
سال l11 شمارۀ مسلسل l2560  شنبه 9 سنبله/ شهریور l1398 29 ذوالحجة الحرام l1440 31 آگست 2019 www.mandegardaily.com

پرس احمد شاه مسعود 
وارد صحنه می شود

طنـز ما بـی نشاط شـد
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احمدولی مسعود در همایش ورزشکاران غرب کابل با برشماری سناریو های دو تیم حکومتی:

دوتیـمانتخـاباتیحکـومتیباهمتفـاهممیکننـد

مـا می خواهیـم ایـن مسـایل بـه صـورت اساسـی حـل شـود. 
را  افغانسـتان  در  جنـگ  عوامـل  مطالعاتـی  علمـی  مراکـز 
ریشـه یابی کننـد؟ حـاال کـه مـا می خواهیـم صلـح بیاوریـم، 
راه کار صلـح چیسـت؟ تـا زمانی کـه ما به صورت اساسـی این 

موضـوع را حـل نکنیـم، بـه صـورت پوپولیسـتی/ عوام فریبانه 
و سیاسـی امـکان نـدارد، بـه همین نسـبت اسـت که امـروز ما 
در در اینجـا بـه چنـد نکتـه تمرکـز می کنـم: تـا امروز مسـایل 
باالتـر  انـدک  و  منافـع شـخصی  گـرو  در  افغانسـتان  جنـگ 

قبیله یـی بوده اسـت. هیچ کسـی در اینجـا منافع ملی افغانسـتان 
را تعریـف نکـرده اسـت تـا در محور بـه آن به صلـح و جنگ 
پرداختـه باشـد؛ یعنـی تـا زمانـی کـه حـل عادالنـۀ مسـایل 
افغانسـتان صـورت نگیـرد، مـا بـه صلـح نمی رسـیم. بـه صلح 
نگـرش وسـیع و روشـن داشـته باشـیم، مشـکالت خـود را به 
به رسـمیت بشناسـیم، شـما تـا زمانـی بیماری فرد به رسـمیت 

نشناسـید، تشـخیص نمی توانیـد،...

د  تـه  والیتونـو  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

بایومټریک دسـتګاوو په ګډون د حساسـو انتخابايت موادو اسـتول 

کـړل. پیل 

پـه داسـې حـال کې چـې پـه راتلونکـو ولسـمرشیزو ټاکنـو کې د 

کارېدونکـو بایومټریـک دسـتګاوو د تخنیکـي سـتونزې لـه املـه 

بېالبېلـې اندېښـنې مطـرح شـوي، د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون 

د  ګـډون  پـه  مـوادو  انتخابـايت  حساسـو  نـورو  د  تـه  والیتونـو 

بایومټریـک دسـتګاوو د اسـتولو لـړۍ پیـل کـړه.

د دغه کمېسـیون ویاند ذبیح سـادات د جمعې په ورځ ازادي راډيو 

وویل: ته 

»والیتونـو تـه د حساسـو مـوادو د انتقـال لـړۍ نـن پیـل شـوه، په 

لومـړي رس کې بـه د بایومټریک دغه مـواد فراه، بادغیـس او هرات 

ته ولېږدول يش، تخنیکي سـتونزه هواره شـوې او درملوګ کمپنۍ 

یې مسـؤلیت اخیسـتی، نوی سېسـتم یې راوړی او ستونزه په بشپړه 

توګه هواره شـوې ده.

تـر دې وړانـدې بیـا داسـې اندېښـنې مطـرح شـوې وې چـې دغه 

بایومټریـک دسـتګاوې قلـف نـه  لـري او د رأیې اچونې لـه ورځې 

وړانـدې هم تـرې ګټه اخیسـتل کېـدای يش.

همدارنګـه د تکـراري رأیـو له اسـتعامله  نه مخنیوی او د عکسـونو 

نـه  تشـخيصېدل د دغو دسـتګاوو دوه نـورې عمده سـتونزې یادې 

دي. شوې 

دا په داسـې حـال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون نږدې 

۱۷ زره نوې بایومټریک دسـتګاوې رانیـويل چې د پخوانیو ۲۲ زره 

رسه  يې شـمېر ۳۹ زره دسـتګاوو ته رسېږي.

پـه ورتـه وخـت کې د جرنال عبدالرشـید دوسـتم په مـرشۍ د ميل 

جنبـش ګونـد ویانـد بشـیر احمد ته ینـج د جمعـې پـه ورځ ازادي 

راډيـو تـه وویل چې الهـم په بایومټریک دسـتګاوو کې سـتونزه په 

خپل ځای پاتـې ده.

دی وایـي: ان مونـږ اورېدلـې دي چې تاسـې که څلور سـوه ځلې 

هـم خپله ګوته پـه بایومټریک کېږدئ، دسـتګاه یې حسـابوي او دا 

یـو لـوی ناوریـن دی، خـو اوس اړینـه دا ده چې یو شـمېر نړیوالې 

کمپنـۍ د دې دسـتګاوو شـفافیت تضمین کړي، څـو معلومه يش 

چـې هغـه څه چـې مونـږ تـه ضامنت راکـول کېـږي درسـت دي 

او کـه نه.

د ګلبديـن حکمیتـار پـه مرشۍ د دغـه ټاکنیز ټيـم ویاند فضل غني 

حقمـل بیـا لـه ازادي راډيو رسه په خـرو کې وویل: زمونـږ وړاندیز 

دا و چـې د بایومټریـک دسـتګاوې بایـد معیـاري وي، تخنیکـي 

سـتونزه ونـه لـري، ګوندونـه یې بایـد له شـفافیته ډاډمـن يش، خو 

پـه خواشـینۍ رسه چې دغـو وړاندیزونو تـه پاملرنه نه ده شـوې او 

اندېښـنې پر خپل ځـای دي.

د یادولـو وړ ده چـې د ولـي جرګـې په تېرو ټاکنو کـې هم په دغو 

دسـتګاوو کې بېالبېلې ستونزې موجودې وې.

د ولـي جرګـې د ټاکنو لپـاره د رأیې اچونې پـه ورځ د بایومټریک 

د یو شـمېر دسـتګاوو کار نه  کـول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه 

سـتونزې یـادې شـوې وې چـې د رأیې اچونـې په ورځ  يې پروسـه 

له ګـډوډۍ رسه مـخ کړه.

خو د افغانسـتان د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون دامهال ډاډ ورکوي 

چـې پـه ولسـمرشیزو ټاکنـو کـې د دغـو دسـتګاوو سـتونزه هواره 

ده. شوې 

صفحه 6

د انتخـاباتو کمېسیـون والیتـونـو ته

 د حسـاسو انتخـابايت مـوادو د لېـږد لـړۍ پیـل کړه

احمد ولی مسعود:

افغانستاندرمحیطبینالمللجایگاهتعریفشدهندارد

وزارت داخلـه می گویـد کـه حملـۀ گـروه طالبـان بـر 
مرکـز ولسـوالی چـاه آب والیـت تخار عقب زده شـده 

ست. ا
اسـت:  گفتـه  خبرنامـه  یـک  در  دیـروز  وزارت  ایـن 
شورشـیان طالـب حملـه گروهـی را بـر مقر ولسـوالی 
چـاه آب بـه راه انداختند که توسـط نیروهـای دفاعی و 

امنیتـی عقـب زده شـده اسـت.
وزارت داخلـه افـزوده کـه در ایـن حملـه حکمـت، 
فرمانـده قطعـۀ سـرخ طالبـان بـه شـمول ۲۸ تـن از 
زخمـی  دیگـر  شـماری  و  کشـته  طالـب  شورشـیان 

ند. شـده ا
بـه گفتـۀ ایـن وزارت، نیروهـای کمکـی کمانـدو بـه 
امنیتـی  نیروهـای دفاعـی و  سـاحه اعـزام گردیـده و 

انـد. پاک سـازی  عملیـات  مشـغول 
وزارت داخلـه تأکیـد کـرده در این حمله گـروه طالبان 

سـه تـن از نیروهای خیـزش مردمی زخمی شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت که گـروه طالبان صبح دیـروز  در 
توییتـی اعـالم کـرد که مرکز ولسـوالی چـاه آب والیت 

تخـار را تصـرف کرده اند.

وزارت داخله:
حمـلۀطالبـانبهمـرکز

ولسـوالیچـاهآبعقبزدهشـد

صفحه 3



ــرور  ــال از ت ــدن هیجــده س ــپری ش ــس از س پ
ــان،  ــف طالب ــده مخال ــعود، فرمان ــاه مس احمد ش
ــا وارد  ــدوار اســت ب ــه پســرش امی ــک یگان این
شــدن بــه میــدان پُر آشــوب سیاســت افغانســتان 
مأموریــت پــدرش را برضــد شورشــیان طالــب 

ادامــه دهــد.
درحالــی کــه بــه نظــر می رســد کــه امریــکا در 
ــت  ــان اس ــا طالب ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــتانۀ رس آس
ــون  ــه پنتاگ ــود ک ــث ش ــت باع ــن اس و ممک
حضــورش را در افغانســتان کاهــش دهــد، احمد 
گروه هــای  می خواهــد  سی ســاله  مســعودِ 
ضــد طالبــان را تشــویق کنــد و بــه آن هــا 
جــرأت ببخشــد کــه مــوج جدیــد اســالم گرایی 

ــد. ــف کنن ــه را متوق تندروان
بــه پیــروی از پــدرش کــه روزگاری گروه هــای 
ــد-  ــۀ متح ــر جبه ــر چت ــان را زی ــف طالب مخال
کــه بــه نــام ائتــالف شــمال هــم شــناخته 
می شــود- گــرد هــم آورده بــود، مســعودِ پســر 
هــم می خواهــد ائتــالف بزرگــی از عناصــر 
ضــد طالبــان ایجــاد کنــد کــه قــدرت مخالفــت 
ــر  ــت و اگ ــان را در گام نخس ــا طالب ــی ب سیاس
ضــرورت ایجــاب کــرد توانایــی مقابلــۀ نظامــی 

ــا را داشــته باشــند. ــا آن ه ب
احمــد مســعود در مصاحبــه بــا آژانــس خبــری 
فرانــس پــرس در خانــۀ خانواده گــی اش در 
ــم  ــا می کن ــتی دع ــه راس ــن ب ــت: »م ــل گف کاب
و آرزومنــد اســتم کــه مــردم افغانســتان شــاهد 
ــا اگــر خــدای  ــزی دیگــری نباشــند. ام خون ری
ــه فقــط مــن  ــاد ن ــاق افت ــن کار اتف نخواســته ای
بلکــه صدهــا هــزار جــوان دیگــر وجــود دارنــد 

کــه آمــادۀ ســالح گرفتــن اســتند«.
احمــد مســعود قصــد دارد بــه تاریــخ 5 ســپتامبر 
بــه صــورت رســمی حرکــت سیاســی اش را در 
ــی  ــن اصل ــیر موط ــد. پنجش ــاز کن ــیر آغ پنجش
ــه  ــی ک ــت؛ دره ی ــعود اس ــد مس ــوادۀ احم خان
ــه  ــد و ن ــح اش کنن ــه شــوروی ها توانســتند فت ن

ــان. طالب

شیر پنجشیر 
فهرســتی  کــه  پارچه پارچــه  کشــوری  در 
بلند بــاال از جنگســاالرن ســنگدل و زورمندان در 
ــا  ــده اند، افغان ه ــیم ش ــف تقس ــای مختل گروه ه
ــوان  ــه عن ــعود ب ــاه مس ــه احمد ش ــم ب ــوز ه هن
می توانســت  کــه  اجمــاع  مــورد  چهره یــی 
ــان  ــاری از طالب ــی ع ــه آینده ی ــتان را ب افغانس
ســمت و ســو دهــد- اگــر افــرادی از ســازمان 
القاعــده تــرورش نمی کردنــد- می شناســند.

ــعود  ــاه مس ــای احمدش ــم عکس ه ــوز ه ــا هن ت
کــه ملقــب بــه »شــیر پنجشــیر« اســت تابلوهــای 
ــا و  ــه های موتره ــا و شیش ــی و دیواره تبلیغات
ــت و در  ــای را در پایتخ ــای چ ــا گیالس ه حت

سراســر کشــور مزیــن کــرده اســت. 
احمــد مســعود کــه با زبــان انگلیســی و بــا لهجۀ 
ــی  ــده از 7 ســال زنده گ ــه ارث مان ــِی ب بریتانیای
ــد: »مســعود  ــد می گوی ــا حــرف می زن در بریتانی
ــود و  ــتان ب ــخ افغانس ــه در تاری شــخصیتی یگان

گمــان نمی کنــم کســی بتوانــد مثــل او باشــد«.
نیســت،  از مقایســه  این همــه، چاره یــی  بــا 
خاصــه در کشــوری کــه غالبــًا قــدرت بــه 
ــه ارث  ــه پســر ب ــدر ب صــورت یک دســت از پ

ــه شــخصیت های سیاســی  ــی ک می رســد و جای
ــد  ــه ناپدی ــدرت از صحن ــه ن ــاع ب ــورد اجم م

می شــوند.
احمــد مســعود کــه در ســال ۲016 به افغانســتان 
ــدر خــود  ــا پ ــادی ب بازگشــت، شــباهت های زی
ــش اش را  ــه ری ــن ک ــس از ای ــژه پ دارد، به وی
گذاشــته و کاله پشــمی پکــول بــه ســر می کنــد، 

ــدرش همیشــه می پوشــید. کالهــی کــه پ
مســعود پــدر در 4۸ ســالگی در حالــی کــه 
پســرش احمــد 1۲ ســاله بــود تــرور شــد، 
ــپتامبر  ــع 11 س ــش از وقای ــت دو روز پی درس
ــخ افغانســتان را شــکل  ــرای همیشــه تاری کــه ب
دیگــری بخشــید و موجــب لشکرکشــی امریــکا 
ــتن  ــان برداش ــور از می ــه منظ ــتان ب ــه افغانس ب

ــد. ــان وی ش ــن الدن و میزبان ــامه ب اس
احمــد پــس از درگذشــت پدرش آمــوزش اش را 
در ایــران بــه پایــان رســاند ســپس بــه انگلســتان 
ــه عنــوان افســر در اکادمــی نظامــی  ــا ب رفــت ت
ــاب  ــن انتخ ــد )ای ــوزش ببین ــت آم ساندهیرس
ــت در  ــه نتوانس ــن ک ــس از ای ــود پ ــش ب دوم
ویســت پوینــِت نیویــورک درس بخوانــد( و 

ــت. ــدن گرف ــی از لن ــدرک تحصیل ــداً دو م بع

هیــچ چیــز نمی توانــد از تــو محافظــت 
ــد کن

ــه  ــکا ب ــه امری ــت ک ــر اس ــن نظ ــه ای ــعود ب مس
ــز  ــام متمرک ــایی های نظ ــه نارس ــن ک ــای ای ج
سیاســی فعلــی را مرفــوع کنــد- سیســتم بــدی 
ــع  ــک مرج ــت ی ــه دس ــق ب ــدرت مطل ــه ق ک
ــا طالبــان  ــا توافقــی کــه ب اســت- در عــوض، ب
انجــام می دهــد ایــن جنبــش تنــدرو را بــه 
خاطــر مقاومتــی کــه بــه خــرج داده انــد پــاداش 

