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ادبیات گوتیک 
و پسـر برزخ

انتخـابات 
و مسـالۀ تبـعیض نـژادی

5 2

ملل  سازمان  دبیرکل  ویژۀ  نمایندۀ  یاماموتو  تدامیچی 
متحد برای افغانستان تاکید کرده که حکومت افغانستان 
باید حمله باالی کارمندان سازمان ملل متحد در کابل را 

با جدیت بررسی کند.
با داکتر عبداهلل عبداهلل  یاماموتو، دیروز در دیدار  آقای 
حمله  که  گفته  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
خدمت  افغانستان  مردم  برای  که  کارمندانی  باالی 

می کنند محکوم است.
او، خواهان رسیده گی همه جانبه حکومت در این قضیه 
گردید و حمله باالی پرسونل سازمان ملل را که برای 

مردم افغانستان خدمت می کنند محکوم کرده است.
این  کردن  محکوم  با  نیز  عبداهلل  داکتر  همین حال،  در 
به  را  قضیه  افغانستان  حکومت  که  سپرد  وعده  حمله 
صورت همه جانبه بررسی می کند و عامالن این قضیه به 

پنجه قانون سپرده می شوند.
گفتنی است که در انفجاری در شهر کابل که شام گذشته 
رخ داد یک شهروند خارجی که کارمند سازمان ملل در 

افغانستان بود کشته شد.
گفت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  رحیمی،  نصرت 
یکشنبه،  این رویداد حوالی ساعت 6:20 شام روز  که 
نهم  مربوطات حوزه  در  بخار خانه  3 قوس در ساحه 

امنیتی شهر کابل رخ داد.
آقای رحیمی گفت: »حوالی ساعت 6:20 شام امروز}دو 
روز پیش{ به اثر پرتاب بم دستی باالی یکعراده واسطه 
)UN( در ساحه بخار خانه مربوط حوزه نهم شهر کابل 
1 تبعه خارجی جان باخته و 5 تن از افراد ملکی مشمول 
2 کارمند افغان UN به گونه سطحی زخم برداشته اند«.

تاهنوز فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده 
نگرفته است.

رییس اجرایی حکومت می گوید که خشونت به هر 
شکل و هر نوعی که باشد، قابل پذیرش نیست و در 

راستای خشونت زدایی از زنان متعهد هستند.
روز  داشت  گرامی  مراسم  در  دیروز  عبداهلل  عبداهلل 
حکومت  گفت:  زنان  علیه  خشونت  محو  جهانی 
به  زنان  دسترسی  راستای  در  پیش  از  بیش  افغاستان 
در  آنان  معنادار  حضور  سیاسی،  مشارکت  عدالت، 
برنامه های ملی و به خصوص روند صلح متعهد است.

جنگ  تداوم  و  صلح  نبود  مسأله  مهمترین  افزود،  او 
مردم  همه  بر  ناگواری  تاثیرات  که  پدیده یی  است؛ 

افغانستان و به خصوص زنان دارد.
نبود  و  سوادی  بی  فقر،  حکومت  اجرایی  رییس 
اصلی  عوامل  را  عامه  آگاهی  عدم  و  کافی  آموزش 
وجود  با  که  کرد  تاکید  و  دانسته  خشونت  اعمال 
چالش های بی شمار زنان در این دو دهه با تالش های 
فراوان ایستادگی کردند و توانایی شان را ثابت ساختند 

که می توانند و این قابل قدر است.
بدون  پایدار  توسعه  که  کرد  خاطرنشان  عبداهلل 
مشارکت زنان امکان پذیر نیست و حکومت متعهد به 
زمینه سازی حضور و مشارکت فعال و گسترده زنان 

در عرصه های مختلف در کشور است.
زدایی  خشونت  به  حکومت  تعهد  حالی  در  عبداهلل 
کمیسیون  که  می کند  بیان  را  زنان  علیه  خصوص  به 
افزایش  از  تازه،  گزارشی  نشر  با  بشر  حقوق  مستقل 
۸٫2 درصدی خشونت علیه زنان در هفت ماه گذشته 

خبر داده است.

یاماموتو: 
حمله باالی کارمندان سازمان 
ملل در کابل باید بررسی شود

عبداهلل: 
حکـومت بـرای خشـونت زدایـی

 از زنـان متعـهد است

آقـای صالـح پنـج سـاِل پیـش با شـدت و حـدِت تمـام آمد و 
در کنار عبــداهلل قرار گرفت. کسـی از او نخواسـته بود، کسـی 
وادارش نکـرده بـود، خـودش تصمیم گرفته بـود و خودش به 
تیـم آقای عبداهلل پیوسـت. سـخناِن بسـیاری در وصـِف عبداهلل 

و در مذمـِت اشـرف غنـی گفـت. تنهـا در محافـل شـخصی 
هـم نـه، بـل در رسـانه های کشـور و در محافـل بـزرگ. ایـن 
سـخنان هنـوز در شـبکه هایی مثـل یوتیـوب به فراوانـی یافت 
پُل هـا را پشـت  بـه نظـر می رسـید کـه چنـان  او  می شـوند. 

سـرش خـراب کرده کـه اگر بـه تضـرع نیـز از او بخواهند، به 
تیـم »دولت سـاز« نخواهـد پیوسـت. ولـی به زودی معلوم شـد 
کـه چنیـن نیسـت. اگـر پل هـا خـراب شـده اند ولـی راه هـای 

دیگـری بـرای حمایـت از آقای غنـی وجـود دارند...

سـنای  و  کانگـرس  مشـترک  هیـأت 
محمداشـرف  بـا  دیـدار  در  امریـکا 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
گفتـه انـد کـه ماموریـت مشـترک مـا 
در راسـتای مبـارزه بـا تروریسـم، نتایج 
خوبـی در قبـال دارد و ما از آن رضایت 
داریـم چـرا کـه تامیـن صلح پایـدار در 

افغانسـتان اولویـت مـا اسـت.
آقـای غنـی در ایـن دیـدار گفته اسـت 
که مشـارکت مسـتحکم ایـاالت متحدۀ 
سـال های  طـی  افغانسـتان  بـا  امریـکا 
گذشـته و کمک و حمایت این کشـور، 
باعـث انکشـاف و پیشـرفت کشـور ما 

است. شـده 
همکاری هـای  از  غنـی  محمداشـرف 
و  کـرد  تشـکر  افغانسـتان  بـه  امریـکا 
افـزوده اسـت: مشـارکت افغانسـتان و 
امریـکا، اسـتراتژیک و دوام دار اسـت و 
قربانـی نیروهـای امریکا در امـر مبارزه 
بـا تروریسـم و تامین صلـح و ثبات در 

افغانسـتان، قابـل سـتایش می باشـد.
سـنای  و  کانگـرس  مشـترک  هیـأت 
تعهـد  و  تالش هـا  از  نیـز  امریـکا، 
حکومـت افغانسـتان به خاطـر برقراری 
صلـح و ثبـات تشـکر کـرده، گفتـه اند: 
تالش هـای شـما باعـث صلـح و ثبـات 

شـد. خواهـد  افغانسـتان  در  پایـدار 
سـاخت:   نشـان  خاطـر  هیـأت  ایـن 

راسـتای  در  مـا  مشـترک  ماموریـت 
مبـارزه بـا تروریسـم، نتایـج خوبـی در 
قبـال دارد و مـا از آن رضایـت داریـم 
افغانسـتان  در  پایـدار  صلـح  تامیـن  و 

اسـت. مـا  اولویـت 
در  را  زنـان  نقـش  مذکـور،  هیـأت 
حکومت افغانسـتان به ویـژه در رده های 
سـتایش  مـورد  تصمیم گیـری  مهـم 
نیروهـای  دسـت آوردهای  و  داد  قـرار 
در  را  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی 
راسـتای مبـارزه با تروریسـم بی پیشـینه 
خوانـده گفـت:  تامیـن صلـح و ثبـات 
امریـکا  امنیـت  به خاطـر  افغانسـتان  در 
بسـیار مهـم اسـت و نیروهـای امنیتی و 

دفاعی افغانسـتان دوشـادوش نیروهای 
و  امنیـت  تامیـن  بخاطـر  بین المللـی 
بـا  تروریسـم  برابـر  در  جهـان  ثبـات 

تعهـد کامـل، مبـارزه مـی کننـد.
هیـأت  دیـدار  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
ایـاالت  سـنای  و  کانگـرس  مشـترک 
خانـم  ریاسـت  بـه  امریـکا  متحـدۀ 
مجلـس  عضـو  جیلیبرانـد  کریسـتن 
سـنای امریـکا بـا محمداشـرف غنی در 
ارگ انجـام شـده بانوی اول کشـور نیز 
حضور داشـته و هـر دو جانب در مورد 
رشـد  خـوب،  حکومـت داری  امنیـت، 
افغانسـتان  پروسـۀ صلـح  و  اقتصـادی 

بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

صفحه 2

هیأت امریکایی:
تامین صلح پایدار در افغانستان اولویت ماست

صـالح و حـرف هـاِی ناصـالـح

صفحه 3

بلقـیس؛ ملـکۀ خـردمنـد
مقدس هایی که از ما قربانی می گیرند

نقـش آمـوزش حقـوق بشـر
 در تحکیـم صلـح افغـانستان

در دیـدارهای تازۀ خلیـل زاد 
و طالبـان اهداف شخصی دنبـال می شود

نهادهای ناظر:

اعـالم نتـایج بـدون فـراهم شـدن قنـاعت
 شـرکای انتخـاباتی بحـران را تشـدید می کنـد
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ــد  ــای »سیاســت« را بپرســی، می گوی ــی در افغانســتان از کســی معن وقت
یعنــی دروغ و فریــب و نیرنــگ. همــان داســتاِن مالنصرالدیــن کــه کســی 
ــادت هســت  ــت: ی ــید و او در پاســخ گف ــای سیاســت را پرس از او معن
وقتــی می خواســتم عروســی کنــم چــه وعده هایــی بــه زنــم دادم. 
ــادت هســت کــه  ــادم اســت. گفــت ی ــاًل ی ــی کام طــرف گفــت کــه بل
ــه  ــاز طــرف جــواب داد ک ــردم، ب ــی نک ــا را عمل ــک از وعده ه ــچ ی هی
ــی  ــت یعن ــت: سیاس ــن گف ــده. آن گاه مالنصرالدی ــادم مان ــاًل ی ــی کام بل

ــن! همی
 در افغانســتان داســتاِن سیاســت همیــن اســت؛ چــال و نیرنــگ و فریــب. 
ــی کــه فیلســوفانی چــون افالتــون و ارســتو سیاســت را هنــری  در حال
ــه  ــوان جامع ــا آن می ت ــه ب ــتند ک ــزرگ می دانس ــی ب ــریف و فضیلت ش
ــه ســوی خیــر و فــالح رهنمــون شــد. امــا در معنایــی از سیاســت  را ب
ــیون  ــاِی سیاس ــا و عملکرده ــه، واقعیت ه ــا رواج یافت ــورِ م ــه در کش ک
ــادی کــه از او  ــوده اســت. مثــل همــان داســتاِن شــخِص معت اثرگــذار ب
کســی پرســید چــرا تریــاک می کشــی. گفــت کــه دوســتان بــد، رفقــاِی 
ــی کــه  ــد. در معنای ــن کرده ان ــا مــن چنی ــه زغــاِل خــوب ب نااهــل و البت
از سیاســت در افغانســتان ارایــه می شــود، عملکــرد سیاســت مداراِن 
مــا نقــِش اول را بــازی کــرده و از همیــن رو مــردمِ ایــن ســرزمین را بــه 

سیاســت بســیار بدبیــن کــرده اســت. 
ــارِ سیاســت مداری کــه خــود را ارزش  گــرا و در  ــار و گفت وقتــی در رفت
خــط فکــری و عملــِی قهرمــان ملــی کشــور احمدشــاه مســعود معرفــی 
ــه  ــود ب ــی؛ خ ــی را ببین ــخناِن متناقض ــا و س ــن عملکرده ــد، چنی می کن
ــح  ــراهلل صال ــود. ام ــوض می ش ــرت ع ــت نظ ــه سیاس ــبت ب ــود نس خ
ــه  حداقــل در پنــج ســال گذشــته، دو موضــِع فکــری و عملــی را تجرب
کــرده اســت. می گویــم در پنــج ســال گذشــته، چــون او در هجــده ســاِل 
ــک  ــه اســت. ی ــرار گرفت ــف ق ــا در مواضــِع مختل ــا و باره پســین باره
ــوده و روز  ــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــین ب ــِت حام روز در خدم
دیگــر در مخالفــت بــا او. روزی در کنــار عبـــداهلل بــوده و روزی دیگــر 

ــف او.  ــاح مخال در جن
آقــای صالــح پنــج ســاِل پیــش بــا شــدت و حــدِت تمــام آمــد و در کنــار 
عبـــداهلل قــرار گرفــت. کســی از او نخواســته بــود، کســی وادارش نکــرده 
ــه تیــم آقــای عبــداهلل  ــود و خــودش ب ــه ب ــود، خــودش تصمیــم گرفت ب
پیوســت. ســخناِن بســیاری در وصــِف عبــداهلل و در مذمــِت اشــرف غنــی 
گفــت. تنهــا در محافــل شــخصی هــم نــه، بــل در رســانه های کشــور و 
ــوب  ــل یوتی ــوز در شــبکه هایی مث ــن ســخنان هن ــزرگ. ای ــل ب در محاف
ــا  ــان پُل ه ــه چن ــه نظــر می رســید ک ــت می شــوند. او ب ــی یاف ــه فراوان ب
را پشــت ســرش خــراب کــرده کــه اگــر بــه تضــرع نیــز از او بخواهنــد، 
بــه تیــم »دولت ســاز« نخواهــد پیوســت. ولــی بــه زودی معلــوم شــد کــه 
ــری  ــای دیگ ــی راه ه ــده اند ول ــراب ش ــا خ ــر پل ه ــت. اگ ــن نیس چنی

بــرای حمایــت از آقــای غنــی وجــود دارنــد. 
آقــای صـــالح بــه عنــوان یــک شــهروند ایــن کشــور حــق دارد از هــر 
کســی و هــر جریانــی کــه بخواهــد حمایــت و دفــاع کنــد. حتــا کســی 
از او نمی پرســد کــه دلیــِل این همــه از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه 
پریــدن چیســت. دلــش و بایســیکلش؛ همــان بایســیکلی کــه چلنــج داد 
ــر کســی در  ــد گشــت. ه ــظ خواه ــدون محاف ــامِ کشــور را ب ــا آن تم ب
ــد، از  ــخیص می ده ــت تش ــه درس ــزی را ک ــق دارد چی ــور ح ــن کش ای
ــی  ــاِس برخ ــد پ ــا بای ــت کردن ه ــن حمای ــا در ای ــد؛ ام ــت کن آن حمای
مســایل را داشــت و بــه گونه یــی رفتــار نکــرد کــه تخــِم نفــرت و نفــاق 

