
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گویند که فهرسـت 
هفتـۀ  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  نهایـی 

جـاری اعـام خواهد شـد.
کمیسـیون  سـخنگوی  معـاون  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 
انتخابـات بـه خبرگـزاری هشـدار گفتـه اسـت کـه روند 
بررسـی اسـناد نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری تـا 

چنـد روز دیگـر پایـان خواهـد یافـت.
او افـزود: »حـدود ۹۰ درصـد اسـناد نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بررسـی شـده اسـت و تا روز سه شنبه 

فهرسـت نهایـی نامـزدان اعام می شـود«.

مـورد  در  اسـتعامی  کـه  می گویـد  ابراهیمـی  آقـای 
تشـخیص دو تابعیتـه بـودن نامـزدان بـه وزارت خارجـه 
ارسـال شـده اسـت و فهرسـت حامیـان نامـزدان نیز روز 

شـنبه  بررسـی خواهـد شـد.
او عـاوه کـرد: »بایـد مطمین شـویم که نامـزدان تابعیت 
دوگانه نداشـته باشـند و بـه همین دلیل منتظر پاسـخ این 

اسـتعام هستیم«. 
معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات همچنـان گفتـه 
اسـت کـه احتمال دارد برخـی از نامزدان، شـرایط قانونی 
را تکمیـل نکـرده باشـند و از فهرسـت نهایـی حـذف 

. ند شو
رونـد ثبـت نام نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری، به 
تاریـخ ۱۳ مـاه جـدی بـه گونـۀ رسـمی آغـاز شـد و ۳۰ 

جـدی بـه گونۀ رسـمی پایـان یافت.
احمدولـی مسـعود، عبـداهلل عبـداهلل،  محمداشـرف غنی،  
جلیلـی،  سـیدنوراهلل  تورسـن،  حکیـم  پـدرام،  لطیـف 
علومـی،  نورالحـق  زلمـی  رسـول،  حفیـظ،  عنایـت اهلل 
اتمـر،  حنیـف  تمنـا،  فرامـرز  حکیمـی،  محمدشـهاب 
محمدابراهیـم  نبیـل،  رحمـت اهلل  حکمتیـار،  گلبدیـن 
و  ابدالـی   شـیدامحمد  لیـوال،  نورالرحمـان  الکـوزی،  
غام فـاروق نجرابـی کسـانی  انـد کـه بـرای رقابـت در 

کرده انـد. نـام  ثبـت  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
قـرار  انتخابـات،  کمیسـیون  جدیـد  تقویـم  اسـاس  بـر 
اسـت انتخابـات ریاسـت جمهوری، شـوراهای والیتـی، 
شـوراهای ولسـوالی و انتخابـات پارلمانـی والیت غزنی 

هم زمـان در ۲۹ سـرطان سـال آینـده برگـزار شـود.

سـنای امریـکا در اقدامـی دو حزبـی بـا تصمیـم دونالـد 
ترامـپ بـرای خـروج نیروهـای امریکایـی از سـوریه و 

افغانسـتان مخالفـت کـرد.
سـناتور  مک کانـل،  میـچ  کـه  الیحه یـی  پیش نویـس 
کنتاکـی بـرای مخالفـت با تصمیـم دونالد ترامـپ، رییس 
جمهـور امریکا بـرای خـروج نیروهای نظامـی امریکایی 
از سـوریه و افغانسـتان نوشـت، با ۶۸ رأی موافق در برابر 
۲۳ رأی مخالـف تصویـب شـد و تقریبـًا تمام سـناتوران 

جمهوری خـواه از آن حمایـت کردنـد.
دربـارۀ  گسـترده تری  سیاسـت  الیحـه  بـه  الیحـه  ایـن 
خاورمیانـه اضافـه خواهـد شـد؛ الیحه یـی کـه بـه نظـر 
می رسـد در روزهـای آینـده بـه راحتـی تصویـب شـود.

ایـن دومین بـار طـی دو مـاه اخیـر میـادی اسـت کـه 
سـناتوران جمهوری خـواه بـا سیاسـت خارجـی دونالـد 
ترامـپ مخالفـت کرده انـد. در مـاه دسـامبر ۵۶ سـناتور 
بـه پایـان همـکاری نظامـی امریکا بـا عربسـتان در جنگ 
یمـن رأی دادنـد و مقابلـه دو حزبی قدرت منـدی را علیه 
دفـاع ترامپ از سـعودی ها بر سـر قتل جمال خاشـقجی، 

روزنامه نـگار منتقـد عربسـتانی بـه نمایش گذاشـتند.
اسـت: خـروج  داده  ایـن الیحـه هشـدار  در  مک کانـل 
شـتاب زده نیروهـای امریکایی از هر یک از این کشـورها 
)سـوریه یـا افغانسـتان( می توانـد دسـتاوردهایی کـه بـه 
سـختی بـه دسـت آمـده و همچنـان امنیـت ملـی امریکا 

را در خطـر قـرار دهـد.
مک کانـل بـدون آنکـه مسـتقیمًا از ترامـپ نـام ببـرد، بـا 
سیاسـت های انزواگرایانـۀ او مخالفت و اظهـار کرد: الزم 

اسـت کـه امریـکا ایتـاف جهانـی مبـارزه بـا تروریسـم 
شـرکای  از  و  کـرده  سرپرسـتی  و  حفـظ  را  جهـان  در 

کنـد. پشـتیبانی  محلی مـان 
او در سـخنرانی خـود در مجلـس سـنا گفـت: بـر ایـن 
بـاورم کـه تهدیدهـا همچنـان باقـی مانده انـد. داعـش و 
القاعـده هنوز کامـًا شکسـت نخورده اند و منافـع امنیت 
ملـی امریـکا نیازمنـد ادامـه پایبنـدی به مأموریت کشـور 

در ایـن مناطق اسـت.
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روسیه می خـواهد 
جای امـریکا را پُـر کنـد

انزوای مـرِد وسـواسی 
و مالیخولیاِی صـلح
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کمیسیون انتخابات:
 فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سه شنبه اعالم خواهد شد

سناتوران امریکایی:
 خروج شتاب زده دستاوردها و امنیت ملی امریکا را با خطر مواجه می سازد 

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

گفت وگو با طالبان بعد از  انتخابات 
از موضع یک حکومت مشروع 

صورت گیرد
راه  این  از یک موقف قوی در  باید  بیاید،  پایدار  وقتی که می خواهیم یک صلح 
برویم. صلح حق مردم افغانستان است، یک پروسۀ ملی باید راه اندازی شود و 
این پروسۀ ملی را یک حکومت و یک زعامت ملی می تواند راه اندازی کند و چون 
عمر این حکومت بسیار کوتاه است، باید انتخابات برگزار شود تا از موقعیت قوی 
و از آدرس یک دولت ملی بتوانیم به صلح بپردازیم تا هم انتخابات و صلح را 

داشته باشیم و هم بتوانیم یک نتیجۀ ملموس به دست آوریم
حکومت وحدت ملی در روند گفت وگوهای صلح، عملکرد ضعیف داشته و تا کنون 
در این باره که آیا برگزاری انتخابات اولویت دارد یا پیشبرد روند صلح، هیچ چیزی 

نگفته است
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خلیـل زاد  زلمـی  کـه  پیـش  روز  چنـد  همیـن 
نماینـدۀ ویـژۀ وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور 
صلـِح افغانسـتان بـا لبـان پُرخنده از نشسـت های 
شـش روزه دوحـۀ وارد افغانسـتان شـد تـا حاکـِم 
ارگ او را بـه حضـور بپذیـرد)!( بحـث در ارگ و 
ماحـوِل آن ایـن بـود که کلیـد صلح در اسـام آباد 
و یـا هـم راولپنـدی اسـت. بـه همیـن مناسـبت، 
معـاون اول تیـِم »دولت سـاز« نوشـتۀ ُغرایـی در 
فضـای مجـازی صـادر کرد و بـا دالیـِل محکم از 
موجودیـِت کلیـد صلح در راولپندی سـخن گفت 
و آحـاد جامعـه را بـه حمایـِت بی دریـغ و فوری 
روز  در  امـا  کـرد.  ترغیـب  ولی نعمت شـان  از 
چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، ناگهـان موقعیـِت کلید 
صلـح تغییر کرد. اشـرف غنی هنگامـی که در ارگ 
می خواسـت مـدال شـجاعت را به گـردِن یکی از 
دسـتیارانش بیاویـزد، با صـدای جر فریـاد برآورد 
کـه کلیـد صلـح در کابل اسـت؛ چـون کابل طرح 
و برنامـه بـرای صلـح دارد. ایـن سـخنان ضمـن 
مدهـش  پراکنده گـِی  و  دودسـته گی  از  این کـه 
از  نشـان  می دهـد،  خبـر  »دولت سـاز«  تیـم  در 
ایـن تیـم و حکومـت آقـای غنـی  بی برنامه گـِی 

نیـز دارد. 
سـخن  صلـح  برنامـۀ  از  درحالـی  غنـی  آقـای 
می گویـد کـه او در ظـرف پنج سـاِل گذشـته هیچ 
برنامـۀ دقیـق و مدونـی را برای تأمیـن صلح ارایه 
نکـرده اسـت. برنامۀ صلـِح آقای غنی سـخن های 
پراکنـده و مالیخولیاگونه یـی بـوده اسـت کـه او 
بـه مناسـبت های خـاص به صـورِت ضدونقیـض 
در این جـا و آن جـا بـه صـورِت شـفاهی بـه زبان 
تمـام  قسـاوِت  بـا  طالبـان  وقتـی  اسـت.  آورده 
انتحـاری کرده انـد، او در هنـگام بازدیـد  حملـۀ 
از مجروحـاِن حادثـه فریـاد زده اسـت کـه فصـل 
صلـح تمام شـد و ما با تمـام قوت انتقام شـهداِی 
خـود را می گیریـم. امـا فقـط چنـد روز بعـد کـه 
زخم هـای آن حادثـه قـدری بهبـود یافتنـد، آقـای 
غنـی بـه فکـر »بـرادران ناراضـی«اش شـد و بـه 
آن هـا پیـام صلـح، دوسـتی و آتش بـس فرسـتاد. 
سـال  پنـج  در  غنـی  آقـای  برنامـۀ  و  دسـتاورد 
حکومـِت او در عرصـۀ تأمین صلح، فـرار بیش از 
صدهـزار نیـروی جنگـی و 4۵ هـزار کشـته بوده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد در روزهـای اخیـر کـه 
آقـای  اسـت،  شـده  داغ  به شـدت  صلـح  بحـث 

غنـی بـه جـای این که بـه صـورت اسـتراتژیک به 
مسـایل بیندیشـد، در حـال رفتـن بـه خلسـه های 
تاریخی اسـت. گاهـی خود را در کسـوِت امان اهلل 
خـان می بینـد و گاهـی هـم در لبـاس احمدشـاه 
بابـا. گاهـی بـه فکـر داکتـر نجیـب اهلل می افتـد و 
گاهـی هـم از سـلطان محمود غزنوی یـاد می کند. 
ایـن سـخنان کـه یاوه هـای بی سـر و تهـی بیـش 
نیسـتند، بـه جـای این کـه نقشـۀ راه و کلیـد حـِل 
مشـکل افغانسـتان باشـند، بیشـتر جامعه را نسبت 
بـه خـای فکری و اندیشـه یی که در مـورد صلح 
و آینـدۀ کشـور در تیـم رهبـری آن وجـود دارد، 
مأیـوس می سـازد. به نظر می رسـد کـه عمر آقای 
غنـی دیگـر بـه آن مرحله یـی رسـیده اسـت کـه 

نمی توانـد به درسـتی مسـایل را تفکیـک کنـد. 
دچـار  بـاال  سـنیِن  در  انسـان  مغـز  می گوینـد 
حتـا  و  می شـود  داسـتان پردازی  و  خیال بافـی 
چیزهایـی را کـه نکـرده و ندیـده، طـوری وانمود 
می کنـد کـه کـرده و دیـده اسـت. برخـی آدم هـا 
در سـنینی مثـل سـِن آقـای غنـی داسـتان هایی را 
در مـورد خـود و گذشتۀشـان می گوینـد که اصًا 
انجـام نداده انـد و حتـا شـاهد آن هـم نبوده انـد. 
ذهـِن آقـای غنی بـا توجه بـه وضعیِت جسـمانی 
و کهولـِت سـنی اش به چنیـن فروپاشـی یی دچار 
راه حـِل  انتظـار  حسـاب،  ایـن  بـا  اسـت.  شـده 
معقـول و تشـخیص خـوب و بد را از او داشـتن، 

انتظـاری عبـث و بیهـوده اسـت. 
 اگـر آقـای غنـی بـا وضعیتـی کـه دارد، همچنان 
در سـکوی قـدرت و تصمیم گیـری قـرار داشـته 
تصمیم گیـری  شـرایط  تمـام  درحالی کـه  باشـد، 
از او سـلب شـده؛ بـدون شـک افغانسـتان وارد 
مرحلـۀ بسـیار خطرناک و دشـواری خواهد شـد. 
سراسـیمه گِی ایـن روزهـای او نشـان می دهند که 
او از همـه چیز مأیوس شـده و خـود را در تنهایی 
کامـل احسـاس می کند. نـه توانایی فکـر کردن را 
دارد و نـه هـم توانایی گرفتـِن تصمیمی عاقانه و 

مبتنـی بـر وضعیـِت موجود کشـور را. 
بـا  گفت وگـو  حـال  در  امریکایی هـا  این کـه  در 
طالبـان بـرای یافتـن راه حـِل مسـالمت آمیز بـرای 
مشکل شـان اسـتند، هیچ جای شـک وجود ندارد. 
ادارۀ ترامـپ از مدت هـا پیـش بـه ایـن تصمیـم 
رسـیده بـود کـه افغانسـتان را قبـل از آن کـه بـه 
سرنوشـت شـوروی وقت دچار شـود، تـرک کند. 

امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه فـردای پس از 
بیـرون شـدن امریکایی هـا، طالبـان بـر سرنوشـت 
مـردم حاکـم شـوند، بـه شـرط این که آقـای غنی 
چنیـن تصمیـِم بیمارگونه یـی را از قبـل نگرفتـه 

 . شد با
شـرایط افغانسـتان بـد اسـت امـا بـه گونه یـی هم 
نیسـت که نتوان در برابر مشـکات مقاومت کرد. 
بخـش بزرگـی از مشـکات امروز کشـور، ناشـی 
از تصمیم هـای نابخردانـه و حرکت هایـی اسـت 
کـه آقـای غنـی و تیمـش در پنـج سـال گذشـته 
انجـام دادنـد. آقـای غنـی که همـواره خـود را در 
بـاور کاذب  موقعیـِت برتـر احسـاس می کنـد و 
دارد کـه هیـچ کـس در جهان بـه انـدازۀ او دارای 
فکـر و اندیشـۀ سیاسـی، فلسـفی، جامعه شناسـی، 
پراکنده گی هـا  اصلـی  عامـل  نیسـت،  و...  دینـی 
بـا  او  اسـت.  امـروز کشـور  بی برنامه گی هـای  و 
سیاسـت های اشـتباه آمیِز خـود از طالبـان نیرویـی 
سـاخت کـه حـاال خـودش هـم نمی داند بـا آن ها 

چـه بایـد کرد. 
من سـخن های عبـاس اسـتانکزی نماینـدۀ طالبان 
در قطـر را پـس از دیـدارِ شـش روزه بـا خلیل زاد 
نبودنـد  چیـزی  سـخنان  ایـن  متأسـفانه  شـنیدم. 
کـه از آن هـا دچـار هـراس شـد، بـه گونه یـی که 
آقـای غنـی دچـار هـراس شـده اسـت. طالبـان 
نیـز متوجـه ضعف هـای خود هسـتند ولـی از آن 
بیشـتر متأسـفانه در حکومـت داری و خـردِ آقـای 
غنـی ضعـف می بیننـد و بـه همیـن دلیـل، چنیـن 
بـا جسـارت می تواننـد از موضِع خود دفـاع کنند. 
اگـر آقـای غنـی مشـروعیت سیاسـِی حکومت را 
بـا تقلب کاری هـای انتخاباتـِی خـود زیـر سـوال 
بـودِن  نامشـروع  از  اسـتانکزی  امـروز  نمی بـرد، 
حکومـِت او سـخن نمی گفـت. آقـای غنـی بایی 
را کـه بـر سـِر خـودش و ُکل جامعـه نـازل کرده، 
می خواهـد بـر همـه گان تعمیـم ببخشـد و همـه 
را مقصـر وضعیـِت به وجـود آمـده معرفـی کنـد. 
در حالـی کـه چنین نیسـت. نـوع حکومـت داری 
دچـار  را  کشـور  غنـی،  آقـای  ملوک الطوایفـی 
بُن بسـت و انسـدادی کـرده که بـدون کنـار رفتِن 

او از صحنـۀ قـدرت راه حـِل دیگـری نـدارد. 
مشـکل صلـح افغانسـتان نـه در راولپنـدی اسـت 
و نـه در کابـل، بـل در ارگ و در وجـود شـخِص 

آقـای غنی اسـت.    
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پرداختــن بــه صلــح، تکــرارِ مکــررات نیســت؛ چــه این کــه صلــِح 
افغانســتان موضوعی ســت کــه هــر روز می توانــد بــه صــد 
مســأله و دغدغــۀ تــازه ارتبــاط رســاند و متعاقبــًا از هــزار دریچــه 
و زاویــۀ تازه گشــوده متأثــر گــردد. صلــِح افغانســتان از ایــن نظــر 
ــا و  ــوازاِت خبره ــه م ــد ب ــد و بای ــکون را برنمی تاب ــت و س غفل
ــی  ــت و پرداخت ــه آن انداخ ــدد ب ــی مج ــد، نگاه ــوالت جدی تح

ــرد. ــه ک ــر از آن ارای تازه ت
ــل  ــد بخــش قاب ــه چن ــتان ب ــِل افغانس ــح در داخ ــه صل ــا ب نگاه ه
تقســیم اســت. یکــی از ایــن نگاه هــا، نــگاه حکومــِت افغانســتان 
ــِی آن می باشــد.  ــدۀ اصل ــی نماین ــای غن ــه آق ــح اســت ک ــه صل ب
ــه  ــبت ب ــادی اش را نس ــکار بی اعتم ــۀ آش ــه گون ــی ب ــای غن آق
ــِی آن هــا اعــام  برنامــۀ صلــح امریــکا - طالبــان و توافــق احتمال
ــاب  ــه اش خط ــردم و در نام ــه م ــاب ب ــه اش خط ــرده و در بیانی ک
ــی در  ــای غن ــت. آق ــکاس داده اس ــپ، آن را انع ــای ترام ــه آق ب
ــه و  ــورهای منطق ــِی کش ــش منف ــه نق ــردم، ب ــرای م ــه اش ب بیانی
ابــزار قــرار دادِن طالبــان توســِط آن هــا اشــاره کــرد و در نامــه اش 
ــان هشــدار  ــا طالب ــِق شــتاب زده ب ــِد تواف ــز از پیام ــپ نی ــه ترام ب
داده و از او خواســته کــه نیروهــای مســتقرش در افغانســتان را بــه 
ازای کاهــش هزینــۀ حفــظ ایــن نیروهــا در ایــن کشــور نگــه دارد. 
امــا بســیاری  از تحلیل گــران می گوینــد کــه هــراِس اصلــِی آقــای 
ــه گان  ــیطرۀ بیگان ــه س ــت و ن ــخ اس ــِخ تاری ــرار تل ــه تک ــی، ن غن
ــن  ــر افغانســتان، بلکــه بقــای خــود و حکومتــش سرچشــمۀ ای ب

ــه صلــح اســت. واکنــش نســبت ب
ــِی  ــای سیاس ــی از جریان ه ــۀ کان ــگاهِ مجموع ــگاه، ن ــن ن دومی
افغانســتان اســت کــه برخــی از آن هــا از دوســتاِن دیــروزِ غنــی در 
ــه  ــز از آغــاز ب ــد و برخــی دیگــر نی ــه شــمار می رون حکومــت ب
کارِ حکومــت وحــدِت ملــی، مخالــِف مشــی و منــِش اســتبدادی 
ــد. ایــن  و انحصارگــِر او در نظــام سیاســی ـ اداری کشــور بوده ان
ــه آقــای  عــده بیشــتر در ســایۀ نفــرت و انزجــاری کــه نســبت ب
ــواِن  ــه عن ــان ب ــکا - طالب ــِح امری ــۀ صل ــد، از برنام ــدا کرده ان پی
ــد  ــردم افغانســتان اســتقبال می کنن ــرای م ــم« ب ــک »فرصــت مه ی
ــل زاد اجــازه داد  ــه خلی ــد ب ــد بای ــی می گوین ــای غن و خــاِف آق
تــا بــا پی گیــرِی تاش هایــش در زمینــۀ صلــح، گشــایِش صفحــۀ 
جدیــدی را در افغانســتان زمینه ســاز شــود. آن هــا در ایــن راســتا 
ــات و  ــق انتخاب ــون تعوی ــی چ ــا گزینه های ــازش ب ــادۀ س ــا آم حت

تشــکیل حکومــِت موقــت نیــز هســتند.
ــرط  ــن پیش ش ــا ای ــح ب ــۀ صل ــت از برنام ــگاه، حمای ــومین ن س
اســت کــه تأمیــن صلــح پیــش از اجمــاع بیرونــی و بین المللــی، 
ــه  ــگاه ک ــوع ن ــن ن ــت. ای ــی اس ــی و مل ــاع داخل ــِد اجم نیازمن
می تــوان گفــت سرچشــمۀ اساســِی آن تیــم وفــاق ملــی شــمرده 
می شــود، می گویــد پیشــبردِ صلــح در موجودیــِت حکومتــی کــه 
ــددِ  ــای متع ــه قطب ه ــه را ب ــده و جامع ــی ش ــروعیت ته از مش
قومــی ـ سیاســی تقســیم کــرده، ممکــن نیســت. بنابرایــن نخســت 
ــر و  ــاِع فراگی ــک اجم ــته از ی ــی برخاس ــد حکومت ــه، بای از هم
سرتاســری در افغانســتان بــه میــان بیایــد تــا بتوانــد بــه مــوازاِت 
اجمــاع منطقه یــی، امــِر صلــح را از موضــِع ملــی و میهنــی پیــش 

ــد. ــن کن ــدارِی آن را تضمی ــروزی و پای ــرد و پی بب
ــح  ــوع صل ــه موض ــا ب ــن نگاه ه ــگاه، عمده تری ــوع ن ــه ن ــن س ای
ــق  ــود را برح ــی خ ــه دالیل ــدام ب ــه هرک ــد ک ــتان ان در افغانس
ــاز  ــی نی ــگاهِ چهارم ــا، ن ــن نگاه ه ــارغ از ای ــا ف ــمارد. ام می ش
اســت تــا میــاِن آن هــا داوری کنــد. اگــر ایــن نوشــته نــگاه چهــارم 

ــرد: ــی ک ــب را حاج ــه مطل ــوان این گون ــود، می ت ــرض ش ف
از یک طــرف صلــح در افغانســتان یــک نیــازِ مبــرم اســت و 
ــپ  ــای ترام ــِل آق ــا ضرب االج ــه ب ــی ک ــر، صلح ــوی دیگ از س
ــۀ  ــرای جامع ــی ب ــای گوناگون ــا و خطره ــورده، ابهام ه ــد خ کلی
ــتان  ــح در افغانس ــِق صل ــلمًا تحق ــال دارد. مس ــه دنب ــتان ب افغانس
بــه دو دلیــِل پیچیده گی هــای منطقه یــی و بین المللــی و نیــز 
پیچیده گی هــا و قطب بندی هــای داخلــی، آن قــدر دشــوار بــه 
ــح  ــد صل ــا نمی توان ــن نگاه ه ــدام از ای ــه هیچ ک ــد ک ــر می رس نظ
و پیــروزی در آن را بــه گونــۀ ۱۰۰ درصــد تضمیــن کنــد. امــا از 
انصــاف نبایــد گذشــت کــه وزِن ایــن نگاه هــا و درجــۀ خلــوِص 
نیــت در آن هــا متفــاوت اســت. در نــگاهِ آقــای غنــی بــه صلــح، 
ــط  ــا آن خل ــراِس وداع ب ــدرت و ه ــور در ق ــوِق حض ــان ش چن
ــش  ــح و دغدغه های ــه صل ــگاهِ وی ب ــه ن ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
اعتنــاِی چندانــی قایــل نشــد. در نــگاهِ دوم نیــز ســوداهاِی بیــرون 
ــاِی او  ــج ســال انحصارگری ه ــِی پن ــی از ارگ و تاف ســاختِن غن
ــۀ احساســی و واکنشــِی آن  ــوان پای ــه اســت کــه می ت ــان نهفت چن
را کامــًا غالــب بــر پایــۀ عقانــی و منطقــِی آن محاســبه کــرد و 
از آن پرهیــز نمــود. نــگاهِ ســوم امــا نــه دغدغــۀ حفــظ قــدرت را 
ــه  ــی را، بلک ــری از غن ــودای انتقام گی ــه س ــد و ن ــاب می ده بازت
ــه  ــی می چرخــد ک ــردم افغانســتان و سرنوشــِت جامعه ی حــوِل م
ــدون بازســازی و انســجام  ــراوان شــده و ب دچــار انقطاب هــای ف

ــاند.  ــروزی برس ــه پی ــح را ب ــد صل ــی، نمی توان مل

یـک صلـح
سه نگـاه و هـزار سـودا

احمـد عمران

وسـواسی  مـرِد  نزوای  ا
صـلح مالیخولیاِی  و 

شرایط افغانســتان بد است اما به گونه یی هم نیست که نتوان در برابر مشکالت مقاومت کرد. بخش بزرگی از مشکالت 
امروز کشور، ناشــی از تصمیم های نابخردانه و حرکت هایی ست که آقای غنی و تیمش در پنج سال گذشته انجام دادند. 
آقای غنی که همواره خود را در موقعیِت برتر احســاس می کند و باور کاذب دارد که هیچ کس در جهان به اندازۀ او دارای 
فکر و اندیشۀ سیاسی، فلسفی، جامعه شناسی، دینی و... نیست، عامل اصلی پراکنده گی ها و بی برنامه گی های امروِز کشور 

است. او با سیاست های اشتباه آمیِز خود از طالبان نیرویی ساخت که حاال خودش هم نمی داند با آن ها چه باید کرد
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ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
می گویـد کـه گفت وگـو با طالبـان نیازمنـد به میـان آمدن 
حکومـت مشـروع و ملـی اسـت و این روند زمانـی نتیجه 
عادالنـه و  انتخابـات  فراینـد  در  کـه حکومتـی  می دهـد 

شـفاف صـورت گیرد.
احمدولـی مسـعود در گفت وگـو بـا تلویزیون طلـوع نیوز 
همچنـان می گویـد کـه حکومت وحدت ملـی و حکومت 
پیشـتر از آن بـا وجـود سـرازیر شـدن کمک هـای جهانی 
به افغانسـتان، نتوانسـتند اوضاع کشـور را بهبود بخشـند.

آقـای مسـعود در ایـن گفت وگـو همچنـان بـر ضـرورت 
کـرده  تأکیـد  نیرومنـد  موضـع  از  طالبـان  بـا  گفت وگـو 
و گفتـه اسـت کـه لـزوم ایـن کار، برگـزاری انتخابـات 
از  آن گفت وگوهـا  از  پـس  تـا  اسـت  ریاسـت جمهوری 
یـک نشـانی ملـی و مشـروع بـا طالبـان صـورت گیـرد.

