
هـارون چخانسـوري زیاتـه کـړه چـې د سـولې عـايل شـورا د 

مشـوريت لویـې جرګې د تـررسه کولـو لومړين کارونـه پيل کړي.

د چخانسـوري بـه خـره ولسـمرش ارشف غني د سـولې په چارو 

کـې د سـیمه ییزې اجامع لپـاره خپل خاص اسـتازي او د سـولې 

د داراالنشـاء مـرش عمـر داوودزي تـه امـر کړی چې د مشـوريت 

لویـې جرګـې د تـررسه کولو لپـاره ژر تـر ژره اماده ګـي ونیيس.

د سـولې عـايل شـورا د اجرائیـه پـاوي غـړي محمد امیـن وقاد 

هـم بیـا ازادي راډیـو تـه تأیید کـړه چې د سـولې مشـوريت لویې 

جرګـې نېټـه چـې متـه وه د حـوت پـه ۲۶مـه وي ځنډېدلې ده.

ښـاغيل وقـاد زیاتـه کـړه: »پـه قطر کـې خرې پیـل شـوي. دلته 

د مذاکراتـو لپـاره یـو افغانسـتان شـموله پـاوی د دولـت له خوا 

جوړېـږي. دا هـم یـو مرصوفیـت دی. که د سـولې پـه خرو کې 

کـوم پرمختـګ ويش، نـو هغه بـه هم ایجـاب کوي چـې اوس د 

مشـوريت لویـې جرګـې ګنجایـش نـه وي، نـو د همـدې لپـاره دا 

مسـئله »مشـوريت لویـه جرګـه« اوس وځنډېدله.«

حکومـت وايـي، د سـولې مشـوريت لویـې جرګـې د تشـکیل د 

کمېسـیون او د داراالنشـاء تـر جوړېدو وروسـته بـه د دې جرګې 

د تـررسه کېـدو نهايـي نېټه اعـان يش.

دا خـره د ولسـمرش ارشف غنـي ویانـد هـارون چخانسـوري د 

یکشـنبې پـه شـپه ازادي راډيـو تـه وکړه.

ښـاغيل چخانسـوري زیاتـه کـړه: »کلـه چې فرمـان پـه راتلونکو 

کېـدو  تـررسه  د  جرګـې  لویـې  د  يش،  السـلیک  کـې  ورځـو 

کمېسـیون ټـاکل کېـږي او د سـولې د دې لویې مشـوريت جرګې 

داراالنشـاء هـم جوړېـږي. بیا هغـوی د دې لپاره چـې وګوري د 

افغانسـتان لـه بېابېلـو والیتونـو خلـک راتلـی يش، د جرګـې د 

تـررسه کولـو نهايـي تاریـخ پـه خپلـه اعانوي.«

ښـاغيل وقـاد وویـل چـې دا مشـوريت لویـه جرګـه بـه د نـوي 

ويش. کـې  میاشـت  وري/حمـل  پـه  کال  ملریـز   ۱۳۹۸

آزاد  رســانه های  حمایت کننــدۀ  نــی،  مســووالن 
افغانســتان بــا نشــر اعالمیه یــی گفتــه انــد کــه 
اطالع رســانی  »پــالن  ملــی  وحــدت  حکومــت 
و  خورشــیدی«   ۱۳۹۸ ســال  بــرای  حکومــت 
ــرده  ــی ک ــتراتژیک« را معرف ــات اس ــود ارتباط »رهنم

ــت. اس
ــت  ــتین باری  اس ــه نخس ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی
ــرار  ــا ق ــود، ام ــن می ش ــی تدوی ــن برنامه ی ــه چنی ک
اســت کــه هــر ســال یک بــار بــر روی چنیــن 
طرحــی کار شــده و برنامــۀ نهایــی بــا رســانه ها 

ــود. ــاخته ش ــریک س ش
نــی تأکیــد کــرده اســت تهیــه  ایــن برنامــه گامــی در 
ــانی در افغانســتان  ــد اطالع رس ــتای تســهیل رون راس
اســت، امــا از طــرف دیگــر، ایــن کــه مبــادا تهیــه و 
ــی ـ  ــان کنون ــژه در زم ــه ـ به وی ــن برنام ــی ای معرف
جنبــۀ  تبلیغاتــی داشــته و صرفــًا آتشــی باشــد بــرای 
گــرم کــردن کارزار انتخابــات، نگــران کننــده اســت.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه بــه همیــن دلیــل، 
ــی را  ــۀ عمل ــد برنام ــی بای ــدت مل ــت وح حکوم

ــۀ  ــا جامع ــد ت ــه کن ــه ارای ــن برنام ــق ای ــرای تطبی ب
ــد. ــنایی آن گام بردارن ــتان در روش ــانه یی افغانس رس
ــه  ــی گفت ــی ن ــس اجرای ــر، ریی ــب خلوتگ عبدالمجی
ــور  ــه درخ ــن برنام ــی ای ــه و معرف ــه تهی ــت ک اس
ــح دهــد  ــد توضی ــا حکومــت بای ســتایش اســت؛ ام
ــه  ــن برنام ــی کــردن ای ــرای عمل کــه چــه طرحــی ب
خبرنــگاران  و  رســانه ها  اطمینان خاطــر  تــا  دارد 
ــمی  ــندی رس ــه س ــد ک ــه بدانن ــود و هم ــم ش فراه
ــه دســت آوردن اطالعــات از ادارت دولتــی  ــرای ب ب

ــت. ــده اس ــادر ش ص
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طالبـان و امـریکـا 
به تـوافق مـی رسنـد؟

کمیشنران جـدید کمیسیـون های 
انتخـاباتی کارشـان را  آغـاز 

کـردند

33

صفحه 6

ارګ:

 د سولې د مشوريت لویې جرګې نېټه به په راروانو ورځو کې اعالن يش
نـــی:

 حکومت برنامۀ عملی برای »پالن اطالع رسانی« ارایه کند

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 24مین سالروز شهادت استاد مزاری:

صلـح و انتخـابات در هـاله یـی از ابهـام قـرار دارد
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در این کـه ارگ بـه صـورِت غیرقانونـی تعدیالتی 
را در قانـون انتخابـات وارد کـرد تـا بـر اسـاس 
بـه  را  انتخاباتـی  نهادهـای  مدیـران  بتوانـد  آن 
از  انتخابـات  برگـزاری  در  کاری  ضعـِف  دلیـل 
سمت های شـان برکنار کند، جای مناقشـه نیسـت. 
تعدیالتـی را کـه آقـای غنـی و همفکرانـش در 
قانـون انتخابـات اعمـال کردند، بیـش از هر زمان 
دسـِت آن هـا را در مسـایل انتخاباتـی باز گذاشـته 
اسـت. ایـن تعدیالت بـرای آن ها فرصِت مناسـبی 
را بـه وجـود مـی آورد کـه در انتخابـاِت بعدی به 
گونه یـی عمـل کنند که بهتریـن نتیجـه را بگیرند. 
در تعدیـالِت اعمال شـده در قانـون انتخابات، تیم 
ارگ بـه این شـکل عمـل کرده کـه صالحیت های 
تقلیـل  چنـان  را  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
کمیسـیونی  آن  از  گفـت  می تـوان  کـه  بخشـیده 
سـمبولیک و نارکارآمد سـاخته اسـت؛ کمیسیونی 
کـه هیـچ صالحیِت آن چنانـی در نتیجـۀ انتخابات 
بـه  انتخاباتـی  تحلیل گـراِن  از  بسـیاری  نـدارد. 
تقلیـل بخشـیدن  بـا  تیـم ارگ  باورنـد کـه  ایـن 
کارِ  عمـاًل  شـکایات  کمیسـیون  صالحیت هـای 
خـود را در راسـتای تقلب هـای انتخاباتـی سـاده 
کـرده و حاال به جای این که در دو کمیسـیون افراد 
نزدیـک به خـود را داشـته باشـد، تنها کافی سـت 
کـه در کمیسـیون انتخابـات بـه اندازۀ کافـی نفوذ 
پیـدا کنـد تـا بتوانـد در مدیریـت انتخابـاِت آینده 

نقـش بـازی کند.
 آقـای غنی و همفکرانـش از اعتراض و نارضایتی 
کمیسـیون های  قبـال  در  کشـور  شـهروندان 
انتخاباتـی سوءاسـتفاده کـرده و حـاال همـه چیـز 
بـه  بتواننـد  کـه  کرده انـد  عیـار  شـکلی  بـه  را 
عنـوان گـروه ذی نفـع در انتخابـاِت آینـده از آن 
بهره بـرداری کننـد. ایـن اتفاقی سـت کـه افتـاده و 
دیگـر نمی شـود جلـو آن را گرفـت. در ضمـن، 
انتخـاب مدیـران جدیـد کمیسـیون های انتخاباتی 
احتمالـِی  نامـزدان  اکثریـت  رای  و  حضـور  بـا 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده، بـا وجـود 
همـۀ مشـکالت فنـی و قانونـی آن بازهـم کاری 
اسـت کـه صـورت گرفتـه. هرچند دیده می شـود 
کـه در میـان افراد انتخاب شـده به کمیسـیون های 
اعتمـاد  قابـل  و  باتجربـه  انسـان های  انتخاباتـی، 
وجـود دارنـد؛ ولـی هنـوز نمی تـوان نسـبت بـه 
کارکـرد و مدیریـت انتخاباتی شـان قضـاوت کرد. 
مشـخص  کار  جریـان  در  کـه  چیزی سـت  ایـن 

خواهـد شـد ولـی از حاال ایـن نگرانـی و احتمال 
وجـود دارد کـه آقای غنـی و همفکرانش در ارگ 
موفـق شـده باشـند تعـدادی از افـراد همسـو بـا 
سـاخته  انتخاباتـی  کمیسـیون های  وارد  را  خـود 
باشـند کـه بتواننـد از آن هـا در انتخابات اسـتفاده 

کنند.
جدیـِد  اعضـای  برابـر  در  حـال،  ایـن  بـا 
کمیسـیون های انتخاباتـی دو وظیفۀ دشـوار وجود 
دارد کـه یکـی از آن هـا می توانـد جنجال برانگیز و 
حتـا بحران آفریـن باشـد. وظیفـۀ نخسـِت مدیران 
بـه  رسـیده گی  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  تـازۀ 
کـه  اسـت  پارلمانـی گذشـته  انتخابـات  مشـکل 
چـون میراث شـومِ مدیراِن پیشـین بـر دوش آن ها 
گذاشـته شـده اسـت. رسـیده گی به این معضل و 
حـِل عادالنۀ آن کار آسـانی نیسـت؛ زیـرا مدیراِن 
پیشـین بنا بـه بی کفایتی شـخصی و نفـوذ بیش از 
حد ارگ در امورشـان، انتخاباتـی را برگزار کردند 

کـه نتیجه یـی نامعلـوم دارد. 
بیـرون کـردِن سـره از ناسـره و حـق از باطـل در 
انتخابـات پارلمانـی کـه بتوانـد رضایـِت اکثریـت 
کاری  اگـر  می رسـد  نظـر  بـه  کنـد،  تأمیـن  را 
غیرممکـن نباشـد ولـی بسـیار بسـیار دشـوار و 
خطرناک اسـت. پرسـِش مهمـی که در ایـن مورد 
می توانـد مطـرح باشـد این اسـت که اگـر مدیران 
جدیـِد کمیسـیون های انتخاباتی نتوانند سـره را از 
ناسـره جـدا کننـد و یا تقلب هـای اعمال شـده بر 
نتایـج اولیـه بـه گونه یـی باشـد کـه سـبب بحران 
شـود، آن گاه مدیـراِن جدیـد بـا نتایـج انتخابـات 
پارلمانـی چـه خواهند کـرد؟ اگر آن ها به شـواهد 
و اسـنادی دسـت پیدا کنند که در نتایـج انتخابات 
گذشـته بیش از حـِد معمول دسـت کاری صورت 
گرفتـه باشـد کـه جـدا کـردِن سـره از ناسـره را 
غیرممکـن کنـد، آیـا بازهـم آن ها بنا بـه مصلحت 

نتایـج مصلحتـی را اعـالم خواهنـد کرد؟ 
یافتـن راه حـِل بـرای انتخابـات پارلمانـی گذشـته 
کارِ آسـانی نیسـت، از یـک طـرف دسـت کاری ها 
در نتایـج بسـیار باال بوده اسـت و از طـرف دیگر 
فرصـت  از  اسـتفاده  بـا  نامـزدان  اکثریـِت  حـاال 
به وجـود آمـده خـود را ذی حق می داننـد و تالش 
می کننـد کـه بیشـترین بهره بـرداری را از وضعیت 
موجـود ببرنـد. کـدام نامـزد انتخابـات پارلمانـی 
اسـت کـه ناکامـی خـود را تأییـد کنـد؟ اکثریـت 
قریـب بـه اتفـاق نامزدهـای انتخابـات پارلمانـی 

ادعـا دارنـد کـه برنـدۀ انتخابـات بوده انـد ولی به 
دالیـل خـاص یـا رای شـان نادیـده گرفته شـده و 
یا برای دیگران حسـاب شـده اسـت. این جنجال 
هرچنـد سـاده می نمایـد ولـی در وضعیـت فعلی 
و شـرایط موجـود قناعـت دادِن نامـزدان به ظاهر 

بازنـده کار سـخت و دشـواری خواهـد بود.
 می گوییـم بـه ظاهـر بازنـده، چـون واقعـًا هیـچ 
معلـوم نیسـت کـه در انتخابـات گذشـتۀ پارلمانی 
کـی برنـده بـوده و کـی بازنـده. مدیـران قبلـی با 
دسیسـۀ ارگ نتایـج انتخابات را بـه گونه یی برهم 
زدنـد کـه حـاال همـه را نگران کـرده اسـت. و اما 
وظیفـۀ دشـوار دومِ مدیـران جدید کمیسـیون های 
انتخاباتـی، یافتـن مکانیسـِم درسـت و قابـل قبول 
حسـاس  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  انتخاباتـی 
و  آینـده  جمهـوری  ریاسـت  سرنوشت سـاز  و 