در جامعــه پخــش شــود. 
ــامح  ــر و تسـ ــت، تدبی ــدر، گذش ــعۀ ص ــا س ــط ب ــت مداران فق سیاس
می تواننــد بــه الگــوِی جامعــه تبدیــل شــوند، نــه این کــه خــود 
ــه  ــان را ب ــرافت و عزت ش ــازند و ش ــاص بس ــام و خ ــۀ ع را مضحک
لیـــالم بگذارنــد. آقــای صالــح چــه در زنده گــی کــم دارد کــه خــود را 
چنیــن خــوار و ذلیــل می ســازد؟ انســان حداقــل بایــد تــالش کنـــد کــه 
ــا  ــه او اشــرف غنی را ب ــد. روزی ک ــرمنده نباش ــش وجــداِن خــود ش پی
قهرمــان ملــی کشــور کــه بــدون تردیــد از زمیــن تــا آســمان میــان آن هــا 
ــل  ــی را شــخصیتی مث ــرد و غن ــرق وجــود دارد، مقایســه ک ــه و ف فاصل
آمرصاحــب شــهید خوانــد، کســی چیــزی نگفــت. گفتنــد خیــر اســت، او 
ــن کشــور خیلی هــا او را  ــه می دهــد. مگــر در ای برداشــِت خــود را ارای
ــا چگــووارا و مارکــس مقایســه نمی کننــد کــه مقایســه هاِی مع الفــارق  ب
ــه  ــا آن هم ــرف غنی را ب ــح، اش ــای صال ــه آق ــت ک ــر اس ــاال خی ــد. ح ان
ــک ذره  ــه ی ــد ک ــا کســی مقایســه می کن ــش ب ــا و نیرنگ های دغل بازی ه
غــش در کارش وجــود نداشــت. امــا آهسته آهســته دیگــر آقــای صالــح 
بــه جاهایــی دســت می گــذارد کــه از فهــم و تــواِن فکــری اش کامــاًل بــه 
ــی داغ  ــبکه های اجتماع ــه در ش ــاِی او ک ــن روزه دور اســت. بحــث ای
ــدارد  ــه« اســت. کســی حــق ن ــاًل »نژادپرســتانه و تفرقه افکنان شــده، کام
ــع شــخصِی  ــرای مناف ــه خواســت، ب ــه ک ــن صراحــت هرچ ــه ای ــه ب ک
ــۀ ملــی را خدشــه دار  ــا اگــر آن ســخنان روحی ــدـ حت یــک جمــع بگوی
ــدارد. او حــق  ــح ن ــای صال ــن حقــی آق ــزی و چنی ــن چی ــه چنی ــد. ن کن
ــن جــرم  ــد، ای ــدون اطــالع ســخناِن دیگــران را شــنود کن ــه ب ــدارد ک ن
اســت و بــاز از کجــا معلــوم کــه در آن نشســت چنیــن حرف هایــی زده 
شــده باشــد. آقــای صالــح می گویــد کــه ســند و شــاهد دارد، چــرا ایــن 

ســند و شــاهد را رو نکــرده اســت؟
ــم  ــور را از ه ــن کش ــِف ای ــیرازۀ ضعی ــت، ش ــن دس ــی از ای  اتهام های
ــع  ــر مناف ــد به خاط ــی رود. نبای ــه م ــِم هم ــه چش ــد و دودِ آن ب می پاش
ــدد.  ــام ببن ــران اته ــه دیگ ــت، ب ــه دِل آدم خواس ــود هرچ ــِی خ سیاس
ــن  ــر می داشــت و ای ــی خب ــن حرف های ــح از چنی ــای صال ــر آق ــا اگ حت
ــرد  ــار می ک ــی اختی ــد خاموش ــد، بای ــت می بودن ــًا درس ــا واقع حرف ه
و بــرای رفــع آن هــا از ابزارهــای دیگــر اســتفاده می کــرد. آقــای صالــح 
ــران  ــل جب ــه به ســاده گی قاب ــط بزرگــی را مرتکــب شــد؛ خبطــی ک خب

ــه زد.  ــخصیِت او را لطم ــت و ش نیس

صـالح و حرف هاِی ناصالح

انتخـابات 
نـژادی تبـعیض  مسـالۀ  و 

البته منطقی نیست که 
بگوییم صالح حق نداشت 

که نقطه ضعِف تیم حریفش 
را بازنمایی نکند؛ این کاماًل 
حق اوست. اما کاماًل منطقی 

هست که بگوییم آقای 
صالح می توانست اخالقاً در 
صورتی که چنین سندی در 
دست داشته است، از تاب 
دادن بخش نژادی و قومی 
آن به خاطر مصلحِت کشور 

خودداری می کرد. اما این هم 
حِق اوست که چنین نکرده و 
خواسته مسالۀ قبیحی را از 
دل تکت انتخاباتی حریفش 
بازگو کند. از جانب دیگر، 

تیم ثبات و همگرایی قبل از 
مواجهۀ مطلق با این ادعا، باید 
به بررسی درستی و نادرستی 
آن بپردازد. اگر به راستی تیم 
ثبات وهمگرایی این را می داند 
که ادعای آقای صالح درست 
است، باید به صورِت فوری 
آن مسأله را آشکار و فرد 
توهین کننده را به دادگاه و 

دادستانی معرفی کند؛ زیرا این 
مسأله می تواند به این کمک 

کند که افغانستان به مسیرهای 
تشنج زاِی قومی سوق داده 

نشود و باید تبعیض گران از هر 
نژاد و قومی که باشند، در برابر 
برخوردهای شان پاسخ بدهند. 

چنانچه ادعای آقای صالح 
درست نیست و او به دلیل 

مخالفتش با تیم حریف، چنین 
چیزی را خود ساخته باشد، باید 
در برابر آن مسوول باشد. زیرا 
واضح است که یک طرِف این 
ماجرا برحق و طرِف دیگر آن 

باطل است. فرصِت آن است که 
آقای صالح و تیم دولت ساز و 

هم تیم ثبات وهمگرایی و آقای 
عبداهلل، در برابر این مسأله 
به گونۀ روشن و مسووالنه 

برخورد کنند

نظـری پریانی
اخیراً رسانه های اجتماعی پُر شده است از بحثی که 
آقای صالح معاون اوِل تیم دولت ساز مطرح کرده و 
واکنش هایی که نسبت به آن صورت گرفته است؛ اما 

این مقاله در پی رد یا تأیید آن ادعا نیست. 
آقای صالح مدعی است که او اسنادی را در دست 
و  ثبات  تکت  در  کسانی  می دهد  نشان  که  دارد 
همگرایی به هزاره ها توهین کرده اند. اما واکنش های 
و  محقق  محمد  و  اجرایی  تیم  رییس  عبداهلل  دکتر 
فعاالِن شبکه های اجتماعی از مردم هزاره در فضای 
که  است  گرفته  فشار  زیر  را  صالح  آقای  مجازی، 
باید اسنادش را برمال  او یا دروغ می گوید و یا هم 
اسنادش  که  است  کرده  وعده  هم  آقای صالح  کند. 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  روشن  به صورِت  را 

می سپارد. 
این که سندی در نزد جناب  از  اما نکتۀ اساسی قبل 
انتخاباتی  نباشد، بحث کشمکش های  صالح باشد یا 
تکت  دو  هر  است.  داغ ساخته  را  مسأله  این  بیشتر 
بر  را  نزاع  از  توفانی  انتخاباتی در صفحات مجازی 
سِر این مسأله رایج کرده اند و از دو روز به این طرف 
فضای مجازی را حرف ها و پرداخِت دادخواهانه پُر 
متهم  دروغ گویی  به  را  صالح  برخی ها  است.  کرده 
دلیِل راستگویی اش  به  را  او  برخی ها هم  می کنند و 

می ستایند.
البته منطقی نیست که بگوییم صالح حق نداشت که 
نقطه ضعِف تیم حریفش را بازنمایی نکند؛ این کاماًل 
حق اوست. اما کاماًل منطقی هست که بگوییم آقای 
صالح می توانست اخالقًا در صورتی که چنین سندی 
در دست داشته است، از تاب دادن بخش نژادی و 
قومی آن به خاطر مصلحِت کشور خودداری می کرد. 
خواسته  و  نکرده  چنین  که  اوست  حِق  هم  این  اما 
مسالۀ قبیحی را از دل تکت انتخاباتی حریفش بازگو 
از  قبل  همگرایی  و  ثبات  تیم  دیگر،  جانب  از  کند. 
مواجهۀ مطلق با این ادعا، باید به بررسی درستی و 
نادرستی آن بپردازد. اگر به راستی تیم ثبات وهمگرایی 
آقای صالح درست است،  ادعای  این را می داند که 
فرد  و  آشکار  را  مسأله  آن  فوری  صورِت  به  باید 
توهین کننده را به دادگاه و دادستانی معرفی کند؛ زیرا 
افغانستان  که  کند  کمک  این  به  می تواند  مسأله  این 
و  نشود  داده  سوق  قومی  تشنج زاِی  مسیرهای  به 
در  باشند،  که  قومی  و  نژاد  هر  از  تبعیض گران  باید 
ادعای  چنانچه  بدهند.  پاسخ  برخوردهای شان  برابر 
آقای صالح درست نیست و او به دلیل مخالفتش با 
تیم حریف، چنین چیزی را خود ساخته باشد، باید 
در برابر آن مسوول باشد. زیرا واضح است که یک 
طرِف این ماجرا برحق و طرِف دیگر آن باطل است. 
دولت ساز  تیم  و  صالح  آقای  که  است  آن  فرصِت 
برابر  در  عبداهلل،  آقای  و  ثبات وهمگرایی  تیم  هم  و 
این مسأله به گونۀ روشن و مسووالنه برخورد کنند. 
به  نسبت  ادعا  نوعی  دارای  دو طرف  هر  که  اکنون 
این مسأله اند، رسانه ها و نهادهای مدنی و سیاسی و 
حقوقی باید مسأله یی به این مهمی را پی گیری کنند. 
اگر توهینی به قومی صورت گرفته باشد، باید با آن 
ادعای  چنین  به  باشد،  نگرفته  اگر  و  شود  برخورد 

خطرناکی باید رسیده گی شود.
اما پیش از همه، سیاست مداران باید بدانند که طرح 
نژادی چه در جلسه های خصوصی  مسایل قومی و 

بازتاب  همین گونه  و  علنی  جلسه های  در  چه  و 
یک خطا، اشتباه یا نقِص فردی در قالب های قومی 
که  بکشاند  درونی  تنِش  یک  به  را  جامعه  می تواند 
دشوار  و  آن سخت  ویران گِر  آسیب های  از  برآمدن 
که  شرایطی  در  سیاست مداران  پرداخت های  است. 
افغانستان در یک موقعیِت حساس قرار دارد، بسیار 
طرف  دو  هر  از  سیاست مداران  و  است  خطرناک 
حدی  به  را  انتخاباتی  مسایل  که  کنند  سعی  باید 
داماِن  آن  جرقه های  که  نبرند  قومی  حاشیه  های  به 
دهه هاست  افغانستان  اگرچه  بسوزاند.  را  همه گان 
که به نام های مختلف درگیر نزاع های داخلی ست و 
نیز جنگ های پیچیدۀ نیابتی که هست وبودِ کشور را 
اما همواره طرف ها سعی کرده اند  نشانه رفته است، 
و  قومی  نشانه های  تأثیر  زیر  کمتر  را  جنگ شان  که 

نژادی به شکل آشکار نشان بدهند. 
ثبات وهمگرایی  و  دولت ساز  انتخاباتی  تکت های   
نباید مسایل قومی و نژادی را وارد ادبیات انتخاباتی 
از  بستر  این  کالن  پیمانۀ  به  زیرا  بسازند؛  افغانستان 
آسیب های تقلب، سیاه نمایی و یا هم اتهام به حریف 
را  انتخابات  این  از  بیش  نباید  و  است  دیده  زیان 
در  قومی  خوابیدۀ  تنش های  بروز  برای  فرصتی 
اکنون  انتخاباتی  تکت  دو  هر  ساخت.  افغانستان 
عمیق  گونۀ  به  مسأله  این  با  که  دارند  مسوولیت 
به  آن  واقعیِت  تا  ادعا  از  و  کنند  برخورد  روشن  و 
انتخابات  این  زیرا  باشند.  پاسخ گو  مسووالنه  شکل 
ممکن به نتیجه برسد یا نرسد، اما مسایل قومی نظیر 
تصفیه کاری در ادارۀ امور که توسط شخصی به نام 
مخکش به بیرون درز کرد و نیز برنامۀ تصفیۀ قومی 
در دولت که داوود سلطان زوی از آن سخن گفت و 
نیز طرح مسالۀ نژادپرستانه توسط فردی در یک تکت 
انتخاباتِی دیگر افشا شده  انتخاباتی که توسط تکت 
است یا اصل ابداع و طرح یا تهمت این مسأله بدون 
حقیقت آن، همه و همه نشان از بیماری افراد و حتا 
حلقه هایی در جامعه دارد که دوست دارند سیاست را 
در مدارهای قومی و سمتی به آزمون بگیرند تا منافع 
متأسفانه  آورند.  به دست  آن  از  را  کوچِک خودشان 
باید گفت که افغانستان قابلیِت آن را دارد که با داغ 
به هرج ومرِج  چندالیۀ  به یک  کردن مسایل قومی، 
داخلی مواجه شود؛ اما مرم خواهاِن آن نیستند و فقط 
دامن  به چنین مسایلی  که  بودند  نخبه گان  از  برخی 
و  نزاع  سال   این همه  از  تجربه یی ست  این  زده اند. 

کشمکش در افغانستان. 
اما در سال های پیسین، نزاع و تنش  های قومی به دلیل 
برخی کنش های تاریخی و سیاست های رسمی قومی 
به خصوص در چهار سال اخیر که از طرِف حاکمیت 
و  مردمی  الیه های  سطح  به  است،  شده  حمایت 
اکنون  بنابرین  است.  شده  کشانده  خانواده ها  درون 
صورت داده اش  ادعای  با  که  است  صالح  آقای  این 
ثبات وهمگرایی  تیم  و  دهد  ارایه  را  سندی  بخواهد 
را به واکنش و پوزش خواهی وا بدارد و یا خود به 
دلیِل نداشتن سند از طرح آن ادعا از مردم افغانستان 

پوزش بخواهد. 
تا  شود  معلوم  به درستی  مسأله  سقِم  و  باید صحت 
بیالوژیکی  و  هویتی  ویرانگِر  نزاع  یک  وارد  جامعه 

نگردد.
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منابعـی می گوینـد کـه گفت  وگوها صلـح میان گـروه طالبان 
و امریـکا در قطـر سـر گرفته شده اسـت و خلیل زاد با سـران 
طالـب در دوحـه قطـر دیـدار کرده اسـت. دیدار خلیـل زاد با 

طالبـان واکنش هـای گوناگونی در پی داشـته اسـت.
آگاهـان بـه ایـن بـاور انـد کـه ایـن دیـدار در پـی آجنـدای 
شـخصی اسـت و پیامـد مثبتـی برای رونـد صلح افغانسـتان 

ندارد.
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه هـدف از دیـدار خلیل زاد با سـران طالـب در قطر 

آجندای شـخصی اسـت.
او در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: هـر برنامه و 
اجنـدای کـه بتواند برای افغانسـتان صلـح به ارمغـان بیاورد 
یـک فرصـت طالیی محسـوب می شـود؛ اما رفتـن به طرف 
مذاکـره بـدون آجنـدای ملـی و آجنـدای شـخصی را دنبـال 

کـردن، ممکـن اسـت کـه نتیجه مطلـوب به دسـت نیاید.
آقـای رفیعی تاکیـد کرد: اگر محور جلسـات قبلـی تبادله یی 
بوده اسـت کـه صـورت گرفـت، ایـن مـورد می توانـد بـرای 
افغانسـتان بسـیار خطرناک باشـد و اما اگر مسـاله افغانسـتان 
بـه عنـوان آجنـدای اصلـی مطـرح شـود درایـن صـورت 

می توانیـم امیـدوار باشـیم.
او همچنـان گفـت: »امیدوار هسـتیم که هیچ جلسـۀ به خاطر 
آجنداهـای شـخصی در برابـر صلح افغانسـتان نباشـد چون 
مـا بـه عنـوان یـک ملـت متضـرر جنـگ و خواهـان صلـح 
هسـتیم و نبایـد یـک ملـت گـروگان دو یـا چند نفر باشـد«.
نیـز  دیگـر  سیاسـی  مسـایل  آگاه  اندیشـمند  محمداکـرام 
می گویـد: نـه، گفت وگـوی دوحـه شـخصی نیسـت. زیـرا 
ترامـپ دو روز قبـل گفتـه بـود کـه مـا در پی توافـق جدید 

