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»آزادی عجب نعمتی است«
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هــدف  بــه  تفتیــش،  یــا  بــازرس  ادارۀ  یــک 
رســیده گى بــه شــکایات در رابطــه بــه فعالیت هــاى 
اراکیــن  اجراییــه،  ریاســت  ریاســت جمهورى، 
مســتقل   ادارات  رییســان  و  عالیرتبــه، حکومــت 

مى گــردد. ایجــاد  بودجــوى 
تــازه،  ماده یــى  نُــه  فرمــان  یــک  اســاس  بــر 
محمداشــرف غنى رییــس جمهــور کشــور، ادارۀ 
ــک  ــن اداره، داراى ی ــردد و ای ــاد مى گ ــازرس ایج ب
ــور  ــس جمه ــط ریی ــه توس ــد ک ــى باش ــازرس م ب
ــل  ــر قاب ــاله غی ــک دورۀ چهارس ــراى ی ــرف ب ص

مى گــردد. انتخــاب  تمدیــد 
ــده  ــه ش ــان گفت ــن فرم ــارم ای ــادۀ ســوم و چه در م
کــه بــازرس مکلــف اســت پــس از تصــدى وظیفــه، 
ــازرس را در  ــون ادارۀ ب ــرح قان ــاه ط ــه م ــى س ط
هماهنگــى بــا ادارات ذیربــط ترتیــب و جهــت طــى 
ــازرس واحــد ادارى  ــد و اداره ب ــاده نمای مراحــل آم
ــورى  ــت جمه ــام ریاس ــر مق ــت دفت ــى ریاس جانب
ــتقل  ــود مس ــراآت خ ــن اداره در اج ــد و ای مى باش
بــوده و تنهــا بــه رییــس جمهورپاســخگو مى باشــد.
همچنــان در فرمــان آمــده اســت کــه اســتخدام 
ــه  ــازرس، مطابــق قوانیــن مربــوط ب کارکنــان ادارۀ ب
ــات  ــات ادارى و خدم ــیون اصالح ــکارى کمیس هم

ملکــى، ازطریــق رقابــت آزاد صــورت مى گیــرد، 
ــم  ــون تنظی ــق قان ــازرس مطاب ــازات ب ــوق و امتی حق

ــردد. ــن مى گ ــى تعیی ــات دولت ــاش مقام مع
در مــاده هفتــم فرمــان رییــس دولــت وحــدت ملــى 
آمــده اســت کــه ســاحۀ فعالیــت اداره بــازرس، 
رســیده گى بــه شــکایات در رابطــه بــه فعالیــت هــاى 
ــورى،  ــت جمه ــه ریاس ــوط ب ــاى ادارى مرب واحده
ریاســت اجرائیــه، اراکیــن عالیرتبــه حکومــت و 

رؤســاى ادارات مســتقل  بودجــوى مى باشــد.
امــا براســاس احــکام فقــره)١(، ایــن مــاده در مــورد 
ــق  ــل تطبی ــور قاب ــور کش ــس جمه ــاى ریی فعالیت ه

نمى باشــد.
همچنــان در مــادۀ هشــتم گفته شــده کــه ادارۀ بازرس 
بــه قضایــاى فســاد ادارى مرتبــط بــه نهادهــاى مندرج 
ــد و در  ــیدگى مى نمای ــان رس ــن فرم ــم ای ــاده هفت م
صورتیکــه قضیــه مــورد رســیده گى داراى جنبه هــاى 
جزایــى نباشــد، از جانــب بــازرس بــه ادارات مربوطه 
ــه  ــرد و در صورتیک ــاى الزم صــورت مى گی توصیه ه
قضیــه داراى جنبــه جزایــى باشــد، اداره بــازرس 
ــه  ــى ب ــه را غــرض تعقیــب عدل مکلــف اســت قضی

لــوى څارنــواىل یــا دادســتانى کل ارســال نمایــد.

ریاستجمهوریادارۀبازپرسایجادمیکند
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غمناک ترین لحظه زندگی را از کسی تجربه میکنی که شیرین ترین خاطرات
 زندگی را با او داشتی

شکسپیر

گاهان: آ

پـرچمهـای ارگ    یانۀ قومگرا    برخـورد
است کـرده بلنـد  ا ر  »افغـانستان« مخـالف



صلــح  شــوراى  دبیــر  خپلــواک،  اکــرم 
مســتقیم  گفتگوهــاى  بــه زودى  مى گویــد 
ــد  ــود. او تاکی ــاز مى ش ــان آغ ــا طالب ــح ب صل
مــى ورزد کــه ایــن مرحلــۀ دوم از ایــن رونــد 
خواهــد بــود. بــه گفتــۀ او مرحلــه نخســت که 
ــح  ــراى گفتگوهــاى صل شــامل زمینه ســازى ب
بــود، بــا موفقیــت بــه پایــان رســیده و احتمــال 
دارد کــه ظــرف یــک هفتــۀ دیگــر گفتگوهــاى 
مســتقیم آغــاز شــود. ایــن خوشــبینى ها بــراى 
آغــاز گفتگوهــاى صلــح بــا طالبــان کــه همــه 
ــژه  ــه وی ــاى کشــور و ب روزه از ســوى مقام ه
اشــرف غنــى رییــس حکومــت وحــدت ملــى 
بیــان مى شــود، از کجــا ناشــى مى شــود. 
ــد،  ــا مى گوین ــه مقام ه ــه ک ــا آنگون ــا وااقع آی
ــراى  ــى ب ــى و مل ــى، منطقه ی ــاى جهان زمینه ه
ــت؟  ــده اس ــم ش ــح فراه ــاى صل گفت وگوه
ــد داد؛  ــخ خواه ــان پاس ــش را زم ــن پرس ای
چــرا کــه هنــوز بــه صــورت قاطــع نمى تــوان 
ــه  ــى ک ــاى صلح ــه گفت وگوه ــدس زد ک ح
مقام هــاى دولتــى از آن ســخن مى گوینــد 
ــا و  ــت و در کج ــطحى اس ــه س ــا در چ واقع
ــکل  ــرا مش ــود؛ زی ــام مى ش ــه انج ــه گون چ
صلــح  گفت وگوهــاى  رونــد  در  اساســى 
ــان کــه مشــخص  ــا آماده گــى برخــى طالب تنه
ــد، در  ــرى مى کنن ــا را رهب ــى آن ه ــت ک نیس
رونــد گفتگوهــاى صلــح نیســت. چنیــن 
ــن  ــى در ســطوح پایی ــر ازگاه ــى ه گفتگوهای
انجــام شــده، بــدون آن کــه نتیجــۀ الزم را در 
ــت  ــه نظــر مى رســد دول ــى داشــته باشــد. ب پ
در عرصــۀ گفت وگوهــاى صلــح بیشــتر از 
ــال  ــد، در ح ــته باش ــتاوردى داش ــه دس آن ک
پروپاکنــد کــردن در ایــن مــورد اســت. طالبــان 
بــه عنــوان یکــى از طرف هــاى درگیــر تــا بــه 
حــال در ایــن خصــوص چیــزى نگفتــه و حتــا 
ــاى  ــت گفتگوه ــرار اس ــه ق ــرده ک ــد نک تایی
ــاز  ــتان آغ ــت افغانس ــا دول ــتقیم ب ــح مس صل
شــود. در ایــن کــه برخــى از گروه هــاى 
ــا  ــور ب ــاى کش ــى والیت ه ــى در برخ شورش
حکومت هــاى محلــى وارد گفت وگوهایــى 
هســتند، جــاى شــک نیســت. ایــن نــوع 
گفت وگوهــا از دیــر زمانــى ادامــه دارد و 
ــد  ــر رون ــذار ب ــش تاثیرگ ــه نق ــى ک از آنجای
ــه  ــاى آن ب ــال اثره ــه ح ــا ب ــدارد، ت ــح ن صل
ــت نشــده اســت. گاهــى  ــۀ مشــخص ثاب گون
ایــن والیــت و گاهــى در آن والیــت  در 

تعــدادى بــراى گرفتــن امتیازهایــى کــه از 
ــار شــان قــرار  ســوى شــوراى صلــح در اختی
ــته  ــح پیوس ــد صل ــه رون ــراً ب ــرد، ظاه مى گی
ــک و  ــان کوچ ــا چن ــن گروه ه ــا ای ــد؛ ام ان
کم تاثیــر بوده انــد، هیــچ تکانــۀ در رونــد 
ــوش  ــت. فرام ــده اس ــود نیام ــه وج ــح ب صل
ــرادى  ــا اف ــتان تنه ــه در افغانس ــرد ک ــد ک نبای
ــه  ــتند ک ــش نیس ــا داع ــان و ی ــام طالب ــر ن زی
ــا  ــار این ه ــد. در کن ــه مى دهن ــگ ادام ــه جن ب
ــد  ــود دارن ــر وج ــى دیگ ــروه ناراض ــا گ ده ه
کــه بــدون داشــتن رهبــرى منظــم بــه صــورت 
انفــرادى علیــه دولــت مى جنگنــد. هرکــدام از 
ــدون  ــک، ب ــته هاى کوچ ــا و دس ــن گروه ه ای
ــود را  ــل خ ــا و دالی ــم انگیزه ه ــرى منظ رهب
ــراى ایــن  ــد. یــک گــروه ب ــراى جنــگ دارن ب
ــاى اعضــاى  ــه از برخــى رفتاره ــد ک مى جنگ
دولــت در مناطــق شــان بــه ســتوه آمــده انــد. 
برخــى بــه دلیــل بیــکارى و فقــر مى جنگنــد، 
شــمارى میــان خــود نزاع هــاى قومــى و 
ــل  ــه دلی ــد ب ــور ان ــه مجب ــد ک ــى دارن گروه
ــه  ــان ب ــق ش ــون در مناط ــت قان ــدم حاکمی ع
ســالح پنــاه ببرنــد. از همــه ایــن گروه هــا کــه 
پرســیده شــود، خــود را طالــب و تحــت امــر 
هیبــت اهلل آخنــد رهبــر گــروه طالبــان معرفــى 
ــتان  ــر در پاکس ــال حاض ــه در ح ــد ک مى کنن
ــن  ــوان ای ــه مى ت ــد. چگون ــى مى کن ــده گ زن
گروه هــا را از یــک دیگــر تفکیــک کــرد؟ 
ــا کســانى  ــه واقع ــد ک ــوان فهمی ــه مى ت چگون
ــا دولــت شــده  کــه وارد گفتگوهــاى صلــح ب
نباشــد؟  دزد  و  رهــزن  گروه هــاى  انــد، 
ــار  ــک ب ــه ی ــرد ک ــاور ک ــوان ب ــه مى ت چگون
دیگــر دکانــدارى از کویتــه پاکســتان بــه 
ــد  ــه باش ــورى راه نیافت ــت جمه ــر ریاس قص
و بــه ســران حکومــت نگفتــه باشــد کــه مــن 
ــاى  ــه گفتگوه ــان هســتم و زمین ــده طالب نماین
مى ســازم.  فراهــم  تــان  بــراى  را  صلــح 
این هــا شــوخى نیســتند، تاریــخ زنــده همیــن 
ــه  ــا توج ــتند. ب ــت اس ــن دول ــور و همی کش
ــا بازهــم مــى تــوان بــه  ــه ایــن وضعیــت آی ب
آغــاز رونــد گفتگوهــاى صلــح امیــدوار بــود. 
از جانــب دیگــر نیــت زمــام داران کشــور و به 
ویــژه ارگ نشــینان نیــز در رابطــه بــه  صلــح 
ــه نظــر نمى  رســد. آقــاى غنــى  ــاک ب ــان پ چن
ــاز  ــه آغ ــى ک ــاب هاى قوم ــه حس ــا تصفی ب
کــرده، رونــد صلــح را نیــز بــه مخاطــره 

ــه  ــد ک ــران ان ــیارى ها نگ ــت. بس ــه اس انداخت
ــه هــدف  ــام صلــح گروه هایــى را ب ــه ن ارگ ب
والیت هــاى  در  قومــى  تصفیه ســازى هاى 
مختلــف کشــور مســلح نســازد. آقــاى غنــى و 
اطرافیــان او کامــال ثابــت کرده انــد کــه بــراى 
آن هــا قــوم در اولویــت قــرار دارد. هرچیــزى 
کــه بــه نفــع قــوم باشــد، آن هــا بــدون شــک 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد داد. ب ــام خواهن آن را انج
ــى  ــد فعل ــردم از رون ــت م ــه اکثری ــت ک اس
ــه  ــاد ملیش ــه ی ــا ب ــد. آنه ــراس دارن ــح ه صل
خورشــیدى  شــصت  دهــه  ســازى هاى 
مى افتنــد کــه کشــور را در منجــالب بــى 
ــک  ــى نزدی ــاى قوم ــى و رو در رویى ه قانون
بــود بــه نابــودى بکشــاند. صلــح زمانــى معنــا 
ــراد  ــوم و اف ــور ق ــه از مح ــد ک ــدا مى کن پی
ــود و در گام نخســت ارگ  ــرون ش خــاص بی
نشــان دهــد کــه هیــچ برنامــه و پــروژۀ تصفیــۀ 
قومــى را در ســر نمى پرورانــد. هــر قــدر کــه 
ارگ نشــینان فریــاد برآورنــد کــه حرکــت 
هــاى اخیــر آنهــا در جهــت صلــح و تحکیــم 
حاکمیــت قانــون بــوده اســت ولــى در رفتــار 
ــت  ــد ثاب ــى توانن ــزى را نم ــن چی ــان چنی ش
ــار  ــه برکن ــرى ک ــور وزی ــن کش ــد. در ای کنن
ــد  ــه بای ــت ک ــخص اس ــال مش ــود، کام مى ش
ــرى  ــوم تعلــق داشــته باشــد، وزی ــه کــدام ق ب
ــت  ــخص اس ــود، مش ــى ش ــه م ــه محاکم ک
کــه بایــد بــه کــدام قــوم تعلــق داشــته باشــد 
و جنــگ ســاالرى کــه دســتگیر مى شــود 
ــوم  ــدام ق ــه ک ــد ب ــه بای ــت ک ــخص اس مش
تعلــق داشــته باشــد. این هــا همــه نوعــى 
ــد  ــه مى آفرین ــان جامع ــد در می ــک و تردی ش
ــا  ــان دارد. آی ــه جری ــور چ ــن کش ــه در ای ک
ــح  ــون و ایجــاد صل ــع قان ــه نف ــا کارى ب واقع
ــاى  ــه برنامه ه ــن ک ــا ای ــود و ی ــام مى ش انج
خطرنــاک و نابــود گــر قومــى طراحــى شــده 
ــر  ــه ه ــد ب ــت بای ــر دزد اس ــت؟ دزد اگ اس
قومــى کــه تعلــق داشــته باشــد مــورد مجازات 
قــرار گیــرد، فاســد و قانــون شــکن هــر واقعــا 
فاســد و قانــون شــکن اســت بایــد بــه هــر قوم 
و تیــره یــى کــه تعلــق داشــته باشــد، مجــازات 
شــود. امــا متاســفانه ایــن طــور نیســت و ایــن 
ــارى کشــور را  ــه ب ــه شــکل فاجع سیاســت ب
بــه ســوى انقطــاب و بــى اعتمادى هــاى کالن 

