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ایـن نیست مـزد رنـج 
مـن و باغبانـی ام...

مســعود 
و صـلح با طالبـان

3 6

د امریــکا متحــده ایاالتــو د بهرنیــو چــارو 

وزارت وايــی، د زملــي خلیلــزاد د ســفر هــدف 

دا دی چــې د ســولې بیــن االفغــاين مذاکــرات 

ــل يش. ژر پی

د امریکايــي چارواکــو پــه خــره، د دغــې 

ــان د افغانســتان  ــه طالب ــل رسه ب ــه پی ناســتې پ

ــړي. ــته وک ــم رسه ناس ــي ټی ــوه م ــه ی ل

ــد  ــوه ویان ــارو وزارت ی ــو چ ــکا د بهرنی د امری

ازادي راډیــو تــه وویــل، لــه طالبانــو رسه 

ــول  ــو ټ ــتان ی ــه د افغانس ــې ب ــو ک ــه مذاکرات پ

شــموله پــاوی چــې پــر دولــت رسبېــره بــه د 

ټولــو اقشــارو اســتازي پــه کــې ګــډون ولــري، 

ــويس. ــخ ی ــرې پرم ــولې خ د س

ــه  ــد وویــل چــې کابــل او دوحــې ت دغــه ویان

ــن  ــولې د بی ــه د س ــفر موخ ــل زاد د س د خلی

ــدل ډي. ــو ژر پېلې ــاين مذاکرات االفغ

ــاين  ــن االفغ ــه بی ــه دغ ــوي، پ ــه زیات رسچین

ناســته کــې بایــد د افغانســتان د راتلونکــي 

لپــاره د ســیايس الرې نقشــه ترســیم او پــر یــوه 

ــه ويش. ــد موافق ــع اوربن ــي او جام دایم

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د افغانســتان 

بهرنیــو چــاو  د  امریــکا  د  لپــاره  د ســولې 

ــل زاد  ــي خلی ــتازی زمل ــړی اس وزارت ځانګ

ــه  ــواد ل ــه هې ــې ددغ ــل ک ــه کاب ــال پ اوس مه

پــه  رسه  سیاســتوالو  او  مرشانــو  حکومتــي 

خــرو بوخــت دی.

قطــر  د  وروســته  کابــل  لــه  بــه  خلیلــزاد 

ــه  ــه ب ــه والړ يش او هلت ــې ت ــې دوح پازمین

ــو  ــه راکمول ــو رسه د تاوتریخــوايل پ ــه طالبان ل

خــرې وکــړي.

د افغانســتان جمهــوري ریاســت وايــي، چــې 

تېــره شــپه زملــي خلیلــزاد لــه ولســمرش ارشف 

رسه پــه کتنــه کــې پــه افغانســتان کــې د اوربنــد 

پــر امکاناتــو خــرې وکــړې.

د ولســمرش غنــي یــو ویانــد دواخــان مینــه پــال 

کــه څــه هــم لــه طالبانــو رسه د افغانســتان مي 

مذاکــره کوونکــي پــاوي پــه اړه څــه نــه وايي، 

ــرو  ــولې د خ ــې د س ــوي چ ــګار ک ــو ټین خ

ــه د کابــل پــه الس کــې وي. محوریــت ب

ــرات  ــړه: »مذاک ــه ک ــال زیات ــه پ ــاغي مین ښ

بېابېــل پړاونــه لــري. ځینــې برخــې د امریــکا 

او طالبانــو ترمنــځ دي، هغــه څــه چــې د 

افغانســتان حکومــت پــورې اړه لــري، پــه هغــه 

ــړه  ــځ هوک ــنګټن ترمن ــل او واش ــدې د کاب بان

ــت  ــو محوری ــولې د مذاکرات ــې د س ــوې چ ش

بــه د افغانســتان د حکومــت پــه الس کــې 

وي.«

د  افغانســتان  د  بــل خــوا زملــي خلیلــزاد 

ــس  ــه رئی ــه اجرائی ــت ل ــووايل حکوم ــي ی م

او د ســولې عــايل شــورا لــه غړیــو رسه هــم د 

ــړې دي. ــرې ک ــه اړه خ ــولې پ س

د ســولې عــايل شــورا مرســتیال عزیزاللــه 

ــي  ــل، زمل ــه ووی ــو ت ــد ازادي راډی ــن محم دی

خلیلــزاد ورتــه ویــي چــې امریــکا لــه طالبانــو 

رسه توافــق تــه رســېدلې ده او د افغــاين مذاکــره 

ــه اړه یــې  ــدا پ کوونکــي مــي پــاوي د جوړې

ــرې  ــرو رسه خ ــیايس څې ــه س ــتان ل د افغانس

کــړې.

ښــاغي دیــن محمــد وویــل: »نومــوړي )زملي 

ــو رسه  ــه طالبان ــوږ ل ــې م ــي چ ــزاد( وی خلیل

پــه ډېــرو برخــو کــې توافــق تــه رســېديل یــو؛ 

ــو رسه د تاوتریخــوايل  ــه طالبان ــکا ل اوس امری

ــه دې  ــزاد پ ــو خــرې کــوي. خلیل ــه راکموال پ

ــت او  ــر غوښ ــت نظ ــتان د حکوم اړه د افغانس

ــه  ــاوي پ ــي پ ــره کوونک ــموله مذاک ــول ش د ټ

ــګار کاوه.« ــې ټین ــدا ی جوړې

ــي  ــرشۍ د امریکای ــه م ــزاد پ ــاغي خلیل د ښ

پــاوي او طالبانــو ترمنــځ تــر نهــه پــړاوه 

ــرات  ــمي مذاک ــولې رس ــته د س ــرو وروس خ

ــمرش  ــت ولس ــه وخ ــې هغ ــپتمر ک ــر س ــه تې پ

ــه  ــو پ ــې طالبان ــړل چ ــوه ک ــپ لغ ــد ټرم ډونال

کابــل کــې د یــوه موټربــم چاودنــې مســوولیت 

ــرې  ــي رستی ــوه امریکای ــې د ی ــې پک ــه چ ومان

ــول. ــه ش ــس تن ــډون ووژل دول ــه ګ پ

ــپ  ــک تی ــه ی ــرد ک ــام ک ــکا اع ــش  امری ارت
رزمــی از نظامیــان ایــن کشــور کــه در نیویــورک 
ــه افغانســتان  مســتقر هســتند زمســتان امســال ب

اعــزام می شــوند.
بــر اســاس گــزارش »آرمــی تایمــز«، یــک تیــپ 
ــورت  ــگاه »ف ــکا کــه در پای رزمــی ارتــش  امری
درام« نیویــورک مســتقر هســتند زمســتان امســال 
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــای چرخش ــب نیروه در قال

ــوند. ــزام می ش اع
ــرده  ــام ب ــای ن ــزارش نیروه ــن گ ــاس ای براس

قــرار اســت جایگزیــن تیــپ ســوم رزمــی 
ــرد لشــکر هشــتاد و دوم ارتــش   نیروهــای هواب
ــان  ــت »نگهب ــب ماموری ــده و در قال ــکا ش امری

آزادی« فعالیــت کننــد.
ــات  ــام عملی ــرای انج ــی ب ــا در حال ــن نیروه ای
ــه در  ــزام می شــوند ک ــه افغانســتان اع جنگــی ب
ــن  ــان ای ــر از نظامی ــادی ۳ نف ــاری می ــال ج س

ــرد در افغانســتان کشــته شــدند. ــپ هواب تی
ــر  ــپتامبر ب ــاه س ــل م ــا اوای ــن نیروه ــی از ای یک
ــی  ــی در نزدیک ــار جاده ی ــب کن ــار بم ــر انفج اث
پایــگاه هوایــی بگــرام کشــته شــد و دو نظامــی 
دیگــر نیــز بــر اثــر حملــه نفــوذی در مــاه 

ــدند. ــته ش ــوالی کش ج
براســاس گــزارش پنتاگــون، از آغــاز ســال 
جــاری میــادی تــا ۲۵ نوامبــر ۱۶ نظامــی 
امریکایــی بــر اثــر درگیــری در افغانســتان کشــته 

ــدند. ش
آرمــی تایمــز می افزایــد کــه اعــزام ایــن نیروهــا 
ــای  ــش نیروه ــه افزای ــر ب ــتان منج ــه افغانس ب
ــن  ــد و ای ــد ش ــتان نخواه ــی در افغانس امریکای
ــوند. ــان می ش ــر نظامی ــن دیگ ــا جایگزی نیروه

خبرگـزاری  بـه  کنـدز  محلـی  مسـووالن 
سـام وطندار می گوینـد، ۱۱ سـرباز پولیـس دو 
شـب پیـش در یـک حملـۀ طالبـان در ولسـوالی 

شـده اند. شـهید  والیـت  ایـن  صاحـب  امـام 

صفـی اهلل امیـری، معـاون شـورای والیتـی کنـدز 
می گویـد، طالبـان دو شـب پیـش بـر شـماری از 
روسـتاهای ولسـوالی امـام صاحـب کنـدز حمله 
کردنـد کـه در نتیجۀ آن ۱0 سـرباز پولیس ملی و 

۱ سـرباز پولیـس محلی کشـته شـدند.
بـه گفتـۀ او، در ایـن حملـه، ۵ سـرباز پولیـس 
زخمـی و ۳ تـن دیگـر را طالبان با خـود برده اند.
عصمـت اهلل مـرادی، سـخنگوی والـی کنـدز بـا 
تأییـد ایـن رویـداد می گویـد، در ایـن درگیـری 
تلفاتـی بـه هـر دو طـرف وارد شـده، امـا آمـار 

دقیـق آن در دسـت نیسـت.
طالبـان نیـز در خبرنامه یـی مدعـی شـده اند کـه 
در ایـن رویـداد ۱4 سـرباز پولیس کشـته و 4 تن 

برداشـته اند. دیگر زخـم 

اعزام یک تیپ نظامیان امریکایی به افغانستان

11 سـرباز پـولیس در کنـدز شهیـد شـدند

د خلیــلزاد د سفـر هـدف د بین االفغـاين مـذاکـراتو ژر پیلېـدل دي

شورای نامزدان:

کمیسیون انتخابات مشروعیت 
و اعتماد الزم برای اعالم 
نتیجۀ انتخابات را ندارد



ایـن روزهـا دو تصویـر ذهنـم را به شـدت درگیـر 
و  پزشـک  تسـتوناکامورا  از  تصویـری  کرده انـد؛ 
امدادگـِر جاپانـی کـه در حملـۀ مـرداِن مسـلح در 
ننگرهـار افغانسـتان جان باخـت و تصویر میاخان از 
پکتیـکا در کنـار دخترش کـه هر روز صبـح او را با 
موترسـیکل بـه مکتـب می رسـاند و تا ختـم مکتب 
منتظـر می مانـد تـا دوباره دختـرش را به خانـه ببرد. 
ذهـن  می شـود،  درگیـر  انسـان  ذهـِن  بـا  تصویـر 
بـا  زمانـی طوالنـی  تـا  و  خـود می کنـد  را دچـارِ 
آن کلنجـار مـی رود. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از 
رسـانه ها می خواهنـد که از نشـر تصویرهای خشـن 
خـودداری کننــد. تأثیـر روانـِی تصویـر حتـا گاهی 
بیشـتر از نوشـتار اسـت. ناکامورا تصویرهای زیادی 
از خـود در ذهـِن جمعـِی مـا بایگانـی کرده اسـت؛ 
در  را  زیـادی  وزِن  و  دارد  کوله پشـتی  کـه  آن گاه 
یـک کار جمعـی حمـل می کنـد، آن گاه کـه سـدی 
پارکـی را می سـازد، آن گاه  را می بنـدد، آن گاه کـه 
کـه بـا مـردم ننگرهـار یک جـا روی زمین های شـان 

است. نشسـته 
همـۀ  در  شـده اند.  مـا  ذهنـِی  بـازی  تصویرهـا   
تصویرهـا شـما بـا سـیمای انسـانی روبه رو هسـتید 
انسـانیت  بـه  او را  باورمنـدِی  کـه می تـوان عمـِق 
دیـد. در چشـمانش انسـانیت مـوج می زنـد. گویی 
او بـرای ایـن بـه دنیــا آمده کـه به دیگـران خدمت 
کنـد. چگونـه می توانـد انسـانی بهترین هایـی را که 
در اختیـار دارد، رهــا کنـد و بـه کمـک انسـان هاِی 
دیگری بشـتابد که در میـان مرمی و باروت زنده گی 
می کننـد؟ چگونـه ممکـن اسـت انسـانی امن تریـن 
نقطـۀ روی زمیــن را بـرای کمـک بـه دیگـران بـه 
ناامن تریـِن آن ترجیـح دهـد؟ این جاسـت کـه علـم 
از توضیـح بـاز می مانـد. نمی تـوان بـا معادله هـای 

ریاضـی این گونـه انسـانیت را محاسـبه کـرد. 
تصویـر، بُعـد دیگـری از زنده گـی را بـه نمایـش 
می گـذارد کـه در قـدرت جادویـی کلمـات وجـود 
نـدارد. سـوزان سـانتاگ نویسـنده و منتقـد معروِف 
ادبـی در کتـاب »تماشـای رنـج دیگـران« کـه بـه 
موضـوع عکس هایـی از جنـگ اختصـاص یافتـه، 
عکـس را »شـوک دهنـده« می خوانـد. او در جایـی 
از ایـن کتـاب می نویسـد: »هـدف از نمایـش پلیدی 
بیرحمانـه در مصایـب جنـگ هشـدار دادن اسـت، 
شـوکه کردن و آسـیب رسـاندن بـه بیننده اسـت. به 
نظر می رسـد هنـر گویا همچـون هنر داستایفسـکی 
نقطـۀ تحولـی در تاریـخ عواطـف اخاقـی و اندوه 
باشـد؛ همان قـدر عمیـق و اصیـل و طاقت فرسـا«.

 ناکامـورا در عکس هایـش بـا مـا سـخن می گویـد، 
کـه  می گویـد  کشـوری  آینـدۀ  بـرای  اُمیـد  از 
بـرای زنده گـی و کار انتخـاب کـرده اسـت. البتـه 
و  نبـوده  کـم  جهـان  در  این چنینـی  انسـان های 
نیسـتند. مـارک منسـن روان شـناس و خودیاری گـِر 

مشـهور امریکایـی در کتـاب »اوضـاع خیلی خراب 
انسـان هایی  امیـد  از  امیـد«،  کتابـی دربـارۀ  اسـت! 
سـخن می گوید کـه آن هـا را تا انتخاب مـرگ برای 
نجـات زنده گـی دیگـران پیـش می بـرد. او درآغـاز 
ایـن کتـاب، از کسـی بـه نـام ویتولـد پیلکـی یـاد 
می کنـد که بـرای نجات قربانیـاِن جنگ بـه اردوگاه 
آشـویتس در آلمـان مـی رود و بـرای نخسـتین بار از 
فاجعه یـی پـرده برمـی دارد کـه در ایـن اردوگاه بـر 
انسـان ها روا داشـته می شـد. یادداشـت هایی را کـه 
او بـرای متفقیـن و بریتانیـا بـرای حمله بـه اردوگاه 
اشـویتس می فرسـتد، حتا کســی قبـول نمی کند. اما 
او سـرانجام بـا امیــدی که خلـق می کند، بـه جهان 
نشـان می دهـد کـه یـک انســان بـا امیدی کـه دارد 
مـی توانـد در برابـر ماشـیِن جنگی یی مثل نازیسـم 

هـم ایسـتاده گی کنـد. 
ناکامـورا چنیـن انسـانی بـود، او امیـد می کاشـت. 
بـرای فــرداِی آنانـی کـه در ناامیـدی می زیسـتند، 
امیـد و هیجـان خلـق می کـرد و ایـن هنـِر اصلـِی 
ناکامـورا بـود. همـان امیدی کـه میاخـان در پکتیکا 
بـرای هم نسـانش می توانـد خلق کند. در چشـماِن 
میاخـان امیـد و غــم مـوج  نـد. او بـرای فـردای 
دختـرش کـه می توانـد فـردای افغانسـتان باشـد، به 
چنیـن امیــدی نیـاز دارد؛ اما در عین حـال غمگین 
اسـت. غمگین اسـت که می بیند هـزاران هزار دختِر 
دیگـر نمی تواننـد مکتـب برونـد. روی دیگِر سـکۀ 
جنـگ چنیـن اسـت. این هـا قهرمـان اند و مـا هنوز 
بـه چنیـن قهرمان هایـی نیـاز داریـم، همان گونـه که 

