
واقعــا بــه ایــن ســؤال در هفــده ســاِل گذشــته هیــچ پاســخ قناعت بخشــی داده 
ــد  ــش نیرومن ــته یی و ارت ــاح های هس ــت س ــاید موجودی ــت. ش ــده اس نش
پاکســتان، امریکایی هــا را از برخــورد خشــن بــا ایــن کشــور بــر حــذر دارد. 
ــر پاکســتان،  ــاد ب ــد کــه وارد کــردن فشــار زی شــاید امریکایی هــا فکــر کنن
ــران  ــن و ای ــیه، چی ــی روس ــی آن یعن ــای منطقه ی ــه رقب ــور را ب ــن کش ای
ــان  ــتان هم ــرۀ پاکس ــوز در چه ــا هن ــاید امریکایی ه ــازد؟ ش ــک می س نزدی
ــد  ــد و نمی خواهن ــگ ســرد خــود را می بینن ــان جن دوســِت اســتراتژیِک زم

ــد؟ ــن کشــور را از دســت بدهن ــی ای ــات منطقه ی ــه در تعام ک
را  منطقــی  پاســخ های درســت و  این هــا همــه شایدهایی ســت کــه   
ــن  ــت در ای ــا صراح ــز ب ــتان نی ــداران افغانس ــفانه دولت م ــد. متأس می طلب
امریکایی هــا نمی خواهنــد  مــورد ســخن نمی گوینــد، همان طــور کــه 
چیــزی در ایــن خصــوص بگوینــد. ولــی ایــن وضعیــِت کــج دار و مریــز تــا 

ــد؟  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــی می توان ــه زمان چ
حــاال آقــای خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان و 

ــدۀ  ــروه مذاکره کنن ــا گ ــد ب ــتان می خواهن ــت وزیر پاکس ــان نخس عمران خ
طالبــان در پاکســتان دیــدار کننــد. پاکســتانی ها ایــن رویــداد را می خواهنــد 
طالبــان  مذاکره کننــدۀ  هیــأت  مثــًا  کــه  دهنــد  نشــان  گونه یــی  بــه 
ــن  ــه ای ــده، ب ــی ش ــد عرب ــارات متح ــا ام ــکو و ی ــه وارد مس ــور ک همان ط
ــا  ــت و امریکایی ه ــن اس ــًا چنی ــا واقع ــا آی ــد. ام ــفر می کن ــز س ــور نی کش
ــا  ــان در کج ــدۀ طالب ــر گفتگوکنن ــای به ظاه ــران و تیم ه ــه رهب ــد ک نمی دانن

می برنــد به ســر 

طالبــان اعــام کردنــد کــه ســفر نمایندهگان 
ــا  ــدار آنهــا ب ــه پاکســتان و دی ــن گــروه ب ای
ــه  ــتان ک ــت وزیر پاکس ــان، نخس ــران خ عم
قــرار بــود روز دوشــنبه، ۲۹ دلو انجام شــود، 
لغــو شــده اســت. طالبــان دربــارۀ دلیــل لغــو 

ــد. ایــن دیــدار اظهــار نظــری نکرده ان
ایــن گــروه قبــًا گفتــه بــود کــه ایــن دیــدار 
ــر  ــتان و به خاط ــمی پاکس ــوت رس ــه دع ب
ــروه و  ــن گ ــان ای ــح می ــای صل گفت وگوه
نمایندهــگان دولــت امریــکا در اســام آبــاد 

ــرد. ــورت می گی ص
ذبیــح اهلل  ســوی  از  کــه  اعامیه یــی  در 
بــه  قبــًا  طالبــان،  مجاهــد، ســخنگوی 
ــن  ــود، همچنی ــده ب ــتاده ش ــانه ها فرس رس
آمــده بــود کــه ایــن گــروه همچنیــن »روی 
روابــط دو کشــور و مشــکات تاجــران 
ــد  ــت خواهن ــتان صحب ــتان در پاکس افغانس

ــرد«. ک
ــدار  ــن دی ــا ای ــی گزارش ه ــاس برخ براس
ــر  ــدزاده، رهب ــت اهلل آخون ــه دســتور ماهب ب
گــروه طالبــان لغــو شــده، ولــی یــک مقــام 

طالبــان بــه محفــوظ ذبیــدی، خبرنــگار بــی .
بی. ســی گفتــه اســت کــه اگــر چــه در 
ایــن مــورد چیــزی نگفــت، امــا تاییــد کــرد 
ــه  ــان ب ــروه طالب ــی از گ ــچ نماینده ی ــه هی ک

ــرد. پاکســتان ســفر نخواهــد ک
دو روز پیــش دولــت افغانســتان بــه خاطــر 
ــروه  ــده گ ــای تحریم ش ــفر اعض ــه س برنام
ــازمان  ــه س ــمًا ب ــتان، رس ــه پاکس ــان ب طالب

ــرد. ــل متحــد شــکایت ک مل
ــازمان  ــتان در س ــی افغانس ــی دایم نمایندگ
ملــل در نامه یــی بــه کمیتــۀ تحریم هــای 
شــورای امنیــت گفــت کــه پاکســتان دربــاره 
قصــد خــود بــرای میزبانــی از نمایندهــگان 
طالبــان بــا دولــت افغانســتان مشــورت 

ــرده اســت. نک
از  تــن   ۹ می گویــد  افغانســتان  دولــت 
ــروه  ــن گ ــده ای ــأت مذاکره کنن ــای هی اعض
کــه قــرار بــود بــه پاکســتان ســفر کننــد، در 
فهرســت ســیاه ســازمان ملــل قــرار دارنــد.

در  دولتــی  امکانــات  از  بی رویــه  اســتفادۀ 
ــی توســط محمداشــرف  ــای انتخابات کمپاین ه
غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی و نامزد 
انتخابــات ریاســت جمهوری بــا انتقادهــای 
زیــادی از طــرف نهادهــای ناظــر بــر انتخابات 

ــزدان شــده اســت. و نام
احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابــات ریاســت 
جمهــوری در تــازه تریــن مــورد گفتــه اســت 
کــه اســتفاده از امکانــات دولتــی توســط تیــم 
انتخاباتــی دولتــی ســاز همچــون کمپایــن 

ــان رســیده اســت. ــه حــد طغی ــی ب انتخابات
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
یادداشــتی نوشــته اســت: آنچــه از اصاحــات 
ــم  ــی تی ــتفادۀ کمپاین ــی باقی ســت، اس انتخابات

ــت اســت. ــاز از دول ــه اصطــاح دولت س ب
در ادامــۀ یادداشــت آقــای مســعود آمــده 
وقفــۀ  بــی  تاش هــای  از  پــس  اســت: 
کاندیــدان  مســاعی  تشــریک  »شــورای 
ریاســت جمهوری ۱۳۹۸« بهخصــوص بخــش 
تخنیکــی آن مبنــی بــر آوردن اصاحــات 
ــه  ــت، ک ــق حکوم ــراً تواف ــی و ظاه انتخابات
طــی پنــج جلســۀ شــورای کاندیــدان در مقابل 
دســت آورد  یــک  عمرحکومــت  پنج ســال 
تاهنــوز  آنچــه  امــا  می باشــد،  بی پیشــینه 
ــزون  ــتفادۀ روز اف ــت، اس ــی ا س ــۀ نگران مای
ــرای  ــات دولتــی ب رهبــری حکومــت از امکان
کمپاین هــای انتخاباتــی خــودش می باشــد.

بــه بــاور احمدولــی مســعود: ایــن مــوج 
لجــام  غیرقانونــی،  بی رویــه،  اســتفاده های 
حکومتــی  رهبــری  خصمانــۀ  و  گســیخته 

ــیده  ــرش رس ــان عم ــه پای ــو ب ــه از یک س ک
کاندیــدای  مقــام  در  دیگــر،  ســوی  از  و 
ــی  ــرز تخط ــد، از م ــت جمهوری می باش ریاس
ــان و حــد  ــه درجــۀ طغی و تخلــف گذشــته ب
بــاالی برهــم زدن کل سیســتم دولتــی رســیده 

ــت. اس
ــه  ــات ریاســت جمهوری ک ــزد انتخاب ــن نام ای
ــی شــورای تشــریک مســاعی  ریاســت دوره ی
را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
و  عــزل  می گویــد:  دارد،  دوش  بــه  نیــز 
بســتگان  نصــب  غیرمعیــاری،  نصب هــای 
ــات  ــت در مقام ــری حکوم ــاداران رهب و وف
ــای  ــووالنه از نیروه ــتفادۀ غیرمس ــی، اس دولت
امنیتــی کشــور، بهخصــوص قطعــات کمانــدو 
در منازعــات زود گــذر سیاســی کــه اعتبــار و 
هویــت نیروهــای امنیتــی کشــور را بهشــدت 
لطمــه زده و زیــر ســوال خواهــد بــرد، ســفرها 
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــی ب ــای والیت و کمپاین ه
دولتــی و وعده هــای غیرمعیــاری بــه والیــات، 
ــه  ــی، از جمل سوءاســتفاده از رســانه های دولت
مــوارد بی شــمار تخلف هــای انتخاباتــی در 

ــند. ــون می باش ــا قان ــح ب ــرت صری مغای
دو روز پیــش، شــورای تشــریک مســاعی 
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
ــا  ــاز ب ــت س ــم دول ــه تی ــد ک ــتی گفتن نشس
ــه  ــی دســت ب ــع دولت ــتن مناب ــار داش در اختی
ــا  ــان ب ــد و آن ــی می زن ــای انتخابات کمپاین ه
ــر  ــو ه ــروع جل ــای مش ــتفاده از روش ه اس
گونــه سوءاســتفاده از امکانــات مردمــی و 

ــت. ــد گرف ــی را خواهن دولت
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مـذاکـرات صلـح یا ترفنـدی 

برای ادامـۀ جنـگ

کار روی اعالم نتایج نهایی 
متوقف است
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غنی به طالبان:

انتخـابات شـرکت کنیـد در   
بازنـده مشخص شـود و  بـرنده  تا   

آیاامـریکاازپـاکستانمـیترسـد؟

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

استفـادهازامکـاناتدولتـی
درکمپـاینهایانتخـاباتیبهحـدطغیـانرسیدهاست

دیـدار نماینـده گان طالبـان
 با نخست وزیـر پاکستـان لغـو شـد
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ــکا  ــری امری ــه رهب ــی ب ــارزۀ جهان ــاز مب از آغ
ــان  ــم طالب ــه ســقوط رژی ــه ب ــه تروریســم ک علی
در افغانســتان منجــر شــد، تــا بــه امــروز دیــدگاه 
و نظــِر دولت مــردان کشــور بــا آن چــه کــه 
ــتند و  ــن داش ــده در ذه ــن پدی ــا از ای امریکایی ه
یــا عمــًا بــا آن درگیــر بودنــد، تفاوت هــای گاه 
ــه نمایــش می گــذارد.  ــدک و گاه فاحشــی را ب ان
ــت  ــِت موق ــای حکوم ــا در دوره ه ــن تفاوت ه ای
و انتقالــی در افغانســتان بــه رهبــری حامــد 
زمــان  آن  در  و  بــود  انــدک  بســیار  کــرزی 
آقــای کــرزی دیدگاه هایــی را تبــارز مــی داد 
ــود در کاخ  ــای موج ــه دیدگاه ه ــک ب ــه نزدی ک
ــه مــرور زمــان کــه وضعیــت  ــود؛ امــا ب ســفید ب
ــت،  ــت گذاش ــه وخام ــتان رو ب ــی افغانس امنیت
ایــن دیــدگاه هــا نیــز دچــار اختــاف شــدند. در 
ــرزی  ــای ک ــان ریاســت جمهــوری خــود، آق زم
ــم  ــه تروریس ــه علی ــدان آن ک ــکا و متح از امری
ــتان  ــه وارد افغانس ــن بهان ــه ای ــد و ب می جنگیدن
جــای  بــه  کــه  می خواســت  بودنــد،  شــده 
توجــه بــه خطرهــای موجــود در افغانســتان، 
ــا را  ــد و آن ه ــم بپردازن ــه های تروریس ــه ریش ب
خشــک کننــد. بــه بــاور آقــای کــرزی و بســیاری 
ــای  ــتان، پایگاه ه ــایل افغانس ــران مس از تحلیل گ
امــِن تروریســم و طالبــان در آن ســوی مرزهــای 
ــود  ــترده وج ــورِت گس ــتان به ص ــی افغانس جنوب
داشــتند و اگــر ناامنی یــی متوجــه افغانســتان 
ــق  ــن تعل ــای ام ــن پایگاه ه ــه ای ــًا ب ــود، عمدت ب
ــد،  ــه می توانســتند ســربازگیری کنن ــت ک می گرف
آمــوزش بدهنــد و راه هــای تمویــِل جنــِگ خــود 

ــد.  را بیابن
ــدارد  ــت و ن ــود نداش ــکی وج ــن ش ــه در ای البت
کــه پاکســتان عامــل اصلــِی معضــات و جنــگ 
ــا  ــوده اســت. ایــن کشــور ب ــی افغانســتان ب کنون
ــه وضعیــت منطقــه و خــود، افغانســتان  توجــه ب
را عمــِق اســتراتژیِک خــود می دانــد و بــه همیــن 
دلیــل خواهــان موجودیــت حکومــِت قــوی 
و مســتقل از اســام آباد نیســت. امــا جالــب 
این جاســت کــه بــا وجــود عریــان بــودِن چنیــن 
خواســتی از ســوی اســام آباد و موجودیــت 
رهبــران و شــبکه های تروریســتی و از جملــه 
ــدان  ــکا و متح ــرا امری ــور، چ ــان در آن کش طالب
ــخن  ــورد س ــن م ــکار در ای ــورِت آش ــه ص آن ب
نگفتنــد. زمانــی کــه آقــای کــرزی بــا عصبانیت از 
امریــکا  خواســت کــه به جــای هــدف قــرار دادن 
ــتان  ــای تروریس ــتان، پایگاه ه ــتاهای افغانس روس
ــز ادارۀ  ــد، هرگ ــرار ده ــاج ق ــتان آم را در پاکس
بــوش کــه در آن زمــان بــر ســِر قــدرت بــود، بــه 
چنیــن امــری به صــورِت علنــی اعتــراف نکــرد و 
نــه هــم بــه خواســت آقــای کــرزی اعتنــا نشــان 
داد. بــه همیــن دلیــل، آقــای کــرزی در ســال های 
پایانــِی حکومــت داری خــود، نســبت بــه نیــات و 
ــن  ــًا بدبی ــتان کام ــکا در افغانس ــای امری برنامه ه
شــد و حتــا روابطــش بــا ایــن کشــور بــه خرابــی 

ــد.   گرایی
ــع  ــز وض ــی نی ــدت مل ــت وح ــان حکوم در زم
چنــدان تغییــری نکــرده اســت. هرچنــد در ایــن 
ســال ها برخــی از سیاســت مداراِن امریکایــی 
ــف  ــت تضعی ــتان در جه ــای پاکس ــه تاش ه ب
اشــاره هایی  افغانســتان  حکومــت  و  آنــان 
داشــتند و حتــا در یــک برهــه ادارۀ ترامــپ 

ــه  ــبت ب ــکا، نس ــی امری ــوری فعل ــس جمه ریی
پاکســتان اقدام هایــی بــرای قطــع کمک هــای 
میلیــارد دالــری اش بــه ایــن کشــور روی دســت 
ــاه  ــن سیاســت بســیار کوت ــا عمــر ای ــت، ام گرف
ــار دیگــر دیــده می شــود کــه  بــود. حــاال یــک ب
ــا رهبــران کاخ  دیدگاه هــای رهبــران افغانســتان ب
ســفید در دو جهــِت متمایــز قــرار گرفتــه اســت. 
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
هرچنــد بــه دلیــل ترســی کــه از عــدم حمایــت 
ــرده در  ــد بی پ ــود دارد، نمی خواه ــکا از خ امری
ایــن رابطــه ســخن بگویــد و یــا از امریــکا انتقــاد 
ــا  ــۀ او ب ــه رابط ــت ک ــخص اس ــی مش ــد، ول کن

ــت.  ــتانه نیس ــدان دوس ــپ چن ادارۀ ترام
امریــکا حــاال در پــی گفت وگــو بــا طالبــان 
اســت و می خواهــد ظاهــراً هرچــه زودتــر، 
ــووری  ــاد ش ــت اتح ــه سرنوش ــه ب ــل از این ک قب
ــۀ  ــود را از معضل ــای خ ــد، پ ــار آی ــین گرفت پیش
افغانســتان بیــرون بکشــد. امــا ظاهــراً ایــن 
موجــود  دیدگاه هــای  بــا  چنــدان  خواســت 
ــران  ــد. رهب ــر نمی رس ــه نظ ــان ب در ارگ همس
ــک  ــه ی ــد ک ــی نگــران ان ــت وحــدت مل حکوم
ــژه امریــکا،  ــه وی ــار دیگــر جامعــۀ جهانــی و ب ب
ــد  ــرار کنن ــتان تک ــی را در افغانس ــان تجربه ی هم
اهلل  نجیــب  داکتــر  پایــان حکومــت  در  کــه 
ــت  ــدت وحش ــی به ش ــای غن ــاد. آق ــاق افت اتف
او همچــون سرنوشــِت  کــه سرنوشــِت  دارد 
ــم  ــی رق ــات بین الملل ــب اهلل در تعام ــر نجی داکت
ــا او را در  ــه امریکایی ه ــد ک ــورد. او می ترس بخ

