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جمشـید رسـولی، سـخنگوی دادسـتانی کل می گویـد کـه دو زن 
پولیـس بـه اتهـام همـکاری و رابطـه با مالرسـول تعویـذ نویس، 

بازداشـت شـده اند.
آقـای رسـولی گفـت کـه یکـی از این زنـان که یک افسـر پولیس 
در والیـت فاریـاب بـوده اسـت، پـس از آن بازداشـت شـد کـه 
توسـط همکارانـش در یکـی از ویدیوهای نشـر شـده شناسـایی 

گردید.
ایـن زن بـا اتهـام ارتکاب جرایـم اخالقی مواجه اسـت. در بخش 
جرایـم اخالقـی قانـون در افغانسـتان مقاربـت جنسـی خـارج از 
ازدواج یـا زنـا منع شـده اسـت و کسـی کـه مرتکب آن شـود، با 

مجـازات حبـس مواجه اسـت.
ویدیوهـای رسـول لنـدی کـه ظاهـراً بـه بهانـۀ تعویـذ نویسـی 
بـرای زنـان نـازا، بـه آنان تعرض جنسـی می کـرد، در شـبکه های 
اجتماعـی بـه صـورت گسـترده نشـر شـد و بـه بحثی بـزرگ در 

جامعـه سـنتی افغانسـتان تبدیـل گردید.
سـخنگوی دادسـتانی کل می گویـد که یـک پولیـس زن دیگر نیز 
در پیونـد بـا همـکاری با مال رسـول بازداشـت شـده اسـت. این 
زن متهـم اسـت کـه زن دیگـری را بـه مراجعـه نـزد مـال رسـول 

تشـویق کـرده بود.
رسـولی گفـت کـه این پولیس زن متهم اسـت کـه در گرفتن فیلم 
مقاربـت جنسـی نامشـروع با مال رسـول همکاری کـرده و از این 
ویدیوهـا برای تحت فشـار قـرار دادن آن زن دیگر بـرای مقاربت 
جنسـی »بـا چنـد مـرد« بـه شـمول یـک افسـر پولیـس ترافیـک 
اسـتفاده می کـرده اسـت. رسـولی افـزود کـه ایـن افسـر پولیـس 

ترافیک نیز بازداشـت شـده اسـت.
زنـی که ظاهـراً در ویدیوی رسـول لندی دیده شـده، گفته اسـت 
کـه در هنگام مقاربت جنسـی بـا مال رسـول، »در وضعیتی عادی« 

نبـوده اسـت و احتماالً بـه او مواد مخدر داده شـده بود.
ایـن زن همچنـان گفتـه کـه نمی دانسـت کـه از وی فیلم بـرداری 
می شـود. بـه گفته مقامات محلـی، زنان دیگری کـه در ویدیوهای 
مـال رسـول لنـدی دیده می شـوند، هنـوز پیدا و بازداشـت نشـده 
انـد. ایـن ویدیوهـا صدها هزار بـار در فیس بـوک و یوتیوب دیده 

شـده اند.
رسـول لندی تعویذ نویس متهم به سـو اسـتفاده جنسـی و تجاوز 
بـه چندین زن اسـت کـه برای درمـان نازایی شـان نـزد او رفته و 

از او کمک خواسـته بودند. او تا هنوز بازداشـت نشـده اسـت.
شـورای عالمـان والیـت فاریاب فتوای »سنگسـار شـدن« رسـول 
لنـدی را صـادر کـرده و والـی ایـن والیـت گفتـه کسـی کـه در 

بازداشـت او همـکاری کنـد، موتـرش را جایـزه بگیـرد.

نماینـدۀ  خلیلـزاد،  زلمـی 
ویـژه حکومـت امریـکا بـرای 
بـه  تازه گـی  بـه  افغانسـتان 
پاکسـتان هشـدار داد کـه دیگر 
بـه گروه هـای »هـراس افگـن« 

ندهیـد. پناهـگاه 
بـا  گفت وگـو  در  خلیلـزاد 
پسـت  واشـنگتن  روزنامـه 
علیـه  امریـکا  فشـار  گفـت، 
مبـارزه  منظـور  بـه  پاکسـتان 
صادقانـه در برابـر پناهگاه هـای 
دارد. ادامـه  افگنـان«  »هـراس 
اسـت:  گفتـه  خلیلـزاد  زلمـی 
پاکسـتان  کـه  »نمی خواهیـم 
برای کسـانی که بـر امریکاییان، 
افغانسـتان،  شـهروندان 
و  ایتـالف  در  مـا  همـکاران 
حملـه  افغانسـتان  غیرنظامیـان 
مـردم  بدهـد.  پنـاه  می کننـد، 

می میرنـد«. بسـیاری 
بـه  افـزود،  خلیلـزاد  زلمـی 
مـی  طالبـان  ٌکل  صـورت 
خواهنـد از راه سیاسـی جنـگ 
افغانسـتان را پایـان دهنـد و به 

برسـند. صلـح 
ینـس  حـال،  همیـن  در 
اسـتولتنبرگ، دبیـرکل سـازمان 

پیمـان آتالنتیک شـمالی )ناتو( 
تأمیـن  بـرای  گفـت،  اخیـراً 
افغانسـتان  در  ثبـات  و  صلـح 
باید نیروهای محلی افغانسـتان 
و  شـوند  داده  آمـوزش  بهتـر 

گردنـد. نظامـی  تجهیـز 
اسـتولتنبرگ می گویـد: »اگـر ما 
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دیـدار نماینـده گان طالبان و مقام های افغانسـتان در عربسـتان، در 
آسـتانۀ برگـزاری انتخابـات مجلس نماینـده گان انجام می شـود و 

هـدف از آن تامیـن امنیـت مراکز رأی گیری اسـت.
ایـن انتخابـات کمتـر از یک مـاه دیگـر در حالی برگزار می شـود 
کـه ترس از حمله بـه مراکز رأی گیـری و کارزارهای انتخاباتی بر 

آن سـایه افکنده است.
برگزاری انتخابات بدون خشـونت و خونریزی نخسـتین اولویت 
دولـت افغانسـتان اسـت. یکـی از مقام هـای طالبـان اعـالم کـرد: 
»آنهـا )مقام هـای دولتـی( از ما خواسـته اند به برگـزاری انتخابات 

آرام کمـک کنیم«.
طالبـان گفتـه انـد که هیات دولتـی بر سـر آزادی زندانیـان با آنان 

توافق کرده اسـت.
طالبـان می گوینـد دولـت افغانسـتان زندانیـان آنـان را به تناسـب 
سـنگینی و سـبکی جـرم  خـود به سـه بخش تقسـیم  کرده اسـت 
و شـماری از ایـن افـراد که محکومیت سـنگینی نداشـته اند، آزاد 

شـده اند.
مالقـات سـران طالبـان و مقام های دولت افغانسـتان در عربسـتان 
پـس از آن صـورت می گیـرد کـه برنامـۀ دیـدار مجـدد طالبـان با 
نماینـده گان ایاالت متحده به فرجام نرسـید، چراکه سـران طالبان 
با درخواسـت سـه ماه آتش بس از سـوی امریکا موافقت نکردند.

و  »نامشـروع  را  افغانسـتان  کنونـی  دولـت  کـه  طالبـان  گـروه 
مذاکـره  خواسـتار  پیوسـته  می دانـد  خارجی هـا«  دست نشـاندۀ 
مسـتقیم با ایاالت متحده شـده اسـت؛ خواسـتی که ایاالت متحده 
پـس از بارهـا رد کـردن آن سـرانجام حـدود سـه ماه پیـش آن را 
پذیرفـت و نماینـده گان امریـکا و طالبـان سـرانجام در دوحه قطر 

کردند. دیـدار 
در ایـن دیدارهـا، طالبـان خواسـت های خـود را مطـرح کـرده و 

خواهـان گشـوده شـدن دو دفتـر دیگـر نیـز شـده بودند. 
مقامـات امریکایـی بارهـا گفته انـد، این گفت وگوها با همسـویی 
دولـت افغانسـتان بـه پیـش بـرده می شـود و مسـووالن حکومت 
وحـدت ملـی نیز تأکیـد دارند کـه دولـت از تمامی ایـن دیدارها 
آگاه اسـت و نتایـج نهایـی آن بـا توافـق حکومـت و مـردم اعالم 

خواهد شـد.
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ــی های  ــراز کرس ــرای اح ــی ب ــارزات انتخابات مب
مجلــس نماینــده گان از دیــروز در سراســر کشــور 
ــزد  ــا نام ــد. صده ــاز ش ــمی آغ ــورِت رس به ص
ــدان  ــه میـ ــته ب ــی، روز گذش ــات پارلمان انتخاب
آمدنــد و در جمــِع هــواداراِن خــود بــه ســخنرانی 
ایــن  از  بســیاری  ســخنرانی های  پرداختنــد. 
ــود؛  ــه گی ب ــخن های همیش ــان س ــزدان، هم نام
ــرای حــق و  همــان شــعارهای همیشــه گی کــه ب
ــان  ــا هدف ش ــد و تنه ــدان آمده ان ــه می ــت ب عدال

ــردم اســت.  ــاد شــدۀ م ــوق برب ــن حق تأمی
ــی آغــاز  پیکارهــای انتخاباتــی در کشــور در حال
شــده اســت کــه هنــوز واقعــًا و به صــورِت 
ــات  ــن انتخاب ــه ای ــت ک ــخص نیس ــی مش قطع
ــد شــد و  ــزار خواه ــن شــده، برگ ــان تعیی در زم
ــه  ــات همان گون ــیون انتخاب ــا کمیس ــر. آی ــا خی ی
ــه خواســت  ــق ب کــه حکومــت وعــده داده، مطاب
سیســتم  سیاســی  جریان هــای  و  احــزاب 
ــرد قــرار  بایومتریــک را در انتخابــات مــورد کارب

خواهــد داد؟ 
در عیــن حــال، ســوال های دیگــری نیــز در 
ــدر  ــود دارد؛ چق ــان وج ــات همچن ــورد انتخاب م
ــته  ــای گذش ــال روان از انتخابات ه ــات س انتخاب
انتخابــاِت  بــه  مــردم  چقــدر  دارد؟  تفــاوت 
ــای  ــه پ ــد ب ــد و می خواهن ــاد دارن ــال اعتم امس
ــه  ــت آن گون ــا امنی ــد؟ آی ــای رای برون صندوق ه
کــه الزم اســت، در جریــان پیکارهــای انتخاباتــی 
ــد  ــن خواه ــات تأمی ــس از آن در روز انتخاب و پ

شــد؟ 
ــای  ــیاری از جریان ه ــه بس ــم ک ــوش نکنی فرام
ارزش هــای  مخالــِف  و  تمامیت خــواه 
انتخابــات  کــه  آن انــد  پــِی  در  دموکراتیــک 
امســال را بــه هــر شــکل ممکــن ســبوتاژ کننـــد 
و نگذارنــد کــه انتخابــات بــه صــورِت واقعــی و 
ســالِم آن برگــزار شــود. در همیــن حــال، بحــث 
حکومــت و ارگ نیــز در مــورد انتخابــات بســیار 
مهــم اســت. در ایــن کــه ارگ مطالبــاِت خــاِص 
خــود را دارد و می خواهــد از انتخابــات بــه نفــِع 
خــود ســود ببــرد، جــای شــک نیســت. بســیاری 
ــا هشــدار از  ــی ب ــران مســایل انتخابات از تحلیل گ
ــرادی  ــد کــه ارگ اف ــاور دارن چنیــن وضعیتــی، ب
را شناســایی کــرده تــا در انتخابــات بــه هــر نحــو 
ــا پارلمانــی  ممکــن آن هــا را پیــروزی برســاند، ت

ــد. ــته باش ــار داش ــردار در اختی ــع و فرمانب مطی
ــی  ــت سیاس ــک فرص ــات ی ــرای ارگ، انتخاب  ب
ــی  ــاِص گروه ــاِی خ ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــا  ــنبه ب ــت. ارگ در روز چهارش ــِی آن اس و تیم
ــی  ــت غرب ــه والی ــژه ب ــم وی ــک تی ــتادن ی فرس
پــرده  کامــاًل  خــود  نیــِت  ایــن  از  هــرات، 
کــه  افتضاح آمیــز  همایــش  ایــن  برداشــت. 
بــدون حضــور باشــنده گاِن واقعــی مــردم و حتــا 

باشــنده گان اصلــِی ایــن شــهر برگــزار شــد، فقــط 
جنبــۀ نمایشــی و سیاســی داشــت. بیشــتر افــرادی 
کــه در ایــن همایــش مســخره حضــور داشــتند، به 
گفتــۀ منابعــی در هــرات، بی جاشــده گانی بودنــد 
ــده  ــهر آم ــن ش ــه ای ــر ب ــای دیگ ــه از والیت ه ک
انــد و در برابــر پرداخــت پــول در ایــن همایــش 

ــد. ــده بودن ــرکت ورزی ش
ــه  ــد ک ــرات می گوین ــهر ه ــع از ش ــی مناب  برخ
ــی و  ــاِی غیرمردم ــن نمایش ه ــا چنی ــم ارگ ب تی
غیردموکراتیــک می خواهــد مــردم را مرعــوب 
از  برخــی  بــا  هــرات  در  ارگ  تیــم  ســازد. 
ــته  ــی داش ــد و بازدیدهای ــی دی ــزدان انتخابات نام
ــه  ــن برنام ــت. ای ــپرده اس ــز س ــی نی و وعده های
ــور  ــای کش ــر از والیت ه ــی دیگ ــاید در برخ ش
ــن  ــت چنی ــر وضعی ــد. اگ ــده باش ــام ش ــز انج نی
باشــد، بــدون شــک اعتمــاد از دســت رفتــۀ مــردم 
ــه اعــاده نخواهــد  ــاِت شــفاف و عادالن ــه انتخاب ب

شــد.
به ویــژه  و  گذشــته  انتخابات هــای  از  مــردم   
ــراِت  ــورِی 1393 خاط ــت جمه ــات ریاس انتخاب
بســیار تلــخ و مایوس کننـــده دارنــد. آن هــا 
ــی  ــراد دولت ــدان و اف ــه زورمن ــه چگون ــد ک دیدن
ــت درازی  ــات دس ــوص ارگ در انتخاب و به خص
کردنــد و بــه جعــل و تقلــب پرداختنــد. حضــور 
متقلــِب  بزرگ تریــن  امرخیــل  ضیاءالحــق 
 1393 ســال  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
ــان  ــی نش ــای غن ــد آق ــاور ارش ــوان مش ــه عن ب
ــب کاران  ــا تقل ــم ارگ ب ــه تی ــه چگون ــد ک می ده
دســت در یــک کاســه داشــته اســت. فــردی کــه 
ــک و  ــای دموکراتی ــردِن فض ــل ک ــل مخت ــه دلی ب
ــه  ــز محاکم ــه می ــد ب ــردم بای ــه رای م ــت ب خیان
کشــانده می شــد، مــورد تحســین و تقدیــر قــرار 
می گیــرد و در بلندتریــن ســمِت دولتــی گماشــته 

می شــود.
 آقــای امرخیــل بــه دلیــل گذشــتۀ تاریــک، 
روان  ســال  انتخاباتــی  نامــزدان  فهرســت  از 
ــام  ــفیدِی تم ــا چشم س ــا ارگ ب ــد؛ ام ــذف ش ح
ــاال کشـــید  و ســیلی زدن بــه روی مــردم، او را ب
و در پهلــوی خــود قــرار داد. ایــن بــه چــه 
ــه در  ــن تر از این ک ــی روش ــا دلیل معناســت؟... آی
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن فــرد بــه نفــع 
تیــم تحــول و تــداوم تقلــِب سیســتماتیک انجــام 

ــد؟ ــته باش ــود داش ــد وج ــود، می توان داده ب
انتخابــات  چالش هــای  مجمــوع  در  این هــا   
آینــدۀ  ســال  انتخابــات  حتــا  و  امســال 
ــار  ــن ب ــند. ای ــد باش ــت جمهوری می توانن ریاس
ضــرروت اســت کــه مــردم و بــه ویــژه احــزاب 
سیاســی و جامعــۀ مدنــی بــا هوشــیاری و درایــِت 
ــد.  ــورد کنن ــات برخ ــه انتخاب ــبت ب ــتر نس بیش
آگاهی دهــی  بــا  کــه  دارنــد  وظیفــه  این هــا 

بیشــتر، مــردم را نســبت بــه خطرهــای انتخابــات 
ــازند.  ــه س متوج

اگــر مــا در ســال روان نتوانیــم تغییــرات اساســی 
ــراد  ــم و اف ــود آوری ــه وج ــور ب ــان کش در پارلم
شایســته و متعهــد را برگزینیــم، بــدون شــک بــه 
ــود  ــِی خ ــی و مل ــای عال ــک از هدف ه ــچ ی هی
ــه  ــتان ب ــات در افغانس ــید. انتخاب ــم رس نخواهی
یــک بــازی سیاســِی مبتــذل تبدیــل شــده اســت، 
بــه همیــن دلیــل مــا همــواره می بینیــم کــه افــراد 
ــه  ــد ک ــدا می کنن ــان راه پی بســیار کمــی در پارلم
از  نماینده گــی  شایســته گی  و  اهلیــت  واقعــًا 
مــردم را دارنــد. بیشــتر افــراد از میــان طیف هــای 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــات ب ــه، از انتخاب مختلــف جامع

