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احمـدشاه مسعود؛
راهـکار مــلی و مـوضِع خــودمان

در تازه ترین نظرسنجی »انستیتوت مطالعات استراتژیک 
شوندهگان،  مصاحبه  از  درصد   ۷۰،۶ افغانستان«،  
گفت وگوهای صلح دولت با طالبان را ناکام خوانده اند.

پاسخ دهندهگان  از  درصد   ۲۱،۵ نظرسنجی  این  در 
موفق  اندازه یی  تا  را  طالبان  با  دولت  صلح  مذاکرات 

خوانده اند.
مردم  برداشت  و  عنوان »نگرش  زیر  نظرسنجی  این 
افغانستان از گفت وگوهای صلح دولت با طالبان«  در 
۱۵ والیت کشور  انجام گردیده با ۱۵۴۰ نفر مصاحبه 

شده است.
مطالعات  انستیتوت  سوی  از  سنجی  نظر  این  نتایج 
در  حوت   ۲۴ دوشنبه   امروز  افغانستان  استراتژیک 

کابل منتشر شد.
هم چنان ۳۳،۶ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که 
دخالت کشورهای همسایه و منطقه عامل اصلی ناکامی 

گفت وگوهای صلح دولت با طالبان است.
 در این نظر سنجی مهمترین نگرانی ها در مورد پیشبرد 
تشکیل  ذیل  موارد  را  طالبان  با  دولت  صلح  پروسه 

می دهند:
ــ معامله شدن حق و حقوق مردم: ۲۵ درصد

ــ  برقرارنشدن صلح: ۲۰ درصد
ــ  شفاف نبودن مذاکرات صلح: ۱۹ درصد

ــ نادیده گرفتن حق و حقوق زنان: ۳،۱۴  درصد
ــ نادیده گرفتن قانون اساسی: ۷،۱۳ درصد

موانع  باره  در  سنجی  نظر  این  در  حال  همین  در 
گفت وگوهای صلح با گروه طالبان آمده است:

ــ دولت ضعیف و فساد گسترده: تقریبًا ۳۴ درصد
ــ طالبان: تقریبًا ۲۰ درصد

ــ قوم گرایی و قبیله گرایی: ۴،۱۱ درصد
ــ فقر و بیسوادی مردم: ۲،۱۱ درصد

ــ زورمندان محلی و مافیای مواد مخدر: ۲،۸ درصد
ــ حضور نیروهای خارجی: تقریبًا ۶ درصد

این نظر سنجی در والیت های بادغیس، بامیان، بدخشان، 
بلخ، پکتیا، جوزجان، زابل، غزنی، غور، کابل، کندهار، 

کندز، ننگرهار، هرات، هلمند انجام شده است.
ضعف  نقاظ  مورد   در  سنجی  نظر  این  در  هم چنان 

شورای عالی صلح آمده است:
ــ یک شورای سمبولیک است : ۹،۱۹ درصد

ــ وجود فساد: ۴،۱۶ درصد
ــ صالحیت و استقالل الزم را ندارد : ۲،۱۶ درصد

ــ  حمایت مردمی ندارد ۱۴ : درصد
ــ دخالت خارجی ها در کار شورا: ۴،۱۱ درصد

این در حالی است که شورای عالی صلح با ترکیب 
جدید شروع به فعالیت کرده است.

گفت وگوهای مستقیم  صلح دولت افغانستان با گروه 
طالبان قرار بود در هفته اول ماه مارچ ۲۰۱۶ میالدی 
این  طالبان،  مخالفت های  دلیل  به  اما  شود؛  برگزار 
گفت وگوها به یک زمان نامعلوم به تعویق افتاده است.

دلیل  به  که  اند  گفته  اعالمیه یی  نشر  با  طالبان  گروه 
امنیتی  نیروهای  و  آمریکا  هوایی  حمالت  افزایش 
افغانستان علیه مواضع این گروه  در پروسه ی صلح 

اشتراک نمی کنند.
گفتنی ست که حزب اسالمی حکمتیار یکی از مخالفان 
جدی حکومت افغانستان است از آمادگی خود برای 

اشتراک در پروسه ی صلح خبر داده است.

یک نظرسنجی تازه:

گفت وگوهای صلح ناکام است
در مراسم باشکوه گرامی داشت از 
حماسة ۲۴ حوت هرات مطرح شد:
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محمد اسماعيل خان، وزير پيشين 
انرژی و آب كشور و همچنان از 
فرماندهان جهادی حوزة غرب، 
روز گذشته در سخنرانی در 

مراسم گرامی داشت از سی و 
هفتمين سالروز قيام خونين 24 
حوت هرات، از عموم مجاهدين 

افغانستان خواست تا كنار هم آمده 
و با يکديگرپذيری، مانع سقوط نظام 

فعلی شوند.

احمدولی مسعود



عبدالعلـیمحمـدی،مشـاورپیشـیِنحقوقی
کریـم محمـد نزدیـکان از و رییسجمهـور
خلیلـی،دربرگـۀرسـمیفیسبوکشدسـت
از برخـی انجـامِ بـه اقـرار و اعتـراف بـه
فعالیتهایـشبهویـژهازجریـانسـفرشبـه
بامیـانزدهاسـت.محمـدیدرنوشـتهییبـا
عنـوان»سـخنیباهمتبارانم«نگاشـتهاسـت:
»سـارنوالیومحکمۀاسـتینافبامیـانازنظر
اقـوامغیرهـزاره اختیـار پرسـنل،در تعـداد
بـود.بـههمینجهـت،بعـدازسـفریکهبه
آنوالیـتداشـتم،تعـدادپنجتـنازجوانان
تحصیلکـردۀهـزارهرابـهجـایافرادفاسـد

سـارنوالیبامیـاناعـزامنمودم.
بعـدازتعییـنشـدنرییـسسـترهمحکمـه
واقداماتـیکـهویبـرایتغییـروتبدیلـی
قضـاترویدسـتگرفـت،باایشـانجدی
محکمـۀ رییـس بایـد کـه نمـودم صحبـت
سـوم حـوزۀ رییـس و بامیـان اسـتیناف
محکمـۀابتدایـیشـهرکابـل،قاضیشـیعهو
هـزارهباشـد.خوشـبختانهدرکابـلاینآرزو

بـرآوردهشـدامـادربامیـاننشـد.«
مرکـز، ولسـوالیهای تاجیکتبـار مـردم
سـیغان،کهمـردوشـیبربـاپشـتونهایایـن
والیـتطـیراهپیمایـیاعتراضـیبـهتاریخ
پاکسـازی سیاسـت علیـه بـر ۱۳۹۴/۹/۹
قومـیوسـتِممحلـیدربامیـاندسـتبـه
دادخواهـیزدنـدوازحکومـتمرکـزیو
تحقـق خواسـتار بشـری حقـوق نهادهـای
عدالـت،مشـارکتوپایـانسیاسـتحـذف
شـدند.پـسازآنهیـأتحقیقتیـابمهـر
تأییـدبـرآنچهسـتممحلیاسـت،گذاشـت
وبـهگفتـۀآقایعبیـداهللبارکزیکـه:»باالی
تاجیـکانوپشـتونهایبامیـانتوسـطتیـم
خلیلـیظلـمکهچه،کفرشـدهاسـت«.اقرار
آقـایمحمـدیازچنـدجهِتمهـممیتواند
تأییـدواعتـرافدسـتۀعامالنسـتممحلیو
آپارتایـداسـتراتژیکباالیایـنبخِشبزرگ
ازمردمبامیانوشـهروندانافغانسـتانباشـد.
۱ـاقـدامآقـایمحمدیبهعنوانشـخصیت
حقیقـیوهـمحکمـیکـهازنزدیـکانآقای
محمـدکریـمخلیلـیاسـت،نمیتوانـدتنهـا

جنبـۀفـردیداشـتهباشـد،بلکـهبـاجنبـۀ
بیشـتر چربـی بـا نیـز گروهـی وابسـتهگی
همـراهاسـت.بـهاینمعنـیکـهدرحقیقت،
رویکـردبخـشکالنـیازحکومتگرانـیرا
نشـانمیدهـدکـهکمـربـهحـذفسیاسـی
واداریبخـشبزرگـیازمـردمبامیـاندر

حکومـتمحلـیزدهانـد.
۲ـاینکـهآقـایمحمـدیاقـرارداردکهپنج
شـهروندغیـرهزاره)تاجیکوپشـتون(رااز
سـارنوالیبامیـانبرکنـاروجایـششـهروند
عمـل یـک خـود نمـوده، مقـرر را هـزاره
خـالفبزرگتریـنمیثاقملـیهمانـاقانون
اساسـیکشـوراسـت.مـادۀ۶ق.ا.ج.ا.اکـه
تأکیـدبـربرابـریوعدالتاجتماعـیداردو
مـادۀ۲۲قا.ج.ا.اکـهبیـانمـیدارد:»هرنوع
تبعیـضوامتیـازبیـناتباعافغانسـتانممنوع
اسـت«.آقـایمحمدیواضحعلـتبرکناری
اینپنجشـهروندراهزارهنبودنگفتهاسـت،
اونـهتنهـاکـهخـالفایـندومـادۀقانـون
اساسـیکشـورعمـلنمـودهاسـت،بلکـهبه
گونهیـیروشـنخـالفصالحیـتواصول
قانونـیکـههمانـامحاکمـهشـدناسـت،آن
پنـجشـخصرابرکنـارنمـودهاسـت.حـال
قانـون خـالف اقـدام اینجاسـت؛ پرسـش
اساسـیومنافـعملـیکشـوردرحکومـت
پیگـرد امـکان حـد چـه تـا ملـی وحـدت

قانونـیمیتوانـدداشـتهباشـد؟
غنـی، اشـرف محمـد رییسجمهـوری ۳ـ
هیـچ کـه میرانـد سـخن اصلـی از بارهـا
دیگـر شـهروند از افغانسـتان شـهروند
افغانسـتانکمتـروباالترنیسـت!شـهروندان
کشـوربـهویـژهشـهرونداِنمـوردتبعیـض
قـرارگرفتـهدربامیـان،چشـمبـهراهاقـدام
جدیایشـانهسـتتافـردیراکـهخودبه
تبعیـضورزی،سـتممحلیوحذفسیاسـی
وادارِیبخشـیازشـهرونداِنبامیانیاعتراف
نمـودهاسـت،بـهپنجـۀقانـونسـپردهوبـه

شـعارخویـشعمـلنمایـد.
۴ـمـردممحـروموزیـرسـتِممحلـی،بارها
ازظلـموسـتمشـکایتواعتـراضداشـته
امـااکنـونیکـیازعامـالِنآنخـود انـد،

اعتـرافنمـوده،کهایـنخودگواهوسـندی
اسـتبـرروایـتتلخسـتِممحلـیدربامیان
کـههمـهروزهازسـویحکومـتمحلـیو
دسـتهییدرمرکـزاعمـالمیشـود.نهادهای
حقـوقبشـریورسـانههایکشـور،وقتـی
پشـتیبانی مـردم ایـن برحـِق دادخواهـی از
هنـوز روشـن سـند ایـن آیـا نمیکننـد،
تـا نیسـت وجدانهایشـان قناعتبخـش
اهمیـت شـوند؟ عدالتخواهـی همصـدای
ایـنرویکـردتاریـکوتلـخازجانبکسـی
کـهدادازدولـتمـدرن،برابـریوقانـون
میزنـد،ویـکجمعیـت۴۰٪مـردمبامیـان
رازیـررفتـارخصمآلـودتبـاریخـودُخـرد
وخمیـرمیکنـدوشـالودههایهمپذیـریرا
برهـممیزنـد،نمـیتوانـدارزشدادخواهی
بـرایبـهمحاکمهکشـانیدنعامالناینسـتم

راداشـتهباشـد؟پاسـخروشـناسـت!
۵ـسـخنیواعتـراضجدییـیکهمـردمما
همیشـهشـاکیاند،بیتوجهـیحکومتگران
مرکزیورهبرانکشـوراسـت،کـههیچگونه
اقـدامعملـیدرزمینـۀغصـبملکیتهـای
مردمـی،آپارتایـدوسـتممحلـیدربامیـان
نکردهانـدوهمهروزهعامـالنآنقدرتمندتر
ومطمینتـردسـتبـهدواماعمـالظالمانـۀ
خویـشمیزننـد.آقـایمحمـدی،اولیـنو
آخریـنشـخصینیسـتکـهدرپانزدهسـال
پسـینبـرایـنبخـشبـزرگمـردمبامیـان
سـتمکـردهاسـت،بلکهاوسـندیروشـناز
پانـزدهسـالپسـیناسـت.چنانکـهشـهردار
همـهروزهمانـعکاروفعالیـتاقتصـادیاین
شـهرونداندربـازارواطـرافآنمیشـودو

ایـنداسـتانتلخهمچنـانادامـهدارد.
ازحکومتگـران بـاردیگـر اکنـون امـا و
خواسـتهمیشـودتـابـهبحـرانسـتممحلی
بامیـانتوجـهکننـدوتصمیـمبنیـادیبـرای

حـلعادالنـۀآناتخـاذنماینـد.

