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شمشیری که 
مصرف انتخاباتی شد!

ـُن اول تا ُبـن سوم از ب
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معصـوم سـتانکزی، رییـس عمومـی امنیت 
ملـی، در جلسـۀ اسـتجواب مقامـات نظامی 
دسـتگیری  از  سـنا،  مجلـس  امنیتـی  و 
نیروهـای  گفـت:  و  کـرد  دفـاع  علی پـور 
معلومـات  تحقیقـات،  اسـاس  بـر  امنیتـی 
کشـفی  و در چارچـوب و تطبیـق  قانـون 

کردنـد. دسـتگیر  را  او 
بـه گفتـۀ رییـس امنیـت ملـی: علی پـور بـر 
اسـاس قانـون و پـس از انجـام تحقیقـات 
اولیـه تـا روز تشـکیل محکمـه آزاد شـده 
اسـت. او در این جلسـه گفت: یقین داشـته 
باشـید کـه او بـرای اتهامـات وارده محاکمه 
می شـود، تصمیـم و فیصله نهایـی با مراجع 

عدلـی و قضایـی می باشـد.
علی پـور سـه روز قبـل از سـوی نیروهـای 
امنیتی در کابل بازداشـت شـد. او از سـوی 
برخـی مقامـات حکومتـی بـه دست داشـتن 
اذیـت  و  آزار  و  »گروگان گیـری  در 
مسـافران« متهـم شـده امـا او ایـن اتهامات 
را رد کـرده و گفته اسـت که تنهـا در مقابل 
حمـات طالبـان از مـردم دفـاع می کنـد و 

اگر شـکایتی در برابر او باشـد حاضر اسـت 
در نهادهـای عدلـی و قضایی حضـور یابد.
همچنـان، متـن تعهدنامه یـی کـه دو شـب 
پیـش از سـوی علی پـور، فرمانـده نیروهای 
خیـزش مردمـی در مناطـق مرکـزی امضـا 

شـده، منتشـر شـده است.
در ایـن تعهدنامـه کـه بـه امضـای علی پـور 
و چنـد عالـم دیـن و متنفـذ قومی بـه امضا 
رسـیده، امضـای سـرور دانـش معـاون دوم 
ریاسـت  حکومـت وحـدت ملـی نیـز دیده 
از  گذشـته  پیـش  شـب  دو  او  می شـود. 
بازداشـت نیروهـای امنیـت ملـی آزاد شـد.
علی پـور تعهـد کرده اسـت تمام سـاح ها، 
را  خـودش  نظامـی  تجهیـزات  و  مهمـات 
بـه دولـت تحویـل داده و تـا پایـان مراحل 
بـه  و  باشـد  کابـل  در  تحقیقـات  قانونـی 

باشـد. پاسـخ گو  مربوطـه  ارگان هـای 
او متعهـد شـده کـه تا پایـان تحقیقـات، در 
اجتماعـات و گردهمایی هـا شـرکت نکنـد 
و از تمـام قوانیـن و منافـع علیـای کشـور 

حمایـت و دفـاع کنـد.

گفتـه  تعهدنامـه  ایـن  مبنـای  بـر  علی پـور 
نیروهـای  و  دولـت  صورتیکـه  در  اسـت 
امنیتـی و دفاعـی الزم ببیننـد »حاضر اسـت 
بـه عنـوان یـک سـرباز در مقابـل دشـمنان 
وطـن و عـزت افغانسـتان از حاکمیـت ملی 

کند«. دفـاع 
او گفتـه که با ضمانت بزرگان و موسـفیدان 
تـا تکمیل  شـدن مراحـل قانونـی تحقیقات 
در کابـل باشـد و روزانـه برای پاسـخ گویی 

بـه نهادهـای امنیتـی مراجعه کند.
مردمـی  خیـزش  نیروهـای  فرمانـده  ایـن 
او  علیـه  شـکایتی  اگـر  کـه  کـرده  تأکیـد 
مطرح باشـد حاضر اسـت بـه مراجع عدلی 

و قضایـی حاضـر شـده و پاسـخ دهـد.

رییس امنیت ملی:
شک نکنید، علی پور محاکمه می شود

براي آن كه شراكت را جايگزين رقابت كنيد، 
بايد سوءظن را كنار بگذاريد و در مقام حمايت از يكديگر برآييد.
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بـورد مشورتـی صـلح؛ 
آمـوزش مـذاکره 

با طالبـان
 مذاكـرة سیاسـی بـا گروه هـای مخالـف دولـت آن 
هـم بـا سـاختار پیچیده یـی كـه گروه هـای ماننـد 
طالبـان دارنـد، راهکارهـا و توانای هـای حرفه یـی 
خـود را می طلبـد كـه باید بـرای آن آموزش دیده 
شـوند. بنابرایـن، خارجی هـا بـه رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی مشـوره دادنـد تـا حلقه یـی را زیـر 
نـام »بورد مشـورتی« ایجـاد كند تا آنـان بتوانند 
راهکارهـای فنـی مذاكـره و گفت وگـو بـا طالبـان 
را بسـنجند و حکومـت را در ایـن زمینـه یـاری 

رسانند.
نگرانـی  زیـرا  می دهـد،  نشـان  منبـع  معلومـات 
ایـن اسـت كـه طالبـان در میـز مذاكـره نسـبت 
بـه نماینـده گان حکومـت افغانسـتان بـا توانایـی 
دولـت  نماینـده گان  و  عمـل  كننـد  بیشـتری 
و  نیازمندی هـا  بسـیاری  از  نتواننـد  افغانسـتان 
دسـت آوردهای مـدرن و جایـگاه سیاسـی دولـت 
در برابـر منطـق ایدیولوژیـک سـنتی و اجتماعـی 

طالبـان موفـق بـه درآینـد
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ــام  ــاد نظ ــان و ایج ــم طالب ــی رژی ــد از فروپاش بع
جدیــد در افغانســتان، جامعــۀ جهانــی تحــت 
رهبــری ایــاالت متحــدۀ امریــکا، نه تنهــا بــه 
حمایت هــای سیاســی و نظامــی شــان در افغانســتان 
ــدن  ــه ش ــر نهادین ــه خاط ــه ب ــد، بلک ــه دادن ادام
دیموکراســی، حاکمیــت قانــون، بازســازی و تأمیــن 
صلــح و ثبــات سیاســی در کشــور نیــز کمک هــای 
ــدن  ــرازیر ش ــد. س ــم کردن ــی فراه ــت مال هنگف
بیلیون هــا دالــر پــول خارجــی و بــدون قیدوشــرط 
ــد  ــام جدی ــت در نظ ــت و مدیری ــدان ظرفی در فق
ــه  ــدیدأ ب ــور را ش ــرف کش ــتان، از یک ط افغانس
ــاخت، از  ــته س ــی وابس ــده گان خارج ــک کنن کم
ــدرت در  ــریکان ق ــان و ش ــر، حاکم ــرف دیگ ط

ــاخت. ــال س ــال و من ــب م ــور را صاح کش
امــا بعــد از آنکــه جامعــۀ جهانی و کمــک کننده گان 
ــا  ــۀ بیلیون ه ــه نتیج ــد ک ــتان دریافتن ــی افغانس مال
دالــر کمک هــای نقــدی آنــان بــه افغانســتان، جــز 
ــلیقه یی،  ــت داری س ــی، حکوم ــاد مال ــش فس افزای
و  قانون شــکنی  و  معافیــت  فرهنــِگ  تقویــت 
افزایــش ســطح بی اعتمــادی ملــت بــاالی رهبــران 
ــًا  ــت، بن ــوده اس ــری نب ــزی دیگ ــی، چی حکومت
ــای  ــده، کمک ه ــک کنن ــورهای کم ــکا و کش امری
خویــش را محــدود بــه تعهــدات حکومــت و 

ــد. ــر ایجــاد اصاحــات کردن مشــروط ب
وضــع محدودیــت در کمک هــای خارجــی زمانــی 
ــال  ــه دو س ــد ک ــاس ش ــدی احس ــکل ج ــه ش ب
ــازمان های  ــج کشــور و س ــل بیشــتر از هفتادوپن قب
ــی بروکســل،  ــس بین الملل ــده در کنفران کمــک کنن
مشــروط  را  شــان  مالــی  کمک هــای  تــداوم 
تعهــدات  انجــام  و  اصاحــات  ایجــاد  بــر 
ــد.  ــام کردن ــی اع ــت وحــدت مل ــران حکوم رهب
نشســت های بین المللــی ماننــد ژینــوا یکــی از 
مهم تریــن نشســت ها بــرای رهبــران حکومــت 
ــن  ــرا اعضــای ای ــود، زی ــد ب ــی خواه وحــدت مل
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــدات رهب ــت، تعه نشس
ملــی را بــا عملکردهــای آن هــا مقایســه و بررســی 
ــای  ــه پول ه ــوند ک ــن ش ــا مطمی ــرد ت ــد ک خواهن
کمکــی آن هــا نتایــج مثبــت و مطلــوب را بــه 
ــر  ــت، بهت ــرای درک واقعی ــته اســت. ب ــال داش دنب
اســت مهم تریــن تعهــدات رهبــران حکومــت 
وحــدت ملــی بــه جامعــۀ جهانــی و عملکردهــای 

ــم.  ــرار دهی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا را م آن ه
بــرای تــداوم حمایت هــای مالــی جامعــۀ جهانــی، 
اتخــاذ اقدامــات مشــخص بــه ســوی رونــد 
و  اطمینــان  حصــول  و  انتخاباتــی  اصاحــات 
ــر حکومــت داری دموکراتیــک کــه منجــر  تأکیــد ب
ــود،  ــمول ش ــه و همه ش ــات آزاد، عادالن ــه انتخاب ب
ــت  ــران حکوم ــدات رهب ــن تعه ــی از مهم تری یک
وحــدت ملــی بــه کمــک کننــده گان خارجــی بــود. 
آنچــه نخســت بایــد روی آن بحــث شــود، تعهــد 
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی مبنــی بــر 
حصــول اطمینــان و تأکیــد بــر حکومــت داری 
دموکراتیــک در افغانســتان اســت. میــان ایــن 
تعهــد و آنچــه کــه عمــأ در کشــور جریــان دارد، 
ــن اســت. حکومــت  ــد آســمان و زمی تفــاوت مانن
ــر  ــاد آن غی ــه ایج ــه ک ــی همان گون ــدت مل وح
دموکراتیــک بــود، عملکردهــای آن از ابتــدأ در 
تناقــض بــا ارزش هــای دموکراتیــک قــرار گرفــت. 
ــت،  ــن حکوم ــۀ ایجــاد ای ــی نشــدن توافق نام عمل
ــن  ــری و تأمی حکومــت داری ســلیقه یی، عــدم براب
افزایــش  و  اقــوام  تقابــل  اجتماعــی،  عدالــت 
اختافــات قومــی و زبانــی، از نامناســبت ترین 
ــی  ــدت مل ــت وح ــده حکوم ــای براین عملکرده
ــوع  ــچ ن ــه هی ــوده ک ــور ب ــن کش ــردم ای ــرای م ب
ــامی،  ــای اس ــا ارزش ه ــی ب ــویی و همخوان همس
ــر،  ــال حاض ــدارد. در ح ــی ن ــانی و دموکراس انس
اقــوام، احــزاب سیاســی، فعــاالن مدنــی و اکثریــت 
مطلــق از شــهروندان افغانســتان نه تنهــا از رهبــران 
حکومــت وحــدت ملــی و از رونــد حکومــت داری 
ــان  ــوع اطمین ــچ ن ــه هی ــد، بلک ــی ان ــی ناراض فعل
چالش هــای  از  بیرون رفــت  و  بهبــود  بــرای 

ــد.  ــز ندارن ــوده نی موج
رهبــران  مهــم  تعهــدات  از  دیگــری  بخــش   
حکومتــی، آوردن اصاحــات انتخاباتــی بــود، امــا 
ــه اقــدام جــدی  واقعیــت ایــن اســت کــه هیچ گون
و بنیــادی بــرای رونــد اصاحــات انتخاباتــی 
ــاالی  ــردم ب ــاد م ــطح اعتم ــت و س ــورت نگرف ص
کمیســیون های انتخاباتــی در پایین تریــن ســطح 
ــت  ــل و موجودی ــی کام ــدم آماده گ ــد. ع ــی مان باق
انتخابــات،  کمیســیون  در  تخنیکــی  مشــکات 
کشــور  سراســر  در  را  پارلمانــی  انتخابــات 
بــه مشــکات جــدی مواجــه کــرد و ضعــف 

ــح و  ــان واض ــات چن ــیون انتخاب ــی کمیس مدیریت
ــد  ــر و تمدی ــبب تأخی ــا س ــه حت ــود ک ــته ب برجس
فرصت هــای رأی دهــی در کشــور شــد. عــدم 
ــر  ــی، غی ــات رأی ده ــدان در مح ــور کارمن حض
ــال  ــک و ارس ــتگاه های بایومتری ــودن دس ــال ب فع
ــه محــل دیگــر، از  ــک محــل ب ــی ی ــواد انتخابات م
کمیســیون  عملکــرد  در  نواقــص  بزرگ تریــن 
انتخابــات بــود کــه حتــا معــاون دوم رییــس 
حکومــت حیــن حضــور در محــل رأی دهــی، 
چالش هــای متذکــره را مشــاهد کــرد و در حضــور 
ــس  ــا ریی ــی اش را ب ــم و نارضایت ــانه ها، خش رس
ــم  ــب می کن ــت. تعج ــان گذاش ــیون در جری کمیس
ــران  ــی از رهب ــده گان خارج ــک کنن ــر کم ــه اگ ک
ــه چــه تعــداد  ــی بپرســد ک حکومــت وحــدت مل
از شــهروندان کشــور رأی داده انــد و چــه زمانــی 
نتایــج رأی دهــی و انتخابــات اعــام می شــود، 

ــد داد؟  ــواب خواهن ــه ج چ
همچنــان، نهایی ســازی اســتراتیژی مبــارزه بــا 
فســاد اداری و تطبیــق و عملی ســازی آن در نیمــۀ 
دوم ســال 2017، بخــش دیگــری از تعهــدات 
رهبــران حکومتــی بــه جامعــۀ جهانــی بــود. مبــارزۀ 
ــا  ــاد اداری نه تنه ــا فس ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
کــه بــه شــکل جــدی آغــاز و عملــی نشــد، بلکــه 
افغانســتان هنــوز نیــز بــه عنــوان فاســدترین کشــور 
ــا  ــا فســاد اداری تنه ــارزه ب ــد. مب ــی مان ــان باق جه
ــده گان  ــک کنن ــه کم ــی ب ــران حکومت ــد رهب تعه
خارجــی نبــود، بلکــه از مهم تریــن شــعارهای 
ــروز در حــد  ــا ام ــود کــه ت ــز ب ــان نی ــی آن انتخابات
یــک شــعار باقــی مانــده اســت. شکســت و ناکامی 
رهبــران حکومــت در خصــوص مبــارزه بــا فســاد 
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــردی و انتق ــرف ف اداری، ح
ــی در  ــازمان های بین الملل ــا و س ــن نهاده مهم تری
گزارش هــای ســاالنۀ شــان از افزایــش فســاد اداری 
و مالــی در حکومــت وحــدت ملــی نــام بــرده انــد. 
رهبــران حکومــت نه تنهــا کــه یــک نمونــۀ بــزرگ 
و عملــی در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری 
ــه متهــم  ــن اشــخاصی ک ــد، بلکــه کلیدی تری ندارن
ــت های  ــه پس ــد، ب ــی و اداری بودن ــاد مال ــه فس ب

ــی مقــرر شــدند.  مهــم حکومت
ــت  ــران حکوم ــدات رهب ــری از تعه ــش دیگ بخ
ــان و  ــر زن ــونت در براب ــع خش ــی، من ــدت مل وح
ــود،  ــی ب ــای دولت ــان در نهاده ــش آن ــش نق افزای
ــام  ــه تم ــتان، بلک ــهروندان افغانس ــا ش ــا نه تنه ام
ــان ســال های  ــد کــه در جری ــان شــاهد بودن جهانی
ــت،  ــش یاف ــان افزای ــر زن ــر، خشــونت در براب اخی
ــه شــکل بی ســابقه یی پامــال شــد  حقــوق آن هــا ب
و حتــا برخــی از منصــب داران نظامــی کشــور نیــز 
بــه تجــاوز بــاالی آن هــا متهــم شــدند کــه تصاویــر 
صفحــات  در  امــروز  تــا  آن هــا  فیلم هــای  و 
عیــن  در  می شــود.  دست به دســت  اجتماعــی 
حــال، محکمــۀ صحرایــی، شــاق، خودســوزی و 
خودکشــی زنــان افغانســتان بخــش دیگــر ضعــف، 
ــی در  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــت و ناتوان شکس
ــه  ــان را ب ــر زن ــونت در براب ــع خش ــوص من خص
ــل  ــورد و قب ــن م ــذارد. در تازه تری ــش می گ نمای
از ســفر رهبــران حکومــت وحــدت ملــی بــه 
کشــور ســویس، یکــی از بانــوان کــه مشــاور 
ــود، از  ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــد ریی ارش

وظیفــه اش کناره گیــری کــرد.
ــی  ــت وحــدت مل ــران حکوم ــن حــال، رهب ــا ای ب
ادعــا می کننــد کــه بــه تعهــدات شــان عمــل 
ــک  ــور کم ــر در حض ــِت پُ ــا دس ــد و ب ــرده ان ک
قــرار  ژینــوا  نشســت  در  کننــده گان خارجــی 
ــی  ــران حکومت ــعار رهب ــن ش ــد. بزرگ تری می گیرن
بــرای حضــور در نشســت متذکــره، مبــدل کــردن 
ــا  ــه کمک ه ــته ب ــور وابس ــک کش ــتان از ی افغانس
ــر  ــریک موث ــک ش ــه ی ــی ب ــای بیرون و حمایت ه
ــدی  ــأس و ناامی ــب ی ــه موج ــه ک ــد. آنچ می باش
مــردم افغانســتان می شــود، ایــن اســت کــه حــدود 
70 درصــد عوایــد کشــور را کمک هــای خارجــی 
تشــکیل می دهــد، بیشــتر از نیــِم خــاک افغانســتان 
و  والیــات  می شــود،  اداره  مخالفــان  توســط 
ــقوط  ــه س ــری ب ــی دیگ ــی پ ــوالی های آن یک ولس
مواجــه می شــوند، ســطح نارضایتــی ملــت از 
ــد  ــه شــکل روزافــزون افزایــش می یاب حکومــت ب
و همــه روزه ده هــا شــهروند ملکــی و نظامــی 
ــی و اداری  ــاد مال ــوند، فس ــی می ش ــور قربان کش
ــاداری  ــر و ن ــوده و ســطح فق ــان گســترده ب همچن
بــه 54 درصــد خوانــده می شــود، در پهلــوی 
ــگاه ها  ــا، دانش ــی، جاده ه ــی و نظام ــای ملک نهاده
و  انتحــاری  حمــات  مــورد  عبادت گاه هــا  و 
قــرار می گیرنــد؛ در چیــن حالتــی،  تهاجمــی 
ــتان در  ــه افغانس ــود ک ــد ب ــن خواه ــه ممک چگون
ــته  ــور وابس ــک کش ــوا، از ی ــت دو روزۀ ژین نشس

