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طرح مدل حکومت 

اسالمی معارص

ننګرهار د داعش تسلیم شویو بهرنیو غړو 

برخلیک په اړه حکومت ډېر ژر پرېکړه کوي
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بایــد  کــه  میــزان   6 انتخابــاِت  مانــدگار: 
رییس جمهــور جدیــدی را بــرای کشــور انتخــاب 
ــا  ــن چالش ه ــده و ای ــش ش ــرد، وارد چال می ک
ــۀ  ــه گفت ــود. ب ــش می ش ــتر از پی ــر روز بیش ه
ــرد کمیســیون  شــرکای ایــن انتخابــات، عملک
انتخابــات از مســیِر اصلــی منحــرف شــده و ایــن 

کار افغانســتان را بــه بحــران می کشــاند.
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــش  ــی خوی ــا در نظرداشــت مواضــع اصول ــا ب ام
مبنــی بــر اصــل شــمردِن »شــفافیت« و »عدالــت« 
ــات  ــیون انتخاب ــت کمیس ــار و ظرفی ــه از اختی ک
ــه  ــد ک ــدار می ده ــت، هش ــده اس ــارج گردی خ
بــا اعــام تصامیــم ناعاقبت اندیشــانه، ثبــاِت 

ــد. ــرار نده ــا ق ــِر چالش ه ــتان را در براب افغانس
ــۀ  ــنبۀ هفت ــه روز پنجش ــورا ب ــن ش ــای ای اعض
ــرای  ــد: ب ــه ان ــی گفت ــن خبرنامه ی ــته در ای گذش
شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری، نهــاد 
هــای ناظــِر انتخاباتــی، احــزاب و نهادهــای 
مدنــی، جامعــۀ جهانــی و مــردم  افغانســنان امــروز 
ــات از  ــه انتخاب ــت ک ــده اس ــن ش ــًا روش کام
مســیِر اصلــی و معیارهــای قانونــی خــودش 
بیــرون شــده اســت. در صورتــی کــه کمیســیون 
ــح  ــق لوای ــرف مطاب ــات از یک ط ــتقل انتخاب مس
و طرزالعمل هــای خــودش عمــل نتوانســته و 
ــات،  ــزار انتخاب ــۀ کارگ ــه مثاب ــر ب ــب دیگ از جان
بــا بی اعتمــادی و نارضایتــی اکثریــت مطلــق 

نامــزدان ریاســت جمهوری روبهــرو شــده اســت، 
ــام  ــر اع ــرار ب ــوزی اص ــق و مج ــه منط ــا چ ب
ــل  ــی و غیرقاب ــات میلیون ــا تقلب ــوأم ب ــج ت نتای

می نمایــد؟  قبــول 
اســت:  آمــده  خبرنامــه  ایــن  از  بخشــی  در 
کمیســیون مســتقل انتخابــات هیچ گاهــی بــه 
ــورای  ــای ش ــش ها و نگرانی ه ــدام از پرس هیچ ک
ــه و در  ــخ نگفت ــوری پاس ــاس  جمه ــزدان ری نام
ــه حکومــت عمــل  جایــگاه یــک نهــاد وابســته ب
ــه  ــم ک ــدار می دهی ــن هش ــت. بنابرای ــرده اس ک
کمیســیون انتخابــات بــه رویکردهــای فراقانونــی 
ــای بحــران  ــه پیامده ــد و متوج ــان ده ــود پای خ
آفریــن، فیصله هــا و تصامیــم مغایــر روحیــۀ 

ــد. ــی باش مل
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری جهــت مهــارِ 
ــارکتی  ــِت مش ــکیل حکوم ــرح »تش ــران، ط بح
انتخابــات محــور« را پیشــنهاد دارد کــه بــه گفتــۀ 
ــات آن را  ــزودی جزئی ــورا، به ــن ش ــای ای اعض
ــی  ــکار عموم ــل و اف ــای ذی دخ ــرای طرف ه ب

ارایــه می کنــد.
اعضــای شــورای نامــزدان گفتــه انــد: بــار دیگــر 
بــه رهبــری حکومــت وحــدت ملــی و کمیســیون 
انتخابــات گــوش زد می نماییــم کــه مســوول 
مســتقیم هــر اقدامــات ناشــیانه و پاســخ گوی 
می باشــند.  انتخاباتــی  بحران آفریــن  تصامیــم 
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــات  ــات و تقلب ــل تخلف ــته در مقاب ــون گذش چ
همــواره مواضــع پیش گیرانــه داشــته یک بــار 
برابــر  در  را  خــود  جــدی  موقــف  دیگــر 
ــی دارد.  ــام م ــیون اع ــران زای کمیس ــام بح اع
ــت  ــت جمهوری در جه ــزدان ریاس ــورای نام ش
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــوی م ــران در پهل ــار بح مه
ــد داد. ــه خواه ــای همیشــگی خــود ادام تاش ه

طرح جدید شورای نامزدان: 
حـکومت مشـارکتی با محـور انتخـابات
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صدها برگۀ نتیجۀ روند بازشماری آرا بدون مهر 
و امضا به سه والیت فرستاده شده اند

»نه« به تقلب »آری« به عدالت
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صفحه 2

باشنده گان کابل به خاطر تأمین شفافیت راهپیمایی کردند:

کمیسیـون انتخـابات به مسیـر قانـون برگـردد
 و صـدای مـردم را بشنـود



و  تقلـب  برابـر  در  مردمـی  اعتراض هـای 
مهندسـی آرا در انتخابـات ششـم میـزان آغـاز 
انتخاباتـی  دسـته های  اکثریـت  اسـت.  شـده 
در  آرا  بازشـماری  رونـد  بـه  نسـبت  کـه 
کمیسـیون های انتخاباتـی و در مجمـوع آن چه 
کـه در کمیسـیون انتخابـات می گـذرد، شـاکی 
انـد، به ایـن تظاهـرات عدالت خواهانه پیوسـته 
انـد. اعتـراض کننـده گان فقـط یـک خواسـت 
مشـخص دارنـد و آن ایـن کـه آرای تقلبـی از 
آرای پـاک مطابـق بـه قانـون و کارشـیوه های 
انتخاباتـی کـه در کمیسـیون انتخابـات وجـود 

دارد، جـدا سـاخته شـود. 
نخسـت برخـی دسـته های انتخاباتـی و به ویژه 
شـورای نامـزدان انتخابـات طـی نشسـت ها و 
اعامیه هـای معقول و مسـتدل به گونۀ رسـمی 
از کمیسـیون انتخابـات خواسـتند کـه بـه جای 
انجـام کارهای خاف قانون کـه می تواند روند 
دموکراسـی در کشـور را صدمـه وارد کنـد، از 
زیـر نفوذ یک دسـتۀ انتخاباتی مشـخص بیرون 
شـوند و انتخابـات را بـه گونـۀ مسـتقل و در 
پرتـو قانون مدیریـت کنند. اما کمیسـیون چنان 
در سـیطرۀ یک دسـته انتخاباتی قـرار گرفته که 
هیـچ امیـدی بـه بهبود رونـد شـمارش و ابطال 
نـدارد. کمیسـیون  دیگـر وجـود  تقلبـی  آرای 
دیگـر یـک کمیسـیون »مسـتقل« و »بی طـرف« 
در امـر انتخابـات نیسـت و بازی با سرنوشـت 
سیاسـی مـردم مثـل سـال 2014 آغـاز شـده 
اسـت. در برابـر چنیـن وضعیتی چـه باید کرد؟ 
ایـن سـوال اساسـی اسـت کـه در برابـر تمـام 
جامعـه  در  قانون گرایـان  و  عدالت خواهـان 
می توانـد وجـود داشـته باشـد. آیـا بازهـم در 
برابـر تقلـب و جعـل کاری آشـکار بـه بهانـۀ 
مصلحت و منافع کشـور خاموشـی اختیار شود 
و گذاشـته شـود کـه تقلـب و تزویر به کرسـی 
بنشـیند؟ آیـا بـاز هم مردم شـکار یک دسیسـه 
دیگـر شـوند و سرنوشـت سیاسی شـان چـون 
سـال های گذشـته مورد دسـت برد قـرار گیرد؟ 
وضعیتـی  چنیـن  بـه  نمی تـوان  شـک  بـدون 
»آری« گفـت. نمـی تـوان تقلـب و جعـل کاری 
را دیـد و در برابـر آن خاموشـی اختیـار کـرد. 
اعتـراض در برابـر تقلـب بـه معنـای اعتـراض 

اسـت.  بی قانونـی  و  بی عدالتـی  برابـر  در 
زمانـی مارکس سـخن پُرمایـۀ در مـورد مبارزه 
پرولتریـا در برابر بـورژوازی گفته بود. مارکس 
می گفـت کـه پرولتریـا در مبارزه با بـورژوازی 
هیـچ چیـز نـدارد کـه از دسـت بدهـد بـه غیر 
از زنجیرهایـش. حاال نیـز اعتراض کننده گان در 
برابـر تقلب هـای انتخاباتـی در کشـور چیـزی 
ندارنـد کـه از دسـت بدهند به جـز زنجیرهایی 
کـه بـه وسـیلۀ زورگویـان و تقلـب کاران بـه 
تجربـۀ  می شـود.  بسـته  شـان  دسـت وپای 
انتخابـات نشـان دادنـد کـه  سـال های پسـین 
هـر زمـان بـه بهانـۀ مصلحـت و گویـا منافـع 
سـازمان یافته  تقلب هـای  برابـر  در  کشـور 
سـوی  بـه  کشـور  شـد،  اختیـار  خاموشـی 
بحـران و نابسـامانی پیـش رفت. هیچ کـدام از 
حکومت هـای برآمـده از تقلـب نتوانسـتند کـه 
بـه مطالبات و خواسـت های مردم پاسـخ دهند. 
نتیجـۀ پیـروزی تقلـب در کشـور، بـه وجـود 
چپاول گـر  و  زورگـو  حکومت هـای  آمـدن 
بـوده اسـت. نمونۀ روشـن آن همیـن حکومت 
وحدت ملی اسـت که در نتیجۀ توافق سیاسـی 
بـدون در نظـر داشـت آرای مـردم به وسـاطت 
امریـکا بـه وجـود آمـد و کشـور را بـه سـوی 
نابسـامانی بـرد. مـردم پنج سـال در  بحـران و 
حکومت گـران  وحشـت  و  اختنـاق  شـرایط 
چپاول گـر زیسـتند و هـر روز گـواه ناامنـی، از 
دسـت دادن عزیزان شـان و نابسـامانی ها و بـی 
قانونی هـای بیشـتر در کشـور بودنـد. حکومت 
بـه  دقیقـًا  اخیـر  سـال های  در  ملـی  وحـدت 
یـک بانـد مافیایـی تبدیـل شـده اسـت. باندی 
کـه بـه وسـیلۀ چنـد غارتگـر مـال و دارایـی 
مـردم مدیریـت و رهبری می شـود. اکثر سـران 
حکومـت فعلـی هیـچ تعهـدی بـه مـردم و بـه 
گفتـۀ خودشـان »جمهوریـت« ندارنـد. آنهـا از 
ایـن ارزش هـا و مفاهیـم بـرای سـلطه گری و 
غـارت اسـتفاده می کننـد. ادامـۀ ایـن وضعیـت 
بـوده  قابـل تحمـل  بـه هیـچ صـورت  دیگـر 
نمی توانـد. ایـن بـار مـردم افغانسـتان تصمیـم 
آخـری خـود را گرفتـه انـد. ایـن بـار مـردم تا 
آخریـن لحظه برای به کرسـی نشسـتن عدالت 
و قانـون مبـارزه می کننـد و از یـک یـک رای 

خـود حمایـت خواهنـد کرد. ایـن بار بـه هیچ 
صـورت نبایـد بـه تقلـب و جعـل کاری اجـازه 
داد کـه بـه دل خـواه خـود نتیجـه انتخابـات را 
رقـم زنـد. می گوینـد »مـرگ یک بـار و واویـا 

یک بـار«. 
ایـن بـار بایـد واقعـًا بـه صحنـه آمـد و بـدون 
درنظـر داشـت این که چه کسـی و کدام دسـته 
در انتخابـات بـه پیـروزی واقعـی می رسـد از 
حمایـت  انتخابـات  در  عدالـت  و  شـفافیت 
بی تفاوتـی  و  صحنـه  از  رفتـن  بیـرون  کـرد. 
را  آنهـا  چپاول گـران  و  تقلـب کاران  برابـر  در 
بی باک تـر  و  جسـورتر  خواست های شـان  در 
می کنـد. چنـان چـه طـی پنج سـال چنین شـد. 
امـروز بانـد مافیایـی کـه بر افغانسـتان سـیطره 
یافتـه از تمـام امکانـات و ظرفیت هـای مادی و 
معنـوی جامعـه به نفـع خود بهـره می برد بدون 
آن کـه کمتریـن کار را بـرای رفـاه و آسـایش 
مـردم انجـام داده باشـد. ضـرورت اسـت کـه 
صـدای عدالت خواهـی مـردم بلنـد نگه داشـته 
شـود، تـا تمـام نیروهای طـرف دار دموکراسـی 
و کشـورهایی کـه از افغانسـتان حمایـت مالـی 
و سیاسـی می کننـد، بداننـد کـه درایـن کشـور 
جمعـه  روز  تظاهـرات  آغـاز  می گـذرد.  چـه 
مـردم کابـل در برابر تقلـب دقیقًا زمانـی انجام 
رییس جمهـوری  ترامـپ  دونالـد  کـه  می شـد 
امریـکا بـرای نخسـتین بار بـه افغانسـتان سـفر 
کـرد و از سـربازان کشـورش در پایـگاه بگرام 
دیـدن کـرد. بـه نظـر می رسـد کـه تحـوالت 
افغانسـتان همچنـان مورد توجـه جامعۀ جهانی 
اسـت و بایـد از این توجه برای پیـروزی مردم 
در انتخابـات اسـتفاده کـرد. پیـروزی تقلب در 
افغانسـتان بـه نفـع جامعۀ جهانی کـه تا به حال 
میلیاردهـا دالر بـرای بازسـازی و نهادینه کردن 
دموکراسـی در کشـورما هزینـه کـرده، نیسـت. 
تقلـب جامعـه جهانـی را نیـز صدمـه می زنـد 
تنـدرو  قـوی شـدن گروه هـای  باعـث  چـون 
و افراط گـرا در کشـور خواهـد شـد. پیـروزی 
تقلـب بـه معنـای پیـروزی داعـش، طالبـان و 

