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بحث مدرنیسم و پست مدرنیسم 

در شعر پارسی افغانستان
برداشت طالبان 

از شریعت و سیاست

75

 د افغانسـتان د مـي امنیـت شـورا د پاکسـتان د کوټـې 

ښـار پـه یـوه جومات کـې هغـه چاودنـه وغندلـه چې د 

طالبانـو د مـر مـا هبت اللـه ورور په کـې ووژل شـو.

د مـي امنیـت شـورا ویاند کبیـر حقمل د شـنبې په ورځ 

»۱۳۹۸ کال د زمـري ۲۶« لـه ازادي راډیـو رسه په خربو 

کـې کـه څـه هـم د وژل شـویو د هویـت پـه اړه چـې ایا 

طالبـان دي کـه ملکیـان څـه ونه ویـل، خـو ازادي راډيو 

تـه وايـي چـې افغـان حکومت په کـور دننه او بهـر د هر 

ډول ترورېسـتي اعاملـو مخالف دی.

غنـدو،  حملـه  دغـه  »مـوږ  زیاتـوي:  حقمـل  ښـاغلی 

ترورېـزم د هېڅ چـا پـه ګټـه نـه ده، هـر چېـرې او پـه هـر 

وخـت کـې چـې وي او باید ټـول د ترورېزم پـه وړاندې 

ودرېـږو، مـوږ لـه ترورېزم نـه زیامنن یـو، نو لـه همدې 

املـه هـر ډول ترورېسـتي اعامل چـې په افغانسـتان کې 

دننـه یا بهـر کېږي، مـوږ هغه غنـدو او مخالف یـې یو.«

د راپورونـو لـه مخـې د طالبانـو د مـر مـا هبت اللـه 

ورور خافـظ احمـد اللـه تېـره ورځ د پاکسـتان د کوټـې 

پـه جومـات کـې د  ښـار د »حاجـي محمـد حسـنی« 

جمعـې د ملانځـه د ادا کولـو پـر مهـال پـه چاودنـه کې 

ووژل شـو.

د پاکسـتاين رسـنیو د راپورونـو لـه مخـې چاودېدونکـي 

مـواد د جومـات پـه منـرب کې ځـای پـر ځای شـوي و.

پـه یـاده چاودنه کـې د طالبانـو د رهـرب د ورور په ګډون 

چـې د جومـات ما امام هـم و څلور تنه وژل شـوي او 

۲۲ ملونـځ کوونکي ټپيان شـوي دي.

تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی.

مـا  رهـرب  اوسـنی  طالبانـو  د  مخـې  لـه  راپورونـو  د 

هبت اللـه پخـوا یـوه مـوده د یـاد جومـات مـا امـام و.

د افغانسـتان دفاع وزارت د طالبانو د مر د ورور د وژل 

کېـدو د تأییـد ترڅنـګ وايـي چـې د دوی د راپورونـو له 

مخـې د مـا هبت اللـه زوی هـم پـه دغـه چاودنـه کـې 

ټپي شـوی.

د دغـه وزارت ویانـد روح اللـه احمـدزي ازادي راډیو ته 

وویـل چـې د پاکسـتان پـه خـاوره کـې د مـا هبت اللـه 

د ورور وژل کېـدل دا پـه ډاګـه کـوي چـې د طالبانـو په 

ګـډون د ترورېسـتانو ځالـې اوس هـم پـه پاکسـتان کې 

دي.

لـه  هـم  اوس  »پاکسـتان  زیاتـوي:  احمـدزی  ښـاغلی 

ترورېسـتي ډلـو او رهربانـو یـې ماتـړ کوي، کـه چېرې 

یـې ماتـړ نه کېـدای، نـو دوی بـه پـه ازادانـه پـه هغـې 

جغرافیـه کـې تګ راتګ نه کاوه، نو دا مسـئله روښـانه ده 

چـې پاکسـتان پـه خپلـو کړنـو کې صـادق نـه دی.«

ترمنـځ د سـولې  او طالبانـو  امریـکا  د  دا چـې اوس   •

خـربې چټکې شـوي، ایـا د طالبانو د مـر د ورور وژل 

کېـدل بـه پـه دغـه بهیـر تأثیـر ولري؟

د افغانسـتان د سـولې عـايل شـورا مرسـتیال عبدالخبیـر 

اوچقـون وايـي: »طبیعـي ده چـې تـر یـوه بریـده بـه د 

سـولې خـربې متأثـرې کړي، خـو زموږ متـه دا ده چې د 

مـا هبت اللـه د ورور وژل کېـدل بـه د خربو د بن بسـت 

نـه يش.« المل 

پـه ۲۰۱۵ کال کـې د مـا عمـر د مـرګ اعـان د افغان 

حکومـت او وسـله والو طالبانـو ترمنـځ خـربې ګـډې 

وډې کـړي.

تـر اوسـه هم وسـله والو طالبانو په دې اړه او همدا شـان 

چـې د سـولې بهیر بـه متأثر کړي، څه نـه دي ويي.

سـیايس کارپـوه او طالبانـو تـه نـږدې کـس وحیـد مژده 

وايـي چـې دغـه خـربې د سـولې د بهیـر د سـبوتاژ لپاره 

کېـږي، خـو د نومـوړي پـه وینا چـې د سـولې مذاکرات 

داسـې پـړاو تـه رسـېديل چـې لـه هېـڅ ډول عمـل نه به 

نه يش. متأثـر 

حکومـت وحـدت ملـی بـرای تجلیـل از 28 اسـد، 
و  باشـکوه  برنامه هـای  افغانسـتان  اسـتقالل  روز 
پُرهزینه یـی را روی دسـت گرفته اسـت. از این میان 
سـاخت چنـد ترانه برای معارف اسـت که بیشـتر از 

20 میلیـون افغانـی هزینـه دارد.
حکومـت وحـدت ملـی بـرای سـاخت چهـار ترانۀ 
معـارف بیشـتر از 800 دختروپسـر را از 34 والیـت 
کابـل  بـه  مختلـف  قوم هـای  و  تبـار  از  و  کشـور 
دعـوت کـرده و از ایـن میـان 100 تن را بـرای تهیۀ 

ایـن ترانه هـا برگزیـده اسـت.
حضـرت وهریـز، نویسـنده و عضـو گـروه ادبیـات 
کـودک گهـواره می گویـد، خبـر تهیـۀ چهـار ترانـۀ 
یـاد  را  او  افغانـی  میلیـون   20 هزینـۀ  بـا  معـارف 
پرسشـی کـه از گرسـنه یی کـرده بودنـد، انداخـت. 
دو  کـه  پرسـیدند  گرسـنه  از  »روزی  می گویـد:  او 
جمـع دو چنـد می شـود؟ گرسـنه بدون تعلل پاسـخ 
می دهـد کـه چهـار نان.« بـه گفتۀ این نویسـنده، پس 
از شـنیدن ایـن خبـر در ذهـن او این کـه 20 میلیون 
افغانـی معـادل 500 هزار جلـد کتاب بـرای کودکان 

می شـود، تداعـی شـده اسـت.
بنفشـه بهار، شـاعر و نویسـندۀ دیگر نیـز چگونه گی 
مصـرف ایـن مقـدار پـول هنگفـت را برای سـاخت 
چنـد ترانـه، ظلمـی در حـق معـارف، آمـوزگاران، 
سـربازان  بازمانـده گان  و  یتیمـان  بازنشسـته ها، 
می گویـد،  و  دانسـته  امنیتـی  نیروهـای  سـربه کف 
پاسـخ گو  بایـد  کارش  ایـن  بابـت  معـارف  وزارت 

. شد با

بـه گفتـۀ بانـو بهـار، اخیـراً جـز کارهـای نمایشـی، 
حیف ومیـل بودجـۀ معـارف، راه انـدازی نمایش های 
وزارت  ایـن  کار جـدِی  مـردم شـاهد  فیس بوکـی، 

نبوده انـد.
امـا نوریـه نزهـت، سـخنگوی وزارت معـارف در 
پاسـخ بـه ایـن نقـد و انتقادهـا از چگونه گی مصرف 
نوشـته  فیس بوکـش  صفحـۀ  در  پـول  مقـدار  ایـن 
اسـت، دانش آمـوزان تنهـا بـه مکتـب، کتـاب، قلـم 
و قرطاسـیه نیـاز ندارنـد، بـل بایـد استعدادشناسـی 
شـوند. او در بخشـی از ایـن نوشـته گفتـه اسـت که 
قـرار نیسـت همـه فارغـان مکاتـب دکتـر و یـا هـم 

مهنـدس آینـدۀ کشـور باشـند.
بـه گفتـۀ بانـو نزهـت، دیگـر کشـورها بـرای ایجاد 
و  اسـتعدادها  رشـد  آموزشـی،  سیسـتم  در  تنـوع 
افزایـش معلومـات دانش آمـوزان، آنـان را با مصارف 
دانش آمـوزان  امـا  می فرسـتند،  سـفر  بـه  هنگفتـی 
افغانسـتان بـه علـت نبـود امکانـات مالـی از این امر 

مهـم بـاز می ماننـد.
سـخنگوی وزارت معـارف هم چنـان نوشـته اسـت، 
در مدتـی کـه ایـن شـمار از دانش آمـوزان در کابـل 
بودنـد، بـا فرهنـگ، عنعنـات و رسـم و رواج هـای 
مختلـف از 34 والیـت آشـنا شـدند و ایـن برنامه به 

مثابـۀ یـک سـیر عملـی نیـز تلقی می شـود.
بـا ایـن حـال، در معلومـات درزشـده به شـبکه های 
اجتماعـی رقـم اختصاص یافتـه به سـاخت ترانه های 
معـارف، 50 میلیـون افغانـی آمـده، امـا هزینـۀ ایـن 

مقـدار پـول تـا حال رسـمًا تأیید نشـده اسـت.

د کوټې په یوه جومات کې چاودنه، له طالبانو 

رسه دښمني یا د سولې پروسې سبوتاژ؟
20 میلیـون افغـانی 

بـرای سـاخت چـهار تـرانه

صفحه 3

صفحه 3

دونالد ترامپ: 

در صورت
امکان

با طالبان 
توافق 

می شود

وفاق ملی نقطۀ وصل گسست ها است
سخنرانی دکتر عبداللطیف نظری معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی

62
انتخابات پیش از صلح بحران آفرین است

امضای توافق نامۀ صلح، پایاِن جنگ 
نیست



به زودی  امریکا  غالب،  گمان  به 
امضا  به  طالبان  با  را  توافق نامه یی 
متِن  می شود  گفته  رساند.  خواهد 
این توافق نامه آماده شده و در اختیار 
سراِن طالبان و کاخ سفید قرار گرفته 
گزارش ها،  برخی  اساس  بر  است. 
رییس  جمهوری  ترامپ  دونالد 
امریکا مشوره های الزم در مورد متن 
هنوز  ولی  داده  انجام  را  توافق نامه 
طالبان  سراِن  که  نیست  مشخص 
خواهند  نهایی  را  متن  زمانی  چه 
کرد. برخی از تحلیل گران که مسایل 
در  که  می گویند  دارند،  نظر  زیر  را 
مورد  توافق نامه  متِن  ُکلی،  مسایل 
تأیید دو طرف قرار دارد ولی احتمال 
دارد که در مسایِل جزیی تغییراتی در 

آن رونما شود. 
می خواهند  وضعیت  از  طالبان  گویا 
و  ببرند  را  استفاده  حداکثِر 
در  که  کنند  امضا  را  توافق نامه یی 
کافی  اندازۀ  به  گروه  این  منافِع  آن 
گفته  حال  عین  در  باشد.  برجسته 
امضای  با  هم زمان  که  می شود 
طالبان،  و  امریکا  میان  توافق نامه 
با  را  دیگری  توافق نامۀ  امریکا 
می کند.  امضا  افغانستان  حکومت 
روشن  زیاد  توافق نامه  این  جزییاِت 
نیست، ولی منابعی می گویند که متن 
آن در اختیار ارگ و سپیدار گذاشته 
شده است. به باور این منابع، امریکا 
توافق نامه  این  امضای  با  می خواهد 
ادامۀ  که  کند  فراهم  را  شرایطی 
گروه های  میان  صلح  گفت وگوهای 

ذی دخل در افغانستان ادامه یابد. 
این  به  سال  یک  حدود  از  امریکا 
گفت وگوهای  انجام  حاِل  در  طرف 
صلح با گروه طالبان قرار دارد و به 
نظر می رسد که این گفت وگو پس از 
منجر  نتایجی  به  خود  دورِ  هشتمین 
گفت وگوها  این  نتایج  است.  شده 
باشد،  هرچه  طالبان  و  امریکا  میان 
زمینه ساز  که  نمی رسد  نظر  به  ولی 
افغانستان  در  امنیت  و  صلح  تأمین 
را  خود  نهایِی  تصمیم  امریکا  شود. 
برای بیرون شدن از جنگ افغانستان 
گرفته است اما در عیِن زمان بیم از 
آن دارد که بیرون شدِن این کشور از 
افغانستان، به تکرار تاریخ بینجامد و 
این کشور به سال های پس از سقوط 
برگردد.  نجیب اهلل  داکتر  حکومت 
خروج  مورد  در  امریکا  نگرانی  تنها 
از افغانستان، برچسپی است که بدون 
شک بر این کشور وارد خواهد شد 