ــود؟ ــل ش ــر تبدی ــریک موث ــک ش ــه ی ب
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رهبـران حکـومت
 با چـه دست آوردی به ژینـوا رفتنـد؟

 

ــس  ــتان، کنفران ــاِی افغانس ــن روزه ــرای ای ــث ب ــن بح مهم تری
ــت  ــراِب حکوم ــان و اضط ــه هیج ــی ک ــت؛ کنفرانس ــوا اس ژین
را هماننــِد شــاگردِ درس ناخــوان و تنبلــی کــه در یــک آزمــوِن 
ــت هاِی  ــا دس ــه ب ــرده ک ــاال بُ ــان ب ــه، چن ــرار گرفت ــوار ق دش
ــان  ــۀ امتح ــردِن برگ ــیاه ک ــاِی س ــرزان در تق ــرده و ل عرق ک
ــه  ــم ک ــد بدانی ــت بای ــت، نخس ــن حال ــرای درِک ای ــت. ب اس
ــدی را در  ــای جدی ــه کمک ه ــوده ک ــرار نب ــوا ق ــس ژین کنفران
ــه  ــن کنفرانــس ب ــل ای ــارِ حکومــت افغانســتان بگــذارد؛ ب اختی
ــارد  ــِک 15.2 میلی ــارۀ کم ــت درب ــاب دهِی حکوم ــور حس منظ
ــق  ــتان تعل ــه افغانس ــل ب ــِس بروکس ــه در کنفران ــی ک دالری ی
گرفتــه بــود، برگــزار شــده اســت. حکومــت می بایــد در 
ــود  ــِی خ ــادی و سیاس ــرفت های اقتص ــس از پیش ــن کنفران ای
ــم  ــه بخواهی ــا بی آنک ــد. ام ــزارش ده ــی گ ــۀ جهان ــه جامع ب
ــن  ــه در ای ــرفت هایی ک ــوِن پیش ــت پیرام ــای حکوم ــه ادعاه ب
ــی  ــۀ جهان ــادِی جامع ــای م ــتوانۀ حمایت ه ــه پش ــال ب دو س
صــورت داده اتــکا کنیــم، خــوب اســت صــاف و پوســت کنده 
ــی و ملمــوِس کشــور در عرصه هــای  ــِت عین ــه ســراِغ وضعی ب
ــوق  ــح، حق ــا، صل ــای زیربناه ــا فســاد، توســعه، ارتق ــارزه ب مب

ــم.  ــدار بروی ــعۀ پای ــداِف توس بشــر و اه
ــعارهای  ــِم ش ــتان به رغ ــردم افغانس ــته، م ــال های گذش در س
ــاهد  ــاد، ش ــا فس ــارزه ب ــۀ مب ــی در زمین ــای غن ــراِق آق پُرطمط
ــف  ــاِی مختل ــه انح ــد ب ــخصیت های فاس ــه از ش ــد ک بوده ان
ــر شــده و در  ــِگ فســاد فربه ت ــه، فرهن ــت صــورت گرفت حمای
ــا فســاد  ــارزه ب ــرای مب ــِت الزم ب ــه صداق ــی ک ــوض، مقامات ع
ــر  ــورد تحقی ــته اند، م ــعه داش ــاد توس ــرای ایج ــِش الزم ب و دان
ــد.  ــرار گرفته ان ــاری ق ــرای برکن ــت ب ــۀ حکوم ــدِف توطی و ه
ــر  ــرات و وزی ــر مخاب ــد وزی ــی مانن ــال، وزرای ــۀ مث ــه گون ب
انــرژی وآب کــه هــم از تقــواِی مالــی و هــم از توانایــِی علمــی 
برخــوردار بوده انــد و می توانســتند برنامه هــای اصاحــی و 
توســعه یِی فراوانــی را در اداراِت ذیربط شــان راه بیـــندازند، 
هــدِف تیــِر قهــر و تهمــِت ارگ ریاســت جمهوری قــرار 
ــان  ــروز کارنامۀش ــته و ام ــه در گذش ــی ک ــد و مقامات گرفته ان
ــی  ــوده و بعض ــاس ب ــب و اخت ــل و تقل ــه جع ــدوش ب مخ
افتخــار و  قضایــاِی آن هــا اظهرمن الشــمس شــده، مــداِل 

قهرمانــی دریافــت کرده انــد.
ــا  ــی ب ــط وثیق ــه رب ــا اگرچ ــاِی زیربناه ــعه و ارتق ــورد توس م
ــه آن  ــاال ب ــه در ب ــاد دارد ک ــا فس ــارزه ب ــوِن مب ــِگ باژگ فرهن
ــرۀ  ــا چه ــت ب ــل و واقعی ــۀ عم ــا در صحن ــد، ام ــه ش پرداخت
ــنایی  ــور به روش ــِت کش ــوان پایتخ ــه عن ــل ب ــۀ کاب درهم ریخت
بازنمایــی می گــردد. کابــل، هــم بــه عنــوان پایتخــت و هــم بــه 
عنــوان بزرگتریــن و پُرجمعیت تریــن شــهر در کشــور، بیــش از 
همــه بایــد نمایانگــِر تاش هــای حکومــت در راســـتای توســعه 
و اصــاِح زیرســاخت ها باشــد کــه متأســفانه زمیــن و آســماِن 
ایــن شــهر چیــزی خــاِف آن را نشــان می دهــد. مســلمًا 
ــران ارج و بســیار تخصصــی  ــومِ گ ــک مفه ــدار« ی ــعۀ پای »توس
ــه نظــر می رســد حکومــت و دم ودســتگاه هاِی آن  اســت کــه ب
ــر، توســعۀ  ــت ام ــد و در نهای ــس ندارن ــِف آن اُن ــا تعری ــا ب حت
ــح  ــاه مطم ــیار کوت ــا چشــم اندازهاِی بس ــری ب ســطحی و ظاه

نظرشــان اســت.
ــیر  ــز س ــان نی ــوِق زن ــر و حق ــوق بش ــح، حق ــورد صل در م
ــع را  ــی و متقاط ــدی قهقرای ــًا رون ــوالت، بعض ــوادث و تح ح
ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــا برجس ــه باره ــد؛ چنانک ــان  می ده نش
صلــِح حکومــت بــا طالبــان و پیوســتِن آن هــا بــه نظــام سیاســی، 
ــا  ــر پ ــد را زی ــردم گرفته ان ــان از م ــه طالب ــی ک ــم قربانی های ه
ــان از نظــر حقــوق و  می ســازد و هــم دســتاوردهای نســبِی زن
ــه  ــوی ک ــد؛ به نح ــرار می ده ــدف ق ــروع را ه ــاِی مش آزادی ه
می تــوان گفــت نتیجــۀ صلــح بــا طالبــان، ُمعــارض بــا حقــوق 

ــان و دموکراســی اســت. ــوق زن بشــر و حق
در ایــن ســـتون بیــش از ایــن نمی تــوان نوشــت؛ فقــط 
می تــوان بــه ایــن پاراگــراف بســنده کــرد کــه اغلــِب آن 
چیزهایــی کــه حکومــت زیــر عنــوان »پیشــرفت و دســتاورد« در 
ــای  ــد، بل ه ــه می ده ــی ارای ــۀ جهان ــه جامع ــوا ب ــس ژین کنفران
ــی از  ــر رهای ــًا به خاط ــه صرف ــوند ک ــمرده می ش ــی ش جعلی ی
ــِم  ــا در عال ــدامِ آن ه ــده اند و هیچ ک ــی ش ــاب دهی طراح حس
ــه شــناختی کــه  ــی نظــر ب ــد. جامعــۀ جهان واقــع وجــود ندارن
طــی ایــن هفــده ســال از فرهنــِگ حکومــت داری در افغانســتان 
ــر بخــش بزرگــی از ایــن جعل کاری هــا وقــوف  پیــدا کــرده، ب
ــر حکومــت ســخت  ــح و ناگزیری هــا ب ــر مصال ــا ب ــا بن دارد ام

نمی گیــرد.  

بـل های جعلـِی حکـومت 
در کنـفرانس ژینـوا
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ــت  ــت دوم ریاس ــر معاون ــب، دفت ــنبه ش ــای سه ش ناوقت ه
عبدالغنــی  کــه  کــرد  اعــام  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــده  ــه فرمان ــه ب ــی ک ــای مردم ــده خیزش ه ــور، فرمان علی پ
»شمشــیر« مشــهور اســت، از ســوی امنیــت ملــی بــا »ضمانــت 
ــت  ــت دوم ریاس ــر معاون ــت. دفت ــده اس ــار« آزاد ش باالحض
ــور و  حکومــت وحــدت ملــی عکس هایــی از نشســت علی پ
ســرور دانــش را در رســانه های اجتماعــی پخــش کــرد و بــا 

ــد. ــوت کردن ــش دع ــه آرام ــردم را ب ــن کار، م ای
مــردم بــا شــنیدن ایــن خبــر آرام شــدند و دســت از مظاهــره 
و دادخواهــی بــرای رهایــی فرمانــده شمشــیر برداشــتند. 
ــده  ــت ش ــی انباش ــش های فراوان ــا پرس ــا ب ــون ذهنیت ه اکن
اســت. آقــای علی پــور چــرا بــدون محافــظ و موتــر شــخصی 
و بــه صــورت مخفیانــه بــه کابــل آمــده بــود؟ علی پــور وارد 
ــه  ــود و ب ــته ب ــان گذاش ــی در می ــا ک ــل را ب ــه کاب ــدنش ب ش
ــور  ــده علی پ ــر فرمان ــود؟ اگ ــده ب ــل آم ــه کاب ــی ب ــوت ک دع
مجــرم بــود، چــرا امنیــت ملــی او را رهــا کــرد؟ و اگــر مجــرم 
نبــود، ســناریوی بازداشــت و رهایــی او از ســوی چــه کســانی 

ــی شــده اســت؟ طــرح و عملیات
از میــان ایــن  همــه پرســش پــس از رهایــی فرمانــده علی پــور، 
چیــزی کــه بیشــتر بــه حقیقــت قریــن می نمایــد، ایــن اســت 
ــود  ــور، ســناریویی ب ــده علی پ ــی فرمان ــه بازداشــت و رهای ک
بــرای قهرمان ســازی برخــی و انحــراف ذهنیت هــا بــه ســوی 

انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده.
ــه  ــه بــود کــه فرمانــده علی پــور ب ــه این گون ســناریو ظاهــراً ب
ــل  ــظ وارد کاب ــدون محاف ــا و ب ــم« تنه ــۀ فل ــک »بچ ــد ی مانن
شــود، امنیــت ملــی او را در مکانــی کــه حضــور مــردم بیشــتر 
باشــد، بازداشــت کنــد تــا مــردم در واکنــش بــه بازداشــت او 
ــی شــده  ــد. در ســناریو شــاید پیش بین حساســیت نشــان دهن
بــود کــه مــردم نســبت بــه بازداشــت فرمانــده علی پــور -کــه 
بــرای مــردم اعــادۀ حقــوق هزاره هــا ظاهــراً مبارزاتــی انجــام 
ــه جاده هــا  ــد و ب داده اســت-، واکنــش شــدید نشــان می دهن
ــن  ــاِن ای ــش قهرم ــان نق ــن می ــازان در ای ــد. سناریوس می براین
ســناریو را بــرای ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومت 
وحــدت ملــی در نظــر گرفتــه بودنــد کــه بــدون شــک، آقــای 
ــرح  ــازان، ط ــت. سناریوس ــوده اس ــر نب ــش از آن بی خب دان
ریختــه بوده انــد تــا فضــا را ملتهــب ســازند و در ایــن میــان، 
ــد و  ــز کن ــده معج ــه ش ــاره وارد صحن ــتان یکب ــان داس قهرم

»بجــۀ فلــم« را از بنــِد »بدماشــان« رهــا ســازد.
مــورد دیگــری کــه قابــل بحــث اســت، ایــن اســت کــه حتمــًا 
ــده  ــم فرمان ــی از تصمی ــت مل ــتخباراتی امنی ــتگاه های اس دس
ــت  ــه دس ــی ب ــل اطاعات ــه کاب ــدن ب ــر آم ــی ب ــور مبن علی پ
آورده بودنــد کــه او را در کابــل بازداشــت کردنــد. اگــر امنیــت 
ملــی از وارد شــدن علی پــور بــه کابــل خبــر داشــت، چــرا او 
را در مکانــی کــه تجمــع مــردم کمتــر بــود، بازداشــت نکــرد؟ 
ــه می شــد و  ــن  کار جلــو خلــق حساســیت مــردم گرفت ــا ای ب
ــده  ــت، از فرمان ــدون دخال ــت ب ــم می توانس ــی ه ــت مل امنی

شمشــیر بازجویــی کنــد.
ــتانۀ  ــور در آس ــده علی پ ــه از فرمان ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــوان  ــه عن ــت جمهوری ب ــات ریاس ــرای انتخاب ــازی ها ب تیم س
ــان در  ــک قهرم ــوان ی ــه عن ــش ب ــرور دان ــی س ــۀ معرف برگ
ــده  ــی فرمان ــت و رهای ــد. بازداش ــتفاده ش ــزاره اس ــۀ ه جامع
علی پــور تنهــا مصــرف انتخاباتــی بــرای تیــم دارد کــه آقــای 
ــان  ــش همزم ــرور دان ــت. س ــریک اس ــم ش ــش در آن تی دان
بــا نزدیــک شــدِن انتخابــات ریاســت جمهوری، در پــی 
ــت. ــی اش اس ــم انتخابات ــا تی ــزاره ب ــه ه ــازی جامع نزدیک س
ــه  ــه دایکنــدی گفت محمداشــرف غنــی در آخریــن ســفرش ب
ــد. ــی می کن ــات همراه ــن انتخاب ــش او را در ای ــه دان ــود ک ب

ــتان  ــت مداران افغانس ــه سیاس ــت ک ــن اس ــر ای ــت دیگ واقعی
بــه اندازه یــی کوچک نگــر شــده انــد کــه حتــا از جــان 
ــاال  ــد. ح ــه می گیرن ــدرت مای ــه ق ــیدِن ب ــرای رس ــان ها ب انس
ــرات  ــده گان تظاه ــی ش ــته و زخم ــِخ کش ــی پاس ــه کس چ
ــه پیکــر  روزهــای پســین را می دهــد؟ زخــِم ناســوری کــه ب
مــادران و خواهــران کشــته شــده گان وارد شــده اســت را چــی 

ــد؟ ــام می بخش ــی التی و ک
ــاد  ــه ی ــی را ب ــور آدم ــده علی پ ــت فرمان ــی و بازداش رهای
ــه  ــدازد ک ــن« می ان ــا نصرالدی ــاف م ــهور »لح ــۀ مش فکاه
روایــت اســت: یــک شــب زمســتان در کوچــۀ مــا نصرالدیــن 
ــن  ــاال شــد. مــا نصرالدی زد و خــورد شــد و ســر و صــدا ب
لحافــی را دور خــود پیچانیــد و رفــت تــا جنــگ را خــاص 
کنــد. ســرانجام دو طــرف جنــگ از هــم جــدا شــدند و رفتنــد 
پــی کار شــان، امــا در ایــن میــان، رنــدی لحــاف مــا را ربــود. 
مــا هــم بــدون لحــاف بــه خانــه برگشــت. همســرش پرســید 
چــه گــپ بــود؟ مــا پاســخ گفــت: هیچــی، خیــر و خیریــت 

بــود. همــه دعــوا بــر ســر لحــاف مــا بــود.

