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ــد  ــان می ده ــتان نش ــر افغانس ــوق بش ــیون حق ــازۀ کمیس ــش ت ــک پژوه ی
ــا ازدواج، بی سرنوشــت  ــزدی ی ــس از نام ــزاران زن در افغانســتان پ ــه ه ک

مانــده انــد.
ــه شــمار  ــده اســت ک ــوق بشــر افغانســتان آم در پژوهــش کمیســیون حق
زیــادی از زنــان همــه  روزه بــه کمیســیون حقــوق بشــر مراجعــه می کننــد و 

ــانند. ــت می رس ــه ثب ــکایت ب ــش ش ــتی خوی از بی سرنوش
بــه نقــل از پژوهــش کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان، ایــن زنــان کســانی 
انــد کــه بعــد از نامــزدی یــا ازدواج، مــورد بی توجهــی شــوهران شــان قــرار 
گرفتــه و در وضعیتــی بــه ســر می برنــد کــه از ســوی شــوهران شــان تــرک 

شــده یــا تنهــا گذاشــته شــده اند.
ــۀ  ــان هزین ــن زن ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش ــش گفت ــن پژوه ــزارش ای در گ
ــی  ــد و توانای ــت نمی کنن ــه از ســوی شــوهران شــان دریاف زنده گــی و نفق

ــد. ــز ندارن ــان را نی ــوهران ش ــاق از ش ــن ط گرفت
کمیســیون حقــوق بشــر در ایــن گــزارش، چالش هــا و مشــکات موجــود 
در ایــن بخــش را در یــک ســال گذشــته )اول مــاه قــوس ۱۳۹۶ تــا آخــر 
ــرده  ــنهاد ک ــز پیش ــای آن را نی ــته و راهکاره ــرب ۱۳۹۷( برجس ــاه عق م

اســت.
ــا  ــه تنه ــده ک ــه ش ــر گفت ــوق بش ــیون حق ــزارش کمیس ــی از گ در بخش
زنانــی بــه کمیســیون شــکایت شــان را ثبــت کــرده انــد کــه بــه ایــن اداره 
دسترســی داشــته انــد؛ امــا احتمــال دارد کــه هــزاران زن دیگــر بــه دالیــل 
ــا کمیســیون حقــوق  ــی ی ــی و قضای ــه نهادهــای عدل دسترســی نداشــتن ب
بشــر، بــا توجــه بــه رســم و عنعنــات محلــی نتواننــد شــکایت ثبــت کننــد.
ــکل از  ــت متش ــان بی سرنوش ــت، زن ــتۀ نخس ــزارش، دس ــن گ ــاد ای بربنی
ــدری  ــۀ پ ــزدی ازدواج نکــرده و در خان ــس از نام ــه پ ــی اســت ک ۷84 زن
زنده گــی می کننــد و در دســتۀ دوم، از جملــه ۷25 زنــی کــه ازدواج کــرده 
انــد، 4۳۱ تــن دوبــاره بــه خانــۀ پــدر برگشــته، ۱25 تــن در خانــۀ شــوهر 

ــد. ــی می کنن ــان زنده گ ــارب ش ــۀ اق ــز در خان ــن نی ــدا از او و ۶۶ ت و ج
ایــن نهــاد گفتــه اســت کــه اعتیــاد شــوهران بــه مــواد مخــدر، تــرک منــزل 
ــرف و  ــه، ع ــن نفق ــوهر و نپرداخت ــت ش ــوهر، غیب ــۀ ش ــرار از خان ــا ف ی
عنعنــات ناپســند ماننــد ازدواج هــای اجبــاری و زیــر ســن و لجبازی هــای 
ــان در  ــتی زن ــل بی سرنوش ــن عوام ــری از مهم تری ــس از آن و چندهمس پ

افغانســتان اســت.

اعضای »بورد مشورتی صلح« مشخص شد
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بـورد عالـی مشـورتی پروسـۀ صلـح، 
غنـی،  محمداشـرف  فرمـان  براسـاس 
رییـس حکومـت وحدت ملی تشـکیل 
دفتـر  شـد.  مشـخص  آن  اعضـای  و 
شـورای امنیـت ملـی دیـروز سه شـنبه 
اسـت  نگاشـته  خبرنامه یـی  نشـر  بـا 
هـدف از ایجـاد بـورد عالی مشـورتی 
صلـح و تیـم مذاکـره کننـدۀ  حکومت،  
ملـی«  تفاهـم  زمینـۀ  »فراهم سـازی 
بـرای تأمیـن صلـح پایـدار، از طریـق 
و  نخبـه گان  بـا  بحث هـا  و  مشـوره ها 
بـزرگان جهـادی، سیاسـی، اجتماعی و 

اقشـار مختلـف جامعـه اسـت.
در خبرنامـه همچنـان آمده اسـت: این 
بـورد کـه به ریاسـت رییـس حکومت 
وحدت ملی دایر می شـود، مسـوولیت 
در  را  »سـازنده«  مشـوره های  تـا  دارد 
رهبـری حکومـت  بـه  صلـح  عرصـۀ 

کند. ارایـه 
پیشـنهادات  ارزیابـی  و  »بررسـی 
کمیته های کاری پروسـۀ صلـح«، »ارایۀ 
آجنـدا و چارچـوب مذاکـرات بـه تیم 
و  لـزوم«  در صـورت  کننـده  مذاکـره 
مذاکـرات  رونـد  تحقـق  از  »نظـارت 
صلـح«، از مسـوولیت های دیگـر ایـن 
بـود اسـت کـه در فرمان محمداشـرف 
غنـی از آن یـاد شـده اسـت. جلسـات 
بـورد عالی مشـورتی صلـح به صورت 
ماهـوار و در صـورت لـزوم، بـه طـور 

می شـود. برگـزار  ویـژه 
رهبـری  عالـی،  بـورد  جلسـات  در 
روسـای  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
پارلمـان، رییـس دادگاه عالـی، مشـاور 
رییـس  دفتـر  رییـس  ملـی،  امنیـت 
رییـس  ُکل،  دادسـتان  حکومـت، 
عمومـی امنیـت ملـی، وزیـر دولت در 

امـور پارلمانـی، رییـس عمومـی ادارۀ 
رییـس  محلـی،  ارگان هـای  مسـتقل 
دبیرخانـۀ  رییـس  و  علمـای  شـورای 
شـورای عالی صلـح اشـتراک می کنند.
مجـددی،  صبغـت اهلل  کـرزی،  حامـد 
گلبدیـن  سـیاف،  رسـول  عبدالـرب 
حکمتیـار، یونـس قانونـی، سـیدحامد 
سـید  خلیلـی،  محمدکریـم  گیانـی، 
محسـنی،   آصـف  نـادری،  منصـور 
عبدالهـادی ارغندیـوال، حاجـی دیـن 
محمـد، عطامحمـد نـور، آمنـه افضلی،  

صدیقـه بلخی، محمداسـماعیل خان و 
امـراهلل صالـح، از فرماندهـان جهـادی 
نیـز  حکومـت  پیشـین  مسـووالن  و 
اعضـای بورد مشـورتی صلح هسـتند.
سیاسـی،  احـزاب  نماینـد ه گان  کمیتـۀ 
کمیتـۀ نماینـده گان علمـا و روحانیون، 
و  سـران  کمیتـۀ  نخبـه،  زنـان  کمیتـۀ 
فعـاالن  کمیتـۀ  اقـوام،  نماینـده گان 
مدنـی و فرهنگـی، کمیتـۀ نماینـده گان 

سـکتور خصوصـی، کمیتـۀ نماینده گان 
مقیـم در  افغانسـتانی های  مهاجـران و 
جوانـان  نماینـده گان  کمیتـۀ  خـارج، 
خانواده هـای  نماینـده گان  کمیتـه  و 
قربانیـان جنـگ نیـز در تشـکیل ایـن 

بـورد سـهم دارنـد.
کـه  اسـت  شـده  گفتـه  اعامیـه  در 
مسـوولیِت  کمیته هـا  کمیته هـا  ایـن 
و  مـردم  دیدگاه هـای  جمـع آوری 
مـورد  در  را  آن هـا  بـه  آگاهی دهـی 
پروسـۀ صلـح بـه عهـده دارنـد. ایـن 

در حالـی اسـت محمداشـرف غنی در 
کنفرانـس ژینـو برنامۀ صلـح حکومت 
افغانسـتان را اعام کرده بود. براسـاس 
ایـن برنامـه، یـک هیـأت دوازده نفری 
به ریاسـت سـام رحیمـی، دییس دفتر 
مسـوولیت  جمهـوری  ریاسـت  مقـام 
حکومـت  از  نماینده گـی  بـه  تـا  دارد 
گـروه  بـا  مذاکـره  رونـد  افغانسـتان، 

طالبـان را بـه پیـش ببـرد.

تازه: یک پژوهش 

افغــانستانی  زن  هــزاران 
انـد مانــده  بی سرنـوشت  ازدواج  از  پس 

اگر خود را باور داشته باشيد، هر كاري شدني ا ست.
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كیم وو چونگ 

ارگ یا قلِب
 فساد؟

استادان دانشگاه ها:
الیحه سازان از روش تدریس بی خبر اند

وزارت تحصیالت عالی:
استادان اندکی زحمت بکشند!

ACKU



به ویژه  ـ  افغانستان کمتر کسی  در  متأسفانه 
تجربه هاِی  و  تاریخ  اشتباه ها،  از  ـ  سیاسیون 
زمانی  می گیرد.  درس  همگنان شان  و  خود 
تا سرم  نام آشنا می گفت  فروغ فرخ زاد شاعر 
نمی فهمم.  را  سنگ  معنی  نخورد،  سنگ  به 
از  سیاسیون  اکثر  کارِ  افغانستان  در  حاال 
به  سرشان  وقتی  حتا  و  رفته  فراتر  این هم 
را  سنگ  معنی  بازهم  می خورد،  هم  سنگ 
با  افتخار کار  درنمی یابند. عمر داوودزی که 
رییس جمهوری پیشین را نیز در کارنامۀ خود 
باشد.  سیاسیون  همین  از  یکی  شاید  دارد، 
از  تا دیروز در فضای مجازی و غیرمجازی 
آقای داوودزی به عنوان نامزد برتر انتخابات 
می شد.  گفته  سخن  آینده  جمهورِی  ریاست 
او شاید از نخستین سیاست مداراِن افغانستان 
انتخابات  برای  را  خود  پیش  سال ها  که  بود 
آماده نشان می داد و در صفحۀ فیسبوکی که 
به نامش ساخته شده بود، از دیدوبازدیدهاِی 
چند  اما  می رفت.  سخن  هدف  همین  به  او 
روز مانده به آغاز ثبت نام، آقای داوودزی به 
صورِت ناگهانی از خیر نامزدی در انتخابات 
اکرم  چوکی  و  گذشت  جمهوری  ریاست 
را  صلح  داراالنشای  پیشین  رییس  خپلواک 

اختیار کرد. 
غنی  منتقـدان  مهم ترین  از  داوودزی  آقای   
همین  دلیل  به  و  بود  ملی  وحدت  دولت  و 
نیز به شورای حراست و ثبات  انتقادی  نگاه 
دولت  صلِح  برنامۀ  داوودزی  آقای  پیوست. 
نام نهاد می خواند و معتقد بود که  را همواره 
تیم  حلزونی  و حرکت های  شورای صلح  با 
نمی رسد.  ثبات  و  صلح  به  افغانستان  ارگ، 
خود،  سخنرانی های  از  یکی  در  هست  یادم 
تمسخر  باد  به  را  غنی  آقای  صلِح  برنامۀ  او 
می گیرد،  صورت  که  آنچه  گفت  و  گرفت 
خواب است و خیال است و جنـون. اما حاال 

همین فرد با آن همه انتقاد و بی باوری به تیم 
ارگ، پیشنهاد آقای غنی را پذیرفته و دوباره 
حکومتی شده است. این جاست که مشکِل ما 

در افغانستان دوچندان می شود! 
اکثر ما به دلیل اینکه به پخته گی الزمِ سیاسی 
می کنیم،  کار  دولت  در  وقتی  نرسیده ایم، 
از  باالتر  مقام های  ثناگوِی  و  دولتی  یک سره 
نقصی  هیچ  دولت  کار  در  می شویم،  خود 
نمی بینیم و دنیا گل و گلزار به چشِم ما می آید؛ 
یک سره  افتادیم،  چوکی  از  که  همین  ولی 
و  می شویم  دولتی  مقام های  و  دولت  منتقد 
هیچ کارِ دولت را بی نقص و به دور از منافع 
شخصی و گروهی جناح قدرت نمی بینیم. آیا 
ما با داشتن چنین سیاست مدارانی می توانیم به 

ثبات و شرایط بهتر دست پیدا کنیم؟
 بدون شک پاسخ، منفی است. از این آقایان 
در  وقتی  چرا  شود  پرسیده  که  است  خوب 
قدرت نیستید، هیچ نکتۀ مثبتی در کار دولت 
پیوستید،  دولت  به  که  همین  ولی  نمی بینید 
تشخیص  را  خایی  و  ضعف  نقطه  هیچ 
را  موضع گیری تان  کدام  مردم  نمی دهید. 
از  بیرون  آنی را که وقتی در  بدانند؛  درست 
قدرت سیاسی بودید، می گفتید و یا آنی را که 
وقتی به قدرت سیاسی پیوستید، انجام دادید؟ 
به چنین وضعیتی »بی ثباتی سیاسی« می گویند. 
آیا می توان از چنین افرادی انتظار داشت که 
باعث نجات کشور از بحران و اختناق موجود 
نقش  می توانند  افراد  گونه  این  آیا  شوند؟ 
مثبتی برای ایجاد تغییرات اساسی در جامعه 

بازی کنند؟... بدون شک خیر! 
فقط حول و حوِش  این گونه سیاست مداری 
چنین  می کند.  پیدا  معنا  افراد  منافع شخصی 
سیاست مدارانی به دلیِل اینکه فهم درستی از 
قبال  ندارند و هیچ گونه تعهدی در  وضعیت 
مردم و جامعه احساس نمی کنند، حاضر اند 

همه چیز را در میز سیاست به قمار بگذارند. 
نام  به  چیزی  سیاست مداران  نوع  این   برای 
ندارد.  وجود  سیاسی  و  اخاقی  ارزش های 
منافع شخصی و  افراد،  این گونه  ارزش های 
پول  آوردن  دست  به  خاطر  به  و  است  پول 
و قدرت حاضر اند دست به هر کاری بزنند. 
شاید یکی از دالیلی که افغانستان چهار دهه 
امنیتی  ـ  سیاسی  نظم  و  ثبات  به  که  است 
سیاست مدارانی  چنین  موجودیِت  نرسیده، 
بوده باشد. کسانی که نه شناختی از سیاست 
سوای  برای  شان  چیزی  هم  نه  و  اند  داشته 
وقتی  این ها  است.  بوده  مهم  منافع خودشان 
وطن  خاطر  به  مبارزۀشان  می کنند،  مبارزه 
منافِع خود شان  خاطر  به  بل  نیست،  مردم  و 

است.
همیشه در آستانۀ انتخابات، این اتفاق در کشور 
می افتد. همیشه در چنین روزهایی باید منتظر 
بود که کی ها خود را رسوا می کنند. این گونه 
عملکرد ممکن است برای منافع شخصِی این 
افراد مفید تلقی شود ولی شخصیت و ارزِش 
آن ها را در چشِم جامعه از بین می برد. زمانی 
»زنده گی  می گفت  یونان  آگاه  مرد  سقراط 
این گونه  آیا  ندارد«.  زیستن  ارزش  نسنجیده 
سیاست مداران زنده گی شان را سنجیده اند؟ آیا 