ــه او  ــز ب ــان نی ــد و طالب ــا بگذارن ــتان تنه افغانس
ــت  ــی این جاس ــخن اصل ــا س ــد. ام ــم نکنن رح
ــت مداران  ــای سیاس ــه دیدگاه ه ــرا همیش ــه چ ک
ــا  ــتراتژیک ب ــان اس ــه پیم ــد ک ــورِ متح دو کش
ــا  ــارزه ب ــِر مب ــر س ــد ب ــا کرده ان ــر امض یکدیگ
بین المللــی  تروریســم  درآغــاز  کــه  چیــزی 
ــده  ــه پدی ــًا ب ــاال کام ــی ح ــد ول ــده می ش خوان
ــاوت  ــدر تف ــت، این ق ــده اس ــل ش ــی تبدی سیاس
ــتان  ــه پاکس ــبت ب ــا نس ــرا امریکایی ه دارد؟ چ
ــل  ــی ادارۀ کاب ــد ول ــورد می کنن ــوع برخ ــک ن ی
ــزی را  ــا چی ــی دیگــر؟ چــرا امریکایی ه ــه نوع ب
ــت  ــی موجودی ــت یعن ــمس اس ــه اظهرمن الش ک
شــورای کویتــه، شــورای پیشــاور، رهبــران 
طالبــان و آموزشــگاه های آن هــا در پاکســتان 
را نمی بیننــد و اگــر می بیننــد، نســبت بــه آن 
ــد؟  ــان نمی دهن ــت نش ــه الزم اس ــی را ک واکنش
ــد و  ــایل را نمی بینن ــن مس ــًا ای ــا واقع امریکایی ه

ــد؟   ــدن می کنن ــه ندی ــر ب ــا تظاه ی
ــته  ــاِل گذش ــده س ــؤال در هف ــن س ــه ای ــا ب واقع
ــت.  ــده اس ــی داده نش ــخ قناعت بخش ــچ پاس هی
و  هســته یی  ســاح های  موجودیــت  شــاید 
را  امریکایی هــا  پاکســتان،  نیرومنــد  ارتــش 
ــذر  ــر ح ــور ب ــن کش ــا ای ــن ب ــورد خش از برخ
ــه وارد  ــد ک ــر کنن ــا فک ــاید امریکایی ه دارد. ش
کــردن فشــار زیــاد بــر پاکســتان، ایــن کشــور را 
بــه رقبــای منطقه یــی آن یعنــی روســیه، چیــن و 
ــا  ــاید امریکایی ه ــازد؟ ش ــک می س ــران نزدی ای
دوســِت  همــان  پاکســتان  چهــرۀ  در  هنــوز 
اســتراتژیِک زمــان جنــگ ســرد خــود را می بیننــد 
ــد کــه در تعامــات منطقه یــی ایــن  و نمی خواهن

ــد؟ ــت بدهن ــور را از دس کش
ــخ های  ــه پاس ــت ک ــه شایدهایی س ــا هم  این ه
متأســفانه  می طلبــد.  را  منطقــی  و  درســت 
ــت در  ــا صراح ــز ب ــتان نی ــداران افغانس دولت م
همان طــور  نمی گوینــد،  ســخن  مــورد  ایــن 
ــن  ــزی در ای ــد چی ــا نمی خواهن ــه امریکایی ه ک
خصــوص بگوینــد. ولــی ایــن وضعیــِت کــج دار 
ــدا  ــه پی ــد ادام ــی می توان ــه زمان ــا چ ــز ت و مری

ــد؟  کن
حــاال آقــای خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا در امــور 
صلــح افغانســتان و عمران خــان نخســت وزیر 
ــدۀ  ــروه مذاکره کنن ــا گ ــد ب ــتان می خواهن پاکس
ــتانی ها  ــد. پاکس ــدار کنن ــتان دی ــان در پاکس طالب
ــی نشــان  ــه گونه ی ــد ب ــداد را می خواهن ــن روی ای
ــان  ــدۀ طالب ــأت مذاکره کنن ــًا هی ــه مث ــد ک دهن
همان طــور کــه وارد مســکو و یــا امــارات متحــد 
عربــی شــده، بــه ایــن کشــور نیــز ســفر می کنــد. 
امــا آیــا واقعــًا چنیــن اســت و امریکایی هــا 
نمی داننــد کــه رهبــران و تیم هــای به ظاهــر 
ــد  ــر می برن ــا به س ــان در کج ــدۀ طالب گفتگوکنن
داخــل  در  گــروه  ایــن  فرماندهــان  یــا  و 
ــاک  ــدام خ ــل ک ــا و از داخ ــتان از کی ه افغانس
دســتور می گیرنــد؟... اگــر چنیــن موضوعــی 
ــن  ــاِل ای ــه ح ــد ب ــًا بای ــس واقع ــد، پ را نمی دانن
کشــور متأســف بــود کــه داعیــۀ رهبری جهـــانی 
را دارد ولــی از تــرس یــک کشــور کوچــک 
کــردِن  اعتــراف  از  حتــا  پاکســتان  همچــون 

ــراس دارد.  ــز ه ــت نی واقعی
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دو روز پیــش )شــنبه، ۲7 دلــو( شــورای تشــریک مســاعی 
نامــزدان ریاســت جمهوری افغانســتان، در یــک موضع گیــری 
ــات  ــامِ امکان ــه از تم ــد ک ــم کردن ــی را مته ــای غن ــترک آق مش
اســتفاه  خــودش  انتخاباتــِی  کمپاین هــای  نفــِع  بــه  دولتــی 
ــات  ــزد انتخاب ــک نام ــوان ی ــه عن ــی ب ــن شــورا از غن ــد. ای می کن
ــت  ــی خواس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــت جمهوری و ریی ریاس
ــر آن  ــه در براب ــد، ورن ــان ده ــتفاده جویی ها پای ــن اس ــه ای ــه ب ک

ــت.  ــد گرف ــترک« خواهن ــع مش »موض
انتخابــات  نامــزداِن  مســاعی  تشــریک  شــورای  انتقــاد 
ریاســت جمهوری از غنــی در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
ــه نفــع کمپایــن انتخاباتــی اش بــه  او امکانــات دولتــی را چنــان ب
مصــرف می رســاند کــه گویــی هیــچ بــاک و هراســی از مــردم و 
افـــکار عمومــی نــدارد. او معاون اول و معاون ســوم و غیررســمِی 
ــا  ــد، آن ه ــه راه می ده ــه جلســاِت کابین ــی اش را ب تکــت انتخابات
را بــا خــود بــه مجالــس رســمِی بین المللــی می بــرد و از 
ــان قــرار می دهــد.  ــارِ آن ــاِت وســیع در اختی دارایــی دولــت امکان
ــته گاِن  ــتان و بس ــرری دوس ــوص تق ــر، به خص ــای اخی تقرری ه
ــن  ــتا )کمپای ــن راس ــی در همی ــز اقدام ــی نی ــای غن ــِک آق نزدی

انتخاباتــی( ارزیابــی می گــردد. 
ــاون اول در تکــت  ــه مع ــی ب ــای غن ــه می شــود آق ــن گفت همچنی
انتخاباتــی اش، صاحیت هــای اجرایــی در دولــت داده اســت 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه بای ــرادی را ک ــته های اف ــرده خواس ــعی ک و س
کمپاینــِر او کار کننــد، از بودیجــه و امکانــاِت دولتــی اجــرا کنــد. 
ــد در  ــات ریاســت جمهوری می گوین ــزدان انتخاب ــه نام ــه ک آن گون
یــک مــاه اخیــر ده هــا نفــر از کســانی کــه بایــد در مرکــز والیت هــا 
بــه عنــوان اعضــای کمپایــن انتخاباتــی بــه تیــم »دولت ســاز« کار 
کننــد، یــا خــودِ آنــان را شــامل دولــت ســاخته و یــا هــم کســانی 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــی نص ــت های دولت ــان را در پس ــکاِن آن از نزی
ــر  ــو دفت ــه عض ــراد ک ــی از اف ــرای برخ ــود ب ــه می ش ــا گفت حت
کمپایــن غنــی انــد، قراردادهــای دولتــی از کمیتــۀ تــدارکات وعــده 
ــرای  ــی را ب ــا فرصــِت خوب ــن کاره داده شــده اســت. مســلمًا ای

ــرد.  ــد ک ــاعد خواه ــی مس ــرای غن ــواه ب ــِد هواخ جذب وخری
ــد  ــط بای ــه فق ــرادی ک ــه اف ــاده ب ــای فوق الع ــای صاحیت ه اعط
ــات  در کمپایــن انتخاباتــی کار کننــد و اســتفادۀ گســترده از امکان
ــورای  ــرف ش ــه از ط ــاز، چنان چ ــم دولت س ــع تی ــه نف ــی ب دولت
تشــریک مســاعی اعــان شــده اســت، نشــان می دهــد کــه 
غنــی هیــچ اعتقــادی بــه اصــول دموکراســی و هیــچ پایبندی یــی 
ــًا  ــدارد و او عم ــالم ن ــت دارِی س ــی و دول ــاق سیاس ــه اخ ب
قدم هایــی را برمــی دارد کــه خــاِف مردم ســاالری و عدالــِت 

ــود.   ــی می ش ــی ارزیاب انتخابات
اکنــون بــدون تعــارف فرصــِت آن فــرا رســیده کــه همــۀ تیم هــای 
انتخاباتــی، نهادهــای مدنــی و رســانه ها عملکردهــای آقــای غنــی 
ــد و  ــر بگیرن ــر نظ ــت جمهوری زی ــات ریاس ــتانۀ انتخاب را در آس
اجــازه ندهنــد کــه او بــه عنــوان یــک نامــزد انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و مدعــی برجســته در ایــن میـــدان، از صاحیت هــای 
قانونــی اش سوءاســتفاده کــرده و پیــروزی ِ کذایــی اش در انتخابــات 
ــد.  ــل کن ــه تحمی ــر جامع ــن و ب ــال تضمی ــۀ بیت الم را از خزان
مســلمًا اگــر رســانه ها و نهـــادهای مدنــی و مــردم افغانســتان در 
ــردا  ــاِن آن ف ــد، زی ــن اســتفاده جویی هایی ســاکت بمانن ــر چنی براب
ــردا برخواهــد  ــروز و ف ــاِن کشــور و نســل های ام ــه همــۀ مردم ب

گشــت. 
ــی و  ــدار دولت ــتفاده از اقتـ ــا اس ــن ب ــی راه انداخت کارزار انتخابات
ــب  ــردم به جــای جل ــد آرای م ــی و در نتیجــه خری ــۀ عموم هزین
ــت.  ــاالری اس ــذال مردم س ــی و ابت ــِخ دموکراس ــا، مس آرای آن ه
آقــای غنــی متأســفانه بــا چنیــن رویکــردی بــه جنــِگ دموکراســی 
و حاکمیــِت قانــون برخاســته؛ جنگــی کــه اگــر داوطلبانــه بــه آن 
خاتمــه ندهــد، نیروهــای سیاســی و اجتماعــی کشــور در نهایــت 
ــا چــه  ــن اتفــاق ب ــا این کــه ای ــد بخشــید؛ ام ــان خواهن ــه آن پای ب
حــوادِث تلــِخ دیگــری بــه همــراه خواهــد شــد، چیزی ســت کــه 

ــرد.  ــی ک ــوان آن را پیش بین ــًا نمی ت دقیق
ــه  ــی هرچ ــای غن ــه آق ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــن رو پیش از ای
ــگاهِ  ــا و جای ــه از صاحیت ه ــی و بی باکان ــتفادۀ سیاس ــر اس زودت
و  افغانســتان  داشــته های  همــۀ  و  داده  پایــان  را  رســمی اش 
فرصت هــای پیــدا و پنهــاِن موجــود بــرای نســل هاِی آینــده 
ــی  ــا کم ــًا او ب ــازد. یقین ــی اش نس ــای انتخابات ــدای بازی ه را ف
ــِن  ــار رفت ــه کن ــد ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــی می توان دوراندیش
ــه،  ــالم و عادالن ــاِت س ــک انتخاب ــدرت طــی ی مســالمت آمیز از ق
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــر از ای ــرای او افتخارآفرین ت ــه ب ــزار مرتب ه
ــروزِ  ــِی ب ــات، بان ــه ســوی انتخاب ــود ب برداشــتن گام هــای تقلب آل

ــردد.    ــت گ ــۀ بی بازگش ــران و فاجع ــک بح ی

افغانسـتان
درقمـاِرانتخـاباتِیغنی

امـریکا احمـد عمران آیا 
پـاکستان  از 
مـی ترسـد؟

امریکا حاال در پی گفت وگو با طالبان 
است و می خواهد ظاهراً هرچه زودتر، 

قبل از این که به سرنوشت اتحاد شووری 
پیشین گرفتار آید، پای خود را از معضلۀ 
افغانستان بیرون بکشد. اما ظاهراً این 
خواست چندان با دیدگاه های موجود در 
ارگ همسان به نظر نمی رسد. رهبران 

حکومت وحدت ملی نگران اند که 
یک بار دیگر جامعۀ جهانی و به ویژه 

امریکا، همان تجربه یی را در افغانستان 
تکرار کنند که در پایان حکومت داکتر 

نجیب اهلل اتفاق افتاد. آقای غنی به شدت 
وحشت دارد که سرنوشِت او همچون 
سرنوشِت داکتر نجیب اهلل در تعامالت 
بین المللی رقم بخورد. او می ترسد که 
امریکایی ها او را در افغانستان تنها 

بگذارند و طالبان نیز به او رحم نکنند. اما 
سخن اصلی این جاست که چرا همیشه 
دیدگاه های سیاست مداراِن دو کشوِر 

متحد که پیمان استراتژیک با یکدیگر 
امضا کرده اند، بر سِر مبارزه با چیزی 
که درآغاز تروریسم بین المللی خوانده 

می شد ولی حاال کاماًل به پدیده سیاسی 
ACKUتبدیل شده، این قدر تفاوت دارد؟



ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ســخنرانی اش در نشســت مونیــخ گفــت کــه اگــر طالبــان در 
انتخابــات افغانســتان شــرکت کننــد و پیــروز شــوند، حاضــر 

ــه ایــن گــروه واگــذار کنــد. اســت قــدرت را ب
آقــای غنــی کــه دیــروز یکشــنبه، ۲7 دلــو در نشســت امنیتــی 
ــت در  ــان خواس ــروه طالب ــرد، از گ ــت می ک ــخ صحب مونی
انتخابــات ریاســتجمهوری شــرکت کنــد و خواســته های 
خــود را بــا مــردم در میــان بگــذارد و از راه انتخابــات قــدرت 

ــه دســت آورد. را ب
ــردم  ــر م ــر اکث ــه  اگ ــت ک ــن نشســت گف ــی در ای ــای غن آق
ــان رأی  ــه طالب ــده ب ــال آین ــتجمهوری س ــات ریاس در انتخاب
ــروه  ــن گ ــه ای ــدرت را ب ــت ق ــر اس ــت حاض ــد، دول دهن

ــد. ــذار کن واگ
ــتجمهوری  ــروی ریاس ــات پیش ــه انتخاب ــت ک ــان داش او بی
بــرای صلــح پایــدار و دولت ســازی در کشــور حیاتــی 
ــد  ــی گفــت کــه انتقــال قــدرت بای اســت. محمداشــرف غن
ــا زور و  ــه ب ــود ن ــام ش ــول انج ــاس اص ــی و براس ــه آرام ب
ــت  ــه حکوم ــت ک ــار داش ــی اظه ــرف غن ــد. محمداش تهدی
ــروه  ــا گ ــح ب ــرات صل ــی مذاک ــرف اصل ــد ط افغانســتان بای

ــد. ــان باش طالب
ــت  ــت موق ــرح حکوم ــی ط ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــف  ــد متوق ــازی نبای ــه دولت س ــد ک ــرده و می گوی را رد ک
ــه تاش هــای صلــح زلمــی خلیــل زاد،  ــد ب شــود. او در پیون
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان اظهــار داشــت 
ــرای  ــکا ب ــت امری ــردی حکوم ــت راهب ــدف سیاس ــه ه ک
جنــوب آســیا، آوردن صلــح در افغانســتان اســت، نــه این کــه 

ــه حــال خــود بگــذارد. افغانســتان را ب
ــهروندمحور  ــد ش ــح بای ــه صل ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب غن
باشــد، نــه نخبه محــور و کوتاه مــدت، گفــت: حکومــت 
افغانســتان بــرای گفت وگوهــای بــدون قیــد و شــرط آمــاده 