ســوق مى دهــد.
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احمدعمران بزرگنمـایی های بی اسـاس 

در رابطه به صـلح

 

در ایـن روزهـا صداهـاى تجزیه طلبـى از گوشـه و کنـار 
کشـور به شـدت شـنیده مى شـود. بلند شـدن پرچم هایى 
بـا نشـانى و رنگ پرچم دولت مجاهدیـن و مقاومت ملى 
مـردم افغانسـتان، زیر نـام و هدف خراسـان خواهى و نیز 
پرچمـى هم بـه نام و هـدف ترکسـتان خواهى و همچنان 
پرچمـى هم بـه نام و هـدف هزارسـتان خواهى در مناطق 
مختلـف کشـور به اهتـزاز درامده اند و هرکـدام هودارانى 
و مدعیانـى هـم دارنـد. پیـش از این هـا هـم صـداى و 
پرچـم لـوى افغانستان)افغانسـتان بـزرگ( خواهـى نیـز 
بلنـد شـده بـود. صـداى جداشـدن از پیکرۀ افغانسـتان و 
یـا حرکت هایـى بـه هدف تغییر اسـم کشـور در همۀ این 
صداهـا و شـعارها و بیرق هـاى نشـان مى دیـده مى شـود 
کـه درد سـر جدیـدى بـراى افغانسـتان فراهـم مى کنـد. 
البتـه ایـن همـه واکنش هایـى اند کـه در برابـر یک کنش 
مشـخص بـه وجـود آمده انـد؛ چنانکـه ترکسـتان خواهى 
صـداى  شـدن  بلنـد  از  بعـد  هزارسـتان خواهى  و 
خراسـان خواهى مطـرح شـده اسـت و صـداى خراسـان 
خواهـى هـم زمانى بلند شـده  بـود که ارگ سیاسـت هاى 
قومـى را بـه سـرمنزل عمل رسـاند و دسـت بـه مصادرۀ 
هویت سـاکنان ایـن سـرزمین زد و نیز بـراى ماهى گیرى 
از بسـتر گالآلـود، اختالفـات بیشـتر را دامـن زده اسـت. 
ایـن البتـه بـه معنـاى آن نیسـت تـا توجیـه کنیم کـه این 
صداهـاى مخالـف ناشـى از حرکت هـاى قومـى ارگ اند 
و یـا ناشـى از نارضایتـى مـردم از وضعیـت موجـود و 
بنابریـن بـه صحت آن تاکیـد کنیم؛ زیرا با شـناختى که از 
مـردم و تحـوالت اخیـر افغانسـتان داریم، ایـن را میدانیم 
کـه مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و تبـارى کـه بودند، در 
بدتریـن شـرایط هـم هیچ گاه صـداى تجزیه طلبـى را بلند 
نکرده انـد. بـه خصـوص بعـد از حکومـت کمونیسـتان 
کـه جنگ هـاى داخلى میـان گروه هـاى مجاهدیـن و در 
برابـر دولـت اسـالمى شـدت داشـت و کابل بـه بخش ها 
و دولت هـاى متعـددى تقسـیم شـده بـود، هیـچ کـدام 
گـروه هـا صـداى تجزیه را بلنـد نکرده بودنـد. مالمت و 
سـالمت آن روزگاران، زیـر نام کلیت افغانسـتان و همین 
جغرافیـاى مشـخص در برابـر هـم جنگیـده بودنـد؛ در 
حالـى کـه در پشـت سـر آن جنگ هـا، دسـتان خارجـى 
و اسـتخبارات هاى مختلـف قـرار داشـت کـه با گذشـت 
زمـان بسـیار روشـن و ملمـوس شـده اسـت. در دوران 
مقاومـت در برابـر تجـاوز پاکسـتان و طالبان کـه نزدیک 
بـه  90 درصد کشـور در کنترل شـان قرار داشـت، هرگز 
صـداى تجزیه طلبـى از آدرس آن مقاومت ملى بلند نشـد 
و آن مبـارزه بـاز هـم زیـر نام افغانسـتان ادامـه یافت و تا 

اکنـون هـم همان مسـیر و اهـداف ادامـه دارد. 
امـا بعـد از روى کار آمـدن آقـاى غنـى، تالش هـا بـراى 
مصـادره قـدرت و ثـروت، حـذف دیگران، تنـگ گرفتن 
قـدرت در تعریـف قومى آن و نیز تحریـک اقوام در برابر 
همدیگـر بـه بهانه هـا و رویکردهـاى مختلـف صـورت 
گرفـت کـه همـۀ آن مى تواند در این مسـیر قابـل ارزیابى 

و مطالعـه دقیق باشـد. 
ارگ مى خواهـد کـه بـا ایجـاد ایـن همـه از همپاشـى و 
بازى هـاى تفرقه جویانـه، آقـاى غنـى را در بسـتر قـوم 
پشـتون صاحـب اعتبـار سـازد و دیگـران را بـه عنـوان 
دشـمنان آنـان قلم داد کنـد؛ در حالى که همـه میدانند که 
داسـتان چیسـت و چـه کسـانى و بـه چـه هدفـى صداى 
تجزیـه خواهـى و تغییـر نـام کشـور و یاهـم بلنـد کردن 
بیرق هـاى مختلـف را بلنـد کـرده اند و نقـش توطیه گران 
و بـازى گـران اختـالف انـداز در داخـل ارگ را یـا در 
ایجـاد ایـن حساسـیت ها و یـا هـم در تشـویق اختـالف 
نمى تـوان نادیـده انگاشـت؛ امـا ایـن بـازى کـه همیـن 
اکنـون راه افتـاده اسـت؛ ولـو بـه هـر هدفـى که باشـد و 
دسـت هـر کسـى کـه در پشـت آن قـرار داشـته باشـد، 
افغانسـتان را بـه عمـق بدبختى هـاى بیشـتر مى کشـاند. 
حـاال فرصـت آن اسـت که ارگ ریاسـت جمهـورى این 
را درک کنـد کـه سیاسـت هایش افغانسـتان را در بدترین 
وضعیـت قـرار داده اسـت و بایـد بـه این سیاسـت سـیاه 

خاتمـه داده شـود.

سیاستهایارگ
وپرچمهایمختلفدرافغانستان



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2289   د  و   شنبه         18 سرطا  ن /   تیر     y    1397    25 شوا ل المکرم    y 1439  9جو ال  ی     32018 www.mandegardaily.comگزارش

برخــورد زورگویانــه، ســوء اســتفاده از 
ــر مــردم، مداخلــه  ارتــش و پولیــس در براب
ــى و  ــاى قوم ــات، تصفیه ه ــور انتخاب در ام
ــى  ــرد مافیای ــامانى و روى ک ــزاران نابه س ه
ــه  ــن ب ــه واکنش هــاى بنیادی ارگ مــردم را ب

ــت. ــته اس ــت واداش ــاب سرنوش انتخ
اســتادان دانشــگاه و شــمارى از شــهروندان 
ــد  ــد دارن ــن مطلــب تاکی ــراز ای ــا اب ــل ب کاب
اقدامات به شــدت جانبدارانــۀ ارگ، محاکمه 
کــردن مقامــات حکومتــى متعلــق بــه اقــوام 
خــاص زیر عنــوان فســاد و اختــالص، درج 
واژه افغــان در تذکره هــاى برقــى بــا صــدور  
فرمــان تقنینــى در موجودیــت قانون توشــیح 
ــوان هویــت همــه، گماشــتن  ــه عن شــده، ب
افــراد یــک قــوم خــاص در پســت هاى 
ــان  ــزارى از طالب ــتفاده اب ــى، اس ــم دولت مه
ــان،  ــم خراس ــه پرچ ــد ک ــواردى ان و..... م
بلنــد  را  ترکســتان خواهى  و  هزارســتان 

ســاخته اســت.
چگونــه پرچم هــاى مخالــف نــام افغانســان 

وارد فضــاى ســیاى کشــور شــدند؟
ــان  ــس جنجــال روى فرم ــن و پ ــراى اولی ب
تقنینــى رییــس آقــاى غنــى در مــورد 
اســاس  بــه  کــه  برقــى  شناســنامه هاى 
ــده  ــان« خوان ــور »افغ ــردم کش ــه م آن هم
در  خراســان خواهى  داعیــۀ  مى شــوند، 
پارلمــان افغانســتان، از جانــب لطیــف پدرام 
نماینــدۀ بدخشــان، بــه عنــوان یــک واکنــش 

ــد.  ــد ش بلن
ــاحوى  ــد از س ــوص بع ــه خص ــر ب ــد ت بع
ــت  ــات در والی ــزارى انتخاب ــر گ ــدن ب ش
غزنــى، داعیــه هزارســتان خواهــى بــه گوش 
ــدن  ــى ش ــد از زندان ــون و بع ــید و اکن رس
ــان  ــى از فرمانده ه ــن قیصــارى یک نظام الدی
محلــى پولیــس و یکــى از نزدیــکان جنــرال 
دوســتم و افزایــش فشــار بر جنرال دوســتم، 
شــمارى از ترک  تبــاران افغانســتان خواهــان 
حکومــت مســتقل زیــر نــام ترکســتان 

شــدند.
اینگونــه پرچــم ســه رنــگ دولت اســالمى و 
مقاومــت در برابــر  طالبــان، کــه هیــچ ربطى 
ــعار  ــا ش ــدارد ب ــى ن ــان خواه ــه خراس ب
ــه  ــى ب ــز پرچم های ــى، و نی ــان خواه خراس
ــتان در برخــى  ــتان و ترکس ــاى هزارس نام ه
ســاحات کشــور بــه نمایــش درامدنــد و در 

جریــان تظاهــرات حمــل گردیدنــد.
ــن  ــار ای ــه در کن ــت ک ــى اس ــن در حال ای
پرچم هــاى سیاســى، پرچــم افغانســتان 
بزرگ)لــوى افغانســتان( نیــز در برخــى 
مناطــق و مراســم بــه نمایــش درامــده 
ــان و  ــاى طالب ــار آن، پرچم ه ــت. در کن اس
ــز در بیشــترین ســاحات کشــور  داعــش نی
سال هاســت کــه افراشــته شــده اســت. 
بــا این حســاب در افغانســتان در کنــار پرچم 
ملــى و رســمى که در قانون اساســى کشــور 
پذیرفتــه شــده اســت، شــش پرچــم مخالف 
ــر  ــى، ب ــاى سیاس ــوان ادعاه ــه عن ــر ب دیگ
ــت  ــر هف ــه روایت گ ــد ک ــده ان ــته ش افراش
نــوع طــرز دیــد سیاســى، نســبت بــه آینــده 

و موقعیــت سیاســى کشــور اســت. 
امــا جــدا از پرچــم طالبــان و داعشــیان کــه 
ــد و  ــام ان ــمن نظ ــلح و دش ــان مس دو جری
جــدا از پرچــم ملــى، در مــورد چهــار پرچم 

ــود  ــت هایى وج ــا و برداش ــر، تبصره ه دیگ
دارد.

از جملــه در مــورد پرچــم لــوى افغانســتان، 
باورهــا بــر ایــن اســت کــه طرفــداران 
ــه بیــرون کــردن اقــوام دیگــر  ایــن ادعــا، ب
ــاى  ــام جغرافی ــاد و ادغ ــتان و اتح از افغانس
پاکســتان   و  افغانســتان  پشتون نشــین 
مى اندیشــند. بــه بــاور ایــن منتقــدان چنیــن 
ــت  ــى در حکوم ــرف حلقات ــتى از ط سیاس

هــم ادار مى شــود. 
ــل و برخــى از اســتادان  امــا شــهروندان کاب
پرچم  هــاى  شــدن  بلنــدن  دانشــگاه، 
خراســان، ترکســتان و هزارســتان را واکنشى 
ــت  ــى حکوم ــت هاى قوم ــر سیاس در براب
ــن  ــتن ای ــان، برافراش ــاور آن ــه ب ــد. ب میدانن
ــکاالن  ــۀ رادی ــرد قوم گرایان ــا عملک پرچم ه
ــه و  ــت هاى قوم گرایان ــه از سیاس ــت، ک اس
برخــورد دوگانــه محمــد اشــرف غنى رییس 
دولــت وحــدت ملــى بــا رهبــران و مقامات 
ارشــد حکومتــى اقــوام غیــر پشــتون، ناشــى 

شــده اســت.
دانشــگاه  اســتاد  ســیحون،  ســیف الدین 
ــتان در  ــت افغانس ــد: حکوم ــل مى گوی کاب
ــى و  ــى قوم ــوع تمرکزگرای ــک ن ــدد ی ص
هویت زدایــى و جمــع کــردن تمامــى اقــوام 
ــه  ــت. ب ــان اس ــت تبارگرای ــک هوی ــر ی زی
بــاور او، بى عدالتــى اجتماعــى و نفاق افگنــى 

ــاى  ــا گروه ه ــت ی ــط حکوم ــى توس قوم
خــاص دیگــر بــه منظــور بهره بــردارى 
ــا  ــى ب ــان دولت ــرد. قوم گرای ــورت مى گی ص
راه اندازیــى مســایل قومــى در صــدد بقــاى 
عمــر خــود انــد، همیــن طــور افــراد بیــرون 
ــایل  ــدازى مس ــا راه ان ــز ب ــت نی از حکوم
بــراى  منفعت جویــى  صــدد  در  قومــى 

ــد. ــان ان خودش

بــه بــاور اســتاد ســیحون: در جوامــع 
شــناختن  رســمیت  بــه  کثیراالقــوام، 
اقــوام مختلــف، یــک امــر الزمى ســت 
ــک  ــت ی ــوان واقعی ــه عن ــن آن ب و پذیرفت
ــون در  ــا چ ــت؛ ام ــرورى اس ــه، ض جامع
ــر  ــوام دیگ ــتان اق ــض افغانس ــه مری جامع

بــه رســمیت شــناخته نمى شــوند، هــم 
ــک  ــلح ی ــن مس ــم مخالفی ــت و ه حکوم
ــایل  ــرده و مس ــم ک ــاده را عل ــوع س موض
قومــى را دامــن مى زننــد، تــا از آن بــه 
ــا هــر  ــن م ــد، بنابرای نفــع خــود ســود ببرن
ــى و  ــات قوم ــترش اختالف ــاهد گس روز ش
خراســان خواهى، هزارســتان و ترکســتان 

ــتیم. ــى اس خواه
ــش  ــه افغانســتان چال ــد ک ســیحون مى گوی
ــى،  ــى تاریخ ــب مانده گ ــل: عق ــى مث های
ــدود  ــخت و مح ــى س ــارت در جغرفیای اس
بلنــد،  کوه هــاى  و  خشــکه  در  شــدن 
ــرون  ــى و ق ــى، فرهنگ ــى ذهن عقب مانده گ
اوســطایى کــه حاصــل آن قوم گرایــى و 
ــه  ــت ک ــت را داراس ــى اس ــات قوم تعصب
در برافراشــتن پرچــم مختلــف نمــود یافتــه 

