتراز ۲۴ عنـوان کتاب و رسـاله به 
چـاپ رسـیده که شـماری از آن هـا در نوع خود ابتـکاری اند. 
داکتـر الهـی دو همسـر داشـت و از ایشـان 7 فرزنـد بـه جـاه 

اسـت. مانده 
اسـام مکتـب عتـدال، حکومـت و حکومت اسـامي، علم و 
انقاب اسـامي، فلسـفۀ دیـن و اسـرار تعلیمات اسـام، علم 
اصـول دیـن، مرزهـاي تیوري شـناخت در فلسـفه، هسـتي و 
مقدمـه شـناخت آن، جهان و طبیعت، شـناخت انسـان، عرفان 
و اخـاق، فلسـفۀ اجتماعـي و قانـون، فلسـفۀ تاریخ، مسـایل 
جهان بینـي اسـامي و چهـار گفتار، آثار نشـر شـدۀ دکتر الهی 

است.
ایـن عالـم بـزرگ در ۱3 میـزان ۱383 در شـهر کابـل پـس 
از عمـری مبـارزه، بـه سـن ۵۱ سـاله گی بـه اثـر سـکتۀ قلبـی 
وفـات کـرد و در »ده کیپـک« کابـل به خاک سـپرده شـده بود، 
امـا بعد از سـه سـال پـس از آنکـه بیـم آن می رفت کـه به اثر 
ساخت وسـاز خانه هـای خودسـر، قبـر او از بیـن برود، جسـد 
مرحومی از سـوی دوسـتان و اقاربش به پنجشـیر منتقل شـد.
گفتنـی اسـت کـه مجموعـۀ کامـل کتاب هـای عبدالحـی الهی 
بـه تازه گـی از نشـانی جمعیـت فکـر و عمل منتشـر شـده که 
دیـروز با اشـتراک جمـع بزرگـی از دانشـگاهیان، فرهنگیان و 
پژوهشـگران در تـاالر مطبوعـات وزارت اطاعـات و فرهنگ 

شـد. رونمایی 

ناجیه نوری  
ــی  ــس اجرای ــط ریی ــورتی توس ــۀ مش ــزاری جرگ ــم برگ تحری
حکومــت وحــدت ملــی کــه همزمــان ریاســت دســتۀ انتخاباتــی 
»ثبــات و همگرایــی« را دارد، بــا موجــی از اســتقبال شــهروندان، 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  و  سیاســت مداران 
روبــه رو شــده اســت. آقــای عبــداهلل پــس از آن جرگــۀ مشــورتی 
را صلــح را تحریــم کــرد کــه شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش از آن در اعامیــۀ گفتــه 
ــزار می شــود و در  ــزاف برگ ــا مصــارف گ ــه ب ــه جرگ ــد ک بودن
ــان  ــا گــروه طالب ــدار ب ــی  کــه هیــأت حکومــت فرصــت دی حال
را پیــدا نکــرده اســت، برگــزاری ایــن جرگــه هــدر رفتــن منابــع 

ــی دارد. ــی را در پ ــی مل مال
شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــی  ــای انتخابات ــوی تیم ه ــای ق ــی از جبهه ه ــوان یک ــه عن ــه ب ک
احمدولــی  انتخاباتــی  تکت هــای  مشــمول  می شــود،  یــاد 
ــم تورســن، رحمــت اهلل نبیــل،  ــم الکــوزی، حکی مســعود، ابراهی
شــهاب حکیمــی، شــیدامحمد ابدالــی، عنایــت اهلل حفیــظ، غــام 
فــاروق نجرابــی، فرامــرز تمنــا، محمدحنیــف اتمــر، نورالرحمــن 

ــد. ــی می باش ــق علوم ــوال و نورالح لی
ــز اعــام کــرده  ــح نی ــی صل ــی رییــس شــورای عال ــم خلیل کری
اســت کــه در ایــن جرگــه شــرکت نخواهــد کــرد. ایــن درحالــی 
ا ســت کــه رییــس دبیرخانــۀ ایــن شــورا موظــف بــه برگــزاری 

جرگــۀ مشــورتی صلــح شــده اســت.
نامــزدان و احــزاب سیاســی جرگــۀ مشــورتی را وقــت تلفــی از 
طــرف آقــای غنــی در پروســۀ صلــح و تاشــی بــرای کمپایــن 

غیــر قانونــی انتخاباتــی او عنــوان کردنــد.
ــف  ــد حنی ــری محم ــه رهب ــدال ب ــح و اعت ــی صل ــم انتخابات تی
اتمــر، تیــم انتخاباتــی امنیــت و عدالــت بــه رهبــری رحمــت اهلل 
نبیــل، دســته انتخاباتــی نورالحــق علومــی و شــماری از احــزاب 
ــامی از  ــزب اس ــامی و ح ــت اس ــمول جمعی ــه ش ــی ب سیاس
ــح  ــورتی صل ــۀ مش ــه جرگ ــد ک ــی ان ــای سیاس ــه جریان ه جمل

ــد.  ــم کردن را تحری
ــری  ــه رهب ــی ب ــاق مل ــی وف ــم انتخابات ــز تی ــن نی ــش از ای پی
ــورای  ــب ش ــح، ترکی ــورتی صل ــۀ مش ــی مســعود جرگ احمدول
ــه،  ــی، امتیازگیران ــه را سیاس ــأت مصالح ــه و هی ــی مصالح عال
ــرم  ــد محت ــار چن ــه و در انحص ــوازن، بی برنام ــی، غیرمت گروه

ــود. ــته ب ــدود دانس مع
ــط  ــح، توس ــورتی صل ــۀ مش ــم جرگ ــه تحری ــش ب ارگ در واکن
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و تیــم ثبــات و 
ــارۀ  ــی درب ــس اجرای ــا ریی ــی ب ــای غن ــه آق ــه ک ــی گفت همگرای

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــورتی صحب ــۀ مش جرگ
ارگ در اعامیه یــی گفــت کــه داکتــر عبــداهلل شــکایت و 
ــان  ــی در می ــای غن ــا آق ــه ب ــن  جرگ ــارۀ ای ــی اش را درب نگران

ــود. ــته ب نگذاش
ــش  ــارون چخانســوری، ســخنگوی ارگ در صفحــۀ فیس بوک ه

نوشــته: تیــم ثبــات و هم گرایــی تــا اکنــون نگرانــی و شــکایتش 
ــریک  ــی ش ــای غن ــا آق ــح ب ــورتی صل ــۀ مش ــورد  جرگ را در م

نکــرده بــود.
بــزرگان مشــکالت خــود را حــل کننــد و جرگــه را تحریــم 

نکنند
ــح در  ــورتی صل ــۀ مش ــزاری جرگ ــیون برگ ــخنگوی کمیس س
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار گفــت، از داکتــر عبــداهلل، 
ــه  ــن جرگ ــه ای ــد اشــرف غنی و شــخصت های سیاســی ک محم
ــان  ــکات  ش ــا مش ــم ت ــش می کن ــد، خواه ــرده ان ــم ک را تحری
را حــل کــرده و بــرای یافتــن یــک راه حــل بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــه شــرکت کنن ــن جرگ ــح در ای صل
علــی کاظمــی ســخنگوی کمیســیون برگــزاری جرگــۀ مشــورتی 
ــتان  ــردم افغانس ــت م ــت اکثری ــح خواس ــون صل ــد، چ می گوی
ــم.  ــل کنی ــی تبدی ــه یــک گفتمــان مل ــد آن را ب ــس بیای اســت پ
مــردم از حکومــت تیم هــای انتخاباتــی و اعضــای پارلمــان 
انتظــار دارنــد کــه بــه ایــن خواســت برحــق شــان لبیــک بگویند.
آقــای کاظمــی، از مســووالن حکومتــی خواســت تــا بــا 
ــایر  ــد و س ــان را حــل کنن ــری بیشــتر مشــکات ش انعطاف پذی
ــن  ــه ای ــز ب ــد را نی ــی دارن ــه انتقادات ــی ک ــخصیت های سیاس ش
جرگــه دعــوت کننــد تــا همــه باهــم بــه طــرف برگــزاری جرگــۀ 

ــم. ــح بروی ــورتی صل مش
ــورتی  ــۀ مش ــزاری جرگ ــرای برگ ــی ب ــوص آماده گ او در خص
ــه  ــزاری جرگ ــات برگ ــر مقدم ــال حاض ــت: »در ح ــح گف صل
ــخ برگــزاری جرگــۀ مشــورتی صلــح  ــور تاری ــاده شــده، 9 ث آم
اســت و بحــث دعــوت نماینــده گان مــردم از والیــات و خــارج 

ــه اتمــام رســیده اســت«. از کشــور ب
ــد کــرد،  ســخنگوی کمیســیون برگــزاری جرگــۀ مشــورتی تأکی
ــده  ــه ش ــه گرفت ــن جرگ ــزاری ای ــت برگ ــرای امنی ــی ب آماده گ
ــده  ــل ش ــًا تکمی ــورتی تقریب ــۀ مش ــزاری جرگ ــرای برگ و کار ب

اســت.
جرگۀ سفارشی و غیرشفاف

ــف  ــد حنی ــری محم ــه رهب ــدال ب ــح و اعت ــی صل ــم انتخابات تی
انتخابــات ریاســت جمهوری روز گذشــته  اتمــر کاندیــدای 
ــۀ  ــام جرگ ــر ن ــی زی ــد فعل ــه رون ــت ک ــه گف ــک خبرنام در ی
ــی  ــت تلف ــزی جــز وق ــرده و آن را چی ــح را رد ک مشــورتی صل
از جانــب حکومــت در پروســۀ صلــح و تاشــی بــرای کمپایــن 

ــد. ــی، نمی دان ــی انتخابات ــر قانون غی
در خبرنامــه تأکیــد شــده کــه رونــد برگــزاری  جرگــۀ مشــورتی 
ــه  ــا احــزاب و جریان هــای سیاســی ب ــدون مشــورت ب ــح ب صل

ــرده می شــود و متضمــن جرگــه واقعــی نیســت. پیــش  ب
ــه  ــت ک ــرده اس ــح ک ــدال تصری ــح و اعت ــی صل ــته انتخابات  دس
ــود را در  ــق« خ ــی عمی ــی »نگران ــته انتخابات ــن دس ــری ای رهب
ــا  ــدای آن ب ــداف و آجن ــۀ مشــورتی و اه ــزاری جرگ ــال برگ قب
حکومــت در میــان گذاشــته بــود، امــا حکومــت در ایــن مــورد 

ــداده اســت. وضاحــت ن
در خبرنامــه آمــده کــه کار برگــزاری  جرگــۀ مشــورتی صلــح از 
طــرف »تیــم وابســته بــه ارگ ریاســت جمهوری« در یــک رونــد 
ــوز  ــود و »هن ــرده می ش ــش  ب ــه پی ــفاف« ب ــی و غیرش »سفارش
ــرده  ــی در مــورد اهــداف واقعــی و پــس پ ــه وضاحت ــچ گون هی
ــودن  ــه ب ــورد آزاد و عادالن ــی در م ــچ اطمینان ــت و هی حکوم

ــه دســت نیامــده اســت« ــد برگــزاری آن ب رون
از ســویی هــم، نورالحــق علومــی نامــزد دیگــر انتخابــات آینــده 
ــگ  ــک نیرن ــورتی ی ــۀ مش ــه جرگ ــت ک ــت جمهوری گف ریاس
سیاســی اســت و نمی توانــد حــال مشــکات در کشــور باشــد.
دســته انتخاباتــی امنیــت و عدالــت بــه رهبــری رحمــت اهلل نبیــل 
ــن  ــه درای ــرده ک ــد ک ــرده و تأکی ــم ک ــۀ مشــورتی را تحری جرگ

جرگــه شــرکت نخواهنــد کــرد.
ــی  ــورای عال ــو ش ــی عض ــان اخاق ــور رحم ــال، ن ــن ح باای
ــل  ــه دالی ــت ک ــته اس ــش نوش ــه فیس بوک ــه در صفح مصالح
ــی  ــه گزاف ــورتی و هزین ــۀ مش ــزاری جرگ ــرای برگ ــت ب حکوم
ــد  ــت و نبای ــه نیس ــرد موج ــورت می گی ــه ص ــن زمین ــه در ای ک
حکومــت بــدون اجمــاع سیاســی در ایــن زمینــه اقدامــی کنــد.
ــه  ــه س ــزاب ک ــی اح ــه سیاس ــی، کمیت ــای اخاق ــۀ آق ــه گفت ب
ــورد  ــتند. دو م ــه یی داش ــای داوودزی جلس ــا آق ــش ب ــه پی هفت
را بــه صــورت روشــن در مــورد جرگــۀ مشــورتی صلــح مطــرح 
کردنــد تــا بــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی رســانیده شــود. 
در صــورت خلــق اجمــاع سیاســی بایــد نماینــده گان ســه دورۀ 
ــه افــرادی  پارلمــان، تمــام اعضــای شــوراهای والیتــی و اگــر ب
بیشــتری نیــاز بــود، بــا در نظرداشــت ســهمیه والیــات و زنــان، 
ــد،  ــد دارن ــته رأی بلن ــات گذش ــه در انتخاب ــانی ک ــان کس از می
ــی  ــتوانۀ مردم ــو پش ــا از یک س ــوند ت ــاب ش ــده گان انتخ نماین
نشســت تضمیــن شــده باشــد و از ســوی دیگــر اراده مــردم بــه 

