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یک موتر قدیمی به موزیم افغانستان تسلیم داده شد

صفحه 3

صفحه 2

خـوشبینـی دولت 
از مذاکـرۀ امـریکا و طالبـان
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و ُامیــد به ســـوی انتخــابات
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ــن  ــه بدی ــن ده ــر از چندی ــن موت ای
فرماندهــان  یــک  توســط  ســو 
ــت پنجشــیر  ــادی در والی پیشــین جه
نگــه داری می شــد و دیــروز بــه گونــۀ 
رســمی بــه موزیــم افغانســتان تحویــل 

ــد. داده ش
قومانــدان محمــد ســعید صوفــی زاده، 
بــه  موتــر  ایــن  ســپردن  هنــگام 
ــان  ــه او در زم ــت ک ــگاران گف خبرن
هنگامــی  مجاهدیــن  حکومــت 
کــه ایــن موتــر از ســوی افــرادی 
قاچــاق  افغانســتان  از  بیــرون  بــه 
ــرای  ــده و ب ــع آن ش ــد، مان ــی ش م
ــر ،آن  ــن موت ــری از قاچــاق ای جلوگی
را بــه زادگاهــش پنجشــیر انتقــال داده 

ــود. ب
ــر  ــن موت ــی ای ــم تحویل ده در مراس
پایــه  بلنــد  مقام هــای  از  برخــی 
ــد.  ــته ان ــور داش ــز حض ــت نی حکوم
ــدت  ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
ملــی در ایــن مراســم گفــت کــه ایــن 
موتــر بــه گونــۀ درســت آن نگــه داری 

ــت. ــده اس ش

ــر  ــن موت ــداهلل گفــت کــه ای ــای عب آق
ــوادۀ  ــرای خان ــش ب ــال پی ــاد س هفت
شــاهی بــه افغانســتان آورده شــده 
جنگ هــای  زمــان  در  امــا  بــود، 
ــرون از  ــه بی ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک داخل
ــری  ــود، جلوگی ــتان قاچــاق ش افغانس

ــت. ــده اس ش
ــا  ــزود: »م ــان اف ــداهلل همچن ــای عب آق
شــاهد رســمی باشــیم، افــراد دیگــری 
ــار  ــار تاریخــی کشــور در اختی ــه آث ک
شــان قــرار گرفتــه، پیــش قــدم  شــده 

تحویــل  افغانســتان  موزیــم  بــه  و 
دهنــد تــا در غنامنــدی هــر چــه 
بیشــتر موزیــم افغانســتان ســهم ملــی 

ــد«. ــود را ادا کنن ــی خ و مردم
ــتان،  ــی افغانس ــم مل ــووالن موزی مس
ــد کــه در حــال حاضــر  اعــام کرده ان
عــراده  چهــار  و  موتــر  عــراده   ۳
امــان اهلل  دورۀ  بــه  متعلــق  »گادی« 
ــد  ــد. هرچن ــداری می کن ــان را نگه خ
ــل  ــب شــده و قاب ــا تخری ــن موتره ای

ــتند. ــتفاده نیس اس

انسان به هر چیزی که بتواند در ذهنش تصور کند و به آن باور داشته باشد، می تواند برسد.
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ناپلیون هیل

دادستانی کل می گوید، از میان بیشتر از ۲۳۰ نفر که در پیوند به 
جرایم انتخاباتی به این نهاد معرفی شده اند، ۲۲ تن آنها کارمندان 
کمیسیون انتخابات اند و رئیس دفتر والیتی کمیسیون انتخابات 

در والیت کندز نیز در جمع آنهاست.
نشان  که  رسید  نشر  به  رسانه ها  در  ویدیویی  اخیر  روزهای  در 
در  می گوید  کندز  در  انتخابات  کمیسیون  رییس والیت  می دهد 
هیچ  و  بسازد  برنده  را  انتخابات  بازنده های  می تواند  پول  بدل 

مشکلی نیز ایجاد نمی شود.
بررسی  به  پیوند  در  کل  دادستانی  سخنگوی  رسولی  جمشید 
شناس نامه های جعلی و نیز جرایم انتخاباتی در انتخابات پارلمانی 

امسال، پس از چاشت دیروز با خبرنگاران صحبت کرد.
آقای رسولی گفت که هیأت بررسی شناس نامه های جعلی کارش 
را تکمیل کرده است. از سوی این هیأت، ۵۵۴  شناس نامۀ جعلی 
که به هدف استفاده در انتخابات، جعل شده بود، شناسایی شده 

است.
به گزارش خبرگزاری هشدار، پیش از انتخابات پارلمانی، ایتاف 
شناسنامه  هزار  به صد  نزدیک  کاپی  سیاسی  احزاب  ملی  بزرگ 
آنها  روی  بر  نیز  انتخابات  استیکر  که  کرد  افشا  را  تقلبی  های 

نصب شده بود.
بررسی  هیات  گفت،  ارتباط  این  در  کل  دادستانی  سخنگوی 
این  پیگیری کرده است.  نیز  ادعای احزاب را  تذکره های جعلی 
احزاب  از  عدلیه  وزارت  مانند  رسمی  نهادهای  طریق  از  هیأت 
اسناد مطالبه کرده؛ اما کسی حاضر به ارائه اسناد و حتا گفتگو با 

این هیأت نشده است.
نیز معلومات  انتخاباتی  آقای رسولی در مورد سرقت کتاب های 
پکتیکا سرقت شده  در  که  انتخاباتی  کتاب  جلد   ۷ گفت  و  داد 
بود نیز بررسی شده و در پیوند به آن هفت نفر بازداشت شده و 

پرونده های این افراد در حال رسیدگی است.
آقای  انتخاباتی  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگی  نحوه  مورد  در 
انتخاباتی  تخطی های  و  تخلفات  به  رسیدگی  که  گفت  رسولی 
مربوط کمیسیون شکایت های انتخاباتی بوده و اما جرایم انتخاباتی 

از حیطه صاحیت دادستانی می باشد.
 ۱۹ از  مجموع  در  که  گفت  انتخاباتی  جرایم  آمار  مورد  در  او 
معرفی  دادستانی  به  متهم  و  مظنون  کابل ۲۳۰  به شمول  والیت 
شده اند که از جمع آنها ۲۲ تن کارمندان کمیسیون انتخابات به 
شمول رئیس کمیسیون والیتی انتخابات در والیت کندز می باشند 
که در پیوند به دستکاری در آرای مردم به دادستانی معرفی شده 

است.
آنها  نفر   ۳۲ که  گفت  دیگر  افراد  مورد  در  دادستانی  سخنگوی 
و  احوال  ثبت  اداره  کارمندان  و  پولیس  شامل  دولتی  کارمندان 
نفوس و ۱۵۵ نفر آنها از مردم عادی و نیز ۴  نفر دیگر از نامزدان 

انتخابات هستند.
استعمال  به  پیوند  در  عادی  افراد  که  گفت  رسولی  آقای   
شناس نامه های تقلبی، فروش استیکر و موادهای حساس انتخاباتی 

و اختال در روند انتخابات به دادستانی معرفی شده اند.
به  پیوند  به دادستانی در  افراد  از معرفی  دادستانی کل در حالی 
جرایم انتخاباتی می گوید که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 

اعام نشده است.

دادستانی ُكل:
 ۲۲ کارمند کمیسیون انتخابات 

به دادستانی معرفی شده اند
پس از اعالم جزییاِت جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری

برخی اعضای مجلس:

کمیشنران کرسی های مجلس را فروختند
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ریاســت جمهوری  انتخابــات  تقویــم  اعــام 
ســال آینــده، نخســتین گامِ مهــم در راســتای 
ــه های  ــن پروس ــر از مهم تری ــی دیگ ــزارِی یک برگ
سرنوشت ســازِ کشــور می توانــد بــه حســاب آیــد. 
هرچنــد هنــوز بــا وجــود اعــام تقویــم انتخاباتــی 
ــاِل  ــات س ــزاری انتخاب ــه برگ ــبت ب ــوان نس نمی ت
آینــده بــا توجــه بــه وضعیــت و شــرایط غیرقابــل 
پیش بینــِی کشــور کامــًا امیــدوار بــود، ولــی ایــن 

ــرد.   ــد اســتقبال ک ــدام را بای اق
انتخابــات  نامــزدان  آینــده،  هفتــۀ  از  ســر 
بــه  رفتــن  بــا  می تواننــد  ریاســت جمهوری 
کمیســیون انتخابــات ثبت نــام کننــد. انتخابــات 
یقیــن  بــه  ریاســت جمهوری  آینــدۀ  ســال 
انتخابات هــاِی  از  پُرچالش تــر  و  متفاوت تــر 
ــی  ــات در زمان ــن انتخاب ــود. ای ــد ب ــته خواه گذش
بحــث  یک طــرف  از  کــه  می شــود  برگــزار 
ــت  ــرح اس ــان مط ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه

ــتان  ــر، افغانس ــرف دیگ و از ط
ــواری  ــخت و دش ــای س روزه
را در موجودیــِت یــک تیــِم 
نــاکام و از هــم پاشــیده تجربــه 

 . می کنــد
ملــی  وحــدت  حکومــت 
شــاید بدتریــن تجربــۀ سیاســِی 
نزدیــک بــه دو دهۀ گذشــته در 
کشــور باشــد کــه بــه صــورِت 
ظالمانــه در جریــان بحــران 
انتخاباتــِی ســال ۱۳۹۳ بــر مردمِ 
ــه  مــا تحمیــل شــد. ایــن تجرب
از  دور  و  دردنــاک  چنــان 
انتظــار بــود کــه هنــوز مــردم از 
ــد.  ــده ان ــرون نش ــوِک آن بی ش

انتخابــات ســال ۱۳۹۳ یــک تجربــۀ تلــخ تاریخــی 
ــارِ دیگــر تکــرار شــود.  ــرای ب ــد ب ــه نبای اســت ک
تکــرار ایــن تجربــۀ دردنــاک، نــه تنهــا کشــور را از 
ــده بازمــی دارد،  ــه افق هــای روشــِن آین رســـیدن ب
و  تمامیت خواهــان  نفــع  بــه  را  شــرایط  بــل 
ــد و  ــی ندارن ــی و مل ــه ریشــۀ مردم ــی ک گروه های
ــه گان و  ــاِک بیگان ــای ناپ ــِت هدف ه ــا در خدم حت
ــد،  دشــمنان صلــح و امنیــت افغانســتان قــرار دارن
مصــادره می کنــد. انتخابــات ســالم و شــفاف 
ــای  ــی و ارزش ه ــود دموکراس ــه س ــرایط را ب ش
ــا می ســازد و  ــش مهی ــوق بشــری بیشــتر از پی حق
بــه همیــن دلیــل، امــروز نــگاه مــردم بــه انتخابــات 
ســال آینــده، نگاهــی متفاوت تــر و پُرشــورتر 
اســت. امــا بیم هایــی نیــز همچــون مترســِک ایــن 

ــند. ــته باش ــود داش ــد وج ــا می توانن آرزوه
ــاِت  ــک انتخاب ــرای ی ــود را ب ــه خ ــم ارگ ک  تی
دیگــر آمــاده می ســازد، می توانــد بــه عنــوان 
بزرگ تریــن تهـــدید عدالــت و شــفافیِت انتخابــات 
مطــرح باشــد. ایــن تیــم در حالــی می خواهــد بــه 
ســوی انتخابــات بــرود کــه در پنــج ســاِل گذشــته 
بــه جــز رنــج و دربــه دری ارمغــاِن دیگــری بــرای 

ــا توســل  ــاکامِ ارگ ب ــم ن مــردم نداشــته اســت. تی
ــات  ــد انتخاب ــی می خواه ــای غیرقانون ــه ابزاره ب
را مدیریــت کنـــد. نقــش ایــن تیــم کــه متأســفانه 
هنــوز قــدرت سیاســی را در اختیــار دارد، بــه 
ــی  ــاِت بی حدوحصــِر غیرقانون ــل داشــتن امکان دلی
و پول هــای هنگفــِت دزدی شــده از دارایــی مــردم 

ــود.  ــی ش ــک تلق ــد مهل ــات می توان در انتخاب
تجربــۀ انتخابــات پارلمانــِی ســال روان نشــان 
ــا  ــات ب ــیون انتخاب ــان کمیس ــر همچن ــه اگ داد ک
ــات  ــت انتخاب ــه مدیری ــود ب ــِی خ ــت فعل وضعی
ریاســت جمهــوری اقــدام کنـــد، نتایــج آن بســیار 
انتخابــات  افتضــاح  بــود.  خواهــد  اســف بار 
ــردم  ــِم م ــه از چش ــت ک ــزی نیس ــی چی پارلمان
اعضــای  حتــا  حــاال  باشــد.  مانــده  پوشــیده 
ــه  ــد ک ــراف می کنن ــز اعت ــات نی ــیون انتخاب کمیس
ــای  ــمارش آرا تخلف ه ــات و ش ــد انتخاب در رون
ــیاری از  ــت. بس ــه اس ــام یافت ــری انج جبران ناپذی

ــواهدی  ــناد و ش ــی، اس ــات پارلمان ــزدان انتخاب نام
در دســت دارنــد کــه از خریــد و فــروِش رای 
شــروع تــا تقلب هــای ســازمان یافته بــه نفــِع 
ــر  ــد. اگ ــان می دهن ــخص را نشـ ــداد مش ــک تع ی
ــن کمیشــنران  ــِت همی ــن کمیســیون در موجودی ای
ــدون  ــد، ب ــزار کن ــر را برگ ــات دیگ ــک انتخاب ی
شــک فاجعه یــی عظیــم ثبــاِت نســبِی فعلــی را در 

ــت.  ــد گرف ــوش خواه آغ
در گام نخســت بایــد قبــل از برگــزاری انتخابات از 
تمــام امکانــات و ظرفیت هــای موجــود در جامعــه 
بــرای اصاحــات در کمیســیون انتخابــات اســتفاده 
شــود. اگــر در کمیســیون انتخابــات تغییــراِت الزم 
بــه میــان نیایــد، سرنوشــت انتخابــاِت آینــده بســیار 
تاریــک خواهــد بــود. ضــروری اســت کــه نامــزداِن 
ــدای  ــون صـ ــردم همچ ــای م ــه آرمان ه ــد ب متعه
ــه  ــی ب ــد و زمان ــل کنن ــتا عم ــن راس ــد در ای واح
ــِت ســالِم  ــد کــه از مدیری ــات بپیوندن ــد انتخاب رون
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــند. ب ــده باش ــن ش آن مطمی
در ایــن برهــه بایــد از نقــش ســازمان های جهانــی 
ــتفادۀ الزم  ــات اس ــزاری انتخاب ــد برگ ــز در رون نی
بــدون حضــور ســازمان های  گیــرد.  صــورت 

جهانــی بــدون شــک انتخابــات آن گونــه کــه مــردم 
انتظــار آن را دارنــد، برگــزار نخواهــد شــد.

 بــا ایــن حــال در انتخابــات آینــدۀ ریاســت 
ــد و  ــای متعه ــور تیم ه ــال حض ــوری، احتم جمه
برخاســته از متــن جامعــه و مــردم بســیار اُمیدبخش 
بــا چهره هــای  به طــور حتــم  این بــار  اســت. 
ــود  ــم ب ــه خواهی ــات مواج ــدی در انتخاب قدرتمن
کــه ضمــن داشــتن تعهــد مردمــی، دارای برنامــه و 
اســتراتژی بــرای ایجــاد تغییــر در وضعیــِت فعلــی 
انــد. تجربــۀ هفــده ســال انتخابــات، ایــن قــدرت 
ــراد و  ــارِ جامعــه گذاشــته اســت کــه اف را در اختی
ــراد  ــور را از اف ــد و برنامه مح ــخصیت هاِی متعه ش
معامله محــور  و  غیرمتعهــد  شــخصیت هاِی  و 
ــای  ــا و تکت ه ــه تیم ه ــا این گون ــد. ام ــز کنن تمی
انتخاباتــی کــه  تــاش دارنــد بــر اســاس تعهــد و 
اعتمــاد بــه رای مــردم وارد کارزار انتخاباتی شــوند، 
بــا چالش هــای زیــادی نیــز مواجــه خواهنــد بــود. 
آراِی  از  دزدی  هنــوز  متأســفانه 
ــانی  ــد و کس ــداد می کن ــردم بیـ م
ــر  ــه ه ــد ب ــه می خواهن ــتند ک هس
نحــو ممکــن قــدرت سیاســی را در 
خدمــِت هدف هــای شــخصی و 
گروهــِی خــود قــرار دهنــد. مســلمًا 
ــردم  ــه آرای م ــات ب ــر در انتخاب اگ
دســت درازی نشــود، آینــدۀ کشــور 
ــت.  ــد گذاش ــی خواه ــه تعال رو ب
امــا چــه اطمینانــی وجــود دارد 
و  تمامیت خــواه  گروه هــای  کــه 
نــاکام یــک بــارِ دیگــر بــا اســتفاده 
ــه گان،  ــه بیگان ــکا ب ــب و ات از تقل

ــد؟  ــه نبرن ــه بیراه ــات را ب انتخاب
افغانســتان  متحـــِد  کشــورهای 
این بــار بایــد خــود را از انتخابــات دور نگــه 
ــته  ــی در آن داش ــد نقش ــر می خواهن ــد و اگ دارن
بــه  کــردن  دیکتــه  از  را  نقــش  ایــن  باشــند، 
بــرای  ایجــاد فضــای مطمیــن  مشــوره دهی و 
برگــزاری انتخابــاِت عادالنــه و شــفاف تغییــر 
ــاِت ســـالم کــه در نتیجــۀ  دهنــد. برگــزاری انتخاب
آن یــک تیــِم مردمــی و متعهــد قــدرِت سیاســی را 
بــه دســت گیــرد، حتــا بــرای متحـــدان بین المللــی 
افغانســتان نیــز مفیــد و مثمــر خواهــد بــود. تجربــه 
ــف  ــراد ضعی ــت از اف ــه حمای نشــان داده اســت ک
ــل  ــورهای دخی ــع کش ــی، مناف ــای ارتجاع و تیم ه
ــز آســیب می رســاند.  ــاِی افغانســتان را نی در قضای
ــت  ــِی امریکاس ــِت فعل ــن آن، وضعی ــۀ روش نمون
ــای  ــتقیم در انتخابات ه ــِت مس ــِم دخال ــه به رغ ک
افغانســتان و بلنــد کــردِن دســت یــک فــردِ ظاهــراً 
نزدیــک بــه خــود بــه عنــوان برنــده، امــروز 
ــی  ــتان« معرف ــۀ افغانس ــاکام در قضی ــوری ن »کش

می شــود.

2سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2394   سه     شنبه       27 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397   9 ربیع الثا نی   y 1440  18 د سمبر     2018 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

 
 ُامید به سوی انتخاباتوگام های توام با بیـم

 

همان گونــه کــه انتظــار می رفــت، روز گذشــته )۲۶ قــوس( 
مذاکــره میــان طالبــان و نماینــده گاِن امریــکا در کشــور امــارات 
ــر  ــاوه ب ــت، ع ــن نشس ــورد. در ای ــد خ ــی کلی ــدۀ عرب متح
نماینــده گاِن طالبــان و امریــکا، نماینده گانــی از کشــورهای 
ــز  ــتان نی ــی و پاکس ــدۀ عرب ــارات متح ــعودی، ام ــتان س عربس

یافته انــد.  حضــور 
تــا هنــوز از جزییــاِت ایــن مذاکــره اطاعــاِت دقیــق و موثقــی در 
اختیــار نیســت؛ امــا مهم تریــن عنصــری کــه از ایــن نشســت بــه 
رســانه ها درز کــرده، ایــن اســت کــه در ایــن دیــدار نماینــده گاِن 
ــرده و  ــت ک ــه روی دو موضــوع صحب ــوده ک ــرار ب دو طــرف ق
ــک  ــراری ی ــق و تفاهــم برســند؛ موضــوع نخســت برق ــه تواف ب
ــی آزادی  ــت و دوم ــرد اس ــای نب ــت در میدان ه ــِس موق آتش ب
می تــوان  کــه  این جاســت  زندان هــا.  از  طالبــان  زندانیــاِن 
ــح   ــِض صل ــه، نب ــا شــور و ولول ــس از هفته ه ــت باالخــره پ گف
ــون  ــا کن ــه ت ــه آنچ ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــدن گرفت ــارات پری در ام
خلیــل زاد  زلمــی  صلح خواهانــۀ  تاش هــای  عنــوان  زیــر 
ــاختِن  ــی و نزدیک س ــته، مقدمه چین ــان داش ــح جری ــون صل پیرام
ذهنیت هــاِی جوانــِب صلــح نســبت بــه یکدیگــر و آشنایی شــان 
ــرِح  ــا ط ــوده اســت. ام ــان ب ــداِف همدیگرش ــا خواســت و اه ب
طالبــان،  زندانیــاِن  آزادســازی  و  موقــت  آتش بــِس  بحــِث 
نشــانگِر گــذار از مراحــِل نظــری و مقدماتــی بــه مراحــِل عملــی 

ــی اســت.  و اجرای
اگرچــه بســیاری از آگاهــان و تحلیل گــران، تعییــن ضرب االجــِل 
ــتان  ــِح افغانس ــۀ صل ــرای برنام ــکا ب ــاِل امری ــا یک س ــش ماه ت ش
ــد؛  ــرآورد کرده ان ــه ب ــه و غیرواقع بینان ــاِن عجوالن ــک فرم را ی
ــِب  ــوان مخاط ــه عن ــل زاد ب ــای خلی ــه آق ــود ک ــده می ش ــا دی ام
ــه  ــروی ب ــاِل پیش ــل، در ح ــان و ضرب االج ــن فرم ــِی ای اساس
ــس  ــراری آتش ب ــه برق ــق ب ــر موف ــت و اگ ــح اس ــمِت صل س
ــح را  ــردۀ صل ــِض ُم ــه او نب ــرد ک ــم ک ــوان حک ــردد، می ت گ
ــز  ــِت آن را نی ــر قام ــدی بعدت ــه و شــاید چن ــان انداخت ــه جری ب

اســتوار ســازد. 
نشســِت امــارات درحالــی برگــزار شــده کــه پیــش از آن، 
کــه  بــود  داده  خبــر  پاکســتان  نخســت وزیر  عمران خــان 
اســام  آباد میزبــاِن مذاکــراِت صلــح میــان گــروه طالبــان و 
ــل  ــکا در کاب ــفارت امری ــود. س ــد ب ــکا خواه ــده گان امری نماین
نیــز در واکنــش بــه ســخناِن عمران خــان گفتــه بــود کــه از هــر 
اقــدامِ پاکســتان کــه بــه پیشــرفت مذاکــرات صلــح میــان دولــت 
ــا اینکــه  ــد. ام ــد، اســتقبال می کن ــان کمــک کن افغانســتان و طالب
ــی  ــدۀ عرب ــارات متح ــام آباد در ام ــای اس ــت به ج ــن نشس ای
ــکا  ــاِط امری ــه حــزم و احتی ــن آنک ــد ضم ــزار شــد، می توان برگ
نســبت بــه ایــن مذاکــره را نشــان دهــد، پیچیده گــی و ســیالیِت 

ــازد.  ــان  س ــز عری ــح را نی ــد صل رون
از اینکــه بگذریــم، بحــث مهم تــر بــرای مــردم افغانســتان 
ــِر  ــای خلیــل زاد در پیشــبرد ام ــِت آق ــا موفقی ایــن اســت کــه آی
ــا  ــر آرزوه ــد ب ــده می توان ــِل صادرش ــِق ضرب االج ــح مطاب صل
ــا  ــازِی صلــح منطبــق گــردد و ی ــاِت اساســِی آن هــا از ب و مطالب
اینکــه نبــِض ُمــردۀ صلــح بــه جریــان می افتــد و قامــِت آن نیــز 
ــۀ  ــا نتیج ــردد، ام ــتوار می گ ــال اس ــا یک س ــش ماه ی ــس از ش پ
کار هیوالیــی می باشــد کــه همــۀ آرزوهــا و انتظــاراِت مــردم را 

می بلعــد؟
ــه کــه از آدرس هــاِی مختلــف  ــِد صلــح یــک نکت در مــورد رون
»بــه  بایــد  کــه: صلــح  اســت  ایــن  می شــود  داده  شــعار 
ــۀ  ــا هم ــارت ب ــن عب ــا ای ــد؛ ام ــتان« باش ــردم افغانس ــری م رهب
ــیِر  ــده و تفاس ــۀ عمــل مهجــور مان ــی، در صحن رســایی و زیبای
ــت ترین  ــن و درس ــود. بهتری ــه می ش ــی از آن ارای گمراه کننده ی
تعبیــر از ایــن عبــارت، همیــن اســت کــه نبایــد چهــرۀ افغانســتاِن 
ــتاوردهای  ــیِر دس ــِر مس ــناک و مغای ــی ترس ــاصلح، چهره ی پس
به نحــوی کــه شــهرونداِن  باشــد؛  به دســت آمده  هفده ســالۀ 
ــا از  ــد و ی ــرک کنن ــتان را ت ــاری افغانس ــا از روی ناچ کشــور ی
ســِر تــرس، روش و ســیماِی زنده گــِی خــود را مســـخ ســازند!

نماینــدۀ امریــکا بــرای صلــِح افغانســتان و از آن مهم تــر وزارت 
خارجــه و دســتگاه تصمیم گیرنــدۀ ایــن کشــور، بایــد ایــن نکتــه 
و دغدغــه را ســرلوحۀ پیشــبرد برنامــۀ صلــِح خــود قــرار دهنــد و 
بــه یــاد داشــته باشــند کــه در ایــن هفــده ســال، شــیوه و الگــوِی 
ذهنــی و فیزیکــِی زنده گــی در افغانســتان تغییــِر فــراوان خــورده 
ــای  ــه معن ــح ب ــردم از »صل ــاِی م ــات و آرزوه ــطح مطالب و س
ــاه«  ــعه و رف ــای آزادی، توس ــه معن ــح ب ــه »صل ــگ« ب ــود جن نب
ــد  ــه نمی توان ــه جامع ــا ک ــن از آنج ــت. بنابرای ــه اس ــا یافت ارتق
بــه »عقــب« برگــردد، طالبــان در رونــد صلــح بایــد قانــع شــوند 
ــاِن زمــان و پیشــرفت های ذهنــی و فیزیکــی در آن  ــا جری کــه ب

همــگام گردنــد. 

ردۀ صـلح ـُ پـرش نبـض م
 در امـارات

کشورهای متحـِد افغانستان این بار باید خود را از انتخابات دور نگه دارند و اگر 
می خواهند نقشی در آن داشته باشند، این نقش را از دیکته کردن به مشوره دهی و 
ایجاد فضای مطمین برای برگزاری انتخاباِت عادالنه و شفاف تغییر دهند. برگزاری 
انتخاباِت سـالم که در نتیجۀ آن یک تیِم مردمی و متعهد قدرِت سیاسی را به دست 

گیرد، حتا برای متحـدان بین المللی افغانستان نیز مفید و مثمر خواهد بود. تجربه 
نشان داده است که حمایت از افراد ضعیف و تیم های ارتجاعی، منافع کشورهای 

دخیل در قضایاِی افغانستان را نیز آسیب می رساند. نمونۀ روشن آن، وضعیِت فعلِی 
امریکاست که به رغِم دخالِت مستقیم در انتخابات های افغانستان و بلند کردِن 

دست یک فرِد ظاهراً نزدیک به خود به عنوان برنده، امروز »کشوری ناکام در قضیۀ 
افغانستان« معرفی می شود
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 برخــاف اظهــاراِت متکبرانــۀ عمران خــان صدراعظــم 
ــا  ــا ب ــراِت امریکایی ه ــش از مذاک ــه دو روز پی ــتان ک پاکس
طالبــان در اســام آباد بــر اســاِس تقاضــای واشــنگتن خبــر 
داده بــود، روز گذشــته )۱۷ دســمبر ۲۰۱8( ایــن مذاکــرات 
در ابوظبــی پایتخــِت امــارات متحــدۀ عربــی برگــزار شــد. 
ــی  ــح در ابوظب ــراِت صل ــاس مذاک ــن، اج ــر ای ــزون ب اف
ــی  ــارات متحــدۀ عرب ــده گان پاکســتان، ام ــا شــرکت نماین ب
ــروز  ــا دی ــه ت ــت ک ــراه اس ــز هم ــعودی نی ــتان س و عربس
مشــارکِت  و  مذاکــرات  در  هیأتــی  چنیــن  ترکیــب  از 
ــدم  ــت. ع ــود نداش ــی وج ــر و گزارش ــورها خب ــن کش ای
ــام آباد  ــا در اس ــان و امریکایی ه ــرات طالب ــزاری مذاک برگ
خــاف گــزارش قبلــی و ادعــای صدراعظــم پاکســتان، آیــا 
حکایــت از عــدم تأثیرگــذاری اســام آباد بــر طالبــان دارد؟ 
ــروِی  ــان نی ــه طالب ــد ک ــش آن باش ــن پرس ــِخ ای ــر پاس اگ
ــا و  ــتانی ها اعتن ــه پاکس ــتند و ب ــتان هس ــتقل از پاکس مس
ــث پاکســتان، عربســتان  ــد، مشــارکت مثل وابســته گی ندارن
ــه  ــرای چ ــی و ب ــه معن ــه چ ــن نشســت ب ــارات در ای و ام
ــث در  ــن مثل ــه ای ــت، درحالی ک ــوری اس ــداف و منظ اه
ــا تنهــا امــارت اســامی  ــاِن بیــش از دوصــد کشــور دنی می
ــادی  ــتم می ــدۀ بیس ــود س ــۀ ن ــۀ دومِ ده ــان را در نیم طالب
بــه رســمیت شــناختند؟ آیــا ایــن مثلــث در ابوظبــی بــرای 
بازگشــت امــارت طالبانــی در افغانســتان توطیــه می چیننــد 
ــه ایــن  و در صــدد مجــاب و قانــع ســاختِن امریکایی هــا ب

بازگشــت هســتند؟ 
مشــارکت مثلــث پاکســتان، امــارات متحــدۀ عربــی و 
ــان  ــتان می ــِح افغانس ــرات صل ــعودی در مذاک ــتان س عربس
ــرای  ــی ب ــر خوب ــًا خب ــی، قطع ــان در ابوظب ــکا و طالب امری
ــرا  ــتان نیســت؛ زی ــدار در افغانس ــِح پای ــدۀ روشــن صل آین

مثلــث مذکــور از حامیــان دیــروز و امــروزِ طالبــان هســتند 
و خون ریزی هــای  خــون  در  آرنــج  تــا  دستان شــان  و 
ــن و  ــۀ روش ــه گون ــتان ب ــت. پاکس ــوده اس ــتان آل افغانس
ــد  ــت می کن ــگ افغانســتان حمای ــان در جن مســتقیم از طالب
و جنــگ طالبــان بــدون حمایــِت پاکســتان حتــا یــک هفتــه 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــم نمی توان ه
ــور  ــعودی دو کش ــتان س ــی و عربس ــدۀ عرب ــارات متح  ام
ــال  ــار س ــه چه ــتند ک ــی هس ــای منطقه ی ــر در بازی ه درگی
می شــود یمــن را بــه خــاک و خــون کشــانده اند و در 
ــا جمهــوری اســامی ایــران  رقابــت و خصومــِت شــدید ب
ــت  ــای رقاب ــی از میدان ه ــز یک ــتان نی ــد. افغانس ــرار دارن ق
ــا  ــران اســت. آی ــوری اســامی ای ــا جمه ــا ب ــازی آن ه و ب
ــتان  ــه افغانس ــی ک ــارِ منطقه ی ــاع خصومت ب ــن اوض در چنی
ــرات  ــن بازیگــران اســت، مذاک ــازی ای ــت و ب ــدان رقاب می
صلــح بــا شــرکت حامیــان اصلــِی طالبــان در غیــاب 
ــرا در  ــود؟ چ ــی می ش ــح منته ــه صل ــر ب ــراِن دیگ بازیگ
ــان، مثلــث اصلــی  ــا طالب مذاکــرات مســتقیِم امریکایی هــا ب
ــت  ــارکت دارد؟ دول ــان مش ــروز طالب ــروز و ام ــی دی حام
افغانســتان در کجــای ایــن مذاکــرات قــرار دارد؟ مطالبــات 
ایــن مثلــث در رابطــه بــا طالبــان از امریکایی هــا چیســت؟ 
ایــن پرســش ها و پرســش های بســیاری در مذاکــرات 
طالبــان  بــا  مذاکــرات صلــح  ابهامــات  بــر  ابوظبــی، 
ــر  ــح را کورگره ت ــودۀ صل ــای ناگش ــد و کورگره ه می افزای
می ســازد. اگــر ایــن ابهامــات برطــرف نشــوند و گره هــای 
ــرات  ــه مذاک ــد، این گون ــاز نگردن ــح ب ــرات صل ــور مذاک ک
ــازی  ــگ و ب ــِل دیگــِر جن ــک دور باط افغانســتان را وارد ی

می ســازد. جهانــی  و  منطقه یــی 

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2394   سه     شنبه       27 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397   9 ربیع الثا نی   y 1440  18 د سمبر     32018 www.mandegardaily.comگزارش

ــه در  ــه اســت ک ــان گفت ــروه طالب ــین گ ــک عضــو پیش ی
نشســت میــان نماینــدۀ امریــکا و گــروه طالبــان در امــارات 
روی آتش بــِس موقــت و رهایــی زندانیــان ایــن گــروه از 

ــت.  ــده اس ــو ش ــتگاه ها گفت وگ بازداش
ــح  ــی صل ــورای عال ــووالن در ش ــال، مس ــن ح در همی
می گوینــد، هــر نشســتی کــه منجــر بــه زمینه ســازی 
ــود،  ــتان« ش ــهروندان افغانس ــان ش ــو »می ــرای گفت وگ ب

ــت.  ــتان اس ــت افغانس ــتقبال  دول ــورد اس م
ــکا  ــدۀ امری ــان و نماین ــان گــروه طالب ــح می مذاکــرات صل
بــا حضــور نماینــده گان عربســتان، امــارات و پاکســتان در 

دیــروز در امــارات برگــزار گردیــد. 

اســداهلل ظاهــری، معــاون ســخنگوی شــورای عالــی 
صلــح در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ــی  ــای اصل ــرای گفت وگوه ــی ب ــت ها مقدمه ی ــن نشس ای

ــت.   ــان اس ــتان و طالب ــهروندان افغانس ــان ش می
ــک  ــد ی ــن نشســت می توان ــه ای ــزود ک ــری اف ــای ظاه آق
قــدم مهــم بــرای رســیدن بــه آغــاز رونــد صلــح باشــد.  
ــه  ــد ک ــح می گوی ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش ــاون س مع
ــتان  ــت افغانس ــی از دول ــچ نماینده ی ــت هی ــن نشس در ای

ــدارد.  حضــور ن
از ســویی هــم، حمــداهلل محــب مشــاور شــورای امنیــت 
ــد  ــارات می توان ــه نشســت ام ــه اســت ک ــتان، گفت افغانس

ــه  ــي، هڅ ــیون واي ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

کــوي چــې د اوونــۍ تــر پایــه د کابــل د انتخاباتــو لومــړين 

نتایــج اعــان کــړي.