ــت. اس
ــهر  ــهروندان ش ــمارى از ش ــال ش ــن ح باای
کابــل نیــز بــا انتقــاد از عملکردهــاى قومــى 
ایــن  برافراشــتن  کــه  مى گوینــد  ارگ 
پرچم هــا نیــاز هــاى امــروز سیاســى مــردم 

افغانســتان را نشــان مى دهــد.
ــل،  ــهروندان کاب ــن از ش ــک ت ــداهلل، ی عبی
ارگ  سیاســت هاى  از  تنــد  انتقــاد  بــا 
ــان کشــورى  ــا خواه ــه م ــدارد ک ــد می تاکی
مســتقل بــه نــام خراســان هســتیم؛ زیــرا از 
اشــرف غنى احمدزى  و  ارگ  قوم گرایــى 

بــه ســتوه آمده ایــم.
ــه  ــت کار ب ــراى دریاف ــه ب ــد ک او مى گوی
چندیــن وزارت خانــه مراجعــه کــرده اســت؛ 
امــا چــون مســایل قومــى نســبت بــه دانــش 
و تحصیــل ترجیــح داده مى شــود، بنابرایــن 
نتوانســته بــا وجــود این کــه تحصیــل کــرده 

اســت، یــک کار مناســب پیــدا کنــد.
ــد یکــى  ــن حــال اســلم بیــک، کارمن ــا ای ب
ــرال  ــد جن ــد: تبعی ــا مى گوی از وزارت خانه ه

ــه  ــا مســعود، ب ــارى احمدضی دوســتم، برکن
محاکمــه کشــانیدن وزیــر مخابــرات، زندانى 
ســاختن نظام الدیــن قیصــارى و چالــش 
ریاســت اجرایى  بــا  ارگ  مشــکالت  و 
نشــان گر قوم گرایــى واضــح  و آشــکار 

ــى اســت. غن
او مى گویــد: در حالى کــه فــاروق وردک 
ــه او اســناد  ــه فســاد اســت و برعلی متهــم ب
و مــدارک هــم وجــود دار، امــا او بــه 
ــل  ــود، اکلی ــته مى ش ــاور گماش ــوان مش عن
ــه فســاد اســت،  حکیمــى کــه نیــز متهــم ب
مــدال افتخــار دریافــت مى کنــد، کمیشــنران 
کمیســیون انتخابــات کــه تقلبــات ســازمان 
یافتــه را انجــام دادنــد و افغانســتان را تــا لبــه 
تجزیــه بــه پیــش بردنــد، هیــچ گاه محاکمــه 
ایــن قبیــل  نشــدند و ده هــا مــوارد از 
اقــدام ارگ، نشــان دهنده، ذهــن مریــض 

ــت. ــى اس ــور غن رییس جمه
ــا  ــى ب ــت: غن ــاد گف ــا انتق ــک ب ــلم بی اس
ــاى  ــدد بق ــى در ص ــن در الک قوم فرورفت
عمــر حکومــت خــود اســت، در حالى کــه 
ــک  ــت ت ــتان حکوم ــردم افغانس ــر م دیگ
قومــى را نمى خواهــد و اگــر وضعیــت 
چنیــن بــه پیــش بــرود، مــا هــم مى خواهیــم 

ــیم. ــته باش ــتقل داش ــت مس ــک حکوم ی
ــن  ــتن ای ــتى برافراش ــه راس ــه ب ــا اینک ام
پرچــم هــاى سیاســى بــه هــدف تغییــر نــام 
ــه و  ــداف تجزیه طلبان ــم اه ــا ه ــور و ی کش
جدایــى طلبــى، چگونــه واکنشــى در برابــر 
یــا  سیاســت هاى قومــى ارگ اســت و 
اینکــه آیــا آقــاى غنــى بــا وجــود درک یــک 
چنینــى تهدیــدى کــه آینده کشــور را نشــانه 
ــودش را از  ــت هاى خ ــت، سیاس ــه اس رفت
ســطح قوم گرایــى بــه طــرف تــوازن تغییــر 

ــد.  ــان پاســخ مــى گوی خواهــد داد زم

آگاهان:

پرچم های  ارگ  قوم گرایانۀ  برخورد 
است کرده  بلند  را  »افغانستان«  مخالف 

ناجیه نوری
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بـر مبنـاى یافته هـاى باسـتان شناسـان شـهر سـوخته 
١۵١ هکتـار وسـعت دارد و بقایـاى آن نشـان مى دهد 
کـه ایـن شـهر داراى پنـج بخـش مسـکونى واقـع در 
شـمال شـرقى شـهر سـوخته، بخـش هـاى مرکـزى، 
منطقـه صنعتـى، بناهـاى یادمانـى و گورسـتان اسـت.
و  سـوخته  شـهر  وسـعت  مشـرق-  تاریـخ  گـروه 
از  را  باسـتانى  محوطـه  ایـن  کاوشـگران  یافته هـاى 
صـورت یک محوطه عـادى دوران مفـرغ خارج کرده 
و بـه ایـن نتیجه رسـانده که زندگى در شـهر سـوخته 
بـا دوران آغـاز شهرنشـینى در فـالت مرکـزى ایران و 
بیـن النهریـن همزمـان اسـت. سـند یـا کتیبه هـاى که 
نـام واقعـى و قدیمى این شـهر را مشـخص کند هنوز 
بـه دسـت نیامـده و به دلیـل آتش سـوزى در دو دوره 
زمانـى بیـن سـال هاى ۳۲00 تـا ۲۷۵0 قبـل از میـالد 

شـهر سـوخته نامیـده مى شـود.
بخش بناهای یادمانی شهر سوخته؛ زابل

از  بریتانیـا  از مامـوران نظامـى  بیـت”، یکـى  “کلنـل 
نخسـتین کسـانى اسـت کـه در دوره قاجـار و پـس 
از بازدیـد از سیسـتان بـه ایـن محوطـه اشـاره کرده و 
نخسـتین کسـى اسـت کـه در خاطراتش ایـن محوطه 
از آتـش  باقیمانـده  آثـار  نامیـده و  را شـهر سـوخته 
سـوزى را دیـده اسـت. پس از او “سـر اورل اشـتین” 
بـا بازدیـد از ایـن محوطـه در اوایـل سـده حاضـر، 
اطالعـات مفیـدى در خصـوص ایـن محوطـه بیـان 
کـرده اسـت. بعد از او شـهر سـوخته توسـط باسـتان 
شناسـان ایتالیایـى به سرپرسـتى “مارتیسـو تـوزى” از 
سـال ١۳۴۶ تـا ١۳۵۷ مـورد بررسـى و کاوش قـرار 

. فت گر
 گورستان شهر سوخته؛ زابل

بـر مبنـاى یافته هـاى باسـتان شناسـان شـهر سـوخته 
١۵١ هکتـار وسـعت دارد و بقایـاى آن نشـان مى دهد 
کـه ایـن شـهر داراى پنـج بخـش مسـکونى واقـع در 
شـمال شـرقى شـهر سـوخته، بخـش هـاى مرکـزى، 
منطقـه صنعتـى، بناهـاى یادمانـى و گورسـتان اسـت 
کـه بـه صـورت تپه هـاى متوالـى و چسـبیده بـه هـم 
واقـع شـده انـد. هشـتاد هکتـار شـهر سـوخته بخش 

مسـکونى بـوده اسـت.
تحقیقـات نشـان داده کـه ایـن محوطـه بـر خـالف 
اکنـون کـه محیـط زیسـت کامـاًل بیابانـى دارد و فقط 
درختـان گـز در آنجـا دیـده مـى شـود، در پنـج هزار 
سـال قبـل از میـالد منطقه اى سـبز و خرم با پوشـش 
گیاهـى متنـوع و بسـیار مطلـوب بـوده و درختـان بید 
مجنـون، افـرا و سـپیدار در آنجـا فراوان وجود داشـته 
اسـت. در آن دوران نیـز ایـن منطقه بسـیار گـرم بوده، 
امـا آب رودخانـه هیرمند و شـعباتش بـه خوبى زمین 

هـاى کشـاورزى شـهر سـوخته را سـیراب مـى کرده 
ست. ا

گورهای شهر سوخته؛ زابل
دریاچـه هامـون در ۳۲00 قبـل از میالد )و دسـت کم 
تـا زمـان ظهـور اشـو زرتشـت( دریاچـه اى بـزرگ 
و پـرآب بـوده و رودهـا و شـاخه هـاى قـوى از آن 
منشـعب مى شـده و در اطـراف آن نیزارهاى وسـیعى 
وجـود داشـته اسـت)اهمیت و وسـعت ایـن دریاچـه 
 ِ در هـزاران سـال قبـل؛ بـا توجـه بـه اینکـه محـل 
وقـوع مهمتریـن اسـطوره هـاى اوسـتایى و پهلـوى و 
مرتبـط با ظهـور موعود و منجـى آخرالزمان زرتشـتى 
)سوشـیانس یـا سوشـیانت( اسـت و نظر بـه اینکه در 
قدیمـى تریـن نوشـته هـاى اوسـتایى کـه به بیـش از 
سـه هزار سـال قبل بر مى گردند؛ به آن اشـاره شـده، 

مـورد تاکیـد قـرار مـى گیرد(.
یکی از گورهای گورستان شهر سوخته؛ زابل

در بررسـى هـاى منطقـه اى در اطراف شـهر سـوخته، 
بسـتر رودخانـه هـاى مختلـف و آبراه هایى پیدا شـده 
که به مزارع کشـاورزى شـهر سـوخته آب مى رسانده 
انـد. در اولیـن فصـل کاوش در شـهر سـوخته کوچـه 
هـا و خانـه هـاى منظـم، لولـه کشـى آب و فاضـالب 
بـا لوله هاى سـفالى پیدا شـد که نشـان دهنـده وجود 

برنامـه ریزى شـهرى در این شـهر اسـت.
شـهر سـوخته مرکز بسـیارى از فعالیت هاى صنعتى و 
هنـرى بوده، در فصل ششـم کاوش در شـهر سـوخته 
نمونـه هـاى جالـب و بدیعـى از زیورآالت به دسـت 
آمـد. در جریـان حفـارى هـاى فصل هاى گذشـته در 
شـهر سـوخته مشـخص شـد کـه بـا توجه بـه صنعتى 
بـودن شـهر و وجـود کارگاه هـاى صنعتـى سـاخت 
از  آن  منطقـه، سـاکنان  ایـن  در  سـفال و جواهـرات 
درختـان موجـود در طبیعـت محوطـه بـراى سـوخت 
اسـتفاده مـى کـرده انـد و طبـق برخـى گفته هـا یکى 
از دالیـل نابـودى ایـن شـهر، قطـع بى رویـه درختـان 
بـراى اسـتفاده از آنـان در کـوره هـاى سـفال سـازى 

اسـت. بوده 
باسـتان شناسـان بـا یافتـن مهـره هـا و گردنبندهایـى 
از الجـورد و طـال در یـک گـور، دربـاره روش هـاى 
سـاخت ورقـه هـا و مفتـول هـاى طالیـى بـه تحقیق 
بـا  دریافتنـد صنعتگـران شـهر سـوخته  پرداختنـد و 
ابزارهـاى بسـیار ابتدایـى ابتـدا صفحـه هـاى طالیـى 
بسـیاز نـازک بـه قطـر کمتـر از یـک میلیمتـر تهیـه 
کـرده و بعـد آنهـا را بـه شـکل لوله هـاى اسـتوانه اى 
درمـى آوردنـد و پـس از اتصـال دو سـوى ورقـه هـا 
بـه یکدیگـر مهره هـاى سـنگ الجـورد را در میان آن 

قـرار مـى دادند.

شـهر  در 
سـوخته، انـواع سـفالینه ها و ظـروف سـنگى، معـرق 
کارى، انـواع پارچـه و حصیـر یافت شـده کـه معرف 
وجـود چندیـن نوع صنعـت، به ویژه صنعت پیشـرفته 
پارچـه بافـى در آنجاسـت. تاکنـون ١۲ نـوع بافـت 
پارچـه یکرنـگ و چنـد رنـگ در شـهر سـوخته بـه 
دسـت آمده اسـت. مشـخص شـده مردم این شـهر با 
اسـتفاده از نیزارهـاى باتالق هاى اطراف هامون سـبد 
و حصیـر مـى بافتنـد و از ایـن نـى هـا براى درسـت 
کـردن سـقف هـم اسـتفاده مـى کردند. کشـف قالب 
و تـور ماهیگیـرى بیانگـر این موضوع اسـت که صید 
ماهـى و بافـت تورهـاى ماهـى گیـرى نیـز از دیگـر 

مشـاغل مردمـان شـهر سـوخته بـوده اسـت.
سیاسـى،  بحـران  یـک  پـى  در  ابتـدا  سـوخته  شـهر 
کوچـک شـده و در حـدود سـال ۲000 قبـل از میالد 
بـر اثر خشـک شـدن دلتـاى رودخانه هیرمنـد به کلى 
از بیـن رفتـه اسـت. دیوارهـا در معمـارى دوره اول 
)قدیمتریـن دوره اسـتقرار( خشـتى اسـت. سـاختمان 
هـاى دوره دوم و سـوم شـباهت زیـادى بـه بناهـاى 
دوره اول دارنـد، امـا از آنهـا وسـیع تـر مى باشـند. از 
دوره چهـارم، بقایـاى یک سـاختمان یـا کاخ بزرگ به 
وسـعت ۶۵0 متـر مربـع به دسـت آمـد که بـه احتمال 
در سـال ١800 قبـل از میـالد، سـوخته و ویران شـده 

ست. ا
قبرسـتان شـهر سـوخته که به طـور تصادفى در سـال 
١9۷۲ میالدى توسـط باسـتان شناسـان شناسـایى شد، 
در بخـش جنـوب غربـى تپـه واقـع گردیـده اسـت. 
قبـور موجـود در این گورسـتان را حـدود ۲0000 قبر 

تخمیـن زده اند.
سـفال شـهر سـوخته از نوع نخودى اسـت که در تمام 
ادوار چهـار گانـه اسـتقرار متداول بوده اسـت. سـفال 
خاکسـترى نیـز یکـى دیگـر از مصنوعـات این شـهر 
بـه حسـاب مـى آیـد، کـه نـوع خاکسـترى بـا نقـش 
قرمـز آن تنهـا در دوره اول، و خاکسـترى بـا نقـش 
سـیاه بـا تزیین چنـد رنگـى در دوره هـاى اول و دوم 
رایج بوده اسـت. معروف ترین سـفال شـهر سـوخته، 
نـوع ترکمنـى یـا نوع کویته اسـت کـه بیـش از چهل 
درصـد از سـفال هـا را تشـکیل مـى دهـد و شـباهت 
بسـیار نزدیکـى به سـفال به دسـت آمده از افغانسـتان 
و ترکمنسـتان دارد. شـکل هـاى رایج ظروف سـفالى 
را لیـوان هـاى سـاده و کاسـه هـاى سـاده و قمقمـه 

تشـکیل مـى دهد.
تمام سـطح منطقه باسـتانى شـهر سـوخته پوشـیده از 
قطعـات خرد شـده سـفال اسـت کـه ظاهرا بیشـتر آن 
را سـفال هاى شکسـته شـده در فرایند تولید، تشـکیل 