او گفتـه اسـت کـه وضعیت کشـور نابسـامان اسـت و نیز 
نظـام ریاسـتی پاسـخ گوی نیازمندی های کشـور نیسـت و 

بایـد سـاختار نظام تغییـر کند.
بـه گفتـۀ آقـای ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری: 
اجتماعـی،  و  امنیتـی  سیاسـی،  نابسـامانی های  افزایـش 
نتیجـۀ ناکارایـی نظـام ریاسـتی اسـت. حکومـت وحدت 
ملـی و حکومـت پیشـتر از آن بـا وجـود سـرازیر شـدن 
کمک هـای جهانی به افغانسـتان نتوانسـتند اوضاع کشـور 

را بهبـود بخشـند.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بیـان مـی دارد که 
تغییـر سیسـتم در افغانسـتان، در صـدر کارهایـش قـرار 

دارد و بـرای »تمرکززدایـی از قدرت و تقسـیم آن« مبارزه 
می کنـد. او اظهـار داشـت کـه حکومـت وحـدت ملی در 
رونـد گفت وگوهـای صلـح، عملکـرد ضعیـف داشـته و 
تاکنـون در ایـن بـاره که آیـا برگـزاری انتخابـات اولویت 
دارد یـا پیـش بـرد رونـد صلح، هیـچ چیزی نگفته اسـت.
احمدولـی مسـعود به این باور اسـت کـه موقف حکومت 
در پیونـد بـه صلـح، متناقـض و ناروشـن اسـت. بـه گفتۀ 
نامـزد تیـم وفاق ملی در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
آینـده: »هـر وقتـی کـه می خواهیم یـک صلح پایـدار بیاید 
بایـد از یـک موقـف قـوی در ایـن راه برویـم. صلـح حق 
مـردم افغانسـتان اسـت، یک پروسـۀ ملـی بایـد راه اندازی 
شـود و ایـن پروسـۀ ملی را یـک حکومت و یـک زعامت 
ملـی می توانـد راه انـدازی کنـد و چون عمر ایـن حکومت 
بسـیار کوتـاه اسـت بایـد انتخابـات برگـزار شـود تـا از 
موقعیـت قـوی از آدرس یـک دولـت ملـی بتوانیـم که به 
صلـح بپردازیـم تـا هـم انتخابـات و هـم صلـح را داشـته 

باشـیم و بتوانیـم یـک نتیجـۀ ملمـوس به دسـت آوریم«.
آقـای مسـعود بـر ایجـاد »وفـاق ملـی« در کشـور تأکیـد 
ورزیـده و می گویـد تـا هنگامـی کـه اختاف هـای قومی 
از میـان برداشـته نشـوند، مشـکات کنونـی  و سیاسـی 

افغانسـتان حـل نخواهنـد شـد.
اخیـراً  کـه  می شـوند  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
نماینـده گان امریـکا و طالبـان در قطـر دیـدار و گفت وگو 
ایـن  در  امریـکا  نماینـدۀ  خلیـل زاد،  زلمـی  کردنـد. 
گفت وگوهـا گفتـه اسـت که با طالبـان دربـارۀ »چارچوب 

ُکلـی صلـح« بـه توافـق رسـیده اند. او افـزوده اسـت کـه 
پیش نویـس ایـن توافـق شـامل »برنامه یـی بـرای خـروج 
نیروهـای امریـکا، برقـراری آتش بـس و طـرد گروه هـای 

اسـت«. افغانسـتان  خـاک  در  تروریسـتی  بین المللـی 
رییـس حکومـت وحـدت ملی پـس از دیدار بـا خلیل زاد 
از طالبـان خواسـت تـا بـا حکومـت افغانسـتان مذاکـره 
کننـد. امـا طالبـان گفت و گـو با حکومـت افغانسـتان را رد 
کـرده و گفتـه اسـت کـه بـا هر گـروه سیاسـی افغانسـتان 
غیـر از حکومـت حاضـر بـه مذاکـره انـد. بـا ایـن حـال، 
محمداشـرف غنـی روز پنجشـنبه در تـاالر لویـه جرگـه 
گفـت کـه حاضر نیسـت معاهـدۀ شـبیه معاهـدۀ گندمک 

کند. امضـا  را 
معاهـدۀ گندمـک بـه تاریـخ ۲۶ مـی ۱۸۷۹ م. میـان امیـر 
محمـد یعقـوب خـان، نواسـۀ امیـر دوسـت محمـد خـان 
و »سـر لوئیـس کیونـاری« نماینـدۀ سیاسـی انگلیـس طی 
ده مـاده بـه امضـا رسـید. بربنیاد ایـن معاهـده، امیر محمد 
درۀ  »جاجـی،  ابتـدای  تـا  »کـرم«  عاقـۀ  خـان  یعقـوب 
هیبتنـاک خیبـر تا کنارۀ شـرقی هفـت چاه، لنـدی کوتل و 
سـیبی و پشـین را تا کوه کوژک« و اسـتقال افغانسـتان را 

یکجـا بـه هنـد بریتانیـا تسـلیم دادند.
در آخریـن مـورد، روزنامـۀ نیویـارک تایمز گـزارش داده 
اسـت که محمداشـرف غنی بـه دونالد ترامپ نامه نوشـته 
اسـت و در آن، از آقـای ترامـپ خواسـتار خـارج نشـدن 
۳ هـزار نیـروی امریکایـی از افغانسـتان شـده اسـت. بـه 
نقـل از نیویـارک تایمز، کاهش شـمار نیروهـای امریکایی 

از ۱4 هـزار نفـر بـه سـه هـزار نفـر و کاهـش دو میلیـارد 
دالـری در مصارف سـاالنۀ نیروهـای امریکایی از مهمترین 
پیشـنهادات آقـای غنی بـه آقای ترامپ در این نامه اسـت. 
آقـای غنـی حـدود دو مـاه پیـش و پـس از آن کـه دونالد 
ترامـپ تصمیـم مبنـی بـر خـروج نیمـی از نیروهایـش از 
افغانسـتان را همه گانـی کـرد، گفـت کـه ایـن خـروج بـر 

وضعیـت امنیتـی افغانسـتان تأثیـری نخواهد گذاشـت.
گفتنـی اسـت کـه احمدولـی مسـعود، نامـزد تیـم وفـاق 
ملـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت. داکتـر فریده 
مومنـد، معـاون اول و داکتر عبدالطیف نظـری، معاون دوم 
آقـای مسـعود انـد. احمدولی مسـعود بـا شـعار »تغییر« و 
»طـرح وفـاق ملـی« وارد کارزار انتخاباتی شـده اسـت. او 
می گویـد کـه طـرح وفـاق ملـی از دل نزدیک بـه دو دهه 
کار و فعالیـِت »جریان سیاسـی آجندای ملی« بیرون شـده 
اسـت کـه روی ایـن طـرح، اسـتادان دانشـگاه، نخبـه گان 

سیاسـی و شـخصیت های علمـی کار کـرده انـد.
»نظـام  تغییـر  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
ریاسـتی« بـه »نظامِ صدارتی« و داشـتن یـک رییس جمهور 
و یـک صدراعظـم را از مهمتریـن اهـداف خـود عنـوان 
کـرده اسـت. این نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری گفته 
اسـت، چهره هایـی کـه او را به عنـوان معـاون، صدراعظم 
انتخابـات همراهـی می کننـد،  و معاونـان صدراعظـم در 
چهره هـای علمـی و بـا پیشـینۀ کار در عرصه هـای علمـی 
اقشـار  تمـامِ  از  نماینده گـی  و  می باشـند  اکادمیـک  و 
افغانسـتان به شـمول جوانـان، زنـان و نخبـه گان می کنند.

منبع: فارین  پالیسی 
نویسنده: الرا سیلِکمن

برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار
ــتان را  ــروج از افغانس ــم خ ــکا تصمی ــه امری ــی ک در حال
دارد، روســیه بــه عنــوان رقیــب امریــکا و ناتــو در منطقــه، 
ــته  ــش داش ــتان نق ــدۀ افغانس ــه در آین ــد ک ــاش می کن ت

باشــد. 
ــان  ــا طالب ــح ب ــد صل ــرفت ها در رون ــه پیش ــی ک زمان

توســط مقامــات امریکایــی تاییــد شــد، روســیه بــه شــکل 
ــزان  ــه، می ــر در منطق ــک بازیگ ــوان ی ــه عن ــانه ب خاموش
ــود.  ــر ۲۰۱۸ ب ــکو( در نوامب ــت مس ــک نشست)نشس ی
ــان و برخــی اعضــای  ــده گان طالب ــن نشســت نماین در ای
ــدۀ  ــان نماین ــتان، همچن ــح افغانس ــورای صل ــۀ ش بلندپای
و  ایــران  پاکســتان،  ماننــد  منطقه یــی  حکومت هــای 
چیــن اشــتراک کردنــد و نماینده یــی از  ســفارت امریــکا 
در مســکو بــه عنــوان ناظــر نیــز در ایــن نشســت حضــور 

داشــت. 
اخیــراً ضمیــر کابلــوف فرســتادۀ ویــژۀ روســیه در 
افغانســتان بــه پاکســتان رفــت تــا روی تــاش دو کشــور 
ــتان،  ــای افغانس ــه چالش ه ــل ب ــک راه ح ــن ی ــرای یافت ب

گفت وگــو کننــد. 
ــی  ــان برخ ــیه میزب ــنبه روس ــان، روز سه ش ــن زم در عی
از سیاســیون مخالــف اشــرف غنــی و طالبــان در مســکو 

اســت. 
ــیه  ــر در روس ــاه نوامب ــت م ــۀ نشس ــه نتیج ــی ک در حال
بــرای هــر دو طــرف ]دولــت افغانســتان و  طالبــان[ گنگ 
ــی  ــدرت منطقه ی ــک ق ــوان ی ــه عن ــیه ب ــا روس ــود، ام ب
بــازی خــود را انجــام داد. آگاهــان بــاور دارنــد کــه اگــر 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا پیــش از رســیدن بــه یــک توافــق 
صلــح بــا طالبــان نظامیــان خــود را از افغانســتان بیــرون 

کنــد، جــای ایــن خــا را روســیه پُــر خواهــد کــرد. 
یــک مقــام وزارت خارجــه کــه در نشســت مســکو 
دعــوت  شــده بــود، بــه فاریــن پالیســی گفــت: در 
ــد، روســیه  ــرک کن ــکا افغانســتان را ت ــه امری ــی ک صورت
ــًا  ــد. اتفاق ــازی می کنن ــور ب ــن کش ــود را در ای ــش خ نق
روســیه می توانــد دوبــاره بــه عنــوان یــک بازیگــر قــوی 
ــردد. ــع گ ــد واق ــتان مم ــای افغانس ــل چالش ه ــرای ح ب
تاریــخ نشــان می دهــد کــه اتحــاد جماهیــر پیشــین 
در  طوالنــی  و  کننــده  خســته   تاریخــی،  شــوروی 
افغانســتان دارد. ایــن کشــور را بــه یــاد ســال های ۱۹۷۹ 
ــت از  ــرای حمای ــیه ب ــاش روس ــی از ت ــرد، بخش می ب

رژیــم شکســت خــوردۀ کمونیســت در کابــل کــه ســبب 
طوالنــی  شــدن دهه هــا جنــگ و منجــر بــه کشــته 
شــدن بیــش از یــک میلیــون انســان شــد و زمینــۀ 
دســت درازی ها را بــه ایــن کشــور فراهــم ســاخت. 
ــرای حــل  ــاش مســکو ب ــه هــر ت ــد ک آگاهــان می گوین

ــت.  ــی اس ــتان الزم ــای افغانس چالش ه
ســیت  جانــس، عضــو مرکــز مطالعــات اســتراتژیک 
ــاش  ــیه در ت ــل روس ــه حداق ــد ک ــی، می گوی بین الملل
ــن  ــه همی ــت، ب ــوذش اس ــه نف ــاره ب ــن دوب ــت یافت دس
دلیــل ارتبــاط نزدیــک بــا طالبــان و پاکســتان و برخــی از 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــدی منطقه ی ــران کلی بازیگ
آقــای جانــس، افــزوده کــه روســیه بــرای طالبــان کمــک   
مالــی و تجهیزاتــی می کنــد. روســیه  تــاش می کنــد تــا 
»پروپاگنــدا« در برابــر امریــکا و ناتــو منتشــر کنــد. چیــزی 
ــکا  ــود: »امری ــر می ش ــیه منتش ــانه های روس ــه در رس ک

ــد«. ــش را کمــک می کن داع
مــورد  دیــدگاه روســیه در  آگاهــان می گوینــد کــه 
ــل  ــک راه ح ــاد ی ــرای ایج ــاش  ب ــتان، ت ــگ افغانس جن
ــوان  ــه عن ــکا ب ــو و امری ــوی نات ــا در پهل دومــی اســت ت
ــوذ ش در  ــتفاده از نف ــا اس ــی و ب ــر منطقه ی ــک بازیگ ی
ــر شــوروی ســابق« کــه مــرز  کشــورهای »عضــو جماهی
مشــترک بــا شــمال افغانســتان دارنــد ایــن نقــش را بــازی 

ــد.  کن
جانس کامپل، عضو شبکۀ رند می گوید: به شکل 

روسیه می خـواهد 
جای امـریکا را پُـر کنـد

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

گفت وگو با طالبان بعد 
از انتخابات از موضع یک 

حکومت مشروع صورت گیرد
روح اهلل بهزاد
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ســرعت ســخنرانی: اگر ســرعت ســخنرانِی شــما ثابت باشــد، مخاطبان خســته 
ــوای  ــه محت ــر آن ک ــد مگ ــد ش ــالت بار خواه ــما کس ــخنرانی ش ــوند و س می ش
خیلــی ارزشــمندی داشــته باشــید. اگــر ســرعت ســخنرانی شــما تنــد و شــدِت 
آن بــاال باشــد، مخاطبــان ممکــن اســت فکــر کننــد کــه شــما نگــران و مضطرب 
هســتید؛ از ایــن رو نیــاز اســت هرازگاهــی ســرعِت خــود را کــم کنیــد و تأکیدها 
را انجــام دهیــد. اگــر ســرعت ســخنرانی شــما کــم باشــد، ســخنرانی شــما فاقــد 
انــرژی و هیجــان خواهــد بــود. لــذا بهتریــن گزینــه بــرای ســرعت ســخنرانی، 
داشــتن تنــوِع ســرعت در ســخنرانی اســت و در حالــِت عــادی بهتــر اســت کــه 
ســرعت ســخنرانِی مــا حــدود ۲۵ درصــد بیشــتر از میانگیــن ســرعت صحبــِت 

ــد. مخاطبان باش
زیــر و بــِم صــدا )ارتفــاع صــدا(: وقتــی از صــدای بم تــر از حالــت طبیعــی 
اســتفاده می کنیــم، نشــان دهندۀ آن اســت کــه آن چــه می گوییــم جــدی اســت و 
می توانــد بــه جدیــت و متانــت و ســنگینی ســخنران بیفزایــد. و در ُکل صــدای 
بــم و کلفــت، تداعی گــِر اقتــدار و قــدرت اســت. و وقتــی از صدای زیر اســتفاده 
ــادی  ــخنراناِن زی ــده س ــد. بن ــان می ده ــا را نش ــان م ــرژی و هیج ــم، ان می کنی
ــی داشــته اند و در شــروع ســخنرانی  ــرا و پُرمایه ی ــم، گی ــه صــدای ب ــده ام ک دی
خیلــی جــذاب بوده انــد؛ امــا همیــن صــدای جــذاب به دلیــِل یک نواخــت بــودن 
بعــد از چنــد دقیقــه ایــن احســاس را به وجــود مــی آورد کــه بــا چکــش روی 
میــخ می کوبنــد. لــذا بــا زیرتــر یــا بم تــر کــردِن صــدای طبیعی مــان بــا توجــه 
بــه موقعیــت، می توانیــم ســخنرانی مان را جالب تــر، جذاب تــر و گیراتــر کنیــم 

.
یادداشــت: اگــر می خواهیــم صدای مــان از این کــه هســت، غنی تــر و 
ــاع  ــا ارتف ــردن ب ــت ک ــی و صحب ــات تنفس ــام تمرین ــا انج ــردد، ب ــر گ پُرمایه ت
ــرای  ــم و ب ــر کنی ــان را غنی ت ــادی صدای م ــدود زی ــا ح ــم ت ــب می توانی مناس

ــم! ــازی انجــام دهی ــات صداس ــد تمرین ــردن بای ــی ک بیشــتر غن
ــان،  ــن بی ــای ف ــن تکنیک ه ــی از قوی تری ــا: یک ــب از مکث ه ــتفادۀ مناس اس
اســتفادۀ قدرتمنــد از مکــث )ســکوت( اســت. وقتــی بــه مــدِت یکــی ـ دو یــا 
گاهــی ســه ثانیــه مکــث می کنیــم، ایــن مکــث اثربخشــِی صحبت های مــان را 

ــون: ــد چ ــر می کن چندبراب
ــه  ــۀ آن چ ــه ادام ــه ب ــد ک ــرار می ده ــا ق ــار م ــت را در اختی ــن فرص اوالً: ای

می خواهیــم بگوییــم فکــر کنیــم.
ــه و  ــان را تجزی ــه نظرات م ــد ک ــان می ده ــه مخاطب ــت را ب ــن فرص ــا: ای ثاًنی

ــد. ــل و جــذب نماین تحلی
ثالثــاً: نشــان می دهــد کــه مــا بــر اوضــاع مســلط هســتیم و اعتمــاد بــه نفــِس 

زیــادی در هنــگام صحبــت کــردن داریــم.
کجاها باید مکث کنیم؟

در جاهــای مختلفــی مکــث کاربــرد دارد؛ امــا در این جــا دو تــا از مهم ترین هــاِی 
آن هــا را بیــان می کنیم.