صلــح  مشــورتی  بــورد  ایجــاد  بدین ســو  مدتــی  از 
ــیوه و  ــدت از کارش ــن م ــت، در ای ــده اس ــانه یی ش رس
میکانیســم ایــن بــورد هیــچ اطاعاتــی بیــرون داده نشــده 

ــت.  اس
ــان در  ــه طالب ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــان، باوره ــن می در ای
میــز مذاکــره نســبت بــه نماینــده گان حکومــت افغانســتان 
بــا توانایــی بیشــتری عمــل می کننــد و نماینــده گان 
دولــت افغانســتان نتواننــد از بســیاری نیازمندی هــا و 
دســت آوردهای مــدرن و جایــگاه سیاســی دولــت در 
ــان  ــی طالب ــنتی و اجتماع ــک س ــق ایدیولوژی ــر منط براب
موفــق بــه درآینــد. یــک منبــع آگاه بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــورتی  ــورد »مش ــه ب ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ب
ــرف  ــده گاِن ط ــره کنن ــوزش دادن مذاک ــرای آم ــح« ب صل

ــود. ــاد می ش ــان ایج ــا طالب ــت ب دول
ــدگاه را رد  ــن دی ــا ای ــح ام ــی صل مســووالن شــورای عال
ــر  ــد و موث ــای توان من ــه چهره ه ــد ک ــد دارن ــرده و تأکی ک
در میــان اعضــای شــورای عالــی صلــح وجــود دارد کــه 
توانایــی مذاکــرده را دارنــد، ولــی  رییــس حکومــت 
ــرار  ــد« و ق ــت نمی ده ــان »صاحی ــه آن ــی ب ــدت مل وح
اســت صاحیــت مذاکــره بــا طالبــان بــه ایــن بــورد انتقــال 

کنــد. 
بورد مشورتی برای صلح چیست؟

ــرۀ  ــم مذاک ــه دارد، مکانیس ــح وظیف ــورتی صل ــورد مش ب
حکومــت بــا طالبــان را تنظیــم کنــد، زیــرا تجربــه 
نشــان داده  اســت کــه مذاکــره کننــده گان صلــح بــا 
طالبــان تاهنــوز از توانایــی الزم بــرای پیشــبرد مذاکــرات 
ــان  ــده گان طالب ــه نماین ــی  ک ــتند. در حال ــوردار نیس برخ

ــد. ــاالی دارن ــت ب ــرات دس ــد، در مذاک ــان داده ان نش
یــک منبــع آگاه بــا تأکیــد بــر ایــن مطلــب در صحبــت بــا 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: »در صورتــی کــه طالبــان بــا 
ــره  ــنید و مذاک ــز بنش ــک می ــتان روی ی ــت افغانس حکوم
ــا در  ــدارد ت ــرادی را ن ــت افغانســتان اف ــد، طــرف دول کن
ــا منطقــی مذاکــره کننــد کــه حافــظ برخــی  آن مذاکــره ب

ــند«. ــی باش ــه شــکل حرفه ی ــا ب ازرش ه
ایــن منبــع کــه نمی خواهــد نامــی از او در ایــن گــزارش 
ــای  ــا گروه ه ــی ب ــرۀ سیاس ــد: مذاک ــود، می گوی ــرده ش ب
مخالــف دولــت آن هــم بــا ســاختار پیچیده یــی کــه 
گروه هــای ماننــد طالبــان دارنــد، راهکارهــا و توانای هــای 
ــرای آن آمــوزش  حرفه یــی خــود را می طلبــد کــه بایــد ب
دیــده شــوند. بنابرایــن، خارجی هــا بــه رییــس حکومــت 
ــام  ــر ن ــی را زی ــا حلقه ی ــد ت ــی مشــوره دادن وحــدت مل
»بــورد مشــورتی« ایجــاد کنــد تــا آنــان بتواننــد راهکارهای 
فنــی مذاکــره و گفت وگــو بــا طالبــان را بســنجند و 

ــاری رســانند. ــه ی ــن زمین حکومــت را در ای
ــن  ــی ای ــرا نگران ــد، زی ــان می ده ــع نش ــات منب معلوم
اســت کــه طالبــان در میــز مذاکــره نســبت بــه نماینــده گان 
ــد  ــل  کنن ــتری عم ــی بیش ــا توانای ــتان ب ــت افغانس حکوم
و نماینــده گان دولــت افغانســتان نتواننــد از بســیاری 

جایــگاه  و  مــدرن  دســت آوردهای  و  نیازمندی هــا 
ــنتی و  ــک س ــق ایدیولوژی ــر منط ــت در براب ــی دول سیاس

ــد.  ــه درآین ــق ب ــان موف ــی طالب اجتماع
منبــع خاطــر نشــان می کنــد: اکنــون بــه دولــت افغانســتان 
تعلــق دارد کــه ایــن »بــورد مشــورتی« را بــا انتخــاب چــه 
افــرادی کامــل می کنــد. اگــر اعضــای ایــن بــورد افــرادی 
باشــند، شــبیه اعضــای شــورای عالــی صلــح، بــدون تردید 
ــد  ــود، نخواه ــاد می ش ــه ایج ــدف ک ــه ه ــورد ب ــن ب ای
ــورد  ــن ب ــی در ای ــا چهره های ــت ت ــس الزم اس ــید، پ رس
ــی و تخصــص الزم  ــه توانای مشــورتی گماشــته شــوند ک

بــرای مذاکــره بــا طالبــان را داشــته  باشــند.
در عیــن حــال، اعضــای شــورای عالــی صلــح می گوینــد 
اعضــای  میــان  در  »موثــر«  و  »توان منــد«  افــراد  کــه 
ــی  ــای غن ــا آق ــد، ام ــور دارن ــح حض ــی صل ــورای عال ش
صاحیت هایــی را کــه بــه ایــن بــورد مشــورتی می دهــد، 

ــداده   اســت. ــح ن ــی صل ــه شــورای عال ب
شــها فریــد، عضــو شــورای عالــی صلــح در گفت وگــو 
ــورای  ــه ش ــردی ک ــد: راهب ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
عالــی صلــح دارد، توســط حکومــت ســاخته شــده  اســت. 
ــورای  ــا ش ــده ت ــبب ش ــوارد س ــن م ــی ای ــن، تمام بنابرای

ــد. ــی صلــح ضعیــف جلــو کن عال
ــورد  ــاور اســت کــه ایجــاد ایــن ب ــه ایــن ب ــو شــها ب بان
مشــورتی ســبب تغییــر حیثیــت و اعتبــار شــورای عالــی 
صلــح در میــان مــردم خواهــد شــد. بــه گفتــۀ او: »در یــک 
ــی صلــح  ــوان عضــو شــورای عال ــه عن ســالی کــه مــن ب
ــذاری و  ــا تاثیر گ ــود ت ــن ب ــر ای ــاش ب ــم، ت کار می کن

ــازیم«. ــیع تر س ــورا را وس ــن ش ــش ای نق
ــدگاه  ــورتی، دی ــورد مش ــاد ب ــاال ایج ــرد: ح ــد ک او تأکی
ــه دار  ــح خدش ــی صل ــورای عال ــه ش ــبت ب ــردم را نس م
ــا ممکــن اســت کــه کار شــورای  خواهــد ســاخت و حت

ــود. ــع نش ــر واق ــر موث ــح دیگ ــی صل عال
ایــن عضــو شــورای عالــی صلــح در ادامــۀ صحبت هایــش 
خاطــر نشــان کــرد: رییــس حکومــت پیــش از ایــن وعــده 
ــورای  ــردن ش ــل ک ــرای منح ــی ب ــچ برنامه ی ــه هی داد ک
ــورا  ــن ش ــای ای ــدارد، فعالیت ه ــود ن ــح وج ــی صل عال
محــدود نخواهــد شــد، امــا بــه یــک بــورد مشــورتی نیــاز 
ــدا  ــرعت پی ــح س ــای صل ــد گفت وگوه ــا رون ــت ت اس

کنــد.
ــی  ــورای عال ــر ش ــو دیگ ــری عض ــا جعف ــان، لی همچن
ــی  ــره کننده ی ــأت مذاک ــد: هی ــدگار می گوی ــه مان ــح ب صل
کــه متشــکل از 12 نفــر اســت از ســوی حکومــت تشــکیل 
ــود،  ــت می ش ــوط حکوم ــوارد مرب ــن م ــی ای ــده ، تمام ش
ــی  ــورای عال ــوط ش ــورتی مرب ــورد مش ــاد ب ــی ایج یعن

ــح نیســت. صل
بانــو جعفــری تأکیــد دارد: شــورای عالــی صلــح مخالــف 
ــورد نیســت و شــورای عالــی صلــح هــر  تشــکیل ایــن ب
ــت  ــتان را تقوی ــح در افغانس ــه صل ــه یی ک ــد و پروس رون

ــد. ــت می کن ــد، از آن حمای کن

ــورد  ــه ب ــاور دارد ک ــح ب ــی صل ــورای عال ــن عضــو ش ای
ــا  ــوازی ب ــوان م ــچ عن ــه هی ــده ب ــاد ش ــورتی ایج مش
ــت  ــس  حکوم ــرا ریی ــت، زی ــح نیس ــی صل ــورای عال ش
پیــش از اعــام ایــن بــورد بــه صراحــت بیــان کــرد کــه 
ــح  ــی صل ــا شــورای عال ــوازی ب ــک اداره م ــورد ی ــن ب ای

ــود. ــد ب نخواه
مذاکره خلیل زاد با طالبان چگونه است؟

ــرای  ــه ب ــد ک ــام کردن ــش از اع ــکا پی ــات در امری مقام
ــه  ــان و ب ــا طالب ــح ب ــای صل ــد گفت وگوه ــریع رون تس
دســت آوردن نتیجــۀ بی درنــگ از ایــن رونــد، نیــاز 
ــه دوش  ــد. ایــن کار را ب ــژۀ دارن ــه گماشــتن نماینــدۀ وی ب
مــاه  از چنــد  نیــز  او  و  گذاشــتند  زلمــی خلیــل زاد 
بدین ســو تــاش هایــش را آغــاز کــرده اســت؛ بــا آغــاز 
بــه کار نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان 
ــان  ــه می پرســش های پیرامــون نوعیــت کارهــای او نیــز ب

ــده اســت. آم
ایــن مــورد نیــز مطــرح شــده اســت کــه او در موجودیــت 

دولــت افغانســتان و شــورای عالــی صلــح چگونــه 
می گیــرد. پــی  را  برنامه هایــش 

ــی در ایــن مــورد  ــد عضــو شــورای عال ــو شــها فری  بان
ــا  ــره ب ــه مذاک ــن ب ــش از رفت ــل زاده پی ــد: خلی می گوی
طالبــان بــا اعضــای شــورای عالــی صلــح دیــداری 
امــا این کــه چقــدر از دیــدگاه و نظریــات  داشــت، 
ــرد،  ــد ک ــتفاده خواه ــح اس ــی صل ــورای عال ــای ش اعض

ــت. ــی اس ــث جدای ــک بح ی
ــورد  ــک م ــان ی ــا طالب ــل زاد ب ــرۀ خلی ــۀ او: مذاک ــه گفت ب
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــای مل ــی از فعالیت ه ــًا جدای کام
اســت و هیــچ ربطــی بــه شــورای عالــی صلــح نــدارد. بــه 
گفتــۀ بانــو فریــد، ممکــن اســت کــه مذاکــرۀ خلیــل زاده 
ــی  ــورای عال ــتان و ش ــت افغانس ــرۀ دول ــه مذاک نســبت ب

ــر باشــد. ــر و مفیدت ــان موثرت ــا طالب ــح ب صل
ــز  ــتان نی ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
گفتــه اســت کــه او ماموریــت دارد تــا پرونــدۀ صلــح بــا 
طالبــان در مــدت شــش مــاه تــا یک ســال نهایــی ســازد.

شمشیری که مصرف انتخاباتی شد!

بـورد مشورتـی صـلح؛ 
آمـوزش مـذاکره با طالبـان

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد

واقعیـت این اسـت کـه از فرمانده علی پور در آسـتانۀ تیم سـازی ها بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری به عنوان 
برگـۀ معرفـی سـرور دانش بـه عنوان یـک قهرمان در جامعۀ هزاره اسـتفاده شـد. بازداشـت و رهایـی فرمانده 
علی پـور تنهـا مصـرف انتخاباتی بـرای تیم دارد که آقای دانش در آن تیم شـریک اسـت. سـرور دانش همزمان 

بـا نزدیک شـدِن انتخابـات ریاسـت جمهوری، در پی نزدیک سـازی جامعه هزاره بـا تیم انتخاباتی اش اسـت.
محمداشرف غنی در آخرین سفرش به دایکندی گفته بود که دانش او را در این انتخابات همراهی می کند.

واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه سیاسـت مداران افغانسـتان بـه اندازه یـی کوچک نگر شـده انـد که حتـا از جان 
انسـان ها بـرای رسـیدِن بـه قدرت مایـه می گیرند. حاال چه کسـی پاسـِخ کشـته و زخمـی شـده گان تظاهرات 
روزهـای پسـین را می دهـد؟ زخـِم ناسـوری که به پیکر مادران و خواهران کشـته شـده گان وارد شـده اسـت را 

چـی و کـی التیام می بخشـد؟
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حقایقــی دربــارة بریتانیــا و باالحصــار و جنگ 
افغان-انگلیس دوم 

نویسنده: گارین ِاوینگ
گزارنده:  رزاق مأمون- ماندگار

بخش نخسـت

را  آن  یک بــار  از   بیــش  مــن  کــه  نظریه یــی 
ــگ  ــا در جن ــه انگلیس ه ــن اســت ک ــده ام ای خوان
دوم انگلیس-افغــان، باالحصــار بــزرگ، قلعــۀ 
ــر  قدیمی یــی کــه قرن هــا هماننــد یــک نگهبــان ب
بــاالی شــهر کابــل ایســتاده بــود، ویــران کرده انــد. 
بــا وجــود آن کــه چنــد کتابــی را دربــارۀ رابرتــس 
نمی توانــم  کــردم، حقیقتــًا  مطالعــه  کابــل  در 
ــوده  ــی ب ــن مســایل موضــوع اصل ــه ای ــم ک بگوی
باشــند و در صحت وســقم مســأله احســاس شــک 
ــق،  ــاختن حقای ــن س ــرای روش ــد دارم. ب و تردی
ــد  ــه ح ــه ب ــن زمین ــه در ای ــم ک ــم گرفت تصمی
ــم  ــم کن ــناد فراه ــنده و اس ــاِت بس ــنده، اطاع بس

ــود. ــا ش ــد، افش ــه باش ــت هرچ ــا حقیق ت
ــتان از  ــم داس ــتم بدان ــت می خواس ــن نخس بنابری
ــی  ــورد، خبرنگاران ــد م کجــا شــروع شــد. در چن
کــه از افغانســتان بــا مــن در ارتبــاط انــد، از 
ــاپ  ــل« چ ــی کاب ــای تاریخ ــر »رهنم ــاب معتب کت
ســال 1972 کــه نانســی هــاچ دوپــری کارشــناس 
ــد.  ــول می کنن ــل ق ــتان نق ــخ افغانس ــرب تاری مج
مــن بــا مــرور ایــن کتــاب، اطاعــات زیــر را بــه 

ــت آوردم: دس
ــۀ یــک  ــر پهن ــه ارتفــاع 150 فــت ب »باالحصــار ب
زمیــن بلنــد قــرار گرفتــه اســت و تــا بهــار ســال 
1880، شــاهد رویدادهــای هیجان انگیــز در تاریــخ 
ــرن شــانزده،  ــل ق ــوده اســت. در اوای افغانســتان ب
ــوری  ــذار امپرات ــر، پایه گ ــد باب ــن محم ظهیرالدی
ــرد.  ــی می ک ــه زنده گ ــن قلع ــد، دری ــل در هن مغ
وی کــه بــه باالحصــار عاقــه داشــت، ایــن قلعــه 
آن  ســتایش  در  اشــعاری  و  داد  را سروســامان 
ــان داشــته اســت.  ســروده و احــکام خــود را بی

پادشــاهاِن بعــدی یکی پــی دیگــر در آن فرماندهی 
ــد.  ــیده ان ــیه چال های آن پوس ــا در س ــده و ی ران
ســرانجام در یــک روز سرنوشت ســاز مــاه ســپتمبر 
ســال 1879  لوئیــز کیوگنــاری فرســتادۀ انگلیس و 
جمعــی از نگهبانانــش در یکــی از ســاختمان های 
جنــوب باالحصــار قتــل عــام شــدند. ایــن خیــزش 
ــتان،  ــس در افغانس ــۀ انگلی ــد مداخل ــکار برض آش
ســبب کشــیده شــدن پــای قشــون بریتانیــا بــرای 
اشــغال باالحصــار، و آویختــن ســران شورشــی از 
ــا  ــد و ب ــار ش ــن باالحص ــای دار در صح چوبه ه
ــار  ــا( باالحص ــا )انگلیس ه ــار، آن ه ــیدن به فرارس
را »بــه عنــوان آخریــن خاطــره از اقتــدار مــا بــرای 
گرفتــن انتقــام هموطنــان مــا« منهــدم کردنــد 
و داســتان بدیــن گونــه تمــام شــد. )جنــرال 

رابرتــس( 

نقــل از کتــاب »رهنمــای تاریخــی کابــل«، نانســی 
هــاچ دوپــری، 1972

ــول  ــده معق ــه ش ــخصی ارای ــق ش ــه حقای اگرچ
می نماینــد، تفســیرهای متفاوتــی بــه خواننــده 
در  افغان هــا  کــردن  حلق آویــز  نمی دهنــد. 
ــن  ــز اســت و م ــک حقیقــت غم انگی باالحصــار ی
ــال  ــی از اعم ــأله یک ــن مس ــه ای ــاورم ک ــن ب بدی
ــود.  ــگ ب ــا در دوران جن ــرم آورِ بریتانی ــیار ش بس
ــون در  ــک هریس ــوی فریدری ــه از س ــی ک )اقدام
نشــریۀ Fortnightly Review  ســال 1879 
ــود.(  ــه ب ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــا هوشــمندی م ب
آوردن نقــل قــول از جنــرال رابرتــس کار درســت 
عنــوان  بــا  خــودش  زنده گی نامــۀ  )از  اســت 
ــأله  ــا مس ــر ب ــد«(؛ مگ ــال در هن ــک س »چهل وی
ــال 1880 ربطــی  ــار س ــب باالحصــار در به تخری
ــل  ــک عم ــه ی ــت ک ــن اس ــت ای ــدارد. حقیق ن
انتقام جویانــه بــه هــدف تخریــب باالحصــار 

ــاد. ــاق نیفت ــز اتف ــل هرگ کاب
بیاییــد بــه روز شــوم ســوم ســپتامبر 1879   
ــش  ــاری و همکاران ــه کیون ــی ک ــم؛ زمان برگردی
در ســفارت از ســوی ســربازان متمــرد افغــان کــه 
ــیدند.  ــت رس ــه هاک ــد، ب ــده بودن ــرات آم از ه
ــده  ــراض زن ــه اعت ــا دســت ب )اگــر در آخــر آن ه
ــتان زده  ــور افغانس ــا در ام ــت بریتانی برضــد دخال
بودنــد، اقدام شــان از ابتــدا بــر ســر ایــن بــود کــه 
ــام  ــا در فرج ــود ام ــه نشــده ب ــان پرداخت معاش ش

ــید. ــرات کش ــه تظاه کار ب
ســوی  از  )باالحصــار(  اقامتــگاه  ســاختمان 
مهاجمــان آتــش گرفــت، ســوخت، غــارت و 
ــی  ــۀ قطع ــه گون ــا ب ــد م ــد. )هرچن ــاه گردی تب
ــه  ــم کــه اگــر دشــمن شــروع ب ــم بفهمی نمی توانی
آتشــباری کــرد، امــکان دارد شــماری از مدافعــان 
ــان  ــان در زم ــش خودش ــت پوش ــار جه باالحص
عقب نشــینی بــه ســوی قلعــه، تیرانــدازی را آغــاز 

ــد.( کردن
جنــرال رابرتــس در اکتوبــر 1879 بــا »ارتــش 
انتقامجــو«ی خویــش وارد کابــل شــد و اولین بــار 
ــوا دوک  ــد. جوش ــار را می دیدن ــه باالحص ــود ک ب
ــا  کــه از دور قلعــه را نظــاره می کــرد، می گویــد ت
آن دم دوســومِ قلعــه ویــران و متروکــه شــده بــود. 
ــه داخــل قلعــه رفــت. وی  روز بعــد، هینســمان ب