آن ها آگاهانه زنده گی و فعالیت می کنند؟ 
زنده گی ها  این گونه  بتوان  که  است  مشکل 
کرد.  تلقی  متعالی  و  ارزشی  زنده گی های  را 
البته در این روزها ارگ در پی افراد دیگری 
نیز هست تا آن ها را نیز از انسانیت شان تهی 
بیشتری  منتقـدان  تا  دارد  برنامه  ارگ  سازد. 
با خود همراه کرده  از جناح های مختلف  را 
و با فریفتِن آن ها به جاه و مقام، آن ها را به 
دیده  دهد.  تقلیل  خود  انتخاباتی  ابزارهای 
شود که در روزهای آینده کدام منتقداِن جدی 

به متحـداِن جدی تبدیل می شوند؟
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احمـد عمـران

انتخابات؛
عرصۀ رسوایِی سیاست مداراِن پوشالی

 

بــه مــوازاِت جدی شــدِن ایــاالت متحــده در برنامــۀ صلــِح 
ــد  ــع و عاقه من ــِی ذی نف ــراِن منطقه ی ــش بازیگ ــتان و افزای افغانس
بــه ایفــای نقــش در ایــن پروســه، روز بــه روز صغــارِت حکومــِت 
ــرِف  ــک و متص ــد مال ــه نمی توان ــادی ک ــوان نه ــه عن ــود ب موج

ــت. ــده اس ــکار ش ــردد، آش ــود گ ــِح خ جنگ وصل
اگرچــه رســانه های بســیاری در افغانســتان ـ از جملــه ایــن 
ــت  ــِت حکوم ــیوۀ پرداخ ــر ش ــیاری ب ــای بس ــه ـ انتقاده روزنام
ــا  ــه ب ــه معامل ــا آن را ب ــان داشــته و حت ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــه قضی ب
ارزش هــا و دســتاوردهای هفده ســاله متهــم کرده انــد؛ امــا واقعیــِت 
ــردم  ــدۀ مشــروِع م ــد نماین ــت می بای ــه حکوم ــن اســت ک ــر ای ام
ــِع  ــی، مناف ــع مل ــر مناب ــت ب ــا مالکی ــا باشــد و ب ــام عرصه ه در تم
ــا  ــتان از آن ج ــِت افغانس ــد. حکوم ــاب ده ــهروندانش را بازت ش
ــود را درک و  ــادِی خ ــِت نه ــش و موقعی ــن نق ــت ای ــه نتوانس ک
هضــم کنــد، بــا نگاه هــای کوچــک و فروملــی بــه برنامــۀ صلــح و 
ــردم افغانســتان  ــج خــود و در نتیجــه م منحرف ســازی آن، به تدری
را از بــازی صلــح بیــرون ســاخت و زمینــۀ ورود و بازیگــرِی ســایر 

ــود. ــم نم ــی را فراه ــای بیرون ــورها و قدرت ه کش
ــده  ــان آم ــه می ــخن ب ــن س ــه ای ــتان همیش ــِگ افغانس ــارۀ جن درب
کــه عوامــِل خارجــی در مشــتعل نگه داشــتِن جنــگ چنــان نقــش 
بــازی کرده انــد کــه سررشــتۀ آن از دســِت حکومــت بیــرون رفتــه 
ــاِی  ــازی کردن ه ــد ب ــِل ب ــه دلی ــتان ب ــی در افغانس ــت. ناامن اس
ــی و  ــِق قوم ــقوط آن در عای ــر س ــارت دیگ ــه عب ــت و ب حکوم
ــی  ــه نوع ــی و ب ــراِن منطقه ی ــور بازیگ ــۀ حض ــه صحن ــی، ب جناح
جنــِگ نیابتــی میــان آن هــا تبدیــل شــد و در نتیجــۀ ایــن فعــل و 
انفعــاالت بــود کــه برخــی از نخبــه گاِن افغانســتان گفتنــد کــه ایــن 
جنــگ، نــه جنــِگ مــردم افغانســتان بلکــه جنــِگ منافــِع کشــورها و 
قدرت هــای بیرونــی در میــدان افغانســتان اســت کــه اگــر ســودی 
از آن حاصــل شــود، از آِن بیرونی هاســت امـــا ضــررش تمامــًا بــه 

ــرد. ــق می گی ــتان تعل ــردمِ افغانس م
ــه در  ــر جنگــی ک ــه نتوانســت ب حکومــت افغانســتان از آن جــا ک
ــی و  ــراِف سیاس ــت، اش ــان داش ــی اش جری ــِت مل ــرِو حاکمی قلم
نظامــی پیــدا کنــد، بــر صلــِح افغانســتان نیــز نتوانســته اشــراف و 
ــه داســتاِن  ــده می شــود ک ــا دی تســلط الزم را به دســت آورد و حت
ــتورالعمل هاِی  ــا و دس ــات، ضرب االجل ه ــِب ترتیب ــح در قال صل
بیرونــی چنــان بــه جریــان افتــاده کــه تاش هــای ظاهــراً 

ــت. ــده اس ــو گردی ــۀ آن مح ــت در میان ــۀ حکوم صلح خواهان
جنــِگ  جنــگ،  ایــن  کــه  می شــد  گفتــه  گذشــته  در  اگــر 
ــح  ــن صل ــه ای ــت ک ــوان گف ــون می ت ــًا اکن ــت، منطق بیرونی هاس
ــه  ــی ک ــۀ مانورهای ــا هم ــت ب ــِح بیرونی هاســت و حکوم ــز صل نی
ــی  ــد، قایق ــورت می ده ــح ص ــامِ صل ــر ن ــی زی ــای داخل در فض
ــرای آن  ــی ب ــای بیرون ــت، موج ه ــه در نهای ــت ک ــرگردان اس س

ــت.  ــد گرف ــم خواهن تصمی
مســلمًا آنچــه گفتــه شــد، بــرای ایــن نیســت کــه بــرِف بــامِ خــود 
را بــر بــامِ دیگــران بیـــندازیم و شــانه های خــود را از مســؤولیت  
ــِت موجــود  ــه حکوم ــرد ک ــد نشــان دهی ک ــی بای ــم. ول ــی کنی تُه
ــهروندانش در  ــرای ش ــی ب ــدۀ خوب ــته نماین ــداً نتوانس ــز و اب هرگ
ــم  ــح ه ــِل واض ــد. دلی ــح باش ــون جنگ وصل ــی چ ــایِل مهم مس
ــر روز در  ــی  ه ــراِن بیرون ــورها و بازیگ ــه کش ــه: درحالی ک اینک
ــر  ــتر و فراخ ت ــاِی بیش ــاِی پ ــتان ج ــِح افغانس ــۀ جنگ وصل قضی
ــرق در  ــی غ ــِت فعل ــد، حکوم ــت وجو می کردن ــود جس ــه خ ب
زدوبندهــا و جدال هــای منحــِط قومــی و جناحــی بــود. در 
نتیجــۀ بی پروایی هــای حکومــت اســت کــه دولــِت امریــکا 
ــه  ــد ک ــن می کن ــل تعیی ــود ضرب االج ــۀ خ ــرای وزارت خارج ب
ــه مشــوره و همــکارِی بازیگــراِن  ــح در افغانســتان را ب ــد صل رون

ــازد.  ــی س ــی نهای منطقه ی
اگرچــه اکنــون در رســمیات، بــرای حفــظ عرف هــا و نزاکت هــای 
ــِی  ــرِف اصل ــوان ط ــه عن ــتان ب ــت افغانس ــی، از حکوم بین الملل
ــِت  ــا در واقعی ــاد می شــود، ام ــان ی ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــتان را  ــِت افغانس ــِت حکوم ــه دس ــتند ک ــران هس ــن دیگ ــر ای ام
ــح  ــِس صل ــه مجال ــد و آن را ب ــر سیاســی« گرفته ان همچــون »صغی
ــرد  ــد حکــم ک ــن وصــف، بای ــا ای ــد. ب ــت می کنن ــره هدای و مذاک
کــه ایــن مــردم افغانســتان هســتند کــه بایــد نســبت بــه سرنوشــِت 
خویــش احســاِس مســؤولیت کننــد و به جــای بازیگــران بیرونــی، 
ــان  ــع و مصالح ش ــا مناف ــق ب ــح، مواف ــۀ صل ــت را در پروس حکوم
ــه گاِن  ــی و نخب ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــد. اح ــو دهن سمت وس
ملــی و مردمــِی افغانســتان، بــا اعــام مواضع شــان در قبــاِل صلــح 
ــد.  ــران کننـ ــه را جب ــن زمین ــت در ای ــاِل حکوم ــد انفع می توانن
ــح،  ــای صل ــِی گفت وگوه ــر اصل ــوان چت ــه عن ــده ب ــاالت متح ای
مســلمًا بــه افــکار عمومــِی افغانســتان در ایــن زمینــه بهــا  خواهــد 

داد. 

صغـارِت حکـومت 
در بـرنامـۀ صـلح

این گونه سیاست مداری فقط حول وحوِش منافع شخصی افراد معنا پیدا می کند. چنین سیاست مدارانی به دلیِل اینکه فهم 
درستی از وضعیت ندارند و هیچ  نوع تعهدی در قبال مردم و جامعه احساس نمی کنند، حاضرند همه چیز را در میِز سیاست 
به قمار بگذارند. برای این  سنخ سیاست مداران چیزی به نام ارزش های اخالقی و سیاسی وجود ندارد. ارزش های این 
گونه افراد، منافع شخصی و پول است و به خاطر به دست آوردن پول و قدرت حاضرند دست به هر کاری بزنند. شاید یکی 
از دالیلی که افغانستان چهار دهه است که به ثبات و نظم سیاسی ـ امنیتی نرسیده، موجودیِت چنین سیاست مدارانی بوده 
باشد. کسانی که نه شناختی از سیاست داشته اند و نه هم چیزی برای  شان سوای منافِع خودشان مهم بوده است. این ها 
وقتی مبارزه می کنند، مبارزۀشان به خاطر وطن و مردم نیست، بل به خاطر منافِع خود شان است
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برخــی از اســتادان دانشــگاه و اعضــای مجلــس ســنا می گوینــد ارگ 
کــه خــود قلــب همــه فســاد اســت، مســووالن آن بــا نزدیــک شــدن 

زمــان انتخابــات نعــرۀ مبــارزه بــا فســاد اداری را بلنــد می کننــد.  
ــه ســخنان، محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت  ــا اشــاره ب ــان ب آن
وحــدت ملــی، در رابطــه بــه مبــارزه بــا فســاد اداری می گوینــد کــه 
ــان مــردم و  ــن ســخنان خــود در تــاش ســربازگیری از می ــا ای او ب
ــی  ــای انتخابات ــرد برنامه ه ــرای پیش ب ــتان ب ــی افغانس ــای حام نهاده

خــود اســت. 
ــل،  ــگاه کاب ــاد دانش ــکدۀ اقتص ــتاد دانش ــیحون، اس ــیف الدین س س
ــدت  ــت وح ــد: حکوم ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
ملــی مشــروعیت مردمــی نــدارد و دســتگاه های آن غــرق در فســاد 

اســت.
ــر ارادۀ جــدی  ــی ب ــی مبن ــد کــه ادعــای غن ــای ســیحون می افزای آق
داشــتن بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری دروغ محــض و خــاک زدن بــه 

چشــمان شــهروندان اســت.  
آقــای ســیحون دســتگاه های حکومتــی وحــدت ملــی را بــه 
ــدت  ــت وح ــای حکوم ــد: نهاده ــرده می گوی ــم ک ــی مته پراکنده گ
ــی  ــی هســتند و در خــای معلومات ــک انســجام درون ــد ی ــی فاق مل
قــرار دارنــد، نهادهــای عدلــی و قضایــی، دســتگاه اجرایــی و وزارت 

ــد. ــج  می برن ــی رن ــود هماهنگ ــا از نب خانه ه
ــت   ــزه درس ــدم معج ــد از »ع ــی می خواه ــای غن ــۀ او، آق ــه گفت ب
ــارزه  ــا فســاد اســت، اعــام مب ــوده ب ــی کــه خــود آل ــد«، در حال کن

ــد. ــاد می کن ــا فس ب
ــرده  ــم ک ــی مته ــه بی برنامه گ ــی را ب ــای دولت ــیحون نهاده ــای س آق
ــرای شــهروندان  و تأکیــد دارد کــه در ایــن نظــام هیــچ دورنمــای ب
ــده اســت. ــد کنن ــرای مــردم ناامی ــدارد و ایــن حکومــت ب وجــود ن

فساد ساختاری 
ــر این کــه  ــد ب ــا تأکی ــل، ب ســیف الدین ســیحون اســتاد دانشــگاه کاب
فســاد ســاختاری در حکومــت وحــدت ملــی وجــود دارد، می گویــد: 
ــا  ــن حکومــت منفــی اســت؛ حت ــه ای نگــرش شــهروندان نســبت ب
ــاد  ــود فس ــبت وج ــام نس ــن نظ ــرای ای ــه ب ــت مالی ــردم از پرداخ م
ــا حکومــت  سرســام آور، ســرباز می زننــد و ایــن کار ســبب شــده ت

بودجــۀ عــادی خــود را تمویــل نتوانــد. 
او بــه ایــن بــاور اســت: نظــام افغانســتان از هــم پاشــیده و در حالــت 
ــی و  ــی و قضای ــراردارد، وزارتخانه هــا، نهادهــای عدل ــی ق بحران

ــتند.  ــدترین ها هس ــت از فاس ــری حکوم رهب
او می گویــد کــه فســاد در افغانســتان شــکل ســاختاری دارد، 
ــت.  ــده اس ــه ش ــده نهادین ــن پدی ــی ای ــدت، مل ــت وح در حکوم
ــود و  ــه نمی ش ــر گرفت ــد نظ ــردم م ــوق م ــی حق ــن نظام در چنی
شــهروندان ســاالنه بیــش از 2- ۳ ملیــارد دالــر در ایــن نظــام به خاطــر 
ــا   ــد، ام ــت می کنن ــوت پرداخ ــان رش ــای روزمرۀ  ش ــردن کاره پیش ب
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــت ب ــاد اس ــه فس ــن هم ــب ای ــود قل ــه خ ارگ ک
ــد.   ــد می کن ــاد اداری را بلن ــا فس ــارزه ب ــرۀ مب ــات نع ــان انتخاب زم
ــی غــرق در  ــت وحــدت مل ــه  حکوم ــاور دارد ک ــای ســیحون ب آق
ــش  ــبب افزای ــام س ــن نظ ــدرت در ای ــای ق ــت. جزیره ه ــاد اس فس

فســاد اداری شــده و حکومــت را بــه  نظــام نــاکام ، فاســد و ضعیــف 
تبدیــل کــرده اســت.  

