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چرا نام مزاری جاویدانه
تاریخ گردید
حفیظ اهلل ذکی

شهيد مزاري مشکالت کشور را شناسایی کرد و برای حل آن طرح
های انسانی ارایه کرد .او از آغاز با طرح انحصاري قدرت و قومي
سازي دولت مخالفت کرد و خواهان بازنگري کلي در ساختار ،مبنا
و ويژگي هاي دولت جديد گرديد.
شهيد مزاري مي دانســت که گفتمان قوميت به عنوان گفتمان
مســلط در ادبيات سياسي کشور مطرح مي باشــد .اما با درک
اين حقيقت که هيچ گفتماني خارج از قلمرو قدرت شــکل نمي
گيرد ،تالش های سياسي خود را بر ساختارها و بنيادهاي دولت و
ساماندهي قدرت در افغانستان استوار نمود.
شــرايط سياســي در عرصه داخلي و جهاني نيز براي اين تغيير
بنيادي آماده بود .چهارده سال جنگ و شکل گيري مراکز متکثر
قدرت سياسي بر محور احزاب و گروههاي قومي و مذهبي و موازنه
نسبي قدرت گروههاي رقيب و متخاصم در بسيج منابع مورد نياز
جنگ ،بستر تشکيل يک نظام فراگير سياسي را فراهم کرده بود.
مهاجرت و دستيابي مردم به منابع اطالعاتي و معلوماتي و آگاهي
آنان از فرايندهاي سياسي منطقه و جهان و آشنايي آنان به علوم،
فنون و حرفه هاي توليدي و صنعتي ،تحول بزرگي را در حوزه هاي
فرهنگي و اقتصادي به وجود آورد و به خلق باورها و انگيزه هاي
جديد سياسي در کشور کمک نمود.
در پرتــو اين خودآگاهي دگرديســي و بازانديشــي در زندگي
اجتماعي ،سامان سياسي و حتا باورها و برداشت هاي متصلبانه از
دين ضرورت يافت و بذر تفکر «احياي هويت» و «اجراي عدالت»
به منظور سامان دادن به مناســبات قدرت و ايجاد دگرگوني در
ســاختارهاي اجتماعي و سياسي ،در ذهن و ضمير اعضاي جامعه
پاشيده شد .پيامد مهم این دگرديسي جايگزين شدن يک اجتماع
پويا و فعال در عرصه هاي فرهنگي و سياسي به جاي جامعه بيمار،
منفعــل و غير کنش گري بود که نابرابــري ها و ناهمگوني ها در
توزيع و تقســيم قدرت و امکانات را به عنوان «مشــيت الهي»
پذيرفته بود و بار سنگيني از مظلوميت ها و محروميت ها را نسل
به نسل به دوش مي کشيد.
شرايط فوق تا حدودي بستر و زمينه يک تحول بزرگ و سامانمند
را در قدرت سياسي دولت به وجود آورده بود؛ اما تجميع ابزارها،
امکانات ،خواســت ها و فرصت ها و بهره گيري از آنها در راستاي
تحقق اهداف و آرمان هاي انســاني و ايجاد ظرفيت ها و توانايي
هاي الزم براي اســتفاده از منابع مادي و معنوي ،نيازمند هوش و
درايت سياسي ،مديريت کارآ ،شجاعت ،ايثار و از خودگذشتگي
می باشد که در وجود هر شخصی یافت نمی شود.
دراین شــرایط این مزاری بود که بــراي تثبيت هويت جمعي و
تخريب نظام ناعادالنه و خلق رهيافت ها و ســازه هاي نظري در
ادبيات دولت سازي و شــروع يک تجربه نوين در حيات سياسي
و مناسبات اجتماعي ،با تعهد ،صداقت و شجاعت تمام ،از فرصت
هاي به وجود آمده بهره بــرد و امکانات و ابزارهاي موجود را در
راســتاي دسترسي به اهداف سياسي و تشــکيل يک حکومت
اسالمي مستقل و متکي بر اراده آزاد مردم مورد استفاده قرارداد.
درايت سياســي و مديريتي شــهيد مزاري از آنجايي برجسته و
آشکار مي شود که او از شکل گيري و سرعت پيشرونده روندهاي
سياسي در سطح داخلي ،منطقه اي و بين المللي به گونه موثر بهره
مي برد .او عليرغم مشــکالت ،نارسايي ها و کارشکني ها تسلط
خود را بر اوضاع سياسي و فرايندهاي اجتماعي ،نظامي و فرهنگي
به اثبات رســانيد و با ارائه طرح هاي نوين و مبتني بر ارزش هاي
ملي و جهاني ،فرايند تغيير در ســيماي سياســي افغانستان را
تسهيل نمود .مزاري با گســيختن زنجير محکوميت مليت هاي
ساکن در افغانســتان و رخنه کردن در ديوار ضخيم و غير قابل
عبور قدرت سياســي ،تجربه نخستين رهبري کاريزماتيک را در
تاريخ کشور رقم زد.
با زايش نخستين رهبري سياســي ،تمامي اسطوره ها ،مقدرات،
باورهاي انتزاعي و پندارهاي بي سرانجام ،درهم شکست و طلسم
ترس مردم از هيوالي قدرت باطل شــد .به عهــده گرفتن اين
مسووليت عظيم و دشوار بود که مزاري را در ساختار روح جمعي
شأن و جايگاه واال بخشيد و افق تابناک انديشه هايش را در سپهر
آبي افکار و عواطف جمعي مردم ماندگار کرد.

