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جهـان  افغانستان را 
به فراموشی می سپارد؟

کمیسیون انتخابات؛ از ظلم 
بر کارمندان تا خیانت به نامـزدان

72

در چهارمین دیدار امریکایی ها و طالبان:

روی خروج و استفاده نشدن خاک 
افغانستان در برابر امریکا توافق شده است

آی.پی.دی:
با فساد  ناکامی دولت در مبارزه 

افزایش مشکالت شده است باعث 
ــی.دی(  ــت« )آی.پ ــی دایجس ــنال پالیس ــی »اینترنش ــگاه اینترنت پای
نوشــته اســت کــه مشــکالت کنونــی افغانســتان ناشــی از ناکامی های 
دولــت بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع اســت کــه دولــت در پــی 
منافــع شــهروندان افغانســتان و بــرای بهبــود وضعیــت آن هــا تــالش 

می کنــد.
ــزارش، فســاد در افغانســتان گســترده اســت و  ــن گ ــر اســاس ای ب
خویشاوندســاالری بــرای مــردم ایــن کشــور بســیار مشــهود اســت 

ــود. ــده می ش ــتان دی ــی افغانس ــطوح دولت ــام س و در تم
در ســال 2017 میــالدی ســازمان شــفافیت جهانــی افغانســتان را در 
جایــگاه چهارمیــن فاســدترین کشــور جهــان قــرار داد و ایــن فســاد 

تأثیــرات متفــاوت و محسوســی بــر جمعیــت دارد.
ایــن رســانۀ امریکایــی تأکیــد کــرده اســت کــه امــکان پیوســتن افراد 
بــا تحصیــالت باالتــر بــه گروه هــای افراطــی کمتــر اســت بنابرایــن، 
ــدارس و  ــرای گشــایش م ــت افغانســتان بودجــۀ بیشــتری را ب دول
ــاص  ــور اختص ــن کش ــتایی ای ــق روس ــی در مناط ــای آموزش نهاده
داده اســت امــا ایــن تالش هــا بــه طــور قابــل توجهــی بدلیــل فســاد 

ــد. ــه دیده ان صدم
در ادامــۀ ایــن مطلــب آمــده اســت کــه فســاد و خویشــاوندگرایی در 
بخــش عمومــی و خصوصــی افغانســتان دیــده می شــود و بســیاری 
از افــراد بــا صالحیــت و دارای مــدارک عالــی تحصیلــی قــادر بــه 

پیــدا کــردن شــغل در رشــته های مرتبــط خــود نیســتند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه افــراد فاقــد صالحیــت بــه دلیــل روابط 

و گرایش هــای قومــی آن هــا پســت های مهــم داده می شــود.
ــاد  ــد فس ــی نبای ــه جهان ــه جامع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی.دی ب آی.پ
ــرد: شکســت  ــح ک ــرد، تصری ــده بگی گســترده در افغانســتان را نادی
افراط گرایــی در افغانســتان از طریــق نظامــی ممکــن نیســت و 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد بــه مــردم افغانســتان را کمــک 
کــرد تــا دولــت مشــروعی را ایجــاد کننــد کــه بــه مــردم ایــن کشــور 

خدمــت می کنــد.

ــارۀ  ــدن دوبـ ــا داغ شـ ــان بـ ــین و همزمـ ــای پسـ ــدگار: در روزهـ مانـ
گفت وگوهـــای صلـــح بـــا طالبـــان، شـــماری از ســـفرای مقیـــم کابـــل 
بـــا احمدولـــی مســـعود، نامـــزد انتخابـــات ریاســـت جمهوری مالقـــات 

کردنـــد.

ایـــن نامـــزد انتخابـــات ریاســـت جمهوری در ایـــن دیدارهـــا بـــه 
ناکامی هـــای مســـووالن حکومـــت وحـــدت ملـــی در بخش هـــای 
مختلـــف و بـــه ویـــژه صلـــح انگشـــت گذاشـــته و گفتـــه اســـت کـــه 
ـــن  ـــر غیرممک ـــک ام ـــح را ی ـــه صل ـــیدن ب ـــی رس ـــت فعل ـــری و حکوم رهب

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
حکومت وحدت ملی رسیدن به صلح را یک امر غیرممکن می سازد

افغانستان 
و چرخۀ فقر و فساد و خشونت
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و  سراسیمه  ارگ  عجیبی  به صورت  روزها  این 
مشوش به نظر می رسد. هرچند که سخنگویان و 
مشاوراِن اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی 
دهند  نشان  آرام  را  ارگ  اوضاع  که  دارند  تالش 
ولی نه در لحِن آقای غنی و نه هم در تصمیم هایی 
که به طور آنی و شتاب زده طی این روزها گرفته، 
از  غنی  آقای  استرِس  می خورد.  به چشم  آرامش 
این روزها عود کرده است. هرچند که  ناحیه  دو 
استرس زا و نگرانی است،  او به گونۀ طبیعی آدمِ 
ولی گاهی برخی عوامِل خارجی استرِس او را به 
نقطۀ غلیان می رسانند. یکی از این عوامل خارجی 
می تواند موضوع انتخابات و تکتی باشد که او برای 
خود از سِر ناگزیری و ناچاری تدارک دید. هرچند 
گفته می شود که دیپلومات های خارجِی مقیم کابل 
به صورِت  می تواند  که  بودند  داده  مشوره  او  به 
نظر  به  ولی  کند،  ترک  را  سیاست  آبرومندانه یی 
می رسد که آقای غنی یک دور رسیدن به قدرت 
را برای خود کافی نمی داند، آن هم یک دور قدرتی 
که هر روز با نق زدن های سپیدار و دیگر جناح های 
ساخته  تلخ  برایش  آن  طعِم  افغانستان  در  قدرت 
می شد. این بار آقای غنی پیِش خود تصمیم گرفته 
انحصارِ خویش  به صورِت کامل در  که قدرت را 
درآورد و آن وقت هرچه را که دلش خواست، مو 
به مو بدون داشتِن کدام موی دماغ انجام دهد. اما 
این که او خود را براساِس چه محاسبه یی می تواند 
پیروز انتخابات ببیند هم جالب است. چون این بار 
گذشته،  انتخابات های  و  پیش  سال های  از  بدتر 
هیچ چیزی به نفِع او رقم نخورده است. نه در تیِم 
خود افراد قدرتمند را دارد و نه هم مردم عادی از 

او دِل خوشی دارند که برایش رای بریزند. 
تشت رسوایی انتخابات سال 1393 حاال دیگر با 
تمامِ جزییات از بام افتاده و مردم می دانند که در آن 
انتخابات چه شد و چگونه به کمک وزیرخارجۀ 
امریکا حکومِت توافقی به میان آمد. این بار ایاالت 
متحدۀ امریکا به دلیل اشتباه های سیاسی و تاریخِی 
کاخ  آشپزخانۀ  مأمور  حتا  که  نیست  حاضر  غنی 
و  سیاسی  مخالفاِن  با  او  میانجی گری  به  را  سفید 
وزیرخارجه اش.  به  رسد  چه  بفرستد،  رقبایش 
این را آقای غنی درک کرده که حمایِت امریکا از 
خود را در این انتخابات به صورِت کامل از دست 
داده است. یگانه بانک راِی او دیگر از او حمایت 
نمی کند و این برای مردم افغانستان فرصِت مناسبی 
اساس  بر  را  سیاست  قلدرهای  از  یکی  که  است 
قدرت  از  دارد،  وجود  دموکراسی  از  که  تعریفی 
این  که  دموکراسی  تعاریف ِ  از  یکی  آورند.  پایین 

روزها زیاد مورد توجه سیاست شناسان قرار گرفته، 
افراد  می توانند  مردم  دموکراسی  در  که  است  این 
به  بزنند.  کنار  قدرت  اریکۀ  از  را  مستبد  و  قلدر 
باور سیاست شناسان، مهم ترین تعریف دموکراسی 
همین است و نه این که گفته شود حکومت مردم 
چنان  مردم  هیچ گاه  آن ها  باور  به  چون  مردم.  بر 
فرصتی پیدا نمی کنند که قدرت را همه در دست 
بیش  فریبی  این  کنند.  حکومت  و  باشند  داشته 
دموکراسی خوب  اگر  را  قدرت  این  ولی  نیست، 
کار کند، به دست می آورند که خود را از شِر اراذل 

و اوباش در سیاست نجات دهند. 
گفتیم که سراسیمه گی آقای غنی را در تصمیم های 
شتاب زده و سخنان دشنام آمیِز او به خوبی می توان 
به تازه گی محمد محقق معاون دومِ  او  بود.  شاهد 
ریاست اجرایی را از سمتش طی یک فرمان برکنار 
کرد. تصمیمی که با واکنش سخِت شخص محقق 
و ریاست اجرایی روبه رو شد. این تصمیم به هیچ 
صورت قانونی بوده نمی تواند، چون آقای غنی از 
نص قانونی که علیه محقق استفاده کرده، درست 
برداشت نکرده است. در آن مادۀ قانون گفته شده: 
یعنی  می کنند  شرکت  انتخابات  در  که  مقام هایی 
یک موقعیت کلیدی در یک تیم به دست می آورند، 
نمی توانند به وظایف شان در حکومت ادامه دهند. 
دومِ  معاونت  به  غنی  آقای  را  محقق  آقای  اما 
قدرِت  حاال  که  نکرده  منصوب  اجرایی  ریاست 
عزلش را هم داشته باشد. آقای محقق همان گونه 
که خودش و داکتر عبداهلل وارد قدرت شدند، این 
موقعیت ها را از آِن خود ساخته اند و تا زمانی که 
نیز  افراد  این  باشد،  اعتبار  توافق نامۀ سیاسی مدار 

در جاهاِی خود بوده می توانند. 
 از طرفی، آقای غنی دو تن از مشاوراِن خود را 
هم به دلیل حمایت از یکی از نامزدهای انتخاباتی 
نیز  را  کنار زد و والیت هرات  از سمت های شان 
برادر  به  بود،  داکتر عبداهلل  تیم  اختیار  قباًل در  که 
بتواند  تا  بخشید  خود  دفتِر  معاون  رحمیی  سالم 
در انتخابات پیِش رو برایش مصدر خدمتی شود. 
آزمون هایی  چنین  از  رحیمی  آقای  که  همان گونه 
هست  برادرش  نوبِت  این بار  شد،  بیرون  سربلند 
بسیار  نیز  تصمیم  این  اما  دهد.  نشان  را  که خود 
عجوالنه گرفته شده و به زودی آقای غنی خواهد 
حکومت دارِی  در  رحیمی  سالم  برادر  که  فهیمد 
خواهد  عدیده یی  ناکامی های  به  هرات  در  خود 
این والیِت بزرگ  رسید و شاید هم مجبور شود 
را قبل از انجام تقلب های انتخاباتی به نفِع او ترک 

کند. 

و اما مهم ترین موضوعی که باعث سراسیمه گی های 
آقای غنی شده، بحث صلح با طالبان است. سکاِن 
این گفت وگوها را همان طور که قباًل تذکر رفت، 
در  غنی  آقای  حتا  و  دارند  در دست  امریکایی ها 
ندارد.  قرار  هم  گفت وگوها  این  جزییاِت  جریان 
با  ثبت نام  روز  در  غنی  آقای  که  را  سخنانی 
عصبانیِت تمام ابراز کرد، ناشی از همین مسأله بود. 
ظاهراً خطاِب او در این سخنان، شخص خلیل زاد 
صلح  امور  در  امریکا  خارجۀ  وزارت  نمایندۀ 
ایجاد  بر  مبنی  آوازه های  او  بوده است.  افغانستان 
حکومت موقت را رد کرد و گفت که »حاال کسی 
آمده و برایش راه نشان می دهد که او زمانی حاضر 
نبوده که او را شاگرد هم بگیرد.« هرچند که آقای 
خلیل  زاد و غنی در یک زمان و در یک دانشگاه 
درس می خوانده اند ولی معلوم نیست که آیا واقعًا 
خلیل زاد از او خواسته بوده که شب نویسی هایش 
را خانه برده بنویسد و یا مشکل در جای دیگری 
از  بیشتر  نمی خواهند  نفر  است که عجالتًا هر دو 

این در این مورد سخن بگویند. 
این ها بدون شک از سوال های جدیدی اند که ذهن 
اکثریِت باشنده گاِن کشور را به خود مشغول کرده  
است. یک بار جهان پس از پیروزی مجاهدین و 
فراموشی سپرد  به  را  افغانستان  پایان جنگ سرد، 
آورد.  بار  به  را  فاجعه باری  بسیار  پیامدهای  که 
به  آن  سرنوشت  که  می رسد  نظر  به  اما  بار  این 
گره خورده  طالبان  با  امریکا  گفت وگوهای صلح 
است. این گروه حاال به یمن سیاست های نادرسِت 
کشورهای  برخی  و  افغانستان  متحد  کشورهای 
منطقه، خواست های بلندپروازانه و امتیازطلبی های 
که  صورتی  در  خواست ها  این  دارد.  جاه طلبانه 
پذیرفته شوند، می توانند ضربۀ مهلکی به وضعیت 

سیاسِی شکنندۀ کشور وارد کنند.
پذیرش  و  دارند  نامشروع  خواست  طالبان   
هر  جانب  از  گروه  این  نامشروِع  خواست های 
و  باج دهی  معنای  به  گیرد،  صورت  که  کسی 
برگشت به گذشته خواهد بود. از طرف دیگر، هیچ 
ضمانتی وجود ندارد که با امضای توافق نامۀ صلح 
با طالبان، مردم افغانستان به صلح واقعی دست پیدا 
برای  اندازۀ کافی زمینه  به  کنند. در درون جامعه 
تنش و درگیری وجود دارد و در کنار آن، عده یی 
کرد  خواهند  تالش  همچنان  منطقه  کشورهای  از 
نظر  به  کنند.  استفاده  نفِع خود  به  این جو  از  که 
می رسد که کاخ سفید همه چیز را به قمار گذاشته 
است و این بدترین معامله یی می تواند باشد که با 

سرنوشت یک کشور می توان انجام داد.
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ــر  ــا خط ــتان ب ــواِن افغانس ــِت ج ــه جمعی ــرده ک ــالم ک ــا اع یونام
جــذب و اســتخدام توســط گروه هــای تروریســتی روبــه رو 
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــِت س ــأت معاون ــا هی ــا ی ــت. یونام اس
افغانســتان دلیــِل ایــن وضــع را بــه حاشــیه  رانــده  شــدِن جوانــان 
ــوان  ــا عن ــاِن آن ه ــوادی در می ــی کاری و بی س ــر و ب ــودِ فق و وج
کــرده و افــزوده کــه بخــش اعظــِم جمعیــِت افغانســتان را جوانــان 