گروه هـای تروریسـتی در کشـور نیـز اسـت.
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دیـروز هـزاران تـن از معترضان و هـواداران تیم ثبـات و همگرایی 
در برابـر تقلب هـای انتخاباتـی در کابل اعتراض کردند و خواسـتار 
شـفافیت در کار انتخابـات و کمیسـیون انتخابـات گردیدنـد و از 
تیـم دولت سـاز کـه آن را »تیـم تقلـب« می خواننـد، خواسـتند تا از 
تقلـب دسـت بردارد. در همیـن حال و پیش از آن شـورای نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در نشسـتی باتوجـه بـه درکـی کـه از 
انتخاباتـی دارنـد،  انتخاباتـی و رویاروویـی سـهمگین  بازی هـای 
وضعیـت انتخابـات در کشـور را بحرانـی خوانده و فیصلـه کردند 
کـه بایـد بـرای حـل مشـکات انتخاباتی در کشـور طـرح نوی در 
انداختـه شـود. این شـورا با اصـل شـمردِن »شـفافیت« و »عدالت« 
کـه از اختیـار و ظرفیـت کمیسـیون انتخابات خارج گردیده اسـت، 
هشـدار داده اسـت کـه اعـام »تصامیـم ناعاقبـت اندیشـانه«، ثباِت 
افغانسـتان را در برابـِر چالش ها قـرار می دهد. آن گونه که شـورای 
نامـزدان گفتـه و نیـز نهادهـای سیاسـی و ناظـران انتخاباتـی بـاور 
دارنـد، انتخابـات از مسـیِر اصلـی و معیارهـای قانونـی خـودش 
بیـرون شـده اسـت. در صورتـی که کمیسـیون مسـتقل انتخابات از 
یک طـرف مطابـق لوایـح و طرزالعمل هـای خودش عمل نتوانسـته 
و از طـرف دیگـر بـه مثابـۀ کارگـزار انتخابـات، بـا بی اعتمـادی و 
نارضایتـی اکثریـت مطلـق نامزدان ریاسـت جمهوری روبه رو شـده 
اسـت، بـا چـه منطـق و مجـوزی اصـرار بـر اعـام نتایـج تـوأم با 

تقلبـات ملیونـی و غیـر قابـل قبـول می نماید؟
راهپیمایـان معتـرض هم خواسـتار باطل شـدن سـه صد هـزار رای 
باطل شـده از کمیسـیون خواسـتند که بـه نفع یک تیـم عمل نکند؛ 

اما متاسـفانه 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات هیچ گاهـی بـه هیچ کدام از پرسـش ها 
و نگرانی هـای شـورای نامـزدان ریاسـت جمهـوری و نیـز دیگـر 
در  بنابرایـن  اسـت.  نـداده  پاسـخ  انتخاباتـی  نهادهـای  و  تیم هـا 
انتخابـات در چنیـن  اگـر کمیسـیون  وضعـی روشـن اسـت کـه 
شـرایط بـه رویکـرد هـای فراقانونـی خـود پایـان ندهـد و فیصله 
در  داشـت.  آفریـن خواهـد  بحـران  هـای  پیامـد  نهـاد  آن  هـای 
عیـن حـال کمیسـیون انتخابـات در تصامیـم خـودش یک دسـت 
عمل نکـرده و برخـی کمشـنران اقدامـات برخـی از مسـووالن در 
کمیسـیون انتخابـات را »جنایـت« خوانـده انـد. بنابرایـن اکنون که 
کار انتخابـات لـز دور قانونـی خـودش خارج شـدهه و تقلب های 
چندصـد هـزاری اعتبـار انتخابـات را صدمه میرسـاند و کمیسـیون 
نمیتوانـد بـه اسـتقال خویـش تصمیـم بگیـرد و آرای باطـل را 
مشـروعیت ندهـد، نیاز اسـت تـا به جـای گاویز شـدن در فرایند 
مشـکل سـاز، مراحـل بعـدی انتخابات ناشـفاف، به طرح نـو برای 
شکسـتن بنبسـت و بحـران انتخاباتـی انتخابات متمسـک شـد. در 
ایـن اواخـر شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری طـرح 
»تشـکیل حکومـِت مشـارکتی انتخابـات محـور« را پیشـنهاد داده 
اسـت کـه به نظر می رسـد، بـرای نسـخه موثری برای حـل معضل 
انتخاباتـی کشـور بـوده و بایـد تیـم ثبـات و همگرایـی و هـم بـه 
آن موافقـت کنـد. اگرچـه هنـوز جزئیـات ایـن طرح بـرا ی طرف 
هـای ذیدخـل و افـکار عمومـی ارائه نشـده اسـت اما پیداسـت که 
مصـروف شـدن در محور تیم دولت سـاز و کمیسـیون انتخابات با 
توجـه بـه آهنگـی کـه در پیش گرفتـه اند، هیچ دسـت پـری برای 
تکـت هـای معتـرض انتخاباتـی نخواهـد داشـت. بنابریـن طـرح 
» تشـکیل حکومـت مشـارکتی انتخابـات محـور« بـرای شکسـتن 
بحـران انتخاباتـی یـک گزینه فـوق العـاده و عملی به نظر میرسـد . 
زیـرا در در ایـن طـرح قـرار نیسـت که کمیسـیون انتخابات کسـی 
را بـه عنـوان برنـده اعـان کند امـا بسـتر انتخابات محـور معقولی 
بـرای شـکل گرفتـن یـک حکومـت بـا اشـتراک همـه نامـزدان که 
جریـان هـای سیاسـی همسـو بـا آنهـا را نیـز در بـر میگیـرد، در 
محـور نامـزدی با بیشـترین رای یک حکومـت فراگیر را میسـازند 
و کشـور از ایـن طریـق وارد یـک بحـران تمـام عیـار از رهگـذر 

بحرانـی سـاختن انتخابات نشـود.
بنابرایـن پیشـنهاد مـا به طرف هـای سیاسـی و دخیـل در انتخابات 
کشـور و نیز حامیان خارجی افغانسـتان این اسـت کـه طرح جدید 
شـورای نامـزدان را بـه عنوان یک نسـخه داخلی بـرای حل بحران 
انتخابـات افغانسـتان ارزش بدهنـد و با حمایـت و عملی کردن آن 
یـک گام موثـر بـرای حـل مشـکات دم دسـت انتخاباتـی بردارند  
در عیـن حـال رهبـری حکومـت و کمیسـیون انتخابـات بدانند که 
ایشـان مسـؤل مسـتقیم هر اقدام نآشـیانه و پاسـخگوی هر تصمیم 
بحـران آفریـن انتخاباتـی میباشـند و بـه همیـن خاطـر کاری نکنند 
کـه کشـور را وهـرد یک فاز تازه از بحران سیاسـی سـازند و اجازه 
دهنـد کـه این طرح شـورای نامزدان به عنـوان اقدام پیشـگیرانه، از 
بحـران انتخاباتی جوگیـری کند. رواه نوی را پیش روی افغانسـتان 
قـرار دهـد. زیـرا از دولـت مجود و کمیسـیون های معـذور چیزی 
کـه انتظـار مـردم افانسـتان اسـت بـراورده شـدنی نیسـت و بایـد 

کاری شـود کـه حیثیـت انتخابات اعـاده گردد.

طـرح شـورای نامـزدان 
شکـسِت بحـران انتخـاباتـی

»نه« به تقلب 
ی« به عدالت »آر

احمد عمران

این بار باید واقعاً به صحنه آمد و بدون درنظر داشت این که چه کسی و کدام دسته در انتخابات به پیروزی واقعی 
می رسد از شفافیت و عدالت در انتخابات حمایت کرد. بیرون رفتن از صحنه و بی تفاوتی در برابر تقلب کاران و 
چپاول گران آنها را در خواست های شان جسورتر و بی باک تر می کند. چنان چه طی پنج سال چنین شد. امروز باند 
مافیایی که بر افغانستان سیطره یافته از تمام امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی جامعه به نفع خود بهره می برد 
بدون آن که کمترین کار را برای رفاه و آسایش مردم انجام داده باشد. ضرورت است که صدای عدالت خواهی مردم 
بلند نگه داشته شود، تا تمام نیروهای طرف دار دموکراسی و کشورهایی که از افغانستان حمایت مالی و سیاسی 
می کنند، بدانند که دراین کشور چه می گذرد. آغاز تظاهرات روز جمعه مردم کابل در برابر تقلب دقیقاً زمانی انجام 
می شد که دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا برای نخستین بار به افغانستان سفر کرد
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بـه  همگرایـی«  و  »ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ  هـواداران 
رهبـری داکتـر عبـداهلل و شـماری از شـهروندان دیروز 
جمعـه، 8 قـوس در پیونـد بـه آنچـه شـمارش آرای 
دسـت  می شـد،  کمیسـیون خوانـده  از سـوی  تقلبـی 
از  کننـده  تظاهـر  تـن  هـزاران  زدنـد.  تظاهـرات  بـه 
بخش هـای مختلـف شـهر کابـل راه افتادنـد و خـود 
را بـه منطقـۀ فـوارۀ آب رسـاندند. هرچنـد گارنیزیـون 
کابـل »چمـن حضـوری« را محـل تجمـع معترضـان 
تعییـن کـرده بـود، امـا معترضـان خـود را بـه منطقـۀ 
»فـوارۀ آب« کـه بـه ارگ ریاسـت جمهـوری نزدیـک 
اسـت، رسـانده و تجمـع کردنـد. آنـان شـعارِ »مـرگ 
بـه تقلـب« و »تقلـب را نمی پذیریـم« سـر می دادنـد و 
مسـووالن ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی را متهم به 
مداخلـه در کمیسـیون انتخابات و اعضای کمیسـیون را 
متهـم بـه جانـب داری از تیـم »دولت سـاز« بـه رهبری 
کمیشـنراِن  از  آنـان  می کردنـد.  غنـی  محمداشـرف 
کمیسـیون انتخابـات می خواسـتند تـا »بـه رأی مـردم 
»جانـب داری«  آرا  شـمارش  در  و  بگذارنـد  احتـرام« 

. نکنند
شـعارِ  کـه  حالـی  در  کننـده گان  مظاهـره   از  یکـی 
سـر  نمی پذیریـم«  را  تقلـب  از  برخاسـته  »حکومـت 
کمیسـیون  کـه  گفـت  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  مـی داد 
بـه  و  برگـردد  قانـون«  »مسـیر  بـه  بایـد  انتخابـات 
صـدای »حق طلبانـۀ« مـردم تمکیـن کنـد. او افـزود که 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بایـد بـه »صـدای بلنـد« 
مـردم افغانسـتان گـوش بدهـد و از »تحـت مدیریـت 

شـود. خـارج  دولت سـاز«  تقلـب  تیـم 
در تظاهـرات دیـروز، شـمار زیادی از سیاسـت مداران، 
اعضـای خانـوادۀ رهبـران و سیاسـت مداران، اعضـای 
ارشـد دسـتۀ انتخابـات »ثبـات و همگرایـی« و وکای 
پارلمـان اشـتراک کـرده بودنـد. هرچنـد حکومـت و 
نهادهـای امنیتـی از احتمـال وقـوع حـوادث خطرناک 
امنیتـی در جریـان تظاهـرات دیـروز خبـر داده بودنـد، 
امـا ایـن تظاهـرات بدون کـدام حادثه و رویـداد جدی 
امنیتـی بـه پایـان رسـید. در عین حـال، اما شـماری از 
اعتـراض کننده گان شـکایت داشـتند که پولیـس با آنان 
برخورد نامناسـب و زشـت کرده اسـت. برخی مظاهره 
کننـده گان همچنـان مدعـی بودنـد کـه پولیـس تـاش 

می کـرد جلـو تظاهـرات آنـان را بگیرد.
خوانـش  بـا  دیـروز  چاشـت  از  پـس  تظاهـرات، 
قطع نامه یـی پایـان یافـت و مظاهـره کننـده گان محـل 
تجمع شـان را نیـز از وجـود زباله هـا پـاک کاری کردند.
در قطع نامـۀ مظاهره کننـده گان آمـده اسـت کـه به دلیل 
»دسـت کاری« و »جعـل مکـرر« در آرا و ارادۀ مـردم، 
بـه  افغانسـتان  در  مردم سـاالری  رونـد  و  انتخابـات 

مرحلـۀ حسـاس رسـیده اسـت. بـه نقـل از قطع نامـه: 
خطـر  قبـول  بـا  میـزان  شـش  در  افغانسـتان  »مـردم 
مـرگ و قربانـی، بـه پـای صندوق هـای رأی رفتنـد؛ 
دیگـر  بـار  دموکراسـی،  بـه  خایـن  چهره هـای  امـا 
تـاش کردنـد بـه تحریـف آرای شـهروندان بپردازنـد 
و حکومـت برخاسـته از جعـل و تزویـر را روی کار 

آورنـد«.
در قطع نامـه گفته شـده اسـت: مـردم افغانسـتان این بار 
تقلـب«  از  برخاسـته  »دولـت  داد  نخواهنـد  اجـازه 
و  انتخابـات  چـراغ  و  شـود  حاکـم  برسرنوشت شـان 
مردم سـاالری را برای همیشـه در سـرزمین ما خاموش 
گردانـد. مظاهره کننـده گان افـزوده انـد کـه کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات، بایـد به مسـیر قانـون، طرزالعمل ها 
و لوایـح نافـذ انتخاباتـی برگـردد و بـه جـای تمکیـن 
بـه خواسـت ها و مطالبـات یک تیـم انتخاباتـی، صدای 
ملـت افغانسـتان را بشـنود. کمیسـیون انتخابـات بایـد 
از  فـوراً ٣00 هـزار رأی غیربایومتریـک و جعلـی را 
را  بی طرفـی اش  و  اسـتقالیت  و  سـازد  خـارج  دور 
در رونـد انتخابـات ثابـت کنـد؛ در غیرآن، مسـوولیت 
بحـران سیاسـی-انتخاباتی و پیامدهـای آن، بـه اعضای 

برمی گـردد. انتخابـات  کمیسـیون 
در بخـش دیگـر ایـن قطع نامـه از جامعـۀ بین المللـی 
پروسـۀ  برگشـت  جهـت  در  تـا  شـده  خواسـته 
تـاش  آن  اصولـی«  و  قانونـی  »مسـیر  بـه  انتخابـات 
کننـد و نبایـد اجـازه بدهنـد افغانسـتان بـه »گذشـتۀ 
تاریـِک نظام هـای غیرمردمـی« برگـردد. در ادامـۀ ایـن 
قطع نامـۀ مظاهره کننـده گان دیـروز هشـدار داده شـده 

ذیدخـل،  نهادهـای  و  انتخابـات  کمیسـیون  اگـر  کـه 
بـه خواسـت ها و مطالبـات »مشـروع و قانونـی« تیـم 
»ثبـات و همگرایـی« پاسـخ ندهند، از »تمـام گزینه های 
مشـروع، صلح آمیـز و مردمی« برای به کرسـی نشـاندن 
و  گرفـت  کار خواهنـد  مـردم«  واقعـی  ارادۀ  و  »رأی 

»بسـاط تقلـب کاران« را جمـع خواهنـد کـرد.

همزمـان باایـن، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی 
از  فیسـبوکش  صفحـۀ  در  تظاهـرات  پایـان  از  پـس 
اشـتراک کننـده گان ایـن تظاهـرات سپاسـگزاری کـرد. 
آقـای عبـداهلل نوشـت: »بـا تشـکر و قدردانـی عمیق از 
شـهریان عزیـز کابـل که با ایجـاد حماسـه و راه اندازی 
راهپیمـای مسـالمت آمیز، بـه تقلـب و بی عدالتـی نـه 
گفتند و ارادۀ محکم شـان را برای تحکیم مردم سـاالری 
بـه نمایـش گذاشـتند. خداوند توانا را شـکر گزاریم که 
تظاهـرات صلح آمیـز امـروز بدون کـدام حادثـۀ امنیتی 

بـه پایان رسـید.«
ایـن تظاهـرات پـس از آن شـگل گرفـت کـه برخـی 
از کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات تصمیـم گرفتنـد تـا 
سـه صدهزار رأیـی را که از سـوی دسـته های انتخاباتی 
مشـکوک بـه نظـر می رسـید، پـس از بازشـماری وارد 
مرکـز اطاعـات کمیسـیون کنـد. کمیسـیون انتخابـات 
چنـد هفتـه پیـش رونـد بازشـماری آرا را آغـاز کـرد؛ 
امـا بـه دلیل  اعتـراض دسـته های انتخاباتـی، این روند 
کمیسـیون  کمیشـنران  اسـت.  متوقـف  والیـت   ۷ در 
انتخابـات امـا گفتـه انـد تنها پـس از روند بازشـماری 
٣00هـزار  سرنوشـت  مـورد  در  می تواننـد  تفتیـش  و 
تصمیـم بگیرنـد. بـه گفتـۀ آنـان، کمیسـیون نمی توانـد 
ایـن آرا را بـدون تکمیـل رونـد تفتیـش و بازشـماری 

کند. باطـل 

کمېسـیون  خپلـواک  حقونـو  بـري  د  افغانسـتان  د 

غوښـتنه کـړې چـې یـو ځانګـړی کمېسـیون دې د لوګر 

پـه یـو شـمېر ښـوونځیو کـې لـه زده کوونکـو هلکانو د 

جنـي نـاوړه اسـتفادې پـه اړه راپـور وڅېـړي.

