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منشور وفاق ملی پاسخی 
برای بن بست های موجوِد 

افغانستان است

مارشال افغانستان
شخصیتی باوقار بود

37

افشـاگری های این  چنینـی البتـه می توانـد نشـان دهد که 
حکومت هـای افغانسـتان چقـدر حکومت هـای فاسـد و 
ناکارآمـد بوده انـد. در حکومتـی کـه حـاال مالمتی  هـای 
اصلـِی آن بـه آقـای کـرزی تعلـق گرفتـه، اکثـِر همیـن 

مقام هـای فعلـی کـه سـکان دار مدیریت کشـور هسـتند، 
بـه عنـوان مقام هـای عالی رتبـه حضـور داشـته اند. آقای 
غنـی در آن حکومـت سـمت های وزیـر مالیـه، رییـس 
دانشـگاه کابـل و رییـس برنامـۀ انتقـال مسـوولیت های 

امنیتـی را بـه عهـده داشـته اسـت. کسـانی که از سـوی 
سـاخته  خیالـی  مکتب هـای  کـه  می شـود  ادعـا  ارگ 
بودنـد، همیـن حاال بـه حیث وزیـر در کابینـۀ فعلی کار 

می کننـد....

در ادامــۀ حمایت هــای مردمــی 
وفــاق  انتخاباتــی  تکــت  از 
احمدولــی  رهبــری  بــه  ملــی 
ــنده گان  ــز باش ــروز نی ــعود دی مس
ــان  ــان و بدخش ــای لغم والیت ه

نیــز اعــالم حمایــت کردنــد.
لغمــان  والیــت  باشــنده گان 
در نشســتی کــه بــه  حمایــت 
ــرده  ــزار ک ــی برگ ــاق مل ــم وف تی
ملــی  وفــاق  گفتنــد،  بودنــد، 
نماینــدۀ واقعــی جهــاد و مقاومت 
مــردم افغانســان بــوده و در آن 
چهره هــای متخصــص و آشــنا 
بــا درد کشــور گــرد آمده انــد.
ــاق  ــور وف ــان، منش ــۀ آن ــه گفت ب
و  نیــاز  اســاس  بــر  ملــی 
ــده  ــی ش ــتان نهای ــرایط افغانس ش
نجــات  نســخۀ  می توانــد  و 

باشــد.  افغانســتان 
باشــنده گان  باایــن،  همزمــان 
یــک  در  بدخشــان  والیــت 
ــت زنی  ــا گش ــی ب ــت مردم حرک
و حمــل تصاویــر اعضــای تکــت 

روســتاهای  در  ملــی  وفــاق 
بدخشــان حمایــت خــود را از 

ایــن اعــالم کردنــد.
قــرار اســت کــه نشســت های 
ــم در  ــن تی ــردم از ای ــی م حمایت

روزهــای آینــده در بخش هــای 
دیگــر افغانســتان نیــز برگــزار 

ــود. ش
تکــت انتخاباتــی وفــاق ملــی 
ــعود،  ــی مس ــری احمدول ــه رهب ب
داکتــر فریــده مومنــد وزیر پیشــین 
بــه حیــث  عالــی  تحصیــالت 
ــر عبداللطیــف  معــاون اول و داکت
نظــری رییس موسســۀ تحصیالت 
غرجســتان،  خصوصــی  عالــی 
ــامل  ــاون دوم، ش ــث مع ــه حی ب

. شــند می با
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
رو،  پیــش  شــنبۀ  افغانســتان 
می شــود.  برگــزار  میــزان   6
کمیســیون  در  مســووالن 
انــد  کــرده  اعــالم  انتخابــات 
بــرای  الزم  آماده گی هــای  کــه 
را  انتخابــات  ایــن  برگــزاری 

. نــد فته ا گر

صفحه 2

مجلـس سـنا بـه دلیـل مصروفیـت سـناتوران در 
کمپاین هـای انتخاباتـی سـر از دیـروز  تـا پـس از 

برگـزاری انتخابـات، تعطیـل شـد.
بـر اسـاس روال عـادی قـرار بـود دیروز نشسـت 
عمومی مجلس سـنا برگزار شـود؛ امـا دروازه های 

تـاالر ایـن مجلس مسـدود بود.
نشسـت های  کـه  می گوینـد  سـناتوران  برخـی 
عمومـی مجلس سـنا بـه دلیل عـدم تکمیل نصاب 
و مصروفیـت سـناتوران در کمپاین هـای انتخاباتی 

تعطیل شـده اسـت.
محی الدیـن منصـف یـک عضـو سـنا گفـت کـه 
نشسـت عمومـی امروز}دیـروز{ مجلـس سـنا به 
دلیـل کمبـود نصاب تدویر نشـده؛ ولی سـناتوران 

می کننـد. کار  کمیسـیون ها  در 
امـا؛ نبیـه مصطفـی زاده دیگـر عضـو ایـن مجلس 
گفـت کـه اکثـر سـناتوران در آسـتانۀ برگـزاری 
انتخابـات مصـروف کمپایـن به نفع نامـزدان مورد 
نظر خودشـان هسـتند و به همین دلیـل به مجلس 

سـنا حاضـر نمی شـوند.
شـرکت  عـدم  کـه  افـزود  مصطفـی زاده  بانـو 
سـناتوران در جلسـات عمومـی مجلـس سـنا بـه 
منظـور شـرکت در برنامه های کمپاینـی نامزدان در 
واقـع اولویت ندادن بـه کارهای قانونی رسـیدگی 

بـه مشـکالت مردم اسـت.
نماینـدگان  عنـوان  بـه  سـناتوران  او،  گفتـۀ  بـه 
حسـاس  شـرایط  در  نبایـد  افغانسـتان  مـردم 
کنونـی برنامه هـای کمپاینـی شـان را بـه حضـور 
در مجلـس سـنا اولویـت می دادنـد؛ زیـرا شـرایط 
کنونی کشـور حسـاس اسـت و مردم با مشکالت 
زیـادی مواجه انـد کـه باید حـد اقل صـدای مردم 

از خانـه ملـت بلنـد می شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه مجلـس نماینـدگان نیـز 
در ایـن روزهـا بـا مشـکل کمبـود نصـاب مواجه 
اسـت و اکثـر نماینـدگان در نشسـت های عمومی 

و کمیسـیون های آن حاضـر نمی شـوند.
نماینـده گان  کـه  می گوینـد  منتقـد  نماینـده گان 
مجلسـین  نشسـت های  در  حضـور  عـدم  بـا 
شـورای ملـی مرتکیـب خیانـت ملـی می شـوند؛ 
زیـرا بـر بنیـاد اصـول، نماینـدگان حـق ندارنـد با 
غیرحاضـری غیـر ضـروری مجلـس را بـا رکـود 

مواجـه کنـد.
بـا آنکـه تنها در بخـش قانون گذاری بیـش از صد 
قانـون در دسـتور کار مجلـس قـرار دارد؛ امـا بـه 
دلیـل عـدم مسـوولیت پذیری نماینده گان از شـش 
مـاه گذشـته تا هنـوز هیـچ قانونی تصویب نشـده 

است.

مردم بدخشان و لغمان از تیم وفاق ملی حمایت کردند

مجلس سنا تعطیل شد

عـدالت عمـرِی غنـی چقـدر وحشتنـاک است

صفحه 3

نهادهای ناظر:

آمـار کمیسیـون انتخـابات از انتقـال 
مـواد انتخـاباتی به ولسـوالی هـا واضـح نیست
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ــاِب  ــوب در فضــای مجــازی کــه در آن اشــرف غنی ارب نشــر یــک مکت
ارگ معــاش 41هــزار دالــری را بــه یکــی از مشــاوراِن خــود در بخــش 
ــت.  ــه اس ــادی را برانگیخت ــروصداهای زی ــاص داده، س ــادن اختص مع
ــی را  ــن معاش ــاص چنی ــازی، اختص ــای مج ــران فض ــیاری از کارب بس
بــه یکــی از مشــاوراِن ارگ کــه بیشــتر از معــاش رییس جمهــوری 
امریکاســت، نوعــی دزدی از پول هــای مالیه دهنــده گاِن افغانســتان و 
ــر  ــه ب ــازی و غلب ــن کشــور در عرصــۀ بازس ــه ای ــی ب ــای جهان کمک ه
مشــکالت اقتصــادی و امنیتــی دانســته اند. از آن طــرف ارگ در پاســخ بــه 
ــده در  ــای مطرح ش ــر ادع ــذاری ب ــی صحه گ ــه به نوع ــا ک ــن واکنش ه ای
ــد  ــت داری حام ــان حکوم ــای زم ــاری از معاش ه ــوب اســت، طوم مکت
ــد  ــان می ده ــه نش ــرده ک ــر ک ــین را نش ــوری پیش ــرزی رییس جمه ک
ــر  ــزار دال ــا صده ــت ت ــاوراِن حکوم ــی از مش ــاِش برخ ــان مع در آن زم
امریکایــی نیــز می رســیده اســت. کســی کــه ایــن طومــار را نشــر کــرده، 
ــِر  ــاِی دیگ ــه و چه ه ــربازها و چ ــا، س ــا، معلم ه ــه مکتب ه ــاره یی ب اش

خیالــی نیــر در زمــان آقــای کــرزی کــرده اســت. 
ــاِن  ــادِن زم ــر مع ــهرانی وزی ــداهلل ش ــار، وحی ــن طوم ــه ای ــش ب در واکن
آقــای کــرزی مدعــی شــده کــه در آن زمــان چنیــن معاش هایــی وجــود 
ــا در  ــهیِل فعالیت ه ــرای تس ــی ب ــای خارج ــق نهاده ــه از طری ــته ک داش
بخش هــای مختلــف پرداخــت می شــده اســت و از جملــه آقــای غنــی 
نیــز بیــش از ســه ســال از ایــن وزارت معــاِش 28 هــزار دالــری دریافــت 

کــرده اســت. 
کــه  دهــد  نشــان  می توانــد  البتــه  این  چنینــی  افشــاگری های 
حکومت هــای افغانســتان چقــدر حکومت هــای فاســد و ناکارآمــد 
ــای  ــه آق ــِی آن ب ــای اصل ــاال مالمتی  ه ــه ح ــی ک ــد. در حکومت بوده ان
ــکان دار  ــه س ــی ک ــای فعل ــن مقام ه ــِر همی ــه، اکث ــق گرفت ــرزی تعل ک
ــور  ــه حض ــای عالی رتب ــوان مقام ه ــه عن ــتند، ب ــور هس ــت کش مدیری
داشــته اند. آقــای غنــی در آن حکومــت ســمت های وزیــر مالیــه، 
ــل و رییــس برنامــۀ انتقــال مســوولیت های امنیتــی  رییــس دانشــگاه کاب
ــا می شــود  ــه از ســوی ارگ ادع ــده داشــته اســت. کســانی ک ــه عه را ب
کــه مکتب هــای خیالــی ســاخته بودنــد، همیــن حــاال بــه حیــث وزیــر در 
کابینــۀ فعلــی کار می کننــد. اگــر ایــن هــا دزدنــد، کــه بــدون شــک هــم 
هســتند، چــرا محاکمــه نمی شــوند؟ اگــر آقــای غنــی ســِر جــوال را بــا 
دزدهــا نگرفتــه بــود و خــودش نیــز یکــی از همــان دزدهــا نیســت، پــس 
ــوده  ــرر نم ــر مق ــاخته، وزی ــی س ــای خیال ــه مکتب ه ــی را ک ــرا کس چ
ــر  ــازی نش ــای مج ــی را در فض ــن طومارهای ــه چنی ــی ک ــت؟ آن های اس
ــرا از  ــد، چ ــان کنن ــی را پنه ــد دزد اصل ــالش دارن ــا ت ــد و گوی می کنن
ــوده  ــا ب ــال کج ــده س ــن هج ــی در ای ــای غن ــه آق ــند ک ــود نمی پرس خ
ــا او بخشــی از حکومت هــای پــس از طالبــان نبــوده اســت؟  اســت؟ آی

ــان نیســت؟  ــس از طالب ــام پ ــاراِن نظ ــا او یکــی از معم آی
ــه  ــته، ب ــود داش ــاد وج ــرزی دزدی و فس ــای ک ــِت آق ــه در حکوم این ک
ــت  ــال وضعی ــی را در قب ــای غن ــل آق ــرادی مث ــوولیِت اف ــه مس هیچ وج
کاهــش نمی دهــد. اگــر در آن حکومــت فســاد مالــی وجــود داشــته کــه 
بــدون شــک وجــود داشــته، پــس کســی کــه بــه حیــث وزیــر مالیــه کار 

کــرده نیــز در دزدی بــا آن حکومــت شــریک بــوده اســت.
 آقــای غنــی این همــه پــول و ســرمایه را در داخــل و خــارج کشــور از 
کجــا کــرده اســت؟ بــه چپلی هــای ارزان قیمــت و لباس هــای چروکیــدۀ 
ایــن آدم نبایــد فریــب خــورد، او یکــی از ســرمایه دارهای اصلــِی 
ــارج  ــل و خ ــرمایه را در داخ ــر س ــا دال ــه میلیون ه ــت ک ــتان اس افغانس
ــدار و  ــامِ ارزش م ــک نظ ــفانه ی ــتان، متأس ــام افغانس ــتان دارد. نظ افغانس
حامــی اکثریــِت بی بضاعــت و زحمت کــِش کشــور نیســت. ایــن نظــام، 
ــای  ــه ارزش ه ــود را ب ــه خ ــی ک ــت؛ نظام ــض و دزدی اس ــام تبعی نظ
ــد و از  ــت می  کن ــد و از آن حمای ــد می  بین ــی متعه ــرمایه  داری جهان س
ــود.   ــتر می ش ــور بیش ــادار در کش ــی و ن ــۀ غن ــر روز فاصل ــن رو ه همی

