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گفت وگوها پیرشفت داشته اما زمان 
خروج هنوز مورد اختالف است

قومـی سـازی امنیـت؛
توطئـه یـی بـزرگتـر از تجـزیـه
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ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــورای نام ــای ش اعض
هشــدار می دهنــد کــه اگــر از ســامت و 
ــل  ــان حاص ــده اطمین ــات آین ــفافیت انتخاب ش
ــات اشــتراک نخواهنــد کــرد.  نکننــد، در انتخاب
از ســویی، نهادهــای ناظــر انتخاباتــی هــم بــاور 
ــرای  ــای الزم ب ــون آماده گی ه ــه تاکن ــد ک دارن
ــوی  ــفاف از س ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی برگ
ــت.  ــه نشده اس ــی گرفت ــیون های انتخابات کمیس
امــا کمیســیون انتخابــات اطمینــان می دهــد کــه 
ــب  ــت جمهوری به مرات ــدۀ ریاس ــات آین انتخاب
ــود. ــد ب ــته خواه ــای گذش ــر از انتخابات ه بهت
از  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای 
هم اکنــون نســبت بــه شــفافیت انتخابــات 
ــهاب  ــت. ش ــرده اس ــی ک ــراز نگران ــده اب آین
هشــدار  شــورا  ایــن  ســخنگوی  حکیمــی 
می دهــد تــا زمانــی کــه از شــفافیت انتخابــات 
ــات  ــد، در انتخاب ــل نکن ــان حاص ــده اطمین آین

ــرد. ــد ک ــتراک نخواه ــزان اش ــم می شش

ــاد  ــخنگوی بنی ــعادت س ــرا س ــویی، صغ از س
ــد  ــم می گوی ــتان ه ــفاف افغانس ــات ش انتخاب
کــه آماده گی هــای الزم بــرای انتخابــات ششــم 
انتخاباتــی  کمیســیون های  از ســوی  میــزان 

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
ــۀ  ــس دبیرخان ــگ ریی ــان نن ــا حبیب الرحم ام
نگرانی هــای  تمامــی  انتخابــات  کمیســیون 
شــورای نامــزدان و نهادهــای ناظــر انتخاباتــی، 
نســبت بــه شــفافیت انتخابــات ششــم میــزان را 

می کنــد. رد 
می شــود  مطــرح  حالــی  در  هشــدار  ایــن 
کــه نزدیــک بــه ۸۰روز دیگــر بــه زمــان 
ــی  ــت جمهوری باق ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

ســت. نده ا ما
ــار  ــن ب ــه ای ــی ک ــان در صورت ــاور آگاه ــه ب ب
ــا تقلــب همــراه شــود، افغانســتان  ــات ب انتخاب
ــک بحــران شــدید دچــار خواهــد شــد. ــه ی ب

ــرار  ــتان، ق ــمی پاکس ــوی رس ــزارش رادی ــاس گ ــر اس ب
اســت عمــران خــان، نخســت وزیــر ایــن کشــور 
ــا شــماری از  ــرک جنــگ، ب ــه ت ــان ب ــرای ترغیــب طالب ب

ــد. ــدار کن ــروه دی ــن گ ــده گان ای نماین
ــر  ــت وزی ــاور نخس ــق، مش ــتان از نعیم الح ــو پاکس رادی
پاکســتان در امــور سیاســی نقــل کــرده کــه ایــن ماقــات 
ــت  ــا حکوم ــوره ب ــس از مش ــاری پ ــاه ج ــان م در جری

ــت. ــد گرف ــتان صــورت خواه افغانس
ــن  ــام آباد ضم ــتان در اس ــت افغانس ــام حکوم ــک مق ی
تاییــد ایــن خبــر گفتــه کــه قــرار اســت حکومــت 
بــا حکومــت  را  ماقــات  ایــن  پاکســتان جزییــات 

افغانســتان شــریک ســازد.
طالبان تا حال در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

قــرار بــود ســال گذشــته نیــز عمران خــان بــا نماینــده گان 
طالبــان دیــدار کنــد، امــا ایــن ســفر نماینــده گان طالبــان 
بــه پاکســتان، پــس از انتقــاد شــدید حکومــت افغانســتان 

لغــو شــد.
ــرار  ــه ق ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــات در حال ــن ماق ای
اســت نخســت وزیــر پاکســتان در هفته هــای آینــده 
بــرای ماقــات بــا دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت 

ــد. ــفر کن ــز س ــنگتن نی ــه واش ــده ب متح

مانـدگار: شـماری از خبرنگارانـی کـه روز گذشـته بـرای 
پوشـش عملیـات محاصـرۀ مکتـب افغـان تـرک در کابـل 
رفتـه بودنـد، از سـوی پولیـس فرماندهی کابـل لت وکوب 
شـدند. فرماندهـی پولیـس کابـل دیـروز طـی عملیاتـی، 
مکتـب افغـان تـرک را محاصره کرده و سـپس مسـوولیت 

ایـن مکتـب را بـه بنیـاد معـارف ترکیه سـپرد.
سـمیع جهـش، خبرنـگار تلویزیـون آریانا به نهـاد حمایت 
کنندۀ آزاد رسـانه های آزاد افغانسـتان )نی( گفته اسـت که 
محافـظ معـاون فرمانـده پولیـس کابـل او را لت وکـوب و 
توهیـن کـرده اسـت. نـی بـا پخـش اعامیه یـی بـه نقل از 
آقـای جهش نگاشـته اسـت که محافـظ معـاون فرماندهی 
پولیـس کابـل با خشـونت و توهیـن، کمـرۀ تصویربرداری 
و تیلفـون همـراه آقـای جهـش  را از نزدش گرفته اسـت.
منسـوبان فرماندهـی پولیـس کابـل همچنـان بـه کارمندان 
بخـش خبـر تلویزیـون طلـوع نیـوز توهیـن کرده انـد. در 
حسـاب فیسـبوک طلـوع نیـوز آمده اسـت کـه خبرنگار و 
تصویربـردار این شـبکه با برخورد خشـونت آمیز از سـوی 
پولیـس فرماندهـی کابـل در پوشـش هجوم دیـرروزی در 

مکتـب افغـان تـرک مواجه شـده اند.
نهـاد حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان، برخورد 
را  خبرنـگاران  بـا  کابـل  فرماندهـی  پولیـس  منسـوبان 
امـور  وزارت  مسـووالن  از  و  خوانـده  قانـون«  »خـاف 
داخله خواسـته اسـت تـا لت وکـوب خبرنگاران از سـوی 
منسـوبان فرماندهـی پولیـس کابـل را بـه صـورت جـدی 

بررسـی کنـد.
در اعامیـۀ نـی بـه نقـل از عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس 
اجرایـی ایـن نهاد آمده اسـت: »بـا این کـه وزارت داخله از 
بررسـی ایـن مسـأله خبـر داده، اما خواسـت ما این اسـت 
کـه ایـن برخـورد غیرقانونـی پولیـس بایـد بـه صـورت 
جـدی پیگیـری گردیـده و نتایـج بررسـی به صـورت عام 

شود«. منتشـر 
وزارت  سـخنگوی  رحیمـی،  نصـرت  ایـن،  بـا  همزمـان 
امـور داخلـه می گویـد کـه پولیـس حـق »توهیـن، تحقیـر 
و لت وکـوب« خبرنـگاران و شـهروندان را نـدارد. آقـای 
رحیمـی در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش بـه ایـن رویـداد 
لت وکـوب  گـزارش  کـه  اسـت  نوشـته  و  کـرده  اشـاره 
خبرنـگاران از سـوی منسـوبان فرماندهـی پولیـس کابل به 
ایـن وزارت رسـیده اسـت و آنـان بـه گونـۀ جـدی به این 

می کننـد. رسـیده گی  پرونـده 
ایـن در حالـی اسـت کـه روز پنجشـنبۀ هفتۀ، 13 سـرطان 
گذشـته نیز یکـی از خبرنـگاران آژانس خبـری فرحت در 
والیـت ننگرهـار از سـوی محافظان قنسـولگری پاکسـتان 

در افغانسـتان توهیـن و تحقیر شـد.
گفتنـی اسـت کـه طـی توافقـی کـه دو سـال پیـش میـان 
وزیـران معارف افغانسـتان و ترکیه انجام شـد، قرار اسـت 
مسـوولیت مکاتـب افغان ترک در سراسـر کشـور بـه بنیاد 
ایـن مسـوولیت  از  معـارف ترکیـه واگـذار شـود. پیـش 
برخـی از شـاخه های والیتـی ایـن مکتـب به بنیـاد معارف 

ترکیـه واگذار شـد.
مسـوولیت مکاتـب افغـان تـرک در افغانسـتان را نهادی به 
عهـده داشـت کـه گفتـه می شـد، از سـوی فتـح اهلل گولن، 
یکـی از مخالفـان حکومـت کنونـی ترکیه رهبری می شـد. 
آقـای گولـن متهـم بـه سـازماندهی کودتـای نافرجـام در 
پـس  اسـت.  در سـال 2۰16  اردوغـان،  برابـر حکومـت 
از کودتـای 2۰16 بـود کـه حکومـت ترکیـه از افغانتسـان 
خواسـت تـا مسـوولیت مکتب هـای افغان ترک را بـه بنیاد 

معـارف ترکیـه بدهد.

شوراینامزدانانتخاباتریاستجمهوری:
اگر از شفافیت مطمین نشویم، در انتخابات شرکت نمی کنیم

نخست وزیـر پاکستـان 
با نماینده گان طالبـان دیـدار می کنـد

پولیس کابل 
خبرنگاران را لت وکوب و توهین کرد
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اُمیــد امریــکا، مذاکــراِت بین االفغانــی و مهندســِی آن اســت و طالبــان هــم در 
یــک ناگزیــری ایــن امیــد را دارنــد کــه در ایــن مذاکــرات طرف هــاِی افغــاِن 
خویــش را قانــع ســازند و مهندســِی امریــکا و بعدتــر حکومــِت آقــای غنــی 

را معکــوس ســازند...

 کســانی کــه در قــدرت قــرار دارنــد، نگــراِن ایــن وضعیــت نیســتند. 
ــچ  ــرای او هی ــس. ب ــد و ب ــدرت فکــر می کن ــه ق ــط ب ــی فق ــای غن آق
ــا  ــدرِت او کی ه ــریک ق ــد، ش ــی در ارگ باش ــه وقت ــت ک ــم نیس مه

باشــند...

نقش نشست بین االفغانی
در توافـِق صـلح امـریکا - طـالبان

امریکـا و طالبـان 
در یـک قـدمِی توافـق

تیفا:

تـالش هـا بـرای برگـزاری انتخـابات 
با ابهـام داخلـی و خارجی مـواجه است
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امریــکا حرفــی را مطــرح  وقتــی وزیــر خارجــۀ 
می کنــد، بــه معنــای آن اســت کــه چیــزی اتفــاق 
ــدی  ــادن اســت. چن ــاق افت ــرِف اتف ــا در ُش ــاده و ی افت
ــه  ــه ب ــکا ک ــۀ امری ــر خارج ــو وزی ــک پمپی ــش، مای پی
ــای  ــد و بــا مقام ه ــل ش ــی وارد کاب ــورِت ناگهان ص
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد، در ســخناِن خــود ب ــدار ک کشــور دی
داد  اطمینــان  صلــح  گفت وگوهــای  پیشــرفت های 
ــن  ــده ای ــاهِ آین ــر از دو م ــرف کمت ــاالً در ظ ــه احتم ک
گفت وگوهــا بــه نتایجــی خواهنــد رســید. پــس از آن، 
دور هفتــِم گفت وگوهــای صلــح میــان زلمــی خلیــل زاد 
ــان در  ــأت طالب ــکا و هی ــۀ امری ــدۀ وزارت خارج نماین
ــر از  ــار مطمین ت ــن ب ــل زاد ای ــت. خلی ــاز یاف ــر آغ قط
ــه از  ــی ک ــود و اطاعات ــوم می ش ــل معل ــاِی قب دفعه ه
ــذارد،  ــردم می گ ــار م ــازی در اختی ــای مج ــق فض طری

ــت.  ــی اس ــد و خوش بین ــر از امیـ پُ
ــای  ــر تاش ه ــۀ اخی ــک هفت ــًا در ی ــا واقع امریکایی ه
خــود را بــرای رســیدن بــه نتیجــه بــا طالبــان چندبرابــر 
ایــن  رییس جمهــورِی  ترامــپ  دونالــد  کرده انــد. 
ــتان  ــربازانش از افغانس ــروج س ــال خ ــور از احتم کش
ــه  ــن اســت ک ــر خارجــه اش مطمی ــر می   دهــد. وزی خب
ــد  ــا می کنن ــح را امض ــۀ صل ــار توافق نام ــان این ب طالب
و جــان بــس ســفیر امریــکا در افغانســتان بــه صــورِت 
ــتان  ــی افغانس ــۀ مدن ــیون و جامع ــا سیاس ــابقه ب کم س
ــِع  ــد موض ــا می خواه ــو دارد و گوی ــدار و گفت وگ دی
ــز  ــد و نی ــی بدان ــح احتمال ــا صل ــه ب ــا را در رابط آن ه
ــاِن  ــِت مخاطب ــا ذهنی ــن دیداره ــاِن ای خــودش در جری

خــود را بــرای یــک چنیــن اتفـــاقی آمــاده کنــد.
 در مواضــع ارگ و ســپیدار نیــز تغییراتــی رونما شــده و 
دیگــر آن ســخناِن تندوتیــز بــه آدرِس طالبان و پاکســتان 
ــا  ــه گــوش نمی رســد. حت ــت ب ــان ســران حکوم از زب
وزارت خارجــۀ افغانســتان از نشســتی کــه قــرار اســت 
ــان برخــی از سیاســت مداراِن  ــه در دوحــه می ــن هفت ای
کشــور و هیــأت طالبــان شــبیه بــه آنچــه کــه در مســکو 
ــت.  ــرده اس ــتقبال ک ــود، اس ــزار ش ــد، برگ ــزار ش برگ
ــه  در حالــی کــه پیــش از آن، حکومــت افغانســتان و ب
ــه نشســت های مســکو  ــا تمســخر و کنای ــژه ارگ ب وی
ــان هــم اگرچــه از قســاوت  ــود. طالب ــال کــرده ب را دنب
و بی رحمــِی خــود نســبت بــه مــردم غیرنظامــی 
ــورِت  ــه ص ــود را ب ــِگ خ ــان جن ــته اند و همچن نکاس
وحشــیانه ادامــه می  دهنــد؛ امــا در موضــع سیاســی، آن 
ــس  ــته را منعک ــرِی گذش ــری و انعطاف ناپذی سخت س

نمی ســازند. 
ســخنگویاِن  از  یکــی  اخیــراً  کــه  صحبت هایــی 
ــِم  ــروع دور هفت ــس از ش ــر، پ ــان در قط ــأت طالب هی
داشــت،  رســانه ها  بــا  صلــح،  گفت وگوهــای 
ــد  ــه رون ــبت ب ــز نس ــان نی ــه طالب ــی داد ک ــان م نش
بــه  از گذشــته  گفت وگوهــای صلــح خوشــبین تر 
ــه  ــه چ ــت ک ــش این جاس ــاال پرس ــند. ح ــر می رس نظ
چیــزی ســبب شــده کــه این همــه خوشــبینی در میــان 
طرف هــای مختلــِف مســالۀ افغانســتان بــه وجــود 
ــان  ــه طالب ــده اند ک ــق ش ــا موف ــا امریکایی ه ــد؟ آی آی
را مجبــور بــه پذیــرش توافق نامــۀ صلــح آن گونــه کــه 
ــظ  ــا حف ــی ب ــد، یعن ــه می ش ــخن گفت ــًا از آن س قب
ــی  ــام سیاس ــر و نظ ــاِل اخی ــده س ــتاوردهای هج دس

ــه همیــن شــیوۀ خــاِص افغانــی(،  ــا ب دموکراتیــک )حت
کننــد؟ چــه چیــزی امریکایی هــا و ســران حکومــت را 
ــرده اســت؟  ــدوار ک ــح امی ــای صل ــه توافق ه نســبت ب
فرامــوش نکنیــم کــه نشســت دوحــه کــه قــرار اســت 
میــان هیــأت طالبــان و هیأتــی از سیاســت مداراِن 
افغانســتان برگــزار شــود نیــز در هاله یــی از ابهــام 
ــن  ــه ای ــه چــه کســانی ب ــوم نیســت ک ــرار دارد. معل ق
نشســت دعــوت شــده اند و آجنـــدای اصلــی آن 
چیســت. فقــط گفتــه می شــود کــه ایــن بــار در حــدود 
ــرای اشــتراک در نشســِت  ــن از افغانســتان ب شــصت ت
ــاور برخــی از  ــه ب دوحــه عــازم قطــر خواهنــد شــد. ب
آگاهــان سیاســی، ایــن تعــداد از میــان سیاســت مداران، 
احــزاب و جریان هــای سیاســی، جامعــۀ مدنــی و زنــان 
انتخــاب شــده اند و قــرار اســت راهــی دوحــه شــوند. 
ــچ  ــوز هی ــا هن ــفر ت ــن س ــات ای ــورد جزیی ــا در م ام