و آن شکست در یک جنگ طوالنی 
زمانی  که  گروهی ست  برابر  در 
زمام داراِن کاخ سفید حتا از بردن نامِ 
برکت  از  امروز  اما  داشتند.  ننگ  آن 
مجبورند  خود  متزلزِل  سیاست های 
در پای سندی امضا بگذارند که یک 
طالبان  گروه   رهبری  را  آن  طرِف 

امضا کرده است. 
معلوم  هنوز  افغانستان  مورد  در 
نیست که واقعًا تاریخ تکرار خواهد 
با  توافق نامۀ صلح  امضای  با  اما  شد 
طالبان، تاریخ در مورد امریکا بدون 
شک تکرار می شود. امریکا زمانی به 
ویتنام نیز لشکرکشی کرده بود که با 
این  افتضاح آمیز  و  سخت  شکستی 
جنگ  تفاوِت  کرد.  ترک  را  کشور 
افغانستان با جنگ ویتنام در این است 
از حکومتی  امریکا  آن جنگ  در  که 
حمایت  مستبد  و  دست نشانده 
از  افغانستان  جنگ  در  ولی  می کرد 
و  صلح  برای  افغانستان  مردم  داعیۀ 
ثبات در کشورشان دفاع می کرد. ولی 
به هر حال جنگ، جنگ است و غلبۀ 
معنای شکست طرِف  به  یک طرف 

دیگر خواهد بود. 
طالبان  با  امریکا  که  را  توافق نامه یی 
بُرد  ـ  بُرد  توافق نامۀ  می کند،  امضا 
این  است.  باخت  ـ  بُرد  بل  نیست، 
باید  سفید  کاخ  سراِن  را  موضوع 
تاریخ  که  باشند  مطمین  و  بدانند 
افغانستان  در  عملکردشان  مورد  در 
آن ها  زیرا  کرد؛  خواهد  قضاوت 
می کنند  ترک  درحالی  را  افغانستان 
ملی  حکومِت  کشور  این  در  که 
و  نگرفته  شکل  حقیقی  معنای  به 
بسیاری  سِر  بر  داخلی  مشکالت 
مناقشه  مورد  مسایِل  و  مفاهیم  از 
است.  مانده  باقی  الینحل  همچنان 
امریکا در هجده ساِل پسین نتوانست 
سیاسِت معقول و مبتنی بر ارادۀ مردم 
افغانستان را دنبال کند. این کشور در 
شد،  انجام  که  انتخابات هایی  تمام 
افرادی  و  داشت  دخالت  متأسفانه 
فکر  که  رساند  حکومت  داری  به  را 
برای آن کشور  می  کرد متحد خوبی 
چوِب  امریکا  امروز  بود.  خواهد 
را  افغانستان  در  خود  سیاست هاِی 
همان  از  کشور  این  اگر  می خورد. 
افغانستان  مردم  صدای  به  آغاز 
گوش می داد و به جای افراد وابسته 
می کرد  حمایت  تیمی  از  خود،  به 
را  کشور  مشکالت  حِل  توانایی  که 
می داشت، امروز الزم نبود پول هایی 

را که صرف مبارزه با تروریسم کرده، 
به رِخ مردم افغانستان بکشد و یا با 
چنین خواری و خفتی با گروه طالبان 

پشت میز مذاکره بنشیند. 
موضوع  جنگ،  آغاز  همان  از  شاید 
امریکا  برای  طالبان  کردِن  یک طرفه 
در اولویت قرار نداشته و این کشور 
صحنه  از  را  طالبان  نمی خواسته 
ترامپ  آقای  که  را  آنچه  بردارد. 
جنگ  در  پیروزی  که  می گوید 
میلیون  ده  کشتن  بهای  به  افغانستان 
توهمی  و  افسانه  بود،  ممکن  انسان 
منابع  هرگز  کشور  این  نیست.  بیش 
بنیادگرایی  و  تروریسم  ریشه های  و 
شده  گسترده  پاکستان  در  که  را 
با  و  نداد  قرار  توجه  مورد  است، 
از  دقیق  اطالعاِت  داشتن  وجود 
گروه های  پناهگاه های  و  اردوگاه ها 
با  است  الزم  که  آن چنان  افراطی، 
طرح ها  شاید  نکرد.  برخورد  آن ها 
و دیدگاه های دیگری وجود داشت، 
به  امریکا  امروز  باشد،  هرچه  ولی 
با  جهانی  قدرِت  مهم ترین  عنوان 
امضا  را  صلح  توافق  نامۀ  گروهی 
می کند که هنوز اکثریِت مردم جهان 
و افغانستان این گروه را تروریست و 

دهشت افکن می نامند. 
آنچه را که طالبان در جنگ افغانستان 
می دهند،  انجام  هنوز  و  دادند  انجام 
به هیچ صورت و از هیچ دیدگاهی 
کشتار  و  قتل  کرد.  توجیه  نمی توان 
بی رحمانه،  چنین  آن هم  غیرنظامیان 
هیچ توجیه منطقی و محکمه پسندی 

نمی تواند داشته باشد.
را  افغانستان  حالی  در  امریکا   
غاصب  گروهی  که  می کند  ترک 
سیاست  زمام  ارگ  در  خودکامه  و 
آن که  بدون  و  گرفته  دست  در  را 
حقیقِی  مسایل  از  شناختی  کمترین 
افغانستان داشته باشد، در حال بردن 
جنگی  و  تباهی  سمت  به  کشور 
گروه  این  است.  ویرانگر  و  مدهش 
را نیز پنج سال پیش، مثل گروه های 
قبلی، امریکایی ها وارد بازی سیاست 
باید  مردم  حاال  و  کردند  افغانستان 
را  آن ها  سنگیِن  اشتباهِ  این  بهـاِی 

بپردازند. 
آغاز  همان  از  افغانستان  جنگ 
امریکایی ها  اگر  داشت،  راه حل 
نادرست  و  محاسباِت سطحی  دچار 
مردم  که  می گذاشتند  و  نمی شدند 
افغانستان واقعًا بر سرنوشت سیاسِی 

خود حاکم شوند. 
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فـردا 28 اسـد سـال 1398، مصـادف بـا صدمین سـالروز اسـترداد 
از  چنیـن  بزرگ داشـت  اسـت.  انگلیـس  از  افغانسـتان  اسـتقالل 
نخسـت  اسـت.  تأمـل  قابـل  و  مهـم  زاویـه  چندیـن  از  روزی 
و  دولت هـا  دوبـارۀ  تولـد  معنـاِی  بـه  اسـتقالل،  کسـب  این کـه: 
ملت هـا در نظـام بین الملـل بـه شـمار مـی رود و پـس از یک چنین 
اتفاقی سـت کـه سـایر دولت هـا بـه برقـراری مناسـبات بـا کشـورِ 
مبـادرت  بین الملـل  قواعـد  پرتـِو  در  تازه مستقل اعالم شـده 
و  غلیـاِن شـور  نقطـۀ  اسـتقالل،  این کـه: کسـب  دوم  می ورزنـد. 
آگاهِی یک ملت در مسـیر دسـت یابی به پیشـرفت و توسـعه است 
و در واقـع اسـتقالل، دسـتمایۀ رسـیدن بـه کمـال و بهـروزی تلقی 
می شـود. سـوم این کـه: تجلیـل و یادآورِی هرسـالۀ اسـتقالل، نقطۀ 
وصـل تاریخـِی سـاکناِن یـک کشـور بـرای ایجـاد و تقویـِت یـک 
هویـت ملِی مسـتحکم و خدشـه ناپذیر ارزیابی می گـردد. و چهارم 
این کـه: اسـتقالل و جمیـِع ارزش های مـادی و معنوی یـی که حوِل 
آن تعریـف می شـوند، بـه سـاختمانی شـباهت می رسـاند کـه اگـر 
یـک شـخص و یـا یک نسـل آن را بنیاد گذاشـته، نسـل های بعدی 
و قهرمانـاِن آینـده رسـالِت محافظـت از آن را بـه دوش می کشـند.

واژه هـا و عبارت هـاِی ایـن سـتون، بیشـتر حـوِل زاویـۀ چهــارم 
می چرخـد.

امان اهلل خان پادشـاه افغانسـتان نماینده و سلسـله جنباِن نسـلی شـد 
کـه آرزوِی اسـتقالِل کامل و بی قیدوشـرط در تنظیـم امور داخلی و 
خارجی را در سـر پرورانده بودند و به دنباِل فرصتی مناسـب برای 
تحقـِق ایـن مأمـوِل بزرگ می گشـتند. در هیـچ حالتـی، نمی توان و 
نمی بایـد نقـش پُررنـِگ امان اهلل خان در اسـترداد اسـتقالِل کشـور 
را نادیـده گرفـت؛ چـه این کـه او در گذشـته شـاهزادۀ هم نشـین 
اسـتقالل طلب  منورالفکـراِن  و  مشـروطه خواهان  شب نشـیِن  و 
و ترقی خـواه بـود و پـس از پوشـیدن قبـای پادشـاهی نیـز کمـر 
بـه تحقـِق آن ایده هـا و آرمان هـا بسـت. مسـلمًا اگـر شـخِص اوِل 
مملکت سـوداِی اسـتقالل در سـر نمی داشت، داعیۀ اسـتقالل طلبِی 
سـایر روشـن فکران و مبـارزان، چانـِس کمتـری بـرای پیـروزی 
می یافـت. از ایـن منظـر، امـان اهلل خان کسی سـت که خالف سـنِت 
سیاسـی پدر و پدربزرگش، اسـتقالل در سیاسـِت داخلی و خارجی 
را هسـتۀ آغازیـِن پیشـرفِت افغانسـتان می شـمارد و به جـای آن کـه 
در مقابـِل ایـن آرمـان  متعالـی مـردم قـرار گیـرد، خود را در مسـیِر 
تحقـِق ایـن آرمـان  و در نقـش فرماندهـِی نیروهای اسـتقالل طلب 
قـرار می دهـد و برای خـود و مردمـش افتخار می آفرینـد و تولدی 

دوبـاره را بـرای افغانسـتان در نظـامِ دولت هـا رقـم می زند. 
امـا پـس از امـان اهلل خـان کیسـت که ندانـد اسـتقالِل افغانسـتان با 
توفان هـا و امـواِج سـهمگینی مواجـه شـد کـه می توانسـت حاصِل 
تمـام رشـادت هاِی گذشـته را بر باد دهـد. دو موِج بسـیار بزرگ  و 
عمده یـی کـه در نبود مقاومت و جان فشـانی قهرمانانه، می توانسـت 
اسـتقالل و حاکمیـت و غـرور ملـِی کشـوری به نـامِ افغانسـتان را 
درهم بشـکند؛ نخسـت تجاوز ارتش سـرِخ شـوروی و دوم تجاوز 
سـیاهِ پاکسـتان در پوشـش تحریـِک طالبان بـود و در هـر دو برهۀ 
بسیارحسـاس، شـهید احمدشـاه مسـعود بـا نبـوغ نظامـی، منـِش 
قهرمانانـه و بینـش اسـتراتژیک، توانسـت بینِی نیروهـاِی متجاوز را 
بـر خـاک بمالـد و نقشـه هاِی آن ها بـرای درهم شکسـتِن اسـتقالل 

افغانسـتان را نقش برآب سـازد.
اسـتقالل،  بـه  او  راهبـردی  نـگاهِ  و  مسـعود  شـهید  درِک  بـرای 
کافی سـت ایـن سـخِن تاریخـِی وی را به یـاد بیاوریم: »اگـر آزادِي 
مـا زیر سـؤال بـرود، اگـر غرور ملـِي ما درهم شکسـته شـود، اگر 
اسـتقالِل مـا نابـود گـردد؛ زنده گـي براي مـا کوچک تریـن لذت و 
ارزشـي نـدارد.« و از آن باالتـر، آن جـا که در سـخت ترین شـرایط 
نبـرد بـا پاکسـتان می گویـد: »بـه خـدا سـوگند حتا اگـر بـه اندازۀ 
کالهـم جـاِی مانـدن در ایـن سـرزمین را داشـته باشـم، می مانم و 

مقاومـت می کنـم.«
بـا ایـن اوصـاف، باید گفت کـه امـان اهلل خـان بنیان گذارِ اسـتقالِل 
افغانسـتان اسـت و احمدشـاه مسـعود پاسـدار و نگاه دارندۀ آن در 
برابـر امـواِج بـزرِگ جهانـی و منطقه یی یی اسـت که بی هیچ شـکی 
اسـتقالل و حاکمیـت و غرور ملِی مردمِ افغانسـتان را نشـانه گرفته 
بودنـد. امـان اهلل خـان، در سـردی و کرختـِی به جـا مانـده از آتـش 
جنـگ جهانـی اول، بـا زیرکـِی تمـام توانسـت پرچـِم اسـتقالل را 
برافـرازد و مسـعود در کـوران و بزنـگاهِ جنـِگ سـرد و در فتـرِت 
حاصـل از پایـان آن، توانسـت ایـن پرچـم را بـا جالیـی دوبـاره 

دارد. نگاه  افراشـته 
و  اسـتقالل«  جنـگ  »سـردار  و  »غـازی«  خـان  امـان اهلل  این کـه 
مسـعود »قهــرمان ملـی« و از آن باالتـر »فاتح جنگ سـرد« خوانده 
می شـود، محصـوِل ایـن داللت هـای تاریخی سـت. امـا کسـانی که 
ایـن داللت هـای تاریخـی را وارونـه و یـا در تقابـل بـا هـم جلـوه 
می دهنـد، بـدون شـک نـه منـادِی راه مسـعودند و نـه ادامه دهنـدۀ 
راه امـان اهلل خـان. آن هـا انسـان هاِی بیمـار و عقده مندی هسـتند که 
اگـر مجاِل بیشـتری پیدا کننــد، تمام ریشـه های وحـدت و هویت 

ملـی در افغانسـتان را خواهند خشـکاند.  

