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رییـس حکومـت وحـدت ملی، 
کابـل«  »پروسـۀ  بـه  پیونـد  در 
و  خارجـی  سـفرای  برخـی  بـا 
در  کابـل  مقیـم  دیپلمات هـای 
ارگ بحـث و تبـادل نظـر کـرده 

اسـت.
آقـای  ارگ،  خبرنامـۀ  بنیـاد  بـر 
کابـل  پروسـۀ  کـه  غنـی گفـت 
بلکـه  باشـد؛  تشـریفاتی  نبایـد 
ثبـات  و  صلـح  تأمیـن  بـرای 

دایمـی تعهـد واضـح وجـود داشـته باشـد. وی 
افـزود کـه هـدف از پروسـۀ کابـل ایـن اسـت 
تـا در راسـتای مبـارزه بـا تروریزم بـه اجماع و 

یابیـم. توافـق واحـد دسـت 
عنـوان  زیـر  نشسـتی  آینـده  مـاه  اسـت  قـرار 

شـود.  برگـزار  کشـور  در  کابـل  پروسـۀ 
 رییـس حکومـت وحـدت ملـی خاطـر نشـان 
جدیـد  ابتـکار  یـک  کابـل  پروسـۀ  کـه  کـرد 
بـرای  افغانسـتان  حکومـت  کـه  می باشـد 
پایـان دادن به جنـگ در همکاری با کشـورهای 
عملـی  گام هـای  جامعه جهانـی،  و  منطقـه 
افغانسـتان  کـه  داشـت  اظهـار  برمـی دارد. وی 
از  قربانـی جنـگ اعالم ناشـده اسـت و در آن 

می گـردد. اسـتفاده  دولتـی  غیـر  عناصـر 
اشـرف غنی تصریـح کـرد کـه تأمیـن صلـح و 
ثبات در افغانسـتان بسـته گی به تأمیـن ثبات در 

منطقـه دارد و محور پروسـۀ کابـل، تأمین صلح 
و ثبـات در افغانسـتان می باشـد. وی افـزود کـه 
پروسـۀ مذکـور تعهـدات صلـح و ثبـات دایمی 

را در افغانسـتان بـه همـراه خواهد داشـت.
را  کابـل  پروسـۀ  رهبـری  کـه  گفـت  وی   
افغانسـتان عهـده دار خواهـد بـود کـه طـی آن 
بـا طالبـان و سـایر گروه هـای  تهـداب صلـح 
مخالـف گذاشـته خواهـد شـد. وی افـزود کـه 
افغانسـتان هم اکنون بـا تروریزمِی مواجه  اسـت 
که نسـبت به گذشـته تفاوت های زیـادی در آن 

آمده اسـت. به وجـود 
 محمداشـرف غنـی از رونـد مذاکـرات صلـح 
بین االفغانـی یـادآور گردیـده گفت کـه صلح با 
حـزب اسـالمی منازعـۀ طوالنی مـدت را پایـان 
بخشـید و ثابت سـاخت کـه صلـح، امکان پذیر 

ست. ا
 رییـس حکومـت وحـدت ملـی خطـاب بـه 

اعضـای کوردیپلماتیـک  و  سـفرا 
بی خطـر  صلـح،  پروسـۀ  گفـت: 
نیسـت و دولـِت کـه خطـرات را 
می گـردد  متقبـل  زمینـه  ایـن  در 
در رونـد صلـح جایـگاه بـا اعتبار 
پیـدا می کنـد. وی همچنـان عالوه 
کـرد، چیـزی را که مـا می خواهیم 
بـه دسـت آوریم آسـان نیسـت و 
بـا  را  برخـی مشـکالت  ممکـن، 

داشته باشـد. خـود 
 رییـس  حکومـت بیان داشـت کـه تروریـزم بـه 
مرحلـۀ کشـنده، بین المللی و خشـونت بار خود 
رسیده اسـت و به همیـن جهـت، ضـرورت بـه 
حمایـت و همکاری هـای مشـترک بین المللـی 

در راسـتای مبـارزه بـا تروریزم می باشـد.
 آقـای غنـی، از آوردن اصالحـات در ادارات 
افغانسـتان یادکـرده افـزود که رونـد اصالحات 
امنیتـی  سـکتور  در  به ویـژه  نهادهـا  اکثـر  در 
سراسـری گردیـده و نیروهـای امنیتـی و دفاعی 
مـا هـرروز تقویـت و تجهیـز بیشـتر می گردند.
محمداشـرف غنـی با اشـاره به همـکاری مردم 
والیـت زابل بـا حکومـت گفت که آنـان بدون 
منابـع کمکـی، داعـش و طالـب را در مناطـق 
شـان شکسـت دادنـد و گروه هـای تروریسـتی 

را بیـرون راندنـد. 
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رســول خان  شــهادِت  ســالروز  چهارمیــن  در 
محســنی، رییــس شــورای والیتــی بغــالن، فرصــِت 
مانــور بــرای برخــی احــزاب و شــخصیت های 
ــه  ــی ک ــِم معمول ــان رس ــد؛ هم ــم ش ــی فراه سیاس
در افغانســتان هرازگاهــی بــه مناســبت های خــاص 
اتفــاق می افتــد. امــروزه سیاســت در دروِن جامعــه 
ــوان آن را از  ــکل می ت ــه مش ــه ک ــوذ یافت ــان نف چن
ــای  ــرد. یادواره ه ــدا ک ــز ج ــبتی نی ــادوارۀ مناس ی
سیاســت مداران  تــا  انــد  فرصتــی  مناســبتی 
کننــد.  مطــرح  را  سخن های شــان  اصلی تریــن 
ــر  ــن ام ــز از ای ــنی نی ــول خان محس ــادوارۀ رس ی
مســتثنا بــود و عمدتــًا بــرای اعضــای ارشــِد 
جمعیــت اســالمی و برخــی احــزاِب دیگــر فرصتــی 
داد کــه بــه دور از اختالف هــای شــخصی و گاه 
ــه مســایِل کالِن  ــارِ دیگــر ب ــک ب سیاســی خــود، ی
جامعــه نزدیــک شــوند. ایــن گردهمایــی از جانــِب 
ــدرت  ــان دو محــورِ ق ــه هم زم ــان داد ک ــر نش دیگ
و فکــِر سیاســی در کشــور بــه صــورِت منســجم و 
ــۀ سیاســِت کشــور حضــورِ  ــم در صحن جــدا از ه
فعــال دارنــد و اگــر فکرهــا و دیدگاه هــای دیگــری 
ــدون شــک هســت، بیشــتر در  ــه ب هــم هســت، ک
ــل شناســایی و  ــان قاب ــن دو جری ــل و محــورِ ای ذی

ــد.  تفکیــک ان
ــت جمهوری  ــدرت، ارگ ریاس ــگاه ق ــتین پای  نخس
اســت کــه بــا متحــداِن خــود تــالش مــی ورزد کــه 
قــدرِت سیاســی را در کشــور یک دســت و در 
انحصــارِ خــود درآورد. ایــن نهــاد از همــۀ امکانــاِت 
ــرای  ــار دارد، ب ــه در اختی ــی ک ــادی و معنویی ی م
انــزواِی دیگــران و ســلطۀ کامــِل خــود بهــره 

می بــرد.  
دومیــن پایــگاه قــدرت بــدون شــک در احــزاب و 
ــهم  ــود س ــا وج ــه ب ــت ک ــه اس ــازمان هایی نهفت س
داشــتن در قــدرِت سیاســی و اختالفاتــی کــه 
ــان  ــِی گاه پنه ــا در رویاروی ــد، ام ــود دارن ــان خ می
و گاه آشــکار بــا پایــگاهِ نخســت قــرار دارنــد و بــا 
ــالش  ــِی خــود ت ــاِت مردم ــوذ و امکان ــه نف ــکا ب ات
ــاًل  ــور را کام ــِی کش ــۀ سیاس ــه صحن ــد ک می روزن

ــد. ــی نگذارن ــگاه نخســت خال ــرای پای ب
پایــگاه،  ایــن  در  قــدرت  حــزب  اصلی تریــن 
جمعیــت اســالمی و حامیــاِن آن اســت کــه ظــرف 
هفــده ســال گذشــته بــا همــۀ آشــفته گی های 
درونــِی خــود ولــی در مــواردِ مهــم بــاز بــه 
ــه در  ــه ک ــده اند. آن چ ــل ش ــد تبدی ــداِی واح ص
ــن  ــرار همی ــاد، تک ــاق افت ــز اتف ــنبه نی روز پنجش
وضعیــت بــود و نــه چیــزی دیگــر. شــخصیت های 
جمعیــت و برخــی احــزاِب دیگــر کــه اکنــون 
ــوند، دور  ــناخته می ش ــِن آن ش ــوان متحدی ــه عن ب
ــان را در  ــد و دیدگاه های ش ــده بودن ــرد آم ــم گ ه
مــورد وضعیــِت نابســامان و بحرانــِی کشــور مطــرح 

ــد.  کردن
ســخنراناِن ایــن گردهمایــی از داکتــر عبداهلل شــروع 
تــا یونــس قانونــی، عطــا محمــد نــور، احمــد ولــی 
ــر  ــوال رهب ــی و ارغندی ــن ربان ــعود، صالح الدی مس
شــاخه یی از حــزب اســالمی کــه نزدیــک بــه 
ــایِل  ــور مس ــًا در مح ــه تقریب ــت، هم ــت اس جمعی

واحــدی ســخن گفتنــد. بحــث و نگرانــِی اصلــی در 
ایــن نشســت، اجرایــی نشــدِن توافق نامــۀ سیاســی 
ــات  ــزاری انتخاب ــی چــون برگ ــژه بخش های ــه وی ب
ــون  ــل قان ــۀ تعدی ــزاری لویه جرگ ــی، برگ پارلمان
ــای  ــگ و جنگ ه ــای جن ــر جغرافی ــی، تغیی اساس
ــود.  ــد در افغانســتان ب ــِی کشــورهای قدرتمن نیابت

ــی  ــراد مختلف ــد از ســوی اف ــا هرچن ــن نگرانی ه ای
ــت  ــوان گف ــوع می ت ــی در مجم ــد، ول ــرح ش مط
ــۀ ُکِل ســخنرانان  ــان دغدغ ــه صــورِت هم زم ــه ب ک
و افــراد حاضــر در ایــن نشســت نیــز می توانســت 
ــر  ــدازۀ داکت ــه همــان ان ــور ب ــای ن ــرای آق باشــد. ب
ــۀ سیاســی  ــی شــدِن توافق نام ــدم اجرای ــداهلل، ع عب
ــِی  ــر سیاس ــک فک ــود ی ــت و نب ــده اس نگران کنن
ــه  ــرای بیرون رفــت از بحــران موجــود ب منســجم ب
ــد  ــای مســعود می توان ــرای آق ــه ب ــدازه ک ــان ان هم
ــرای  ــود، ب ــل ش ــی تبدی ــوِع اصل ــک موض ــه ی ب
آقــای قانونــی و ارغندیــوال نیــز از اهمیــِت باالیــی 

برخــوردار اســت. 
چنــد محــور اصلــی در ایــن نشســت را بــه صورِت 

جداگانــه مــورد توجــه قــرار می دهیــم: 
ــر  ــی: ب ــون اساس ــۀ قان ــزاری لویه جرگ 1( برگ
ــس  ــال پ ــی، دو س ــۀ سیاس ــاد توافق نام ــاِس مف اس
از ایجــاد دولــت وحــدت ملــی، ایــن دولــت 
موظــف بــود کــه لویه جرگــۀ تعدیــل قانــون 
اساســی در کشــور را بــرای همــوار کــردِن راه 
بــرای تمرکززدایــی از قــدرِت سیاســی برگــزار کند. 
متأســفانه حــاال پــس از ســه ســال، ایــن دولــت نــه 
ــل  ــداده، ب ــام ن ــوص کاری انج ــن خص ــا در ای تنه
ــدارد. ارگ  ــزاری آن ن ــه برگ ــم ب ــی ه ــچ تمایل هی
ریاســت جمهــوری و متحدیــن تــازۀ آن، یــک 
نفــس بــر موضــع تمرکــِز قــدرت تأکیــد می ورزنــد 
ــود  ــتان وانم ــرای افغانس ــه ب ــن گزین و آن را بهتری
می کننــدـ بــدون آن کــه بــه گونــۀ عقالنــی بتواننــد 
ــی در  ــن نگران ــد. ای ــه کنن ــه ارای ــورد ادل ــن م در ای
ســخنان صالح الدیــن ربانــی رییــس جمعیــت 
اســالمی نمــود یافــت، ولــی دیگــر ســخنراناِن ایــن 
نشســت نیــز بــر آن بــه عنــواِن یکــی از مهم تریــن 
ــد.  ــد ورزیدن ــور تأکی ــود در کش ــای موج دغدغه ه
برگــزاری  و  انتخاباتــی  نظــام  اصــاح   )2
به موقــِع انتخابــات ریاســت جمهوری: آقــای 
عبــداهلل رییــس اجرایــِی دولــت وحــدت ملــی بــه 
صــورِت مشــخص بــه ایــن مســأله توجــه نشــان داد 
و اعــالم کــرد کــه هیــچ گزینه یــی ســوای برگــزاری 
افغانســتان  در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
ــد مطــرح باشــد و کســانی هــم کــه فکــر  نمی توان
ــه  ــد ب ــداوم وضــِع موجــود می توانن ــا ت ــد ب می کنن
ــتباه را انتخــاب  ــد، راهِ اش ــه دهن ــود ادام ــلطۀ خ س
کرده انــد. البتــه دولــت وحــدت ملــی تعهــد کتبــی 
ســپرده بــود کــه بــا اصــالح نظــام انتخاباتــی، زمینــه 
ــاِت  ــفاِف انتخاب ــه و ش ــزاری عادالن ــرای برگ را ب
ایــن  می ســازد.  مهیــا  کشــور  در  پارلمانــی 
خواســته بــا تعهدشــکنی و ُکنــدکارِی ارگ ریاســت 
ــن  ــل حــاال ای ــا انجــام نشــد، ب ــه تنه ــوری ن جمه
ــالف  ــه برخ ــده ک ــزوده ش ــر آن اف ــز ب ــه نی دغدغ
وعده هــای دولــت در ســاِل روان نیــز بعیــد اســت 

ــاور  ــن ب ــر ای ــد. بســیاری ها ب ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ک
ــی را  ــوری تالش های ــت جمه ــه ارگ ریاس ــد ک ان
ــت  ــی و ریاس ــات پارلمان ــه انتخاب ــرده ک ــاز ک آغ
ــه  ــان ب ــزاری، هم زم ــورت برگ ــوری در ص جمه
مرحلــۀ اجــرا قــرار داده شــوند. ایــن مســأله بــدون 
شــک بــه بحــراِن موجــود در کشــور بیشــتر دامــن 

خواهــد زد و آن را فربه تــر خواهــد ســاخت. 
3( تغییــر جغرافیــای جنــگ، جنگ هــای نیابتــی 
و بحــران سیاســی: بحــث مهــِم دیگــر در نشســت 
ــور  ــگ و ظه ــای جن ــر جغرافی ــنبه، تغیی روز پنجش
پدیده یــی بــه نــام داعــش در افغانســتان بــود. 
ــور در  ــگ در کش ــه جن ــران از این ک ــخنرانان نگ س
ــن  ــور ای ــمال کش ــت و ش ــِر جغرافیاس ــال تغیی ح
روزهــا شــاهد جنــِگ نیابتــی میــان حداقــل چهــار 
کشــورِ ذیدخــل در مســایل افغانســتان اســت، 
ــت  ــوی دول ــی از س ــای کاف ــه آماده گی ه ــد ک گفتن
در ایــن خصــوص اتخــاذ نشــده و ایــن بــه معنــای 
ــاهد  ــینند و ش ــا بنش ــه آن ه ــد ک ــوده نمی توان آن ب

ــند.  ــردم باش ــی شــدِن م قربان
نتیجه

ــد  ــت، هرچن ــنبه گذش ــه در روز پنجش ــه ک آن چ
بی پیشــینه نبــود، ولــی ســوال این جاســت کــه 
بــرای  حــاوی چــه راهــکار و طــرِح مهمــی 
بیرون رفــت از وضعیــت موجــود بــود؟... ایــن 
پرســش وقتــی می توانــد پاســخی فراگیــر و جامــع 
بیابــد کــه بــه پیامدهــای چنیــن نشســت هایی 

ــرد. ــورت گی ــه ص توج
نشســت ها  برگــزاری  افغانســتان  در  متأســفانه   
ــًا  ــه واقع ــدون آن ک ــده ب ــول ش ــم های معم از رس
ــای  ــه معن ــد. ب ــته باش ــی داش نتیجــۀ خاصــی در پ
دیگــر، در افغانســتان دردشناســی بــه انــدازۀ کافــی 
وجــود دارد ولــی این کــه چه گونــه بتــوان درد 
را ریشــه کن کــرد، کمتــر نســخۀ قناعت بخشــی 
را می تــوان بــرای آن ســراغ کــرد. بــه همیــن 
ــت  ــی در وضعی ــر چندان ــا تغیی ــه م ــل اســت ک دلی
ــه  ــخنرانی ها آن چ ــس از س ــًا پ ــم و عمدت نمی بینی