کابــل، پکتیــا، بغــان او ننګرهــار هغــه والیتونــه دي چــې د 

ــتونزو  ــې د س ــو ک ــه رأی ــیون یې پ ــواک کمېس ــو خپل انتخابات

خــره کــوي، خــو یــاد کمېســیون هیلــه ښــيي او هڅــه کــوي 

ــر ژره هــوارې يش. چــې دغــه ســتونزې ژر ت

ــنبې  ــاد د دوش ــع صی ــان عبدالبدی ــس ګاج ــیون رئی د کمېس

پــه ورځ »۱۳۹۷ کال د لینــدۍ ۲۶« د یــوې ناســتې پــر مهــال 

وویــل، د کابــل د رأی شــمېرنې بهیــر پــای تــه رســېدلی او د 

اوونــۍ تــر پایــه بــه لومــړين نتایــج لــه خلکــو رسه رشیــک 

يش.

ده وویــل: »یــوازې څلــور والیتونــه دي چــې ډېــر ژر به یــې 

ــو څــه  ــو کــې ی ــه دغــو والیتون ــج اعــان يش، ځکــه پ نتای

ــوارې يش او  ــه ه ــر ژر ب ــې ډې ــودې وې چ ــتونزې موج س

ــک يش.« ــو رسه رشی ــه خلک ــې ل ــج به ی نتای

ــه  ــل پ ــي، د کاب ــور غــړي واي ــو شــمېر ن خــو د کمېســیون ی

رأیــو کــې د شــته ســتونزو لــه املــه به یــې نتایــج یــو څــه پــه 

ــډ رسه اعــان يش. ځن

ــای  ــه پ ــتې پ ــن د ناس ــې حس ــرې ملیح ــیون کمېش د کمېس

ــه  ــیون ل ــکایتونو د کمېس ــل، د ش ــه ووی ــو ت ــې ازادي راډي ک

څېړنــو وروســته بــه د ولــي جرګــې د نتایجــو د اعــان پــه 

ــون رايش. ــې بدل ــت ک ــړين لېس لوم

ــو  ــه د ۲۹ والیتون ــر اوس ــیون ت ــواک کمېس ــو خپل د انتخابات

ابتدایــي نتایــج اعــان کــړي او دغــه کمېســیون وايــي، 

ډېټابېــس تــه د کابــل پــه ګــډون د څلــورو والیتونــو د رأیــو د 

ــر روان دی. ــال بهی انتق

ــې  ــه دغ ــیون پ ــواک کمېس ــو خپل ــم د انتخابات ــه ه ــه څ ک

پروســه کــې د شــفافیت پــه اړه ډاډ څرګنــدوي، خــو ال هــم 

د کمېســیون پــر کارونــو د څارونکــو او معرتضــو نوماندانــو 

ــود دي. ــه موج انتقادون

انتخاباتــو  د  نوماندانــو شــبکه  د خپلواکــو  افغانســتان  د 

خپلــواک کمېســیون پــه فســاد او تقلــب تورنــوي او لــه دغــه 

ــواړي. ــنه وغ ــو بخښ ــه خلک ــې ل ــواړي چ ــیونه غ کمېس

ــد  ــه نومان ــل والیت ــه کاب ــه اســتازیتوب ل ــو پ د دغــو نوماندان

ــه  ــوې اعرتاضی ــه ورځ ی ــنبې پ ــري د دوش ــم فک ــد قاس محم

ناســتې تــه پــه وینــا کــې وویــل: »زمــوږ غوښــتنه لــه 

ــو  ــه خلک ــد ل ــې بای ــیونه دا ده چ ــواک کمېس ــو خپل انتخابات

بخښــنه وغــواړي او د انتخاباتــو رأیــې باطلــې اعــان کــړي 

او یــا هــم د غیــر بایــو مټریــک رأیــو چــې کــوم صندوقونــه 

ــان  ــل اع ــوي، باط ــې ډک ش ــوټ ک ــوت ګ ــه ګ ــواد پ د هې

ــرو،  ــو مظاه ــدين حرکتون ــو م ــه ټول ــه پ ــوږ ب ــه م ــړي، کن ک

ــړو.« ــورې ک ــو الس پ ــو او الرو بندول ــو وهل خیم

ــس  ــټ رئی ــار بنس ــو د څ ــې د انتخابات ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــې د  ــه دي چ ــاوري ن ــي، دوی ب ــګ واي ــان نن حبیب الرح

ــو خپلــواک کمېســیون وکــوالی يش چــې د ولــي  انتخابات

ــل وخــت کــې  ــه خپ ــج پ ــو وروســتي نتای جرګــې د انتخابات

ــړي. ــان ک اع

ــوي او  ــه تورن ــه رسغړون ــه پ ــه قانون ــیون ل ــوړي کمېس نوم

ــاوی ويش. ــد درن ــه بای ــو ت ــګار کــوي چــې د خلکــو رأی ټين

خـوشبینـی دولت 
از مذاکـرۀ امـریکا و طالبـان

د کابل د انتخابايت پایلو د اعالن په اړه د 

انتخابايت مسؤلینو د څرګندونو تناقض!
ثلث صـلح یا مثلث توطیه در ابوظبی

ابوبکر صدیق

محمداكرام اندیشمند

میــان  داخلــی  گفت وگوهــای  آغــاز  بــرای  مقدمه یــی 
ــود.  ــان ش ــتان و طالب ــهروندان افغانس ش

هم چنــان، ســردار محمــد نــادر نعیــم، معــاون شــورای عالــی 
ــه  ــان ب ــا طالب ــکا ب ــح امری ــرات صل ــد: مذاک ــح می گوی صل
رونــد صلــح ایــن کشــور کمــک خواهــد کــرد، امــا جنــگ 

ایــن کشــور برنــده نــدارد. 
آقــای نعیــم می افزایــد: »بیشــتر افــراد ســوال می کننــد 
کــه چــرا حکومــت افغانســتان بجــای امریــکا در مذاکــرات 
ــا او پاســخ داد  ــه نمی شــود، ام ــان وارد صحن ــا طالب ــح ب صل
ــان  ــا طالب ــگ ب ــی جن ــای اصل ــی از طرف ه ــکا یک ــه امری ک

اســت«.
ــا  ــان ب ــروه طالب ــت گ ــز نشس ــتان نی ــۀ افغانس وزارت خارج
نماینــدۀ واشــنگتن در امــور صلــح افغانســتان را اقــدام نیــک 
ــان  ــح می ــتقیم صل ــای مس ــه گفت وگوه ــیدن ب ــرای رس ب

ــت.  ــته اس ــروه دانس ــن گ ــتان و ای ــهروندان افغانس ش
ــل  ــه نق ــتانی ب ــانه های پاکس ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــروه   ــای گ ــه نماینده ه ــد ک ــزارش داده ان ــان گ ــروه طالب از گ
ــرب  ــدۀ ع ــارات متح ــی در ام ــات امریکای ــا مقام ــان ب طالب
ــروز )دیــروز دوشــنبه ۲۶ قــوس( در امــارات متحــدۀ  ام

ــد.  ــات می کنن ــرب ماق ع
ــا امریــکا در حــال صــورت می گیــرد کــه  نشســت طالبــان ب
ــای مســتقیم  ــرای گفت وگوه ــن ب ــش از ای ــان پی ــروه طالب گ

بــا امریــکا پــا فشــاری کردنــد.
پیــش از ایــن نخســت وزیــر پاکســتان گفتــه بــود کــه ایــن 
کشــور میزبــان گفت وگوهــای صلــح میــان نماینــده گان 
ــانه های  ــه رس ــد ک ــام آباد خواه ــان و امریــکا در اس طالب
ــد،  ــوا پخــش کردن ــن محت ــا همی ــر را ب ــن خب ــتان ای افغانس
امــا دیــروز معلــوم شــد کــه ایــن نشســت در امــارات متحــدۀ 

ــی برگــزار شــده اســت. عرب
ــۀ  ــان، در صفح ــروه طالب ــخنگوی گ ــح اهلل مجاهــد، س ذبی
تویتــرش گفت اســت کــه نماینــده گان از عربســتان ســعودی، 
پاکســتان و امــارات متحــدۀ عــرب در ایــن نشســت اشــتراک 

کــرده بودنــد. 
ــع  ــی را مان ــای بین الملل ــور نیروه ــه حض ــان ک ــروه طالب گ
دانســته اند،  صلــح  گفت وگوهــای  آغــاز  بــرای  جــدی 
ــز در  ــتان نی ــت افغانس ــا حکوم ــورد را ب ــن م ــد: ای می گوین

ــد. ــته  ان ــان گذاش می
ــه  ــود ک ــزار می ش ــتی برگ ــال دو نشس ــه دنب ــن نشســت ب ای
ــود. ــان انجــام داده ب ــا گــروه طالب زلمی خلیــل زاد، در قطــر ب

در آن نشســت ها، روی پایــان جنــگ جــاری افغانســتان 
ــی،  ــون اساس ــر قان ــود. تغیی ــده ب ــر ش ــادل نظ ــث و تب بح
حقــوق زنــان نیــز از مباحثــی اســت کــه در ایــن گفت وگــو 

ــود. ــده ب ــز ش روی آن تمرک
ــر  ــت وزی ــان، نخس ــران خ ــه عم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــته در نشســتی در شــهر پشــاور  ــه گذش پاکســتان روز جمع
ــنبه )۲۶  ــتان روز دوش ــه پاکس ــود ک ــه ب ــور گفت ــن کش ای
ــان و  ــروه طالب ــان گ ــح می ــرات صل ــان مذاک ــوس( میزب ق

ــود. ــد ب ــکا خواه ــدۀ امری نماین
انتونی گوتریــش، رییــس شــورای امنیــت دفتــر ســازمان ملــل 
متحــد، گفتــه اســت کــه پایــان جنــگ و آغــاز گفت وگوهــای 

صلــح بهتریــن گزینــه  برای افغانســتان اســت. 
ــد  ــی می گوی ــعود، آگاه سیاس ــهزاده مس ــال، ش ــن ح در همی
ــه  ــات نتیج ــش از انتخاب ــد پی ــح بای ــای صل ــه گفت وگوه ک

ــد.  بدهن
آقــای مســعود افــزود کــه توقــف جنــگ و خونریــزی 
مهمتــر از انتخابــات اســت. در صورتــی کــه صلــح و ثبــات 

ــت.  ــم داش ــری خواهی ــات بهت ــا انتخاب ــد، م برقرارباش
در همیــن حــال، بــورد مشــورتی صلــح در نشســتی در ارگ 
ــد  ــتان، تاکی ــت افغانس ــط دول ــان توس ــره باطالب روی مذاک

ــد. کردن
در خبرنامه  یــی دفتــر ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
ــان  ــده، پیشنهادات ش ــه اعضــای شــرکت کنن ــده اســت ک آم
را در رابطــه بــه وظایــف و توســعۀ بــورد مشــورتی صلــح بــا 

ــی شــریک ســاختند. رییــس حکومــت وحــدت مل
ــت  ــس حکوم ــه  ریی ــت ک ــده اس ــه آم ــان در خبرنام هم چن
بــرای  را  متذکــره  بــورد  ملــی، مشــورت های  وحــدت 

ــت. ــی دانس ــح حیات ــه صل ــیدن ب رس
ــت وحــدت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
ملــی نیــز گفتــه اســت کــه  تمــام اقداماتــی کــه در رابطــه بــه 
ــز  ــه شــریک می شــود، چی ــا هم ــرد ب ــح صــورت می گی صل

پنهــان وجــود نــدارد. 
ــروه  ــده گان گ ــا نماین ــار ب ــون دو ب ــه تاکن ــل زاد ک زلمی خلی
ــز  ــدی پیــش نی ــدار کــرده اســت. او چن ــان در قطــر دی طالب
ــا پیــش از برگــزاری انتخابــات  گفــت کــه امیــدوار اســت ت
ــق  ــک تواف ــده ی ــال آین ــتان در س ــت جمهوری افغانس ریاس

ــد. ــت آی ــان به دس ــروه طالب ــا گ ــح ب صل
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ــاورِ  ــا در ب ــن واژه ه ــی از مهم تری ــت« یک »عدال
انســان ها محســوب می شــود کــه تأثیــر بــر 
ــش،  ــان پیدای ــان دارد. از زم ــِی آن ــار اجتماع رفت
بشــر عدالــت را بــه عنــوان یــک گرایــش باطنــی 
شــناخته و بــه آن روی آورده و مبنــای قوانیــن و 
قضــاوت قــرار داده اســت. هیــچ چیــز بــه انــدازۀ 
پایمال شــدِن حــِق ضعیــف و مظلــوم بــرای 
فطــرت بشــر زجــرآور و نفرت انگیــز نبــوده 
و هیــچ چیــز بــه انــدازۀ بی عدالتــی، کینــه و 

ــت.  ــاورده اس ــال نی ــه دنب ــمنی ب دش
ــی  ــِی زنده گ ــت یکــی از شــاخصه های اصل عدال
ــی رود، و  ــمار م ــه ش ــروزی ب ــای ام بشــر در دنی
ــت از مفاهیمی ســت کــه ذهــِن  در حقیقــت عدال
ــو و  ــه و آن را نیک ــه آن پرداخت ــه ب ــر همیش بش
ــه  ــوان پای ــت را می ت ــته اســت. عدال ــی دانس عال
و اســاس مشــروعیت، حاکمیــت و مبنــای توجیــِه 
ضــرورِت وجــود دولــت تلقــی نمــود. واقعیــت 
ایــن اســت کــه دغدغــۀ فکــری همــۀ شــهروندان 
ــدون  ــت. ب ــی اس ــت اجتماع ــه، عدال ــک جامع ی
ــت از  ــوع عدال ــه موض ــت ک ــوان گف ــک می ت ش
اهمیــت و جایــگاهِ باالیــی در بیــن انســان ها 
ــت،  ــه عدال ــراد ب ــۀ اف ــت و عاق ــوردار اس برخ
ــه نظــر می رســد.  یــک نیــاز طبیعــی و اساســی ب
ــه از  ــد ک ــی دارن ــی متفاوت ــای طبیع ــراد نیازه اف
ــِت  ــن حال ــه بهتری ــران ب ــا دیگ ــل ب ــق تعام طری
را  نیازهــا  ایــن  می گــردد.  حاصــل  ممکــن 
ــل  ــادی از قبی ــای اقتص ــب نیازه ــوان در قال می ت
پــول و امکانــاِت مــادی تــا نیازهــای اجتماعــی و 
احساســی از قبیــل توجــه و احتــرام شــخصی در 
ــه اشــخاص شــیوه هایی  ــت ب ــت. عدال نظــر گرف
ــا  ــه آی ــد ک ــاوت کنن ــا قض ــد ت ــه می ده را ارای
ــب  ــه اغل ــا در حیطــۀ زنده گی شــان ک ــن نیازه ای

ــر. ــا خی ــردد ی ــرآورده می گ ــتند، ب ــده هس پیچی
ــاع  ــل دف ــت، قاب ــارۀ عدال ــث درب ــن بح مهم تری
ســاختن روابــط نابرابــری در جامعــه اســت. 
نابرابــری در ثــروت، قــدرت و شــأن اجتماعــی، 
بیشــتر  اســتعداد های  در  شــباهت  مثابــۀ  بــه 
افــراد، واقعیــت انکارناپذیــِر همــۀ جوامــع بــوده 
ــان  ــی داری می ــاط معن ــچ ارتب ــته از آن هی و گذش
نابرابــری در ثــروت و قــدرت و نابرابــری در 
ــت.  ــته اس ــود نداش ــی و ج ــتعدادهای طبیع اس
ــاع  ــت، دف ــی عدال ــث اصل ــل، بح ــن دلی ــه ای ب
ــت  ــوم عدال ــد. مفه ــا می باش ــن نابرابری ه از ای
شــد  مطــرح   ۱۹ قــرن  اوایــل  در  اجتماعــی 
ــی  ــری اجتماع ــت ام ــه عدال ــر ک ــن خاط ــه ای ب
اســت کــه بــا کیفرهــا و مجــازاِت حقوقــی 
ــعادت و  ــه س ــتر ب ــه بیش ــدارد، بلک ــر و کار ن س
ــفۀ  ــدگاه فلس ــردازد. از دی ــی می پ ــاه اجتماع رف
ــی  ــای اجتماع ــت نهاده ــت صف ــی، عدال سیاس
ــور  ــال او. منظ ــان و اعم ــت انس ــه صف ــت، ن اس

از عادالنــه بــودِن نهــاد اجتماعــی ایــن اســت کــه 
ــارات،  ــدرت و اختی ــوولیت ها، ق ــوق و مس حق
را  خــود  بــه  وابســته  فرصت هــای  و  مزایــا 

ــد.  ــع نمای ــه توزی عادالن
ــِی  ــای اصل ــی از هدف ه ــرآن یک ــت در ق عدال
ــا  ــد. قــرآن ب ــه حســاب می آی ــران ب بعثــت پیغمب
ــان ها  ــان انس ــدل می ــراری ع ــه برق ــت ب صراح
ــا  ــود را ب ــتاده گان خ ــا فرس ــد. »م ــاره می کن اش
ــن و  ــا قوانی ــی ب ــتادیم« یعن ــن فرس ــل روش دالی
ــه  ــر ب ــراد بش ــه اف ــرای اینک ــه ب ــرراِت عادالن مق
ــان  ــت در می ــد و اصــل عدال ــار کنن ــت رفت عدال

ــردد. ــرار گ ــای بشــر برق ابن
عدالــت  دربــارۀ  زیــادی  دانشــمندان 
افاطــون  جملــه  از  کرده انــد،  نظریه پــردازی 
ضمــن ارایــۀ تصویــر کلــی بــرای جامعــۀ مطلوب 
یــا مدینــۀ فاضلــه از عدالــت بحــث کــرده اســت. 
او معتقــد اســت کــه مدینــۀ فاضلــه چهــار صفــت 
عدالــت، شــجاعت، حکمــت و خویشــتن داری را 
ــت  ــا عدال ــته ترین آن ه ــه برجس ــود دارد ک در خ
اســت و ایــن صفــت بقیــه را بــه وجــود مــی آورد 
ــم  ــاع و ه ــم در اجتم ــا ه ــدۀ آن ه و هماهنگ کنن
ــه زعــم افاطــون،  ــردی اســت. ب و در وجــود ف
ــه  ــراد جامع ــک از اف ــه هری ــت ک ــت اس عدال
ــد  ــاع دارن ــه در اجتم ــی ک ــع و موقعیت ــه وض ب
خشــنود می باشــند و آن را قبــول می کننــد و 
وظایــِف مربــوط بــه آن را بــه حــد کمــال انجــام 

می دهنــد.
ارســطو نیــز ســعادِت راســتیِن آدمــی را در 
ــن  ــز در باالتری ــت نی ــد و فضیل ــت می دان فضیل
وجــه خــود در عدالــت متجلــی می گــردد. 