الــف( وقتــی مــا دو یــا ســه جملــه را بیــان می کنیــم، بعــد از آن مکــث می کنیــم 
ــی درک  ــد و به خوب ــل کن ــه و تحلی ــم تجزی ــا ذهــن مخاطــب آن چــه را گفتی ت

نمایــدـ کــه بــه آن مکــِث ادراکــی می گوییم.
ب( وقتــی می خواهیــم بــه نکتــۀ مهمــی اشــاره کنیــم کــه الزم اســت مخاطبــان 
به صــورِت ویــژه بــه آن توجــه کننــدـ کــه بــه آن مکــِث نمایــش گفتــه می شــود 
البتــه می تــوان هــم قبــل از بیــان نکتــه و هــم بعــد از بیــان نکتــه از ایــن مکــث 

اســتفاده کــرد.
مکــث نشــانۀ اعتمــاد بــه نفــس و حرفه یــی بــودن ســخنران اســت و بهتریــن 
ــن اســت کــه ســخنرانی  ــد، ای ــه مکث هــای قدرتمن ــرای دســتیابی ب ــن ب تمری
خــود را به صــورت فایــل صوتــی ضبــط کنیــم و ســپس بــه آن گــوش 
ــه  ــم و در چ ــام می دهی ــث را انج ــی مک ــه زمان های ــه در چ ــم ک ــو  ببینی کنیم
ــم. ســپس مجــدداً ســخنرانی خــود را  ــی انجــام آن را فرامــوش کرده ای زمان های
ــرا  ــتی اج ــود را به درس ــای خ ــم مکث ه ــعی کنی ــار س ــم و این ب ــام می دهی انج
ــر ســخنرانی  ــرای ه ــه ب ــن مرتب ــن را چندی ــن تمری ــد ای ــم. شــما می توانی کنی
انجــام دهیــد. مطمیــن هســتم کــه بــا انجــام ایــن تمریــن نتایج بســیار خوبــی در 
صحبــِت خــود خواهیــد دیــد و بــدون شــک اعتمــاد بــه نفــس زیــادی در هنگام 

ــد آورد. ــت خواهی ــردن به دس ــت ک صحب
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هنــگام مــرور متن هــای ورزشــی، اطاعــاِت 
ــدۀ  ــش عم ــت آورد. بخ ــوان به دس ــی می ت متنوع
ــه اخبــار ورزشــی اســت و معمــوالً  آن، مربــوط ب
در حاشــیه ی ایــن خبرهــا و در البــه الی بحث هــا 
ــون  ــی پیرام ــای اندک ــا، گاه تحلیل ه و اظهارنظره
مســایل روانــی مطــرح می شــود و در ســطح 
ــی ورزش کاران  ــایل اجتماع ــر، مس ــیار نازل ت بس
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی و اجتماع ــایل روان ــا مس و ی
ــز  ــر فضــای ورزشــی نی ــم ب ــی حاک مســایل روان

مشــاهده می شــود. 
ــر  ــۀ مســایل عمیق ت ــرای مطالع ــه ب هنگامــی ک
برخــی  و  کتاب خانه هــا  بــه  ورزش  قلمــرو 
مراجعــه  ورزش  بــه  مربــوط  ســازمان های  از 
ــن نســبت تکــرار می شــود؛  ــًا همی ــم، تقریب می کنی
بــه مســایل روانــی و  اندکــی  یعنــی حجــم 
منابــع  وزنــۀ  البتــه  و  می پردازنــد  اجتماعــی 
ــا  ــت. ام ــر اس ــان مطلوب ت ــناختی همچن روان ش
هیچ گونــه  ورزش  جامعه شناســی  حــوزۀ  در 
ــوان  ــک عن ــاید ی ــود؛ ش ــاهده نمی ش ــی مش تألیف
ــه وجــود  ــن زمین ــز در ای ــاب ترجمــه شــده نی کت
ــوان  ــا عن ــن ب ــع التی ــدارد. از طــرف دیگــر، مناب ن
ــز بســیار معــدود اســت.  جامعه شناســی ورزش نی
ــاب  ــای پُرتب وت ــه فض ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــۀ  ــه ده ــع در س ــر جوام ــاِی ورزش در اکث و پوی
جامعه شناســی  متوجــه  را  اندیشــمندان  اخیــر، 
ورزش نمــوده اســت. در طــی ایــن دوران شــاهد 
ورزش،  شناســی  جامعــه  انجمــن  تشــکیل 
برگــزاری همایش هــای تخصصــی و تولیــدات 
ــا  ــه و حت ــاب و مقال ــب کت ــراوان در قال ــی ف علم
فصلنامه هــای تخصصــی در ایــن زمینــه در ســطح 
ــومی  ــان س ــع جه ــا در جوام ــتیم. ام ــان هس جهـ
ــه گــوش نمی رســد.  هنــوز ندایــی از ایــن علــم ب
ورزش، پدیده یــی بیــن رشــته یی شــامل مدیریــت، 
ــت،  ــاد، سیاس ــی، اقتص ــی، روان شناس جامعه شناس
ــدان  ــبب فق ــه س ــت. ب ــکی اس ــت و پزش بهداش
ورزشــی  تحلیل هــای  معمــوالً  جامع نگــری، 
یک ســویه، تک ســبب بین و فاقــد ژرف نگــری 
اســت و یــا برنامه ریــزی ورزشــی هنــوز بــه 
ــر  ــخصی در ام ــرد مش ــا راهب ــری و ی ــی نظ مبان
ــا در  ــه اســت. ام ــزی ورزش دســت نیافت برنامه ری
ــی  ــه جامعه شناس ــه ب ــرورت توج ــن، ض ــن بی ای

ورزش چیســت؟ 
»ژرژ گورویــچ« و »مارســل مــوس« شــاگردان 
ــارۀ  ــی درب ــش ُکل ــی را بین ــم، جامعه شناس دورکی
پدیده هــای اجتماعــی می داننــد کــه موضــوع 
ســازمان ها،  ســاخت ها،  مختلــف  ســطوح  آن 
ابعــاد گوناگــون  تغییــرات آن در  تحــرکات و 
اســت. ضــرورت توجــه بــه جامعــه شناســی 
ورزش هنگامــی حــس می شــود کــه معمــوالً 
اکثــراً  تبیین هــا  در تحلیــل مســایل ورزشــی، 
تک علتــی و ســاده هســتند. البتــه گاه همیــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــول اس ــود معل ــز خ ــاده نی ــت س عل

ــن  ــرا تبیی ــت؛ زی ــده اس ــانده ش ــت نش ــای عل ج
ــی دم  ــه راحت ــه ب ــی ک ــا مصالح ــوالً ب ــاده معم س
دســت اســت، ســاخته می شــود. چــون ســاده بــه 
ــی از شــناختی علمــی  ــده اســت، بهره ی دســت آم
ــا  ــا ب ــل آن ه ــۀ متقاب ــگ و رابط ــه و فرهن جامع

ورزش نــدارد. 
مطالعــۀ  می تــوان  را  ورزش  جامعه شناســی 
کنــش متقابــل مشــارکت کننده گان ورزش اعــم 
از ورزش کاران، مربیــان و هــواداران و ســازمان 
ــد  ــم، تولی ــن عل ــدف از ای ــت. ه ــی دانس اجتماع
ــن  ــم و تبیی ــیر، فه ــرای تفس ــه ب دانشــی اســت ک
الگوهــای رفتــار انســانی و حــل مســایل اجتماعــی 
انســان در فعالیت هــای ورزشــی مفیــد باشــد. 
تبییــن جامعه شــناختی ورزش، نوعــی آگاهــی 
اســت کــه بــه کنــش ورزشــی بــا توجــه به مســایل 
عمومــی می نگــرد. رفتارهــای پرخاش گرانــه و یــا 
انحراف آمیــز اســتفاده از داروهــای غیرمجــاز و یــا 
ــای  ــی در میدان ه ــًا ناکام ــزه و اساس ــف انگی ضع
عوامــل  می توانــد حاصــل  بخشــی  ورزشــی، 
روانــی باشــد و بخشــی هــم پیامــد ســاختار تیــم 
ــی، ناشــی  ــه عبارت ــا ســازمان ورزش باشــد. و ب ی
از تنظیماتــی باشــد کــه ســازمان ورزش در جامعــه 
ورزش  جامعه شناســی  اســت.  دیــده  تــدارک 
علت هایــی را جســت وجو می کنــد کــه ورای 
ــا  ــان و حت ــان، مربی ــات بازیکن ــی و تجربی آگاه
ــی  ــان ورزش ــبب بیِن کارشناس ــرش تک س گاه نگ

اســت. 
تحلیــل جامعه شــناختی در منابــع و مطبوعــات 
ــا  ــرا حت ــت؛ زی ــدک اس ــختی آن ان ــل س ــه دلی ب
ــی،  ــای گروه ــای رفتاره ــن صورت ه ابتدایی تری
بســیار پیچیــده اســت. عناصــر وضعیــت اجتماعــی 
ماننــد روندهــای اقتصــادی، اجتماعــی سیاســی و 
ــناخت  ــور ش ــی همین ط ــی و فرهنگ ــا مذهب حت
اعضــای یــک گــروه ورزشــی نســبت بــه یکدیگر، 
بــه  نســبت  انتظــارات  و  تکالیــف  و  حقــوق 
ــازگاری،  ــا، س ــن نقش ه ــی بی ــر، هماهنگ یکدیگ
همنوایــی، رقابــت، تعــارض، همــکاری و غیــره در 
ــناخته  ــان ش ــد هم زم ــناختی بای ــل جامعه ش تحلی

شــود. 
در  غنــی  ادبیــات  ورزشــی  جامعه شناســی  در 
فرایندهــای  و  آن هــا  انــواع  گروه هــا،  مــورد 
از  برخــی  در  کــه  دارد  وجــود  درون گروهــی 
ــزی  ــی گری ــای گروه ــه از رفتاره ــی ک حوزه های
نیســت همچــون اقتصــاد و سیاســت، از ایــن 
ــده  ــه ش ــراوان گرفت ــای ف ــی بهره ه ــات غن ادبی
فعالیت هــا،  ایــن  از  بســیاری  توفیــق  اســت. 
مرهــون بینــش جامعه شــناختی مدیــران آنــان 

ــت.  اس
ــوع  ــر ن ــرای ه ــد ب ــی می توان ــًا جامعه شناس اساس
مســوولیت شــغلی، کمــک ارزنده یــی عرضــه 
ــه و  ــناخت جامع ــش ش ــه دان ــت یابی ب ــد. دس کن
فرایندهــای اجتماعــی ورزش، مقدمــۀ ایفــای نقش 

ســازنده گی در قلمــرو ورزش اســت. جامعــه 
شناســی ورزش بــا طــرح »بینــش جامعه شــناختی« 
ــات  ــد توفیق ــان می ده ــوب ورزش نش در چارچ
ورزشــی وابســته بــه خواســت مربــی و ورزشــکار 
ــی و  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــل نیروه ــت؛ ب نیس
ــد.  ــی مؤثرن ــای ورزش ــا و گروه ه ــرد تیم ه عملک
بــه رغــم آن کــه دســتاوردهای جامعه شناســی 
ــت  ــه حرک ــا ب ــده و ی ــد بازدارن ورزش، می توان
اســاس  بــر  فعالیت هــای ورزشــی  درآورنــدۀ 
واقعیــات و دانــش علمــی در قالــب نظریــات 
جوامــع  در  باشــد،  ورزش  شناســی  جامعــه 
جهان ســومی در ایــن زمینــه تــاش کافــی در 
اجتماعــی  علــوم  مراکــز  حتــا  و  دانشــگاه ها 

نمی شــود.  مشــاهده 
اســت  قــادر  ورزش  جامعه شناســی  مطالعــه ی 
ــه ورای شــناخت عمومــی و عــادی  خواننــده را ب
ــۀ  ــورد جنب ــی در م ــد. نگران ــوق ده از ورزش س
انتزاعــی و نظــری جامعــه شناســی ورزش به ویــژه 
بــرای برنامه ریــزان و سیاســت گذاران، طبیعــی 
اســت. نگرانــی یــاد شــده، آن گاه از بیــن مــی رود 
ــی ورزش  ــه شناس ــوع جامع ــای متن ــه گرایش ه ک
در ابعــاد نظریه پــردازی و روش هــای تحقیــق، 