آقــای ســیحون ســخنان اخیــر محمــد اشــرف غنــی بــرای مبــارزه بــا 
ــد:  ــد و می گوی ــی می دان ــای انتخابات ــبیه کارزاره ــاد اداری را ش فس
ــان  ــری از می ــرباز گی ــاش س ــود در ت ــخنان خ ــن س ــا ای ــی ب »غن
ــای  ــرد برنامه ه ــرای پیش ب ــتان ب ــی افغانس ــای حام ــردم و نهاده م
ــت  ــی اس ــا در حال ــن تاش ه ــۀ او، ای ــه گفت ــت«. ب ــی اس انتخابات
ــاد  ــز در فس ــتان نی ــی افغانس ــی و حام ــای خارج ــتر نهاده ــه بیش ک

ــل هســتند.  دخی
ایــن در حالــی اســت کــه بررســی های نهادهــای بین المللــی 
ــن  ــد. پیــش از ای ــا می دان افغانســتان را چهارمیــن کشــور فاســد دنی
ــرای بازســازی افغانســتان،  ــا مفتــش ویــژۀ امریــکا ب نهــاد ســیگار ی
نیــز ســران حکومــت وحــدت ملــی را امــر مبــارزه بــا فســاد اداری 

ــود. ــده ب ــاکام خوان ن
نهادهای مبارزه با فساد موثریت نداشته اند

ــن  ــیون تقنی ــس کمیس ــف، ریی ــن مصن ــال، محی الدی ــن ح در عی
عدلــی و مبــارزه بــا فســاد مجلــس ســنا در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
می گویــد: حکومــت وحــدت ملــی تاش هــای را بــرای مبــارزه بــا 
ــش  ــه کاه ــا منجــر ب ــن تاش ه ــا ای ــته اســت، ام ــاد اداری داش فس

فســاد اداری نشــده اســت.
ــدان  ــرای کارمن ــت ب ــود مصوونی ــه نب ــد ک ــف می گوی ــای مصن آق
ــش فســاد اداری  ــل افزای ــا عام ــکاری و مهاجرت ه ــر، بی ــی، فق دولت

ــت اســت.   ــن حکوم در ای
ــه  ــان ب ــا پای ــاال ت ــی از ب ــای دولت ــد: نهاده ــف می افزای ــای مصن آق
فســاد آلوده انــد، روابــط و خویش خــواری در نهادهــای دولتــی 
موضــوع اســت ســبب شــده تــا برخــی از شــهروندان بــرای 

پیش بــرد کارهــای خــود رشــوت بپردازنــد.
رییــس کمیســیون تقنیــن و مبــارزه بــا فســاد مجلــس ســنا، کارکــرد 
نهادهــای مبــارزه بــا فســاد اداری را در امــر مبــارزه بــا ایــن پدیــده 
ــارزه  ــد: رویکــرد کاری نهادهــای مب ــد می کن ــد و تأکی ــر نمی دان موث
بــا فســاد اداری شــکل مــوازی را داشــته اند و ایجــاد آنــان بــه علــت 

یــک ســری از معامله هــای سیاســی صــورت گرفتــه اســت.  
بــه گفتــۀ او، بــه عــاوۀ این کــه نهادهــای ایجــاد شــده بــرای مبــارزه 
ــتقال  ــد اس ــا فاق ــن نهاده ــت: ای ــد، گف ــاد اداری، موازی ان ــا فس ب
کامــل  نیــز بودنــد و در مبــارزه بــا فســاد اداری موثریــت نداشــته  انــد.  
او بــا اشــاره بــه ادعــام اداره مبــارزه بــا فســاد اداری بــا دادســتانی کل، 
می گویــد کــه ادارۀ مبــارزه بــا فســاد اداری کــه بایــد مســتقل می بــود، 
امــا بــدون در نظــر داشــت ایــن موضــوع بــه دادســتانی مدغــم  شــد. 
ــی  ــرف غن ــد اش ــش محم ــک روز پی ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرای  ــت ب ــه حکوم ــت ک ــاد اداری، گف ــا فس ــارزه ب ــت مب در نشس
خکشــانیدن رییشــۀ فســاد اداری ارادۀ جــدی دارد. او همچنــان گفتــه 
ــت  ــۀ حکوم ــا وظیف ــاد تنه ــردن فس ــه ک ــرای ریش ــه کار ب ــود ک ب

نیســت.

ــل  ــه قب ــک ده ــه ی ــک ب ــح نزدی ــی صل ــورای عال ش
ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک ــت حام ــه هدای ب
ــن  ــتاد برهان الدی ــح« اس ــهید صل ــری »ش ــت رهب و تح
ــح از آن  ــی صل ــورای عال ــد.  ش ــاد گردی ــی ایج ربان
ــن  ــی را در ای ــای فراوان ــد، افت وخیزه ــه بع ــان ب زم
ــیر تجربــه کــرد و شــخصیت های دیگــری نیــز  مس
ــورای  ــراِن ش ــوان رهب ــه عن ــو دادن آن ب در سمت وس
ــه  ــه دارای هیچ گون ــد ک ــح مطــرح گردیدن ــن صل نمادی

ــد. ــی نبودن ــت اجرای صاحی
ــوولیت  ــی، مس ــر زمان ــۀ دیگ ــر آن، در بره ــاف ب مض
ــرم  ــه اک ــح ب ــی صل ــورای عال ــۀ ش ــی دبیرخان اجرای
خپلــواک، مشــاور سیاســی رییــس جمهــوری اســامی 
ــم  ــات و تصامی ــه از مصوب ــد ک ــپرده ش ــتان س افغانس
ــا موجــب  ــرد ت ــزی درز نمی ک ــه رســانه ها چی شــورا ب
اطاع رســانی بــه مــردم افغانســتان و کشــورهای منطقــه 

ــردد.  ــان گ و جه
در عقــب ایــن بازی هــای اســتخباراتی فقــط چنــد تــن 
در ارگ ریاســت جمهــوری کــه روابــط نهایــت نزدیــک 
بــا شــخص رییــس جمهــور داشــتند، آگاه بودنــد؛ حتــا 
بانــوان مطــرح و تأثیرگــذار در رهبــری شــورای عالــی 
صلــح هــم ناآگاهــی شــان را از قضایــای کــه در رهبری 
ایــن نهــاد می گذشــت، در مصاحبه هــا و جلســاِت 
ــه  ــد و گای ــق رســانه ها افشــا می کردن مختلــف از طری

ــد.   ــر ان ــا بی خب ــه از تصمیم گیری ه ــتند ک داش
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در ســال پــار و ســال 
جــاری، فعالیت هــای شــورای عالــی صلــح بــه مقصــود 
دســتیابی بــه صلــِح دایمــی در کشــور تشــدید گردیــد و 
گردهمایی هایــی بــه ایــن منظــور بــه صــورت متنــاوب 
در کشــورهای مختلــف جهــان نیــز راه انــدازی شــد کــه 
نشســت کابــل، عربســتان ســعودی، اندونیزیــا، تاشــکند، 

ــراً برگــزار شــد،  اســام آباد و نشســت مســکو کــه اخی
از آن جملــه انــد. 

در همیــن اواخــر، از طریــق شــبکه های اجتماعــی اطاع 
ــدد  ــورهای متع ــکو از کش ــت مس ــه در نشس ــم ک یافتی
جهــان بــه شــمول شــخصیت های مســتقل افغانســتانی و 
طالبــاِن رهــا شــده از زنــدان گوانتانامــو مقیــم در قطــر 
ــن فراخــوان  ــه ای ــود ک ــده ب ــه عمــل آم ــز دعــوت ب نی
ــات را در ارگ برانگیخــت و طــی  اســباب خشــم مقام
ــد  اعامیه یــی، نه تنهــا از  آن اســتقبال نشــد، بلکــه تأکی
بــر آن نیــز داشــتند کــه پروســه های صلــح بایــد تحــت 
ــی  ــت وحــدت مل ــری حکوم ــت رهب ــراف و مالکی اِش
ــرح آن در  ــه و ط ــک مطالب ــن ی ــه چنی ــد ک ــق یاب تحق
ــک  ــه گان سیاســی در عــرف دیپلوماتی خــور شــأن نخب

نمی باشــد.  
در  اســت؛  غم انگیــزی  روزگار  مــا  وطــن  روزگار 
ــی و دم  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــه رهب ــی ک صورت
ــه  ــوع ب ــور در مجم ــی کش ــت خارج ــتگاه سیاس و دس
ــند  ــده می اندیش ــم ش ــح گ ــه صل ــی ب ــور دسترس منظ
و در ایــن راســتا تبلیغــات گســترده می کننــد بایــد 
منظــور شــان واقعــًا دریافــت حلقــۀ مفقــود شــده باشــد 
ــوف  ــول معط ــن محص ــره ای ــه ثم ــه ب ــف توج و عط
ــه قــول دیگــر: منظــور  ــا ب ــه نهــال آن، ی ــه ب ــد، ن بدارن
بــه دســت آوردن ســیب بایــد باشــد نــه درخــت ســیب. 
ــار دهــه  ــدت چه ــه از م ــدۀ افغانســتان ک ــردم داغ دی م
ــده  ــوی ش ــادی و معن ــارات م ــل خس ــو متحم بدین س
انــد فراوانــی شــده انــد، حــق دارنــد از مزایــای 
زنده گــی مرفــه و صلح آمیــز در فضــای برابــری و 
حقــوق شــهروندی مســتفید شــوند و ایــن مهــم نبایــد 
ــه شــود. باتوجــه  ــرای شــان دیکت ــب دیگــران ب از جان
و مطالعــۀ گذشــته بایــد بــه اشــخاص، گروه هــا و 

ــه  ــم ک ــازه ندهی ــرض اج کشــورهای خودمحــور و مغ
ــل  ــا تحمی ــر م ــه را ب ــای عجوالن ــر راه حل ه ــار دیگ ب

ــد. کنن
مــا بایــد بــه گذشــتۀ ســرزمین مــا مراجعــه و تاریــخ و 
فرهنــِگ مبارزاتــی خــود را مطالعــه کنیــم و بــا آموختــن 
ــه  ــران ن ــای دیگ ــی و زورگویی ه ــه چرب زبان از آن، ب
بگوییــم و معضــات و راه حل هــای بومــی بــرای 
بیــرون رفــت از بحــران کشــور طــرح و پیشــنهاد کنیــم. 
چیــزی کــه مــا در ایــن مقطــع حســاس تاریــخ معاصــر 
بــه آن نیــاز مبــرم داریــم، درک ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــی،  ــت مل ــتقال، حاکمی ــمنان آزادی، اس ــایس دش دس
ــد  ــد می کن ــی را تهدی ــس مل ــی و نوامی ــت ارض تمامی
ــی  ــرد مل ــه نب ــه و آگاهان ــد عاقان ــر آن بای ــه در براب ک

ــرد. صــورت گی

ارگ یا قلِب

 فساد؟

نیاِز داشتن 
یک برنامۀ خودی
ی ا بــــر

 صلح

ابوبکر صدیق

ACKUبهزاد برمک 
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ــای  ــد و موه ــگ کنی ــود را رن ــای خ ــید: بوت ه ــپ باش ۱. خوش تی
ــه گونه یــی کــه شــبیه یــک  خــود را شــانه. جــذاب لبــاس بپوشــید ب
متخصــص بــه نظــر بیاییــد. وقتــی خــوب لبــاس پوشــیده اید، احســاس 
اطمینــان خواهیــد کــرد. اگــر نمی دانیــد کــه چــه تیــپ و ظاهــری برای 
شــما مناســب اســت، می توانیــد از اطرافیــان و یــا کســانی کــه تجربــۀ 
ــرای آراســتن  ــاً ب ــد. حتم ــد مشــوره بگیری ــه دارن ــن زمین ــی در ای کاف
ظاهــرِ خــود وقــت بگذاریــد. دوبــاره تأکیــد می کنــم کــه مخاطبــان بــه 
بســته بندی و ظاهــر پیــام کــه شــما جزیــی از آن بــه شــمار می آییــد، 

توجــه فراوانــی می کننــد.
2. نفــس عمیــق بکشــید: احســاس کنیــد کــه انــرژی شــما بــا تنفــس 
تأمیــن می شــود. پُرشــدن و خالــی شــدِن شــش های شــما از اکســیجن 
ــدرت حرکــت می دهــد. پــس  ــه شــما ق ــد ماشــینی اســت کــه ب مانن
قــدر ایــن ســوخت مهــم را بدانیــد. خیلــی آرام چنــد تنفــِس شــکمی 
ــد.  ــان کمــک بســیاری می کن ــه آرامش ت ــل ب ــن عم ــید، ای ــته باش داش
اگــر نگــران هســتید کــه مخاطبــان متوجــه تنفــس عمیــِق شــما شــوند 
و بــه ایــن موضــوع پــی ببرنــد کــه در حــال آرام کــردِن خــود هســتید، 
می توانیــد از زبــان  بــدِن خــود کمــک بگیریــد و یــا بــه آرامــی کمــی 

آب بنوشــید. 
ــا  ــان بیشــتر دوســت باشــید: ببینیــد هیجــان و انــرژی و ی ــا بدن ت ۳. ب
اســترس روزِ اجرای تــان بیشــتر در کــدام نقــاط بدن تــان خــود را بــروز 
ــد؟  ــخ می کن ــتان تان ی ــا دس ــود ی ــل می ش ــان قف ــد. زانوهای ت می ده
ــود؟  ــر می ش ــرق تَ ــا ع ــانی تان ب ــا پیش ــده و ی ــک ش ــان خش دهن ت
ســعی کنیــد ایــن انــرژی و هیجــان کــه در درون شماســت را در اختیــار 
ــت  ــه حرک ــما را ب ــدرت داده و ش ــما ق ــه ش ــرا ب ــد؛ زی خــود درآوری

درمــی آورد. از جــادوی ایــن انــرژی غافــل نباشــید. 
4. بــر روی چهــرۀ مخاطبــاِن خــود تمرکــز کنیــد: در هنــگام ســخنرانی 
ــد.  ــظ کنی ــود را حف ــاِن خ ــا مخاطب ــمی ب ــاط چش ــد ارتب ــعی کنی س
ــگام  ــرده و در هن ــدا ک ــتانه را پی ــای دوس ــان چهره ه ــان مخاطب در می
ســخنرانی بــه آن هــا نــگاه کنیــد. لبخنــد، تأییــد و تــکان  دادِن ســر بــه 
ــان، باعــث دلگرمــی شــما در طــول  نشــانۀ موافقــت از ســوی مخاطب

ســخنرانی خواهــد شــد.
ــِت  ــما را از وضعی ــد ش ــردن می توان ــت ک ــد: حرک ــت کنی 5. حرک
اضطــراب خــاص کنــد. شــما بایــد بدانیــد کــه تنهــا به وســیلۀ مغزتــان 
فکــر نمی کنیــد، بلکــه قســمتی از تفکرات تــان توســط بدن تــان انجــام 
می شــود همیــن لحظــه بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد و بــه یــاد بیاوریــد 
کــه وقتــی در گذشــته در یــک شــرایط پُراســترس قــرار گرفته ایــد چــه 
ــخ  ــه پاس ــی ب ــًا وقت ــد؛ مث ــروز داده ای ــود ب ــی از خ عکس العمل های
ســوالی ســخت فکــر می کنیــد و یــا موضــوع خاصــی ذهن تــان را بــه 
ــد  ــدم می زنی ــا ق ــد و ی ــه ســرعت راه می روی ــرده، ب خــود مشــغول ک
و یــا حالــِت متفکرانــه بــه خــود گرفتــه و بــه جایــی ضربه هــای پــی 
درپــی وارد می کنیــد. گاهــی هــم بــا فشــار بــه شــقیقه های تان منتظــر 
پاســخ مناســب می شــوید. هنــگام صحبــت  کــردن و یــا توضیــح دادن 
در مــورد مســأله یی، دســتاِن خــود را تــکان می دهیــد و تصــور می کنیــد 
ــادآوری ســخنان تان  ــز و ی ــه تمرک ــت  دادن دســت های تان ب ــه حرک ک
ــن  ــای این چنی ــا حرکت ه ــه ب ــد ک ــاس می کنی ــد. احس ــک می کن کم

بهتــر فکــر کــرده و بــه راه حــل مناســب تری دســت می یابیــد.