داده اسـت و بـه نظـر مى رسـد اهالى شـهر بـه منظور 
سـنگ فـرش کـردن نقاطـى از شـهر از آن اسـتفاده 

اند. نمـوده 
اشـیاى فـراوان بـه دسـت آمـده از شـهر سـوخته را 
بیشـتر مهـره هـاى سـنگى و پیکره هـاى کوچک گلى 
بـه شـکل حیوانـات گوناگـون، و ابزارهـاى سـاخته 
از چـوب و فلـز تشـکیل مـى دهنـد. اشـیاى  شـده 
زینتـى از سـنگ الجـورد و فیـروزه و عقیـق نیـز، بـه 
مقدار فراوان از شـهر سـوخته بدسـت آمده اسـت. از 
مهمتریـن کشـفیات در ایـن محـل ، یک لـوح گلى به 

خـط “ایالمـى مقدم” اسـت.
پیـش از انقـالب، باسـتان شناسـان ایتالیایـى حاضـر 
در شـهر سـوخته بـه هنـگام کاوش در گـورى ۵ هزار 
سـاله، جامـى را پیـدا کردنـد کـه نقـش یک بـز همراه 
بـا تصویـر یـک درخـت روى آن دیده مى شـد. سـال 
هـا بعـد “منصـور سـجادى”، باسـتان شـناس ایرانـى 
پـس از بررسـى ایـن جـام دریافـت؛ نقش موجـود بر 
آن برخـالف دیگـر آثـار بـه دسـت آمـده از محوطـه 
هـاى تاریخى شـهر سـوخته، تکـرارى هدفمنـد دارد، 
بـه گونـه اى کـه حرکت بز به سـوى درخت را نشـان 

دهد. مـى 
نقاشـى  بـوم  را  سـفالین  جـام  کـه  نقاشـى  هنرمنـد 
خـود قـرار داده، توانسـته اسـت در ۵ حرکـت، بـزى 
را طراحـى کنـد کـه بـه سـمت درخـت حرکـت و از 
بـرگ آن تغذیـه مـى کنـد. بنابرایـن؛ ایـن بـز متحرک 
مـى توانـد اولین انیمیشـن سـاخته شـده دسـت بشـر 
باشـد و بـه همین دلیـل در بسـیارى از محافل متحرک 
سـازى دنیـا مطرح شـده اسـت. در سـفال هاى شـهر 
سـوخته، کـه از متمـدن ترین و پیشـرفته تریـن تمدن 
هـاى باسـتانى در پنـج هـزار سـال پیش اسـت، نقش 
بـز و ماهـى بیـش از هر نقـش دیگرى دیده مى شـود.
بررسـى و شناسـایى دشـت سیسـتان و اطـراف شـهر 
سـوخته منجـر بـه ثبـت و شناسـایى ١0۲ تپـه ۵ هزار 
شـهر  اطـراف  روسـتاهاى  روزگارى  کـه  شـد  سـاله 
سـوخته بـوده انـد. آخریـن بررسـى هـاى اولیـه در 
اطـراف شـهر سـوخته حاکـى از آن بـود کـه احتمـال 
وجـود بیـش از ۷00 تپـه که روسـتاهاى اقمـارى بوده 
اند در اطراف شـهر سـوخته وجود دارد. شـواهد اولیه 
از قبیـل سـفال هاى سـطحى نشـان مـى دهد کـه این 
تپـه هـا قدمتى برابر با شـهر سـوخته داشـته باشـند اما 
ایـن موضوعـى اسـت کـه پـس از انجـام فعالیت هاى 

ثبـت و مسـتند نـگارى محوطـه آشـکار مى شـود.

تحقیقات نشان داده که این محوطه بر خالف اکنون که محیط زیست کاماًل 
بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده می شود، در پنج هزار سال قبل 

از میالد منطقه ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و 
درختان بید مجنون، افرا و سپیدار در آنجا فراوان وجود داشته است
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اهمیت طرح تفکر انتقادی در جامعه ی ما:
امـروزه سـه دلیـل، طرِح بحـِث عقالنیـت و اهمیت خـرد و تفکر 
انتقـادى را مهـر تاییـد زده و مـا را الـزام  مى کنـد تـا ایـن موضوع 
حیاتـى را جـدى گرفتـه و به عنوان یـک ضرورت مبـرمِ جامعه ى 

 خویـش مورد کنـد و کاو قـرار بدهیم:
 ١( تفکر انتقادى بخشى از مهارت هاى زنده گى

از قلمـرو خـواص  انتقـادى تقریبـًا  اندیشـه ى  امـروزه خـرد و   
بیـرون شـده و به صـورت گسـترده وارد حـوزه ى زنده گـى عـوام 
جـزوى  انتقـادى  اکنـون  تفکـر  یعنـى  اسـت؛  شـده  خـواص  و 
مهارت هـاى زنده گـى آدمیـان محسـوب مى شـود و بـه تـک تـک 
افـراد یـک جامعـه الزم مى آیـد کـه منحیـث شـهروندان فعـال 
و مؤثـر ایـن مهـارت را حاذقانـه فـرا گیرنـد. از ایـن لحـاظ اگـر 
فکـر کنیـم، نسـبت بـه همـه بـر مـا واجـب اسـت کـه روى ایـن 
گونـه مسـایل تمرکـز داشـته و در راسـتاى ترویـج و تقویت آن از 
هیچ گونـه جـد و جهـدى دریـغ نکنیـم. چـون بـراى داشـتن یک 
زنده گـى مسـالمت آمیز و انسـانى کـه تـوأم بـا همدیگـر پذیـرى 
و همدیگـر حضـورى باشـد، بسترسـازى و گسـترش ایـن سـنت 

ضـرورت تـام اسـت.
2(  تفکر انتقادی و جامعه ی خواص

فعالیت هـاى روشـنگرانه و روشـنفکرانه  را  انتقـادى  تفکـر  اگـر 
بدانیـم، کـه در ایـن صـورت منـوط و مربـوط بـه قشـر با سـواد، 
به ویـژه روشـنفکران مى شـود، بـاز هم جامعـه ى ما نیـاز محکم به 
بسـط و گسـترش ایـن ارزش مبـارک در میان شـهروندان خویش 
دارد. نقـد و انتقـاد پذیـرى بزرگتریـن ارزش هایـى اسـت، سـواى 
مـا  ادبـى، در حوزه هـاى  دیگـر فکـرى و معرفتـى  حوزه هـاى 
طـى سـال هاى متمـادى کامـاًل تعطیـل بوده اسـت. براى گشـودن 
پنجره هـاى وقـادى و نقـادى بـه هـر قیمتـى کـه مى شـود بایـد 
تابوهـا و بت هـاى عرصه هـاى مختلـف اجتماعـى و فکـرى را در 
جامعـه ى خویـش شکسـته و آب نکته گیـرى و نقـادى  را بـه این 
جویبارهـاى سـترون و خشـکیده جـارى سـازیم. در ایـن صورت 
هـم  اصـالح جامعـه و جلوگیـرى از مداحـى و گزافـه گویى هاى 
مداحانـه و پایـان دادن بـه داورى هـاى  نامنصفانـه در گرو و رهن 
نقـادى و نکته گیرى هـاى خردمندانـه اسـت، تـا کینـه ورزى هـاى 

جاهالنه و سـبک سـارانه! 
3( ترویج تفکر انتقادی، کاهش منطق خودکامگی

بـدون تردیـد، جامعـه ى مـا جامعه یـى اسـت کـه نسـبت بـه همه 
جوامـع اسـتبداد و خودکامگـى را در طـول تاریـخ تجربـه کـرده 
اسـت. از شـاهان مسـتبد گرفتـه تـا اهالـى اقـوام، اصحـاب دیـن 
و اربـاب مذاهـب هـر کـدام بـه نوبـه ى خـود هنـگام رسـیدن به 
قدرت، تبعیض و تعصب به خرج داده و سـنت اسـتبداد گسـترى 
را پیشـه ى خویـش کـرده انـد. پـس بـه این دلیـل هـم، ضرورت 
فکـر انتقـادى در جامعـه ى مـا موضوعیـت میابـد. یعنـى جهـل و 
اسـتبداد ریشـه در مطلق گرایـى و قطعیت نگـرى دارد، کـه تفکـر 
انتقـادى یکـى از مهم تریـن اسـباب تخفیف و کاهنده ى آن اسـت؛ 
یعنى اندیشـه ى انتقـادى حتمیت و جزمیت را به نسـبیت و تحمل 
پذیـرى تعویـض مى کند. هنـوز تعصبـات مذهبى، زبانـى و قومى 
اندوهناک تریـن دردهایـى اسـت کـه پیکـر جامعه ى مـا را معیوب 
و مضـروب کـرده اسـت. بنًأ باید فکـر انتقـادى را در رگ هاى این 
جامعـه ى جهـل زده و مـأوف تزریـق کـرد، تـا سـالمت و صحت 

جامعـه اعـاده گردد.
تفکـر انتقادى چیسـت؟ اگـر ماهیت تفکر انتقادى شـکافته شـود، 
شـامل عناصـر و سـازمایه هاى ذیـل اسـت: تـوان خـود رهبـرى 
کـردن، خـود تصحیحى، خود مراقبتى، فراتر اندیشـى، بازاندیشـى 

و دیگـر اندیشـى را داشـتن )۶ : ۲١(.
تعریـف و تفسـیر: »تفکـر انتقادى، داشـتن ذهن گشـوده به سـوى 

حقیقت گشـوده«
ذهنیت هـاى بـاز و گشـوده همـواره حقیقـت را بـاز و گشـوده 
مى بیننـد؛ در حالـى که ذهن هاى بسـته و منجمد همیشـه حقیقت 
را بسـته و مسـدود مى بیننـد. کسـانى کـه بـا تفکـر انتقـادى عیـار 
مى شـوند، دروازه هـاى تمـام حقایـق زنده گـى را مفتـوح بـه روى 
همـگان مى داننـد، امـا کسـانى کـه ذهـن غیـر انتقـادى و سـنتى و 
بسـته دارنـد، دروازه هاى هر حقیقت را مسـدود و بسـته مى بینند؛ 
و فکـر مى کننـد کـه تنهـا کلید ایـن دروازه هـاى حقیقت مسـدود 
شـده و گنجینه هاى در بسـته در کف ایشـان اسـت و بس. به باور 
ایـن دسـته؛ سـواى خـود شـان، احـدى نمى توانـد به دهلیـز هاى 
پرخـم و پیـچ حقیقـت گذار کننـد. جزم اندیشـى و مطلـق گرایى 
و  اسـتبداد معرفتـى و سیاسـى همـه ریشـه در همین تفکـر دارند.

هـر گاه، مـا بـه ایـن پندار شـویم کـه به کوچـه بـاغ  حقیقت، جز 
مـا، دیگـران راهـى نیسـت و  نمى توانند سـیر و قدم بزننـد، ما در 
اصـل راه بـه خیـال باطل و عاطلى بـرده ایم. در حالـى که حقیقت 
جوهـر بـازى اسـت، که همـه را به سـوى خویش فـرا مى خوانده 
و مجـذوب مى سـازد. ایـن حقیقـت هـر چه که باشـد؛ مـى تواند 
خـدا باشـد یا چیزى دیگـر. به قول نیچـه: » حقیقـت مانند دریاى 
شـور و نمکینى اسـت که هرچه بیشـتر از آب آن بنوشـید، تشـنه 

تـر و عطشـناک تر مى شـوید«.
پـس کسـانى کـه از شـور صفتى و تشـنگى زایى و عطـش آفرینى 
حقایـق مـى داننـد، هیـچ گاه ورود بـه پـس کوچه هـاى حقیقـت 
را در انحصـار و انحبـاس خویـش نمى داننـد. بـراى دیگـران هـم 
فرصـت و مجـال مى دهنـد کـه آن هـا هـم بـه فرازهـاى ایـن این 
شـهر و دیـار برونـد و از تاریکى هـا و دشـوارى ها و دیریابـى و 
نایابى هـاى آن خبـر بگیرنـد. حقیقـت را بـاز و مفتـوح دیدن یک 
گونـه جهان بینى آورده  و جهان مى سـازد، بسـته دیدن و مسـدود 

پنداشـتن یـک گونـه دنیـا و جهـان بینى.
ذهـن بـاز، در پیرامـون و عالـم بیرونى خویـش، جهان بینـى باز و 
همـه پذیـر و انسـانى و هم دیگـر پذیـر مى آفریند، اما ذهن بسـته، 
دنیـاى انجمـادى و متصلب و خشـن و دیگر سـتیز خلـق مى کند.

ذهـن بـاز، ایـن بـاور را مـى پذیـرد کـه بـه شـهد وصل معشـوق 
و حقیقـت، هـر طالبـى و محبـى خواهـد رسـید روزى، امـا ذهـن 
متصلـب و بسـته وصـل محبـوب را جـز بـراى خـود بـه همـه 

منفصـل و بعیـد و غیـر قابـل  اتصـال مـى دانـد. 
بـه  بسـته، همـه گمـراه و  رو  عینـک و چشـم دید ذهنیـت  در 
ضاللـت انـد، امـا در افـکار باز  دایـره ى هدایت به وسـعت جهان 

گشـوده اسـت و همـه مـى تواننـد از نور هدایـت و پرتـو عنایت 
حـق حـظ و بهـر ه ببرنـد)۵: ۵۳(. 