ــی در دســت نیســت.  اطــاِع دقیق
ارگ کــه قبــًا در مــوارد مشــابه دســت بــه افشــاگری 
ــاد  ــاد انتق ــه ب ــاز نشســت آن را ب ــل از آغ ــی زد و قب م
مســکو  نشســت های  بــا  کــه  کاری  می گرفــت، 
ــر دهــان زده  ــار ُمهــر خاموشــی ب ــن ب صــورت داد؛ ای
ــرون  ــا در بی ــر«. ام ــه »خی ــد و ن ــا« می گوی ــه ”ه و ن
ــورد  ــه در م ــی ک ــرف و حدیث های ــا، ح ــن فضـ از ای
ــوش  ــه گ ــان ب ــا طالب ــکا ب ــح امری ــای صل گفت وگوه
می رســد، نــه تنهــا خشــنود کننــده نیســتند، کــه بســیار 
نگران کننــده هــم هســتند. هنــوز واقعــًا معلــوم نیســت 
ــا طالبــان  کــه امریــکا چــه توافق هایــی را می خواهــد ب
ــا  ــن توافق ه ــه ای ــود ک ــه می ش ــی گفت ــد ول انجــام ده
نــه بــا تحریــِک طالبــان بــل بــا چیــزی بــه نــام »امــارت 
ــورد  ــن م ــر در همی ــا اگ ــود. حت ــد ب ــامی« خواه اس
ــدۀ  ــه آین ــبت ب ــوان نس ــد، می ت ــن باش ــت چنی واقعی

ــود. ــران ب ــاِت آن نگ ــح و تبع ــای صل گفت وگوه
ــن  ــراِن ای ــد، نگ ــرار دارن ــدرت ق ــه در ق ــانی ک  کس
وضعیــت نیســتند. آقــای غنــی فقــط بــه قــدرت 
ــت  ــم نیس ــچ مه ــرای او هی ــس. ب ــد و ب ــر می کن فک
ــا  ــدرِت او کی ه ــریک ق ــد، ش ــی در ارگ باش ــه وقت ک
ــت  ــی به دس ــه بهای ــه چ ــراکت ب ــن ش ــا ای ــند و ی باش
آمــده باشــد. امــا بــرای مــردم افغانســتان چنیــن 
نیســت. مــردم افغانســتان نگــراِن مردم ســاالری، آزادی 
بیــان، وضعیــت زنــان و حــق و عدالــت در پرتــو 
ــال های  ــی س ــم ط ــن مفاهی ــاید ای ــتند. ش ــون هس قان
ــی  ــند ول ــه باش ــق نیافت ــِی دقی ــه ازاِی بیرون ــته ماب گذش
ــم مهــم  ــن مفاهی ــردم افغانســتان ای ــرای م ــا آن هــم ب ب
ــدن از  ــرون ش ــرای بی ــاید ب ــکا ش ــمندند. امری و ارزش
وضعیــت بحرانــی افغانســتان، هــر توافقــی با طالبــان را 
بــه نفــِع خــود بدانــد، ولــی ایــن بــه معنــای آن نیســت 
ــردم افغانســتان را  ــع م ــد مناف کــه هــر توافقــی می توان
نیــز تأمیــن کنــد. یــک بــار چنیــن توافقــی بــا پاکســتان 
در جریــان حضــور ســربازاِن شــوروی ســابق بــه امضــا 
رســید کــه تبعــاِت آن بــرای مــردم افغانســتان مرگبــار 
ــای  ــه امض ــا ب ــه این بــار امریکایی ه ــود ک ــود. نش ب
ــری  ــوان گــروه تکفی ــه عن ــان ب ــا طالب ــان توافقــی ب چن

ــوند. ــور ش ــرا مجب و افراط گ
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درحالی کــه دور هفتــِم مذاکــرات صلــح نماینــده گان امریــکا و 
طالبــان در قطــر ادامــه دارد، قــرار اســت یــک نشســِت بین االفغانــی 
ــزار  ــر برگ ــان و قط ــترِک آلم ــی مش ــه میزبان ــور ب ــن کش ــز در ای نی
ــی میــان چهره هــای  شــود. اگرچــه ایــن ســومین نشســِت بین االفغان
سیاســِی افغانســتان و گــروه طالبــان خوانــده می شــود، امــا نظــر بــه 
اســتقبالی کــه قِســمًا از ایــن نشســت توســط حکومــت وحــدت ملــی 
ــدِی  ــرآغازِ ج ــوان آن را س ــده، می ت ــان ش ــروه طالب ــور گ و همین ط
ــی  ــی و عمل ــِق نهای ــه تواف ــیدن ب ــی و رس ــوی بین االفغان گفت وگ

دربــارۀ صـــلح تلقــی  کــرد. 
دو نشســِت قبلــی در مســکو برگــزار شــد، آن هــم درحالی کــه 
ــِج آن را  ــرد و نتای ــگاه می ک ــا ســوءظِن شــدید ن ــه آن ب ــت ب حکوم
بــرای خــود الــزام آور نمی دانســت. اکنــون هرچنــد در ایــن نشســت 
کــه در هفتــۀ جــاری بــا اشــتراِک شــصت تــن از فعالیــِن سیاســی ـ 
ــای  ــان شــماری از مقام ه ــد شــد، طالب ــزار خواه ــی کشــور برگ مدن
ــود دارد  ــًا وج ــم قوی ــد ه ــن قی ــا ای ــد؛ ام ــز پذیرفته ان ــی را نی دولت
ــد  ــی »در ح ــه عبارت ــخصی« و ب ــت ش ــا از »حیثی ــۀ آن ه ــه هم ک
ــرکت  ــی ش ــِت بین االفغان ــان در نشس ــت فردی «ش ــار و صاحی اختی
و اظهارنظــر خواهنــد کــرد. مســلمًا مقصــودِ طالبــان ایــن اســت کــه 
آن هــا اجــازه نمی دهنــد کــه افــرادی بــه نماینده گــی از دولــت و در 

ــد!  ــان ســخن بگوین ــا آن ــا اهــداِف هماهنــگ و متحــد ب ــع ب واق
ــداد  ــر از تع ــه غی ــت ب ــن نشس ــتراک کننده گان در ای ــورد اش در م
ــر  ــه نش ــی ب ــمی و قطعی ی ــِت رس ــچ فهرس ــوز هی ــا هن ــا، ت آن ه
ــر  ــه نش ــمی ب ــورِت غیررس ــًا به ص ــه عجالت ــه ک ــا آنچ ــیده، ام نرس
رســیده، نشــان از ایــن نکتــه دارد کــه هیچ یــک از رهبــران سیاســی، 
نماینــده گان احــزاب و نامــزدان ریاســت جمهوری در ایــن فهرســت 
ــماری  ــا ش ــان ب ــه طالب ــده ک ــن ش ــر ای ــم ب ــد و تصمی ــای ندارن ج
ــای  ــی، اعض ــای حکومت ــح، مقام ه ــی صل ــورای عال ــای ش از اعض
ــن  ــا ای ــد. ب ــو کنن ــدار و گفت وگ ــال دی ــاِن فع ــی و زن ــۀ مدن جامع
ــِت  ــش نشس ــه آن، نق ــن ب ــرای پرداخت ــوع ب ــن موض ــه، بهتری مقدم
بین االفغانــی در توافــق صلــح امریــکا – طالبــان و حیثیــِت آن بــرای 

ــتان اســت. ــدۀ افغانس ــه آین شــکل دادن ب
بنــا بــر محاســباِت دور هفتــِم مذاکــرات قطــر، نشســت بین االفغانــی 
ــاالت  ــتان و ای ــت افغانس ــکارِی حکوم ــاد و هم ــۀ اتح ــه، نقط دوح
متحــده در توافــِق صلــح بــا طالبــان اســت؛ بــه نحــوی کــه امریــکا 
ــز  ــک می ــا را در ی ــان و افغان ه ــان، طالب ــارکِت آلم ــب مش ــا جل ب
گــردِ هــم مــی آورد تــا آن هــا چهارچــوِب توافــق صلــح و مــواردی 
ــه  ــازند؛ ب ــی س ــی را نهای ــان امریکای ــروِج نظامی ــان خ ــون زم همچ
نحــوی کــه مذاکــراِت صلــح مشــروعیِت ملــی پیــدا کنــد و جانــب 
امریــکا ســندی را امضــا کنــد کــه افغان هــا برای شــان تنظیــم کــرده 

اســت.  
امــا ایــن یــک ُرِخ ماجراســت و کســانی که از دانــش روابــط بین الملل 
سیاســت خارجــی  در عرصــۀ  تصمیم گیــری  پیچیده گی هــاِی  و 
ــرای  ــی ب ــراِت بین االفغان ــاز مذاک ــه آغ ــد ک ــد، می دانن ــی دارن بهره ی
امریــکا، فرصتــی بــرای کاســتِن فشــار مذاکــره از خــود و احالــۀ آن به 
جانــِب افغانستانی ســت تــا امریــکا بتوانــد در میانــۀ آن هــا از قــدرِت 
ــر برخــوردار  ــه مســیری مطلوب ت ــِت دیپلماســی ب ــی و هدای چانه زن
ــرای  ــی ب ــی فرصت ــراِت بین االفغان ــر، مذاک ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب گ
ــل  ــش دورِ قب ــراِت ش ــته گِی مذاک ــا از خس ــتراحِت امریکایی ه اس
ــه  ــا را ب ــان، آن ه ــاِت سنگین  ش ــا مطالب ــان ب ــه در آن  طالب ــت ک اس

ــد.  ــه رو کردن ــا بن بســت روب ــش و حت چال
آنچــه از دور هفتــِم مذاکــرات امریــکا – طالبــان بــه گــوش می رســد 
ــوز  ــا هن ــده ام ــل ش ــادی حاص ــرفت های زی ــه »پیش ــت ک ــن اس ای
ــب  ــده اند« و جال ــی نش ــه آن  نهای ــوط ب ــاِت مرب ــات و جزیی توافق
ــِی  ــگاه اصل ــوان پای ــه عن ــکا ـ ب ــروِج امری ــان خ ــن زم ــه تعیی این ک
ــر  ــی اگ ــاف اســت. یعن ــان محــِل بحــث و اخت ــرات ـ همچن مذاک
آرایه هــای دیپلماســی را حــذف کنیــم، در  ادبیــاِت مذاکــره و 
ــان  ــکا و طالب ــه امری ــچ پیشــرفتی حاصــل نشــده، ااِل این ک ــع هی واق
مصمم انــد کــه این بــار بــه توافــِق نهایــی نایــل شــوند. اُمیــد 
امریــکا، مذاکــراِت بین االفغانــی و مهندســِی آن اســت و طالبــان 
ــن مذاکــرات  ــد کــه در ای ــد را دارن ــن امی ــری ای هــم در یــک ناگزی
ــکا و  ــِی امری ــازند و مهندس ــع س ــش را قان ــاِن خوی ــاِی افغ طرف ه

ــازند. ــوس س ــی را معک ــای غن ــِت آق ــر حکوم بعدت
ــرای  ــنگر ب ــن س ــی آخری ــراِت بین االفغان ــوی، مذاک ــال ق ــه احتم ب
اعــامِ موفقیــت یــا شکســِت مذاکــرات صلــح امریــکا – طالبــان تلقی 
می شــود. دانســتِن ایــن نکتــه بــرای آن هایــی کــه بــه ایــن مذاکــرات 
دعــوت می شــوند و بازیگرانــی کــه در انتخــاِب افــراد نقــش دارنــد، 
ــس  ــد هرک ــان می گوین ــه طالب ــت. این ک ــی اس ــم و حیات ــیار مه بس
بــا اســتفاده از »حیثیــت شــخصی« ِ خــود در ایــن نشســت ها 
ــا  ــن گفت وگوه ــِر ای ــش خطی ــای درِک نق ــه معن ــد، ب ــخن بگوی س
در تعییــن سرنوشــت افغانســتان اســت. از ایــن رو پیشــنهاد می شــود 
ــن  ــخصی« در ای ــت ش ــا »حیثی ــر ب ــا اگ ــرکت کننده گان حت ــه ش ک
ــترکی را  ــی و مش ــۀ جمع ــز برنام ــد نی ــرکت می ورزن ــرات ش مذاک

ــد. ــان ذوب نگردن ــا در اتحــاد مواضــِع طالب ــد ت ــال کنن دنب

نقش نشست بین االفغانی
در توافـِق صـلح امـریکا - طـالبان

امریکـا و طالبـان 
در یـک قـدمِی توافـق

آقای غنی فقط به قدرت 
فکر می کند و بس. برای 

او هیچ مهم نیست که 
وقتی در ارگ باشد، شریِک 

قدرِت او کی ها باشند و یا 
این شراکت به چه بهایی 

به دست آمده باشد. اما 
برای مردم افغانستان چنین 

نیست. مردم افغانستان 
نگراِن مردم ساالری، آزادی 

بیان، وضعیت زنان و حق 
و عدالت در پرتو قانون 

هستند. شاید این مفاهیم 
طی سال های گذشته 

مابه ازاِی بیرونِی دقیق نیافته 
باشند ولی با آن هم برای 

مردم افغانستان این مفاهیم 
مهم و ارزشمندند. امریکا 

شاید برای بیرون شدن از 
وضعیت بحرانی افغانستان، 

هر توافقی با طالبان را به 
نفِع خود بداند، ولی این 

به معنای آن نیست که هر 
توافقی می تواند منافع مردم 

افغانستان را نیز تأمین کند

احمـدعمران
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ابوبکرصدیق

ــتان  ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب ــووالِن بنی ــدگار: مس مان
)تیفــا(، کمیشــنران کمیســیون های انتخابــات را بــه ضعــف 
ــد کارهــای  ــد کــه رون مدیریتــی متهــم می کننــد و می گوین
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ــات ب ــیون انتخاب کمیس

جمهــوری بــا ابهــام بــه پیــش مــی رود.
ــک  ــرطان در ی ــته، 13 س ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــان روز پنجش آن
نشســت خبــری در کابــل، از اســتفاده شــدن منابــع دولتــی 
ــد  ــی کردن ــراز نگران ــی اب ــای انتخابات ــتای کمپین ه در راس
ــدام  ــن اق ــر ای ــات در براب ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک و گفتن

ــرده اســت. ــار ک ــی خاموشــی اختی غیرقانون
چالش های انتخابات ریاست جمهوری

صغــرا ســعادت، ســخنگوی تیفــا در نشســت روز پنجشــنبه 
از نگرانی هــا و چالش هــای موجــود فــراراه انتخابــات 
ــت  ــان داش ــت. او بی ــخن گف ــی س ــوری آت ــت جمه ریاس
ــوان  ــگ بان ــم سیاســی، مشــارکت کمرن ــت مبه ــه وضعی ک
باورمنــدی  و  ناامنــی  تقویتــی،  نام نویســی  رونــد  در 
ــا  ــات، از چالش ه ــد انتخاب ــه رون ــردم نســبت ب ــف م ضعی
و نگرانی هــای عمــدۀ ایــن نهــاد بــرای انتخابــات ریاســت 

ــت. ــرو اس ــوری پیش جمه
بانــو ســعادت گفــت کــه موضــع جامعــۀ جهانــی در 
ــز مبهــم  ــات ریاســت جمهــوری افغانســتان نی ــال انتخاب قب
اســت. بــه گفتــۀ او، رونــد صلــح و تــاش جامعــۀ جهانــی 
ــح در افغانســتان، ممکــن روی برگــزاری  ــن صل ــرای تأمی ب
ــخنگوی  ــذارد. س ــر بگ ــوری تأثی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــرای  ــی ب ــی آماده گ ــران بین الملل ــه ناظ ــد ک ــا می گوی تیف
ــات ریاســت جمهــوری  ــد برگــزاری انتخاب نظــارت از رون

ــد. ــداده ان از خــود نشــان ن
ــی در  ــران بین الملل ــور ناظ ــدی حض ــرورت ج ــر ض او ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری اشــاره کــرد و گفــت کــه در 
ــت  ــات ریاس ــی در انتخاب ــران بین الملل ــود ناظ ــورت نب ص

جمهــوری آتــی، ممکــن نامــزدان نتیجــۀ انتخابــات را 
ــد. نپذیرن

ــودن موضــع جامعــۀ جهانــی در  ــی از مبهــم ب تیفــا در حال
پیونــد بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ســخن 
می گویــد کــه در آغــاز هفتــۀ گذشــته نماینــدۀ ویــژۀ 
ســازمان ملــل در افغانســتان گفــت کــه صلــح و انتخابــاِت 
ــد  ــرار دارد و نبای ــازمان ق ــن س ــت ای ــتان در اولوی افغانس

ــوند. ــر ش ــر متاث ــه از همدیگ ــن دو پروس ای
از منابع دولتی در راستای کمپین استفاده نشود

مســووالن تیفــا همچنــان می گوینــد کــه شــماری از نامــزدان 
ــات ریاســت جمهــوری کمپین هــای پیــش از وقــت  انتخاب
ــد. رییــس  ــات ریاســت جمهــوری را آغــاز کــرده ان انتخاب
برنامه هــای تیفــا در نشســت خبــری گفــت کــه ایــن 
ــز  ــز نی ــای تحقیرآمی ــر از واژه ه ــر همدیگ ــزدان در براب نام

اســتفاده می کننــد.
بــه گفتــۀ او، کمیســیون های انتخاباتــی در برابــر ایــن 
نشــان  واکنشــی  هیــچ  وقــت  از  پیــش  کمپین هــای 
کمیســیون های  از  تیفــا  برنامه هــای  رییــس  نمی دهــد. 
ــش  ــن پی ــه کمپی ــی ک ــا نامزدان ــا ب ــد ت ــی می خواه انتخابات
ــر و  ــش را تحقی ــا رقیبان ــد و ی ــرده ان ــزار ک ــت برگ از وق

توهیــن می کنــد، برخــورد قانونــی کنــد.
بــه  نامــزدان  بیــان داشــت کــه  تیفــا  ایــن مســوول 
ــد.  ُهشــدارهای کمیســیون های انتخاباتــی وقعــی نمی گذارن
او از کمیســیون های انتخاباتــی همچنــان می خواهــد، در 
ــیون ها  ــن کمیس ــدارهای ای ــه ُهش ــزدان ب ــه نام ــی ک صورت
توجــه نکردنــد، آنــان را از فهرســت نامــزدان حــذف کننــد.