سخنرانی و فن بیان

ششم: تکفیر دموکراسی و انتخابات
    حزب التحریر، انتخابات و دموکراسی را از منظر سیاسی اسام، مؤلفۀ 
می داند؛  اسامی  شریعت  با  تناقض  و  تضاد  در  اساسًا  و  دانسته  کفری 
دیگِر  ارزش های  و  بیان  آزادی  عقیده،  آزادی  بشر،  حقوق  همان طور 
دموکراسی را در کشورهای اسامی، توطیه های استعماری تلقی کرده و به  

سود مسلمانان نمی داند.
    جالب این است که حزب التحریر از یک طرف به  عقل گرایی بیش از 
حد از جانب سلفیت معاصر متهم است اما از سوی دیگر، هر دو مکتب 
در برابر دموکراسی، از گریباِن تکفیر سر می کشند؛ در حالی  که برخی از 
فقهای معاصر، موضوع دموکراسی را به  عنوان یک  ساختار اجتماعی در 
تجزیه  و  تحلیل  قابل  اقتصادی،  و  اجتماعی  تعلیمی،  سیاسی،  بخش های 
دانسته که در مواردی با اسام سازگاری دارد و از آن می توان استفاده کرد. 
    دموکراسی، یک  نوع روش یا مؤلفۀ فلسفی-اجتماعی  ست که یک سلسله 
اقتصادی،  مسایل  است،  گرفته  شکل  آن  چارچوب  در  وضعی  قوانین 
تعلیمی و اجتماعی را در کشورهای غربی سر و سامان داده و سبب نجات 
ملت های غربی از دامن حاکمیت های مستبد خانواده گی و کلیسایی شده 

است.
    در کشورهای اسامی، پیش از اینکه به طور مطلق برچسب تکفیر بر 
دموکراسی زده شود، از دیدگاه فقه سیاسی معاصر می توان آن را به  نقد و 
بررسی گرفت که آیا ظرفیت پذیرش قوانین شرعی را از طریق تغییرات 
این  از  و  است  کدام  آن  متضاد  و  مشترک  نقاط  یا خیر؟  دارد  ساختاری 
قبیل مسایل دیگر. اما فتوای تکفیر همۀ دروازه ها را به  روی ما می بندد و 
بدبینی ها نسبت به دیگران را ایجاد می کند و شریعت اسامی را در برابر 
نظم نویِن جهانی قرار می دهد که با درنظرداشت واقعیت های عینی جهان 

معاصر، ایستاده گی در برابر آن خیلی دشوار به  نظر می رسد.

پایان
    حزب التحریر، بدون تردید بزرگترین جنبش سیاسی-اسامی معاصر 
در جهان به  شمار می رود که با شعار احیای مجدد خافت به  منهج سنت 
پیامبر گرامی اسام صلی اهلل علیه وسلم و خلفای ایشان، با روش ویژه یی 
به  سوی  رفتن  برای  زنده یی  سیاسی  انگیزۀ  با  می خواند،  فرا  را  جوانان 
خافت در جهان اسام، تشویق می کند و در این راستا از وسایل رسانه یی 

بیشتر بهره می برد.
    تهاجم غرب بر کشورهای اسامی و استثمار منابع اقتصادی، مداخلۀ 
و  خانواده ها  حاکمیت  اکادمیک،  و  آموزشی  دستگاه های  در  استعماری 
اشخاص وابسته به  قدرت های استعماری بر سرنوشت ملت های مسلمان، 
جنبش های  و  حرکت ها  سیاسی،  و  فکری  سازمان های  نقص  و  ضعف 
اسامی معاصر، سقوط امپراتوری )خافت( عثمانی  در قرن بیستم، پخش 
نبود  و نشر فساد اخاقی، هرزه گی و بی بندوباری در شهرهای اسامی، 
عدالت، آزادی و برابری طبقاتی در نظام های سیاسی کنونی، مرزکشی های 
سیاسی میان کشورهای اسامی، پخش و نشر نفاق و تفرقه و ستیزه جویی 
میان کشورها به ویژه جوامع اسامی بر مبنای قومیت و ناسیونالیسم، وجود 

شکاف عمیق میان اسام و مسلمانان از جمله بیماری هایی است که حزب 
با ساح فکر و  فرا می خواند و  پیرواِن خود را  برای درمان آن،  التحریر 
اندیشه تجهیز می نماید و برای مبارزه جدی و پیگیر، تا رسیدن به  احیای 
شوکت سیاسی از دست رفتۀ مسلمانان، زیر چتر خافت، آماده می سازد.

    حزب التحریر، به  ساختارهای سیاسی جدید از منظر اجتهاد فقهی معاصر 
نگاه کرده و خافت اسامی را به  عنوان یگانه مؤلفۀ سیاسی برای نجات 
کشورهای اسامی از بحران های کنونی می داند و فعالیت برای رسیدن به 
خافت از راه بیعت با این جنبش را یکی از وجیبه های دینی می پندارد 
که با پشت سر گذاشتن سه  مرحله تثقیف، تفاعل و طلب نصرت، ممکن 

و میسر می نماید.
    نگاه حزب به  ساختارهای سیاسی به طور مطلق اجتهادی بوده با این 
تفاوت که دموکراسی غربی و ارزش های آن را تکفیر می کند و تطبیق آن 

در جوامع اسامی را زهری مهلک به  کام ملت های مسلمان می داند.
باب عقاید، مشروعیت جهاد زیر پرچم      عدم حجیت خبر واحد در 
کفار، عدم توجه الزم به  تربیت روحی و معنوی افراد، رسیدن به  خافت 
از طریق طلب نُصرت و سهل  انگاشتن آن، دارالفکر خواندِن سرزمین های 
اسامی و تکفیر دموکراسی و ارزش های آن، بخشی از مشکات حزب 
التحریر به  شمار می رود که از منظر سایر جنبش ها و مکاتب فکری اسامی 

مورد انتقاد قرار دارد.
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ناخــودآگاه متــن، عمدتــًا بــا تشــبیه مضمــر،  اســتعارۀ 
ــور  ــازی و به ط ــناد مج ــت،  اس ــاب لغ ــادر،  انتخ ــه،  تب مکنی
ــی  ــل ردیاب ــل، قاب ــن قبی ــار و از ای ــروج از هنج ــی خ کل
ــا در  ــعِر م ــرن ش ــان: 28(. حــدود دو ق ــا،  هم است)شمیس
ــات و  ــا کلم ــادر و حت ــتعاره و تب ــبیه و اس ــرارِ تش دام تک
ــد از  ــه نتوان ــار اســت. شــاعری ک ــدل گرفت ــان شــعر بی زب
ــچ  ــا هی ــه نه تنه ــد، میراث خواری ســت ک ــرار کن ــن دام ف ای
ــراث  ــه می ــد، بلک ــی نمی افزای ــرمایۀ موروث ــر س ــز ب چی

به جامانــده را بــه  ابتــذال می کشــد.
»پیامبــر مجنــون« هرچنــد انــدک و انگشت شــمار امــا 
ــی  ــه، برخــی از بازی هــای مهــِم زبان محکــم و تجددگرایان
را بــه کار گرفتــه و به اصطــاح فاصلــۀ خویــش را از 
ناخــودآگاه متــون موروثــی، هرچنــد کــم امــا مســجل کــرده 

اســت.
ــه  نکتــۀ مهمــی اشــاره  شــارل مــورون،  منتقــد فرانســوی ب
ــنده  ــک نویس ــوندۀ ی ــۀ تکرارش ــه از درون مای ــد »ک می کن
ــن  ــان نورم ــه  زب ــا ب ــه »اســطورۀ شــخصي او، ی ــوان ب مي ت
هالنــد بــه درو مایــۀ هویــت او پــي برد«)هالنــد، 200: 4۳(. با 
کمــی توســع در ایــن نظــر می تــوان افــزود کــه نــه تنهــا از 
درونمایــۀ تکرارشــونده کــه از تصویــر تکرارشــونده،  زبــان 
تکرارشــونده و تفکــر تکرارشــونده و حتا وزن تکرارشــونده 
ــه  اســطورۀ شــخصی یــا درونمایــۀ هویــت  نیــز می تــوان ب
مؤلــف پــی بــرد. حــاال اگــر ایــن درونمایــه،  تصویــر، زبــان، 
تفکــر و وزن تکرارشــونده را در شــاعر یــا مولفــی،  شــاعر 
یــا مؤلــِف قبلــی شــیفت کــرده باشــد،  بــدون شــک هویــت 
ــه  فنــا رفتــه اســت و او در واقــع بلندگــوی  ایــن مؤلــف ب
ــدر  ــا پ ــدر شــعری ی ــری و فکــری پ ــی،  تصوی ســنت زبان
ــت  ــه هوی ــردی ک ــه ف ــت، ن ــود اس ــری خ ــر و فک تصوی
خویــش را از غبــار دهــور و قــرون بیــرون کشــیده باشــد و 
ــری دســت  ــی و تصوی ــه  آزادی فکــری،  زبان به اصطــاح ب
ــه،  ــرار درونمای ــا تک ــر ب ــه  ســخن دیگ ــا ب ــد. ی ــه باش یافت
ــوان  ــه  عن ــت ب ــب هوی ــران، صاح ــان دیگ ــر و زب تصوی
شــاعر نخواهیــم  شــد، شــاعر بایــد هویــت، زبــان، تصویــر 
و نــگاه خــودش را داشــته باشــد. از ایــن دیــدگاه به راحتــی 

ــرد. ــای شــعر و ناشــعر را مشــخص ک ــوان مرزه می ت
وقتــی شــارل مــورون می گویــد کــه همــۀ ســطوح 
فانتزي هــا دگرگونه گي هــاي یکدیگرنــد کــه بــر هــم 
ــت کــه ســطوح  ــزوده مي شــوند، بــه  ایــن معنــا اس اف
ــن  ــر ای ــد،  در غی ــی یابن ــد دگرگونه گ ــًا بای ــا حتم فانتزی ه
صــورت چیــزی بــدان افــزوده نمی شــود.  در حــوزۀ فانتــزی 
ــم دانســت و  ــل تعمی ــر را قاب ــن ام ــوان ای ــز می ت ــی نی ادب

ــر،   ــن تفک ــد، خرم ــی نیاب ــزی دگرگونه گ ــن فانت ــر ای اگ
زبــان و تصویــر موجــود را بارهــا و بارهــا پیمانــه می کنیــم 
ــم،   ــزی نمی افزایی ــن چی ــن خرم ــه  ای ــه ب ــا اینک ــه تنه و ن
ــا  ــن پیمانه گری ه ــل،  ای ــم تأوی ــر عل ــتناد ب ــا اس ــه ب بلک
ــتعایی  ــل اس ــۀ تأوی ــد به مثاب ــچ روی نمی توانن ــه  هی ــه ب ک
ــز  ــود نی ــن موج ــال خرم ــت و ج ــد، از مکن ــل نماین عم
ارایــه مــی دارد؛ زیــرا در  مبتــذل  می کاهــد و مفهــوم 
مواجهــه بــا متــن موجــود هیــچ اشــراقی بــه  شــاعر دســت 
ــان را  ــه نگاه م ــت ک ــی اس ــان صفت ــراق هم ــد.  اش نمی ده
ــا را  ــد و رابطــۀ م ــه  آنچــه هســت، دگرگــون کن از درون ب
بــا پدیده هــا طــوری تنظیــم کنــد کــه بــدون حجــاِب نــگاهِ 
پدرانــه،  پدیده هــا را درک کنیــم و بشناســیم. چنیــن چیــزی 
ــتان و  ــعر افغانس ــرن ش ــی« در دو ق ــر »بیدل زده گ را در ام
همچنــان در امــر »مولوی زده گــی« در شــعر شــاعران بلخــی 

ــرد. ــاهده ک ــوان مش می ت

2-3. مولوی واره گی
ــوی  ــه  مول ــد ب ــش از ح ــع بی ــق و ول ــس،  عش ــاید ان   ش
ــبب  ــی س ــاعران بلخ ــی ش ــت عرفان ــم معرف ــاید ه و ش
»مولــوی- و  »مولوی واره گــی«  ســیّالیت  کــه  می شــود 
ــرد. تعــدادی  ــوان در شعرشــان مشــاهده ک گونه گــی« را بت
از شــاعران بلخــی گاه در فضــا و جــو موســیقایی،  زبانــی،  
ــا را  ــد،  این ه ــا معلق ان ــی موالن ــری و وزن ــری،  فک تصوی
نمی تــوان تصــادف انگاشــت. خاکروبــۀ خانقــاه بهاءالدیــن 
ولــد در بلــخ و هزارهــا نشــانۀ معنــوی و تاریخــی دیگــر، 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــم می کش ــوی را فراچش ــت مول آن معنوی
مقولــۀ عّلیــت کــه اصــل مهــم در ادبیــات تطبیقــی اســت،  
ــود  ــدم به وج ــزی را از ع ــنده یی چی ــاعر و نویس ــچ ش هی
ــر دارد،   ــی را در نظ ــا و الگوهای ــه نمونه ه ــی آورد،  بلک نم
ــارل  ــول »ش ــه  ق ــد ب ــه ش ــًا گفت ــه قب ــی ک ــا آن گونه ی ام
ــی  ــد دگرگونه گ ــًا بای ــا حتم ــطوح فانتزی ه ــورون«،  س م
بپذیرنــد تــا چیــزی بــر خرمــن موجــود بیفزایــد. بــاور مــن 
ــف بلخــی نتوانســته  ــن اســت کــه ناخــودآگاه متــن مؤل ای
ــرای  ــوف ب ــدر مأل ــذر از پ ــای گ ــوز از تکنیک ه اســت هن
ــد. ناخــودآگاهِ  ــش اســتفاده کن ــان خوی ــه  زب دســت یافتن ب
ــد  ــی باش ــای درون ــبیه تک گویی ه ــتر ش ــد بیش ــن بای مت
ــخصِی  ــوال ش ــال و اح ــول ح ــط محص ــط و فق ــه فق ک
مؤلــف باشــد، نــه پیــروی و حضــور او در زیــر چنبــر پــدر 
ــودآگاه  ــده، ناخ ــر نگارن ــه نظ ــاس ب ــن اس ــر ای ــعری. ب ش
ــوی  ــیلۀ مول ــر دارد، به وس ــرۀ تأثی ــه دله ــی، ک ــاعر بلخ ش
ــت  ــر اس ــا بهت ــده. ی ــیفت literary shift ش ــرری ش لیت

 the anxiety of ــاب ــوم در کت ــدگاه بل ــه  دی ــا توجــه ب ب
influence این گونــه بگوییــم کــه شــاعران بلخــی بیشــتر 

ــد. ــر دارن ــرۀ تأثی دله
ــری  ــۀ پدرپس ــک رابط ــاعران ی ــان ش ــد: می ــوم می گوی بل
وجــود دارد و شــاعر نســبت بــه  شــاعِر پــس از خــود پــدر 
اســت؛ امــا شــاعر واقعــی آن اســت کــه بتوانــد بــه  مصــاف 
ایــن پــدر بــرود و خــود را از ایــن تأثیــر عمیــق برهانــد. او 
در کتــاب دیگــر خــود the map of misreading ادامــه 
می دهــد کــه شــاعر بــرای ایــن کــه زنــده بمانــد، بایــد پــدر 