فـوم  خودکامگـى،  معرفتـى،  اسـتبداد  سیاسـى،  انحصارگرایـى 
مرکـرزى، پیشـداورى، خودبرتـرى بینـى و مطلـق نگـرى همـه 
ریشـه در بسـته دیـدن فهـم حقیقت دارد، کـه جامعه ى مـا امروزه 

از ایـن ناحیـه بزرگتریـن لطمه هـا و صدمـه هـا را مى بینـد.
اندیشـه هاى جزمـى زمینـه ى هـر گونه تغییـر و تحـول را محدود 
و حتـا مسـدود مى کنـد، به قـول معـروف افزایش آگاهـى انتقادى 
موجـوب شناسـایى کاسـتى و ضعـف هایـى مى گردد، کـه نیازمند 

دگرگونى و تنقیح عاجل هستند)۷: ۲۵۳(. 
»تفکـر انتقـادى، توان شـناخت محدویت هاى خویـش و دیگران« 
هـرگاه مـا بـه محدودیت هـا، ضعف هـا و کاسـتى هـاى خویـش 
منحیـث انسـان آگاهـى حاصـل کنیـم، هیـچ گاه غـرور بى جـا و 
فخـر  بى پـا بـه دیگـران نمى فروشـیم. از سـوى دیگر، دیگـران را 
محـدود و محـاط بـا مشـکالت و کاسـتى مى بنیـم. مفـاد و معناى 
تعریـف فـوق ایـن اسـت، کـه کلیـه خودخواهـى و خودفروشـى 
و بت انـگارى هـا بـه یمـن ترویـج و تبسـیط تفکـر انتقـادى در 
یـک جامعـه  مى توانـد فروکـش کنـد. مـا باید بـه خطـا پذیرى و 

اشـتباهات انسـانى باورمند باشـیم.
»تفکـر انتقـادى، تـوان شـناخت و انتخـاب بهترین گزینـه، از میان 
گزینه هـاى بدیـل« هـرگاه قدرت تشـخیص و تفکیک ایـن را پیدا 
کردیـم، کـه در میـان چندیـن گزینـه، بهتریـن گزینـه را  مطابـق 
شـرایط و متناسـب بـا وضعیـت خویش، انتخـاب نماییـم، در این 
صـورت داریـم خرد انتقـادى را در ذهن و ضمیر خویـش نهادینه 

مى سـازیم.
»تفکـر انتقادى، عالوه بر چیسـتى مسـایل، به چرایـى و چگونگى 
پدیده هـا مى پـردازد« بدون تردید، پرسشـگرى و مسـأله آفرینى از 
مهم تریـن ویژگى هـاى یـک جامعه ى خـردورز و فرهیخته اسـت، 
امـا تنهـا بـه پرسـیدن نبایـد بسـنده کـرد، فراتـر از مسـأله زایى و 
پرسـش از چیسـتى پدیده هـا، بایـد در بـاره ى چرایـى، چگونگى، 
سـاختار و بافتـار پدیده هـا سـؤال کـرد. هرکجـا که خـرد انتقادى 
شـگل گرفـت، معیـار و مـالک شـناخت عـوض مى شـود؛ یعنـى 
اسـتدالل و تحلیـل  جـاى را بـراى تجلیـل و تعریف هـاى محض 

مى کنند.  تنـگ 
بـه عقیـده ى جـان دیویى، »ماهیـت تفکر انتقـادى در معلـق بودن 
آن اسـت« در ایـن آییـن خجسـته، شـما هیـچ گاه تعریـف قطعى، 
پایانـى و فرجامـى از پدیده هـا به دسـت نمى دهیـد. حـرف نهایـى 
را گفتـن، بیشـتر ریشـه در جـزم اندیشـى و نگرش هـاى بسـته 

دارد، کـه دروازه هـاى تحقیـق و تتبـع را مسـدود مـى دارد. در این 
سـنت، همـه جـا و همـه گاه سـخن از گشـودن پنجره هـا و بـاز 
دیـدن افق هاسـت. داورى هاى منصفانـه و خردمندانـه  همین گونه 
اسـت. بـراى این کـه زمینه هـاى پژوهـش، نـوآورى و نقـادى در 
یـک جامعـه مفتـوح بمانـد، بایـد تـک آوایى و تـک نوایـى را به 
تکثرگرایـى تعویـض کـرده و راه را به روى قرائت هـا و تقریرهاى 
چندگانـه از پدیده هـاى اجتماعـى و انسـانى  همـوار نماییـم.)۴: 
۶۶-۷0(. همچنـان کارل پوپـر اندیش منـد اتریشـى خـرد گرایى و 
گسـترش عقالنیت انتقادى را یک روند سـیال و مسـتمر دانسـته و 
درخصـوص آن، ایـن  چنین مى نگارد: »عقالنیـت یکى از صفات 
و خاصه هایـى نیسـت کـه همـه ى آدمیـان بـه یک سـان واجد آن 
باشـند، و یاآن کـه کسـى بتوانـد مدعـى برخـوردارى ازآن بـه نحو 
اتـم و اکمل شـود. به عکس، وى براسـاس  نظریـه ى خاص خود 
در ایـن بـاب تأکیـد دارد کـه عقالنیـت صفتـى اسـت کـه آدمیان 
مى بایـد براى دسـت یافتـن آن تالش مـداوم و وقفـه ناپذیر کنند، 
و ایـن تـالش در زنده گـى فـردى و اجتماعـى بـه گونـه ى یـک 
حرکـت و سـیِر پایـان ناپذیر جلوه گـر مى گردد. عقالنیـت در نظر  
پوپـر قابلیـت هرچـه بیش تـر بـراى درس آموختـن از اشـتباهات 
خـود  و دیگـران اسـت، و تـالش مسـتمر و آگاهانه بـراى نقادى 
پیش فرض هـا و پیش انگاره  هـا و معرفت هـاى پیشـینى، و تکمیـل 

و تنقیـح دانسـته هاى کنونى اسـت«.)۳: ١۴(
بـه سـخن دیگر، تفکـر انتقادى، تـوان ایجاد کـردن، انتقـاد کردن، 
اسـتنباط کـردن و ارتبـاط دادن پدیده هاسـت. پرورانـدن و تقویت 
تفکـر انتقـادى  تـوان ایجـاد و نوآورى هـاى نظـرى و عملـى را 
بـه آدمیـان بخشـیده و ظرفیـت سـنجش و قابلیـت پیونـد دادن 
رویدادهـاى گوناگـون کـه ظاهـراً  بـى ارتبـاط مى نماینـد، امـا در 
باطـن امـر باهـم وابسـته و مرتبـط انـد، را  در وجـود وى زنده و 
مسـتحکم مى کنـد. به همیـن ترتیـب، قـوه ى اسـتنباط و اسـتدالل 
یـک جامعـه را افزایـش داده و نیـروى نکته سـنجى و ظرافت بینى 

آدمیـان را بلنـد مى بـرد.
بینامتنیـت  امـروزه بـه بربنیـاد نظریـه هـاى ادبـى کـه مسـأله ى 
را مطـرح کـرده انـد، مـا کامـاًل در یـک شـبکه ى از معنایـى و 
منظومـه ى فرهنگى یـى بـه سـر مى بریـم، کـه در هم تنیده بـا دیگر 
نابـى  و  اصالـت  و  هرگونـه خلوصیـت  ادعـاى  فرهنگ هاسـت. 
فرهنگـى منتفـى مى شـود. نظریه هـاى بینامتنـى نخسـتین بـار در 

عرصـه ى ادبیـات قدکشـیده و اظهـار وجـود کردنـد، ولـى حـاال 
تمـام شـوون و شـعب زنده گـى فکـرى و فرهنگـى آدمیـان را 
فراگرفتـه اسـت. طراحـان ایـن نظریه مى پرسـند که آیـا مى توان 
بـى یـارى وکمـک دیگـر اندیشـه ها و افکار، اندیشـید؟ آیـا بدون 
متنـى  پیشـین، مى تـوان  متن هـاى  بـه  اشـاره یى  و  درنظرداشـت 
را رقـم زد؟ پاسـخ منفـى اسـت. نظریه هـاى بینامتنیـت نـه تنهـا 
برخـى از باورداشـت هاى سـنتى کـه در فکـر پیـروان شـان اصیل 
پنداشـته مى شـدند، را بـه چالش کشـیده اسـت، بل این مسـأله ى 
آزار دهنـد را پیـش کشـیده اسـت، کـه هرفرهنگـى کـه  ادعـاى 
اصالـت هویـت خویـش را مى نمایـد، درحقیقـت در نسـتالژى و 
انـزوا وطـن و مسـکن گزیـده و بـا بیمـارى جان سـوز، در تنهایى 
سـهمگین سـرکرده اسـت. خـود بسـنده انـگارى و پندار اسـتغنا، 
تََوُهـم و خیـاِل باطلـى بیـش نیسـت. بینامتنیـت پـاى مکالمـه را 
بـه میـان مـى کشـد و مکالمـه هـم بـا دیگـرى تأمیـن مى شـود. 
دیگـران را دیـدن و خوانـدن، پلى اسـت به سـوى همدیگرفهمى 

همدیگرپذیـرى! و 
    بینامتنیـت رابطـه ى وثیـق و عمیـق زیسـتمان ها  و فرهنگ هاى 
مختلـف را مطـرح کـرده و بـه مـا مى آمـوزد کـه فرهنگ هـا و 
سـبک هاى زنده گـى بشـر همـه باهـم ممـزوج و مخلوط شـده و 
تلفیـق و تقلیـد از یک دیگـر انـد و هرگونـه دعـواى خلوصیت و 
اصالـت هویـت و نابى سرشـت و فطرت، مبنـا و متکایى ندارد)١: 
١۷(. بنابریـن، بایـد منطـِق مکالمـه، سـنت چندینه گرایـى و چند 
آوایـى را بسـط و کسـترش داد، تـا این کـه از باورهـاى جزمـى 
و رزمـى رهایـى حاصـل نماییـم و بـه زنده گـى بزم منـد و نظـم 
تازه یـى دسـت بیابیـم؛ چـون »هـر گفتـارى بـا گفتارهـاى دیگـر 
مربـوط بـوده  و در ارتباط تنگاتنگ اسـت«.)۲: ١00( از این لحاظ 
بایـد مجراهـا، معبرها و مسـیرها را فرا روى تفکر انتقادى گشـود، 
تا گلیم تک روى،  انحصارطلبى و عشـیره اندیشـى آهسـته آهسـته 
برچیـده شـود. اگر بـه جنجال هـاى زمـان و کشـمکش هاى روان 
در جامعـه ى خویـش نـگاه افکنیـم، کاماًل هویدا و آشـکار اسـت، 
کـه جامعـه ى مـا سال هاسـت کـه درد جزم نگـرى و رنـج مطلـق 
اندیشـى و زحمـت قبیله بـاورى را بـا شـانه هاى خویـش حمـل 
کـرده و دارد از همیـن ناحیـه مضـروب و مخـروب مى شـود، بنًأ، 
به شـکل و شـمایلى که مى شـود باید در راسـتاى فرزانه سـاختن 
و فرهیختـه گردانیـدن مـردم و جامعه ى خویش تـالش نماییم، تا 

این کـه ایـن فضـاى گلوگیـر و اختنـاق آور تعویض شـود.

ویژه گی های تفکر انتقادی:
و  خویـش  شـناختى  محدودیت هـاى  بـه  آگاهـى   

ن ا یگـر د
باز و گشوده نگریستن هستى  

ذهن باز به سوى گزینه هاى بدیل  
انعطاف پذیرى در برابر پدیده هاى نرم و درشت  
دلیرى و رویارویى با دشوارى ها و مخاطرات باز  

پیامدهاى مثبت تفکر انتقادى درى یک جامعه
تقویـت دلیل گرایـى و نسـبى گرایى بـه جـاى قطعى   

ى  نگـر
کاهـش برترى جـوى و خودبرتربینى هـاى فرهنگى،   

اجتماعـى و  قومـى 
ایجاد پیوند هاى بین الذهنى  

شناخت پیوندهاى بینامتنى در مسایل معرفتى  
کاهش پیش داورى در قضاوت ها  

تقویت تفکر خالق   
ایجاد رابطه هاى فعال و مؤثر میان شهروندان  

یافتن حسن و قبح در تمام اندیشه  
مثبت نگرى به جاى منفى بافى محض  

راه هاى گسترش خرد انتقادى
اعتراف به کاستى هاى خویش  

ترویج خطا پذیرى آدمى عنوان یک اصل  
فراگیـر  ارزش  یـک  عنـوان  بـه  عقالنیـت  ترویـج   

نى نسـا ا
به تعویق انداختن داورى ها و ترویج این سنت  

مختلـف  شـؤن  در  تضادهـا  و  تقاوت هـا  تحمـل   
معـه جا

آزاد بود در قضاوت هاى خویش  
انصاف در داورى ها  

ترویـج و بسـط منطـق گفتگـو و فرهنـگ مکالمه به   
مخاصمـه جـاى 

گسترش ایده ى تساهل و تسامح  

ابزارها، راه ها و مجراها
بسـط  و  گسـترش  راسـتاى  در  مى تواننـد  کـه  ابزارهایـى  البتـه 
خـرد انتقـادى کمـک کننـد، درگام نخسـت( نهادهـاى آموزشـى 
و تحصیلـى اسـت، کـه مسـوولین ایـن نهادهـا مى توانند بـا ایجاد 

مضامیـن و رشـته هاى درسـى در ایـن خصـوص، بـه صـورت 
ریشـه یى و عمیـق کار نماینـد، ثانیـًا( رسـانه هاى جمعـى اسـت، 
 همچنـان متصدیـان نهادهـاى خبررسـانى و شـبکه هاى اجتماعـى  
نقـش  نقادانـه  و  روشـنگر  برنامه هـاى  راه انـدازى  بـا  مى تواننـد 
برازنـده در تغییـر ذهنیـت عامـه، تحـول خـرد جمعـى و نسـل ها 
ایجـاد نماینـد؛ ثالثـًا( نهادهـاى مدنـى و سـازمان هاى اجتماعـى 
کـه در جهـت بهبـود جامعـه و بهزیسـتى اجتماع تـالش مى کنند، 
زنده گـى  در سـبک هاى  را  تحـوالت  و  تغییـرات  آوردن   تـوان 
دریـک جامعـه دارنـد؛ رابعـًا(  روشـنفکران یـک جامعـه بنابـر 
اثرگـذارى و نقـش مهمى کـه در جهـت الگـو دهى و الهام بخشـى 
بـه مخاطبـان خود دارنـد، مى تواننـد گام هـاى خردمندانـه، بهامند 
و اسـتوارى در راسـتاى ذهنیت سـازى جامعه برداشـته و در جهت 
سـفره ى  کـردن  پهـن  و  نوگرایـى  خردمـدارى،  آگاهى گسـترى، 

نقـادى نقـش پرهنایـش بـازى کنند.
 گفتنى سـت،  بخشـى مهـم کار  بـر مى گـردد بـه  سیاسـت هاى 
آموزشـى و برنامه هـاى کالنـى کـه از سـوى متولیـان و اصحـاب 
قـدرت سیاسـى روى دسـت گرفتـه مى شـود. گروه هـاى قدرت، 
بایـد اراده ى تغییـر جامعـه و تحـول ذهنیـت عامـه  را در ذهـن، 
ضمیـر و برنامـه هـاى خویش داشـته باشـند، تا این که سـد و مانع 

نیروهـاى فرهنگـى و اجتماعـى واقع نشـوند.
نتیجه

بنابـر وضعیـت قبـض و شـرایط منجمدى کـه از نظـرى فکرى و 
معرفتـى مـا در جامعـه ى خویـش داریـم، راه دادن و بسترسـازى 
بـراى عقالنیـت انتقـادى ضـرورت تـام در جامعـه ى کنونـى مـا 
محسـوب مى شـود؛ بـراى این که  هنـوز  موضوع تحمل، تسـاهل 
و مـدارا بـا آن کـه در آموزه هـاى فرهنگـى و ادبـى مـا بـه قـوت 
تمـام وجـود دارنـد، امـا در میـان مـا بسـیار غریب و عجیـب اند. 
دوم جـزم نگـرى و تـک روى در وادى فکـر و اندیشـه بسـیار 
مضـر و مضـل اسـت، بایـد این رونـد نامیمون آهسـته آهسـته در 
جامعـه ى مـا متوقف گردیـده و جاى خـود را بـه چندینه گرایى و 
نگرش هـاى پلورالیسـتک عـوض نماید. تـا از کهنه پرسـتى و دور 