نظــام در جهــان  نــوع  بی رحم تریــن  ســرمایه داری، خشــن ترین و 
ــر از منافــع اقتصــادی  ــی، چیــزی باالت ــرای ســرمایه داری جهان اســت. ب
ــدِن  ــا و فربه ش ــرای بق ــا ب ــا و ویران گری ه ــدارد. جنگ ه ــود ن آن وج
ســرمایه داری جهانــی بــه راه انداختــه می شــوند. آقــای غنــی و نزدیــکاِن 
بــر  انــد. آن هــا هــر روز  افغانــی  او ســرمایه دارها و بورژواهــاِی 
دارایی هــاِی خــود می افزاینــد و مناســبات انســان کِش ســرمایه داری 
را تقویــت می کننــد. چــرا در یــک حکومــت معــاِش یــک فــرد 
ــه  ــد ک ــی باش ــان نجوم ــد، چن ــوال باش ــر س ــم زی ــی اش ه ــه کارای ک
ســروصداهاِی جمعــی را برانگیــزد؟ چــون نیــت و خواســِت آقــای غنــی 
ــراد و منافع شــان اســت. همیــن  ــه اف ــه این گون ــاِن او خدمــت ب و اطرافی
ــرِی  ــد کــه معاش هــای دال ــادی در حکومــت کار می کنن ــراد زی حــاال اف
عجیب وغریــب می گیرنــد، امــا در همیــن کشــور میلیون هــا معلــم 
ــاِن ســکاندارِ  ــه زعــم آقای ــِن جامعــه ب ــت کــه قشــر پایی ــِد دول و کارمن
سیاســت کشــوراند، معــاِش ماهانۀشــان از ده هــزار افغانــی بیشــتر 
ــاد  ــی فری ــای غن ــه آق ــِت عمــری اســت ک ــان عدال ــن هم نمی شــود. ای
ــِت  ــای وضعی ــرای ارتق ــه ب ــت ک ــی اس ــان حکومت ــن هم ــد؟ ای می زن

ــرده اســت؟  ــاره ک ــو پ ــرورش گل ــوزش و پ ــارف و آم مع
ــای  ــی پ ــی وقت ــد ول ــه دســت ان ــاِی چــراغ ب ــان خــود دزده ــن آقای ای
ــود را  ــِی خ ــعار انتخابات ــود، ش ــرح می ش ــفافیت مط ــاب دهی و ش حس
ــد  ــر چن ــد. مگ ــرار می دهن ــم« ق ــم و حســاب می گیری »حســاب می دهی
ــی،  ــای غن ــت آق ــود در حکوم ــاد موج ــه فس ــش ب ــش در واکن روز پی
امریــکا بخشــی از کمک هــاِی خــود را واپــس نســاخت؟ خــوب 
ــزدان را  ــعارهای نام ــات، ش ــش از انتخاب ــم و پی ــر کنی ــی فک اســت کم
ــد،  ــرف داری می کنن ــا ط ــه از آن ه ــی ک ــا و ایدیولوژی های ــا عملکرده ب
ــم.     ــان را نخوری ــای چرب ونرم ش ــِب زبان ه ــاره فری ــا دوب ــنجیم ت بس

عـدالت عمـرِی غنـی 
چقـدر وحشتنـاک است

سـخناِن حکمتیـار را بـرای ایـن گـوش کـردم 
کـه پیروانـش او را »رهبـر« می داننـد و رهبـر 
به گونه یـی  می زنـد؛  رهبرانـه  سـخِن  نیـز 
توهیـن  و  نباشـد  دروغ  می گویدکـه  سـخن 
 هـم بـه فرهنـگ، زبـان و داشـته هاِی دیگـران 
تـا  ایـن رهبـر  بدانـم کـه  نمی کنـد. خواسـتم 
چـه انـدازه رهبـر اسـت و بی عقـده؛ تـا کـدام 
انـدازه دل سـوزی دارد، از مردم چـه می خواهد 
و خودش را چه پنداشـته اسـت. نـکات چندی 

آورده ام:  این جـا  را  او  سـخناِن  از 
1- حکمتیـار حاضـر نیسـت بگویـد دانشـگاه، 
از  شـماری  دارد.  رهبـری  ادعـای  آن گاه 
پارسـی زبانان هـم پیـرِو اوینـد ولـی او بـا زبان 
پارسـی دری سـخت دشـمنی دارد. پس چگونه 
باشـد؟ دوسـت  می توانـد  پارسـی زبان ها  بـا 

2- می گویـد: حقـوق زنـان در حکومـِت مـن 
نمی توانـد  زن  ولـی  اسـت  مـردان  از  بلندتـر 
رییس جمهـور شـود. ایـن یـک تناقِض آشـکار 
در گفته هایـش اسـت. گذشـته از ایـن اگـر در 
نـزد تـو حقـوق زنـان بلندتـر از مـردان باشـد، 
این هـم یـک جفاسـت؛ حـال آن کـه می دانیـم 

مـراد او از حقـوق بلنـِد زنـان چیسـت.
را  وقتـم  نمی خواهـم  می گویـد:   -3
در  بسـازم.  ضایـع  کـردن  گـوش  آهنـگ  بـا 
حکومـِت مـن کسـی توقـع کنسـرت و آهنـگ 
نمی کنـد و شـاید خانـم نغمـه بگویدکه مـرا به 
یـگان سـنگر روان کنید. یعنی هنوز در اندیشـۀ 
جنـگ و خون ریـزی اسـت و حتـا می خواهـد 
دسـت زنـان و هنرمنـدان را نیـز به خـون آلوده 
کنـد. در ایـن چهـل- پنجاه سـال هنـوز عطش 

اسـت. نکـرده  فروکـش  خون ریـزی اش 
4- می گویـد: بـا طالبـان پیمـان بسـته ایم کـه ما 
را کار نداشـته باشـند و مـا هـم بـا آن هـا کاری 
بـه شمال شـرق  رفتنـم  نداریـم. هیچ کسـی در 
سـپس  نکـرد.  مزاحمـت  مـن  بـه  افغانسـتان 
می گویـد، در مخابـره طالبـان می گفتندکـه باید 
حملـه کنیـم ازو طـرف. تناقـض در گفتـارش 
دیـده می شـود؛ از یک سـو می گویـد کسـی بـه 
 مـن مزاحمـت نکـرد و از سـوی دیگـر طالبـان 
در مخابـره صـدا زده انـد که بر او یـورش ببرند 
و او ایـن را شـنود کـرده و راهـش را کج کرده 

ست. ا
مـزدور  و  انـد  مسـتقل  طالبـان  می گویـد:   -5
آدرس هـای  طالبـان  امـروز  نیسـتند.  پاکسـتان 
دیگـری هـم دارنـد و زیاد بـه پاکسـتان محتاج 
نیسـتند. از دیـد او، یعنـی اگـر گروهـی در یک 
کشـور بیرونـی آمـوزش ببینـد و پایـگاه داشـته 
باشـد و از سـوی آن کشور تجهیز شـود؛ بازهم 

مـزدور آن کشـور محسـوب نمی شـود.
طالـب  می گویـد:  حاشـیه روی  اندکـی  بـا  د- 
جهـاد  افغانسـتان  در  آن هـا  و  اسـت  مجاهـد 

می کننـد. اگـر طالبـان جهـاد می کننـد؛ پـس در 
برابرشـان کفـر قـرار دارد و شـما چـرا بـه نظام 

کفـری تسـلیم شـدید؟
افغانسـتاِن  در  مـوردی  هیـچ  می گویـد:   -7
امـروزی قابـل افتخار نیسـت. چیـزی ارزش و 
دسـت آوردی نیسـت کـه طالـب بـا او مخالفت 
کنـد. یعنـی آزادی بیان  هـم شایسـته گی افتخار 
را نداشـته و هیچ چیـزی نبـوده اسـت که طالب 
بـا آن مخالفت کنـد. پس جنگ برای چیسـت؟  
و  می خوانـد  یـأس  آیـۀ  پیشـاپیش   -8
می گویدکـه هـدِف مـن از ایـن نامـزدی، دیدِن 
حزبی هـا و زنـده کـردِن حـزب اسـت. یعنی با 
اسـتفاده از امکانـات مـردم- دولـت می خواهد 
کار حزبـِی خـودش را بـه سـامان کنـد. این هم 

درسـت کاری؟ و  امانـت داری  شـد 
9- می گویـد احمدشـاه مسـعود هرگـز قهرمان 
نیسـت. آری، اگر او را تو قهرمـان می خواندی، 
همـه در قهرمان بودنش شـک می کردند. کسـی 
از خـودت چشـِم آن نداردکه شـهید مسـعود را 
قهرمـان بخوانـی. مـا می دانیـم کـه قهرمـاِن تـو 
چـه کسـانی انـد. مسـعودکه قهرمـاِن مردمـش 
اسـت و طبیعـی اسـت کـه دشـمِن مردمـش او 

را قهرمـان نمی دانـد. 
بایـد  دیورنـد  مـورد خـط  در  10- می گویـد: 
زمانـی تصمیـِم خود را بگیریم که ما مشـکالت 
داخلـی نداشـته باشـیم و بـه جنگ خاتمـه داده 
باشـیم. امـا اگـر این جنگ ناشـی از همـان مرز 
ایـن  ایـن پرسـمان،  آیـا  دیورنـد باشـد چـه؟ 
کشـور را تـا اکنـون فرصـت داده کـه بـه آرامی 
برسـد؟ خود همیـن بحـث دیورندخواهی یکی 
چه گونـه  پـس  اسـت،  داخلـی  مشـکالت  از 

معلـول را پیـش از علـت از بیـن می بریـد؟
و  گذشـته  داخلـِی  جنگ هـای  بـاب  در   -11
کشـته شـدن مردمـاِن بی گنـاه نه تنهاکـه آمـاده 
نیسـت پـوزش بخواهـد، بلکـه آن را بـا جنـگ 
امـروز دولـت در برابـر طالبـان توجیـه می کند. 
هنـوز آن همـه کشـتار و ویرانـی را درسـت و 

می دانـد. موجـه 
بـا  و  کـرد  اشـتباه  جمعیـت  می گویـد:   -12
کمونیسـتان ایتـالف کـرد. در حالی کـه خودش 
پیـش از آن، با شـهنواز تنی یکی از کمونیسـتاِن 
شناخته شـده کـه هم اکنون هـم ریاسـت بقایای 
و  بـود  شـده  همدسـت  دارد،  را  جریـان  آن 

کودتـاه راه انداختـه بـود. 
در  بشـری  ضـد  جنایت هـای  بـاب  در   -13
موضـوع  نیسـت  حاضـر  می گویـد  افغانسـتان 
بـه دادگاه بین المللـی واگـذار شـود، بلکـه یک 
دادگاه افغانـی آن هـم در صورتی کـه این دادگاه 
در حکومـت اسـالمی باشـد؛ یعنـی آن چیـزی 
کـه خودش می خواهـد و باورهایـش، که جواز 
کشـتن این همـه آدم را برایـش داده اسـت. در 

ایـن بـاور و در ایـن نظامـی کـه او می خواهـد؛ 
محسـوب  جنایتـکار  نـه  حکمتیـار  شـخص 
می شـود و نـه هم مجـرم جنگی، بلکـه غازی و 
مجاهـد از آب بیـرون می آیـد و کشته شـده گان 

هـم کافـر و بی دیـن.
14- می گویـد: مـن هیـچ تصمیـِم اشـتباهی را 
نگرفتـه ام که در آن انسـانی کشـته شـده باشـد. 
پـس ایـن همـه مردمی که کشـته شـده اند، البد 
انسـان نبوده انـد. او ایـن آدم هـا را بـه  چشـم 
انسـان نمی دیـده و برای همین دسـتور شـلیک 

بر آن هـا را داده اسـت.
15- می گویـد: رابطـۀ مـن بـا پاکسـتان عـادی 
آیـا  کـه  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در  ولـی  اسـت 
فرافکنـی می کنـد و  آی اس آی دشـمن اسـت؛ 
نمی خواهـد پاسـخ دهـد. اگـر پیونـد خـودت 
با پاکسـتان عادی اسـت و اسـتخباراتی نیسـت، 
پـس چـرا رک و راسـت سـخن نمی گویـی و 
رازگونـه تـالش می کنـی کـه ISI را دوسـت 

نشـان دهـی؟ 
مهاجمـان  کـه  نـدارم  بـاور  می گویـد:   -16
انتحـاری در مدارس پاکسـتان تربیه شـوند. این 
تبلیغـات اکثـراً از طرف کسـانی صـورت گرفته 
ذهنیت هـا  و  دارنـد  مشـکل  مـدارس  بـا  کـه 
مغشـوش  می خواهنـد  مـدارس  مـورد  در  را 
کننـد. یعنـی ایـن طالبـان حتمـًا در مکتب هـا 
و دانشـگاه های افغانسـتان آمـوزش و پـرورش 

می شـوند.  داده 
بـه  افغانسـتان  در  رهبـر  یـک  پاسـِخ  این هـم 
پرسـش های مـردم اسـت. بـه ایـن می گوینـد 
پیـروان  نمی دانـم  این همـه  بـا  سیاسـی.  گـپ 
دشـمنی  زبان شـان  بـا  او  کـه  او  پارسـی زباِن 
بـه  قناعـت داده اندکـه  دارد؛ چگونـه خـود را 
دنبـال او برونـد و بـاز بتواننـد بی خجالـت بـه 
گذشـتۀ تاریخـی خویـش نـگاه کننـد. او اگـر 
همیـن  مـورد  آن  باشـد،  صـادق  مـورد  یـک 
پارسی سـتیزی اش اسـت. حتـا در ایـن دشـمنی 
از پیـرواِن پارسـی زبانش نیـز شـرم نمـی دارد. 
سـوخِت  چـوب  و  نـادان  هنـوز  را  مـردم  او 
بـرای  و  می پنـدارد  خویـش  سیاسـت های 
همیـن بـر چشـم مـردم خـاک می پاشـد. آتش 
دشـمنی های گذشـته در درونـش با تمـام توان 
زبانـه می کشـد. مـردم در یـک صـورت از دم 
تیـِغ او در امـان اندکـه بـه باورهـای او تمکیـن 
کننـد. در غیـر، همـه دشـمن اوینـد و او هـم 
مجـاز اسـت کـه همـه را از سـر راهِ خویـش 

بـردارد.
 از کسـی کـه پیروانش او را »رهبـر« می خوانند، 
مـن همیـن نـکات را یافتـم و اگر کـدام معجزۀ 
دیگـری در سـخنان او باشـد و بـر من پوشـیده 
پیـرواِن  شـاید  نمی دانـم.  آن  را  باشـد؛  مانـده 

ایشـان ایـن  را کشـف و هم رسـانی کننـد.