اسـتقالل 
 از بنیان گذاری تا پاســداری

فق نامۀ صلح  امضای توا
پایاِن جنگ نیست

احمـد عمران

توافق نامه یی را که امریکا 
با طالبان امضا می کند، 
توافق نامۀ بُرد ـ بُرد نیست، 
بل بُرد ـ باخت است. 
این موضوع را سراِن 
کاخ سفید باید بدانند و 
مطمین باشند که تاریخ 
در مورد عملکردشان در 
افغانستان قضاوت خواهد 
کرد؛ زیرا آن ها افغانستان 
را درحالی ترک می کنند 
که در این کشور حکومِت 
ملی به معنای حقیقی شکل 
نگرفته و مشکالت داخلی 
بر سِر بسیاری از مفاهیم 
و مسایِل مورد مناقشه 
همچنان الینحل باقی مانده 
است. امریکا در هجده 
ساِل پسین نتوانست 
سیاسِت معقول و مبتنی 
بر ارادۀ مردم افغانستان 
را دنبال کند. این کشور 
در تمام انتخابات هایی 
که انجام شد، متأسفانه 
دخالت داشت و افرادی 
را به حکومت  داری رساند 
که فکر می  کرد متحِد خوبی 
برای آن کشور خواهد 
بود. امروز امریکا چوِب 
سیاست هاِی خود در 
افغانستان را می خورد. اگر 
این کشور از همان آغاز 
به صدای مردم افغانستان 
گوش می داد و به جای 
افراد وابسته به خود، از 
تیمی حمایت می کرد که 
توانایی حِل مشکالت کشور 
را می داشت، امروز الزم 
نبود پول هایی را که صرف 
مبارزه با تروریسم کرده، 
به رِخ مردم افغانستان 
بکشد و یا با چنین خواری و 
خفتی با گروه طالبان پشت 
میز مذاکره بنشیند
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دونالد ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا روز 
گذشته با مشاوران ارشد کاخ سفید در پیوند به هشت 
دور گفت وگوی هیأت این کشور با طالبان صحبت و 
جلسه  این  در  گزارش ها،  بربنیاد  است.  کرده  مشوره 
از جمله وزیر  امریکا  امنیتی و سیاسی  ارشد  مقام های 
دفاع، وزیر خارجه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی و 
زلمی خلیل زاد، رییس هیأت گفت وگو کننده با طالبان 
و فرمانده ستاد مشترک ارتش امریکا نیز حضور داشتند.
توییترش  حساب  در  ترامپ  آقای  جلسه  این  از  پس 
امیدوار  او  و  گذشت  خوبی  به  دیدار  این  که  نوشت 
برسند.  توافق  به  طالبان  با  »امکان«  صورت  در  است 
این جلسه  این در مورد  از  بیشتر  هرچند آقای ترامپ 
کاخ سفید  از سوی  که  بیانیه یی  در  اما  ننوشته،  چیزی 
با  ترامپ  گفت وگوی  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
آشتی  و  طالبان  با  صلح  مذاکرات  بارۀ  در  مشاورانش 
ملی در افغانستان و درعین حال، نحوۀ خروج نیروهای 

امریکایی از این کشور بوده است.
مایک پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا نیز در بیانیه یی نگاشته 
است که دولت امریکا در رابطه و همکاری نزدیک با 
دولت افغانستان به رسیدن به توافق صلح جامع متعهد 
خواستار  امریکا  که  است  افزوده  پمپیو  آقای  است. 
کاهش خشونت ها و آتش بس است تا اطمینان پیدا کند 
که خاک افغانستان دیگر برای تهدید امریکا یا متحدانش 
مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و مردم افغانستان در 

کنار هم برای رسیدن به صلح تالش خواهند کرد.
با  ترامپ  دیدار  از  پیش  روز  یک  حال،  عین  در 

مشاورانش، یک سناتور امریکایی از احتمال توافق میان 
امریکا و طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را خطری برای 
منافع این کشور در جهان خوانده است. لیندزی گراهام، 
در اظهاراتش، توافق امریکا با طالبان را بدتر از توافق 
برجام با ایران خواهند. لیندزی گراهام بیان داشته است: 
دیگر  تندرو  گروه های  کنترل  مأمور  را  طالبان  »این که 
مانند داعش و القاعده بسازیم، اشتباه بزرگتر از توافق 
هسته یی اوباما با ایران است«. او توافق طالبان و امریکا 
را »دستورالعمل فاجعه« خوانده و اظهار امیدواری کرده 
با  توافق صلح  امریکا در هر  که تصمیم رییس جمهور 
طالبان تصمیمی درست در برابر نیروهای »اسالم گرای 

تندرو« باشد.
است  قرار  که  توافقی  گفته  امریکایی  سناتور  این 
توانایی های  گیرد،  صورت  طالبان  و  امریکا  میان 
تضعیف  را  افغانستان  خاک  در  امریکا  ضدتروریستی 
می کند و این نمی تواند توافقی برای صلح باشد. او گفته 
است که این توافق فقط راه را برای حمله دیگری به 
خاک امریکا یا منافع این کشور در سراسر جهان هموار 
می کند. به گفتۀ لیندزی: »با آنکه سربازان امریکایی نقش 
پولیس را ندارند، اما آن ها در خط مقدم دفاع از امریکا 
در برابر ظهور مجدد گروه های تندرو اسالم گرا هستند 
که آرزوی حمله به خاک امریکا را دارند«. این سناتور 
به دونالد ترامپ توصیه کرده که از دورۀ حکومت اوباما 
درس بگیرد و از او خواسته است تا در بارۀ تصمیمش 

بیشتر فکر کند و به مشاوران امنیتی اش گوش دهد.
نماینده گان  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 

امریکا و طالبان پس از هشت دور گفت وگو برای پایان 
جنِگ افغانستان، سرانجام به توافقی دست یافتند. متن 
گزارش ها،  بربنیاد  اما  نشده،  همه گانی  هنوز  توافق نامه 
متن این توافق نامه به حکومت افغانستان نیز سپرده شده 
است. گفته می شود تا روزهای دیگر امریکا و طالبان این 
سند را امضا کرده و پس از آن، یک اعالمیۀ مشترک نشر 
می کنند. پیش از این، ریاست اجرایی حکومت وحدت 
با  امریکا  توافق  با  همزمان  که  است  کرده  اعالم  ملی 
طالبان، ایاالت متحدۀ امریکا با حکومت افغانستان نیز 
سخنگویان  از  یکی  کرد.  خواهد  امضا  توافق نامه  یک 
ریاست اجرایی به رسانه ها گفته بود که در این توافق 
به استقالل دولت افغانستان تأکید خواهد شد و این که 
افغانستان  از مردم  به عنوان یک دولت مشروع  دولت 

نماینده گی می کند و در جریان مذاکرات امریکا و طالبان 
قرار بگیرد.

به  برای رسیدن  امریکا  اخیر  در عین حال، تالش های 
در  را  جدی  نگرانی های  طالبان  تندرو  گروه  با  توافق 
داشته  همراه  به  جهان  کشورهای  بیشتر  و  افغانستان 
است. بسیاری به این یقیق رسیده اند که امریکا پایش 
را از معرکۀ افغانستان بیرون می کشد و به طوالنی ترین 
جنگ این کشور نقطۀ پایان می گذارد. از همین جهت، 
و  مردم  افغانستان،  از  امریکایی  سرابازان  شدن  بیرون 
برخی از کشورهای همسایۀ افغانستان را نگران ساخته 
است. مردم افغانستان حکومت امریکا را مالمت می کنند 
که توافق با گروعی که در کشتار مردم این کشور دست 

دارد، وضعیت افغانستان را بدتر از پیش خواهد کرد.

سالم به همۀ بزرگان نسل جوان، آگاه و خرد ورز!
حضور بزرگان و شخصیت های سیاسی و جهادی کشور 

را در این همایش انتخاباتی خیر مقدم می گویم. 
گرامی  می داریم یاد و نام شهدای بزرگ افغانستان به ویژه 
کشور  ملی  قهرمان  مقاومت،  و  جهاد  گران ارج  شهدای 
برهان الدین  استاد  صلح  شهید  مسعود،  احمدشاه  شهید 

ربانی، شهید ملت عبدالعلی مزاری و شهید عبدالحق!
نامزد  مسعود،  احمدولی  کشور  ملی  شخصیت  اجازۀ  به 
معاون  مومند،  فریده  داکتر  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
این  در  حضار  سایر  و  ملی  وفاق  انتخابات  تکت  اول 

همایش! 
در این فرصت کوتاه می خواهم در رابطه به سازکارهای 
را  نکتۀ  چند  سیاسی  قدرت  به  جوان  نسل  دست یابی 
خدمت تان عرض کنم و تالش می کنم که دیدگاه تیوریک 

خود را به  صور مختصر و ساده بیان کنم.
مدیون   کشور  این  که  را  جوانان  نقش  تا  می کنم  تالش 
تا  دارند  دوش  بر  رسالت  و  است  زحمت شان  و  تالش 
راه حل های را برای توسعه و پیشرفت ایجاد کنند، برای تان 

پیشکش کنم.
نیافتۀ  توسعه  جامعۀ  در  می دهد،  نشان  علمی  مطالعات   
مانند افغانستان، دست یابی جوانان به قدرت و سیاست که 
با چالش های ساختاری مواجه است، روی چند مولفۀ مهم 
استوار است: اولین مولفه برای دست یابی جوانان به قدرت 
در جامعۀ  ما  است،  شالوده  شکنی ساختاری  و سیاست؛ 
زنده گی می کنیم با اندیشه ها و سامانۀ نیرومند افراط گرایی 
استوار است و فقدان اجماع نظر سیاسی و وجود سنت های 
سرکوب گرایانه، تعارف حداقل از زنده گی و فقدان سنت 
مدنی سهم دهی و تصمیم گیری سیاسی میان نسل جوان از 
متغیرهای هستند که فرصت اشتراک جوانان را به قدرت 

و سیاست با چالش مواجه کرده است.
و  آن سپهر حقوق شهروندی  ویژه گی  که  سیاسی  نسل   
حاکمیت قانون باشد، هنوز در جامعۀ قامت نکشیده است.
در جامعۀ ما حاکمیت قانون وجود ندارد، تمایل به زیستن 
در جامعۀ مدرن و عاری از  ظلم و چالش خیلی کمرنگ 
است؛ این مختص جامعۀ افغانستان نیست در بسیار جوامع 
این چالش وجود دارد؛ بنابراین نسل جوان برای ورود به 
قدرت سیاسی با چالش های جوهری و ساختاری مواجه 
شالوده  جوامع  چنین  در  که  است  دلیل  همین  به  است، 
ارزیابی  گذار  تأثیر  فاکتورهای  و  متغیر  اولین  از  شکنی 

می شود.
و  »انزوا«  نباید  وضعیت  این  در  ما  کشور  جوان  نسل 
کار  دستور  در  سیاسی  روند  یک  عنوان  به  را  »تجرید« 
تجددگرایانه  نگرش  یک  عنوان  به  بلکه  دهد؛  قرار  خود 
وارد  روشنفکرانه  و  مدرن  فراینده  گذار  تأثیر  متغیر  و 
عرصه سیاست شوند تا از استبداد، انسداد انحصار سیاسی 
گذار مسالمت آمیز داشته باشند. چنین گذار مسالمت آمیز 
عرصه های  در  این  که  مگر  پذیرفت؛  نخواهد  صورت 
انتخاباتی مشارکت گسترده و آگاهانه داشته باشیم. امروز 
بااستفاده  زمان آن فرا رسیده است که نسل جوان کشور 
از روندهای سیاسی و انتخاباتی با رأی خود این نگرش 
را رقم بزنند و زمینه را برای تیمی فراهم کنند که به جای 
اتکا  به نسل جوان  افراد زورمند و قدرت طلب،  به  اتکا 
به  تا  گیرد  قرار  حمایت  مورد  باید  تیم  این  است.  کرده 
به همین دلیل  تبدیل شود،  افغانستان  فرهنگ سیاسی در 
است که تیم وفاق ملی با فاصله گرفتن از افراد زورمند و 

