
چگونــه اســت کــه مردمــان ایــن ســرزمین همواره 
ــن  ــنگین از متجاوزی ــای س ــا قربانی ه آزادی را ب
ــن آزادی  ــا حــکام افغانســتان همی ــد، ام ــه ان گرفت
را بــا ســرکوب گری و اســتبداد از مــردم بــاز 

ــد؟ ســتانیده ان
ــی  ــرا پایان ــتان چ ــل در افغانس ــن دور باط ــه ای ب
فرهنــگ  در  عقب گردهــا  ایــن  آیــا  نیســت؟ 
ــه  ــا نهادین ــت داری م ــوص دول ــی، به خص سیاس
شــده، یــا ذهنیــت سیاســیون مــا همین گونــه 
ــدرت  ــای ق ــظ بق ــر حف ــی بهخاط ــد، زبون می باش
و یــا هــم نبــود کوچکتریــن احســاس تعلــق 
ایدیولوژی هــای  آزادی،  مــردم،  ســرزمین،  بــه 

رنگارنــگ و ارزش هایــی از ایــن دســت؟
ــن عوامــل  در افغانســتان خــداداد هــر یکــی از ای
ــند،  ــادی باش ــای زی ــه چراه ــخی ب ــد پاس می توان
ــن  ــول نیلس ــه ق ــپ ب ــان گ ــن  ج ــر م ــا از نظ ام

ماندیــا کــه می گویــد: »بــرای آزادی الزم نیســت 
زمیــن و آســمان را بخریــد، تنهــا خودتــان را 

نفروشــید«، نهفتــه می باشــد.
دنیــا  دور  ســرگردان  کــه  نیروهایــی   حــاال 
ــان  ــا آزادی را برای م ــد ت ــاش دارن ــد، ت می گردن

ــند؟ ــا بفروش ــد ب بخرن
فقــط انســان های آزاد از بندهــای درون و ماحــول 
ــه مــردم  و ســرزمینش آزادی  ــد ب خــودش می توان
ببخشــند. انســان های گیرمانــده در صــد بنــد، 
هنــوز بــه خــودش ارادۀ آزاد بــودن را نکــرده انــد.
طلــب تجــاوز، روایــت همــوارۀ تاریــخ زمــام داران 
ــوده  ــا ب ــان م ــۀ مردم ــالت همیش ــع آن، رس و دف

اســت.
احمدولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

چاپ همزمان در کابل و هراتسال l10 شمارۀ مسلسل l2435 شنبه27 دلو/ بهمن l1397 10 جمادی الثانی l1440 16 فبروری 2019

صفحه 7

www.mandegardaily.com

نبـاید انتخـابات 
از چـاله به چـاه افتـد!

27

2۶ دلو روز خروج قشون سرخ 
از افغانستان

هنوز در امتـداِد 26 دلو قرار داریم

گاهـی اوقـات، اتفاقـاِت بـزرگ و مثبـِت تاریخـی در جهــان، بـه سـودِ کسـانی غیر از 
صاحبـاِن اصیِل آن مصادره شـده و یا کسـانی بیـرون از دایرۀ این اتفاقـات، ثمراِت نیِک 
آن را بـه تـاراج برده انـد. شـاید افغانسـتان در ایـن زمینـه، کم بخت تریـن سـرزمیِن دنیا 
باشـد کـه از رشـادت و ایثـارِ فرزندانـش، همه  سـود جسـته اند ااِل مادر داغ دیـدۀ وطن. 
خـروج ارتـش سـرخ شـوروی سـابق از افغانسـتان در 26 دلـو 1367، یکـی از اتفاقاِت 
بـزرِگ جهانـی اسـت کـه اکثـر سـاکناِن روی زمیـن، آرزوهـای منجمـِد خویـش را در 
شـعاِع آن جـان دادنـد و دل بـه پیــروزی ها و آزادی هـای بزرگ تر بسـتند. در این میانه 
امـا مـردم افغانسـتان همـۀ لـذِت پیـروزِی قهرمانانـۀ خویـش را در فتنه هـا و مصایـِب 
بعـدی از دسـت دادنـد و بسـیار زود در معرِض امتحان هـا و کارزارهای دشـوارتر قرار 

فتند. گر
ارتـش سـرخ شـوروی سـابق که در سـال 1358 با سـاز و بـرِگ نظامِی فوق العـاده و با 
نیـِت حضـورِ دایمـی بـه این کشـور هجوم آورده بـود، تنها بـه نیروی ایمان و رشـادِت 
مـردمِ بی سـاح و بی پنـاهِ افغانسـتان مجبـور بـه تـرِک ایـن سـرزمین و قبول شکسـت 
شـد و ایـن پیـروزی بدون شـک اسـتثنایی ترین حادثه در حسـاس ترین برهـه از تاریِخ 
جهـان بوده اسـت. پس از این حادثه، اردوگاه شـرق در سراشـیِب سـقوط قـرار گرفت 
و در نهایـت ازهـم پاشـید و بـا پایـان جنـگ سـرد، خیـاِل غـرب از خطـِر کمونیسـِم 

جهان خـوار راحـِت راحت شـد.  
 ایـن پیروزی در مقیاس وسـیِع جهانی اما در مرزهای سیاسـِی افغانسـتان بـه تیِر کینه و 
حسـادِت بسـیاری از کشـورهای دور و نزدیک و به ویژه همسـایۀ جنوبِی ما آلوده شـد. 
پاکسـتان کـه در دوراِن جهـاد در برابـر شـوروی بـه پُل ارتباطـی میان غـرب و جبهاِت 
جنـگ تبدیـل شـده بـود، بـه انـدازۀ کافـی توانسـت در میـان صفـوِف اکثـِر تنظیم ها و 
گروه هـای جهـادی نفـوذ کنـد و آن ها را به نحوی در مسـیِر اهـداِف اسـتیاگرایانۀ خود 
قـرار دهـد. یکـی از عمده تریـن هدف هـا نیـز پُـر کـردِن جـای خالـِی شـوروی پس از 
پیـروزی جهـاد و در نهایـت، مصـادرۀ سیاسـیـ  نظامِی افغانسـتان بود. مسـلمًا در میان 
تمـام گروه هـا و شـخصیت های جهادی، شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمان ملی کشـور، 
یکـی از بارزتریـن چهره هـا بـود کـه هرگـز در مـدارِ اهـداِف پاکسـتان و بازی هـای 
آی اس آی قـرار نگرفـت و شـاید به واسـطۀ مقاومـت و آزاده گـِی همین چهرۀ اسـتثنایی 
بـوده کـه هنوز 26 دلـو نقطۀ جوشـان تاریِخ معاصِر ماسـت و هنوز پاکسـتان در تقاِی 

سـیطره بر ایـن سـرزمین و مردمانش می سـوزد.  
بـه ضـرس قاطـع، بزرگ تریـن و اصلی تریـن انگیـزۀ جهــاد، آزادی و اسـتقال بـود و 
سـایر ارزش هـای جهـادی، همـه در حـوِل ایـن انگیـزه چرخیده اند. شـهید مسـعود از 
آغـاز جهـاد تـا انتهـا همـواره بر اعــادۀ آزادی، اسـتقال و غـرورِ ملی تأکیـد می کرد و 
هرگـز رهایـی از تجـاوز و مداخلـۀ شـوروی را بـه قیمـِت اسـارت در دامـِن پاکسـتان 
چون وچــرایی  هیـچ  بـدون  و  کلمـه  واسـِع  معنـای  بـه  را  آزادی  او  نمی خواسـت. 
می خواسـت و از همیـن رو پـس از حماسـۀ 26 دلـو، همـان احساسـی کـه نسـبت بـه 
شـوروی داشـت، نسـبت بـه دسـت درازی های پاکسـتان نیـز داشـت و بر اسـاِس آن به 

جهـاد و مقاومـت تـا واپسـین نفس هـا ادامـه داد.
ارزش هـای جهـاد و مقاومـِت افغانسـتان اگرچـه در کش وقوس هـای روزگار توسـط 
برخـی  جهادگـران و مقاومت چیـان کمرنـگ شـد و مورد جفـا و بی مهری قـرار گرفت؛ 
امـا ایـن ارزش هـا همچنـان در کارنامـۀ مسـعود ـ هماننـد حماسـۀ 26 دلـو در تاریـخ 
افغانسـتان ـ زنـده و درخشـان انـد. اگـر امـروز شـوروی یی وجـود نـدارد، ولـی هنوز 
تیـررِس  در  افغانسـتان  هنـوز  اسـت؛  جـاری  و  سـاری  سـلطه جویی  و  کین خواهـی 
دشـمنی های فـراوان و سـیطره جویی هاِی پاکسـتان قـرار دارد؛ هنوز پاکسـتان در هوای 
صوبـۀ پنجـم سـاختِن افغانسـتان نفس می کشــد و هنـوز بسـیاری ها مـزدورِ منافِع این 
کشـور و سـایر بیگانـه گان  اسـتند. بـا ایـن اوصـاف، هنـوز مـا در امتــدادِ 26 دلـو قرار 
داریـم و هنـوز مســعود بـر تـارِک قیـام بـرای آزادِی افغانسـتان می درخشـد و راهِ او 

همچنان رهــرِو مسـعودوار می طلبـــد.      
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برکنـاری و ممنوع الخروج شـدِن اعضـای رهبری 
کمیسـیون  از  اعـم  انتخاباتـی،  کمیسـیون های 
شـکایات  کمیسـیون  و  انتخابـات  برگـزاری 
برانگیختـه  را  واکنش هـا  از  موجـی  انتخاباتـی، 
اسـت. ایـن واکنش هـا اکثـر در جهِت اسـتقبال از 
چنیـن تصمیمی اسـت، امـا این جـا و آن جا گاهی 
انتخاباتـی  خـود اعضـای پیشـیِن کمیسـیون های 
چیزهـای  خانواده های شـان  و  دوسـتان  گاه  و 
مختصـری در مخالفـت با ایـن تصمیـم می گویند 
واکنـش  صریح تریـن  می نویسـند.  هـم  یـا  و 
کمیسـیون های  اعضـای  برکنـاری  تصمیـم  بـه 
انتخاباتـی، از سـوی رییسـاِن هـر دو کمیسـیون 
ابراز شـد. عزیـز آریایی رییس پیشـیِن کمیسـیون 
انتخاباتـی و عبدالبدیـع صیـاد رییـس  شـکایات 
از  پـس  کـه حـاال  انتخابـات  کمیسـیون  پیشـین 
اختافـاِت گذشـته مواضع مشـابه دارنـد، تصمیم 
حکومـت را در قبال شـان وحشـیانه و بـه دور از 
هنجارهـای قانونـی خواندند. آنان ضمن اسـتقبال 
از برخـورد قانونـی بـا خودشـان، ابـراز نگرانـی 
کرده انـد کـه ممکـن اسـت ایـن برخـورد مبنـای 
قانونـی نداشـته باشـد و بـا انگیزه هـای سیاسـی 

بخواهنـد آن هـا را بـه دادگاه بکشـانند. 
بـه برکنـاری در  ایـن نـوع واکنـش نشـان دادن 
افغانسـتان، چیـز تازه یـی نیسـت. اکثـر اعضـای 
بلندپایـۀ حکومـت و دولـت تـا زمانـی کـه بـر 
بـا  مشـکلی  هیـچ  داده انـد،  لـم  قـدرت  اریکـۀ 
حکومـت ندارنـد و از تصمیم هـا و اجـراآِت آن 
به شـدت دفـاع می کننـد، امـا همیـن کـه از اریکۀ 
قـدرت پاییـن کشـیده شـدند، واویـا و وای بـر 
قانـون عالـم را از سوی شـان پُـر می کنـد و خـود 
می نمایاننـد.  مظلـوم  و  بی گنـاه  فرشـته های  را 
جالـب این جاسـت کـه رییـس پیشـیِن کمیسـیون 
انتخابـات می گویـد کـه او یـک مجاهـد اسـت و 
روس هـا تفنـِگ او را از او گرفتـه نتوانسـتند، ولی 
حـاال بـه حکـم قانـون گـردن نهـاده و موترهـا و 
افـراد مسـلِح خـود را دوبـاره پـس داده اسـت. او 
بـا غـرورِ تمـام می گویـد کـه اگـر می خواسـت با 
برابـر  افـراد مسـلح می توانسـت کـه در  داشـتن 
نظامیانـی کـه برای بردن وسـایل دولتـی از نزدش 
آمـده بودنـد، مقاومـت کنـد و حداقل نگـذارد که 

بیفتد.  اتفاقـی  چنیـن 
آیـا  دارد!  واقعـًا چنیـن سـخنانی جـای شـنیدن 
نوعـی  او  سـخناِن  در  عمـًا  کـه  فـردی  چنیـن 

قانون گریـزی و بی مسـوولیتی مدنـی نهفته اسـت، 
می توانسـت رونـد دموکراتیکی چـون انتخابات را 
مدیریـت کند؟ آیـا او به ارزش های مردم سـاالرانه 
معتقـد اسـت و از آن هـا حمایت می کنـد؟ من که 
فکـر نمی کنـم چنیـن فـردی بـه مردم سـاالری و 
انتخابات اعتقاد داشـته باشـد. به بـاور من، چیزی 
کـه او را در سـمِت رییـس انتخابـات نگه داشـته 
بـود، امتیازهای مـادی و معنوِی این پُسـت و پس 
از آن، امکانـات دیگـری بـود کـه می توانسـت از 
راه تقلـب و مهندسـی انتخابات از آِن خود سـازد. 
او بـا چنیـن سـخنانی، فـردی قابل اطمینـان برای 
انتخابـات نبـوده و از آغـاز، گزینـِش او بـه چنین 

سـمتی نادرسـت و نابه جـا بوده اسـت. 
شـاید در میـان اعضـای کمیسـیون های انتخاباتی، 
افـرادی دیگری نیز باشـند کـه چنین می اندیشـند 
انتخابـات  عرصـۀ  وارد  دیدگاهـی  چنیـن  بـا  و 
شـده اند. در حالـی کـه کسـانی بـرای مدیریـِت 
انتخابـات شایسـته اند کـه افزون بر داشـتن اهلیت 
و توانایـی انجـام چنین امر بزرگـی، به ارزش های 
دموکراتیـک و قانون محورانـه نیـز معتقد باشـند و 
سـاح و مهمـاِت خـود را بـه ُرخ مـردم نکشـند. 
مـن واقعـًا پس از شـنیدن سـخنان رییس پیشـیِن 
اندیشـیدم  و  شـدم  شـوکه  انتخابـات  کمیسـیون 
ایـن کشـور چـه می گـذرد و کی هـا در  کـه در 
رأس مهم تریـن و دموکراتیک تریـن نهادهـا قـرار 

گرفته انـد. 
حـاال نیـز بایـد خطـِر ورود افـرادی نظیـر رییـس 
پیشـین کمیسـیون انتخابـات را جـدی تلقـی کرد 
و از وارد شـدِن یـک تیـم دیگـِر مشـابه بیمنـاک 
بـود. راهـکاری که در حـال حاضر بـرای انتخاب 
نظـر  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های  مسـووالن 
گرفتـه شـده، چنیـن خطـری را تقویـت می کنـد. 
اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت ملـی کـه 
پـس از تعدیـات در قانـون انتخابـات بـه نفـِع 
کمیسـیون های  اعضـای  کـه  شـد  موفـق  خـود 
انتخاباتـی را برکنـار کنـد، حـاال بر اسـاس همین 
تعدیـات صاحیـت نصـِب افـراد تـازه را نیـز 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نبایـد میـان دو 
مسـالۀ اتفـاق افتـاده دچـار اشـتباه شـد و آن ها را 
هـم ارز پنداشـت. یکـی برکنـاری اعضای پیشـیِن 
کمیسـیون های انتخاباتـی اسـت کـه واقعـًا یـک 
رونـد ملـی را بـا آن همـه مصـارف گـزاف، آن هم 
بـرای کشـور بی چاره یـی مثـل افغانسـتان کـه بـه 

افتضـاح  بـه  اسـت،  متکـی  جهانـی  کمک هـای 
جهانـی مبـدل کردند و حق شـان بود کـه به چنین 
سرنوشـتی دچـار شـوند، و دیگـری تعدیات در 
قانـون انتخابـات اسـت کـه آقـای غنـی آن را بـه 
نفـِع خـود مصـادره کـرده و می خواهـد مطابـِق 
کمیسـیون های  در  خـود  سـلیقۀ  و  خواسـت 
انتخاباتـی و از جملـه در امـِر گزینـش اعضـای 