تکنالوژی شفافیت بار می آورد؟
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــا می گوی ــخنگوی فیف ــعادت، س ــرا س صغ
از سیســتم بایومتریــک در انتخابــات پیشــرو برای شــان 
پرســش برانگیز اســت. بــه گفتــۀ او، تجربــۀ ابــزار جدیــد و 

آن هــم تکنالــوژی نیازمنــد تحقیــق بیشــتر و آزمایــش پیــش 
از پیــش دارد تــا ایــن ابــزار هــم نــاکام نگــردد.

ــو ســعادت بیــان مــی دارد کــه دســتگاه های بایومتریــک  بان
ــه  ــه کار انداخت ــرای تثبیــت هویــت رأی دهنــدگان ب تنهــا ب
ــفاف از  ــت ش ــک فهرس ــۀ ی ــا تهی ــه ب ــری ک ــود؛ ام می ش
ــووالن  ــود. او از مس ــر ب ــز میس ــده گان نی ــداد رأی دهن تع
کمیســیون انتخابــات می خواهــد تــا در پیونــد بــه اســتفاده 
ــا  ــده گان ب ــت رأی دهن ــایی هوی ــرای شناس ــوژی ب از تکنال

ــد. ــوره کن ــی مش ــص انتخابات ــای متخص نهاده
ضعف مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی

صغــرا ســعادت، ســخنگوی بنیــاد انتخابــات شــفاف 
ــات  ــیون انتخاب ــنران کمیس ــه کمیش ــد ک ــتان می گوی افغانس
ــی  ــی تقویت ــد نام نویس ــه در رون ــی ک ــه هدف ــتند ب نتوانس
ــو ســعادت  ــد، برســند. بان ــرده بودن ــن ک ــرای خــود تعیی ب
افــزود کــه یافته هــای نهادشــان نشــان می دهــد کــه 
رونــد  نتوانســتند  انتخابــات  کمیســیون  کمیشــنران 

نام نویســی تقویتــی را درســت مدیریــت کننــد.
بــه گفتــۀ او، ضعــف مدیریتی کمیســیون ســبب شــده اســت 
کــه بســیاری از شــهروندان از حــق رأی محــرم بماننــد. بانو 
ســعادت گفــت: »کمرنــگ بــودن برنامه هــای آگاهــی عامــه، 
ــتقل  ــیون مس ــان کمیس ــازنده می ــی کارا و س ــدم هماهنگ ع
انتخابــات و ســایر نهادهــای ذی دخــل انتخاباتــی، نامتــوازن 

ــی  ــدم دسترس ــودن و ع ــی، دور ب ــز نام نویس ــودن مراک ب
ــودداری  ــق، خ ــماری از مناط ــی در ش ــای نام نویس مرکزه
ــراد  ــتخدام اف ــران، اس ــه ناظ ــات ب ــازی معلوم از شریک س
ــه  ــی ب ــی های غیاب ــد، نام نویس ــوان کارمن ــه عن ــن ب زیرس
ویــژه در مناطــق زنانــه، کمبــود کارمنــدان زن، کوتــاه بــودن 
ــیار؛  ــای س ــود تیم ه ــی و نب ــان نام نویســی تقویت ــدت زم م
از مشــکات دیگــر ایــن رونــد اســت کــه در نهایــت نتایــج 
ایــن رونــد را بــا پرســش ها جــدی مواجــه ســاخته اســت«.
ســخنگوی تیفــا کمیســیون انتخابــات را بــه نداشــتن 
ــرای »اصــاح فهرســت  ــه« ب ــی و واقع بینان ــزم عمل »میکانی
ــه  ــه باتوج ــد ک ــد و می افزای ــم می کن ــده گان« مته رأی هن
بــه »ظرفیــت انــدک« در کمیســیون انتخابــات، اصــاح ایــن 
ــات ریاســت جمهــوری  ــا روز برگــزاری انتخاب فهرســت ت

ــن« اســت. »ناممک
گفتنــی اســت کــه رونــد نام نویســی تقویتــی رأی دهنــده گان 
بــه تاریــخ 1۸ جــوزا در سراســر کشــور آغــاز شــد. بربنیــاد 
ــن  ــرد، در ای ــام ک ــات اع ــیون انتخاب ــه کمیس ــاری ک آم
رونــد 316 هــزار و 417 نفــر نام نویســی کرده انــد کــه 
ــن  ــرد، 117 هــزار و 439 ت ــان، 194 هــزار آن م ــن می از ای
ــرد از حــوزۀ  ــن هــم زن و م ــزار و 497۸ ت ــار ه زن و چه

ــد. ــا بودن کوچی ه

ــک  ــای ی ــه امض ــدن ب ــک ش ــان از نزدی ــده گان طالب نماین
توافــق صلــح بــا نماینــده گان امریــکا در هفتمیــن دور 
گفت وگوهــای شــان در قطــر خبــر می دهنــد. ســهیل 
ــبکۀ  ــه ش ــر ب ــان در قط ــروه طالب ــخنگوی گ ــاهین، س ش
ــا  ــح ب ــای صل ــه در گفت وگوه ــت ک ــه اس ــره گفت الجزی
ــت  ــی دس ــم گیر و ملموس ــرفت  های چش ــه پیش ــکا، ب امری

ــد. ــه ان یافت
ــروه  ــن گ ــای ای ــه گفت وگوه ــد ک ــاهین می گوی ــای ش آق
ــا نماینــده گان امریــکا، هشــتاد تــا نــود درصــد پیشــرفت  ب
ــای  ــروج نیروه ــان خ ــر زم ــر س ــاف ب ــا اخت ــته، ام داش
امریکایــی از افغانســتان هنــوز پابرجــا اســت. او می افزایــد 
کــه دور هفتــم مذاکــرات قطــر تــا ناوقت هــای چهارشــنبه 
ــروز  ــت ام ــرار اس ــت و ق ــه یاف ــرطان ادام ــب، 12 س ش

ــه شــود. ــاره از ســر گرفت شــنبه، 15 ســرطان دوب
ــه  ــه اســت ک ــزه گفت ــه الجزی ــان ب ــک عضــو دیگــر طالب ی
ایــاالت متحــدۀ امریــکا از طالبــان خواســته اســت تــا توافــق 
کننــد کــه نیروهــای امریــکا در مــدت هجــده مــاه پــس از 
ــد  ــود. دنال ــارج ش ــتان خ ــروه از افغانس ــن گ ــا ای ــق ب تواف
ــه  ــته ب ــۀ گذش ــز هفت ــکا نی ــور امری ــس جمه ــپ، ریی ترام
فاکــس نیــوز گفتــه بــود کــه بــه صــورت پنهانــی عده یــی 

ــره اســت. ــرون ک از ســربازانش را از افغانســتان بی
ــردن  ــارج ک ــادۀ خ ــه آم ــود ک ــزوده ب ــپ اف ــد ترام دنال
نظامیــان امریــکا از افغانســتان اســت، امــا نگــران دارد کــه 
در صــورت خــروج، افغانســتان بــار دیگــر بــه »دانشــگاه« و 

ــود.  ــدل ش ــتان« ب ــگاه تروریس »آزمایش
در عیــن حــال، شــماری از مقام هــای امریکایــی بــه 
ــد و  ــبین ان ــان خوش ــکا و طالب ــرات امری ــم مذاک دور هفت
ــرا  ــتان ف ــح در افغانس ــن صل ــت تأمی ــه فرص ــد ک می گوین
ــکا در  ــۀ امری ــر خارج ــو، وزی ــک پمپئ ــت. مای ــیده اس رس
ــح در  ــه صل ــیده ک ــت آن رس ــته اســت: »وق ــی نگاش توییت
افغانســتان تأمیــن شــود. مــردم افغانســتان حــق دارنــد تــا به 
ــود«. ــان داده ش ــان پای ــا در کشورش ــونت های بی معن خش

ــم  ــل ه ــکا در کاب ــاالت متحــدۀ امری ــس، ســفیر ای جــان ب
ــکا  ــدۀ امری ــرات نماین ــد مذاک ــت رون ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
بــا طالبــان در قطــر گفتــه اســت کــه گفت وگوهــای 
اســت.  »سرنوشت ســاز«  جــاری  هفتــه  »بین االفغانــی« 
ــتاده  ــل زاد، فرس ــی خلی ــه زلم ــد ک ــکا می گوی ــفیر امری س
ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان 
تــاش می کنــد تــا بــا طالبــان در مــور اولویت هــای 
امریــکا، فراهــم کــردن گفت وگوهــای »بین االفغانــی« و 

ــد.  ــم برس ــه تفاه ــتان ب ــگ در افغانس ــان جن پای
آقــای بــس اظهــار مــی دارد: »مــا بــاور داریــم کــه 
ــک  ــده در دوحــه، ی ــۀ آین ــی هفت ــای بین االفغان گفت وگوه
ــرای هــدف مــا )صلــح( کــه خواهــان  قــدم بســیار مهــم ب
آن هســتیم در ایــن کشــور اســت«. جــان بــس   بیــان داشــته 
ــود  ــط خ ــد توس ــتان بای ــی افغانس ــای داخل ــه چالش ه ک
ــو  ــکا و نات ــرا امری ــود، زی ــل ش ــتان ح ــهروندان افغانس ش
نمی تواننــد در مســایل داخلــی ایــن کشــور مداخلــه کنــد.
همزمــان بــا ایــن، زلمــی خلیــل زاد، فرســتادۀ ویــژۀ ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان در آخریــن 
ــرای  ــش ب ــه تاش های ــت ک ــته اس ــود نگاش ــت خ تویی

ــه دارد. ــتان ادام ــح در افغانس ــن صل ــاد تأمی ایج
خوشــبینی ها در پیونــد بــه موفقیــت دور هفتــم گفت وگوهــا 
ــرار  ــه ق ــی بیشــتر شــده ک ــان در حال ــکا و طالب ــان امری می
اســت، یــک نشســت »بین االفغانــی« بــه میزبانــی آلمــان در 
ــه در  ــود ک ــه می ش ــود. گفت ــزار ش ــده برگ ــۀ آین ــر هفت قط
ــی  ــن نشســت، برخــی از شــخصیت های سیاســی و مدن ای
ــو  ــان گفت وگ ــا طالب ــه ب ــده اند ک ــوت ش ــتان دع افغانس
ــی  ــی از حکومــت و چهره های ــچ نماینده ی ــا هی ــد. ام می کنن
ــن اشــتراک  ــی« پیــش از ای کــه در نشســت های »بین االفغان

کــرده بونــد، بــه ایــن نشســت دعــوت نشــده انــد. 
ــه  ــم گفت ــی ه ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــخنگوی ریاس س
ــن  ــت در ای ــده گان از حکوم ــه نماین ــی ب ــه کس ــت ک اس
ــا عطاالرحمــن ســلیم،  نشســت اشــتراک نخواهــد کــرد. ام
ــل  ــه اســت: »هیــات کاب ــی صلــح گفت معــاون شــورای عال
کــه قــرار اســت در نشســت دوحــه اشــتراک کننــد، متشــکل 

ــد«. ــان می باش ــوق زن ــاالن حق ــی، فع ــۀ مدن از جامع
ــیتدپرس  ــه آسوش ــان  ب ــخنگوی طالب ــاهین، س ــهیل ش س
ــه  ــِح دوح ــس صل ــن را در کنفران ــه 6۰ ت ــت ک ــه اس گفت

ــد. ــرده ان ــوت ک دع

ــرای گفت وگــو و خامــوش  ــا ب ــه تاش ه ــی اســت ک گفتن
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــان در حال ــای طالب ــاختن تفنگ ه س
کــه هفتــۀ گذشــته مهاجمــان ایــن گــروه یــک موتــر مملــو 
از مــواد انفجــاری را در ســاحۀ حــوزۀ دوازهــم شــهر کابــل 
منفجــر ســاختند کــه در کنــار برخــی نظامیــان، ده هــا طفــل 

و غیرنظامــی را کشــته و زخمــی ســاخت.
ــن  ــه ای ــش ب ــی در واکن ــدت مل ــت وح ــات حکوم مقام
حملــه، طالبــان را »پیــام آور وحشــت و انزجــار« خواندنــد. 
ــش نشــان  ــداد واکن ــن روی ــه ای ــز ب ــی نی ــات امریکای مقام
داده و گفتنــد کــه فرصــت آن رســیده اســت تــا افغانســتان 
ــن  ــه ای ــش ب ــل زاد در واکن ــی خلی ــد. زلم ــح برس ــه صل ب
ــت  ــاز اس ــه نی ــان داد ک ــه نش ــن حمل ــت: ای ــه گف حمل

ــود. ــل ش ــه ح ــده در دوح ــایل باقی مان مس
نشســت های  نیــز  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  گفتنــی 
ــه  ــورهای منطق ــی از کش ــان برخ ــه میزب ــی« ب »بین االفغان
ــور  ــی کش ــی و مدن ــخصیت های سیاس ــان و ش ــان طالب می
برگــزار گردیــد. دو دور ایــن نشســت ها در مســکو برگــزار 

ــت.  ــی نداش ــی در پ ــۀ ملموس ــا نتیج ــد، ام گردی
ــا  ــگ افغانســتان ب ــان جن ــرای پای ــکا ب ــای امری گفت وگوه
ــد. شــش  ــاز ش ــش آغ ــال پی ــک س ــه ی ــک ب ــان نزدی طالب
ــن شــش دور،  ــا ســپری شــد و در ای ــن گفت وگوه دور ای
دو طــرف روی چهــار موضــوع: خــروج نظامیــان امریکایــی 
ــان  ــی می ــس، آغــاز گفت وگوهــا داخل از افغانســتان، آتش ب
دولــت افغانســتان و طالبــان و همچنــان مبــارزه با تروریســم 
ــا  ــد، ام ــی خــاک افغانســتان مذاکــره کردن ــت امنیت و ضمان
ــا نماینــدۀ دولــت  ــه گفت وگــو ب طالبــان تاکنــون حاضــر ب
ــم  ــای ه ــن گفت  وگوه ــم ای ــدند. دور هفت ــتان نش افغانس
ــۀ گذشــته 29 جــون/7 ســرطان در دوحــه،  روز شــنبه هفت

پایتخــت قطــر آغــاز شــد.

سخنگویطالباندرقطر:

گفت وگوها پیشرفت داشته اما زمان 
خروج هنوز مورد اختالف است

تیفا:
تـالش هـا بـرای برگـزاری انتخـابات 

با ابهام داخلی و خارجی مواجه است
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نمی خواهیـم چشـم مان را روی واقعیـت ببندیـم و کاری به دنیایی 
کـه دل خـوری، عصبانیـت و حتـا قهـر جزیـی انکارناپذیـر از آن 
اسـت، نداشـته باشـیم. اصـًا چه طـور می شـود مـرد و زنـی از 
دو خانـواده، دو فرهنـگ و حتـا دو شـهِر متفـاوت در کنـار هـم 
قـرار گیرنـد و در هیـچ مـوردی اختاف نظـر نداشـته باشـند؟ بـا 
ایـن وجـود، آنچـه میـان زوج هـای موفـق و آن هایی کـه پایه های 
زنده گی شـان سسـت می شـود تفاوت ایجـاد می کند، مهـارت کنار 
آمـدن بـا ایـن تفاوت هـا و کـم کـردِن فاصله هاسـت. مهارتـی که 
در زمـان بـاال گرفتـن اختاف نظرهـا بیشـتر از هـر وقتـی خودش 
را نشـان می دهـد؛ زمانـی کـه تفاوت هـای میان شـما و همسـرتان 
آن قـدر خـود را بـه رخ تـان می کشـند که دل تـان می خواهـد چند 
سـاعتی هیـچ واژه یـی میان تـان ردوبـدل نشـود و بـا کمـی فاصله 

گرفتـن از هـم آرام تر شـوید. 
ایـن مطلـب، بـا شـما از همیـن لحظه ها حـرف می زنـد. از این که 
در لحظـات اوج گرفتـِن اختاف نظرهـا و بـاال رفتـن صدای تان یا 
زمان هایـی کـه به خیـال خودتان دوسـت دارید یکی ـ دوسـاعتی 
بـا همسـرتان قهـر کنیـد، چه طـور بایـد قـدم برداریـد کـه ایـن 
دعواهـا نمـک زنده گی تـان شـود، نـه نقطـۀ افتـادن بـه سراشـیبی 

سقوط.

همه را خبر نکنید!
بیاوریـد. می دانیـم کـه عصبانـی هسـتید و  صدای تـان را پاییـن 
گاهـی کنتـرل خودتـان برای تـان سـخت می شـود، امـا بـاور کنید 
اگـر شـمرده و آرام صحبـت کنیـد، بهتـر شـنیده می شـوید و تأثیر 
شـبیه تر بـه آنچـه می خواهیـد را روی همسـرتان می گذاریـد. از 
راهکارهایـی مثـل بلنـد کـردن صـدا، داد و بیـداد کـردن، جلـب 
کـردن توجـه همسـایه ها یـا حملـه کـردن به همسـرتان بـه عنوان 

روش هایـی بـرای کنتـرل او اسـتفاده نکنیـد.
شـما قرار نیسـت سـلطان این خانـه باشـید و همسـرتان را کنترل 
کنیـد، بلکـه بـرای خوشـبخت بـودن در کنـار او، بایـد راهـکاری 
میانـه را بـرای وضـع کـردِن قانون هـای زنده گی تان پیـدا کنید و با 
روش هایـی مشـابه که رفتـن از آن ها اصطـکاک میان تان را بیشـتر 
نمی کنـد، به سـمت اهـداف مشـترک تان حرکت کنیـد. آنچه برای 
رسـیدن بـه ایـن منظـور نیـاز دارید، قبـل از هـر چیز، پیـدا کردن 
زبانـی مشـترک بـرای گفت وگوسـت. زبانـی کـه نـه بـا فریـاد، 
بلکـه بـا به دسـت آوردن شـناخت بهتـری از همسـرتان، نیازها و 

انتظاراتـش می توانیـد بـرای گفت وگـو انتخـاب کنید.
 