د دغـه کمېسـیون کمېشـر او ویانـد شـکرالله مشـکور 

د دې  افغانسـتان ولسـمر  د  تـه وویـل،  راډیـو  ازادي 

مسـئلې څېړنـه دوی او لویې څارنوالۍ ته سـپارلې، خو 

دوی غـوره ګڼـي چـې نـورې ادارې هـم په کې شـاملې 

يش.

ښـاغيل مشـکور وویـل: »ولسـمر پـر ټویټـر پـه خپـل 

پیغـام کـې دا مسـئله مـوږ او لویـې څارنوالۍ تـه حواله 

ټولنـو  د مـدين  بایـد  ترکیـب کـې  پـه دې  کـړې، خـو 

اسـتازي، د پوهنې وزارت او حتی د ميل شـورا د بري 

حقونـو د کمېسـیون اسـتازي شـامل وي.«

نومـوړي وویل، د افغانسـتان د بري حقونو کمېسـیون 

د دغـې مسـئلې جدي څېړنـه غواړي.

امنیـت ادارې د لوګـر دوه مـدين  د افغانسـتان د مـيل 

اسـتفادې  جنـي  د  زده کوونکـو  د  چـې  فعـاالن 

بنـد  ورځـې  څـو  لـه  وه،  کـړې  راپورتـه  موضوع یـې 

تـه  د بـري حقونـو کمېسـیون  افغانسـتان  د  وروسـته 

وسـپارل.

د  حمیـدي  احسـان الله  او  محمـودي  موسـی  محمـد 

تېـرې پنجشـنبې پـه ورځ پـه کابل کـې د اروپايـي ټولنې 

لـه سـفیر رسه د کتنـې لپـاره پـر الره وو چـې دولتـي 

ونیـول. ځواکونـو 

د افغانسـتان د مـيل امنیـت ریاسـت وویـل چـې هغوی 

یـې د دې لپـاره نیـويل وو چـې د راپـور تـر خپرېـدو 

لـه ګـواښ رسه مخامـخ و. د مـيل  وروسـته یې ژونـد 

امنیـت ریاسـت د محمـودي او حمیـدي د خـرو یـوه 

وېډیـو هـم پـر ټولنیـزو رسـنیو خپـره کـړه.

محمـودي پـه دغـه وېډیـو کـې پـر دې چـې د لوګـر په 

یـو شـمېر ښـوونځیو کـې یـې پـر زده کوونکـو هلکانـو 

د جنـي تېـري پـه اړه معلومـات رسـنیو تـه ورکـړي، 

پښـېامين څرګنـده کـړه او خپـل راپـور یې ناقـص او له 

تېروتنـو ډک یـاد کـړ.

ال څرګنـده نـه ده چـې دغـه اعـراف لـه هغـه پـه کـوم 

حالـت کـې اخیسـتل شـوی.

د وېډیـو پـه اړه پـه افغانسـتان کـې د امریـکا سـفیر، د 

بخښـنې نړیوال سـازمان او د افغانسـتان د بري حقونو 

خپلـواک کمېسـیون شـدید غرګـون وښـود او د لوګر د 

دغـو مـدين فعاالنـو پـه اړه یـې جـدي اندېښـنه څرګنده 

. کړه

پـه افغانسـتان کـې د امریـکا سـفیر، جـان بـس د سـې 

شـنبې پـه ورځ ناوختـه پـر خپـل ټویټـر ولیـکل چـې د 

افغانسـتان د مـيل امنیـت ادارې له لوري د خپرې شـوې 

وېډیـو محتوا د پخواين شـوروي د اسـتخباراتو د ادارې 

چلنـد تـه ورته برېښـي.

د افغانسـتان جمهـور رئيـس محمـد ارشف غنـي هـم د 

مـيل امنیـت ریاسـت چلنـد ناسـم بللی و.

د بـري حقونـو د څـار نړیوال سـازمان د اسـیا د برخې 

مسـئولې پاتریشـیا ګاسـمن واشـنګټن پوسـټ ورځپاڼې 

تـه ویـيل، د بـري حقونـو د دوو داسـې فعاالنـو نیول 

چـې د ماشـومانو پـه جنـي ناوړه اسـتفاده کې ښـکېل 

یـې رسـوا کـړل، د  او ښـوونکي  حکومتـي چارواکـي 

قاصـد د وژلـو معنـی لري.

لوګر کې له ځینو زده کوونکو د جنيس استفادې راپور دې یو ګډ کمېسیون وڅېړي

باشنده گان کابل به خاطر تأمین شفافیت راهپیمایی کردند:

کمیسیون انتخابات به مسیر قانون برگردد و صدای مردم را بشنود
روح اهلل بهزاد
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تربیِت کودِك شـاد

انسـانی،  تجـارب  برجسـتۀ  جنبه هـای  از  یکـی 
حضـور احسـاس »وجـودِ منحصر بـه فـرد« در افراد 
بشـر اسـت؛ چیـزی کـه فاسـفه بنـا بـر سـنت، آن  
را هویـت شـخصی یـا »خـود« نامیده انـد. می تـوان 
»خـود« را این گونـه تعریـف کـرد: »خود یـک ُکلیت 
اسـت؛  منسـجم  و  سـازمان یافته  شخصی شـده، 
ترکیبـی از تجـارب و تجلیـات شـخصی«. هر فردی 
خـود را بـه لحـاظ جسـمی از دیگران متمایـز و جدا 
می دانـد. جنبه یـی از شـخصیت وجـود دارد کـه بـه 
فـرد اجـازه می دهـد هـر صبـح کـه از خـواب بیدار 
کـه  اسـت  فـردی   همـان  باشـد  مطمیـن  می شـود، 
دیشـب بـه رخت خواب رفته  اسـت. ایـن جنبۀ خود 
»خودبوم شـناختی« نامیـده می شـود. وراِی ایـن درک 
بوم شـناختی و جسـمانی از خـود، هـر فردی نسـبت 
بـه فعالیت هـای درونـِی خویـش )رؤیاهـا، جریـان 
افـکار و احساسـات و...( آگاهـی نسـبی دارد. ایـن 
فعالیت هـای درونـی تـا حـِد زیادی شـخصی اسـت 
و دیگـران به طـور مسـتقیم از آن هـا باخبـر نیسـتند. 
بـدون شـک بعضـی از جنبه هـای خـود، از جملـه 
خودبوم شـناختی، پدیده هـای عمومـی هسـتند؛ امـا 
روان شناسـی میان فرهنگـی نظـِر مـا را بـه جنبه هایی 
فرهنـگ   بـه  وابسـته  کـه  می کننـد  از خـود جلـب 
هسـتند؛ بـه ایـن معنـی کـه در بعضـی از فرهنگ هـا 
یافـت می شـوند و در بعضـی دیگـر خیـر. در ایـن 
نوشـتار بـه بررسـی تأثیـرات دو ویژه گـی فرهنگـی 
فردگرایـی )اولویـت دادن بـه فـرد در مقابـل گـروه( 
و جمع گرایـی )اولویـت دادن بـه گـروه در مقابـل 
فـرد( بـر روی »خـود« و تعـدادی از فرآیند هایـش 
می پردازیـم.  پیـش از شـروع بحـث، الزم اسـت بـه 
یک نکته اشـاره شـود. اکثـر تحقیقـات میان فرهنگی 
فرهنـگ  دو  تفاوت هـای  بررسـی  بـه  انجام  شـده، 
امریـکای شـمالی )امریکا و کانادا( و آسـیای شـرقی 
)چیـن، کوریـا، جاپـان و ...( می پـردازد. مقصـود نـه 
دوقطبی انـگاری جهـان اسـت و نـه این کـه ایـن دو 
فرهنـگ نماینـدۀ سـایر فرهنگ هـای جهان هسـتند؛ 
ایـن دو فرهنـِگ کامـًا  از  بلکـه هـدف بهره گیـری 
تأثیرگـذاری  بهتـر  سـاختن  نمایـان  بـرای  متضـاد 

فرهنـگ بـر روان شناسـی اسـت. 
در بسـیاری از فرهنگ هـای فردگـرای غربـی، باوری 
عمیـق بـه جدایـی ذاتـی افـراد از یک دیگر به چشـم 
 می خـورد. در ایـن فرهنگ هـا، هنجارها بر اسـتقال 
فـرد از دیگـران تاکیـد بسـیاری می کننـد و از فـرد 
بـروز خصوصیـات  و  کشـف  بـه  کـه  می خواهنـد 
ایـن  حصـول  بپـردازد.  خویـش  منحصربه فـرد 
ضـرورِت هنجاریـن منـوط بـه پـرورش افـراد بـه 
افـکار،  مرجعیـت  بـا  رفتارهای شـان  کـه  نحـوی 
احساسـات و نگرش هـای خودشـان سـازمان   یابـد، 

 . ست ا
از طرفـی بـرای درک یـک فـرد در ایـن فرهنگ هـا 
نیـز بایـد از همیـن مرجـع اسـتفاده کـرد. بر اسـاس 
ایـن تفسـیر از »خـود«، هـر فرد بـه عنـوان جهانی با 
مـرز مشـخص، منحصربه فـرد، کم  و  بیـش یکپارچه، 
مرکـز پویایـی از آگاهـی، هیجـان، قضـاوت و عمل، 
مقابـل  در  کـه  متمایـز  کل  یـک  در  سـازمان یافته 

می شـود.  پنداشـته  می گیـرد،  قـرار  دیگـر  کل هـای 
مسـتقل  و  دیـدگاه خودمختـار  ایـن  از ضروریـات 
پنداشـتن »خـود« اسـت و بـه ایـن خاطـر ایـن نـوع 

»خـود« را خـود مسـتقل می نامنـد. 
فرهنگ هـای جمع گـرای  از  بسـیاری  در  مقابـل  در 
غیرغربـی، بـاوری عمیـق بـه وابسـته گی ذاتـی افراد 
بـه یکدیگـر بـه چشـم  می خـورد. یـک ضـرورت 
هنجاریـن در ایـن فرهنگ هـا، حفـظ این وابسـته گی 
متقابـل بین افراد اسـت. حصـول این بایـد هنجارین 
مسـتلزمِ انگاشـتن خـود بـه عنـوان بخشـی از روابط 
اجتماعـی گسـترده تر اسـت. در عیـن حـال اذعان به 
ایـن امـر کـه رفتارهـای فـرد حـول یـک مجموعـه 
می یابـد  متقابـل سـازمان  وابسـته گی های  از  وسـیع 
اسـت.  بایـد  ایـن  بـه  دسـت یابی  ملزمـات  از  نیـز 
»خـود« در ایـن دیـدگاه از دیگـران جـدا نیسـت و 
از سـوی فرهنـگ جمع گـرا برانگیختـه می شـود تـا 
راهـی بـرای هماهنگی با دیگـران بیابـد و تعهداتش 

نسـبت بـه دیگـران را به جـا آورد. 
نامیـده  وابسـته  خـود  خـود،  از  برداشـتی  چنیـن 
می شـود. تحقیقـات بیانگـر آن اسـت کـه وقتـی از 
افـراد جوامـع فردگـرا خواسـته می شـود تـا خـود را 
توصیـف کننـد معمـوالً از صفـات فـردی چـون بـا 
جسـارت، خسـته گی ناپذیر، تنبـل، صـادق، منطقـی 
و.... اسـتفاده  می کننـد. اما اعضای افـراد فرهنگ های 
آسـیای شـرقی در توصیـف خـود بیشـتر از صفـات 
و...  دل سـوز  مهربـان،  احساسـی،  ماننـد  بین فـردی 

اسـتفاده  می کننـد.
همچنیـن تحقیقـات حاکـی از ایـن امر اسـت که در 
کشـور چیـن، حتـا در مناطقـی کـه بـه سـرعت در 
حـال مدرنیـزه شـدن هسـتند، افراد بیشـتر متناسـب 
بـا انتظـارات دیگـران و هنجارهـای اجتماعـی رفتار 
می کننـد تـا میـل شـخصی خویـش. طبـق تحقیقات 
امریکایی هـا  از  بیـش  هندی هـا  شـده،  انجـام 
بـرای روابـط خـوب بـا دیگـران اهمیـت قایل انـد 
از  بیـش  را  دیگـران  نیاز هـای  بـه  پاسـخ گویی  و 
امریکایی هـا بـه عنـوان یـک تعهـد اخاقـی جـدی 

می کننـد.  تلقـی 
تحقیقـات جدیـد بین فرهنگی در جهان شـمول بودِن 
دسـته یی از نظریـات تحـت عنـوان همسـانِی خـود 
تردیـد ایجـاد کرده انـد. این گونـه نظریـات معتقدنـد 
افـراد تـاش می کنند تا بیـن اعمال و اعتقادات شـان 
هماهنگـی ایجـاد کننـد. مفروضـۀ اصلـی این گونـه 
نظریـات ایـن اسـت کـه عـدم هماهنگی بیـن اعمال 
ایجـاد  نامطلـوب  فـرد احساسـات  اعتقـادات در  و 

می کنـد.
فـرد نیـز بـرای رهایـی از ایـن احساسـاِت نامطلوب 
برانگیخته می شـود تا مجدداً همسـانی از دسـت رفته 
افـراد فرهنگ هـای  بـه طـور کلـی  ایجـاد کنـد.  را 
می داننـد  ثابـت  کم  وبیـش  را  محیـط  جمع گـرا 
)هنجارهـا، تعهـدات و وظایـف ثابـت( و خـود را 
تغییرپذیـر بـه نحـوی که همیشـه آمـادۀ تغییـر دادِن 
خـود بـه منظـور هماهنگ شـدن بـا محیـط هسـتند. 
را  خـود  فردگـرا  فرهنگ هـای  افـراد  برعکـس 
صفـات  )نگرش هـا،  می داننـد  ثابـت  کم وبیـش 

محیـط  و  ثابـت(  حقـوق  و  توانایی هـا  شـخصیتی، 
را تغییرپذیـر. بنابریـن، همـواره آمـادۀ ایجـاد تغییـر 
در محیـط هسـتند. نگرش هـا و رفتارهـای افـراد در 
کشـورهای فردگـرا نسـبت بـه کشـورهای جمع گرا 
نشـان  تحقیقـی  نتایـج  اسـت.  همخوان تـر  بسـیار 
بـه  اسـترالیایی ها  از  کمتـر  جاپانی هـا  کـه  می دهـد 
توجـه  خـود  شـخصِی  نگرش هـای  و  اعتقـادات 
عمـل  باید هـا  اسـاس  بـر  بیشـتر  آن هـا  می کننـد. 
می کننـد تـا احساسـات شـخصی خـود. در نتیجـه، 
و  شـخصی  نگرش هـای  بیـن  کمتـری  هماهنگـی 