ــل شــود.  ــت تمثی ــم در حکوم ــک تی جــای ارادۀ ی
ــی از  ــای ناطق ــت آق ــن نشس ــی، در ای ــای اخاق ــۀ آق ــه گفت ب
ــدت  ــزب وح ــعادتی از ح ــردم، س ــامی م ــدت اس ــزب وح ح
ــار، حســاس  ــای حکمتی ــر از حــزب اســامی آق اســامی، جری
از افغــان ملــت، مولــوی صاحــب قرلــق از حــزب جنبــش ملــی 
اســامی، صدیــق از محــاذ ملــی و مــن بــه نماینده گــی از 

ــتیم. ــور داش ــامی حض ــت اس جمعی
ــر از آنچــه  ــی غی ــت اهداف ــا چــون حکوم ــته اســت، ام او نوش
می گویــد در ســر دارد، پیشــنهاد احــزاب را طبــق معمــول 
نادیــده گرفــت کــه از همــان نقطــه معلــوم شــد، برگــزاری ایــن 

ــت.  ــد داش ــش رو خواه ــی پی ــای فراوان ــه چالش ه جرگ
ــی  ــار اعامیه ی ــا انتش ــز ب ــان نی ــروه طالب ــش گ ــد روز پی چن
جرگــۀ مشــورتی صلــح افغانســتان را یــک »دسیســه و غیرقابــل 

ــد. ــول« خوان قب
ارگ اعــام کــرده اســت کــه جرگــۀ مشــورتی صلــح بــه تاریخ 9 
ثــور بــا حضــور دســت کم ۲۵۰۰ نماینــده از سراســر افغانســتان 
ــا  ــرات ب ــوب مذاک ــه روی چارچ ــن جرگ ــود. در ای ــزار ش برگ

طالبــان، بــه حکومــت افغانســتان مشــورت داده خواهــد شــد.
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احمدولی مسعود در مراسم رونمایی آثار عبدالحی الهی:

سران حکومت وحدت ملی به پروسۀ صلح و انتخابات نگاه سیاسی و منفعتی دارند

جـرگه یـی که برگـزار نشده تحـریم شـد

روح اهلل بهزاد
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ملت هــا  شــناس نامۀ  را  فرهنــگ  چکیــده: 
ــي ملت هــا  ــات پویای ــگ حی ــد. فرهن دانســته ان
ــگ،  مســخ  ــد و در زوال فرهن ــن مي کن را تضمی
و مــرگ ملت هــا مســجل مي گــردد. عصــر 
امــروز را عصــر ســلطه گري و هجــوم فرهنگــي 
بــا  جهانــی  قدرت هــاي  خوانــد.  می تــوان 
ــوژي  ــق تکنول ــود از طری ــگ خ ــاعۀ فرهن اش
واکــردن  بی مصــرف  و  کــم ارزش  معاصــر، 
فرهنگ هــاي کشــورهاي دنیــاي ســوم، ملت هــا 
ــانند.  ــود مي کش ــه خ ــکاري داوطلبان را در هم
ناآگاهــي مــا و تبلیــغ قدرت هــا، ایــن پروســه را 
ســرعت بخشــیده اســت. از کاربــرد ارزش هــاي 
خــود مي ترســیم؛ تقلیــد از نمودهــاي فرهنگــي 
ــي  ــم و زیســت اتکای ــه را  افتخــار مي دانی بیگان
ــم.  ــر را ، بایســته ترین مي خوانی ــگ غی ــه فرهن ب
خــود آگاهــي وبیــداري و فهــم ارزش هــاي 
ــاي  ــذب پدیده ه ــود و ج ــي خ ــتۀ فرهنگ بایس
نــاب فرهنــگ جهانــي، اصل هایی ســت کــه 
ــون  ــي رهنم ــاه همه گان ــعه و رف ــه توس ــا را ب م

مي گردنــد.

فرهنگ چیست؟
واژۀ فرهنــگ )Culture(از زبــان  فرانســوي 
ــای  ــه معن ــطی ب ــرون وس ــت. در ق ــده اس آم
پرســتش مذهبــی بــود. بعــد  بــه معنــای 
پاشــیدن بــذر در زمیــن بــه کار رفــت و در قــرن 
ــت .  ــرد یاف ــت روح  کارب ــای تربی ــه معن ۱8 ب
نخســتین مقالــه در آلمــان در ۱78۲توســط  
یوهــان کریســتف آدلونــگ، تحــت عنــوان 

ــد . ــته ش ــر« نوش ــوع بش ــگ ن ــخ فرهن »تاری
ــار توســط  ــان انگلیســی، ایــن واژه اولین ب در زب
 Primitive Culture در کتــاب E. Btylor
ــه کار رفــت، تایلــور فرهنــگ  در ســال ۱87۱ ب
ــا تمــدن می داشــت، او در ابتــدای  را متــرادف ب
کتــاب خــود تعریفــي از فرهنــگ ارایــه کــرد: 

ــی  ــۀ پیچیده ی ــدن، مجموع ــا تم ــگ ی -  فرهن
ــر،  ــدات، هن ــارف، معتق ــر مع ــتمل ب ــت مش اس
ــی و  ــام توانای ــوم و تم ــاق، رس ــوق، اخ حق
ــک  ــوان عضــوی از ی ــه عن ــه بشــر ب ــی ک عادت
ــاي   ــد تعریف ه ــد. بع ــت می کن ــه دریاف جامع

ــد. ــه ش ــي ارای فراوان
از  پیچیده یــی  مجموعــۀ  فرهنــگ     -
دانســتنی ها، اعتقــادات، هنرهــا، اخاقیــات، 
قوانیــن، عــادات و  توانایی هاســت کــه بــه 
وســیلۀ انســان، بــه عنــوان عضــو جامعــه، 

کســب شــده اســت.
ــی   ــگ مکانیســمی اســت خــاص و عین - فرهن
کــه آدمــی بــرای ســازگاری بــا محیــط خویــش 

ــرد.  ــکار می گی آن را ب
- فرهنــگ مجموعــۀ بــه هــم پیوســته یی از 
ــت  ــل اس ــاس و عم ــر و احس ــیوه های تفک ش
کــه کم وبیــش مشــخص اســت و توســط شــمار 
ــا  ــن آنه ــود و بی ــه می ش ــراد فراگرفت ــادی اف زی
مشــترک اســت و بــه دو شــیوه عینــی و نمادیــن 
ــخاص را  ــن اش ــا ای ــود ت ــه می ش ــکار گرفت به
بــه یــک جمــع خــاص و متمایــز مبــدل ســازد.
 - فرهنــگ کلیتــي اســت  از هــر آنچــه  فکــر 
می کنیــم، انجــام می دهیــم یــا مالکــش هســتیم، 

بــه عنــوان اعضایــی در جامعــه.
ویژهگی هــای  از  مجموعــی   فرهنــگ    -  
ــک  ــای ی ــابی اعض ــی اکتس رفتــاری و عقیدت

جامعــۀ خــاص اســت.
-  فرهنــگ نظامــی اســت کــه در طــول تاریــخ 
ــکار و  ــای آش ــامل طرح ه ــده و ش ــود آم بهوج
نهــان بــرای زندهگــی اســت و بیــن همــه افــراد 
ــی  ــی در زمان ــروه معین ــای گ ــا اعض ــه ی جامع

مشــخص مشــترک اســت.
از  و  اســت  تاریــخ  فــرآوردۀ  فرهنــگ    -
ــرایط  ــه از ش ــد ک ــود می آی ــه وج ــری ب عناص
زیســت بشــری و محیــط طبیعــی فراهــم آمــده 

ــدن  ــده مان ــرای زن ــری ب ــودات بش ــه موج ک
ــی  ــازگاری های معین ــل، س ــا حداق ــا آنه ــد ب بای

ــد.  ــان دهن را نش
فرهنگ یاد گرفتنی، پویا و تغییرپذیر است 

ــر  ــت، بیانگ ــی اس ــاس بنای ــگ در اس -  فرهن
و  ارزش هــا  رفتارهــا،  باورهــا،  تمامــی 
ــت  ــر مل ــی ه ــیوۀ زندهگ ــه ش ــته هایی ک خواس
ــت از  ــارت اس ــرانجام، عب ــد. س ــاز می کن را ب

ــت دارد. ــک مل ــه ی ــر آنچ ه
ــته یی از  ــم بس ــۀ ه ــی مجموع ــگ یعن -   فرهن
ــه ارث  ــه ب ــه از راه جامع ــا ک ــا و باوره کرداره
ــازند . ــا را می س ــی م ــت زندهگ ــیده و باف رس

ــتۀ  ــه از گذش ــت ک ــزی اس ــگ آن چی -  فرهن
عمــل  ایشــان  اکنــون  در  بازمانــده  آدمیــان 
می کنــد و آینــدۀ شــان را شــکل می دهــد.
ــه  ــه همچــون حافظ ــگ بــرای جامع  - فرهن
بــرای انســان اســت و فرهنــگ بخشــی از محیط 

ــود.  ــاخته می ش ــان س ــط انس ــه توس ــت ک اس
-   فرهنــگ مثــل یــک برنامــۀ کامپیوتــری 
ــد . ــرل می کن ــی را کنت ــار آدم ــه رفت ــت ک اس
ــگ  ــن اســت. فرهن ــزار ذه ــرم اف ــگ ن -  فرهن
ــت  ــان اس ــاری انس ــای رفت ــه ها و الگوه اندیش
ــت  ــر اس ــکارا معتب ــای آن آش ــرای اعض ــه ب ک
ــگ  ــدارد. فرهن ــدل ن ــث و ج ــه بح ــازی ب و نی
ــای  ــان اعض ــه در اذه ــت ک ــی اس ــدۀ ذهن پدی

ــود دارد . ــه وج ــک جامع ی
-   فرهنــگ فراینــد کلــی رشــد فکــری، معنــوی 

و زیبایی شــناختی اســت.
- فرهنــگ نــرم افــزار ســخت افــزار تجمعــات 
ــت.)بیلنگتون ،۱38۰: 9( ــاني اس ــون انس گونه گ
ــه قــول امــه ســزر: فرهنــگ وجــدان جمعــي  ب
ــه  قــوم خاصــي اســت کــه از گذشــته تاریــخ ب
ــگ  و  ــده اســت. ) شــریعتي ، فرهن ــراث مان می

ــوژي، ص ۱۴( ــدن وایدئول تم

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

ــن شــکل تشــریح  ــه بهتری ــرای انســان ب ــزوم داشــتن هــدف را ب ــه ل ــرادی ک یکــی از اف
کــرده، دکتــر ویکتــور فرانــگل »Viktor« اســت. فرانــکل، کتــاب مشــهور خــود »انســان در 
جســت وجوی معنــا« را هنگامــی کــه در جنــگ جهانــی دوم در یــک اردوگاه کار اجبــاری 

)Franki( .اســیر بــود، بــه رشــتۀ تحریــر کشــید
ــاری  ــادی در اردوگاه کار اجب ــدت زی ــد: او م ــی او را بخوانی ــرای زنده گ ــت ماج ــد نیس ب
اســیر بــود. در حالــی کــه وجــود برهنــه اش بــرای او باقــی مانــده بــود و ســپس پــدر، مــادر 
و بــرادر و همســرش یــا در اردوگاه جــان ســپردند و یــا بــه کوره هــای آدم ســوزی ســپرده 
شــدند. خواهــرش تنهــا بازمانــدۀ ایــن خانــواده بــود کــه از اردوگاه کار اجبــاری جــان ســالم 
بــه در بــرد. او چگونــه زنده گــی را قابــل زیســتن می دانســت، در حالــی کــه همــه اموالــش 
را از دســت داده بــود؟ از گرســنه گی و ســرما و بی رحمــی رنــج می بــرد و هــر لحظــه در 

انتظــار مــرگ بــود.
او بــه راســتی چگونــه زنــده مانــد؟ پیــام او کــه بــا چنــان شــرایط هولناکــی دســت و پنجــه 
نــرم کــرده اســت، شــنیدنی و بیــاد ماندنــی اســت. فرانــکل در اردوگاه مــرگ بــه تحقیــق 
شــگفت انگیزی در مــورد مــرگ و زنده گــی انســان ها دســت زد و پــس از مدت هــا 
بررســی بــه نتیجــۀ عجیبــی رســید کــه از هــر ۲8 اســیر اردوگاه هــای مــرگ، تنهــا یــک نفــر 
امــکان زنــده مانــدن پیــدا می کنــد؛ آنــگاه ایــن پرســش بــرای او مطــرح شــد کــه آن فــرد، 
ــاب  ــزد و دیگــران ت ــدان مخــوف بگری ــود کــه توانســت از آن زن واجــد چــه شــرایطی ب

مقاومــت نیــاورده و از پــای در آمدنــد.
ــه ارمغــان داشــت. او  ــکاوِ اتریشــی، دســتاورد مهمــی ب پژوهش هــای ایــن پزشــک و روان
ــرار  ــوزی ف ــای آدم س ــدند از اردوگاه ه ــق می ش ــه موف ــرادی ک ــید، اف ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
کننــد، نــه الزامــاً از لحــاظ جســمانی قــوی و تندرســت بودنــد و نــه خیلــی بــا هوش تــر از 
دیگــران بودنــد، بلکــه آن هــا کافــی بودنــد کــه بــه هــر عنــوان، دلیــل محکمــی بــرای زنــده 
مانــدن خویــش پیــدا می کردنــد و یــا بــه عبــارت دیگــر، هــدف نیرومنــدی بــرای خــود 