ر  حکمتیـا
اندازه »رهـبر« است؟ تا چه 

نصراهلل نیک فر
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محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی و 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اخیـراً در یکـی از 
سـخنرانی های کمپاینـی اش مدعـی می شـود، زمانی که 
او وزیـر مالیـه بود، مارشـال محمدقسـیم فهیـم، معاون 
برایـش  کابینـه  جلسـۀ  در  ریاسـت جمهوری  پیشـین 
پیشـنهادِ رفـع محصـول دو عراده موتـر را می دهد و او 
پیش اعضای کابینه ورق پیشـنهادی مارشـال افغانستان 
را پـاره می کنـد و برایـش هشـدار می دهـد کـه از ایـن 
پـس او وزیـر مالیـه اسـت و نمی توانـد برایـش تعیین 

کند. تکلیـف 
آقـای غنـی در ادامـۀ ایـن همایـش مدعی می شـود که 
مارشـال فهیـم بـار دیگـر نـزدش آمـد و پیشـنهادِ کرد 
کـه بـرای پنج صدهزار سـربازم معـاش بده، امـا باز هم 
او برایـش می گویـد کـه پنجاه هزار سـرباز هـم نداری 
و مـن برایـت پـول نمی دهـم. آقـای غنـی می افزایـد 
کـه یک سـال بـرای معـاون ریاسـت جمهوری معـاش 
نمی دهـد و در نهایـت، آقـای فهیـم نـزدش می آیـد و 
می گویـد: »نـه بـه زر عالقـه  داری، نـه بـه زن عالقـه  
داری و نـه بـه زمیـن. همرایـت مـه چـه رقـم گـذاره 

کنم؟«.
بـه  فهیـم  محمدقسـیم  مارشـال  بنیـاد  مسـووالِن 
را  آن  را رد کـرده و  رییـس حکومـت  ایـن سـخنان 
»غیرمسـووالنه« و »افتراآمیز« خوانده اسـت. در اعالمیۀ 
بنیـاد مارشـال محمدقسـیم فهیـم آمده اسـت کـه آقای 
اشـرف غنـی بـه شـکل مبالغه آمیـز ادعـا می کنـد کـه 
بـه حیـث وزیـر مالیـۀ وقـت از تطبیـق اوامـر مارشـال 

افغانسـتان تمـرد کـرده بـود.
حامـد کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین کشـور نیز در 
اعالمیـه یـی گفته اسـت که مارشـال محمدقسـیم فهیم 

از شـخصیت هـای با وقـار افغانسـتان بود.
در اعالمیـۀ آقـای کـرزی آمـده اسـت: متاسـفانه کـه 
در یکـی از کمپاین هـای انتخاباتـی در مـورد مارشـال 

محمدقسـیم فهیـم حرف هـای ناشایسـته گفتـه شـد.
آقـای کـرزی گفته اسـت: من مرحـوم مارشـال محمد 
قسـیم فهیـم را در دو دور ریاسـت جمهوری ام کـه بـه 
صفـت معـاون اول ریاسـت جمهوری ایفـا وظیفه نمود 
بـا وقـار، وطندوسـت،  از آن شـخصیت  قبـل  نیـز  و 
متدیـن و متعهـد بـه منافع ملـی و اتحاد و اتفـاق مردم 

دریافتم.  افغانسـتان 
در اعالمیـۀ بنیـاد مارشـال فهیـم نیـز گفتـه شـده کـه 
مارشـاِل افغانسـتان در آن زمـان سـمت های معاونیـت 
اول رییس جمهـور و وزیـر دفـاع را به عهده داشـت و 
بـا آنکـه اختـالف دیـدگاه در جلسـات کابینـه یک امر 
طبیعـی اسـت، امـا در آن زمـان آقـای غنـی از لحـاظ 
موقـف سیاسـی و دولتـی در جایگاهـی قـرار نداشـت 

کـه متناسـب مدعای شـان باشـد.
بـه نقـل از اعالمیـۀ بنیـاد مارشـال محمدقسـیم فهیـم: 
یـک  در  ظاهـراً  کـه  غنـی  رییس جمهـور  »اظهـارات 
جلسـه کمپایـن انتخاباتـی صـورت گرفتـه بـه گمـان 
اغلـب جنبـۀ تبلیغاتـی دارد. بـا توجـه بـه اصـل تفکـر 
مارشـال افغانسـتان مبنی بر هم دیگرپذیری و گذشـت، 
بـا احترام به آقای اشـرف غنی، اظهارات شـان در مورد 
مارشـال افغانسـتان را تقبیـح نمـوده و آن را خـالف 
اخـالق سیاسـی، آداب مـردم افغانسـتان و بـه دور از 
شـأن رییس جمهـور یـک کشـور اسـالمی می دانیـم«.

در سـوی دیگـر، اعضای مجمع ملی جوانان افغانسـتان 
روز گذشـته در یـک نشسـت خبـری در ایـن زمینـه، 
از محمداشـرف غنـی خواسـتند تـا از مردم افغانسـتان 
پـوزش بخواهـد. اعضـای ایـن مجمـع می گوینـد کـه 
آقـای غنـی به مارشـال و مـردم افغانسـتان اهانت کرده 
اسـت. بـه گفتـۀ آنـان: »اهانـت به مارشـال افغانسـتان، 
اهانـت بـه ُکل مـردم افغانسـتان اسـت و تـا زمانـی که 
آقـای غنـی از اظهاراتش پـوزش نخواهـد، مجمع ملی 

خامـوش نخواهـد بود«.

سـیدعبداهلل هاشـمی، رییس این مجمع گفت: مارشـال 
فهیـم در برابـر تجـاوز ارتـش سـرخ نقـش برازنـده 
داشـت و زمانی که قهرمان ملی افغانسـتان شـهید شـد، 
مارشـال توانسـت آرزوهـای قهرمـان ملـی را بـرآورد 
سـازد. سـیدعبداهلل هاشـمی آقـای غنـی را دروغ گـو و 
فاقـد برنامـه بـرای افغانسـتان خوانـد و گفت کـه نظام 
فداکاری هـای  و  مبـارزات  مدیـون  افغانسـتان  امـروز 
مجاهدیـن و در رأس آن مارشـال فهیـم فقیـد اسـت.

افتـرا  نـوع  هـر  کـه  مـی دارد  بیـان  هاشـمی  آقـای 
بسـتن و توهیـن کـردن بـه مارشـال فهیـم، جنایـت و 
سـبُک نگری اسـت. او افـزود کـه مارشـال افغانسـتان 
»عالـِم وطن دوسـت و خداپرسـت« بود. آقای هاشـمی 
بیـان داشـت کـه آقـای غنـی پیـش از ایـن بـه قهرمان 
ملـی کشـور و شـهید صلـح اسـتاد ربانـی نیـز توهیـن 
کـرده اسـت. آقـای هاشـمی اظهار داشـت: آقـای غنی 
بایـد بدانـد کـه »شـاگردان راه مارشـال زنـده هسـتند 
و اجـازه نخواهنـد داد کسـی کـه پاسـپورت امریکایی 

شـود.« آینـده  رییس جمهـور  دارد، 

در عیـن حـال، این اظهـارات آقای غنـی واکنش برخی 
از شـهروندان و دوسـتان و نزدیـکان مارشـال فهیـم را 
نیـز در پـی داشـته اسـت. عزیـز آریانفر، نویسـنده و از 
دوسـتان مارشـال فهیـم در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش 
تحـت عنـوان »اصـل ماجرا« نوشـته اسـت: آقـای غنی 
معاشـات وزارت دفـاع را اجـرا نمی کنـد. کـرزی بـه 
غنـی دسـتور می دهـد، اما غنی سـر باز می زند. سـپس 
کـرزی از مارشـال می خواهـد کـه خـود بـا غنـی در 
زمینـه صحبـت کنـد. مارشـال بـه غنـی تلفـن می زنـد 
و می گویـد کـه بایـد تـا فـردا معاشـات را اجـرا کنـی. 
در غیـر آن، مـن کـرزی نیسـتم، خـودم می آیـم و بـاز 
از  مـی آورم و چگونـه  بـر سـرت  می دانـی کـه چـه 
را  کار  تـرس  از  غنـی  می اندازمـت.  بیـرون  وزارت 
انجـام می دهـد. روز دیگر کرزی از مارشـال می پرسـد 
بی چـون و چـرا  غنـی  کـه  کـردی  معجـزه  کـه چـه 
معاشـات را اجـرا کـرد؟ پاسـخ مارشـال از زبـان یکی 
از همکارانـش چنیـن بـود: »ایـن ملـک از قدیم سـوته 

است«. مسـلمان 

گزارش هـا می رسـاند در حالـی کمتـر از یـک هفتـه بـه 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در 6 میـزان باقـی 
مانـده اسـت، مـواد حسـاس انتخاباتـی به 267 ولسـوالی 

است.  نرسـیده 
انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن  حـال،  همیـن  در 
می گوینـد کـه مـواد حسـاس را بـه 127 ولسـوالی انتقال 
داده اسـت، امـا انتقـال مـواد تـا تاریـخ 5 میـزان به سـایر 

مراکـز انتخابـات جریـان دارد. 
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گوینـد کـه مـواد 
حسـاس انتخاباتـی به 127 ولسـوالی کشـور انتقـال یافته 
اسـت و بـه مراکـز باقـی مانـده تـا تاریـخ پنجـم میـزان 
انتقـال می یابـد. کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه تأمین 
امنیـت مراکـز رأی در والیت های کشـور از چالش عمدۀ 

فـرا راه کمیسـیون انتخابات اسـت. 
در  انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی  ابراهیمـی،  عزیـز 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه 431 مرکز 

انتخابـات مسـدود  امنیـت در روز  نبـود  بـه دلیـل  رأی 
بـاز  انتخابـات  می باشـد و 4 هـزار 941 مرکـز در روز 

می باشـد.  
آقـای ابراهیمـی می گوید که کمیسـیون انتخابـات 5 هزار 
مرکـز را بـرای برگـزاری انتخابـات پیش بیـن بـود، اما به 
دلیـل تهدید هـای جدی امنیتـی، نیروهای امنیتـی از تأمین 

امنیـت، 4 هـزار  941 مرکز اطمینـان داده اند. 
در  افـراد  اسـتخدام  رونـد  در  چالش هایـی  گفـت  او 
والیت هـا وجـود داشـت که بر طـرف شـده و در 9 هزار 
و 500 مرکـز رأی دهـی روند اسـتخدام افراد تکمیل شـده 

ست.  ا
رسـانه های  از  برخـی  در  شـده  منتشـر  گزارش هـای 
داخلـی و بیرونـی اما از نرسـیدن مواد حسـاس انتخاباتی 
بـه چندیـن ولسـوالی خبـر می دهنـد؛ در حالـی کمتـر 
از یـک هفتـه بـه برگـزاری انتخابـات باقی مانـده اسـت، 
انتقـال مـواد حسـاس انتخاباتـی بـه 267 ولسـوالی هنوز 

صـورت نگرفتـه اسـت. کمیسـیون انتخابـات از رسـیدن 
مـواد حسـاس انتخاباتی بـه از مجموع 387 ولسـوالی که 
انتخابـات برگـزاری می گـردد، بـه127 ولسـوالی  در آن 

می دهـد.  خبـر 
دسـتگاه  رأی دهـی،  برگه هـای  شـامل،  حسـاس  مـواد 
بایومتریـک، جـدول نتایـج آرا و فهرسـت رأی دهنده گان 
انتخاباتـی می شـود، قـرار اسـت کـه  و دفتـر شـکایات 
انتقـال مـواد حسـاس انتخاباتـی از ولسـوالی  ها بـه مراکز 

رأی دهـی بـه قریـه و قصبـات انتقـال یابـد. 
کمیسـیون انتخابـات از بـاز بـودن 4941 مرکـز رأی دهی 

در روز انتخابـات اطمینـان داده اسـت. 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم میـزان سـال جـاری 
در حالـی برگـزار می گـردد کـه در بیـش از 20 ولسـوالی 
نبـود حاکمیـت دولـت  امنیتـی و  بـه دلیـل تهدید هـای 
انتخابـات را برگـزار نمی گـردد. نهادهای پژوهشـی مانند 
سـیگار یـا سـر مفتش خـاص امریـکا در امور باز سـازی 
افغانسـتان در گزارشـی کـه در مـاه نوامبـر نشـرکرد آمده 
اسـت کـه طالبـان بـه 10 ولسـوالی حاکمیـت دارد و 39 

ولسـوالی دیگـر تحـت نفـوذ این گـروه قـرار دارد. 
همچنـان 132 ولسـوالی دیگـر در حالت جنـگ قرار دارد 
کـه در مجموعـه 24 درصـد از نفوس افغانسـتان را در بر 
می گیـرد و نردیـک بـه 50 درصد خـاک افغانسـتان را در 

می گیرد. بـر 
حمـالت اخیـر طالبـان بـه والیت هـای کنـدز، تخـار و 
بغـالن همچنـان بدخشـان ایـن نگرانـی را افزایـش داده 
اسـت کـه ممکن بـه دلیـل تهدید های آنـی دولـت نتواند 
در بیشـتر مراکـز کـه فهرسـت شـده اسـت، انتخابـات را 

کنند.  برگـزار 
پیـش از ایـن برخی از کمیشـنران کمیسـیون انتخابات در 
رابطـه به فهرسـت مراکـز رأی دهی که از طـرف نیروهای 
امنیتـی بـه ایـن نهـاد فرسـتاده شـده بـود، ابـراز نگرانـی 

کردند. 
برخـی از نهادهـای ناظـز انتخاباتـی نیـز می گوینـد کـه 
انتقـال مـواد حسـاس انتخاباتـی در مطابقـت بـا  رونـد 

زمان بنـدی صـورت نگرفته اسـت و آماری که کمیسـیون 
انتخابـات از انتقـال مـواد انتخاباتـی بـه ولسـوالی ها ارایه 