دارد.  وجـود  آن هـا  رفتارهـای 
روی  بـر  شـده  انجـام  تحقیقـات  از  بسـیاری 
فرهنگ هـای فردگـرای امریکایـی و اروپایـی حاکـی 
از آن اسـت کـه در افـراد ایـن فرهنگ هـا، تمایـل 
»خـود«  دیـدن  بهتـر  و  حفـظ  بـرای  گسـترده یی 
)خودافزایـی( وجـود دارد. بـه طـور مثـال، مردمـان 
ایـن فرهنگ هـا تمایـل دارند کـه پیروزی هـای خود 
و  )توانایی هـا  خـود  ثابـت  درونـی  صفـات  بـه  را 
اسـتعدادها( نسـبت دهنـد و شکسـت های خـود را 
بـه عوامـل خارجـی )مانند مقصـر دانسـتن دیگران( 
یـا عوامـل درونـِی ناثابـت )مانند عدم تـاش کافی( 

نسـبت دهنـد.
نتایـج یـک تحقیق ملـی در امریکا نشـان می دهد که 
۷0 درصـد از امریکایی هـا معتقدنـد کـه نمـرۀ آن هـا 
در توانایی هـای مدیریتـی، از متوسـط باالتـر اسـت. 
در توانایـی کنـار آمـدن بـا دیگـران، تعـداد بسـیار 
از  پایین تـر  را  خـود  نمـرۀ  امریکایی هـا  از  اندکـی 

کردند.  بـرآورد  میانگیـن 
حـدود 60 درصـد از امریکایی هـا معتقـد بودنـد کـه 
جـزو ده درصـد برتـر در ایـن توانایـی قـرار دارند و 
15درصـد از آن هـا خـود را جـزو یـک درصـد برتر 
معرفـی کردنـد. تحقیقـات نشـان می دهـد کـه افـراد 
فرهنگ هـای فردگـرا حتـا از سـنین پاییـن تمایـل به 

خودافزایـی را نشـان می دهنـد.
در مقابـِل مثبت گرایـی بـاالی مردمـان فرهنگ هـای 
فردگـرا، مردمـان فرهنگ هـای آسـیای شـرقی گاهی 
می دهنـد. نشـان  را  قابـل  توجهـی  منفی گرایـی 
پیامـد ایـن تفـاوت فرهنگـی ایـن خواهـد بـود کـه 
امریکایی هـا تمایـل دارنـد خـود را مملـو از صفـات 
را  دارنـد خـود  تمایـل  جاپانی هـا  و  ببیننـد  مثبـت 

خالـی از صفـات منفـی.
تحقیقـات حاکـی از آن اسـت کـه امریکایی هـا در 
هنـگام توصیف خود بیشـتر از صفات مثبت اسـتفاده 
می کننـد )مـن قدرتمنـدم، مـن بـا جسـارت هسـتم( 
امـا جاپانی هـا در توصیـِف خـود یا بر نقـاط ضعِف 
خـود تاکیـد می کننـد )مـن در ریاضـی ضعیفـم( یـا 
بـر غیـاب صفـات منفـی )مـن خودخـواه نیسـتم(. 
افـراد فرهنگ هـای فردگـرا بـه دنبـال پیشـی گرفتن 
از دیگران انـد و تـاش می کننـد برجسـته تر از بقیـه 
آن  دنبـال  بـه  بیشـتر  جاپانی هـا  مقابـل  در  باشـند. 
هسـتند کـه از متوسـط عقـب نماننـد تـا از آن جلـو 
بزننـد و جلـب توجه کننـد، چنان کـه در ضرب المثل 
جاپانـی »میخـی کـه بیرون بزنـد با چکش برسـرش 

می کوبنـد« بـر آن تاکیـد می شـود.

1. به كودك تان عشق بورزيد 
اولیــن راز پــرورش کودکــي شــاد، تمجیــد از اوســت. ادوارد 
ــوول، نویســندۀ کتــاب »ریشــه هاي کودکــي؛ شــادي در  ام  هال
ــن  ــن، مهم تری ــق والدی ــق مطل ــد: عش ــالي«، مي گوی بزرگ س

عامــل در شــادي کــودکان اســت. 
ــق،  ــه عای ــتن این ک ــوند، دانس ــزرگ مي ش ــودکان ب ــي ک وقت
عقایــد، خصوصیــات و استعدادهاي شــان بــاارزش تلقــي 
ــان  ــدِي زنده گي ش ــال هاي بع ــادي س ــذارِ ش ــود، پایه گ مي ش
خواهــد بــود. البتــه پذیــرش کــودک بــه معنــاي چشم پوشــي 
همیشــه گي از خطاهایــش نیســت. یــاد بگیریــد کــه عملکــرد 
کــودک را نقــد کنیــد، نــه شــخصیِت او را. همچنیــن آن چــه را 
ــه آن چــه را کــه  ــد، ن ــه او بگویی ــد ب کــه از کــودک مي خواهی

نمي خواهیــد. 
ــم  ــن مي توان ــی، م ــه »بل ــم را« ب ــن نمي توان ــه، م 2. »ن

ــد«  ــل كني تبدي
ــد و  ــان داری ــه او اطمین ــه ب ــد ک ــما بدان ــودک ش ــي ک وقت
ــه  ــن ب ــت یافت ــه دس ــد ک ــاس مي کن ــد، احس ــاورش کرده ای ب
ــبت  ــودک نس ــکار ک ــت. اف ــر اس ــش امکان پذی ــز برای همه چی
ــد  ــن بای ــن والدی ــت را دارد. بنابرای ــترین اهمی ــود بیش ــه خ ب

ــد.  ــا کنن ــودِک خــود الق ــه ک ــت ب ــکار مثب اف
ــد  ــا پايبن ــه آن ه ــد و ب ــع كني ــه وض ــرراِت منصفان 3. مق

ــيد  باش
ــوند.  ــاد مي ش ــت ش ــاِس امنی ــا احس ــال ب ــودکان کم سن وس ک
فــرض کنیــد کــه در بــاالي آبشــار مرتفعــي ایســتاده اید، 
ــه  ــرد ک ــد ب ــذت خواهی ــا ل ــتادن در آن ج ــي از ایس در صورت
ــار  ــورت، دچ ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــان باش ــي در برابرت حفاظ
ــي  ــد. وقت ــم این گونه ان ــودکان ه ــد. ک ــد ش ــراب خواهی اضط
کــه چهارچــوب محکمــي بــراي رفتارهاي شــان وجــود 

ــد.  ــرفت مي کنن ــا پیش ــد، آن ه ــته باش داش
4. ابعاد مثبت را برجسته كنيد 

بــه کــودک خــود بفهمانیــد کــه هیــچ مشــکلي وجــود نــدارد 
ــه  ــن ب ــد. هم چنی ــد آن را حــل کنی ــم نتوانی ــاِق ه ــه اتف ــه ب ک
ــاد،  ــدي افت ــاق ب ــر اتف ــن باشــد. اگ ــه خوش بی ــد ک او بیاموزی
ــما را  ــکار ش ــد او اف ــد و بگذاری ــر کنی ــد فک ــداي بلن ــا ص ب
ــاده،  ــاق افت ــن اتف ــه ای ــاورم نمي شــود ک ــه... ب بشــنود: واي، ن

ــت.  ــي نیس ــز مهم ــم، چی ــتش مي کن ــا درس ام
5. حلقة شادي كودك تان را كامل كنيد 

ــه کودک تــان کمــک کنیــد ارتباطــات دوســتانه اش را حفــظ  ب
ــارت  ــوي و مه ــات ق ــتن ارتباط ــد. داش ــترش ده ــد و گس کن
برقــرارِي آن از شــروط اصلــي شــاد زیســتن در آینــده اســت. 

6. كودكان را به تحرِك بيشتر واداريد 
ــراي ســامت و  ــن ب ــد و ای ــروز ســنگین وزن تر ان کــودکان ام
ــا  ــودکان چــاق، در مقایســه ب ــا مضــر اســت. ک ــادابِي آن ه ش
ــد و افســرده تر  ــري دارن ســایر کــودکان، اعتمــاد به نفــس کمت
ــه  ــد. اگــر کــودکان ســرگرمي هاي پرتحــرِک خــارج از خان ان
و  کننــد  خانه گــي  کم تحــرک  فعالیت هــاي  جانشــین  را 
ــي  ــد ارزش غذای ــه فاق ــی ک ــادۀ بیرون ــاي آم ــاي غذاه به ج
ــاد  ــد ش ــد، از فوای ــي بخورن ــالم و طبیع ــاي س ــت، غذاه اس
زیســتن بهــره خواهنــد بــرد. بــازي بــا ســایر کــودکان، قــدرت 
مهارت هــاي  و  مي کنــد  تقویــت  را  کودک تــان  خاقیــت 

ــوزد.  ــه او مي آم ــي را ب اجتماع

محمود صالحي 

خـودافـزایـی 
 در مقـابِل خـودزدایـی

محسن جوشن لو
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میــدان  بــه  را  مــا  همــۀ  دســمبر   22 »امــروز 
را  اعــدام  حکــِم  آن جــا  بردنــد،  اسمولنســکی 
بــرای مــا خواندنــد، صلیــب آوردنــد کــه ببوســیم. 
ــفید  ــِن س ــتند و پیره ــر شکس ــرمان خنج ــاالی س ب
ــه  ــا را ب ــر از م ــه نف ــد س ــد. بع ــان کردن ــه تن م ب
ــد.  ــرا کنن ــم را اج ــا حک ــتند ت ــدام بس ــای اع تیره
مــن نفــر ششــم صــف بــودم. مــا را بــه دســته های 
ــه ایــن ترتیــب،  ســه نفری تقســیم کــرده   بودنــد و ب
مــن جــزِو دســتۀ دوم بــودم و بیــش از یــک لحظــه 
ــه  ــرادرم، ب ــود. ب ــده ب ــی ام نمان ــاِن زنده گ ــه پای ب
ــۀ  ــردم. در آن لحظ ــر ک ــواده  ات فک ــه خان ــو و ب ت
ــرای  ــت ب ــودی. آن وق ــم ب ــو در ذهن ــط ت ــر فق آخ
ــار دانســتم کــه چقــدر دوســتت دارم. بــرادر  اولین ب
ــه  ــم ک ــدر فرصــت یافت ــن، آن ق ــی م ــز و گرام عزی
ــتاده  ــن ایس ــِک م ــه نزدی ــیچف و دوروف را ک یاس
ــا آن هــا خداحافظــی  بودنــد، در آغــوش بگیــرم و ب
کنــم. باالخــره طبــل بازگشــت زدنــد، آن          هــا را کــه 
ــان  ــد، سرجای ش ــته بودن ــدام بس ــای اع ــه تیره ب
برگرداندنــد و حکمــی را بــرای مــا خواندنــد مبنــی 
ــرت امپراتــور، زنده گــی  بــر این کــه اعلــی حض
ــا  ــی ب ــد احــکام نهای ــا بخشــیده اند.  بع ــه م ــا را ب م
صــدای بلنــد قرائــت شــد. فقــط »پالــم« کامــًا عفــو 
شــده اســت. او بــا همــان درجــه بــه صــف برگشــته 

اســت«. 
از این پــس و در واقــع پــس از رویارویــی بــا 
ــی  ــِی خاص ــکی، زنده گ ــی داستایفس ــرگ، زنده گ م
ــود را  ــی، خ ــرزی و نهای ــای م ــد. در آن لحظه ه ش
حتــا عمیق تــر از هــر موقــع دیگــری می دیــد. ایــن 
زنده گــی خــاص و ایــن تجربــۀ مردنــی نیرومندتــر 
از مــرگ در داستایفســکی، خــود را در ارایــۀ ادبیــاِت 
نیرومنــد و در  مصادیــق قدرتمنــد ادبــی نمایــان 
ــی«،  ــج«، »تنهای ــون »رن ــی هم چ ــد و مفاهیم می کن
ــودن« و »گناهــکار  ــده ب ــودن«، »مصیبــت زن ــرد ب »ف
ــی  ــکی موقعیت ــای داستایفس ــودن« و... در رمان ه ب
ــم در  ــم مه ــن مفاهی ــی از ای ــد. یک ــزی می یابن مرک
ــه  ــه ب ــت ک ــوع اس ــن موض ــکی درِک ای داستایفس
ــری  ــِت بیش ت ــال: »چــرا گناهــکاران، اهمی ــۀ مث گون
ــر  ــک نف ــرا ی ــا چ ــد؟ و ی ــا دارن ــاه ناکرده ه از گن
ــی  ــه آدمِ محترم ــر از نودونُ ــه کار فرات ــکارِ توب گناه
ــده اند؟ و  ــی نش ــب گناه ــه مرتک ــرد ک ــرار می گی ق
ــر  ــا تأخی ــنه گی ب ــر گرس ــر اث ــه ب ــی ک ــرا عیاش چ
ــر از  ــل اغماض ت ــی آورد، قاب ــه م ــه توب ــیار رو ب بس

ــزرگ اســت؟«  ــرادر ب حســد ب
اهمیــِت  آن گاه  خصــوص  بــه  موضــوع  ایــن 
از  بیش تــری می یابــد کــه داستایفســکی خــود 
ــود کــه به خاطــر گناهــی کــه  ــی ب ــۀ گناهکاران جمل
ــه  ــرار گرفت ــدام ق ــتانۀ اع ــود، در آس ــام داده ب انج
و آن گاه پــس از آن کــه اجــرای حکــم متوقــف 
رنــج و  می شــود و ســپس ســال های طوالنــی 
تحمــِل ناشــی از گنــاه او را در آســتانۀ تأمــل دربــارۀ 
ــاید از آن رو  ــود. ش ــرار داده ب ــتگاری ق ــج و رس رن
ــج و رســتگاری،  ــاه، رن ــان گن ــه داستایفســکی می ک

می دیــد.  تنگاتنــگ  رابطه یــي 
ــدال  ــکی؛ ج ــاب »داستایفس ــت کار در کت ادوارد هل
ــد.  اشــک و ایمــان« مســالۀ جالبــی را مطــرح می کن
ــل،  ــاس و عم ــان احس ــارض می ــر او در تع از نظ
ــه »عمــل« داده اســت.  غــرب همــواره اهمیــت را ب
ــه روز  ــی روز ب ــب غرب ــر، مکات ــارت دیگ ــه عب ب
ــه صــورت یــک  ــر شــده اند کــه مذهــب را ب مصرت
ــت آن  ــه اهمی ــد ک ــی درآورن ــن معین ــله قوانی سلس
در عمــل کــردن و بــه اصطــاح صــوری و یــا 
ایــن  بنابرایــن مطابــق  مناســک گونۀ آن اســت. 
ســنت مــدرن غربــی، آن چــه مــاک توبیــخ در ایــن 
ــت،  ــا اس ــزا در آن دنی ــاداش و ج ــاک پ ــا و م دنی

ــت.  ــان اس ــل« انس »عم
ــی  ــدرن غرب ــنت م ــاف س ــا برخ ــکی ام داستایفس
ــد.  ــه می کن ــل تکی ــای عم ــه ج ــات ب ــر احساس ب
ــر  ــه نحــوی درســت تر و دقیق ت »... داستایفســکی ب
ســنت اولیــه را عرضــه می کنــد... مهم تریــن صفــت 
بــرای داستایفســکی »مصیبت زده گــی« و »رنــج« 
ــه عمــل و  ــت ربطــی ب ــن صف ــه ای ــه ک اســت. البت
ــک  ــر ی ــدارد و بیش ت ــد، ن ــه ش ــه گفت ــکی ک مناس
ــد  ــًا می توان ــا کام ــه حت ــی ک ــت؛ حس ــس اس ح