می نویســد: 
بنــای قلعــه در حــال فروپاشــی اســت؛ مگــر 
ــتقامت در آن  ــداری و اس ــزرگ پای ــانه های ب نش
ــه  ــه کار گرفت ــات ب ــورد و امکان ــم می خ ــه چش ب
شــده در تهــداب آن چنــان بــود کــه هــر دشــمن، 
ــا چهــل فــوت  ــوار ســی ت ــر دی بی درنــگ در براب

قــرار می گرفــت.
یــک جــادۀ ســرباال تــا حــدود دوازده تــا چهــارده 
ــه اســتحکامات عظیمــی  ــه ک ــا دروازۀ قلع ــت ت ف
دارد، هنــوز همچــو بنایــی نیرومنــد و ضخیــم بــا 
بلنــدای بیســت فــت باقــی مانــده اســت.  این جــا 

ــای  ــت و بدنه ه ــی اس ــان از ویران ــر نش ــار دیگ ب
داخلــی ســاختمان فــرو ریختــه انــد. آنجــا کثیــف، 
بــه هــم ریختــه و از کار افتــاده بــه نظــر می رســد 
ــارگاه  ــۀ ب ــه خانه هــای مخروب و راهــرو مشــرف ب
و  ویرانــی  از  سرشــار  منظره یــی  باالحصــار، 
آلوده گــی را ترســیم می کــرد و نشــان مــی داد 
ــوارد  ــت. ه ــم در راه اس ــری ه ــاع بدت ــه اوض ک

ــر 1879  ــل، 11 اکتوب هینســمان، کاب
ــه  ــرد ک ــادر ک ــی ص ــد اعامیه ی ــس روز بع رابرت
ــتو  ــی و پش ــه فارس ــی، آن را ب ــی محل ــک قاض ی
برگردانــده بــود و در آن، انتقــادات مــک گریگــور 
از کاربــرد واژه هــای بــد و دور از احتــرام در متــن 

ــود.  ــه« شــده ب ــده گرفت ــه، »نادی اعامی
در اعامیه گفته شده بود:

ــل  ــه کاب ــون ب ــن، اکن ــان م ــت فرم ــوای تح »ق
ــت؛  ــرده اس ــرف ک ــیده و باالحصــار را تص رس
ــاره  ــه )اش ــۀ لجوجان ــا مقابل ــا ب ــر پیشــروی م مگ
ــت و  ــده اس ــه ش ــیاب( مواج ــگ چهارآس ــه جن ب
ــت  ــان همدس ــا مخالف ــکارا ب ــهر آش ــاکنان ش س
شــدند. از ایــن رو، شورشــیان در برابــر امیــر هــم 
ــردن شــهر و  ــران ک ــد... وی ــه تمــرد زدن دســت ب
ــی  ــن تخط ــن چنی ــر ای ــل در براب ــام کاب زدودن ن
ــود. مگــر  ــر موجــه و الزمــی خواهــد ب ــک کیف ی
ــل باشــد از  ــر مای ــای کبی ــت بریتانی اینکــه حکوم
ــو  ــورد عف ــهر م ــرد، ش ــفقت کار بگی ــم و ش رح
قــرار خواهــد گرفــت. بــا ایــن حــال، نیــاز اســت 
کــه نبایــد کســـی از مجــازات بگریــزد و کیفــری 
ــد  ــوری باش ــود، ط ــا داده می ش ــرای آن ه ــه ب ک
کــه تــا زنــده انــد آن را احســاس کننــد و بــه یــاد 
ــای شــهر  ــر از خانه ه ــن، اگ ــند. بنابری ــته باش داش
ــاالی باالحصــار صــورت  ــی ب ــۀ نظام ــدام حمل ک
بگیــرد، بــه خاطــر مصونیــت و آرامــش ســربازان 
ــا خــاک یکســان  ــس ســاختمان های شــهر ب انگلی
ــل، 12  ــس، کاب ــک رابرت ــد.  فریدری ــد ش خواه

ــر1879 اکتب

رسول خان امین
صفات یک سخنور خوب

•   سخنور باید نیک نفس، خیرخواه و خوش نیت باشد. 
•   عواطِف نیکو داشته باشد. 

•   به هر نیکی، عاشق و به هر بدی بیزار باشد.
•   سخنور باید امین، راستگو، صمیمی و متخلق به فضایل باشد.

ــد؛  ــر باش ــوزتر و باوجدان ت ــر، دلس ــب محتاط ت ــد از طبی ــخنور بای •   س
ــن را در دســت دارد و ســخنور روح را. طبیــب ت

•   سخنور باید فکور، خردمند و با ذوق و سلیقه باشد.
ــه  ــز ادای وظیف ــخنوری ُج ــد و از س ــرض باش ــد بی غ ــخنور بای •   س

ــد. ــته باش ــور نداش منظ

تعریف سخنوری در روابط عمومی
ــه  ــار ب ــت. گفت ــان اس ــرد انس ــن عملک ــن و متداول تری ــار کم نظیرتری گفت
ــًا  ــات، تقریب ــر ارتباط ــاخه های دیگ ــواع ش ــان ان ــش در می ــت عمومیت عل
جوهــر زنده گــی موجــودات اجتماعــی بــه  شــمار مــی رود. ارتبــاط 
ــی را  ــل اجتماع ــر متقاب ــان تأثی ــان و بنی ــار انس ــن رفت ــاری مهم تری گفت
ــوی  ــز گفت وگ ــک می ــد ی ــا مانن ــی م ــی حقیق ــی آورد. زنده گ ــود م به وج
ــی از  ــار یک ــم، به ناچ ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی ــا چ ــت و م ــزرگ اس ب
ــاط  ــی ارتب ــتیم. چگونگ ــو هس ــز گفت وگ ــن می ــرکت کننده گان دور ای ش
ــدۀ  ــت آین ــد کیفی ــا می توان ــز، نه تنه ــن می ــرکت کننده گان در ای ــا ش ــا ب م
ــا  ــا شکســِت م ــت ی ــن موفقی ــد، بلکــه همچنی ــن کن ــا را تعیی ــی م زنده گ
ــات  ــاخه های ارتباط ــی از ش ــفاهی یک ــات ش ــد. ارتباط ــن می کن را تعیی
انســانی و فراگــردی اســت کــه بــا ادای کلمــات از ســوی فرســتندۀ پیــام 
ــود. ــرار می ش ــام برق ــال پی ــدف انتق ــا ه ــده گان ب ــا گیرن ــده ی ــرای گیرن ب
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ــت.  ــوده اس ــر ب ــخ بش ــی در تاری ــوالت فراوان ــای تح ــخنوری منش س
در انقاب هــا و نشــر تمدن هــا ســخنوران نقــش جــدی و مؤثــری 
داشــته اند. ســخنوران در بســیج نیــرو بــرای جنــگ و دفــاع نقــش فعالــی 
ــا  ــت. ارزش ه ــه اس ــۀ دولب ــخنوری تیغ ــدرت کام و س ــد. ق ــا کرده ان ایف
ــک  ــم. ی ــه اســتفاده کنی ــدام لب ــه از ک ــد ک ــا می گوین ــه م ــان ب و باورهای م
لبــه، صلح طلــب و صلح جوســت کــه از آن بــرای هدایــت و رفــاه و 
ــتیز  ــگ و س ــرای جن ــر ب ــۀ دیگ ــم و لب ــتفاده می کنی ــردم اس ــتگاری م رس
علیــه مــردم و احتمــاالً گمــراه کــردن آنــان بــه کار مــی رود. معمــوالً هــر 
ــۀ خــود، ســخنرانی  ــا جامع ــازمانی و ی ــی س ــط اجتماع شــخصی در محی
ــا در محیــط  افــراد و شــخصیت های متفــاوت را گــوش فــرا می دهــد و ی
ــاده یی  ــخنرانی کار س ــگاه اول، س ــاید در ن ــرد؛ ش ــرار می گی ــخنرانی ق س
بــه نظــر برســد، امــا هنگامــی کــه خــود در مقــام ســخنران قــرار بگیریــم، 
ــه ایــن ســاده گی ها هــم نیســت و ممکــن  خواهیــم دیــد کــه ســخنرانی ب
ــان قلــب و آهنــگ صــدا به طــور ُکلــی تغییــر کنــد. ســخنگو  اســت ضرب
بایــد زبــان گویــاِی یــک اداره و یــا ســازمان باشــد، بایــد از فنــون و آداِب 
ســخنوری برخــوردار باشــد و بتوانــد در مقــام پاســخ گویی برآیــد. روابــط 
عمومــی ســازمان، نقــش پــل ارتباطــی میــان مدیــران دســتگاه بــا اربــاب 
رجــوع و کارکنــان را بــه عهــده دارد و بایــد بــرای ایفــای نقــش مثبــت در 
ــه دور از ابهــام  ــد و ب ــد منظــور را به طــور مختصــر، مفی ــه بتوان ــن زمین ای
منتقــل کنــد. مســوول روابــط عمومــی بایــد بیــش از دیگــران متوجه باشــد 
ــال ندهــد، تعامــل ســازمانی  ــی انتق ــه خوب کــه اگــر منظــور دیگــران را ب
ــی  ــط عموم ــرای رواب ــذا ســخنوری ب ــد. ل ــوب به وجــود نخواهــد آم مطل
یــک نیــاز مبــرم اســت و بایــد در مجامــع عمومــی ایــن نقــش را به خوبــی 

بــه انجــام برســاند.  

بخش دوم

سخنـرانـی
 و فـن بیـان

 آخرین روزهای زواِل باالحصار 

کابل
»باالحصار به ارتفاع 150 فت بر پهنۀ یک 
زمین بلند قرار گرفته است و تا بهار سال 
1880، شاهد رویدادهای هیجان انگیز در 
تاریخ افغانستان بوده است. در اوایل قرن 
شانزده، ظهیرالدین محمد بابر، پایه گذار 
امپراتوری مغل در هند، درین قلعه زنده گی 
می کرد. وی که به باالحصار عالقه داشت، 
این قلعه را سروسامان داد و اشعاری در 
ستایش آن سروده و احکام خود را بیان 
داشته است. 
پادشاهاِن بعدی یکی پی دیگر در آن 
فرماندهی رانده و یا در سیه چال های 
آن پوسیده اند. سرانجام در یک روز 
سرنوشت ساز ماه سپتمبر سال 1879  
لوئیز کیوگناری فرستادۀ انگلیس و جمعی 
از نگهبانانش در یکی از ساختمان های 
جنوب باالحصار قتل عام شدند. این 
خیزش آشکار برضد مداخلۀ انگلیس در 
افغانستان، سبب کشیده شدن پای قشون 
بریتانیا برای اشغال باالحصار، و آویختن 
سران شورشی از چوبه های دار در صحن 
باالحصار شد و با فرارسیدن بهار، آن ها 
)انگلیس ها( باالحصار را »به عنوان آخرین 
خاطره از اقتدار ما برای گرفتن انتقام 
هموطنان ما« منهدم کردند و داستان 
ACKUبدین گونه تمام شد
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ــنده گان  ــۀ نویس ــک اتحادی ــتان ی ــش افغانس ــه پی ــه  ده س
واقعــی داشــت. تصمیم گیری هــا، فعالیت هــا و ســاختار 
اداری ایــن اتحادیــه مســتقل بــود. فقــط بودجــۀ آن از 
ــروه   ــف و گ ــر طی ــد. از ه ــن می ش ــت تأمی ــرف دول ط
ــه حضــور داشــتند. درســت اســت   ــن اتحادی فکــری در ای
کــه ایــن اتحادیــه در قلمــرو حــزب دموکراتیــک بــود، امــا 
ــار عاصــی  ــدری وجــودی و قه ــد حی شــخصیت هایی مانن
نیــز در ایــن اتحادیــه جــا داشــتند. افــراد حزبــی و غیرحزبی 
در ایــن اتحادیــه فعالیــت می کردنــد و جــا برای شــان 
ــف  ــری، لطی ــف باخت ــد واص ــخصیت هایی مانن ــود. ش ب
ناظمــی، لیــا صراحــت روشــنی، رازق فانــی، رحیــم الهــام، 
ــوراهلل سیاه ســنگ و...  ــب، صب ــارق شــفیعی، اســداهلل حبی ب
از اعضــای ایــن اتحادیــه بودنــد. حقیقــت ایــن اســت  کــه 
ــِت ایــن  ــا فعالی ــه صــورِت جــدی ب ــا ب ادبیــات معاصــر م
ــاری نســبتًا جــدی در عرصــۀ  ــت. آث ــه شــکل گرف اتحادی
شــعر و داســتان از آدرس ایــن اتحادیــه نشــر شــد. شــاعران 
ــد واصــف  ــی مانن ــازه کار، توســط بزرگان و نویســنده گان ت
باختــری، رهنــورد زریــاب و... رهنمایــی شــدند. واقعــًا این 
ــی داشــت و  ــای ادب ــت منســجم و برنامه ه ــه، فعالی اتحادی
ــت  ــخ فعالی ــود. در تاری ــی ب ــی و فرهنگ ــازدهِ  ادب دارای ب
ادبــی افغانســتان، دوره یــی تاریخــی و قابــل توجــه اســت. 
مهم تــر از همــه  اتحادیــه، بازیچــۀ ســلیقۀ ایــن و آن نبــود؛ 
افــرادی  کــه در نویســنده گی و شــاعری سرشــناس و 
تثبیت شــده بودنــد، از اعضــای ارشــد و تصمیم گیرنــدۀ 
ــات  ــد ادبی ــه عاقه من ــران ک ــد. دیگ ــه بوده ان ــن اتحادی ای
ــوند،  ــاعر ش ــنده و ش ــتند نویس ــازه می خواس ــد و ت بودن
می توانســتند عضــو اتحادیــه شــوند یــا نشــوند، امــا 
از طــرف اتحادیــۀ نویســنده گان مــورد حمایــت قــرار 
می گرفتنــد، رهنمایــی می شــدند، کارهای شــان اصــاح 
ــی  ــار ادب ــراد اعتب ــته های اف ــه نوش ــد، و درصورتی ک می ش
ــد.  ــاپ می ش ــه چ ــرف اتحادی ــت از ط ــری می داش و هن
جنگ هــای داخلــی و حضــور طالبــان همه چــه را از اســاس 
ویــران کــرد، انقطــاع و گسســت هایی در هــر عرصــه  پیــش 
آمــد. بــا روی کار آمــدن حکومــت کنونــی در عرصه هایــی، 
کارهایــی صــورت گرفــت؛ امــا در عرصــۀ ادبیــات و هنــر 
چنــدان کاری صــورت نگرفــت، حتــا نتوانســتیم در تــداوم 
ــر  ــۀ نویســنده گان معتب ــک اتحادی ــی ی ــۀ قبل ــان اتحادی هم
کــه آبــروی ادب و فرهنــگ در آن محفــوظ باشــد، ایجــاد 
ــگ  ــعر و فرهن ــنده گی، ش ــات، نویس ــفانه ادبی ــم. متأس کنی
ــتفاده  ــا سوءاس ــن آدرس ه ــم و از ای ــرار دادی ــیله ق را وس
کردیــم کــه افتادیــم بــه رســوایی اتحادیــۀ خیالــی، قابــی، 

ــی. ــاد کنون ــام و مجــازی نام نه بدن
این کــه مــن چــرا ایــن اتحادیــه را قابــی، خیالــی و 
ــی    ــح دارد. اتحادیه ی ــه توضی ــاز ب ــم، نی ــاد می کن ــام ی بدن
ــاد  ــگاه نام نه ــین ن ــدی و یاس ــیدرضا محم ــط س ــه توس ک
ــاب  ــی جن ــت مل ــاوریت امنی ــاز مش ــًا در آغ ــد، دقیق ش
ــا تعــدادی تمــاس  ــگاه ب ــود. ســیدرضا و یاســین ن اتمــر ب
ــی اســت.  ــور ادب ــارۀ ام ــد جلســه یی درب ــه بیایی ــد ک گرفتن
ــه آن جلســه کشــانده   ــرده ب ــر ک ــدادی را غافلگی ــی تع یعن
ــاب  ــراد در جلســه حاضــر شــدند، جن ــد. وقتی کــه اف بودن
ــنده گان  ــۀ نویس ــم اتحادی ــا می خواهی ــه م ــت ک ــگاه گف ن
ــه  ــن اتحادی ــس ای ــا، ریی ــید رض ــاب س ــازیم و جن را بس
اســت. ایــن اتحادیــۀ نام نهــاد این گونــه شــروع شــد. 
ســیدرضا بــا مــن تمــاس گرفتــه بــود کــه بــه جلســه بیایــم، 
ــن  ــتخباراتی بودِن ای ــی بودن و اس ــه از فرمایش ــن ک ــا م ام
ــه  ــن جلس ــردم. ای ــتراک نک ــتم، اش ــاع داش ــه اط اتحادی
ــنده های  ــر نویس ــود، اکث ــده  ب ــزار ش ــه برگ ــی عجوالن خیل
بنــام و شناخته شــده تشــریف نداشــتند؛ اگــر تعــدادی هــم 
حضــور داشــتند، اغفــال شــده  بودنــد و نظرشــان در جلســه 
ــود. کســانی که  ــل مشــخص ب شــنیده نشــد؛ همه چــه از قب
ــد عکــس  ــد، فقــط چن ــن جلســه را برگــزار کــرده  بودن ای
از جلســه الزم داشــتند. ســیدرضا مشــاور ارشــد فرهنگــی 
ــا آب  ــازی از آنج ــه و اتحادیه ب ــود، اتحادی ــر ب ــف اتم حنی

ــات و  ــه ادبی ــردم ک ــراض ک ــع اعت ــن آن موق می خــورد. م
ــنیده  ــا ش ــازید ام ــتخباراتی نس ــنده گان را اس آدرس نویس

نشــد. 
بعــد از ایــن جلســه، ایــن افــراد دیگــر به نویســنده و شــاعر 
ــه  ــر کاری ک ــه، ه ــن اتحادی ــام ای ــر ن ــد. زی ــه نکردن مراجع
کردنــد بــه  خودشــان مربــوط اســت و خودشــان می داننــد. 
الزم نمی بینــم از جزییــات یــاد کنــم. فقــط گفتــه می توانــم 
ــدت  ــن م ــد. در ای ــت نکردن ــات فعالی ــه در عرصــۀ ادبی ک
اتحادیــه نــه جلســۀ ادبی یــی برگــزار کــرد کــه شــاعران و 
ــه جلســه یی  نویســنده گان در آن حضــور داشــته  باشــند، ن
ــد  ــزار کردن ــه برگ ــن اتحادی ــاختار ای ــکیل و س ــرای تش ب
ــرای  ــل قبــول ب ــه، ســاختاری قاب کــه حداقــل ایــن اتحادی
ــراً در جلســۀ  ــد. ظاه ــته  باش ــاعران داش نویســنده گان و ش
ــت  ــس موق ــیدرضا ریی ــه س ــوده ک ــده  ب ــه ش ــازی گفت آغ
ــۀ  ــورا و جلس ــه ش ــد ک ــزی کن ــت؛ برنامه ری ــه اس اتحادی
سراســری نویســنده گان و شــاعران افغانســتان برگــزار شــود 
و در آن جلســه، رییــس و اعضــای اداری اتحادیــه انتخــاب 