جاه طلب  به نسل جوان اتکا کرده است. 
دومین متغیری که می خواهم خدمت شما بیان کنم؛ تقویت 
جامعه یی  در  ما  است.  معتدل  اسالمی  گفتمان  توسعۀ  و 
به  افراط گرایی   / رادیکالیسم  هنوز  که  می کنیم  زنده گی  
اگر  اما  است.  شده  نهادینه  قدرت مند  بستر  یک  عنوان 
نسل جوانان می خواهد روندی را مورد توجه و دقت نظر 
قرار دهد که هیچ نسبتی با رادیکالیسم نداشته باشد، راه 
حل این است که از طریق، روندهای سیاسی، نمایش ها و 
اشتراک در گفتمان های سازندۀ و روند های مدنی، گفتمان 
اعتدال گرایی را  مورد نظر داشته باشند. کنش ها و نگرش 
تیم وفاق ملی در کنش های اعتدال گرایانه سرچشمه دارد. 
به همین دلیل است که شما در صحبت های قهرمان ملی 
)پارلمان  در  زمان  آن  در  مسعود،  احمدشاه  شهید  کشور 
که  میانه  و  معتدل  اسالم  به  ما  که  کرد  تصریح  اروپا(، 
بحث عقالنیت در آن جاری باشد و مردم ساالری نگرش 
که  آن جایی  از  داریم.  باور  کند،  تعیین  را  آن  سیاست 

سرچشمۀ و مبنای تیوریک تیم وفاق بر گرفته از اندیشۀ 
شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور است، نگرش 

سیاسی اعتدال گرا و عقالنی دارد.
باور ما این است که طالیه های افراط و تفریط از ساختار 
به همین  باید زدوده شود.  افغانستان  اجتماعی  سیاسی و 
ملی  وفاق  منشور  در  را  رهنمون های  ما  که  است  اساس 
ما  قرائت  و  روایت  داده ایم.  قرار  نظر  دقا  و  توجه  مورد 
از اسالم معتدل و میانه است که در آن زیست رواداری 
مسالمیت آمیز، تساهل و مدارای مورد دقت نظر است. تیم 
وفاق ملی خوانش متفاوت تر از سایر تکت های انتخاباتی 
می باشد،  ملی  وفاق  کلمۀ  دولت  که  ما  در خوانش  دارد. 
بسیار روند ها دچار تغییرات خواهند شد، اما بنا بر کمبود 
وقت به چند نمونۀ آن اشاره می کنم: در دولت وفاق ملی، 
ملی،  مانند حکومت وحدت  مدنی و سیاسی  آزادی های 

محدود و سرکوب نخواهد شد.
ملی که دولت کرامت شهروندان است   در دولت وفاق 
در کنار انتقال قدرت به نسل جوان است، مانند حکومت 
سلول های  و  شد  نخواهد  سهمیه بندی  کانکور  موجود، 

زندان ها به اساس سهمیه بندی پُر نخواهد شد.
 همچنان، در حکومت وفاق ملی، فساد اخالقی در صدر 
دولت  در  و  داشت  نخواهد  قرار  ارگ  به  مربوط  اخبار 
وفاق ملی، ارگ کانون تبعیض و تعصب و فساد اخالق 

نخواهد بود.
 در دولت وفاق ملی ظلم و فساد به عنوان دو شاخص 
نخواهد  در محافل رسانه یی جهان همه گیر  اصلی دولت 
و  اندیشمندان  روشن فکران،  ملی  وفاق  دولت  در  شد. 
افغانستان  ویرانی  و  تبعیض  بی عدالتی،  متفکر  نخبه گان 
در  که  افغانستان  مردم  هستیم  مصمم  ما  بود.  نخواهند 
چنگ چند فردی خودکامه گرفتار آمده اند را نجات دهیم، 
ما شرف و شرافت را که در حکومت فعلی رو به زوال 
برای  ما  و  بر  گردانیم  در حکومت  دوباره  را  است  رفته 
سیاست های پوپولسیتی که در حال حاضر فراینده توسعه 
را در افغانستان به بحران روبه رو کرده است؛ راه کارهای 
عملی و کارشناسانه در نظر گرفته  ایم؛ بنابراین امیدوارم که 
مردم افغانستان به این حکومت که نامش وفاق ملی است 
می شود،  روزنۀ وصل  زبانی  و  هویتی  بر گسست های  و 
اعتماد کنند تا کشور عاری از تبعیض و ظلم داشته باشیم!

 به امید یک افغانستان آباد و آزاد 

وفاق ملی نقطۀ وصل گسست ها است
سخنرانی دکتر عبداللطیف نظری معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی

دونالد ترامپ: 

در صـورت »امـکان« 
با طالبـان تـوافق می شـود

روح اهلل بهزاد
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رهبران در سازمان هاِی یاددهنده دارای ویژه گی های مشترِک زیر هستند:
1. ایده ها: رهبران از برنده شدن در بازار و چگونه گی عملکرد سازمان 
ایده های واضحی دارند، آن ها ایده های شان را به روز می کنند تا با شرایط 
در حال تغییر هماهنگ شود و به دیگران کمک می کنند تا ایده های شان 

را توسعه دهند.
۲. ارزش ها: رهبران و سازمان ها ارزش های قوی یی دارند که همه آن ها 
را درک می کنند. ارزش ها از ایده های کسب وکار حمایت می کنند و عمیقًا 
در سازمان نفوذ کرده و همه حتا در تصمیم ها و اقدامات جزیِی روزانه 
به آن ها متعهد هستند؛ ایجاد و تجدید حیات کردِن ارزش ها یکی از 

مهم ترین و سخت ترین وظایِف رهبران است.
3. انرژی: رهبران نه تنها خودشان افراد بسیار پُرانرژی هستند، بلکه 
فعاالنه کار می کنند تا انرژی هیجانِی مثبتی در دیگران ایجاد کنند؛ آن ها با 
ساختاربندی سازمان به منظور رهایی از کارهای نامعقول و بوروکراتیک 

و با تشویق افراد این کارها را انجام می دهند.
4 قاطعیت: حضرت علی)ع( فرموده است: »هنگامی که مسایل برای تان 
روشن شد، تصمیمی قاطع بگیرید.«)پیروز، 1391( و در نهج البالغه نیز 
آمده است: »هرگاه دانستید، دنبال عمل باشید و هرگاه یقین پیدا کردید، 
به موجب آن اقدام کنید«. رهبران برنده مشتاق هستند که تصمیمات قاطع 
اتخاذ کنند، و همچنین هر کسی را که چنین کاری را انجام دهد، تشویق 
می کنند. شک نیست که تغییرات انقالبی می تواند دردناک باشد؛ اما در 
تمام جنبه های زنده گی از جمله کسب و کار، شخص باید تغییر را بپذیرد 
و با آن سازگار شود؛ برای روبه رو شدن با تغییرات فزاینده، بزرگ، مشکل 
و مکرر در اقتصادها، جوامع و بازارها، سازمان ها نیاز به رهبرانی دارند 
که بتوانند انرژی های هیجانی زنده گی را مجدداً هدایت کنند. رهبران 
سازمانی، باید به به طور مستمر اجازه دهند ایده ها و شیوه های قدیمی 
انجام کارها کنار گذاشته شوند و ایده ها و شیوه های جدید و بهتر را 
بپذیرند و باید بتوانند به کارکنان کمک کنند تا سطوح باالی انرژی مورد 

نیاز برای انجام همان کار را تولید نمایند.

جنبه های مشترک سازمان های یاددهنده
سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه یاددهنده و یادگیرنده 
هستند. رهبر نقش معلم ارشد را دارد، فرهنگ را شکل می دهد و 
دیدگاه های ارزشمند و دانِش در دسترس خود را با دیگران سهیم می شود. 
در این سازمان ها بدون توجه به جایگاه، همه از یکدیگر می آموزند. برخی 

از جنبه های مشترک سازمان های یاددهنده بدین شرح است: 
1. جمع آوری دانش: در هر سازمانی میزان زیادی دانِش تلف شده 
وجود دارد. یک بازرس خدمات که هر روز به دفاتر مشتریان سر 
می زند، اطالعات زیادی دربارۀ مشتریان می داند. بعضی از این اطالعات 
و دیدگاه ها دربارۀ اهداف، ارزش ها و نیازهای مشتریان می تواند برای 
کارکنان ستادی در اداره کردِن امور مؤثر باشد اما اغلب این اطالعات از 
دست می رود؛ به خاطر این که بازرس خدمات ارزش آن ها را تشخیص 
نمی دهد یا به خاطر اینکه نمی تواند به افرادی بدهد که می توانند از آن ها 

استفاده کنند.
۲. هم زمانی: ساخت یک سازمان یاددهنده نیاز به سحر و جادو ندارد، 
بلکه تنها مانند نوشتن یک برنامۀ نرم افزاری خوب یا ساخت موتور سفینۀ 
فضایی، پیچیده است. قطعات زیادی باید کنار هم قرار داده شوند و به 
صورِت هماهنگ کار کنند؛ اما آنچه آن را مشکل می سازد پیچیده گی 
هر یک از قطعات نمی باشد، بلکه وجود آشفته گی خاطر و موانع بسیار 
زیادی ست که رهبران را از ایجاد صحیح یک سازمان یاددهنده باز 
می دارد. اشتباهی که اکثر کارکنان مرتکب می شوند این است که فکر 
می کنند برنده شدن در بازی امروز و ساخت یک تیم برای فردا دو فعالیِت 
جداگانه است؛ بنابراین یا به مقتضیات و شرایط فوری پاسخ می دهند یا 
سرمایه ها را برای حفظ و نگه داری به خارج از خط می فرستند. حقیقت 
آن است که برنده شدن در امروز و سازمان را به درجه عالی رساندن 
برای این که فردا برندۀ بزرگ تری باشد؛ مستلزم یک الگوی ذهنی است. 

بخش چهـارم

رضـا ساعی شاهی

در مصاحبۀ رادیویــی مانــند سایــِر مصاحبه ها ایجاب 
به طرف گفته  می کند که مصاحبه کننده زماِن مصاحبه را 
مصاحبه کننده  دهد.  توضیح  آن  کاربردِ  نحوۀ  دربارۀ  و 
جریاِن  در  و  کند  ردیف بندی  ذهن  در  را  سواالت  حتمًا 
مصاحبه سعی نماید که از ادای صدا هاِی ُگنگ پرهیز کند. 
کنند که گوشی و  مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تالش 

دهن را در فاصلۀ مناسب از هم حفظ کنند. 
عده یی از مصاحبه شونده گان دوست دارند پاسخ ها را از 
روِی متِن نوشته شده بخوانند. اما این روش بسیار جالب 
به نظر نمی رسد؛ بنابراین مصاحبه شونده نباید مصاحبه را 
مثِل متن بخواند و اگر مصاحبه به صورِت مستقیم به نشر 
گیرد،  انجام  نباید  اول  در  دشوار  پرسش های  نمی رسد، 
چون خطر قطع خط تلیفون از طرف مصاحبه شونده وجود 
معلوماِت  باید  مصاحبه کننده  مستقیم،  نشر  هنگام  دارد. 
اضافی داشته باشد تا در صورت قطع خط تلیفون از آن 
استفاده کند. اگر خط تلیفون قطع گردید و بار دیگر وصل 

شد، باید مواظِب اندازۀ صدا بود.
اگر مصاحبۀ تلیفونی برای رسانۀ چاپی باشد، باید هنگام 
که  بهتر است  مقدمه ذکر گردد و در هر حالت  در  نشر 
و  تهیه کننده  دسترس  در  آن  کاپی  و  گردد  ثبت  مصاحبه 
تلیفونی  یا متصدِی صفحه گذاشته شود. هرگاه مصاحبۀ 
برای نشریه استفاد می شود، بهتر است که لغات تخنیکی 
و ارقام و احصاییه ها را بار دیگر با مصاحبه شونده در میان 

گذاشت تا اشتباهی در آن رخ ندهد. 