بـا طالبـان هسـتیم. 
آقـای اندیشـمند افـزود: ایـن گفتـه بـه ایـن معناسـت کـه 
ترامـپ اجـازۀ مذاکره را بـه خلیل زاد داده اسـت. البته معلوم 
اسـت کـه طالبـان از ایـن مذاکرات مـی خواهنـد بهره گیری 

حداکثـری در جهـت مطالبـات و اهـداف خـود را داشـته 
. شند با

ایـن آگاه سیاسـی همچنـان گفـت: رهایـی هـزاران زندانیان 
طالـب یکـی از اهـداف گروه طالبان اسـت که هـدف اصلی 

طالبـان  در ایـن دیـدار  را تشـکیل مـی دهد.
ایـن درحالی ا سـت کـه حامد کـرزی، رییس جمهور پیشـین 
کشـور می گویـد کـه مـردم افغانسـتان خواسـتار صلحی انـد 
کـه در آن تمامـی دسـت آوردهای 1۸ سـال گذشـته حفـظ 

. شود
آقـای کـرزی کـه دیـروز در یـک نشسـت خبـری در کابـل 
صحبـت می کـرد، گفـت: در رونـد صلحـی که احـکام دین 
اسـالم، آزادی بیـان، آزادی تشـکیل اجتماعـات و حـق رأی 
بـرای تمثیـل دموکراسـی و مردم سـاالری حفظ شـود، مورد 

قبـول مـردم افغانسـتان خواهـد بود.
بـه گفتـۀ او، در صورتـی  کـه از این حقـوق مردم افغانسـتان 
در رونـد صلـح حفـظ نشـود، بـه ایـن معناسـت که آنـان از 
تمامـی دسـت آوردهای 1۸ سـال گذشـته محروم می شـوند.
قیمـت  بـه  نـه  ولـی  می خواهیـم،  »صلـح  گفـت:  کـرزی 
دسـت آوردهای 1۸ سـال. منظور ما از دسـت آورد 1۸ سـال، 
جمهـوری اسـالمی اسـت کـه بنابـر دو اصـل؛ احـکام دیـن 
مبیـن اسـالم و آزادی بیـان و آزادی تشـکیل اجتماعـات و 
افغانسـتان  مردم سـاالری  و  دموکراسـی  بـرای  رأی  حـق 

. است«
حامد کرزی از کشـورهایی که کمک های شـان به افغانسـتان 
را بـه حفـظ حقـوق و آزادی هـای مردم افغانسـتان مشـروط 
کرده انـد، نیـز خواسـت کـه صدای شـان را بلنـد کـرده و از 

حقـوق مـردم افغانسـتان در رونـد صلح دفـاع کنند.
ابـراز می شـود کـه چنـد پیـش  ایـن واکنش هـا در حالـی 
سـه عضو گـروه طالبـان در بـدل رهایی دو اسـتاد دانشـگاه 

امریکایـی در افغانسـتان، بـه گـروه طالبـان سـپرده شـد.

محمداشـرف  غنـی پـس از آزادی این سـه زندانـی گفته بود 
کـه بـرای زمینـه سـازی گفت وگوهـای مسـتقیم صلـح بـا 
طالبـان، سـه زندانـی این گـروه )انـس حقانی، مالـی خان و 
حافظ رشـید( را به طور مشـروط و در بدل آزادی دو اسـتاد 
دانشـگاه امریکایـی از زنـدان دولـت افغانسـتان آزاد می کند. 
امـا طالبـان تـا امـروز هرگونـه پیشـنهاد مذاکـره بـا مقامات 
افغانسـتان را رد کرده اسـت زیـرا این مقامات را غیرمشـروع  

و غیرقانونـی عنـوان کرده انـد.
انـس حقانـی پسـر جالل الدیـن حقانـی، بنیان گـذار شـبکه 
حقانـی اسـت. ایـن شـبکه یکـی از شـاخه های مهـم طالبان 

محسـوب می شـود و تا امروز حمـالت زیادی علیـه کابل و 
هـم پیمانـان آن در ناتـو را انجام داده اسـت.

خونین تریـن حملـه گـروه حقانـی انفجـار تانکـر مملـو از 
مـواد انفجـاری در منطقـه چهـار راه زنبـق در مرکـز کابـل 
بـود کـه حـدود 150 نفـر کشـته و دسـت کم ۴00 زخمـی 
داشـت. حمله بـه هوتـل اینترکنتیننتال کابل، در سـال 2011 
حملـه بـه سـفارت امریـکا در کابـل در مـاه سـپتامبر 2011 
و همچنیـن حملـه همزمـان بـه چنـد هـدف مهـم در شـهر 
کابـل در سـال 2012 از اقداماتـی اسـت کـه گـروه حقانـی 

مسـوولیت آنهـا را بـه عهـده گرفتـه بود.

نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گویند که اعـالم نتیجه یی 
کـه قناعـت طرف هـای انتخاباتی را فراهم نکند، سـبب 

بحـران می گردد.  افزایش 
کـه  می گوینـد  همچنـان  نهادهـا،  ایـن  در  مسـووالن 
اسـتفاده از قـوۀ قهریه )نظامی( در برابـر اعتراض مدنی 
مـردم قابل پذیرش نیسـت و کمیسـیون انتخابات نباید 
ایـن رونـد مدنـی را به بـه مداخلـۀ نظامی پاسـخ دهد. 
آنـان بـا اشـاره بـه این کـه کمیسـیون انتخابـات خـود 
ایجادگـر بحـران اسـت، می گوینـد کـه طوالنـی شـدن 
رونـد اعـالم نتیجۀ ابتدایـی انتخابات، بحـران انتخابات  

سـال گذشـته )201۴( را تکـرار خواهـد کرد. 
در همیـن حال، کمیسـیون انتخابات، گفته اسـت که به 
نتیجـۀ ابتدایـی را بـه زودتریـن فرصت اعـالم می کند. 
حـوا علـم نورسـتانی، رییس ایـن کمیسـیون انتخابات 
روز یـک شـنبه، در نشسـتی گفتـه که »بـه زودی« نتایج 
بانـو  اعـالم می کننـد.  را  میـزان  انتخابـاِت 6  ابتدایـی 
از صحبت هـای خـود  نورسـتانی در بخـش دیگـری 
خاطرنشـان کـرد: »مـردم افغانسـتان بی صبرانـه منتظـر 
سـوی  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نتایـج  اعـالم 
کمیسـیون انتخابـات هسـتند، امـا مـا تـالش داریم که 
نتایـج ابتدایـی را به زودی بـا مردم همه گانی سـازیم«. 

در همیـن حـال، اما شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری  گوینـد: نمی گذارنـد کـه تقلـب بـه پیروزی 
تفاهم نامـۀ  سـازی  آمـاده  تـالش  در  آنـان  و  برسـد 
مشـترک بـا سـایر تکت هـای انتخاباتـی در رابطـه بـه 
تصمیم هـای غیـر قانونـی کمیسـیون انتخابات هسـتند. 
نعیـم ایـوب زاده، رییـس اجرایی بنیـاد انتخابـات آزاد 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  افغانسـتان)تیفا( 
انتخابـات  کمیسـیون  در  برخوردهـا  از  کـه  می گویـد 
راضـی نیسـتند، کمیسـیون باید در روشـنی قانـون و به 

شـکل مسـلکی کارهـای بایـد پیـش ببرد. 
آقـای ایـوب زاده بـا بیـان این کـه اعـالم نتیجـۀ  ابتدایی 
انتخابـات، بایـد مورد تأیید شـرکای انتخاباتـی و مردم 
باشـد، گفـت: ایـن نتیجـۀ بایـد بـه اسـاس اسـناد و 
شـواهدی صـورت بگیـرد و ایـن روند مسـتند سـازی 
شـده باشـد، در غیـر صـورت نتیجـۀ که قابـل پذیرش 

نباشـد، بحـران آفرین اسـت.
بـه گفتـۀ او، اعـالم نتیجـۀ تـا زمانـی کـه بـه صـورت 
مسـتند، صـورت نگیـرد و اسـناد و مـدارک ارایه شـده 
توسـط کمیسـیون انتخابـات، نتوانـد قناعـت طرف هـا 
فراهـم کنـد، بـدون شـک اعـالم نتیجـۀ مـورد قبـول 

بود.  نخواهـد 

در همیـن حـال، رییس جمهـوری پیشـین کشـور نیز با 
نگرانـی از وخیـم شـدن وضعیـت می گوید که کشـور 

به طـرف بحران مـی رود. 
حامـد کـرزی، رییس جمهوری پیشـین کشـور،  دیروز 
دوشـنبه، ۴ قـوس در یـک نشسـت خبـری، خطاب به 
محمـد اشـرف غنی، رییـس جمهوری کشـور گفت که 
دقـت کنـد و اوضاع مملکت را بسـنجد و بـا همکاری 

مـردم افغانسـتان در بهبود وضعیـت اقدام کند.
رییـس جمهـوری پیشـین کشـور وعـده داد کـه بـرای 
بهبـود وضعیـت و حمایـت از حقـوق مردم افغانسـتان 
بـا دولـت همـکار خواهـد بـود. او تاکیـد کـرد کـه 
حکومـت نگـذارد کشـور از ایـن بیشـتر خراب شـود.
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد 
نتیجـۀ  کـه  نیـز می گویـد  افغانسـتان)فیفا(  عادالنـۀ  و 
انتخابـات بایـد اعـالم شـود؛ زیـرا طوالنی شـدن روند 

انتخابـات بحـران را افزایـش می دهـد.
آقـای رشـید می گوید که نقـض تقویم انتخابـات برای 
بار دوم از طرف کمیسـیون انتخابات، نشـان گر تبعیض 
در قانـون و کارشـیوۀ انتخابـات اسـت. اما بـه هر نحو 
کـه ممکن اسـت کمیسـیون انتخابات بایـد روی اعالم 

نتیجـۀ ابتدایی انتخابات تمرکز داشـته  باشـد. 

رییـس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانسـتان 
یـا فیفـا می گوید کـه اسـتفاده از قهـوۀ قهریـه در برابر 
اعتـراض مدنـی بـرای هیـچ شـهروند افغانسـتان قابـل 

نیسـت.   پذیرش 
او گفـت کـه ایجـاد چنیـن شـرایط می توانـد آینـدۀ پر 
از بحـران را بـرای مـردم پیش بیـن باشـد؛ زیـرا مـردم 
در مواجهـه بـا نیروهـای امنیتـی دفاعـی کشـور قـرار 

می گیـرد. 
آقـای رشـید بـا اشـاره بـه این که رونـد انتخابـات یک 
رونـد سیاسـی - مدنـی اسـت، می گویـد: نبایـد ایـن 
رونـد مدنـی را نظامـی بسـازیم و کمیسـیون انتخابات 
تـالش جـدی کنـد تـا ایـن رونـد نظامـی نشـود؛ زیرا 
بـه  مـردم  رأی  اسـتعمال  توسـط  انتخابـات  رونـد 
صندوق هـای تعییـن می شـود نـه گلولـۀ، ایـن روند به 
اسـاس کارشـیوه های موجـود در کمیسـیون انتخابـات 
بایـد تفکیـک شـود و آرای بایومتریـک شـده از آرای 

بـدون بایومتریـک جـدا گـردد. 
رییـس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانسـتان، 
می گویـد کـه کمیسـیون انتخابـات بایـد نشسـتی را در 
حضـور تمام شـرکاری و تکت هـای انتخاباتـی برگزار 
کنـد و راه حـل منطقـی و اقناع بخـش برای همـه ارایه 
کنـد؛ زیـرا تـا زمانـی کـه قناعـت جمعـی در رابطه به 
رونـد انتخابـات و کار کمیسـیون ایجـاد نگـردد، نتیجۀ 

مورد پذیـرش نخواهـد بود. 
رحمـت اهلل نبیـل، رییـس دسـتۀ انتخابـات، امنیـت و 
عدالـت نیـز گفته اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات باید 

در رابطـه بـه 137 هـزار رأی معلومـات ارایـه کنـد.
این در حالی اسـت که کمیسـیون انتخابـات 23 عقرب 
را روز اعـالم نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات تعیـن کرده بود. 
امـا  ظاهـراً دیده می شـود که ایـن تقویم بـرای بار دوم 
نیز نقض شـده اسـت. تفتیـش و بازشـماری آرا در 1۸ 
عقـرب آغـاز گردیـد؛ امـا در جریـان عملیـات تفتیش 
دسـته های  از  برخـی  اعتـراض  بنابـر  بازشـماری،  و 
بـه  نسـبت  کمیسـیون  پاسـخ گویی  و  انتخاباتـی 
اعتراضـات آن هـا، در حدود چهـار روز متوقف گردید. 
بعـد از گفت وگـو و جلسـات تخنیکـی بـا نماینده گان 
سـتادها مجـدداً آغاز گردید کـه تا اکنـون روند تفتیش 
و بازشـماری آرا در 2۴ والیـت تکمیل گردیده اسـت، 
امـا در 7 والیـت هنوز مراکز انتخاباتی مسـدود اسـت. 

نهادهای ناظر:
اعالم نتایج بدون فراهم شدن قناعت شرکای انتخاباتی بحران را تشدید می کند

آگاهان:
در دیدارهای تازۀ خلیل زاد و طالبان اهداف شخصی دنبال می شود ناجیه نوری

ابوبکر صدیق
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حقیـقت
ــان  ــراغ زب ــه س ــت ب ــای حقیق ــم معن ــرای فه ــر ب هایدگ
یونانــی و برابــر ایســتاِی آن یعنــی Aletheia مــی رود 
کــه بــه معنــای درســت و راســت بــودن اســت. تبــار 
ــای  ــه معن ــه ب ــد ک ــت Lethein  می رس ــه لغ ــن واژه ب ای
نادیــده مانــدن و پنهــان مانــدن اســت کــه A-letheia  بــه 
ــه  ــا ب ــه ی ــاد نرفت ــده و از ی ــی پنهان نمان ــی یعن ــای اصل معن
ــا  ــن »ناپوشــیده«. در فلســفۀ ســنتی م ــوِل بعضــی مترجمی ق
حقیقــت )Truth( را مطابقــت logos )بیــان یــا عقــل( 
ــی/ ــر افالطون ــم. در تفک ــع( می دانی ــر واق ــا pragma )ام ب
 veritas est adaequati o rei et ” ارســطویی می گوییــم
intellectus” یعنــی حقیقــت مطابــق اســت بــا معرفــت مــا 
ــارد”  ــاران می ب ــرون ب ــم “بی ــاًل می گویی ــع”. مث ــر واق ــا ام ب
ــود  ــخص می ش ــی مش ــزاره در آن لحظه ی ــن گ ــِت ای حقیق
ــوا را  ــِت آب وه ــتیم و کیفی ــره بایسـ ــار پنج ــا در کن ــه م ک
ــد:  ــر می گوی ــم. )propositional truth( هایدگ ــاره کنی نظ
“آن چــه بــه واســطۀ گــزاره گفتــه شــده، بیانی اســت از شــیء 
ــام  ــیء در مق ــه آن ش ــوری ک ــًا آن ط ــده، صرف ــی ش معرف
امــری تعریــف شــده اســت.” وی بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــا  ــا آن ه ــبت ب ــا در نس ــوده ایم. م ــیاء گش ــر اش ــا در براب م
ــه  ــه ک ــۀ آنچ ــا از ناحی ــازیم. تنه ــب می س ــود را متناس خ
هایدگــر openness of comportment )رویــه -ســیر 
ــتی  ــه درس ــم ب ــد، می توانی ــوده گی( می نام ــلوک- گش و س
ــرای  ــا ب ــت تنه ــس حقیق ــم. پ ــخن بگویی ــیاء س ــارۀ اش درب
ــا دارد؛ چــرا کــه چیزهــا تنهــا و تنهــا می تواننــد  انســان معن