ارشـد آن دسـِت بـاز داشـته باشـد. 
کمیسـیون های  اعضـای  برکنـاری  موضـوع 
ولـی  بـود  عمومـی  خواسـِت  یـک  انتخاباتـی، 
تعدیـات در قانـون انتخابـات آن هـم بـه گونه یی 
کـه شـرایط را بـرای یک فـرد جهِت اعمـال نفوذ 
و سـلیقه  مسـاعد  سـازد، خواسـِت عمومی نیست 
و چـه بسـا کـه مـردم با چنیـن تصمیمـی مخالف 
باشـند. آقـای غنـی می خواهـد از یـک خواسـِت 
عمومـی سوءاسـتفاده کـرده و بـه نفـع خـود در 
جـای دیگری آن را سـرمایه گذاری کنـد. اگر قرار 
اسـت کـه اعضـای جدیـد بـرای کمیسـیون های 
انتخاباتـی گزینـش شـوند، کـه بـدون تردیـد یک 
نیاز اسـت و باید که چنین شـود، چنین گزینشـی 
بایـد کامـًا بـر اسـاس موازیـِن اصولـی و قانونی 

گیرد.  صـورت 
فرامـوش نکنیم که اعضای پیشـین کمیسـیون های 
انتخاباتـی نیـز با روش های اصولـی یعنی از طریق 
کمیتـۀ گزینـش و پـس از مصاحبـه بـا رهبـری 
حکومـت بـه ایـن سـمت ها رسـیده بودنـد. وقتی 
نیفتـاد، روش هـای سـاده تر و  کارآمـد  آن روش 
به اصطـاح راه هـای میان بـر بدون شـک می توانند 
پیامدهـای خطرناک تـری را بـه بارآورنـد. البته در 
آن زمـان هم کـه اعضای کمیسـیون های انتخاباتی 
ظاهـراً بـر اسـاس یـک روش اصولـی بـه رهبری 
دسـت کاری ها  بودنـد،  شـده  معرفـی  حکومـت 
رهبـری  سـوی  از  زیـادی  نفوذهـای  اعمـال  و 
حکومـت صورت گرفـت و نتیجه چیزی شـد که 
همه شـاهد آن هسـتیم. حـاال یک بار دیگـر نباید 
مقهـور برخوردهـای عاطفـی شـد و گذاشـت که 
کمیسـیون های انتخاباتـی در اختیـار یـک فـرد که 
خـود نیـز رقیِب دیگر نامزدان اسـت، قـرار بگیرد. 
پیامدهـای چنیـن تصمیمـی می تواند سـنگین تر از 
گذشـته باشـد و انتخاباتـی را رقـم زنـد کـه واقعًا 

افغانسـتان را از چالـه بـه چـاه بیندازد. 
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ــه  ــان بـ ــروری، طالبـ ــده فبـ ــنبه، هجـ ــت روز دوشـ ــرار اسـ قـ
ـــده گان  ـــا نماین ـــتی رو در رو ب ـــتان در نشس ـــت پاکس ـــوت دول دع
ـــرات،  ـــاز مذاک ـــش از آغ ـــد. پی ـــدار کنن ـــور دی ـــکا در آن کش امری
ـــا  ـــم ب ـــداری ه ـــروه، دی ـــن گ ـــده گان ای ـــه نماین ـــت ک ـــرار اس ق
ــایل  ــورد مسـ ــند و در مـ ــته باشـ ــتان داشـ ــت وزیر پاکسـ نخسـ

مختلـــف بـــا او صحبـــت کننـــد. 
ــرات  ــداد مذاکـ ــتان در امتـ ــِت پاکسـ ــزاری نشسـ ــد از برگـ بعـ
ـــِت  ـــروری نشس ـــخ 25 فب ـــه تاری ـــر، ب ـــکا در قط ـــان و امری طالب

دیگـــری در دوحـــۀ قطـــر برگـــزار خواهـــد شـــد.  
گـــروه طالبـــان بعـــد از بیست وســـه ســـال جنـــگ، در برابـــر 
ــاال  ــی، حـ ــای بین المللـ ــپس نیروهـ ــتان و سـ ــت افغانسـ دولـ
بـــا امریـــکا کـــه هفده ســـال بـــا آن جنگیـــده  اســـت، مذاکـــره 
می کنـــد. مذاکـــرۀ طالبـــان بـــا امریکایی هـــا ســـرآغازی شـــده  
ــورهای  ــه کشـ ــروه بـ ــن گـ ــاِی ایـ ــاندن پـ ــرای کشـ اســـت بـ
ـــکو  ـــه مس ـــان را ب ـــار طالب ـــراً دوب ـــیه اخی ـــه روس ـــف. چنان ک مختل
ـــر  ـــورهای دیگ ـــی کش ـــه برخ ـــت و همین گون ـــرده اس ـــوت ک دع

هـــم در تـــاش انـــد کـــه از طالبـــان میزبانـــی کننـــد. 
ـــب  ـــیار عجی ـــان بس ـــتان از طالب ـــوت پاکس ـــان، دع ـــن می ـــا در ای ام
ـــرا  ـــه چ ـــود ک ـــرح می ش ـــؤال مط ـــن س ـــد و ای ـــر می رس ـــه نظ ب
پاکســـتان چنیـــن دعوتـــی از طالبـــان کـــرده  اســـت؛ زیـــرا آن 
کشـــور طـــرف اصلـــی و حامـــی درجه یـــِک طالبـــان پنداشـــته 
ــد و  ــتان انـ ــور در پاکسـ ــه حضـ ــم بـ ــان متهـ ــود. طالبـ می شـ
آن کشـــور سال هاســـت کـــه بـــه میزبانـــی و حمایـــت مالـــی 
و جانـــی طالبـــان و دیگـــر گروه هـــا مثـــل شـــبکۀ حقانـــی و 
ـــان را  ـــتان طالب ـــاب، پاکس ـــن حس ـــا ای ـــت. ب ـــم اس ـــش مته داع

ـــت! ـــده اس ـــرا خوان ـــان ف ـــۀ خودش ـــه خان ب
 بـــه نظـــر می رســـد پاکســـتانی ها در حالـــی کـــه در پالیســـی 
ـــروه  ـــن گ ـــد و ای ـــق بوده ان ـــان موف ـــورد طالب ـــان در م سیاسی ش
را از حـــِد یـــک گـــروه جنگـــی تروریســـتی بـــه حـــِد یـــک 
ـــت،  ـــیده اس ـــاال کش ـــل ب ـــال تعام ـــِی در ح ـــی سیاس ـــروه جنگ گ
ـــدان داری  ـــتر می ـــروه بیش ـــرای آن گ ـــان ب ـــه همچن ـــد ک می کوش
ــا  ــا امریکایی هـ ــاال رو در رو بـ ــه حـ ــان کـ ــًا طالبـ ــد؛ مثـ کنـ
گفت وگـــو می کننـــد و کشـــورهای دیگـــر هـــم بـــرای آنـــان 
ــًا از  ــتان کامـ ــت افغانسـ ــه دولـ ــد کـ ــان ارزش می گزارنـ چنـ
ــد  ــی یافته انـ ــِت باالیـ ــاال دسـ ــود، حـ ــه می شـ ــر انداختـ نظـ
ــان  ــات سیاسی شـ ــی از حیـ ــۀ مهمـ ــت وارد مرحلـ و در حقیقـ
گردیده انـــد و ایـــن بـــرای گروهـــی مثـــل طالبـــان دســـتاورد 
کمـــی نیســـت. امـــا پاکســـتان بـــا ایـــن دعـــوت نشـــان داده 
 اســـت کـــه در قســـمت اجـــرای پالیســـی، خیلـــی ضعیـــف و 

ــرده  اســـت.  ــل کـ ــه عمـ بی باکانـ
ــتر مـــورد  ــان بیشـ ــتان از طالبـ ــا جنبـــۀ دوم دعـــوت پاکسـ امـ
توجـــه اســـت. آن کشـــور ســـعی دارد کـــه بـــا دعـــوِت ایـــن 
گـــروه بـــرای برپایـــی یـــک دور گفت وگـــو بـــا امریکایی هـــا، 
در حقیقـــت نشـــان بدهـــد کـــه برخـــاف ادعاهـــا، طالبـــان در 
ـــوت  ـــتان دع ـــرون پاکس ـــان از بی ـــد و آن ـــور ندارن ـــتان حض پاکس

شـــده اند. 
طالبـــان هـــم فکـــر می کننـــد کـــه بـــا ایـــن دعـــوت دولـــت 
پاکســـتان، فرصتـــی برای شـــان فراهـــم شـــده تـــا وابســـته گی 
ایـــن گـــروه بـــه پاکســـتان و حضـــور رهبـــران و حلقه هـــای 
ــود و  ــا زدوده می شـ ــوی از انحـ ــه نحـ ــور بـ ــان در آن کشـ آنـ
ـــر پاکســـتان  ـــر تأثی ـــر زی ـــان اگ ـــه طالب ـــد ک ـــر  کنن ـــردم فک ـــاید م ش
می بودنـــد و در آن کشـــور حضـــور می داشـــتند، از طـــرف آن 

ــدند. ــوت نمی شـ ــور دعـ کشـ
ــن  ــا چنیـ ــد بـ ــتان نمی توانـ ــه پاکسـ ــت کـ ــن اسـ ــا مبرهـ امـ
روش هایـــی مـــردم افغانســـتان را گـــول بزنـــد و طالبـــان هـــم 
بـــا چنیـــن تکتیک هایـــی نمی تواننـــد بـــا ذهـــن و درِک مـــردم 
ـــان  ـــران طالب ـــۀ رهب ـــاِن خان ـــه س ـــور ب ـــرا آن کش ـــد؛ زی ـــازی کنن ب
ـــه  ـــور تغذی ـــب آن کش ـــروه از جان ـــن گ ـــود و ای ـــناخته می ش ش
شـــده و سال هاســـت کـــه چـــوب ســـوخِت سیاســـت های آن 

ــده اند.  ــور شـ کشـ
ـــات را از  ـــۀ اتهام ـــتی، هم ـــن نشس ـــا چنی ـــد ب ـــتان نمی توان  پاکس
ـــات در  ـــاد ثب ـــی ایج ـــه در پ ـــد ک ـــان بده ـــد و نش ـــود دور کن خ
افغانســـتان اســـت. تـــا زمانی کـــه آن کشـــور به درســـتی نشـــان 
ـــن  ـــا چنی ـــت، ب ـــادق اس ـــتان ص ـــح افغانس ـــر صل ـــه در ام ـــد ک نده
نشســـت هایی نمی توانـــد راهـــی بـــه پیـــش ببـــرد و اتهامـــات 
را از خـــودش دور ســـازد. ایـــن را همـــه می داننـــد کـــه 
هیچ کـــس بـــه خانـــۀ خـــودش دعـــوت نمی شـــود و پاکســـتان 

نمی توانـــد بـــه چشـــِم جهانیـــان خـــاک بزنـــد.
ـــتان، در  ـــا در پاکس ـــا امریکایی ه ـــان ب ـــت طالب ـــن رو، نشس  از ای
حـــِد یـــک دور از مذاکـــرات معنـــا می دهـــد و اهمیتـــی بیـــش 

ـــت. ـــد داش ـــن نخواه از ای

پاکستان طالبان را
به خانۀ خودشان دعوت کرده  است

احمـدعمران

انتخـابات  نبـاید 
افتـد! به چـاه  از چـاله 

موضوع برکناری اعضای کمیســیون های انتخاباتی، یک خواســِت عمومی بود ولی تعدیالت در قانون انتخابات آن هم به 
گونه یی که شرایط را برای یک فرد جهِت اعمال نفوذ و سلیقه  مساعد  سازد، خواسِت عمومی نیست و چه بسا که مردم با 
چنین تصمیمی مخالف باشند. آقای غنی می خواهد از یک خواسِت عمومی سوءاستفاده کرده و به نفِع خود در جای دیگری 
آن را سرمایه گذاری کند. اگر قرار اســت که اعضای جدید برای کمیسیون های انتخاباتی گزینش شوند، که بدون تردید 

یک نیاز است و باید که چنین شود، چنین گزینشی باید بر اساس موازیِن اصولی و قانونی صورت گیرد
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ــی  ــت وحــدت مل ــته ارگ ریاســت حکوم ــۀ گذش ــنبۀ هفت روز سه ش
ــیون های  ــنر کمیس ــه 12 کمیش ــرد ک ــام ک ــی اع ــر خبرنامه ی ــا نش ب
انتخاباتــی پــس از تصویــب و توشــیح تعدیــات در قانــون انتخابــات، 

ــده اند. ــار ش برکن
ــور دو  ــرد ام ــوولیت پیش ب ــه مس ــت ک ــده اس ــۀ ارگ آم در خبرنام
ــه دوش  ــد، ب ــا گماشــته شــدن اعضــای جدی ــی ت کمیســیون انتخابات

ــت. ــده اس ــپرده ش ــیون ها س ــن کمیس ــای  ای ــان دبیرخانه ه رییس
در ایــن میــان، احــزاب و جریان هــای سیاســی و نامــزدان و مســووالِن 
ــر  ــورد نظ ــات م ــه اصاح ــد ک ــات می گوین ــر انتخاب ــای ناظ نهاده
حکومــت تنهــا تغییــر و برکنــاری کمیشــنران اســت کــه ایــن کار در 

ــد.  ــده کمــک نمی کن ــۀ آین ــات شــفاف و عادالن ــزاری انتخاب برگ
داکتــر عبدالعلــی محمــدی، نامــزد نماینــدۀ انتخابــات پارلمانــی 
ــای  ــه معن ــات ب ــون انتخاب ــاِت وارد شــده در قان ــد کــه تعدی می گوی
»انحــال کمیســیون های انتخاباتــی« اســت. بــه بــاور او، مفــاد روشــن 
ــیون،  ــه کمیس ــت ک ــی آن اس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــم ریی حک
ــون،  ــق قان ــرد کــه اعضــای واجــد شــرایط مطاب ــی شــکل می گی زمان
ــام کمیســیون های  ــزی به ن ــر آن، چی ــف شــوند. در غی ــن و توظی تعیی

ــی وجــود نخواهــد داشــت. انتخابات
ــا در  ــه، تنه ــان دبیرخان ــدی: رییس ــی محم ــای عبدالعل ــۀ آق ــه گفت ب
ــر  ــی( دفت ــی)اداری و دیوان ــی و عملیات ــور اجرای ــه ام ــیده گی ب رس
کمیســیون، دارای صاحیــت می باشــند و بــه هیــچ  وجــه، صاحیــت 
ــد و اصــًا  ــه کمیســیون را ندارن ــوط ب ــوی مرب ورود در مســایل ماه

ــند. ــیون باش ــت کمیس ــد سرپرس نمی توانن
ــۀ  ــان دبیرخان ــدام رییس ــه اق ــه هرگون ــد ک ــوق دان می گوی ــن حق ای
ــور جــاری اداری(،  ــه جــز ام هــر دو کمیســیون در مســایل ماهوی)ب

ــار« اســت. ــد اعتب ــه »بطــان و فاق محکــوم ب
ــات  ــرِض انتخاب ــر معت ــزد دیگ ــب، نام ــه طی ــر، عاطف ــوی دیگ در س
ــنران  ــب کمیش ــزل و نص ــه ع ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب پارلمان
انتخاباتــی بــوده  انتخاباتــی تأمین کننــدۀ عدالــت  کمیســیون های 
نمی توانــد. بانــو طیــب می گویــد کــه کمیشــنران کمیســیون های 
ــوند. ــه ش ــد محاکم ــد و بای ــده ان ــت« ش ــب خیان ــی »مرتک انتخابات
ارشــد حکومــت  مســووالن  می خواهــد  و  دارد  پرســش هایی  او 
ــه  ــد ب ــه گفتــۀ عاطفــه طیــب، حکومــت بای ــه آن پاســخ بگوینــد. ب ب
مــردم توضیــح دهــد کــه چــرا اصاحــاِت انتخاباتــی را پــس از پایــان 
انتخابــات پارلمانــی روی دســت نگرفــت و اجــازه داد نتایــج نهایــی 

ــم شــوند؟ ــی اعــام شــود و رأی هــای مــردم ُگ ــات پارلمان انتخاب
ــد  ــح می خواه ــت توضی ــی از حکوم ــات پارلمان ــزد انتخاب ــن نام ای
ــد،  ــدا کنن ــه کمیســیون راه پی ــرار اســت ب ــا کمیشــنرانی کــه ق کــه آی
تــوان تمیــز کــردن رأی هــای »پــاک و ناپــاک« را خواهنــد داشــت؟ او 
ــه  ــد ک ــز می خواه ــات نی ــزل شــدۀ کمیســیون انتخاب از کمیشــنران ع
اگــر واقعــًا صــادق بــوده انــد، فرصــت فرارســیده اســت تــا مهندســان 