محی الدین فرهمند
مسوول جنبش عدالت خواهی تاجیکان 

بامیان
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آپارتاید سیاسی
بر تاجیکان بامیانی

 

دریکیازشبکههایفارسیزبان،برنامۀمسـتندیزیرنامِافسانههای
محلیپخشمیشود.اینبرنامهکهیکیازجالبترینبرنامههای
تلویزیونیمیتواندباشد،دراصلدرکشورهایانگلیسیزبانتهیه
شدهودراینتلویزیون،ترجمهوگاهدوبلهمیشود.برنامهچنین
استکهچندداستانبهنمایشگذاشتهمیشـودوسپسازمخاطبان
یک کدام و بوده واقعی داستان کدام بزنند کهحدس میخواهند

افسانۀمحلی.
به افسانهماننداستکهمردم برنامه،رویمواردِ این تمرکزاصلِی
خلِقآنهابهدلیِلنیازهایجامعهشناسیپرداختهاندوهدفخاصی
رادنبالمیکردهاند.امادرمیاناینافسانهها،مواردواقعینیزکه
شبیهبهآنافسانههاستگنجاندهشدهتامخاطبرادرگیِرمسأله

سازد.
افسانههایمحلیبهآننوعشایعاتگفتهمیشودکهمردمبدون
آنکهواقعیِتآنراجستوجوکنند،بهآنباورمیکنند.حاالدر
افغانستاننیزچنینافسانههاوواقعیتهاییباهمدرآمیختهاند.دو
تاازاینمواردکهدرچندروزگذشتهدرفضایمجازیدستبه

دستمیشود،بسیارجالباست:
افسانۀاولایناستکهوزیریدریکنامۀرسمیبه )۱
ریاستجمهوری،میخواهدکهمصارفبرِقخانهوپُرکردِندنداِن
اوازبودجۀوزارتپرداختهشود.آیااینیکافسانۀمحلیاستو

یاواقعیتدارد؟درپایاِنایننوشتهبرایتانخواهیمگفت.
افسانۀدومایناستکهوزیردیگریدریکنامۀرسمی )۲
رییسجمهوری، فرمان به مطابق که نوشته وزارت مالیۀ بخش به
را پولی معذرتمیخواهدوچنین کرایۀخانهاش پول ازگرفتن

نمیگیرد.آیااینیکافسانۀمحلیاستویاواقعیتدارد؟
حاالزمانآنفرارسیدهکهدرموردایندوقضیۀافسانهمانندنظِر
خودراارایهکنیم.بلی،هردویاینقضیههاصحتدارندواتفاق
افتادهاند.اماحاالاینسـوالمطرحمیشودکهچراازمیاناینهمه
نامهومکتوبرسمی،فقطاینگونهنامههابهبیروندرزمیکنند؟
بهعبارتدیگر،ایننامههاچگونهبهدستکاربراِنفیسبوکافتاده

است؟
برایآنمیتواندوپاسخارایهکرد.پاسخنخستایناستکهاین
نامههاازسویخودمقاماتدراختیارِکاربرانفضایمجازیقرار
دادهمیشود.برایاینکاردالیلینیزوجوددارد:ازآنجاییکه
متهماند، مالی کالِن بهسوءاستفادههای بلندپایه مقامهای و نهادها
میدهند، صورت آن خالف جهت در اقدامی که وزیران برخی
میخواهندکهمردمازآنباخبرشوند.اماازآنجاییکهایننامهها
مستقیِم ارایۀ از وزیران باشند، داشته عمومی مخاطب نمیتوانند
آنهابهرسانههااجتنابمیکنند،ولیدرعینحالخوشدارندکه
دیگرانبدانندکهآنهاچقدرصادقانهبهوظایفخودعملمیکنند.
بادرنظرداشتهمینهدف،آنهاایننامههاراتوسطافرادنزدیک
بهخوددرفضایمجازینشرمیکنندتاهمدلیمخاطبانرابهخود

جلبکنند.
نامۀدومی،ازسرِیهمیناقدامهامیتواندباشدکهشخصوزیر

مستقیمًابهنشرآندرفضایمجازیدستزدهاست.
چنین نشر دیگِر دلیل یک که است این موضوع به دوم پاسخ 
مقامهای میان اداری روابط تیرهگی مجازی، فضای در نامههایی
بلندپایهوکارمندانزیردستشاناست.بدونشکاینکارمندان
وقتیمیبینندوزیرادارۀشانچندینبرابِرآنهاحقوقمیگیردولی
برق هزینۀ حتا خود افغانِی چندصدهزار حقوق با نیست حاضر
میشوند عصبانی بپردازد، را دندانهایش درماِن و خانه مصرفِی
افشایآن بهنظرشان بهچنینبیعدالتی، وسادهترینراهواکنش

میآید.
درقضیۀاولاینشایبهمیتواندوجودداشتهباشدکهاینسنداز
سویافرادناراضیازوزیردرداخلوزارت،دراختیاردیگرانقرار
گرفتهاست.ایندونمونهمیتوانندآشکارکنندۀوضعیتیباشندکه
دراداراتونهادهایرسمیدولتجریاندارد؛دولتیکهدرفساد
وبیبندوباریغرقاستوکارمندانبلندپایهاشبرایبرائِتخود
اقدامهایتمسخرآمیزومضحکی بهچنین مجبورمیشونددست

بزنند.
به را اسناد این تردیدواقعیاندوکسانی باالبدون هردوقضیۀ
بیرونبردهاندکهدالیلوخواستههایمشخصیرادنبالمیکردهاند.
درهیچکدامازدوقضیه،نیتخیروجودندارد،ولییکمسأله
وجود کشور دولتی نهادهای در که فاجعهیی عمق آن، و هست
نمیبیند. آنها تحلیِل و بررسی به مکلف را خود کسی و دارد
اینهامیتوانندمشتنمونۀخروارباشند،چونبدونهیچتردیدی
دولتی نهادهای در همهروزه اینها از کالنتر و عمیقتر قضایای
کشوربهصورِتگستردهاتفاقمیافتـدوکسیحاضرنیستآنها

راافشاکند.

آیـا دنـداِن
 وزیـر پُـر شده بـود؟
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کمیسیون انتخابات:

تا تذکرة الکترونیک توزیع نگردد، تقلب گم نمی شود
در  است  داده  هشدار  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 

شوراهای  و  پارملانی  انتخابات  بودجه  که  صورتی 

با تاخیر  بار دیگر  انتخابات  ولسوالی ها پرداخته نشود، 

برای  تازه یی  فرمان  زمان،  عین  در  شد.  خواهد  مواجه 

فعالیت کمیته گزینش صادر شده است.

انتخابات  که  بود  کرده  اعالم  پیشرت  کمیسیون  این 

میزان   24 تاریخ  به  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارملانی 

سال 1395 برگزار خواهد شد، اما حاال مسئوالن این 

آمادگی های  برای  بودجه ای  هیچ  می گویند  کمیسیون 

انتخاباتی در اختیار ندارند.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 

افغانستان روز دوشنبه )24 حوت/ 14 مارچ( در یک 

چهره های  از  شامری  گفت  کابل  در  خربی  کنفرانس 

هیئت  و  سفارت خانه ها  حکومت،  داخل  در  مطرح 

منایندگی ملل متحد )یوناما( تالش می کنند تا به بهانه 

تاخیر  به  را  پارملانی  انتخابات  انتخاباتی«  »اصالحات 

بیندازند.

نورستانی گفت این افراد می گویند تا زمانی اصالحات 

انتخابات  برای  جهانی  جامعه  نشود،  عملی  انتخاباتی 

ما  اواخر  این  »در  کرد:  نخواهد  مالی  کمک  پارملانی 

مکتوبی از ملل متحد گرفتیم که آن ها آماده اند تا بودجه 

که  این  به  مرشوط  دهند،  قرار  حکومت  اختیار  در  را 

حکومت از آن ها درخواست کند تا این کمک به بودجه 

حکومت برود.«

آقای نورستانی گفت که هنوز هیچ پاسخ مشخصی در 

انتخابات دریافت نکرده است: »بدبختانه  بودجه  مورد 

از طرف  را  ما جوابی  تا حاال  که هست،  دلیلی  هر  به 

می شود  باعث  مساله  این  نکرده ایم.  دریافت  حکومت 

که انتخابات را به تاخیر بیندازد.«

فرمان جدید رییس جمهور

را  جدیدی  فرمان  غنی  جمهور  رییس  حال  همین  در 

صادر کرده است که براساس آن کمیته گزینش می تواند 

به فعالیت خود ادامه دهد. براساس این فرمان تغییراتی 

در اعضای کمیته گزینش به وجود آمده است.

قضاییه،  قوه  رییس  ملی،  شورای  مجلسین  رؤسای 

رییس کمیسیون مستقل حقوق برش و رییس کمیسیون 

نهادهای  مناینده  دو  شمول  به  اساسی  قانون  تطبیق 

نیز  انتقادهایی  هستند.  گزینش  کمیته  اعضای  مدنی 

تعداد منایندگان  فرمان جدید،  براساس  که  دارد  وجود 

نهادهای مدنی در کمیته گزینش کاهش یافته است.

انتخابات  کمیسیون  رییس  کار  مدت  جدید،  فرمان  در 

دو سال تعیین شده است. به این ترتیب راه برای تغییر 

است  شده  باز  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنهای 

برای  جدید  کمیشرنان  گزینش،  کمیته  کار  آغاز  با  و 

کمیسیون های انتخاباتی تعیین خواهند شد.

کمیشرنها  قانون  براساس  که  گفت  نورستانی  آقای  اما 

به  ممکن  »فرمان  داد:  خواهند  ادامه  شان  وظایف  به 

اگر  نرسیده.  ما  دست  به  ولی  باشد  رسیده  رسانه ها 

اعضای کمیسیون به رضایت خود استعفا می دهند، کار 

خود شان است اما کسی آن ها را مجبور به استعفا کرده 

منی تواند.«

انتخابات عاری از تقلب؟

پس از آن  که نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 

موجودیت تقلب پذیرفته نشد و حکومت وحدت ملی 

براساس تفاهم نامه سیاسی به وجود آمد، حکومت وعده 

داد که به منظور برگزاری انتخابات شفاف، اصالحاتی 

را در نظام انتخاباتی به وجود خواهد آورد.