می گزیدنــد.
ــود و آن  ــرده ب ــار ک ــرای خــود اختی ــک هــدف ب ــکل، ی ــه خــود فران ــب آن اســت ک جال
این کــه یکبــار دیگــر چهــرۀ همســرش را ببینــد، کســانی کــه موفــق بــه فــرار از آن اردوگاه 
ــتثنا  ــدون اس ــی ب ــد، ول ــر می پروراندن ــی در س ــای متفاوت ــدام هدف ه ــر ک ــدند، ه می ش

ــد. ــه بودن ــر گرفت ــرای خــود در نظ ــنی ب ــوی و روش ــای ق هدف ه
دکتــر فرانــکل در ســال ۱9۴۲ یعنــی در ســن 37 ســاله گی بــه دســت نازی هــا اســیر شــد 
و قطــاری، او را بــه ســمت شــمال شــرق بــه »آشــویتس« یــا اردوگاه مــرگ بــرد؛ جایــی کــه 
کشــتار ســازمان یافتۀ شــش میلیــون نفــر در آن تــدارک دیــده شــده بــود. ایــن اردوگاه بــه 
میــدان تجربیــات وحشــتناک و آزمایشــگاه واقعــی او تبدیــل شــده بــود؛ آزمایشــگاهی کــه 

بســیار ارزنــده، ولــی بــه شــدت دردنــاک بــود.
آنچــه بــه ابهامــات ذهنــی او وضــوح و تبلــور بخشــید، عبــور از گذرگاهــی بــس مخــوف 
بــود کــه چــه بســیار انســان ها در نیمــه راهــش جــان باختنــد. نامبــرده بــا مشــاهدۀ خــود 
ــاک و  ــامتی، پوش ــی، س ــواده، کار، دارای ــه خان ــان از جمل ــه همه چیزش ــتانش ک و دوس
شخصیت شــان را از دســت داده بودنــد، بــه تدریــج مفاهیــم مربــوط بــه هــدف و مقصــود 
انســانی را در خــود رشــد و توســعه داد. او چندبــار بــه فاصلــۀ نزدیکــی از اتاق هــای گاز 
ــه  ــورد توج ــا را م ــیران و نازی ه ــار اس ــرد، رفت ــه در ب ــالم ب ــان س ــو، ج ــوتیس و داخ آش
عمیــق قــرار داد، جزئیــات آن را بــه خاطــر ســپرد و زنــده مانــد بــرای این کــه ایــن خاطرات 

را ثبــت کنــد.

مهسا طایع

بخش یازدهم

دکتور شمس الحق آریانفر
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ــر  ــوم دکت ــار مرح ــل آث ــۀ مکم ــروز مجموع ــاره: دی اش
ــات  ــات وزارت اطالع ــاالر مطبوع ــی در ت ــی اله عبدالح
ــت  ــه را »جمعی ــن مجموع ــد. ای ــی ش ــگ رونمای و فرهن
ــدگار  ــۀ مان ــت. روزنام ــرده اس ــر ک ــل« منتش ــر و عم فک
ــر  از بهــر پاسداشــت از کارنامــۀ علمــی و مبارزاتــی دکت
الهــی، مقالــۀ مرحــوم نیــالب رحیمــی را کــه پیــش از این 
ــاِب  ــده و در کت ــاپ ش ــد چ ــام مجاه ــۀ پی در هفته نام
ــاز  ــت، ب ــده اس ــز آم ــتان نی ــخصیت های کالن افغانس ش

چــاپ می کنــد.

ــه بزرگمــرد ســاختن کســي را در جامعــه  ــي ک ــد زمان خداون
ــا کســوت انســانیت و اخــاق مي آرایــد  ــد، او را ب اراده فرمای
ــجایاي  ــا س ــه ب ــي ک ــان وقت ــرا انس ــازد. زی ــر مي س و جلوه گ
اخاقــي در جوالنگاهــش ظاهــر گردیــد. طــرف توجــه 
و تحســین همــه گان قــرار مي گیــرد و روز تــا روز بــه 
افــزوده مي شــود و  اجتماعــي اش  و  انســاني  ارزش هــاي 
ــه گاه اندیشــه ها مي گــردد. ســرانجام، صدرنشــین دل هــا وتکی
پیداســت کــه جهــان هســتي بــا نمادهــا و نمودهایــش برمبناي 
دو اصــل عمــده کــه عبــارت انــد از عــدل و اخــاق اســتوار 
ــق  ــه توفی ــان ک ــق جه ــرز و موف ــي مب ــه چهره های اســت. کلی
تســخیر دل هــا را نصیــب شــده انــد، در عملکردهــاي خــود از 

همیــن دو اصــل مایــه گــذارده انــد.
خــداي کــه خاقیــت ســزاوار اوســت چنــان موهبــت فرموده، 
تــا همــه پدیده هــاي یــک نواخــت از منابــع عــدل و مراتــب 

اخــاق بهــره منــد شــوند.
هــرگاه مــا عمــل را مــاک شــناخت ارزش هــا قــرار دهیــم و 
ــر معیارهــاي چــون  ــي ب ــدگاه و مبتن ــن دی بکوشــیم کــه از ای
ــه  ــح را ب ــح و طال ــت و اخــاق شــخصیت عناصــر صال عدال
ســنجش بگیریــم، بــدون انــکار در روزگار بحرانــي مــا انــدک 
کســاني مي تواننــد تــا حــد فرهیختگــي بــاال برونــد شایســتگي 
خــود را روشــن ســازد کــه روان شــاد داکتــر عبدالحــي الهــي 
ــه  ــارز جامع ــدک چهره هــاي شــاخص و ب ــرۀ همــان ان در زم

حــوادث بــار مــا مســجل گردیــده اســت.
در ایــن نوشــتار تــاش مي ورزیــم تــا همــان رونــدي 
ــر آن  ــه ب ــي آگاهان ــي اله ــر عبدالح ــه داکت ــم ک ــال کنی را دنب
ــد  ــي پیون ــرافت اخاق ــي و ش ــت علم ــود. نجاب ــاده ب گام نه
ــود، از  ــرده ب ــاد ک ــردار او ایج ــار و ک ــن گفت ــي را بی بافصل
ــاور داشــتند کــه وي  آن رو دوســتاني کــه او را مي شــناختند ب

ــت. ــود اس ــان خ ــم ردیف ــه گان ه از نخب
به ویــژه  عرفــان،   در  الهــي  عبدالحــي  داکتــر  مطالعــات 
ــده  ــه عرفاني ســت جهن ــاي بلخــي، ک ــان حضــرت موالن عرف
ــر  ــه ثم ــاني ب ــام را در روح انس ــزش و قی ــده و خی و انگیزن

مي رســاند، او را ژرف نگــر و واقع بیــن ســاخته بــود.
ــدرش  ــه را از محضــر پ ــوم متداول ــر عبدالحــي الهــي عل داکت
ــدۀ  کــه در ایــن رشــته ها یــد طــوال داشــت و مدرســان ورزی
مدرســه قابضــان رخنــه فراچنــگ آورده بــود، مطالعــات 
مســتدام در علــوم و معــارف اســامي، بینــش و دانــش وي را 
تــوأم کــرده بــود، از آن رو جســورانه بــر مســایل وارد مي شــد 
و ثمــرۀ کاوش و پژوهــش خــود را؛ باغــت و فصاحتــي کــه 

ــود.  ــن مي فرم ــي اســت تبیی ــن مردان خاصــه چنی
از ایــن بزرگ مــرد قلــم و دانــش تــا کنــون ایــن آثــار 

ارزشــمند اقبــال چــاپ یافتــه انــد:
اســام مکتــب اعتــدال، حکومــت و حکومــت اســامي، علــم 
و انقــاب اســامي، فلســفه دیــن و اســرار تعلیمــات اســام، 
ــفه،  ــناخت در فلس ــوري ش ــاي تی ــن، مرزه ــول دی ــم اص عل
ــناخت  ــت، ش ــان و طبیع ــناخت آن، جه ــه ش ــتي و مقدم هس
انســان، عرفــان و اخــاق، فلســفۀ اجتماعــي و قانــون، فلســفه 

ــار. ــار گفت ــامي و چه ــي اس ــایل جهان بین ــخ، مس تاری
و این آثار تاکنون چاپ نشده است:

ــزاهلل و  ــا ان ــزدان م ــول ی ــي، اص ــون خداشناس ــي پیرام بحث
قــرآن. آیه هــاي  در  نصــرت  مژده هــاي 

ــار چــاپ  ــن یادداشــت ها و آث ــه تدوی ــر اســت کســاني ب بهت
ــام  ــد و اهتم ــه همــت بگمارن ــز از دســت رفت ناشــده آن عزی
ورزنــد و آنانــي کــه رهیــن تاش هــاي علمــي و فرهنگــي وي 
انــد بایــد در اداي ایــن دیــن شــتاب کننــد و بــه آرامــش دادن 
ــاي  ــي بیانیه ه ــي اله ــر عبدالح ــد. داکت ــود بپردازن ــدان خ وج
ــي  ــاي فرهنگــي و عرفان ــي در زمینه ه ــده علمــي فراوان آموزن

و حتــا سیاســي ایــراد فرمــوده انــد.
ــپار  ــردار رهس ــان و س ــودال و خ ــرمایه دار و فی ــا س میلیون ه
دیــار عــدم شــدند، قصــر، امــاک وســیع، نقدینه هــا و 
دفینه هــا و خزینه هــاي زیــادي را در اثــر مســاعي شــبا 
روزي خــود باقــي گذاشــتند؛ لیکــن در هیــچ حلقــه هیــچ نــوع 
ــد  ــل نمي آی ــه عم ــان ب ــان ش ــام و نش ــري از ن ــادي و ذک ی
و هــم اکنــون از فرامــوش شــدهگان دســت اول انــد و 
ــط درون  ــان فق ــه ش ــاي آزمندان ــه کارکرده ــل آن هم حاص
چنــد عنصــر عیــاش و بي بندوبــار را تســکین مي دهــد و 
آرامــش مي بخشــد و بــس و مردانــي چــون صوفــي عشــقري 
و مولــوي خــال محمــد خســته و امثــال ایشــان کــه در حیــات 
بــا مناعــت خویــش مالــک یــک وجــب زمیــن هــم نبودنــد؛ 
ــد و  ــرار دارن ــمندي ق ــراز ارزش ــر ف ــا ب ــروز و فرداه ــا ام ام
ــام  ــردن مق ــش ک ــه فروک ــادر ب ــي ق ــچ زمان ــس در هی هیچ ک
ــي  ــر اله ــد داکت ــدون تردی ــان نیســت و ب ــت واالي ش و منزل
ــي  ــرا تاجای ــت، زی ــه گان اس ــن نخب ــان همی ــز از همردیف نی
ــی  ــز ســراي و خانه ی ــر دارم او نی ــم خب ــن قل کــه صاحــب ای
ــان  ــا جه ــد و ت ــادي مي باش ــاي م ــد اندوخته ه ــدارد و فاق ن
ــوم  ــان آن مرح ــام و نش ــودن ن ــته ب ــراي برجس ــت ب باقي س
ــه  ــه هم ــن آوان ک ــودن در ای ــي دســت ب ــت ته ــن فضیل همی
ــد،  ــروت اندوختن ــران ث ــت؛ دیگ ــد، کافي س ــر دارن ــت پُ دس

ــرد،   ــف ک ــاب تالی ــاختند او کت ــا س ــران خانه ه ــم، دیگ او عل
مقالــه نوشــت و بــه خاطــر روشــن کــردن ابنــاي وطــن عــرق 

ــرد. ــج ب ریخــت و رن
بگــذار او خانــه نداشــته باشــد!  خانــه او دل هــاي فرهنگیــان و 

راهیــان راه معــارف و عرفــان اســامي اســت.
او پــس از پایــان یافتــن تحصیــاش در دانشــکدۀ طــب 
ــت و  ــرار گرف ــا ق ــب خلقي ه ــورد تعقی ــل، م ــگاه کاب دانش
یک ســال را بــه جــرم فعالیــت سیاســي علیــه رژیــم در زنــدان 
ــپار وادي  ــي رهس ــس از رهای ــود و پ ــپري نم ــي س پلچرخ
پنجشــیر شــد در میــدان جهــاد و مبــارزه برضــد خداســتیزي 
ــد  ــدم ورزی ــات ق ــز ثب ــعود عزی ــار مس ــي در کن و بیگانه گرای
ــان  ــرون خراس ــه اعصــار و ق ــرد هم و دوشــادوش آن بزرگم
بــزرگ و افغانســتان کنونــي بــه مقاومــت خــود علیــه دشــمن 
ــام  ــت، مق ــراز لیاق ــر اب ــه داد و در اث ــان کار ادام ــوذي و زی م