تشــکیل می دهنــد. 
ــای افراطــی و  ــه گروه ه ــاِن کشــور ب مســلمًا خطــر جــذِب جوان
تروریســت، نکته یــی نیســت کــه یونامــا آن را کشــف کــرده باشــد 
و دیگــران در داخــِل افغانســتان از آن بی خبــر باشــند. بــرای هــر 
فــرد عادی یــی کــه در جامعــۀ افغانســتان زنده گــی می کنــد، 
ــان  ــرای جوان ــل لمــس اســت کــه در شــرایطی که ب ــی قاب به راحت
ــاری مســاعد نباشــد و فقــر  ــِل معی ــا تحصی ــۀ کارِ مناســب ی زمین
ــای  ــی از گزینه ه ــد، یک ــته باش ــرار داش ــز در اوج ق ــاد نی و فس
درشــِت پیــش روی آن هــا جــذب شــدن در گروه هــای افراطــی 
ــه  ــت. چنان ک ــتی اس ــای تروریس ــه فعالیت ه ــن ب ــوق یافت و س
وقتــی بارهــا رســانه ها بــا جوانــاِن جــا گرفتــه در صفــوِف 
ــر و  ــود فق ــا وج ــرده ، آن ه ــت ک ــتی صحب ــای تروریس گروه ه
ــوِف  ــه صف ــان ب ــرای پیوستن ش ــی ب ــی کاری را عامل ــاد و ب فس

ــد. ــوان کرده ان ــت عن ــه دول ــگ علی جن
ــردد  ــی می گ ــم تلق ــیار مه ــر بس ــن نظ ــا از ای ــا ام ــزارش یونام گ
کــه صــدای ایــن نهــاد بین المللــی آن قــدر قــوت و وجاهــت دارد 
ــه  ــًا ب ــی و ثانی ــۀ جهان ــه جامع ــامِ خاصــی را اوالً ب ــد پی ــه بتوان ک
ــه نشــان داده اســت  ــرا تجرب ــد. زی ــره کن ــت افغانســتان مخاب دول
ــون  ــی چ ــا کانال های ــا ب ــادی ت ــردمِ ع ــدگاهِ م ــدا و دی ــه ص ک
یونامــا یک جــا نشــود، بــه جایــی نمی رســد. واقعیــِت تلــخ ایــن 
ــاِق قومــی و  ــان غــرق در نف اســت کــه حکومــت افغانســتان چن
ــادِی کشــور  ــه نجــات بنی ــی ب ــه اراده ی بی برنامه گــی اســت کــه ن
از تروریســم و افراط گرایــی دارد و نــه هــم تــواِن علمــی و 
عملــی مبــارزۀ ریشــه یی بــا ایــن معضــل را. امــا جامعــۀ جهانــی 
ــام فلســفۀ حضــورش در  ــری تم ــارد دال ــای میلی ــا هزینه ه ــه ب ک
ــی را  ــن توانای ــوده، مســلمًا ای ــا تروریســم ب ــارزه ب افغانســتان مب
ــگاهِ ریشــه یی  ــا تروریســم در افغانســتان ن ــارزه ب ــه مب دارد کــه ب
و ژرف بینــدازد و حکومت هــا در افغانســتان را مبتنــی بــر چنیــن 

رســالتی مــورد حمایــت قــرار دهــد.  
ــیم  ــده تقس ــطح عم ــه دو س ــوان ب ــم را می ت ــا تروریس ــارزه ب مب
کــرد: نخســت، ســطِح روبنایــی کــه همــان جنــگ و نظامی گــری 
علیــه تروریســم اســت کــه بــه عنــوان پاســِخ عاجــل و فــوری بــه 
ــطح دوم،  ــد. س ــته باش ــان داش ــت جری ــد به قاطعی ــی می بای ناامن
ســطِح زیربنایــی یــا همــان مبــارزۀ علمــی و فرهنگــی بــا پدیــدۀ 
ــت.  ــِی آن اس ــادی و معنای ــتگاه های م ــام خاس ــم و تم تروریس
ــطِح  ــل س ــم، مکم ــا تروریس ــن ب ــارزۀ بنیادی ــا مب ــطح دوم ی س
نخســت یــا همــان مبــارزه بــا تروریســم در میــدان جنــگ اســت. 
ــود،  ــی و الزم نش ــِت کاف ــطح پرداخ ــن س ــه ای ــه ب ــی ک ــا زمان ت
تمــام هزینه هــا در ســطح نخســت بــه هــدر خواهــد رفــت؛ چــون 
ــناختی  ــاختاری و جامعه ش ــای س ــل ناهنجاری ه ــم به دلی تروریس

ــد آورد. ــرون خواه ــر بی ــی س ــمه های گوناگون از چش
ــی کــه در افغانســتان به صــورِت  ــِح مختصــر این کــه: آن های توضی
ــا داعــش نامیــده می شــوند، اوالً طالــب و داعــش  کلــی طالــب ی
ــوده  ــد نشــده اند و ایــن جامعــه و شــرایط محیطــِی حاکــم ب متول
ــزۀ  ــًا انگی ــت؛ ثانی ــاخته اس ــش س ــب و داع ــا طال ــه از آن ه ک
ــت  ــا خالف ــارت ی ــًا ام ــا صرف ــن گروه ه ــه ای ــا ب ــتِن آن ه پیوس
ــتر  ــالمی بیش ــِت اس ــا خالف ــارت ی ــه ام ــت، بلک ــالمی نیس اس
ــًا  ــت و ثالث ــی اس ــا از بی عدالت ــِی آن ه ــرای انتقام جوی ــی ب بهانه ی
ــه  ــادار ب ــاًل وف ــِک کام ــان های ایدیولوژی ــا را انس ــر آن ه ــا اگ حت
ــادی  ــِر م ــِی زادۀ فق ــِر فرهنگ ــماریم، فق ــِت بش ــا خالف ــارت ی ام
و فســاد ساختاری ســت کــه آرمان شــهرهاِی تاریخ گذشــته را 

ــت. ــیده اس ــال بخش ــان ج برای ش
ــت:  ــی گف ــۀ جهان ــه جامع ــاب ب ــد خط ــاف بای ــن اوص ــا ای ب
حکومــِت موجــود کــه بــه پایــان عمــِر خــود رســیده، در ایــن پنج 
ــازی  ــیِن تروریست س ــه ماش ــاد، ب ــی و فس ــِل ناکاره گ ــال به دلی س
ــد از  ــت. بای ــدی نیس ــالِح آن امی ــه اص ــر ب ــده و دیگ ــل ش تبدی
انتخابــات ریاســت جمهورِی پیــش رو و ســاختار و سیســتمی 
حمایــت به عمــل آورد کــه بتوانــد بــه ایــن وضــع خاتمــه 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ــی  ب ــتاِن بین الملل ــار دوس ــد و در کن ده
ــر  ــورت، اگ ــن ص ــر ای ــردازد. در غی ــه بپ ــطِح پیش گفت در دو س
این بــار نیــز حمایــِت جامعــۀ جهانــی نصیــِب متقلبــان و واضعــاِن 
سیســتم های فســادآلود و ســرخورده کنندۀ جامعــۀ جــواِن کشــور 
ــه  ــردش ادام ــه گ ــان ب ــونت همچن ــر و خش ــۀ فق ــود، چرخ ش

ــد.  ــد ش ــر خواه ــه روز فربه ت ــرور روزب ــیِن ت ــد و ماش می ده

افغانستان 
و چرخۀ فقر و فساد و خشونت

احمــد عمران

ن  جهـا
می سپارد؟ فراموشی  به  را  افغانستان 

موضوع صلح واقعاً نگران کننده است؛ چون وقتی یک طرِف قضیه طالبان باشد و طرف دیگر امریکا، بدون شک جای نگرانی و هراس وجود 
دارد. البته نه از نوع نگرانی هایی که آقای غنی دارد. در رابطه با صلح، مردم افغانســتان یک نوع نگرانی دارند و آقای غنی و تیمش نوعی 
دیگر. این دو تا را نباید با هم قاطی کرد. یکی در غِم جان است و دیگری در غِم چربی. آقای غنی مشکلی با طالبان و یا معامله یی که ممکن 
است با این گروه صورت گیرد، ندارد و تنها نگران جایگاِه خود در قدرت است که آیا بازهم امریکایی ها این فرصت را به او واگذار می کنند 
که یک دوِر دیگر در این ســرزمین خرابی کند و یا این بار قیدش را زده اند و عطایش را به لقایش می بخشــند. اما مردم افغانستان نگران 
این اند که سرنوشِت آن ها چه خواهد شد؛ آیا کشور به همان سرنوشتی از سوی جامعۀ جهانی روبه رو می شود که پس از پایان جنِگ سرد 
روبه رو شد و به نفوذ گروه ها و دسته های افراطی و تندرو مثل طالبان و القاعده انجامید؟ آیا جهان یک بار دیگر در حال انجام دادِن قمار بر 

سِر سرنوشت سیاسی افغانستان نیست؟
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نماینـده گان امریـکا بـا طالبـان روز دوشـنبۀ هفتـۀ گذشـته در 
قطـر دیـدار و گفت وگـو را آغـاز کردنـد. هرچنـد هویـت 
نماینـده گان دو طـرف مذاکـره کننـده تاکنـون معرفـی نشـده 
انـد، امـا گفته می شـود کـه رهبـری نماینده گـی امریـکا را در 
ایـن گفت وگوهـا، زلمـی خلیـل زاد بـه دوش گرفتـه اسـت. 
همچنـان گفتـه می شـود که طالبان هشـت تن را بـرای مذاکره 
بـه این نشسـت فرسـتاده انـد که ریاسـت این گروه به دسـت 

شـیر محمـد عباس اسـتانکزی اسـت.
در حالـی کـه جزییـات ایـن گفت وگوهـا تاکنون فاش نشـده 
اسـت، امـا منابـع طالبان به رسـانه ها گفتـه اند کـه نماینده گان 
طالبـان و امریـکا روی برخـی مـوارد بـه توافق رسـیده اند. به 
نقـل از رسـانه ها، محـور اصلـی گفت وگوهـای نماینـده گان 
امریـکا و طالبـان در ایـن نشسـت، خروج نیروهـای امریکایی 
و اسـتفاده نشـدن از خـاک افغانسـتان در برابـر امریـکا بـوده 

است. 
برخـی منابـع بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد کـه طالبـان در 
مذاکـرات قطـر بـه امریکایي هـا تعهـد و تضمیـن داده انـد که 
از القاعـده و داعـش حمایت نمي کنند و از افغانسـتان هیچ گاه 
منافـع امریـکا تهدید نمي شـود. منابع می افزایند کـه در مقابل، 
امریکایي هـا متقبـل شـده انـد کـه تمـام نیروهـاي خـود را از 

افغانسـتان خـارج کننـد و بـه جنگ بـا طالبان پایـان دهند.
ایـن چهارمین دیـدار طالبان بـا هیأت مذاکره کننـدۀ امریکایی 
بـرای پایان جنگ افغانسـتان اسـت. پیش از ایـن، گروه طالبان 
دوبـار در قطـر و یک بـار در شـهر ابوظبی با هیـأت امریکایی 
دیـدار کـرده بـود. در سـه دور پیـش، طالبـان از امریکایی هـا 
خواهـان آزادسـازی زندانیـان ایـن گـروه، بیـرون کشـیدن نام 
سـران طالبـان از فهرسـت سـیاه سـازمان ملل و بازگشـایی و 

بـه رسـمیت شـناختن دفتر ایـن گـروه در قطر شـده بودند.
در دور اخیـر ایـن گفت گوهـا کـه در ابوظبـی برگـزار شـده 
بـود، حکومـت وحـدت ملـی نیـز هیأتی را بـه آنجا فرسـتاده 
بـود تـا بـا گـروه طالبـان گفت وگـو کنـد، امـا نماینـده گان 
حضـور  بـه  را  افغانسـتان  حکومـت  نماینـده گان  طالبـان 
نپذیرفتنـد. طالبـان اعـالم کـرده اند که حکومـت وحدت ملی 
»دسـت نشـاندۀ امریکایی هـا« اسـت و به همین دلیل با سـران 
امریکایی هـا  بـا  بلکـه  نمی کننـد،  ایـن حکومـت گفت وگـو 
گفت وگـو می کننـد؛ امـا موقـف رسـمی حکومـت همـواره 
افغانسـتان،  حکومـت  توافـق  بـدون  کـه  اسـت  بـوده  ایـن 

گفت وگوهـای صلـح بـه نتیجه یـی نخواهـد رسـید.
همزمـان باایـن، محمداشـرف غنـی در واکنـش به ایـن دیدار 
گفته اسـت کـه روی خروج نیرو هـای امریکایی از افغانسـتان 

بـه سـاده گی بحـث صـورت گرفتـه نمی تواند.
آقای غنی در حاشـیۀ نشسـِت داووس در سـویس گفته اسـت 
کـه در این موضـوع گروه وسـیع تری از بازیگـران باید دخیل 
باشـند. او اظهـار داشـته اسـت کـه نیرو هـای امریکایی صرف 
بـه خاطـر افغانسـتان در ایـن کشـور حضـور ندارنـد، بلکـه 
بـرای حفاظـت از امنیـت امریکا نیز در افغانسـتان مسـتقر اند.
غنـی همچنـان گفته اسـت که وظیفـۀ خلیـل زاد روی یک میز 
آوردن طالبـان و حکومـت افغانسـتان اسـت تـا در چارچوب 
دیگـر  و  امریـکا  حضـور  ماننـد  بزرگتـر  مسـایل  بـه  آن، 

موضوعـات پرداختـه شـود.
در عیـن حـال، شـورای عالـی صلـح روز پنجشـنبه اعالم کرد 
کـه آمـادۀ گفت وگو با طالبان اسـت. سـخنگوی این شـورا در 
صحبـت بـا رسـانه ها ابـراز امیدواری کـرد که دیـدار طالبان با 
نماینـده گان امریـکا در قطـر، آخریـن دیدار باشـد. او از زلمی 
خلیـل زاد خواسـت تا زمینـۀ گفت وگوی حکومت و شـورای 

عالـی صلح را بـا طالبـان فراهم کند. 

همزمـان بـا چهارمیـن دور دیـدار رسـمی  نماینـده گان طالبان 
و ایـاالت متحـدۀ امریـکا،  محمدعمـر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ 
رییـس حکومـت برای اجمـاع منطقه یی صلـح در دومین دور 
سـفرهای منطقه یـی خـود روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته بـه 

چیـن رفت.