این اصالحات هنوز عملی نشده است. تغییر در رهربی 

کمیسیون های انتخاباتی و توزیع تذکره های الکرتونیکی 

پیشنهادهای اصلی برای اصالحات در نظام انتخاباتی 

بوده است.

نتیجه  در  است  ممکن  کمیسیون ها  رهربی  در  تغییر 

تصمیم کمیته گزینش به وجود آید ولی حکومت هنوز 

نکرده  الکرتونیکی  تذکره های  توزیع  برای  اقدامی  هیچ 

است. رسنوشت این تذکره ها نامعلوم است و حکومت 

نیز در مورد آن تصمیم نهایی را نگرفته است.

زمانی  انتخابات  در  تقلب  جلو  گفت  نورستانی  آقای 

گرفته می شود که این تذکره ها توزیع شوند: »امیدواریم 

اما  شد  خواهد  بهرت  این  از  بعدی  انتخابات های  که 

توزیع  الکرتونیک  تذکره  که  وقتی  تا  نکنیم  فراموش 

معلوم  دهنده  رای  واقعی  رشایط  که  وقتی  تا  نشود، 

نشود، صدای تقلب از این مملکت گم منی شود.«

مشکل دیگر انتخابات افغانستان مشخص نبودن شامر 

انتخابات  رای دهندگان است. براساس آمار کمیسیون 

حدود 8 میلیون کارت رای دهی بی صاحب برای مردم 

توزیع شده که زمینه تقلب در انتخابات را فراهم می کند.

نعمت اهلل غفاری آخــرین آزمـــون پاکســتان
معاون دوم مجلس شد

عمير جمال 
برگردان: مختار ياسا
منبع: مجله ديپلمات

ناکامیپروسهصلحافغانستانباعثبیاعتباریبزرگ
پاکستانخواهدشد.

پروسهصلحافغانستانکهتوسطچندیندولتمنطقه
با مستقیم گفتگوی رد با دیگر بار میشود، تسهیل
مواجه بنبست با طالبان، جانب از افغانستان دولت
گروه جانب از تازهگی به که اعالمیهای است. شده
طالبانمنتشرشدهاست،بازهمرویچندینپیششرط
همیشگیاینگروهبرایمذاکرهتاکیدداردکهشامل

خروجنیروهایخارجیازافغانستاننیزمیشود.
اینگروهگفتهاست:»ماباردیگربرموضعمانتاکید
میکنیم؛تازمانیکهاشغالافغانستانازجانبنیروهای
خارجیپایاننیابد،تازمانیکهنامطالبانازلیستسیاه
سازمانمللخارجنشود،وتازمانیکهزندانیهایما

آزادنشوند،گفتگوهاهیچنتیجهاینخواهدداشت«.
انتظارمیرفتکهگفتگوهایمستقیممیانگروهطالبان
وگروههماهنگیچهارجانبهکهمتشکلازافغانستان،
در آینده هفته در است، آمریکا و چین پاکستان،
اسالمآبادآغازشود.تالشهایسالگذشته،فقطپس
متوقف زمانی رو، در رو گفتگوی بار یک انجام از
افغانستانمرگدوسالپیش استخباراتی اداره شدکه

مالعمر،رهبرطالبانراافشاکرد.

ازجهتی،ممکناستپاکستاندرآخریندورمذاکرات
باخطرمواجهشود.ایناعالمیهگروهطالبانتنهاچند
روزپسازاظهاراتسرتاجعزیز،مشاورامورخارجی
اعتراف و اظهارات این در او شد. منتشر کشور این
گروه باالی هنوز پاکستان که بود گفته بیپیشینهاش
در گروه این رهبری اینکه دلیل به افغانستان طالبان
که را دارد؛چیزی قابلمالحظه نفوذ است، پاکستان

پیشازاینپاکستانهمیشهردمیکرد.
گفت: خارجی روابط شورای در صحبت هنگام او
»منفکرمیکنمکسانیکهبااینمسئلهکنارآمدهاند،
به همیشه … اوقات مهمترین در طالبان که میدانند
پاکستانگوشندادهاند…ودرحالحاضرماباالیآنها
نفوذداریم؛بهخاطراینکهرهبریواعضایخانواده
آناندرپاکستاناستوآنهاتسهیالتصحیشانرا
دراینجادریافتمیکنند.پسمامیتوانیمبااستفادهاز
ایناهرم،آنهارازیرفشارقراردادهوبگوییمکهپای

میزمذاکرهبیایید«.
پاکستانسوالهای امورخارجی اظهاراتمشاور این
زیادیرابهوجودمیآورد.دالیلایناعترافازجانب
پاکستانهنوزگنگاست.اگربهخاطرتقویتموضع
کلیپاکستانباالیمسئلهصلحوجنگدرافغانستان
مطرحشدهاست،واضحٌاکهناکامماندهاست.واگر
مطرح صلح پروسه در خرابکاری یا سبوتاژ بهخاطر

شده،درکارشموفقشدهاست.

اینکه علنی اعتراف با پاکستان آن، از گذشته
به فقط میکنند، زندگی آنجا در طالبان خانوادههای
است: کرده اعتراف را موضوع این رسمی صورت
برخوردار پاکستان در دولتی حمایت از طالبان گروه
است.عالوهبرآن،اینکشورتاییدکردهکهسیاست
را پاکستان منافع که غیردولتی )عوامل خوب طالبان
هدفقرارنمیدهند(وطالبانبد)عواملغیردولتیکه
درهرصورتیمنافعپاکستانراهدفقرارمیدهند(را

دنبالکردهاست.
استراتژیک،طالبان گونه به که میدهد نشان این
افغانستانبرایپیوستنبهپروسهصلحتحتهیچگونه
نیروهای خروج آغاز از پس ندارند. قرار فشاری
طالبان گروه گذشته، سال در افغانستان از بینالمللی
درجبهاتمختلفنظامیبهپیروزیهایزیادیدست
یافت:فعالیتهایاینگروهشورشیدرسالگذشته
بهطورقابلمالحظهایافزایشیافتندکهدرنتیجهآن،
و امنیتی رویداد ۱۰۰۰۰ ،۲۰۱۵ سال در تنها حداقل

تروریستیدرافغانستانثبتشدند.
گفتگوهای به پیوستن رد و طالبان تازه اینسرپیچی
این از است. کرده ضعیف را پاکستان موضع صلح،
بهبعد،اعتبارپاکستانبازهمتقلیلمییابد؛چونکهتا
هنوزنتوانستهاستباوجودوعدههایزیاددرمواقع

مختلف،ازپساینکاربرآید.
و صلح گفتگوهای پیشرفت مورد در عزیز اظهارات
مشخصادرقسمتنقشپاکستانبرایآوردنطالبان
شده کابل بیشتری نارضایتی به منجر مزاکره، میز بر
است.بسیاریهابهاینباوراندکهپاکستانباالیطالبان
فشارواقعیواردنمیکند،بهجزتشویقاینگروهبرای

پیوستنبهگفتگوهایصلح.
امور کارشناس و ژورنالیست یک رشید، احمد
افغانستان،اخیراگفتهاست:»اگرجنگداخلیافغانستان
شدیدترشود،اعتمادمتحدانپاکستان،چینوآمریکا

نسبتبهنیاتاینکشورازدستخواهدرفت«.
شمار افزایش بهخاطر که کردهاند وعده حتی طالبان
را بیشتری حمالت افغانستان، در خارجی نیروهای
پیشرو هفتههای و روزها در میکنند. راهاندازی
احتمالمیرودکهاوضاعامنیتیدرافغانستانبدترشود
کهتنهاباعثافزایشفشارباالیپاکستانخواهدشد.
پروسه نتیجه به وابسته منطقهای ثبات نکنید، اشتباه
صلحاستوپاکستانبایدیکموضعروشنرادراین

مورداتخاذکند.

هلمند والیت مردم نماینده غفاری اهلل نعمت شیخ
به نمایندگان علنی آرای اکثریت رای با درمجلس
عنوانمعاوندوممجلسانتخابشدوبهاینترتیب
انتخاباتیکهفتهایهیاتاداریمجلسبهپایان

رسید.
پسازآنکهدردورچهارمانتخاباتاعضایهیات
نتیجه بی معاونیتدوم انتخاب برای اداریمجلس
ماند؛نامزدکهدرایندوربیشترینآرابهدستآورده
بود؛ولی۵۰بهعالوهیکراپورهنکردهبودبهرای

علنیگذاشتهشد.
براساسرایگیریعلنیشیخنعمتاهللغفاریدر
نشستامروزدوشنبهمجلسبااکثریتمطلقآرای

نمایندگانبهعنوانمعاونیتدومانتخابشد.
دررایگیریعلنیتنها۸تناززنانیکهمیگفتند؛
به معاونیتدوم مثبتپست تبعیض اساس بر باید
یکزندادهشوند؛بهآقایغفاریرایرددادندو
باقیتمامی۱۲۳نمایندهحاضردرمجلسرایمثبت

دادند.
نامزدی اساساصولوظایفداخلیهرگاههیچ بر
دردورچهارمانتخاباتمجلسنتواندآرایالزمرا
برایکسبپستانتخابیمجلسبدستآورند؛بنا
نامزدیکهبیشترینآراینمایندگانرادرایندوراز
آنخودکردهاند،جهتتاییدویاردبهرایعلنی

گذاشتهمیشود.
هرچنددردورسومانتخاباتبرسرمعاونیتدوم
دوزننامزدبودند؛ولیهرکدامبابدستآوردند.
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بخش سـوم
بخش هفـتـم

رهبـری 
تغییـر

مسعود غالمی
درنـگاهاولبـهنظـرمیرسـدکسـانیکـهدرسـازمانبـهدنبـالتغییـرانـد،
اهـدافکامـاًلمتفاوتـیدرذهـندارنـد.برخـیدرجسـتوجویسـازمانی
»پرشـتاب«،»دوراندیـش«یـا»بـافراسـت«انـد.دیگـرانشـرکتی»نـوآور«،

»سـرزنده«،»سـازگار«یـا»پویـا«میخواهنـد.
اغلـباقدامـاتتغییردرعملشکسـتخـوردهاند.حدوددوسـومازصدها
شـرکتیکـهاصـولمدیریـتکیفیـتفراگـی)TQM(رابـهکاربسـتهانـد،
بـهنتایـجمـوردنظرشـاننرسـیدهانـدوآنراکنـارگذاشـتهانـد.طرحهـای
مهندسـیمجـددنیزپیشـرفتدرخورتوجهینداشـتهوتاحـدود۷۰درصد

شکسـتخـوردهاند.
بـاوجـوداینکـهمنابعفراوانیبـهاقدامبرایانجـامتغییراختصـاصدارندو
ازافـرادمجـربومتعهـدینیـزیاریگرفتهمیشـود،تاکنونبارهـاتغییرات

اساسـیپایدارشکسـتخوردهاند.
فراینـدتغییـررامیتـوانبـروزناکارآمـدیدرشـیوۀسـازگاریفعلی،تالش
برایکسـبسـازگاریجدیدوبرقراریسـازگاریجدیددانسـت.ضرورت
تغییـروتحـولسـازمانیناشـیازتغییراتروزافـزونمحیـطونقشکلیدی
انسـانهادرمقابلـۀسـازمانهابـاایـنتغییراتمیتواندانسـت.پاسـخگویی
بـهتغییـراتودگرگونیها،هماننددیگرفعالیتهایکسـبوکار،نیازمندسـاز

