
احمدولی مسعود در نشسِت حمایتی جوانان:
تا زمانی که مردم به وفاق ملی و منشور ملی 

دست نیابند به صلح و ثبات نمی رسند

اشتراک  کشورهای  که  دارد  انتظار  صلح  عالی  شورای 
مستقیم  گفت وگوهای  زمینۀ  جده،  نشست  در  کننده 
نماینده گان حکومت افغانستان و گروه طالبان را فراهم 
طالبان  سخنگوی  درخواست،  این  به  واکنش  در  کنند. 
گفته است که دیداری با نماینده گان حکومت افغانستان 

نخواهند داشت.
که  می گویند  کشور  صلح  عالی  شورای  در  مسووالن 
صلح  پیرامون  که  نشستی  در  تا  دارد  انتظار  شورا  این 
افغانستان در عربستان برگزار می شود،  حامیان طالبان زیر 
فشار قرار گیرند تا از اخالل گری در گفت وگوهای صلح 

جلوگیری شود.
صلح  عالی  شورای  سخنگوی  طاهری  سیداحسان 
می گوید که این شورا از هرگونه فرصتی که با هماهنگی 
دولت افغانستان در روند گفت وگوهای صلح ایجاد شود 
و این فرصت ها منجر به صلح شود، حمایت و پشتیبانی 

می کند.

کشورهای  جده،  نشست  در  کرد،  تأکید  طاهری  آقای 
تأثیرگذار در روند صلح افغانستان اشتراک می کنند و این 
نشست می تواند در روند صلح افغانستان موثر واقع شود.
ذبیح اهلل مجاهد یکی از سخنگویان طالبان، در واکنش به 
گزارش های منتشر شده در خصوص توافق بر سر دیدار 
نماینده گان این گروه و نمایندگان دولت افغانستان، این 

گزارش ها را نادرست و شایعه خواند.
این  از قول مقام های ارشد  پاکستان  روزنامه دی-نیشن 
و  افغانستان  حکومت  اسالم آباد  که  است  نوشته  کشور 
گروه طالبان را متقاعد کرده که با هم بنشینند و در آینده 
نزدیک روی شرایط شان برای  رسیدن به صلح به گونۀ 

مستقیم رای زنی کنند.
نشست  دور  چهارمین  دیگر،  هفته  دو  تا  است،  قرار 
مذاکرات صلح افغانستان با حضور نماینده گان کشورهای 
امریکا، افغانستان و منطقه و گروه طالبان در شهر جده 

عربستان سعودی برگزار شود.

مجلس،  بودجۀ  امور  و  مالی  کمیسیون  گزارش  بنیاد  بر 
واحد  سه  ایجاد   ۱۳۹۸ مالی  سال  بودجۀ  در  حکومت 
بودجه یی مستقل را در کنار ادغام اداره اراضی به وزارت 

شهرسازی پیشنهاد کرده  است.
بودجۀ  امور  و  مالی  کمیسیون  رییس  محسنی،  عظیم 
و  شهدا  مستقل  »ادارۀ  ایجاد  که حکومت  گفت  مجلس 
اجتماعی«،  امور  و  کار  وزارت  از  شده  -جدا  معلولین 
وزارت  از  تخنیکی -جدا شده  تعلمیمات  مستقل  »ادارۀ 
از  شده  -جدا  نفوس  احوال  و  ثبت  »ادارۀ  و  معارف« 

وزارت داخله« را پیشنهاد کرده است.
به  افغانستان  اراضی  ادارۀ  مدغم شدن  که  کرد  اضافه  او 
وزارت شهرسازی و مسکن از دیگر پیشنهادات حکومت 

در بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.
امور  و  مالی  کمیسیون  پیش  چندی  که  کرد  اشاره  او 
بودجه، موضوع را به کمیسیون های عمومی مجلس جهت 
کمیسیون های  از  تعداد  که  بود  کرده  ارسال  نظرخواهی 

نظریات خود را ارایه کرده است.
محسنی اضافه کرد که ۵ کمیسیون خواهان مستقل شدن 

شده اند.  رد  خواستار  دیگر  کمیسیون   ۳ و  ادارات   این 
باقی مانده کمیسیون ها هیچ نظری ارسال نکرده اند.

مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  که  کرد  تأکید  اما  او 
به خاطر پاسخ گو بودن این ادارات به خانۀ ملت، خواستار 

تبدیلی آنان به وزارت شده است.
پس از ارایه گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس، 
شدن  مستقل  با  را  خود  مخالفت  اکثراً  اما  نماینده گان 

ادارات یاد شده اعالم کردند.
به گفتۀ نمایندگان منتقد این پیشنهاد، حکومت می خواهد 
با مستقل ساختن ادارات نقش نظارتی مجلس را کمرنگ 

کند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت که 
از بحث امروز نتیجه می گیریم که همۀ نماینده گان به دلیل 

فرار ادارات مستقل از نظارت مخالف هستند.
تکمیل  دلیل  به  امروزی  در جلسۀ  که  یادآور شد  اما  او 
نبودن نصاب نمی توانیم روی ایجاد سه واحد بودجه یی 
مورد  این  روی  دوشنبه  روز  در  کنیم.  رأی گیری  جدید 

رأی گیری می شود.
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ــونت و  ــترین خش ــه بیش ــت ک ــوری اس ــان ۱۰ کش ــتان در می افغانس
ــود. ــد ب ــواه خواه ــال ۲۰۱۹ گ ــی را در س ــای سیاس تنش ه

گــروه جهانــی بحــران در تازهتریــن گــزارش خــود، از ده کشــوری نام 
ــای  ــواه بیشــترین خشــونت ها و تنش ه ــده گ ــال آین ــه در س ــرده ک ب
سیاســی خواهــد بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، افغانســتان پــس از 

یمــن، در جایــگاه دوم قــرار دارد.
یمــن، افغانســتان، اختالف هــای امریــکا و چیــن، اختالف هــای 
ــران،  ــا ای ــراییل ب ــکا و اس ــعودی، امری ــتان س ــان عربس ــدید می ش
ــال،  ــن و ونزوئ ــرون، اوکرای ــی، کام ــودان جنوب ــا، س ــوریه، نایجری س
ــا  ــه آن ه ــی بحــران ب ــروه جهان ــزارش گ ــه در گ ــد ک کشــورهایی ان

ــت. ــده اس ــاره ش اش
ایــن گــروه در ادامــه تصمیــم خــروج نظامیــان امریکایــی از افغانســتان 
ــه ســخنگوی  ــی اســت ک ــن در حال ــده اســت؛ ای را شــتاب زده خوان
ــتان را رد  ــی از افغانس ــان امریکای ــروج نظامی ــتور خ ــفید دس کاخ س

کــرده اســت.
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افغانستان خشونت های بیشتری را 

در 2019 گواه خواهد بود

www.mandegardaily.com

مردم نباید قربانی تصمیم های
کمیسیـون انتخـابات شـونـد

بی اعتمادی طالبان به غنی
بن بست گفت وگوهای صلح
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طالبان:
دیداری با نماینده گان دولت کابل در نشست جده نخواهیم داشت

اعضای مجلس با واحدهای بودجه یی جدید مخالفت کردند

سرپرست وزارت دفاع ملی به نظامیان:

در برابر دشمن »بی رحم و خشن« باشید
به  توقع دارم سربازهایم همان قدر که در مقابل دشمن خشن و بی رحم می باشند، 
همان اندازه در مورد کاهش تلفات ملکی، وضعیت خوب با اسیران جنگی که هم 
وظیفۀ قانونی و هم وظیفۀ شرعی شان است، کوشا باشند و اصول حقوق بشر را 

مراعات کنند.
»سر  که شعارِ  ارتش گفت  به سربازان  ملی خطاب  دفاع  وزارت  سرپرسِت جدید 
از  او  تغییر دهند.  به »سر می زنیم و سنگر می گیریم«  را  می دهیم سنگر نمی دهیم« 

مسووالن بلندرتبۀ ارتش و فرماندهان نیر خواست تا طرح های شان را در عمل به او 
ثابت بسازند نه روی کاغذ.

به گفتۀ اسداهلل خالد: »بعد از این تالش خواهد شد تا تمام نیروهای ارتش به ویژه 
ویژه  به  ارتش  سربازان  از  شماری  بیایند.  در  حرکت  به  عملیات  برای  کماندوها 
کماندوها به عنوان محافظان شخصی افراد گماشته شده اند که این کار قابل قبول 

نبوده و باید به آن پایان داده شود«...
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نه هوس »پادشاهی« دارم و نه »موتر دوانی«، »عاشق خدمت برای مردم خود استم« شما جوانان می توانید به درد افغانستان نسخه 
ACKUتجویز کنید. جوانان با حمایت از تیم وفاق ملی می توانند نظام خدمت گذار برای مردم را بسازند...



بــه گمــان غالــب تــا زمانــی کــه اشــرف غنــی 
بــر اریکــۀ قــدرت در افغانســتان تکیــه زده 
باشــد، صلــح در کشــور اســتقرار نخواهــد 
ــره  ــم مذاک ــا تی ــر ب ــا اگ ــان حت ــت. طالب یاف
کننــدۀ حکومــت دیدارهــای داشــته باشــد، 
ــن  ــج ای ــن گــروه نمی خواهــد کــه نتای ــی ای ول
ــدرت  ــی در ق ــه غن ــی ک ــا زمان ــا ت گفت وگوه
باقــی اســت، بــه صلــح بینجامــد. ایــن موضــوع 
سیاســی  جریان هــای  بــر  افــزون  حــاال  را 
ــه  ــه و ب ــز دریافت ــور، ارگ نی ــود در کش موج
همیــن دلیــل تــالش دارد کــه از هــر راه ممکــن 
صلــح  گفت وگوهــای  بــه  وادار  را  طالبــان 
ــی  ــا نتیجه ی ــن گفت وگوه ــد ای ــر چن ــازد، ه س
ــًا  ــی عمدت ــای غن ــند. آق ــته باش ــی نداش در پ
ــات  ــا زمــان برگــزاری انتخاب توجــه دارد کــه ت
بــرای خــود در رونــد گفت وگوهــای صلــح بــه 
ــتاوردهای  ــده، دس ــه ش ــم ک ــورت کاذب ه ص

ــد.  ــم زن رق
سیاســی،  مختلــف  برنامه هــای  در  کــه  او 
ــه ناکامــی رســیده،  اقتصــادی و اجتماعــی اش ب
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــدش ب ــا امی ــاال تنه ح
وابســته اســت کــه حداقــل بتوانــد بــه اصطــالح 
ــان  ــازد. طالب ــری« بس ــی خمی ــود »بین ــرای خ ب
ــت  ــی »دول ــای غن ــت آق ــرده حکوم ــی ب ــه پ ک
مســتعجل« اســت، حــاال بــرای دو هــدف 
تــالش مــی ورزد. یــک، طالبــان در نظــر دارنــد 
کــه بــا دور زدن انتخابــات و بــه دســت آوردن 
ــت  ــتان حکوم ــا در افغانس ــت امریکایی ه قناع
ــی  ــه در رأس آن کس ــود ک ــکیل ش ــت تش موق
باشــد کــه ایــن گــروه نیــز بتوانــد بــه او اعتمــاد 
ورزد. از آن جایــی کــه میــزان محبوبیــت آقــای 
غنــی دیگــر قابــل توجــه نیســت، گــروه طالبــان 
نمی خواهــد کــه بــا حکومتــی بــه توافــق 
برســد کــه رهبــری آن هیــچ ریشــه یی در 
ــه  ــا توج ــان ب ــروه طالب ــدارد. گ ــردم ن ــان م می
ــه  ــی ب ــا غن ــار ب ــق حکمتی ــه وضعیــت و تواف ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــی ب ــوع پ ــن موض ای
ــه  ــم عالق ــح ک ــای صل ــه گفت وگوه ــبت ب نس
ــۀ  ــار تواقق نام ــه حکمتی ــی ک شــده اســت. زمان
ــرد  ــرد، گمــان می ب ــی را امضــا ک ــا غن ــح ب صل
ــرزی  ــه ک ــبت ب ــدی نس ــرد قدرت من ــا ف ــه ب ک
ــانی در  ــه آس ــد ب ــده و می توان ــه ش وارد معامل
مــدارج قــدرت بــرای خــود جــا بــاز کنــد، امــا 
پــس از چنــدی حکمتیــار خــود بــه اپوزیســیون 
حکومــت آقــای غنــی مبــدل شــد و بــرای ایــن 
ــه نزدیکــی  ــه حــذف نشــود، ب کــه از کل معادل

ــه  ــرد ک ــاز ک ــازمان هایی آغ ــزاب و س ــا اح ب
ــرار مــی داد.  پیــش از آن، آنهــا را مــورد نقــد ق
امــروز حکمتیــار بیشــتر از آنکــه بــا ارگ 
نزدیــک باشــد، بــا احــزاب و جریان هــای 
سیاســی رقیــب خــود احســاس نزدیکــی بیشــتر 
می کنــد. طالبــان ایــن مــوارد را زیــر نظــر 
دارنــد و نمی خواهنــد کــه بــا آســانی بــه مهــرۀ 
ــل شــوند.  ــدرت تبدی ســوخته در محاســبات ق
همــان سرنوشــتی کــه حــزب اســالمی شــاخۀ 

ــه آن دچــار شــده اســت.  ــار ب حکمتی
انتخابــات  کــه  صورتــی  در  دوم، 
بــا  حــاال  افغانســتان  در  ریاســت جمهوری 
ــان منتظــر  ــر برگــزار شــود، طالب مقــداری تأخی
می ماننــد کــه قــدرت از اشــرف غنــی بــه فــرد 
ــا  ــروه ب ــن گ ــگاه ای ــود، آن ــل ش ــری منتق دیگ
ــح  ــای صل ــتری وارد گفت وگوه ــت بیش جدی
ــای  ــه آق ــوردی اســت ک ــن م ــد شــد. ای خواه
غنــی نیــز متوجــه آن شــده و بــه همیــن دلیــل 
کشــورهای  از  تضرع آمیــزی  صــورت  بــه 
دخیــل می طلبــد تــا او را در گفت وگوهــای 
صلــح بــا طالبــان کمــک کننــد. ســفرهای اخیــر 
ــًا در  ــل عمدت ــه کاب ــتان ب ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــتانی ها  ــت. پاکس ــورت گرف ــور ص ــن مح همی
ــز  ــکا نی ــی از امری ــدان دل خوش ــاال چن ــه ح ک
ــا  ــتر ب ــی بیش ــا نزدیک ــد ب ــد، می خواهن ندارن
ــل در  ــا کاب ــود را ب ــبات خ ــل مناس ارگ حداق
ــر  ــد. وزی ــه دارن ــته نگ ــری از گذش ــد بهت ح
ــان  ــی اطمین ــای غن ــه آق ــتان ب ــۀ پاکس خارج
ــا  ــان را ب ــای طالب ــۀ گفت وگوه ــه زمین داده ک
هیــأت مذاکــره کننــدۀ او فراهــم می ســازد، 
ــوز  ــداری هن ــن دی ــل چنی ــخ و مح ــا تاری ام
ــران  ــیاری از صاحب نظ ــت. بس ــخص نیس مش
بــاور دارنــد کــه پاکســتان بــا توجــه بــه ضعــف 
ــود  ــت خ ــۀ دس ــی او را آل ــای غن ــی آق مدیریت
ــا  ــان را ب ــه طالب ــت ک ــر نیس ــاخته و حاض س
هیــأت مذاکــره کننــدۀ ارگ روی یــک میــز 
حــال  در  یک طــرف  از  پاکســتان  بنشــاند. 
ــب دیگــر  ــح اســت و جان ــد صل ــب رون تخری
می خواهــد ضعــف امریــکا را نیــز در ایــن 
ــد  ــل نبای ــن دلی ــه همی ــد، آشــکار ســازد. ب رون
ــه زودی  ــان ب ــه طالب ــرد ک ــاور ک ــانی ب ــه آس ب
ــدار خواهــد  ــا هیــأت مذاکــره کننــدۀ ارگ دی ب
داشــت. احــزاب و جریان هــای سیاســی فعــال 
ــز متوجــه بی برنامه گــی و ضعــف  در کشــور نی
ــده اند و  ــح ش ــألۀ صل ــه مس ــه ب ارگ در رابط
بــه همیــن خاطــر می بینیــم کــه در تــالش 

ــرای  ــود ب ــان خ ــی از می ــأت تازه ی ــی هی معرف
ــد.  ــان ان ــا طالب ــح ب ــای صل ــاز گفت وگوه آغ
ــته  ــان وابس ــی از فرمانده ــان یک ــماعیل خ اس
ــام ایــن حــزب  ــه جمعیــت اســالمی کــه از ن ب
عــدم  از  صراحــت  بــه  می گفــت،  ســخن 
دخیــل بــودن ارگ در رونــد گفت وگوهــای 
ــادی  ــده جه ــن فرمان ــرده برداشــت. ای ــح پ صل
ــان  ــری طالب ــه رهب ــد ک ــی ش ــراً مدع ــه اخی ک
بــا او تمــاس داشــته اســت، می گویــد کــه 
حکومــت هیــچ اطالعــی از گفت وگوهــای کــه 
ــکا  ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی ــان زلم می
ــته،  ــان گذش ــا طالب ــتان، ب ــح افغانس ــرای صل ب
نــدارد و از کل جریــان بی خبــر اســت. بــه 
گفتــۀ اســماعیل خــان عــدم اطــالع ارگ از 
ــا طالبــان پیامدهــای  گفت وگوهــای خلیــل زاد ب
صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  بــر  وخیمــی 