ــوند.  ــوده ش ــان گش ــر انس در براب
حقیقــت از نظــر هایدگــر، بنــا بــه روحیه هــا و فهم هــا 
ــتنده گان در  ــِی هس ــوع بوده گ ــت ن ــود. حقیق ــکار می ش آش
جهــان اســت و نــه اندیشــه ها و حکم هــا. هســتنده گان 
پیــش روی مــا حاضــر می شــوند و مــا می کوشــیم تــا آن هــا 
ــا  ــکان ی ــا م ــم. هایدگــر می نویســد »عبارت ه را آشــکار کنی
جایــگاه حقیقــت نیســتند، حقیقــت جایــگاه عبــارت اســت. 
ــل  ــه، ب ــای نگرفت ــی ج ــم و گزاره ی ــچ حک ــت در هی حقیق
بایــد آن را در دانایــی شــهودی مان جســت وجو کنیــم. 
ــی  ــم رابطه ی ــا فه ــورش ب ــای حض ــتنده یی در غن ــم هس فه
میان گزاره یــی و واقعیتــی تفــاوت دارد.«۸  »حقیقــت در 
ــت، و  ــم ثاب ــا آن ه ــت، و ب ــارت نیس ــه عب ــق ب ــل متعل اص
ــه در  ــت ک ــری اس ــت آن ام ــود. حقیق ــته نمی ش ــا دانس حت
مــا ایــن توانایــی را ایجــاد می کنــد کــه عبــارت یــا حکمــی 
را بســازیم. پیــش از این کــه عبارتــی بیــان یــا فهمیــده 
ــا  ــر م ــا و هســتنده گان آن ب ــد جهــان گرداگــردِ م شــود، بای
ــی دارای  ــر مفهوم ــند.« 9  ه ــده باش ــکار ش ــوده و آش گش
ــا آن مفهــوم را درک  ــه مقتضــای آن م تعریفــی اســت کــه ب
ــوان از آن  ــه بت ــی ک ــز در صورت ــر چی ــت ه ــم؛ حقیق می کنی
کشــف حجــاب کــرد، از مســتوری بیــرون می آیــد. در واقــع 
ــا  ــان کشــف حجــاب )گشــوده گی( اســت؛ ام ــت هم حقیق
ــع  ــه در واق ــت دارد ـ ک ــا درس ــح ی ــی صحی ــه تعریف آن چ

ــی نیســت. ــوز حقیق خــودش درســت اســت - هن

آزادی بشــر بــه ایــن معناســت کــه بشــر بگــذارد یــا اجــازه دهــد کــه موجــودات آن گونــه 
ــازه دادن  ــن اج ــق سرشــِت حقیقــت اســت. آزادی ای ــه هســتند باشــند. آزادی تحق ک
هســت. آزادی صفــت انســان نیســت، ماهیــت آزادی از نظــر اصــل و منشــا بــه اراده یــا 
حتــا جبــر علــی ارادۀ آدمــی ربطــی نــدارد. آزادی بــر امــر آزاد بــه معنــای امــری کــه بــر 
آن پرتــو افکنــده شــده، یعنــی امــری کــه از آن کشــف حجــاب شــده اســت، نظــارت دارد. 
ــا رخــداد  ــا وقــوع انکشــاف، یعنــی ب آزادی نزدیک تریــن و دورتریــن خویشــاوندی را ب
حقیقــت، دارد. هــر انکشــافی متعلــق بــه پناهــگاه و اســتتاری اســت؛ امــا آن چــه آزاد 

می کنــد پنهــان اســت و همیشــه خــود را اســتتار می کنــد

آزادی 
پرســش دربــارۀ آزادی، در پرســش دربــارۀ حقیقــت و بــه 
ــا آزادی  ــود. ام ــرح می ش ــتی مط ــت هس ــژه در حقیق وی
ــاد  ــی هایدگــر از آزادی ی ــم وقت ــر بگویی ــا بهت چیســت؟ ی
می کــرد چــه چیــزی را مــراد می کــرد؟ هایدگــر می گفــت 
کــه آزادی تحقــق سرشــت حقیقــت اســت. هایدگــر نحــوۀ 
تحقــق بخشــیدن بــه حقیقــت را در آزادی می دانــد و آزادی 
ــه حــال خــود گذاشــتن و  ــا ب ــودن ی ــای رهــا ب ــه معن را ب
ــیده گی  ــت ناپوش ــر حقیق ــد. اگ ــدن می دان ــوده ش ــا گش ی
باشــد چنانچــه توضیــِح آن داده شــد، بنیــادش در ناحقیقــت 
ــت  ــردن ناحقیق ــا ک ــت و آزادی ره ــیده گی اس ــا پوش ی
اســت تــا خــود را در حقیقــت گشــوده کنـــد. هایدگــر در 
ــذار  ــد آزادی »بگ ــت می گوی ــاب ذاِت حقیق ــاله یی درب رس
بــاش- بــودن« اســت. یعنــی آزادی بشــر بــه ایــن معناســت 
کــه بشــر بگــذارد یــا اجــازه دهــد کــه موجــودات آن گونــه 
کــه هســتند باشــند. آزادی تحقــق سرشــت حقیقــت اســت. 
آزادی ایــن اجــازه دادن هســت. آزادی صفــت انســان 
نیســت، ”ماهیــت آزادی از نظــر اصــل و منشــا بــه اراده یــا 
حتــا جبــر علــی ارادۀ آدمــی ربطــی نــدارد. آزادی بــر امــر 
آزاد بــه معنــای امــری کــه بــر آن پرتــو افکنــده شــده، یعنی 
امــری کــه از آن کشــف حجاب شــده اســت، نظــارت دارد. 
آزادی نزدیک تریــن و دورتریــن خویشــاوندی را بــا وقــوع 
انکشــاف، یعنــی بــا رخــداد حقیقــت، دارد. هــر انکشــافی 
ــه آزاد  ــا آن چ ــت؛ ام ــتتاری اس ــگاه و اس ــه پناه ــق ب متعل
ــتتار  ــود را اس ــه خ ــت و همیش ــان اس ــد -راز- پنه می کن
ــه درون  ــد، ب ــر آزاد می آی ــاف از درون ام ــد. انکش می کن
قلمــرو  آزادی،   . می کنــد...  آزاد  و  مــی رود  آزاد  امــر 
ــافی را  ــن انکش ــۀ معی ــر لحظ ــه در ه ــت ک ــری اس تقدی
ــا گشــوده گی اش  ــن ب ــد.”12  دازای ــی راه خــود می کن راه
و بــا بــرون ایســتایی )ex-sistent( و درون ایســتایی 
ــی آورد،  ــد م ــن آزادی را پدی ــه ای ــت ک )in-sistent( اس
چنانچــه هایدگــر در نشــانه های راه می نویســد: »آزادی 
ــت،  ــه هس ــت، چنان ک ــتی اس ــکاره گی هس ــد در آش تعه
دانســته  اگزیستانســیال  قیــد  در  هــم  آشــکاره گی  و 
ــد  ــان می گوی ــتی و زم ــر در هس ــود.«)1۴5( هایدگ می ش
کــه آزادی شــرط هستی شناســانۀ امکان هاســت و نــه 
مشــخصۀ اخالقــی دازایــن. وی در این جــا ایــن مســأله را 
ــد  ــه اگرچــه انســان موجــودی تاریخمن ــد ک مطــرح می کن
و متناهــی اســت کــه در بســیاری جهــات مجبــور اســت، 
ــت و در  ــود آزاد اس ــای خ ــن در طرح اندازی ه ــا دازای ام

ــت. ــود آزادی اس ــدازی اش وج ــرط طرح ان ــع ش واق
حــال بــا توجــه بــه آن  چــه رفــت، بیشــتر معلــوم می شــود 
ــه  کــه منظــور هایدگــر وقتــی گفــت فهــم امــر سیاســی ب
درِک مــا از مفهــوم آزادی و برداشــت مــا از حقیقت وابســته 

ــن  ــر ای ــد. هایدگ ــت باش ــته اس ــه می توانس ــت، چ اس
ــم از حقیقــت  ــه فه ــر آزادی ب ــه اگ ــد ک ــا را می کن ادع
ــس  ــد، پ ــح آن داده ش ــه توضی ــد، چنان چ ــته باش وابس
ــر از  ــز کامل ت ــی نی ــر سیاس ــی از ام ــم یونان ــد فه بای
فهــِم مــا باشــد چــرا کــه یونانیــان خصوصــًا تــا پیــش 
به ســر  از افالطــون در زمانــۀ آشــکاره گی هســتی 
ــتان  ــان باس ــه یونانی ــد ک ــر می گوی ــد. هایدگ می بردن
ــوع خاصــی از حکومــت  ــه جــای آن کــه طــرف دار ن ب
بــوده باشــند و در پــی اثبــات آن برآینــد، آزموینــده گان 
ــی حکومــت  ــال شــکل آرمان ــه دنب ــد، آن  هــا ب آن بودن
سیاســی یعنــی Politia بودنــد. آن هــا می دانســتند 
کــه بایــد بگذارنــد حقیقــت خــودش آشــکار شــود از 
ــی  ــۀ انگلیس ــا در Polis )در ترجم ــن روی آن ه همی
ــت- ــه دول ــی ب ــۀ فارس ــه State و در ترجم ــًا ب قالب

ــه  ــدند و ب ــع می ش ــت( جم ــده اس ــه ش ــهر ترجم ش
ــر  ــش می پرداختنــد. هایدگ ــرح پرس ــو و ط گفت وگ
ــه از  ــی Politikon ک ــی یعن ــر سیاس ــد »ام می نویس
ــی  ــی روم ــه راه ــته، ب ــی برخاس ــر Polis  یونان جوه
ــی  ــز معنای ــت نی ــوری، سیاس ــد. در امپرات ــده ش فهمی
رومــی یافــت. آن چــه یونانــی بــود فقــط در آوای واژه 
باقــی مانــد و بــس.« و در طــی ایــن کج فهمــی بــود کــه 
Polis معنایــی چــون امنیــت و اطمینــان بــه خــود پیــدا 
کــرد کــه پشــتیبان توســعه طلبی و امپراتــوری شــد. بــه 
ــای  ــه معن ــت ک ــا عدال ــای dike ی ــن شــکل، معن همی
بــه نظــم درآوردن و گــرد هــم آوردن بــود، بــه معنــای 
مجــازات و تبیــه ترجمــه شــد. امــا در Polis یونانیــان 
ــت، نیکــی، فضیلــت   ــر عدال از یکدیگــر ســواالتی نظی
و… می پرســیدند و بــه رســم ها و عادت هــا بــرای 
ــن روی هایدگــر  ــد. از همی پاســخ گویی شــکل می دادن
می گویــد polis  وطــن، خانــه و قــرارگاه بــود.10  
هایدگــر می نویســد کــه polis جایــی اســت کــه 
ــد،  ــش را می یاب ــگاه خوی ــی در آن جای ــن تاریخ دازای
جایــی کــه در آن و بــه واســطۀ آن و بــرای آن، تاریــخ 
ــد  ــر می گوی ــن روی هایدگ ــد.11  از همی روی می ده
کــه ایــن یــک کج فهمــی اســت کــه مــا فکــر کنیــم کــه 

ــدرن همــان Polis باشــد، چــرا کــه جوهــر  ــت ُم دول
دولــت مــدرن در گشــتل تکنولــوژی اســت و پرســش 
از هســتی بالــکل در آن فرامــوش شــده اســت. گشــتل 
تکنولــوژی کــه بــا حقیقــت و آزادی بــه معنایــی که آمد 
در تعــارض اســت و خــودش ســبب پوشــیده گی اســت 
ــا  ــدرن م ــت م ــود. در دول ــته ش ــد یکــی دانس نمی توان
دیگــر بــه طــرح پرســش نمی پردازیــم و دیگــر مکانــی 
ــت  ــا خواس ــا ب ــه م ــت بلک ــش گری نیس ــرای پرس ب
کــه  تکنولوژی یــی  می کنیــم؛  حرکــت  تکنولــوژی 
ــه  ــر آن چ ــد و ه ــان دور می کن ــن اصلی م ــا را از وط م
ــت  ــنا و در دس ــِز آش ــک چی ــوان ی ــه عن ــت را ب هس
ــی  ــع ذخیره ی ــا منب ــرای کاری و ی ــیله  ب ــک وس ــه ی ک
ــت در  ــد و درس ــل می کنـ ــت، تبدی ــتفاده اس ــرای اس ب
ــت  ــه دول ــد ک ــا می کن ــر ادع ــه هایدگ همین جاســت ک

ــدارد. ــر ارتباطــی ن ــا Polis کمت مــدرن ب
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ادبیـات گوتیـک، بـه آن شـکلی کـه در قـرن نوزدهم نشـو و 
نمـا پیـدا کـرد، بی هیـچ تردیـدی ریشـه در باورهـای مذهبی 
کاتولیکـی دارد کـه از دوران قـرون وسـطا مفاهیـم اخالقی یی 
باورهـای  در  را  و...  »جنـون«  »عـذاب«،  »گنـاه«،  چـون 
زیبایی شناسـانۀ هنرمنـدان بـه نحوی خاص به وجـود آوردند. 
الهی شناسـان مسـیحی  از  بسـیاری  کـه  واقـع همان طـور  در 
نـام  بـه  امـری  مفاهیـم تصویـری و تشـریحی  انـد،  معتقـد 
»دوزخ« بـدون تردیـد بیـش از کتاب مقدس وابسـته به دانته و 
کتاب اوسـت؛ یعنی وحشـت از عـذاب پس از مـرگ را دانته 
چونـان بـه نمایـش گذارد و تفسـیر کـرد که می تـوان »دوزخ« 
او را بـه نوعـی از اولیـن روایت هایـی دانسـت کـه دلهره های 
گوتیـک و حتـا پاره یـی از کالن سـاختارهای روایـی را در آن 
دیـد. پـس وقتـی مـا از رمـاِن گوتیک صحبـت می کنیـم، باید 
بـه یاد داشـته باشـیم که بیـش از هر چیـز با نوعـی بازخوانی 
و بازنمایـی مفاهـِم کاتولیـک نسـبت بـه امـور ضالـه روبه رو 
هسـتیم کـه انسـان اروپایـی طی سـنتی کهن سـال در آن نشـو 

و نمـا کرده اسـت. 
مثـال مـوردِی مـا یعنـی رمـان »فرانکنشـتاین« نوشـتۀ »مـری 
بـه  آن  در  کـه  اسـت  مصادیـق  همیـن  جملـۀ  از  شـلی« 
نوعـی خردگرایـی، میـل بـه جاودانه گـی و از همـه مهم تـر 
آفریننده گـی را بـه مثابـه امـوری قـرار می دهـد کـه از دل آن 
محصـول و ابژه یـی نـاکار آمـد، هراس آلـود و ناقـص بیـرون 
می آیـد. پـس تقابـل میـان عقـل علمـی یـا آن چیزی کـه مثاًل 
فیلسـوفی چـون الیب نیتس در پـی آن بود، بـا باورهای کهن 
دخالـت در امـر خداونـد، باعـث می شـدند تـا رمانـی شـکل 
بگیـرد کـه در ذات خـود محافظه کارانـه بـه روایـت کابـوس 
خـود مشـغول می شـود. نبایـد از یـاد ببریـم کـه رمانـی چون 
فرانکنشـتاین از دل سـنتی بیـرون آمـده که به ایمان کالسـیک 
بـاور داشـته و مفهوم هیـوال یا همـان پرومتۀ زنجیرپـاره کرده 
پـس  می جویـد  خـود  رومـی  یونانـی-  باورهـای  دل  در  را 
وقتـی هیوالیـی مانند فرانکنشـتاین زاده می شـود، مری شـلی 
بـه نحـوی آن را پـردازش می کنـد کـه از سـنت مسـیحی امر 
شـر عبـور کـرده و به سـاختار اسـاطیری یونان و روم باسـتان 
برسـد؛ اما ایـن ترفنـد محافظه کارانـه، دقیقًا مانند نقاشـی های 
کلیسـایی بـا این کـه شـمایل یونانـی پیـدا می کنـد، امـا روح 
گنـاه مسـیحی را که در آن دیده شـده، در خـود حفظ می کند. 
بـرای این کـه ایـن تناقـض را بهتـر درک کنیـم، بـد نیسـت 
بـه یـاد بیاوریـم طرحـی را کـه از »یهـودا« در دانتـه دیده ایـم: 
پایین تریـن طبقـۀ دوزخ و در  بزرگ تریـن گناهـکار کـه در 
دهـان ابلیـس زنده گـی می کنـد. این تصویـر دانته تمـام وجوه 
انسـانی و زیسـتی بهره یـی تاریخـی را از بیـن بـرد و شـمایل 
یـک خیانـت کار را پیـش روی ما قرار داد که نـگاه به او صرفًا 
نگاهـی اخالقـی و نـه معرفت شناسـانه بود، پس یهـودا تبدیل 
شـد بـه نمـادی از شـر مطلـق، طـوری کـه حتـا در باورهـای 
خرافـی اروپایـی دوران قـرون وسـطا، خـون یهـودا بـه مثابـه 
مولفه یـی درک شـد کـه ویران گـر و اهریمنـی سـت، دقیقـًا 