اســت.
ســرمایه گذاری های  و  تلفــات  کــه  گفــت  همچنــان  او 
امریکایی هــا از ســال ۲0۱6 بــه بعــد، بــه گونــۀ چشــم گیری 
کاهــش یافتــه اســت. غنــی در اخیــر ســخنانش اظهــار 
ــق  ــاه از طری ــک م ــدت ی ــح را در م ــد صل ــه رون داشــت ک

ــرد. ــث می گی ــه بح ــه ب ــه جرگ ــزاری لوی برگ
محمداشــرف غنــی افــزود کــه کشــورهای آســیای مرکــزی 
ــا افغانســتان روابــط خوبــی برقــرار کــرده انــد و پاکســتان  ب
ــد  ــد می کن ــد. او تأکی ــال کن ــن راه را دنب ــد ای ــز می توان نی
ــردد  ــر نمی گ ــان ب ــت طالب ــه دوران حکوم ــتان ب ــه افغانس ک
و هیــچ نهــادی موازی یــی نمی توانــد در گفت وگوهــای 

ــد. ــر کن ــح جــای »حکومــت مشــروع« افغانســتان را پُ صل
ــن  ــش از ای ــه پی ــی مطــرح می شــود ک ــا در حال ــن گفته ه ای
ــی بارهــا خواســتار مذاکــرات  ســران حکومــت وحــدت مل
بــدون قیــد و شــرط بــا طالبــان شــده، امــا ایــن گــروه همواره 
بــا درخواســت دولــت بــرای مذاکــره مخالفــت کــرده اســت. 
طالبــان، حکومــت افغانســتان را نامشــروع می دانــد و از 
ــا نماینــده گان ایــن حکومــت خــودداری  ــه مذاکــره ب هرگون

می کنــد.
دیدارهای حاشیه یی غنی

ــک  ــا مای ــخ ب ــت مونی ــیۀ نشس ــی در حاش ــرف غن محمداش
ــای  ــرد. آق ــدار ک ــکا دی ــور امری ــاون رییس جمه ــس، مع پن
پنــس در ایــن دیــدار تأکیــد کــرده اســت کــه امریــکا متعهــد 
ــن  ــۀ ام ــه الن ــر ب ــار دیگ ــتان یکب ــذارد افغانس ــا نگ اســت ت

ــردد.  ــدل گ ــرای تروریســتان مب ب
ــا  ــتان ب ــارکت افغانس ــه مش ــت ک ــه اس ــس گفت ــای پن آق
ــا  امریــکا براســاس منافــع مشــترک اســتوار می باشــد. ارگ ب
پخــش خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه معــاون رییــس جمهــور 
امریــکا از برگــزاری لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح قدردانــی 
کــرده و نیــز گفتــه اســت کــه از انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــد. ــت می کن ــتان حمای افغانس
ــکا  ــور امری ــاون رییس جمه ــه مع ــم ب ــی ه محمداشــرف غن
گفتــه اســت کــه بــا بــه کارگیــری اســتراتیژی جنــوب آســیا، 
جنــِگ افغانســتان دیگــر جنــگ امریکا نیســت. او بیان داشــته 
ــر  ــی افغانســتان به خاط ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه اســت ک
ــد  ــارزه می کنن ــی مب ــن امنیــت جهان یــک کشــور آزاد و تأمی

ــد. ــی می دهن و قربان
همزمــان باایــن، محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی در حاشــیۀ نشســت مونیــخ بــا انــگا مــرکل، 
صدراعظــم آلمــان نیــز دیــدار کــرد. در خبرنامــۀ ارگ آمــده 
اســت کــه دو طــرف در ایــن دیــدار در پیونــد بــه مذاکــرات 
ــاف  ــی و انکش ــای منطقه ی ــح، همکاری ه ــی« صل »بین االفغان

ــد. ــو کردن ــتان، گفت وگ ــات در افغانس و ثب
در ایــن دیــدار، صدراعظــم آلمــان گفتــه اســت کــه آلمــان از 
ــه رهبــری و مالکیــت حکومــت افغانســتان  پروســۀ صلــح ب
حمایــت می کنــد و در بخــش تطبیــق توافق نامــۀ صلــح 

ــد. ــکاری می باش ــه هم ــادۀ هرگون آم
او افــزوده اســت کــه آلمــان بــه عنــوان یــک شــریک جهانــی 
ــی  ــتان باق ــردم افغانس ــت و م ــار حکوم ــتراتژیک در کن اس

ــد. خواهــد مان
ــخ روز  ــی مونی ــن دورۀ نشســت دفاعــی و امنیت پنجاه وپنجمی
ــس  ــینگر، ریی ــگ اش ــخنرانی ولفگان ــا س ــو ب ــه، ۲5 دل جمع
ــور  ــن دوره، ۳5 رییس جمه ــد. در ای ــاز ش ــت آغ ــن نشس ای
ــاع  ــر دف ــر امــور خارجــه و ۳0 وزی و نخســت وزیر، 50 وزی

ــد. کشــورهای مختلــف جهــان شــرکت کــرده ان
هوتــل  در  مونیــخ  امنیتــی  نشســت  پنجاه وپنجمیــن 
»بایریشــرهوف« تحــت تدابیــر امنیتــی آغــاز شــد و همچــون 
ســال های گذشــته مقاماتــی از سراســر جهــان در ایــن 
کنفرانــس شــرکت خواهنــد کــرد. چهــار هــزار و 400 
نیــروی پولیــس تأمیــن امنیــت کنفرانــس امســال را بــر عهــده 
دارنــد کــه 400 نفــر از ســال گذشــته بیشــتر اســت. بررســی 
کار  امنیتــی و چالش هــای سیاســی در دســتور  مســایل 
ــرای ســه روز  ــن نشســت ب ــرار دارد. ای ــخ ق ــس مونی کنفران
برگــزار شــده بــود و دیــروز یکشــنبه، آخریــن روز آن بــود.
نشســت امنیتــی مونیــخ در زمینــۀ سیاســت های امنیــت 
ــاه  ــاله در م ــش هرس ــن همای ــد. ای ــت می کن ــی فعالی جهان
فبــروری در شــهر مونیــخ آلمــان برگــزار می شــود. در 
ــژۀ  ــًا وی ــه نمی شــود و صرف نشســت مونیــخ تصمیمــی گرفت
اظهــار نظــر، رأی زنــی و دیدارهــای سیاســی اســت. در ایــن 
نشســت هــر ســال بــه طــور ویــژه بــه یــک موضــوع مهــم 

امنیــت بین المللــی پرداختــه می شــود.
ــور  ــص در ام ــت مداران متخص ــی، سیاس ــن گردهمای در ای
ــان  ــاع(، نظامی ــران امــور خارجــه و دف ــی )معمــوالً وزی امنیت
کارشــناس امــور بین المللــی و نیــز برخــی از صاحبــان 
صنایــع تســلیحاتی از کشــورهای مختلــف جهــان بــه بحــث 
و بررســی در خصــوص مســایل امنیــت جهانــی می پردازنــد.
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کمیسیون انتخابات:
کار روی اعالم نتایج نهایی متوقف است

مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد رونــد کار بــاالی اعــام نتایــج نهایــی والیــات باقــی 
مانــده متوقــف اســت.

بــه گفتــۀ آنــان، تــا زمانــی  کــه کمیشــنران جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی معرفــی نشــوند رونــد 
اعــام نتایــج نهایــی پانــزده والیــت انجــام نخواهــد شــد.

ــن مــورد باعــث  ــه رو اســت، ای ــا انبوهــی از اتهامــات تقلــب روب ــی افغانســتان ب ــات پارلمان انتخاب
ــد. ــی گردی ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــی کمیش ــزل تمام ع

ــرد  ــام ک ــی اع ــدت  مل ــت وح ــت حکوم ــات ریاس ــون انتخاب ــل قان ــرح تعدی ــیح ط ــس از توش پ
ــش  ــاالی گزین ــوند و کار ب ــوب می ش ــده محس ــزل ش ــی ع ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــه کمیش ک

ــت. ــده اس ــاز ش ــی آغ ــیون های انتخابات ــد کمیس ــنران جدی کمیش
ــا روزنامــۀ مانــدگار  ــات در گفت  وگــو ب ســیما  علــم  ســروش، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب
ــان  ــات همزم ــران کمیســیون انتخاب ــا دبی ــکاری ب ــی در هم ــد: کمیســیون شــکایات انتخابات می گوی
ــه  ــی  ک ــا زمان ــات ت ــون انتخاب ــق قان ــج مطاب ــام نتای ــا اع ــد، ام ــش برن ــه پی ــد کار را ب می خواهن
ــد. ــد ش ــام نخواه ــات اع ــج انتخاب ــند، نتای ــی نباش ــیون های انتخابات ــان کمیس ــنران و رییس کمیش

ــکایات  ــیون ش ــه کمیس ــردد ب ــر می گ ــات ب ــی انتخاب ــج نهای ــام نتای ــد: اع ــروش می گوی ــو س بان
انتخاباتــی کــه پــس از رســیدن فهرســت، کمیســیون انتخابــات فیصلــه را مــورد بررســی قــرار داده و 

ــردد. ــام می گ ــا اع ــن والیت ه ــی ای ــج نهای ــی ها نتای ــل بررس ــس از تکمی پ
او گفــت: تــا زمــان اســتخدام کمیشــنران جدیــد هیــچ شــخص و نهــادی نمی توانــد نتایــج نهایــی 
والیت هــای باقــی مانــده را اعــام کنــد. معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات می گویــد: 
متأســفانه کمیســیون های انتخاباتــی توســط سرپرســت ها اداره می شــود کــه ایــن امــر ســبب شــده 

ــف شــود. ــا متوق ــی برخــی از والیت ه ــج نهای ــا اعــام نتای اســت ت
ــات ریاســت جمهوری رییــس حکومــت  در ایــن میــان، برخــی از سیاســت مداران و نامــزدان انتخاب
ــی  ــک و غیرقانون ــای غیردموکراتی ــزل و نصب ه ــورد ع ــی در م ــود کامه گ ــه خ ــی را ب ــدت مل وح
ــتفادۀ ارگ در  ــا و سوءاس ــود کامه گی ه ــار خ ــرای مه ــی ب ــر گزینه ی ــد از ه ــرده می گوین ــم ک مته

ــد. ــتفاده می کنن ــیون اس کار کمیس
ــه  ــوده و ب ــاد مســتقل ب ــک نه ــد: کمیســیون ی ــا می گوی ــات ام معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب
 هیــچ شــخص و نهــادی اجــازه نخواهنــد داد تــا اســتقالیت آن را زیــر ســوال بــرده، اذهــان عامــه را 
خدشــه دار کننــد. بــه گفتــۀ او: کمیســیون انتخابــات هیــچ  نــوع وابســته گی بــه حکومــت نداشــته و 

ــرد. ــرا نمی گی ــت ق ــر فشــار حکوم ــی زی هیچ گاه
چنــدی پیــش کمیســیون شــکایات انتخاباتــی گفتــه بــود کــه ممکــن اســت نتایــج انتخابــات پارلمانی 
ــی  ــج ابتدای ــه نتای ــوط ب ــه شــکایات مرب ــی رســیده گی ب ــی در پ ــای انتخابات در بســیاری از حوزه ه

انتخابــات، بیــن 50 تــا ۱00 درصــد تغییــر کنــد.
ــروان، ســمنگان، لغمــان، ارزگان،  ــا اعــام نتایــج نهایــی والیت هــای بدخشــان، فاریــاب، فــراه، پ ب
ــدک در  ــرات ان ــا تغیی ــر و خوســت ب ــان، جوزجــان، نورســتان، کن ــدی، بامی ــل، دایکن نیمــروز، زاب

تنایــج نهایــی اعــام شــد.
ــن وضعیــت  ــۀ ای ــد کــه ادام ــه بودن ــات گفت ــر انتخاب ــن مســووالن در نهادهــای ناظــر ب پیــش از ای
مشــکات زیــادی را بــه بــار خواهــد آورد و امــکان دســت بــرد در آرا وجــود خواهــد داشــت. آنــان 
خواهــان قرنطیــن آرای انتخاباتــی شــده بودنــد کــه در ایــن مــورد کمیســیون انتخابــات هیــچ اقــدام 

نکــرده اســت.
مســووالن در ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــه روزنامــۀ مانــدگار گفتــه انــد کــه رونــد پذیــرش 
نامــزدان بــرای عضویــت در کمیســیون های انتخاباتــی آغــاز شــده و تــا پنــج روز دیگــر نیــز بــرای 

تکمیــل شــدن فهرســت آنــان زمــان باقــی اســت.

غنی به طالبان:

انتخـابات شـرکت کنیـد در     
بازنـده مشخص شـود و  بـرنده  تا   

روح اهلل بهزاد

شفیق اهلل نظری

ACKU
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3.  از بیــن بــردن عوامــل مزاحــم: گاهــی بعضــی عوامــِل محیطــی 
ماننــد: ســروصدا، تهویــه، درجــۀ حــرارت و حتــا نــوع نشســتن باعــث 
ــرود.  ــن ب ــز از بی ــه حــواس انســان منحــرف شــده، تمرک می شــود ک
ــث  ــا باع ــردِن آن ه ــن ب ــل و از بی ــن عوام ــایی ای ــا شناس ــد ب ــا بای م
ــوان  ــه نمی ت ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــه گاه ــویم. البت ــز ش ــاد تمرک ایج
ــداد  ــا یک تع ــد ب ــورت بای ــن ص ــرد، در ای ــن ب ــل را از بی ــن عوام ای

فعالیت هــا باعــث کم شــدِن این گونــه مزاحمت هــا شــویم.
ــه  ــبت ب ــی نس ــه قضاوت ــد هیچ گون ــا نبای ــش داوری: م ــدم پی 4. ع
ســخن گوینــده، پیــش از ارایــۀ مطالبــش داشــته باشــیم؛ زیــرا بســیاری 
ــد. گاهــی گوینــده در  از مواقــع، فرض هــا و احتمــاالِت مــا اشــتباه ان
ــی  ــِث مهم ــه مباح ــه ب ــا در ادام ــود، ام ــان می ش ــف نمای ــاز ضعی آغ

ــد.  اشــاره می کن
ــان  ــه انس ــود ک ــث می ش ــده باع ــِب گوین ــتن مطال ــتن: نوش 5. نوش
ــه داشــت  ــد توج ــا بای ــد؛ ام ــه کن ــخِن او توج ــب س ــام جوان ــه تم ب
ــه  ــرای بعضــی یادداشــت برداری مزاحــم گــوش دادن اســت، ک ــه ب ک

این گونــه افــراد بایــد از یادداشــت برداری بپرهیزنــد.
6.  نــگاه مســتقیم: گوش دهنــده هنــگام گــوش دادن بایــد بــه گوینــده 
ــر وضــع  ــاس چشــم و نحــوۀ تغیی ــا و تم ــِت لب ه ــد. حرک ــگاه کن ن
ــده  ــا گوش دهن ــاط ب ــاد ارتب ــده در ایج ــت های گوین ــورت و دس ص

ــزایی دارد. ــر به س تأثی
ــده  ــروری از گوین ــع ض ــده در مواق ــردن: گوش دهن ــش ک 7. پرس
ــار  ــه گفت ــده متوج ــر گوش دهن ــه اگ ــا ک ــن معن ــد؛ بدی ــؤال کن س
ــود دارد،  ــنیده ها وج ــی در ش ــای مبهم ــود و نکته ه ــده نمی ش گوین
بــا ســؤال کــردن آن هــا را رفــع کنــد. بــا برطــرف کــردن ابهــام، فراینــد 
ــد  ــعی کنی ــس س ــود. پ ــهیل می ش ــث تس ــۀ مباح ــردِن ادام ــوش ک گ

ــد. ــود، بفهمی ــه می ش ــه گفت ــه را ک آن چ

مراحل گوش دادن
1. دریافــت: در ایــن مرحلــه، پیــامِ فــردِ ســخنگو را از طریــق حــس 
ــه حــس شــنوایی  ــدر ک ــم. همان ق ــت می کنی ــی دریاف شــنوایی و بینای
ــه عبــارت  ــام مهــم اســت، بینایــی هــم مهــم اســت. ب در دریافــِت پی
دیگــر، مــا بــا چشــم های خودمــان می شــنویم و چشــم های مــا 
ــد.  ــک می کنن ــا کم ــه م ــام ب ــِی پی ــای غیرکام ــت جنبه ه در دریاف
ــم  ــاس و مه ــای حس ــه صحبت ه ــت ک ــر اس ــر بهت ــن خاط به همی

ــود. ــام ش ــوری انج ــورِت حض به ص
2. پــردازش: وقتــی کــه پیــامِ طــرِف مقابــل را دریافــت کردیــم، ذهــِن 
ــا  ــه  آن معن ــا ب ــردازد ت ــام می پ ــِی پی ــل و ارزیاب ــر، تحلی ــه تفک ــا ب م

ببخشــد.
ــِف  ــیوه های مختل ــه ش ــنونده ب ــه ش ــن مرحل ــخ گویی: درای 3. پاس
کامــی و غیرکامــی بــه گوینــده اعــام می کنــد کــه پیــام را 
ــم  ــا ه ــاد، م ــی زی ــال خیل ــه احتم ــت. ب ــرده اس ــت و درک ک دریاف
ــرِف  ــط ح ــه فق ــده ایم ک ــه رو ش ــرادی روب ــا اف ــان ب در صحبت های م
ــرف  ــای ط ــد حرف ه ــه بخواهن ــدون این ک ــد و ب ــان را می زنن خودش
ــد،  ــل کنن ــه و تحلی ــد و تجزی ــوش بدهن ــتی گ ــان را به درس مقابل ش
ــم  ــر ه ــد و در آخ ــو می کنن ــان را بازگ ــد خودش ــط عقای ــط و فق فق
ــود؛  ــم می ش ــه خت ــدون نتیج ــای ب ــه جروبحث ه ــان ب حرف های ش
ــو  ــر در گفت وگ ــخِص درگی ــر ش ــق، ه ــای موف ــا در گفت وگوه ام
ــا  ــرد. در این ج ــرار می گی ــنونده ق ــش ســخنگو و ش ــت در نق ــه نوب ب
ــه حرف هــای طــرف  ــدون فکــر کــردن ب ــرد ب به جــای این کــه هــر ف
مقابــل، فقــط حــرف خــودش را بزنــد، طرفیــن بیشــتر ســعی می کننــد 
کــه بــا دیدگاه هــای یک دیگــر آشــنا شــوند و بعــد از تجزیــه و 
تحلیــل صحبت هــای هــم، بــه یــک نتیجــۀ خــوب و تفاهــِم دوطرفــه 

برســند.