ــردد.  شناســایی گ
ــی ورزش  ــی در جامعه شناس ــی عموم جامعه شناس

بــه دو شــاخه تقســیم می شــود: 
ـ  رویکرد فارغ از ارزش 

ـ رویکرد هنجاری.
رویکــرد اول تنهــا در جســت وجوی ارضــای 
عایــق و شــناخت نظــری اســت و ورزش را 
ــی  ــی میدان ــای اجتماع ــر پدیده ه ــون دیگ همچ
ــای  ــد قضای ــدم تأیی ــا ع ــد ی ــاح، تأیی ــرای اص ب
جامعه شناســی تلقــی می کنــد، امــا در مقابــل 
رویکــرد هنجــاری قــرار دارد کــه دغدغــه اش 
ــای  ــی عملکرده ــوول ارزیاب ــک مس ــون ی همچ
ســازمان ورزش، بــرای بهبــود عملکــرد آن اســت. 
در  می توانــد  ورزش  جامعه شناســی  بنابریــن 
ــر از فرایندهــای  بعــد کارکــردی، شــناختی کامل ت
ــازمان های  ــران س ــان و مدی ــرای مربی ــی ب ورزش
و  برنامه ریــزان  و  ُخــرد،  ســطح  در  ورزشــی 
سیاســت گذاران ورزش در ســطح کان فراهــم 

ــازد.         س
   منبع: نورپورتال

آمــدی  در 
ورزش جـامـعه شناسـِی  بر 

 جامعه شناسی ورزش را می توان
 مطالعۀ کنش متقابل مشارکت کننده گان
 ورزش اعم از ورزش کاران، مربیان و
 هواداران و سازمان اجتماعی دانست.
 هدف از این علم، تولید دانشی است
 که برای تفسیر، فهم و تبیین الگوهای
 رفتار انسانی و حل مسایل اجتماعی
 انسان در فعالیت های ورزشی مفید
 باشد. تبیین جامعه شناختی ورزش،
 نوعی آگاهی است که به کنش
 ورزشی با توجه به مسایل عمومی
 می نگرد. رفتارهای پرخاش گرانه و
 یا انحراف آمیز استفاده از داروهای
ً  غیرمجاز و یا ضعف انگیزه و اساسا
 ناکامی در میدان های ورزشی، بخشی
 می تواند حاصل عوامل روانی باشد و
 بخشی هم پیامد ساختار تیم یا سازمان
 ورزش باشد. و به عبارتی، ناشی از
 تنظیماتی باشد که سازمان ورزش در
جامعه تدارك دیده است
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از  بیـش  به سـر می بریـم کـه حکومت هـا  زمانه یـی  مـا در 
پیـش و بـدون ترس از مجـازات، مخالفاِن خـود را در دیگر 
کشـورها بـه قتـل می رسـانند و حتـا رییـس انترپُـل هـم از 
ناپدیدشـدن در امـان نیسـت. در چنیـن اوضاعـی، »ما جیان« 
)Ma Jian( به شـکلی تقریبـًا بی پـروا شـجاع اسـت. عنوان 
آخریـن اثِر ایـن رمان نویس تبعیـدی، »رؤیای چینی« اسـت. 
ایـن همـان اصطاح محبوِب شـی جیـن پینگ، رهبـر چین، 
اسـت. آیـا ماجیـان می توانسـت عنوانـی تحریک آمیزتـر از 
ایـن بـرای جدیدترین انتقـاد طنزآمیزش از کشـور زادگاهش 
برگزینـد؟ شـخصیت اصلـی این رمـان، سیاست مداری سـت 

کـه بـا یادآوری فسـاد خـود دچـار جنون می شـود.
اندکـی   ۲۰۱۲ سـال  در  را  اصطـاح  ایـن  اولین بـار  شـی 
پـس از انتخـاِب خـود بـه مقـام دبیرکلـِی حزب کمونیسـت 
بـه کار بـرد. ایـن رمـاِن انتقـادِی کوتـاه را می تـوان واکنـش 
سـرمایه داری  و  اقتدارگرایـی  بـه  ماجیـان  »خشـمگینانه«ی 
عنان گسـیخته یی دانسـت کـه وجـه تمایـز رؤیـای چینـی به 
شـمار مـی رود؛ رؤیایـی که تنها شـمار اندکی در آن شـریک 
و سـهیم اند. او می گویـد »می خواسـتم خـودم را بـه مبـارزه 
بطلبـم و بـا حداقـل کلمـاِت ممکـن همـه چیـز را بگویـم.« 
او بـا لحنـی طنزآمیـز می افزایـد کـه دوسـت دارد ببینـد کـه 
نشـان  واکنـش  رمـان  ایـن  بـه  چه طـور  چینـی  مسـؤوالن 
می دهنـد، با توجـه به این که اسـتفاده از بسـیاری از »واژگان 
مهـم« در فضـای مجـازی را ممنـوع کرده انـد- »حتـا اسـم 
»وینـی د پـو« هـم ممنوع اسـت، زیرا مـردم دربارۀ شـباهت 

او بـا شـی جیـن پینـگ جـوک گفته انـد.«
وقتـی ایـن احتمـال عجیـب و غریـب را در نظـر می گیریـم 
کـه »رهبر معظم« مجبور شـود که اسـتفاده از شـعار خودش 
[رؤیـای چینـی] را هـم ممنوع کنـد، هر دو لحظه یی سـاکت 
می  شـویم. امـا ماجیـان ایـن واقعیـت را تصدیـق می کنـد که 
سانسـور چنـان فراگیر اسـت کـه به احتمـال زیاد ایـن رمان 
بـه زبـان چینـی منتشـر نخواهد شـد، حتا در هنـگ کنگ که 
از نظـر تاریخـی محل انتشـار آثار نویسـنده گان دگراندیشـی 

بـوده کـه در خـود چیـن ممنوع القلـم بوده اند.
در کافـۀ آرامـی در لنـدن، نزدیـک بـه خانـۀ ماجیان، همسـر 
و مترجمـش، فلـورا درو، و چهـار فرزندشـان نشسـته ایم؛ 
این جـا به سـختی می تـوان فهمید که ایـن نویسـندۀ الغر ۶۵ 
سـاله با چه مخاطراتی روبه رو اسـت. او ۱۷ سـال اسـت که 
در بریتانیـا زنده گـی می کنـد امـا انگلیسـی حـرف نمی زنـد. 
درو، کـه ترجمـۀ ایـن مصاحبـه را بـر عهـده دارد، می گوید 
ماجیـان سـعی کرده اسـت کـه انگلیسـی بیامـوزد امـا تعهد 
سرسـختانه یی بـه زبـان مـادری اش دارد و فکـر و ذکـرش 
بیشـتر مشـغول اتفاقاتـی اسـت کـه در چیـن رخ می دهـد تا 
در بریتانیـا. ماجیـان در پیش گفتـار رؤیـای چینی می نویسـد 
»زنده گـی در غـرب بـه مـن اجـازه داده تـا ببینـم کـه غبـار 
دروغ میهنـم را احاطـه کـرده اسـت.« او در میانـۀ گفت وگـو 
از کمـدی الهـی دانتـه نقل قـول می کند: »تنها پـس از اخراج 
اسـت که شـاعر می تواند بهشـت و دوزخ و بـرزخ را ببیند.«

او یکـی از پنـج فرزنـد خانواده یـی مرفـه بـود کـه در سـال 
۱۹۵۳ در شـهر دورافتـادۀ چینـگ دائـو بـه دنیا آمـد. دیدگاه 
کنونـی او، حاصـل تجربیـات دوران کودکـی  اسـت. او در 
کودکـی نشـان داده بـود کـه به عنـوان هنرمند آیندۀ روشـنی 
دارد امـا »انقـاب فرهنگـی« ناگهـان بـه ایـن کودکـی پایان 

داد. در آن زمـان ۱۳ سـال داشـت. معلـم هنـرش را بـه اتهام 
و  مـّاک  کـه  پدربزرگـش،  و  دادنـد  آزار  »راسـت گرایی« 
چای شـناس بـود، اعدام شـد. در ۱۵ سـاله گی به یـک گروه 
تبلیغاتـی هنری پیوسـت و به کارهای گوناگونی، از مشـاغل 
صنعتـی گرفتـه تا عکاسـی خبـری پرداخت. با یـک رقصنده 
ازدواج کـرد و بـر اسـاس قوانیـن، تنهـا یـک بـار بچـه دار 
شـد. کسـب یـک جایزۀ عکاسـی، توجـه مسـووالن را به او 
جلـب کـرد و بـه کار در واحـد تبلیغات خارجی فدراسـیون 

اتحادیه هـای تجـاری در پکن گماشـته شـد.
آن جـا او در »آلونکـی با یـک تخت خـواب« زنده گی می کرد 
و بـا گـروه پُرجنب وجوشـی از هنرمنـدان و نویسـنده گان 
امـا در  بـود.  او روزنامه نـگاری  آشـنا شـد. شـغل رسـمی 
خفـا نقاشـی می کـرد و گاهـی آثـارش را می فروخـت. او 
می گویـد: »اکثـر نقاشـی ها را دزدیدنـد امـا یکـی از کارکنان 
سـفارت امریـکا یکـی را 4۰ دالر خریـد. موی هایـم آغشـته 
بـه رنـِگ روغـن بـود و نقاشـی هایم را بـه دیـوار آویختـه 

بودم.«
در سـال ۱۹۸۳، درسـت وقتی ۳۰ سـاله شـد، دچار بحرانی 
شـد کـه زنده گـی اش را زیـر و رو کرد. همسـرش از او جدا 
شـد و او را از تمـاس بـا دختـرش بـاز داشـت؛ در همیـن 
حـال، به اتهام »تباهی اخاقی« دسـتگیر شـد. پـس از آزادی 
دریافـت کـه به آلونکـش هجوم بـرده و بوم های نقاشـی اش 
را پـاره کرده انـد. او می گویـد، »دیگـر هرگز نقاشـی نکردم. 
فهمیدم که چقدر رسـانۀ شـکننده  و آسـیب پذیری اسـت، و 
از خـودم پرسـیدم کـه بقیـۀ عمـر می خواهم چـه کار کنم؟« 
تـاش بـرای یافتـن پاسـخی به ایـن پرسـش، او را بـه آیین 
بودایـی جـذب کـرد و سـه سـال پیـاده در چیـن سـفر کرد. 
در ابتـدا حتـا از ثبـت مشـاهدات خـود در دفتـر یادداشـتش 
نگـران بـود زیـرا می ترسـید که این نوشـته ها به دسـت افراد 
نابـاب بیفتـد، امـا می گویـد که به تدریـج »دیدم کـه می توانم 
از طریـق ادبیـات، واقعیت خودم را ترسـیم کنم. می توانسـتم 

تاریـخ را ثبـت کنم.«
وقتـی بـه لهاسـا، پایتخـت تبـت، وارد شـد، دیـد کـه فقر و 
سـرکوب سیاسـی آداب و رسـومِ مـردم را مخـدوش کـرده 
مراسـم  برگـزاری  سـرگرم  کـه  حالـی  در  آن هـم  اسـت، 
منطقه یـی  عنـوان  بـه  خـود  »رهایـی«  سـالگرد  بیسـتمین 
خودمختـار بودنـد. در سـال ۱۹۸۷، ماجیـان نظـراِت خود را 
در قالـب مجموعه داسـتان کوتاهـی بیـان کـرد؛ مجموعه یـی 
کـه مدت هـا بعـد با عنـوان »زبـان درازی کـن!« به انگلیسـی 
منتشـر شـد. ایـن کتـاب بی درنگ در چیـن ممنوع شـد و او 
را بـه خـروج از کشـور واداشـت، تبعیدی که تا امـروز ادامه 
یافتـه اسـت. البتـه شـش سـال قبـل بـه او اجـازه دادنـد که 
بـه چیـن سـفر کنـد و همچنان بـه طور منظـم با دوسـتان و 

خانـواده تمـاس دارد.
اخیـراً وقتـی سـرگرم سـاختن انبـاری در حیـاط خانـه اش 
بوده، دچار سـانحه شـده و االن انگِشـت شسـتش به شـدت 
باندپیچی شـده اسـت. صحبت دربـارۀ این مسـأله داغ دلش 
را تـازه می کنـد، چـون نامه یـی به یکـی از برادرانش نوشـته 
و خواسـته بـود کـه بـرای کمـک بـه او بـه بریتانیا بیایـد اما 
»بـه علـت تظاهـرات عظیـم کهنه سـربازان ناراضی یـی کـه 
خواهـان افزایـش مقـرری خـود بودنـد، کل شـهر توسـط 
نیروهـای مسـلح پولیـس محاصره شـده بـود. ارتبـاط اهالی 

شـهر بـا دیگـر نقـاط به کلی قطـع شـده و در نتیجـه احتماالً 
نامـه  بـه دسـت مسـووالن افتـاده بـود. ایـن اتفـاق نشـان 
می دهـد کـه اوضـاع امـروزی چیـن از تصـورات جـورج 
اورول هـم وخیم تـر اسـت، چون مـردم حتا از ایـن اتفاقات 
نـداده  اتفاقـی رخ  انـگار هرگـز چنیـن  باخبـر نمی شـوند: 

» است.
امـروز تنهـا چیـن نیسـت کـه خاطـِر او را مـی آزارد. وی 
می گویـد »دنیـا دارد روز بـه روز ناامن تـر می شـود. ببیـن 
چـه اتفاقـی بـرای جمال خاشـقجی افتـاد: پیـروزی توحش 
بـر تمـدن فقـط هفـت دقیقه طول کشـید. امـا ایـن اتفاق هر 
روز در چیـن رخ می دهـد. همـه فکـر می کردند کـه می توان 
اتفاقـات سـال ۱۹۸۹ [قتل عام در میـدان تیان آنِمن] را نادیده 
گرفـت و توسـعۀ اقتصـادی، چیـن را بیش از پیـش به غرب 
شـبیه خواهد کـرد، اما ایـن محاسـبۀ نادرسـِت فاجعه آمیزی 
بـود. ممکـن اسـت چیـن ظاهـری مرفـه پیـدا کـرده باشـد 
امـا بیـش از پیـش قسـی القلب شـده اسـت. همیـن ترکیـب 
زهرآگیـِن اقتدارگرایی شـدید و سـرمایه داری عنان گسـیخته 

اسـت کـه کشـورهای جهـان را مبتا کرده اسـت.«
زدودن حافظـه، یکـی از مضامیـن همیشـه گی آثـار ماجیـان 
اسـت، خـواه از طریـق درون مایـۀ ادبـی رمان حماسـی اش، 
میـدان  در  بیهـوش  مـردی  بـه  کـه  پکـن)۲۰۰۸(،  اغمـای 
تیان آنمـن می پـردازد، یـا از طریـق تمثیـل بـه کار رفتـه در 
رمـان رؤیـای چینـی کـه در آن شـهرداری بـه نـام مادائـوده 
بی وقفـه در پـِی یافتـن طـرز تهیۀ »سـوپ فراموشـی« اسـت 
تـا از شـِر گذشـته خـاص شـود و از یـاد ببـرد که بـا طعن 
و لعـِن شـدید والدینـش آن هـا را بـه خودکشـی واداشـته 
اسـت. ماجیـان می گویـد، »مخصوصـًا وقتـی مثـل مـن در 
تبعیـد باشـید، بـه زور سـعی می کنیـد تا بـه دامـن خاطراتی 
بیاویزیـد کـه دایمـًا از ذهـن پاک می شـوند. بـه همین علت 
ایـن همه بـه حافظـه اهمیـت  می دهـم، حافظه یی کـه نه تنها 
فهـم یـک ملـت از تاریـخ بلکـه فهـم هـر آدمـی از خودش 