نبش قبر نکنید!
شـاید شـما روزهای سـختی را پشـِت سـر گذاشته باشـید و هزار 
و یـک اتفـاِق ناخوشـایند قبـًا در زنده گـی شـما هـر دوی تـان را 
آزار داده باشـد، امـا امـروز کـه به خاطـر موضوعـی خـاص با هم 
دچـار اختـاف شـده اید، حـق نداریـد همـۀ مشـکات کهنـه را 
نبـش قبـر کـرده و بـا دوباره مطـرح کردن شـان حل مشـکِل فعلی 
را هـم دشـوار کنیـد. شـما باید آنچـه در هر زمـان باعـث آزارتان 
می شـود را، در زمـاِن خود حل وفصـل کنید و حتا اگر فراموشـش 
نمی کنیـد، راهـی بـرای بخشـیدن و عبـور از آن پیدا کنیـد تا وقت 

و بی وقـت سـر بیـرون نزنـد و دوباره مایـۀ آزارتان نشـود.
در بحث هایـی کـه امـروز میان تـان مطـرح می شـود، شـما بایـد تنهـا موضـوع 
فعلـی را محـور گفت وگـو قـرار دهید و با مطـرح کردن موضوعـات کهنه، بحث 
را بـه کاِف سـردرگمی کـه پیـدا کـردن نقطـۀ شـروع و پایانـش آسـان نیسـت 
تبدیـل نکنیـد. پـس بـه ایـن قانون وفـادار باشـید و تنهـا در مـورد موضوعی که 

در همـان لحظـه آزارتـان می دهـد، بحـث کنید. 
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علی شریعتی در افغانسـتان
علــی  دکتــر  مــرگ  از  ســال  دو  و  چهــل 
شــریعتی )1356- 1312 خورشــیدی( چهــرۀ 
معــروِف جریــان اســام گرایی می گــذرد. او 
ــر  ــل تأثی ــران به دلی ــیعه در ای ــام گرایاِن ش را اس
ــه از  ــی ک ــام سیاس ــان اس ــر جری ــوذش ب و نف
ــت  ــامی 1357 تح ــاب اس ــان، انق ــن جری ای
رهبــری آیــت اهلل خمینــی شــکل گرفــت، معلــِم 
انقــاب می گوینــد. امــا نقــش و تأثیــر شــریعتی 
ــل توجــه و  ــز قاب ــر اســام گرایی افغانســتان نی ب

ــود. ــته ب برجس

شریعتی و نهضت اسالمی افغانستان
ــار و افــکار شــریعتی در افغانســتان در همــان  آث
زمانــی راه خــود را بــاز کــرد کــه جریــان 
ــده  اســام گرایی در حــال نفــوذ و حضــور فزاین
ــی  ــی و تحصیل ــز آموزش ــر مراک ــترده ب و گس
ــتان  ــگاه( در افغانس ــدارس و دانش ــری )م عص
بــود. هرچنــد شــریعتی نویســنده و تیوری پــرداز 
ــیعۀ  ــام گرایی ش ــر اس ــود و ب ــی ب ــیعۀ انقاب ش
افغانســتان اثرگــذاری بیشــتر داشــت، امــا حــوزۀ 
اثرگــذاری وی در افغانســتان شــامل اســام گرایی 
ســنی نیــز می شــد. آثــار شــریعتی بــا توجــه بــه 
زمینه هــای مســاعد زبانــی، دینــی و فرهنگــی در 
ــدان بســیاری  ــده گان و عاقه من افغانســتان خوانن

داشــت.
اسالم گرای چپ

ــان  ــای شــریعتی در می ــل جاذبه ه یکــی از عوام
ــام گرایی  ــه اس ــل ب ــام گرا و متمای ــان اس جوان
و  نوشــته ها  در  او  اســتفادۀ  افغانســتان،  در 
ــگ  ــداول در فرهن ــوالت مت ــش از مق بحث های
و  واژه هــا  شــریعتی  بــود.  چــپ  سیاســی 
را  چــپ  ادبیــات  در  مــروج  اصطاحــات 
ــوالت  ــا مق ــی داد و آن را ب ــامی م ــوند اس پس
ــه  ــت و ب ــی می آمیخ ــۀ دین ــا صبغ ــات ب و کلم
گونــۀ متــرادف بــه کار می بــرد. اســتفادۀ شــریعتی 
ــوند  ــه پس ــره ک ــوژی و غی ــاب، ایدیول از انق
ــن  ــه ای ــرد، ب ــه می ک ــه آن اضاف ــامی را ب اس
ــد  ــی مانن ــرد شــریعتی برمی گشــت. مقوالت کارب
ــتحمار،  ــتضعف، اس ــتضعاف، مس ــتثمار، اس اس
ــرد  ــکار می ب ــی ب ــه گونه ی ــدل را ب ــط و ع قس

کــه بــا نظریــات چــپ مارکسیســتی همخوانی و 
همســویی پیــدا می کــرد. حتــا او از سوسیالیســم 
ــخن  ــت س ــتان سوسیالیس ــامی و خداپرس اس

می گفــت.
بــر  نوشــته هایش  و  بحث هــا  در  شــریعتی 
مســایل اســامی بــا نــگاه جامعه شناســی و 
ــه  ــز ب ــن نی ــد. ای ــادی وارد می ش ــرد انتق رویک
جذابیــت و مقبولیــت شــریعتی در میــان جوانــان 
متمایــل بــه اســام گرایی جامعــۀ ســنی و شــیعۀ 
افغانســتان می افــزود. مثــًا شــریعتی برخــی 
باورهــای مذهبــی شــیعه را بــه نــام شــیعۀ 

ــیعۀ  ــی داد و از ش ــرار م ــد ق ــورد نق ــوی م صف
ــی زد. ــخن م ــی س ــوی و انقاب عل

نکتــۀ جالــب و قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن 
ــرای  ــریعتی ب ــپ ش ــام گرایی چ ــی اس ویژه گ
مارکسیســت لنینیســت های چــپ افغانســتان 
ــِپ  ــت های چ ــت. مارکسیس ــت داش ــز جذابی نی
کتاب خــوان و تحصیــل کــرده در افغانســتان 
ــد.  ــدی می خواندن ــا عاقه من ــریعتی را ب ــار ش آث
ــی در  ــام سیاس ــر اس ــریعتی ب ــکار ش ــر اف تأثی

ــتان افغانس
ــان  ــود جری ــار خ ــا آث ــتان ب ــریعتی در افغانس ش
بگومگوهــای خیابانــی و  در  را  اســام گرایی 
ــی  ــای سیاس ــا گفت وگوه ــوام ب ــت های ت نشس
و فکــری بــا جریــان چــپ تقویــت کــرد. 
جوانــان هــوادار جریــان اســامی از نوشــته های 
شــریعتی در ارایــۀ دیدگاه هــا و باورهای شــان 
بــرای تردیــد نظریــات چــپ و مبــارزه بــا نظــام 
غربــی و کمونیســم اســتفاده می کردنــد. نثــر 
روان و زیبــای شــریعتی و رویکــرد تاریخــی 
و جامعه شناســانۀ وی در معرفــت دینــی کــه 
بــا مباحــث و مســایل عصــری و مــدرن تلفیــق 
ــط  ــام گرا را در محی ــان اس ــد، جوان داده می ش
مکتــب )مدرســه( و دانشــگاه مجــذوب می کــرد.
ایدیولوژیــک و  از اســام قرائــت  شــریعتی 
انقابــی داشــت کــه ایــن قرائــت جوانــان متمایل 
بــه اســام گرایی را در افغانســتان بــه دنبــال آثــار 
ــه در  ــی رود ک ــادم نم ــاند. ی ــکار او می کش و اف
ســال 1356 در دانشــگاه کابــل وقتــی چنــد 
ــا  ــامی ی ــان اس ــوادار جری ــان ه ــن از محص ت
نهضــت اســامی دانشــگاه بــر ســر ایــن جریــان 
و ضــرورت مبــارزه در جهــت انقــاب اســامی 
ســخن می گفتنــد، یکــی از آن هــا بــرای ترغیــب 
ــۀ  ــن گفت ــه ای ــارزه و ســتیزه جویی اســامی ب مب
ــرد: »در  ــتدالل می ک ــریعتی اس ــه ش ــوب ب منس
ــو حضــور داشــته  ــه الزم اســت ت ــی ک آن میدان
ــر اســت کــه در نمــاز  باشــی، غیبــت داری، براب

ــا شــراب نوشــیدن.« ــدن باشــی ی خوان
البتــه دکتــر علــی شــریعتی بــا نوشــته ها و 
دیدگاه هایــش دیــن اســام را در حــد یــک 
ایدیولــوژی انقابــی کــه در دوران حیــات او 
ایــن مقولــه خریــدار و طــرف دار بســیاری 
داشــت، تقلیــل داد. ایــن دیــدگاه شــریعتی 
ــه  ــی ک ــی و انقاب ــام سیاس ــترش اس ــه گس ب
در واقــع خشــونت و انقابی گــری را بــرای 
ــرد،  ــویق می ک ــامی تش ــت اس ــکیل حکوم تش
انجامیــد و از ایــن زوایــه بــر اســام گرایی 
ــع  ــریعتی در واق ــت. ش ــر گذاش ــتان تأثی افغانس
در ایــران و افغانســتان کــه زبــان و قلمــش زبــاِن 
ــتیزه جویی  ــۀ س ــر روحی ــود، ب ــورها ب ــن کش ای
ــار و  ــاری اســامِ انقابــی دامــن زد و آث و نابردب
ــی  ــان افراط گرای ــکل گیری جری ــکار او در ش اف

ــت. ــش داش ــامی نق اس

در  شــریعتی  آثــار  اثرگــذاری  کاهــش 
افغانســتان

یــا جنــگ  افغانســتان  در ســال های جهــاد 
ــوای  ــق و ق ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح حکوم
ــه تفکــرات  ــت ک ــن حکوم ــی ای شــوروی حام
ــام گرایی و  ــان اس ــان وارد جری ــلفی گرِی آن س
جهــادی ســنی شــد، تأثیــرات افــکار شــریعتی بر 
ایــن جریــان کمرنــگ گردیــد. پیــروزی انقــاب 
اســامی در ایــران بــه رهبــری آیــت اهلل خمینــی 
ــه حکومــت ایدیولوژیــک شــیعی منتهــی  کــه ب
شــد، عامــل دیگــری بــود کــه متدرجــاً از تأثیــر 
و نقــش شــریعتی در اســام گرایی جوامــع ســنی 
ــان اســامی ســنی  ــان جری و به خصــوص در می

افغانســتان کاســت.
اگــر شــریعتی امــروز حیــات می داشــت، آیــا او 
همچنــان از دیدگاه هایــش در مــورد ایدیولــوژی 
و انقــاب اســامی حمایــت می کــرد و انقــاب 
ــی  ــت و رهای ــط و عدال ــرای قس ــامی را ب اس
مســتضعفین جامعــه از یــوغ اســتکبار و اســتثتمار 

ــرد؟ ــی می ک مســتکبرین ضــروری تلق
بــه نظــر نمی رســد شــریعتی کــه تشــیع صفــوی 
را انحرافــی و مخالــِف روح انقابــی تشــیع 
علــوی می پنداشــت، تشــیع حاکــم والیــت 
ــه مــدل تلطیف شــدۀ همــان تشــیع صفــوی  فقی
ــر  ــی داد. اگ ــرار م ــد ق ــد و تمجی ــورد تأیی را م
ــامی  ــت اس ــال حکوم ــل س ــریعتی در چه ش
ــدان  ــای او در زن ــت، ج ــات می داش ــران حی ای
بــود و یــا در غربــت غــرب. بــدون تردیــد بــرای 
ــت  ــا نهض ــام گرایی و ی ــات اس ــریعتی تبع ش
اســامی افغانســتان نیــز قابــل تأییــد و پذیــرش 
نبــود. و شــاید شــریعتی اگــر حیــات می داشــت، 
امــروز قرائــت ایدیولوژیک خــودش را از اســام 
ــی داد. ــرار م ــد ق ــورد نق ــت و آن را م نمی پذیرف
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هنــر، پیدایــش علــت نخســتین
میلــياســتکــهانســانبــهزیبــا
ــوهدادِنخــوددارد.میــلایجــاد جل
زیبایــيهنگامــیاســتکــهازجهــاِن
شــخصيتجــاوزکــردهوتمــامدنیــاي
ــرد.روحبشــر ــراميگی ــيراف خارج
ميخواهــداحساســاِتضمیــرخودرا
بــاقالبهــايمجســمومــاديتعبیــر
کنــد؛بــههمیــنجهــتاســتکــه
رنــگوشــکلراوســیلۀایــنتعبیــر
قــرارميدهــد.هنــروقتــيآغــاز
ميکنــدکــهانســانبــهفکــرتزییــن
نخســتین شــاید ميافتــد. اشــیا
مرحلهیــيکــهانســانایــناحســاِس
کــرده، متجلــي آن در را خــود
و اســت بــوده کوزهگــري مرحلــۀ
توانســتهاندصنعــتکوزهگــريرا
ــۀهنــربرســانند.هنگامــي ــهمرحل ب
ظرفهــاي روي بــر کوزهگــر کــه
رنگینــي نقشهــاي خــود ســاختۀ
هنــر واقــع در ميکــرد، نقــش
نقاشــيرابــهوجــودمــيآورد؛زیــرا
و کوزهگــري متعلقــات از نقاشــي
ميشــد محســوب مجسمهســازي

نسبت زیبایی با شکوه  
نسـبت جال و شـکوه بـا زیبایی، مانند نسـبت نر به 
مـاده اسـت. لـذت از شـکوه، از قـدرِت اعجاب انگیِز 
مـرد برمی انگیـزد )نـه از زیبایـی و دل انگیـزی زن(. 
ظاهـراً زن بیـش از مـرد بـه شـکوه و جال حسـاس 
در  و  آماده تـر  زیبایـی،  درک  بـرای  مـرد  و  اسـت 
و  فعال تـر  طلبـش  در  و  مشـتاق تر  به کارگیـری اش 
در آفریدنـش پُرشـورتر اسـت. ممکـن اسـت یـک 
احسـاِس عشـقی یا جنسـی به اشـیایی دیگر راه یابد 
و قـدرت روزافزوِن جنسـی ممکن اسـت مازاد خود 
را بـه اعجـاب از مناظـر طبیعـت بخشـد و نیز ممکن 
اسـت ریشـۀ دیـن و دوسـتی و هنـر و ایده آلیسـِم 

اجتماعـی را نیـز آب دهـد.

رابطۀ زیبایی با هنر 
توجـه فـرد به خـودش )از جملـه زیبایـی اش(، مانند 
آزادي، تجمـل و زینتي اسـت کـه از مختصاِت تمدن 
بـه شـمار مـي رود. در فجـر تاریـخ بـود کـه عده یـي 
و  تناسـل  و  توالـد  و  گرسـنه گي  تـرس  از  کافـي، 
کشـتار رسـتند و توانسـتند ارزش هاي عالي فراغت و 
بـي کاري یعنـي فرهنـگ و هنر را براي جهـان متمدن 
ابـداع کننـد. ظهـور هنـر در میان اقـوام معمـوالً پس 
از تراکـم مـازاد اقتصـادی و ظهـور طبقـۀ توانگـر و 
آسـوده حال اسـت و در انسـان نیز پس از فـراغ معده 
از رنـج گرسـنه گی، حساسـیت عشـقی رو بـه فزونی 
نهـاده و در شـکل حـِس زیبایـی بـه جریـان می افتد. 
هنـر از آنجـا آغـاز مي کنـد کـه مـا در اندیشـۀ تزیین 
وجـود نازنیـِن خـود برمي آییـم؛ نیـز ممکـن اسـت 
چیـزي کـه مـورد نیاز واقـع شـود؛ در ایـن صورت، 
مفهـوم زیبایـي آن انـدازه قوي تـر خواهـد بـود کـه 
شـدت و نیرومنـدي شـهوت جنسـي و قـوۀ ابـداع 
آن بیشـتر باشـد؛ پـس از آن، هالـۀ زیبایـي رفته رفتـه 
بزرگ تـر مي شـود و هرچیـز را شـامل مي شـود. از 
جاذبـۀ طبیعـي، احسـاس پرسـتش بزرگـي و جـال 
تولیـد مي شـود و رضایت خاطري از مشـاهدۀ قدرت 
فراهـم مي آیـد؛ ایـن احسـاس، عالي ترین آیـات هنر 
را خلـق مي کنـد. خـود طبیعـت نیـز باشـکوه و زیبـا 
مي شـود؛ )نـه از آن لحـاظ اسـت کـه لطافـت زن و 
نیرومنـدي مـرد را منعکـس مي سـازد( بلکـه از آن 
جهـت اسـت کـه مـا احساسـات و عشـق خـود را 
نسـبت بـه شـخص خویـش و دیگـران در آن وارد 
مي کنیـم و آن را بـا دوره هـاي جوانـي خـود درهـم 
مي آمیزیـم، و در انـزواي آن پناهگاهـي بـراي فرار از 
توفـان سـهمناک زنده گـي پیـدا مي کنیـم. در گـردش 
فصـول طبیعت، که انعکاسـي از حیات بشـري اسـت 
و به خوبـي سـبزي و طـراوت جوانـي و پخته گـي و 
بلـوغ حرارت  بخـش تابسـتان و میوه هاي لذیـذ پاییز 
و انحطـاط سـرد زمسـتان زنده گـي انسـان را نشـان 
مي دهـد، طبیعـت را بـه صورتـي ابهام آمیـز همچـون 
زنده گـي  مـا  بـه  کـه  مي کنیـم  احسـاس  مـادري 
بخشـیده و پـس از مـرگ مـا را در سـینۀ خـود نـگاه 

داشـت. خواهد 

زیبایی آفاقی
مکان هـای  اختـاف  بـا  عـادات(  )ماننـد  زیبایـی 
جغرافیایـی، فـرق مـی کنـد و تنهـا یـک جـزو آفاقی 
همه جا هسـت و آن این که تقریبـًا در هر جای جهان، 
زن و مـردی پسـندیده اسـت کـه شـکل ظاهـری اش 
مبشـر پـدر و مـادری می باشـد. ذوق سـلیم در ابتدا، 
در زن، کمـال عمـل و وظیفۀ طبیعی را می پسـندید و 
بعـد در هـر چیـزی چنیـن حکم کـرد: هـر عملی که 
نیـک انجـام شـود و هـر زنده گی کـه مرتب باشـد و 
هـر خانواده یـی کـه نیـک بـار آیـد و هـر ابـزاری که 
خـوب کار کنـد، شایسـتۀ آن اسـت کـه گفتـه شـود: 
”زیباسـت“. اگـر حکمـت موجـب آن نشـود کـه بـه 
زیبایـی عشـق بورزیـم و بکوشـیم کـه زیبایـی بهتـر 
و واالتـری از زیبایـی طبیعـت بیافرینیـم، بـه چه درد 
می خـورد؟... حکمت، وسـیله اسـت و زیبایی جسـم 
و روح، هـدف می باشـد. هنـر بی دانـش، فقیر اسـت؛ 
امـا دانـش بی هنر، وحشـی صفت اسـت. حتا فلسـفۀ 
الهـی نیـز وسـیله اسـت... و فلسـفه یی کـه از عشـق 
نلرزد شایسـتۀ انسـان نیسـت. از مصر باسـتان چیزی 
جـز اهـرام نمانـده و همـه چیـز یونانیـان جـز هنر و 
فلسـفه اش، بربـاد رفته اسـت. زیبایـی جانـدار باالتر 
از هـر چیزی اسـت امـا عمـر و روزگار آن را پژمرده 
می سـازد و تنهـا هنرمنـد اسـت کـه می توانـد ایـن 
شـکل گریزپـا را بگیـرد و در قالب هنر خـود، دربند 

کشـد و تـا الـی االبـد در آن بماند.