ــل  ــکل عم ــن ش ــد، بدی ــوش نمی دهن ــه گ ــه فعاالن ــرادی ک اف
ــد: می کنن

•  با بی میلی و بی عاقه گی نگاه می کنند؛
•  موقع شنیدن، بی حس وحال هستند؛

•  وقتــی ازشــان ســؤالی می پرســیم، بی عاقــه و بــدون انــرژی پاســخ 
می دهند؛

•  در طول صحبت ساکت هستند؛
•  موضوع صحبت را عوض می کنند؛

•  حالت تدافعی به خودشان می گیرند؛
•  واکنش های شدید احساسی نشان می دهند.

رسول خان امین /بخش چهـل و دوم

مجیـد مـددی
کانــت روشــن گری را این گونــه تعریــف می کنــد: 
روشــن گری خــروج آدمــی اســت از نابالغــی بــه تقصیر 
ــن  ــی در به کارگرفت ــی، ناتوان ــود و نابالغ ــتن خ خویش

ــدون هدایــت دیگــری. فهــم خویشــتن اســت ب
مکتــب  در  دیگــری  مفهــومِ  دربــارۀ  می خواهــم   
فرانکفــورت و تفــاوت آن بــا دیگــری در مقالــۀ کانــت 
دربــارۀ روشــن گری و این کــه آیــا مکتــب فرانکفــورت 
ــد،  ــان دورۀ روشــن گری ســخن می گوی ــا پای از زوال ی
ــب از روشــن گری و پوزیتیویســم در  ــن مکت ــد ای و نق
دورۀ مــدرن، بــه کوتاهــی ســخن گویــم؛ امــا پیــش از 
ــا خــودِ  ــه پاســخ گویی می خواهــم قــدری ب مبــادرت ب
ــن گری  ــالۀ روش ــرا مس ــوال چ ــه اص ــوع و این ک موض
ــه  ــۀ او ک ــۀ نقادان ــد و اندیش ــرح ش ــت مط ــرای کان ب
ــای آن روز  ــترده یی در دنی ــق و گس ــر عمی ــان تأثی چن
ــد:  ــت می گوی ــروم. کان ــار ب ــت، کلنج ــای گذاش برج
می شــود  ســبب  کــه  ترسویی ســت  و  تن آســایی 
ــان را  ــا آن کــه طبیعــت، آن ــان ب بخــش بزرگــی از آدمی
دیرگاهــی اســت بــه بلــوغ رســانیده و از هدایــِت غیــر 
رهایــی بخشــیده، بــا رغبــت همــه عمــر نابالــغ بماننــد 
ــه  و دیگــران بتواننــد چنیــن ســاده و آســان خــود را ب

مقــام قیــِم ایشــان برکشــانند.
ــی  ــیار ژرف. ول ــت و بس ــی اس ــۀ جالب ــتی گفت  به راس
ــه  ــان ب ــه زم ــان را از چ ــت، آدمی ــید: »طبیع ــد پرس بای
ــیده  ــی بخش ــر رهای ــِت غی ــانیده و از هدای ــوغ رس بل
اســت؟« از دورۀ پارینه ســنگی، نوســنگی یــا حتــا 
زمانــی دراز پیــش از آن کــه انســان از وابســته گی 
ــا  ــه اش ب ــا اندیش ــد و ب ــدا ش ــت ج ــه طبیع ــرف ب ص
ــش  ــرای گذران ــرد و از آن ب ــرار ک طبیعــت رابطــه برق

ــت؟ ــره گرف به
  اگــر ایــن عــدم وابســته گی و رهایــی، عمــری چنیــن 
ــت چــه بســیار اندیشــه وران،  ــا دورۀ کان دراز دارد و ت
مربیــان، قدیســان و راهنمایــان بــا مــردم و در میــان آنان 
ــتند؛  ــای گذاش ــر برج ــود اث ــد و از خ ــی کردن زنده گ
مطــرح  ایــن چنیــن  پرسشــی  و  نگفتنــد  چیــزی 
ــی نرســیده  ــن حــد از دانای ــه ای ــان ب ــا آن ــد؟ آی نکردن
ــون  ــی« چ ــای بزرگ ــت »دان ــوان گف ــا می ت ــد؟ آی بودن
افاطــون نمی دانســت کــه طبیعــت دیرگاهی ســت 
ــر  ــت غی ــانیده... و از هدای ــوغ رس ــه بل ــان را ب آدمی

ــت؟ ــیده اس ــی بخش رهای
ــد و  ــان می ران ــی فرم ــن صراحت ــا چنی ــرا ب ــس چ  پ
ــر«  ــه »راهب ــاز ب ــی نی ــه آدم ــارد ک ــای می فش ــر آن پ ب
ــد  ــز بای ــن چی ــورد کوچک تری ــوا« دارد و در م و »پیش
ــه فرمــاِن او باشــد...؟  ــر نظــارِت راهبــر و گــوش ب زی
ببینیــم افاطــون چــه می گویــد: مهم تریــن اصــل ایــن 
ــوا  ــر و پیش ــدون راهب ــد ب ــس نبای ــه هیچ ک ــت ک اس
ــرد کــه  ــه آن خــوی گی ــه ذهــِن هیچ کــس ب باشــد و ن
از روی ابتــکار شــخصی دســت بــه عملــی زنــد؛ چــه 
ــح و  ــِر تفری ــه از س ــه و چ ــوق و عاق ــطۀ ش ــه واس ب
بازیگوشــی. خــواه بــه وقــِت جنــگ و خــواه در زمــاِن 
صلــح بایــد دیــده بــر پیشــوایش بــدوزد و وفادارانــه از 

ــد. ــروی کن وی پی
 حتــا در مــورد کوچک تریــن چیــز بایــد زیــر نظــارِت 
راهبــر و گــوش بــه فرمــاِن او باشــد. تنهــا زمانــی که به 
او فرمــان داده شــد، بایــد از خــواب برخیــزد. حرکــت 
ــد.  ــرف کن ــذا ص ــردازد و غ ــو پ ــه شست وش ــد، ب کن
ــه  ــادت ب ــت و ع ــد از راه ممارس ــک کام، او بای در ی
روِح خــود بیامــوزد کــه هرگــز رؤیــای دســت یازیــدن 
بــه عملــی را به صــورت مســتقل در ذهــِن خــود 
ــًا از انجــام  ــه کام ــد ک ــان کن ــع، چن ــرورد و در واق نپ
آن ناتــوان باشــد. یــا ارســطو کــه معتقــد اســت: برخــی 
از زنــده گان از همــان نخســتین لحظــۀ زادن بــرای 
فرمانروایــی یــا فرمانبــری مقــدر می شــوند... هرکســی 
ــه از آن  ــود، بلک ــه از آن خ ــت ن ــم طبیع ــه حک ــه ب ک
ــس  ــرده اســت... . پ ــا ب ــده ی ــًا بن دیگــری باشــد، طبع
ثابــت شــد کــه بــه حکــم قوانیــن طبیعــت، برخــی از 
آدمیــان آزاده و گروهــی دیگــر بنده انــد و بنده گــی 
ــدر  ــم روا...! چه ق ــم ســودمند اســت و ه ــان ه برای ش
»طبیعــت« ارســطو بــا »طبیعــت« کانــت متفــاوت 
ــن  ــت و ای ــری اس ــز دیگ ــأله چی ــس مس ــت؟!... پ اس
نیــاز زمانــه و شــرایط اقتصــادی ـ اجتماعــی متفاوتــی 
ــی« و  ــر »نابالغ ــت ب ــا کان ــده ت ــبب ش ــه س ــت ک اس
ــوان  ــه عن ــی« آدمــی انگشــت بگــذارد و آن را ب »ناتوان
پدیده یــی بیمارگــون بشناســد، بــه چالــش کشــد و بــا 
ــی  ــی« آدم ــن »ناتوان ــب چنی ــه موج ــرایطی ک ــد ش نق
ــد،  ــد می زن ــر تأیی ــر آن مه ــه ب ــه یی ک ــت و اندیش اس

ــدازد. طرحــی دیگــر دران
هجــده  قــرن  در  کــه  اندیشه وری ســت  کانــت 
می زیســت؛ قرنــی کــه نــدای آزادی انســان در آن 
ــع خــود  ــۀ نوخاســته یی کــه مناف ــود. طبق ــداز ب طنین ان
ــا شــرایط بســته و قالب هــای  را در تضــاد چشــم گیر ب
می خواســت  و  می دیــد  خدشــه ناپذیر  فرمان هــای 
آن هــا را در هــم شــکند و او احســاس کــرد کــه نماینده 
ــدان  ــه می ــا ب ــه انســان پ و ســخنگوی دوره یی ســت ک
گــذارده و دیگــر بــه ایــن بــاور نیســت کــه »پیشــوایی« 
ــواب  ــارِت او از خ ــان و نظ ــر فرم ــه زی ــد ک می خواه

ــزد. برخی
 کانــت کــه بیــن اندیشــه وران ُمــدرن، خالــق فلســفه یی 
ــاختار  ــن س ــیاری آن را »برتری ــوز بس ــه هن ــت ک اس
ــان  ــتاوردش چن ــد، دس ــان« می دانن ــن انس ــری ذه فک
ــت.  ــده گرف ــوان آن را نادی ــه نمی ت ــدر اســت ک گران ق
او بــه گفتــۀ جــان لوییــس فیلســوف انگلیســی »آشــتی 
ــمندانه تر  ــیار هوش ــت. بس ــب اس ــم و مذه ــدۀ عل دهن
جهــت  آن  از  او  الینیتــس«.  از  متقاعدکننده تــر  و 
ــی  ــان آن دورۀ ناتوان ــه در آلم ــت ک ــتی دهنده« اس »آش
ــع  ــی مان ــل صنعت ــی تکام ــورژوازی و عقب مانده گ ب
بــه راســت آیینی  بــود کــه آخریــن ضربــه  از آن 
بــودن نظــام  )ارتدوکســی( مذهــب و غیرمنطقــی 

ــد. ــی وارد آی فیودال
اصاح طلبــی  و  رُفــرم  بــرای  محرک هــا  همــۀ 
شــده  منحــرف  معنــوی  مســیرهای  بــه  آزادی  و 

و  هیــوم  و  الک  چــون  اندیشــه ورانی  دیگــر  و 
دیــدرو در آن جامعــه نبودنــد و متفکــران بــزرگ 
ــاحت  ــرده و در س ــا ک ــای سیاســت را ره ــی دنی آلمان
بــرای  می زدنــد.  پرســه  روشــن فکری  جاه طلبانــۀ 
ــق  ــل تحق ــر و فلســفه قاب ــب، هن ــان آزادی در مذه آن
ــز  ــیله نی ــن وس ــت و نیرومندتری ــه در سیاس ــود و ن ب
در دســت اندیشــه وران آلمانــی اندیشــۀ نقادانــه بــود و 
ــدار  ــه پن ــه ب ــا ک ــم( و از آن ج ــی )ایده آلیس آرمان گرای
ــی  ــری در رهای ــیلۀ موث ــی وس ــت سیاس ــان وضعی آن
ــا  ــود؛ آن ه ــرای او نب ــد آوردن آزادی ب ــان و پدی انس
ــدرت  ــا ق ــط ب ــان را فق ــه جه ــتند ک ــه آن بس ــد ب امی
اندیشــه دگرگــون کننــد. از ایــن رو، درحالی کــه دیگــر 
کشــورها مــرداِن عمــل پدیــد آوردنــد، آلمــان فیلســوف 
به وجــود آورد و آفریننــده گان نظــام متافیزیکــی و 

ــی. ــۀ انتزاع ــگامان اندیش پیش
ــوژی  ــس »ایدیول ــان لویی ــول ج ــه ق ــت ب ــفۀ کان  فلس
ــم  ــد مفاهی ــد نق ــه نیازمن ــود ک ــته ب ــورژوازی نوخاس ب
فلســفی و حقوقــی عصــر فیودالیتــه بــود.« ولــی در عین 
حــال چنــان ناتــوان کــه »مجبــور بــود بــا مطلق گرایــی 
مصالحــه کنــد و نتوانــد چیــزی جــز لیبرالیســمی 
ترســو و بــزدل پدیــد آورد.« فلســفۀ کانــت، فلســفه یی 
پیکارگــر و جنگنــده نبــود، چنان کــه فلســفۀ فیلســوفان 
فلســفۀ  بــود.  انگلســتان  و  فرانســه  روشــن گری 
ــود  ــان هایی ب ــفۀ انس ــود. فلس ــگر نب ــان های کنش انس
ــه انجــام رســیده، در  ــه و ب ــز گفت کــه وقتــی همــه چی

نیمــۀ راه از حرکــت بازمی ایســتند.  
ــرارت  ــا ح ــان ب ــت چن ــر کان ــا، اگ ــر این ه ــاوه ب  ع
ــه  ــدای روشــن گری و آزادی انســان ســر می دهــد؛ ب ن
ــوان آن را  خاطــر آن اســت کــه او ســه قــرن کــه می ت
ــت  ــد، پش ــان« نامی ــخ جه ــی در تاری »روزگار دگرگون
ــاح  ــم، اص ــرن پانزده ــان ق ــی در می ــر دارد: نوزای س
دینــی در »فراماســیون« در میانــۀ قــرن شــانزدهم و 
ــز( در  ــه چی ــکاکیت در هم ــاز ش ــفۀ دکارت )آغ فلس
میانــۀ قــرن هفدهــم. بنابرایــن قــرن هجــده، قرنــی کــه 
ــود  ــی ب ــاهد دگرگونی های ــت ش ــت در آن می زیس کان
در حوزه هــای مختلــف دانــش و آفرینــش بشــری کــه 
ــز و  ــی دل انگی ــب و جوش ــوق و جن ــور و ش ــا ش »ب
چشــمگیر« همــراه بــود و از آن جــا کــه فضایــی انقابی 
ــود، دوران  ــده ب ــم ش ــه ها حاک ــا و اندیش ــر ذهن ه ب
ــی  ــراط و تفریط های ــا و اف ــا »هیجان ه ــن گری ب روش
ــن  ــای ای ــی دگرگونی ه ــر اصل ــا گوه ــود.« ام ــراه ب هم
ــی  ــو و دیدگاه های ــی ن ــش نگاه دوران، نمایانگــر پیدای
ــن دوران  ــن رو در ای ــود. از ای ــاز ب ــاوت و دوران س متف
و بــا ایــن نــگاه نــو و ضــرورت پیــدا شــده در نتیجــۀ 
ــد:  ــام می کن ــت اع ــه کان ــت ک ــی« اس ــای انقاب »فض
ــل  ــایبه قائ ــرام بی ش ــانی احت ــرای کس ــط ب ــل فق عق
اســت کــه بتواننــد در برابــر تحقیــق آزاد و علنــی عقــل 

تســلیم باشــند. 

