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ــت و  ــتم گف ــه دور هش ــی ک در حال
ــه  ــکا ب ــان و امری ــان طالب ــا می گوه
پایــان رســیده اســت، هیــات هــر 
ــکا و  ــورهای امری ــه کش ــرف ب دو ط
ــران شــان  ــا رهب ــا ب ــه ت پاکســتان رفت
در مــورد اقدامــات بعــدی مالقــات و 

مشــورت کننــد و بــا هدایــات جدیــد 
بــر گردنــد. اگرچــه هــم طــرف 
ــی در  ــرف امریکای ــم ط ــان و ه طالب
پیــام شــان از رونــد هشــتم مذاکــرات 
امــا  کرده انــد،  خورســندی  ابــزار 
هنــوز نکتــه روشــنی از ایــن مذاکرات 

ــت. ــرده اس ــرون درز نک ــه بی ب
هشــتم  دور  پایــان  بــا  همزمــان 
رســانه های  از  برخــی  مذاکــرات، 
امریکایــی و بریتانیایــی از تصمیــم 
ــای  ــف عملیات ه ــرای توق ــکا ب آمری
ــان و  ــه طالب ــی علی ــای آمریکای نیروه
نیــز از توقــف آمــوزش هــای نظامــی 
نیروهــای امریکایــی بــه نهادهــای 
نظامــی و امنیتــی افغانســتان خبــرداده 
انــد. بــر بنیــاد گــزارش آن رســانه هــا 
ــرده  ــت ک ــر روای ــع معتب ــه از مناب ک
انــد، ایــن تصمیــم امریــکا ربطــه 
ــه در  ــخصی دارد ک ــات مش ــه توافق ب
دور هشــتم مذاکــرات میــان امریــکا و 
طالبــان ایجــاد شــده اســت. امــا هــم 
ریاســت جمهــوری و هــم فرماندهــی 
ناتــو در افغانســتان در یــک پیــام 
ــن  ــانه ها ای ــه رس ــه ب ــای جداگان ه
ــه شــدت رد کــرده و آن را  ــر را ب خب

دروغ میداننــد.

ــی  ــع م ــی مناب ــال برخ ــن ح در همی
ــض  ــه مح ــی ب ــه امریکای ــد ک گوین
بــا  توافقــات  بــه  نزدیــک شــدن 
ــف  ــه توق ــی از جمل ــان اقدامات طالب
مواضــع  بــر  شــان  عملیات هــای 
طالبــان را روی دســت می  گیرنــد و 
ــد  ــال می  دهن ــل احتم ــن دلی ــه همی ب
را  دســتوری  چنیــن  ترامــپ  کــه 
صــادر کنــد. زیــرا برخــی منابــع مــی 
ــا  ــه امریکایی ه ــان ب ــه طالب ــد ک گوین
ــم  ــرایطی فراه ــد ش ــه بای ــد ک گفته ان
امضــای  از  بعــد  آنــان  تــا  شــود 
آتــش  مرحلــه  وارد  موافقت نامــه 
امــا هنــوز مراجــع  بــس شــوند. 
ــرح  ــی را مط ــن اطالعات ــمی چنی رس

ــد. ــرده ان نک
کــس  هیــچ  کــه  اســت  گفتنــی 
ــا  ــان و امریکایی ه ــه طالب ــد ک نمی دان
توافــق  باهــم  روی چــه مــواردی 
ــوز  ــواردی هن ــه م ــرده و روی چ ک
ــبب  ــاله س ــن مس ــد. ای ــالف دارن اخت
افغانســتان  در  جــدی  نگرانی هــای 

ســت. شده ا

پایـان دور هشتـم مذاکـرات؛
توقف عملیات نظامی و آموزش دهی نیروهای امریکایی در افغانستان

ارگ و ناتو: ایـن خبـر دروغ است

صفحه 6

نخستین همایش انتخاباتی تیم وفاق ملی برگزار شد
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

برای تغییر وارد میدان انتخابات شده و قدرت را به نسِل جوان انتقال می دهیم
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نگـاهی اجاملی 

به آسیب های بزرگ دانشگاه

وعده های سر خرمن 
غنـی
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ــس  ــپ، ریی ــتور ترام ــی، از دس ــانه های غرب ــی از رس برخ
ایــالت متحــده امریــکا، بــر محــدود شــدن عملیــات  نظامــی 
ــت  ــه حکوم ــد. اگرچ ــر داده ان ــان خب ــه طالب ــکا علی امری
ــده نیروهــای خارجــی در کشــور چنیــن  افغانســتان و فرمان
خبــری را تاییــد نکرده انــد امــا رســانه های غربــی بــر 
صحــت چنیــن اقدامــی تاکیــد کــرده انــد. ایــن خبــر اگرچــه 
ــا در  ــود ام ــر ش ــی منج ــای متفاوت ــا واکنش ه ــد ب می توان
صورتــی کــه چنیــن خبــری درســت بــوده و تصمیــم ترامــپ 
ــا  ــی امریکایی ه ــای نظام ــردن عملیات ه ــدود ک ــرای مح ب
ــی توســط نیروهــای  و توقــف آموزش هــای نیروهــای امنیت
امریکایــی قطعــی شــده باشــد، نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه 
ــم  ــان ه ــه می ــای توافق نام ــه امض ــان ب ــا و طالب امریکایی ه
بســیار نزدیــک شــده اند و ایــن یکــی از قدم هــا بــرای 
نشــان دادن دســت بلنــد طالبــان در مذاکــرات اســت. اگرچــه 
ــچ  ــا هی ــب امریکایی ه ــم جان ــه ه ــان و ن ــه طالب ــون ن تاکن
ــا  ــد ام ــر نداده ان ــات نشســت دور هشــتم خب ــدام از جزئی ک
نشســت دور هشــتم بــه پایــان رســیده و هــر دوطــرف بــرای 
ــات  ــرای اقدام ــان ب ــری ش ــوره رهب ــت و مش ــن هدای گرفت

ــد. ــتان رفته ان ــکا و پاکس ــه امری ــه ب ــده، از دوح آین
ــرای  ــکا ب ــم امری ــر تصمی ــر خب ــرایطی، نش ــن ش در چنی
ــان  ــه طالب ــی علی ــای امریکای ــای نیروه ــف عملیات ه توق
ــی  ــای حکومت ــی نیروه ــای نظام ــف آموزش ه ــز توق و نی
ــای  ــت آق ــرای دول ــی ب ــر خوش ــا، خب ــن نیروه ــط ای توس
ــدی  ــش پنجاه درص ــا کاه ــان ب ــم همزم ــت. آنه ــی نیس غن
ــس از  ــت پ ــرار اس ــه ق ــتان ک ــی افغانس ــای امریکای نیروه
ــود.  ــی ش ــان عمل ــکا و طالب ــان امری ــه می ــای توافق نام امض
شــکی نیســت که خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، 
یکــی از خواســته های طالبــان و یکــی از مــوارد جدی اســت 
کــه در مذاکــرات ایــن گــروه بــا امریــکا مطــرح شده اســت 
و یکــی از قدم هایــی هســت کــه بایــد بــرای صلــح برداشــته 
شــود. یعنــی چنیــن نخواهــد بــود کــه امریــکا در افغانســتان 
باقــی بمانــد و طالبــان هــم در کنــار آن جمــع شــوند. مــردم 
افغانســتان دوســت دارنــد کــه نیروهــای خارجــی و در راس 
نظامیــان ایــاالت متحــدۀ امریــکا کــه در هجــده ســال اخیــر 
در کنــار نیروهــای امنیتــی افغانســتان بــا طالبــان جنگیده انــد، 
ــه  ــد و افغانســتان ب ــه خانه هــای شــان برگردن ــد روزی ب بای
ــه  ــان و هم ــا طالب ــوب ب ــق خ ــه و تواف ــک معامل ــاس ی اس
طرف هــا، بــه صلــح و ثبــات دایمــی دســت یابــد امــا ایــن 
ــه  ــی ک ــه قدم های ــدل می شــود ک ــه خــاک مب ــی ب آرزو زمان
در مــورد صلــح و ثبــات در کشــور برداشــته می شــود، 
کامــاًل نادرســت، ناســنجیده، ناشــیانه و یــک بعــدی باشــد. 

ــت  ــن اس ــکا ای ــتان از امری ــردم اافغانس ــار م ــن انتظ بنابرای
کــه اینجــا تجربــه صلــح نــاکام ویتنــام تکــرار نشــود و نیــز 
ــه ریشــته شــدن  ــه منجــر ب ــی نکشــد ک ــه جای ــرات ب مذاک
همــه بافته هــا شــده و کشــور بــرای یــک مــدت دیگــر هــم 

ــد.  ــر وضعیــت جنــگ جــاری بمان درگی
بــه هــر رو هنــوز نــه توئیــت خلیلــزاد و نــه هــر در توئیــت 
ــرات دور  ــان مذاک ــر پای ــان، ج ــخنگوی طالب ــد، س مجاه
هشــتم، خبــری از مســاله امیــدوار کننــده نیســت؛ امــا امیــد 
میــرود کــه دو طــرف بعــد از مشــورت بــا رهبــری شــان بــه 
ــه  ــا از جمل ــه طرف ه ــر هم ــه در آن خی ــند ک ــی برس نتایج
ــرات  ــتم مذاک ــد و دور هش ــتان باش ــردم افغانس ــور و م کش
بنیادهــای محکــم و خوبــی را بــرای مــردم افغانســتان 
ــی  ــای داخل ــر آن دور دوم گفت وگوه ــر س ــا ب ــذارد ت بگ
اســتوار گــردد. زیــرا افغانســتان بعــد چهــل ســال جنــگ و 
ــح  ــک صل ــتحق ی ــی، مس ــای مدع ــز طرف ه ــری و نی درگی
ــا  ــتقل ب ــوری مس ــرافت مند و کش ــی ش ــات و زنده گ ــا ثب ب
ــا  ــن ارزش ه ــد. اگــر ای ــت  ان ــاه، آســایش، آزادی و عدال رف
ــد  ــود و بع ــی ش ــان قربان ــکا و طالب ــای امری در گفت وگوه
ــود،  ــل ش ــتان تحمی ــردم افغانس ــه م ــتی ب ــرایطی نادرس ش
در آن صــورت هیــچ طرفــی خیــر نمی بینــد و همــه در 
جمــع، بــازی بردبــرد احتمالــی را بــه باخــت مطلــق تبدیــل 

می کننــد.