مبتنـی بر آن اسـت.«
نگـرش او بـه تعـرض جسـمانی همـواره طنزآمیـز اسـت. 
زبـان درازی کـن! بـه تجـاوز آیینـی و زنـای بـا محـارم در 
میـان چند نسـل می پـردازد. در رمـان جادۀ تاریـک )۲۰۱۳( 
جنین هـای سـقط  شـده را در کیسـه های پاسـتیکی جا به جا 
کانتونی زبـان می جوشـانند  یـا در رسـتورانت های  می کننـد 
تـا سـوپ  مخصـوص تقویـت جنسـی مـردان را درسـت 
کننـد. در چهارمیـن بخـش از رمـان هفت بخشـِی رؤیـای 
چینـی مادائـوده به تماشـاخانۀ اسـتریپ تیزی مـی رود که در 
آن آدم هـای سرشـناس در اتـاق اختصاصـی ِ مائـو بـا زنانـی 
عیاشـی می کننـد کـه بـه جـای اسـم بـا شـماره مشـخص 
شـده اند. ماجیـان می گویـد دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه 
»تمامیت خواهـی فقـط در پـی کنتـرل فکـر نیسـت، بلکـه 
می خواهـد جسـمی را هـم کـه این افـکار را در خـود جای 

داده، کنتـرل کنـد.«
ماجیـان می گویـد »بـه عنـوان نویسـنده، وقتی می کوشـید تا 
شـخصیت های داسـتان  را توصیـف کنیـد، بـا آن هـا پیوندی 
عاطفـی برقـرار می کنیـد. امـا مـن همیشـه سـعی می کنـم تا 
نشـان دهـم که وقتـی یک حکومـت تمامیت خواه می کوشـد 
تا به جسـم کسـی آسـیب برسـاند، در واقع می خواهد روح 
او را ُخـرد کنـد. گاهـی جسـم زنـده می ماند اما در بسـیاری 

از اوقـات تنهـا الشـه یی بـر جـای می ماند.«
سـفر  از  او  نیمه داسـتانی  روایـت   ،)۲۰۰۱( سـرخ  خـاک 
مضامیـن  دیگـر  از  یکـی  متحول کننـده اش،  سه سـالۀ 
همیشـه گی آثـارش، خیانـت، را در بـردارد. ماجیـان در ایـن 
کتـاب تعریـف می کند که چطور دوسـت دختِر هنرپیشـه اش 
دو بـار بـه او خیانـت کـرد، و او هـم بر اثر حسـادت ناشـی 
از بی وفایـی بـه ایـن فکـر افتاد کـه از دوسـت دخترش پیش 
مسـروالن اسـتودیوی فیلم سـازی بدگویی کنـد. هیچ یک از 
شـخصیت های آثـار او بی تقصیـر نیسـتند، امـا در عیـن حال 
هیـچ یـک هم کامـًا شـرور نیسـتند. حتا مـا دائـوده هم در 
رؤیـای چینـی سـعی می کنـد تـا بـه معترضـان به نوسـازی 
هشـدار دهـد که اگـر تا پیـش از ورود بولدوزرهـا خانه های 

خـود را تـرک نکننـد، کشـته خواهند شـد.
طریـق  از  تشـویش  و  آرامـش  بـا  را  داسـتانش  جیـان  مـا 
درو تعریـف می کنـد، و در عیـن حـال گفت وگوهـا را بـا 
دسـت خط ناخوانـای خـود به چینـی ثبت می کنـد. این زوج 
در سـال ۱۹۹۷ بـا یکدیگـر آشـنا شـدند؛ در آن زمـان درو 
سـرگرم کار روی مسـتندی تلویزیونـی دربـارۀ تحویل دادن 
زمـام امـور هنـگ کنـگ بـه چیـن بـود و ماجیـان یکـی از 
معـدود بومی هایـی بـود که حاضر بـه مصاحبه شـد. ماجیان 
درو را بـه یـک جلسـۀ شـعرخوانی دعـوت کـرد و همـۀ 
آثـارش را بـه او داد؛ درو همـه را خواند و پیش از بازگشـت 
بـه لنـدن پیونـدی عاطفی میـان آن ها شـکل گرفـت. پس از 
پیوسـتن هنـگ کنـگ به چیـن، ماجیـان مدتـی کوتـاه را در 
آلمـان سـپری کـرد و سـپس در لندن بـه درو ملحق شـد. از 
آن زمـان تـا کنـون، درو همـۀ آثـار ماجیـان را بـه انگلیسـی 
ترجمـه کـرده اسـت. از او می پرسـم کـه آیـا نگـران اسـت 
کـه مبـادا حمـات مکـرر ماجیـان بـه چیـن او را بـه خطـر 
بینـدازد؟ درو می گویـد »ایـن اولیـن بار اسـت که احسـاس 
رفتـاری  چیـن  مسـؤوالن  حـاال  چـون  می کنـم  نگرانـی 
بی شـرمانه دارنـد و می تواننـد بـدون تـرس از واکنـش منفی 

هـر کاری بکننـد.«
امـا ایـن زوج امیدشـان بـه وجـوه مثبـِت چیـن را از دسـت 
نداده انـد و پسـر ۱۵سـالۀ خـود را بـرای وقت گذرانـی بـا 
خویشـاوندان و فراگیـری هنرهـای رزمـی بـه یـک صومعۀ 
ماجیـان  کـه  اسـت  قـرار  مـاه  ایـن  فرسـتاده اند.  شـائولین 
بـرای شـرکت در یـک جشـنوارۀ ادبی بـه هنگ کنـگ برود 
تـا ترجمـۀ انگلیسـی رمانـش را معرفـی کنـد. او می گویـد: 
»من تسـلیم تـرس نمی شـوم. بی اعتنایـی به حقیقت ُمسـری 
اسـت. بـه همیـن علـت ترامـپ بـه قـدرت رسـیده اسـت. 
مـا بایـد مفاهیـم انسـانی را حفـظ کنیـم، و نبایـد حقیقـت 
را بدیهـی بشـماریم. بایـد همیشـه هوشـیار باشـیم. هرچـه 
بیشـتر در برابـر این فشـارها تسـلیم شـویم، هیـوال مهیب تر 

می شـود. نویسـنده بایـد بی بـاک باشـد.«
* کلـر آرمیتسـتد دسـتیار سـردبیر بخـش فرهنـگ روزنامـۀ 
گاردیـن اسـت. آن چـه خواندیـد برگـردان ایـن نوشـتۀ او با 
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تکنوکــراِت  یــک  به عنــوان  اشــرف غنی 
نشنلیســِت پشــتون بــا شــعار و داعیــۀ برگردانیدِن 
ــدان  ــه می ــال ۲۰۱4 ب ــم در س ــدار پشتونیس اقت
آمــد و بــا تقلــب گســترده در دور دومِ انتخابــات 
در  امــا  یافــت؛  بیش تــری دســت  آرای  بــه 
ــدت  ــت وح ــردم »حکوم ــتاده گی م ــۀ ایس نتیج
ــار و  ــی در طــول چه ــد. غن ــان آم ــه می ــی« ب مل
ــتون  ــوام غیرپش ــران اق ــته، س ــال گذش ــم س نی
ــوی  ــد را به نح ــم بودن ــش ه ــا هم پیمان ــه حت ک
ــا  ــرد ت ــرورِ شــخصیت ک ــرون و ت ــدرت بی از ق
موجــب رضایــت خاطــِر قشــر افراطــِی پشــتون 
شــود و در صــورت نیــاز از آن هــا در انتخابــات 
ــتفاده  ــری اس ــاالِت دیگ ــم در ح ــا ه ــده و  ی آین
ــرای خــود دو  ــه عبــارت دیگــر، غنــی ب کنــد. ب
تــا کارِت بــازی تــدارک دیــد کــه یکــی حمایــت 
ــود،  ــوم پشــتون ب ــکا و دیگــری حمایــت ق امری
ــد. در  ــی بمان ــدار باق ــی در اقت ــر حال ــا در ه ت
دیــدگاه کاِن سیاســی آن چــه بــرای غنــی مهــم 
ــود؛ تثبیــت اقتــدار یــک قــوم و نهادینه ســازی  ب
ــۀ  ــود. در نتیج ــته ب ــک روِی گذش ــتبداد و ت اس
ظاهــراً  کــه  غنــی  پوپولیســتی  فعالیت هــای 
جنبــۀ اقتصــادی داشــت، 4۵هــزار تــن از قــوای 
ــی  ــدند. بی توجه ــی ش ــتان قربان ــلح افغانس مس
ــاکارا  ــراد ن ــتن اف ــگ و گماش ــت جن ــه مدیری ب
ــر  ــدار حکومــت ب ــه اقت ــی ســبب شــد ک و  قوم
 ۵۰ نزدیکی هــاِی  بــه  افغانســتان  جغرافیــای 
ــه  ــد. اشــرف غنی احمــدزی ک ــزل یاب درصــد تن
در هــوای ســلطۀ پنــج ســاِل دیگــر بود/اســت و 
ایــن عاقه منــدی را پنهــان کــرده هــم نتوانســت 
و صلــح را بــا حضــور خــودش در قــدرت بــرای 
ــود کــه  ــن ب ــد داد، مطمی ــج ســال دیگــر پیون پن
ــات گوســنفندی، ۵ ســال دیگــر  ــک انتخاب ــا ی ب
ــد  ــوار خواه ــور س ــردم کش ــِت م ــر سرنوش ب
شــد. ولــی تغییــر اســتراتیژی امریــکا نســبت بــه 
ــگ خــروج  ــدن زن ــه صــدا درآم ــتان و ب افغانس
ــت  ــاد حکوم ــان و  ایج ــا طالب ــح ب ــا، صل نیروه

ــی را آشــفته ســاخته اســت و حــاال  موقــت، غن
ــه  ــم ب ــی ه ــد و گاه ــل می کوب ــه نع ــی ب »گاه
ــکا  ــه امری ــش ک ــد روز پی ــا چن ــی ت ــخ«. یعن می
ــت  ــقوط دول ــت، از س ــود می دانس ــی خ را حام
نبــود حمایــت امریــکا ســخن  در شــش ماهِ 
می گفــت و  در نامه یــی بــه ترامــپ التمــاِس 
ــی  ــرد؛ وقت ــی را می ک ــای امریکای ــظ نیروه حف
ــه  ــت را ب ــت موق ــام ایجــاد حکوم ــل زاد پی خلی
کابــل آورد، آقــای غنــی از حمایــت امریــکا 
ــه اعــام  ــا روی کــرد عوام فریبان ــد شــد و ب ناامی
کــرد کــه: »اگــر کســی فکــر می کنــد بــاالی مــن 
یــک معاهــدۀ گندمــِک دیگــر را امضــا می کنــد، 
در اشــتباه اســت. خونــم را بریزاننــد ایــن عمــل 

ــم!«  ــام نمی ده ــن را انج ننگی
نخســت بایــد در مــورد معاهــدۀ گندمــک و 
ــم کــه  ــل- واشــنگتن بدانی ــردی کاب پیمــان راهب

ــت؟  ــا در چیس ــاوِت آن ه تف
ــال  ــار س ــدود چه ــنگتن ح ــل- واش ــان کاب پیم
قبــل از امــروز، در تاریــخ ۳۰ ســپتمبر ســال 
۲۰۱4م میــان محمدحنیــف اتمــر مشــاور پیشــیِن 
امنیــت ملــی افغانســتان و جیمــز کانینگهام ســفیر 
وقــِت امریــکا در کابــل بــه امضــا رســید، و بعدتر 
از طــرف مجلــس نماینــده گان افغانســتان نیــز بــا 
ــب  ــه تصوی ــت ب ــن وق ــت آراء در کمتری اکثری
رســید. پیمــان امنیتــی افغانســتان - امریــکا دارای 
ــکات  ــه ن ــد ک ــه می باش ــاده و دو ضمیم ۲۶ م

ــد:  ــل می باش ــرار ذی ــِم آن ق مه
ــکا،  ــتان ـ امری ــی افغانس ــان امنیت ــاد پیم ــر بنی ب
ــکا حــق تأســیس  ــرای امری ــت افغانســتان ب دول
مهــم  مناطــق  در  را  نظامــی  قرارگاه هــای 
کابــل،  چــون:  افغانســتان  اســتراتیژیک  و 
ــز  ــد، گردی ــار، هلمن ــرات، قنده ــریف، ه مزارش
و جال آبــاد داد و در عــوض امریــکا دولــت 
افغانســتان را حمایــت مالــی و سیاســی می کنــد. 
ــخ ۲۶ مــی ۱۸۷۹  ــا معاهــدۀ گندمــک در تاری ام
ــر  ــوب خــان نواســۀ امی ــد یعق ــان امیرمحم م می

ــاری«  دوســت محمد خــان و »ســر لوئیــس کیون
ــه  ــاده ب ــی ده م ــس ط ــی انگلی ــدۀ سیاس نماین
امضــا رســید. بدیــن طریــق، امیــر محمدیعقــوب 
خــان عاقــۀ کــرم تــا ابتــدای جاجــی، درۀ 
ــت چــاه،  ــارۀ شــرقی هف ــا کن ــر ت ــاک خیب هیبتن
لنــدی کوتــل و ســیبی و پشــین را تــا کــوه 
یک جــا  را  افغانســتان  اســتقال  و  کــوژک 
ــتقبال  ــه اس ــد. ب ــلیم دادن ــا تس ــد بریتانی ــه هن ب
ــرال  ــن« گورنرجن ــده »لیت ــن معاه ــت ای موفقی
هنــد در هنــد برتانــوی و کابینــۀ »بنجامیــن 
دیزرائیلــی« در لنــدن، از شــادی ایــن فتــح عظیــم 
حیاتــی  شــاهرگ های  کــه  ســهل الحصول  و 
پیــوار  )بــوالن،  را  افغانســتان  سوق الجیشــی 
ــود،  ــته ب ــس گذاش ــترس انگلی ــر( در دس و خیب