ACKU
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5. بازتــاب روزهــای ملــی و مذهبــی در اشــعار 
صی عا

عیـد در اندیشۀ عاصی
ــده  ــاد و فرخن ــبتی ش ــه مناس ــن، ب ــا جش ــد ی عی
اطــاق می گــردد کــه مــردمِ یــک جامعــه آن 
ــک  ــت ی ــن اس ــد ممک ــد. عی ــن می گیرن را جش
مناســبِت ملــی یــا مذهبــی بــوده یــا در نکوداشــِت 
یــک انســاِن گرامــی برگــزار شــود. عید در اندیشــۀ 
مســلمانان جایــگاه ویــژه و رفیعــی دارد؛ چون روز 
ــه،  ــا کین ــد روزی ســت کــه تمــام مســلماِن دنی عی
ــوده  ــرک نم ــمنی ها را ت ــات و دش ــدورت، مادی ک
ــت  ــن جه ــد. از ای ــی می کنن ــم خوش ــار ه در کن
بــرای وحــدت و یکپارچه گــی امــِت مســلمه، 
ــول  ــم در ط ــاعران ه ــود. ش ــی می ش ــم ارزیاب مه
ــوده و  ــاد نم ــی ی ــه نیکوی ــن روز ب ــخ از ای تاری

ــد.  ــه آن پرداخته ان ــته ب ــه و پیوس همیش
ــع  ــار واق ــرای مســلمانان در یک ســال دوب ــد ب عی
می شــود کــه عبــارت از عیــد فطــر و عیــد قربــان 
ــوال و در  ــاه ش ــر، روز اوِل م ــد فط ــد. عی می باش
ــن روز، روزه  ــت. در ای ــان اس ــاه رمض ــان م پای
ــزار  ــد برگ ــاز عی ــلمانان نم ــت و مس ــرام اس ح
ــر  ــد. پرداخــت زکاِت فطــره در ایــن روز ب می کنن
ــت  ــن روز اهمی ــت. در ای ــب اس ــلمانان واج مس
پیوندهــای اجتماعــی بیــش از پیــش نمایــان 
ــدن از  ــاری ش ــِت ع ــه در جه ــردد و جامع می گ
فضــای دوقطبــی فقیــر و غنــی پیشــروی می کنــد. 
پرداخــت زکات فطــره بــه نوعــی توجــه دیــن بــه 
ــان  ــی را نش ــط اجتماع ــا رواب ــادت ب ــد عب پیون
می دهــد. عیــد قربــان روز دهــم مــاه قمــری 
ذی الحجــه اســت کــه بــه عربــی »عیــد األضحــی« 
یــا »عیــد نحــر« خوانــده می شــود. ایــن عیــد کــه 
ــه  ــت، ب ــلمانان اس ــای مس ــن عیده از گرامی تری
ــماعیل،  ــدش، اس ــم و فرزن ــرت ابراهی ــاد حض ی
ــه  ــا س ــک ت ــلمانان از ی ــیاری از مس ــط بس توس
روز جشــن گرفتــه می شــود و در طــی آن، مــردم 
ضمــن انجــام مراســم قربانــی، بهتریــن خــوراک و 

ــد.  ــه می کنن ــاک را تهی پوش
بــار  چنــدان  عاصــی  اندیشــۀ  در  عیــد  امــا 
ــه دارد  ــامِ جامع ــردم ع ــرای م ــه ب ــی ک معنایی ی
از  برهه یــی  در  دقیقــًا عاصــی  نــدارد، چــون 
ــوردل  ــمناِن ک ــه دش ــد ک ــی می کن ــخ زنده گ تاری
خوشــی و جشــن را از مــردم گرفتــه بودنــد و روز 
عیــد به جــای رفتــن بــه خانــۀ یکدیگــر و لبخنــد 
ــی و مراســِم  ــا فاتحه خوان زدن و شــادی کــردن، ب
دعاخوانــی بــه پایــان می رســید. از همیــن جهــت 
اســت کــه عاصــی در روز عیــد قربــان بــه جــای 

شــادی کــردن و جشــن گرفتــن، قلــم را برمــی دارد 
ــان  ــه بی ــود را این گون ــی خ ــای درون و دغدغه ه

می کنــد: 
عید قربان است و شهری زار قربانی شده

شهروندانی و صدها بار قربانی شده
کودکاِن نامراد و مادران ناامید

کابلی و کوچه و بازار قربانی شده
بی گناهاِن ز پا افتادۀ بی دادرس

روی نطع بی کسی بسیار قربانی شده
این یکي را آخرین نان آور از کف رفته و
آن دگر را آخرین غمخوار قرباني شده 

عید قربان است و در هر کوي سوگ محرمي
گویي از هر خانه چندین یار قرباني شده
اي پس هر پرده ساز سرد بیرون مي دمد

پر پر خون بلبل گل زار قرباني شده
این یکي در چارراه انتظار و آروز

آن دگر در حومۀ دیدار قرباني شده 
)عاصی،۱۳۸۸: 6۲0(

ــده  ــه آین ــه نســبت ب ــدی ک ــا امی ــار عاصــی ب قه
دارد، آرزو می کنــد روزی عیــد بــه معنــای واقعــی 
در ســرزمینش تجلیــل شــود و بدیــن منظــور 

می گویــد:
ای وطن! باشد که بینم روز بدخواه تو را

بدتر از حال تو صد مقدار قربانی شده
ــن  ــود ای ــای خ ــر پاه ــت ب ــد خاس ــاز خواه ب

پهلــوان
گرچه با زخم شهادت بار بار قربانی شده

)همان:6۲۱(
ــام  ــه ن ــوان »ب ــر عن عاصــی در جــای دیگــری زی

ــد: ــر می ده ــن تذک ــد« چنی روز عی
ــر  ــه ب ــش ب ــاغ آت ــس ب ــد از جن ــام روز عی ــه ن ب

ــردی ک
غریب و عاشق نادیده را نادیده تر کردی

ــز  ــش ک ــگاه خوی ــودی در ن ــوده ب ــا س ــه دری چ
ــم هیچ

سزاوار تاطم ساختی کوه گهر کردی
دل تبگین ما را کز زمستان درد می پیمود 

به زخم تازه یی منظور خوان گلشکر کردی
چه آتش ریختی بر بام رویاهای رنگینت

که کفترخانۀ دیوانه را زیر و زبر کردی
فــرا  شــد  کامــت  و  دســتیابی ها  روز  چــون 

خوانــدی
ــفر  ــد، س ــش آم ــه پی ــن ب ــراد م ــگام م ــو هن چ

ــردی ک
)عاصی،۱۳۸۸: 6۳۱(

هیچ گونـه اشـتباهی رخ نـداده، غلـط امایی هـم اتفـاق نیفتاده و 
شـما خواننـده گان گرامـی درسـت خوانده ایـد. بلی، عنـوان مقاله 
همیـن اسـت: »دنیـای باوفـا!« و ایـن یک مقالـۀ طنز هم نیسـت، 
واقعیـت اسـت و حقیقتـی کـه در یـک جغرافیـاِی وسـیع به ویژه 

در قلمـرو زبان فارسـی اتفـاق افتاده. 
قرن هاسـت کـه شـعرا، فضـا و خطبـا، کتبـی و شـفاهی گفتـه و 
نوشـته اند: دنیـا بی وفاسـت. ولـی اگـر پرسـیده شـود ایـن دنیاِی 
بی گنـاه چـرا بی وفاسـت، هیچ مـدرک و دلیـل و اسـتناد و منطِق 

مسـتدلی هـم ندارنـد کـه بی وفایـِی دنیـا را ثابـت کنند.  
از سـعدی علیه الرحمـه تـا حافـظ لسـان الغیب، همـه از بی وفایی 
روِی  دنیـا،  بی وفایـی  مـورد  در  نیـز  شـهریار  سـروده اند.  دنیـا 
دسـِت همـه زده کـه در منظومـۀ عظیـم و عاطفی مشـهور »حیدر 
بابایـه سـام«اش دنیا را »دروغ« انگاشـته اسـت. ناگفتـه نماند که 
منظـور اسـتاد شـهریار در ایـن منظومـه این اسـت کـه ثـروت و 
مـاِل دنیـا بـرای افـراد نمی مانـد و باالخـره عمـِر دارنـدۀ مکنـت 
و ثروت هـا محـدود اسـت و ابـدی نیسـت و مـردم نبایـد جهت 
به دسـت آوردِن ثروت هـا و قدرت هـا، بـه هر کاری دسـت بزنند. 
امـا حقیقـت این اسـت کـه »دنیـا نـه وفاسـت و نـه دروغ« بلکـه 
ایـن بشـریت اسـت کـه بـا رفتـار و کـردار خـارج از »مدنیـت و 

انسـانیت« خـود، دنیـا را ملـوث و زشـت نموده اسـت. 
اگـر دنیـا دروغ اسـت، پـس این همه جنـگ و جنایت بشـر برای 
به دسـت آوردن سـهم بیشـتری از امکانـات »دنیا« برای چیسـت؟ 
ایـن چگونـه دنیـای دروغی سـت کـه پـس از مـرگ صاحبـان 
ثـروت، وارثـان ثروتمنـدان و قدرتمنـدان، مالک و صاحـب قهارِ 
ثروت هـا می شـوند و شـرع مقدس اسـام نیـز تکلیـف وراث را 
به روشـنی معیـن و روشـن کـرده اسـت؛ یعنـی پس از مـرگ هر 
مالـک و ثروتمنـد، ثروتـش بـه وارثـان می مانـد و ایـن نـه دروغ 

اسـت و نـه بی وفایـی متـون ادبـی ما.
 در نظـم و نثـر پُـر اسـت از ایـن کـه دنیـا بی وفاسـت یـا این که 
یـک  کـه  نپذیریـم  چـرا  بـد«.  »روزگار  و  کج مـدار«  »چـرخ 
سـوءتفاهِم تـوام بـا بی مسـوولیتی در ذهنیـت بـزرگان ادبـی ما و 
در مشـرق زمین بـه وجـود آمده و قرن هاسـت تثبیت شـده اسـت 
کـه تمـام شـر و سـتم های طبقاتـی و اسـتثمار و برده سـازی و 
سـتمگرِی سـاختۀ دسـِت بشـری را بـر گـردن »دنیـا« و »چـرخ 
فلـک« می اندازنـد و چه سـودها رنـداِن سـودجوی حرام خوار از 

ایـن ادبیـات در واقـع مسخ شـده برگرفته انـد. 
کـه  خـود  مشـاهدات  تأثیـر  زیـر  مـا  شـعرای  به ویـژه  ادیبـان 
همـواره در دوران حیات شـان سـتم طبقاتـی برقرار بوده و قسـط 
و عدالتـی در جامعـۀ خویـش ندیده انـد و فقـر و پریشـانی در 
جوامـع مشـرق زمین بیشـتر از مغرب زمیـن بـوده و ایـن ادبـا و 
سـراینده گان بـه جهـت تـرس و وحشـت از دشـنۀ سـتمگران 
دزدان  و  چپاول گـران  و  ظالمـان  به جـای  زمان شـان  ظالمـاِن  و 
حقـوق مـردم، یخـن »دنیـا« و »چـرخ فلـک« را گرفته انـد و در 
واقـع »چـرخ فلـک« و »دنیـای بی وفـا« اسـتعاره یی بیش نیسـت.  
بـه بـاور مـن، بی وفایـی دنیـا را کسـانی سـاخته اند که خودشـان 
شـهامت مبارزه بـا ظالمان زمانـه را نداشـته اند. منفی باف هایی که 
بدون احسـاس مسـوولیت تاریخی هنری، در حقیقت، سـتمگران 
جامعـۀ خـود را تبرئـه کرده انـد. و مسـالۀ »فقـر« و »ثـروت« و 
»فقیـر« و »غنـی« را در حیـات بشـری »رسـمی« و »تثبیت« شـده 
قلمـداد کرده انـد. یعنـی فقیران بایـد با فقـر بسـازند و »داراها« با 
دارایـی خـود بـه عیش و نشـاط بپردازنـد.    وقتی کـه در ادبیات 
و فرهنـگ جامعه یـی، »قضا و قدر« و »سرنوشـت محتوم« انسـان 
خـارج از اعمـال و فعـل و انفعاالت بشـری تلقی شـد و وقتی که 
قشـر فقیـر، همواره »فقر« خود را »آسـمانی« دانسـته و علت »فقر 
فرهنگـی و مـادی« خود را زمینی ندانسـته و فقط دسـت به دامن 
آسـمان می بـرد، و کاری جـز ایـن نمی توانـد باشـد کـه »فقـرا« 
صدقه خـور و باگـردان »اغنیـا« و اغنیـا صدقه پـرداز مغرورانـۀ 
جامعـه می گردنـد! ثروتمنـدان جوامع مـا در طول تاریخ درسـت 
برخـاف فقـرا، دنیـا را بی وفا ننامیده انـد و دنیا را خیلـی هم زیبا 

و دوست داشـتنی پنداشـته اند. 
مسـلمًا بـا این مقال و مقاله هـا این »دگمی« و ایسـتایی و کهنه گی 
ادبـِی مـا تغییر نخواهـد یافت، اما یک رسـتاخیز »رنسـانس« گونه 

را برای ادبیـات کهنۀمان نیازمندیم. 

محمدصابر صبوریار

احمدعلی فوالدپور

بخش سوم و پایانی
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از آنجایــی کــه آقــای خلیــل زاد خــودش را پیامبر 
صلــح خوانــده و می خواهــد ایــن پروســه را بــه 
ثمــر بنشــاند بهتــر اســت جوانــب درگیــر منازعــۀ 
ــه خویشــتنداری دعــوت و  40 ســال پســین را ب
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف شــریف صادقانــه، 
بــدون  و  ُحب وبُغــض  از  فــارغ  بی ریــا، 
ــا  ــدد، ام ــت ببن ــر هم ــات کم ــت تعلق نظرداش
موضع گیری هــای  می تــوان  درد  و  دریــغ  بــا 
در  روشــن  را  افغانی االصــل  امریکایــی  ایــن 
همســویی بــا طالبــان بــه وضــوح مشــاهده کــرد؛ 
زیــرا وی نــه بــه عنــوان پیــام آور صلــح بــل بــه 
مثأبــه ســخنگوی طالبــان در برابــر رســانه ها 
ــردم  ــراروی م ــه دشــواری های ف ــی و ب خودنمای
مــا می افزایــد. چنانچــه در دوحــه و مســکو 
ــی  ــه نف ــب ب ــان ل ــخنگوی طالب ــه س ــدون آنک ب
ــده گان دولــت در ایــن همایش هــا  حضــور نماین
بگشــاید ایشــان بــا وقاحــت و دیده درایــی، 
ــان را  ــوی طالب ــت از س ــب دول ــا جان ــره ب مذاک
ــوف  ــرد موص ــن عملک ــه ای ــمرده ک ــردود ش م
شــک و تردیدهــا را افزایــش بخشــید و چنــد تــا 

ــرد:  ــی ک ــه تداع ــکار عام ــوال را در اف س
توده هــای  گرفتــن  کــم  دســت   .۱
میلیونــی کشــور کــه در زیــر چتــر نظــام موجــود 
ــده  ــای نــازل ش ــات و باه ــا تمــام نامایم ب
باالی شــان از جانــب طالبــان و تروریســتان، 
دســت و گریبــان و تــن بــه تقدیــر ســپرده نفــس 
ــه  ــی را ک ــرم حکومت ــای محت ــا آق ــند ام می کش
همیــن خلــق شــکم گرســنه و پــا برهنــه فهمیــده 
ــدن  ــا از دســت دادن اعضــای ب ــده ب ــا نفهمی و ی
شــان انتخــاب و از اثــر پــا در میانــی و حکمیــت 
جــان کــری باالی شــان تحمیــل شــد از محــراق 
توجــه جهانــی بــه دور، بازی هــای مــوش و 
ــردم  ــع م ــاف توق ــدازی  و خ ــک را راه ان پش
ــا  ــی را ب ــه، گروه ــای مزوران ــا ترفنده ــور ب کش
قافله ســاالری حامــد کــرزی بــه مســکو کشــانید 
ــدون  ــش هرچــه باشــد ب ــن همای ــد ای ــه براین ک
ــتان  ــت افغانس ــدۀ دول ــود نماین ــور و وج حض
نتیجــۀ ملمــوس نخواهــد داشــت و بــه حقیقــت 

ــت.  ــد پیوس نخواه
ــی  ــۀ عال ــات نابخردان ــن اقدام از ای  .۲
جنابــان و طالبــان می تــوان دریافــت کــه باتوجــه 
ــور  ــه منظ ــال روان و ب ــرمای س ــدت س ــه ش ب
ــور  ــی کش ــای دفاع ــات قوت ه ــازی حم ُکندس
ــرادران  ــان )ب ــتان و طالب ــای تروریس ــر النه ه ب
ناراضــی اش( ـ نام بــرده وقــت ُکشــی کــرده 
ــدن  ــار و آب ش ــل به ــیدن فص ــرا رس ــا ف ــا ب ت
یخ هــای زمســتانی مجــال تحــرک و تجدیــد 
ــری را  ــای دیگ ــر و دام ه ــان را میس ــوای طالب ق