می کنـد؛ واضـح نیسـت.
حبیـب اهلل شـینواری، مسـوول برنامه هـای نهـاد دیدبـان 
انتخابـات و شـفافیت )ایتـوا(  می گوید که چالـش ناامنی 
در شـماری از ولسـوالی ها سـبب شـده اسـت کـه انتقـال 
مـواد انتخاباتـی بـا تعلـل از زمان تعیین شـده انتقـال داده 

. شود
آقـای شـینواری می گوید کـه این نهاد به علت مشـکالت 
امنیتی و دشـوار گذر بودن مسـیرهای مواصالتی شـماری 
حسـاس  مـواد  انتقـال  از  دوردسـت  ولسـوالی های  از 
ولسـوالی ها  تمـام  بـه  آینـده  روز  پنـج  طـی  انتخاباتـی 
نگرانـی دارد؛ زیـرا وضعیـت امنیتـی در بیشـتر سـاحات 
کشـور در حـال تغییـر اسـت، امـروز ممکـن انتقـال مواد 
حسـاس انتخاباتـی در ولسـوالی یی بـه صـورت زمینـی 
ممکـن باشـد، امـا فـردا به انـدک تغییـر این موضـوع نیز 
تغییـر می کنـد، امـا تغییـر پـالن در چگونه گی انتقـال این 

مـواد، بـه ایـن آسـانی گرفته نمی شـود.
از سـویی هـم، وزارت دفاع کشـور از تأمیـن امنیت مراکز 

انتخابـات در روز انتخابات اطمنان داده اسـت. 
روح اهلل احمـدزی، سـخنگوی وزارت دفـاع ملی می گوید 
کـه تمامـی آماده گی هـای الزم امنیتـی از سـوی نیروهای 
رونـد  مراحـل  تمـام  بـرای  کشـفی  و  امنیتـی  دفاعـی، 
انتخابـات گرفتـه شـده و هیـچ نـوع سـکته گی یی در این 

مراحـل پیـش نمی آیـد.
 او تأکیـد کـرد کـه در ایـن رونـد نیروهـای خارجـی نیز 

نیروهـای امنیتـی - دفاعـی را همـکاری می کنـد.
پیشـتر نیـز وزارت هـای امـور داخلـه و دفاع ملی با نشـر 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـرای  امنیتـی  طـرح  یـک 
کشـور در تاریـخ 31 اسـد، اعـالم کردنـد کـه حـدود 72 
هـزار نیـرو امنیتـی، امنیـت انتخابـات را در چهـار هزار و 

941 مرکـز رأی دهـی تأمیـن می کننـد.
انتخابـات ریاسـت جمهوری قرار اسـت در 6 میـزان میان 

14 نامـزد برگـزار گردد. 

نهادهای ناظر:
آمار کمیسیون انتخابات از انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی ها واضح نیست

کرزی در واکنش به سخنان غنی:

مارشال افغانستان شخصیتی باوقار بود
غنـی از مـردم افغانستان پـوزش بخـواهـد

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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پرسش های غافل گیر کننده
از حدس وگمـاِن  دور  مصاحبه کننـده  کـه  اسـت  پرسـش  از  نوعـی 
حالـت  دو  در  پرسـش ها  نـوع  ایـن  می پرسـد.  مصاحبه شـونده 
مصاحبه کننـده  کـه  وقتی سـت  نخسـت  حالـِت  می شـوند.  انجـام 
می خواهـد مصاحبـه را از حالـِت عـادی بیـرون سـازد. ممکن اسـت 
در جریـاِن مصاحبـه، خصوصـًا مصاحبه هـای تلویزیونـی و رادیویی، 
مصاحبه شـونده زیـر تأثیـِر احساسـات و عواطفـش قـرار گیـرد و یـا 
این کـه یـک حالـِت انجمـاد دماغی بر او مسـتولی شـود. در این هنگام 
بـا  و  نمـوده  مطـرح  را  غیرمترقبه یـی  سـواِل  ماهـر  مصاحبه کننـدۀ 
عادی شـدن وضعیـت روحـی و کالمِی مصاحبه شـونده، دوبـاره هدِف 
اصلـی را تعقیـب می نمایـد. حالـت دوم وقتی سـت  کـه مصاحبه کننده 
را  مصاحبـه  موضـوِع  از  دور  پرسـِش  یـک  مصاحبـه،  جریـان  در 
مطـرح می نمایـد تـا پاسـخ دهنده بـدون آماده گـی ذهنـی و بـه شـکل 
فی البدیهـه آن را پاسـخ گویـد و پاسـخی غیرپیش بینی شـده را از او 
دریافـت کنـد. ایـن حالـت زمانـی رخ می دهـد کـه مصاحبه کننـده 
در کمیـن نشسـته و بـه مجـرد پدیـدار شـدِن مصاحبه شـونده بـدون 
پیش بینـی و یـا آماده گـی او، سـوال را مطـرح می سـازد. معمـوالً ایـن 

نـوع مصاحبه هـا رادیویـی و تلویزیونـی می باشـند.
عده یـی از عکاسـان بـرای رسـانه های معتبـر در جهـان، عکس هایـی 
تهیـه می کننـد کـه بدون اطـالِع اشـخاص و یـا آماده گی آن هـا گرفته 
می شـود. بـه ایـن نـوع عکاسـان، پاپـارازی  می گوینـد. پاپارازی هـا 
کسـانی اند کـه بـه تعقیـب اشـخاِص مشـهور در مکان هـای مختلـف 
از  و  می نشـینند  آنـان  کمیـِن  در  و  شـده  جابه جـا  مخفـی  به طـور 
آنـان عکس بـرداری  یـا رفت وآمد هـای  زنده گـی شـخصی، سـفرها 

. می کنند
در یکـی از تلویزیون هـای افغانسـتان بـا جنـرال شـهنواز تنـی وزیـر 
دفـاع پیشـیِن افغانسـتان که در 16 حـوت 1368 علیـه حکومت داکتر 
نجیـب اهلل کودتـای نظامی بـه راه انداخته بـود، مهمـاِن برنامه یی دربارۀ 
آوردِن صلـح در افغانسـتان و تالش هـای شـورای عالی صلـح بودیم. 
مصاحبه کننـده می دانسـت کـه بنـده در آن زمـان خبرنـگار بـوده و از 
جریـان کودتـا، گزارش هـا و مصاحبه هایـی تهیـه کـرده  بـودم. زمانی 
کـه بحـث بـه نیمه هایـش رسـیده بـود و داشـتیم دربـارۀ راهِ دشـوار 
صلـح در افغانسـتان صحبـت می کردیـم، مصاحبه گر دفعتًا پرسـید که 
»بـه نظـر شـما عوامـل شکسـت کودتـای جنرال تنـی علیـه حکومت 
داکتـر نجیـب اهلل چـه بـوده اسـت؟« درحالـی کـه شـخص کودتاچی 
در بحـث حضـور داشـت، امـا خبرنـگار سـوالی غیرمترقبـه را مطرح 
کـرد. البتـه ایـن سـوال هیـچ ربطـی بـه موضوع بحـث نداشـت، ولی 
او به خوبـی می دانسـت کـه بـار دیگـر اشـتراک جنـراِل کودتاچـی و 
خبرنـگارِ شـاهد عینـی کـه هـر دو گفته هـای زیـادی دربـارۀ کودتای 
آن زمـان دارنـد، در یـک برنامـه یا بحث شـاید میسـر نشـود. بنابراین 
خواسـت بـه یـک ابهـام عمومـی پاسـخ داده شـود و از هنِر پرسـیدِن 
غیرمترقبـه کار گرفـت و سـوال غافل گیر کننده یـی را مطـرح سـاخت 
و جـواِب خوبـی دریافـت کـرد. بعـداً ایـن هنـر مصاحبه کننـده مورد 

سـتایِش بسـیاری قـرار گرفت.

پرسش های احساسی
زمانـی مصاحبه کننـده دربـارۀ احساسـات و عواطـِف یـک شـخص 
)هنگامـی کـه حاالتـی خـاص مانند موفقیـت و شکسـت رخ می دهد 
و یـا پـس از دریافـت یـک خبـِر شـگفت انگیز یـا هولنـاک( پرسـش 
می کنـد. در چنیـن حـاالت، مصاحبه شـونده زیـر تأثیـر فشـار روانـِی 
شـدید قـرار داشـته و دربـارۀ احساسـات و عواطـِف خـود ناگزیرانه 
صحبـت می کنـد. در چنیـن حـاالت، پرسـش مسـتلزم دقـِت فـراوان 
اسـت و پرسـش ها کوتـاه مطـرح می گـردد. بایـد متوجـه بـود که در 
چنـان حـاالت امـکان وارد شـدِن اتهامـات و وعده هـاِی میان تهـی 
بسـیار زیـاد اسـت، عالوتـًا مسـایل فرهنگـی و عقیدتـی نیـز بایـد 

به شـدت مراعـات گـردد. 
دسـتورالعمِل خاصـی بـرای این گونـه پرسـش ها وجـود نـدارد، امـا 
مصاحبه کننـده سـعی ورزد کـه سـواالِت عام فهـم مطـرح و مصاحبـه 
را در قالـب دو یـا سـه سـوال خالصـه  نمایـد. تـوازن در پرسـش ها 
طـرح  بـا  کـه  باشـد  مواظـب  مصاحبه کننـده  امـا  اسـت،  ضـروری 
سـواالت اعصـاِب مصاحبه شـونده را  تخریـش ننماید. به طـور مثال، 
مصاحبه گـر بعـد از زلزلـه بـا یکـی از آسـیب دیده گان مصاحبه یـی را 
انجـام داد و در اولیـن سـوال از او پرسـید کـه »چـه احساسـی دارد؟« 
مصاحبه شـونده سـیلِی محکمـی را به وی حواله نمـود و گفت: »وقتی 
زن و فرزنـِد یـک شـخص در اثـر زلزلـه کشـته شـوند و خانـۀ وی 

خـراب گردیـده باشـد، چـه احساسـی می داشـته باشـد؟«

نویسنده گاِن وطنی و مسوولیت 

اجتماعِی ما
»ما  گفته اند  که  شنیده ایم  و  دیده  بسیار 
خوب  رمان  نویِس  که  داریم  چه  افغانستانی ها 
داشته باشیم؛ وضعیت افغانستان خوب نمی شود، 
هیچ کسی  و  نیست  جایش  سِر  هیچ چیزی  چون 
قبیل  این  از  و  نیست«  خودش  بخِش  در  هم 
حرف ها. باورِ من اما این است که این گفته ها به 
هر چیز و هر کسی صدق کند، اما وصله یی ست 
که به رمان نویساِن خوب و متعهِد ما نمی چسپد. 
دو  به  می توان  هم  را  داخلی  نویسندهگاِن  البته 
قسمت تقسیم کرد. یک، آن هایی  که صبح تا شام 
برای دیگران نوحه سرایی کرده و می نویسند. دو، 
برگزیده  نویسنده گی  را  رسالت شان  آن هایی  که 
می نویسند.  جامعۀ شان  خودآگاهِی  برای  فقط  و 
من باور دارم که ما رمان  نویِس خوب زیاد داریم، 
ملتی  ما  داریم.  کم  خوب  خوانندۀ  متأسفانه  اما 
هستیم که داستان نویس هاِی داخلِی خود را جدی 

نمی گیریم.
و  کتاب  وضعیت  ُکل  صورت  به  گرچند 
نیست،  خوب  چندان  افغانستان  در  کتاب خوانی 
نگرفتِن  جدی  و  کردن  طرد  آن،  از  بدتر  اما 
نویسندهگان داخلِی خود ماست. روزی در یکی 
وارد  خانمی  که  بودم  نشسته  کتاب فروشی ها  از 
آن جا شد. دنباِل کتاب بود. فروشنده که یک کتاب 
برایش  داشت،  دست  در  افغانستانی  نویسندۀ  از 
داد و گفت؛ این نویسنده خیلی خوب می نویسد. 
دخترخانم بدون این  که به شناسه و محتوای کتاب 
مراجعه کند، پسش داد و گفت که هیچ کتابی از 
نمی خواند، چون  ایران  و  افغانستان  رمان نویساِن 
از  بنویسند.  نمی توانند چیز خوب  فارسی زبان ها 
که  بود  هویدا  به خوبی  محترم  خانِم  رفتار  طرز 
بدون هیچ آشنایی از نویسنده گان فارسی زبان، آن 
حرف را می گفت. در آن  حالت واقعًا حِس بدی 
به من دست داد و با خودم گفتم، چطور می توانیم 
موردش  در  بخوانیم  را  یکی  کتاِب  این که  بدون 

چنین قضاوِت غیرمنصفانه کنیم. 
رمان های  حالی  در  آدم ها  بعضی  که  دارم  باور 
ترجمه و بیرونی را می خوانند که نمی توانند هیچ 
ارتباطی با دنیای کتاب و نویسنده اش برقرار کنند. 
هیچ  که  می دهند  را  آن ها  خواندن  پُِز  حالی   در 
در  رمان  که  مکانی  و  فرهنگ  سنت،  از  آگاهی 
در صورتی  که  ندارند.  است،  افتاده  اتفاق  آن جا 
داستان نویسان داخلی ما، دغدغه های درونی خود 
به  کتاب های شان  در  را  ما  و وضعیت جامعۀ  ما 
نمایش می گذارند. این هم درست که نمی توانیم از 
خواندن رمان های خارجی دست برداریم، اما فکر 
می کنم پس از خواندن و شناختن سنت، فرهنگ 
و دغدغه های اجتماعی و تاریخِی خودماست که 
می توانیم درون زندهگِی کسانی دیگر شده و با 