ــرد. ــهید را احــراز ک ــت مســعود ش معاونی
ــه  ــي یي ک ــز هوش ــت و تی ــني درای ــهید در روش ــعود ش مس
ــي را  ــر اله ــي داکت ــتعداد عرفان ــي و اس ــت عمل ــت لیاق داش
درک کــرده بــود، از آن رو بــه ســخنان و نظــرات ســازنده وي 
ــاند.  ــل مي پوش ــوت عم ــي داد و کس ــراوان م ــاي ف ارج و به
ــا و  ــر پهن ــر الهــي از اوضــاع زمــان و بینــش او ب آگاهــي دکت
ژرفــاي معــارف اســامي وجاهــت او را در انظــار کاوشــگران 
ــان  ــر مي ســاخت و ســنگرداران و مردم ــگان پیدات و پژوهنده
محــل از شــخصیت او در برخوردهایــی کــه بــا وي مي کردنــد 
مطلــع مي گردیدنــد و ُحرمتــش را بــر نفــس خــود الزم 
ــش  ــارور و ثمربخ ــاي ب ــا و عملکرده ــتند. کارمایه ه مي دانس
داکتــر الهــي در جریــان جهــاد و مقاومــت مــورد تاییــد زعیــم 
و قایــد ســرافراز دوران جهــاد زنــده یــاد مســعود شــهید بــود. 
ــه  ــزرگ ب ــعود ب ــه مس ــادي ک ــر اعتم ــز در اث ــي نی ــر اله داکت
کارکردهــاي او داشــت، اســتعداد و نبــوغ خــود را در غنامنــدي 
بعــد فرهنگــي جهــاد بــه کار گرفــت و در زمینــۀ تربیــه 
ســالم مجاهدیــن جــوان، بــه ویــژه آن تعــداد مجاهدینــي کــه 
توانمنــدي فراچنــگ آوردن فرهنــگ ملــي و معــارف اســامي 
را داشــتند عاشــقانه و صادقانــه تــاش ورزیــد. او مي دانســت 
ــات  ــه از گذشــته خــود معلوم ــي ک ــا زمان ــک انســان ت کــه ی
نداشــته باشــد حــال و آینــده را طــوري کــه الزم اســت تمثیــل 

ــد. ــرده نمي توان ک
از آن رو داکتــر الهــي بــه ســختي کوشــید تــا از دیــدگاه تحلیــل 
و تفســیر دانــش معاصــر به ویــژه شــناختاندن ارزش هــاي روز 
افــزون فرهنــگ و تمــدن بشــري در اثــر رشــد علــم نویــن کــه 
ــعت  ــا را وس ــت جهان بیني ه ــه اس ــرا گرفت ــان را ف ــه جه پهن
ــا تعــداد حوزه هــاي آموزشــي را در  بخشــد. او ســعي کــرد ت
ــه  ــز ب ــات را نی ــن والی ــرد و مجاهدی ــاال بب ــیر ب وادي پنجش
هــدف آمــوزش بیشــتر از دانــش معاصــر در ابعــاد فرهنگــي و 
ــاي تعلیمــي  ــد و در حلقه ه ــي در پنجشــیر دعــوت نمای نظام
شــامل ســازد. البتــه رهنمایي هــا و ترغیــب و تشــویق مســعود 

شــهید در ایــن رونــد نقــش راهگشــا را داشــت.
در ســال ۱36۲ آتش بــس، بــه همــکاري یکــي از عاقه منــدان 
ــي  ــتگاه رادیوی ــک دس ــود ی ــه ب ــور فرانس ــه از کش ــاد ک جه
ــور  ــي ام ــر اله ــد. داکت ــذاري گردی ــیر پایه گ اف، ام در پنجش
نشــراتي ایــن رادیــو را مناســب بــه وضــع جبهــه و مقتضــاي 

همــان حالــت ادامــه داد. 
ــي  ــر اله ــد مرحــوم مســعود شــهید، داکت ــزوم دی ــر ل ــي ب مبن
تــن بــه ازدواج داد و پــاي عقــد دختــر یــک تــن از معاریــف 

ــازارک پنجشــیر نشســت. ب
چــون تکالیــف خانوادهگــي انســان را از تحــرکات دورۀ 
ــه وي  ــده ک ــده ش ــواب دی ــي دارد. از آن رو ص ــاز م ــرد ب تج
بــه کارهــاي جهــادي در پشــاور ادامــه دهــد و بــه مشــکات 

ــد.  ــه فرمای ــذل توج ــن ب ــن و مهاجری مجاهدی
ــه دســت  ــي را ب ــور فرهنگ ــام ام ــي زم ــر اله ــاور داکت در پش
گرفــت و ســمت ریاســت تعلیــم و تربیــه جمعیــت اســامي 
ــادي  ــاي جه ــن تنظیم ه ــي از بزرگتری ــه یک ــتان را ک افغانس
بــود بــه عهــده گرفــت هــم چنــان عضویــت شــوراي اجرائیــه 
ــود را از  ــت خ ــود و فعالی ــل نم ــز حاص ــم را نی ــن تنظی ای
محــدوده پشــاور بــه ســایر نقاطــي کــه مهاجریــن ســکنا پذیــر 
شــده بودنــد کشــانید و حتــا در چتــرال بــه حــال مــردم مهاجر 
رســیدهگي بــه عمــل آورد و خیمــه و اثاثــات و مــواد ارتزاقــي 
تعبیــه فرمــود و زمینــه را بــراي آمــوزش اطفال ایشــان مســاعد 

ســاخت.
جهــاد افغانســتان چنانکــه پیداســت از همــان آغــاز دســتخوش 
ــد و  ــران آزمن ــي رهب ــده و برخ ــي گردی ــت تفرقه افگن سیاس
ــیدهگي  ــم پاش ــیرازه گي و از ه ــن بي ش ــز ای ــیر نی ــم ناس چش
را بــه نفــع خــود دانســته، ســطح اندوخته هــاي پولــي را بــاال 
ــا  ــه حت ــد ک ــان ش ــو گیرش ــان گل ــر چن ــن حص ــد و ای بردن
اهمیــت جبهــات جهــادي را در بعضــي مــوارد بــه بهانه هــاي 
غیرموجــه نادیــده گرفتنــد و قوماندان هــاي ورزیده یــي چــون 
ــده و  ــري ش ــن بي مه ــه ای ــران متوج ــهید و دیگ ــعود ش مس
ــم  ــدي ســنگرهاي خــود را از غنای ــه نیازمن ــد ک ــاش کردن ت
ــاي  ــت نیروه ــه از شکس ــرد ک ــاي نب ــده میدان ه ــتیاب ش دس
ــل  ــل حاص ــانده اش در کاب ــت نش ــت دس ــوروي و حکوم ش
ــۀ  ــا در جبه ــه تنه ــت ن ــن وضعی ــوع ســازند و ای مي شــد مرف
در سراســر جبهــات جهــادي  بلکــه  پنجشــیر،  جهــادي 
ــاي  ــي در خزینه ه ــاي جهان ــود. کمک ه ــم ب ــتان حاک افغانس
ــي از  ــد و اندک ــره گردی ــال ناگشــوده اســت، ذخی ــا ح ــه ت ک

ــه مصــرف جهــاد رســید.  بســیار ب
ــگ  ــارف و فرهن ــد مع ــل، رون ــف الحی ــه لطای ــي ب ــر اله دکت
ــاي  ــه بهانه ه ــي داد و ب ــه م ــود را ادام ــوط خ ــادي مرب جه

گوناگــون مــردم نیازمنــد را کمــک مي کــرد.
 برنامه هاي آموزشي و فعالیت هاي فرهنگي در دوران ...
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ــتان  ــت افغانس ــوربختانه مل ــه ش ــت ک ــی اس ــح نعمت صل
بــرای دســتیابی بــه آن در طــول چهــار دهــه هزینــه 
ــچ  ــح از هی ــتقرار صل ــرای اس ــد و ب ــه ان ــی پرداخت گزاف
ــه  ــن هم ــوازات ای ــد. در م ــغ نورزیدن ــی دری ــوع قربان ن
ــوس  ــح ناملم ــوص صل ــا در خص ــت آورد م ــا دس قربانی ه
ــی  ــیده باق ــا سرپوش ــان معم ــح همچن ــت و صل و ناپیداس
ــن  ــر دســت یافت ــم در ام ــت مه ــده اســت. مســألۀ نهای مان

بــه صلــح؛ اجمــاع سیاســت گران مــا اســت کــه بــا 
ــون همچــون اجمــاع ملــی پیرامــون صلــح  ــا اکن تأســف ت
ــن نشــده اســت.  ــده و ممک ــود نیام ــه وج ــتان ب در افغانس
ــدون در  ــم ب ــا می توانی ــه آی ــت ک ــدی اینجاس ــش کلی پرس
نظــر داشــت اجمــاع جهانــی، منطقه یــی و در نهایــت ملــی 
ــدا  ــح دســت پی ــه صل ــه نمایشــی ب ــک جرگ ــه وســیله ی ب
ــرا از  ــت. زی ــی اس ــوص منف ــن خص ــخ در ای ــم؟ پاس کنی

ــی ســودای  ــت وحــدت مل ــه حکوم ــد ک ــر می آی ــن ب قرای
ــدارد و جرگــه مشــورتی را  ــح را برســر ن ــه صل رســیدن ب
صرفــًا بــه منظــوری تــداوم کار و تمدیــد عمــر ایــن نظــام 
غــرق در بیدادگــری می خواهنــد کــه ایــن خــود بــه تقــای 
مضحــک دســت و پــا زدن در باتــاق می مانــد. افغانســتان 
ــد،  ــوان می کنن ــا عن ــرزمین جرگه ه ــان، س ــخ نویس را تاری
چــون هرازگاهــی حکومت هــا بــه بحــران مشــروعیت 
مواجــه می شــوند بدیــن ترفنــد متوســل می شــوند و بــرای 
ــان  ــروعیت حکومت های ش ــردم و مش ــت م ــب رضای کس
دســت بــه برگــزاری لویــه جرگه هــا می زننــد تــا در 
ــات  ــه حکوم ــردم ب ــی م ــای نمایش ــر، نماینده ه ــت ام نهای
فاقــد مشــروعیت، مشــروعیت ببخشــند. طــوری کــه همــه 
ملــت شــریف افغانســتان در جریــان انــد، در ســطح کشــور 
انتخابــات گزینــش اعضــای جرگــه مشــورتی برگــزار شــد 
کــه در اکثــر والیــات ایــن رونــد بــا مشــکات جــدی رو 
بــه رو گردیــد. عــاوه بــر آن جایــگاه نســل جــوان در ایــن 
ــان  جرگــه مشــخص نیســت، ایــن کــه چــرا جایــگاه جوان
ــزاران  ــد ه ــه مشــخص نشــده اســت؟ همانن ــن جرگ در ای

ــدارد.  پرســش دیگــر پاســخی ن
ــاور نگارنــده دالیــل وجــود دارنــد کــه لویــه جرگــه  بــه ب
مشــورتی صلــح منتــج بــه آورد صلــح و یــا حداقــل 
منجــر بــه ایجــاد یــک پالســی در خصــوص آوردن صلــح 

نمی شــود:
ــت  ــی در روز نخس ــدت مل ــت وح ــروعیت حکوم *مش
ــران  ــد و رهب ــان می رس ــه پای ــاری  ب ــال ج ــوزای س ج
ــد. در  ــده ان ــه ش ــت و پاچ ــی دس ــدت مل ــت وح حکوم
ــن حکومــت را  ــد، عمــر ای ــه بتوانن ــد کــه چگون تــاش ان
تمدیــد کننــد. یگانــه راه در پیــش روی رهبــران حکومــت 
وحــدت ملــی تدویــر جرگــۀ تحــت عنــوان »جرگــه 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــت. آن ــح« اس ــورتی صل مش
ــش  ــی، گزین ــت وحــدت مل ــد عمــر حکوم ــا راه تمدی تنه
نماینــده گان پوشــالی و کســب مشــروعیت از آنــان اســت.
*مخالفــت جــدی دوازده تکــت انتخاباتــی از لویــه جرگــه 
مشــورتی. آنــان اذعــان داشــتند کــه لویــه جرگــه مشــورتی 
صلــح، صرفــًا بــه منظــور بقــای حکومــت وحــدت ملــی و 
ــرای  ــه ب ــود ن ــزار می ش ــه آن برگ ــیدن ب ــروعیت بخش مش

ــورتی  ــه مش ــه جرگ ــدای لوی ــه آجن ــی ک ــح. در حال صل
صلــح، مشــخص پیرامــون صلــح خواهــد بــود، امــا 
ــد  ــه دارن ــش برنام ــی از پی ــت وحــدت مل ــران حکوم رهب
ــد  ــون تمدی ــردم را پیرام ــق م ــه نظــر مواف ــد ک و می خواهن

ــد.  ــب کنن ــی جل ــت وحــدت مل حکوم
ــان  ــح طالب ــگ و صل ــه جن ــدا اســت ک ــگان هوی ــر هم *ب
بــا دولــت افغانســتان بســتگی بــه میــل بعضــی کشــورهای 
ــران  ــه رهب ــی اســت ک ــن در حال ــه دارد. ای ــان و منطق جه
حکومــت وحــدت ملــی در یــک تقابــل سیاســی بــا عــدۀ 
از کشــورهای جهــان و منطقــه قــرار دارنــد و روابــط شــان 
تیــره و تــار اســت. در صــورت عــدم رضایــت طالبــان بــه 
ــش  ــش بی ــح، نمای ــورتی صل ــه مش ــر جرگ ــح، تدوی صل

ــود. نخواهــد ب
ــده  ــاالت متح ــر ای ــنودی اخی ــی و ناخش ــود نارضایت *وج
ــت  ــت و مثمری ــه از موثری ــد شــد ک ــکا باعــث خواه آمری
لویــه جرگــه مشــورتی صلــح کاســته شــود و نتیجــه 

ــد. ــت نیای ــی بدس مطلوب
ــران حکومــت وحــدت  *گمانه هــای وجــود دارد کــه رهب
ــوان کارزار  ــه عن ــح را ب ــه مشــورتی صل ــه جرگ ــی، لوی مل

ــد. ــر می کنن ــی دای انتخابات
ــه نحــوی از  ــات سیاســی ب ــی و اختاف *شــگاف های قوم
انحــا بــر لویــه جرگــه مشــورتی تاثیــرات منفــی می گــذارد 
و ایــن خــود از صابــت و حیثیــت جرگــه مشــورتی 

می کاهــد. 
*لویــه جرگــه مشــورتی صلــح کــه عنقریــب شــاید برگــزار 

بشــود وجاهــت و مشــورعیت قانونــی و حقوقــی نــدارد.
*در اخیــر اینکــه لویــه جرگــه مشــورتی صلــح در دقیقــۀ 
ــی  ــی حکومــت وحــدت مل ــود از ســوی ریاســت اجرای ن
تحریــم گردیــد کــه در نهایــت، ایــن آخریــن میخــی بــود 
ــده  ــح کوبی ــورتی  صل ــه مش ــه جرگ ــوت لوی ــر تاب ــه  ب ک

شــد.
در کل بــا تمــام مشــکات و چالــش، امیدواریــم کــه جرگــه 

مشــورتی صلــح بــه صلــح پایــدار در کشــور بینجامــد.

