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غنــی:

ُفرمول جنگ را یافته  ایم
کـرزی: مـن در یـک جلسـه یی که در آن 
زمـان جـو بایـدن هنـوز معـاون رییـس 
جمهـور امریـکا نبـود حضور داشـتم که 
در آن سـناتوران دیگـری ماننـد مک کیـن 
از  مـن  وقتـی  بودنـد،  نیـز  گراهـام  و 
مشـکالتی کـه پاکسـتان باالی افغانسـتان 
وارد می سـاخت صحبـت کردم، سـناتور 
بایـدن از جـا بلنـد شـد و گفـت: میدانی 
آقـای کـرزی؟ پاکسـتان 50 مرتبه نسـبت 
بـه افغانسـتان بـه امریـکا راجحیـت دارد

می گویـد  روسـیه  خارجـه  وزیـر  معـاون 
کشـورش بـرای کمـک در مبارزه با دهشـت 
پاکسـتان  اختیـار  در  ابـزار جنگـی  افگنـی، 

قـرار داده اسـت.
گفت وگوهـای  در  کـه  مورگلـوف  ایگـور 
رایزینـا در دهلـی جدیـد بـا حامـد کـرزی 
رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان در یـک 
پنل نشسـته بود، پاکسـتان را یکـی از قربانی 

هـای دهشـت افگنـی عنـوان کـرد.
آقـای مورگلوف گفت: »ما بـه خاطر تقویت 
توانایـی های ضد دهشـت افگنی پاکسـتان به 
این کشـور ابـزار جنگـی فراهـم می کنیم. ما 
چندیـن هلیکوپتـر را بـه پاکسـتان فروختیم 
تـا آن هـا بـا اسـتفاده از آن با دهشـت افگنی 
کـه  می دانیـد  شـما  چنانچـه  کنـد.  مبـارزه 

پاکسـتان نیـز از ناحیـه دهشـت افگنی رنـج 
می بـرد. پدیـده تروریـزم یـک تهدیـد برای 

می باشـد.« مـا  همه 
در همیـن حـال، حامـد کرزی رابطه روسـیه 
و پاکسـتان را یـک چیـز تـازه می دانـد و بـر 
فشـار جهانـی به ویـژه امریکا علیه پاکسـتان 

تاکیـد کرد.
و  پاکسـتان  »رابطـه  گفـت:  کـرزی  آقـای 
روسـیه یک چیـز تازه اسـت؛ اما ایـن رابطه 
بـه انـدازه نفـوذی کـه ایـاالت متحـده بـر 
پاکسـتان دارد، قابـل مقایسـه نیسـت. آنقـدر 
دارد،  نفـوذ  ای.اس.ای  بـه  کـه سـی.آی.ای 
روسـیه بـاالی ایـن نهاد نـدارد. مـن در یک 
جلسـه یی کـه در آن زمـان جـو بایـدن هنوز 
معـاون رییـس جمهـور امریکا نبـود حضور 
داشـتم کـه در آن سـناتوران دیگـری ماننـد 
مک کیـن و گراهـام نیـز بودند، وقتـی من از 
مشـکالتی که پاکسـتان باالی افغانستان وارد 
می سـاخت صحبت کـردم، سـناتور بایدن از 
جـا بلند شـد و گفـت: میدانی آقـای کرزی؟ 
پاکسـتان 50 مرتبـه نسـبت بـه افغانسـتان به 

امریـکا راجحیـت دارد.”
جنـرال ویجـی کمـار سـینگ وزیـر پیشـین 
خارجـه هندوسـتان منافع هنـد را در تقویت 
پایه هـای اقتصـادی افغانسـتان می دانـد و بر 

شـگوفایی ایـن عرصـه تاکید مـی ورزد.
آقای کمارسـینگ اظهار داشـت: “افغانسـتان 
کـه  بـود  جغرافیایـی  سـاحه  گذشـته  در 
کاروان هـا از آن می گذشـتند از همیـن رو 
اقتصـاد آن شـگوفا بـود. امـا زمانـی شـد که 
افغانسـتان وابسـته به اقتصاد بیرونی گشـت. 
ایـن کشـور نیـاز دارد تـا بخاطر بقـای خود 
پـول از خـارج بدسـت آورد. تـا زمانـی کـه 
اقتصاد آن شـگوفا نشـود، راه ها باز نشـود و 
تجـارت آزاد در آن رونـق نگیرد، افغانسـتان 

بـه عنوان یـک اقتصاد وابسـته باقـی خواهد 
مانـد. منافـع هندوسـتان در این نهفته اسـت 
کـه افغانسـتان یکبـار دیگـر بـه شـگوفایی 

اقتصـادی دسـت یابد.”
گفت وگوهـای رایزینـا همه سـاله بـه ابتکار 
وزارت خارجـه هنـد در شـهر دهلـی ایـن 
از  تـن  صدهـا  و  میشـود  برگـزار  کشـور 
متفکریـن سیاسـی و نظامـی جهـان گردهـم 
مـی آیند تـا روی موضوعـات داغ جهانی به 

بحـث و تبـادل و نظـر بپردازنـد.

اشـرف  غنی احمدزی: »بدون حمایـت آمریکا، 
شـش ماه دوام نمی آوریم«.

زمـان  طوالنی تریـن  مسـعود:  احمدولـی 
حمایـت آمریـکا، از افغانسـتان و شـما بـوده 
اسـت، چگونـه پـس از شـانزده سـال، شـش 

نمي آوریـد!؟ دوام  مـاه 
در سـفر جاپـان، بـا خانـوادۀ مختصـری، مرد ۸5 
سـاله با همسـر ۸۲ سـاله و سـه تن دیگر اعضای 
فامیـل بـا یـک زندگـی متوسـط، هـم صحبـت 
شـدیم. مـرد و زن کهـن سـال هرچند باز نشسـته 
جسمی شـان  سـالمت  و  روحیـه  امـا  بودنـد، 
و  آموخته هـا  از  مي رسـید.  نظـر  بـه  خـوب 
تجربیـات زنده گـی مـردم جاپـان سـؤال نمـودم 
و این کـه بـرای مـا مـردم افغانسـتان چـه نظـر و 
پیامـی دارنـد ؟ زن و شـوهر صمیمـی کـه نزدیک 
هم نشسـته بودنـد، در کمـال ادب جاپانی گفتند: 
افغانسـتان بسـیار کشـور خـوب اسـت، تاریـخ 
داریـد، جغرافیـای خوب داریـد، ببخشـید، اما تا 
زمانی کـه کمـک خارجـی برایتـان مي رسـد، بـه 

نمی رسـید. موفقیـت 
حـاال، داسـتان مـا در افغانسـتان کامـاًل معکـوس 
وابسـته  مـان  همـۀ  عامـی  تـا  رهبـر  از  اسـت، 
قـول  بـه  و  می باشـیم  خارجـی  کمک هـای  بـه 
حکومتیـان، اگـر نرسـد، در شـش مـاه می میریم! 
ایـن وابسـتگی از قرن هاسـت که به یـک فرهنگ 
عمومـی تبدیـل شـده، دل و دمـاغ و ذهــن ما را 
تسـخیر نموده اسـت. تنهـا تغییر هــمین ذهنیت، 
مي باشـد.  مـا  سرنوشـت  تغییـر  اساسـی  شـرط 
دریـن راسـتا درمـان مریضـی از خـود بیگانگـی، 
بـه خصوص در سـطح رهبری و مدیریت کشـور 

و جامعـه حیاتـی اسـت.
آنانیکـه اعتمـاد به نفـس ندارند و همـواره تالش 
دارنـد کـه چگونـه خود را بـه دیگران بفروشـند، 
حـرکات  مي زننـد،  نقیـض  و  ضـد  حرف هـای 
نامتجانـس از خـود بـروز میدهــند، خنده هـای 
بـه چشـم رقیـب و  را  دارنـد، همـه  مصنوعـی 

حریـف و دشـمن می بیننـد.
ممکـن پـرکار، پرمشـغله و سـختکوش باشـند، 
امـا هنـوز خـود را نشـناخته انـد، ماحـول خـود 
شـان  فعالیت هـای  همـۀ  انـد،  نکـرده  درک  را 
در محـور نمایـش خودشـان می چرخـد، از هـر 
وسـیلۀ ممکـن تهدیـد، تطمیع و فریبـکاری برای 
تسـلط بردیگـران اسـتفاده مینماینـد، میخواهنـد 
همیشـه بی رقیب باشـند، ذهنیت هـای دوگانه و 
حتـی چندگانـه دارنـد، بـا دیگـران می جنگند، با 

خـود نیـز می جنگنـد. 
از خـود گریـز اند، درون خـود را درک نمی کنند. 
درد دارند، تسـکین آن دسـت خودشـان نیسـت، 
بـه بیـرون از خـود پنـاه میبرنـد. اینجاسـت کـه 
سرنوشـت مـردم را بـرای آرامـش درونـی خـود 
رقـم میزننـد، سـمت و سـوء میدهنـد و مـردم را 

قربانـی مشـکل خود میسـازند.
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مشـکل  کـه  می شـود  مدعـی  پاکسـتان  وقتـی 
تروریسـم و بنیادگرایی مذهبی در آن کشـور وجود 
نـدارد و از ایـن ناحیه هیـچ تهدیـدی متوجه جهان 
افغانسـتان  به ویـژه  و  کشـور  ایـن  و همسـایه های 
نیسـت، پـس دلیـِل گردهمایـِی رهبـران مذهبِی آن 
کشـور بـرای صـدور فرمـان مبنـی بـر غیرمشـروع 

خوانـدِن عملیـات انتحـاری بـه چـه معناسـت؟ 
پاکسـتان اخیـراً بیش از ۲000 روحانِی شناخته شـدۀ 
ایـن کشـور را در یـک گردهمایـی دور هـم جمـع 
کـرد و از آن هـا علیـه حمـالت انتحاری کـه عمدتًا 

از سـوی گروه هـای تروریسـتی در خـارج از خاِک 
این کشـور یعنـی در افغانسـتان صـورت می گیرند، 
فتوا گرفت. در این نشسـت، نخسـت وزیر پاکسـتان 
نیـز حضـور داشـت و اعـالم کـرد کـه حمـالت 
انتحـاری هیـچ ربطی بـه آموزه های اسـالمی ندارد. 
طالبـان  بـه  نزدیـک  سـران  از  می شـود  گفتـه 
افغانسـتان، پسـر مولـوی سـمیع الحق نیـز در پـای 
در  گردهمایـی  ایـن  از سـوی  شـده  سـنِد صـادر 

اسـت.  کـرده  امضـا  انتحـاری  عمـل  قباحـِت 
گردهمایـی علمـای پاکسـتان کـه عمـاًل به دسـتور 
را  مسـأله  دو  شـده،  انجـام  کشـور  ایـن  رهبـری 

کامـاًل روشـن می سـازد. نخسـت این کـه گروه های 
تروریسـتی و تنـدرو دقیقـًا در راسـتای برنامه هـای 
سیاسـِی ایـن کشـور عمل کـرده و حاال هـم گوش 
بـه فرمـاِن دولت مـرداِن آن دارنـد. اگـر قـرار بـود 
چنیـن فتوایـی صـادر شـود، چـرا علمای پاکسـتان 
به صورِت مسـتقل دسـت بـه چنین اقدامـی نزدند؟ 
چـرا پیـش از آن، علمـای پاکسـتان کـه گاه انجـام 
فعالیت هـای تروریسـتی و انتحـاری را مشـروعیت 
دور  کـه  بودنـد  نیفتـاده  ایـن  فکـر  بـه  داده  انـد، 
هـم جمـع شـوند و واقعـًا بـه صـورت اسـالمی و 
در  را  امـروز  جهـاِن  معضـالت  از  یکـی  انسـانی، 
پرتـو شـریعت و احـکام اسـالمی حـل کننـد؟ چرا 
آن  در  آزادانـه  مسـلح  تروریسـتِی  گـروه  صدهـا 
کشـور فعالیـت دارنـد و کسـی نسـبت بـه حضـور 
آن هـا چیـزی نمی گویـد؟... این هـا همه نشـانه های 
روشـِن حمایـِت پاکسـتان از سیاسـت های تندروانه 
و تروریسـتی اسـت و هیـچ جـای تردیـدی در این 

نـدارد. رابطـه وجود 
 و امـا مسـالۀ دوم این اسـت کـه دولت پاکسـتان با 
وجـود این کـه نمی خواهـد نشـان دهـد کـه نسـبت 
بـه تهدیدهای امریکا نگران اسـت، ایـن گردهمایی 
دقیقـًا در راسـتای جلـب توجِه این کشـور صورت 
گرفتـه اسـت. پاکسـتان می خواهـد بـه امریکایی هـا 
نشـان دهد که در مبارزه با تروریسـم کاماًل صــادق 
اسـت و برنامه هایـی را نیـز بـرای این منظـور روی 

دارد. دست 
 اگـر گردهمایـی ۲000 نفـری پاکسـتان برای جلب 
حمایـت امریـکا نیسـت، پـس چـرا در 17 سـاِل 
گذشـته کـه بارهـا دولت مـردان افغانسـتان خواهان 
ایـن  شـدند،  گردهمایی ها یـی  چنیـن  برگـزاری 

گردهمایـی برگـزار نشـد؟ 
کامـاًل مشـخص اسـت کـه تعزیـراِت امریـکا علیـه 
پاکسـتان از همین حاال اثراِت خود را گذشـته و این 
کشـور آینـدۀ هولناکـش را در تصمیم هـای دونالـد 
ترامـپ رییـس جمهـوری امریـکا می بینـد. ایـن بار 
بـه نظـر می رسـد کـه امریکایی هـا مصمم تـر از هر 
زمـاِن دیگـری وارد صحنـه شـده انـد و می خواهند 
مسـوولیت هایش  متوجـه  واقعـًا  را  پاکسـتان  کـه 
بسـازند. امـا طـرف دیگـر قضیـه در معادلـۀ امریکا 

و پاکسـتان، افغانسـتان بـوده می توانـد. 
در  ثبـات  و  امنیـت  امریـکا  فشـارهای  بـا  تنهـا 
افغانسـتان برقـرار نمی شـود. دولـت وحـدت ملـی 
متأسـفانه در چنـان وضعیـِت شـکننده و بحرانـی 
قـرار دارد کـه کمتـر می توان امیــدی برای اسـتفاده 
از وضعیـت بـه وجـود آمـده توسـط دولت مـردان 
فعلـی بـه نفـع امنیت و ثباِت کشـور داشـته باشـیم. 
وقتـی بی ثباتـی در دروِن حکومـت بیـداد می کنـد، 

بـا  بتـوان  کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان  چگونـه 
تهدیدهـای بیرونـی به درســتی مبـارزه کـرد؟ 

دولـت وحـدت ملـی نیـاز دارد که در گام نخسـت 
بـه صـورِت عاقالنـه مشـکالِت داخلـی اش را بـا 
ناراضیـان حـل کند. هیـچ زمانـی دولت افغانسـتان 
تهدیدهـای  و  مشـکالت  بـا  امـروز  انـدازۀ  بـه 
در  اسـت.  نمی کـرده  نـرم  دسـت وپنجه  درونـی 
زمـان زمـام داری حامـد کـرزی گاهـی مشـکالت 
بـروز می کـرد ولـی ایـن گونـه نبـود کـه معـاون 
و  شـود  فرسـتاده  تبعیـد  بـه  جمهـوری  ریاسـت 
والـی یـک والیـت و فرمانـده پولیس والیتـی دیگر 
و  قانـون  را خـالِف  مرکـزی  دولـت  تصمیم هـای 

بخواننـد. نامشـروع 
 این گونـه نیسـت کـه این افـراد کاماًل مقصر باشـند 
و ارگ نشـینان درسـت و حـق بـه جانـب. همیشـه 
وقتـی معضلـی در یـک محیـط و جامعـه بـه میـان 
می آیـد، دو طـرِف قضیـه مشـکالتی دارنـد. حـاال 
هـم ارگ ریاسـت جمهـوری نمی تواند بـه صورِت 
یک جانبـه تقصیـر را بـه گـردِن دیگـران بینـدازد و 
خـود را کامـاًل بی گنـاه معرفـی کنـد. در عملکـرد 
سـبب  کـه  داشـته  وجـود  چیزهایـی  نهـاد،  ایـن 

نارضایتـی ُکِل جامعـه شـده اسـت. 
ریاسـت جمهـوری راسـت نمی گوید کـه وضعیِت 
بـه  وجـود آمـده، پیامـد عملکـرد قانون گرایانـه اش 
اسـت. بـل خـالف آن، وضعیـت بـه وجـود آمـده 
ناشـی از برخوردهـای قوم گرایانـه و انحصارطلبانـۀ 
ارگ بـوده که کشـور را به سـمِت بحـران داخلی و 

بی اعتمـادی سـوق داده اسـت. 
اختیـار  در  اسـتثنایی  و  خـوب  بسـیار  فرصتـی 
افغانسـتان قـرار گرفتـه و آن ایـن اسـت کـه جامعۀ 
جهانـی همسـو بـا سیاسـت های افغانسـتان در برابر 
پاکسـتان بـه عنـوان اصلی تریـن حامـی تروریسـم 
جبهـۀ مشـترک بـاز کـرده انـد. از این فرصـت باید 
همـه در کنـار هـم سـود ببریـم و کشـور خـود را 
نجـات  منطقه یـی  و  جهانـی  تروریسـِم  چنـگ  از 
بخشـیم و نـه این کـه بـا ایجـاد مشـکالت داخلـی، 