مالبرادر رییس دفتر قطر شد
در جریـان مذاکـرات طالبـان و نماینـده گان امریـکا، شـورای 
رهبـری طالبـان اعـالم کـرده انـد کـه مـال عبدالغنی بـرادر را 
بـه عنـوان رییـس دفتر سیاسـی شـان در قطر تعیین کـرده اند. 
در اعالمیـۀ ایـن گروه که به روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته نشـر 
شـده، آمـده اسـت کـه این اقـدام بـه خاطـر »تقویت پروسـۀ 
مذاکـرات بـا نماینـده گان امریـکا و انجـام بهتـر آن« صـورت 

اسـت. گرفته 
در اعالمیـۀ گـروه طالبـان افـزوده شـده اسـت کـه همزمـان 
بـا تعییـن مـال بـرادر، تعیینـات گسـترده در دیگـر بخش های 

سیاسـی و نظامـی نیـز صـورت گرفتـه اسـت. 

مال برادر کیست؟
مـال عبدالغنـی بـرادر یکـی از چهـار نفری اسـت که در سـال 
199۴ میـالدی گـروه طالبـان بـه رهبـری مال عمر را تأسـیس 
کـرد. او پس از سـقوط حکومـت »امارت اسـالمی طالبان« در 
افغانسـتان، شـورای کویتـه را رهبـری کرد. شـورای کویته که 
تشـکیالت آن در پاکسـتان اسـت، مهمتریـن تشـکیل طالبـان 
پـس از سـقوط ایـن گروه خوانده می شـود. او معـاون وزارت 
دفـاع طالبـان نیـز بـود و پس از سـقوط گـروه طالبـان، معاون 
مـال محمـد عمـر شـد. مـال بـرادر اوایـل مـاه عقـرب سـال 
جـاری پـس از هشـت سـال زنـدان در نتیجـۀ تفاهم سیاسـی 

میـان نماینـده گان امریـکا و طالبان آزاد شـد.
صفحـۀ  در  تاریخ نـگار  و  نویسـنده  اندیشـمند،  محمداکـرام 
رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه طالبـان مـال عبدالغنـي 
بـرادر را بـه تمایـل امریـکا کـه سـال ها در پاکسـتان زنـدان 
بـود، رییـس دفتر خود در قطـر تعیین کردند. آقای اندیشـمند 
افـزوده اسـت که مـال بـرادر از قبیلـۀ پوپلزي درانی ها اسـت، 
معـاون مالعمـر بود، بـا حامد کـرزي رابطۀ نزدیک داشـت و 
بـه ادعاي کـرزي مي خواسـت که طالبـان با دولت افغانسـتان 
مذاکـره و مصالحـه کنـد، امـا تـالش کـرزي در گذشـته براي 

رهایـي او از زنـدان پاکسـتان بي نتیجـه بـود.
ایـن تاریخ نـگار نگاشـته اسـت کـه مال بـرادر پس از سـقوط 
امـارت طالبـان در سـال 2001، رییـس شـوراي کویتـه طالبان 
شـد و در سـال 2010 توسـط پاکسـتان بـه جـرم این کـه در 
حـال انجـام مذاکره بـا کابل بـدون آگاهي و نظارت پاکسـتان 
بـوده اسـت، زندانـي گردیـد. اندیشـمند در ادامۀ یادداشـتش 
گفتـه اسـت کـه پاکسـتانی ها هیـچ وقت دلیـل زنداني شـدن 
مـال بـرادر را آشـکار نکردند و او با وسـاطت زلمـي خلیل زاد 

سـه مـاه پیـش از زندان رها شـده اسـت.
اکـرام اندیشـمند بـه ایـن باور اسـت که صلـح در افغانسـتان 
بـدون هم گرایـي و توافـق تمام بازیگـران منطقه یـي و جهاني 
محقـق نمي شـود و پایـدار نمي مانـد، زیـرا بـه گفتـۀ او: هـر 
گونـه توافـق دوجانبـه میـان امریـکا و طالبـان در نبـود ایـن 
هم سـویي و توافـق، افغانسـتان را وارد مرحلـۀ دیگـر جنگ و 

مي سـازد. بي ثباتـي 
در  امریکایـی  سـرباز  هـزار   1۴ از  بیـش  حاظـر  حـال  در 
دارنـد. حضـور  افغانسـتان  در  قاطـع  حمایـت  چارچـوب 
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ابتکار شفافیت صنایع استخراجی 

عضویت افغانستان را به حالت تعلیق درآورد
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان اعالم کـرده که عضویت این کشـور در »ابتکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی« از اول 

مـاه دلـو بـه حالـت تعلیق درآمـده و این اقـدام می  توانـد »زنگ خطری« بـرای حکومت موجود باشـد.
افغانسـتان در سـال 13۸7 خورشـیدی عضویـت ابتـکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی را کسـب کرد، امـا ناکامی 
پیشـین و حکومـت وحـدت ملـی در عملی سـازی  حکومتـی تحـت رهبـری حامـد کـرزی رییس جمهـور 
معیارهـای ابتـکار شـفافیت صنایـع اسـتخراجی در ده سـال گذشـته، از دالیـل عمـدۀ تعلیق عضویت افغانسـتان 
در ایـن سـازمان بـه شـمار مـی رود. ابتکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی کـه یک موسسـه بین  المللی بـا عضویت 
بیـش از شـصت کشـور اسـت، در اعالمیه یـی در بـاره  بـه حالـت تعلیـق درآوردن عضویـت افغانسـتان بـه این 
سـازمان گفتـه اسـت: »هیـأت مدیره ابتـکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی، تالش هـای افغانسـتان در جهت بهبود 
شـفافیت مدیریـت صنایـع اسـتخراجی را می سـتاید و حکومت افغانسـتان را بـه ادامه تالش ها در زمینه تشـویق 
می کنـد. بـا در نظرداشـت چالش های شـرایط خاص افغانسـتان بـرای تطبیق معیارهـای ابتکار شـفافیت مذکور، 
هیـأت مدیـره بـه این نتیجه رسـیده اسـت که افغانسـتان پیشـرفت قابـل مالحظه در زمینه نداشـته اسـت. مطابق 
بـه معیارهـا، عضویـت افغانسـتان بـه صـورت موقتـی تـا زمانی که افغانسـتان پیشـرفت قابـل مالحظه به دسـت 

نیـاورد، به حالـت تعلیق در مـی آورد«.
دیدبـان شـفایت از ایـن اقـدام »ابتـکار شـفافیت صنایـع اسـتخراجی« بـرای تعلیـق عضویـت افغانسـتان، ابـراز 
نگرانـی کـرده می گویـد کـه عضویـت در ابتـکار شـفافیت صنایـع اسـتخراجی از میکانیسـم های شـناخته شـده 

بـرای جلوگیـری از فعالیت هـای در صنایـع اسـتخراجی بـه شـمار می رفـت.
دیدبـان شـفافیت در بیانیه یـی گفتـه اسـت کـه عضویـت افغانسـتان در حالـی به حالـت تعلیق درآمده اسـت که 
فسـاد و تمویـل جنـگ از معـادن افغانسـتان یـک مشـکل جـدی اسـت. بـه گفتـۀ ایـن نهاد، هـر چنـد برخی از 
دالیـل تعلیـق عضویـت افغانسـتان بـه کارکـرد حکومـت قبلـی بـر می گردد، امـا از دسـت عضویت این کشـور 
در ابتـکار شـفافیت صنایـع اسـتخراجی می توانـد »زنگ خطـری« بـرای حکومـت موجـود در راسـتای انجـام 

اصالحـات اساسـی و فراگیـر در سـکتور معادن افغانسـتان باشـد.
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان می گویـد: »بعـد از سـال های متمـادی عدم توجـه، در دو سـال اخیر پیشـرفت های 
بـرای تطبیـق معیارهـای ابتـکار فوق صورت گرفته اسـت، اما بـه هیچ وجه کافی نبوده اسـت. هرچنـد نهادهای 
جامعـه مدنـی از اصالحاتـی کـه حکومـت برای جلوگیـری از تعلیـق عضویت افغانسـتان روی دسـت گرفت به 
گرمـی اسـتقبال می نماینـد؛ امـا تعلیـق افغانسـتان بیانگر آن اسـت کـه این اصالحـات کافی نبوده اسـت و تعلیق 

عضویـت افغانسـتان در سـال های اخیـر بـه یک امـر حتمی مبدل شـده بود«.
سـید اکـرام افضلـی رییـس اجرایی دیدبـان شـفافیت افغانسـتان، می گویـد چالش هایی کـه در برابـر اصالحات 
در سـکتور معـادن قـراردارد بسـیار جـدی اسـت و ابتکار شـفافیت صنایـع اسـتخراجی می توانسـت چارچوبی 
ُکلـی بـرای حکومـت و شـرکت ها بـرای غلبه به این مشـکالت باشـد. به گفتـۀ آقای افضلـی، معیارهـای ابتکار 
شـفافیت حکومـت و شـرکت های کشـورهای عضـو را مکلـف بـه نشـر اطالعـات مربـوط بـه تولیـد و عوایـد 
سـکتور معـادن و تدقیـق آن از سـوی نهادهـای مسـتقل می کنـد. او گفـت اگـر حکومـت نتوانسـته اسـت ایـن 
اطالعـات را بـه شـکل موثـق و به موقع نشـر کند، توانایـی حکومت را در مدیریت سـکتور معـادن و جلوگیری 

از فسـاد زیـر پرسـش می برد.
سـید اکـرام افضلـی تأکیـد کـرده کـه هنوزهـم مقـدار زیـادی از عوایـد معـادن بـه هـدر مـی رود و از همین رو، 
حکومـت مجبـور می شـود تـا برای پرکردن کسـری بودجه خـود از جامعۀ جهانی درخواسـت کمـک کند. آقای 
افضلـی می افزایـد کـه عوایـد معـادن از منابـع عمده تمویـل مخالفان مسـلح دولـت و ملیشـه های غیرقانونی نیز 
بـه شـمار مـی رود. آقـای افضلـی به عقـد قراردادهای طـالی بدخشـان و مس بلخاب در اواسـط سـال 1397 و 

تناقـض آن هـا بـا قانون معادن اشـاره کرده اسـت.

اخراج دایمی نیست
در همین حـال، اسـتفن کارتـر مسـوول بخش دادخواهی افغانسـتان در سـازمان »گلوبل ویتنـس«، می گوید که به 
تعلیـق در آوردن عضویـت افغانسـتان بـه ابتکار شـفافیت صنایع اسـتخراجی به مفهـوم اخراج دایمی افغانسـتان 
از ایـن سـازمان نیسـت. گلوبـل ویتنـس یـک سـازمان بین المللـی تحقیقـی و دادخواهـی اسـت کـه بیشـتر از 

بیسـت وپنج سـال در مـورد مشـکالت فسـاد و جنـگ مرتبط بـه منابع طبیعـی کار کرده اسـت.
اسـتفن کارتـر بـا اشـاره بـه تعلیـق عضویـت افغانسـتان معتقد اسـت کـه ایـن اقـدام می تواند فرصـت جدیدی 
بـرای دولت افغانسـتان در راسـتای آوردن اصالحات در سـکتور معادن باشـد. آقـای کارتر می افزایـد: »از طریق 
کار مشـترک بـا حکومـت، مـا امیـداور هسـتیم تـا بتوانیـم اصالحاتی را که الزم اسـت به شـکلی عملـی نماییم 
تـا شـفافیت بیشـتر از آنچـه در معیارهای ابتـکار مذکور آمده اسـت را عملی کنیـم و افغانسـتان عضویت ابتکار 
شـفافیت صنایـع اسـتخراجی را بـه دسـت آورد. تعهـد حکومـت مبنی بـر بـه دسـت آوردن مجـدد عضویـت تا 
تابسـتان سـال 139۸ قابـل قـدر اسـت. امـا در وضعیتـی کـه افغانسـتان قـرار گرفته اسـت، عمل معیار اسـت نه 
تعهـد. دیـده شـود کـه آیـا افغانسـتان می تواند شـفافیت مقـدار تولید و عوایـد از سـکتور معادن و نشـر مالکین 

اصلـی قراردادهـای معـادن را بـه صـورت اساسـی تامین کند یـا خیر«.
بـا این حـال، حبیب الرحمـان ننـگ رییـس موسسـه دیدبـان انتخابـات آزاد و شـفافیت و عضو گـروه چندجانبه 
ابتـکار شـفافیت صناعـی اسـتخراجی افغانسـتان، از معـادن کشـور بـه عنـوان گنـج یاد کـرده می گویـد در حال 
حاضـر ایـن منابـع توسـط گروه هـای جرمـی و مخالفان مسـلح دولت تـاراج می شـود. او تأکید کرده کـه انتظار 

مـی رود نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری روی این مسـأله بیشـتر توجه داشـته باشـند.

در چهارمین دیدار امریکایی ها و طالبان:

روی خروج و استفاده نشدن خاک 
افغانستان در برابر امریکا توافق شده است

روح اهلل بهزاد

ACKU
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نهادهــای  و  علمــا  مشــروعیت بخِش  نقــش 
روحانیــت، همیشــه در رأِس اولویت هــای نظــام 
دربــارۀ  مســأله  مهم تریــن  دارد.  قــرار  سیاســی 
ــت  ــی اس ــدرت سیاس ــان در ق ــروه، سهم ش ــن گ ای
ــاب  ــر را در ب ــِی وب ــز اساس ــاظ ت ــک لح ــه ی ــه ب ک
عقب مانده گــی تمدنــی اســالم شــکل داده و بــا 
ــن  ــن کشــور، ای ــخ معاصــر ای ــیر تاری ــه س توجــه ب
ــته ،  ــای نداش ــی ج ــدرت سیاس ــرۀ ق ــروه در دای گ
بلکــه به حیــث یــک نهــادِ مشــروع بخش در پهلــوی 
ســلطنت و به حیــث مشــاورین نزدیــک و قابــل 
ــای  ــروعیت و بق ــم مش ــت تحکی ــرا جه ــادِ اُم اعتم
نظام هــای  سیاســی تــالش نمــوده  اســت. نقــش 
ظاهــری و نمادیــِن ایــن گــروه پیــش از هــر امــری، 
ــه  ــوده و یگان ــور ب ــا متبل ــِی آن ه ــم سیاس در تصامی
ــه  ــوده ک ــروز نم ــی ب ــروه زمان ــن گ ــاِل ای ــش فع نق
ــۀ نیروهــای تجاوزگــِر  خارجــی  جامعــه مــورد حمل
قــرار گرفتــه اســت. شــاهان بــا ترفندهــای گوناگــون 
بــه  دنبــال همســویی طبقــات روحانیــوِن مشــهور در 
ــامِ  ــا در تم ــن تالش ه ــوده و ای ــلطنت ب ــراف س اط
دوره هــای تاریــخ معاصــر صــورت گرفتــه اســت. از 
ــاهی  ــن دورۀ پادش ــا آخری ــی ت ــاه دران دورۀ احمدش
ــی در  ــن روحیه ی ــراث چنی ــا می ــاه، و بعده ظاهرش
قالــب احــزاب سیاســِی دین محــور بــه قــوِت خــود 
ــت  ــه حکوم ــیوه یی ب ــن ش ــا چنی ــده و ب ــی  مان باق
را  نقــش  مهم تریــن  میــان،  ایــن  در  رســیده اند. 
ــی داشــتند و  ــت اجتماع ــای صاحــب منزل خانواده ه
بــا ازدواج و پیوندهــای زناشــویی و کســب امتیــازات 
مســتفید  زمــام داران  حمایتــی  چتــر  از  مــادی، 
می شــدند. اولیــور روا بــه ایــن موضــوع اشــاره 