ادبــی خــود را ســوء تفســیر نمایــد.
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــث ترامتنیت ــک بح ــی«،  ی »مولوی واره گ
ــا  ــارت و ژنــت و ژولی ــه  دیدگاه هــای باختیــن و ب توجــه ب
کریســتوا می تــوان ابعــاد گســترده و گوناگــوِن آن را روشــن 
و بررســی کــرد. مولوی واره گــی در شــعر شــاعران بلخــی 
ــون در  ــِر مجن ــان در مجموعــۀ پیامب ــژه شــعر بهرامی و به وی
ــی به چشــم می خــورد کــه  ــی،  تصویــری و وزن ســطح زبان
ــودآگاه  ــه از ناخ ــت ک ــر پنداش ــرۀ تأثی ــوان آن را دله می ت
شــاعران سرچشــمه می گیــرد و بــه  قــول ژنــت ایــن 
ــت و در  ــا Hypertextulity اس ــت« ی ــر متنی ــأله »زب مس
ــی  ــت. یعن ــن اس ــول و گاه احس ــر معم ــاعری ام ــر ش ه
»دیگری واره گــی«،   کل  به صــورت  و  مولوی واره گــی 
ــه  ــدی در هــر نویســنده و شــاعر چــه ب ــچ تردی ــدون هی ب
گونــۀ خــودآگاه و چــه هــم ناخــودآگاه وجــود دارد و علــم 
بینامتینــت یــا interyextulity ایــن مســأله را اثبــات 
ــی  ــان گونه ی ــدارد،  هم ــود ن ــکی در آن وج ــد و ش می کن
کــه بلــوم هــم گفتــه اســت کــه هیــچ شــاعر و نویســنده یی 
ــا و  ــه نمونه ه ــی آورد،  بلک ــود نم ــدم به وج ــزی را از ع چی

ــر چشــم دارد. ــًا زی الگوهــای موجــود را حتم
ــت  ــألۀ بینامتنی ــه  مس ــتر ب ــی، بیش ــث مولوی زده گ ــا بح ام
ــن  ــک مت ــان ی ــور پنه ــه حض ــردد ک ــح برمی گ غیرصری
ــی- ــی م ــرقت ادب ــا آن را س ــر اســت و قدم ــن دیگ در مت
گفتنــد. نمونه هــای مولوی واره گــی را در مجموعــۀ »پیامبــِر 
مجنــون« بیشــتر در حــوزۀ وزن و گاه زبــان می تــوان 

ــرد. ــاهده ک مش
مست شدی زمین زدی، در جگرم کمین زدی

نوبت چندمین زدی، در بر مهربان ترین
سرو چمان من تویی، موی میان من تویی

دق شده بودم آخ جان پشت بمان بمان ترت
     )پیامبر مجنون: ص۱۹(

ــداد  ــک  روی ــرای ی ــت ب ــای ثاب ــه معن ــی ک ــان گونه ی هم
ــت  ــای ثاب ــم معن ــی ه ــن ادب ــدارد، در مت خــاص وجــود ن

ــعر، از  ــژه ش ــی، به وی ــن ادب ــدۀ مت ــدارد و خوانن ــود ن وج
ــد  ــه  قص ــی ب ــر خواننده ی ــیّالیت دارد. ه ــار س ــن انتظ مت
یــک تجربــۀ لذت بخــش بــه  ادبیــات رومــی آورد. خوانــش 
ــای  ــه  دنی ــۀ ورود ب ــای تجرب ــه  معن ــن ب ــه  نظــر م ــد ب و نق
خیالــی مؤلــف اســت؛ دنیایــی کــه تجربــۀ جدیــدی داشــته 

ــه  ســیّالیت بکشــد. ــا را ب باشــد و معن
بــه  قــول ارســطو،  هــر چیــزی ماده یــی دارد و صــورت آن 
غایــت آن اســت،  شــی در حرکــت بــه  ســوی غایــت نهایــی 
ــه   ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــرد. تغیی ــدد می گی ــای متع صورت ه
ــت نســبی دارد و  ــک غای ــس هــر شــی ی ــت اســت. پ غای
ــن  ــود. ای ــاکن می ش ــا س ــه در آن ج ــی ک ــت نهای ــک غای ی
ــا  ــرود ت ــان ب ــًا از می ــی کام ــه ماده ی ــی اســت ک در صورت
صــورت محــض تحقــق یابد)شمیســا، ۱۳۹۶: 44(. در هــر 
ــال کشــیده می شــود  ــه  اخت ــی ب ــادۀ زبان ــی، م ــعر خوب ش
ــت  ــوی غای ــه  س ــوع ب ــا فی المجم ــر، معن ــان، تصوی و زب
ــت  ــادی از حرک ــای زی ــد. نمونه ه ــت می کن ــی حرک نهای
مجموعــۀ  در  می تــوان  را  نهایــی  غایــت  بــه  ســوی 
ــر  ــت کم در دیگ ــه دس ــرد ک ــاهده ک ــون« مش ــر مجن »پیامب

ــدارد. ــاب ن ــامد بازت ــن بس ــا ای ــاعر ب ــای ش مجموعه ه

سرچشمه ها
ــی،  ــۀ ادب ــر نظری ــدی ب ــری)۱۳80(. پیش درآم ــون، ت ایگلت

ــز. ــر، تهــران: مرک ــاس مخب ترجمــۀ عب
بهرامیــان، روح اهلل)۱۳۹۷(. پیامبــر مجنــون، کابــل: انتشــارات 

میری. ا
حافــظ، شــمس الدین محمــد، دیــوان اشــعار، نســخۀ 

قزوینــی، تهــران، انتشــارات گلبــرگ، ۱۳82.
    ســنایی غزنــوی، ابوالمجــد مجــدود آدم، دیــوان ســنایی، 

بــه کوشــش بدیع الزمــان، تهــران، انتشــارات نــگاه، ۱۳88.
   شمیســا، ســیروس)۱۳۹۶(. موالنــا و چنــد داســتان 

ــره. ــر قط ــران: نش ــوی، ته مثن
ترجمــه  روایــت،  نظریه هــای  واالس)۱۳۹5(.  مارتیــن، 

ــس. ــر هرم ــران: نش ــهبا، ته ــد ش محم
 The Mind and the Book:  .)2000(  Holland N
 A Long Look at Psychoanalytic Literary
Criticism. Journal of Applied Psycho-

)۱(2  .analytic Studies
 Bloom, Harold, The Anxiety of Influence a
 theory of poetry, second edition, New York.
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استادان دانشگاه ها:
الیحه سازان از روش تدریس بی خبر اند

وزارت تحصیالت عالی:
استادان اندکی زحمت بکشند!

ــه  ــش ب ــگاه ها در واکن ــتادان دانش ــماری از اس ش
عالــی  تحصیــات  وزارت  امتحانــات  الیحــۀ 
ــت  ــر کیفی ــه ب ــن الیح ــاد ای ــه مف ــد ک می گوین
ــر  ــجویان تأثی ــوزش دانش ــتادان و آم ــس اس تدری

می گــذارد. منفــی 
آنــان در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد 
ــی در  ــات عال ــم وزارت تحصی ــن تصمی ــه ای ک
ــکاتی را  ــز مش ــت و نی ــون اس ــا قان ــرت ب مغای
بــرای اســتادان و دانشــگاه ها بــه وجــود مــی آورد.
عالــی  تحصیــات  وزارت  در  مســووالن  امــا 
می گوینــد، ایــن الیحــه بیــش از یــک ســال اســت 
ــز  ــاز اســت اســتادان نی ــق می شــود و نی کــه تطبی

زحمــت بیشــتری متحمــل شــوند.
احمدســمیر خراســانی، یکــی از اســتادان دانشــگاه 
ــی  ــات عال ــدِف وزارت تحصی ــه ه ــد ک می گوی
ــک  ــد روی میخانی ــاید تأکی ــم ش ــن تصمی از ای
کــردن تدریــس از ســوی دانشــجویان اســت، امــا 
ــی  ــس میخانیک ــد روی تدری ــدِف وزارت نبای ه

دانشــجویان باشــد.
ــرای  ــس ب ــه تدری ــد ک ــانی می افزای ــای خراس آق
دانشــجویان بایــد تحلیلــی باشــد تا دانشــجویان را 
»پرسشــگر و کنجــکاو« بــار بیــاورد. بــه بــاور ایــن 
اســتاد دانشــگاه: تأکیــد روی تدریــس تحلیلــی از 
آن جهــت موثــر اســت کــه ایــن شــیوه می تواننــد 
آسیب شناســی  بــه  ترغیــب  را  دانشــجویان 
ــی  ــا در پ ــازد ت ــان را وادار بس ــد و آن ــه کن جامع
ــخیص  ــه تش ــیب هایی ک ــرای آس ــی ب چاره جوی

ــد. ــد، براین می دهن
او بیــان مــی دارد کــه پرســش های بیشــتر و تأکیــد 
ــت  ــی و درس ــد خانه خال ــش هایی مانن روی پرس
و نادرســت، دانشــجویان را »تنبــل« بــار مــی آورد.

ــر از  ــی دیگ ــدی، یک ــد اس ــال، فری ــن ح در عی
اســتادان دانشــگاه بــه ایــن بــاور اســت کــه طــرح 
و ترتیــب پرســش های زیــاد، بــاالی اســتاد و 
دانشــجو نیــز فشــار مــی آورد کــه ممکــن اســت 
اســتاد را از ادامــۀ تدریــس و دانشــجو را از ادامــۀ 

ــاز دارد. ــل ب تحصی
ــتادان در  ــه اس ــی دارد ک ــار م ــدی اظه ــای اس آق
اگــر  تدریــس می کننــد و  دانشــگاه  چندیــن 
ــف ۳0 پرســش  ــر صن ــه ه ــر دانشــگاه و ب ــه ه ب
آمــاده کننــد، بــه صــورت خــودکار روی کیفیــِت 
ــود. ــی وارد می ش ــر منف ــتادان تأثی ــس اس تدری

ــن  ــده گان ای ــز کنن ــگاه، تجوی ــتاد دانش ــن اس ای
ــون و  ــری از قان ــه »بی خب ــول را ب ــه و اص الیح

می گویــد  و  می کنــد  متهــم  تدریــس«  روش 
ــرای  ــه ب ــن الیح ــاغ ای ــش از اب ــان پی ــه آن ک
ــی  ــای آن را بررس ــتادان، پیامده ــگاه ها و اس دانش
نکــرده انــد و از مشــکاتی کــه قــرار اســت ایــن 
تصمیــم بــه وجــود آورد، نیــز نــاآگاه نبــوده انــد.
ــتاد در یکــی  ــدی، اس ــام مجی ــم، اله از ســویی ه
کــه  می گویــد  خصوصــی  دانشــگاه های  از 
شــاخصه های وزارت تحصیــات عالــی بــرای 
ــی  ــی یک ــگاه های خصوص ــی دانش ــت درس کیفی
از »مشــکاِت اساســی« اســت و بــرای بهتر شــدن 
ــادی در  ــر بنی ــاز اســت »تغیی کیفیــت تدریــس، نی
ــی  ــات عال ــی« وزارت تحصی ــاخصه های اصل ش

رونمــا شــود.
و  نصــاب  کــه  می افزایــد  مجیــدی  آقــای 
نیــز  پرنســیب های وزارت تحصیــات عالــی 
فرســوده و کهنــه اســت و نیــاز بــه تــازه و بــه روز 

شــدن دارد.
عالــی  تحصیــات  وزارت  در  مســووالن  امــا 
یــک  از  امتحانــات  الیحــۀ  کــه  می گوینــد 
ــام  ــده و در تم ــب ش ــرح و ترتی ــش ط ــال پی س
ــرا  ــل اج ــی قاب ــی و خصوص ــگاه های دولت دانش

ــت. اس
دانشــگاه های  رییــس  کامــه وال،  محمدامیــر 
ــد  ــی می گوی ــات عال ــی وزارت تحصی خصوص
ــه  ــن الیح ــه ای ــبت ب ــی نس ــی کس ــا کنون ــه ت ک
ــرده  ــکایت نک ــی ش ــات عال ــه وزارت تحصی ب
ــن  ــجویان از ای ــه دانش ــان این ک ــا بی ــت. او ب اس
ــان داشــت  ــد، بی ــرده ان ــت ک ــراز رضای الیحــه اب
کــه اســتادان بایــد اندکــی زحمــت بیشــتر بکشــد، 
زیــرا ایــن الیحــه بــرای دانشــجویان ســهولت بــار 

ــی آورد. م
گفتنــی اســت کــه در مــادۀ یازدهــم »الیحــۀ 
ــده  ــی« آم ــات عال ــات تحصی ــات موسس امتحان
اســت: »در امتحــان تحریــری طبــق ایجابــات 
ــح و  ــواع مختلــف ســوال ها )صحی مضمــون از ان
غلــط چنــد جوابــه، پــر نمــودن خالیــگاه، تعریف، 
ــود«.  ــه می ش ــبه( کار گرفت ــا محاس ــریح و ی تش
در مــادۀ یازدهــم ایــن الیحــه قیــد نشــده اســت 
کــه اســتادان دانشــگاه ها بایــد چنــد پرســِش 
مشــخص بــه دانشــجویان ترتیــب کننــد. همچنــان 
در مــادۀ ســیزدهم ایــن الیحــه گفتــه شــده اســت 
کــه اســتادان بایــد »حداکثــر طــی ســه روز« نتیجــۀ 
ــه ادارۀ دانشــگاه  امتحانــات نهایــی را تکمیــل و ب

بســپارند.
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ــاد از  ــا انتق ــان ب ــت بدخش ــِر والی ــزی پامی ــنده گان قرغ باش
ــزی  ــای مرک ــت حکومت ه ــه سال هاس ــد ک ــت می گوین حکوم

ــپرده اســت. ــاد فراموشــی س ــه ب ــان را ب ــی آن و محل
آنــان از رهبــری حکومــت می خواهنــد کــه بــرای بهبــود 
ــد. ــت گیرن ــی را روی دس ــان برنامه های ــی ش ــت زنده گ وضعی

همزمــان بــا ایــن، شــماری از اســتادان دانشــگاه و نماینــده گان 
ــِر  ــنده گان پامی ــه باش ــد ک ــان می گوین ــی بدخش ــورای والیت ش
ــاز  ــد و نی ــی می کنن ــتی زنده گ ــر و تنگ دس ــت در فق ــن والی ای

اســت بــه آنــان توجــه شــود.
در  بدخشــان  دانشــگاه  اســتاد  پامیــرزاد،  حســین  قربــان 
ــرۀ  ــر چه ــه پامی ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــنیدۀ  ــه و ناش ــای ناگفت ــه قصه ه ــت ک ــتان اس ــاوت افغانس متف
زیــادی دارد. آقــای پامیــرزاد می افزایــد کــه ایــن منطقــه 4200 
متــر از ســطح بحــر بلنــد اســت و مردمــان آن دارای فرهنــگ و 

ــتند. ــی هس ــژه و متفاوت ــای وی ــم و رواج ه رس
ــه  ــی باتوجــه ب ــای پیشــین و کنون ــه حکومت ه ــد ک او می گوی
امکانــات و ســهولت هایی کــه بــه افغانســتان ســرازیر شــد، بــه 

محرومیــت مردمــان ایــن ســرزمین هیــچ توجــه نکــرد. 
ــزی  ــنده گان قرغ ــت باش ــان داشــت: »وضعی ــرزاد بی ــای پامی آق
ــم  ــت می خواهی ــت. از حکوم ــش نیس ــر قناعت بخ ــم پامی مقی
تــا بــه ایــن مــردم توجــه جــدی کنــد. بایــد حکومــت حقــوق 

ــۀ یکســان در  ــه گون ــد، ب ــر ســطح ان ــه در ه انســان هایی را ک
ــورد  ــوام محــروم م ــه اق ــات را ب ــد و عرضــۀ خدم نظــر بگیرن

توجهــه قــرار دهــد«.
آرمان های دخترک بادیه نشین پامیری!