ــت.  ــد گذاش خواه
ــوان نتیجــه  ــت می ت ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه تنهــا  گرفــت کــه در گفت وگوهــای صلــح ن
ــت  ــل دخال ــده، ب ــا نش ــرفتی رونم ــچ پیش هی
ــد، آن را از  ــن رون ــف در ای ــورهای مختل کش
ــاخته اســت.  ــر س ــری پیچیده ت ــان دیگ ــر زم ه
ــر  ــورهای نظی ــکا کش ــر امری ــزون ب ــاال اف ح
ایــران، امــارات متحــد عربــی، قطــر، عربســتان 
ســعودی، پاکســتان، برخــی کشــورهای آســیای 
میانــه نظیــر ازبیکســتان، چیــن، روســیه و... بــا 
طالبــان تمــاس دارنــد و هــر یــک بــه نوبــۀ خود 
ــن  ــد در ای ــش می خواه ــه منافع ــه ب ــا توج ب
ــیه  ــد. روس ــته باش ــهمی داش ــش و س ــد نق رون
ــتان  ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه از خ
اســتقبال کــرده، امــا گفتــه تــا زمانــی کــه 
ــاز نشــده  ــان آغ ــه کشورش ــا ب برگشــت نیروه
ــا احتیــاط ســخن  ــه آن ب باشــد، بایــد نســبت ب
ــود  ــی خ ــیه زمان ــه روس ــی ک ــن یعن ــت. ای گف
را بــه صــورت عملــی در رونــد صلــح دخیــل 
ــه  ــود را از منطق ــب خ ــای رقی ــه پ ــازد ک می س
بیــرون ببینــد. همــان گونــه کــه امریــکا در دهــۀ 
شــصت خورشــیدی بــه شــوروی وقــت اجــازه 
نــداد کــه گفت وگوهــای صلــح بــا مجاهدیــن را 
بــه نتیجــه برســاند، ایــن بــار روســیه با اســتفاده 
ــه  ــی ب ــه امریکای ــازه را ب ــن اج ــت ای از فرص
ــاًل در  ــکا فع ــد داد. امری ــورت نخواه ــچ ص هی
ــه  ــه ده ــه س ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــان موقعیت هم

ــرار داشــت.   ــیه در آن ق ــش روس پی

سال l10 شمارۀ مسلسل l2402 یکشنبه 9 جدی/دی l1397 21 ربیع الثانی l1440 30 دسمبر 2018
www.mandegardaily.com

ــر منســوبان  ــدی را ب ــتورات جدی ــه، دس ــراً وزات داخل اخی
ــک  ــامل ی ــتورات ش ــن دس ــت. ای ــال کرده اس ــس اعم پولی
سلســه روش هــای عملــی بازدارنــده اســت. ایــن دســتورها 
ــه  ــه وزارت داخل ــح ب ــراهلل صال ــض ورود ام ــه مح ــه ب ک
صــادر شــده اند، بــرای پولیــس و صاحب منصبــان ایــن 
وزارت خانــه، تــازه و ناآشــنااند؛ امــا بــه گونــه بســیار جــدی 
می تواننــد ســبب ایجــاد یــک نظــم و اعتبــار در میــان 

ــردد.  ــس گ پولی
دســتور اول ایــن وزارت، بیشــتر افــراد پولیــس را از حضــور 
ــد و  ــع می کن ــی در شــبکه های اجتماعــی من ــاس نظام ــا لب ب
ــان را از نشــر عکس هــای پاســگاه و مواضع شــان در  نیــز آن
ــان  ــن حــال از آن ــی دارد در عی ــاز م شــبکه های اجتماعــی ب
فرصــت انتقــاد از مقامــات پیشــین و برحــال وزارت داخله را 
می گیــرد کــه ایــن مــورد آخــر شــاید شــامل اخــالق و آداب 
نظامــی گــردد. دســتورات دوم وزیــر جدیــد، افــراد پولیــس 
بــه خصــوص افســران را از حضــور در ســفارت خانه ها 
بــاز میــدارد و نیــز مانــع حضــور پولیــس بــا لبــاس نظامی در  
محافــل خوشــی و تفریحــی و حتــا خریــداری می شــود. این 
ــخت گیرانه اند؛  ــورادی س ــه در م ــتوری، اگرچ ــه دس دو روی
ــه هــدف ایجــاد یــک  ــی ب ــوان آغــاز حرکت های ــه عن ــا ب ام
انضبــاط و نظــم در میــان پولیــس، قابــل تایید انــد؛ زیــرا ایــن 
ــر،  ــا موث ــاده ام ــر س ــوان اوام ــه عن ــد ب ــات می  توان اصالح
چــوکات منظمــی را بــرای پولیــس معرفــی کنــد؛ چیــزی کــه 

ــت.  ــه نمی شده اس ــه آن توج ــته ب در گذش
امــا وزارت داخلــه، نیــاز بــه اصالحاتــی دارد کــه بنیادی تــر 
بــه نظــر می رســد؛ چنانکــه مبــارزه بــا فســاد مالــی، 
ــن  ــی از ای ــه، یک ــی در وزارت داخل ــی و قوم اداری، سیاس
ــن  ــه ای ــته ها ب ــکالت از گذش ــن مش ــت. ای ــا اس اولویت ه
ــری  ــچ وزی ــم هی ــی ه ــه داشته اســت و هیچ گاه طــرف ادام
بــه درســتی بــه آن نپرداختــه اســت. در وزارت داخلۀ کشــور، 
ــای  ــت در بخش ه ــه از سال هاس ــد ک ــور دارن ــرادی حض اف
ــای  ــاهرگ ها و کانال ه ــه ش ــان ب ــد. آن ــور دارن ــم حض مه
ــه  ــه چگون ــد ک ــد ان ــل شــده اند و بل ــای ســیاه تبدی درامده
ــه خودشــان  ــد و چگون ــاال ببرن درامدهــای ســیاه شــان را ب
را در هــر شــرایطی حفــظ کننــد تــا بــرای بلندپایــگان هــم 

منفعــت شــان را برســانند.
همیــن امــر ســبب شده اســت کــه ایــن وزارت، طــی همــه 
ایــن ســال ها تغییــرات الزم را در خــود شــاهد نباشــد. شــاید 
هــر وزیــر، بــه قــدر تــوان خــود، کارهــای درســتی در ایــن 
وزارت انجــام داده باشــد؛ امــا هیــچ کــدام شــان بــه اصــل و 
ریشــۀ مشــکالت در وزارت داخلــه نپرداختــه اســت. از ایــن 
رو، انتظــار مــی رود کــه آقــای صالــح به عنــوان وزیــر داخله، 
کــه ســال ها تجربــۀ کار در ســمت ریاســت عمومــی امنیــت 
ملــی را داشــته اســت، بــا تکیــه بــه آن تجربــه ایــن وزارت 
ــای  ــخص و حلقه ه ــراد مش ــد و اف ــالح کن ــاد اص را از بنی
ــی  ــاد و تباه ــای فس ــه درخت ه ــه ب ــان را ک ــی آن زنجیره ی
ــازه  ــا نهال هــای ت ــد از بیــخ بکنــد و جــای آن را ب ــد  ان مانن
ــا  ــد ت ــر بکن ــاک پ ــوان و پ ــراد ج شــکل یافته از حضــور اف

بیــخ فســاد در ایــن وزارت خشــکیده شــود.
از طــرف دیگــر سرپرســت وزارت داخلــه، بایــد شــهامت آن 
را داشــته باشــد کــه ایــن وزارت را حــد اقــل در یــک حــد 
نســبی بــه خانــه همــه اقــوام شــریک در افغانســتان تبدیــل 
کنــد و نیــز فرصــت آن را مســاعد ســازد تــا افــراد توانمنــد و 
ــت  ــه سال هاس ــوت نپرداز ک ــطه و  رش ــا بی واس ــه ام باتجرب
از نظــر افتاده انــد را بــه مناصــب و رتبه هــای الزم بــاال 
ــور را  ــی کش ــس مل ــد پولی ــات می توان ــن اصالح ــرد. ای بب
ــد و  ــار ده ــد اعتب ــگاه بلن ــه جای ــاده ب ــگاه افت ــک جای از ی
ــی  ــار هدایت های ــح در کن ــای صال ــن آق ــتاند. بنابرای بایس
ــی  ــه جاهای ــم هایش را ب ــد چش ــد، بای ــادر کرده ان ــه ص ک
ــه توجــه  ــد و اینگون ــران از آن بســته بودن ــه دیگ ــدوزد ک ب
بــه آن مــوارد مهــم بایــد شــامل اولویت هــای آقــای صالــح 

ــردد. ــه گ دروزارت داخل

صالـح و اولـویت هـای
 وزارت داخـله

بی اعتمادی طالبان به غنی

 بن بست گفت وگوهای صلح
در گفت وگوهای صلح نه تنها هیچ پیشرفتی رونما نشده، بل دخالت کشورهای مختلف در این روند، آن 
را از هر زمان دیگری پیچیده تر ساخته است. حاال افزون بر امریکا کشورهای نظیر ایران، امارات متحد 
عربی، قطر، عربستان سعودی، پاکستان، برخی کشورهای آسیای میانه نظیر ازبیکستان، چین، روسیه و... 

با طالبان تماس دارند و هر یک به نوبۀ خود با توجه به منافعش می خواهد در این روند نقش و سهمی 
داشته باشد. روسیه از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال کرده، اما گفته تا زمانی که 

برگشت نیروها به کشورشان آغاز نشده باشد، باید نسبت به آن با احتیاط سخن گفت
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احمدولـی مسـعود، نامـزد تیـم وفـاق ملـی در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری کـه دیـروز شـنبه، ۸ جـدی در جمعی از 
جوانـان والیت هـای بامیـان، غزنـی و غرب کابـل، صحبت 
می کـرد، گفـت کـه تـا زمانـی کـه مـردم بـه وفـاق ملـی و 

منشـور ملـی دسـت نیابنـد بـه صلـح و ثبـات نمی رسـند
بـه گفتـۀ او، سـعادت و خوشـبختی خـود را در خوشـی و  
سـعادت مردمـم می بینـم و بـه همیـن منظـور وارد میـدان 

انتخابـات ریاسـت جمهوری پیـش رو شـده ام.
آقـای مسـعود می گویـد که در طول ۱7 سـال فـرد محوری، 
نتوانسـت چالش هـا و مشـکالت ایـن کشـور را حـل کنـد. 
امـروز کـه مـا بـا »تیـم وفـاق ملـی« وارد میـدان شـده ایم 
و در انتخابـات ریاسـت جمهوری پیـش  رو خـود را نامـزد 
می کنیـم، در نظـر داریـم تـا بـه چالش هـای موجـود نقطـۀ 

بگذاریم.  پایـان 
آقـای مسـعود گفـت کـه نـه هـوس »پادشـاهی« دارم و نـه 
»موتـر دوانـی«، »من عاشـق خدمت برای مردم خود اسـتم« 
و شـما جوانـان می توانیـد بـه درد افغانسـتان نسـخه تجویز 
کنیـد. او گفـت کـه شـما می توانید بـا حمایـت از تیم وفاق 
ملـی بـه نظـام و حکومتی دسـت  یابیم کـه در خدمت مردم 

باشد.  داشـته  قرار 
کرسـی های  کـرزی،  حکومـت  زمـان  در  کـه  گفـت  او 
مختلـف »معاونیـت اول ریاسـت جمهوری، وزارت خارجۀ 
و وزارت مخابـرات بـرای مـا پیشـنهاد شـد«، امـا بـه دلیـل 
این کـه ایـن نظام هـا ملـی و مردمـی نبودند مورد پسـند من 

نگرفت.   قـرار 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  ملـی  وفـاق  تیـم  نامـزد 
می گویـد کـه بـرای مـن مـردم مـا قابـل اهمیـت اسـت، ما 

هیـچ برنامـۀ پنهانـی، خصوصـی و پشـت پـرده  نداریـم و 
تـالش مـا ایـن اسـت که بـا تیم وفـاق ملـی صاحـب نظام 

ملـی و همه شـمول  شـویم.
چرا وفاق ملی؟

احمدولـی مسـعود در ادامـۀ سـخنان خود گفت کـه در ۱7 
سـال گذشـته فرصت هـا بـه دلیـل فـرد محـوری مشـترکان 
بـا  دیـدار  در  مـا  امـروز  و  رفـت  دسـت  از  افغانسـتان 
دپیلومات هـا و سـفیران کشـورهای بیرونـی تأکیـد می کنیم 
کـه دیگـر فـرد محـوری پاسـخ نمی دهـد. او گفت کـه فرد 
محـوری در ۱7 سـال سـبب بحرانـی شـدن دوبـارۀ اوضاع 

شد.  کشـور 
او گفـت کـه نه  «درانـی« می تواند مشـکالت کشـور را حل 
کنـد، نـه »غلجایـی« می توانـد بـه تنهایـی به این مشـکالت 
فایـق آیـد، تنهـا برنامـه می توانـد بـه چالش هـای موجـود 

نقطـۀ پایان بگـذارد.
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه اهـداف تیـم وفـاق ملـی در 
انتخابـات پیـش روی ریاسـت جمهوری، گفت: تـا زمانی که 
مـردم بـه وفـاق و منشـور ملـی دسـت نیابنـد، بـه صلـح و 

نمی رسـند.  ثبـات 
حکومـت  محور ی سـت،  عدالـت  مـا  حـرف  گفـت:  او 
اسـتبدادی را نمی پذیریـم و تـالش مـا بـه ایجاد سـاختاری 
اسـت کـه همۀ مـردم خـود را در آن ببینند. هـدف عمدۀ ما 
ایـن اسـت کـه از نشـانی تیـم وفاق ملـی در آینـده صاحب 
یـک نشـانی سیاسـی باشـیم تـا بتوانیـم وضعیـت بحرانـی 

موجـود را مهـار کنیم.
صلح

نامـزد تیـم وفـاق ملـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا 

اشـاره بـه رونـد گفت وگوهـای صلح، نیـز گفت که سـران 
دولـت و مـردم در جریـان روند صلـح قرارندارند و سـران 
حکومـت وحـدت ملی منتظـر اظهـارات خلیل زاد هسـتند.
آقـای مسـعود افـزود کـه تـالش تیـم وفـاق ملـی بـر آن 
رونـد  رهبـری  کـه  شـویم  حکومـت  تـا صاحـب  اسـت 
جنـگ و صلـح را بـه دسـت خـود داشـته باشـیم. او گفت: 
جوانـان ناجـی وضعیت فعلی کشـور هسـتند و با شکسـتن 
دیوارهـای قومـی، زبانـی و سـمتی می تواننـد، زعیـم آینده 

کشـور را تعییـن کننـد. 
هم چنـان جوانـان کـه در این مجلس اشـتراک کـرده بودند، 
بـا اسـتقبال از نامـزدی احمـد ولـی مسـعود در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری پیـش رو، گفتنـد کـه او را تنهـا گزینـۀ بـا 

برنامـه  یافته انـد. 
نسـیم، اکبـری کـه بـه نماینده گـی از دیگـر جوانـان در این 
نشسـت صحبـت می کرد، گفـت که حکومـت وحدت ملی 
بـا  شـعارهای عوام فریبانـه روی کار آمد، امـا نتیجۀ کارکرد 
ایـن نظـام افزایـش تلفـات نظامی و ملکـی، افزایـش فقر و 

گریـز مغزهـا و نابسـامانی ها اسـت امـروز دامن گیـر مـردم  
شـده است. 

ایـن جـوان افـزود کـه امـروز مـا از احمدولـی مسـعود، به 
انتخابـات  در  او  از  برنامـه و پشـت کارش  داشـتن  دلیـل 

می کنیـم.  حمایـت  پیـش رو  ریاسـت جمهوری 
انتخـاب  در  کـه  گفـت  جوانـان  بـه  اشـاره  بـا  او 
ریاسـت جمهوری دقیـق باشـید و فردی را انتخـاب کنید که 
باشـد.  داشـته  برنامـه  موجـود  چالش هـای  مهـار  بـرای 
وفـاق ملـی طرحـی سیاسـی و در عیـن حـال، تیم سیاسـِی 
اسـت کـه از سـوی جریـان سیاسـی آجنـدای ملـی بـرای 
رفتـن به سـمت انتخابات و شـکل دادن »دولـت وفاق ملی« 
ارایـه شـده اسـت تـا جریان هـا، احـزاب و شـخصیت ها و 
و  برنامه هـا  محـور  در  بتواننـد  سیاسـی  مسـتقل  فعـاالن 
مفاهیـم وفـاق ملـی بسـتری وسـیع بـرای عمل سیاسـی در 
کشـور داشـته باشـند تـا از مجـرای آن تیم وفاق ملـی را در 
فراینـد انتخابـات به سـمِت تشـکیل دولت وفـاق ملی پس 

از انتخابـات شـکل دهند. 