آن ها احساس هم دردی کنیم. خواننده وقتی یک 
رمان را می خواند، باید با متن رمان زندهگی کند 
و تصور کند که در حال و احواِل خودش نوشته 
شده است. باور کند که در چنین جایی زیسته و 
چنین چیزهای را تجربه کرده است. در رمانی  که 
شده  نوشته  ما  فرهنگی  و  زبانی  خطۀ  از  خارج 
باشد، به سختی می توان این گونه چیزها را تجربه 
داخلی  رمان های  خواندن  با  که  حالی   در  کرد، 
به خوبی می توانیم در چنین شرایطی قرار بگیریم. 
داریم  زریاب  ره نورد  همانند  نویسنده گانی  ما 
بین  در  معاصر  ادبیات  سرآمدان  از  یکی  که 
هم طراز  را  وی  می توان  و  فارسی زبان هاست 
ما  دانست.  دیگران  و  دولت آبادی  محمود 
و  محمدی  محمدحسین  مثل  داستان نویس هایی 
آصف سلطان زاده داریم که در حوزۀ زبان فارسی 
برای گفتن دارند و حتا فراتر  حرف های زیادی 
به  کتاب های شان  و  گذاشته  پا  فارسی  حوزۀ  از 
که  است  نقل  شده اند.  ترجمه  دیگر  زبان های 
کتاب های  خواندن  از  پس  گلشیری  هوشنگ 
گفته  داستان هایش  وصف  در  سلطان زاده  آصف 
رمان های  غرق  این قدر  وقت ها  این  همۀ  بود: 
ترجمه و بیرونی بوده ایم که از نویسنده گاِن کشور 
همسایه غافل مانده  و بی خبر از این که افغانستان 
دارد.  سلطان زاده  آصف  مثل  داستان  نویسانی 
محمدی نیز یکی از نویسنده گان افغانستانی ست 
که در ایران برای خودش اسم و رسمی دارد و از 
جملۀ سرآمدان ادبیات معاصر کشور ما به حساب 

می رود.
تقی  محمدجان  مانند  کسانی  ما  رمان نویساِن 
بختیاری و جواد خاوری  است که هر دو درد و 
رنِج مردم شان را بی صدا مویه می کنند. بختیاری 
زیبایش  نثر  و  خفتگان«  »بلوای  و  »گم نامی«  با 
را  توانست خودش  و  انداخت  راه  به  را  بلوایی 
در خطۀ زبان فارسی به خوبی ثابت سازد. کسانی 
»صدسال  با  را  وی  »گم نامی«  کتاب  که  هستند 
می کنند.  مقایسه  مارکز  گارسیا  گابریل  تنهایی« 
رمان  نوشتن  در  این که  از  جدای  نیز  خاوری 
در  فارسی  ادبیات  بخش  در  دارد،  واالیی  دسِت 
افغانستان پژوهش و تحقیقات زیادی انجام داده 
است که همۀ شان قابل قدر و خواندنی اند. اگر 
ـ  مانی  خسرو  اخیِر  رمان  دو  ببینیم،  واقع بینانه 
»مرگ و برادرش« و »خوابیداری هفت زن« ـ هم 
رفته  کار  به  تکنیک های  نیستند.  کمی  رمان های 
واقعًا  رمان  دو  این  در  مانی  نوشتارِی  سبک  و 
به  »زندهگی  از  است.  مثال زدنی  و  قابل ستایش 
سفارش پشه ها«ی کاوه جبران که اصاًل نمی شود 
نقِد فضاها و  به سادهگی گذشت. رمانی ست در 
باورهای دینی و این  که علم برداراِن دین و مذهب 

چه روزگاری را بر مردم تحمیل کرده و می کنند. 
خالد  عثمان،  اکرم  ما  چیره دسِت  نویسنده گان 
را  جایگاه خودشان  که  رحیمی  عتیق  و  حسینی 
دارند. خالد حسینی و عتیق رحیمی نویسنده گاِن 
کتاب  های شان  از  هرکدام  که  هستند  جهانی 
صدها هزار نسخه به فروش می روند. هرکس که 
باشد،  را خوانده  اکرم عثمان  ما«ِی  رمان »کوچۀ 
می فهمد وی چگونه آدمی ست و در رمان هایش 
دوره های  اجتماعی  تحوالت  و  تاریخ  چقدر 

مختلف زنده گی مردم را دقیق بیان کرده است.
با در نظر داشت همۀ نویسنده گاِن خبره یی که در 
پهلوی  از  نمی توان  آن هم  با  رفت،  ذکرشان  باال 
بوم  و  مرز  این  تازه کار  و  جوان  نویسنده گان 

بی محابا گذشت.
چند هفته پیش در گروه کتاب خوانی کوله پشتی 
کتاب »بگذار برایت بنویسم« از بانو ناهید مهرگان 
را خواندیم. این کتاب اولین رمانی ست که توسط 
بانو مهرگان نگاشته شده است. با همۀ این صفات، 
رمان وی شاید یکی از بهترین رمان هایی ست که 
به  هرات  در  را  طالبان  حکمروایی  سیاه  دوران 
نمایش می گذارد و این که زنان جدای از بدبختی 
که  بدی  وضعیت  با  داشتند،  که  خانوادهگی 
طالبان برای زنان به ارمغان آورده بودند نیز سر 
می کردند. این رمان به  حد ی از نثر عالی، اتفاقات 
ناب و تکنیک های ُمدرن برخوردار است که آدم 
رمان توسط یک  کند که  باور  به سختی می تواند 
درآمده  نگارش  به  جوان  و  تازه کار  رمان نویِس 

است. 
نویسنده گان  این  برابر  در  ما  که  مسوولیتی  حاال 
که  این ست  ما  مسوولیِت  است.  چه  داریم 
نیز  دیگران  به  و  بخوانیم  را  کتاب های شان 
هم  باز  و  خواندن  با  بخوانند.  که  کنیم  سفارش 
خواندِن خوانندهگان است که کتاب ها زنده نگه  
داشته شده و پاالیش می شوند، وگرنه رمان های 
کتاب هایی  ندارند.  ارزشی  که  خواننده  بدون 
و  علم  همان  واقع  در  نمی شوند،  خوانده  که 
و  مانده  گیر  مرکب  جهل  در  که  هستند  آگاهی 
ماست  رسالِت  و  ماست  بر  پس  می شوند.  نابود 
آن که  با  و  کنیم  قدر  را  نویسنده گاِن خودمان  که 
بیرون  از رمان های خارجی و ترجمه شدۀ دنیای 
بمانیم،  غافل  نباید  فارسی زبان ها  و  افغانستان  از 
بایستی به تک تِک این ها نیز اهمیت بدهیم و به 
سنت های  و  فرهنگ  میان  از  کسانی  که  عنوانی 
دغدغه های  و  تفکر  درد،  و  برخاسته  ما  خودِ 
درونِی خودمان را می نویسند، جدی شان بگیریم. 

غضنفر کاظمی

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخش پنجاه ویکم
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دیباچۀ  به شمول  تساهل«،  و  »تفاوت  کتاب 
در  را  مقاله و شش گفت وگو  نُه  آن،  فاضالنۀ 
گوشۀ پیراهِن خود جای داده است که هریک 
از مقاله ها، نقش و برجستگی ویژۀ خود را دارد. 
آن گونه که نویسنده یاد کرده است، مقاله ها و 
از  ارچند  تنظیم شده در کتاب،  گفت وگوهای 
در  اما  می آیند،  به نظر  متفاوت  ساختاری  نگاه 
جهاِن  کثرت گرا  کشف  به دنبال  معنایی،  گوهر 
»عدم  فلسفۀ  چون  مفاهیمی  ساده سازی  و 
خشونت«، »تفاوت و تساهل« و... اند. به  سخن 
دیگر، مقاله هایی که در این کتاب ِگرد آمده اند، 

به گونه یی، پیوسته و دنبالۀ هم دیگرند.
نویسنده، در دیباچۀ فشرده یی که بر این کتاب 
ـ »تفاوت و تساهل« ـ نگاشته است، مفهوم و 
 معنای »تفاوت و تساهل« و  شیوه های کاربسِت 
فرهنگی  فلسفی،  ـ  فکری  گفتمان های  در  آن 
تمام زوایای تساهل و  را کاویده و  و سیاسی 
از دیدگاه وی،  ارزیابی کرده است.  تفاوت را 
تساهل پیشگی،  تساهل گرایی،  رویکردهای 
معنای  به   مسامحه باوری،  و  مداراگرایی 
زیرپاگذاشتن  و  نادیده گرفتن  محافظه کاری، 
بل  نیست،  ویژه  گروه های  آروزهای  و  آمال 
به معنای رسیدن به  کثرت  توام با وحدت است. 
دیباچۀ وی که مفهوم مندی و معناگرایی تفاوت 
سخنانی  با  می کند،  آیینه داری  را  تساهل  و 
»تساهل«  باب  در  اینشتین  آلبرت  پُرمفهومِ 

این گونه آغاز می شود:
مهم ترین نوع تساهل، تحمل فرد توسط جامعه 
به  تبدیل  دولت  که  زمانی  است.  دولت  و 
 مهم ترین عنصر می شود و فـرد، به عنوان ابزار 
آن، مورد استفاده قرار می گیرد، تمام ارزش ها، 

خوب و نیک، از بین می رود]مقدمه[. 
از دید نویسنده، »تفاوت و تساهل«، دو مفهوم 
سیاسی  و  اجتماعی  فلسفه های  در  کلیدی 
جهان حاضرند]مقدمه[. به  باور وی، زمانی که 
اعتقادات  و  نژادها  آیین ها،  زبان ها،  فرهنگ ها، 
اجتماعی و سیاسی گوناگون در کنار یک دیگر 
قرار می گیرند و هم زیستی مسالمت آمیز دارند، 
مفهوم  تساهل و تفاوت، مبنای فلسفی بسیاری 
نهادهای حقوقی و مدنی جامعه را تشکیل  از 
درخور  و  ارزنده  پژوهش های  که  او  می دهد. 
تأمل در باب »جامعۀ مدنی«، »ریشه های فلسفی 
حقوق بشر«، »فرهنگ«، »مدرنیته: دموکراسی و 
روشن فکران«  و »فلسفۀ عدم خشونت گاندی« 
موجب  تساهل،  »روح  که  می نویسد  دارد، 
وجود  وارونه،  و  می شود  تفاوت ها  شکوفایی 
تفاوت ها و پذیرش اجتماعی و سیاسی آن ها، 
افراد را با اندیشۀ تساهل و نهادیافتگی حقوقی 

ـ مدنی آن آشنا می کند]مقدمه، 1- 2-[.
کتاب  بر  که  پرمایه یی  دیباچۀ  در  جهانبگلو، 
ژرف  نگاه  است،  نگاشته  خویش  گران سنگ 
این  و  انداخته  تساهل  و  تفاوت  به مفاهیم 
و  تعبیر  گوناگون  زاویه های  از  را  مفهوم  دو 
گفت وگوهایی  در  حتا  ـ  است  کرده  تفسیر 
سامویل  آیزایابرلین،  چون  اندیشمندانی  با  که 
گلبریث،  کنت  والزر، جان  مایکل  هانتینگتون، 
ساندل  مایکل  و  چامسکی  نوام  کاتب،  ژرژ 
»تفاوت  مفهوم  به گونه یی،  است،  داده  انجام 
زیر  را  »مسامحه «  و  »مداراگرایی«  تساهل«،  و 
چشم داشته و گفت وگوهایش نهال نوُرستۀ این 

اندیشۀ را آبیاری می کند.
و  تحمل  به  معنای  »تساهل  او،  نظرگاه  از 
است  رفتاری  و  اندیشه  برابر  در  بردباری 
متفاوت  ما  همیشگی   رفتار  و  اندیشه  با  که 

تسـاهل 
و عشـق؛ 
سمفونی 

ی برادر

 سیری در کتاب تفاوت و تساهل، نبشته یی از رامین جهانبگلو

تساهل،  وجود  »دلیل  این  رهگذر،  از  باشد.« 
موضوع  در  بل  نیست،  تساهل  ]ذات[  در 
دیگر،  به  سخن   .]2 است...«]مقدمه،  تساهل 
تساهل  در ساختار  تساهل،  باروری  و  مفهوم 
به  است.  تساهل  مفهوم  فهم  در  بل  نیست، 
تساهل،  اصلی  »هدف  ]جهانبگلو[،  وی   باور 
فهم و درک)ولی نه موافقت( با آن هایی است 
به  سخن  ندارند.  تساهل  مفهوم  از  درکی  که 
دیگر، وظیفۀ تساهل، گفت وگو با عدم تساهل 

است]همان جا[.
تعبیرهای  و  تفسیرها  البه الی  از  که  آن گونه 
نویسنده،  برمی آید،  تساهل  مفهوم  از  وی 
برابر  در  مبارزه  گونه یی  را  تساهل گرایی 
و  پژوهش ها  می کند.  قلمداد  خشونت 
خشونت  عدم  فلسفۀ  دربارۀ  که  تحقیقاتی 
نغزی اند  به  انجام رسانده است، گواه  گاندی 
بدون  »خشونت،  می نگارد:  او  سخن.  این  بر 
که تالش  آن هایی  نیست.  امکان پذیر  آن  فهم 
ببین  از  آن  درک  بدون  را  خشونت  می کنند 
ببرند، چاره یی جز تکرار آن ندارند.«]همان[. 
جهانبگلو به این اندیشه است که »... دفاع از 
متعصبان  با  دشمنی  به معنای  تساهل،  اندیشۀ 
با  فلسفی  و  فکری  مبارزۀ  بلکه  نیست، 
و  تعصب  به   را  افراد  که  است  اندیشه یی 

جزم گرایی وامی دارد]همان، 2[. 
شگرِف  و  ژرف  سخنان  اثبات  برای  وی 
از  نابی  سخن  تساهل،  گفتمان  پیرامون  خود 
سباستین  فرانسه ،  شانزدهم  سدۀ  اندیشمند 
»کشتن  می دهد:  قرار  دست آویز  را  کاسته لیو 
یک انسان به معنای دفاع از یک آموزه نیست، 
به معنای کشتن یک  انسان است]مقدمه،  بلکه 
3[. جهانبگلو، تساهل گرایی را دلیل کم نیرویی 
مثبت،  کنش  را  آن  بل  نمی پندارد؛  ناتوانی  و 
نظریۀ  در  می کند.  تعریف  قدرتمند  و  پویا 
روی  از  که  نیست  رفتاری  »تساهل،  رامین، 
عمل  بل  باشد،  گرفته  انجام  انفعال  و  ضعف 