نمــوده اســت. )روا، 1369: 7۸(  

گفتار چهارم: 
نقــش نهادهــای دینــی در توســعۀ  سیاســی 

افغانســتان
مســاجد،  مراکــز،  جریان هــا،  دینــی  نهادهــای 
ــادی  ــوع نه ــر ن ــا و ه ــدارس، خانقاه ه ــوراها، م ش
ــد.  ــر برآورده ان ــن س ــِی دی ــر حمایت ــه از چت ــد ک  ان
ــای  ــتان، نهاده ــی افغانس ــنتی- مذهب ــۀ س در جامع
ــی  ــی، مشروع بخش ــش انگیزش ــن نق ــی قوی تری دین
و روان شــناختی داشــته کــه تــوان بقــا و نابــودِی هــر 
ــه  ــن پژوهــش ب ــن لحــاظ در ای ــادی را دارد. بدی نه
ــتان  ــعۀ افغانس ــد توس ــا در فراین ــن نهاده ــش ای نق

می شــود. پرداختــه 
1ـ فرهنگ دینی و توسعه 

جامعــۀ افغانســتان 
ــع در  ــن جوام ــنتی ترین و مذهبی تری ــوان س ــه عن ب
ــیاحان،  ــدۀ س ــد؛ عم ــایی می باش ــل شناس ــان قاب جه
فاتحیــن و افــرادی کــه پیرامــوِن ایــن کشــور تفحص 
نموده انــد، مذهبــی- ســنتی  بــودن را مهم تریــن 
شــاخصۀ آن یــاد نموده انــد. مذهــب با رگ و پوســِت 
مــردمِ ایــن کشــور عجیــن بــوده و معیــار درســتی و 
ــه ها و  ــا، اندیش ــا، هنجاره ــام ارزش ه ــتی تم نادرس
ــر  ــز از چت ــچ چی ــد. هی ــخص می کن ــا را مش رفتاره
ــن  ــن )مذهــب( در ای ــدۀ دی مشــروع بخش و طردکنن
ــدارد. ایــن بیانگــر نقــش قــوی،  کشــور مصونیــت ن
ــردمِ  ــل در زنده گــی م ــن عام ــذار و گســتردۀ ای اثرگ
ــد.  ــده می باش ــت زده و عقب مان ــرزمین فالک ــن س ای
جهــان،  از  قرائــت  نوعــی  منــادِی  دیــن  هــر 
ــر  ــه در زی ــوده ک ــه ب هســتی، انســان، خــدا و جامع
ــگ  ــاص فرهن ــوع خ ــک ن ــی آن، ی ــر جهان بین چت
ــرد  ــکل می گی ــا( ش ــا و رفتاره ــا- هنجاره )ارزش ه
کــه در جامعــۀ افغانســتان از آن می تــوان بــه عنــوان 
شــاخصه های  نــوع  کــرد.  یــاد  دینــی  فرهنــِگ 
فرهنــگ دینــی در افغانســتان نــه مطابــق شــکل 
آرمانــی و معیــاری فرهنــگ دینــی بــوده، بلکــه ریشــه 
در نــوع قرائــِت گــروه حاملین دینــی داشــته و مطابق 
ــاص  ــای خ ــی از ارزش ه ــرایط نوع ــات و ش مقتضی
ــا و  ــی از ارزش ه ــوده و بعض ــه ب ــراق توج در مح
رفتارهــای دینــی فرامــوش شــده اســت. نقــش 
ــوان  ــه عن ــی- سیاســی- فکــری ب ــای مذهب  جریان ه
حاملیــن درجــه اوِل ایــن پیــام در طــول تاریــخ 
سیاســِی معاصــر ایــن کشــور، قابــل مطالعــۀ ژرف و 
ــا،  ــان ارزش ه ــی )هم ــگ دین ــد. فرهن ــق می باش دقی
هنجارهــا و رفتارهــا( کــه مشــروعیت، بقــا و منشــای 
ــت،  ــن داری اس ــوع دی ــن و ن ــون دی ــود را مدی خ
ــتان  ــی افغانس ــعۀ سیاس ــد توس ــی در فراین ــه نقش چ
ــه  خــود اختصــاص  ــی را ب داشــته و چــه کارکردهای
ــون آن  ــور مختصــر پیرام ــه به ط داده، مبحثی ســت ک

می کنــم. قلم آرایــی 
 نقــش دیــن در جامعــۀ افغانســتان در تأمیــن انســجام 
ــردم  ــِی م ــی و یک پارچه گ ــی، وحــدت هویت اجتماع
در زیــر چتــر واحــِد دفــاع از کشــور و مبــارزه علیــه 
متجاوزیــن، خیلــی برازنــده و بی بدیــل بــوده اســت. 
ــه  ــی، ب ــر قبیله گرای ــی ب ــنتی متک ــای س ــا نیروه حت
ــث  ــی باع ــادات دین ــی و اعتق ــروی ایمان ــدازۀ نی ان
ــالم  ــاع از اس ــنگر دف ــردم در س ــن م ــدی ای نیرومن
تجازوهــای  عمــده  درحالی کــه  اســت؛  نشــده 
خارجــی بــر اســاس ناســازگاری نیروهــای قبیله گــرا 

ــی ُرخ داده  ــدرت سیاس ــب ق ــی تصاح در چگونه گ
اســت. جنبــش مقاومــت مــردم در مقابــل بیگانه گانــی 
کــه بــه ایــن ســرزمین بــا نیــروی فیزیکــی و نظامــی 
آمــده و به خصــوص بــا اعتقــادات دینــی مــردم 
ــه  ــده و یگان ــردم ش ــک م ــث تحری ــه، باع درآویخت
عامــل  تداوم بخــِش چنیــن روحیــه تنهــا اســالم 
ــرد سیاســی-  ــن کارک ــوان دومی ــه عن ــوده اســت. ب ب
هویت بخشــی  از  می تــوان  دیــن،  اجتماعــی 
ــی در  ــِت سیاس ــارز هوی ــاز تب ــت و نی ــرد. هوی نام ب
هــر اجتمــاع سیاســی، یــک امــر ضــروری پنداشــته 
ــر و  ــرز تفک ــر ط ــه ب ــی ک ــان هویت ــود؛ هم می ش
ــۀ  ــر روحی ــی ب ــه به عبارت ــک جامع ــراد ی ــرش اف نگ
ــته و  ــذاری داش ــردم اثرگ ــی م ــی و همه گان اجتماع
ــا آن در بیــن خــود و دیگــران  ــراد یــک جامعــه ب اف
احــراز مقــام می کنــد. در جامعــۀ افغانســتان نظــر بــه 
ــختی  ــردم به س ــی م ــاخت روان شناس ــی س پیچیده گ
می تــوان از عاملــی واحــد و مشــخص نــام  بــرد، زیــرا 
ــه رو  ــیاری روب ــی بس ــای عمل ــا چالش ه ــل ب در عم
خواهــد شــد. چنان کــه از عمل کــرد مــردم ایــن 
ــته گی  ــد وابس ــه ارزش واح ــد، ب ــرزمین برمی آی س
ــی،  ــاور مذهب ــد، ب ــت، محــل  تول ــا قومی نداشــته و ب
ــِت  ــارز هوی ــه تب ــنتی ب ــی س ــام  قبیله ی ــن و نظ دی
بــا  به خصــوص  هویــت  می پردازنــد.  خویــش 
ــدرت به شــکل  ــای ق ــه نقــش آن در بازی ه توجــه ب
ــه  ــی ک ــر عامل ــرده می شــود و ه ــه کار ب تشــکیکی ب
بهتــر منافــع فــردی، گروهــی و شــخصی یــک گــروه 
 قومــی و فــردی را تأمیــن کنــد، به حیــث عامــل 

می شــود.  پذیرفتــه  هویت بخــش 
ــن در  ــی دی ــی- سیاس ــوی اجتماع ــش ق ــومین نق س
ــه  ــی خالص ــام سیاس ــروعیت نظ ــن مش ــاب تأمی ب
می شــود. در طــول تاریــخ سیاســی افغانســتان، دیــن 
نقــش مهمــی در کســب قــدرت سیاســی ایفــا کــرده 
ــر  ــم اث ــب ه ــل، مذه ــن عام ــوی ای ــت و در پهل اس
ــب  ــاختار کس ــت، س ــدم نخس ــت. در ق ــته اس داش
ــوم  ــه در عل ــق آن چ ــروعیت آن مطاب ــدرت و مش ق
سیاســی رایــج اســت نبــوده، زیــرا عمــدۀ نظام هــای 
سیاســی در تاریــخ معاصر افغانســتان در عــدم حضور 
ــه و  ــان شــکل گرفت ــوام غیرافغ ــای عمــدۀ اق طیف ه
هرگــز هــم بــه عنــوان نظام هــای غیرمشــروع مطــرح 
نشــده اســت؛ بلکــه در قالــب الگــوی قبیلــه- مذهب، 
بــا تکیــه بــر قــدرت سیاســی و فرهنگــی گروه هــای 
ــای  ــروعیت از نهاده ــب مش ــی و کس ــی و مذهب دین
دینــی به حیــث نظــام سیاســی حاکــم بــه دوامِ 
ــن  ــروعیت ای ــث مش ــت. مثل ــه داده اس ــود ادام خ
قبیله گرایــی، اســالم و قومیت خواهــی  کشــور را 
ــل  ــجادی در تحلی ــه س ــوری ک ــد؛ ط ــکل می ده ش
نظام هــای  سیاســی ایــن کشــور بــا توجــه بــه بافــت 
مشــروعیت  الیه هــای  از  جامعه شناســی  سیاســی 
ــت/  ــروعیت )قومی ــنتی مش ــع س ــای مناب ــه  نام ه ب
ــت و  ــر قومی ــل ب ــی )اص ــع سیاس ــتونوالی(، مناب پش
ــروعیت  ــرانجام مش ــی( و س ــزرگ مل ــای ب مجلس ه
دینــی متکــی بــر اســالم حنفــی یــاد می کنــد. 

)ســجادی، 1393(
عامــل مشــروعیت دینــی عمدتــًا بــا حضــور عالمــان 
برجســتۀ دینــی در جلســاِت شــاهان و هــم بــا 
از نظام هــای سیاســی صــورت  اعــالم حمایــت 
می گیــرد. بهتریــن تمثیــل ایــن عامــل در زمــان  
ــد  ــی و تهدی ــای خارجــی و حمــالت بیرون بحران ه
قــدرِت پادشــاهی توســط دیگــر نیروهــا و افــراد بــه 
ــاب  ــخن در ب ــن س ــاید بهتری ــید. ش ــور می رس ظه
همــان  کشــور،  سیاســی  نظام هــای  مشــروعیت 
نقــش نمادیــِن ایــن مولفه هــا در فراینــد مشــروعیت 
ــِی  ــم واقع ــی و مفاهی ــا معان ــد، ت ــی باش ــر سیاس ام
ــک  ــک نظــام سیاســی دموکراتی ــرای ی مشــروعیت ب

کــه از الزمه هــای نوگرایــی سیاســی می باشــد.

دقایـِق اول یـا شـاید بهتر باشـد بگویم ثانیه هـای اوِل هر سـخنرانی 
بایـد ایـن اتفـاق بیفتـد کـه با مـواردی کـه بیـان می کنیـم، مخاطب 
را بـه صحبت هـای خـود وصـل سـازیم. اگـر نتوانیـم ایـن کار را 
بـه  مخاطـب  وصل کـردِن  سـخنرانی  طـول  در  بدهیـم،  انجـام 

اسـت. دشـواری  واقعـًا  کارِ  صحبت های مـان 
 شروع یک سخنرانی از دو جهت اهمیِت خیلی باالیی دارد:

اول این کـه: مخاطبـان در ابتـدای سـخنرانی به دنباِل این هسـتند که 
صحبت های سـخنران بـه چه دردشـان می خورد؟

دوم این کـه شـروع صحبـت بـرای سـخنران و یخ شـکنی در اوِل 
هر سـخنرانی بسـیار سـخت و دشوار اسـت و سـخنران  باید شروع 
سـخنرانِی خـود را بسـیار دقیق و کامـل طراحی کند تـا بتواند نتیجۀ 

بگیـرد. فوق العاده یـی 
2. بدنـه/ B=Body: بدنـۀ سـخنرانی معمـوالً قسـمِت عمـدۀ یک 
سـخنرانی را تشـکیل می دهـد و محتویاتـی کـه قـرار اسـت ارایـه 

بدهیـم، در ایـن قسـمت بیـان می شـوند.
مطالـب و اطالعاتـی را کـه قـرار اسـت ارایـه بدهیـم، می بایسـت 
بسـیار سـاده بسـازیم تـا به راحتـی برای مخاطـب قابـل درک و فهم 
باشـد. مطمیـن باشـید اگر این طور نباشـد و مـا اطالعـات و مفاهیم 
را ساده سـازی نکنیـم، ذهـِن مخاطـب خسـته می شـود و دیگـر بـه 
صحبت هـای مـا گـوش نمی کند. مـا اگـر بتوانیـم اطالعاتی کـه بارِ 
اضافـی بـر روی مغز مـی آورد را ساده سـازی کنیم، خیلـی راحت تر 
می توانیـم بـا مخاطبـان ارتباط برقـرار کنیم و مخاطـب هم توجهش 
بـه صحبت هـای مـا بـاال مـی رود. ساده سـازی کـردن خیلی سـخت 
اسـت. این هنِر ماسـت کـه بتوانیم اطالعات و مفاهیـم را به صورتی 
سـاده بیـان کنیـم تا مخاطـب بتواند به راحتـی درکش کنـد و بفهمد.
انیشـتین می گویـد: اگـر می خواهیـد ببینیـد کـه موضوعـی علمی را 
فهمیده ایـد یـا خیـر، بایـد بتوانید آن را بـه مادربزرِگ خـود آموزش 

دهید.
بنابرایـن ساده سـازی در محتـوا بسـیار مهـم و ضـروری هسـت. ما 
بـرای ساده سـازِی خیلـی از چیزهـا بایـد سـعی کنیم کـه آن مطالب 
را مصـور و ملمـوس کنیـم و اعـداد و ارقـام و آمارهـا را هم طوری 
ساده سـازی کنیـم کـه همیـن اعـداد و ارقـام بـا مخاطـب صحبـت 

. کنند
3. جمـع بنـدی/ C=conclusion: بعد از این که بدنۀ سـخنرانی 
را بیـان کردیـم و مطالـب را ارایـه دادیـم، نوبـت بـه جمع بنـدی 
می رسـد. مـا در جمع بنـدی سـخنرانی خودمـان می بایسـت زمانـی 
حـدود 10 درصـد را بـه آن اختصاص بدهیـم تا بتوانیم مـواردی را 
کـه ارایـه کردیـم، در زمـان مناسـبی جمع بنـدی کنیـم و در آخر هم 

اگـر الزم شـد نتیجه گیـری را بیـان کنیم .
مـا در جمـع بنـدی، خالصه یـی از مطالبی کـه در قسـمت بدنه ارایه 
کردیـم را بـرای مخاطبـان بیـان می کنیـم تا مخاطـب بتوانـد مطالبی 
کـه از طـرف مـا ارایه شـده را در ذهِن خـودش مرور و دسـته بندی 

. کند
نکته یـی کـه در زمـان جمع بنـدی مطالـب مهـم هسـت این کـه: اگر 
در زمـان جمع بنـدی مـورد جدیـدی بـه ذهن مـان آمد بهتر کـه بیان 
نکنیـم، زیـرا اگـر ایـن کار را انجـام دهیـم بـه احتمـال خیلـی زیاد 

مخاطب سـردرگم می شـود.
انجـام کاری واضـح/  اقـدام یـا در خواسـت  بـه  4. دعـوت 
C=Clear Call to Action: ایـن روش بـرای پایاِن سـخنرانی 
فوق العـاده اسـت و اکثـر سـخنراناِن حرفه یـی در انتهـای صحبـِت 
خودشـان از مخاطب هـا می خواهنـد که یـک کاری را انجـام بدهند 

و درخواسـت و پیشـنهادی واضـح را بیـان می کننـد.
دعوت به انجام کار چند فایده دارد:

1. مشخص می کند که صحبِت ما به پایان رسیده است.
ما را به هدِف سخنرانی مان نزدیک تر می کند.  .2

در بیشـتر اوقـات مخاطـب از شـنیدن ایـن دعـوت به اقـدامِ واضح 
خوشـحال می شـود و سـعی می کنـد کـه انجامـش بدهـد.