عاطـل و باطـل رهایـى یابیم. 
زمینه هـاى  انتقـادى  عقالنیـت  تحکیـم  و  ترویـج  شـک،  بـدون 
آورده  به وجـود  را  معنـوى  و  فکـرى  نوآورى هـاى  و  نوگرایـى 
بـه جـاى بـه حافظـه سـپردن و حفـظ کـردن اطالعـات، راه هـاى 
چگونگـى تحلیـل و حالجـى کـردن افـکار و داده هـا را بـراى 
آدمیـان فراهـم  مى کنـد. بـه همیـن ترتیـب مى شـود کـه انجمـاد 
فکـرى و فضـاى بسـته گام بـه گام شکسـته شـده و هـوا و نـواى 

تازه یـى در جامعـه ى مـا مسـتولى شـود.
از همـه مهم تـر این کـه خرد بـه عنـوان بزرگ ترین فصل مشـترک 
انسـانى، مى توانـد زمینه سـاز گفت وگـو، مکالمه، همدیگـر فهمى، 
همدیگرپذیـرى، گـوش دادن فعـال، ارتبـاط مؤثـر و انصـاف در 
داورى میـان آدمیـان شـود. بـا توسـعه ى چنین ارزش هاى انسـانى 
اسـت، کـه مـا مى توانیـم بـه صلـح و آرامـش برسـیم. بـه تعبیـر 
سـعدى، مفهـوم و معنـا و ماهیـت زنده گـى ایـن اسـت کـه بـا 

دوسـتان مـروت و بـا دشـمنان مـدارا نماییم.
سرچشمه ها
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)باز گشت به پنجشیر( 
ــه  ــمن ک ــز دش ــاالى مراک ــى ب ــگ فرسایش جن
گذشــته  در  خالــد  محمــد  گــدا  قومانــدان 
١۳۶١وقتــى کــه قومانــدان عمومــى قــرارگاه 
هــاى شــرق پنجشــیر بــود، مبتکــر آن بــود، 
اکنــون محــال مــى نمــود. کــوه »عــروس ســنگ« 
کــه پیــش از ایــن محــل نصــب داشــکه و تحــت 
فشــار قــرار دادن مرکــز ولســوالى رخــه بــود، در 
اختیــار دشــمن بــود؛ پاســگاهى که در ســال ۶١ به 
اعتــراف خــود روس هــا، در میــان قدها بــرف، در 
هنــگام دمیــدن اولیــن ســپیده ســحر، مجاهدین را 

ــد . ــى دیدن ــدارى از آن م ــال پاس در ح
صوفــى مجیــد خواننــده اشــعار انقالبــى ســالهاى 
ــاى  ــرارگاه ه ــى ق ــارش زمان ــا دوت ــه ب ــاد ک جه
ــى از  ــت در یک ــى گش ــمالى را م ــیر و ش پنجش
ــى شــاعر ســنگر  ســرودهایش )احتمــاال از یعقوب
ــاى روس  ــود: »جــاى پ ــده ب ــاد( خوان ــاى جه ه

ــت« ــیر نیس در پنجش
جنگ روس است اى برادر بیا بریم

بیا بریم اهلل اکبر بیا بریم
جاى پاى روس در پنجشیر نیست

گلبهار اى دوست بهتر بیا بریم
جاده اى سالنگ را سازیم بند
کاروانش میدهیم در بیا بریم 

گیر ماشیندار خود اى آشنا
شام بر شبخون لشکر بیا بریم

راکت خود را به همت شانه کن
نزد تانک غولپیکر بیا بریم

در حصــارک عــده اى از مجاهدیــن قــرارگاه 
شــمالورده را دیدیــم کــه بــه قوماندانــى نجابــت 
خــان، غــرب دره را بــا گــذار از دریــاى خروشــان 
پنجشــیر بــه طــرف شــرق آن پیمــوده بودنــد تــا 
در اراضــى بهتــرى علیــه دشــمن بــه جنــگ ادامــه 

دهنــد.
امــا تعــدادى بــا قومانــدان عبدالحکیــم قومانــدان 
ضربتــى آنجامانــده بودنــد. عبدالحکیــم بــا ابتــکارِ 
ــه  ــت غافلگیران ــدن و از پش ــى ش ــِک مخف تاکتی
ضربــه زدن بــه دشــمن شــهرت یافتــه بــود. بعــد 
ــى  ــان در ١۳۵9 زخم ــع خ ــدن واس ــهید ش از ش
ــر  ــر س ــام او ب ــون ن ــدر ١۳۶١ اکن ــدن گل حی ش

ــود. ــا ب زبان ه

در قرارگاه تلخه 
ــت  ــور موقعی ــرارگاه منجه ــه و ق ــرارگاه تلخ ق
بــه  و  داشــتند  اراضــى  نظــر  از  آســیب پذیر 
ســادگى قابــل محاصــره بودنــد و از ایــن رو بــه 
طــور مخفیانــه داخــل شــدیم و در انتظــار فرصت 

ــم. ــتراحت پرداختی ــه اس ــب ب مناس
برنــج، آرد، روغــن و حتــى تخــم خشــک و 
چــوب ســوخت کــه بنــا بــه دســتور قبــال ذخیــره 
شــده بــود اکنــون بــه قــدرش میرســیدیم. بیش از 
نیــم مــاه رمضــان هنــوز باقــى بــود و بــا اســتفاده 

ــم . از فرصــت روزه گرفتی
ــته هاى  ــز و پوس ــى مراک ــد از کشــف و ارزیاب بع

دشــمن، در آخریــن روز رمضــان بــه مقصــد 
ــم. ــرود آمدی ــات ف ــه ده ــات ب عملی

مجاهدیــن دو قــرارگاه منجهــور و تلخــه مشــترکًا 
بــه دو قریــه مالــه و تلخــه جابجــا شــدند در قریــه 
هــا هیــچ زنــده جانــى، بــه اصطــالح حتــى جــن 

بــه نظــر نمــى خــورد.
از کنــار خانــهء مــان در مالــه گذشــتم. خانــه ســر 
جایــش بــود و کلکیــن هایــش بــاز بودنــد. خــدا 
ــل دشــمن  ــگ قب ــد جن ــه مانن ــردم ک را شــکر ک

آنــرا آتــش نــزده بــود.
مجاهدیــن  بــا  کــه  بــود  شــب  ده  ســاعت 
ــده؛ عطامحمــد  ــادم مان ــه ی منجهــور، آنهــا کــه ب
ــد  ــره بودن ــواب، مصطفــى، بوســتان وغی خــان، ن
ــه اســم  ــه کســى ب ــط ب ــه مروب ــک خان پشــت ی
بابــه ســکندر، در کنــار دریــا مقابــل رحمــن خیــل 

ــم . ــع گرفتی موض
و  بــود  چراغــان  خیــل  رحمــن  زمین هــاى 
ــون  ــا، همچ ــور م ــل از حض ــمن، غاف عساکردش
مورچــه گان در روشــنایى خیــره در تکاپــو بودنــد 
و دریــاى پنجشــیر کــه میــان مــا و دشــمن حایــل 
بــود مانــع شــنیدن آواز ماشــین تانک هــا و حتــى 

صــداى جنراتورشــان نمى شــد.
در میــان زمین هــا، روى پــرده عریــض و طویلــى 
ــه  ــا ب ــه اینه ــاید هم ــد. ش ــش میدادن ــم نمای فیل
ــه ســربازان  ــود کــه ب ــه اى ب خاطــر محفــل عیدان
ــه  ــفید و ب ــیاه و س ــم س ــد. فل ــب داده بودن ترتی
ــى دوم  ــگ جهان ــه جن ــوط ب ــب مرب ــان اغل گم
ــود. مــا مى توانســتیم تصویــر حرکــت تانک هــا  ب
ــا جابجــا  ــم .ت ــرده تماشــا کنی و آدم هــا را روى پ
ــت  ــاعت فرص ــک س ــاً ی ــران تقریب ــدن دیگ ش

داشــتیم بــا دقــت بــه اطــراف خویــش نظــر کنیــم 
.

در روبــروى مــا یــک ماشــین محاربــوى بــه حــال 
ــز چــراغ  ــور و نی ــرار داشــت موت ــاش ق ــاده ب آم

هایــش روشــن بودنــد.
ــا  ــردن جــرى و جــوک راکــت را ب ــار ک ــن عی م
هــدف گیــرى یــک گــروپ بــرق قــوى کــه باالى 
ــود از  ــدم مى ش ــردم. دی ــان ک ــود امتح ــک ب تان
روشــنایى آن بــراى نشــانه گیــرى اســتفاده کــرد.
ــگ،  ــدون جن ــاى ب ــور ه ــى در مان ــه مدت ــا ک م
ــم، خســته و  ــده بودی ــى و مشــقت دی ســر گردان
عصبــى بودیــم و اکنــون فرصتــى بــود تــا ضربتــى 

ــم. وارد کنی
در ســاعت ١١ شــب، طبــق پــالن، جنــگ از 
ــاز  ــان( آغ ــور خ ــدان منص ــه )قومان ــوى تلخ س
ــیندار  ــا و ماش ــت ه ــه راک ــز بالفاصل ــا نی ــد م ش

ــم . ــه کار انداختی ــا را ب ه
ــس  ــرعت عک ــا س ــى ب ــرز عجیب ــه ط ــمن ب دش
ــت  ــت راک ــه طوریکــه اصاب العمــل نشــان داد؛ ب
ــان  ــاید همزم ــه مواضــع یکدیگــر ش ــا ب ــاى م ه
بــود و بعــد از آن بــه محشــرى از شــلیک و 

ــدیم. ــه ش ــا مواج ــه ه ــار گلول انفج
ــم و همــه مرمــى  ــر موضــع دادی ــار تغی مــا چندب
ــت  ــه دس ــنکوف ب ــت و کالش ــه از راک ــى ک های
داشــتیم بــه ســوى دشــمن خالــى کردیــم. ســپس 
از میــان کوچــه هــا و پــس کوچــه هایــى کــه هــر 
وجــب آن از کودکــى بــا مــا آشــنا بــود، بــى آنکــه 
ــه و تانــک دشــمن و  آواز هــاى کرکننــده توپخان
بــاران مرمــى هــاى رســام بــه مــا آســیبى برســاند 

بــه طــرف بلنــدى هــا عقــب نشســتیم .
در قالســنگ دوبــاره بــا مجاهدیــن قــرارگاه تلخــه 
ــر اصابــت  ــه اث ــه رجــب ب ــه هــم پیوســتیم، باب ب
ــو انــداز ” رؤســها چشــمهایش آســیب دیــده  “آل
و نجیــم داشــکه چــى و بابــه ظاهــر، دوســتانش، 
اورا بــا دســتمالى کــه بــه دســت او و خــود بســته 
ــد؛  ــیده بودن ــاال کش ــال ب ــال کورم ــد کورم بودن

دیگــران همــه ســالم بودنــد.
بعدهــا فهمیدیــم کــه ایــن عملیــات باالى دشــمن 
مؤثــر بــوده و برنامــۀ سیاســى آنهــا را کــه انتقــال 
اجبــاري مــردم از کابــل بــه پنجشــیر بــود، برهــم 

زده اســت.
بعــد از آن جنــگ و گریزهــاى مکــررى داشــتیم 
کــه بــا هــر عملیــات، آغــاز مى شــد و بــا 
بــر  بــا  حتــى  گاهــى  پى هــم  برخوردهــاى 
ــا  ــینى م ــا عقب نش ــیر ب ــدود پنجش ــدن از ح آم
ــه دشــمن  ــراى هجــوم ب ــا ب ــان مى یافــت و م پای
ــک  ــان تاکتی ــن هم ــتیم؛ و ای ــاز مى گش ــاره ب دوب
جنگ هــاى زلــه کننــده بــود کــه یــک ســال تمــام 
ــد. ــش گرفتن ــه آزمای ــرا در پنجشــیر ب ــها آن روس

قصه های        نگفته 
از       جها د       افغانستان 

محمد حسین سید

بخش چهارم و پایانی

در روبروی ما یک ماشین محاربوی به 
حال آماده باش قرار داشت موتور و 
نیز چراغ هایش روشن بودند.
من عیار کردن جری و جوک راکت را 
با هدف گیری یک گروپ برق قوی که 
باالی تانک بود امتحان کردم. دیدم 
می شود از روشنایی آن برای نشانه 
گیری استفاده کرد.

ما که مدتی در مانور های بدون جنگ، 
سر گردانی و مشقت دیده بودیم، 
خسته و عصبی بودیم و اکنون فرصتی 
بود تا ضربتی وارد کنیم.

در ساعت 11 شب، طبق پالن، جنگ 
از سوی تلخه )قوماندان منصور خان( 
آغاز شد ما نیز بالفاصله راکت ها و 
ماشیندار ها را به کار انداختیم .
دشمن به طرز عجیبی با سرعت 
عکس العمل نشان داد؛ به طوریکه 
اصابت راکت های ما به مواضع 
یکدیگر شاید همزمان بود و بعد از آن 
به محشری از شلیک و انفجار گلوله 
ها مواجه شدیم
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غزنی جغرافیایی زیر حاکمیِت طالبان

اوضـاع کنونـى غزنـى از بـى ثباتـى هـاى سیاسـى-امنیتى 
هـاى  انضباطـى  بـى  و  مسـلحانه  هـاى  تِـرور  تـا  گرفتـه 
حاکمیـِت  از  بیـرون  غزنـى  کـه  مسئله سـت  ایـن  نمایان گـِر  اجتماعـى؛ 
حکومـت افغانسـتان و زیـِر اداره طالبان قـرار دارد. در غزنـى ضمِن امنیت 
فزیکـى، امنیـِت روحـى نیـز قابِل لمس نیسـت و هیچ زیسـت کننده ى این 
جغرافیـا جـز طالبـان و سـایر گروه هاى دهشـت بـاور حِس زندگـى بهتر 

و امیـد بخـش را در ذهـن شـان ندارنـد. 
آنچـه در غزنـى مى گـذرد بـراى زیسـت کننده هایـش قابل تحُمل نیسـت 
و ادامـه ى آن نـه تنهـا کـه حاکمیت و صالبـِت قانونى حکومت افغانسـتان 
را زیـر سـوال مى بـرد؛ بـل در تمامیـت خواهى و اسـتبداد گسـترى طالبان 
نیـز کمـک خواهـد کـرد. زیسـت کننـده هـاى غزنـى در کنـارِ این کـه در 
محرومیـت محـض سیاسـى، اقتصـادى ، توسـعه یى و اجتماعى به سـر مى 
برنـد؛ امنیـت و نـگاه هاى اسـتبدادى و ظلـم محورانه ى طالبان نیـز به این 

محرومیـت ها اضافه شـده اسـت. 
دالیل اثبات کننده حاکمیت طالبان درغزنی!

١-بـى ثباتـى هـاى امنیتى در تمـامِ بخش هـاى غزنى از مرکز تا ولسـوالى 
. ها

۲-نفـوذ گسـترى طالبـان در قلِب نهاد هـاى حکومتى و سـازماندهى تِرور 
هـاى مسـلحانه در این والیت.