اصلــی انتخابــات پارلمــان را معرفــی کننــد.
در ســوی دیگــر، حســیب معتــرف، عضــو موسســۀ انتخابــات آزاد و 
عادالنــۀ افغانســتان در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــته اســت کــه 
ــه فسادکشــاندن«  حکومــت وحــدت ملــی »عامــل اصلــی تقلــب و ب

انتخابــات اســت.
آقــای معتــرف می گویــد کــه معنــای اصاحــات در حکومــت وحــدت 
ملــی تنهــا بــه تغییــر کمیشــنران خاصــه می شــود. او می افزایــد کــه 
ــۀ  ــه برنام ــد ک ــان می ده ــته نش ــات گذش ــد دور انتخاب ــۀ چن تجرب
ــًا  ــان روز صرف ــی، در پای ــرای اصاحــات انتخابات ــادی ب ــع و بنی جام
بــه تعویــض افــراد تقلیــل یافتــه و اصاحــات اساســی دور زده شــده 

اســت.
ــت.  ــاد اس ــد فس ــی، مول ــد انتخابات ــرف: فراین ــای معت ــۀ آق ــه گفت ب
ــر.  ــدت های دیگ ــواع مفس ــی و ان ــاد مال ــا فس ــی ت ــاد سیاس از فس
بزرگ تریــن عامــل بــه فســاد کشــانیدن کارگــزاران پروســه، دخالــت 
ــور  ــه منظ ــار ب ــال فش ــیون و اعم ــن کمیس ــه در کار ای ــوۀ اجرایی ق
مهندســی نتایــج آرا اســت. یــک طــرف اصلــی و مهــم اناتومــی تقلــب 
ــا اعمــال  ــود. حکومــت ب ــر، حکومــت ب ــی اخی ــات پارلمان در انتخاب
ــل خــود  ــه می ــج آرا را ب ــی، نتای ــوذ در کار کمیســیون های انتخابات نف

ــرد. دســتکاری ک
ــی در  ــر اعامیه ی ــا نش ــی ب ــزاب سیاس ــۀ اح ــر، کمیت ــوی دیگ در س
ــه اســت  ــات گفت ــون انتخاب ــواد قان ــل برخــی از م ــه تعدی ــش ب واکن
ــات  ــله یی از اصاح ــان، »سلس ــر آن ــی از نظ ــات انتخابات ــه اصاح ک
ــا پیــدا  ــه عنــوان یــک بســتۀ جامــع، معن ــه هم پیوســته اســت کــه ب ب

می کنــد«.
ــت از  ــکل اس ــی متش ــزاب سیاس ــر اح ــورد نظ ــع م ــتۀ جام ــن بس ای
ــاح و  ــی«، »اص ــیوه های انتخابات ــون و کارش ــل قان ــاح و تعدی »اص
ــدۀ تقلــب  ــی بازدارن ــات فن ــر و اقدام ــی«، »تدابی ــر نظــام انتخابات تغیی
انتخاباتــی«، )اســتفاده از تکنالــوژی( و »نظــارت موثــر و همه جانبــه از 

ــات«. ُکل مراحــل پروســۀ انتخاب
در اعامیــه از حکومــت خواســته شــده اســت کــه انتخابــات 
شــوراهای والیتــی و ولســوالی در ســال 1398 کــه همزمــان بــا 
انتخابــات ریاســت جمهوری برگــزار می شــود بایــد بــر اســاس 

ــان  ــه همچن ــا )MDR( برگــزار گــردد. در اعامی ــدی ی نظــام چندبُع
ــری حکومــت وحــدت  ــه رهب ــه از آنجــا ک خواســته شــده اســت ک
ملــی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری انــد، بایــد تقــرری، 
ــه  ــی در هم ــدان دولت ــه و کارمن ــات عالی رتب ــزل مقام ــی و ع تبدیل
ســطوح از جانــب حکومــت قطــع و تــا پایــان انتخابــات طــی 

ــود. ــام ش ــوع اع ــی، ممن فرمان
ــی روز  ــیون های انتخابات ــدۀ کمیس ــزل ش ــان ع ــان، رییس ــن می در ای
پنجشــنبه در یــک نشســت خبــری گفتنــد کــه فرمــان عــزل آنــان از 

ــن« اســت. ــای نافرجــام و ننگی ــت »کودت ســوی حکوم
عبدالبدیــع صیــاد و عبدالعزیــز آریایــی می گوینــد کــه طــرح تعدیــل 
قانــون انتخابات و توشــیح آن از ســوی محمداشــرف غنــی، »عجوالنه« 
ــد کــه  ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــروژۀ شخصیت کشــی اســت. آن و یــک پ
حکومــت بــا برکنــاری آنــان، در تــاِش مهندســی و پیــروز ســاختن 

افــراد دلخــواه شــان در نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی اســت.
رییســان پیشــین دو کمیســیون انتخاباتــی محمداشــرف غنــی را 
ــس پیشــین کمیســیون  ــی ریی ــز آریای ــد. عبدالعزی ــض« می خوانن »مری
ــن  ــای ننگی ــا کودت ــد: »کســانی کــه ب ــی می گوی شــکایت های انتخابات
ــی  ــت و توانای ــد و آن ظرفی ــرار می گیرن ــام ق ــی در رأس نظ انتخابات
ــان  ــه و گوسفندی ش ــب، طفان ــب و غری ــای عجی ــن پتکه ه ــا ای را ب

ــد«. ــل کن ــتان تحمی ــردم افغانس ــاالی م ــد ب نمی توانن
ــی را  ــیون های انتخابات ــین کمیس ــای پیش ــدۀ اعض ــی پرون هیأت

بررســی می کنــد
ــدۀ  ــی کار روی پرون ــه هیأت ــد ک مســووالن در دادســتانی ُکل می گوین
ــی را آغــاز کــرده  رییســان و اعضــای پیشــین کمیســیون های انتخابات

اســت.
ایــن مســووالن همچنــان می گوینــد کــه دوازده تــن از اعضــای 
ممنوع الخــروج  جملــه  از  انتخاباتــی  کمیســیون  های  برکنارشــدۀ 

ند. شــده ا
بــا  گفت وگــو  در  ُکل  دادســتانی  ســخنگوی  رســولی  جمشــید 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد، بــرای بررســی پرونده یــی کــه از 
ــای  ــتفاده از صاحیت ه ــام سوءاس ــه اته ــای کشــفی ب ســوی ارگان ه
ــن  ــه ای ــی ب ــیون های انتخابات ــای  کمیس ــان و اعض ــی رییس وظیفه ی

اداره رســیده اســت، هیأتــی را توظیــف کرده انــد.
ــأت موظــف شــده  ــد، هی ــان می گوی ســخنگوی دادســتانی ُکل همچن
ــه، مســووالن  ــات و بررســی های همه جانب ــل تحقیق ــه منظــور تکمی ب

ــد. ــرده ان ــوع الخــروج ک ــی را ممن پیشــین کمیســیون های انتخابات
دادســتانی ُکل اطمینــان می دهــد کــه پرونــده را بــه  صــورت عادالنــه 
و همه جانبــه در روشــنایی احــکام قانــون به گونــۀ بی طرفانــه و 
مســتقانه رســیدهگی کــرده و متکــی بــر اســناد، شــواهد و مدارکــی 
کــه از طــرف نهادهــا و افــراد در جریــان تحقیــق بــه  دســترس هیــأت 
قــرار گیــرد در مــورد مســوولیت و عــدم مســوولیت تصمیــم قانونــی 
اتخــاذ و از نتایــج آن در حــدود احــکام قانــون اطاع رســانی می کنــد.
ــۀ گذشــته  ــی هفت  محمــد اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت مل
در فرمانــی 12 نفــر از اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی را بــه اتهــام 

ــرد. ــار ک ــی برکن ــای وظیفه ی ــتفاده از صاحیت ه سوءاس
کمیســیون  و  انتخابــات  کمیســیون  امــور  پیش بــرد  مســوولیت 
ــای  ــدن اعض ــته ش ــا گماش ــات ت ــکایات انتخاب ــه ش ــیده گی ب رس

جدیــد بــه دبیرخانــۀ  ایــن کمیســیون ها ســپرده شــده اســت.
شش شرط برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی

ارگ ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا نشــر اطاعیه یــی از 
ــا  ــت ت ــته اس ــی خواس ــۀ مدن ــای جامع ــی و نهاده ــزاب سیاس اح
کمیســیون های  دبیرخانههــای  رییســان  و  عضویــت  کاندیــدان 

انتخاباتــی را معرفــی کننــد.
در خبرنامــۀ نشــر شــده از نشــانی دفتــر رســانه های ارگ آمــده اســت: 
احــزاب محتــرم سیاســی راجسترشــده در وزارت عدلیــه، یــک یــک 
تــن و نهادهــای جامعــۀ مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات پانــزده تــن کــه 
حداقــل پنــج تــن آن را زنــان تشــکیل دهنــد، بــه صفــت کاندیــدای 
ــی و  ــکایات انتخابات ــیون ش ــات، کمیس ــیون انتخاب ــت کمیس عضوی
ــی  ــت جمهوری معرف ــر ریاس ــه دفت ــمًا ب ــیون ها رس ــان کمیس رییس

کننــد.
ــته  ــتان را داش ــت افغانس ــد تابعی ــزدان بای ــه، نام ــن اطاعی ــاد ای بربنی
ــند، دارای  ــانس باش ــل لیس ــی حداق ــات عال ــند، دارای تحصی باش
تجربــۀ مدیریتــی حداقــل پنج ســال و شــهرت نیــک باشــند، حداقــل 
ســن ســی وپنج ســالهگی را تکمیــل کــرده باشــند، از طــرف محکمــه 
ــوق  ــان از حق ــا حرم ــت و ی ــم ضدبشــری و جنای ــکاب جرای ــه ارت ب
ــزب  ــت ح ــۀ عضوی ــدی وظیف ــن تص ــده و حی ــوم نش ــی محک مدن

ــند. ــته باش سیاســی را نداش
در پایــان خبرنامــه آمــده اســت کــه احــزاب و نهادهــای مرتبــط بــه 
ــۀ  ــا ضمیم ــده را ب ــی  ش ــدای معرف ــل کاندی ــهرت مکم ــات ش انتخاب
ــه  ــوابق کاری، س ــت، س ــره تابعی ــی، تذک ــناد تحصیل ــی اس فوتوکاپ
ــر  ــی ب ــه مبن ــد شــدۀ وزارت عدلی ــد و ســند تأیی قطعــه عکــس جدی
عــدم داشــتن عضویــت احــزاب سیاســی موصــوف را در مــدت هفــت 

ــتند.  روز بفرس
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صبغت اهلل مجـددی 
بـه خـاک سپـرده شـد

ــت  ــس دول ــتین ریی ــددی، نخس ــت اهلل مج ــور صبغ ــازۀ پروفیس ــییع جن ــم تش مراس
ــد. ــزار ش ــو برگ ــنبه 2۴ دل ــه روز چهارش ــتان ب ــامی افغانس اس

مرحــوم مجــددی، نخســتین رییــس دولــت اســامی افغانســتان در دهــه نــود میــادی 
و رهبــر حــزب نجــات ملــی در ســن 93 ســالهگی روز دوشــنبۀ هفتــۀ پیــش در کابــل 

درگذشــت. او اخیــراً بیمــار بــود.
دولــت روز خاک ســپاری او را تعطیــل عمومــی اعــام کــرده و پرچــم  افغانســتان نیمــه 

ــته شدند. برافراش
مراسم تشییع جنازه آقای مجددی با تشریفات خاص دولتی برگزار شد.

وداع بــا پیکــر او و نمــاز بــر جنــازه  در ارگ بــا حضــور مقام هــای دولتــی و چهره هــای 
سیاســی برپا شــد.

ــر او  ــه پیک ــته و ب ــن مراســم حضــور داش ــز در ای ــفرای خارجــی نی ــا وس دیپلمات ه
ــد. ــرام کردن ادای احت

ــه  ــای جداگان ــتان در پیام ه ــی افغانس ــگان سیاس ــا و نخب ــادی از چهره ه ــمار زی ش
ــد. ــلیت گفتن ــددی تس ــت اهلل مج ــور صبغ ــت پروفیس درگذش

احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود و نامــزد انتخابــات 
ــت  ــعود، رحل ــاه مس ــهید احمدش ــاد ش ــت از بنی ــه نیاب ــی ب ــت جمهوری در پیام ریاس
حضــرت صبغــت اهلل مجــددی را بــه خانــواده، بســتگان، مجاهدیــن و مــردم افغانســتان 
تســلیت گفتــه و از بــارگاه الهــی بــه رروح ایشــان طلــب رحمــت و مغفــرت کردنــد.
ــران اول  ــاب حضــرت صاحــب از دعوت گ ــده اســت: جن ــای مســعود آم ــام آق در پی
جهــاد، اولیــن رییــس دولــت افغانســتان پــس از پیــروزی جهــاد بــود. در میــان رهبــران 
طــراز اول افغانســتان یــک شــخصیت معتــدل، بی کینــه، صریــح لهجــه، اهــل مــدارا و 

میــان رو معــروف بــود.
ــواره  ــردم هم ــا م ــا ب ــت: در دیداره ــده اس ــعود آم ــی مس ــام احمدول ــۀ پی در ادام
خوش رویــی، ســلوک تــوأم بــا صمیمیــت، بــی محابــا ســخن گفتــن از خصوصیــات 

ــود. ایشــان ب
ــت  ــتم، از وضعی ــا ایشــان داش ــه ب ــداری ک ــن دی ــرده اســت: در آخری ــادآوری ک او ی
موجــود کشــور بــه شــدت نــاآرام و از آنچــه اتفــاق افتــاده بــود ســخت نــاراض بــود. 

ــردم. ــی داد، کاری می ک ــال م ــی مج ــر زنده گ ــت اگ می گف
صبغــت اهلل مجــددی در ســال 13۰5 خورشــیدی در یــک خانــوادۀ روحانــی در شــهر 
ــد  ــیخ احم ــه ش ــب ب ــبندیه و منتس ــت نقش ــایخ طریق ــد. او از مش ــا آم ــه دنی ــل ب کاب

ــود. ــی ب ــف ثان ــه مجــدد ال ســرهندی، معــروف ب
ــدار  ــتان طرف ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــه ح ــور 1357، ک ــای ث ــس از کودت پ
ــا  ــه پاکســتان رفــت و ب ــه قــدرت رســید، مجــددی ب شــوروی ســابق در نتیجــه آن ب
ــه  ــلحانه علی ــی و مس ــارزات سیاس ــتان مب ــی افغانس ــات مل ــۀ نج ــزب جبه ــاد ح ایج

ــرد. ــاز ک ــتان را آغ ــت افغانس دول
در ســال های 1368 و 1369 خورشــیدی کــه حکومــت در تبعیــد مجاهدیــن در 
ــامی  ــت اس ــس دول ــوان ریی ــه عن ــددی ب ــت اهلل مج ــد، صبغ ــیس ش ــتان تأس پاکس

ــد. ــن ش ــتان تعیی افغانس
ــه  ــرای دو مــاه ب پــس از پیــروزی مجاهدیــن، آقــای مجــددی در بهــار ســال 1371 ب
عنــوان رییــس دولــت موقــت مجاهدیــن انتخــاب شــد و دولــت را رســمًا از فضل الحق 

خالقیــار، نخســت وزیــر دولــت نجیــب اهلل تحویــل گرفــت.
صبغــت اهلل مجــددی پــس از دو مــاه، زمــام داری ســکان دولــت اســامی را براســاس 

ــپرد. ــی س ــن ربان ــور برهان الدی ــه پروفیس ــام آباد ب ــات اس توافق
ــه  ــاره ب ــددی دوب ــای مج ــان آق ــیلۀ طالب ــه وس ــن ب ــت مجاهدی ــقوط دول ــس از س پ
ــه داد. او  ــل ادام ــری کاب ــرای بازپس گی ــود ب ــارزات خ ــه مب ــت و ب ــتان بازگش پاکس
ــه رهبــری شــهید احمدشــاه  در ایــن دوران جبهــۀ مقاومــت ملــی مــردم افغانســتان ب

ــمرد. ــتان می ش ــت تروریس ــده از دس ــی و نجات دهن ــۀ مردم ــعود جبه مس
پــس از ســقوط طالبــان در ســال 2۰۰1 آقــای مجــددی بــه رونــد بــن پیوســت و در 

تعامــات مختلــف سیاســی کشــور نقــش فعــال داشــت.
ــرده و  ــز کار ک ــنای افغانســتان نی ــس س ــس مجل ــوان ریی ــه عن صبغــت اهلل مجــددی ب

ــده داشــته اســت. ــه عه ــح را ب ــم صل ــن ریاســت کمیســیون تحکی همچنی
ــش  ــه رو گرای ــام میان ــه اس ــت و ب ــی داش ــع معتدالنه ی ــددی مواض ــت اهلل مج صبغ
داشــت و بــه دلیــل انتقادهــای تنــد از برخــی از ســران مجاهدیــن و دولــت پاکســتان 

ــود. ــه صراحــت لهجــه معــروف ب ب
ــان و عاشــقان  ــۀ عارف پیکــر صبغــت اهلل مجــددی در آرام گاه خانواده گی شــان در منطق

شــهر کابــل دفــن گردیــد.