ابعـاد دیگـری به بحـران کشـور بیــفزایم. 
همان گونـه کـه امریکایی هـا در فشـارهای خـود بر 
پاکسـتان مصمـم بـه نظر می رسـند، ما نیـز باید این 
سیاسـت را در داخـل تقویـت کـرده و پاکسـتان را 
واقعـًا در موقعیتـی قـرار دهیـم کـه چاره یـی جـز 
وداع بـا بنیادگرایی و تروریسـم نداشـته باشـد. اگر 
چنیـن نشـود، بدون شـک یـک بـارِ دیگـر ورق به 
سـودِ پاکسـتانی ها برخواهـد گشـت و ایـن کشـور 
بـا تجاربـی کـه در اختیـار دارد، می توانـد خـود را 
بـا سیاسـت های جهانـی نزدیـک و همسـو بسـازد. 
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احمد عمـران

بـازی تـازۀ

 پاکسـتان

 

»آپارتایـد« در نگاهـی سـطحی، واژه و مفهومی تاریخ گذشـته 
در هـزارۀ سـوم بـه نظـر می آیـد؛ زیـرا اغلـب چنیـن گمـان 
بـا آزادی مانـدال در سـال 1990 از زنـدان و  می شـود کـه 
پیــروزی او در انتخابـاِت ریاسـت جمهوری آفریقای جنوبی، 
پرونـدۀ آپارتایـد و رژیم های مبتنی بر آن برای همیشـه بسـته 
شـده اند. امـا متأسـفانه مشـکِل نگاه هـای سـطحی این اسـت 
کـه از ظاهـِر قضایـا عمیق تـر رفتـه نمی تواننـد و چیـزی جز 
جلوه هـای بیرونـی و رسـمِی قضایـا، سـطوِح تحلیل شـان را 
تشـکیل نمی دهنـد. از همین روسـت کـه بـرای هـزارۀ سـوم 
اهـداف و خواب هـا و رویاهایـی تـدارک دیـده می شـود کـه 
فقـط در روی کاغـذ می تـوان آن هـا را مشـاهده کـرد و در 
واقعیـِت امـر، هنـوز همـان مسـایل و مصایـِب تلخـی قابـل 

لمـس انـد کـه در هـزارۀ دوم و اول وجـود داشـتند. 
فقـر و گرسـنه گی، بی سـوادی و تبعیض جنسـیتی، مرگ ومیِر 
کـودکان و تخریب محیط زیسـت همچنان به شـدت و حدِت 
خـود وجـود دارنـد؛ امـا در ایـن فرصـِت کوتـاه می خواهیـم 
بگوییـم کـه آپارتایـد نیز در هـزارۀ سـوم همچنان باقی سـت 
و بـه رنگ هـا و لعاب هـای متفـاوت بـه حیاِت خویـش ادامه 

است. داده 
ریاسـِت  بـه  افغانسـتان  ملـی  وحـدِت  به اصطـالح  دولـِت 
هـزارۀ  در  آپارتایـد  تـازۀ  لعاب هـای  از  یکـی  غنـی،  آقـای 
سـومی اسـت کـه برخی هـا خوش بینانـه آن را پایـان تاریخ و 
جهان شـمولِی آزادی و دموکراسـی اعـالم کـرده بودنـد. آقای 
غنـی و منِش حکومت دارِی او در سـه سـاِل گذشـته به خوبی 
نشـان می دهـد کـه هنـوز تاریـِخ آزادی خواهـی در جهـان و 
به ویـژه افغانسـتان بـه پایـان نرسـیده و آزادی، متاعـی دلکش 

بـرای ادامـۀ تاریخ اسـت.
از بحث هـای فلسـفی باید گذشـت، افغانسـتاِن کنونی در زیر 
سـایۀ حکومـِت اشـرف غنی در همـۀ عرصه هـا بـا سیاسـِت 
تبعیـِض قومی و نژادی و فرادسـتِی سازماندهی شـدۀ بعضی ها 
و فرودسـتِی  نهادینه شـدۀ برخی هـا کـه اکثریـِت جامعـه را 
تشـکیل می دهنـد، مواجـه اسـت. مصادیـق این سیاسـت، در 
هیـأِت حـذف و طرد و تضعیِف سیسـتماتیِک شـخصیت هاِی 
غیرپشـتون از دسـتگاه دولـت و حکومت بسـیار فـراوان اند، 
امـا آقـای غنـی و تیـِم مخصوصـش بـا دیده درایی نـامِ آن را 

»قانون گرایـی و اصالحـات« گذاشـته اند. 
در سیاسـِت آپارتایـِد آقـای غنـی دیـده می شـود کـه تـالش 
بـرای عـروِج سازماندهی شـدۀ یـک قـوم و نـزوِل تحمیلـِی 
سـایر اقـوام به شـدت جریـان دارد. ایـن تـالش در رده هـای 
عالـی، بـا تکتیِک توطیـه و تزویر نضـج گرفتـه و در رده های 
متوسـط و پایینـی بـا البـی و اعمـاِل نفـوذ در سـازوکارهای 
اداری جریـان دارد. بـه ایـن معنـا کـه ایـن سیاسـت ابـداً بـه 
تبعیـد جنـرال دوسـتم، انـزوای اسـتاد محقـق و کنارگـذاری 
عطامحمـد نـور خالصـه نمی شـود، بلکـه آن ها در نظـِر آقای 
غنـی قلعه هـای ایـن شـطرنج به حسـاب می آیند که برداشـتِن 

آن هـا، پایـاِن سـریع و موفقانـۀ بـازی را تضمیـن می کنـد.
بـه گمـان می رسـد در رده های عالی، آقـای غنی اکثـِر قلعه ها 
را درهـم شکسـته و فقـط در قلعـۀ آخر کـه آقای نور باشـد، 
تـا حـدودی متوقـف مانـده اسـت. امـا در رده هـای پایینـی، 
کار بـه بسـیار لطافـت و نرمـی جریـان دارد. در تقرری هـاِی 
متوسـط و پاییـن در ادارات، معیـارِ دروغیـِن اکثریت و اقلیِت 
قومـی لحـاظ می گـردد، برای پسـت های کلیدی، سـی بی آر و 
دارای معـاش و امتیـاز بلنـد، فیلترهاِی غیررسـمی یی طراحی 
شـده کـه سـایر اقـوام از آن بسـیار به نـدرت عبـور خواهنـد 
قومـِی  ترکیـِب  در  می تـوان  را  فیلترهـا  ایـن  وجـود  کـرد. 
صاحبـاِن چنیـن مناصـب و مشـاغلی دیـد و آن را با بررسـِی 
لیاقـِت اشـخاِص خط خورده یـی محـک زد کـه در فیلترهـای 

غیررسـمی اسـیر مانده انـد.
مفهـوم  ایـن  واضـِح  معنـای  نـدارد،  ُدم  و  شـاخ  آپارتایـد، 
»تبعیـض نـژادی« اسـت. آقای غنی در پوشـِش دموکراسـی و 
وحـدِت ملـی و بـا لعاب هایـی ماننـد تحـول و قانون گرایـی، 
بـه یکـی از برجسـته ترین کارگـزاراِن سیاسـِت آپارتایـد در 
هـزارۀ سـوم بـدل شـده اسـت. امـا منطـِق تاریـخ می گویـد 
کـه ایـن بـازی، مقاومـت خلـق می کنـد و نیروهـای محـروم 
در برابـِر کارگـزاراِن ایـن بـازی دسـت بـه موازنـه می زنند و 
سـرانجام طرحـی نـو درمی اندازنـد. امـا جـاِی درد و دریغ و 
تأسـف این جاسـت کـه آقای غنـی بـا آن مغِز متفکـرش چرا 

قصـد گـردِش باطـل در تاریـخ دارد؟!

غنـی 
و آپارتاید در هزارۀ سوم

کاماًل مشخص است که تعزیراِت 
امریکا علیه پاکستان از همین حاال 
اثراِت خود را گذشته و این کشور 
آیندۀ هولناکش را در تصمیم های 

دونالد ترامپ رییس جمهوری 
امریکا می بیند. این بار به نظر 

می رسد که امریکایی ها مصمم تر 
از هر زماِن دیگری وارد صحنه 

شده اند و می خواهند که پاکستان 
را واقعاً متوجه مسوولیت هایش 

بسازند. اما طرف دیگر قضیه 
در معادلۀ امریکا و پاکستان، 

افغانستان بوده می تواند
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حکومـت  اجرایـی  ریاسـت  در  مسـووالن 
وحـدت ملـی و کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق 
ملـی  وحـدت  حکومـت  سیاسـی  توافق نامـۀ 
می گوینـد کـه قانـون اساسـی فعلی افغانسـتان 
سـبب انحصـار قـدرت شـده و این قانـون باید 

تعدیـل شـود.
ریاسـت  مجیب الرحمـان رحیمـی، سـخنگوی 
اجرایـی کـه در نشسـتی بـه مناسـبت تجلیـل 
صحبـت  اساسـی  قانـون  تصویـب  هفتـۀ  از 
اصالحـات  آوردن  بـرای  کـه  گفـت  می کـرد، 
قـدرت،  غیرمتمرکـز سـاختن  و  در حکومـت 
اساسـی  قانـون  در  تعدیـالت جـدی   نیازمنـد 

هسـتیم. کشـور 

کمیسـیون  رییـس  ناطقـی،  محمـد  همچنـان، 
نظـارت بـر تطبیـق توافق نامـۀ سیاسـی ایجـاد 
حکومـت وحـدت ملـی می گویـد کـه قانـون 
یـک  از  بیشـتر  قـدرت  و  اساسـی صالحیـت 
پادشـاه را بـرای رییس جمهـور در نظـر گرفتـه 

کـه وحشـتناک اسـت.
سـخنگوی ریاسـت اجرایـی در ایـن نشسـت 
گفـت: نفـس تسـوید و تصویب قانون اساسـی 
افغانسـتان در سـال ۲00۴ بعد از تحوالت سال 
۲001 و امضـای معاهـدۀ بُـن، بـه رغـم ایرادها 
جریان هـای  و  احـزاب  سـوی  از  انتقـادات  و 
سیاسـی٬  یکی از دسـتاوردهای بـزرگ تاریخی 
در فراینـد مبـارزات آزادی خواهانـه کشـور بـه 

می رود. شـمار 
آقـای رحیمـی می افزایـد کـه قانون اساسـی به 
عنـوان میثـاق ملـی و قانـوِن مـادر، از یک سـو 
می دهـد  شـکل  را  نهادهـا  و  نظـام  نوعیـت 
پایه یـی  اصـوِل  قواعـد٬  دیگـر،  سـوی  از  و 
بـه  کـه  می کنـد  وضـع  را  مشـوق  هایی  و 
اسـاس آن هـا، رونـد دموکراتیـک و بازی هـا و 

می گیـرد. شـکل  سیاسـی  فعالیت هـای 
بـه بـاور سـخنگوی ریاسـت اجرایـی، قانـون 
اساسـی افغانسـتان در یـک شـرایط ویـژه و در 
پـی  تحـوالت ۲001 و مداخلـۀ جامعـۀ جهانی 
القاعـده شـکل  و  طالبـان  رژیـم  تغییـر  بـرای 
گرفـت و بـه دالیـِل »مشـخص« و »واضـح«، 
بـرای  را  انحصارگـرا  متمرکـز  ریاسـتی  نظـام 
و  متکثـر  متنـوع،   پسـاجنگ  جامعه یـی  یـک 

چندپارچـه تجویـز کـرد.
از  اکنـون، عده یـی  تـا  آغـاز  »از  او می گویـد: 
مرکزگرایـی  بـا  قانـون  ایـن  از  اقتدارگرایـان 
مطلـق و تحت عنـوان حکومت مرکـزی مقتدر 
مردم گرایـان،   از  عده یـی  و  کرده انـد  حمایـت 
بـه اصـالح و تعدیـل ایـن قانـون تحـت عنوان 
غیرمتمرکـز  یـا صدارتـی  پارلمانـی  حکومـت 
فراگیـر و همـه شـمول، مبـارزه و تـالش کرده 

. ند« ا
سـخنگوی ریاسـت اجرایی با اشـاره بـه این که 
انتخابـات سـال 1393 »تـوأم با تقلب گسـترده 
و سـازماندهی شـده از سـوی مثلـث شـوم و 
سـالیان  »در  می گویـد:  بـود،  کودتایـی«  سـیاه 
پسـین، جبهـۀ متحـد ملـی بـه رهبـری شـهید 
و  تغییـر  جریـان  ربانـی،  برهان الدیـن  صلـح 
امیـد در انتخابـات ۲009 و جریـان اصالحـات 
بـه رهبـری  انتخابـات ۲01۴  در  و همگرایـی 
صـورت  بـه  را  قضیـه  ایـن  عبـداهلل  دکتـور 
گسـترده و بـه عنـوان یـک داعیه اصلـی جریان 

سـاختند«. مطـرح  مردم گـرا 

بـه بـاور آقـای رحیمـی: بحران هـای یک ونیـم 
ارگ  در  »انحصارقـدرت  و  گذشـته  دهـۀ 
عده یـی  »دسـت  در  و  ریاسـت جمهوری« 
محـدود«، بحـث تغییـر نظـام را به عنـوان یکی 
و  مردم گـرا  جریـان  شـعارهای  عمده تریـن  از 
برگردانیـدن قـدرت به مـردم وارد متـن جامعه 

سـاخته اسـت.
او تأکیـد مـی ورزد که نظـام متمرکـز انحصاری 
روی کاغـذ و سـاختار غیرمتمرکـز در جامعـه، 
بارهـا موجـب تضـاد و اصطـکاک در کشـور 
شـده اسـت. آقای رحیمی می گویـد که امضای 
توافق نامـه حکومـت وحـدت ملی یـک »حادثۀ 
تاریخـی« و یـک »سـند ملـی« بـرای حرکت به 
سـوی تغییـر نظـام، غیرمتمرکز سـاختن قدرت 
و فراهم سـازی زمینۀ مشـارکت بـرای جریان ها 

و گروه هـای مختلـف جامعه اسـت.
نشـان  خاطـر  اجرایـی  ریاسـت  سـخنگوی 
می کنـد کـه تشـکیل حکومت وحـدت ملی در 
افغانسـتان، عمـاًل قدرت را غیر متمرکز سـاخته 
و آنـان نیازمنـد نهادینـه سـاختن ایـن تغییـر با 

اصـالح و تعدیـل قانـون اساسـی هسـتند.
او گفـت: ریاسـت اجرایی به تعهـدات خود در 
زمینـۀ تغییـر نظـام، غیرمتمرکز سـاختن قدرت 
و تطبیـق مفـاد توافق نامـۀ سیاسـی پابند اسـت 
و از لحظـۀ تأسـیس تـا اکنـون بـه رغـم موانع٬ 
در  زدن هـا٬  دور  و  تعهدشـکنی ها  چالش هـا، 

ایـن راسـتا تـالش و مبـارزه کرده اسـت.
او هم چنـان می افزایـد کـه ریاسـت اجرایـی به 
اصالحـات براسـاس توافق نامـه سیاسـی متعهد 
ریاسـت  رحیمـی:  گفتـۀ  بـه  اسـت.  پابنـد  و 
اجرایی در جریان سـه سـال گذشـته بـه آوردن 
اصالحـات در اداره  هـای مختلف کشـور، روند 
انتخابـات، لویـه جرگـۀ تعدیـل قانون اساسـی 

تأکیـد کرده اسـت.
رییـس  ناطقـی،  محمـد  باایـن،  همزمـان 

کمیسـیون تطبیـق توافق نامـۀ سیاسـی حکومت 
وحـدت ملـی می گویـد کـه در ایـن کمیسـیون 
تنهـا اعضـای ریاسـت اجرایـی کار و فعالیـت 
ریاسـت جمهوری  ارگ  جانـب  از  و  می کننـد 
تـا هنـوز کسـی به ایـن کمیسـیون تعین نشـده 

. ست ا
آقـای ناطقـی، قانـون تصویـب شـده در دوران 
حکومـت کـرزی را »اشـتباه  بـزرگ« می خواند 
و تأکیـد دارد کـه دلیـل انتخـاب شـدن نظـام 
رفتـن  بیـن  از  بُـن،  نشسـت  در  ریاسـتی 
جزیره هـای قـدرت در کشـور بـود که تـا هنوز 

از بیـن نرفتـه انـد.
ایجـاد  توافق نامـۀ  تطبیـق  کمیسـیون  رییـس 
حکومـت وحـدت ملی گفت که قانون اساسـی 
فعلـی بـرای رییس جمهـور قدرتـی را در نظـر 
گرفتـه  اسـت کـه بیشـتر از قـدرت یـک شـاه 
در نظـام شـاهی اسـت کـه اقتـدارش گاه گاهی 

می باشـد. »وحشـت ناک«  حتـا  و  فوق العـاده 
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح می گـردد کـه 
پیـش از ایـن نیـز عبدالرشـید دوسـتم، معـاون 
عطـا  ملـی،  وحـدت  حکومـت  ریاسـت  اول 
محمـد نـور، رییـس اجرایـی حـزب جمعیـت 
اسـالمی و شـماری زیـادی از سیاسـت مداران 
کشـور از نظـام ریاسـتی انتقاد کـرده و گفته اند 

کـه ایـن نظـام بایـد تغییـر کند.
در ایـن اواخـر و بـا توجـه بـه تنش هایـی کـه 
میـان ارگ و جمعیـت اسـالمی به وجـود آمده 
متهـم  بیش تـر  ریاسـت جمهوری  ارگ  اسـت، 
بـه نگـه داری قـدرت بـر مرکـز شـده و سـبب 
تنش هـای بـزرگ در کشـور شـده اسـت. بـه 
دنبـال تنش های سیاسـی میان جمعیت اسـالمی 
و ارگ، حزب جمعیت اسـالمی خواسـته است 
تـا لویـه جرگۀ تعدیـل قانونـی اساسـی برگزار 

شـده و نظـام کنونـی نیـز تغییـر کند.