مثبت، پویا و قدرتمند است«]مقدمه، 3[. 
سازمان یافته  و  هدفمند  تساهل گرایی  حتا  او 
ـ  فکری  به  کثرت گرایی  رسیدن  دلیل  را 
به  می داند.  سیاسی  و  فرهنگی  فسلفی، 
بودن  بی تفاوت  به معنای  تساهل   اندیشۀ وی، 
گذاشتن  حرمت  بل  نیست،  دیگران  قبال  در 
ـ  فکری  که  کثرت گرایی  است  به  تفاوتی 
فلسفی و فرهنگی و سیاسی همبود را شکل  
می بخشد.  او در این کتاب، تفاوت و تساهل، 
از  خویش،  به  اندیشۀ  سامان بخشیدن  برای 
فوکو،  هابز،  چون  اندیشمندانی  اندیشه های 
ـ  گاندی  پاسکال،  کالزویتس،  هگل،  کانت، 
دومقاله ـ مارتین لوترگنیک و... یاری جسته و 
در البه الی بحث ها، در پهلوی این که سخنان 
خویش را با نقل گفتارهایی از چهره های یاد 
شده رنگین نموده است؛ تفسیر، تعبیر و تأویل  
ارایه  آن ها  گفتارهای  از  تأثیرگذار  و  پُرجذبه 

کرده است.
کتاب گفت وگوهایی با سامویل  قسمت سومِ 
هانتینگتون ـ »بازبینی نظریۀ برخورد تمدن ها« 
جان  ـ  مدنی«  »مسوولیت  ـ  والزر  مایکل  ـ 
جدی  خیلی  را  قرن  »پایان  ـ  گلبریث  کنت 
در  »فلسفۀ سیاسی  ـ  کاتب  ژرژ  ـ  نمی گیرم« 
جهان امروز« ـ نوام چامسکی ـ »نکات جالبی 
ـ  ساندل  مایکل  و  ـ  نشنیده اید!«  هرگز  که 
»تفاوت و خشونت« ـ انجام داده است. رامین، 
در گفت وگوهایی که با فالسفه یادشده انجام 
داده است، تالش نموده تا ژرفنای مسایلی را 

که مطرح می کند، بداند. حسب سخن نویسده، 
و  تفاوت  کتاب  در  که  گفتارهایی  مجموعۀ 
و  سخنرانی ها  یافته اند،  چاپ  زیور  تساهل، 
دارای  ولی  متفاوت  به ظاهر  گفت وگوهای 
کتاب  این  در  که  یک سانی اند  درون مایۀ 
می دارد:  بیان  به روشنی  نویسنده،  گرد آمده اند. 
نه  و  ]قصد[ جاه طلبی  نه  راه  این  در  من  »البته 
و سهل الوصل  سریع  راه  های حل   ارایۀ  دعوای 
برای مشکالت معاصر دارم، اما امیدوارم که بیان 
بردن  بلند  در  کوچکی  پیشرفت  بتواند  مسأله 

آگاهی ما از مسایل به بار آورد«]جهانبگلو، 9[.
او به این باور است که »اگر ما تفاوت  دیگران 
را به اندازۀ خودمان باارزش ندانیم، آنگاه تفکر 
ما، هم چون تفکر فاشیسم، یک سان انگار خواهد 
شد. در این صورت، ما اَعمال و گفتار خودمان 
خواهیم  منزلت  و  ارج  دیگران  به  بهای  را 
همۀ  وی،  باور  به    .]27  -26 گذاشت«]همان، 
کتاب  این  در  اندیشه های شان  که  اندیشمندانی 
مورد بررسی قرار گرفته است، تالش هایی برای 
به  رسیدن  و  سنت  قیدوبندهای  از  بشر  رهایی 
زمینه،  این  در  او  داده اند.  انجام  انسانی   زیست 
و  جسته  یاری  کنیگ  لوتر  مارتین  اندیشۀ  از 
می نویسد: »از دیدگاه کینگ، تساهل و عشق، دو 
نیرویی اند که انسان ها به وسیلۀ آن ها می توانند بر 
یک  جامعۀ درهم شکسته فایق آیند و به  سمت 

یک  سیمفونی برادری، پیش روند«]بگلو، 30[.
تفاوت،  پیرامون  بحث هایش  ادامۀ  در  رامین، 
تساهل و کثرت گرایی، از اندیشه های آیزایابرلین 
سود می جوید و با نقل سخنان وی در در باب 
یک  کثرت گرا،  جهان  »کشف  که  کثرت گرایی 
که  این  به دلیل  نُخست  است،  واقعی   کشف 
که  دارد  وجود  گوناگونی  راه های  و  نگرش 
برای  سپس  و  ندارد  درهم آمیخته گی  امکان 
نگرش  این  وجودی  شرط  که  آزادی یی  این که 
را  اندیشه هایش  است«،  ارزش  با  بسیار  است، 

سامان مند و یک دست می سازد.
گواه  بیستم،  قرن  در  که  دارد  باور  نویسنده 
بیداری تدریجی فلسفه و سیاست عدم خشونت 
هندی،  گاندی  روسی،  تولستوی  او  بوده ایم. 
ماندالیی  نلسون  امرکایی،  لوترگنیک  مارتین 
مبارک  و  دور  خاور  در  الما  داالیی  آفریقایی، 
روشن  الگوواره های  را  میانه  خاور  در  اود 
جهان  در  خشونت  عدم  فلسفۀ  سربرآوردن 
می داند. به اندیشه وی: »در قرن بیستم، ما شاهد 
بیداری تدریجی فلسفه و سیاست عدم خشونت 
بوده ایم. گونه های بی شماری عدم خشونت در 
و   ]32 برآورده اند«]همان،  سر  جهان  اقصانقاط 
این  تأثیرگذار  نمونه های  را  یادشده  چهره های 

اندیشه تعریف می کند.
رامین، در مقالۀ دومی کتاب خویش که »به سوی 
ریشه یابی  به  دنبال  دارد،  نام  تساهل«  فلسفۀ 
اعتقاد  به   است.  تساهل  فلسفۀ  بازتفسیر  و 
است  مفهوم  مدرن،  فلسفۀ  در  »تساهل  وی، 
لبیرال  همبودهای  بنانهادۀ  اجزای  جملۀ  از  و 
 .]34 می شود.«]همان،  شمرده  کثرت گرا  و 
تساهل«،  مسالۀ  خواندن  »مهم  ضمن  نویسنده، 
فرهنگ های  میان  »در  است:  اندیشه  این  به 
امروزین، هیچ گونه اتفاق نظر فراگیر و عمومی 
ندارد.«  وجود  تساهل  محتوای  و  شکل  سر  بر 

تساهل  حدود  و  مبانی  »معنا،  وی،  نظرگاه  از 
و  نظر  اختالف   مورد  متفاوت،  فرهنگ های  در 
به  اعتقاد  است]همان جا[.  ایدیولوژیک  مجادلۀ 
وی، احترام به  دیگران، تساهل را به عنوان حق 
اخالقی مطرح می کند که باید به  همۀ اشخاص، 
به خاطر شخِص بودن شان پیشکش شود. تساهل 
اشخاص  که  می شناسد  رسمیت  به   را  این 
زنده گی  از  مختلفی  برداشت های  مختلف، 
خوب دارند و می خواهند برداشت شان از لحاظ 
دانسته  محترم  و  باارزش  اخالقی  و  سیاسی 
شود. حتا گاهی، نفس عمل احترام گذاشتن به 
 دیگران، به  ما یاری می کند که در اندیشیدن به 
 حدود تساهل برای آن هایی که تساهل را رعایت 
نمی کنند، چنین حقی قایل شویم]همان، 35[. از 
سوی دیگر، برای کسی که از واژگانی استفاده 
می کند که تحریک آمیز و خشونت برانگیز است، 
قایل  آزادی سخن  در  تساهل  نمی توان  معموالً 

شد]همان جا[.
به احتمال  ـ  دیگران  به   احترام  دیدگاه وی،  از   
زیاد، منظورش احترام معرفتی ـ اخالقی است ـ 
شیوه یی است برای در نظر گرفتن آن ها به عنوان 
به  بگلو  عامالن اخالقی خودمختار و خردمند. 
به  فلسفۀ  پیوند  ارزنده اش در   ادامۀ دیدگاه های 
تعادل  رعایت  معنای  به   را  تساهل  »تساهل«، 
حقایق  و  اصول  ارزش ها،  از  مجموعه یی  بین 
به  که  می داند  دیگران  به  تحمل  تمایل  و  خود 
ندارند. به  سخن ساده،  باور   باورهای گوناگون 
یک  به  عنوان  تساهل  »پذیرش  وی،  به  باور 
رامین  )نگرش  مثبت  سیاسی  و  اخالقی   ارزش 
در باب تساهل، نگرش فلسفیـ  سیاسی است و 
از همین چشم انداز، به  تساهل نگریسته است(، 
و  دیگران  با  زنده گی  توانایی  معنای  به   تلویحًا 
شریک بودن در فرض بنیادین لیبرالیسم سیاسی 
و  تفاوت  نتیجۀ  فردی  خودمختاری  که  است 
تضاد این نیکی ها و اهداف است.«]همان ، 36[. 
جهانبگلو، پس از مطرح کردن چنین پیش فرضی، 
باب  در  راولز  اندیشۀ  به  توضیح  می پردازد 
برخوردارند  توانایی  این  از  مردم   ...« تساهل: 
به  با دیگران، خودشان را  به منظور زنده گی  که 
اصل تساهل متعهد کنند«]همان جا[. او، پس از 
باور  می کند،  ارایه  راولز  سخن  از  که  نتیجه یی 
دارد که جان الک، نخستین اندیشمند متفکری 
است که نخستین و عمده ترین کوشش را برای 

ایجاد یک  بنیاد فلسفی مطرح کرده است.
باب  در  بگلو  که  خردمندانه یی  دیدگاه 
تساهل گرایی حکومت ها مطرح می کند، اگر پیاده 
شود، به  ضرس قاطع می توان گفت که مشکالت 
به ویژه  همبودهای عقب مانده و جهانی سومی، 
همبودهایی که گرفتارهای قومی، مذهبی، زبانی، 

حزبی و ایدیولوژیک دارند، حل خواهد شد. او 
باورهای  کثرت  با  که  »حکومتی  است  باورمند 
برای  علمی  به  ابزاری  و  است  روبه رو  مذهبی 
نیست،  مجهز  یک دیگر  از  آن ها  متمایزسازی 
باید برخورد تساهل گرایانه در پیش گیرد]همان: 
»بی تفاوتی  وی،  که  گذاشت  نباید  ناگفته   .]38
از تساهل گرایی دربارۀ مذهب جدا  مذهبی را« 
بی تفاوتی  و  تساهل گرایی  میان  فرق  و  می کند 
اختیار کردن در مقابل مذهب را می گذارد. وی، 

مسألۀ تساهل را مسألۀ سیاسی می خواند.
الک  جان  دیدگاه های  بررسی  از  پس  نویسنده 
نتیجه یی  باب فلسفه و  کاربست تساهل که  در 
به  می کند،  ارایه  الک  دیدگاه های  از  خوب 
باب تساهل می پردازد.  اندیشۀ ولتر در   بررسی 
اندیشۀ  تکمیل کنندۀ  ولتر،  نویسنده،  دیدگاه  از 
سخن  جهانبگلو،  است.  تساهل  باب  در  الک 
ولتر را که »تساهل پیامد طبیعی انسانیت« دانسته 
است، صورت کامل و به سامان اندیشۀ جان الک 
می خواند. وی پس از بررسی اندیشه های جان 
الک و ولتر، می نگارد: »اگر به  توضیحات لیبرال 
و روشن گرایانۀ الک و ولتر توجه کنیم، به  درک 
...تساهل گرایانه می رسیم که  ....سیاست  مزایای 
ترجیح  اعضایش  که  ارج می دهد  ...به جامعه یی 
می دهند تفاوت های یک دیگر را تحمل کنند، نه 
بربندند«]همان:  نابودی یک دیگر  به   این که کمر 

.]41
رامین، در پهلوی رفتار »اخالقی« خواندن تساهل 
در اعصار گذشته، می نویسد که بیش  از هر زمان 
دیگر، تساهل نیاز اصلی زمانۀ ماست. به  اعتقاد 
وی، اگر اندیشۀ تساهل گرایانه را در پیش گیریم، 
نایل شویم.  به  زیستی که می خواهیم  می توانیم 
»شکی نیست که تساهل در همۀ اعصار اخالقی 
است، اما شاید بیش از هر زمان دیگر، مناسب 
زمانۀ ما باشد.« به  نظر وی، »درسی که تساهل به 
 ما می دهد، درس نگرش انتقادی و شک گرایانه 
در برابر اندیشمندان آرمان شهرگرایانه است که 
دوست دارند در جامعه یی زنده گی نماییم که به 
ارزش های کثرت گرایانه ارجی گذاشته نشود و 
نقد و اصالح قرار  نهادهای تشکیل شده مورد 

نگیرند]همان: 42[.

سرچشمه
جهانبگلو، رامین)1383(، تفاوت  

تساهل)گفتارهایی در تفکر سیاسی معاصر(، 
چاپ دوم، نشر مرکز: تهران.
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پــه داســې حــال کې چــې افغانســتان کــې ولســمرشیزو 

ــځ  ــه شــال ختی ــې دي، پ ــه پنځــه ورځــې پات ــو ت ټاکن

ــمن  ــک اندېښ ــت خل ــي وضعی ــې امنیت ــدز ک ــار کن ښ

کــړي.

د کنــدز ښــاریان خــرداری ورکــوي کــه امنیــت ډاډمــن 

نــه يش، نــو ډېــر خلــک بــه ټاکنــو کــې برخــه وانخــي.