می دهــد.
مســعود می گویــد: »تــا وقتــی کــه مــا بــه 
سیســتمی دســت نیابیــم کــه قــدرت را بــه 
همــگان تقســیم کنــد و غیرمتمرکزســازی قدرت 
ــر را  ــکل دیگ ــچ مش ــا هی ــرد، م ــورت بگی ص
ــکا  ــه امری ــًا معامل ــم. طبع ــل کنی ــم ح نمی توانی
ــروزی  ــاس پی ــروه را احس ــن گ ــان، ای ــا طالب ب
می بخشــد. ایــن تــرس واقعــی وجــود دارد کــه 
ــا ایــن کار مــا همــه گروه هــای افراطــی را در  ب

ــیم«. ــد می بخش ــان امی ــر جه سراس
احمــد مســعود معتقــد اســت کــه ایــاالت 
ــه  ــدام ب ــه اق ــا عجل ــیار ب ــکا بس ــده امری متح
ــا  ــر افغان ه ــرد و دیگ ــان ک ــه طالب ــی ب امتیازده
را از مذاکــرات صلــح دور نگــه داشــت و ایــن 
باعــث شــد کــه تنــدروان آماده گــی بگیرنــد تــا 
نفــوذ خــود را در مناطــق باقی مانــدۀ افغانســتان 
ــی گســترش  ــس از خــروج نیروهــای امریکای پ
»پروســۀ صلــح  می گویــد:  مســعود  دهنــد. 
ــان  ــق می ــن تواف ــا نیســت. ای ــر نظــر افغان ه زی
ــان روی  ــی و طالب ــکا و کشــورهای منطقه ی امری
ــه  ــای معادل ــتان در کج ــردم افغانس ــد. م می ده

ــد«؟ ــرار دارن ق
ــرار  ــکا اص ــده امری ــاالت متح ــال، ای ــا این ح ب
بــر ایــن دارد کــه توافــق بــا طالبــان منــوط بــه 
مذاکــرات میان شورشــیان و حکومت افغانســتان 
اســت و مســایل افغانســتان بــدون گفت وگــوی 

بین االفغانــی حــل نمی شــود.
ــه  ــد ک ــدار می ده ــن هش ــعود از ای ــد مس احم
خــروج ســریع نیروهــای امریکایــی ممکــن 
اســت موجــب فروپاشــی نیروهــای امنیتــی 
امنیتــی  دســتگاه  چــون  شــود،  افغانســتان 
ــج  ــف رن ــری ضعی ــاد و رهب ــتان از فس افغانس

. می بــرد
ــای  ــر گروه ه ــال حاض ــه در ح ــا دارد ک او ادع
شــبه نظامی در پنجشــیر و دیگــر مناطــق کشــور 
ــد  ــه ســازمان دهی مجــدد خــود می زنن دســت ب
و خــود را آمــادۀ مرحلــۀ پــس از خــروج امریــکا 

می کننــد.
خــروج  صــورت  »]در  می گویــد:  مســعود 
حکومــت  متأســفانه  امریکایــی[  نیروهــای 
ــد«. ــه بده ــان را ادام ــا طالب ــگ ب ــد جن نمی توان

در مــورد نگرانی هــا راجــع بــه ســالمت و 
ــه وارد  ــی ک ــعود در صورت ــد مس ــت احم امنی
صحنــۀ سیاســت افغانســتان شــود، او معتقــد بــه 
قضــا و قــدر اســت. او بــا لبخنــد گفــت: »همــه 
ــل از ســوی  ــه مــرگ شــما از قب ــز راجــع ب چی
خــدا مشــخص شــده اســت. وقتــی اجــل رســید 
هیــچ چیــزی نمی توانــد از شــما محافظــت 

ــد«. کن
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بـه احتمـال بسـیار زیـاد تـا چند سـاعت و یا هـم چنـد روز دیگـر توافق نامۀ 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان امضا خواهد شـد. رسـانه های خبـری از دوحه 
مقـر گفت وگوهـای دو طـرف خبرداده انـد کـه تیم هـای مذاکـره کننـده در 
مـورد امضـای توافق نامـه بـه نتیجـه رسـیده اند و زلمـی خلیـل زاد بـه همیـن 
دلیـل عـازم کابل شـده تـا سـران حکومـت و سیاسـیون کشـور را در جریان 
آخریـن پیشـرفت های مذاکـرات صلـح قـرار دهـد. سـفر محمداشـرف غنی 
بـه عربسـتان سـعودی نیـز در رابطـه بـه موضـوع صلـح انجـام شـد و گویـا 
امریـکا تـالش کردنـد کـه آقـای غنـی را بـرای  از  نیابـت  بـه  سـعودی ها 
گفت وگوهـای بعـدی و انعطـاف در برابـر توافق نامـۀ امریکا بـا طالبان راضی 
بسـازند. هـر چنـد کـه رضایـت یـا عـدم رضایـت آقـای غنـی هیـچ گـره از 
مشـکل را بـاز نمی کنـد. امریکایی ها در نوزده سـال گذشـته چنان در مسـایل 
افغانسـتان دسـت بـاز داشـته انـد کـه بهتـر از رهبـران پوشـالی افغانسـتان به 
سـازوکارهای ایـن کشـور آشـنا هسـتند و می داننـد کـه چگونه با کسـانی که 
بـا امکانـات خودشـان در ارگ نشسـته انـد، برخـورد کننـد. مگـر وقتـی کـه 
امریکایی هـا بـا مـا پیمـان اسـتراتژیک امضـا کردند، از ارگ نشـینان پرسـیدند 
کـه نظـر آنهـا در مـورد پیمان چیسـت. شـب هنـگام زمانـی رییس جمهوری 
پیشـین در خـواب خـوش فـرو رفتـه بـود، کماندوهـای امریکایـی وارد ارگ 
شـدند و پـس از آن نیـز بـارک اوبامـا رییس جمهـوری پیشـین امریـکا با متن 
پیمـان از راه هـوا وارد ارگ شـد و بـا حامـد کـرزی پیمـان اسـتراتژیک امضا 
کـرد. حـاال هـم شـرایط زیاد فـرق نکرده اسـت. تنها تفـاوت آن زمـان تا این 
زمـان این اسـت کـه در زمان آقـای کرزی روی موضوع ۲۸ اسـد و اسـتراداد 
اسـتقالل کشـور ایـن همـه مانـور سیاسـی و انتخاباتـی انجـام نمی شـد ولـی 
در زمـان آقـای غنـی جشـن اسـتقالل بـا شـکوه! هرچـه تمام تـر )حـاال حتـا 
در میـان خـون هـم وطنـان بیگنـاه مـا( برگـزار شـد و ارگ نشـینان از این که 

اسـتقالل و آزادی کشـور را جشـن گرفتنـد، برخـود بالیدند. 
حـاال هـم امریکایی هـا بخواهند هر سـندی را بـه امضای آقای غنی برسـانند، 
مطمیـن باشـید کـه الزم نمی بیننـد از خـودش سـوال کننـد. ایـن رفـت و 
آمـدن هـا و نمـی دانـم گـزارش دادن ها فقـط روپوش مسـایل اند کـه افکار 
جهانـی خـدای ناخواسـته خدشـه دار نشـود و مالیـه دهنـده گان امریکایی از 
مصـرف پول هـای شـان در کشـوری کـه حتـا در مـورد سـاده ترین مسـایل 
خـود هـم اجـازه تصمیم گیـری ندارنـد، به خشـم نیاینـد. البته ایـن ضعف و 
مشـکالت بیشـتر از آن کـه نتیجـۀ تمامیت خواهـی امریکایی هـا بـوده باشـد، 
ثمـره ندانـم کاری هـای ارگ رفتـه گان ماسـت کـه نـه بـا رأی مـردم بـل بـه 
حمایـت کشـورهای تمویل کننـده خـود را بـه ارگ رسـانده اند. ایـن رهبران 
در بهتریـن حالـت واکنشـی بهتـر و شایسـته تر از این هـم داشـته نمی توانند. 
آقـای کـرزی بسـیار خوشـحال اسـت کـه در زمـان حکومـت داری خـود بـا 
امریـکا کشـتی نـرم را آغـاز کـرد و از خود چهرۀ ملی سـاخت. حـاال هم هر 
جـا بخواهـد بـه آدرس امپریالیسـم جهان خـوار امریـکا فحـش و ناسـزا نثـار 
می کنـد. آقـای غنی وضـع اش از این هم بدتـر اسـت، او در انتخاباتی خود را 
پیـروز می دانـد که نتیجه نداشـته و اگر داشـته بـه نفع او نبوده اسـت و همین 
امریکایی هـا وارد گـود شـدند و کل انتخابـات را برهم زدند و دسـت او را به 
عنـوان رییـس حکومـت وحـدت ملـی بلنـد کردند. آقـای کرزی یک ُحسـن 
تاریخـی داشـت کـه چنیـن مسـایلی را بی پـرده بیـان می کـرد و می گفـت 
کـه او یـک رییس جمهـور ضعیـف اسـت امـا آقـای غنـی از آن جایـی کـه 
بـه شـدت کیش شـخصیت دارد و عاشـق قـدرت اسـت، مثـل دیکتاتورهای 
خاورمیانـه فکـر می کنـد بـه ارادۀ مـردم برتخـت ریاسـت جمهوری تکیه زده 
اسـت. حـاال بیـرون کـردن او از ایـن توهم هـم کار حضرت فیل اسـت که با 
خرطـوم اش بـه او بفهمانـد کـه در سـال 1393 جنـاب شـما بـا ذلـت هر چه 
بیشـتر دسـت بـه دامن »جان کـری« وزیـر خارجه سـابق امریکا شـده بودید. 
بـه هـر حـال گذشـته رفته اسـت و حاال ما بـار دیگر بر سـر دو راهـی تاریخ 
قـرار گرفته ایـم. سـوال این جاسـت که پـس امضـای توافق نامۀ صلـح امریکا 
بـا طالبـان چه بر سـر افغانسـتان و مـردم آن خواهـد آمد؟ حاال شـرایط برای 
طالبـان البتـه معکـوس شـده اسـت. در دهۀ هفتـاد که ایـن گـروه وارد میدان 
سیاسـت افغانسـتان شـد، بهانـه اش جنگ هـای داخلـی بـود و می گفـت کـه 
کاری بـه حکومـت داری نـدارد، ولـی می خواهـد که مـردم در مناطقـی که با 
ناامنـی رو بـه رو انـد، زنده گـی آرام و توأم با امنیت داشـته باشـند. امـا امروز 
بهانـه طالبـان چیسـت؟ اگـر ناامنی اسـت که خود ایـن گروه مقصـر ناامنی ها 
و کشـتار مـردم بی گنـاه اسـت. اگـر حضـور خارجی هاسـت کـه بازهـم بـه 
ایـن گـروه و اقدام هایـش مربـوط می شـود کـه خواهـان گسـترش حاکمیـت 
خـود بـه دیگـر کشـورهای منطقـه بـود و در همـکاری با شـبکۀ تروریسـتی 
القاعـده فاجعـۀ 11 سـپتامبر را رقـم زد. اگـر خواهـان برقرار شـریعت از دید 
خـود اسـت که مـردم افغانسـتان نـوع حاکمیت طالبانـی را دیدنـد و طعم آن 
را چشـیدند. حتـا خـود طالبـان هـم اعتـراف می کنند کـه نوع حاکمیت شـان 
بـا شـرایط زمـان هم خوانـی نداشـت. پـس ایـن گـروه بـه دنبال چـه چیزی 
در افغانسـتان می گـردد و هـدف نهایـی آن چیسـت؟ بـه نظـر می رسـد کـه 
طالبـان همچنـان بـه عنـوان تهدید بـرای مـردم افغانسـتان به شـمار می روند. 
هـر چنـد امریکایی هـا می گوینـد کـه در توافق نامـۀ صلـح خـود با ایـن گروه 
حضـور محـدود نظامـی خـود را حفـظ می کننـد، ولـی گمـان نمـی رود کـه 
حضـور نظامیـان امریکایـی پـس از توافـق صلـح بـا گـروه طالبان زمینه سـاز 
تأمیـن امنیـت و دسـت کشـیدن ایـن گـروه از هدف هـای کالن سیاسـی اش 
باشـد. واقعـًا هنـوز معلـوم نیسـت کـه گـروه طالبـان بـا امضـای توافق نامـۀ 
صلـح چـه نقشـه های بـرای افغانسـتان در سـر دارد. آقـای غنی بسـیار تالش 
دارد کـه ایـن گـروه را در خـود مثـل شـاخۀ حکمتیـار حزب اسـالمی هضم 
کنـد، ولـی طالبـان بـه نظر نمی رسـد که بـه هیـچ توافقی بـا غنی برسـند. آیا 
زمـان دوبـاره مـردم افغانسـتان را در برابر این سـوال قـرار خواهـد داد که به 
گزینـۀ مقاومت روی بیاورند؟ پاسـخ این سـوال را روزهای بعـد خواهند داد.  