بـه قهرمـان ملـی نیاز داشـتیم. 
مـن دیرزمانـی بـا ایـن سـخن کلنجـار داشـتم کـه 
می گویـد »وای بـه ملتـی که به قهــرمان نیاز داشـته 
باشـد«. هیـچ وقـت این سـخن به دلم نمی نشسـت، 
تـا این کـه پاسـِخ آن را از مـارک منسـن گرفتـم. او 
در جـای دیگـری از کتابش ضمن قهرمـان خواندن 
پیلکـی می نویسـد: »شـجاعت امـری رایـج اسـت. 
انعطاف پذیـری هـم امری رایج اسـت. امـا قهرمانی 
یـک روی فلسـفی دارد. قهرمانـان چرایـی بزرگ را 
خارق العـاده  اعتقـادی  و  آرمـان  می کننـد،  مطـرح 
بـه  می مانـد.  باقـی  اسـتوار  شـرایطی  هـر  در  کـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه امـروزه بـه لحـاظ فرهنگی 
این طـور تشـنۀ قهرمانیـم: لزومـًا نـه بـه ایـن دلیـل 
کـه مشـکات زیـادی وجـود دارد، بلکـه بـه ایـن 
دلیـل کـه ما بـه وضـوح، آن »چــرا«یی کـه محرِک 
نسـل های قبلـی بـود، از یـاد برده ایـم«. امـروزه هم 
وقتی با مشـکات سیاسـی و اجتماعـی خود مواجه 
می شـویم، از قهرمـان ملـِی خـود یـاد می کنیـم و 
جایـش را خالـی می بینیـم. چـرا؟... چـون او بـود 
کـه آن چرایـِی بـزرگ را بـرای ما به وجـود آورد و 

هنـوز در محــور همـان چرایـی قـرار داریم.
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ــت و  ــا حکوم ــوره ب ــل و مش ــه کاب ــل زاد ب ــای خلی ــفر آق ــا س ب
آغــاز  کــه  افغانســتان، گفتــه می شــود  چهره هــای سیاســی 
ــورد.  ــد خ ــم خواه ــی رق ــای بین االفغان ــگامِ گفت وگوه زودهن
ایــن  امریــکا اعــام کــرده اســت کــه در  وزارت خارجــۀ 
ــتان ـ  ــموِل افغانس ــأِت همه ش ــک هی ــا ی ــان ب ــا طالب گفت وگوه
ــده گاِن حکومــت و ســایر اقشــار جامعــه در آن شــامل  ــه نماین ک
باشــند ـ دیــدار خواهنــد کــرد. بــا ایــن حســاب می تــوان گفــت 
ــاد  ــل، ایج ــه کاب ــل زاد ب ــای خلی ــفِر آق ــِر س ــدِف واضح ت ــه ه ک
ــا حکومــت و جریان هــای  ــأِت همه شــمول در مشــوره ب ــن هی ای
ــک  ــورِت ی ــان به ص ــه همچن ــا آنچ ــت. ام ــور  اس ــی کش سیاس
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه: آی ــن اســت ک ــده، ای ــی مان ــزرگ باق پرســِش ب
ــد  ــدار  اُمیـ ــِح پای ــک صل ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــن تاش ه ای

ــت؟ بس
ــه دارد،  ــد نکت ــه در صـ ــد، ریش ــش و تردی ــن پرس ــلمًا ای مس
ــاخت.  ــته س ــاط برجس ــن ارتب ــه را در ای ــوان دو نکت ــی می ت ول
نخســت این کــه فضــای سیاســی افغانســتان، یــک فضــاِی کامــًا 
انتخابــات زده و آنارشــیک اســت. در ایــن فضــا، همــه بــه دنبــال 
جــای پــاِی خــود در قــدرت و حکومــِت آینــده می گردنــد و بــه 
ــد  ــه می نگرن ــن دریچ ــح از ای ــه جنگ وصل ــوردی از جمل ــر م ه
و بــه هــر تعاملــی از ایــن زاویــه وارد می شــوند. در یــک چنیــن 
فضایــی، تصمیم گیری هــا از ضریــِب عقانــِی کمتــر برخــوردار و 
مبتنــی بــر هیجانــاِت بــازی قــدرت خواهــد بــود. ســوای این هــا، 
ــی،  ــی و اجتماع ــاظ سیاس ــه لح ــه را ب ــات جامع ــای انتخاب فض
ــر  ــی اش را در ه ــر منف ــدن تأثی ــن قطبی ش ــاخته و ای ــب س منقط

ــت. ــد گذاش ــا خواه ــی به ج ــِم بزرگ تصمی
انتخابــات زده  اگرچــه  امریــکا  این کــه فضــای سیاســی  دوم 
ــن  ــک چنی ــه و ی ــرار گرفت ــات ق ــایۀ انتخاب ــا در س ــت، ام نیس
ــزرگ  را از  ــِم ب ــاِل تصامی ــی، مج ــی امریکای ــی در دموکراس فضای
ــان در امریــکا  ــا طالب ــد بگیــرد. در مــورد صلــح ب ترامــپ می توان
اجمــاِع نظــر وجــود نــدارد و شــاخۀ قانون گــذارِ ایــاالت متحــدۀ 
ــپ  ــِح ادارۀ ترام ــای صل ــه تاش ه ــح ب ــۀ واض ــه گون ــکا ب امری
ــی را  ــکا طرح ــرس امری ــذر، کانگ ــن رهگ ــت. از همی ــن اس بدبی
بــرای نظــارت و حصــوِل اطمینــان از برنامــۀ صلــح تــدارک دیــده 
و می توانــد در موافقت نامــۀ صلــح امریــکا- طالبــان از حــِق وتــو 

ــد.  ــوردار باش برخ
ــه  ــود ک ــز ب ــرض متمرک ــن پیش ف ــر ای ــد ب ــۀ نخســت بای در نکت
صلــح بــا طالبــان تــا جایــی کــه بــه افغانســتان ارتبــاط می گیــرد، 
ــا در آن  ــی دارد ت ــی و اجتماع ــتر آرامِ سیاس ــک بس ــه ی ــاز ب نی
همــۀ جریان هــا بتواننــد عمیــق بیندیشــند و دوراندیشــانه تصمیــم 
ــه از صلــح  ــوع مطالب ــون حکومــت یک ن ــد. درحالی کــه اکن بگیرن
انتخابــات، یک نــوع  دارد و جریان هــای سیاســِی درگیــر در 
ــد  ــح دارن ــه صل ــاط ب ــی در ارتب ــز مطالبات ــتان نی ــردم افغانس و م
کــه نه تنهــا حکومــت نماینــدۀ آن مطالبــات نیســت، بلکــه 
ــد  ــب نمی توانن ــاِی ملته ــن فض ــز در ای ــی نی ــای سیاس جریان ه

به نیکــی از مــردم نماینده گــی کننــد. 
ــح  ــه صل ــود ک ــد متکــی ب ــرض بای ــن پیش ف ــر ای ــۀ دوم ب در نکت
ــاالری  آن،  ــکا و مردم س ــون امری ــی چ ــرای ابرقدرت ــان ب ــا طالب ب
ــه  ــا افتــاده تلقــی شــود. امریــکا ب ــازِی پیــِش پ نمی توانــد یــک ب
عنــوان یــک ابرقــدرت، بــه جغرافیــای اســتراتژیِک افغانســتان بــه 
ــدۀ  ــیایی و تعیین کنن ــق آس ــام مناط ــرِک تم ــۀ متح ــواِن صفح عن
منظومــۀ آینــدۀ قــدرِت جهانــی نــگاه می کنــد و از همیــن میــدان 
می خواهــد چالش هــاِی ابرقدرتــِی خــود را کنتــرول کنــد و 
ــد  ــتاز نمی توان ــِی پیش ــک لیبرال دموکراس ــوان ی ــه عن ــکا ب امری
ــونت  ــه خش ــد ک ــن ده ــی ت ــا گروه ــح ب ــه صل ــاده گی ب به س
ــزء اوِل  ــت. در ج ــده اس ــِت آن ش ــی از ماهی ــی جزی و بنیادگرای
ــدرِت  ــردِی ابرق ــع راهب ــد مناف ــان می بای ــرض، طالب ــن پیش ف ای
از  نیــز می بایــد  کننــد و در جــزء دوم  را تضمیــن  امریــکا 
خشــونت و بنیادگرایــی دســت بردارنــد. امــا آیــا چنیــن چیزهایــی 
دســت یافتنی هســتند درحالی کــه برخــی کشــورها طالبــان را 
ابــزار بــازی بــزرگ در افغانســتان تلقــی کرده انــد و برخــی دیگــر 
هــم ماهیــِت بنیادگــراِی طالبــان را بُعــد معنایــِی عمــق اســتراتژیِک 

ــد؟ ــن نموده ان ــتان تعیی ــود در افغانس خ
ــیار  ــاورش بس ــه، ب ــتیِن کلم ــای راس ــان در معن ــا طالب ــح ب صل
ــۀ  ــر برنام ــه اگ ــت ک ــوان گف ــن رو می ت ــد. از ای ــخت می نمای س
صـــلح در اراده و ادارۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا یــک ترفنــد و بازِی 
مقطعــی نباشــد و اصــِل پایــداری در آن لحــاظ شــده باشــد، بایــد 
ــی  ــی  و عقان ــری منطق ــه تأخی ــگام« ب ــاز زودهن ــای »آغ به ج
ــات  ــت انتخاب ــد سرنوش ــر، می بای ــن تأخی ــردد. در ای ــه گ مواج
۶ میــزان ۱۳98 افغانســتان، معلــوم و انتخابــات ۲0۲0 امریــکا 
ــز بســتر سیاســی مشــروع و ســالمی  برگــزار شــود و طــی آن نی
ــان  ــا هم ــان ـ ی ــا طالب ــح ب ــون صل ــری پیرام ــرای تصمیم گی ب
ــی  ــر تصمیم ــر آن، ه ــرد. در غی ــأت همه شــمول ـ شــکل بگی هی

ــود. ــد ب ــر خواه ــی نقض پذی ــر توافق ــکننده و ه ش

امـریکا و صلـحی که
 بـاورش دشـوار است!

قهـرمان ها 
و چـرایِی بـزرگ

احمد عمـران

تصویرها بازی ذهنِی ما 
شده اند. در همۀ تصویرها 

شما با سیمای انسانی 
روبه رو هستید که می توان 

عمِق باورمندِی او را به 
انسانیت دید. در چشمانش 
انسانیت موج می زند. گویی 
او برای این به دنیـا آمده 
که به دیگران خدمت کند. 

چگونه می تواند انسانی 
بهترین هایی را که در 

اختیار دارد، رهـا کند و 
به کمک انسان هاِی دیگری 
بشتابد که در میان مرمی 
و باروت زنده گی می کنند؟ 
چگونه ممکن است انسانی 
امن ترین نقطۀ روی زمیـن 
را برای کمک به دیگران 
به ناامن تریِن آن ترجیح 
دهد؟ این جاست که علم 

از توضیح باز می ماند. 
نمی توان با معادله های 

ریاضی این گونه انسانیت را 
محاسبه کرد
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شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری می گوید که 
کمیسـیون انتخابـات مشـروعیت و اعتمـاد الزم بـرای اعام 
نتیجـۀ انتخابـات نـدارد و هـر نـوع اعـام در مغایـرت بـا 

قانـون انتخابـات بحران زا اسـت. 
شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری در خبرنامه یی 
گفتـه اسـت کـه انتخابـات از مسـیری اصلـی منحرف شـده 

اسـت و از کنتـرل کمیسـیون انتخابات بیرون شـده اسـت. 
انتخابـات ریاسـت  از تکت هـای  در همیـن حـال، برخـی 
جمهـوری در اعتـراض بـه رأی هـای تقلبـی در چنـد روز 
کشـور  والیت هـای  برخـی  در  را  راه پیمایی هـای  گذشـته 
انتخابـات  در  و  شـفافیت  خواهـان  و  کرده انـد  راه انـدازی 

شـده اند. 
اعتـدال  و  صلـح  امنیـت،  و  عدالـت  انتخابـات  تیم هـای 
اسـامی، شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری در 
نشسـت های مختلـف رونـد انتخابـات را بحرانـی توصیـف 
کرده انـد و خواهـان ایجـاد حکومـت مشـارکتی و مصالحـه 

شـده اند.  
از سـویی هـم، کمیسـیون انتخابات می گوید کـه در صورتی 
تیـم معترض درواز  ه های کمیسـیون انتخابات را در 7 والیت 
بـاز ننماینـد، ایـن کمیسـیون تصمیـم تـازۀ را بـرای اعـام 

نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات خواهـد گرفت. 
حـوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون انتخابات به رسـانه ها 
دروازۀ  معتـرض  تیم هـای  کـه  صورتـی  در  اسـت؛  گفتـه 
کمیسـیون انتخابـات در والیت هـا بـاز ننماینـد، ایـن نهاد با 
در نظر داشـت، آرای بازشـماری شـده سـایر والیت  ها نتیجۀ 

ابتدایـی انتخابـات را اعـام می کند. 

کمیسیونبیاعتماد
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری در اعامیه یی 
روز پنجشـنبه، ۱4 قـوس، گفتـه اسـت کـه هـر گونـه اعام 
و  لوایـح  قانـون،  بـا  مغایـرت  در  کـه  انتخابـات  نتیجـۀ 
خـاف  انتخابـات،  کمیسـیون  طرزالعمـل،  کارشـیوه های/ 
اصـول ارزش هـای قانونـی، معیارهـای بین المللـی انتخابات 

و مصالـح ملـی اسـت و بحـران آفریـن تلقـی می گـردد. 
در خبرنامـۀ این شـورا آمده اسـت کـه »کمیسـیون به خوبی 
میدانـد کـه انتحابات از مسـیر اصلی منحرف شـده  و  اکنون 

از کنترل کمیسـیون بیرون شـده است«. 
در خبرنامه تأکید شـده اسـت که شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، معتقد اسـت کـه کمیسـیون انتخابات به 
عنـوان یـک نهادهـای مسـتقل مشـروعیت و اعتمـاد الزم را 
بـرای اعـام نتیجـۀ انتخابـات نـدارد و ایـن شـورای ، برای 
جلوگیـری از بحران انتخابات ، طرح شـکل گیری« حکومت 
مشـارکت ملـی انتخابـات محـور« را ارایـه نمـوده اسـت و 
بـا  طرف هـای  را  رأیزنی هـا  آن   کـردن  برجسـته  جهـت 
سیاسـی و نخبه گان کشـور بـه گونۀ جدی آغاز کرده اسـت. 
همچنـان در ایـن خبرنامـۀ از جامعـۀ جهانی خواسـته شـده 
دخیـل  محورهـای  نظـرات  نظرداشـت،  در  بـا  تـا  اسـت 

در انتخابـات ) فیفـا، تیفـا، ایتـوا و تکت هـای انتخابـات و 
مـردم(، برداشـت مـردم افغانسـتان ازانتخابـات ناکام ششـم 
خـوب  و  مهـم  موضوع گیری هـا  تأثیـرات  متوجـۀ  میـزان، 
باشـند تـا عامان بحـران انتخابـات موجود از نقش سـازنده 
کشـورهای کمـک کننـده انتخابـات سـو اسـتفاده ننماینـد و 

بحـران دامنـۀ گسـنرده تر بخـود نگیـرد. 