مصاحبه های آنالین یا انترنتی
در  کمپیوتری  برنامه های  معرفی  و  تکنالوژی  پیشرفت  با 
نرم افزار هاِی  و  شده  وارد  تغییری  نیز  مصاحبه ها  نحوۀ 
خوبی در دسترس رسانه ها و مصاحبه کننده گان قرار گرفته 
است که یکی از این شیوه های جدید، مصاحبه  از طریق 
انترنت یا آنالین است و این نوع مصاحبه ها موثریِت خود 
رسانه ها  برای  را  سهولت  آنالین  مصاحبه های  دارند.  را 
به میان آورده و یکی دیگر از شیوه های ارتباط را معرفی 

نموده است. 
عمِل  سرعت  انترنتی،  مصاحبه های  ویژه گی های  از  یکی 
یا  مقام  یک  با  بخواهد  مصاحبه کننده  هرگاه  است.  آن 

کارشناس و یا شاهد عینی و یا شخصی که در اقصی نقطۀ 
می تواند سریع  نماید،  برقرار  تماس  دارد  جهان سکونت 
مصاحبه  رسانه اش  با  که  بخواهد  وی  از  و  کند  عمل 
صورت  ایمیل  طریق  از  می تواند  مصاحبه  این  نماید. 
تصــویری  و  صــوتی  رســانه های  برای  یا  و  گیرد 
کار  را  ویب کام   و  اسکایـپ   مانــند  نرم افــزار هــایی 
تکنالوژی  با  باید  این نوع مصاحبه ها  انجام  برای  گرفت. 
 آشنا بود و مصاحبه کننده همواره با اشخاص تخنیکی در 
تماس باشد و شیـوه های جدید و استعمال نرم افزار های 

 امروزی را بیاموزد.
در مصاحبه های انترنتی باید پرسش ها واضح و کوتاه باشد 
بود؛  باید  مطمین  کاماًل  می شود  استفاده  که  ایمیلی  از  و 
چون خطر هک شدِن آن موجود است. از طرفی هم چون 
کارشناسان اکثراً چندین ایمیل را هم زمان به کار می برند؛ 
همـین  به  و  است  موجود  ایمیل  نکردِن  دریافت  امکان 
از  نیز  ایمیل  نکردِن  دریافت  از  کارشناس  انکار  ترتیب 

امکان بعید نیست.
عالوه بر سـرعـت عمل در این نوع مصاحبه ها،  استفاده 
از مصاحبه های آنالین کم هزینه می باشد و تعداد بیش تری 
از کارشناسان در اختیار مصاحبه کننده گان قرار می گیرند؛ 
اما اگر این مصاحبه از طریق ایمیل، وایبر ، واتس سپ  و 
اکثراً  باید بود که  نرم افزارها صورت گیرد، مواظب  سایر 
از طرفی  نمی بینند و  را  ایمیل های شان  اشخاص هر روز 
با در  بنابراین  هم کارشناسان تعهدی برای پاسخ ندارند. 
نظرداشت این خطر اگر مصاحبه صورت گیرد، انتقال آن 
به رسانه، صفحۀ رسانه های چاپی یا ویب سایت ها سهل تر 

می باشد.

مصاحبه های کتبی
نوع دیگِر مصاحبه ها از نگاه وسیلۀ ارتباط، مصاحبۀ کتبی 
به  نوشته  را  پرسش هایش  مصاحبه کننده  است؛ طوری که 
به  مناسب  فرصِت  در  وی  تا  می سپارد  مصاحبه شونده 
سواالت پاسخ دهد که این نوع مصاحبه ها برای رسانه های 

چاپی بیشتر صورت می گیرد.
برای  که  است  آن  در  مصاحبه ها  نوع  این  ویژه گی 
برای  را  بیش تر  وقِت  و  دارد  وجود  کافی  فرصِت  پاسخ 
مهیا  تحقیقی  مصاحبه های  در  خصوصًا  مصاحبه کننده 
می سازد؛ اما به خاطر باید داشت که این نوع مصاحبه ها 
کم تر جنبۀ خبری دارند و ممکن به بعضی سواالت پاسخ 

ارایه نگردد.
در مصاحبه های کتبی چون مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
وقِت کافی دارند؛ ادبیات بهتری به کار می رود، اشتباهاِت 
انشایی کم تر است و ارقام و احصاییه ها دقیق تر می باشد. 
مصرف  کم تر  وقِت  آن  ویراستارِی  در  همین  ترتیب  به 
می شود و بعد از نشر مصاحبه شونده ایراد جدی یی در نقل 
قول هایش نمی بیند. اما فراموش نباید کرد که عدم حضور 

خبرنگار، یکی از کاستی های این نوع مصاحبه هاست.

تقسیم بندی مصاحبه بر اساس وسیلۀ نشر
تا امروز که در دهۀ دومِ قرن بیست ویکم قرار داریم، چهار 
و  تصویری  صوتی،  چاپی،  رسانه های  یعنی  رسانه  نوع  
آنالین یا برقی عرِض وجود نموده که برای این رسانه ها، 
را  انترنتی  و  چاپی  تلویزیونی،  رادیویی،  مصاحبه های 
می توان انجام داد. هر یک از این مصاحبه ها ویژه گی ها و 
تاکتیک هاِی منحصر به خودشان را دارند. بنابراین در این 
 بخش مصاحبه بر اساس وسیلۀ نشر در هریک از رسانه ها 
بررسی  گردیده و به  ویژه گی ها و چالش های  آن ها  پرداخته 

می شود.

مصاحبه های چاپی
است؛  چاپی  مصاحبه های  مصاحبه ها،  نوع  قدیمی ترین 
طوری که نخستین مصاحبۀ خبری در سطح جهان به تاریخ 
1۶ اپریل 183۶ در روزنامۀ نیویارک هرالد به چاپ رسیده 
است و از آن به بعد انواع مختلِف مصاحبه در رسانه های 

چاپی نشر می شود.
یکی از ویژه گی های مصاحبۀ چاپی آن است که طوالنی 
با عکس  اکثراً  و  نشر می رسد  به  ویراستاری شده  بوده و 
می شود.  چاپ  یک جا  طرف  دو  هر  یا  مصاحبه شونده 
دارای  اکثراً  گاه نامه ها  و  بزرگ  روزنامه های  مجالت، 
فرهنگی،  و  هنری  رسانه های  در  می باشند.  مصاحبه 
کثرت  به  مصاحبه ها  ترجمۀ  یا  و  هنرمندان  با  مصاحبه 
منتشر می شود و این مصاحبه نظر به پالیسی نشریه بوده 
که اندازه های آن ها متفاوت اند. در رسانه های چاپی مدیر 
مسؤول صالحیِت زیادی در اصالِح مصاحبه دارد و اکثراً 
سعی می کند مصاحبه را به شکل بهتر و جذاب تر به چاپ 
دوست  صفحات  متصدی  یا  مسؤول  مدیران  برساند. 
از مصاحبه  نشریۀشان  اوِل  یا صفحۀ  پشتی  در  که  دارند 
اطالع دهـند و بـا نشر عکس جـالب از مصاحبه شونده، 

خواننده گان شان را به داخل نشریه بکشانند. 

نوع دیگِر مصاحبه ها 
از نگاِه وسیلۀ ارتباط، 
مصاحبۀ کتبی است؛ 

طوری که مصاحبه کننده 
پرسش هایش را نوشته 

به مصاحبه شونده 
می سپارد تا وی در 
فرصِت مناسب به 

سواالت پاسخ دهد که 
این نوع مصاحبه ها برای 
رسانه های چاپی بیشتر 

صورت می گیرد. ویژه گی 
این نوع مصاحبه ها در 
آن است که برای پاسخ 
فرصِت کافی وجود دارد 
و وقِت بیشتر را برای 
مصاحبه کننده خصوصاً 

در مصاحبه های تحقیقی 
مهیا می سازد؛ اما به خاطر 
باید داشت که این نوع 
مصاحبه ها کمتر جنبۀ 
خبری دارند و ممکن 

به بعضی سواالت پاسخ 
ارایه نگردد

   حــامد علمی

   بخش چهل ویکم
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بحث های  اساسًا  پست مدرن  و  مدرن  بحث های 
فرهنگی،  سیاسی،  اندیشۀ  فلسفه،  در  غربی 
اجتماعی و هنری استند که پس از رنسانس مطرح 
اندیشه های  ادامۀ  در  پست مدرن  بحث  می شوند. 
اما در بحث مدرن  فلسفی مدرن شکل می گیرد. 
مورد  و  دارد  وجود  مسأله  این  پست مدرن  و 
یکی  را  پست مدرن  است  که  اندیشمندان  بحث 
از وضعیت ها و اندیشه های مدرن بدانیم یا این که 
پست مدرن را کاماًل یک دورۀ جدید و نسبتًا جدا 
و  میانه  سده های  این که  مانند  بگیریم؛  نظر  در 
مدرن را از هم جدا می دانند. این بحث، مسأله دار 
هابرماس،  یورگن  حتا  است.  پیچیده  نسبتًا  و 
پست مدرن را به  عنوان وضعیت و اندیشه یی قبول 
ندارد؛ او به این نظر است  که جامعۀ غربی هنوز 
در دورۀ روشن گری و مدرن قرار دارد. اما لیوتار 

کتاب »وضعیت پست مدرن« را می نویسد. 
پست مدرن  و  مدرن  فلسفۀ  چیستی  و  تفاوت  به 
خواننده ها  که  پیش فرض  این  با  نمی پردازم، 
پست مدرن  و  مدرن  فلسفۀ  چیستی  از  تفکیکی 
شعر  در  پست مدرن  و  مدرن  بحث  به  دارند؛ 
فارسی افغانستان می پردازم. بحث مدرنیسم فقط 
به  نمی توان  مدرن  بی بحث  زیرا  می شود،  طرح 

بحث پست مدرن در شعر پرید. 
پرسش نخست بحث این است  که آیا نظریه های 
به  افغانستان  معاصر  ادبیات  در  فلسفی-ادبی 
این که  دوم  پرسش  است؟  شده  مطرح  درستی 
شعر  در  می توان  را  پست مدرن  شعر  بحث  آیا 
اما  کرد؟  ارایه  نمونه  و  کرد  مطرح  افغانستان 
ارایه  پاسخ  پرسش  دو  این  بارۀ  در  نیست  قرار 
شود؛ کوشش بر این است در این دو مورد بحث 
این  مبنای  و  پیش فرض  زیرا  بگیرد؛  صورت 
است.  پست مدرن  نظری  فهم  بر  استوار  نوشتار، 
و  نهایی  پاسخ  پست مدرن،  نظریه های  اساس  به 
مطلق و سخِن آخر نمی تواند وجود داشته  باشد. 

سخن  جدید  ادبِی  نظریه های  از  صورتی  که  در 
فلسفی  جریان های  از  آن  از  پیش  شود؛  گفته 
باید  می شود،  آغاز  رنسانس  از  پس  که  معاصر 
حقیقت،  در  ادبی  نظریه های  زیرا  گفت.  سخن 
و  چیستی  دربارۀ  فلسفی  نظریه های  نسبت های 
ماهیت ادبیات استند. نظریه های ادبی می خواهند 
ادبیات و غیرادبیات کجاست و چه  مرز  بگویند 

متنی را می توان ادبیات نامید.  
مناسبات  نظر  از  ما  جامعۀ  بپرسم  می خواهم 
در  مدرنیت  نظر  از  و  مدرن  فلسفی  اندیشه های 
مناسبات مدرنیت قرار دارد؟ فکر می کنم  کجای 
فکری- ارزش های  و  فکری  مناسبات  هنوز 

تفکر  یعنی  استند.  پیشامدرن  ما  جامعۀ  فرهنگی 
افغانستانی  جامعۀ  فرهنگی  و  اجتماعی  غالب 
ما  کنونِی  جهان شناختی  تفکر  است.  پیشامدرن 
از تفکر اساطیری و افسانوی پیشامدرن گسست 
اساطیری و  مناسبات  نکرده  است و همچنان در 

افسانوی قرار دارد. 
مناسبات  در  که  کرد  باید  فکر  حکمی  چنین  با 
ادبیات  در  یا  افغانستان  فرهنگی  و  اجتماعی 
ادبی-فلسفی  نظریه های  از  چگونه  افغانستان 
جدید سخن گفت؟ این حکم را مطلق فکر نکنید 
نکنید.  استفاده  متن  این  کلِی  برداشت  علیه   و 
درست است  که حکم بیشتر در »صورت« مطلق 
بیان شده اما منظور مطلق انگاری نیست. به نظرم 
درست این است؛ نخست شکل گیری جریان های 
بعد،  و  کرد  مطرح  باید  را  افغانستان  در  فلسفی 
از شکل گیری نظریه های ادبی-فلسفی در ادبیات 

افغانستان سخن گفت. 
و  نگیرد  شکل  فلسفی  جریان های  تا  کنید  فکر 
سخن  می توان  چگونه  نشود،  تبدیل  گفتمان  به 
ادبی  نظریه های  زیرا  گفت؛  ادبی  نظریه های  از 
شکل  فلسفی  جریان های  شکل گیری  ادامۀ  در 
می گیرد. اگر از نظریۀ ادبی رمانتسیسم سخن گفته 
شکل  رمانتسیسم  فلسفۀ  باید  واقع  در  می شود، 
گرفته  باشد. زیرا پشتوانۀ این نظریۀ ادبی، فلسفۀ 
ادبی  نظریۀ  از  اگر  همین گونه  است.  رمانتسیسم 
ریالیسم، ناتوریالیسم، اگزیستانسیالیسم، مدرنیسم، 
می شود؛  گفته  سخن  فمینیسم  و  پست مدرنیسم 
از  ادبی  نظریه های  این  کردن  مطرح   از  پیش 
شکل گیری فلسفۀ آن در فرهنگ و تفکر اجتماعی 

آن جامعه سخن باید گفت. 
گفته  فلسفی مدرن سخن  مولفه های  از  کلی  اگر 
عقل گرایی؛  باشد:  می تواند  موردها  این  شود، 
انسان گرایی؛  این جهانی؛  و  زمینی  فرهنگی  باور 
فردگرایی؛  لیبرالیسم؛  و  مردم ساالری، دموکراسی 
سکوالریسم؛ سرمایه داری و بازار آزاد؛ روش های 

کارآمد  و  نو  روش های  صنعت؛  تولید  در  نو 
علمی و غیردینی برای مطالعه و شناخت جهان؛ 
رفتن  باال  و  صنعتی؛  و  ماشینی  فن آوری های 
بهداشت  آسایش،  جمله  از  مادی  زنده گی  سطح 