برگـزاری سـالم و قانون مندانـۀ آن اسـت. 
ایـن وظیفـه اگـر نگوییـم کـه بیشـتر از مأموریت 
و وظیفـۀ نخسـت سـنگین و دشـوار اسـت، ولـی 
بـدون شـک کمتـر از آن هـم نیسـت. شـهروندان 
حساسـی  بسـیار  برهـۀ  در  این بـار  افغانسـتان 
برونـد  رای  صندوق هـای  پـای  بـه  می خواهنـد 
و زعامـت آیندۀشـان را انتخـاب کننـد. انتخابـات 
سـال آینـده، اگـر کـدام مشـکل خاصی بـه وجود 
نیایـد و برگـزار شـود، انتخابـاِت بسـیار مهمـی 
بـرای کشـور ماسـت. انتخاباتـی کـه می توانـد یـا 
افغانسـتان را به قهقرای بحران بکشـاند و یا آن را 
نجـات دهـد. بـه همین دلیـل باید از حـاال متوجه 
برگـزاری انتخابـات آیندۀ ریاسـت جمهوری بود.
 تیـم ارگ بـا تمـام امکانـات و قـدرت می خواهد 
و  کنـد  اسـتفاده  آمـده  وجـود  بـه  فضـای  از 
بـه  ببـرد.  بحــران  قهقـراِی  بـه  را  افغانسـتان 
همیـن دلیـل برگـزاری انتخابـات بـه تنهایـی از 
کمیسـیون های انتخاباتـی فعلـی سـاخته نیسـت. 
نیـاز بسـیار ضروری اسـت که در انتخابـات آیندۀ 
و  ملـی  ناظـران  بـر  عـالوه  جمهـوری  ریاسـت 
بین المللـی، تیمـی از متخصصـان انتخاباتـی تحت 
نظـارت سـازمان ملـل متحـد تشـکیل شـود تا در 
انتخاباتـی،  کمیسـیون های  جدیـد  مدیـران  کنـار 
رونـد برگـزاری انتخابـات را مدیریـت کننـد. در 
غیـر ایـن صـورت، برگـزاری انتخابات شـفاف و 
سـالم از سـوی کمیسـیون های انتخاباتی فعلی که 
دچـار بحران زده گـی عمیـق انـد، کاری غیرممکن 

بـه نظـر می رسـد. 
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نشســت دوحــه میــان نماینــده گان امریــکا و طالبــان درحالــی 
جریــان دارد کــه تــا هنــوز چیــزی ُجــز گمانــه و احتمــال از 
ــادی  ــای زی ــت. تحلیل ه ــرده اس ــانه ها درز نک ــه رس آن ب
ــه  ــر ارای ــح در قط ــای صل ــِم گفت وگوه ــارۀ دور پنج درب
ــروج  ــه خ ــم ب ــا مصم ــه: امریکایی ه ــه این ک ــده، از جمل ش
از افغانســتان انــد و نشســِت دوحــه بــا یــک نتیجــۀ ملمــوس 

بــه پایــان خواهــد رســید.
در  را  امریــکا  و  طالبــان  گمانه زنی هــا،  اغلــب  اگرچــه 
ــد و  ــی می کنن ــاز ارزیاب ــی و سرنوشت س ــۀ تاریخ ــک نقط ی
می گوینــد: طالبــان بــا یــک اطمینــان نســبت بــه وعده هــای 
امریکاییــان در ایــن نشســت اشــتراک یافته  انــد؛ امــا مبرهــن 
ــض  ــام و تناق ــی از ابه ــه نشســِت دوحــه در هاله ی اســت ک
ســیر می کنــد؛ بــه نحــوی کــه جــز ارایــۀ تحلیــل هیــچ خبــِر 
موثقــی کــه حاکــی از نتیجــه و فیصلــۀ نهایــی ایــن نشســت 
باشــد، در دســت نیســت؛ چنان کــه ایــن نشســت روزهــا بــه 

درازا کشــیده و پایــاِن آن نیــز نامعلــوم اســت.
وقتــی ایــن وضعیــت را در کنــارِ مانورهــای حکومــِت آقــای 
غنــی پیرامــون صـــلح مــورد مطالعــه قــرار دهیــم، می بینیــم 
کــه تالش هــا بــه نــامِ صلــح در دو خــط ســیِر متفــاوت یکــی 
در بیــرون از افغانســتان و دیگــری در داخــل افغانســتان 
ــۀ آن، ســکۀ صلــح در هــوا در حــاِل  ــان دارد و در میان جری
ــن حســاب،  ــا ای ــن اســت. ب ــر زمی چرخــش و بازگشــت ب
پرســش اصلــی و اساســی ایــن اســت کــه زمانــی کــه ایــن 
ــن دو خــط  ــد ای ــه می توان ــن بنشــیند، چگون ــر زمی ســکه ب
ــه،  ــر از هم ــد و مهم ت ــع بزن ــم جم ــا ه ــاوت را ب ــیِر متف س
ــه جلــب خواهــد  نظــر مســـاعِد مــردم افغانســتان را چگون
ــِی اصلــی جنــگ بوده انــد و  کــرد؛ همــان کســانی کــه قربان

منطقــًا نیــز صاحبــاِن اساســِی صلــح نیــز بایــد باشــند؟
ــن دور از  ــه ای ــود ک ــه می ش ــه گفت ــِت دوح ــورد نشس در م
ــا  ــان دارد و امریکایی ه ــدی جری ــا در ســطح بلن گفت وگوه
ــاِن  ــن زم ــًا تعیی ــد و صرف خــروج از افغانســتان را پذیرفته ان
ــه  ــن گفت ــده اســت. همچنی ــی مان خــروج محــِل بحــث باق
ــرۀ افغانســتاِن  ــر روی چه ــکا ب ــان و امری ــه طالب می شــود ک
پــس از خــروج بحــث می کننــد و از همیــن رو گفت وگوهــا 
طوالنــی شــده اســت. از ســوی دیگــر، ســخنگویاِن حکومت 
ــی«  ــح بین االفغان ــه »صل ــط ب ــی فق ــای غن ــه آق ــد ک می گوین
تــن می دهــد و عزمــش را جــزم کــرده کــه تصمیــِم نخســت 
و نهایــی دربــارۀ صلــح را مــردم افغانســتان بگیرنــد، از 
ــک  ــی نزدی ــح را در آینده ی ــۀ مشــورتی صل ــن  رو جرگ همی

دایــر خواهــد کــرد.
ــراد و مقصــودِ حکومــت از  ــوان گفــت کــه ُم  اگرچــه می ت
»مــردم افغانســتان«، نیــات و آرزوهــاِی غنــی بــرای خــود و 
ــارۀ  ــن دو خــط ســیر درب ــا ای ــدۀ سیاســی اش اســت؛ ام آین
ــان  ــردم نش ــاِت م ــا و نظری ــِی دیدگاه ه ــای خال ــح و ج صل
ــن  ــان دارد و از چنی ــه جری ــح در بیراه ــه صل ــد ک می ده
ــور  ــون در کش ــه هم اکن ــی ک ــش از جنگ ــد بی ــی بای صلح
ــا  ــه: امریکایی ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــید. ب ــان دارد، ترس جری
از جنــگ افغانســتان و هزینه هایــش خســته شــده اند و 
می خواهنــد در یــک معاملــۀ بــردـ بــرد از افغانســتان بیــرون 
ــه  ــام آن چ ــا تم ــتان را ب ــد افغانس ــان می خواهن ــوند؛ طالب ش
و  بگیرنــد  تحویــل  امریکایی هــا  از  نیســت،  و  هســت 
امارتــی از نــو تأســیس کننــد؛ حکومــِت آقــای غنــی چشــم 
ــق  ــه از طری ــح و چ ــِق صل ــه از طری ــدرت چ ــۀ ق ــه ادام ب
ــه  ــه صرف ــن دو را کــه ب ــات بســته  و هــر کــدام از ای انتخاب
باشــد، تعقیــب خواهــد کــرد امــا بــه هیــچ طریقــی راضــی 
بــه تــرِک قــدرت نیســت؛ مــردم افغانســتان نیــز صلحــی را 
می خواهنــد کــه ُمــرادِف بازگشــت بــه گذشــتۀ ســیاهِ تهجــر 
ــد  ــت هایی مانن ــان، نشس ــن می ــد؛ و در ای ــب نباش و تعص
نشســِت دوحــه بــا همراهــِی بســیاری از کشــورهای منطقــه 
مصمــم انــد کــه زیــر نــامِ صلــح، افغانســتاِن دلخــواهِ خــود 

ــند. ــازند و بتراش را بس
این جاســت کــه بایــد جــداً نســبت بــه آینــدۀ صلــح 
ــراً  ــاِی ظاه ــبت تالش ه ــکاوی نس ــا کنج ــود و ب ــاک ب بیمن
صلح خواهانــه در داخــل و بیــرون افغانســتان، نقــاط کــور و 
ــرد و  ــته ک ــایی و برجس ــِز آن را شناس ــل هاِی بحران خی گس
همــۀ آن هــا در جــاِی خــود مــورد نقــد و پرســش قــرار داد.

سـکۀ صـلح 
به کـدام رو مـی نشینـد؟

احمــد عمران

ی هـای  دشـوار
آینـده انتخـابات 

 تیم ارگ با تمام امکانات و قدرت می خواهد از فضای به وجود آمده استفاده کند و افغانستان را به قهقراِی بحـران ببرد. 
به همین دلیل برگزاری انتخابات به تنهایی از کمیســیون های انتخاباتی فعلی ساخته نیست. نیاز بسیار ضروری است که 
در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری عالوه بر ناظران ملی و بین المللی، تیمی از متخصصان انتخاباتی تحت نظارت سازمان 
ملل متحد تشکیل شود تا در کنار مدیران جدید کمیسیون های انتخاباتی، روند برگزاری انتخابات را مدیریت کنند. در غیر 
این صورت، برگزاری انتخابات شفاف و سالم از سوی کمیســیون های انتخاباتی فعلی که دچار بحران زده گی عمیق اند، 

کاری غیرممکن به نظر می رسد
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گذشـته  روز  انتخابـات،  کمیسـیون های  جدیـد  کمیشـنران 
در حضـور رییـس حکومـت، رییـس اجرایـی و شـماری از 
مقام هـای بلندپایـۀ دولتـی بـرای وفـاداری بـه قانون، سـوگند 

کردند. یـاد 
مراسـم تحلیـف اعضـای کمیسـیون های انتخاباتـی پیـش از 

چاشـت دیـروز دوشـنبه ۱۳ دلـو در ارگ برگـزار شـد.
در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی  اشـرف  محمـد 
اعضـای  از  یـک  قانـون، هیـچ   بربنیـاد  مراسـم گفـت،  ایـن 
کمیسـیون های انتخاباتـی حـق ندارنـد کـه در حزب سیاسـی 
فعـال باشـند. او گفـت: »ارتباطات شـان بـا احـزاب سیاسـی 
هرنـوع  و  می گـردد  قطـع  بوده انـد،  آن  مربـوط  قبـاًل  کـه 

می شـود«. پنداشـته  تخلـف  ارتباطات شـان 
داکترعبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملی 
در ایـن مراسـم تأکیـد کرد که در گذشـته میان کمیسـیون های 
انتخاباتـی و ریاسـت دبیرخانۀ ایـن کمیسـیون  هم آهنگی الزم 
وجود نداشـت، اکنون این کاسـتی باید از میان برداشـته شـود.
جـدا  موضـوع  دو  را  انتخابـات  و  صلـح  اجرایـی،  رییـس 
می خوانـد و می گویـد کـه حکومـت همزمـان بـرای برگزاری 

انتخابـات و تأمیـن صلـح تـالش دارد.
بـا این حال، سـفارت ایـاالت متحدۀ امریکا در کابـل از تعیین 
اعضـای جدید کمسـیون های انتخاباتی اسـتقبال کـرده و گفته 
اسـت که ایـن کمیشـنران باید بـرای بازگرداندن اعتمـاد مردم 

به پروسـۀ انتخابات شـفاف، تـالش کنند.
جان بـس، سـفیر امریـکا در کابـل در صفحۀ رسـمی توییترش 
نوشـته که اعضـای جدید کمیسـیون های انتخاباتـی در مرحلۀ 
اول بایـد نتایـج انتخابـات پارلمانـی را نهایـی کنند تـا اعضای 
تـازه انتخـاب شـدۀ پارلمـان هر چـه زودتر بـه کارشـان آغاز 

. کنند
قرار اسـت اعضـای کمیسـیون های انتخاباتی تـا دو روز دیگر 
در نخسـتین نشسـت   رییسـان و معاونـان ایـن کمیسـیون ها را 

برگزیننـد و بـه گونـۀ رسـمی کار خود را آغـاز کنند.
و  انتخابـات  بـر  ناظـر  نهادهـای  کـه  ا سـت  درحالـی  ایـن   
تحلیل گـران سیاسـی کمیشـنران جدیـد را بـه عـدم توانایـی 
انتخابـات  برگـزاری  پارلمانـی،  انتخابـات  نتایـج  اعـالم 
ریاسـت جمهوری و نداشـتن توانایـی مدیریتی متهـم می کنند.
بـاور  ایـن  بـه  امـا  تحلیل گـران سیاسـی  از  دیگـری  برخـی 
انـد کـه مشـکل انتخابـات افغانسـتان عـدم اعتمـاد سیاسـی 
دسـت اندرکاران ایـن کمیسـیون بود کـه با گزینش کمیشـنران 

جدیـد ایـن مشـکل تاحـدودی رفـع گردیـده اسـت.
نعیـم ایـوب زاده رییـس تیفـا در گفت گو بـا روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد کـه در مـورد توانایی کمیشـنران جدید سـوال جدی 
وجـود دارد و مـا مطمیـن نیسـتم کـه ایـن کمیشـنران بتواننـد 

انتخابـات ریاسـت جمهوری را برگـزار کنند.
ایـوب زاده می گویـد: »بـا وجـود تمـام مشـکالت کمیشـنران 
جدیـد 5 ماموریـت مهـم و اساسـی دارنـد، نخسـت اسـتفاده 
از تکنالـوژی در انتخابـات، ماموریت دوم اسـتفاده از سیسـتم 
چنـد بعدی کـه چگونه می تواننـد آن را شـامل دور انتخاباتی 
بسـازندو چقـدر ایـن توانایـی را دارنـد کـه در مـورد آن بـه 

مـردم معلومـات بدهند«.
او گفت: ماموریت سـوم برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری، 
شـورای والیتی، شـورای ولسـوالی و انتخابات والیت غزنی و 
امـا مـورد چهارم که بسـیار مهم اسـت اعـالم نتایـج انتخابات 

است. پارلمانی 
ایـوب  زاده افـزود: در مـورد انتخابات پارلمانی کـه هنوز نتیجۀ 
۱5 والیت معلوم نیسـت باید کمیشـنران تمرکز بیشـتر داشـته 
باشـند و مـورد اخیر عـدم دخالت حکومت و نامزدان اسـت.