انتخابـات غیرشـفاف و پُـر از تقلـب در سـال 1393 سـبِب به 
میان آمدن سـاختار سیاسـی و حکومت جدید در کشـور شـد 
و ایـن سـاختار، »حکومـت وحـدت ملـی« نـام گرفـت. ایـن 
حکومـت بـه امیدی بنا نهاده شـد کـه دو تکـت انتخاباتی پس 
از تشـکیل حکومـت، بـه اصالحـات شـاید و بایـد انتخاباتـی 
بپردازنـد تـا بـاور کنـده شـدۀ شـهروندان از رونـد انتخابـات، 

دوباره سـازی شـود.
از همین جـا بـود کـه اصالحـات انتخاباتـی کـه در برگیرنـدۀ 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  و  قانـون  در سـاختار،  اصالحـات 
می شـد، از مـوارد درشـت توافق نامـۀ ایجاد این حکومت شـد 
و هـر دو جنـاِح حکومـت وحـدت ملـی -ارگ و سـپیدار- از 
اصالحـات »بنیادیـن« در نهادهـای انتخاباتـی صحبـت کردند.
رهبـران در فـردای پـس از بـه میـان آمـدن حکومـت وحدت 
ملـی، توجـه بـه اصالحـات انتخاباتـی را از دیـده انداختند؛ تا 
این کـه فشـارهای شـهروندان و رسـانه ها آنان را بر آن داشـت 
کـه پـس از پایـان کار کمیسـیون ویـژۀ اصالحـات انتخاباتـی، 
کمیتـۀ گزینـش کمیشـنران جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی 
شـکل بگیـرد. رهبـران حکومـت بازهـم پـس از تأخیرهـای 
حوصله برانـداز، کمیشـنران جدیـد را معرفـی کردنـد. از همان 
آغـاز گـپ و گفت هایـی پیرامون ضعـف مدیریتی کمیشـنران 
جدیـد بـاال گرفت. ایـن ضعـف و ناتوانـی آرام آرام رسـانه یی 
شـد و پرونده هایـی از فسـاد در پیمان هـای خریـداری ایـن 
کمیسـیون تـا کشـاندن کارهـا بـا مدیریـت اصلـی ارگ پیـش 

رفت.
بربنیاد مواد قانون انتخابات و کار شـیوه های موجود، کمیسـیون 
انتخابـات در کارهـای خـود از اسـتقالل ویژۀ برخوردار اسـت 
و کمیشـنران آن بایـد کارهـای خـود را مسـتقالنه و بـه دور از 
مدیریـت پیـدا و پنهان رهبران حکومت به سـرانجام برسـانند؛ 
امـا اعضـای جدید کمیسـیون بـدون در نظر گرفتـن این اصل، 
بیشـتر خـود را به دامن حکومـت انداختند و از آغـاز با افتخار 
یـاد کردنـد کـه طرح هـای اصالحـی و کاری خـود را بـه ارگ 
فرسـتاده انـد و پـس از تایید رییـس حکومت با مردم شـریک 
می سـازند! در حالـی کـه به باور آگاهـان انتخاباتـی و حقوقی، 
کمیشـنران بایـد حکومـت را وادار بـه تمویـل مالـی طرح های 
خـود سـازند، نه این که یک سـره بـه بلی گویان دسـتگاه قدرت 
تبدیـل شـوند و برنامه هـا را با مدیریت رسـمی آنـان پی ریزی 

کنند.
ناتوانـی دیگـر کمیشـنران جدیـد کمیسـیون انتخابـات، وجود 
شـکاف ها و چنددسـته گی میـان اعضـای آن اسـت. از همـان 
آغـاز، توافـق نظـر و کار میـان کمیشـنران، رییـس و دبیرخانـۀ 
این کمیسـیون وجود نداشـت. بارها در سـخنان رسـانه یی این 
کمیشـنران دیـده شـده که وقتی سـخنگوی کمیسـیون موردی 
را بیـان کـرده، اعضـای دیگر کمیسـیون یا در بی خبری به سـر 
می بـرده انـد و یـا هـم برداشـت ها و طرح های دیگری در سـر 
می پرورانـده انـد و از یک دسـت بـودن برنامـه و توافـق نظـر 

خبـری نبوده اسـت.
باری وسـیمه بادغیسـی که سـمت معاونیت عملیاتی کمیسیون 
را داشـت و پـس از کنـار زدن نجیـب اهلل احمـدزی بـه عنـوان 
سرپرسـت کمیسـیون معرفـی شـد، پـرده از ایـن مشـکالت و 
چنددسـته گی برداشـت و حتـا گفـت کـه در بسـا مـوارد، در 
غیـاب برخـی کمیشـنران تصامیمـی گرفتـه می شـود و آنـان 
تصمیم گیـری  مشـروعیت  از  کار  ایـن  و  می ماننـد  بی خبـر 

کمیسـیون انتخابـات می کاهـد.
ایـن چنددسـته گی موجب شـد تا کمیشـنران تصمیـم بگیرند 
کـه امام محمـد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات را 
از گفت وگـو کـردن بـا رسـانه ها منع کننـد، کار تـا این جا باقی 
نمانـد و سرنوشـت آقـای وریمـاچ بـا کنـار زدن رقـم خـورد. 
رییـس حکومـت وحدت ملـی ظاهراً پس از دریافت شـکایت 
کمیشـنران کمیسـیون به صورت شـفاهی او را برکنـار کرد، اما 
آقـای وریمـاچ بـه کارش ادامـه و بـا رسـانه ها هـم گفت وگـو 
کـرد تـا این کـه بـه تازه گـی شـهال حـق، سرپرسـت دبیرخانۀ 

کمیسـیون انتخابات معرفی شـد.
سـر این چنددسـته گی تـا کنـار زدن نجیب اهلل احمـدزی پیش 
رفـت و در همـان زمـان هـم گفتـه شـد کـه رییـس حکومت 
وحـدت ملـی و به ویـژه معـاون دومش، بـا دیدارهـای پی هِم 
گروهـی و جداگانه با کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات، آنان را 
واداشـت تـا در تصمیمـی خواهـان کنـار زدن آقـای احمدزی 
شـوند. چنین شـد و رییس پیشـین انتخابات در نشستی پس از 
کنـار زدنـش پـرده از ناتوانی های همکاران پیشـینش برداشـت 
و گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات توان برگـزاری انتخابـات را 

ندارد.
پس از گذشـت ماه ها، محمداشـرف غنی فرماِن شـروع دوبارۀ 
کار کمیتـۀ گزینـش را صـادر کـرد. جامعـۀ مدنـی، نهادهـای 
نظـارت کننـدۀ انتخابـات و آگاهان حقوقی شـروع دوبـارۀ کار 
ایـن کمیتـه را غیرقانونـی عنوان کـرده و نماینـدۀ جامعۀ مدنی 
از رفتـن بـه نشسـت های ایـن کمیتـه سـرباز زد؛ امـا اعضـای 
دیگـر آن بـدون توجـه بـه ایـن اعتراض ها بـه کار خـود ادامه 
دادنـد تـا از میان اسـناد درخواسـت دهنده گان بـرای عضویت 
کمبـود در کمیسـیون انتخابات، سـه تن را بـه رهبران حکومت 

معرفـی کردند.
پـس از مصاحبـه، رهبـران حکومـت، حفیـظ اهلل هاشـمی را 
بـه عنـوان عضـو کمبـود کمیسـیون انتخابـات معرفـی کردند. 
سـخنگوی کمیسـیون انتخابات می گوید که چهـرۀ تازه معرفی 
شـده به عنوان عضـو می آید و پس از انتخاباِت درون سـازمانی 
مشـخص خواهد شـد که چه کسـی سمت ریاسـت کمیسیون 
انتخابـات را بـه دوش می گیـرد. امـا دواخـان مینه پـال، معـاون 
سـخنگوی ارگ گفته اسـت که آقای هاشـمی به عنوان رییس 
انتخاب می شـود. این گفته نمایان گر دخالت مسـتقیم، رسـمی 
و علنـی حکومـت در کارهـای کمیسـیون انتخابـات را نشـان 
می دهـد و از همیـن حـاال مشـروعیت و اسـتقاللیت ادامـۀ راه 

و کار اعضـای کمیسـیون را بـا امـا و اگرهای فراوانـی روبه رو 
کرده اسـت.

از سـویی هـم، پس از رسـانه یی شـدن نـام حفیظ ااهلل هاشـمی 
بـه عنـوان عضـو ایـن کمیسـیون، وابسـته گی های سیاسـی و 
جناحـی او نیـز مطرح شـدند و اسـنادی از جعلی بودن اسـناد 
تحصیلـی اش او نیز رسـانه یی شـد. رسـانه ها گـزارش داده اند 
کـه اسـناد تحصیلـی آقـای هاشـمی نشـان می دهـد کـه او از 
دانشـگاهی مـدرک ارایه کرده اسـت کـه وجود فزیکـی ندارد!
بـا ایـن حسـاب، دیـده می شـود کـه آقـای هاشـمی بـا اسـناد 
دوبـاره اش  فعالیـت  کـه  گزینـش  کمیتـۀ  طریـق  از  جعلـی 
غیرقانونـی خوانـده شـد، معرفـی شـده اسـت. ایـن وضعیـت 
از همیـن حـاال مشـروعیت کار کمیسـیون را زیر پرسـش برده 
اسـت. کمیسـیونی کـه بایـد فعال تـر و ُسـتره تر از دوره هـای 
پیـش کار کنـد تا بی اعتمادی و بی باوری شـهروندان نسـبت به 
پروسـۀ انتخابـات احیا کنـد، از همین حاال با چنین مشـکالتی 
روبـه رو اسـت و احتمال بن بسـت در کارهـای آنان بـه دور از 

انتظـار نمی نمایـد.
انتظارهـا هـم در میـان شـهروندان و هـم کشـورها و نهادهای 
کمـک کنندۀ پروسـه بـر انتخابات شـفاف و عادالنه اسـت، به 

همیـن خاطر یکی از محورهـای کلیدی و اصلی گفت وگوهای 
هیأت شـورای امنیت سـازمان ملل در سفرشـان به افغانسـتان، 
پرسـیدن از کارهای کمیسـیون انتخابات، اصالحـات انتخاباتی 
و آماده گی هـای بـرای برگزاری انتخابات پارلمانی و شـوراهای 
ولسـوالی بـود. آنـان از نیـت و برنامـۀ حکومت وحـدت ملی 
در ایـن زمینـه پرسـیده و بیان داشـتند که تنها گزینـه برگزاری 

انتخابـات همه پذیر و عادالنه اسـت.
آقایان عبداهلل و غنی از عدم مداخله در کار کمیسـیون انتخابات 
و برگـزاری انتخابـات شـفاف به هیأت سـازمان ملـل اطمینان 
دادنـد، اما همیـن چشـم انداز و بازگویی کوتـاهِ اتفاقات جاری 
در مسـایل مرتبـط بـه انتخابـات نشـان می دهـد کـه اعضـای 
جدیـد کمیسـیون انتخابـات از ضعـف مدیریتـی و برنامه های 
روشـن برگـزاری انتخابات رنج می برند و پـس از معرفی آقای 
هاشـمی از طریـق کمیتۀ غیرقانونی با مـدارک تحصیلی جعلی 
مشـروعیت کار آنـان را مطـرح کرده اسـت. معلوم نیسـت این 
کمیسـیون انتخابات هایی که قرار اسـت برگزار کنند را چگونه 
برگـزار خواهنـد و اسـتقاللیت و مشـروعیت کارهـای خود را 

چگونه نشـان خواهند داد.

استقاللیت   و  مشروعیت
است؟  کجا تا نتخابات ا کمیسیون  کار 

روح اهلل بهزاد

هارون مجیدی

در همایش تجلیل از قانون اساسی مطرح شد:
رییس جمهور  صالحیت های 

اساسی »وحشتناک« است قانون  در 
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چکیـده
    دیوبنـد نـامِ روسـتایی در شـهر سـهارنپور 
)شـهری که از شـرِق آن رود »گنگ« و از غرِب 
آن دریـای »جمنـا« دو دریـای مقـدِس هندوها 
اتراپـرداِش  ایالـت  توابـِع  از  می کنـد(  عبـور 
هنـد بـوده کـه بـا فاصلـۀ 150 کیلومتـر دورتر 
بـه جانـِب شـمال دهلـی موقعیـت دارد. ایـن 
بزرگ تریـن  موجودیـِت  لحـاظ  بـه  روسـتا 
بـه  موسـوم  آسـیا  سـطح  در  دینـی  مدرسـۀ 
»دارالعلـوم دیوبنـد«، امـروزه بـه شـهر تبدیـل 
مسـلمانان  را  آن  باشـنده گاِن  بیشـتر  و  شـده 
تشـکیل می دهنـد. شـهرِت دارالعلـومِ دیوبنـد 
در نیمـۀ دومِ قـرن نوزدهـم میـالدی با حضور 
اندیشـمنداِن بزرگـواری کـه بعدتر آن هـا را به 
معرفـی می گیریـم، مرزهـای هنـد را درنوردید 
و بـه مشـرق و مغـرِب عالَـم از یک طـرف تـا 
خراسـان و ماوراءالنهـر و قفقـاز و از جانـب 
دیگـر تـا جزیـرۀ عـرب، یمـن، مصـر و مرکِز 
ترکیـه،  ایـران،  عـراق،  همان طـور  و  افریقـا 
گسـترش  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  و  بریتانیـا 
یافـت و بـه »االزهـر آسـیا« معـروف گردیـد. 
دیوبنـد،  باسـتانی  اثـر  مشـهورترین      
امپراتـور  شـاه،  اکبـر  محمـد  تاریخـی  قلعـۀ 
قدرتمنـِد مغـول )متوفـای 1605م( اسـت کـه 
از خشـِت پختـه سـاخته شـده و داسـتان های 
دارد.  دل  بـه  کهـن  روزگار  از  عبرت انگیـزی 

چرایِی ایجاد دارالعلوم دیوبند 
    در نیمـۀ دومِ قـرن هژدهـم میالدی، هنگامی 
راه  از  انگلیس هـا  اسـتعمارِی  مداخـالِت  کـه 
نفـوذ سیاسـی و اقتصـادی بر گوشـه وکنارِ هند 
در تبانـی بـا هندوها و سـیک ها افزایش یافت، 
اقتـدارِ مسـلمانان با وجـود حمایت هـای قاطِع 
احمدشـاه درانـی مؤسـس و امپراتـور مقتـدرِ 
در  اسـالمی  نیم بنـِد  حاکمیـت  از  افغانسـتان 
تالش هـای  به رغـِم  پهنـاور،  سـرزمین  ایـن 
نفس گیـر از سـوی پیـرواِن سیاسـی و علمـِی 
جنبش شـاه ولـی اهلل دهلوی، رو به زوال نهــاد 
و چـرِخ زمـان بـه سـودِ انگلیس هـا و هندوها 
بـه حرکـت درآمـد؛ چنان چـه حرکـت نظامـِی 
سـیداحمد بـن عرفان شـهید و شـاه اسـماعیل 
شـهید بـا شـهادِت ایشـان در منطقـۀ باالکوت 
کشـمیر، از هم پاشـید و شـورش های مسلحانۀ  
مجاهدیـِن اسـالم در نقـاط مختلـِف هنـد از 
سـوی انگلیس هـا به شـدت سـرکوب  گردیـد 
تـا باالخـره در سـال 1۸57م مسـلماناِن هنـد 
تحـت قیـادِت علمـای دینی یـی کـه در مکتب 
شـاه ولـی اهلل دهلـوی تربیـت یافته بودنـد و با 
فتـوای یک قـرن پیِش شـاه عبدالعزیـز دهلوی 
فرزنـد ارشـد شـاه ولـی اهلل دهلـوی مبنـی بـر 
دارالحـرب خوانـدِن هند، ، در سرتاسـر هند به 
قیـام عمومـی پرداختنـد. امـا این قیام، گذشـته 
از این کـه نتایـج مثبت و ملموسـی را بـه دنبال 
نداشـت، خسـاراِت جانی و مالـِی جبران ناپذیر 
و غیرقابـل پیش بینی شـده یی را بـر مسـلمانان 
تاریـخ  حافظـۀ  از  هیـچ گاه  کـه  آورد  وارد 