ترویج فرهنگ کتابخوانی ،بازیابی همیشگی سالمت جامعه
شکور
چندی قبل در گزارش های خبری آمده بود
که شماری از اعضای گروه «صد دختر ،صد
مشــکل ،صد راه حل» با راهاندازی برنامه
کتاب خوانی در یکی از مزدحم ترین جاده
های شهر کابل ،خواستند مردم را به مطالعه
تشــویق کنند .یکی از اعضــای این گروه
در ارتباط با این برنامه گفته اســت که به
ب خوانی در سطح کشور
ترویج فرهنگ کتا 
تاکنون توجه خاصی صورت نگرفته اســت
و اعضای این گروه مــیخواهند با مطالعه
کردن کتاب در کنــار جادهها ،توجه مردم
را به این فرهنگ جلب کنند .وی در ادامه
افزوده است که ما خواستیم به تمام کسانی
ی شان
که از اینجا عبور و مرور میکنند برا 
ذهنیت بدهیم تــا از اعضای خانواد ه خرد
خود سوال کنند که آیا کتاب هم می خوانند
یا نه؟
با تأسف باید یاد کرد در افغانستان همانند
بسیاری از عرص ه ها ،کتاب و کتاب خوانی
ش های ناگواری مواجه اســت
نه تنها با چال 
بلکه اساســا جایگاه حایز اهمیت و الزم را
دارا نیست .هر چند گفته می شود که وجود
چالش هایی از قبیل عدم رشــد فرهنگ
کتابخوانی در میان اقشار گوناگون ،گران
تمام شــدن قیمت چاپ کتــاب در داخل
کشور ،گران بودن قیمت کتاب ،نبود حمایت
واقعی دولت از ناشران از آشکارترین چالش
های کتابخوانی در کشور خوانده می شود،
اما متاسفانه ضعف فرهنگی و بی توجهی به
فرهنگ و بویژه به فرهنگ کتابخوانی ریشه
های بنیادی در جامعه دارد .اما خوش بختانه
با وجود چنین مشــکالت و چالش هایی و
وضعیت ناگواری که کتاب و فرهنگ کتاب
خوانی در کشور دارد ،افرادی پیدا می شوند
و گروه های وجود دارند که ســعی دارند به
هر طریق ممکن به اعتالی این فرهنگ در
میان اقشار مختلف جامعه کمک کنند و راه
هایی را برای افزایش میل و عالقه مردم به
ب خوانی دریافته و ارایه دهند.
کتاب و کتا 
شــاید گزارش یاد شده یکی از ده ها نمونه
آن محسوب گردد.
واقعیت امر آنســت که حــال که مردم ما
در پی آن هســتند تا یــک زندگی خوب
و انسانی داشته باشــند ،از مصیبت های
جنــگ و ناامنی در امان بوده و آینده صلح
آمیز و مترقی را بــرای خود رقم زنند این