در همیــن  حــال، باشــنده گان پامیــر می گوینــد کــه آرزو دارنــد 
در منطقــۀ شــان مکتــب تأســیس شــود و 
ــورگل،  ــد. ن ــوزش ببینن ــد آم ــان بتوانن آن
ــا تلویزیــون  ــر کــه ب دختــر ۱4 ســالۀ پامی
ــد  ــرده اســت، می گوی ــه ک ــوع مصاحب طل
ــرود، درس  ــب ب ــه مکت ــه آرزو دارد ب ک
زنده گــی  ســهولت های  از  و  بخوانــد 
کــه  می افزایــد  او  باشــد.  برخــوردار 
ــر  ــدای پامی ــت، در بلن ــل محرومی ــه دلی ب
»رمــه داری«  و  »آب کشــی«  وظیفــه اش 

ــت. ــده اس ش
از ســویی هــم، فرحنــاز پامیــری، نماینــدۀ 
بدخشــان  والیتــی  شــورای  در  مــردم 
ــه دلیــل فاصلــۀ  ــان ب ــد کــه پامیری می گوی
ــت  ــن والی ــز ای ــا مرک ــه ب ــی ک جغرافیای
آموزشــی،  مرکزهــای  داشــتن  از  دارد، 
ــات  ــایر خدم ــازی و س ــتی، بازس بهداش

ــد. ــده ان ــروم مان ــی مح اجتماع
ایــن بــاور اســت  بانــو فرحنــاز بــه 
از  پامیرنشــین  قرغزی هــای  کــه 
»فقیرتریــن«  و  »عقب مانده تریــن« 
باشــنده گان افغانســتان انــد. او اظهــار 
مــی دارد کــه حکومــت مرکــزی و محلــی 
حتــا شــهدای پامیــری را کــه در صفــوف 
می کننــد،  مبــارزه  امنیتــی  نیروهــای 
ــای  ــه فامیل ه ــۀ و ب ــه منطق ــد ب نمی توان

شــان برســاند. 
ــنده گان  ــر از باش ــی دیگ ــد، یک عبدالواح
پامیــر می گویــد کــه در تمــام منطقــۀ 
ــب  ــاب مکت ــک ب ــرد و کان، ی ــِر خ پامی
دارد  بهداشــتی وجــود  مرکــز  یــک  و 
ــچ  ــه »هی ــنده گان آن را ب ــاف باش ــه کف ک
می افزایــد  او  نمی کنــد.  صــورت« 
کــه دو کارمنــد در مرکــز بهداشــتی و 
در  دانش آمــوز    ۱۳0 حــدود  در  نیــز 
ــروف  ــه مص ــن منطق ــطۀ ای ــِب متوس مکت
خدمت گــذاری و آمــوزش و پــرورش 

ــد. ان
کــه  داشــت  بیــان  عبدالواحــد  آقــای 
ــاده روی  ــاعت ها پی ــد س ــوزان بای دانش آم
کننــد تــا بــه مکتــب برســند و در برخــی 
مــوارد فاصلــۀ راه هــا چنــان دشــوار گــذر 
ــه  ــأ ب ــاده اص ــاط دور افت ــه نق ــت ک اس
ایــن مرکــز آموزشــی دست رســی نداشــته 

ــد. ــاز می مانن ــم ب ــق تعلی و از ح
ــز بهداشــتی  ــای مرک ــن، ســمیه یکــی از قابله ه ــا ای ــان ب همزم
پامیــر کــه از شــهروندان تاجیکســتان اســت، از افزایــش مــرگ 
ــو  ــد. بان ــر می ده ــان خب ــگام زایم ــری هن ــادران پامی ــر م و می
ــه دلیــل ســنت های  ســمیه می گویــد کــه بســیاری از مــادران ب

ــد. ــن مرکــز مراجعــه نمی کنن ــه ای ــگام زایمــان ب حاکــم، هن
ــادران  ــوارد م ــا م ــه در بس ــد ک ــان می افزای ــمیه همچن ــو س بان
پیــش از رســیدن بــه مرکــز بهداشــتی بــه دلیــل فاصلــۀ زیــاد، 

در راه جــان می دهنــد.
قرغزی ها کی ها اند؟

نظیــف اهلل شــهرانی، اســتاد دانشــگاه اندیانــا امریــکا، پژوهشــگر 
و انسان شــناس می گویــد کــه قرغزی هــا مردمانــی هســتند 
کــه ریشــۀ زبانــی، قومــی و نــژادی بــا مــردم ترک تبــار، 
ترکمن هــا،  هم چنــان  و  ازبیک هــا  قزاق هــا،  آی غــوران، 
آزرهــا و ترک هــای اناتولــی داشــته و همــۀ شــان از یــک قــوم 

ــتند. ــار هس و تب
ــه  ــی ک ــال ۱۹25 وقت ــا س ــه ت ــد ک ــهرانی می افزای ــای ش آق
بــه  کــه  منطقه یــی  داشــت،  تُرک زدایــی  برنامــۀ  ســتالین 
ــأ  ــه قب ــرد ک ــیم بندی ک ــد را تقس ــاد می ش ــتان ی ــام ترکس ن

ایالت هــای شــوروی ســابق بــود.
ــای  ــی دارد: »قرغزه ــار م ــناس اظه ــگر و انسان ش ــن پژوهش ای
ــند و در  ــای کوچــی باش پامیرنشــیِن بدخشــان، ممکــن مردم ه
پامیرهــای افغانســتان بــه گونــۀ ییاق نشــین رفت وآمــد داشــته 
ــی  ــای خــزان و زمســتان در راه ــان در فصل ه باشــند و همچن
ــتان  ــز از قرغزس ــه ج ــهر )اوش( ک ــک ش ــه در نزدی ــد ک بودن
ــتان  ــز تاجیکس ــًا ج ــه فع ــق دیگری ک ــت و مناط ــروزی اس ام
ــان  ــی ش ــات مواش ــای حی ــر بق ــه خاط ــی ب ــت، چراگاه های اس

داشــتند«.
ــط  ــال ۱8۹5 خ ــه در س ــی ک ــد: زمان ــهرانی می افزای ــای ش آق
دیورنــد توســط انگلیس هــا کشــیده شــد، آن هــا نمی خواســتند 
ســرحد مشــترکی بــا امپراطــوری تزارهایــی کــه در شــمال شــان 
زنده گــی می کردنــد، داشــته باشــند. این هــا بــا حکومــت 
ــد و قســمت واخــان را جــدا کــرده و جــز  ــار آمدن ــزاری کن ت
افغانســتان ســاختند کــه یــک کشــور حایــل میــان امپراطــوری 
هنــد برتانیــوی و تزارهــا بــود و ایــن منطقــه را بــه نــام واخــان 
ــش از  ــال ۱8۹5 بخ ــاک را در س ــمت خ ــن قس ــه و همی گفت

افغانســتان ســاختند.
ــرد و کان،  ــر خ ــه در پامی ــد ک ــان می ده ــر نش ــای اخی آماره
ــر ۱4  ــد. در هــر دو پامی ــن زنده گــی می کنن در حــدود ۱۷2۶ ت
شــورای مردمــی وجــود دارد و هــر شــورا از ۷0 الــی 200 تــن 
را زیــر پوشــش دارد. قرغزیــان پامیــری تــا کنــون در شــورای 
ــان  ــد. آن ــده ندارن ــتان نماین ــی افغانس ــورای مل ــی و ش والیت
ــا  ــردن محرومیت ه ــراث ب ــه می ــوان ب ــر ت ــه دیگ ــد ک می گوین
را ندارنــد و امیــدوار هســتند کــه در بهبــود وضعیــت زنده گــی 

ــود. ــا ش ــم گیری رونم ــرات چش ــان تغیی ش
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ــد  ــی نکن ــنتی زنده گ ــک س ــه در دل ی ــت ک ــانی نیس ــچ انس هی
ــه  و هیــچ ســنتی نیســت کــه یــک شــبه و توســط یــک نفــر، ب
وجــود آمــده باشــد. ایــن ســنت های ســتبر، بــرای کســانی کــه 
خــود را متعلــق بــه آن ســنت ها می داننــد، دارای ارزش خاصــی 
هســتند. ســنت ها تکیــه گاه آدمیــان هســتند و آدمیــان بــا همیــن 
ــت  ــوند و هوی ــه می ش ــاخته و پرداخت ــه س ــت ک ــنت ها اس س
ــی دســت  ــق معنای ــی خــود از آن طری ــرای زنده گ ــد و ب می یابن
ــوان یــک دســتاورد  ــه عن ــد. تمــام ایــن ســنت ها، ب ــا می کنن و پ
بشــری و محصــول انســانی و بــه عنــوان یــک تکیــه گاه و یــک 
ــدت  ــش و وح ــت بخ ــزار هوی ــت اب ــه صف ــاز و ب ــه آغ نقط
ــه ســنت همانقــدر  آفریــن، قابــل احتــرام انــد. دســت رد زدن ب

ــه. ــه مدرنیت ــه اســت کــه دســت رد زدن ب کار احمقان
تــا اینجــای کار، مشــکلی رونمــا نمی گــردد؛ امــا مشــکل دقیقــًا 
ــنت  ــک س ــد ی ــنت را در ح ــه س ــود ک ــاز می ش ــی آغ از جای
بُــت  بــه عنــوان یــک  نمی شناســند و نمی ســتایند، بلکــه 
ــن کار را  ــم همی ــه ه ــا مدرنیت ــی ب ــه عده ی ــتند )اگرچ می پرس
می کننــد(. ســنت را مطلــق و غیــر قابــل چــون و چــرا و عــاری 
از خطــاء و اشــتباه دانســتن و آن را تکیه گاهــی مطمیــن و 
هــدف بالــذات تلقــی کــردن، بـُـت ســاختن ســنت اســت و همــه 
ــه دلیــل مخالفــت  اندیشــه های دیگــر و ارزش هــای دیگــر را، ب
ــی  ــن، بُت پرس ــده گرفت ــردن و نادی ــود، رد ک ــنت های خ ــا س ب

ــودن آن نیســت. ــار ســنت در ســنت ب اســت. اعتب
ــروع  ــود را ش ــوت خ ــه دع ــی ک ــام، زمان ــزرگ اس ــر ب پیامب
کردنــد،  بیــان  را  خــود  دینــی  تجربه هــای  و  اندیشــه ها  و 
ــتبر  ــنت های س ــن س ــان همی ــراه راه ش ــش ف ــن چال عمده تری
و ســخت جــان و ســنتی های خشــک اندیش بودنــد. ایــن 
می کردنــد،  کــه  بــدی  هــر  خشــک اندیش،  ســنتی های 
می گفتنــد: ســنت های مــا چنیــن اســت و گذشــته گان مــا 
چنیــن کردنــد. در برابــر هــر اندیشــه و ادعــای نــوی کــه قــرار 
ــا  ــی م ــا افتاده ی ــنت های ج ــا س ــن ب ــد: ای ــد، می گفتن می گرفتن
در مخالفــت اســت و مــا را نســزد کــه از ســنت های خــود و از 
راه و روش و بینــش پــدران و گذشــته گان خــود، زره یــی عــدول 

ــم. ــان بیاوری ــی ایم ــه بدعت ــم و ب کنی
ــر ایــن منطــق ضعیــف مخاطبــان  پیامبــر بــزرگ اســام، در براب
خــود، ایســتادند و تــن بــه چنیــن اســتدالل های ســخیفی 
ندادنــد. پیامبــر بــزرگ اســام، گفتنــد: یعنــی چــه کــه اجدادمــان 
ــم و  ــن می گویی ــم چنی ــا ه ــد و م ــان کردن ــد و چن ــن گفتن چنی
چنــان می کنیــم؟ ایــن چــه منطقــی اســت؟ کــی تضمیــن کــرده 
ــد و  ــک گفتن ــه نی ــد و هم ــوب بودن ــه خ ــته گان هم ــه گذش ک
ــا  ــا آنه ــد؟ آی ــا انســان نبودن ــا آنه ــد؟ آی ــک عمــل کردن ــم نی ه
ــال نداشــتند؟  ــز و امی ــا غرای ــا آنه ــد؟ آی ــاه و خطــا نمی کردن گن
ــد؟  ــا آنهــا از آســمان آمــده بودن ــد؟ آی ــا آنهــا عقــل کل بودن آی
ــا  ــتند؟ آی ــس نداش ــا نف ــا آنه ــتند؟ آی ــیطان نداش ــا ش ــا آنه آی
ــان ترین  ــی از درخش ــع، یک ــتند؟ در واق ــت نداش ــا محدودی آنه
ــن  ــا ای ــادن ب ــن در افت ــام، همی ــزرگ اس ــر ب ــای پیامب کاره
ــم  ــرآن کری ــر از ق ــات زی ــه آی ــود. ب ــت ب ــنتی های سنت پرس س

ــد. توجــه نمایی
ُ أََمَرنــا  ۱- » َو إِذا َفَعُلــوا فاِحَشــًۀ قالـُـوا َوَجْدنــا َعَلیْهــا آباَءنــا َو اهللَّ
ــا ال  ِ م ــي اهللَّ ــوَن َعَل ُ ــاءِ أَتَُقول ــُر بِالَْفْحش َ ال یَْأُم ــْل إِنَّ اهللَّ ــا ُق بِه
ــران  ــه کاف ــی ک ــراف< ) وقت ــوره اع ــت 28، س ــوَن « > آی تَْعَلُم
ــدران  ــد: پ ــد، می گوین ــام می دهن ــتی را انج ــرکان کار زش و مش
ــتور  ــدان دس ــا را ب ــدا م ــم و خ ــن کار دیده ای ــر ای ــود را ب خ
ــد.  ــتور نمی ده ــت دس ــه کار زش ــد ب ــو: خداون ــت. بگ داده اس
ــد و  ــه نمی دانی ــد ک ــبت می دهی ــدا نس ــه خ ــزی را ب ــا چی آی
بــرای آن دلیــل نداریــد(. از ایــن نــوع اســتدالل ها را در روزگان 
خــود، از ســوی کثیــری از ســنتی های تنــدرو، می شــنویم. تمــام 
ارزش هــای انســانی را زیــر پــا می کننــد و آدمیــان را بــه خــاک 
ــان  ــا فرم ــه م ــد ب ــه خداون ــد: ک و خــون می نشــانند، و می گوین
داده اســت و گذشــته گان مــا هــم ایــن کارهــا را کرده انــد و... امــا 
ــه بــدی و بیدادگــری و قتــل و کشــتار  قــرآن می گویــد: خــدا ب
ــدا دروغ  ــر خ ــرا ب ــد. چ ــر نمی کن ــه ام ــونت ک ــون و خش و خ
ــد؟. ــات می بافی ــد و طام ــرف می زنی ــته ح ــد و ندانس می بندی