منابع هنر 
وظیفـۀ اصلي هنر، ایجـاد و ابداع زیبایي اسـت؛ هنر، 
فکـر یـا عواطـف را بـه قالبـي مي ریـزد کـه زیبـا یـا 
باشـکوه جلوه گـر مي شـود. ممکن اسـت فکـر مورد 
نظـر عبـارت از ادراک معنایي از معاني حیات باشـد، 
و عاطفه یـي کـه انقبـاض یا انبسـاط یکـي از تارهاي 
کشـیده شـدۀ زنده گانـي مـا باشـد. صـورت و قالـب 
هنري ممکن اسـت از آن جهت ما را خرسـند سـازد 
کـه آهنـگ آن بـا حرکات تنفسـي، با زدن نبـض یا با 

رفت وآمـد مجلـل و متناوب زمسـتان و تابسـتان، با 
تعاقـب شـب و روز، و جـزر و مد سـازش داشـته 
و هماهنـگ باشـد؛ نیـز ممکن اسـت زیبایـي قالب 
هنـري از تقارنـي باشـد کـه در آن موجـود اسـت 
و )ماننـد قافیـۀ شـعري(، حالـت انجمـاد و تجسـد 
پیـدا کـرده اسـت. همیـن کیفیت اسـت کـه قدرت 
را در مقابـل چشـم مـا مجسـم مي سـازد و تناسـب 
آهنـگ دار گیاهـان و جانـوران و زنـان و مـردان را 

مي کند.  آشـکار 
راه  از  هنـري،  صـورت  اسـت  ممکـن  همچنیـن 
سـازد،  خویـش  فریفتـۀ  را  مـا  خـود،  رنگ هـاي 
چـه درخشـنده گي ایـن الـوان روح را برمي انگیـزد 
قالـب  مي افزایـد.  را  فعالیـت حیـات  و  و شـدت 
هنـري ممکـن اسـت در نتیجـۀ مطابقـت کاملي که 
بـا حقیقـت واقـع دارد، مـا را خرسـند کنـد؛ ایـن 
مخصـوص هنرهـاي تقلیـدي اسـت کـه هنرمنـد، 
هنـگام تقلیـد از طبیعت یا واقعیت، توانسـته اسـت 
به خوبـي، زیبایـي زودگـذر گیاهـان با جانـوران را 
حکایـت کنـد، یـا معنـا و ادراک گذرایـي را کـه از 
یـک حادثـۀ فـرار حاصـل مي شـود، تثبیـت کنـد و 
بي حرکـت در برابـر مـا قـرار دهـد تـا سـِر فرصت 
هـر انـدازه مي خواهیـم از تماشـاي آن لـذت ببریم 
و بـه کنـِه آن برسـیم. از ایـن منابع متعدد اسـت که 
)یعنـي  زنده گـي،  زیبایی شناسـانۀ  عالـي  کمالیـات 
آواز و رقص، موسـیقي و نمایش، شـعر و نقاشـي، 
فلسـفه(  و  ادبیـات  و  معمـاري،  و  مجسمه سـازي 
وجـود پیـدا کـرده اسـت. و از میـان انگیزه هـاي 
ضـد و نقیـض بود کـه بزرگترین پیروزي شـکل بر 
مـاده، در تمامـي طـول تاریـخ هنـر بشـري حاصل 
آمـد. اگر فلسـفه را هنـري ندانیم که در میان سـایر 
هنرهـا مأیوسـانه مي کوشـد تـا بـه عالم پریشـان و 
پُراضطـراب تجـارب زنده گـي صورتـي بدهد، چه 

نـام دیگـر بـه آن مي توانیـم داد؟
عشـق و مهـر ممکـن اسـت از انسـان ها، گذشـته 
و بـه اشـیا و محیـط گسـترش یافتـه و سـرانجام 
بـه شـیفته گی خـاق هنـر منتهـی گـردد. و ایـن 
واقعی تریـن  و  ارزنده تریـن  خـاق،  ذهن هـای 
اسـت  بدین گونـه  و  جاودانه گی هاسـت.  شـکل 
کـه اسـتقرار نظـم بـه جـای بی نظمـی، جوهـر هنر 
هنـر  زیست شناسـی،  نظـر  از  می شـود.  تمـدن  و 
از  )و  جفت یابـی  در  حیوانـات  آواز  و  رقـص  از 
کوشـش آن هـا برای سـاختن شـکوفنده گی رنگ و 
شـکلی کـه طبیعـت فصل عشـق را با آن مشـخص 
کـرده اسـت( برمی خیـزد. و هنـر هنگامی زاده شـد 
کـه مـرغ آالچیـق، اولیـن آالچیـق را بـرای جفـت 
محبوبـش سـاخت. از نظـر تاریـخ، هنـر در میـان 
قبایـل وحشـی از نقـش تزیینـی و لبـاس پوشـی و 
خالکوبـی برخاسـت. ظاهـراً لبـاس در آغـاز جنبـۀ 
هنـری داشـت تـا سـودمندی عملـی. انسـان اولیـه 
پـس از آرایـش بـدن بـه آراسـتن اشـیا پرداخـت. 
مـرد فطـري )هنگامي که به فکـر زیبایـي مي افتد(، 
مقیاس را بیشـتر شـخص خـودش قـرار مي دهد نه 
دیگـران. در واقـع، هنـر از خود او آغـاز مي کند. در 
میـان ملت هـاي سـاده )ماننـد حیوانات( مرد اسـت 
کـه خـود را مي آرایـد و بـدن خـود را بـراي زیبـا 
ملت هـا،  از  بسـیاري  در  مي کنـد.  مجـروح  شـدن 
وقتـي کـه هـر روز صـرف زیبایي جسـم مي شـود 
بیـش از وقتـي اسـت کـه به مصـرف هـر کارِ دیگر 
مي رسـد. ظاهـراً رنـگ کردن بدن، نخسـتین شـکل 
هنـر اسـت. انسـان هاي اولیـه در صـدد برآمدنـد 
کاري کننـد که زینت بدن شـان مدت بیشـتري دوام 
کنـد؛ بـه این ترتیـب بود کـه خالکوبي و شـکافتن 
پوسـت و لبـاس پیـدا شـد. لبـاس در ابتـدا بـراي 
زینـت ایجـاد شـده و بیشـتر بـراي آن بـوده اسـت 
کـه یـا از ارتبـاط جنسـي جلوگیـري کنـد یـا آن را 
تشـدید کنـد )نـه بـراي آن کـه دافع سـرما باشـد یا 
عـورت را بپوشـاند(، بـه ایـن معنـي کـه مقصـود 

بلکـه  بپوشـاند،  را  برهنه گـي  لبـاس  نیسـت کـه  آن 
چنـان مي خواهـد کـه لبـاس، لطـف  انـدام را در نظـر 
دیگـران آشـکارتر نمایـش دهـد. هر دو جنـس زن و 
مـرد، پیـش از آن کـه بـه فکـر پوشـاندن خـود بیفتند، 
دربنـد زینـت خـود بوده انـد؛ بازرگاني اولیـه کمتر به 
ضروریـات مي پرداخـت، بلکـه عمـل عمـدۀ آن در 

خصـوص ادوات زینـت و اسـباب بازي بـود.
نخسـتین علـت پیدایـش هنـر، میلي اسـت که انسـان 
بـه زیبـا جلـوه دادِن خـود دارد. میـل ایجـاد زیبایـي 
هنگامـی اسـت کـه از جهـاِن شـخصي تجـاوز کـرده 
و تمـام دنیـاي خارجـي را فـرا مي گیـرد. روح بشـر 
مي خواهـد احساسـاِت ضمیـر خـود را بـا قالب هـاي 
مجسـم و مـادي تعبیـر کنـد؛ بـه همیـن جهت اسـت 
کـه رنگ و شـکل را وسـیلۀ ایـن تعبیر قـرار مي دهد. 
هنـر وقتـي آغـاز مي کنـد کـه انسـان بـه فکـر تزیین 
اشـیا مي افتـد. شـاید نخسـتین مرحله یـي کـه انسـان 
ایـن احسـاِس خـود را در آن متجلـي کـرده، مرحلـۀ 
صنعـت  توانسـته اند  و  اسـت  بـوده  کوزه گـري 
کوزه گـري را بـه مرحلـۀ هنـر برسـانند. هنگامـي کـه 
کوزه گـر بـر روي ظرف هاي سـاختۀ خـود نقش هاي 
رنگینـي نقـش مي کـرد، در واقـع هنـر نقاشـي را بـه 
وجـود مـي آورد؛ زیرا نقاشـي از متعلقـات کوزه گري 
و مجسمه سـازي محسـوب مي شـد.   مجسمه سـازي 
نیـز ماننـد نقاشـي، از فـن کوزه گـري نتیجـه شـده 
اسـت. همین طـور انسـان اولیـه احتیـاج داشـت کـه 
کـوِخ خـود را بـا عامتـي ممتاز سـازد،  یا پایـۀ توتم 
را مشـخص کنـد و یـا بـراي مشـخص سـاختن گور 
پـدران، عمـل مجسمه سـازي به صـورت هنـري پیدا 
شـد. معمـاري از روزي پیـدا شـده که مـردي یا زني 
بـه فکـر آن افتـاده اسـت کـه خانه یـي کـه مي سـازد 
باشـد(،  مفیـد  زنده گـي  بـراي  این کـه  بـر  )عـاوه 
از لحـاظ ظاهـر هـم زیبـا و دلپسـند باشـد. و شـاید 
ایـن فکـر تزییـن خانـه، پیـش از آن کـه بـه خانه هاي 
مسـکوني تعلـق گرفتـه باشـد، در مـورد مقابـر عملي 
شـده باشـد. در همـان حین که از میلۀ تـذکاري باالي 
گـور، فـن مجسمه سـازي بیـرون آمده، خود گـور نیز 
بـه صـورت معبد درآمده اسـت؛ چه مـرده گان در نزد 
ملـل اولیـه، مهم تـر و قوي تـر از زنـده گان بـه شـمار 

نـد.  مي رفته ا
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محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی توطئـۀ دشـمن برای 
سـقوط نظـام و تجزیـۀ افغانسـتان را خنثـی کردنـد. 
آقـای غنـی کـه صبـح روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته 
بـه والیـت جنوبـی قندهار رفـت، این سـخنان را در 

نشسـتی در ایـن شـهر بیـان کرد.
اخیـر  ماه هـای  در  امنیتـی  نیروهـای  کـه  گفـت  او 
دسـتاوردهای زیـادی داشـته اند و از حالـت دفاعـی 
بـه حالـت تعرضـی درآمده اند. آقـای غنـی همچنین 
از وجـود هماهنگـی کامل میان نیروهـای امنیتی خبر 
داد و گفـت کـه مـردم نیز حامـی این نیروها هسـتند.

رییـس حکومـت با تأکیـد بر حفظ سـاختار نیروهای 
امنیتـی و تقویـت ایـن نیروها، گفت حتـا در صورتی 
کـه صلـح در کشـور برقـرار شـود، هیچ کاهشـی در 
تعـداد نیروهـای امنیتی نخواهـد آمد و افـزود که »ما 

بـه ایـن نیروها ضـرورت داریم.«
محمداشـرف غنـی اظهـار داشـت کـه همـۀ اعضای 
لویـه جرگـۀ مشـورتی صلـح که در مـاه ثـور برگزار 
شـد، خواهـان حفـظ نیروهـای امنیتـی در صـورت 

هرگونـه توافـق صلح شـدند. 
در این شـکی نیسـت که نیروهای امنیتـی با قدرت و 
صابتـی مثال زدنـی در برابر توطئۀ تجزیه و متاشـی 
و  زنده گـی  از  کـردن  هزینـه  بـا  و  ایسـتاده  کشـور 

حیـات و خون خویش اجـازه ندادند کـه ارادۀ ناپاک 
دشـمنان ایـن آب و خـاک تاکنـون تحقـق پیـدا کند؛ 
امـا ایـن تنهـا یک طـرف ماجرا اسـت. در ایـن میان، 
توطئه یـی بزرگتـر از تجزیـه نیز هسـت کـه حیات و 
بقـای افغانسـتاِن یک پارچـه را تهدیـد می کنـد و آن، 

قومی سـازی مقولـۀ امنیت اسـت.
در دوران حاکمیـت محمداشـرف غنـی، امنیـت بـه 
اسـت.  شـده  قومی سـازی  کم سـابقه یی  صـورت 
مرگبـاری  و  خونیـن  خطرهـای  علی رغـم  این کـه 
حکومـت  هزاره جـات،  شیعه نشـین  مناطـق  در  کـه 
مرکـزی هنـوز در حـد یـک »لـوا« حاضـر بـه اتخاذ 

تدابیـر امنیتـی بـرای مبـارزه بـا تهدیدهـای بالفعـل 
در برابـر ایـن مناطـق نشـده، خود نشـانگر آن اسـت 
کـه دسـت هایی آلـوده و اراده های فاسـدی در درون 
دسـتگاه قـدرت نیـز فعاالنـه کار می کننـد تـا نقشـۀ 
دشـمنان خارجـی در تجزیـه و متاشـی کشـور را 

تسـریع ببخشـند.
هزاره جـات طـی سـال های اخیـر شـاهد رویدادهای 
فاجعه بـار امنیتـی بـوده کـه بـه دلیـل نداشـتن یـک 
پشـتوانۀ قـوی، پایـدار و نیرومنـد متضمـن ثبـات و 
اسـتقرار و آرامـش ایـن منطقـه، نتوانسـته آنگونـه که 
بایسـته اسـت، از خـود دفـاع کنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه ناامنی هـای هزاره جات، برخاف بسـیاری 

از مناطـق کشـور، ناشـی از بافتار فرهنگـی و ترکیب 
قومـی داخلـی آن نیسـت؛ بلکـه قطعـًا پروژه یـی از 
بیـرون بـه منظور ناامن سـازی این منطقه روی دسـت 

دارد. قرار  دشـمنان 
از  بـا واگـذاری بخشـی  بنابرایـن، قـدرت مرکـزی 
مسـوولیت تأمیـن امنیـت بـه نیروهـای محلـی و یـا 
ایجـاد یـک مرکـز قدرتمنـد ارتـش در ایـن منطقـه، 
بـه سـاده گی می توانـد تهدیدهـای بالفعـل و بالقـوه 
در ایـن مناطـق را مهـار کنـد و بـه آن لگام بزنـد؛ اما 
نه تنهـا ایـن اقـدام صـورت نگرفتـه؛ بلکـه وعده های 
و  هزاره جـات  امنیـت  بـرای  قـدرت  سـران  مکـرر 
مناطـق شیعه نشـین نیـز همـواره روی کاغـذ مانده و 
بـه دالیلی کـه همـه می دانند، عملیاتی نشـده اسـت.
صدهـا  بازنشسـته گی  جریـان  در  ایـن،  بـر  افـزون 
جنـرال و درجه دار نظامـی در ارتش و دیگر نیروهای 
امنیتـی، بیشـترین قربانـی را شـیعیان و هزاره هـا نیـز 
نخبـه،  جنرال هـای  حتـا  میـان،  ایـن  در  داده انـد. 
کارکشـته و مجربـی نیـز بودنـد کـه بربنیـاد قانـون، 
نبایـد بـه تقاعـد سـوق داده می شـدند؛ امـا بی هیـچ 
توجیهـی، قربانـی یـک پروسـۀ پاکسـازی قومـی در 

نهادهـای امنیتـی شـدند.
ایـن امـر واکنش هـای فراوانـی را نیـز برانگیخـت؛ 
امـا هرگـز بـه ایـن واکنش هـای اعتراضـی از سـوی 
سـران ارگ و نهادهـای امنیتـی که کامـًا در انحصار 
اقـوام زورمنـد قرار دارنـد، اعتنایی صـورت نگرفت. 
در  منابـع،  برخـی  ادعـای  بربنیـاد  این هـا،  کنـار  در 
ارتقـای درجـۀ منصـب داران  رتبـه و  ترفیـع  زمینـۀ 
امنیتـی نیـز ایـن سیاسـت قدیمـی، همچنـان بـه کار 
گرفتـه می شـود کـه افسـران هـزاره و شـیعه نبایـد 
از یـک درجـۀ مشـخص فراتـر برونـد و رتبه هایـی 
ماننـد جنـرال و اسـترجنرال و... را کسـب کننـد. حتا 
در خصـوص اعـزام سـربازان و نظامیـان بـه مناطـق 
خطرخیـز جنگـی هـم معیارهـا همچنان قومی اسـت 
و ایـن سیاسـتی اسـت کـه از زمـان سـلطۀ رژیم های 
شـاهی تاکنـون از سـوی قومیت حاکم بـر اقلیت های 

محکـوم اعمـال می شـود.
بـر ایـن اسـاس، قومی سـازی امنیـت، درسـت همان 
تجزیـۀ  توطئـۀ  بـا  دشـمنان  کـه  می کنـد  را  کاری 
کشـور می خواهنـد انجـام دهنـد. قومی سـازی امنیت 
بـه پایه هـای اعتمـاد ملـی آسـیب می زنـد، انسـجام، 
وحـدت و همگرایـی ملـی را نابود می کند، احسـاس 
وطن دوسـتی و تعلـق و تعهـد بـه میهـن را در اقـوام 
مظلـوم و محکـوم می زداید و در نهایـت، راه را برای 
بـرای  دشـمن  توطئه آمیـز  نقشـه های  آسـان  اعمـال 

تجربـه و تاشـی افغانسـتان، فراهـم می سـازد.

ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــدن زم ــک ش ــا نزدی ــان ب همزم
ــت  ــی، حکوم ــارزات انتخابات ــاز مب ریاســت جمهوری و آغ
ــارۀ  ــی در ب ــزارش طوالن ــک گ ــۀ ی ــا ارای ــی ب ــدت مل وح
ــه  ــت ک ــه اس ــف، گفت ــای مختل ــش در عرصه ه فعالیت های
ــال 13۸2  ــتان از س ــودکان در افغانس ــر ک ــزان مرگ ومی می
ــه  ــش یافت ــد کاه ــتاد درص ــو، هش ــه این س ــیدی ب خورش

اســت.
ــی را  ــت وحــدت مل ــه دورۀ کاری حکوم ــزارش ک ــن گ ای
از مــاه میــزان ســال 1393 تــا مــاه دلــو 1397 خورشــیدی 
ــور  ــوی ادارۀ ام ــت، از س ــرار داده اس ــش ق ــت پوش تح
ریاســت جمهــوری بــه نشــر رســیده اســت. در ایــن 
ــز ۸6  ــادران نی ــر م ــزان مرگ ومی ــه می ــده ک ــزارش آم گ
درصــد پــس از ســال 13۸2 کاهــش یافتــه اســت. در ایــن 
ــات  ــو، وف ــال 13۸2 بدین س ــت: »از س ــده اس ــزارش آم گ
ــات کــودکان ۸۰ درصــد کاهــش  ــادران ۸6 درصــد و وف م
درصــد   47٫۸ والدت  از  قبــل  مراقبت هــای  و  داشــته 
افزایــش یافتــه اســت. در راســتای تطبیــق اســتراتژی ملــی 
صحــت بــاروری، مــادر، نــوزاد، طفــل و نوجوانــان )1396 
ـ 14۰۰( و بــا افــزوده شــدن 9۰۰ قابلــه آموزش دیــده، 
تســهیات صحــی کــه از حداقــل یــک قابلــه برخوردارنــد 
از 91  درصــد در ســال 1394 بــه 95 درصــد در ســال 1396 
رســیده اســت. در ضمــن والدت هایــی کــه تحــت مراقبــت 
و کمک هــای متخصصــان نســایی و والدی صــورت گرفتــه 
ــورد  ــزار م ــه 923 ه ــورد در ســال 1394 ب ــزار م از 766 ه
در ســال 1396 افزایــش یافتــه اســت کــه رشــد 9 درصــدی 

را نشــان می دهــد.«

در گــزارش مســووالن حکومــت گفتــه شــده کــه از ســال 
13۸2 تاکنــون، ارایــۀ خدمــات واکســین نیــز بیســت  
درصــد بهبــود یافتــه اســت. براســاس ایــن گــزارش، 
ســاالنه ده میلیــون کــودک زیــر پنــج ســال واکســین پولیــو 
ــی  ــین زرق ــزارش، واکس ــن گ ــق ای ــد. طب ــت می کنن دریاف
ــی  ــهاالت ویروس ــه از اس ــین وقای ــو »IPV«  و واکس پولی
ــاوه  ــوی ع ــت کتل ــه معافی ــۀ روزان ــه برنام ــز ب »Rota« نی

ــده اســت. ش

کودکان مبتال به سوءتغذی
حکومــت وحــدت ملــی در گــزارش کاری خــود از مبــارزه 
بــا ســوءتغذی و افزایــش مصوونیــت غذایــی نیــز خبــر داده 
ــه  و مدعــی اســت کــه ســوءتغذی مزمــن از ســال 13۸2 ب
ــد  ــه و از 6۰ درص ــش یافت ــد کاه ــرف، 24 درص ــن ط ای
ــت  ــم حکوم ــوی ه ــت. از س ــیده اس ــد رس ــه 36 درص ب
مدعــی اســت کــه درصــدی کــودکان زیــر پنــج  ســال دارای 
کم وزنــی نیــز از 25 درصــد در ســال 13۸2، بــه 19.9 

ــت. درصــد در ســال 1394 کاهــش یاف
حکومــت وحــدت ملــی در گــزارش خــود می گویــد 
ــی  ــوءتغذی و کم وزن ــت س ــود وضعی ــور بهب ــه منظ ــه ب ک
کــودکان زیــر پنــج ســال، ده هــزار کارمنــد صحــی در زمینــۀ 
ســوءتغذی آمــوزش دیــده و 1.1 میلیــون مــادر مشــوره های 
تغذیــۀ کــودکان را دریافــت کــرده  و همین طــور بــرای 227 
ــع شــده اســت.  ــی توزی ــادر بســته های مــواد غذای هــزار م
ــز  ــوءتغذی نی ــداوی س ــز ت ــزارش، مراک ــن گ ــاس ای براس
ــه  ــش یافت ــاب افزای ــد ب ــزار و ص ــه یک ه ــد ب از هفت ص

اســت.
حکومــت وحــدت ملــی در حالــی از کاهــش مــوارد 
ســوءتغذی کــودکان در کشــور خبــر می دهــد کــه صنــدوق 
ــا )یونیســف(  حمایــت از کــودکان ســازمان ملــل متحــد ی
اخیــراً اعــام کــرد کــه دو میلیــون کــودک زیــر پنــج ســال 

در افغانســتان بــه ســوءتغذی مبتــا هســتند. گــزارش 
یونیســف کــه در مــاه ثــور امســال منتشــر شــد، در آن آمــده 
ــا  ــاد مبت ــوءتغذی ح ــه س ــودک ب ــزار ک ــش صد ه ــه ش ک
ــزار زن  ــه 45۰ ه ــرده ک ــد ک ــزارش تأکی ــن گ ــتند. ای هس
بــاردار و شــیرده نیــز بــه ســوءتغذی شــدید مبتــا هســتند.
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حکومتوحدتملی:
پس از سال ۱۳۸۲ مرگ ومیر کودکان ۸۰ درصد کاهش یافته است

قومـی سـازی امنیـت؛
توطئـه یـی بـزرگتـر از تجـزیـه

عبدالمتینفرهمند

محمداکراماندیشمند
دیــروز جمعــه، 14 ســرطان ششــمین روزمذاکــرات دور هفتــم 
امریکایی هــا بــا طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر متوقــف شــد 

و امــروز ایــن مذاکــرات از ســر گرفتــه می شــود. 
معمــای ایــن مذاکــرات بــر ســر آجنــدا حتــا در دور هفتــم نیــز 
ــدا دو  ــد آجن ــان می گوین ــه نظــر می رســد. طالب حــل ناشــده ب

مطلــب اســت و بــه توافــق نزدیــک شــده ایم:
1- تعیین جدول زمانی خروج قوای امریکا؛

 2- تضمیــن طالبــان بــرای امریــکا کــه افغانســتان مرکــز خیــز 
ــرون نمی شــود. ــه بی تروریســتان ب

ــد و  ــوان می کنن ــب عن ــار مطل ــدا را چه ــا آجن ــا امریکایی ه ام
ــدون توافــق  ــه تنهایــی ب ــد کــه هیــچ توافقــی ب تاکیــد می دارن

ــرد: ــر ســر تمــام مســایل صــورت نمی گی ب
1-خروج قوای امریکا؛

2- تضمین طالبان؛
3-مذاکــرات بین االفغانــی و رســیدن بــه توافــق بــر ســر آینــدۀ 

؛ سی سیا
4- آتش بس سراسری و دایمی.

بــه ایــن ترتیــب، هفتمیــن دور مذاکــرات امریکایی هــا و 
ــرار دارد.  ــض ق ــام و تناق ــی از ابه ــان در هاله ی ــان هم چن طالب
آیــا از درون ایــن تاریکــی و تضــاد، نــور صلــح طلــوع خواهــد 

کــرد؟ نــه،
ــش و حضــور  ــدون نق ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــق می ــا تواف حت
ــن،  ــیه، چی ــوص روس ــی به خص ــی و جهان ــران منطقه ی بازیگ
پاکســتان، ایــران، عربســتان، ترکیــه و اتحادیــۀ اروپــا بــه صلــح 

نمی انجامــد.
یکــی از تبعــات ایــن توافــِق دوجانبــۀ امریــکا و طالبــاِن 
ــر در  ــو و انتحارگ ــان جنگ ج ــرق طالب ــر بی ــین، تغیی قطرنش
ــیاه  ــگ س ــه رن ــی ب ــفید طالب ــگ س ــتان از رن ــل افغانس داخ
ــا  ــبز امریکایی ه ــای س ــدارها و چراغ ه ــت. هش ــی اس داعش
کــه داعــش خطــر کان آینــده در افغانســتان اســت بــه همیــن 

ــردد.  ــر می گ ــض ب ــر و تعوی تغیی
مــن کــه بــاورم نمی شــود، امــا می گوینــد ایــن ســناریو را نیــز 
ــت  ــپ در رقاب ــا ترام ــد ت ــته ان ــا( نوش ــود آنها)امریکایی ه خ
ــح  ــۀ صل ــک موافقت نام ــت آورد ی ــم دس ــات 2۰2۰ ه انتخاب
ــور  ــودش حض ــول خ ــه ق ــی ب ــم بهانه ی ــد و ه ــته باش را داش
قدرت منــد اســتخباراتی در افغانســتان را کــه ایــن افغانســتان از 

ــور و هــم دانشــگاه تروریســم اســت. نظــر او، هــم البرات
پــس در چنیــن وضعیتــی، ایــن ســوال می مانــد کــه مذاکــرات 
بین االفغانــی دوحــه بــا میزبانــی قطــر و آلمــان چیســت؟ ایــن 
ــن  ــای ای ــد در کج ــل می رون ــه از کاب ــزی ک ــای عزی افغان ه

ســناریو قــرار دارنــد؟

ابهـام و تناقض در هفتمین 
دور مـذاکرات امـریکا و طالبـان



مقدمه 
فقــه سیاســی اصطالحــی اســت نســبتًا جدیــد و برخاســته 
از نظریه هــای سیاســی اســالمی می باشــد کــه غالبــًا 
ــی  ــاختار فقه ــا س ــق ب ــی را منطب ــام سیاس ــوب نظ چارچ
ــه در  ــالم ک ــرعی اس ــام ش ــد. نظ ــی می کن ــالم بررس اس
اصطــالح درون دینــی آن به نــام نظــام فقهــی یــاد می گــردد، 
عهــده دار تحلیــل و ساختارمندســازی فعالیت هــای مدنــی، 
ــا  ــی مســلمانان می باشــد. ب اقتصــادی، سیاســی و بین الملل
ــام  ــان نظ ــالمی را هم ــه اس ــوان فق ــامحی می ت ــدک تس ان
حقوقــی اســالم دانســت کــه تمــام خصوصیــت  یــک نظــام 
ــه  ــًا ب ــتی غالب ــگاه سکوالریس ــد. ن ــی را دارا می باش حقوق
فقــه اســالمی تحــت عنــوان »اخالقیــات دینــی« بــه مثابــۀ 
ــه  ــد ک ــی می باش ــام حقوق ــرای نظ ــد ب ــیۀ مم ــک حاش ی
ــور  ــگاه برخاســته از پروســۀ جــدا ســازی ام ــوع ن ــن ن ای
ــوظ  ــن ملح ــت و بدی ــا اس ــب در اروپ ــی از مذه اجتماع
ــون  ــم از قان ــا حقوق)اع ــی ب ــاتیر دین ــۀ دس ــوالً رابط معم
و نظریــۀ سیاســی( تحــت عنــوان »رابطــۀ حقــوق و 
ــت در  ــا وضعی ــرد؛ ام ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی مذهــب« م
ــه نیســت بلکــه نظــام  درون نظــام شــرعی اســالم این گون
شــرعی اســالم از یک طــرف عهــده دار مشخص ســازی 
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــی، جزای ــور مدن ــیاری از ام بس
اســت و از طــرف دیگــر، در برابــر تحــوالت رو بــه رشــد 
مدنــی، جزایــی، تجارتــی، اقتصــادی و سیاســی بــه گونــۀ 
ــرد عمــل  ــه ف ــع دســت اول و گاهــی منحصــر ب یــک منب

می کنــد.
ــام سیاســی  ــر بحــث نظ ــوق اگ ــح ف ــه توضی ــا توجــه ب ب
مبتنــی بــر شــریعت اســالمی را مــورد بررســی قــرار دهیــم 
ناگذیــر هســتیم در قــدم نخســت مفهــوم سیاســی دولت را 
مــورد بررســی مختصــر قــرار داده و از آنجــا بــه بررســی 
ــه  ــم. البت ــت یابی ــالم دس ــت در اس ــی دول ــیمای عموم س
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه تیــوری )نظریــه( نظــام سیاســی 
ــه مــرور زمــان و تحــت تأثیــر تحــوالت  در اســالم نیــز ب
ــروز  ــا ام ــالم ت ــدر اس ــی از ص ــی و بیرون ــل داخل و عوام
تحــول یافتــه اســت و ایــن تحــول در عیــن حالــی کــه بــه 
صــورت شــکل دهی و ارزش دهــی یــک نظــام سیاســی بــه 
ــم  ــر فضــای حاک ــت متغی ــر از وضعی ــور رســیده، متأث ظه
ــر نظام هــای سیاســی ملت هــای دیگــر نیــز ظاهــر شــده  ب
اســت. بــه هــر صــورت، ایــن تحــوالت باعــث نگردیــده 
ــوری نظــام سیاســی اســالم  ــه صــورت ریشــه یی تی کــه ب
ــیده  ــت کش ــود دس ــی خ ــای پایه ی ــول و ارزش ه از اص

باشــد.
نظــام سیاســی اســالم بــه صــورت یــک »نظریــه« تقســیم 
می گــردد بــه نظــام سیاســی در فقــه اهــل ســنت و 
ــورد  ــث م ــه بح ــل اینک ــه دلی ــیعی. ب ــه ش ــه فق همین گون
نظــر مــا بــه یکــی از بخش هــای فقــه اهــل ســنت ارتبــاط 
می گیــرد، نمی تــوان بــه صــورت کل دیــدگاه هــر دو 
نحلــه را مــرور کــرد، امــا بــا بررســی اصلــی موضــوع )فقه 
ــای  ــام نحله ه ــدگاه تم ــوان دی ــاید بت ــاف( ش سیاســی احن
ــا  ــرد. ب ــاس ک ــش اهــل تشــیع را قی اهــل ســنت و کم وبی
موضوعیــت دیــدگاه سیاســی فقــه حنفــی، اصــول نظــری 
ــی  ــام سیاس ــاختار نظ ــی و س ــه حنف ــی در فق ــام سیاس نظ
ــد  ــه می توان ــد ک ــی ان ــی موضوعات ــه حنف ــر فق ــی ب مبتن
ــوزۀ  ــگران ح ــژه پژوهش ــا و به وی ــی م ــۀ دین ــرای جامع ب

ــد باشــد. نظــام سیاســی اســالمی مفی

بحث اول، کلیات مفهوم سیاسی دولت 
کــه  اســت  نهــاد  و  افــراد  از  مجموعه یــی  دولــت 
ــا  ــخص و ی ــه را مش ــک جامع ــی در ی ــن و مدیریت قوانی
ــرا  ــۀ اج ــه منص ــال، آن را ب ــن ح ــد و در عی ــع می کن وض
ــم از  ــورت اع ــه ص ــا ب ــراد و نهاده ــن اف ــذارد. ای می گ
اینکــه روی کــدام شــیوه های در ایــن موقعیــت قــرار 
ــا  ــد مطــرح اســت. مســلمانان ب ــه و ســاخته شــده ان گرفت
ــرعی(  ــع ش ــود )مناب ــذاری خ ــع قانون گ ــه مناب ــه ب توج
ــته  ــه برخاس ــود )ک ــی خ ــت فرهنگ ــا وضعی ــب ب و متناس
از شــریعت اســت( نیــز در طــول تاریــخ دولت هایــی 
ســاخته انــد و ایــن دولت هــا در کل دارای مشــترکاتی 
بــوده کــه آنهــا را از دولت هــای دیگــر )غیراســالمی( 
ــالم  ــان اس ــخ ادی ــول تاری ــت. در ط ــرده اس ــزا می ک مج
ــه و  ــاز یافت ــازی آغ ــا دولت س ــه ب ــت ک ــی اس ــا دین تنه
ــکل  ــتین تش ــالم )ص( در نخس ــر اس ــتین کار پیامب نخس
جامعه یــی دینــی، تشــکیل یــک دولــت متناســب بــا 
ــی  ــدود پیامبران ــت و او از مع ــوده اس ــای آن روز ب نیازه
اســت کــه در کنــار وظیفــۀ دعــوت بــه رهبــری یــک دولت 
ــای  ــا دارای ویژه گی ه ــت. دولت ه ــوده اس ــغول ب ــز مش نی
انــد کــه بحــث از هــر یکــی از آنهــا فرصت هــای بیشــتری 
می خواهــد، امــا می تــوان بــه صــورت سیاســی و نــه 
فراگیــر و همه شــمول بــه ویژه گی هــای ذیــل اشــاره 
ــت« از هــر مجموعــه و نهــاد  ــزۀ نهــاد »دول کــرد کــه ممی

دیگــری می باشــد.