رییـس تیفـا تأکید کـرد: چون این کمیشـنران براسـاس معرفی 
بایـد  بنابرایـن  انـد،  نامـزدان گزینـش شـده  احـزاب و رای 
دیـد کـه چگونـه میکانیسـم را طراحـی می کننـد و یـا اصـاًل 

می تواننـد جلـو دخالـت حکومت، احـزاب و کسـانی که آنان 
را گزینـش کـرده اسـت را بگیرنـد.

مسـایل  تحلیل گـر  و  کابـل  دانشـگاه  اسـتاد  رفعـت  ضیـای 
سیاسـی می گویـد: »گزینـش ایـن کمیشـنران مشـکل حقوقی 
دارد و خـالف قانـون انجـام شـده، زیـرا در قانـون جدیـد 
انتخابـات آمـده کـه کمیشـنران به پیشـنهاد احزاب سیاسـی و 
رأی نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری گزینش می شـوند«.
او کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، گفـت: ایـن 
کمیشـنران رأی خـود را از نامزدان احتمالـی گرفتند نه نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، چون کـه تاکنون لیسـت نامزدان 

نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری اعالم نشـده اسـت.
بـه گفتۀ اسـتاد رفعت، اکثر کمیشـنران تجربـه کاری در بخش 
انتخابـات را نـدارد و از سـویی هـم فاقـد توانایـی و مدیریت 
الزم انـد و از سـوی هـم وابسـته بـه احـزاب و گروه هـای اند 
کـه آنـان را گزینـش کردند، بنابرایـن بعید به نظر می رسـد که 

بتواننـد انتخابـات را مدیریت و برگـزار کنند.
برخـی دیگـری از آگاهـان سیاسـی می گوینـد کـه انتخـاب 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  رأی  بـا  کمیشـنران 
صـورت گرفتـه و ایـن انتخـاب سـبب ایجـاد اعتماد سیاسـی 

بـه کمیسـیون انتخابـات شـده اسـت.
اعتمـاد  عـدم  افغانسـتان  انتخابـات  آنـان: مشـکل  گفتـۀ  بـه 
سیاسـی دسـت اندرکاران ایـن کمیسـیون بـود کـه بـا گزینش 
کمیشـنران جدیـد این مشـکل تاحـدودی رفع گردیده اسـت.

جدیـد  کمیشـنران  نداشـتن  مـورد  تجربـه  در  آگاهـان  ایـن 
می گوینـد: کمیشـنران قبلـی هـم در مـورد انتخابـات آموزش 
ندیـده بودنـد، امـا کارشـان را انجـام دادنـد. کمیشـنرن جدید 

هـم در همیـن موقعیـت انـد.
ایـن آگاهـان در مـورد بی طرفـی کمیشـنران جدیـد می گویند 
کـه طـرف اصلـی انتخابـات نامـزدان و هـواداران آنـان انـد و 
زمانـی کـه کمیسـیون انتخابـات بـا تأییـد نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری کارشـان را انجـام دهـد، بحـث طـرف و 
زیـرا  نمی شـود،  برجسـته  زیـاد  کمیشـنران  بـودن  بی طـرف 
ایـن کمیشـنران بـا معرفـی احـزاب و رأی نامـزدان گزینـش 
شـدند کـه طـرف داری قطعی آنـان را به نامزد مشـخص ثابت 

نمی کنـد.
جمعـۀ گذشـته از میـان هشـتاد و یـک نامـزد عضویـت در 
از  را  رأی  بیشـترین  تـن  شـانزده  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
سـوی نامـزدان ریاسـت جمهوری گرفتنـد و رییـس حکومت 
وحـدت ملـی در فرمان هـای جداگانـه از میان این شـانزده تن 
هفـت تـن را به کمیسـیون انتخابـات، پنج تن را به کمیسـیون 
رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی و دو تـن دیگـر را بـه 
عنـوان رییسـان دبیرخانۀ این کمیسـیون ها معرفی کرده اسـت.

مـل،  سـیدعصمت اهلل  عبـداهلل،  موالنامحمـد  زیـب،  اورنـگ 
مسـافر قوقنـدی، حـوا علم نورسـتانی، محمدحنیـف دانش یار 
و رحیمـه ظریفـی بـرای کمیسـیون انتخابـات و محمدقاسـم 
عظیمـی،  دین محمـد  شـینواری،  بیـان  زهـره  الیاسـی، 
عنـوان  بـه  طغـرا  محمدیونـس  و  رویـدار  سـیدقطب الدین 
انتخاباتـی  شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون   اعضـای 

شـده اند. معرفـی 
همچنـان آقـای غنـی، حبیب الرحمـان ننگ را بـه حیث رییس 
دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات و چمن شـاه اعتمـادی را بـه 
حیـث رییـس دبیرخانۀ کمیسـیون رسـیده گی به شـکایت های 

انتخاباتـی معرفـی کرده اسـت.
حـدود یک مـاه پیش اعضای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتی 
به اتهام فسـاد مالی و اسـتفادۀ سـوء از صالحیت های شـان در 
ایـن کمیسـیون ها، از کار برکنـار و بـه دادسـتانی ُکل معرفـی 
شـده اند. دادسـتانی نیـز گفته اسـت مرحلـۀ ابتدایـی تحقیقات 
خـود از اعضـای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی را نهایـی 

کـرده اند.
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طالبان و امریکا به توافق می رسند؟

برخـی از آگاهـان می گوینـد که نشسـت دوحـه میان 
نتیجـۀ خوبـی را در پـی  خواهـد  امریـکا و طالبـان 
داشـت، امـا نهایی شـدن آن به زمان بیشـتر نیـاز دارد.
و  طالبـان  ادامـۀ گفت وگوهـای  بـه  اشـاره  بـا  آنـان 
نماینـدۀ ویـژۀ وزارت خارجـۀ امریـکا در امورد صلح 
افغانسـتان می گوینـد کـه امریکا در نظـر دارد تا جنگ 
تالش هـای  و  دهـد  پایـان  را  افغانسـتان  سـالۀ    ۱7

بین المللـی و منطقه یـی نیـز راه انداختـه اسـت. 
دوحـه  گفت وگوهـای  کـه  می گوینـد  امـا  طالبـان 
حسـاس انـد ولـی توافـق تاهنـوز صـورت نگرفتـه 

اسـت.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی طالبـان گفتـه اسـت که 
در مذاکـرات ماه هـای گذشـته روی خـروج نیروهای 
خـاک  از  اسـتفاده  عـدم  و  افغانسـتان  از  خارجـی 
افغانسـتان در برابـر کشـورهای دیگـر توافـق صورت 
چگونه گـی  روی  کنونـی  نشسـت  در  و  گرفـت 
موضوعـات یـاد شـده بحث می شـود و هنـوز توافقی 

صـورت نگرفتـه اسـت.
مقامـات امریکایـی گفته انـد به طالبـان اعتمـاد ندارند 
و دولـت امریـکا تصمیـم دارد تا شـماری از نیروهای 
ایـن کشـور را برای مبارزه با تروریسـم در افغانسـتان 

باقـی بماند.
جـان بولتـون، مشـاور امنیـت ملـی دولـت امریـکا به 
CNN گفتـه اسـت کـه ما بـه طالبـان اعتمـاد نداریم 
و آن هـا نیـز تـا زمانـی کـه بـه نفع شـان باشـد بـا مـا 

مذاکـره خواهنـد کرد.
آقـای بولتـون افزود: آنچه کـه ترامپ تاکنـون تصمیم 
گرفتـه ایـن اسـت کـه بخشـی از نیروهـا بـه عنـوان 
مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان حضـور خواهنـد 

داشـت و ایـن موضـوع بسـیار مهم اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه دور پنجـم گفت وگوهـای 
صلـح میـان امریکا و طالبـان روز دوشـنبه، ۱2 حوت 
بـا طالبـان دوحـه از سـر گرفته  شـد. زلمـی خلیل زاد 
نماینـدۀ ویـژه واشـنگتن در ایـن نشسـت بـا اعضای 
ارشـد گـروه طالبـان ماننـد مـال بـرادر معـاون گـروه 

طالبـان صحبـت می کنـد. 
آقـای خلیـل زاد، گفتـه کـه صحبت های درسـطح بلند 
بـا طالبـان جریـان دارد و همچنـان، گفت وگوهاروی 
ایجـاد یـک جریـان ملـی بـرای مذاکـرات داخلی در 

کابـل نیز روی دسـت اسـت.
همچنـان، گزارش هـا می رسـانند کـه وزیـر خارجـۀ 
ترکمنسـتان بـا مـال بـرادر در دوحـه دیـدار و روی 

کرده انـد. بحـث  افغانسـتان  صلـح  گفت وگوهـای 
وحیـد مـژده از اعضـای پیشـین حکومـت طالبـان در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: گفت وگـو 
نظامیـان  خـروج  روی  قطـر  در  طالبـان  و  امریـکا 
امریکایـی از افغانسـتان متمرکـز اسـت و بـه همیـن 

دلیـل نشسـت طوالنـی شـده اسـت.
آقـای مـژده می گوید که تعییـن زمان خـروج نظامیان 
امریکایـی مذاکـرات را زمان گیـر سـاخته اسـت؛ زیرا 
خـروج نظامیـان امریکایـی کـه یکـی از محورهـای 
بحـث ایـن نشسـت اسـت، نیـاز بـه رای زنـی بیشـتر 

دارد.
او گفـت کـه امریکایی هـا بـه  ناگزیـری بـه گفته های 
طالبـان تـن داده اند و نشسـت دوحـه می توانـد نتیجۀ 
ملموسـی بـه دنبـال داشـته باشـد. چـون طالبـان بـا 

یـک اطمینـان از طـرف امریکایی هـا در ایـن نشسـت 
اشـتراک کرده انـد. اگـر ایـن نشسـت  نتیجه یـی را در 

نمی کردنـد. اشـتراک  طالبـان  پی نمی داشـت  
وحیـد مـژده کـه یکـی از اشـتراک کننده گان نشسـت 
مسـکو نیـز بـود، می گویـد: در بحثـی کـه بـا طالبـان 
در مسـکو داشـته اسـت، طالبـان را نسـبت بـه وعـدۀ 
خـروج امریـکا از افغانسـتان خوشـبین یافته اسـت. 

شـبکه های  کاربـران  از  شـماری  حـال،  ایـن  بـا 
اجتماعـی، بدیـن بـاور انـد که نشسـت دوحـه نتیجۀ 

داشـت.  پی نخواهـد  در  را 
طاهـر خـان یکـی از کاربـران، در تویتر خود نگاشـته 
اسـت کـه امریـکا و طالبـان در دوحـه تـا هنـوز بـه 

نتیجـۀ دسـت نیافته انـد. 
او گفتـه کـه محور این نشسـت خـروج نظامیان غربی 
از افغانسـتان و اسـتفاده نشـدن خاک افغانستان توسط 
تروریسـتان بوده اسـت، ظاهـراً دو طرف بـه نتیجه یی 

نیافته اند.  دسـت 
امـا بارنـت روبیـن افغانسـتان شـناس امریکایـی در 
زمـان  مذاکـرات  نتیجـۀ  کـه  اسـت  گفتـه  تویتـرش 
روشـن خواهـد شـد کـه دو طـرف مذاکـره کننـد، ) 

امریـکا و طالبـان( بـه یـک توافـق دسـت یابنـد. 