عکـس خون و جسـم مسـیح. 
حـال وقتـی ایـن تکـۀ تاریخـی را از سـر می گذرانیـم و بـاز 
بـه فرانکنشـتاین فکـر می کنیـم، نکته هـای جالبـی بـه چشـم 

ادبیات 
گوتیک 

و پسـر برزخ

می آینـد.
امـا پرسـش بـزرگ مـری شـلی این جـا مطـرح می شـود 
کـه آیـا فرانکنشـتاین گناهـکار اسـت؟ پرسشـي که عقل 
مـدرن قطعـًا بـه آن جواب منفـی می دهد و حتـا بر او دل 
می سـوزاند، امـا ایـن نکتـۀ مهم را نبایـد از یاد بـرد که او 

فرزنـد گناه اسـت.
 نخسـت ایـن که فرانکنشـتاین تالشی سـت بـرای احیاي 
مـرده گان؛ تالشـی کـه طـی آن عقـل علمـی با اسـتعانت 
چـون  را  آن  کوشـیده  خـود،  جدیـد  پیشـرفت های  از 
ترفنـدی  بـا  و  بسـازد  نـو  از  مـرده گان  از  مجموعه یـی 
گنـاه  بزرگ تریـن  ایـن  بدمـد.  روح  آن  بـه  اسـطوره یی 
اسـت. گنـاه تقلیـد آفریننده گـی که سـنت کهن مسـیحی 
بـه شـدت بـه مقابلـه بـا آن برخاسـته بـود، طـوری کـه 
هـزاران نفـر زن و مـرد در اروپـای قـرون وسـطا به جرم 
و  خبیثـه  ارواح  اسـتفاده  بـرای  سـاحری  و  جادوگـری 
مصادیقی چون آن، سـوزانده شـدند. )که شـاید بسـیاری 
از آن هـا از بزرگ تریـن مصلحـان و روشـن فکران زمـان 
خـود بودنـد، هرچند ایـن بحـث دیگری سـت.( حال آن 
بـاور تندخـو و سـخت گیر خود را بـا موجـودی روبه رو 
می بینـد کـه در شـمایلی هول نـاک زنـده شـده و خواهان 

انسانی سـت. زیسـت 
 نکتـۀ دوم و مـدرن ماجـرا بـه این قسـمت بـاز می گردد؛ 
این کـه فرانکنشـتاین معصوم اسـت. هیوالیـی قدرتمند و 
بـی آرا که رها و تنها گذاشـته شـده. این سـاختار تراژیک 
اصلـی ایـن رمـان گوتیـک اسـت، این کـه تکلیـف مـا با 
هیـوالی این چنینـی چیسـت؟ او از جامعـۀ انسـانی طـرد 
می شـود، زشـت اسـت و هول آفرین. یادمان باشـد که در 
باورهـای قـرن هجدهمـی و حتـا نوزدهمی زشـت رویان 
یـا  دیوانـه  شـیطان،  فرزنـدان  گاه  را  ناقص العضوهـا  و 
شـوند.  طـرد  بایـد  کـه  می پنداشـتند  حرام زاده گانـی 
اخالقـی بورژوایـی در مواجهـه با امر نازیبایـی که مکنت 
و قـدرت و جایـگاه اجتماعی نداشـت، برخوردی تأویلی 
داشـت. تأویلـی از مذهـب کـه بـه واسـطۀ آن ایـن افراد 
کـه اغلـب هـم بیمار بودنـد، مصادیق شـرارت برشـمرده 

می شـدند. 
جالـب این کـه ایـن تفکـر حتا تـا دهه هـای بعد نیـز ادامه 
پیـدا کـرد. کافی اسـت بـه شـخصیت هایی چـون پدر در 
رمـان بـرادران کارامازوِف داستایوفسـکی، اسـمردیا کف 
در همـان رمـان، فاگین در الیور تویسـت، دیکنز و... نگاه 

 . کنیم
پـس عجیـب نیسـت که مری شـلی بـرای ایجـاد تناقض 
میـان میـل بـه زیسـتن در ایـن هیـوالی سـاخت بشـر و 
صـورت و ماهیـت او از ایـن ریشـه ها و باورهـا کـه بـه 

شـدت در دوران او وجـود داشـتند، اسـتفاده کنـد. 
امـا پرسـش بـزرگ مـری شـلی این جـا مطـرح می شـود 
کـه آیـا فرانکنشـتاین گناهـکار اسـت؟ پرسشـی که عقل 
مـدرن قطعـًا بـه آن جواب منفـی می دهد و حتـا بر او دل 
می سـوزاند. امـا ایـن نکتـۀ مهم را نبایـد از یاد بـرد که او 

فرزنـد گناه اسـت. گنـاه تمـّرد از مردن. 

مـا می دانیـم کـه دانتـه بـه عنـوان یکـی از پـدران فکری 
ایـن ادبیـات، با اغمـاض گاه کسـانی را که خود مسـتقیم 
در  سـرگردان  هسـتند،  گنـاه  ثمـرۀ  امـا  نکـرده  گناهـی 
طبقـات نبسـتًا باالی بـرزخ رها می کنـد. اتفاقـی که برای 
فرانکنشـتاین هـم می افتـد، بـا این تفـاوت کـه او هویت 
نازیبـا و متناقـض خـود را پذیرفتـه و شـروع می کنـد بـه 
انتقـام گرفتـن. انتقـام از خالق. ایـن امر بر رونـد تراژیک 
و  جـان  همـان  ایـن  و  می گـذارد  دوچنـدان  صحه یـی 
گوشـت روایـت اسـت کـه بـر اسـتخوان های سـاختاری 
آن بنـا می شـود. پـس محصـول عقـل علم بـاور تبدیـل 

می شـود بـه کابوسـی علیـه خـودش. 
این جاسـت کـه باید پـای باور یونانـی را دوبـاره به ذهن 
بـاز کـرد، کـه پرومتـۀ مـدرن کـه زنجیر پـاره کـرده، باید 
دوبـاره صیـد شـود؛ امـری کـه مثـاًل مـا چنـد دهـه بعـد 
از چـاپ رمـان فرانکنشـتاین در کتـاب کالسـیک بـرام 
اسـتوکر یعنـی »دراکـوال« می بینیـم. جایـی کـه دیگر عقل 
مـدرن کامـاًل شـمایل خـود را بـر زنده گـی انسـان جدید 
انداختـه اسـت. این جـا نیز نابـودی این مخلوق رها شـده 
کـه تکـه تکه هـای مـرده گان او را برپا داشـته انـد، نوعی 
وظیفـۀ اخالقـی بـه نظـر می رسـد. مـا می توانیم بـه مری 
شـلی حـق بدهیم کـه محافظه کارانـه به فراز و فـرود این 
هیـوال نـگاه کنـد، امـا در عیـن حـال می توانیـم دریابیـم 
کـه احضـار امـر متافیزیکـی بـه جهـان فیزیکـی و برهـم 
زدن قواعـد کالسـیک مـردن و زیسـتن، چه گونـه تکفیـر 

می شـوند. 
فرانکنشـتاین ثمـرۀ تمـرد ذهن اسـت از باورهای سـنتی، 
از ایده آلیسـم مذهبـی کهن سـال و جامعه یـی اخالقـی که 
روزگاری متمـردان را شـکنجه مـی داد، می سـوزاند و بـه 
صلیـب می کشـید. ایـن بـار بـا اسـتعانت از ذهـن مذهبی 
سـعی می کنـد شـر بـودن فرانکنشـتاین را توجیـح کنـد، 
امـری که اتفـاق نمی افتـد و هیوالی زنجیرگسـیخته برای 
انتقـام از گنـاه اول، بـه جسـم و روحـی برزخـی تبدیـل 
می شـود کـه هـم عـذاب می دهـد، هـم عـذاب می کشـد 
و هـم اعتقـادی بـه رسـتگاری ندارد. چـون گنـاه در این 
وضعیـت، هـم رهایی بخـش اسـت بـرای او، هـم او را 
احضـار کـرده از عالـم مـرده گان، هـم تقدیـس علـم و 
نگاهـی اومانیسـتی دارد و هـم بیان گـر عـذاب زیسـتن 
بـه عنـوان گناهـکار در جامعـۀ اخالقی سـت که مـدام پی 

ضـد مسـیح ها می گردنـد.

مهـدی یزدانی خرم

دانته به عنوان یکی از 
پدران فکری این ادبیات، با 
اغماض گاه کسانی را که خود 

مستقیم گناهی نکرده اما 
ثمرۀ گناه هستند، سرگردان 
در طبقاِت نبستاً باالی برزخ 
رها می کند. اتفاقی که برای 
فرانکنشتاین هم می افتد، 
با این تفاوت که او هویت 
نازیبا و متناقِض خود را 
پذیرفته و شروع می کند 
به انتقام گرفتن. انتقام 
از خالق. این امر بر روند 

تراژیک صحه یی دوچندان 
می گذارد و این همان جان 

و گوشِت روایت است که بر 
استخوان های ساختاری آن 
بنا می شود. پس محصول 

عقل علم باور تبدیل می شود 
به کابوسی علیه خودش
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جنگ مافیای معادن... 
کـران و منجـان پناه برد و بـرای انتقام گیری از شـریف 
بـا طالبان همراه شـد. شـریف بعـد از شکسـت امام به 
تهدیـد جـدی علیه ملک تبدیل شـده و چنـان غرق در 
شـهوت رانی بـود کـه هـر دختـری را که می خواسـت، 
بـه زور بـه نکاح خـود در می آورد. ملـک که مصروف 
در  بـود،  سـنگ الجـورد  معـادن  عوایـد  جمـع آوری 
مقابـل ظلـم و جنایـات ایـن دو قومانـدان بـا کمـال 
بی تفاوتـی کـه گویـا آب از آب تـکان نخـورده، عمـل 
کـرد و تمامـی عملکرد هـای وحشـیانۀ آن هـا را مـورد 
امام الدیـن  درخواسـت  بـه  و  داده  قـرار  چشم پوشـی 
مبنـی بـر این کـه بـه او اجازه دهد بـا طالبـاِن همراهش 
از طریـق سـنگ الجـورد بـاالی منطقـۀ انجمـن پایگاه 
شـریف حمله کـرده و از او انتقام گیـرد، موافقت کرده 
و چراغ سـبز نشـان داد. سـرانجام امام الدیـن با جمعی 
از طالبـان بـه پایگاه شـریف در انجمن حملـه کرد و با 
تصـرف این منطقه، شـریف را شکسـت سـختی دادند. 
مـردم انجمـن کـه از ظلـم سـتم شـریف به تنـگ آمده 
بودنـد، از امام الدیـن و طالبان اسـتقبال کردند. شـریف 
بـا تعـداد از هـواداران خـود کـه در جرم جنایـت با او 
همـکار بودند، به داخل پنجشـیر کـه از حمایت رییس 
پیشـین امنیـت و بعضـی از مقامات امنیتـی این والیت 
برخـوردار بودنـد، فـرار کـرده و بعـد از گذراندن چند 
روز در شـماری از قریه های ولسـوالی پریان، سـرانجام 
از سـوی دولـت و در نتیجۀ تالش های شـخص رییس 
پیشـین امنیـت ملـی پنجشـیر انجینـر علـی در منطقـه 
تـل ولسـوالی پریـان اسـکان داده شـدند و کسـانی که 
دست شـان بـه خـون مـردم بی گنـاه بدخشـان آلـوده 
بـود، بـه نام مهاجـر خطاب شـده و کمک هـای فراوان 

از طـرف حکومـت محلـی پنجشـیر و سـایر نهاد هـای 
مددرسـان دریافـت کردند.

در ایـن میان، رسـانه ها جنـِگ کران و منجـان را جنگ 
طالبـان با حکومت افغانسـتان خوانـده و هرگز حقیقت 
ایـن جنـگ را باسـتاب ندادنـد. قومانـدان شـریف بـا 
آن همـه جنایـت و اعمـال غیرانسـانی و اسالمی شـان 
حـاال منحیـث یـک قهرمان کـه گویـا در مقابـل طالبان 
جنگیده بودند، از سـوی رسـانه ها و بعضی از شـرکای 
مافیـای اش خوانـده می شـد؛ در حالـی کـه حقیقـت 
چیـزی دیگـری بـود. شـریف به جـای این کـه منحیث 
قاتـل دهـا تـن از باشـنده گان ایـن سـرزمین در پشـت 
گاهـی  برعکـس  می شـد،  انداختـه  زنـدان  میله هـای 
پنجشـیر  والیـت  امنیـت  ریاسـت  میهمان خانـه  در 
می گذرانـد و گاهـی هـم بـا برخـورداری از امکانـات 
دولتـی در نـاز و نعمـت روزگار سـپری می کنـد. حتـا 
گفتـه می شـود یـک دختر خرد سـال را بـه زور و جبر 
در اوقاتـی کـه در مقام والیت پنجشـیر به سـر می برد، 

بـه او نـکاح کردند.
در ایـن زمـان، زلمـی مجـددی از نیرنـگ کار گرفته و 
قـاری قدیـر، قاصد خـود را نـزد ملک فرسـتاد و به او 
پیشـنهاد صلـح کـرد. ملـک هـم پیشـنهاد صلـح زلمی 
مجـددی را پذیرفتـه و همـراه بـا قـاری قدیـر یکجـا 
بـر معـادن الجـورد کنتـرل داشـتند. یکـی از روز هـا 
کـه قومانـدان ملـک بـه هـدف تفریـح و اسـتراحت 
در خانـه اش بسـر می بـرد، قـاری قدیـر بـا اسـتفاده از 
فرصـت و بـا زیـر پـا کـردن پیمان صلـح و آشـتی، به 
دسـتور شـخص زلمـی مجـددی در همـکاری نزدیک 
بـا گـروه طالبـان بعـد از خلع سـالح بـه تعـداد 30 تن 
از افـراد قومانـدان ملـک همـراه بـا افـراد ایـن گـروه 
بـه گونـۀ مشـترک کنتـرل ایـن معـادن را بـه دسـت 

می گیرنـد. ملـک هـم از تـرس این کـه به دسـت قاری 
بـه منطقـۀ  قدیـر و طالبـان دسـتگیر و کشـته شـود، 
انجمـن کـه حـاال در تصـرف قومانـدان امـام و طالبان 
بـود پناه برده و به قوماندان سـابق و زیردسـت پیشـین 
خویـش تسـلیم می شـود. بـه این ترتیـب، طالبـان تمام 
ولسـوالی کـران و منجـان را تـا آخرین نقطۀ سـرحدی 
بیـن پنجشـیر و بدخشـان در کنتـرل خـود در آورده 
و حاکمیـت ظالمانۀشـان تحـت نـام امـارت اسـالمی 