۳- جمع آورى مالیات از باشنده هاى شهر غزنى از آدرِس طالبان.
۴- جمع آورى عشـر و زکات از زیسـت کننده هاى این والیت از سـوى 

طالبان.
۵-حـل و فصـِل برخـى قضایـاى حقوقـى و خانوادگـى شـهروندان غزنى 

از سـوى طالبان.
۶-واگـذارى برخـى قضایـاى حکومتـى بـه طالبـان از سـوى والى پیشـین 

نى. غز
۷-بـاز گذاشـتِن دسـت طالبـان بـراى شـلیک بـه مرکـِز ایـن والیـت بـا 

رضایـِت والـى اسـبِق غزنى)موسـى خـان اکبـر زاده
8-ایجـادِ پایـگاه هـاى مردمـى از سـوى طالبـان و گسـتراندِن ایـده هـاى 

طالبانـى در ایـن والیـت.
عوامل بحران درغزنى:

١-نماینـده گاِن بـى مسـوولیت و ثروت پرسـت غزنى در مجلـس نماینده 
گان  نماینـده  مجلـس  اعضـاى  تریـن  ناآشـنا  و  تریـن  منفعـل  کـه  گان 
افغانسـتان نماینـده هـاى غزنـى انـد کـه در دو دوره ى کارى شـان حـرِف 
بـراى گفتـن و منطـِق بـراى دفاع از زیسـت کننده هـاى غزنى نداشـته اند. 
۲-رویکـردِ معاملـه گرایانـه ى مقـام هـاى محلى غزنـى و همپوشـى منافِع 

برخـى آنان بـا گـروه طالبان.
۳- بـى توجهـى حکومـِت مرکـزى بـراى حـِل مشـکالت غزنـى و عـدمِ 

ایسـتادگى آن بـراى نابـودى دهشـت افگنـان.
۴-اختالفـاِت قومـى و برتریت محـورى هاى زبانى در میان زیسـت کننده 
هـاى ایـن والیـت از مولفـه ى دیگریسـت کـه غزنـى رابـه تاریکـى هـاى 

عمیِق سـوق داده اسـت

استاد فیض اهلل جالل
 

من از سپیده های دروغین مشوشم 
ــرون  ــه بی ــان ک ــى از هرزب ــت خواه ــداى آزادى وعدال ص
گــردد مــورد اســتقبال مــا اســت . مهــم ایــن اســت کــه ایــن 
صــدا ،مقطعــى ،گزراودرخدمــت افــراد مافیایــى وگــروه هــاى عقــب گــرا 
قــرار نداشــته باشــد بلکــه قانــون منــد واز حمایــت شــهروندان افغانســتان 

برخــوردار باشــد. 
مــا از فریــاد هــاى حمایــت میکنیــم کــه طبیعــى ،قانــون محــور وعملــى 
ــد  ــا رون ــاخته ب ــر س ــول ومتغیی ــه را متح ــا جامع ــدا ه ــن ص ــند. ای باش
تکاملــى جامعــه وجهــان همســان باشــد . فریــاد هــاى فصلــى بــه هــدف 
بازگشــت گــروه هــاى شکســت خــورده، بــه قــدرت سیاســى بــه هیــچ 
ــور  ــوده جــز گــرم کــردن تن ــردم افغانســتان نب ــورد پیشــتبانى م وجــه م
معاملــه گــران سیاســى نتایــج دیگــرى بــا خــود نــدارد . فقــط گــروه هاى 
مافیایــى هســتند کــه درانتظــار چنیــن فرصتــى بــه ســر مــى برنــد. حرکت 
هــاى ناســنجیده شــده بــه نفــع مردمــان رنــج کشــیده افغانســتان نبــوده 
تکــرار خطــا هــا ى گذشــته اســت کــه آب را درآســیاب شئونیســت هــاى 
عظمــت طلــب ومافیــاى قــدرت وثــروت مــى ریزانــد. بنــا برایــن نبایــد 
از چنیــن حرکــت هــاى حــق خواهــى محــدود توســط ، عناصــر وگــروه 
هــاى تجــارت پیشــه یــى سیاســى کــه بــه مثابــه یــى ابــزار رســیدن بــه 
قــدرت وثــروت مــورد اســتفاده متصدیــان اقتصــاد جرمــى قــرار میگرنــد 
ــیده  ــج کش ــجاع و رن ــان ش ــا دارد از جوان ــرد. ج ــورت گی ــت ص حمای
یــى ایــن مرزبــوم احترامانــه تقاضــا نمایــم کــه بــا شــعار هــاى عدالــت 
خواهانــه یــى خویــش ، زمینــه یــى معاملــه وســازش سیاســى جدیــد را 
بــه افــراد معلــوم الحــال مســاعد نــه ســازندو از طــرف دیگــر بــه بســیج 
گــروه هــاى قــوم پرســت وقبیلــه گرایــان یــارى نمــوده، افــراد وحلقــات 
متعصــب را بــه هــم پیونــد داده بــه تعصبــات قومــى و ضــد ملــى آنهــا 
ــم  ــوى رافراه ــى وقبیل ــم بیشــتر قوم ــرایط تفاه مشــروعیت بخشــیده ش
ســازند. مــا از فریــاد هــاى حمایــت میکنیــم کــه مبتنــى بــر افــکار ملــى 
بــوده بــر محــور فرهنــگ وتمــدن ایــن خطــه یــى باســتانى اســتوار باشــد. 
ــاى  ــک جغرافی ــان ی ــه خراس ــد ک ــواه خــوب بدانن ــت خ ــتان عدال دوس
نیســت بلکــه بزرگتریــن فرهنــگ وتمــدن درتاریــخ ایــن جغرافیــا اســت 
ــروى  ــدت نی ــى ووح ــاد ، همگرای ــم ، اتح ــتلزم تفاه ــرح آن مس ــه ط ک
ــى  ــم عموم ــدون تفاه ــد . ب ــى میباش ــن الملل ــوى وبی ــى ،منطق ــاى مل ه
ــد  ــزرگ پیام ــر ب ــاد درد س ــز ایج ــایل ج ــه مس ــن گون ــى ای ــه ی زمزم

دیگــرى بــه دنبــال نــدارد .
نباید گریه را با چوپان کرد ودمبه را باگرگ خورد.

ایجنترونالدو،خیال
یوونتوسیهاراراحتکرد

کـورتوا بهتـریـن 
دروازه بـان جـهان

فیـسبـوک نـــامــه

قــرار بــود امــروز رونالــدو بــه عنــوان بازیکــن جدیــد یوونتــوس بــه 
هــواداران ایــن باشــگاه معرفــى شــود ولــى چنیــن اتفاقــى رخ نــداد.

بــه گــزارش »ورزش ســه«، پــس از ســه روز پرحاشــیه و اخبــار ضــد 
و نقیــض در مــورد رونالــدو، ســرانجام مشــخص شــد کــه انتقــال ایــن 
بازیکــن بــه یوونتــوس بــه آن ســادگى کــه تصــور مــى شــد نخواهــد 

بــود.
فلورنتینــو پــرز کــه در ابتــدا حاضــر شــده بــود بــا ١00 میلیــون یــورو 
ــون  ــده داده و اکن ــر عقی ــد، تغیی ــه یوونتــوس واگــذار کن ــدو را ب رونال
ــه از  ــن اینک ــد؛ ضم ــى خواه ــروش او م ــراى ف ــورو ب ــون ی ١۵0 میلی
رونالــدو خواســته اســت کــه علنــا بــراى هــواداران از دالیــل جدایــى 
ــب  ــى، از جان ــد کــه تقاضــاى جدای ــراف کن ــد و اعت اش ســخن بگوی

خــود او بــوده اســت.
در واقــع پــرز دوســت نــدارد کــه بعدهــا از او بــه عنــوان مدیــرى یــاد 

شــود کــه باعــث فــروش رونالــدو شــده اســت.
ــى  ــاال کم ــد، ح ــدو بودن ــر رونال ــروز منتظ ــه ام ــا ک ــى ه  یوونتوس
احســاس نگرانــى مــى کننــد امــا کوریــره دلــو اســپورت فــاش ســاخت 
کــه ژرژ منــدس، ایجنــت رونالــدو در تمــاس بــا ماروتا)مدیــر یــووه( به 
وى اطمینــان داده اســت کــه رونالــدو تغییــر عقیــده نــداده و همچنــان 
یوونتــوس را گزینــه اول خــود مــى دانــد. منــدس همچنیــن تاییــد کرده 
اســت کــه بــه غیــر از یــووه، هیــچ باشــگاهى خواهــان جــذب رونالــدو 

نیســت و تــا آخــر هفتــه همــه چیــز حــل و فصــل خواهــد شــد.
ــا را فراتــر گذاشــته و ادعــا کــرده اســت  اســپورت مدیاســت حتــى پ

کــه رونالــدو ســه شــنبه بــه هــواداران یــووه معرفــى خواهــد شــد

ــوا، گلــر تیــم ملــى بلژیــک شــب گذشــته نمایشــى فرامــوش  تیبــو کورت
ــر برزیــل داشــت. نشــدنى براب

بــه گــزارش »ورزش ســه«، کورتــوا کــه بســیارى او را نزدیــک بــه باشــگاه 
رئــال مــى بیننــد، شــب گذشــته بارهــا و بارهــا ســد راه مهاجمــان برزیــل 
شــد و بــه خصــوص بــا پــرواز بلنــد خــود در دقیقــه 9۳، اجــازه نــداد تــا 
ــه  ــت هــاى اضاف ــه وق شــوت اســتثنایى نیمــار وارد دروازه شــده و کار ب

بکشــد.
ــى  ــه نیمــه نهای ــل توانســت ب ــر برزی ــرى ۲-١ براب ــه لطــف برت بلژیــک ب

ــد. صعــود کن
پــس از بــازى روبرتــو مارتینــز و تیتــه، ســرمربیان بلژیــک و برزیــل هــر دو 

بــه تمجیــد از کورتــوا پرداختند.
مارتینز گفت

 قبال هم گفته بودم که کورتوا بهترین گلر جهان است و او با
نمایش امشب خود این موضوع را اثبات کرد.«

تیته نیز گفت
:» کورتــوا تفــاوت بیــن دو تیــم بــود. او بــى انــدازه درخشــان ظاهــر شــد 
و بایــد بگویــم کــه مهــار تــوپ نیمــار شانســى نبــود و ایــن کیفیــت بــاالى 

کورتــوا بــود کــه اجــازه نــداد کار بــه تســاوى کشــیده شــود.«

غنیوغنیسازیبحران

داود مکارم    
در روزهـاى اخیـر، اتفاق هایـى صـو رت گرفته انـد کـه کشـور را وارد یـک 
مرحلـه دیگر از تنش هاى سیاسـى و قومى سـاخته اسـت. بازداشـت نظام الدین 
قیصـارى، نماینـدۀ ویـژۀ عبدالرشـید دوسـتم، معـاون نخسـت رییـس جمهور 
و یکـى از فرماندهـان تاثیرگـذار خیزش هـاى مردمـى در والیـت فاریـاب، بـه 
اتهـام تهدیـد و اهانـت، طى یـک درگیرى مسـلحانه - که به گـزارش برخى از 
رسـانه هاى معتبـر بین المللـى در جریـان آن پنج تـن  از محافظیـن وى کشـته و 

چندتـن دیگـر زخـم برداشته اسـت- واپسـین اتفـاق از ایـن موارد اسـت.
در مـورد دسـت گیرى ایـن فرمانـده ازبیـک تبـار، شـخص جنرال دوسـتم طى 
اعالمیـه مطبوعاتـى واکنش نشـان داده گفته اسـت که با بازداشـت ایـن فرمانده 
هـرج و مـرج در صفـوف نیروهـاى مقاومت ضـد تروریزم در والیـت فاریاب 

ایجـاد    و خطـر سـقوط این والیـت را تهدیـد مى کند. 
پیـش از ایـن اتفـاق، آقـاى غنى،   وزیـر آب   و بـرق   متعلق به قوم تاجیـک را نیز 
توسـط نیروهـاى نظامـى از دفتر کارش  اخـراج  و از وظیفه  اش برکنـار کرد. بعد 
از آن عبدالـرزاق وحیـدى، وزیر پیشـین مخابـرات و مربوط به قـوم هزاره تنها 
وزیـرى اسـت کـه آقـاى غنـى آن را بـه دسـتگاه هاى عدلـى و قضایـى معرفى 

کرده اسـت. 
جـدا از ایـن مـوارد، کمیسـیون به اصطـالح مسـتقل انتخابات برخـالف »قانون 
انتخابـات« والیـت غزنـى را بـه خاطـر تـرس از برنـده شـدن نماینـده گان قوم 

خـاص، بـه چنـد حـوزۀ انتخاباتى، تقسـیم کرده اسـت.
 بـه هرصـورت؛ برکنارى هـا، محاکمه هـا، دسـتگیرى ها، تقسـیم یـک والیـت 
بـا موازیـن و  تنهـا  نـه  انتخاباتـى،  )برخـالف ۳۳ والیـت( بـه چنـد حـوزه 
معیارهـاى قانونـى مطابقـت نـدارد؛ بـل ایـن اقدامـات بـه انگیزه هـاى قومى و 
انحصـاى سـاختن قـدرت سیاسـى در کشـور صورت گرفتـه و مى گیـرد. حال 
پرسـش ایـن اسـت که افغانسـتان با چنیـن عملکردهایـى به کجـا خواهد رفت 

و پیامدهـاى ناشـى از آن چـه خواهـد بـود؟
1- به خطرافتادن تمامیت ارضی.

پـس از روى کار آمـدن حکومـت وحدت ملـى در افغانسـتان، تضادهاى قومى 
افزایـش یافتـه و هـر روز ابعـاد و شـکل تازه یى به خـود مى گیرد. نقش سـران 
حکومـت وحـدت ملـى و بخصـوص اشـرف غنى در ایجـاد فاصلـه و پیدایش 
منازعـات قومـى در میـان اقـوام باهم برادر کشـور، محسـوس و قابـل مالحظه 
اسـت. در سـایر دنیـا رییسـان جمهـور، نقـش داور را  در حـل منازعـات ایفـا 
مى کننـد؛ امـا در افغانسـتان آقـاى غنـى خـود بـه بخشـى از عامل بحـران و به 
یـک طـرف منازعـات قومـى تبدیل شـده اسـت. در طول هفده سـال گذشـته، 
هیـج وقـت تضادهـاى قومـى و ایجـاد بدبینـى در میـان مـردم تـا ایـن حد که 
اکنـون مى نماید، مشـاهده نشـده اسـت. ذکر نام افغـان در شناسـنامه هاى برقى، 
خـود اسـتفادۀ ابـزارى دیگـرى بـود براى تشـدید شـکاف هاى قومى و سـمتى 
در کشـور. ایـن سیاسـت ها کشـور را بـه سـوى تجزیه و تقسـیم افغانسـتان به 

جزیره هـاى جـدا گانـه سـوق میدهد.
طـرح » تجزیـه شـدن« کشـور، متاسـفانه در زمـان حکومـت اشـرف غنـى بـه 
یـک بحـث و تحلیل سیاسـى روز تبدیل شـده اسـت. بـه  باورکارشناسـان اگر 
چنیـن طرحـى از سـوى حکومت )تیـم ارگ( برنامـه ریزى شـده نمى بود، پس 
عملکردهـاى قـوم گرایانـه و تشـدید گرایش هـاى قومـى از سـوى ارگ به چه 

معنى اسـت.
2سلب اعتماد مردم.