لغونتیجۀانتخابات
ایـن در حالی اسـت کـه دیروز جمعۀ،۱۵ قـوس  طرف داران 
دسـتۀ انتخابات صلح و عدالت اسـامی، بـه رهبری گلبدین 
حکمتیـار، بـا راه اندازی یـک راه پیمایـی خواهان لغـو نتیجۀ 

انتخابات ششـم میزان شـدند. 
گلبدیـن حکمتیـار رییـس ایـن دسـتۀ انتخابـات در جمع از 
هوادارانـش بـا اشـاره بـه شـفافیت در انتخابـات می گویـد 
بـا  همـکاری  در  اسـامی«  عدالـت  و  »صلـح  تیـم  کـه 
اجـازه  انتخاباتـی  تیم هـای  و  سیاسـی  گروه هـای  سـایر 
نمی دهنـد کـه کسـی بـا آرای »جعلـی و تقلبـی« بـه کرسـی 

بزنـد. تکیـه  ریاسـت جمهوری 
آقـای حکمتیـار تأکیـد کـرد کـه در برابـر تقلب ایسـتاده گی 
و  تقلـب  طریـق  از  کـه  رییس جمهـوری  و  کـرد  خواهنـد 
رشـوت و خیانـت بـه رأی مـردم تحمیـل شـود، را هرگـز 

نخواهنـد پذیرفـت. 
گلبدیـن حکمتیـار درجریـان سـخنان خـود کـه در سـاحۀ 
دارالمـان کابـل صحبـت می کـرد تلویحـًا بـه تیـم انتخاباتی 
»دولت سـاز« بـه رهبـری محمـد اشـرف غنـی، گفـت: ایـن 
تیـم دسـت کم یـک میلیـون و ۲00 هـزار رأی تقلبـی را در 

صندوق هـا ریختـه اسـت.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری همچنـان گفـت که 

دسـتگاه های بایومتریـک در بیـش از دو هـزار و 400 محـل 
رأی دهـی نیـز از سـوی تیم »متقلـب« )دولت سـاز( تخریب 

و یـا دزدیده شـده اسـت.
رییـس دسـتۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسـامی هشـدار داد 
کـه بـرای دفـاع از حقـوق خـود و نیـز دفـاع از آرای پـاک 
مـردم از هیـچ اقدامـی دریغ نخواهنـد کرد. او گفـت که این 
تظاهـرات شـروع اقدامات ما اسـت، بـه این اکتفـا نمی کنیم، 
جلـو می رویـم یکجـا بـا سـایر گروه هـا، از هیـچ وسـیلۀ 
ممکـن و مشـروعی کـه مـا را برای رسـیدن به هـدف کمک 

کنـد، خـودداری نخواهیـم کرد.
ایـن در حالـی اسـت که کمیسـیون مسـتقل انتخابـات روند 
ریاسـت  انتخابـات  آرای  از  برخـی  تفتیـش  و  بازشـماری 
جمهـوری را در هجدهـم عقـرب آغـاز کـرد. ایـن روند اما 
بـه دلیـل اعتراض هـواداران شـماری از دسـته های انتخاباتی 
در ۲۲ عقـرب متوقـف شـد. نامـزدان معتـرض، کمیسـیون 
از  »قانون شـکنی« و »طـرف داری  بـه  را  انتخابـات  مسـتقل 
دسـته انتخاباتـی دولت سـاز« متهم کرده و مخالـف تفتیش و 
بازشـماری آرا پیـش از تصفیـه »آرای سـالم« از آن چـه آرای 

هسـتند.  »تقلبی« 
در  معتـرض  انتخاباتـی  دسـته های  هـواداران  همچنـان، 
برخـی والیت هـای کشـور بـا راه انـدازی راه  پیمایـی  دروازۀ 

بسـته اند.  والیـت   7 در  را  انتخاباتـی   کمیسـیون های 

حکومتمصالحه
در همیـن حـال، دسـتۀ انتخابـات عدالـت و امنیـت نیز گفته 
اسـت کـه انتخابـات بـه بحـران رفتـه و حکومـت مصالحـۀ 

بایـد تشـکیل گردد. 
رحمـت اهلل نبیـل رییـس دسـتۀ انتخاباتـی امنیـت و عدالت 

روز چهـار شـنبه با اشـاره به بحرانی شـدن انتخابات ششـم 
میـزان گفـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم میزان 
نتیجـه نمی دهـد، بایـد حکومـت مصالحه بوجود آیـد و این 

انتخابـات لغو شـود.
آقـای نبیـل گفت که انتخابات ریاسـت به بن بسـت رسـیده 
و در شـرایط کنونـی بایـد حکومت مصالحه تشـکیل شـود، 
در حـال حاضـر بحـث صلـح، جنـگ و انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری بـه بـن بسـت رسـیده و مـردم افغانسـتان از این 

وضعیت خسـته شـده اند.
بـرای  تاش هـا  همـه  وجـود  بـا  کـه  افـزود  نبیـل  آقـای 
برگـزاری یـک انتخابات شـفاف بازهم موفق نشـدیم و یک 
تیـم خـاص تـاش دارد کـه تقلـب را بـه کرسـی بنشـاند.

بـه گفتـه او، بحـث انتخابات مطلقًا سیاسـی شـده و یک تیم 
مشـخص بـا تهدیـد و تطمیـع آشـکارا در انتخابـات مداخله 
می کنـد؛ بـه همین دلیـل انتخابات ریاسـت جمهوری ششـم 
میـزان بایـد بـه کلـی لغـو اعـام شـود و حکومـت مصالحه 

تشـکیل گردد.
بـا این حـال، بنیاد انتخابـات آزاد و عادالنه افغانسـتان )فیفا( 
بـا نشـر خبرنامه یـی از کارکـرد کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
انتقـاد کـرده و گفتـه اسـت کـه عامـل اصلی جنجالی شـدن 
وضعیـت کنونـی انتخابـات، مدیریـت متناقـض کمیسـیون 

مسـتقل انتخابات اسـت.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه پیـش از ایـن 
طـرح  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
بـرای  را  محـور«  انتخابـات  ملـی  مشـارکت  »حکومـت 
جلوگیـری از بحـران انتخابـات ارایـه کردنـد و خواهان لغو 

شـدند.  انتخابـات  نتیجـۀ 

افـراد مسـلح بامـداد روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، تیتسـو 
افغانسـتان  در  دهـه  دو  کـه  را  جاپانـِی  داکتـر  ناکامـورا 
بربنیـاد  کردنـد.  تـرور  را  بـود  کـرده  خیریـه  فعالیت هـای 
گزارش هـا، ناکامـورا همـراه با چهـار همکار افغانسـتانی اش 
زمانـی کـه سـوار بـر موتـری بـه سـوی محـل کارشـان در 
نتیجـه،  حرکـت بودنـد، مـورد حملـه قـرار گرفتنـد و در 

ناکامـوران و چهـار همـکارش کشـته شـدند.

تیتسـو ناکامـورا، حدود بیسـت سـال پیش به افغانسـتان آمد 
و شـروع بـه کارهـای خیریـه و بشردوسـتانه کـرد. او رییس 
یـک موسسـۀ خیریـه جاپنی به نـام »PMC« بـود که دولت 
افغانسـتان را در مدیریـت آب هـا و جنگل ها کمـک می کرد. 
عـاوه بـر ایـن، او چـون داکتـر بـود، بـه مـردم افغانسـتان 
خدمـات پزشـکی و بهداشـتی نیز ارایـه کرده اسـت. بربنیاد 
گزارش هـا، ناکامـورا از بـس با مردم افغانسـتان انـس گرفته 

و بـه مـردم خدمـت کـرده بود، مـردم او را »کاکا مـراد« صدا 
می زدنـد. حکومـت وحدت ملی در سـال گذشـته بـه خاطر 
کارهـای خیریـه و بشردوسـتانه اش بـه او شـهروند افتخاری 

افغانسـتان را نیـز داده بود.
نهـاد  از یـک دهـۀ گذشـته،  بیـش  گفتـه می شـود کـه در 
حمایـت  را  پـروژه  ده هـا  ناکامـورا  رهبـری  بـه   »PMC«
مالـی کـرد و بـه بهره بـرداری سـپرد. او بخشـی از آب  هـای 
دریـای کنـر را بـه مـزارع للمـی والیـت ننگرهار مسـیر داد 
و بـا ایـن کار، ایـن زمین هـا را سرسـبز سـاخته و در آنجـا 
بندهـا و کانال هایی سـاخته اسـت. داکتر ناکامـورا در والیت 
ننگرهـار باغ هـا و پارک هـای تفریحـی نیـز سـاخته اسـت.
بـا ایـن وجود، تـرور داکتر تیتسـو ناکامـورا واکنش های زیاد 
داخلـی و بین المللـی را به دنبال داشـته اسـت. نخسـت وزیر 
جاپـان گفتـه اسـت کـه خبـر تـرور ناکامـورا »شـوکه« اش 
سـاخته اسـت. سـفارت امریـکا در کابـل و دفتـر نماینده گی 
سـازمان ملـل در افغانسـتان نیـز تـرور ایـن پژشـک جاپانی 
انـد.  کننـده« خوانـده  »مشـمئز  را  آن  و  کـرده  محکـوم  را 
محمداشـرف غنی و داکتـر عبداهلل نیز در پیام هـای جداگانه، 
تـرور ناکامـورا را محکوم کـرده اند. محمداشـرف غنی گفته 
کـه خدمـات او را فرامـوش نمی کند. داکتر عبـداهلل هم گفته 
کـه ناکامـورا زنده گـی مرفـه در جاپـان را رهـا کـرده و بـه 

مـردم افغانسـتان خدمـت کرد.
همزمـان باایـن، ترور ناکامورا واکنش شـهروندان افغانسـتان 
در داخـل و خـارج کشـور را نیـز بـه همـراه داشـته اسـت. 
و  جا ل آبـاد  مدنـی  فعـاالن  و  شـهروندان  از  شـماری 
باختـن   جـان  یـاد  بـه  خـارج  در  مقیـم  افغانسـتانی های 
برگـزار کردنـد. در  ناکامـورا مراسـم شـمع افروزی  تیتسـو 
والیـت خوسـت نیـز یـک چهارراه بـه نانـم تیتسـو ناکامورا 

نام گـذاری شـد. عده یـی هـم بـه حمایـت از کارکردهای او 
قلـم زده و ناکامـورا را »نمـادی از یـک عاطفـۀ انسـانی و 

رسـیده گی بـه درد بشـری« خوانـده انـد.
تمیـم عاصـی، معـاون پیشـین وزارت دفـاع ملـی در صفحۀ 
رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه قتـل داکتـر ناکامـورا 
ادامه یـی از »اسـتراتیژی قتل هـای زنجیره یی دشـمن« اسـت. 
آقـای عاصـی افـزوده اسـت: »ایـن قتل هـای زنجیره یـی تـا 
هنـوز چندیـن قربانـی من جملـه شـهید وحید مـژده، کارمند 
ملـل متحـد انیـل راج، نکومـارا و دیگـران را از مـا گرفتـه 
اسـت. ایـن تاکتیـک، بخشـی از سـتراتیژی جنگـی دشـمن 
اسـت. ارگان هـای امنیتـی و دفاعـی مـا مسـولیت دارنـد تـا 

ایـن شـبکه ها را کشـف، دفـع و طـرد کننـد«.
کمال الدیـن حامـد، نویسـنده و عالـم دیـن نوشـته اسـت: 
»درجایـی کـه ناکامـورا را بـه گلولـه می بندند، دیگر سـخت 
و  انسـانی«  «عاطفـۀ  »غیـرت«،  احسـان مندی«،   « از  اسـت 
القابـی از ایـن قبیـل الف زد. شـاید بتـوان گفـت کـه او یک 
فـرد بـود و روزانـه افـراد زیـادی در ایـن مرزوبـوم کشـته 
می شـوند، ولـی این گونـه نیسـت؛ چـون او نمـادی از یـک 

عاطفـۀ انسـانی و رسـیده گی بـه درد بشـری بـود ».
سـید رضـا محمـدی، شـاعر و نویسـنده نوشـته اسـت کـه 
ناکامـورا، شـمعی از محبـت روشـن کـرده بود که بـر نفرت 
در افغانسـتان غلبـه کنـد، بـاغ سـاخت، بنـد آب و مزرعـه 
خاطـر  بـه  توکیـو  در  را  زنده گـی اش  سـال ها  سـاخت، 
افغانسـتان رهـا کـرد، امـا دیـروز »وطنـداران باشـهامت« مـا 
او را کشـتند! آقـای بهروزیـان افـزوده اسـت کـه ذره یـی به 
مهربانـی ذاتـی آدم هـا فکر نمی کننـد، آن هایی کـه پولی یافته 
انـد، گریختـه انـد؛ دریغ از نیم یـک باغ، آن هایـی که قدرتی 
داشـته انـد همـان باغ هـای ناکاموراهـا را ویـران کـرده انـد.

گفتنـی اسـت کـه دلیـل و انگیـزۀ ترور ایـن پژشـک جاپانی 
تـا کنون مشـخص نشـده و هیـچ فـرد و گروهی مسـئولیت 

آن را هـم بـه عهـده نگرفته اسـت.

ایـن نیست مـزد رنـج مـن و باغبانـی ام...

شورای نامزدان:
کمیسیون انتخابات مشروعیت و اعتماد الزم برای اعالم نتیجۀ انتخابات را ندارد

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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جنـگ داخـلی امـریکا؛
 نبردی برای انسانیت یا منافـع ایالتی؟

گرمـِی 
جگر 

چیست؟

وقتـی از جنـگ داخلـی امریـکا صحبـت می شـود، تنهـا 
واژه یـی کـه همپـاِی آن بـه ذهـن متبادر می شـود، مسـالۀ 
جنـگ بـر سـِر بـرده داری اسـت. جنگـی کـه بـه مـدت 
و  شـمالی  ایالت هـای  بیـن   )۱8۶۱-۱8۶۵( سـال  چهـار 
جنوبـی کشـور امریـکا درگرفـت و در مـورد آن کتاب هـا 
و مقـاالِت زیـادی نوشـته شـده و آثـار فرهنگـی زیـادی 
همچـون رمـان، فیلـم و عکـس بـرای ایـن رویـداد مهـِم 
تاریخـی خلـق شـده اسـت. امـا واقعیـت چیسـت؟ دلیل 
اصلـِی شـروع جنـگ داخلـی در ایـاالت  متحده چـه بود؟ 
آیـا ایـن جنـگ تمـام و کمال بـرای انسـانیت و مبـارزه با 

بـرده داری شـکل گرفـت؟ 
ایـن مقالـه تاشـی بـرای پاسـخ به ایـن پرسش هاسـت و 
سـعی دارد نکتـۀ بسـیار مهمـی را که مدت ها در رسـانه ها 

و حتـا در دانشـگاه ها مغفـول مانده، روشـن سـازد.
ابتـدا بایـد بـه تفاوت هـای اقتصـادی ایالت هـای شـمالی 
و جنوبـی و ریشـه های فکـری اقتصـادی ایـن ایـاالت در 
آن مقطـع تاریخـی پرداخـت. ایالت هـای شـمالی ایـاالت 

 متحـدۀ امریـکا در آن مقطـع تاریخـی تحـت تأثیـر میراث 
فکـری الکسـاندر همیلتـون، دولت مـرد امریکایـی و یکی 
از پـدران بنیان گـذار ایـاالت  متحـدۀ امریـکا، بـه  دنبـال 
بوده انـد. صنایـع  نوظهـور  گسـترش و حمایـت صنایـع 
نوظهـور یـا صنایـع نـوزاد بـه صنایعـی گفته می شـود که 
طبـق نظـر فردریک لیسـت اقتصـادداِن آلمانـی در مرحلـۀ 
ابتدایـی تأسـیس قـرار دارد و هماننـد نـوزادی اسـت کـه 
اگـر از آن حمایت نشـود، آن صنعـت از بین خواهد رفت.  
طبـق نظـر همیلتـون و فردریـک لیسـت، دولـت بایـد در 
حمایـت از صنایـع مداخلـه کنـد و ایـن حمایـت از نـوع 
حمایت هـای تصدی گرایانـه نیسـت کـه دولـت متصـدی 
امـری شـود، بلکـه حمایـت از صنایـع از نـوع مداخات 
و حمایت هـای حاکمیتـی اسـت و منظـور از ایـن نـوع 
حمایـت قانون گـذاری حمایتـی، وضـع تعرفه هـای باالی 
گمرکـی، توسـعۀ نظـام ثبت   اختـراع، حمایـت و حفاظت 
از حقـوق مالکیـت و از ایـن قبیـل اسـت. بـرای همیـن 

ایالت هـای شـمالی در پـی حمایـت و حفاظـت از صنایِع 
نوظهـوری بودنـد کـه تازه سـر برآوردنـد. بـرای همین از 
سیاسـت های حمایتـی چـون تعرفه هـای گمرکـِی خیلـی 
بـاال بـرای حمایـت از صنایـع نوظهـور خـود حمایـت 
کار  ایـن  اسـت  مشـخص  کـه  چنـان  چـون  می کردنـد؛ 
موجـب می شـد کـه واردات محصوالت خارجی تشـویق 
نشـود و اگر کاالی خارجی )علی الخصوص از انگلسـتان( 
وارد کشـور شـد، بـا قیمـت گران تـر یـا برابری نسـبت به 