ــزارش  ــار گ ــا انتش ــتان، ب ــر افغانس ــوق بش ــیون حق کمیس
ــوق بشــر«  ــج حق ــوزش و تروی ــارۀ »آم ســاالنۀ خــود در ب
ــه اســت کــه ضعــف  ــی، گفت ــان ســال گذشــتۀ مال در جری
آگاهــی خانواده هــا و جامعــه، از دالیــل اصلــی نقــض 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان ب ــودکان در افغانس ــوق ک حق
ــی  ــال مال ــان س ــه در جری ــت ک ــه اس ــیون گفت ــن کمیس ای
 ۴8۱ و  هشــت هزار  مجمــوع  در  خورشــیدی،   ۱397
ــان تشــکیل  ــان را زن ــاه درصــد آن ــتر از پنج ــه بیش ــر ک نف
می دهنــد، از طریــق راه انــدازی برنامه هــای آموزشــی کوتــاه 
مــدت، تدویــر کارگاه  هــا، ســیمینارها، جلســات آموزشــی، 
کنفرانس هــا و برنامه هــای درازمــدت در بــارۀ مســایل 
ــل  ــاحوی کاب ــر س ــط دفت ــر توس ــوق بش ــه حق ــوط ب مرب
تحــت آمــوزش قــرار گرفته انــد. بــه گفتــۀ ایــن کمیســیون، 
رقــم افــرادی کــه در ســال ۱396 تحــت آمــوزش مســایل 
حقــوق بشــری قــرار گرفتــه بودنــد ، بــه شــش هزار و ۲۲7 
تــن می رســیدند. افــرادی کــه تحــت آموزش هــای حقــوق 
ــر،  ــوق بش ــان حق ــامل مدافع ــد، ش ــرار گرفته ان ــری ق بش
قضــات، دادســتان ها، منســوبان نهادهــای امنیتــی و دفاعــی، 
ــگاه،  ــتادان دانش ــب و اس ــوزگاران مکات ــع، آم وکای مداف
دانشــجویان، متنفــذان قومــی، مســووالن رســانه ها و دیگــر 

ــی هســتند. ــای دولت ــدان نهاده کارمن
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر در گــزارش خــود افــزوده 
ــودکان  ــوق ک ــت و انکشــاف حق ــد در بخــش حمای هرچن
ــورت  ــادی ص ــای زی ــف کاره ــای مختل ــوی نهاده از س
گرفتــه، امــا هنوزهــم ضعــف آگاهــی خانواده هــا و جامعــه 
از دالیــل اصلــی نقــض حقــوق کــودکان در افغانســتان بــه 
ــه  ــود گفت ــزارش خ ــیون در گ ــن کمیس ــی رود. ای ــمار م ش
اســت: »بخــش حمایــت و انکشــاف حقــوق کــودکان یکــی 
از بخش هــای کاری مهــم دیگــر کمیســیون می باشــد. ایــن 
ــاس  ــر اس ــودکان،  ب ــوق ک ــت از حق ــن حمای بخــش ضم
ــک سلســله  ــا ی ــه عمــل کمیســیون موظــف اســت ت برنام
جلســات آموزشــی را در حمایــت از حقــوق کــودکان 
زمینــه حقــوق اطفــال دایــر نمایــد. بــا وجــود آنکــه 
ــۀ  ــف در زمین ــای مختل ــوی نهاده ــادی از س ــای زی کاره
ــا به دلیــل ضعــف  حقــوق کــودکان انجــام شــده اســت، ام
ــودکان  ــوق ک ــه، حق ــا و جامع ــی خانواده ه ــی عموم آگاه
ــه الزم  ــان توج ــری آن ــوق بش ــه حق ــردد و ب ــض می گ نق
نگرانی هــای  از  یکــی  امــر  ایــن  نمی گیــرد.  صــورت 

ــت«. ــوده  اس ــیون ب ــگی کمیس همیش
کمیســیون حقــوق بشــر تأکیــد کــرده کــه در جریــان ســال 
ــی  ــطح آگاه ــردن س ــد ب ــور بلن ــه منظ ــی، ب ــتۀ مال گذش
خانواده هــا و مــردم، بیســت وچهار جلســۀ آموزشــی را 
ــاح  ــز اص ــووالن مراک ــب، مس ــتادان مکات ــرکت اس ــا ش ب
و تربیــت کــودکان، پرورشــگاه ها، زنــان، دانشــجویان، 
محجوزیــن و دیگــر افــرادی کــه نقــش موثرتــری در 
حمایــت و انکشــاف حقــوق کــودکان دارنــد، برگــزار کــرده 
ــان و  اســت. در ایــن جلســات در مجمــوع 87۵ نفــر از زن

مــردان آمــوزش دیده انــد.
کمیســیون حقــوق بشــر افــزوده کــه ایــن افــراد در 
شــامل  کــودکان  اجتماعــی  آســیب های  زمینه هــای 
خشــونت های  شــاهد  کــودکان  و  کــودک آزاری 
خانوادهگــی، جلوگیــری از خشــونت علیــه کــودکان و 
ــف از  ــودکان متخل ــی از ک ــن میکانیســم های حمایت هم چنی
قانــون، نقــش والدیــن در تربیــت کــودکان، حقــوق کــودک 
ــدگاه  ــودکان از دی ــری ک ــوق بش ــام، حق ــدگاه اس از دی
ــودک  ــوق ک ــیون حق ــژه کنوانس ــه وی ــی ب ــناد بین الملل اس
کــه شــامل موضوعاتــی از قبیــل حقــوق بنیادیــن کــودکان، 
حــق برخــورداری از ســامت جســم، روان، اخــاق، حقوق 
ــع  ــی و من ــت اجتماع ــی، امنی ــی، فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
ــش  ــای پی ــت ازدواج ه ــودکان، ممنوعی ــی و کار ک بهره کش
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــی ب ــق دسترس ــت، ح از وق
ــه  ــدم  توج ــای ع ــور پیامده ــاری و همین ط ــت و معی کیفی
بــه کــودکان و ممنوعیــت سوءاســتفادۀ جنســی از کــودکان 

می شــوند، آمــوزش داده شــده اســت.
ــیون  ــه کمیس ــوط ب ــل مرب ــاحوی کاب ــر س ــن دفت هم چنی
ــق  ــز از طری ــوز را نی ــودک دانش آم ــوق بشــر، ۲۱6۰ ک حق
ــت  ــودک« تح ــه ک ــودک ب ــوزش »ک ــۀ آم ــدازی برنام راه ان

ــت. ــرار داده اس ــوزش ق آم
نتایج آموزش های حقوق بشری

راه انــدازی  کــه  می گویــد  بشــر  حقــوق  کمیســیون 
ــی در  ــج مطلوب ــری نتای ــوق بش ــی حق ــای آموزش برنامه ه
ــم  ــا رق ــده ت ــث ش ــا باع ــن آموزش ه ــته و ای ــال داش قب
ــیدهگی  ــرای رس ــیون ب ــن کمیس ــه ای ــده گان ب مراجعه کنن
ــد. کمیســیون  ــش یاب ــوق بشری شــان افزای ــه مســایل حق ب
ــی از  ــت:  »یک ــه اس ــود گفت ــزارش خ ــر در گ ــوق بش حق
ــی  ــای آموزش ــی برنامه ه ــرات عمل ــن تأثی ــق روش مصادی

ــر  ــن دفت ــه ای ــان ب ــش مراجع ــل، افزای ــاحوی کاب ــر س دفت
بــر  داللــت  شــهروندان  مراجعــه  افزایــش  می باشــد. 
ــیون  ــه کمیس ــبت ب ــردم نس ــاد م ــناخت و اعتم ــای ش ارتق
دارد؛ عــاوه بــر ســایر مباحــث، معرفــی کمیســیون مســتقل 
ــای آن و  ــف و صاحیت ه ــتان، وظای ــر افغانس ــوق بش حق
مفاهیــم حقــوق بشــر از جملــه موضوعــات کلیــدی و مهــم 
هــر برنامــه آموزشــی دفتــر ســاحوی کابــل بــوده اســت. این 
امــر ســبب شــده اســت تــا اشــتراک کنندهــگان برنامــه از 
یــک  طــرف از حقــوق بشــری خــود آگاه شــوند و از جانب 
ــع و  ــه موق ــرد ب ــی، عملک ــای قانون ــا صاحیت ه ــر، ب دیگ
ــز آشــنایی حاصــل نمــوده و  دســت  آوردهای کمیســیون نی
میــزان اعتمادشــان نســبت بــه اجــراآت کمیســیون افزایــش 
ــد«. ــه نماین ــیون مراجع ــاحوی کمیس ــر س ــه دفت ــه و ب یافت

ــی  ــال مال ــی س ــه ط ــزوده ک ــر اف ــوق بش ــیون حق کمیس
گذشــته، بــه تعــداد هفت هــزار و ۴7۲ نفــر بــه دفتــر 
ــن  ــرده و ای ــه ک ــل مراجع ــن کمیســیون در کاب ســاحوی ای
رقــم در مقایســه بــا ســال قبــل از آن، بیست وهشــت 
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــت. براس ــته اس ــش داش ــد افزای درص
افزایــش تعــداد مراجعه کنندهــگان نشــان دهندۀ بلنــد رفتــن 
اعتمــاد شــهروندان نســبت بــه کارکــرد کمیســیون را نشــان 

می دهــد.
بــا این حــال، کمیســیون حقــوق بشــر می گویــد کــه 
ــوق بشــری در  ــایل حق ــوزش  مس ــای آم ــرد برنامه ه پیش ب
افغانســتان بــا چالش هــای جــدی از جملــه ناامنــی، عــرف و 
عنعنــات ناپســند و بنیادگرایــی و اندیشــه های افراطــی نیــز 
ــه گفتــۀ ایــن کمیســیون،  برخــی از افــراد  مواجــه اســت. ب
برداشــت های نادرســی از مســایل حقــوق بشــری دارنــد و 
آمــوزش ایــن مســایل را در تعــارض بــا آموزه هــای دینــی 
ــزارش  ــر در گ ــوق بش ــیون حق ــد. کمیس ــداد می کنن قلم
ــرح  ــث را مط ــن بح ــه ای ــرادی ک ــت: »اف ــه اس ــود گفت خ
ــن  ــه از دی ــگاه بنیادگران ــرد و ن ــا رویک ــتر ب ــد بیش می کنن
وارد بحــث می شــوند و بــه همیــن  خاطــر حقــوق بشــر را 

ــد«. ــن می دانن ــد دی ــده ی ض پدی
ــوق بشــر نقــش رســانه ها در  در عین حــال، کمیســیون حق
ترویــج ارزش هــای حقــوق بشــری را مهــم توصیــف کــرده 
می گویــد کــه بــا امضــای تفاهم نامه یــی بــا رســانه ها، 
بایــد زمینــۀ نشــر مفاهیــم حقــوق بشــر مســاعد گــردد. ایــن 
ــز  ــر نقــش دانشــگاه ها و مکاتــب نی ــن ب کمیســیون هم چنی
در ترویــج و تفهیــم ارزش های حقوق بشــری در افغانســتان 

تأکیــد کــرده اســت.
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کمیسیون حقوق بشر:

به دلیل ضعف آگاهی  عمومی 
حقوق کودکان نقض می شود
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دكتر عبدالحي الهي...
جهـــاد در اثـــر زحمت کشـــي و ایثـــار داکتـــر الهـــي پیروزمندانـــه 
جمعیـــت  مي شـــد،  عرضـــه  رونق منـــدي  جلوه هـــاي  بـــه 
اســـامي اگـــر دســـتاوردي در عرصه هـــاي معـــارف و فرهنـــگ 
ـــي از آن  ـــد بخش ـــدون تردی ـــت ب ـــي داش ـــادي و مل ـــامي، جه اس
حاصـــل عرق ریزي هـــا و از خودگذري هـــاي داکتـــر الهـــي و 