احزاب سیاسی و معترضان:
تنـها برکنـاری کمیشنران زمینـه ساز 

برگـزاری انتخـابات شفـاف و عـادالنه نیست
روحاهللبهزاد
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جــرم،  وقــوع  ســرمایه داری،  شــرایط  در 
اجتناب ناپذیــر اســت. ســرمایه داران، مالــک و 
ــند؛  ــگ می باش ــون و فرهن ــدۀ کار، قان کنترل کنن
ــروی کارِ  ــز نی ــزی ج ــا چی ــۀ پرولتاری ــا طبق ام
ــری  ــن نابراب ــدارد. ای ــروش ن ــرای ف ــش ب خوی
ســازوکار  فرهنگــی،  سیاســی،  اقتصــادی، 
به وجــود  را  ســرمایه داری  نظــام  پیامدهــای 
مــی آورد. نتایــج آن، فقــط نیــاز طبقــۀ ســرمایه دار 
ــازگاری  ــه س ــر ب ــۀ کارگ ــاز طبق ــلطه و نی ــه س ب
را افزایــش می دهــد. واکنــِش هــر دو طبقــه 
ــد  ــم را پدی ــی از جرای ــرایط، انواع ــن ش ــه ای ب
مــی آورد. طبقــۀ ســرمایه دار و ســلطه گر مرتکــب 
ــردد  ــرل می گ ــت و کنت ــلطه، حکوم ــم س جرای
اجتماعی یــی  آســیب های  آن  پیامدهــای  کــه 
و  نژادپرســتی  شــهوت رانی،  فســاد،  چــون 
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــادی می باش ــتثمار اقتص اس
ــم ســازگاری و  ــۀ ســلطه پذیر مرتکــب جرای طبق

)1977 ـ  )کوئینــی  می گــردد.  مقاومــت 
ــۀ  ــع طبق ــش مناف ــظ و افزای ــرای حف ــت ب دول
ســلطه گر ـ یعنــی طبقه یــی کــه مالــک و کنتــرل 
ــد.  ــود می آی ــت ـ به وج ــد اس ــزار تولی ــدۀ اب کنن
دولــت ابــزاری اســت بــرای کنتــرل طبقــۀ 
ــم کار  ــۀ حاک ــه ســود طبق ــه ب استثمارشــده یی ک
ــه کــه در جوامــع  ــد آن گون ــد. تمــدِن جدی می کن
ــر اســاس اســتثمار  ســرمایه داری تجلــی یافتــه، ب
یــک طبقــه توســط طبقــۀ دیگــر بنــا شــده اســت. 
ــتمگر  ــرمایه داری س ــت س ــن، دول ــر ای ــاوه ب ع
ــع  ــه از مناف ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب ــه فق ــت ن اس
ــن  ــه همچنی ــد بلک ــت می کن ــم حمای ــۀ حاک طبق
بــه ایــن علــت کــه مســوول طراحــی ُکل نظامــی 
اســت کــه در آن طبقــۀ حاکــم، ســلطه گر و 
و  کارگــر  ســلطه پذیر،  طبقــۀ  و  ســرمایه دار 
ــد و  ــرمایه داری، تولی ــام س ــت. نظ ــوم اس محک
ایمــن  ســلطه گر  دولــِت  به وســیلۀ  اســتثمار، 

شــده و بازتولیــد می گــردد. 
دیکتاتــورِی ســرمایه نه تنهــا بــر تولیــد و توزیــع 
ــای  ــا نیروه ــه ب ــردد، بلک ــال می گ ــروت اعم ث
ــرف،  ــوی مص ــد، الگ ــیوۀ تولی ــر ش ــاوی ب مس
شــیوۀ مصــرف، شــیوۀ کار، فکــر و زنده گــی 
هــم اعمــال می شــود. ایــن دیکتاتــوری بــه 
ــا و  ــران، کارخانه ه ــر کارگ ــه ب ــدازه ک ــان ان هم
دولــت اعمــال می گــردد، دربــارۀ تصــور جامعــه 
از آینــده، ایدیولــوژی، اولویت هــا و اهــداِف آن و 
ــا ســایر مــردم  ــه کــرده و ب شــیوه هایی کــه تجرب
ــن استعدادهای شــان  ــد و همچنی ــان می آموزن جه
و روابط شــان بــا دیگــر مردمــان و بــا ســایر 
ــود.  ــال می ش ــز اعم ــد نی ــان می آموزن ــردم جه م
ــادی،  ــان اقتص ــور هم زم ــوری به ط ــن دیکتات ای
ــه  ــناختی و همه جانب ــی، روان ش ــی، فرهنگ سیاس

می باشــد. )گورتــز ـ 1967(
در جریــان بازتولیــد نظــام ســرمایه داری، جرایــم 
اتفــاق خواهنــد افتــاد. یکــی از تناقض هــای 
ــرای حفــظ نظــام،  ســلطه گری ایــن اســت کــه ب
بــه اجبــار بایــد از برخــی قوانیــن تخلــف گــردد. 

ــم  ــع جرای ــرمایه داری، مناب ــام س ــای نظ تناقض ه
ــه  ــا ن ــن تناقض ه ــد. ای ــد می کنن ــش را تولی خوی
تنهــا در هنــگام بحران بــه اوج می رســند و جرایم 
ســلطه را افزایــش می دهنــد، بلکــه طبیعــت ایــن 
جرایــم بــا توســعۀ بیشــتر ســرمایه داری دگرگــون 

ــردد. )کوئینــی ـ 1979( می گ
جرایــم ســلطه کــه ویژه گــی عمــدۀ ســلطۀ 
جرایمــی  از  دســته  آن  اســت،  ســرمایه داری 
ــود اقتصــادی  ــام موج ــه در حــول نظ ــتند ک هس
ــم ســلطۀ اقتصــادی شــامل  ــد. جرای روی می دهن
بــزرِگ  شــرکت های  کــه  هســتند  جرایمــی 
ــا از  ــۀ آن ه ــوند و دامن ــب می ش ــادی مرتک اقتص
تبانــی در قیمت گــذاری اجنــاس تــا آلوده ســازی 
ــِت بیشــتر  ــظ و انباش ــرای حف ــط زیســت ب محی

ســرمایه شــامل می شــود.
تناقض هــای ســرمایه داری در حــال توســعه، 
ــد و  ــش می ده ــی را افزای ــارزۀ طبقات ــطح مب س
ــلط  ــه تس ــاز ب ــش نی ــث: 1ـ افزای ــه باع در نتیج
ــاز  ــش نی ــلطه گر( 2ـ افزای ــرمایه دار )س ــۀ س طبق
ــط  ــه توس ــی ک ــت طبقات ــازگاری و مقاوم ــه س ب
ســرمایه داری اســتثمار شــده اند. بیشــتر رفتارهایی 
کــه در واکنــش بــه ســلطه انجام می شــود، شــامل 
کنش هــای طبقــۀ سرکوب شــده کــه توســط 
ــود  ــردد، خ ــی می گ ــرم تلق ــرمایه دار ج ــۀ س طبق

ــرمایه داری اســت. ــد س ــام تولی حاصــل نظ
طبقه یــی کــه فاقــد مالکیــت و کنتــرل ابــزار 
ــرمایه داری  ــرایط س ــا ش ــد ب ــت، بای ــد اس تولی
ســازگاری یابــد. ســازگاری و مقاومــت نســبت به 
ــارزۀ طبقاتــی  ــی مب شــرایط ســرمایه داری، از مبان
ــه  ــن اســت ک ــِر ای ــر س اســت. این جــا بحــث ب
کنــش کســانی کــه اســتثمار و ســرکوب شــده اند، 
عمدتــًا نوعــی ســازگاری یــا مقاومــت نســبت بــه 
ــرمایه داری  ــد س ــط تولی ــده توس ــرایط پدیدآم ش
بنابرایــن جــرم طبقــات ستم کشــیده  اســت. 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در ارتبــاط بــا نظــام 
ــا  ــرم ب ــرکوب و ج ــتثمار و س ــرمایه داری اس س
ــته یی  ــزء پیوس ــیار آن، ج ــی بس ــرات تاریخ تغیی
توســعۀ ســرمایه داری  در  طبقاتــی  مبــارزۀ  از 

ــت. اس
بســیاری از جرایــم ســازگاری از ایــن نــوع 
هســتند. بــا ایــن وجــود، ایــن کنش هــا در 
ــه  ــه ریش ــرمایه داری ک ــرکوب س ــوب س چهارچ
در نظــام موجــود تولیــد دارد، روی می دهنــد. 
بیشــتر رفتارهــای خیالــی ماننــد: ســرقت و 
قاچــاق مــواد مخــدر، طبیعــت انگلــی دارنــد. هــر 
ــد،  ــات باش ــظ حی ــرای حف ــر ب ــا اگ ــی حت جرم
بازهــم تولیــد نظــام ســرمایه داری اســت. جرایــم 
البتــه بــه هــر حــال مخالــف نظــام ســرمایه داری 

ــل ـ 1975( ــتند. )هی هس
جرایــم  غارت گرانــه،  جرایــم  بــر  عــاوه 
معمــوالً  کــه  می دهــد  روی  هــم  شــخصی 
علیــه اعضــای طبقــۀ خــود انجــام می شــود. 
ــی متــداول ماننــد: قتــل و  ــواع رفتارهــای خیال ان
ــن  ــه عنــف، جــزِو همی ضرب وشــتم و تجــاوز ب

ــب  ــانی مرتک ــند. کس ــم می باش ــروه از جرای گ
ــورد  ــه پیشــتر م ــوند ک ــا می ش ــوع جرم ه ــن ن ای
ســتِم شــرایط ســرمایه داری قــرار گرفته انــد. ایــن 
ــه  ــد ک ــرایطی روی می دهن ــان ش ــم در هم جرای
ــا  ــی تر ب ــازگاری های اساس ــۀ س ــان نتیج خودش
ســرمایه داری هســتند. بنابرایــن جــرم در شــرایط 
ــرایط  ــه ش ــبه ب ــی نس ــه واکنش ــرمایه داری ب س
زنده گــی تبدیــل شــده اســت، تقریبــًا همــۀ 
جرایــم طبقــۀ ســلطه پذیر در جامعــۀ ســرمایه داری 
ابــزاری اســت بــرای بقــا و تاشــی اســت بــرای 
ابزارهــای  کــه  جامعه یــی  در  حیــات  ادامــۀ 
نیســتند.  بقــا  تأمین کننــدۀ  دیگــر  جمعــی 
ســرمایه داری  شــرایط  در  جــرم،  بدین ســان 
)1973 ـ  )گــوردن  می نمایــد.  اجتناب ناپذیــر 
ــه  ــش ســرمایه داری شــکل گرفت ــا پیدای ــون ب قان
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــرمایه دار، ب ــۀ س ــت. طبق اس
زور و ســرکوِب بیشــتر فعالیت هــای مربــوط 
بــه مبــارزۀ طبقاتــی را جــرم می پندارنــد. در 
ــی  ــر عمل ــی ه ــط قانون ــاس ضواب ــر اس ــع ب واق
بــرای کاهــش بی عدالتی هــای  چــه فعالیــت 
مبــارزه  بــرای  تــاش  چــه  و  ســرمایه داری 
ــع  ــاف مناف ــر مخ ــی، اگ ــرکوب طبقات ــه س علی
ــۀ  ــد. طبق ــمار می آی ــه ش ــرم ب ــد، ج ــت باش دول
ســلطه پذیر بــا پیدایــش ایــن آگاهــی کــه دولــت 
کســانی را کــه بــه نفــع طبقــۀ ســلطه پذیر تــاش 
کننــد، مــورد ســرکوب قــرار می دهــد، بــه 
مبــارزه علیــه دولــت و ســرمایه داری می پــردازد. 

ــود. ــی می ش ــرم تلق ــی ج ــی سیاس ــن آگاه ای
آســیب های  از  بســیاری  این کــه  پایــان  در 
ــت  ــرمایه دار و دول ــۀ س ــط طبق ــی توس اجتماع
ســرمایه داری انجــام گرفتــه و معمــوالً در ضوابــط 
ــود.  ــی نمی ش ــرم تلق ــم ج ــت ه ــی دول حقوق
این گونــه کنش هــای منظــم ـ شــامل محــروم 
کــردن اشــخاص از حقــوق اولیــۀ انســانی ـ 
و  نژادپرســتی  شــهوت رانی،  آن  نتیجــۀ  کــه 
ــته یی  ــزءِ پیوس ــد ج ــادی می باش ــتثمار اقتص اس
از ســرمایه داری اســت و نقــش مهمــی در بقــای 

آن ایفــا می کنــد. )پلــت ـ 197۴(
ــی  ــارزۀ طبقات ــی مب ــرکوب، از مبان ــلطه و س س
ــع  ــًا در جوام ــرمایه داری، خصوص ــعۀ س در توس
شبه ســرمایه داری می باشــد. طبقــۀ ســرمایه دار 
و دولــت ســرمایه داری از نظــام ســرمایه داری 
می دهنــد.  رشــد  را  آن  و  می کننــد  حفاظــت 
تولیــد کار و شــرایط مربــوط بــه آن بایــد تأمیــن 
ــوه  ــلطه، وج ــم س ــرم و جرای ــرل ج ــردد. کنت گ
ــی  ــاد سیاس ــی اقتص ــول طبیع ــروری و محص ض
ــان  ــن هم ــردد. ای ــوب می گ ــرمایه داری محس س
ــادی  ــرد انتق ــرایط رویک ــه ش ــت ک ــزی اس چی
در مســایل اجتماعــی و آسیب شناســی جــرم 
ــش  ــا افزای ــو ب ــرم را همس ــرخ ج ــش ن ـ افزای
ــرخ ســرمایه داری می داند.)رویکردهــای نظــری  ن

ــی( ــایل اجتماع ــی مس ــه در بررس هفتگان
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ــی  ــن بی رغبت ــه ای ــود. البت ــردن می ش ــوش نک ــب گ ــی موج ــی: بی رغبت 2. بی رغبت
نیــز عوامــِل متفاوتــی دارد از جملــه:

ـ تنّفر از ظاهر و قیافۀ شخص گوینده؛
ـ تنّفر از صدای فرد؛

ـ دایمی بودن محرک؛
ـ یک نواختی صدای سخنران؛

ـ استفاده از کلمه ها و واژه های نامأنوس؛
ـ بی عاقه گی به موضوع بحث یا گویندۀ آن.