را کــه گفته ایــم، بــه فراموشــی می ســپاریم. 
ــرای  ــا ب ــاِی م ــی راهکاره ــر، گاه ــب دیگ از جان
و  پراکنــده  چنــان  بحــران،  از  بیرون رفــت 
ــع  ــه نف ــد ب ــط می توان ــه فق ــت ک ــی اس غیرعمل
ــی  ــود. پراکنده گ ــام ش ــدرت تم ــِت ق ــگاه نخس پای
و کثــرِت دیدگاه هــا و روش هــا از عمده تریــن 
شخصیت هایی ســت  و  جناح هــا  مشــخصه های 
ــد  ــی نمی توانن ــد ول ــت را درک می کنن ــه وضعی ک

راه بیرون رفــت بــرای آن ارایــه دهنــد. 
پیــش  ســال ها  از  آن  متحدیــِن  و  جمعیــت 
بایــد وضعیــِت خــود را روشــن می ســاختند و 
نمی گذاشــتند کــه کار تــا بــه این جــا کشــیده 
ــزی  ــتن چی ــت و توانس ــتن چیزی س ــود. خواس ش
ــی  ــد" ول ــط "می خواهن ــرف فق ــن ط ــر. از ای دیگ
از آن طــرِف دیگــر مــا شــاهدیم کــه "انجــام 
ــیار  ــًا بس ــا واقع ــان این ه ــاوت می ــد"، و تف می دهن

ــت!  ــاد اس زی
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فراگیـر و آینـدۀ ناروشـن

 

دو روز پیـش، یـک سـرباز نفـوذی در والیـِت ننگرهـار، پنج 
سـربازِ نیروهـای افغانسـتان را مـورد حمله قـرار داد و از بین 
بُـرد. او بعـد از مسـموم کـردِن هم اتاقی هایـش، آن هـا را بـه 
قتـل رسـاند و خود به سـاحۀ زیـر نفوذِ طالبـان گریخت. البته 
بارهـا اتفـاق افتـاده کـه نفوذی هـای دشـمن به سـاِن مارهـای 
آسـتین توانسـته اند نهادهـای امنیتـی را نیش بزننـد، اما هرگز 
ایـن اتفاق هـا پنـد و تجربه یـی را بـرای مسـووالِن حکومـت 

به بـار نیاورده اسـت. 
نحـوۀ اسـتخدام نیـرو، اصلی تریـن زمینـه بـرای ورود افـراد 
نفـوذی بـه صفـوِف نیروهـای امنیتـی اسـت. حمله بـه قطعۀ 
رجـال برجسـته، شـفاخانۀ چهارصـد بسـتر و قـول اردوی 
شـاهین بـا اسـتفاده از خالهـاِی فراوان در شـیوۀ اسـتخدام و 
متعاقبـًا حضـورِ افـراد نفـوذی ممکـن شـد. امـا جـدا از ایـن 
حمـالت، مـا شـاهِد حملـۀ ناگهانـِی سـربازاِن خـودی نیز بر 
هم قطاران شـان بـر اثـِر شست وشـوِی مغـزی توسـط دشـمن 

بوده ایـم.
کـه  گروه هایـی  بـه  بی معنـا  امتیازدهی هـاِی  واسـطه بازی   ها، 
نمی تـوان بـه آن هـا اعتمـاد کـرد و شـامل کـردِن افـراد آنـان 
در نهادهـای امنیتـی، از جملـه خالهایی سـت کـه نفوذی ها از 
آن اسـتفاده می برنـد. در ایـن کشـور امـا هیچ قاعده یـی برای 
پُـر کـردِن خالهـای امنیتـی وجـود نـدارد. وقتی یـک نفوذِی 
دشـمن به راحتی بتواند اسـلحۀ کافـی را برای کشـتارِ داکتران 
و کارمنـداِن شـفاخانۀ نظامـی، در گوشـه یی از شـفاخانه انبار 
کنـد، انتظـار این کـه حوادثـی ماننـِد 400بسـتر رخ ندهنـد، 
منطقـی نمی نمایـد. سـاختن یـک سیسـتِم مرکـزی امنیتی در 
پایگاه هـای نظامـی و تن  دادن بـه اصوِل اصلـِح امنیتی، کاری 
سـاده اما بسـیار مهم اسـت. اما سـوال اساسـی این اسـت که 
چـرا تاهنـوز چیـن سـاختار و الزامـی به وجود نیامده اسـت؟ 
امنیتـی،  دسـتگاه های  در  آلـوده  روابـِط  وجـود  همـواره 
زمینه سـازِ گریـز از مقـرراِت امنیتـی و حضـور افـراد نفـوذی 
شـده و همچنیـن توجـه حکومـت بـه رعایـِت به اصطـالح 
»ترکیـب قومـِی اردو و پولیـس ملی« نیـز کارِ نیروهای نفوذی 

را آسـان کـرده اسـت. 
تـا هنـوز هیچ کـس بـه ُجـرمِ این کـه سـربازِ معرفی شـده از 
آدرِس او مرتکـِب قتـِل هم قطارانش شـده، مورد بازخواسـت 
قـرار نگرفتـه و یا شـاید چنین اتفاقی بسـیار نادر بوده اسـت. 
اکنـون بـه جـای این کـه حکومـت از ایـن اتفاق هـا تجربـه 
بگیـرد، دیده می شـود کـه بازهم فرصـت را بـرای جابه جایِی 
هـزاران فـردِ مربـوط بـه حـزب اسـالمِی آقـای حکمتیـار در 
ارتـش و دیگـر نهادهـای امنیتـی مسـاعد می کنـد کـه خـود 
می توانـد نگرانـِی فـراوان خلـق کنـد. این درسـت اسـت که 
آقـای حکمتیـار بـه صـِف صلـح پیوسـته و باید بـه تعهداتی 
کـه بـا او شـده، رسـیده گی شـود؛ اما این بـه معنـای آن نباید 
باشـد کـه بـا عجلـه و بـدون ایجـادِ فیلترهـای الزم، هـزاران 
فـرد بـا کارنامـۀ مشـکوک از آدرِس این حـزب وارد نهادهای 

امنیتـی شـوند و کارِ دولـت را یک سـره سـازند. 
درحالی کـه آقـای حکمتیـار بـه هیـچ تعهـدی عمـل نکـرده 
اسـت، چـرا دولـت شـتاِب یک طرفـه در اجـرای امتیـازاِت 

حـزب اسـالمی دارد؟ 
از سـوی دیگـر، وقتـی گروه هـای مسـلِح مخالـِف دولـت 
می بیننـد کـه ارتش و حکومِت افغانسـتان خالهـا و رخنه های 
فراوانـی بـرای نفوذ دارنـد، می توانند افـراد فراوانـی را به نام 
حـزب اسـالمی وارد سـاختار امنیتـی بسـازند. چنان کـه در 
گذشـته هـم افـراد زیادی بـه نام حـزب اسـالمی وارد ارتش 
و دیگـر نهادهـای امنیتـی شـدند و هیـچ تحقیـِق جامعـی هم 

دربـارۀ پیشـینۀ آن هـا صـورت نگرفت. 
و  تلـخ  حادثـۀ  این همـه  از  پـس  می کنـد  حکـم  عقالنیـت 
ضربـه خوردن هـای بـزرگ ماننـد حادثۀ قول اردوی شـاهین، 
متوجـه باشـیم کـه دیگـر هیـچ زمینـه و بهانه یـی بـرای نفوذِ 
دشـمن بـه صفـوِف امنیتـی ایجـاد نکنیـم. برنامه هایـی ماننـد 
صلـح با حزب اسـالمی حکمتیار و یـا طالبان، نبایـد بصیرِت 
سیاسـی و امنیتـِی مـا را سـلب کنـد. دولـت مسـوولیت دارد 
جنگ وصلـح را در چهارچوب هـای عقالنـی دنبـال کنـد و 
بایـد رهبـری دولت حـوادِث تلخ و خونبـارِ ماه هـاِی اخیر را 
بـه فراموشـی نسـپارد و بـرای جلوگیـری از تکـرارِ آن هـا، بر 
مکانیسـمی ظریـف و هوشـمند در اسـتخدامِ منسـوباِن امنیتی 
و ادامـۀ صلـح در جـادۀ خیر و فـالِح همه گانی همـت ورزد. 

از نفوذ هزاران فرِد مشکوک 
به نهادهای امنیتی جلوگیری شود

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2028    شنبه       30  ثو  ر  /   ارد  یبهشت          y    1396   24 شعبان     y 1438  20 می    2017
ان

مر
د ع

حم
  ا

    
    

  



در مراسم گرامی  داشت از شهادت رسول  خان محسنی مطرح شد:

دولت دهل نفاق، کشمکش، انحصارگرایی و تبعیض می نوازد
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از چهارمیــن ســالگردِ شــهادت محمــد رســول 
محســنی، یکــی از فرماندهــان جهــادی و 
بغــالن  والیتــی  پیشــین شــورای  رییــس 
ــل  ــته، در کاب ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز پنجش ب

ــد. ــت ش گرامیداش
در ایــن مراســم شــمار زیــادی از ســران 
جهــادی، نماینــده گان مــردم در مجلــس و 
ــد. ــرده بودن ــتراک ک ــی اش ــای حکومت مقام ه
صالح الدیــن ربانــی، رییــس حــزب جمعیــت 
ــر  ــور ب ــۀ کش ــور خارج ــر ام ــالمی و وزی اس
تمرکززدایــی قــدرت و برپایــی نظــام پارلمانی 
اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از اهــداف بــزرگ 
ــن  حــزب جمعیــت اســالمی افغانســتان، تأمی
عدالــت در جامعــه و مشــارکت سیاســی 

ــت. ــان اس ــن سرنوشت ش ــردم در تعیی م
جمعیــت  رییــس  ربانــی  صالح الدیــن 
اســالمی گفــت: "جمعیت اســالمی بــاور دارد 
ــی  ــع افق ــی و توزی ــام سیاس ــالح نظ ــه اص ک
ــاختن  ــی س ــق پارلمان ــا از طری ــدرت، تنه ق
نظــام ممکــن اســت و نظام هــای متمرکــز 
حداقلــی،  مردم ســاالری های  عنــوان  بــه 

نیســتند". واقعیت هــا  پاســخ گوی 
رییــس جمعیــت اســالمی بــه برگــزاری 
ــوراهای  ــده گان و ش ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــد  ــه جرگــه تأکی ولســوالی ها و برگــزاری لوی
کــرده و گفــت: "وقتــی کــه بــر اصــالح 
تأکیــد  کشــور  سیاســی  نظــام  ســاختار 
ــالمی  ــت اس ــات در جمعی ــم، اصالح می کنی
را نیــز فرامــوش نکرده ایــم. کارهایــی در ایــن 
راســتا انجــام شــده و پــس از ایــن نیــز، آن را 
بــه عنــوان یــک ضــرورت، بــا جدیــت بیشــتر 

دنبــال می کنیــم".
ــر  ــه ب ــی ک ــت: وقت ــان داش ــی بی ــای ربان آق
می کنیــم،  تأکیــد  صلــح  بــودِن  عادالنــه 
نیســت،  صلــح  بــا  مخالفــت  معنایــش 
بلکــه هــدف مــا ایــن اســت کــه نبایــد 
دســت آوردهای خویــش را قربانــی صلــح 
ــت  ــا خواس ــن تنه ــم و ای ــه کنی ــر عادالن غی
ــه، بلکــه یــک خواســت  جمعیــت اســالمی ن

ــت. ــی اس مل
ــاد  ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی 
ــن مراســم گفــت: حکومــت  افغانســتان در ای
وحــدت ملــی وضعیــت کشــور را بــه حالــت 
ایــن  زیــرا  اســت؛  رســانده  ُهشــدارباش 
ــزت  ــه ع ــی دارد، ن ــار مل ــه اختی ــت ن حکوم
ــی  ــران کالن و بیرون ــان بازیگ ــی و در می مل

ــت. ــرده اس ــم ک ــود را ُگ ــز خ نی
ــاد  ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
این کــه شــهید  بیــان  بــا  شــهید مســعود 
ــی  ــد درخت ــنی "تنومن ــول محس ــد رس محم
و  راه خــدا  مجاهــد  آزاده گان،  تبــاره  از 
ــه  ــاب ب ــود، خط ــش" ب ــِر خیراندی مقاومت گ
ــنگران،  ــت: "هم س ــان گف ــدان و جوان مجاه
ــاد و  ــدان جه ــما در می ــرادران ش ــدران و ب پ
ــی  ــز ط ــما نی ــد و ش ــروز بودن ــت پی مقاوم
مــدت 16 ســال اخیــر در میــدان مــردم 
ســاالری، انتخابــات و دموکراســی پیــروز 
ــدان را  ــه مجاه ــوری ک ــا همان ط ــد، ام بوده ای
نگذاشــتند حکومــت تشــکیل دهنــد، بــه همان 
ــی در  ــتند حکومت ــز نگذاش ــما را نی ــیوه ش ش
ــان  ــول قهرم ــه ق ــه ب ــرد ک ــکل گی ــور ش کش
ــود  ــا خ ــتیم ب ــم می توانس ــور، ه ــی کش مل
ــرون". ــای بی ــا دنی ــم ب ــم و ه ــی کنی زنده گ
بــه گفتــۀ آقــای مســعود: "مســووالن حکومت 
ــا  وحــدت ملــی نمی داننــد در کجــای جفرافی
ــان  ــد. آن ــرار دارن ــرزمین ق ــن س ــخ ای و تاری
مأموریتــی انجــام می دهنــد کــه حتــا خودشــان 
ــه  ــردم چ ــت م ــا سرنوش ــه ب ــتند ک آگاه نیس
ــک  ــان در ی ــی چن ــران بیرون ــد. بازیگ می کنن
حالــت جنگــی آمده بــاش قــرار دارنــد کــه از 

ــم". ــه دوری ــت فرســنگ ها ب ــح و امنی صل
ــی کشــور  ــان مل ــاد قهرم ــی بنی ــس عموم ریی
می گویــد کــه کشــور و مــردم در شــرایط 
هم گرایــی،  نیازمنــد  ســخت  موجــود 
ــتند،  ــت اس ــح و عدال ــی، وحــدت، صل همدل
ــل  ــردم، ده ــع م ــر خــالف توق ــت ب ــا دول ام
نفــاق، کشــمکش، انحصارگرایــی، تبعیــض و 

می نــوازد. را  تعصــب 
او گفــت: "بــرای مــردم شــعار وحــدت 
ــتی  ــاد، دوس ــد فس ــارزۀ ض ــح، مب ــی، صل مل
ــان  ــان می ــا خودش ــد، ام ــی می دهن و هم زبان
ــه  ــت، ن ــک دول ــوب کوچ ــود در چارچ خ
ــه  ــتند، ن ــش گذاش ــه نمای ــی را ب وحــدت مل
ــی را،  ــر مل ــه تفک ــود را، ن ــان خ ــح می صل
ــون  ــه کان ــود ب ــت موج ــه برعکــس، دول بلک
ــض،  ــمۀ تبعی ــاد، سرچش ــون فس ــراق، کان افت
تغذیــۀ تعصــب، جنــون خودکامه گــی بــه 

ــت". ــده اس ــل ش ــروت تبدی ــدرت و ث ق
احمدولــی مســعود تأکیــد کــرد کــه حکومــت 
وحــدت ملــی خــود بــه یــک بحــران تبدیــل 
ــلح  ــاًل مس ــه عم ــانی ک ــا کس ــرا ب ــده، زی ش
هســتند بــه توافــق می رســند، امــا بــا کســانی 
نویــن  ارزش هــای  بــه  سال هاســت  کــه 
ــح و  ــل صل ــد و طب ــد بوده ان ــون پایبن و قان
بــرادری می نوازنــد، ســر دشــمنی گرفتــه 

اســت.
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــعود ب ــای مس آق
"حلقــات معینــی بــا ذهنیت هــای کهنــه، 
بــه حیــث مهره هــای کوچــک در دســت 
ــد  بازیگــران منطقــه و فرامنطقــه، تــالش دارن
ــر  ــوذ شــخصی و گروهــی خــود را زی ــا نف ت
پوشــش قــوم و بــا حمایــت بیرونــی، تحکیــم 
گذشــته های  بــه  را  افغانســتان  و  بخشــند 

ــد". ــتبدادی برگردانن ــاکام و اس ن
ــس  ــور، ریی ــد ن ــا محم ــم، عط ــویی ه از س
اجرایــی جمعیــت اســالمی افغانســتان و والــی 
ــای  ــیج نیروه ــه بس ــم ب ــن مراس ــخ در ای بل
ــه  ــرد و گفــت ک ــد ک ــت تأکی ــاد و مقاوم جه
حکومــت وحــدت ملــی هیــچ برنامه یــی 
ــدارد  ــور ن ــمال کش ــت ش ــن امنی ــرای تأمی ب
ــتر  ــب بیش ــر تصاح ــت درگی ــن حکوم و ای

ــت. ــدرت اس ق
عطــا محمــد نــور، والــی بلــخ بــر ایــن بــاور 
اســت کــه اگــر مدیــر و مدبــِر خــوب باشــیم، 
ــی" را در  ــای نیابت ــد "جنگ ه کســی نمی توان

کشــور مــا راه بیانــدازد.
ــت  ــه از حاکمی ــد: "هم ــور می گوی ــای ن آق
ــود  ــرا خ ــکایت دارد. چ ــت ش ــق حکوم مطل
ــود  ــر دور خ ــویم و در ه ــم نش ــک تی ــا ی م
مــا قــوی و منســجم پیــش نرویــم؟ مــا صــف 
ــر از  ــا برت ــدام م ــم. هیچ ک ــد می خواهی واح
ــر کســی خــوب کار  ــتیم. ه ــر نیس ــک دیگ ی

می کنــد، از او بایــد حمایــت کنیــم".