هم قطارانـــش بـــود.
زمانـــي کـــه کابـــل بـــه تصـــرف نیروهـــاي جهـــادي مســـعود 
شـــهید درآمـــد و ایـــن دســـتاورد توســـن حـــرون شـــدۀ خشـــم 
ـــز  ـــتر مهمی ـــرب را بیش ـــود مش ـــود و یه ـــران حس ـــدادي از رهب تع
کـــرده بـــود، مســـعود در پرتـــو بزرگواري هـــا و ابرمردي هایـــي 
ـــران  ـــه رهب ـــه فیصل ـــل را ب ـــت در کاب ـــکیل حکوم ـــت، تش ـــه داش ک

ـــود. ـــول فرم ـــادي مح جه
ـــت  ـــت گرف ـــه دس ـــور را ب ـــام ام ـــن زم ـــت مجاهدی ـــه دول ـــي ک وقت
حکومـــت نامتجانـــس و بي بـــاور بـــه یـــک دیگـــر را تشـــکیل 
داد، داکتـــر الهـــي بحیـــث وزیـــر مشـــاور و رییـــس طـــب 
ـــردن  ـــگ ک ـــت هماهن ـــا در جه ـــود؛ ام ـــه نم ـــغال وظیف ـــي اش روان
ـــي گام  ـــازمان هاي اجتماع ـــتگي س ـــي و همبس ـــاي فرهنگ کارکرده

بلنـــدي را بـــه جلـــو برداشـــت.
ــه  ــل متوجـ ــه کابـ ــاي ورودش بـ ــن روزهـ ــان آغازیـ او از همـ
ـــتگي  ـــده در راه همبس ـــي ش ـــازمان هاي اجتماع ـــودن س ـــجم ب نامنس
ـــز  ـــک مرک ـــه ی ـــت ک ـــد و خواس ـــاش ورزی ـــا ت ـــي آنه و هم آهنگ
ـــۀ  ـــي در زمین ـــازمان اجتماع ـــر س ـــه ه ـــده ک ـــون کنن ـــد رهنم واح
تطبیـــق ســـالم و موثـــر برنامه هـــاي کاري اش از آن کانـــون 
الهـــام بگیـــرد و بـــه ســـوي هـــدف رهیـــاب شـــود، مجهـــز بـــه 
ــیس  ــح تأسـ ــت و صحیـ ــادت درسـ ــري و قیـ ــاي رهبـ ارزش هـ
ـــل در  ـــوت عم ـــت و کس ـــق یاف ـــي تحق ـــان تاجای ـــن آرم ـــردد. ای گ
ـــه  ـــم رفت ـــامي و روي ه ـــزب اس ـــداوم ح ـــار مت ـــا رگب ـــید. ام پوش
ـــود.  ـــه ب ـــس گرفت ـــه ک ـــال کار را از هم ـــي مج ـــاي تحمیل جنگ ه
ــال  ــاي کانتیننتـ ــر زمیني هـ ــا در زیـ ــرس راکت هـ ــات از تـ جلسـ
دایـــر مي گردیـــد و غـــرش راکت هـــاي کـــور تـــوان عملکـــرد 
بـــر وفـــق فیصله هـــا را ضعیـــف مي ســـاخت و هـــر کســـي کـــه 
ـــگام  ـــود هن ـــت خ ـــه برگش ـــد ب ـــرون مي ش ـــه اش بی ـــح از خان صب
مســـا، در منـــزل اطمینـــان نداشـــت. از آن رو هـــر کـــس در هـــر 
موقفـــي کـــه بـــود هیـــچ کاري کـــرده نتوانســـت. کســـاني کـــه 
ـــازند،  ـــم مي س ـــي مته ـــدم کاردان ـــه ع ـــي را ب ـــتاد ربان ـــت اس حکوم
اشـــتباه مي کننـــد، زیـــرا کارکـــردن در آن برهـــه زمانـــي چنانکـــه 
ـــقوط  ـــس از س ـــي پ ـــر اله ـــود. داکت ـــرون از آن ب ـــت بی ـــع مي رف توق
طالبـــان بازهـــم همـــان پروســـه همبســـته بـــودن ســـازمان هاي 
ـــا  ـــره پ ـــن دای ـــس از ای ـــن نف ـــت و تاآخری ـــر گرف ـــي را از س اجتماع
ـــاد. ـــش کن ـــار روح ـــود را نث ـــت خ ـــد رحم ـــرد. خداون ـــرون نک بی
ـــي  ـــي و فرزانه گ ـــي، بینای ـــدار دل ـــو بی ـــي در پرت ـــر اله ـــوم داکت مرح
ـــخ  ـــک انســـان را در تاری ـــام نی ـــه ن ـــه کاري ک ـــود ک ـــه ب خـــود دریافت
ــن  ــد تأمیـ ــري رونـ ــازد پي گیـ ــدگار مي سـ ــرزمین مانـ ــن سـ ایـ
ـــي  ـــکار مبن ـــل و م ـــان محی ـــت. دژخیم ـــي اس ـــتگي اجتماع همبس
ــي را در  ــرادري و یگانه گـ ــاس بـ ــه احسـ ــایس خصمانـ ــر دسـ بـ
ــي را از  ــاي اجتماعـ ــرده و کتله هـ ــه دار کـ ــرزمین خدشـ ایـــن سـ
ـــتگي  ـــق همبس ـــوان از طری ـــط مي ت ـــد، فق ـــرده ان ـــي ک ـــم متاش ه
اقـــوام و عشـــایر بـــر مشـــکات فایـــق آمـــد و نائـــره تفرقـــه و 
ـــه تشـــکیل مجمـــع  ـــن اندیشـــه ب ـــرد. روي ای ـــا ک پاشـــیدهگي را اطف
اصاحـــي دســـت یازیـــد و برنامـــۀ کاري آن را برمبنـــاي توافـــق 
ملـــي پي ریـــزي کـــرد. در مجمـــع اصاحـــي افغانســـتان همـــه 
ـــي  ـــا قوم ـــي و حت ـــي، دین ـــي، سیاس ـــته هاي فرهنگ ـــا و دس گروه ه

و تصوفـــي اشـــتغال داشـــت.
ـــار  ـــق اعتب ـــاي کاري و تعمی ـــر برنامهه ـــي در اث ـــر اله ـــاد داکت روانش
ایـــن کانـــون وحدت طلـــب و صلح جـــو را گســـترش داد و بـــه 

ـــناختاند. ـــردم ش م
ــاي  ــه نیروهـ ــان روزی کـ ــا همـ فعالیـــت مجتمـــع اصاحـــي تـ
ـــور و وادي  ـــمال کش ـــپار ش ـــد و رهس ـــا کردن ـــل را ره ـــت کاب دول
ـــه  ـــکیبایي ک ـــا ش ـــي ب ـــر اله ـــت و دکت ـــه یاف ـــدند، ادام ـــیر ش پنجش
ــرد. ــي کـ ــود آن را اداره و رهنمایـ ــخصیتش بـ ــش شـ زینت بخـ

داکتـــر الهـــي مـــردي بـــود مهربـــان، بـــا عطوفـــت، باگذشـــت و 
ایثـــار، خـــوش برخـــورد، خنـــدان و شـــیرین ســـخن، ادیـــب، 
صاحـــب کتـــاب و مطالعـــه در فلســـفه، عرفـــان و معـــارف 
ــت  ــتو صحبـ ــه پشـ ــت، بـ ــي را مي دانسـ ــان عربـ ــامي، زبـ اسـ
ـــب  ـــل مطل ـــز ح ـــا اردو نی ـــود و ب ـــنا ب ـــي آش ـــه انگلیس ـــرد، ب مي ک

کـــرده مي توانســـت.
قلمـــش روان و مضمونـــش اســـتوار بـــود از ســـجایاي اخاقـــي 
ــرد  ــارز مي کـ ــارش تبـ ــع از رفتـ ــت. تواضـ ــي داشـ ــرۀ کافـ بهـ
ــي و  ــزش اخاقـ ــه آمیـ ــات جامعـ ــار و طبقـ ــه اقشـ ــا همـ و بـ
فرهنگـــي داشـــت. او بـــر آن بـــود کـــه کارمایه هـــاي فرهنگـــي 
بایـــد مســـتفید از یـــک محـــور باشـــند و از بي شـــیرازهگي آنهـــا 

جلوگیـــري شـــود.
دکتـــر الهـــي بـــا همـــه وســـعتي کـــه در آگاهي هـــاي علمـــي و 
ـــال  ـــدار کم ـــچ گاه پن ـــت هی ـــود داش ـــي وي وج ـــات فرهنگ معلوم
دامنگیـــرش نشـــده و اســـیر خـــود برتـــر بینـــي نگردیـــد. او از 
ــچ  ــن هیـ ــرد؛ لیکـ ــادآوري مي کـ ــًا یـ ــرات آن غالبـ ــاد و ثمـ جهـ
وقـــت جهـــاد را وســـیله سرکشـــي نفـــس و اقنـــاع غریـــزه آز و 
ـــام  ـــر اع ـــه به خاط ـــادي را ک ـــاداش جه ـــاخت و او پ ـــرص نس ح
ـــا  ـــاد را ب ـــت. از آن رو جه ـــدا مي خواس ـــود از خ ـــرده ب ـــه اهلل ک کلم
ـــن  ـــن و ننگی ـــام ک ـــر بدن ـــر مظاه ـــروت و دیگ ـــر و ث ـــن و موت زمی

ـــرد. ـــه نک مبادل
ســـرانجام، داکتـــر عبدالحـــي الهـــي در اثـــر مریضـــي کـــه عایـــد 
ـــل  ـــي اج ـــزان ۱38۲ داع ـــخ ۱۴ می ـــه تاری ـــود ب ـــده ب ـــش گردی حال

ـــت. ـــي پیوس ـــه جاودانگ ـــت و ب ـــک گف را لبی
نامش جاوید و یادش گرامي باد
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بســیاری از بهتریــن دوســتانم فکــر میکننــد کــه بعضــی از 
باورهــای درونــی و عمیــق مــن در مــورد مســایل مهــم، 
ــا هســتند. گاهــی،  ــی معن ــا ب ــا حت مشــخصاً نادرســت ی
آنهــا ایــن حــرف هــا را جلــوی رویــم می زننــد. بــا ایــن 
حــال، چطــور هنــوز میتوانیــم دوســت باشــیم؟ بخشــی از 
آن بــه ایــن علــت اســت کــه مــن و دوســتانم فیلســوف 
هســتیم و فیلســوفان یــاد میگیرنــد کــه با مســایل بــه طور 
منطقــی کنــار بیاینــد. عــاوه بــر ایــن، مــن توضیــح مــی 
ــرای ادعاهایــم مطــرح میکنــم  دهــم و اســتدالل هایــی ب
و آنهــا صبورانــه گــوش میکننــد و بــا اســتدالل هایــی از 
طــرف خودشــان در مخالفــت بــا اســتدالل هــای مــن و 
ــادل دالیــل و براهیــن  ــا تب ــد. ب خودشــان- پاســخ میدهن
در قالــب بحــث، بــه طــرف مقابــل احتــرام میگذاریــم و 

یکدیگــر را بهتــر مــی فهمیــم.
ــکل از  ــن ش ــد، و ای ــب ان ــب وغری ــا عجی ــوف ه فیلس
مخالفــت مدنــی در میــان افــراد معمولــی ناممکــن بــه نظر 
میرســد، امــا بعضــی از داســتان هــا امیدوارمــان میکننــد و 
نشــان میدهنــد کــه چطــور بایــد بــر موانــع ســخت فایــق 

. ییم آ
یکــی از نمونــه هــای مشــهور، داســتان آن آتواتـِـر و ســی. 
ــع  ــام، واق ــس در شــهر محــل زنده گــی ام دوره ــی. اِلی پ
در ایالــت کارولینــای شــمالی، رخ داد کــه در کتــاب 
بهتریــن دشــمنان )۱996( اثــر اُشــا گــری دیویدســون بــه 
آن پرداختــه شــده و قــرار اســت فیلمــی هــم بر اســاس آن 
بســازند. آتواتــر مــادری دســتتن هــا، فقیــر و سیاهپوســت 
ــت  ــرد و می خواس ــی را اداره میک ــه دکودک ــه م ــود ک ب
وضعیــت محلــۀ ســیاه پوســتان را بهبــود بخشــد. الیــس، 
ــم بضاعــت  ــر ک ــدازۀ آتوات ــه ان ــدری سفیدپوســت و ب پ
بــود و بــه عضویــت در ســازمان نژادپرســتانۀ کــو کاکس 
ــار  ــتند در کن ــا نمیتوانس ــا حت ــرد. آنه ــار می ک کان افتخ
ــا خــودش تفنــگ  ــار الیــس ب هــم قــرار بگیرنــد. یــک ب
و چنــد قلچمــاق بــه محــل اجتماعــات شــهر در محلــۀ 
ســیاه پوســتان بــرد. آتواتــر هــم یــک بــار بــا چاقــو بــه 
ســمت الیــس هجــوم بــرده بــود امــا دوســتانش جلــوی 