نمی شـود.   فرامـوش 
    موالنـا خلیل احمـد سـهارنپوری )رح( کـه 
شـاهد صحنـه بـوده و در آن روزگار بخشـی 
از مسـلمانان در ایالـت اتراپـرداش را رهبـری 

هنگامـۀ  »در  می گویـد:  اسـت،  می نمـوده 
قیامت نمـای سـال 1۸57م انگلیس هـا بیـش از 
13هـزار عالـم را بـه دار آویختنـد، بـا بعضـی 
از مجاهـدان بـا وضعی وحشـیانه رفتـار نموده 
و بـا فجیع تریـن نحـِو برخـورد، مسـلمانان را 
مـورد آزار و اذیـت قرار دادند، بـر بدِن بعضی 
از مسـلمانان چربی خوک مالیده شـد و سـپس 
در پوسـِت خـوک دوختـه و زنـده در آتـش 

سـوزانده شـدند«. )۸، ص17( 
    پـس از آن کـه انقـالب سراسـری هنـد علیه 
اسـتعمار انگلیس در سـال 1۲7۴هــ ق/1۸57م 
بـر اثـر توطیه  های داخلـی از سـوی هندوها و 
سـیک ها و سـرکوب گری نظامی اسـتعمارگران 
انگلیـس، به شکسـت مواجه شـد، اوضاع هند 
رو بـه وخامـت نهـاد. دولـت مسـلمانان مغول 
کـه به ظاهـر تـا آن روز در دهلـی حاکـم بـود، 
آخریـن نفس¬ هـای خود را کشـید و جان داد 
و از آن پـس، انگلیـس بـر سراسـر هند تسـلط 
یافـت. نیروهـای انگلیسـی در دهلـی و دیگـر 
شـهرهای هنـد، حمـام خـون بـه راه انداختنـد 
و  شـهدا  اجسـاد  از  مملـو  را  خیابان¬ هـا  و 
مجروحـان کردنـد. به ویژه علمـا و بزرگ مرداِن 
اندیشـه و دعـوت و رهبـراِن انقـالب را تحت 
تعقیـب و هـدف خشـم و غضـِب خـود قـرار 
و  آواره  را  برخـی  کشـتند،  را  برخـی  دادنـد؛ 
مجبـور بـه هجرت کردنـد، عده یی را دسـتگیر 
و اعـدام نمودنـد، تعـدادی را نیـز بـه جزیـرۀ 
»اندمـان« در اقیانـوس هند کـه از نظر آب وهوا 
و شـرایط زنده گی بسـیار نامسـاعد بـود، تبعید 
کردنـد. سـرانجام تاریکـی سراسـر هنـد را فرا 
موقوفـات،  تمامـی  انگلیـس  دولـت  گرفـت، 
مسـتغالت و منابـع درآمـد مدارِس اسـالمی را 
مصـادره کـرد و جهـت نابودی مراکـز اصالح، 
فکـر، دعـوت و تعلیـم و تربیـت، وارد عمـل 
شـد تـا بدین ترتیـب مسـلمانان در گـذر زمان 
جاهـل و نـاآگاه بار آینـد و جهت¬ دهـِی آنان 
به آسـانی  تحریف شـده  مسـیحیِّت  سـوی  بـه  

صـورت پذیـرد. )7،11/139۲(  
    وقتـی علمـا و دانشـمندان اسـالمی ایـن 
جـز  چاره یـی  کردنـد،  مشـاهده  را  اوضـاع 
ایـن ندیدنـد کـه بـا گشـودن مـدارس عربی و 

حوزه هـای علمـی، حیـات اسـالمی را حفـظ 
نمـوده و از ایـن طریـق جلـِو سـیالب فرهنگ 
و تمـدِن غـرب را ببندنـد و بـا تربیـت و تعلیم 
علمـا، سـخنوران و داعیـان اسـالمی، دوبـاره 
اعتمـاد مـردم را بـه دیـن جلـب کننـد. این جا 
بـود کـه امـام محمـد قاسـم نانوتـوی متوفـای 
1۲97هـ ق، ده سـال بعد از شکسـت مسلمانان 
قیـام عمومـی 1۲7۴هــ ق/1۸57م حـوزۀ  در 
علمیـۀ دارالعلـوم دیوبنـد را در سـال 1۲۸3هــ 
ص37(   ،1۸( کـرد.  بنیان گـذاری  ق/1۸67م 

    انگیـزۀ دیگـری که باعث تأسـیس دارالعلوم 
دیوبنـد گردیـد، ایسـتاده گی در مقابل دانشـگاه 
اسـالمی علیگـره بـود کـه توسـط سـر سـید 
احمدخـان )پرچـم دار نوگرایـی یـا مدرنیسـم 
در هنـد( ایجـاد گردیـده بـود. وی بدیـن باور 
بـود کـه دیـن یـک برنامـۀ اخالقـی اسـت که 
فـرد  شـخصیتی  سـاختار  در  فقـط  می توانـد 
کاربرد داشـته باشـد؛ اما سـاختارهای اجتماعی 
ـ سیاسـی وظیفۀ عقل اسـت و بایسـتی دین در 

ایـن بخـش از سیاسـت جـدا گردد. 
    سرسـید احمدخـان، ایمـان داشـتن بـه قرآن 
بـه عنـوان وحـی ثابـت و دسـت نخورده که از 
جانـب خداونـد متعـال بـه پیامبـر )ص( فرود 
کافـی  بـودن  مسـلمان  بـرای  را  اسـت  آمـده 
می دانسـت و فکـر می کـرد احادیثـی کـه سـه 
نقـل شـده و همچنـان  زبـان  بـه  زبـان  قـرن 
اجمـاع امـت در یـک زمان بـرای زمـان دیگر، 
نمی تواننـد از منابـع تشـریعِی قابـل اعتمـاد به 

بیایند.  حسـاب 
    پروفیسـور عزیـز احمـد نویسـندۀ کتـاب 
اسـالمی در هنـد«  تفکـر  »تاریـخ  گران سـنِگ 
1۲3۲-( احمدخـان  »سرسـید  می نویسـد: 
1315هــ ق( در احادیـث کهـن تشـکیک مـی 
کـرد، اسـالم و طبیعـت را یکـی مـی دانسـت، 
اجمـاع را به عنوان مسـتند شـرعی رد می نمود 
می کـرد.  انـکار  را  دعـا  تأثیـر  و  معجـزه  و 
همچنیـن او قـرآن را تفسـیر بـه رأی می نمـود 
و بـه عقـل بهای بسـیار مـی داد. وی معتقد بود 
کـه یگانـه راه اعادۀ حیثیـت مسـلمانان، تجهیز 
بـه سـالح دانـِش غـرب اسـت«. )13، ص۲0(
    دیدگاه سیاسـی سرسـید احمدخـان این بود 
کـه در هندوسـتان دو ملـِت مسـلمان و هنـدو 
وجـود دارنـد کـه هیـچ گاه نمی توان هـر دو را 
زیـر چتـر یـک قانـون جمـع کـرد و از آن یک 
ملـت سـاخت. مسـلمانان طـرف دار حاکمیـِت 
قانونـی انـد کـه بـر مبنـای ارزش هـای دینـِی 
خود شـان سـاخته شـود و هندوهـا برعکِس آن 

را فکـر می کننـد. 
    اندیشـۀ سیاسـی سـید احمدخـان زمانـی 
بـه رسـانه های هنـد راه یافـت کـه مسـلمانان 
اسـتعمار  علیـه  یک صـف  در  هندوهـا  و 
مشـکلی  هیـچ  و  می کردنـد  مبـارزه  انگلیـس 
مبنـی بـر دوگانه گـی ملیـت میـان آنـان وجود 
نداشـت. همـه بدیـن بـاور بودند که سـرزمین 
هنـد، کشـور مشـترِک آن هاسـت و پیوندهـای 
ناگسسـتنی یی میـان مسـلمانان و هندوهـا در 

تمـامِ شـهرها و روسـتاها وجـود دارد.

دیوبند

 و 

دیوبندیت

بخش نخستعزیز احمـد حنیف

◄نویسنده: نیکوالس َكر
◄برگردان: جمیل شیرزاد

◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008

بایـد از موجودیـِت متـن در همـه  جـای انترنـت سـپاس گزار بـود. شـهرِت پیامـک در 
گوشـی های همـراه، ناگفتـه پیداسـت و بـا ایـن حسـاب، حجـم خوانـدن در میـان مردمِ 
امـروز بیشـتر از دهه هـای هفتاد و هشـتاد سـدۀ گذشـته اسـت زیـرا تنها عاملی کـه میان 
انسـان دهه هـای هفتـاد و هشـتاد و جهـان وسـاطت می کـرد، تلویزیـون بـود؛ امـا آن چه 
کـه امـروز می خواننـد، نـوع خاصی خواندن اسـت کـه بنای آن بـر نوع خاصـی از تفکر 
اسـتوار اسـت. حتـا شـاید بتوان گفـت که این تفکـر و خوانـش، برگرفته از خودشناسـی 
خاصی نیز اسـت. ماریانا ولف، روان شـناس رشـد در دانشـگاه توفتس و نویسـندۀ کتاِب 
پروسـت و ماهیـی اسـکویید: قصه هـا و معلومـاِت علمـی دربـارۀ قسـمت هایی از ذهـن 
کـه عمـل مطالعـه را بـه عهـده دارد- می گویـد: »ما تنهـا آن چـه می خوانیم نیسـتیم، بلکه 
کیسـتی مـا بـه چگونه گـی خواندن مـان نیـز تعلـق دارد.« ولـف ابـراز نگرانـی می کند که 
انترنـت نـوع خوانشـی را ایجـاد کرده اسـت کـه در آن به سـودمندی و فوریـت، اهمیت 
بیشـتر داده می شـود و ایـن ویژه گی ممکن اسـت توانایی هـای تحلیـل ژرِف خواننده گان 
را کـه پـس از صنعـت چـاپ از تعامـل بـا نثرهای عـادی و طوالنـی به وجود آمـده بود، 
تضعیـف نمایـد.  ولـف مـی افزایـد وقتی که بـه صـورت آنالین مطالعـه می کنیـم، تمایل 
داریـم کـه تنهـا واژه هـای موجـود در یک متـن را رمزگشـایی کنیـم، قدرت مـا در زمینۀ 
تفسـیِر متـن، ایجـاد پیوندهـای ذهنی یـی کـه در زمـان مطالعۀ جـدی و بـدون مزاحمت 

شـکل می گیـرد، کمتـر بـه کار گرفته می شـود.

ولـف توضیـح می دهـد کـه خوانـدن، برخـالِف سـخن گفتـن، مهـارت غریـزی انسـان 
نیسـت. مـا بایـد بـه ذهِن خـود آمـوزش بدهیم کـه چگونه شـکل های نمادینـی را که در 
زبـان می گوییـم و در نوشـتار می بینیـم، ترجمه کنـد و بفهمد. رسـانه ها و دیگر وسـایلی 
کـه بـرای آمـوزش و تمریـن مهـارِت خوانـش، اسـتفاده می شـوند، نقـِش عمده یـی را 
در ایجـاد جریان هـای متشـکل از سـلول های عصبـی در درون 
مغـز ایفـا می کننـد. تجربه های علمی نشـان می دهد کـه جریاِن 
ذهنـی خواننـده گان اندیشـه نگار ها ماننـد چینایی هـا، بـا جریان 
ذهنـی ما کـه زبان نوشـتاری مان متشـکل از حرف ها می باشـد، 
تفـاوِت فاحـش دارد. ایـن تغییـر، در سـاحاِت مختلـف مغـز 
قابلیت هـای اساسـی  بـه شـمول سـاحاتی که  تعمیـم می یابـد 
را  دیـداری و شـنیداری  تفسـیر محرک هـای  و  حفـظ، درک 
دارنـد. می تـوان تصـور کـرد کـه بافت هـای ذهنی ایجاد شـده 
از اسـتفادۀ انترنـت بـا بافت هـای ذهنی یـی کـه از اثـِر مطالعـۀ 
ایجـاد می شـود، متفـاوت  کتاب هـا و دیگـر کارهـای چاپـی 

ست.  ا
حوالـی سـال های 1۸۸۲، فریدریـک نیچـه یـک ماشـین تایـپ 
خریـده بـود. بـه سـخِن دقیق تـر، دیـِد چشـم های نیچـه در 
آن زمـان زایـل می شـد  و تمرکـز چشـم هایش روی یک صفحه 
برایـش کارِ طاقـت فرسـا و دردناک شـده بـود و گاه گاه منجر 
بـه سـر دردهـای کشـنده یی می شـد. او مجبـور شـده بـود کـه 
نوشـتن را کـم کنـد و حتا ترس داشـت که دیگر برای همیشـه 
نوشـتن را از دسـت بدهـد. ماشـین تایـِپ او را از این مخمصه 
- دسـِت کـم بـرای مدتـی - نجـات داده بود. وقتی کـه مهارت 
تایپـش بهتـر شـد، او می توانسـت بـا چشـم های بسـته، تنها با 
اسـتفاده از سـر انگشـتانش بنویسـد. یـک بـار دیگـر واژه ها از 

مغـزش بـه روی کاغـذ منتقل می شـدند.

امـا ماشـین متذکـره یـک تأثیِر لطیـف بـاالی کارهـای نیچه به 
جـای گذاشـته بـود. یکـی از دوسـت های نیچـه که آهنگ سـاز 
بـود، متوجـه تغییر در سـبک نوشـته های نیچه شـد. نثـر موجز 
و پرمفهـومِ نیچـه بیشـتر از پیـش مختصر شـده بـود و صورت 
رمزنـگاری یافتـه بـود. دوسـِت آهنگ سـاز نیچـه در نامه یـی 
بـه او نوشـت: »بـا اسـتفادۀ متـداوم از ایـن ماشـین، نثرنویسـی 
خـودت بیشـتر صـورت اصطالحـات متوالی را خواهـد یافت، 
گویـی اندیشـه های تـو در نوشـته هایت بسـته گی بـه کیفیـت 

کاغـذ و قلمـت دارد.«
نیچه در پاسـخ نوشت: »وسیلۀ نوشـتاری  در نحوۀ نوشتن افکارِ 
مـا سـهم می گیـرد.« یک دانشـمند آلمانـی به نـام فریدریک ای 
پژوهـش می کـرد، می نویسـد:  کتلـر کـه در حـوزۀ رسـانه ها 
»زیـِر تاثیر ماشـیِن تایپ، نثِر نیچه از سـطِح اسـتدالل به سـطح 
کلمـاِت قصـار، از سـطح بیـان اندیشـه بـه جناس سـازی و از 
بالغـتِ پیشـین بـه سـبک رمزهای تلگـرام تنزل نموده اسـت.«
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گفت وگوكننده: هارون مجیدی

عنـوان  بـه  همـواره  ادبـی  نقـد  از  اشـاره: 
شـده  یـاد  ادبـی  فرآورده هـای  صیقل دهنـدۀ 
و ایـن کار بـرای بهتـر شـدِن کارهـای ادبـی 
نویسـنده گان و شـاعران مهـم پنداشـته شـده 
اسـت؛ امـا هیـچ گاه از نقـد ادبـی بـه گونـۀ 
جـدی در افغانسـتان بهـره بـرده نشـده و در 
ایـن زمینـه حرف هـای فراوانـی گفتـه آمـده 
اسـت. برای باز شـدِن ایـن بحث و پـی بردن 
بـه تعاریـف و مکاتـب پُرکاربـرد نقـد ادبی، 
گفت وگویـی بـا روح اهلل بهرامیـان دانشـجوی 
دورۀ دکتـرای زبـان و ادبیـات فارسـی کـه 
هـم  فراوانـی  نقدهـای  پسـین  سـال های  در 
نوشـته اسـت، انجـام داده ایم که اینـک آن را 

نیـد. می خوا

اهمیت  از  را  گفت وگو  این  نخسِت  پرسش 
نقد ادبی آغاز می کنم: نقد ادبی از چه اهمیتی 

برخوردار است؟
با  میشود،  ادبیات سنجیده  اهمیِت  با  نقد  اهمیت 
این توضیح که نقد یگانه عاملی است که میتواند 
اثر ادبی را باالتر از حِد معمول در محراق توجه 
و خوانش قرار دهد، چه بسا نقد ادبی با کشف 
و  ارزش مند  را  متون  هوش مندانه  مکنوناِت 
خوشبخت سازد. بنابراین، اکثر دانشمندان اهمیِت 
با  که  آن سنجیده اند  پیامدهای روشِن  در  را  نقد 
ُخرده گیرانه،  رویکرد  نوعی  و  تردیدها  وجود 
که  می دانند  بازتولیدی  به نحوی  را  ادبی  نقد 
عده یی  می کند.  حمایت  را  ادبی  آثار  و  ادبیت 
فراتر از آن رفته، نقد را درمانگِر »نوزادان ادبی« 
خوانده اند؛ به این معنا که به مراتب بااهمیت تر از 
می تواند سالمت  که  است  کارشیوه هایی  و  دارو 