ــا  ــن و ب ــتان په ــی افغانس ــای دفاع ــرای نیروه ب
ــده روی  ــا را در آین ــتر آنه ــت آوردهای بیش دس

ــد.  ــرد آورن ــره گ ــز مذاک می
ــکو  ــره در مس ــداف مذاک ــرگاه اه ه  .۳
ــدی در  ــض ج ــردد، تناق ــاهده گ ــت مش ــه دق ب
محتــوای مذاکــرات محســوس و قابــل درک 

: شــد می با
الــف: شــیر محمــد عبــاس اســتانکزی هنوزهــم 
ــد  ــه شــدت می کوب ــر طبــل امــارت اســامی ب ب

ــارد.  ــا می فش ــر آن پ و ب
ــر  ــرد و ب ــود را نمی پذی ــت آورهای موج ب: دس

آنــان انــکار مــی ورزد.
در  امنیتــی  و  دفاعــی  نیروهــای  انحــال  ج: 
ــه  ــته ک ــرار داش ــروه ق ــن گ ــداف ای ــرخط اه س
بــدون ارتبــاط بــه خواســت ها و تمایــات اهــرم 

قــدرت در پاکســتان نمی باشــد. 
ــن  ــش تعیی ــی از پی ــا پالیس ــم و ی ــو حاک د: ج
شــده در همایــش مســکو بیانگــر مســکوت کردن 
ــد  ــد موجــود را در پیون ــاد دموکراســی نیم بن فری
بــا ابــراز نظــر داکتــر عبداللطیــف پــدرام خیلــی 

ــش گذاشــت.  ــه نمای آشــکارا ب
بازی هــای  گونــه  ایــن  بــا  نمی شــود  پــس 
ــه مــردم را فریفــت و ســر شــان کاه  عوأم فریبان
گذاشــت؛ چــه تــا زمانــی کــه دولــت افغانســتان 

بــه مثأبــه یکــی از طرف هــای منازعــه وارد 
معــادالت سیاســی نباشــد هرگونــه تصمیــم 
قــوت حقوقــی نخواهــد داشــت  فیصلــۀ  و 
ــراب  ــی ُس ــاش در پ ــح ت ــه صل ــیدن ب و رس

ــود.  ــد ب خواه
از  کثیــری  شــمار  گرچــه  هرحــال،  بــه 
ــدون  شــخصیت های سیاســی در ایــن نشســت ب
حضــور پُــر رنــگ نماینــدۀ کشــور میزبــان 
ــتراک  ــده اش ــان ناخوان ــون مهمان ــیه( چ )روس
ــه نیم کاســه یی  ــر کاس ــن زی ــه یقی ــه ب ــتند ک داش
وجــود دارد امــا عــدۀ معــدودی از ایــن مهمانــان 
ــکو،  ــای مس ــق فیصله ه ــی تطبی ــتاب زده مدع ش
خودشــان را جــا زدنــد کــه فکــر می کنــم پهلــو 
ــا  ــای آنه ــده و ادع ــر ش ــر دی ــرا دیگ ــد؛ زی بزنن
شــاید در محــدودۀ خانوادۀشــان نیــز خریدارانــی 

ــد.  ــته باش نداش
ــم  ــح می خواه ــام آور صل ــاب پی ــر از جن در اخی
از تنیــدن ترفنــد و وقت ُکشــی انصــراف دهــد و 
ــه  ــا را هرچــه هســت پذیرفت ــت جامعــۀ م واقعی
ــۀ  ــای ادام ــد پیش زمینه ه ــا باش ــذارد ت و ارج بگ
جنــگ نــه از روی ُحــب و بُغــض بــل بــا ســعه 

صــدر از میــان برداشــته شــود. 

ماجرای قتل سفیر امریکا در 

کابل
مـذاکـرات صلـح 

یا ترفنـدی برای ادامـۀ جنـگ

یادداشــت حاضــر را بــرای چهاردهــم فبــروری کــه برابــر بــا چهلمیــن ســالروز قتــل ســفیر 
ــم  ــاال ه ــب، ح ــم. ُخ ــه منتشــر کن ــردم ک ــوش ک ــا فرام ــتم ام ــود، نوش ــل ب ــکا در کاب امری
ــم  ــنبه چهارده ــرای انتشــار جــا دارد. روز چهارش ــته اســت و ب ــخ آن نگذش ــی از تاری خیل
ــود.  ــن« ب ــان »تره کــی- امی ــو ۱۳57خورشــیدی زم ــا ۲5 دل ــر ب ــادی براب ــروری ۱۹7۹می فب
ــی از  ــه یک ــلح ک ــرد مس ــار ف ــط چه ــتان، توس ــکا در افغانس ــفیر امری ــس« س ــف داب »آدول
ــد.  ــوده ش ــل رب ــهر کاب ــان« ش ــادۀ »طره بازخ ــن داشــت، در ج ــه ت ــس ب ــاس پولی ــا لب آن ه
گروگان گیــران، دابــس یــا دابــز را بــه اتــاق ۱۱7 »هتــل کابــل«، انتقــاد دادنــد. لحظاتــی بعــد، 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان عملیــات آزادســازی را آغــاز کردنــد امــا اختطاف گــران، دســت 
ــا کشــته  ــاد طــول نکشــید و ب ــدازی شــروع شــد. درگیــری، زی ــد و تیران ــه مقاومــت زدن ب
ــامگاه  ــران ش ــاد گروگان گی ــید. اجس ــان رس ــه پای ــران ب ــکا و گروگان گی ــفیر امری ــدن س ش
ــد.  ــان داده ش ــی نش ــای امریکای ــه دیپلمات ه ــی ب ــفاخانه نظام ــردخانه ش ــان روز در س هم
ــای  ــن پرونده ه ــی از پیچیده تری ــل او، یک ــپس قت ــکا و س ــفیر امری ــاف س ــوع اختط موض
جنایــی- سیاســی اســت کــه بــا گذشــت چهــل ســال از ایــن حادثــه، هنــوز کســی به درســتی 
نمی دانــد، ماجــرا از چــه قــرار بــود. برخــی معتقــد انــد کــه اخطاف چیــان، از هواخواهــان 
ــدل آزادی ســفیر، از  ــد و می خواســتند »طاهــر بدخشــی« را در ب ــان »ســتم ملــی« بودن جری
ــال آزادی  ــد امــا ایــن هــم گفتــه شــده اســت کــه رباینــده گان در قب ــم آزاد کنن ــدان رژی زن
ــه  ــی« از اســام گرایان را مطالب ــا فیضان ــکا، رهایــی »بحرالدیــن باحــث« و »موالن ســفیر امری
کــرده بودنــد. برخــی دیگــر، ســرویس اطاعــات شــوروی ســابق یــا »کا.جی.بــی« را عامــل 
ــناد ســرویس  ــر اس ــی ب ــه مبتن ــع مهمــی ک ــد. یکــی از مناب ــی می دانن ــده آدم ربای ــن پرون ای
جاسوســی شــوروی نوشــته شــده، کتــاب »کا.جی.بــی در افغانســتان« اســت. نویســندۀ ایــن 
کتــاب، »واســیلی متروخیــن«، از مســووالن ارشــد بایگانــی و آرشــیو K.G.B بــوده اســت. او 
در ایــن کتــاب بــه اهمیــت آدولــف دابــس بــرای کا.جی.بــی ســخن گفتــه کــه نظریــه نقــش 
ســرویس اطاعــات شــوروی را در قتــل ســفیر امریــکا، تقویــت می کنــد. هــر چــه بــود، بــه 
ســر آدولــف دابــس از نزدیــک شــلیک شــده بــود. قتــل آدولــف بــرای امریــکا بســیار مهــم 
ــل قطــع کــرد و نزدیــک  ــم کاب ــه رژی ــا جایــی کــه واشــنگتن کمک هــای خــود را ب ــود ت ب
بــه یــک ســال، دیپلمات هــای امریکایــی هنــگام دیــدار بــا مقامــات افغانســتان و شــوروی، 
ــرات در  ــن مذاک ــان ای ــدند. جری ــس می ش ــل داب ــدۀ قت ــری پرون ــتار پیگی ــه خواس مصران
ــای  ــن نامه ه ــت. ای ــنگتن، درج اس ــه واش ــل ب ــکا از کاب ــفارت امری ــالی س ــای ارس نامه ه
محرمانــه، هنــگام حملــه انقابیــون بــه ســفارت امریــکا در تهــران، بــه دســت آمــد. همچنیــن 
ــکا  ــر« رییس جمهــور ســابق امری ــرای »جیمــی کارت ــکا ب ــل ســفیر امری ــودن و قت مســأله رب
نیــز مهــم بــود. او پــس از قتــل دابــس، در دیــدار بــا خانــوادۀ  او، از پیگیــری پرونــدۀ قتــل 
ســفیر خــود در کابــل اطمینــان داد امــا بــا گذشــت چهــل ســال، کســی ندانســت کــه دابــس 
بــرای چــه و توســط چــه کســی کشــته شــد. ایــن بــود برگــی از تاریــخ معاصــر افغانســتان 
ــد  ــد، مفی ــه دور مانده ان ــان ب ــخ کشورش ــه از تاری ــلی ک ــرای نس ــدن آن ب ــاید خوان ــه ش ک

واقــع شــده باشــد.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2437 دوشنبه29 دلو/ بهمن l1397 12 جمادی الثانی l1440 18 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

محمد مرادی

عبدالمنان همدل آیا افغانستان برای...
کشته شده اند. باید میزان کفۀ ترازو و بهای صلح روشن باشد. 

تاهنـوز روشـن نیسـت کـه طالبـان در حکومـت آینـده چـه می خواهنـد، برای چیـزی که 
سـال جنگیده انـد بـا همـکاری گسـترده و کمپاین مووقتی شـاید اگـر تغییر قانون اساسـی 

باشد.  
نگران در میان زنان

پـس از سـقوط طالبـان در سـال ۲00۱ توسـط امریـکا، رشـد حقـوق زنـان، آمـوزش و 
پـرورش، قانون منـدی انکشـاف آزادی هـا کـه در مخالفت  به آنـان قرار دارند، این پرسـش 

مطـرح می گـردد: چقـدر طالبـان تغییـر کرده انـد؟
در جریـان حکومـت طالبـان زنـان اجـازه کار در بیـرون از خانـه را نداشـتند و بـدون 
پوشـیدن برقـع و محرم نمی توانسـتند کـه خانه را ترک کننـد و دختـران از رفتن به مکتب 

بازداشـته شـده بودند. 
آزالـه نعمـت، رییـس نهـاد بررسـی و ارزیابـی گفـت: شـرایط جدیـد بـا خوش بینـی و 
تـرس مواجـه اسـت، خوش بینـی این اسـت کـه فرصت بـرای پایـان خون ریزی و کشـتار 
افغانسـتانی ها ]به خاطـری کـه [ مـن دیده ام، قبرسـتان ها مسـاحت زیاد از کشـور را اشـغال 
کرده انـد. بانـو نعمـت گفـت: ترسـی مـن دارم، این اسـت کـه صلـح جدید چه اسـت؟ آیا 
ایـن مـا را به دورۀ سـنگ بـر نمی گردانـد؟ بانو نعمت گفـت: یک طرف جنـگ را متوقف 
می کنـد، صلـح بـه ایـن معناسـت، وقتـی مـن در اجتماع هسـتم، احسـاس خطر از کسـی 
نکنـم؛ از طـرف دیگـر می تواننـد آن را بگیرند. نماینـده گان طالبان در صحبت با رسـانه ها 
گفته انـد کـه از اشـتباه گذشـته آموخته انـد، آگاهـان بـاور دارنـد کـه خشـونت های که در 
سـاحات کنتـرل طالبان افتاده اسـت به شـکل بی پیشـنه یی اسـت و هنوز طالبـان همچنان، 
در کاهـش تلفـات ملکـی ضعیف معلوم شـده اند. پیشنهادشـان این اسـت کـه حقوق زنان 
بـر اسـاس قانـون اسـامی تأمین گـردد. این تأکید و سـخنان از رژیم مخلوع شـان اسـت 

کـه در سـال ۲00۱ سـقوط کرد. 
دومـس روتینـگ، همـکار شـبکۀ تحلیل گـران افغانسـتان گفـت: در این مـورد چیزی های 
بیشـتری بایـد انجـام  شـود. بیایـد بپذیریم کـه معضل چهل سـالۀ افغانسـتان را نمی شـود 

در شـش ماه حـل کرد. 
او گفـت: در ۱7 سـال پیشـرفت های زیـاد اینجـا و آنجـا صـورت گرفتـه اسـت، امـا 

دارد. وجـود  نیـز  تـازۀ  چالش هـای 
مـا در ابتـدای یـک مسـیر طوالنـی قـرار داریم، ایـن مسـیر صـاف مصالحه نیسـت. آقای 
روتینـگ، گفـت: اینجـا چالش هـای قوی در مـورد همه چیـز وجـود دارد، به خاطر حقوق 

و در مـورد حکومـت آینـده اسـت کـه چگونه خواهـد بود. 
صلح برای همیشه 

شـیر محمـد عبـاس سـتانکزی، نماینـدۀ طالبـان در مسـکو به بی .بی.سـی گفـت: می دانیم 
کـه تسـخیر کشـور بـا جنـگ نمی توانـد منجـر بـه صلـح شـود. مـا می خواهیم همـه چیز 
بـا صلـح حـل گـردد. سـتانکزی افـزود: پـس از خـروج امریکایی هـا هیـچ جنـگ میـان 

شـهروندان افغانسـتان نخواهـد بـود و صلـح بـرای همه اسـت. 
سـتانکزی گفـت: پـس از خـروج امریکایی هـا ما و شـما دوسـت می باشـیم و امریکایی ها 

می تواننـد دوبـاره به افغانسـتان بیایند در بازسـازی کشـور سـهیم کنند. 
امـا نـادر نـادری، رییـس کمیسـیون اصاحـات اداری گفـت: مـا از تـاش صلـح امریـکا 
اسـتقبال می کنیـم، امـا مـا بایـد هسـتۀ اصلی باشـیم و اگـر در این مـورد عجله کنیـم، پیام 

غلـت بـه پاکسـتان داده ایم. 
بار و بند طالبان

از زمانـی آغـاز گفت وهـای دیپلوماتیـک، طالبـان، میـدان جنگ شـان نیـز شـدیدتر شـده 
اسـت. پـس از آن کـه امریـکا  یـک کمپاین بمی را بـرای نابـودی طالبان راه انـدازی کرد و 
بیـش از ۳0 فرمانـده طالبان کشـته شـد. روند صلح به پـس از حمات هوایـی اتفاق افتاد. 
بـه اسـاس منابـع غربـی و داخلـی، ایـن یکـی از باالتریـن حمـات بـا ریختـن 7۳65 بم 
باالی طالبان ن در ۲0۱۸ که نسـبت به سـه سـال گذشـته افزایش را نشـان می دهد اسـت. 

ACKU
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اشاره: روزنامۀ ماندگار در شماره های پیش از این قسمت 
نخست این مقاله را در چند بخش پیهم نشر کرده و حاال 

قسمت دوم این مقاله را می خوانید.
باالی  داشتیم.  تیره  پنج  تفنگ های  باقی  و  یک کاشینکوف 
افسر  یک  افتاد  زمین  به  که  کسی  اولین  کردیم.  آتش  آنها 
شدند،  نزدیک  غار  به  که  پیاده  افراد  دیگر  بعد  بود.  روسی 
تفنگ های  که  تا  کشید،  درازا  به  خورد  و  زد  شدند.  کشته 
پنج تیره از کار افتاد و تنها کاشینکوف ما انداخت می کرد. 
انداخت های دشمن شدت گرفت. اولین چیزی که در درون 
صوف تیر خورد، یک جلد قرآن کردیم بود. عبدالواحد آن را 

به فال بد گرفت، بعد عبدالواحد نیز اندکی زخمی شد. 
دشمن با راکت های دودی غار را هدف قرار داد. درون صوف 
پر از دود شد. ما به شدت سرفه می کردیم. عبدالواحد دستور 
داد برای جلوگیری از خفه شدن اسنفج را توته کرده و با آب 
تر کنیم و به بینی خود بگیریم این اسفنج، یک دوشک بود 
که برای استتار در دهن صوف می گذاشتیم. شلیک راکت های 
ما  و  می شد  بیشتر  لحظه  به  لحظه  دود  یافت.  ادامه  دودی 
آهسته آهسته به اثر استنشاق گاز به حالت اغما افتاده، به هر 

طرف غلطیدیم.
 اما بیهوش نشده بودیم.