وکارهاوفرایندهایدرسـتومناسـباسـت.
درجایـیکـهبرنامـۀپاداشدهـیتنهـاپیروزیهـارامیسـتایدواشـتباههای
نیـز نـوآوران دلیرتریـن میکنـد، تنبیـه وحتـا میگیـرد نادیـده را خـالق
فعالیتهـایخـودرابـهمـواردمطمیـنوقابـلرقابـتمحـدودمیسـازند.
شـرکتهابـاآفرینـشونهادینـهکـردنتـواندگرگونیپذیـری،میتواننـدبا
نیروهـایپدیدآورنـدۀتغییـرروبـهروشـوند.امامنظـورازآفرینـشونهادینه
کـردنتغییرپذیـریچیسـت؟تنهـاراهموفقیـتآناسـتکـهشـرکتنیازبه

تغییـرراهمسـنگکارهـایاصلـیوواقعـیخودجـدیبگیرد.
تغییـرسـازمانیرامیتـوانحرکـتازیـکوضعیـتثابـتبهیـکوضعیت
دیگـر،ازطریـقیـکسـریاقدامـاتومراحـلپیشبینـیشـدهوبـابرنامۀ
قبلـیدانسـت.تغییـر،عملـیاسـتمـداوموپیوسـتهوفرایندیاسـتبازو
غیرقابـلپیشبینـی،بـهمنظـورهمسـوکـردننیروهـایسـازماندرجهـت

محیـطتغییـر.)نجفبیگـی،۱۳۸۳(
بدیهـیاسـتکـهتغییـروطبیعتآنبـامقاومتانسـانروبهروسـت،ولیبا
اسـتفادهازروشهـایکاراوموثـردرادارۀعوامـلمقاومـتمیتـوانبـااین

مقاومـتروبـهروشـدوتغییررابـاموفقیتاعمـالکرد.
برخـیازویژهگیهایـیکـهموجـبپیچیدهگـیتغییـرمیشـوندعبـارتاند

از:
*تغییـروتحـولفراینـدیدینامیکبودهوبـهیکبارهاتفـاقنمیافتد.درک

وکنترلپدیدههایدینامیکیمشـکلاسـت؛
*تشـخیصجهـتمناسـبتغییـر،چالـشبزرگـیاسـتوکارسـادهیی

نیسـت؛
*تغییردرسازمانهاوجوامعانسانیکاریجمعیاست؛
*تغییر،تالشوانرژیزیادیراازپیشقراوالنمیطلبد.

نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

یک فرهنگی، دیپلماسی بر جدید تأکید
بریتانیا و فرانسه نبود. امریکایی نوآوری
کرده شروع زودتر را خود اقداماِت
تبدیل امریکا اینکه محض به اما بودند،
دیپلماسی شد، جهانی قدرت یک به
فرهنگیتبدیلبهبخشبزرگیازسیاست
اولین ریشههای شد. کشور این خارجِی
فرهنگی دیپلماسی درون به تاختوتازها
تالش شامل امریکا، خارجۀ وزارت در
و محور دول تبلیغات علیه کوتاهمدت
بودند. تغییرات از طوالنیمدت حمایت
پذیرش افزایش عنوان به مبادله تالش
خودی تبلیغاتی تالش میان در دیگران
بود.اماایندوجنبهازدیپلماسیفرهنگی
نبایدباهمترکیبشوند.»کوینمولکانی«

بیانمیداردکهبایدمبادالتراازتبلیغات
فعالیتهای دو، هر کرد. تفکیک سیاسی
صدد در که هستند دولتهایی مشروع

طرحمنافعخوددرخارجاند.
منفی ضمنی معنای یک سیاسی تبلیغات
به اینجا در ولی دارد، همراه به خود با
فعالیتهای و اطالعات از طیفی معنای
داستانها فیلم، قالب )در روانشناختی
پخشهای و جدید گزارشهای و
بیانماهیت تلویزیونی(استکهدرصدد
است. دیگران به امریکا خارجی سیاست
محتوای یک اطالعاتی، دیپلماسی این
دیپلماسی آنیوواضحداشتکه سیاسی
فرهنگیازآنمحرومبودوآناینبودکه
غیرمستقیم دیپلماسی، نوع این روشهای
دیپلماسی بودند. طوالنی آن اهداف و
عمومی روابط تکنیکهای از اطالعاتی
روانشناختی جنگ تکنیکهای اغلب و

دیپلماسی که درحالی میکند استفاده
فرهنگیدرآموزشوپرورشوامثاِلآن

ریشهدارد.
بهطورکلی،دیپلماسیفرهنگیبراساس
اینفرضقبلیمبتنیاستکهاجازهدادن
بهفعالیتهایفرهنگیامریکاورهبرانآن
برایبحثدرموردخوددرخارجازکشور،
بهترینتبلیغبرایفضایلیکجامعهۀآزاد
است.ازآنجاکههدفمذکوریکهدف
سیاسیاست،ارایۀیکتصویرمطلوباز
مد باید کشور از خارج در امریکا جامعۀ
دیپلماسی اسلوبهای اما گیرد. قرار نظر
فرهنگی،کهعبارتاندازمبادلۀآزادعقاید،
غیرسیاسی نوعی به که افراد و جریانات
و درک دیگران طرف از خوبی به اند،

پذیرشنشدهاند.
روابط از جنبه دو این متقابل ترکیب
از تعدادی امریکا، خارجی فرهنگی

ذکر باال در که را تجاری تنشهای
مذکور وضعیت است. کرده بدتر شدند،
افراد و موسسات که حقیقت این بیان با
مشارکتکننده،عمومًااهدافدیگریرابه
صحنهمیآورند،پیچیدهترمیشود.حمایت
ازحضورفرهنگیامریکابهعنوانبخشی
ازاستراتژیکلیامریکابعدازجنگجهانی
دوم،منجربههدایتتعدادیازاروپاییانو
امریکایالتینیهابرایشکبهاینمسأله
شدهکههرنوعفعالیتفرهنگیمرتبطبا
امریکا،بدونشکباسازمانسیادرارتباط
است.بهنوعیهمترستعدادیازدوستان
میدارند، بیان امریکاییشدن از که امریکا
ممکناستبهاینشکهایاولیهبرگردد.

طرح های برنامه ریزی 
جهانیشدن زمینۀ در کشور یک منافع
عرصۀ در که اگر یابند ارتقا میتوانند
سیاستهایعمومیازجملهدرحوزۀهنر

وفرهنگ،موضعیفعالاتخاذکنیم.اینامر
درابتدانیازمندایناستکهدریابیمفرهنگ
چهگونهبرروابطآنکشوربادیگرکشورها
وقدرترقابتِیآندراقتصادجهانیتأثیر
بر که است آن نیازمند ثانیًا، میگذارد.
فرهنگ عرصۀ در متحدینش نگرانیهای
اقتصادی منافع دربارۀ مذاکره هنگام به
آن نیازمند نهایتًا کند. تأکید بینالمللیاش
استکهمراقبنحوۀتدوینوسازماندهی

دیپلماسیفرهنگیخودباشد.
فرهنگ و اقتصاد جدید 

به کشور، یک بینالمللی رقابتپذیری
ظرفیتمردمونهادهایآنبرایمدیریت
اقتصادجدیدبستهگیدارد. بنیادی عناصر
را دیگران رهبری اخیراً متحده ایاالت
بهدستگرفتهاست.امااینمزیتاقتصادی
ازهمفروخواهدپاشیداگرکهاینکشور
ظرفیتهایفردیوجمعِیخودبرایخلق
معنوی و فرهنگی داراییهای مدیریت و

خودراارتقاندهد.
-آموزشوپرورش:مهارتهایخالقانه
ومعنویپیشرفتهکهبرتفکربینرشتهیی
سطح در باید میکنند، تأکید مستقل و
پیشدبستانیشروعودرمکاتبتحصیلی
جمله از کار این انجام روش یابند. ادامه
آزمونآنهابایددرصنفهاموردارزیابی
قرارگیرد.آموزشدردرونهنروازطریق
آنمیتواندبهعنوانابزاریبرایدستیابی

بهاینهدفملیکمککند.
استفادۀ و حق بین معنوی: مالکیت -
منصفانهونسبتآنهابامالکیتدرقانون
تاریخی تعادل متحده ایاالت کپیرایت
است ممکن تعادل، این دارد. وجود
کپیرایت، برجستۀ صاحبان که زمانی
از جلوگیری برای خود روزافزوِن حقوق
دیگران توسط مالکیتشان به دستیابی
دردرازمدتوشرایطگستردهراتضمین
آن نیازمند کنگره شود. فرسوده میکنند،
تصویب از برآمده عملی نتایج که است
سال در هزاره دیجیتال کپیرایت قانون

۱۹۹۸رابررسیکند.
توسعۀ برای مبرمی نیاز سرمایهگذاری: -
کوچکی شرکتهای اعتبار به دسترسی
و تکنولوژیها اشاعۀ عهدهدار اغلب که
هستند، آینده در نوین تجاری الگوهای
وجوددارد.دولتفدرالنیزبایدبرنامههای
کنونیخودرابرایبررسیاینامرکهآیا
شرکتهایکارآفرینجدیدتالشمطلوب
سرمایه جذب و ترغیب با رابطه در را
برایایناهدافانجاممیدهندیانه،مورد

بازبینیقراردهد.
رقابتپذیری انحصارات: از جلوگیری -
رابطۀتنگاتنگیبابازارهایآزادوبازدارد.
دیگر و تراست ضد قانونی سیاستهای
قوانینتنظیمیکهدرعصرصنعتیتوسعه
یافتهاندبهمنظورتعییناینامرکهآیااین
قوانینمسیرهایبازوعادالنهرابرایطیف
معنوی و فرهنگی محتواهای از متنوعی
بزرگی شرکتهای سایۀ در بهخصوص
فراهممیسازندکهکانالهایتوزیعوتولید
محصوالتالکترونیکی،صوتیتصویریو
باید کردهاند، تصرف را چاپی رسانههای

بهدقتموردبازبینیقرارگیرند.

جهانی شدن
و دیپلماسی فرهنگی
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حامد صفاریان
بخش دوم و پايانی

دشوارِیظاهرِیجمالِتهگلفقطبهعلِتحجیموتودرتو
بودِنآنهانیست،بلکهترتیبوتوالِیعناصِرسازندۀجمله
جمله ساخِت دستورِی قواعِد پایبنِد چندان گاهی نیز
نیستند.برخیجملههایهگلبهپازلیمیمانندکهبرزمین
افتادهباشدواتّصاِلقطعاِتآندرجاهاییازدسترفتهو
بعضیقطعاِتآننیزگمشدهباشند.بهاینترتیب،پیوندها
عناصِر با پیوستهگی از جدای درونجملهیی ارجاعاِت و
جمالِتدیگربعضًادرمیاِنخودنیزترتیبوتوالِیمعمول

رارعایتنمیکنند.
نظراست، بهعنواِنمثالوبرایترسیِمکّلِیآنچهمنظورِ
نمودارِتجزیۀارجاعاِتدرونِیجملهیینسبتًاکوتاهوساده
ازمقدمۀکتابرامیآوریموتوجِهخوانندهرابهساختار
اینمجاِل وتودرتویِیارجاعاِتآنجلبمینماییمودر
کوتاه،ناچاربههمیناندازهبسندهمیکنیمووصِفمفّصِل
پیشنهادهایخودرادرکارِتجزیهوتحلیِلساختارِیمتِن

هگلبهگفتارِدیگریموکولمینماییم.
 Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, eh
 in der Philosophie an die Sache selbst,
 nemlich an das wirkliche Erkennen dessen,
 was in Wahrheit ist, gegangen wird, es
 nothwendig sey, vorher über das Erkennen
 sich zu verständigen, das als das
 Werkzeug, wodurch man des Absoluten
 sich bemächtige, oder als das Mittel,
 durch welches hindurch man es erblicke,
)53 :1980 ,betrachtet wird. )Hegel