آفریده های بخش ادبیات و هنر را تضمین کند.
 از سوی دیگر، ارزش نقد ادبی می تواند در این 
افغانستان  مثل  جوامعی  در  که  باشد  نهفته  امر 
شتاب تولید انبوه و آثار کم کیفیت ادبی را بگیرد. 
بیشتر  نقد  اجرایی  جنبۀ  این  واقعًا  من  برای 
آفرینش  روند  انتقادی  نظریۀ  دارد؛ چون  اهمیت 
ناظرانه و مسووالنه هدایت  را  ادبی  آثار  و خلق 
نقد  ترتیب  و  تجهیز  با  فقط  این که  هم  می کند. 
ادبی می توان ارزش تجریه های بشر را تعریف و 

مشخص ساخت.
همانند هر پدیدۀ دیگری، از نقد هم تعریف های 
بی شماری  ارایه شده است. لطفًا بگویید که چه 
ادبی  نقد  تعریف  برای  جهان  سطح  در  کسانی 
کوشیده اند و شما با کدام تعریف هم نگر هستید؟

چنان که قباًل گفتم، نقد تالشی برای تمیز نهادن 
هرگز  اما  آن هاست  ارزیابی  و  تجارب  میان 
در  بدون  یا  تجربه  ماهیِت  درک  بدون  نمی توان 
نظر گرفتِن دریافت و دانش ادبی، امر انتقادی را 
تعریِف  می پندارم  همین  برای  رساند.  فرجام  به 
و  تجارب  انبوه  میان  در  ادبی  نقد  از  واحدی 
چون  نیست،  مطلوبی  امر  و  ساده  کار  تعاریف، 
و  اثر، درک  میان  رابطه  نوعی  تعبیری  به  داوری 
و  ادبی  نظریۀ  که  است  دانش  همان  یا  آگاهی 
به  مرتبط  و  پیوسته  به هم  رشته های  را  ادبی  نقد 
نظر می رساند و ما را با بازخوانی های پیچیده و 
تفسیرهای گوناگونی روبه رو می سازد که مبتنی بر 
استفادۀ تلویحی یا صریح از نظریۀ تاریخ، فلسفه، 
و  پسااستعماری   نظریۀ  زبان شناسی،  روانکاوی، 
برای تعریف مشخص  البته  نظریۀ گفتمان است. 
از  نقد، این دشواری ها پیش روی ما قرار می گیرد 
نظریۀ  باورها  این  به  برای مصداق  این جا  در  که 
درآمدی  بتواند  تا  می آورم  را  بردو«  »سوزان 
معتقد  بردو  سوزان  باشد.  نزدیکی  این  فهم  بر 
که  کسانی  هستند  ادبیات  رشته های  »در  است: 
می آمیزند  فرهنگ  جنبه های  تمامی  با  را  نظریه 
نویسنده گان  قالب  در  صرفًا  را  پسامدرن  امر  و 
پساساختارگرایی و مکاتب فکری یی که آنان پدید 
آورده اند، می شناسند«. این باور حکایت از خلط 
انتقادی  جریان  با  پسامدرنیسم  نظریه های  شدن 
ادبی  نقد  تعریف  اگر  که  دارد  پساساختارگرایی 
و نظریۀ ادبی نیست، بیان وضعیت خاصی است 
که کمک می کند ما از تعریف مشخصی در زمینۀ 
می توان  آن،  غیر  در  بپرهیزیم.  آگاهانه  ادبی  نقد 
این جمله را به عنوان یکی از تعاریِف پُرطرف دار 
نقد ادبی ذکر کرد. »نقد ادبی امر ضروری تحلیل، 
تفسیر و تأویل متون ادبی است«، اما از این پرسش 
احتمالی که تحلیل و تفسیر از چه منظری بایست 
طفره رفت. من خود به تحلیل های ساخت گرایانه 
استوار  نشانه ی  نظام های  از  شالوده یی  بر  که 
بحث  می دانید  بهتر  شما  که  کرده ام  تکیه  است، 
از  ادبی  نظریۀ  و  نقد  و  ادبیات  در  ساختارگرایی 
فردینان دوسوسور که در سطح نشانه ها، در سطح 
نظام نشانه ها و در سطح ُکلی ساختار زبان متمرکز 

است، آغاز می شود.
آغاز نقد ادبی و بحث نقد فرآورده های ادبی از 

چه زمانی مطرح شد؟
سرزمین و خاستگاه نقد را یونان باستان گفته اند 

که به نحوی از اریستوفانس، ارسطو و لونگینوس 
به یادگار مانده، ولی نقِد نو به صورت نظری پس 
و  جدی  صورت  به  و   16 قرن  در  رنسانس  از 
علمی از 1930 به این طرف مطرح شده است، با 
رهیافت های پساساختارگرایانه شدت روند انتقاد 
دربارۀ  این جا  من  است.  ساخته  مساعد  را  ادبی 
این که چه زمانی نخستین فرآورده های ادبی مورد 
توجه منتقدان یا نقد ادبی به معنای واقعی اش قرار 
گرفت، نمی توانم خواننده را به متن مشخص ادبی 
ارجاع دهم که فراهم کنندۀ قناعت ایشان باشد، اما 
می توان گفت از ارسطو به بعد همواره امر نقد آثار 

مورد توجه منتقدان بوده است.
ادبی  نقد  نظریه های  و  مکاتب  کدام  امروزه 
طرف دارِ بیشتری دارد و نگاه منتقدیِن ما به نقد 

چگونه است؟
ادبی  نقد  به شیوۀ خاص  ما  تا حال گرایش های 
برمبنای  ما  منتقداِن  نیست،  مشخص  و  معطوف 
شیفته گی و ذوق، نه آگاهی عمیق و هوشیارانه، به 
نقد و نظر پیرامون آثار ادبی پرداخته اند که نمی توان 
ادعا کرد با اشراف کامل و پیش فرض های نظری 
پرسش  این  برگزیده اند.  را  نقد  کامل فالن شیوۀ 
برجسته ترین منتقد ادبی حوزۀ ادبیات فارسی را 
به  توجه  با  ولی  کند.  غافل گیر  بتواند  شاید  هم  
فرهنگ پرس وشنید باید در این مورد هم چیزی 
گفته شود و آن این که هیچ نظریه یی بدون موافقان 
و مخالفان تا حاال به وجود نیامده است. نظریات 
انتقادی از بدو پیدایش پیوسته طرف داران فراوان 
باعث  داشته اند که  را  و مخالفان سرسخِت خود 
بحث  ادبی عرصه های  نظریۀ  و  نقد  عرصۀ  شده 
نقدها  بیشترین  من  باشد.  فراوان  جدل های  و 
خوانده  ساختارگرایی  یا  ُفرمالیسم  زمینۀ  در  را 
یک  برای  کنم  عرض  می توانم  پس  دیده ام؛  و 
می تواند  ادبی  نقد  نظریۀ  پُرطرف دارترین  موافق، 
همانی باشد که بدان گرایش دارد یا در آن زمینه 
عنوان  به  بگویم،  ساده تر  است.  خوانده  بیشتر 
حکم  نمی توانم  این باره  در  ادبی  نقد  دانشجوی 
اما گرایش و عالقه به روش ساخت گرایی  کنم، 

و  اجتماعی  روانکاوانه،  نگاه های  می تواند  که 
زیباشناسانه به متون داشته باشد را نمی شود پنهان 

کرد.
این  از  کدام یک  از  بیشتر  فارسی زبان  منتقداِن 

نظریه ها و یا مکاتب  بهره می برند و متأثر اند؟
تنها نقد ادبی نیست که بر نگاهِ ما تأثیر می گذارد، 
نگاه های ما بر غنامندِی روش های خاص  اصوالً 
امروز  است.  گذاشته  به سزایی  تأثیرات  ادبی  نقد 
نگاه  با  قرار می گیریم،  برابر هر چیزی که  ما در 
با  همراه  و  تعجب برانگیز  نحوی  به  و  انتقادی 
بودای  برابر  در  می کنیم.  پیدا  کار  و  سر  پرسش 
بامیان اگر می ایستیم، کتابی را اگر مرور می کنیم، 
به سینما می رویم یا حتا اگر احمد ظاهر و سیاوش 
ُقمیشی می شنویم. نگاه منتقد فارسی هم درصدد 
ارایه جواب به آن پرسش های انتقادی است که با 
مواجهه با آن ها در ذهن و ضمیرش خلق می شود. 
پس همان گونه که در انتخاب، رفتن، دیدن، مرور 
یکی  می تواند  است،  خودمختار  شنیدن  و  کردن 
و  حضور  اما  کند.  گزینش  هم  را  نظریه ها  از 
انتقادی در ادبیات فارسی خود  ظهور نظریه های 
مسأله یی است که در این پرس وشنید مجالی برای 

طرح و تکمیِل آن نداریم.
معاصر  ادبیات  وارد  زمانی  چه  از  ادبی  نقد 

افغانستان شد؟
پژوهش  و  تحقیق  مستلزم  پرسش  این  به  پاسخ 
گسترده و زمان گیر است تا روشن شود واقعًا چه 
زمانی و با چه رویکردی نقد به مفهوم کامل آن 

این مورد  پیدا کرده. در  ادبیات معاصر ما راه  به 
ما  ادبی  نقد  که  است  شده  گفته  بسیار  سخن 
با  نقد موزون بود و آغازش قرن چهارم هجری 
مناظره ها و حاضرجوابی های عنصری، غضایری، 
معزی،  امیر  انوری،  فاریابی،  ظهیر  فردوسی، 
خاقانی و سعدی تثبیت شده است که با شعر و 
معارضه به نقد و نظر پیرامون کار هم پرداخته اند. 
نقدها  نخستین  افغانستان،  معاصر  ادبیات  در  اما 
سال های  در  کابل  ادبی  مجلۀ  از  یافته  آغاز  را 
قاری  ملک الشعرا  نوشتۀ  آن  و  می دانند   1310
در  که  خلیلی  خلیل اهلل  کارهای  مورد  در  عبداهلل 
»غیاب تاریخ« استاد واصف باختری مفصل روی 
انتقادی  داوری  نوعی  را  است  شده  صحبت  آن 

می پندارند که چنین نیز است.
ادبی  نقد  آیا دوره یی وجودی دارد که در آن 

در افغانستان به یک جریان تبدیل شده باشد؟
در افغانستان نقد ادبی هیچ گاه جریان پویا نداشته 
است. حتا اگر با ایران مقایسه شود نیز شاهد روند 
بسامانی نیستیم که نقد ادبی به صورت یک روند 
و  شناخته  افغانستان  در  هویت مند  یا  ساختارمند 
با  را  ما  دسِت  مقایسه  این  باشد.  شده  کاربردی 
می کند  کوتاه  با غرب خودبه خود  نقد  هم سنجی 
زیرا پیشینۀ نقد در غرب به دوهزار سال و بیشتر 
گوناگون  نظریه های  پابه پای  که  می رسد  آن  از 
ولی  است.  آمده  پیش  تکامل  و  تکرار  با  ادبی 
غربی اش  و  امروزی  معنای  به  نقد  افغانستان  در 
پدیدۀ نو و بدیعی است. نقد ادبی در سدۀ جاری 
وارد جریان های ادبی افغانستان شد و یک نواخت 

توصیف گر وضعیت ادبی ماند. 
اگر به سال های پسین نگاهی بیندازیم، جایگاه 

نقد ادبی در افغانستان را چگونه می بینید؟
بیشتر  شده اند،  نوشته  افغانستان  در  که  نقدهایی 
پس زمینۀ پیوسته گی، رفاقت و خویشاوندی دارد 
این  اکثر  در  می شود  دیده  علمیت؛  و  جدیت  تا 
رعایت  ذوقی  توصیف های  رویکرد  نقدگونه ها 
شده است و به شدت نامرتب، نابسامان، شتاب زده 
شبهه نقد  می توان  را  کارها  این  اند.  نامفهوم  و 

جریان سازی  درد  به  نه تنها  شبهه نقدها  خواند. 
حال  ادبیات  در  عملی  و  علمی  نقد  پاگرفتن  و 
آثار  می شود  باعث  بلکه  نمی خورد  ما  آیندۀ  و 
ایستند،  باز  تشخیص  و  گزینش  از  ارزش مند 
فساد  به  رو  ادبی  و جامعۀ  بی رونق شود  ادبیات 

و گندیده گی گام نهد.
نبودن نقد اکادمیک در دانشگاه ها و منتقدینی که 
به  نقد  پیشینه های  از  آگاهی  و  کامل  اشراف  با 
تدریس و ترویج این امر بپردازند، عامل اساسی 
دیگر است که این روند را آسیب رسانده است. 
شما نمی توانید یک مجموعۀ بساماِن نقد یا نظریۀ 
ادبی را در افغانستان دریابید که واقعًا ساختارمند 

و دانشگاهی تهیه و تکثیر شده باشد.
نقد  که  می دانم  وارد  را  ادعا  این  همین،  برای 
آزاد  گرایش  به  توجه  با  و  است  غیرحرفه یی  ما 
ذوقی،  بیشتر  داوری ها  در  که  من درآوردی  و 
احساسی و توصیفی به متن نگاه کرده اند. با دریغ 
نقد با این رویکرد از مسیر کارآیی مطلوِب خود 
به سمت سطحی نگری و پراکنده گی حرکت کرده 

است. 
از  بی رویه  استفادۀ  ما  نقد  ذوقی  خوانش  ریشۀ 
دقت  بدون  که  است  ایران  در  ترجمه شده  منابع 
به  دسترسی  جلو  و  شده  انتخاب  سنجش  و 
اسلوب های خاِص نقد ادبی را گرفته است، چون 
اکثر ترجمه ها در ایران به هدف صرفًا معرفی نقد 
و نظریۀ ادبی نگاشته شده اند که برای مطالعه و 
نامتوازن  باعث  امر  این  کاربردی،  نه  اند  آشنایی 

شدن مطالعاِت ما در امر شناخت درست نقد ادبی 
و شاخه های آن گردیده است. به نظرم، یکی از 
جدیدترین آسیب ها می تواند قلم داد شود که خود 
آغاز  به  که  نیستیم  نه تنها خودکفا  این عرصه  در 

چنین یک روند فکر نکرده ایم.
برنامۀ  نهادهایی  کتاب،  هر  چاپ  از  پس 
می کنید  فکر  می کنند.  برگزار  نقد  و  رونمایی 
چقدر از محتوای این گونه برنامه ها در سال های 

اخیر واقعًا نقد بوده اند؟  
می گیرد  عماًل صورت  آن چه  ما  ادبی  محافل  در 
ادبی  وضعیت  توصیف  بلکه  نیست،  نظر  و  نقد 
است. ما همواره در چنین محافل به سوابق کار 
به  دیگر  آثار  میان  در  او  اثِر  جایگاه  نویسنده، 
نویسنده  احتمالی  پیشرفت های  و  چاپ  محض 
پسین  سال های  در  می کنیم.  صحبت  آینده  در 
اما به صورت شفاهی خالف روند معمول روی 
حتا  و  بیان  چگونه گی  آهنگ،  شکل،  ساختمان، 
بافت های مجموعه شعرها نیز صحبت هایی شد که 
به طور نمونه می توان از نقد آقای ضیای رفعت، 
یامان حکمت رضا محمدی پیرامون مجموعه های 
نارسایی ها  متوجه  را  دوستان  که  برد  نام  شعر 
وجود  کارها  در  که  مشخصی  ظرفیت های  و 
داشت، ساخت. اما این کافی نیست تا زمانی که 
ُکلی گویی های نظیر فالن شعر معجره است، فالن 
شاعر  فالن  که  امر  این  بر  است،  بی نظیر  شاعر 
مخاطب  مِن  در  را  تجربه یی  چنین  شعرش  و 
برمی انگیزد و به این دالیل این امر اتفاق می  افتد، 
جاگزین نشود؛ نقد ادبی پا نخواهد گرفت. چون 
اعتنای من  نقد در کنار توجه به داشته های قابل 
مخاطب به کیفیاتی که به مخاطبان بخشیده است 

هم توجه دارد.
در امر نقد ادبی ُکلی گویی های تحکمی وسیله ها را 
به جای اهداف، اسلوب ها را جایگزین توصیف ها 
مثال،  به طور  می کند که در همه یک سان است؛ 
متن های شان  همه  می نویسند،  متن  دارند  همه 
امر  اثر  چاپ  و  تولد  می کنند،  تکثیر  و  چاپ  را 
آیندۀ  کنند  تالش  اگر  هم  همه  و  است  مبارکی 

خوبی خواهند داشت و از این حرف های تجربی 
کلیشه یی...، چون که نظریۀ نقد وابسته گی زیادی با 
زیباشناسی تجربی ندارد، این حرف های تکراری 
کاپی و کلیشه شده نمی تواند اهمیت واقعی نقد 
را تبارز بدهد یا در جریان سازِی رویکرد خاصی 
از نقد ادبی کمک کند که امیدوارم آهسته آهسته 

به آن پایان داده شود.
نقد  پیرامون  مجموعه مقاالت  از  شماری 
دو  یکی  در  افغانستان،  در  ادبی  فرآوردهای 
کارهایی  به ویژه  رسیده اند،  نشر  به  اخیر  ساِل 
این تالش ها  یامان حکمت.  یعقوب یسنا و  از 
و  مکتوب  نقد  بحث  تا  می کند  کمک  چقدر 
جدی در میان جامعۀ ادبی ـ فرهنگی افغانستان 