غار  به  کوهنوردی  و وسایل  ریسمان  از  استفاده  با  روس ها 
به  و  بودیم. دستگیر کردند  نیم جان  که  را  ما  داخل شدند. 
وسیلۀ تناب هایی که در گردن ما بسته بودند مانند کسی که به 

دار آویخته می شود، به زیر فرود آوردند.
در محلی که اکنون صفۀ ایزدیار است، هلیکوپترها نشستند، 
عبدالواحد و مرزا را بردند. روس ها من و نصیر را نزد خود 
نگهداشتند که محل مخفی گاه ساح و مهمات را نشان دهیم. 
در میان روس ها یک سرباز تاجیک بود که وظیفۀ ترجمانی 

داشت. 
مهمات کجاست؟ ساح های ثقیل تان را کجا مخفی کرده اید؟ 
را  سواالت  این  کجاست؟  نولجی ُکشتْه  کجاست ؟  مسعود 

همراه با شکنجه تکرار می کردند.
برادر بزرگم محمد بقا هم اسیر شده بود، اما از ما جدا بود. 
به  را  اما وقتی داشکه  بود،  قرار گرفته  او هم مورد شکنجه 
دنگانه  »پل«  از  عبور  در  می کردند،  شانه اش حمل  به  اجبار 
خود را به دریا انداخته بود. وقت آب خیزی بود، به او دست 
نیافتند، جسد او نزدیک پُل ماله پیدا شده بود. او را وطندار 
ما، مدیر هاشم کارمند خاد از خال پشت دست اش شناخته 

و دفن کرده بود.
شوروی ها این موضوع را به شکل پوشیده به من اطاع دادند 

)بقا برو به خیر!( یعنی فرار کرد.
بعد از مرگ بقا، کار ما سخت تر شد، وقت حرکت ما را با دو 

تناب می بستند، یکی در گردن و دیگری در کمر. 
به پیش می کشیدند.  را  اگر عقب می ماندیم، ریسمان گردن 
اگر پیش رفته بودیم، ریسمان کمر را به عقب می کشیدند و با 
ما مانند یک جانور وحشی که اسیر شکارچیان می شود، رفتار 
می کردند: شب با نصیر مشورت کردیم، گفتیم مرگ بسیار 
آسان تر است، شهید بیشتر از فشار سر سوزن درد احساس 
نمی کند. باید فرار کنیم هر چه باداباد. من داوطلب شدم که 
اول فرار کنم، اما نصیر گفت: من تحمل شکنجه را به تنهایی 

ندارم، بگذار اول من فرار کنم. 
ما را باالی یک بام نگهداشته بودند، پشت به پشت هم با یک 
تناب بسته بودند. از تاجیکی که ترجمان بود خواهش کردیم 
که بهخاطر تشناب رفتن ما را از هم جدا کنند. بعد شب هنگام 
نصیر دست خود را باز کرد و به آهستگی از بام به زیر پرید 
و فرار کرد آنها عادت داشتند به خاطر اطمینان از حضور ما، 
تنابی را که یک سر آن بهدست شان و سر دیگر آن به دست 
فهمیدند  بود،  سست  تناب  وقتی  می دادند.  حرکت  بود،  ما 

که او فرار کرده است. یکی از آنها فریاد زد و همه دویدند. 
آنها با چراغ های دستی به دنبال او گشتند اما فقط کفش های 
این سطور قصه فرارش  )نگارندۀ  یافتند.  آب  کنارِ  را در  او 
را پیش از آنکه نصیر در حال خنثا کردن بمِب منفجر ناشده 
شهید شود از زبان نصیر چنین شنیدم: میان »ُسویی ها« پنهان 
شدم )علف های خوشبوی کوهی که حدود یک متر ارتفاع 
می داشته باشند(. جستجوی آنها حدود یک ساعت به کمک 
صدها چراغک دوام کرد، بعد برخاستم و به طرف کوه تاج 
)بلندترین قله پارنده( باال شدم. در آنجا از خستگی خوابم 
برد، گویی کسی درخواب تکانم داد، برخاستم دیدم روس ها 
به سمت من باال می آیند. از آنجا فرار کردم تا به مجاهدین 

رسیدم(.
لقا می گوید: بعد از فرارِ نصیر لت وکوب من شدت گرفت. 
یک سر ریسمان را به یک صندلی بستند و سر دیگر آنرا با 
خانه  بام  از  آن  با  و  بستند  گردنم  به  خانه  تیر  از  گذراندن 
آویزان کردند، من بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم خود را 
در میان جویبار یافتم. همین که چشم باز کردم همه خندیدند 
خوشحال  بودم  نمرده  من  که  این   از  گویی  زدند،  دست  و 
و  مسعود  مهمات،  دادن  نشان  برای  فشارشان  بازهم  شدند. 

مجاهدین و نوع ساح مجاهدین، تکرار شد. 
من انواع ساح ها را نام گرفتم اما گفتند دروغ می گویی. بعداً 
مرا به »پتپال« بردند. آنجا اسنادی را از مخفی گاه پیدا کرده 
بودند. گفتند بخوان در اینها چه نوشته است. گفتم نمی دانم. 
خواندم،  را  ورق ها  از  یکی  مجبور  کردند.  شکنجه  بیشتر 
شکنجه شدیدتر شد. شب دیگر باز هم دست های مرا بستند 
و برای اینکه از حرکت من آگاه شوند. اطرافم را به واسطه 
»گیَلنَْه«ها و »پِیپ«های خالی دیوار کردند. وقتی حس کردم 
همه خواب اند، کوشیدم دست هایم را باز کنم. وقتی گزمه 
آمد دست مرا وارسی کرد، دید که تناب سست شده است، 
با قنداق تفنگ چند بار به سینه ام کوفت، به اثر آن استخوان 
سینه ام شکست، بعد از آن بسیار سرفه می کردم و هنگام نفس 

کشیدن ُخرُخر می کردم.
وقتی ُخر ُخر و سرفه مرا می شنیدند، مطمین بودند که هستم. 
پهره دار  ُخر؟  ُخر  بچه  می گفت:  و  می آمد  گزمه  و  ترجمان 

جواب می داد: ُخر ُخر.
دو »پنج گیلنه« خالی در پشت سرم بود که به آن تکیه می کردم. 
بار دیگر به طرف دیوار پشت گرداندم و گره دست هایم را به 
دیوار خراشیدم. این ساییدن را تا وقتی دوام دادم که احساس 
کردم گره ها سست شده است. توانستم دست هایم را از درون 
آن بکشم. سه طرف محل ما، پهره دار ایستاد می شد. شاید به 
تعداد سی نفر سرباز و افسر در فاصلۀ نزدیک من درون یک 
اتاق استراحت می کردند. آنکس که به من از همه نزدیک تر 
بود، وقتی خوابش برد بم دستی اش از دستش رها شد و به 

فاصلۀ کمی لول خورد.
خود را حرکت دادم، »پنج گیلنه« خالی پشت ام که بر اثر وزن 
»پق«!  و  برگشت  اولش  به حالت  دوباره  بود،  رفته  فرو  من 

صدا کرد.
سربازی که موظف به کنترل من بود بیدار شد اما از خستگی 

و خواب حوصلۀ برخاستن نداشت، دوباره به خواب رفت.
روس ها عادت داشتند بعد از هر چند دقیقه یک فشنگ به 
در  من  و  کند  روشن  را  اطراف شان  تا  می کردند  بلند  هوا 
هر بار روشن شدن می توانستم اطراف خود را مراقبت کنم. 
دو نفر پهره دار که زیر بام بودند، گرم صحبت بودند. وقتی 
آخرین فشنگ تاریک شد. در جایم ایستادم. بمب دستی را 
گرفتم اما تفنگ »دراگنوف«اش را که به دستش پیچیده بود 
جرأت نکردم بگیرم. »فیوس« بمب دستی را کشیدم و آمادۀ 

پرتاب ساختم. 
بعد از بام به زیر پریدم و در تشناب که چند متر دورتر بود 

کردم.  پرتاب  خود  عقب  به  را  دستی  بمب  و  شدم  داخل 
انفجار کرد، همه پراکنده شدند. فرار کردم.

آتش باری شدید در اطرافم آغاز شد و بمب های دستی پیهم 
قبر  قبرهایی وجود داشت.  نزدیکی  پرتاب می شدند. در آن 
پناه  پدرم هم آنجا بود. دیوار احاطۀ قبر، محل خوب برای 

گرفتن از مرمی ها بود. آنجا دراز کشیدم.
وقتی آتش باری ضعیف تر شد، از یک دیوار بلند به زیر پریدم. 
چون وزنم هم زیاد بود به شدت به زمین خوردم. تاریکی 
شب پوشش کامل بود. با وجودي که شکم ام هم پیچ می داد 
و درد می کرد، از راه هایی که خود می دانستم، به طرف »پتپال« 
رفتم. دیدم هنوز شمار زیادی روس ها با چراغک های شان در 

کنار دریا در جستجوی من هستند. 
از  یکی  در  آنجا  برآمدم.  »َکِوند«  َسِرَجْر  طرف  به  بعد 
با  و  شدم  داخل  بودم،  دیده  شکار  وقت  که  سوراخ هایی 

اطمینان َدْم گرفتم اما خوابم برد.
در خواب ریش سفیدی را دیدم که گفت: خداوند ترا نجات 

داد، بخیز حرکت کن!
یک  نواختن  با  و  شد  ظاهر  دوباره  برد.  خوابم  هم  باز  اما 
برآمده  آفتاب  دیدم  پریدم،  جا  از  می کرد.  بیدار  مرا  سیلی 
است. باالتر از من بر روی کمر یک سرباز بلند قامت روسی 
به زیر  آنرا  ُقطی خالی  بود و  را خورده  کنسرو صبحانه اش 
پرتاب کرد. ُقطی خالی تا نزدیک من لول خورده آمد.  دیدم با 
دوربین خود طرف دیگر را ترصد می کرد. من به آهستگی از 
پشت سر او خزیدم و حرکت کردم تا به »لوالگشت«  رسیدم. 
در آنجا نان قاق، شکر و کنسرو باقی ماندۀ روس ها را یافتم 
صورتم،  لت وکوب  و  گردن  تناب  فشارِ  خوردم.  اندکی  و 

جویدن غذا را دشوار ساخته بود.
اطراف خود را ترصد می کردم، متوجه شدم که روس ها رد 
اند. طرفی که  اند و به سمت من در حرکت  یافته  پای مرا 
باید فرار می کردم، دیوار بسیار بلند بود که در حالت عادی 
انسان جرأت نمی کند از آنجا به زیر بپرد، اما چاره نبود. وقتی 
می خواستم خود را از دیوار »کشال« کنم، در لبه یی دیوار، یک 

بته به زیر پایم آمد و مرا لغزاند. 
مانند یک سنگ به زیر پرتاب شدم، از اثر شدت بر خورد 
به زمین، زانوهایم به شدت زیر زنخم خورد. دهان و دندانم 

پُر از خون شد.
از »هزار چشمه« گذشتم، پشت کمری پنهان شدم، در آنجا دو 
نفر را در باالی برف کوچ دیدم. ترسیدم و پنهان شدم، تصمیم 
گرفتم اگر روس ها بودند، آنها را از باال با سنگ می زنم و بعد 
شهید می شوم. دقت کردم فضل الدین و قوماندان طوره خان 
بودند. نزد آن ها رفتم آنها هم اول ترسیدند و بعد شناختند. 
از اثر شکنجه رویم زخم دار شده و ورم کرده بود، به سختی 
قابل شناسایی بودم. دهانم به سخن گفتن به مشکل باز شد.

اسیر شد. گفت  طوره خان گفت: عبدالواحد چه شد؟ گفتم 
بیخ ما کنده شد و بی حال به زمین دراز کشید. بعد یک لحاف 
گوشت  من  برای  آنجا  کردند،  پیدا  خارا«   »شب  از  صندلی 
پختند و نیم خام با هم خوردیم. در ُقطی های روس ها چای 
َدْم کردند، بعد نزد قوماندان نفیس خان و حبیب به تنگی های 

زیر کوتل رفتیم و با آنها به طرف سالنگ حرکت کردیم.
در سالنگ نزد قوماندان پناه رفتیم. وقتی قصۀ مرا شنید و در 
گردنم آثار خفگی تناب را دید، بسیار نوازشم کرد و بهخاطر 
دلداری من گفت: من هم اسیر شده بودم، بعد پتوی خود را 

نشان داد که از اصابت مرمی سوراخ سوراخ بود. 
از آنجا تصمیم گرفتم به طرف شمالی نزد حاجی عظم الدین 
دره  سلیمان  شاه  قوماندان  گروپ  نفر  سی  تعداد  به  بروم. 
عازم شمالی بود. ۱5 نفر متفرقه بودیم، شب هنگام از آشابه 
که  نمی دانستیم  گذشتیم،  پلچک  از  رفتیم.  تتمدره  طرف  به 

مصیبت دیگری هم در راه است.

حال  در  سرک  از  وقتی  می رفتم.  راه  سلیمان  شاه  عقب  از 
گذشتن بودیم، بار دیگر به کمین دشمن افتادم. به ناگهان زیر 
ضربۀ ماشیندار قرار گرفتیم، شاه سلیمان از سرک گذشته بود 
که مرمی خورد، اخ گفت: من از ترس دوباره به عقب فرار 
کردم و در یک جوی پنهان شدم. در آن شب سیزده نفر از 
گروپ شاه سلیمان شهید شدند و ما چند نفر اسیر شدیم ما 

را به بگرام بردند.
»در جریان محاکمه در کابل، ما را به قتل 5۲ نفر سرباز و 
افسر شوروی متهم کردند و آن وقت فهمیدم که چه تعداد 
بود.  شده  کشته  عبدالواحد  دستگیری  جریان  در  دشمن  از 
شماری از ما اعدام شدند اما من به نسبت آنکه بدون ساح 
دستگیر شده بودم به هژده سال حبس محکوم شدم تا آنکه 

به مناسبت خروج سربازان شوروی آزاد شدم«.
گفتند وقتی قوماندان عبدالواحد و قوماندان خواجه، بی خبر 
از حضور یکدیگر در اتاق های انفرادی توقیف بودند، خواجه 
دلتنگ آزادی، به یاد تیغه ها و دامنه های هندوکش )سنگردی( 

می سراید. قومندان عبدالواحد می پرسد:
-کیستی تو؟ می گوید: خواجه ُگْت )بی انگشت(. انگشتانش 

پیش از اسارت جراحت برداشته بود.
خواجه می پرسد:

-تو کیستی؟ جواب می شنود: عبدالواحد لنگ )پایش پیش از 
اسارت در برخورد با ماین قطع شده بود(.

حکم اعدام عبدالواحد و عبدالصمد آمر مالی قرارگاه پارنده. 
خواجه سر گروپ شجاع پارنده و عده یی دیگر صادر و به 

اجرا در آمد.
به  بعداً  و  کابل  به  را  او  ایوب چه شد؟  کاکا  اما سرنوشت 

پلچرخی انتقال دادند. 
پوست  سیاه،  بلند، موی  قد  داشت.  ایوب شخصیت جالبی 
تیره و چشمان آبی تیز رنگ داشت. کم آمیز و جدی، عیار 
و اهل »سیالی و شریکی« بود. خصلت و قیافه اش او را آدم 
مرموز نشان می داد. در قریه نیز دو پسرش همواره چون سایه 

همراه او می بودند.
آبی  چشمان  و  عقابی  بینی  و  چهره  سفید  و  بلند  قد  انور 
بود.کسانی  سبزینه  و  قامت،  متوسط  طاهر  و  داشت  روشن 
با  انور  که در زندان او را دیده بودند، گفتند: کاکا ایوب و 
موهایی که تا شانه های  شان می رسید در حال آفتاب گرفتن 
دیده می شدند. با کسی حرف نمی زدند بی اعتنا به سرنوشت 
خود )حکم اعدام( با تحقیر به مسووالن زندان نگاه می کردند.
زیر  سبب  به  احتماالً  طاهر  و  شدند  اعدام  پدرش  و  انور 
رها  وقتی  بود.  شده  محکوم  دوامدار  حبس  به  بودن  سن 
کشته  حادثه  یک  در  و  بود  داده  دست  از  را  اعصابش  شد 
شد. فرزندان کاکا ایوب به سبب از پا افتادن پیرمرد قربانی 

وفاداری به پدر شدند.
سال ۱۳6۳ سال اسارت و حبس بی سابقۀ مجاهدین و حامیان 
از درون حکومت و  آنها بود. آن سال تعداد بی شمار مردم 

شهر کابل هم به زندان رفتند.
تاج الدین  میر  و  دفاع  وزارت  کشف  رییس  خلیل  جنرال 
پیلوت معاون او، هر دو به جرم همکاری با احمدشاه مسعود 
ناگهانی  ضربات  از  جلوگیری  در  آن ها  نقش  شدند.  اعدام 
روس ها به مجاهدین و کاهش تلفات مردم ما و همکاری شان 
با آمرصاحب در اتخاذ استراتژی و تاکتیک مناسب در مقابله 
با دشمن و سرانجام قبول آگاهانه و اخاص مندانۀ شهادت 

در این راه، بسیار بزرگ و با ارزش است. 
عبدالواحد و برادرش از ُرخۀ پنجشیر چریک های شهری )او 

غیر از قومندان واحد است( بودند.
آمر صاحب به نام انتقام آن دو برادر، عملیات بزرگی را در 

پایگاه شوروی ها در بگرام راه اندازی کرد.
نبی اهلل، نجیب اهلل و توکل از هسته های مخفی ترور شهری در 

قضیه های جداگانه محکوم و اعدام شدند.
آنها که اعدام نشدند در تبادله با اسیران دولتی آزاد شدند و 
یا بعد از خروج سربازان شوروی از افغانستان به نشان ُحسن 
نظر دولت، با اعام »مصالحۀ ملی« مورد عفو قرار گرفتند. که 

هر کدام داستان خود را دارد.