بــه نظــر هابــز، عدالــت عبــارت اســت از عمــل 
ــه  ــی ب ــِر نفع طلب ــرد از س ــه ف ــی ک ــه تعهدات ب

ــت.  ــت داده اس ــا رضای آن ه
ــر  ــت خویــش را ب ــت، اصــول عدال ــل کان امانوی
محــور بــه حداکثــر رســاندن آزادی هــای مدنــی و 
ــر آن اســت زمانــی  سیاســی اســتوار می کنــد و ب
جامعــه بــه ســاماِن اجتماعــِی معقــول و مطلــوب 
ــه تنهــا آزادی هــای مدنــی  ــد کــه ن دســت می یاب
و سیاســی افــراد آن محتــرم شــمرده شــود، بلکــه 
ــیم  ــی ترس ــه گونه ی ــه ب ــی جامع ــن اساس قوانی
شــود کــه ایــن آزادی هــای بیرونــی بــه حــد اکثــر 

برســد. 
بــدون شــک می تــوان گفــت کــه یکــی از 
ــی  ــۀ فعل ــی در جامع ــی و اساس ــای اصل علت ه
افغانســتان، اختافــات و درگیری هــای اجتماعــی 
ــه  ــی ک ــل مختلف ــت. دالی ــت اس ــۀ عدال معقول
ــی  ــی همه گان ــدم دسترس ــی و ع ــث بی عدالت باع
و  فرهنگــی  سیاســی،  اقتصــادی،  منابــع  بــه 
و  نارضایتــی  همیشــه  می شــود،  اجتماعــی 
ــای  ــار و قومیت ه ــان اقش ــنودی را در می ناخش

گوناگــون افغانســتان ایجــاد کــرده و دامنــۀ ایــن 
اختافــات و کشــمکش ها بــا گذشــت زمــان 
افغانســتان هرچــه  برپایــی حکومت هــا در  و 
ــده اســت. دســت یابی  بیشــتر و گســترده تر گردی
ــت  ــق عدال ــع موجــود در کشــور و تحق ــه مناب ب
اجتماعــی همه گانــی بــدون شــک می توانــد 
وحــدت ملــی را در افغانســتان فراهــم کنــد، 
ــده کــه  ــر باعــث گردی ــن ام ــداِن ای ــه فق چــرا ک
را  خون ریــزی  و  جنــگ  ســال ها  افغانســتان 

تجربــه کنـــد.
ــته باشــد  ــت وجــود نداش ــاع عدال ــر در اجتم اگ
و افــراط و تفریــط در آن حکمفرمــا گــردد، 
گــروه محــدودی از همــۀ فرصت هــا و امکانــات 
ــه از  ــوند و بیشــتر اعضــای جامع ــد می ش بهره من
ــروم  ــی مح ــات زنده گ ــا و امکان ــر فرصت ه اکث
آشــکار  و  واضــح  به صــورت  می گردنــد. 
می تــوان دیــد کــه چینیــن اجتماعــی بــه نابــودی 
ــی  ــان اجتماع ــت. همچن ــد رف ــادی خواه و برب
ــد  ــود، نمی توان ــات نش ــت در آن مراع ــه عدال ک
جهانــی  و  بین المللــی  ملــی،  عرصه هــای  در 

ــد. ــا کن ــرای خــود مهی ــد ب ــِت آبرومن موقعی
بــرای مبــارزه بــا بی عدالتــی، جامعــۀ فعلــِی 
ــعۀ  ــون توس ــی چ ــایل مهم ــد مس ــتان بای افغانس
ــوان  ــه عن ــای آن را ب ــی و زمینه ه ــی، حقوق علم
ــا  ــرار دهــد ت ــورد توجــه ق ــر م ــِل موث ــک عام ی
عدالــِت اجتماعــی را از مرحلــۀ شــعار بــه مرحلــۀ 
واقعیــت نزدیــک ســازد. بــا فراهــم نمــودِن 
ــوان  ــور می ت ــر کش ــی در سراس ــت اجتماع عدال
بــه وحــدِت ملــی دســت یافــت. ملــِت واحــد و 
ــت اجتماعــی، یــک  ــه ارزش هــای عدال معتقــد ب
امــِر الزمــی و ضــروری در هــر جامعــه می باشــد، 
امــا زمانــی ایــن امــر محقــق می گــردد کــه افــراد 
آن جامعــه بــه ارادۀ مشــترک رســیده و احســاِس 
تعلــق بــه ســرزمیِن واحــد و مشــترکات تاریخــی، 

فرهنگــی و ملــی داشــته باشــند.  
ــه  ــت ک ــوان گف ــان می ت ــدس و گم ــدون ح ب
از  لذت بخش تــر  کلمه یــی  و  زیباتــر  لفظــی 
ــاع  ــت در اجتم ــدارد. عدال ــود ن ــت« وج »عدال
بشــر اســاِس ســعادت و خوشــبختی اســت. 
ــی  ــرای دسترس ــازی ب ــه زمینه س ــد اینک ــه اُمی ب
همه گانــی بــه منابــِع موجــود در کشــور صــورت 
گیــرد و بــه ایــن ترتیــب، مســیری مناســب بــرای 
تحقــق عدالــت اجتماعــی در جامعه همــوار گردد 
ــی  ــی عموم ــی و آگاه ــازی فرهنگ ــا بسترس و ب
ــات و  ــِن اختاف ــن رفت ــاهد از بی ــه، ش در جامع
چالش هــای موجــود در کشــور باشــیم و بــا 
تحقــق عدالــت اجتماعــی، یــک افغانســتاِن آبــاد 

ــیم. ــته باش و آزاد داش
 

ــر روی  ــه ب ــی ک ــت هنگام ــد گف ــید، خواهن ــر بپرس ــراِن تیات ــر از بازیگ اگ
ــه یــاد  صحنــه در حــاِل حرکــت هســتند، دیالوگ هــای خــود را راحت تــر ب
ــده،  ــر ش ــرایط ذک ــاالت و ش ــک از ح ــر ی ــی در ه ــر اصل ــد. عنص می آورن
ــر  ــر فک ــه بهت ــت ب ــتفاده از حرک ــا اس ــد ب ــما می توانی ــت و ش ــت اس حرک

ــد. ــر اندیشــیدِن خــود کمــک کنی ــردن و بهت ک
اگــر در شــرایط پُرفشــارِ ســخنرانی قــرار گرفتیــد و نگــراِن ایــن هســتید کــه 
ــه  ــن اســت ک ــِل خــوب ای ــک راه ح ــد، ی ــوش کنی ــان را فرام صحبت های ت
ــا را  ــرده و آن ه ــر ک ــان فک ــه حرکات ت ــخنرانی ب ــل از س ــد. قب ــت کنی حرک
طراحــی کنیــد. بــرای اشــاره بــه ســایدهای پاورپوینــت، در عــرِض صحنــه 
یــا ســن حرکــت کنیــد. از جایــگاه ســخنرانی )تریبــون( فاصلــه گرفتــه و در 
ــد  ــان نتوانن ــه مخاطب ــی ک ــد، به گونه ی ــرار بگیری ــف ق ــای مختل موقعیت ه
ــا نظــم  ــه عنــوان مثــال: وقتــی ب حرکــِت بعــدِی شــما را پیش بینــی کننــد. ب
ــِن  ــم راه رفت ــد، ریت ــت می کنی ــت حرک ــپ و راس ــمت چ ــه س ــی ب خاص
شــما بــرای مخاطــب تکــراری می شــود و هنگامــی کــه بــه ســمت راســت 
ــاز  ــپ ب ــه چ ــد ب ــه بع ــد دقیق ــه چن ــت ک ــر اس ــب منتظ ــد، مخاط می روی
گردیــد، و ایــن بــرای حاضریــن در تــاالر تکــراری و خســته کننده می شــود. 
ــه  ــردن ب ــد. حرکــت ک ــرده و اجــرا کنی ــای مناســب را طراحــی ک حرکت ه
شــما در کنتــرل اســترس کمــِک بزرگــی خواهــد نمــود و می توانیــد خیلــی 
ــاض  ــن انقب ــد. همچنی ــت آوری ــز الزم را به دس ــرده و تمرک ــر ک ــر فک بهت
ــا به وجــود  ــن در ماهیچه ه ــت ترشــح آدرنالی ــه عل ــه ب ــان ک ــی پاهای ت عصب
آمــده، بــا حرکــت برطــرف خواهــد شــد. بــا حرکــت کــردن می توانیــد تــا 

حــد زیــادی از شــِر اســترس خــاص شــوید. 
ــع  ــرف  زدن در جم ــرای ح ــی ب ــر فرصت ــید: از ه ــب باش 6. فرصت طل
اســتفاده کنیــد، البتــه نــه هرحرفــی! اگــر قــرار اســت یــک نفــر از گروه تــان 
ــام دادن و  ــوید. در س ــب ش ــما دواطل ــد، ش ــت کن ــی صحب ــه نماینده گ ب
ــه شــما باشــید. ســوالی  ــوده و شــروع کنندۀ مکالم ــدم ب احوال پرســی پیش ق
ــر در  ــد. اگ ــواب ندهی ــاه ج ــیار کوت ــود را بس ــیده می ش ــما پرس ــه از ش ک
ســمینار و یــا در جمــِع افــراد متخصــص و یــا حتــا ســخنران ســوالی داریــد، 
ــرادی کــه نمی شناســید هــم  ــت بپرســید. آدرس پرســیدن از اف ــدون خجال ب
ــدی  ــِت جدی ــِت شــما باشــد. از موقعی ــرای رفــع خجال ــی ب ــد تمرین می توان

ــد.  ــرار نکنی ــد، ف ــرار می گیری ــه در آن ق ک
ــث  ــا باع ــن و زیب ــات وزی ــردن کلم ــه کار ب ــد: ب ــت كنی ــیك صحب 7. ش
ــد و از لحــن و  ــه کن ــما توج ــه ش ــتری ب ــِت بیش ــا رغب ــنونده ب ــود ش می ش
ــه معنــای اســتفاده از لغــات  آهنــگ صــداِی شــما لــذت ببــرد. البتــه ایــن ب
ــت.  ــات نیس ــتفاده از کلم ــا اس ــردن ب ــی ک ــا لفاظ ــف و ی ــوار و پُرتکل دش
ــته  ــر دل نشس ــتر ب ــوده و بیش ــا ب ــاده گی زیب ــن س ــی از واژگان در عی برخ
و مســلمًا تأثیرشــان هــم بیشــتر اســت. می توانیــد از فرهنــگ لغــات 
ــا  ــد. کلمــه ی ــت کنی ــه صحبت هــای دیگــران دق ــد و بیشــتر ب کمــک بگیری
ــپارید.  ــر بس ــا به خاط ــد ت ــنوید را یادداشــت کنی ــه می ش ــی ک ــارت زیبای عب
ــاب  ــی رنگ ولع ــم کم ــود ه ــِی خ ــای معمول ــه صحبت ه ــا ب ــروز حت از ام
ــم  ــید مزاح ــه »ببخش ــه ک ــن جمل ــن ای ــای گفت ــال: به ج ــور مث ــد؛ به ط دهی
ــات  ــم از اینکــه مصــدع اوق ــد« عذرخواهــی می کن ــد بگویی شــدم«، می توانی
ــا  ــِش پ ــات پی ــا کلم ــان را ب ــه منظورت ــای اینک ــا به ج ــدم« .ی ــریف تان ش ش
افتــاده و معمولــی بیــان کنیــد، ســعی کنیــد از واژگان شــیک ولــی در عیــن 
ــی«  ــات ســخت زنده گ ــارت »امتحان ــًا عب ــد؛ مث ــتفاده نمایی حــال ســاده اس
ــن  ــی«. ای ــوار زنده گ ــای دش ــد »آزمون ه ــد بگویی ــه جــای آن می توانی ــه ب ک
بــار کــه خواســتید از همســر و یــا دوســت تان قدردانــی کنیــد، بیشــتر روی 
ــا انتخــاب واژگاِن مناســب ایــن  ــد و اینکــه چطــور ب ــان فکــر کنی جمات ت
ــدا کمــی ســخت باشــد  ــن کار شــاید در ابت ــد. ای ــر انجــام دهی کار را موثرت
ــا را در  ــه آن ه ــرده و آگاهان ــن ک ــار تمری ــن ب ــه چندی ــد از اینک ــی بع ول
مکالمــات خــود بــه کار ببریــد، در ناخــودآگاه شــما ثبــت شــده و بــه دایــرۀ 

ــود. ــه می ش ــان اضاف لغات ت

سخنــرانــی 
و فـــن بیــــان
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از معــارف و دانش هایــی کــه ســلفی ها بــه آن توجــه کــرده 
ــاص  ــه آن اختص ــود را ب ــاِت خ ــی از تألیف ــش بزرگ و بخ
بــه  آن  به خاطــر  علمای شــان  از  زیــادی  تعــداد  و  داده 
شــهرت رســیده اند، ســیرت پیامبــر اســام و انبیــای گذشــته 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــا زمان ــت. ام ــام اس ــور ع ــخ به ط و تاری
ــند و  ــد مس ــا جل ــه ده ه ــه ب ــم ک ــه می کنی ــا مراجع کتاب ه
ــا روش  ــای صریحــی ب ــه مخالفت ه ــندـ ب غیرمســند می رس

ــم. ــي برمی خوری ــاِت تاریخ ــۀ تحقیق ــی در زمین قرآن
ــل  ــر دو اص ــی ب ــاِت تاریخ ــۀ تحقیق ــی در زمین روش قرآن

ــت: ــتوار اس اس
ــه  ــت، ب ــی اس ــای تاریخ ــر رویداده ــد ب ــل اول: تأکی اص
گونه یــی کــه آن هــا را جــزو منابــع مــورد اعتمــاد نپذیریــم؛ 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــرد از رویدادهای ــخ مج ــرا تاری زی
ــاِس آن  ــر اس ــه ب ــه رویدادهایی ســت ک اســت نیســت، بلک
ــتباه  ــه اش ــردد ک ــتوار می گ ــا اس ــا و عبرت ه موضع گیری ه
ــدون  ــا ب ــت در آن ه ــدم دق ــا و ع ــا رویداده ــنایی ب در آش
ــن  ــه همی ــط می شــود. ب ــری غل ــه موضع گی ــد منجــر ب تردی
لحــاظ خداونــد در ســورۀ کهــف مؤمنــان را از بحــث دربــارۀ 
جزییــاِت خبــر جوانــاِن اهــل کهــف منــع کــرد؛ زیــرا منابــع 
موثقــی کــه بتوانــد مــا را از حقیقــِت آن هــا اگاه ســازد و یا از 
رویدادهــای مرتبــط بــه آن هــا مطلــع ســازد، وجــود نداشــت. 
ــْم َو  ــْم َکْلبُُه ــٌۀ رابُِعُه َ ــیَُقولُوَن ثَاث ــد: »َس ــد می فرمای خداون
یَُقولـُـوَن َخْمَســٌۀ سادُِســُهْم َکْلبُُهــْم َرْجمــًا بِالَْغیْــِب َو یَُقولـُـوَن 
تِهـِـْم مــا یَْعَلُمُهــْم  َســبَْعٌۀ َو ثامِنُُهــْم َکْلبُُهــْم ُقــْل َربِّــي أَْعَلــُم بِعِدَّ
ــتَْفِت  ــراً َو ال تَْس ــراًء ظاِه ــْم إاِلَّ مِ ــارِ فِیهِ ــا تُم ــلٌ َف إاِلَّ َقلِی
ــد گفــت  ــْم أََحداً«)الکهــف:۲۲(: »گروهــی خواهن ــْم مِنُْه فِیهِ
ــا  ــگ آن ه ــان س ــه چهارمین ش ــد ک ــر بودن ــه نف ــا س آن ه
ــد کــه ششــمین  ــج نفــر بودن ــد پن ــود، و گروهــی می گوین ب
آن هــا سگ شــان بــود - همــۀ این هــا ســخنانی بــدون دلیــل 
ــد و  ــر بودن ــت نف ــا هف ــد آن ه ــی می گوین اســت - و گروه
ــن از  ــروردگار م ــو پ ــود. بگ ــا ب ــگ آن ه ــان س هشتمین ش
تعــداد آنهــا آگاه تــر اســت، جــز گــروه کمــی تعــداد آن هــا 
ــا دلیــل ســخن  ــارۀ آن هــا جــز ب ــن درب ــد. بنابرای را نمی دانن
مگــوی و از هیچ کــس پیرامــون آن هــا ســؤال منمــا«. قــرآن 
کریــم مجــرد ســخن گفتــن از تعــداد آن هــا را بــدون دلیــل 