باشـد.  محصـوالت داخلی 
بـه  غالـب  به طـور  ایـاالت  متحـده  جنوبـی  ایالت هـای 
کار کشـاورزی اشـتغال داشـتند و صنایـع مطـرِح چندانی 
نیـروی  آوردن  فراهـم  بـرای  ایالت هـا  ایـن  نداشـتند. 
کار ارزان در مـزارع به دنبـال بـرده داری رفتنـد و غالـِب 
برده هایـی کـه از کشـورهای آفریقایـی بـه ایـاالت  متحدۀ 
امریـکا آورده می شـدند، در ایـن ایالت هـا سـکنا داشـتند. 
تأمیـن  بـرای  آن هـا  کشـاورزی،  بـه  گرایـش  دلیـل  بـه 
نیازهـای خـود نیاز به تجـارت آزاد داشـتند، بـرای همین 
بـزرگان ایـن ایالت هـا به دنبـال تجـارت آزاد بـا بریتانیـا 
بودنـد و بـرای همیـن از تعرفـۀ پاییـن گمرکـی حمایـت 
می کردنـد؛ چون می توانسـتند کاالهای باکیفیـت بریتانیایی 
را بـا قیمـِت ارزان تـری بخرنـد. بـه ایـن منظـور آن ها در 
سـال ۱8۵7 در کنگـرۀ امریـکا وضـع تعرفه هـای فدرالـی 
بـرای کاالهـای وارداتـی را مطـرح کردند که بـا نارضایتی 
صنعت گرایـان ایالت هـای شـمالی همـراه شـد. اختـاف 
مهـِم دیگـری کـه در ایالت های شـمالی و جنوبـی ایاالت 
 متحده وجود داشـت، مسـالۀ نـگاه آن دو ایالـت به نیروی 
کار بـوده کـه ایـن بـاز بـه تفاوت هـای اقتصـادی ایـن دو 

برمی گـردد.  بخـش 
ایالت هـای شـمالی از آن جـا که نیروی کار بـرده در اختیار 
نداشـتند، بـه  دنبـال بـازارکارِ آزاد بودند کـه در آن بتوان با 
توافقـی میـان کارگـر و صاحبـان صنایع میزان دسـتمزد را 
تعییـن کرد. بـرای این، آن ها از آزادی نیـروی کار حمایت 
می کردنـد؛ امـا مسـأله یی کـه در ایالت هـای جنوبی وجود 
داشـت ایـن تـوازن را بـه هـم مـی زد. صاحبـان مـزارع 
کشـاورزی در ایالت هـای جنوبـی دارای بـرده گاِن زیـادی 
بودنـد و آن هـا مجبـور بودنـد به میزانـی که ایـن زمین دار 
یـا صاحب مزرعـه برای او معیـن می کند، دسـتمزد بگیرد 
یـا حتـا بـه ازای غـذا و جـای خـواب بـرای او کار کند و 
بـرای همیـن توافقـی در میـان نبـود. شـخصیت مطرح در 
آن زمـان، آبراهـام لینکلـن رییس جمهـور جمهوری خـواه 
ایـاالت  متحـده بـود. در تاریـخ و در رسـانه وی را یکـی 
از مصلح تریـن رهبـراِن تاریـخ به حسـاب آورده انـد و در 
ایـن زمینـه تقریبًا محـل تردیدی نیسـت؛ اما شـخِص وی 
نیـز در آغـاز جنـگ و در سـخنرانی عمومـی تأکید می کند 
کـه می توانـد در مـورد بـرده داری بـا ایالت هـای جنوبـی 
مصالحـه کند و این مسـأله را به روش سیاسـی حل وفصل 
کنـد ولـی وی هیـچ گاه در هیچ یک از سـخنرانی های خود 
مصالحـه بـرای مسـالۀ تعرفه هـا را طـرح نکـرد و چنیـن 

موضوعـی اصًا مطـرح نبود. 
در جمع بنـدی بایـد گفـت: در جنگ داخلـی امریکا، بیش 
از آن کـه مسـالۀ انسـانیت و لغـو بـرده داری مطـرح بـوده 
باشـد؛ تعرفه هـا و نقـِش تعرفه هـا در ایجاد جنـگ داخلی 
مطـرح بوده انـد. در این جـا می تـوان این نتیجه را اسـتنباط 
کـرد کـه ایـاالت  متحـدۀ امریـکا برخـاِف آن چیـزی که 
امـروزه و به دنبـال رشـد ایدیولـوژی نیولیبرالیسـم در دهۀ 
۱980 تاکنـون خـود را نمایـان سـاخته، در تاریـِخ خـود 
همـواره از سیاسـت های حمایتـی بـرای توسـعۀ صنعتـی 
تبعیت کرده اسـت. تجارت آزاد بـه معنای آزادی تجارت، 
مطلـق وجـود نداشـته اسـت و همیشـه دولت هـا در امور 
اقتصـادی دخالـت داشـته اند و بـا ابزارهـای قانونـی چون 
وضـع تعرفه هـا، حقـوق مالکیت و سیاسـت گذاری نیروی 
کار، اقدامـات حاکمیتـی را برای انجام توسـعۀ اقتصادی و 
توسـعه صنعتـی انجام می دهنـد و اگر نیروهایـی در داخل 
یـک کشـور مانع چنیـن اموری شـوند، هماننـد چیزی که 
در تاریـخ جنـگ داخلـی ایـاالت  متحـدۀ امریـکا دیدیـم؛ 
ممکـن اسـت بـا نیـروی قهریه و جنـگ به آن پاسـخ داده 

 . شود

هرگونـه بیمـاری در جگـر باعث بروز مشـکات و پیامدهـاِی زیادی 
خواهـد شـد. یکـی از عوامل، گرمی جگر اسـت که با تغذیۀ مناسـب 
 )fatty liver( می تـوان بـا آن مقابلـه کـرد. جگـِر چـرب یـا گـرم
در پزشـکی حالتـی برگشـت پذیر از تجمـِع واکوئول هـای چربـی در 
سـلول هاِی کبـدی اسـت کـه بـا التهـاب جگـر مشـخص می شـود. 
ایـن حالـت ممکـن اسـت در افـرادی کـه الکـول مصـرف می کننـد 
ایجـاد شـود؛ ولـی ایـن بیماری علـِل دیگر نیـز دارد کـه »جگر چرب 
غیرالکولـی« نامیـده می شـود. ُفـرم غیرالکولِی این بیمـاری در تعدادی 

از اختـاالِت بالینـی ماننـد چاقـی و سـوء تغذیـه رخ می دهد. 
بـر اسـاس نظریـۀ حکمـای طـب سـنتی، جگـر از دو طبیعـِت گرم و  
تـر سـاخته شـده اسـت کـه مهم تریـن وظیفـۀ آن تنظیم غـذا، هدایت 
و رشـد قـوۀ طبیعی اسـت. بـا توجه بـه تفاوت مـزاِج انسـان ها میزان 

حـرارت و گرمـاِی جگـر هـم در آن ها گوناگون اسـت.
عوامل متنوعی در افزایش بیماری گرمی جگر موثر اند، از جمله:

ـ دیابت
ـ خسته گی

ـ ضعف در بدن
ـ استفادۀ زیاد از غذا های پُرچرب و شیرین

ـ با عجله غذا خوردن
ـ مصرف آب و نوشیدنی در کنار غذا یا بافاصله بعد از آن

ـ مصرف دخانیات مخصوصًا قلیان
ـ مواد غذایی با طبع گرم در وعدۀ ناهار/چاشت

ـ نبود تحرِک کافی.

عایـم داخلـی و باطنـی زیـادی مانند: بـروز جوش وخـارش در بدن 
در  خفه گـی  و  تنفسـی  اختـاالِت  صـورت،  ناحیـۀ  در  مخصوصـًا 
برخـی افـراد، زردی رنـگ چهـره، بـاال رفتـن آنزیم هـای کبـدی در 
آزمایشـگاه ها و چربـی جگـر در بررسـی های سـونوگرافی باعـث باال 

رفتـن حـرارت کبـدی می شـود.
بـا توجـه بـه این کـه بیمـاری جگـری مخصوصـًا گرمـی جگـر در 
فصـل بهـار در سـنین میان سـالی رخ می دهـد، افـراد بایـد از مصـرف 
غذا هایـی ماننـد ُسـس، فسـت فـود، سوسـیس، کالبـاس، پفک، سـیر 
شـیرینی های  ُشـل پز،  یـا  سـفت پز  تخم مـرِغ  شـده،  سـرخ  پیـاز  و 
ویترینـی قنادی هـا، غذا هـای فریـز شـده، اسـتفاده از ادویه جـات بـا 
پرهیـز  پرورشـی  ماهی هـاِی  و  مـرغ  و  غیراسـتاندارد  هورمون هـای 

. کنند
عـاوه بـر مراجعـه به پزشـک، مصـرف دمنوش هـای خانه گـی مانند 
کاسـنی بـه ویـژه ریشـۀ کاسـنی که به دوسـِت جگـر معروف اسـت، 
عنـاب،  خارخاسـک،  زالزالـک،  خنـک،  سـکنجبین های  شـاه تره، 
ترشـک، سـماق، عـرق نسـترن، بیدمشـک بـرای افـراد بـا مـزاج گرم 

توصیـه می شـود. 
نوشـیدن دمنوش هایـی ماننـد رازیانه، خـار مریـم و گل قاصدک برای 
کسـانی کـه طبـع سـردی دارنـد، در روند بهبـود بیمـاری گرمی جگر 
موثـر اسـت. البتـه در مزاج های سـاقی هـم ترکیب ۳۵ عـدد آلوبخارا، 
۳ مثقـال گل بنفشـه، ۵ مثقـال تمبرهنـدی، ۲ مثقـال گل سـرخ بـا آب 
و نوشـیدن آن ۲ بـار در روز در درمـان زودهنـگام ایـن بیمـاری تأثیر 

دارد.  زیادی 
در صـورت بـروز آفـت و خشـکی دهـان در اثـر ایجـاد اختـاالت 
جگـری، مصـرف گل بنفشـه به عنوان دمنـوش و مزه مـزه کردِن رب 
انـار و بیـرون ریختـن آن بعـد از چنـد دقیقه، روشـی مفیـد در بهبود 

ایـن بیماری اسـت.

منبع:سـیمرغ

محسـن زارع 
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فرخنده حاجی زاده 

مسـألۀ اساسـی این اسـت کـه مـا چگونـه »ادبیـاِت« یـک 
متـن را از آن اسـتخراج کنیـم و بـه عنـوان نویسـنده و 
نـه بـه عنـوان منتقـد، از آن  فراتـر برویـم. چون نویسـنده 
کسـی اسـت کـه سـاختارزدایی از بزرگ تریـن  سـاختارها 
تاریـخ  می کنـد و اسـاس بزرگ تریـن سـاختارها، خـود 
اسـت و نویسـندۀ جـدی کسی سـت کـه ضمـن این کـه با 
تاریـخ مخالفـت می کنـد، پیوسـته بخواهـد کـه در تاریـخ 

شـود. ماندگار 
مطابقـت  مـا  این کـه:  بـه  دارد  سـروکار  بـودن  ُمـدرن 
داشـته باشـیم  بـا زمانـی کـه در آن زنده گـی می کنیـم و 
از آن جـا کـه ایـن مطابقـت بـه  زمان ارتبـاط پیـدا می کند، 
خودبه خـود یـک تناقـض پیـش می آید؛ چون کسـی واقعًا 
مـدرن اسـت کـه گذشـته و تاریـخ را درک کـرده باشـد، 
ولـی هنـگام نوشـتن طوری بنویسـد کـه انگار گذشـته یی 

نداشـته. وجود 
مـا در ادبیـات ریالیسـتی پایـان واحـد داریـم و عمومـًا 
کسـی  می گوینـد  مـا  بـه  اسـت.  اجتماعـی  جمع بنـدی  
نقطـه عاشـق شـده،  ایـن   این جـا حرکـت کـرده، در  از 
از این جـا گـذر کـرده، و بـه این جـا کـه رسـیده، نفـرت  
ورزیـده و… نهایتـًا موقعـی کـه می رسـیم به آخـر رمان، 
در آن جـا همـه  چیز جمع شـده و در نتیجه، تمـام نخ های 
ُشـِل قصـه در آخـر بـه هم بسـته  می شـود و با یـک پایان 
جمع وجـور قصـه بـه پایـان می رسـد. امـا در قصـۀ ُمدرن 
حـوادث مختلفـی اتفـاق می افتـد؛ حوادثـی که بخشـی  از 
آن ها ریالیسـتی اسـت و بخشی ریالیسـتی نیست )در همۀ 
آثـار پسـت مدرن وجـود داشـته( آن وجـه غالـب عناصـر 
سـازنده اسـت  که به اثر حالـِت ریالیسـتی می دهد، حالت 
مـدرن می دهـد یـا پسـت مدرن  و بـرای حرکـت از یـک 
نهضـت بـه نهضـت دیگر اسـت که بایـد آن اصـلِ  حاکم 

پیـدا کنیم. را 
معمـوالً  جمع بنـدی  اسـت.  بـاز  پایانـش  مـدرن  اثـر 
اجتماعـی نیسـت  و هـر کسـی کـه به قصـه نـگاه می کند، 
ممکـن اسـت فکـر کند قصه در وسـط قطع شـده اسـت. 
امـا در قصـۀ مـدرن گزینه های مختلف داده  نشـده اسـت. 
می تـوان   مـدرن  قصـۀ  عالـِی  فوق العـاده  نمونه هـای  از 

»تصویـر هنرمنـد مـرد جـوان« اثـر جویـس را نـام بـرد.
کـه  نـدارد  امـکان  یعنـی  داریـم؛  تقابـل  ریالیسـم  در 
شـخصیت وجود داشـته باشـد، زمینی وجود داشـته باشد 
و افـرادی کـه حرکـت می کند، عـوض نشـوند؛ یعنی بین 
سـکوت مطلـق و حرکـت، بین ایسـتایی مطلـق  و پویایی 
اسـت کـه رمان ریالیسـتی به وجـود می آید. در رمانتیسـم 
طبیعـت  زیبـا جلـوه داده می شـود. در سمبولیسـم طبیعت 
قطعه قطعه شـده اسـت  و یـا واقعیت از بین رفتـه. باید در 
نظـر بگیریـم کـه در ریالیسـم و رمانتیسـم  که بـا یکدیگر 
ارتبـاط خیلـی نزدیـک دارنـد، اسـتمرار واقعیـت وجـود 
دارد منتهـا هدف های شـان بـا یکدیگـر فـرق می کنـد و 
رمانتیسـم طبیعـت را سـاخته، اما مدرنیسـم از این طبیعِت 

ساخته شـده سـاختارزدایی می کنـد.
کاربـرد »پسـامدرن« صرفًا معنای تاریخی نـدارد و مقصود 
نمایـش  پیدایـِی جریانی »پس از« مدرنیسـم نیسـت؛ بلکه 
دقیـق شـدن، مشـروط شـدن، کامـل شـدن و شـاید بتوان 
گفت قطعی شـدِن مدرنیسـم اسـت؛ به گفتۀ لیوتار »درک 
مدرنیسـم اسـت به اضافـۀ بحران هایـش«!. مفهـوم  بحران 
نقـش مهمـی در مباحـث »پسـامدرن« دارد و بـه معنـای 

سـاده در دور از پیچیده گی هـای نظـری بـه کار می رود.
اگـر  می کشـد:  پیـش  را  مهمـی  نکتـۀ  »پسـا-«  کاربـرد 
به راسـتی  جریانـی تـازه بـه گونه یـي کامـل پدیـد آیـد، 