ــد.  ــتفاده می کنن ــردم اس ــه م علی
تالش هــای  بایــد  روان  ســال  انتخابــات  در 
ــرای جلوگیــری از چنیــن وضعیتــی  ــه ب همه جانب
ــِت  ــد سرنوش ــًا بای ــردم واقع ــرد. م ــورت گی ص
خــود را بســازند و در انتخاباتــی ســالم و عادالنــه 
شــرکت کننــد. اگــر در دو دورِ گذشــته مــا واقعــًا 
می داشــتیم،  پاســخگو  و  قدرتمنــد  پارلمــاِن 
این قــدر  ارگ  و  حکومــت  خودکامه گــی 
ــا  ــال حت ــاِت امس ــد. انتخاب ــوز نمی ش استخوان س
وضعیــِت  در  نیــز  گذشــته  انتخابات هــای  از 
ــار کمیســیون های  ــن ب ــرار دارد. ای ــوارتری ق دش
از  را  گذشــته  و صالبــِت  قــدرت  انتخاباتــی 
دســت داده و بــه مقــدارِ زیــادی در دامــِن ارگ و 
خودکامــه گان ســقوط کــرده اســت. تنهــا عاملــی 
کــه می توانــد بــه بهبــود وضعیــت کمــک کنـــد، 
مشــارکِت آگاهانــۀ شــهروندان در ایــن پروســه و 

پاســخ خواهی از حکومــت خواهــد بــود. 
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احمـد عمران

آغـاز مبـارزات انتخـاباتی
در میـان بیـم و اُمیـدها

 

22 سـال پیـش در چنیـن روزی، طالبـان وارد کابـل شـدند 
و دولـت اسـالمِی وقـت بـه شـماِل کشـور عقب نشـینی کرد. 
طالبـان در فـردای ورودشـان بـه کابـل، داکتـر نجیـب را بـه 
داور آویختنـد و اولیـن خشـونِت سیاسـی و حکومتی شـان 
را بـه نمایـش گذاشـتند. از آن زمـان تـا کنـون برخـورد بـا 
طالبـان در دو سـطح بـوده اسـت؛ برخورد جنگـی و برخورد 
صلح خواهانـه. از بـدو پیدایـِش تحریـک اسـالمی طالبـان در 
تابسـتان 13۷3 خورشـیدی، تالش هـای دولت اسـالمی برای 
صلـح آغـاز شـد و ادامه  یافت و حتـا به نشسـِت رو در روِی 
احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملی کشـور و وزیر دفـاِع وقت با 

آن هـا انجامیـد امـا نتیجه یـی در پی نداشـت. 
طالبانـی کـه در آغـاز به نـامِ »فرشـته های صلح« وارد کشـور 
شـده بودنـد و مـردم به سـاده گی از ایـن گـروه در مناطقی که 
از شـِر گروه های مسـلح آسـیب دیـده بودند اسـتقبال کردند، 
بـه زودی ماهیـِت اصلی شـان آفتابـی شـد و مقاومـِت ملی در 
برابرشـان شـکل گرفـت؛ زیـرا طالبـان بـا حمایـت پاکسـتان 
پـا بـه عرصۀ سیاسـت افغانسـتان گذاشـتند. پاکسـتان پس از 
بنیان گـذاری جنبـش طالبـان، به سـرعت آغـاز بـه حمایت از 
ایـن گـروه کـرد و بی نظیـر بوتـو پشـتیباِن طالبـان در عرصـۀ 
نیـز  نوازشـریف  بوتـو،  خانـم  بـر  عـالوه  شـد.  بین المللـی 
سیاسـِت حمایـت از طالبـان را تعقیـب کـرد و کوشـش نمود 
امریـکا را قانـع سـازد کـه گـروه طالبـان “بهترینـی در میـان 

بدها”ست! 
پاکسـتان در آن زمـان فکـر می کـرد کـه می توانـد بـا حمایـت 
از گـروه طالبـان، افغانسـتان را بـه کنتـرِل خـود درآورد؛ امـا 
سـربازاِن  واقـع  در  کـه  طالبـان  برابـر  در  در  کـه  مقاومتـی 
پاکسـتان بودنـد شـکل گرفـت، ایـن آرمـان را بـه بـاد داد. 
سـرانجام طالبـان بعـد از پنج سـال حکمرانی شـان در کابل و 
بعد از به شـهادت رسـیدن احمدشـاه مسـعود، رهبر کل جبهۀ 
مقاومـت در برابـر تجـاوز پاکسـتان و پس از رویـداد یازدهم 
سـپتمبر در افغانسـتان که پای جهان را به این کشـور کشـاند، 
از کابـل عقـب زده شـدند و تقریبـًا همـۀ مناطِق کشـور را از 
دسـت دادنـد. امـا چنـد سـال بعـد از شـکل یافتـن حکومت 
جدیـد، در سـال های 2005 و 2006 بـه طالبان مجـاِل دوباره 
داده شـد و ایـن گروه آهسته آهسـته جان گرفـت و بر جنوب 

و شـماِل کشـور سـایه افکند.  
کارنامـۀ طالبـان از آن زمان تا کنون، بر همه گان روشـن اسـت 
و نیـاز نیسـت در ایـن مقالـۀ کوتـاه بـه آن پرداخته شـود؛ اما 
نکته یـی کـه بیست ودوسـال بعـد از به وجـود آمـدِن طالبـان 
هنـوز تـازه اسـت این کـه: تالش هایی بـرای مذاکره بـا طالبان 
بـه  را  بحث های شـان  امریکایی هـا  به تازه گـی  دارد؛  جریـان 
شـکل مسـتقیم بـا طالبـان آغـاز کرده اند تـا زمینه یـی را برای 
صلـح فراهـم کننـد و کشـورهای منطقـه هـم تـالش دارنـد 
کـه گفت وگوهـای صلـح در افغانسـتان بـه نتیجـه برسـد؛ اما 
طالبـان هـر بـار بـه صلح خواهی بـا خشـونت پاسـخ دادند و 
دلیـِل آن هم روشـن اسـت کـه هنوز پاکسـتان در مـورد صلح 
افغانسـتان هیـچ همکاری یی نداشـته اسـت. امـا تجربه یی که 
در این بیسـت و دو سـال فراهم شـده این اسـت که مقاومتی 
کـه در داخـل افغانسـتان در برابـر طالبان و تروریسـم شـکل 
گرفتـه بـود، اکنـون تنهـا مسـیر و آرمـاِن دولـِت افغانسـتان 
شـده و دولـت ـ چـه بـه رهبـری آقـای کـرزی و چـه بـه 
رهبـری آقـای غنـی و عبـداهلل ـ در برابـر طالبـان می جنگد و 
کشـورهای خارجـی از جمله امریکا که از متحدان افغانسـتان 
بـه شـمار می آیـد، همـه و همه در مسـیری قـرار گرفته اند که 

دولـِت وقـت در برابـر طالبـان باز کـرده بود.
در  و صلـح  مسـیِر جنـگ  دو  هـر  اگرچـه  اکنـون  همیـن   
ناقـوِس  بـر  امـا همچنـان آن هـا  بـاز اسـت  برابـر  طالبـان 
جنـگ می کوبنـد و روزنه هـای رسـیدن بـه صلـح را مسـدود 
می سـازند. طالبـان بـا گذشـت ایـن 22 سـال، بیشـتر پیچیده 
شـده اند و همیـن پیچیده گی شـناخت از این گروه را دشـوار 
سـاخته اسـت. نسـل جدیـدی از طالبـان که حـاال وارد میدان 
شـده اند، دقیـق پـا جای پـاِی رهبراِن قبلی شـان گذاشـته اند و 
هیـچ روزنه یـی بـرای دسـت یافتن به صلـح باز نگذاشـته اند. 
بـا ایـن حسـاب، صلحـی کـه امریـکا و دولـت افغانسـتان 
می خواهنـد از درِ تعامـل بـا طالبـان به دسـت بیاورنـد، یـک 
خیـاِل باطـل بـه نظر می رسـد و هیچ معلوم نیسـت کـه آیندۀ 
جنـگ بـا طالبـان و آینـدۀ ایـن گـروه چگونـه رقـم خواهـد 

خورد.

طالبانپساز22سال
پیچیدهتروناشناختهترشدهاند

مردم از انتخابات های گذشته 
و به ویژه انتخابات ریاست 
جمهورِی 1393 خاطراِت بسیار 
تلخ و مایوس کننـده دارند. آن ها 
دیدند که چگونه زورمندان و 
افراد دولتی و به خصوص ارگ در 
انتخابات دست درازی کردند و 
به جعل و تقلب پرداختند. حضور 
ضیاءالحق امرخیل بزرگ ترین 
متقلِب انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1393 به عنوان مشاور 
ارشد آقای غنی نشان می دهد 
که چگونه تیم ارگ با تقلب کاران 
دست در یک کاسه داشته است. 
فردی که به دلیل مختل کردِن 
فضای دموکراتیک و خیانت به 
رای مردم باید به میز محاکمه 
کشانده می شد... ACKU
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ــش از  ــل، پی ــق امرخی ــی و ضیاالح ــرف غن ــان اش آقای
آنکــه فــردا مبــارزات انتخاباتــی رســمًا کلیــد بخــورد و 
مــن درگیــر کارزار انتخاباتــی شــوم، الزم می دانــم چنــد 

ــا شــما در میــان بگــذارم. نکتــه را ب
ــد  ــکار کنی ــد ان ــر نمی توانی ــما دو نف ــک از ش ــچ ی هی
کــه رأی مــردم امانــت ملــی اســت و خیانــت بــه امانــت 
ــما دو  ــه ش ــت ک ــه اس ــن گون ــی. ای ــت مل ــی، خیان مل
ــات  ــردم در انتخاب ــه رأی م ــت ب ــل خیان ــه دلی ــر، ب نف
ــوید. ــناخته  می ش ــی ش ــن مل ــن خایی ــر م 2014، از نظ

درســت اســت کــه در کودتــای تقلــب 2014، عــالوه بــر 
ــیون  ــزرگ از درون کمیس ــبکۀ ب ــک ش ــر، ی ــما دو نف ش
ــدی رأی، در  ــای تولی ــا کارخانه ه ــروع ت ــات ش انتخاب
اجــرای کودتــای تقلــب نقــش داشــتند و دخیــل بودنــد. 
ــه  ــروز شــانه ب ــه ام ــه ک ــن گون ــر همی ــا، شــما دو نف ام
ــان  ــی ت ــان سیاس ــردم و رقیب ــه م ــتید و ب ــانه می ایس ش
ــک  ــردم نم ــم م ــر زخ ــد و ب ــل می دهی ــد تحوی پوزخن
بــه رای  تقلــب و خیانــت  می پاشــید، در کودتــای 
ــرای همیــن الزم  ــد. ب ــز هماهنــگ عمــل کردی مــردم نی

ــم. ــپ بزن ــارف گ ــما بی تع ــا ش ــم ب می دان
آقای غنی!

متــن حکــم ات را خوانــدم. حکــم کــه در آن امرخیــل را 
در بســت خــارج رتبــه، »مشــاور ارشــد در امــور مردمــی 

و سیاســی« مقــرر کــرده ایــد. 
ــت  ــه خیان ــی نتیج ــه وقت ــت ک ــن اس ــش ای ــاال پرس ح
امرخیــل بــا رأی مــردم، در چهــار ســال گذشــته مــردم 
ــه خــاک ســیاه نشــانده اســت و سیاســت را  را عمــاًل ب
ــدش از او  ــت جدی ــد کشــیده اســت، در ماموری ــه گن ب
چــه انتظــار داریــد و مــردم بایــد آمــاده چــه وضعیــت 
ــه و شــرارت شــما  ــن توطی ــا کدامی ــه ب ــاده مواجه و آم

باشــند؟
ــه در  ــد ک ــه جــای خــودش باش ــن بحــث ب ــًا ای عجالت
ــید،  ــان رس ــت ت ــه دس ــا ک ــا آنج ــته ت ــال گذش چهارس
ــد،  ــه کردی ــی توطی ــات پارلمان ــالمت انتخاب ــه س علی
فرصــت ســوزی کردیــد و قانــون انتخابــات را بــار بــار 

ــد. ــن باش ــد. ای ــض کردی نق
گــپ کنونــی ام ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت 
شــکننده و جــداً بحرانــی کــه کشــور و حکومــت 
ــرار دارد،  ــی در آن ق ــدت مل ــت وح ــروع حکوم نامش
ــت برد  ــردم و دس ــی م ــا اراده سیاس ــازی ب ــار ب ــن ب ای
ــی  ــردم، و کاًل بی احترام ــه رأی و آراده سیاســی م زدن ب

ــد  ــدون تردی ــده دارد. ب ــه کنن ــد تنب ــردم، پیام ــه رأی م ب
ــد  ــر خواه ــی منج ــدت مل ــت وح ــقوط حکوم ــه س ب
شــد. شــاخت مــن از وضعیــت شــکننده سیاســی کشــور 
نامشــروع و  و وضعیــت فالکت بــار حکومــت داری 
ــد  ــا بای ــه م ــد و هم ــن را می گوی ــما، همی ــۀ ش مفلوکان

ــن مســاله باشــیم. متوجــه ای
پرســش دیگــر ایــن اســت، اگــر شــما از ســالمت رأی 
مــردم هــراس نداریــد و اساســًا از داوری ارادۀ سیاســی 
مــردم نمی ترســید، بــا چــه توجیــه و بــا کــدام وجــدان 
و شــرافت در شــرایط حســاس کنونــی کــه دیواره هــای 
ــن  ــل -ای ــت، امرخی ــن اس ــرو رخت ــال ف ــاد در ح اعتم
ذغــال فــروش کــه هــم روی تــرا ســیاه کــرده اســت و 
هــم روزگار مــردم و حــال و روز افغانســتان را- مشــاور 
ارشــد در امــور مردمــی و سیاســی، مقــرر کــرده ایــد؟

ــد. چــون  ــرار نکنی ــخ ف ــد. از پاس ــن پاســخ بدهی ــه م ب
ــردم و  ــزرگ از م ــش ب ــش بخ ــش ها، پرس ــن پرس ای

ــند. ــز می باش ــتان نی ــدۀ افغانس ــه در ش ــت درب مل
ــه و  ــرم آورش در حافظ ــیاه و ش ــۀ س ــل و کارنام امرخی
ــت.  ــدنی نیس ــوش ش ــتان فرام ــردم افغانس ــدان م وج
فایل هــای صوتــی امرخیــل حکــم جعبــه ســیاه کودتــای 
تقلــب را دارد. حافظــه تاریخــی مــردم ســرجایش اســت. 
ــده ارادۀ  ــت دهن ــردم جه ــی م ــۀ تاریخ ــار، حافظ این ب
ــردم را مشــخص  ــردم اســت و مســیر رأی م سیاســی م

می کنــد.
بــا  بــازی  فکــر  کــه  اســت  ایــن  مــن  مشــورۀ   
و  پارلمانــی  }انتخابــات  پیــش رو  انتخابات هــای 
ــرون  ــان بی ــۀ ت ــت جمهوری{ را از کل ــات ریاس انتخاب
ــد  ــد و بی تردی ــرق می کن ــه ف ــار قص ــون این ب ــد. چ کنی
گــردن نحیــف تــان را اگــر نشــکند بــدون تردیــد خــم 

. می کنــد
 حــاال در پایــان ایــن چنــد نکتــه، امیــد وارم وضعیــت 
حســاس انتخابــات و وضعیــت شــکنندۀ حکومــت 
ــی و  ــازی غن ــا ب ــد، ت ــدی بگیری ــی را ج ــدت مل وح
ــرای انتخابات هــای پیــش  ــه بحــران ب ــل منجــر ب امرخی

ــود.  رو نش
ــن و  ــده، م ــاد آوری ش ــکات ی ــه ن ــه ب ــما و توج ش

مــردم! داروی  و  مــردم  تاریخــی  حافظه یــی 

ــات،  ــیون انتخاب ــدۀ کمیس ــالم ش ــم اع ــاد تقوی ــر بنی ب
مبــارزات نامــزدان انتخابــات مجلــس نماینــده گان در 33 

ــاز شــد. ــزان، رســمًا آغ ــه 6 می ــروز  جمع ــت دی والی
مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد، مبــارزات 
انتخاباتــی نامــزدان تــا 20 روز ادامــه می یابــد و دو روز 

پیــش از برگــزاری انتخابــات پایــان می یابــد.
در صورتــی کــه نامــزدان در جریــان مبــارزات انتخاباتــی 
ــی را مرتکــب شــوند، از ســوی کمیســیون  خــود تخلف
ــیون  ــانه های کمیس ــه رس ــی و کمیت ــکایات انتخابات ش
ــق کارشــیوه ها  ــات، متخلــف شــمرده شــده و طب انتخاب

ــد. ــرار می گیرن ــرد ق ــورد پیگ ــات م ــون انتخاب و قان
حفیــظ اهلل هاشــمی، ســخنگوی ایــن کمیســیون دیــروز 
ــه نقــض  ــه هــر گون در یــک نشســت خبــری نســبت ب
قوانیــن انتخاباتــی توســط نامــزدان ُهشــدار داده گفــت: 
افزایــش  راســتای  در  اقداماتــی  نبایــد  کاندیداهــا 
اختالفــات قومــی انجــام دهنــد یــا پوســترها و بنرهــای 

ــد. ــب کنن ــه نص ــای ممنوع ــود را در مکان ه خ
ــارۀ ســوء اســتفاده از  ــه نگرانی هایــی درب ــا اشــاره ب او ب
منابــع دولتــی در جریــان تبلیغــات انتخاباتــی تاکیــد کرد: 
»دولــت اجــازه نخواهــد داد کــه کســی از منابــع دولــت 

ســوء اســتفاده کنــد«.
هاشــمی در نشســت خبــری خــود نیــز گفتــه بــود: »بــر 
اســاس قانــون انتخابــات ایــن کشــور، هزینــۀ تبلیغــات 
ــده گان، مســاحت و  ــه شــمار رأی دهن ــی نظــر ب انتخابات
موقعیــت حوزه هــای انتخاباتــی مشــخص شــده اســت. 
کابــل باالتریــن هزینــه و لوگــر پایین تریــن هزینــه 
ــود  ــه خ ــی ب ــای انتخابات ــی حوزه ه ــان تمام را در می