جا افتاده و بیشتر شود؟
مثبت  تأثیرات  گرفته،  صورت  که  تالش هایی 
دورۀ  یک  افغانستان  است.  داشته  گسترده یی  و 
تجربه  را  ادبی  آفرینش های  و  نقد  کامل  انقطاع 
کرده است. همان گونه که همه می دانیم، در چندین 
سال حکومت مجاهدین و پس از آن رژیم طالبان، 
در داخل افغانستان نه کتابی چاپ شد و نه توجه 
به امر کتابت، نقد و نظر صورت گرفت. اما دهۀ 
درخشانی  فصل  افغانستان  ادبیات  برای  گذشته 
بود. دهۀ نود هم که این کتاب ها در آن به چاپ 
رسید، حاصل کارهای مقدماتِی همان سال ها بود 
که متن در آن تولید شده بود و برای این متن ها 
در  می شد.  دیده  بررسی  و  نقد  شدید  نیازمندی 
مورد کتاب هایی که اشاره کردید باید گفت کتاب 

باشد،  متن«  »خوانش  شما  منظور  که  یسنا  آقای 
اسلوِب  و  شیوه  چون  نیست؛  فهمیدنی  خیلی 
برای  کتاب  کرد  تفکیک  بتوان  آن  با  که  خاصی 
ندارد. من  چه نوع مخاطبی نگاشته شده، وجود 
که کارم منحصر به ادبیات است، دریافت خاصی 
این مورد  در  ندارم.  ادبی  نقد  زمینۀ  در  کتاب  از 
که  کردم  صحبت  قلم  انجمن  در  ایشان  خود  با 
چه  در  مخاطبانی  تیپ  چه  برای  ایشان  کتاب 
فلسفه،  دانشجویان  است،  شده  نگاشته  رشته یی 
استادان ادبیات و یا هم نوابغ نظریات ادبی؟ چون 
بسیار مهم است که ما در نوشته های خود در این 
زمینه اوالً رویکردمان رامشخص کنیم؛ دوم، الزامًا 
نظریه پردازی  یا  می نویسیم  نقد  که  را  زمینه یی 
می کنیم باید روشن باشد. شما در کتاب خوانش 
متن آقای یسنا این دو روش مندی را تفکیک کرده 
پیچیده  و  فاخر  بسیار  متن«  »خوانش  نمی توانید. 
نوشته شده به حدی که بدبینانه نیست اگر بگویم 
دریافت قسمت های خاصی از کتاب اصاًل ممکن 
هرچه  کتاب  می دانیم  همه  که  درحالی  نیست، 
ساده تر نگاشته شود حرف و حدیث در مورد آن 
خاصی  تأثیرگذاری  هم  و  باشد  فراوان  می تواند 
و  پیچیده  کتاب  برابر  در  برعکس،  باشد.  داشته 

غامض مخاطب سکوت می کند.
باور براین است که یکی از خدمات کتاب در کنار 
این که طبقات یا طیف های مطالعاتی را مشخص 
می کند معطوف به امر بیانی نیز است که زبان را 
دچار تحول و ترتیب سازد؛ چون عدم اغواگری 
مخاطب یکی از رسالت های کتاب پنداشته شده 
است. چیزی که در کتاب »مواجهه با متن« اتفاق 
نگارش  هدف  حکمت  یامان  دکتر  است.  افتاده 
خود را برای ایجاد گفتمان نقد ادبی در افغانستان 
این  و  است  گرفته  نظر  در  واضح  به صورت 
در  ایشان  ذوقی  برخورد  باعث شده  هدف مندی 
گزینش متن های ادبی در افغانستان نیز به نحوی 
مخاطبی  برای  حکمت  آقای  گردد.  توجیه  قابل 
مثل من به خوبی تفهیم می کند که نقد ادبی بیشتر 
از یادگیری نیازمند راهنمایی است و آن راهنمایی 
توضیح می دهد.  بیشتر  نقد  با هر  قدم  به  قدم  را 
زبان ساده و معیاری در پاراگراف های مساعد و 
با رویکردهای  جمالت کوتاه و قابل فهم همراه 
ساختارمند و تعریف شدۀ نقد ادبی باعث شد این 
اثر خوب خوانده شود و تأثیرات خاِص خود را 

هم داشته باشد.
در سال های پسین، شماری از نقدهای شما در 
برخی از جاها از آن میان روزنامۀ ماندگار نشر 
شده اند. آیا برای نقد آثار ادبی، متکی و یا پیرو 
کدام نظریه و نقد ادبی هستید و لطفًا بگویید که 
این نقدها را چرا تا هنوز در کسوِت یک کتاب 

نشر نکرده اید؟ 
هنوز دانشجو هستم، با نوشته های ذوقی و از سِر 
ادبیات  به  دارید  اطالع  چنان که  گرایشم  اشتیاق. 
است.  ادبی  نظریۀ  و  نقد  چون  رشته هایی  و 
که  که چاپ شده اند و شبهه نقدهایی  کتاب هایی 
منتشر می شوند را می خواهم »مدتی چون مثنوی 
و  مطالعه  از  دست  هرحال  در  اما  کنم«،  تأخیر 
این  و  داشت  برنخواهم  پیوسته  و  آرام  نوشتن 

وظیفه و رسالت زنده گی من است. 
چه  افغانستان  در  ادبی  نقد  شدِن  بهتر  برای 

پیشنهادهایی دارید.
بر  مبتنی  و  هدف مند  جریان  شکل گیری  جهت 
به  دادن  پایان  هم  و  ادبی  نقد  دستورالعمل های 
دوستان  تقاضامندم  خالی  هیاهوی  و  پراکنده گی 
که  هم  دوستانی  کنند،  کتبی  را  دیدگاه های شان 
و  ترجمه  به  دارند  دسترسی  دست اول  منابع  به 
برگردان همت بگمارند تا بستری برای رونق نقد 
به  حتا  آید.  وجود  به  ادبی  آفرینش های  و  ادبی 
جای ترجمه هایی که دوستان من امروزها در کابل 
انجام می دهند، چه خوب است مقاالت نظریه و 
نقد ادبی ترجمه کنند. این کار به مراتب ساده تر از 
ترجمۀ شعر به عنوان یک امر خطیر است. واقعًا 
انگلیسی،  شعر  اند  مدعی  که  عزیزانی  نمی دانم 
روسی و عربی ترجمه می کنند، چه معیارهایی را 
در  مقدار  و چه  می کنند  لحاظ  ترجمه ها  این  در 

این زمینه آموزش دیده اند.
کشور،  در  ادبیات  جاری  وضعیت  به  توجه  با 
سال های بعد افغانستان ناگزیر است با نقد جدی 
روبه رو شود و این امر با وجود این که به صورت 
خواهد  تقویت  را  موجود  پارتی بازهای  مقطعی 
و  معجزه آفرینی  سکان  از  را  عده یی  بخشید، 
خدایی شعر به زمین گفت وگو و مباحثه دعوت 
خواهد کرد؛ زیرا نقد اجازه نمی دهد شعر معجزه 
باشد. شعر باید شعر باشد و با معیارهای هنرین و 
زبانی نسجیده شود، نه با متافزیک و امور دینی، 
و شاعر هم باید با منتقدی که نمی خواهد ایمان 

بیاورد، کنار آید.

ممنونم از این که فرصت گذاشتید.
موفق باشید! 
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نستان فغا ا  ر د
دبی ا نقد 
ه هیچگا
پویا  ِن یا جر
است  شته ندا

گفت وگو با روح اهلل بهرامیان، منتقد و دانشجوی دورۀ دکترا
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کشته شدن پنج عضو شبکۀ القاعده در ننگرهار

رییـس حکومـت وحدت ملی هنـگام دیدار 
از قـول اردوی عملیات هـای ویـژه گفت که 
سیاسـت های خورد و کوچـک در نیروهای 

امنیتی افغانسـتان جـای ندارد. 
آقـای غنـی، گفـت کـه مـا امـروز بـه اینجا 
آمده ایـم تـا ضمـن اتحـاف دعـا بـه روح 
شـهدای نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور و 
ابـراز تسـلیت بـه شـما، بـه خاطـر موفقیت 

هـای تـان تبریـک بگویم.
وی افـزود: تبریـک بخاطـری می گویـم کـه 
پالن هـای تـان بـه سـرعت در حـال عملـی 
شـدن اسـت و از دسـتورالعمل جدیـد برای 
اسـتفادۀ سـالم و معیاری از نیروهای کماندو 

می کنم. تشـکر 
از  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  رییس جمهـور 
نیروهـای کمانـدو اسـتفادۀ درسـت شـود، 
گفـت کـه بـا توجـه بـه تغییـر جنـگ کـه 
و  آسـا  بـرق  عملیات هـای  بـه  ضـرورت 
سـریع دارد، کماندوهـا قوه یـی اسـت کـه 

می باشـد. دارا  بیشـتر  عمـل  سـرعت 
فورمـول  کـه  غنـی گفـت  اشـرف  محمـد 
تغییـر جنـگ را وزارت دفاع ملـی پیدا کرده 
و امسـال تلفـات نیروهـای مـا کاهـش یافته 
اسـت و بایـد رقم ایـن تلفات در آینـده نیز 

باشـد. پایین 
وی افـزود کـه سـال 1397 باید سـال ابتکار 
عمـل بـرای حاکمیـت سراسـری در کشـور 
باشـد و ولسـوالی های که به مرکـز دوامدار 
دشـمن مبـدل شـده انـد، بایـد هـدف قـرار 
گیرنـد و دشـمن نبایـد فرصت بـرای ایجاد 

پایـگاه دایمی داشـته باشـد.
او از توجـه نیروهـای کمانـدو روی پـروژه 
هـای زیربنایـی کشـور تشـکر کـرده، گفت 
کـه موقعیـت افغانسـتان بایـد بـه سـرمایۀ 
بـزرگ مبـدل گـردد و پـروژه هـای مهـم 
تاپـی، خـط آهـن مـزار- هـرات و  ماننـد 
بندهـای آب کـه تحـت کار مـی باشـند، از 

پـروژه هـای حیاتـی انـد.
متعاقبـاً رییـس حکومـت وحـدت ملـی در 
سـربازان  از  شـماری  آن  در  کـه  مراسـمی 
قـول اردوی عملیات هـای خـاص حضـور 

داشـتند، اشـتراک کـرد.
بهرامـی  طارق شـاه  ابتـدا  مراسـم،  ایـن  در 
وزیـر وزارت دفـاع ملـی صحبـت کـرد و 
رییـس جمهـور  حمایت هـای  و  توجـه  از 
و سـرقوماندان اعلـی قـوای مسـلح تشـکر 
نمـوده، گفت کـه پالن های دشـمن را نقش 
بـرآب کـرده و مسـیر جنـگ را تغییـر داده 

ایـم. وی افـزود که در این جنـگ، کماندوها 
تمـام  کننـد و  مـی  ایفـا  را  اساسـی  نقـش 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، متعهـد بـه دفاع 

از تمامیـت ارضـی کشـور انـد.
ایـن  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
مراسـم گفـت: از اینکه در هیچ میـدان نبرد، 
عقـب نشـینی نکـرده و دشـمن را همـواره 
زبـون سـاخته و پـالن هـای تانـرا عملـی 

کـرده ایـد، تشـکر می کنـم.
وی افـزود کـه دلیل اعالم اسـتراتیژی جدید 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا بـرای افغانسـتان و 
جنـوب آسـیا، در کنـار دیپلوماسـی فعـال 
قطعـات  شـجاعت  افغانسـتان،  حکومـت 
نیروهـای  عملیـات هـای خـاص و سـایر 
انـد و از برکـت  امنیتـی و دفاعـی کشـور 
بهتریـن  در  افغانسـتان  شـما،  پیـروزی 

دارد. قـرار  وضعیـت 
او بااشـاره بر اینکه با شـهادت هر منسـوب 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، مـا یک 
بـازوی خـود را از دسـت می دهیـم، گفت: 
هدایـت من این اسـت کـه به خانـواده های 

شـهدا توجـه ویژه صـورت گیرد.
بـه  خـاص  قطعـات  عملیات هـای  از  وی 
والیـت  اچیـن  ولسـوالی  در  خصـوص 
ننگرهـار و والیـت کندز تشـکر کرده، گفت 
که تمـام ترتیبات الزم بخاطر تقویت بیشـتر 
نیروهـای قول اردوی قطعـات خاص گرفته 
مـی شـود و در چنـد هفتـه دیگـر ترتیبـات 
خـاص بـرای تقویـت نیروهـای هوایـی نیز 

گرفتـه خواهد شـد.
از  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  رییـس حکومـت 
بـه دشـمن می آیـد،  لـرزه  نـام کماندوهـا، 
گفـت کـه همه مـا بر اسـاس قانون اساسـی 
افغانسـتان رفتـار مـی کنیـم. قـوای امنیتی و 
دفاعـی مـا متعهـد بـه وحـدت ملـی، ممثل 
وحـدت ملـی و وسـیلۀ تطبیق قانون اسـت 
و سیاسـت هـای خـرد و کوچـک در قوای 

امنیتـی و دفاعـی مـا، جا نـدارد.

د  او  ریاسـت  جمهـوري  د  افغانسـتان  د 

خـرو  د  ترمنـځ  ګونـد  اسـامي  جمعیـت 

دواړه  وايـي،  بـاوري رسچینـه  یـوه  دوام  پـه 

خـواوې پر ځینـو مسـائلو توافق ته رسـېديل 

دي.

د  موضـوع  د  غـواړي  نـه  چـې  رسچینـه 

محرمیـت لـه کبلـه یـې نـوم یـاد يش ازادي 

راډیـو تـه وویـل چې که څـه هـم پرمختګونه 

ډېـر ورو دي، خـو نتیجـو تـه هیلـه منـدي 

شـته.

یـادې رسچینـې د اسـايس قانـون د تعدیـل 

لپـاره د یـوه ځانګړي کمېسـیون تشـکل یو له 

هغـو مـواردو څخـه یاد کـړ چې توافـق پرې 

شـوی دی.

اخـوا د جمعیـت اسـامي ګونـد د رهـرۍ 

شـورا غـړی محمـد اسـاعیل خـان وايـي 

چـې حکومت تراوسـه د جمعیـت ګوند یوه 

غوښـتنه هـم نـه ده منلې.

پـه  جمعـې  د  خـان  اسـاعیل  ښـاغيل 

ورځ»۱۳۹۶کال مرغومـې۲۹« ازادي راډیـو 

ترمنـځ  او ارګ  تـه وویـل چـې د جمعیـت 

د خـرو لـړۍ روانـه ده خـو هېـڅ پرمختـګ 

پکـې نشـته.

نوموړي زیاته کړه:

»د خـرو ور پرانیسـتی دی، خـو تـر اوسـه 

ده ورکـړې، هغـه  نـه  نتیجـه  مذاکـرو هېـڅ 

مـوارد چـې د جمعیـت ګونـد حکومـت تـه 

وړانـدې کـړي حکومـت یـې نـه منـي.«

بلـخ د والیـت  د  جمعیـت اسـامي ګونـد 

لـه مقامـه د عطـا محمـد نـور د لېـرې کېـدو 

پـه بـدل کې حکومـت تـه ځینـې وړاندیزونه 

کـړي دي.

لـه تېرې اوونـۍ راهیسـې د ارګ او جمعیت 

ګونـد پیل شـوې مذاکـرې څه نتیجـه لري؟

د اسـايس او د انتخاباتـو پـه قوانیونـو کـې 

د تعدیاتـو رامنځتـه کېـدل، پـه بلـخ کـې د 

جمعیـت ګونـد پـه خوښـه د وايل او امنیـه 

پـه  احزابـو  سـیايس  د  ګارنـه،  قومانـدان 

خوښـه بیـا ځلـې د انتخابـايت کمېسـیونونو 

لپـاره د غړیـو ګارنـه او پـه خپـل وخـت د 

د  او ولسـوالیو شـورا ګانـو  ولـي جرګـې 

انتخاباتـو تـررسه کـول د جمعیـت ګوند مهم 

دي. وړاندیزونـه 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تېـره ورځ په 

کابـل کـې د امریـکا سـفیر جـان بـاس بیـا 

وویـل چـې ژر تـر ژره بایـد پـه بلـخ کـې لـه 

سـوله ییـزې الرې واک انتقـال يش.

بیـا  کارپوهـان  یوشـمېر  چـارو  سـیايس  د 

وايـي، دا چـې حکومـت د توافـق لـه مخـې 

رامنځتـه شـوی نـو په بشـپړه توګه د اسـايس 

قانـون عمـيل کـول ښـايي اسـانه نـه وي.

لـه ډلـې یـې اسـدالله میـاد ازادي راډیـو ته 

وویل:

عواملـو  بهرنیـو  د  چـې  حکومتونـه  »هغـه 

پـه نتیجـه کـې رامنځتـه شـوي وي دا ډول 

کړکېچونـه پکـې وي او د مرکـزي حکومـت 

رسه د سـیمه ییـزو ادارو النجـې طبیعـي امر 

دی خـو کـه چېرتـه یې نظریـات تر یـو بریده 

پـه پـام کـې ونیـول يش زه فکـر کـوم دغـه 

سـتونزه حـل کېـدای يش.«

د ښـاغيل مېـاد پـه خـره د روانـې سـیايس 

پـه  خـواوو  دواړو  د  لپـاره  حـل  د  النجـې 

دریځونـو کـې نرمښـت مهـم دی او پـه ورته 

وخـت کـې حکومـت هـم بایـد په بلـخ کې 

د رهـرۍ د بدلـون لپـاره هغـوی تـه چـې له 

دې اړخـه اندېښـنې لـري واضـح او قناعـت 

ورکونکـی ځـواب ووايـي.