آن گاه اسـتفاده از ایـن پیشـوند »پسـا-« بی معنـا می شـود. 
کاربـرد ایـن پیشـوند نشـان می دهـد کـه هنـوز جریـان 
کـه  اسـت  دقیق تـر  یعنـی  نرسـیده،  پایـان  بـه  نخسـت 
بگوییـم: همـراه بـا بحران هایـش زنـده اسـت. از سـوی 
دیگـر، گوهـر مدرنیسـم  گسسـت از هرچیز پا برجاسـت. 
پـس بـا اقدام بـه گسسـت از مدرنیسـم  از قاعـدۀ بنیادین 
خـود آن اسـتفاد می کنیـم. بـه گفتـۀ هابرمـاس بـا کاربرد 
»پسـا-« بیشـتر تداوم جریانـی را ثابت می کنیـم نه پایانش 
را. لیوتـار معتقـد اسـت کـه »پسامدرنیسـم« به هیـچ رو به 
معنـای فرامـوش کـردن  مدرنیسـم نیسـت و نمی خواهیـم 
بـرای از یاد بـردن »بربریت مدرنیسـم« اصطاح بسـازیم. 
پـس مسـألۀ تمایـز میـان مدرنیسـم و پسامدرنیسـم  ذات 
مسـألۀ تمایـز را هـم در بـر می گیـرد. تمایـز از امـکان 
حضـور معنا جدا نیسـت. پرسـش درباری حضـور، طرح 
موقعیـت زمانـی و مکانی اسـت. و مفهوم تمایز در سـخن 
محـور طـرح دو موقعیـت زمـان و مکانی  متفاوت اسـت. 
امـا مـکان یـا فضـای پسـامدرن بـه گفتـۀ دریـدا »تبدیـل  
مـکان بـه زمـان و زمـان بـه مـکان اسـت. پسـامدرن بـه 
ایـن اعتبـار نشـان  می دهـد کـه بـا »بازگشـت به گذشـته« 
رویـارو نیسـتیم. یعنی چیـزی را تکرار نمی کنیـم، بلکه در 
موقعیتـی تـازه قـرار می گیریم و بنـا به ایـن  موقعیت تازه، 
چیـزی را بـه یـاد می آوریـم. از زمانی به زمـان دیگر گذر 
نکرده ایـم، بلکـه دو زمـان را درهـم تنیده ایم یا داشـته ایم.
پسامدرنیسـم روش تازه یـي در آفرینـش هنـری، سـخن 
نقادانـه و نظـری و تجربـۀ عمـل نیسـت و راهـی تـازه 
نمی گشـاید.  فرهنگـی  فلسـفی،  هنـری،  گسـتره های  در 
گونه یـي حاشـیه بـر مدرنیسـم اسـت و شـکلی تـازه از 
بازخوانـی متـن و تمایزهـای متـن و واقعیت هـای فـردی  
و اجتماعـی خـارج از متـن اسـت. بـه ایـن اعتبـار، نفـی 
یـا نقـدی بـه مدرنیسـم  هـم محسـوب نمی شـود؛ »هنـر 
پسـامدرن همـان هنر مـدرن اسـت، اما آن جا کـه این یک 
بـه حد خود رسـیده باشـد.« هنرمند مدرنیسـت دسـت  کم 
در لحظـۀ آفرینـش نیـت و فرآینـد کار ذهنـی خـود را 
مهم تـر از هـر چیز می دانسـت. امـا هنرمند پسامدرنیسـت 
از همـان آغـاز در حاشـیه  قـرار دارد و اثـر را مهم تـر از 
نیـت خویـش می دانـد. هر اثـر پسـامدرن  اعتبـارش را از 

مناسـبات بـا متـون دیگـر می یابد.
فرانسـوا  ژان  پسـامدرنیزم  نظریه پـرداز  نظریـۀ  مهم تریـن 
لیوتـار اسـت  کـه به سـال ۱94۲ به دنیا آمـد. وی تاریخ را 
بـه گزارش )داسـتان روایـی( تبدیل کرده و پسامدرنیسـم 
را بـا بحـران روایـت همـراه دانسـته اسـت. ایـن یکـی از 
مهم تریـن نکته هـا در مکالمـۀ لیوتـار بـا فلسـفۀ تحلیلـی  
اسـت. او نشـان داد کـه عنصـر فعـال و اصلـی متـن و 
روایـت زبـان اسـت،  امـا عنصـر فعـال و اصلـی فرامتـن 
»بـازی سخن ها سـت«. لیوتـار در مقالـۀ »درآمدی بـه ایدۀ 
پسـامدرن« می نویسـد کـه نبـودن معنـا در اثـر، سـازندۀ 
منـش پسـامدرن اسـت. ایـن انکار »زیباشناسـی کاسـی« 
اسـت کـه  سـخت جان بـود، امـا سـرانجام از میـان رفـت 
و جـای دیگـر می نویسـد: »نقـش ما بـه عنوان اندیشـمند 
ایـن اسـت کـه دانش خـود را از آن چه در زبـان می گذرد، 
ژرف تـر کنیـم، ایدۀ بی جـان اطاعـات را نقد کنیـم. ابهام  

چاره ناپذیـر را در قلـب زبـان آشـکار کنیـم. »
 مسـألۀ دیگـر موضـوع بیگانه گردانی اسـت. به طـور کلی 
هـر نهضـت  ادبـی نسـبت بـه نهضـت پیشـیِن خـودش، 
خـودش  از  را  آن  دارد  سـعی   و  می کنـد  بیگانه گردانـی 
دور کنـد. و بـه همیـن دلیـل پسـت مدرن از جایی  شـروع 
می شـود کـه انگار همه چیز کشـف شـده. از آن جا پشـت 

سـر قصـۀ پسـت مدرن قصـۀ پولیسـی قـرار دارد، و در 
پشـت قصۀ پولیسـی هـم  جسـت وجو در تخیل اسـت نه 
در ابزارهـای خـودش. در نتیجـه، عنصـر حاکم  در پسـت 
مدرنیـزم به جـای شناخت شناسـی هستی شناسـی اسـت؛ 
هستی شناسـی روایی. و از آن جا که هستی شناسـی عبارت 
اسـت از این  کـه مـا عـاوه بـر دیدن هـر پدیده یي سـر و 
عمـِق آن پدیـده را هـم ببینیم،  پس ادبیـات و هنر در مرکز 
عالـم قـرار می گیـرد و هستی شناسـی معنـای  پیـدا کـردِن 
تنش هـا و کشـمکش های موجـود بین امـور و پدیده ها را 
بـه خـود می گیرد و ایـن به وسـیله، هنر خصوصـًا ادبیات 
بـه نحـو عالی بیان می شـود و شـاید به همین دلیل اسـت 
کـه ایحـاب حسـن می گویـد: »پسـت مدرنیزم  مرحله یـی 

اسـت در راه وحـدت روحی بشـریت.«
قطعه قطعه شـده گی  اسـت.  پسـت مدرنیزم  اسـاِس 
پسـت مدرنیزم روی  قطعه قطعـه شـدن حرکـت می کند. به 
عنوان مثال »سـاخ خانۀ شـماره  ۵« تکه تکه نوشـته شـده. 
هـر قطعه یک عملکرد اسـت. در شـعر هر قطعه،  بخشـی 
از نحـو زبان اسـت که زبـان را به درون زبـان می چرخاند 
و در رمـان هـر قطعـه بـه طرف قطعـۀ بعدی کـه عملکرد 
دیگـری در زمـان اسـت،  حرکـت می کنـد و مـکان نیـز 
قطعـۀ قبلـی را کامـًا نفـی می کنـد، در نتیجه  ما اسـتمرار 
نداریـم. ممکـن اسـت تکرار داشـته باشـیم. کـه در آن هم  
تکرارهـا انگاره های دوقلوی همدیگر هسـتند، همزادهای 
یکدیگـر، نـه  عیـن هـم، و اگـر عمل نوشـتن قوی باشـد، 
طبیعـی اسـت کـه هـر صفحه بـه  انـدازۀ کل کتـاب لذت 
می دهـد )مثـل نوشـته های اسـکیزوفرنیک(. به طـور کلـی 
در اشـخاص اسـکیزوفرنیک، مکالمات کوتاه اسـت. چون 
از  را  نمی توانـد موضوعـی  تکه تکـه شـده و  شـخصیت  
اول تـا آخـر دنبال کند. انکشـاف  شـخصیت در حیطۀ کار 
ریالیـزم و مدرنیزم اسـت. گو این که در گذشـته می گفتند: 
ریالیـزم اسـاس دینامیـزم تاریخـی را بیـان می کنـد. حـال 
آن  کـه یکـی از مسـایلي کـه پسـت مدرنیزم بـا آن مخالفت 
ایدیولوژی هاسـت. به طـور  می کنـد، همیـن  »ایسـم ها« و 
کلی، رمان نو و پسـت مدرن  از وسـط شـروع می شـود نه 
از آغـاز. یـک سلسـله حال های نـاب و بی ربـط در زمان. 
زمـان حـال قطعه قطعه اسـت و اتفاقات یکدیگـر را دنبال 
نمی کننـد. گرچـه ممکن اسـت خواننـده در ذهن خودش  
سـاختاری را بـه آن نسـبت بدهـد. اما قطعه قطعـه بودن و 

آن حـال را درک کردن، اسـاس کار اسـت. 
ایـن  می کنـد،  پیشـنهاد  کـه  عملکردهایـی  بـا  مدرنیسـم 
مسـأله را پیـش می کشـد کـه آیـا اصـًا واقعیتـی وجـود 
دارد. وقتـی کـه واقعیـت آن قـدر سـیال باشـد، چه طـور 
ممکـن اسـت کـه بیگانه گـی  را به انسـان نمی دهد. شـاید 
این حرف یونگ درسـت باشـد: کسـی که  از خـود بیگانه 
شـده باشـد، حتمًا عملکرد برتـری برای بیـان پیدا خواهد 
کـرد. بـه همیـن دلیل، ابتـدا غـرق در روند تفریـد عبارت 
اسـت از درونـی  کـردِن جهـان مشـترک انسـان ها و از آن 

طریـق درک یـک جهـان واالتـر از جهـان فردی.
پسـت مدرنیـزم تأکیـد را از روایت هـای حاکـم برمی دارد 
و می گـذارد روی کسـی کـه قادر اسـت ذهن خـودش را 
بیـان کنـد. پـس فردیـت  اهمیت پیـدا می کنـد؛ اهمیتی که 

حتـا در دوران مدرنیـزم نیـز پیدا نکـرده بود.
مشـخصۀ دیگـر رمـان پسـت مدرن از نظـر ایجاب حسـن  
شـهری گرایی آن اسـت. رمـان پسـت مدرن سـروکارش با 
زنده گـی  شـهری اسـت. ضمـن این که بـه دنبـال تغییراتی 
اسـت کـه از نظـر تکنولوژیکـی در دنیـا اتفاق افتـاده؛ در 
نتیجـه بـه نظـر می رسـد کـه در رمان هـای پسـت مدرن 

یـک نـوع حرکت به طـرف تکنولوژی وجود دارد. مسـألۀ 
اسـت.  بدوی گرایـی  می کنـد،  مطـرح  او  کـه  بعدی یـي 
ایحـاب  کـه  ترکیب هایـی  ایـن  از  بعضـی  کـه  می بینیـم  
حسـن کنارهـم می گـذارد، باهـم در تضادند. امـا می دانیم 
کـه در پسـت مدرنیزم کثـرت ابزارهـای  تقلیـد اثـر مطرح 
اسـت، یعنـی هـم می تـوان درون شـهر بـود و هـم یـک  
آدم بـدوی. در نتیجـه، تضادهـا هم اجتناب ناپذیر هسـتند. 
یعنـی اثـری کـه  از جدال های ابدی بشـری درسـت شـده 
باشـد، ولـی یک موضـوع و یـک  موقعیت خـاص را بیان 

. نکند
بـا  می گوییـم،  مـا  کـه  آن چـه  می گویـد  پسـت مدرنیزم 
مـا  پـس  می کنـد.  فـرق  شـده،  گفتـه  قبـًا  کـه   آن چـه 
بایـد بی سـاختار شـروع کنیـم و این جاسـت کـه مسـألۀ 
در  زبـان مطـرح می شـود.  منطقـی کـردن عمـدِی  غیـر 
پسـت مدرنیزم چیـز دیگـری که مطـرح می شـود، فوریت 
حـواث  اسـت. و آن وقـوف بـه حادثـه در لحظـۀ حدوث 

آن حادثـه اسـت.
در پشـت سـر رمـان پسـت مدرن، سـاختار هـزار و یـک 
شـب را می شـود دیـد. یعنـی مـن قصـه می گویـم و اگـر 
نتوانـم در قصـه هیجـان ایجـاد کنـم، خواهـم مـرد. پـس 

زنده گـی عبـارت اسـت از قصـه گفتـن.
در رمـان پسـت مدرن چندیـن جایگزین برای اثر می شـود 
پیشـنهاد  اثـر  وسـط  در  کـه  جایگزین هایـی  کـرد  پیـدا 
رمـان  یـک  واقعـی  نمونـۀ   پارامـو«  و  »پـدر  می شـود. 
پسـت مدرن اسـت، چـرا که در حیـن کار انـواع تصورات  
بـه ذهن شـخصیت می رسـد. بورخس می گویـد: که رمان 
پسـت مدرن  دو راه بیشـتر نمی توانـد داشـته باشـد؛ یا باید 
آخـر رمـان مـا را برگردانـد بـه  اول رمـان، یـا بایـد اتفاق 
دیگـری کـه انتظـارش را نداریـم بیافتـد. )یعنـی  انطباق با 
واقعیـت به وسـیلۀ کسـی که تفکـر و تخیل توأمـان دارد، 
بـه  خطـر بیافتـد. ( ولـی چـرا در پسـت مدرنیزم مسـألۀ 
مـدور بـودن مطـرح  می شـود؟ ُخـب اگـر پایـان داشـته 
باشـیم، یـا در طـول زمـان حرکـت کـرده باشـیم. حـال 
آن کـه  در رمان پسـت مدرن هر لحظـه باید بتوانیـم به اول 
رمـان بازگشـت  کنیـم. خاصیت حرکـت دایره یـی در این 
اسـت کـه از هر گوشـۀ دایـره  که شـروع کنیـم، می توانیم 
دوبـاره برگردیـم بـه همان جایـی که شـروع  کـرده بودیم. 
در نتیجـه، اثـر قابـل وقـوع در هـر لحظـه دایـره اسـت و 
می تـوان گفـت تعـداد زیـادی اثر داخـل یک اثـر داریم و 
ایـن همـان  پایان ناپذیـری مطلـق جایگزین ها اسـت. حال 
چـه اتفاقـی افتاده کـه از رمان ریالیسـتی حتا رمـان مدرن 
روی گـردان شـده ایم. طبیعی اسـت  ما در دنیایـی زنده گی 
می کنیـم کـه جزمیـت را به طـور کلـی رد می کنـد؛ عصـر 
مـا عصری سـت کـه بـه گذشـته مـی رود و در عیـن  حال 

می خواهـد بـه طـرف آینـده پیـش روی کند.
۱ـ تجربـی بـودن )ادبیـات تجربـی ادبیتی اسـت که در آن 
ُفـرم و محتـوا در حـال دگرگـون کـردِن همه چیـز به نفع 

ادبی هسـتند.( آیندۀ 
۲ـ در تعلیق نگاه داشتن دیده گاه ها.

۳ـ آینده نگری
4ـ رفتن به دنبال دیگر مکانی 

۵ـ طوالنی نویسی
بیـن  فاصلـه  افشاسـت.  دنبـال  بـه  پسـت مدرنیزم  ۶ـ 
ژورنالیـزم و رمـان پسـت مدرن از بیـن رفتـه، ادبیات برج 

عـاج وجـود نـدارد. 

ُمدرن 
و پسامدرن 
در داستاِن 

امروز
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سـال ۱۳98 هجـری خورشـیدی را می تـوان سـاِل جنـگ 
و مذاکـره و انتخابـات نام گـذاری کـرد. در این سـال٬ سـه 
تحـوِل مهـم در حیـات سیاسـی وطـِن مـا در حـال رقـم 
خـوردن اسـت که هرکـدام اثـرات مطلـوب و نامطلوب بر 

کشـور خواهد گذاشـت. 
آنچـه قضیـه را پیچیده تـر می کنـد، اثـرات هریـک از ایـن 
مباحـث بـر یکدیگـر اسـت کـه در گذشـته تا این حـد  با 

نداشـته اند. تداخـل  هم 
میـزان   ۶ ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نتایـج  درحالی کـه 
۱۳98 کـه طالبـان خواهـان بـه تأخیـر انداختـن آن بودنـد 
تاحـال معلـوم نشـده اسـت، در ایـن نوشـته می خواهم به 
مذاکـرات صلـح بپـردازم که مهم تریـن نیاز مردم ما اسـت.

بنـده عمـداً موضـوع ایـن نوشـتار را تاش های احمدشـاه 
مسـعود به خاطـر صلـح انتخـاب کـرده ام تـا خواننـده گان 
بداننـد قبـل از این هـم شـخصیت های زیادی بـرای صلح 
بـا طالبـان کوشـش کرده انـد و تجـارب آن هـا می توانـد 

بـرای مذاکـرات امـروز مفیـد واقع شـود. 
پیـش از آن کـه وارد بحـث شـویم، الزم اسـت طالبـان را 
بـه  را  مـا  آن هـا  از  شـناخت  زیـرا  بشناسـیم؛  درسـت تر 

رسـیدن بـه یـک توافـِق صلـح کمـک می کنـد.
بـه نظـر بنـده، طالبـان یـک گـروه قومـی، دینـی و تنـدرو 
از  هسـتند  ترکیبـی  طالبـان  دیگـر،  عبـارت  بـه  هسـتند. 
قوم محـوری همـراه بـا برداشـت های سـطحی از دیـن و 

عملکـرد. در  تنـدروی 
از سـه مـواد مرکبـۀ طالبان٬ بنـده عاقـه دارم افراطی بودِن 

آن هـا را کـه حاصـل طرز فکـر آن هاسـت، معرفی کنم.
تجـارب بشـری و مطالعـات دانشـمندان نشـان داده اسـت 
کـه افراطیـت دارای سـه ویژه گـی اسـت کـه هـرگاه ایـن 
سـه نشـانه در پدیده یـی وجود داشـته باشـد افراطـی گفته 
می شـود، چـه یک گروه باشـد یا سـازمان و یـا  حکومت.