رسول خان امین /بخش سی اُم

بخش دهــم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی

ACKU
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وزن های طویل و کوتاه 
مطالعـۀ  اهـل  یـا  و  نخوانـده  را  ادبیـات  دانشـکدۀ  رشـته 
کتاب هـای ادبـی نیسـت و اوزان عروضـی را نمی دانـد؛ امـا 
وزن هـای متنـوع شـعری را بـا توانایـی کامـل بـه کار گرفتـه 
اسـت. از کوتاه تریـن تـا درازتریـن وزن هـا در سـروده هاِی 

رشـته تبلـور نـاب دارد. 
دو نمونه از وزن های کوتاه و طویل را می آوریم:

تجلی کرد حق از جزو تا کل بود هر رنگ لبریز توصل
چـو شـد هـر سـبزه مملـو از تسـلی چمـن رسـته اسـت از 

تجلی نـور 
بـه هر سـو بنگـری باب حضور اسـت تماشـاخانه بزم ظهور 

است )162(

بحـر طویل: 
اگر شکوه بهار نازت شود در این بزم، جلوه سامان

ز فیـض وصلـت، خـزان سـتانم، دمـد بـه رنگـی کـه چـون 
ن گلستا

بیا خدا را که رفتم از دست، اگر ترا دین و مذهبی است
دل از جفایـت، چـو شیشـه بشکسـت، ترحمـی کـن ز روی 

ن یما ا
سـتم شـعارم، مکـن از ایـن بیـش، جفـای افـزون، به سـینۀ 

یش ر
که رشتۀ زار و ناتوانت، کباب کردی، به درد هجران )97(

حمد و نعت
همـۀ شـعرا حمـد خداونـد متعـال و نعـت پیامبـر بزرگـوار 
تعبیرات شـان  و  بیـان  مـواردی  در  کـه  دارنـد  را  اسـالم 
نزدیکی هایـی دارد؛ امـا رشـته بـه زبـان و بیانـی دیگـر بـه 
حمـد و نعـت پرداختـه اسـت. بـه آفریده هـای رشـته توجه 

کنیـد تـا ایـن ویژه گـی را خـوب دریافتـه باشـیم:
چون بوی گل از دیده به صد رنگ نهانی

 دوری ز نظر لیک قریب از رگ جانی
در هر شیی اسرار وصالت چمن آراست
 در هر گل و هر برگ در این باغ عیانی

سرجوش شهود است به وصلت همه کثرت
گرفهم رسا جلوه کند در همه آنی )166(

فخر ایجادی و محبوب اهلل می آیی
جان و دل فرش قدومت چه رسا می آیی

بهره ور شد ز وجود تو هیوال و صور
دوجهان کرده منور ز لقا می آیی

چه یتمی که ترا تاجوران محتاج اند
 تاج بخشی و تاج سر ما می آیی 
اوج نازت نه قیامتکدۀ ما تنهاست

 بهر تنویر همه آیینه ها می آیی
رهنمای همه امت تویی ای بحر علوم 

رازپرداز فرامین خدا می آیی )(

فریاد درد همه گانی 
بازتـاب  را  سـطحی  و  شـخصی  دردهـای  کـه  اشـعاری 
می دهـد، هرگـز مانـدگار نمی گـردد. بازتاب دردهـای عمیِق 
انسـانی اسـت که شـعر و بیـان را جاودانه می سـازد. »بشـنو 
از نـی چـون حکایـت می کنـد«، هرگـز کهنـه نمی گـردد. در 

سـروده های رشـته ابیاتـی از ایـن دسـت کـم نیسـتند: 
جز یاس نیست عرض متاع دکان ما

پر بی بهاست هستی ما در زمان ما
صبح جنون دمیدۀ عرض فناستیم 

چون بوی گل سراغ مجو ز آشیان ما
صبح بهار گلشن وصلست شش جهت 

ما خوابناک و هست هوس پاسبان ما )19(
)»هـردل خانۀ اوسـت« )گزیـدۀ غزلیات(، عبدالواحد رشـته، 

انتشـارات امیری، 1393(

عشـق 
رشـته ماننـد همـه گان انسـان اسـت، درد دارد، عشـق دارد، 
یـأس دارد و آرمـان دارد. ابیاتـی را می آوریـم کـه رشـته در 

آن هـا ازعشـق و محبـت سـخن ها گفتـه اسـت:
محو خود گم گشتۀ آن چشم فتانم هنوز
می چکد خونابۀ حسرت ز مژگانم هنوز
از فراق لعل جانبخش بدخشی زاده یی 

گه به گه جویای آن لب های خندانم هنوز
لعل میگونی چه محفل را بود رنگ نشاط

ذوق پرداز خیالش در بدخشانم هنوز
هست امید بهار و نیست ممکن وصل یار 

زان سبب پامال این برف زمستانم هنوز
عشق سرکش می کشد آخر به مرگ این رشته را 

کشمکش دارند هر دو وصل و هجرانم هنوز  )۸0( 

ثروت حسنت نمودند ز نور آفتاب
از دل من می کشد زان رو نفس دود کباب

یاد بادا خاطرات سخت دامن گیر تو
جاگرفته در دل و جانم چنان موج شراب

ای فدای شکرین طرح تبسم های تو
نشئۀ می در صراحی، بوی گلشن در حجاب  )161(

آزاده گی و استغنا
آزاده گـی، ویژه گـی نـاب مردان کوهسـتان اسـت. خراسـاِن 
کهـن زادگاه رادمـردان و مهـد عیـاران و آزاده گان اسـت. 
مردانـی کـه آزاده زیسـته و بـا همـه فقـر و ناتوانی هـا، فخر 
بـر مـاه و نـاز بـر سـتاره فروخته انـد. رشـته یکـی از ایـن 

اسـت: آزاده گان 
نیست قانون مرا آهنگ ابراز طمع 

سرمه پرداز قناعت کردم آواز طمع
کوه صبرم را نخواهد برد طغیان هوس
فقر من بسیار مستغنی ست از ساز طمع

قانعم از همت پوالد بنیادم مپرس 
کی کنم دیگر در دار هوس ساز طمع )۸2(

درد اجتماعی
رشـته در بـرج عـاج و بریـده از مـردم نزیسـته تـا بیانگـر 
احساسـات انتزاعـی و مجـرد باشـد. او بـا مـردم زیسـته و 
دردهـا و آالم مردم را از نزدیک دیده و فریاد کشـیده اسـت:

یاران تمام یک جهت و یک نوا شویم
 باید به فکر سلسله اعتال شویم

تخم نفاق را ز دل خویش برکنم 
یک بار دیگر چو آیینه اینجا صفا شویم

بر اتفاق ماست وطن سخت منتظر
 فقدان آبروست که از هم جدا شویم
تا کی به باب غیر بود چشم احتیاج 

باید به درد خویش همه خود دوا شویم )۸9(

درد میهن و وضعیت کشور
آالم و رنج هـای مـداوم تحمیـل شـده بر این سـرزمین، همۀ 
باشـنده گاِن ایـن مـرز و بوم و حتـا نباتات و حیوانـات را به 
فریـاد آورده اسـت. رنجی کـه پایان ندارد و گام بـه گامِ این 
خطـه از درد آن می سـوزد. رشـته یکـی از ایـن دردآشـنایان 

است:
رزمگاه یاران است میهنی که من دارم 

صحن تیرباران است گلشنی که من دارم
روز و شب وطن جنگ است 

خلق من بسی تنگ است 
صد بال بود در پیش، رفتنی که من دارم

مردمان ز جان سیر اند، بی وفا و بی مهرند 
تیری را هدف هستم، مردنی که من دارم
بس که خسته از جنگم، زار شهر دلتنگم 

می گذارمش از خویش مسکنی که من دارم
کم نشد دوام جنگ، این بود عجب فرهنگ 

لمه ور بود آتش گلشنی که من دارم
رشته از وطن بگریز، گشته تیغ دوران تیز 

پرچه پرچه در تن شد جوشنی که من دارم )231(

سفر به آسیای میانه
رشـته اگـر بـه سـایر کشـورها نرفتـه، سـفرهایی به آسـیای 
میانـه داشـته اسـت. بیـاِن ایـن سـفر و تأثـراِت رشـته را از 

دریافـت: می تـوان  به آسـانی  ابیاتـش  خـالل 
زگردباد حوادث رخت نژند مباد 

شکوهی ناز ترا در زمان گزند مباد
الهی سرو صنوبرنمای زیبایت 

روان ز خاک بخارا سوی خجند مباد
بتان تاجیک از هر سوبه سویی می گذرند 

چو نقد جلوۀ ممتاز تو پسند مباد
به اوج ناز تو ای نونهال شهر بخار 

رسا قیام ترا چون قد بلند مباد )219(

یاد یاران 
می دانیـم اندوخته هـای رشـته بیشـتر از محفـِل یاران اسـت. 
مجلـس انـس و فیـِض صحبـِت یـاران بـود کـه رشـته را 
سـروده هایش  در  کـه  این جاسـت  از  بخشـید.  برگ وبـار 
همیشـه یـاد یـاران را می کنـد و از نبـود ایشـان اندوهنـاک 

: ست ا
طـی زمـان عیـش گلسـتان زنده گی آمد غـم کشـاکش پایان 

زنده گـی
عمـری بـه دوسـتان چمن دوسـت درگذشـت در میله هـای 

چتـه و خمچـان زنده گـی
یادتـت بخیـر بـاد وکیـل صابـر عزیـز عضـو فعـال صحـن 

زنده گـی محبـان 
معـروف خـان و عبداالحـد منتظـم کارفـراش جای گسـتر 

زنده گـی خـوان 
فـرزان  فرماندهـان نسـخۀ  پیرمجـددی  آقـای سـیدطاهر و 

زنده گـی
محفـوظ جـان و نیـز فضـل اهلل دلنـواز هـم یـار شـوخ طبع 

زنده گـی عرفـان  مدیـر 
آغـای واسـوخت پـری خـاص سـطرنج تـا دور پیل کشـت 

خـوری جـان زنده گـی
داکتـر صبور و صوفی رشـید و خـان عبداهلل میـرزای یارمند 

زنده گی  ادیبـان 
بـا ادب عبدالهـادی هـم ز  آصـف خـان، مـرد صفاخـوی 

زنده گـی جوانـان 
محبـوب اهلل و گل احمـد و هـم حفیـظ جـان عبدالرشـید من 

زنده گی پاشـان  شـده 
پـور وکیـل نیـز امیـن اهلل وطـن گذاشـت جـای دیگـر نمود 

زنده گـی چـو دوران 
گذاشـت  رشـته  سـوزنش  کار  پـی  رفـت  سـوزن فروش 

زنده گـی بی سروسـامان 
داشـتم پیرحضرت اسـتاد شـعرگوی ازخود گذاشـت صحنۀ 

زنده گی هجـران 
خاطـرات  مانـد  زو  برفـت  زبـر  محافـل  نقـل  نعیـم  اکـه 

زنده گـی پرحرمـان 
نخـل طرب شکسـت جلیل خـان اکه نعیم بودنـد چند روزه 

و مهمـان زنده گی
ماندیـم چنـد تن ز جوانان آن زمان چون پیر و خسـته گشـته 

گریـان زنده گی
رشـته ز درد فرقـِت یـاران رفتـه دور داریـم بـه یـاد آن همـه 

حرمـان زنده گـی )1۴9(

رزمگاِه یاران است میهنی که من دارم
یادی کوچک از »عبدالواحد رشته« بیدل شناِس بزرگ و مکتب ندیده

دکتور شمس الحق آریانفر

بخش دوم و پایانی
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کــه  اســت  آن  از  حاکــی  غیررســمی  خبرهــای 
ــه  ــم ب ــا ه ــر ب ــکا در قط ــان و امری ــده گان طالب نماین
ــق  ــن تواف ــمی ای ــزارِش رس ــد. گ ــیده ان ــق رس تواف
ــانه ها از  ــا رس ــت. ام ــده اس ــی نش ــون همه گان تاکن
قــول منابــع طالبــان گــزارش داده انــد کــه نماینــده گان 
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــه ان ــتی پذیرفت ــکا در نشس امری
تدریجــی از افغانســتان بیــرون شــوند. طالبــان هــم در 
ــد کــه از خــاک افغانســتان در  ــل تضمیــن داده ان مقاب
برابــر منافــع امریــکا در هیــچ کشــور جهــان اســتفاده 

ــرد. ــد ک نخواهن
حکومــت افغانســتان هــم تاکنــون بــه ایــن گزارش هــا 
ــمی  ــف رس ــا موق ــت، ام ــداده اس ــان ن ــش نش واکن
حکومــت همــواره ایــن بــوده کــه هرگونــه گفت وگــو 
ــتان،  ــگ افغانس ــان جن ــه پای ــد ب ــره در پیون و مذاک
بــدون حضــور حکومــت افغانســتان، بی نتیجــه و 