افغانسـتان بـر ایـن مناطـق آغـاز کردند.
حضـور طالبـان و رسـیدن افـراد ایـن گروه تا سـرحد 
شمال شـرقی پنجشـیر، نگرانی هـای را مبنـی بـر حملۀ 
ایـن والیـت  بـر والیـت پنجشـیر در داخـل  طالبـان 
برانگیخـت و فشـار های هـر دو وکیـل منتخـب مـردم 
زلمـی  محمـد  ویـژه ظـل  بـه   پارلمـان  در  پنجشـیر 
نـوری، بـاالی رهبـری نیروهـای امنیتـی نتیجه بخـش 
بـود و اسـداهلل خالـد وزیـر دفـاع ملـی بـا حضـور در 
ولسـوالی پریـان، دسـتور عملیـات بـر ضـد طالبـان را 
جهـت بیرون رانـدن افـراد این گـروه از ولسـوالی کران 
و منجـان را صـادر کـرد. بـه دلیـل این کـه پنجشـیر به 
عنـوان سـکوی بـرای اجـرای عملیات باالی ولسـوالی 
کـران و منجـان انتخـاب شـده بـود، نیروهـای امنیتـی 
پنجشـیر نقـش اساسـی را در اجـرای ایـن عملیـات 
داشـتند. قومانـدان شـریف بـا جمعـی از هوادارانـش 
کـه چنـد ماهـی در داخـل پنجشـیر داشـتند سـپری 
می کردنـد، بـا آغاز عملیـات بر ضدطالبان در ولسـوالی 
کـران و منجـان به هـدف احیـای دوبارۀ شـبکۀ قاچاق 
سـنگ الجـورد از سـوی رییـس پیشـین امنیـت ملـی 
پنجشـیر و سـایر شرکای شـان مسـلح شـده و به عنوان 
پیـش قـراوالن عملیات بـه کران و منجان اعزام شـدند. 
سـرانجام پـس از چندیـن روز نبرد سـنگین، ولسـوالی 

کـران و منجـان با کشـته شـدن دها تـن از افـراد گروه 
طالبـان و شـهادت چنـد تـن از نیروهای شـجاع امنیتی 

کشـور، از وجـود طالبـان پاکسـازی شـد.
 در پایـان، بـه طور خالصـه باید گفت کـه جنگ کران 
و منجـان، جنـگ مافیـای معـادن بر سـر کنتـرل معادن 
الجـورد ایـن ولسـوالی بـود و مافیـای معـادن جهـت 
بهره بـرداری از معـادن سـنگ الجـورد از طالبـان مـدد 
جسـته و زمینـه را بـرای حضـور طالبـان در ولسـوالی 
کـران و منجـان فراهـم سـاختند. متاسـفانه بـا وجـود 
این کـه پاکسـازی ایـن ولسـوالی از وجـود طالبـان بـا 
و  امنیتـی کشـور  نیروهـای  از  تـن  شـهادت چندیـن 
مصـرف میلیون هـا افغانـی تمام شـد، اما همـان حالت 
قبل از سـقوط به دسـت طالبان بر این ولسـوالی حاکم 
شـده، قومندان شـریف حاکمیت خـود را در انجمن از 
سـر گرفتـه، ملـک دوباره کنتـرل معادن سـنگ الجورد 
پناهـگاه  امام الدیـن  طـرف،  آن  و  دارد  اختیـار  در  را 
احتمـال  و  نمی بینـد  خـود  بـه  طالبـان  جـز  مناسـبی 
بازگشـت طالبـان وجـود دارد؛ چـرا کـه جنـگ مافیای 
معـادن در کـران و منجـان تمـام نشـده و ایـن مافیـای 
جهـت پایـداری حاکمیـت ظالمانۀشـان دسـت بـه هر 
سـناریوی  همـان  بازهـم  می زننـد.  جنایتـی  و  جـرم 
وحشـتناک و دردنـاک گذشـته کـه قربانی فقـط و فقط 

مردمـان فقیـر و بی گنـاه ایـن سـرزمین انـد و بـس .
نکتـه: ایـن مقالـه بعـد از مصاحبـه بـا چندیـن تـن از 
باشـنده گان ولسـوالی کـران و منجان والیت بدخشـان 
کـه بـه اثـر جنگ ها بـه والیـت پنجشـیر پنـاه آورده و 
مهاجـر شـده انـد، ترتیب شـده اسـت. به درخواسـت 
اشـخاص مصاحبه کننـده و به دلیل مصونیت جان شـان 

از ذکـر نام های شـان خـودداری می شـود.

 1371 تــا   135۸ ســال های  در  افغانســتان 
خورشــیدی، وضعیــت سیاســی، فرهنگــی، 
خوبــی  اقتصــادی  و  اجتماعــی  نظامــی، 
تــازه در  نداشــت؛ در ســال 135۸ جنــگ 
والیــات افغانســتان آغــاز گردیــده بــود و ایــن 
جنــگ بــا سیاســت اشــتباه آمیز حکومــِت 
بــا  و  یافــت  گســترده یی  ابعــاد  وقــت، 
ــال  ــدی س ــوروی در 6 ج ــون ش ــدن  قش آم
135۸ خورشــیدی، ناامنی هــا دامنــۀ فــراخ 
و گســترده یی بــه خــود گرفــت و کشــور 
ــونت،  ــگ و خش ــرداب جن ــالب و گ در منج

رفــت. فــرو  به صــورت وحشــتناکی 
جنــگ افغانســتان از دو طــرف درگیــر و مــردم 
قربانی هــای زیــادی گرفــت و ســوگ مندانه 
ــن  ــوز در ای ــونت تاهن ــی و خش ــگ، ناامن جن
ســرزمین  ادامــه دارد. متاســفانه بعــد از آزادی 
ــود  ــیت خ ــگ قدس ــو، جن ــه این س ــور ب کش
را از دســت داده و حــاال ایــن جنــگ بــه 
ــل  ــروت تبدی ــدرت و ث ــای ق ــری مافی درگی
گردیــده اســت.  اقتصــاد جنگــی در ایــن 
ــون  ــا کن ــان ت ــده و از آن زم ــور راه افتی کش
جنــگ افــروزان ایــن خطــه بــا اقتصــاد جنگــی 
ــوان  ــن خ ــماری از ای ــوند و ش ــل می ش تموی
پُرخــون بــه آرگاه و بــارگاه و رفــاه رســیده اند. 
بــا وجــود اینکــه ایــن جنــگ طوالنــی اقتصــاد 
کشــور را ویــران کــرده و زیربناهــای اساســی 
افغانســتان را نابــود کــرده اســت، امــا حامیــان 
ــد  ــی( نمی گذارن ــاد جنگ ــاد )اقتص ــن اقتص ای
ــده و  ــدود گردی ــش مح ــن آت ــۀ ای ــه دامن ک
جنــگ ویرانگــر در ایــن کشــور خامــوش 

شــود.
ــاه  ــه پادش ــی ک ــد و دانای ــول زن خردمن ــه ق ب
ــرت  ــان حض ــبا در زم ــۀ س ــدری در منطق مقت
ســلیمان داشــت. ســبا نامــی از حکومت هــای 
باســتانی منطقــۀ یمــن امــروزی اســت و دولت 
در  از معروف تریــن دولت هــا  یکــی  ســبا، 
تاریــخ شــبه جزیــرۀ عربســتان ســعودی بــوده 

اســت.
زمانــی کــه نامــۀ اخطــار گونــه و اعــالن جنــگ 
ــه ملکــه ســبا رســید، او  حضــرت ســلیمان، ب
ــی  ــت: وقت ــود گف ــۀ خ ــا کابین ــوره ب در مش
ــه  ــا حمل ــط  م ــهر و محی ــاالی ش ــاهی ب پادش
ــده و  ــود گردی ــران و ناب ــا وی ــد، اقتصــاد م کن

ــد. ــد ش ــل خواهن ــا ذلی ــد م ــراد عزت من اف

 جنــگ افغانســتان تنهــا  در 13 ســال محــدود 
ــدت آن  ــه ش ــان ب ــروز همچن ــا ام ــد و ت نمان
جریــان داشــته و تمــام هســت و بــود و 
زنده گــی مــردم را از آنهــا گرفتــه و مــا را 

ــاخت. ــل س ذلی
از صنــف  تــازه  ســال 1361 خورشــیدی، 
دوازدهــم لیســۀ حبیبیــه فــارغ گردیــده بــودم. 
حکومــت وقــت بــا جنــگ تمــام عیــار کــه از 
بیــرون کشــور تمویــل می گردیــد، مواجــه 
بــود و بــدون اســتثنا جنــگ در تمــام والیــات 

ــت. ــان داش ــتان جری افغانس
ــاختن  ــرای پُرس ــم ب ــق و پرچ ــت خل حکوم
قطعــات نظامــی خــود دســت بــه ســوق 
جوانانــی کــه ســن 1۸ ســالگی را تکمیــل 
ــه  ــا ب ــت  تنه ــا حکوم ــد زد، ام ــرده بودن ک
ســوق جوانــان بســنده نکــرده  و در یــک اقدام 
دیگــر دور دوم عســکری را به نــام احتیــاط تــا 
ســن چهــل ســالگی اعــالم و مــردم زیــادی را 

ــوق داد. ــکری س ــه عس ب
جوانــان واقعــًا راه اصلــی خــود را ُگــم کــرده 
ــه  ــار چ ــت ناهنج ــن وضعی ــه در ای ــد ک بودن
کننــد. مــن کــه واجــد شــرایط عســکری بــودم 

و نمی خواســتم در ایــن جنــگ ناخواســته 
هیــزم شــوم، راه مخفــی تحصیــل را برگزیــدم 
مدرســۀ  شــامل  ســاختگی  اســناد  بــا  و 

ــدم. ــل ش ــی کاب ــوم عرب دارالعل
ــل در  ــی کاب ــوم عرب ــۀ دارالعل ــان مدرس آن زم
ــت. در  ــرار داش ــک ق ــاد ده کیپ ــو آب ــۀ ن منطق
ــود  ــور ب ــی از انگ ــای خوب ــه باغ ه ــن منطق ای
قدیمــی  قلعه هــای  و  خانه هــا  همچنــان  و 
اینجــا وجــود داشــت. در ایــن منطقــه طــرف 
بــاال-  بــاغ  هوتــل  پایین تــراز  تپه هــای 
ــنگی  ــای قش ــور نماه ــای انگ ــا و باغ ه قلعه ه
را تشــکیل داده بــود. مدرســۀ دارالعلــوم عربــی 
کابــل هــم در همیــن منطقــه متــروک و خلوت 

ــرار داشــت. ق
موترهــای  از  چاشــتگاه ها  کــه  زمانــی 
ســرویس شــهری در منطقــۀ نــود فامیلــی پیــاده 
ــا  ــه را زمین ه ــن منطق ــه ای ــدم، از اینک می ش
و باغ هــا تشــکیل مــی داد و خلــوت بــود، 
ــت و  ــرا در مناطــق پُررف ــودم، زی خــوش می ب
آمــد عســاکر نظامــی به خاطــر یافتــن جوانــان 
گشــت  را  کوچه هــا  ســال   1۸ از  باالتــر 
منطقــۀ  ایــن  مجمــوع  در  مــن  می زدنــد. 

ــر  ــتم. اکث ــت داش ــوت را دوس ــی و خل قدیم
رو هــا پیــش از آغــاز درس  و زنــگ مکتــب 
ــزوا  ــه های ان ــدم و در گوش ــه می آم ــه منطق ب
ــی زدم؛  ــدم م ــی ق ــه تنهای ــا ب ــوت باغ ه و خل
حداقــل از گیــرو گرفــت و تالشــی آســوده و 
بی غــم بــودم و ایــن غنیمتــی بــود بــرای مــن 
ــوار آن روزگار. ــخت و دش ــرایط س در آن ش
گاهــی ســری مــی زدم بــه ســرک عمومــی کــه 
در قســمت بــاالی مدرســه مــا قــرار داشــت و 
ــاِغ »حاجــی الال«  ــک باغ هــا و ب ــم نزدی می رفت
ــاداب تر  ــش ش ــای دور و پی ــه باغ ه ــبت ب نس
ــوار ســنگی نزدیــک دروازۀ  ــود، در ســایۀ دی ب
ــود  ــی ب ــره آب ــا شرش ــتم و آنج ــاغ می نشس ب
ــوی  ــرون می ریخــت، پهل ــاغ بی ــه از درون ب ک
ــازۀ  ــور ت ــه انگ ــود ک ــی می ب ــور فروش آن انگ
بــاغ را می فروخــت. گاه گاهــی انگــور خریــده 
در  و  می خــوردم  بــاغ  دیــوار  ســایۀ  در  و 
تنهایــی بــا خــود لــذت می بــردم. روزهــا 

می گذشــت. همین گونــه 
الفــت و صمیمیــت زیــاد  بــا هم صنفانــم 
نداشــتم؛ روزگار خیلــی ســرد و آینــده خیلــی 
کــه  نمی دانســتیم  بــود؛  مبهــم  و  تاریــک 

ــزی  ــر چی ــد و ه ــد ش ــه خواه ــده چگون آین
بــه سرنوســت مــا روی تصــادف گــره خــورده 
ــل ســایه روزگار  ــود. بیهوده گــی و دلهــره مث ب
مــا را تعقیــب می کــرد. آن روزهــا افغانســتان و 

ــتند. ــوب نداش ــاد خ ــردم آن، اقتص م
راه هــای اکماالتــی کــه بــه کابــل منتهــی 
ــور  ــمال کش ــزرگ راه ش ــا ب ــد، تنه می گردی
ــته  ــی بس ــه نوع ــه ب ــا هم ــی راه ه ــود و باق ب
ــختی از  ــه س ــردم ب ــاع م ــه و مت ــد، آذوق بودن
ایــن گذرگاه هــا عبــور می کــرد. قیمتــی و 
کمبــود مــواد غذایــی در کابــل بیــداد می کــرد. 
ــش از  ــژه پی ــه و به وی ــا صــرف روزان قصابی ه
چاشــت فعالیــت کــرده و بعــد قفــل می شــدند؛ 
ــا  ــردم م ــوراک م ــه خ ــه یگان ــک ک ــان خش ن
ــد، در  ــدا می ش ــت پی ــه وق ــا در س ــود، تنه ب
ــد. ــد می بودن ــا تخته بن ــن دکان ه ــی روز ای باق

وضعیــت   1370 تــا   1363 ســال های  در 
ــود کــه  ــه حــدی خــراب ب اقتصــادی مــردم ب
ــه  بیــش از نیــم مــردم کابــل دسترســی حتــا ب
ــب  ــای ش ــتند و در نیمه ه ــک نداش ــان خش ن
ــر از  ــه ارزان ت ــی ک ــان دولت ــن ن ــرای گرفت ب
بــازار آزاد بــود، نوبــت گرفتــه و پشــت دروازۀ 
انجوهــا  می کشــیدند.  صــف  نانوایی هــا 
و  نداشــت  افغانســتان وجــود  و  کابــل  در 
و  کابــل  در  انگشت شــماری  موسســات 
والیــات افغانســتان در واقــع فعالیت هــای 

ــتند. ــی داش نمایش
ــود،  ــری نب ــانه ها خب ــانه های آزاد و رس از رس
رادیــو و تلویزیــون و مطبوعــات چاپی و مطابع 
همــه در انحصــار دولــت بودنــد. بی ثباتــی در 
ــه  ــی ب ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــۀ سیاس عرص
شــدت و ســخت مــردم  جامعــه را زیــر تأثیــر 
خــود قــرار داده بــود. مثــل امــروز مــردم 
ــود را  ــی خ ــت و زنده گ ــن سرنوش ــق تعی ح