ویژه گـی نخسـِت افراطیـت عبارت از سـیاه و سـفید دیدِن 
جهـان اسـت. ایـن گروه هـا پدیده هـای ماحـوِل خـود را 
بـه رنـگ سـیاه و سـفید می بیننـد و بـه تنـوع خلقـت و 
گوناگونـی پدیده هـا اعتقـادی ندارند. لهـذا هرکه در صف 
آن هاسـت، سـفید اسـت و هرکه بیرون از صف آن هاسـت، 

سـیاه می نمایـد.
ویژه گـی دوم اینـان، قـدرت تحُکم بـر دیگران اسـت. این 
گروه هـا متعقـد بـه تحمیـل ارادۀ خـود بـر دیگـران انـد٬ 
ارادۀ خـود را بردیگـران طوعـًا وکرهـًا تحمیـل می کننـد 
و دیگـران حـق اعتـراض و مخالفـت بـا تصامیـم آن هـا را 

ندارند.
ویژه گـی سـومِ این هـا خشـونت و بیرحمـی اسـت. ایـن 
گروه هـا بـرای تحمیـل خواست های شـان بـر دیگـران، از 
خشـونت و بیرحمـی تمـام کار می گیرنـد و هیـچ حـدی 

بـرای آن قایل نیسـتند. 
بـه نظـر مـن، طالبـان تمـام ایـن خصوصیـات را بـه تمـام 
وکمـال دارند و کافیسـت بـه عملکرد آن ها از سـال ۱۳7۳ 

تـا نوشـتن این سـطور یعنـی سـال ۱۳98 توجـه کنیم.
در این جـا الزم می بینـم  بسـتر اجتماعـی و سیاسـی یی را 
کـه  طالبـان در آن متولـد شـدند نیز مـرور کنیم تـا تصویر 
مـا کامل تـر شـود٬ لهـذا کمـی بـه عقـب برمی گردیـم و 

قضیـه را از پیـروزی مجاهدیـن آغـاز می کنیـم.
بـا نزدیک شـدن سـقوط حکومـت داکتـر نجیب در سـال 
۱۳7۱ رهبـران مجاهدین در پیشـاور یـک حکومت موقِت 
شـش ماهه تشـکیل دادنـد تـا قـدرت را از حکومت نجیب 

تحویـل بگیرند. 
حکمتیـار حکومـت موقـت مجاهدیـن را که همـۀ اعضای 
آن مجاهدیـن بودنـد، نپذیرفـت و بـرای آن دو دلیل مطرح  
کـرد. نخسـت این که حضـرت صبغت اهلل مجددی سـزاوار 
این کـه  نیسـت  و دوم  ایـن حکومـت  ریاسـت دوماهـۀ 
یـک جنـاح حکومت یعنـی جمعیت اسـامی بـا نیروهای 
بازمانـده از حکومـت گذشـته یعنی جنرال مومـن و جنرال 
دوسـتم ائتـاف کـرده اسـت و قـدرت اصلـی در دسـت 

آن هاست.
حکمتیـار آشـکارا اعام کرد کـه جهاد به پیروزی نرسـیده 
اسـت و جنـگ  تا پیـروزی ادامه دارد. سـپس در حالی که 
بیسـت روز از حکومـت نوپـای مجاهدین گذشـته بود، به 

راکت بـاران شـهر کابل آغـاز کرد.
ایـن مصیبـت سـبب شـد کـه حکومـت مجاهدیـن نتواند 
مرحلـۀ گـذار از جنـگ بـه ثبـات سیاسـی را رهبـری کند 
و پایه هـای خـود را بـه سرتاسـر کشـور گسـترش دهد. به 

عبـارت دیگـر، حکومـت موقـت مجاهدیـن کـه مهم ترین 
کار آن تأمیـن امنیـت سرتاسـری در کشـور و برگـزاری 
انتخابـات بـود، گرفتـار جنـگ بـا جنـاح دیگـری از خود 
مجاهدیـن شـد کـه تفـاوت چندانـی بـا طالبـاِن امـروز از 

نداشـت. افراطیت  نـگاه 
تمـام  چهـرۀ  بـه  نه تنهـا  کابـل  مصیبت بـار  جنگ هـای 
مجاهدین صدمۀ شـدیدی رسـاند، بلکه سـبب شـد در هر 
گوشـه وکنار کشـور٬ شـبه حکومت های کوچـک و بزرگ 
بـر اسـاس توانایـی نظامـی فرماندهـان احـزاب مختلـف 
بـه وجـود آیـد. در ایـن میـان، والیـت کندهـار نیـز میـان 
فرماندهـان مختلـف تقسـیم شـده بـود و وضـع نامطلوبی 

داشت.
کـه  پاکسـتان  تجارتـی  کاروان  یـک   ۱۳7۳ میـزان   9 در 
از کندهـار بـه سـوی آسـیای مرکـزی می رفـت، توسـط  
عده یـی ازفرماندهـان مجاهدیـن توقـف داده  شـد. در این 
حـال تعـدادی از طلبه هـای مـدارس دینـی به دفـاع از این 
کاروان قیـام کردنـد و بـا گروه هایـی کـه کاروان را توقـف 

داده بودنـد درگیـر شـدند. در ایـن کشـمکش طلبه هـای 
مدرسـه اسـلحه به دسـت آوردند. این طلبه ها کـه به زودی 
بـه طالبـان شـهرت یافتند، در یـک اقدام دیگر چند پوسـتۀ  
اخـاذی را کـه پاتـک می گفتنـد از راه هـا برداشـتند کـه بـا 

اسـتقبال مـردم روبه رو شـد.
در کمتـر از دو هفتـه یعنـی ۲۲ میـزان ۱۳7۳ طالبـان بـه 
شـهرک سـرحدی سـپین بولدک حمله کرده آن را تصرف 

کردند.
دو روز بعـد از تصـرف سـپین بولدک٬ حکومت پاکسـتان 

اعـام کـرد کـه کاروان تجارتـی دیگری را می فرسـتد.
در ۱0 عقـرب ۱۳7۳ کاروان تجارتـی دوم پاکسـتان وارد 
کندهـار شـد کـه در منطقـۀ تخته پـل توسـط گروه هـای از 
مجاهدیـن تاراج شـد. این بـار عکس العمل طالبان مدرسـه 
کـه کتـاب را گذاشـته سـاح بـه دسـت گرفتـه بودنـد، 

جدی تـر بـود.
طالبـان در ۱۵ عقـرب ۱۳7۳ دسـت بـه یـک حملـه بـرای 
نجـات کاروان تجارتـی پاکسـتان زدنـد و طـی یـک هفته 
اکثریـت مناطـق کندهـار را زیـر سـلطۀ خـود درآوردند و 

تمـام امـوال چپاول شـده را برگرداندنـد.
در ۲۲ عقـرب ۱۳7۳ طالبـان کنترول کامـل والیت کندهار 
جمعیـت  نیروهـای  بـا  عجالتـًا  امـا  گرفتنـد  به دسـت  را 
اسـامی کـه فرمانـده آن مانقیـب اهلل آخنـد بـود، درگیـر 

. ند نشد
 از همین جـا ایـن فرضیـه بـه وجود آمـد که پـروژۀ طالبان  
بـرای دفـاع از منافـع پاکسـتان طراحـی شـده و آنـگاه کـه 
کاروان تجارتـی پاکسـتان مـورد حملـه قـرار گرفت، خود 
را آشـکار کـرد. فرضیـۀ دیگـر ایـن بود کـه نخیـر، طالبان 
یـک حرکـت خودجـوش و یـک عکس العمـل در برابـر 
وضعیـت نابسـامان قندهـار بودنـد کـه در اوایـل رابطه یی 
بـا پاکسـتان نداشـتند و آنـگاه کـه کارشـان بـاال گرفت، به 

کمـک پاکسـتان نیازمند شـدند.

هرچـه بـود طالبـان طـی چهـل روز موفـق شـده بودنـد 
سـابقه دارترین فرماندهـان مجاهدیـن را شکسـت داده و 

کندهـار را متصـرف شـوند.
پیـروزی  ایـن طلبه هـای جـوان همـۀ سیاسـیون کشـور را 
حیـرت زده سـاخت و همـه دنبـال ایـن سـوال بودنـد کـه 
این هـا کی هسـتند٬ چـه می خواهند٬ رهبرشـان کیسـت و 

حامیان شـان کی هـا انـد؟
دولـت اسـتاد ربانـی بـه ایـن نظـر بـود کـه طالبـان یـک 
حرکـِت خودجـوش و یـک عکس العمل دربرابـر ناامنی و 
اخاذی هـا انـد و بایـد از آن اسـتقبال کـرد. از جانب دیگر، 
طالبـان بـا نیروهـای جمعیـت اسـامی در کندهـار از سـِر 
مـدارا پیـش آمده بودنـد و این نیـز به خوشـبینی محتاطانۀ 

دولـت اسـتاد ربانـی افزود.
دولـت اسـتاد ربانـی کـه در آن زمـان با شـورای هماهنگی 
)ائتافـی متشـکل از حـزب اسـامی٬ جنبـش اسـامی و 
فکـر  بـود٬  جنـگ  حـال  در  اسـامی(  وحـدت  حـزب 
می کـرد پیشـروی طالبـان بـه سـوی مناطـق ایـن احـزاب 
کار را در آینـده بـرای تفاهـم بـا ایـن حرکـت جـوان و 

می کنـد. آسـان تر  خودجـوش 
یـک نکتـۀ دیگـر هـم مزیـد برعلـت شـد و آن این کـه 
تعـدادی از رهبـراِن ایـن حرکـت در شـورای حل وعقد که 
در 9 حـوت ۱۳7۱ درکابـل  دایـر شـد و اسـتاد ربانی را به 
حیـث رییـس جمهـور افغانسـتان انتخـاب کرد٬ اشـتراک 

کـرده و بـه اسـتاد ربانـی رای داده بودنـد.
طالبـان بعـد از تصـرف کندهـار، بـه دو اسـتقامت حرکت 
را  آن  کـه  ارزگان  و  هلمنـد  بـه سـوی  نخسـت  کردنـد: 
به آسـانی متصـرف شـدند و سـپس به سـوی زابـل٬ غزنی 

و میـدان وردگ.
نخسـتین تمـاس بیـن دولـت اسـتاد ربانـی و طالبـان در 
والیـت هلمنـد برقـرار شـد کـه از جانـب دولت اسـامی 
افغانسـتان محمـد صدیـق چکـری بـا چنـد نفـر دیگـر به 
گرشـک رفتنـد و بـا ماعمـر و اعضـای رهبـری طالبـان 

دیـدار کردنـد.
در دومیـن نشسـت با طالبـان که بازهـم در هلمند صورت 
گرفـت٬ دولـت اسـتاد ربانـی یـک مقـدار پـول نقـد بـه 

طالبـان کمـک کرد.
پیشـروی های طالبـان بسـیار سـریع بـود، چنانچـه سـه ماه 
بعـد از تسـلط کامـل بر کندهـار یعنی در ماه دلـو ۱۳7۳ به 

دروازه هـای کابل یعنی میدان شـهر  رسـیدند.
هنگامـی کـه طالبـان بـه دروازه هـای شـهر کابل رسـیدند٬ 
دولـت اسـتاد ربانـی کـه در آغاز حرکـت طالبـان را کمک 
مالـی و نظامـی کـرده بـود٬ بـه فکـر مذاکـره بـا طالبـان 
افتـاد؛ لهـذا هیأتـی از جانب دولت نـزد رهبـری طالبان به 

میدان شـهر رفـت.
شـمس الرحمن خان یکـی از اعضای هیـأت چهارنفره بود 
کـه نـزد طالبان بـه میدان شـهر رفـت. قابل یادآوری سـت 
رییـس  جهـاد  زمـان  در  کـه  خـان  شـمس الرحمن  کـه 
لوجسـتیک شـورای نظـار بـود، در صحبتـی کـه بـا مـن 
داشـت چنیـن گفت: مـن  نزد خانـواده ام در نهریـن  بودم 
کـه آمرصاحـب مرا به کابل خواسـت. فـردای آن به طرف 
کابـل حرکت کـردم و آمرصاحـب  را در اقامتگاهی که در 

غنـد ۳۱۵ بـود دیدم.
وقتـی آنجـا رفتـم، سـه نفـر دیگـر هـم نـزد آمرصاحـب 
بودنـد؛ مولـوی ظاهـر از تـگاب٬ سـیف الرحمـن پسـر 
مولـوی نصراهلل منصـور از پکتیا و مافضـل معاون مولوی 

شـفیع اهلل از ده سـبز کابـل.
مـن در میـان این سـه نفر٬ مافضـل را از قبل می شـناختم 
امـا مولـوی ظاهـر و سـیف الرحمن منصور را نخسـتین بار 
بـود کـه می دیـدم. آمرصاحـب آن هـا را بـرای مـن معرفی 
کـرد و دانسـتم کـه هـر سـه شـخص از آشـنایاِن گذشـتۀ 
آمرصاحـب هسـتند و اعضـای حرکـت انقـاب اسـامی 

مولـوی محمـد نبی محمـدی می باشـند.
بایـد بگویـم کـه حرکـت انقـاب اسـامی در آن زمـان از 
حرکـت طالبان پشـتیبانی می کـرد و بسـیاری از فرماندهان 

آن بـا طالبـان یکجا شـده بودند.
مـن فکـر می کنـم کـه همین آشـنایی دوطرفه سـبب شـده 
احمدشـاه  میـان  میانجی گـری  فکـر  بـه  این هـا  کـه  بـود 

مسـعود و طالبـان شـوند.
وقتـی آنجا نشسـتم، آمرصاحـب گفت که طالبـان خواهان 
صلـح انـد و ما هم اسـتقبال کرده ایم. شـما همراه این سـه 
نفـر بـه میدان شـهر برویـد و بـا رهبـران طالبـان گفت وگو 

. کنید
همـان بود که مـن با مولـوی ظاهر٬ سـیف الرحمن منصور 
و مافضـل بـه سـوی میدان شـهر حرکت کردیـم و حوالی 

ظهر بـود که به میدان شـهر رسـیدیم.
در آنجـا تمامـی رهبـری طالبـان و فرماندهان مشهورشـان 
میـان  آن  از  کـه  داشـتند  حضـور  ماعمـر  اسـثنای  بـه 
مامحمـد ربانـی معـاون ماعمـر٬ ماخیـراهلل خیرخـواه٬ 
مامحمدغـوث٬ مـا بورجـان و عبدالواحـد باغرانـی بـه 

یـادم مانـده اسـت.
از  می شـناختم چـون  گذشـته  از  را  باغرانـی  عبدالواحـد 

فرماندهـان جمعیـت اسـامی در هلمنـد بـود.