ازدیگرامکاناِتزباِنآلمانیبرایساختِنجملههایطوالنی
کههگلازآنبهکّراتاستفادهکردهاست،تنّوِعضمایرو
در اسامی اگرچه است. آلمانی زباِن در آنها ارجاِع تواِن
آلمانیبرخالِففارسییاانگلیسیسهجنسمذکر،مونّثو
خنثادارندواینخودیافتنمرجِعضمایرراآسانترمیکند،
را متن گاهی هگل توسِط ضمایر بهکارگیرِی وفورِ لیکن
چنانتاریککردهاستکهاجماعبرسِرمرجِعواحِدضمایر
وتأویِلواحِدبعضیجمالِتاوعماًلغیرممکنمینماید.
نیز کوتاه بسیار جمالِت بیشک البته پدیدارشناسی متِن
ازدشوارِیخواندنوفهمیدن اینکوتاهیلزومًا اما دارد.
نمیکاهد.جنبۀدیگِردشوارِیمتِنهگلکهخودرانهتنها
درجمالِتبلندکهخاّصهدرجمالِتبسیارکوتاهآشکار
میکند،فشردهگیوچگالِیبسیارباالینسبِتژرفساخت
ازگفتنیها اینمعناکهجرمسنگینی به بهروساختاست
متن به نتیجه در گنجانیدهشده، گفتهها از کمی درحجِم
بدل ُمجملی به را آن و بخشیده انتزاعی شدیداً سویهیی
نمودهاستکهحدیثیمفّصلدردِلخودنهانکردهاست.
با هگل بپرسد ازخود متن، از فرازهایی خوانندۀ بسا ای
اینحدازانتزاعوفشردهگوییبهراستیدرپیحّلکدامین

مسالۀواقعِیدنیایبیروناست؟
یکیازراهکارهایپیشنهادِیمواجههبااینپدیدهویافتِن
جوانِی روزگار متوِن به پرداختن باال، سواِل برای پاسخی
هگلیعنیدستنوشتههایاشتوتگارت،بِرنوفرانکفورت
محتوای سویههای و ریشهها آنها در میتوان که است
بسیاریازبخشهایپدیدارشناسیراآشکاراردگیرینمود.
گرچهموضوِعاینمتونعمومًابرمحورِدینمیگردد،لیکن
اینمتوندرآناستکههنوزدرزباِن بزرگترینمزیِّت
سنگینوانتزاعِیمتاّخِرهگلپیچیدهنشدهاندوچگونهگِی
او رویکردِ و خود دغدغههای محتوای با هگل برخوردِ
مینمایانند. باز روشنی به را آنها زبانِی صورتبندِی در
یِنابیشککلیدفهِم پرداختنبهمتوِنهگِلپیشازدورۀ
پیچیدهگیهایبسیاریازفقراِتمتِنپدیدارشناسیاست.

ازدیگرعللدشوارِیمتِنپدیدارشناسی،منطِقخاِصآن
نگرِش هرگونه که پذیرفته امریست این امروزه است.

متِن پشِت به راهیابی برای تالشی هر و پوزیتیویستی
معنای به – منطقی تحلیلهای و تجزیه با پدیدارشناسی،
باچنین انجامید. بهشکستخواهد – آن دیالکتیکِی غیر
تناقض و بیمعنایی مغاِک از هیچگاه هگل متِن ابزارهایی
بیروننخواهدآمد.عّلِتاصلیآناستکهصورِتگزارهها
درمتِنهگلدرمحتواوموضوِعخودتنیدهشدهاست.به
زعمهگل،دستیازیدنبهمقوالِتریاضیدرفلسفه،چه
,Hegel(.درروشوچهدرمحتوا،ذاتًاکاریاستخطا
پدیدارشناسی متِن تحلیِل که اینروست از )۲۴۸ :۱۹۸۶
و پیچ به که ابزارهایی میطلبد؛ را خود  خاِصِ ابزارهای
ذیل میتوان را مهرهها و پیچ این بخورند. متن مهرههای
سهمقولۀزیرفهرستواربرشمرد:دیالکتیک،کاریاجنبش
این از باِبدیالکتیکپیش مفهوموجملۀاشپکوالتیو.در
بسیارگفتهاندوشنیدهایم.ازاینرومادراینجااجماالًبه

آندومقولۀدیگرخواهیمپرداخت.
Bewegung(هگلعبارتیمهمداردبهنامجنبِشمفهوم
.)ArbeitdesBegriffs(یاکارِمفهوم)desBegriffs
در استنتاج، و استدالل معموِل منطقِی شیوههای برخالِف
فلسفۀهگلاینخودِمفاهیمهستندکهخودبهخودبردانِش
ماازچیزهامیافزایند.یکمفهومبیآنکهازبیرونچیزی
افزودهگردد،درمتنآنچنانزیروروشده،آنقدر بدان
َورزدادهمیشودتاخودسرانجامروِیدیگِرخودرابنمایاند
وزبانگشودهمعترفشودکهچیزیبیشازآنیستکه
مینمایاند.کارِفیلسوفوبهتبِعآن،خوانندهایناستکه
خودرابهدسِتکارِمفهومبسپارد.گوییمفهومکهپیشاز
اینخفتهوناجنبانبودبهمحِضآنکهموضوِعاندیشیدن
به کاتالیزاتوری که شیمیایییی فرآینِد همچون گیرد، قرار
افتاده کار به آن درونِی دیالکتیِک باشد، شده افزوده آن

خودبهخودشروعبهجنبیدنوحرکتکردهواندرونۀخود
ما دانِش و برشناخت ترتیب، این به و بیرونمیریزد را
میافزاید.آنچهنزدکانتاحکامِترکیبیبهارمغانمیآورند،

نزدهگلازراهِجنبشیاکارِمفهومحاصلمیگردد.
جملۀ نامِ به دارد خود فلسفۀ در دیگری مفهومِ هگل
است معتقد و  )derspekulativeSatz( اشپکوالتیو
کهبیاِنحقیقتتنهاازرهگذرِچنینجملهییامکانمییابد
و حقیقت آوردِن فراچنگ در اشپکوالتیو غیر جمالِت و
او ناتواناند. همیشه برای مطلق امِر زدِن اندیشه قالِب به
در را آن و مینامد اشپکوالتیو فلسفۀ نیز را خود فلسفۀ
)Reflexionsphilosophien( فاهمه فلسفههای برابر
هگل نزد که اشپکوالتیو واژۀ برمیکشد. باالتر مقامی به
سنّتهای در واژه این معانِی با متفاوت و خاص معنایی
نظری، به بعضًا فارسی در دارد، او از پیش فلسفِی
به اما است، شده ترجمه غیره و نظرپردازانه،گمانپردازنده
نظِرماهیچیکبرازندۀمحتوایدقیِقاینمفهومنیستکه

توضیِحآنمجالیفراخترمیطلبد.
دراینجاوذیِلبحِثدشوارِیخواندِنمتِنهگل،همین
اندازهمیتواناشارهکردکهجملۀاشپکوالتیوبههیچعنوان
نوِعخاصیترکیببندِیدستوری،منطقییاساختارِیجمله
)Verstand(نیست،بلکهبهمعنایفراتررفتنازقّوۀفاهمه
دربرخوردبایکحکم)Urteil(واندیشیدِندوبارۀحکم
ازنظرگاهومقامِعقل)Vernunft(میباشد.بهاینترتیب،
در تا میکند فراهم بستری عقل برای اشپکوالتیو جملۀ
حکم،وحدِتموضوعومحمولرابیـندیشد.بهاینمعنا
وظیفۀجملۀاشپکوالتیودراینمقام،فراهمکردِنحرکِت
فاهمهبهعقلاست.سبِبدشوارِیجملۀاشپکوالتیودرکارِ
خواندِنمتن،عدمتفاوِتظاهرِیآنباجمالتوگزارهها
واحکامِعادیاست.بدینترتیب،جملۀاشپکوالتیوتقریبًا
هیچنمودِروساختیدرمتننداشتهوازحیِثظاهرهمان
Subjekt–( محمول ـ رابط ـ موضوع صورتبندِی
Kopula–Prädikat(راداراست.لیکنمشکلاینجاست
این بهخواننده اشپکوالتیِوچنینجمالتی کهخوانِشغیر
احساسراالقامیکندکهگوییدرمتنهمهچیزدرحاِل

به خواننده ترتیب این به است. چیز همه به شدن تبدیل
برخی بیمعنایِی تناقضو از نیافتهو راه متن پشِتظاهِر
با مواجه را وخود درشگفتخواهدشد جمالِتهگل
دریاییخواهددیدکهامواِجمفاهیمدرآنپیوستهدرحاِل
درهمشدنوازهمبرآمدنهستند.برخوانندهاستکهقبل
ازگرفتارشدندرچنینهاویهایی،پیشاپیشازآنآگاهباشد.
ازدیگرنمودهایدشوارِیمتِنپدیدارشناسی،ابهامِواژهگانِی
است. متن واژهگاِن از بسیاری معانِی تعّدد معنای به آن
لیکن امردرهمۀزبانهاومتونمعمولاست، این گرچه
نزدِهگلچندمعناییدرزباننهتنهاامرینکوهیدهنیست،
بلکهبهگفتۀاویکیازوجوهِاشپکوالتیوبودِناندیشهاست
کهعینًادرزباننمودیافتهواینامردرواقعنزدفیلسوِف
اشپکوالتیوبسیارمایۀُخشنودیاست.آشناترینمثالازاین
دربارۀ که است )Aufhebung( آوفهبونگ مفهومِ دست،
چندمعنایِیآنبسیارگفتهاندوشنیدهایم.هگلخوددرادامۀ
توضیِحمعانِیکلمۀآوفهبونگمیگوید:»آنچهمیبایدجلِب
نظرکردهباشدایناستکهیکزبانبهچنانمقامیرسیده
استکهیککلمۀواحدرابرایدوتعیِّنمتقابلبهکاربرد.
برایاندیشیدِناشپکوالتیواینمایۀخشنودیاستکهدر
زبانکلماتیبیابدکهخودبهخودمعناییاشپکوالتیورادارا

هستند.زباِنآلمانیازایندست]کلمات[بسیاردارد.
کوچکی مسألۀ متن خوانِش برای چندمعنایی مشکِل 
نیست.خوانندهمیبایدنهتنهادرخواندِنمفاهیِمجاافتادۀ
خواندن حیِن در بلکه – آوفهبونگ همان مانند – هگل
معانِی همۀ به جمع حواسی با نیز سادهتر بهظاهر مفاهیِم
کلماتعنایتداشتهوارتباِطآنهارابایکدیگرپیِشچشم
داشتهباشدوبهاولینمعناکهبهذهِناوخطورکرد،بسنده
نکند.هگلدرجایجاِیکتاب،شگردِخودرادرگرفتِن
تصّوراِتطبیعِیخوانندهازمفاهیموسپسخمیرکردِنآن،
َورزدادِنآنوچیزیدیگرساختنازآن،بهکارمیگیردو
برای آشنا بهظاهر طعمههایی با را متِنخود عنکبوِت تار
خوانندهپهنمیکند.خوانندهباتصّوریازمفاهیمیماننِد
روح،سوژه،ابژه،امِرمطلق،حقیقت،ایده،واقعیت،شناخت
آنکه از بیخبر میشود، متِنهگل هزارتوی وارد غیره و
هنگامِخروجـاگراصاًلخروجیدرکارباشدـهمۀاینها

نزدِاودیگرگونهخواهندبود.
سخنآخر

کتاِبپدیدارشناسیرااگردربَدِوامرنتوانبهصورتخّطی
آنگاه فهمید، و خواند – آخر تا اّول از بار یک یعنی –
میتوانشیوهییغیرخّطیبرایخواندِنآندرپیشگرفت،
بهاینمعناکهجزیرههاییازمیانۀمتنرا–آنجاکهفهِممتن
برایخوانندهممکنترمینماید–برگزید،درحیِنخواندن
دشوارتر قسمتهای روی از و نَکاست خود سرعِت از
پریدوبرَسِرآنهاتوقّفننمودوآنهارابهبازخوانیهای
بعدیموکولکرد.سپسباممارستدرخواندن،ارتباِطاین
نمود، بازسازی بخشها سایر با و یکدیگر با را جزیرهها
چنانکهسرانجام،متندرونهومفصلبندِیکّلِیخودرابه

آرامیبرخوانندهآشکارکند.