ــته  ــخناِن او نداش ــده و س ــه گوین ــی ب ــان رغبت ــوند انس ــب می ش ــل موج ــن عوام ای
ــد. ــود برس ــِد خ ــن ح ــه پایین تری ــی ب ــد گوش ده ــه، فراین ــد و در نتیج باش

3. عــدم تمرکــز: از جملــه دالیــل گــوش نــدادن، عــدم توانایــی در ایجــاد تمرکــز 
ــه  ــه درس را ب ــن اســت ک ــق ای ــا و اســتاداِن موف ــازات صنف ه اســت. یکــی از امتی
ــِر درس شــود. ایــن  ــۀ انســان درگی گونه یــی ارایــه دهنــد کــه تمــام حــواس پنجگان
روش امتیــازاِت فراوانــی دارد کــه از جملــۀ آن هــا ایجــاد تمرکــز در شــاگردان اســت و 
اگــر شــاگرد نتوانــد هنــگام درس، حــواس پنجگانــۀ خــود را متوجــه صنــف کنــد و از 
تمــام ایــن عوامــل بــرای یادگیــری اســتفاده کنــد، تمرکــز در صنــف به شــدت پاییــن 

آمــده و بالتبــع میــزان گوش دهــی شــاگردان هــم تنــزل پیــدا می کنــد.
ــه آینــده: گاهــی اتفــاق افتــاده کــه شــما پــس از گوینــده قــرار اســت  4. توجــه ب
ــس شماســت و... در تمــامِ  ــت کنفران ــف، نوب ــی صن ــا نیمــۀ پایان ــد ی ســخنرانی کنی
ــه دهیــد،  ــا لحظاتــی دیگــر ارای ــان را ت ــرار اســت بحث ت ایــن مــدت چــون شــما ق
ــه  ــی ب ــر توجه ــید و دیگ ــان می اندیش ــوۀ مباحث ت ــود و نح ــخناِن خ ــه س ــدام ب م
ــی  ــد گوش ده ــود فراین ــث می ش ــه باع ــدم توج ــن ع ــد. ای ــران نداری ــخنان دیگ س

ــه صفــر برســد. ــا ب ــا حت شــما بســیار پاییــن آمــده و ی
اشــخاص  بــه  نســبت  مــا  مواقــع،  بعضــی  غلــط:  پیش داوری هــای   .5
ــه  ــه ب ــدم توج ــه ع ــر ب ــی منج ــا، گاه ــن پیش داوری ه ــم. ای ــی داری پیش داوری های
ــا ســخنرانی شــخصی مواجــه  ــۀ مثــال: وقتــی مــا ب ــه گون ســخنان آن هــا می شــود. ب
ــخناِن او  ــا س ــد ی ــی می زن ــرف سیاس ــتر ح ــه او بیش ــل ک ــن دلی ــه ای ــویم، ب می ش
ــخنان او  ــه س ــت، ب ــودش نیس ــا از خ ــن حرف ه ــه ای ــا این ک ــت و ی ــراری اس تک
ــن  ــاید ای ــت. ش ــش داوری اس ــا پی ــام این ه ــه تم ــی ک ــم؛ درحال ــوش نمی دهی گ
شــخص در ایــن جلســه، ســخن غیرسیاســی و جدیــد بزنــد. ایــن پیــش داوری عــاوه 

ــد. ــاق بیفت ــم اتف ــات ه ــت در موضوع ــن اس ــخاص، ممک ــر اش ب
ــه  ــش از آن ک ــد پی ــاق می افت ــی اتف ــوش  دادن: گاه ــن گ ــی در حی ــدم ارزیاب 6. ع
طــرف مقابــل حرف هایــش را تمــام کنــد، هم زمــان بــه بررســی و ارزیابــی ســخناِن 
گوینــده پرداختــه و یــا پاســخ های مان را طرح ریــزی و طرح های مــان را مــرور 
ــل در  ــدن خل ــث وارد آم ــل، باع ــن عم ــم. ای ــم می گیری ــپس تصمی ــم و س می کنی

ــود. ــی می ش ــد گوش ده فراین

پرسش دوم: برای گوش دادن مؤثر چه کنیم؟
گــوش دادن فراینــدی فعــال محســوب می شــود کــه نیازمنــد تاشــی متمرکــز اســت. 
ــد.  ــنهاد کرده ان ــز پیش ــردِن متمرک ــاح گوش ک ــرای اص ــی ب ــان روش های روان شناس

ــد از: ــا عبارت ان ــی از آن ه برخ
1. هــدف را مشــخص کنیــد: در هــر کاری تــا هدف تــان مشــخص نباشــد، 
ــود. در  ــرخورده گی می ش ــی س ــار نوع ــان دچ ــت و انس ــوب نیس ــا مطل فعالیت ه
فراینــد گــوش  دادن هــم بایــد مشــخص کنیــد کــه در میــان ســخن گوینــده بــه دنبــال 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــد. در ای ــد بفهمی ــی را می خواهی ــه مطلب ــتید و چ ــه هس چ
هــدف، مشــعِل راه می شــود و شــما بــرای رســیدن بــه هدف تــان، نســبت بــه مطالــِب 

ــق می شــوید. ــده دقی گوین
ــط، ســروصدا،  ــد محی ــردن عوامــل مزاحــم: گاهــی بعضــی عوامــل مانن ــن ب 2. از بی
تهویــه، درجــۀ حــرارت و نــوع نشســتن باعــث می شــود کــه حــواس انســان منحــرف 
ــردِن  ــن ب ــل و از بی ــن عوام ــایی ای ــا شناس ــد ب ــا بای ــرود. م ــن ب ــز از بی شــده، تمرک
آن هــا باعــث ایجــاد تمرکــز شــویم. البتــه گاهــی اتفــاق می افتــد کــه نمی تــوان ایــن 
عوامــل را از بیــن بــرد. در ایــن صــورت، بایــد بــا یــک  تعــداد فعالیت هــا باعــث کــم 

ــه مزاحمت هــا شــویم. ــن گون شــدِن ای
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مســایل اجتماعــی در اشــعار عبدالقهــار عاصــی بعــد 
از مســایل سیاســی بــه گونــۀ گســترده بــه کار رفتــه 
ــک  ــد ی ــه مانن ــت ک ــاعِر دردمندی س ــی ش ــت. عاص اس
ــود را درج  ــۀ خ ــردم و جامع ــای م ــس، درده روزنامه نوی
صفحه هــای وزیــن شــعر و ادبیــات نمــوده اســت. او 
ــادی  ــک های زی ــود، اش ــی خ ــۀ زنده گ ــن لحظ ــا آخری ت
از چشــماِن واژه گان جــاری ســاخته اســت. امــا پیــش 
ــاب  ــعر او، ایج ــی در ش ــایل اجتماع ــه مس ــن ب از پرداخت
می کنــد کــه نگاهــی بــه جایــگاهِ ایــن بزرگ مــرد در 

ــدازیم.  ــتان بینـ ــر افغانس ــعر معاص ــوادۀ ش خان

جایگاه عاصی در شعر معاصر افغانستان
ــگاه  عاصــی از جملــه محــدود ســخنورانی اســت کــه جای
در  وی  دارد.  افغانســتان  معاصــر  شــعر  در  ویژه یــی 
و  مقاومــت  انــدوه، عشــق، صفــا،  درد،  ســروده هایش 
شــجاعت و محبــت را بازتــاب داده اســت. عاصــی در 
مــوردِ خــود در مقدمــۀ مجموعــۀ »گل ســوری« می نویســد:

ستاره ســازاِن  از  نــه  زده ام  ســخن  زخم هایــم  از  »مــن 
ــی ام  ــن از تنهای ــن. م ــام فروردی ــک ش ــه و ی ــراز رودخان ف
هنگامــی کــه گریســته ام، ســرود ســاز کــرده ام نــه از 
از  مــن  درختســتان.  و  باشــگاه ها  و  شــبانه  بازی هــای 
بی ســرانجامی مردمانــی درد کشــیده ام کــه هیوالیــی از 
چهــار ســوی، پوست وگوشت شــان را مــی درد. مــن از 
بیدادســتانی بــه فریــاد آمــده ام کــه بیچاره ترینــان را در 
ــه  ــم ک ــول می کن ــل ق ــادری نق ــن از م خــاک می کشــند. م
ــاند.  ــوگ می نش ــه س ــد و ب ــش درد می ده ــمان و زمین آس
ــان  ــه مرگ های ش ــرده ام ک ــاز ک ــه س ــی تران ــن از مردمان م
ــه  ــم ک ــانه می گوی ــی افس ــن از کودکان ــود. م ــازار می ش ب
ــه  ــی گری ــد. مــن از گهواره ی بازیچــۀ بازیچه هــای مــرگ ان
ــد.  ــاقش زده ان ــه ش ــن وج ــه بیرحمانه تری ــه ب ــم ک می کن
ــه نیایــش  مــن از آســتانۀ معبــدی آفتــاب و ســتاره گان را ب
می خوانــم کــه ســخت زخمی ســت. مــن از خانقاهــی 
گلــو پــاره می کنــم کــه مظلــوم اســت کــه هــر روز شــهید 
می شــود تــا هیوالیــی بــه مــراد برســد و عفریتــی آرامــش 

ــه( ــی،1366: مقدم ــرد«. )عاص گی
عبدالقهــار عاصــی، در چارچــوب شــعر معاصــر افغانســتان 
و در میــان هم عصرانــش جایــگاهِ رفیعــی دارد. او بــا 
جدیدتــی کــه در کار پرداختــن بــه بازتــاب امیــال و 
ناگفته هــای اجتماعــش داشــت، بــا خــود پیمــان بســته بــود 
کــه هــر ســال یــک مجموعه شــعر بــه اجتمــاع عرضــه کنــد 
و چنیــن هــم نمــود. او نه تنهــا در مجامــع ادبــی و فرهنگــی، 
کــه در میــان توده هــای مــردم نیــز شــهرت قابــل توجهــی 
ــای  ــان توده ه ــش در می ــس از هم عصران ــچ ک ــت. هی داش
عــامِ مــردم آن قــدر شــناخت نداشــت کــه عاصــی. از هــر 
ــد:  ــت، می گفتن ــی کیس ــار عاص ــه قه ــیدی ک ــه می پرس ک
ــاِل  ــه دنب ــه هم ــی ک ــک شــاعر اســت. در مقطــع زمانی ی ی
ــگ  ــوازش آهن ــای ن ــا را به ج ــد و گوش ه ــی بودن لقمه نان
شــعر، تــوپ و تفنــگ می خراشــید و شــعر و شــاعری هــم 

ــا عشــق و عاقه منــدی  ــازار نداشــت، عاصــی بــود کــه ب ب
ــف را  ــج و تکلی ــم و رن ــرود و درد و غ ــعر می س ــام ش تم

ــت: ــروده اس ــه س ــود. چنان ک ــان می نم بی
  خوب و زشت زنده گی هرچند با هم رود

زنده باد آن که زین ویرانه خرم می رود
در قیامت بر سر ابلیس هم خواهد نرفت 

آن چه این جا بر سر اوالد آدم می رود
 )عاصی،1388: 68(

ــی  ــد: »عاص ــی می گوی ــورد عاص ــری در م ــف باخت واص
شهســواری بــود کــه گاه بــا ســاده ترین بیــان و شــفاف ترین 
ــترده یی از  ــف گس ــرای طی ــی ب ــاج زمان ــا و انس تصویره
ــار از بتــۀ آزمــون ســربلند بــه در  مــردم ســرود، امــا هــر ب
آمــد. او در ایــن پهنــه بــه ســخن »اوژن یونســکو« ســاده گر 

ــری،1389: 1۴( ــاده گیر. )باخت ــه س ــود ن ب
ــش،  ــان های آزادمن ــایر انس ــد س ــی همانن ــرای عاص      ب
وضعیتــی کــه در آن زمــان حاکــم بــود قابــل قبــول نبــود، از 
ــا  ــرد ت ــدی می ک ــای بلن ــی ناله ه ــت او گه گاه ــن جه همی
انســان های اطرافــش متوجــه وضعیتــی کــه جــاری اســت، 

شــوند. 
در قیـامـت بـر سِر ابلیـس هـم خـواهــد نــرفـــت
آن چـــه ایــن جــا بــر سـر اوالد آدم مـــــــی رود

)عاصی،1388: 68(

جایــگاه عاصــی در ادبیــات معاصــر از ایــن جهــت برجســته 
اســت کــه او بعــد از موضوعــات سیاســی، بــه موضوعــاِت 
ــه  ــوان ب ــان می ت ــه از آن می ــد ک ــاره می کن ــی اش اجتماع

مســایل آتــی اشــاره نمــود:
1. بیزاری از خون ریزی ها و فتنه ها

ــفانه  ــرگ، متأس ــا م ــد ت ــی، از تول ــی عاص ــر زنده گ عص
عصــر خون ریــزی و جنــگ بــوده، به ویــژه ســال های 
آخــر عمــرش کــه هــر روز ده هــا زن، کــودک و جــوان نقش 
ــن  ــه ای ــد، ک ــت می پیوندن ــه ابدی ــوند و ب ــن می ش ــه زمی ب
رونــد بــرای یــک انســاِن بــا احســاس، مســلمان و متدیــن 
ــای  ــن خون ریزی ه ــی از ای ــد. عاص ــول نمی باش ــل قب قاب

ــد: ــره می زن ــن نع دوام دار چنی
طبـل کشتــار مــزن فتنــه مـران ای قـــاتــــــل

بیـش  ازیــن خیـره مشو کـور مخــوان ای قــاتـــل
کس نمــانــده ست دریــن وادی دوزخ  بی غــم

تــو دگـر بس کـن و آتــــش مفشــان ای قـاتــل
خــون ایـن  شهــر فـرامـوش نخــواهــد گشتـــن

گـرچــه از کعبــه بیـــارنــــد ضمــــان ای قـاتـــل
بـوی خـون از در و دیــوار بـر افـاک شده ست

بـاش تــا آیــــد پـادافــره آن ای قـــــاتـــــــل
)عاصی،1388: 63۴(

انعکاس جنگ و ویرانی کابل
ــد هــر شــهروند دیگــر، کشــور و مردمــش را  عاصــی مانن
دوســت داشــت و هــر گلوله یــی کــه بــه هــر گوشــۀ شــهر 

برخــورد می کــرد، گویــی کــه بــه ســینۀ او اصابــت نمــوده 
آن  و خون ریزی هــای  کابــل  ویرانی هــای  از  او  اســت. 
ــۀ مســتقیم و  ــه گون توســط نوکــران و چاکــراِن خارجــی ب

ــد: ــاد می کن ــتقیم انتق غیرمس
ای کابل!

تو چه مقدار زخم در زخمی
تو چه برباد رفته ای کابل!

چقدر دور ماندی از خویش
وه چه از یاد رفته ای کابل!

***
زخم های عزیز ناسورت

بوی گل های یأس را بگرفت
همه جا بی جواب مانده غمت

هر طرف ماتم تو پا بگرفت
***

خون فورانی گلویت را
خاک بی درد چون نگهدارد؟
چه کسی پاره های نعش ترا

روی بر آفتاب بردارد؟...
)عاصی،1388: ۴22(

ــام  ــر روز انتق ــان ه ــل و کابلی ــگ و نابســامانی ها از کاب جن
ــی  ــهروندان بوم ــرای ش ــی را ب ــۀ زنده گ ــرد و ادام می گی
ایــن ســرزمین ناگــوار و طاقت فرســا ســاخته اســت. 

او می گویــد: چنان کــه خــود 
خون از بر و دوش آسمان گل بدهد

آتش ز زمین قیامت گل بدهد
دوزخ چقدر بلند باید سوزد

تا تشبه کوچکی ز کابل بدهد
***

نسیم خاوران اشک است و آه است
هوای باختر سرد و سیاه است

تو پنداری شهیدی نامرادی
به نام سرزمینم رو به راه است

***
مدامش غصه و غم در کمین است
تمامش خاک و خاکسترنشین است

کبوتر گویمش یا مار زخمی
دیاری من همان است و همین است

)عاصی،1388: 398(
ــوان »شــهر در خــون«  ــر عن در جــای دیگــری، عاصــی زی

می نویســد:
نیم ملت شهید و نیم دیگر
زخمی و ناتوان و بی چاره
عده یی سوگوار بربادیش

عده یی هم غریب و آواره
***

در تمام این والیت مرگ
نه لبی مانده نه لبخندی

در تمام این غبار آباد
نیست سیمای آرزومندی...

)عاصی، 1388: ۴۰3(
***

کابل! ای کابل!
زخم هایت را مکن عریان

مرگ از بیچاره گی هایت نمی شرمند
قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرایی نی... 