مســعود 
و صـلح با طالبـان

صالح محمد ریگستانی/ بخش نخست
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یافته های یک تحقیق:
رهبران قومی در تالش موروثی کردن 

قدرت سیاسی در افغانستان اند
یافته هـای یـک تحقیـق انسـتیتیوت مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان 
نشـان می دهنـد که قدرت سیاسـی کشـور در انحصار رهبـران قومی 

اسـت و آنـان تـاش دارنـد قدرت سیاسـی را موروثـی کنند.
ایـن تحقیـق زیرنـام »گروه هـای قومـی و توزیـع قدرت سیاسـی در 
افغانسـتان« روز پنج شـنبۀ گذشـته در یـک نشسـت خبـری در کابـل 
همگانـی شـد. در ایـن تحقیـق دیدگاه های چهـار تکـت انتخاباتی و 
چهـار حـزب سیاسـی عمده کـه خواهان تغییر سـاختار نظام هسـتند 

بازتاب داده شـده اسـت.
صدیقـه بختیـاری پژوهشـگر ایـن تحقیـق گفـت کـه بر اسـاس این 
پژوهش قدرت سیاسـی کشـور در یـک الیه، از سـوی رهبران قومی 
انحصـار شـده و ایـن رهبران با اسـتفاده از اعتبار سیاسـی و اقتصادی 

شـان می خواهند آنـرا موروثی سـازند.
بانـو بختیـاری، وابسـتگی قومی را عامـل و زمینه سـاز افزایش اعتبار 
رهبـران قومـی در جریـان سـه دهه گذشـته خوانـد و افـزود که این 
رهبـران بـا اسـتفاده از ایـن اعتبـار ثروت هـای هنگفـت بـه دسـت 

آورده  و قـدرت سیاسـی را در انحصـار خـود گرفته انـد.
بـه گفتـۀ او، نتیجـه انحصـار یـاد شـده بـا عـث شـده کـه دسترسـی 
بـه قـدرت سیاسـی تنهـا از راه ارتبـاط و وابسـتگی با رهبـران قومی 
ممکـن باشـد و شـهروندانی کـه بـا ایـن رهبـران ارتبـاط ندارنـد به 

قـدرت نیـز دسترسـی نمی یابنـد.
او بـه بخشـی دیگـر از یافته هـای تحقیـق اشـاره کـرد و گفـت کـه 
سـاختار نظـام افغانسـتان دسـت کم از سـه جهـت مختلف با مشـکل 

تمرکـز قـدرت روبرو اسـت.
بانـو بختیـاری گفت کـه از دیـد جغرافیای قـدرت سیاسـی و اداری 
بـه مرکز/پایتخـت متمرکـز اسـت و ایـن امـر عملکـرد دولـت را در 
محـات بـا کندی روبـرو کـرده و نارضایتی و حس سـهیم نبودن در 

قـدرت را بیـن شـهروندان در محـات تقویت کرده اسـت.
وی افـزود کـه بـه بـاور مصاحبـه شـوندگان از سـوی دیگـر قدرت  
دولـت در قـوه مجریـه) حکومـت( متمرکـز شـده  و دو قـوه مهـم 
دولـت شـامل قـوه مقننـه/ شـورای ملـی وقـوه قضاییـه در سـاختار 
موجـود به حاشـیه قـرار گرفته انـد که به گفتـه ی او، این نـوع تمرکز 
از سـوی دسـت انـدرکاران دوقوه یاد شـده به بـاد انتقاد گرفته شـده 

ست. ا
بـه گفتـه  ایـن محقـق، تمرکـز بیـش از حـد قـدرت در تنهـا پسـت 
ریاسـت جمهـوری، بخـش دیگـر از تمرکز قـدرت در سـاختار نظام 

اسـت کـه عملکـرد سـایر قـوا را بـا چالـش مواجـه کرده اسـت.
او از نقیصه هـای دیگـر نظـام سیاسـی موجـود که از سـوی مصاحبه 
کنندگان اشـاره شـده نیـز یاد آوری کـرد و گفت که نبـود نهاد واحد 
و بـا صاحیـت بـرای تفسـیر قانـون اساسـی و نظـارت از پروسـه 
تطبیـق قوانیـن بـه ویـژه عملکـرد رییـس جمهـور بخشـی دیگـر از 

مشـکات  نظـام فعلی اسـت.
بـه گفتـۀ او، نبـود چنیـن نهـادی با عث شـده اسـت که در مـواردی 
رییـس جمهـور بـا اسـتفاده از صاحیت هـای بی حـد و حصـر از 

قانـون عـدول کنـد و بـه مردم پاسـخگو نباشـد.
بـه بیـان بانـو بختیـاری در سـوی دیگـر، قانـون اساسـی نیـز علیـه 
شـهروندان، تبعیـض اعمـال کـرده که مـورد انتقاد برخـی از مصاحبه 

شـوندگان ایـن تحقیـق قـرار گرفته اسـت.
در یـک مـادۀ قانـون اساسـی مسـلمان بودن، یکـی از شـرایط اصلی 
نامـزدی در انتخابـات ریاسـت جمهوری دانسـته شـده اسـت که این 
مـاده قانـون به باور این پژوهشـگر علیه شـهروندان هندوباور کشـور 

تبعیـض اعمال کرده اسـت.
او بـا پرداختـن بـه نتیجه گیـری تحقیـق یـاد آور شـد، نظـام سیاسـی 
موجـود کـه هـدف شـمولیت اقـوام در قدرت سیاسـی شـکل گرفته 
در ۱8 سـال گذشـته نتیجـه عکـس داده و حس نا رضایتـی و دوری 

از قـدرت را در میـان تمـام اقـوام تقویـت کرده اسـت.
پژوهشـگر انسـتیتیوت مطالعـات اسـتراتژیک خاطـر نشـان کـرد که 
بـه بـاور مصاحبـه شـوندگان، تغییـر یـا تعدیل نظـام به سـاختارهای 
فدرالـی  و  معـاون  بـا سـه  ریاسـتی  پارلمانـی، صدارتـی،  سیاسـِی 
می توانـد بـه تسـریع رونـد ملـت سـازی و تضعیف حـس نارضایتی 

اقـوام کمـک کند.

دمـوکراسـی 
چـگونه حکـومتی است؟

سیاسـی  اندیشـه های  ایـن  فشـردۀ  و  عصـاره 
و مبـارزات تاریخـی، منتـج بـه زایـش طـرح 
تفکـر  تاریـخ  در  )مردم سـاالری(  دموکراسـی 
سیاسـی شـد، اما سـوال تطبیقـی دموکراسـی و 
وفـا، بـه شـعارهای وجـودی آن، در هـر جامعه 
تاهنـوز اِشـکال زا اسـت. پیشـرفت دموکراسـی 
در اروپـا یکـی از موضوعـات مهـم تاریـخ بـه 
شـمار مـی رود. دموکراسـی را می تـوان نوعـی 
مـردم  آن،  در  کـه  کـرد  تعریـف  از حکومـت 
قـدرت را بـه دسـت گرفته اند و معمـوالً دارای 

می باشـد: ذیـل  مشـخصات 
•  دولـت از نماینده گان مردم تشـکیل می شـود 
و در بعضـی مـوارد کارهـای دولتـی به وسـیلۀ 

خـود مـردم انجـام می گیرد.
بـه  مـردم  نماینـده گان  وسـیلۀ  بـه  قوانیـن    •

می رسـد. تصویـب 
•  حـق رأی بـه تمـام افـرادی که به سـن معین 

می رسـند، اعطا می شـود.
•  قوانیـن در دادگاه هـا بـر همۀ مردم کشـور به 

طور مسـاوی اجـرا می گردد.
اسـت، ولـی حقـوق  اکثریـت حاکـم  •  رأی 

می شـود.  شـمرده  محتـرم  اقلیت هـا 
می بینیـم،  امـروز  کـه  شـکلی  بـه  دموکراسـی 
نخسـت در انگلسـتان به وجود آمد و بزرگترین 
پیشـرفت هایی کـه در ایـن زمینـه حاصـل شـد 
طـی ۱۵0 سـال اخیر تحقـق پذیرفت؛ متأسـفانه 
واژه های انسـانی مثل: دموکراسـی، حقوق بشـر 
و آزادی مدنـی، چـون ایـن شـعارهای میان تهی 
غـرض روپوش اهداف مادی و کنش ددمنشـانۀ 
قدرت طلبـان و توسـعه طلبان در سـدۀ جـاری 

مـورد کاربُرد قـرار گرفته اسـت. 
رشـد آگاهی، شـعور ملـی و همبسـتگی رزمندۀ 
و  ادبـی  فرهنگـی،  رسـتاخیز  بـا  میهـن  مـردم 
تحـوالت کیفـی جامعـۀ مسـتعد بـه تکامـل ما، 
پیونـد تنگاتنـگ و گسسـت ناپذیـر دارد. ملـل 
ادبـی،  کشـاکش های  ایـن  جهـان  مردمـان  و 
فرهنگـی را بـه تاریخ و شـرایط گذشـته واگذار 
کـرده بودنـد، ولی مـردم افغانسـتان در شـرایط 
معاصـر و در موجودیـت جامـع جهانـی و در 
ظاهـراً  نهادهـای  و  سیاسـی  احـزاب  حضـور 
مسـتقل حقـوق بشـری، مدنـی هنوزهـم در پی 
کوچـۀ نخسـتین تحـوالت فرهنگـی و بـر ضـد 
پاسـداران ارزش هـای فرسـودۀ قبیله سـاالری و 

اربـاب رعیتی، اُفتـان و خیزان گام بـر می دارند. 
جـوان  نسـل  اعتـراض  و  پرخاشـگرانه  فریـاد 
علیـه موج رو به گسـترش تظاهـرات و واکنش 
تحصیلـی،  کانون هـای  اسـتادان  صلح آمیـز 
پژوهشـی، دانشجویان، دانشـوران، نویسنده گان، 
خبرنـگاران و کارمنـدان موسسـات حوزه هـای 
صـدای  آن،  گوینـده گان  و  ادبـی  ـ  فرهنگـی 
دادخواهانـه و ظلمت شـکنانه را فریـاد می کنند. 
اینهـا نشـانه هایی عمـق و گسـترده گی آگاهـی 
و تشـدید مبـارزۀ تحول طلبانه یـی نسـل نـو بـر 
ضـد نیروهـای فرتـوت کهـن بـوده کـه زایـش 
و فرسـایش ارزش هـای فرهنگـی نـو و کهنـۀ 
جامعـۀ رو بـه توسـعه مـا را منعکـس می نماید. 
بـا آنهـم مسـووالن سیاسـت فرهنگـی دولـت 
در اوضـاع کنونـی بـه شـیوۀ زمـام داران پیشـین 
محمـد  سـردار  و  عبدالرحمـن  امیـر  چـون: 
نعیم خـان در ایـن مقطـع نـازک از تاریخ معاصر 
افغانسـتان بـا مشـق و تمریـن برتری جویـی و 
مقاومـت دیوانـه وار، بیهـوده تـداوم می بخشـند 
و در برابـر واژه هـای ریشـه دار و خوش آهنـگ 
دانش آمـوز،  دانشـور،  دانشـجو،  دانـش، 
دانشکده، دانشـگاه، آرام گاه، لشکرگاه، آماج گاه، 
تفریـح گاه، تفرج گاه، خواب گاه و اسـتراحت گاه 
ـ دانشـمندان و دگراندیشـان وطـن حساسـیت 
بیمارگونـه ابـراز می دارنـد و بـه پیش کسـوتان 
نـاروا  اتهامـات  فارسـی،  نوشـتار  و  خوانـش 

می بندنـد. 
بـه بـاور نگارنـده همـۀ گروه های قومی کشـور 
حق دارند در روشـنایی احکام قانون اساسـی و 
معیارهـای اعامیـۀ جهانـی حقوق بشـر از حق 
آمـوزش و پـرورش بـه زبـان مـادریـ  ادبیات، 
فولکلـور و سـنن پسـندیدۀ هنـری و فرهنگـی 
گروه هـای  کنجـکاوی  و  نهـی  و  امـر  بـدون 
متحجـر و مقاومـت پایـدار آنان به زبـان مادری 
شـان آزادانـه بنویسـند، بخواننـد و در بالنده گی 
و  ابتـکارات  ورزیـده،  مشـارکت  فرهنگـی 
نوآوری های شـان را بـه جامعـه پیشـکش کنند. 
خـاف  نـدارد  حـق  غیرمسـوول  مقـام  هیـچ 
در  نافـذه  قوانیـن  و  بشـری  حقـوق  اسـالیب 
مردمـان  و  ملـل  مشـترک  زبـان  بـه  کشـور 
جغرافیـای فرهنگـی زبان فارسـی و کهن سـال 
نیـاکان مـا بـه بهانه هـای مختلـف، محدودیـت 
وضـع نماینـد، از رشـد شـتابندۀ آن جلوگیـری 

بـه عمل آورنـد و بـر گویش گران و سـخنوران 
برجسـتۀ ایـن زبان برچسـب های بیگانه پرسـتی 

 . نند ز
فارسـی،  زبـان  تاریخـی  پیشـینۀ  اسـتناد  بـه 
پیشـنهاد می گـردد فارسـی زبانان از حـق تعلیم 
مـادری  زبـان  بـه  خـوان  و  نوشـت  تربیـه،  و 
بـدون هیچ گونـه تخویـف از مجـازات، زنـدان 
و تهدیـد بـه مـرگ ـ دفـاع دادخواهانـه کنند تا 
موفـق گردنـد بـه حـق زنده گـی آزاد، حقـوق 
شـهروندی خویـش را از کام وارثـان و امیـران 
اسـتعماری بیـرون کشـند و در میهـن واحـد و 
تجزیه ناپذیـر بـه مثأبـه یک شـهروند »نـه کمتر 
و نـه برتـر«؛ بلکـه بـا حقـوق برابـر کار و از 
آزادی یک سـان شـهروندی برخـوردار گردنـد. 
دسـت  باشـه های  کـه  تمامیت خـواه  حـکام 
زوال  بـه  محکـوم  و  هسـتند  اسـتعمار  آمـوز 
ایـن  کنـار  از  کـه  بداننـد  بایـد  می باشـند  نیـز 
رویدادهـای فرهنگـی ـ ادبـی ممکن نیسـت در 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان به چشـمان بسـته رد 
شـد. شـکل گیری وضعیت موجـود متقاضی آن 
اسـت تـا قیمتی تریـن و نایاب تریـن میراث های 
فرهنگـی و جهانـی را از آسـیب پذیری بیشـتر، 
حراسـت نماینـد و بـا توجـه بـه آن مسـووالن 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ همچنـان رسـالت 
دارنـد تـا در حفـظ و مراقبـت ایـن ثروت هـای 
ادبیـات  گـردآوری  بـه  جهانـی  و  فرهنگـی 
شـفاهی و حفاظـت از لسـان های رو بـه زوال 
مـردم کشـور بـدون تأخیـر و درنـگ توجهات 
جـدی را مبذول داشـته کـه پاسـداری از آنها از 
جمـع خواسـته های بـر حـق فرهنگیـان کشـور 

بـه حسـاب می آیـد.  
مفهـوم  دموکراتیـک،  نظام  هـای  سـایه  در 
شـهروند تبـارز پیـدا کـرده، حقـوق و وجایـب 
و  حکومـت  بـر  عقانیـت  و  شـده  تعریـف 
می  گـردد.  اجرایـی  و  تسـجیل  شـهروندان 
طراحـان سیاسـت، جامعه و حامیـان آزادی بیان 
معتقـد هسـتند کـه در کشـور های کثیراالقوام و 
کثیرالفرهنـگ دموکراسـی می توانـد بـه  حیـث 
تمـام  بـرای  مشـترک  محـور  و  سـتون  یـک 
جامعه  شناسـان  باشـد.  داشـته  کارایـی  مـردم، 
کـه  دارنـد کشـورهایی  بـاور  و جنـگ  صلـح 
جنگ  هـای داخلـی را تجربـه کرده انـد، بهترین 
صلـح بـرای چنیـن جوامـع، صلـح دموکراتیک 
اسـت. صلـح دموکراتیـک بیـان  کننـدۀ ایجاد و 
تقویـت نهاد هـای دموکراتیک بـرای حل وفصل 

می باشـد. کشـوری  قضایـای 

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 
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نړیـوال بانـک پـه خپـل تازه راپـور کې ویـي چې لـه طالبانو 

نـږدې  پـه  بـه  موافقـه  کېدونکـې  احتـايل  سـولې  د  رسه 

راتلونکـي کـې پـر نړیوالـو مرسـتو د افغانسـتان تکیـه راکمه 

کـړي. نه 

د نړیـوال بانـک تحلیـل او ارزونـه ښـيي چـې د کارموندنې، 

د خدمتونـو پراختیـا او پـه ټولنـه کـې د دولـت وسـله والـو 

مخالفینـو ادغـام پـه برخـو کـې پرمختګونـو لپـاره، ښـايي 

پرلپسـې پنځـو کلونـو کـې د نړیوالـې ټولنـې مرسـتې تـه د 

افغانسـتان اړتیـا یـو میلیـارد ډالـرو تـه ورسـېږي.