ــد.  ــن گرفتن جش
ــدۀ  ــر معاه ــی ب ــذرا و اجمال ــگاه گ ــک ن ــا ی ب
گندمــک، تفاوتــی را میــان پیمــان راهبــردی 
گندمــک  معاهــدۀ  بــا  افغانســتان  و  امریــکا 
نمی تــوان دیــد. متوســل شــدن غنــی بــه تاریــخ 
نزدیــک و دور، ناشــی از ناچــاری و درمانده گــی 
بــه  امریــکا  مــردم  درحالی کــه  اســت؛  او 
از جنــگ ۱۸ســاله  افغانســتان  مــردم  ویــژه 
ــدی  ــن تراژی ــان ای ــرای پای ــده اند، ب ــته ش خس
ــردم  ــه، م ــش  از هم ــد. بی ــماری می کنن لحظه ش
ــداِن  ــگ را فرزن ــین جن ــه ماش ــور ک ــر کش فقی
ــح و  ــنۀ صل ــی آورد، تش ــت م ــه حرک ــا ب آن ه
تابوت ســازی  فابریکه هــای  تعطیلــی  منتظــر 
مغــز متفکــر دوم جهــان انــد. چــون مردمــی کــه 
ــری از  ــد، خی ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ زی
ــوض  ــد، در ع ــم ندیدن ــی و کاپیتالیس دموکراس
هــر روز از پهنــای دســترخوان و تعــداد اعضــای 

خانوادۀ شــان کاســته شــد.
ــن  ــام داراِن دست نشــانده همی وجــه مشــترک زم
اســت کــه وقتــی از چشــم بــادار افتیدنــد، تاش 
می کننــد کــه خــود را قهرمــان جلــوه بدهنــد. در 
ایــن چهــار دهــه، حداقــل شــاهد ســه تــا از ایــن 
ــال  ــا این ح ــم. ب ــر بوده ای ــجاع های معاص شاه ش
ــه در  ــردان هم ــه دولت م ــت ک ــوان دریاف می ت
ــرف غنی  ــه اش ــد؛ چنان چ ــود ان ــای خ ــر بق فک
ــر  ــید، ب ــدرت رس ــه ق ــکا ب ــت امری ــا حمای ب
ــه دور  ــود را از صحن ــای خ ــت، رقب ــه تاخ هم
ــه  ــهم دادن ب ــد س ــی مانن ــا اقدامات ــاخت و ب س
ــکا را در دور  ــت امری ــت حمای ــان می خواس زن
ــا  ــا ب بعــدی ریاســت جمهوری داشــته باشــد. ام
ــه دامــِن مــردم  وارونه شــدن وضعیــت، دســت ب
انداختــه تــا بقــای خــود را تضمیــن کنــد. تاریــخ 
نشــان داده اســت کــه پایــان هــر جنگــی صلــح 
ــر ماســت  ــی می خواهــد. ب اســت و صلــح قربان
کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده، بــرای یــک 
ــاش  ــمول ت ــزت، همه ش ــا ع ــدار، ب ــح پای صل
کنیــم کــه در آن منافــع فــردی، حزبــی و قومــی 
در میــان نباشــد و هــدف کلــی آرامــش آبرومنــِد 
مــردم افغانســتان باشــد، تــا دیگــر هیــچ مــادری 
بــر تابــوت خون آلــود فرزنــِد جوان مرگــش 
ــح  ــه صل ــد ک ــادآور ش ــد ی ــزد. بای ــک نری اش
ــلیمی  ــه تس ــرق می کنــد، ن ــا تسلیم شــدن ف ب
»گــر  می شــویم،  تســلیم  نــه  و  می خواهیــم 

ــدری هســت!« ــگ پ ــدری نیســت، تفن پ

روز جهانی متقاعدان
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گرامی داشــت از روزجهانــی متقاعــدان فرصتــی را فراهــم می ســازد تــا بــه راهکارهــا 
ــا فصــل بازنشســته گی ســال های  ــی ت ــه از جوان ــت کســانی اندیشــد ک ــر رفاهی در ام

متمــادی عمــر خــود را در خدمــت مــردم و نظــام ســپری کــرده انــد.
در اکثــر کشــورهای جهــان بازنشســته گی یــا تقاعــد فصــل پایــان انجــام خدمــت بــه 
ــام،  ــت در نظ ــال ها خدم ــس از س ــه پ ــردی ک ــام محســوب می شــود و ف ــردم و نظ م
ــته گی  ــد و بازنشس ــدارد روز تقاع ــز زیســت ن ــی ج ــر دغدغه ی ــردد، اگ ــد می گ متقاع
خــود را جشــن می گیرنــد، امــا در کشــورهای بحــران زده تقاعــد تــوأم اســت بــا دلهــره 

و آغــاز جــدال در ســن پیــری بــا مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی .
ــه  ــه ب ــی ک ــا حقوق ــرا ب ــند زی ــته می باش ــن دس ــامل ای ــز ش ــتان نی ــدان افغانس متقاع
ــیده گی  ــی رس ــادی خانواده گ ــایل اقتص ــام مس ــه تم ــد ب ــد نمی توانن ــت می آورن دس

ــه ســایر مســایل.  ــد چــه رســد ب کنن
بــه ایــن محلــوظ تجلیــل از مناســبت ها مســتلزم بازنگــری در شــیوه های برخــورد بــا 

کســانی اســت کــه شــامل ایــن مناســبت های گردنــد.
بنــا بــه احصاییه هــا بیشــتر از یک صدوچهــل هــزار متقاعــد در کشــور وجــود دارنــد، 
ایــن افــراد بــا مشــکات زیــاد و بروکراســی بی حــد، کمتــر ماهانــه حقوقــی دریافــت 

ــد. ــه دســت می آوردن ــت آن را ب ــای مأموری ــن ماه ه ــه در آخری ــد ک می کنن
ــد  ــه نمی توان ــاش ک ــردد، مع ــاش می گ ــامل مع ــط ش ــراد فق ــن اف ــۀ ای ــوق ماهان حق

هرگــز گوشــه یی نیازمندی هــای او را برطــرف کنــد.
ــراض  ــواع ام ــا ان ــد ب ــه اشــخاص متقاع ــال اســت ک ــن س ــد مقتضــای س ــس تقاع پ
ــود  ــرض ش ــه م ــا ب ــر متب ــد اگ ــردد و متقاع ــا می گ ــن مبت ــی س ــی از پخته گ ناش
ــدان  ــرای متقاع ــد، ب ــان کن ــود را درم ــد خ ــت می کن ــه دریاف ــی ک ــد باحقوق نمی توان
ــه  ــد. ب ــد دیگــری ندارن ــزد دورل بازنشســته گی عای ــا جــز م ــدارد آنه بیمــه وجــود ن

ــد. ــر می کنن ــت فک ــی مصیب ــدان دولت ــد را کارمن ــه تقاع ــت ک ــل اس ــن دلی همی
وضعیــت ناهنجــار اقتصــادی متقاعــدان بیشــتر ســبب می گــردد تــا خانواده هــا نســبت 
ــال مندان  ــع س ــلمًا در جم ــردا مس ــد ف ــوان ان ــروز ج ــه ام ــان ک ــده فرزندان ش ــه آین ب
ــات و  ــه موسس ــتر ب ــد و بیش ــد می نگرن ــک و تردی ــر ش ــدد ب ــدان می پیون و متقاع
ــه  ــد ک ــا در جــای کار کنن ــد و ی ــد دارن ــات بلن ــه معاش ــد ک ــی توجــه می کنن نهادهای
بــه گونــۀ امتیــازات زیــاد آورده سوپرســکیل و ســایر مفاهیــم دیگــر کــه مــزد بیشــتر 
ــی  ــای دولت ــد نهاده ــدون تردی ــی ب ــن وضعیت ــد. در چنی ــت گمارن ــاند، هم را می رس
ــه  ــه ب ــد ن ــر می کنن ــاش فک ــه مع ــا ب ــه تنه ــد ک ــدل می گردن ــرادی مب ــز اف ــه مراک ب
ــه  ــود ب ــده می ش ــه ش ــل ارای ــا دالی ــر، ب ــت و دیگ ــای ظرفی ــه ارتق ــۀ کاری و ن برنام
بهانــۀ گرامی داشــت از روز جهانــی متقاعــدان بــه ایــن موضــوع اندیشــد کــه چگونــه 
راهکارهــا را عملــی کــرد تــا بــه و ضعیــت ناهنجــار کســانی توجــه کــرد کــه از جوانــی 
تــا بــه پیــری فقــط در نظــام دولتــی کار کــرده انــد و بــا نقــد جوانــی مــزد تقاعــد را 

ــد . ــت می کن دریاف

غنـی
عبدالخلیل مینوی چـرا عصبـانی است؟

فهیم فطرت

روسیه می خـواهد...
ــیه در  ــر روس ــال اخی ــد س ــم در چن ــر می کن ــوم فک عم
ــا از آن در  ــت ت ــتان اس ــی در افغانس ــکار فرصت ــاش ش ت

ــد.  ــتفاده کن ــو اس ــکا و نات ــر امری براب
حضــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا در بخشــی از مــرز جنوبــی  
در  قــوی  چشــم انداز  هم چنــان  ]افغانســتان[  روســیه 
ــکان بــرای مســکو زنــگ خطــر  اوکرایــن و کشــورهای بال

اســت.
آقــای جانــس گفــت کــه روســیه از خــروج کامــل نظامیــان 
امریکایــی از افغانســتان اســتقبال نمی کنــد. مســکو همچنــان 
بــاور دارد کــه طالبــان یــک قــدرت قابــل ماحظــه هســتند. 
کمپــل گفــت کــه تاش هــای روســیه بــرای نشســت 
ــچ  ــت. هی ــورت گرف ــروط ص ــی ش ــت برخ ــکو تح مس
ــکو  ــت مس ــه نشس ــتان ب ــت افغانس ــی از حکوم نماینده ی
کــه در مــاه نوامبــر برگــزار شــد، فرســتاده نشــد و طالبــان 

ــکا  ــر امری ــوت در براب ــک ق ــوان ی ــه عن ــن فرصــت ب از ای
ــد.  ــتفاده کردن اس

ــه  ــد ک ــد پاکســتان می دان ــیه مانن ــه روس ــرد ک ــه ک او اضاف
ــان خیلــی مشــکل اســت. نشســت ۲۹ جــون  ــرل  طالب کنت
ــت:  ــی پرداخ ــات بیرون ــه موضوع ــتر ب ــتان بیش در پاکس
ــوی در  ــران ق ــی از بازیگ ــوان یک ــه عن ــیه ب ــه روس این ک

ــه  اســت. منطق
امــا بــا ایــن فــرض، روســیه دســت آوردهای محــدود داشــته 
اســت. ناظــران نگــران  انــد در صورتــی کــه امریــکا بــدون 
ــتان  ــت افغانس ــان و دول ــان طالب ــح می ــی صل ــق عمل تواف
ــان  ــان  طالب ــود در می ــوذ خ ــکو از نف ــود، مس ــرون ش بی

ــرد.  ــد ک ــتفاده خواه اس
ــر  ــه اگ ــد ک ــکا، می گوی ــی امری ــین نظام ــام پیش ــک مق ی
ــد،  ــرون ش ــرد و بی ــاز ک ــو[ را آغ ــط گفت وگ ــکا ]فق امری
ــور  ــن کش ــاز« در ای ــاه س ــک »پادش ــوان ی ــه عن ــیه ب روس

مطــرح می گــردد. 

ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــی دارن ــران نگران ناظ
ــارزه و  ــوان مب ــکا ت ــت امری ــدون حمای ــه ب ــتان ک افغانس
جلوگیــری از پیشــرفت طالبــان را نــدارد. بــه اســاس 
ــاه جــون منتشــر شــد،  ــه در م ــزارش کانگــرس ک ــک گ ی
ســر مفتــش خــاص امریــکا در امــور بازســازی افغانســتان 
ــت افغانســتان نفــوذ خــود  ــه اســت کــه دول )ســیگار( گفت
ــه در  ــت. چنانچ ــت داده اس ــاحات از دس ــتر س را در بیش
ــام  ــد از تم ــه ۵۳،۸ درص ــل ب ــت کاب ــر ۲۰۱۸ دول ۳۱ اکتب
ــش  ــه ۷ در صــد کاه ــته اســت ک ــرل داش ــوالی ها کنت ولس
ــد  ــان می ده ــته نش ــال گذش ــاه س ــش م ــه ش ــبت ب را نس
و ۸ درصــد کاهــش نســبت بــه عیــن زمــان در ســال 
۲۰۱۷ نشــان می  دهــد. بــه اســاس ایــن گــزارش ۳,۱۲ 
ــرار  ــتان ق ــرو تروریس ــت قلم ــا تح ــوالی ها ی ــد ولس درص
دارد و یــا تروریســتان در آن جــا نفــوذ دارنــد. ۹,۳۳ درصــد 
ــد.  ــر می برن ــه  س ــگ ب ــال جن ــر در ح ــوالی های دیگ ولس
در عیــن زمــان، قــوت نیروهــای امنیتــی و دفاعی افغانســتان 

کمرنــگ شــده اســت. تاهنــوز فرماندهــان نیروهــای 
امریکایــی پیشــرفت های کوچــک را در میــدان جنــگ 
ــوول  ــه مس ــن، ک ــد زی ــن، دیوی ــد. دگرم ــه می کنن ماحظ
ــر ۲۰۱۸  ــا نوامب ــر ت ــاه اکتب ــکا از م ــی امری ــان جنگ نظامی
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــت، گف ــوده اس ــتان ب در افغانس
افغانســتان مســوولیت جنــگ و تأمیــن امنیــت را بــه عهــده 
ــت و  ــن امنی ــی در رابطــه تأمی ــد و پیشــرفت های خوب دارن
ــد.   ــل داشــته ان ــی و حمــل و نق ــات هوای ــدازی عملی راه ان
ــان دارد،  ــرای تأمیــن صلــح جری ــی کــه تاش هــا ب در حال
ــام  ــود انج ــف خ ــه تکلی ــاش دارد ک ــان ت ــیه همچن روس
دهــد. ماریــا زاخــاروف، ســخنگوی وزارت خارجۀ روســیه 
از رونــد گفت وگوهــا صلــح اســتقبال کــرده و گفتــه اســت 
ــح و  ــراری صل ــرای برق ــکا ب ــای امری ــا از تاش ه ــه م ک
این کــه زلمــی خلیــل زاد، تــاش می کنــد تــا طالبــان 
و دولــت افغانســتان روی یــک میــز بــرای گفت وگــو 