ــد«. ــاص داده ان اختص
ــات و کار شــیوه های کمیســیون  ــون انتخاب براســاس قان
ــزدان  ــی، نام ــارزات انتخابات ــم مب ــرای تنظی ــات، ب انتخاب
مکلــف انــد تــا بــه رعایــت »اصــول رفتــاری کاندیــدان 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان« توجــه داشــته  باشــند و 
در صورتــی کــه خــالف آن رفتــار کننــد، مــورد پیگــرد  

قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت.
ــا  ــد ب ــدان بای ــاری، کاندی ــول رفت ــن اص ــاس ای براس
ــده گان،  ــدان، رأی  دهن ــوق کاندی ــت حق ــظ و رعای حف
ــارزات  ــاهدان، مب ــران و مش ــزاب گزارش گ ــایر اح س

ــد. ــدازی کنن ــی را راه ان انتخابات
در ایــن اصــول رفتــاری آمــده اســت: مالکیــت شــخصی 

ــر، ترســیم  ــش از نصــب، تحری ــرم شــمرده و پی را محت
ــالک  ــاالی ام ــی ب ــواد تبلیغات ــی م ــه جای ــا ب ــا ج و ی
ــور  ــه منظ ــالک ب ــن ام ــتفاده از ای ــا اس ــی ی خصوص
ــک را  ــت مال ــی، رضای ــارزات انتخابات ــای مب فعالیت ه

ــد. کســب کنن
ــراب  ــا خ ــردن ی ــه دار ک ــردن، خدش ــزدان از دور ک نام
ــزاب  ــا اح ــدان ی ــایر کاندی ــی س ــواد تبلیغات ــردن م ک
خــودداری کــرده و حقــوق دیگــران جهــت تبلیــغ نقــاط 

ــد. ــرام بگذارن ــان احت نظرش
مبــارزات  برنامه هــای  راه انــدازی  بــا  بایــد  آنــان 
انتخاباتــی، ســبب انســداد جاده هــای عمومــی نگردنــد.
ــا  ــاخته ت ــف س ــان را مکل ــزدان آن ــاری نام ــول رفت اص
ــتقل  ــیون مس ــات، کمیس ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس ب
شــکایات انتخاباتــی و کمیتــه رســانه های کمیســیون، در 
ــه تــالش کــرده و  ــات شــفاف، عادالن برگــزارری انتخاب
ــه نقــض  ــوط ب ــات مرب ــا اتهام در بررســی  شــکایات ی
ــول و  ــن اص ــا، ای ــح، رهنموده ــات، لوای ــون انتخاب قان
رفتــار و تصامیــم کمیســیون مســتقل انتخابــات بــا ایــن 
کمیســیون، کمیســیون شــکایات انتخاباتــی و کمیتــه 

ــد. ــکاری کنن ــیون هم ــانه های کمیس رس
همزمــان باایــن، گــزارش امــور مالــی انتخاباتــی خــود را 
در »وقــت معیینــه« و مطابــق »طرزالعمــل مربوطــه« تهیــه 
و بــه بخــش مربــوط ارایــه کننــد و بــا اســتفاده از زور و 
یــا شــیوه های غیــر قانونــی بــه جهــت دادن آرای مــردم 

اقــدام نکننــد.
ــور  ــد در ام ــده گان بای ــات مجلــس نماین ــزدان انتخاب نام
ــب  ــرده و موج ــت نک ــی دخال ــدان انتخابات کاری کارمن
درج  از  و  نشــوند  انتخاباتــی  پروســه های  اخــالل 
شــکایات نادرســت و یــا شــکایت در مــورد موضوعــات 

ــد. ــود داری کنن ــم ارزش خ ــاس و ک بی اس
نامــزدان تــالش کننــد تــا طــرف داران خــود را از انجــام 
اعمــال و حــرکات کــه در تضــاد بــا قوانیــن و مقــررات 
ــار  ــول رفت ــن اص ــاد ای ــا و مف ــی، طرزالعمل ه انتخابات
و تصامیــم کمیســیون کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــون  ــواد قان ــض م ــورت نق ــد و در ص ــد، بازدارن باش
پاســخ گو خواهنــد بــود و هــر نــوع عملــی کــه باعــث 
ــژادی، مذهبــی،  شــکاف های اجتماعــی ماننــد مســایل ن
زبانــی و جنیســیتی و غیــره در مبــارزات انتخاباتــی 

ــد. ــتفاده نکنن اس

مانــع توزیــع، نشــر و پخــش اوراق تبلیغاتــی، راه اندازیی 
ــایر  ــز و س ــرات صلح آمی ــی، تظاه ــت ها، گردهمای نشس
ــد و  ــدان نگردن ــی و کاندی ــزاب سیاس ــات اح اجتماع
مانــع اشــتراک افــراد در اجتماعــات و گردهمایــی ســایر 

کاندیــدان و احــزاب نگردنــد.
انتخابــات، کارتون هــا و کاریکاتورهــای  در جریــان 
ــن  ــه منظــور تمســخر و ناســزا گفت ــزدان را ب ســایر نام
ــد. از  ــایعه پراکنی نکنن ــان ش ــه آن ــد و برعلی ــر نکنن نش
اظهــار نظــر افتــرا آمیــز، فتنــه انگیــز و تحریــک کننــدۀ 
ــودداری  ــی خ ــارزات انتخابات ــردم در مب ــات م احساس

ــد. کنن
خــودداری از حمــل ســالح در مراکــز رأی دهــی اصــل 
دیگــری اســت کــه نامــزدان بایــد در نظــر داشــته باشــند.
از تشــویق یــا اعطــای امتیــازات نقــدی و غیــر نقــدی بــه 
ــان  ــه اشتراک ش ــان ب ــور وادار ساختن ش ــه منظ ــراد ب اف

از  انصــرف  یــا  کاندیــدا  منحیــث  انتخابــات  در 
کاندیداتوری شــان خــود داری کننــد.

ــه  ــا از ب ــاخته ت ــف س ــزدان را مکل ــاری نام اصــول رفت
ــدان  ــی کارمن ــر قانون ــای غی ــت آوردن همکاری ه دس
پرداخــت  تهدیــد،  طریــق  از  انتخابــات  کمیســیون 
رشــوت  و یــا وعــده اعطــای امتیــاز  خــودداری کننــد.

نامــزدان بایــد از قبــول کمــک نقــدی یــا غیــر نقــدی از 
ــد و  ــاع ورزن ــی امتن ــا داخل ــع خارجــی و ی ســوی مناب
ــکایات در مراجــع  ــورم ش ــتفاد از ف ــا اس ــکایات را ب ش

ــد. ــت کنن ــی ثب ــط قانون زیرب
کمیســیون انتخابــات اعــالم کــرده اســت کــه 803 نفــر 
از کابــل کــه  684 مــرد و 119 زن می باشــند، نامــزد انــد 
و از ُکل افغانســتان  2565 کــه 411۷ نفــر زنــان تشــکیل 

ــد. ــزد ان ــد، نام می ده

خیانت به امانت ملی 
خیانت ملی است

پیکارهای نامزدان انتخابات مجلس آغاز شد
کمیسیون انتخابات:

نامزدان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

ناجیه نوری 

آصف آشنا

ACKU
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در سـطح داخلـی، اگـر برنامه یـی بـرای کاهـش 
موانعـی نظیـر فقـر، بـی کاری، حاکمیـت ضعیـف 
قانـون، ناامنـی، اقتصـاد مواد مخـدر و دولت داری 
ایـن  نمی شـود،  گنجانیـده  پالیسـی  در  ضعیـف، 
مـوارد حداقـل باید مـورد بحـث قـرار گیرند. در 
سـطح منطقـه، دولـت بایـد راهکاری برای آشـتی 
افغانسـتان  در  منطقـه   قدرت هـای  مواضـع  دادن 
بسـنجد. یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد 
که دولـت افغانسـتان ظرفیت الزم بـرای مدیریت 
چنیـن دیپلماسـییی را نـدارد. از ایـن رو، ایـاالت 
از  حمایـت  در  می تواننـد  متحدانـش  و  متحـده 
به ویـژه  خصـوص،  ایـن  در  افغانسـتان  دولـت 
کننـد.  ایفـا  مثبتـی  نقـش  مقدماتـی،  مراحـل  در 
منطقـه  قدرت هـای  نبایـد  حمایتـی  چنیـن  امـا 
دولـت  حالـت،  بهتریـن  در  کنـد.  تحریـک  را 
افغانسـتان بایـد ایـن ظرفیـت را به وجـود بیاورد 
تـا قدرت های دخیـل در افغانسـتان را متقاعد کند 
کـه آن هـا از صلـح در افغانسـتان سـود بیشـتر از 

دوام جنـگ خواهنـد بـرد. 
آجنـدای  از  بایـد  آن هـا  مذاکـرات،  شـروع  بـا 
گام بـه گام پیروی کنند تـا از مداخالت اخالل گرانه 
سـمت  بـه  بایـد  مذاکـرات  شـود.  جلوگیـری 
دسـت یابی بـه توافق بر سـر گفت وگوهـای بعدی 
و مسـایل مهم تـر جهت دهـی شـود. بنابراین، آغاز 
مذاکـرات بـه معنـای حـل منازعـه نیسـت و نباید 
بـه معنـای تحکیـم صلـح انگاشـته شـود. امـا اگر 
مذاکـرات درسـت مدیریـت شـود، می توانـد آغاز 
رونـد صلح پایـدار را رقم زند. مذاکـره دریچه یی 
را بـرای توافـق صلـح باز می کند و بسـتر سیاسـی 
الزم بـرای تحکیـم صلح بـه وجود مـی آورد. پس 
از حصـول توافـق صلح، طرفین دخیـل در مذاکره 
بایـد اطمینـان بدهند کـه این توافق پایـدار خواهد 
ماند و بسـتری سیاسـی برای تحکیـم صلح فراهم 
خواهنـد کـرد. از ایـن رو، مهـم اسـت تـا توافقی 
به دسـت آیـد که پایـدار مانـده و زمینه های صلح 
دایمی را میسـر سـازد.  شـواهد نشـان می دهد که 
پـس از توافـق به دسـت آمـده در نتیجـۀ مذاکره، 
در مـواردی کـه عوامـل ریشـه یی جنـگ از میـان 
برداشـته نشـده، 25 درصـد احتمـال بـروز مجدد 

خشـونت وجود دارد. 
مذاکـرات و توافـق، گام هـای آغازیـن بـه سـوی 
صلـح می باشـند. بـرای رسـیدن بـه صلـح دایمی 
الزم اسـت ایـن اطمینان حاصل شـود که سـاختار 
و فرهنـگ منازعـه از طریـق یک رونـد مصالحه و 
آشـتی گام بـه گام متحول می شـود.  در ایـن روند، 
سیاسـت های حـل منازعـه بایـد بـه ریشـه کـن 
کـردن عوامـل منازعـه، آشـتی طرف هـای درگیر، 
عبـور از وضعیت قطبیشـده، مدیریـت اختالفات، 
پذیـرش تفاوت هـا و زنده گـی مسـالمت آمیز  راهـی پیـدا 

 . کنند
یافته هـای ایـن تحقیق نشـان می دهد که رونـد طوالنیمدت 
تأمیـن صلـح در اولویـت طرفین درگیـر در افغانسـتان قرار 

نداشـته و درحـال حاضـر اولویـت اصلـی رسـیدن توافق و 
ختـم خشـونت اسـت. هرچنـد ایـن اولویت بندی بـا توجه 
درک  قابـل  گفت وگـو  و  آتش بـس  فوریـت  بـه  نیـاز  بـه 
اسـت، امـا الزم اسـت اقداماتـی بـرای تحـول سـاختار و 
فرهنـگ منازعـه در درازمـدت، بخشـی از سیاسـت جامـع 
حـل منازعـه باشـد. تاریـخ افغانسـتان درس خوبی سـت تا 
بـه اهمیـت نـگاه درازمدت بـه حل منازعـه متوجه شـویم. 
در آخریـن مـورد، ظهـور مجـدد طالبـان نتیجۀ فقـدان نگاه 
دوراندیشـانه در حـل منازعـۀ افغانسـتان اسـت. در غیـاب 
یـک دیـد جامـع، مبارزه بـا تروریسـم و شـورش گری پس 
از سـقوط امارت اسـالمی طالبان در سـال 2001، نتوانسـت 
مشـکل افغانسـتان را حـل کنـد. در نتیجـه طالبـان، پـس از 
عقب نشـینی موقـت، به سـرعت بـه میـدان نبرد بازگشـتند. 
ایـن سـناریو تکرارپذیـر اسـت، مگـر این کـه به ریشـه های 
مشـکل افغانسـتان و پروسـۀ صلـح بـه مثابـۀ یـک رونـد 

درازمـدت و چندالیـه پرداخته شـود. 
ضمیمۀ الف: پرسش نامه

پژوهش الگوهای صلح با طالبان
ماهیت طالبان و منازعه

1.  دالیـل اصلـِی جنـگ طالبـان و هـدف نهایِی ایـن گروه 
از دوام جنگ چیسـت؟ 

2.  چـرا طالبـان در 15 سـال اخیـر، علی رغـم تالش هـای 
صلـح دولت، جنگ مسـلحانه را بر مذاکـره ترجیح داده اند؟ 
3.  آیـا طالبـان یـک گـروه شورشـی محلی انـد، یـا جـدال 
توضیـح  لطفـًا  دارد؟  بین المللـی  و  منطقه یـی  ابعـاد  آن هـا 

. هید د
4.  لطفـًا علت هـا و ابعـاد بومـی یا محلـِی جنـگ طالبان را 

توضیـح دهید.
5.  لطفـًا علت هـا و ابعـاد منطقه یی جنگ طالبـان را توضیح 

دهید.
6.  لطفـًا دالیـل ابعـاد بین المللـی جنـگ طالبـان را توضیح 

دهید.
۷.  آیـا طالبـان ارادۀ سیاسـی بـرای پایانـدادن بـه منازعـۀ 

جـاری را دارنـد؟
8.  آیـا طالبـان می تواننـد از طریـق زور و خشـونت بـر 

دولـت افغانسـتان غلبـه کننـد؟
9.  آیـا دولـت افغانسـتان توانایـی نظامـِی کافی بـرای محو 

طالبـان را دارد؟
تالش های قبلی مذاکره با طالبان

بـرای  پسـین  سـال   15 در  قبلـی  تالش هـای  چـرا    .10

منازعۀ  ختـم 
طالبـان نـاکام شـدند؟

11.  چـرا طالبـان به طـور یک جانبـه اکثـر ایـن مذاکـرات و 
گفت وگوهـا را فسـخ کردنـد؟

12.  نقـش دولـت افغانسـتان در ناکامـی ایـن مذاکـرات را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ )آیـا دولـت توانایـی پیشـبُرد 

موفقانـۀ چنیـن مذاکراتـی را داشـت؟(
13.  چـه عوامـل محلـی در ناکامی تالش هـای قبلی مذاکره 

با طالبان نقش داشـتند؟
14.  عوامـل منطقه یـی و بین المللـی ایـن ناکامـی را چگونه 

می کنید؟  بررسـی 
قطـر،  ترکیـه،  ماننـد  خارجـی  میانجی هـای  نقـش    .15
مالدیـف و روسـیه در تالش هـای پیشـین و ناکامـی آن هـا 

می کنیـد؟  ارزیابـی  چگونـه  را 
16.  توضیـح شـما در مـورد نقش یونامـا در مذاکرات قبلی 

و ناکامی آن ها چیسـت؟

امکان مذاکره و حل منازعه در آینده
1۷.  بـا توجـه بـه سـابقۀ منازعـه و تالش های مکـرر برای 
حـل آن در گذشـته، امـروز چـه موانـع محلـی، منطقه یی و 
بین المللـی بـر سـر راه رونـد صلـح موفقانـه در افغانسـتان 

دارد؟  قرار 
18.  بـا توجـه به منابـع و امکانات دولت افغانسـتان و ابعاد 
جنـگ، کـدام یـک از سـه اسـتراتژی اصلـِی حـل منازعـه 
)سـرکوب نظامـی، مذاکـره و یا آمیزه یی از هـر دو( را برای 
حـل منازعۀ افغانسـتان مؤثـر می دانید؟ لطفـًا توضیح دهید. 
19.  آیـا فکـر می کنید فشـار نظامـی بر طالبـان و راه اندازِی 
بـه  هم زمـان،  طـور  بـه  منطقـه،  در  تهاجمـی  دیپلماسـی 
کشـاندن طالبـان بـه پـای میـز مذاکـره مؤثـر خواهـد بود؟ 

لطفـًا توضیـح دهید. 
20.  آیـا فشـارهای اخیـر ایـاالت متحـدۀ امریکا بـر طالبان 
و پاکسـتان، بـه ختـم جنـگ در افغانسـتان کمـک می کند یا 

ابعـاد و الیه هـای منازعـه را پیچیدهتـر خواهد سـاخت؟ 
21.  آیـا دولـت افغانسـتان، موازی با سیاسـت های تهاجمِی 
»دیپلماسـی  راه انـدازِی  توانایـی  متحـده،  ایـاالت  اخیـر 
بـرای  منطقـه  کشـورهای  بـر  فشـار  جهـت  تهاجمـی« 

دارد؟  را  طالبـان  حمایـت  از  دست کشـیدن 
22.  در صورتی کـه طالبـان حاضـر بـه مذاکـره شـوند، بـا 
کـدام شـاخه یا شـورای این گـروه و در کجا مذاکره شـود؟ 
23.  اگـر طالبـان حاضـر بـه مذاکـره شـوند، آیا بهتر اسـت 

مذاکـرات مسـتقیمًا میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان انجام 
شـود یـا توسـط یـک میانجـی؟ لطفـًا دالیلتـان را توضیـح 

هید. د
24.  بـه نظرتـان چـه کسـی می توانـد نقش بهتریـن میانجی 
را بـازی کنـد؟ میانجـی داخلی یـا خارجی؟ حزب سیاسـی 
یـا یـک سـازمان محلـی مشـخص، یک کشـور یا سـازمان 