ــردی باشــد.« ف
دادن،  قــرار  احســاس  تحت الشــعاع  را  »عمــل 
آشــکارا تأثیــری عمیــق بــر مفهــوم گنــاه می گــذارد؛ 
ــه  ــاه ک ــوری گن ــم ص ــب مفاهی ــن ترتی ــی بدی یعن
ــه  ــود، ب ــت می ش ــی یاف ــری و یونان ــان عب در ادی

ــی  ــزی ذات ــاه چی ــود و گن ــده می ش ــه ران پس زمین
حــس و حالــت و نــه عمــل، قلمــداد می شــود کــه 
اعمــال گنهکارانــه قابــل اغماض تــر از افــکار و 

گنهکارانه انــد.«  حــاالت 
اکنــون دوبــاره بــه همــان پرســش اولیــه باز گردیــم 
اندیشــۀ  در  می شــود  چگونــه  این کــه  آن  و 
داستایفســکی گناهــکاران اهمیــت بیش تــری از 
از  گنــاه  مفهــوم  می کننــد؟  پیــدا  گناه ناکرده هــا 
نظــر داستایفســکی مفهــوم متناقضــی اســت؛ یعنــی 
ــۀ  ــوم اســت و در اندیش ــه مذم ــی ک ــان حال در هم

ــال  ــان ح ــت، در هم ــدارزش اس ــک ض ــی ی دین
ــه  ــا را ب ــود و م ــا بش ــِی م ــن اســت منج ــز ممک نی
رســتگاری ببــرد؛ زیــرا از راه گنــاه کــردن و آگاهــی 
ــداوند  ــر خـ ــا خــود را در براب ــه م ــه آن اســت ک ب
حــس می کنیــم؛ زیــرا گنــاه جدایــی مــی آورد و ایــن 
جدایــی میــان فــرد و خداونــد اســت؛ یعنــی وقتــی 
کــه متوجــه تمایــز اساســی میــان خــود و خـــداوند 
ــخص  ــه مش ــت ک ــاه اس ــی در گن ــویم. یعن می ش
ــت. در  ــدا خداس ــت و خ ــرد اس ــرد، ف ــود ف می ش
غیــر این صــورت از نظــر داستایفســکی، انســان 

می توانســت ادعــای خدایــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، 
گنــاه تمایــز میان آدمــی و خداســت. شــگفتی مفهوم 
ــرد از راه  ــه ف ــت ک ــال در آن اس ــن ح ــاه در عی گن
آگاهــی بــه گنــاه، خویشــتن را بی نهایــت از خداونــد 
از  دوری  همیــن  آن کــه  جالــب  و  می بینــد  دور 
خداونــد حتــا باعــث می شــود خــود را در برابــر او 
حاضــر و بــه او نزدیک  تــر ببینــد؛ زیــرا فــرد هنــگام 
ــک و  ــد نزدی ــه خداون ــود را ب ــه خ ــت ک ــاه اس گن
یــا بــه عبــارت درســت تر ضمــن آگاهــی بــه گنــاه 

ــد.  ــدا می بین ــل خ ــود را در مقاب ــه خ ــت ک اس
میــدان  بــه  را  مــا  همــۀ  دســمبر   22 »امــروز 
ــرای  ــد، آن جــا حکــم اعــدام را ب اسمولنســکی بردن
مــا خواندنــد، صلیــب آوردنــد کــه ببوســیم، بــاالی 
ســرمان خنجــر شکســتند و پیرهــن ســفید بــه 
تن مــان کردنــد. بعــد ســه نفــر از مــا را بــه تیرهــای 
ــر  ــن نف ــد، م ــا حکــم را اجــرا کنن ــدام بســتند ت اع

ــودم.« ــف ب ــم ص شش
بدیــن ســان گنــاه کــه باعــث بدتریــن درجــۀ 
ــن درجــۀ  ــد باالتری ــرد می شــود، می توان حقــارت ف

ــود. ــش بش عظمت
ــد  ــد. او بع ــد می کن ــفقت تأکی ــر ش ــکی ب داستایفس
از آن هنــگام کــه عفــو شــد، تمــام تــاش خــود را 
ــرد.  ــکاران مصــروف ک ــرای درک و شــفقت گناه ب
ــه اساســی ترین محــور اندیشــۀ  ــن موضــوع را ک ای
ــی  ــه یک ــت« ک ــت را در »ایپولی ــکی اس داستایفس
از شــخصیت های رمــان ابلــه اســت و به خاطــر 
ــی  ــه خوب بیمــاری ســل در آســتانۀ مــرگ اســت، ب
توضیــح می دهــد: »... وقتــی کــه بــا کارهــای 
ــذری  ــد، ب ــته باش ــه داش ــکلی ک ــر ش ــت، ه خوب
می افشــانی و »خیراتــت« را می دهــی، بخشــی از 
ــخصیت را  ــی از ش ــی و بخش ــخصیت را می ده ش
ــًا  از کــس دیگــری می گیــری. بدیــن ترتیــب متقاب
ــانده  ای  ــه افش ــی ک ــۀ بذرهای ــوید... هم یکــی می ش
و شــاید اکنــون فراموش شــان کــرده ای، ریشــه 
خواهنــد دوانــد و رشــد خواهنــد کــرد. کســی کــه 
ایــن بــذر را از تــو گرفتــه اســت، خــود بــذری در 

ــاند.«  ــد افش ــری خواه دل دیگ
ــی وزد، در  ــفقت« م ــه »ش ــی ک ــن راه اخاق ــا ای ام
ــان  ــه »عمــل« آدمی ــه ب ــدرت »بی حســی« ک ــر ق براب
ــد،  ــت می ده ــا اهمی ــات« آن ه ــر از »احساس بیش ت
شکســت می خــورد. هم چنــان کــه پرنــس میشــکین 
در ماموریتــش بــرای کمــک بــه دیگــران و در واقــع 
می خــورد.  به خاطــر حــس شــفقتش شکســت 
کــه  همان گونــه  می خــورد،  شکســت  »پرنــس 
ــع آزادی  ــد مان ــورد و نمی توان ــت خ ــیح شکس مس
ــاده  ــا او آم ــانیم. ام ــر  می رس ــه هم دیگ ــه ب ــود ک ش
اســت کــه ایــن شکســت را بــه گــردن بگیــرد و بــا 
ایمانــش بــه همــه گان تصویــری به دســت دهــد کــه 
بهتریــن تصویــر ممکــن اســت... پرنــس نمی توانــد 
ــکین ها  ــی از میش ــا جهان ــد، ام ــر ده ــان را تغیی جه

می توانــد.« 
ــد  ــه نمی توان ــی ک ــه جــای دنیای ــس ب ــن پرن بنابرای
ــه  ــش ب ــا ایمان ــد ب ــد، ســعی می کن ــر ده آن را تغیی
همــه گان تصویــری و یــا بــه عبــارت دقیق تــر، 
دهــد  به دســت  خــود  از  نمونه یــی  و  الگویــی 
ــن  ــه ای ــر ممکــن باشــد کــه البت ــن تصوی کــه بهتری
هزینــه و یــا بــه عبــارت داستایفســکی، ایثــار زیــادی 
ــی  ــردی قربان ــه ف ــود ک ــه پرداخــت می ش اســت ک
ــت  ــقی اس ــای ش ــروزی از آن نیروه ــود و پی می ش
و مهم تــر از آن این کــه امــکان تغییــر دنیــا نیــز 
منتفــی اســت. چــه چاره یــی آدمــی می توانــد 
داشــته باشــد؟ »بــه همیــن دلیــل مــا در رمــان ابلــه 
بــا پیــروزی »شــفقت« و »ترحــم« روبــه رو نیســتیم، 
بلکــه آن چیــزی کــه قدی تــر و حتــا واقعی تــر 
و معکوس تــر از آن اســت، تقابــل عمیــق  میــان 
ــن  ــت... و همی ــرت اس ــق ونف ــر و عش ــر و ش خی
دلیــل در جهانــی کــه امــکان هــر نــوع شــفقت نفــی 
ــی  ــود، چاره  ی ــم می ش ــم حاک ــًا ظل ــود و عم می ش
نیســت جــز اینکــه در انتظــار تحقــق شــفقت باشــیم 
و حداقــل امیــد را در ایــن مــورد از دســت ندهیــم.« 
ــود  ــی خ ــگاه اساس ــد جای ــۀ امی ــان، مقول بدین س
را در اندیشــۀ داستایفســکی پیــدا می کنــد. بــه 
بیانــی دیگــر، »امیــد« مســالۀ متافیزیکــی و محــوری 
داستایفســکی می شــود. امــا »امیــد« نیــز یــک 
ــا  حــس اســت؛ »حســی« کــه فــرد گناهــکار دارد ت

ــود.  ــیده ش ــش بخش گناهان

 مفهـوم گنـاه از نظـر داستایفسـکی مفهـوم متناقضـی اسـت؛ یعنـی در همـان حالـی کـه
 مذمـوم اسـت و در اندیشـة دینـی یـک ضـدارزش اسـت، در همـان حـال نیـز ممکـن
 اسـت منجـِی مـا بشـود و مـا را بـه رسـتگاری ببـرد؛ زیـرا از راه گنـاه کـردن و آگاهی به
 آن اسـت کـه مـا خـود را در برابـر خــداوند حـس می کنیـم؛ زیـرا گنـاه جدایی مـی آورد
 و ایـن جدایـی میـان فـرد و خداونـد اسـت؛ یعنـی وقتـی که متوجـه تمایز اساسـی میان
 خـود و خــداوند می شـویم. یعنـی در گنـاه اسـت کـه مشـخص می شـود فرد، فرد اسـت
 و خـدا خداسـت. در غیـر این صـورت از نظـر داستایفسـکی، انسـان می توانسـت ادعای
 خدایـی کنـد. بـه ایـن ترتیـب، گنـاه تمایز میـان آدمی و خداسـت. شـگفتی مفهـوم گناه
 در عیـن حـال در آن اسـت کـه فـرد از راه آگاهـی بـه گنـاه، خویشـتن را بی نهایـت از
 خداونـد دور می بینـد و جالـب آن کـه همیـن دوری از خداوند حتا باعث می شـود خود را

در برابـر او حاضـر و بـه او نزدیک  تـر ببینـد

مفهوم متناقِض گناه 
از منظِر داستایفسکی

نادر شـهریوری 
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د مـيل امنیـت شـورا وايـي، د افغانسـتان دولـت بـه ډېر 

ژر د اسـامي دولـت )داعـش( ډلـې د هغـو بهرنیو غړو 

د برخلیـک پـه اړه پرېکـړه وکړي چې پـه ننګرهار والیت 

کـې حکومت ته تسـلیم شـوي دي.

د داعـش ډلـې سـلګونه وسـله وال چې یوشـمېر بهرين 

جنګیـايل هـم پکـې دي، په دې وروسـتیو کې وسـله پر 

ځمکه کېښـوده او تسـلیم شول.

یـوې هنـدۍ ورځپاڼې راپـور ورکړی چې کابل ښـايي د 

داعـش ډلـې لـس جنګیـايل چي د هنـد اتبـاع دي، نوي 

ته وسـپاري. ډیيل 

د افغانسـتان د مـيل امنیـت شـورا ویانـد کبیـر حقمـل د 

هنـدۍ ورځپاڼـې د راپـور پـه اړه ازادي راډیـو تـه وویل 

چـې د بهرنیـو نیـول شـویو داعـش اورپکـو پـه اړه به په 

نـژدې راتلونکـې کـې د افغانسـتان دولـت خپلـه پریکړه 

وکړي.

هغـه پـه دې اړه د نـورو جزئیاتـو لـه ورکولو پرتـه وویل: 

»پـه تېـرو څـو ورځو کې څـه بانـدې ۶۰۰ داعشـیان او 

د هغـوی کورنـۍ د افغانسـتان مـيل امنیتـي ځواکونو ته 

تسـلیم شـوي دي. پـه دوی کـې د بېابېلـو هېوادونـو 

وګـړي دي چـې نظام بـه یې د خپلـو پالیسـیو او قوانینو 

پـه رڼـا کې پـر وړانـدې قانوين اجـراآت چې پـه پام کې 

لـري، پـه نـژدې راتلونکـي کې اعـان کړي.«

د هنـد چـاپ ایکانومیـک ټایمز ورځپاڼې د پنجشـنبې په 

ورځ )نومـر ۲۸مـه( راپور ورکـړ چې په افغانسـتان کې 

د داعـش ډلـې په تسـلیم شـویو کسـانو کـې دیارلس تنه 

د هنـد اتباع دي.

ورځپاڼې ویيل چې دا کسـان د افغانسـتان او هند ترمنځ 

د بندیانو د تبادلې د موافقې پربنسـټ سـپارل کېږي.

دا موافقـه افغـان چارواکـو پـه ۲۰۱۶ کال کـې پـه نوې 

ډیـيل کـې السـلیک کـړې وه، خـو سـند یې د یکشـنبې 

پـه ورځ د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو د رسپرسـت وزیر 

او پـه افغانسـتان کـې د هند د سـفیر ترمنځ پـه کابل کې 

تبادله شـو.

د ننګرهـار والیـت چارواکـي وايـي پـه هغـو سـلګونو 

داعشـیانو کـې چـې پـه دې وروسـتیو کـې حکومت ته 

تسـلیم شـوي د پاکسـتان، ایران او ځینو نـورو هېوادونو 

اتبـاع هم شـامل دي.

د ننګرهـار د وايل ویانـد عطااللـه خوږیاڼـي تېـره شـپه 

آزادۍ راډیـو تـه وویـل:

»تراوسـه د زرو پـه شـاوخوا کـې د داعـش ډلـې وسـله 

وال لـه خپلـو کورنیـو رسه چـې ماشـومان او مېرمنـې په 

کـې دي، افغـان ځواکونـو تـه تسـلیم شـوي. لـه ۵۰۰ 

زیـات جنګیـايل هـم پـه دوی کې شـته دي چې د لسـو 

هېوادونـو وګـړي دي او ډېـری د پاکسـتان دي خـو د 

ایـران، ترکیـې، اردن او ځینـو نـورو هېوادونـو اتبـاع هم 

پـه دوی کې شـته«.

ولسـمرارشف غنـي د تېرې اونۍ د سـه شـنبې په ورځ 

ننګرهـار تـه د سـفر پرمهال پـه دې والیت کـې د داعش 

د ماتـې خـر ورکـړ او ویـې ویـل، د داعش د پاکسـتاين 

غـړو ښـځې او ماشـومان به د پاکسـتان حکومـت ته نه، 

بلکـې د هغـوی خپلوانو ته وسـپارل يش.

د اسـامي دولـت ډلـې وسـله وال پـه ۲۰۱۵ کال کې د 

ډیورنـد کرښـې پـه اوږدو کـې د داعـش ډلې د خراسـان 

څانګـې پـه نـوم خپـل حضـور اعـان کـړ او وروسـته 

یـې بیـا د اچین ولسـوالۍ پـه ګـډون د ننګرهـار والیت 

ځینـې سـیمې ونیولې.