و خدمات اجتماعی همه گانی. 
اگر به جنبه های مادی این مولفه ها توجه نداشته 
 باشیم؛ به جنبه های فکری و فرهنگی توجه کنیم: 
باور  نه  نه سکوالر شده ایم؛  عقل گرا شده ایم؛  نه 
پیدا کرده ایم؛ هنوز شناخِت  این جهانی  فرهنگی 
ما از جهان ستوار به آموزه های دینی است؛ فردگرا 
نیز نشده ایم زیرا قوم گراییم؛ و هنوز مردم ساالری 
نشده  نهادینه  ما  حکومت داری  در  دموکراسی  و 
نیز ما صنعتی نشده ایم  از نظر جنبۀ مادی   است. 
ماشینی  فناوری  و  کنیم  تولید  بتوانیم صنعت  که 
داشته  باشیم؛ صنعت و فناوری های ماشینی یی را 
از غرب وارد می کنیم که حتا در استفاده و کاربرد 

آن هنوز مشکل داریم. 
متأسفانه بحث جریان های فلسفی بنا به مولفه هایی 
ما  نگرفته  است؛  افغانستان شکل  در  شد  یاد   که 
دربارۀ این مولفه ها و جریان های فلسفی در داخل 
کشور نه ترجمه داریم و نه تألیف. فلسفۀ ریالیسم 
و  جسته  پرچم  و  خلق  دورۀ  در  سوسیالیستی 
گریخته مطرح شده  است، اما در این باره نیز منابع 
چگونه  بنابراین  نشده  است.  تولید  بسنده  علمِی 
ادبیات  در  جدید  ادبی-فلسفی  نظریه های  از 
از  می توان  هنگامی  بگوییم؟  سخن  افغانستان 
گفت  که  سخن  جامعه یی  در  نظریه یی  و  فلسفه 
بازاندیشی  تألیف و  به اساس ترجمه،  آن جامعه 
را  نظریه  و  فلسفه  آن  نظریه یی،  و  فلسفه  دربارۀ 
کاری  چنین  ما  جامعۀ  در  اما  کرده  باشد  بومی 

صورت نگرفته  است. 
اگر قرار باشد از نظریه های ادبی جدید در ادبیات 
افغانستان سخن گفته شود، نظریۀ دهکدۀ جهانی، 
مبنا  باید  انترنت  و  مجازی  و  سایبری  ارتباطات 
امروز  جهان  در  که  شود  ادعا  و  شود  داده  قرار 
اما  شده  است.  همگانی  اطالعات  به گونه یی 
دربارۀ  اندیشیدن  تا  اطالعات  شدن  همه گانی  
فلسفه و جریانی فکری ، بومی کردن آن اندیشه و 

بازاندیشی دربارۀ اندیشه ها تفاوت می کند. 
جهانی،  دهکدۀ  نظریۀ  مطرح  بودِن  وصف  با 
این نظر را می توان مطرح کرد: اگر در جامعه و 
همه گانی شدِن  به  بنا  نظریه های جدید  ما  ادبیاِت 
شده  است؛  مطرح  مجازی  فضای  و  اطالعات 
دارند.  را  نظریه ها  این  به  آشنایی  ادعای  تعدادی 
نظریه ها  این  فهمیده شدن  معنای  به  آشنایی  این 
نیست. این آشنایی ها ساده انگارانه است؛ زیرا به 
برای  نرسیده  است.  فلسفی  و  اندیشمندانه  فهِم 
نظریه های  از طرح  نکشد،  درازا  به  بحث  این که 
مدرن می گذرم و به بحث نظریه های پست مدرن 
می پردازم؛ زیرا محور این بحث بیشتر نظریه های 
پسامدرنیسم در شعر دهۀ هشتاد افغانستان است. 
فلسفۀ پست مدرن جریان های فلسفی یی استند که 
فلسفه های  تداوم  در  مدرن،  فلسفه های  کنار  در 
مدرن یا حتا به  عنوان دوره یی جدا از دورۀ مدرن 
بر خاستگاهی  استوار  اما  باشند،  می توانند مطرح 
که  بار  نخستین  است.  مدرنیت  این خاستگاه   که 
شد،  مطرح  غرب  ادبیات  در  پسامدرنیسم  بحث 
در  پساختارگرایی  نظریۀ  با  هم زمان  به گونه یی 
فیلسوفان  از  بود.  میالدی  هفتاد  و  شصت  دهۀ 
لیوتار،  از  می توان  پسامدرن  فلسفی  جریان های 

بودریار، دولوز، دریدا و کساِن دیگر نام برد. 
فلسفه های پست مدرن، مجموعه یی از نظریه های 
موازی در کنار هم اند، نه نظریه یی واحد و خیلی 
منسجم و محدود. با این هم می شود از مولفه هایی 
بین  گونه یی  به  گفت  که  سخن  پست مدرن  در 
نخستین  استند:  مشترک  پست مدرن  نظریه های 
پست مدرن  و  مدرن  نظریه های  بین  تفاوتی  که 
قاطِع  شناخِت  جدیت  آن  است  که  این  است، 
علمی و پیشرفتی  که در فلسفه های مدرن مطرح 
نیست،  مطرح  پست مدرن  فلسفه های  در  است، 
حتا فلسفه های پست مدرن به این جدیت شناخت 
دارد.  تمسخرآمیز  نظر  پیشرفت،  و  علمی  قاطع 
مطلقیت، حقیقت، پاسخ نهایی و سخنی که کاماًل 
درست باشد در فلسفه های پست مدرن نمی تواند 
در  می شود،  گفته  که حقیقت  آنچه   باشد.  مطرح 
جعل های  و  برساخته ها  پست  مدرن  فلسفه های 
فرهنگی  مناسبات  از  فراتر  که  استند  بشری 
بشری هیچ حقیقتی نمی تواند وجود داشته  باشد 
حقیقت های  به  باور  نادرستی هاِی  و  درستی  که 
فرهنگی جامعه های بشری را با آن اندازه گرفت 
و سنجید؛ این درست است و آن نادرست است. 

نظری کلی؛ شالوده شکنی،  این بحث های  از  غیر 
واسازی، مرگ مولف، عدم ساختار، عدم رابطۀ دال 
و مدلول، عدم رابطۀ زبان با واقعیت و ارجاع زبان 
به جهان بیرون، نسبیت گرایی، عدم قطعیت، عدم 
قطعیت در معنا، شکل گیری حقیقت و بازی های 
زبانی، ادغام ژانرها و قالب ها، چندصدایی، ریزوم 
سیال  و جریان  بحث چندفرمیک، سوریالیسم  و 
نظریه های  و  فلسفه ها  مولفه های  جملۀ  از  ذهن 
پست مدرن،  متن  یک  در  استند.  پست مدرن 
که  باشد  مطرح  مولفه ها  این  از  تعدادی  بایستی 

بتوان از متن پست مدرن سخن گفت. 
خاستگاه  ادبی  و  فلسفی  نظریه های  اروپا  در 
زیرا  دارد؛  بشری  و  هنری  فرهنگی،  اجتماعی، 
این »ایسم« ها به صورت معلق در آسمان به وجود 
نیامده  و از آسمان نیز نیفتاده اند. بنابراین بایستی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  خاستگاه های  نظریه،  هر 
هنری داشته  باشد. فیلسوفان و دانشمندان غربی، 
هنر،  ادبیات،  لباس،  معماری،  در  را  رویدادهایی 
این  که  شدند  متوجه  فرهنگی  و  اجتماعی  رفتار 
اساس  به  نمی توانستند  مناسبات  و  رویدادها 
داده  توضیح  و  تفسیر  تأویل،  مدرن،  نظریه های 
که  بود  مناسبات  و  بستر  این  درون  از  شوند. 
و  استخراج شدند  پست مدرن  فلسفی  نظریه های 

شکل گرفتند. 
مدرن چندان مطرح  تجربۀ  افغانستان حتا  در  اما 
مطرح  پست مدرن  تجربۀ  که  رسد  چه  نیست، 
باشد. اگر بحث پست  مدرنیسم در ادبیات و شعر 
افغانستان مطرح می شود؛ بنا به مدارای نظریه های 
پست مدرنیستی که در نظریه های پست مدرن، هیچ 
مطرح  باشد،  نمی تواند  ناممکن  مطلقًا  رویدادی 
می شود. در ضمن، بحث همه گانی شدن اطالعات 
می شود.  گرفته  نظر  در  نیز  مجازی  مناسبات  و 
ادبیات  در  پست مدرنیسم  که طرح  می کنم  تأکید 
و  پست مدرن  این که  اساس  به  افغانستان  شعِر  و 
و  فرهنگی  اجتماعی،  خاستگاه  پست مدرنیسم 
شده  باراندیشه  و  اندیشیده  داشته  باشد؛  هنری 
 باشد، مطرح نمی شود. زیرا نگرانی ها و رفتارهای 
فرهنگ  جامعه،  در  اندیشه  به  عنوان  پست مدرن 
ما  فرهنگ  در  نشده  است.  نهادینه  ما  ادبیاِت  و 
درک  قابل  پست مدرن  رفتارهای  و  نگرانی ها 
نیست. اگر بحث شعر یا نظریه یی پست مدرنیسم 
در شعر و ادبیات ما مطرح است، بحث بر مبنای 
و  ادعا  مبنای  بر  بحث  نیست؛  نمونه  و  واقعیت 
به  و  نشده  اندیشیده  آن  دربارۀ  که  است   ذوق 

اندیشه تبدیل نشده  است. 

بحث مدرنیسم 
و پست مدرنیسم 

در شعر پارسی 

افغانستان
در افغانستان حتا تجربۀ مدرن 
چندان مطرح نیست، چه رسد 
که تجربۀ پست مدرن مطرح 

باشد. اگر بحث پست  مدرنیسم 
در ادبیات و شعر افغانستان 
مطرح می شود؛ بنا به مدارای 

نظریه های پست مدرنیستی که 
در نظریه های پست مدرن هیچ 

رویدادی مطلقاً ناممکن نمی تواند 
باشد، مطرح می شود. در ضمن، 
بحث همه گانی شدن اطالعات و 

مناسبات مجازی نیز در نظر گرفته 
می شود. تأکید می کنم که طرح 
پست مدرنیسم در ادبیات و 

شعِر افغانستان به اساس این که 
پست مدرن و پست مدرنیسم 
خاستگاه اجتماعی، فرهنگی و 

هنری داشته  باشد؛ اندیشیده 
و باراندیشه شده  باشد، مطرح 

نمی شود. زیرا نگرانی ها و 
رفتارهای پست مدرن به  عنوان 

اندیشه در جامعه، فرهنگ و 
ادبیاِت ما نهادینه نشده  است

یعقوب یسنا

بخش نخست



سال l11 شمارۀ مسلسل l2552  یکشنبه 27 اسد/ مرداد l1398 16 ذوالحجة الحرام l1440 18 آگست 2019
www.mandegardaily.com

در  را  عمده  تالش  دو  افغانستان  اشاره: 
دیگری  و  انتخابات  یکی  که  دارد  پیش 
گفت وگوهای صلح است. قرار است هر دو 
به گونۀ موازی به پیش برده شوند. روزنامۀ 
و  چهره ها  دیدگاه   دریافت  برای  ماندگار 
سلسله  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  نخبه گان 
و  سیاسی  چهره های  با  را  گفت وگوهایی 
آغاز  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
متفاوت  دیدگاه های  این سلسله  در  و  کرده 

بازتاب و دانسته خواهد شد.
در این سلسله با محمد شهاب حکیمی، یکی 
است  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از 
که صحبت و از نگرانی های ایشان پیرامون 
صلح و انتخابات پرسیده ایم که حاصل آن را 

اینک می خوانید.

را  جاری  صلح  روند  حکیمی!  *جناب 
چگونه می بینید؟ 

در یک حالت جنگی قرار داریم، در چنین 
ما  نمی شود.  داده  انجام  کاری  شرایطی 
نمی توانیم کار کنیم، زنده گی عادی خود را 
اما چگونه  باشیم،  داشته  رفاه  و  ببریم  پیش  
می توانیم یک روند ملی که سرنوشت بیش 
است  وابسته  آن  به  انسان  میلیون   30 از 
من  نظر  به  کنیم.  برگزاری  را  )انتخابات( 
شود.  تأمین  صلح  و  یابد  پایان  باید  جنگ 
در حال حاضر سرنوشت افغانستان با بیش 
جامعۀ  است.  مشترک  دنیا  کشور  چهل  از 
بین المللی به رهبری امریکا کشورهای منطقه 
پاکستان،   و  هند  افغانستان؛  همسایگان  و 
ایران، چین و روسیه، در روند صلح و جنگ 
افغانستان شریک هستند؛ بنابراین روند صلح 
رأس  در  جهانی  نگرش  یک  با  افغانستان 
امریکا آغاز شده است و کشورهای منطقه یی 

نیز از آن حمایت می کنند. 
که  طالبان  گروه  با  امریکا  نخست  قدم  در 
و  می کند  گفت وگو  دارد،  قرار  آن  برابر  در 
با مردم و جریان های  بعدی طالبان  در قدم 
سیاسی و مدنی افغانستان مذاکره می کنند و 
می تواند حالل  »بین االفغانی«  گفت وگوهای 
پیش  انتخابات  به  رفتن  باشد.  معضل  این 
دوام  سبب  که  است  بحران آفرین  صلح  از 

خون ریزی می شود. 