صلح افغانستان
از برد برد تا باخت مطلق

از زمانی که مبارزات انتخاباتی آغاز شده، تیم » 
دولت ساز« به صورت لجام گسیخته و کمترین 
به  غیرعملی  و  پشتوانه  بی  های  وعده  شرمی 
پنج  که  غنی  اشرف  دهد.  می  تحویل  مردم 
سال پیش هزاران وعده برای تغییر کشور داده 
بود، بدون آن که یکی از آن وعده ها را عملی 
کرده باشد، حاال از نو وعده هایی می دهد که 
بسیاری از آن ها با فکاهی های روز هم سری 
هر  گفت  می  آلمانی  دیکتاتور  هیتلر  کنند.  می 
می  باور  زودتر  مردم  باشد،  بزرگتر  دروغ  قدر 
پیشانی  نیز بدون آن که روی  آقای غنی  کنند. 
بیفتد، دروغ های می گوید که  اش عرق شرم 
که هیچ عقل سالمی تحقق آن ها را باور کرده 
نمی تواند. مثل آن دروغگویی که پشت سرهم 
از سفرهای خارجی اش داد سخن می داد، تا 
این که کسی از میان جمعیت پرسید آیا نقشه را 
هم دیده اید؟ آدم دروغ گو بدون آن که متوجه 
اصل قضیه باشد، پاسخ داد که بلی سه روز هم 
در نقشه بوده ام. آقای غنی  در یکی از آگاهی 
های مبارزاتی اش می گوید« وعده های بسیاری 
را عملی کردم، به من صالحیت بدهید که دیگر 
وعده هایم را نیز عملی کنم.« هیچ معلوم نیست 
آیا  دارد؟  زمان  از  تصوری  چه  غنی  آقای  که 
قبلی اش  از گفتن دروغ های  او فکر می کند 
جمعیت  آن  از  حاال  که  گذشته  زمان  قدر  آن 
که  کند  یادآوری  برایش  که  نمانده  زنده  کسی 
این قدر دروغ نگوید؟ مگر چند سال پیش بود 
که آقای غنی در کل رسانه های کشور جیغ و 
فریاد راه انداخته بود که افغانستان را به کشوری 
کند؟  می  تبدیل  امن  و  ثبات  با  یافته،  توسعه 
این وعده ها در قرن گذشته یا صد سال پیش 
داده نشدند که مردم فراموش کرده باشند. آقای 
غنی به دادن چک بی محل کامال عادت کرده و 
بدون گفتن دروغ های بزرگ در هیچ سخنرانی 
خود ظاهر نشده است. او می گوید، پنج سال 
به دست گرفته که در  را  پیش سکان کشوری 
فقر، ناامنی و فساد غرق بوده و حاال در ظرف 
آن رو شده  به  این رو  از  این کشور  پنج سال 
کند که  قبول  تواند  است. کدام عقل سالم می 
این سخنان راست است و او بوده که افغانستان 
را تغییر داده است. آقای غنی حداقل باید این 
دیگران  های  فعالیت  که  باشد  داشته  حیا  قدر 
فراموش  شاید  او  نزند.  سکه  خود  نام  به  را 

کرده باشد ولی مردم خوب به یاد دارند که او 
پنج سال پیش سکانداری کشوری را به دست 
در وضعیت  امروز  از  مراتب  به  که  بود  گرفته 
بهتر و سامان یافته تر امنیتی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی قرار داشت. حداقل در آن 
زمان با وجود همه مشکالت نیروهای مخالف 
این قدر قدرت نیافته بودند که دعوای حکومت 
کنند. در آن زمان مردم این قدر در وضعیت بد 
اقتصادی قرار نداشتند. اما حاال وضعیت چگونه 
است؟ آیا ما یک گام از پنج سال پیش به جلو 
برداشته ایم و یا هزاران گام به عقب رفته ایم؟ 
هیچ  کشور  فعلی  وضعیت  از  شاید  غنی  آقای 
های  دروغ  تنها  او  زیرا  باشد،  نداشته  تصوری 
خود و چاپلوسان اطراف خود را شنیده است. 
سراشیب  به  را  افغانستان  او  که  داند  نمی  او 
که  بیند  نمی  او  است.  کشانده  فقر  و  بدبختی 
کاری  بی  و  تهی شده  نان  از  مردم  دسترخوان 
از  غنی  آقای  رسانده؟  شان  استخوان  به  کارد 
کدام افغانستان سخن می گوید؟ افغانستانی که 
ناامنی، مواد مخدر، زورگویی،  به کشور فساد، 
افغانستانی  تبدیل شده است؟  چپاول و غارت 
که هر روز به سمت ناامنی های بیشتر و فساد 
های  گزارش  غنی  آقای  مگر  رود؟  می  بیشتر 
ها،  ربایی  آدم  مورد  در  را  کشور  های  رسانه 
نمی  و  بیند  نمی  کابل  های  دزدی  و  ها  قتل 
خواند؟ وقتی وضعیت مرکز کشور چنین باشد، 
وضعیت والیات چگونه خواهد بود؟ شاید در 
طول این سال ها وضعیت زنده گی آقای غنی 
و برخی نزدیکان او تغییر کرده باشد، شاید طی 
این دوره توانسته باشد که میان مردم افغانستان 
به اندازه کافی به نفع هدف های سیاسی خود 
اختالفات قومی و زبانی به وجود آورده باشد 
ولی بدون تردید او کسی نیست که افغانستان را 
تغییر داده باشد و یا توانایی این را داشته باشد 
که در آینده تغییر دهد. حرف های آقای غنی 
حتا حرف های مفت هم نیستند، زیرا در همان 
وجود  واقعیت  از  مقداری  مفت  های  حرف 
دارد ولی در وعده های آقای غنی هیچ واقعیت 
به  که  است  کسی  او  ندارد.  وجود  حقیقتی  و 
و  دارد  تمایل  سیاسی  تمایل  قدرت  به  شدت 
برای حفظ و به دست آوردن آن حاضر به انجام 
هر گونه کاری است. شدت قدرت طلبی آقای 
غنی با هیچ یک از زمام داران و دیکتاتورهای 

خون آشام جهان قابل مقایسه نیست. او به ساده 
گی از کشتن 45 هزار سرباز این کشور سخن 
می گوید ولی نمی داند که او بربادی 45 هزار 
خانواده را جشن می گیرد.  باور کردن به حرف 
های غنی توهین به شعور و عقالنیت خویش 
است. او پنج سال گذشته ناکارآمدی و خطرناک 
بودن خود در سیاست افغانستان را ثابت کرده 
نتوانست  او  که  معنا  این  به  ناکارآمدی  است. 
نجات بخشد  بحرانی  از وضعیت  را  افغانستان 
و بیشتر آن را به سوی بحران و نابسامانی برد 
مردم  میان  که  معنا  این  به  بودن  خطرناک  و 
زبانی  و  قومی  های  اختالف  زندن  دامن  به 
افغانستان  از  متاسفانه  سیاست  این  پرداخت. 
کشوری بر لبه پرتگاه ساخته است. هیچ معلوم 
نیست که فردای این کشور در موجودیت او به 
نسبت  نگرانی  حاال  همین  رفت.  خواهد  کجا 
گفتگوهای صلح امریکا با طالبان در میان مردم 
موج می زند ولی آقای غنی و تیم اش حتا نمی 
دانند که در این گفتگوها چه محلی از اعراب 
دارند. وعده های را که در این روزها آقای غنی 
پشت سرهم به مردم تحویل می دهد، هیچ بنیاد 
واقعی و عملی ندارند. او فقط یاد گرفته است 
که به چشم مردم خاک بزند و اعانه های جامعه 
جهانی را در راه های غیرمشروع به نفع خود و 
خانواده اش مصرف کند. رای به دولت دولت 
ساز رای به ویرانی و بربادی افغانستان خواهد 
را  آن  کامال  مردم  که  است  چیزی  این  و  بود 

درک کرده اند.

وعده های سر خرمن 
غنـی

احمدعمران

آقای غنی از کدام افغانستان 
سخن می گوید؟ افغانستانی که 
به کشور فساد، ناامنی، مواد 
مخدر، زورگویی، چپاول و غارت 
تبدیل شده است؟ افغانستانی 
که هر روز به سمت ناامنی های 
بیشتر و فساد بیشتر می رود؟ 
مگر آقای غنی گزارش های 
رسانه های کشور را در مورد 
آدم ربایی ها، قتل ها و دزدی 
های کابل نمی بیند و نمی خواند؟ 
وقتی وضعیت مرکز کشور چنین 
باشد، وضعیت والیات چگونه 
خواهد بود؟ شاید در طول این 
سال ها وضعیت زنده گی آقای 
غنی و برخی نزدیکان او تغییر 
کرده باشد، شاید طی این دوره 
توانسته باشد که میان مردم 
افغانستان به اندازه کافی به نفع 
هدف های سیاسی خود اختالفات 
قومی و زبانی به وجود آورده 
باشد
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هغه خلک چه ما له پخوا پيژين، هغوى پدى پوهيږي 

چه زه نه ده څوکۍ او مقام وږى يم او نه هم د معاميل 

او لوړ دولتى وړانديزونو لکه ملړى معاونيت، بهرىن 

چارو وزارت او همدارنګه مى د کابينى غړيتوب مى 

د  او  وزىل  ىب  خلکو  د  او  ملت  د  چه  کله  اما  منىل. 

حکومتى چارواکو ىب عزىت مى وليد، نور مى صرب او 

تحمل ونشو کړاى او په دغه سختو او حساسو رشايطو 

کى مي ځان د افغانستان ولس مرشى ته نوماند کړ. 

که خداى ج غوښتى وي او موژ بريالۍ شوو، پرته د 

يو ورځى له ځنډ څخه د خپلو خلکو په خدمت کښى 

به اوسم، او که د خدايى رضا نه وو او بريالۍ نشولو، 

زما د ورور )شهيد احمد شاه مسعود( په وينا زموژ الره 

برحقه ده، رسيږو او که نه رسيږو په دواړو کښى موږ 

برياىل يوو.

قهرمان  مىل  د  کړ،  نوماند  ځان  مى  چى  هغه  له  پس 

زيارت ته والړم، يو دعا مى ارواښاد ته وکړ او يو مى 

هم ځانته، چه خدايا! که زه خلکو ته وسيله د خري او 

نيکى يم، مرسته رارسه وکړه او که د بدى او رش سبب 

کيږم ومى دروه چى زيان مى چاته و نرسيږى.

کيدو  نوماند  د  زما  بيتى  نيم  پورتنى  الهوری  اقبال  د 

روښانه دليل دى، چى زموژ ملت بايد خپل برخليک 

بايد پخپله وټاکي. ځکه تر اوسه نه جګړه، نه سوله او 

نه هم ټاکني، هيڅ يو ډګرونه زموژ نه وو. 

يونيم لسيز مخکښى د مىل اجندا په ملړنۍ طرح کى ما 

په کلکو ټکو داىس ليکىل وو: »وليدل ىش چى زموژ 

مرشان کوالى يش چى د نړيوال ټولنى له راتګ څخه 

د هيواد په ګټه سمه استفاده وکړى ترڅو يو مىل دولت او 

زعامت رامنځته يش، که چريى نړيوال سياست تغيري کړي 

نو موژ بيا هم په تش ميدان پاىت کيږو«

ىب له شکه چى په دغه اتلسو ١٨ کلنو کښى، اکرث مرشان د 

يو لوى او مىل کار په ځاى، د نړيوال ټولنى له راتګ څخه 

شخىص ګټى پورته کړل، څوکۍ او مقام ته رسيدل، غلط 

ملکيتونو  د  تعصبات،  قومى  تقلب،  جوړول،  تشکيالت 

غال او همدارنګه د نړيواىل ټولنى په سلګونو ميليونو ډالرو 

مرستى شخىص لګښتونه شول. 