بین المللـی مشـخص؟ لطفـًا دالیلتـان را توضیـح دهید.
25.  نقـش سـازمان ملـل متحـد در راه انـدازی و پیش بُـرد 
رونـد صلـح را چگونه ارزیابـی میکنید؟ آیا این سـازمان در 

آینـده میتوانـد کمکی انجـام دهد؟ 
26.  ظرفیـت و قابلیـت شـورای عالـی صلـح در پیشـبرد 

مذاکـرات بـا طالبـان را چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟ 
2۷.  آیـا طالبـان شـورای عالـی صلـح را به  عنـوان یک نهاد 
معتبـر پیش برنـدۀ مذاکـرات به رسـمیت خواهد شـناخت؟ 

لطفـًا دالیلتـان را توضیح دهید. 
28.  نقـش پاکسـتان را در موضع گیـری طالبـان در زمینـۀ 

مذاکـره و صلـح چگونـه بررسـی میکنیـد؟ 
29.  ادغـام حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار در رونـد 
سیاسـی چـه تأثیـری بـر امـکان مذاکـره بـا طالبـان خواهد 

داشـت؟
30.  گسـترش داعش در افغانسـتان چه تأثیری بر سیاسـت 
طالبـان دربـارۀ مذاکره با دولت افغانسـتان خواهد داشـت؟

31.  روی  هـم  رفتـه، بـرای ختـم منازعـۀ طالبـان بـه چـه 
شـرایط و الزاماتـی نیـاز خواهـد بـود؟

ضمیمۀ ب: لیست مصاحبهشونده گان
1(  یکـی از دسـتیاران پیشـین رییس جمهـور کـرزی کـه به 

شـرط عـدم ذکـر نامش صحبـت کرد.
2(  آزاد، ریحانه؛ عضو پارلمان افغانستان

3(  سـفارت ایـاالت متحـده در کابـل؛ یکـی از مأمـوران 
سیاسـی سـفارت کـه بـه شـرط عـدم ذکـر نامـش صحبت 

. د کر
4(  سـفارت بریتانیـا در کابـل؛ یکـی از مأمـوران سیاسـی 

سـفارت کـه بـه شـرط عـدم ذکـر نامـش صحبـت کـرد.
و  سیاسـی  مطالعـات  انسـتیتوت  علی رضـا؛  قلی پـور،    )5
بینالمللـی وزارت امـور خارجـۀ ایـران، بخـش مطالعـات 

. سیا آ
)شـاخۀ  اسـالمی  حـزب  عضـو  گلمحمـد؛  گل زی،    )6

ارغندیـوال(
۷(  حیـدری، محمداشـرف؛ رییـس پالیسـی و اسـتراتژی 

وزارت امـور خارجـۀ جمهـوری اسـالمی افغانسـتان
8(  مهـدی، محی الدیـن؛ عضـو پارلمـان افغانسـتان و عضو 

شـورای رهبری جمعیت اسـالمی
9(  منلی، نجیب؛ تحلیل گر امور سیاسی در کابل

10(    منصور، عبدالحفیظ؛ عضو پارلمان افغانستان
اروپـا در  اتحادیـۀ  پییِـر؛ رییـس هیئـت  مایـودون،     )11

افغانسـتان
12(   مجاهـد، عبدالحکیـم؛ معـاون شـورای عالـی صلـح 
افغانسـتان و رییـس پیشـین نماینده گـی طالبان در سـازمان 

متحد ملـل 
13(   نصر اللهخان، زاهد؛ سفیر پاکستان در افغانستان

14(   ناطقی، محمد؛ معاون حزب وحدت
15(   شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان؛ یکـی از مشـاوران 
نامـش  بـه شـرط عـدم ذکـر  کـه  امنیـت  ارشـد شـورای 

کـرد. صحبـت 
سـابق/  ارشـد  پژوهش گـر  والدیمیـر؛  پارامانـوف،     )16
هماهنگکننـدۀ پژوهـش مرکـز تحقیقات اقتصادی و مشـاور 
سیاسـت های  بـرای  ازبکسـتان  رییس جمهـور  پیشـین 

اقتصـادی ـ  اجتماعـی 
1۷(   رفیعـی، عزیـزاهلل؛ رییـس اجرایـی مجمـع ملی جامعۀ 

مدنی افغانسـتان
مـردم  ترقـی  ملـی  حـزب  رهبـر  داوود؛  راوش،     )18

نسـتان فغا ا
19(   سـلیم، عطاءالرحمـن؛ معـاون، شـورای عالـی صلـح 

نستان فغا ا
مطالعـات  مرکـز  رییـس  قاسم شـاه؛  سـکندری،     )20

تاجیکسـتان منطقـه،  و  افغانسـتان 
21(    شیشـینگ، هـو؛ رییـس مطالعـات جنـوب و جنـوب 
شـرق آسـیا و اقیانوسـیه در انسـتیتوت روابـط بین المللـی 

چین معاصـر 
22(   ته ینج، بشیراحمد؛ عضو جنبش ملی اسالمی

23(   یونامـا؛ مأمـور سیاسـی کـه به شـرط عـدم ذکر نامش 
صحبـت کرد.

24(   یفتلـی، زرقـا؛ رییـس بنیـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان 
و اطفـال.

 

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 

مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان

م 
ده

یز
س

ش 
بخ

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

/ 
می

هی
را

 اب
ب

قو
یع

ه: 
ند

س
وی

ن
ACKU



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2339   شنبه        7 میزا ن   /   مهر     y    1397    18محرم الحرام   y 1440  29 سپتمبر      2018 www.mandegardaily.com

ــتی آن  ــه وی به درس ــتی ـ ک ــدم هس ــوم ع ــن مفه ای
را مشــیر بــه یــک رمــز توصیــف می کنــد ـ مفهومــی 
اســت کــه ریشــه های آن در فلســفۀ کهــن و باســتانی 
ــان  ــوع زب ــش »نب ــدگاه تیلی ــرار دارد. از دی ــان ق یون
بــرای تمایــز میــان عــدم  یونانــی«، توانایــی آن 
هســتی مطلــق و نســبی اســت؛ چیــزی کــه وی آن را 
ــد.)2۷( ــی)26( می نام ــی)25( و دیالکتیک غیردیالکتیک
ــا  ــی ب ــۀ دیالکتیک ــه دارای رابط ــدم)28( ک ــوم ع مفه
هســتی اســت، عنصــر مهمــی در آمــوزه خــدای 
ــش  ــوم، نق ــن مفه ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــش ب تیلی
مهمــی را در تلّقــی او از جهانــی کــه خــدا می آفرینــد 
ــش،  ــت آفرین ــدگاه او از ماهیّ ــع، در دی ــز در واق و نی
ــوم  ــًا مفه ــش دقیق ــن تیلی ــرد. همچنی ــد ک ــا خواه ایف
ــن  ــد کــه مســتلزم ای ــد مفهومــی می بین خــدا را همانن
ــه  ــدا یگان ــر خ ــت. اگ ــتی اس ــدم هس ــوم از ع مفه
سرچشــمۀ هــر چیــزی و تنهــا مبــدای خاّلقیّــت 
زنده گــی اســت، پــس بدیــن طریــق انســان از تأییــد 
هــر اصــل توجیهــِی دیگــری ســرباز زده اســت. 
ــخن  ــوان از س ــه می ت ــس چگون ــد: پ ــش می پرس تیلی
ــی  ــک نف ــه ی ــوان این ک ــه عن ــدا ب ــارۀ خ ــن درب گفت
ــتی یی  ــرد؟ هس ــود دارد دوری ک ــی را در خ دیالکتیک
کــه بــا »عــدم هســتی محــدود شــده«، متناهــی اســت، 
و متناهــی چیــزی اســت کــه می تــوان از طریــق 
ــا  ــه م ــزی ک ــن چی ــناخت. همچنی ــوالت آن را ش مق
از آن آگاهیــم، حالــت اضطــراب)29( اســت؛ مفهومــی 
ــۀ  ــه اضاف ــتم ب ــرن بیس ــون ق ــته های گوناگ ــه رش ک
ــرد.  ــف ک ــا کش ــرای م ــت، ب ــفۀ اگزیستانسیالیس فلس
فهــم فلســفی یــا الهیّاتــی تناهــی تنهــا از راه تمیــز میان 
ــه  ــه ک ــر اســت؛ آن چ ــی و وجــودی میّس هســتی ذات
هســتی ذاتــًا هســت و آن چــه کــه مــا آن را بــه عنــوان 
امــر واقــع می شناســیم. ایــن پیش فــرض هــر تمایــزی، 
نــه تنهــا میــان مطلــوب و واقعــی، بلکــه میــان حقیقــی 
ــه  و غیرحقیقــی، و خیــر و شــّر اســت. این کــه چگون
ایــن تمایــز مطــرح می شــود، بــه انــدازۀ ایــن واقعیـّـت 
کــه مســالۀ امــکان آن بــا اصطالحــات وجودشــناختی 
ــه  ــی هرگون ــدارد؛ یعن ــت ن ــود، اهمیّ ــرح می ش مط
تمایــزی کــه مثــاًل میــان خیــر و شــر بگذاریــم، ظاهــراً 
زمینــۀ آن از جنــس هســتی ذاتــی و وجــودی اســت. 
تیلیــش صراحتــًا می پذیــرد بــه خاطــر ابهامــی کــه در 
هــر دو اصطــالح وجــود دارد، فهــم ایــن تمایــز ســاده 
نیســت. از زمــان افالطــون بــه بعــد ایــن اصطالحــات 
بــه انــدازۀ منطــق، بــه ارزش، اشــاره داشــتند و تمایــز 
ــی  ــت چیســت و واقعیت ــه واقعیّ ــان این ک ــا می ــه تنه ن
ــزی  ــر چی ــادی ه ــر بنی ــان »خی ــه هســت، بلکــه می ک
ــه« وجــود  ــوط یافت ــان هب ــده« و »جه ــده ش ــه آفری ک
داشــت. در الهیّــات مســیحی ایــن تمایــز بــه شــکاف 
میــان ایــن خیــر مخلــوق اشــیا و تغییــر شــکل 
ــوق،  ــر مخل ــن خی ــردد و ای ــاز می گ ــا ب ــود آن ه وج
ــا  ــت اســت. در رابطــه ب طبیعــت ذاتــی تمامــی واقعیّ
تاریــخ فلســفه، تمایــز الهیاتــی بــه یــک جریــان حــّد 
ــت  ــی و ارســطویی هدای ــان ســنّت افالطون وســط می

می شــود.
ــش  ــدگاه تیلی ــم، از دی ــتر دیده ای ــه پیش ــه ک همان گون
ــه  ــت ک ــزی اس ــه رم ــر ب ــخ بش ــی پاس ــرش دین نگ
ــیار  ــن، او بس ــت. بنابرای ــده اس ــکار ش ــان آش در جه

مشــتاق اســت تأکیــد کنــد کــه بــاور بــه خــدا نبایــد 
ــود  ــا و ج ــه آی ــاره ک ــی در این ب ــات قدیم ــا مباحث ب
ــورد.  ــره بخ ــر، گ ــا خی ــت ی ــات هس ــل اثب ــدا قاب خ
ــا آن جــا پیــش مــی رود کــه مــی  ــع، تیلیــش ت در واق
ــه پارادوکســی  ــد: اگــر مفهــوم وجــود خــدا را ب گوی
ــات  ــرای الهیّ ــم، ب ــی کردی ــدود م ــناختی مح مسیح ش
ســودمند می بــود؛ دیدگاهــی کــه یــادآور تفســیر 
ــت و در  ــدا هس ــه خ ــن ک ــر ای ــی ب ــرکگارد مبن کی
ــت، و در  ــود دارد اس ــان( وج ــی در زم ــیح )یعن مس
واقــع دیدگاهــی اســت کــه قدمــت آن بــه آگوســتین 
ــارۀ  ــش درب ــوزۀ تیلی ــر آم ــد. اگ )430 354( می رس
ــورد توجــه  ــاًل آگوســتینی م ــا چشــم انداز کام خــدا ب
ــاد وی  ــه الح ــروف ب ــث مع ــت، مبح ــرار می گرف ق
کمتــر بیهــوده می شــد. تیلیــش دربــارۀ براهیــن ســنّتی 
ــا  ــا را تنه ــص آن ه ــالل آور و ناق ــخ م ــد: تاری می گوی
می تــوان بــا شــناخت و تصدیــق بــه این کــه مدافعــان 
و مخالفــان آن هــا دربــارۀ یــک چیــز بحث و اســتدالل 
نمی کردنــد، توجیــه نمــود. »آنــان بــر ســر موضوعــات 
گوناگونــی دعــوا کردنــد کــه بــا اصالحــات واحــدی 
بــه  مخالفــان  می گویــد:  او  می شــد.«)30(  بیــان 
ــه  ــل، حمل ــا دالی ــتدالالت ی ــتداللی« اس ــکل اس »ش
ــی  ــای ضمن ــان، »معن ــه مدافع ــی ک ــد، در حال می کردن

آن هــا را می پذیرفتنــد.«
ــان  ــخ بره ــارۀ تاری ــدگاه درب ــن دی ــت: ای ــد گف بای
ــاًل  ــی مث خداشناســی بســیار ســاده انگارانه اســت: یعن
ــاس  ــس توم ــا قّدی ــو)31( ی ــد گانیل ــی از نق مهمالت
وجودشــناختی  اســتدالل  دربــارۀ  آکوینــاس)32( 
قّدیــس آنســلم)33( )11091033( را مطــرح می ســازد. 
تنهــا دوپهلویــی تعبیــرات مــورد اســتفادۀ تیلیــش بــه 
ایــن مشــاجره اعتبــار خواهــد بخشــید. واقــع مطلــب 
ــی  ــث تاریخ ــن بح ــه ای ــش ب ــه: تیلی ــت ک ــن اس ای
عالقه یــی نــدارد، امــا شــاید بیشــتر می خواســته 
ــت. او  ــرده اس ــره ب ــخ به ــاز تاری ــه از امتی ــد ک بگوی
تنهــا عالقه منــد اســت تــا آنچــه را بــه عنــوان 
ــد روشــن ســازد و اشــتباه  ــای اســتدالالت می بین معن
ــه مفهــوم  ــا ب ــه برهــان و ی ــاط مفهــوم خــدا را ب ارتب
ــه نظــر تیلیــش هیــچ راهــی  »وجــود« نشــان دهــد. ب
وجــود نــدارد تــا بتــوان وجــود خــدا را بــدون روش 
تناقض آمیــزی کــه بــا دیــدگاه مســیحیّت دربــارۀ 
ــا هماهنگــی  ــدگار همــۀ چیزه ــوان آفری ــه عن خــدا ب
ــود،  ــه تصــّور وج ــش از آن ک ــود. بی ــف نم دارد تعری
ــا  ــات باشــد، ب ــرای الهیّ ــا ضــروری ب ــزاری مهــم ی اب
خــود مفهــوم خــدا بــه عنــوان آفریننــده، »سرچشــمه 
ــه  ــت. نکت ــض اس ــود« در تناق ــت و وج ــاّلق ماهیّ خ
ــه  ــود«، ب ــرد واژۀ »وج ــه کارب ــه وی ب ــت ک این جاس
ــاص  ــیای خ ــی اش ــت برخ ــر واقعیّ ــه ب ــوان این ک عن
ــد  ــن، فکــر می کن ــد توجــه دارد. بنابرای ــت می کن دالل
ــد  ــا نمای ــد الق ــدا بای ــاب وجــود خ ــه ســخن در ب ک
کــه خــدا، بــه حــق، یــک فقــره اضافه تــر در فهرســت 
موجــودات جهــان اســت. در مقابــل، الهی دانــان 
قــرون وســطی هماننــد قّدیــس تومــاس )12۷41225( 
قایــل بودنــد کــه وجــود خــدا، عیــن ماهیّــت اوســت 
و آن هــا حــق داشــتند تــا از ایــن شــیوه راه و روشــی 
را بســازند کــه بــا آن شــخص از وجــود در رابطــه بــا 

ــد. خــدا ســخن بگوی

ــی  ــه پیچیده گ ــت ک ــن اس ــش ای ــارز تیلی ــی ب ویژگ
ــده  ــب را نادی ــن مطل ــاس در ای ــس توم ــدگاه قّدی دی
روان  و  ســاده  کامــاًل  گونه یــی  بــه  و  می گیــرد 
می گویــد: حتــا وقتــی الهی دانــان قــرون وســطا 
دربــارۀ وجــود خــدا بحــث می کرده انــد، مقصودشــان 
ــد: مقصــود آن هــا  ــوده اســت. او می گوی »وجــود« نب
واقعیـّـت یــا حقیقــت تصــّور خــدا بــوده و بــه پرســش 
چیســتان گونۀ یــک شــخص کــه آیــا ایــن ]واقعیـّـت یا 
حقیقــت تصــّور خــدا[ همــان ]وجــود خــدا[ نیســت، 
بــه ســاده گی جــواب مــی داد کــه ایــن ]دو[ خیلــی ]بــا 
هــم[ فــرق دارنــد. بــه نظــر تیلیــش، بــرای تأکیــد بــر 
ــزی  ــد گفــت: خــدا چی این کــه خــدا وجــود دارد بای
یــا کســی اســت کــه نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. 
ــود دارد،  ــدا وج ــه خ ــخن ک ــن س ــتی ای ــس نادرس پ
ماننــد آن اســت کــه گفتــه شــود چیــزی کــه ضرورتــًا 
ــه  ــزی ک ــا چی ــد، ی ــن باش ــد چنی ــت دارد، نبای حقیق
ضرورتــًا وجــود دارد نمــی توانــد وجود داشــته باشــد. 
ــض  ــّد و نقی ــخنان ض ــن س ــک از ای ــر ی ــه ه این ک
انــد، بــه انــدازۀ کافــی روشــن اســت، اّمــا آن چــه کــه 
روشــن نیســت ایــن اســت کــه کــدام یــک از ایــن دو 
گفتــه مــورد تأکیــد تیلیــش اســت و در هــر دو مــورد 
برداشــت او از »ضــرورت« چیســت. شــرح واقعی وی 
دربــارۀ ایــن آمــوزه از یــک نــوع ابهــام آشــکاری کــه 
اکنــون ظاهــر شــد جلوگیــری می کنــد؛ او القــا می کنــد 
ــردی و نامناســب اســت؛  کــه مفهــوم وجــود غیرکارب
ــدا  ــت. خ ــود« اس ــت و وج ــدا »ورای ماهیّ ــرا خ زی
صــرف الوجــود)34( اســت، تأکیــد بــر ایــن مطلــب، 
عالقــۀ زیــاد تیلیــش را بــه رهیافــت وجودشــناختی در 
ــه  ــات نشــان می دهــد. نوشــته یی کــه ن فلســفه و الهیّ
ــته های  ــن نوش ــه از گویاتری ــن، بلک ــا از مهم تری تنه
اوســت، مقالــۀ »دو نــوع فلســفۀ دیــن«)35( می باشــد. 
ــه  ــازد)3۷( ک ــن می س ــا روش ــش در آن ج )36( تیلی
قــدرت هســتی، »مبنــای)38( هــر چیــزی اســت کــه 
ــد رهیافتــی  هســتی دارد«، و این کــه شــخص نمی توان
ــوم  ــا مفه ــه ب ــر این ک ــد، مگ ــته باش ــتی داش ــه هس ب
صرف الوجــود بــه عنــوان قــدرت هســتی آغــاز کنــد.