ــود. ــد ب ــت خواه ــرای حکوم ــول ب ــل قب غیرقاب
واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه حکومــت افغانســتان 
در ایــن نشســت دور زده شــده اســت. هیــچ نماینــدۀ 
افغانســتان در ایــن نشســت دعــوت نشــده و  ظاهــراً 
ــت  ــا حکوم ــم ب ــدار ه ــن دی ــق ای ــات و تواف جزیی
افغانســتان شــریک نشــده اســت. این دیدار در آســتانۀ 
ــت و  ــده اس ــزار ش ــت جمهوری برگ ــات ریاس انتخاب
ــر  ــر، ب ــن خب ــات ای ــدِن جزیی ــس از رو ش ــًا پ مطمین
رونــد انتخابــات هــم اثــرات خــود را خواهــد داشــت. 
ــا  دور  ــا ب ــه امریکایی ه ــت ک ــار اس ــن چهارمین ب ای
ــوند.  ــان می ش ــا طالب ــره ب ــتان، وارد مذاک زدن افغانس
چنیــن می نمایــد کــه بــرای امریکایی هــا نگرانــی 
ــده گان  ــت. نماین ــم نیس ــچ مه ــتان هی ــردم افغانس م
طالبــان،  بــا  شــان  گفت وگوهــای  در  امریــکا 
موقــف مــردم افغانســتان را نادیــده گرفتــه انــد. 
ــا،  ــان و امریکایی ه ــردۀ طالب ــت پ ــای پش گفت وگوه
از ایــن واقعیــت نیــز پــرده برداشــت کــه دســت ســران 

ــایل کالن، از پشــت  ــی در مس ــت وحــدت مل حکوم
بســته اســت و تصمیــم را کســان دیگــری می گیرنــد. 
ــان  ــه می ــم ب ــال را ه ــن احتم ــتان ای دور زدن افغانس
ــا  ــِق امریکایی هــا ب آورده اســت کــه در صــورت تواف
طالبــان، حکومــت افغانســتان بــرای حفــظ وجهــه اش، 
ــن  ــا ای ــل دشــمنی ب ــر طب ــد، ب ــح نکن ــان صل ــا طالب ب
گــروه بکوبــد و آتــش جنــگ افغانســتان را همچنــان 

ــه دارد. ــعله ور نگ ش
گزارش هــای غیررســمی از جزییــات نشســت طالبــان 
و امریــکا، تنهــا در دو محــورِ »خــروج نظامیــان 
امریکایــی از افغانســتان« و »تضمیــن امنیتــی طالبــان به 
امریــکا« خالصــه شــده اســت. مشــخص نیســت کــه 

آیــا دو طــرف روی چگونه گــی و میکانیســم پیوســتن 
گــروه طالبــان بــه رونــد سیاســی پــس از بــن بحــث 
ــا  ــان و امریکایی ه ــف طالب ــه؟ موق ــا ن ــد ی ــرده ان ک
ــک  ــات نزدی ــه انتخاب ــد ب ــت در پیون ــن نشس در ای
ریاســت جمهوری هــم مشــخص نیســت. ظاهــراً 
ــان،  ــا از طالب ــا خواســت و پیش شــرط امریکایی ه تنه
تضمیــن امنیتــی اســت. شــاید امریکا یی هــا از طالبــان 
ــکا را در  ــی و اقتصــادی امری ــع امنیت ــد مناف می خواهن
افغانســتان لحــاظ کننــد. ظاهــراً ارزش هــای مدرنــی که 
ــه  ــا را ب ــطح دنی ــۀ آن در س ــنگ داعی ــا س امریکایی ه
ســینه می زننــد هــم قربانــِی بازی هــای سیاســی درون 
ــرای  ــد. چنیــن می نمایــد کــه ب حزبــی شــان کــرده ان

امریکایی هــا، فــردای پــس از خــروج افغانســتان 
هیــچ مهــم نیســت. اگــر محاســبۀ ادارۀ ترامــپ همیــن 
ــگ  ــد، محاســبۀ نادرســت اســت و زن باشــد، بی تردی
خطــِر بزرگــی را بــرای منطقــه و جهــان بــه صــدا در 

ــد آورد.  خواه
واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه گــروه طالبــان پــس از 
مــرگ مــال محمــد عمــر، انشــعاب کــرد. شــعبه های 
ــورهای  ــتان و کش ــز در افغانس ــروه نی ــن گ ــر ای دیگ
منطقــه حضــور دارنــد. شــعبه های دیگــر طالبــان 
ــان  ــه آن ــد و ب ــل می کنن ــه تموی ــورهای منطق را کش
ــده گان  ــوم نیســت نماین ــند. معل مشــروعیت می فروش
امریــکا بــا کــدام شــعبۀ گــروه طالبــان مذاکــره کــرده 
اســت؟ برخــی از کشــورهای منطقــه که رقیــب امریکا 
هســتند، از ایــن گــروه بــه ســود منافــع امنیتــی شــان 
اســتفاده می کننــد. معلــوم نیســت آنانــی کــه در قطــر 
بــا نماینــده گان امریــکا مذاکــره می کننــد، نماینــده گان 
کــدام شــعبۀ ایــن گــروه انــد؟ چــه تضمینــی وجــود 
دارد کــه گــروه مذاکــره کننــده بــا نماینــده گان امریــکا، 
ــه  ــه هــم قناعــت ب دســته های دیگــر ایــن گــروه را ب

ــد؟ ــگ می ده ــیدن از جن ــت کش دس
مســووالن ارشــد نظامــی افغانســتان بارهــا گفتــه انــد 
ــروه  ــت گ ــه بیس ــک ب ــان، نزدی ــر طالب ــالوه ب ــه ع ک
تروریســتی دیگــر در افغانســتان مصــروف جنــگ انــد. 
نیروهــای ناتــو هــم صحــت ایــن مدعــا را تأییــد کرده 
انــد. حــاال پرســش ایــن اســت کــه پــس از بــه میــان 
آمــدن توافــق بــا طالبــان، بــا گروه هــای دیگــری کــه 
ــه  ــد، چ ــته ان ــعله ور نگه داش ــتان را ش ــگ افغانس جن
ــر  ــان در براب ــف ش ــد موق ــا بای ــود؟ امریکایی ه می ش
ــتان را  ــال در افغانس ــتی فع ــای تروریس ــایر گروه ه س

مشــخص کننــد.

ــه مــي  ــه داســې حــال کــې چــې د ســولې خــرې پ پ

او نړیوالــه کچــه ورځ تــر بلــې پــه ګرمېــدو دي، د 

ــړاو  ــدې ت ــه هم ــارو وزارت پ ــو چ ــتان د بهرنی افغانس

ــل پروســې د درېیمــې  ــږدې راتلونکــي کــې د کاب ــه ن پ

ــوي. ــره ک ــدو خ ــډې د جوړې غون

د یــاد وزارت ویانــد صبغــت احمــدي د پنجشــنبې پــه 

ورځ »۱۳۹۷ کال د ســلواغې ۰۴« ازادي راډيــو تــه 

وویــل، د دغــې غونــډې پــه چمتــووايل کار روان دی، 

ــوې. ــخصه ش ــه ده مش ــې ال ن ــه نېټه ی ــو دقیق خ

دی وايــي، د افغــان حکومــت او طالبانــو ترمنــځ د 

ــه  ــوه مهم ــډې ی ــې غون ــه د دغ ــل ب ــرو پی ــخ خ مخام

اجنــډا وي.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »ټــاکل شــوې چــې د کابــل 

ــل  ــه کاب ــه پ ــر ژر خپل ــډه هــم ډې پروســې درېیمــه غون

کــې جــوړه يش، مــوږ دا مهــال دغــې غونــډې تــه پــه 

چمتــووايل بوخــت یــو چــې د ســیمې او نــړۍ اســتازي 

ــډې اصــي مترکــز  په کــې ګــډون کــوي، د دغــې غون

ــه خــرو وي.« ــه د ســولې پ ب

ــدي ښــيي  ــو چــارو وزارت هیله من د افغانســتان د بهرنی

چــې د کابــل پروســې درېیمــه غونــډه لــه پخوانیــو دوه 

هغــو يــې ډېــره لــه الســته راوړنــو ډکــه وي.

افغــان حکومــت دا هیله منــدي ځکــه ښــيي چــې 

ــتان  ــت د افغانس ــاور دا وخ ــه ب ــدي پ ــاغي احم د ښ

د ســولې پــه اړه ښــه ســیمه ییزه او نړیوالــه اجــاع 

رامنځتــه شــوې ده.

د بهرنیــو چــارو وزارت په دغــې غونــډه کــې د بېالبیلــو 

ــډون  ــتازو د ګ ــازمانونو د اس ــو س ــو او نړیوال هېوادون

هــم وايــي.

ــه خاطــر د افغــان  ــووايل پ ــه د الچمت ــډې ت دغــې غون

ــې  ــرې ورځ ــځ د تې ــتازو ترمن ــو اس ــو او بهرنی چارواک

ــوي دي. ــم ش ــه ه ــده کات ــې لی راهیس

ــالکار  ــت س ــي امنی ــتان د م ــې د افغانس ــړ ک ــه دې ل پ

حمــد اللــه محــب تېــره ورځ د اروپايــي ټولنــې له ســفیر 

ــن  ــر صالح الدی ــارو وزی ــو چ ــا او د بهرنی ــډ کوبی رونال

ــتازي  ــړي اس ــه ځانګ ــو ل ــرو ملتون ــم د ملګ ــاين ه رب

ــدل. ــا رسه ولی ــډ کوبی ــو او رونال ــي یاماموت تدامیچ

د افغانســتان د مــي امنیــت شــورا پــه یــوه خرپاڼــه کــې 

ویــي چــې دواړه لــورو د کابــل پروســې درېیمــه غونــډه 

یــو مهــم فرصــت بللــی دی.

ــه  ــم پ ــاين ه ــن رب ــر صالح الدی ــارو وزی ــو چ د بهرنی

خپلــه ټویټرپاڼــه لیــکي چــې پــه افغانســتان کــې 

د ملګــرو ملتونــو لــه ځانګــړي اســتازي تدامیچــي 

یاماموتــو او د اروپايــي ټولنــې لــه ســفیر رونالــډ 

کوبیــا رسه يــې د کابــل پروســې د درېیمــې غونــډې پــه 

جوړېــدو خــرې کــړې دي.

ــز کال  ــډه د ۱۳۹۶ ملری ــه غون ــې دوهم ــل پروس د کاب

ــرو  ــه د ډې ــه ۲۵ څخ ــې ل ــت ک ــتۍ میاش ــه وروس پ

ــې  ــل ک ــه کاب ــډون پ ــه ګ ــازمانونو پ ــو او س هېوادون

ــوې وه. ــوړه ش ج

ــه  ــولې پ ــې د س ــډه ک ــې غون ــه هغ ــي پ ــمرش غن ولس

ــته  ــې وروس ــړل چ ــه وک ــاري وړاندیزون ــر بې س خاط

ــه  ــیمه ییزه او نړیوال ــه س ــې پ ــې ځل ــولې هل وررسه د س

ــوې. ــرې ش ــه ډې کچ

ــډه د  ــړۍ غون ــې لوم ــل پروس ــدې د کاب ــه دې وړان ل

ــوه  ــې وش ــت ک ــه میاش ــوزا پ ــز کال د ج ۱۳۹۶ ملری

ــرو او د  ــه خ ــو رسه پ ــه طالبان ــه ل ــه رشط پرت ــې ل چ

ســولې پــه اړه طالبانــو او پاکســتان تــه د یــوې واضــح 

ــوې وې. ــرې ش ــې خ ــو په ک ــه ورکول ــې پ طرح

دې ټولــو تــه پــه کتــو د ســیايس چــارو یــو څېړونکــی 

انتظــار خــادم وايــي چــې کــه لــه دې غونــډې مخکــې 

طالبــان ســولې تــه حــارض نــه يش د غونــډې جــوړول 

ــزې وي. ــه بې اغې ب

ــو  ــډه ی ــې غون ــل پروس ــړه: »د کاب ــه ک ــوړي زیات نوم

مهــم پیــل و، خــو کــه طالبــان اوس هــم لــه حکومــت 

رسه پــه نه خــرو ټينــګار کــوي او امریــکا هــم پــه 

ــه وانه خــي،  ــل نفــوذه ګټ ــه خپ ــو ل ســیمه ییزو هېوادون

ــه هــم بې نتیجــو پــای  نــو طبیعــي ده چــې دا غونــډه ب

ــېږي.« ــه ورس ت

ــې  ــه درېیم ــې ل ــل پروس ــې د کاب ــوي چ ــګار ک دی ټين

ــې  ــه دا وي چ ــکا هڅ ــد د امری ــې بای ــډې مخک غون

ــع او  ــرو قان ــه خ ــت رسه پ ــان حکوم ــه افغ ــان ل طالب

حکومــت هــم بایــد د جنګــي ادبیاتــو پــر ځــای دغــې 

ــړي. ــرو ډاډ ورک ــولې د خ ــه د س ــې ت ډل
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واقعیت های مذاکرۀ امریکا و طالبان در قطر

د بهرنیو چارو وزارت:

د سولــې په تــړاو د کابـــل پــروسې ۳مـــه 

غونــډه ژر جـــوړېـــږي

روح اهلل بهزاد

حکومت وحدت ملی رسیدن...
می سازد.

در دیدارهـــای جداگانـــه بـــا آقـــای الکســـاندر مانتیســـکی ســـفیر فدراتیـــف روســـیه و آقـــای وینـــای کمـــار ســـفیر 
جمهـــوری هندوســـتان در منـــزل احمدولـــی مســـعود، صحبت هایـــی پیرامـــون صلـــح صـــورت گرفـــت.