پس له اتلسو ١٨ کلونو څخه يوازينى مرياث موژ ته فساد، 

فساد،  اخالقى  فساد،  سياىس  دىـ  راپاىت   .... فساد  فساد، 

فساد ښکيل  په  هم  اى  او سوله  دين  او حتى  فساد  ټاکنيز 

کړل.

روښانه او لويه درغىل يا فساد راتلونکوټاکنوکى دحکومتى 

ټکټونو کى په سلهاو ميلونو ډالر چه د حکومت د بوديجى 

څخه يي خپل په ګټه مرصفوى،

داچه دټاکنو لوړمرصف د ټاکنو د کميسون څخه د پنځوسو 

ميلونو وړانديز شوى،

داچه يو حکومتى ټيم ديو ټلويزیون رسه د دوه ميلونو چه 

١60 ميلونه افغاىن کيږى تړون السليک کړى ترڅو دوى ته 

کمپاين وکړى دغه حکومتى لوړپوړى کسان چه دومره غټ 

فساد او درغىل ته مالتړىل دوى خپل ضمري او ويژدان ته 

ژمن دى نه نوڅنګه کوىل ىش دوي دنورو ويژدانته ځانونه 

سپني کړى او د افغانستان مىل ګټوته ژمن پاىت ىش اساتنه 

يي وکړى. 

ځانونه  يي  لپاره  ځىل  دبيا  چه  يش  کوىل  څنګه  دوي 

نوماندانکړى او د ولس په سرتګوکى خاوري شيندى او د 

راتلونکى قدرت لپاره خپىل سرتګى ګنډىل،

دغه اوسنى حکومت چه نه تري ولس راىض دا اونه نړيوال 

څنګه کوىل يش چه د خلکوڅخه د بياځيل لپاره د دوى په 

ګته رايه وکاروى. 

حکومتى  ظامل  دغه  ولس  ترڅنګ  ناخوالو  ددومره  اوکه 

په  دخلکواودتاريخ  وطن،  ددى  ورکوى  رايه  نوماندانوته 

وړاندى دخداى په حضور پدى رشيک دى،

دڅلويښتو خاصتآ١٨کلنونکى دغه ملت دهرقيسم حکومت 

پخپلوسرتګو  تړىل  ؛قومونوته  کيڼ؛اښي  ايدئولوژيک 

وآزمايل اوسنو بله الرنلرو بغري ديواوىل اتحاد اودمىل وفاق 

اويوبل  ژوندکوى  افغانستان کى خپل  قومونو چه  اودټولو 

ژمنتياولرى  لپاره  منافو  دمىل  لپاره  اودهيواددابادى  منى 

دراتلونکى نظام لپاره چه ټول قومونه خپل ځان پکى ووينى 

راتلونکى قدرتونوکى مساويانه ويش ولرى دعدلت پربنسټ 

جمهورى  ديو  ولرى  ونډه  پکى  قومونه  هراړخيزه  والړ 

رياست ،صدارت،مقننه اوقضايه دصالحيت لرونکى تعرف 

انتخاب  نيمه  ،دواليانو  پکى شوى وي،دواليتى شوراګانو 

په زانګړى توګه ټولوته يوشان دنظام په چوکاټ کى زمونږ 

لپاره يومنل شوي اصل دى،

ديوواىل اودمىل وفاق دسوىل راوستل ،

چه پدا ١٨ کلنونکى د سوىل د پروىس څخه يي دشيدوغوا 

اويوه تجارىت سوله چه دستخباراتو په وړاندى مخته ځى 

چه هريو پکى خپىل ګټى لرى هيڅکله به پداىس پروژه کى 

چه دنورو ګټى دى سوىل ته ونرسيګو. 

مسعودبه  احمدشاه  کيداى  پورته  غږ  دسوىل  چه  هرچريته 

مى  کى  وخت  په  دمقامت  ورپيژندم  حيث  په  ديوغړى  زه 

دعباس ستانکزى رسه په سويس کى وليدل چه رياست يي 

دقانوىن صاحب په مرشى تررسه کيده مختلفو هيوادونوته 

موسفروکړه. 

خپله احمدشاه مسعود ميدان شارته چه د درسپه بد متاميده 

د دريو کسانو رسه چه دته نيږدى ول والړه، داود داود شهيد، 

د دريور وه  الدين خان لکن خيل و محمدګل چه  شمس 

دطالبانو رسه يي مجلس دسوىل په تړاو تررسه کړه.

استاد رباىن په همدى الره شهيدشو،

نوکه سوله د طالبانو رسه په همغه پروىن فکروى نوالزه ګڼم 

زانګړى  دمقامت  ول  بوخت  جګړه  په  وررسه  ترپرونه  چه 

څهرى وررسه دسوىل په پوسه کى دخيل وي ،

دسوىل لپاره استازى افغانستان شموله مىل وي ،

دټولوطالب استازوترڅنګ بايد دمقامت استازى هم 

ګډون ولرى. 

که سوله نن راځي او د سبالپاره راځي نوځوان نسل 

يي دطالب  يي،ارزښتونه  دونيايي،ژونديي،سوله  چه 

دفکررسه بدلون لرى ګډون وکړى،

دنيږدو  رسه  موقف  پخواىن  د  طالبان  دپرون  داچه 

دا  رسيږى  توافقته  رسه  حکومت  يوناکام  څهرود 

دسوىل په معنى نده. 

دانو يوځاى واىل دى ددواړو دمنافو پربسټ،

نه  وحشته  داىس  رصوت  هيڅ  په  هيڅکله  مونږ 

تسليميږو،

اوکه چريته مجبورشو بايد مقامت وکړو چه داوارى 

دځوان نسل غږبدرګه هم زمونږ رسه ده. 

ليک  هوکړه  دنړى  هوکړه  منطقى  د  وفاق  داخىل 

دسوىل اصىل ريخى دى. 

ليکىل هرڅه  لپاره  منشورکى دسوىل  په  وفاق  دمىل 

لرو،

ټاکنى يو فرصت دى دبدلون لپاره.

او دميوکراتيکى  عادالنه  يو  نغواړو  ټاکنى  درغليو  د 

ټاکنى مو رسه کرښه ده. 

پربسټ  درغليو  د  چه  ټاکنى  مو  مخکى  کاله   5

تاريخى  دى  د  به  اوس  شوى  نواى  که  کړى  تررسه 

ده  رنغښتى  پکى  ناخواىل  هر  چه  تاوتريخواىل 

شاهدنوو. 

پکى  راي  خلکو  دميلونونو  چه  نامه  توافق  کومه 

معامله شوى دبل کس په وړانديز حکومت جوړشو 

بياځىل يي نغواړو،

اودنوماندانو  دټاکنو  دکميشرنانو  مو  مخکى  وخت  څه 

نوى  ده  دغه  چه  وړاندى  په  تلويزون  دمىل  مخکى  په 

الس  چه  منديم  هيله  شو  اوټاکل  ورکړه  رايه  کميشرنانوته 

وهنه موتراوسه باقى ده داىس نه چه ټاکنى بيادحکومت په 

ګټه وکاروى که يو هم داځىل څه ونه وايي نوځام دجدى 

غربګون رسه به مخ ىش،

په اخره کښى موژ يو پنځلس ١5 ماده ايزه سند السليک کړ 

چي ددغى سند پر اساس د درغليو پرته د ټاکنو تررسه کيدو 

هوکړه تررسه شوه. 

راتلونکى ټاکنى به د تريو ټاکنو په څري هيڅکله به درغليو 

رسه د منلو وړ ندى، موژ نور د پنځو کلونو لپاره د درغليو د 

پايىل حکومت نغواړو... 

خپلو  د  به  کښى  واليت  هر  سم،  رسه  پايل  د  کمپاينونو  د 

خلک او مالتړو ترڅنګ به په کلکه ودريږوو او داځل هيچ 

چاته به اجازه ورنکړو چى درغىل وکړى او خپل نا مرشوع 

حکومت پر موژ و مني...

دا زموږ ژمنه ده!

ژوندى دى وي افغانستان

او تل دى وي مىل وفاق

یاسر عرفات یکی از پُرجاذبه ترین رهبران سیاسی سال های 
شخصیت  کم نظیر،  سخن ران  بود.  نود  و  هشتاد  هفتاد، 
صمیمی، لباس های ویژه -ترکیبی از نماد چیریک و فرهنگ 
فلسطین- حرکات جذاب، خنده ها و گریه های پر از عاطفه، 
تنها به او نسبت داده می شد. سخن رانی سال ۱۹۷4 در مجمع 
عمومی سازمان ملل این مهاجر فلسطینی را که در مصر به 

دنیا آمده  بود به شخصیت جهانی تبدیل کرد. آن سخن رانی را 
به خوبی به یاد دارم. پدرم سخن رانی عرفات را که بخش های 
با احساسات می شنید  از بی بی سی فارسی پخش می شد  آن 
و اشک بر چشمش حلقه می زد. عرفات آن گاه گفته بود:»در 
یک دسِت من شاخه ی زیتون و در دست دیگرم تفنگ است، 

نگذارید شاخه زیتون نقش خاک شود.«

از کار به هوتل برگشتم تصمیم گرفتم بر مزار  امروز وقتی 
این مرد حماسه گر بروم. دلم برای یک رهبر تنگ شده است. 
امروز در جهان کم تر می توان رهبر را دریافت. اما عرفات به 
معنای واقعی کلمه یک رهبر بود. عرفات را در جوار ریاست 
کرده اند.  دفن  رام اهلل  شهر  در  فلسطین  خودگردان  اداره ی 
مزار ساده ای دارد. مانند ما نیست که از یک قبر مهمان سرا 
و مرکز تجمل و قدرت نمایی می سازیم. پرچم های فلسطین 
به  مزار عرفات  بر  اند. دو سرباز  اهتزار  مزار عرفات در  بر 
رسم احترام قرار گرفته است. بر مزار عرفات نوشته اند »شهید 
یاسر عرفات«. شش سال پس از مرگ عرفات متخصصین، 
تحقیق  و  کالبد شگافی  را  او  به خاک خفته ی  و جسد  مزار 
کردند. نتیجه ی تحقیق مرگ طبیعی، نه بل قتل عمدی عرفات 
نام وی  از این رو واژه ی شهید بر  از سوی استخبارات بود. 