والــی بلــح بــه برگــزاری کنگــرۀ حــزب 
جمعیــت اشــاره کــرد و گفــت: حزبــی کــه 60 
ســال قدمــت دارد، بایــد انســجام هــم داشــته 
باشــد. کنگــره بایــد برگــزار گــردد و هرکســی 
ــِت خــوب را داشــت،  ــدی مدیری ــه توان من ک

ــد. ــت کن ــزب را مدیری ــن ح ــد ای می توان
کــه  کســی  هــر  می گویــد:  نــور  آقــای 
دعــوای تــاج و تخــت می کنــد، رقیبــش تنهــا 

ــس. ــت و ب ــت اس جمعی
ــتان  ــش در افغانس ــروه داع ــت گ او موجودی
کــرد:  تأکیــد  و  خوانــد  ســاخته گی  را 
"طالبــان امــروز چهــار قســمت شــده اند، 
ــِش  ــمال، داع ــرای ش ــاک ب ــۀ خطرن ــا نقط ام
ســاخته شــده در شــمال اســت. هلیکوپتــر در 
ــرات  ــود و تجهی ــمال وارد می ش ــاحات  ش س
ــان دارد.  ــی جری ــگ نیابت ــد. جن ــم می کن فراه
ــی می شــوند،  ــا قربان ــردم م ــن از م هــزاران ت
ــورد  ــن م ــی در ای ــچ برنامه ی ــت هی ــا دول ام

ــدارد". ن
بــه گفتــۀ آقــای نــور، جنــگ در شــمال رابطــه 
ــت  ــر حکوم ــت دارد و اگ ــاد و رقاب ــا اقتص ب
ــه  ــمال ب ــد، ش ــه نکن ــگ توج ــن جن ــه ای ب

ــود. ــل می ش ــوریه دوم تبدی س
والــی بلــخ بــا بیــان این کــه در شــمال جنــگ 
ــد  ــد، تأکی ــه راه می اندازن ــیعه را ب ــنی و ش س
ــم،  ــت کن ــگ دخال ــن در جن ــر م ــرد: اگ ک
ــا  ــت، ام ــول نیس ــل قب ــیاری ها قاب ــرای بس ب
ــی  ــود قربان ــمان خ ــا چش ــم ب ــن نمی توان م

ــم.  ــان را ببین ــدن فرزندان م ش
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــه رهب ــاب ب او خط
ــوزد،  ــش می س ــمال در آت ــت: "ش ــی گف مل
امــا ایــن چــه آتشــی اســت کــه فقــط بــرای 
ــت؟  ــده اس ــاخته ش ــا س ــت م ــوختن مل س
ــه دعــوای  ــی شــما ک ــد همه ی ــش را بای جواب

رهبــری می کنیــد بدهیــد".
ارغندیــوال،  عبدالهــادی  باایــن،  همزمــان 
رهبــر حــزب اســالمی در ایــن مراســم گفــت، 
ــد  ــاب می کن ــا ایج ــۀ م ــی جامع ــرایط عین ش
کــه مــا ســلیقه های خــود را گنــار گذاشــته و 
ــرا گذشــته  ــم، زی ــکا کنی ــدۀ خــود ات ــه عقی ب
ــده  ــبب ش ــلقیه ها س ــه س ــد ک ــان می ده نش
ــویم. ــیم ش ــدد تقس ــای متع ــه جناح ه ــا ب م

ــی،  ــس قانون ــد یون ــر، محم ــویی دیگ در س
معــاون پیشــین ریاســت جمهوری در ایــن 
مراســم گفــت: شــهادت محمــد رســول 
ــوز قتل هــای  ــۀ سلســلۀ مرم محســنی از جمل

ــان  ــهادت قهرم ــه از ش ــت ک ــی اس زنجیره ی
ــهادت  ــا ش ــد و ت ــاز ش ــتان آغ ــی افغانس مل
ــوز  ــید و هن ــی رس ــتاد ربان ــح اس ــهید صل ش

ــه دارد. ــم ادام ه
آقــای قانونــی بــه ایــن بــاور اســت کــه اگــر 
ــز  ــرای پاســداری از خــود شــهدا، راز و رم ب
قتل هــای زنجیره یــی تحقیــق و ســرنخ آن 
ــه  ــه ب ــه نشــود، باتوج ــو آن گرفت ــدا و جل پی
ــته و  ــا در گذش ــن توطیه ه ــودن ای ــگ ب کمرن
پُــر رنگ شــدن آن وضعیــت فعلــی، در آینــده 
ــایس  ــن دس ــۀ ای ــز تعم ــری نی ــمار دیگ ش

ــد شــد. خواهن
و  جنــگ  جبهــات  "انتقــال  گفــت:  او 
ــف  ــق مختل ــبز در مناط ــد س ــکیل کمربن تش
ــی از  ــمال، بخش ــژه در ش ــه وی ــتان ب افغانس
اســتراتیژی های درون مــرزی و برون مــرزی 
ــش  ــه چال ــت را ب ــر مل ــار دیگ ــه ب ــت ک اس
از  خطرناک تــر  دســایس  اســت.  گرفتــه 
ــم  ــه آن بودی ــوز متوج ــا هن ــه ت ــت ک آن اس
در  افراط گرایــی  و  تروریســم  هســتیم.  و 

ــت". ــر اس ــتان خط افغانس
بــا  ریاســت جمهوری  پیشــین  معــاون 
ــیار  ــورت بس ــه ص ــروز ب ــه "ام ــان این ک بی
مرمــوز صــدای طبــل قومــی بــه عنــوان یــک 
پــروژۀ تحمیــل شــده و صــادر شــده شــنیده 

می شــود"، تصریــح کــرد: اگــر مســووالن 
ــتان  ــردم افغانس ــد، م ــر نکنن ــت تدبی حکوم
ــگ  ــل جن ــدی از تحمی ــۀ جدی ــاهد صفح ش
بــر اجســادِ زخــم خوردۀشــان خواهنــد بــود.

ســخنانش  از  قســمتی  در  قانونــی  آقــای 
ــات  ــع انتخاب ــه موق ــزاری ب ــه برگ ــت ک گف
و  مــردم  قرمــز  خــط  ریاســت جمهوری، 

افغانســتان اســت. نیروهــای سیاســی 
او گفــت کــه هــر گونــه اهمــال کاری و تأخیــر 
نســبت بــه برگــزاری انتخابــات، نشــان دهنــدۀ 
توطیــه بــوده و بــه هیچ وجــه از ســوی مــردم 

ــه نخواهد شــد. پذیرفت
ــات  ــق انتخاب ــان تعوی ــی هم چن ــای قانون آق
را  ولســوالی ها  شــوراهای  و  پارلمانــی 
ــق  ــه تطبی ــبت ب ــت نس ــال کاری حکوم اهم
قانــون خوانــده، اظهــار داشــت کــه ایــن 
نهــاد اگــر تاکنــون مطابــق بــه قانــون اساســی 
برنامه ریــزی می کــرد، انتخابــات پارلمانــی 

ــود. ــده ب ــزار ش ــون برگ ــا کن ت
او از حکومــت خواســت کــه بــا نهایــی 
ــات  ــوژی در انتخاب ــتفاده از تکنول ــدن اس ش
پیشــرو، هــر چــه زودتــر تقویــم انتخابــات را 
ــاره  مشــخص ســاخته و اعتمــاد مــردم را دوب

ــد. کســب کن
پاسخ حکومت 

بــا ایــن وجــود، دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، 
ــی در  ــی حکومــت وحــدت مل ــس اجرای ریی
ــه انتقادهایــی کــه  ایــن مراســم و در پاســخ ب
ــرد  ــد ک ــت، تأکی ــورت گرف ــت ص از حکوم
کــه مســووالن حکومــت هیــچ عالقه یــی 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  تعویــق  بــه 
ندارنــد و تأخیــر در برگــزاری انتخابــات نیــز 

ــت. ــول نیس ــل قب ــان قاب برای ش
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اجرایــی  رییــس 
ــوراهای  ــی و ش ــات پارلمان ــت، انتخاب حکوم
ولســوالی ها را برگــزار خواهــد کــرد، گفــت: 
چگونه گــی  مــورد  در  بحث هــا  آخریــن 
ــرو،  ــات پیش ــوژی در انتخاب ــتفاده از تکنال اس
بیــن مســووان حکومــت جریــان دارد و آنهــا 
ــه  ــات را ب ــن انتخاب ــه ای ــتند ک ــد هس متعه

ــد. ــزار کن ــع برگ موق
او گفــت: حکومــت اجــازه نمی دهــد کــه 
یــک  حتــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــد. ــر بیافت ــه تأخی ــه ب لحظ
ــای سیاســی کشــور  ــداهلل از چهره ه ــر عب دکت
ــا  ــا، خلل ه ــه تعلل ه ــبت ب ــه نس ــت ک خواس
و کمبودهایــی کــه در فــراروی برگــزاری 
دارد  وجــود  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
بحــث و تبــادل نظــر کــرده و ایــن چالش هــا 

ــند. ــود ببخش را بهب
ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازه گــی 
شــماری از نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات 
آماده گی هــا  رونــد  ُکنــدی  از  افغانســتان 
ــات شــکایت کــرده و  ــرای برگــزاری انتخاب ب
ــن  ــت در ای ــه مســووالن حکوم ــد ک ــه ان گفت

نداشــته اند. دســت آوردی  زمینــه 

روح اهلل بهزاد

رییــس عمومــی بنیــاد قهرمــان ملــی می گویــد کــه کشــور و مــردم در شــرایط موجــود ســخت نیازمنــد هم گرایــی، 
همدلــی، وحــدت، صلــح و عدالــت اســتند؛ امــا دولــت بــر خــاف توقــع مــردم، دهــل نفــاق، کشــمکش، انحصارگرایــی، 
تبعیــض و تعصــب را می نــوازد. بــرای مــردم شــعار وحــدت ملــی، صلــح، مبــارزه برضــد فســاد، دوســتی و هم زبانــی 
می دهنــد، امــا خودشــان میــان خــود در چارچــوب کوچــک دولــت، نــه وحــدت ملــی را بــه نمایــش گذاشــتند، نــه صلــح 
میــان خــود را، نــه تفکــر ملــی را، بلکــه برعکــس، دولــت موجــود بــه کانــون افتــراق، فســاد، سرچشــمۀ تبعیــض، تغذیــۀ 

تعصــب، جنــون خودکامه گــی بــه قــدرت و ثــروت تبدیــل شــده اســت.
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ــی از  ــتان ِپیچیده ی ــاري داس ــخنراني هاي دي ب س
رویارویي هــا و درهم تنیده گي هــاي فرهنگــي را 
ــر مي کشــد.  ــه تصوی ــات ب ــِل جزیی ــا شــرِح کام ب
افق هــاي  بــه  ســخنراني هایش  در  بــاري  دي 
ــي  ــۀ جهان ــي در عرص ــط فرهنگ ــده در رواب آین

ــه:  ــد ک ــي کن ــرح م ــردازد و مط مي پ
فرهنگ هــاي  کــه  هنگامــي  تــا  افق هــا  ایــن 
ــر  ــا یکدیگ ــاط ب ــان ِارتب ــود خواه ــف، خ مختل
نباشــند، تیــره و تــار باقــي مي ماننــد. بــه عبــارت 
ــا وارد  ــن فرهنگ ه ــه ای ــي ک ــا هنگام ــر، ت دیگ
فراینــد یادگیــري از همدیگــر بــا اتــکا بــه حفــِظ 
تمایــز و تفاوت هــاي ســنتِي خــود نشــوند، وضــع 
بدیــن منــوال باقــي خواهــد مانــد. )دالمایــر، 

ــان: 321(  هم
ــه:  ــد ک ــاره مي کن ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــان ب ایش
"هیــچ نظــم نوینــي بــدوِن در نظــر گرفتــِن 
ــي  ــرار نمي شــود، ول مشــروعیت هاي گذشــته برق
در عیــِن حــال هیــچ رویه یــي خــواه کنفسیوســي، 
ــاي  ــیحیت در رقابت ه ــا مس ــي ی ــواه بوداگرای خ
نخواهــد  باقــي  تغییــر  بــدون  نیــز  جهانــي 
ــۀ واجــد اهمیــت در ایــن  ماند)همــان: 321(. نکت
ــا تبدیــل نشــدِن رقابــت بــه منازعــه  فراینــد همان
اســت کــه مي بایــد بــا مؤلفه هــاي پــرورِش حــِس 
مســوولیِت چندجانبــه و تمایــل بــه حفــِظ جهــان 
و مــردم آن تــوأم گــردد. بــه همیــن جهــت اســت 

ــد:  ــد مي کن ــاري تأکی ــه دي ب ک
از آن زمــان کــه جهــت خطــوط جبهۀ گســترش به 
ــم مي شــد، زمــان بســیاري  ــه غــرب خت خــارج ب
گذشــته اســت )خطــوط جهــان نــو واقعــي(، امــا 
هنــوز متوجــه نشــده ایم کــه جبهــۀ جدیــد نبایــد 
ــران  ــاي دیگ ــه فض ــوذ ب ــاي نف ــب تعبیره در قال
ــا خویشــتن  ــد بیاموزیــم کــه ب تعریــف شــود. بای
ــه کــه مــردم آســیاي شــرقي  و دیگــران همان گون
نیــز بــه مــدتِ چنــد قــرن بــدان عمــل کــرده انــد، 
ــرورش و گســترش  ــم-  در ســایۀ پ زنده گــي کنی
ــا  ــود... م ــدود خ ــاي مح ــر فض ــتر و عمیق ت بیش
ــرف،  ــراي تص ــد ب ــرزمین هاي جدی ــاي س ــه ج ب
ایجــاد جنــگ ســتاره گان و چیزهایــي از ایــن 
ــا  ــان ی ــه جه ــر ب ــه نگرشــي مقتصدانه ت دســت، ب

.) Ibid: 138( ــم ســیارۀ خــود نیازمندی
ــه  ــه ب ــد ک ــان مي ده ــي نش ــاال به خوب ــخناِن ب س
ــش یکسان ســازي  ــودوروف  دیگــر "جنب ــول ت ق
ــان: 322( و  ــر، هم ــاده" )دالمای ــول نه ــه اف رو ب
تفــاوت"  و  "تمایــز  جســت وجوي  مســألۀ 
کــه   جایگزینــي  اســت؛  شــده  آن  جایگزیــن 

فرادســتي و فرودســتي را برنمي تابــد، شبیه ســازي 
ــد  ــا تردی ــاي یکســان انگار را ب ــب روایت ه در قال
ــته از آن را  ــوژي برخاس ــد و ایدیول ــه مي کن مواج

نفــي مي کنــد.
ــوژي  ــي ایدیول ــي تمامیت طلب ــک و نف هرمنوتی

و اتوپیــا 
ایدئولــوژي  مجموعه  یــی از باورهــاي عمل محــورِ 
ــت.  ــلطه اس ــان و س ــِبِ گفتم ــه ترکی ــوف ب معط
ــار توســِط فیلســوف  ــراي اولین ب ایــن اصطــالح ب
فرانســوي دســتوت دِ تریســي  در کتــاِب "عناصــر 
ــورِ  ــده اســت. منظ ــرده ش ــه کار ب ــوژي" ب ایدیول
ــۀ آرا و  ــوم، مطالع ــن مفه ــرد ای ــي از کارب تریس
ــه  ــه ب ــن مقول ــه زودي ای ــا ب ــود، ام ــا ب فکرت ه
ــه  ــرده شــد کــه توجی ــه کار ب ــي ب ــاي ایده های معن
خواســت ها، رفتارهــا و باورهــاي گروه هــا یــا 

ــرار داد.  ــرلوحۀ کارش ق ــا را س مجموعه ه
طــرِح "عناصــر ایدیولــوژي" دِ تریســي را برخــي 
خطرنــاک )آوتویــت- باتامــور،  1392: 1141( 
دانســته و داراي بــارِ منفــي خوانده انــد. ایــن 
ــادل  ــز مع ــاِت کارل مارکــس  نی مفهــوم در مکتوب
ــده  ــي" آم ــِم مفهوم ــي کاذب" و "توه ــا "آگاه ب
متفکــراِن  او،  از  پــس  کــه  مقوله یــی  اســت؛ 
بــه کار  نوشته هاي شــان  در  را  آن  بســیاري 

برده انــد. 
نخســتین کســي کــه مفاهیِم"ایدیولــوژي و اتوپیــا 
" را در چارچــوِب تحلیلــي مشــترک مــوردِ بحــث 
قــرار داد، کارل مانهایــم  بــود. ایشــان انگاره هــاي 
ــه  ــل ب ــا واقعیــت و متمای ــي را ناســازگار ب اتوپیای
ــراي ســلطۀ مفهومــي مي دانســت.  ــژه ب ــل وی تأوی

ایشــان مطــرح کــرده اســت: 
بایــد  را  واقعیــت  از  فراتــر  جهت گیریــه اي 
اتوپیایــي بیـــانگاریم کــه هــرگاه بــه عرصــۀ عمــل 
درمي آینــد، میــل دارنــد نظــِم اشــیا و امــورِ 
ــي، از  ــا کل ــي ی ــور جزی ــان را، به ط ــم در زم حاک