شــوند امــا تــا امــروز آن جلســه برگــزار نشــد. 
ــی و ســایر اســتفاده ها  ــه، اســتفاده های مال از آدرس اتحادی
صــورت گرفــت، امــا اتحادیــه خــود را مکلــف بــه 
یک بــار  نمی دانســت.  مالــی  حســاب دهی  هیچ گونــه 
انتقــاد کــردم و گفتــم از آدرس جمــع کــه فعالیــت 
می کنیــد، بایــد حســاب بدهیــد کــه کرایــۀ دفتــر را از کجــا 
تصمیم گیری هــا  در  چــرا  چیســت،  کارتــان  می کنیــد، 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــد. پاســخ ای دیگــران را شــریک نمی کنی
ــرف  ــم و مص ــدا می کنی ــت، پی ــا اس ــی م آدرس خصوص
ــه موفقیــِت مــا  ــه دیگــران ربطــی نــدارد کــه ب می کنیــم، ب
حســادت بورزنــد و در امــور شــخصی مــا مداخلــه کننــد. 
حتــا یکــی از این هــا بــه مــن گفــت اگــر ســاکت نشــوی، 
ــه  ــت ک ــه می اندازم ــه بندیخان ــت ب ــق شــورای امنی از طری
شــش ماه روی آفتــاب را نبینــی. بــه هرصــورت، الزم 
ــک  ــکل گیری ی ــور ش ــت. منظ ــوارد نیس ــن م ــر ای ــه ذک ب
اتحادیــۀ درســت و بااعتبــار بــه نــام اتحادیــۀ نویســنده گان 
افغانســتان اســت. کســی از کار ایــن اتحادیــۀ نام نهــاد خبــر 
ــه چــه شــد. یــک  ــدارد. معلــوم نیســت کــه ایــن اتحادی ن
ســال پیــش، ایــن اتحادیــه دفتــری در کوچــۀ قندهاری هــا 
در پــل ســرخ داشــت. رییــس عمومــی کــه ســیدرضا بــود، 
رفــت لنــدن. در نشــریۀ پرســش دیــدم کــه جنــاب یاســین 
ــین  ــت. یاس ــده اس ــه ش ــی اتحادی ــس اجرای ــدگاه ریی دی
ــه  ــا ب ــۀ قندهاری ه ــه را از کوچ ــایل آن اتحادی ــگاه وس ن
این طــرف ســرک انتقــال داد و نــام آن را بــه »شــهر کتــاب« 

ــر داد.  تغیی
ــرح  ــی مط ــۀ قاب ــن اتحادی ــارۀ ای ــی را درب ــن انتقادهای م
کــردم. کســی که ایــن تقلــب را کــرده  بــود، از ایــن انتقادهــا 
ناراحــت شــد، مــرا تهدیــد کــرد، دشــنام داد و توهیــن کرد. 
بــه  هــر صــورت، مــن ناراحــت نیســتم. درگیــری شــخصی 
نــدارم. بــرای عمــوم می نویســم. انتقادهــا بــر ایــن اتحادیــۀ 
ــاد و  ــۀ نام نه ــن اتحادی ــت. ای ــود و وارد اس ــی وارد ب قاب
فرمایشــی از آغــاز قصــد قاچــاق اعتبــار و نــام نویســنده گان 
ــدام قصــد و  ــام داد. ک ــاق را انج ــن قاچ ــه ای را داشــت ک
ــخن گفتن  ــت. از س ــی نداش ــت ادب ــرای فعالی ــوری ب منظ
دربــارۀ ایــن اتحادیــه بگذریــم، ماننــد ســایر فســادهایی که 
در ایــن ســال ها در هــر عرصــه رخ داده  اســت، ایــن 
ــی از  ــم و جزی ــادها بدانی ــامل آن فس ــز ش ــه را نی اتحادی
ــر اســت طرحــی  ــم. بنابرایــن بهت ــد خــود بدانی تجــارب ب
ــه  ــا بتوانیــم ب ــرای یــک اتحادیــۀ واقعــی مطــرح شــود ت ب
یــک اتحادیــۀ نویســنده گان واقعــی در کشــور دســت یابیم.
متأســفانه اتحادیــۀ نام نهــاد، اســتخباراتی بــود. چنــد 
دوســت مــا بــا اســتفاده از نهادهــای اســتخباراتی از آدرس 
ــی   ــد. موقع ــتفاده می کردن ــنده گان سوءاس ــات و نویس ادبی
ــراض  ــا اعت ــن سوءاســتفاده ها شــروع شــد، خیلی ه ــه ای ک
ــتم”  ــی نیس ــچ اتحادیه ی ــو هی ــا عض ــتند “م ــد و نوش کردن
ــی، اســتخباراتی  ــۀ قاب چــون می دانســتند کــه ایــن اتحادی

بنابرایــن  بدنامــی شــان می شــود،  اســت و موجــب 
ــد. ــن کردن ــان را روش موضع ش

ــی  ــۀ واقع ــک اتحادی ــود ی ــه از نب ــت  ک ــن اس ــت ای واقعی
بــه  عاقه منــد  جــوان  نســل  را  آســیب  بیشــترین 
نویســنده گی، هنــر و ادبیــات می بینــد، زیــرا آدرســی 
نیســت  کــه نســل جــوان را رهنمایــی کنــد، حمایــت کنــد 
ــد. نســل جــوان ناچــار می شــوند  و آثارشــان را چــاپ کن
ــن  ــوند و از ای ــرگردان ش ــن آدرس و آن آدرس س ــه ای ب
ــد،  ــر بیندازن ــان نظ ــه کارش ــار ب ــه یک ب ــد ک و آن بخواهن
ــند و  ــان بنویس ــر کارش ــی ب ــد، مقدمه ی ــان کنن رهنمایی ش
ــا  ــا بن اگــر بتواننــد آثارشــان را چــاپ کننــد؛ متأســفانه حت
بــه نبــود یــک آدرس واقعــی، آدرس هــای قابــی و افــراد 
ــد،  ــی  کــه خــود را فرهنگــی و نویســنده جــا زده ان قابی ی
ــری نســل جــوان شــاعر و نویســنده سوءاســتفاده  از ناگزی
ــۀ نویســنده گان واقعــی داشــته  ــک اتحادی ــد. اگــر ی می کنن
صــورت  سوءاســتفاده ها  و  ســرگردانی  ایــن   باشــیم، 

ــت.  ــد گرف نخواه
نظــرم ایــن اســت کــه نویســنده گان و شــاعران تثبیت شــده 
در همــکاری بــا وزارت اطاعــات و فرهنــگ، ادبیــات 
و نویســنده گی را از بازیچــۀ دســت افــراد اســتخباراتی 
ــنده گان  ــد. نویس ــات بدهن ــیده نج ــه دوران رس ــازه ب و ت
ــو  ــز، پرت ــحاق فای ــد اس ــور مانن ــرح کش ــاعران مط و ش
نــادری، حســین فخــری، قنبرعلــی تابــش، ســلیمان الیــق، 
ــن، افســر  ــور بهم ــری، گلن ــود جعف ــری، محم ــژه باخت منی
ــا رفعــت، ســیامک هــروی، شــریعتی ســحر،  ــن، ضی رهبی
ســمیع حامــد، رهنــورد زریــاب، خالــده فــروغ و دیگــران 
ــع  ــم جم ــت( دوره ــال اس ــرای مث ــم ها ب ــن اس ــر ای )ذک
ــۀ  ــد و اتحادی شــوند و شــورا و ســاختاری را طراحــی کنن
نویســنده گان افغانســتان را از نظــر اداری و برنامه هــا و 
ــزرگان  ــن ب ــردی از ای ــد. ف ــم کنن ــی تنظی ــای ادب فعالیت ه
به صــورت دوره یــی رییــس ایــن اتحادیــه باشــد. اتحادیــه 
ــای  ــد؛ برنامه ه ــته  باش ــتان و... داش ــر داس ــعر، دبی ــر ش دبی
آموزشــی، فرهنگــی و ادبــی برگــزار شــود و نســل جــوان 
ــای  ــه، اعض ــاد اتحادی ــورت ایج ــود. در ص ــی ش رهنمای
اتحادیــه می تواننــد برنامه ریزی هــای فرهنگــی و ادبــی 

ــد. ــه کنن بیشــتر ارای
وزارت اطاعــات و فرهنــگ بودجــۀ ســاالنۀ خــود را 
مصــرف نمی توانــد، بهتــر اســت بودیجه یــی بــه ایــن 
ــات  ــرای ادبی ــی ب ــا حمایت ــد ت ــاص بده ــه اختص اتحادی
کشــور باشــد. امــا بــا پرداخــت ایــن بودجــه، وزارت نبایــد 
ــد در کار  ــه بودجــه را وزارت می دهــد، بای ــد ک تصــور کن
ــد از  ــه بای ــد. اتحادی ــت کن ــه دخال ــری اتحادی و تصمیم گی
شــفافیت مالــی خــود گــزارش بدهــد تا زمینــۀ سوءاســتفادۀ 
ــی،  ــت ادب ــًا در فعالی ــه، کام ــد. اتحادی ــش نیای ــی پی مال
در تصمیم گیــری و ســاختار اداری اش مســتقل باشــد و 
مســتقل عمــل کنــد تــا بتوانــد عملکــرد ادبــی و فرهنگــی 
ــد و  ــی انجــام بده ــات سیاســی و حکومت ــدا از تعلق را ج
بــرای نویســنده گان، شــاعران و فرهنگیــان کشــور آدرســی 
ــا اعتبــار و درخــور کار فرهنگــی در جامعــه ارایــه کنــد.  ب
اگــر وزارت اطاعــات و فرهنــگ ایــن همــکاری را نکنــد، 
بایــد مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد. وظیفــۀ وزارت اطاعــات و 
فرهنــگ بــود کــه در ایــن مدت بــا نویســنده گان و شــاعران 
ــارۀ اتحادیــۀ نویســنده گان  کشــور جلســه می گرفــت و درب
ــن  ــکاری ای ــی هم ــرد و چگونگ ــت می ک ــتان صحب افغانس

ــرد.  ــام می ک ــاعران اع ــنده گان و ش ــه نویس وزارت را ب
مــوارد  ایــن  اتحادیه یــی  چنیــن  ایجــاد  خوبی هــای 
ــد  ــتان نمی توان ــات افغانس ــد: از آدرس ادبی ــد باش می توان
و  شــاعران  نــام  و  اعتبــار  کنــد؛  سوءاســتفاده  کســی 
نویســنده گان کشــور را کســی در جیــب خــود زده، بــا ایــن 
ــتخباراتی از آدرس  ــتفادۀ اس ــد و اس ــه نمی توان و آن معامل
نویســنده گان و شــاعران صــورت نمی گیــرد؛ نویســنده گان و 
شــاعران تثبیت شــده و معتبــر کشــور روی صحنــه می آینــد 
کنــار  اســتفاده جو  بــه دوران رســیده و  تــازه  افــراد  و 
ــنده گی  ــان نویس ــه آدرس و نش ــر از هم ــد؛ مهم ت می رون
ــی آورد؛  ــت م ــود را به دس ــزِت خ ــار و ع ــاعری، اعتب و ش
نویســنده گان و شــاعران کشــور، حداقــل در هفتــه یــا 
مــاه کنــار هــم می نشــینند و صحبــت می کننــد، ایــن 
نشســت ها موجــب همدلــی و تقویــت وحــدت ملــی 
و  گفت وگوهــا  می توانــد  شــود؛  فرهنگــی  نظــر  از 
ــان و ادبیــات فارســی، پشــتو  بده بســتان های ادبــی بیــن زب
ــوان  ــل ج ــرای نس ــد؛ ب ــود می آی ــور به وج ــی کش و ازبیک
ــات و نویســنده گی نشــان و آدرســی  ــه ادبی ــد ب و عاقه من
پیــدا می شــود و از ســرگردانی نجــات پیــدا می کننــد؛ 
ــتان،  ــد ژورنالیس ــف مانن ــف و طی ــر صن ــه ه ــوری ک ط
ــد،  ــری دارن ــۀ سراس ــران و... اتحادی ــع، تاج ــان مداف وکی
نیــاز اســت نویســنده گان و شــاعران نیــز اتحادیــۀ سراســری 

ــند؛ و...  ــته  باش ــود را داش خ
ــزرگان  ــه ب ــورد توج ــل م ــنهاد ناقاب ــن پیش ــد دارم ای امی
ادبیــات کشــور قــرار بگیــرد. دربــارۀ آدرس و نشــان 
نویســنده گان و شــاعران افغانســتان و مهم تــر از همــه 
ــات  ــه ادبی ــد ب ــوان عاقه من ــل ج ــرگردانی نس ــارۀ س درب
ــنده گان  ــۀ نویس ــام “اتحادی ــه ن ــانی را ب ــد و نش ــر کنن فک
افغانســتان” ایجــاد کننــد؛ بــا ایــن اقــدام، ایــن آدرس را از 
قاچــاق نجــات بدهنــد و نســل جــوان را بــا رهنمایی شــان 

ــند. ــی بخش ــرگردانی رهای از س

یعقوب یسنا

مــن انتقادهایــی را دربارۀ ایــن اتحادیۀ 
ــن  ــی که ای ــردم. کس ــرح ک ــی مط قالب
ــا  ــن انتقاده ــود، از ای ــرده  ب ــب را ک تقل
ناراحــت شــد، مرا تهدیــد کرد، دشــنام 
داد و توهیــن کــرد. بــه  هر صــورت، من 
ــخصی  ــری ش ــتم. درگی ــت نیس ناراح
می نویســم.  عمــوم  بــرای  نــدارم. 
ــی  ــۀ قالب ــن اتحادی ــر ای ــا ب انتقاده
ــۀ  ــن اتحادی ــت. ای ــود و وارد اس وارد ب
ــد  ــاز قص ــی از آغ ــاد و فرمایش نام نه
ــنده گان را  ــام نویس ــار و ن ــاق اعتب قاچ
داشــت کــه ایــن قاچــاق را انجــام داد. 
کــدام قصــد و منظــوری بــرای فعالیــت 
ــارۀ  ادبــی نداشــت. از ســخن گفتن درب
ــایر  ــد س ــم، مانن ــه بگذری ــن اتحادی ای
در  ســال ها  ایــن  در  فســادهایی که 
ایــن  داده  اســت،  هــر عرصــه رخ 
ــادها  ــامل آن فس ــز ش ــه را نی اتحادی
ــود  ــد خ ــارب ب ــی از تج ــم و جزی بدانی

ــم بدانی

به  سـوی 
یک اتحادیۀ 

نویسنده گاِن 
واقعی 

و سراسری 
در افغانستان
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مانـدگار: شـهر ژینـوا دیـروز گـواه برگـزاری نشسـتی 
جامعـۀ  بـه  افغانسـتان  حکومـت  حسـابدهی  پیرامـون 

جهانـی بـود. ایـن نشسـت امـروز نیـز ادامـه دارد. 
ایـن نشسـت بـا حضـور مقامـات عالی رتبۀ بیـش از 60 
کشـور جهان و شـمار زیادی از نماینده گان سـازمان های 
بین المللـی بـه میزبانـی سـازمان ملـل متحـد و دولـت 

افغانسـتان برگزار شـده اسـت.
در نشسـت دیـروز، محمداشـرف غنـی و داکتـر عبـداهلل 
عبـداهلل بـه نماینده گـی از حکومـت افغانسـتان صحبـت 
کردنـد. مسـووالن حکومـت در حاشـیۀ این نشسـت نیز 
بـا شـماری از اشـتراک کننده گان عالی رتبـۀ کشـورها و 

نهادهـای جهانـی دیدار داشـتند.
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی  محمداشـرف 
رشـد  برابـر  در  زیـادی  چالش هـای  کـه  می گویـد 
اقتصـادی افغانسـتان وجـود دارد و موانـع جـدی بـدون 
ایجـاد راهکارهـای فراگیـر و برنامـۀ مشـخص اقتصادی 

شـود. برداشـته  میـان  از  نمی توانـد 
آقـای غنـی که دیروز در یکی از نشسـت های حاشـیه یی 
نشسـت ژینـوا صحبـت می کـرد، گفـت: پیشـنهاد ایـن 
اسـت کـه بـا بررسـی چالش ها، تشـخیص موانـع، طرح 
راهبردهـای جامـع و مشـخص و عملـی کـردن آن در 
همـکاری نزدیـک بـا جامعـۀ جهانـی می تـوان تـا حدی 
تـوازن در صـادرات و واردات را بـه میـان آورد و بـا 
را  داخلـی  محصول هـای  عملـی،  راهکارهـای  ایجـاد 

تقویـت و سـطح تولیدهـا را گسـترش دهیـم.
او گفت که افغانسـتان روی اسـتخراج منابع طبیعی خود 
کـه ارزش آن بـه بیـش از یک تریلیون دالر می رسـد، کار 
می کنـد و حکومـت این کشـور اصاحـات همه جانبه را 

در این زمینه روی  دسـت گرفته اسـت.
آقـای غنی گفت که افغانسـتان تـاش دارد صادراتش را 
افزایـش داده و روی مارکیت سـازی کار کنـد. او گفـت: 
»دولـت، جامعـۀ مدنی و سـکتور خصوصی سـه بخشـی 
هسـتند کـه می تواننـد با هـم همکاری های خوبی داشـته 

باشـند. مـا نیاز داریـم روی زیرسـاخت کار کنیم«.
رییـس حکومـت وحـدت ملی همچنـان گفته اسـت که 
افغانسـتان تـاش دارد زنان را بیشـتر در روند بازسـازی 
دخیـل سـازد و وعده هایی کـه برای زنان افغانسـتان داده 

شـده، در حال عملی شـدن اسـت.
همچنـان، داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی حکومت 
ملـی در سـخنرانی اش در نشسـت ژینوا گفـت که تاش 
بـرای دسـت یافتـن به یک صلـح عادالنه، همه شـمول و 
پایـدار در افغانسـتان بـا حفظ دسـت آورهای هفده سـال 
اخیـر و بـه هـدف تأمیـن ثبـات، یکـی از اولویت هـای 
حکومـت بـه شـمار مـی رود، امـا ایـن هـدف را تنهـا با 
همـکاری یکدیگـر و به کمـک جامعۀ جهانـی می توانیم 

بـه دسـت آوریم.
باورمنـدم کـه پیشـرفت  آقـای عبـداهلل اظهـار داشـت: 
همکاری هـای  توسـعۀ  طریـق  از  تنهـا  افغانسـتان، 
بین المللـی و تقسـیم مسـوولیت ها ممکـن نیسـت، مـا 
همچنـان نیازمنـد تقویـت شـراکت خـود بـرای ایجـاد 
شـرایطی در افغانسـتان هسـتیم کـه از راه اشـتغال زایی، 
در  سـرمایه گذاری  توان مندسـازی،  و  محلـی  توسـعۀ 
زیرسـاخت های و توسـعۀ خدمـات عمومـی راهِ حل های 

درازمـدت ارایـه کنـد.
ادامـۀ  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
سـخنانش گفـت: »مشـکات را بـه تنهایـی حـل کـرده 
دشـواری ها،  بـا  مقابلـه  راه حـل  یگانـه  نمی توانیـم. 
همـکاری و کار مشـترک اسـت. مـا شـاید داسـتان های 
مختلفـی برای گفتـن داریم، امـا همه آرزوهای مشـترک 
بـرای افغانسـتان داریـم. اگر مشـترکًا کار و تـاش کنیم، 
بهبـود  عرصـۀ  در  بزرگـی  دسـت آوردهای  می توانیـم 
و  حرکـت  حـال  در  افغانسـتان  شـهروندان  زنده گـی 
برگشـت داوطلبانه،  تدریجـی، آبرومندانـه و ادغام پایای 

آنـان در جامعـۀ افغانسـتان داشـته باشـیم«.
در عیـن حـال، مسـووالن در حکومـت وحـدت ملـی 
افغانسـتان در  کـه  را  از وعده هایـی  بسـیاری  گفته انـد، 
کنفرانـس بروکسـل در سـال 2016 بـه جامعـۀ جهانـی 

سـپرده بـود، عملـی کـرده  اسـت.
هـارون چخانسـوری سـخنگوی ریاسـت حکومت گفته 
اسـت کـه افغانسـتان حداقـل 60 درصد تعهداتـش را به 

اجرا گذاشـته اسـت.
بـا آن کـه انتظـار مـی رود افغانسـتان در ایـن نشسـت 
حسـاب دهِ تعهداتی باشـد که بـه کشـور های کمک کننده 
سـپرده  اسـت، اما این نشسـت برای ادامۀ تعهـدات مالی 

و سیاسـی جامعـۀ جهانـی بـا افغانسـتان نیـز بسـیار مهم 
خوانده شـده  اسـت.