هدف واال تحقق نخواهد یافت مگر این که
درجه فرهنگ و درک خود را ارتقاء بخشند.
درجه فرهنگ و درک نیز افزایش نخواهد
یافت مگر این که عــزم آموختن و مطالعه
و کتابخوانــی و فکر کردن را در وجود خود
زنده سازند و در زندگی فردی و خانوادگی و
جمعی برای آن جایی و موقعیتی و اهمیتی
بســزا قایل گردند .امروز اگر اروپا به درجه
از پیشرفت و ترقی دست یافته و مرزهای
دانش و خوش بختی را پــی درپی در می
نوردد به اذعــان همه مورخان و اهل خبره
این وضعیت از هنگامــی رخ نمود که آنان
به فرهنــگ و دانش روی آوردند  .به تعبیر
دیگر درخشــش امروز اروپا دقیقا پس از
عصر روشــنگری که عصر دانش و علم و
فرهنگ خوانده می شود ظهور نموده است.
بنابراین راه خوش بختی ملت ها و نیز نجات
ما از این زندگی روزمرگی و تیره آنست که
درخت دانش و فرهنگ را در وجود فردی و
اجتماعی خود بارورسازیم.
گزارشــی که در آغاز نقل قول گردید بهانه
ای بود برای طرح و تاکید بر این نکته که ما
صلح و امنیت و ترقی را همیشــه از آدرس
جنگ و سیاست نباید سراغ بگیریم .بلکه
راه های دیگری نیز وجود دارند که چه بسا
اساســی تر و بنیادی تر باشند .یکی از آن
راه های عمده رســیدن به صلح و امنیت
و پیشرفت و داشــتن کشور آباد این است
که فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی را ترویج

نماییم .با چالش ها و موانع آن مقابله نموده
و زمینه آن را فراهم سازیم.
برای ترویج فرهنــگ کتابخوانی و مقابله
با موانع یا رفــع چالش ها می توان راهبرد
های مختلفی را ارایه داشــت .انتظار برده
می شود که هر شــهروند و نهاد فرهنگی
و علمی و سیاســی و اجتماعی برای ارتقاء
فهم و درک جامعه در این راستا تالش ورزد.
اما اینک بصورت مشخص براي رفع موانع
و ايجاد زمينه و بســتر الزم جهت ترويج و
توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان به موارد
زیر اشاره داشــت :خانواده ،نظام آموزشي
(دولت) ،كتابخانهها و کتابداران.
در مورد خانواده باید اذعان کرد که خانواده
عامل بسيار موثري در ايجاد ترویج فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی است .محيط و شرايط
خانواده ،روش تربيتي و آموزشي والدين
 ،طرز تفکر و نگــرش والدين در رابطه با
مطالعه و کتابخواني ،وجود کتب و نشريات
قابل دسترس و هم چنين سطح اقتصادي و
پايگاه اجتماعي خانواده ،نقش بسزايي در
تقويت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخواني
و نهادینه شدن آن دارد.
در ترویج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی
پس از خانواده ،نظام آموزشــی یا مکاتب
دشــوارترين وظيفه و مسئولیت را در این
راستا بر عهده دارند .اگر شاگردان مکاتب
در مکاتب با كتاب آشــنا شــده و لذت
مطالعه ،خودآمــوزي و افزايش معلومات