هــم بپاشــند. )مانهایــم،1380: 257 ( 
ــه  ــان را ب ــي آدمی ــل اتوپیای ــم، تخی ــر مانهای از نظ
گسســت از سیســتِم موجــود و حرکــت بــه ســمِت 
ــه وجــودِ خارجــي  ــد ک ــب مي کن ــی ترغی جامعه ی

نــدارد. از نظــِر ایشــان:
ــي  ــي اندیشــه، هنگام ــا چگونه گ ــي ی ــِت ذهن حال
ــا چگونه گــي واقعیــت کــه  اتوپیایــي اســت کــه ب
ــد،   ــور مي رس ــه ظه ــي در آن ب ــت ذهن ــن حال ای
ناهمســاز  باشــد. ایــن ناهمســازي همــواره از ایــن 
ــه هویداســت کــه چنیــن وضــع ذهني یــي در  نکت
تجربــه، در اندیشــه و در عمــل متوجــه و معطــوف 
بــه موضوعاتي ســت کــه در موقعیــت فعلــي 

ــم، 99:1355(  ــدارد. )مانهای وجــود ن
ــا  ــل ب ــواره در تقاب ــم، هم ــِر مانهای ــا از نظ اتوپی
وضــِع موجــود قــرار دارد، امــا بــراي درگیــر 
شــدن بــا آن وضــع از برقــراري رابطــۀ دیالکتیکــي 
بــا ایدیولــوژي بهــره مي بــرد؛ رونــدي کــه نشــان 
ــِت  ــاِن جهان زیس ــري از می ــر عص ــد: در ه مي ده
و  عقایــد  متفــاوت،  اجتماعــي  گروه هــاي 

ارزش هایــي ســر بــر مي آورنــد کــه در بطــِن 
ــته هاي  ــده و خواس ــرآورده نش ــالِت ب ــا تمای آن ه
ــامِ  ــورت نظ ــن ص ــد. در ای ــرار دارن ــري ق حداکث
لــزومِ  و  مي شــود  تلقــي  نامطلــوب  موجــود، 
ازهم پاشــي آن در کانــوِن مهندســي اجتماعــي 

مي گیــرد.  قــرار  آرمان گرایانــه 
پــل ریکــور  هرمنوتیســین مشــهور فرانســوي 
ــاوت  ــاِن متف ــا" را دو بی ــوژي و اتوپی ــز "ایدیول نی
ــال اجتماعــي " دانســته اســت. از  از گســترۀ "خی
ــِظ  ــِت حف ــل را در جه ــي تخی ــان   اول ــر ایش نظ
وضــع موجــود و دومــي در جهــِت گــذار از 
آن بــه کار میگیــرد، بــه همیــن ســبب گســترۀ 
دوگانــه  کارکــردِ  داراي  اجتماعــي"  "خیــال 
ــز از آن؛  ــود و گری ــِت موج ــِظ واقعی ــت: حف اس
ــا  ــوژي نتیجــۀ نخســتین و اتوپی ــر آن ایدیول ــا ب بن
ــن آن اســت. ریکــور معتقــد اســت:  ــِد دومی برآین
حفــِظ  قصــِد  کــه  زمانــي  "ایدیولوژي هــا، 
روابــط موجــود را داشــته باشــند و خواهــان 
آن باشــند تــا ایــن روابــط را مشــروع جلــوه 
ــه خــود  ــه ب ــا روایت گون ــي ی ــد، شــکل روای دهن
ایــن   .)  Thompsom, 1985:11("مي گیرنــد
بــدان معناســت کــه ایدیولوژي هــا به صــورت 
داســتان هایي بیــان مي شــوند تــا از یک طــرف 
اِعمــال قــدرت یــا ارادۀ معطــوف بــه آن را توجیــه 
کننــد و از جانــب دیگــر، "هیچ گونــه نقــد و 
ســنجش را مجــاز نشــمارند")پوپر،: 1050 1377(. 
ــي از  ــد، ســوژه هاي سیاســي در بافت ــن فراین در ای
و  مي گیرنــد  قــرار  اســطوره گون  داســتان هاي 
ــه  ــتان ها ک ــن داس ــوند. ای ــا مي ش ــذوِب آن ه مج
ــِش  ــا نق ــِت آن ه ــاخت و پرداخ ــوژه ها در س س
ــۀ  ــه ورط ــا را ب ــته آن ه ــد، ناخواس ــي ندارن چندان
ــه  ــی ک ــه گونه ی ــدازد، ب ــدرت مي ان ــوژي ق ایدیول
ــدرت  ــاِن ق ــیِر صاحب ــاس تفس ــر اس ــته را ب گذش
ــا  ــن مبن ــر همی ــز ب ــده را نی ــد و آین ــي کنن بازیاب
ــا  ــت، ایدیولوژي ه ــد. در حقیق ــي نماین پیش گوی
از  هریــک  بــه  کــه  دارنــد  را  آن  ظرفیــِت 
ــه  ــاال ارای ــاي بلندب ــي تصویره ــاي اجتماع گروه ه
دهنــد و شــکاف میــان ریشــه و فعلیــِت آن هــا را 
ــاد  ــاي متض ــۀ گروه ه ــن رو، هم ــد. از ای ــر کنن پُ
ــاي  ــراي پایگاه ه ــي ب ــد توجیه ــي مي توانن اجتماع
اجتماعي شــان در یــک ایدیولــوژي خــاص را 

ــد . ــدا نماین پی

Tzvetan Todorov ( 1939 ) 
. Ideology 
. Antoine Destutt de Tracy ( 1754 - 
1836 )
. Karl Marx ( 1818 - 1883 )  
. Ideology and Utopia -  ايــن اثــر بــه زبــان 
فارســي نيــز ترجمه شــده اســت
. Karl Mannheim ( 1893 - 1947 ) 
. Paul Ricoeur ( 1913-2005 )
. social imagination 

واقعۀ ترسـناک

سـال 1363 خورشـیدی، متعلـم مدرسـۀ دارالعلـوم عربـی کابـل 

بـودم کـه در آن زمـان در جادۀ اندرابی شـهر کابل موقعیت داشـت. 

روزی از مدرسـه روانـۀ دکانـی کـه در پـل بـاغ  عمومـی داشـتیم، 

بـودم. مدیـر امنیـِت مدرسـۀ دارالعلـوم عربـی کابـل را همـراه بـا 

صنفـی دورۀ تحصیلـم در لیسـۀ حبیبیـه را دیـدم. مدیـر بـا مـن 

شـناخت داشـت و سـالم وعلیک کرد. وقتی چشـمم به صنفی ام که 

بـا مـن یک جـا از صنف دوازده لیسـۀ حبیبیه فارغ شـده بـود افتاد، 

دنیا سـرم شـب شـد و به شـدت ترســیدم. هیـچ نفهمیدم کـه با او 

چگونـه سـالم وعلیک کـردم. در عالمـی از تشـویش روانـۀ دکان 

شـدم؛ همه چیـز در خیالـم در حـاِل فـرو پاشـیدن بـود، زنده گـی 

خـود را ختم شـده حسـاب می کـردم. این هـراس، بی جا هـم نبود؛ 

دوبـاره خوانـدِن مکتـب از صنـف نهـِم مدرسـۀ دارالعلـوم عربـی 

کابـل تـا دوازده، جـرمِ بزرگـی در آن روزگار بـود. فکر کـردم این 

آخریـن روزِ خوشـی و زنده گی ام اسـت، شـاید فردا زندانی شـوم! 

شـب ها از تشـویِش ایـن حادثـه خوابـم نمی  بـرد. چنـد روز دکان 

و مدرسـه نرفتـم. فکـر می کـردم اگـر ایـن دو بـا هـم بگوینـد کـه 

"بیگانـه را چگونـه می شناسـی؟"، دیگـر گـپ تمام اسـت و من به 

جـرمِ دوبـاره خوانـدن مکتب و فرار از عسـکری، باید سـال ها رنج 
زنـدان را متحمل  شـوم.

امـا خوشـبختانه هیـچ حادثـۀ ناگـواری ُرخ نـداد؛ صنفـی  ام فکـر 

کـرده بـود من هـم کارمند اسـتخبارات اسـتم، زیرا بـدون ترخیص 

عسـکری و یا اسـناد اسـتخبارات، گشـتن در کابل و دیگر والیات 

کاری ناممکـن بـود. ایـن حادثـه بخیـر گذشـت و غـِم بزرگـی از 
سـرم دور شد.  

جوان روس 

بـرای آمـوزش دینـی بـه پـای درس مالیـی نشسـتم؛ از این کـه 

در جریـان روز کار می کـردم، وقـِت کافـی بـرای درس نداشـتم. 

درس دینـِی خـود را شـب  ها بعـد از نمازِ شـب در مسـجد نزدیِک 

خانـه، حصـۀ دومِ خیرخانـه گوالیـی مسـجد )غوث االعظـم(، فـرا 
می  گرفتـم.

برفـی  از شـب های زمسـتاِن سـال 1364 خورشـیدی کـه  شـبی 

شـدید می  باریـد، حوالـی سـاعت 9 شـب از مسـجد حصـۀ دوم 

خیرخانـه/ گوالیی مسـجد برآمـدم. کوچه  هـای خیرخانـه خالی از 

آدم بـود و دانه هـای بـرف رقصیده بـر ُرخ چراغ های روشـِن جادۀ 

عمومـی تأللـو می کرد، دشـت و دمـن لباِس سـفید پوشـیده بود و 

از بی راهـه  بـرف به سـرعت می  باریـد و آدم نمی توانسـت راه را 
دهد. تشـخیص 

در آن روزهـا، حکومـت قیـود شـب  گردی وضع کرده بـود که بعد 

از سـاعت 10 نافـذ می گردیـد. کسـانی کـه نامِ شـب نداشـتند، اگر 
بیـرون از خانـه دیده می شـدند، مجـرم بودند. 

در جـاده، چـراغ روشـِن موتـر عسـکری مـرا بـه خود جلـب کرد. 

موتـر در نزدیکـم توقـف کـرد، دسـت وپایم را ُگم کـردم. هنگامی 

کـه درب موتر عسـکری باز شـد، جـوان نظامـِی روس را دیدم که 

تنهـا در موتـری کالن راننده گـی می کـرد و تفنگـی نیـز به همـراه 
داشـت. او از مـن چیزی پرسـید و بسـیار سراسـیمه بود.

و  عجلـه  بـه  امـا  می آمـد،  بـدم  بسـیار  روس هـا  از  راسـتش 

سراسـیمه  گِی ایـن جواِن روسـی دلم سـوخت؛ او چیـزی می گفت 

کـه مـن نمی دانسـتم و مـن حرفـی می گفتـم کـه او نمی  فهمیــد.

بـرف بـا ضخامتـی کـه داشـت، تشـخیِص راه و بی راهه را سـخت 

سـاخته بـود؛ در آن شـب هیچ کسـی در خیابان  هـا دیده نمی شـد تا 
از او در ایـن مـورد کمـک می  گرفتم.

جـوان روس کـه موتـِر جدیـدی هـم داشـت، بـا اشـارۀ دسـت و 

کنایـه   مـرا فهمانـد کـه قـرارگاه عمومـِی خـود را می خواهـد. بـا 

اشـاره بـه دهکـدۀ هـزارۀ بغـل، راه را برایـش نشـان دادم. بسـیار 

خـوش شـد و بـا زبـان روسـی تشـکر کـرد. بـا خـود گفتـم کاش 
زبـاِن او را می دانسـتم تـا دقیـق همـکاری اش می کـردم.

راسـتی، انسـان چه موجـود عجیبی سـت؛ زمانی که بـه وی محبت 

شـود، شـیفته می شـود و وقتـی بـا او خشـونت شـود، بـه قـول 
زنده یـاد قهـار عاصـی، از حجـره حجـره اش نفـرت می بـارد.

پاره اهی ویپستهبخش پانزدهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

مفاهيم کليــدي 
در فلسفة ميان فرهنگي
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پدیده هـا،  بـه  منطقـی  نگـرش  بـا  ارسـطو 
همه چیـز را قانون منـد و نظم پذیـر می دانسـت. 
او نخسـتین اندیشـمندی بود که کوشـید قوانین 
و اصـول آفرینش ادبی را کشـف و تدوین کند، 
شـناخت آفریده هـای ادبـی را به قاعـده و نظم 
درآورد و اسـلوب ها و موازینـی برای سـنجش 
و داوری آن هـا ایجـاد کند. به همیـن دلیل، این 
آمـوزگار نخسـت را بـه حـق بایـد بنیان گذار و 
پـدر شـیوۀ منطقـی نقـد و نظریه پـردازِی ادبـی 

دانست.
مهم تریـن اثـر به جـا مانـده از ارسـطو در زمینۀ 
ادبیـات و نقد ادبی، رسـالۀ "فن شـعر" اسـت. 
البتـه ارسـطو آثـار دیگـری نیـز در زمینـۀ نقـد 
ادبـی داشـته کـه یـا به طـور کلـی از بیـن رفتـه 
و از آن هـا جـز نامـی به جـا نمانـده، یـا تنهـا 
بخش هـای ناچیـزی از آن هـا باقی مانده اسـت، 
مانند رسـاله هایی"دربارۀ شـاعران" و رسـاله یی 

ابداعات". "دربـارۀ 
همیـن رسـالۀ "فن شـعر" هم که از ارسـطو به 
یـادگار مانده، بنـا بر بعضی قراین ناقص اسـت 
و ناتمـام، و بـه احتمـال زیاد بخش هایـی از آن 
از بیـن رفته اسـت. ظاهـراً مباحث اساسـی این 
رسـاله یادداشـت هایی بـوده کـه ارسـطو بـرای 
منظـم سـاختن اندیشـه های خودش می نوشـته 
و نـگاه می داشـته تـا بـه موقـع از آن هـا در یک 
رسـالۀ جمع بندی شـدۀ مدون اسـتفاده کنـد. اما 
از آن چـه به جـا مانده نیـز به روشـنی می توانیم 
برداشـت و دریافِت ارسـطو از مباحـث ادبی را 
بفهمیـم، بـه اندیشـه های او دربارۀ نقـد ادبی و 
ادبیـات پـی ببریـم، و قـدرت تجزیـه و تحلیل 
منطقـِی ارسـطو و مهـارِت او در ارایـۀ قیاس ها 

و اسـتقراءهای خردمندانـه را دریابیم.
رسـالۀ "فـن شـعر" دارای بیست وشـش بخش 
بـه  آن  نخسـِت  بخـش  چهـار  اسـت.  کوتـاه 
تعریـف شـعر می پـردازد و دربـارۀ رابطـه میان 
شـعر و تقلیـد، منشـاء و انـواع شـعر و انـواع 
تقلیـد بحـث می کنـد. بخـش پنجـم مقدمه یـی 
و  تـراژدی  کمـدی،  موضـوع  سـه  بـر  اسـت 
حماسـه. در بخش هـای شـش تا بیسـت ودو به 
تعریـف تـراژدی و مشـخصات آن می پـردازد 
یگانه گـی  و  انـدازه  دربـارۀ  را  مباحثـی  و 
کـردار، کردارهـای سـاده و پیچیـده، دگرگونی 
اجـزای  بازشـناخت،  اقسـام  بازشـناخت،  و 
تـراژدی، تـرس و شـفقت در تراژدی، اندیشـه 
و گفتـار در تـراژدی، اجـزای گفتـار، تـراژدی 
و عقده گشـایی، سـیرت اشـخاص داسـتان، و 
اوصـاف گفتـار شـاعرانه طـرح می کنـد. سـه 
"فـن  رسـالۀ  بخش هـای  آخریـن  از  بخـش 
شـعر" دربـارۀ حماسـه اسـت، و در ایـن سـه 
بخـش پس از بررسـی ناقـص و کوتاهی دربارۀ 
حماسـی  شـعر  بررسـی  بـه  حماسـی،  شـعر 
هومـر، به عنـوان نمونـه می پـردازد. در آخرین 
فصـل رسـاله نیـز بـه مقایسـۀ بیـن تـراژدی و 
حماسـه پرداختـه، بـا اسـتداللی منطقـی ثابـت 
می کنـد کـه تـراژدی بر حماسـه برتـری دارد و 
از آن عالی تـر اسـت. یـک فصـل از رسـاله نیز 
بـه پاسـخ گویی به بعضـی از اشـکاالت منتقدان 
ارسـطو خطاهایـی  یافتـه و در آن  اختصـاص 
را کـه در فـن شـعر ممکـن اسـت روی دهـد، 

بررسـی و تجزیـه و تحلیـل کـرده اسـت.
یکـی از انگیزه های اساسـی ارسـطو در نگارش 
رسـالۀ "فـن شـعر" پاسـخ دادن بـه ایرادهـا و 
انتقادهایـی بـوده که افالطون از دیـدگاه اخالق 
و دانش بر شـعر و ادبیـات وارد کرده بود، و رد 
شـبهات مطرح شـده از طرف او بـود. افالطون 
شـعر را از جهـت اخالقـی زیـان آور و ویرانگر 
معرفت شناسـانه  دیـدگاه  از  و  می دانسـت 
علمـی  ارزش  فاقـد  و  حقیقـت  از  دور  را  آن 
می پنداشـت. او ارزش زیبایی شناسـانۀ ادبیـات 
را در نظـر نمی گرفـت یـا ناچیـز می شـمرد و 
به جـای آن از دیـدگاه ارزش اخالقـی به ادبیات 