طالبـان 
س یط معـکو و شـرا

پسراحمدشاهمسعود
واردصحنهمیشود

منبع: خبرگزاری فرانسه 

ترجمۀ: مهران موحد
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ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
دیروز جمعه، ۸ سنبله در همایش حمایت ورزشکاران 
غرب کابل از تیم انتخابت وفاق ملی گفت که دو تیم 
در  راه اندازی سناریو های جعلی  با  انتخاباتی حکومتی 

تالش اغوای مردم هستند. 
که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
محمداشرف  رهبری  به  دولت ساز  انتخاباتی  تیم های 
در  به رهبری عبداهلل عبداهلل  ثبات و همگرایی  و  غنی 
چند مرحله برنامه ریخته تا در نهایت با بحرانی شدن 
اوضاع یکی به عنوان رییس جمهور و دیگری به عنوان 
رییس اجرایی بار دیگر بر سرنوشت مردم حاکم شوند.
تیم های  گفت:  موضوع  این  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
می کنند  تالش  حکومتی  منابع  از  استفاده  با  حاکم 
شماری را به کرایه بگیرند و برخی را با تطمیع مجبور 

 سازند که به محافل انتخاباتی شان بیایند. 
که  صورتی  در  کرد:  تأکید  همچنان  مسعود  آقای 
انتخابات به گونۀ شفاف و عادالنه برگزار نگردد، پیش 

از رفتن به انتخابات این روند را تحریم خواهند کرد. 
او گفت: تیم وفاق ملی زمانی روی صحنه آمده است 
ما  اما  است،  گرفته  فرا  تعصب  و  نفاق  را  همه جا  که 
را  که  این  زمینه های  ما  برنامۀ  و  آمده ایم  ملی  وفاق  با 
اقوام  قبول و همۀ  را  برسیم همدیگر  به صلح  چگونه 

کشور احترام کنیم است. 
غرب  در  سنایی  ورزشی  مجتمع  در  که  مسعود  آقای 
رسمیت  به  ملی  وفاق  گفت:  می کرد،  صحبت  کابل 
شناختن تمام حقوق شهروندان افغانستان است و وفاق 

ملی به معنای حق و عدالت است. 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید: هدف از 
انتخاب »وفاق ملی« این است که تا یک حکومت ملی 
اقلیت وجود  افغانستان اکثریت و  ایجاد شود؛ زیرا در 
و  با یک صدا  ملی  تنها در محور وفاق  بنابراین  ندارد، 
یک دل می توانیم سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنیم. 
به  خطاب  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
این محفل گفت: شما  در  آمده  و جوانان  ورزشکاران 
به عنوان نسل جوان کشور نیاز به همیاری و همراهی 
دارید و تیم وفاق ملی آماده است تا برای نسل جوان 
یاری رساند تا خدای ناخواسته نشود که ما به فالکت و 

بدبختی چهل سال گذشته برگردیم. 
آقای مسعود در ادامۀ سخنانش تأکید کرد: »کسانی که 
پیش از این به نام شما به حکومت رفتند، نتوانستند که از 
شما حمایت کنند، شما دید که در طول پنج سال چگونه 

حق تان پامال گردید«. 
حکومت  کارکرد  از  انتقاد  با  همچنان  مسعود  آقای 
وحدت ملی در پنج سال گذشته، گفت: مصلحت گرایی 
برخی چهره ها در حکومت وحدت ملی سبب جسور 
این مصلحت گرایی صدمۀ  آقای غنی شد و  تیم  شدن 
بزرگ را برای مردم ایجاد کرده است. شما شاهد هستید 
که بهترین و الیق ترین وزرای تان از دولت بیرون کرده 

شد، اما کسانی که از نشانی رأی شما به حکومت رفته 
 بودند، نتوانستند که از حق شما و برحق بودن وزیرتان 

حمایت کنند و صبر استراتژیک پیشه گرفتند!
آقای مسعود، دو تیم  حکومتی آقایان غنی و عبداهلل را 
به سناریوسازی در انتخابات متهم کرد و گفت: »این دو 
سوء استفاده  دولتی  امکانات  از  انتخابات،  آغاز  در  تیم 
در  می کنند،  راه اندازی  انتخاباتی  کارزار  و  می کنند 
از  در سوم،  و  می  کنند  مهندسی  را  انتخابات  دوم  قدم 
مجبوری مردم استفاده کرده رأی را خریداری می کنند؛ 
همچنان در قدم چهارم ایتالف می کنند و در قدم پنجم، 
تیم های غنی و عبداهلل به عنوان رییس جمهور و رییس 
سرنوشت  به  می خواهند  باز  و  می کنند  تفاهم  اجرایی 

مردم حاکم شوند«.
زمانی  می گوید:  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
که برای مردم و ما روشن شود که انتخابات شفاف و 
انتخابات می رویم  عادالنه برگزاری می گردد، به طرف 
و در صورت لزوم و در مشورت با نهادهای سیاسی و 
مدنی و شخصیت های و فرماندهان جهادی و همچنان 

مردم خود از یک نامزد واحد حمایت خواهیم کرد. 
ملی ظرفیت و  تیم وفاق  آقای مسعود همچنان گفت: 
توانایی حکومت کردن را دارد، اما در پنج سال گذشته 
تیم های حاکم نشان دادند که نمی توانند حکومت کنند. 
گفت:  انتخاباتی  چالش های  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
سرنوشت  با  و  دزدیدن  را  مردم  رأی  پیش  پنج سال 
میلیون های انسان قمار زده شد، حذف قومی از نهادهای 
موضوعات  دلیل  به  وزرا  بهترین  و  یافت  ادامه  دولتی 

قومی بیرون کرده شدند و اما کسانی از نشانی  شما و 
رأی شما وارد حکومت شده بود، نتوانست از وزرای 

شما دفاع کند. 
آقای مسعود، گفت: نقش تیم غنی در پنج سال گذشته، 
ایجاد نفرت، تعصب و موضوعات سمتی و زبانی بود، 
اعتیاد به میلیون  تن رسید؛ در چند قدمی شما میلیون  
تن زیر پل سوخته گرفتار اعتیاد اند، اما نقش تیم داکتر 
عبداهلل صبر استراتژیک پیشه کرد که سبب جسور شدن 

تیم رقیب گردید.  
آقای مسعود که در میان جوانان ورزشکار غرب کابل 
گفت: متوجه باشید کسی به نام خان و ملک و بزرگ با 
رأی تان بازی نکند؛ چون تیم های حکومتی بزرگان را با 
پول کرایه می کنند تا برخی ها را به خاطر پُرکردن چوکی 

به نشست  های آنان ببرد. 

وزارت جوانان 
در این همایش فریده مومند، معاون اول تکت انتخابات 
کرده  صحبت  مسعود  احمدولی  رهبری  به  ملی  وفاق 
گذشته  پنج سال  در  ملی  وحدت  حکومت  گفت:  و 
و  جوان  نسل  برای  نتوانست  تنها  نه  کاری  زمینه های 
نیز  را  شده  ایجاد  زمینه های  کند،  ایجاد  تحصیل کرده 

سلب کرد. 
بانو مومند گفت: جوانان بیشترین قشر جامعه را تشکیل 
صدها  و  اعتیاد  بیکاری،  چالش های  با  اما  می دهند، 

مشکالت دیگر گرفتار هستند. 
او گفت که در صورت پیروزی تیم وفاق ملی، وزارت 

ایجاد می کند و  را  امور جوانان ورزشکاران  دولت در 
زمینه های را فراهم خواهد کرد تا جوانان با استفاده از 
رشته  های ورزشی خود را درآمد خود و خانواده شان را 

تأمین کند. 
بانو مومند گفت: ورزشکاران ما با موفقیت و پیروزی  در 
میدان های بین المللی خوشی را برای مردم ما به ارمغان 
بین المللی  تیم کرکت در میدان های  آوردند: درخشش 
پیروزی های  کرد،  ایجاد  مردم  برای  را  هل هله  و  شور 
مبارز  محمد  باز  بهاوی،  احمد  نصار  نیکپا،  روح اهلل 
بیرق  که  بود  دیگر  ورزش کاران  و  جوان  هزاران  و 
افغانستان را درمیدان های بین  المللی به اهتزاز درآورد و 

لبخند را به لبان شهروندان افغانستان ایجاد کرد. 
در همین حال، رییس مجتمع ورزشکاران غرب کابل با 
اعالم حمایت از تکت انتخابات وفاق ملی، این تیم را 
نماد همدیگ پذیری و وحدت مردم افغانستان دانست. 
مژگان احمدی، یک تن از ورزشکاران در این نشست 
گفت: تیم وفاق ملی با ظرفیت های اکادمیک به صحنه 
تیم  این  از  ورزشکاران  ویژه  به  جوانان  و  است  آمده 

حمایت همه جانبه می نمایند. 
این بانوی ورزشکار همچنان، تیم وفاق ملی را رهروان 
شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی دانسته گفت: شهید 
مسعود بود که برای آزادی، عزت و شرف ما خود را 
قربانی کرد و امروز ما به تمام قوت از تیم که آرمان های 

او را تعقب می کند، حمایت می کنیم.  

نصیر احمد نشاط طنزنویس و شاعر دوست داشتنی ما 
دیشب)چهارشنبه 6 سنبله( در پاکستان غریب مرگ شد.
آرام و  بودم. خجالتی،  را فقط دوبار دیده  او  بدبختانه 
جمع گریز بود. یک بار هم که او را می دیدی، نمی شد 
متوجه حزن و اندوه بی پایان او نشوی. گویی غم را بر 
چهرۀ او نقاشی کرده بودند: مردی همیشه سوگوار. هر 
بار که چیزی از او می خوانم، همین تناقض میان چهرۀ 

او، پیش چشمم است. شاید  غمگین و تخلص نشاط 
بیشتر  زندهگی خود  غمبار  روزهای  آسان شدن  برای 
از ما به نشاط ضرورت داشت ولی برای آفریدن نشاط 

برای ما هر چه در توان داشت انجام داد.
کابل را چاپ کرد که گزینۀ طنزهای  نزع  سال 1379 
از  او  منثور  طنزهای  گزینۀ  زقوم  گل  اوست.  منظوم 

جانب انجمن قلم در سال 13۸9 در کابل چاپ شد.

است.  پنجشیر  والیت  بابا علی  قریه   13۲5 سال  متولد 
وقتی برای جالل نورانی شعر پیامبر طنز را نوشت از 

زادگاه خود به شوخی چنین یاد کرد:
شعر من نیست الیق استاد

عقل من، عقل توت و تلخان است
که  جایی  کرد  آغاز  ترجمان  جریدۀ  از  را  طنزنویسی 
اصاًل به عنوان مستخدم مصروف به کار بود. نصیر احمد 
نشاط به جز طنز منظوم و منثور، غزلیات، رباعیات و 
و  اساس گذاران  از  او  دارد.  هم  غیر طنزی  دوبیتی های 
پشاور  شهر  در  شبخند  طنزی  گاه نامۀ  همکاران  اولین 
پاکستان بود و از سال ۲005 مسوولیت صفحۀ طنز و 

کارتون هفته نامۀ کابل را به عهده داشت.
بایسکل دارم به فکر لند کروزر نیستم
باهمه ذلت، مرید پوند و دالر نیستم

مثل خر بسیار زیر بار منت رفته ام
با همه آخور شریکی با خران، خر نیستم

هفتاد و سه سال روبهرو شدن با زندهگی، سه صنف 
درس خواندن در مکتب، آثار چاپ شده و چاپ نشده، 
برایش  که  کشوری  در  خنده  تولید  سال  پنجاه  قریب 
بسیار  انتظار  همیشگی،  گمنامی  بود،  داده  گریه  بسیار 
مقداری  داشتن یک چهرۀ سوگوار  و  آثار  برای چاپ 

زادگاه خود  از  که دور  است  از دست آوردهای مردی 
در پاکستان دیگر تاب مریضی را آورده نتوانست و به 

سوی نشاط  گاه ابدی شتافت.
نداشت قلزم هستی گهر، دریغ دریغ
هزار بار شدم غوطه ور، دریغ دریغ
بهار عمر و جوانی گذشت در ذلت
خزان عمر دهد دردسر، دریغ دریغ

زمانه اهل ادب را ذلیل می سازد
نبوده راه ادب بی خطر، دریغ دریغ
کسی متاع هنر را به نیم جو نخرد

چو شلغم است متاع هنر، دریغ دریغ
قرائتی که نمودم ز سوره یاسین

اثر نداشته در گوش خر، دریغ دریغ
چگونه خرمن اوهام را بسوزانم؟

نداشت اخگر هزلم شرر، دریغ دریغ
ز جهل و شر طلبی، طعنه خور خر شده ایم

بشر که گفته به ُعمال شر؟ دریغ دریغ
ز تلخ گویی طبع مکدرم خجلم

نخورده طوطی طبعم شکر، دریغ دریغ
به شام عمر رسیدم، سخن تمام نشد
شب ممات بود بی سحر، دریغ دریغ

طنـز ما بـی نشاط شـد

ابوبکر صدیق

کاکه تیغون

احمدولی مسعود در همایش ورزشکاران غرب کابل با برشماری سناریو های دو تیم حکومتی:

دوتیـمانتخـاباتیحکـومتیباهمتفـاهممیکننـد
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افزایش کارکرِد مغز به کمِک غذا
دکتر جوزف مرکوال/ برگردان: ولد خاني

کار  مغزتان  کنید  احساس  که  افتاده  اتفاق  شما  براي  حال  به  تا  آیا 
نمي کند؟ یعني مثل گذشته، سرعت انتقاِل مطالب را ندارید یا این که 
لغات معمولي از ذهن تان فرار مي کنند؟... اگر پاسخ تان مثبت است، به 
کمِک بعضي مواد غذایي می توانید عملکردِ مغزتان را افزایش دهید. 
اگر مایل هستید هوِش خود را افزایش دهید، یک لحظه تأمل کنید و 
مطلب زیر را بخوانید. انتخاب این غذاها نه تنها شما را نزد دیگران 
باهوش جلوه مي دهد، بلکه به شما یاری مي رساند که توانایي تفکر و 

وضوح ذهنِي خود را افزایش دهید. 
1. روغن ماهي 

چربي  زیرا  است،  مغز  براي  مناسب  غذایي  مادۀ  یک  ماهي  روغن 
آن  از  و  مي دهد  کاهش  را  مغز  التهاب  ماهي،  در  موجود  اُمگا-3 
محافظت مي کند. براي تهیۀ روغن ماهي یا روغن کبد ماهي، سعي 
مایع  کنید. در ضمن شکل  معتبِر آن ها را خریداري  کنید مارک هاي 
این دو ماده، بهتر از کپسول آن هاست. در تابستان و بهار که شدت 
و مدِت تابش نور خورشید کافي است، بدن به مقدار الزم ویتامین
D مورد نیاز خود را مي سازد. همان طور که مي دانید ویتامینD بر اثر 
تابش نور خورشید بر پوست بدن، ساخته مي شود. ولي در زمستان 
و خزان که مدت و شدت تابش آفتاب کمتر است، نیاز به دریافت 
مکمِل ویتامینD داریم. روغن کبد ماهي یکي از مهم ترین و غني ترین 

منابع ویتامینD است. 

2. سبزيجات تازه و خام 
مواد غذایي کمي وجود دارد که از نظر ارزش تغذیه یي، با سبزیجات 
برابري کنند. کاهش سطح اسید فولیک در بدن با بروز بیماري آلزایمر 
اکسیدان ها  آنتي  همچنین  است.  مرتبط  پیري(  دوران  )فراموشي 
سبزیجات،  در  موجود  هاي  گیاهي(  )رنگ دانه هاي  فیتوکمیکال  و 
ازاي  به  روزانه  کنم،  مي  توصیه  کرد.  خواهند  حفظ  را  شما  هوش 
هر ۲5 کیلوگرام از وزن بدِن خود 0/5 کیلوگرم سبزیجات مختلف 
مصرف کنید. اگر نوع متابولیسم بدن خود را بدانید، مي توانید مقدار 
دریافت سبزي را تنظیم کنید. مثاًل اگر دریافت پروتیین شما باالست، 
کیلو، روزانه  به جاي 0/5  مثاًل  ندارید؛  نیاز  زیادي  به مصرف سبزي 
۲50 گرام سبزیجات به ازاي هر ۲5 کیلو از وزن بدن نیاز دارید. اگر 
که  کنید  مصرف  را  سبزیجاتي  بایستي  باالست،  شما  رژیم  پروتیین 
پتاسیم کمتري دارند مثل ُگل کلم، لوبیاي سبز، پالک، مارچوبه، قارچ 
و کرفس؛ زیرا مصرف سبزیجاتي که پتاسیم زیادي دارند مثل کاهو، 
انواع کلم به همراه پروتیین زیاد، باعث عدم تعادل  کلم پیچ و سایر 
افرادي که دریافت کاربوهیدرات  بیوکیمیایي بدن خواهند شد. ولي 
غذایي شان نسبت به پروتیین و چربي بیشتر است، مي توانند سبزیجات 
فراواني مصرف کنند، به خصوص انواعي را که پتاسیم باالیي دارند. 