حکومت  با  گفت وگو  برای  *طالبان 
نداده اند  نشان  سبز  چراغ  هیچ  افغانستان 
نمی شناسند،  رسمیت  به  را  حکومت  و 
صلح  به  منجر  می تواند  امریکا  تالش  آیا 
و آغاز گفت وگوهای »بین االفغانی« شود؟ 
جهان  نخسِت  قدرت  عنوان  به  امریکا 
قدرت  دارد؛  نفوذ  و  قدرت  افغانستان  بر 
امریکایی ها  اجتماعی  و  اقتصادی  نظامی، 
که  حالی  در  طالبان  است.  تأثیرگذار  بیشتر 
نمی توانند امریکا را شکست دهند، ولی در 
از 15 سال جنگ، همه می دانند  بیش  طول 
که این جنگ برندۀ و بازندۀ ندارد، بنابراین 
مسالمت آمیز  راه  ایجاد  همان  معقول  راه 
طالبان  با  گفت وگو  که  دارم  یقین  و  است 
نیست که  منتج می گردد. شکی  نتیجه یی  به 
غیرمشروع  حکومت  یک  فعلی  حکومت 
ایجاد  غیرمشروع  شکل  به  اول  از  و  است 
گردیده است. ایجاد این حکومت به اساس 
بود،  نظام  پاشیدن  از  مصلحت و جلوگیری 
انتخاباتی که یکی آن در تقلب اول  دو تیم 
امریکا  میان جگیری  با  دوم،  دیگرش  و  بود 
دادند؛  تشکیل  را  ملی  وحدت  حکومت 
عمر  ادامۀ  پنج سال  شدن  سپری  از  پس  اما 
حکومِت غیرقانونی چالش آفرین شد. مردم 
رسمیت  به  را  کنونی  حکومت  افغانستان 
عمر  که  دارند  باور  مردم  نمی شناسند. 
و  است  شده  تمام  ملی  وحدت  حکومت 
نظام در خلع قدرت قرار دارد. نظام کنونی 

در حالت نابسامان و متالطم قرار دارد. 

*شما معتقد به میان آمدن صلح با طالبان 
پیش از انتخابات هستید، اما فکر می کنید 
با این حکومت که شما آن را  که طالبان 

نامشروع می دانید، گفت وگو می کنند؟ 
یک  عنوان  به  کابل  حکومت  با  طالبان 
اما  نمی کنند،  گفت وگو  حکومتی«  »نظام 
و  سیاسی  احزاب  مختلف،  طرف های  با 
مذاکره  افغانستان  مردم  و  مدنی  جریان های 
عنوان  به  نیز  حکومت  با  بنابراین  می کنند؛ 
دنیا  می کنند.  گفت وگو  سیاسی  جریان  یک 
و  اسالمی  عنوان جمهوری  به  را  افغانستان 
طالبان را به عنوان امارت اسالمی می شناسد؛ 
»جمهوری  از  نماینده گانی  تا  شده  تالش 
اسالمی«  »امارت  و  افغانستان«  اسالمی 
اسالمی  جمهوریت  در  می کنند.  گفت وگو 
آنان  میان  از  و  است  شامل  تن  میلیون   35
طالبان  با  گفت وگو  برای  نماینده گان شان 

می روند. 
شده  خلع  قدرت  از  کنونی  حکومت 
دولتی  امکانات  و  قهریه  قوت های  است. 
حالت  در  است،  بیرون  رهبران  دسترس  از 
خلع  حکومت  رهبران  نابسامانی  ایجاد 
فقط  فعلی  حکومت  رهبران  می شوند. 
اما  نشسته  اند،  مجلل  خانه های  داخل  در 
نهادهای  و  داخله  دفاع،  امکانات-وزارت 
در  که  است  کسانی  دست  در  حکومتی- 
با رهبران حکومت مانند  نابسامانی  صورت 

یک فرد برخورد صورت می گیرد. 

*تالش های منطقه یی چه تأثیر باالی روند 
صلح دارد؟ 

مشترکات  هستیم،  منطقه   از  بخشی  ما 
فرهنگی و زبانی و آب و خاک، سبب شده 
ما به عنوان کتله یی بسته باشیم و  برای صلح 

نیاز به اتفاق نظر همه مهم است. 
که  دارد  که  عادتی  اساس  به  ترامپ  دونالد 
سخنانی را بیان کرده است. موضع گیری های 
ترامپ در برابر رقیب های انتخاباتی و حملۀ  

لفظی باالی کشورهای و هم پیمانان نزدیکش 
نشانی از عادات ذهنی او است.

را  امریکا  نمایندۀ  زلمی خلیل زاد  *تالش 
در امور صلح افغانستان چگونه می بینید؟ 

و  نسبت  نیت  ُحسن  خلیل زاد  زلمی  
دارد  افغانستان  به  نسبت  خاص  همدردی 
افغانستان  به صلح  رابطه  در  و تالش هایش 

به زودترین فرصت نتیجه خواهد داد. 
توافق خوب به معنای همه گیر و جامع بودن 
است که نتیجه یی خوب داشته باشد. نتیجۀ 
آن مورد قبول همه باشد و شاید توافقی که 
منتج به صلح و اجماع ملی در کشور شود تا 
ما بتوانیم وحدت ملی را ایجاد و زعیم ملی 
خود را انتخاب کنیم و چالش های پنج سال 

اخیر بر طرف گردد. 

انتخابات  برقراری صلح می توانیم  با  *آیا 
قابل قبول داشته باشیم؟ 

برگزاری  صلح،  برقراری  صورت  در 
آن  در  است.  همه  قبول  مورد  انتخابات 
انتخاباتی، شهروندان  صورت کمیسیون های 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به نتیجۀ 
اندک  تقلب  زمینۀ  چون  می کنند،  باور 
می شود؛ اما در حالت کنونی که محمداشرف 
غنی در کمین نشسته و با سوء استفاده از پول 
و  است  کرده  تطمیع  را  شماری  بیت المال 
انتخابات را دارد تا  شب صندوق ها  انتظار 
را پُر کنند و صبح خود را برنده اعالم کند، 
شفافیت  تضمین  هیچ کسی  حالت  این  در 
انتخابات را نمی کند. غنی نهادهای دولتی را 
یا به تهدید یا پول تطمیع خود ساخته است. 

انتخابات  نامزدان  شورای  عضو  *شما 
شورا  این  و  هستید  ریاست جمهوری 
اما  کرد،  تحریم  به  تهدید  را  انتخابات 
همه  و  کرد  تغییر  تصمیم  این  چگونه 

آماده گی به انتخابات را گرفته اند؟ 

تهدید به تحریم انتخابات هنوز جریان دارد. 
در  خود  تعهدات  به  پابند  نامزدان  شورای 
دلیل  به  تحریم  بحث  است،  انتخابات  برابر 
این  است.  حاکم  تیم  غیرقانونی  کارهای 
سفیران  با  موضوع  این  و  دارد  ادامه  تهدید 
شده  ساخته  شریک  نیز  بیرونی  کشورهای 
دپلوماتیک  نهادهای  بیشتر  اولویت  است. 
صلح است، اما تأکید حکومت به خاطری به 
انتخابات است که این روند را مهندسی کند. 
ما طرف دار انتخابات شفاف و عادالنه هستیم 
و آن در صورتی است که اصالحات بنیادی 
گردد.  ایجاد  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
کمیسیون، مستقل عمل کند و تقلب صورت 
نگیرد؛ تهدید ما ادامه دارد. اما به دلیل این که 
برداشت مخالفت با روند انتخابات صورت 
دست  روی  را  خود  کارهای  برخی   نگیرد 

گرفتیم. 

کمی  و  چیست  شما  انتخاباتی  *منشور 
در رابطه به شعار )صلح، قانونیت و رفاه( 

توضیح دهید؟ 
منشور ما برنامۀ پنج سال از حکومت ما ست 

که در 82 ماده به تصویب شده است.
از  جدا  کاماًل  روند  در  ما  این  از  پیش 
در سال  که  زمانی  اما  بودیم،  فعال  سیاست 
انتخابات  به  نام نویسی  طرف  به  جاری 
دیدن  مجرد  به  رفتیم،  ریاست جمهوری 
که  برخوردم  پرسش  این  با  خبرنگاران 
شعار  رابطه  در  خبرنگاران  پاسخ  چگونه 
فکر  این  به  ابتدا  در  بگویم،  انتخاباتی خود 
شدم که مردم نیاز به صلح دارند، بعد احترام 
طبیعی  حق  که  رفاه  نهایت  در  قانون  به 
انسان است؛ بنابراین تمام شعار خود صلح، 

قانونیت و رفاه انتخاب کردیم. 

*رقیب شما در انتخابات کیست؟ 
من در انتخابات رقیب ندارم و تمام نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری دوستانم هستند، 

انتخابات  نامزدان  تمام  توانایی های  اما 
ریاست جمهوری را مطالعه کرده ایم؛ منتها ما 
نامزدان در گذشته  کارهای  تیِم کار هستیم، 
خیلی عالی برای مردم انجام نداده اند که قابل 
مقایسه با ما نیست؛ بنابراین دیدگاه ما کاری 
و دیدگاه آنان سیاسی و نظامی است و مردم 

طرف دار ما هستند. 

به  شدن  برنده  صورت  *در 
تعدیل  را  اساسی  قانون  ریاست جمهوری 
سیاست  در  را  تغییرات  چه  و  می کنید 

خارجی ایجاد خواهید کرد؟ 
برویم  انتخابات  به  اگر  فعلی  حکومت  در 
تأکید  کنونی  نظام  حفظ  به  شویم،  برنده  و 
صلح  برقراری  صورت  در  اما  می کنیم، 
قانون  می کنیم؛  تعدیل  را  اساسی  را  قانون 
طرف ها  تمام  انتقاد  مورد  کنونی  اساسی 
است. در قانون اساسی کشور نام حکومت 
غبن  به  افغانستان«  اسالمی  »جمهوری  که 
گذاشته شده است و خود قانون اساسی به 
این  در  که  کسانی  است.  شده  ساخته  غبن 
قرار  تاز  و  تاخت  مورد  داشتند  انتقاد  مورد 
صورت  در  شدند.  ساخته  خاموش  گرفته 
رسیدن به ریاست جمهوری، سیاست داخلی 
و  افغانستان  مردم  حقوق  برابر  مبنای  بر  را 
با  دوستی  سیاست  را  خارجی  سیاست 
همسایگان را ایجاد می کنیم و اندیشۀ دشمنی 
بنا  اما غنی  با همسایگان را حذف می کنیم. 
با  دشمنی  سیاست  قدرت  حرص  دلیل  به 
کشورهای همسایه را پیش  گرفته است، اما 
استخباراتی  سازمان  دفتر  به  پنهانی  خودش 

پاکستان )isi( می رود.
در سیاست خارجی به دپلوماسی فوق العاده 
ما  دپلوماسی  مرکز  و  داریم  نیاز  قدرت مند 
نیاز به انکشاف  )وزارت خارجه( به شدت 
دارد. همچنان در صورت رسیدن به قدرت 
مردم  برابر  در  امنیتی  قوت های  هیچ گاه 
استفاده نخواهند شد و در سرحدات سوق 

داده خواهند شد.

انتخاباتی  کمیسیون ها  به  شما  *اطمینان 
برای برگزاری یک انتخابات شفاف چقدر 

است؟ 
به  اطمینان  هیچ  من  حاضر  حال  در 
دلیل  به  اما  ندارم،  انتخاباتی  کمیسیون های 
روند  برابر  در  ما  که  نشود  برداشت  این که 
انتخابات قرار داریم، کارهای خود محتاطانه 
تیمش  و  غنی  موجودیت  در  کرده ایم.  آغاز 
امیدواری  ضعیف  انتخاباتی  کمیسیون  و 
برای برگزاری یک انتخابات عاری از تقلب 
گیرد،  صورت  انتخابات  اگر  ندارد.  وجود 
خون ریزی از والیت ها و سرحدات به داخل 

شهرها کشانیده می شود.

هیجان  از  عاری  کنونی  انتخابات  *چرا 
است؟ 

قدم  در  و  است  صلح  بحث  اول  قدم  در 
بعدی برگزاری انتخابات زیر سایه تیم حاکم 
است که نگرانی جدی به وجود آورده است. 
برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی 
بحرانی را ایجاد می کند که جبران آن ناممکن 
است. اگر انتخابات زیر سایه این حکومت 
برگزاری گردد، منجر به خون ریزی می گردد 
و در آن صورت مردم ما را مالمت خواهند 
کرد. چون از میان مردم نیستند، اگر از کرسی 
دولتی بیرون شوند، نمی توانند در میان مردم 
میان  چالش   2014 سال  در  کنند.  زنده گی 
دو تن بود که جان کری میانجی شد، اما در 
انتخابات کنونی 18 تن هستند، در صورت 
بحرانی شدن انتخابات، جوی های خون در 

کشور جاری خواهد شد. 