کابل! ای کابل! از افق هایت سرود کوچ
وز غروبت سوگ می تابد              

ــم ــش ن ــدودت آرام ــه زخــم ان ــوگاه ب ــی در گل ــچ ماه هی
ــد                            ی یاب

 )عاصی،1388: 392-391(

بـی گریـه و سوگ و سـاز محــزون خفتـه
چـون عاشق یـار مرده در خـون خفتــــه

آهـستــه قــدم گــذار از پهلــــویــــــــش 
کـابـل بــه هـزار زخـم در خــون خفتـــه

)عاصی،1388: 397(
رنگ  و رخ غمگنانه دارد کــابــل 

در بستـر درد خانــه دارد کـابـل
از جادۀ میوند به پغمان شهید     
کابـل کابـل تــرانه دارد کـابــل

)عاصی،1388: 88(

مـن درد بـدوش شام تــار وطنـم   
دل پختـۀ رنــج روزگار وطنـم

آهــم همه انتظار، اشکم همه صبر     
مـن خاطـره دار حـال زار وطنــــم

)عاصی،1388: 9۴(

وضعیــت سیاســی و اجتماعــی را بــه حــدی تنــگ می بینــد 
ــرا  ــیاهی ف ــا و س ــًا خرابه ه ــش را تمام ــی اطراف ــه گوی ک
ــزی  ــی چی ــدای درد و تلخ ــز ص ــش ج ــه و از گلوی گرفت

ــود. ــرون نمی ش ــر بی دیگ
به کدام دل از این جا به مسافرت برایم

که در این جزیره خون رگ و ریشه کرده پایم
من و گفت وگوی از باغ و جناب رودخانه

که دریچه یی بدان سوی اگر شود گشایم
دل تابناک و گرمی که شگفته از دهانم

سخنی ست از گداز و غزلی ست از غزایم
من و قسمتی سیاهی ز خرابه ها این جا

من و ارغنون در دم من و تلخی صدایم
همه سوی لطف آواز کشیدن آوریده
همه چیز باب فریاد زدن شده برایم
قفس هزار بلبل بشکسته در گلویم
نفس هزار مجنون بنشسته در نوایم

)عاصی،1388: ۴1۴( 

تحلیل مسایل اجتماعی در اشعار عبدالقهار عاصی

بخشنخستمحمدصابرصبوریار

ACKU



ــتان  ــوان »افغانس ــی تحــت عن ــراً کتاب ــاره: اخی اش
ــت  ــی و امنی ــاد حقوق ــی ابع ــزم؛ بررس و تروری
ــادی  ــه قلــم آقــای ســید مهــدی من بین المللــی« ب
ــر  ــه نش ــتراتژیک ب ــات اس ــز مطالع از ســوی مرک
رســیده اســت. آقــای منــادی، دانش آموختــۀ 
اســت.  بین الملــل  علــوم سیاســی و روابــط 
او در حــوزۀ مطالعــات امنیــت ـ تروریــزم و 
در  متعــدد  آثــار  منطقه یــی،  همکاری هــای 
ــه نوشــته اســت. کتــاب اول  قالــب کتــاب و مقال
ــر در  ــای موث ــوی همکاری ه ــه س ــۀ »ب وی ترجم
جنــوب آســیا« و کتــاب دومــش »شــبکۀ ارتباطــی 
افغانســتان  اســام گرایان در آســیای جنوبــی، 
ــای  ــه از آق ــش از 18 مقال ــت. بی ــتان« اس و پاکس
منــادی در فصل نامــۀ مرکــز مطالعــات اســتراتژیک 
وزارت امــور خارجۀ افغانســتان و در قالب بخشــی 
ــال،  ــن، نیپ ــاب در افغانســتان، پاکســتان، چی از کت
ــورهای  ــر از کش ــی دیگ ــارک و برخ ــد، دنم هن
ــه  ــی ب ــی و فارس ــای انگلیس ــه زبان ه ــه ب منطق
نشــر رســیده اســت. همچنــان نوشــته های متعــدد 
تحلیلــی او در حــوزۀ سیاســت و سیاســت خارجی 
ــتان  ــتاری افغانس ــانه های نوش ــتان، در رس افغانس
ــا  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــار مخاطب در اختی
توجــه بــه اینکــه تروریــزم در فراینــد چنــد دهــه، 
دامنگیــر مــردم افغانســتان بــوده اســت و همچنــان 
در مــورد چگونگــی ماهیــت آن ابهامــات گســترده 
بــا  را  گفت وگویــی  مانــدگار  دارد،  وجــود 
نویســنده کتــاب »افغانســتان و تروریــزم؛ بررســی 
ــام داده  ــی« انج ــت بین الملل ــی و امنی ــاد حقوق ابع

ــد. ــک می خوانی ــه این ــت ک اس

ــوده و  ــه ب ــاب چ ــن کت ــتن ای ــان از نوش ــدف ت  *ه
چــه ماحظــات علمــی و عملــی در ایــن اثــر در نظــر 

ــه شــده اســت؟  گرفت
ــن  ــای نوی ــی از پدیده ه ــک یک ــاظ تئوری ــزم از لح تروری
ــن  ــی، مهمتری ــاظ عمل ــت و از لح ــت اس ــات امنی مطالع
عامــل ناامنــی و مشــکات گســتردۀ مــردم افغانســتان 
اســت. از ایــن دو منظــر علمــی و عملــی، نگاشــتن و 

ــدی و  ــتان ج ــگان افغانس ــرای تحصیل کرده ــۀ آن ب مطالع
ــر از  ــی متأث ــه صــورت علم ــاب ب ــن کت ــی اســت. ای حیات
رهیافــت نظــری ســازه انگاری نگاشــته شــده اســت؛ ضمــن 
اینکــه از برخــی دیگــر نظریه هــا نیــز کمــک گرفتــه شــده 
اســت. بــرای تبییــن هــدف ایــن کتــاب، بــه عبارتــی اشــاره 
می کنــم کــه در صفحــۀ 263 ایــن کتــاب از تومــاس کوهــن 
ــده  ــاس  ش ــی« اقتب ــای علم ــاختار انقاب ه ــاِب »س در کت
اســت. در کتــاب کوهــن بــه قطعه هــای خــاص یــک پــازل 
اشــاره شــده اســت کــه بــه ســادهگی در ســاختار قدیمــی 
ــازه  ــازل ت ــک پ ــزم ی ــد. تروری ــرار نمی گیرن ــی ق و طبیع
ــت  ــل مدیری ــنتی قاب ــاختارهای س ــب س ــه در قال ــت ک اس
ــرده اســت.  نیســت و در نتیجــه، دورۀ بحــران را ایجــاد ک
تــا زمانــی کــه طــرح عمومــی بــرای جلــب و یــا مدیریــت 
ــدا  ــان ادامــه پی ــرد، بحــران همچن ــازل جدیــد شــکل بگی پ
می کنــد. در فصل هــای ســوم و چهــارم کتــاب بــه حقــوق 
ــن  ــنتی ای ــازه های س ــل و س ــت بین المل ــل و امنی بین المل
دو پدیــده اشــاره کــرده ام، کــه تــوان مدیریــت ایــن پــازل 
ــازه را نداشــته اســت. دســت آوردهای حقوقــی و امنیــت  ت
ــوده اســت.  ــر نب ــزم موث ــت تروری ــرای مدیری ــی ب بین الملل
بــر ایــن اســاس، هــدف ایــن کتــاب، تشــریح و تبییــن ایــن 
ــی و  ــاختارهای حقوق ــل س ــی تعام ــازه و چگونگ ــازل ت پ
ــه آن اســت. در بخــش آخــر  ــی نســبت ب ــت بین الملل امنی
کتــاب نیــز بــه نســل های جهــاد و چگونگــی تحــول آنهــا 

ــه تروریــزم پرداختــه شــده اســت. ب

ــه صــورت  ــزم در افغانســتان ب ــه نظــر شــما تروری *ب
ــرده  ــی ک ــدی را ط ــه فراین ــت و چ ــی چیس مصداق

ــت؟  اس
ــر اســاس فرهنــگ، ســاختار  ــزم، ب ــای تروری در مــورد معن
ــی  ــر معرفت ــک؛ تکث ــای ایدئولوژی ــی و جهت گیری ه سیاس
ــونتی  ــال، خش ــن ح ــا ای ــود دارد. ب ــدی وج ــی ج و معنای
مبتنــی بــر ابــزار ایدئولوژیــک، بــا اهــداف سیاســی 
می توانــد یــک تعریــف همه جانبــه از تروریــزم باشــد. 
ایــن پدیــده در حــوزۀ دولــت ـ ملــت و جغرافیــای 
فرهنگــی متفــاوت اســت و بــه چنــد گونــه تبــارز می کنــد. 
ــه  ــر جامع ــی ه ــی بوم ــی و فرهنگ ــاخصه های اجتماع ش
ــزم  ــار تروری ــادی رفت ــازه های بنی ــتر، و س ــۀ بس ــه مثاب ب
ــزم را  ــه آن، تروری ــط ب ــدی مرتب ــا نیازمن ــی ب در همنوای
معنــا می بخشــد. تروریــزم در ســاختارهای شــکننده و 

ــی  ــه یک ــذار - ک ــا درحال گ ــی و ی ــت خوردۀ سیاس شکس
ــان  ــۀ جری ــه مثاب ــت - ب ــتان اس ــای آن افغانس از نمونه ه
در  می کنــد.  پیــدا  مصــداق  آســان تر  ضدســاختاری، 
ــرده  ــی ک ــی را ط ــه جریان ــده چ ــن پدی ــه، ای ــورد اینک م
ــوان »افغانســتان از جهــاد  ــر عن اســت، در فصــل پنجــم زی
تــا افراط گرایــی«، بــه تبارشناســی نســل های جهــاد در 
افغانســتان پرداختــه ام. همچنــان بــه محرکه هــای تأثیرگــذار 
در چگونگــی انحــراف از جهــاد بــه افراط گرایــی پرداختــه 
ــاد و  ــاکام جه ــان ن ــه جری ــد، ب ــن فراین شــده اســت. در ای
ــه ســمت افراط گرایــی و کــج روی  ــان ب گرایــش ایــن جری
ــه  ــاد ب ــل اول جه ــاکام نس ــان ن ــت. جری ــده اس ــاره ش اش
تروریــزم  بــه ســمت  بین المللــی  همــراه جریان هــای 
ــده  ــی ش ــاد، مافیای ــی جه ــل انحراف ــد. نس ــش یافته ان گرای
ــر  ــۀ ه ــا آن، زمین ــکار ب ــوان بی ــت ج ــی جمعی و همراه
چــه بیشــتر هــرج و مــرج را در افغانســتان فراهــم ســاخته 
اســت. بــه عبــارت مشــرح تر، نســل انحرافــی جهــاد از دل 
ــازمان  ــده و س ــه از ســوی القاع ــت ک خشــونت های مقاوم
اســتخبارات پاکســتان افراطــی شــده اســت، بــه مــرور زمــان 
ــازه های  ــر در س ــاری واگی ــج روی، بیم ــک ک ــۀ ی ــه مثاب ب
اجتماعــی افغانســتان، درونــی شــده اســت. خشــونت 
ــی را مشــروعیت بخشــیده  ــار مافیای ــزم، جــرم و رفت تروری
بــه گروه هــای  منطقه یــی  مافیایــی  اســت؛ گروه هــای 
در  تروریســتی  گروه هــای  و  پیوســته  تروریســتی 
ــت.  ــده اس ــه دوان ــی ریش ــع مافیای ــِف مناف ــای مختل الیه ه
ــی  ــازه های اجتماع ــوژی و س ــدن ایدئول خشــونت محور ش
و یــا ایدئولوژیــک شــدن خشــونت در اجتمــاع افغانســتان 
ــده  ــن پدی ــتی پذیری ای ــی، آش ــای منطقه ی ــار مولفه ه در کن
ــی  ــت. مافیای ــرده اس ــتر ک ــتان بیش ــاع افغانس ــا اجتم را ب
شــدن ایدئولــوژی و یــا ایدئولوژیــک شــدن جــرم و رفتــار 
ــه  ــت ک ــزم اس ــی تروری ــاخصۀ منف ــن ش ــی، مهمتری مافیای
پــس از جهــاد بــه افراط گرایــی، تروریــزم و در نهایــت بــه 
تروریــزم مافیایــی صعــود کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی 
خشــونت منفعت محــور مافیایــی تروریــزم، ســریع تر از 
ــور  ــان دیگــر از مرزهــای سیاســی و اجتماعــی عب هــر زم

می کنــد.

ــول  ــد، تح ــی فراین ــه چگونگ ــه اینک ــه ب ــا توج  *ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــد، طالب ــه کرده ای ــزم را مطالع تروری
یکــی از گروه هــای تروریســتی چــه گزینه هایــی 

ــد؟  ــش رو دارن پی
ــویه  ــران چندس ــک بح ــان در ی ــمی طالب ــت اس ــر هوی چت
ــد و از  ــش رو دارن ــح را پی ــۀ صل ــو گزین ــت. از یک س اس
ــواد  ــاق م ــه قاچ ــی ک ــاس پیوندهای ــر اس ــر، ب ــوی دیگ س
ــای تروریســتی  ــا گروه ه ــاح و همســویی ب مخــدر، س
جهــان  و  منطقــه  مافیــای  در  غــرق  دارد،  بین المللــی 
ــرد،  ــح را بپذی ــۀ صل ــه گزین ــی ک ــت. در صورت ــده اس ش
ــت اســمی، فراهــم ســاخته  ــن هوی ــۀ چندپارچگــی ای زمین
افــرادی کــه از مــواد مخــدر و شــبکه های  می شــود. 
مافیایــی بیشــتر بهــره می برنــد، از ایــن بدنــه جــدا خواهنــد 
ــدۀ  ــوم مافیایی ش ــل دوم و س ــه نس ــت ک ــی اس ــد. طبیع ش
تروریــزم، پــس از صلــح همچنــان از ناکامی هــای ســاختار 
ــرد. در  ــد ب ــره خواه ــتان به ــی افغانس ــی و اجتماع سیاس
ــاب  ــه انتخ ــه گزین ــان س ــد از می ــان بای ــد طالب ــن فراین ای
ــت افغانیــت خویــش؛ حفاظــت از  ــد: حفاظــت از هوی کنن
هویــت طالبانــی خویــش کــه مافیایــی شــده؛ و گرایــش بــه 
ســمت مافیــای منطقه یــی و جهانــی. ضمــن اینکــه متأســفانه 
صلــح بــا طالبــان پایــان بحــران درونــی  شــده در افغانســتان 

نیســت. 

مــا  و  اســت  مانــده  مــوردی  اگــر  پایــان  *در 
 . یم ه ا ســید نپر

ــًا در مــدت هفــت ســال نوشــته شــده  ــر کــه تقریب ــن اث ای
اســت، در برخــی از دوره هــا جدی تــر و در برخــی اوقــات 
ــده  ــف ش ــوده ام، متوق ــر ب ــته های دیگ ــروف نوش ــه مص ک
ــورد بازنگــری  ــتادان م ــته در محضــر اس ــن نوش اســت. ای
ــی  ــنیده و ارزیاب ــجویان ش ــوی دانش ــه و از س ــرار گرفت ق
ــته  ــاب نوش ــت کت ــه در پش ــور ک ــان ط ــت. هم ــده اس ش
ــن  ــر بیشــتر محصلی ــن اث ــی ای شــده اســت، مخاطــب اصل
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــوده اس ــت ب ــزم و امنی ــگران تروری و پژوهش
ــد  ــز می توانن ــه نی ــن عرص ــخ ای ــدان تاری ــود عاقه من وج
ــدوارم دوســتان صاحب نظــر،  ــد. امی ــر بهــره ببرن ــن اث از ای
ایــن کتــاب را نقــد کننــد و زمینــۀ بازتولیــد آن را در آثــار 
دیگــر و یــا در چــاپ دوم ایــن اثــر فراهــم ســازند و زمینــۀ 

ــازند. ــم س ــش را در افغانســتان فراه ــعۀ دان توس

*ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از توجه نظر روزنامۀ ماندگار برای شناخت این کتاب 

سپاس گزارم.
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ایـن جـا مسـألۀ مخالفـت یـا موافقت با 
تجلیـل از روز عشـاق نیسـت و همـان 
گونـه کـه شـماری از دوسـتان نوشـته 
بـه آزادی هـای  انـد نگرانـی از حملـه 
مدنـی ناشـی شـده اسـت و عـداوت با 

مهربانـی.
در گسـترۀ فرهنگـی - زبانـی مـا هـر 
ریشـۀ  عشـاق  نـام  بـه  روزی  چنـد 
تاریخـی نـدارد امـا آن چه را نمی شـود 
ترویـج  و  عشـق ورزی  کـرد  انـکار 
مهربانـی اسـت کـه در گذشـتۀ تاریخی 
ایـن جغرافیـای بـزرگ از سـر و روی 
بـاال  فرهنـگ  و  ادبیـات  و  زبـان  ایـن 
مـی رود و اگـر بخواهیـم ایـن مفهوم را 
از زبـان و ادبیـات این جغرافیـا بزداییم 
نـه تنهـا که از عهـدۀ فرماندهـی پولیس 
و وزارت داخلـه و نیروهـای امنیتـی ما 
بـر نمی آیـد بلکـه از عهـدۀ بزرگتریـن 
طراحـان امنیتـی جهـان هم بـر نخواهد 
آمـد. مگر آن سـِر خونخـوار غرب نبود 
کـه بـا تولید طالـب و القاعـده و داعش 
مهربانـی و مـودت را در ایـن جغرافیـا 
نشـانه گرفـت و تیشـه اش بـه سـنگی 
خـورد که جرقه اش چشـم خودشـان را 