3. تخممرغ
باارزش است. مصرف  از مواد مغذِي  ارزان و مفیدي  تخم مرغ منبع 
تخم مرغ عالوه بر حفظ سالمت بدن، براي هوش و عملکرد ذهني 
به  نسبت  بیشتري  فواید  خام  مرِغ  تخم  مورد  این  در  است.  مفید 

تخم مرغ پخته دارد. 

4. از مصرف شكر خودداري کنید 
جزِو  اوقات  بیشتر  اما  نمي شود،  محسوب  غذا  یک  عنوان  به  شکر 
کرد.  پرهیز  آن ها  مصرف  از  باید  که  است  غذایي  مواد  از  دسته  آن 
اگر مي خواهید میزان هوش خود را افزایش دهید و نمي توانید کاماًل 
از مصرِف شکر پرهیز کنید، مصرف آن را کاهش دهید. مواد غذایي 
خیلي شیرین، تعادل هورمون انسولیِن بدن شما را به هم مي ریزند که 
باعث ایجاد بیماري و گرفته گي ذهن شما مي شوند. ساده ترین روش 
براي کاهش مصرف شکر، پرهیز از مصرف انواع نوشابه هاي صنعتي، 
آب میوه هاي  مصرف  در  همچنین  است.  شیریني جات  و  آب نبات 

صنعتي میانه روي کنید. 

5. توت زمینی 
منابع  مهم ترین  از  یکي  بلکه  است،  خوش مزه  تنها  نه  زمینی  توت 
بهبود  را  بدن  که سالمتي  فیتوکمیکال هاست  و  قوي  اکسیداني  آنتي 
مي بخشد. همچنین داراي فواید بي شماري براي مغز است. مطالعات 
نشان داده که مصرف این میوه فرآیندها را  در مغز کاهش مي دهد. 
فقط زماني که یک مرتبه مقدار زیادي از آن را مصرف مي کنید، مراقب 
شکِر موجود در آن باشید. سایر انواع توت نیز که رنگ تیره یي دارند، 

داراي چنین اثراتي هستند؛ مثل تمشک و شاه توت.

فالچـی: بـه عقیـدۀ شـما، آیـا ایـن پدیده هـاِی هنری تـان 
قـادر خواهـد بـود کـه بشـریت را بـه یـک راهِ راسـت 

راهنمایـی کنـد؟
پیکاسـو: معـذرت می خواهـم خانـم فالچـی،  پدیده های 
هنـرِی مـن اصالح کننـده نیسـت، بلکـه انعکاس دهنـده 

ست. ا
فالچـی: پـس هنرِ شـما یک حرکـِت قهقرایـی را تعقیب 

می کند؟
پیکاسـو: امـا یـک قهقرایـِی پیش رونـده و در راه شـرافت 

انسانی.
فالچی: فکر می کنم شـما نخسـتین شـخصیتی هستید که 
در دوران زنده گـی، کتاب هـا و نشـریاِت متعددی راجع به 
بیوگرافی و آثار هنری شـما نوشـته شـده اسـت. آیا خود 

شـما از این نوشـته ها راضی هستید؟
پیکاسـو: با کمال تأسـف، هیچ کس با نوشـته و آثارِ خود 
نتوانسـته و یـا نخواسـته اسـت مـرا آن طـوری  که هسـتم 

معرفـی کند.
فالچـی: عیناً شـبیه تابلو های خودِ شـما که بـا ُمدل اصلی 

فرِق فاحش دارد.
پیکاسـو: امـا با یـک اختالف که مـن در معرفی آثـارِ خود 

ادعـای یک موضـوِع خاص را هرگـز نکرده ام.
فالچـی: و روزنامه نگارهـا می خواسـتند آقـای پیکاسـو را 
معرفـی کننـد، بـه جای آن شـخصیتی پیدا شـد کـه خود 

آقـای پیکاسـو با ایشـان افتخار شناسـایی را نداشـت. 
پیکاسو: واقعاً درِک خوبی کرده اید!

فالچی: از حسـن نظرِ شـما تشـکر می کنم آقای پیکاسـو، 
فکـر می کنـم ایـن روزنامه نگارهـا کـه در معرفـی شـما 
اشـتباه رفته انـد، از ماهیـت هنرتان چیـزی درک نکرده اند.
پیکاسـو: اگـر همیـن حدس شـما را قبـول کنیـم، پس به 

هنرمنـدان چـه عالقه یی داشـتند؟
بـا  شـما  پُرماجـراِی  زنده گـی  جریـان  شـاید  فالچـی: 
این همه رسـوایی های عشـقی تـان دل چسـپ تر از هنرتان 
بـرای مـا روزنامه نگارهـا بوده باشـد. همین ماجـرا بود که 

مکتـب کوبیسـم  را به وجـود آورد.
پیکاسـو: )می خنـدد(  اگـر از شـما خواهش کنـم که دیگر 

از مـن سـوال نکنید،  آزرده نمی شـوید؟
فالچـی: عـالوه بـر این کـه آزرده می شـوم، یـک سلسـله 
سـواالِت دیگـرِ من باقی مانده اسـت که شـما باید جواب 

بگویید.
پیکاسـو: بـاور کنیـد هیـچ اثـر مـن تـا امـروز بـه انـدازۀ 

جـواب ســواالِت شـما مـرا رنـج نـداده اسـت.
فالچی: آیا نخسـتین بار اسـت کـه این اعتـراف نجیبانه را 

می کنید؟
پیکاسو: یعنی چطور؟

فالچـی: یعنـی موضوعـاِت تابلو هـای شـما آن قـدر عمق 
نـدارد کـه شـما را بـه کمپوزیسـیون و رنگ آمیـزی خـود 

باشـد. داده  زحمت 
پیکاسـو: برعکـس، مـن در وقت کار از رسـایی اسـتعداد 

می گیـرم. کار 
فالچی: و در وقت مصاحبه از نارسایی های اندیشه!

پیکاسو: شاید برداشِت شما همین طور باشد.
فالچـی: بـا اجازۀ شـما آقای پیکاسـو سـوال دیگـرِ خود 
را این طـور مطـرح می سـازم کـه شـما عادت هـای بسـیار 
به خصوصـی داریـد. مثـاًل در وقـت نقاشـی تـا خـود را 
برهنـه نکنیـد، پشـت سـه پایۀ نقاشـی نمی نشـینید،  ایـن 
عـادت بر روی کدام فلسـفۀ خاص اسـتوار اسـت، شـاید 
یـک نـوع مـرض اسـت کـه نابغه ها بـه خـود اختصاص 

داده اند؟
بگوییـد  بلکـه  نگوییـد،  برهنـه  )می خنـدد(  پیکاسـو: 

. هنـه نیمه بر
فالچی: فرض کنیم نیمه برهنه.

پیکاسـو: ایـن کار یکـی از عادت هـای دوران طفولیِت من 
اسـت کـه وقتـی در اسـپانیا بـودم و کتاب های درسـی را 
مطالعـه می کـردم، تـا نیمه برهنه نمی شـدم حافظـه ام آن ها 
را نمی گرفـت و بـه زودی فراموشـم می شـد... و امروز هم 
بـا ایـن تلقین خواه شـما او را فلسـفه می دانیـد خواه یک 

مـرض،  کارهـای هنری خـود را آغاز کـرده ام. 
فالچـی: آیـا آزمایـش نکرده ایـد کـه اگر بـا لبـاس و بدِن 
پوشیده نقاشی مـــی کردید، آثــاری بهــتر از امروز پدید 
می آودیـــد؟ بـه عقیـــدۀ من، شـاید یکـی از علت هایی 
که اکثر بیننده ها در هنگام تماشـای آثارتان شـما را دشـنام 

می دهنـد، همیـن نیمه برهنه گی باشـد.
پیکاسـو: چرا شـما همین تجربـه را برای خـود نمی کنید، 
شـاید در نیمه برهنه گـی بهتـر از امروز سـواالِت منطقی تر 

و مهذبانه تـر از طـرِف مقابل بکنید؟ 
فالچی: اما من متأسفانه یک نابغه نیستم.

پیکاسـو: ایـن کار بـه نبـوغ احتیاجـی نـدارد، عـادت چه 
پسـندیده باشـد و چـه ناپسـند، مربـوط بـه ایـن چیزهـا 

. نیست
فالچـی: امـا کلمـۀ عـادت را بـر روی ایـن کار نمی تـوان 
گذاشـت، ایـن یـک حرکـِت خرافاتی سـت کـه به شـکل 

یـک عـادِت هنرمندانـه پیش تـان تجلـی یافته اسـت.
پیکاسـو: بـه هـر صورت از شـما قلباً سـپاس گزار هسـتم 
کـه ایـن راز نهفتۀ مـرا که قبـاًل در نزد خود مـن هم مبهم 

بود فاش سـاختید.
فالچـی: آقـای پیکاسـو از این کـه حاضـر شـدید بـه یک 
سلسـله سـواالِت مـن جـواب بدهیـد، یـک دنیـا ممنون 
و متشـکر هسـتم،  امیـد اسـت در آینـدۀ نزدیـک بازهـم 
یکدیگـر را ببینیـم و در پـــای مـــیز مصاحبه بنشـینیم.

پیکاسـو: اما آرزومنــد هستــم  با فضای خوشبیــنانه تری 
یکدیــگر را مالقــات کنیم. همیـشه مدیـــوِن تــوجه و 
شــوخـی هـای شمـا خـواهــم بود. )توکلی، 159-153(
دیـده می شـود اوریانـا فالچـی خبرنـگاری کـه همـواره 
دربـارۀ سیاسـت و تنازعات بین المللـی مصاحبه می نموده 
و پای صحبِت ده ها شـخصیت سیاسـی و نظامی نشسـته، 
با مشـهور ترین نقاِش دنیا مصاحبه کرده و چنان سـواالتی 
را مطـرح می کنـد کـه گویـی خـودش در هنـر نقاشـی 
متخصـص اسـت و از هنرمنـداِن قدیمـی و سـبک های 
هنری شـان بـه زیرکـی و دقـت یـاد می کنـد و دربـارۀ 
پیکاسـو مقاالت خوانده و حتا از دوسـتان او نیز نقل قول 

نموده اسـت. مصاحبۀ فالچی با پیکاسـو، یکـی از بهترین 
مصاحبه هـا در جهـان اسـت که در صدهـا روزنامه، مجله، 
جریـده و رادیـو به نشـر رسـیده و به حیـث یک مصاحبۀ 

بسـیار زیبا، جاودانه شـده اسـت.  

پرسش های انتقادی
در ایـن نـوع پرسـش ها، خبرنـگار در جایـگاه منتقـد قرار 
می گیـرد و بیشـتر سـواالت را با چرا، چـه وقت و چگونه 
آغـاز می کنـد. در ایـن پرسـش ها مصاحبه کننـده دقیقـًا 
متمرکـز به هـدف می باشـد و می توانـد سـواالِت انتقادی 
را مطـرح کنـد یـا نقـد دیگـران را ذکـر نمایـد. ایـن نـوع 
مصاحبـه، چالشـی بـوده و بیشـتر بـا مقامـاِت مسـؤول و 
کسـانی کـه یک نظـر را ارایـه می کنند، صـورت می گیرد.
نحـوۀ ترتیب این نوع مصاحبه، بیشـتر وابسـته به پالیسـی 
رسـانه  می باشـد و رسـانه ها یـا برنامـــه های انتقـادی و 
افشـاگرانه، بـه ایـــن نـوع  پرسـش ها متوسـل می شـوند 
و سـعی می کننـد تـا خال هـاِی موضوعـِی یـک برنامـه یا 

سیاسـت را برمال سـازند. 
فریـد زکریا خبرنگار شـبکۀ تلویزیـون سـی ان اِن ایاالت 
متحـدۀ امریـکا بـه تاریخ 30 حمـل 13۸7 بـا حامد کرزی 
رییس جمهـور اسـالمی افغانسـتان، یـک پرسـِش کامـاًل 
انتقـادی را مطـرح نموده و گفت که »شـما اخیراً قانونی را 
بـه نـام قانون احوال شـخصیۀ اهل تشـیع توشـیح کردید، 
بـه اسـاِس ایـن قانـون زنـان باید قبـل از تـرک منـزل، از 
شوهران شـان اجـازه دریافـت کنند و نیز این کـه این قانون 
بـه شـوهران اجـازه می دهـد تـا بـا خانم شـان بـا اکـراه و 
فشـار هم بسـتری نماینـد. رییس جمهـور بـارک اوباما این 
قانون را شـنیع خوانده اسـت. شـما گفتید غربی ها در این 
موضـوع مداخلـه می کنند، اما حاال شـما می بینیـد که زناِن 
افغانسـتان خـود علیه این قانـون مظاهره می کننـد. جناب 
رییس جمهـور، شـما چـرا ایـن قانـون را توشـیح کردید؟ 

)569 )علمی۲، 
پرسـش بـاال، کاماًل یـک سـواِل انتقادی اسـت و خبرنگار 
خواسـته دربـارۀ امضایـی کـه رییس جمهـور در پای یک 
سـند نمـوده، وی را بـه چالـش بکشـد و بـرای این کـه 
سـوال، نظـرِ شـخصی اش شـمرد نشـود، از رییس جمهورِ 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا و تظاهـراِت زنان یاد کرده  اسـت. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهل ونهم

در این نوع پرسش ها، خبرنگار 
در جایگاه منتقد قرار می گیرد 
و بیشتر سواالت را با چرا، چه 
وقت و چگونه آغاز می کند. در 
این پرسش ها مصاحبه کننده 

دقیقاً متمرکز به هدف می باشد 
و می تواند سواالِت انتقادی را 

مطرح کند یا نقد دیگران را ذکر 
نماید. این نوع مصاحبه، چالشی 
بوده و بیشتر با مقاماِت مسؤول 

و کسانی که یک نظر را ارایه 
می کنند، صورت می گیرد.

نحوۀ ترتیب این نوع مصاحبه، 
بیشتر وابسته به پالیسی رسانه  

می باشد و رسانه ها یا برنامــه های 
انتقادی و افشاگرانه، به ایــن 

نوع  پرسش ها متوسل می شوند 
و سعی می کنند تا خال هاِی 

موضوعِی یک برنامه یا سیاست را 
برمال سازند. 