در تحلیــل فلســفی بعــدی تیلیــش از مفهوم خــدا نباید 
ــف  ــل، توصی ــن تحلی ــه در ورای ای ــرد ک ــوش ک فرام
ــه عنــوان  ــا امــر قدســی، ب پدیدارشــناختی مواجهــه ب
ــت،  ــان اس ــۀ انس ــورد عالق ــت م ــه بی نهای ــزی ک چی
ــد وارد  ــات نظام من ــش در الهیّ ــی تیلی ــد. وقت می باش
ــا نشــان  ــه تنه بحــث پدیدارشناســی)39( می شــود، ن
ــی  ــنّت تاریخ ــه درون س ــیار آگاهان ــه بس ــد ک می ده
فلســفۀ دینــی کار می کنــد، بلکــه بــه طــور خاص تــر 
پایــه و اســاس اندیشــۀ خــود را ســنّت الهیّــات 
ــث  ــن مبح ــد. ای ــی می نمای ــیحی معرف ــفی مس فلس
ــه  ــدِف ب ــه و دارای ه ــیار محّققان ــۀ بس ــک ضمیم ی
یــک معنــا بســیار ســاده اســت. هــدف او نشــان دادن 
ــا مســایل  ــه مســایل فلســفی ب ایــن اســت کــه چگون
دینــی ســازگار و هماهنــگ اســت و بــه ویــژه نشــان 
ــی  ــی فلســفی از آگاه ــدا بیان ــوم خ ــه مفه دادن این ک
مــردم در حــوزۀ امــر قدســی اســت. بنابرایــن، تیلیــش 
ــه  ــد ک ــی)40( می دان ــته گی غای ــدا را دلبس ــّور خ تص
ــدا  ــت: »خ ــم اس ــتین حک ــی« نخس ــۀ انتزاع »ترجم
ــت را  ــروردگارت، خدای ــد پ ــو بای ــت و ت ــی اس یک
ــرت  ــام فک ــودت و تم ــۀ وج ــت و هم ــۀ قلب ــا هم ب

ــداری.«)41( ــت ب دوس
جالــب اســت کــه یکــی از منابــع ایــن دیــدگاه دربــارۀ 
ــف  ــی مخال ــت؛ یعن ــرکگارد اس ــن، کی ــت دی طبیع
بــزرگ هــگل در تبدیــل مســیحیّت بــه فلســفه. گرچــه 
می تــوان گفــت: ایــن مطلــب، تنهــا می خواهــد نشــان 
دهــد کــه چگونــه تیلیــش در اندیشــۀ خــود توانســت 
تأثیــرات بســیار متفــاوت و گاه اساســًا متضــاد را پیوند 
دهــد، امــا ایــن امــر در واقــع، نشــانگر آن اســت کــه 
ــز  ــه ج ــزی ب ــی اش را چی ــع الهیّات ــه وی موض چگون
رویکــرد تحّول آفرینــی همچــون رویکــرد هــگل 

می دیــد. 
دیــدگاه تیلیــش جــدا از ارجاعاتــی کــه بــه زنده گــی 
ــر  ــا ام ــودی ب ــۀ وج ــوان مواجه ــه عن ــا ب ــی م دین
ــه  ــه: راجــع ب ــن اســت ک ــارت از ای قدســی دارد، عب
تصــّور خــدا تنهــا می تــوان بــه عنــوان هســتی ســخن 
ــدرت هســتی  ــا »ق ــت. خــدا »صــرف الوجــود« ی گف
اســت کــه بــا آن در مقابــل عــدم هســتی می ایســتد«؛ 
بــه گفتــۀ تیلیــش، هســتی بــه معنــای اخیــر ]قــدرت 
هســتی کــه بــا آن در مقابــل عــدم هســتی می ایســتد[، 
اندیشــه یی اســت کــه قدمــت آن بــه افالطــون 
ــن یکســان انگاری)42(  ــه ای ــی ک ــر الهیّات می رســد. ه
ــدا  ــر از خ ــدا را کمت ــرانجام خ ــد، س ــام نده را انج
ــات  ــه صف ــی او ب ــای متعال ــون »جنبه ه ــازد؛ چ می س

ــود.« )43(  ــل می ش ــازل تبدی ن
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از  بانــک  کابــل  نــوی  داخلــی  تفتیــش  بررســی های 
ــان  ــی نش ــل نماینده گ ــی در چه ــاب بانک ــزار حس چهاره
ــران  ــربازان و افس ــی س ــاب بانک ــر ده حس ــه از ه داده ک

ــت. ــی اس ــی آن خیال ــک، یک ــن بان ــی در ای ــش مل ارت
ــی  ــه اســناد و معلومات ــک ب ــگاری تحقیقــی پَی مرکــز خبرن
دســت یافتــه کــه نشــان می دهــد، میلیون هــا افغانــی زیرنــامِ 
معــاش ماهــوار ســربازان و افســران ارتــش ملــی کشــور در 

کابل بانــِک نَــو، حیف ومیــل شده اســت.
نَــو  کابل بانــِک  تفتیــش  آمریــت  رســمی  ســندهای 
ــی  ــون افغان ــل میلی ــی از چه ــیده، حاک ــک رس ــه پَی ــه ب ک
ــاب  ــد حس ــق یکص ــه از طری ــه ماهان ــت ک اختالسی اس
بانکــی جعلــی به نام هــای خیالــی افســران و ســربازان 
ــی  ــی وزارت دفاع مل ــووالن مال ــط مس ــی، توس ــش مل ارت
ــک نَــو صــورت  ــا هم دســتی برخــی از مســووالِن کابل بان ب

می گیــرد.
در بخشــی از گــزارش آمریــت تفتیــش کابــل بانک نــو کــه 
ــده  ــتاده ش ــک فرس ــری بان ــه و رهب ــی وزارت مالی عنوان
ــت:  ــده اس ــن آم ــیده، چنی ــک رس ــه پی ــِل آن ب ــک نق و ی
»از مجمــوع چهارهــزار حســاب جعل وتزویــر به طــور 
ــربازان اردوی  ــوار س ــاش ماه ــی مع ــن ده هزارافغان میان گی
ــه  ــغ ب ــک، بال ــوی کابل بان ــی ن ــل نماینده گ ــی در چه مل
ــت  ــۀ دول ــوار به خزان ــور ماه ــی به ط ــون افغان ــل میلی چه

خســاره وارد شده اســت«. 
باوجــود ایــن ســندها، منابــع تفتیــش کابل بانــِک نــو 
ــا را  ــن قضای ــل ای ــزارش مکم ــی ها گ ــس از بررس ــه پ ک
بــه رهبــری و هیــأت نظــارت بانــک ارایــه کرده انــد، 
می گوینــد کــه به گونــۀ میان گیــن، از هــر ده حســاب 
ــِک  ــی در کابل بان ــش مل ــران ارت ــربازان و افس ــی س بانک
ــون،  ــا اکن ــال 1391 ت ــت و از س ــی آن خیالی اس ــو، یک نَ
ــه  ــده و ب ــرون ش ــاب ها بی ــن حس ــی ازای ــا افغان میلیون ه
به گونــۀ  چنان کــه  رفته اســت.  نامشــخص  جیب هــای 
ــه  ــت ک ــندها، آمده اس ــن س ــر ای ــش دیگ ــتند در بخ مس
ــوار  ــاش ماه ــی از حســاب های مع ــون افغان ــش میلی ش
ــی، توســط  ــاع مل ــه111 وزارت دف شــماری از افســران فرق
خزانــه دار ایــن فرقــه، بیــرون و حیف ومیــل شــده اســت.
ــۀ  ــک نام ــو در ی ــک ن ــل بان ــی کاب ــش داخل ــت تفتی آمری
رســمی بــه ریاســت ایــن بانــک خبــر داده اســت کــه ایــن 
پول هــا در نبــود صاحبــان حســاب ها توســط چندیــن تــن 
ــه دار فرقــه111، ذکی الرحمــان  ــه نام هــای ذبیــح اهلل خزان ب
ــی  ــه دار نماینده گ ــد خزان ــات احم ــه، نج ــن فرق ــر ای افس
ــدان  ــی می ــراف نماینده گ ــیح اهلل ص ــی و مس ــدان هوای می
ــی در  ــو در پل چرخ ــک ن ــی کابل بان ــی، از نماینده گ هوای

ــرون کشــیده شده اســت. ــه بی ــد مرحل چن
شــبکۀ سراســری کابل بانــک نــو، بــه نامــۀ رســمی آمریــت 
تفتیــش ایــن بانــک در مــورد اختالس شــش میلیــون افغانی 
ــن وزارت  ــرارداد فی مابی ــق ق ــت: »مطاب ــته اس ــن نوش چنی
ــی و  ــه بانک ــالت معامل ــو، در تفصی ــک نَ ــه و کابل بان مالی
ــان مشــخصاتی  ــا هم ــا )transaction narration( تنه ی
 کــه بــه حیــث نــام )excel sheet( کــه حــاوی معاشــات 
کاپــی  و  گردیــده  ذکــر   )  particular در)  می باشــد 
ــرا  ــت، زی ــن اس ــده ناممک ــات اجراش ــی معاش الکترونیک
هــزاران لســت معاشــات در جریــان ســال 2011 اجرا شــده 
و هم چنــان هــر ســه مــاه بعــد، خزایــن لســت های ســابقه 

ــود«.  ــذف می ش ــتم )share point( ح از سیس
حیف ومیل هــا،  و  ســندها  همــه  ایــن  بــه   درپیونــد 
ــا و  ــک از تماس ه ــچ  ی ــه هی ــو ب ــِک نَ ــووالن کابل بان مس
ــرده و در  ــه نک ــخصی ارای ــخ مش ــمی، پاس ــای رس نامه ه
ــدر  ــک، همین ق ــگار پَی ــدی خبرن ــش های کلی ــر پرس براب

نوشــته اند: »موضوعــات موجودیــت فســاد و اختــالس 
ــه  ــور ب ــذه کش ــن ناف ــر قوانی ــاس اوام ــت به اس عندالوق
نهادهــای محتــرم عدلــی و قضایــی به منظــور اکمــال 
ــازات،  ــه و مج ــب محکم ــق، تعقی ــد تحقی ــه و فراین پروس

اتخــاذ تدابیــر الزم ارســال گردیده اســت«.
امــا دادســتانی ُکل باوجــود تماس هــای مکــرر در ایــن بــاره، 
اظهارنظــری نکــرد. هم چنــان، نامــۀ رســمی ضمیمــۀ برگــه 
ــخ  ــی به تاری ــاع مل ــی وزارت دف تقاضــای اطالعــات، عنوان
ــچ  ــدت هی ــن م ــا در ای ــت؛ ام ــه شده اس 139۷/6/13 ارای

پاســخی از ســوی مســووالِن ایــن وزارت دریافــت نشــد.
ناچل کردِن بانک نوت ها

در بخــش دیگــری از ایــن ســندها که شــامِل نــوار تصویری 
ــه دار  ــر و خزان ــه مدی ــت ک ــد، آمده اس ــز می باش ــتند نی مس
ــالف  ــت وردگ، برخ ــو در والی ــِک نَ ــی کابل بان نماینده گ
اصــول بانــک داری و قوانیــن نافــذۀ کشــور به تاریــخ 
1395/11/2۷هـــ خ، بانک نوت هــای 500 و 1000 افغانیگــی 

ــاخته اند. ــاره و ناچــل س ــاره پ ــد را پ ــل چلن قاب
آمریــت تفتیــش کابل بانــِک نــو در نتیجــۀ بررســی ها 
به تاریــخ  قضیــه،  متهمــان  از  رســمی  اســتعالم های  و 
ــه  ــت ک ــک نگاشته اس ــری بان ــی رهب 1395/12/16 عنوان
خزانــه دار  نقیــب  اهلل  و  نماینده گــی  مدیــر  احســان اهلل 
ــری  ــوار تصوی ــه در ن ــت وردگ ک ــز والی ــی مرک نماینده گ
ــده اند،  ــایی ش ــا شناس ــردِن بانک نوت ه ــل ک ــگام ناچ هن

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــرد قانون ــورد پی گ ــد م بای
ــت  ــو در والی ــک ن ــی کابل بان ــر نماینده گ ــان اهلل مدی احس
وردگ بــه پاســخ اســتعالم تفتیــش ایــن بانــک، تخریــب و 
ــت  ــرده و گفته اس ــکار ک ــا را ان ــردِن بانک نوت ه ــل ک ناچ

ــت. ــب نکرده اس ــی را تخری ــچ بانک نوت ــه هی ک
ــن نماینده گــی هــم، گفته اســت کــه  ــه  دار ای نقیــب اهلل خزان
ــم  ــب و تنظی ــس  از ترتی ــه را پ ــدرس خزان ــای من پول ه

ــتاده و  ــزی فرس ــک مرک ــعبه بان ــه ش ــه ب ــت معاوض جه
به گونــۀ  را  چلنــد  قابــل  بانک نوت هــای  هیچ گاهــی 

عمــدی تخریــب نکرده  اســت.
مســووالن کابل  بانــک نــو در ایــن بــاره، چیــزی نمی گوینــد 
و در برابــر هریــک از پرســش های کلیــدی خبرنــگار 
پَیــک، تنهــا بــه ارایــۀ همــان پاســخ مکتوبــی اکتفــا کــرده 
ــه  ــک ب ــن بان ــوط به ای ــای فســاد مرب ــه قضای ــد ک و گفته ان
نهادهــای عدلــی و قضایــی محــول شــده ؛ امــا از سرنوشــت 

ــد. ــزی نمی گوین ــم چی ــا ه ــن قضای ای
ــش  ــۀ برخــی از اعضــای پیشــین تفتی ــه به گفت ــی  ک درحال
شــان  وظایــف  از  به تازه گــی  کــه  نــو  کابل بانــک 
ــاد و  ــامل در فس ــراد ش ــک از اف ــچ ی ــده اند، هی ــار ش برکن
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــه ب ــا ک ــای کالن نه تنه اختالس ه
ــر  ــی های باالت ــه کرس ــه ب ــده، بل ک ــی نه ش ــی معرف قضای

ــد. ــا کرده ان ــز، ارتق ــک نی ــن بان ای
قتل و رشوه ستانی کارمندان بانک

آمریــت تفتیــش داخلــی کابل بانــک نــو در گــزارش دیگری 
عنوانــی هیــأت نظــارت و رهبــری بانــک؛ از یــک موضــوع 
ــی  ــز در برخــی از نماینده گی هــای والیت ــل و رشــوت نی قت

ــرده برداشته اســت. ایــن بانــک، پ
ــت:  ــو، آمده اس ــک ن ــش کابل بان ــمی تفتی ــه ی رس در نام
ــش  ــی ارزگان و همکاران ــر نماینده گ ــل مدی ــوع قت »موض
ــده محافظــان ایــن نماینده گــی  کــه توســط جمشــید فرمان
صــورت گرفتــه، بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی بایــد راجع 
ــکایت های  ــورد ش ــه در م ــخاصی  ک ــان اش ــود و هم چن ش
کارمنــدان، غفلــت و ســهل انگاری کــرده و نیــز در قســمت 
تبدیلــی مدیــر نماینده گــی بــدون توجــه بــه ســابقۀ جرمــی 

آن، بایــد پاســخ بدهنــد«.
به تاریــخ  نــو،  کابل بانــک  تفتیــش  ســندهای  بربنیــاد 
کارمنــدان  میــان  لفظــی  برخــورد  اثــر  از   139۷/3/۷

ــان  ــده محافظ ــت ارزگان و فرمان ــز والی ــی مرک نماینده گ
ــن  ــته و دو ت ــدان کش ــن از کارمن ــی، چهارت ــن نماینده گ ای

دیگــر زخمــی شــده اند.
مدیــر  »افســرعلی«  کــه  این اســت  بیان گــر  ســندها 
نماینده گــی کابل بانــک نــو در مرکــز والیــت ارزگان، یــک 
ســال پیــش  از کشــته شــدنش، به دلیــل برداشــت غیرقانونــی 
از حســاب های ســربازان و افســران شــهید، از نماینده گــی 
ارزگان بــه نماینده گــی تورخــم ننگرهــار تبدیــل و پــس  از 
ــرر  ــت نماینده گــی ارزگان تق ــه مدیری ــاره ب ــاه دوب ــد م چن
ــه  ــو ب ــک ن ــری کابل بان ــدام رهب ــن اق ــد. ای حاصــل می کن
بــاور اعضــای تفتیــش ایــن بانــک، خــالف اصــول و قانــون 
بانــک داری بــوده و در قســمت تبدیلــی دوبــاره ی نام بــرده 
نیــز، احتمــال پرداخــت ســه صــد هــزار افغانــی رشــوه بــه 