ــتند. نداش
بــه قــول زن دانــا و توانــای ســبا- ملکــه 
ــود و مــردم  ــا را ناب بلقیــس؛ جنــگ اقتصــاد م
مــا را ذلیــل ســاخت، و هنوزهــم هــزاران ســال 
ــدوه،  ــا خــرد و درک ان بعــد از ملکــه ســبا، م
ــم و  ــگ را درنیافته ای ــت جن ــختی و مصیب س
ــام   ــر روز به ن ــه ه ــال و فاجع ــدوه، ب ــن  ان ای

ــرد. ــی می گی ــا قربان ــدس از م مق

بلقـیس؛ ملـکۀ خـردمنـد
مقدس هایی که از ما قربانی می گیرند رحمت اهلل بیگانه
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نتیجه گیری
آمـوزش هـم خـود، یـک حـق بشـری اسـت و هـم یک 
شـیوه و ابـزار بـرای تحقیـق و فهـم سـایر حقـوق بشـر 
می باشـد. آمـوزش، اولیـن وسـیله یی اسـت کـه افـرادی 
کـه از لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی بـه حاشـیه رفته اند، 
بـه کمـک آن می تواننـد خـود را از فقـر نجـات داده و 
خـود  جوامـع  در  کامـل  مشـارکت  بـرای  ابزارهایـی 
کسـب کننـد. آمـوزش، بـه  عنـوان یکـی از ابـزار بهترین 
سـرمایه گذاری ها کـه یـک کشـور می توانـد انجـام دهد، 
شـناخته  شـده اسـت. ولی اهمیت آمـوزش، تنهـا در بُعد 
عملـی آن نیسـت، بلکـه یـک ذهـن آموزش دیده روشـن 
و فعـال، قـادر اسـت تـا آزادانه دسـت بـه خالقیت هایی 
مایه هـای مسـرت موجودیـت  از  ایـن  یکـی  کـه  بزنـد 

است. انسـانی 
هـدف از آمـوزش، انکشـاف کامـل شـخصیت و کرامت 
انسـانی اسـت. آمـوزش یـک حـق همگانی اسـت. برای 
ایـن منظـور، آموزش حقوق بشـر باید اولویـت اول تمام 

شـهروندان کشـورهای دنیا باشد.
آمـوزش حقـوق بشـر بایـد از سـال های اولیـه زنده گـی 
آغـاز شـود و به صـورت مـداوم در طـول زنده گـی فـرد 
ادامـه یابـد و بـه این منظـور نیازمند آموزش های رسـمی 
آمـوزش غیررسـمی می باشـیم.  در مقاطـع تحصیلـی و 
البتـه در جریـان ایـن آموزش هـا بایـد بـه سـن فراگیران 
و نیـز مقطعـی کـه در آن مشـغول تحصیـل هسـتند نیـز 
توجـه شـود؛ زیـرا هر سـنی دارای ویژه گی هـا و نیازهای 
خاصـی اسـت و در آموزش حقوق بشـر بایـد به نیازهای 
فراگیـران واقعیت هـای زنده گـی آن هـا دقـت نمـود تـا 
ایـن آموزش هـا بتوانـد موجـب دگرگونی هـای مثبت در 

افراد شـود. زنده گـی 
امـروزه تقریبـًا در سراسـر جهان پذیرفته  شـده اسـت که 
بـرای دسـتیابی بـه سـه اولویـت شـناخته  شـده جهانـی 
یعنـی صلـح، انکشـاف و دموکراسـی، احتـرام بـه حقوق 
بشـر ضـروری اسـت. حقـوق بشـر خـواه مربـوط بـه 
امـور سیاسـی و مدنـی و یـا امـور اقتصـادی، اجتماعـی 
و فرهنگـی باشـد حقوقـی یکپارچـه وابسـته بـه هـم و 

غیرقابـل تجزیـه اسـت.
پرهیـز  و  مسـالمت آمیز  هم زیسـتی  فرهنـگ  گسـترش 
عـدم  و  فقـر  از  نجـات  نیـز  و  خشـونت  و  جنـگ  از 
انکشـاف، درگـرو گسـترش هـر چه بیشـتر آمـوزش این 
مقوله هاسـت. ایـن آمـوزش در راسـتای نهادینه سـاختن 
و افزایـش ظرفیت هـای فـردی برای دسـتیابی بـه اهداف 

نامبـرده حایـز اهمیـت فراوانـی اسـت.
زمینـۀ  در  موثـر  یک نهـاد  بشـر  حقـوق  آمـوزش 
حقـوق  ارزش هـای  سـاختن  درونـی  و  جامعه پذیـری 
بشـر اسـت و بـر پدیده هـا و مفاهیـم مهم همچـون صلح 

اسـت. تأثیرگـذار 
تجـارب گذشـته و مطالعـات نشـان داده انـد کـه میـان 
دو  و  مسـتقیم  ارتبـاط  صلـح  و  بشـر  حقـوق  رعایـت 
سـویه یی وجـود دارد و هـر دو در یـک راسـتا و مکمـل 
یکدیگـر انـد؛ آن چنانکـه فقـدان صلـح در یـک جامعـه 
موجـب افزایـش اختالفـات و تنش ها در جامعه می شـود 
و بـا عـدم رعایـت حقـوق بشـر هـم نمی تـوان شـاهد 
بنابرایـن عـدم رعایـت  صلـح در یـک جامعـه باشـیم؛ 
بـه خطـر  را  شـکننده  ایجادشـده  بشـر، صلـح  حقـوق 
می انـدازد. از سـوی دیگر، آموزش حقوق بشـر بـا انتقال 
ارزش هـا و نگرش هایـی نظیـر برابـری و تسـاوی ملل و 
نژادهـا و آمـوزش مهارت هایـی ماننـد دگرپذیـری، حـل 
مسـأله، همـکاری و مهارت هـای ارتباطـی باعـث کاهش 
درگیری هـای قومـی و نـژادی و مذهبی شـده و کمک به 

حفـظ و تحکیـم صلـح می نمایـد.
اسـتراتژی  یـک  صلـح  بـرای  بشـر  حقـوق  آمـوزش 
درازمـدت اسـت و تحکیـم صلـح یـک کار طوالنـی و 
مسـتمر بـرای نسـل های آینـده اسـت، از ایـن رو باید در 
برنامه هـای آموزشـی جامعـه جـای خـود را پیـدا کند. به 
ایـن شـکل باتربیت شـهروندانی کـه عـاری از تعصب و 
پیـش داوری بـوده، حقوق خـود و دیگران را می شناسـند 
و بـرای آن احتـرام قایـل هسـتند و در حـل مشـکالت 
خـود و جامعـه توان منـدی کافـی دارنـد، می تـوان امیـد 
داشـت کـه بـه شـکلی اصولـی بـه مقابلـه بـا مشـکالتی 
می شـتابیم کـه قرن هاسـت علـل جنگ هـای بشـر را بـه 
هیاهـوی جنگ هـا  در  ولـی  داده انـد،  اختصـاص  خـود 
مغفـول مانده انـد و دایمـًا تکـرار شـده اند. بایـد بـه ایـن 
نکتـه مهم توجه داشـت که شـهروند آگاه هـدف آموزش 
حقـوق بشـر اسـت وجـود چنیـن شـهروندانی سـرمایه 

واقعـی حقـوق بشـر می باشـد.
بافـت  بـه  بایـد  بشـر  حقـوق  آمـوزش  اجـرای  بـرای 
فرهنگـی، سیاسـی، ویژه گی هـا و نیازهـای مردمـان هـر 
منطقـه توجـه نمـود؛ زیـرا آموزشـی موثر و موفق اسـت 
کـه بـا نیازهـای زنده گـی واقعـی افـراد منطبـق بـوده و 
منجـر بـه توان مند سـاختن افراد شـود. در واقـع، آموزش 
حقـوق بشـر قـادر اسـت بـه پـرورش اندیشـه صلـح در 
بـرای  را  الزم  مهارت هـای  و  بپـردازد  انسـان ها  ضمیـر 

دفـاع از صلـح ارایـه کنـد.

پیشنهادها
پـس  از انجـام تحقیـق و نتیجه گیـری فـوق، پژوهشـگر 
مـوارد ذیـل را به عنوان پیشـنهاد در جهـت بهبود آموزش 

حقـوق بشـر در افغانسـتان مختصـراً مطـرح می نماید:
  اطالع رسـانی بیشـتر دربـارۀ حقـوق بشـر و آشـنا 

نمـودن مـردم نسـبت بـه حقـوق خود.
  ایجـاد زمینۀ همکاری در آموزش حقوق بشـر، بین 

نهادهای دولتی، سـازمان های غیردولتی و بین الدولی.
ی اشـاعه ایجـاد تعـادل بین حقوق بشـر و مسـوولیت ها 
بـا توجـه بـه اسـتانداردهای بین المللی و ایجاد احسـاس 

تعلـق به جامعه بشـری؛
  تأکیـد بـر ارتبـاط ماهیـت ابعاد حقوق بشـر و ارتباط 

متقابـل بین حقوق بشـر، صلح، انکشـاف و دموکراسـی؛
مدیـران،  بـه  آموزشـی  اولویـت  تأکیـد   

مـردم، درنهایـت  و   .... و  روحانیـون 
  تشـویق ایجـاد یـک روش پاییـن به بـاال در آموزش 
حقـوق بشـر از طریـق تحلیـل موقعیت هـای واقعـی در 
سـطح محلـی و اسـتفاده از آن هـا به عنـوان نقطـه شـروع 

اصـول و اسـناد بین المللـی حقـوق بشـر؛
  تسـهیل دسـتیابی به اسـناد حقوق بشـر و تحقق آن ها 
در سـطح ملـی، بـه همـراه دسـتورالعمل های تخصصی تر 
در راهنمایـی و آموزش برای نیروهـای قضایی و اجرایی 

و ترجمـه اسـناد مربوط بـه زبان های ملـی و محلی؛
  فراهـم نمـودن انگیـزۀ بیشـتر بـرای آمـوزگاران و 
تعلیـم آن هـا برای تشـویق به ادغام حقوق بشـر مسـتقیمًا 
از طریـق مضامیـن پایه یـی حقـوق بشـر یـا به صـورت 

غیرمسـتقیم از طریـق درس هـای دیگـر؛
و  صریح تـر  شـکل  بـه  بشـر  حقـوق  واردکـردن    

درسـی؛ برنامه هـای  در  جامع تـر 
  به کارگیـری یـک روش فعال تدریـس که وجدان فرد 
را حسـاس نموده و او را درگیر سـازد، شـامل آموزش از 
طریـق عملـی، تکنیک های سـمعی- بصری، بیـان هنری، 
کارمیدانـی و شـرکت در پروژه هـای اجتماعـی، ضمـن 
انکشـاف اطالعات چنـد زبانی و روش های چندشـکلی؛
موقعیت هـای سـخت  در  بیشـتر  برنامه هـای  آغـاز    
و مناطـق حسـاس به طـور مثـال آمـوزش بیشـترحقوق 
در  مسـلحانه  درگیری هـای  بـا  رابطـه  در  بشردوسـتانه 

شـرایط بالقـوه و یـا زمـان نقطـه انفجـار واقعـی؛
نیازهـای اقشـار آسـیب پذیر بـا    تمرکـز بیشـتر بـر 
بازتوان بخشـی؛ و  محافظت کننـده  پیشـگیرانه،  دیـدگاه 
  افزایـش آمـوزش بخـش صاحبـان قـدرت شـامل، 
ارتـش، پولیـس، قضـات، رهبـران مذهبـی، نماینـده گان 
مجلـس، اتحادیه هـای تجـاری و جامعـه اصنـاف و نیـز 
اسـتفاده بهینـه از رسـانه ها بـرای این منظـور به طوری  که 

احتـرام بـه حقـوق بشـر را اشـاعه دهند؛
   تسـهیل مبـادالت فرهنگـی بیـن مناطـق مختلـف، 
به خصـوص در میـان جوانـان به منظـور بـاال بـردن درک 

متقابـل بیـن ملت هـا؛
  حمایـت از دموکراتیـزه کـردن آموزش هـای حقـوق 
جوامـع  دسترسـی  به منظـور  تمرکززدایـی  نیـز  و  بشـر 

دورافتـاده بـه ایـن آموزش هـا؛
آمـوزگاران  بـرای  بیشـتر  نمـودن حمایـت  فراهـم    

غیردولتـی؛ سـازمان های  و  بشـر  حقـوق 
 

  تخصیـص منابـع بیشـتر بـه آمـوزش حقـوق بشـر و 
به سـازی تـداوم آن هـا بـا معرفـی بازاریابـی اجتماعـی 
فعالیت هـای مربوطـه،  از  بـرای حمایـت  و درآمدزایـی 
به عنـوان  مثـال حمایـت مالـی بخـش تجـاری و فـروش 
محصـوالت مربـوط بـه حقوق بشـر بـه سـایر بخش ها با 

دیـدگاه بـه اشـتراک گـذاردن منافـع بـرای کار آتـی؛
  بـه حداکثـر رسـاندن مشـارکت مردمـی با مشـارکت 
بـا  رابطـه  در  چـه  برنامه هـا،  تمامـی  در  زنـان  بیشـتر 

ارزیابـی؛ و  اجـرا  برنامه ریـزی، 
و  بشـر  حقـوق  آمـوزگاران  بیـن  شـبکه  تقویـت    
جمعیـت  طریـق  از  مثـال  به طـور  هم سـنخ،  موسسـات 

یونسـکو. مکاتـب  پـروژه 
  تسـهیل دسـتیابی بیشـتر بـه اطالعـات بـا اسـتفاده از 
اشـکال ارتباطـی سـنتی و مـدرن، شـامل ارتبـاط راه دور 

و کامپیوتـری؛
  اطمینـان از مراقبـت و ارزیابـی برنامه ها جهت به سـازی 

اجـرا و تأثیر آن ها؛
  تأسـیس و راه انـدازی دانشـکدۀ حقـوق بشـر را در 

سـطوح مختلـف تحصیلـی؛
  ارتقـای سـطح آگاهی هـای عمومـی، تبییـن احـکام 
از طریـق  افـکار عمومـی  تنویـر  و دسـتورات دینـی و 

کشـور؛ مطبوعـات  و  رسـانه ها 
  تشـکیل کمیسـیون های حقیقت یـاب و دادگاه ویـژه 
رسـیدگی بـه جرائـم ضـد بشـری و جنایـات جنگـی در 

. کشور
ایـن دسـتورالعمل ها بایـد بـا پذیرفتـن یک برنامـه زمانی 
بـرای تحقـق موثـر آن فعـال گردد کـه می تواند به شـکل 
برنامـه عملـی آمـوزش حقـوق بشـر در کوتاه مـدت و 
میان مـدت به عنـوان اهدافـی بـرای تحقـق کمـی هر یک 

یـا بیشـتر از توصیه هـای فـوق بـه اجـرا درآید.
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ق -  نیاورانـی، صابـر )13۸9(، منزلـت حـق بـر آموزش 
تحقیقـات  مجلـه  بشـر،  حقـوق  بین المللـی  نظـام  در 

حقوقـی، شـماره 52.
و  آمـوزش  بـر  حـق   ،)1391( صابـر  نیاورانـی،    -1۴
مقتضیـات آزادی وجـدان: نگاهـی بـه نظریـه اخـالق در 
فلسـفه کانـت، مجلـه تحقیقـات حقوقـی، شـماره ۴9.