فرید زکریا خبرنگار شبکۀ 
تلویزیون سی ان اِن ایاالت 
متحدۀ امریکا به تاریخ ۳۰ 
حمل ۱۳۸۷ با حامد کرزی 

رییس جمهور اسالمی افغانستان، 
یک پرسِش کامالً انتقادی را مطرح 

نموده و گفت که »شما اخیراً 
قانونی را به نام قانون احوال 
شخصیۀ اهل تشیع توشیح 
کردید، به اساِس این قانون 

زنان باید قبل از ترک منزل، از 
شوهران شان اجازه دریافت کنند
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اساطیر و رمز و رازهای  با  فارسی،  ادبیات  چهرۀ مسیح در 
بسیاری آمیخته  است؛ مسیِح منجی که مژدۀ آمدنش و انفاِس 
در  عیسایی  یا  و  است  فرسوده  جان های  زنده ُکِن  خوشش، 
جمع یاراِن دوازده گانه اش که نماد شهادت و عصمت و تبرک 
بوده  است. بسیاری از لغات و اصطالحاِت خاِص آییِن او در 
نظم و نثِر فارسی و اقوال و نوشته های صوفیه، بر سبیل تمثیل 
مقاصد  بسا  چه  و  عرفانی  منظورهای  بیان  برای  و  مجاز  و 

سیاسی و حکمی در ترتیبی از رندی به کار رفته اند.
دگر کت ز دار مسیحا سخن 

به یاد آمد از روزگار کهن
کسی را که خوانی همی سوگوار

که کردند پیغمبرش را به دار
که گوید که فرزند یزدان بد اوی
بران دار بر کشته خندان بد اوی

چو پور پدر رفت سوی پدر
تو اندوه این چوب پوده مخور
ز قیصر چو بیهوده آمد سخن

بخندد بر این کار مرد کهن
همان دار عیسی نیارزد به رنج
که شاهان نهادند آن را به گنج

)فردوسی(

خر عیسی گرش به مکه برند / چون بیاید، هنوز خر باشد
)سعدی(

تعبیرات و ترکیباتی مانند دیر راهب، بت ترسا، زنار زلف، 
و  چهارم  آسمان  عیسی،  خر  عیسوی،  نفس  مسیحا،  اعجاز 
چشم  به  فراوان  پارسی  آثار  در  شده  میسر  بی رنج  کرامت 
و  قرآن  داستان های  نیز  اینان  اکثر  استناد  مرجع  می خورد. 
عرفا  و  مفسران  ساختۀ  روایات  و  اسالمی  حدیث  تعدادی 
بوده  است. گاهی حتا تصویر عیسویت با تصوراِت دیگری 
از مذاهب و فرق دیگر خلط شده اند، مثاًل بسیار اتفاق افتاده 
که کشیش مسیحی، با موبدان و مغان و برهمنان اشتباه گرفته 
شده، یا زنار مسیحی با کستی زرتشتی یگانه یا همانند تصویر 

شده است.
ای دلبر عیسی نفس ترسایی

خواهم که به پیش بنده بی ترس آیی
گه اشک ز دیدۀ ترم خشک کنی

گه بر لب خشِک من لب تر سایی
)ابوسعید ابوالخیر(

به  که  افزود  را  دیگری  تعبیراِت  و  لغات  می توان  این ها  به 
جهات تاریخی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی به مسیح مربوط 
ابجدخوانی  عیسی، آستین  مانند  تعبیراتی  لغات و  می شوند. 
باد مسیحا، بیت لحم، پنجۀ مریم، ترسا،  باد مسیح و  مریم، 
تعمید، چلیپا، دم عیسی، لوقا، متی، مرقون، مریم عذرا، معجزۀ 

مسیح، نسطور، یعقوب و یوحنا.
و  کاشفانه  مسافرِت  سبب  به  ناصرخسرو  مانند  کسی 
سرزمین های  حقیقت،  دنبال  به  که  جست وجوگرانه اش 
سفرنامه اش  در  را  آن  شرح  و  درمی نوردید  را  مختلف 
و  حشر  مسیحیان  با  تا  داشته  را  فرصت  این  است،  آورده  
که  شاعرانی  و  نظامی  خاقانی،  باشد.  داشته  نزدیک  نشِر 
و  همسایه گی  خاطر  به  طبیعتًا  نیز  می زیسته اند  قفقاز  در 
هم نشینی با مسیحیان آشنایی درست تری از فرهنگ و آداب 
مسیحی  مادری  خاقانی چون  بین  این  از  داشته اند.  مسیحی 
داشته، آشنایی و به طبع اشاراتش به دقایق فرهنگ عیسوی، 
راه گشاتر و مطلوب تر است. در سروده های خاقانی شروانی 
منظر  دو  از هر  مسیح  قفقازی،  قرن ششم  بزرگ  این شاعر 
بر  و  مسیحیان  نگاه  از  یکی  گرفته است؛  قرار  توجه  مورد 
اساس باورها و دریافت های پیروان مسیح و دیگر نگاهی که 
از قرآن، تفاسیر و منابع اسالمی در باب مسیح متأثر است. 
هیچ کس چون او نتوانسته روایت دقیقی در باب آیین مسیح، 
اعیاد، مراسم و آداب و رسوم مربوط به مسیحیان را ارایه کند. 
قصیدۀ معروف » ترساییه« از خاقانی، سرشار است از اشارات 
فرهنگ  این  دانستن  بدون  وقت ها  خیلی  حتا  و  مسیحی؛ 
نمی توان معانی پیچیده و حکمی خاقانی را درک کرد. شعری 
که با این مطلع شروع می شود: فلک کج روتر است از خط 

ترسا / مرا دارد مسلسل راهب آسا. و در ادامه ادعا می کند:
کنم تفسیر سریانی ز انجیل / بخوانم از خط عبری معما.

به این ها می توان داد و ستد تجاری بین پیروان دو مذهب و 
هم چنین آمیخته شدن عیسویت و غرب یا فرنگ را نیز اضافه 
کرد. فرنگستان که »مسلمانی ندارد«، مظهر مسیحیت است؛ 
جایی دیگر، جایی بیگانه و رازآمیز و دور. و چه بسا که بتوان 

دشمنی دیرینۀ پارس و روم را نیز به آن اضافه کرد.
مثل  می کرده اند،  تحقیق  اسالمی  تصوف  دربارۀ  که  کسانی 
داکتر زرین کوب، حتا اعتقاد داشته اند که بسیاری از آداب و 
سنن صوفیه مثل عزلت و سیاحت و فقر و ریاضت و تجرد 
و دریوزه گی و امثال این ها، همه متأثر از ریاضت و رهبانیت 
نمادینی چون شیخ صنعان  گاهی چهره های  است.  عیسوی 
آتشگاه  به  ایمان،  امتحان  در  است،  و زهد  نماد تصوف  که 
دلبر ترسا سرمی نهد و دینش را به بت کافرکیش مسلمان کش 

ترسایی به حراج می گذارد.

تفاسیر و نوشته های عرفانی مثل کشف االسرار میبدی پر از 
قصه های تمثیلی عیسی است. عیسی در این نوشته ها مثالی 
چندبعدی و کاربردی برای سلوک عرفانی است. مثاًل »خم 
رنگرزی عیسی« کنایه از وجود انسان کمال مطلوب است که 
منشأ آثار وجودی متعدد و متکثر است. هم چنان دل انسان 

کامل که هر چیز به آن وارد شود، پاک و زدوده می شود.
به جز این، مرغ عیسی نیز از جمله مثال های دیگری است که 
در تمثیل های عرفانی فارسی فراوان یاد شده  است. به روایت 
میبدی، عیسی بر پاره یی ِگل چیزی خواند و بر آن دمید و 
آن گل به اذن خدا به سان مرغی شد. »و آن مرغ این خفاش 
است که در شب پرد.« موالنا نیز از آن در داستان های مختلفی 

سود جسته  است:
بال و پر بگشاد مرغی شد پدید

آب وگل چون از دم عیسی چرید
مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل
هست تسبیحت بخار آب وگل

بینا کردن کوران از  زنده کردن مرده گان، شفا دادن بیماران، 
دیگر صفات عیسوی است که ادبیات فارسی به سبیل کنایه 

و تمثیل به آن بسیار پرداخته  است. مثل این بیت از حافظ:
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید / دیگران هم بکنند آن 

چه مسیحا می کرد

موالنا به تفصیل در شرح معجزات مسیح روایت کرده  است:
هان و هان ای مبتال این در مهل

صومعه عیسی ست خوان اهل دل
از ضریر و لنگ و شل و اهل دلق
جمع گشتندی ز هر اطراف خلق

تا به دم اوشان رهاند از جناح
بر در آن صومعه عیسی صباح

به این می توان بیت های بسیاری را از دیوان حافظ و دیگر 
شعرا نیز افزود.

طبیب عشق، مسیحاَدم است و مشفق لیک / چو درد در تو 
نبیند، که را دوا بُِکنَد؟

***
طبیب راه نشین ، درد عشق نشناسد / برو به دست کن ای 

ُمرده دل مسیح َدمی
***

از روان بخشی عیسی نزنم َدم هرگز / زان که در روح فزایی 
چو لبت ماهر نیست

***
جان رفت در َسِر می و حافظ به عشق سوخت / عیسی َدمی 

کجاست که اِحیای ما کند
)حافظ(

***
مسیحای   / وسواسش  به  نفریبد  خلق  مدح  سخن سنجی که 

جهان مرده گردد صبح انفاسش
)بیدل(

میبدی نیز این قصه را به تفصیل و با سعی استدالل وصف 
و  زیرکان  بود،  طّب  روزگار  ایشان  روزگار  »و  است:  کرده  
معجزۀ  العالمین  رّب  پس  ایشان...  میان  در  بودند  حکیمان 
ماهر  آن  در  ایشان  که  ساخت  جنس  آن  از  هم  را  عیسی 
بودند... روزی بود که پنجاه هزار کس مداوات کردی از این 
بیماران و اسیران و نابینایان و دیوانه گان. هر کس که طاقت 
نتوانستی رفتن، عیسی بر او  داشتی بر عیسی رفتی و آن که 

خود رفتی«. )کشف االسرار، ج ۲، ص 1۲3(.
از جمله کسانی که با دم عیسی حیات دوباره یافته اند، العازر 
ادبیات فارسی معروف تر است. احمد شاملو در  از همه در 
پرداخته،  به روایت شهادت عیسی  که  ناصری«  »مرگ  شعر 

العازر را نماد انقالبی بی مسوولیت شمرده:
از خیل تماشاییان العازر...

و خویش را از آزارگران دینی گزنده آزاد یافت
چنان که موالنا نیز به ترتیبی العازر را بی نصیب نگذاشته  است:

عیسی از افسونش با عازر نکرد
این که تو کردی دوصد مادر نکرد

عازر ار شد زنده آن دم باز مرد
از تو جانم از اجل نک جان ببرد

رمز  گاه  مسیح  عیسی  شخص  و  ترسایی  صوفیه  نزد  در 
تجرید و تجرد در سلوک و هم چنان شیوۀ زیستن زاهدانه و 

پرهیزکارانه نیز بوده  است:
تا نفس هست ازین دامگه آزادی نیست / تهمتی بود تجرد 

که مسیحا برداشت
)بیدل(

اساطیر و رمز و رازهای  با  فارسی،  ادبیات  چهرۀ مسیح در 
بسیاری آمیخته  است. مسیح منجی که مژدۀ آمدنش و انفاِس 
در  عیسایی  یا  و  است  فرسوده  جان های  زنده کن  خوشش، 
جمع یاران دوازده گانه اش که نماد شهادت و عصمت و تبرک 
بوده  است. بسیاری از لغات و اصطالحات خاص آیین او در 
نظم و نثر فارسی و اقوال و نوشته های صوفیه، بر سبیل تمثیل 
مقاصد  بسا  چه  و  عرفانی  منظورهای  بیان  برای  و  مجاز  و 

سیاسی و حکمی در ترتیبی از رندی به کار رفته اند.
برای  نیز  عیسی  داستان های  رمزها،  و  تمثیل ها  این  جز  به 
ادبیات  در  نیز  فقه  اهل  استصحاب  بسا  چه  و  پندآموزی 
به  داستانی  گاهی  که  بسا  چه  و  دارد  باالیی  بسامد  فارسی 

اشکال و روایات مختلف تعریف شده است:
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که »کِرا کشتی تا کشته شدی زار

تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت؟«
)ناصرخسرو(

همان گفت وگوی شما نیست راست
بر این بر روان مسیحا گواست
نبینی که عیسی مریم چه گفت

بدان گه که بگشاد راز از نهفت
که پیراهنت گر ستاند کسی

میاویز با او به تندی بسی
وگر بر زند کف به رخسار تو

شود تیره زان زخم دیدار تو
میاور تو اخم و مکن روی زرد

بخوابان تو خشم و مگو هیچ سرد
)فردوسی(

نومید مشو گرچه مریم بشد از دستت / کان نور که عیسی را 
بر چرخ کشید آمد

)مولوی(

دریا  از  و  گفتن  سخن  گهواره  در  داستان های  این،  به جز 
گذشتن و سفرۀ آسمانی پهن شدن و شام آخر و بر صلیب 
بوده  است،  انکار همراه  با  تبع مسلمانی  به  که  شدن عیسی 

همه از رمزهای مکرر ادب فارسی اند:
یا مسیحی که به تعلیم ودود / در والدت ناطق آمد در وجود
قصه های دیگری نیز هست که فارسی زبانان و ادب فارسی 
با  مانی  پیوند می زند. یکی شباهت  با مسیح و مسیحیت  را 
او و دادخواهی اش و کتاب او که در ادب فارسی به انجیل 
نام  بیرونی  الباقیه  آثار  در  چنان که  دارد.  شهرت  نیز  مانوی 
لطایف االشارات  در  و  شده  ذکر  انجیل السبعین  مانی،  کتاب 
شده  بیان  ظلم ستیزی  مسیح،  عیسی  اصلی  رسالت  قشیری 
 است و از طرفی معموالً دعوای عدالت اجتماعی نیز آن دو 
کرده  تبدیل  بیداد  در طول سال های  به سمبولی  و  یگانه  را 
 است. به خصوص در روزگار تب سوسیالیستی تازه، دوباره 
به  می توان  مثال،  به طور  بوده  است.  گرفته  موتیو جان  این 
شعرهای فریدون مشیری و منوچهر آتشی اشاره کرد که هر 
دو با گریزی به ماجرای عیسی، روزگار بیداد بشر امروز را 

به شکوه گرفته اند.
او با صلیب چوبی و دشنام دشمنان
با کوه سرنوشت گالویز بود و من...