ــو وجــود دارد. ــک ن ــزی کابل بان مســووالن مرک
ــام  ــید ن ــه جمش ــاند ک ــده می رس ــت آم ــندهای به دس س
ــز  ــو در مرک ــک ن ــی کابل بان ــان نماینده گ ــده محافظ فرمان
والیــت ارزگان، بازداشــت و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

معرفــی شده اســت.
درهمیــن حــال، ســخنگوی دادســتانی ُکل کشــور می گویــد 
کــه پرونــدۀ جمشــید پــس از صــدور حکــم اعــدام از ســوی 
دادگاه ابتدایــی محلــی، به تازه گــی بــه دادگاه اســتیناف 

مرکــز محــول شــده و تااکنــون نهایــی نشــده  اســت.
ــن،  ــق تلف ــی و هــم از طری ــان به صــورت کتب ــک هم چن پَی
ــان  ــتانی کل، خواه ــی دادس ــش مطبوعات ــه بخ ــته ب پیوس
اختــالس  قضایــای  سرنوشــت  و  نتایــج  چگونه گــی 
ــربازان  ــران و س ــوار افس ــاش ماه ــی از مع ــا افغان میلیون ه
ــو شده اســت، امــا ایــن نهــاد  ارتــش ملــی در کابل بانــک ن
در بــاره ی هیــچ یــک از مــوارد یــاد شــده، معلومــات ارایــه 

نکــرد.
یــک مــاه پیش هــم، ســندهایی از اختــالس ماهانــه دســتِ  
ــران و  ــوار افس ــاش ماه ــی مع ــون افغان ــل میلی ــم چه ک
ســربازان مربــوط بــه وزارت امــور داخلــۀ کشــور، از طریــق 
ــاب  ــخص و 250حس ــک ش ــام ی ــی به ن ــاب بانک 18 حس
مرکــز  ازســوی  نــو،  کابل بانــک  در  دیگــر  خیالــی 

ــت. ــر شده اس ــک منتش ــی پَی ــگاری تحقیق خبرن
امــا هــر یــک از نهادهــای مســوول )وزارت امــور داخلــه، 
ــان  ــتانی ُکل و متهم ــو، دادس ــک ن ــه، کابل بان وزارت مالی
فســاد و اختــالس( افزون بــر دریافــت نامــۀ رســمی 
ضمیمــۀ کاپــی اســناد و نقــض صریــح قانــون دست رســی 
ــک  ــه هیچ ی ــخ ب ــۀ پاس ــات کشــور، حاضــر به ارای به اطالع

ــدند. ــک نش ــگار پَی ــش های خبرن از پرس
به ایــن  افغانســتان  شــفافیت  دیده بــان  بااین همــه، 
باوراســت کــه مســووالن حکومــت درُکل، ارادۀ قاطــع 
بــرای مبــارزه بــا فســاد و بــه  کیفر رســاندِن فســاد پیشــه گان 
ــا فســاد  ــارزه ب ــا مب ــن ســبب شده اســت، ت ــد و همی ندارن
ــِل مالحظه یــی نداشــته و دامنــۀ  در ایــن کشــور نتیجــۀ قاب
فســاد نیــز، روزتــاروز در ســطوح مختلــف نهادهــای دولتی 
و غیردولتــی گســترده تر شــود. ناصــر تیمــوری ســخنگوی 
ایــن نهــاد می گویــد: »در قــدم نخســت مصلحت اندیشــی ها 
بایــد کنــار گذاشــته شــود. نهادســازی مشــکل فســاد را حل 
ــالم و ارادۀ  ــتراتژی س ــک اس ــا ایجــاد ی ــه ب ــد، بل ک نمی کن
قــوی بــه خشــکاندِن ریشــه های فســاد و مجــازات عامــالِن 
فســاد بایــد پرداختــه شــود، درغیــر این صــورت تالش هــا 
در راســتای مبــارزه بــا فســاد در کشــور، تنهــا یــک شــعار 

بــه روی کاغــذ باقــی خواهــد مانــد«.
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د افغانســتان د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون 

چارواکــي وايــي چــې تــر دې دمــه یــې د 

بایومرتیــک څلــور زره د ســتګاوې ترالســه 

کــړي او ډېــر ژر بــه نــورې هــم ترالســه کــړي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمیســیون مــايل او 

ــې  ــی چ ــي وای ــه دولت ــتیال معاذالل اداري مرس

پاتــې شــل زره د ســتګاوې بــه راتلونکــې اونــۍ 

ترالســه کــړي: »د انتخاباتــو خپلواک کمیســیون 

ــړي او  ــه ک ــتګاوې ترالس ــې دس ــه ۴ زرو زیات ل

ــو یوویشــت زره  ــو د ټول متــه ده د رای ورکول

مرکزونــو لپــاره چــې ۲۴ زره ورتــه پــه پــام 

ــک  ــا وړ بایومرتی ــوې دي، د اړتی ــول ش ــې نی ک

ــیون  ــې کمیس ــۍ ک ــه اون ــه راروان ــتګاوې پ دس

ــړل يش.« ــه ورک ت

ښــاغلی دولتــي وايــي، هڅــې روانــې دي 

چــې بایومرتیــک دســتګاوې د رای ورکولــو 

ــتول يش،  ــه واس ــو ت ــو او محلون ــو مرکزون ټول

ــه بیالبیلــو  ــه کــوي چــې پ خــو نومــوړی یادون

ــه د  ــو ت ــو مرکزون ــو ځین ــو د رای ورکول دالیل

ــې  ــورت ک ــه ص ــیدو پ ــه رس ــتګاوو د ن دې دس

بــه کمیســیون بیــا هــم د امــکان تــر حــده هڅــه 

وکــړي چــې انتخابــات لــه درغلیــو پرتــه او پــه 

ــړي. ــفافیت رسه ک ش

د انتخاباتــو د خپلــواک کمیســیون مــايل او 

ــه  ــې ب ــل رای پاڼ ادارې مرســتیال همــداراز ووی

ــویو  ــټر ش ــه د راجس ــو ت ــو مرکزون د رای ورکول

ــتول يش. ــم واس ــت رسه س ــه فهرس ــو ل خلک

د  ټولنــه  انتخاباتــو  عادالنــه  او  آزادو  د  خــو 

ــو  ــه کارول ــو ل ــه ورځ د دوو طریق ــو پ انتخابات

رسه مخالفــت کــوي.

ــید  ــف رش ــس یوس ــوي ریی ــې اجرایی د دې ټولن

آزادۍ راډیــو تــه وویــل دوه ګونــې طریقــې 

ښــايي داســې ســتونزې رامینــځ تــه کــړي چــې 

بیــا بــه اداره کېــږي نــه: »پــه کار ده چــې واحــد 

موقــف او واحــده تــګالره ونیــي. کــه رای 

پاڼــې دي کــه بایومرتیــک دی پــه دې ټولــو کــې 

ــې  ــې طریق ــګالره وي. دوه ګون ــده ت ــد واح بای

انتخاباتــو  لــه  او ښــايي  نلــري  ګټــه  هېــڅ 

وروســته نــوې ســتونزې رامینــځ تــه کــړي چــې 

ــه وي.« ــاده ن ــر س ــايي ډې ــې ښ ــت ی مدیری

د انتخاباتــو خپلــواک کمیســیون د ولــي جرګې 

پــه انتخاباتــو کــې لــه بایومرتیــک سیســټم څخه 

د کار اخیســتو پریکــړه وروســته لــه هغــه وکــړه 

ــوی  ــوړ ل ــو ج ــیايس ګوندون ــو س ــه څ ــې ل چ

ــو د  ــټم د درغلی ــک سیس ــالف بایومرتی ــي ائت م

مخنیــوي لپــاره مهــم وبالــه، ویــې ویــل کــه لــه 

دې سیســټم څخــه کار وانخیســتل يش نــو دوی 

ــه دا انتخابــات تحریــم کــړي. ب

ــې د  ــي چ ــیون واي ــواک کمیس ــو خپل د انتخابات

ــي يش چــې  ــه دا یقین ــه مرســته ب دې سیســټم ب

ــې ورنکــړي. ــې رای ــه یوځــل زیات ــو کــس ل ی

پــه پــام کــې ده چــې د ولــي جرګــې انتخابــات 

د روانــې تلــې- میــزان پــه ۲۸مــه تــررسه يش.

 

د انتخاباتو کمېسیون د بایومټریک څلور زره دستګاوې ترالسه کړي

مجتبا بیگزاد

دیگر به »هراس افگنان«... 
را تـرک کنیـم، فکـر می کنـم که مـا باید آمـادۀ برگشـت طالبـان و داعش در افغانسـتان 
باشـیم وآنـان تـالش خواهنـد کـرد تـا خالفتی را کـه در سـوریه و عراق از دسـت داده 
انـد، دوبـاره ایـن جـا ایجـاد کند؛ پـس این ممکـن تریـن نتیجۀ خـروج ما ازافغانسـتان 
اسـت. در آن صـورت افغانسـتان یـک بـار دیگر بـه پناه گاه امـن هراس افگنـان جهانی 

مبـدل خواهـد شـد و این هـراس افگنـان از افغانسـتان بر مـا حمله خواهنـد کرد«.
در ایـن حـال، عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی، حکومت وحدت ملی در حاشـیۀ اجالس 
سـاالنۀ مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در نشسـتی کـه از سـوی شـورای روابط 
خارجـی )Council on Foreign Relations( بـه اشـتراک اعضـای ایـن نهـاد و 

پژوهشـگران و دوسـتان افغانسـتان برگـزار گردیـده بود اشـتراک و سـخنرانی کرد.
در ایـن نشسـت عبـداهلل گفت که کشـور به سـمت درسـت بـه پیش مـی رود و خواهان 
ادامـه همـکاری جامعـه جهانـی بـه ویـژه  ایـاالت متحـده امریـکا بـرای پـاس داری و 
حفـظ دسـتاوردها و قربانی هـای سـالیان پسـین گردیـد و تاکیـد کـرد کـه مبـارزه بـا 

دهشـت افکنی نیازمنـد تالش هـای مشـترک و همـکاری جهانـی اسـت.
رییـس اجرایـی در بخـش روابـط خارجـی افغانسـتان گفـت کـه روابـط با کشـورهای 
آسـیای میانـه، ایـران و هنـد نیک و حسـنه اسـت و روابط با پاکسـتان به دلیـل حمایت 
ایـن کشـور از دهشـت افکنی و فراهم سـازی پناه گاه هـای امن برای آنان خوب نیسـت.
رییـس اجرایـی عـالوه کـرد که پاکسـتانی ها در قـول وعده های خـوب می دهنـد اما در 

عمـل شـاهد تغییری در سیاسـت آنـان تا اکنون نیسـتیم.
رییـس اجرایـی در ادامـه تاکیـد کـرد کـه افغانسـتان بـه تالش هـای خـود بـرای بهبـود 

روابـط بـا همسـایه ها و همـکاری بـرای مبـارزه بـا دهشـت افکنی ادامـه می دهـد.
او همچنـان در بخـش دیگـر از صحبت هـای گفتـه اسـت کـه حکومـت وحـدت ملـی 
بـه برگـزاری انتخابـات شـفاف و بـا اعتبـار متعهد اسـت و در ایـن راه از هیـچ اقدام و 

نمی کند. دریـغ  تالشـی 
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مشارکت سیاسی جوانان
رهبـران سنتـی و چـالش هـای  

مشـارکت  سیاسـی جـوانان  در  افغـانستان

داستـان 
ایجاد حکـومت وحـدت ملـی

جوانـان جامعـۀ افغانسـتان بـا دو پدیدۀ شـوم که 
حاصـل تالش هـای این رهبران سـنتی می باشـند 
سـردچار اسـتند: یکـی »میراثـی  شـدن قـدرت« 
و دومـی »مافیایـی  شـدن اقتصـاد«؛ بحـث روی 
ایـن دو مـورد مجـال دیگـری می خواهـد. قابـل 
تذکـر اسـت، آن چـه جوانـان مـا را از مشـارکت 
سیاسـی محـروم سـاخته این اسـت کـه بی مهری 
حکومت هـا نسـبت بـه ایـن نسـل از یک طـرف، 
بـا  مـا  جامعـۀ  سـنتی  رهبـران  دیگـر  سـوی  از 
بی شـرمی تمـام در طـول ایـن پنـج  دهـۀ آخـر با 
تمرکـز بـر منافـع و رفـاه شـخصی و خانواده گی 
شـان در »برخورد« بـا دیگران از جوانـان به عنوان 
اسـتفادۀ  شـان  شـکار  مـواد  و  سـوخت  مـواد 
را  کشـور  جـوان  جمعیـت  و  کرده انـد  ابـزاری 
یـا مجبـور بـه فـرار کـرده و یاهـم فضـا را بـرای 
امـرار معیشـت آن هـا تنـگ و چشـم انداز آینده را 
بـرای آن هـا مبهـم و نامعلـوم سـاخته اند. اسـاس 
ایـن افتضـاح تاریخـی را کـم  بودن/نبودن شـعور 
سیاسـی و اجتماعـی گذشـته گان مـا نیـز شـکل 
می هـد و گزافـه نیسـت کـه ذکـر شـود، در کنـار 
محلـی،  اربابـان  سـنتی،  رهبـران  و  حکومت هـا 
مالهـا و... نیـز بـا بیـان اراجیـف و بـا اسـتفاده از 
دادن  و  مذهبـی  باورهـای  عقیدتـی،  احساسـات 
عنوان هـای  زیـر  جوانـان  بـه  تشـریفاتی  القـاب  
مجاهـد، قومنـدان، قـاری و...، چندین دهه اسـت 
کـه از نسـل جـوان، اسـتفادۀ مصرفـی در منفعت 

کرده انـد.  خـود 
نبـود  جوانـان،  رشـد  نامناسـب  فضـای 
فرهنـگ  نبـود  آموزشـی،  کارای  میکانیسـم های 
مشـارکت در خانواده هـا، »ناامنـی«، فراهـم نبودن 
منابـع مالـی کافـی، تعدد نهادهـا و نبـود  نهادهای 
اجتماعی-سیاسـی بـا اهـداف، فـرا قومـی و فـرا 
فامیلـی باعـث شـده کـه تمـام فکـر جوانـان مـا 
زنده گـی  ابتدایـی  موضـوع  چنـد  بـه  معطـوف 
از جملـه نـان روزمـره، لبـاس، کرایـه خانـه و...، 
از  شـماری  تـا  شـده  سـبب  این هـا  کـه   باشـد 
جوانـان مبتـال بـه اعتیـاد، بیمـاری روانـی و فقـر 
جنسـی، سـرگردان پشـت درِ رهبـران، عقده منـد، 
سـرخورده،  غیرفعـال،  سـاکت،  سیاسـت گریز، 

آینـد.  بـار  بـه  قوم گـرا  و  بی هـدف 
و  راسـیزم  بیمـاری  کـه  اسـت  اذعـان  قابـل 
قوم گرایـی رهبـران سـنتی بـاالی بخشـی نسـل 
جدیـد چنـان تأثیـر گذاشـته کـه اگـر یـک جوان 
و...  اروپـا  امریـکا،  دانشـگاه های  معتبرتریـن  از 
فـارغ شـده، به کشـور برگـردد؛ امـا ایـن بیماری 
قوم گرایـی بـر اسـتخدام و کاریابـی او تأثیر بی جا 
و سـوء خواهـد داشـت. بطـور مثـال، اگـر یـک 
نامـزد وزیـر از طرف حکومـت به معرفـی گرفته 
شـود، اولیـن پرسـش کـه بیـن اجتمـاع و بویـژه  
میـان جوانـان مطرح می شـود این اسـت کـه این 
آدم معرفـی شـده متعلـق بـه کـدام قـوم، مذهب، 
سـمت و حتا ولسـوالی و قریه اسـت. در صورتی  
کـه جوانان جامعه هـای دیگر بویـژه جامعه غربی 
همیشـه به خلـق فراورده هـای بـزرگ، زیربناهای 
کالن، قدرت هـای رسـانه یی، سـازمان های موثـر 

جهانـی و... می اندیشـند.
انتخابات پیشرو و مشارکت جوانان

انتخابـات پیشـرو فرصتـی اسـت بـرای حضور و 
مشـارکت جوانـان. بنابرایـن بهتـر اسـت، جوانان 

شـرکت  انتخابـات  در  جـدی  و  بیشـتر  هرچـه 
کننـد و بـه نسـل جـوان رای بدهنـد تـا در ایـن 
رقـم  بـرای  سرنوشت سـاز  و  حسـاس  شـرایط 
زدن وضعیـت حـال و آینـده بـه نفـع خود شـان، 
اوضـاع سیاسـی را رقـم بزننـد. اگـر نسـل جوان 
رأی  تحصیل کـرده  و  جـوان  افـراد  بـه  بتواننـد 
بدهـد و بـا انتخـاب شـان، نماینده هـای جـوان 
این جاسـت  بفرسـتند؛  پارلمـان  بـه  را  متعهـد  و 
کـه حکومـت مجبـور می شـود، تـا بـرای جوانان 
مجـال و فرصـت ایـن را بدهـد تـا در نظـام و 
تصمیم گیری هـای بـزرگ ملی شـامل شـود و راه 
را بـرای نسـل جـوان کشـور بـاز کند. بـا حضور 
نسـل جـوان، نیـرو دولـت و حکومـت، تجدیـد 
قـوه می شـود؛ در ایـن صـورت، دموکراسـی قوام 
پیـدا کنـد و فرصت هـای کاری و خالقیـت نیـز 
بیشـتر فراهم می شـود که موجب آسـایش بیشـتر 
در جامعـه، خواهـد شـد. جـوان مثـل حسـاب 
ذخیـره بانکـی)Saving account( اسـت، اگر 
بـه آن پـول پس انـداز شـود و ذخیـره شـود، در 
روزهـای بـد و دسـت تنگی ها بـه درد می خورد و 
از چالش هـای پیش آمـده مـا را نجـات می دهـد، 
اگـر چیـزی بـه این حسـاب بانکی ذخیره نشـود، 
سـختی ها  در  نمی توانـد  را  مـا  شـک  بـدون 
همراهـی کنـد. از همین جهت اسـت کـه جوانان 
نیـاز و حـق دارند تـا باالی شـان سـرمایه گذاری 