ــی اش  ــن معرف ــی حی ــاع مل ــد وزارت دف سرپرســت جدی
ــمن  ــا دش ــه مخفی گاه ه ــه ب ــی وزارت، از حمل ــه کرس ب
ــۀ  ــیمات و تصفی ــه تقس ــان داشــت ک ــت و بی ســخن گف

ــد داشــت. ــتان جــای نخواه ــش افغانس ــی در ارت قوم
مراســم  در  قــوس  دیــروز شــنبه، ۸  اســداهلل خالــد 
ــاع  ــوان نامــزد و سرپرســت وزارت دف ــه عن معرفــی اش ب
ملــی گفــت کــه حفــظ جــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
کشــور از اولویت هــای کاری اش اســت و از »حــال و 
احــواِل« ســربازان در خــط اول »بی خبــر« نمی مانــد.

ــدن او در رأس  ــا آم ــه ب ــی دارد ک ــار م ــد اظه ــای خال آق
وزارت دفــاع ملــی، تغییــر و تبدیلــی در منســب های 
ارتــش، براســاس »ضــرورت و حــل مشــکالت« خواهــد 

ــی.« ــای »تقســیمات قوم ــه برمبن ــود، ن ب
حمله به مخفی گاه های دشمن

اســداهلل خالــد در بخشــی از ســخنانش گفــت کــه بــا آغاز 
ــتان را از  ــش افغانس ــی، ارت ــاع مل ــه کار در وزارت دف ب
حالــت دفاعــی بــه حالــت تهاجــی مــی آورد و مخفی گاه ها 
ــد می افزایــد  دشــمن را هــدف قــرار می دهــد. آقــای خال
کــه نیروهــای ارتــش از ایــن پــس وظیفــه دارنــد در برابــر 
ــردم  ــل م ــند و در مقاب ــن« باش ــم و خش ــمن »بی رح دش
ــت  ــری« را رعای ــوق بش ــول حق ــی، »اص ــیران جنگ و اس

کننــد.
ــه  ــدر ک ــربازهایم همان ق ــع دارم س ــان داشــت: »توق او بی
در مقابــل دشــمن خشــن و بی رحــم می باشــند، بــه 
همــان انــدازه در مــورد کاهــش تلفــات ملکــی، وضعیــت 
ــی و  ــۀ قانون ــم وظیف ــه ه ــی ک ــیران جنگ ــا اس ــوب ب خ
هــم وظیفــۀ شــرعی شــان اســت، کوشــا باشــند و اصــول 

ــد«. ــوق بشــر را مراعــات کنن حق

بــه  سرپرســِت جدیــد وزارت دفــاع ملــی خطــاب 
ســربازان ارتــش گفــت کــه شــعارِ »ســر می دهیــم 
ســنگر  و  می زنیــم  »ســر  بــه  را  نمی دهیــم«  ســنگر 
می گیریــم« تغییــر دهنــد. او از مســووالن بلندرتبــۀ ارتــش 
ــان را در  ــای ش ــا طرح ه ــت ت ــر خواس ــان نی و فرمانده

ــذ. ــه روی کاغ ــازند ن ــت بس ــه او ثاب ــل ب عم
ــد  ــالش خواه ــن ت ــد از ای ــد: »بع ــداهلل خال ــۀ اس ــه گفت ب
شــد تــا تمــام نیروهــای ارتــش به ویــژه کماندوهــا بــرای 
ــربازان  ــماری از س ــد. ش ــت در بیاین ــه حرک ــات ب عملی
ارتــش بــه ویــژه کماندوهــا بــه عنــوان محافظــان شــخصی 
افــراد گماشــته شــده انــد کــه ایــن کار قابــل قبــول نبــوده 

ــه آن پایــان داده شــود«. و بایــد ب
سرپرســت وزارت دفــاع ملــی همچنــان بــه تغییــر شــکل 
ــه  ــراد نظامــی ب ــز اشــاره کــرد و گفــت کــه اف جنگــی نی
ــد  ــتاده خواه ــات فرس ــه جبه ــز، ب ــز در مرک ــای تمرک ج
شــد. او تصریــح کــرد کــه »مدیریــت ناســالم« ســبب شــده 
ــژه  ــای وی ــا نیروه ــان و حت ــماری از نظامی ــه ش ــت ک اس
ــت  ــن وضعی ــوند، ای ــروف ش ــای مص ــدو بی ج و کومان
تغییــر می کنــد و نیروهــای ویــژه در عملیــات ویــژه 

ــد. ــد ش ــتفاده خواه اس
سربازاِن خط جنگ تنها نمی مانند

اســداهلل خالــد در بخشــی از ســخنانش بــه محاصــره 
دشــمِن مانــدِن ســربازان ارتــش اشــاره کــرد و گفــت کــه 
ــی  ــچ ســربازی در محاصــرۀ دشــمن باق ــس هی ــن پ از ای
ــرون  ــرای بی ــه ب ــزود ک ــد اف ــای خال ــد. آق ــد مان نخواه
کشــیدن ســرباز از محاصــره، تمــام وزارت دفــاع ملــی را 

ــد آورد. ــت در خواه در حرک
ــن  ــاع ملــی، از ای ــد وزارت دف ــۀ سرپرســت جدی ــه گفت ب
ــر  ــد و اگ ــوع می کن ــل از وق ــه را قب ــالج واقع ــس ع پ
ــش  ــای ارت ــان نیروه ــی ُرخ داد، زخمی ــاالً« حادثه ی »احتم
ــد  ــگ نخواه ــای جن ــی در میدان ه ــدت طوالن ــرای م ب
مانــد و به زودتریــن فرصــت بــه شــفاخانه ها منتقــل 

ــد. ــد ش خواهن
او می گویــد کــه روحیــه دادن و حمایــت از ســربازان 
ــند  ــن باش ــربازان مطمی ــت و س ــت کاری اش اس در اولوی
ــد  ــداهلل خال ــد. اس ــر می کن ــته تغیی ــت گذش ــه وضعی ک
ــه  ــتان ب ــش افغانس ــا در ارت ــی نه تنه ــه هماهنگ ــت ک گف

ــن  ــلح ای ــوای مس ــام ق ــه در تم ــد، بلک ــد آم ــان خواه می
ــد. ــد ش ــاد خواه ــی ایج هماهنگ

ــوب و مجــروح  ــه ســربازان معی ــی ب ــزود: »بی توجه او اف
ــه  ــانی ک ــه کس ــن ُهشــدارم ب ــل نیســت. آخری ــر قاب دیگ
ــاید  ــه ش ــت ک ــن اس ــد، ای ــده می گیرن ــن را نادی معیوبی

ــد«. ــته باش ــاز نداش ــماها نی ــه ش ــاع ب وزارت دف
تعیناِت قومی پایان می یابد

ــه ایــن  ــان ب ــاع ملــی همچن ــد وزارت دف سرپرســت جدی
ــاع  ــات در وزارت دف ــن تعین ــاور اســت کــه پیــش از ای ب
ملــی »قومــی و ســلیقه یی« بــوده و بــا آمــدن او، بــه ایــن 

ــود. ــته می ش ــان گذش ــۀ پای ــه نقط روی
ــی وزارت  ــاز اساس ــه نی ــت ک ــار داش ــد اظه ــداهلل خال اس
ــن  ــی« در ای ــظ و گســترِش وحــدت مل ــی »حف ــاع مل دف
ــازه داده  ــی اج ــه کس ــد ب ــه بع ــن ب ــت و از ای وزارت اس
ــام »وحــدت ملــی« سوءاســتفاده کنــد.  نخواهــد شــد از ن
ــه هیــچ کســی به خاطــر  ــان داشــت کــه ب ــد بی آقــای خال
قــوم و زبانــش امتیــاز داده نخواهــد شــد، زیــرا بــه گفتــۀ 
او: »بــه مــردم افغانســتان بــه عنــوان گل هــای متعــدد یــک 

ــود«. ــگاه می ش ــاغ ن ب
ــی  ــت مل ــاور امنی ــب، مش ــداهلل مح ــال، حم ــن ح در عی
ــه تعریــف حکومــت از  ــن محفــل گفــت ک کشــور در ای
ــب  ــای مح ــت. آق ــح اس ــیار واض ــمن بس ــت و دش دوس
افــزود هــر کســی کــه نظــام افغانســتان را تخریــب کنــد، 

ــت اســت. ــردم و حکوم ــمن م دش
ــای  ــز فداکاری ه ــی: »هرگ ــت مل ــاور امنی ــۀ مش ــه گفت ب
نیروهــای امنیتــی بــه معاملــه گرفتــه نمی شــود و تفــاوت 
ــد  ــود نخواه ــز وج ــد نی ــوب و ب ــتان خ ــن تروریس بی
ــه مشــتاق  ــا کســانی ک ــح را ب ــرات صل ــا مذاک داشــت. م

ــم داد«. ــام خواهی ــد،  انج ــح ان ــراری صل برق
ــی در  ــرف غن ــش محمداش ــه پی ــه هفت ــت ک ــی اس گفتن
ــر  ــوان وزی ــه عن ــد را ب ــه، اســداهلل خال ــان جداگان دو فرم
ــور  ــر ام ــوان وزی ــه عن ــح را ب ــراهلل صال ــی و ام ــاع مل دف
داخلــه تعییــن کــرد. گماشــته شــدن ایــن دو چهــرۀ ضــد 
ــاع و  ــای دف ــان در رأس وزارت ه ــد طالب ــتانی و ض پاکس
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــادی ب ــای زی ــه، خوش بینی ه داخل

ــرده اســت. ــی کشــور ایجــاد ک امنیت
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»نیروهای ارتش از این پس وظیفه دارند در برابر دشمن بی رحم و خشن 
باشند و در مقابل مردم و اسیران جنگی، اصول حقوق بشری را رعایت 

کنند«

احمدولی مسعود در نشسِت حمایتی جوانان:
تا زمـانی که مـردم به وفـاق ملی و منشور ملـی 

دست نیابنـد به صلـح و ثبات نمـی رسند

سرپرست وزارت دفاع ملی به نظامیان:

در برابر دشمن »بی رحم و خشن« باشید
روح اهلل بهزاد
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ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــف چنی ــوع تعاری از مجم
ــی  ــت از گروه ــارت اس ــی عب ــزب سیاس ــه ح ک
از شــهرونداِن فعــال و ســازمان یافته کــه بــر 
اســاس اهــداِف مشــترک گردهــم آمده انــد و 
مبــارزه بــرای کســب رأی همه گانــی، تــالش 
به دســت  دولتــی،  مناصــب  کســب  بــرای  
گرفتــن کرســی های پارلمــان و تــالش بــرای 
نفــوذ در سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا 
می باشــد.  آن هــا  ُکلــِی  و  عــام  اهــداف  از 
تدویــن سیاســت های عمومــی،  کارویژه هــای 
ــی  ــوزش سیاس ــی، آم ــزدان انتخابات ــش نام گزین
ــان  ــودن می ــاد از حکومــت، واســطه ب ــردم، انتق م
فــرد و حکومــت، ســاختار و کارکردهــاِی احــزاب 

می ســازد. را 

پیدایش احزاب سیاسی 
ــِم  ــی از عالی ــد یک ــدون تردی ــزاب ب ــور اح  ظه
ممیــزه و شــاخصه های اصلــِی حکومت هــا و 
ــای  ــی رود. زمینه ه ــمار م ــدرن به ش ــای ُم دولت ه
اولیــۀ  پیدایــش احــزاب سیاســی برمی گــردد 
بــه پیدایــش عقایــد سیاســی و توســعۀ حــِق 
ــا  ــته ب ــه آهسته آهس ــا ک ــی در اروپ رأی همه گان
اســتعمار در ُکل جهــان گســترش پیــدا کــرد. 
نخســتین احــزاب سیاســی ســازمان یافته در ســدۀ 
ــرای  ــه ب ــدار شــدند ک ۱۸ در آن کشــورهایی پدی
نخســتین بار بــا گســترش دامنــۀ اشــتراک سیاســِی 
ــال از سیاســت  ــد. انتق ــه رو شــده بودن ــردم روب م
مبتنــی بــر منزلــت بــه سیاســت مبتنــی بــر عقیــدۀ 
حزبــی، بــا پیدایــش و گســترش ایدیولوژی هــای 

ــود.  سیاســی همــراه ب
گســترش  و  پیدایــش  قــرن  را   ۱۹ قــرن 
ایدیولوژی هــای سیاســی و رشــد عقایــد سیاســی 
می داننــد. ایــن آرا و معتقــدات در ۱۸4۸ بــه 
شــکل یــک انقــالب عمومــی اروپایــی بــروز کرد. 
ــرای نخســتین بار در  ــدی چــون لیبرالیســم ب عقای
ســال ۱۸۱۹ در وارد قامــوس زبان انگلیســی شــد. 
واژه هــای کمونیســم، ناسیونالیســم، سوسیالیســم، 
رادیکالیســم و مشــروطه طلبی بیــن ســال های 
۱۸۳۰تــا ۱۸4۰ وارد قامــوس سیاســی و اجتماعــی 

ــر، ۱۳۸7، ص 76۲( ــد. )پالم ــا گردی اروپ
واژۀ رادیکالیســم در ســال های ۱۸۲۰ در انگلســتان 
ــام  ــر تم ــا فخ ــود را ب ــی خ ــد و جمع ــدا ش پی
ــده  ــن عقی ــرف داراِن ای ــتند. ط ــکال می دانس رادی
عبــارت بــود از عــدۀ معــدودی زعمــای طبقــات 
کارگــر، ســرمایه داران صنعتــی و مــردم عــادی کــه 
خــود را رادیــکال می دانســتند. اینــان کســانی 
کشــوری،  قوانیــن  می خواســتند  کــه  بودنــد 
از مســتمندان،  محاکــم، زندان هــا، دســتگیری 
تشــکیالت شــهرداری ها، طبقــۀ روحانیــون، از 
ــده  ــده ش ــم کوبی ــی دره ــل به ُکل ــا ذی ــدر ت ص
ــه  ــتند ک ــان می خواس ــد. آن ــیس گردن ــو تأس از ن
ــق و اساســی  ــه صــورِت دقی ــس ب پارلمــان انگلی
ــک  ــی دموکراتی ــود. رادیکالیســم مرام اصــالح ش
بــود کــه بــرای هــر فــرد ذکــور و بالــِغ انگلیســی 
حــق رأی قایــل شــد. در آن زمــان در انگلســتان از 
هــر هشــت نفــر یــک نفــر حــق رأی داشــت و در 
ــًا یکــی  فرانســه هــر ســی نفــر فــرد ذکــور تقریب

ــان، ص 766(  ــی داد. )هم رأی م
ــق رأی و  ــعۀ ح ــی، توس ــد سیاس ــترش عقای گس
رشــد فرهنــگ سیاســی مشــارکتی ســبب رشــد و 
تکامــِل احــزاب سیاســی گردیــد. عقایــد سیاســی 
و ایزم هــا پایه هــای فکــری احــزاب سیاســی 
معرفــی  رأی،  توســعۀ حــق  و  می ســاخت  را 
نامزدهایــی بــه انتخابــات و به دســت گرفتــن 
قــدرت و حکومــت، کارکــرد فنــی احــزاب 
سیاســی را شــکل مــی داد. موریــس دوورژه از 
پیشــگامان مطالعــات حزبــی در فرانســه بــه 
ــق رأی  ــعۀ ح ــا توس ــه ب ــت ک ــده اس ــن عقی ای
صــدد  در  پارلمانــی  گروه هــای  همه گانــی، 
برآمدنــد کمیته هــای انتخاباتــی را فعــال نگــه 
 دارنــد تــا در دور بعــدی انتخابــات از اقبــال 
بیشــتری بــرای راه یافتــن بــه پارلمــان برخــوردار 
باشــند. حلقــۀ پیونــد گروه هــای پارلمانــی و 
کمیته هــای انتخاباتــی، دفتــری بــود کــه بــه 
منظــور هم آهنــگ کــردن فعالیــت کمیته هــای 
انتخاباتــی به وجــود آمــد و به تدریــج هســتۀ 
ــب زاده،  ــد. )نقی ــکیل می دادن ــزب را تش ــۀ ح اولی

)۲۰۲ ص 
 در زمــان جــورج ســوم، احــزاب لیبــرال و 
محافظــه کار در انگلســتان تشــکیل شــدند. حــزب 
لیبــرال از اصالحــات و پیشــرفت جانــب داری 
کــرد و گســترش حــق رأی، از میــان بــردن 

موانــع مذهبــی و محدودیت هــا بــر صنعــت، 
ــردن  ــر ک ــرای بهت ــن ب ــب قوانی تجــارت و تصوی
از  زنده گــی کارگــران را مطلــوب دانســت و 
ســوی دیگــر، حــزب محافظــه کار از نظــم و 
امنیــت و از یــک سیاســت خارجــی اســتوار 
ــده گان  ــه کاران از دارن ــرد. محافظ ــب داری ک جان
ــر  ــد و در براب ــت کردن ــع حمای ــازات و مناف امتی
ــد  ــان دادن ــت نش ــاک مقاوم ــای خطرن نوآوری ه
و از ســرمایه داری پشــتیبانی کردنــد و بــرای 
ــاز  ــد. در آغ ــل بودن ــادی قای ــرام زی ــاه احت پادش
قــرن بیســتم، حــزب دیگــر نماینــدۀ سوسیالیســتی 
پدیــدار شــد و ســرانجام لیبرال هــا را عقــب 
ــن راه در انگلســتاِن فعلــی دو حــزب  ــد. از ای ران
عمــده، حــزب کار و حــزب محافظــه کار در حــال 
ــی  ــردم باق ــت آوردن رأی م ــرای به دس ــت ب رقاب
مانــد. در آغــاز قــرن بیســتم و بعــد از جنــگ اول 
جهانــی احــزاب متعــددی در کشــورهای اروپــای 
غربــی شــکل گرفــت کــه همــۀ آن هــا در صحنــۀ 