من خود صلیب خویشتنم!
)منوچهر آتشی(

من مسیحا را باالی صلیبش دیدم
با سر خم شده بر سینه که باز

به نکوکاری پاکی خوبی
عشق می ورزید
و پسرهایش را

که چه سان پاک و مجرد به فلک تاخته اند
و چه آتش ها هر گوشه به پا ساخته اند

)فریدون مشیری(

و از همۀ این ها معروف تر شعر مرگ ناصری شاملوست که 
دار  بر  حکایت  تمثیلی،  شعرهای  جاودانه ترین  از  یکی  در 
کردن عیسی را با رنج های روشنفکری امروز گره زده  است:

»شتاب کن، ناصری، شتاب کن!«
ز رحمی که در جان خویش یافت

سبک شد
و چونان قویی مغرور

در زاللی خویشتن نگریست
شمردن  ازلی  منشور  یک  آیینه های  را  پیامبران  طرفی  از  و 
پیامبر  را چون  بوده  است که عیسی  نگاه دیگری  نوعی  نیز 
اسالم ص برای شاعران و عرفا عزیز می ساخته  است. چنان که 

خاقانی می گوید:
خود را چو ستوده یی نکوهد / عیسای فلک نشین شمارش

کرده  بیان  را  همین مضمون  دیگری  به شکل  که  مولوی  یا 
 است:

می گشت دمی چند بر این روی زمین او
از بهر تفرج

عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد
تسبیح کنان شد

بالجمله هم او بود که می آمد و می رفت
هر قرن که دیدی

تا عاقبت آن شکل عرب وار بر آمد
دارای جهان شد

و فروغ به شکلی دیگر این تداوم کرامت را در شعرش نشان 
داده  است:

شاید که عشق من
گهوارۀ تولد عیسای دیگری باشد

و باالخره، در سرانجام باز می توان به موالنا برگشت که نقطۀ 
وصل شاعران و عارفان با هم است و جایی در مقایسۀ دو 

دین و دو رسول در مثنوی گفته  است:
ما  دین  در  / مصلحت  کوه  و  غار  عیسی  دین  در  مصلحت 

جنگ و شکوه

فارسـی شعر  در  مسـیح  چهرۀ 
رضا محمـدی
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بسم الرحمن الرحیم
و  خواهران  همه  خدمت  می کنم  عرض  سالم 
برادرانی که اینجا تشریف آورده اند. سپاس گزار 
مرکز  رییس  ترشتوال  مسعود  آقای  از  هستم 
مطالعات استراتژیک حقوقی و سیاسی افغانستان 

و همکارانش که مرا به اینجا دعوت کردند.
»مسالۀ  اند  کرده  انتخابات  آنها  که  موضوعی 
هر  است«؛  افغانستان  خارجی  روابط  و  صلح 
با  باید  یافتم و گفتم که  چند من دیروز اطالع 
شکل  به  نزدیک  از  خصوص  این  در  جوانان 
معلمی که  عنوان  به  نه  کنم،  خودمانی صحبت 
باید مسایل را به صورت اکادمیک تشریح کند.

هستیم،  ملی  وفاق  انتخاباتی  تکت  در  که  ما   
مسایل را روشن کنیم و واضح بگویم که ما در 
کدام قسمت قرار داریم؛ وفاق ملی تکِت »تغییر« 
گونۀ  به  می خواهیم  ما  که  معنا  این  به  است، 
رفتار  گذشت،  سال   1۸ در  که  آنچه  متفاوت 
شاخص  چهره های  حتا  فکر؛  سیاست،  کنیم، 
انتخابات  ملی  وفاق  تیم  در  را  اکادمیک  و 
دکتر  و  اول  معاون  مومند  فریده  داکتر  کردیم؛ 
عبداللطیف نظری معاون دوم، چهره های هستند 

که برنامۀ تغییر دارند. 
در ابتدا برخی دوستان ما به ما گفتند که تکت 
معاونان  اما  است،  خوب  ملی  وفاق  انتخاباتی 
چگونه؟  گفتیم  ما  باشند،  قوی  افراد  باید  شما 
یا ملک  گفتند که حداقل در حد یک قومندان 
احترام  قابل  آنان  که  گفتیم  ما  باشند.  خان  و 
اگر  اندازیم،  در  را  نو  طرح  بیاید  اما  هستند، 
]حکومت داری با خان و ملک و قومندان[ نتیجه 
جامعۀ  حضور  با  گذشته  سال   1۸ در  می داد، 
جهانی و کمک های دنیا نتیجه می داد، اما دیدیم 

که نتیجه نداد و به عکس آن شد.
امروز در واقع دوباره به بحران رفتیم و کشور 
راه  چهار  در  ما  و  دارد  قرار  توفانی  حالت  در 
معتاد  میلیون  ما سه  امروز  گرفتیم.  قرار  بحران 
مواد مخدر داریم، هزاران جوان فرار کرد، فقر 
همه  تروریسم  رسید.  درصد   50 از  باالتر  به 
می کنند  و سالخی  قربانی  را  ما  فرزندان  روزه 
بین المللی در  و  دیپلوماسی  میدان  در  طالبان  و 
دیروز  تا  که  طالبی  گرفته اند.  قرار  نخست  ردۀ 
به نام تروریست، افراطی و مزدور بود، امروز در 
بُعد سیاست خارجی حرف اول را می زند و در 
تمام محیط دیپلوماتیک و بین المللی عرض اندام 
کرده است؛ حتا در مسألۀ صلح افغانستان با آنان 
صحبت می شود، اما با حکومتی که حاصل رأی 
میلیون ها انسان این سرزمین است، نه تنها کسی 

صحبت نمی کند در جریان هم قرار نمی گیرد.
شما قطعًا مصاحبۀ دکتر اشرف غنی را شنیدید. 
چه  از  صلح  که  می کند  سوال  برنامه  مجری 
چگونه  امنیت  نمی دانم!  می گوید:  است؟  قرار 
پرسان  امنیت  رییس  از  بروید  است؟ می گوید: 
می گوید  است،  چگونه  عدالت  مسایل  کنید! 
از قاضی پرسان کنید! پس شما چه کاره  بروید 
هستید؟ شما خود را مغز متفکر جهان و عقل 
یا  مسوول؟  غیر  احترام  واجب  می دانید!  ُکل 
اجرایی  و  شنیده  گپ تان  حتمًا  که  دیکتاتوری 
باز  بر می خورد  بُن بست  به یک  که  شود. شما 
این  کنید.  پرسان  دیگران  از  بروید  می گوید 
روشنی  در  تا  می گویم  به خاطری  را  مسایل 
قرار گیریم و بفهمیم که به کدام طرف حرکت 

می کنیم. 
ما نسبت به 1۸ سال گذشته می خواهیم متفاوت 
سیاست  صلح،  به  ارتباط  در  کنیم،  حرکت 
خارجی، مسایل داخلی و سایر مسایل، به همین 
نسبت ما افراد بزرگ و مطرح، چهرۀ شاخص را 
آدم های سنگینی هستند.  ندادیم، چون  زحمت 
ما می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، اگر توانستیم با 
این تیم و چهره های جدید، نسل جوان و افراد 
تغییر  توانستیم  دارند،  بکر  فکر  که  دگراندیش 
این  را شایستۀ  ما  افغانستان  مردم  اگر  بیاوریم؛ 
کار ندانستند، رأی نمی دهند. اما هیچ گاه در دام 

آنچه  که در 1۸ سال گذشت، نمی افتیم.
یک  که  می گویند  مان  دوستان  از  حتا  کسانی   
ما  شود،  پیش   عبداهلل  صاحب  داکتر  دیگر  بار 
یااهلل خیر بگوییم حمایت کنیم!. ما گفتیم که آنان 
حایز احترام هستند، اما اگر باز یااهلل خیر کنیم؛ 
دوباره همان گپ سابق است و شاید بدتر. چون 
مردم  و  بهتر  بود، وضعیت  انرژی  که  وقتی  در 
پُرجنب و جوش بود و میلیون انسان آمد رأی داد 

که نشد، حالی که کسی نیست، شما کمپین های 
انتخاباتی شان می بینید. ما تیم وفاق ملی را آماده 
کردیم تا بتوانیم تغییر بیاوریم و مخاطب ما هم 
نسل جوان، مردم عام افغانستان و خانوادۀ جهاد 
و مقاومت است که به خاطر حفظ استقالل این 
کشور قربانی داده اند. به همین منظور است که 
و  قصد  و  می کنیم  مسیر حرکت  این  به  گفتیم 
نیت ما هم این است: چگونه بتوانیم سیاست و 
قدرت را به نسل نو انتقال بدهیم. چرا که این 
قشر هم انرژی دارند و صلح، جنگ، اقتصاد و 
...، متعلق آن هاست؛ چون دنیا و دنیای آنهاست. 

صلح
ستانکزی  عباس  مال  که  می شنویم  روزه  همه 
به صلح صحبت  رابطه  در  فالن  مالصاحب  با 
این دنیای عباس ستانکزی است؟  کردند؛ مگر 
که   می خواهید  اگر  نیست.  آنان  دنیای  این 
طالبان  یک طرف  که  شود  طرف  دو  بین   صلح 
را  تمام شان  مجاهدان،  دیگر  طرف  و  بودند 
بیاورید بنشینند و بین خود صلح کنند تا دیگر 
طالبان  اصلی  رقیب  نگیرد.  صورت  جنگی 
نیستند؟  جلسات  در  چرا  بودند،  مقاومت گران 
پایدار برسیم؛ شما  به صلح  اگر می خواهیم  اما 

دنیای  این  زیرا  باشند؛  داشته  سخن  )جوانان( 
شماست. بیش از 70 درصد نفوس این کشور را 
جوانان تشکیل داده و صلح و جنگ مربوط و 

متعلق به شماست.
می شود؟  چه  که  هستند  نگران  همه  امروز   
آقای  می یابد؟  بیرون  چه  دوحه  مذاکرات  از 
نفر  شش  پنج  امشب  می گوید؟  چه  خلیل زاد 
می گیرند؟  تصمیم  چه  شدند،  یک جا   کالن 
که  و ریش سفیدان  مال  و  بزرگان  مربوط  صلح 
خود  نظرات  نقطه  باید  جوان(  )نسل  نیست، 
مربوط  افغانستان  آیندۀ  و  امروز  مسألۀ  بگوید؛ 
به اینهاست. سیاست یک چیز راز آلود نیست؛ 
رازآلود  چیزی  سیاست  که  می گفتند  سابقه ها 
است، باید دست نزنید، اما چنین نیست، رازآلود 
روشن  سخن  ولی  نزنیم،  دست  تا  می سازند 
به  من  است.  شریفانه  امر  یک  سیاست  است: 
این تعریف قطعًا موافق نیستم که می گویند که 
و  قدرت  گرفتن  برای  که  است  امری  سیاست 
بزنید؛  به هر وسیلۀ ممکن دست  حفظ قدرت 
غلط غلط این طور نیست! وقتی شما می خواهید 
مسوولیت میلیون ها انسان را بگیرید، به این معنا 
است ]سیاست[ یک امر شریفانه است. شما در 
درجۀ بسیار اعلی قرار داشته باشید تا مسوولیت 
مردم،  پیش  شما  بگیرید.  را  شریفانه  امر  این 
تاریخ پاسخ گو و پیش خدا رفتنی هستید! وقتی 
ظلم می شود و بی عدالتی صورت می گیرد، مگر 
خدا پرسان نمی کند که چرا این کار را کردی؟ 
پس این امری ست که در پرتو آن از هر وسیلۀ 
ممکن و ناممکن، مشروع و غیرمشروع استفاده 
و تقلب کنید؟ ابداً چنین نیست. امروز دو تیم 

با  و  راه  انداخته اند  بازی  مافیا  دولتی  انتخاباتی 
رشوت، تطمیع و تهدید پرونده سازی مردم را وا 
می دارند تا برای شان کمپاین کنند و می خواهند 
هر  از  است  همین  سیاست  خوب  که  بگویند 
کم کاری ها  می خواهند،  کنیم،  استفاده  وسیلۀ 
در  که  بی توجهی یی  تمام  و  کاری ها  ندانم  و 
پنج سال با ملت را با این کار پاک کنند، ذهنیت 
مردم را مغشوش بسازند و بگویند فالنی خان 
همۀ  است.  گرفته  عکس   و  آورده  را  رهبران 
را  همه شان  کارکرد  اما  احترام اند،  قابل  رهبران 
دیدیم!  و  دیدیم  و  دیدیم  دیدیم،  سال   1۸ در 

دوباره نمی خواهیم آن تجربه را تکرار کنیم.
 

صلح و سیاست خارجی
چند روز پیش سفیر امریکا گفت که کشورهای 
هستند  خارجی  سفیران  و   ناتو  کمک کننده، 
که  سوالی  اولین  کرد،  دعوت  آنجا  به  را  ما  و 
اولویت  صلح  گفت:  کرد،  ما  از  امریکا  سفیر 
شما  که  گفتم  برای شان  من  انتخابات؟  یا  دارد 
افغان هستید شما  بگویید، گفت: شما  ما  برای 
بگویید؛ من گفتم: ما افغان؛ منتها هیچ کدام نه 
صلح و انتخابات مطلق به ما نیست. نه سیاست 
کدامش  امنیت،  نه  ماست  به  مطلق  خارجی 

که  نیستیم  منتظر  ما  مگر  ماست؟  به  متعلق 
می دهد:  اولویت  را  کدام  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
تا  غنی  اشرف  آقای  مگر  انتخابات؛  یا  صلح 
چند روز نامطمینانه به صلح انتخابات نمی دید 
انتخابات  انتخابات  اکنون  است.  اول  کدام  که 
آن ها  به  متعلق  که  می دانند  منتها  می گویند، 
نیست. زمانی این موضوعات کالن ملی، متعلق 
به  متعلق  مطمینًا  نباشد،  حکومت  رهبری  به 
مردم عام که هیچ نیست. سفیر گفت: نظرتان را 
می خواهیم، ما برای شان گفتیم: افغانستان امروز 
افراط  مانده است. یکی،  افراط گیر  بین دو  در 
طالبانی؛  مذهبی  افراط  دوم،  و  قومی  حکومت 
انتخابات  به  اگر  کنند،  کار  چه  که  ماندن  حاال 
را  تقلب  سامانۀ  تمام  دولتی[  ]تیم های  بروند، 
با گروهی  بروند  به صلح  اگر  و  کرده اند  آماده 
میان شان  فرهنگی  مشترک  نقطۀ  هیچ  مواجه اند 
می کنید؟  فکر  که شما چه  گفتند  ندارد.  وجود 
انتخابات  نامزدان  شورای  در  قباًل  ما  که  گفتیم 
مکانیسم  یک  که  بودیم  گفته  ریاست جمهوری 
مکانیسم جدید  محور  در  و  کنیم  ایجاد  جدید 
محور  تا  بپردازیم  انتخابات  و  صلح  به  بتوانیم 

قابل اعتماد  روی کار آید.
دفتر  از  فکر می کنم  که  داخل مجلس  از  کسی 
کشور  اساسی  قانون  در  این  گفت:  بود،  یوناما 
گذشته  پنج سال  در  که  گفتم  من  نیست.  شما 
چه در قانون اساسی کشور ما بود؟ مگر همین 
شکل  به  را  خود  عمر  ماه  چند  که  حکومتی 
این  اگر  قانونی است؟  غیرقانونی تمدید کرده، 
دو فرد )عبداهلل و غنی( دلسوز هستند و صادقانه 
نگرانی  و  دغدغه  و  می اندیشند  کشور  این  به 

این چوکی ها  از  دارند، چرا  را  افغانستان  مردم 
نابه کار را  بی فایده استعفا نمی دهند. دو چوکی 
قربانی کنند، اما ملت را قربانی نکنند که معلوم 
نیست آینده چه می شود. به هر صورت، مسایل 
روابط  صلح،  است؛  تنیده  هم  در  افغانستان 
خارجی، امنیت و ...، مسایل افغانستان  آن قدر 

در هم تنیده است، انسان نمی تواند جدا کند.
صورت  به  را  موضوعات  این  بیاید  گفتیم؛  ما 
فالن  نمی شود،  گونه  این   کنیم،  حل  اساسی 
کشور در سال ۲0۲0 انتخابات ریاست جمهوری 
را دارد، با هلهله کردن و رفتن به دوحه مشکالت 
را حل کنیم، شما سرنوشت یک ملت را قربانی 
انتخابات خود را داشته  تا فالن کشور  می کنید 
باشد و حکومتی ها خاموش هستند و کسانی در 
پشت سر ما می روند در رابطه به صلح صحبت 

می کنند. به این رقم صلح می آید؟! 
لحظه  یک  به  شما  که  گفتم  امریکا  سفیر  به 
صلح  مسایل  ما  که  می گوید  شما  کنید،  تصور 
را با طالبان فیصله می کنیم و بعداً شما دیالوگ 
مسلح  طالب  هزاران  وقتی  کنید.  »بین االفغانی« 
را  دیالوگ  کدام  شوند،  پایین  و  بیایند  شهر  به 
سال  چهل  که  این ها  از  افرادی  با  ما  می کنند؟ 
هستند،  دموکرات  و  کرده  زنده گی  غرب  در 

تا  نشدند  آماده  حتا  کنیم،  دیالوگ  نتوانستیم 
یک بند توافق نامه صورت گرفته را عملی کنند، 
طالب که با تفنگ می آید و چیزی هم نمی داند 
با  طالبان  ارزش   کدام  می کند؟  دیالوگ  چگونه 
ارزش های شان  دارد،  هم خوانی  مردم  ارزش 
زن  حق  نمی خواهند،  انتخابات  است:  معلوم 
دیگر  ندارد. طرف  ارزش  مکتب  ندارد،  وجود 
که مردم افغانستان هستند، می گوید که در بیش 
از دو دهه برای این ارزش ها جنگیدیم، شما این 

ارزش در کجا وفق می دهید.