جرگۀ مشورتی صلح
آگاهـان همچنـان بـا اشـاره بـه جرگۀ مشـورتی صلح 
اشـتراک  نشسـت  ایـن  در  طالبـان  کـه  می گوینـد 
نمی کننـد و ایـن نشسـت بیشـتر بـرای کارزارهـای 
غنـی  صلـح؛  بـرای  مشـورت  تـا  اسـت  انتخاباتـی 
می خواهـد از ایـن نشسـت بـرای آغـاز کمپاین هـای 

انتخاباتـی اسـتفاده بهینـه کنـد!
وحیـد مـژده در ادامـه سـخنان خـود گفت کـه جرگۀ 
مشـورتی صلح بیشـتر نگـرش  کمپاین هـای انتخاباتی 
برنامه هـای  روی  مشـورت  تـا  می کنـد  تقویـت  را 
صلـح، غنـی می خواهد که در این نشسـت با کسـانی 
بـه مرکـز  از والیت هـا و سـاحات دور دسـت  کـه 
دعـوت می شـوند دیـدار داشـته باشـد و از آنـان در 

کمپاین هـای انتخاباتـی اسـتفاده کنـد. 
او گفـت کـه کنـش غنـی در مـورد راه انـدازی جرگۀ 
از  شـماری  امـا   بـود،  عجوالنـه  صلـح  مشـورتی 
سیاسـیون بـه ویـژه اسـتاد سـیاف مشـورت داده تـا 
در ایـن مـورد بـا تعلـل و تعقـل حرکـت کنـد، همین 
موضـوع سـبب تاخیـر برگـزاری ایـن نشسـت شـد. 
او گفـت کـه نشسـت مشـورتی صلـح، بیشـتر روی 
خواسـت های دولـت متمرکـز اسـت. امـا طالبـان در 
ایـن نشسـت اشـتراک نمی کننـد؛ زیـرا نظـام کنونـی 
را بـه رسـمیت نشـناخته و دولـت غنـی را مشـروع 

نمی داننـد.
بـر  امریکایی هـا مصمـم  کـه  می گویـد  مـژده  آقـای 
بیـرون شـدن از افغانسـتان هسـتند و حتـا احتمـال 
این کـه جرگـۀ مشـورتی صلح برگـزار نگـردد، وجود 

دارد. 
پـس از شـدت گرفتـن گفت وگوهـای صلـح میـان 
طالبـان و نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا، محمـد اشـرف در 
تـالش راه انـدازی جرگـۀ مشـورتی صلـح  شـده، اما 
مسـووالن در  شـورای عالـی صلـح می گوینـد کـه به 
دلیـل مسـاعد نبـودن، وضعیـت جـوی کشـور، ایـن 

نشسـت بـه تأخیـر افتـاده اسـت.

انتخـاباتی  کمیشنران جـدید کمیسیـون های 
آغـاز کـردند را   کارشـان 

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق

ACKU
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محمد امیـن رحمانی

پروتاگوراس 

و طالیه داری 

اومانیسم غربی

در  میــالد  از  قبــل   ۴۹۰ ســال  در  پروتاگــوراس 
یونــان باســتان بــه دنیــا آمــد. وی در ســال ۴2۱ ق .م 
ــه اخــالق  ــود ک ــد ب ــوراس معتق درگذشــت. پروتاگ
صرفــًا در زنده گــی اجتماعــی معنــا و مفهــوم دارد. او 
ــاد  ــز اعتق ــه نســبیت گرایی در اخــالق نی ــن ب همچنی
داشــت. وی به وســیلۀ تألیــف محــاورات افالطــون، 
مــورد توجــه دیگــر اندیشــمندان قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــوس ب در محــاورۀ پروتاگــوراس و محــاورۀ تئاتت
تفصیــل و تبییــِن افــکار وی پرداختــه می شــود. 
ــوراس  ــر نســبیت گرایی پروتاگ ــوس ب محــاورۀ تئاتت
در زمینــۀ اخــالق اشــاره می کنــد. در ایــن محــاوره، 
انســان بــه عنــوان معیــار تمامــی امــور دنیــا معرفــی 
ــان گرایی  ــۀ انس ــای اندیش ــع رّد پ ــردد. در واق می گ
ــه  ــن محــاورۀ پروتاگــوراس ب ــی در ای به طــور ضمن

ــورد.  ــم می خ چش
 او در زمینــۀ مــالک و معیــار ســنجِش اخالقــی اظهار 
ــار  ــت: معی ــز اس ــه چی ــار هم ــان معی ــی دارد: »انس م
وجــود چیزهایــی کــه هســتند و عــدم چیزهایــی کــه 
نیســتند«. انتخــاب انســان بــه عنــوان مــالک تمامــی 
امــور، ابتــدا دربــارۀ حــاالت احساســی چــون تجربــۀ 
گرمــا و ســرما کــه دارای شــاخصۀ محســوس بودنــد 
ــر  ــن، ه ــن تبیی ــردد. در ای ــن می گ ــتند، تبیی و هس
ــی  ــاالِت احساس ــن ح ــد ادراک ای ــانی می توان انس
را بــه صــورِت انفــرادی و مســتقل بــه خــود نســبت 
دهــد و شــاید ایــن انتســاب بــا ادراک فــرد دیگــری 
ــز  ــاوت و متمای ــخص، متف ــوع مش ــان موض از هم

باشــد.
ــی  ــن مقدمه ی ــرح چنی ــه از ط ــوراس ک ــا پروتاگ  ام
ــر  ــن ام ــت، ای ــفی اس ــی فلس ــدف و غرض دارای ه
ــد.  ــرایت می ده ــز س ــی نی ــای اخالق ــه ارزش ه را ب
ــه  ــت ک ــدد آن اس ــری، در ص ــن نتیجه گی وی در ای
نوعــی نســبیت گرایِی اخالقــی را در ارتبــاط بــا 
ــجاعت و  ــت، ش ــون عدال ــی چ ــی اخالق ارزش های
میانــه روی کــه بــه جــای تک تــِک افــراد در جوامــع 
ــن  ــر ای ــرد. وی ب ــود را بپذی ــال می ش ــی اعم مدن
ــاور اســت کــه گزاره هــای اخالقــی و ارزش هــای  ب
ــت، راســت گویی و... را  ــجاعت، عدال ــون ش واال چ
ــرد  ــه ف ــی ک ــۀ مدنی ی ــب جامع ــر حس ــت ب می بایس

در آن زنده گــی می نمایــد، ارزیابــی کــرد.
ــد  ــوراس مترص ــاورۀ پروتاگ ــوراس در مح  پروتاگ
آن اســت کــه خــود را بــه عنــوان یــک معلــِم 
ــدرت خــوب  ــم وی »ق ــه زع ــاند. ب ــت بشناس فضیل
امــور  ادارۀ  چگونه گــی  مــورد  در  اندیشــیدن« 
شــخصی و اجتماعــی، نقــش بســیار مهمــی در 
ــد. وی  ــا می نمای ــرد ایف ــر ف ــی ه ــی اخالق زنده گ
ــر واال را از  ــیدن و تفک ــوب اندیش ــدرت خ ــن ق ای
ــه  ــه می بایســت ب ــر دانســته ک ــا برت ــی خوبی ه تمام
ــه  ــاِل هــر شــخص آگاهــی در نظــر گرفت ــوان آم عن
ــه  ــرادی ک ــی اف ــه تمام ــت ک ــد اس ــود. وی معتق ش
بــه بلــوغ ســنی رســیده و بالــغ بــه شــمار می آینــد، 
تــا اندازه یــی کم وبیــش از داشــتن ایــن قــدرت 

نمانده انــد. بی نصیــب 

چگونه شناخت کافی از مخاطبان پیدا کنید؟
اگر شـرکت کننده گان از طریق شـخص و یا مؤسسـه یی به برنامۀ شـما دعوت 
شـده اند، پـس آن شـخص یـا مؤسسـه یک منبـِع عالی بـرای کسـب اطالعات 
خواهـد بـود. برخـی از سـخنرانان چنـد روز قبـل از برنامۀ اصلی، بـا تعدادی 
از شـرکت کننده گان تمـاس می گیرنـد و سـواالتی را از آن هـا می پرسـند. ایـن 
کار باعـث می شـود اطالعـاِت مفیـدی در خصـوص نگـرش و نیـاز مخاطبان 

جمـع آوری کنند.
اگـر شـما هـم قصـد داریـد بـا تعـدادی از شـرکت کننده گان تمـاس بگیریـد، 
پیشـنهاد می کنـم بعـد از تکمیـل کـردن اطالعات شـخصِی مـورد نیـاز از قبیل 

سـطح تحصیـالت و غیـره، سـواالِت زیـر را نیـز از آن ها بپرسـید:
۱. در خصوص موضوع سخنرانی چه اطالعاتی دارند؟

2. چه عاملی سبب شده که در این سخنرانی ثبت نام کنند؟
۳. آیا شما )سخنران( را می شناسند؟ چه چیزهایی در موردتان می دانند؟

۴. انتظارات آن ها از این سمینار و از شما چیست؟
5. آیا در سمینارهای مرتبط با موضوع شما شرکت کرده اند؟

بـاال  قالـب سـواالتی شـبیه سـواالِت  را در  اطالعاتـِی خـود  نیازمندی هـای 
طراحـی کنیـد. پاسـخ ها را ثبـت کنیـد و بـر اسـاس آن هـا برنامه ریـزی کنیـد. 
همچنیـن توصیـه می شـود در روز سـخنرانی حتمـًا زودتـر از حّضـار در محل 
حاضـر شـوید تـا پس از چـک کـردن تجهیزات فنـی سـالون، بتوانیـد دقایقی 
نیـز بـا تعـدادی از حّضـار آشـنا شـده و گفت وگـو کنیـد. هم صحبت شـدن با 
تعـدادی از شـرکت کننده گان در آخریـن دقایـق، اطالعـات خـوب و مهمی از 

آن هـا در اختیارتـان قـرار می دهد.
بـه موفقیت تـان در شـناخت مخاطبـان  تمـام موفقیـت شـما در سـخنرانی، 
بسـته گی دارد. پـس روش هایـی را پیـدا کنیـد تـا شـناخت تان بیشـتر شـود. 
پـس از این کـه شـناخت کافـی از شـرکت کننده گان پیـدا کردیـد، موضـوع و 
عنـوان سـخنرانی خـود را بـا شـناخت از عالیـق، انتظـارات، نیازهـا و نگرش 

آن هـا تطبیـق دهید.

انواع مخاطبان
کـه  دسـته اند،  مخاطبـان چهــار  کانی شـربرگ  گفتارهراسـی  کتـاب  بـر  بنـا 

می کنیـم. معرفـی  شـما  بـرای  را  هرکدام شـان 
نشـان دادن  فقـط  آن هـا  قصـد  کـه  نخسـت: خودنماهـا هسـتند  دسـتۀ   -1
خودشـان اسـت. ایـن عـده احتمـاالً در خانواده هایی پـرورش یافته انـد که در 
آن هـا نگذاشـته اند اظهـار نظـر کننـد و بـه همیـن علـت احسـاس می کنند که 
بایـد هرقسـمی کـه هسـت، خـود را بـر جمع تحمیـل کننـد وخودشـان را به 
زور بـه بقیـه بشناسـانند. عده یـی دیگـر نیـز فکـر می کننـد که حرف های شـان 
بـرای جمـع جالـب اسـت و از هرفرصتی اسـتفاده می کنند که جمـع را از علم 

خودشـان سـیراب کنند.
2- دسـتۀ دوم: حّراف هـا و سـلطه جوها هسـتند. ایـن عده با خـود ژن حرف 
حمـل می کننـد و فکـر می کننـد بـا بـاری از حـرف متولـد شـده اند. اگـر در 
حالـت عـادی بـا آن هـا برخـورد کنید، بـدون ایـن که حرفـی بزنید خودشـان 
سـعی می کننـد بـه جـای شـما هـم حـرف بزننـد. آن قـدر حـرف می زننـد که 
گویـی تـا حاال کسـی بـه آن ها فرصـت حـرف زدن نداده اسـت. سـلطه جویان 
نیـز رفتـاری مشـابه ایـن عـده دارنـد. آن هـا هم زیـاد حـرف می زننـد و بدتر 
آن کـه قصـد دارنـد خود را بـا این کار، قدرتمند و مسـلط نشـان دهنـد و فکر 
می کننـد کـه هیتلـر هسـتند یا یک شـخصیت بـزرگ اجتماعـی که افـراد دیگر 
منتظـر تسـلط آن هـا بـر جامعـه هسـتند. در برخورد با ایـن دو دسـته، تا جایی 
کـه ممکـن اسـت بـا رعایـِت ادب، کالم شـان را قطع کنیـد و رشـتۀ کالم را به 
دسـت گیریـد. کافـی اسـت کـه بـه محض قطـع کـردن حرف شـان، آن هـا را 
تأییـد کنیـد و سـپس خودتـان ادامـه دهیـد. البتـه اگر آن هـا بفهمند که شـما با 
گفتـن حرف هـای آن هـا عصبانـی می شـوید، اوضـاع را مناسـب تر می بیننـد و 
بـر ادامـۀ کارشـان اصرار می ورزنـد. پس در مقابـل این افراد صبـور، باحوصله 
و خون سـرد باشـید و اختیـار صحبـت را از دسـت ندهیـد. البتـه در مقابـِل 

حراف هـا و سـلطه جوها جـدی و قاطـع باشـید.