*تشکر از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.

محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

انتخابات پیش از صلح بحران آفرین است
گفت وگو کننده: ابوبکر صدیق
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مبایلـم را غـرض بررسـی تحویـل قومانـدان دادنـد و آن نیـز از زیـر 
نظـر گذرانـد و گمـان می کنـم چیزی نیافـت که موجـب محکومیت 
مـن باشـد. قومانـدان هر دو مبایلـم را تحویل داد و گفـت: می توانین 
برویـن! برایـم غیـر قابـل باور بـود! حاال نمی توانـم در موتر بنشـینم. 
گمـان می کنـم از سـر شـوخی اجـازه رفتـن را داده باشـد. همـه در 
موتـر نشسـتیم و راننـده مجبـور بـود همـان راه باریـک و تنـگ و 
دشـوار گـذر را به شـکل عقبـی بپیمایـد. آن جنـگل بی امـان و خانۀ 
گلیـن و نهـر آرام را تـرک کردیـم. در هنگام عقب آمـدن موتر، گمان 
می کـردم زمـان از گـردش بازمانـده بـود. بـر راننـده خشـم گرفتم تا 
سـرعت موتـر را سـریع تر سـازد. چیـزی در آن هنگامـه از راننـده 
سـاخته نبـود جز این که آن راه دشـوار گذر را سـالنه سـالنه پشـت 
سـر بگذرانـد. چـون از یک سـو وضعیـت مسـیر ایجـاب سـرعت را 
نمی کـرد و از سـوی دیگـر، سـرعت زیاد بر شـک طالبـان می افزود. 
در هنـگام زیـر و رو کـردن بیک هـا، قومانـدان بـا راننـده و سـایر 
همراهـان مـا از ضـرورت جهـاد فی سـبیل اهلل و معیار نبـودن قومیت 
و نـژاد حـرف مـی زد و می گفـت: عـام مـردم نبایـد احسـاس خطـر 
نماینـد و تنهـا هـدف مـا دولـت و دولتی هـا اسـت. از قومانـدان تـا 
همـان طالـب افراطـی کـه مـرا از موتر بـا عنـف و قهر پایین کشـید، 
بـه زبـان پشـتو حـرف می زدنـد و فارسـی نمی فهمیدنـد و یـا هـم 
عامدانـه از سـخن گفتـن به زبان فارسـی طفـره می رفتنـد. گفته هایی 
را کـه مـن در اینجـا نقـل قـول کـردم، بـه زبـان پشـتو می گفتنـد و 
مـن جـان مطلـب را می توانسـتم بگیـرم. راننـده موتر تنها کسـی بود 
کـه بـه زبـان پشـتو خـوب می فهیمـد و می توانسـت حـرف بزنـد. 
شـاید هم اشـتراک زبانـی راننده با طالبـان توانسـت در رهایی ام مدد 
رسـاند. از سـوی دیگـر، راپـور موثـق مبنـی بـر دولتی بـودن من در 
اختیـار نداشـتند. این که بر من مشـکوک شـدند و تحقیقـات فراوانی 
انجـام دادند، ریشـه در هراس و اضطراب من داشـت کـه مبایل خود 
را می خواسـتم پنهـان سـازم. ولـی تنهـا چیـزی کـه در نجاتم بیشـتر 
کارگـر واقع شـد، جهالـت طالبـان بود. باورش دشـوار اسـت. جهل 
هـم می توانسـته در رهایـی انسـان مـدد رسـاند. جهل بـه خواندن و 
نوشـتن! اگـر ایـن اصحـاب جهـل و ضـالل، بـر خوانـدن و نوشـتن 
تسـلط می داشـتند، اسـناد و اوراق اسـکن شـده در ایمیـل آدرس و 
وایبـر و اتسـاپ و گالـری مبایـل موجـود بود کـه خوب به کارشـان 

می آمـد و صیـد خوبـی بـه آنان می شـدم. 
رسـیدیم بـه جـادۀ عمومـی کـه هنـوز هـم سـه تـن از آن شـش نفر 
در جـاده ایسـتادند و دسـتی از بـاب خداحافظـی بـه سـوی مـا بلند 
کردنـد و چنیـن بـود کـه از پرتگاه مـرگ رهایـی یافتیم. این بیسـت 
دقیقه)شـاید هم کمتر از آن( در نظرم بیسـت سـال تمام شـد. دوباره 
تـازه می گرفتـم و خـون در شـریان هایم دویـدن می گرفـت  جـان 
و حول وحـوش  می آمـد  در  عـادی  حالـت  بـه  رخسـارم  رنـگ  و 
را می توانسـتم تشـخیص دهـم. راه خـود را پیـش گرفتیـم و موتـر 
سـرعت زیـاد بـه خود گرفـت و در قسـمت هایی از جـاده تانک های 
نیروهـای امنیتـی نیـز دیـده می شـد. ناگهـان نگاهـم را بـه آسـمان 
دوختـم و دیـدم کـه دود غلیظـی از زمیـن بـه سـوی هـوا مـی رود. 
تانکـر تیلـی را طالبـان بـه آتـش زده بودنـد کـه بـا دیـدن آن تـرس 
و وحشـت وجـود انسـان را در می نوردیـد. بـا خـود گفتـم: در ایـن 
خطـۀ خونیـن و فالکـت زده و بالکشـیده چـه جریـان دارد؟ ایـن 
طالب کیسـت و ریشـه در کجا دارد و آبشـخور آن کجاسـت و چرا 
انسـان را می ُکشـند و اسـیر می گیرنـد و امـوال عمومـی را بـه آتـش 
می کشـند؟ سـر و تـه ایـن جنگ را پیدا نیسـت که در کجاسـت؟ چه 
کسـانی عامـل ایـن آتـش افـروزی اسـتند و چـرا؟ چـه زمانی باشـد 
که آتش جنگ و خشـونت و اسـارت در این خطه فرونشـانده شـود 
و صلـح و ثبـات دایمـی برقـرار گـردد؟ شـاهراه مزار-جوزجـان که 
روزگاری امن تریـن شـاهراه شـمال بود، چـرا اکنون بـه ناامن ترین و 

مخوف تریـن شـاهراه تبدیـل شـده اسـت؟
جـادۀ صـاف و قیرریزی شـدۀ مـزار- جوزجان را که فعاًل خشـونت 
و اسـارت بـر آن می بـارد و اصحاب جهل و ضاللـت آزادانه روی آن 
قـدم می زننـد و مـردم را بـه اسـارت می گیرنـد و آتـش می افروزند، 

به سـرعت پیمودیم و شـامگاهان به سـرپل رسـیدیم. 

بخش دوم و پایانیشجاع امینی
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نبوده، رهبران  تحریک طالبان گروه سیاسی 
به  دیدشان  و  تندرو  مذهبی  عناصر  آنان 
در  بود.  سطحی  خیلی ها  سیاسی،  مسایل 
و  تعصب آمیز  پیشامد  مسایل،  با  برخورد 
داخلی  عوامل  همین  داشتند.  تنگ نظرانه یی 
و خارجی، طالبان را در سیاست ظاهر کرد. 
اهداف شان محدود و مهم جلوه می نمود. در 
جامعی  طرح  شریعت،  انفاذ  و  تطبیق  مورد 

نداشتند.
زمانی  که  نمی کردند  تصور  طالبان  رهبران 
متصدی امور دولتی شوند بنابرآن، مالمحمد 
عمر مجاهد به دلیل سخت گیری بیش از حد 
و استبداد رأی،  به زعامت این گروه رسید. 
رهبران طالب با درنظرداشت دلیل باال متوجه 
گردیدند که تحریک به بی راهه می رود علنًا 
و  نتوانستند  بلند  را  اعتراض شان  صدای 
ادارۀ امر به معروف نیز معلومات  مسووالن 

دینی ناکافی داشتند. 
در مدت پنج سال تسلط شان موفق به تدوین 
داوطلبان  نشدند.  همه جانبه  قانون  یک 
امکانات  با  که  جهاد  زمان  در  خارجی 
فراوان مالی از کشورهای عربی در صفوف 
طالبان  صفوف  در  بودند  پیوسته  شورشیان 
یک  از  باالتر  نقش  از  و  داشتند  نفوذ  نیز 

مهمان موقعیت شان را تثبیت کردند. 
از هزینه جنگ را می پرداختند.  آنان بخشی 
داوطلبان خارجی در مورد کاربُرد اسلحه و 
مواد منفجره، صفوف طالبان را تمرین الزم 
می  دادند. مربیون خارجی، افرادی متخصص 
را  افرادی  و  بودند  نظامی  رشته های  در 
آموزش نظامی می  دادند که تربیت آنها تابع 
فصول و اراضی بود که در آن اقامت داشتند. 
طالبان در آغاز به جامعه بین المللی در مورد 
اطمینان  بامیان  در  فرهنگی  مواریث  حفظ 
مجسمه های  تخریب  سرانجام،  بودند.  داده 
بامیان نفرت شدیدی را علیه طالبان در سطح 
آقای وحید  باور  به  قبال داشت.  در  جهانی 
دیوانه گی  بامیان،  بُت های  شکستن  مژده: 
به  را  منفی  پیامد  و  عمر  مالمحمد  محض 

جهان موجب شد. 
مداخالت  بُت ها،  تخریب  صحنۀ  عقب  در 
ممالک  رشته  یک  و  خارجی  داوطلبان 
راستای  در  بود.  دخیل  پاکستان  منجمله: 
بُت ها، مال عمر، یک صد  تأخیر در تخریب 
به  آن  مصارف  که  کرد  ذبح  را  گاو  رأس 
مساعدت  پاکستانی  خیریه  نهاد  یک  وسیلۀ 
شده بود که به فقرا توزیع گردید؛ در حالی 
سیاسی،  نااندیشانۀ  عاقبت  عمل  این  با  که 
تحریک  جهان  در  را  بودا  مذهب  پیروان 

نمود.
برنامه های  از  پشتون  اقوام  همۀ  قندهار،  در 
از  نیز  جنوب  در  نکردند.  حمایت  طالبان 
در  بود.  موجود  سوءتفاهمات  قومی  نظر 
به  بیشتر  کلیدی  پُست های  دولتی،  ساختار 
مردم قندهار و ارزگان اختصاص یافته بود. 
برخورد  اقوام دیگر  نماینده گان  با  افراد  این 

ارباب مآبانه داشتند. 
که  را  مالی  امکانات  نظامی  فرماندهان 
مرجعی  هیچ  برابر  در  می کردند.  دریافت 
این گونه  که  است  طبیعی  نبودند.  حساب ده 
افراد هرگز تمایل به استقرار صلح نداشتند و 
هر حرکت در جهت صلح در قدم نخست 
می شد.  به رو  رو  طالب  نظامیان  مخالفت  با 
جبهه  در  را  سیاسی شان  مخالفان  طالبان، 
متحد شمال، یاغی خوانده و جنگ علیه آنان 

را وظیفه شرعی نظام طالبانی می پنداشتند. 
به  طالبان  نامنظم  نظامی  قدرت  گفت  باید 
حدی بود که ممالک همسایه از آن هراسان 
 2001 سال  سپتامبر   11 حادثۀ  اگر  بودند. 
داخل  در  نه  نمی پیوست  وقوع  به  میالدی 
و نه در خارج هیچ یک یارای مقاومت در 
طالبان خطر  تحریک  نداشتند.  را  آنان  برابر 
محسوب  آسیای میانه  کشورهای  به  جدی 

می گردید. 
در  لجوج.  و  بودند  مغرور  طالبان 
محاسبات شان بعد از 11 سپتامبر دچار اشتباه 
شده و تصور کردند که در جنگ با ایاالت 
به شیوه کالسیک  تا  اند  قادر  امریکا  متحدۀ 
ادامه دهند. مخالفان را در محاسبه نیاوردند تا 
جایی که طالبان تا حد زیاد به مساعدت های 
نظامی بیرون مرزی حساب می کردند؛ آنهم 
در  نتیجه یی  نیز  مقاومت شان  و  نیفتاد  موثر 

پی نداشت. 
روابط  در  طالبان  سیاسی  کارهای  خیلی 
بین المللی تعجب آور بود. دستوری به وزارت 
خارجه صادر گردیده بود به این ماهیت: »بعد 
از این به هیچ زمام دار کشور غیرمسلمان به 
به  نگردد.  صادر  تبریکی  پیام  مناسبت  هیچ 
به خاطر  غیرمسلمان  و  مسلمان  کشور  هیچ 
حوادث طبیعی پیامی حاکی از تأسف ارسال 
نگردد. در هیچ پیامی صحت سالمتی و طول 
تمنا  غیرمسلمان  شخصیت های  برای  عمر 
نگردد. به هیچ کس القابی چون: عالی جناب، 
به  نشود.  داده  واالحضرت  و  اعلیحضرت 
نوشتن  از  غیراسالمی  کشورهای  زمام دارن 
سالم خودداری گردد. در آغاز به جای سالم 
را خدمت تان  نیک، خود  تمنیات  تحریر  به 

تقدیم می  داریم، اکتفا شود.«

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
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