عمومــي را درك كنند و فرهنگ و روحیه
مطالعه در آنها ریشه گرفته و نهادینه شود
 ،در تمام دوران زندگي ،از كتاب دســت
بر نخواهند داشــت .در این مورد برخی از
کارشناسان ذیربط معتقدند که روش هاي
تدريس جذاب تر ،شــاگردان مکاتب را
بيشتر به مطالعه عالقمند مي سازد .بکار
ش هايي چون بازديد شاگردان
بســتن رو 
از كتابخانــههاي عمومــي و خصوصی ،
گرفتن آمار كتــابها به عنوان كار عملي
از مراكز فروش كتاب در سطح شهر ،آزاد
گذاشتن شاگردان مکاتب در انتخاب منبع
براي انجام تحقيق و كار های درســی  ،در
دسترس قرار دادن كتابخانه هاي عمومی
و در مکاتب  ،آموزشــي نمودن فيلمها و
ســريال هاي تلويزيوني بــراي ترغيب و
تشویق شــاگردان مکاتب و حتا مردم به
مطالعه بيشــتر و کتابخوانی ،كرايه دادن
كتاب هــا و يا فروش آن هــا به صورت
ش هایی ميتوانند در
قسطي و ...چنین رو 
نهایت به نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی کمک شایانی بنماید.
در ادامه از جمله عناصری که برای ترویج و
نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
بســیار مهم و تعیین کننده دانسته می
شود نقش دولت و رســانه های همگانی
است .به تعبیر دیگر شيوه حکومت و هم
چنين شرايط اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي
و فرهنگــي حاکم بر جامعه ،نقش بزرگ و

غير قابل انکاري در ترويج فرهنگ مطالعه
و کتابخوانــي دارند .در ايــن زمينه نقش
فرهنگ ،ســنت هاي اجتماعي و متوليان
فرهنگي بيش از همــه مهم و حياتي جلوه
مي کند .هرچند توســعه فرهنگ مطالعه و
كتابخواني ،يك عــزم همگاني را ميطلبد
ولي سهم دولت نيز بســيار مهم و تعیین
کننده است .دولت به عنوان متولي بسياري
از امور فرهنگي ،با در اختيار داشتن رسانه
هاي گروهي ،سازمان ها و نهاد هاي دخيل
و ذیربط ،و با سياست گذاري هاي دقيق و
کالن  ،نقش بسزايي در ايجاد فرهنگ مطالعه
و نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی مي تواند
ايفا کند .بطور مثال ســاده ترین کاری که
دولت می تواند برای ترویج فرهنگ مطالعه
و کتابخوانی انجام دهد برگزاري نمايشگاه
هاي كتاب در سطح کشــور و والیت ها و
نیز اهداي جوايز ادبي ،علمی و فرهنگی به
ناشرین و کتابخوانان و نویسندگان ،اهداي
كتاب به بهانه های گوناگون  ،حمایت های
مالی از خریــداران کتاب از طرق مختلف و
توجه به زيرســاختهاي الزم براي تقویت
فرهنگ مطالعه و كتابخواني.
آنچه در پایان نباید فراموش نمود این است
که در زمینه توسعه و نهادینه شدن فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی عمومی ناشران و كتاب
فروشــي ها هم به نوبه خود نقش بســيار
موثري در اشــاعه فرهنگ كتابخواني ايفا
مي توانند .ميزان توجه ناشران به تمايالت
و نيازهاي خوانندگان ،رعایت اســتاندرد
هاي چاپ و نشر و هم چنين گسترش قلمرو
نمايش و توزيع كتاب توسط كتاب فروشي
ها مطابق به نیازمندی کتابخوانان از جمله
عوامل اثرگذاري در گرايش مردم به سمت
و ســوی مطالعه ميباشد .هم چنین توجه
به امــوری چون كيفيت برتــر كتاب ،اعم
از جذابيت ظاهري ،نحــوه صفحه آرايي و
حروف چيني ،شيوه طراحي و رنگ آميزي،
تصاويــر روي جلــد و درون متن ،حجم،
قطع و كيفيت چاپ و صحافي و هم چنين
ويژگي هاي محتوايي و مســائل مربوط به
ويراســتاري كتاب و ...مواردی هستند که
در جهت ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی بایستی مد نظر ناشران،
نويســندگان ،ويراســتاران و به طور كلي
متوليان عرصه چاپ و نشر کتاب قرارگيرد.