ــتند.  ــور نداش ــت حض سیاس
فرقه گرایــی  مبنــای  بــر  احــزاب  از  بعضــی 
ــی  ــد پارت ــد. مانن ــه بودن ــکیل یافت ــی تش مذهب
کاتولیــک  یــا  بلژیــک  در  کرتیــن  سوســیال 
ــد  ــی بودن ــج. برخــی احــزاب قوم فولکــس پارتی
ــتی یــا  ــژۀ ناسیونالیس ــای وی ــدۀ گروه ه و نماین
ــی  ــزب مل ــوند)مانند ح ــوب می ش ــی محس زبان
اســکاتلند در انگلیــس یــا اسونســکافولک پارتیــت 
ــتایی و  ــر احــزاب روس ــد(. بعضــی دیگ در فنالن
ــنتر  ــتند)مانند س ــاورزان هس ــع کش ــدۀ مناف نماین

پارتیــت در ســویدن(. برخــی دیگــر احــزاب 
اند)ماننــد  زیســت  محیــط  حفــظ  طــرف دار 
حــزب ســبزهای آلمــان(. احــزاب متعــدد دیگــری 
وجــود دارنــد کــه نماینــدۀ انــواع مختلــف عقایــد 
سیاســی انــد. احــزاب سوسیالیســت یــا کارگــری 
در اکثــر کشــورهای اروپــای غربــی پــس از جنگ 
ــت داده  ــکیل حکوم ــی تش ــی دوم در مواقع جهان
انــد. احــزاب کمونیســت رســمًا شناخته شــده 
تقریبــًا در همــۀ ایــن کشــورها وجــود دارنــد کــه 
بعضــی از آن هــا احــزاب بزرگــی هســتند، هماننــد 
احــزاب کمونیســت در ایتالیــا، فرانســه و اســپانیا. 
بــه دنبــال تحــوالت در اروپای شــرقی بســیاری از 
ایــن احــزاب اکنــون تغییــر نــام داده انــد. بســیاری 
احــزاب محافظــه کار اند)ماننــد پارتــی رپوبلیکــن 
در فرانســه و حــزب محافظــه کار و اتحادیــۀ گــرا 
در بریتانیــا(. در بعضــی از کشــورها رهبــر حــزب 
ــالف  ــک ائت ــزاب در ی ــی از اح ــا یک ــت ی اکثری
ــوند. در  ــت وزیر می ش ــود نخس ــی خودبه خ حزب
ــکا رییس جمهــور جــدا  ــد امری مــوارد دیگــر مانن
ــی مجالــس اصلــی نماینده گــی  ــات حزب از انتخاب
انتخــاب می شــود. بــه نــدرت ممکــن اســت 
ــًا  ــی عین ــی در کشــورهای غرب ــه نظــام انتخابات ک

ــتم  ــا از سیس ــر آن ه ــد و اکث ــری باش ــبیه دیگ ش
ــد آلمــان.  ــد، مانن ــر ان ــا پیچیده ت ــی بریتانی انتخابات
در آن کشــور اعضــای بوندســتاگ )پارلمــان( 
انتخــاب می شــوند کــه  بــر اســاس نظامــی 
ــل  ــت کام ــاس اکثری ــر اس ــاب ب ــیوه های انتخ ش
ــد. نیمــی از  ــا اکثریــت نســبی را ترکیــب می کن ی
ــی  ــان( در حوزه های ــتاگ )پارلم ــای بوندس اعض
ــه  ــزدی ک ــا نام ــه در آن ج ــوند ک ــاب می ش انتخ
ــم  ــده اســت. نی ــد، برن بیشــترین آرا را کســب کن
دیگــر بــه نســبت آرایــی کــه در مناطــق خاصــی 
ــن  ــوند. ای ــاب می ش ــد، انتخ ــت می آورن ــه دس ب
آرا بــرای جلوگیــری از افزایــش غیرضــروری 
ــده اســت.  ــن گردی تعــداد احــزاب کوچــک تعیی
ــان را  ــی پارلم ــی نماینده گ ــه حزب ــش از آن ک پی
ــد  ــبت رأی بای ــن نس ــل ای ــت آورده، حداق به دس
ــاِت  ــز در انتخاب ــابهی نی ــام مش ــود؛ نظ کســب ش

ــود.  ــرده می ش ــه کار ب ــی ب محل
بیشــتر  بریتانیــا  ماننــد  دوحزبــی  نظام هــای 
ــی  ــف سیاس ــۀ طی ــز در میان ــه تمرک ــش ب گرای
دارنــد. جایــی کــه بیشــترین بخــش آرا، بــه 
اســتثنای عقایــد رادیکال تــر، در آن قــرار دارد. 
احــزاب در این کشــورها معمــوالً تصویــر میانه رو 
ــباهت  ــی ش ــد و گاه ــه می  کنن ــی را ارای و معتدل
نزدیکــی بــه یکدیگــر دارنــد و انتخابــی کــه ارایــه 
ــز، صــص،  ــی اســت. )گیدن ــد بســیار جزی می کنن

)۳۵۳-۳۵۰
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بعــد از یادداشــت ایــده، بایــد آن  را پــرورش داد و آن ایــده را بــا جمــع آوری 
مطالبــی مرتبــط بــا آن پخته تــر کــرد و یــا آن کــه بــا دیگــر ایده هــا 
ــه  ــد ک ــان باش ــت آورد. یادم ــری به دس ــِد دیگ ــدۀ جدی ــرد و ای ــب ک ترکی
ماندگارتریــن ســخنرانی ها آن هایــی هســتند کــه قســمت عمــدۀ آن، زاییــدۀ 
ذهــن و تجربیــات شــخصی درون مــان اســت؛ چــون آن هــا چکیــدۀ گوشــت 
ــن  ــل، بهتری ــن دلی ــه همی ــا هســتند. ب ــاِت م و پوســت و اســتخوان و تجربی
منبــع بــرای آمــاده کــردن متــن ســخنرانی موضوعاتــی هســتند کــه از ذهــن و 

ــان می جوشــد. ــات شــخصِی درون م تجربی
ــه  ــاده کــردِن ســخنرانی ارای ــرای آم ــی ب ــی و بیرون ــع درون ــر، دو منب  در زی

شــده اســت.

الف- روش های جمع آوری اطالعات از منابع درونی
ــتوار  ــما اس ــۀ ش ــال ها کار و تجرب ــۀ س ــر پای ــه ب ــی ک 1. موضوعات
ــا ادارۀ کار  ــر ب اســت: شــما اجــاره کارِ ســاختمانی هســتید و همیشــه درگی
ــاِت  ــما تجربی ــس ش ــید. پ ــره می باش ــهرداری و غی ــات و ش ــه و مالی و بیم
ــث  ــد باع ــخنان تان می توان ــد و س ــوص داری ــن خص ــی در ای ــی خوب خیل
ــران،  ــوص کارگ ــما در خص ــتباهاِت ش ــازه کار اش ــاره کاران ِت ــه اج ــود ک ش
ــه  ــی را ک ــای اضاف ــد و هزینه ه ــرار نکنن ــات را تک ــت مالی ــه و پرداخ بیم
ــی  ــد ســخنرانی خوب ــذا شــما می توانی ــد. ل ــد نپردازن شــما پرداخــت کرده ای
ــر  ــد اگ ــان باش ــر یادت ــید. در آخ ــته باش ــازی داش ــوص ساختمان س در خص
ــک حــوزۀ کاری  ــه در ی ــردی ک ــی ف ــک ســخنراِن متخصــص شــوید یعن ی
متخصــص و موفــق اســت و مهارت هــای ســخنرانی را بــرای ارایــه و بیــان 
ــیار  ــد بس ــت درآم ــت، آن وق ــد اس ــی بل ــران به خوب ــه دیگ ــود ب ــِب خ مطال

ــود. ــد ب ــر خواه ــت شــما پُ ــات وق ــب اوق ــد داشــت و اغل ــی خواهی خوب
ــه  ــراد همیش ــغلی: اف ــت های ش ــا و شکس ــات موفقیت ه ــان تجربی 2. بی
دوســت دارنــد بداننــد دیگــران چگونــه موفــق شــده اند و چگونــه مشــکالت 
ــد. در  ــرداری کنن ــد الگوب ــا بتوانن ــته اند ت ــر گذاش ــت س ــختی ها را پش و س
ضمــن، بیــان ایــن تجربیــات عــالوه بــر اینکــه باعــث انتقــال تجربــه اســت 
ــرای مخاطــب شــیرین و  ــد ـ ب ــی دارن ــت داســتانی و قصه گوی ـ چــون حال

دل پذیرنیــز  اســت.
ــرات  ــراد خاط ــۀ اف ــرای هم ــی: ب ــی و نوجوان ــرات دوران کودک 3. خاط
کودکــی و زمــاِن مکتــب یــک دوران طالیــی و شــیرین اســت. همــۀ 
ــه گذشــته(  ــک حــِس نوســتالژی (بازگشــت ب ــه گذشــته ی ــراد نســبت ب اف
ــر از  ــتۀ پُ ــی و گذش ــه کودک ــرادی ک ــدود اف ــتثنای مع ــه اس ــه ب ــد )البت دارن
ــرات  ــه خاط ــوط ب ــای مرب ــان صحبت ه ــۀ مخاطب ــذا هم ــته اند(. ل ــج داش رن

ــت. ــذاب اس ــان ج ــد و برای ش ــت دارن ــی را دوس کودک
ــزرگ(:  ــخصیت های ب ــا ش ــات ب ــل مالق ــادی )مث ــای غیرع 4. تجربه ه
ــادی و  ــای غیرع ــه چیزه ــه ب ــده ک ــوری طراحــی ش ــان ها ط ــا انس ــِن م ذه
ــۀ ســفرهای  ــی در صنــف از تجرب ــاًل: وقت ــد؛ مث ــد بســیار توجــه می کن جدی
ــی  ــدن بعض ــورها و دی ــرات آن کش ــودم و خاط ــه ب ــه رفت ــی ک خارجی ی
ــذاب  ــیار ج ــجویان بس ــرای دانش ــم، ب ــف می کن ــهور تعری ــای مش چهره ه

ــود. ــام می ش تم
عــالوه بــر منابــع بــاال کــه منابــع درونــی آماده ســازی متن ســخنرانی هســتند، 

می توانیــم از منابــع خارجــی )خــارج از خودمــان( نیــز اســتفاده نماییــم.

ب- روش های جمع آوری اطالعات از منابع خارجی 
1. اســتفاده از کتابــداران حرفه یــی: مهم تریــن منبــع یــک کتابخانــۀ بــزرگ 
ــک  ــت ی ــع پش ــن منب ــه ای ــت؛ بلک ــای آن نیس ــا و مجله ه ــی، کتاب ه و عال
میــز نشســته اســت و پرســش های شــما را پاســخ می دهــد. کتابــداران همــه 
ــورد  ــع م ــد مناب ــی می توان ــدارِ حرفه ی ــک کتاب ــی ی ــد، ول ــز را نمی دانن چی
ــی و در  ــن نوشــته های مناســب، راهنمای ــد و شــما را در یافت ــان را بیاب نیازت
ــی  ــداراِن حرفه ی ــن کتاب ــن چنی ــه یافت ــد. البت ــی نمای ــما صرفه جوی ــِت ش وق
در کشــور مــا کمــی ســخت اســت؛ امــا کســانی را در بــازار کتــاب دیــده ام 
کــه مثــل یــک کتابــدار فــوق حرفه یــی عمــل می کننــد و تقریبــًا هــر منبعــی 

را بــرای شــما پیــدا کــرده و اطالعــات باارزشــی بــه شــما می دهنــد.

سخنرانی و فـن بیان کارکرد 
و 

ویژه گی های 
سیاسی  احزاب 
در دولت ُمدرن

سیدرحیم هاشمی/بخش سوم

رسول خان امین /بخش نوزدهـم
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مـارک کمبل در کتاب جیبی »دانسـتنی های اساسـی در مورد 
 ،)Pocket Essential Agatha Christie( »آگاتا کریسـتی

داسـتان های  نویسـندۀ  پُرفروش تریـن  مـورد  در  جالبـی  حقیقت هـای 
رمزآلـود گردآوری کرده اسـت.

مـارک کمبـل از زمانـی که کوچـک بود، مجـذوب آگاتا کریسـتی بود؛ 
کتاب فروشـِی محـل  در  رفتـه  رنـگ و رو  بـا جلدهـای  کتاب هایـی 
بـود کـه اولین بـار توجـه او را بـه خـود جلـب کـرد. زمانـی کـه موفق 
بـه خوانـدن کتاب هـای کریسـتی شـد )او بـا داسـتان »قتـل در قطـار 
سریع السـیر شـرق« )۱۹۳4( شـروع کـرد( شـگفت زده و کمـی هـم به 
نااُمیـد شـده بـود.  دلیـل فقـدان جمجمه هـای خونیـن در داسـتان ها 
چیـزی کـه در عـوِض آن پیدا کـرد، رمز و رازهـای فریبنده یـی بود که 
بـا شـخصیت های مسـحورکننده و غنـی و قتل هـا و راه حل هـاِی کاماًل 

عجیـب و غریـب آمیختـه بودند.
زمانـی کـه سـال ها بعـد کتـاب »دانسـتنی های ضـروری« را نوشـت، 
همدمـی دوبـاره بـا ملکۀ جنایـت برایش بسـیار لذت بخش بـود. کتاب 
کمبـل حـاوی تمـام آن چیزهایـی اسـت کـه می خواهیـد دربـارۀ ایـن 
جنایی نویـِس محبـوب بدانیـد. در اینجـا فقط چند نمونـه از این حقایِق 
ریـز و درشـت را آورده ایم تا عالقۀ شـما بـه خواندن کتـاب برانگیخته 

 . شود
 

آیا آگاتا کریستی را بیگانه گان ربوده بودند؟
بعیـد اسـت؟ شـاید. کافـی اسـت بگوییم کـه در روز ۳ دسـمبر ۱۹۲6، 
آرچـی همسـر کریسـتی بـه او اعتـراف کـرد کـه بـا یکـی از آشـنایاِن 
مشترک شـان رابطـۀ عاشـقانه دارد. و بعـد غیبـش زد تا آخـر هفته را با 
او بگذرانـد. کریسـتی کـه به تازه گی مادرش را از دسـت داده و آشـفته 
بـود، بیـش از پیش آزرده شـد. آن روز عصر او ناپدید شـد، درحالی که 
موتـِر خـود را نزدیـک دریاچۀ سـایلنت پول در سـاری رها کـرده بود. 
پولیـِس چهـار شهرسـتان بـرای جسـت وجوی او فراخوانـده شـدند و 
دیلی نیـوز ۱۰۰ پونـد )۵۵۰۰ پونـد یل حـدود 77۰۰ دالـر کنونی( برای 

هـر خبر پـاداش تعییـن کرد.
یـازده روز بعـد، ایوینینگ اسـتندرد فاش کـرد کـه او در هوتل هایدرو 
واقـع در شـهر هروگیـت سـاکن بـوده، آن هـم با نام مسـتعار تـرزا نیل 
)عجیـب این کـه نام معشـوقۀ آرچی نانسـی نیل بود(. پزشـکان مشـکل 
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آگاتا کریستی؛ 
محبوبیتی بیشتر از جمعیِت چین و امریکا

او را فراموشـی تشـخیص دادند و او هرگز در مورد آن »۱۱ روز ناپدیدی« 
صحبـت نکـرد. منتقـدان معتقـد بودند ایـن کار یـک ترفند تبلیغاتـی بوده، 
امـا تفکـر کنونـی این اسـت کـه وی اختـالِل روانی یـی را تجربه کـرده که 
بـه »گریـز گسسـته« معروف اسـت و بـه دلیل اضطـراِب شـدید و ناگهانی 

بـروز پیـدا می کند. 
   

 محبوبیتی بیشتر از جمعیِت چین و امریکا
بـر اسـاس کتـاب رکوردهـای جهانـی گینـس، محبوبیـِت آگاتـا کریسـتی 
فقـط از کتـاب آسـمانی »انجیـل« و »بـارد« کمتـر اسـت. او بـدون شـک 
پُرفروش تریـن رمان نویـِس تمام دوران اسـت. یونسـکو در سـال ۱۹۵۹ در 
گزارشـی اعـالم کـرد کـه کتاب های او بـه ۱۰۳ زبـان ترجمه شـده اند و تا 
آن زمـان بیـش از دو بیلیـون نسـخه، یعنی بیشـتر از تمـام جمعیت چین و 

امریـکا روی هـم، فروش داشـته اند.
 