هـم کـور کرد؟
توطیـه  و  آمدیـم  سـال  سـال های 
سـر  آن  نظامیـان  و  سیاسـت مداران 
جهـان را در برابـر ایـن سـوی جهـان 
علـم کردیم و در مـوردش گلو دراندیم 
امـا دقیقـًا نمی دانسـتیم چـه داریـم کـه 

آنهـا علیـه آن توطیـه کننـد؟
بـه گمـان مـن کسـی کـه در سـرزمینی 
کـه امـروز نفرت طالب و داعش از سـر 
و روی آن بـاال مـی رود بـا عشـق ورزی 
و مهربانـی سـر جنـگ مـی ورزد هزار و 

یـک مرتبـه هم دسـت تر و هم کاسـه تر 
اسـت با سیاسـیون کج کـردار و نظامیان 
خونخـوار غربـی تـا جوانانـی کـه فقط 
نیمـۀ  از  عشـاق  نـام  بـه  را  روز  یـک 
عاریـت  بـه  غـرب  انسـانی  و  مهربـان 
گرفتـه انـد هـر چنـد کـه مفهوم عشـق 
نـگاه  از  هـم  جغرافیـا  ایـن  خـود  در 
محتوایـی و هـم از نـگاه تاریخی ریشـۀ 

دارد. عمیق تـر 
آن چـه روشـن اسـت آنانـی کـه امروز 
سـر مخالفت با روز عشـاق را برداشـته 
انـد و نیروهـای امنیتـی ایـن ملـک را 
نیـز بازیچـۀ دسـت خـود قـرار داده اند 
سـال  سـالیان  کـه  هسـتند  همان هایـی 
اسـت بـا جشـن طبیعـت و زنده گی نیز 
سـر مخالفـت دارنـد و هنـوز نمی دانند: 
»برگ درختان سـبز در نظر هوشیار/ هر 
ورقـش دفتری اسـت معرفت کـردگار« 
تجلیـل از رویـش بـرگ درختـان سـبز 
هـای  شـگوفه  و  سـرخ  هـای  اللـه  و 
آن  و  دارد  مهـم  روی  یـک  ظریـف 
تجلیـل از عشـِق پـروردگار اسـت کـه 
یافتـه  تجلـی  هسـتی  ذرات  همـه  در 
بلنـدت می کنـد/  دانـا  اسـت. »دشـمن 
بـر زمینـت می زنـد نادان دوسـت« منت 
ایـن  نیرویـی  کـه  عزوجـل  را  خـدای 
چنیـن بـه ایـن دوسـت نماهای جاهـل 
نـداده بـود وگرنـه هـزار بـار او را هـم 
تکفیـر می کردنـد بـه دلیـل خلق عشـق 
که جوهر هسـتی اسـت و خلـق زیبایی 
صنـع اش  قلـم  از  نازیبایـی  هیـچ  کـه 

بیـرون نشـده اسـت.
اگـر بخواهیـم در گذشـتۀ این سـرزمین 
بـه دنبـال نـام بـزرگان بگردیـم باید در 
داشـته  قـرار  جهالـت  اعـای  سـرحد 

باشـیم کـه از نام هـای درخشـانی مانند 
بلخـی،  محمـد  جال الدیـن  موالنـا 
سـنایی  انصـاری،  عبـداهلل  خواجـه 
جامـی  عبدالرحمـن  موالنـا  غزنـوی، 
و امثـال اینهـا منکـر شـویم و هـم ایـن 
کـه انـکار کنیـم اگـر عشـق ورزی را از 
آثـار ایـن بـزرگان حـذف کنیـم از ایـن 
ایـن  بی قـدری  بـه  خزفـی  ُدردانه هـا 
داعیـه داران هـم باقی نخواهـد ماند. هر 
چنـد کـه اگـر دسـت ایـن جماعـت را 
رهـا کنی هسـتند در میان شـان کسـانی 
کـه ُمهـر تکفیـر بـر پیشـانی موالنـای 

بلخـی و پیـر هـروی هـم بزننـد.
در جغرافیایـی که دین بهانـه کینه ورزی 
و عـداوت شـده اسـت حـق داریـم از 

فرزنـدان این سـرزمین که با هوشـیاری 
ایـن  از  دفـاع  بـرای  را  شـان  سـینه 
سـرزمین سـپر کـرده انـد گایـه کنیـم 
کـه ابـزار دسـت کج مـدارن شـده انـد 
چـه ایـن کـه روشـن اسـت اگر مسـأله 
ایـن  باشـد  غربـی  واردات  بـا  مبـارزه 
جمـع باید در قـدم اول بر دهـان طالب 
می کوفـت نـه ایـن که در آن دورۀ سـیاه 
دسـت در کاسـۀ شوربای شـان باشـد و 
پـس از سـقوط ننگین شـان هـم زبـان 
از کام بیـرون نکشـد کـه هـر از گاهـی 
بـه نـام مجاهـد فـی سـبیل اهلل نیـز منبر 

پیامبـر را بـه نـام  آنهـا آلـوده کند.

فتنـۀ بزرگـی در راه اسـت. قـرار اسـت 
شـهزادۀ سـعودی از اسـام آباد بازدیـد 

. کند
مبنـای نداریـم کـه این سـفر را بـه فال 
نیـک بگیریـم. بـر عکـس، هرجـا قدوم 
و  نکبـت  برسـد،  شـوم شـیوخ عـرب 
فاکـت را بـا خود بـه ارمغان مـی آورد. 
دو چیز مسـلم اسـت: باز هـم میلیاردها 
دالـر به پاکسـتان داده خواهد شـد و باز 
هـم پروژه هـای طالبـان و داعش تمویل 

گردید.  خواهد 
ایـکاش دولـت مسـتقلی می داشـتیم که 
در  پاکسـتان  و  مداخـات سـعودی  از 
امور کشـور در شـورای امنیت سـازمان 
حداقـل  یـا  می کردیـم.  شـکایت  ملـل 
رسـمًا مداخـات سـعودی را نکوهـش 
و تـراز روابـط را از سـفارت بـه جنرال 

قونسـولی پاییـن می آوردیـم.
جـای  بـه  احمـدزی  غنـی  اشـرف 
دفـاع  بـرای  بنیـادی  چاره اندیشـی 
دورۀ  تمدیـد  اندیشـۀ  در  کشـور،  از 
چال هـای  بـا  خـود  ریاسـت جمهوری 

اسـت. عوام فریبانـه 
نـه  یعنـی  میـراث شـوم دورۀ کـرزی؛ 
نـه  و  شـد  برگـزار خواهـد  انتخابـات 

اسـت. دسـتیاب  صلـح 
واشـنگتن،  برمودایـی  مثلـث  اگـر  امـا 
ریـاض و اسـام آباد بـه توافـق رسـیده 
باشـند، طالبـان کـرام را خواهنـد آورد.
همـان گونـه کـه بارهـا گفته ایـم، بـرای 
بایـد  طالبـان،  بازگشـت  از  جلوگیـری 
نظـام  سـاختار  و  بی طـرف  کشـور 

شـود. اصـاح 
افغانسـتان  سـاختن  بی طـرف  بـا  تنهـا 
می تـوان  نظـام  سـاختمان  اصـاح  و 
کـرد.  جلوگیـری  طالبـان  بازگشـت  از 
همکاری هـای  نام نهـاد  پیمـان  اگـر 

جایـش  سـر  امریـکا  بـا  اسـتراتژیک 
بـا  امریـکا  چـرا  و  بی چـون  بمانـد، 
معاملـه بـا پاکسـتان و انداختـن هزینـۀ 
جنـگ بـه دوش اعـراب بـرای حفـظ 
پایگاه هایـش، طالبـان را خواهـد آورد. 
ولـی اگر کشـور بی طـرف شـود، دیگر 
خـود صاحب سرنوشـت خـود خواهیم 

. شد
دولـت کنونـی مسـتعمرۀ امریـکا اسـت 
و پایـۀ مردمـی نـدارد. زیرا یـک دولت 
انحصارگـرا  و  بیگانـگان  دست نشـانده 
اسـت. اگر سـاختار نظام اصاح شـود- 
ماننـد اواخر دورۀ ببـرک کارمل و اوایل 
هـم  کـه  گونه یـی  بـه  نجیـب؛  داکتـر 
رییس جمهـور و هـم صدراعظم داشـته 
باشـیم و هـر یـک دارای چهـار، چهـار 
معـاون و همیـن گونـه کشـور بـه چند 

زون تقسـیم شـود و ارگان هـای محلـی 
انتخابـی گـردد؛ آن گاه زمینـۀ  قـدرت 
مشـارکت فراگیـر همـه الیه هـای مردم 
گردیـد.  خواهـد  فراهـم  حاکمیـت  در 
در صـورت بومـی شـدن امنیـت یعنـی 
باشـندهگان  بـه خـود  امنیـت  سـپردن 
هـر والیـت؛ مـردم خـود از نظـام خود 
دفـاع خواهنـد کـرد. در غیـر آن، اگـر 
وضـع بـه همین منـوال پیـش بـرود، یا 
انتخابـات برگزار نخواهد شـد و طالبان 
را خواهنـد آورد و یـا اگـر برگـزار هـم 
شـود بـا تأخیـر فـراوان برگـزار خواهد 
شـد و بـاز هـم شـاهد یـک انتخابـات 
سـراپا آگنـده بـا تقلبـات خواهیـم بـود 
و ایـن دور باطـل نمایش هـای مسـخره 

یافت. ادامـه خواهـد 
یـا  بخواهیـم  نشـویم،  بی طـرف  اگـر 

بـا  معاملـه  بـا  امریکایی هـا  نخواهیـم 
قـدرت  شـریک  را  طالبـان  پاکسـتان، 
خواهند سـاخت و بخشـی از کشـور را 

بـه آنـان خواهنـد سـپرد.
اگـر اشـرف غنـی بـه راسـتی صداقـت 
داشـته باشـد بایـد کشـور را بی طـرف 
اعـام کنـد و دسـت از انحصارگرایـی، 
نـه  بـردارد.  یکه تـازی  و  خودخواهـی 
آمـدن طالبـان مـورد تاییـد مردم اسـت 
نفـر  نـه وضعیـت کنونـی کـه یـک  و 
نیمـۀ دیوانـۀ کاخ سـفید  دست نشـانده 
صاحب همـه اختیـارات و صاحیت ها 
اسـت و عمًا بـا پیش گیری سیاسـت ها 
تبارگرایانـۀ افراطـی و غیـر دموکراتیک 
کشـور را در آستانۀ فروپاشـی قرار داده 

ست. ا
قانـون اساسـی سـراپا متناقـض کنونی، 
در عمـل کارآیـی نـدارد و کسـی آن را 
رعایـت نمی کنـد و بارها آشـکارا نقض 
شـده اسـت. نفس موجودیت حاکمیت 
غیرقانونـی ادارۀ نام نهـاد وحـدت ملـی 
خود ناکارآیی قانون اساسـی و سـاختار 

نظـام را نشـان می دهد.
و  نشـود  بی طـرف  کشـور  اگـر 
صـد  بمانـد،  امریکایی هـا  پایگاه هـای 
در صـد مطمیـن باشـید کـه بـه زور یـا 
بـا پـول اعـراب اشـرف غنی را هـر گاه 
طبـق میـل واشـنگتن رفتـار نکنـد، کنار 
کـه  می آورنـد  را  کسـی  و  می زننـد 

گـوش بـه فرمـان باشـد. 
سـیل  سـرازیری  از  جلوگیـری  بـرای 
طالبـان، راهی جـز از بی طرف سـاختن 
بـرای  آن،  غیـر  در  نداریـم.  کشـور 
پایگاه های شـان  حفـظ  امریکایی هـا 
مهـم اسـت و بـه گفتـۀ چرچیـل، اگـر 
الزم باشـد بـا اهریمـن در دوزخ بـرای 
حفـط منافـع خـود کنـار خواهنـد آمد.
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عبداالحدهادف

ُحجیت حدیث
به صحـرا شدم 

 عشق 
بود یـده  ذکر بار یا  و  روایت  هنگام  به  اهل حدیث  توصیه های خوب  از جمله 

در  که  است  این  یکی  این سو،  به  قدیم  از  نبوی  احادیث  از  حدیثی 
اخیر هر حدیث باید گفت »او کما قال صلی اهلل علیه وسلم«. این را 
به خاطری می گویند که هیچ نوع باوری به واقعی  بودن و کامل  بودن 
و یا درست  بودن متن حدیث به عنوان قول اصلی پیامبر اسام حتا 
بعد از صحت سندی آن ندارند که این خود ناشی از طبیعت حدیث 
به عنوان مجموعه روایات شفاهی از پیامبر و تدوین آن در متون کتبی 
پس از گذشت تقریبًا دو قرن می باشد. این فرایند در ذات خود به همه 
انسان ها به  شمول اهل حدیث، این حقیقت علمی و عینی را تلقین 
می کند که نمی توان به متن کوتاه و یا طوالنی روایاتی از این دست 
به عنوان عین عباراتی که پیامبر در دو قرن پیش از زمان تدوین گفته 

باشد، اعتماد و اطمینان داشت.
با درک این حقیقت ذاتی و موضوعی در امر حدیث و روایت است 
ناقل حدیث در هر  تا هر  اند  از قدیم توصیه کرده  اهل حدیث  که 
زمان و مکانی بایستی پس از ذکر متن حدیث در ختم آن بگوید: »او 
کما قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم«. یعنی و یا هر گونه که رسول 
به خاطر  را  اخاقی  تذکر  این  آن ها  باشد.  گفته  امر  واقعیت  در  خدا 
رعایت امانت در برابر اقوال پیامبر و احتراز از احتمال وقوع در اشتباه 
با  یا  پیامبر که یا خود او آن را نگفته و  نابخشودنی نسبت قولی به 
این قالب و محتوا بر زبان نرانده است، توصیه می کرده اند که می توان 
گفت نوعی جستن حیله شرعی در این راستا بوده است و همچنان 
تسکین خاطری برای این که مبادا در برابر پیامبر خدا مرتکب خیانتی 

ناخواسته شده باشند.
در هر چیز می توان شک کرد، اما در این امر نمی توان تردید داشت که 
»ثبوت« در امر حدیث از محاالت است. علمای حدیث با شیوه های 
مختلف تاش کردند تا ثبوت سندی حدیث را حتی المقدور محتمل 
سازند، اما ثبوت نفس االمری حدیث متعارف در توان هیچ فرد و یا 
گروه بشری نیست و فقط در علم خدا می توان از چنین ثبوتی سراغ 
گرفت که در اختیار ما نیست. البته بخش عمدۀ مسوولیت عدم امکان 
کنونی ثبوت در حدیث به تصمیم شخص پیامبر و خلفای راشدین 
بر می گردد که با تمام جدیت از ابتدا سفارش و تاش کردند تا از 
احتماالت حفظ حدیث به صورت شفاهی و کتبی جلوگیری کنند. 
نهفته بود که آن ها قرآن را به عنوان  امر در آن  این  حکمت صایب 
یگانه متن مقدس اسام کافی می دانستند و در صدد حفظ خصوصیت 
ادیان آسمانی  تک متنی این دین بودند و در عین حال از سرنوشت 

پیشین بسیار آموخته بودند.
پیامبر اسام و خلفای او در برابر تعدد متون مقدس خیلی حساسیت 
نشان می دادند و برای بیان این واقعیت برای یک لحظه هم چشم از 
سرنوشت ادیان ابراهیمی گذشته بر نمی داشتند که هرم اصلی شان در 
تراکم غبار روایات و انارشی متون مقدس ناپدید شده بود. اوج این 
حذر و احتراز را در جملۀ کوتاه و هشدارآمیز حضرت عمر در سیاق 
منع دایمی تدوین حدیث می توان لمس کرد که گفت: »أ مشنا کمشنا 
الیهود؟« یعنی مگر می خواهید که ما هم مثل یهودیان تلمودی داشته 
پرداختند  دینی  تدوین روایات  به  تورات  کنار  در  یهودی ها  باشیم؟! 
به مراتب  نام گذاشتند که  تلمود معروف  یا همان  را مشنا و  که آن 
قطورتر از متن تورات بود. بخش اعظم انحرافات در آیین یهودیت به 
همین تلمود بر می گردد که بعدها در ادبیات روایی اسام به رسوبات 
روایات یهودی در روایات اسامی، اصطاح »اسرائیلیات« اطاق شد.
کیف وکان  تلمودی،  روایات  تراکم  در  تورات  متن  کم رنگ شدن  با 
اصلی و الهی دین یهودیت هم از میان رفت و آن دین حنیفی توحیدی 
انسان ستیزی  و  تبعیض  و  و خشونت  عقده  از  سرشار  آیین  یک  به 
مبدل شد و تلمود عمًا در جایگاهی برتر از تورات قرار گرفت و 
منظومۀ عقیدتی و اخاقی و معیشتی بنی اسرائیل را سامان داد. چنین 
واقعیتی سبب شد تا پیامبر اسام و یاران نزدیک او حساسیت مفرطی 
در برابر تعدد متون مقدس پیدا کنند و با شیوه های مختلف در تاش 
جلوگیری از سرُدچارشدن اسام با عین سرنوشت باشند. همان بود 
که در طول حیات پیامبر هیچ کسی جسارت تدوین شفاهی و یا کتبی 
حدیث را نکرد و بعد از وفات او نیز در طول سی سال دورۀ خافت 

راشده، از تدوین کتبی حدیث منع صورت گرفت.
این امر تاریخی نخستین و عمده ترین عامل امتناع »ثبوت« در حدیث 
به شمار می رود و بعدها عوامل دیگری بر آن افزوده شد که این ثبوت 
را بیش از پیش ممتنع ساخت که طول فاصله زمانی میان دوره تدوین 
حدیث و زمان حیات پیامبر در رأس این عوامل قرار دارد. با توجه 
به امتناع قطعی ثبوت در امر حدیث است که به قول خود کارشناسان 
حدیث، در تعریف اصولی حدیث از مقوله »ظنی الثبوت والدالله« کار 
تلفظ  به ذکر و  این که در هنگام روایت حدیث  گرفته می شود، کما 
متبرکانه عبارت »او کما قال صلی اهلل علیه وسلم« در پایان آن توصیه 
شده است. از مجموع این تعریف و این توصیه می توان نتیجه گرفت 

که حجیت حدیث هم ثابت نیست.