آنچهدرایننوشتاربهمنظورِجرأتدادنبهخوانندهبرای
بررسی مورد تمام اجماِل به اصلی متِن با شدن روبهرو
قرارگرفت،شامِلنکاتیبودکهشایدبتوانندخوانندۀمتِن
پدیدارشناسیرادرامِرخواندِنمتنبهسویفهِمآنقدمی
پیشتربرند.هدِفایننوشتهرامیتواندرمعنایکّلِیآن،
تالشیدیددرراستایفتِحبابیدربحِثبرخوردِمستقیمو
بیواسطهبامتوِناصلِیفلسفهدرکنارِیاحتابهجایرویکردِ
غیرمستقیموبهواسطهبااینمتون،خاّصهآثارِهگل.متونی
کهجدایازارزِشفلسفِینهفتهدرآن–کهالبتهبرسرآن
همیشهاختالفبودهوهست–خوددرشمارِبهترینموادِ
بهشمارمیآیند. تأویِلهرمنوتیکِیمتن برایتمریِن اولیه
متونیکهبهنوبۀخودمّدعایتفسیِرجهانرانیزبرنهادهاند.
اگرچهدردشوارِیآثارِهگلهیچشّکینیست؛اّمادرعیِن
حالمتوِناوهمچوندروازۀداستاِن»دربرابِرقانون«ِفرانتس
کافکاکهبرایمردِروستایِیداستانتاَدمِآخربستهمیماند،
دروازۀتمامًابستهییبرایمانیستکههیچراهیبرایگذر
نوشتارهای در بتوانم دارم امید باشد. نداشته آنوجود از
دیگریباارجاِعمستقیمبهمتنوآوردِنمثالهایفراواناز
آن،بهمداقّۀبیشتردرمتنوبسطوشرِحنکاِتبهاجمال

بررسیشدهدراینمقالهبپردازم.
ایننوشتارراباتوصیفیازآدورنودربارۀتبّحردرخواندِن
یک همچون باید طرفی از میبریم: پایان به هگل متِن
باسرعتبررویمتنُسریدوهمراهِضرباِنآن موجسوار
حرکتکردهازدرنگکردندرمتن–کهافتادنرادرپی
خواهدداشت–پرهیزکردوازطرفی،درعیِنحالباید
قدرتوسرعِتنگاهِخودراچنانافزایشدادکههمچون
همزمان بتوان میشود، پخش آهسته سرعِت با که فیلمی
همۀجزییاِتتصاویِردرحاِلحرکترابهدقِتتمامدید

.)۱۰۹:۱۹۷۴,Adorno(
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داشت قرار طالبان دست به سقوط آستانۀ در کابل
هجوم مقابل در جهادی نیروهای سرانجام اینکه تا
پالنشدۀطالبانکهباحمایتپاکستانصورتگرفت،

ازشهرکابلبهشمالکابلعقبنشینیکردند.
شهیداحمدشاهمسعودباروحیۀکمنظیروبینِشعمیِق
نیروهای توانست بهسرعت داشت، که استراتژیکی
عقبنشستهووفادارِخودرادرقالب»مقاومتملی«
سازماندهیکردهوسدمستحکمیرادرمقابلپیشروی

سریِعطالبانایجادکند.
کامل، تجهیزات و بیشتر سربازاِن با طالبان هرچند
همچنانباالیمواضعمقاوتگرانحملهمیبردند،اما
بهجای و بود شده دیگرگون جنگی وضعیت اینبار
اینکهشهرهامیاننیروهایطالبانومجاهدیندستبه

دستشود،سنگرهادستبهدستمیگردید.
پیدا تسلط بیشتر مناطق بر طالبان که پیمانهیی هر به
میکردند،بههمانپیمانهماهیتاصلِیآنانوحامیان
بیرونیشانروشنتروتنفرمردمنسبتبهآنانبیشتر
مردم دماِغ بهگونۀطبیعیدلو اینروند میگردید.
درست میساخت؛ نزدیکتر مقاومت نیروهای به را
وضعیتیکهآمرصاحببهخوبیآنرادرککردهبود.
پسازعقبنشینی،آمرصاحباکنونبهحیثرهبر
آرایش با را رزمی نیروهای سرعت به ملی مقاومت
جدیددرچندکیلومتریشهرکابلازدوسرکۀبگرامتا
محالتگذروحسینکوتدرخطوطدفاعیآمادهو

جابهجانمود.
منهرازگاهیکهکنجکاومیشدمومیپرسیدم»چرا
داخلشهرکابلنمیشوید؟«درجوابمیگفتکهاز

نقطهنظِرنظامیمیتوانیمداخلشهرکابلشویم،امااز
نظِرظرفیتدولتداری،آمادهگیادارۀیکنظاممنسجم
سیاسیرانداریم.باتوجهبهتجربۀتلخحکومتداری
دورۀرهبرانجهادی،ویمعتقدبودکهاینباربایک
برنامۀفراگیرملیوتیمکارآمدداخلکابلبایدشدتا
بهادارۀمملکتبهصورِتدرسترسیدهگیگردد.

بود مقاومت دشوارِ سالهای همین طی دقیقاً
با را ملی فراگیِر جبهۀ یک تشکیل ضرورت که
مقاومت با همگام تا میکردم، صحبت آمرصاحب
نظامی،صدایمقاومترساترگردیدهودرپرتوهمین
گردد. آماده نیز ملی دولت تشکیل زمینههای تالش،
سرانجامآمرصاحببرایمهدایتدادکهبادعوتاز
روشنفکرانوشخصیتهایملی،زمینۀیکگفتماِن
ملیرافراهمنمودهودرپرتوهمینگفتمان،یکنقشۀ

راهرابرایآیندۀکشورآمادهنماییم.
از خارج در گفتمان این شروع برای اقدام نخستین
کشور،درنیمۀاولسال۲۰۰۱میالدیصورتگرفت
کهنزدیکبه۴۰۰تنازشخصیتهایبرجستۀسیاسی
وفکریافغانستان،برایمدتسهروزدرلندنگردهم
آمدندکهبعداًبهنام»کنفرانسلندن«معروفگردید.آمر
صاحبازدستاوردهایاینکنفرانسبهگرمیاستقبال
کردودرسفریکهبعدتربهاروپاداشت،بابسیاری
ازآنهاصحبتودیدارداشت.آمرصاحبازکنفرانس
یاد ومجاهدین« میانروشنفکران »پلی نام به لندن،
نمودونظریات،پیشنهادهاوطرحهایمطرحشدهدر
کنفرانسرابادقتوحوصلهمندیشنیدوبهتحلیل

وارزیابیگرفت.

کنفرانس ار پس ماه چهار تقریباً ناباوری، عالم در
بزرِگ برنامۀ و رسید شهادت به صاحب آمر لندن،
ایشانبهشدتبهتوسعۀآنفکرمیکرد، ملیییکه
ایشان، باقیماند.هرچندپسازشهادت نیمۀراه در
مجلسدومِلندنراباجمعبزرگتریکهنسبتبهآمر
صاحبشهیدومقاومتملیاحساستعلقمیکردند،
باانگیزۀبیشتروتعهدمحکمتربرگزارنمودیم،امابه
و ندانمکاریها و درصحنه مقاومت رهبر نبود دلیل
از پس مسوولین فراواِن مشکالت و بیبرنامهگیها
شهادتآمرصاحب،نقشهییبهچنانوسعتوعمق،

برایبازماندهگانمسوولقابلفهموهضمنبود.
لندن کنفرانس از هیأتی نشست آخرین در اینکه تا
میان شده ایجاد تازه پل کابل، در امور مسوولین و
شکست درهم ملیگرا روشنفکراِن و مجاهدین
آدرس از خارجنشین محدود تیم یک بالفاصله و
تکنوکراتهایغربدردامانآقایکرزیوخلیلزاد،
واردصحنۀسیاستونظامکشورگردیدوُرشدکرد.
از مقاومت نمایندهگی از آمرصاحب، ازشهادت پس
پُر بهمنظور اقدام اولین بهکابلبرگشتمودر خارج
کردنخالیبزرگنبودایشان،تالشکردمکهباتفاهم
جمعیازدوستانابتداباسازماندهینیروهایخودی،
نهضت نمایم. ایجاد را افغانستان ملی نهضت جریان
قرارگرفتو استقبالمردم بهگونۀوسیعمورد ملی
بهخاطر که نگذشت دیری اما یافت، گسترده بازتاب
آقای حکومت نفاقافگنی خودی، سهلانگاریهای
کرزیوفقدانتجاربکافی،نهضتنتوانستبهحیاِت

خودادامهدهد.

افکارآمرصاحبشهید،طرح از الهام با رویهمرفته،
آیندۀ برای راه نقشۀ یک حیث به را ملی آجندای
افغانستاندرمشورتباجمعیازنخبهگاناندیشهورزِ
خواستم طرح این تدوین با و ساختم آماده کشور
را کشور مشکالِت راهحِل تیوریِک پایههای نخست
را آن عملی امکانات و شرایط سپس و نموده آماده
یگانه منحیِث را مذکور طرح همچنان نمایم. فراهم
نمودم. پیشنهاد آنوقت حکومِت به اجرایی، مرجع
فرصتهای گرفتن غنیمت با حکومتی مسوولین اما
آجنداهایشخصیو متأسفانهسرگرمِ جامعۀجهانی،
قومیخودبودندوبرنامههاوطرحهایملیرامخالف

منافعشانمیدانستند.
امروزپسازگذشِت۱۶سالازارایۀافقدیدگاهای
ملیآمرصاحبشهیدواتفاقاتپسازآن،ازیکسو
درکمالآرامشوجدانیمیتوانمبگویمکهگذرزمان،
افقدیدگاههایرهبرمقاومتوطرحهایپیشنهادیمان
افغانستاندرستودقیقثابت راپیرامونحلبحران
نمودهواگرمسوولینامور،بادیدگاههایماهمراهی
میکردند،بدونتردیدبحرانچندالیۀامروزدامنگیر

مردمافغانستاننمیبود.
ما دوستاِن هیچگاه اینکه از متأثرم دیگر، سوی از
حساسیِتزمانرادرکنکردهوهمتبهخرچندادند
تاگامموثریبرایتحققدیدگاههایملیآمرصاحب
در را زمان اینهمه تا بردارند طرحهایمان و شهید
غفلت،فرصتسوزیوروزمرهگیازدستنمیدادیم.
از همه، از بیشتر مجموع، در کشور سیاسی رهبران
فداکاریهایمردموفرصتهایجامعۀجهانیبهرهمند
شدندتااینکهچیزیبرایکشوردادهباشند.حتاامروز
است، شده بیثباتی و ناامنیها استمرار باعث آنچه
تنهاافراطگراییوتروریسمنیست،بلکهآشفتهگیهای
سیاسی،روحقدرتطلبی،ناپایداریسیاسی،معاملهها
باالیمنافعملیمیباشندکهزمینههایگسترشناامنی
رافراهمکردهاست.اگروضعیتبههمینمنوالادامه
یابد،نهتنهاکهمحصولقربانیهایمردمودستاوردهای
به کشور بلکه رفت، خواهد دست از جهانی جامعۀ