او مخترع دستگاه کتاب خوان است
آیـا عالـی نمی شـد اگر ایـن اتفـاق می افتـاد؟... متأسـفانه ما تنهـا می توانیم 
بگوییـم کـه او یکـی از بهترین دلیل ها برای داشـتن کتاب خوان اسـت. ُکل 
آثـارِ او شـامل 7۲ رمـان و مجموعه هـای بی شـماری از داسـتان های کوتاه، 
همین طـور شـعر، خاطرات، داسـتان های کودکانـه و نمایش نامه اسـت. در 
سـال ۲۰۰۹، هارپـر کالینـز تمام داسـتان های دوشـیزه مارپـِل او را در یک 
جلـد منتشـر کـرد: ایـن کتـاب 4۰۳۲ صفحه، بیشـتر از ۸ کیلوگـرم وزن و 
۱۰۰۰ پونـد )حـدود ۱۵۰۰ دالـر امریـکا( قیمـت داشـت. قطورترین کتاب 
دنیـا، بر اسـاس کتـاب رکوردهـای گینـس، خوشـبختانه با دسـتگیرۀ قابل 

حمل سـاخته شد.
 

پدیدۀ تله موش
ممکـن اسـت مبالغـه باشـد، اما »تله مـوش« کمتـر از یک »پدیده« نیسـت. 
ایـن نمایش نامـه حـدود 6۵ سـال پیـش، در 6 اکتبـر ۱۹۵۲،  ۸ مـاه قبل از 
تاج گـذاری الیزابـت دوم در لنـدن و در تیاتر امبسـدرز افتتاح شـد، سـپس 
در سـال ۱۹74 بـه تیاتـر سـینت مارتیـن منتقل شـد و تـا امـروز در همین 
تیاتـر اجـرا می شـود. تا روز انتشـار ایـن مطلـب )۱۵ سـپتمبر ۲۰۱۵(، این 

نمایش نامـه ۲6۱۹۰ بـار اجرا شـده اسـت.
وب سـایت های تیاتـر، زیرکانـه ترجیـح می دهنـد آن را »نمایش نامۀ بزرگ 
از تاریـخ تیاتـر« توصیـف کننـد تا نمایش نامۀ بـزرگ تیاتـر، از این رو طول 
عمـر آن توقف ناپذیـر بـه نظر می رسـد. کریسـتی آن را بر اسـاس داسـتان 
کوتـاه »سـه مـوش کـور« )کـه خـود نسـخه یی از نمایـش رادیویـی او در 
سـال ۱۹47 بـود( نوشـت و بـا نگاهی به هملـت شکسـپیر،  آن را »نمایش 
در نمایـش« نامیـد. امـا شـباهت ها بایسـت بـه همان جـا ختـم می شـد. در 
سـال ۱۹۵4، سـه نمایـش از او در وسـت اِنـد روی صحنه هـا بـود: »تلـه 

مـوش«، »شـاهدی برای تعقیـب« و »تـار عنکبوت«.
 

 او راز مرِگ هرکول پوآرو را بیش از ۳۰ سال مخفی کرد
کریسـتی »پـرده: آخریـن پرونـدۀ هرکـول پـوآرو« را در اوایـل سـال های 
۱۹4۰ )تاریخ دقیق آن مشـخص نیسـت( نوشـت و آن را در یک صندوق 
بانکـی کـه به شـدت در برابـر بمبـاران نازی هـا مراقبـت می شـد، پنهـان 
کـرد. او کـه قصـد داشـت این داسـتان را پـس از مرگـش منتشـر کند، در 
سـال ۱۹7۵، زمانـی کـه برایش روشـن شـد کـه بسـیار پیرتر از آن اسـت 
کـه بتوانـد بـرای کریسـمس کتـاب جدیـدی بنویسـد، متقاعـد شـد آن را 

کند.  چـاپ 
در ایـن کتـاب، پوآروِی ویلچرنشـین به گونه یی کاماًل متفـاوت از پوآرویی 
کـه می شناسـیم رفتـار می کنـد. نیویـورک تایمـز در اقدامـی محبت آمیـز، 
آگهـی مـرِگ او را در صفحـۀ نخسـِت خود چاپ کـرد، و ایـن اولین باری 

بـود کـه یک شـخصیِت خیالـی چنین گرامی داشـته می شـد. 
  

او رمان های عاشقانۀ موفقی نیز نوشته است 
کریسـتی بـرای سـاکت کـردِن آن دسـته از منتقدینی که شـکایت می کردند 

کـه او فقـط »جدول هـای معمایـی شـکوهمند« نوشـته اسـت، شـش رمان 
عاشـقانۀ به شـدت مجذوب کننـده نوشـت، البتـه بـا نـام مسـتعار »مـری 
داسـتانی   )۱۹۳4( ناتمـام«  »پرتـرۀ  نـام  بـا  آن هـا  از  یکـی  وسـتمکات«. 
به شـدت شـخصی دربـارۀ زن رمان نویسـی بـود کـه بعـد از جدایـی از 

همسـرش اقـدام بـه خودکشـی می کنـد.
بسـیاری این داسـتان را بازگویی شکسـِت خود او در ازدواج و »ناپدیدی« 
بعـد از آن، البتـه بـا کمـی تغییـر، قلمـداد کردنـد. او همچنین داسـتان های 
کودکانـه، شـعر و خاطراتـی از تجربه هـای باستان شناسـانه اش در عـراق 

نوشـته است.
 

پوآرو؛ معروف ترین صادرات بلژیک 
البته جدا از تن تن، رنه مارگریت، آدری هپبورن و راهبۀ آوازه خوان.

»مـرگ راجـر اکرویـد«، بهتریـن رمـان پولیسـی کـه تا کنون نوشـته شـده 
ست ا

بـدون این کـه بخواهیـم رازی را فـاش کنیم، ایـن کتاب از آن نـوع رمان ها 
اسـت کـه ام. نایت شـاماالن تنهـا می تواند رؤیای آن را داشـته باشـد. یک 
معمـای قتـِل طرح ریزی شـده با مهـارت و گروهـی از مظنونیـن احتمالی، 
کـه هرکـول پـوآرو از »سـلول های کوچک خاکسـتری«اش تـا آخرین حد 
توان شـان کار می کشـد. راه حـل معمـا چیسـت؟ خـوب، آدم فقـط یک بار 
در زنده گـی اش می توانـد از پـِس چنیـن ترفنـدی برآیـد و کریسـتی، خدا 

روِح او را بیامـرزد، ایـن کار را کرد.
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پیامدهای حقوقی 

تأخیر انتخابات
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دو مـاه و ده روز پـس از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
افغانسـتان، کمیسـیون انتخابات هنوز اما نتوانسـته اسـت 
را  والیـات  تمـام  انتخابـات  آرای  ابتدایـی  نتایـج  کـه 
اعـالم کنـد. تـا هنـوز این کمیسـیون موفق نشـده اسـت 
مشـکالت انتخابات والیت هـای کابل، بغـالن و پکتیا را 

حـل کـرده و نتایـج ایـن سـه والیـت را اعـالم کند.
تقلـب گسـترده، مشـکالت عملیاتی و دو دسـته گی میان 
تأخیـر  عوامـِل  مهمتریـن  از  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
در اعـالم نتایـج انتخابـات پارلمانـی گفتـه شـده اسـت. 
هرچنـد مسـووالن کمیسـیون انتخابـات نیـز پذیرفته اند 
کـه انتخابـات پارلمانـی ۲۸ و ۲۹ میـزان بـا مشـکالت 
فـراوان مواجـه بـوده اسـت، امـا تأکیـد می کننـد کـه در 
حـد تـوان بـرای برگـزاری  یـک انتخابـات قابـل قبـول 

تـالش کـرده اند.
سـبب  پارلمانـی،  انتخابـات  نتایـج  اعـالم  در  تأخیـر 
واکنش هـای زیـادی شـده اسـت. شـماری بـه ایـن باور 
هسـتند کـه کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بـه جـای 
شـمارش آرای شـفاف انتخابات درصدد معامله و خرید 

و فـروش کرسـی های مجلـس هسـتند.
افغانسـتان از  ابتدایـی آرای ۳۰ والیـت  نتایـج  تاکنـون 
سـوی کمیسـیون انتخابـات اعـالم شـده و نتایـج آرای 
والیـات کابـل، پکتیـا و بغـالن هنـوز زیـر بررسـی و 
شـمارش مجـدد قـرار دارد. هرچند کمیسـیون انتخابات 
می گویـد، کـه بازشـماری آرای کابـل و پکتیا تمام شـده 

و تنهـا بغـالن در جنجـال قـرار دارد.
بخـش  نیـز  دیـروز  هشـدار،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
عمـدۀ اجنـدای مجلس نماینـده گان در واکنـش به اعالم 
نشـدن نتایـج آرای انتخابـات پارلمانـی ۲۸ و ۲۹ میـزان 
اختصـاص یافتـه بود. بـه باور ایـن نماینـده گان مجلس، 
مسـووالن و کمیشـنران کمیسـیون انتخابات در برگزاری 

انتخابـات موفـق نـاکام بـوده اند.
حاجـی صالـح، عضـو مجلـس نماینـده گان در نشسـت 
تقلـب  بـا  پارلمانـی  انتخابـات  دیـروز گفـت  عمومـی 
گسـترده همـراه بـود و مـردم افغانسـتان بـاور و اعتمـاد 
شـان را نسـبت به برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 

نیـز از دسـت داده انـد.
ایـن عضـو مجلس گفت: »مـردم با دیدن تقلب گسـترده 
در انتخابـات پارلمانـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
اشـتراک نخواهنـد کـرد. کمیسـیون انتخابات بایـد آرای 
انتخابـات را شـفاف و عادالنـه بررسـی کند تـا اعتماد از 

دسـت رفته دوبـاره احیا شـود«.
صادقـی زاده نیلـی، نماینـدۀ دایکنـدی در مجلـس نیـز 
گفـت جای شـرم اسـت که کمیسـیون انتخابـات پس از 
گذشـت ۲ مـاه و ده روز از برگـزاری انتخابات پارلمانی 
هنـوز نتوانسـته، نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات را اعالم 

. کند

او نسـبت بـه کارکرد کمیسـیون رسـیده گی به شـکایات 
انتخاباتـی نیـز انتقـاد کـرد و گفت کـه برخـورد دو گانۀ 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی قابـل قبـول نیسـت. زیرا 
نقایـص  و  مشـکالت  اسـت  نتوانسـته  کمیسـیون  ایـن 
انتخابـات پارلمانـی را درک کـرده و بـرای حـل ایـن 
مشـکالت، اقدامـی انجـام دهـد. بـه بـاور او کمیسـیون 
رسـیده گی به شـکایات اسـتقاللیت را خود را از دسـت 

داده اسـت.
شـماری دیگـر از نماینـده گان مجلـس، نیـز انتخابـات 
پارلمانـی را یـک انتخابـات آزمایشـی عنـوان کـرده و 
انتخابـات  تصامیـم  قربـان  نبایـد  مـردم  کـه  می گوینـد 

شـوند.
کـه  گفـت  مجلـس  در  غـور  نماینـدۀ  بحـر،  نادرشـاه 
اسـت  پذیرفتـه  انتخابـات خـود  سـخنگوی کمیسـیون 
ایـن  و  بودیـم  نـاکام  انتخابـات  برگـزاری  در  مـا  کـه 
پارلمانـی  انتخابـات  کـه  اسـت  آن  نشـان دهندۀ  خـود 
موفـق نبـوده اسـت. او گفـت: »انتخابـات پارلمانـی یک 
انتخابـات آزمایشـی بـوده اسـت. مـردم نبایـد قربانـی 

ارزش هـای  و  انتخابـات شـود  کمیسـیون  تصمیم هـای 
ملـی نادیـده گرفتـه شـود«.

نماینـده گان  مجلـس  رییـس  ابراهیمـی،  عبدالـرووف 
نیـز در جمع بنـدی مجلـس گفـت بـا گذشـت هـرروز 
و  می یابـد  افزایـش  پارلمانـی  انتخابـات  از  نگرانی هـا 
از وضعیـت  بایـد  شـکایات  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون 
کنونـی نهایت اسـتفاده را کـرده و به شـکایات انتخاباتی 

کنـد. رسـیده گی 
بـا ایـن همـه کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه نتایـج 
ابتدایـی انتخابـات پارلمانـی والیات باقی مانـده و حوزۀ 
کوچی هـا و اهـل هنـود تـا آخـر هفتـه جـاری اعـالم 
خواهـد شـد. عبدالعزیـز ابراهیمـی، معـاون سـخنگوی 
کمیسـیون می گویـد کـه رونـد بازشـماری آرای والیـت 
پکتیـا چنـد روز پیـش بـه پایان رسـیده بود رونـد انتقال 
آن بـه سیسـتم عمومـی نیـز بـه اتمـام رسـیده اسـت. او 
می گویـد کـه احتماالً نتایـج انتخابـات پارلمانـی والیت 
پکتیـا تـا یکی دو روز بعـد و نتایج والیت کابـل تا اخیر 

ایـن هفتـه اعـالم خواهد شـد.

نقـش سـازنـدۀ نصـاب...
نیسـت. بایـد گفـت نصاب مـا غیر علمـی و غیر آموزشـی 
بـودن  آموزشـی   غیـر  و  بـودن  علمـی   غیـر  ایـن  اسـت. 
موجـب می شـود کـه در ایـن دوازده سـال، بیشـتر صاحب 
عقده هایـی نسـبت بـه زنده گـی، انسـان، بـدن، زن و جهان 
شـویم. انسـان هایی را به نـام کافر بـد بدانیم؛ انسـان هایی را 
به نـام زن بـد بدانیـم؛ انسـان هایی را بـرای قومیت شـان بد 
بدانیـم و... . بایـد تأکیـد کـرد که علم بـا عقده، فـرق دارد. 
اگـر بخواهیـم دارای دیـدگاه  علمی شـویم، نصـاب را باید 
تغییـر بدهیـم. تا نصاب را علمی و آموزشـی نسـازیم؛ توقع 
نداشـته  باشـیم وضعیـت علـم در دانشـگاه ها یـا اکادمـی 

علـوم بهتر شـود. 
دانشـگاه های دیگـر را نـام نمی گیـرم. دانشـگاه  کابـل پیش 
از  بیشـتر  از دانشـگاه  تهـران اسـاس گذاشـته شده اسـت. 
هشـت صد اسـتاد دارد. شـاید بیسـت و چند هزار دانشـجو 
داشـته  باشـد. امـا فعالیت علمی و پژوهشـی اش کجاسـت؟ 
ثبـت  بـه  چـه پژوهـش و تحقیقـی را در عرصـۀ علمـی 
رسانده اسـت؟ هـر سه سـال اسـتادان کاری را به نـام تحقیق 
ارایـه می کننـد و رتبـۀ علمی می گیرنـد؛ ایـن تحقیق ها کجا 
ثبـت می شـوند؟ نتیجـۀ علمی ایـن تحقیق ها چیسـتند؟ چه 
راه حلـی ارایـه کرده انـد؟ پاسـخ ایـن سـوال ها برمی گـردد 
بـه این کـه مـا هنوز دیـدگاه  علمـی نداریـم؛ دیـدگاه  علمی 
در تفکـر و اندیشـۀ مـا غالـب نیسـت. چارچـوب فکـری 
منطقـی و علمـی نداریـم. روش تفکـر و منطقـی علمـی 
بـه مـا آمـوزش داده نشده اسـت. علـم، چارپـوب منطقـی 
و روش دارد. اگـر چارچـوب منطقـی و روش علمـی در 
ذهـن مـا از آموزش هـای دورۀ کودکـی در مکتـب نهادینـه 
نشـود، چنـدان ممکـن نیسـت دارای یـک دیـدگاه  علمی و 
منطقـی شـویم. پـس بـه مراتـب تکـرار بایـد کـرد کـه بـه 

سـراغ اصـالح نصـاب برویم. 
رویکـرد علمی نـه در نصـاب وزارت معارف مطرح اسـت 
ارایـۀ  نصـاب،  تدویـن  در  دانشـگاه ها.  نصـاب  در  نـه  و 
اطالعـات بـی سـر و تـه، مهـم نیسـت؛ مهـم این اسـت  که 
رویکـرد علمـی، منطقـی و پژوهشـی با جنبه هـای یادگیری 
در چگونگـی تدویـن اطالعـات درنظـر گرفته شـود. گاهی 
از اصـالح نصـاب در وزارت معـارف و وزارت تحصیالت 
سـخن گفته می شـود. امـا این اصالحـات، پروژه یی اسـتند. 
چنـد فـرد کـه انگلیسـی یـاد دارنـد امـا متخصص نیسـتند، 
ایـن  انگلیسـی ترجمـه می کننـد. ترجمـۀ  از  متن هایـی را 

»ترجمه گـر«  کـه  می کنیـد  کـه می خوانیـد، خیـال  متن هـا 
ایـن  از  برداشـتی  و  مفهـوم  کرده اسـت.  ترجمـه  گـوگل 
بایـد  نصـاب  اصـالح  در  نمی آیـد.  دسـت  بـه  ترجمه هـا 
متخصصـان، علـم و دانـش را بومـی و تولیـدی کننـد. بـا 
رویکـرد پروژه یـی و ترجمـۀ تحت الفظـی نمی شـود نصاب 