مى گیـرد  صـورت  ارگ  ازسـوى  کـه  مغایرقانـون  و  یک جانبـه  برخـورد   
بیـش ازهمـه بـه اعتمـاد همگانـى آسـیب رسـانده و بـدون تردیـد نشـانه هاى 
ازهم پاشـى شـیرازۀ وحـدت ملـى در کشـور بـه وضاحـت دیـده مى شـود و 
مواجـه  عدیده یـى  چالش هـاى  بـا  را  سـرزمین  ایـن  در  ملت سـازى  پروسـۀ 

سـاخته اسـت. 
3- مختل شدن پروسه انتخابات.

یکـى دیگرازپیامدهـاى اقدامـات فـوق ایجـاد سـکته گى در رونـد برگـزارى 
انتخابـات اسـت. در حالـى کـه گروه هـاى دهشـت افگن تـالش مى کننـد که با 
راه انـدازى حمـالت گوناگـون بـر روند حضور و مشـارکت مـردم در انتخابات 
صدمـه زده و نظام سیاسـى کشـور را از مشـروعیت بیندازد. مشـروعیت زدایى 
از نظـام سیاسـى از رهگـذر ایجـاد ممانعـت و جلوگیـرى از حضـور مـرم در 
پـاى صندوق هـاى »راى« صـورت مى گیـرد. اگـر دشـمنان مـردم افغانسـتان با 
همـکارى برخـى حلقـات در درون نظـام بـه چنین خواسـتى دسـت یابند بدون 
تردیـد نظـام سیاسـى را بـا فقـدان مشـروعیت مواجـه سـاخته و مـردم را از 

ارزش هـاى دیموکراتیـک محـروم خواهند سـاخت.
۳- سقوط مناطق به دست گروه هاى تروریستى.

در صورتـى کـه حکومـت بـه کشـمکش ها و اختالفـات پایـان ندهـد و بـا 
انگیزه هـاى سـمتى و قومـى حرکـت کنـد نـه تنهـا پیـروز از میـدان جنـگ 
بـدر نخواهـد آمـد؛ بـل بسـیارى از مناطـق تحـت کنتـرل اش را نیـز از دسـت 
خواهـد داد. ارگ نشـینان اگـر معتقـد بـه مبـارزه بـا گروهـاى تروریسـتى و از 
بیـن بـردن آنـان اند، قبـل از همـه نیازمند ایجـاد همسـوى میان تمامـى گروها 
وگرایش هایـى درون نظـام انـد و بایـد از هرنـوع حرکـت قومى- سـمتى که با 
عـث دلسـردى در میان نیروهـاى درون نظـام و فرماندهان جبهه ضـد تروریزم 
مى شـود، پرهیـز نمـوده و درجهـت تقویت وهمبسـته گى هرچه بیشـتر در میان 

نیروهـا و جریانـات حامـى نظـام سیاسـى تـالش ورزد. 
بگیـرو ببندهایـى کـه درایـن آواخر از سـوى ارگ صـورت گرفته بیـش از همه 
ضربه یـى اسـت بـر پیکـر نظـام و نیروهایـى کـه همـواره در جهـت دفـاع از 

حکومـت در جبهـات رزمیـده و قربانـى داده اسـت.
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اعتراضــات هــواداران حــزب جنبــش اســالمى بــراى 
ــس  ــده پولی ــارى، فرمان ــن قیص ــام الدی ــى نظ رهای

ــد. ــمین روز ش ــار، وارد شش ــوالى قیص ولس
ــالمى،  ــش اس ــزب جنب ــواداران ح ــن از ه ــا ت صده
ــه اینســو در  ــى قیصــارى از شــش روز ب ــراى رهای ب
والیت هــاى فاریــاب جوزجــان، تخــار، کنــدز و 

ــد. ــى کردن ــالن راهپیمای بغ
معترضــان دیــروز یکشــنبه ١۷ ســرطان/ تیــر، شــاه راه 
ــان  ــراى ســاعت ها بســتند و خواه ــل را ب بغــالن کاب

ــن قیصــارى شــدند. آزادى نظام الدی
عنایــت اهلل بابــر فرهمنــد، رئیــس دفتــر جنــرال 
عبدالرشــید دوســتم، معــاون اول ریاســت جمهــورى، 
بــه رادیــو آشــنا - صــداى امریــکا گفــت کــه 

نــدارد. مــردم  بــراى  حکومت پاســخى 
ــت  ــه والی ــرات در س ــزود: »تطاه ــد اف ــاى فرهمن آق
ادامــه دارد تــا اکنــون پاســخى از حکومــت دریافــت 
نکردیــم حکومــت بى پاســخ اســت، در مقابــل مــردم 
بى تفــاوت اســت و ایــن باعــث مى شــود کــه مــردم 
گســترده تر  و  جدى تــر  را  شــان  اعتراض هــاى 
بســازند، ایــن بــار اگــر حکومــت در برابــر مــردم از 
ســالح اســتفاده کــرد و مرمــى فیــر کنــد، بایــد انتظــار 

عمــل متقابــل را بکشــد«.
ــت:  ــان گف ــى از معترض ــى، یک ــد یعقوب ــیر احم بش
ــارى  ــردد و قیص ــاون اول برنگ ــه مع ــى ک ــا زمان »ت
رهــا نشــود تــا شــش مــاه تظاهــرات مــا ادامــه پیــدا 

ــرد«. ــد ک خواه
ــاى  ــتگیرى آق ــل دس ــه دلی ــتان ک ــت افغانس حکوم
ــوان  ــى« وى عن ــاى فراقانون ــارى را »عملکرده قیص

ــر  ــى ب ــات مبن ــه اعتراض ــون ب ــا کن ــت، ت ــرده اس ک
رهایــى آقــاى قیصــارى، واکنــش نشــان نــداده اســت.
ــرات و  ــه تظاه ــر ادام ــش ب ــزب جنب ــوولین ح مس
ــد  ــد و مى گوین ــد دارن ــن تاکی ــته هاى معترضی خواس
تــا زمــان رســیدن بــه خواســته هاى شــان ایــن کار را 

ــد داد. ــه خواهن ادام

محمـد اشـرف غنـى، رییـس دولـت وحدت ملـى بـه 
افـراد مسـلح غیـر مسـؤول هشـدار مى دهـد کـه یـا 

مسـؤول شـوند و یـا آنـان را مسـؤول مى سـازد.
معرفـى  هنـگام  در  کـه  وحدت ملـى  رییس دولـت 
مشـاور ارشـدش در امـور فرهنگـى و مردمى سـخن  
مـى زد، در مـورد برداشـتن گام هـاى عملـى در زمینـۀ 
تحکیـم قانـون گفـت:  افراد مسـلح غیر مسـؤول باید 
مسـؤول شـوند و در غیر آن، آنان را مسـؤول خواهد 

. خت سا
آقـاى غنـى تاکید کـرد: مشـروعیت نظـام در انحصار 
مشـروع قـوه اسـت و انحصـار مشـروع قـوه تنهـا به 

حکومـت افغانسـتان مربـوط مى باشـد.
او از افـرادى به عنوان اشـخاص مسـلح غیر مسـؤول 

نـام نبرده؛ اما در جریان هفتۀ گذشـتۀ در یک نشسـت 
والیتـى اش پـس از بازداشـت نظام الدیـن قیصـارى، 
فرمـان ده امنیـه ولسـوالى قیصـار فاریـاب و نماینـدۀ 
جنـرال دوسـتم در امـور خیزش هـاى مردمـى بـراى 
آن والیـت گفـت: به تازه گى سـه زورمند مسـلح غیر 

مسـؤول را بسـته کـرده بـه کابل آورده اسـت.
مشـاورش  معرفـى  نشسـت  در  جمهـور  رییـس 
هم چنـان گفـت: انتخابـات بـه اسـاس قانون اساسـى 
رفتـار مى شـود و برگـزارى انتخابات حق ملت اسـت 
و بایـد شـرایط الزم به خاطر حضور عادالنـۀ مردم در 

ایـن رونـد ملـى، فراهم گـردد.
بـر  مبتنـى  پالسى سـازى  کـه  گفـت  غنـى  آقـاى 
احساسـات نیسـت؛ بل کـه بـه اسـاس منافعـت ملـى 
افغانسـتان  صـورت گرفته اسـت و عـالوه کـرد کـه 
بیـرون مى کنـد و  از گـروگان  را  پسـت هاى دولتـى 
ایـن گـروگان گیـرى در حـال ختـم شـدن مى باشـد.

یافته هـاى یـک گـزارش تازۀ کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان، نشـان مى دهند کـه بیـش از 8۵درصد 
زنـان و کـودکان کشـور بـا اذیت هـا و آزارهـا روبـرو 

ستند. ا
در ایـن گـزارش، آمده اسـت کـه اذیـت و آزار زنـان، 
سـبب شـده که شـمارى از زنـان وظایف شـان را ترک 
کننـد و یـا به خواسـت هاى نامشـروع مردان تـن دهند.
افغانسـتان،  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  نماینـده گان 
مى گوینـد کـه در گفـت وگویـى کـه ایـن نهاد بـا بیش 
از ١۵00بانـو و دختـران زیـر سـن ١8سـال انجـام داده 
انـد، بیـش از ١۳درصد آنان از موجودیت خشـونت در 

برابـر زنـان سـخن گفته انـد.
مسـتقل  کمیسـیون  کمیشـنر  پرسـت،  یـزدان  قدریـه 
حقوق بشـر افغانسـتان در  ایـن باره مى گویـد: »تحقیق 
مـا نشـان مى دهـد که بیشـتر از پانزده نـوع آزار و اذیت 
علیـه زنـان و اطفـال در جامعه وجود دارنـد که عبارت 
از »پرزه گفتن«، »شـانه زدن«، »اشـپالق زدن« ... استند.«
همزمـان بـا بـا ایـن، در نشسـتى کـه روز یک شـنبه در 
ایـن بـاره در کابـل برگزار شـده بـود، احمدجـان نعیم، 
معیـن وزارت صحـت عامـه، گفـت که ایـن وزارت از 
سـال ۲0١۳تاکنون بـه بیش از۲۳هزار رویداد خشـونت 

در برابـر زنـان و کـودکان رسـیده گى کرده اسـت.
از سـویى هـم، شـمارى از نماینـده گان زن در مجلـس 
نماینـده گان، مى گوینـد کـه نهادهـاى مسـؤول، در کار 
عملى سـاختن قانـون منع آزار و اذیت زنـان و کودکان 

نبوده اند. موفـق 
فوزیـه کوفـى، رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر و زنـان 
مجلـس نماینـده گان مى گویـد: »امـروز، زمانى کـه زنان 
بـه نهادهـاى حکومتـى مراجعـه مى کننـد، اکثـر شـان 
بـه تقاضاهـاى نامشـروع مواجـه مى شـوند کـه مجبـور 
مى شـوند کـه دو انتخـاب داشـته باشـند؛ یـا این که تن 
در بدهنـد و یـا مجبـور مى شـوند کـه وظیفـه را تـرک 

» . کنند
بـا آن کـه نهادهـاى دولتـى و غیردولتـى از کارکردهـا و 
دسـت آوردهـاى شـان در پیـکار بـا آزار و اذیـت زنان 
و کـودکان سـخن مى زننـد، امـا مسـؤوالن کمیسـیون 
حقـوق بشـر و زنان مجلـس نماینـده گان کارکـرد آنان 
را موفـق نمى  دانـد و برعملـى شـدن قانـون جلوگیـرى 
از خشـونت در برابـر زنـان و کودکان تأکیـد مى ورزند.

هشدار محمد اشرف غنی به افراد مسلح غیر مسؤول:

میسازیـم مسـؤولتـان یا   و مسـؤولشـوید یا

کمیسیون حقوق بشر:

۸5درصـدکودکـانوزنـان
آزارواذیـتمیشونـد

اعتراض هواداران نظام الدین قیصاری وارد ششمین روز شد

شــکایات  کمیســیون  در  مســووالن 
انتخاباتــى مى گوینــد: افــراد مســلح 
نامــزدان  لیســت  از  غیرمســوول 

مى شــوند. حــذف  انتخابــات 

شــکایات  کمیســیون  مســووالن 
انتخاباتــى تاکیــد دارنــد کــه افــراد 
مســلح غیرمســوول و ناقضــان حقــوق 
بشــر از لیســت نامــزدان انتخابــات 

حــذف خواهنــد شــد.
ــى، رئیــس کمیســیون  ــز آریای عبدالعزی
شــکایات انتخاباتــى صبــح دیــروز 
یکشــنبه ١۷ ســرطان/ تیــر، در مراســم 
میــان  تفاهم نامــه  یــک  امضــاى 
ــکایات  ــیون ش ــتانى کل و کمیس دادس
ــزارى  ــر برگ ــد ب ــا تأکی ــى، ب انتخابات
انتخابــات شــفاف و بــدون تقلــب، 
ــات،  ــون انتخاب ــاس قان ــر اس ــت: ب گف
بــراى برگــزارى یــک انتخابات شــفاف 
عادالنــه جرم انــگارى شده اســت. و 
آقــاى آریایــى همچنــان مى گویــد: 
شــکایات  کمیســیون  مســأله  ایــن 
انتخاباتــى را مکلــف مى ســازد تــا 
ــى را  ــم انتخابات ــه جرای ــو هرگون جل

بگیــرد.
او تأکیــد کــرد کــه بــراى بررســى 
گروه هــاى  عضویــت  داراى  افــراد 
ــزد  ــث نام ــه حی ــى ب ــلح غیرقانون مس
ــژه  ــیون وی ــک کمیس ــات، ی در انتخاب

ــت  ــراد از لیس ــن اف ــام ای ــکیل و ن تش
نامــزدان انتخابــات مجلــس نماینــدگان 
حــذف  شهرســتان ها  شــوراى  و 

ــد. ــد ش خواه
در  انتخاباتــى  شــکایات  کمیســیون 
حالــى از حــذف نــام زورمنــدان و 
ــد  ــر مى ده ــر خب ــوق بش ــان حق ناقض
نامــزدان  ابتدایــى  لیســت  در  کــه 
ــى مجلــس نماینــده گان اســامى  احتمال
ــه  ــوول ک ــر مس ــلح غی ــدان مس زورمن
متهــم بــه جرایــم جنایــى انــد، ناقضــان 
ــه  ــان کســانى ک حقــوق بشــر و همچن
ــات  ــه انتخاب ــازمان یافت ــات س در تقلب
ســال ١۳9۳ نقــش اساســى داشــتند 
ــز موجــود  ــان اســناد نی ــه آن ــر علی و ب
ــال  ــورد، ح ــم مى خ ــه چش ــت، ب اس
بایــد منتظــر شــد و دیــد کــه کمیســیون 
ــذف  ــى ح ــى توانای ــکایات انتخابات ش

ــر. ــا خی ــراد را دارد ی ــن اف ای

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
افرادمسلحغیرمسوولوناقضانحقوقبشر
ازلیستنامزدانانتخاباتحذفمیشوند
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