خـو خپلـه ارګ تـر دا مهالـه په دې اړه رسـًا 

څـه نـه دي ویيل.

می گوینـد  ننگرهـار  والیـت  در  محلـی  مقام هـای 
نیروهـای ویـژه امنیت ملی افغانسـتان بـا راه اندازی 
عملیاتـی در ولسـوالی شـیرزاد ایـن والیـت پنـج 
عضو گـروه القاعـده را شـامل آمـوزگاران حمالت 

انتحـاری آنـان، کشـته اند.
بـه  ننگرهـار  والـی  عطـاهلل خوگیانـی، سـخنگوی 
صـدای امریـکا گفـت کـه نیروهـای ویـژه امنیـت 
ملـی شـب گذشـته عملیاتـی را بر یک مرکز شـبکه 
ولسـوالی  بـه  مربـوط  »توتـو«  منطقـۀ  در  القاعـده 
شـیرزاد راه انـدازی کـرده بودنـد کـه در نتیجـۀ آن 
پنـج عضو مهم شـبکه القاعده شـامل سـه چیچینی، 

یـک پاکسـتانی و یـک افغـان کشـته شـدند.
آقـای خوگیانـی افـزود کـه سـه چیچینـی و یـک 

انـد،  شـده  کشـته  کـه  پاکسـتانی 
جنگجویـان گـروه القاعـده را بـرای 
انجـام حمـالت انتحـاری و انفجاری 

می دادنـد. آمـوزش  ننگرهـار،  در 
ایـن  در  کـه  فـردی  کـه  گفـت  او، 
عملیـات کشـته شـده، مـال سـوندی 
کـه  اسـت  »سـراج«  بـه  مشـهور 
مسـؤول تبلیغـات شـبکه القاعـده در 

بـود. ننگرهـار  والیـت 
آقـای خوگیانـی افـزود کـه نیروهای 
جریـان  در  افغـان  ملـی  امنیـت 

انـد. کـرده  بازداشـت  نیـز  را  تـن  سـه  عملیـات، 
شـبکه  اعضـای  ایـن  خوگیانـی،  آقـای  گفتـه  بـه 
القاعـده در یکـی از منازل مسـکونی در قریه »توتو« 

جاگزیـن شـده بودنـد.
بـه گفتـه مقام هـای محلـی در نتیجـۀ ایـن عملیات 
چهـار میـل کالشـینکوف، یـک میل پیـکا، یک میل 
تفنگچـه و مقـداری از مهمـات امنیتی نیز به دسـت 

آمده اسـت.
سـخنگوی والـی ننگرهار گفت کـه در این عملیات 
بـه منسـوبین نیروهـای امنیتـی تلفـات وارد نشـده 

است.
تـا اکنـون شـبکه القاعـده در مـورد ایـن عملیـات 

اظهـار نظـر نکـرده اسـت.

ابوبکر صدیق

تنش هـای  حـل  بـرای  نظامـی  گزینـۀ  هیچ گونـه 
موجـود میـان ارگ و والیـت بلـخ وجود نـدارد و 
ایـن تنش هـا بایـد از طریـق مذاکـره حـل و فصل 

. گردد
جان بس، سـفیر جدیـد ایاالت متحـدۀ امریکا روز 
پنجشـنیه در یـک نشسـت با رسـانه های کشـور با 
اشـاره موفقیـت  راهبـرد جدیـد امریـکا در قبـال 
فشـارها  آسـیا،  جنـوب  کشـورهای  و  افغانسـتان 
افغانسـتان،  داخلـی  تنش هـای  و  پاکسـتان  بـاالی 
گفـت: مـردم افغانسـتان حـق  دارنـد تـا در رابطـه 
بـه سرنوشـت خود آگاهی  داشـته باشـند و در یک 

فضـای صلح آمیـز زنده گـی کننـد. 
آقـای بـس افزود کـه امریـکا و شـرکای بین المللی 
در افغانسـتان کار می کننـد تـا امنیت تأمین شـود و 
مـردم در فضـای صلح آمیـز زنده گی کننـد، اقتصاد 
مـردم بهتر  شـود، پیشـرف هایی در دولـت داری و  
آمـوزش و پـرورش و حقـوق زنان رو نمـا گردد. 

آقـای بـس در پاسـخ به پرسشـی کـه اگر ریاسـت 
جمهـوری از قـوۀ قهریـه بـرای دور کـردن عطـا 
محمـد نـور والـی بلخ اسـتفاده کنـد، آیـا امریکا به 
عنـوان یکـی از شـرکای مهم دولـت افغانسـتان به 
آن موافقـه خواهـد کـرد؟ گفـت: امریـکا طرف دار 
 هیچ گونـه گزینـۀ نظامـی در ایـن مـورد نیسـت و 
امیـد مـی رود تـا تنش هـای میـان ارگ و والیـت 

بلـخ از طریـق مذاکـره حـل و فصل شـود. 
جـان بس که در نخسـتین نشسـت خبـری  خویش 
بـه عنـوان سـفیر امریـکا در کابل صحبـت می کرد، 
گفـت: »مشـکل به وجـود آمده در بلخ باید توسـط 
خـود افغانسـتانی ها در چارچـوب قانـون اساسـی 
ایـن کشـور، حاکمیـت قانـون و بـا در نظرداشـت 
ایـن اصـل کـه هیچ فـردی فراتـر از قانون نیسـت، 

حل شـود.
بـه گفتـۀ او، امریـکا حاکمیت ملی افغانسـتان را به 
رسـمیت می شناسـد کـه از راه قانـون اساسـی این 
کشـور تمثیـل می شـود و راه حل ایـن جنجال باید 
بـه گونـۀ باشـد که مـردم افغانسـتان متقاعد شـوند 
کـه ایـن راه حـل، بـه امنیـت افغانسـتان و فضـای 

آزاد رقابـت سیاسـی زیان نرسـاند.
می گویـد:  افغانسـتان  در  امریـکا  جدیـد  سـفیر 
کشـورش خواهـان »حـل فـوری و مسـالمت آمیز« 
جنجـال سیاسـی بـه وجـود آمـده بـر سـر انتقـال 

رهبـری والیـت بلـخ اسـت. 
آقـای بـس بـا تاکیـد بـر این کـه امریـکا در ایـن 
مـورد دخالـت نخواهـد کـرد، افـزود کـه از نظـر 
امریـکا ایـن مسـاله »بـه هیـچ صـورت از طریـق 

اسـتفاده از زور یـا خشـونت قابـل حـل نیسـت و 
ایـن یک مسـاله سیاسـی اسـت کـه بایـد از طریق 

گفت وگـوی سیاسـی حـل شـود.« 
او بـا تأکیـد افـزود: تنش هـای میـان ارگ و والیت 
بلـخ بایـد از طریـق مذاکـره حـل و فصل گـردد و 

هیـچ گزینـۀ نظامـی در ایـن زمینه وجـود ندارد. 
بـه گفتـۀ او، تالش هـا مـا بـرای توانمنـد سـازی 
نیروهـای امنیتـی و از بیـن  بـردن خشـونت ادامـه 
دارد، در حالـی کـه نیروهـای امنیتی بـا تالش های 
خسـته گی ناپذیـر درمیـدان مبارزه در برابر دشـمن 

دارند.  قـرار 
بـه فسـاد  اشـاره  بـا  از سـخنانش  او در قسـمت 
اداری، انتخابـات قاچـاق مـواد مخـدر و جرایـم، 
گفـت: انتخابـات یـک اصل اسـت و برگـزاری آن 
بایـد بـه موقـع صـورت گیـرد و مبـارزه بـا پدیدۀ 
مـواد مخـدر را یکـی از اهداف شـرکای بین المللی 

افغانسـتان دانسـت.
سـفیر امریـکا بـا اشـاره بـه سـفر جدیـد اعضـای 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد، این سـفر را 
بـرای افغانسـتان مهم تلقـی کرد و گفـت:  اعضای 
شـورای امنیـت بـرای بررسـی اوضـاع از نیزدیک 
بـه ایـن کشـور سـفر کردند تا بـا مـردم و نهادهای 

مختلـف از نزدیـک صحبـت کنند. 
همچنان، سـفیر امریکا با اشـاره به فشـارهای وارد 
شـده بـا باالی پاکسـتان، گفت: پاکسـتان بـه عنوان 
یـک  شـریک بیـن المللی امریـکا بایـد در رابطه به 

مبـارزه با تروریسـم صادقانـه عمل کند. 
در همیـن حـال، قصـر سـپیدار بـا نشـر خبرنامـۀ 
گفتـه کـه معاون ریاسـت جمهـوری امریـکا مایک 
پنـس، در تمـاس تلیفونـی بـا محمـد اشـرف غنی 
رییـس حکومـت وحـدت ملی روز سـه شـنبه، به 
»حـل مسـالمت آمیز انتقـال رهبری در بلـخ« تاکید 
کـرده و حکومـت افغانسـتان را به تعامـل از ورای 
گفت وگـو بـا عطا محمد نـور ترغیب کرده اسـت.

صـالح الدیـن ربانـی وزیـر خارجـه پـس از نشـر 
خبـر صحبـت تیلفونـی مایـک پنـس با آقـای غنی 
روز سـه شـنبه، در صفحـۀ تویتـر خـود، از ایـن 

گفت وگـو اسـتقبال کـرده اسـت.
ایـن درحالیسـت که ریاسـت جمهوری افغانسـتان 
گفتـه کـه  در تماس تلیفونی معـاون رییس جمهور 
امریـکا و محمـد اشـرف غنـی داشـتند روی روی 
اوضـاع امنیتـی افغانسـتان و منطقـه بحـث کرده اند 
و اسـتراتیژی جدیـد ایـاالت متحـده امریـکا را در 
آوردن  بـرای  آسـیای جنوبـی  و  افغانسـتان  قبـال 
تغییـرات مثبـت در اوضـاع امنیتـی منطقـه موثـر 

ندند. خوا
 

غنــی:

فـرمول جنـگ را یافتـه  ایـم

رسچینه: 

ارګ او جمعیت ګوند پر ځينو مسائلو 

توافق ته رسېديل

سفیر جدید امریکا:

دربارۀ حل معضل بلخ گزینۀ نظامی وجود ندارد
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ورزش
عزیز رفیعی

یک بام و دو هوا!
ــون اساســی، شــهروندان کشــور از حقــوق  ــه قان ــق ب مطاب
ــه  ــه و رســیده گی ب ــد. دادگاه عادالن مســاوی برخــوردار ان
امــر زندانیــان و حتــا رهایــی قانونــی آن هــا بخشــی از حقــوق شــهروندی 
اســت، امــا قربانــی کــردن عدالــت در برابــر مصلحت گرایی هــای 
ــی  ــا قربان ــوم م ــاه و مظل ــردم بی گن ــته از م ــه پیوس ــی-قومی ک سیاس
می گیــرد، غیــر قانونــی و حتــا غیــر انســانی اســت. فرمــان عفــو اخیــر در 
مــورد رهایــی زندانیــان سیاســی اِشــکال جــدی قانونــی دارد و در تضــاد 
بــا تمامــی بندهــای مــادۀ 350 قانــون اجــراآت جزایــی افغانســتان اســت.
مــردم حــق دارنــد بداننــد کــه در ایــن تبانــی سیاســی-قومی؛ چنــد تــن 
ــو، شــامل  ــل عف ــر قاب ــا جرم هــای ســنگین و غی ــی ب ــان حرفه ی از مجرم
انــد؟ خســرواِن ســوار بــر گــردۀ مــردم بایــد از تجربه هــای تلــخ گذشــته 
آموختــه باشــند کــه سیاســت های »یــک بــام و دو هــوا« اعتمــاد اجتماعــی 
ــت  ــادی را تقوی ــران بی اعتم ــرده و بح ــان ب ــی را از می ــت اجتماع و باف
می بخشــد. یکــی را بــه جــرم دشــنام بــه زنــدان بردنــد و دیگــری را بــا 

چندیــن قتــل و انتحــار رهــا کــردن، کجایــش انصــاف اســت؟

عزیز حکیمی

چرا کتاب نمی خوانیم؟
1( یکـی ده سـال درس می خواند، دکترای سیاسـت می گیرد 
و بعـد دو سـه سـالی دود چـراغ می خـورد، صدهـا منبـع را 
آزمایـش می کنـد، بـا ده ها نفـر مصاحبـه می کند و بعـد با احتیـاط، کتابش 
را منتشـر می کنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه غالم حیـدر جیگرخـون که از 
مخاطبـان »بی بی سـی دّرّرّری« اسـت، در فیسـبوک در ظـرف یـک دقیقـه 
یـک تحلیـل همه جانبـه از اوضـاع جهـان ارایـه می کنـد و پنـج هـزار نفر 
الیـک می زننـد. مسـلم اسـت کـه آدم خـوش می داشـته باشـد تحلیل های 
آقـای جیگرخـون را بخوانـد. او آدم دیگـه که دکتـرا دارد، گپ هایش هیچ 

فامیـده نمی شـه. قـواره اش هـم یک رقم اسـت.
۲( یکـی دو سـه سـال می نشـیند یـک رمـان می نویسـد، ولـی چـون ما از 
پانـزده سـال پیـش قصـد داشـته بوده ایـم یـک رمـان بنویسـیم و حتـا ُکل 
قصـه اش هـم واقعـی اسـت و بـرای همسـایۀ مـا رخ داده و اگر بنویسـیم، 
حتمـی اسـت کـه جایـزۀ نوبـل بـه مـا می دهنـد و اگـر ندهنـد، بـه خاطر 
دشـمنی اکادمـی نوبـل بـا مـا اسـت،  زورمـان می دهـد کـه رمان کسـی را 
بخوانیـم کـه در مقایسـه بـا مـا اصـاًل رمـان نوشـتن یـاد نـدارد کـه هیچ، 
قـواره اش هـم یـک رقم اسـت. بعد از مدتـی خون دل خوردن و افسـوس 
خـوردن بـه تلـف شـدن ذوق و اسـتعداد ادبی خودمـان در نهایـت به این 
نتیجـه می رسـیم کـه از رمـان ایـن آدم حتـا گـپ هـم نزنیـم، چه رسـد به 

وقـت تلـف کـردن و خواندنش.
3( یکی دیگر می رود شـعر می نویسـد. دلش بایسـکلش. خوش دارد شـعر 
بنویسـد. هیـچ اشـکالی نـدارد. مـا هرچنـد هیـچ وقت شـعر نسـروده ایم، 
ولـی آن قـدر از شـعر می دانیـم کـه نخوانـده حـدس بزنیـم کـه شـعرهای 
همـی آدم خـو هیـچ بـه شـعر نمی مانـه. قـواره اش هـم یـک رقـم اسـت. 
بنابـر ایـن، شـاعرش کتابـش را امضا هم بکند و دسـتمان بدهد، احسـاس 

می کنیـم بـه مقام شـامخ مـا توهین شـده.
۴( یکـی دیگـه کتـاب ترجمـه کرده،  کلش غلط غلط! درسـت اسـت که مه 
آلمانـی و فرانسـوی و انگلیسـی و چـی و چـی یاد نـدارم. مگـم عقل خو 
دارم کـه بفامـم همـی کتابـه غلط غلط ترجمه کـرده. خی بری چی سـرش 
پیسـه خـوده خـرج کنـم؟ بـاش که یـک آدم صحیح پیدا شـوه یـک کتاب 
صحیـح ترجمـه کنـه بـاز ببیـن که چطـور می خوانم. قـواره همـی آدم خو 

هیچ بـه ترجمـان نمی مانه.

منصور احسان

موالنـا  مصاحبـۀ  پـار  نیـم  و  سـال  یـک  حـدوداً 
رسـانه های  از  یکـی  طریـق  از  را  فضل الرحمـن 
تصویـری افغانسـتان تماشـا می کردم. ایشـان با بسـیار 
جسـارت و وضاحـت؛ جهـاد را در مقابـل دولت و ملت افغانسـتان 
که به زعم او کشـور اشـغال شـده توسـط نیروی های کفری اسـت، 
توجیـه و تشـجیع کردنـد! در حالی کـه او حرکت های مشـابه چون 
جهـاد، انفجـار، و انتحـار را در برابـر حکومت پاکسـتان کـه به باور 
او در آن نظـام اسـالمی حاکـم اسـت، غیـر مٔوجـه و غیـر اسـالمی 

پنداشـته و تقبیـح کردنـد.
امـروز هـم حـدود ۲000 مـال و مولـوِی پاکسـتانی دور هـم جمـع 
شـدند، انتحـار را غیـر شـرعی دانسـتند و مهـر تاییـد بـر ایـن فتوا 
گذاشـتند، ولـی بایـد اذعـان کـرد کـه ایـن فتـوا بـا در نظرداشـت 
قیـد مکانـی )کشـور پاکسـتان( صـادر شـده اسـت؛ ایـن شـهکار 
مالهـای پاکسـتانی بیشـتر در راسـتای تأمیـن و تحقـق اهـداف و 
برنامه هـای حکومـت پاکسـتان و رهبران سیاسـی-دینی چون موالنا 
فضل الرحمـن و سـایر هم کیشـان او صـورت گرفتـه و بـه هیچ وجه 
شـامل حـال افغانسـتان نشـده و هیـچ سـودی هـم بـرای مـا که هر 
روز قربانـی فارغ التحصیـالن مـدارس انتحاری موالنـا فضل الرحمن 

هسـتیم، در پـی نخواهد داشـت.
حـاال مـا بـه ویـژه شـورای علمـای دینـی و امامـان مذهبـی، بـه 
جـای خوشـبینی های مزحـک و نواختـن بـر طبـل امیدهـای باطـل 
و کلیشـه یی از مالهـای سیاسـی-دینی پاکسـتان و امید خیر داشـتن 
از همچـو تجمعـات دینـی در پاکسـتان، اگـر یـک بـار هـم شـده، 
یـک چنیـن شـهکار چند هـزاری افغانسـتان محور را از خود نشـان 
دهیـم و انتحـار و انفجار را منفور، غیر انسـانی و غیراسـالمی اعالم 

بداریم.