را اصـالح کـرد و علـم را ترویـج کـرد. 
بـا بومـی  کـردن و تولیـدی  کـردن علـم اسـت  کـه دارای 
دیـدگاه  علمـی می شـویم؛ در غیـر آن قصـه همـان اسـت 
 کـه چند سـال پیش بـود: کسـی از دانشـکدۀ هنرهـای زیبا 
نوشـته  تجسـمی  هنرهـای  بـارۀ  در  را  ترفیـع اش  تحقیـق 
کرده اسـت. مرجعـی  کـه در وزارت تحصیـالت، تحقیـق 
اسـتادان را از نظـر مذهبـی و عقیدتـی مـورد بررسـی قـرار 
مـی داده؛ گفتـه ایـن کار خـالف دیـن اسـت. در دیـن هنـر 
تجسـمی، کفـر اسـت. بنابـه ایـن دیـدگاه و جهان بینـی، به 

سرنوشـِت غریـِب علـم فکـر کنیـد!
اگـر بخواهیـم وضعیـت علـم در نظـام آموزشـی مـا بهتـر 
شـود؛ نخسـت بایـد وزارت معارف و تحصیـالت را از این 
انباشـته گی و بـی در و پیکـر نجـات دهیـم. اگـر ممکـن 
باشـد، هـر دو وزارت با هم ادغام شـود، یـک وزارت منظم 
و منسـجم از ایـن دو وزارت ارایـه شـود. در افغانسـتان تـا 
ضـرورت منطقـی جدایـی وزارت معـارف و تحصیـالت 
عالـی مطـرح باشـد، حیثیتـی  بـودن ایـن جدایـی مطـرح 
اسـت. ایـن کـه وزارت تحصیـالت عالـی سـویه اش بـاال 

اسـت و از معـارف، پاییـن اسـت!
از  را  وزارت  دو  از  واحـد  نهـاد  ایـن  حکومـت  بعـد 
خویش خـوری و مناسـبات سیاسـی نجـات بدهـد؛ افـراد 
سیاسـت مدارانی  و  مالهـا  کنـد.  اسـتخدام  را  متخصـص 
کـه در ایـن نهـاد تشـریف دارنـد، معـاش آنهـا را بدهـد، 
بگویـد خانـۀ تان باشـید یا بـرای مدتی آنها را تاجیکسـتان، 
ترکیـه، دبـی و... بفرسـتد کـه چکـر بزننـد و... بـا مالبازی 
و  معـارف  در  علـم  و  نصـاب  وضعیـت  سیاسـت بازی  و 

نمی شـود.  بهتـر  تحصیـالت 
اگـر بخواهیـم نصـاب را اصـالح کنیم، سـلیقه و عقیده های 
مذهبـی و قومـی خـود را در جیـب خـود بگذاریم؛ سـلیقه 
و عقیده هـای مذهبـی و قومـی خـود را بـه کـودکان خـود 
تزریـق نکنیم. نصـاب را باید متخصصان بنابـه دریافت های 
معاصـر علمـی آمـوزش و یادگیـری تهیـه کننـد. از این  که 
عقده هـای خـود را بـه کـودکان خـود انتقـال ندهیـم؛ ایـن 
بزرگ تریـن خدمـت بـه نسـل های بعـد از مـا خواهـد بود. 

طبـق مـادۀ 6۱ قانـون اساسـی، دورۀ کاری رییس جمهوری 
هـر  در  افغانسـتان  شـهروندان  و  می باشـد  سـال  چهـار 
به خاطـر تحکیـم  را  چهـار سـال زعیـم جدیـد خویـش 
نماینده گـی و تأمیـن صلـح، امنیـت، آسـایش... انتخـاب 
حقوق دانـان،  خصـوص  همیـن  در  کـه  می کننـد 
روشـنفکران و جریان سیاسـی آجندای ملـی چندین مرتبه 
کنفرانس هـا و سـمینارهای را دایـر کـرده و رسـمًا دورۀ 
کاری ریاسـت جمهوری را چهـار سـال اعـالم و ادامـۀ کار 
رییس جمهـور را بعـد از اول جـوزای ۱۳۹7 غیـر مشـروع 
و غصـب قـدرت خواندند، امـا حکومـت داران از این نوع 
کاری  دورۀ  و  کـرده  اغمـاض  حقوقـی  روشـنگری های 

حکومـت را پنج سـال تعریـف و تفسـیر کردنـد.
در ایـن روزهـا رسـانه ها از بـه تعویـق افتـادن انتخابـات 
ریاسـت جمهوری خبـر می دهنـد و اگـر این خبـر واقعیت 
داشـته باشـد، در ایـن صورت بعـد از اول جـوزای ۱۳۹۸ 
عمـر حکومـت به پایان رسـیده و مشـروعیت قانونی خود 
را از دسـت می دهد. این وضعیت نظام سیاسـی افغانسـتان 
را بـه قهقرا جهت داده و عماًل نظـام دموکراتیک جمهوری 
و  اسـتبدادی  را  حکومـت  ماهیـت  و  رفتـه  سـوال  زیـر 
الیگارشـی می سـازد، عـالوه بـر آن حـق اساسـی انتخـاب 
شـدن و انتخـاب کـردن را از شـهروندان سـلب کـرده و 
برگـزاری  شایسـته گی  و  صالحیـت  موجـود  حکومـت 
قانـون   64 مـادۀ  طبـق  می دهـد.  دسـت  از  را  انتخابـات 
اساسـی رییس جمهـور مکلـف به مراقبت از قانون اساسـی 
می باشـد و او نبایـد در امـر بـه تعویـق انداختـن انتخابات 
موافقـت کنـد چـون موافقـت بـه چنیـن امـر غیرقانونـی 
شـخص رییس جمهـور را زیـر سـوال بـرده و مزیـد بر آن 
بیانگـر بی توجهـی او در مصالـح ملی و وظایفش می باشـد 
بـر عـالوه مـوارد ذکـر شـده آنچه بیشـتر از سـایر مـوارد 
رییس جمهـور و شـرکای قـدرت حکومـت را تحـت بـار 
مالمتـی می کشـاند، برگـزاری انتخابـات بـر اسـاس فرمان 
تقنینـی خـالف احکام قانون اساسـی می باشـد زیـرا فرمان 
تقنینـی در موجودیـت پارلمان صادر شـده اسـت که چنین 

حکـم حکومتـی مبنـای قانونی نـدارد.
در نتیجـه، چنیـن اسـتنتاج می گـردد کـه مردم به پنج سـال 
بـرای حکومـت وحـدت ملـی رأی داده انـد نـه بیشـتر از 
آن بنـًا تأخیـر انتخابـات در نخسـت مشـروعیت حکومت 
غیرقانونـی  اجـراآت حکومتـی  تمـام  و  کـرده  سـلب  را 
محسـوب می گـردد و عـالوه بـر آن حکومـت صالحیـت 
رییـس  چـون  داشـت  نخواهـد  را  انتخابـات  برگـزاری 
قانونـًا  دیگـر  کاری اش  زمـان  انقضـا  به خاطـر  حکومـت 
انتخابـات  امـر  در  را  خـود  صالحیت هـای  نـدارد  حـق 
اعمـال کنـد. چنین ضعـف مدیریتـی و امتیازطلبـی در امر 
انتخابـات بـر پیکـر نظـام دموکراسـی صدمـه رسـانیده و 
عمـاًل از تحقـق آن جلوگیـری می شـود و حکومـت داران 
افغانسـتان منفی تریـن تعریـف و چهـرۀ حکومـت را بـه 
نمایـش می گذارنـد و بـه شـهروندان نشـان می دهنـد کـه 
حکومـت وسـیلۀ اسـتبداد و اسـتثمار گروه حاکـم بر گروه 
محکـوم اسـت. پـس به خاطـر جلوگیـری از معایـب یـاد 
شـده پیشـنهاد می گردد تـا انتخابـات در زمان تعیین شـده 
برگـزار گـردد تا از یک طـرف مشـروعیت نیم بند حکومت 
سـاقط نشـود و از طـرف دیگـر اجـراآت حکومتـی وجهه 

قانونـی خـود را داشـته باشـد.
در اخیـر ایـن مقالـۀ مختصـر را بـا یـک شـعر بـا مسـما 
امیـدوارم کـه حکومـت داران در امـر  خاتمـه می دهـم و 

حاکمیـت قانـون تـالش ورزنـد:

هر چه بگندد نمکش می زنند
 وای بر آن روز که بگندد نمک

اعضای مجلس:
مـردم نبـاید قربانـی تصمیـم های

 کمیسیـون انتخـابات شـونـد
شاکر حیات-استاد دانشگاه

در بـرابـر بـرنامـه... 
دارنـد و بشاراالسـد بـه کمـک ایـران و روسـیه 

می کنـد.    بازسـازی 
اعـالم خـروج نظامیان فرصـت دوبـاره فکر کردن 
را بـرای امریـکا نمی دهـد و همچنان برای سـوریه 
بـرای  تـا  ایـن فرصـت را می دهـد  افغانسـتان  و 
تأمیـن امنیـت خـود بـدون نیروهـای خارجی فکر 

 . کنند
رابـرد سـتیف، سـفیر پیشـین امریـکا در سـوریه، 
گفـت کـه از یک طـرف برنامـۀ خـروج، عاقالنـه 
در  سـرباز  ۲هـزار  گذاشـتن  اسـت،  خـوب  و 
شـرق سـوریه نمی توانـد از نفـوذ ایـران و روسـیه 
جلوگیـری کنـد. ایـن نمی توانـد سـبب ثبـات و 
ترقـی در ایـن کشـور شـود؛ امـا می توانـد گلیـم 
شـش ونیم  سـال جنـگ را در سـوریه  جمـع کند. 
وضعیـت افغانسـتان سـنگین تر از این اسـت. پیش 
ایـن  امریکایـی در  نیروهـای  از تصمیـم کاهـش 
کشـور، جنـرال دانفـورد، رییس سـتاد مرکز ارتش 
امریـکا گفـت که طالبـان بازنـدۀ جنگ افغانسـتان 

 . نیستند
دونالـد ترامـپ در ۲7 فبـروری ۲۰۱۲ در تویتـری 
از  شـدن  بیـرون  زمـان  کـه  بـود  نگاشـته  خـود 
افغانسـتان فرا  رسـیده اسـت. ما در آن کشور جاده 
اعمـار می کنیـم، مکتب و مدرسـه می سـازیم، این 

تأمیـن کننـدۀ منافـع بین  المللـی ما نیسـت.
اتـاق  از  منبـع  یـک  گفته هـای  اسـاس  بـه 
در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  تصمیم گیـری 
حکومـت ترامـپ، در جـوالی ۲۰۱7 کـه جنـرال 
متیـس و برخـی از مشـاوران بـه افزایـش نظامیان 
در افغانسـتان تأکیـد داشـتند، ایـن کار سـبب بـر 
افروخته شـدن آقـای ترامپ گردید. ایـن مخالفت 
سـبب واکنـش متحـدان واشـنگتن در افغانسـتان 

گردیـد. 
تامـس والیـس، سـفیر پیشـین ناتـو از اسـوالکی 
کـه مسـوولیت هماهنـگ کشـورهای اروپایـی بـه 
عهـده دار گفـت، ایـن خیلـی دشـوار بـود کـه بـه 
متحـدان اروپایـی مـا بگوییـم که مـا نیـاز داریم تا 
آنجـا بمانیـم، هیـچ فکـر گیج کننده یـی را پیـش از 

ایـن تجربـه نکردیم. 

ACKU



امریکایـی  نیروهـای  خـروج  برنامـۀ 
از سـوریه و کاهـش نیروهـای ایـن 
قابـل  تصمیـم  افغاسـتان،  از  کشـور 
را  ترامـپ  دونالـد  اخیـر  مالحظـۀ 
نشـان می دهـد. ایـن برنامه هـا دونالد 
متحـدان چـپ  برابـر  در  را  ترامـپ 
برنامـۀ  کار  ایـن  داد.  قـرار  راسـت  و 
خـروج از طوالنی تریـن، پُرهزینه ترین 
ایـاالت  جنگ هـای  چالش زاتریـن  و 

متحـدۀ امریـکا اسـت.  
دونالـد ترامـپ می خواهد کـه تصمیم 
خـود را در محـور و تمرکـز سیاسـی 
قـرار دهـد و دیدهـگاه متحـدان خـود 
را در رابطـه بـه آینـدۀ جنـگ امریـکا 

کند.  مشـاهده 
بـاور  دپیلوماتـان  و  نظامـی  آگاهـان 
دارنـد کـه برنامۀ خـروج از افغانسـتان 
اسـت.  قوی تـر  سـوریه  بـه  نسـبت 
متحـدۀ  ایـاالت  کـه  جایـی  سـوریه 
امریـکا بـه کردهـا کمـک می کنـد تـا 
آنـان در برابـر داعـش بجنگنـد. بیرون  
تـا  می شـود  از سـوریه سـبب  شـدن 
را  خـود  گروه هـای  دوبـاره  داعـش 

کنـد.  بازسـازی 
ایـن قضیـه در مـورد افغانسـتان هـم 
اسـت، جایـی کـه نظامیـان امریکایـی 
بیـش از ۱7 سـال می جنگنـد. کسـانی 
امریـکا  بیـرون  شـدن  بـه  بـاور  کـه 
دارنـد در ایـن مـورد آشـکارا صحبت 

نمی کننـد. بـه اسـتثنای سـناتور رونالد 
پاول کـه می گوید: این موضوع سـبب 
نگـرش منفـی طیف هـای ایدیولوژیک 
شـده اسـت. برنامـۀ خـروج نظامیان و 
مسـووالن ملکـی آقـای ترامپ، سـبب 
کناره گیـری متیـس، وزیـر دفـاع ایـن 

شد.  کشـور 
دونالـد ترامـپ در اولیـن دیـدارش با 
سـربازان امریکایـی در عـراق پـس از 
رسـیدن بـه سـمت ریاسـت جمهوری 
تـا  اسـت  افتـاده  فکـر  ایـن  گفـت: 
بـه مـدت شـش  را  نظامیـان  خـروج 
مـاه بـه تعویـق انداختـه تـا داعـش را 

دهنـد.   شکسـت 
میـدان  یـک  در  کـه  ترامـپ  آقـای 
هوایـی بـا نیروهـای امریکایی سـخن 
مـی زد، گفـت کـه در صـورت کاهش 
نقـش امریـکا بـه عنـوان تضمین کنندۀ 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  امنیـت جهـان، 

خیلـی دشـوار اسـت.
دانیـال فیلد مـن، نمایندۀ ویـژۀ امریکا 
در امور افغانسـتان و پاکسـتان در زمان 
احسـاس  گفـت:  اوبامـا،  حکومـت 
می کنـم کـه در کمپنـی نیکـون هسـتم 
افغانسـتان  جنـگ  دار  دوسـت  و 
امریـکا  نظامیـان  امـا خـروج  نیسـتم، 
از افغانسـتان بـه صورت کامـل برنامۀ 

نیسـت.  اسـتراتژیک 
کـه  دارنـد  بـاور  آگاهـان  از  برخـی 

نمی توانـد  ترامـپ  خـروج  برنامـۀ 
حداقـل در ۳۰ روز از سـوریه امـکان 
بپذیـرد. پنتاگـون در این مورد آهسـته 

می کنـد.  حرکـت 
برخـی از مشـاوران پیشـین امریـکا بـا 
ترامـپ  ناگهانـی  تصمیـم  بـه  اشـاره 
بـرای  ترامـپ  تأکیـد  کـه  می گوینـد 
نظامیـان  خـروج  زمان بنـدی  جـدول 
امریکایـی از افغانسـتان و سـوریه بـا 
ناامیـدی و برخـورد جنـراالن مواجـه 

 . شد
راهبـرد  مسـوول  کابانـون،  سـتیفن 
 ،۲۰۱7 سـال  در  رییس جمهـور 
می گویـد که نقش این دسـتگاه سـریع 
کـه  می خواهـد  ترامـپ  آقـای  نبـود. 
کارزار نظامـی را تمـام کنـد. بنابرایـن، 
و  جغرافیایـی  قـوت  بـه  نمی توانـد 
اقتصـادی چیـن تمرکـز کنـد کـه بـه 
بالقـوۀ خارجـی  تهدیـد  یـک  عنـوان 

اسـت.  مطـرح  امریـکا  بـرای 
آقـای بانـون گفـت: آگاهـان نظامـی، 
دیپلوماتـان بـا شـنیدن سـخنان دونالد 
و  بسـتن  ماجـرای  فکـر  بـه  ترامـپ 
افتادنـد؛  جنـگ  قضیـه  کـردن  بـاز 
جنـگ  راه حـل  نظامیـان  کاهـش  امـا 
افغانسـتان نیسـت. جایـی کـه طالبـان 
پـس از سـال ۲۰۰۱ سـاحات زیـاد را 
تحـت کنتـرل خـود در آورده انـد. در 
سـوریه نیـز نیروهـای داعـش حضور 

یادداشـتی از علـی امیـری را بـه تازه گـی 
خوانـدم کـه متعجبـم کـرد. علـی امیـری، 
ایـن  در  آواره«،  «خـرد  کتـاب  نویسـنده 
یادداشـت مدعـی شـده اسـت کـه گفتمان 
تاجیـکان  جـوان  نسـل  میـان  در  مسـلط 
افغانسـتان تفکـر تجزیه طلبانه  اسـت و این 
اجتمـاع قومـی در پی تشـکیل تاجیکسـتان 