پروسه صلح و آغاز بازی جدید پاکستان
رحیم حمیدی
سرتاج عزیز ،مشاور روابط خارجی نخست
وزیر پاکســتان که در واشنگتن به سر می
برد ،گفته اســت که رهبران گروه طالبان
و خانواده آن در پاکســتان به سر می برد
و از خدمات بهداشــتی حکومت پاکستان
استفاده می کند .ســرتاج عزیز در بخش
دیگر از سخنان خود گفته است که حکومت
پاکســتان قبال بر گروه طالبان نفوذ زیادی
نداشــت اما کنون ،بر این گروه نفوذ دارد.
او همچنین اضافه نموده است که حکومت
پاکســتان با نفوذی که بر گــروه طالبان
دارد می تواند آن ها را بر ســر میز مذاکره


کارتون روز

بکشاند .در صورت که آن ها دعوت حکومت
پاکستان را نپذیرد این کشور می تواند آن
ها را از کشور خود اخراج نماید .این اولین
بار اســت که یک مقام حکومتی پاکستان
پذیرفته اســت که رهبری گروه طالبان در
پاکستان به سر می برد .قبل از این ،مقامات
کابل بارها سخن از حمایت ارتش پاکستان
از گروه طالبان ســخن می گفت اما مقامات
پاکســتان هر بار ادعای مقامات کابل را بی
اساس خوانده و رد می نمود.
مال عمر ،رهبر پیشین گروه طالبان در خاک
پاکستان مرده بود .مرگ او برای سال های
متمادی از اعضای گروه طالبان مخفی نگه
داشته شده بود .در مخفی نگه داشتن مرگ
او از اعضــای گروه طالبان امــا و اگر های
زیادی مطرح است .برخی ها سخن از نقش
حکومت پاکســتان در مخفی نگه داشتن
آن به میان آورده اســت. تا هنوز ،اسناد و
شواهدی وجود ندارد که حکومت پاکستان
نقشی در مخفی نگه داشتن خبر مرگ مال
عمر داشته باشــد .اما مرگ او در پاکستان
اما و اگر های را مطرح می کند .این نشــان
می دهد که حکومت پاکستان در سال های
پیش نیز نفوذی قابل توجه بر گروه طالبان
داشته است. این می رســاند که حکومت
پاکستان بازی دو پهلو با حکومت افغانستان
داشته است.
اینکــه چه عامل باعث شــده اســت که
حکومت پاکســتان نقش دو پهلو در برابر
حکومت افغانســتان بازی نماید مشخص
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نیســت .با این حال ،حکومت افغانستان و
رفتار های مقامات کابل بدون شک ،تأثیر
گذار بوده است .روابط متزلزل و بی ثبات
حکومت کابل و مقامات بلند پایه حکومتی
در ارتباط با پاکســتان یک امر رایج در
بیش از یک دهه گذشــته بوده است. در
دوره حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین افغانستان پاکستان یا دوست بوده
یا دشمن .در واقع ،روابط ما با پاکستان یا
با حسن نیت و حسن همسایه داری بوده
است یا خصمانه و ددمنشانه .در یک مدتی
پاکستان کشور دوست و برادر بوده است
و در دوره زمانی دیگر ،این کشور دشمن
شماره یک افغانســتان. بی ثباتی روابط
کابل با اسالم آباد یکی از عوامل رفتار دو
پهلوی اسالم آباد در برابر کابل بوده است.
در کنار این مســئله ،به نظر می رســد
که دگرگونی در فهم پاکســتان در قبال
افغانستان نیز پدید آمده است .آن ها در
روی کار آمدن گروه طالبان در دهه 1990
نقش برجسته بازی نمودند .اکنون اما ،گروه
طالبان قادر به حکومت به مردم افغانستان
نیســت .زیرا ،برای سال های متمادی این
گروه از مردم افغانســتان قربانی گرفته
است .بازگشت گروه طالبان با واکنش تند
مردم مواجه خواهد شــد .همین مسئله
موجب شده اســت تا پاکستان بپذیرد که
رهبری و خانواده گروه طالبان در پاکستان
به سر می برد و این کشــور با فشار این
گروه آن ها را بر ســر میز مذاکره خواهد