یونامـا یـا دفتـر معاونـت سـازمان ملـل در کابـل گفتـه 
اسـت که نشسـت ژینـوا یک فرصـت بـرای تأکید روی 
بـرای  اصاحـات  آن  از  اسـتفاده  و  اصاحـات  آوردن 

تأمیـن صلـح و ثبـات در افغانسـتان اسـت.
دیویـد هیل معاون وزیـر خارجۀ ایاالت متحـده در امور 
سیاسـی بـه نماینده گی از واشـنگتن، هیـأت امریکایی را 

در نشسـت ژینوا رهبـری می کند.
امـور  در  امریـکا  معـاون وزارت خارجـۀ  ویلـز  الیـس 
جنـوب آسـیا و آسـیای میانـه و جـان باس سـفیر امریکا 
در کابـل نیـز در جمـع کسـانی اند کـه بـه نماینده گی از 

واشـنگتن در نشسـت ژینـوا اشـتراک کـرده اند.
ایـن سـه دیپلومات ارشـد امریکایی در حاشـیۀ نشسـت 
بـا مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی ماقـات  ژینـوا 

کرد. خواهنـد 
الیـس ویلـز همچنـان با برخـی از فعـاالن جامعـۀ مدنی 
افغانسـتان کـه در نشسـت ژینـوا اشـتراک کرده انـد نیـز 

ماقـات کرده اسـت.
پـس از برگـزاری نشسـت ژینـوا، الیـس ویلـز معـاون 
وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور جنوب آسـیا و آسـیای 
میانـه بـه بروکسـل سـفر خواهـد کـرد تـا بـا متحـدان 
مـورد  در  را  مشترک شـان  تاش هـای  اروپـا  اتحادیـۀ 

افغانسـتان و جنـوب آسـیا بـه بحـث بگیـرد.
گفتـه شـده اسـت کـه در نشسـت دوروزۀ ژینـوا روی 
تـاش مشـترک بـرای رسـیدن بـه صلـح پاپـدار و رفاه 

بـرای افغانسـتان بحـث خواهـد شـد.
بـه  دالـر  میلیـارد   15 از  بیـش  بروکسـل  کنفرانـس  در 
افغانسـتان وعـده کمـک داده شـده بـود، اما در نشسـت 
ژینـوا کمک هـای تـازه بـه افغانسـتان اعـام نمی شـود 
بلکـه روی پالیسـی ها و اجندایـی تمرکـز می شـود که در 
نتیجـۀ آن افغانسـتان بـه حکومـت داری خـوب، صلح و 

رفـاه دسـت یافتـه می توانـد.
پیـش از ایـن، آگاهـان در گفت وگـو با روزنامـۀ ماندگار 
خاطرنشـان سـاخته بودنـد کـه برگـزاری نشسـت ژینوا 
هیـچ تغییـر مثبتـی در زنده گـی مـردم افغانسـتان رونمـا 
نخواهـد کـرد؛ زیـرا حکومت وحـدت ملی هیـچ برنامۀ 
مدونـی بـرای بهره جویـی از حمایت هـای جهانـی روی 

ندارد.    دسـت 

هفــده ســال پیــش از امــروز و در چنیــن روزی، 6 قــوس 
1380، نشســت تاریخــی بُــن در آلمــان برگــزار شــد. 
ــد  ــت داری جدی ــن نشســت حکوم ــۀ ای براســاس توافق نام
ــس از دو  ــت پ ــن نشس ــت. ای ــکل گرف ــتان ش در افغانس
اتفــاق تکان دهنــده بــه میــان آمــد. اتفــاق نخســت شــهادت 
احمدشــاه مســعود فرمانــده ُکل جبهــۀ مقاومــت ملــی مــردم 
ــارت  ــز تج ــن مرک ــه بزرگ تری ــه ب ــتان و دوم، حمل افغانس
ــه  ــن دو حادث ــود. ای ــکا ب ــاالت متحــدۀ امری ــی در ای جهان
تمــام کشــورهای جهــان و افغانســتان را دچــار یــک حالــت 
ــکا  ــان و در رأس آن امری ــورهای جه ــاخت. کش ــژه س وی
ــدازی  ــه بران ــم ب ــوادث تصمی ــن ح ــس از ای ــد روز پ چن
حکومــت طالبــان گرفتنــد. امریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده 
بــود کــه ایــن برانــدازی بــدون توافــق بــا جبهــۀ مقاومــت 
ــود  ــا ب ــت. از همین ج ــی نیس ــتان عمل ــردم افغانس ــی م مل
ــا  ــه شــد ت ــه ریخت ــه برنام ــن جبه ــا ای ــه در هم ســویی ب ک

ــان برداشــته شــود. ــان از می حکومــت طالب
ــت  ــه حکوم ــت ک ــش رف ــی پی ــه گونه ی ــخ ب ــد تاری رون
طالبــان از میــان برداشــته شــد و افغانســتان نیازمنــد 
ــس  ــت داری پ ــن حکوم ــد. ای ــدی ش ــت داری جدی حکوم
ــد.  ــان آم ــه می ــتان ب ــگ در افغانس ــه جن ــن ده از چندی
ــردم و  ــی م ــر نارضایت ــان از اث ــتر آن ــه بیش ــی ک جنگ های
ــود.  ــت ب ــری حکوم ــان در ســطوح رهب ــودن آن محــروم ب
ــا  ــا ب ــدند ت ــر آن ش ــور ب ــران کش ــی و س ــۀ جهان جامع
ــتان  ــد در افغانس ــت داری جدی ــتی حکوم ــزاری نشس برگ
ــت و  ــۀ مقاوم ــران جبه ــماری از س ــد. ش ــزی کنن را پایه ری
ــور  ــی رییس جمه ــن، ربان ــتاد برهان الدی ــهید اس ــژه ش به وی
ــزار  ــل برگ ــن نشســت در کاب ــا ای ــود ت ــرآن ب ــت ب حکوم
شــود. امــا بــه ایــن خواســت وقــع چندانــی گذاشــته نشــد 
و ایــن نشســت در شــهر بـُـن آلمــان بــا حضــور نماینــده گان 
ــده گان کشــورهای و ســازمان های  جبهــۀ مقاومــت و نماین
ــه تاریــخ 6 قــوس ســال 1380 برگــزار شــد. بین المللــی ب

بُن اول
ــن  ــوس ســال 1380 در شــهر بُ ــن اول در 6 ق ــس بُ کنفران
ــس،  ــن کنفران ــۀ ای آلمــان برگــزار شــد. براســاس توافق نام
مســایل  در  درگیــر  کلیــدی  گروه هــای  و  چهره هــا 
افغانســتان روی ایجــاد یــک حکومــت موقــت شــش ماهــه 
توافــق کردنــد و همچنــان پذیرفتنــد کــه بــرای کمــک بــه 
ــی،  ــال ها بی ثبات ــس از س ــتان، پ ــت در افغانس ــن امنی تأمی

نیروهــای بین المللــی حافــظ صلــح »ISAF« در افغانســتان 
مســتقر شــوند.

ــه  ــده در آن نشســت هم ــف شــرکت کنن ــای مختل جناح ه
ایــن توافق نامــه را امضــا کردنــد. توافق نامــۀ بُــن توانســت 
ــدرت سیاســی(  ــۀ افغانســتان )تقســیم ق ــه معضــل دیرین ب
پایــان دهــد و بــا انتخــاب حامــد کــرزی بــه عنــوان رییــس 

ادارۀ موقــت، رونــد جدیــدی را در کشــور آغــاز کنــد.
آزادی هــای اجتماعــی از جملــه آزادی بیــان و حقــوق زنــان 
و حقــوق بشــر، از مهمتریــن توافقــات انجــام شــده در آن 
ــود. در متــن توافق نامــه آمــده اســت کــه »حــق  نشســت ب
مــردم افغانســتان بــه انتخــاب آزادانــه آیندۀ سیاســی کشــور 
شــان براســاس اصــول اســامی، دموکراســی، پلورالیســم و 

عدالــت اجتماعــی« تضمیــن شــود.
ــد  ــل متح ــازمان مل ــه س ــان ب ــه همچن ــن توافق نام در ای
ــر را  ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــا م ــد ت ــت داده ش صاحی

ــد. ــه کن ــه ارای ــن زمین ــنهاداتش را در ای ــق و پیش تحقی
برگــزاری لویــه جرگــۀ اضطــراری بــرای ایجــاد ادارۀ 
ــس  ــاه پ ــش م ــی ش ــس ادارۀ انتقال ــن ریی ــی و تعیی انتقال
ــرای  ــه ب ــه جرگ ــزاری لوی ــت و برگ ــکیل ادارۀ موق از تش
تصویــب قانــون اساســی جدیــد هجــده مــاه پــس از ایجــاد 
ــود. ــن ب ــه بُ ــم توافق نام ــکات مه ــی، از دیگــر ن ادارۀ انتقال
ــت  ــده اس ــح ش ــن تصری ــن اول همچنی ــۀ بُ در توافق نام
کــه همزمــان بــا انتقــال قــدرت، تمامــی گروه هــای 
ــای  ــای مســلح افغانســتان و ســایر گروه ه ــادی، نیروه جه
ــا  ــق ب ــده و مطاب ــرل ادارۀ موقــت درآم مســلح »تحــت کنت
ــروی مســلح افغانســتان شــناخته  ــی نی ــای امنیت نیازمندی ه

ــوند«. ش
بُن دوم

ــخ 14 قــوس 1390  ــن دوم در تاری ــی بُ ــس بین الملل کنفران
ــا 5 دســمبر ســال 2011 بــه رهبــری افغانســتان و  بــراب ب
ــازمان  ــور و 15 س ــتراک 85 کش ــا اش ــان و ب ــی آلم میزبان
بین المللــی و منطقه یــی در مــورد آینــده افغانســتان ده 
ســال پــس از بنیادگــذاری نظــام سیاســی جدیــد افغانســتان 

ــت. ــده اس ــزار ش ــن اول برگ ــی بُ ــول توافق نامه ی محص
دســتور کار کنفرانــس بـُـن دوم در واقــع یــادآور خاهایــی 
ــده  ــه نش ــا توج ــه آن ه ــن اول ب ــس بُ ــه در کنفران ــود ک ب
ــال  ــه ده س ــی داد ک ــخ م ــد پاس ــش هایی را بای ــود و پرس ب
ــدۀ  ــزی ش ــروج برنامه ری ــدند. خ ــا ش ــخ ره ــش بی پاس پی
ــوولیت های  ــال مس ــا 2014 و انتق ــی ت ــای بین الملل نیروه
و  آمــوزش  تــداوم  افغانســتان،  نیروهــای  بــه  امنیتــی 

ــد  ــش و بازســازی و توســعۀ افغانســتان و تعه ــز ارت تجهی
همســایه گان بــرای حمایــت از آینــدۀ افغانســتان، در دســتور 

ــود. ــن دوم ب ــس بُ کار کنفران
آیا بُن سوم در راه است؟

ــت  ــزارش داده اس ــال گ ــتریت ژورن ــۀ والس ــراً روزنام اخی
ــژه  ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــرِح زلم ــی از ط ــه بخش ک
امریــکا در امــور جنــگ و صلــح افغانســتان ایــن اســت کــه 
انتخابــات ریاســت جمهوری در 31 حمــل ســال آینــده بــه 
تعویــق بیفتــد، ادارۀ موقــت بــه میــان آیــد و طالبــان جــزء 

ــد سیاســی دولــت افغانســتان شــوند. رون
بــه نظــر می رســد آقــای خلیــل زاد ایــن طــرح را از 
ــای  ــه اســت. آق ــام گرفت ــن اول و دوم« اله نشســت های »بُ
ــن اول  ــه خــود از دســت اندرکاران نشســت بُ ــل زاد ک خلی
اســت، چنیــن می نمایــد کــه نشســت »بـُـن ســوم« را بــرای 
ــن،  ــته از ای ــا گذش ــت. ام ــه اس ــر گرفت ــتان در نظ افغانس
ــه  ــن طــرح افغانســتان را 18 ســال ب ــه ای واضــح اســت ک
گذشــته بــر می گردانــد. تعلیــق و تعویــق انتخابــات و 
شــامل ســاختن طالبــان در ایــن رونــد پیــش از بــه دســت 
آمــدن توافــق بــا طالبــان در پروســۀ صلــح، بــه معنــای دور 

ــته اســت. باطــل گذش
مــردم افغانســتان حاضــر نیســتند دســت آوردهای 18 ســال 
ــده  ــت آم ــه دس ــراوان ب ــای ف ــا قربانی ه ــه ب ــته را ک گذش

ــرای  ــی ب ــا یــک طرحــی کــه ظاهــراً مصــرف انتخابات را ب
ــکا  ــان امری ــپ از آدرس جمهوری خواه ــد ترام ادارۀ دونال
ــد، از  ــن نمی کن ــتان را تضم ــدۀ افغانس ــت آین دارد و امنی
در  بین المللــی  گذشــته  نشســت های  بدهنــد.  دســت 
مــورد افغانســتان ماننــد نشســت بـُـن، بــرای نهادینــه شــدن 
دموکراســی و انتخابــات برگــزار شــده بــود و حــاال ممکــن 
ــه  ــای ب ــلیقه یی ارزش ه ــرح س ــک ط ــا ی ــردم ب ــت م نیس
دســت آمــده را قربــان کننــد. مــردم افغانســتان انتظــار دارند 
ــزار شــود و  ــده برگ ــات ریاســت جمهوری ســال آین انتخاب
ــا »پایه هــای وســیع سیاســی«  یــک حکومــت مشــروع و ب
در کشــور بــه میــان بیایــد تــا دســت آوردهای چــون آزادی 
بیــان، دموکراســی و حقــوق بشــر حفــظ و تقویــت شــوند.
از  بایــد  افغانســتان  سیاســی  نخبــه گان  و  حکومــت 
ــد  ــم کنن ــی آن را فراه ــۀ عمل ــتیبانی و زمین ــی پش طرح های
ــرای  ــۀ پیشــروانه داشــته باشــد. طرح هایــی کــه ب کــه داعی
ــه  ــه ب ــته باشــد، ن ــال می داش ــه دنب ــرد ب افغانســتان عقب گ
ــای و  ــع گروه ه ــه نف ــم ب ــه ه ــت و ن ــت اس ــع حکوم نف
جریان هــای سیاســی دیگــر. طرح هایــی کــه در آن، احتمــال 
بازگشــت بــه گذشــته وجــود داشــته باشــد، مــورد پذیــرش 
ــی  ــتان از طرح های ــردم افغانس ــت. م ــتان نیس ــردم افغانس م
اســتقبال می کننــد کــه نقشــۀ راه آن مشــخص و بــه آینــدۀ 

ــوب در آن ترســیم شــده باشــد. مطل
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ن اول تا بُـن سوم ـُ از ب

پیرامون...حساب رسی ژینوا و بی حسابی حکومت گفتمان های 
ــای  ــرای شکســتن تابوه ــن واژه را ب ــه ای ــان هســتند ک از جوان
ــه  ــد ک ــه کار می برن ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــه ب ــات کهن اصطاح
ــع واژۀ  ــی آورد. در واق ــار م ــی را ب ــنوندۀ آن ابهامات ــرای ش ب
گفتمــان در ادبیــات سیاســی یــک واژه معاصــر پنداشــته 

می شــود.
ــده  ــی)Discourse( نامی ــان انگلیس ــه در زب ــان ک واژۀ گفتم
می شــود بــه فرهنــگ علــوم سیاســی راه بازکرده اســت. تفســیری  
ــا  ــد، ب ــه می ده ــان ارای ــاب واژۀ گفتم ــوم سیاســی در ب ــه عل ک
ــه  ــی را ارای ــای متفاوت ــاال ذکــر شــد معن ــی کــه در ب نگرش های
ــود  ــتفاده می ش ــوم اس ــایر عل ــن واژه در س ــی ای ــد. وقت می کن
ــه  ــاز ب ــان در آغ ــد. واژۀ گفتم ــدا می کن تفســیر گســترده تری پی
ــت. ــرار گرف ــر ق ــتفاده ژرف ت ــورد اس ــان م ــیله انسان شناس وس