نـگاه مـی کرد.
ارسـطو بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن شـبهات و 
انتقادات، رسـالۀ "فن شـعر" را به رشـتۀ تحریر 
درآورد. از دیـد ارسـطو، ادبیـات اعـم از نثـر و 
نظـم و شـعر، هم چون سـایر هنرهـای دیگر، بر 
مبنـای دو شـالودۀ اساسـی بنیـان گرفته اسـت؛ 
یکـی از ایـن شـالوده ها، طبیعـت تقلیدگر ذهن 
و روح انسـان اسـت و دیگری، نیـاز طبیعی اش 

بـه تـوازن، هماهنگی و ریتم اسـت.
ارسـطو بـر این عقیده اسـت کـه انسـان به طور 
ماهرانـۀ  تقلیـد  از  و  اسـت  تقلیدگـر  غریـزی 

می بـرد: لـذت  سـیرت ها  و  صورت هـا 
»شـاهد ایـن دعـوی، اموری اسـت کـه در عالم 
واقـع جریـان دارد. چـه موجوداتـی کـه چشـم 
انسـان از دیـدن آن هـا ناراحـت مـی شـود، اگر 
از مشـاهدۀ  نماینـد،  را خـوب تصویـر  آن هـا 

تصویـر آن هـا لـذت حاصـل می شـود..«

)رسـالۀ فـن شـعر ـ ترجمـۀ دکتر عبدالحسـین 
زرین کـوب ـ بخـش 1(

و  هماهنگـی  بـه  گرایـش  ارسـطو  هم چنیـن 
توازن را در انسـان سـائقه یی طبیعـی و غریزی 
می دانـد و معتقـد اسـت کـه ترکیـب ایـن دو 
گرایـش طبیعی، سـبب پیدایش شـعر و ادبیات 

است. شـده 
ارسـطو بـر ایـن نظـر اسـت کـه تقلیـد انـواع 
گوناگـون دارد. از دیـد او، تقلیـد ممکن اسـت 
بـه صـورت روایـت موضـوع از زبـان دیگری 
خـود  زبـاِن  از  را  موضـوع  آن کـه  یـا  باشـد، 
گوینـده و بی دخالـت شـخص راوی نقـل کند، 
و یا ممکن اسـت تمام اشـخاص داسـتان را در 
حـال حرکـت و عمـل تصویـر نمایـد. و همین 
تفاوت هـای موجـود در انـواع تقلیـد اسـت که 

منجـر بـه پیدایـش انواع شـعر شـده اسـت.
تکامـل هجوسـرایی  دارد کـه  ارسـطو عقیـده 
منجـر بـه پیدایـش سـبک و اوزان خاصـی در 
ادبیـات شـد کـه آن را "اوزان ایامبیک" نامیدند 
و تکامـل بعـدی آن، سـبب پیدایـش کمدی در 
ادبیـات شـد. و تکامـل ستایش سـرایی منجر به 
"اوزان هروییـک" شـد که تکامـل بعدی آن، به 
پیدایش حماسـه انجامید، و سـپس شـاخه یی از 
حماسه سـرایی بـه گونه یـی خـاص رشـد کـرد 
و بـه پیدایـش تـراژدی منجـر شـد: »و چـون 
تـراژدی و کمـدی پدیـد آمد، شـاعران هر یک 
بـر وفق طبـع و مـذاق خویش یکـی از این دو 
شـیوه را در پیـش گرفتنـد، بعضی هـا به جـای 
آن کـه شـعر ایامبیک بسـرایند، سـرایندۀ کمدی 
شـدند و برخـی به جـای آن کـه شـعر هروییک 
بگوینـد، گوینـدۀ تراژدی گشـتند.« )رسـالۀ فن 

شـعر ـ بخش4(
شـرم آوری  اطـوار  تقلیـد  را  کمـدی  ارسـطو 
اسـتهزاء  و  ریشـخند  موجـب  کـه  می دانـد 
می شـود، و بـا وجـود عیب هـا و زشـتی هایی 
کـه در آن هسـت، امـا از آن گزنـدی به کسـی 

نمی رسـد.
تقلیـد  را  حماسـه  و  تـراژدی  او  هم چنیـن 

مـوزون از احـوال و اطـوار مردمـان بـزرگ و 
جـدی می دانـد، بـا ایـن تفـاوت که حماسـه بر 
خـالف تـراژدی، همـواره وزن واحـدی دارد و 
شـیوۀ بیـان آن، نقـل و روایـت اسـت. سـپس 
ارسـطو بـه تعریـف تـراژدی می پـردازد و آن 
را چنیـن تعریـف مـی کنـد: »تـراژدی تقلیـد 
اسـت از کار و کـرداری شـگرف و تمام، دارای 
درازی و انـدازۀ معیـن، بـه وسـیلۀ کالمـی بـه 
نیـز  زینت هـا  آن  و  آراسـته،  زینت هـا  انـواع 
هـر یک بـه حسـب اختـالف اجـزای مختلف، 
و ایـن تقلیـد بـه وسـیلۀ کـردار اشـخاص تمام 
می گـردد، نـه این کـه به واسـطۀ نقـل و روایت 
انجـام پذیـرد و شـفقت و هـراس را برانگیـزد 
تا سـبب تزکیـۀ نفس انسـان از ایـن عواطف و 
انفعـاالت گـردد.« )رسـالۀ فن شـعرـ  بخش 6(
مهم تریـن اجـزای تـراژدی از دید ارسـطو، این 
شـش جزء هسـتند که تـراژدی از آن ها ترکیب 
حاصـل  آن هـا  توسـط  ماهیتـش  و  می یابـد 
افسـانۀ  از:  عبارت انـد  اجـزا  ایـن  می گـردد. 
منظـرۀ  اندیشـه،  گفتـار،  سـیرت،  مضمـون، 

آواز. نمایـش، 
ارسـطو مهم تریـن وظیفـۀ تـراژدی را ترکیـب 
کـردن و درهم آمیختـن افعـال و اعمـال می داند 
و معتقـد اسـت کـه تـراژدی تقلیـد کـردار و 
و  اسـت،  بدبختـی  و  نیک بختـی  و  زنده گـی 
نیک بختـی و بدبختـی، هـر دو از نتایـج و آثـار 
کـردار و رفتـار می باشـند و غایـت و مقصـود 
زیسـتن، کیفیـت عمل اسـت نه کیفیـت وجود، 
سـبب  بـه  مردمـان  تیـره روزی  و  بهـروزی  و 
از  برخاسـته  و  آن هاسـت  اعمـال  و  کردارهـا 

خصلت های شـان. و  سـیرت ها 
ارسـطو افسـانه و مضمون داسـتانِی تـراژدی را 
بـر سـیرت و خصلت اشـخاص نقش پـرداز در 
تـراژدی مقـدم می دانـد و اندیشـه را در مرحلۀ 
سـوم قـرار می دهـد. ارسـطو سـیرت را چنیـن 
تعریـف مـی کنـد: »سـیرت آن امری اسـت که 
شـیوۀ رفتـار، یعنـی همـان طریقه یـی را نشـان 
می دهـد کـه چـون بـرای انسـان مشـکلی پیش 

آیـد آن طریقـه را اختیـار می کنـد و یـا از آن 
طریقـه اجتنـاب می نمایـد و به همین سـبب در 
سـخنانی کـه گوینـده را در آن کم تریـن امـکان 
اختیـار طریقـه یا اجتنـاب از طریقه یی نیسـت، 
هیـچ اثـر خصلت و سـیرت وجـود نـدارد؛ اما 
اندیشـه در هـر سـخن کـه داللـت بر بـودن یا 
نبـودن چیـزی می کنـد، یا بـه بیان فکـری کلی 
می پـردازد، وجـود دارد.« )رسـالۀ فـن شـعرـ 

)6 بخش 
گفتـار در مرحلـۀ چهـارم قـرار دارد و منظـور 
بـه  فکـر  تبییـن  از  اسـت  عبـارت  گفتـار  از 
وسـیلۀ الفـاظ، و صفـات و مختصـات آن. پس 
آخریـن  در  و  می گیـرد  قـرار  آواز  گفتـار،  از 
مرحلـه ترتیـب منظـرۀ نمایـش، کـه اگرچه در 
عامـه تًاثیـر بسـیار دارد، امـا دورتریـن امـور از 
فـن شـعر اسـت و کم تـر از هـر جـزء دیگر به 

صناعـت شـعر تعلـق دارد.
مضمـون  کـه  افسـانه هایی  ارسـطو،  نظـر  بـه 
و  زیبـا  این کـه  بـرای  می سـازند،  را  تـراژدی 
هنرمندانـه جلـوه کننـد، بایـد از نظـم و ترتیب 
خاصـی بیـن اجزا برخوردار باشـند و متناسـب 
و هماهنـگ باشـند و دارای انـدازۀ معقول و به 

باشـند. هنجار 
حـد زمانـی کـه ارسـطو بـرای تـراژدی مجـاز 
می شـمرد، بـه میزانـی اسـت کـه در طـی آن 
رشـته یی از رویدادهـا کـه به صـورت احتمالی 
قهرمـان  می آینـد،  هـم  پـی  در  ضـروری  یـا 
داسـتان را از شـور بختـی به شـیرین کامی یا از 

بهـروزی بـه تیـره روزی بکشـاند.
تـراژدی  داسـتان  و  افسـانه  ارسـطو،  دیـد  از 
و  باشـد  برخـوردار  کـردار  وحـدت  از  بایـد 
وحـدت کـردار بـه ایـن معنا اسـت کـه اعمال 
مرتکـب  تـراژدی  قهرمـان  کـه  رفتارهایـی  و 
منطقـی و  ارتباطـی  بـا یکدیگـر در  می شـود، 
تنگاتنـگ باشـند و کل واحـد و منسـجمی را 

دهنـد. تشـکیل 
ارسـطو وظیفـۀ تراژدین هـا را نـه نقـل درسـت 
و وفـادار بـه واقعیـت رویدادها، آن طـور که در 

عالـم واقـع رخ داده انـد، بلکـه روایـت امور به 
آن شـیوه کـه ممکـن اسـت و می توانـد اتفـاق 
شـاعر  مقـام  نظـر  ایـن  از  و  می دانـد  بیافتـد، 
تراژدیـن را باالتـر و واالتـر از مقـام مـورخ، و 
زیـرا:  می دانـد،  تاریـخ  از  فلسـفی تر  را  شـعر 
از امـر کلـی می کنـد،  »شـعر بیشـتر حکایـت 
در صورتـی کـه تاریـخ از امـر جزیـی حکایت 

دارد.« )رسـالۀ فـن شـعر ـ بخـش 9(
و بـر ایـن اسـاس، ارسـطو بـه ایـن برداشـت 
بایـد  بیشـتر  شـاعر  کـه  می رسـد  اساسـی 
افسانه سـاز باشـد تـا سـازندۀ سـخنان مـوزون، 
و جوهـر ادبیـات افسانه سـازی و قصه پـردازی 

نظم پـردازی. و  سخن سـرایی  نـه  اسـت، 
بی نتیجـۀ  و  بی تفسـیر  تقلیـد صـرف،  ارسـطو 
تـراژدی را از کردارهـای تـام کافـی نمی دانـد.
بـر انگیـزش ترس و شـفقت یکـی از مهم ترین 
وظایـف و اهـداف ادبیـات از دیـدگاه ارسـطو 
اسـت. تـرس و شـفقت ممکن اسـت محصول 
منظـرۀ نمایـش باشـد یـا ممکـن اسـت کـه از 
ترتیـب رویدادهـا پدیـد آیـد. بـه نظر ارسـطو، 
بـه  از ترتیـب حـوادث  تـرس و شـفقتی کـه 
اسـت  موثرتـر  ارزشـمندتر و  وجـود می آیـد، 
و ایـن البتـه هنـر بزرگـی اسـت کـه کار هـر 
کسـی نیسـت و تنهـا از عهـدۀ شـاعران بـزرگ 

برمی آیـد.
نبایـد دهشـت ناک  از تـراژدی  تـرس حاصـل 
باشـد، بلکـه بایـد شـفقت انگیز و ترحم آفریـن 
باشـد و اگـر داسـتان تـراژدی بـر اسـاس رخ 
دادن قتـل و جنایتـی سـاخته و پرداختـه شـده 
باشـد، باید شـرح ماجـرا ایجاد ترسـی همراه با 

شـفقت کنـد. بـه عنـوان مثال:
»بـرادر بـرادری را یـا پسـر پـدر را بـه هالکت 
می رسـاند یـا مـادر فرزنـد را یـا فرزند مـادر را 
هـالک می کنـد یا هـر یـک از این ها نسـبت به 
دیگـر کـس در صـدد ارتـکاب جنایتـی دیگـر 
از این گونـه برمی آیـد و البتـه این گونـه مـوارد 
اسـت که شـاعر آن ها را برای موضـوع تراژدی 
بایـد بجویـد و برگزینـد.« )رسـالۀ فـن شـعر ـ 

)14 بخش 
کردارهـای تراژیـک معموالً نـاروا و ناعادالنه و 
زشـت هسـتند. این گونه کردارها ممکن اسـت 
آگاهانـه، ارادی و تعمـدی باشـد، یـا نادانسـته 
و ناخواسـته و غیـر تعمـدی. و بهتریـن نـوع 
کردار تراژیک آن اسـت که: »شـخص نادانسـته 
مرتکـب عملـی شـود، و بعـد از ارتکابـش بـر 
آن خطـای خویـش واقـف گـردد.« )رسـالۀ فن 

شـعرـ  بخـش 14(
از نظر ارسـطو کردارهـای تراژیـک کردارهایی 
هسـتند کـه تغییـر و تحـول سرنوشـت قهرمان 
در آن بـه وسـیلۀ "دگرگونـی و بازشـناخت" 
انجـام پذیـرد و هم چنین الزم اسـت کـه چنین 
تحولـی از اصـل و بنیـان خـود افسـانه پدیـد 
بیایـد، بـه گونه یـی کـه یـا بـه حکم ضـرورت 
یـا به حکـم احتمال نتیجـۀ منطقـی وقایع قبلی 
باشـد، نـه این کـه تنهـا بـه دنبـال رویدادهـای 
دیگـر و بـدون ارتبـاط تنگاتنـگ و ارگانیـک با 

رویدادهـای پیشـین رخ دهـد.
ارسـطو دگرگونـی را عبـارت می دانـد از تبدل 
و تحـول وضـع فعلـی بـه ضـد آن، و بـر ایـن 
نظـر اسـت کـه ایـن دگرگونـی بایـد بـه حکم 
ضـرورت و یـا بـر حسـب احتمـال پیـش آید. 
قایـل  گوناگونـی  انـواع  بازشـناخت  بـرای  او 
می شـود و آن را بـه چند دسـته تقسـیم می کند: 
مریـی  نشـانه های  وسـیلۀ  بـه  بازشـناخت 

موروثـی یـا اکتسـابی.
ذوق  و  سـلیقه  مطابـق  کـه  بازشـناخت هایی 
شـاعر ابداع شـده باشـند و نه موافـق آن چه در 

اصـل وقایـع داسـتان بـوده اسـت .
بازشـناختی کـه بـا یـاد آوری حاصل می شـود، 
و  پیشـین  حـس  یـک  چیـزی  دیـدن  یعنـی 

فرامـوش شـده را بـه یـاد مـی آورد .
بازشناختی که از روی قیاس حاصل می شود.