ــد. ــن دروغ خوان ــر در تاریکــی و بزرگتری تی
همچنــان در زمینــۀ مــدت درنــگ کــردِن آن هــا در کهــف نیز 
از گفتــِن ســخناِن بی اســاس و غیرموثــق منــع فرمــود، آنجــا 
ــٍۀ ِســنِیَن َو  ــْم ثَــاَث مِائَ ــوا فـِـي َکْهفِهِ کــه می فرمایــد: »َو لَبِثُ
ــماواِت  ُ أَْعَلــُم بِمــا لَبِثـُـوا لـَـُه َغیُْب السَّ اْزَداُدوا تِْســعًا * ُقــِل اهللَّ
َو الْْرِض أَبِْصــرْ بـِـِه َو أَْســِمْع مــا لَُهــْم مـِـْن ُدونـِـِه مـِـْن َولـِـيٍّ 
َو ال یُْشــِرُک فـِـي ُحْکِمــِه أََحداً«)الکهــف: ۲۵-۲۶(: »آن هــا در 
غــار خــود ســیصد ســال درنــگ کردنــد و نــه ســال نیــز بــر 
ــر  ــان آگاه ت ــدت توقف ش ــد از م ــو خداون ــد. بگ آن افزودن
اســت، غیــب آســمان ها و زمیــن از آِن اوســت، راســتی چــه 
ــتی  ــی و سرپرس ــچ ول ــا هی ــت؟ آن ه ــنوا اس ــه ش ــا و چ بین
ــد و هیچ کــس در حکــم او شــریک نیســت.«  جــز او ندارن
موضع گیــری قــرآن کریــم دربــارۀ تمــام حقایقــی کــه منبــع 
ــل از  ــا نق ــاره تنه ــت. در این ب ــه اس ــد، این گون ــر باش خب
هــر کســی کفایــت نمی کنــد، چنانچــه می فرمایــد: »یــا أَیَُّهــا 
الَِّذیــَن آَمنـُـوا إِْن جاَءُکــْم فاِســٌق بِنَبـَـإٍ َفتَبَیَّنـُـوا أَْن تُِصیبـُـوا َقْومــًا 
بَِجهالـَـٍۀ َفتُْصبُِحــوا َعلــی ما َفَعْلتـُـْم نادِمِیَن«)الحجــرات:۶(: »ای 
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد اگــر شــخص فاســقی خبــری 
ــه  ــادا ب ــد، مب ــق کنی ــارۀ آن تحقی ــاورد درب ــما بی ــرای ش ب
ــردۀ خــود  ــی آســیب برســانید و از ک گروهــی از روی نادان

پشــیمان شــوید.« 
ــه بخــش مهمــی می کنــد کــه بســته گی  ایــن آیــت اشــاره ب
کــه  چیزی ســت  آن  و  دارد  تاریخــی  رویدادهــای  بــه 
ــی آســیب  ــه گروهــی از روی نادان ــادا ب ــه »مب ــرآن از آن ب ق
ــی  ــای تاریخ ــرا از رویداه ــد؛ زی ــی کن ــر م ــانید« تعبی برس
ــاس  ــر اس ــد و ب ــود می آی ــا به وج ــه موضع گیری ه ــت ک اس
ــرار  ــبه ق ــورد محاس ــان م ــه انس ــت ک آن موضع گیری هاس
ــده  ــر زن ــواه در براب ــت خ ــم اس ــم، ظل ــرا ظل ــرد؛ زی می گی
ــا را  ــم م ــرآن کری ــن ق ــرده، بنابرای ــر م باشــد خــواه در براب
بــه حقیقــت بحــث در هرکــدام از مســایل تاریخــی و غیــره 
ــای  ــام روش ه ــِع تم ــت، جام ــن آی ــد و ای ــادآوری می کن ی
ــَس  ــُف مــا لَیْ بحــث علمــی اســت کــه می فرمایــد: »َو ال تَْق
ــَک  ِ ــؤاَد ُکلُّ أُولئ ــَر َو الُْف ــْمَع َو الْبََص ــٌم إِنَّ السَّ ــِه ِعْل ِ ــَک ب َ ل
ــروی  ــی پی ــُه َمْسُؤالً«)االســراء:۳۶(: »از آنچــه نمی دان کاَن َعنْ
ــه مســوول  ــا هم ــوش و چشــم و دل ه ــه گ ــرا ک ــن، چ مک

ــد!« ان
اصــل دوم: عبــرت و پنــد گرفتــن از رویدادهــای تاریخــی 
ــم  ــرآن کری ــت. ق ــال آن اس ــت در قب ــری درس و موضع گی
بــه ایــن حــوزه در آیت هــای زیــادی اشــاره کــرده، از 
ــتفاده  ــخ و اس ــث در تاری ــه بح ــی ب ــوِت اوتعال ــه دع جمل
ــد از  ــرت و پن ــن عب ــته و گرفت ــای گذش ــارب امت ه از تج

ــی اســت کــه دامــان آن هــا را به خاطــر تکذیــب و  عذاب
ــْت  ــْد َخَل ــد: »َق ــه می فرمای ــا ک ــت؛ آن ج ــی گرف سرکش
ــَف  ــروا َکیْ ِــي الْْرِض َفانُْظ ــیُروا ف ــنٌَن َفِس ــْم ُس ــْن َقبْلُِک مِ
بِیــَن«)ال عمــران: ۱۳۷(: »پیــش از شــما  کاَن عاقِبَــُۀ الُْمَکذِّ
ــال  ــق اعم ــوم طب ــر ق ــت )و ه ــود داش ــنت هایی وج س
ــد  ــه همانن ــتند ک ــت هایی داش ــود سرنوش ــات خ و صف
ــردش  ــن گ ــس در روی زمی ــد( پ ــز داری ــما نی آن را ش

ــدا(  ــات خ ــده گان )آی ــرانجام تکذیب کنن ــد س ــد و ببینی کنی
ــود؟!«  ــه ب چگون

خداونــد متعــال از ســرانجام کســانی کــه پیامبــران را 
ــد  تکذیــب کــرده و پیام هــای الهــی را تحریــف کــرده بودن
ــْم  ــی َقْومِهِ ِــَک ُرُســًا إِل ــْلنا مِــْن َقبْل ــْد أَْرَس می فرمایــد: »َو لََق
ــا  َفجاُؤُهــْم بِالْبَیِّنــاِت َفانْتََقْمنــا مـِـَن الَِّذیــَن أَْجَرُمــوا َو کاَن َحقًّ
ــی  ــو پیامبران ــل از ت ــروم:۴۷(: »قب ــُر الُْمْؤمِنِیَن«)ال ــا نَْص َعَلیْن
ــن  ــل روش ــا دالی ــا ب ــتادیم، آن ه ــان فرس ــوی قوم ش ــه س ب
ــی هنگامــی کــه اندرزهــا  ــد )ول ــوم خــود رفتن ــه ســراغ ق ب
ــان را  ــم )و مؤمن ــام گرفتی ــان انتق ــداد( از مجرم ــودی ن س
ــر  ــان حقــی اســت ب ــاری مؤمن ــم( و همــواره ی ــاری کردی ی

مــا.« 
ــرانجام او  ــون و س ــتان فرع ــر داس ــدف از ذک ــد ه خداون
ــَر  ــمَّ أَْدبَ ــی * ثُ َب َو َعص ــذَّ ــد: »َفَک ــان می کن ــن بی را چنی
ــی *  ــُم الْْعل ــا َربُُّک َ ــاَل أَن ــادی* َفق ــَر َفن ــعی * َفَحَش یَْس
ــَرًۀ  ـِـَک لَعِبْ ِــي ذل ــی * إِنَّ ف ــَرۀِ َو اْلُول ُ نَــکاَل اْلِخ ــَذُه اهللَّ َفَأَخ
ــرد و  ــب ک ــا او تکذی ــی«)النازعات:۲۱-۲۶(: »ام ــْن یَْخش لَِم
عصیــان نمــود. ســپس پشــت کــرد و پیوســته )بــرای محــو 
ــرد و  ــع ک ــاحران را جم ــود. و س ــاش نم ــن موســی( ت آیی
ــزرگ  ــروردگار ب ــن پ ــت م ــود. و گف ــوت نم ــردم را دع م
شــما هســتم! لــذا خداونــد او را بــه عــذاب آخــرت و دنیــا 
گرفتــار ســاخت. در ایــن عبرتــی اســت بــرای کســانی کــه 

ــند.« خــدا ترس
ــه  ــه از مجموع ــم زمانی ك ــرآن كری ــان ق همچن
ــرده و  ــب ک ــان را تکذی ــه پیامبران ش ــی ک ن هــا امت های آ

را مــورد اســتهزاء قــرار داده بودنــد یــادآوری می کنــد، 
ــي  ِ ــد: »إِنَّ ف ــان می ده ــت پای ــن آی ــه ای ــا را ب ــتان آن ه داس
ــًۀ َو مــا کاَن أَْکثَُرُهــْم ُمْؤمِنِیَن«)الشــعرا:8(: »در ایــن  ذلـِـَک َلیَ
نشــانۀ روشــنی اســت )بــر وجــود خــدا( ولــی اکثــر آن هــا 

هرگــز مؤمــن نبوده انــد.«
ــد در  ــن اســت کــه ســنت خداون ــری ای ــن عبرت گی ســّر ای
تعامــل بــا جوامــع یکی اســت؛ زیــرا ایــن چیزهــا از مقتضای 
عدالــت مطلــق خداونــدی اســت؛ بــه همیــن لحــاظ خداونــد 
ــر  ــرار داده و تذک ــاب ق ــورد خط ــام را م ــر اس ــوم پیامب ق
ــه از  ــی ک ــا از دیگــر کافران ــِت آن ه ــه حــال و وضعی داده ک
آن هــا خبــر داده اســت، خوب تــر و موقعیــت آن هــا نیکوتــر 
ــْم  ــٌر مِــْن أُولئُِک ــْم َخیْ اُرُک ــد: »أَ ُکفَّ نیســت؛ چنانچــه می فرمای
بُِر«)القمــر:۴۳(: »آیــا کفــار شــما بهتــر  أَْم لَُکــْم بـَـراَءٌۀ فـِـي الزُّ
ــب  ــی در کت ــما امان نامه ی ــرای ش ــا ب ــتند؟ ی ــا هس از این ه

آســمانی نــازل شــده؟!« 
قــرآن کریــم بــه وجــوب اســتفاده از تاریــخ درخشــان انبیــاء 
و اولیــای خداونــد دعــوت کــرده و می فرمایــد: »َو ُکاًّ نَُقــصُّ 
ــؤاَدَک َو جــاَءَک  ـِـِه ُف ــُت ب ــا نُثَبِّ ــِل م ُس ــاءِ الرُّ ــْن أَنْب ــَک مِ َعَلیْ
فـِـي هــِذهِ الَْحــقُّ َو َمْوِعَظــٌۀ َو ذِْکــری لِْلُمْؤمِنِیَن«)هــود:۱۲۰(: 
ــو  ــرای ت ــاء را ب ــت های انبی ــک از سرگذش ــر ی ــا از ه »م
ــردد و  ــوی( گ ــت آرام )و اراده ات ق ــا قلب ــم ت ــو کردی بازگ
ــر  ــه و تذک ــار و سرگذشــت ها( حــق و موعظ ــن )اخب در ای

َل  بــرای مؤمنــان آمــده اســت«. و مي فرمایــد: »َوال ُمبَــدِّ
ِ َو لََقــْد جــاَءَک مـِـْن نَبـَـإِ الُْمْرَســلِیَن«)االنعام:۳۴(:  لَِکلِمــاِت اهللَّ
ــر  ــدند و در براب ــب ش ــز تکذی ــو نی ــش از ت ــی پی »پیامبران
ــن راه( آزار  ــد، و )در ای ــتقامت کردن ــر و اس ــا صب تکذیب ه
دیدنــد تــا هنگامــی کــه یــاری مــا بــه آن هــا رســید )تــو نیــز 
ــت( و  ــی اس ــنت های اله ــی از س ــن یک ــاش، و ای ــن ب چنی
ــار  ــر دهــد و اخب ــد ســنن خــدا را تغیی ــز نمی توان ــچ چی هی

ــه تــو رســیده اســت.«  پیامبــران ب
ــاره  ــی اش ــل اساس ــه دو اص ــر ب ــت زی ــم در آی ــران کری ق
ــد  ــا و پن ــق از رویداده ــد از: تحق ــارت ان ــه عب ــد ک می کن
گرفتــن از حــوادث. آن جــا کــه می فرمایــد: »لََقــْد کاَن 
فِــي َقَصِصهِــْم ِعبْــَرٌۀ ِلُولِــي الْلْبــاِب مــا کاَن َحِدیثــًا 
ــَل ُکلِّ  ــِه َو تَْفِصی ــَن یََدیْ ــِذي بَیْ ــَق الَّ ــْن تَْصِدی ــری َو لِک یُْفتَ
َشــْي ءٍ َو ُهــدًی َو َرْحَمــًۀ لَِقــْومٍ یُْؤمِنُوَن«)یوســف:۱۱۱(: 
ــان  ــرای صاحب ــی ب ــا درس عبرت ــت های آن ه »در سرگذش
اندیشــه اســت، این هــا داســتان دروغیــن نبــود، بلکــه 
)وحــی آســمانی اســت و( هماهنــگ اســت بــا آنچــه پیــش 
روی او )از کتــب آســمانی پیشــین( اســت و شــرح هــر چیــز 
)کــه پایــۀ ســعادت انســان اســت( و هدایــت و رحمــت برای 

ــد.« ــان می آورن ــه ایم ــت ک ــی اس گروه
بــا اســتناد بــه روش قرآنــی در زمینــۀ تعامــل بــا رویدادهــای 
ــن  ــه مهم تری ــه ب ــرده و عنوان گون ــۀ فش ــه گون ــی ب تاریخ
اشــتباهاتی کــه میــراث ســلفی بــه آن افتــاده اســت، اشــارت 

می کنیــم:
اول: در زمینۀ تحقق از رویدادهای تاریخی

۱ـ با راویان سهل انگاری می کنند.
۲ـ بر مخالفین دروغ می بندند.

۳ـ خرافات را می پذیرند.
۴ـ بــه تفاصیلــی عاقه مندنــد کــه نیــازی بــه آن دیــده 

. نمی شــود

دوم: در زمینۀ عبرت گرفتن از رویدادهای تاریخی 
در ایــن زمینــه ســلفی ها بــه ســاِن بخش هــای دیگــر موانــع 
ــع  ــد وض ــخ می خوانن ــه تاری ــانی ک ــرا روی کس ــادی ف زی
ــلمانان  ــه مس ــود ک ــث می ش ــع باع ــن موان ــد و ای کرده ان
ــل و بررســی  ــد و آن را تحلی ــرت نگیرن ــِخ خــود عب از تاری
نکننــد؛ زیــرا تاریــخ از منظــِر ایــن گــروه رویــدادی مقــدس 
اســت و ســخن گفتــن از آن غیبــت و ســخن چینی بــه 
ــد ریشــۀ این همــه  ــد! و اگــر کســانی بخواهن حســاب می آی
ــد، در آن صــورت  ــی و عقب مانده گــی را بررســی کنن بدبخت
ــه  ــد ک ــی بودن ــا امت ــه »آن ه ــود ک ــه می ش ــان گفت برای ش
ــود و  ــان ب ــه خودش ــوط ب ــا مرب ــال آن ه ــتند، اعم درگذش
اعمــال شــما نیــز مربــوط بــه خــود شــما اســت، و هیچــگاه 
مســؤول اعمــال آن هــا نخواهیــد بــود« و بــه جــای قرائــت و 
بررســی تاریــخ، ســخنانی از ابــن تیمیــه و ابــن فــان برایــش 

ذکــر می کننــد و خاموشــش می ســازند. 

ميراث سلفی
در زمينۀ سيرت

و تاریخ

»آن ها در غار خود سيصد سال 
درنگ كردند و نه سال نيز بر 
آن افزودند. بگو خداوند از مدت 
توقف شان آگاه تر است، غيب 
آسمان ها و زمين از آِن اوست، 
راستى چه بينا و چه شنوا است؟ 
آن ها هيچ ولى و سرپرستى جز 
او ندارند و هيچ كس در حكم او 
شريك نيست.« 
موضع گيری قرآن كريم دربارۀ 
تمام حقايقى كه منبع خبر 
باشد، اين گونه است. در اين باره 
تنها نقل از هر كسى كفايت 
نمى كند، چنانچه مى فرمايد: 
»يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن جاَءُكْم 
فاِسٌق بِنَبٍَإ َفتَبَيَّنُوا أَْن ُتِصيبُوا َقْوماً 
بَِجهالٍَة َفتُْصبُِحوا َعلى ما َفَعلْتُْم 
ناِدِميَن«)الحجرات:6(: »ای 
كسانى كه ايمان آورده ايد اگر 
شخص فاسقى خبری برای شما 
بياورد دربارۀ آن تحقيق كنيد، 
مبادا به گروهى از روی نادانى 
آسيب برسانيد و از كردۀ خود 
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وحید مژده:

امـریکا می خواهـد از جنـگ طوالنِی افغـانستان خـالص شود
ــان از  ــا طالب ــح ب ــای صل ــد گفت وگوه ــاره: رون اش
ــی  ــت. هفته ی ــه اس ــرعت یافت ــو س ــاه بدین س چندم
نیســت كــه چندیــن خبــر تــازه پیرامــون گفت وگوهای 
ــۀ  ــران خارج ــی وزی ــه تازه گ ــود. ب ــش نش ــح پخ صل
افغانســتان، چیــن و پاكســتان تفاهم نامــۀ مبــارزۀ 
مشــترک بــا تروریســم را امضــا كردنــد. دیــروز 
ــده گان  ــا نماین ــان ب ــروه طالب ــی از گ ــز نماینده گان نی
ــد  ــدار كردن ــی دی ــدۀ عرب ــارات متح ــی در ام امریکای
ــه  ــرای آمــدن طالبــان ب ــه تفاهم هــای جدیــدی ب ــا ب ت

ــند.  ــره برس ــز مذاك می
ــد  ــا وحی ــی ب ــد، گفت وگوی ــن رون ــی ای ــرای بررس ب
مــژده انجــام داده ایــم. آقــای مــژده در زمــان حکومــت 
ــس از آن  ــوده و پ ــه ب ــد وزارت خارج ــان كارمن طالب
كتــاب »پنج ســال حکومــت طالبــان« را نوشــته اســت.