د کنــدز ښــار درې اونــۍ وړانــدې د ســقوط لــه ګــواښ 

رسه مخامــخ و، خــو دولتــي ځواکونــه وتوانېــدل د 

ــه شــا ومتبــوي. ــد پ ــو بری طالبان

ــه  ــنبه پ ــه د یکش ــب الل ــېدونکي نقی ــار اوس ــدز ښ د کن

ورځ )وږي ۳۱مــه( ازادي راډیــو تــه وویــل، طالبــان ال 

ــي  ــري او دولت ــور ل ــې حض ــډو ک ــه څن ــار پ ــم د ښ ه

ــه  ــاره ګام پورت ــو لپ ــت ډاډمنول ــد د امنی ــه بای ځواکون

ــړي. ک

ــي  ــي جرګ ــوږ د ول ــل: »م ــه ووی ــب الل ــاغي نقی ښ

ــو  ــو د تحرکات ــو او د طالبان ــې د ناامنی ــو ک ــه انتخابات پ

شــاهد وو او زیــات شــمېر خلکــو ونشــوای کولــی رایه 

ورکــړي. د جمهــوري ریاســت پــه انتخاباتــو کــې هــم 

ــه  ــه ن ــې برخ ــو ک ــه ټاکن ــرې پ ــه وې ــو ل ــک د ناامنی خل

ــی.« اخل

ــل اوســېدونکی نصیراحمــد هــم د  ــو ب ــدز ښــار ی د کن

ــه  ــو ت ــې ټاکن ــي جرګ ــتې د ول ــزان میاش ــر کال می تې

پــه اشــارې وویــل، تــر پخــوا وضعیــت ال ډېــر خــراب 

ــوی دی. ش

ــې  ــو ک ــه انتخابات ــي پ ــي جرګ ــل: »د ول ــه ووی هغ

ــړل.  ــه وک ــو بریدون ــر مرکزون ــې پ ــو د رأی اچون طالبان

خلــک لــه خپلــو کورونــو نشــوای وتلــی. اوس د کنــدز 

ــه اوس  ــوی، ځک ــراب ش ــر خ ــوا ډې ــر پخ ــت ت وضعی

ــر واک  ــو ت ــیمه د طالبان ــه س ــت زیات ــال ددې والی مه

ــدې ده.« الن

بلخــوا د کنــدوز مــدين فعــاالن وایــي، دوی پــه وار وار 

د ددغــه والیــت د ناامنــی مســاله راپورتــه کــړې او لــه 

حکومتــي چارواکــو یــې د کوټــي ګامونــو پورتــه کولــو 

غوښــتنه کــړې، خــو حکومــت ورتــه پــام نــه دی کــړی.

پــه کنــدز کــې د مــدين ټولنــو د شــبکې رئیــس عنایــت 

اللــه خلیــق ازادي راډیــو تــه وویــل، د ښــار امنیــت تــه 

پــه کتــو بــه راتلونکــو ولســمرشیزو ټاکنــو کــې د خلکــو 

ونــډه کمــه وي.

ښــاغي خلیــق زیاتــه کــړه: »کــه د کنــدز روان امنیتــي 

ــه يش، زه فکــر کــوم چــې د  ــه رســېدنه ون ــت ت وضعی

جمهــوري ریاســت انتخابــات بــه د ولــي جرګــي پــه 

ــردې  ــخ يش او پ ــو رسه مخام ــرو ننګون ــه ډې ــان ل ش

رسبېــره بــه انتخاباتــو کــې د خلکــو ګــډون ډېــر 

کمرنــګ وي«.

د کنــدز د والیتــي شــورا غــړي هــم د امنیتــي وضعیــت 

پــه اړه د خلکــو اندېښــنه تائیــدوي.

ددغــې شــورا یــوه غــړي امــر الدیــن ويل ازادي راډیــو 

تــه وویــل، پــه اوســني ناامنــه وضعیــت کــې د عادالنــه 

ټاکنــو تــررسه کــول امــکان نــه لــري.

ــو  ــه يش، ن ــدل ن ــت ب ــل، کــه وضعی ښــاغي ويل ووی

ــې محــروم يش. ــه رأی ورکون ــه ل ــر خلــک ب ډې

پــه ورتــه وخــت کــې د کنــدز امنیتــي چارواکــي وایــي، 

ــه  ــاره خپل ــو لپ ــت ټینګول ــه د امنی ــه ب ــي ځواکون دولت

ــه وکاروي. ــه وس ټول

د کنــدز امنیــه قومنــدان عبدالرشــید بشــیر ازادي راډیــو 

تــه وویــل، امنیتــي ادارو راتلونکــو ولســمرشیزو ټاکنــو 

تــه پورتــه چمتووالــی نیولــی.

ښــاغي بشــیر زیاتــه کــړه: »مــوږ شــپه ورځ هڅــه کــوو 

ــن کــړو او موجــوده ګواښــونه شــنډ  ــت تأمی چــې امنی

ــررسه  ــې ت ــا ک ــه فض ــه ارام ــات پ ــو انتخاب ــړو، ترڅ ک

يش«.

امنیتــي  پــر  مهــال  داســې  اوســېدونکی  کنــدز  د 

ــزان ۲۸  ــر کال د می ــې تې ــيي چ ــنه ښ ــت اندېښ وضعی

مــې د ولــي جرګــې ټاکنــو پــه ورځ پــه کنــدز ښــار او 

ولســوالیو کــې د طالبانــو پــه بریدونــو کــې ۱۲ کســان 

ــول. ــان ش ــور ټپي ــول او ۸۰ ن ووژل ش

د مــرګ ژوبلــې ډېــره برخــه ولــي خلکــو تــه رســېدلې 

وه او ددې ترڅنــګ ډېــر خلــک د ناامنیــو لــه املــه لــه 

رأی ورکونــې محــروم شــول.

هـر دمی که از احمدشـاه مسـعود، آن تندیـس بلند آزادی 
سـال های  بـه  خیـال  عالـم  در  می آیـد،  میـان  در  یـادی 
1378خورشـیدی مـی روم و مرحـوم پـدرم را بـا آن کالبد 
نحیـف در بسـتر بیمـاری می بینـم کـه رادیو یـش روشـن 

اسـت و خبرهـا را دنبـال می کنـد.
را  آژانس هـای خبـری  کـدام  کـه  نیسـت  یـادم  درسـت 
دنبـال می کـرد؛ امـا جملۀ »طالبان توسـط چریـکان وفادار 
بـه احمدشـاه مسـعود بـه عقـب رانـده شـدند« زیباتریـن 
جمله یـی بـود که یکی از روزها در سـرخط اخبار شـنیدم 
و نـام نامـی احمدشـاه مسـعود ایـن قهرمـان افسـانه یی 
بـرای نخسـتین بار در گوش هایـم طنین انـداز شـد  و در 
حالـی که بیشـتر از هشـت سـال نداشـتم توجه مـن را به 

خـود جلـب کرد.
در حالـی کـه نـام احمدشـاه مسـعود را درسـت تلفـظ 
کـرده نمی توانسـتم از پـدرم پرسـیدم کـه »َده! اشـا مسـود 
کیسـت؟« پـدرم در حالـی کـه از پرسـش من چشـمانش 
بـرق مـی زد بـه من خیـره شـد و گفـت: »بچم احمدشـاه 
مسـعود مدافـع نامـوس وطـن« آن زمـان معنـای »مدافع« 
را نمـی دانسـتم؛ امـا معنای »نامـوس« را می دانسـتم و در 
فکـر فـرو رفتـم کـه مگر وطـن هـم »نامـوس« دارد؟ ولی 
از پـدرم دیگر بیشـتر نپرسـیدم؛ چون می دانسـتم که پدرم 
مشـتاق اسـت کـه بـدون مزاحمـت مـن خبرهـا را دنبـال 

. کند
ایـن داسـتان ادامـه داشـت، شـب هایی کـه آمرصاحـب 
مصاحبـه می داشـت، پـدرم بـه مـادرم می گفت کـه »میده 
ببرشـان  بـه خانـۀ دیگـر  بـده و  نـان  را وقـت،  بچه هـا 
کـه امشـب احمدشـاه مسـعود مصاحبـه دارد، مزاحمـت 
می کننـد« مـادرم هـم نـان شـب را بـه مـا پیـش از وقـت 

معمـول می خورانـد و بـه اتـاق دیگـر می بـرد.
هـر وقتـی کـه شـبانگاه از رفتـن بـه اتـاق پـدرم محـروم 
می شـدیم، بـه خـود می گفتیـم کـه »اشـا مسـود مصاحبـه 

دارد«.
در حالـی کـه کـودک هشت سـاله بـودم، می دانسـتم کـه 
پـدرم شـباروزی بـه رادیـو گـوش می دهـد تـا خبـری از 
پیروزی هـای احمدشـاه مسـعود ایـن قهرمـان افسـانه یی 

جهـاد و فرمانـد محبـوب مقاومـت ملـی را بشـنود.
دو سـال از این روزها گذشـت، من دانش آمـوز »داراالیتام 
ارگـو« بـودم، یکـی از روزها در حالی کـه آفتاب به زردی 
می گراییـد و آسـماِن نیلگـون بدخشـان بـا شـعاع طالیـی 
خورشـید در می آویخـت و تماشـایی تر از پیـش می شـد، 
بلنـد مسـعود، آن سـپهدار همیشـه  قامـت  تماشـای  بـه 
در سـنگر، در مقابـل دروازۀ آشـپزخانۀ مدرسـه نشسـته 
بـه آسـمان خیـره می شـدم کـه نـاگاه صـدای آشـپز بلنـد 
احمدشـاه  کـه  کـرد  اعـالن  »رادیـو  کـه می گفـت:  شـد 
مسـعود، زخمـی شـده اسـت« و بـا بُغضـی کـه در گلـو 
داشـت می گفـت: »خدا کند که کشـته نشـده باشـد!« چند 
لحظـه بعـد دیـدم که ایـن خبر بر سـرزبان های عـام مردم 
در کوچه هـا افتـاد کـه احتمـاالً احمدشـاه مسـعود شـهید 
شـده باشـد، از زمیـن و آسـمان یـأس می باریـد، یـأس از 
چـه؟ یـأس از آینـدۀ مجهـول و مبهـم یک ملـت، یأس از 
سرنوشـت نامعلـوم یـک مـردم مظلـوم و دردکشـیده. امـا 
مـن کـه کودک ده سـاله بـودم و معنـای مبـارزه در مقابل 
تجـاوز سـیاه را آن چنانکـه بایـد نمی دانسـتم، مسـعود را 
بـرای پـدرم دوسـت می داشـتم؛ چـون روزهـای دراز را 
پـدر بیمـارم بـا گـوش دادن به رادیـو به پایان می رسـاند، 
آن هـم در جسـت وجوی نـام مسـعود، بـه خـود می گفتم 
اگر مسـعود شـهید شـده باشـد مگر پـدرم دیگر بـه رادیو 
گـوش می داده باشـد یـا خیر؟ در صورت گـوش  فرا دادن 
بـه رادیـو  چه اسـمی را جسـت وجو می کرده باشـد و از 
پیـروزی چـه کسـی می خواهـد که خبر شـود؟! سـواالت 
و  بـه خـود مشـغول می سـاخت  را  ذهنـم  ایـن چنینـی 

روزهـا بـا خـود کلنجـار می رفتم.
سـه روز از ایـن خبـر گذشـته بـود کـه رادیو مسـکو خبر 
المنـاک و جانکاه شـهادت قافله سـاالر مقاومـت ملی مردم 
افغانسـتان را نشـر کرد؛ دیگـر همه جا غم خیمـه زده بود، 
رؤیاهـای شـیرین یـک ملت امیـدوار به فردای روشـن به 

کابـوس مبدل شـده بود.
آری!

ملتی در سوگ قهرمانش نشسته بود.
کمتـر کسـی به چشـم می خورد کـه از این حادثـۀ المناک، 

جانکاه و استخوان سـوز اشـک در چشـمان نمی داشت.
خون خفتـن  بـه  و  می نمـود  شـب  از  سـیاه تر  روزهـا 
ایـن قهرمـان مومـن کـه بـرای آزادی یـک ملـت در بنـد 
می رزمیـد و جـز خـدا و مردمش متکایی نداشـت، هنگامه 

برپـا کـرده بود.
آنـگاه کـم کـم بـه بزرگـی فاجعـه و ژرفنـای توطیـه پـی 

می بـردم.
آنـگاه دانسـتم کـه آخریـن چریک زمیـن و اَبَرانسـان قرن 
بیسـت کـه جنگ هـای پارتیزانـی در چهـار دهـۀ پایانـی 
قـرن بیسـتم با نـام او گره خـورده بود، دنیای مـا را بدرود 

گفته اسـت.
در  پای هایـش  صـدای  کـه  بلنـد  قامـت  آن  دیگـر 
کوه  پایه هـای سـر بـه فلـک کشـیدۀ هندوکـش طنین انـداز 
پنجشـیر سـرود  و  پُرغـرور شـمالی  درۀ  و  کـوه  و  بـود 
بـرای  می کـرد،  زمزمـه  را  فداکاری هایـش  و  قهرمانی هـا 

همیشـه خفتـه بـود.
آری!

قامـت بلنـد هندوکش در سـوگ فرزانه فرزنـدش خمیده 
بـود، کوه پایه هـای پامیـر، سـیاه پوش شـده بـود، رودخانۀ 
بـود؛  آمـو خـون می گریسـت، دریـای کوکچـه بی قـرار 
چـون نبـود پاسـدارش را برنمی تابیـد و دریـای پنجشـیر 
سـوختۀ  تاکسـتان های  مـی داد،  سـر  سـوزناک  ناله هـای 

شـمالی خیمـۀ تحصـن برپـا کـرده بودند.
مـادران بدخشـانی و تخـاری بـا نگاه هـای معصومانـه که 
یـأس و ناامیـدی در سیمای شـان پیـدا بـود، چشـم به راه 

فاجعـۀ بزرگـی بودند.
آری!

فاجعۀ بزرگ
بیم لگدمال شدن زیر پای اهریمنان زمان

ایـن  جهنـِم  پاسـداران  شـالق های  شـدن  سـرازیر  بیـم 
جهانـی، بر سـِر زنان مظلوم و دردکشـیدۀ ایـن مرز و بوم.
بیـم ارتحـال فرهنگ واالی انسـانی و اسـالمی؛ بیم دریده 
شـدن پـردۀ عصمـت زنـان پاک دامـن ایـن مـرز و بـوم، 
بـه دسـتان ناپـاک سـپاهیان جهـل و نماینـده گان مکتـب 

بی دادگـری.
آری!

مسـعود خفتـه بـود. پاسـدار مشـروعیت دولـت مظلـوم 
اسـالمی و حافـظ اسـتقالل را از دسـت داده بودیم، دیگر 
بـه پایـان مشـروعیت دولـت اسـالمی رسـیده بودیـم. بـه 
پایـان مشـروعیت دولتـی رسـیده بودیـم کـه خون بهـای 
میلیون هـا شـهید و معلـول و براینـد سـال ها رزم و پیـکار 

مـردم پابرهنـه و زجرکشـیدۀ مـا بود.
آری!