ــد. او را گرفتن
بــه رغــم نفــرت متقابــل ایــن دو نفــر، وقتــی دیــوان اداری 
ــی را  ــدارس عموم ــه م ــتور داد ک ــام دس ــه شــهر دوره ب
ادغــام کننــد، آتواتــر و الیــس مجبــور شــدند کــه میزگــرد 
مشــترکی در مــورد چگونگــی ادغــام مــدارس برپــا کننــد  
ــاعت،  ــت س ــه ده روز، و روزی هش ــلهبحثهایی ک سلس
طــول کشــید، در جنــوری ۱97۱. آنهــا بــرای برنامــه ریزی 
ــات  ــر ماق ــا یکدیگ ــخت، ب ــون س ــن آزم ــورد ای در م
کردنــد، ســوال پرســیدند، بــا دلیــل و برهــان حــرف زدنــد 
و بــه صحبــت هــای یکدیگــر گــوش کردنــد. آتواتــر از 
الیــس پرســید چــرا مخالــف ادغــام اســت. او جــواب داد 
کــه می خواهــد فرزندانــش تحصیــات خوبــی را پشــت 
ســر بگذارنــد امــا ادغــام مــدارس، موقعیت تحصیلــی آنها 
ــاالً وسوســه شــده  ــر احتم ــدازد. آتوات ــر می ان ــه خط را ب
ــا  ــد، او را نژادپرســت بنامــد و ب ــود کــه ســرش داد بزن ب
عصبانیــت آنجــا را تــرک کنــد. امــا ایــن کار را نکــرد. در 
عــوض، بــه صحبــت هــای الیــس گــوش کــرد و پاســخ 
ــس- و همینطــور  ــدان الی ــه او هــم میخواهــد فرزن داد ک
ــند.  ــته باش ــی داش ــات خوب ــدان خــودش- تحصی فرزن
ــخت  ــدر س ــرا اینق ــید چ ــر پرس ــس از آتوات ــپس الی س
تــاش میکنــد تــا شــرایط سیاهپوســتان را بهبــود ببخشــد 
و او جــواب داد کــه میخواهــد دوســتانش خانــه و شــرایط 

زنــده گــی بهتــری داشــته باشــند. او بــرای دوســتان الیــس 
ــته یی داشــت. ــن خواس ــم چنی ه

ــد،  ــوش کردن ــری گ ــل دیگ ــه دالی ــدام ب ــر ک ــی ه وقت
متوجــه شــدند کــه هــر دو ارزشــهای بنیادیــن مشــابه ی را 
ــد  ــه فرزندان شــان عشــق میورزن ــر دو ب ــد. ه ارج می نهن
ــرای جوامــع  ــی ب و خواســتار زندهگــی شــرافت مندانه ی
خــود هســتند. الیــس بعدهــا گفــت: »فکــر میکــردم کــه 
ــن زن ســیاه پوســتی باشــد کــه  ــر بدجنــس تری آن آتوات
تــا بــه حــال در زندهگــی ام دیــده ام... امــا خــب، مــن و 
او یــک روز کنــار هــم نشســتیم و بــرای یکــی دو ســاعت 
ــای  ــه آدم ه ــرد ب ــعی میک ــم. او س ــرف زدی ــم ح ــا ه ب
مشــابه خــودش کمــک کنــد، مثــل مــن کــه میخواســتم 
بــه آدم هــای مثــل خــودم کمــک کنــم.« پــس از پــی بردن 
بــه دغدغــه هــای مشترک شــان، آنهــا توانســتند مــدارس 
دورهــام را در صلــح و آرامــش ادغــام کننــد و در انجام کار 

خــود موفــق شــوند.
ــاد.  ــاق نیفت ــان اتف ــریع و آس ــا س ــن ه ــک از ای ــچ ی هی
ــه طــول انجامیــد.  بحــث هــای داغ جلساتشــان ده روز ب
ــی  ــد روزِ طوالن ــن چن ــه آنهــا ای اگــر کارفرماهای شــان ب
را مرخصــی - بــا حقــوق- نمیدادنــد )از جملــه دانشــگاه 
دوک، جایــی کــه الیــس در آن کار می کــرد( نمی توانســتند 
کار خــود را تــرک کننــد. آنهــا افــرادی اســتثنایی بودنــد و 
انگیــزۀ قــوی بــرای کار در کنــار هــم و همچنیــن فضایلی 
شــخصی مثــل هــوش و صبــر داشــتند. چنیــن مــواردی 
نشــان میدهــد کــه گاهــی دشــمنان قســمخورده میتواننــد 
ــد  ــع خــود فوای ــرای جوام دوســتان نزدیکــی شــوند و ب

بســیاری کســب کننــد.
چــرا امــروز لیبرالهــا و محافظه کارهــا چنیــن کاری 
نمی کننــد؟ مســلماً تندروهــای همــۀ جناح هــای سیاســی 
در میــان هم فکــران و محــدودۀ امــن خــود پنهان میشــوند. 
ــوش  ــل را گ ــرف مقاب ــای ط ــت حرفه ــچ وق ــا هی آن ه
نمی کننــد. وقتــی هــم کــه خــود را نمایــان میکنند، ســطح 
حرف های شــان در انترنــت بســیار پاییــن اســت. صحبــت 
هــا بــه شــعار، تهمــت و شــوخی ختــم میشــود. اگــر هــم 
بــه خــود زحمــت بدهنــد کــه اســتدالل بیاورنــد، دالیــل 
و براهینشــان صرفــاً توجیــه کننــدۀ همــان چیــزی اســت 
کــه بــا اهداف شــان مطابقــت دارد و تنهــا منافــع نزدیــکان 

خودشــان را در نظــر میگیرنــد.
بــه کارگیــری اســتدالل هــای نادرســت انکارناپذیر اســت 
امــا اجتنــاب ناپذیــر نیســت. نمونــه هــای نــادر و در عیــن 
ــد  ــر و الیــس نشــان میدهن ــل آتوات حــال ارزشــمندی مث
کــه چطــور میتــوان از فلســفه بــرای کاســتن از تضادهــای 

سیاســی اســتفاده کــرد.
اولیــن قــدم، نزدیکشــدن اســت. فیلســوف هــا بــه 
ــا منتقدانــی پیــدا کننــد کــه بتواننــد  کنفرانــس میرونــد ت
بــه آن هــا در ارتقــای نظریــه های شــان کمــک کننــد. بــه 
شــکلی مشــابه، آتواتــر و الیــس بــا یکدیگــر دیــدار کردند 
تــا بفهمنــد چطــور در کنــار هــم و بــا هــم کار کننــد. همۀ 
مــا بایــد اهمیــِت بــه دقــت گــوش کــردن بــه مخالفــان را 
بیاموزیــم. همچنیــن بایــد ســختِی گفت وگــو بــا مخالفــان 
را بــه جــان بخریــم، حتــا اگــر بــه معنــای بیــرون رفتــن 
از محــدودۀ امــن خــود یــا دل کنــدن از وب ســایت هــای 

ــد. ــان باش محبوب م
ــان ســقراط، فیلســوفان  ــد ســوال بپرســیم: از زم دوم، بای
ــا  ــدهاند ت ــناخته ش ــان ش ــر سوالهای ش ــه خاط ــتر ب بیش
ــر  ــس از یکدیگ ــر و الی ــر آتوات ــان. و اگ ــخ های ش پاس

ــه  ــدند ک ــه نمیش ــز متوج ــد، هرگ ــیده بودن ــوال نپرس س
ــان  ــد، فرزندان ش ــت میدادن ــه آن اهمی ــر دو ب ــه ه آنچ
ــا طــرح  ــر اســت. ب و کاســتن از مشــکات ناشــی از فق
پرسشــهای درســت بــه شــیوۀ درســت، در بیشــتر اوقــات 
میتوانیــم بــه ارزشــهای مشــترک پی بریــم یــا دســت کم از 

ــم.   ــل جلوگیــری کنی بدفهمــِی طــرف مقاب
ــا در  ــور باشــیم. فیلســوفان ماه ه ــر اســت صب ســوم، بهت
ــکل،  ــن ش ــه همی ــد. ب ــأله درس می دهن ــک مس ــورد ی م
آتواتــر و الیــس ۱۰ روز را بــه بحــث و تبادلنظــر گذراندند 
تــا در نهایــت بــه درکــی متقابــل از یکدیگــر دســت یابند. 
آنهــا همچنیــن از دیگــر اعضــای جوامــع خــود خواســتند 
تــا هــر قــدر کــه میخواهنــد صحبــت کننــد، همان گونــه 
ــای متضــاد را مطــرح و  ــدگاه ه ــه معلمــان خــوب دی ک
ــم  ــاز داری ــروز نی ــد. ام دانشــآموزان را وارد بحــث میکنن
کــه آرام باشــیم، دیدگاههــای مخالــف را پــس نزنیــم، یــا 
بحــث را نیمــه تمــام نگذاریــم، جــواب متقابــل ندهیــم و 

ــاد تحقیــر نکنیــم. ــا اعتــراض و فری مخالفان مــان را ب
چهــارم، بایــد اســتدالل بیاوریــم. فیلســوفان بهطــور 
ــتدالل  ــه اس ــان ب ــرای ادعاهای ش ــه ب ــد ک ــول میدانن معم
ــًا  ــس صرف ــر و الی ــکل، آتوات ــن ش ــه همی ــتهاند. ب وابس
خواستههای شــان را اعــام نکردنــد. آنهــا بــرای توضیــح 
ــدان  ــی فرزن ــای اساس ــه نیازه ــود ب ــت خ ــت مخالف عل
ــز،  ــایل بحثبرانگی ــد. در مس ــاره کردن ــان اش و جوامع ش
وضعیــت هیــچ کــدام از طرفیــن آنقــدر آشــکار نیســت 
کــه بخواهنــد از ارایــۀ دالیــل فــرار کننــد، و در نتیجــه باید 

ــد. ــه اســتدالل بپردازن ب
هیــچ کــدام از ایــن مراحــل ســریع و ســاده اتفــاق نمیافتد، 
امــا کتابهــا و دورههــای آناینــی در مــورد ارایــۀ اســتدالل 
ــاد  ــا ی ــه م ــه ب ــود دارد ک ــفه- وج ــژه در فلس ــه وی -ب
ــه اســتدالل متکــی  ــم و ب ــد چطــور اســتدالل کنی می ده
باشــیم. همچنیــن میتوانیــم ایــن مراحــل را در زندهگــی 
ــراد،  ــه اف ــدن ب ــا نزدیکش ــم: ب ــاده کنی ــان پی روزمرهم

ــتدالل آوردن. ــودن و اس ــور ب ــردن، صب ــش ک پرس
ــه چنیــن وضعیتــی  ــا همــه نمیتــوان ب ــا وجــود ایــن، ب ب
ــتداللها  ــن اس ــرای بهتری ــا ب ــی حت ــت. گاه ــت یاف دس
گــوش شــنوایی نیســت. امــا نباید فــوراً نتیجهگیــری کنیم 
کــه اســتدالل هــا همیشــه شکســت میخورنــد. میانهروهــا 
معمــوالً در هــر دو ســمت بحــث بــه اســتدالل هــای دو 
طــرف گــوش میکننــد. افــراد بســیار نــادری هــم وجــود 
دارنــد کــه تصدیــق می کننــد آنهــا هــم )مثــل بیشــتر مــا( 
بــه درســتی نمیداننــد در مــورد مســایل پیچیــدۀ اخاقی و 

سیاســی چــه موضعــی اتخــاذ کننــد.
ــم. اول  ــم دو درس بیاموزی ــا میتوانی ــت ه ــن صحب از ای
ــا تندروهــا  ــرای گفت وگــو ب ایــن کــه نبایــد از تــاش ب
ــد  ــس، هرچن ــر و الی ــورد آتوات ــل م ــویم، مث ــد ش ناامی
کار بســیار ســختی اســت. دوم ایــن کــه ســادهتر اســت 
ــم، پــس منطقــی اســت  ــا میانهروهــا صحبــت کنی کــه ب
ــا  ــن ب ــویم. تمری ــو ش ــا وارد گفت وگ ــا آنه ــدا ب ــه ابت ک
مخاطــِب وســیع النظرتر بــه مــا کمــک کنــد کــه اســتداللها 
و  مهــارت ارایــۀ اســتداللها را بهبــود بخشــیم. ایــن درس 
هــا بــه مــا اجــازه می دهنــد کــه وظیفــۀ خــود مبنــی بــر 
ــان  ــع و زندهگیم ــد جوام ــه از رش ــاد را-ک ــش تض کاه

ــم. ــام دهی ــی انج ــه خوب ــد- ب ــری می کن جلوگی
 

مـی تـوانند  درست  ی  ل هـا استـدال
كننـد جلوگیـری  وی  تنـدر از 

والتر سینوت-آرمسترانگ/ برگردان: فرهاد نیکاندیش
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مذاکــرات و کشــتار جریــان دارد. همچنــان ۱8 ســال 
ــش  ــدم پی ــه ق ــدم ب ــتان ق ــگ در افغانس ــه جن ــود ک می ش

ــی رود.   م
ــه  ــرس گفت ــتید پ ــه اسوش ــتان ب ــد افغانس ــام ارش ــک مق ی
ــح  ــرات صل ــرای مذاک ــکا ب ــای امری ــه از تاش ه اســت ک
کــه آتش بــس را پیشــنهاد کــرده اســت، حمایــت می کنــد. 
ــتان را در  ــاک افغانس ــف خ ــه نص ــد ک ــانی ان ــان کس طالب
ــت  ــا دول ــو ب ــه گفت وگ ــد و حاضــر ب ــود دارن ــرل خ کنت