سیاسـی  اوضـاع  بـه  موجـود  نسـل های  آگاهـی  عـدم 
افغانسـتان در قـرن بیسـتم میـادی و پیـش بـر آن ـ از 
کشـمکش  های  خارجـی،  متجـاوزان  اشـغال  تجـارب 
اقتـدار  خونیـن و تقابـل نظامـی بـرای کسـب و حفـظ 
سیاسـی، مسـتلزم تحلیل های گسـترده از مهمترین مباحث 
زنده گـی و گوشـه یی از تاریـخ مبـارزات آگاهانـه مـردم 
ایـن خطـه می  باشـد. بررسـی  های علمـی و تحقیقـی در 
بـارۀ شناسـایی زمینه  هـای سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی، 
ردیابـی و پی جویـی اوضـاع سیاسـی ایـن مقطـع بـدون 
توجـه بـه پیشـینۀ سیاسـی و تاریخـی ممکـن و مقـدور 

نمی گـردد. 
تحقیـق در پیونـد بـه تاریخ در هر کشـوری دشـواری های 
منحصـر بـه خـود را دارد و افغانسـتان نیـز از آن مجـزا 
نبـوده، برگ  هـای تاریـخ آن پُر از فـراز و فرود های فراوان 

اسـت. تحـوالت سیاسـی قـرن بیسـت، آغـاز بسـیاری از 
دگرگونی هـا در ایـن سـرزمین، سـرآغاز و پایـان یک قرن 
مملـو از تشـنج بـرای مردم افغانسـتان به شـمار می آید که 

پرداخـت بـه آن، کاری نهایـت پیچیده می باشـد. 
مبرمیت نوشـته در اوضاع سیاسـی افغانسـتان در سال های 
1901 تـا 2001 میـادی نیاز به تحلیـل همه جانبه با توجه 
بـه پیشـینۀ تاریخـی در سـطوح منطقه  یـی و فرامنطقه یـی 
آرمان هـای  و  درد  رنـج،  محصـول  مشـروطیت،  دارد. 
مـردم کشـور در برابر اسـتبداد بـود. ظهور مشـروطیت در 
افغانسـتان ناشـی از شرایط سیاسی، مشـترکات فرهنگی و 
تاریخـی کشـور های منطقه چون: آسـیای مرکـزی، فارس، 
ترکیـه و هنـد همچنـان نشـانه  هایی از تأثیرپذیـری متقابل 

بـه شـمار می رفت.
اهمیـت تحقیـق در ایـن راسـتا، ارایـه آگاهـی و آشـنایی 
بیشـتر بـه عاقه  منـدان مطالعـه تاریخ معاصـر و محصان 
جـوان بـه تحـوالت سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی قرن 
بیسـتم میـادی می  باشـد کـه شـاخصه  های عمـده آن در 

شـعارهای مشـروطت تبلـور یافته اسـت: 

بررسـی تاریـخ معاصـر افغانسـتان در قرن بیسـتم میادی 
بـرای شـمار زیـادی از مورخـان و نویسـنده گان، سـوژۀ 
خوبـی بـرای نگارش هـای متعـدد بـه دلیـل ایـن که سـر 
آغـاز بسـیاری از تحـوالت و دگرگونی ها در کشـور بوده، 

قـرار گرفته اسـت. 
یاداشـت  های تاریخـی و سیاسـی عمدتـًا به جامعه اشـاره 
دارد کـه در برگیرندۀ همۀ پدیده هایی اجتماعی و سیاسـی 
می باشـد. یافته هـای آن بـه دسـت انـدرکاران رشـته های 
گوناگـون امـکان می دهد کـه تخصص شـان را در خدمت 

اهداف مشـترک بشـری بـه کار برند. 
بـا توجـه به آن، امـکان دسترسـی در طـرح برنامه ریزی ها 
در سـطوح مختلـف، زنده  گـی را معنـا می بخشـد و بـه 
نویسـنده گان در سـطوح مختلـف مسـاعدت می نمایـد که 
بـه تأمیـن نیـاز زنده گـی اجتماعـی و سیاسـی پرداختـه و 

راهـکار سـالم را جهـت مدیریـت بهتـر پیشـکش کنند.
تاریخ، سرنوشـت چگونه گی بشـر اسـت. در روند تکامل 
فکـری انسـان ها و بدیـن لحـاظ، نقـش ایـن دانـش در 
شـناخت گذشـته، ارزیابـی حـال و پیش بینی آینده بیشـتر 
از هـر علمـی می تواند تأثیرگـذار تلقی شـود؛ به خصوص 
در کشـوری چـون افغانسـتان کـه صفحـات تاریـخ آن پُر 
از فـراز و فرودهـای فراوانـی اسـت و روشـنگری در این 
بـاب بـا توجـه بـه ایـن کـه ُرخدادهـا در اینجـا تـوأم بـا 
پیچیده گی هاسـت، مسـتلزم نوع نـگاه بي طرفانـه و داوری 

عادالنـه می باشـد. 
شـاید چهره های معاصـری که در بارۀ تاریخ و سرنوشـت 
مردمـان مـا در قـرن بیسـتم میـادی، فکـر کرده باشـند و 
چیزهایـی روی کاغـذ ریختـه باشـند بـه هیچ وجـه اندک 
نباشـند و هـر کـدام بـه نوبۀ خـود نقشـی در روشـنگری 

اذهـان عامه بـازی کرده باشـند.
امـا آنچـه این بحـث را می  توانـد خیلی  ها مهم و برجسـته 
گردانـد، برخـورد بي طرفانـه و داوری بـه دور از غـرض 
و مرضی سـت کـه در پـی تتبـع و نـگارش ایـن خامـه، 

بیـرون تراویـده و برای نسـل های امروزی و جوان کشـور 
مـا، زاویه هـای تاریـک را نمایانـده اسـت و در حـد توان 

روشـنی های الزم را بـر مـوارد نـا روشـن افگنده اسـت.
در هر نوشـتاری، میزان اعتماد خواننده به گونۀ مسـتقیمی 
بسـتگی دارد بـه اطاعـات و منابعی که پژوهشـگر از آنها 
برای تکمیل نوشـته، سـود برده و از آن بهره جسـته است. 
شـتاب در اصاحـات بـه وسـیلۀ مشـروطه طلبان، کـم بها 
دادن بـه ارزش های فرهنگی جامعه و دسـایس اسـتعماری 
ثمرۀ کار مردم افغانسـتان را در دهــۀ ســوم قــرن بیستم 
میـادی بـه آتـش کشـانید کـه پرداخـت علمـی بـه آن از 

اولویت هـای ایـن مقالـه به شـمار مـی آید.
تحـت زعامت حبیـب اهلل کلکانی، دولتی ایجـاد گردید که 
هـر سـری را نابـود کـرد. در صفـوف چنین دولـت نو پا، 
کارمنـدان منافـق و دو روی کـه با اسـتعمار رابطـه پنهانی 
داشـتند، خـادم دین رسـول اهلل را به پذیـرش گزینۀ معامله 
تشـویق نمودنـد کـه تمرکـز بـه ایـن موضـوع از اهمیـت 

الزم برخوردار اسـت. 
حضـور محمد نادر شـاه در صحنۀ سیاسـی و مشـخصات 
عمـدۀ این مرحله که ناشـی از اسـتبداد، رکـود فرهنگی و 
حاکمیـت کاکاهـا و عمو زاده گان ظاهر شـاه بود سـرانجام 
غیرفعـال  حالـت  از  را  خارجـی  و  داخلـی  پالیسـی های 
در سـمت مثبـت و فعـال متحـول گردانیـد کـه منتـج بـه 
دگرگونی هـای سیاسـی و اجتماعـی گردیـد کـه متأثـر از 

اوضـاع جهانـی بود. 
در  ذهنی گرایانـه  تمایـات  خـان،  داوود  صـدارت  در 
پان گذاری هـا حاکـم شـد. بـه نفـع اقشـار فقیـر تغییـری 
بـه وجـود نیامـد. اقشـار ترقی خواه، طعـم تلخ اسـتبداد را 
بـه اشـکال مختلـف احسـاس نمودند کـه ایجـاب تحقیق 

مزیـد را حتمـی سـاخت.
بنابرایـن بـه موجـب تصویب قانـون اساسـی، حکومت از 
خانـوادۀ جلیل سـلطنتی مجـزا گردید. رعایـت ارزش های 
و  دموکراسـی  سیاسـی، مشـروطیت،  اسـتقال  اسـامی، 
بازنگـری بـر سـاختارها، بریده هـای از اهـداف سیاسـی 

حکومـات دهـۀ اخیـر سـلطنتی بود.
کودتـای ۷ ثـور، کشـور را وارد یـک مرحلـۀ دیگـر نمود. 
گردیـد.  سـرنگون  داوود  محمـد  سـردار  جمهوریـت 
جلوه هـای تـک حزبی و بلنـد پروازی ظاهر گشـت. در 6 
جـدی، نظامیان شـوروی به میهن هجـوم آوردند. کودتای 
آرام علیـه ببـرک کارمـل شـکل گرفـت. طـراح مصالحـه 
ملـی داکتـر نجیـب اهلل احمـدزی، پیام هـای مصالحـه را به 
مجامـع بین  المللـی فرسـتاد و بـه واکنش هـای متفاوت رو 
بـه رو گردیـد. شـهنواز تنـی در داخـل بـه عکس العمـل 
نظامـی دسـت زد. حـزب وطـن در ائتـاف بر ضد مشـی 

انحصـار گرانـۀ داکتـر نجیب ایسـتاد. 
بـود.  همـراه  عقب گردهـا  بـا  جهـان،  و  منطقـه  اوضـاع 
مجاهدیـن درگیر جنگ شـدند و در فرجـام رژیم تمامیت 
خواه طالـب، مسـلط و امـارت اسـامی بنیـاد نهـاده شـد. 
آنچـه در فـوق درج گردیـد، خاصـه نوشـته تحقیقـی را 
بازتـاب می  دهـد که به بررسـی اوضاع سیاسـی افغانسـتان 

در صـد سـال پرداخته اسـت.

افغـانستان در یـک نظـر

ننګرهار د داعش تسلیم شویو بهرنیو غړو 

برخلیک په اړه حکومت ډېر ژر پرېکړه کوي

صدها برگۀ نتیجۀ روند بازشماری آرا بدون مهر 
و امضا به سه والیت فرستاده شده اند

انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنر  عبـداهلل،  موالنـا 
می گویـد که صدها برگـۀ نتیجۀ روند بازشـماری 
آرا، بـدون مهـر و امضـا بـه والیت هـای قندهـار، 

پکتیا و کاپیسـا فرسـتاده شـده اسـت.
موالنـا عبـداهلل گفـت: »250 قطعـه ُفرمـی کـه به 
قندهـار رفتـه جنایـت اسـت، باید بازپرس شـود. 
25 قطعـه فورمـی کـه بـه کاپیسـا رفتـه بازپـرس 

شـود. چـرا رفتـه و بـه کـدام دلیل«.
ایـن کمیشـنر کمیسـیون تاکیـد کـرد کـه نتایـج 
ابتدایی انتخابات بدون بازشـماری آرا در سراسـر 

کشـور، اعـام شـده نمی توانـد.
رییـس  نورسـتانی،  علـم  حـوا  هـم،  سـویی  از 
کمیسـیون انتخابـات می گویـد که این کمیسـیون 
بی طـرف اسـت و هیچ کسـی در امور کمیسـیون 

انتخابـات مداخلـه نمی توانـد.
حنیـف دانشـیار، یکـی دیگـر از کمیشـنران ایـن 
از  شـماری  صورتی کـه  در  گفـت؛  کمیسـیون 
دسـته های انتخاباتـی اجـازه ی بازشـماری آرا را 
در هفـت والیتـی که تا هنـوز بازشـماری در آنها 
آغـاز نشـده را ندهند ما براسـاس قانـون در پیوند 
بـه آن تصمیـم خواهیـم گرفت و سـپس شـریک 

کرد. خواهیـم 
از سـویی هـم، هنـوز معلـوم نیسـت کـه نتایـج 
ابتدایـی انتخابـات ششـم میـزان چه زمانـی اعام 
خواهـد شـد؛ امـا کمیسـیون انتخابـات در ایـن 

پیونـد هنـوز تصمیمـی نـدارد.
اختافـات میـان کمیشـنران کمیسـیون  انتخابـات 
از  شـماری  کـه  اسـت  گرفتـه  اوج  حالـی  در 
نامـزدان ریاسـت جمهـوری گفتـه اند کـه پس از 
ایـن، فیصله های کمیسـیون انتخابات مشـروعیت 

ندارد.
از سـویی هـم، فضل احمد معنوی، عضو دسـته ی 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی می گویـد کـه قـرار 
اسـت هـواداران ایـن دسـته ی انتخاباتـی در کابل 

تظاهراتـی را راه انـدازی کنند.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 



در جستجوی هدف
ــت  ــه وضعی ــد ک ــرن نوزدهــم مســلمانان دریافتن در ق
حاکــم بــر جامعــۀ جهانــی بیشــتر بــه اســتقال 
ــرزمین هایی  ــت در س ــت، خاف ــا خاف ــاز دارد ت نی
ــد  ــا نخواه ــد برپ ــتعمار باش ــلط اس ــت تس ــه تح ک
ــیم بندی های  ــه و تقس ــاظ تجزی ــن لح ــه همی ــد؛ ب ش
ــای  ــد و گرایش ه دســت ســاختۀ اســتعمار را پذیرفتن
منطقه یــی و ملــی از آن بــه بعــد به وجــود آمــد. 
اکثــر  در  اســتقال طلبانه  جنبش هــای  از  موجــی 
ــی  ــتعمار چاره ی ــت و اس ــه پاخاس ــام ب ــان اس جه
نداشــت جــز اینکــه بــه برخــی از آن کشــورها 
اســتقال صــوری بدهــد، ماننــد اســتقال عــراق کــه 

ــود: ــروده ب ــاعری س ــارۀ آن ش در ب
"مــا شــاهی داریــم که رعیــت نــدارد و ســرزمین هایی 
داریــم کــه مــرز نــدارد،  لشــکری داریــم کــه ســاح 
نــدارد و مملکتــی داریــم کــه پــول نــدارد، حکومــت 
ــا را ســرداران فکــر  ــا آنه ــه م ــادی دارد، ک ــردان زی م
ــس  ــد، انگلی ــرده ان ــه همگــی ب ــی ک ــم در حال می کنی
مــا را نجــات نخواهــد داد، اگرچــه عهــد و پیمان هایــی 