الف، اقتدار فراگیر و همه شمول
یکــی از مهمتریــن خصایــص دولــت اقتــدار همه شــمول و 
عــام آن اســت. بــه ایــن معنــا کــه اقتــدار دولتــی باالتــر از 
شــخص حاکمــان و نهادهــای اجتماعــی دیگــر می باشــد. 
ــت  ــف اس ــل تعری ــرزمینی قاب ــت در درون س ــدار دول اقت
ــرده  ــه ک ــی آن را احاط ــادی و سیاس ــای اعتق ــه مرزه ک
ــالح  ــراد و در اصط ــام اف ــامل تم ــدار ش ــن اقت ــد. ای باش

ــخص  ــرز مش ــرزمین و م ــن س ــه در ای ــت ک ــی اس رعیت
ــری  ــکل های دیگ ــت تش ــن اس ــد. ممک ــی می دارن زنده گ
نیــز در یــک ســرزمین وجــود داشــته باشــد ماننــد احــزاب 
ــن  ــی از ای ــر یک ــی و ه ــر اجتماع ــای دیگ و مجموعه ه
ویــژۀ خــود  لوایحــی  و  مقــررات  دارای  مجموعه هــا 
باشــد، امــا ایــن اقتــدار صــرف مخصــوص اعضــا و 
افــرادی خواهــد بــود کــه زیرچتــر همــان نهــاد یــا حــزب 
فعالیــت می کننــد برخــالف آن اقتــدار دولــت همه شــمول 
و فراگیــر خواهــد بــود کــه شــامل تمــام افــراد زیــر چتــر 
نهادهــای دیگــر و خــود ایــن نهادهــا می گــردد. مقــررات 
ــم  ــه حاک ــررات دیگــری ک ــام مق ــدۀ تم ــی توجیه کنن دولت
ــچ  ــد و هی ــت، می باش ــاص اس ــکل خ ــا تش ــاد ی ــر نه ب
ــررات  ــا مق ــاد ب ــد متض ــررات نمی توان ــن مق ــی از ای یک

ــی تلقــی گــردد.  دولت
ــد و  ــام« می دان ــت ع ــدار را »والی ــن اقت ــز ای ــالم نی در اس
ایــن والیــت عــام کــه مبتنــی بــر شــریعت اســالمی اســت، 
شــامل تمــام صنــوف و تشــکل های دیگــر می باشــد. 
ــه ممکــن اســت کــه  حــال ســوال ایــن اســت کــه چگون
شــریعت اســالمی منبــع مقــررات دولتــی دانســته می شــود 
ــای  ــررات و دیدگاه ه ــرای مق ــع ب ــال، منب ــن ح و در عی
ــز  ــی نی ــکل های داخل ــا و تش ــا گروه ه ــی ی ــل دولت داخ

می باشــد. 
اصــول نظــری نظــام سیاســی اســالم ایــن امــکان را 
ــت  ــت دول ــه والی ــه شــریعت چگون ــد ک مشــخص می کن
ــر،  ــرف دیگ ــد و از ط ــخص می کن ــر مش ــام و فراگی را ع
ــن  ــای خــاص ای ــرای والیت ه ــررات و در اصطــالح ب مق

تعمیــم را اجــازه نمی دهــد.

ب، آمرانه بودن مقررات دولت 
دولت هــا  مقــررات  و  قوانیــن  اســالمی  اندیشــۀ  در 
ــان امــور دولتــی  ــا کــه متصدی ــه ایــن معن ــه اســت ب آمران
ــریعت  ــر ش ــرف مفس ــه از یک ط ــت عام ــان والی ــا هم ی
ــته  ــز دانس ــن نی ــر، مقن ــب دیگ ــردد و از جان ــی می گ تلق
می شــود. در شــریعت اســالمی عــالوه برنصــوص قــرآن و 
ســنت کــه منبــع مــورد اتفــاق قوانیــن شــناخته می شــود، 

ــز اهمیــت دارد  ــاس نی ــد اجمــاع و قی ــع دیگــری مانن مناب
ــا اینکــه  ــاز می گــذارد ت ــی را ب کــه دســت نهادهــای دولت
ــه وضــع و  ــد ب ــع بتوانن ــن مناب ــه و اســتفاده از ای ــا توجی ب
ــخص  ــه مش ــه ک ــد. همان گون ــز بپردازن ــذاری نی قانون گ
اســت بــا اســتفاده از یــک روش شناســی خاصــی می تــوان 
حکــم »وجــوب« اجــرای یــک عملیــه را بــرای مســلمانان 
از نصــوص به دســت آورد، اجــرای برداشــت ها و تفســیر 
دولتــی یــا همــان اولی االمــر نیــز برعامــۀ مــردم »واجــب« 
دانســته می شــود. ایــن تبعیــت در فرهنــگ اســالمی تحــت 
ــد  ــی می یاب ــگاه حقوق ــر جای ــوان »اطاعــت« از اولی االم عن
ــالم  ــی در اس ــررات دولت ــودن مق ــه ب ــان دهندۀ آمران و نش
می باشــد. در نظــام اســالمی اگــر تعارضــی میــان تصامیــم 
دولــت و مقــررات صنفــی یــا تشــکل های دیگــر و یــا هــم 
تفاســیر و حقــوق افــراد ُرخ می دهــد، برتــری از آن تصامیم 
ــگران و  ــان پژوهش ــی می ــق همگان ــت و تواف ــی اس دولت
ــن  ــتن ای ــر دانس ــه برت ــت ک ــن اس ــلمان ای ــای مس فقه
ــا  ــود. ب ــق شــریعت خواهــد ب ــم خــود نوعــی تطبی تصامی
ــه  ــدام ب ــه اق ــوان گفــت ک ــت می ت ــن وضعی ــه ای توجــه ب
تشــکیل یــک نظــام سیاســی در ســرزمین های اســالمی بــر 
مســلمانان از وجایــب اولیــه و مهــم اســت بــه دلیــل اینکــه 
ــه باشــد، ایجــاد و روی کار  ــی آمران ــی وقت ــررات دولت مق
ــررات  ــن مق ــدۀ ای ــیی تطبیق کنن ــام سیاس ــک نظ ــردن ی ک
ــه اســت. ادعــای مســلمانان  ــۀ اولی ــز یــک وجیب ــه نی آمران
ــن شــرعی  ــت قوانی ــا حاکمی ــت الهــی ی ــر حاکمی ــی ب مبن
ــازی  ــه  )حاکم س ــن وجیب ــه ای ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ب
ــی  ــام سیاس ــاد نظ ــۀ ایج ــای وجیب ــرعی( منه ــن ش قوانی
مفهــوم پیــدا می کنــد بلکــه در ضمــن آن اســت کــه 
وجــود و مشــروعیت یــک نظــام دولتــی مفــروض گرفتــه 
ــررات شــرعی از  ــق احــکام و مق ــا اینکــه تطبی می شــود ت
ــرآن، تطبیــق  ــه دانســته شــود. در غی طــرف آن یــک وجیب
ــه  ــد ک ــل می یاب ــردی تقلی ــت ف ــک فعالی ــه ی ــریعت ب ش

ــد. ــته باش ــم داش ــوان حاک ــد عن نمی توان

ج، انحصار مشروعیت نظم و اقدام دولتی 
ــه  ــت را کــه ب ــر یــک دول ــام در براب شــریعت اســالمی قی

ــته  ــف دانس ــریعت موظ ــق ش ــه تطبی ــروع ب ــورت مش ص
می شــود، بغــاوت می دانــد اگــر چــه از طــرف قیــام 
کننــده گان دالیلــی بــر مشــروعیت اقدامــات شــان مطــرح 
گردیــده باشــد. ایــن وضعیــت نشــان دهندۀ آن اســت کــه 
ــدم نخســت از  ــدام در ق در اســالم مشــروعیت نظــم و اق
آِن دولــت اســت و اقدامــات دولــت بــه صــورت فرضــی 
ــام  ــت از شــریعت تلقــی می گــردد و قی در راســتای حمای
ــته  ــروعیت دانس ــه مش ــام علی ــۀ قی ــه گون ــر آن ب در براب
ــام  ــه تم ــت ک ــن اس ــه ای ــر قضی ــرف دیگ ــود. ط می ش
ــن  ــام قوانی ــه تم ــت ب ــک دول ــت ی ــت حاکمی ــراد تح اف
ــرا  ــت اج ــدون کم وکاس ــام آن را ب ــد و تم ــردن نمی نهن گ
ــت  ــور اس ــت مجب ــورت دول ــن ص ــه در ای ــد ک نمی کنن
بــرای تطبیــق ایــن مقــررات دســت بــه اجبــار بزنــد و ایــن 
اجبارســازی یــک اقــدام نامشــروع دانســته نمی شــود. اگــر 
یــک نهــاد دیگــر و یــا فــردی دســت بــه ایــن اقــدام بزنــد 
ــک عمــل غیرشــرعی دانســته می شــود.  نفــس اقدامــش ی
ــروعیت  ــار مش ــان انحص ــا هم ــن تفاوت ه ــۀ ای ــل هم دلی
بــرای نظــام سیاســی یــا دولــت اســت. قوانیــن جزایــی نیــز 
ــن  ــه ای ــد باشــد. ب ــا می توان ــن مثال ه یکــی دیگــری از ای
معنــا کــه اگــر دولــت یــک دزد را بــه دلیــل عمــل دزدی 
ــروع  ــل مش ــک عم ــازات ی ــن مج ــد ای ــازات می کن مج
و یــک الزامیــت شــرعی دانســته می شــود، اگــر ایــن 
مجــازات را یــک فــرد یــا یــک گــروه دیگــر اعمــال کنــد 
ــک جــرم دیگــر تلقــی می گــردد  نفــس اقدامــش خــود ی
ــی از آن  ــات عموم ــروعیت اقدام ــه مش ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــف را  ــن وظای ــز ای ــریعت اســالمی نی ــت اســت و ش دول
ــت و  ــپرده اس ــا س ــرای دولت ه ــاص ب ــورت خ ــه ص ب

ــرارداده اســت. ــا ق ــز در انحصــار آنه مشــروعیت را نی
بــه دو  معاصــر دولت هــا  نظریه هــای سیاســی  بنابــر 
ــتوجب  ــق و مس ــه ح ــدرت ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــل ب دلی
دولت هــا  یــک،  می شــود؛  دانســته  فرمان بــرداری 
ــه  ــا مرزهــای خــود ب بســان خویــش در درون ســرزمین ی
صــورت قانونــی رقیــب نــدارد و تنهــا نظــام حاکــم دانســته 
ــول  ــد در ط ــر بای ــای دیگ ــا و گروه ه ــه نهاده ــود ک می ش
فعالیــت آن عمــل کننــد نــه در عــرض آن و دوم اینکــه از 
نظــر خارجــی دولت هــای دیگــر ایــن دولــت را یــک نظــام 
ــۀ  ــده و مظهــر وجــودی جامع ــوان نماین ــه عن مســتقل و ب
ــل  ــن دلی ــر دوی ای ــد. ه ــت وی می شناس ــت حاکمی تح
مبیــن انحصــار مشــروعیت بــرای نظام هــای سیاســی 

)دولــت( شــناخته می شــود.

د، استمراردولت و عضویت غیرارادی افراد 
ــه  ــچ مجموع ــا هی ــی و ی ــچ جامعه ی ــد هی ــر جدی در عص
ــد،  ــرز خاصــی زیســت دارن ــک م ــه درون ی ــرادی ک از اف
خالــی از داشــتن یــک نظــام سیاســی و یــا مدعــی 
مدیریــت سیاســی شــناخته نمی شــود. بــه ایــن مفهــوم کــه 
نهــاد دولتــی تنهــا نهــادی اســت کــه بیشــترین دوام را دارد 
ــت در  ــن اس ــی اســت. ممک ــتمر و دایم ــدرت آن مس و ق
یــک جامعــه مدعیــان قــدرت دولتــی زیــاد باشــد، امــا در 
نهایــت هیــچ یکــی مدعــی فقــدان نظــام نیســت؛ بلکــه هــر 
یکــی خــود را مظهــر همــان قــدرت مســتمر می دانــد کــه 
باهــم دعــوا داشــته باشــند. در نتیجــه، می تــوان گفــت کــه 
اقتــدار دولتــی ممکــن اســت بــه صــورت متمــادی ادامــه 
یابــد و مــوازی بــا حیــات جامعــه همیشــه وجــود داشــته 
باشــد. ســازمان های دیگــر ممکــن اســت بــه دلیــل بیــرون 
ــدرت  ــا ق ــردد، ام ــود گ ــت آن ناب ــراد از عضوی ــدن اف ش
ــًا  ــراد در آن غالب ــت اف ــه عضوی ــل اینک ــه دلی ــی ب دولت
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــی نمی رس ــه حالت ــت، ب ــرارادی اس غی
حیــات اجتماعــی از میــان بــرود. عضویــت افــراد در یــک 
نظــام سیاســی حقیقتــًا غیــرارادی اســت و بــه مجــرد تولــد 
و رســیدن بــه ســن تکلیــف از جملــۀ رعایــا و یــا همــان 
ــه  شــهروندان یــک قــدرت دولتــی محســوب می گــردد. ب
ــر  ــی در صــدد تغیی ــا گروه ــرد ی ــر ف ــن ملحــوظ، اگ همی
اقتــدار دولــت از راه مشــروع باشــد، بایــد تــا رســیدن بــه 
آن مرحلــه، اقتــدار و عضویــت نظــام فعلــی بــا خصوصیت 
ــه اقدامــش یــک  ــر آن هرگون ــرد کــه در غی ــی را بپذی فعل
عمــل مجرمانــه و نوعــی قیــام در برابــر مشــروعیت تلقــی 
می گــردد. آنچــه کــه بــه عنــوان تشــریفات قبــول یــا تــرک 
تابعیــت یــک دولــت دانســته می شــود، در حقیقــت قبــول 
یــا رد ارادی عضویــت افــراد در یــک دولــت نیســت بلکــه 
ــرارادی افــراد در همــان  برعکــس، نمایانگــر عضویــت غی
ــی در کار  ــه اگــر عضویت ــل ک ــن دلی ــه ای ــت اســت؛ ب دول
نباشــد نمی تــوان مطالعــۀ تــرک آن را مطــرح کــرد و ایــن 
نشــان می دهــد کــه عضویــت بــه صــورت غیــرارادی قبــاًل 
ــول  ــریفات قب ــه تش ــت و همین گون ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــرارادی  ــت غی ــت نشــان دهندۀ عضوی ــک دول ــت ی عضوی
همــان فــرد در یــک دولــت دیگــر اســت ورنــه افــرادی که 
ــک  ــل تصــور در ی ــک نظــام نباشــند، قاب اساســًا عضــو ی

ــد. ــد باش ــانی نمی توان ــۀ انس جامع
ــه  ــر ب ــی دیگ ــای حقوق ــان نظام ه ــالمی بس ــریعت اس ش
ــه  ــراد در یــک نظــام سیاســی نپرداخت ــل عضویــت اف دالی
ــته  ــده دانس ــول ش ــروض قب ــه آن را مف ــرای اینک اســت ب
اســت بلکــه معمــوالً بــه مســایل و قضایــای پرداختــه کــه 
تــرک عضویــت یــک فــرد نظــام سیاســی اســالم را نشــان 
ــلطۀ  ــت س ــه تح ــلمانانی ک ــت مس ــا سرنوش ــد و ی می ده

ــد.  ــی نمی کنن ــالم زنده گ ــی اس ــام سیاس نظ
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عبداالحدهادف
ــه  ــت آن چ ــب اس ــس جال ــی ب ــد، قصه ی ــر نباش ــز اگ طن
از قدیــم نقــل کرده انــد کــه گویــا روزی مــال نصرالدیــن 
ــته  ــه نشس ــر قبل ــت ُرخ ب ــای حاج ــه قض ــی ب در جای
ــه نشســتن  ــتند ک ــاد داش ــه ی ــظ او ب ــردم از مواع ــود. م ب
ــود  ــه ب ــا گفت ــت را خط ــان حال ــه در چن ــوی قبل ــه س ب
ــه  ــک ب ــی تحری ــن خطاکاران ــر ضــد چنی ــان را ب و مقتدی
ــردن  ــکان، کج ک ــورت ام ــاش و در ص ــراض و پرخ اعت
صاحــب حاجــت از جهــت قبلــه بــه ســمت دیگــری بــا 
زور بــازو کــرده بــود؛ چــون امــر بــه معــروف و نهــی از 
ُمنکــر را ســه مرحلــه باشــد کــه عزیمــت ایمانــی در نهــی 
ــا  ــه فیزیکــی اســت و نهــی ب ــا بگــو مداخل ــه دســت ی ب
زبــان و کراهــت منکــر در قلــب امــا در جمــع رخصــت 
آینــد کــه مقــام مومــن را چنــدان نشــاید و سســتی ایمــان 
ــوام خواســته  ــال از ع ــه م ــت اســت و چه بســا ک را عالم
ــه  ــت ب ــد و از رخص ــان بپرهیزن ــتی ایم ــا از سس ــود ت ب
عزیمــت بگریزنــد. حــاال کــی تردیــد کنــد کــه شاشــیدن 
ــاز صــدور آن از مــال  ــه ُمنکــر نیســت و ب ــه ســوی قبل ب