کار رئال مادرید 
برای خرید نیمار سخت تر شد

راشـد آرمـان 
بهتـرین بازیکـن سال شـد

فیـسبـوک نـــامــه

وکیــل مهاجــم برزیلــی پاری ســن ژرمن از وجــود یــک مانــع 
ــد  ــه مقص ــن ب ــن بازیک ــی ای ــی احتمال ــیر جابه جای ــزرگ در مس ب

ــر داد. ــد خب مادری
تمایــل  دربــارۀ  فراوانــی  شــائبه های  اخیــر  هفته هــای  در 
ــه  ــار از پاری ســن ژرمن شــکل گرفت ــد نیم ــرای خری ــد ب رئال مادری
و از جنجال هایــی کــه ایــن بازیکــن برزیلــی در پــارک دو پرنــس بــه 
وجــود آورده -از جملــه اختالفاتــش بــا کاوانــی و اونــای امــری- به 
عنــوان نشــانه یی از عــدم تعهــد او نســبت بــه پاریســی ها و خــروج 

احتمالــی او در پایــان فصــل یــاد شــده اســت.
ــوان پروپاقرص تریــن مشــتری ســتارۀ ســابق  ــه عن ــد ب از رئال مادری
بارســلونا نــام بــرده می شــود؛ بــه ویــژه کــه فلورنتینــو پــرس، رییس 
کهکشــانی ها هــم چنــد مــاه پیــش در مراســم اهــدای تــوپ طــالی 
ــه  ــه اگــر نیمــار ب ــدو، صریحــًا گفــت ک ــه رونال ــال ب ــس فوتب فران
ــرای کســب افتخــارات  ــرود شــانس بیشــتری ب ســانتیاگو برنابئــو ب

فــردی دارد و از ورود او بــه رئــال مادریــد اســتقبال کــرد.
ــرای  ــختی ب ــار کار س ــل نیم ــه وکی ــق گفت ــا طب ــد ام ــال مادری رئ
ــرارداد  ــون ق ــت، چ ــد داش ــوش خواه ــن ملی پ ــن بازیک ــد ای خری
ــوان  ــه عن ــخصی ب ــم مش ــا PSG رق ــی او ب ــون یوروی ۲۲۲ میلی
غرامــت فســخ نــدارد. ایــن یعنــی کــه رئــال مادریــد بــرای خریــد 
ــردازد. ــد، بپ ــی  ها می خواهن ــه پاریس ــی ک ــر رقم ــد ه ــار بای نیم

ــگاروی فرانســه  ــه نشــریه فی ــن خصــوص ب ــا در ای مارکــوس موت
گفــت: می توانــم تضمیــن کنــم کــه در قــرارداد نیمــار هیــچ چیــزی 
بــه عنــوان غرامــت فســخ قــرارداد تعریــف نشــده و هیــچ شــرط و 
شــروطی بــرای اینکــه او فصــل را بــه عنــوان برتریــن گلــزن تیــم 

بــه پایــان برســاند، وجــود نــدارد.
بــا اینکــه تنهــا یــک نیــم فصــل از اضافــه شــدن نیمــار بــه ترکیــب 
پاری ســن ژرمن می گــذرد، روزهــای حضــور او در پــارک دو 
ــب  ــازی ش ــورد آن در ب ــن م ــه آخری ــوده ک ــیه ب ــس پرحاش پرن
ــی  ــا خودخواه ــی ب ــود، وقت ــژون ب ــر دی ــنبه( براب ــته )چهارش گذش
هم تیمــی اش ادینســون کاوانــی را از زدن ضربــه پنالتــی ای کــه او را 
بــه رکــورددار گلزنــی در PSG تبدیــل می کــرد، محــروم ســاخت.

ــن  ــی، بهتری ــر اعالمیه ی ــا نش ــت ب ــی کریک ــیون جهان فدراس
ــالم  ــمی اع ــۀ رس ــه گون ــالدی را ب ــال ۲017 می ــان س بازیکن

ــرار دارد. ــن فهرســت ق ــامل ای ــز ش ــتان نی ــه افغانس ــرد ک ک
راشــد آرمــان، عضــو تیــم کریکــت افغانســتان جایــزۀ بهتریــن 

بازیکــن کشــورهای ردۀ دوم جهــان را از آن خــود کــرد.
ــزر از  ــل کویت ــان، کی ــار  راشــد آرم ــه در کن ــی اســت ک گفتن
ــت  ــی کریک ــم مل ــان تی ــد، کاپیت ــم پورتلفیل ــکاتلند، ویلی اس
ــش  ــا درخش ــه ب ــد ک ــزه بودن ــن جای ــزد ای ــز نام ــد نی ایرلن
ــالدی و  ــال ۲017 می ــتان در س ــت افغانس ــم کریک ــوب تی خ
بازی هــای توفانــی راشــد آرمــان، ایــن جایــزه بــه افغانســتان 

ــید. رس
ــم کریکــت  ــازی در تی ــار ب ــان، ســال پیــش در کن راشــد آرم
ــازی کــرده  ــز ب ــی نی ــزرگ بازرگان افغانســتان در ســه لیــگ ب
اســت. راشــد آرمــان کــه اکنــون بــه »گــوگل ماســتر« مشــهور 
ــا 60 ویکــت و درخشــش  ــالدی ب اســت، در ســال ۲017 می
خوبــش در مســابقات 50آوره، بهتریــن کارنامــه را بــرای 

ــه ثبــت رســانده اســت. خــودش ب
ــت زدران  ــگل، دول ــوروز من ــن، ن ــد حس ــن حمی ــش از ای پی
ــال  ــن س ــن بازیک ــزۀ بهتری ــزد جای ــدی نام ــهزاده محم و ش
ــد، امــا در ایــن مــدت تنهــا شــهزاد  کشــورهای ردۀ دوم بودن
ــه دســت  ــزه را ب ــن جای محمــدی در ســال ۲016 میــالدی ای

ــود. آورده ب

فـن  مـذاکـره
مذاکـره؛ یکـی از جدی تریـن و پیچیده تریـن نوع ارتباطات مسـتقیم سیاسـی 
می باشـد کـه بـاالی امـور سیاسـی و سیاسـت گزاری هـا در جوامـع انسـانی 
نقـش اساسـی دارد. نحـوۀ انجـام مذاکـره و نتایـج مذاکـره می تواننـد بـاالی 
روابـط سیاسـت مداران، احـزاب و نهادهـای سیاسـی، ملت هـا و کشـور و 
حتـا بـاالی نظـم جهانـی تأثیـر جـدی و مسـتقیم داشـته باشـند. جریان هـا، 
احـزاب و دولت هـا از مذاکـره بـه مثابـۀ یـک وسـیلۀ مهـم بـه خاطـر تفاهم 
روی منافـع مشـترک و یا هم مسـایل مورد نـزاع و حل تشـنج های گوناگون 
اسـتفاده می کننـد. موجودیـت تشـنجات و اختالفـات عمیـق میـان مردمـان 
سـاکن در یـک حـوزۀ جغرافیایـی و یـا هـم میان ممالـک بیانگر عـدم توجۀ 
آن هـا به ارزشـمندی فـن مذاکـر بـوده و ظرفیت پاییـن آن ها را در امـر انجام 

مذاکره هـای مفیـد و سرنوشـت سـاز، به نمایـش می گـذارد. 
مذاکـره کـه می تـوان آن را نوعـی از ارتباطـات سیاسـی پـالن شـده و دارای 
و  ملـی  نهادهـای  احـزاب،  جریان هـا،  میـان  دانسـت،  مشـخص  آجنـدای 
بیـن المللـی و ممالـک برمبنـای نیازمندی هـای کاری و طبـق آجنـدای از 
قبـل تعییـن شـده، برگـزار می شـود. طرف هـای دخیـل در پروسـۀ مذاکـره 
بایـد دارای صالحیت هـا و ظرفیت هـای فـردی، شـخصیتی و کاری باشـند. 
ظرفیـت و توانایی هـای طرف هـای دخیـل در مذاکـره تعییـن کننـدۀ نحـوۀ 
تدویـر و پیامدهـای احتمالـی مذاکـره می باشـند. مذاکره ممکن اسـت گاهی 
مـدت کمتـر از یـک سـاعت را در بر بگیـرد و گاهی هم روزها طول بکشـد. 
جدیـت در رونـد مذاکـره و وقت گـذاری بـه آن بسـتگی به  اهمیـت موضوع 
دارد کـه پیرامـون آن طرف هـای دخیـل به مذاکـره می پردازنـد تـا به نتیجـۀ 

مناسـب دسـت یابند. 
مذاکره هـا معمـوالً به خاطـر حـل تشـنج ها صـورت می گیرنـد؛ امـا گاهـی 
مذاکره هـا خـود تشـنج زا می شـوند. آجنـدای مـورد بحـث، ظرفیـت و طـرز 
نگـرش طرف هـای دخیـل و راه یافتـن احتمالـی مفاهیم و فرمایشـات بیرون 
از آجنـدا و چارچـوکات مذاکره بر پروسـه و پیامدهـای آن نقش جدی دارند 
و گاهـی باعـث می شـوند تـا پیامد مذاکـره با بحران هـای سیاسـی، اقتصادی 
و حتـا جهانـی همـراه باشـند. گاهـی مذاکـره جنـگ را خاتمـه می بخشـد و 
گاهـی هـم ختـم مذاکـرات با جنـگ و تشـنج همراه می باشـد. در هـر حال، 
مذاکـره مناسـب ترین و مفیدتریـن راه  ممکـن بـرای حـل تشـنج ها و رفـع 

سـوء تفاهمـات موجـود در میـان مـردم، نهادهـا و دولت ها می باشـد.
مذاکره هـا معمـوالً سـه مرحلـۀ اساسـی دارنـد؛ تماس هـای ابتدایـی بـرای 
تدویـر مذاکـره، برنامـه ریزی و آجندا سـازی برای تدویر مذاکـره و تدویر و 
جریـان تحقـق مذاکره. در مرحلـۀ اول، برقـراری ارتباطات سیاسـی هدفمند 
باعـث می شـود تا طرف هـای دخیل در مذاکـره به خاطر موجودیت مسـأله و 
موضـوع قابـل بحث در میان شـان، روی تدویـر بحث جدی)مذاکـره( توافق 
نمـوده و بـرای نحـوه، زمـان و مـکان انجـام آن به توافـق برسـند. به همیـن 
ترتیـب، از طریـق راه انـدازی تماس هـا و ارتباطـات سیاسـی و حرفۀی میان 
اعضـای تیـم و هـم کاران در عرصه هـای مربوطـه، بـرای برنامه ریـزی آجندا 
و نحـوۀی انجـام مذاکـره، کار  شـده و تصمیـم گرفته می شـود. ایـن مرحله، 
یکـی از مهم تریـن مراحـل تخنیکـی مذاکـره به حسـاب می آیـد و باعـث 
می شـود تـا طرف هـای دخیـل در مذاکره با دسـت پر شـامل پروسـۀ مذاکره 
شـوند. در جریـان مذاکـره همـه طرف هـای دخیل بـر مبنای آجنـدای از قبل 
تعیین شـده و در روشـنایی خطوط مشـخص مـورد نظر خـود، مذاکره را راه 

انـدازی نمـوده به انجام می رسـانند.
بـرای انجـام دادن یـک مذاکـره موفـق و مثمـر، بایـد یـک تیـم بـا ظرفیت و 
بـا صالحیـت در عرصـۀ مربوطـه روی برنامـه ریزی هـا و آجندا سـازی های 
ممکـن کار نمـوده و بـا تحلیـل و ارزیابـی اوضـاع عمومـی، موضـوع را که 
قـرار اسـت پیرامـون آن مذاکره بر گزار شـود، بررسـی کنند. باید بـا ارزیابی 
جـدی ظرفیـت، برنامـه و نـکات مهـم متعلـق به آجنـدای طـرف خـود و 
ظرفیـت و برنامه هـای احتمالـی طـرف مقابـل، یـک راه کار مشـخص، عملی 
و مفیـد را ارایـه دهنـد. مذاکره هـا گاهـی بـا میانجیگری و مشـارکت میانجی 
بـر گـزار می شـود و گاهـی هم بـدون موجودیت کـدام میانجـی. در صورت 
موجودیـت میانجـی هـم، طرف هـای مذاکـره کننـده بایـد ابتـکار عمـل و 

صالحیـت تصمیـم گیـری را خود در دسـت داشـته باشـند. 
در جریـان تدویـر مذاکـره، مذاکـره کننده هـا بایـد به  گونـۀ جـدی، آگاهانه و 
مسـووالنه در پروسـۀ مذاکـره حضور داشـته باشـند. اشـخاص مؤظف برای 
انجـام مذاکـره بایـد بـاالی شـرایط کاری در جریـان مذاکره، بـاالی آجندا و 
برنامه هـای مربوطـه و بـاالی رفتـار، احساسـات و عواطـف خـود کنتـرول 
کامـل داشـته باشـند. مذاکـره کننده ها بایـد در پی چانـه زنـی به خاطر تحقق 
برنامه هـای از قبـل تعییـن شـده باشـند کـه تیم هـای تخنیکـی بـاالی آن کار 
کرده انـد. البتـه شـرایط انجام مذاکره میان مقامات ارشـد و یـا هم مذاکره های 
آنـی کـه بـدون برنامـه ریـزی قبلی تدویـر می شـوند، فـرق می کنـد. در این 
حالـت، حـد خبرگـی، ظرفیـت و تجـارب الزم طرف های دخیل در پروسـۀ 
مذاکـره تعییـن کننده انـد. در جریـان مذاکـره و دیگـر مباحـث مهم سیاسـی، 
بایـد به نورم هـا و مقرره هـای سیاسـی و مرتبـط به آجنـدای بحـث اولویـت 
قایـل شـده و از نورم هـا و مباحـث اخالقـی و عاطفـی بایـد فقـط در حـد 
چاشـنی و نمـک طعـام اسـتفاده کـرد، نـه محتـوای اصلـی. هم چنـان، نبایـد 
نورم هـا و ارزش هـای اخالقـی رل کنـار گذاشـت، در ایـن حالـت بایـد در 

یـک حـد متناسـب و مفیـد آن را با خود داشـت.
اشـخاص که مؤظف به انجام مذاکره روی مسـایل و آجنداهای مشـخص اند، 
در جریـان مذاکـره بایـد پیرامـون مسـایل دیگر فکـر نکنند و تا ختم پروسـۀ 
مذاکـره، بـا دقت و هوشـیاری کامـل آن را به پیش برده و بـر تحقق آجنداهای 
پـالن شـده تأکیـد نماینـد. ممکـن اسـت به خاطـر منحـرف سـاختن ذهن و 
حضـور ذهنـی یـک طـرف دخیـل در مذاکـره و یا هـم به خاطر بـر انگیختن 
احساسـات آن هـا، طـرف دیگر از حرکات و سـخنان عاطفـی، تحریک کننده 
و یـا هـم ناخوشـایند اسـتفاده کننـد، در هم چـو حالت بایـد با مهـارت تمام 
بـر رفتـار، عواطف و احساسـات خود کنترول جدی داشـت. چـون، هرگونه 
حرکـت احساسـاتی و نـا مؤجـه عاطفـی باعـث سـبک شـدن وزنـۀ حضور 

یـک طـرف و فراهـم کننـدۀ زمینه های بـرد طرف دیگر می شـود.

عبدالقهار سروری ///////////// بخش نخست
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

مالقات با جناب گرانقدر ستر جنرال الحاج امیر محمد اسماعیل، از رهبران جهاد و مقاومت.

نشســت بــا جمعــی از اندیشــه ورزان و سیاســیون پنجشــیر، هریــک فضــل احمــد معنــوی، داکتــر حنانــی، 

داکتــر ظهیــر ســعادت، محمــد حســین ســید، موالنــا عبــداهلل، فهیــم دشــتی و نظــری پریانــی. 

صحبــت بــا مولــوی عطــا محمــد فاروقــی رئیــس شــورای علمــای جمعیــت اســالمی افغانســتان - غــور 

و هیــأت همــراه شــان از والیــت غــور.

بحث پیرامون راهبرد وفاق ملی.
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