*بــه عنــوان نخســتین پرســش: تالش هــا بــرای 
آغــاز  جهــت  چنــد  از  طالبــان  بــا  گفت وگــو 
ــن  ــای ای ــتان، معن ــکا و پاكس ــن، امری ــت، چی شده اس

چیســت؟ تالش هــا 
ــه  ــورهای منطق ــکا و کش ــه امری ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــه شــدت نگــران هســتند.  ــه جنــگ افغانســتان ب نســبت ب
امریــکا تــاش دارد تــا راه حــل پیــدا کنــد و از ســوی هــم 
کشــورهای منطقــه نگــران بیــرون شــدن زودهنــگام امریــکا 
ــر  ــتان دیگ ــه تروریس ــن اســت ک ــان ای ــتند، نگرانی ش هس
ماننــد داعــش مجــال تقویــت در افغانســتان را پیــدا کننــد.
دولــت افغانســتان هــم تــاش دارد تــا در مذاکــرات دســت 
ــی در  ــزاب سیاس ــم اح ــوی ه ــد و از س ــته باش ــاال داش ب
تــاش هســتند کــه بــا ســاختن برنامه یــی بــا طالبــان وارد 

مذاکــره شــوند.
ــکا  ــه امری ــردد ب ــر می گ ــا ب ــن تاش ه ــام ای در کل، تم
ــی در افغانســتان خــاص  کــه می خواهــد از جنــگ طوالن

شــود.
*یعنــی مــی  خواهیــد بگوییــد كــه كشــورهای منطقــه 
بــه نحــوی  راضــی نیســتند كــه امریــکا از افغانســتان 

بیــرون شــود؟
کشــورهای منطقــه خواهــان خــروج نیروهــای خارجــی از 
افغانســتان بــدون برنامــه نیســتند، بــه شــکلی کــه نیروهــای 
ــتان  ــرد و افغانس ــرک ک ــتان را ت ــابق افغانس ــوروی س ش
ــل  ــه مث ــورهای منطق ــد. کش ــی ش ــگ داخل ــر جن درگی
ــر  ــه اگ ــتند ک ــن هس ــران ای ــیه و... نگ ــران روس ــن، ای چی
ــه افغانســتان  ــدون برنام ــی ب نیروهــای خارجــی و امریکای
را تــرک کننــد، افغانســتان درگیــر جنــگ دیگــری خواهــد 
شــد و مرزهــای ایــن کشــورها ناامــن می شــود. بنابرایــن، 
خواهــان ایــن هســتند تــا در مذاکــرات ســهم داشــته باشــند 
ــح  ــه صل ــرای رســیدن ب ــه افغانســتان را ب و این کــه چگون
کمــک کننــد، حــرف و حدیث هــای دارنــد و می خواهنــد 

ــه نحــوی در مذاکــرات شــریک باشــند. ب
*آیــا تالش هــا از بهــر گفت وگوهــا بــا طالبــان 

نتیجه یــی در پــی خواهــد داشــت؟
تــا جایــی کــه دیــده می شــود، بســیاری از مســایل 
ــا خواســت هایی کــه دو  ــن معن ــه ای مبهــم اســت. مبهــم ب
ــن  ــاید ای ــت و ش ــم اس ــد، مبه ــر دارن ــرف از هم دیگ ط
ــت.  ــرف نیس ــر دو ط ــول ه ــورد قب ــوز م ــت هن خواس
ــی از  ــای خارج ــل نیروه ــروج کام ــتار خ ــان خواس طالب
افغانســتان هســتند. طــور مثــال خواســت اساســی طالبــان 
خــروج اســم های رهبــران طالبــان از لیســت ســیاه، آزادی 
زندانیــان طالبــان اســت. امــا بــه نظــر می رســد کــه تاهنــوز 
ایــن خواســِت طالبــان تحقــق نیافتــه اســت و تحقــق نیافتن 
ــه  ــه ب ــد ک ــرح می کن ــوال را مط ــن س ــن خواســت ها ای ای
ــا  ــتان را دارد ی ــروج از افغانس ــد خ ــکا قص ــتی امری راس

ــر؟ خی
ــکا نیــت خــارج شــدن از افغانســتان را نداشــته  اگــر امری
و نیــت اش فریــب طالبــان باشــد، درایــن صــورت همــان 
ــا  ــد، دروازۀ گفت وگوه ــد کرده ان ــان تأکی ــه طالب طــوری ک

ــرای همیــش بســته خواهــد شــد. ب
ــت  ــخ مثب ــت ها پاس ــن خواس ــه ای ــر ب ــی اگ *یعن
داده نشــود، در ایــن صــورت مــا نبایــد منتظــر صلــح 

ــیم؟ باش
ــل زاد  ــا خلی ــره ب ــه در مذاک ــت هایی ک ــر خواس ــًا. اگ دقیق
ــورت  ــن ص ــد، در ای ــق نیاب ــت، تحق ــده  اس ــرح ش مط
ارتبــاط  ســازی در مرحلــۀ اول بــا بُن بســت مواجــه 
ــود. ــم ب ــدی نخواهی ــای بع ــواه قدم ه ــد و گ ــد ش خواه
ــا خلیــل زاد مطــرح  ــان ب مســألۀ مهــم دیگــری را کــه طالب
کــرده، ایــن اســت کــه طالبــان گفته انــد، قضیــه افغانســتان 
ــان  ــه پای ــر  می گــردد ب ــه ب ــد خارجــی ک ــد دارد. بُع دو بُع
ــد داخلــی  حضــور نیروهــای خارجــی در افغانســتان و بُع
ــت  ــا دول ــان ب ــی؛ طالب ــای خارج ــروج نیروه ــس از خ پ

ــه میــز مذاکــره خواهنــد نشســت.  افغانســتان ب
ــت  ــورد حکوم ــان در م ــا طالب ــل زاد ب ــه خلی ــی ک زمان
موقــت صحبــت کــرده اســت، طالبــان در پاســخ گفته انــد 
کــه ســاختن حکومــت موقــت کار خــود افغان هاســت کــه 
هیــچ ارتباطــی بــه امریکایی هــا نــدارد و تأکیــد کــرده انــد، 
شــما فقــط در بُعــد خارجــی کــه مســألۀ حضورتــان اســت 
ــن خــود حــل و  ــا بی ــه مــورد را م ــد، بقی را مشــخص کنی
ــود و دیــد  فصــل خواهیــم کــرد. بنابرایــن، بایــد منتظــر ب
کــه قــدم بعــدی چیســت و امریــکا بــا ایــن خواســت مهــم 

طالبــان چــه خواهــد کــرد.
ــرای  ــل زاد ب ــای خلی ــما تالش ه ــت ش ــه برداش *ب
گفت وگــو بــا طالبــان نتیجه یــی در پــی خواهــد 

ــت؟ داش
ــکا قصــد خــروج از افغانســتان را داشــته  باشــد  اگــر امری
ــدم  ــن صــورت ق ــد، در ای ــام کن ــروج را اع ــخ خ و تاری
بــزرگ برداشــته می شــود و قدم هــای بعــدی مذاکــره میــان 
خــود افغان هــا خواهــد بــود، امــا اگــر چنیــن نشــود، فکــر 
ــی خواهــد  ــه مذاکــرات در حــد گفت وگــو باق ــم ک می کن

ــت. ــد داش ــی نخواه ــد و نتیجه ی مان
ــا  ــد و شــرط امریکایی ه ــدون قی ــرون شــدن ب ــا بی *ب
ــه  ــورهای منطق ــد، كش ــما گفتی ــه ش ــور ك ــان ط هم
نگــران آن هســتند، مشــکالت جدی یــی را هــم بــرای 
ــه  ــرای كشــورهای منطقــه ب خــود افغانســتان و هــم ب

ــد آورد... ــار خواه ب

افغانســتان را  از  تاریــخ خــروج خــود  بایــد  امریــکا 
مشــخص کنــد. در جریــان خــروج بیــن طالبــان و دولــت 
افغانســتان مذاکــرات ادامــه پیــدا کنــد و روی ســاختن یــک 
نظــام جدیــد در افغانســتان بحــث بحــث صــورت گیــرد. 
ــکل  ــازه ش ــه ت ــورد مشــورتی یی ك ــه ب ــه ب *در رابط
ــش  ــه كاری را از پی ــورتی چ ــورد مش ــن ب ــه، ای گرفت
خواهــد بــرد و شــما كار و چیدمــان ایــن بــورد 

ــد؟ ــی می كنی ــه ارزیاب ــورتی را چگون مش
ــور  ــه رییس جمه ــه ب ــت ک ــن اس ــورتی ای ــورد مش کار ب
مشــوره بدهــد، کــدام مســایل را بــا طالبــان مطــرح کننــد، 
ــان  ــت. طالب ــت اس ــش از وق ــورد پی ــن ب ــاد ای ــا  ایج ام
ــه حــل  ــد خارجــی قضی ــه بُع ــی ک ــا زمان ــد ت ــد دارن تأکی
نشــود، حاضــر بــه مذاکــره بــا دولــت افغانســتان نیســتند. 
ــل  ــکا ح ــا امری ــان ب ــکل طالب ــه مش ــا زمانی ک ــن، ت بنابرای
نشــود، بــورد مشــورتی هیــچ کاری را از پیــش بــرده 
نخواهــد توانســت و یــک بــورد بیــکار و غیــر فعــال باقــی 

ــد. ــد مان خواه
ــا حضــور  ــه نشســتی چنــد روز پیــش ب *در رابطــه ب
چیــن، پاكســتان و افغانســتان برگــزار شــد، دیدگاه هــا 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــر ب ــتان حاض ــه پاكس ــت ك ــن اس ای
ــچ  ــت های هی ــن نشس ــس چنی ــت، پ ــتان نیس افغانس

ــاور شــما چیســت؟ ــت نخواهــد داشــت، ب موثری
ــر  ــم اگ ــر می کن ــا فک ــه م ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــکل ب مش

دیگــران بــه مــا کمــک نکننــد، مــا بــه جایــی نمی رســیم. 
۱۷ ســال انتظــار همــکاری پاکســتان راکشــیدیم، امــا هیــچ 

مشــکلی حــل نشــد.  
بــا ایجــاد دولــت عمــران خــان ظاهــراً پاکســتان می خواهــد 
افغانســتان را در راه رســیدن بــه صلــح کمــک و متفــاوت 
ــتان از  ــه افغانس ــاری ک ــا انتظ ــد، ام ــل کن ــته عم از گذش
ــتان دارد،  ــکا از پاکس ــه امری ــاری ک ــتان دارد و انتظ پاکس
ــه در  ــد ک ــتان می خواه ــکا از پاکس ــت. امری ــاوت اس متف
رابطــه بــه گفت وگوهــای صلــح همــکاری کنــد و دولــت 
ــز  ــه می ــان را ب ــد، طالب ــتان می خواه ــتان از پاکس افغانس
مذاکــره بکشــاند کــه ایــن کار در تــوان پاکســتان نیســت.
پاکســتان بــه طــور واضــح گفتــه کــه مــا فقــط همــکاری 
ــم؛  ــو تشــویق می کنی ــرای گفت وگ ــان را ب ــم و طالب می کنی
ــم  ــوز نمی دانی ــه هن ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اصل ــا مش ام
ــا  ــت و آی ــذار اس ــان تأثیرگ ــدر روی طالب ــتان چق پاکس
ــط  ــد، پاکســتان فق ــا می گوین ــه امریکایی ه ــور ک ــان ط هم
می تواننــد تســهیل کننــدۀ ایــن مذاکــرات باشــد نــه بیشــتر 
از آن و پاکســتان هــم همیــن مســأله را می خواهــد بگویــد؛ 

امــا افغانســتان بیشــتر از ایــن مــوارد تقاضــا دارد.
*مســأله یــا مــوردی كــه در ذهــن مــردم و شــاید هــم 
ــن اســت، پاكســتان  ــاده ای ــا افت ــت افغانســتان ج دول
ــز  ــای می ــه پ ــان را ب ــه طالب ــن را دارد ك ــی ای توانای
ــر از  ــد غی ــد بگویی ــما می خواهی ــاند، ش ــره بکش مذاك

ایــن اســت؟

ــان  ــتان طالب ــۀ پاکس ــدون مداخل ــکا ب ــون امری ــن اکن همی
ــز  ــای می ــه پ ــی ب ــره کشــانیده، یعن ــز مذاک ــای می ــه پ را ب
ــت  ــن اس ــأله ای ــت. مس ــکلی نیس ــره آوردن کار مش مذاک
ــان  ــد طالب ــتان می خواه ــتان از پاکس ــت افغانس ــه دول ک
ــان را  ــران طالب ــد. رهب ــان کن ــل آن ــته تحوی ــت بس را دس
ــد،  ــل دهن ــتان تحوی ــت افغانس ــه دول ــرده و ب ــتگیر ک دس
امــا پاکســتان هرگــز ایــن کار را نخواهنــد کــرد. بنابرایــن، 
ــردان  ــن دولت م ــوری در ذه ــن تص ــه چنی ــی  ک ــا زمان ت
ــود. ــد ب ــی خواه ــان باق ــکل همچن ــد، مش ــتان باش افغانس
ــود  ــع خ ــی مناف ــه در پ ــورهای منطق ــم، کش ــویی ه از س
ــه در  ــی ک ــا صلح ــادا ب ــد، مب ــن ان ــران ای ــتند و نگ هس
افغانســتان می آیــد، در ظاهــر صلــح باشــد، امــا بــه جنــگ 

ــود. دیگــری منجــر ش
قضیــه از چیــزی کــه در ظاهــر دیــده می شــود، پیچیده تــر 
اســت، مــا نیــاز بــه یــک راه حــل جامــع داریــم نــه این کــه 
طالبــان بــا گرفتــن چنــد چوکــی حاضــر بــه مذاکــره شــوند 
ــد. مشــکل  ــدا کن ــا گرفتــن قــدرت مشــکل خاتمــه پی و ب

ایــن گونــه حــل نمی شــود.
*پس مشکل اساسی در كجاست؟

ــی را  ــرح جامع ــک ط ــوز ی ــه تاهن ــت ک ــن اس ــکل ای مش
حتــا از طــرف امریــکا بــرای صلــح افغانســتان نمی بینیــم. 
ــه  ــه آن توج ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــیار ظریف ــایل بس مس
ــان یــک تعــداد  ــال در صفــوف طالب ــه عنــوان مث نشــده، ب

خارجی هــا بــا خانواده های شــان حضــور دارنــد کــه 
جنگجویــان خارجــی گفتــه می شــوند، اگــر طالبــان 
ــا  ــن خارجی ه ــت ای ــدند، سرنوش ــره ش ــه مذاک ــر ب حاض
ــه  ــی گرفت ــه تصمیم ــان چ ــورد آن ــود و در م ــه می ش چ

می شــود.
ــل  ــاه ح ــار م ــکل در چه ــد مش ــل زاد می گوی ــه خلی این ک
ــد  ــت. بای ــن نیس ــوان ممک ــچ عن ــه هی ــد، ب ــد ش خواه
ــزرگ  بســیاری از مــوارد حــل ناشــده در یــک اجــاس ب
ماننــد نشســِت بـُـن بــه بررســی گرفتــه شــود و کشــورهای 

ــک اجمــاع برســند. ــه ی ــورد افغانســتان ب ــه در م منطق
*حداقــل چقــدر زمــان بــرای حــل مــواردی كــه شــما 

ــت؟ ــد، نیاز اس گفتی
در جنگ هــای طوالنــی مدتــی کــه در جاهــای دیگــر 
ادامــه داشــته، بــه زمــان زیــادی نیــاز اســت و گاهــی هــم 
ــل  ــت. مث ــته اس ــان داش ــره جری ــم مذاک ــوده ه ــگ ب جن
ــان  ــا مشکل ش ــرد ت ــال ها دوام ک ــه س ــام ک ــِگ ویتن جن

حــل شــد.
جنــگ افغانســتان هــم طوالنی تریــن جنــگ جهــان اســت 
ــون هــم  ــن اکن ــدا کــرده و همی ــه پی کــه چهــل ســال ادام
ــه  ــی ادام ــه زمان ــا چ ــه ت ــت ک ــوم نیس ــه دارد و معل ادام
خواهــد داشــت. بنابرایــن، حــل کــردن مشــکات جنــگ 
چهــل ســاله در چهــار مــاه اصــًا ممکــن نیســت، بــا توجه 

بــه تمــام جوانــب قضیــه ایــن مســأله را بــه پیــش بــرد.
ــد مســألۀ  ــی می توان ــه تنهای ــد کــه ب ــکا فکــر کن اگــر امری
ــل  ــه ح ــد ک ــد بدان ــد، بای ــل کن ــتان را ح ــگ افغانس جن
ــگ  ــت. جن ــارج اس ــکا خ ــرل امری ــل از کنت ــن معض ای
ــه اســت. بارهــا  ــه خــود گرفت افغانســتان ابعــاد وســیعی ب
ــز  ــان را در تجهی ــه طالب ــه کشــورهای منطق ــه شــده ک گفت
نظامــی همــکاری می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مســایل تــا 
زمانی کــه یــک اجمــاع میــان کشــورهای منطقــه بــه میــان 
نیایــد، مشــکل افغانســتان بــه طــور اساســی حــل نخواهــد 

شــد.
ــان  ــه زم ــح ب ــه صل ــن ب ــت یافت ــر دس ــس از به *پ
ــات  ــم انتخاب ــش روی ه ــت، پی ــاز اس ــی نی طوالن
ــت  ــت موق ــاد حکوم ــاب ایج ــن حس ــا ای ــم، ب داری
ــات؟ ــرف انتخاب ــه ط ــم ب ــا بروی ــت و م ــل اس منح
نیســت،  طالبــان  خواســت  اصــًا  موقــت  حکومــت 
ــت کــه در رســانه ها آمــده،  ایــن شــایعات غلطــی اس
ــردم  ــود م ــاختن کار خ ــت س ــد، حکوم ــان می گوین طالب
ــدارد.  ــکا ن ــه امری ــی ب ــچ ارتباط ــت و هی ــتان اس افغانس
همیــن  داشــتند  خلیــل زاد  بــا  کــه  در صحبت هایــی 
ــر در افغانســتان  ــن، اگ ــورد مطــرح شــده اســت. بنابرای م
ــود.  ــاخته می ش ــت س ــت موق ــود، حکوم ــات می ش انتخاب
هــر کاری کــه می شــود، امــا تــا زمانــی  کــه مســأله خــروج 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان حــل نشــود، ایــن مــوارد 