افزوده شد.
عرفات از رهبران بدشانس به حساب می آید. قرارداد اوسلو 
بر وی تحمیل شد. قراردادی که کرانه ی خاوری را به زون ها 
تبدیل کرد و اشغال را گسترش داد. به زودی سیمای سیاسی 
عرفات دگرگون گشت. برخی ها او را خاین نامیدند. امروز 
عرفات  نقش  بر  داوری  و  نگاه ها  فلسطین  جامعه  در  نیز 
قدرت.  از  پس  و  قدرت  از  قبل  عرفاِت  هستند؛  گوناگون 
و  یواهنس برگ  در  نیز  مندیال  مورد  در  را  تصویری  چنین 
کیپ تاون دیدم. پس از مرگ عرفات رهروان راه وی نیز با 
به  را  بانک های سویس  و  نامش قصرها ساختند  از  استفاده 
نام شخصی شان پر از پول کردند. محمود عباس که نخست 
وزیر عرفات بود و امروز جانشین وی است تصویر بدی از 
رهبر خود به جا گذاشت. کافی است به فرزندان عباس نگاه 
کنید که همه پول دارترین های جامعه ی فقیر فلسطین هستند. 
زشت تر این که این ها پول هایی را که جامعه ی جهانی به نام 

مردم فلسطین می دهند، می ربایند.
وقتی به کوچه های فلسطین گذر می کنید، در می یابید که این 
مردم و این سرزمین بی رهبر شده است. مثل جامعه ی ما بی سر 

و سامان شده اند.
دل من برای آن عرفاتِ ِ سال های هفتاد، هشتاد و نود تنگ 

انسان  هزاران  سخن  رانی اش  برای  مردی که  است.  شده 
می توانست  کاسترو  و  چه گوارا  سان  به  او  می گیریست. 

ساعت ها سخن گوید و درست سخن گوید.
پر  مردِ  نمی توانم  نگاه می کنم. تصور  مزار عرفات  بر سنگ 
تحرک و چیریک رزمنده این جا خوابیده باشد. چهره ی بحث 
برانگیز که سال ها برای رهایی رزمید و اما هیچ گاهی آزادی 

میهنش را تجربه نکرد.
کرد،  رهبری  را  فکر  یک  کسی که  بود.  رهبر  یک  او  اما  و 
به  را  اشغال  تحِت  ملتی  صدای  و  داد  سامان  را  جنبشی 
گوش جهان رسانید. او یک سازمان ده بی بدیل بود. عرفات 
در  دخترش  و  زن  امروز  نبود.  دروغ گو  و  تجمل پرست 
سازمان  را  کرایه اش  اپارتمانی که  در  می برند.  به سر  پاریس 

آزادی بخش فلسطین می پردازد.
در برگشت به هوتل به میدانی می رسم که به  حرمت رهبر 
میدان  میانه ی  در  است.  شده  نام گذاری  »عرفات«  فلسطین 
با  بر می افشاند و  تندیس پسر جوانی که پرچم فلسطین را 
شلیک نظامیان اسراییلی درفش آزادی فلسطین را خونین و 
رنگین می سازد، ساخته شده است. وقتی به این تندیس نگاه 
می کنم صدای با صالبت عرفات به گوشم می رسد:»ما برای 
آزادی فلسطین خون می دهیم تا درختان آزادی سرزمین ما 

را سبز گرداند.«
میهنم  سربازان  یاد  به  و  می زند  حلقه  چشمانم  بر  اشک 
می افتم. سه سال پیش وقتی از بدخشان به تخار می رفتم در 
فراز  بر  را  پرچم کشور  ما چگونه  که سربازان  می دیدم  راه 
کوهپایه های پامیر افراشته بودند. سالِ  پار چنین تصویری را 
بر چهره ی سربازی در سروبی در راه کابل - جالل  آباد دیده 
بودم. اما آیا این سربازان رهبری دارند که فکر و سیاست را 
به سنگرهای نبرد شان بیاورد، شک داشتم. شکی که دردناک 

است، شکی جنگ را از حماسه تهی می سازد!

رام اهلل، فلسطین
۸ آگست سال ۲۰۱۹ 

ملک ستیز

یاسر عرفات و رهبران ما

د احمد وىل مسعود د ويناو لنډيز د مىل وفاق په ملړنۍ ټاکنيز کمپاينونو غونډه کښى:

خدای )ج( هغه ملت رسلوړى سايت، کوم چه غواړى خپل برخليک پخپله وټاکي

ملک ستیز- فلسطین
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ــال  ــه دنب ســازمان های مربی گــر: ســازمان هایی هســتند کــه ب
ــای  ــار و فعالیت ه ــه در آن رفت ــند ک ــی می باش ــاد محیط ایج
ــح و  ــش صری ــادل دان ــداوم، تب ــری م ــویق کنندۀ یادگی تش
ضمنــی، مربی گــرِی دوطرفــه و خودرهبــری گســترش 
ــر  ــده و مربی گ ــازمان های یاددهن ــن س ــاوت بی ــد. تف می یاب
ــده مدیریــت دانــش را  در آن اســت کــه ســازمان های یاددهن
ــر  ــر فرات ــازمان های مربی گ ــه س ــد، درحالی ک ــام می دهن انج
ــای  ــه ج ــتر ب ــد و بیش ــدم برمی دارن ــش ق ــت دان از مدیری
این کــه بیندیشــند چــه چیــزی را بدســت بیاورنــد، در مــورد 

چگونه گــی به دســت آوردِن آن نیــز اندیشــه می نماینــد.
یاددهــی شــرافت مندانه: چرخه یــی اســت کــه هــر روز 
ــاد دهنــده زیرک تــر، همســوتر  کارکنــان را در ســازمان های ی
و پُرانرژی تــر می ســازد و بــا درگیرســازی تعــداد بی شــماری 
ــِی  ــۀ یادده ــد. چرخ ــترش می ده ــش را گس ــان، دان از کارکن
ــران ســازمان  ــه رهب ــی ایجــاد می شــود ک شــرافت مندانه وقت
ــود و  ــری خ ــرای یادگی ــند و ب ــی می باش ــه یادده ــد ب متعه
ــد  ــران شــرایطی را ایجــاد می کنن ــرِی فراگی ــه یادگی کمــک ب
کــه همــه اعتمــاد بــه نفــس پیـــدا کننــد. اجــرای ایــن چرخــۀ 
مســتمر یاددهــی و یادگیری، مســتلزم داشــتن اعتمــاد به نفس 
و جــرأت اســت. در چرخــۀ یاددهــی شــرافتمندانه، رویدادهــا 
فرآینــدی را آغــاز می کننــد تــا چیــزی بهتــر و مفیدتــر از قبــل 
ــراد  ــه، اف ــی رذیالن ــه در یادده ــد؛ درحالی ک ــاد نماین را ایج

ــردد. ــی می گ ــا ته ــی آن ه ــرمایۀ علم ــده و س ــاکت تر ش س

تاریخچه
ــا انتشــار کتــاب »پنجمیــن فرمــان«  در ســال ۱۹۹۰، ســنگه ب
ســازمان های یادگیرنــده را مطرح ســاخت. در طــول دهۀ۱۹۹۰ 
و پــس از آن تــا بــه امروز ســازمان های بســیاری تــالش کردند 
ــق  ــد و از طری ــرار گیرن ــده ق ــازمان های یادگیرن ــرۀ س در زم
اصــالح مســیر خــود، در آینــدۀ پُررقابــت دوام پیــدا کننــد. در 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  ایــن زمینــه بســیاری از ســازمان ها ب
ــۀ  ــرای ادام ــی ب ــی کاف ــده عامل ــازمان یادگیرن ــط س ــه فق ک
ــازمان ها  ــروزی نیســت و س ــت ام ــط پُررقاب ــات در محی حی
نیــاز بــه یاددهنده گــی نیــز دارنــد. ســازمان یاددهنــده مفهومی 
اســت کــه اولین بــار توســط تیچــی اســتاد رفتــار ســازمانی و 
مدیریــت منابــع انســانی دانشــگاه میشــیگان بــه کار برده شــد. 
او در کتاب هــای موتــور رهبــری و چرخــۀ رهبــری، تصویــر 
روشــنی از ســازمان یاددهنــده و این کــه چگونــه یــک رهبــر 
می توانــد یاددهنــده و یادگیرنــدۀ اثربخشــی باشــد، ارایــه نمود. 
در قــرن بیســت ویکم، یادگیــری بــرای توســعۀ منابــع انســانی 
فراتــر از ســطح ســازمان های یادگیرنــده اســت. بــرای رقابــت 
در قــرن بیســت ویکم، رهبــران نیــاز بــه ســاختن ســازمان هایی 
دارنــد کــه نــه فقــط یادگیرنــده بلکــه یاددهنــده نیــز باشــند. 
ســازمان ها نیــاز بــه ایجــاد محیطــی دارنــد کــه در آن، رهبــران 
یاددهنــده باشــند. در ایــن محیــط، کلیــد برنــده شــدن رهبــر، 
ــظ  ــم خــود، حف ــی تی ــوِش جمع ــرورش ه ــی او در پ توانای
ــالش  ــازمان و ت ــای س ــرژی در اعض ــاد ان ــویی و ایج همس
ــرای  ــل ب ــن عام ــت. مهم تری ــتریان اس ــت مش ــرای رضای ب
ــت مشــتری اســت. جهــت  ــط، رضای ــن محی ســازمان در ای
ایجــاد و حفــظ ارزش هــای جدیــد بــرای مشــتریان، اعضــای 
تیــم بایــد هــرروز باهوش تــر و نکته ســنج تر شــوند؛ بنابرایــن 
ــد،  ــه کار مشــغول ان ــراد در ســازمان ب ــه اف ــا این ک همــگام ب
بایــد فرآیندهــای یاددهــی، یادگیــری، همســویی و پرانــرژی 
بــودن، بــه طــور مســتمر و در جهتــی انجــام گیــرد تــا رضایت 

مشــتریان را جلــب نمایــد. 

بخش دوم

رضـا ساعی شاهی
نگـاهی 

اجمالی به آسیب های بزرگ 
دانشگاه

دانشـگاه کجاسـت؟! شـاید بسـیار به سـادگی 
بشـود بـه ایـن سـوال پاسـخ داد و آدرسـی از 
ده هـا دانشـگاه موجـود در سراسـر کشـور را 
زیـر این پرسـش بـه عنوان پاسـخ آن نوشـت 
ولـی در واقـع پاسـخ بـه مـرادِ ایـن پرسـش 
اندکـی تعلـل می خواهـد، در سـال های اخیـر 
سـاختمان های چنـد طبقه یی شـیکی را شـاهد 
اسـتیم که اکثرشـان صندلی ها، دفترها، وسـایل 
و تجهیـزات زیبایـی نیـز دارنـد و لوحه یـی بر 
سـر دربِ  آن ها نصب شـده اسـت کـه کلمه ی 
دانشـگاه را یـدک می کشـد، امـا آنچـه در این 
بـه  دانشـگاه  کارکـردِ  اسـت  گم گشـته  میـان 
عنـوان یک نهـادِ مهم در قبض و بسـِط فکری 
جوانـان، تولیـد علـم و ایجـاد فضای مناسـب 
برای تحلیل و آسـیب شناسـی وضعیت کشور 
و یافتـن راه حـل بـرای آسـیب ها اسـت. فهِم 
تجربـی نگارنـده و مشـاهده وضعیـت حداقل 
بـا  نزدیـک  از  کشـور  بـزرگ  دانشـگاه  سـه 
عینک هـای روزنامه نـگاری و گفـت و گوهای 
ایجـاد شـده در فضـای مجازی نشـان می دهد 
دانشـگاه در افغانسـتان بـه عنـوان یـک نهـادِ 
آکادمیک نتوانسـته اسـت آنطور کـه باید عمل 
کنـد و در راسـتای تغییـر وضعیـت موجود به 