روحاالمینامینی

زمـانـه بر  سـر  جنـگ است 
ACKUعزیزآریانفر
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روحاهللبهزاد

روز شـنبۀ هفتـۀ گذشـته، گروهـی از شورشـیان بـه پوسـتۀ 
میراث هـای  تاریخی تریـن  از  یکـی  جـام،  منـار  محافظتـی 
فرهنگـی بازمانـده از قـرن 12 میادی در کشـور حمله کردند. 
گزارش هـا می رسـاند کـه طالبـان بـه قصد نابـودی ایـن منار 
آسـتین بـر زده بودنـد کـه در نتیجۀ مقاومـت محافظـان منار، 

حملـۀ شـان عقب زده شـد.
یـورش طالبـان بـر ایـن میـراث تاریخـی مهـم موجب شـد، 
فرسـایش و بی توجهـی دولت نسـبت بـه آن بار دیگـر آفتابی 
شـود و سـرخط خبرها و واکنش های فرهنگیان و شـهروندان 
کشـور قـرار گیـرد. تصاویر تازه نشـر شـده از منار جام نشـان 
می دهـد کـه در اثر بی توجهـی دولت به بازسـازی و حفظ آن، 
ایـن منـار میـان پیـدا کـرده و بـه سـمِت رودخانه کج شـده 

است.
منابـع از والیـت غـور بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد کـه 
کـج شـدن منار جـام دو علـت عمـده دارد: یکـی موجودیت 
رودخانه یـی در کنـار آن و دوم، فـرود آمـدن چرخ بال هـا در 
اطـراف آن بـرای دیـد و بازدید. منابع می گوینـد چرخ بال هایی 
کـه بیـن غور و هـرات رفت وآمـد می کنند، گاهی بـرای دیدن 
آن خیلـی پاییـن می آینـد و بـادِ چرخ بـال بـه منـار صدمـه 

می زنـد.
پرتـو نـادری، نویسـنده و شـاعر در واکنـش به کج  گشـته گی 
و بی توجهـی دولـت نسـبت بـه ایـن منـار در صفحۀ رسـمی 
فیسـبوکش خطرهایـی که منـار جـام را تهدید می کنـد، به دو 
دسـته تقسـیم کرده اسـت: خطرهـای طبیعـی و خطرهایی که 
در یکـی دو دهـۀ اخیر سـاکنان محل و گروه هـای تفنگ دار به 

وجـود آورده اند.
آقای نادری در یادداشـتش افزود اسـت که با گذشـت سـالیان 
رودخانـۀ هری آرام آرام سـاحل جنوبی خـود را تخریب کرده 
و بسـتر خود را به سـوی منار گسـترش داده اسـت؛ چنان که 
همه سـاله در فصـل بارنده گـی بـا افزایـش سـیاب ها و بلنـد 
رفتـن سـطح آِب رودخانـه، خطـر طبیعـی در برابر منـار جام 

چندیـن برابر می شـود.
بـه نوشـتۀ پرتـو نـادری: »ایـن روزها منـار جام نسـبت به هر 

زمـان دیگـر در خطـر فروافتادن قرار گرفته اسـت. مـا پیش از 
ایـن شـاهد فروریزی منار چکـری نیز بودیم. آن منـار در یک 
شـب مهتابِی بهـار با صـدای تر سـناکی فروریخت. منـار جام 
آن قامـت بلنـد زیبایی که سـده های درازی اسـت همچنان در 
دل سلسـله کوه های غور در خم آن درۀ دور ایسـتاده و زیبایی 

خـود را در آیینۀ همیشـه جـاری هری رود تماشـا می کند«.
در این میان، ذبیح سـادات یکی از مهندسـان کشـور در صفحۀ 
فیسـبوکش نوشـته اسـت که مـواد رنگی بـه کار رفتـه در این 
منار هنوز تشـخیص داده نشـده و به همین دلیل مایۀ شـگفتی 

اروپاییان شـده است.
آقای سـادات در ادامه نگاشـته اسـت که تجربۀ کار در عرصۀ 
بازسـازی و تحکیمـات آبدات تاریخی را دارد و حاضر اسـت 
رضاکارانه برای بازسـازی و مرمت »ستراکچر«، »ریتروفیتینگ« 
و راهـکار سـنجی منـار جـام بـا دولـت همـکاری کنـد. او 
می گویـد که بازسـازی این جام در فهرسـت بازسـازی دولت 
قـرار ندارند و نیاز اسـت باشـنده گان غور از یونسـکو یا مرکز 
حفـظ میراث هـای فرهنگـی جهان تقاضـا کنند تا ایـن منار را 

بازسـازی و ترمیم کند.
از سـویی هـم، نبـی سـاقی یکـی دیگـر از فرهنگیـان کشـور 
نوشـته اسـت که در سـال های پسین در سمت شـمال و غرب 
منـار، دیوارهای اسـتنادی محکمی سـاخته شـده و بخشـی از 
پایـۀ شـمالی خـود منار نیـز هرچند بـه صـورت غیرمتجانس 
ترمیـم گردیده که تا حـدودی نگرانی هـا را از ناحیۀ رودخانه، 
رفـع کرده اسـت، اما خطـرات دیگر همچنان به شـدت وجود 

دارد.
چرخ بال هـای  اسـت  نگاشـته  یادداشـتش  در  سـاقی  آقـای 
گاهـی  می کننـد،  پـرواز  هرات-غـور  میـان  کـه  نظامی یـی 

به خاطـر تماشـای منـار جـام در درون دره پاییـن می آیند و باد 
و فشـار صوتـی آن هـا، منـار را بـه شـدت می لرزاند و سـبب 
جـدا شـدن نوشـته ها و تزیینـات هنـری از بدنـۀ اصلـی منـار 

می شـود.
بـه گفتـۀ آقای سـاقی: باد و بـاران در ایـن  همه سـال، آرام آرام 
بـاالی نمای بیرونی تأثیر گذاشـته و آجرها را فرسـوده و کهنه 
سـاخته اسـت و قسـمت های فوقانی منار و کنگره های چوبی 
و آجـری آن، از ایـن ناحیه بیشـتر صدمه دیده اسـت و صدمه 

می بیند.
بـا ایـن همـه، امـا رییـس اطاعـات و فرهنـگ والیـت غـور 
می گویـد کـه کاری کـه دولت برای حراسـت منار جـام انجام 
داده، بسـیار ناچیـز بـوده اسـت. فخرالدیـن آریاپـور، رییـس 
اطاعـات و فرهنـگ غـور می گویـد کـه وزارت اطاعـات 
و فرهنـگ بودجـۀ کافـی بـرای بازسـازی و استحکام سـازی 

درازمـدت ایـن منـار در اختیار نـدارد.
او اظهـار مـی دارد کـه بیش از سـی درصـد تزئینات منـار جام 
کامـًا افتـاده و بقیه هم در حال افتادن اسـت. آریاپور می گوید: 
عـاوه بـر این، سـیابی کـه می آید، احتمـال فروریختـن منار 
را تقویـت می کنـد. در سـال جـاری اگـر آب دیـوار حفاظتی 
سـاخته نشـود، تصـور می کنـم مـا نخواهیم توانسـت کـه در 

سـال های آینـده منار را سـرپا نگـه  داریم.
رییـس اطاعات و فرهنگ غـور، بی توجهی حکومت مرکزی 
و سـازمان یونسـکو نسـبت بـه ایـن منـار و غصب سـاحات 
باسـتانی بخش غربـی آن را از سـوی زورمنـدان، از علت های 

دیگـر میان کـردن آن می شـمارد. 
سـاختن خانه هـا و یک باب کلینیـک، نبود امکانـات کافی در 
ریاسـت اطاعـات و فرهنگ غور، واقع شـدن منـار در منطقۀ 

دشـوار گذر، نبودِ وسـایل لوژیسـتیکی، نبود پُل پیاده رو باالی 
رودخانـه، نبـود امکانـات مالـی، بی میلـی حکومـت مرکـزی 
برای باسـازی منـار، نبود امنیـت مطمین و تـاراج گنجینه های 
اطـراف منـار از سـوی قاچاق بـران مشـکات دیگـری اسـت 
کـه بـه گفتۀ فخرالدیـن آریاپور منـار جام را هر روز به سـوی 

فرسـایش کامـل سـوق می دهد.
او از حکومـت مرکـزی و سـازمان یونسـکو می خواهـد تـا به 
زودتریـن فرصـت بـرای بازسـازی و ترمیـم ایـن منـار اقـدام 
کننـد، در غیـر آن، منار جام فرو خواهند نشسـت و افغانسـتان 
یکـی از بزرگتریـن و پُربارتریـن گنجینه های تاریخـی خود و 

جهـان را از دسـت خواهد داد. 
سـلطان  سـلطنت  زمـان  در  جـام  منـار  کـه  اسـت  گفتنـی 
غیاث الدیـن غـوری اعمـار شـده اسـت. ایـن منـار تاریخـی 
کـه پـس از »قطـب منـار« در دهلـی هنـد، یکـی از بلندتریـن 
مناره هـای خشـتی کار شـدۀ جهـان بـه شـمار مـی رود کـه از 
سـنت معمـاری کهن و سـبک هنری قدیـم در منطقه حکایت 
دارد. ایـن منـار در 62 کیلومتری منطقۀ »شـهرک« در روسـتای 
موسـوم بـه »جـام«، محلـی کـه رودخانـۀ جـام از جنـوب به 
طـرف شـمال به رودخانـۀ »هریـرود« جریـان دارد و در زاویۀ 
تاقـی ایـن دو رودخانـه، منـار جام به ارتفـاع 63.3 متـر قرار 

اسـت. گرفته 
ایـن منار در سـال 2۰۰2 میادی از سـوی سـازمان آموزشـی، 
علمـی و فرهنگی سـازمان ملل متحد »یونسـکو« در فهرسـت 
میراث هـای فرهنگـی جهـان ثبت شـد، امـا به گفتـۀ مقام های 
محلـی غـور یونسـکو تا کنـون کار چندانـی بـرای مرمت این 
بنـا انجـام نداده اسـت. افزون بر منـار جام، در سراسـر والیت 

غور 257 سـاحه و بنای باسـتانی ثبت شـده اسـت.

عبدالخلیلمینوی
26دلـو سـالروز خـروج نیروهـای اتحـاد شـوروی سـابق از 
افغانسـتان اسـت کـه در تقویـم کشـور بـه عنـوان روز نجات 
ملـی مسـما گردیـده و می توانـد یـک نقطـۀ عطـف در تاریخ 

معاصر افغانسـتان باشـد. 
نیروهـای اتحـاد شـوروی سـابق بـه تاریـخ 26 دلـو سـال 
1367بعـد از نـو سـال و چنـد مـاه به اشـغال افغانسـتان نقطۀ 
پایـان گذاشـته و رونـد خروج شـان را از ایـن کشـور نهایـی 

 . ختند سا
راه  از  در 6 جـدی سـال 1358  سـابق  نیروهـای شـوروی 

زمیـن و هـوا بـه افغانسـتان هجوم آوردنـد و این کشـور را به 
اشـغال خـود در آوردنـد کـه بـا واکنش هـای سـخت جهانی 
مواجـه شـد و در وجـود مبـارزات قهرمانانـه و فداکارانۀ مردم 
افغانسـتان مجبور گردید کـه در 26 دلو سـال 1367 دو باره از 

ایـن کشـور خارج گـردد.
بـا آنکـه اتحـاد شـوروی سـابق بـه اسـاس یـک موافقت نامۀ 
قابـی کـه بـه ایـن موافقت نامـه ژینو نـام نهاده شـده بـود به 
خـروج نیروهایـش یـک نـام و هویـت بخشـید مگـر مـردم 
افغانسـتان آن را خـروج و شکسـت ذلت بـار می داننـد کـه 
نتیجـۀ خون بهـای اضافـه از دو میلیـون شـهید اسـت کـه در 

مبـارزات آزادی خواهانـه و حق طلبانه در برابر شـوروی سـابق 
دادند. جـان 

شـهروندان افغانسـتان بـا مبـارزات دوام دار و شـجاعانه شـان 
توانسـتند ابـر قدرت دنیا را بـه زانو در آورنـد و به این ترتیب 
نـه تنهـا عظمت و هویـت کشورشـان را دوباره کسـب کردند 
بل اردوگاه شـرق که از سـوی شـوروی سـابق رهبری می شد 

را متاشـی ساختند.
یادبـود از 26 دلـو یادبـود از جهـاد و مقاومت در برابر اسـتیا 
خارجـی، دفـاع از ارزش هـای ملـی و هویـت اسـامی ملـت 
اسـت ک بـا دسـتان خالی مگر با ایمـان قوی در برابر دشـمن 
ایسـتاده شـدند کـه حـرف اول را در سیاسـت های جهانـی و 

بازی هـای بـزرگ جهانـی می زنـد.
پیـروزی بـه چنین یک دشـمن یک دسـتاورد عظیـم و افتخار 
بـزرگ بـرای یـک ملـت فقیـر مگـر بـا عـزت بـود، تـوأم بـا 
رویاهـای زیـادی در میـان مـردم مجاهد افغانسـتان بـود مگر 
حسـادت و خواسـت های بلند در میان شـماری از کشورهای 
منطقـه و بعضـی از حلقه های مجاهدین سـابق باعث شـد که 
ثمـرات ایـن پیـروزی بـه تـاراج بـرود و مجاهدین کـه خیال 

ایجـاد یـک حکومـت موثـر و با عـزت اسـامی را داشـتند با 
فتنه های بیرونی و مصایب و دسـایس بیگانگان مواجه شـوند.

یکـی از ایـن برنامه هـا هیـچ سـاختن ارزش هـای جهـاد بـود 
کـه از سـوی حلقه هـای اسـتخباراتی بیرونـی طـرح و تطبیق 
شـد و قربانـی اولـی آن مجاهدیـن و مـردم افغانسـتان بودنـد 
این گونـه برنامه هـای اغراض آمیـز مجاهدیـن را در سـاختن 
یـک حکومـت نـاب اسـامی ناتـوان سـاخت و زمینه سـاز 
جنگ هـای تنظیمـی گردیـد مگر مـردم مجاهـد افغانسـتان با 
تعهـد کـه دارند اجـازه ندادند و نمی دهند تـا ارزش های جهاد 
بـه معاملـه گرفته شـود آنهـا برای بسـیج مـردم و ایجـاد یک 
نظـام مردم سـاالر همچنان متعهد باقی ماندنـد و اگر مداخات 
بیرونـی و دسـایس بیگانـگان نمی بـود امـروز موفقیت هـای 
زیـادی نصیـب این مـردم می شـد، مـردم افغانسـتان معتقد به 
ایـن امـر اند کـه مقاومت و مبـارزه همه وقـت می تواند ارزش 
داشـته باشـد، آنها برای حفـظ ارزش های انقاب اسـامی که 
جهاد و مقاومت بخشـی از آن اسـت همچنان تعهد دارند و از 

ایـن تعهـد هیچ گاهـی کوتـاه نمی آیند.

2۶ دلـو؛ روز نجـات ملـی
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