هــم بــا آنهــا ببندیــم....
بــا پدیــد آمــدن حکومت هــای ملــی در جهــان 
ــد،  ــدار گردی ــز پدی ــم نی ــوم سیکوالریس ــام، مفه اس
سکوالریســمی کــه می خواهــد تمــام شــهروندان یــک 
کشــور را از نــگاه حقــوق و واجبــات در یــک ســطح 
ــی  ــت و باورهــای دین ــه دیان ــی ب ــرار دهــد و اهمیت ق
آنهــا ندهــد و ایــن چیــزی اســت کــه بعدهــا تحــت 
ــید،  ــهرت رس ــه ش ــت ب ــن از دول ــی دی ــام جدای ن
ــدی در  ــی جدی ــوم سیاس ــی مفه ــن ایده ی ــًا چنی طبع
ســرزمین های اســامی به ویــژه بــرای نســلی کــه زیــر 
ســایه خافــت بــزرگ شــده بودنــد، بــود. حکومــت 
ــون  ــدی پیرام ــکار جدی ــل اف ــود حام ــا خ ــر ب معاص
ــود، برخــی  ــت سیاســی ب ــی و هوی ــای قوم گرایش ه
ــی  ــول تاریخ ــه اص ــا ب ــد ت ــاش کردن ــورها ت از کش
ــد و برخــی دعــوت  پیــش از اســام خویــش برگردن
بــه قوم گرایــی عربــی کردنــد و برخــی هــم بــه الینــه 
ــه  ــانی ب ــد و کس ــی فراخواندن ــت غرب ــدن در هوی ش
فراملیتــی بــودن و آزادی انســان از ســتم ســرمایه داری 
دعــوت کردنــد و نســلی به وجــود آمــد کــه بــه پیونــد 
کشــوری کــه در آن زنده گــی می کــرد خــوی و 
عــادت نمــود و بــرای آن شــمار کــه بــرای اســام کار 
ــد  ــه و منشــعب گردی ــم آمیخت ــور دره ــد، ام می کردن
و در ســایه ایــن وضعیــت بــود کــه افــکار متعلــق بــه 
ــرای  ــه ب ــدف کســانی ک ــگ باخــت و ه ــت رن خاف
ــام  ــق اس ــه تطبی ــر ب ــد منحص ــام کار می کردن اس
ــی  ــن دگرگون ــر ای ــه در اث ــد ک ــان ش در کشورهای ش
ــدف  ــه ه ــد ک ــود آمدن ــف به وج ــای مختل جنبش ه
آنهــا محافظــت از اســام بــه عنــوان هویــت بــود، در 
ــت  ــد جمعی ــام گرایان مانن ــی از اس ــه برخ ــن زمین ای
جوانــان مســلمان بــه روش هــای خیریــه روی آوردنــد 
ــای اجتماعــی  ــه کاره ــغ ب و جماعــت دعــوت و تبلی
ــی را در  ــای سیاس ــر کاره ــزب تحری ــه و ح پرداخت
پیــش گرفــت و جماعــت اخوان المســلمین و جماعت 
اســامی پاکســتان راه و رســم جامع تــری را پیمودنــد 
ــای  ــه کاره ــن بره ــه در ای ــی ک ــن جماعت و بارزتری
ــه  ــان ب ــود. آن ــلمین ب ــام داد، اخوان المس ــزرگ انج ب
ــد کــه خافــت هــدف اســتراتژیک  ایــن عقیــده بودن
ــت و  ــر نیس ــق پذی ــه تحق ــک مرحل ــه در ی ــت ک اس
ــه از مراحــل دعــوت اخوان المســلمین  ــن مرحل آخری
کــه  اســت  چیــزی  ایــن  می آیــد.  بــه حســاب 
بنیان گــذار اخوان المســلمین حســن البنا در رســایل 
خــود بــر آن تأکیــد ورزیــده اســت، طــوری کــه وی 
خافــت را نمــاد وحــدت اســامی و شــعیره یی 
ــوده و منصــب  ــه آن واجــب ب ــد کــه اهتمــام ب می دان
خافــت را محــور بســیاری از احــکام می دانــد و کار 
ــود  ــی خ ــایل اساس ــت را از مس ــای خاف ــرای احی ب
ــک  ــت ی ــای خاف ــا احی ــی آورد، ام ــاب م ــه حس ب
ــه  ــدت اســت ک ــتراتژی درازم ــوی اس ــه در پهل مرحل
خــود دارای مراحــل متعــدد می باشــد کــه امــکان دارد 
ــان  ــادی می ــی و اقتص ــی، اجتماع ــکاری فرهنگ از هم
ــه  ــد ب ــود و بع ــروع ش ــلمان ش ــای مس ــام ملت ه تم
ــا  ــان ملت ه ــا می ــدات و کنفرانس ه ــا و معاه پیمان ه
اســامی  ملــل  آن جامعــۀ  براینــد  کــه  بینجامــد 
ــه از مســوولیت های  ــه انتخــاب خلیف خواهــد شــد ک
ــدف  ــوی ه ــلمین در پهل ــا اخوان المس ــت. ام آن اس
راهبــردی خــود دو هــدف بــرای ایــن مرحلــه وضــع 

ــد:  کــرده بودن

ــلط  ــرزمين های اســامی از تس ــازی س اول: آزادس
بيگانــگان. 

ــت اســامی در همیــن ســرزمین های  دوم: ایجــاد دول
ــیله  ــه وس ــداف س ــن اه ــق ای ــرای تحق ــده. ب آزاد ش

ــق،  ــان عمی ــد از: ایم ــه عبارت ان ــد ک ــع کرده ان وض
ســاختار دقیــق و کار دوام دار. از همیــن جاســت 
ــت  ــا درنظرداش ــت ب ــی حکوم ــت برپای ــه مأموری ک
اولویت هــای ذیــل شــروع می شــود: آماده ســازی 
فــرد مســلمان، جامعــه مســلمان و برپایــی حکومــت 
غیرمســتقیم،  و  طوالنــی  راه  ایــن  امــا  مســلمان. 
حــزب تحریــر را واداشــت تــا در ابتــدای دهــه 
پنجــاه قــرن گذشــته اعــان کنــد کــه بــرای رســیدن 
ــازی  ــل نی ــه مراح ــن هم ــه ای ــت ب ــت خاف ــه دول ب
ــه  ــت عملی ــه خاف ــیدن ب ــه رس ــرای اینک ــت؛ ب نیس
ــن اســاس حــزب  ــه همی فکــری و سیاســی اســت. ب
ــس از  ــو پ ــت را از ن ــدن خاف ــدۀ برگردان ــر ای تحری
ــه آن  ــت در ســال 1926م ک ــس اســامی خاف کنفران
ــان  ــلمانان اع ــت آن روز مس ــن در وضعی را غیرممک
کــرده بــود، دوبــاره زنــده ســاخت؛ بــه همیــن لحــاظ 
ــت  ــی گرف ــت سیاس ــواز کار و فعالی ــزب ج ــن ح ای
ــتین  ــر از نخس ــزب تحری ــه ح ــت ک ــوان گف و می ت
ــت  ــی دول ــون اساس ــروژۀ قان ــه پ ــت ک ــی اس احزاب

ــرد. ــادر ک ــش ص ــور خوی ــق تص ــت را مطاب خاف
ــا وجــود اینکــه روش مرحلــه  امــا اخوان المســلمین ب
بــه مرحلــۀ خــود را بــرای رســیدن بــه دولــت 
خافــت اعــان کردنــد، امــا تاریــخ آنهــا مملــو 
از جنگ هــا و کشــمکش ها بــر ســر قــدرت بــا 
نظام هــای حاکــم در بســیاری از کشــورهای اســامی 
ــود  ــای موج ــه نظام ه ــده ک ــث ش ــن باع ــت و ای اس
ــی  ــد و هرازگاه ــا را دشــمن سیاســی خــود بدانن آنه
ــد و  ــدان بیندازن ــه زن ــد، ب ــخت بگیرن ــا س ــر آنه ب
بــا  برخــوردی  چنیــن  کننــد.  ظالمانــه  محاکمــه 
ــر  ــن مفک ــا بارزتری ــد ت ــث ش ــلمین باع اخوان المس
ــادی  ــه شــصت می ایشــان ســید قطــب در نیمــه ده
اندیشــۀ اخوان المســلمین را دوبــاره از نــو بریــزد و کار 
ــی  ــود را وقت تلف ــای موج ــایه نظام ه ــی در س سیاس
ــه  ــه ب ــد ک ــلمین بخواه ــد و از اخوان المس ــی کن تلق
تعالیــم حســن البنا برگردنــد او کــه برنامــۀ خــود 
را در ایمــان عمیــق و ســاختار دقیــق وکار دوام دار 
ــه  ــلمان خاص ــۀ مس ــلمان و جامع ــرد مس ــرای ف ب
کــرده بــود؛ امــا در ابتــدای دهــه هشــتاد مرشــد ســوم 
ــلمین را  ــانی اخوان المس ــر تلمس ــلمین عم اخوان المس
از نــو بــه میــدان سیاســت کشــانید، بــا وجــود اینکــه 
ــت و  ــتراتژی خاف ــوان حســن البنا اس ــد اول اخ مرش
ــود،  ــرده ب ــش وضــع ک ــه پی ــار ده ــداف آن را چه اه
ــه  ــد آن را مراجع ــد از وی آمدن ــه بع ــانی ک ــا کس ام
نکــرده بلکــه تنهــا گــروه اخــوان را قــدرت فشــار در 
ــه  ــرای اینک ــاختند؛ ب ــی س عرصــۀ سیاســی و اجتماع
ــردم  ــا م ــرده ت ــاش ک ــر اخــوان ت ــه اخی ــه ده در س
ــای  ــد و کاره ــیج کن ــود بس ــرف داری از خ ــه ط را ب
ــام  ــردم انج ــای م ــع نیازمندی ه ــرای رف ــی ب خیریه ی
انجمن هــای  در  سیاســی  فعالیت هــای  و  دهنــد 
ــاید  ــد، ش ــام دهن ــی انج ــس نماینده گ ــی و مجال صنف
ــه مراجعــه کــه در اهــداف ایــن گــروه صــورت  یگان
ــتاد  ــه هش ــدای ده ــت در ابت ــور کوی ــه در کش گرفت
ــاور رســیدند  ــه ایــن ب باشــد؛ اعضــای ایــن حــزب ب
کــه کشــور کویــت کشــور کوچکــی اســت و توانایــی 
ایــن را نــدارد کــه جوالنگاهــی بــرای اقامــۀ حکومــت 
اســامی باشــد و ایــن تصــور باعــث شــد کــه اخــوان 
ــرای  ــامی را ب ــت اس ــه حکوم ــدف اقام ــت ه کوی

نخســتین بار از آجنــدای کاری خــود بردارنــد.
از آنچــه گفتــه آمدیــم چنــد نکتــه را می تــوان 

دانســت:
1-  اینکــه علمــای دیــن در ســال 1926م تعییــن 
خلیفــه بــرای مســلمانان را امــر ناممکــن تلقــی کردند، 
ایــن رأی اســتوار بــر فهــم وضعیــت سیاســی حاکم در 
آن زمــان بــود و در ایــن فتــوا اصــول فتــوای شــرعی 
ــل و  ــر اســاس تحلی ــه ب ــود ک ــه شــده ب درنظــر گرفت
تجزیــه از وضعیــت سیاســی آن روز و معاینــه عناصــر 
قــدرت نــزد مســلمانان و دشمنان شــان صــورت 
ــا  ــتند ت ــا دانس ــه از علم ــن مجموع ــود، ای ــه ب گرفت
زمانــی کــه اســتعمارگران از کشــورهای اســامی 
رانــده نشــوند و دســت آنهــا از مداخلــه قطــع نگــردد 
و مســلمانان بــه اســتقال واقعــی دســت نیابنــد، 
ــدارد و هیــچ دردی را هــم  تعییــن خلیفــه مفهومــی ن

نمی کنــد.  دوا 
ــن  ــود ای ــه هــدف علمــای 1926م ب 2-  اســتقالی ک
ــر  ــا دیگ ــاوی ب ــلمانان آزاد و مس ــه ارادۀ مس ــود ک ب
ملت هــا و ادیــان بــوده و ارادۀ شــان بــه دســت 
خودشــان باشــد نــه بــه دســت دشمنان شــان و طبعــًا 
چنیــن اســتقالی بــا اســتقالی که کشــورهای اســامی 
ــد،  ــت یافتن ــه آن دس ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن بع
ــی دوم  ــگ جهان ــد از جن ــتقال بع ــاوت دارد. اس تف
مســلمانان را پیــرو و دنبالــه رو نظــام جهانــی می دانــد 
نظامــی کــه کشــورهای پیــروز در جنــگ جهانــی دوم 

و بــه تعبیــر دیگــر، اســتعمارگران و اشــغالگران ســابق 
بــر آن تســلط دارنــد و بــرای جهــان اســام اســتقال 

ــد. ناقــص داده ان
ــاش  ــه ت ــام گرایی ک ــای اس ــه گروه ه ٣-  از جمل
ــت  ــه و کشــورهای خــود حکوم ــا در منطق ــد ت کردن
اسامی ســازی  بــرای  و  کننــد  ایجــاد  اســامی 
ســعی  هــم  منطقه یــی  جدیــد  حکومت هــای 
ــد، ایــن گروه هــا بســان علمــای 1926م آگاهــی  کردن
نداشــتند، اینهــا یــا ایــن واقعیــت را درک نکردنــد کــه 
کشــورهای اســامی در ســایه جامعــۀ جهانــی موجــود 
ــه  ــا اینک ــد و ی ــت نیافته ان ــی دس ــتقال واقع ــه اس ب
ــه  ــص ک ــر ارادۀ ناق ــام ب ــت اس ــه دول ــتند ک ندانس
سرنوشــت مــال و جــان مســلمانان بــه دســت دیگــران 

ــردد. ــتوار نمی گ ــد، اس باش
ــی و  ــۀ جهان ــت جامع ــه از طبیع ــی ک ــا آنان 4-  ام
ــورهای  ــرای کش ــده ب ــتقال داده ش ــت اس از واقعی
ــا دارای  ــروه از علم ــن گ ــد ای ــی دارن ــامی آگاه اس
ــه از  ــی ک ــش تربیت ــت گرای ــد: نخس ــش ان دو گرای
دوم  می کنــد.  نماینده گــی  ســیدقطب  شــهید  آن 
گرایــش جهــادی اســت کــه شــیخ عبــداهلل عــزام از آن 
ــه  ــش عمل گرایان ــوم گرای ــد و س ــی می کن نماینده گ
اســت کــه از آن نجم الدیــن اربــکان نماینده گــی 

می کنــد.
در گرایــش اول ســیدقطب از اســام گرایان خواســت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــای سیاســی ت ــا و فعالیت ه ــا از کاره ت
جامعــۀ جهانــی فرصــت اقامــه حکومــت اســامی را 
ــات  ــوق و واجب ــۀ مســتقل و هم ســان در حق ــه گون ب
ــل  ــت مل ــورای امنی ــی ش ــو دایم ــورهای عض ــا کش ب
ــود آنچــه  متحــد نمی دهــد، دســت بکشــند. معتقــد ب
اســام در ایــن برهــه بــه آن نیــاز دارد ایجــاد نســلی 
ــتی،  ــود را از هس ــکار خ ــی و اف ــه جهان بین ــت ک اس
زنده گــی و انســان از قرآن کریــم بگیــرد و چنیــن 
ــد در ســاختار خــود متکــی به خــود باشــد  نســلی بای
ــود.  ــده نش ــه در آن دی ــه بیگان ــار جامع ــری از آث و اث
ــا  ــه ب ــر اینک ــت مگ ــر نیس ــزی امکان پذی ــن چی چنی
ــه  ــود. وی ب ــه ش ــعوری احاط ــت ش ــواری از عزل دی
ــن نســلی  ــاور اســت کــه به وجــود آمــدن چنی ــن ب ای
ــه  ــیدن ب ــن رس ــی ضام ــط عموم ــر محی ــر آن ب و تأثی
اســتقال واقعــی مســلمانان اســت. امــا ایــن گرایــش 
ــیر  ــن آن تفس ــتین تئوریس ــد نخس ــاف مقص ــر خ ب
ــی برخــی  ــای سیاس ــتن از فعالیت ه ــد، دوری جس ش
از پیــروان وی چنیــن فهمیدنــد کــه ســیدقطب خواهان 
ــن  ــای اجتماعــی اســت؛ ای ــام فعالیت ه ــزال از تم اعت
باعــث به وجــود آمــدن افراط گرایــی فکــری شــد کــه 
ــر و  ــه کف ــم ب ــه را مته ــی جامع ــن پیروان ــی چنی گاه
ــر ایــن اندیشــه  ــد و در اث ــه جاهلیــت نمودن گاهــی ب
ــًا از  ــه کام ــد ک ــود آم ــی به وج ــه گروه های ــود ک ب
ــی از  ــت و خال ــق دور دس ــده و در مناط ــه بری جامع
ســکنه بــه دعــوای هجــرت مســکن گزیــن شــدند کــه 
ــای  ــا قدرت ه ــمکش ب ــه کش ــت ب ــان در نهای کارش