عوامل جنگ
اساسی  صورت  به  مسایل  این  می خواهیم  ما   
مطالعاتی عوامل جنگ  علمی  مراکز  حل شود. 
ما  که  حاال  کنند؟  ریشه یابی  را  افغانستان  در 
می خواهیم صلح بیاوریم، راه کار صلح چیست؟ 
تا زمانی که ما به صورت اساسی این موضوع را 
عوام فریبانه  پوپولیستی/  به صورت  نکنیم،  حل 
است  نسبت  همین  به  ندارد،  امکان  سیاسی  و 
تمرکز  نکته  چند  به  اینجا  در  در  ما  امروز  که 
در  افغانستان  جنگ  مسایل  امروز  تا  می کنم: 
گرو منافع شخصی و اندک باالتر قبیله یی بوده 
است. هیچ کسی در اینجا منافع ملی افغانستان را 
تعریف نکرده است تا در محور به آن به صلح 
زمانی که حل  تا  یعنی  باشد؛  پرداخته  و جنگ 
به  ما  نگیرد،  افغانستان صورت  مسایل  عادالنۀ 
صلح نمی رسیم. به صلح نگرش وسیع و روشن 
رسمیت  به  به  را  خود  مشکالت  باشیم،  داشته 
بشناسیم، شما تا زمانی بیماری فرد به رسمیت 
تشخیص  وقتی  نمی توانید،  تشخیص  نشناسید، 

بیماری گرده است، بعد دارو می دهید.  شد که 
می خواهید  اگر  دارد،  بیماری  صد  افغانستان 
قطعًا  برسد،  صلح  به  و  یابد  نجات  افغانستان 
بتوانیم  تا  شود  شناخته  رسمیت  به  مشکالتش 

راه کاری مناسب ارایه کنیم. 

عوامل جنگ در افغانستان
ایجاد  کشور  این  روزی  از  افغانستان  در  چرا 
جنگ،  کالن  عامل  دارد؟  جریان  جنگ  شد، 
جنگ بر سر قدرت است، مگر غیر این است. 
هم  برابر  در  پسر  و  پدر  کاکا،  پسران  رهبران، 
افغانستان  عمر  بشترین  قدرت،  برای  جنگیدن 
در جنگ سپری شده است. چرا در کشورهای 
یک  به خاطری  نمی گیرد،  صورت  جنگ  دیگر 
چارچوب یا ساختاری ایجاد شده قدرت مهار 

کرده است.
در  قدرت،  هرم  عنوان  به  پادشاه  افغانستان  در 
به  می کرد   تالش  کس  هر  داشت،  قرار  رأس 
اصطالحات  می کرد،  جنگ  باید  برسد،  آنجا 
یا  ارگ  یا  داریم:  افغانستان  در  ما  معروف 
یا  برسی  ارگ  به  )یا  تابوت،  یا  تحت  یا  مرگ 
بمری( یا )به تخت برسی یا تابوتت شود(. چرا 
به خاطری که ساختار نظام در دست یک تعداد 
بود و کسی دیگری که ادعا رسیدن می کرد، باید 
انتخابات  دموکراسی،  نهادهای،  می کرد.  جنگ 
حتا ابزار بتدایی و موجود نداشت. وقتی جنگ 
می شد، یک طرف شکست می خورد به کشورها 
همسایه پناه می برد و در خواست کمک می کرد؛ 
بوده  افغانستان  به  آزمند  همسایه  کشور  چون 
می شود.  افغانستان  میدان  وارد  راهکار  این  با 
باعث  افغانستان   سیاسی  رهبران  جنگ   این 
جنگ  بالخره  و  است  شده  منطقه یی  جنگ ها 
فرار منطقه یی و لشکرکشی به افغانستان صورت 
گرفت. ببینید عامل 1-۲-3 و ...، از کجا نشأت 
علی رغم  قدرت،  سر  جنگ  از  است.  گرفته 
آزمندی منطقه یی ایدیولوژی قومی، محمدزایی 
نقش  چالش  این  در  نیز  درانی  صدوزایی،  و 
در  قدرت  ضعیف،   و  قوی  نگرش   داشت. 
اینها  باشد،  ما  از  باشد  آنها  از  باشد  کی  دست  
نقش داشتند تا افغانستان در جنگ مستعمر پیش 
برابر ظاهرخان کودتا   برود. مگر داوودخان در 
در  امروز  مگر  نکشتند،  را  داوودخان  و  نکرد 
داخل یک حکومت پنج سال دکتر غنی و داکتر 
عبداهلل به هم جنجال نکردند و جنرال دوستم و 
یعنی عوامل جنگ  نکردند.  بیرون  آقای محقق 
قدرت به صورت وسیع و گسترده جاری است. 
ایدیولوژی های افراطی قبیله یی که در آن وقت 
تنها صدوزایی و محمدزایی بود، امروز تاجیک، 
در  است.   ... و  پشه یی  ازبیک،  هزاره،  پشتون، 
ایدیولوژی مذهبی داعش، طالب و  پهلوی آن، 
انگلیس  روس  دیروز  که  قدرت  بازیگران   ،...
و  است  افغانستان  در  قدرت  چند  امروز  بود، 
می خواهد منافع استراتژیک خود را دنبال کنند. 
معنای این است که ما نه تنها عوامل جنگ را 
یافته است.  توسعه  به شدت  نبردیم که  بین  از 
من  و  داریم  قرار  کالن  بازی های  در  ما  امروز 
فکر می کنم اگر این حالت پیش برود، افغانستان 

به میدان بازی ها بزرگ تبدیل می گردد. 

آتش بس و صلح
چه  راهکاری  است،  این  جنگ  عوامل  وقتی 
وجود دارد؟ ما با دو نوع صلح مواجه هستیم: 
را  تاریخی  جنگ  عوامل  تمام  که  پایدار  صلح 
با  صلح  دوم  و  ببریم  بین  از  باید  یک  به  یک 
جنگی  گروه های   از  یکی  طالب  است،  طالب 
کدام  ما  است.  آمده  تاریخ  طول  در  که  است 
صلح را می خواهیم، صلح پایدار یا آتش بس با 
پایدار  صلح  که  می خواهیم  اگر  طالبان؟  گروه 
ایجاد کنیم، کانسپت متن آن جدا است، اما اگر 
صلح با طالب کنیم، کانسپت جداگانه دارد. برای 
عوامل  تمام  بررسی  به  نیاز  پایدار  صلح  ایجاد 
جنگ تاریخی و از بین بردن آن است. یکی آن 
در  افغانستان  اقوام  تمام  که  است  قدرت  مهار 
آن شریک شوند. مگر ما در حال حاضر بحران 
قدرت، هویت، مدیریت و مشارکت نداریم؛ این 
بحران های هستند که در طول تاریخ جمع شده 
ما  است.  شده  تبدیل  کالن  گره  و  عقده  به  و 
چگونه بتوانیم این گره را یک به یک باز کنیم. 
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ساختار نظام را چگونه متوازن بسازیم و معمای 
است  آمده  پیش  تاریخ  طول  در  که  قدرت 
چگونه حل سازیم، پنج سال پیش یک امیدواری 
نشد،  رییس جمهور  کسی  وقتی  داشت،  وجود 
نتیجه به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید. 
از  پیش  را  ملی  وحدت  حکومت  مسألۀ  اتفاقًا 
ما  بودیم،  کرده  پیشنهاد  ما  را  جان کری  آمدن 
آمده ساختیم و  این قسمت یک رساله هم  در 
افغانستان اگر   یک ونیم سال پیش گفتیم که در 
دولت  بیایید یک  می رویم،  انتخابات،  به طرف 
وحدت ملی ایجاد کنیم و بتوانیم در این حالت 
مولفه های  ما  باشیم.  داشته  موفقانه  گذار، گذار 
وحدت ملی را داشتیم، راه کار را به تنهایی ایجاد 
نکرده بودیم، در مشورت با نخبه گان افغانستان 
این کار انجام دادیم و امیدواری ما همین بود؛ 
چون افغانستان متشکل از اقلیت ها است و نوع 
دموکراسی )50+1( پاسخ گو نیست، نگاه ما به 
دموکراسی  خواهان  و  بود  متفاوت  دموکراسی 
تغییر  سیاسی  نظامی  ساختار  تا  بودیم  تفاهمی 
شریک  قدرت  در  افغانستان  اقوام  تمام  و  کند 

شوند.
اما زمانی که شرکای قدرت به کرسی لم دادند، 
نادیده  را  افغانستان  نخبه گان  پیشنهادهای  تمام 
و  دادند  تن  جان کری  گفته های  به  و  گرفتند 
گفته های او را نیز عملی نساختند، در تاق باال 
ماندند و گفتند ما که در قدرت رسیدیم، طرح 
حاصل  ملی  وحدت  دولت  مگر  کنیم.  چه  را 
رأی میلیون ها انسان نبود، شما چرا این حاصل 
حکومت  و  سپردید  فراموشی  تاق  به  را  رأی 
مسخره و مضحک را ساختید که امروز تاوانش 
را  کار  این  چرا  می پردازد.  افغانستان  مردم  را 

از  انتخاباتی تان  کمپاین های  در  امروز  کردید؟ 
هزینۀ دولت و پول بیت المال و امکانات دولتی 
و  می کنید  کرایه  را  شماری  می کنید،  استفاده 
برخی  را می خرید و وعده می دهید که ما دوباره 
پس می آییم. چگونه پس می آیید؟ مگر شما کدام 
پس  دوباره  که  اید  کرده  افغانستان  به  خدمت 
بیایید، سر به گریبان خود ببرید و وجدان تام را 

قاضی بسازید.
 

فقدان اصول سیاست خارجی
مشکل  افغانستان  مشکل  که  می گویند  برخی ها 
تعداد دوستان  از یک  است، یک روز  خارجی 
که  می کنید  فکر  چرا  شما  که  کردم  سوال 
هر  نمی شوند؟  موفق  اسالمی  حکومت های 
کس یک جوابی داد، گفتند که دشمن فالنی ها 
گفتم:  من   ،... نمی خواهند  و  نمی مانند  هستند 
ببینید که امروز در محیط بین المللی هیچ کس به 
کسی اجازه نمی دهد، اما چرا دیگران می توانند 
از خود دفاع کنند، در جامعۀ اسالمی چنین کار 
جوامع  چرا  چیست؟  دلیل  نمی گیرد،  صورت 
در  مشکل  چرا  و  کند  دفاع  نمی تواند  اسالمی 
اما  هستند،  خارجی ها  که  گفتند  داریم؟   اینجا 
داخلی  بُعد  افغانستان  مشکالت  که  گفتم  من 

تا  می شوند  آن  وارد  خارجی ها  بعد  و  دارد 
زمانی که مشکل را ما در داخل افغانستان حل 
نکنیم و سیاست خارجی  تکانی  نکنیم و خانه 
به  که  می شود  چگونه  نکنیم،  تدوین  را  خود 
طول  در  افغانستان  بپردازیم.  بیرونی  مشکالت 
1۸ سال اصول سیاست خارجی خود را تدوین 
نکرده است. اگر چیزی تدوین شده از مجرای 
نهادهای قانونی مانند پارلمان عبور نکرده است. 
خارجی  سیاست  اصول  اساسی ترین  ما  یعنی 
به  نداریم، سند که  به عنوان یک سند  را  خود 
اساس آن حاکمیت، منافع ملی و تمامیت ارضی 
و خطوط قرمز ما تعریف شده باشد را نداریم. 

پالیسی  می توانیم  ما  رویکرد  کدام  اساس  به 
خارجی مطرح کنیم و دستگاه  دیپلوماسی خود 
را فعال بسازیم تا این پالیسی را عملی کند. ما 
فاقد  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  در بخش های 
پالیسی هستیم، فقط به شکل سلیقه یی یک روز 
روز  دیگر  و  ماست  برادر  پاکستان  که  گفتند 
که  امروز  دنیای  در  شد،  ما  دوست  هندوستان 
سیاست خارجی حیاتی و به هم بافته  شد، شما 
دشمنی کنید یا دوستی نیاز به برنامۀ کالن دارد. 
خوب  استقبال  را  ما  کس  فالن  که  نمی شود 
انداخت  قالین سرخ  کرد، دوست ماست وقتی 
که  هستید  شاهد  شما  ماست.  دشمن  بگویم 
به  که  زمانی  غنی    ۲014 انتخابات  از  بعد 
صلح  گفت  برگشت،  وقتی  رفت،  پاکستان 
که  بعدتر  و  ماست  دوست  پاکستان  و  می آید 
مردم قربانی داد، به هندوستان رفت، گفت که 
پاکستان دشمن ماست. اصول سیاست خارجی  
کشورها سال را در بر می گیرد تا تدوین شود، 
اما شما به شکل سلیقه یی سرنوشت یک ملت 

افغانستان  به خطر می اندازید. سیاست خارجی 
در  افغانستان  ندارد،  وجود  قطعی  صورت  به 
ندارد،  نشده  تعریف  جایگاه  بین المللی  محیط 
فقط افغانستان را به عنوان کشوری که تروریسم 
و...،  می کنند  مهاجرت  می شود،  صادر  آن  از 
باشد  بحرانی  اینگونه  حالت  وقتی  می شناسند. 
کشورهای جهانی به خاطر دفاع خود هم که شده 
می خواهند در افغانستان تشبث کنند و مداخله 
را  خود  استخباراتی  جنگ های  و  باشند  داشته 
از  تا حریف شان  نگه دارند  افغانستان  داخل  در 
افغانستان  نکند.  استفاده  برابرشان  در  افغانستان 
قربانی سیاست خارجی دولت مردان شده است. 
ما در روابط خارجی می گوییم که افغانستان مهم 
مخدر،  مواد  داشتن  دلیل  به  افغانستان  است، 
جامعه  توجۀ  محرق  در  مهاجرت  تررویسم، 
جهانی قرار گرفته است. اما این به معنای داشتن 
خارجی  روابط  نیست،  فعال  خارجی  سیاست 
داریم، سیاست خارجی به شکل متوازن تدوین 
نشده است و کشورهای حق خود می دانند که 
تبدیل  افغانستان  و  کنند  مداخله  افغانستان  در 
کشورهای  استخباراتی  جنگ  میدان  به  شده 
این میدان کالن تر می شود و مردم  منطقه. فردا 

افغانستان هزینه این رویکرد را می پردازند.