کشاند. در واقع ،پاکستان با سهیم نمودن
گروه طالبان به دنبــال نفوذ در حکومت
افغانستان است.
حضــور جامعه جهانی و فشــار های بین
المللی نیز عامل دیگر تغییر و دگرگونی در
رفتار پاکستان با حکومت افغانستان است.
پاکستان پاشنه آشیل برای ایاالت متحده
آمریکا بوده است .ایاالت متحده آمریکا و
ناتو در جنگ افغانســتان تا حدودی ناکام
بوده اســت .این ناکامی به خاطر حضور
پاکســتان در عقبه جنگ افغانستان بوده
است .با وجود اینکه ایاالت متحده آمریکا
می دانست که پاکستان در عقبه جنگ در
افغانســتان قرار دارد اما ،هیچ گاه قادر به
فشار بر این کشــور نبوده است و یا فشار
ها به اندازه ای نبوده است که این کشور را
وادار به ترک حمایت از گروه های مخالف
حکومت افغانســتان نماید .اکنون جامعه
جهانی و به خصوص ایاالت متحده آمریکا
به دنبال حضور دراز مدت در افغانســتان
است .حضور آمریکا در افغانستان به عنوان
یک حامی بزرگ حکومت این کشور باعث
می شود که حکومت عمر خود را طوالنی
ســازد .با این وجود ،پاکستان نمی تواند
یک حکومت دست نشانده در کابل داشته
باشــد .به همین خاطر ،پاکستان به دنبال
ســهیم نمودن گروه طالبان در چارچوب
حکومت افغانستان است.
سرتاج عزیز ،مشاور روابط خارجی نخست
وزیر پاکســتان با وجود اعالن این مسئله

که رهبــری و خانواده گــروه طالبان در
پاکســتان حضور دارد ،به معنی پایان بازی
دو پهلو با حکومت افغانستان نیست. پایان
بازی دو پهلو شاید خوشبینانه به نظر آید
اما با قاطعیت نمــی توانیم بگویم که بازی
دو پهلوی پاکســتان به پایان خود رسیده
است .در پایان نشست چهار جانبه حکومت
پاکستان اعالن نمود که این کشور از تمام
شاخه های گروه های مخالف مسلح دولت
افغانستان خواسته است تا به پروسه صلح
بپیوندد .اما تا هنوز گروه طالبان نســبت
به دعوت حکومت پاکستان واکنش نشان
نداده اســت. تنها یکــی از اعضای دفتر
سیاســی گروه طالبان در قطر بیان داشته
اســت که آن ها اطالعی از آنچه در کابل
می گذرد ،ندارد .واکنش نشان ندادن گروه
طالبان نشان می دهد که بازی دو پهلو پایان
نیافته است.
در وضعیت کنونی ،پروسه صلح که از سوی
حکومت کابل آغاز شده است بازی جدید
را میان دو حکومت به وجود آورده اســت
که از مجرای آن دو کشور سود و زیان خود
را می ســنجد. پاکستان با پذیرش این امر
که در پروسه صلح افغانی همکاری می کند
از جامعه جهانی کمــک دریافت می کند.
آن ها با کمک های کــه از جامعه جهانی
دریافــت می کند تنها به ســرکوب گروه
های مخالف مسلح حکومت خود پرداخته
اســت و هیچ گاه گروه های مخالف مسلح
دولت افغانســتان را هدف نگرفته است.
در طرف مقابل اما ،گنگ و ســر درگم به
پیش می رود. ســرکوب گروه طالبان جزء
برنامه و سیاســت حکومت کابل نیست و
اراده سیاسی نیز برای سرکوب گروه های
مخالف مسلح دولت ندارد .از طرف دیگر،
تمایلی برای ترک پروســه صلح ندارد. در
مدت ممکن نســبت به همکاری پاکستان
دلسرد شــود اما پاکســتان ابتکار آن را
داشته اســت تا مقامات کابل را دوباره به
پروسه صلح دلگرم کند و آن ها را دوباره
وارد بازی سیاسی نماید.
بنابراین ،می توان گفت که پروســه صلح
بازی جدید را میان دو کشور به وجود آورده
است .پاکستان در میانه دو راهی قرار گرفته
اســت .همکاری جدی در پروسه صلح و یا
اینکه حمایت جدی از گروه طالبان .آن ها
از بازی گروه طالبان در چارچوب حکومت
مطمئن نیست .در عین حال ،به این باور نیز
رسیده است که حمایت از گروه طالبان نمی
تواند آن ها را دوباره به قدرت بازگرداند.
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