. د شو
سخن آخر 

راه هـای فایـق  آمـدِن وضعیـت موجود مشـارکت 
بایـد  ایـن اسـت کـه جوانـان  سیاسـی جوانـان 
بطـور گسـترده، فراگیـر، تیمی، سـازمانی-نهادی، 
سـاختارمند، منسـجم و بـدون تبعیـض فعالیـت 
و عمـل کننـد. یک دیگـر را بـا همـه تفاوت هـای 
شـان در آغـوش بگیرنـد و روی اهـداف بزرگ و 
سـازنده برنامه ریـزی کنند. در صـورت بد رفتاری 
مقامـات و نهادهـای مسـوول، حرکت هـای مدنی 
بـزرگ راه انـدازی کنند. »قلـم« بزنند تـا موانع در 
برابر نسـل جوان را به حاشـیه و انزوا بکشـند که 
باعـث پراکنده گـی جوانان نشـود؛ »آبـادی بتخانه 

ز ویرانی ماسـت«.
قابل تأکید اسـت، جوانان امـروز دو انتخاب بیش 
ندارنـد: اول این کـه یـا تـن بـه وضعیـت موجود 
بدهنـد و بـرای امـرار معیشـت ناچیـز همین گونه 
کارنامه هـای  کـه  بماننـد  رهبرانـی  دسـت بوس 
و  پـدران  ماننـد  نیسـت.  سـیاهی  جـز  شـان 
ناظـر و نسـل مصـرف  گذشـته گان شـان نسـل 
باشـند. حکومت را با رسـوایی موجـود به حالش 
رهـا کنـد و بـی تفاوت بـه اوضاع باشـند؛ این بی 
تفاوتـی نسـل جـوان امـروز، موجب می شـود که 
نسـل بعد نیـز در این افتضاح و رسـوایی تاریخی 
درگیـر بماننـد. انتخـاب دومـی ایـن اسـت که با 
سـازگاری و یادگیـری علـم  مدرن، دانـش جدید، 
و  نهادسـازی  کنش گـری،  مـدارا،  کثرت گرایـی، 
بـرای  را  راه  انتخابات هـا،  در  عقالنـی  انتخـاب 
نسـل آگاه امروز بـاز کنند. نتیجۀ ایـن دو انتخاب 
نیـز واضح اسـت: اولـی تاریکی و سـرافکنده گی؛ 
و دومی روشـنایی و سـرزنده گی به بـار می آورد! 
حـاال بـر جوانان اسـت کـه از این دو کـدام یکی 

را انتخـاب می کننـد؟

نویسنده: جان كری وزیر خارجۀ پیشین امریکا
برگردان: محمد جواد رحیمی

بخش سوم و پایانی

مجبــور بودیــم پیــش از آنکــه اوضــاع بحرانــی شــود، کنتــرل را 
ــر از دســت دادن  ــا خط ــًا ب ــه واقع ــر اینک ــم از به به دســت گیری
تمــام دســت آوردها مواجــه بودیــم چــون قیمــت نادیــده گرفتــن 
ــود. می دانســتم کــه کانگــرس  ــزرگ شــدن ب اوضــاع، در حــال ب
در حالــت دشــواری قــرار گرفتــه بــود؛ کــرزی روابــط دوجانبــه 
ــا دو  ــر م ــود. اگ ــرده ب ــود ک ــنگتن را زهرآل ــل و واش ــان کاب می
ــری از  ــرای جلوگی ــرا را ب ــرایط و غرب گ ــد ش ــدای واج کاندی
ــرای ایجــاد یــک حکومــت نمی داشــتیم،  جنگ هــای داخلــی و ب
ــادی از  ــمار زی ــم؟ ش ــارزه می کردی ــزی مب ــه چی ــرای چ ــا ب م
ــان را از  ــت های ایش ــا دس ــد ت ــاده بودن ــرس آم ــای کانگ اعض
ــا  ــود و بعضی ه ــناک ب ــی ترس ــرایط خیل ــویند. ش ــتان بش افغانس
برایــم اصــرار می کردنــد تــا در قضایــا کار نگیــرم. آنــان هشــدار 
می دادنــد کــه »افغانســتان را ملکیــت خــود تلقــی نکــن، تــو قبــاًل 
ــوده  ــد، آنجــا آل ــرا می دانن ــه آن ــردی و هم ــظ ک ــرا حف ــار آن یکب

ــزن«. ــه آن دســت ن اســت و ب
ــرار  ــده ق ــاالت متح ــت. ای ــوده اس ــا بیه ــردم نگرانی ه ــر ک فک
نبــود یــک طــرف بنشــیند و نــگاه کنــد کــه افغانســتان در حالــت 
ــارزه  ــم مب ــن نی ــور یافت ــی، حض ــت. در دیپلوماس ــوختن اس س
ــم  ــای وخی ــه از پیامده ــتیم ک ــانس داش ــوز ش ــا هن ــت. م اس
ــل  ــه کاب ــفر ب ــک س ــر ی ــه اگ ــردم ک ــر ک ــم. فک ــری کنی جلوگی
بــروم، فرصــت بــه کارگیــری دیپلوماســی ایجــاد خواهــد شــد در 
ایــن فرصــت حداقــل بــرای عبــداهلل یــک راه برابــر خواهــد شــد 

ــد. ــش را آرام کن ــه هواداران ک
ــان  ــده ام و از آن ــل آم ــه کاب ــه ب ــم ک ــداهلل گفت ــی و عب ــرای غن ب
التمــاس کــردم کــه بــه ســفرم اهمیــت ببخشــند. عبــداهلل توانســت 
خشــم هوادارانــش را فــرو نشــاند تــا از وقــوع هــر نــوع حادثــه 
ــاعت  ــان ۷2 س ــا در جری ــه م ــد ک ــردد و او ببین ــری گ جلوگی

ــم داشــت. ــن، چــه دســت آوردی خواهی ــات م مالق
ــم. تیــم  ــود کــه گــوش بدهــم و بیشــتر بدان ــرد مــن ایــن ب راهب
خــود را موظــف کــرده بــودم تــا لیســتی از شــخصیت های 
کلیــدی و پیشــنهادها را ترتیــب دهنــد. هــدف مــا ایــن بــود تــا 
بی نظمی هــای انتخاباتــی را بررســی کنیــم و بــرای بیــرون رفــت 
ــره  ــر مذاک ــم. در ه ــی را دریابی ــل سیاس ــک راه ح ــش، ی از چال
الزامــًا بایــد بدانــی کــه چــه می خواهــی و بایــد اصــل اختــالف 
و عوامــل سیاســی آن نیــز بفهمــی. عبــداهلل خواهــان بررســی آرای 
4 تــا 5 والیــات اکثــراً پشــتون نشــین بــود و ادعــا شــده بــود کــه 
ــه نفــع  ــات دور پیشــین و ب ــر بیشــتر از انتخاب ــا 5 براب ــردم حت م
ــات  ــا آرای والی ــت ت ــم او می خواس ــد. تی ــی رأی داده بودن غن
متذکــره باطــل اعــالم گــردد، امــا باورمنــد بــودم کــه ایــن طــرح 

ــد. ــی می باش ــر عمل غی
ــرون  ــردن و بی ــرای بســیج ک ــد و ب ــاوم بودن ــی مق ــواداران غن ه
ــر  ــزی موث ــای رأی برنامه ری ــای صندوق ه ــه پ ــردم ب ــردن م ک
کــرده بودنــد. آنــان به خاطــر حفاظــت از آرا، کشــور را بــه 
ــه  ــیده گی ب ــان، رس ــد آن ــد. از دی ــرده بودن ــد ک ــی تهدی بی ثبات
ــًا  ــت. بن ــه شــکل مســاویانه صــورت می گرف ــد ب ــا بای بی نظمی ه
مــا وقــت زیــادی را ســپری کردیــم تــا بدانیــم کــه دفتــر یونامــا 
ــیده گی  ــد رس ــه رون ــد و چگون ــته باش ــد داش ــه نقشــی را بای چ

بــه بی نظمی هــا را اعتبــار بخشــیم.
ــه کــه  ــود. آنگون ــده ب در روز دوم جــوالی، اوضــاع غمگیــن کنن
ــد  ــیده گی بای ــوه رس ــتیم. نح ــاب داش ــا دو انتخ ــردم، م ــگاه ک ن
ــرای شــریک ســاختن  ــا ب ــد آرام می شــد و ی ــداهلل بای تمــام و عب
قــدرت بایــد یــک تفاهــم صــورت می گرفــت. مذاکــرات مــا بــه 
یــک حالــت بحرانــی نزدیــک شــده بــود کــه بــه طــور ناگهانــی، 
غنــی پیشــنهاد ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی را داد. مــن همواره 
ــه در  ــن نظری ــه ای ــت ک ــی می دانس ــا غن ــه آی ــود ک ــکوک ب مش

ــول اســت. شــاید او  ــل قب ــدگاه قاب ــان اتحــاد شــمال یــک دی می
ــنیدن آن  ــار ش ــداهلل در انتظ ــه عب ــد ک ــزی بگوی ــت چی می خواس
بــود. شــاید او دنبــال یــک توافــق میــان دو کاندیــدا بــود. بــه هــر 
حــال، پیشــنهاد ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی، بــرای مــا فضــای 

تنفــس را مســاعد کــرد.
ــای  ــتان آق ــتان و پاکس ــرای افغانس ــان ب ــاص م ــدۀ خ ــا نماین ب
ــه او را  ــود ک ــی ب ــردم. او کس ــک کار ک ــن« از نزدی »دان فیلدم
از ســال های 2004 زمانــی کــه در تیــم سیاســت خارجــی 
ــارد  ــاون ریچ ــث مع ــه حی ــناختم. او ب ــرد، می ش ــن کار می ک م
ــد  ــه مانن ــود ک ــرده ب ــت ک ــود. او ثاب ــرده ب ــز کار ک ــروگ نی هالب
آمــوزگارش یــک شــخص پُرتــالش و کارکــن اســت. در جریــان 
۷2 ســاعت حضــور در آنجــا، مــن و آقــای دان بــا دو طــرف بــه 
طــور دقیــق و پیوســته کار کردیــم. مــا بــه نقطــۀ عبــور از بحــران 
ــه طــرف مــن نــگاه کــرد و گفــت:  رســیدیم زمانــی کــه غنــی ب
»بیــا کــه همــۀ آرا را شــمارش کنیــم«، نظــر او را پذیرفتــم. غنــی 
ــوذ  ــورال و نف ــه اســت و م ــم زیرکان ــن تصمی ــه ای می دانســت ک
او را افزایــش خواهــد داد. او بــاور نداشــت کــه تیــم کمپایــن او 
کــدام تقلــب را مرتکــب شــده باشــند، امــا تیــم او از آرای تقلبــی 

نفــع بــرده بــود.
ــه  ــا می دانســتم ک ــود، ام ــک راه نتیجــه بخــش نب شــمارش آرا ی
مــا بــه یــک رونــد پــاک و طــی مراحــل قبــول شــدنی ضــرورت 
داشــتیم کــه ابهامــات را برطــرف می کــرد. حصــول قناعــت هــر 
دو طــرف بــرای رفتــن بــه مراحــل بعــدی، نیازمنــد یــک سلســله 
ــد  ــر دو کاندی ــن ه ــی، م ــرۀ طوالن ــس از مذاک ــود. پ ــات ب اقدام
ــفارت  ــا در س ــفیر م ــکونی س ــۀ مس ــه خان ــان را ب ــای آن و تیم ه
ــا  ــردم، ام ــدار ک ــه دی ــه طــور جداگان ــان ب ــا آن ــردم. ب دعــوت ک
ــه  ــم ک ــرای شــان گفت ــان رســاندم. ب ــه آن ــام واحــد را ب ــک پی ی
ــک  ــتر از ی ــرای بیش ــر ب ــور دیگ ــا کش ــده و ده ه ــاالت متح ای
ــن از  ــزاران ت ــد و ه ــرده ان دهــه در افغانســتان ســرمایه گذاری ک
ســربازان مــا کشــته شــده و خــون ریختانــده انــد، بــرای باقیمانــده 
از عمــرم بایــد قــادر باشــم تــا بــه چشــم والدیــن أنــه -دیپلومــات 
25 ســاله کــه در والیــت ارزگان کشــته شــد- نــگاه کنــم و بــرای 
ــد  ــری می کنن ــتان را رهب ــه افغانس ــردان ک ــه م ــم ک ــان بگوی ش

ــد. ــه را دارن ارزش قربانــی شــدن أن
کشــورها بــرای آینــده افغانســتان، تعهــد و تــالش زیــادی کــرده 
ــتند  ــه می خواس ــری ک ــر دو نف ــه خاط ــده ب ــر آین ــا اگ ــد، ام ان
رییس جمهــور افغانســتان شــوند، تبــاه شــود و آنــان قــادر 
ــر  ــد، ه ــار بگذارن ــات ایشــان را کن ــه اختالف ــن نباشــند ک ــه ای ب
واقعه یــی کــه اتفــاق افتــد، مســولیت ایــن دو نفــر خواهــد بــود. 
ــان را  ــخصی ایش ــات ش ــد و احساس ــری کنن ــد رهب ــران بای رهب
بایــد کنــار بگذارنــد. مــن بــرای ایشــان گفتــم کــه آنــان کشــور را 
در آســتانه آغــاز جنگ هــای داخلــی و تبــاه کننــده قــرار داده انــد.

مــن بــه طــرف غنــی نــگاه کــردم و دســتانم را روی شــانه هایش 
گذاشــتم و گفتــم: »اشــرف! تــو رییس جمهــور مــی شــوی! 
ــد  ــدای مشــترک کمــک خواه ــک آجن ــق ی ــرا در تطبی ــداهلل ت عب
کــرد. امــا تــو بایــد آمــاده باشــی کــه قــدرت را بــه شــکل واقعــی 
بــه او منتقــل کنــی و برایــش فرصــت حکومــت داری مشــترک را 
ــات  ــر باعــث حفــظ و ثب ــن ام ــه خاطــری کــه ای ــی ب فراهــم کن

ــود«. ــور می ش کش
ــد  ــان رفتن ــای ش ــا و تیم ه ــه، کاندیداه ــًا 45 دقیق ــس از تقریب پ
بــه افطــار و نمــاز شــام پرداختنــد. زمانــی کــه دوبــاره برگشــتند، 
ــی  ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــمارش آرا و روی ایج ــه ش ــان ب آن
توافــق کردنــد. دیرتــر، عبــداهلل برایــم گفــت کــه »ایــن یــک نقطــه 
برگشــت بــود«. اشــرف برایــم گفــت کــه هــر دو کاندیــدا کشــور 
ــا توافــق  ــد، ام ــه ســوی جنگ هــای داخلــی ســوق داده بودن را ب
ــدو  ــان یک ص ــی، ج ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــرای ایج ــان ب آن

یــک میلیــون را حفــظ کــرد.
ــداً ترجمــه و نشــر  ــن داســتان بع یادداشــت: قســمت آخــری ای

می شــود.
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ـــود  ـــس خ ـــا نف ـــد. م ـــنیده ش ـــدی ش ـــای بلن فریاده
را در ســـینه حبـــس کـــرده بودیـــم. بـــار دیگـــر 
ــید،  ــوش رسـ ــدی به گـ ــای بلنـ ــدای نعره هـ صـ
ــان کســـی را در ایـــن  ــه طالبـ فکـــر می شـــد کـ
نیمه شـــب جـــزا می دهنـــد؛ موترهـــای دیگـــری 
ــای  ــیدند، چراغ هـ ــاحه رسـ ــن سـ ــه ایـ ــز بـ نیـ
ــر  ــار دیگـ ــید و بـ ــا رسـ ــر مـ ــه نظـ ــنی بـ روشـ
ـــوش  ـــی به گ ـــغ آدم کالن ـــد و چی ـــد ش ـــوا بلن دع
ـــی  ـــی و لحظه ی ـــر مرم ـــدای فی ـــر ص ـــید و بعدت رس
ـــا  ـــد. موتره ـــا را پیچان ـــق فض ـــکوت مطل ـــد س بع
ـــت.  ـــان یاف ـــری پای ـــدند و درگی ـــاحه دور ش از س
صوفـــی گفـــت: صبـــح وقتـــی بـــه چهارراهـــی 
ـــردان  ـــن از م ـــه دو ت ـــم ک ـــیدیم، دیدی ـــا رس آریان
ـــر  ـــه »داکت ـــدم ک ـــه ش ـــده اند. متوج ـــه دار زده ش ب
ـــن  ـــد.«  م ـــدزی بودن ـــرادرش احم ـــب اهلل و ب نجی
ـــح  ـــاعت 9 صب ـــی س ـــه( حوال ـــت اهلل بیگان )رحم
بـــا بایســـکل جانـــب رادیـــو تلویزیـــون دولتـــی 
ـــه شـــب  ـــدم ک ـــم را دی روان شـــدم. در راه همکاران
ــد.  ــتانده بودنـ ــون گذشـ ــزان را در تلویزیـ 5 میـ
آن هـــا از هـــول و وحشـــت شـــب گذشـــته بـــه 
مـــن قصـــه کردنـــد و گفتنـــد کـــه خـــوب شـــد 
ـــب  ـــان در ش ـــد طالب ـــا گفتن ـــودی. آن ه ـــودت نب خ
داکتـــر نجیـــب اهلل رییس جمهـــور را از دفتـــر 
ســـازمان ملـــل متحـــد کشـــیده و در چهارراهـــی 
ـــب  ـــم جال ـــر برای ـــن خب ـــد. ای ـــدام کردن ـــا اع آریان
ـــود،  ـــم ب ـــرم ه ـــر مج ـــب اهلل اگ ـــر نجی ـــود، داکت ب
بایـــد محکمـــه می شـــد و چـــرا این گونـــه 
ــه   ــد!؟ بـ ــن شـ ــرا چنیـ ــی!؟ چـ ــدام صحرایـ اعـ
ـــکاو  ـــردم و کنج ـــرک ک ـــتانم را ت ـــورت دوس هرص
شـــدم. بـــا بایســـکل جانـــب چهارراهـــی آریانـــا 
و لیســـۀ امانـــی حرکـــت کـــردم. نزدیـــک لیســـۀ 
امانـــی کـــه رســـیدم، دیـــدم کـــه مـــردم زیـــادی 
ـــد.  ـــا روان بودن ـــل آریان ـــی هوت ـــب چهارراه جان
در همیـــن ســـرک قطـــار موتر هـــای داتُســـن را 
نیـــز دیـــدم کـــه طالبـــان بـــا موهـــای ژولیـــده و 
ـــمت  ـــین و قس ـــاالی ماش ـــه ب ـــی ک دراز و موترهای
بـــام آن ِگل آلـــود شـــده بـــود، دیـــده می شـــدند. 
در پشـــت ایـــن داتُســـن ها لحـــاف و دوشـــک و 
ـــی  ـــه چهارراه ـــود. ب ـــود ب ـــم موج ـــار ه ـــگ بخ دی
رســـیدم.  ترافیـــک  غرفـــۀ  نزدیـــک  آریانـــا 
چشـــمم بـــه غرفـــۀ ترافیـــک ـ جایی کـــه داکتـــر 
ــتانی ها را از  ــش پاکسـ ــال پیـ ــب اهلل چندسـ نجیـ
ـــود  ـــار داده ب ـــی اخط ـــی بزرگ ـــا در گردهمای آن ج
ـــورت  ـــه به ص ـــک ک ـــۀ ترافی ـــردِ غرف ـــیدم. گ ـ رس
ـــراد مســـلح  ـــود، اف ـــد ســـاخته شـــده ب ســـمنتی و بلن
ـــط  ـــر توس ـــد. دو نف ـــع بودن ـــادی جم ـــردم ع و م