ــی گفتمــان را از  ــار معنای ــای ســتیز، انسان شناســان ب نوشــتۀ آق
معنــای ادبــی آن کــه مباحثــه و مجادلــه، مســیر و جریــان و راه 
ــش،  ــردۀ نمای ــون، پ ــل، قان ــه، عم ــو و مکالم و روش، گفت گ
ــی داد  ــا م ــر و…، معن ــتعداد تفک ــوان و اس ــدرت، ت ــاد، ق نم
ــانی را  ــای پیام رس ــه ابزاره ــان هم ــد. انسان شناس ــرون آوردن ب
از جملــه، فکــر، رســانه، ارتبــاط و نقــد را بــه مثابــه شــاخه های 

ــد. ــد گفتمــان مطــرح کردن ــدۀ فراین ــد دهن پیون
ــدرت  ــت. ق ــده اس ــه ش ــان« ارای ــت »گفتم ــاب در هف ــن کت ای
سیاســی چیســت؟، قــدرت و اقتــدار، شــهروند و قــدرت 
سیاســی، جامعــۀ مدنــی و قــدرت سیاســی، جایــگاه منافــع ملــی 
ــی  ــدرت سیاس ــیون در ق ــگاه اپوزیس ــی، جای ــدرت سیاس در ق
ــات  ــی از موضوع ــدرت سیاس ــی در ق ــام سیاس ــگاه نظ و جای

ــد. ــان ان ــت گفتم ــن هف بحــث شــده در ای
ایــن اثــر در شــرایطی کــه بحث هــای گســترده پیرامــون 
انتخابــات، نوعیــت نظــام سیاســی و جــای گاه بازی گــران 
ــرده،  ــر ک ــتان را پُ ــی افغانس ــای سیاس ــدرت، فض ــی در ق اصل
ــه  ــد. گروه هــای سیاســی ب ــازی کن ــد ب نقــش مهمــی را می توان
ــد  ــه می ریزن ــدرت برنام ــه ق ــرای رســیدن ب ــه ب ــی  ک ــژه آنان وی
می تواننــد از ایــن اثــر بهــره جوینــد. ایــن اثــر بــرای دانشــجویان 
علــوم سیاســی و اجتماعــی، نهادهــای مدنــی، احــزاب سیاســی 

ــود. ــه می ش ــکش و توصی ــور پیش ــال کش ــهروندان فع و ش
ــوق بشــر، تفســیرنامۀ  ــگ واژه گان حق ــه فرهن ــی اســت ک گفتن
ــی  ــود آموزش ــر، رهنم ــوق بش ــی حق ــۀ جهان ــای اعامی واژه ه
ــه ســازمان ملــل متحــد، بی جــا  گزارش هــای حقــوق بشــری ب
شــده گان، مهاجریــن و پناه جویــان، قربانیــان اصلــی منازعــات و 
البی گــری اســراییل در هزارتــوی کاخ ســفید اثرهــای دیگــری 

از ملــک ســتیز اســت کــه پیــش از ایــن چــاپ شــده اند.
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سازوکار صدور فتوا 
معمــوالً فتــوا، اعــام یــک حکــم شــرعی پیرامــون 
ــی در  ــح و صریح ــواب واض ــه ج ــد ک ــأله یی می باش مس
ــود  ــارۀ آن وج ــرعی درب ــۀ ش ــک جامع ــب ی ــل غال تعام
نداشــته باشــد. ایــن عملیــه بــه صــورت ســنتی مشــروط 

ــه: ب
1.داشــتن قــدرت اجتهــاد )تخریــج احــکام بــا اســتفاده از 

روش شناســی معمــول در فقــه اســامی(
2. ظرفیــت علمــی تفســیر، تحلیــل اســباب نــزول آیــات و 

تحقیــق آیــات بــا موضــوع احــکام عملــی.
3. دانش معرفت شناسی روایت حدیث. 

4. زبان عربی.
5. مباحثی چون ناسخ و منسوخ و...

ــوا  ــدار فت ــت، اص ــوان گف ــه می ت ــه در نتیج ــد ک می باش
موقــوف بــه رعایــت »ســازوکار« مشــخصی در فقــه 
اســامی اســت و درصــورت عــدم رعایــت آن نمی تــوان 

ــت. ــر دانس ــادره را معتب ــوای ص فت
ـــــ ســازوکار صــدور فتــوا در طــول تاریــخ فقــه اســامی 
بــا مشــکات عدیــدۀ روبــه رو بــوده اســت کــه فتــوا را از 
یــک عملیــۀ منســجم دکتریــن گونــه در حــد یــک اظهــار 

ــت. ــل داده اس ــه تنزی ــر جانب داران نظ
یــک، نخســتین معضلــه در »ســازوکار« اصــدار فتــوا 
تفــاوت دالیــل شــرعی در قــدرت معرفت شــناختی خــود 
در مکاتــب فقهــی مختلــف بــوده اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــه  ــی نســبت ب ــگاه متفاوت هــر مکتــب )مذهــب( فقهــی ن
منابــع شــرعی ماننــد حدیــث، اجمــاع، قیــاس و غیــره بــه 
لحــاظ قــدرت معرفت شــناختی شــان داشــته کــه بــه نوبــۀ 
ــود آورده  ــه وج ــود را ب ــه خ ــص ب ــازوکار مخت ــود س خ
اســت. ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه اســام منهــای مذاهــب 
فقهــی وجــود خارجــی نــدارد و اســام فــارغ از مکاتــب 
ــل  ــی قاب ــرعی و حقوق ــام ش ــک نظ ــای ی ــه معن ــی ب فقه
ــی در  ــر تاش ــوظ ه ــن ملح ــت و روی همی ــور نیس تص
جهــت متحدســازی گروه هــای اســامی در نهایــت خــود 

ــد یــک گــروه جدیــدی انجامیــده اســت. ــه تول منجــر ب
ــای  ــرو نهاده ــه در گ ــوا همیش ــدار فت ــازوکار اص دو، س
بزرگتــری ماننــد مراکــز فقهــی و سیاســی بــوده اســت کــه 

ــوا را  ــرای فت ــز تشــخیص شایســته گی ب ایــن وضعیــت نی
ــی  ــه برخ ــا ک ــا آنج ــرار داده ت ــعاع ق ــر ش ــدت زی به ش
ــزی  ــورت مبالغه آمی ــه ص ــان ب ــرف داران ش ــب و ط مذاه

بــه شایســته گی های مفتی هــای خــودی و غیرشایســته 
ــد. ــد بوده ان ــران باورمن ــودن دیگ ب

ــدم  ــای کار ع ــا اینج ــد ت ــه ش ــه گفت ــۀ آنچ ــا هم ــه، ب س

ــا در  ــود، ام ــرح ب ــوا مط ــدار فت ــازوکار اص ــت س رعای
ــان  ــد در جه ــر برآوردن ــای س ــر گروه ه ــۀ اخی ــد ده چن
ــی اســتنباط فقــه ســنتی را زیــر  اســام کــه از ریشــه مبان
ســوال بــرد و از نــو دســت بــه قرائــت مجــدد از نصــوص 
اســامی زد کــه اصــًا بــه رعایــت ســازوکار اصــدار فتــوا 
ــه  ــده ب ــروه القاع ــه گ ــه ک ــد آنچ ــد مانن ــی نکردن توجه
لحــاظ تیوریکــی بــه آن دســت یازیــد. بــه ایــن معنــا کــه 
اســامه بــن الدن بنابــر ســازوکار ســنتی اصــدار فتــوا یــک 
ــر  ــا بناب ــد، ام ــناخته نمی ش ــا ش ــرایط افت ــد ش ــم واج عال
ــی  ــه مبان ــازی ب ــر نی ــده، دیگ ــۀ القاع ــوری ظاهرگرایان تی
فقهــی حنفــی، شــافعی و... نبــود بلکــه می شــد مســتقیم و 
بنابــر یــک شایســته گی سیاســی و اخاقــی بــه اســامه بــه 

ــروی کــرد. ــد و از آن پی ــی دی ــوان یــک مفت عن
ــــ در ایــن اواخــر داعــش از اصــل بــه رعایــت ســازوکار 
فتــوا در شــریعت اســامی پایــان داد و از نــو روش خــاص 
ــی دور زدن تمــام  ــه گونه ی ــه ب اســتنباط را ایجــاد کــرد ک
ــر  ــی ب ــد و مبتن ــی می ش ــامی تلق ــه اس ــی فق روش شناس
آن فتــوا صــادر کــرد کــه از اســاس بــا هنجارهــای فقهــی 
معمــول تفــاوت داشــت و گاهــی در تناقــض بــود. تخریب 
ــه »داعــش« و  ــوا ب ــه ســازوکار اصــدار فت ــی ب و بی توجه
»القاعــده« محــدود نمانــد و از آن طــرف برخــی متجددیــن 
رادیــکال اســامی در غــرب نیــز بــا اســتفاده از یــک روش 
ــوای  ــد فت ــد، مانن ــوا می زنن ــدور فت ــه ص ــت ب ــاده دس س
امامــت نمــاز زنــان در مســاجد و یــا مســایل مربــوط بــه 

فیمنیســم و... 
ــا  ــروز ب ــای ام ــر فتواه ــه اکث ــت ک ــد گف ــت، بای در نهای
موضوعــات سیاســی و از ســوی گروه هــا و نهادهــای 
ــوا صــادر  ــا رعایــت »ســازوکار« اصــدار فت غیرمعــروف ب
ــا  ــت ت ــی اس ــت فتوای ــان سیاس ــب ش ــوند و اغل نمی ش
فتوا هــای سیاســی. ایــن وضعیــت آرام آرام کنتــرل علمــای 
واقعبیــن را کــه می تواننــد فــارغ از جهت گیری هــای 
ــد اصــدار  ــر رون ــد، ب سیاســی و مذهبــی اظهــار نظــر کنن
فتــوا تضعیــف کــرده و بــه ایــن صــورت، فتــوای اســامی 

ــردد. ــل می گ ــخصی تبدی ــواه ش ــأله دل بخ ــک مس ــه ی ب
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ی هـا ز مــر
        فتــوا

بخش چهارمكمال الدین حامد-استاد دانشگاه

مذاکرات امریکا و روسیه با طالبان و پیامدهای آن برای افغانستان
در ایــن شــکی نیســت که تأمین صلــح و ثبات در افغانســتان 
ــرای سیاســت های  ــم ب ــای مه ــوان یکــی از آجنداه ــه عن ب
ــت.  ــده اس ــدل ش ــی مب ــای بین الملل ــی و رقابت ه خارج
رقبــای اصلــی آجنــدای متذکــره، روســیه و امریــکا  اســت 
ــی اوج  ــب زمان ــن دو رقی ــان ای ــدی می ــای ج و رقابت ه
گرفــت کــه دونالــد ترامــپ ریس جمهــور امریــکا  در مــاه 
آگســت ســال 2017، راهبــرد جدیــدش را بــرای افغانســتان 
از  نابــودی طالبــان و هراس افگنــان را  اعــام کــرد و 
ــپ  ــمرد. ترام ــی ش ــای امریکای ــای کاری نیروه اولویت ه
ــی  ــان را حتم ــا طالب ــگ ب ــروزی در جن ــه پی ــن آنک ضم
ــت،  ــرار داده گف ــکا  را مخاطــب ق دانســت، دشــمنان امری
ــی  ــای امریکای ــرون شــدن نیروه ــار بی ــد در انتظ ــان نبای آن
ــی  ــکا  و حام ــی امری ــب اصل ــیه رقی ــون روس ــند. چ باش
مالــی و سیاســی طالبــان بــود، موقــف جدیــد ترامــپ را در 
تناقــض بــا اهــداف راهبــردی خــود دانســت و آن را یــک 

ــد.  ــوده خوان ــف بار و بیه ــتراتیژی تأس اس
روســیه پیــش از آن نیــز نشســت های متعــدد و چندجانبــه 
را پیرامــون صلــح و مذاکــره بــا طالبــان در مســکو برگــزار 
کــرده بــود امــا موقــف جدیــد ترامــپ، بهانــۀ خوبــی بــرای 
ــان را  ــا طالب ــط و همــکاری ب ــا ســطح رواب روســیه شــد ت
بــه شــکل عملــی و علنــی افزایــش دهــد. روســیه بــه بهانــۀ 
اینکــه داعــش را در افغانســتان ســرکوب کنــد، نــه تنهــا بــا 
طالبــان یــک هــدف مشــترک ایجــاد کــرد بلکــه از امریــکا  
خواســت تــا به جــای مبــارزه بــا طالبــان، بــا آنــان مذاکــره 
ــت  ــب هوی ــان صاح ــه طالب ــر اینک ــکا  از به ــد. امری کن
ــوع مذاکــرۀ مســتقیم  سیاســی و بین المللــی نشــوند، هــر ن
ــان را  ــا آن ــد مصالحــه ب ــان را مــردود دانســت و رون ــا آن ب

حــق و مالکیــت حکومــت وحــدت ملــی خوانــد. 
از یک طــرف افزایــش همکاری هــا و گســترش روابــط 
ــات  ــر، اختاف ــرف دیگ ــان و از ط ــیه و طالب ــان روس می
رهبــری،  و  مدیریــت  ضعــف  سیاســی،  گســتردۀ 
ــت  ــان مل ــزرگ می ــۀ ب ــلیقه یی و فاصل ــت داری س حکوم
ــار  ــم و انزج ــا خش ــه تنه ــی ن ــدت مل ــت وح و حکوم
ــم گیر،  ــر چش ــک تغیی ــا ی ــه ب ــت بلک ــکا  را برانگیخ امری
ــرای مذاکــره  ــا ب ــه دپلومات هایــش دســتور داد ت ترامــپ ب
شــوند.  آمــاده  طالبــان،  بــا  مســتقیم  گفت وگــوی  و 
ــن  ــز از اولی ــارک تایم ــۀ نیوی ــه روزنام ــری نگذشــت ک دی
ــز  ــس ول ــم آلی ــان و خان ــان طالب ــتقیم می ــوی مس گفت وگ
معــاون وزارت خارجــۀ امریــکا  در قطــر، پــرده برداشــت. 
ایــن دیــدار نــه تنهــا کــه توســط هیــچ مقــام امریکایــی رد 
ــی  ــیده باق ــج آن پوش ــدار و نتای ــات دی ــه جزیی ــد، بلک نش

ــد. مان
ــان و  ــان طالب ــتقیم می ــوی مس ــن گفت وگ ــاً، دومی متعاقب

زلمــی خلیــل زاد، مشــاور ویــژۀ امریــکا  بــرای رونــد صلــح 
ــه  ــا ن ــت ام ــورت گرف ــر ص ــر در قط ــار دیگ ــتان ب افغانس
تنهــا کــه جزییــات آن فــاش نشــد بلکــه رهبــران حکومــت 
ــۀ  ــق اعامی ــن نشســت، از طری ــون ای ــی پیرام وحــدت مل

ــد.  ــان آگاهــی حاصــل کردن طالب
آغــاز مذاکــرات مســتقیم امریــکا  بــا نماینــده گان طالبــان و 
فقــدان جزییــات و نتایــج آن باعــث شــد تــا روســیه ایــن 
رونــد را نیــز رقابتــی کنــد و بــار دیگــر، نقــش و جایــگاه 

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــکا  ب ــر امری ــدش را در براب قدرت من
روســیه بــا اســتفاده از زیرکی هــای سیاســی، طــوری 
ــره و  ــکا، مذاک ــد امری ــرف مانن ــه از یک ط ــرد ک ــدام ک اق
ــا  ــر، ب ــرف دیگ ــداد و از ط ــام ن ــری انج ــوی س گفت وگ
حضــور نماینــده گان کشــورهای هنــد، چیــن، ایــران، 
ازبیکســتان، پاکســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان و قزاقستان، 
بــه طالبــان هویــت و جایــگاه سیاســی بین المللــی بخشــید. 
روســیه از طریــق میزبانــی نشســت مســکو، نــه تنهــا 
حمایــت و رضایــت طالبــان را به دســت آورد بلکــه نقــش 

و جایــگاه موثــر و مقتــدر خــود را در رونــد مصالحــه و در 
کشــورهای منطقــه بــه نمایــش گذاشــت کــه نادیــده گرفتن 

ــود. ــد ب ــار خواه آن زیان ب
پــس از ایــن، جهــان طالبــان را بــه عنــوان دشــمنان نــه بلکه 
ــای  ــند و به ج ــی می شناس ــروه سیاس ــک گ ــوان ی ــه عن ب
ــت  ــا مل ــد ام ــان کار می گیرن ــا آن دشــمنی، از دپلوماســی ب
ــد  ــردرُگمی جدی ــار س ــتان دچ ــاع افغانس ــوم و بی دف مظل
ــان را  ــه روزه آن ــه هم ــانی ک ــه کس ــد ک ــده و نمی دانن ش
ــا  ــد و ی ــه خــاک و خــون می کشــانند، دوســتان شــان ان ب

ــردم  ــردرُگمی ها، م ــت از س ــرون رف ــرای بی ــمنان؟ ب دش
افغانســتان بایــد بداننــد کــه اگــر طالبــان شایســتۀ مذاکــره 
ــگ و  ــان جن ــا آن ــال ب ــرا 17 س ــد، چ ــو بودن و گفت وگ
مبــارزه صــورت گرفــت، چــرا بیشــتر از 900 بیلیــون دالــر 
ــه مصــرف رســید،  ــودی و عملکردشــان، ب ــرای ناب ــول ب پ
چــرا از اثــر مبــارزه بــا آنــان، بیشــتر از 200 هــزار شــهروند 
ملکــی و نظامــی بــه شــهادت رســید، چــرا از بهــر عملکــرد 
آنــان، هــزاران جــوان بــه ممالــک خارجــی آواره شــدند و 
چــرا هــوا و فضــای والیــات، محــات و قریه هــای کشــور 