ــد. رســمی انجامی
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چاپ: مطبعه امام

ایـاالت  رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد 
متحـدۀ امریـکا، شـب چهارشـنبه، ۷ قـوس در 
نظامیـان  از  افغانسـتان  از  دیـدارش  نخسـتین 
ایـن کشـور در بگـرام  سـتایش کـرده و گفت 
زمـان کاهـش نیروهـای نظامـی این کشـور از 

افغانسـتان فـرا رسـیده اسـت. 
دونالـد ترامـپ کـه در یـک سـفر غیرمنتظـره 
و وارد افغانسـتان شـد، می گویـد کـه امریـکا 
کاهـش  تـن   8600 بـه  را  خـود  نیروهـای 
خواهـد داد و بـا طالبـان روی آغـاز دوبـارۀ 

می کننـد.  کار  صلـح  گفت وگوهـای 
متحـدۀ  ایـاالت  رییس جمهـوری  هواپیمایـی 
امریـکا بـه فـرودگاه نظامی بگرام نشسـت کرد 
و در صحبـت بـا نیروهـای امریکایـی گفـت: 
»طالبـان آماده یـی آتش بـس هسـتند و  طالبـان 

می خواهنـد توافـق کننـد«. 
بـا  شـام  صـرف  هنـگام  در  ترامـپ  آقـای 
نیروهـای نظامـی در بزرگتریـن مرکـز نظامـی 
ایـن کشـور صحبـت می کـرد، گفـت کـه مـا 
آماده گـی  مـا  هسـتیم،  توافـق   زمـان  منتظـر 
کامـل داریـم، اگـر آنـان )طالبـان( می خواهنـد 

کـه توافـق کننـد، ابتـدا آتش بـس کننـد و بعد 
دهنـد.   کاهـش  را  خشـونت  ها 

دونالـد ترامـپ گفـت کـه طالبـان می خواهنـد 
کـه توافـق کننـد، »خـوب بایـد ببینیـم، اگـر 
آنـان توافـق می کننـد؛ بهتـر، امـا اگـر توافـق 

اسـت«.  خـوب  نکننـد،  نمی کننـد، 
ایـن  در  ترامـپ همچنـان  رییـس جمهـوری 
دیـدار با اشـاره به کاهـش نظامیان این کشـور 
در افغانسـتان گفـت: نظامیانـش را از 1٣ -12 

هـزار بـه 8600 تـن کاهـش می دهـد. 
آقـای ترامـپ گفـت کـه مـا بـه شـدت کار 
می کنیـم، تا روز برسـد که تمام شـما )نظامیان 
امریکایـی( بـه خانه هایتـان و نـزد خانواده تـان 
برگردیـد و آن روز بـه زودی رسـیدنی اسـت. 
ترمـپ همچنـان گفت کـه امریـکا در رابطه به 
پایـان طوالنـی تریـن جنگ خـود تعهـد کرده 
اسـت و افـزود کـه مـا از همـه بیشـتر خواهان 
صلـح هسـتیم،  مـا بـه شـکل بی پیشـنۀ برنـده 

شدیم.
همچنـان، دونالد ترامـپ در دیـدار جداگانه با 
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحدت 

ملـی روی دوبـارۀ آغـاز گفت وگوهـای صلـح 
تأکیـد کـرد و گفت کـه در تاش آغـاز دوبارۀ 

گفت وگـو بـا گـروه طالبان اسـت. 
ترامـپ در ایـن دیـدار گفـت کـه ما بـا طالبان 
می کننـد،  آتش بـس  آنـان  کرده ایـم،  صحبـت 
و  هسـتند  آتش بـس  خواهـان  اکنـون  آنـان 
کار  منظـم  صـورت  بـه  و  هسـتیم  باورمنـد 

می کنـم تـا ایـن رونـد موفـق شـود.
محمداشـرف غنـی در ایـن دیـدار از قربانیـان 
در  جنگ هـا  جریـان  در  امریکایـی  نیروهـای 

افغانسـتان اظهـار قدردانـی کـرد .
آقـای غنـی گفـت کـه القاعده شکسـت خورد 
در  افغانسـتان  نیروهـای  و  شـد  سـرنگون  و 
همـکاری با نیروهـای بین المللـی داعش را در 

ایـن کشـور شکسـت داده اند. 
قصـر  رسـانه ها  رییـس  گروسـمن،  سـتیفن 
سـپید، رابـرت براوین، مشـاور شـورای امنیت 
و برخـی دیگر از مسـوول قصر سـپید، در این 
سـفر 1٣ سـاعته دونالد ترامـپ از مرکز هوایی 
بگـرام  نظامـی  فـرودگاه  تـا  امریـکا  مریلنـد 

افغانسـتان همرایـی کردنـد.

هدف این سـفر تبریکی عید خوشـی و صرف 
شـام با نیروهـای امریکایی در افغانسـتان گفته  
شـده اسـت. این اولین سـفر رییـس جمهوری 
ترامـپ بـه افغانسـتان به عنـوان دومیـن مکان 
جنگـی اسـت، آقـای ترامـپ سـال گذشـته به 
عـراق نیـز سـفری داشـت کـه میانیـا ترامپ 

بانـو نخسـت او را همرایـی می کرد.
ارتـش  مشـترک  رییـس سـتاد  ایـن  از  پیـش 
امریـکا در دیـدار بـا سـران حکومـت وحدت 
ملـی، گفـت کـه امـکان پایـان دادن جنـگ در 
افغانسـتان از طریـق گفت وگـو نسـبت به هـر 

زمـاِن دیگـر بیشـتر دیـده می شـود.
سـتیف مـارک میلـی، رییـس مشـترک سـتاد 
ارتـش امریـکا، گفت اسـت کـه هیـچ تصمیم 
بـرای کاهـش نیروهـای وجـود نداشـت، امـا 
نیروهـای  بایـد  کـه  دارد  وجـود  گزینه هـای 

امریکایـی بـه 8600 تـن کاهـش یابنـد.  
جنـرال مـارک میلـی، رییـس سـتاد مشـترک 
ارتـش امریکا روز چهارشـنبه، قوس از احتمال 
پایـان جنـگ افغانسـتان ابـراز خوش بینی کرده 

ست. ا
رییـس سـتاد مشـترک ارتـش امریـکا همچنان 
بـه خبرگـزاری رویتـرز گفتـه اسـت کـه در 
هجـده سـال گذشـته بـا افغانسـتان سـروکار 
رسـیدن  امـکان  کـه  می کنـد  فکـر  داشـته، 
به نتایـج مثبـت از طریـق مذاکـرات نسـبت بـه 

هروقـت دیگـر بیشـتر اسـت.
ایـن جنـرال بلنـد پایـه امریکایـی افـزوده کـه 
اگـر بخـت یـاری کنـد مـا در آینـده نزدیـک 
مذاکـرات موفقانـه خواهیم داشـت و رسـیدن 

به نتیجـه مثبـت بـه کار و تـاش نیـاز دارد.

ارتباط طالبان با القاعده
در همیـن حـال، طالبـان پـس ادعـای دونالـد 
بـر  مبنـی  امریـکا  رییس جمهـوری  ترامـپ 
تـداوم مذاکـرات بـا ایـن گـروه، اعـام کـرده 
کـه هنوز بـرای صحبت از بازگشـت مذاکرات 

خیلـی زود اسـت.
روز  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیـح اهلل 
جمعـه  در گفت وگـو بـا خبرگـزاری فرانسـه، 
گفته اسـت که بـرای ازسـرگیری مذاکـرات با 

واشـنگتن بسـیار زود اسـت.
پیشـین  مقامـات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـا  طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه  امریـکا  نظامـی 
القاعـده ارتبـاط دارنـد. دیویـد پتـروس، یـک 
مقـام پیشـین نظامـی امریـکا گفتـه اسـت کـه 
ارتبـاط میـان شـبکۀ القاعده و  طالبـان هنوز به 

برجاسـت.  پـا  قدرتمنـدی  صـورت 
دیویـد پتـروس و وانـس سرشـانگ دو مقـام 
نظامـی پیشـین، در یـک مقالۀ که به واشـنگتن 
پُسـت در 14نوامبـر نگاشـته اند، گفتـه انـد که 
گـروه تروریسـتی طالبـان هنـوز در رابطـه بـه 
دسـت داشـتن القاعـده در حلمـۀ 11 سـپتامبر 

موقـف روشـن نشـان نداده انـد. 
گونـه  هـر  کـه  اسـت  آمـده  نوشـته  ایـن  در 
توافق نامه یـی کـه امریـکا خواهـان آن اسـت، 
نمی  توانـد آغـاز گـردد، زیـرا طالبـان هنـوز با 
گروه تروریسـتی القاعده ارتبـاط عجین دارند. 
برخـی از کارشناسـان سـفر ناگهانـی دونالـد 
مختصربـا  دیـدار  را  افغانسـتان  بـه  ترامـپ 
نیروهـای امریکایـی می داننـد و بیـان می داننـد 
کـه ایـن سـفر بـه دلیـل اسـتضاح ترامـپ بـه 

کانگـرس ایـن کشـور اسـت. 
سیاسـی،  آگاه  اندیشـمند،  اکـرام  محمـد 
بـا  کـه  گفـت  بگـرام  در  ترامـپ  می گویـد: 
بـه  تـا  گرفتیـم  سـر  از  را  مذاکـرات  طالبـان 
یـک توافـق صلـح برسـیم. طالبـان بایـد اول 
آتش بـس کننـد و خشـونت را متوقف سـازند. 
آقـای اندیشـمند گفته اسـت که ترامـپ اظهار 
کـرد که طالبـان حاضر بـه آتش بـس و مذاکره 
و توافـق هسـتند. او بـه نیروهـای امریکا گفت 
کـه ایـن تغییر موقـف طالبـان نتیجۀ کار شـما 

بـود و کار و کارزار شـما بسـیار عالـی بود.
از  سـویی هـم، تمیـم عاصـی، معـاون پیشـین 
وزارت دفـاع ملی، سـفر دونالـد ترامپ رییس 
جمهـوری امریـکا را تجلیـل از عید خوشـی با 
سـربازان امریکایـی در افغانسـتان گفته اسـت. 
ایـن سـفر معلـوم شـد کـه  بـه گفتـۀ او، در 
امریـکا بـه کاهـش نیروهای خود متعهد اسـت 
برآمـده  طالبـان  بـا  توافق نهایـی  درتـاش  و 

 . ست ا
ترامـپ  دونالـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مذاکـرات 9 ماهـه سـفیر خلیـل زاد بـا طالبـان 
را دو  قبـل بـه صـورت غیرمترقبـه متوقـف 

سـاخت. 

دونالد ترامپ در پایگاه بگرام:

زمان برگشت نیروهای امریکایی به خانه فرا رسیده است

اثـر  از قاچـاق صدهـا  مالیـه  معینیـت گمـرکات وزارت 
باسـتانی و تاریخـی در میـدان هوایـی کابـل جلوگیـری 
کـرده و ایـن آثـار باسـتانی را بـه موزیـم ملـی انتقـال داد.
ولیـد تمیـم معیـن گمـرکات وزارت مالیـه، روز پنجشـنبۀ 
هفتـۀ گذشـته طی نشسـتی در موزیم ملی گفت کـه اخیراً 
از قاچـاق دسـتکم 500 اثـر تاریخـی و باسـتانی در میدان 

هوایـی کابل  جلوگیری شـده اسـت.
آقـای تمیـم گفـت کـه ایـن آثـار کـه سـکه های متنـوع، 
انگشـترها و مجسـمه های چوبـی را شـامل می شـود پـس 
از آن در میـدان هوایـی حامـد کرزی ضبط شـدند که قرار 
بـود توسـط قاچاقبـران و مسـافران به خارج کشـور انتقال 

شوند. داده 
همزمـان فهیـم رحیمـی رییـس موزیـم ملی گفـت که 19 
اثر باسـتانی دیگر توسـط مامـوران امنیت ملی ضبط شـده 

و بـه موزیـم ملی انتقال داده شـده اسـت.
از سـویی هـم، محمدرسـول بـاوری معین فرهنـگ و هنر 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ؛ برگشـت یـک اثـر تاریخـی 
و فرهنگـی دیگـر کشـور بـه موزیـم ملـی را گامـی مهـم 
توصیـف کـرده اضافـه کـرد کـه یـک اثـر تاریخی بسـیار 
مهـم از شـهرهانگ کانـگ کشـور چیـن بـه موزیـم ملـی 

انتقـال داده شـده اسـت.
آقـای بـاوری گف کـه ایـن اثر یک مجسـمه سـنگی بودا 

در حالـت خوابیـده اسـت کـه مربـوط بـه دوره بوداییـان 
اسـت، اخیـرا از سـوی یـک باسـتان شـناس چینـی در 
شـهرهانگ کانـگ به مسـووالن موزیـم ملی تحویـل داده 

است. شـده 
او تصریـح کـرد کـه ایـن اثـر در سـال 199٣ میـادی در 
اوج جنگ هـای داخلـی از موزیـم ملـی غـارت شـده بود.
معیـن وزارت فرهنـگ خاطـر نشـان کـرد که در18 سـال 
اخیـر هرچنـد هـزاران اثـر تاریخی غارت شـده به کشـور 
بازگردانـده شـده امـا ده ها هـزار اثـر دیگر در کشـورهای 

می شـود. نگـه داری  مختلف 
بـه گفتـۀ او، تنهـا ۷0 هـزار اثـر باسـتانی و تاریخـی ضبط 
شـده در موزیـم ملـی در زمـان جنگ هـای داخلـی بـه 
خـارج انتقـال یافتـه کـه تنهـا بخشـی انـدک از ایـن آثـار 

بازگردانـده شـده اسـت.
او از کشـورهای مختلـف کـه اثرهـای باسـتانی و تاریخی 
افغانسـتان را نگـه داری می کننـد خواسـت کـه ایـن آثـار 
را بـه کشـور بازگرداننـد؛ او کشـورهای امریـکا، جاپـان، 
سـویس  و چیـن را ممالکـی خوانـد صدهـا اثـر غـارت 

بازگردانده انـد. افغانسـتان را  شـده 
او بـا اشـاره بـه معضـل قاچـاق آثـار باسـتانی اضافـه کرد 
کـه هم اکنـون نیز در سـاحات تحت نفـوذ مخالفین کندن 
کاری هـا در سـاحات باسـتانی و تاریخـی جریان داشـته و 

آثـار باسـتانی قاچاق می شـود.
امـا بـه گفتـۀ او، حکومـت از مجـرای نهادهـای امنیتـی، 
تاش هـای چشـمگیر را بـرای جلوگیـری از قاچـاق آثـار 

تاریخـی و باسـتانی کشـور روی دسـت گرفتـه اسـت.
حالـی  در  باسـتانی  و  تاریخـی  آثـار  قاچـاق   معضـل 

افغانسـتان  فرهنگـی  نهادهـای  نگرانـی  موجـب  تاکنـون 
اسـت، حکومـت در بازسـازی و مرمـت آثار باسـتانی نیز 
بـه شـدت ناتـوان اسـت اکثـر بناهـای باسـتانی خـارج از 

شـهرها در معـرض نابـودی هسـتند.

صدها اثر باستانی افغانستان به موزیم ملی کابل انتقال داده شد

ابوبکر صدیق