2- ایــن گروه هــا نــه تنهــا کــه گفتارهــا و کردارهــای بــد خــود 
را بــا ایــن نــوع اســتدالل ها توجیــه می کردنــد، بلکــه گفتارهــای 
حــق و کردارهــای درســت دیگــران را هــم، بــه همیــن دلیــل رد 
ُ قالـُـوا بـَـْل نَتَّبـِـُع  می کردنــد. »َو إِذا قیــَل لَُهــُم اتَّبُِعــوا مــا أَنـْـَزَل اهللَّ
ــیْئًا َو  ــوَن َش ــْم ال یَْعقُِل ــْو کاَن آباُؤُه َ ــا أَ َو ل ــِه آباَءن ــا َعَلیْ ــا أَلَْفیْن م
ــه  ــه ب ــی ک ــره< ) و هنگام ــت ۱۷۱، ســوره بق ــُدوَن « > آی ال یَْهتَ
ــان گفتــه شــود: از آنچــه خــدا فــرو فرســتاده اســت پیــروی  آن
ــر آن  ــود را ب ــدران خ ــه پ ــا از آنچ ــه م ــد: بلک ــد، می گوین کنی
یافته ایــم پیــروی می کنیــم. آیــا اگــر پدران شــان چیــزی را 
ــاز  ــند ب ــرده باش ــان راه نب ــت و ایم ــه هدای ــند و ب ــده باش نفهمی
ــد؟(، »َو إِذا  ــروی می کنن ــد و پی ــان تقلی ــه از ایش ــم کورکوران ه

ُســوِل قالـُـوا َحْســبُنا  ُ َو إِلـَـي الرَّ قیــَل لَُهــْم تَعالـَـْوا إِلــي مــا أَنـْـَزَل اهللَّ
مــا َوَجْدنــا َعَلیـْـِه آباَءنــا أَ َو لـَـْو کاَن آباُؤُهــْم ال یَْعَلُمــوَن َشــیْئًا َو ال 
یَْهتَــُدوَن « . آیــت ۱04، ســوره مائــده< ) و هنگامــی کــه بدانــان 
ــرده و  ــازل ک ــه ســوی آنچــه خــدا ن ــد ب ــه بیایی ــه شــود ک گفت
ــزی  ــد: چی ــم، می گوین ــرده اســت برگردی ــان ک ــر بی آنچــه پیامب
ــر آن  ــش را ب ــاکان خوی ــدران و نی ــه پ ــت ک ــنده اس ــا را بس م
یافتــه ایــم. آیــا اگــر پــدران و نیاکانشــان چیزیــی ندانســته باشــند 
و ســوی حــق راه نیافتــه باشــند، بــاز هــم بایــد چنیــن گوینــد و 
ُ قالـُـوا بـَـْل نَتَّبـِـُع مــا  کننــد؟( » َو إِذا قیــَل لَُهــُم اتَّبُِعــوا مــا أَنـْـَزَل اهللَّ
ــیْطاُن یَْدُعوُهــْم إِلــي َعــذاِب  َوَجْدنــا َعَلیـْـِه آباَءنــا أَ َو لـَـْو کاَن الشَّ
ــان  ــه بدان ــی ک ــان< ) هنگام ــوره لقم ــت 2۱، س ــعیِر « > آِی السَّ
گفتــه می شــود: از آنچــه خــدا نــازل کــرده اســت پیــروی کنیــد، 
ــدران  ــه پ ــم ک ــروی می کنی ــزی پی ــا از چی ــه م ــد: بلک می گوین
ــاکان خــود پیــروی می کننــد  ــا از نی ــر آن یافته ایــم. آی خــود را ب
ــروزان  ــش ف ــذاب آت ــه ع ــان را ب ــن ایش ــه اهریم ــن ک ــی ای ول
ــٍۀ َو  ــي أُمَّ ــا َعل ــا آباَءن ــا َوَجْدن ــوا إِنَّ ُ ــْل قال ــد؟( »بَ دوزخ فراخوان
ــرف< )  ــوره زح ــت 22، س ــُدوَن « > آی ــْم ُمْهتَ ــي آثارِِه ــا َعل إِنَّ
بلکــه ایشــان میگ وینــد: مــا پــدران و نیــاکان خــود را بــر آیینــی 
یافته ایــم و مــا نیــز بــر پــی آنــان می رویــم و راه آنــان را تعقیــب 
ــته گان  ــه گذش ــه را ک ــر آنچ ــتدالل ها، ه ــن اس ــا ای ــم(. ب می کنی
ــته گان  ــه گذش ــه ک ــر آنچ ــد و ه ــد را می گفتن ــه بودن ــان گفت ش
شــان عمــل کــرده بودنــد را عمــل می کردنــد. فکــر نمی کردنــد 
کــه ممکــن ایــن گذشــته گان مــا اشــتباه کــرده باشــند و پیــروی 
هــوا و هــوس خــود را کــرده باشــند و فریــب قــدرت و ثــروت 
ــرده  ــردی ک ــی و بی خ ــند و بی عقل ــورده باش ــیطان را خ و ش

باشــند و...
ــه  ــن گون ــخ، همی ــام ادوار تاری ــان، در تم ــام آدمی ــی تم ۳ـ گوی
ــد. »َو  ــق کرده ان ــران خل ــرای پیامب ــری ب ــه درد س ــد و چ بوده ان
ــاَل  ــٍر إاِلَّ ق ــْن نَذی ــٍۀ مِ ــي َقْریَ ــَک ف ِ ــْن َقبْل ــْلنا مِ ــا أَْرَس ـِـَک م َکذل
ــْم  ــي آثارِِه ــا َعل ــٍۀ َو إِنَّ ــي أُمَّ ــا َعل ــا آباَءن ــا َوَجْدن ــا إِنَّ ُمتَْرُفوه
ــِه  ــْم َعَلیْ ــا َوَجْدتُ ــدي مِمَّ ــْم بَِأْه ــْو ِجئْتُُک َ ــاَل أَ َو ل ــُدوَن. ق ُمْقتَ
ــات 22- ــُروَن « > آی ِ ــِه کاف ِ ــْلتُْم ب ــا أُْرِس ــا بِم ــوا إِنَّ ُ ــْم قال آباَءُک

ــاری  ــچ شــهر و دی ــه در هی ــن گون 24، ســوره زخــرف< ) همی
ــن  ــر ای ــم مگ ــوث نکرده ای ــی مبع ــم دهنده ی ــو بی ــش از ت پی
ــدران و  ــا پ ــد: م ــه ان ــروت آنجــا گفت ــدرت و ث ــه متنعمــان ق ک
نیــاکان خــود را بــر آیینــی یافته ایــم و مــا هــم قطعــًا بــه دنبــال 
ــان  ــان بدی ش ــم. پیغمبرش ــان را می پویی ــم و راه آن ــان می روی آن
می گفــت: آیــا اگــر مــن آیینــی را هــم بــرای شــما آورده باشــم 
ــاکان  ــدران و نی ــه پ ــر باشــد ک ــت بخــش ت ــی هدای ــه از آیین ک
ــد؟  ــن کار را می کنی ــم ای ــاز ه ــد، ب ــه ای ــر آن یافت ــود را ب خ
ــوث  ــور و مبع ــدان مأم ــه ب ــزی ک ــه چی ــا ب ــًا م ــد: اص می گفتن
ــتباه را  ــال اش ــه احتم ــدون اینک ــم(. ب ــاور نداری ــد، ب ــده ای ش
ــه  ــد، ب ــل بدهن ــه جانــب مقاب ــه خــود و احتمــال صــواب را ب ب
ســینه همــه چیــز دســت رد می زدنــد تــا مبــادا از جــادۀ ســنت 
ــه در  ــری ک ــم دیگ ــۀ مه ــوند. نکت ــرون ش ــود بی ــته گان خ گذش
ایــن آیــت قرآن کریــم اســت، ایــن اســت کــه، صاحبــان قــدرت 
ــان و  ــورد، اطرافی ــه خ ــخنان را ب ــن س ــت، ای ــروت و مکن و ث
درباریــان خــود مــی داده انــد و آنــان را علیــه هــر نــوع حرکــت 
جدیــد و ســازنده، تحریــک می کردنــد. فرامــوش نمی کنیــم کــه 
ــن  ــا ای چــه دانشــمندان و روشــنفکران بزرگــوار و دلســوزی، ب
نــوع اســتدالل ها، کوبیــده شــده و شــخصیت شــان تــرور شــده 
اســت. می گوینــد: »ایــن دانشــمندان و روشــنفکران، تیشــه گرفتــه 
انــد تــا بــه ریشــۀ دیــن و ایمــان مردمــی بزننــد کــه قرن هــا بــه 
ــان  ــر راه آن ــد و آرام ب ــوده ان ــد ب ــود پابن ــته گان خ ــنت گذش س

ــد«. ــه ان رفت
ــه  ــم مواج ــن ه ــر از ای ــای بدت ــا حالت ه ــدا، ب ــران خ 4- پیامب
بــوده انــد. تــا اینجــای کار، چنــان می نمایــد کــه ایــن ســنتی ها 
سنت پرســت، حداقــل ســخنان پیامبــران را می شــنیده انــد، 
ــروی از ســنت گذشــته گان خــود، رد  ــل پی ــه دلی ــان را ب ــا آن ام
ــن  ــه ای ــد کــه اصــًا ب ــوده ان ــا کســانی هــم ب ــد. ام می کــرده ان
ــی  ــان اعتنای ــه آن ــد و ب ــی داده ان ــوش نم ــد، گ ــای جدی نداه
ــُق بِمــا  ــِل الَّــذي یَنْعِ ــُل الَّذیــَن َکَفــُروا َکَمثَ نمی کــرده انــد. »َو َمثَ
ــوَن  ــْم ال یَْعقُِل ــٌي َفُه ــٌم ُعْم ــمٌّ بُْک ِــداًء ُص ــاًء َو ن ــَمُع إاِلَّ ُدع ال یَْس
ــانی  ــده( کس ــل )دعوت کنن ــره< ) مث ــوره بق ــت ۱۷۱، س « > آی
کــه کفــر ورزیــده انــد) و راه حقیقــت و هدایــت را تــرک 
ــاده  ــان افت ــاء و اجدادش ــال آب ــه دنب ــه ب ــد و کورکوران ــه ان گفت
ــفندانی  ــان گوس ــه چوپ ــت ک ــی اس ــل کس ــون مث ــد(، همچ ان
ــر و  ــز س ــزی ج ــا چی ــی آنه ــد، ول ــدا بزن ــا را ص ــد و آنه باش
ــار او  ــدون ایــن کــه حقیقــت و مفهــوم گفت صــدا نشــنوند )و ب
ــد  ــر اندازن ــه زی ــر ب ــی اراده س ــاره او ب ــا اش ــد، ب را درک کنن
ــران و  ــز( ک ــران نی ــد. کاف ــرف برون ــرف و آن ط ــن ط ــه ای و ب
ــد  ــل نمی کنن ــرد عم ــان از روی خ ــذا ایش ــد و ل الالن و کورانن
ــد  ــه بودن ــانی مواج ــا کس ــد، ب ــران خداون ــد(. پیامب و نمی فهمن

ــته گان  ــداد و گذش ــه از اج ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد: م ــه می گفتن ک
خــود پیــروی می کنیــم و از آنــان تقلیــد می نماییــم، حرف هــای 
شــما را قبــول نداریــم. امــا بدتــر از اینهــا هــم کســانی بودنــد 

ــًا  ــد. اص ــان نمی دادن ــش نش ــم واکن ــدازه ه ــن ان ــه، ای ک
ــر از آن  ــنگ و بدت ــل س ــد. مث ــور و الل بودن ــر و ک ک

ــا نکــردن و دعــوت او  ــه کســی اعتن ــل آهــن. ب مث
ــل  ــه دالی ــنیدن و آن را ب ــخن او را نش را و س
ــد و خــود  ــد و محکــوم نمودن واهــی رد کردن

ــد  ــر می آی ــانی ب ــط از کس ــتن، فق ــر دانس را برت
ــران  ــد و کاف ــه خــدا بدانن ــه ک ــه خــود را انســان ن ک

ــی  ــد. ب ــه بودن ــران و ســخنان شــان اینگون ــر پیامب در براب
ــا. ــی اعتن ــای ب اعتن

5- شــاید بگوینــد کــه ایــن آیــات در باره یــی کافــران و 
ــان و  ــی مومن ــه در باره ی ــت، ن ــان اس ــری ش ــه های کف اندیش
ــرا »  ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ــان. ام ــی ش ــه های دین اندیش
یــک بــام و دو هــوا« ؟. چــرا پیــروی کورکورانــه کافــران و خــدا 
نابــاوران از گذشــته گان شــان، مــردود و باطــل باشــد، امــا پیروی 
ــاوران از گذشــته گان شــان، کاری  ــان و خــدا ب ــه مومن کورکوران
پســندیده و خــوب؟ مگــر مومنــان و متدینــان، خطایــی، اشــتباهی 
ــروت و  ــدرت و ث ــتۀ ق ــا دلبس ــر آنه ــد؟ مگ ــی نمی کنن و غلط
مکنــت نمی شــوند؟ مگــر آنــان فریــب شــیطان را نمی خورنــد؟ 
ــان  ــر آن ــت؟ مگ ــده اس ــوم آفری ــان را معص ــد آن ــر خداون مگ
ــم  ــاز هــم از قرآن کری ــد؟ ب ــر و تفکــر ان معــاف از تعقــل و تدب
ــنیدنی  ــًا ش ــمت واقع ــن قس ــرآن در ای ــات ق ــه آی ــنویم ک بش
ــا  وا َعَلیْه ــرُّ ــْم یَِخ َ ــْم ل ــاِت َربِّهِ ــُروا بِآی ــَن إِذا ُذکِّ ــت. » َو الَّذی اس
ــا َو ُعْمیانــًا « > آیــت ۷۳، ســوره فرقــان< ) و عبــاد الرحمــان  ُصمًّ
کســانی انــد هنگامــی کــه بــه وســیله آیــات پرودگارشــان پنــد 
ــد(.  ــرو نمی افتن ــر آن ف ــان ب ــران و نابینای داده شــدند همســان ک
بــه اســاس ایــن آیــت قرآن کریــم، تنهــا کافــران نیســتند کــه بــر 
کفــر خــود کورکورانــه چســپیده انــد، بلکــه ایمــان دارانــی نیــز 
ــا  ــد. تنه ــه چســپیده ان ــان خــود، کورکوران ــر ایم ــه ب هســتند ک
مــردان واقعــی خداونــد هســتند کــه بــر هیــچ چیــزی انــگل وار 
ــد و اســتدالل  ــر می کنن ــل و تکف ــارۀ آن تعق نمی چشــپند و در ب
ــه رد  ــد و آگاهان ــه می پذیرن ــه یی را آگاهان ــد و اندیش می ورزن

می کننــد.
مگر پیامبران الگوی خوب مومنان نیستند؟
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ــتان  ــِح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ــه کشــورهای  ــفرهایش ب ــومین دورِ س ــتانۀ س در آس
منطقــه، هم اکنــون بــه مســکو ســفر کــرده و ســرگرمِ 
گفت وگــو بــا مقام هــای روســی در پیونــد بــه 
ــاه  ــل زاد در م ــی خلی ــت. زلم ــتان اس ــح افغانس صل
میــزان امســال، ِســمت نماینده گــی ویــژۀ امریــکا در 
امــور صلــح افغانســتان را اختیــار کــرد و مدعــی شــد 
ــش در  ــان برای ــاه زم ــه م ــا نُ ــه واشــنگتن شــش ت ک
نظــر گرفتــه تــا قضیــۀ صلــِح افغانســتان را یک ســره 