رسول خان امین / بخش پنجاه ویکم

 بــه زعــم وی، افــراد بالــغ ایــن فضیلــت را 
فراگیــری  هماننــد  خــود  رشــد  جریــان  در 
ــدرت  ــف، ق ــن توصی ــا ای ــد. ب ــان آموخته ان زب
ــه  ــوراس ب ــر پروتاگ ــیدن در تفک ــوب اندیش خ
ــتن  ــوب زیس ــۀ خ ــت، مقدم ــک فضیل ــوان ی عن
فضیلــت  ایــن  همچنیــن  می شــود.  محســوب 
تــا اندازه یــی اکتســابی می باشــد. وی معتقــد 
ــود  ــان ها خ ــی انس ــی اجتماع ــه زنده گ ــت ک اس
ــانی  ــه انس ــرا ک ــد، چ ــای وی می باش ــواه ادع گ
کــه از فضیلــت خــوب اندیشــیدن برخــوردار 
ــی  ــد در زنده گ ــه نمی توان ــچ وج ــه هی ــد، ب نباش

اجتماعــی مشــارکت داشــته باشــد.
کــه  اســت  معتقــد  پروتاگــوراس همچنیــن    
ایــن فضیلــت موجــب ارتقــا و رشــد دیگــر 
البتــه بــه  فضایــل اخالقــی خواهــد گشــت. 
مبتنــی  می بایســت  فضیلــت  ایــن  وی،  زعــم 
معیارهــای  از  متابعــت  و  فرمان بــرداری  بــر 
قــراردادی و ســنتی نیــز باشــد. وی همچنیــن 
ــار  ــدگاه نســبی گرایی در اخــالق اظه ــد دی درتأیی
ــًا در  ــل صرف ــودآگاه تعق ــی خ ــد، توانای می نمای
ــای  ــه از هنجاره ــت ک ــی اس ــایل عمل ــاب مس ب
ــرد در آن زیســت  ــی کــه ف ــراردادی در جامعه ی ق
اجتمــاع  آن  بــه  و  گرفتــه  نشــأت  می نمایــد، 

می گــردد. محــدود 
پروتاگــوراس بــر ایــن بــاور اســت کــه التــزام بــه 
ــاداری  ــون وف ــی چ ــای اخالق ــل و ارزش ه فضای
متابعــت  و  شــجاعت  عدالــت،  خدایــان،  بــه 
از والدیــن بــرای نایــل گشــتن بــه زنده گــی 
پیش فرضــی  و  بــوده  ضــروری  نیک مندانــه 
ــن  ــا ای ــد. وی ب ــمار می آی ــه ش ــر ب اجتناب ناپذی
ــورد واکاوی  ــدار را م ــار، دیدگاهــی اجتماع م اظه
ــرد را  ــعادت ف ــه س ــی ک ــد. دیدگاه ــرار می ده ق
در پذیــرش هنجارهــای جامعــه مطمــح نظــر 
ــرش  ــه پذی ــًا ب ــف، وی صرف ــن توصی ــا ای دارد. ب
ایــن دیــدگاه کــه اخالقیــات را در جمعیــت 
ــردد. ــک می گ ــت نزدی ــه در فردی ــول دارد ن قب

ــود  ــری خ ــط فک ــن خ ــوراس ای ــه پروتاگ   البت
ــه در آن دوران رواج  ــاوری ک ــی از ب ــه نوع را ب
و شــیوع داشــت، اقتبــاس نمــوده اســت. در 
ــه  ــت ک ــود داش ــده وج ــن عقی ــتان ای ــان باس یون
زنده گی یــی  انســان  بــرای  زنده گــی  بهتریــن 
اســت کــه »بهتریــن مردمــان« آن را رهبــری 
نماینــد. در ایــن زنده گــی کســانی کــه از تمامــی 
فضایــل برخــوردار هســتند و ایــن فضایــل را در 
زنده گــی شــخصی خــود نیــز مــورد پیــروی 
رهبــری  و  اداره  می دهنــد،  قــرار  التــزام  و 
ــه،  ــه در آن زمان ــد. البت ــده دارن ــر عه ــور را ب ام
نوعــی  از  مردمــان«  »بهتریــن  شــاخصه های 

ــه  ــوده و آمیخت ــی برخــوردار ب ــاج ذهن اعوج
ــراف گرایانه  ــه های اش ــورات و اندیش ــا تص ب

ــود.  ــته ب گش
ــدگاه را  ــن دی ــوراس ای ــا پروتاگ ــن اثن  در ای
مــورد تخطئــه قــرار داده اســت. از منظــر 
ــت و  ــذر وراث ــد از رهگ ــراد نمی توانن وی اف
ــل  ــل نای ــن فضای ــه ای ــرافی ب ــت اش ــا تربی ی
گردنــد؛ بلکــه بــا فضیلــت خــوب اندیشــیدن 
کــه ارتباطــی نیــز بــا طبقــۀ اجتماعــی و 
ــل  ــن فضای ــوان ای ــدارد، می ت ــرد ن ــگاه ف جای
ــود. ــت نم ــرورش داده و تقوی ــود پ را در خ
  در لســان وی، بهتریــن مردمــان افــرادی 
در  مقبــول  فضایــل  از  هــم  کــه  هســتند 
ــند  ــوردار می باش ــاص برخ ــاع خ ــک اجتم ی
کــه  باشــند  دارا  را  توانایــی  ایــن  هــم  و 
ادارۀ  در  را  موجــود  پیــش  از  فضایــل  آن 
خویــش  شــخصی  و  اجتماعــی  زنده گــی 
ــای  ــورداری از ارزش ه ــد. برخ ــه کار گیرن ب
قبــال  در  مســوولیت  احســاس  مشــترک، 
اشــرافی گری  بــه  اعتــراض  شــهروندان، 
و  سیاســی  جهت گیــری  داشــتن  و  ســنتی 
و  شــخصی  جهت گیــری  نیــز  و  عمومــی 
ــی  ــه کاربســت عمل ــد ب ــه بتوان شــهروندی ک
ــه  ــردد، از جمل ــل گ ــی نای ــل در زنده گ فضای
ویژه گی هایــی اســت کــه مردمــاِن خــوب 
بهره منــد  آن  از  پروتاگــوراس  منظــر  از 

. شــند می با

نقــد: 
بــر  پروتاگــوراس  داشــت  اذعــان  بایــد 
ــی  ــۀ جمع ــی و جنب ــی اجتماع ــر زنده گ عنص
و  داشــته  بســیار  تأکیــد  اخالقــی  بــودن 
بــه عبارتــی اخالقیــات را تنهــا در بســتر 
اجتماعــی دارای معنــا و مفهــوم می دانــد. 
ــه  ــر ب ــًا منحص ــات صرف ــه اخالقی ــال آن ک ح
ــرد  ــن رویک ــت. ای ــی نیس ــی اجتماع زنده گ
از  التــزام  در  انســان  فــردی  اســتعدادهای 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــی را م ــای اخالق گزاره ه
داده اســت. ایــراد مهــم دیگــری کــه بــر 
ــت  ــت آن اس ــوراس وارد اس ــۀ پروتاگ نظری
ــه نوعــی نســبیت گرایی در اخــالق  کــه وی ب
معتقــد اســت کــه ایــن مســأله بــه نوبــۀ 
خــود خالــی از اشــکال نبــوده و تالــی فاســد 
دارد. بــه عبارتــی دیگــر، ایــن نظریــۀ مــروج 
ارزش هــای  اســت کــه  نســبیت اخالقــی 
ــی  ــورد نف ــروری را م ــت و ض ــی ثاب اخالق

می دهــد.   قــرار 

ACKU
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درون مایه های اجتماعی: 
وارد  هندوکـش  کـوه  دامنه هـای  از  غالم حسـین  وقتـی 
جهـان وسـیع تر و جدیـد می شـود، بـه یک بـاره دنیایـش 
عـوض می گـردد. بـا چیزهایـی مواجـه می شـود کـه حتا 
اصـاًل  او  نمی کـرد.  را  آن هـا  تصـور  هـم  خیاالتـش  در 
نمی دانسـت جهـان همچنیـن جایـی باشـد. واقعیت هـای 
عیـن   در  و  ناآشـنا  برایـش  غایـت  بـه  کـه  او  پیرامـوِن 
حـال مسـحورکننده انـد، در قـدم اول باورهـاِی او را بـه 
چالـش می کشـاند؛ ابتدا داشـته های جهـان خصوصی اش 
زیـر سـوال مـی رود، بـه تعقیـِب آن در حـوزۀ عمومـی 
هـم بـا یـک سلسـله داده هـای جدیـد آشـنا می شـود که 
جهـان را بـه مراتـب بیـش از قبـل برایـش پیچیـده و بـا 
این وجـود دردنـاک می نمایانـد. »برایـم جالـب بـود، تازه 
می شـنیدم کسـی کـه درس بخوانـد کافـر نمی شـود«)ص 
۳۴(. غالم حسـین زمانـی بـه ایـن حـرف پـی می بـرد که 
می بینـد تعـداد بی شـماری از هم سن وسـاالنش مشـغول 
تحصیـل انـد، ولـی چـون قبـل از آن خودش فقـط پیش 
تبلیـغ  برای شـان  پی هـم  و  گرفتـه  »سـبق«  اندکـی  مـال 
نموده انـد کـه »درس« خوانـدن آدم را کافـر می کنـد، او 
هـم بـاور دارد کـه درس خوانـدن آدم را بـه موجـودی 
نجـس و ناانسـان مبـدل می سـازد. امـا زمانی کـه خودش 
وارد محیـط درسـی می شـود و بـا آدم هـای ناآشـنا آشـنا 
می شـود، می بینـد کـه خـودش تک افتـاده و منفور اسـت. 
او از یـک محیـط به شـدت بسـته، دور افتـاده، و حتـا بـه 
یـک معنـا بـدوی، وارد شـهر شـده اسـت. از طایفـه و 
تبـار خـود نیـز آگاهـی نـدارد. او از قـومِ هزاره اسـت اما 
اولین بـار بـه واسـطۀ دیگـران لفـظ هـزاره را می شـنود و 
واقعـًا نمی دانـد معنـای ایـن کلمـه چیسـت: »گفتنـد تـو 
هزاره اسـتی. بعد از آن من شـدم هـزاره«)ص ۳7(. این ها 
نشـانه های کودکـی و معصومیـت  اند. امـا آن گاه که راوی 
از الِک فروبسـتۀ خـود بیـرون می شـود و قـدم بـه جهـان 
پیرامـون خـود می گـذارد، می بینـد که هنوز خیلـی چیزها 
بـرای تجربـه کـردن و فهمیـدن وجـود دارد. او نمی دانـد 
بـرای چـه با یک هـزاره برخـورد ناروا صـورت می گیرد، 
و همین طـور هـم نمی دانـد هـزاره بـودن چه چیـز به آدم 
اضافـه یـا کـم می کند. امـا عمـاًل می بینـد کـه اطرافیانش 
بـا او برخـورد مناسـب ندارند. برخوردِ بیشـتر بـا اجتماع 
و آدم هـا بـرای او می رسـاند کـه »مشـکل در نام هـزاره و 
هـزاره نبوده، مشـکل در رواج تعصب تاریخی علیه هزاره  
بـوده اسـت«)ص 52(. امـا بـا ایـن  حـال، صرفـًا مشـکل 

غالم حسـین این هـا نیسـتند، یعنـی در همیـن سـطح باقی 
نمی مانـد، بلکـه او بعدهـا متوجـه می شـود یـک مقـدار 
گیـِر قضیـه در همین کلمـۀ مقدس »افغان« مربوط اسـت. 
بعـد از این کـه او از روسـیه برمی گردد حتـا همین هویت 
برایـش محـل سـوال قـرار می گیـرد. غالم حسـین می داند 
کـه ملـت افغان نـه تنها بین خودشـان مشـکل دارند بلکه 
متناقـض  بـه گونـۀ عجیـب و غریبـی  هویت شـان هـم 
اسـت: »آمـر رویـش را برگشـتاند و گفت من یـک افغاِن 
مسـلماِن مارکسیسـِت خلقـی اسـتم«)ص ۱2۹(. ایـن تنها 
آمـر نیسـت که خـودش را این گونـه معرفـی می کند بلکه 
صدای ملتی سـت کـه در زیر بـار انواع و اقسـام باورهای 
خرافـی و ُمـدرن – کـه هیچ گاهـی بـا هـم جمع شـدنی 
نیسـتند – ایـن گونـه بلند شـده اسـت. هم افغان هسـتیم، 
هم مسـلمان هسـتیم، هم مارکسیسـت هسـتیم، هم خلقی 
هسـتیم؛ فـرداروز چیزهـای دیگر هـم خواهیم شـد. اما با 
این  کـه همـۀ این هـا هسـتیم، هیچ کدام شـان هم نیسـتیم و 

بـرای تثبیـت آن یکدیگـر را نابـود می کنیـم.
از آن جایـی کـه غالم حسـین داسـتان زنده گـی اش را در 
گفت وگـو بـا یـک دوسـتش تعریـف می کنـد، زمانـی که 
می خواهـد از باورهـای دینـِی خود حرف بزند، به شـدت 
بـا مخالفت هـای دوسـتش مواجـه می شـود. واکنش هـای 
گاهـاً تنـد دوسـتش او را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه 
»همـه بالقـوه طالـب هسـتیم، زیـرا در اسـاس فکـری بـا 
طالـب هیـچ تفاوتـی نداریـم« )ص ۴۳(. گرچنـد این امر 
می توانـد در نفـس خـود صـادق باشـد امـا بـه هیچ وجـه 
نمی تـوان آن را تعمیـم بخشـید، یعنـی بـا ایـن قاطعیـت 
هسـتیم.  طالـب  بالقـوه  همـه  کـه  کـرد  ادعـا  نمی تـوان 
تـازه هـم این کـه راوی از طـرِف دیگـر خـودش نوعـی 
نسـبی نگری را بـه میـان آورده اسـت و ایـن یعنـی نفـی 
گمـان  لحـاظ  ایـن  روی  باورهـا.  بـه  عمومیت بخشـی 
می بـرم نویسـنده در بعضـی مـوارد هم خـودش را نقض 

کـرده و هـم کمـی تنـد حرکـت کرده اسـت. 
حـاال نوبـت بـه ایـن می رسـد کـه غالم حسـین خـودش 
را در برابـر خـودش بـه تماشـا بنشـیند و قضـاوت کنـد. 
هویـت تناقض نمای مارکسیست-مسـلمان دسـت بردار او 
هـم نیسـت. »مـن داعیـه دار فکر و اندیشـۀ کسـانی شـده 
بـودم کـه آن ها پـدرم را کشـته بودنـد« )ص ۱۴5(. ظاهراً 
یسـنا می خواهـد بـا این حالـت بـه زنده گـی راوی پایـان 
بدهـد امـا اگـر بـه اول داسـتان رجـوع کنیـم، می بینیم که 
همیـن یـادآوری مـرگ پـدرش سـبب می شـود تـا بازهم 

زنده گـی »بهانه «یـی دسـتش بدهـد تـا دلیلـی شـود بـر 
ادامـه دادن آن.