در  جنگ  عامل  یک  ما  خارجی  سیاست 
خارجی  سیاست  یک  بیایید  است.  افغانستان 
یک  افغانستان  کنیم.  ایجاد  متعادل  و  متوازن 
طرف  از  که  زمانی  هر  است،  بیچاره  کشور 
یک کشور به طرف کشور دیگر خمیده برایش 

مشکالت ایجاد شده است.  
به  افغانستان   1919 سال  از  که  می ببینید  شما 
قدرت  ابر  دو  میان  حایلی  کشور  یک  عنوان 
شناخته شد، یک آرامش نسبی توهم با سرکوب 
داخلی ادامه پیدا کرد، اما زمانی قوت های سرخ 
سیاست  تالطم  دچار  افغانستان  کردند،  تجاوز 
خارجی شد و تا امروزه در همین گرداب قربانی 
پس  نداریم.  متوازن  سیاست  است، چون  شده 
میان  تفاهم  یک  ابتدا  موقت  حکوت  ایجاد  از 
کشورهای منطقه و فرامنطقه صورت گرفته بود 
وضعیت  این  از  اما  رشد،  بتواند  افغانستان  تا 
بتوانند  تا  نتوانستند  استفاده  افغانستان  رهبران 
نمایش  به  را  ملی  توان  و  ایجاد  ملی  دولت 
به  و  کنند  تدوین  داخلی  سیاست  بگذارند، 
اساس آن سیاست خارجی متوازن را به نمایش 
بگذارند تا کشور به این حالت کشانیده نمی شد. 
چند  در  افغانستان  که  گفته ام  همیشه  من 
صورت می تواند به صلح برسد، اما یکی از این 
متوازن  خارجی  سیاست  یک  ایجاد  شاخص  ها 
کشوری  هیج  با  دشمنی  توان  افغانستان  است. 
را ندارد، اما می تواند با همه دوست باشد. یکی 
مشارکت  افغانستان  داخل  در  شاخص  این  از 
اقوام به شکل عادالنه در ساختار نظام است تا 
تصمیم گیری مشترک صورت بگیرد. یک زمانی 
به من  گفتند که بیا به عنوان معاون اول و بعد 
وزیر خارجه، اما من قبول نکردم، گفتند که چرا 

قبول نکردی، گفتم مرا خیر، اما یک مردم به نام 
مجاهد، مقاومت گر شهید شدند قربانی دادند و 
سهیم  تصمیم گیری  در  که  می خواهیم  ما  حاال 
افغانستان  به نام  مشترک  خانۀ  و صاحب  باشیم 
ما  که  گفتند  شویم.  مامور  این که  نه  باشیم، 
گفتیم؛  می کنیم،  صالحیت  تفویض  شما  به 
تفویض صالحیت متعلق به خود شماست، اما 
باشیم و  قانونی داشته  ما می خواهیم صالحیت 
در  افغانستان  است،  همین  ما  سخن  نیز  اکنون 
صورت می تواند صلح داشته باشیم، همۀ مردم 
افغانستان احساس کنند که این کشور خانۀ همۀ 
است. در رابطه به صلح از تالش خلیل زاد برای 
تفاهم میان کشورهای منطقه و فرامنطقه  ایجاد 
اما یک محور درست نیست،  استقبال می کنیم، 
محور مردم افغانستان است، محورهای فرامنطقه، 
در  افغانستان  مردم  باید  اما  دارد،  وجود  منطقه 
تغییر  برنامۀ  برسند،  به صلح  برنامه  یک  محور 
بتوانیم  تا  گیرد  صورت  نظام  ساختار  عادالنۀ 
گره های تاریخی را باز کنیم، زمانی که از موضع 
قدرت به صلح برسیم می توانیم به مسایل دیگر 
بپردازیم، اما اگر ما یک دولت ملی می داشتیم و 
ملی  اجماع  می توانست  می داشت،  ملی  قدرت 
می توانستیم  ملی  اجماع  طریق  از  و  کند  ایجاد 

اما چون  بود،  بهتر  بپردازیم،  بیرونی  مسایل  به 
دولت ملی نداریم یک بار دیگر تکرار می کنیم: 
اگر می خواهید از حالت موجود گذار کنیم، بهتر 
است مکانیسم جدید را روی دست بگیریم؛ زیرا 
در حال حاضر هیچ تضمین برای برگزاری یک 
انتخابات شفاف وجود ندارد و این نگرانی  را با 
جامعۀ جهانی شریک ساختیم، استفاده امکانات 
دولتی توسط دو تیم حاکم صورت می گیرد و  
از عملکرد کمیسیون در اجرایی کردن برنامه ها  
و تضمین شفافیت انتخابات نگرانی وجود دارد، 
بحران  یک  انتخابات  به  رفتن  صورت  این  در 
گوشۀ  گوشه،  به  ما  می کند.  ایجاد  را  کالن 
افغانستان می رویم و کمپاین می کنیم با جوانان 
و  داریم  آماده گی  انتخابات  به  می کنیم  صحبت 
جز انتخابات راه دومی وجود ندارد، اما نه یک 
انتخاباتی که با رأی مردم قمار زده شود. حاصل 
فرایند انتخابات باید یک دولت ملی و زعامت 
ملی باشد. تا آن زمان کمپاین می کنیم و به مردم 
پیام خود را می دهیم و اگر دیدیم که انتخابات 
را  انتخابات  و  می گویم  مردم  به  نبود،  شفاف 
با  که  نمی گذاریم  را  کسی  و  می کنیم   تحریم 

صندوق جعل به سرنوشت شما بازی کند. 

برنامۀ ما تغییر است؟
شما تصور کنید که انتخابات صورت گرفت و 
این است  ما  نظر  اما  رفتند،  دو  به دور  تیم  دو 
که در قدم اول باید مطمین شویم که انتخابات 
عادالنه برگزار می گردد و بازیگر باید تشخیص 
و  هموار  همه  برای  بازی  میدان  که  بدهد 
این است که  یک سان، اگر چنین بود، نظر من 
این دو تیم برنده نیستند. برای یک لحظه تصور 
شوند،  برنده  چه  به خاطر  تیم  دو  این  که  کنید 
اما  دست آوردشان،  کدام  به خاطر  بگوید؛  کس 
یک راه است با رشوت سیاسی و  خریدن رأی 
چند  نیست.  قبول  قابل  ما  برای  این  اما   ،... و 

نفر کالن را پول می دهند تا افراد را در کمپاین 
جمع کند، اما مطمینًا هستم که این راه کار موفق 
زمان  دارند.  دیگری  دید  جوان  نسل  و  نیست 
سابق نیست، بگویند که ما بانک رأی هستیم، ما 
به میدان آمدیم برنامۀ تغییر است و مخاطب ما 
جوانان هستند، در بازی هموار شما برنده هستید 
با رشوت سیاسی و  اگر  اما  تیم های دولتی،  نه 
تطمیع و تنبیه آمدند و در قدرت قرار گرفتند، 
این را باید بدانید که عدالت مراعات نمی کنند، 
حق  پنج سال  در  و  می کنند  ظلم  هستند،  ظالم 
ما  اگر  و  کردند  تلفی  و حق  را خوردند  مردم 
شریک  ما  آنان  ظلم  در  شویم،  شریک  آنها  به 
شریک  تلفی  حق  و  ظلم  در  چرا  ما  هستیم، 
مردم  به  که  آمدیم  تغییر  برنامۀ  با  ما  شویم، 
خدمت کنیم باز دوباره با ظالم یک جای شویم، 
نمی شویم نمی شویم. چون اینها حکومت کرده 
نمی توانند و حکومت این گونه به پیش  نمی رود. 
انتخابات  نامزدان  شورای  موقت؛  حکومت 
ریاست جمهوری ماه ها  پیش سرپرست حکومت 
رهبران حکومت  که  گفتیم  ما  کرد،  پیشنهاد  را 
و  بدهند  انصراف  نامزدی  از  ملی  وحدت 
زمینۀ  تا  شوند  عهده دار  را  حکوت  سرپرستی 
نکردند  قبول  اما  شود،  فراهم  شفاف  انتخابات 

بسازیم،  سرپرست  حکومت  باید  گفتیم  ما  و 
یک  اما  باشید،  نامزد  می توانید  شما  گفتیم 
عهده  به  را  سرپرست  بی طرف حکومت  گروه 
بگیرند و مردم با خاطر آرام به طرف انتخابات 
برویم، اما قبول نکردند و گفتند که خودما هم 
رییس جمهور و رییس اجرایی هستیم  و خودما 
به پیش می رویم باز برنده می شویم. حاصل آن، 

نگرانی و دلهره مردم! 

مكانیسم جديد
یک  بیاید  که  می کنم  پیشنهاد  دوباره  حاال 
آن  اساس  به  تا  کنیم  ایجاد  را  جدید  مکانیسم 
اعتماد کنیم، مکانیسم حکومت سرپرست است؛ 
اما  برود،  تأخیر  به  انتخابات  برگزاری  ممکن 
انتخابات خوب باشد؛ چون مردم دیگر تحمل 

بحران و تحمل این دو بزرگوار را ندارد.
در رابطه به صلح؛ ما می خواهیم که یک اجماع 
لویه   به  حکومت  طرف  از  ما  بیاید،  وجود  به 
که  گفتیم  دعوت شدیم،  مشورتی صلح  جرگۀ 
تصمیم گیر این مسأله نیستیم، طرف های مختلف 
باید بیایند روی ایجاد جرگه تصمیم بگیرند، باز 
ما شرکت کنیم، شما نمی توانید جرگۀ مشورتی 
صلح را به خاطر کمپاین دایر کنید. اگر واقعًا به 
صلح دلبسته گی دارید، بهتر است یک کمیسیون 
ایجاد  نخبه   شخصیت های  از  متشکل  مستقل 
کنید تا بتواند اجماع بیاورند و از موضع قدرت 

به صلح برسیم.
صلح  است،  ما  اولویت  انتخابات  و  صلح 
و  باشند  راه حل  می تواند  تنهایی  به  انتخابات 
تنها  کنند.  ایجاد  را  بزرگ  بحران  می توانند 
دو  هر  روی  می تواند  است  جدید  مکانیسم 

محور تمرکز داشته باشد. 

 پاکستان
پاکستان  می کنند،  مداخله  همسایه  کشورهای 
این  می خواهیم  ما  اما  می کند،  مداخله  بیشتر 
پالیسی  یک  می خواهیم  ما  کنیم،  حل  مشکل 
ما  باالی  که  شود  مطمین  پاکستان  کنیم  ایجاد 
باالی  که  مطمین شویم  ما  و  ندارد  کدام حقی 
پاکستان حقی نداریم، اما طوری نشود که بگویم 
این مشکل حل نشود، چون حق ماست و ما که 
قوی شدیم از پدر او می گیریم، شما که از پدر 
او می گیرید، او اکنون از پدر شما گرفته می رود. 
تمام چالش را روی میز بگذاریم و در حضور 
داشت جامعۀ جهانی روی راه حل های آن بحث 
کنیم. مشکالت خود را به به رسمیت بشناسیم، 
مشکل ما این است که می گویم از کشور شما 
شما  که  می گویند  می آید،  تروریسم  )پاکستان( 
خط ]خط دیورند[ نمی گذارید که رسمی شود 
شما  می گویم  ما  شویم،  تررویسم  مانع  ما  و 
می کند،  دنبال  را  استراتژیک  عمق  سیاست 
نزدیک  دیگر  کشورهای  با  شما  که  می گویند 
یک  و  بمانیم  خاموش  ما  که  نمی شود  هستید، 
این  به  اگر شما  استفاده شود.  ما  برابر  در  روز 
پاکستان  از  و  طالب  تررویسم،  هستید  عقیده 
می آید، بیاید باب دیالوگ را باز کنید و کسانی 
کنید و روی  منطقه را می شاسند را دعوت  که 
می توانید سفیر  حتا  تمام چالش صحبت شود؛ 
و  باشد  آمد  و  رفت  در  تا  کنید  ایجاد  صلح 

مشکالت را بررسی کند. 

امريكا
برای  سال،   1۸ مدت  در  امریکا،  با  ارتباط  در 
مقصود  قبلۀ  امریکا  ما  سیاسیون  مطلق  اکثر 
بود،  نزدیک  امریکا  با  کسی  هر  است،  بوده 
متن  از  که  کند؛ حتا کسانی  بیشتر  عیش ونوش 
به  رفتند  کردند  رها  جامعۀ  متن  بودند،  جامعه 
برای شان  امریکا  با  نزدیکی  چو  امریکا،  طرف 
امیتاز داشت. من به امریکایی ها گفتیم که شما 
به شما  کردید. کسی  تربیه  اینگونه  را  برخی ها 
نزدیک بود باید یک جایگاه داشته باشد؛ چون 
سیاسیون ما سیاست خارجی مدون نداشتند به 
به  رابطۀ شخصی  پی  ایجاد  در  شکل سلیقه یی 
مقامات و نهاد کانگرس، پنتاگون امریکا شدند. 
تدوین شود و  باید سیاست خارجی مدون  اما 
به اساس آن روابط خارجی خود را تعین کنیم، 
در  و  دارد  نیاز  امریکا  کمک های  به  افغانستان 
طول 1۸ سال امریکا بود که افغانستان را کمک 
کرد و دکتر غنی با افتخار می گوید که اگر کمک  
خارجی نباشد، افغانستان سقوط می کند، اما من 
می گویم که در مدت 1۸ سال با وجود هزینه ها 
استفاده  با  را  افغانستان  نتوانستی  چرا  هنگفت، 
کنی؛  ایستاد  پای خودش  به  امریکا  از کمک ها 
چرا  می دانی  اقتصادی  معمار  که  را  خودت 
نتوانستی پروژه های اقتصادی را راه اندازی کنی. 
مگر نگفته بودی که نان را سر دسترخوالن مردم 

می آورم، چرا نان از دسترخوان مردم ُگم شد.
تشكر از همۀ تان!
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