بـر  اعتمـاد شـاعر  آن  مبنـای  بازشـناختی کـه 
قیاسـی کاذب اسـت کـه گمـان می کنـد بـرای 

خواننـده یـا بیننـده پیـش می آیـد.
از میـان ایـن بازشـناخت ها، نـوع اول و دوم را 
ارسـطو فاقـد ارزش هنـری و ضعیـف می داند. 
امـا افسـانه بـه جـز دگرگونـی و بازشـناخت، 
جـزِو مهـم دیگـری هـم دارد که ارسـطو آن را 
"واقعـۀ دردانگیـز" می نامـد و چنیـن تعریفـش 

می کنـد:
کـه سـبب  اسـت  کـرداری  دردانگیـز  »واقعـۀ 
هالکـت یا موجـب رنـج می گـردد. مانند مرگ 
در صحنـۀ نمایش، شـکنجه، جراحـات و نظایر 

آن.« )رسـالۀ فـن شـعرـ  بخـش 11(
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ــازمان در  ــن س ــه ای ــت ک ــه اس ــو گفت ــرکل نات دبی
نظــر دارد تــا بــه جــای افزایــش نیروهــای خــود در 
افغانســتان، نیروهــای امنیتــی و دفاعــی ایــن کشــور 

ــد. ــز کن ــت و تجهی را تقوی
ــه اســت کــه  ــو گفت ــرکل نات ینــس اســتولتنبرگ دبی
ــد  ــتان می توان ــو در افغانس ــر سیاســت نات ــن تغیی ای
ــور  ــن کش ــت در ای ــود امنی ــر بهب ــتقیم ب ــر مس تاثی

داشــته باشــد.
اســتولتنبرگ تأکیــد کــرده اســت کــه تأمیــن امنیــت 
و ثبــات در افغانســتان وظیفــه نیروهــای امنیتــی ایــن 
کشــور اســت و ناتــو نقــش همــکار بــا آنــان را ایفــا 

می کنــد.
ــاور دارم  وی تصریــح نمــوده اســت:" مــن واقعــاً ب
ــن کاری را کــه در درازمــدت انجــام داده  کــه بهتری

ــربازان  ــاد س ــمار زی ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای می توانی
ــتیم،  ــزرگ نفرس ــی ب ــات جنگ ــرای عملی ــو را ب نات
بلکــه آنــان را تقویــت کنیــم تــا خودشــان برزمنــد، 
خود شــان ثبــات را تأمیــن کننــد و بــه تنهایــی 
ــال  ــا در ح ــه م ــت ک ــزی اس ــن چی ــد. ای بجنگن

حاضــر در افغانســتان انجــام می دهیــم".
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــارات درحال ــن اظه ای
ــه  ــده ب ــاالت متح ــاع ای ــر دف ــس، وزی ــم متی جی
ــازی  ــی نهایی س ــه در حال ــت ک ــه اس ــی گفت تازه گ
ــی  ــد نظام ــتراتیژی جدی ــر س ــی ب ــنهادات مبن پیش
امریــکا بــرای افغانســتان بــوده، امــا افــزده اســت کــه 
در ایــن راســتا بــه تعهــد و تصمیــم متحدیــن پیمــان 

ــو منتظــر اســت. ــا نات ــک شــمالی ی اتالنتی
انتظــار مــی رود کــه دونالــد ترمــپ، رییــس جمهــور 

ــو  ــل از شــرکت در نشســت نات ــاالت متحــده، قب ای
بــه تاریــخ 25مــی، تصمیــم نهایــی خــود را در 
ــی در افغانســتان  ــان امریکای ــت نظامی ــورد ماموری م
ــه  ــور گفت ــن کش ــاع ای ــر دف ــا وزی ــد. ام ــالم کن اع
ــا  ــن موضــوع ب ــی، ای ــم نهای ــه "در اتخــاذ تصامی ک
ــدون  ــا ب ــا شــریک ســاخته می شــود. م ــن م متحدی
تعهــد متحدیــن خــود، تصمیــم نهایــی را نخواهیــم 

ــت." گرف
ــزوده کــه  ــان اف ــاالت متحــده همچن ــاع ای ــر دف وزی
ســتراتیژی جدیــد نظامــی امریــکا بــرای افغانســتان 
تحــت بررســی قــرار دارد، امــا مهــم اســت کــه در 
ــورت  ــتی ص ــه درس ــردن، کار ب ــه ک ــوض عجل ع

ــرد. گی
وزارت دفــاع امریــکا در پــالن دارد کــه بــر اســاس 
ــرای شکســتاندن  ســتراتیژی جدیــد نظامــی اش و ب
ــان، حــدود ســه  ــر طالب ــی در براب ــن بســت طوالن ب
ــتان  ــه افغانس ــی را ب ــرباز اضاف ــزار س ــج ه ــی پن ال

ــتد. بفرس
تعهد ناروی

حمایــت  کســب  بــر  مبنــی  امریــکا  تقاضــای 
ــی  ــد نظام ــتراتیژی جدی ــرای س ــو ب ــن نات متحدی
ــه ان  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــور در حال ــن کش ای
ــاروی، در  ــاع ن ــر دف ــاید، وزی ــری ایرکســن سرس م
دیــدارش بــا وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، از ادامــۀ 
تعهــد درازمــدت اش بــرای افغانســتان تاکیــد کــرد.
در دیــدار کــه روز جمعــه میــان وزرای دفــاع 
هــردو کشــور در واشــنگتن صــورت گرفــت، خانــم 
ــت"  ــس گف ــای متی ــا آق ــویی ب ــاید، در همس سرس
"مــا بــا متحدیــن خــود یکجــا بــه افغانســتان رفتــه 
ــم شــد." ــرون خواهی ــم و یکجــا از آن کشــور بی ای

ــه در  ــرد ک ــالم ک ــر اع ــی لوگ ــی، وال ــم فدای ــد حلی محم
انفجــار میــن کنــار جــاده 11 غیــر نظامــی کــه همــه عضــو 

یــک خانــواده بودنــد، کشــته شــدند.
ــن  ــه ای ــته ک ــود نوش ــبوک خ ــمی فیس ــه رس او در صفح

ــد. ــرد بودن ــک م ــودک، 5 زن و ی ــامل 5 ک ــراد ش اف
ایــن حادثــه روز جمعــه 29 ثــور در منطقــه زرغــون شــهر، 
ولســوالی محمــد آغــه والیــت لوگــر اتفــاق افتــاده اســت.

ــی  ــده شــورای والیت ــه حســیب اســتانکزی، نماین ــه گفت ب
لوگــر ایــن حادثــه حوالــی ســاعت 10 بــه وقــت محلــی 

ــت. رخ داده اس
ــذاری دانســته  ــن مین گ ــل ای ــان را عام ــی طالب ــای فدای آق
ــان  ــش نش ــاره واکن ــن ب ــون در ای ــروه تاکن ــن گ ــی ای ول

ــداده  اســت. ن
گفتــه می شــود کــه اعضــای ایــن خانــواده بــرای شــرکت 
در یــک مراســم عروســی در ســفر بودنــد کــه میــن انفجــار 

کــرده  اســت.
چنــد روز قبــل دفتــر نمایندگی ســازمان ملل در افغانســتان 
)یونامــا( در گــزارش چهارماهــه اعــالم کــرده کــه تلفــات 

کــودکان 21 درصــد در افغانســتان افزایــش یافتــه اســت.
ــاه نخســت  در ایــن گــزارش آمــده کــه تنهــا در چهــار م
ــالدی، 283 کــودک کشــته و 704 کــودک  ســال 2017 می
زخمــی شــده  اند کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال قبــل 21 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
یونامــا از افزایــش آمــار تلفــات کــودکان ناشــی از جنــگ 
ــر  ــن درگی ــرده و از طرفی ــی ک ــراز نگران ــتان اب در افغانس
ــه منظــور کاهــش تلفــات اقدامــات  ــا ب خواســته اســت ت

ــد. ــوری انجــام دهن ف
در گــزارش یونامــا آمــده اســت کــه تلفــات کــودکان بــه 
ــتقیم و انفجــاری در  ــتفاده از ســالح های غیرمس ــل اس دلی

محــالت مســکونی افزایــش یافتــه اســت.

 پـــه کابـــل کـــې د چیـــن ســـفیر 

ـــا زر  ـــه کاس ـــن پ ـــې چی ـــي، چ وی

ـــې  ـــې د پانګون ـــروژو ک ـــي پ او تاپ

لیوالتیـــا لـــري؛ ځکـــه، چـــې 

ــې  ــروژو کـ ــزو پـ ــیمه ییـ ــه سـ پـ

ـــوب  ـــه لومړیت ـــن پ ـــتان د چی افغانس

ــې دی. کـ

ــفیر  ــن سـ ــې د چیـ ــل کـ ــه کابـ پـ

یـــو جینـــګ لـــه آریانـــا نیـــوز 

رسه د یـــوې ځانګـــړي مرکـــې 

پرمهـــال پـــه ډاګـــه کـــړې، چـــې 

پـــه افغانســـتان کـــې د پانګـــوين 

ــته او  ــه شـ ــپړ فرصتونـ ــاره بشـ لپـ

ـــې  ـــري، چ ـــا ل ـــو لیوالتی ـــوال م پانګ

د افغانســـتان پـــه لویـــو ســـیمه 

ـــا زر  ـــه کاس ـــې لک ـــروژو ک ـــزو پ یی

ـــدو  ـــي کی ـــه پ ـــروژې پ ـــي پ او تاپ

ــه وکـــړي. کـــې پانګونـ

دی زیاتـــوي، د چیـــن او افغانســـتان 

تـــر منـــځ د اقتصـــادي همکاریـــو 

ـــه ده. ـــخ روان ـــه پرم ـــړۍ ښ ل

او  چیـــن  د  چـــې  وايـــي،  دی 

هوایـــي   د  ترمنـــځ   افغانســـتان 

ــل  ــه ریـ ــی، لـ ــو زیاتوالـ پروازونـ

ــوري  ــلیدل او د نـ ــۍ رسه نښـ پټلـ

د  کیـــدل  پـــي  پـــروژو  فیـــر 

ــول  ــه الرې دا  ټـ ــان لـ ــد خشـ بـ

ــې  ــه دي، چـ ــاډي فعالیتونـ اقتصـ

پرمختـــګ  د  هېوادونـــو  دواړو  د 

سســـب بـــه يش.

د یوجینـــګ پـــه وینـــا؛ مونـــږ 

غـــواړو پـــه افغانســـتان کـــې د 

اقتصـــادي الر څخـــه ثبـــات تـــه 

ـــه د  ـــې خلکوت ـــه، چ ـــیږو. کل ورس

ـــه  ـــو پخپل ـــره يش؛ ن ـــه براب کار زمین

ســـو لـــه او امـــن هـــم راځـــي.

د یادونـــې وړده، چـــې د چیـــن 

ــو  ــو چارواکـ ــان حکومتونـ او افغـ

ــو  ــې د دواړو هېوادونـ ــي، چـ ویـ

ـــادي  ـــر ژر د اقتص ـــه ډې ـــځ ب ـــر من ت

ــوی  ــډ او نـ ــو ګـ ــو یـ ــو نـ فعالیتـ

ـــه  پراخـــه  فصـــل پرانســـتل يش او پ

ـــم  ـــروژې ه ـــادي پ ـــه اقتص ـــه ب توګ

ــتان  ــه افغانسـ ــن پـ پـــي يش.چیـ

ـــه  کـــې منظـــم اقتصـــادي پرمختګون

د ثبـــات او اقتصـــاد دغوړیـــدو 

المـــل بـــويل.

ــلح  ــان مسـ ــه مخالفـ ــد کـ ــه می گویـ ــر داخلـ وزیـ
کشـــورها   برخـــی  حمایـــت  بـــا  می خواهنـــد 
ـــد؛  ـــدود کنن ـــاهراه ها را مس ـــرف و ش ـــی را تص مناطق

ــید. ــد رسـ ــان نخواهنـ ــن هدف شـ ــه ایـ ــا بـ امـ
ـــور در  ـــۀ کش ـــور داخل ـــر ام ـــد وزی ـــد جاه ـــاج محم ت
ـــتان  ـــه پاکس ـــت ک ـــا گف ـــت کاپیس ـــتی در والی نشس
ــا  ــه بـ ــه مخفیانـ ــر کـ ــورهای دیگـ ــی کشـ و برخـ
"تروریســـتان" همـــکاری می کننـــد، بـــه دنبـــال 
ـــی  ـــت جغرافیای ـــه و موقعی برخـــی تحـــوالت در منطق
افغانســـتان می خواهنـــد در ســـال جـــاری حمایـــت 

شـــان را از گروه هـــای یادشـــده بیشـــتر کننـــد.
وزیـــر داخلـــه افـــزود کـــه نیروهـــای امنیتـــی 
ـــمنان  ـــای دش ـــردم، پالن ه ـــت م ـــه حمای ـــتان ب افغانس
ـــان،  ـــا آن ـــدی ب ـــۀ ج ـــرای مقابل ـــرده و ب ـــی ک را خنث

ــد. ــای الزم را دارنـ ــی هـ آماده گـ
ـــت  ـــا در نشس ـــی کاپیس ـــمی وال ـــد هاش ـــد خال محم
ــای  ــداد نیروهـ ــه تعـ ــرد کـ ــا کـ ــده، تقاضـ یادشـ
ـــۀ آن،  ـــا در نتیج ـــد؛ ت ـــش یاب ـــروان افزای ـــس در پ پولی
ـــود  ـــت ش ـــی محافظ ـــه خوب ـــت ب ـــن والی ـــادن ای مع
ـــردد. ـــم گ ـــت منظ ـــن والی ـــی ای ـــر امنیت ـــور دیگ و ام
ـــم  ـــر تحکی ـــه خاط ـــه ب ـــت ک ـــه گف ـــور داخل ـــر ام وزی
بهتـــر امنیـــت در ایـــن والیـــت، تعـــداد نیروهـــای 

پولیـــس را افزایـــش می دهـــد.

ســـخنگوی وزارت خارجـــه روســـیه اعـــالم کـــرد کـــه امریـــکا در افغانســـتان 
ـــز  ـــدر نی ـــواد مخ ـــد م ـــه دارد و تولی ـــا ادام ـــرا درگیری ه ـــته زی ـــتاوری نداش دس

ـــت. ـــه اس ـــش یافت افزای
ماریـــا زاخـــارووا ســـخنگوی وزارت خارجـــه روســـیه در کنفرانـــس هفتگـــی 
ـــچ  ـــا هی ـــد، ام ـــور دارن ـــتان حض ـــو در افغانس ـــای نات ـــکا نیروه ـــت: امری ـــود گف خ

دســـت آورد مهمـــی نداشـــته اند.
ـــود،  ـــده ب ـــکا در افغانســـتان ناامیدکنن ـــد کـــرد :حضـــور نظامـــی امری زاخـــارووا تأکی
ـــود  ـــکاری و بهب ـــض بی ـــدر، مع ـــواد مخ ـــت م ـــی و کش ـــر ناامن ـــالوه ب ـــرا ع زی

ـــت. ـــده اس ـــل نش ـــور ح ـــن کش ـــادی ای ـــاع اقتص اوض
ـــا از  ـــتان تنه ـــران افغانس ـــت: بح ـــار داش ـــیه اظه ـــه روس ـــخنگوی وزارت خارج س
ـــه  ـــود ب ـــرکای خ ـــر ش ـــا دیگ ـــکو ب ـــت و مس ـــل اس ـــل ح ـــی قاب ـــای سیاس ابزاره

ــد داد. ــه خواهـ ــی ادامـ ــت های منطقه یـ ــزاری نشسـ برگـ
ـــه  ـــه وزارت خارج ـــود ک ـــرح می ش ـــی مط ـــی در حال ـــام روس ـــارات مق ـــن اظه ای
امریـــکا هـــدف روســـیه از برگـــزاری نشســـت های منطقه یـــی دربـــاره 

افغانســـتان را مبهـــم دانســـته بـــود.
مسکو از طالبان حمایت می کند

ــات  ــیه از تأسیسـ ــزارش داد روسـ ــی گـ ــانه غربـ ــک رسـ ــال، یـ ــن حـ در عیـ
ـــت  ـــرای حمای ـــتان، ب ـــرز افغانس ـــی م ـــتان و در نزدیک ـــود در تاجیکس ـــی خ نظام
ـــروه  ـــن گ ـــه ای ـــرده و ب ـــتفاده ک ـــان اس ـــه طالب ـــی ب ـــاوره نظام ـــلیحاتی و مش تس

ســـالح های پیشـــرفته می دهـــد.
ــه  ــد کـ ــان می دهـ ــد نشـ ــای جدیـ ــوز، گزارش هـ ــس نیـ ــزارش فاکـ ــه گـ بـ
بالگردهـــای ناشـــناس در مناطـــق تحـــت نفـــوذ طالبـــان و یـــا مناطقـــی کـــه 
ــارج اســـت، پـــرواز می کننـــد و فـــرود  بـــه گونه یـــی از کنتـــرل دولـــت خـ

ینـــد. می آ
ـــی  ـــای قاچاق ـــه محموله ه ـــد ک ـــز می گوین ـــی نی ـــات محل ـــی مقام ـــن برخ همچنی
ـــه ای  ـــو«، رودخان ـــوی »آم ـــج«در آن س ـــه  »پن ـــی از رودخان ـــط قایق هایکوچک توس

ـــه اســـت. ـــرار گرفت ـــان ق ـــار طالب ـــان افغانســـتان و تاجیکســـتان در اختی می
کارشناســـان می گوینـــد کـــه توانایـــی و افزایـــش حمـــالت طالبـــان در 
والیت هـــای شـــمالی افغانســـتان نیـــز نشـــان از حمایـــت روســـیه از گـــروه 

ــان دارد. طالبـ
تاجیکســـتان و افغانســـتان بیـــش از 1000 کیلومتـــر مـــرز مشـــترک در شـــمال 

افغانســـتان دارنـــد.
یـــک مقـــام افغانســـتان نیـــز بـــه فاکس نیـــوز گفتـــه اســـت کـــه روســـیه بـــه 
ـــد  ـــته باش ـــوذ داش ـــرزی نف ـــان م ـــل و فرمانده ـــام قبای ـــر تم ـــد ب ـــانی می توان آس
ـــینند و  ـــن می نش ـــه زمی ـــور ب ـــن کش ـــای ای ـــی بالگرده ـــان کوتاه ـــی در زم و حت

ــد. ــرواز می کننـ پـ
ـــدرت  ـــه ق ـــیه ب ـــان از روس ـــت طالب ـــه حمای ـــت ک ـــه اس ـــز گفت ـــری نی ـــع دیگ منب

ـــد. ـــک می کن ـــتان کم ـــمال افغانس ـــروه در ش ـــن گ ـــیدن ای بخش
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ورزش

دانشــگاه؛
سنگِر راست کیشی یا مظهر آزاداندیشی

امين كاوه

ــک  ــرای ی ــا ب ــردم حت ــه م ــی این ک ــم، یعن پوپولیس
ــت  ــان چاش ــک ن ــم ی ــا ه ــی و ی ــس فیس بوک عک
ــا اســتفاده از  راضــی باشــند. افــراد پوپولیســت هــم ب
ــا  ــد و همــواره ب ــاز سیاســی بگیرن ــه، امتی یــک نمایــش عوام فریبان
ــزاری  ــتفاده اب ــد و اس ــردم را بفریبن ــن، م ــای دروغی ــت و اداه اک