ــدارد. ــی ن ــچ ارزش ــان هی ــرای طالب ب
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــا مطــرح شــدن گفت وگوه *ب
ــروه  ــن گ ــه ای ــود ك ــرح می ش ــز مط ــش نی ــن پرس ای
ــان  ــیاه ش ــت س ــان حکوم ــال پای ــده س ــس از هف پ

ــد؟ ــی را می خواهن ــه نظام چگون
ــرات صــورت  ــه مذاک ــی ک ــه ام زمان ــن را گفت ــه ای  همیش
ــود،  ــث می ش ــرف بح ــر دو ط ــای ه ــن علم ــرد، بی می گی
یعنــی طالبــان خواســت های خــود در مــورد نظــام اســامی 
را مطــرح می کننــد و طــرف مقابــل هــم نظــام اســامی یی 
را کــه خواســتار آن هســتند مطــرح می کننــد. پــس درایــن 
جــا علمــای اســام تصمیــم می گیرنــد کــه نظــام اســامی 
چگونــه باشــد، در غیــر آن هیــچ امــکان نــدارد کــه شــما 
طالبــان را وادار بســازید در نظــام دموکراتیــک فعلــی 

شــریک شــوند.
ــان  ــتند، طالب ــان هس ــت خودش ــران وضعی ــان نگ *زن
ــان را  ــگاه زن در نظــام كــه خواســتار آن هســتند، جای

ــد؟ ــف كرده ان ــه تعری چگون
ــود، حضــور  در نشســت هایی کــه باطالبــان انجــام شــده ب
داشــتم و خانم هــا هــم درایــن نشســت ها شــرکت داشــتند، 
آنــان ایــن مســأله را مطــرح کردنــد، دیــدگاه طالبــان ایــن 
بــود کــه در چارچــوب شــریعت اســامی حقــوق زنــان را 
ــه  ــوب چگون ــن چارچ ــه ای ــا این ک ــد، ام ــت می کنن رعای
ــًا گفتــم علمــای دو  ــود، همــان طــوری کــه قب خواهــد ب

طــرف در مــورد آن بحــث خواهنــد کــرد.
ــان  ــم از طالب ــک خان ــتم، ی ــور داش ــه حض ــک جلس در ی
پرســید، شــما چقــدر حــق تحصیــل بــرای خانم هــا قایــل 
ــه هــر اندازه یــی کــه  ــد، ب ــان در پاســخ گفتن هســتید، طالب
خانم هــا تــوان تحصیــل داشــته  باشــند، در مــورد کار هــم 
گفتنــد کــه کار و تحصیــل بایــد مطابــق بــه اصــول شــرعی 

باشــد.
*سپاس از این كه فرصت گذاشتید.

از شما هم. 
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ســرانجام  فــراوان،  کش وقوس هــای  از  پــس 
ــات  ــدی انتخاب ــدول زمان بن ــات ج ــیون انتخاب کمیس
جزییــات  بــا  را  آینــده  ســال  ریاســت جمهوری 
آن اعــام و در تارنمــای رســمی ایــن کمیســیون 
ــدی روز  ــدول، اول ج ــن ج ــاد ای ــرد. بربنی ــر ک نش
ــا تاریــخ  »نام نویســی نامــزدان« اســت و ایــن رونــد ت

۱۲ جــدی ادامــه می یابــد.
ــت جمهوری  ــات ریاس ــدی انتخاب ــدول زمان بن در ج
 ۱8 تاریــخ  بــه  کــه  اســت  آمــده  همچنــان 
انتخابــات  نامــزدان  ابتدایــی«  »فهرســت  جــدی، 
همیــن  در  و  می شــود  اعــام  ریاســت جمهوری 
ــه  ــد ب ــتیناف خواهی« در پیون ــراض و اس ــخ، »اعت تاری
ایــن فهرســت نیــز آغــاز و تــا تاریــِخ ۲۵ دلــو ادامــه 

. بــد می یا
در ایــن جــدول زمان بنــدی، تاریــخ ۱8 جــدی تــا ۲۵ 
ــیون  ــوی کمیس ــزدان« از س ــی نام ــد بررس ــو، »رون دل
شــکایات انتخاباتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 
ــزدان  ــه نام ــت ک ــی از آن اس ــان حاک ــدول همچن ج
می تواننــد تــا تاریــخ ۲۵ دلــو از نامــزدی شــان 

ــد. انصــراف دهن
کمیســیون انتخابــات همچنــان ۲۶ دلــو را بــرای 
اعــام و معرفــی »فهرســت نهایــی« نامــزدان مشــخص 
انتخابــات  زمان بنــدی  جــدول  در  اســت.  کــرده 

تاریــخ  بــه  کــه  اســت  آمــده  ریاســت جمهوری 
رأی دهنــده گان«  تقویتــی  »نام نویســی  جــدی   ۲۰
و »نمایــش فهرســت رأی دهنــده گان«  نیــز آغــاز 
ــو ادامــه می داشــته باشــد. ــا تاریــخ ۴ دل می شــود و ت
ــوی  ــده از س ــام ش ــدی اع ــاس جــدول زمان بن براس
کمیســیون انتخابــات، بــه تاریــخ ۵ حــوِت ســال 
ــی  ــده گان« همه گان ــی رأی دهن جــاری، »فهرســت نهای
می شــود و نیــز بــه تاریــخ ۲8 دلــو مــاه بعــدی، 
ــی«  ــای انتخابات ــمًا »کارزاره ــد رس ــزدان می توانن نام

ــد. ــاز کنن ــان را آغ ش
ــل،  ــی ۳۰ حم ــو ال ــخ ۲8 دل ــدول، تاری ــن ج در ای
زمــان بــرای ثبــِت شــکایت از کارزارهــای انتخاباتــی 
ــه، ۳۱  ــده اســت. در ادام ــه ش ــر گرفت ــزدان در نظ نام
حمــل روز رأی دهــی در نظــر گرفتــه شــده و همچنــان 
۱ ثــور الــی ۲۰ ثــور بــرای »جمع بنــدی آرا در مرکــز 

ملــی نتایــج« 
ــه  ــت ب ــرار اس ــدی، ق ــدول زمان بن ــن ج ــاس ای براس
تاریــخ ۲۱ ثــور نتایــج ابتدایــی انتخابــات اعــام شــود. 
ــرای  ــم ب ــوزا ه ــا ۲۴ ج ــور ت ــن، ۲۳ ث ــال ای ــه دنب ب
ــت.  ــده اس ــکایت ها« مشــخص ش ــه ش ــیده گی ب »رس
ــج  ــخ ۲۵ جــوزا »نتای ــه تاری ــرار اســت ب ســرانجام، ق

ــود. ــام ش ــت جمهوری اع ــات ریاس ــی« انتخاب نهای
ــات در  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــات  ــرای انتخاب ــدی ب ــدول زمان بن ــرب ج ــاه عق م
ــویی  ــود. از س ــرده ب ــام ک ــت جمهوری را اع ریاس

هــم، مســووالن در کمیســیون انتخابــات در مــاه اســد 
امســال تاریــخ برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
را اعــام کــرد، امــا بــه دنبــال آن، مــاه پیــش طرحــی 
را همه گانــی ســاخت و خواهــان تأخیــر در برگــزاری 
ــه قشــر سیاســی  ــات ریاســت جمهوری شــد ک انتخاب

ــا ایــن طــرح مخالفــت کــرد. و مدنــی افغانســتان ب
نتایج ابتدایی چهار والیت دیگر

شــب،  دوشــنبه  ناوقت هــای  ایــن،  بــا  همزمــان 
ابتدایــی  نتایــج  انتخابــات  کمیســیون  مســووالِن 
والیت هــای هــرات، کندهــار، هلمنــد و کنــدز را 
ــرات  ــت ه ــج، از والی ــن نتای ــا ای ــرد. بربنی ــام ک اع
وطن دوســت،  محمدرضــا  پــدرام،  حبیب الرحمــن 
عمــر نصیــر مجــددی، محمــد صــادق قــادری، 
ــی،  ــی غوریان ــد فیض ــار احم ــادری، نث ــاه به منورش
ــداهلل  ــاروق مجــروح، حمی ــن، غــام ف ــب اهلل آروی نقی
ــی، غــام  ــل، ســیدعظیم کبرزان ــف، شــاهپور پوپ حنی
ــی، مســعوده کروخــی،  ــه جام ــری، رحیم ــاروق نظ ف
ــیرین  ــد و ش ــدی فری ــد احم ــزی، ناهی ــیمین بارک س

ــد. ــه ان ــان راه یافت ــه پارلم ــهابی ب ش
در ســویی دیگــر، ســیداحمد خــادم، ســیدمقتدا میــران، 
داکتــر محمــود خــان نصــرت، روح اهلل خــان زاده، 
ــیداحمد  ــیرزاد، س ــر ش ــن، محمدعم ــد کمی گل احم
ســیاب، محمدعــارف نــورزی، فریبــا احمــدی کاکــر، 
ــد از  ــته ان ــی، توانس ــحق زی و آرزو صاف ــی اس مال

ــد. ــار رأی بیاورن ــت کنده ــن والی ــردم ای م
ــر  ــه محمدظف ــم ب ــد ه ــردم هلمن ــان، م ــن می در ای
افغــان،  ولــی  غــام  پوپــل،  میرویــس  صادقــی، 
ــید  ــل، عبدالرش ــم ات ــد کری ــادم، محم ــس خ میروی
ــادات رأی داده  ــه س ــازی و حبیب ــیمه نی ــزی، نس عزی

ــد. ان
ــت  ــا در فهرس ــن چهره ه ــم ای ــدز ه ــت کن از والی
ــروف ابراهیمــی، کمــال  ــد: عبدال ــه ان ابتدایــی راه یافت
محمدالدیــن  انجنیــر  شــیرزاد،  شــاه خان  صافــی، 
ــاش، محمدعمــر خــان، فضــل  همــدرد، محمــداهلل بت
کریــم ایمــاق، نیلوفــر جالــی کوفــی و داکتــر فاطمــه 

ــز. عزی
ــا،  ــای، کاپیس ــی والیت ه ــج ابتدای ــن، نتای ــش از ای پی
پنجشــیر، پــروان، ارزگان، دایکنــدی، جوزجــان، فــراه، 
ــت،  ــار، خوس ــل، تخ ــان، زاب ــروز، بامی ــان، نیم لغم
کنــر،  ســمنگان،  بلــخ،  بادغیــس،  وردک،  میــدان 
ــان  ــر، بدخش ــاب، لوگ ــور، فاری ــرپل، غ ــتان، س نورس
و پکتیــکا را نیــز از ســوی کمیســیون انتخابــات شــده 

اســت.
ــات  ــیون انتخاب ــووالِن کمیس ــه مس ــت ک ــی اس گفتن
همــواره تأکیــد کرده انــد کــه ایــن نتایــج ابتدایــی بــوده 
ــر در آن  ــال تغیی ــکایات، احتم ــی ش ــس از بررس و پ
نیــز وجــود دارد. آنــان همچنــان گفتــه انــد کــه نتایــج 
ابتدایــی والیــت کابــل را شــروع هفتــۀ آینــده اعــام 

ــد کــرد. خواهن
کمیسیون انتخابات یا کمیسیون تدارکات؟

مجلــس  اعضــای  از  شــماری  حــال،  عیــن  در 
»کمیســیون  را  انتخابــات  کمیســیون  نماینــده گان 
تــدارکات« عنــوان کردنــد و گفتنــد کــه در انتخابــات 
پارلمانــی هــر کســی کــه بیشــترین پــول را بــه 
می توانســت  بیشــتری  رأی  می ســپرد،  کمیشــنران 

ــود. ــب ش نصی
مجلــس  نخســت  معــاون  همایــون،  همایــون 
ــوس  ــنبه، ۲۶ ق ــروز دوش ــت دی ــد ه گان در نشس نماین
ایــن مجلــس گفــت کــه »کمیســیون تــدارکات« 
انتخابــات  در  تدارکاتــی  پروســه های  هماننــد 

بــود. کــرده  راه انــدازی  »داوطلبــی« 
آقــای همایــون رییــس عمومــی امنیــت ملــی را متهــم 
بــه مداخلــه در انتخابــات کــرد و گفــت کــه معصــوم 
ــه  ــن رتب ــر پایی ــد نف ــتگیری چن ــا دس ــتانکزی ب س

ــت. ــفافیت اس ــه ش ــد ب ــه متعه ــد ک ــود می کن وانم
ــه  ــاره ب ــا اش ــده گان ب ــس نماین ــاون نخســت مجل مع
شــکایت های  بــه  رســیده گی  کمیســیون  فیصلــۀ 
انتخاباتــی مبنــی بــر ابطــال آرای انتخابــات پارلمانــی 
ــۀ  ــا مداخل ــم ب ــن تصمی ــه ای ــت ک ــل گف ــوزۀ کاب ح
ــیده گی از  ــیون رس ــد و کمیس ــی ش ــت سیاس حکوم

ــرد. ــینی ک ــود عقب نش ــم خ تصمی
ــردم  ــدۀ م ــهیدزاده، نماین ــل ش ــم، خلی ــویی ه از س
کمیســیون  کمیشــنران  نیــز  مجلــس  در  هــرات 
انتخابــات را بــه »بی تجربه گــی« متهــم کــرد و گفــت: 
ــه  ــات تجرب ــزاری انتخاب ــۀ برگ ــه در عرص ــانی ک کس
نداشــتند، پروســۀ ملــی را بدنــام کردنــد و تمــام 
امکانــات »گدایــی« شــده را بــا خــاک یکســان کردنــد.
ــا بهانه هــای  آقــای شــهیدزاده افــزود کــه کمیســیون ب
این کــه »نــام شــما در فهرســت نیســت« و »زیــر 
ســن کشــیدن اکثــر رأی دهنــده گان«، بــرای انتخابــات 

»مانع تراشــی« کردنــد.
علــی اکبــر قاســمی، عضــو دیگــر مجلــس بیان داشــت 
کــه انتخابــات پارلمانــی گذشــته »ناامیــد کننــده« بــود 
ــای  ــیون ه ــه کمیس ــبت ب ــر نس ــار دیگ ــردم را ب و م

ــاخت. ــاد« س ــات »بی اعتم انتخاب
همچنــان ذکریــا ســودا، عضــو دیگــر مجلــس نیــز از 
تقلبــات در انتخابــات پارلمانــی والیــت بدخشــان یــاد 
کــرد و گفــت در بدخشــان ســطح اشــتراک مــردم در 
ــا براســاس  ــود، ام ــر از ۳۰ درصــد ب ــات پایین ت انتخاب
اعــام نتیجــۀ ابتدایــی، ایــن رقــم بیــش از ۶۰ درصــد 

گفتــه شــده اســت.
آقــای ســودا اضافــه کــرد کــه کمیســیون انتخابــات بــا 
ــع برخــی  ــه نف ــردم، ب ــردن ســطح اشــتراک م ــد ب بلن

نامــزدان مشــخص تقلــب کــرده انــد.

لعل الدیـن آریوبـی، رییـس ادارۀ ملـی حمایت 
از افـراد دارای معلولیت و ورثۀ شـهدا- دیروز 
رسـانه های  مرکـز  در  خبـری  نشسـتی  در 
حکومـت اظهـار داشـت: افغانسـتان در جمـع 
کشـورهایی اسـت کـه ۱۰.8 درصـد نفـوس 
آن دارای معلولیـت انـد کـه ۲.۷ فیصـد از این 

تعـداد دارای معلولیـت شـدید هسـتند.
آقـای آریوبـی می افزایـد: متأسـفانه ۷۵ فیصـد 
زنـان و کودکان معلـول، به آمـوزش، خدمات 
را  الزم  دسترسـی  صحـی  خدمـات  و  عامـه 
ندارنـد. از هـر پنـج خانـواده، یـک خانـواده 
مریضی هـای  همچنـان  دارد.  معلـول  عضـِو 
گوناگـون و جنگ هـا باعـث شـده تـا شـمار 

افـراد معلـول افزایـش پیـدا کنـد. 
افغانسـتان را  او گفـت: ۴۱ درصـد معلـوالن 
زنـان و ۵۹ فیصـد را مـردان تشـکیل می دهند.
دارای  افـراد  از  حمایـت  ملـی  اداره  رییـس 

معلولیـت و ورثـۀ شـهدا اظهار اظهار داشـت: 
مـا بـر اسـاس حکـم رییس جمهـور در تمـام 
والیات افغانسـتان، پروسـۀ بازنگـری وثایق را 
آغـاز کرده ایـم تـا کسـانی کـه واجـد شـرایط 
معلولیـت و یـا جـزء ورثه ی شـهدا نیسـتند از 
سیسـتم حـذف شـوند و افـرادی کـه واجـد 
ثبـت سیسـتم  بایومتریـک و  شـرایط هسـتند 
شـوند. در راسـتای تحقـق ایـن امـر، وسـایل 
و تجهیـزات آن در تمـام والیـات فراهم شـده 

. ست ا
همـکاری   بـا  اینکـه  بیـان  بـا  آریوبـی  آقـای 
وزارت صحـت، برنامـۀ بازنگری افـراد دارای 
معلولیـت جریـان دارد گفـت: افرادی هسـتند 
کـه واجـد شـرایط معلولیـت نیسـتند، امـا از 
از  پـس  می شـوند.  مسـتفید  آن  مزیت هـای 
اتمام پروسـۀ بایومتریـِک افراد واجد شـرایط، 
طریـق  از  معاشات شـان  تـا  می شـود  تـاش  

Mobile Money پرداختـه شـود. سیسـتم 
در ادامـۀ ایـن نشسـت، احمـد تمیـم عظیمی، 
سـخنگوی وزارت دولـت در امور رسـیده گی 
بـه حـوادث بیان داشـت: از آغاز سـال مالی تا 
اکنـون بیـش از ۱.۵ میلیـون نفر آسـیب دیده از 
حـوادث طبیعـی و غیرطبیعـی زیر پوشـش ما 