آنچـه مطلـوب اسـت کمکـی کرده باشـد. 
نهـادِ دانشـگاه در افغانسـتان شـدید نیـاز بـه 
کـه  اسـت  رو  ایـن  از  و  دارد  آسیب شناسـی 
بـا وجـود حوصلـه کـِم ایـن نوشـته نگارنـده 
تـالش می کنـد تـا نکاتـی را در بـاِب کم کاری 
و انحـراف دانشـگاه از مسـیر اصلـی آن بیـان 

 . کند
در  دانشـگاه  نهـادِ  علـم:  یـا شـبه  علـم   .۱
افغانسـتان بیشـتر از اینکـه یک پروسـه پر پیچ 
و خـم و در حیـن حـال پویـا بـا معیارهـای 
جـدی جهت دسـتیابی بـرای علـم ، بازخوانی 
علـم و تولیـد علم باشـد، دسـتگاه پر سلسـله 
مراتبـی اسـت کـه انبوهـی از حفظیـات در آن 
بـرای سـال های متمادی بـه عنوان درسـگفتار 
بـرای دانشـجویان تدریـس می شـود، روحیـه 

در  محـوری  پژوهـش  رویکـردِ  و  تحقیـق 
دانشـگاه بـه ندرت دیده می شـود، دانشـجویی 
دانسـته  فعـال  افغانسـتان  هـای  دانشـگاه  در 
می شـود کـه انبوهـی از درسـگفتارها را بتواند 
نـوع  هیـچ  بـدون  و  کنـد  بـه خوبـی حفـظ 
تحلیـل و ارزیابـی دقیـق آن درسـگفتارها در 
امتحـان اسـتادان نمـره قابـل قبولـی به دسـت 
بیـاورد، ایـن عملکـردِ دانشـگاه باعـث شـده 
اسـت با سپری شـدن چندین سـال از تاسیس 
دانشـگاه ها در بزرگ شـهرهای کشـور باز هم 
بـازارِ پژوهـش کسـاد بمانـد و چرخـه تحقیق 
بـه کنـدی بچرخد. اکثـر پژوهش هایـی هم که 
در قالـب پایان نامـه های دانشـجویی از سـوی 
دانشـجویان کار شـده اسـت، فاقـِد ارزش های 

یـک پژوهـش جامـع و پرمحتـوا اسـتند. 
۲. هیـوالی جزوه -نمره محـوری: هیوالهایی 
کـه در حـال بلعیدن اسـتعداد صدها دانشـجو 
در کشـور اسـت، جزوه هـای سـی الـی صد و 
بیسـت صفحه یی اسـتند که سـال های متمادی 
شـده اند،  تدریـس  دانشـجو  صدهـا  بـرای 
جزوه هایـی کـه منابـع قابـل اتکایـی ندارند و 
پـر از غلط هـای امالیـی - انشـایی و عـاری 
از هـر نـوع حـرف و آمـار و پژوهـش جدیـد 
بـا سیسـتم  دانشـگاه  نهـادِ  بـروز شـده  اند.  و 
نمره محـوری در نخسـت اسـتعداد شـکوفای 
رهنمودهـای  بـا  می توانـد  کـه  را  دانشـجو 
سـاده ولـی بـا دقـت اسـتادان، بلندپروازانه تـر 
بـه حرکـت بیایـد، سـقوط می دهـد و در قدم 
دوم راه اندکـی پـر زحمـت مطالعـه و تحقیـق 
را بـرای دانشـجو بـه راهـی کامال سـاده یعنی 
حفـظ جزوه هـا جهـت کسـب نمـره و قبولـی 

بـاز می کنـد.  امتحان هـا  در 
3. عدم کنش گـری سیاسـی-اجتماعی: نهادِ 
دانشـگاه در حـال تربیـه و بـازده رباط هایـی 
اسـت کـه فراتـر از روزمرگی های دانشـگاه و 
حرف هـای تکـراری آن قـدم بـر نمی دارنـد، 
عـدم  و  سیاسـی-اجتماعی  کنش گـران  نبـود 
تشـکیِل تشـکل های دانشـجویی بـرای ایجـاد 

از  یکـی  سیاسـی-اجتماعی  گفتمان هـای 
ضعف هـای جدی دانشـگاه اسـت کـه این نیز 
نتیجـه همـان دو عنصـر جزوه-نمره محوری و 
تدریـس شـبه علم بجای علم اسـت. دانشـگاه 
می توانـد بـا ایجـاد بینـِش و تفکـر نقادانـه در 
دانشـجویان آن هـا را بـه کنش گـران و فعـاالن 
عرصه هـای سیاسـت، فرهنگ، اقتصـاد و حتی 
محیـط زیسـت تبدیل کند و روحیـه مددکاری 
را در آن هـا زنـده سـازد. از آنجایـی کـه تفکر 
مسـایل  مـورد  در  جـدی  بینـِش  و  نقادانـه 
نـدارد،  جایـی  دانشـگاه  نهـادِ  در  پیرامـون 
دانشـجو در عرصه هـای اجتماعـی بـه عنـوان 
فـردی خنثـی و یـا اکثرا سـیاهی لشـکر مورد 
احـزاب و سیاسـت مداران  اسـتفاده گروه هـا، 

قـرار می گیـرد. 
کـه  آنجایـی  از  ایدئولوژیـک:  بت هـای   .4
تفکـر نقادانـه و کنش گری سیاسـی-اجتماعی 
برخاسـته از مطالعـه و تعامـل پویـا در عرصـه 
فرهنگ و سیاسـت در دانشـگاه وجـود ندارد، 
بـه  شـبه علم ها  بـا  می-تواننـد  شبه اسـتادان 
گسـترش ادیولوژی هـای تندروانـه و مذهبـی 
در میان دانشـجویان دسـت بزنند، دانشجویانی 
که در فضای سـنتی افغانسـتان در خانواده های 
مردسـاالر و بـه شـدت مذهبی بزرگ شـده اند 
مسـجد  و  مدرسـه  مکتـب،  نهادهـای  در  و 
بـدون یادگیـری شـیوه اندیشـیدِن آزاد بـزرگ 
ایدئولوژی هـا  بـرای  بهتریـن طعمـه  شـده اند 
و قرائت هـای تنـدرو مذهبـی اسـتند. افـرادی 
کـه بـدون در نظـر داشـت معیارهای اساسـی 
کامـال  سیسـتم  طریـق  از  اسـتاد  عنـوان  بـه 
بروکراتیـک و مدرک-محـور )بحـث دربـاره 
سیسـتم گزینـش اسـتادان دانشـگاه از حوصله 
ایـن نوشـته بیـرون اسـت( وارد نهادِ دانشـگاه 
شـده اند، به سـادگی به گسـترش افـکار تند و 
رادیـکال می زننـد و رفته رفته دانشـگاه تبدیل 
می شـود بـه پایگاهـی بـرای گروه هـای تندرو 

و افراطـی جهـت سـربازگیری. 

عزیز نیکیار دانش آموخته ژورنالیزم
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 »Right of Bear Arms« ایــن اتفــاق در مجموعــۀ
داده  روی  شــکل  بهتریــن  بــه  بهــار 2007  در 

ــکیل  ــی تش ــه از پیراهن های ــن مجموع ــت. ای اس
ــال  ــی در ح ــای رنگ ــف خرس ه ــا موتی ــه ب ــده ک ش

ــده  ــن ش ــی مزی ــای نظام ــل و کاله ه ــل مسلس حم
ــوس  ــای میکی م ــا گوش ه ــرق کاله ه ــر ف ــت. ب اس

ــۀ  ــه اعالمی ــن ب ــی مزی ــرس ردای ــرون زده و خ بی
ــیده  ــن کش ــر روی زمی ــه ب ــیده ک ــتقالل پوش اس

ایــن  در  داشــت  قصــد  اســکات  می شــود. 
پیامدهــای رخــداد 11  بــر  مجموعــه تفســیری 

ســپتمبر ارایــه دهــد. وی از این کــه بــوش در 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــد افغانس ــی برض ــان جنگ آن زم

ــود  ــر ب یــک جنــگ دل ســوزانه راه انداخــت، متأث
و بنابرایــن تصاویــر کارتونــی کودکانــه و ســالح ها 

را کنــار هــم گذاشــت تــا بــر بیهوده گــی ایــن ادعــا 
ــد ــد کن تأکی

ظرفیت ُمـد
آوانگارد  عنوان  به  آن که  برای  طبیعی  به طور  ُمد  جهان 
موفقیت آمیز عمل نماید، مهیاست. سه مشخصۀ ُمد که این 

را میسر می سازند عبارت اند از:
۱. محتوا نمی تواند آن را تابِع خویش سازد.

2. گره های قوِی خود به اقتصاد را پنهان نمی سازد.
خود  پیشیِن  گرایش های  به  نسبت  این که  نهایت  در  و   .3

عکس العمل نشان نمی دهد.
پُل من در کتاب »تیوری مرگ آوانگارد« اظهار می دارد که »به 
نیست، حتا  تولید می شود دیگر مستقل  این که هنر  محض 
تیوری  به چنان  بازنمایی واقعیت را دارد  ادعای  هنری که 
نیازمند است که آن را به عنوان هنر نمایان سازد. چه چیز 
بدتر از این است که نه تنها بینندۀ ضعیف بلکه هنرمند نیز بر 
این تیوری تکیه می کند«. آنچه در هنر مهم است این است 
که تنها یک کار فیزیکی نیست، بلکه مفهومی در آن کار بیان 
شده است. این موضوع یک رابطۀ ذهنی به نظر مطلق بین 
ُفرم و محتوا را نشان می دهد که بیرون کشیدن آن بدون 
ُمد  شناخِت زمینۀ کار دشوار است. برخالف شیء هنری، 
بر خود  نماید،  از آن حمایت  تیوری یی که  می تواند بدون 
تکیه کند. عملکرد ابتدایی و ضروری ُمد، فراهم کردن گرما 
مد  عالوه  به  پوشاننده.  یک  عنوان  به  بدن  داشتن  نگه  و 
به طور خودادغام کننده خودش در تجربۀ روزمرۀ زنده گی 
است  ممکن  که  می دهد  نمایش  را  هویتی  لباس  و  است، 
پوشنده از آن آگاه باشد یا نباشد. این وجه ارتباطی مد در هر 
بیننده یی فوراً ظاهر می شود. لباس به جامعه یی که فرد به آن 
تعلق دارد داللت می کند و یک ناظر می تواند این ذهنیت را 
بدون نیاز به فهم تیوری مد طبقه بندی کند. برای فاعل وجه 
ارتباطی مد به »میل به منحصر به نظر رسیدن و نیاز به انجام 
چنین کاری به شیوه یی مشخصًا جذاب« و این که »چگونه 