لباس هـای  بـا  را  آزادی  خفتـۀ  بـه خـون  کالبـد خسـتۀ 
خونیـن و الله گونـش و دنیایـی از آرزوهایـش در آغـوش 

خـاک سـپرده بودنـد.
آری!

آغـوش  در  بـزرگ  مسـعود  مشـروعیت،  پاسـدار  یگانـه 
پُرمهـر خـاک آرمیـده بـود.

هر کوی و برزِن این سرزمین خاطره یی از آن سرو بلند دارد!

کندز ښاریان:

 که امنیت ډاډمن نه يش، خلک ټاکنو کې رایه نه ورکوي

در پی رویداد ترافیکی 
در مسیر شاهراه کابل-جالل آباد

 ۱۰ عضو یک خانواده جان باختند

 در پـی واژگـون شـدن یـک »ریکشـا« در منطقۀ 
ماهی پـر از مربوطات ولسـوالی سـروبی کابل 10 

عضـو یـک خانواده کشـته شـده اند.
سـی ویکم  یک شـنبه،  روز  صبـح  رویـداد  ایـن   
سـنبله، به وقوع پیوسـته اسـت. نبـی اهلل پیرخلیل، 
سـخنگوی والـی کابـل گفت کـه این ریکشـا 12 
سرنشـین داشـته اسـت، امـا 10 سرنشـین آن کـه 
شـامل پنـج زن و پنج مرد می باشـند، جـان باخته 

ست. ا
 دو کـودک ایـن خانواده اما از رویداد جان سـالم 

بـه در برده اند.
 پیرخیـل گفـت که این خانواده باشـنده ولسـوالی 
سـرخرود والیـت ننگرهار بـود که برای شـرکت 
در یـک مراسـم »شـیرینی خوری« بـه کابـل آمده 

بود.
از  کـه  زمانـی  خانـواده  ایـن  حامـل  ریکشـای   
کابـل بـه سـمت ننگرهـار در حرکت بـود، دچار 

حادثـه ی ترافیکـی شـده اسـت.
کابـل  پولیـس  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس   
می گویـد کـه حادثـه بـه دلیـل بی احتیاطـی رخ 

اسـت. داده 
حـوادث ترافیکـی در کنـار رویدادهـای امنیتـی 
مرگ بار تریـن  از  یکـی  انتحـاری  حمله هـای  و 

رویداد هـا در کشـور عنـوان شـده اسـت.
دالیـل عمـده وقوع حـوادث ترافیکی در کشـور، 
کم توجهـی  و  غیرمجـاز  سـرعت  بـا  راننده گـی 

راننـده گان بـه قوانیـن ترافیکـی گفتـه می شـود.

احسان اهلل رحمانی



بسم اهلل الرحمن الرحیم
اگـر چـه زمان به اخیر رسـیده و همه خسـته  شـده اید، 
اما من بسـیار کوتاه به خاطر این که شـما بیشـتر خسـته 
نشـوید صحبـت می کنم؛ چـون صحبت هـای مفصل و 
همه جانبـه را از جنـاب احمدولـی مسـعود، رییس تیم 
وفـاق ملـی و معـاون محترم شـان داکتـر فریـده مومند، 
وزیـر نمونـه و فرهیختـه اسـتفاده کردیـم، بـرای چنـد 
دقیقـۀ بسـیار مختصر از شـما اجـازه می خواهـم که در 

باشـم.  خدمت تان 
در آغـاز می خواهـم عـرض کنـم کـه دیـروز رونمایی 
اثـر از رییس دولت اسـالمی و شـهید صلح پروفیسـور 
اسـتاد برهان الدیـن ربانی بود، متأسـفًانه بـرای اولین بار 
نسـبت مصروفیت ها نتوانسـتم که در آن حضور داشـته 
باشـم، در حالـی کـه در سـال گذشـته افتخـار صحبت 
گرامـی   بنابرایـن،  داشـتم.  را  علمی شـان  جایـگاه  در 
می داریـم روح ایـن بزرگـوار و قهرمـان ملـی کشـور 
شـهید احمدشـاه مسـعود، پرچـم دار عدالـت خواهـی 
عبدالحـق.  و شـهید  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  شـهید 
مجـدداً اجـازه می طلبـم از رهبـری تیـم وفـاق ملـی، 
احمدولـی  جنـاب  گرانقـدر،  و  فرهیختـه  شـخصیت 
مسـعود، معاون محترم شـان داکتـر فریده مومند، اسـتاد 

اشـراق حسـینی و جوانـان و دوسـتان عزیـز! 
پرسشـی کـه  می خواهـم مطرح کنم اسـت اسـت: چرا 
پـس از صـد سـال مـا بـا بن بسـت، سیاسـی، اجتماعی 
و فرهنگـی رو بـه رو شـده ایم؟ امـروز مـا در حالـت 
اجتماعـی  نظـر  از  داریـم،  قـرار  دولـت داری  تعلیـق 
گسسـت های هویتی، شـکاف های نسـلی در بسـترهای 
اجتماعـی روز بـه روز گسـترش پیـدا می کنـد. از نظـر 
فرهنگـی، نقشـی گسـترش تولیـد علـم و تکنالـوژی 
نداریـم و شـاید خیلـی انـدک اسـت. از نظـر تولیـدی 

ظرفیـت داخلـی مـا خیلـی اندک اسـت. 
مـا در یـک  ایـن مولفه هـا نشـان می دهـد کـه  همـۀ 
وفـاق  منشـور  و  داریـم  قـرار  همه جانبـه  بن بسـت 
ملـی کـه پیشـتر توضیـح داده شـد، پاسـخی اسـت بـه 
ایـن بن بسـت؛ یعنـی منشـور وفـاق ملـی تنهـا نسـخۀ 
انتخاباتـی و کمپاینـی نیسـت، نسـخه یی اسـت بـرای 
بحـران متضمـن توسـعۀ نیافته گـی در صد سـال اخیر، 
امـا فراینـد تشـخیص، تجویـز و تحلیـل را در منشـور 
وفـاق ملـی مـورد توجـه و دقـت نظر قـرار دادیـم، ما 
دارد،  قـرار  دادیـم کـه چالش هـا در کجـا  تشـخیص 
تحلیـل کردیـم کـه چـه متغیرهـای بـر ایـن وضعیـت 
تأثیرگـذار بـود اسـت و در نهایت، منشـور وفـاق ملی 
را تجویـز کردیـم بـه ختـم بحـران یـک صـد سـالۀ 
افغانسـتان و تاریخ تحوالت سیاسـی معاصر افغانسـتان 

 . ست ا
کسـی فکـر نکنـد کـه تیـم وفـاق ملـی ماننـد سـایر 
تیم هـای صـرف یـک جریـان سیاسـی اسـت کـه در 
فصـل خـاص ظهـور کـرده و پـس از 6 میـزان رخـت 

سـفر برخواهـد بسـت. 
مـا بـرای تعریـف توسـعه و بن بسـت افغانسـتان، برای 
از اضمحـالل طبقـۀ متوسـط و روشـن فکر افغانسـتان 
راه حـل را در منشـور وفـاق ملی جای دادیـم، بنابراین 
تیـم وفـاق ملـی جریـان سیاسـی پایـد و رونـد فکری 

و علمـی اسـت کـه در امتـداد تاریـح افغانسـتان ادامـه 
خواهـد داشـت. جریـان و فاق ملی در یک بسـتر کالن 
سیاسـی، اجتمـاع و هویتـی باز تولید شـده و در عرصه 
کالن ملـی و بین المللـی حرف جدی بـرای گفتن دارد. 
اندیشـه یی  و  فکـری  علمـی،  درشـت های  دانـه  مـا 
هسـتیم، بنابرایـن کسـی فکر نکنـد که این تیـم از چند 
نخبۀ اکادمیک و کارشـناس بین المللی تشـکیل شـده و 

توانایـی بسـیج افـکار عمومـی را ندارد. 
شـما در شـش میزان شـاهد خواهـد بود که ایـن تیم با 
توجـه بـه جایـگاه بلند کـه در عرصۀ جهـاد و مقاومت 
دارد بـا توجـه بـه جایگاه بلنـد در عرصۀ مـکان علمی 
و اکادمیـک دارد و بـا توجـه بـه ایـن از بطـن جامعـۀ 
جـوان تشـکیل شـده اسـت، در شـش میـزان بسـیج 
میلیونـی را خواهـد زد، البته به پشـتیبانی شـما جوانان. 
تیـم وفاق ملـی، قطعًا بـر فرایند های تبعیـض، تعصب، 
اسـتبداد، انسـداد، فاشیسـم و انحصـار نـه می گوید. نه 
بسـیار جـدی در امتـداد تاریخ معاصـر افغانسـتان، تیم 
وفـاق ملـی فراینـد کثرت  گرایـی، پلورالیسـم سیاسـی، 
همدیگرپذیـری و همگرایـی مـردم افغانسـتان پاسـخ 

مثبـت روشـن خواهنـد گفت. 
بـه ایـن ترتیب، نسـخه یی را کـه وفاق ملـی می خواهد 
بـه مردم افغانسـتان پیشـکش کند، نسـخۀ اسـت که به 
صـورت عالمانه و کارشناسـانه به دسـترس مـردم قرار 
خواهـد گرفـت که مبنای ایـن تیم با عظمـت و قدرت 
را تشـکیل داده اسـت و بر اسـاس ارزش های مشـترک 
ایـن تیـم را مفصل بنـدی کـرده و در آینـده تحـوالت 
شـاخص های  داد.  خواهـد  ادامـه  هـم  افغانسـتان 

رهبـران تکـت وفـاق ملـی، بـه صـورت فهرسـت وار: 
و  تواضـع  مالـی،  و  سیاسـی  تقـوای  عدالت خواهـی، 
فروتنـی، بـاور به تعامـل و گفت وگـو، همدیگرپذیری، 
متمرکـز  غیـر  نهایـت طـرح وارۀ  در  و  آزادی خواهـی 

قـدرت.  کردن 
آنچـه کـه اشـاره شـد ما هـم بـه تغییـر می اندیشـیم و 
تغییـر در سـاختار سلسـله مراتبی قدرت کـه از عوامل 
کالن  نظـام  مـا  مبنـای  اسـت.  افغانسـان  در  بحـران 
شـهروندی اسـت و همچنـان تفسـیر حکومـت داری و 
ماهیـت قـدرت و سیاسـت در افغانسـتان، ما بـه دنبال 
شالوده شـکنی قدرت و سیاسـت کهنه و فرسودۀ قدرت 
فراینـد  بتوانـد  کـه  مناسـبات  هسـتیم،  افغانسـتان  در 
قدرت را در افغانسـتان تقسـیم کند و در نهایت، فرایند 
کثرت گرایـی و تنوع هویتی، متناسـب را در افغانسـتان 
نهادینـه بسـازد، تیمـی که امـروزه نیاز مردم افغانسـتان 
و جوانـان اسـت. در بحـث نظریـۀ سیاسـی، وفاق ملی 
بـه پلورالیسـم سیاسـی و کثرت گرایـی اسـتوار اسـت. 
مبنـای مـا شـهروندمحور اسـت، اگر مـا ادعـا می کنیم 
کـه در دایکنـدی محرومیت زدایـی صـورت گیـرد، در 
دایکنـدی امکانـات به صورت گسـترده مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. بـه معنـای این نیسـت کـه دایکنـدی قوم 
مـن اسـت، بلکه به اسـاس عدالـت و توسـعه نیافته گی 
اسـت یـا اگـر مبنای قـرار می دهیم در سـاحات جنوبی 
مکتـب سـاخته شـود، بـه اسـاس محرومیت و توسـعه  
نیافته گـی اسـت، چـون بیسـوادی باقـی مانده بـه دلیل 
جنـگ اسـت، نه این کـه از قـوم معاون صاحب اسـت. 
افغانسـتان  بحـران  بـرای ختـم  را  علمـی  فراینـد  مـا 

مـورد توجـه و دقـت نظـر قـرار دادیـم، چون اسـاس 
محرومیـت بـه اسـاس نظریـات جامعۀ شناسـی در هر 

کشـوری باشـد، سـبب بحـران می شـود. 
امـا به خاطـر این کـه بـا بحران هـای بـزرگ غلبـه کنیم، 
بـا دادهـا علمی تـالش می کنیم که فرایندهای سیاسـت 

و قـدرت را بازخوانـی و بـاز تعریف کنیم. 
تکـت انتخاباتـی مـا برتـراز تمـام تکت هـای انتخاباتی 
اسـت، مـا صرفـًا جریـان انتخاباتـی نیسـتیم، در هیـچ 
از  پُرآوازه تـر و خوش نام تـر  مـا  افغانسـتان،  از  جـای 
پیـدا نمی توانیـم، مـا بـر  نـام خانـوادۀ قهرمـان ملـی 
یـک بسـتر کالن اجتماعـی شـکل گرفته ایـم، مـا افراد 
اکادمیـک هسـتیم و تـالش می کنیـم کـه هـر نسـخۀ 
را می پیچیـم، بـه اسـاس سـهم بندی قـدرت رایـج نـه، 
بلکـه بر مبنـای ارزش های مشـترک فراینـد تکت خود 
را مفصل بنـدی کنیـم، امیـدوار هسـتیم کـه شـما مردم 
افغانسـتان در شـش میـزان این تکـت انتخاباتـی را که 
منشـور آن نسـبت بـه هـر منشـوری بهتـر اسـت و در 
میـان تکت هـای انتخاباتـی  دارای رهبـری برجسـته و 
برازنـده اسـت، تنهـا نگذاریـد، مـا دیـدگاه روشـن در 
رابطـه بـه صلـح، توسـعۀ، امنیـت و نظـام غیـر متمرکز 
داریـم، به همین اسـاس اگـر تیم وفاق ملـی با حمایت 
مـردم افغانسـتان بـه قـدرت برسـد، نظـام همگرایی و 
بسـتر توسـعۀ سیاسـی وفـاق ملـی بـرای مـردم شـکل 

گرفت.  خواهـد 
تشکر. 
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