ـــر  ـــا ب ـــگی م ـــد همیش ـــت: تأکی ـــه اس ـــا گفت ـــن دیداره ـــت جمهوری در ای ـــات ریاس ـــزد انتخاب ـــعود، نام ـــی مس احمدول
ـــای  ـــه نیروه ـــان هم ـــی می ـــاق مل ـــک وف ـــتلزم ی ـــتان مس ـــدار در افغانس ـــح پای ـــه صل ـــتیابی ب ـــه دس ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ای

ـــد. ـــه می باش ـــه و فرامنطق ـــع منطق ـــران ذی نف ـــه بازیگ ـــویی هم ـــل و همس داخ
ـــن  ـــداوم ای ـــود، ت ـــت موج ـــری و حکوم ـــاکام رهب ـــۀ ن ـــناخت و تجرب ـــا ش ـــت جمهوری: ب ـــزد ریاس ـــن نام ـــۀ ای ـــه گفت ب
ـــی در  ـــروزی احتمال ـــورت پی ـــه در ص ـــروز و چ ـــه ام ـــن چ ـــکل ممک ـــر ش ـــه ه ـــن و ب ـــورت ممک ـــر ص ـــم در ه رژی

ـــازد. ـــن می س ـــر غیرممک ـــک ام ـــح را ی ـــه صل ـــیدن ب ـــات، رس انتخاب
ـــود  ـــای خ ـــارم گفت وگوه ـــتان دور چه ـــت افغانس ـــن حکوم ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــان ب ـــا و طالب ـــه امریکایی ه ـــی ک گفتن

ـــد. ـــر داده ان ـــز خب ـــان نی ـــا و طالب ـــان امریکایی ه ـــق می ـــال تواف ـــانه ها از احتم ـــد. رس ـــام داده ان ـــه انج ACKUرا در دوح



خوشــا بــه حــال دولتــی کــه 
نمی کننــد. فکــر  مردمــش 

آدولف هیتلر
را  اهانــت  کــه  مــردم  از  آن گــروه 
تحمــل می کننــد؛ در برابــر هیــوالی 
مــرگ بی تفــاوت می شــوند و ارزش 
نفــس انســانی و جــان خویــش را 

می کننــد.  فرامــوش 
عینیــت  و  تجســم  غنــی  اشــرف 
ــور و  ــه ش ــت ب ــت؛ اهان ــت« اس »اهان
ــون و  ــه خ ــت ب ــردم و اهان ــعور م ش

جــان مــردم و فرزنــد مــردم.
تحمــل حضــور کســی چــون اشــرف 
مقــام  در  و  دولــت  رأس  در  غنــی 
ــل  ــی تحم ــور، یعن ــک کش ــری ی رهب

اهانت پذیــری. و  »اهانــت« 
توهیــن  و  اهانــت  اینکــه  بــارۀ  در 
ــد  ــه ان ــود گفت ــق می ش ــه محق چگون
: »شــرایطی کــه بــرای توهین  آمیــز 
تلقــی شــدن رفتــار مرتکــب ضــرورت 
ــر  ــرح زی ــه به ش ــور خالص دارد، به ط

ــت: اس
گفتــار  به صــورت  غالبــًا  توهیــن 
)شــفاهی یــا مکتــوب( اســت. امــا 
گاهــی نیــز از طریــق انجــام دادن یــک 
ــق  ــظ محق ــتعمال لف ــدون اس ــل، ب فع
می شــود. ماننــد پرتــاب کــردن آب 
دهــان بــه صــورت شــخص دیگــر یــا 
انجــام دادن حرکاتــی کــه در اصطــالح 
درآوردن  شــکلک  آن  بــه  عامیانــه، 

» می گوینــد.
ــۀ  ــان نظری ــان و زبان شناس جامعه شناس
ــم  ــگان و مفاهی ــی واژه ــول معنای تح
انــد  کــرده  مطــرح  سال هاســت  را 
ــده  ــناخته ش ــک ش ــه این ــن نظری و ای
ــاس  ــر اس ــت، ب ــده اس ــه ش و پذیرفت
کــه  گفــت  می تــوان  نظریــه  ایــن 
»اهانــت«  اصطــالح  و  واژه  مفهــوم 
تحــول  دســت خوش  مــا  میــان  در 
بــزرگ و حتــا تغییــر مفهــوم شــده 
ملت هــای  کــه  حالــی  در  اســت. 
ــۀ  ــا از روزن ــو پ جــوان و کشــورهای ن
ــی  ــدرت سیاس ــوم ق ــه مفه ــی ب ارزش
و رهبــری سیاســی نــگاه می کننــد، 
رهبــران کشــور هــای خــود را مســوول 
حفــظ ســالمت اجتماعــی و غــرور 
ــع  ــا توق ــد، از آنه ــان می دانن ــی ش مل
دارنــد کــه بــا رفتــار و گفتــار شایســته 
ــردم و  ــه م ــم خردمندان ــذ تصامی و اخ
کشــور را بــه جایــگاه قابــل احتــرام در 
میــان ملــل و مردمــان جهــان برســانند 
و در صورتــی کــه رهبــران آنهــا قــادر 
ــه اجــرای وظایــف و مســوولیت های  ب
ــوع ممکــن  ــه هــر ن ــه نباشــند، ب محول
ــۀ  ــا در اریک ــور آنه ــه حض ــو ادام جل
قــدرت را می گیرنــد، مــردم مــا امــا بــا 
خندیــدن بــر گفتــار و رفتــار نادرســت 
و در اکثــر مــوارد مضحــک اشــرف 
غنــی، روح آزردۀ خــود را تســکین 
ــته  ــای شکس ــر غروره ــند و ب می بخش
می افکننــد  لبخنــد  پــرده  خویــش 
ــخ را  ــت تل ــن حقیق ــه ای ــدون اینک ب
ــار  ــا رفت ــی، ب ــه اشــرف غن ــد ک بپذیرن
ــا  ــار، و ب ــت و ناهنج ــار نادرس و گفت

ــه  ــت ب ــر اداره و مدیری ــی در ام ناتوان
آنهــا اهانــت می کنــد.

ــان را  ــه طالب ــار ک ــر ب ــی ه اشــرف غن
ــد  ــاب می کن ــی« خط ــن سیاس »مخالفی
ــون  ــه خ ــد و ب ــت می کن ــا اهان ــه م ب
ــزار هموطــن  ــاک 20000 دو صــد ه پ
ســال  چهــار  رونــد  در  کــه  مــا 
قهقهرایــی  و  اســتبدادی  حاکمیــت 
غنــی، بــه دســت طالبــان شــهید شــده 

انــد، اهانــت می کنــد.
تقلــب  اعمــال  بــا  غنــی،  اشــرف 
ــیدن  ــروعیت بخش ــازمان یافته و مش س
ــه  ــب ب ــردن تقل ــدل ک ــب و مب ــه تقل ب
ــا اهانــت  ــه م یــک فرهنــگ سیاســی ب
ــدرت  ــور در ق ــۀ حض ــا ادام ــرد و ب ک
ــردم  ــه م ــردن ب ــت ک ــه اهان ــه ب روزان

می دهــد. ادامــه 
وقتــی رأی و آرا و ارادۀ مــا در دم و 
ــی ارزد و  ــچ نم ــه هی ــی، ب ــتگاه غن دس
ــا  ــه ب ــانی ک ــع کس ــر از جم ــک نف ی
رأس قــدرت رابطــه دارد، قــادر اســت 
ــازی  ــون شــهروند ب ــا رأی ســی میلی ب
کنــد و صنــدوق رأی را مبــدل بــه 
صنــدوق شــعبده کنــد و از درون آن 
هــر چیــزی جــز انتخــاب مــردم بیــرون 

ــد. ــت می کن ــا اهان ــه م ــی ب آرد، یعن
ــگ و  ــرای جن ــی، ب ــرف غن ــی اش وقت
ــرر  ــا از تق ــدارد و حت ــه ن ــح برنام صل
ــت  ــش و صالحی ــرد دارای دان ــک ف ی
خــودداری  دفاعــی  ارگان هــای  در 
ــون و  ــان و خ ــه ج ــی ب ــد، یعن می کن

ــد. ــت می کن ــا اهان ــس م نف
وقتــی اشــرف غنــی، کــه نمونــۀ کامــل 
و بــزرگ، ناتوانــی در امــر رهبــری 
از   ، اســت  بحــران  دچــار  کشــور 
اصــالح  از  کــردن،  کار  از  »مانــدن« 
امــور، از صلــح، از امنیــت و اقتصــاد، از 
نــان و کار و از زندهگــی بهتــر، ســخن 
می زنــد بــه شــعور جمعــی مــا اهانــت 

می کنــد.
ــه  ــت ک ــرت اس ــۀ حی ــن مای ــرای م ب
می بینــم مــردم مــا کــه در روابــط 
شــخصی و در ســطح برخوردهــای 
روزانــه اتفاقــات یــا حــرکات جزیــی و 
غیــر عمــدی اطرافیــان را بی ُحرمتــی و 
اهانــت بــه خویشــتن تلقــی کــرده چــه 
ــه  ــد و بدبختان ــا میکنن ــه پ ــزاع ب بســا ن
ــر  ــا در براب ــد، ام ــون می ریزن ــا خ حت
ــوی  ــه از س ــکار ک ــت آش ــه اهان اینهم
ــر  ــنوند یک س ــد و می ش ــی، می بینن غن

ــد. ــوش ان ــاوت و خام بی تف
اهانــت، تنهــا در دشــنام ناموســی و 
ســخن زشــت خالصــه نمی شــود؛ 
ــه  ــر ب ــروز و براب ــان ام ــه در جه بلک
انســان  از  کــه  امــروزی  تعبیرهــای 
می شــود،  آن  حیثیــت  و  حقــوق  و 
مفهــوم واژۀ »اهانــت« بســیار گســترش 
ــع  ــراد و جوام ــیت اف ــه و حساس یافت
ــز  ــار اجتماعــی نی ــه ایــن رفت نســبت ب

ــت. ــده اس ــتر ش بیش
ُکل  و  غنــی  اشــرف  کــه  همیــن 
دســتگاه تحــت فرمــان او بــه مــا 
ــا را  ــعور م ــی ش ــد، یعن دروغ می گوین
دســت کــم می گیرنــد و بــه مــا اهانــت 

. می کنــد
ــربازان  ــه س ــت ک ــی نیس روز و هفته ی
بــه  پولیــس  و  ارتــش  افســران  و 
و  تیــر  دم  از  دســته جمعی  صــورت 
ــورد  ــا برخ ــد، ام ــان نگذرن ــغ طالب تی
ــزرگ  ــار و ب ــات خون ب ــا حادث ــی ب غن
ــی  ــتان نظام ــه بیمارس ــه ب ــون حمل چ
ــرارگاه  ــر ق چهارصــد بســتر و اینــک ب
نیروهــای ویــژۀ امنیــت ملــی کــه منجــر 
بــه شــهادت دســته جمعی بیشــتر از 
ــردم شــد،  ــدان م ــن از فرزن دو صــد ت
طــوری اســت کــه گویــی او هیــچ 

ــدارد. ــوارد ن ــن م ــوولیتی در ای مس
بی تفاوتــی اشــرف غنــی، در برابــر 
ــه  ــار، ب ــزرگ خون ب ــات ب ــن اتفاق چنی
مفهــوم بی اعتنایــی او نســبت بــه جــان 
ــوای  ــش و ق ــران ارت ــربازان و افس س
بــه خانواده هــای  اهانــت  مســلح و 

ــان اســت. آن
ــا در  ــه تنه ــری ک ــور دیگ ــر کش در ه
ــروی  ــن از نی ــد ت ــه دوص ــک حادث ی
ویــژۀ قــوای امنیتــی شــان در یــک روز 
بــه قتــل برســند، دولــت و رییــس 
کنــار  معذرت خواهــی  از  پــس  آن 
می شــوند،  زده  کنــار  یــا  می رونــد 
ــال  ــا خی ــه تنه ــی، ن ــرف غن ــا اش ام
ــدارد  ــن ن ــار رفت ــی و کن معذرت خواه
کــه بی کفایت تریــن و مشــکوک ترین 
نهادهــای  رأس  در  نشســته  افــراد 
ــد. ــنامه می ده ــدال و ستایش ــی م امنیت
وقتــی اشــرف غنــی، بــه روســای نــاکام 
ارگان هــای دفاعــی و امنیتی ستایشــنامه 
و مــدال می دهــد، یعنــی بــه خــون 
ــک و آه و  ــه اش ــام و ب ــربازان ُگم ن س
نالــه و دل پُر خــون مــادران و خواهران 
ــت  ــا اهان ــران آنه ــدان و همس و فرزن

ــه  ــی ب ــن اهمیت ــه کمتری ــد اینک می کن
ــچ کاری  ــتند و هی ــل نیس ــت قای عدال
بــرای تأمیــن عدالــت نمی کننــد، یعنــی 
بــه مــا اهانــت می کننــد، زیــرا در نبــود 
عدالــت حــق مظلــوم واقــع می شــود و 
ــکل ها  ــا و تش ــراد و گروه ه ــوق اف حق
و اقــوام ضایــع می شــود و تضییــع 

ــت.  ــی اهان حــق و حقــوق یعن
و  افــراد  غنــی،  اشــرف  وقتــی 
خواهــان  و  دگراندیــش  گروه هــای 
بــا  را  عدالــت  برقــراری  و  تغییــر 
صــدای بلنــد »احمــق« و جاهــل و 
ــز  ــی ج ــد، یعن ــاب می کن ــا دان خط ن
خویشــتن دیگــران را »احمــق« تصــور 
می کنــد و بــه مــا اهانــت می کنــد.
بــا  بــا چــراغ  دزد  اینکــه عده یــی 
بــرج  در  مصونیــت  از  برخــورداری 
ــد  ــرده ان ــدرت جــا خــوش ک ــاج ق ع
ــد  ــار ان ــب اختی ــا صاح ــوز آنه و هن
تــا بــرای مــا تعییــن سرنوشــت کننــد، 
ــد. ــت روا می دارن ــا اهان ــه م ــی ب یعن

اینکــه جهانیــان مــا را بــه عنــوان 
ــنه و  ــوان و گرس ــادار و نات ــان ن مردم
ــت  ــت و حاکمی ــه دول ــه ن ــد، ک نیازمن
ــت  ــی ســاختن دول ــه توانای ــم و ن داری
ــن  ــوان تعی ــه ت ــم و ن ــت داری و حاکمی
زعیــم و رهبــر شایســته را داریــم، 
ســر  و  اهانــت  یعنــی  می شناســند 

شکســتگی. 
ــگ و  ــی جن ــألۀ حیات ــه روی مس اینک
صلــح پشــت درهــای بســته بیگانــگان 
ــو  ــا وارد گفت وگ ــردم م ــالن م ــا قات ب
یعنــی  می شــوند،  بســتان  بــده  و 
»اهانــت« بــه مــا و خــون شــهدا و 

قربانیــان تروریســم طالبانــی.
شــما را نمی دانــم، امــا مــن کــه چنیــن 
ــر  ــا ه ــی ب ــه غن ــم ک ــاس می کن احس
مــن  بــه  هرزه درایــی  و  ســخنرانی 

اهانــت می کنــد.
حضور او در آن مســند و در آن جایگاه 
ــت  ــه خــود و اهان ــت نســبت ب را اهان
نســبت بــه ارزش هــای کــه جوامــع بــا 
تکیــه بــه آنهــا اســتوار انــد، می پنــدارم. 
برابــری،  آزادی،  چــون  ارزش هــای 

ــایش... ــت و آس ــح، امنی صل
ــتبد  ــت مس ــم حاکمی ــه بگوی ــاه ک کوت
و رواج اســتبداد بزرگتریــن اهانــت بــه 
مردمــان دلبســتۀ آزادی و شــکوفایی 

اســت.
بــه ســخن کارل مارکــس: »اســتبداد 
انســانیت  از  انســان  کــردن  خالــی 
اوســت«. و ایــن یعنــی اوج اهانــت بــه 

ــانیت.  ــام انس ــان و مق انس
ــرت  ــی غی ــه مدع ــی ک ــس ای مردمان پ
ــتید،  ــجاعت اس ــزت و ش ــرو و ع و آب
می دهیــد  اجــازه  غنــی  بــه  چــرا 

ــد. ــت کن ــما اهان ــه ش ــه ب روزان
واقــع،  در  غنــی  بــه  گفتــن  »نــه!« 
ــی  ــرک بی تفاوت ــت و ت ــن اهان نپذیرفت
و بی غیرتــی و کــم بهــا دادن بــه جــان 
ــت.  ــا اس ــی م ــزت جمع ــس و ع و نف
ــل  ــه فص ــی، ب ــتن غن ــار گذاش ــا کن ب

دهیــم! پایــان  اهانت پذیــری 
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فرشاد حق دوست

کمیسیون انتخابات؛
 از ظلم بر کارمندان تا خیانت به نامـزدان

حاکمیت اشرف غنی یا  اهانت ملی
بـودم.  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  دیتاسـنتِر  کارمنـداِن  از  یکـی 
مشـکالت و چالش هایـی نظیـِر بـی کاری و ضعـف اقتصـادی، مـن 
و صدهـا جـواِن دیگـر ماننـِد مـن را به سـوی کمیسـیون انتخابات و 
اجـرای وظیفـه در این نهادِ غـرق در نیرنگ و خیانت کشـاند؛ نیرنگ 
و خیانـت در حـِق آراِی مـردم و آرزوهـای جامعۀ در انتظـارِ »تغییر«.