یک فرد مورد توجه دیگران قرار می گیرد« نظر دارد.
برای  سرمایه  بر  خود  اتکای  مد  دنیای  هنر،  برخالف 
است  امر چنان روشن  این  و  نمی کند  انکار  را  موجودیت 
که ادعای مخالِف آن بیهوده به نظر می رسد. جهان مد برای 
موجود بودن نه تنها به یک موقعیت سرمایه داری، بلکه به 
جامعه یی آزاد و دموکراتیک نیز نیاز دارد؛ به خصوص اگر 
هر  مانند  آوانگارد  باشد.  داشته  وجود  آوانگاردی  آن  در 
حتا  باشد،  پیروز  سیاسی  آزاد  فضای  در  می تواند  فرهنگی 
اگر یک ژست خصمانه در مقابله جامعۀ لیبرال و دموکرات 
به خود بگیرد. هنر آوانگارد طبیعتًا از حمایت رسمی از یک 
ناتوان  پیوسته  هم  به  جامعۀ  یک  و  تمامیت خواه  وضعیت 
سیاسی گری  از  دارند  تمایل  زیباشناسان  سویی،  از  است. 
سیاسی  اهداف  برای  هنری  آثار  آنان  نظر  به  و  بگریزند، 
استفاده نمی شوند. بنابراین جامعۀ دموکراتیک غربی محیطی 
ایده آل برای شکوفایی مد آوانگارد است. مد مانند هنر در 
اظهار کردن طبیعت سرمایه داری اش نیاز به مخالفت ندارد. 
این مقدار مشخصی از شفافیت را که می تواند ارتباط بیننده 
با کار را تقویت کند امکان پذیر سازد. به جای سانسور کردن 

سرمایه داری، مد از آن استقبال و استفاده می کند.
خود  به  زیرا  خورد،  شکست  سرانجام  هنر  در  آوانگارد 
برآورد  هنر  نقش  بعد  به  امپرسیونیسم  از  کرد.  حمله 
جنبش  هر  به  نسبت  تقریبًا  و  بود،  خود  کمبودهای  کردن 
است:  داشته  وجود  واکنش گرانه  حرکِت  یک  سابق  هنری 
ترتیب  همین  به  نیوکانکرتیسم.  نیودادا،  نیوامپرسیونیسم، 
نیوآوانگارد  شده،  تعریف  آوانگارد  ادامۀ  در  که  جنبشی 
کرد  تیوریزه  هنر  عنوان  به  را  آوانگارد  »نیوآوانگارد  است. 
می کند.  نفی  را  آوانگاردیست ها  مقاصد  واقعًا  بنابراین  و 
طبق نظر بورگر، آوانگارد رسمًا یک نقطۀ پایان بر ادامۀ یک 

آوانگارد در دنیای هنر گذاشت.
در دنیای ُمد تمایل به نقد مجموعۀ پیشین مشهود نیست. ُمد 
خود را با هر فصِل جدید نوسازی می کند، و این نوسازی 
تیوری بنیان  یا  سیاسی  سطح  همان  در  را  پیشین  مجموعۀ 
آنچنان که جنبش های هنری عکس العمل نشان می دهند نقد 
نمی کند. همچنین خود را باطل نمی کند و پتانسیل خود را 
در  آوانگارد  نمی سازد.  محدود  هنری  حرکت های  همانند 
مستقل  را  جامعه  که  مجموعه هایی  عنوان  به  می تواند  هنر 
از یکدیگر نقد می کنند وجود داشته باشد. این روند سریع 
تازه  نیروی  زیانبار  اثرات  از  که  می دهد  اجازه  نیز  ُمد  به 
بگریزد، که البته در این جا به همان شیوه که در جهان هنر 
رخ می دهد، نیست. هر چند گرایش های مد واال راه خود 
را به فروشگاهای ُخرده می بندند اما به مرور زمان به آن جا 
می رسند. دنیای ُمد واال تقریبًا یک پیشرو فصل است، چرا 
که رفتن به گرایش جدید را حتا قبل از این که نوسازی شود 

میسر می سازد.

کارل الجرفلد
تامی هیلفیگر به او عنوان »پادشاه ُمد در جهان« را نسبت 
داده است. او به دقت توسط افراد معروف و نمونه های سبک 
مانند نیکول کیدمن و کرا نایتلی دنبال می شود. هرچند او 
یک مثال خوب از پتانسیل آوانگارد است، اما به طور مسلم 
نقش  از  است  مثالی  او  نیست.  مد  دنیای  استاندارد طالیی 
پیشبرد  حال  در  مداوم  طور  به  که  جامعه  در  مد  جاری 
ایده را مجسم  این  از صمیِم قلب  خودش است. الجرفلد 
بعدی  نمایش  فرداست.  فردا  است،  امروز  »امروز  می کند: 
خوب  دهید  انجام  امروز  شما  که  هرکاری  است.  مهم تر 
تمام  یک روش  به  را  آوانگارد  باالتر«. الجرفلد  اما  است، 
می کند: او متعهد شده است که خود را در لبه نگه دارد- او 
در لحظۀ آوانگارد زنده گی می کند، و مد به زعم او »حالت 
لحظه است«. کار او فاقد آوانگارد عمدی است؛ زیرا تعادلی 

دقیق بین صورت ظاهر آوانگارد و پایداری تجاری برقرار 
او نمی تواند دقیقًا به عنوان آوانگارد در نظر  می سازد. کارِ 
گرفته شود؛ زیرا دوست لحظه یی است که در آن برخاسته 
است. این کار به جای شوکه کردن مصرف کننده گان نخبه، 
نیاز آن ها را برای ساختن یک هویت شخصی که کاماًل به 

روز است، برآورده می سازد.
آوانگارد  یک  عنوان  به  را  الجرفلد  ُمد  دنیای  عالوه  به 
می بیند، زیرا او بعد از آن که در ۱۹83 مدیر هنری شانل شد، 
در دیدگاه اصلی کوکو شانل تحول ایجاد کرد، و این رویه را 
همچنان تا به امروز ادامه داده است. نشان شانل نه تنها به این 
دلیل که کوکو روش لباس پوشیدن زنان را تغییر داد، بلکه 
باالتر اجتماعی  او خود را در چرخه های  این سبب که  به 
ادغام کرد - چیزی که خیاطاِن زنانه قبل از او انجام نداده 
بودند - اصالتًا پیشرو به شمار می رود. او خالقیتی در دنیای 
نه  به واسطۀ آن طراحان برجستۀ دیگر  ایجاد نمود که  مد 
صنعت گر بلکه به عنوان هنرمندانی تأثیرگذار - که توسط 
الجرفلد  شد.  پذیرفته   - شدند  می  حمایت  طرفداران شان 
نگاه نوآورانۀ کوکو را به یک سطح کاماًل جدید ارتقا داد: 
»من مجبورم راهی پیدا کنم، راه من این است که شانل را 
به چیزی برای امروز تبدیل کنم«. منتقدان موفقیِت او را در 
هر فصل جدید ستودند؛ چرا که طرح هایش به رغم نو بودن 
را یک جریان  ُمد خود  دنیای  نمی کنند.  را شوکه  مخاطب 
تندرو می بیند، در حالی که بیشتر از یک آوانگارد سطحی 
ارایه  و  نیاز مصرف کننده  تحریک  از  بیش  کاری  و  نیست 
نمودن گزینه های جدید برای بازنمایی خود انجام نمی دهد.

جرمی اسکات
جاه طلبی های  جای  »به  اسکات  جرمی  الجرفلد،  برخالف 
تجاری به غرایز خالِق خود اجازه داده است که او را پیش 
ببرند« که این مسأله از شکست مجموعۀ پیشیِن وی مشهود 
یک  در حدود  چیزی  تجارت  جای  به  ُمد  او  برای  است. 
یادداشِت روزانه است. او میل دارد فرهنگ امریکای شمالی 
و نگرانی های معاصر را نشان دهد که این اتفاق در مجموعۀ 
»Right of Bear Arms« در بهار 2۰۰۷ به بهترین شکل 
روی داده است. این مجموعه از پیراهن هایی تشکیل شده 
و  مسلسل  حمل  حال  در  رنگی  خرس های  موتیف  با  که 
کاله های نظامی مزین شده است. بر فرق کاله ها گوش های 
اعالمیۀ  به  مزین  ردایی  خرس  و  زده  بیرون  میکی موس 
استقالل پوشیده که بر روی زمین کشیده می شود. اسکات 
قصد داشت در این مجموعه تفسیری بر پیامدهای رخداد 
۱۱ سپتمبر ارایه دهد. وی از این که بوش در آن زمان جنگی 
برضد افغانستان به عنوان یک جنگ دل سوزانه راه انداخت، 
متأثر بود و بنابراین تصاویر کارتونی کودکانه و سالح ها را 

کنار هم گذاشت تا بر بیهوده گی این ادعا تأکید کند.
اسکات بعد از سال ها دریافت که بسیاری از افراد تأثیرگذار 
ُمد  ظرِف  در  را  خود  باورهای  است  ممکن  ُمد  دنیای  در 
نشان ندهند، و بنابراین این برای او تجربه یی درست بود. 
وی در ۱۹۹۹ بعد از شکست مجموعۀ طالیی اش از دنیای 
مد کناره گرفت. ایزابال بلو یکی از همان منتقدانی که سه 
مجموعۀ قبلی او را تحسین نمود، ناباوری خود را بعد از 
مشاهدۀ مجموعه طالیی اسکات چنین بیان کرد: »او مردم 
را ناراحت کرد، لباس های او وحشتناک اند، او وحشتناک 
است«. گرایش  های اسکات نه تنها مرز بین هنر و ُمد بلکه 
فرهنِگ واال و پایین را محو کرد چرا که به آشفتن نخبه گان 

مد تمایل داشت.
از  بهتر  او   »Beverely Hills« مجموعۀ   ،2۰۰4 در 
عدم  دلیل  به  باز  اما  درآمد،  آب  از  طالیی  اش  مجموعۀ 
و  شوک  علیرغم  شد.  نقد  آداب  و  قراردادها  رعایت 
نارضایتی یی که این مجموعه ها در میان افراد برجستۀ دنیای 
جوانان  از  توجهی  قابل  تعداد  اسکات  آوردند،  بار  به  ُمد 
را با خود همراه ساخت. میل او به کشش به سمِت خرده 
فرهنگ ها برای الهام و بازی با فرهنگ مردمی سبک او را 
برای جوانانی که نگران وضعیت و ثروت خود نیستند اما 
شاید  می کند.  جذاب  دارند،  فردی  توجه  قابل  سبک  یک 
سیاسی  موضع  یک  گرفتن  به  جوانان  تمایل  دلیل  به  این 
از  هم  او  طرح های  باشد.  می پوشند  که  لباس هایی  توسط 
فرهنگ پاپ استفاده می کند و هم در مقابل مشکالت جامعه 
کاستی های  یادآوری  برای  او  مثال  برای  می گیرد.  موضع 
پنهان جامعۀ سرمایه داری برندگرایی را در طرح هایش هجو 
می کند. کارل الجرفلد آوانگارد نیست اما نسبتًا مدرن است، 
زیرا می تواند در عرصۀ رقابتی ُمد بدون اضافه کردن معانی 
اما جرمی اسکات در  بزند.  به مجموعه هایش جلو  ضمنی 
بیشتر  بلکه  است،  شدن  محبوب  نگران  کمتر  دیگر  سوی 
توسط  معاصر  جامعۀ  دربارۀ  دغدغه هایش  بیان  فکر  در 

طرح هایش است.
اسکات مثالی از آن چیزی است که یک طراح ُمِد آوانگارد 
باید باشد. مد آوانگارد نوعی از مد است که نمی گذارد به 
روزمره گی پرت شوید، درحالی که هر روز جریان دارد. مد 
منظور  آن  به  لزومًا  است  ممکن  هرچند  می گوید؛  چیزی 
بیش  کمی  می پوشد  که شخص  آنچه  باشد.  نشده  طراحی 
از ساخت هویت فوری خویش انجام می دهد. لباس ممکن 
است به موضع سیاسی، ارزش ها و نظرات افراد اشاره کند و 
درست مانند تابلوی هنری که فرد انتخاب می کند تا در خانۀ 
خود آویزان کند، قدرت دارد. هرچند مفاهیمی که نقاشی 
بر آن داللت ضمنی دارد به اندازۀ لباس با هویت فرد گره 
نمی خورند. مد و پوشاک از زنده گی روزمرۀ جامعه غربی 

جدایی ناپذیر است، بنابراین آوانگارد نمرده است! 