درون مایه های فلسفی: 
رویکـرد فلسـفی »در برگشـت بـه مـرگ« از آن جهـت 
برایـم مطرح اسـت  کـه نویسـنده از کتاب به عنـوان یکی 

از پناهگاه هـای زنده گـی اش یـاد نمـوده اسـت.
ایـن کتـاب، مـرگ را  بـا نوشـتن  گمـان می کنـم یسـنا 
ایـن همـان  اسـت.  در یـک قدمـی اش احسـاس کـرده 
رویکـردی اسـت کـه هایدگـر نسـبت بـه دازاین داشـت: 
رو بـه مـرگ بـودن. یـا عـدم حضـور مـرگ در آینـده. 
هایدگـر می گویـد انسـان بـا این کـه موجـود رو بـه مرگ 
اسـت امـا ایـن بـدان معنا نیسـت کـه مـرگ را در »آینده« 
بدانیـم؛ مـرگ جـزء الینفـک و جدایی ناپذیـر وجـود مـا 
اسـت که مـدام همراهش برخـورد داریم. نکتـۀ  بدیهی یی 
کـه در تصـور مـا از مـرگ وجـود دارد ایـن اسـت کـه 
مـا مـرگ را رخـدادی در »آینـده« می بینیـم؛ مـرگ بـرای 
مـا روزی اتفـاق خواهـد افتـاد امـا نه حـاال. امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه مـرگ در آینـده اتفـاق نمی افتـد. مـرگ 
در سـاختار »در-جهان-بـودن« نهفتـه اسـت. از ایـن رو، 
مـرگ جـزء سـاختار وجودی انسـان اسـت. اگـر ما مرگ 
را در آینـدۀ خـود می یابیـم، نشـان از سـطحی نگری و یـا 
هـم نوعـی فرافکنـی روانی می باشـد. این که اسـتاد یسـنا 
مـرگ را بیـش از حـد بـه خـودش نزدیـک یافتـه، نشـان 
تعمـق و ژرف نگـری او نسـبت بـه ایـن پدیده می باشـد. 
امـا از سـمت دیگـر، بنیـان و دلیـل روی آوری بـه کتاب 
هـم اسـتوار بـر گونه یـی لذت گرایـی و دسـت یابی بـه 
آرامـش و سـکون اسـت. »خیلـی بـه خوش بختـی بزهـا 
و گاوهـا حسـادتم آمـد کـه چقـدر راحـت اسـتند« )ص 
اسـت، چـون  مطـرح  راوی  بـرای  ایـن حسـادت   .)72
کتاب هـا کم وبیـش او را بـه ایـن نتیجـه رسـانده اسـت، 
امـا بـه هیچ وجـه از این کـه خـودش نمی تواند بـه راحتی 
آن هـا زنده گـی کنـد شـکایتی نـدارد چـون همه چیـز بـر 
اسـاس تصـادف اتفـاق می افتـد. ممکـن بـود ما بـه جای 
آن هـا می بودیـم امـا حـاال که نیسـتیم هـم هیـچ عیبی در 
ایـن کار نیسـت، مـا اراده یـی در انتخـاب به دنیـا آمدن و 
نیامدن مـان نداریـم و دسـت مـا در بارۀ انتخاب جنیسـت 
و گونـۀ حیاتی مـان کامـاًل بسـته اسـت؛ ایـن طبیعـت و 
تصـادف اسـت کـه همه چیـز را رقـم می زنـد. مشـخصًا 
بایـد گفـت جایـی بـرای خـدا در ایـن طـرز تفکـر – 
الاقـل بـه لحـاظ علمـی – وجـود نـدارد. »فکـر می کنـم 

همه چیـز بـر اسـاس تصـادف اتفـاق می افتـد« )ص 2۱(. 
ایـن یعنـی کـه تقدیربـاوری در فکـر راوی جایـگاه دارد. 
نهایـت تقدیـر بـاوری هـم ایـن را بـه مـا می گویـد که ما 
نمی توانیـم جهـان را »تغییـر« بدهیـم بلکه فقـط می توانیم 

آن را »تفسـیر« کنیـم.
هم زمـان بـا این کـه نوعـی از اپیکوریسـم در فکـر راوی 
خـودش را بـروز داده اسـت، گرایـش بـه فلسـفۀ هایدگر 
نیـز جایگاهـش را نشـان داده اسـت. البتـه اگـر در ایـن 
مـورد جـای تردید وجود داشـته باشـد، الاقـل در این امر 
نمی تـوان تردیـد داشـت کـه رگه هایـی از هستی شناسـی 
بـرای راوی مسـأله و مشـغله اسـت. »خیلـی احسـاس 
احسـاس  نداشـتم،  بدنـی  کسـالت  می کـردم.  خسـتگی 
بیهوده گـی وجـودی می کـردم... ایـن احسـاس فاجعه یـی 
اسـت کـه انسـان را از درون متالشـی می کنـد«)ص ۶5(.
دازایـن موجـودِ گشـوده بـه جهـان اسـت و همـواره در 
ایـن گشـوده گی  هسـتی  اش معنا می شـود. هسـتی ِ دازاین 
در »این-جـا« بـودن و »آن-جـا« بـودن معنـا می شـود. از 
دازایـن )انسـان( نمی تـوان طـرح و تعریـف واحـد بـه 
دسـت داد، یعنی انسـان را نمی تـوان درون یک قالب معنا 
کـرد. انسـان گشـوده به جهان اسـت و نظر بـه موقعیت ها 
تجربـه  را  متفـاوت  حالت هـای  متفـاوت،  زمان هـای  و 
می کنـد؛ موجـودی کـه دچـار مـالل، افسـرده گی، اندوه، 
روزمرگـی، بطالـت، بیهوده گـی و ... می شـود. دازایـن از 
دام این هـا گریـزی نـدارد، چـون ایـن خصلت هـا جـزء 
هسـتی اش می باشـد. این هـا حالت هـای وجـودی انـد که 
یسـنا از آن اغلبـًا بـه عنـوان »رنـج هستی شناسـانه« یـاد 
می کنـد. بـا ایـن حالت هـا نمی شـود کاری کـرد، حتـا مـا 
نمی دانیـم ایـن حالت هـا چـه وقـت و در کجـا سـراغ مان 
بـه یک بـاره  آمـد، همان طـور کـه غالم حسـین  خواهـد 
دچـار ایـن وضعیـت می شـود. ممکـن اسـت رنِج ناشـی 
از ایـن حالت هـا آن قـدر شـدید باشـد کـه دازایـن وادار 
بـه خودکشـی شـود، همـان کاری کـه یسـنا بعـد از فراز 
و فرودهـای فـراوان در پایان داسـتان تصمیـم به انجامش 
دارد. دازایـن دوسـت دارد خوش باشـی پیشـه کنـد و بـه 
موادهـای نشـئه آور روی بیـاورد امـا خـوب می دانـد کـه 
ایـن کار نمی توانـد پناهگاهی مطمین باشـد، بـه این دلیل 
موجـه کـه ذاتـًا »آدمـی حفره یـی اسـت، بی آن کـه بدانـد 
کم کـم از انـدوه پُر می شـود. سـر انجـام که به خـود نگاه 
از  مملـو  و  شـادی  از  تهـی  حفره یـی  می بینـد  می کنـد، 

انـدوه اسـت«)ص ۱۰۸(. 

زنـده گـی و دایـرۀ معنـا
  خوانشـی از رمـان »در بـرگشت به مـرگ«

ــی کــه غالم حســین داســتان  از آن جای
بــا گفت وگــو  در  را   زنده گــی اش 
می کنــد، تعریــف  دوســتش   یــک 
باورهــای از  می خواهــد  کــه   زمانــی 
ــدت ــه ش ــد، ب ــرف بزن ــود ح ــِی خ  دین
مواجــه دوســتش  مخالفت هــای   بــا 
تنــد گاهــاً  واکنش هــای   می شــود. 
نتیجــه ایــن  بــه  را  او   دوســتش 
 می رســاند کــه »همــه بالقــوه طالــب
ــا ــری ب ــاس فک ــرا در اس ــتیم، زی  هس
نداریــم«)ص تفاوتــی  هیــچ   طالــب 
می توانــد امــر  ایــن  گرچنــد   .)4۳ 
ــه  در نفــس خــود صــادق باشــد امــا ب
تعمیــم را  آن  نمی تــوان   هیچ وجــه 
قاطعیــت ایــن  بــا  یعنــی   بخشــید، 
 نمی تــوان ادعــا کــرد کــه همــه بالقــوه
این کــه تــازه هــم   طالــب هســتیم. 
ــی ــودش نوع ــر خ ــرِف دیگ  راوی از ط
 نســبی نگری را بــه میــان آورده اســت
عمومیت بخشــی نفــی  یعنــی  ایــن   و 
 بــه باورهــا. روی ایــن لحــاظ گمــان
ــوارد ــی م ــنده در بعض ــرم نویس  می ب
 هــم خــودش را نقــض کــرده و هــم

ــت ــرده اس ــت ک ــد حرک ــی تن کم
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ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
ــه  ــد ک ــعود می گوی ــهید مس ــاد ش ــی بنی ــس عموم و ریی
ــتان،  ــت افغانس ــاد و مقاوم ــهدای جه ــترک ش ــرج مش مخ

ــت. ــی« اس ــت اجتماع ــن »عدال ــرای تأمی ــارزه ب مب
آقــای مســعود کــه دیــروز دوشــنبه، ۱۳ حــوت در نشســتی 
ســالروز  بیســت وچهارمین  از  یادبــود  مناســبِت  بــه 
شــهادت اســتاد عبدالعلــی مــزاری، رهبــر حــزب وحــدت 
اســالمی ســخن مــی زد، همچنــان گفــت کــه »فقــر، فســاد، 
ــی از  ــی برخ ــی و قوم گرای ــی و داخل ــای منطقه ی رقابت ه
رهبــران« افغانســتان را هــر روز بیشــتر از گذشــته، تهدیــد 

می کنــد.
او در ایــن نشســت کــه از ســوی جنبــش روشــنایی 
و  صلــح  گفت وگوهــای  گفــت،  بــود  شــده  برگــزار 
برگــزاری انتخابــات در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد و 
ــز یــک برنامــۀ  ــرای صلــح نی برنامــۀ پنج ســالۀ حکومــت ب

ــدرت« اســت. ــروع در ق ــای نامش ــرای بق ــن ب »دروغی

عدالت اجتماعی متضمن وحدت ملی است
احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری در 
ــی  ــت اجتماع ــه عدال ــه این ک ــاره ب ــا اش ــروز ب نشســت دی
متضمــن وحــدت ملــی اســت، بیــان داشــت کــه وقتــی از 
تغییــر ســاختار نظــام و تمرکززدایــی از قــدرت ســخن زده 
ــوام افغانســتان،  ــان اق ــه می ــن اســت ک می شــود، مفهــوم ای

مشــارکت ملــی بــه معنــای واقعــی اش تأمیــن شــود.
احمدولــی مســعود اظهــار داشــت کــه بــرای تغییــر 
ــد اســت و  ــدرت متعه ــی از ق ــام و تمرکززدای ــاختار نظ س
ــزود  ــعود اف ــای مس ــد. آق ــارزه می کن ــن آن مب ــرای تأمی ب
ــی  ــروی فکری ی ــا نی ــته ب ــۀ گذش ــه افغانســتان در دو ده ک
ــه  مبــارزه کــرده اســت کــه تــالش داشــتند افغانســتان را ب
ــدن  ــی خوان ــه قوم ــت ک ــان داش ــد. او بی ــته برگردانن گذش

ــت. ــل« اس ــور باط ــر و تص ــتان، »فک ــگ افغانس جن
انتخابــات  در  ملــی  وفــاق  تیــم  نامــزد  بــاور  بــه 
ــای  ــه معن ــًا ب ــی حتم ــت اجتماع ــت جمهوری: »عدال ریاس

ترســیم خطــوط قومــی نیســت. هــدف و غایــت مفهــوم این 
اســت کــه بتوانیــم و تــالش کنیــم وحــدت ملــی را بــدون 
ــا  در نظرداشــت قــوم و مذهــب تأمیــن کنیــم تــا آزادانــه ب
ــی  ــر زنده گ ــک چت ــر ی ــت زی ــای متفاوم ــر و باوره فک
کنیــم. یکــی از آموزه هــای شــهید مــزاری و ســایر شــهدای 
جهــاد و مقاومــت تأمیــت وحــدت ملــی و هم دیگرپذیــری 

ــود«. ب
ــت مدارن  ــران و سیاس ــی از رهب ــعود برخ ــی مس احمدول
ــرد،  ــی ک ــیت های قوم ــه حساس ــن زدن ب ــه دام ــم ب را مته
ــزود  ــعود اف ــای مس ــرد. آق ــام نب ــخصی ن ــرد مش ــا از ف ام
ــی و  ــای منطقه ی ــاد، رقابت ه ــر، فس ــتان را »فق ــه افغانس ک
داخلــی و قوم گرایــی برخــی از رهبــران« هــرروز بیشــتر از 

ــد. ــد می کن ــته، تهدی گذش

سرنوشت صلح و انتخابات مبهم است!
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود نام ــی مس احمدول
در بخشــی از ســخنانش گفــت کــه »صلــح« و »انتخابــات« 
ــردم  ــه و م ــرار گرفت ــام« ق ــی از ابه ــتان در »هاله ی افغانس
ــات  ــا انتخاب ــود ی ــح می ش ــان صل ــا طالب ــد اول ب نمی دانن
برگــزار می شــود؟ آقــای مســعود دلیــل ایــن ابهــام را نبــود 
یــک »مرجــع معتبــر و مهــم ملــی« می دانــد و بیــان مــی دارد 
کــه رهبــران حکومــت وحــدت ملــی خــود از چگونه گــی 
گفت وگوهــای صلــح و برگــزاری انتخابــات خبــر ندارنــد.