می باشـند. بـزرگ 
ایـن مبحـث  نیـز در  محمـل استشـهاد او 
خراسـان خواهی برخـی جریان هـا و عربده 

کشـی بعضـی شـخصیت ها اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه تاجیـکان یکی از 
اقـوام ایـن سـرزمین هسـتند کـه در چنـد 
دهـۀ اخیر بیشـتر از همه در راسـتای حفظ 
اسـتقالل و تمامیـت ارضـی ایـن سـرزمین 

رزمیـده و قربانـی داده انـد. 
خـرد«  »خـواب  نویسـندۀ  اسـت  کافـی 
بـرای یـک روز تصحیـح کتاب »اإلشـارات 
والتنبیهـات« بوعلـی را تعطیل کند و سـری 
بـه آثـار نویسـنده گان داخلـی و خارجـی 
در بـارۀ تحـوالت چنـد دهۀ پسـین کشـور 
احمدشـاه  کـه  شـود  متوجـه  تـا  بزنـد، 
از  بیشـتر  کشـور،  ملـی  قهرمـان  مسـعود، 
هـر ناسیونالیسـت پشـتون علیـه مداخالت 
رابطـه  یـک  در  کـه  آنانـی  و  بیگانـه گان 
نابرابـر خواهـان تشـکیل کنفدراسـیون بـا 
پاکسـتان بودنـد ایسـتاد و از تمامیت ارضی 
ایـن سـرزمین دفـاع کـرد و سـرانجام، در 
راه حفـظ اسـتقالل و یکپارچه گـی کشـور 

شد.  شـهید 
اتفـاق  پژوهشـگران  و  نویسـنده گان  اکثـر 
نظـر دارند که یکـی از علـل تبلیغات منفی 
پاکسـتان علیـه مسـعود بـزرگ، انگیزه های 
در  مسـعود  بـود؛  مسـعود  ملی گرایانـۀ 
حالـی کـه مخالـف رژیـم نجیـب اهلل بـود، 
امـا هرگـز متحـد پاکسـتان هـم نبـود. در 
جنـگ جالل آبـاد، هنگامـی کـه نیروهـای 
ویـژۀ پاکسـتان در برابـر رژیـم نجیب وارد 
نبـرد شـدند، تنها کسـی که از میـان احزاب 
جهـادی بـا اسـتراتژی آی.اس.آی مخالفت 
برنامـه  سـبوتاژش  بـرای  عمـاًل  و  کـرد 

ریخـت، مسـعود بـزرگ بـود. 
در تحـوالت پـس از حادثـۀ یازده سـپتمبر 
نیـز ایـن مارشـال محمدقسـیم فهیـم بـود 
کـه در واکنـش بـه پیشـنهاد پوتیـن مبنـی 
بـر تجزیـۀ افغانسـتان، گفـت ریـگ هلمند 
الجـورد  و  پنجشـیر  زمـرد  انـدازۀ  بـه  را 
بدخشـان دوسـت دارم. اگـر آقـای امیـری 
شـک دارد، روایت دسـت اول این مالقات 
را  از حامـد کـرزی بپرسـد که شـاهد زندۀ 

اسـت.  ماجرا 
تاجیـکان  اجتمـاع  کـه  درسـت  ایـن 
افغانسـتان، روایت متفاوتی از دولت سـازی 
و ملت سـازی  با روایت مسـلط در کشـور 

دارنـد. روایـت تاجیکان از دولت سـازی و 
ملت سـازی، روایـت مبتنـی بـر تکثرگرایی 
فرهنگـی، تمرکززدایی سیاسـی، مشـارکت 
عادالنـۀ اقوام در سـاختارهای تصمیم گیری 
و گـذار بـه مردم سـاالری اسـت. رویایـی 
آینـدۀ  بـرای  قومـی  اجتمـاع  ایـن  کـه 
کشـور دارنـد، افغانسـتانی اسـت عـاری از 
تبعیـض، تعصـب و سـتم گری های ملـی و 
طبقاتـی. افغانسـتانی که میان شـهروندانش 
حقـوق  و  نگیـرد  صـورت  درجه بنـدی 
یک سـان  صـورت  بـه  همـه  شـهروندی 

رعایـت شـود. 
دسـت کم رهبران سیاسـی جامعـۀ تاجیک 

بـه  تـا  اساسـی  قانـون  جرگـۀ  لویـه  از 
امـروز بـه ایـن روایتـی از دولت سـازی و 
ملت سـازی محکم چسـپیده و هیـچ گاهی 
شـعار تجزیه طلبانـه سـر داده نداده انـد. از 
منظـر تاجیـکان نـه تجزیه راه حـل معضل 
کشـور اسـت و نـه بـه سـود ایـن اجتمـاع 
ایـن  کنـار  و  گوشـه  هـر  در  کـه  قومـی 

پراکنده انـد.  سـرزمین 
همیـن لحظـه جوانـان تاجیـک در صفوف 
و  بلـخ  از  ملـی  پولیـس  و  ملـی  ارتـش 
بدخشـان تـا هریوا و هلمنـد مصروف دفاع 

از تمامیـت ارضـی کشـور هسـتند. 
بزرگتریـن اشـتباه امیـری ایـن اسـت کـه 

بـه چنـد  را  تاجیـک  نخسـت جامعـۀ  در 
فـرو  کـش  عربـده  و  افراطـی  شـخصیت 
می کاهـد و سـپس  حکم ُکلـی تجزیه طلبی 
قاضـی  هـم  می کنـد.  صـادر  را  تاجیـکان 

داروغـه.  و  دزد  هـم  و  می شـود 
دارد  شـباهت  بـدان  فروکاسـت گری  ایـن 
کـه مـا جامعۀ هـزاره را به کامـران میرهزار 
و سـایت کابـل پـرس  فروبکاهیـم و همـه 
هزاره هـا را بـه تـالش در راسـتای تجزیـه 
به نـام  کشـوری  تشـکیل  و  افغانسـتان 
هزارسـتان متهـم کنیـم. تـازه کـه »ارتـش 

سـایبری هزارسـتان« نیـز دارنـد. 
خطـای  یـک  تنهـا  نـه  فروکاسـت گری 
منطقـی اسـت، ترویـج خشـونت گری نیـز 
اسـت. از علـی امیـری کـه فلسـفه خوانده 
چنیـن توقعی نداشـتیم. او حداقـل می داند 
کـه فروکاسـت گری و انکار تعـدد و تنوع، 
خشـونت باری  و  خونیـن  پیامدهـای  چـه 
قـول  بـه  زیـرا  اسـت.  داشـته  در جوامـع 
آمارتیاسـن، هدفـی را کـه فروکاسـت گری 
مـردم  از  بـد  توصیـف  می کنـد،  تعقیـب 
متعلـق بـه ردۀ هدف گیـری شـده اسـت.

عمـداً  امیـری  آقـای  می رسـد  نظـر  بـه 
جامعـۀ  از  بـد  توصیـف  ارایـه  پـی  در 
تاجیـکان باشـد. منظـور او از پخـش چنین 
پارانویاهـای قومـی، ترویج تاجیک هراسـی 
در افغانسـتان اسـت. او می پنـدارد شـاید با 
دامـن زدن بـه تاجیک هراسـی، بتوانـد بـه 
کنـد.  کمـک  هزاره هـا  سیاسـی  موقعیـت 
نوعـی مدیریـت تـرس یـا امتیازگیـری از 
راه ایجـاد تـرس؛ امـا ایـن خیـال اسـت و 
محـال اسـت و جنـون. درد مردم هـزاره و 
درد همه افغانسـتان، برخاسـته از تفکرهای 
حذفـی اسـت و این را تجربه ثابت سـاخته 
کـه این کشـور هرگز بـا تفکرهـای حذفی 
تفکرهـای  اگـر  شـد.  نخواهـد  سـاخته 
افغانسـتان  معضـل  بـه  حذف گرایانـه 
امیـر  بگذارنـد،  پایـان  نقطـۀ  می توانسـتند 
بایـد موفـق  عبدالرحمـن خـان و طالبـان 

می شـدند.
پیامـدی  تنهـا  امـا  تاجیک هراسـی  ترویـج 
تضعیـف  داشـت،  کـه خواهـد  نامطلوبـی 
از  عادالنـه  و  دموکراتیـک  روایـت 
و  پروسـۀ دولت سـازی  و  قـدرت  توزیـع 
ملت سـازی اسـت. روایتـی کـه بـر بـازی 
بـرد - بـرد بنـا شـده اسـت. روایتـی کـه 
اسـت،  قـدرت  مناسـبات  تغییـر  پـی  در 
از  قـدرت.  اهـرم  رأس  وارونه سـازی  نـه 
تضعیـف این روایـت نه تنها تاجیـکان، بل 

اقـوام زیـان خواهنـد دیـد. همـه 
از  خـرد«  »خـواب  نویسـندۀ  امیـدوارم 
خـواب غفلتش بیـدار شـده و خردمندانه تر 

بزند. قلـم 

برنـامۀ  بـرابـر  در 
خروج
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هنــگام مطالعــه افــکار و آثــار پیشــینیان بــزرگ، گاهــی 
ــو در  ــدن آن م ــه از خوان ــم ک ــر می خوری ــی ب ــه متون ب

ــردد.  ــت می گ ــدن راس ب
ــن«  ــع الیدی ــام »رف ــی به ن ــوم کتاب ــاری مرح ــام بخ ام
دارد کــه در صفحــه اول آن می نویســد: »پاســخ بــه 
کســی کــه بلنــد نمــودن دســت هنــگام رکــوع و بعــد 
از رکــوع را منکــر بــوده و ایــن مســأله را بــر عجمیــان 
بــدون آن کــه ایــن امــر بــه آن هــا ربطــی داشــته باشــد، 
ــن  ــت. ای ــاخته اس ــده س ــقت باری پیچی ــورت مش به ص
بلنــد کــردن دســت ها در نمــاز از کــردار و گفتــار پیامبــر 
صلــی اهلل علیــه و ســلم و از عمل کــرد و روایــت یــاراِن 
ــن و  ــل تابعی ــده اســت، چنان چــه از فع ــت گردی او ثاب
ــات  ــح و روای ــار صحی ــح و اخب ــروی پیشــینیان صال پی
ــوکاری  ــاد و نیک ــورد اعتم ــه و م ــل ثق ــماری از اه ش
ــت.  ــده اس ــت ش ــز ثاب ــد نی ــا آمدن ــس از آن ه ــه پ ک
خداونــد آنــان را ببخشــاید و آنــان را بــه آن چــه وعــده 
ــن،  ــکار رفع الیدی ــن ان ــد. ای داده اســت، مســتحق گردان
از کینه تــوزی و بدبینــی قلبــی ایشــان نســبت بــه 
ســنت پیامبــر نشــأت می کنــد. ایشــان از ســنت پیامبــر 
صلــی اهلل علیــه و ســلم گریــزان بــوده و در برابــر پیروان 
ــا  ســنت، تکبــر و خصومــت پیشــه نمــوده و بدعــت ب
ــده  ــن گردی ــان عجی ــز ش ــتخوان و مغ ــت و اس گوش
ــن  ــه ای ــا ســنت( ب اســت و )علــت مخالفــت ایشــان ب
ــان  ــدن عجمی ــرد آم ــه گ ــود ب ــه خ ــردد ک ــر می گ ب
ــه و  ــس گرفت ــا ان ــتقبال آن ه ــش و اس ــون خوی پیرام
فریــب خــورده انــد. پیامبــر میفرمایــد: هنــوز گروهــی 
از امــت مــن بــر موقــف حــق پــا میفشــارند، و کســانی 
کــه پشــت گردانیــده و بــا آنهــا مخالفــت ورزیــده انــد، 
ــان  ــانند«. پای ــان رس ــه آن ــی ب ــت زیان ــد توانس نخواهن

ســخن بخــاری. 
ــام  ــاری، ام ــام بخ ــب ام ــه مخاط ــت ک ــم نیس ــن مه ای
ابوحنیفــه بــوده اســت و یــا ابوحفــص صغیــر و یــا هــم 
ــن  ــن عصــر، بلکــه پرســش ای ــو در ای ــن و ت اینکــه م
اســت، چطــور میتــوان بــا ایــن ذهنیــت هــراس انگیــز 
ــود  ــی خ ــب فقه ــه الی صفحــات کت ــی از الب ــه گاه ک
مــا هــم چشــمک میزنــد، بــا مســلمانان زیســت، چــه 

ــا غیــر مســلمانان؟ رســد ب
متــن ســخن امــام بخــاری: »الــرد علــی مــن أنکــر رفــع 
ــه  ــع رأس ــوع وإذا رف ــد الرک ــالۀ عن ــي الص ــدي ف األی
ــا  ــک تکلف ــي ذل ــم ف ــی العج ــم عل ــوع وأبه ــن الرک م
ــی اهلل  ــول اهلل صل ــن رس ــت ع ــا ثب ــه فیم ــا ال یعنی لم
ــه  ــل أصحاب ــن فع ــه وم ــه وقول ــن فعل ــلم م ــه وس علی
ــم فعــل التابعیــن واقتــداء الســلف  وروایتهــم کذلــک ث
بهــم فــي صحــۀ األخبــار بعــض الثقــۀ عــن الثقــۀ مــن 
ــا  ــم م ــی وأنجــز له ــم اهلل تعال ــدول رحمه ــف الع الخل
وعدهــم علــی ضغینــۀ صــدره وحرجــۀ قلبــه نفــارا عــن 
ســنن رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم مســتحقا لمــا 
یحملــه اســتکبارا وعــداوۀ ألهلهــا؛ لشــوب البدعــۀ لحمه 
وعظامــه ومخــه وأنســته باحتفــال العجــم حوله اغتــرارا، 
وقــال النبــي صلــی اهلل علیــه وســلم: ال تــزال طائفــۀ مــن 
أمتــي قائمــۀ علــی الحــق ال یضرهــم مــن خذلهــم وال 

خــالف مــن خالفهــم«.

خواجه بشیر احمدانصاری

علی امیری؛
مبلغ تاجیک هراسی؟

عبدالشهید ثاقب

ــل  ــد کــه یکــی از عل اکثــر نویســنده گان و پژوهشــگران اتفــاق نظــر دارن
ــۀ  ــزرگ، انگیزه هــای ملی گرایان ــه مســعود ب ــات منفــی پاکســتان علی تبلیغ
ــا  ــود، ام ــب اهلل ب ــم نجی ــف رژی ــه مخال ــی ک ــعود در حال ــود؛ مس ــعود ب مس
هرگــز متحــد پاکســتان هــم نبــود. در جنــگ جالل آبــاد، هنگامــی کــه 
نیروهــای ویــژۀ پاکســتان در برابــر رژیــم نجیــب وارد نبــرد شــدند، تنهــا 
کســی کــه از میــان احــزاب جهــادی بــا اســتراتژی آی.اس.آی مخالفــت کــرد 

ــود. ــزرگ ب ــرای ســبوتاژش برنامــه ریخــت، مســعود ب و عمــالً ب
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اگـر بخواهیـم وضعیـت علـم و دانـش و 
نگاهـی علمـی در نهادهـای گویـا علمـی 
)دانشـگاه ها( بهتـر شـود؛ بایـد از اسـاس، 
نصـاب را در وزارت معـارف تغییـر داد. 
شـاید در جهـان و منطقـه، بدتریـن نصاب 
و  آموزشـی  جنبـۀ  کـه  داشـته  باشـیم  را 
کاربـردی نداشـته  باشـد. در نصـاب، جنبۀ 
آموزشـی و کاربـردی اصالـت دارد. تـا در 
نصـاب بـه آموزشـی  کـردن و کاربـردی 
 کـردن، اصالـت داده نشـود؛ بـا وارد کردن 
اطالعـات و معلومـات، تحولـی مثبـت و 
تاثیرگـذار در نصـاب بـه وجـود نمی آیـد.  
از دوازده  بعـد  افغانسـتان  در مکتب هـای 
ایـن  مهارتـی  هیـچ  دانش آمـوزان  سـال، 
جهانـی را یـاد نمی گیرنـد؛ حتـا مهارت و 
و  درسـت خواندن  درست نوشـتن،  منطـق 
درسـت فکرکـردن را در یـک چارچـوب 
منطقـی و علمـی یـاد نمی گیرنـد؛ چـرا؟ 
آموزشـی  جنبـۀ  نصـاب  این کـه  بـرای 
کتاب هـای  در  نـدارد.  روشـمندانه 
درسـی، فقـط اطالعـات بی رویـه انداختـه 
شده اسـت. کتاب هـای درسـی ما بـه زبالۀ 
اطالعـات  ایـن  حتـا  می مانـد.  اطالعـات 
جـدا از روشـمندی، به اسـاس دیدگاه  های 
علمـی معاصـر، اعتبـار »اطـالع« را ندارند.
منظـور نمونـه اسـت: نـام کتـاب درسـی، 
آموزشـی  جنبـۀ  امـا  اسـت.  ادبیـات 
درسـت خواندن و درست نوشـتن در کتاب 
ادبیـات مطـرح نیسـت. بیشـتر اطالعـات 
تاریخـی و مذهبـی دربـارۀ افـراد و... در 
کتاب هـای ادبیـات پرتاب شده اسـت. این 
اطالعـات در مضمون هایـی به نـام تاریـخ 
افغانسـتان، تاریـخ اسـالم، دینیـات و... نیز 
را  آنچـه  نیسـت  الزم  شده اسـت.  تکـرار 
کـه دوسـت داریـم یـا بـه عقیده و سـلیقۀ 
مـا سـازگار اسـت، آن را در هـر مضمونی 
تکـرار کنیـم؛ اطالعـات نبایـد بـه صورت 
انباشـته کردن  شـود.  تکـرار  یک نواخـت 
تکـراری،  از اطالعـات  ذهـن دانش آمـوز 
باعـث تنبلـی و تعطیلـی کنجـکاوی ذهـن 