مسیربحراِنبیبازگشتسوقخواهدیافت.
امروزباردیگربهصراحتاعالنمیکنمکهدرشرایط
به ملی آجندای کردِن عملی به اقدام کشور، موجود
قالبیک حیِثیکطرحشناختهشدهوجاافتادهدر
بحرانی ازوضعیت بیرونرفت راه یگانه ملی، جریان
آجندای ندارد. بدیل که میباشد کشور موجود
وحدت، باعث هم میتواند که راهکاریست ملی
هم و گردد ما مردمِ امیدواری و اعتماد همبستهگی،
و کوتاهنظری میتواند تازه، تفکر و طرح تولید با
کجاندیشیهایدولتودولتمردانرااصالحوکشور

رابهسویصلحوثباتهدایتنماید.
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والیت مردم ۲۴حوت قیام سالروز سیوهفتمین در
سابق، شوروی نشاندۀ دست رژیم علیه بر هرات
محمداسماعیلخان،رهبرجهادیدرغربکشوراز
تمامیمجاهدینافغانستانخواستتاباگردهمآمدن

واتحاد،نگذارندکهنظامفعلیسقوطکند.
ویکهدرپایصحبتهایشهزارانتنازمردمهرات
نشستهبودند،گفت:آنچنانکهشورویازافغانستان
افغانستان از هم جهانی جامعه نیروهای شد، اخراج
خواهندرفتواینکشورتوسطخودمردمافغانستان

ادارهخواهدشد.
جمله از بزرگ همایش این مهمانان حال، همین در
و افغانستان دفاع پیشین وزیر محمدی، اهلل بسم
مورد در کشور سنای رییس مسلمیار، هادی فضل
دخالتهایبیستسالهدستگاهجاسوسیپاکستاندر
را بیثباتی اصلی عامل و کرده انتقاد افغانستان امور

دستهایبیرونیدانستند.
محمداسماعیلخان،وزیرپیشینانرژیوآبکشورو
همچنانازفرماندهانجهادیحوزهغربدرسخنرانی
دیروزدرمراسمگرامیداشتازسیوهفتمینسالروز
مجاهدین عموم از هرات، حوت ۲۴ خونین قیام
افغانستانخواستتاکنارهمآمدهوبایکدیگرپذیری،

مانعسقوطنظامفعلیشوند.
آمادهگی افغانستان غرب حوزه مجاهدان او، بیان به
اینرادارندتاباهرگونهناامنیمقابلهکنندودشمن

راشکستدهند.
خود صحبتهای در همچنین خان اسماعیل محمد
بیرون افغانستان از کهشوروی »همانگونه کرد: بیان
راندهشدوشکستخورد،نیروهایخارجیفعلیهم

ازافغانستانبیرونمیشوند«.
اینفرماندهجهادیدرکناراینازتمامیسرمایهداران
خواستتادرکشورباقیبمانندونگذارندکهمردمبا

رکوداقتصادیروبروشوند.
هیچخطری که بدانند باید هرات مردم که افزود او
آنهاراتهدیدنخواهدکردوبهراحتیمشغولزندگی

خودباشند.
دفاع پیشین وزیر محمدی، اهلل بسم حال، همین در
پاکستانرا استخباراتی کشوردرصحبتهایشدستگاه

متجاوزودشمن۲۰سالهافغانستانعنوانکردکههمه
روزهدرصددایجادجنگبرایمردمکشورماناست.
اوبیانکرد:کشوهاییهستندکهمیخواهنددرمنطقه
آشوبایجادکنندوروزیطالبوروزیدیگرداعش
رابهوجودمیاورندودرپستمامیاینها،منافعاین

بیگانگاننهفتهاست.

مجلس رییس مسلمیار، هادی فضل دیگر، سویی از
شیوه را شهادت و جهاد سخنانش در کشور سنای
مردمافغانستاندربرابرهرتجاوزبیگانهعنوانکردو
گفت:»آنعدهازکسانیکهامروزبرعلیهمجاهدان
حرفهاییرازدهاندبایدبدانندکهجهادهنوزهمدر
را روشنی پیامهای مجاهدان و است زنده افغانستان

برایشاندارند«.
حاضر و آماده افغانستان مجاهدین تمامی گفت: او
هستندتاازنظامخودحمایتکردهودرصورتنیاز

واردحمایتازنیروهایامنیتیشوند.
در هرات والی رحیمی، محمدآصف حال، همین در
برعلیه راحرکتی افغانستان قیاممردم سخنرانیاش
دین ارزشهای میخواستند که دانست متجاوزانی

اسالمرانابودکنند.
بهگفتهوی،قیام۲۴حوتبرایزندهنگهداشتناسالم
این تاکنون همینخاطر به و بود اهلل کلمه احیای و

حماسهبزرگزندهباقیماندهاست.
آقایرحیمیهمچنیننیروهایامنیتیکشورراحافظ
جانومالمردمدانستوگفت:اینقواتوانستهاندتا
بهخوبیدربرابرمخالفانمسلحنبردکنندونگذارند

کهمشکلوبحرانیبهوجودبیاید.
اینهمایشمحمداشرف اواسط گفتنیاستکهدر
غنیوعبداهللعبداهلل،رییسجمهورورییساجرایی
حکومتوحدتملیدرتماسهایتلفنی،پیامهای

خودپیرامونسالروز۲۴حوتاعالنکردند.
امنیتبرنامهگرامیداشتازسالروز۲۴حوتامسال
درهرات،بهمراتبباالترازسالهایقبلتامینشده

بود.
از قابلشمارش غیر و فراوان تعداد اینهمایش در
نمایندگان مردموسرانمقاماتدولتی،فعاالنمدنی

شورایوالیتیوعلمایدینیحضورداشتند.

در مراسم باشکوه گرامی داشت از حماسة ۲۴ حوت هرات مطرح شد:

برای بقای نظام بسیج شوید

احمـدشاه مسعود؛
راهـکار مــلی و مـوضِع خــودمان
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ورزش

کوریای شاملی اعالم کرد که با دست یابی به مبب هیدورژنی قادر است منهنت 

را از روی زمین محو کند.

پیونگ یانگ اعالم کرد، متام تکنولوژی های مورد نیاز برای مقابله با اقدام های 

خصامنه از سوی کوریای جنوبی و امریکا را دارد. این اظهارات در حالی بیان 

می شود که واشنگنت و سئول رزمایش مشرتک ساالنۀ خود را در خاک کوریای 

جنوبی آغاز کردند.

بر اساس اعالم دولت پیونگ یانگ، مبب هیدوژنی تولید شده توسط این کشور 

بسیار بزرگ تر از نوع تولید شدۀ آن در دوران اتحاد جامهیر شوروی است و 

اگر این مبب بر روی یک موشک بالستیک قاره پیام نصب شده و به سمت 

کشته  بالفاصله  منطقه  آن  مردم  همه  شود،  پرتاب  نیویورک  در  منهنت  منطقۀ 

می شوند و متام شهر به خاکسرت تبدیل می شود.

کوریای شاملی، روز یکشنبه بزرگ ترین رزمایش آبی-خاکی نیروهای امریکا یی 

و کوریای جنوبی با واکنش تند و تهدید پیونگ یانگ به نابودی دشمنانش آغاز 

شد.

رزمایش زمینی و تهاجمی مشرتک در ساحل رشقی کوریای  جنوبی بخشی از 

رزمایش های مشرتک هشت  هفته یی است که بزرگ ترین مانور نظامی محسوب 

می شود.

امتی  آزمایش  چهارمین  پیونگ یانگ  که  زمانی  از  کوریا  شبه جزیره  در  تنش ها 

موشک  پرتاب  به  دست  هم  آن  از  پس  و  داد  انجام  جنوری  ماه  در  را  خود 

ماهواره بر زد، به اوج خود رسید و موج جدید تحریم های سازمان ملل متحد را 

برای اين كشور در پی داشت.

منتقل  رشق  به  غرب  از  قدرت  که  کرد  اعالم  پاکستان  سنای  مجلس  رییس 

می شود و جلوگیری از آن برای غربی ها چالش بزرگی است.

قاچاق  بین املللی  کنفرانس  در  پاکستان  سنای  مجلس  رییس  ربانی،  رضا 

انسان در اسالم آباد گفت که قدرت تدریجی از غرب به رشق منتقل می شود و 

کشورهای آسیایی باید با اتحاد مسایل و مشکالت را حل کنند.

از غرب به رشق چالش بزرگی برای غربی هاست که  انتقال قدرت  افزود:  او 

جلوگیری از آن، امکان پذیر نیست.

را  آسیایی  کشورهای  همواره  غربی های  داشت:  اظهار  پاکستان  سنای  رییس 

رسکوب کرده اند و اکنون زمان آن فرارسیده تا با اتحاد برای موفقیت مردم منطقه 

اقدامات جدی انجام شود.

او ترصیح کرد: این مسوولیت همۀ کشورهای منطقه است تا نظام دموکراسی را 

حفظ و برای توسعه آسیا تالش کنند.

گفت:  نیز  فلسطین  قبال  در  غربی ها  دوگانه  سیاست  به  اشاره  با  ربانی  رضا 

سکوت همیشه گی غرب در مورد خشونت رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم 

فلسطین نشان می دهد که غربی ها سیاست دوگانه را در منطقه دنبال می کنند.

او اذعان کرد: سیاست دوگانۀ غرب در قبال فلسطین در رسارس جهان آشکار 

شده است.

ربانی ترصیح کرد: قدرت های غرب همواره برای بی ثباتی کشورهای آسیایی 

تالش می کنند.

رییس سازمان عفو بین امللل اعالم کرد: پیش نویس طرح اتحادیۀ اروپا 

برای برگرداندن برخی آواره گان به ترکیه، نقایص قانونی و اخالقی دارد 

و ممکن است افراد آسیب پذیر را به مخاطره بیندازد.

لو در ادامۀ سخنان خود همچنین از اروپایی ها خواست تا در عوض این 

طرح به آواره گان بیشرتی پناهنده گی دهند.

بر اساس توافق اولیه یی که دوشنبۀ گذشته به دست آمد، ترکیه موافقت 

کرد که در ازای دریافت کمک های مالی بیشرت، فراهم شدن زودهنگام 

سفرهای بدون روادید برای شهروندان ترکیه به اروپا و ترسیع در مذاکرات 

عضویت انکارا در اتحادیه اروپا، آن دسته از مهاجران غیرقانونی را که از 

ترکیه به اروپا رفته اند، پس گیرد.

همچنین سالیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین امللل دیروز در دبی به 

رویرتز گفت: این طرح از لحاظ قانونی و اخالقی معیوب است.

شتی افزود: این هفته با برنار کازنوو وزیر کشور فرانسه، دونالد توسک، 

رییس شورای اروپا و دیگر مقامات اتحادیۀ اروپا دیدار خواهد کرد، »تا 

مستقیاًم بهت و ناخرسندی خود را از طرحی که آن ها آماده کرده اند، به 

آن ها اعالم کند«.