انکــر نباشــد!
القصــه مــردم از تماشــای منظــر مــال دچــار صعــق شــدند 
ــده  ــرود آم ــا ف ــر آن ه ــی در صحــرا ب ــگار صاعقه ی ــه ان ک
ــر او  ــه ب ــرم هم ــت. الج ــرده اس ــر ک ــان را غافل گی و آن
اعتــراض کردنــد کــه تــو خــود چنــان گفتــی، پــس حــاال 
ــا  ــی یک ج ــا زیرک ــش را ب ــه دان ــال ک ــی! م ــن می کن چنی
ــک  ــوا در ی ــع دع ــرد و دف ــه کار ب ــد ب ــود، ترفن ــرده ب ک
ــردم!  ــه ای م ــت ک ــوا گف ــم فت ــه رس ــنجید و ب ــه س لمح
پرخــاش تــان در ظاهــر به جــا اســت، امــا معلــول علــِت 
صحیحــه نیســت و مــدار احــکام بــر علــت اســت. آن چــه 
در حکــم شــرعی نهــی از قضــای حاجــت بــه ســمت قبله 
ــتقامت  ــه اس ــرم گاه ب ــا ش ــانه رفتن ب ــت، نش ــت اس عل
ــی از آن  ــت و نه ــت اس ــی حرم ــه مناف ــت ک ــه اس کعب

عیــن حکمــت اســت. امــا نشســتن مــن در حالــی اســت 
ــرده ام و  ــه ســمت دیگــری منحــرف ک ــت ب ــه رأس آل ک
ــن  ــه از ای ــزد ک ــما را نس ــم، ش ــای را می ده ــواِب چ ج
ــرض  ــز ف ــورت نی ــتر ع ــون س ــد؛ چ ــق کنی ــش تحقی بی
ــر عــورت در حــال  ــم باشــد اگ ــاه عظی ــرا گن اســت و م

ــم. ــه شــما بنمایان انحــراف ب

مــردم از حدیــث مــال جــا خوردنــد و بــه عصمت مســتور 
ــراض از  ــِت اعت ــی دس ــد و در حال ــن گفتن ــد آفری او ص
ســر مــالی دانــا و حکیــم برداشــتند کــه بــه جهــل زایــد 
خویــش نســبت بــه اســرار حکمــت الهــی در شــرع انــَور 
و در دل و درون بندهــگان مقربــش نفریــن می فرســتادند 
و بــاز میــان خــود تعهــد بســتند تــا زیــن پــس بــا اهــِل 

ــرو  ــد و همیشــه پی ــازی نکنن ــا ُدم شــیر ب ــزاع و ب حــق ن
کــور روحانــی باشــند و بی پیــر بــه خرابــات هــم نرونــد. 
مــال کــه خــود می دانســت از چــه جنســی اســت و چــه 
ــت  ــود، ژس ــده ب ــن رهی ــن از دام کی ــام دی ــه ن ــان ب آس
ــت و در  ــاال انداخ ــانه ب ــت و ش ــود گرف ــه خ ــدس ب مق
ــان در دل  ــت ش ــه غفل ــه ب ــد ک ــردم دور ش ــی از م حال
ــه  ــه ب ــی ک ــر خــود از گول ــه ضمی ــا در ُکن ــد، ام می خندی
مــردم زد، شــرمنده بــود؛ چــون از ســرمایه وجــدان اندکــی 
بهــره داشــت و از پشــت صحنــه کارش خــود خبــر بــود 
و خــوب می دانســت کــه خــدا نیــز آن را می دانــد و 

می بینــد.
ایــن قصــه در واقــع وصف الحــال دانایــان مــداح و 
ــن  ــا ای ــت، ب ــز اس ــا نی ــق روزگار م ــنفکران متمل روش
ــت  ــد باف ــع خــود ترفن ــه نف ــم ب ــالی قدی ــه م ــاوت ک تف
و گنــاه خــود را حکمــت نشــان داد و عیــب خویــش بــا 
ــا  ــه بس ــی ک ــید، در حال ــرو پوش ــش ف ــن و دان ــرده دی پ
ــد  ــتاده ان ــران ایس ــِر دخــل دیگ ــا س ــده م ــان زن چیزفهم
ــد  ــی می نماین ــه بازاریاب ــن کالن بی مای ــه شــماری کارت و ب
ــت(  ــد )نخ ــی نق ــا چرب زبان ــان را ب ــس ش ــاع نح و مت
می کننــد و نبــض بــازار دریافتــه، از کالم بزرگان فلســفه و 
هنــر معاصــر امثــال کانــت و کوپرنیــک و هیــگل و هوگــو 
و پیکــن و پیکاســو و راســل و روســو و دکارت و دارویــن 
ــه  ــد و مقدم ــتعاره می گیرن ــا اس ــا همچــون این ه و صده
ــه باشــند کــه کج نشســتن فــالن  ــاًل گفت ــا مث می تراشــند ت
ــته و در  ــی داش ــه حکمت ــس چ ــالن مجل ــب در ف صاح
ــه و در  ــراری نهفت ــه اس ــتان صاحــب چ ــه بِس ــر پیال تغیی
آروغ مابعــد دوغ بهمــدان صاحــب چــه قدســیتی فراهــم 
آمــده اســت! فــرق این هــا بــا مــالی قدیــم در قصــه بــاال 
ایــن اســت کــه مــال را بویــی از وجــدان بــود کــه الاقــل 
ــان  ــم دانای ــا چش ــید، ام ــت می کش ــود خجال ــش خ پی
هــم روزگار مــا بــه قــدری خشــک و خــم اســت کــه در 

ــری نیســت. ــگ اث ــری و از نن آن از شــرم خب

ــې د  ــه ســیالیو ک ــام پ ــوال ج ــټ د نړی د ۲۰۱۹ کال د کرک

ــا پــای تــه ورســېد. افغانســتان ســفر پرتــه لــه کومــې بری

ــدو  ــه پیلې ــیالیو ل ــام س ــوال ج ــټ نړی ــم د کرک ــه ه ــه څ ک

مخکــې د افغانســتان د کرکــټ بــورډ مســؤلینو او يــو شــمېر 

ــر  ــو پ ــمېر لوبډل ــو ش ــې د ي ــیالیو ک ــو س ــه دغ ــاړو پ لوبغ

ــو  ــړې وه، خ ــوه ک ــا دع ــې د بری ــان لوبډل ــدې د افغ وړان

ــیالۍ  ــه واړه س ــې نه ــاف خپل ــې خ ــې د مت ــان لوبډل افغ

بایلــودې او د کومــې لوبډلــې پــه ماتولــو بریالــۍ نــه شــوه.

د ګلبدیــن نایــب پــه مــرۍ افغــان کرکــټ مــي لوبډلــې 

ــوال جــام  ــه کوربتــوب د ۲۰۱۹ کرکــټ نړی د انګلســتان پ

ــدې  ــر وړان ــه د اســرالیا پ ــه لومــړۍ لوب ســیالیو کــې خپل

وکــړه چــې پــه ۷ ویکټــو یــې بایلــوده، پــه دغــه لوبــه کــې 

ــوی  ــړل ش ــډو ورک ــوا د ۲۰۸ من ــه خ ــې ل ــان لوبډل د افغ

هــدف اســرالیايي لوبډلــې پــه ۳۵م اوور کــې پــوره کــړ.

ــدې  ــر وړان ــکا پ ــه د رسیان ــه لوب ــه دوهم ــې خپل لوبډل

وکــړه او افغانســتان تــوپ اچوونکــو رسیانکايــي لوبغاړي 

پــرې نښــودل چــې لــوړ هــدف وټاکــي، خــو افغــان تــوپ 

وهونکــي هــم د رسیانکايــي تــوپ اچوونکــو پــر وړانــدې 

ــه کــړه او د رسیانکايــي لوبډلــې د ۲۰۱  ــه لوبــه ون ښ

ــړې او د  ــډې وک ــوازې ۱۵۲ من ــې ي ــواب ک ــه ځ ــډو پ من

ــوده. ــې بایل ــه ی ــې لوب ــه اصطــاح، ګټل ــو پ کرکــټ پوهان

د افغانســتان لوبډلــې درېیمــه لوبــه د نیوزیلنــډ پــر وړانــدې 

وه چــې افغانســتان لوبډلــې پــه کــې لومــړی بیټنــګ وکــړ 

او د ټولــو لوبغــاړو پــه زیــان یــې نیوزیلنــډۍ لوبډلــې تــه 

د ۱۷۳ منــډو هــدف وټاکــه، نیوزیلنــډۍ لوبډلــې ورکــړای 

شــو چــې هــدف پــه ډېــرې اســانۍ رسه د درېیــو ویکټــو پــه 

زیــان رسه پــوره او لوبــه یــې د ۷ ویکټــو پــه توپــر وګټلــه.

افغانســتان لوبډلــه لــه پرلــه پســې درېیــو ماتــو وروســته پــه 

څلورمــه لوبــه کــې د ســویي افریقــا رسه مــخ شــوه چــې د 

خرابــې توپوهنــې لــه املــه یــې لوبــه د ۹ ویکټــو پــه توپــر 

بایلــوده، پــه دغــه لوبــه کــې د افغانســتان لوبډلــې لــه خــوا 

د ۱۲۶ منــډو ورکــړل شــوی هــدف د لوبــې پــه ۳۵م اوور 

کــې پــوره کــړ.

لــه تېــرو څلــورو ماتــو وروســته افغانســتان لوبډلــې خپلــه 

بلــه او ســخته ماتــه د انګلســتان پــر وړانــدې تجربــه کــړه.

د دغــې لوبــې لیــدو تــه ولســمر محمــد ارشف غنــي هــم 

راغلــی و.

انګلســتان د دغــې لوبــې پچــه وګټلــه او پــه لومــړۍ 

تــوپ وهنــې رسه یــې پــه ټاکلــو پنځوســو اورونــو کــې د 

ــه ځــواب  ــډې وکــړې، پ ــان رسه ۳۹۷ من ــه زی ــو پ ۶ ویکټ

کــې یــې افغانســتان لوبډلــې د ټولــو لوبغــاړو پــه زیــان رسه 

۲۴۷ وکــړې او د ۱۵۰ منــډو پــه توپــر لــه ماتــې رسه مــخ 

شــوه.

ــوپ اچوونکــو  ــه تکــړه ت ــو ل ــړۍ ي راشــد خــان چــې د ن

څخــه دی، پــه دغــه ورځ یــې د خپــل لوبیــز ژونــد تــر ټولــو 

خرابــه تــوپ اچوونــه وکــړه او پــه ۸ اورونــو کــې یــې ۱۱۰ 

ــه کــې شــاملې  ــډې ورکــړې چــې ۱۱ شــپږیږې هــم پ من

وې.

د انګلســتان پــر وړانــدې لوبــه کــې کــه څــه هــم لوبډلــې 

ــر  ــان لوبډمل ــو افغ ــوړه، خ ــه وخ ــر مات ــوی توپ ــه ل پ

او مینــه وال پــه دې خــوښ وو چــې افغانســتان تــوپ 

وهونکــو د لوبــې ټــول اورونــه ولوبــول او ښــې منــډې یــې 

هــم جــوړې کــړې.

افغانســتان لوبډلــه لــه پنځــو ماتــو وروســته د روان نړیــوال 

ــخ  ــد رسه مخام ــې هن ــاوړې لوبډل ــې پي ــوې بل ــه ی ــام ل ج

شــوه، دا لوبــه لــه پیلــه تــر پایــه پــه زړه پــورې وه، افغــان 

ــې  ــه ک ــه لوب ــه دغ ــه پ ــه پرتل ــو پ ــورو لوب ــاړي د ن لوبغ

ــد  ــو د هن ــوپ اچوونک ــان ت ــول، افغ ــکاره ش ــاوت ښ متف

پیــاوړی بیټنــګ الیــن لــه ســختو ســتونزو رسه مــخ کــړ او 

ــې ایســاره کــړه. ــډو ی ــه ۲۲۴ من پ

ــې  ــدف پس ــه ه ــد د دغ ــي د هن ــوپ وهونک ــتان ت افغانس

ــې  ــکارېده چ ــې ښ ــېبه داس ــوه ش ــه الړل او ان ي ــه مخت ښ

افغانســتان بــه هنــد تــه ماتــه ورکــړي، خــو هنــدي تــوپ 

ــمي د  ــد ش ــرا او محم ــه بوم ــړې توګ ــه ځانګ ــو پ اچوونک

خپــل ښــه بالنــګ پــر مــټ لوبــه د هنــدۍ لوبډلــې پــه ګټــه 

متامــه کــړه او لوبډلــې تــه یــې د ۱۱ منــډو پــه توپیــر ماتــه 

ورکــړه.

ــر  ــته لوبډمل ــې وروس ــې لوب ــه ښ ــدې ل ــر وړان ــد پ د هن

ګلبدیــن نایــب د خپــل بــل ســیال بنګلــه دېشــۍ لوبډلــې 

ــو خــره وکــړه. د ماتول

د بنګلــه دېــش پــر وړانــدې لوبــه کــې مینــه وال هــم د بریــا 

د منانځلــو پــه هــدف پــه ډېــر شــوق او جذبــې رسه میــدان 

تــه والړل، خــو د لوبــې نتیجــه یــې د متــې خــاف وختــه 

او افغانســتان بنګلــه دېــش تــه لوبــه د ۶۲ منــډو پــه توپــر 

بایلوده.

ــه د  ــه لوب ــې بل ــو وروســته د لوبډل ــې اوو مات ــه پس ــه پرل ل

پاکســتان پــر وړانــدې وه، هغــه لوبــه چــې ګټــل یــې مینــه 

والــو تــه د نړیــوال جــام لــه ګټلــو کــم نــه وو.

ــټ د  ــه د کرک ــه لوب ــځ دغ ــتان ترمن ــتان او پاکس د افغانس

مبرصینــو پــه خــره، د روان نړیــوال تــر ټولــو پــه زړه پــورې 

ــه دې  ــد پ ــې خون ــه وه، د دې لوب ــه لوب ــې ډک ــه تلوس او ل

ــا  ــورې دا چ ــه پ ــتي بال ــر وروس ــې ت ــې د لوب ــې و چ ک

نشــوای ویــای چــې لوبــه بــه د پاکســتان پــه ګټــه پــای تــه 

ــتان. ــه د افغانس ريس او ک

ــه  ــې پ ــډو هــدف پاکســتانۍ لوبډل د افغانســتان د ۲۲۸ من

دومــره ســخته پــوره کــړ چــې د ځینــو راپورونــو لــه مخــې، 

څــو تنــو پاکســتاين مینــه والــو ان د زړه ســکته وکــړه.

ــې  ــر ک ــل او به ــه داخ ــايل پ ــې د لوبغ ــه ک ــه لوب ــه دغ پ

ــو وارې د  ــې څ ــان ک ــه جری ــې پ ــوده وه، د لوب ــه ت مقابل

افغانســتان او پاکســتاين مینــه والــو ترمنــځ اخ او ډب هــم 

ــو. ــه ش رامنځت

ــو ال زور  ــې انتقادون ــه لوبډل ــته پ ــې وروس ــې مات ــه دغ ل

واخیســت او پــه ټولنیــزو رســنیو کــې د دغــې ماتــې ډېــره 

ــاس  ــه اس ــې پ ــوه چ ــول ش ــب واچ ــن نای ــه ګلبدی ــړه پ پ

ــړې. ــډې ورک ــې ۱۸ من ــو اوور ک ــه ي ــې پ ــې ی ــت ک وخ

ــې د  ــې د لوبډل ــام ک ــوال ج ــه نړی ــې پ ــه ک ــه ټول ــو پ خ

ــټ  ــه د کرک ــره ورت ــر ډې ــې ت ــه چ ــو الملون ــې مات ــه پس پرل

ــول  ــه نی ــوا ګوت ــه خ ــو ل ــه وال ــان مین ــو او افغ د مبرصین

ــه  ــؤلینو ل ــورډ د مس ــټ ب ــه د کرک ــې وخت ــه ب ــږي، هغ کې

ــازۍ، د  ــې ډلب ــه ک ــه لوبډل ــول، پ ــر بدل ــوا د لوبډمل خ

لوبغــاړو خــراب فټنــس، کمــزوري روزونکــي، د انګلســتان 

ــاوړو  ــړۍ د پی ــا او د ن ــاړو نابلدتی ــو رسه د لوبغ ــه لوبغال ل

ــو  ــو توپون ــا جګ ــر ی ــدل او د باون ــو رسه مخامخې لوبډل

ــتونزه ده. ــو س ــوپ وهونک ــان ت ــې د افغ ــو ک لوبول

پــه نړیــوال جــام کــې د ویســټ انډيز پــر وړانــدې د لوبډلې 

وروســتۍ ماتــې چــې پــه ټولــه کــې د افغــان لوبډلــې نهمه 

ماتــې کېــږي، وررسه د افغــان لوبډلــې د نړیــوال جــام ســفر 

پــای مومــي، خــو نړیــوال جــام ســیالۍ بــه د جــوالی تــر 

۱۴مــې نېټــې روانــې وي.

چیـزفهـمان مـداح

افغانستان د خپلې وروستۍ 

لوبې په بایللو رسه د کرکټ له نړیوال جامه ووت