ــرف  ــورتی محمداش ــای مش ــه دیداره ــت ک ــار داش او اظه
غنــی بــا شــماری از چهره هــا در پیونــد بــه صلــح، نمایشــی 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــعود گف ــای مس ــت. آق ــر اس و غیرموث
چهره هــا در ۱۸ ســال گذشــته نتوانســتند »کشــتی شکســتۀ 
ــود را  ــم خ ــون ه ــانند، اکن ــاحل« برس ــه س ــتان را ب افغانس
ــد در  ــد و می خواهن ــی می کنن ــن کشــور معرف همــه  کارۀ ای
پشــت درهــای بســته در مــورد سرنوشــت مــردم افغانســتان 

تصمیــم بگیرنــد.
مســعود خطــاب بــه رهبــران حکومــت و نماینــده گان 
ــردم  ــرای م ــح ب ــان از صل ــه تعریف ش ــت ک ــکا گف امری

افغانســتان بایــد روشــن باشــد، زیــرا بــه گفتــۀ او: ارزش هــا 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــردم افغانس ــات م ــت ها و مطالب و خواس
ــد  ــت. او می گوی ــرده اس ــر ک ــته تغیی ــال گذش ــت س بیس
کــه برنامــۀ پنج ســالۀ حکومــت بــرای صلــح، یــک برنامــۀ 

ــت. ــدرت اس ــروع در ق ــای نامش ــرای بق ــن ب دروغی

در انتخابات به برنامه رأی بدهید
ــان مــی دارد کــه برخــی از  ــاد شــهید مســعود بی رییــس بنی
ــزرگ شــب  ــده گان کشــورهای ب ــفارت خانه های و نماین س
ــا در  ــد ت ــی می گردن ــال چهره ی ــه دنب ــر ب ــای اخی و روزه
انتخابــات آینــدۀ ریاســت جمهوری از او و تیمــش حمایــت 
ــن اســت  ــا ای ــاور م ــد ب ــا می گوی ــای مســعود ام ــد. آق کنن
ــه،  ــه برنام ــه، بلک ــا ن ــتان را چهره ه ــت افغانس ــه سرنوش ک

ــد. ــر می ده ــتم تغیی ــکار و سیس راه
آقــای مســعود اظهــار داشــت که مشــکل بــزرگ افغانســتان، 
ــق ریاســتی  ــرد در چارچــوب نظــام مطل ــدن یــک ف گنجان
ــازد  ــور می س ــه  کارۀ کش ــات را هم ــدۀ انتخاب ــت و برن اس
ــرای  ــد. او ب ــت می ده ــور صالحی ــک امپرات ــتر از ی و بیش
تجویــز  را  تفاهمــی«  »دموکراســی  سیســتم  افغانســتان 
ــی و  ــام سیاس ــورت، نظ ــن ص ــد در ای ــد و می افزای می کن
اداری افغانســتان تغییــر کنــد و تمرکززدایــی صــورت گیــرد 
ــه نحــوۀ  ــه گان و سیاســت مداراِن اپوزیســون هــم ب ــا نخب ت

ــوند. ــت داری ش ــری و حکوم وارد تصمیم گی
ــزد  ــی نام ــاق مل ــم وف ــه از آدرس تی ــعود ک ــی مس احمدول
ــردم  ــه از م ــد ک ــات ریاســت جمهوری اســت، می گوی انتخاب
ــده  ــت جمهوری آین ــات ریاس ــا در انتخاب ــت ت ــته اس خواس
بــه برنامــه رأی بدهنــد. او گفــت کــه بــا همــکاری شــورای 
تشــریک مســاعی تــالش کردنــد تــا در کمیســیون انتخابــات 

تغییــر بــه میــان آورنــد و چنیــن هــم کردنــد.
ــم »دولت ســاز«  ــاد از تی ــا انتق ــاد شــهید مســعود ب رییــس بنی
ــی کــه از قانون گرایــی  گفــت کــه رهبــری ایــن تیــم در حال
ســخن می زنــد، امــا در روزهــای اخیــر از منابــع دولتــی بــرای 
ــد. ــتفاده می کن ــت جمهوری اس ــات ریاس ــای انتخاب کمپین ه

عدالت اجتماعی در یک آدم متبلور نمی شود
انتخابــات  دیگــر  نامــزد  پــدرام،  لطیــف  داکتــر 
ریاســت جمهوری در ایــن نشســت گفــت کــه شــهید 
مــزاری هزاره هــا را از پســتوهای تحقیــر بیــرون کــرد و بــه 
افتخــار بــدل کــرد. آقــای پــدرام افــزود کــه شــهید مــزاری 
تنهــا بــرای هزاره هــا مبــارزه نکــرد، بلکــه مبــارزۀ او بــرای 

تمــام مظلومیت هــای تاریــخ افغانســتان بــود.
آقــای پــدرام می گویــد کــه عدالــت اجتماعــی و قومــی در 
یــک آدم متبلــور نمی شــود و همه گانــی و عمومــی اســت.

لطیــف پــدرام می افزایــد کــه مذاکــره بیــن طالبــان و 
ــه  ــتند ک ــا هس ــن امریکایی ه ــود دارد و ای ــی وج امریکای
ایــن گــروه را بــه افغانســتان می آورنــد. آقــای پــدرام 
ــه  ــی گرفت ــای بین الملل ــان تضمین ه ــه از طالب ــد ک می گوی
شــود تــا بــه مناطقــی کــه باشــنده گان آن در گذشــته بــا ایــن 

ــد. ــه نکنن ــد، حمل ــده ان ــروه جنگی گ

اکثریت و اقلیت سازی راه نجات نیست
رحمــت اهلل نبیــل، نامــزد دیگــر انتخابــات ریاســت جمهوری 
ایــن محفــل گفــت کــه شــهید مــزاری الگویــی  در 
ــرای مــردم افغانســتان اســت.  دادخواهــی و عدالت طلبــی ب
ــت و  ــتان اکثری ــات افغانس ــه راه نج ــت ک ــل گف ــای نبی آق
ــردم نیســت، بلکــه راه نجــات، جداســازی  اقلیت ســازی م

ــت. ــن اس ــِت خای ــت و اقلی ــِت وطن دوس اکثری
آقــای نبیــل بــه ایــن بــاور اســت کــه صلــح و امنیــت بــدون 
تأمیــن عدالــت ناپایــدار اســت. او اظهــار داشــت کــه مــردم 
افغانســتان حــق دارنــد آنچــه در پیونــد بــه صلــح افغانســتان 
در قطــر جریــان دارد، آگاه شــوند و پرســش داشــته باشــند. 
ــن  ــتان در ای ــردم افغانس ــه م ــی دارد ک ــان م ــل بی ــای نبی آق
محــور  در  گفت وگــو  و  هســتند  غایــب  گفت وگوهــا 

ــد. ــکا می چرخ ــان و امری ــتان، طالب پاکس
ــت  ــن نیس ــه روش ــت ک ــی گف ــت مل ــین امنی ــس پیش ریی
ــد  ــره می کن ــان مذاک ــروه از طالب ــدام گ ــا ک ــا ب امریکایی ه
ــی  ــوان حام ــه عن ــتان ب ــت از پاکس ــخص نیس ــز مش و نی
ــۀ  ــه گفت ــود؟ ب ــه می ش ــی گرفت ــه تضمین ــم چگون تروریس
ــر  ــال های اخی ــتان در س ــردم افغانس ــل: »م ــت اهلل نبی رحم
بیشــترین زیــان را از ســتون پنجمی هــا و خاینــاِن درون نظام 
دیده انــد. عده یــی از پیشــرفت و درخشــش جوان هــای 

می کردنــد«. جلوگیــری  غیرقومی شــان 
ــه از  ــی ک ــات ریاســت جمهوری در حال ــزد انتخاب ــن نام ای
ــی  ــام عده ی ــه در درون نظ ــت ک ــا گف ــرد، ام ــام نب کســی ن
هســتند کــه جلــو توســعۀ و انکشــاف برخــی از والیت هــا 
را بــه دالیــل قومــی و ســلیقه یی می گیرنــد و اجــازه 
ایــن  فابریکه هــا در  آهــن و  بندهــا، خــط  نمی دهنــد 

والیت هــا احــداث شــود.
رحمــت اهلل نبیــل بیــان داشــت کــه جرگــۀ مشــورتی صلــح 
ــدای واضــح  ــا آجن ــرد کــه همه شــمول، ب ــی می پذی را زمان
ــزار  ــًا برگ ــود. او تلویح ــزار ش ــت برگ ــوذ دول ــدون نف و ب
کننــده گان جرگــۀ مشــورتی صلــح را بــه داشــتن »آجنــدای 
مخفــی« و »اهــداف تعریــف ناشــده« متهــم کــرد و گفــت 
ــر آن  ــردود می شــمارد و در براب ــی را م ــن جرگه ی ــه چنی ک

می ایســتد.
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 24مین سالروز شهادت استاد مزاری:

برنامۀ پنج سالۀ حکومت برای صلح یک برنامۀ دروغین برای بقای نامشروع در قدرت است

دارد« ابهـام قـرار  از  انتخـابات در هـاله یی  و  »صلـح 
روح اهلل بهزاد
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در خانۀ برادر
از ســال 2۰۱۴ نزدیــک بــه 5۶ هــزار مهاجــر در دریــای مدیترانــه 
جان شــان را از دســت داده انــد. آن هــا نیــز در راه رســیدن بــه قــارۀ ســبز 
جــان باخته انــد. آنهــا نیــز ماننــد تمــام در رفتــگان از اژدهــا توجــه افــکار 
عمومــی دنیــا را بــه خــود جلــب کرده انــد. در میــان معترضــان بــه ایــن 
تــراژدی، ایرانیــان نیــز همســو بــا مــردم دنیــا بــه ایــن اعتــراض جهانــی 
ــری  ــوج توئیت ــد. م ــدردی می کنن ــار هم ــان اظه ــا مغروق ــد و ب می پیوندن
راه می اندازنــد و عامــالن را محکــوم می کننــد. امــا مــرگ خــوب اســت 
ــتان  ــهروندان افغانس ــب ش ــا مصای ــه ب ــایه. در مواجه ــرای همس ــط ب فق
کمتــر پیــش آمــده کــه اعتراضــی ترتیــب داده شــود. آرش نصراصفهانــی، 
ــران  ــتانی در ای ــگان افغانس ــرادر: پناهنده ــه ب ــاب در خان ــنده ی کت نویس
خارجی هــا  بــه  احترام آمیــزی  نــگاه  ایرانی هــا  کل،  »در  می گویــد: 
ــد.  ــان می بینن ــر از خودش ــتانی ها را پایین ت ــرف افغانس ــد و از آن ط دارن
ــًا  ــا اساس ــت. آن ه ــتانه نیس ــگاه نژادپرس ــر از ن ــزی غی ــچ چی ــن هی ای
ــنده  ــن نویس ــر ای ــه نظ ــده اند.« ب ــف ش ــالق تعری ــوزۀ اخ ــارج از ح خ
ــیر  ــالق تفس ــتانی ها ضد اخ ــر افغانس ــاری در براب ــورد و رفت ــچ برخ »هی
نمی شــود و همیشــه یــک تبلیغاتــی داشــته ایم کــه مــدام گفته ایــم 
ــد  ــن فراین ــکاری و بیمــاری و جــرم هســتند. نتیجــۀ ای ــل بی ــا عام این ه
ــن  ــۀ ای ــت. نتیج ــوده اس ــتانی ها ب ــانیت زدایی از افغانس ــکلی از انس ش
ــا  ــرد ی ــی ســر ف ــی هــر بالی ــن اســت کــه هرجای انســایت زدایی هــم ای
گروهــی از افغانســتانی ها بیایــد بــرای افــکار عمومــی ایــن تصــور اســت 
ــه  ــن افغانســتان ک ــاده اســت.« مهاجری ــاق افت ــوده آن اتف ــه حق شــان ب ک
پــس از انقــالب و بــا دل گرمــی بــه گفتــۀ آیــت اهلل خمینــی کــه »اســالم 
مــرز نمی شناســد« بــه ایــران وارد شــدند در طــول چهــل ســال زندهگــی 
ــد.  ــن احســاس قصــور مواجــه بوده ان ــا ای ــواره ب ــی هم ــۀ ایران در جامع
صــدور قوانیــن ضــد مهاجرتــی و دور نگــه داشــتن آن هــا از مجراهــای 
ــزود و  ــان اف ــی آن ــزوا و بیگانگ ــر ان ــه روز ب ــه، روزب ــرد و کالِن جامع ُخ
باعــث شــد تــا آنــان بــه حاشــیه ها رانــده شــوند. والیت هــا یکــی بعــد 
ــا  ــه محســوب می شــدند ی از دیگــری اقامــت اتباعــی را کــه حــاال بیگان
ــت و آمدشــان  ــرای رف ــی ب ــا تبصره های ــد ی ــوع کردن ــل ممن به طــور کام
مشــخص کردنــد. مشــاغل مجــاز آنهــا کــه در دوران اخــوت محدودیتــی 
نداشــت در ســال های پــس از اخــوت و پایــان جنــگ محــدود بــه اعمــال 
یــدی شــد. بنابــر بخ شــنامۀ ادارۀ اتبــاع خارجــی وزارت کار »اتبــاع افغانی« 
ــزی، کار ســاختمانی و مشــاغل  ــِن کوره پ جــز در گروه هــای شــغلی معی
مشــابه، مجــاز بــه انجــام کار دیگــری نیســتند. کــودکان آنهــا، بچه هایــی 
کــه بنــد نافشــان در خــاک ایــران بریــده شــده بــود از ابتدایی تریــن اوراق 
ــد. ناشناســی و  ــدا ناشــناس ماندن هویــت محــروم شــدند و از همــان ابت
ــۀ  ــان دو جامع ــق می ــرض تعلی ــود در مع ــه خ ــن ک ــِی مهاجری بی هویت
مبــداء و مقصــد قــرار دارنــد، منتــج بــه مسدودشــدن راه تعامــل مهاجــر-
میزبــان می شــود و نتیجــه ی چنیــن تحقیــر و تبعیضــی احســاس ناامنــی و 
تــرس و اضطــراب و نومیــدی و دلســردی اســت کــه مــالل پناهجویــان 
ــه  ــی ک ــه مهاجران ــن رویکــردی اســت ک ــا چنی ــد. ب ــدان می کن را دو چن