قوانین  این طرح،  آن ها می گویند،  کرد:  اضافه  بین امللل  دبیر کل عفو 

با  اتحادیه اروپا را نقض منی کند زیرا ترکیه، کشوری امن است. آن ها 

چه تصوری به این نتیجه رسیده اند که ترکیه کشوری امن برای این افراد 

است؟

ترکیه اعالم کرده است، این توافق جلو آواره گان سوری را که به صورت 

گرفت.  نخواهد  می خواهند،  پناهنده گی  اروپایی  کشورهای  از  قانونی 

رسان ترکیه و اتحادیه اروپا می گویند، قصد آن ها منرصف کردن مهاجران 

غیرقانونی و مقابله با قاچاق چیان انسان است.

برگرداندن  می گویند،  برش  حقوق  مدافع  گروه های  و  ملل  سازمان  اما 

دسته جمعی آواره گان بدون در نظر گرفنت موارد انفرادی درخواست های 

پناهنده گی ممکن است برخالف قانون باشد. عفو بین امللل می گوید، 

اروپا باید سهم منصفانه خود را از میلیون ها آواره یی که دنبال پناهنده گی 

هستند، بپذیرد و بودجه بیشرتی خرج کسانی کند که در منطقه مانده اند.

تیم های فلنزبورگ و زاربروقن در جریان رقابت های لیگ دستۀ ۴ آملان 

به تساوی بدون ُگل رسیدند.

وایشه فلنزبورگ در رقابت های شاملی بوندسلیگا۴ در مصاف با هانوفر 

به تساوی بدون ُگل رسید.

یوسف شیردل، بازیکن افغانستانی این تیم ۴۶ دقیقه در ترکیب تیمش 

حضور داشت.

جدول  سوم  جایگاه  در  و  شد  امتیازی   ۴۸ تساوی  این  با  فلنزبورگ 

تیم صدرنشین رقابت ها  با   بازی کمرت  با یک  یاران شیردل  باقی ماند. 

اولدنبورگ، ۸ امتیاز اختالف دارند.

هفته  در  زاربروقن  فوتبال  تیم  نیز   ۴ بوندسلیگا  جنوبی  رقابت های  در 

۲۲ در مصاف با مهامنش اسپیلربگ به تساوی بدون ُگل دست یافت.

حسن امین، مدافع ملی پوش این تیم پس از چند هفته، دوباره فرصت 

زاربروقن  برای  دقیقه  آورد و ۹۰  به دست  را  تیمش  ترکیب  در  حضور 

بازی کرد.

یاران امین با کسب یک امتیاز این دیدار ۴۲ امتیازی شدند و با حضور 

در رتبه ۴ جدول از صدر نشین رقابت ها دور شدند.

رقابت های  چارچوب  در  گذشته  روز  افغانستان  لژیونرهای 

باشگاهی آملان به مصاف حریفان خود رفتند.

در هفتۀ ۲۲ رقابت های لیگ ستاره گان قطر، تیم فوتبال ام صالل 

به مصاف ال اهلی رفت که این دیدار با نتیجۀ ۴ بر ۲ به سود تیم 

فوتبال ال اهلی به کار خود پایان داد. رامی فایض در این مسابقه 

۹۰ دقیقه در ترکیب تیمش قرار داشت. ام صالل با ۳۲ امتیاز در 

ردۀ ششم جدول رده بندی قرار دارد.

در رقابت های لیگ دستۀ ۴ آملان تیم فوتبال ویکتوریا آشانفبورگ 

در ادامۀ هفته ۲۴ رقابت ها مقابل مونیخ ۱۸۶۰ با حساب ۲ بر ۱ 

تن به شکست داد. اباسین علی خیل و ضمیر داوودی دو بازیکن 

افغانستانی آشافنبورگ در این مسابقه حضور نداشتند. آشافنبورگ 

دسته  به  سقوط  خطر  منطقه  و  جدول   ۱۵ ررده  د  امتیاز   ۲۱ با 

پایین تر قرار دارد.

فوتبال  تیم  آملان   ۴ لیگ  شاملی  حوزه  رقابت های  در  همچنین 

کلوپنبورگ با نتیجۀ ۳ بر۰ از سد حریفش هاولسه گذشت.

میالد فقیریار ۶۵ دقیقه در این مسابقه برای کلوپنبورگ بازی کرد. 

یاران فقیریار در حال حارض با ۱۸ امتیاز و دو بازی کمرت تیم ۱۷ 

جدول رده بندی هستند.

با   ۲۲ هفتۀ  در  مسابقات  نیز  هسنلیگا  و   ۵ لیگ  رقابت های  در 

شکست هسن دریش و پیروزی استالندروف پی گیری شد.

با  با  دیدار  این  که  بودند  الزنوا  بایر  نفره مهامن  ده  دریش،  هسن 

نتیجۀ ۱ بر ۰ واگذار کردند. خیرب امانی ۹۰ دقیقه و زبیر امیری هم 

۳۲ دقیقه برای هسن دریش در این مسابقه بازی کردند.

از مسیح  استالندروف در روزی که  آینرتاخت  نیز  بازی  در دیگر 

سیغانی مدافع افغانستانیش استفاده نکرد با حساب ۳ بر۲ از سد 

میزبانش لهرنز گذشت و به صدر جدول نزدیک شد.

در جدول رقابت های هسنلیگا یاران سیغانی با ۴۲ امتیاز تیم سوم 

جدول و هسن دریش با ۲۴ امتیاز تیم ۱۲ جدول هستند.

پیونگ یانگ:
منهتن را از روی زمین محو می کنیم

انتقال قدرت به شرق، غربی ها را
 با چالش روبرو کرده است

توافق اروپا و ترکیه دربارة پناهنده گان 
غیراخالقی و غیرقانونی است

تساوی فلنزبورگ و زاربروقن 
با حضور یوسف شیردل و حسن امین

لژیونرهای افغانستان 
شب گذشته چه کردند؟

عبدالشهيد ثاقب

بـی علت  مـینويسم  سلفيت  و  وهابيت  عليه  وقتـی 

رواداری  و  تساهل  و  تسامح  مذهب  ما  مذهب  نيست. 

بود. برگزاری جشن نوروز را حرام منـیدانست و علامی 

دینـی ما حتا به آن رنگ دینـی و اسالمـی مـیدادند. صدرالدين عینـی 

در يادداشتهايش مـینويسد: »در بخارا نوروز را كه عيد ملـی عموم 

فارسـیزبانان است، بسيار حرمت میكردند. حتا مالی دینی به اين عيد 

كه پيش از اسالميت عيد ملـی بوده و پس از مسلامنشدن نيز مردم اين 

عيد را ترك نكرده بودند، رنگ دینـی اسالمـی داده از وی فايده میبردند. 

از آيتهای قرآن هفت سالم نوشته به غولونگ آب )آب زردآلو و قیسـی 

خشك( تر كرده مـیخوردند.«

به  سلفيت  و  وهابيت  پای  كه  شد  آغاز  هنگامـی  از  اما  نوروز،  تكفري 

افغانستان باز گرديد و علامی وهابـی و سـلفی جای علامی سـنتی را 

گرفتند.

جبيب الرحمن پدرام

»24 حوت« را مصادره نکنید!

خیلی ُرک و پوست کنده می گویم:

24 حـوت نه ارث احمد اسـت و نـه میراث محمود! 

اگـر افتخـاری  هسـت، از همـه ی مـردم »رسزمین هرات« اسـت. 

مردمـی کـه مردانـه در 24 حـوت سـال 57 قیام کردند و حامسـه 

آفریدنـد، نـه رهربی داشـتند و نه کسـی آن ها را وادار بـه قیام کرده 

بـود. حرکتـی بـود خودجـوش و کامـاًل مردمـی علیـه زورگویـی 

حکومـت وقـت. پس لطفـًا ایـن روز بـزرگ را به نام آقـای ایکس 

و جنـاب زید مصـادره  نکنید.

بیسـت وچهارم حـوت در تاریخ شـهرم نقطۀ عطفی سـت و حافظۀ 

تاریخـی هراتیـان همیشـه آنـرا بـا احـرتام به یـاد خواهند داشـت. 

مـِن جـواِن هراتـی نیـز هامننـد همـۀ هراتیـان آزاده، گرامـی اش 

می دارم.

طارق نبی

۳۷ سـال از قیـام مـردم هـرات در بیسـت چهـارم 

حـوت ۱۳۵۷مـی گـذرد. قیامی کـه یتیم زاده شـد، 

خونیـن گشـت و هـرات را هویـت دگـر بخشـید.

هـر از گاهـی مردانـی ادعای»تبنی« پدرگـری این قیـام معصومانه 

را می کننـد تـا از میـراث پرمایـۀ آن بهره یـی برنـد و با مسـخ تاریخ 

طالیـه دار آن رسـتاخیز روز معرفـی گردننـد، غافـل از آن که تاریخ 

و  تورن هـا  آن عـده  اسـت.  لحظه هـا  حافـظ  و  منی کنـد  رحـم 

جگتورن هـای کـه ادعـای پـدری بـر این قیـام یتیـم را دارنـد، مثل 

این کـه متوجـه نشـده اند، فاصلـه بیـن کودتـای هفتم ثـور ۱۳۵۷ 

تـا بیسـت چهـارم حـوت هـامن سـال چیـزی کمـرت از یک سـال 

اسـت؛ نـه تنهـا آن عالـی جنابـان از قیام گـران ۲۴ حـوت در نـزد 

تاریـخ و مـردم محسـوب منی شـوند، بلکـه در آن روز پرزه جـات 

از ماشـین کشـندۀ جنگـی نظـام کمونسـتی وقـت )تـره کـی( نیـز 

بوده انـد و پـس از تغییـر موازیـن قدرت، بـه صف مجاهـد مردان 

پیوسـته اند.

۲۴ حـوت نبایـد اختطـاف شـود و تاریـخ دسـتکاری و مسـخ، 

یـازده مـاه قبـل از ۲۴ حـوت جنـگ مسـلحانه در هـرات تحـت 

زعامـت افـرادی چـون گل احمـد تیـزان، علـی خان، کـامل خان 

و... جـاری و سـاری بـوده اسـت، سناریوسـازان پولـی کـه در 

صـدد سـتاره سـاختنن افـرادی در قیـام ۲۴ حـوت و جهـاد مردم 

هرات انـد، بایسـت بداننـد کـه مـردم می داننـد.

یاد و خاطرۀ قیام گران و شهدای ۲۴ حوت گرامی باد.

جليل تجليل

سنگینی ترافیک  جنازه ها

افغانسـتان تنهـا کشوری سـت کـه مسـوولین آن در 

قبـال شـهروندانش احسـاس مسـوولیت ندارند. این 

بی مسـوولیتی از رده هـا بـاال تـا به پایین تریـن مامـور آن به وضوح 

دیـده می شـود. برآینـد چنیـن یـک بی مسـوولیتی ترافیک سـنگین 

جنازه هـا  اسـت. جنازه هـای کـه از دریـای یونـان و ترکیـه رشوع 

تـا بـه ارگوی بدخشـان، قنـدوز و بغالن، هلمنـد و زابـل... ادامه 

می یابـد و رسانجـام هـر روز بـه کابـل رسازیـر می شـود.

ایـن فاجعـه چنـان اندوهنـاک اسـت کـه منی شـود بـه  تصویـر 

سـاده گی از کنـار آن عبـور کرد و نادیـده گرفت. ایـن بی تفاوتی ها 

جلـوه  وطبیعـی  سـاده  بسـیار  را  حادثه هـا  وحشـتناک ترین 

داده اسـت. شـهروندان جای این کـه از آن متاثیر شـوند و اعرتاض 

کننـد، بی تفاوت تـر از مسـووالن عمـل می کننـد. امـروز نیز یکی 

از ایـن فاجعه هـا گـزارش شـد. برگردانـدن 14 جنـازه عضـو یک 

فامیـل از آب هـای یونـان بـه کابل.

فيـسبـوک نـــامــه
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