بخش دوم و پایانی

پروین بابایی 
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ماندگار: پنجشنبه هفته گذشته، کابل گواهِ برگزاری نخستین 
همایش انتخاباتِی تیم وفاق ملی بود. در این مراسم مسووالن 
تکت انتخاباتی وفاق ملی، به بیان مشکالِت حکومت وحدت 
را  برنامه های حکومت دارِی خود  از  پرداخته و بخشی  ملی 

همه گانی کردند. 
انتخابات  در  ملی  وفاق  تیم  نامزد  مسعود،  احمدولی   
ریاست جمهوری، روز جمعه ۱6 اسد، در این همایِش بزرگ 
انتخاباتِی  تکت های  پیوستن  از  پس  و  به زودی  که  گفت 
ریاست  ساختار  و  سوم  معاونیت  ملی،  وفاق  تیم  به  دیگر 
اجرایِی حکومت وفاق ملی را اعالم می کند. آقای مسعود بیان 
داشت که برای »تغییر« وارد میدان انتخابات شده است، زیرا 

انتخابات فرصتی ست تا قدرت به نسل جـوان انتقال یابد.

وفاق ملی؛ دریچه یی برای شکل گیری گفتمان ملی
این همایش مردمی  احمدولی مسعود در آغاز سخنانش در 
و انتخاباتی گفت که وفاق ملی در پی ایجاد دریچه یی برای 
تمام مردم افغانستان است تا با شکل دهی یک گفتمان ملی، 
قدرت را به مردم بازگرداند. آقای مسعود گفت که چهره های 
جدیدی را از اقوام و اقشار مختلِف افغانستان به عنوان معاون 
انتخاباتِی  تکت  در  صدارت  مقام  یا  اجرایی  رییس  و  سوم 

وفاق ملی، در محافِل بعدی معرفی خواهند کرد. 
احمدولی مسعود می گوید که در سال های گذشته پیشنهادهای 
زیادی برای احراز پست معاونت ریاست جمهوری و تصدی 
از  امروز  و  نپذیرفته  اما  شده،  برایش  وزارت خانه ها  برخی 
آن جهت وارد سیاسِت عملی شده که وضعیِت افغانستان را 

ناگوار و بحـرانی می بیند. 
او به ناامنی ها در سراسر کشور اشاره کرد و افزود که خود 
را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ساخته است تا مردم را از 
»بدبختی«، »مصیبت« و »فقر« بیرون کند و جلو ادامۀ فساد، 
ملی  غیرقانونی و ضعیِف وحدت  ادامۀ حکومت  و  ناتوانی 
»مافیایی«  را  ملی  وحدت  حکومت  مسعود  آقای  بگیرد.  را 
خواند و اظهار داشت که در صورت پیروزی، یک روز هم از 

خدمت گزاری به مردم تعلل نخواهد ورزید. 
ملِی  قهرمان  سخِن  این  به  اشاره  ضمن  مسعود  احمدولی 
نشدیم،  پیروز  اگر  است؛  حق  ما  »راهِ  بود  گفته  که  کشور 
خداوند اجرش را می دهد«، بیان داشت که پیش از نامزدی 
اعضای  تک تِک  دروازه های  ریاست جمهوری،  انتخابات  در 
خانوادۀ بزرِگ جهاد و مقاومت را زده و از آنان خواسته تا 
افغانستان از بحران معرفی  نامزدشان را برای بیرون کشیدِن 

کنند و این خانواده ها او را انتخاب کرده اند.
مردم  که  داشت  اظهار  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
حکومت های  مقام های  و  سیاست مداران  حتا  و  افغانستان 
گذشته و کنونی، اختیار و آگاهِی دقیقی از صلح و جنگ و نیز 
انتخابات نداشتند و ندارند. به گفتۀ او: »۱8 سال از حکومت 
نیست،  ما  خود  دسِت  در  ما  سرنوشت  اما  می گذرد  جدید 
نمی دانیم جنگ با کی است؟ کی برای ما صلح می آورد؟ آیا 
حکومت موقت می آید یا نه؟ نمی دانیم، این همه به خاطر این 

است که سرنوشِت ما در دست خود ما نیست«.
دسِت  به  افغانستان  سرنوشت  که  می گوید  مسعود  آقای 
وارد  او  و  نیست  افغانستان  و حکومت گراِن  سیاست مداران 
خودشان  افغانستان  مردم  تا  است  شده  انتخابات  میدان 
انتخابات  نامزد  این  بگیرند.  دست  به  را  خود  سرنوشِت 
ریاست جمهوری در قسمتی از سخنانش گفت که هژده سال 
پیش در قالب »آجندای ملی« به حکومِت وقت هشدار داده 
بود که باید برنامه بریزند و حکومت ملی و زعامت ملی را 
بسازند، زیرا امروز یا فردا جامعۀ جهانی از افغانستان می رود 
باید در عدم حضور جامعۀ جهانی، خود  افغانستان  و مردم 
بتوانند به پای خود بایستند؛ اما کسی به این هشدارها وقعی 

نگذاشت. 
حکومت  و  کرزی  آقای  دوراِن  حکومت  در  که  افزود  او 
وحدت ملی، همۀ نیروهای سیاسی برای رسیدن به قدرت، 
بقا در کرسی های دولتی و غصب جایدادِ مردم تالش کردند و 
کسی به فکر آیندۀ مردم و کشور نشد. آقای مسعود می گوید 
که میلیون ها دالر کمک جامعۀ جهانی به مردم افغانستان، در 

دو دور حکومت حیف ومیل شد.
رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی در ادامۀ سخنانش به مدیریِت 
و  کرد  اشاره  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  پنج سالۀ  تقریبًا 
گفت که اگر به جای آن ها می بود، از شرم خود را بار دیگر 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی کرد. او افزود که یکی 
از رهبران سال ها جیغ کشید که اقتصاد را بهتر می سازد و به 
دیگرش  و  نتوانست؛  اما  می آورد،  نان  مردم  دسترخوان های 

»صبر استراتژیک« کرد اما این صبر نتیجه یی نداد. 
بیداد  بی کاری  و  فقر  بودیم،  »غریب  مسعود:  آقای  گفتۀ  به 
این ملت  بود،  با فضیلت  ما اخالق مدار و  اما ملِت  می کرد، 
معنویت داشت. اما رهبراِن حکومت کنونی این وجهۀ مردم 
خدشه دار  خیانت های شان  و  اخالقی  فساد  با  را  افغانستان 
ساختند«. مسعود اضافه کرد که سقف مصارِف کمپاین های 
انتخاباتی نامزدان را کمیسیون انتخابات و قانون، 45 میلیون 

تنها  که  می دهد  نشان  او  اطالعاِت  اما  کرده،  تعیین  افغانی 
نشرات  به خاطر  تلویزیون  یک  با  حکومتی  نامزداِن  از  یکی 
نشانگِر  این  که  کرده  قرارداد  دالر  میلیون  دو  کمپاین هایش، 

»فساد و غارت بیت المال« است.
جنگ های  میدان  افغانستان  این که  بیان  با  مسعود  احمدولی 
است،  شده  بزرگ  قدرت های  و  منطقه  کشورهای  نیابتِی 
کرده  منزوی  را  پاکستان  که  می کرد  ادعا  »حکومت  افزود: 
است، اما سخنان عمران خان در واشنگتن نشان داد که نه تنها 
از  نیابت  به  پاکستان  مقام های  بلکه  نشده،  منزوی  پاکستان 

افغانستان میلیاردها دالر از امریکا به دست می آورند«. 
حکومت  سراِن  شعارهای  که  می گوید  مسعود  احمدولی 
و  توخالی  همه  زنان،  به  نقش دهی  و  جوان گرایی  بر  مبنی 
دیگر  بار  حکومت  این  صورتی که  در  و  است  فریب کارانه 
روی کار بیاید، تمام جوانان و بانوان را از بدنۀ حکومت و 
اما آقای مسعود  تصمیم گیری های سیاسی دور خواهد کرد. 
در این نشست افزود که رهبراِن حکومت در برخی از کارها 
موفق بوده اند. به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست جمهوری: 
»رهبران حکومت وحدت ملی در به حاشیه کشاندِن مدافعان 
و  عدالت خواهان  سرکوب  مجاهدین،  نام  به  کشور  اصلی 
انحصار قدرت،  تبعیض و تعصب،  ایجاد  تظاهرات مردمی، 
دزدی  و  سفله پرورسی  عوام فریبی،  و  پوپولستی  سیاست 
پول و بیت المال موفق بوده  اند و باید برای شان نمرۀ کامیابی 

بدهیم«.
ظلم  شریک  دهد  رأی  ظالم  به  هرکه  این که  به  اشاره  با  او 
ساِل  پنج  در  ملی  وحدت  حکومت  که  داشت  بیان  است، 
دزد  هم  و  مستبد  هم  است،  ظالم  هم  که  داد  نشان  گذشته 
ملی  وفاق  تیم  که  داشت  بیان  مسعود  احمدولی  بیت المال. 
نکاِت افتراق بین اقوام را کنار گذشته و روی مشترکات تأکید 
دارد و آغوشش به تمام اقوام و چهره هایی که دل شان به وطن 

و مردم می سوزد، باز است.
احمدولی مسعود به ضرورِت به رسمیت شناختِن مشکالت 
این  شناختن  رسمیت  به  با  باید  که  گفت  و  کرد  اشاره 
جنِگ  به  این که  نه  کنیم  اقدام  آن ها  حِل  برای  مشکالت، 
همدیگر برویم. آقای مسعود افزود که برای تأمین وفاق ملی 
در کشور، نیاز به تغییر نظام سیاسی و گسترش قدرت از کابل 

و از درون ارگ به سراسر کشور داریم.
احمدولی مسعود می گوید که در چارچوب طرح وفاق ملی 
متوازِن  تغییر دهد و مشارکِت  را  نظام  دارد ساختار  تصمیم 
اقوام در نظام را تأمین کند. آقای مسعود در اخیِر سخنانش 

خطاب به مردم گفت که در مشورِت با شما به طرِف انتخابات 
می روم و اگر کدام گزینۀ دیگری به جز انتخابات مطرح شد، 

بازهم در مشورت با شما تصمیمی تازه خواهم گرفت.