مـا بـه اُمیـد دریافـِت شـغل و خدمت بـه جامعه یـی که بـه انتخابات 
بـه عنـوان پنجره یـی بـه سـوی »تغییـر و اصالحـات« می نگـرد، بـه 
اسـتخدام ایـن اداره درآمدیـم؛ امـا بسـیار زود بـا تماشـای وضعیـِت 
ایـن نهـاد و روحیـۀ مقاماِت مسـلط بـر آن، بـه خیال باطـِل خود پی 
بردیـم. فرهنـِگ حاکـم بـر کمیسـیون انتخابـات و مقامـات برتر آن، 
فرهنـِگ اسـتفادۀ سـوء از فضـای انتخاباتـی و مجبوریـِت اقتصـادِی 
کارمنـداِن فقیـری چـون مـا در راسـتای منافـِع شـخصی و معامالِت 
تیمـی بـود. فرهنگـی که می گفـت: جیبـت را از سـفرۀ انتخابـات پُر 
کـن و نه تنهـا پـروای کارمنـداِن فقیـر و بی واسـطه را نداشـته بـاش، 
بـرای منفعت جویی هـاِی خـود  نیازمنـدِی آن هـا سـکویی  از  بلکـه 

. ز بسا

کارمنـداِن  فقـر و بـی کاریِ ِ   آن هـا در سـایۀ چنیـن فرهنگـی، دردِ 
فقیرشـان را بـه ابـزاری بـرای کشـیدِن کارِ بیشـتر از آنـان و تضییـِع 
حقـوق  و امتیازات شـان تبدیـل کردندـ با این اطمینـان که در صورت 
اعتـراض، می تواننـد آن هـا را بـا تهدید بـه اخراج یا دسـت کم تمدید 
نکـردِن قـرارداد خاموش شـان سـاخت. ایـن منطـق توانسـت ماه هـا 
کارمنـداِن موقـت و بی بضاعـِت بخش دیتاسـنتِر کمیسـیون انتخابات 
را بـه ادامـۀ کار در فضایـی عدالت سـتیزانه و نیرنگ آلود سـوق دهد.  
مسـیر طوالنِی رسـیدن به کمیسـیون، نداشـتن عمله )در اواخر صرفًا 
یک طرفـه(، نبـود غـذا و بدل اعاشـه و نبود معاِش سـروقت )معاشـی 
کـه پرداخـِت آن بـا دوـ سـه مـاه تأخیـر همـراه بـود(؛ عناصِر بسـیار 
عـادِی بی عدالتـی در حـِق مـا بـود. بی عدالتـی و نیرنـِگ دیگـر ایـن 
بـود کـه معـاِش قراردادی یـی کـه در ابتـدا 500 دالر گفته شـده بود، 
بـه بیسـت وهفت هزار افغانـی و بعدتـر بـه یک بـاره بـا هفت هـزار 
افغانـی تنزیـل، بـه بیسـت هزار افغانـی رسـید و مـا نیـز چاره یی جز 

تسـلیم و پذیـرش نیافتیم!

 بـا نزدیـک شـدِن موعد انتخابـات پارلمانـی 1397 فشـار کار زیادتر 
شـد، مـا را مجبـور کردنـد کـه در روزهـای رخصتـِی رسـمی نیز در 
محـِل وظیفـه حاضـر شـویم و تـا ناوقت هـای شـب و حتا تـا صبح 
کار کنیـم. امـا در پهلـوی این اجبار، یک بسـتۀ تشـویقی نیز داشـتند 
و آن این کـه: فـی  انتـر )یعنـی داخـل کـردن اطالعات در سیسـتم( به 
شـما 3 افغانـی پرداخـت می شـود و قـراردادِ کارمنـداِن پُرتـالش نیز 
تمدیـد می گـردد. این گونـه بـود کـه مـا مظلومانـه در انجـامِ کار بـا 
یکدیگـر مسـابقه  دادیـم تـا مبادا سسـتی و تأخیـِر ما باعـث بی کاری  

و دربه دری مـان شـود.

اکنـون از آن هیاهـو و وعده هـای کاذب، بیـش از دو مـا می گـذرد 
نـه  درحالی کـه  می گذرانـم؛  روزگار  افسـرده گی  نهایـِت  در  مـن  و 
قـراردادم تمدیـد شـده و نـه اضافه کاری هایـم را دریافـت کـرده ام. 
امـا قـرارداد کسـانی که واسـطه داشـتند و لزومًا پُرتالش هـم نبودند، 

به آسـانی تمدیـد شـد!
 مسـالۀ جالب تـِر دیگر بـرای من و سـایر همکارانـم، قراردادهای مان 
بـود کـه طی 5 مـاه، 7 بار تجدید شـد و 7 بـار قرارداد امضـا کردیم. 
روزهـای قـرارداد از یک طـرف بسـیار خوشـحال بودیـم و از طـرِف 

دیگـر بسـیار غمگین که شـاید این آخریـن قراردادمان باشـد!...

خالصۀ مطلب این که:
بـا ایـن قیـاس می تـوان درک و دریافت کرد کـه کمیسـیوِن انتخابات 
غـرق در فسـاد، بی عدالتـی و بی برنامه گـی اسـت و منطقـًا همـان ریا 
و تزویـری را کـه در حـِق کارمنـداِن فقیـر و بی واسـطه اش صـورت 
داده، صدچنـِد آن را در حـِق آرای مـردم و نامـزداِن بی واسـطه یی 
صـورت داده کـه نـه در کمیسـیون حضور داشـته اند و نه قـراردادی 

میـان آن هـا و اعضای ارشـِد کمیسـیون امضا شـده اسـت.

بهار چوپان

ACKU



هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، می گوید 
که یک  سوم جمعیت در افغانستان را جوانان تشکیل می دهند، 
و  جذب  خطر  با  و  شده   رانده  حاشیه  به  جمعیت  این  اما 
استخدام توسط گروه های تروریستی و مخالفان مسلح دولت 

مواجه اند.
و  جوانان  از  شماری  نشست  بارۀ  در  که  بیانیه یی  در  یوناما 
فعاالن جامعه مدنی والیت کاپیسا، در شهر محمود راقی مرکز 
این والیت به منظور بحث روی چگونگی سهم گیری معنادار 
جوانان در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی منشتر کرده، 
که  است  جهان  کشورهای  از  یکی  افغانستان  که  است  گفته 

بخش اعظم جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند.
این  علی رغم  که  می  افزاید  متحد  ملل  معاونت سازمان  هیأت 
آیندۀ  و  توسعه  برای  ارزشمند  منبع  عنوان  به  جوانان  از  که 
افغانستان نام برده می شود، اما این قشر به حاشیه رانده شده اند. 
جوانان  شناخت  »علی رغم  است:  گفته  خود  بیانیه  در  یوناما 
آینده  ساختن  و  کشور  توسعه  در  ارزشمند  منابع  عنوان  به 
رانده  حاشیه  به  جوانان  از  زیادی  شمار  هم  هنوز  افغانستان، 
شده اند و با بی سوادی، بی کاری و فقر دست به گریبان هستند 
شورشیان  سوی  از  استخدام  مقابل  در  را  آنها  عوامل  این  و 

آسیب پذیر می سازد«.
تصمیم گیری های  در  جوانان  معنادار  سهم گیری  به  یوناما 
سیاسی و اجتماعی تاکید کرده می گوید که این سازمان دولت 
افغانستان را در افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی جوانان 

کمک می کند.
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یوناما:
ــده  ــه حاشــیه ران ــان ب جوان

ــذب از  ــر ج ــا خط ــده  ب ش

ــد ســوی شورشــیان مواجه ان

موضـوع: اعـان دعـوت بـه داوطلبـی)1( قلم آکسـیجن 
طبـی شـفاخانه والیتی سـرپل

شـفاخانه والیتی سـرپل ازتمام داوطلبان واجد شـرایط دعوت مینماید 
تادرپروسـه داوطلبـی)1( قلـم آکسـیجن طبـی دارای نمبرتشـخیصیه 
اشـتراک   G01/1398/MoPH/GDCM/HRP/SPS/NCB
نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن الـی ۲1 
روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
 تضمیـن آفـر بـه صـورت پـول نقـد وضمانـت خـط بانکی قابـل قبول 
مبلـغ 40,000 افغانـی مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز یکشـنبه 
۲8 دلـو 1398سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در صالـون کنفرانـس 
شـفاخانه والیتـی سـرپل دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد 

میباشـد. ضروری 
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 

افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل اند:
1. شفاخانه والیتی سرپل. شهر سرپل شماره تماس:0787797757
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل 

تمـاس:070089۲888  شـماره 
آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمی شوند

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدهم قانـون تدارکات، 
مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

موضـوع: اعـان دعـوت بـه داوطلبـی)25( قلـم موادغذایی 
شـفاخانه والیتـی بغان

} شـفاخانه والیتـی بغـالن { از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مـی نماید تا در پروسـه 
داوطلبی } تعداد )1( قلم نان خشـک، )1( قلم گوشـت گوسـفند، )10( قلم مواد خام خوراکی، 
MoPH/GDCM/HRP/BGN/{ دارای نمبر تشخیصیه } 13( قلم ترکاری و میوه جات(

}G0۲/1398/NCB
اشـتراک نموده و نقل چاپ شـده شـرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ ) 500 ( افغانی  
بدسـت آورده آفر های خویش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل 
تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعالن الی سـاعت }  ۲:00بجه بعد از ظهـر { روز 
} یکشـنبه { تاریخ } ۲8/ دلو /1397 { به } صندوق آفر ها که در شـعبه تدارکات مدیریت 
اداری  شفاخانه والیتی بغالن { واقع } شهر پلخمری جاده صحت عامه  { گذاشته شده است  

ارایه نمایند، آفر های دیر رسـیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشـد.
تضمین آفر به صورت } پول نقد ، ضمانت بانکی  { ،)1( قلم نان خشک 40,000 افغانی، 
)1( قلم گوشت گوسفند 60,000 افغانی، تعداد )10( قلم مواد خام خوراکی 50,000 افغانی 
و تعداد )13( قلم ترکاری ومیوه جات 60,000 افغانی  { بوده و جلسه آفر گشائی به روز } 
دوشنبه مورخ۲9 / دلو/ 1397{ ساعت }10:00 بجه قبل از ظهر { در } صالون کنفرانس 
هـای شـفاخانه والیتـی بغالن منـزل اول متصل به تعمیـر جراحی { تدویر میگـردد، آفرهای 

دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمی شود.
آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت 

بدست بیاورند قرارذیل اند:
1. شفاخانه والیتی بغالن. شهر پلخمری شماره تماس:070070370۲

۲. پروژه اصالحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:070089۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظوری 

بودجـه می باشـد

موضـوع: اعان دعـوت به داوطلبـی)29( قلم مواد شـوینده 
شـفاخانه شـهید داکترکرام الدین وکیل زاده 

شفاخانه والیتی شهید داکترکرام الدین وکیل زاده ازتمام داوطلبان واجد 
شـرایط دعوت مینماید تادرپروسـه داوطلبی)۲9( قلم موادشوینده دارای 
/1398/MoPH/GDCM/HRP/SMGHP/NCB نمبرتشخیصیه 

G04 اشـتراک نموده وآفرهای سربسـته خویش را اعتبار ازنشراعالن 
الـی ۲1 روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق 

قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارائه نمایند.
تضمیـن آفـر مبلـغ 30,000 افغانـی بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانت خط 
بانکـی قابـل قبـول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز دوشـنبه ۲8دلو 
1398 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در صالـون کنفرانـس شـفاخانه 
شـهید کـرام الدیـن وکیل زاده دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد 

ضروری میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 

افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل انـد:
1. شـفاخانه داکتـر کـرام الدیـن وکیـل زاده . شـهر شـهرایبک والیـت 

تمـاس:0794085310 شـماره  سـمنگان 
۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 

تماس:070089۲888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی باشـد

موضـوع: اعـان دعـوت بـه داوطلبـی)10( قلـم روغنیات 
شـفاخانه والیتی سـرپل

شـفاخانه والیتـی سـرپل ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مینمایـد 
MoPH/ تادرپروسـه داوطلبی)10( قلم روغنیات دارای نمبرتشـخیصیه
G04/1398/GDCM/HRP/SPS/NCB اشـتراک نمـوده وآفرهـای 
سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن الـی ۲1 روز تقویمـی مطابـق 
شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه 

نمایند.
 تضمیـن آفـر بـه صـورت پـول نقـد وضمانت خـط بانکی قابل قبـول مبلغ 
۲10,000 افغانـی مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روزشـنبه ۲7 دلـو 
1398سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهر در صالون کنفرانس شـفاخانه والیتی 

سـرپل دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضروری میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را درمقابل مبلـغ 500 افغانی 

پـول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورند قرارذیـل اند:
1. شفاخانه والیتی سرپل. شهر سرپل شماره تماس:0787797757 

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل شـماره 
تمـاس:070089۲888 

آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمی شوند
نوت:  عقد قرارداد مطابق فقره)3( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشـروط 

به منظوری بودجه می باشـد

ACKU