ــد،  ــوم می شـ ــزان معلـ ــه آویـ ــمان در غرفـ ریسـ
قابـــل  به خوبـــی  نجیـــب اهلل  داکتـــر  چهـــرۀ 
ـــود،  ـــده ب ـــفید ش ـــش س ـــود، بروت های ـــت نب رؤی
به وســـیلۀ طنابـــی از قســـمت شـــانه ها بـــه 
پایه هـــای بـــرج ترافیـــک آویـــزان شـــده بـــود. 
ــته  ــا شکسـ ــتش از دو جـ ــپ و راسـ ــت چـ دسـ
معلـــوم می شـــد. طالبـــان در پنجه هـــای دســـت 
راســـتش ســـگرت ناســـوخته را مانـــده بودنـــد. 
ـــکاف  ـــب اهلل ش ـــر نجی ـــپ داکت ـــرف چ ـــقیقۀ ط ش
ـــر  ـــه نظ ـــازه ب ـــوز ت ـــون او هن ـــت، خ ـــی داش بزرگ
می رســـید. تفنـــگ داران زیـــادی دور و بـــرش 
ــتناک روان  ــۀ وحشـ ــد. دیـــدن ایـــن صحنـ بودنـ
ــان  ــاند. طالبـ ــیب می رسـ ــا را ســـخت آسـ آدم هـ
جـــوان تفنگ به شـــانه گـــروه گـــروه بـــه دیـــدن 
ـــردم  ـــا از م ـــد، آن ه ـــایی می آمدن ـــۀ تماش آن صحن

می پرســـیدند »دا څوکـــدی؟«
ــر  ــود، داکتـ ــز بـ ــم تعجب انگیـ ــن هـ ــرای مـ بـ
نجیـــب اهلل بـــه آســـانی قابـــل تشـــخیص نبـــود؛ 
ـــاره  ـــاره پ ـــان پ ـــته، تنب ـــتان شکس ـــا آن دس ـــرا ب زی
ــاور نمی کـــرد  ــانی آدم بـ و لبـــاس کنـــده، به آسـ
این گونـــه  افغانســـتان  رییس جمهـــوری  کـــه 
شـــود. در پهلـــوی داکتـــر نجیـــب اهلل پســـر 
ــای،  ــون کاوبـ ــر و پتلـ ــا جمپـ ــه بـ ــی  کـ جوانـ
ـــمان  ـــط ریس ـــق توس ـــته از حل ـــوی و روی آراس م
ــار شـــکنجه  ــد، هیـــچ آثـ ــده می شـ ــزان دیـ آویـ
بـــه ســـر و صورتـــش دیـــده نمی شـــد. مـــردم 
می گفتنـــد همین کـــه پاکســـتانی ها و طالبـــان 
ـــدون  ـــد، ب ـــش کردن ـــب اهلل را عذاب ُک ـــر نجی داکت
ــد او  ــدزی رفتنـ ــرادرش احمـ درنـــگ پُشـــت بـ

بعـــد از گرفتـــاری ســـکته کـــرده بـــود. 
بـــا دیـــدن ایـــن صحنه هـــای هول انگیـــز و 
ــر  ــه فکـ ــی، آدم بـ ــۀ صحرایـ ــد و محکمـ تراژیـ
ــل  ــد. کابـ ــان ها می شـ ــت انسـ ــگل و وحشـ جنـ
در آن روز نحـــس، روز ششـــم میـــزان ســـال 
ـــرده  ـــوض ک ـــره ع ـــاًل چه ـــیدی، کام 13۷5 خورش
بـــود؛ مصونیـــت از همه جـــا رخـــت بســـته 
بـــود و حـــس حقـــارت در وجـــود تـــک تـــک 
شـــهریان کابـــل زبانـــه می کشـــید، در واقـــع 
ـــش  ـــان، بی ـــن کابلی ـــتان و مخصوص ـــردم افغانس م
از چهارســـال حاکمیـــت طالبـــان را در ســـیاهی، 

ـــتاندند.  ــی گذش ـــدان واقعـ ــی و زن بی ثباتـ
ــس و  ــیاه و نحـ ــای سـ ــه آن  روزهـ آرزو دارم کـ
ـــانی  ـــچ انس ـــمان هی ـــش چش ـــر در پی ـــک، دیگ تاری
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ــِر 5 میـــزان ســـال 13۷5 خورشـــیدی،  حوالـــی ســـاعت 5 عصـ
ـــود.  ـــش نب ـــدان قناعت بخ ـــت چن ـــات دول ـــل و جبه ـــت کاب وضعی
راکـــت از چندســـو بـــه کابـــل اصابـــت می کـــرد. شـــفاخانه های 
ـــفاخانۀ  ـــتر و ش ـــد بس ـــان، چهارص ـــد اکبرخ ـــی کابل-وزیرمحم دولت

اطفـــال اندراگانـــدی در کابـــل، از زخمی هـــا پُـــر بودنـــد. 
حوالـــی ســـاعت 5 عصـــر روز 5 میـــزان 13۷5 به خاطـــر دیـــدن 
شـــاه محمد یک تـــن از خویشـــاونداِن مـــا کـــه در جنـــگ 
رویـــارو بـــا طالبـــان زخمـــی شـــده بـــود، همـــراه بـــا داکتـــر 
عبدالـــودود مهـــران بـــه شـــفاخانۀ 400 بســـتر رفتیـــم و بعـــد از 
ـــت.  ـــر گرف ـــاعت را در ب ـــدود یک س ـــن ح ـــض- ممک ـــدن مری دی
ــل -  ــت کابـ ــدیم، وضعیـ ــرون شـ ــفاخانه بیـ ــه از شـ ــی کـ زمانـ
کامـــاًل دگرگـــون معلـــوم می شـــد. هرچنـــد کابـــل از مدت هـــا 
بـــود کـــه زیـــر راکت بـــاران شـــدید حـــزب اســـالمی گلبدیـــن 
ـــت  ـــری داش ـــۀ دیگ ـــزان گون ـــا 5 می ـــت، ام ـــرار داش ـــار ق حکمتی
جاده هـــا از عبـــور و مـــرور مـــردم خالـــی بـــود، از ترانســـپورت 
ـــر در  ـــدرت موت ـــه ن ـــود، ب ـــری نب ـــی خب ـــای تکس ـــهر و موتره ش
ـــی  ـــدان هوای ـــادۀ می ـــتاب از ج ـــا ش ـــم ب ـــه آن ه ـــد دقیق ـــه چن فاصل
می گذشـــت، از قرایـــن معلـــوم می شـــد کـــه چیـــزی مهمـــی در 
ـــدای  ـــا ص ـــل را تنه ـــکوت کاب ـــت؛ س ـــتن اس ـــال آبس ـــل درح کاب
ــر  ــن و داکتـ ــتاند. مـ ــه می شکسـ ــود کـ ــا بـ ــت هـ ــار راکـ انفجـ
ـــری  ـــده و در موت ـــفاخانه برآم ـــه از ش ـــه عجل ـــران، ب ـــودود مه عبدال
ســـوار شـــده و جانـــب کارتـــۀ پـــروان حرکـــت کردیـــم، شـــام 
شـــد مـــن بـــه خانـــه رســـیدم. تبصره هـــای گوناگـــون از مـــردم 
عـــادی و حتـــی دکان داران ســـر کوچـــه شـــنیده می شـــد، هـــوا 
ـــا  ـــدای انفجاره ـــوا ص ـــی ه ـــا تاریک ـــت، ب ـــی می رف ـــه تاریک رو ب
ـــع  ـــروان واق ـــۀ پ ـــدی کارت ـــه در بلن ـــا ک ـــۀ م ـــم شـــد و از خان ـــز ک نی
ـــهر در  ـــه ش ـــد ک ـــوم می ش ـــوری معل ـــل ط ـــهر کاب ـــراً ش ـــود، ظاه ب
ـــی  ـــاه، در پ ـــش کوت ـــن آرام ـــا ای ـــت، ام ـــه اس ـــرو رفت ـــی ف آرامش
خـــود توفانـــی داشـــت کـــه در بیـــش از چهارســـال شـــقاوت و 
ـــوختاند.  ـــه را س ـــن جامع ـــک ای ـــر و خش ـــل، ت ـــان جاه ـــم فاتح ظل
هرلحظـــه گپ هـــای نـــو و هراســـناکی به گـــوش می رســـید، 
همـــه اش از جنـــگ بـــود و زخمی شـــدن ها و عقب نشـــینی. 
ـــه دروازۀ  ـــود ک ـــته ب ـــی نگذش ـــه لحظات ـــه خان ـــم ب ـــور از آمدن هن
خانـــه مـــا تـــک تـــک شـــد، بـــه شـــتاب رفتـــم و در را بـــاز 
ـــکوت  ـــوم و س ـــه مغم ـــدم ک ـــا را دی ـــزاهلل ایم ـــرادرم عزی ـــردم، ب ک
وارد خانـــه شـــد. او بـــه خانـــواده دســـتور داد تـــا آمـــادۀ رفتـــن 
جانـــب پنجشـــیر باشـــند؛ پرســـیدم چـــه گـــپ اســـت، ابتـــدا 
ـــان  ـــت: طالب ـــری گف ـــکوت مختص ـــد از س ـــا بع ـــزد و ام ـــی ن حرف
ـــر در  ـــم مگ ـــد، گفت ـــاورم نمی ش ـــد. ب ـــغال پایتخت ان ـــال اش در ح
ـــاید  ـــم، ش ـــنیده بودی ـــقوط ش ـــقوط و س ـــم از س ـــا ک ـــال م چهارس
این بـــار نیـــز چنیـــن باشـــد و ممکـــن تبلیغـــات دشـــمن باشـــد. 
امـــا نـــی این بـــار جـــدی همه چیـــز درحـــال فروپاشـــی بـــود. 
ایمـــا گفـــت: بلـــی گـــپ خـــالص اســـت، مســـعود بـــه همـــه 

ــاید  ــت، شـ ــل را داده اسـ ــینی از کابـ ــتور عقب نشـ ــات دسـ قطعـ
تـــا چندســـاعت دیگـــر طالبـــان وارد کابـــل شـــوند و مـــا بایـــد 
ـــد  ـــب خواه ـــا کجـــا عق ـــیدم نیروه ـــم. پرس ـــرک کنی ـــن شـــهر را ت ای
ـــم  ـــل و یاه ـــت کوت ـــاید پش ـــم ش ـــت: نمی دان ـــرادرم گف ـــت، ب رف
ـــودم،  ـــردد ب ـــچ و مت ـــتی گی ـــری. راس ـــی دیگ ـــراج و جای ـــل الس جب
ـــس  ـــد؟ هیچ ک ـــد ش ـــه خواه ـــا چ ـــت م ـــم: سرنوش ـــود گفت ـــا خ ب
فکـــر نمی کـــرد کـــه این گونـــه بـــه راحتـــی طالبـــان وارد کابـــل 
ـــه وجـــب  ـــل در وجـــب ب ـــاع از کاب ـــال دف ـــرا در چهارس ـــوند، زی ش
ـــه و  ـــا توطی ـــد؛ ام ـــون داده بودن ـــادی خ ـــان زی ـــاک جوان ـــن خ ای
ـــادی،  ـــردم ع ـــور م ـــر از تص ـــود و باالت ـــزرگ ب ـــی ب ـــۀ خیل دسیس
ــا از راه  ــتند تـ ــر داشـ ــتانی ها، در نظـ ــان و پاکسـ ــه طالبـ طوری کـ
ـــن  ـــل دور خـــورده و مدافعی ســـروبی-تگاب در قســـمت پشـــت کاب
شـــهر را در کابـــل محاصـــره قـــرار داده و جنـــگ را کوچـــه بـــه 
کوچـــه بکشـــانند. ایـــن پـــالن به وســـیلۀ اســـتخبارات احمدشـــاه 
ـــان  ـــت فرم ـــعود در نهای ـــه مس ـــد ک ـــان ش ـــف و هم ـــعود کش مس
ـــت  ـــد از چاش ـــد و بع ـــادر کن ـــود را ص ـــای خ ـــینی نیروه عقب نش
ـــای  ـــام نیروه ـــب تم ـــاعت 10ش ـــا س ـــیدی، ت ـــزان 13۷5 خورش 5می
نظامـــی دولتـــی از کوتـــل خیرخانـــه گذشـــتند. امـــا در دیگـــر مناطـــق 
ــد از  ــتانی ها بعـ ــان و پاکسـ ــی از طالبـ ــت؟ گروپـ ــه می گذشـ چـ
ـــدند و  ـــتقیم وارد ارگ ش ـــده و مس ـــهر ش ـــل ش ـــل داخ ـــۀ کاب تخلی
ـــل  ـــازمان مل ـــر س ـــب دفت ـــر جان ـــا چندین موت ـــز ب ـــروه مجه ـــک گ ی
ـــتان  ـــابق افغانس ـــور س ـــب اهلل رییس جمه ـــر نجی ـــه و داکت ـــد رفت متح
را از مهمان خانـــۀ ســـازمان کشـــیده و در موتـــر ســـوار کـــرده و 
ـــد  ـــده بع ـــد ناش ـــات تایی ـــرار اطالع ـــد، ق ـــال می دهن ـــه ارگ انتق ب
از حـــدود دوســـاعت گفت وگـــو بـــا داکتـــر نجیـــب اهلل باالخـــره 
ـــل ارگ از  ـــی مقاب ـــادۀ عموم ـــیده و در ج ـــوف را از ارگ کش موص
موتـــر پیـــاده می کننـــد. بـــه قـــول صوفـــی دل آغـــا یک تـــن از 
ـــی  ـــتی دکان چای فروش ـــل خش ـــجد پ ـــب مس ـــه در عق ـــتانم ک دوس
ـــکوت  ـــا س ـــۀ م ـــب منطق ـــازدۀ ش ـــاعت ی ـــی س ـــت گفت:«حوال داش
مطلـــق بـــود، در هیـــچ کوچه یـــی صـــدای موتـــر شـــنیده 
نمی شـــد، امـــا در ســـرک لیســـۀ امانـــی و چهارراهـــی آریانـــا و 
ـــی  ـــد .صوف ـــد بودن ـــت و آم ـــال رف ـــدت در ح ـــا به ش ارگ، موتره
دل آغـــا کـــه در منطقـــۀ شـــش درک کابـــل نزدیـــک ارگ خانـــه 
دارد، گفـــت: مـــا در بـــام خانـــه بـــاال شـــده بودیـــم، همه  جـــا 
ـــۀ  ـــرک لیس ـــا از س ـــردد موتره ـــدای ت ـــا ص ـــود و تنه ـــی ب خاموش

ــد. ــنیده می شـ امانـــی شـ
مـــن و برادرانـــم در بـــام خانـــه نگـــران وضعیـــت بودیـــم کـــه 
چـــه می شـــود. در همیـــن اثنـــا صـــدای »غال مغـــال« تعـــدادی 
از آدم هـــا کـــه گپ های شـــان واضـــح نبـــود، از اســـتقامت 
چهارراهـــی آریانـــا بلنـــد شـــد. صـــدا بعدتـــر مشـــخص تر 
ـــوا  ـــدادی دع ـــا تع ـــور( ب ـــم )غ ـــدای ب ـــه  ص ـــی ب ـــد، آدم بزرگ ش
ـــمکش و  ـــدای کش ـــد ص ـــد و بع ـــر ش ـــد و بلندت ـــدا بلن ـــت، ص داش
ـــغ و  ـــدای چی ـــد آن ص ـــید و بع ـــوش رس ـــه  گ ـــادی ب ـــای زی صداه

څــوک دی؟ افغانستان چه گونه کشته شد؟ دا     رییس جمهور  سابق  داکتر  نجیب اهلل   
رحمت اهلل بیگانه
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