محمدحسین سعید

بخش دوم و پایانی

عجب نعمتی است!

ACKU



نویسنده: اسکوت پترُسن
برگردان: ابوبکر صدیق 

منبع: کریستین ساینس مانتور

جنـگ  طوالنی تریـن  از  امریـکا  خـروج  چشـم انداز 
در  کـه  افغانسـتان  بـرای  صلـح  توافـق  دلیـل  بـه 
صـورت  طالبـان  بـا  امریـکا  مسـتقیم  گفت وگوهـای 

اسـت.  شـده  خوش بینـی   باعـث  گرفتـه، 
چالش هـای هـم امـا وجـود دارد، به اسـاس گزارش ها، 
طالبـان بـرای فصـل جدیـد جنـگ آماده گـی می گیرند، 

چنانچـه بـه مذاکـره آماده اند.
ایجـاد راه حـل سیاسـی بـرای آوردن طالبـان بـه میـز 
گفت وگـو بـا دولـت افغانسـان تاهنـوز مانند کپسـل در 
تاریـخ و اتفـاق حلق آویـز در درختـی در میدان وردک 

- جنـوب غـرب کابل - اسـت. 
ایـن همـان درخـت اسـت کـه سه سـال پیـش طالبـان 
رحمـت یـک افسـر نیروهـای امنیتـی را کـه صاحـب 
هفـت فرزنـد بود، پس از فرار دادن و دو هفته شـکنجه، 
حلـق آویـز کردند و پـس آن ]تومار[ کوچک نوشـته را 
بـاالی درخـت آویـزان کردنـد که در آن نگاشـته شـده 
بـود: »هـر فـردی کـه بـا دولـت کار می کنـد، بـا ایـن 

سرنوشـت  دچـار می شـود«.
خسـر بـرادر رحمـت اهلل، عبدالحمید وردک کـه با دیدن  
جسـد بسـتگانش بهـت زده شـده بـود، گفـت کـه تنها 
شـمار  افغانسـتان  در  نیسـتند،  قربانـی  آنـان  خانـوادۀ 
زیـادی از خانواده هـا هسـتند کـه قربانـی شـده اند، پس 
از یـک مـاه مامـای وردک بـه اتهـام این کـه خبرچیـن 
دولـت اسـت، از طـرف افـراد مسـلح طالبـان هـدف 
گلولـه قـرار گرفـت. آقـای وردک تـرک محلـه کـرد و 
امـروز در کابل دوکان ترکاری فروشـی باز کرده اسـت. 
وردک گفـت کـه این روشـن اسـت کـه طالبـان چقدر 
بـد هسـتند، او افـزود کـه کشـتاری  کـه طالبـان انجـام 
داده انـد و زجری کـه خانواده اش از طالبان دیده اسـت، 
هرگـز آنـان را نمی بخشـد. امـا امیـد بزرگ بـرای صلح 

دارد کـه بتوانـد بـه ایـن خون ریزی پایـان دهد. 
از  زیـاد  شـماری  شـاید  کـه  تجـارت  یـک  پایـان 
شـهروندان افغانسـتان بـه آن قانـع باشـند، اگـر صلـح 

کنـد.  جلوگیـری  آینـده  بی ثباتـی  از  بتوانـد 
وردک گفـت: زمانـی کـه  شـنیدم، صلـح آمـده خیلـی 
خوشـحال  شـدم و بـه تمـام کشـور احسـاس خوشـی 

داشـتم، چالـش و جنـگ تنهـا در والیـت مـن نـه، در 
تمـام افغانسـتان اسـت و مـا به شـکل جـدی بـه صلـح 

داریم.  نیـاز 
راه حل عاجل امریکا

خوش بینی هـا  اسـاس  بـه  و  عاجـل  صلـح  برقـراری 
نیسـت، یـک راه  طوالنـی اسـت. امـا آگاهـان چیـزی 
اسـت.  نداشـته  وجـود  ایـن  از  پیـش  کـه  می گوینـد 
دونالـد ترامپ بـرای خـروج ۱4 هزار سـرباز امریکایی 
کـه  حالـی  در  اسـت،  گرفتـه  تصمیـم  افغانسـتان  از 
طالبـان سـال ها در مخالفـت و میـدان جنـگ بـا آنـان 
قـرار داشـتند. برخـی آگاهان بـاور دارند کـه قدرت مند 
نیروهـای امنیتی بـا حمایت ناتو و امریکا ممکن اسـت. 
پیشـرفت ها قابـل ماحظـه اسـت: نماینـده گان طالبـان 
در مـاه  گذشـته چنـد مرتبه با مقامـات امریکایـی دیدار 
داشـته  و روی چارچـوب کاری صلـح توافـق کرده انـد 
کـه در صـورت خـروج نیروهـای امریکایـی، طالبـان 
خـاک  از  تـا  نمی دهنـد  اجـازه  کـه  داده انـد  اطمینـان 
افغانسـتان در برابـر کشـورهای بیرونـی اسـتفاده شـود. 
خلیـل زاد،  زلمـی  عاجـل  راه حل هـای  از  یکـی  ایـن 
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا بـرای مصالحۀ افغانسـتان اسـت 
کـه هفتـۀ پیش گفـت: کارهای زیـاد تاهنوز انجام شـده 
اسـت، او آرزو کـرد کـه مذاکـرات صلـح تـا پیـش از 
مـاه جوالی کـه انتخابات ریاسـت جمهوری این کشـور 
برگـزار می گـردد، نتیجـه دهـد. زلمی خلیـل زاد، دومین 
دیـدار خـود را بـا طالبـان در ۲5 فبـروری، در دوحـه 

مرکـز قطـر خواهد انجـام داد. 
طالبـان تاهنـوز در مـورد مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان 
ندارنـد و حکومـت را دست نشـان ده  موضـع روشـن 
امریـکا می داننـد کـه بخـش از ایـن رونـد نیسـت و در 
نشسـت مسـکو که با سـایر سیاسیون افغانسـتان به ویژه 
حامدکـرزی رییس جمهور پیشـین دیدار داشـتند، نیز از 

دولـت افغانسـتان دعـوت نکردند. 
تـاش  کـه  می گوینـد  همـواره  امریکایـی  مسـووالن 
می کننـد تـا تمـام  طرف هـای افغانسـتان را وارد رونـد 

مذاکـرات صلـح کننـد. 
بـا ایـن وصـف، محمداشـرف غنـی در پایان مـاه مارچ 
آقـای  کـرد،  راه انـدازی  را  صلـح  مشـورتی  نشسـت 
غنـی اخیـراً گفتـه اسـت کـه پـس از اشـغال کرسـی 
ریاسـت جمهوری در ۲0۱4، 45 هـزار نیـروی امنیتـی 
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ــاد  ــه هفت ــل ده ــه در اوای ــا ک ــد و زیب ــیر تنومن مرجــان ش
هجــری و در اوج جنگ هــای داخلــی بیــن گروه هــای 
مجاهدیــن غــرش کنــان و بــا غــرور در بــاغ وحــش کابــل 
ــد  ــان قدرت من ــم مرج ــی پی ه ــرد. صدای ــی می ک زنده گ
بــه هنــگام شــب کیلومترهــا دور از محــل ســکونتش 
شــنیده می شــد. صــدای وحشــتناک و خشــن کــه حضــور 
ــی داد.  ــی م ــگ زده گواه ــل جن ــگل را در کاب ــاه جن پادش
پادشــاهی کــه بــا حضــورش روزانــه پــای ده هــا تــن را بــه 

ــاند. ــش می کش ــاغ وح ب
ــتری  ــدت بیش ــر روز ش ــت ه ــا گذش ــهری ب ــگ ش جن
می یافــت. انســان های زیــادی هــم از نظامــی و غیرنظامــی 

ــدند. ــتاده می ش ــرگ فرس ــه کام م ب
در ایــن یادداشــت روایتــی از پــدرم را کــه گــواه اتفاقــات 
ــته  ــی کش ــل و چگونه گ ــش کاب ــن بخ ــده در ای ــش آم پی

ــوده اســت را مــی آورم: شــدن مرجــان ب
ــل  ــاغ وحــش کاب ــل ب خــط مقــدم جبهــه درســت در مقاب
ــب داری از  ــه جان ــن و همســنگرانم ب ــود. م ــع شــده ب واق
حــزب جمعیــت اســامی در برابــر افــراد وابســته بــه حزب 
وحــدت می جنگیدیــم. یکــی از روزهــا کــه صــدای جنــگ 
ــه گــوش نمی رســید و یــک فضــای نســبتًا  و خمپاره هــا ب
ــتفاده  ــا اس ــم ب ــن ه ــود، م ــده ب ــم ش ــهر حاک ــر ش آرام ب
ــا  ــرارگاه م ــه ق ــش ک ــاغ وح ــه ب ــری زدم ب ــت س از فرص
در فاصلــۀ کمتــر از ۱50 متــری ایــن مــکان تفریحــی 
ــش  ــاغ وح ــه وارد ب ــض اینک ــه مح ــود. ب ــده ب ــع ش واق
ــس  ــراف قف ــردم در اط ــادی از م ــمار زی ــدم ش ــدم، دی ش
ــان  ــای مرج ــرگرم تماش ــد و س ــده ان ــع ش ــان جم مرج
ــر از ۳0 ســال  ــه ســنش کمت ــان شــخصی ک هســتند. ناگه
ــه  ــرای اینکــه شــجاعتش را ب ــدون کــدام دلیــل و ب ــود ب ب
ــردم نشــان دهــد، داخــل قفــس مرجــان  شــد. مرجــان  م

بــه ورود ایــن شــخص هیــچ توجهــی نکــرد و آن شــخص 
ــان  ــاالی مرج ــده و ب ــان آم ــک مرج ــته نزدی ــته آهس آهس
ــا  ــوازش کشــید و قســمی وانمــود کــرد کــه گوی دســت ن
مرجــان بــا او کاری نــدارد. در ایــن هنــگام پادشــاه جنــگل 
ــه  ــخص ک ــه آن ش ــام ب ــدرت تم ــا ق ــده و ب ــی ش عصبان
ــده  ــود حملــه ور گردی ــز لمــس کــرده ب بروت هایــش را نی
ــدش فشــرد، خــون  ــا دندان هــای قدرت من ــش را ب و گلوی
ــود،  ــوم نب ــق معل ــش دقی ــه هویت ــخصی ک ــوی ش از گل
ــا  ــان ب ــخص مرج ــتن آن ش ــد از کش ــرد. بع ــوران می ک ف
ــش  ــراف قفس ــه در اط ــی ک ــوی مردم ــام به س ــم تم خش
تجمــع کــرده بودنــد، حملــه ور می شــد و مــردم حاضــر در 
اطــراف قفــس مرجــان بــه هــر ســو فــرار می کردنــد. بعــد 
ــم ســاعت جســد شــخص کشــته  ــر از نی از گذشــت کمت
ــه  ــارج و ب ــان خ ــس مرج ــووالن از قف ــط مس ــده توس ش

ــد. ــلیم داده ش ــپاری تس ــه خاکس ــت ب ــواده اش جه خان
ــدای  ــان ص ــود، ناگه ــته ب ــرا گذش ــن ماج ــد روز از ای چن
ــش  ــاغ وح ــۀ ب ــل محوط ــک را از داخ ــار دو نارنج انفج
ــاغ  ــۀ ب ــه محوط ــود را ب ــام خ ــۀ تم ــا عجل ــنیدم و ب ش
وحــش رســانیده و دریافتــم کــه مرجــان در اثــر انفجــار دو 
نارنجــک کــه از ســوی بــرادر مقتــول بــه قفســش پرتــاب 
ــوان  ــه گونه یــی کــه ت شــده زخم هــای عمیقــی برداشــته ب
ــته  ــخص کش ــرادر ش ــدارد. ب ــش را ن ــه پاهای ــتادن ب ایس
شــده توســط مرجــان کــه عامــل ایــن قضیــه بــود از طــرف 

ــود. ــا بازداشــت شــده ب نیروهــای طــرف دار م
مرجــان بــا همــان حالــت زخمــی و دردناکــی کــه داشــت 
ــس از  ــرانجام، پ ــود و س ــده ب ــم زن ــر ه ــد روز دیگ چن
ــداوی  ــت ت ــووالن جه ــوی مس ــاکام از س ــش های ن کوش
زخم هایــش جــان باخــت. اکنــون مجســمه یی از ایــن 

ــل موجــود اســت. ــاغ وحــش کاب ــا در ب ــیر زیب ش

ــې  ــواړي چ ــه غ ــه حکومت ــړي ل ــمېر غ ــو ش ــې ی ــي جرګ د ول

ــا  ــل او د بی ــات منح ــې انتخاب ــزان د ۲۸م ــې د می ــي جرګ د ول

ــي. ــم ونی ــاره تصمی ــو لپ انتخابات

د ولــي جرګــې د عدالــت غوښــتنې ډلــه د ولســمرش لــه لــوري 

ــی  ــدو هرکل ــزل کې ــرانو د ع ــیونونو د کمېش ــايت کمېس د انتخاب

کــوي او پــه ټــول افغانســتان کــې د ولــي جرګــې د انتخاباتــو د 

باطلېــدو غوښــتنه کــوي.

ــوه  ــه ی ــې پ ــل ک ــه کاب ــه ورځ پ ــنبې پ ــړو د یکش ــې غ ــې ډل د دغ

خــري ناســته کــې لــه ولســمرش غنــي وغوښــتل چــې د ولــي 

ــړي. ــان ک ــل اع ــات باط ــې انتخاب جرګ

ــت  ــې د عدال ــي جرګ ــي او د ول ــب من ــې نای ــي جرګ د ول

ــې  ــي، پراخ ــان واي ــه عرف ــان الل ــړی عرف ــروپ غ ــتنې د ګ غوښ

درغلــۍ او د کميشــرانو لېــرې کــول ښــيي چــې د میــزان د 

ــو  ــه رأی ــو پ ــري او د خلک ــه ل ــت ن ــات مرشوعی ــې انتخاب ۲۸م

ــوې دي. ــې ش لوب

ده وویــل: »بایــد پــه ټــول هېــواد کــې دې انتخابــايت رأیــې باطلــې 

يش، یــو ځــل بیــا دې د نــوي قیومیــت او یــا نــوې ادارې لــه خــوا 

انتخابــات تــررسه يش، کــه چېــرې داســې ونــه شــول، انتخابــات 

مونــږ تــه د منلــو وړ نــه دي او د افغانســتان خلــک بــه د جمهــوري 

ریاســت پــه انتخاباتــو کــې ګــډون ونــه کــړي او هغــه اســناد چــې 

پــه دې اړه زمــوږ پــه الس کــې دي، ســبا بــه یــې لويــې څارنوالــۍ 

ــپارو.« ته وس

دغــې ډلــې د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د ډالــرو د پلــور او پېر 

پــه ګــرم بــازار تــورن کــړ او وايــي چــې داســې اســناد پــه الس کې 

لــري چــې لــه مخــې یــې د ولــي جرګــې یــوه څوکــۍ پــه اتلــس 

لکــه امریکايــي ډالــرو پلورل شــوې ده.

ــه  ــړ ن ــو د نومل ــه ورکوونک ــرش زره رأی ــو او دوه دې ــور لک د څل

ــه هغــه څــه دي چــې د عدالــت  موجودیــت او یــو لــړ نــور تورن

ــورې  ــیون پ ــواک کمېس ــه خپل ــو پ ــې د انتخابات ــه ی ــتنې ډل غوښ

ــوي. ک

دوی وايــي، کــه مفســدين محکمــه نــه يش، د جمهــوري ریاســت 

پــه راتلونکــو انتخاباتــو کــې بــه ګــډون ونــه کــړي او پــه پراخــو 

اعرتاضونــو بــه الس پــورې کــړي.

دغــه ډالــه وايــي، د انتخاباتــو د قانــون داســې ځــای نشــته چــې د 

کمېســیونونو لــه لــوري نــه وي نقــض شــوي چــې دا یــو جنایــت 

دی.

ــي، د ولــي جرګــې د  ــو خپلــواک کمېســیون واي خــو د انتخابات

انتخاباتــو بیــا تــررسه کېــدل امــکان نــه لــري.

آیا افغانستان برای صلح واقعی آماده است؟مرجانچگـونهجانداد؟

د وليس جرګې د عدالت غوښتنې ډله:

 د ولسـي جرګـې انتخـابات دې باطل اعـالن شـي

-------------------------------------- طارق ولی
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