دغـه بانـک پـه خپـل راپـور کـې چـې د پنجشـنبې پـه ورځ 

)ډسـمر ۵مـه( خپـور شـو، نړیوالـو تجربـو تـه پـه اشـارې 

ویـي، د سـولې تـر موافقـې وروسـته، د افغانسـتان د امنیتي 

سـکتور لګښـتونه بـه نه یوازې کـم نه يش، بلکـه ډېر به يش، 

ځکـه چـې د دولـت مخالفـان د دولتـي ځواکونـو پـه لیکـو 

جذبېږي. کـې 

پـه دغـه راپـور کـې همـداراز ویل شـوي چـې طالبانـو رسه 

هـرډول احتـايل سـیايس توافق به لـوی اقتصـادي فرصتونه 

کړي. رامنځتـه 

خوخـرداری ورکړل شـوی چـې په پېچلو رشایطـو او د نورو 

جګـړه مـارو ډلـو پـه موجودیـت کـې له هـر سـیايس توافق 

وروسـته احتـال لـري ناامنـي او تاوتریخوالـی دوام ومومي 

او ښـايي د جرمونو او فسـاد لـوړه کچه د یوې مـودې لپاره د 

سـوداګریزو فعالیتونـو کموايل سـبب وګرځي.

د نړیـوال بانـک پـه راپـور کـې ویـل شـوي چـې د اقتصادي 

ودې چټکتیـا، پرځان بسـیاینې ته د رسـېدو یوازینـۍ مطلوبه 

الره ګڼـل کېـږي او دې هـدف تـه د رسـېدو لپـاره پـه عامـه 

سـکتور کـې د پانګونـې ډېرولـو ته اړتیـا ده.

د افغانسـتان اقتصـاد پـه کال کـې دوه سـلنه وده کـړې، پـه 

داسـې حـال کـې چـې ددغه هېـواد نفـوس په کال کـې ۲،۵ 

سـلنه ډېرېـږي او دا پـه دې معنـا ده چـې ددغـه هېواد سـړي 

رس عایـد پـه کمېـدو دی.

د افغانسـتان بانـک پخوانـی مرسـتیال خـان افضل هـډه وال 

منـي چـې دغـه هېواد بـه د سـولې تر توافـق وروسـته د ډېرو 

کلونـو لپـاره نړیوالـو مرسـتو تـه اړ وي، خـو د نړیـوال بانک 

د راپـور لـه دې برخـې رسه موافـق نـه دی چـې پکـې ویـل 

شـوي، ا فغانسـتان بـه د اسـايس خدمتونـو وړانـدې کولو په 

برخـه کـې هم پـر بیـن امللي مرسـتو متکـي وي.

ښـاغي هـډه وال ازادي راډیـو تـه وویـل: »که داسـې وویل 

يش چـې لـه اقتصـادي پلـوه پـر ځـان بسـیاینې پـه هـدف 

افغانسـتان د اقتصـادي ودې، پانګونـې جلبولـو، کارموندنې 

او سـیايس ثبـات لپـاره بهرنیـو مرسـتو تـه اړتیـا لـري، دا بـه 

د  لګښـت  د جګـړې  افغانسـتان  د  بهـره وي. ځکـه چـې 

نړیوالـې مرسـتې یـوه لویـه برخـه وړي او کـه دا بودجـه د 

افغانسـتان پـر خودکفايـۍ ولګـول يش، دا هېـواد بـه ډېر زر 

بهرنیـو مرسـتو تـه اړتیـا ونـه لـري.«

نړیـوال بانـک همـداراز پـه خپـل راپـور کـې ویـي چـې پـه 

وروسـتیو کـې د افغانسـتان د خوکفایـۍ پـه برخـه کـې د پام 

وړ پرمختګونـه شـوي دي. ددغـه بانک په وینا، د افغانسـتان 

د دولتـي عوایـد کچـه لوړه شـوې ده.

پـه دغـه راپـور کـې راغي چـې پـه ۲۰۱۴ کال کـې د دولت 

د ناخالصـه داخـي عوایدو کچه ۸،۵ سـلنه وه او اوسـمهال 

دا ۱۳،۵ سـلنې ته لوړه شـوې چې د سـیمې ډېـرو هېوادونو 

تـه په کتو دا شـمېره لـوړه ده.

د نړیـوال بانـک تحلیل همدراز ښـيي چې افغانسـتان د ودې 

لپـاره بالقـوه ظرفیـت لـري او کـه د ودې منابـع پـه تېـره بیا د 

کانونـو اسـتخراج او د کرنـې برخـه منظمه يش، ددغـه هېواد 

کلنـۍ اقتصـادي وده به تر ۶ سـلنې لـوړه يش.

حمله هـای مسـلحانه  وترورهـای هدف منـد در چندمـاه گذشـته در 
کابـل و برخـی از والیت هـا جـان شـماری از شـهروندان داخلـی و 

خارجـی را در کشـور گرفته اسـت.
در نتیجـۀ حمله هـای مسـلحانه وترور در چندماه گذشـته درکشـور، 
چندیـن تـن از شـهروندان داخلـی وخارجـی جان هـای شـان را از 

داده اند. دسـت 
دو کارمنـدان مرکـز عدلـی و قضایـی مبارزه با جرایم سـنگین فسـاد 
اداری در روز پانزدهـم مـاه سـرطان ا م سـال در حـوزۀ  پنجـم امنیتی 
شـهر کابـل هدف حملۀ مسـلحانه قـرار گرفتند کـه در نتیجۀ آن یک 

تـن آنـان جـان باخت و یـک تن دیگـرش  زخم برداشـت.
سـوم عقـرب گروه طالبـان موتر حامل کارمندان یـک نهاد هماهنگی 
کمک های انسان دوسـتانۀ  را در غرب شـهر فیروزکـوه، مرکز والیت 
غـور هـدف قـرار دادند. در ایـن رویداد دوکارمند زن این نهاد کشـته 

شـدند. امـا طالبان در بـاره این حمله ابـراز نظری نکردند.
روز شـانزدهم همیـن عقرب نیـز 4 قاضی دادگاه  اسـتیناف پکتیا در 

کمیـن طالبان در لوگر کشـته شـدند.
وحیدمـژده، کارشـناس مسـایل سیاسـی و از منابع نزدیـک به طالبان 

بـه روز بیسـت ونهم عقـرب، هنگامـی  کـه می خواسـت بـرای ادای 
نمـاز بـه مسـجد بـرود از سـوی افراد مسـلح موترسـایکل سـوار به 
ضـرب گلولـه ترور شـد. هنـوز هیچ گروهی مسـئولیت ایـن رویداد 
را بـه دوش نگرفتـه اسـت. طالبان قتـل آقای مژده را محکـوم کردند.
سـوم قـوس ام سـال در نتیجـۀ پرتـاپ بم دسـتی بـر موتـر کارمندان 
دفتـر نماینده گـی سیاسـی ملـل متحد یـا یونامـا در حوزۀ نهم شـهر 
کابـل، یـک  کارمنـد خارجـی این نهـاد کشـته شـد و ۵ غیرنظامی به 

شـمول ۲ کارمنـد دیگـر ایـن دفتر زخم برداشـتند.
در ادامـۀ ایـن حمله هـای مسـلحانه، روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته 
در نتیجـۀ یـک حملـۀ مسـلحانه بـر موتر حامـل کارمندان یـک نهاد 
کمک رسـان جاپانـی بـه نـام »خدمـات پزشـکی صلـح جاپـان« در 
ناحیـۀ اول شـهر جال آبـاد دکتر تتسـو ناکامـورا، شـهروند جاپان و 
رییـس ایـن نهـاد کمک رسـان جاپانـی بـا ۵ کارمنـد افغان ایـن نهاد 

باختند. جـان 
مسـووالن وزارت داخلـه می گوینـد، کـه پولیـس در پی شناسـایی و 
بازداشـت عامـان ایـن قتل هـا اسـت. آنـان می گوینـد، رویدادهـای 
ترورهـای هدف منـد را بـه گونـۀ جـدی بررسـی کـرده و بـرای 

نهادهـای عدلی و قضایـی می فرسـتند. بـه  پی گیـری 
مـروه امینـی، معـاون سـخنگوی وزارت داخله می گویـد، پولیس در 

پـی شناسـایی و بازداشـت عامـان این قتل ها اسـت.
بـه گفتۀ او، قضایـای ترورهای هدف مند به گونۀ جدی بررسی شـده 

و به نهادهای عدلی و قضایی فرسـتاده می شـوند.
عتیـق اهلل امرخیـل، آگاه امور نظامی، حمله های  مسـلحانه را از جملۀ 
خطرناکتریـن حمله هـا می داند و می گویـد که گروه های ترورسـیتی 
بـا از بین بـردن ایـن افـراد در پـی ضعیف سـاختن نظـام سیاسـی و 

اقتصادی کشـور است.
ترورهـای هدف منـد در کشـور در حالـی افزایـش یافته  اسـت که به 
گفتۀ شـماری از سیاسـت گران این تاکتیک بخشـی از راهبرد جنگی 

دشـمن است.

نړیوال بانک: 

طالبـانو رسه احتمـايل تـوافق 

به پر مـرستو د افغـانستان تکیـه کمـه نه کـړي

وزارت داخله:
 عامالن قتل های هدف مند را شناسایی و به دادگاه می سپاریم

از  پنجشـیر  فرهنگسـتان  مانـدگار: 
یک صد و چهل دومیـن زادروز عامـه محمداقبـال 

کـرد. بزرگ داشـت  الهـوری 
فرهنگسـتان پنجشـیر در محفلـی بـا حضـور دو 
تـن از اقبال شناسـان کشـور محمدافسـر رهبیـن 
شـاعر و مترجـم اشـعار اقبـال از اردو به فارسـی 
و اسـتاد عزیـز احمـد حنیـف، در دانشـگاه پیـام 
محمـد  عامـه  زادروز  یک صد و چهل دومیـن  از 

اقبـال الهـوری بزرگ داشـت کـرد.
فرهنگسـتان  کمیتـۀ  آمـر  خراسـانی  فروردیـن 
پنجشـیر مهمانـان را خیـر مقـدم گفتـه و روی 
اقبـال  عامـه  زادروز  از  بزرگ داشـت  چرایـی 
الهـوری سـخن زد. او اقبـال را تنهـا متعلـق بـه 
جهـان اسـام ندانسـته بلکـه اقبال را شـخصیتی 
جهانـی و متعلـق به همه کسـانی کـه آزادی خواه 
انـد، خوانـد کـه بیـداری جامعـۀ بشـری مبـارزه 
کـرد. او افـزود دلیـل دیگـری کـه از اقبـال در 
کشـور مـا بزرگ داشـت شـود، ایـن اسـت کـه 
عامـه اقبـال الهـوری زبـان فارسـی را کـه در 
نیـم قـارۀ هنـد در اثـر اسـتعمار انگلیـس رو بـه 
فراموشـی بـود، زنـده کـرد و بـا زبـان فارسـی 
صدهـا نکتـۀ تازه، دلکش و شـیرین در قالب های 
رنگارنـگ ریخـت. او خدمات ارزنـده و جاودانۀ 
اقبـال را بـه زبـان فارسـی سـتودنی و فرامـوش 

ناشـنیده خوانـد.
افسـر رهبین شـاعر نـام دار کشـور پیرامـون ابعاد 
شـخصیتی عامـه اقبـال الهـوری ایـراد سـخن 
واقعـی  سـپردۀ  و سـر  پیـرو  را  اقبـال  او  کـرد. 
رسـول اهلل صلـی اهلل علیه وسـلم خوانـد و عامه 
شـاعری  انقابی تریـن  و  سیاسـی ترین  را  اقبـال 
را  بیدارگـری  روح  اشـعارش  بـا  کـه  خوانـد 
سـروده اسـت. به باور اسـتاد رهبیـن بحث روی 
شـخصیت و اندیشـه های اقبـال در یـک محفـل 
ناممکـن اسـت، امـا بـا آن هـم برگـزاری همچو 
محافـل را در شناسـاندن این شـخصیت واال مقام 

یـک آغـاز نیک دانسـت. 
او گفـت در جهـان اقبـال را به نام شـاعر شـرق و 
بیدارگـر شـرق می شناسـند. او ادامـه داد، به باور 
او اقبـال شـاعر مذهبـی - سیاسـی بـود. او گفت 
که شـعر اقبال به سـه دوره تقسـیم شـده اسـت:

۱- دوره یـی که اقبال هنوز در شـبه قاره اسـت و 
با فلسـفۀ غرب آشـنا نشـده است.

۲- اشـعاری کـه در جریـان سـفر تحصیلی او در 
غرب سـروده شـده است.

۳- دورۀ بازگشـت او از غرب اسـت و آن زمانی 
اسـت کـه اقبـال بـا فلسـفۀ غـرب آشـنا گردیده 
و ایـن آشـنایی دگرگونـی را در شـعر او پدیـد 

آورده اسـت.
او اقبـال را نخسـتین شـاعری می دانـد کـه شـعر 

سیاسـی می سـراید.
او گفـت: اقبـال می دانسـت کـه تأویـل ناجـور و 

نادرسـت از اسـام نـه تنهـا دلبسـتگی دیگـران 
بـه اسـام می شـود کـه باعـث بدنامـی اسـام و 
نقـد و  از  پیـش  ایـن رو  از  مسـلمانان می شـود، 
انتقاد دشـمنان اسـام بر برداشـت های نادرسـت 
اقبـال شـخصیت  انگشـت گذاشـت.  مسـلمانان 
دین مـدار و مذهبـی بـود و تـاش داشـت کـه 
دیـن را بـا تمـدن روزگار آشـتی دهـد و جامعـه 
شـرقی را به پیشـرفت، توسـعه و رفاه اقتصادی و 
اجتماعـی فرا خوانـد، از آن رو   داعیان و واعظانی 
را که از قرآن و حدیث قرائت نادرسـت داشـتند، 

سـخت بـه بـاد انتقـاد گرفت.
بـه بـاور او نظـر اقبـال در اسـرار خـودی گوهـر 
موضـوع  دو  آن  و  بـود  خویشـتن  از  شـناخت 
داشـت، یکـی خودی یـی کـه بـر نفـس انسـان و 
خویشـتنی کـه خـدا او را آفریـده اسـت و دوم 
شـرقی های کـه از خـود بیگانـه شـده بودنـد و 

بایـد بـه اصـل خـود برگردنـد.
نیـز  حنیـف  احمـد  عزیـز  اسـتاد  آن  از  پـس 
پیرامـون اندیشـه های اقبال الهوری به سـخنرانی 
پرداخـت. بـه بـاور او جان مایۀ اندیشـه های اقبال 
بـا زبـان فارسـی سـروده شـده اسـت. از نظـر او 
اسـرار خـودی، مـرور بی خـودی و جاویـد نامـه 
آثـاری انـد کـه نظیـر ندارنـد. در ایـن آثـار اقبال 
از مفاهیمـی ماننـد رابطـۀ دیـن با طبیعت، عشـق 
و عقـل، فلسـفه و عرفان و موضوعات ارزشـمند 
دیگـری کـه خیلـی جالـب توجـه انـد. بـه نظـر 
اسـتاد عزیـز احمد حنیـف اقبـال بـرای اولین بار 
در تاریـخ فلسـفه و عرفـان و ادبیـات اسـامی 
آشـتی بـر قـرار کـرده اسـت. مفهومـی کـه اقبال 
از عشـق بیـان کـرده کامـًا متفـاوت از مفاهیمی 
اسـت که در گذشـته از سـوی عرفـا و متصوفین 

ارایـه گردیده اسـت.
اقبـال  سـروده های  حنیـف:  اسـتاد  گفتـۀ  بـه 
الهـوری از موالنـا جال الدیـن بلخـی بیشـتر از 
همـه شـاعران زبـان فارسـی تاثیر پذیرفته اسـت. 
اسـتاد حنیـف از عشـق او به مـردم افغانسـتان و 
سـفر عامـه اقبال الهـوری به کابـل و خاطراتش 
در ایـن سـفر معلومـات ارایـه کردنـد. اقبـال در 
ماقاتـی که با سیاسـیون افغانسـتان داشـت روی 
یـک نکتـه تاکید داشـت کـه زبان افغانسـتان یک 
زبـان باشـد کـه منظـورش زبان فارسـی بـود. او 
معتقـد بـود کـه زبان فارسـی ملـت افغانسـتان را 
را  تاریخـی  هویـت  و  می کنـد  هـم جمـع  دور 
می سـازد و شـیرازۀ وحـدت مـردم افغانسـتان را 

کند. حفـظ 
و  دانشـگاه ها  رهبـری  از  فرهنگسـتان  اخیـر  در 
نهادهـای علمـی و فرهنگی کشـور خواسـت که 
دربـارۀ شـخصیت و اندیشـه های اقبـال الهوری 
سـمینارهای علمـی و پژوهشـی برگـزار کننـد تا 
بـرای جوانـان و مـردم کشـور معرفـی شـود و 

نماند. باقـی  ناشـناخته 

از 142میـن سالگـرد اقبـال الهـوری 
در کـابل گـرامی داشت شـد