خــود نیســتند. 
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
 World(ــاد ــی اقتص ــع جهان ــت مجم ــه در نشس ــی ک مل
Economic Forum( در اردون اشــتراک کــرده بــود، در 
ــان  ــه طالب ــه اســت ک ــرس، گفت ــا اسوشــتید پ گفت وگــو ب
در صورتــی می تواننــد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
اشــتراک کننــد کــه از خشــونت و جنــگ دســت بردارنــد. 
انتخابــات ریاســت جمهوری، در مــاه دســامبر ۲۰۱8 از مــاه 
ــه  ــاه مــارچ ۲۰۱9 ب ــه جــوالی ۲۰۱9 و بعــد از م ــل ب اپری

۲8 ســبتمبر ۲۰۱9 بــه تأخیــر افتــاد. 
یــک روز بعــد داکتــر عبــداهلل عبــداهلل کشــته شــدن ســه تن 
از نیروهــای خــاص – مریــن امریکایــی در نزدیکــی بگــرام 
ــی از  ــک یک ــل نزدی ــمال کاب ــۀ ش ــری فاصل در ۱۵ کیلومت
مراکــز بــزرگ نظامــی امریــکا را تقبیــح کــرد. طالبــان ادعــا 
ــورد  ــا م ــی خارجی ه ــای نظام ــه کاروان موتره ــد ک کردن

حملــه قــرار داده انــد. 
بــا ایــن حــال، گــزارش ربــع اول ]چهــار ماهه یــی[ 
ــه  ــور بازســازی افغانســتان ک ــکا در ام ــژۀ امری ــازرس وی ب
در مــاه جنــوری، در کانگــرس امریــکا ارایــه کــرد، نشــان 
ــه ۵3.8 درصــد از  ــا ب ــت افغانســتان تنه ــه دول ــد ک می ده
ــی  ــد و در حال ــرل دارن ــن کشــور کنت کل ولســوالی های ای
ــت  ــا تح ــرل و ی ــوالی ها در کنت ــد از ولس ــه 33.9 درص ک
نفــوذ گــروه طالبــان قــرار دارد یــا میــان طالبــان و دولــت 

رد و بــدل می گــردد.
شــب شــنبه گذشــته، در والیــت جنوبــی قندهــار نزدیــک 
ــا  ــتی ب ــروه تروریس ــتان، گ ــدک - پاکس ــپین بول ــرز س م
ــن از  ــی ۲۰ ت ــای امنیت ــگاه نیروه ــک پاس ــر ی ــه ب حمل

ــتند.  ــتانی را کش ــربازان افغانس س
گــروه طالبــان مســوولیت ایــن حملــه را بــه عهــده گرفتنــد 
ــان  ــراد جنگــی آن ــه اف ــت ک ــروه گف ــن گ و ســخنگوی ای
ــت  ــه دس ــگ ب ــن جن ــاد را از ای ــزات  زی ــاح و تجهی س

ــد.  آوردن

بــا ایــن همــه، طر ف هــای مختلــف در افغانســتان در 
تــاش راه انــدازی نشســت دیگــر در قطــر هســتند. 
زلمی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح 
افغانســتان روی ایجــاد یــک توافــق بــا طالبــان کار می کنــد 
کــه در 7 اپریــل یــک روز پــس از دیــدار بــا محمداشــرف 
غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی، در تویتــرش 
ــه  ــی را ب نگاشــت کــه ایــن نشســت ها پیشــرفت های خوب

ــت. ــته  اس ــال داش دنب
زلمی خلیــل زاد یکــی از چهره هــای بحــث برانگیــز در 
افغانســتان اســت. روشــنی کــه در آخریــن خط هــای 
نمایــان بــود، امــا بــه طــرز ناخوشــایند بــا حــرکات 
ــم   ــی بره ــت غن ــورای امنی ــاور ش ــب، مش ــداهلل مح حم
شــد. محــب در حــال حاضــر ممنــوع دخــول بــه واشــنگتن 
ــت  ــک عضــو دول ــوان ی ــه عن ــوز ب ــام او هن ــا ن اســت، ام
]شــورای  صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  در  افغانســتان 

ــرار دارد.  ــه[ ق مصالح
کــه  اســت  گفتــه  اعامیه یــی  یــک  در  خلیــل زاد، 
نماینده هــای  دولــت افغانســتان و اعضــای جامعــه مدنــی 
در نشســت پیــش رو کــه قــرار اســت در دوحــه برگــزاری 

گــردد، اشــتراک می کننــد. 
ــن  ــل تعیی ــخ ۱۴ اپری ــه تاری ــر ب ــت قط ــزاری نشس برگ
گردیــده بــود، ولــی بــه تاریــخ ۱9 اپریــل بــه تعویــق افتــاد. 
ــات  ــا مقام ــتقیم ب ــوی مس ــوز از گفت وگ ــا هن ــان ت طالب
گــروه  ایــن  کرده انــد،  خــودداری  افغانســتان  دولــت 
ــت  ــک حکوم ــوان ی ــه عن ــتان را ب ــت افغانس ــوز دول هن
دســت نشــاندۀ امریــکا می داننــد. در یــک اعامیه یــی 
ــد،  ــرون داده ش ــان بی ــرف طالب ــل از ط ــم اپری ــه هفت ک
گفتــه شــده اســت کــه کســانی کــه در نشســت آتــی قطــر 
ــت  ــه از دول ــتند ک ــی هس ــراد حقیق ــد، اف ــتراک می کنن اش
نماینده گــی نمی کننــد. در اعامیــه افــزود شــده کــه 
نشســت قطــر مذاکــره نیســت؛ بلکــه تبــادل افــکار اســت. 
ایــن اظهــارات بیشــتر بــه جمناســتیک زبانــی می مانــد، امــا 
در اخیــر گفتــه شــده اســت کــه طالبــان دولــت افغانســتان 

ــه رســمیت نمی شناســند.  را ب
ارزش هــای  کــه زلمــی  خلیــل زاد در اعامیه یــی 7 اپریــل 
خــود گفتــه بــود کــه کاهــش خشــونت و جنــگ در تمــام 
ــوز  ــوع هن ــن موض ــا ای ــت، ام ــی از گزینه هاس ــور یک کش
ــای  ــد گفت گوه ــاوت از رون ــت. قض ــده اس ــن نش روش
صلــح و حملــه در تمــام افغانســتان اســت و این کــه 
طالبــان از مذاکــرات اســتقبال می کننــد یــا حاضــر انــد تــا 

ــد. ــان دهن ــه خشــونت پای ب

د افغانســـتان د ســـولې عـــايل شـــورا پـــه قطـــر کـــې 

د زملـــي خلیـــل زاد او د طالبانـــو د اســـتازو ترمنـــځ د 

ـــمي  ـــو د رس ـــت او طالبان ـــړاو د حکوم ـــوی پ ـــرو ن خ

مذاکراتـــو د پیـــل لپـــاره ډېـــر مهـــم بـــويل.

ـــنبې  ـــري د دوش ـــان طاه ـــید احس ـــد س ـــورا ویان د دې ش

پـــه ورځ »۱۳۹۸ کال د وري ۲۶« ازادي راډیـــو تـــه 

ـــه  ـــوالی يش ل ـــډه ک ـــې دا غون ـــواړي چ ـــل، دوی غ ووی

ـــو  ـــې د پرت ـــه ک ـــه برخ ـــرو پ ـــخ خ ـــو رسه د مخام طالبان

ـــع يش. ـــوره واق ـــې ګټ ـــو ک ـــرې کول ـــه لی ـــو پ خنډون

دی وايـــي: »هـــر ګام چـــې پورتـــه کېـــږي لـــه شـــکه 

پرتـــه د ســـولې پـــه خیـــر او د افغانســـتان د خلکـــو، 

ـــرو  ـــه ل ـــه دی او هیل ـــه ګټ ـــړۍ پ ـــیمې او ن ـــو، س ګاونډی

چـــې دا غونـــډې مثبتـــې نتیجـــې ولـــري.«

ــود  ــاه محمـ ــر شـ ــارو وزیـ ــو چـ ــتان د بهرنیـ د پاکسـ

قریـــي ویـــي چـــې د افغانســـتان د ســـولې لپـــاره د 

امریـــکا د بهرنیـــو چـــارو وزارت ځانګـــړی اســـتازی 

ـــې  ـــه ک ـــت دوح ـــه پایتخ ـــر پ ـــن د قط ـــل زاد ن ـــی خلی زمل

د طالبانـــو لـــه پـــاوي رسه خـــرې کـــوي.

کـــه څـــه هـــم امریـــکا او طالبانـــو تـــر اوســـه د دې 

غونـــډې پـــه اړه څـــه نـــه دي ویـــي، خـــو ښـــاغي 

قریـــي څرګنـــده کـــړې چـــې اســـام اباد د دې 

ــوي. ــتنه کـ ــا غوښـ ــو د بریـ مذاکراتـ

ـــرو  ـــرو ات ـــې د خ ـــال ک ـــې ح ـــان په داس ـــکا او طالب امری

شـــپږم پـــړاو پیلـــوي چـــې افغـــان حکومـــت او یـــو 

ـــاين  ـــر د بین االفغ ـــم د قط ـــرې ال ه ـــیايس څې ـــمېر س ش

ـــېديل. ـــه دي رس ـــه ن ـــې ت ـــه اړه موافق ـــرو پ ـــرو ات خ

ــد  ــړي محمـ ــوه غـ ــورا یـ ــرۍ شـ ــې د رهـ د مصالحـ

اســـاعیل خـــان ویـــي، کـــه حکومـــت دوحـــې 

غونـــډې تـــه چـــې د روانـــې میـــادي میاشـــتې پـــه 

ــې  ــو کـ ــه ټاکلـ ــږي د پـــاوي پـ ــه جوړېـ ــه نېټـ ۱۹مـ

بریالـــی نـــه يش، نـــو لســـګونه افغـــان سیاســـیون بـــه 

د مســـکو د تېـــرې غونـــډې پـــه څېـــر په کـــې برخـــه 

ــي. واخـ

ـــې  ـــي چ ـــي وای ـــیايس څېړونک ـــمېر س ـــو ش ـــوا ی بل خ

پـــه قطـــر کـــې نننـــۍ غونـــډه د ســـولې پروســـې پـــر 

ـــاره  ـــواري لپ ـــتونزو د ه ـــویو س ـــه ش ـــدې د رامنځت وړان

ده.

ــن  ــې ممکـ ــي چـ ــژده وایـ ــد مـ ــې وحیـ ــه دې ډلـ لـ

ښـــاغلی خلیـــل زاد هڅـــه وکـــړي، څـــو طالبـــان دې 

تـــه امـــاده کـــړي چـــې د سیاســـيونو تـــر څنـــګ لـــه 

ــوري. ــم وګـ ــاوي رسه هـ ــي پـ حکومتـ

لـــه هغـــه رسه د ازادي راډیـــو خریـــال نســـیم شـــفق 

مرکـــه کـــړې، ښـــاغي مـــژده رسه دا مرکـــه د النـــدې 

لېنـــک پـــه کېکاږلـــو رسه اورېدلـــی شـــئ:

پـــه عیـــن حـــال کـــې د ولـــي جرګـــې د نړیوالـــو 

ـــکاين  ـــد داوود کل ـــتیال محم ـــیون مرس ـــارو د کمېس چ

ــو  ــو او طالبانـ ــي چارواکـ ــې د امریکایـ ــر کـ ــه قطـ پـ

ــاره  ــې لپـ ــولې پروسـ ــرې د سـ ــړاو خـ ــځ دا پـ ترمنـ

ــويل. ــې بـ ــک ټاکونکـ برخلیـ

دی وايـــي: »دا غونـــډه بـــه برخلیـــک ټاکونکـــې وي، 

ـــړ  ـــو ل ـــدې ی ـــه وړان ـــې پ ـــولې پروس ـــې د س ـــه چ ځک

ــي  ــد نهایـ ــواوې بایـ ــود دي، دواړه خـ ــه موجـ خنډونـ

ـــر  ـــه دې فک ـــي. زه پ ـــې ونی ـــه ک ـــه دې برخ ـــم پ تصمی

یـــم چـــې ښـــاغلی خلیـــل زاد بایـــد پـــر پاکســـتان او 

طالبانـــو فشـــار واچـــوي او پـــه دې کار رسه د ســـولې 

لپـــاره ښـــه زمینـــه برابرېـــږي.«

ـــارو  ـــو چ ـــکا د بهرنی ـــاره د امری ـــولې لپ ـــتان د س د افغانس

ـــر کال  ـــل زاد د تې ـــي خلی ـــتازي زمل ـــړي اس وزارت ځانګ

ـــه  ـــړاوه خـــرې ل ـــر اوســـه پنځـــه پ ـــر میاشـــتې ت ـــه اکټوب ل

طالبانـــو رسه کـــړي چـــې الســـته راوړنـــې یـــې هـــم 

ـــودې. درل

خـــو د طالبانـــو له خـــوا د پرسلنیـــو عملیاتـــو پیلـــول 

ـــت او  ـــان حکوم ـــې د افغ ـــوع ک ـــه موض ـــولې پ او د س

ســـیايس څېـــرو ترمنـــځ اختافـــات پـــر دې پروســـې 

ســـیوری غوړولـــی او هغه یـــې پـــه یـــوه ډول اغېزمنـــه 

ـــړې ده. ک

جنگ و صلِح 

افغانستان
سولې عايل شورا په قطر کې د خربو نوی 

پړاو د دې پروسې د بریا لپاره مهم بويل