نقش آموزش حقوق 
بشر در تحکیم صلح 
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

کـران و منجـان، ولسـوالی اسـتراتژیک بـا 
در  نفـر  هشـت هزار  از  بیشـتر  جمعیـت 
جنوب غـرِب والیـت بدخشـان؛ ولسـوالِی 
اسـتراتژیک  والیـت  بـا  غـرب  از  کـه 
پنجشـیر، از شـرق بـا پاکسـتان و از غرب 
و  بـوده  هم سـرحد  بغـالن  والیـت  بـا 
قدیمی تریـن معادن سـنگ الجـورد جهان 
از  یکـی  سـاخت  تـا  قدامتـش  حتـا  کـه 
عجایـب هفت گانـۀ جهان در مصر باسـتان 
هـم می رسـید نیـز در اعمـاق جغرافیایـی 

ایـن ولسـوالی وجـود دارد.
حامـد  حکومـت  دوم  دورۀ  اوایـل  تـا 
کـرزی، بـه جـز فقـر و بیـکاری؛ از جنگ 
و خشـونت در والیـت بدخشـان خبـری 
ادامـۀ ترور هـای  بـا  امـا رفته رفتـه  نبـود، 
زنجیره یـی و حـذف فزیکـی شـماری از 
شـماِل  حـوزۀ  ضدطالبانـی  چهره هـای 
کشـور کـه تجربۀ سـال ها مبـارزه را با این 
گـروه تروریسـتی در کارنامـه داشـته انـد 
و حضورشـان در برقـراری امنیـت شـمال 
بـود،  تعین کننـده  کشـور  شمال شـرق  و 
طالبـان مسـلح داخلـی و خارجـی، یکجـا 
بااهمیـت  بـا خانواده های شـان در منطقـۀ 
خسـتک«  »درۀ  نـام  بـه  سوق الجیشـی 
سـاکن شـده و ایـن دره را به عنـوان مرکز 
اداره و سـازماندهی جنگ شـان در والیـت 
بدخشـان انتخـاب کردنـد و بـا دریافـت 
از سـوی  کمک هـای مالـی و تسـلیحاتی 
هـدف  بـه  را  فعالیت های شـان  پاکسـتان، 
بـا  شمال شـرق،  و  شـمال  ناامن سـازی 
سـقوط مناطقـی از ولسـوالی های ورُدوج 
و یمـگاِن والیت بدخشـان، بین سـال های 

2012 تـا 210۴ آغـاز کردنـد.
حاکمیـت  طالبـان،  حضـور  بـر  افـزون 
حاکـم  سـبب  نیـز  محلـی  قوماندان هـای 
شـدن فضـای هرج ومـرج و از بیـن رفتـن 
مناطـق  در  مرکـزی  حکومـت  حاکمیـت 
عمدتـًا جنـوب ایـن والیـت شـد. طالبـان 
در گام بعـدی ولسـوالی وردوج و یمـگان 
را بـه گونـۀ کامـل از کنترل دولـت خارج 
سـاخته و بـه تصـرف خـود در آوردند. به 
ایـن ترتیب، مقدمۀ ناامن سـازی شـمال به 
صـورت موفقانـه به درخواسـت پاکسـتان 
به هـدف جلوگیـری از تطبیـق پروژه های 
زیربنایـی ماننـد شـاهراه اقتصادی ابریشـم 
بند هـای  و  افغانسـتان  خـاک  داخـل  در 
فوق العاده یـی  اهمیـت  کـه  آب گـردان 
در رشـد اقتصـادی افغانسـتان داشـت، از 
بدخشـان آغـاز شـد. طبـق گمانه زنی هـا، 
حـدود ۸0 درصـد مـردم این والیـت زیر 
خـط فقـر زنده گـی می کننـد و با گذشـت 
هـر روز ایـن رقـم درشـت تر می شـود و 
در مقابـل صد هـا تـن از باشـنده گان ایـن 
والیـت همـراه بـا خانواده های شـان به اثر 
ظلـم و زیاده خواهـی طاالبـان تحـت نـام 
عشـر و زکات و مکلـف سـاختن مردم به 
خانه های شـان  گـروه،  ایـن  افـراد  اکمـال 
هم جـوار  والیـت  بـه  و  کـرده  تـرک  را 
بدخشـان ماننـد پنجشـیر، تخـار و بغـالن 

مهاجـرت شـدند.
همزمـان بـا آخریـن روز هـای پایانـی دور 
دوم ریاسـت جمهـوری حامـد کـرزی در 
سـال 201۴ کـه رونـد خـروج نیروهـای 

ناتـو بـه رهبـری امریکا هـم از افغانسـتان 
آغـا شـده بـود، نه تنهـا اراده یـی در درون 
بیـرون  بـرای  کـرزی  حکومـت حامـدی 
تـازه  ولسـوالی های  از  طالبـان  رانـدن 
سـقوط کـردۀ بدخشـان وجـود نداشـت، 
کـه  دارد  وجـود  هـم  گفته هایـی  بلکـه 
بـه  خشـونت  و  جنـگ  دامنـۀ  کشـانیدن 
بدخشـان و ناامن سـازی شـمال از سـوی 
کـرزی  حکومـت  داخـل  در  حلقه هایـی 
شـد.  انجـام  پاکسـتانی ها  سـفارش  بـه 
بـه ایـن ترتیـب، طالبـان کـه تهدیـدی از 
جانـب دولت احسـاس نمی کردنـد، دامنۀ 
وحشـت،  جـز  کـه  را  فعالیت های شـان 
کشـتار و ویرانـی نمی شـود چیـز دیگـری 

دادنـد. را گذاشـت؛ گسـترش  نامـش 
تـا اواخـر سـال 2015 با وجـود تهدیدات 
طالبـان در ولسـوالی کـران و منجان امنیت 
کامـل حاکـم بـود و معادن سـنگ الجورد 
در کنتـرل دگـر جنـرال فضل عظیـم زلمی 
مجـددی، مشـهور به زلمی مجـددی، یکی 
زادۀ  مجاهدیـن  اسـبق  قوماندان هـای  از 
شهرسـتان جرم بدخشـان که در دوره های 
پازنزدهـم، شـانزدهم و هفدهـم شـورای 
ملـی بـه عنـوان نماینـدۀ مـردم بدخشـان 
بـه پارلمـان راه یافتـه بـود، قـرار داشـت. 
ایـن  از  مجـددی  زلمـی  اسـتفاده جوی 
معـادن باارزش تـا اوایل سـال 2016 ادامه 
یافـت تـا این کـه درسـت چهار سـال قبل 
از امـروز یکـی از قوماندان هـای محلی به 
اسـم قومانـدان ملـک کـه باشـندۀ اصلـی 
ولسـوالی کـران و منجان و دشـمن دیرینۀ 
زلمـی مجـددی اسـت، بـا قوماندان هـا و 
دهـا تـن از افـراد مسـلح تحـت امـر خود 
بـه معـادن سـنگ الجـورد حملـه کـرده 
و کنتـرل ایـن معـادن را از دسـت زلمـی 
مجـددی رقیـب و دشـمن خـود، بیـرون 

کـرد و بـه این ترتیـب، جنگ بیـن مافیای 
معـادن بـر سـر کنترل معـادن الجـورد در 

ولسـوالی کـران و منجـان آغاز شـد.
قومانـدان ملـک بـه دلیـل نداشـتن موقف 
در حکومـت مرکـزی و حکومـت محلـی 
در  جنـگ  سـال ها  ازای  در  بدخشـان، 
و  سـابق  شـوروی  سـرخ  ارتـش  مقابـل 
بی توجهـی  و  کم مهـری  مـورد  طالبـان؛ 
خـود  مجاهـد  هم قطـاران  و  هم حزبی هـا 
قـرار گرفتـه بـود. طالبان را دشـمن دیرینه 
و تهدیـد جدید و دولـت مرکزی را حامی 
سـرمایه داران و ناتـوان در عرضـۀ خدمات 
روسـتا ها  در  شـهروندان  بـرای  اساسـی 
و  طرفـداری  عـدم  اعـالن  بـا  و  دانسـته 
حمایـت از دولت و طالبـان، معادن حیاتی 
سـنگ الجـورد را حـق مـردم دانسـته بـا 
دادن ایـن وعـده کـه سـود این معـادن در 
جهـت رفـع نیازمندی هـای مردم اسـتفاده 
خواهـد شـد، حاکمیـت خود را بـه عنوان 
طـرف سـوم در قضایای بدخشـان در کنار 

دولـت و طالبـان اعـالم کـرد.
وضعیـت در بدخشـان با گذشـت هر روز 
نگـران کننده تـر می شـود. طالبـان خارجی 
بـا اسـتفاده از مرز مشـترک میان بدخشـان 
و پاکسـتان، وارد ایـن والیـت شـده و بـا 
پُررنـگ کـردن نفوذشـان در کنـار طالبـان 
داخلـی، در جهـت ایجـاد رعب وحشـت 
موفقانه یـی  تالش هـای  بدخشـان  در 
داشـته انـد. قومانـدان ملک که می دانسـت 
در ولسـوالی ها هم جـوار کـران و منجـان 
طالبـان داخلـی و خارجـی نفـوذ گسـترده 
دارنـد و بـا مخالفـت واضـع و آشـکار در 
دوام  نمی توانـد  دولـت  و  طالبـان  مقابـل 
طالبـان  خواسـت های  برابـر  در  بیـاورد، 
مبنـی بـر واگذاری بخشـی از عواید معادن 
سـنگ الجـورد بـه این گروه، سـر تسـلیم 

فـرود آورده و بـه دادن بـاج به ایـن گروه 
مجبـور شـد. دولـت هـم به علـت حضور 
طالبـان و نبـود حاکمیت حکومـت محلی 
بدخشـان بـر ایـن بخش هـا، نتوانسـت در 
ُقلدری هـا و سوءاسـتفاده جوی های  برابـر 
غیرقانونـی ایـن قوماندان محلـی از معادن 
اقدامـی کنـد. ملـک در  سـنگ الجـورد، 
میـان باج دهـی بـه طالبـان و ناتوانی دولت 
بـا سوءاسـتفاده از عوایـد هنگفـت سـنگ 
الجـورد، تعداد زیـاد از طرفـداران و افراد 
تحـت امـر خـود را جهـت نگهـداری از 
ایـن معـادن در مقابـل تهدید هـای طالبـان 
و اقدامی از سـوی دولت، مسـلح ساخت.
یکـی از قوماندان های تحت امـر قوماندان 
ملـک بـه نـام قومانـدان شـریف در کنـار 
قومانـدان ملـک و قوماندان امـام از طریق 
قاچـاق و فروش غیرقانونی سـنگ الجورد 
بـه دسـت  پـول  افغانـی  میلیون هـا  حـاال 
آورده اسـت. عوایـد معادن سـنگ الجورد 
توجه هـا را بـه ایـن معـادن جلب کـرده و 
پـای عده یـی از مقامـات محلـی پنجشـیر 
پیشـین  رییـس  علـی  انجینـر  جملـه  از 
پولیـس ولسـوالی  امنیـت ملـی، فرمانـده 
حصـه اول و تعـدادی از افـراد پُرنفـوذ و 
بـا سـابقۀ جهادی ایـن والیت را کـه با راه 
یافتـن اشـرف غنـی و حضـور او در ارگ 
از دیـگ قـدرت در کابـل بی نصیـب مانده 
کشـانید.  بدخشـان  قضایـای  بـه  بودنـد، 
افـراد متذکـره قوماندان شـریف را به دلیل 
این کـه در نقطـۀ سـرحدی بین پنجشـیر و 
بدخشـان حضـور و حاکمیـت داشـت، به 
عنـوان شـریک مناسـب و ابـزاری جهـت 
سـنگ  معـادن  از  اقتصـادی  بهره کشـی 
الجـورد انتخـاب کـرده و مقداری اسـلحه 
و مهمـات را در اختیـار او قـرار دادنـد و 
سـرانجام، شـبکۀ قاچـاق سـنگ الجـورد 

را از مسـیر پنجشـیر-پروان بـه پاکسـتان 
بـا پیوسـتن شـماری از مقامـات حکومتی 
پـروان و زورمنـدان محلـی ایـن والیت به 

ایـن شـبکه؛ ایجـاد کردند.
قاچاق سـنگ الجورد از این مسـیر جریان 
میلیون هـا  داشـتن  بـا  شـریف  داشـت. 
از  سیاسـی  حمایـت  بـر  افـزون  افغانـی 
سـوی شـرکای خود در داخل پنجشـیر، به 
حاکـم مطلـق منطقـۀ انجمن مبدل شـده و 
حتـا شـایعاتی هـم وجود دارد که شـریف 
تنهـا به ثروت انـدوزی از طریق درآمد های 
بـه  بلکـه  نکـرد،  اکتفـا  الجـورد  سـنگ 
قاچـاق »پـودر« از کارخانه هـای سـاخت 
مـواد مخـدر بدخشـان بـه کابـل از طریق 
جادۀ عمومـی پنجشـیر-پروان با همکاری 
شـرکای خود در ایـن دو والیت پرداخت. 
قومندان شـریف بـا زیاده خواهـی و انجام 
حاکمیـت  پایه هـای  جنایـت،  و  جـرم 
مسـتحکم  انجمـن  در  را  خـود  ظالمانـۀ 
شـریف  زیاده خواهـی  و  ظلـم  سـاخت. 
بدخشـان  مـردم  اذیـت  و  آزار  بـه  تنهـا 
محـدود نمی مانـد. بلکه آنعـده از مالکان و 
راننـده گان موتر هـای باربـری که از مسـیر 
رفت وآمـد  مصـروف  انجمن-پنجشـیر 
هسـتند، نیـز از اذیـت و آزار و زورگویـی 
افـراد شـریف بی نصیـب نمانده و بـا زور 
تفنـگ و تهدیـد آنـان را به انجـام کار های 

می سـاختند. وادار  دلخواه شـان 
ایـن  مالـکان  کـه  کشـید  جایـی  بـه  کار 
در  شـریف  افـراد  مشـاهدۀ  بـا  موتر هـا 
محلـی  حکومـت  بـه  پنجشـیر،  داخـل 
دلیـل  بـه  امـا  پنجشـیر شـکایت کردنـد، 
این کـه شـریف یکـی از اعضـای کلیـدی 
در شـبکۀ قاچاق سـنگ الجورد و شـریک 
انجینـر علـی بود؛ هیـچ اقدامـی در جهت 
گرفتـاری افـراد شـریف صـورت نگرفت 
و حتـا مقامـات حکومتـی پنجشـیر که هر 
سـنگ  قاچـاق  شـبکۀ  در  منافعـی  کـدام 
الجـورد داشـتند، مانـع هرگونـه اقدامی از 
سـوی مـردم در برابـر این افـراد زورگو و 
جنایت پیشـه می شـدند. قومنـدان شـریف 
او  گرفتـن  قـدرت  و  امام الدیـن  حضـور 
نکـرده  تحمـل  خـود  همسـایه گی  در  را 
دو  ایـن  بیـن  شـهرت طلبانه  رقابـت  و 
بـه  را  وفاداری شـان  عـدم  کـه  قومانـدان 
ملـک اعـالن کـرده و حـاال مـوازی بـا او 
مسـلحانه  تقابـل  بـه  می کردنـد،  فعالیـت 
منجر شـد و این دو قومانـدان با بی رحمی 
تمـام بـر قریه هـای یکدیگـر یـورش برده 
و بـه قتـل و اختطـاف هـواداران یکدیگـر 
ایـن سـال ها،  در خـالل  پرداختنـد. حتـا 
ظلـم و لجام گسـیخته گی ایـن دو قوماندان 
بـه حدی رسـیده بود که قوماندان شـریف 
امـر  تحـت  مسـلح  افـراد  از  جمعـی  بـا 
خـود بـه یکـی از قریه هـای تحـت کنترل 
قومانـدان امـام حملـه کـرده و بـا کشـتن 
چند تـن از افـراد او، اعضـای خانواده اش 
از جملـه دختـران جـوان و زن او را مورد 
تجاوز جنسـی و لت وکوب قـرار داد و در 

نهایـت امـام را شکسـت داد.
شـریف  برابـر  در  کـه  امام الدیـن 
در  طالبـان  بـه  بـود،  شکسـت خورده 
ادامـه صفحـه 6 ولسـوالی همجـوار...  

جنگ مافیای معادن
زمینه ساز سقوط ولسوالی کران و منجان به دست طالبان

 انجنیر طارق ولی