ــند. ــته باش ــی نداش ــد نام ــح می دهن ــوند ترجی ــتگیر می ش دس
 

موعظه ی روح مجروح
»ماهــان کوشــیار« در بیابانــی تاریــک اســت کــه متوجــه می شــود اســبش 
بــه اژدهــا بــدل شــده اســت. نظامــی گنجــوی در مثنــوی »هفــت پیکــر« 
سرنوشــت ماهــاِن غفلــت زده را چنیــن رقــم زده کــه بــا مرکــب اژدهــا بــه 
ســرزمین دیوهــا و اژدهایــان برســد. کمال الدیــن بهــزاد چنیــن مجلســی 
را بــا اســلوب »مکتــب هــرات« در فضایــی روشــن مجســم کــرده اســت 

هادی کی کاووسی

بخش دوم و پایانی

کــه نشــان از آگاهــی ماهــان بــه عمــل خــود دارد. در جامه یــی ســرخ و 
حرکــت بدنــی رو بــه عقــب کــه از ظهــور ناگهانــی اژدهــا شــگفت زده 
شــده و هراســان اســت. آنچــه امــا بیــش از هــراس و شــگفتی در چهــرۀ 
ــده  ــاک ش ــری هولن ــه ام ــت. او متوج ــت اس ــود ندام ــده می ش وی دی
اســت: او خــود نیــز اژدهاســت. »اژدهــای خــودی« نیــز داللتــی بــر ایــن 

یگانگــی راکــب و مرکــب دارد.
ــتان  ــاک افغانس ــوروی از خ ــروج ش ــق خ ــس از تواف ــاه پ ــارده  م چه
در شــامگاه ۱۱ فبــروری ۱۹۸۸ جهادی هــا یــک خشــاب گلولــه 
کالشــنیکف در ســینۀ خالــق کتــاب خالــی کردنــد و بــه زندهگــی وی 
پایــان دادنــد. کتــاب نیمه تمــامِ بهاءالدیــن مجــروح امــا توانســت زنــده 
ــرگردان  ــوم، س ــۀ منظ ــن حماس ــِب« وی در ای ــافر نیمه ش ــد. »مس بمان
ــا اژدهــا مقابلــه  در دنیایــی تیــره می گــردد و در جریــان مشــاهداتش ب
می کنــد. مقابلــه بــا اژدهــا، کــه بــه جــز در کشــور چیــن نمــاد سرکشــی 
و شــرارت اســت، در ادبیــات یکــی از مراحــل کمــال بــرای قهرمانــان و 
انســان تلقــی می شــود. کشــتن اژدهــا و نبــرد بــا او کشــمکش ازلــی-
ابــدی انســان بــرای رســیدن بــه خودآگاهــی اســت. »اژدهــای خــودِی« 
ــت.  ــتی گرف ــا او کش ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــا اژدهای ــروح ام مج
نویســنده بــا »رهگــذر نیمــه شــب«اش و بــا زبــان مســجع بــه مقابلــه 
بــا اژدهــا رفتــه اســت کــه ســرزمین اژدهاخیــز را می بینــد و بــه ســمت 
شــهر مــی دود تــا مــردم را از بازگشــت اژدهــا مطلــع کنــد. امــا اژدهــا 
ــر از راوِی آگاه  ــد زودت ــه بای ــه این ک ــد. از جمل ــا می دان ــیار چیزه بس

بــه شــهر برســد.
ــرخ و  ــم س ــد دو چش ــر می کن ــس غافل گی ــن مجل ــا را در ای ــه م آنچ
نیــِم دیگــر انســانی اژدهــا نیســت، بلکــه نــام وی اســت: ایگــو. لغتــی 
ــا خــود کــه دومیــن ســاختار شــخصیت در  ــه معنــای مــن ی ــی ب یونان
ــای  ــام و اعط ــن ن ــدن ای ــا برگزی ــروح ب ــت. مج ــد اس ــه ی فروی نظری
خلعــت حاکمیــت بــه جانــور اژدها-انســان در واقــع تنهــا مســتبدان را 
ــرد.  ــانه می گی ــز نش ــه خــود را نی ــد بلک ــم نمی کن ــه اژدهامنشــی مته ب
ــوری  ــوند. ظه ــا می ش ــور اژده ــه ظه ــر ب ــه منج ــی ک ــود و دیگران خ
کــه دو چیــز بــه همــراه دارد: ویرانــی و آوارهگــی. شــهری کــه زمانــی 
ــه ســرزمینی  ــای ب ــوده حــاال بایــد تــرک شــود و پ ــۀ فاضلــۀ او ب مدین
بگــذاری کــه نمی دانــی زیــر پایــت در تاریکــی چــه چیــزی انتظــارت 

را می کشــد. اژدهایــی دیگــر. اژدهایــی کــه همــواره در کمیــن اســت و 
باعــث ســرگردانی یــک قــوم و ملــت می شــود. »اژدهــای خــودی« حتــا 
دیگــر یــک پیش گویــی هــزار و نُه صــد و هشــتاد و چهــاری نیســت کــه 
واقعیــت خود -ویرانگــِر انســان اســت. انســانی کــه در برابــر هم نوعــان، 
خــود را برتــر می بینــد و در ردای اخــالق ســوار بــر مرکــب اژدهــا آنــان 
را از ایــن جانــور شــریر برحــذر مــی دارد. جانــوری کــه همچــون ســلف 
ــاور جهانــی، مظهــر شــرارت و ویرانــی اســت و انســان  نمادینــش در ب
آواره ی امــروز را نیــز می تــوان محصــول چنیــن هیبتــی دیــد. می گوینــد 
شــبی بهاءالدیــن مجــروح و گلبدیــن حکمتیــار در محفلــی دیپلماتیــک 
در پیشــاور بــا یکدیگــر روبــه رو می شــوند. حکمتیــار از وی می پرســد: 
ــو  ــد: »اژدهــای خــودی، ت اژدهــای خــودی چیســت؟ مجــروح می گوی

هســتی«.
________________________________________
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]4[ محمــد حمــدی موحــد. ویژگی هــای جمعیتــی، اقتصادی، اجتماعــی 
مهــاجران خارجــی؛ با تأکیــد بــر مهاجریــن افغانــی در ایران،فصلنامــۀ 

جمعیــت، 1382.

ــروری ۱۹۸۸  ــامگاه ۱۱ فب ــتان در ش ــاک افغانس ــوروی از خ ــروج ش ــق خ ــس از تواف ــاه پ ــارده  م چه
جهادی هــا یــک خشــاب گلولــه کالشــنیکف در ســینۀ خالــق کتــاب خالــی کردنــد و بــه زندهگــی وی پایــان 
ــد. »مســافر نیمه شــِب« وی در  ــده بمان ــا توانســت زن ــن مجــروح ام ــاِم بهاءالدی ــاب نیمه تم ــد. کت دادن
ایــن حماســۀ منظــوم، ســرگردان در دنیایــی تیــره می گــردد و در جریــان مشــاهداتش بــا اژدهــا مقابلــه 
می کنــد. مقابلــه بــا اژدهــا، کــه بــه جــز در کشــور چیــن نمــاد سرکشــی و شــرارت اســت، در ادبیــات 
یکــی از مراحــل کمــال بــرای قهرمانــان و انســان تلقــی می شــود. کشــتن اژدهــا و نبــرد بــا او کشــمکش 
ــی  ــا اژدهای ــه خودآگاهــی اســت. »اژدهــای خــودِی« مجــروح ام ــرای رســیدن ب ــدی انســان ب ازلی-اب
اســت کــه نمی تــوان بــا او کشــتی گرفــت. نویســنده بــا »رهگــذر نیمــه شــب«اش و بــا زبــان مســجع 
بــه مقابلــه بــا اژدهــا رفتــه اســت کــه ســرزمین اژدهاخیــز را می بینــد و بــه ســمت شــهر مــی دود تــا 
ــد  ــه این کــه بای ــد. از جمل ــا اژدهــا بســیار چیزهــا می دان ــع کنــد. ام مــردم را از بازگشــت اژدهــا مطل

زودتــر از راوِی آگاه بــه شــهر برســد
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شفیق نظری
ــه  ــد ک ــاری می گوین ــت و آبی ــووالن در وزارت زراع مس
ــانی، 2۰  ــن  نهال ش ــاز کمپای ــو و آغ ــال ن ــتانۀ س در آس
میلیــون و ۴۰۰ هــزار اصلــه نهــال را در والیت هــای 

مختلــف غــرس می کننــد.
ــون و ۶۰۰  ــدود ۱میلی ــون ح ــه تااکن ــد ک ــان می گوین آن
هــزار اصلــه نهــال را تولیــد کرده انــد و در جریــان 
ــور  ــر کش ــا را در سراس ــن نهال ه ــانی، ای ــن  نهال ش کمپای

توزیــع می کننــد.
ــاری در  ــر رســتمی، ســخنگوی وزارت زراعــت و آبی اکب
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: کمپایــن 
ــۀ  ــی، اتحادی ــکتور  خصوص ــکاری س ــا هم ــانی ب نهال ش
ــه راه انداختــه شــده  ــه داران، موسســات و انجوهــا ب قوری

اســت.
ــن  ــیر ای ــای گرم س ــد: در والیت ه ــتمی می گوی ــای رس آق
ــان  ــا پای ــده و ت ــاز ش ــو آغ ــاه دل ــم م ــن از پانزده کمپای
ــای  ــا  در والیت ه ــت؛ ام ــد یاف ــه خواه ــوت ادام ــاه ح م
سردســیر بــه شــمول کابــل در پانزدهــم مــاه حــوت آغــاز 

خواهــد شــد.
بــر اســاس معلومــات وزارت زراعــت، در ســال گذشــته،  
ایــن وزارت در همــکاری بــا بخــش خصــوص حــدود 2۹ 
ــع کــرده  ــه نهــال را در سراســر کشــور توزی ــون اصل میلی

بــود کــه حــدود ۸۰ درصــد آن غــرس شــده اســت.
وزارت زراعــت همه ســال بــا نزدیــک شــدن بهــار کمپایــن  

نهال شــانی را در سراســر کشــور راه انــدازی می کنــد، 
هــدف از ایــن کمپایــن  بهبــود محیــط زیســت و افزایــش 

فضــای ســبز در شــهرها و روســتا اعــالم کــرده اســت.
ــیدن  ــرا رس ــا ف ــاری ب ــت و آبی ــخنگوی وزارت زراع س
ــا  ــد ت ــل می خواه ــهروندان کاب ــانی از ش ــل نهال ش فص
از فرصــت پیــش آمــده اســتفاده کــرده و در ایــن کمپایــن 

جهــت سرســبزی هرچــه بیشــتر شــهر کابــل ســهم 
ــند. ــته باش ــترده  داش گس

در همیــن حــال، مســووالن در شــهرداری کابــل می گوینــد 
کــه روی برنامه هــای انکشــافی ســاحات ســبز شــهرداری 
کابــل برنامه هــای جدیــد را روی دســت داشــته و در 
ــاحات  ــا و س ــازی پارک ه ــر بازس ــالوه ب ــده ع ــال آین س

ــیوه ها و  ــز ش ــا نی ــرورش نهال ه ــظ و پ ــرای حف ــبز ب س
راه کارهــای مناســب علمــی و معیــاری را روی دســت دارد 
تــا از ضایــع شــدن درختــان و نهال هــا جلوگیــری گــردد.
ــاره  ــا اش ــل ب ــهرداری کاب ــخنگوی ش ــلطانی س ــل س جلی
ــه گســترش ســاحات ســبز، چگونه گــی غــرس، حفــظ  ب
و پــرورش نهــال گفــت: ســازگاری نهــال بــا آب و هــوا، 
تربیــه و آبیــاری منظــم آن از اولویت هــای ایــن اداره 

اســت.
آقــای ســلطانی می گویــد: در فصــل غــرس نهــال در 
جاده هــا،  کوه هــا،  تپه هــا،  مختلــف چــون  ســاحات 
پارک هــا و ســایر نقــاط بــارز شــهر، طبــق برنامــۀ  از پیــش 
تهیــه شــده بــه منظــور زیبایــی و سرســبزی هرچــه بهتــر 

ــردد. ــرس می گ ــال غ ــهر، نه ش
ــی  ــای ســلطانی از شــهروندان و نهادهــای جامعــۀ مدن آق
بــرای ســهم گیری در کمپایــن نهــال شــانی کــه از تاریــخ 
۱5 حــوت تــا ۱5 حمــل آغــاز می گــردد، خواســتار 
اشــتراک شــد و از مــردم خواســت تــا در حفــظ و 
ــدی  ــۀ ج ــه گون ــبز ب ــاحات س ــا و س ــه داری نهال ه نگ

ــد. ــت کنن مراقب
میلیون هــا  همه ســاله  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
اصلــه نهــال از طــرف نهادهــای مســوول غــرس و 
ــی و   ــای دولت ــی نهاده ــا بی توجه ــردد، ام ــع می گ توزی
ــا  ــن نهال ه ــت از ای ــظ و مراقب ــر حف ــهروندان در ام ش
ــردد.  ــان می گ ــدن آن ــک ش ــن و خش ــن رفت ــبب از بی س

وزارت زراعت و آبیاری:

بیش از 20 میلیـون اصله نهـال امسـال غـرس مـی شود
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