بیرون شدن از انزوا و تجرید
دکتر عبداللطیف نظری معاون دومِ تکت انتخاباتی وفاق ملی 
در این همایش ضمن اشاره به این  که مطالعات علمی نشان 
می دهد در جوامع توسعه نیافته یی مانند افغانستان، دست یابی 
جوانان به قدرت و سیاست با چالش های ساختاری مواجه 
است، گفت: اولین مولفه برای دست یابی جوانان به قدرت 
سیاست شالوده شکنی ساختاری است؛ ما در جامعۀ زنده گی 
است.  استوار  آن  در  افراط گرایانه  اندیشه های  که  می کنیم 
فقدان اجماع نظر سیاسی، وجود سنت های سرکوب گرایانه 
و تعارِف حداقلی از زنده گی مدنی، از متغیرهایی هستند که 
فرصت اشتراِک جوانان را در قدرت و سیاست سلب کرده 

است.
آقای نظری افزود: در جامعۀ ما حاکمیِت قانون وجود ندارد 
چالش های  با  سیاسی  قدرت  به  ورود  برای  جوان  نسل  و 
چنین  در  که  گفت  او  است.   مواجه  ساختاری  و  جوهری 
جوامعی، شالوده شکنی اولین متغیر و فاکتورِ تأثیرگذار ارزیابی 
می شود. نسل جوان در این وضعیت نباید انزوا و تجرید را به 
عنوان یک روند سیاسی در دستور کارِ خود قرار دهد؛ بلکه 
به عنوان یک نگرش تجددگرایانه و روشن گرایانه باید وارد 
عرصۀ سیاست شود تا از این استبداد، انسداد  و انحصار گذار 
صورت گیرد. معاون دومِ تکت انتخاباتی وفاق ملی گفت که 
نسل جواِن کشور می توانند با استفاده از روندهای سیاسی و 
انتخاباتی و حِق رأِی خود این نگرش را رقم بزنند، به همین 
دلیل است که تیم وفاق ملی با فاصله گرفتن از افراد زورمند 

و جاه طلب، به نسل جوان اتکا کرده است. 
آقای نظری افزود که دومین متغیری که جوانان با استفاده از آن 
می توانند شالوده شکنی کنند و نقش خود را در جامعه فعاالنه 
انجام دهند، تقویت و توسعۀ گفتمان معتدل اسالمی است. 
در جامعۀ ما رادیکالیسم به عنوان یک بستر قدرتمند نهادینه 
شده است؛ اما بر نسل جواِن کشور است که با اتکا به نگرش 
این کار  افراط و تفریط را جمع کنند.  اعتدال گرایانه، بساط 
با اشتراک در نشست ها، همایش ها و اشتراک در گفتمان های 
سازندۀ روند های سیاسی، می تواند انجام پذیرد. به گفتۀ او، 
رفتار سیاسِی تیم وفاق ملی از اصوِل اعتدال گرایانه سرچشمه 
می گیرد. ما به اسالم معتدل و میانه یی  که بحث عقالنیت در... 

نخستین همایش انتخاباتی تیم وفاق ملی برگزار شد
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

برای تغییر وارد میدان انتخابات شده و قدرت را به نسِل جوان انتقال می دهیم

ادامه صفحه 7
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تعیین  را  آن  سیاسِی  روند  مردم ساالری  و  باشد  جاری  آن 
کند، باور داریم. همچنین او اضافه کرد که اعتدال گرایی تیم 
فاق ملی نشأت گرفته از دیده گاه های شهید احمدشاه مسعود 
میانه روی  را  او  سیاسِی  کنش   که  است  کشور  ملی  قهرمان 

تعیین می کرد. 
اعتدال  مبناِی  بر  اسالم  ملی،  وفاق  تیم  روایِت  او،  گفتۀ  به 
و میانه روی است و باید ریشه های افراط و تفریط در نظام 
خشکانیده شود؛ همان چیزی که در منشور وفاق ملی روی 

آن تأکید صورت گرفته است. 
معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی، گفت: در دولت وفاق 
ملی، آزادی های مدنی و سیاسی مانند حکومت وحدت ملی، 
سرکوب نخواهد شد. در دولت وفاق ملی که دولت کرامِت 
شهروندان است، انتقال قدرت به نسِل جدید صورت خواهد 
سهمیه بندی  کانکور  ملی،  وحدت  حکومت  مانند  و  گرفت 
پُر  نخواهد شد و سلول های زندان ها بر اساِس سهمیه بندی 
ملی،  وفاق  تیم  پیروزی  صورِت  در  گفت  او  شد.  نخواهد 
را  است  رفته  زوال  به  رو  فعلی  حکومت  در  که  شرافت 
به ارگ،  دوباره زنده خواهیم کرد و دیگر در اخبار مربوط 
پروند ه های آزار جنسی زنان و دختران مشاهده نخواهد شد. 

تیـم منسجم
داکتر فریده مومند، معاون اوِل تکت انتخاباتی وفاق ملی در 
این همایش گفت: من از یک تیم منسجم سخن می گویم، تیم 

انتخاباتی متفاوت است. رییس  ما نسبت به سایر تکت های 
تیم انتخاباتی وفاق ملی، احمدولی مسعود، وابسته به خانوادۀ 
یافتۀ  تربیت  و  مسعود  احمدشاه  شهید  کشور  ملی  قهرمان 
برنامه های  طراخ  و  کارکشته  دیپلوماِت  یک  اوست،  دست 

»آجندای ملی« و »وفاق ملی« است. 
داکتر مومند گفت که تیم وفاق ملی متفاوت از دیگر تیم ها 
به  این خاطر است که دو معاوِن آن از شخصیت های علمی 
و کدرِی کشور انتخاب شده است. به گفتۀ او، من به عنوان 
در  خود  کارِی  کوتاهِ  مدت  در  ملی،  وفاق  تیم  اول  معاون 
حکومت وحدت ملی، به عنوان نخستین وزیر زن در وزارت 
آزمون  در  انگشت نگاری  روند  ایجاد  با  عالی  تحصیالت 
را  جوانان  که  تزویری  و  و جعل  تقلب  از  توانستم  کانکور 
گفت  او  کنم.  جلوگیری  بود،  ساخته  مأیوس  و  سرخورده 
که هرچند استفاده از روند بایومتریک در انتخابات پارلمانی 
ساِل گذشته افتضاحی بزرگ ایجاد کرد، اما در زمان سمِت 
من به عنوان وزیر تحصیالت عالی این روند با شفافیِت تمام 

پیش  رفت.
بانو مومند با اشاره به چالش های موجود فراراهِ پیشرفت زنان 
حمایت  به  نیاز  توانمندسازی  برای  زنان  افزود:  کشور،  در 
زنده«  »حقیقت  یک  به  باید  زنان  از  شعار حمایت  و  دارند 
مبدل گردد تا به حضور آن ها در ردۀ اوِل سیاست باورمندِی 
راسخ ایجاد شود. تیم وفاق ملی نگرِش مثبت به این روند 
برنامه های خود قرار  اولویِت  از زنان را در  دارد و حمایت 

داده است، به همین دلیل معاونیت نخسِت آن را به عهدۀ من 
گذاشته اند.  او گفت که ایجاد فرصت برای زنان در سطوح 
مختلف قدرت مانند وزارتخانه ها، والیت ها و سایر رده های 

دولتی جزیی از »منشور« تیم وفاق ملی است.  
افزود که در صورت  ملی  انتخاباتی وفاق  اوِل تکت  معاون 
پیروزی تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست جمهوری، مرکز 
مطالعاِت زنان را ایجاد خواهند کرد  تا چالش های زنان به 
صورِت علمی مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش گران جوان 
زن، روی مطالعات باورهای اسالمی در رابطه با زنان تحقیق 
کنند. او گفت که تیم وفاق ملی خود را حامی قوانینی می داند 
که منافع زنان در آن تأمین شده است و در صورت پیروزی، 
تیم  همچنان  ورزید.  خواهد  مبادرت  آن  شدن  اجرایی  به 
وفاق ملی برای حمایت از تولیدات زنان، احیای مهارت های 
بومی زنان مانند قالین بافی، گلیم بافی و... در قریه و قصبات 

برنامه های عملی روی دست دارد.
او گفت که در صورت پیروزی تیم وفاق ملی، نظام آموزش 
الزم  تغییرات  و  اصالح  را  عالی  تحصیالت  و  پرورش  و 
نگرش  و  تجربه  از  استفاده  با  و   کرد  خواهیم  آن  وارد  را 
از  کشورهای توسعه یافته، نصاب درسی مکاتب کشور پس 
صنف نهم رشته بندی خواهد شد؛ همچنان برنامه های ایجاد 
مراکز حرفه یی برای فارغان صنوف دوازدهم را روی دست 

داریم. 
تحمیل  از  موجود  چالش های  پایان  برای  بیایید  گفت،  او 

دوبارۀ کسانی که امتحاِن خود را به ملت داده اند، جلوگیری 
کنیم. 

اوج فساد و بی عدالتی
وفاق  انتخاباتی  ستاد  عمومی  رییس  پدرام،  الرحمن  حبیب 
موجود  چالش های  برشمردِن  ضمن  سخنانی  در  نیز  ملی 
آن  میزان  بر  ملی  وحدت  حکومت  زمان  در  که  افغانستان 
افزود شده است، گفت که محمداشرف غنی بار دیگر خود را 
نامزد کرده و می خواهد دورِ بدبختی های مردم را تکمیل کند!
محمداشرف  انتخاباتی  شعارهای  از  بخشی  که  پدرام  آقای 
غنی را در انتخابات پیش رو بازخوانی می کرد و با عملکردش 
در جریان حکومت وحدت ملی مقایسه می نمود، گفت:  آقای 
غنی با مطرح کردن عدالِت عمری و علوی به مردم توهین 
کرده، چون رفتار و کردارِ او بر اساس حکومت داری خلفای 
راشدین نیست و در دوران حکومِت غنی بی عدالتی و فساد 

به اوج خود رسیده است.
رییس عمومی ستاد انتخاباتی وفاق ملی در ادامۀ صحبت هایش 

بخشی از برنامه های انتخاباتِی این تیم را شرح داد.
احمدولی مسعود در این دور از انتخابات، با معاونیت نخسِت 
نظری  عبداللطیف  دکتر  دومِ  معاونیت  و  مومند  فریده  داکتر 
نام نویسی کرده و تیم انتخاباتی وفاق ملی را شکل داده است.

بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری 
به تاریخ 6 میـزان برگزار می شود.

نخستین همایش انتخاباتی....
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