گرفته اند. قـرار 
تمیـم عظیمـی، ضمـن اشـاره بـه کمک هـای 
اظهـار داشـت:  دولـت و موسسـات همـکار 
متضرریـن  بـرای  افغانـی   ۵۶۴۳۴۰۰۰ مبلـغ 
حـوادث طبیعـی و غیـر طبیعـِی ورثـۀ شـهدا، 
زخمیـان و متضرریـن جنگـی در ۳۴ والیـت 
کشـور از سـوی دولـت و موسسـات همـکار 

مسـاعدت نقـدی صـورت گرفتـه اسـت.
سـخنگوی وزارت دولـت در امور رسـیده گی 
بـه حوادث همچنان همچنین گفـت: از ابتدای 
سـال مالـی ۱۳۹۷ تـا اکنـون، ۶۱۳۴۰ تن گندم 
و ۱۳۳۹۴ تـن علوفه ی حیوانـی، به ۲۰ والیت 
در  آسـیب پذیری  اول  بخـش  در  کـه  کشـور 
برابر حـوادث خشکسـالی قرار داشـتند انتقال 

یافته و توزیع شـده اسـت.
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بیش از 10 درصد جمعیت افغانستان 
معلول اند

روح اهلل بهزاد

پس از اعالم جزییاِت جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری
برخی اعضای مجلس:

کمیشنران کرسی های مجلس را فروختند
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شفیق اهلل نظری
برخی از باشنده گان ولسوالی های دوردست بدخشان با انتقاد 
پیش  از  برنامۀ  و  طرح  حکومت  که  می گویند  حکومت  از 

ریخته شده به مردم این ولسوالی ها ندارد.
به دلیل  ماندگار می گویند که  با روزنامۀ  آن ها در گفت وگو 
والیت،  مرکز  به  منتهی  راه ها  بودن  دشوار  و  سرک ها  نبود 

همه ساله در فصل سرما دچار مشکات فراوانی می شوند.
همزمان با این، شماری از نماینده گان مرد  بدخشان در شورای 
والیتی این والیت می گوید که مشکات مردم ولسوالی های 

دوردست بدخشان در فصل سرما دوچندان می شود.
می گوید  اشکاشم  ولسوالی  باشنده گان  از  یکی  امیری،  فرید 
نان آوران خانواده ها سبب شده  بیکاری جوانان و  فقر و  که 
نداشته  دسترسی  خوراکی  اولیه  مواد  به  مردم  از  شماری  تا 
باشند. آقای امیری می افزاید که بسته بودن راه های مواصاتی 
و  روستاها  در  خوراکی  مواد  قیمت  رفتن  بلند  در  مرکز  به 

ولسوالی ها نیز اثر گذاشته است.
او همچنان از نبود تدابیر پیشگیرانه برای حوادث طبیعی در 
این والیت شکایت می کند و از حکومت و نهادهای مسوول 
می خواهد پیش از فرارسیدن فصل زمستان و مسدود شدن 

راه های مواصاتی، اقدامات الزم را روی دست گیرند.
راه ها،  بودن  بسته  کنار  در  که  می گوید  اشکاشم  باشندۀ  این 
مشکات امنیتی  نیز مانع رسیده گی فوری به حوادث است و 

دولت هم برای رفع این مشکات کاری انجام نداده است.
در عین حال، برخی از بی جاشده گان بدخشانی می گویند که 
با فرا رسیدن فصل زمستان، مشکات شان بیشتر شده است. 
آنان از مسووالن حکومتی و نهادهای امدادرسان می خواهند 

تا به مشکات شان رسیده گی شود.
 بی جاشده گان بدخشانی از حکومت همچنان می خواهند تا 
جدی  اقدام  طالبان  دست  از  شان  مناطق  واپس گیری  برای 
بهداشت،  تحصیلی،  »زمینه های  آنان:  گفتۀ  به  زیرا  کند، 
آموزش و پرورش، اشتغال و سهولت های زنده گی از دست 

آنان می رود«.
به  نداشتن  دست رسی  و  مبهم  سرنوشت  که  می گویند  آنان 
زمینه های کاری، مایۀ نگرانی های شان شده و با آمدن فصل 
زمستان، مشکات زنده  گی شان بدتر از روزهایی که پشت 
ضمن  بدخشان  والیت  باشنده گان  بود.  خواهد  داشتند  سر 
انتقاد از ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی گفتند: ادارۀ ملی 
مبارزه با حوادث کاری چشم گیری در این زمینه انجام نداده 
پی وقوع حوادث چندین  در  مثل سال های گذشته  مردم  و 

روز منتظر کمک ها خواهند ماند.
در همین حال، خواستیم در این زمینه دیدگاه، همایون دهقان، 
رییس مبارزه با حوادث طبیعی والیت بدخشان را نیز داشته 
به دفترش در  تا زمانی که  آقای دهقان گفت که  اما  باشیم، 

بدخشان حاضر نشویم، با ما گفت وگو نمی کند.
شورای  در  مردم  نمایندۀ  پامیری،  فرحناز  حال،  همین  در 
والیتی بدخشان می گوید: در بدخشان نبود راه های مواصاتی 
به ولسوالی ها و روستاهای دوردست، عامل اصلی مشکات 
و  اشکاشم  راغ ها،  دروازها،  مانند  ولسوالی هایی  باشنده گان 
ولسوالی های  مردم  که  می افزاید  پامیری  بانو  است.  شغنان 

دوردست همچنان با کمبود مواد خوراکی نیز روبه رو اند.
دروازها،  ولسوالی های  مواصاتی  »راه های  می گوید:  او 
راغستان، کوهستان، شغنان، واخان، زیباک و اشکاشم در اثر 

برف باری های زمستانی به روی عابرین بسته میشود و راه های 
تعداد از این ولسوالی ها تا شش ماه مسدود خواهد ماند که 
غیر از راه هوایی، از طریق زمین دسترسی به آن مناطق ممکن 

نخواهد بود«.
خانواده ها  اقتصاد  پایین  سطح  که  می دارد  بیان  پامیری  بانو 
در این مناطق مانع آن می گردد تا مردم آذوقه فصل زمستان 
خویش را تهیه کنند و دولت هم متأسفانه با وجود تجارب 
کاری  مناطق  این  در  فقرزدایی  زمینه  در  گذشته،  سال های 

انجام نداده است.
با  تا  می خواهد  حکومت  از  بدخشان  مردم  نمایندۀ  این 
زنده گی  وضعیت  بخشیدن  بهبود  برای  امدادرسان  نهادهای 
بدخشانی ها به ویژه مهاجران، توجه جدی کرده و امکاناتی را 
جهت دست رسی مردم این والیت به سهولت ها فراهم سازد.
والیت  مهاجراِن  رییس  طیبی،  عبدالواحد  دیگر،  سوی  از 
به دست  والیت  این  ولسوالی  دو  کامِل  از سقوط  بدخشان 
طالبان در سه سال گذشته خبر می دهد. آقای طیبی می افزاید 
که برخی از نقاط استراتژیک دیگر ولسوالی های بدخشان نیز 
گاه ناگاه به دست طالبان سقوط کرد و موجب بی جاشدن ده ها 

خانواده گردیده است.
در  تا  می خواهد  حکومت  نیز  و  امدادرسان  نهادهای  از  او 
فصل زمستان، مهاجران این والیت را در محور توجه شان 
قرار داده و برای بهبود بخشیدن زنده گی باشنده گان دوردست 

این والیت همکاری همه جانبه کند.
والیت  گذشته،  سال  زمستان  در  که  است  حالی  در  این 
و  دولت  که  بود  طبیعی  حوادث  بیشترین  گواه  بدخشان 
با تأخیر چندین روز به  موسسات امدادرسان در بسا موارد 

حوادث رسیده گی نسبی کردند.

زمستـاِن بـدخشان؛ 
فصـِل مبـارزه میـان مـرگ و زنـده گی

از آن جایـی  کـه واژه ها و گزاره هـا سـاخت  اجتماعی دارند 
و در دل اجتمـاع پدیـد می آینـد؛ معنایابـی و مفهوم تراشـی 
بـرای واژه هـای سـاخته  شـده هم سـخت و دشـوار اسـت 
و هـم سـاده و آسـان. در نـگاه  نخسـت همیـن جملـۀ بـاال 
متناقـض بـه نظـر می رسـد. امـا چـرا بایـد هـم سـخت و 
پیچیده باشـد و هم سـهل و آسـان؟ غامض و پیچیده برای 
ایـن  اسـت کـه معناها بـه مثابـۀ واقعیت ها هسـتند، بـه بیان 
واقعیت هـا  بازتاب دهنـدۀ  سـاخت یافته؛  معنا هـای  دیگـر 
هسـتند. از ایـن رو سـخت و پیچیـده اسـت بنـًا در دنیـای 
سـازه های اجتماعـی و سـاخت یافته های معنایـی بایـد بـا 
دوراندیشـی و پُخته گی وارد شـویم. آسـان برای این  اسـت 
کـه بآلخـره اجتمـاع بـرای یـک واژه، معنایابـی می کنـد و 
بعـد از چنـد پرسـش و پاسـخ می شـود فهمیـد از شـنیدن 
یـک گـزاره یـا واژه چـه معنایـی بـر ذهـن مـردم تداعـی 

می شـود. 
»بچه هـای ارگ« یکـی از همیـن گزاره های اسـت که مدتی 
می شـود بـر سـر زبان هـا افتـاده و در شـبکه های اجتماعی، 
اسـتفاده  دوسـتانه  گفت و گوهـای  و  درسـی  کاس هـای 
می شـود. همان طـوری که »شـوی شـار« معنـای اختصاصی 
خـود را دارد، »بچه هـای ارگ« هـم معنـای خـاص خود را 
دارد و تداعـی کننـدۀ مفهـوم خیلـی خـاص در ذهـن عامۀ 
مـردم اسـت. وقتـی سـر و تـه گـرازۀ »بچه هـای ارگ« را 
رصـد کنیـم؛ بـا دو واژۀ مسـتقل و یـک نشـانۀ جمـع بـر 
ارگ«  »بچه هـای  کـه  این جاسـت  پرسـش  می خوریـم 
تداعـی کننـدۀ چـه معنایـی در ذهـن اجتمـاع اسـت و آیـا 
مـردم ایـن  واژه را بـرای کتلـۀ  سیاسـی بـه کار می برنـد یـا 

ادبی؟ نیشـخند 
واژه نامـۀ دهخـدا »بچـه« را طفل، کودک  نارسـیده و انسـان 
کـه بـه سـن بلـوغ و پخته گـی نرسـیده باشـد و همچنـان 
یـک مقطـع زمانـی رونـد زنده گـی معنـا کـرده اسـت، در 
اجتمـاع هم بیشـتر »بچه« چنیـن معنایی را بازتـاب می دهد 
بی تجربه گـی  و  گچه گـی  خامـی،  متـرادف  همـواره  و 
اسـتعمال می شـود. مثـًا همیـن ضرب المثـل »بچـه گچـه 
اسـت« را بارهـا شـنیده اید، در واقـع ایـن  معنـای »بچـه« 
همـان سـاخت یافتۀ اجتماعی اسـت. حتا افراد برزگ سـالی 
کـه بی تجربـه و خـام باشـند برایـش می گوینـد کارهـای 
بچه گانـه انجـام می دهید. در سـاخت اجتماعـی معنای بچه 
تداعی کننـدۀ یـک مقطـع زمانـی رونـد زنده گـی نیسـت، 

کج واره گی سـت. و  خام اندیشـی  بازتاب دهنـدۀ  بلکـه 
نیـل پوسـتمن آمـوزگارِ مطالعـات فرهنـگ و تکنولـوژی 
دانشـگاه نیویارک در یکی از نبشـته هایش از »بزرگ سـاالِن 
کودک صفـت« یـاد می کنـد. برزگ سـاالنی کـه فقط بر سـن 
و سـال شان افزوده شـده نه بر شعورسیاسـی، اندیشنده گی 
بـر  یـادوارۀ  پوسـتمن  اصطـاح  ایـن  خردورزی شـان.  و 
دوران  »کودک صفـت«  و جوانک هـای  سـلبریتی  آدم هـای 
ماسـت کـه خـود را در ورای سـایۀ دیگـران پنهـان کردنـد 
و غیـر از تملـق، چاپلوسـی، پاچه خـواری دیگـر چیـزی 

در چانتـه ندارنـد. بـه قـول پوسـتمن انسـان ها بـا اندیشـه، 
ایمـان، اسـتقامت و خـردوزی بـزرگ می شـوند، سـن فقط 
سـال را زیـاد می کنـد نـه بینـش و فهـم را.  از ایـن رو او 
واژه مناسـب بـرای این قشـر بهتـر از »بزرگ سـاالِن کودک 
صفـت« نمی یابـد تـا ایـن جماعت را  بـه تصویر بکشـد و 

چهـرۀ پنهـان و نهـان آن هـا را آفتابـی کند. 
معنـای دیگـری کـه که گـزارۀ »بچه هـای ارگ« یا بـه تعبیر 
و  تملـق  دارنـد  کودک صفـت«  »بزرگ سـاالِن  پوسـتمن 
پابوسی سـت. اگرچـه از منظـر روانـی نفـوذ بـر روان ایـن 
طبقـه سـخت و دشـوار اسـت بـا آن هم می شـود بـر دنیای 
سـاخت یافتۀ ذهـن  تحقیرشـده این جماعت نفـوذ کرد و از 
حالـت  درمانده گـی و زبون واره گـی آن ها نوشـت. از روزنۀ 
روان شـناختی فـردی کـه در فقـر و درمانده گـی، تحقیـر و 
بیچاره گـی و خـاری و زبون واره گـی بـزرگ شـده حالـت ِ 
رنجورروانـه بـه خـود می گیـرد و ناگزیـر می خواهـد بـا 
چاپلوسـی و پابوسـی بـرای خـود جـال و عزت دسـت و 
پـا کنـد و توهـم بزرگـی برای خود بتراشـد و فخرفروشـی 

 . کند
در  معنـا  همیـن  کننـده  تداعـی  ارگ«  »بچه هـای  گـزارۀ 
اجتمـاع اسـت، بسـیاری ها بـرای نیشـخند و کنایه بـه افراد 
پابـوس اسـتفاده می کننـد. بـرای همیـن وقتـی در دانشـگاه 
یـا کنش هـای سیاسـی  فـردی از کسـی تعریف زیـاد کند، 
برایـش بـه کنایـه می گوینـد: نکنـد قصد پیوسـتن بـه گروه 
در  کـه  شـده  بارهـا  هـم  یـا  دارای؟  را  ارگ«  »بچه هـای 
شـبکه های اجتماعـی مردم به افـراد تملق پیشـه و چاپلوس 
امـور ریاسـت جمهوری« در  »ادارۀ  دیـدگاه گذاشـتند کـه 
خدمـت شماسـت و در آن جا می توانید دکترای  چاپلوسـی 
بگیریـد و در ایـن امـر مهـم و حیاتـی کـه یکـی از راه های 
نـان اسـت؛ حرفه یـی شـوید. حرفه یـی  امتیـاز و  گرفتـن 
آب،  و  نـان  برعـاوه  پاچه خـواری  و  پابوسـی  در  شـدن 

توهـم قـدرت و حـس بزرگـی هـم بـه همـراه دارد.
حـاال حکومـت »وحـدت  ملـی« و ارگ ریاسـت جمهوری 
یـک تیـم جـوان و محـروم و از نـگاه روانـی شـکننده را 
سـفید  و  سـیاه  کاردکردهـای  تمـام  تـا  آورده  گردهـم 
حکومـت »وحـدت  ملی« را تعریـف کنند و بـرای کارهای 
نکـردۀ ارباب هـای شـان همهمـه و چک چـک سـر دهنـد 
و حلقـوم پـاره کننـد کـه تخـم مـرغ سـیاه اسـت و شـتر 
گـردن نـدارد. به تعبیر ادارۀ امور ریاسـت جمهوری و سـایر 
اداره هـای خوش خدمـت ارگ را؛ کودکسـتانی بایـد گفـت 
تملـق  تـا  کودک صفـت« جمـع شـدن  »بزرگ سـاالِن  کـه 
فیسـبوکی بنویسـند و بر تمـام ارزش ها خط  بطان کشـیده 
خوش خدمتـی و پابوسـی پیشـه کننـد. آیا پول و شـرف در 
روزگار سـرمایه و وارونه گـی بـا هـم در یک انسـاِن متبلور 
می شـوند؟ آیـا می شـود هـم پـول و وطیفـه داشـت و هـم 

شـرف و وقـار؟ پاسـخ مـن یـک »نـه« جانانه اسـت. 
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ارگ«  »بچه های 
ادبی؟ نیشخند  یا  گزارۀ  سیاسی 

»بچه هـای ارگ« یکـی از همیـن گزاره هـای اسـت كـه مدتـی می شـود بـر سـر زبان هـا افتـاده 
و در شـبکه های اجتماعـی، كالس هـای درسـی و گفت و گوهـای دوسـتانه اسـتفاده می شـود. 
همان طـوری كـه »شـوی شـار« معنـای اختصاصـی خـود را دارد، »بچه هـای ارگ« هـم معنـای 
خـاص خـود را دارد و تداعـی كننـدة مفهـوم خیلـی خـاص در ذهـن عامـۀ مـردم اسـت. وقتـی 
سـر و تـه گـرازة »بچه هـای ارگ« را رصـد كنیـم؛ بـا دو واژة مسـتقل و یـک نشـانۀ جمـع بـر 
می خوریـم پرسـش این جاسـت كـه »بچه هـای ارگ« تداعی كنندة چـه معنایی در ذهـن اجتماع 

اسـت و آیـا مـردم ایـن  واژه را بـرای كتلـۀ  سیاسـی بـه كار می برنـد یـا نیشـخند ادبـی؟

ابومسلم خراسانی

ACKU