ــد. کنن
جامعــۀ پوپولیســتی، تنهــا جامعــۀ سیاســت مداران عوام فریــب 
مــردم  سیاســت گران،  و  رهبــران  از  بیش تــر  بل کــه  نیســت، 
خودفریبنــده و زمینه ســاز سیاســت پوپولیســتی هســتند. در چنیــن 
جامعــه، پــای خــرد و منطــق سیاســت عقالنــی همیــش می لنگــد. 
ــردم  ــت م ــدن حاکمی ــگ ش ــر رن ــی پُ ــی در پ ــن رو، کس از همی
نیســت، بلکــه مناســبات قــدرت و سیاســت در چنیــن وضعیــت در 
یــک نمایــش دروغیــن خالصــه می شــود و مــردم ســالیان زیــادی 

ــد. ــش را می پردازن ــی خوی ــود فریب ــای خ ــاداش و به پ
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هــر آدمــی در درون جمعیــت اســالمی وقتــی خــود را 
ــادی، از نظــر موقــف  ــات م ــروت و امکان از لحــاظ ث
ــۀ  ــدود و از زوای ــد مح ــر چن ــی ه ــوذ اجتماع و نف
ــی و  ــتاد ربان ــد جمعیت)اس ــران فقی ــه رهب ــته گی ب ــق و وابس تعل
آمرصاحــب( و حتــا بــه مــکان و محــل خــاص، متمایــز از ســایرین 
ــارز  ــدد تب ــوند، در ص ــم می ش ــن توه ــار ای ــا دچ ــد و ی می بینن
ــد و خویشــتن را از کار جمعــی و اجمــاع  فردیــت خــود می برآین
نظــر بــرای کار سیاســی بی نیــاز احســاس مــی کننــد. اســپ خــود 
را بــه تنهایــی ســوار می شــوند و بــه تنهایــی قمچیــن می کننــد تــا 
بــه آنچــه کــه در ذهــن فــردی خــود، ســر منــزل مقصــود ترســیم 

ــند. ــد، برس ــی کرده ان و تداع
ــه در حــوزۀ  ــرۀ جداگان ــک جزی ــرای خــود ی ــا ب ــدام این ه هــر ک
سیاســت و اجتمــاع می ســازند و خــود را فرمانــده و زعیــم 
ــد.  ــی می کنن ــاخته تلق ــر س ــاخته و ب ــرۀ خودس ــازع آن جزی بالمن
آنــان هیــچ گاه زحمــت ارزیابــی کارشــان را در آن جزایــر جداگانــۀ 
کــه خــود را صاحــب و مالــک آن می پندارنــد، متقبــل نمی شــوند. 
در حالــی کــه چنیــن ارزیابــی و نتیجه گیــری می توانــد بــه تصحیــح 
خبط هــای سیاسی شــان بیانجامــد و موجــب بازگشت شــان از 
ــۀ خودســاخته  ــر جداگان ــد در جزای ــع از تبعی ســرگردانی و در واق
ــن  ــود. ای ــالمی ش ــت اس ــۀ جمعی ــزرگ و یکپارچ ــرزمین ب ــه س ب
بــه  متششــت،  فردگرایــی  از  بازگشــت  می توانــد  بازگشــت، 
ــر  ــرق جزای ــع غ ــد و مان ــی باش ــت جمع ــی و عقالنی جمع گرای
ــه  ــدی آن ب ــت اب ــم مالکی ــط در توه ــه غل ــه ب ــود ک ــۀ ش جداگان

ــد. ــر می برن س
ــه،  ــکان جزایــر جداگان ــان رهبــری و مال ــا ایــن بازگشــِت مدعی آی
ــی در  ــت جمع ــی و عقالنی ــه جمع گرای ــتت، ب ــی متش از فردگرای

ــق خواهــد شــد؟ ــت اســالمی افغانســتان، محق جمعی

یعقوب یسنا

ــروع  ــم ش ــت جمهوری کم ک ــات ریاس ــن انتخاب کمپای
شــده اســت؛ اگرنــه، تبدیلــی جنــرال مرادعلــی مــراد 
ــا دارد...  ــه معن ــه چ ــه وزارت داخل ــاع ب از وزارت دف
در ایــن تبدیلــی هیــچ امتیــازی نــه بــرای جنــرال مرادعلــی مــراد 
ــط  ــی فق ــن تبدیل ــا؛ ای ــرای هزاره ه ــه ب ــده و ن ــه ش ــر گرفت درنظ
ــه  ــراد ب ــی م ــرال مرادعل ــه جن ــانه یی دارد ک ــی و رس ــۀ تبلیغ جنب

ــرر شــد! ــه مق ــی وزارت داخل ــن ارشــد امنیت ــث معیی حی
در وزارت دفــاع صالحیــت اجرایی و کاری اش بیشــتر از این بســت 
بــود... اگــر اشــرف غنــی مرادعلــی مــراد را به حیــث وزیــر وزارت 
ــردم می کشــید،  ــه رخ م ــی زد و ب ــغ م ــرد، چی ــاع پیشــنهاد می ک دف
ارزش داشــت، امــا ایــن چیــغ زدن اش کــه مــن مرادعلــی مــراد را 
ــد توهیــن باشــد!  ــه نوعــی می توان معییــن ارشــد امنیتــی کــردم، ب
جنــاب اشــرف غنــی براســاس جلســۀ بـُـن، حضــور بیســت فیصــد 
هــزاره را در حکومــت ات تطبیــق کنیــد. در کــدام وزارت، فیصــدی 

ــا ذوق زده نشــوید! ــق شــده اســت؟ هزاره ه ــا تطبی هزاره ه

عبدالشهيد ثاقب

ــت  ــی اس ــه گونه ی ــتان ب ــی در افغانس ــگ سیاس فرهن
ــت و  ــوری از سیاس ــچ تص ــا هی ــردان م ــه دولت م ک
ــردم و  ــر م ــدن ب ــوار ش ــز س ــی، ج ــبات سیاس مناس

ــد. ــواری دادن ندارن س
ایــن ســواری دادن هــا روی دیگــری ســوار شــدن های مــردم 
اســت. کاش رابطــۀ سیاســی را کمــی انســانی تعریــف می کردیــم؛ 
ــچ  ــه هی ــی ک ــری. رابطه ی ــاوات و براب ــر مس ــی ب ــی مبتن رابطه ی

ــود. ــوار نش ــری را س ــی، دیگ کس

      عبدالکبير صالحی
نوشـــتم  پیـــش  روز  چنـــد 
ــاز  ــۀ آغـ ــگاه نقطـ ــه دانشـ کـ
ـــه  ـــت ک ـــت و آزادی اس عقالنی
ـــکنی  ـــی و تابوش ـــا تقدس زدای ب
از  یکـــی  می یابـــد.  معنـــا 
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــتان فیس بوک دوس
ـــان  ـــش نش ـــن واکن ـــت م یادداش
ــق  ــخنم را از مصادیـ داده و سـ
ـــن ضمـــن  ـــرده اســـت. م ـــداد ک ـــا اهلل و رســـول قلم ـــه ب محارب
ـــا  ـــه ب ـــد، از محارب ـــلماِن معتق ـــک مس ـــوان ی ـــه عن ـــه ب این ک
ـــل را  ـــۀ ذی ـــد نکت ـــم، چن ـــت می کن ـــار برائ ـــول اظه اهلل و رس
ـــم: ـــادآوری می دان ـــل ی ـــب قاب ـــتِر مطل ـــت بیش ـــرای وضاح ب
1( کنشـــگران دانشـــگاهی )استاد/دانشـــجو( بایـــد در عالـــِم 
ـــل شـــوند.  ـــک قائ ـــامِ نظـــر و عمـــل تفکی ـــن دو مق اندیشـــه بی
مـــا بـــه عنـــوان کنشـــگر دانشـــگاهی می توانیـــم در مقـــامِ 
ـــن  ـــک آیی ـــه ی ـــزم ب ـــد و ملت ـــد و پایبن ـــان های معتق ـــل انس عم
ـــدس،  ـــۀ تق ـــه بهان ـــم ب ـــر نمی توانی ـــامِ نظ ـــا در مق ـــیم. ام باش
ـــرا  ـــم؛ زی ـــاب کنی ـــود اجتن ـــدات خ ـــا و معتق ـــد باوره از نق
کـــه در مقـــامِ نظـــر، مقدس تریـــِن مقدس هـــا و تابوتریـــِن 
ـــک  ـــد. تفکی ـــه ان ـــی ناقدان ـــی و بازشناس ـــل بررس ـــا قاب تابوه
ـــم )ع(  ـــوان در داســـتان حضـــرت ابراهی ـــام را می ت ـــن دو مق ای
ـــان  ـــل انس ـــامِ عم ـــرت در مق ـــان داد. آن حض ـــی نش ـــه خوب ب
ـــرده گان  ـــد م ـــدا می توان ـــت خ ـــه باورداش ـــود ک ـــدی ب معتق
ـــن  ـــه ای ـــوز ب ـــر، هن ـــامِ نظ ـــا در مق ـــد. ام ـــده کن ـــاره زن را دوب
بـــاور خـــود بـــه صـــورت عینـــی، تجربـــی و محســـوس 
ـــی در دل  ـــود و شـــک و تردیدهای ـــرده ب ـــان حاصـــل نک اطمین
ـــت  ـــدا خواس ـــر، از خ ـــن خاط ـــه همی ـــرد. ب ـــان می ک او خلج
کـــه شـــماری از مـــرده گان را در برابـــر دیـــده گان او زنـــده 
کنـــد تـــا او قـــدرت خـــدا را عیـــان و نمایـــان ببینـــد: َوإِْذ 
ـــْم  َ ـــاَل أََول ـــی َق ـــي الَْمْوتَ ـــَف تُْحیِـ ِـــي َکیْ ـــُم َربِّ أَرِن ـــاَل إِبَْراِهی َق

ِـــي. ـــنَّ َقْلب ِ ـــِکن لِّیَْطَمئ ـــی َولَـ ـــاَل بََل ـــن َق تُْؤمِ
ـــت  ـــه اس ـــۀ دقیق ـــن نکت ـــر ای ـــن، بیانگ ـــتان نمادی ـــن داس 2( ای
ـــا  ـــه باوره ـــبت ب ـــد نس ـــی بای ـــر جایگاه ـــان ها در ه ـــه انس ک
و پیش انگاره هـــای خـــود بـــه دیـــدۀ شـــک و تردیـــد 
بنگرنـــد و بـــرای کشـــف حقیقـــت، پیوســـته در تـــالش و 
کنـــکاش باشـــند. مـــا بســـیاری از باورهـــای خـــود را بـــه 
ـــق  ـــناخت دقی ـــاب آزاد، ش ـــذر انتخ ـــم و از رهگ ارث می بری
و بررســـِی عمیـــق بـــه دســـت نمی آوریـــم. مـــا شـــیعه ایم، 
چـــون نیـــاکان مـــا شـــیعه بوده انـــد، ســـنی ایم، چـــون در 
ــوده ایم،  ــا گشـ ــه دنیـ ــم بـ ــنی مذهب چشـ ــی سـ خانواده یـ
زاده  مسلمان نشـــین  کشـــوری  در  چـــون  مســـلمانیم، 
شـــده ایم. محـــِض این کـــه نیـــاکان مـــا بـــه یـــک آییـــن 
ــت  ــن را ثابـ ــت آن آییـ ــد، حقانیـ ــزم بوده انـ ــد و ملتـ پایبنـ
ــتی آزمایی  ــت راسـ ــود در جهـ ــد خـ ــا بایـ ــازد. مـ نمی سـ
باورهـــا و پیش انگاره هـــای خـــود تـــالش و کوشـــش بـــه 

ـــم. ـــرج دهی خ
3( یکـــی از محدودجاهایـــی کـــه فرصـــت راســـتی آزمایی  
باورهای مـــان را میســـور و میســـر می ســـازد، دانشـــگاه 
اســـت. دانشـــگاه کانـــون تولیـــد معرفـــت علمـــی اســـت، 
نـــه ســـنگر دفـــاع از داعیه هـــای راســـت کیش باورانه و 
ــز از  ــی جـ ــت علمـ ــک. معرفـ ــای ایدئولوژیـ پیش انگاره هـ
ـــا  ـــود. م ـــد نمی ش ـــی، تولی ـــد و آزاداندیش ـــک، نق ـــذر ش رهگ
ـــد  ـــم، بای ـــی ببری ـــده پ ـــک پدی ـــِت ی ـــه حقیق ـــه ب ـــرای این ک ب
ـــدۀ  ـــارۀ پدی ـــل درب ـــه از قب ـــه آنچ ـــبت ب ـــتین گام نس در نخس
ــته های  ــپس دانسـ ــم، سـ ــک کنیـ ــتیم، شـ ــور می دانسـ مذکـ
ـــه و  ـــم و آزادان ـــنجش بگذاری ـــد و س ـــرازوی نق ـــود را در ت خ
ـــارۀ  ـــک، درب ـــادی و ایدئولوژی ـــت اعتق ـــر محدودی ـــارغ از ه ف
ـــته ها  ـــا دانس ـــه آی ـــم ک ـــی کنی ـــور و بررس ـــیم و غ آن بیندیش
ـــا  ـــت ی ـــوده اس ـــت ب ـــت و درس ـــا راس ـــین م ـــای پیش و باوره

بهره یـــی از حقیقـــت نداشـــته اســـت؟
ـــدم  ـــم معتق ـــوز ه ـــن هن ـــوق، م ـــکات ف ـــه ن ـــه ب ـــا توج 4( ب
کـــه دانشـــگاه بـــا تقدس زدایـــی و تابوشـــکنی "در مقـــام 
نظـــر" معنـــا می یابـــد و دانشـــگاهی کـــه اندیشـــه های 
ـــر  ـــاِب تفک ـــد و ب ـــر نمی تاب ـــوع را ب ـــای متن ـــر و باوره متکث
ـــر  ـــه مظه ـــه هیچ وج ـــر ب ـــد، دیگ ـــدود می کن ـــه را مس ناقدان
ـــت و  ـــنگر جزمی ـــه س ـــت، بلک ـــی نیس ـــت و آزاداندیش عقالنی

ــت. ــی اسـ راست کیشـ

تیم موج سواری افغانستان 
در مسابقات قهرمانی جهان 

شرکت می کند

فيـسبـوک نـــامــه

ــی  ــابقات قهرمانـ ــتانی-آلمانی در مسـ ــوان افغانسـ ــو، جـ ــدون آمـ افریـ
موج ســـواری در فرانســـه بـــه نماینده گـــی از افغانســـتان شـــرکت 

 . می کنـــد
ـــیار  ـــه بس ـــواری در فرانس ـــی موج س ـــابقات جهان ـــتان در مس ـــم افغانس تی
ـــدون  ـــت، افری ـــر اس ـــک نف ـــا ی ـــکل از تنه ـــم متش ـــن تی ـــت. ای ـــک اس کوچ
آمـــو، جـــوان 29 ســـاله یی کـــه از نظـــر حقـــوق شـــهروندی آلمانـــی 
ـــر دو  ـــرای ه ـــش ب ـــت و قلب ـــتان اس ـــی افغانس ـــابقات جهان ـــت، در مس اس

ــد. ــور می تپـ کشـ
ــی  ــابقات قهرمانـ ــتانی در مسـ ــوار افغانسـ ــن موج سـ ــا اولیـ ــو نه تنهـ آمـ
ـــود،  ـــزار می ش ـــه برگ ـــز فرانس ـــنبه در بیاریت ـــروز ش ـــه ام ـــت ک ـــی اس جهان

بلکـــه او نخســـتین موج ســـوار در تاریـــخ افغانســـتان اســـت.
ـــدر  ـــن آن ق ـــت: "م ـــه اس ـــی ای( گفت ـــی )دی پ ـــزاری آلمان ـــه خبرگ ـــو ب آم
ـــتانی ها  ـــان افغانس ـــا در می ـــن تنه ـــتم. م ـــوب نیس ـــواری خ ـــم در موج س ه

ـــدارم". ـــادی ن ـــای زی ـــه رقیب ه ـــتم ک ـــوب هس ـــیار خ بس
ـــتان  ـــرای افغانس ـــابقات ب ـــن مس ـــور در ای ـــه، حض ـــر از هم ـــرای او، مهم ت ب
ـــابقات  ـــا مس ـــتین و تنه ـــر در نخس ـــال اخی ـــو در 2 س ـــدون آم ـــت. افری اس
قهرمانـــی موج ســـواری افغانســـتانی ها خـــود را بـــرای ایـــن مســـابقات 

ـــت. ـــرده اس ـــاده ک آم
ـــورهای  ـــه از کش ـــتانی، 2 تابعیت ـــوار افغانس ـــابقات، 15 موج س ـــن مس در ای
ـــو در  ـــدون آم ـــد و افری ـــرکت کردن ـــا ش ـــر اروپ ـــترالیا و سراس ـــادا، اس کان

ـــد. ـــر اول ش آن نف
ـــاک  ـــه خ ـــل را ب ـــه کاب ـــی  ک ـــگ داخل ـــال 1992 از جن ـــو در س ـــن آم والدی
ـــده  ـــان پناهن ـــه آلم ـــده و ب ـــتان آواره ش ـــرد، از افغانس ـــل ک ـــتر تبدی و خاکس
ـــن  ـــهر گوتینگ ـــو در ش ـــود. آم ـــال ب ـــن و س ـــم س ـــو ک ـــان آم ـــدند. آن زم ش
آلمـــان بـــه کودکســـتان رفـــت، امـــا بعدهـــا در برلیـــن در ســـه رشـــتۀ 
حقـــوق، علـــوم فرهنگـــی و طراحـــی تحصیـــل کـــرد. حـــاال او بـــاالی 
ـــک  ـــرگ و ی ـــک در هایدلب ـــس پالن ـــاد ماک ـــتان در بنی ـــای افغانس پروژه ه