کنــد.
اواســط هفتــۀ پیــش، وقتــی آقــای خلیــل زاد ســومین 
دورِ ســفرهایش بــه کشــورهای منطقــه را آغــاز کــرد، 
ابتــدا وارد اســام آباد شــد و بــا مقام هــای پاکســتانی 
روی قضیــۀ صلــِح افغانســتان بــه گفت وگــو نشســت. 
زلمــی  ورود  بــا  هم زمــان  کــه  می شــد  گفتــه 
ــان  ــده گان طالب ــه پاکســتان، برخــی نماین ــل زاد ب خلی
ــور مشــوره  ــه منظ ــروه ب ــن گ ــِر ای ــر قط ــز از دفت نی
ــد.  ــده بودن ــام آباد ش ــان وارد اس ــری طالب ــا رهب ب
ــن  ــد بی ــد کن ــد گزارش هــای رســمی کــه تأیی هرچن

ــان در  ــکا و طالب ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
اســام آباد دیــدار و گفت وگویــی 
صــورت گرفتــه باشــد منتشــر نشــد، 
ــه  ــد ک ــد کردن ــع آگاه تأیی ــا مناب ام
دیــداری بیــن آنــان صــورت گرفتــه 
اســت. ایــن منابــع همچنــان مدعــی 
شــدند کــه دیــدار خلیــل زاد بــا 
بی نتیجــه  اســام آباد  در  طالبــان 

ــه اســت. ــان یافت پای
ــی از  ــمی حاک ــای غیررس گزارش ه
آن انــد کــه آقــای خلیــل زاد تــاش 
ــان را  ــده گان طالب ــه نماین ــرده ک ک
ــای  ــا حضــور نیروه ــت ب ــه موافق ب
متقاعــد  افغانســتان  در  خارجــی 
ســازد،  امــا طــرِف طالبــان ایــن 
خواســتۀ خلیــل زاد را نپذیرفتــه و 
ــی و  ــای امریکای ــروج نیروه ــر خ ب
ــد.  ــد کرده ان ــو از افغانســتان تأکی نات
بــر اســاس ایــن گزارش هــا، طــرف 
ــا خلیــل زاد،  طالبــان در گفت وگــو ب
ــور  ــا حض ــروه ب ــن گ ــِت ای موافق
بــه  را  افغانســتان  در  خارجیــان 
عنــوان  طالبــان  نابــودی  معنــای 
ــروه  ــه گ ــت ک ــه  اس ــرده و گفت ک
نیروهــای  حضــور  بــا  طالبــان 
هرگــز  افغانســتان  در  خارجــی 

موافقــت نخواهــد کــرد.
ــه  ــان ک ــِر طالب ــخت و انعطاف ناپذی ــِع س ــن موض ای
احتمــال مــی رود عامــل بی نتیجــه پایــان یافتــِن 
دیــدار خلیــل زاد بــا نماینــده گان ایــن گــروه در 
پاکســتان باشــد، اوایــِل هفتــۀ پیــش در یــک اعامیــۀ 
ــه اظهــارات  رســمِی ایــن گــروه ـ کــه در واکنــش ب
ــر دوامِ  ــی ب ــکا مبن ــاع امری ــر دف ــس وزی ــز متی جیم
حضــور نیروهــای خارجــی بــه مــوازاِت رونــد صلــح 
ــه  ــکاس یافت ــز  انع ــد ـ نی ــر ش ــتان منتش در افغانس
ــدی  ــِع جدی ــان، از موان ــدۀ کارشناس ــه عقی ــود و ب ب
گفت وگوهــای  فــراروی  کــه  داشــت  حکایــت 

ــت.  ــده اس ــبز ش ــان س ــکا و طالب امری
بــرای  امریــکا  دولــت  شــتاب آلود  تاش هــای 
رســیدن بــه یــک توافــق نســبی بــا گــروه طالبــان در 
کمتــر از دو ســال پــس از اعــام اســتراتیژی جنگــی 
ایــاالت متحــده در قبــال افغانســتان روی دســت 
ــال  ــه دنب ــه شــده اســت. ایــن اســتراتژی کــه ب گرفت
ــبرد  ــرای پیش ــور ب ــن کش ــردرگمِی ای ــا س مدت ه
ــر  ــًا ب ــت، صریح ــن یاف ــتان تدوی ــگ در افغانس جن

ــی  ــای نظام ــق عملیات ه ــان از طری ــرکوب طالب س
ــب  ــور جل ــه منظ ــتان ب ــر پاکس ــار ب ــال فش و اعم
ــتان  ــح افغانس ــر صل ــور در ام ــن کش ــکاری ای هم

ــت. ــد داش تأکی
ــورهای  ــغ کش ــتراتژی، تی ــن اس ــام ای ــس از اع پ
کــه  قدرت هایــی  به ویــژه  افغانســتان  همســایۀ 
افغانســتان  خــاک  در  امریــکا  مخالــف حضــور 
هســتند، بُرنده گــی بیشــتر یافــت. عملیات هــای 
تهاجمــی علیــه طالبــان کــه عمدتــًا حمــات هوایــی 
ــامل  ــروه را ش ــن گ ــاِت ای ــا و تجمع ــر پناهگاه ه ب
یافتــه  افزایــش  کم ســابقه  شــکل  بــه  می شــد، 
ــن  ــز در ای ــان نی ــدی طالب ــراد کلی ــن از اف ــا ت و ده ه
ــوز  ــنگتن هن ــه واش ــا آنک ــان کشــته شــده اند. ب جری
بــر موثریــِت ایــن اســتراتیژی تأکیــد می کنــد، گــروه 
ــای  ــه نیروه ــًا علی ــود را عمدت ــاِت خ ــان حم طالب
امنیتــی افغانســتان افزایــش داده انــد. در جریــان کمتــر 
از دو ســال پــس از اعــام اســتراتیژی جنگــی امریــکا 
ــنگینی  ــات س ــتند ضرب ــان توانس ــتان، طالب در افغانس
بــر نیروهــای افغانســتان وارد آورنــد، مراکــز برخــی 

والیــات را بــرای مدتــی تصــرف کننــد و بســیاری از 
ولســوالی ها را نیــز در معــرض ســقوط قــرار دهنــد.
ــس  ــال پ ــر از دو س ــان کمت ــان در جری ــروه طالب گ
ــتان،  ــکا در افغانس ــی امری ــتراتژی جنگ ــام اس از اع
ــات  ــدید حم ــر تش ــاوه ب ــت ع ــرده اس ــعی ک س
ــی  ــگ، برخــی متحــدان منطقه ی ــدان جن خــود در می
علیــه حضــور امریــکا در افغانســتان نیــز بــرای خــود 
دســت وپا کنــد، کشــورهای روســیه و ایــران کــه در 
ــکا  ــور امری ــا حض ــدان دور ب ــه چن ــته های ن گذش
ــد موســوم  در افغانســتان مشــکل نداشــتند و در رون
ــا ایــن کشــور همــکاری  ــا تروریســم ب ــه مبــارزه ب ب
گــروه  سرســخِت  متحــدان  امــروزه  می کردنــد، 
طالبــان و حامیــان داعیــۀ خــروج نیروهــای امریکایــی 

ــوند.  ــوب می ش ــتان محس از افغانس
روابــط گــرم و حمایــت تســلیحاتی ایــن دو کشــورِ 
ــان پــس از آن شــدت گرفــت کــه  منطقه یــی از طالب
ــش  ــا داع ــامی ی ــت اس ــه دول ــوم ب ــی موس گروه
ــای  ــرده و در مرزه ــود ک ــرض وج ــتان ع در افغانس
خلــق  نیــز  را  تهدیداتــی  روســیه  بــه  نزدیــک 

ــت  ــع و دول ــت قاط ــای حمای ــیه نیروه ــرد. روس ک
افغانســتان را در پــرورش جنگجویــان داعــش در 
افغانســتان متهــم کــرده اســت. روســیه و ایــران 
ــراری  ــل برق ــن دلی ــش را عمده تری ــا داع ــه ب مقابل
ــال  ــن دو س ــان ای ــان در جری ــا طالب ــان ب روابط ش
ــن  ــلیحاتی ای ــِت تس ــۀ حمای ــد. برنام ــوان کرده ان عن
ــی  ــًا غرب ــای عمدت ــان در والیت ه دو کشــور از طالب
و جنــوب غربــی افغانســتان کــه هرازگاهــی از ســوی 
ــت  ــده اس ــرح ش ــتان مط ــی افغانس ــای نظام مقام ه
نیــز بــه گمــان اغلــب بــر مبنــای همیــن نگرانــی از 
ــه شــده اســت. ســوی دو کشــور روی دســت گرفت
اعــام  از  پــس  اخیــر  ســاِل  دو  رخدادهــای 
اســتراتیژی جنگــی امریــکا در مــورد افغانســتان 
ــه  ــا رویکــرد نظامــی و خشــونت محور علی ــًا ب عمدت
طالبــان همــراه بــوده و برخــاف انتظــار نه تنهــا 
دســتاوردی در قبــال نیــاورده کــه پیامدهــای مخــرِب 
ــر  ــت. تغیی ــوده اس ــوس ب ــته ملم ــش از گذش آن بی
ــرد  ــکا از رویک ــع امری ــی موض ــِت ۱80درجه ی جه
ــر از دو  ــه در کمت ــه مصالحه جویان ــرکوب گرانه ب س

ــگاه  ــت جای ــه تقوی ــان بیشــتر ب ــر طالب ســال در براب
ــی را  ــن تلق ــد و ای ــر ش ــروه منج ــن گ ــی ای منطقه ی
ــه اســتراتیژی  ــرد ک ــان ایجــاد ک ــۀ فکــر طالب در خان
ــه رو  ــا شکســت روب ــکا در افغانســتان ب جنگــی امری
شــده و ایــاالت متحــده عمــًا در موضــع ضعــف در 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــر طالب براب
ارتبــاط  در  طالبــان  گــروه  اخیــر  دیدگاه هــای 
بــه صلــح افغانســتان، در شــرایطی کــه طالبــان 
هم اکنــون تنهــا داعیــه دار خــروج نیروهــای خارجــی 
از افغانســتان نیســتند، نشــان دهندۀ آن اســت کــه 
ایــن گــروه بــا رقبــای امریــکا در افغانســتان دســت را 
ــه بهــای  ــان به ســاده گی و ب یکــی کــرده اســت. طالب
کوچــک حاضــر نیســتند بــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
بــرای ختــم جنــگ در افغانســتان تفاهــم کننــد. ایــن 
مســأله در شــرایطی کــه دولــت امریــکا رونــد صلــح 
افغانســتان را بــا عجلــه دنبــال می کنــد و توقــع دارد 
ــکل آفرین  ــد، مش ــه بده ــه زودی نتیج ــد ب ــن رون ای

ــود. خواهــد ب
ــه  ــد ک ــی می دان ــان را گروه ــون طالب ــکا هم اکن امری

صرفــًا زیــر کنتــرول پاکســتان اســت و بــا زیــر فشــار 
ــًا اعطــای برخــی  قــرار دادن ایــن کشــور و یــا احیان
ــرد  ــد ک ــتان را متقاع ــود پاکس ــی می ش ــازات مال امتی
ــد؛  ــکا وادار کن ــا امری ــم ب ــه تفاه ــان را ب ــه طالب ک
ــا ارادۀ  ــان چــه ب ــه طالب ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ام
ــون  ــن کشــور هم اکن ــدون ارادۀ ای پاکســتان و چــه ب
ــکا  ــور امری ــف حض ــی مخال ــورهای منطقه ی ــا کش ب
ــر  ــن ام ــه ای ــان شــده اســت ک در افغانســتان هم پیم
ــه  از دیــد گرداننــده گان سیاســت خارجــی امریــکا ب
دور مانــده و یــا نســبت بــه آن بی توجهــی صــورت 

گرفتــه اســت. 
در رونــدی موســوم بــه صلــح نیــز اگــر قــرار 
باشــد توافقــی بــا طالبــان صــورت بگیــرد نیــز 
ــن گــروه دیدگاه هــای  ــه ای بســیار محتمــل اســت ک
متحــداِن منطقه یــی خــود را در چنیــن توافقــی 
لحــاظ کنــد. در چنیــن چهارچوبــی امریــکا مجبــور 
خواهــد بــود بــه نگرانی هــای رقیبــان منطقه یــِی 
ــفر  ــد س ــد. هرچن ــخ بگوی ــتان پاس ــود در افغانس خ
ــن  ــه در همی ــکو ک ــه مس ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
پیونــد صــورت می گیــرد، ممکــن 
ــت روســیه از  اســت در جلــب حمای
ــع  ــر واق ــح افغانســتان موث ــد صل رون
ــن  ــی در ای ــچ برنامه ی ــا هی ــود ام ش
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــفرهای آق دور س
منطقــه بــرای دیــدار و گفت وگــو 
ــده  ــاظ نش ــی لح ــای ایران ــا مقام ه ب
طــرف  مســالۀ  ایــن  کــه  اســت 
ایرانــی عقبــۀ گــروه طالبــان را از 
ــگاه داشــته و  ــرون ن ــح بی ــدان صل می
ــان  ــح را همچن ــازی صل ــی از ب بخش

مــی دارد. نگــه  چالش برانگیــز 
دهــۀ  دو  بــه  نزدیــک  در جریــان 
ــزان  ــًا می ــه بعض ــد ک ــته هرچن گذش
حضــور نیروهــای امریکایــی و مقــدار 
کمک هایــی کــه ایــاالت متحــده و 
غــرب در افغانســتان متقبــل شــده 
ــکا  ــا امری ــت، ام ــوده اس ــمگیر ب چش
ــگاه اســتراتژیک در  ــک ن ــا ی ــر ب کمت
ــارزه  ــم مب ــه تروریس ــتان علی افغانس
کــرده اســت. ســردرگمی ایــاالت 
متحــده در زمــان بــه قــدرت رســیدن 
ــه ســرانجام وی را  ــپ ک ــد ترام دونال
ــا  ــدگاه ت ــک دی ــه اتخــاذ ی ــور ب مجب
ــد  ــن پیون ــتراتژیک در ای ــدی اس ح
کــرد، از نشــانه های عمــدۀ فقــدان 

ــتراتژیک محســوب می شــود.  ایــن نــگاه اس
ــا چنــد مــاه  ــکا ت ــد صلــح نیــز هرچنــد امری در رون
ــان  ــا طالب ــتقیم ب ــای مس ــواره گفت وگوه ــش هم پی
ــتان  ــت افغانس ــِح دول ــۀ صل ــا برنام ــرد ام را رد می ک
ــت،  ــد داش ــی تأکی ــرات بین االفغان ــر مذاک ــه ب را ک
دســت کم بــه شــکل اعانــی زیــر حمایــت داشــت. 
اکنــون کــه امریــکا از موضــع انعطاف ناپذیــِر گذشــته 
عقــب نشســته و چندیــن دور نشســت رو در رو بیــن 
مقام هــای ایــن کشــور و نماینــدگان طالبــان در قطــر 
ــر  ــه نظ ــد ب ــز بعی ــه نی ــورت گرفت ــام آباد ص و اس
ــتراتژی  ــکا اس ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ــد ک می رس
مشــخصی در پیونــد بــه صلــح افغانســتان کــه 
دســتاوردهای دو دهــه حضــور جامعــۀ جهانــی را در 
افغانســتان تضمیــن کنــد، روی دســت داشــته باشــد. 
فقــدان یــک راهبــرد در رونــد صلــح می توانــد 
دســتاوردهای مشــترک جامعــۀ جهانــی و مــردم 

ــدازد. ــر ان ــه خط افغانســتان را ب

به  صلح رسیدن   ری   دشوا و  تژی  استرا فقـدان  عجله،  
عبدالجلیل سروش
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