در جریــان یک ونیــم دهــه، بــا بــوی بــم و بــاروت، آلــوده 
شــد؟ 

ــدر  ــاوت و مقت ــًا متف ــل کام ــر از دو مح ــای اخی تاش ه
ماننــد مســکو و واشــنگتن بــرای به دســت آوردن دل 
در خــاک  بین المللــی  رقابت هــای  تنهــا  نــه  طالبــان، 
ــه  ــرد بلک ــد ک ــوم تمدی ــدت نامعل ــرای م ــتان را ب افغانس
تقســیم بندی های جدیــدی را در داخــل افغانســتان نیــز 
رقابت هــای  جدیــد،  تقســیم بندی های  آورد.  به وجــود 
بیرونــی را بــه شــکل ناســالم تقویــت خواهــد کــرد و باالی 
فضــای سیاســی و امنیتــی افغانســتان، تأثیــرات بــزرگ منفی 
خواهــد گذاشــت. در حــال حاضــر، یــک گــروه سیاســی 
حامــی گفت وگوهــای مســتقیم مســکو بــا طالبــان می باشــد 
ــرات مســتقیم  ــان مذاک ــروه دیگــر، خواه ــه گ ــی ک در حال
امریــکا بــا طالبــان می باشــد. در عیــن حــال، اشــرف غنــی 
ــی،  ــازار فعل ــفته ب ــدنش در آش ــه ش ــده گرفت ــر نادی از به
ــش و  ــا نق ــت ت ــتقل اس ــروه مس ــک گ ــاد ی ــان ایج خواه
جایگاهــش را حفــظ کنــد، امــا فکــر می کنــم شــانس بــا او 

ــرد.  ــاری نخواهــد ک ــن ی بیشــتر از ای
تفــاوت در اهــداف سیاســی گروه هــای داخلــی و تناقــض 
در اهــداف راهبــردی رقبــای بین المللــی، مذاکــرات و 
گفت وگوهــای مســتقیم بــا طالبــان را نــاکام خواهــد کــرد. 
ــا  ــد داد ت ــرج خواه ــه خ ــش را ب ــام تاش های ــیه تم روس
ــه حضــور  ــد، ب ــزرگ و قدرت من ــع ب ــک مان ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــه ک ــذارد. آنچ ــان بگ ــۀ پای ــتان نقط ــکا در افغانس امری
ــای  ــت گروه ه ــوت می بخشــد، حمای ــیه را ق موضــع روس
ــایر  ــتی س ــتان و هم دس ــی در افغانس ــردار داخل ــان ب فرم
کشــورهای مثــل چیــن، پاکســتان، ایــران و ترکیــه با روســیه 
ــی اش،  ــان داخل ــوی حامی ــز در پهل ــکا  نی ــد. امری می باش
ــش و  ــا نق ــرد ت ــد ک ــت خواه ــتان را حمای ــد و عربس هن
ــاً،  ــد. نهایت ــظ کن ــتان حف ــود را در افغانس ــذاری خ تأثیرگ
ــت  ــرای حصــول رضای ــنگتن ب ــای مســکو و واش تاش ه
و قناعــت طالبــان ادامــه خواهــد یافــت. تــداوم ایــن 
تاش هــا، اختافــات میــان گروه هــای داخلــی را نیــز 
ــی و  ــای داخل ــات گروه ه ــرد. اختاف ــد ک ــت خواه تقوی
حمایــت حامیــان بیرونــی آنــان چنــان شــدید خواهــد شــد 
کــه کســب زعامــت و رهبــری آینــدۀ کشــور بــه یکــی از 
آجنداهــای اساســی میــان مســکو و امریــکا  مبــدل شــود. 
ــدان،  ــتان و مجاه ــق پاکس ــه از طری ــه ک ــکا  همانگون امری
ــن شکســت را  ــود، عی ــابق را شکســت داده ب ــوروی س ش
ــا،  ــه خواهــد کــرد. ام توســط روســیه و متحدینــش، تجرب
ــوم و  ــت مظل ــان مل ــا همچن ــن رقابت ه ــی ای ــی اصل قربان

ــود. ــد ب ــتان خواه ــاع افغانس بی دف
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پــل  می گوینــد  متحــده  ایــاالت  قضایــی  مقام هــای 
ــد ترامــپ  ــی دونال ــر پیشــین کارزار انتخابات ــورت، مدی مناف
در  پرونــدۀ دخالــت روســیه  در  را  پیشــتر خــود  کــه 
ــود،  ــاه کار دانســته ب ــکا گن ــات ریاســت جمهوری امری انتخاب
ــتگاه  ــا دس ــق ب ــدۀ تواف ــان پرون ــه بازرس ــی ب ــا دروغ گوی ب

ــت. ــرده اس ــض ک ــور را نق ــن کش ــی ای قضای
ــاه کاری  ــرش گن ــا پذی ــپتامبر ب ــاه س ــورت در م ــای مناف آق
خــود در ایــن پرونــدۀ جنجالــی، بــه پولیــس فــدرال امریــکا 
قــول داده بــود تــا بــا آن هــا همــکاری کنــد. بــا ایــن حــال 
روز دوشــنبه بازرســان کمیســیون ویــژۀ رســیده گی بــه اتهــام 
دخالــت روســیه در انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا در 
ســال 2016، بــا ثبــت الیحه یــی در دادگاه خواســتار تعییــن 

تکلیــف توافــق بــا آقــای منافــورت شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، اعضــای کمیســیون 
تحقیــق و از جملــه رابــرت مولــر، بــازرس ویــژۀ پرونــده در 
الیحــه تقدیمــی بــه دادگاه آقــای منافــورت را بــه ارتــکاب 
جرایــم ناقــض قوانیــن فــدرال بــا دروغ گویــی بــه اف بــی آی 
مقام هــا  ایــن  کرده انــد.  متهــم  تحقیــق  کمیســیون  و 
ــه  ــپ ب ــد ترام ــی دونال ــر کارزار انتخابات ــه مدی ــد ک می گوین
ــرده  ــض ک ــیون را نق ــا کمیس ــود ب ــق خ ــب تواف ــن ترتی ای

اســت.
ــورت 69  ــل مناف ــرد، پ ــا را بپذی ــن ادعاه چنانچــه دادگاه ای
ســاله بــا از دســت دادن امــکان عفــو و بــا توجــه بــه پذیرش 

اتهامــات، احتمــاالً تــا آخــر عمــر در زنــدان خواهــد مانــد.
وکای متهــم بــا رد فــرض دروغ گویــی منافــورت گفته انــد 
کــه موکلشــان تمــام اطاعــات مــورد نیــاز اف بــی آی را در 

اختیــار آن هــا قــرار داده اســت.
ــد ترامــپ در  پــل منافــورت، رییــس ســتاد انتخاباتــی دونال
ــش  ــتعفا داد. دو روز پی ــا اس اوت 2016 و در اوج رقابت ه
ــا  ــارۀ ارتباطــش ب ــر او درب ــی در براب ــن اســتعفا اتهامات از ای
ویکتــور یانوکوویــچ، رییس جمهــوری ســابق اوکرایــن 
مطــرح شــده بــود. در آن زمــان اداره ملــی مبــارزه بــا فســاد 
اوکرایــن اســناد و مدارکــی را منتشــر کــرد کــه نشــان مــی داد 
ــوع  ــزب متب ــر از ح ــون دال ــه 12 میلی ــک ب ــورت نزدی مناف

ــچ دریافــت کــرده اســت. یانوکووی
ــورد  ــج م ــارۀ پن ــت 2018 درب ــورت در 22 اگس ــل مناف پ
اظهارنامــه مالیاتــی، 3 مــورد اختــاس و پنهان کردن حســاب 
بانکــی در خــارج از کشــور و دروغ گویــی و منحــرف کــردن 
ــا  ــر، از ســوی دادگاهــی در ویرجینی ــازرس مول تحقیقــات ب
ــول داد در  ــاه کاری، ق ــول گن ــا قب مجــرم شــناخته شــد. او ب
برابــر بخشــش یــا تخفیــف مجــازات بــا بازرســان پولیــس 

فــدرال همــکاری کنــد.
اثبــات »دروغ گویــی« منافــورت، کار را بــرای بــازرس 
ــد  ــده خواه ــیار پیچی ــانش بس ــم بازرس ــر و تی ــرت مول راب
ــش  ــه بی ــده نتیج ــای آین ــد در ماه ه ــر بای ــای مول ــرد؛ آق ک
ــد و از  ــر کن ــود را منتش ــزارش خ ــم گ ــال و نی ــک س از ی
دســت دادن شــاهدی کلیــدی مثــل منافــورت، اثبــات ادعــای 
ارتبــاط کارزار ترامــپ بــا روســیه را دشــوار خواهــد کــرد.
آقــای ترامــپ اخیــرا خواســتار پایــان کار کمیســیون تحقیــق 
ــکیل  ــد تش ــم نبای ــاد از اول ه ــن نه ــود ای ــه ب ــده و گفت ش

می شــد.

مانــدگار: تازه تریــن اثــر ملــک ســتیز نویســنده و تحلیلگــر 
پیرامــون  »گفتمان هــای  به نــامِ  افغانســتان  نام آشــنای 
ــل  ــازم در کاب ــارات ع ــوی انتش ــی« از س ــدرت سیاس ق

چــاپ شــد.
ــده  ــاپ ش ــرگ چ ــخه و 348 ب ــزار نس ــاب در ه ــن کت ای
کــه ویرایــش آن را اکمــل عــازم بــه دوش داشــته اســت.
ملــک ســتیز در »ســخنی بــا خواننــده گان گران مایــه« 
ــدی  ــی نیازمن ــدرت سیاس ــناخت از ق ــت: ش ــته اس نوش
ــای دانشــگاهی  ــا نهاده ــه اســت. در دنی اساســی در جامع
کــه در پیونــد بــه علــوم سیاســی مشــغول تدریــس هســتند 
ــدرت  ــاب ق ــش را در ب ــل و پژوه ــا تحلی ــاالنه صده س
سیاســی پیشــکش می کننــد. بــه هــر پیمانه یــی کــه 
ــان  ــدرت سیاســی بیشــتر می شــود، هم ــا از ق شــناخت م
ــی رود.  ــاال م ــه ب ــی در جامع ــگ سیاس ــطح فرهن ــدر س ق
ــای  ــرفته، گفتمان ه ــع پیش ــه جوام ــت ک ــن جاس از همی

ــتند. ــاری هس ــال ج ــورت فع ــه ص ــدرت ب ق
ــن  ــرای ای ــه ب ــت ک ــده اس ــت آم ــن یادداش ــۀ ای در ادام
و  سیاســی  احــزاب  رســانه ها،  جــاری  گفتمان هــای 
ــد.  ــازی می کنن ــی نقــش اساســی ب گروه هــای جامعــۀ مدن

در ایــن گفتمان هــا روی جایــگاه دولــت و شــهروند 
بحــث صــورت می گیــرد. از همیــن جاســت کــه گفتمــان 
شــهروند-دولت را گفتمــان پایه یــی حقــوق اساســی 

می شــمارند. انســان 
ــاور اســت کــه جامعــۀ افغانســتان  ــه ایــن ب آقــای ســتیز ب
بــه شــدت جامعــۀ سیاســی اســت و شــکل گیری قــدرت 
ــای  ــیب و فرازه ــا نش ــا ب ــرزمین م ــخ س ــی در تاری سیاس
ــه نوشــتۀ او، پنجــاه ســال  ــوده اســت. ب ــراه ب ــادی هم زی
ــری،  ــای فک ــگاه جنگ ه ــا گرانی ــرزمین م ــه س ــر ک اخی
ــۀ  ــت جامع ــوده اس ــه ب ــتخباراتی در منطق ــی و اس جبهه ی
مــا را بیشــتر از هــر زمانــی دیگــر سیاســی ســاخته اســت. 
ــور  ــران ام ــران« و مدی ــه »رهب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
سیاســت در کشــور از مفاهیــم و گفتمان هــای قــدرت 
ــزی کــه  ــان چی ــن می ــد. در ای ــر بهــره برده ان سیاســی کمت
همیشــه مــا را رنــج داده اســت، نبــود شــناخت عمیــق مــا 

ــد. ــی می باش ــدرت سیاس از ق

بــه بــاور نویســندۀ کتــاب، دالیــل گوناگونــی بــرای 
ضعــف وجــود داشــته اســت؛ امــا رایج تریــن دلیــل نبــود 
ــاز و کثرت گــرا در نظام هــای سیاســی  فرهنــگ سیاســی ب
ــا  ــد. م ــاب می آی ــه حس ــی ب ــدرت سیاس ــده گان ق و دارن
کمتــر روی جایــگاه سیاســی، ســاختار سیاســی، اقتــدار و 
ــای سیاســی افغانســتان بحــث  نقــش شــهروند در رژیم ه

کرده ایــم.
ــاب  ــن کت ــده در ای ــث آم ــی از مباح ــنده در بخش نویس
پیرامــون »گفتمــان« نوشــته اســت: واژۀ گفتمــان در دوران 
پــس از طالبــان در ادبیــات سیاســی و اجتماعــی مــا بیشــتر 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در رســانه ها رایــج گردیــد. 
برخــی از رســانه ها، نویســنده گان و تحلیل گــران ایــن 
ــتفاده  ــنود )Dialogue( اس ــای واژۀ گفت وش واژه را به ج
ــاور او، گاه گاهــی سیاســت مداران مــا ایــن  ــه ب می  کننــد. ب
 )Negotiations( ــا مذاکــرات واژه را به جــای مذاکــره ی
ــه صفحــه 6 ــادی...         ادام ــد و زی ــه کار می برن ــز ب نی

ــي،  ــان واي ــران خ ــم عم ــتان صدراعظ د پاکس
پــه پاکســتان کــې د تل پاتــې ســولې لپــاره 
پــه افغانســتان کــې ســوله رضوري ده او مــوږ 
بایــد د افغانســتان د ســولې پــه پروســه کــې لــه 
ــوو. ــای رول ولوب ــو رسه یوځ ــورو رشیکوال ن

ــر  ــې پ ــواد ی ــي، هې ــان واي ــدا ش ــوړی هم نوم
ــړې  ــړه ک ــوې جګ ــل ش ــوه تپ ــاوره ی ــه خ خپل
ــادي  ــره اقتص ــتان س ــې پاکس ــه امله ی ــې ل چ
بیــه پــرې کــړې او ټینــګار یــې کــړی چــې پــه 
ــه دې ډول  ــه خــاوره پ ــر خپل راتلونکــي کــې پ

ــي. ــه وانه خ ــې برخ ــړه ک ــڅ جګ هې
دوشــنبې  د  څرګندونــې  دا  خــان  عمــران 
پــه ورځ افغــان پولــې تــه څېرمــه د خېــر 
پښــتونخوا شــايل وزیرســتان ســیمې تــه 
جنــويب  او  شــايل  د  مهــال  پــر  ســفر  د 
وزیرســتان د قومــي مرشانــو یــوې غونــډې تــه 

د وینــا پــر مهــال کــړې دي.
ــايل  ــر ش ــان دف ــران خ ــم د عم ــه ه ــه څ ک
وزیرســتان تــه د هغــه د دغــه ســفر پــه اړه 
څــه نــه دي ویــي، خــو د پاکســتاين پــوځ 
مطبوعــايت څانګــې »ISPR« پــه دې اړه پــه یوې 
ــه  ــې ل ــي چ ــې وی ــه ک ــړې خرپاڼ ــره ک خپ
ــوځ  ــې د پ ــفر ک ــه س ــان رسه په دغ ــران خ عم
ــم  ــران ه ــي وزی ــمېر حکومت ــو ش ــرش او ی م

شــامل وو.
عمــران  صدراعظــم  چــې  کاږي  خرپاڼــه 
ــفر  ــل س ــه د خپ ــتان ت ــايل وزیرس ــان ش خ
پــر مهــال پــر پاک-افغــان رسحــدي کرښــې د 
پــوځ له خــوا د اغــزن تــار د غځولــو بهیــر هــم 
لیدلــی او همــدا شــان یې د شــايل او جنــويب 
وزیرســتان د قومــي مرشانــو یــوې غونــډې تــه 

ــړې ده. ــم ک ــا ه وین
ــال  ــر مه ــا پ ــه د وین ــدې ت ــې غوڼ ــان دغ خ

ــل  ــاوره تپ ــه خ ــر خپل ــتان پ ــې پاکس ــي چ وی
شــوې جګــړه کــړې او ټینــګار یــې کــړی چــې 
ــه  ــر خپل ــې پ ــي ک ــه راتلونک ــې پ ــواد به ی هې

خــاوره دا ډول جګــړه ونه کــړي.
ــر  ــرۍ پ ــان د ترهګ ــدا ش ــان هم ــران خ عم
ــل  ــه خپ ــه امل ــاوو ل خــاف جګــړه کــې د بری
پــوځ او امنیتــي او اســتخبارايت ادارې ســتایي 
ــواد او  ــوه هې ــڅ ی ــل هې ــې دي: »ب ــي ی او وی
امنیتــي ځواکونــو یــې هغــه څــه نــه دي کــړي، 
کــوم چــې پاکســتان او امنیتــي ځواکونــو یــې د 
ترهګــرۍ پــر خــاف جګــړه کــې کــړې دي.«
جنــويب  او  شــايل  د  خــان  صدراعظــم 
ــډې  ــې غون ــو دغ ــي مرشان ــتان د قوم وزیرس
تــه د وینــا پــر مهــال د افغانســتان یادونــه 
ــولې  ــې س ــتان د تل پات ــړې او د پاکس ــم ک ه
لپاره یــې پــه افغانســتان کــې ســوله مهمــه 

بللــې او زیاتــه کــړې یــې ده:
ــو وراخــوا ســوله غــواړو. مــوږ  ــه پول »مــوږ ل
بایــد د ســولې پــه پروســه کــې لــه نــورو 
ــاوو، ځکــه  ــو رسه یوځــای رول ولوب رشیکوال
ــه  ــاره پ ــولې لپ ــې س ــتان د تل پات ــې د پاکس چ

ــوله رضوري ده.« ــې س ــتان ک افغانس
تــر  نــوي حکومــت  د  پاکســتان کــې  پــه 
ــر  ــه خې ــیمې ل ــي س ــدو او قبای ــه کې رامنځت
پښــتونخوا رسه تــر یوځــای کېــدو وروســته دا 
د عمــران خــان شــايل وزیرســتان تــه لومــړی 

ــفر و. س
د پاکســتان د پــوځ د مطبوعــايت څانګــې د 
ــايل  ــان ش ــران خ ــې عم ــه مخ ــې ل خرپاڼ
وزیرســتان تــه د خپــل ســفر پــر مهــال د دغــه 
ــم او  ــا، تعلی ــاره د روغتی ــو لپ ــیمې د خلک س
ــو  ــمېر پکېجون ــو ش ــې د ی ــړ ک ــه ل روزګار پ

ــړی دی. ــم ک ــان ه اع
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