موسســـۀ طراحـــی در پوتســـدام کار می کنـــد.
ــوازد،  ــل می نـ ــد، طبـ ــوردی می کنـ ــن، صخره نـ ــر ایـ ــالوه بـ ــو عـ آمـ
ــاور  ــوان یـــک مشـ ــه عنـ ــو یـــک انجمـــن شـــطرنج اســـت و بـ عضـ
ـــود  ـــاله ب ـــد. او 19 س ـــک می کن ـــتان کم ـــان افغانس ـــه پناهجوی ـــی ب حقوق
ـــه   ـــه فرانس ـــفری ب ـــود در س ـــوزی خ ـــان دوران دانش آم ـــد از پای ـــه بع ک

شـــروع بـــه موج ســـواری کـــرد.
ـــته  ـــرک و وابس ـــه »متح ـــألۀ همیش ـــک مس ـــت ی ـــو هوی ـــدون آم ـــرای افری ب
ـــد،  ـــی باش ـــک آلمان ـــتای کوچ ـــک روس ـــی در ی ـــت. او وقت ـــه« اس ـــه زمین ب
ـــن  ـــل برلی ـــهرهایی مث ـــی در کالن ش ـــا وقت ـــد، ام ـــی نمی دان ـــود را آلمان خ

باشـــد، خـــود را آلمانـــی می بینـــد.
ــاال  ــه حـ ــد. این کـ ــی« می بینـ ــَا آلمانـ ــود را »تقریبـ ــم خـ ــارج هـ در خـ
او بـــرای افغانســـتان موج ســـواری می کنـــد، نـــه بـــرای آلمـــان، بیشـــتر 
بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه احســـاس می کنـــد مأموریتـــی را بـــرای 

ـــاند. ـــام برس ـــه انج ـــد ب ـــتان بای افغانس
ـــا حضـــورش در ایـــن مســـابقات، مـــردم کنجـــکاو شـــده  ـــۀ آمـــو، ب ـــه گفت  ب
ـــیقی  ـــه موس ـــتان چگون ـــردم در افغانس ـــاَل م ـــه مث ـــد ک ـــد بدانن و می خواهن
ــزی  ــه چیـ ــد و از چـ ــان می آیـ ــای خوششـ ــه چیزهـ ــنوند، از چـ می شـ
تـــرس دارنـــد؟ بـــه ایـــن ترتیـــب، از روی ایـــن کجـــکاوی مـــردم بـــه 

ـــید. ـــد رس ـــتان خواهن ـــری از افغانس درک دیگ
آمـــو در نظـــر دارد تـــا موج ســـواری را بـــه افغانســـتان ببـــرد. انجمـــن 
ـــت،  ـــو اس ـــای آم ـــدۀ آق ـــه عه ـــتش ب ـــه ریاس ـــتان ک ـــواران افغانس موج س
می خواهـــد زمانـــی در افغانســـتان یـــک تیـــم موج ســـواری جوانـــان را 

ـــود. ـــق ش ـــان خل ـــرای آن ـــی ب ـــا دورنمای ـــد ت ـــاد کن ایج
او می گویـــد کـــه دریاهایـــی بـــرای موج ســـواری در افغانســـتان وجـــود 

ـــد. دارن
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ــن  ــه از ای ــدن های بی روی ــور و شوت ش ــِد کش ــِی ناکارآم ــرگردانی در بوروکراس س
ــه شــمار  ــرای شــهرونداِن افغانســتان ب ــه آن شــعبه، داســتانی همیشــه گی ب شــعبه ب
ــن  ــه ت ــوِن آن را ب ــار صاب ــک ب ــه ی ــود ک ــت نش ــی یاف ــچ کس ــاید هی ــد و ش می آی
ــاد  ــت، فس ــِف مدیری ــۀ ضع ــا در چرخ ــرگردانی ام ــن س ــد. ای ــرده باش ــه نک تجرب
و قوم گرایــی پیچ وتــاِب بیشــتری می یابــد و آدم هــای بی واســطه را بــه عـــزا 
می نشــاند. در ســال های اخیــر، بــه مــوازاِت افزایــش مهاجــرت  بــه اروپــا و متعاقبــًا 
افزایــش نیازهــای ادارِی شــهروندان بــه تهیــۀ وکالت خــط، نکاح خــط، تذکــرۀ 
تابعیــت و... می تــوان شــاهد جلوه هــای جدیدتــری از پیونــِد فســاد، بوروکراســی و 
تبعیــض بــود. ولــی در ایــن فرصــت و روایــِت کوتــاه می خواهــم صرفــًا بــه داســتاِن 
اخــذ تذکــرۀ غیابــی، ترجمــه و تصدیــِق آن و فرصت هایــی کــه بــرای اخــِذ رشــوه و 

ــم. ــاره کن ــد، اش ــان می آی ــه می ــذر ب ــن رهگ ــی از ای ــای قوم ــدِن عقده ه ترکان
ــه خــود در  ــده از افغانســتانی هایی ک ــرای آن ع ــی ب ــرۀ غیاب ــا اخــذ تذک ــن روزه ای
خــارج از کشــور انــد و بــرای ادامــۀ حضــور در کشــور میزبــان، احتیــاج بــه تثبیــِت 
ــِز  ــه در دهلی ــن دغدغ ــده و ای ــل ش ــدی تبدی ــۀ ج ــک دغدغ ــه ی ــد، ب ــت دارن هوی
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــود گرفت ــه خ ــوس ب ــِگ کاب ــور، رن ــاماِن کش اداراِت بی سروس
ــران در  ــرای مهاج ــد ب ــن رون ــهیالتی را در ای ــه تس ــلی وزارت خارج ــش قونس بخ
نظــر گرفتــه؛ امــا ایــن تســهیالت در بیــرون از مرزهــا کارایــِی الزم دارنــد و هنگامــی 
ــه داخــِل مرزهــا می رســند، در چرخــۀ فســاد و بی کفایتــی و تبعیــض، مســخ  کــه ب

ــد.  ــتحیل می گردن و مس
یکــی از اقــوامِ مــن کــه همــراهِ دو فرزنــدش ـ هماننــد هزارهــا هموطــِن دیگرمــان ـ 
از ایــران بــه ســمِت اروپــا ســفر کــرده و در نهایــت در آلمــان اقامــت گزیــده، بــرای 
تثبیــت هویــِت افغانســتانِی خــود بــه اخــذ تذکــرۀ تابعیــت و ترجمــه و تصدیــِق آن 
ــه  ــِن تولدیافت ــه نســِل دومِ مهاجری ــق ب ــن شــخص کــه خــود متعل ــد شــد. ای نیازمن
ــا  در ایــران اســت، خــودش و فرزندانــش هیچ کــدام تذکــره نداشــته اند، از ایــن رو ب
مراجعــت بــه ســفارِت افغانســتان در آلمــان، فــورمِ مخصــوِص اخــذ تذکــرۀ غیابــی 
ــوان  ــه عن ــن ب ــه آدرِس م ــرده و ب ــری ک ــدرش خانه پُ ــرۀ پ ــِی تذک ــۀ کاپ را ضمیم
ــک  ــِد خــودش در ی ــیِ  او همانن ــارِب اصول ــارِب ســببی اش فرســتاده. اق یکــی از اق
ــش  ــرا یاری رســاِن او و فرزندان ــر م ــد و دســِت تقدی ــا مهاجرن گوشــۀ دیگــر از دنی
قــرار داده اســت. او بــا اســتیصاِل فــراوان از مــن خواســت کــه ادامــۀ کار را در کابــل 
ــن  ــا م ــکاری دادم. ام ــوِل هم ــه وی ق ــز از روِی اخــالص ب ــن نی ــم و م ــب کن تعقی
ــۀ  ــوم می شــوم، در مرحل ــش واســطه دار معل ــم کم وبی ــم باســواد و ه ــراً ه ــه ظاه ک
عمــل بــه وعــده ام، هماننــد تــوِپ فوتبــال روزهــاِی روز از ایــن شــعبه بــه آن شــعبه 

شــوت شــدم و وقتــی بــا ســماجِت تمــام تذکره هــای غیابــی را بــه دســت گرفتــم، 
ــرۀ  ــه: »بســیار چــاالک هســتی، در تذک ــت احــواِل نفــوس شــنیدم ک ــوراِن ثب از مأم
غیابــی تــا یک هــزار دالــر مــردم رشــوه می دهنــد و تــو مفــِت مفــت آن را از پیــِش 

ــری!«   ــا می ب م
ــن مفــت  ــرای م ــم ب ــا ه ــی« آن قدره ــرۀ غیاب ــِن تذک ــِت مفــت گرفت ــن »مف ــه ای البت
ــز  ــان نی ــدۀ پارلم ــد نماین ــه چن ــردم و ب ــی کار ک ــودم را ب ــاِی روز خ ــود؛ روزه نب

ــم. ــانه رو انداخت ملتمس
 از ایــن خــوان گذشــتم و خــواِن بعــدی، ترجمــۀ تذکره هــا و تصدیــِق آن در ریاســت 
عمومــی قضایــای دولــت و وزارت خارجــه بــود. ترجمــۀ آن هــا خوشــبختانه در یــک 
ــت.  ــام گرف ــِف روز انج ــز در نص ــت نی ــای دول ــان در قضای ــاعت و تصدیق ش س
ــه مــن گفتــه شــد کــه  ــه تصدیــق در وزارِت خارجــه رســید، ب امــا وقتــی نوبــت ب
وزارت خارجــه بــرای پیشــبرد بهتــر امــور، ایــن کار را بــه یــک شــرکِت خصوصــی 
ــره 500  ــر تذک ــِت ه ــردم و باب ــه ک ــی مراجع ــرکت خصوص ــه ش ــرده. ب ــذار ک واگ
افغانــی پرداخــت کــردم و بــدون هیــچ مشــکلی، قــرار شــد دو روز بعــد تذکره هــا را 
ُمهرخــورده تحویــل بگیــرم. دو روز بعــد )پنجشــنبه 1396/2/28( کــه مراجعــه کــردم، 
ــتور وزارت  ــِق دس ــه مطاب ــت ک ــن گف ــه م ــامِ کار ب ــم اتم ــه به رغ ــِد مربوط کارمن
خارجــه، تذکره هــا را فقــط بــه اقــارِب اصولــی تحویــل می دهنــد. هرقــدر اصــرار و 
ــه همــکاری نماینده گــی  سیاســی و قونســلی،  ــن تذکره هــا ب اســتدالل کــردم کــه ای
به طــور غیابــی صــادر شــده و هیچ کــدام از اقــارب اصولــِی صاحبــاِن آن هــا موجــود 
نیســت، فایده یــی نکــرد. صــدای اعتــراِض مــن جدی تــر شــد و گفتــم اگــر چنیــن 
ــر  ــد، صب ــول می کردی ــا را قب ــن تذکره ه ــد ای ــت، از اول نبای ــود داش ــی وج قانون
می کردیــد کــه اقــارب اصولی  شــان پیــدا می شــدند. اصــاًل چــرا فقــط شــما اقــارب 
اصولــی را می خواهیــد، چــرا قضایــای دولــت از مــن اقــارب اصولــی را نخواســت؟ 

چــرا وزارت خارجــه قبــل از ُمهــر کــردن، اقــارب اصولــی را نخواســته اســت؟
ــی را  ــارب اصول ــم اق ــا بازه ــی نکــرد، آن ه ــچ فایده ی ــن هی ــتدالِل م احتجــاج و اس
ــن شــد کــه آن هــا  ــه قهــر، تذکره هــا را خواســتم. نتیجــه ای ــز ب خواســتند و مــن نی

ــد.  ــن انداختن ــزد م ــا را ن ــد و تذکره ه ــه را کندن ــبِی وزارت خارج ــر چس ُمه
از آن جــا کــه بیــرون شــدم، شــخصی بــه دنبالــم آمــد و گفــت: »ببیــن بــرادر، کارت 
کامــاًل قانونــی اســت امــا مشــکل در دو چیــز اســت: یکــی این کــه ایــن شــرکت از 
مراجعینــی کــه بــه زبــاِن ایرانــی ]= فارســی[ گــپ بزننــد، بــد می بــرد و دوم این کــه 
نبــودن اقــارب اصولــی، یــک فرصــِت غنیمــت اســت بــرای رشــوت گرفتــن. حــاال 
ــه زبان شــان خــوب می فهمــم و  ــن ســرگردان نســاز، مــن ب خــودت را بیشــتر از ای
کارت را خــالص می کنــم؛ مقصــد 200 دالــر خــرج دارد تــا یک صدوپنجــاه دالــرش 

را بــه آن هــا بدهــم و پنجــاه دالــرش هــم حــِق غریبــی و زحمــِت خــودم  شــود!« 
ــن  ــی ت ــن فســاد و بی عدالت ــه ای ــم ب ــرم ه ــر بمی ــم: »اگ ــش گفت ــِت درد برای از نهای
نمی دهــم. روز شــنبه بــه وزارت خارجــه مــی روم، شــاید وجــداِن بیــداری صدایــم 

را بشــنود و کاری کنـــد!«   

پیـوند بوروکراسی، فساد و تبعیض
روایتی کوچک از اخذ تذکرۀ غیابی تا ترجمه و تصدیِق آن در وزارت خارجه

کابل از حادثۀ ترکیه 
جزییات نمی دهد

    ابوبکر صدیق
 بـه دنبـال درگیری ها میـان پناجویان افغانسـتانی و شـهروندان 
ترکیه شـام سـه شـنبه در شـهر اسـتانبول شـماری از پناجویان 

افغانسـتانی کشـته و مجروح شـدند.
سـفارت افغانسـتان در ترکیـه در خبرنامه یـی گفتـه اسـت کـه 
در ایـن درگیری هـا یـک پنا ه جـوی افغانسـتانی و یک شـهروند 

ترکی کشـته اسـت. 
افغانسـتان در ترکیـه کـه در  امـا عـارف فرهمنـد، شـهروند   
سـالم وطندار  بـه  می کنـد  زنده گـی  درگیـری  محـل  نزدیکـی 
گفتـه کـه درگیری نخسـت میـان یک پناهجـوی افغانسـتانی و 
یـک شـهروند ُکـرد ترکیـه آغاز شـد و به کشته شـدن شـهروند 

انجامید. ُکـرد 
ایـن پناه جـوی افغانسـتانی افـزود که در ایـن  رویـداد ده ها تن 
از ُکردهـا بـه منطقـۀ مهاجر نشـین سـلطان غـازی حملـه کرده 
و در نتیجـه 30 تـن کشـته  و 50 تـا 60 تـن دیگـر مجـروح 

شـده اند.
بـه گفتـۀ او،  پولیـس هـم از عهـده مهار افـراد ُکرد بـر نیامده و 
سـاعاتی میـان نیروهای امنیتـی و این افراد نیـز درگیری جریان 
داشـته اسـت و در نتیجـۀ این درگیـری مهاجران افغانسـتانی از 

خانه های شـان ممنوع الخـروج شـده اند.
سـلطان غازی در غـرب اسـتانبول یکـی از مناطقـی اسـت کـه 
بودوبـاش  آن  در  افغانسـتانی  و  پاکسـتانی  مهاجـران سـوری، 
دارنـد، اما شـمار مهاجـران افغانسـتان بیشـتر از پاکسـتانی ها و 

اسـت. سـوری ها 
درهمیـن حـال، فضـل هـادی مسـلمیار رییـس مجلـس سـنا 
افغانسـتان در پیونـد بـه ایـن رویـداد نیـز گفتـه کـه بر اسـاس 
اطالعـات او از ترکیـه، در درگیری میان پناجویان افغانسـتانی و 
برخـی شـهروندان ترکـی، 12 تا 15 پناجوی افغانسـتانی کشـته 

است. شـده  
در  رویـداد  ایـن  از  نقیضـی  و  ضـد  گزارش هـای  هم چنـان، 
شـبکه های اجتماعـی نشـر و ادعا شـده اسـت که گویـا چندین 
پناجوی افغانسـتانی در این درگیری  کشـته و مجروح شـده اند.
امـا سـفارت افغانسـتان در ترکیـه بـا نشـر پیامـی بازتـاب ایـن 
اسـتناد  بـه  و  کـرده  رد  اجتماعـی  شـبکه های  در  را  رویـداد 
تحقیقـات و معلومـات پولیس اسـتانبول از کشـته شـدن دو نفر 
- یـک شـهروند ترکـی و یـک پناجـوی افغانسـتانی خبـر داده 

. ست ا
قونسـلگری افغانسـتان در اسـتانبول نیـز گفتـه کـه تحقیقـات 
پولیـس در پیونـد بـا ایـن رویـداد جریـان دارد و تـا کنـون 
300 شـهروند سـوری، 200 مهاجـر پاکسـتانی و 30 پناجـوی 
افغانسـتانی از سـوی مقام هـای ترکیـه برای بررسـی بازداشـت 

اند.  شـده 
برخوردهـای خشـونت بار شـام سـه شـنبه در سـاحۀ سـلطان 
غـازی و چلبی شـهر اسـتانبول صـورت گرفت. این دو سـاحه 
محـل بـود و باش اکثر مهاجران سـوری، پاکسـتانی و شـماری 

از پناهجویان افغانسـتانی اسـت.
افغانسـتان،   خارجـۀ  وزارت  بـا  پیهـم  تماس هـای  بـا  امـا 
سـخنگویان ایـن وزارت حاضـر نشـدند تا در این مورد سـخن 

 . نند بز
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