می شـود.  دانش آمـوز 
نصـاب مـا مملـو از اطالعـات تکـراری و 
نـو  اطالعـات  فاقـد  امـا  اسـت.  بی رویـه 
دربـارۀ  علمـی  معاصـر  دریافت هـای  از 
زنده گـی، جهـان و فنـاوری اسـت. ارایـۀ 
مطالـب در نصـاب جنبـۀ علمـی و منطقی 
دانش آمـوز  سـال  دوازه  از  بعـد  نـدارد. 
دارای  بگیـرد،  یـاد  را  مهارتـی  بی آنکـه 

یـک چارچـوب ذهـن منطقـی و علمـی 
شـود؛ با ذهن انباشـته از اطالعـات بی پایه 
جنسـیتی،  عصبیت هـای  و  بی اسـاس  و 

فـارغ می شـوند. مذهبـی و قومـی 
اصـوالً نصـاب طوری بایـد تهیه شـود که 
جنبـۀ علمـی و منطقـی در تهیـۀ مطالـب 
درنظـر گرفتـه  شـود تـا دانش آمـوزان در 
ذهنـی  چارچـوب  دارای  سـال،  دوازده 
علمـی و منطقـی شـوند. امـا دانش آموزان 
آشـنا  علمـی  اسـاس  و  پایـه  هیـچ  بـا 
و  بی پایـه  اطالعاتـی  فقـط  نمی شـوند؛ 
را  آنـان  ذهـن  علمـی  و  منطقـی  اسـاس 
بـرای  اطالعـات  ایـن  می کنـد.  انباشـته 
زنده گـی یک انسـان هیـچ فایده یـی ندارد. 
مسـایل  و  جنـس  از  اطالعـات  ایـن  در 
جنسـی انسـان سـخن گفتـه نمی شـود. بـا 
انسـان، جنـس و مسـایل جنسـی انسـان 
طبـق روش هـای سـنتی برخورد می شـود. 
یا مسـایل جنسـی انسـان کتمان می شـود، 
یـا سـخن  گفتـن دربـارۀ جنـس و مسـایل 
جنسـی انسـان بـا بدبینـی و نفرت انگیزی 
کلیشـه های  درکل،  کـه  می شـود  بیـان 
و  اطالع رسـانی  دانش آمـوز  بـه  جنسـیتی 

می شـود.  ذهنیت سـازی 
معضل و مشـکل انسـان در عدم شـناخت 
و  جنسـیتی  نگاه هـای  اسـت.  درسـت 
زن سـتیزانۀ جامعـۀ مردسـاالر مـا ناشـی از 
عـدم شـناخت درسـت اسـت. در نصـاب 
مـا از بـدن مـا و ضرورت هـای بـدن مـا 
آمـوزش  مـا  بـه  نمی شـود.  سـخن گفتـه 
داده نمی شـود چگونـه از بدن هـای خـود 
مراقبـت کنیـم. هنـوز بخش های حسـاس 
بـدن مـا در نصـاب مـا تابـو اسـت. هنـوز 
از عـادت ماهـوار یـک دختر سـخن گفته 
آموزش هـای  مطـرح  کـردِن  نشده اسـت. 
درسـت  ارتباطـات  برقـراری  و  جنسـی 
تابـو و زشـت اسـت؛ درحالی کـه  قبیـح، 
بـه  نخسـت  مرحلـۀ  در  بایـد  آمـوزش 
شـناخت درسـت فرد از خـودش بینجامد. 
مـا  دینیـات  معلـم  می گوینـد  دخترانـم 
از زیـر چـادر  تـان  اگـر مـوی  می گویـد 
تـان بیـرون شـود، شـیطان بـه سـر تـان 
تُـف می کنـد. چند سـال از ایـن تُف کردن 
شـیطان گذشـته امـا هنـوز می پرسـند کـه 
ایـن  می کنـد.  تُـف  چطـو  شـیطان  پـدر 
اطالعات اسـت که ذهن ایشـان را انباشـته 
کرده اسـت، اما اسـاس و بنیاد نـدارد. الزم 
نیسـت بـه کـودک ایـن گونـه گفته شـود. 

ایـن گونـه برخـورد، موجـب می شـود که 
گنـاه  و  تقصیـر  احسـاس  دچـار  کـودک 
شـود. نسـبت به خـودش عقده پیـدا کند. 
ذهنـش پُـر شـود از عقده هایـی  کـه پـس 
خـود  کودک هـای  بـه  شده اسـت.  رانـده 
بایـد یـاد بدهیـم کـه نسـبت بـه اعضـای 
بـدن خـود دیـد مثبـت داشـته  باشـند، تـا 
بتواننـد خـود را و بـدن خـود را دوسـت 
بـه  کـه  نیسـت   درسـت  باشـند.  داشـته  
کـودک، نفـرت از بدنـش را تبلیغ و ترویج 
کنیـم. عقـده بـه خـود، عقده بـه زن، عقده 
بـه مـرد، عقـده به جنـس، عقده بـه جامعه 
و... از ایـن گونـه برخوردهای نادرسـت و 
خـالف آمـوزش، در ذهـن و روان افـراد 

می گیـرد.  شـکل 
آب  کـه  شـود  گفتـه  تـا  کیمیـا  در  مثـاًل 
گفتـه  می شـود؛  تبدیـل  یـخ  بـه  چگونـه 
اسـت.  خداونـد  قدرت هـای  از  می شـود 
احتـرام قـدرت خداونـد سـر جایـش. اما 
نصـاب بایـد هـر مـورد را در بسـتر علت 
و متغیـر آن مطـرح کنـد که بـه دانش آموز 
دیـد علمـی و منطقـی بدهد تـا دانش آموز 
چارچـوب  در  را  مناسـبات  بتوانـد 
منطقـی و علمـی بشناسـد و در شـناخِت 
منطقـی  و  علمـی  تفکـر  دارای  مناسـبات 
شـود. اطالعـات اگـر در یـک چارچـوب 
منطقـی و علمـی ارایه نشـود، به شـناخت 
نمی انجامـد. بـه فـرد، توانایـی و قـدرت 
شـناخت نمی بخشـد. فـرد از نظر اندیشـه 
در  نمی شـود، همچنـان  بالـغ  و شـناخت 

می مانـد.  صغـارت 
علمـی  دیـدگاه   دارای  چـرا  این کـه 
نمی شـویم، چـرا نمی توانیـم به مناسـبات، 
روابـط، جنـس و... دیدگاهی نسـبتًا علمی 
بـه  می گـردد  بـر  همـه  باشـیم؛  داشـته  
آمـوزش  چگونگـی  و  نصـاب  محتـوای 
مـا در دورۀ مکتـب. چارچـوب فکـری و 
شـخصیتی مـا در ایـن دوازده سـال شـکل 
نمی شـود  سـاده گی  بـه  گرفتـه  اسـت. 
چارچـوب فکـری و شـخصیتی خـود را 
عـوض کنیـم. جهان بینـی مـا نسـبت بـه 
و...  جنـس  مـرد،  زن،  انسـان،  زنده گـی، 
همیـن  بـه  شده اسـت.  گذاشـته  اسـاس 
اسـاس ذهـن مـا نسـبت بـه توجیـه، تایید 
یـا رد قضایـا جهت گیـری می کنـد. آنچـه 
کـه در ایـن دوازده سـال بـه مـا یـاد داده 
می شـود؛ از نظر آموزشـی، علمی نیسـت، 

از نظـر اطالعاتـی، مـدرن و مفیـد 
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یعقوب یسنا

ترامپ دستور بیرون شدن 
نیروهای امریکایی را

 از افغانستان نداده است

د ټاکنو کمېسیون:

همدا اوونۍ به د وليس جرګې 

د ټاکنو ټول لومړين نتایج اعالن يش

ــزارش  ــا رد گ ــپید ب ــر س ــخنگوی قص ــک س ی
ــای  ــش نیروه ــه در آن از کاه ــته ک ــۀ گذش هفت
امریکایــی از افغانســتان ســخن گفتــه شــد، 
ــتان  ــان از افغانس ــدن نظامی ــرون ش ــد: بی می گوی
ــی مواجــه اســت. ــان طوالن ــاد و زم ــا نقــد زی ب

ــت  ــورای امنی ــخنگوی ش ــارکاس، س ــت م گاری
ــانه  ــه رس ــه ب ــه روز جمع ــی ک ــک ایمیل در ی
فرســتاده، گفتــه اســت کــه ترامــپ دســتور 
کاهــش و خــروج نیروهــای امریکایــی را از 
ــه وزارت  ــان  ب ــت. همچن ــداده اس ــتان ن افغانس
ــدن  ــرون ش ــا بی ــت ت ــداده اس ــتور ن ــاع دس دف
ــن کشــور بررســی  ــی را از ای ــای امریکای نیروه

ــد.  کنن
ایــن اعالمیــه یــک هفتــه پــس از خبرنامــۀ 
ــد،  ــت ش ــه در آن گف ــکا ک ــاع امری وزارت دف
در  ســرباز  هــزار   ۱4 از  می خواهــد  امریــکا 
ــر  ــد، منتش ــرون را کن ــزار آن بی ــتان 7 ه افغانس

ــد. ش
عمومــی  فرمانــده  میلــر،  اســکات  جنــرال 
گفــت  افغانســتان  در  بین المللــی  نیروهــای 
ــور  ــر حض ــر تغیی ــی ب ــتوری مبن ــچ دس ــه هی ک
دریافــت  افغانســتان  در  امریکایــی  نظامیــان 

نکــرده اســت. 
دســتور بیــرون شــدن نظامیــان امریکایــی از 
ســوریه ســبب واکنش هــای تنــد رهبــران جهــان، 
ــکا شــد  ــان و دو حــزب مشــهور امری حقوق دان
و در نتیجــه، جیمــز متیــس وزیــر دفــاع امریــکا 
ــه صــورت روشــن در  ــا ب ــرد؛ ام ــری ک کناره گی

ــت نشــد. ــورد افغانســتان صحب م
در گزارش هــای افغانســتان و ســوریه دیــده 
ــرار  ــکل تک ــه ش ــور ب ــه رییس جمه ــود ک می ش
ــوریه  ــی را از س ــای امریکای ــه نیروه ــه ک گفت
و افغانســتان بیــرون می کنــد. امــا در مــورد 
توجــه  امریــکا  مــرزی  بیــرون  چالش هــای 

ــت.  ــده اس نش
ترامــپ بــه جنــگ ۱7 ســالۀ افغانســتان بــه 
عنــوان یــک چالــش می نگــرد، جنگــی کــه 
ــش  ــان بی ــت و ج ــی برداش ــنگین مال ــۀ س هزین
از ۱۳۰۰ تــن امریکایــی را گرفــت. ایــن در 
حالــی اســت کــه مشــاوران دونالــد ترامــپ بــه 
ــتان  ــه افغانس ــر ب ــی دیگ ــزار نظام ــش 4 ه افزای

ــد. ــد کردن تأکی
ــه اســاس گــزارش جــوالی پنتاگــون، پــس از  ب
حادثــۀ ۱۱ ســپتمبر و ورد امریــکا بــه افغانســتان، 
ــازی و  ــرای بازس ــر ب ــون دال ــکا ۱۲6 بیلی امری
معیشــت زنده گــی در ایــن کشــور هزینــۀ کــرده 
اســت کــه 7۸ بیلیــون آن در بخــش امنیــت 
صــرف شــده، امــا هنــوز وضعیــت عــادی 

ــت. نیس
 Pentagon« گــزارِش  اســاس  بــه 
ــت،  ــوان اس ــل نات ــت کاب watchdog’s« دول
آمــار تلفــات ملکــی افزایــش یافتــه و موادمخــدر 
ــه هیروییــن تبدیــل می گــردد.  در ایــن کشــور ب
بــه صــورت عمومــی تیــم امنیــت ملــی ترامــپ 
افغانســتان  بــه  جــوالی  ســفر  جریــان  در 
گفته انــد کــه اســتراتژی نظامــی ترامــپ در 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــان موث ــر طالب براب
ــه  ــر، ب ــاه اکتب ــر، در م ــرال اســکات میل ــا، جن ام
شــبکۀ »nbc«نیــوز گفتــه اســت کــه پیــروزی در 

افغانســتان از طریــق نظامــی ممکــن نیســت. 
ــد از  ــز نمی توانن ــان نی ــه طالب ــرد ک ــد ک او تأکی

ــق شــوند.  ــی موف ــق نظام طری
بازســازی  امــور  در  امریــکا  ویــژۀ  مفتــش 
افغانســتان، )ســیگار( در ۳۰ نوامبــر گفتــه اســت 
ــی در افغانســتان در حــال  ــان امریکای ــه نظامی ک
ــیدۀ  ــازه رس ــاوران ت ــد و مش ــرار دارن ــج ق بغرن

ــد.  ــل نمی کنن ــریع عم ــی س ــی خیل امریکای
او گفــت کــه نیروهــای دولتــی افغانســتان تنهــا 
ــد،  مراکــز والیــت ولســوالی ها نگــه داری می کنن
ــه بیشــتر ســاحات اطــراف  امــا گــروه طالبــان ب

کنتــرل دارنــد. 
تصمیــم خــروج نظامیــان امریکایی از افغانســتان 
ــژۀ  ــدۀ وی ــه نماین ــد ک ــانه یی ش ــس از آن رس پ
امریــکا در امــور صلــح افغانســتان در امــارات بــا 
طالبــان در حضــور داشــت نماینــدۀ از ســعودی، 

امــارات و پاکســتان دیــدار کــرد.

خپلــواک  انتخاباتــو  د  افغانســتان  د 

کمېســیون وايــي چــې دا اوونــۍ بــه د 

ــو  ــې د انتخابات ــي جرګ ــتان د ول افغانس

اعــان يش. نتایــج  لومــړين  ټــول 

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون د ویانــد 

مرســتیال عبدالعزیــز ابراهیمــي د شــنبې پــه 

ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د اوونــۍ 

پــه رس کــې بــه د پکتیــا او بغــان او د 

ــل او دغــه  ــه د کاب ــای کــې ب ــه پ اوونــۍ پ

ــو د  ــو او ســکانو او کوچیان شــان د هندوان

حــوزو لومــړين نتایــج اعــان يش.

ده وویــل: »مونــږ هڅــه کــوو چــې د 

ــا او  ــې د پکتی ــل ک ــه پی ــۍ پ ــې اوون روان

بغــان نتایــج اعــان کــړو او د اوونــۍ تــر 

پایــه پــورې د کابــل والیــت او دغــه شــان 

ــو  ــکانو د رأی ــو او س ــو او هندوان د کوچیان

ــړو.« ــان ک ــم اع ــج ه ــړين نتای لوم

پــه  څرګندونــې  دا  ابراهیمــي  ښــاغلی 

داســې حــال کــوي چــې پــه تېــر کــې هــم 

پــه وار وار پــه دې اړه ژمنــې شــوي، خــو دا 

ــوې. ــتۍ ش ــه ده وروس ــړۍ ن ل

ــک،  ــې خل ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــي  ــو څارونک ــې او د انتخابات ــدين ټولن م

ــي  ــیونونه د ول ــايت کمېس ــټونه انتخاب بنس

ــډ رسه  ــه ځن ــو پ ــو نتایج ــې د لومړنی جرګ

ــي  ــۍ او مدیریت ــې کفایت ــه ب اعــان کــې پ

ــوي. ــزورۍ تورن کم

کمېســیون  خپلــواک  انتخاباتــو  د  خــو 

ــو  ــې د انتخابات ــي جرګ ــې د ول ــي چ واي

ــر  ــاد بهی ــه ی ــې پ ــو پایل ــو نتایج د لومړنی

کــې د ځینــو ســتونزو او دغــه شــان د ښــه 

ــې دي. ــدف ځڼډېدل ــه ه ــفافیت پ ش

انتخاباتــو خپلــواک  د  تــر دې  مخکــې 

رأیــو  د  والیتونــو  دېرشــو  د  کمېســیون 

کــړې دي. اعــان  پایلــې  لومړنــۍ 

تــاکل شــوې وه چــې د افغانســتان د ولــي 

جرګــې د انتخاباتــو لومړنــۍ بایلــې چــې د 

میــزان پــه ۲۸مــه او ۲۹مــه تــررسه شــول، د 

عقــرب د میاشــتې پــه ۱۹مــه اعــان يش.

انتخابــايت  د  کــې  وخــت  ورتــه  پــه 

شــکایتونو کمېســیون وايــي چــې تــر اوســه 

دوی تــه د اعــان شــویو والیتونــو د رأیــو 

د پایلــو پــه اړه لــه ۲۰۰۰ زیــات شــکایتونه 

رســېديل دي.

بلومبُرگ نیوز، شانین پیتی پاس- بیل فرایس
برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار
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