ــم.   ــتقبال می کنی ــاند اس بکش
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دونالــد ترامــپ بــر حســب اســتراتژی 
اخیــر،  ماه هــای  در  آســیا  جنــوب 
ــا  ــرد ب ــف ک ــل زاد را توظی ــی خلی زلم
ــگ  ــه جن ــط ب ــل مرتب ــب ذی دخ جوان
و صلــح، دیــدار، ماقــات و ســفرهایی 
ــد  ــام ده ــه انج ــورهای منطق ــه کش ب
ــردد  ــق گ ــاه موف ــش م ــدت ش و در م
تــا موافقــت کشــورها و راه هــای حــل 
مرتبــط بــه رونــد صلــح حکومــت 
افغانســتان بــا طالبــان را پیشــنهاد کنــد.
در  کــه  متعــدد  نشســت های  بــا  او 
و  دوحــه  ُدبــی،  کابــل،  اســام آباد، 
ریــاض داشــت و حرف هایــی کــه 
مخاطبان شــان  و  خلیــل زاد  میــان 
در عقــب درهــای بســته بــه دور از 
چشــم نماینــده گان رســانه ها انجــام 
یافــت تــا حــدی ابهامــات را در ذهــن 
اصحــاب  و  تحلیل گــران  کنجــکاو 
ــکل داد  ــألۀ ش ــه مس ــط ب ــانه مرتب رس
ــه  ــکار عام ــه اف ــد ک ــب گردی و موج
ــان را  ــه و جه ــتان، منطق ــردم افغاس م

ــد. ــاع نکن اقن
برداشــت حداکثــر کارشناســان  بــه 
سیاســی افغانســتان، طالبــان را یــک 
دســت و عمدتــًا افغانســتان می پندارنــد 
و  اســتخباراتی  وابســته گی های  از  و 
ــبکه های  ــک و ش ــه ممال ــان ب ــی آن مال
ــد  ــره می رون ــی طف ــی منطقه ی جاسوس
ــان  ــود باورمنــدی رهبــری طالب و در نب
ــه  ــک منجمل ــای دموکراتی ــه ارزش ه ب
ممکــن  چه گونــه  بشــری،  حقــوق 
اســت حقــوق اساســی شــهروندان، 
زنــان، جوانــان و نیروهــای دموکراتیک 
ایــن ســرزمین مقــاوم و تســلیم ناپذیــر 
کــه بــا مــوازات منافــع ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا و مصالــح اروپــا »ناتو« ســازگار 

ــد. اســت، مصــون بمان
رهبــران حکومــت افغانســتان در مــدت 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه دو ده ــک ب نزدی
عقب مانــدۀ  ســاختارهای  و  ماهیــت 
قومــی و قبیله یــی در دسترســی بــه 
حکومــت داری خــوب دوری جســتند، 
کمتــر توجــه بــه امنیــت و ثبــات 
ــه حاکمیــت  ــًا ب ــد و ضمن کشــور کردن

حامیــان  نبودنــد.  باورمنــد  قانــون 
ــا  ــز ب ــی خــود را نی ــی و بین الملل جهان
ــی در  ــی و غیرعمل ــای فرمایش طرح ه
رونــد مشــارکت سیاســی اغــوا کــرده، 
منحــرف ســاختند و مســاعدت های 
ــی  ــی، اقتصــادی و اجتماع ــی، نظام مال
ــدر  ــه ه ــو را ب ــده و نات ــاالت متح ای
در  آن  روشــن  مثــال  کــه  دادنــد 
ــه  ــی در رابط ــرف غن ــدۀ محمداش وع
ــش رو  ــات پی ــج انتخاب ــام نتای ــه اع ب
روز  دو  مــدت  در  ریاســت جمهوری 
نماینــدۀ  کــه  برشــمرد  می تــوان  را 
متقاعــد ســاخت  را  ناتــو  اروپایــی 
ــت  ــغ هنگف ــدی مبل ــاعدت نق ــه مس ک
معــادل ۱۵ میلیــون یــورو را تعهــد 

ــد.  کن
ــرزی  ــد ک ــه هــم حام ــا وجــود آن ک ب
در روزهــای تصــدی کارش و هــم 
ــداهلل  ــر عب ــی و داکت ــرف غن محمداش
در وجــود حکومــت وحــدت ملــی 
بــه ارزش هــای دموکراتیــک معتقــد 
نبودنــد و نیســتند. تــداوم حمایــت 
ــراوان را  ــیب های ف ــو آس ــکا و نات امری
ــه نیروهــای نظامــی کــه در  ــه تنهــا ب ن
ــس  ــی، پولی ــت مل ــوف اردو، امنی صف
ــی  ــی و هوای ــف زمین ــوف مختل و صن
ــور  ــع کش ــت از مناف ــنگر حراس در س
رقــم  آورد.  وارد  آســیب  و  قربانــی 
کــودکان،  مشــمول  دیگــر  درشــت 
ــر  ــه در اث ــود ک ــاالن ب ــان و کهن س زن
ــاده،  ــار ج ــای کن ــی ماین ه ــا به جای ج
ــاعتی  ــپکی، س ــای چس ــار ماین ه انفج
ــی  ــارات جان ــل خس ــارات متقب و انتح
و مالــی گردیدنــد. می شــود گفــت 
در روشــنایی آن ارزش هــای حقــوق 
اساســی شــهروندان، معیارهــای حقــوق 
بین المللــی  میثاق هــای  و  بشــری 
پامــال شــد و از ایــن بابــت افــکار 
و  منطقــه  افغانســتان،  مــردم  عامــه 
جهــان از جنــگ و صلــح در آینــده 
ابــراز نگرانــی دارنــد. بنابرایــن، شــک و 
تردیــد ناشــی از توهــم نبــوده و رابطــه 
ــی  ــع بین الملل ــه مجام ــن ک ــه ای دارد ب
بــه رخدادهــای ایــن ســرزمین کــه 

ــرار اســت  ــده ق ــاده و در آین اتفــاق افت
بــه وقــوع پیونــدد بــدون تعلــل و 
ــت از  ــر حراس ــتابد و در ام ــر بش تأخی
تمامیــت ارضــی، حاکمیــت سراســری، 
ــی،  ــای زمین ــت قوت ه ــز و تقوی تجهی
ــروی  ــوان نی ــه عن ــی ب ــی و دفاع هوای
حمایــت  قانــون،  حاکمیــت  تنفیــذ 
همــه جانبــه پولــی، نظامــی، بشــری و 

آموزشی شــان را تــداوم بخشــند. 
ــا  ــن دور گردهمایی ه ــان در چندی طالب
ــای  ــراج قوت ه ــم اخ ــر تقوی ــد ب تأکی
نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا داشــته 
انــد و یکــی از تقاضاهــای دیگــر آنهــا 
عــدم اســتفاده از جغرافیــای افغانســتان 
بــه عنــوان تهدیــد احتمالــی بــرای 
مطــرح  جهــان  و  منطقــه  ممالــک 

ــت.  ــده اس گردی
بــه خواســته های  کــه  در صورتــی 
ــی  ــکا مبن ــاالت متحــده امری ــان ای طالب
دهــد  مثبــت  پاســخ  خــروج  بــر 
چــه تضمینــی وجــود دارد کــه در 
ــم و  ــور تروریس ــن کش ــای ای جغرافی
ــه کاران  ــد. تب ــج نیاب ــی نض هراس افگن
منجملــه القاعــده و داعشــیان بــه عنوان 
ــر ضــد منافــع ایــاالت  ــۀ مطمیــن ب الن
متحــده و ناتــو تلفــات غیرقابــل تصــور 

را وارد نکننــد. 

ــا  ــن قضای ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
پیشــنهادات  بــه  کــه  آرزومندیــم 
افغانســتان  دموکراتیــک  نیروهــای 
ــمندان،  ــد، دانش ــای جهی ــه علم منجمل
ــان و  ــان، زن ــان، جوان ــتادان، معلم اس
ــت  ــخ مثب ــی پاس ــه مدن ــاالن جامع فع
داده شــود و نگرانــی آنــان را بــه شــیوۀ 
مطلــوب برطــرف ســازند و رویدادهــا 
بــه گونه یــی رقــم بخــورد کــه طالبــان 
نیــز از عملکــرد گذشــتۀ شــان ندامــت 
خــود را ابــراز کننــد، تمایل شــان را 
ــوق  ــک و حق ــای دموکراتی ــه معیاره ب
اساســی شــهروندی بــه صــورت خلــل 
ــورت  ــد در آن ص ــو کنن ــر بازگ ناپذی
فعالیــت  اجــازه  حــق  برای شــان 
سیاســی همســان و همگــون بــا ســایر 
ــه  شــهروندان افغانســتان در نظــر گرفت
ــه  ــا اســتفاده از روش پذیرفت شــود و ب
شــدۀ قواعــد بــازی سیاســی، مشــارکت 
سیاسی شــان را در عمــل بــه منصــه 
فعالیت هــای  در  و  گذارنــد  اجــرا 
ــایر  ــون س ــادی چ ــی و اقتص اجتماع
اتبــاع، ضــم و مدغــم شــوند؛ لــذا 
را  روشــنی  چشــم انداز  می تــوان 

ــود.   ــدوار ب امی
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الهام الدین سادات

حکـومت چه چیـزی را
 قـربانـی صلـح کنـد؟

ابهامات در رای زنی 
خلیل زاد برای 

پـس از فروپاشـی حاکمیـت طالبـان و ایجـاد ادارۀ موقـت، حکومت گفت وگوهای صلح
افغانسـتان بـا گروه هـای مسـلح مختلفـی از جملـه طالبـان درگیـر 
جنگ هـای خونینـی بـوده اسـت کـه ایـن تنش هـا ایجـاد صلـح و 
آرامـش کامـل در ایـن کشـور را بـرای سـاکنان آن مبـدل بـه رویایی 
تاش هـای  آن  بـه  رسـیدن  بـرای  هرازگاهـی  کـه  اسـت  سـاخته 
خسـته گی ناپذیـری صـورت گرفتـه و قربانی هـای زیـادی داده انـد.
از ایجـاد شـورای عالـی صلح تـا نشسـت های دوجانبـه و چندجانبۀ 
نبردهـای  تـا  روزه  چنـد  آتش بس هـای  از  و  خارجـی  و   داخلـی 
خونیـن میـان حکومـت افغانسـتان و طالبـان فـراز و نشـیب هایی اند 
کـه پروسـۀ جنـگ و صلـح در افغانسـتان تـا ایـن دم  پیموده اسـت.
در ایـن اواخـر بـا انتخـاب زلمـی خلیـل زاد به عنـوان نماینـدۀ ویژۀ 
وزارت خارجـه امریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان، تاش هـا بـرای 
مذاکـره بـا ایـن گـروه شـتاب یافتـه و بـرای اولین بـار یـک نماینـدۀ 
ارشـد امریـکا بصورت رسـمی بـرای مذاکرات صلح به دفتر سیاسـی 
طالبـان در قطـر رفته اسـت و در نتیجۀ این نشسـت ها، ظاهـراً هر دو 
طـرف بـه توافقـات ابتدایـی که جزییـات آن بعـداً مشـخص خواهد 

شـد دسـت یافته اند.
هـر چنـد در نشسـت های اخیر صلـح میان طالبـان و نماینـدۀ دولت 
امریـکا هیـچ نماینده یـی از حکومـت افغانسـتان حضـور نـدارد و 
طالبـان گفت وگـوی مسـتقیم بـا حکومت افغانسـتان را رد کـرده اند، 
امـا حکومـت افغانسـتان قبـًا گفته بود کـه تمامی تاش هـای امریکا 
در هماهنگـی بـا حکومـت افغانسـتان صـورت می گیـرد و هدف آن 

ایجـاد تسـهیات بـرای گفت وگوهـای صلح اسـت.
نشسـت نماینـدۀ امریـکا و طالبـان بدون حضـور داشـت نماینده گان 
حکومـت افغانسـتان در داخـل ایـن کشـور واکنش هـای مختلفـی را 
ایجـاد کـرده اسـت؛ به عنـوان نخسـتین واکنـش شـورای امنیت ملی 
افغانسـتان اعـام داشـت کـه مـردم افغانسـتان معاملـۀ عجوالنه یی را 

کـه قربانی هـای ایـن مـردم را نادیـده بگیـرد نمی پذیرند.
از  بارهـا  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد 
طالبـان خواسـته اسـت تـا بـا دولـت این کشـور مذاکـره کننـد، و به 
نگرانی هایـی اشـاره کرده اسـت که در صورت شـریک شـدن طالبان 

در قـدرت، آزادی هـای کنونـی را در خطـر می انـدازد.
  در تازه تریـن مـورد، زلمـی خلیـل زاد گفتـه اسـت که »اجمـاع ملی 
قربانـی دادن بـرای رسـیدن بـه صلـح در طـرف حکومت افغانسـتان 

به میـان نیامده اسـت«. 
ایـن درحالی سـت کـه کشـته و زخمی شـدن اعضـای شـورای عالی 
صلـح حکومـت افغانسـتان و حتـا شـهید شـدن برهان الدیـن ربانـی 
رییـس شـورای عالـی صلـح توسـط آنانـی کـه بـرای صلـح دعوت 
کـه  دوام داری سـت  قربانی هایـی  از  کوچکـی  نمونـۀ  می شـدند 
حکومـت و ملـت افغانسـتان در طـول یک ونیـم دهـۀ اخیـر بـرای 

رسـیدن بـه صلـح داده انـد.
آقـای غنـی  گفتـه اسـت که مـا متعهد بـه تضمیـن صلح هسـتیم، اما 
ارزش هایـی وجـود دارد کـه غیـر قابـل مذاکره هسـتند، اتحـاد ملی، 
حاکمیـت ملـی، تمامیـت ارضـی، دولـت مرکـزی قـوی و رعایـت 
حقـوق اساسـی اتبـاع کشـور از جملـۀ ایـن ارزش هـای غیرقابـل 

می باشـند. مذاکـره 
 در ایـن میـان سـوالی کـه هنـوز پاسـخ مشـخص نیافتـه اسـت ایـن 
اسـت کـه گـروه طالبـان و آقـای خلیـل زاد بـه نماینده گـی از دولت 
امریـکا، چـه قربانی یـی را از حکومـت افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه 
صلـح می خواهنـد و منظورشـان از ایجـاد اجمـاع ملـی بـرای قربانی 

دادن بـه خاطـر آمـدن صلـح چـه خواهـد بود؟

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

ایـاالت متحـدۀ امریـکا همانگونـه کـه در جابه جایی اشـرف 
برجسـته  و  فعـال  نقـش  ریاسـت جمهوری  ارگ  در  غنـی 
داشـت، حداقـل یکبـار، بـه شـکل بسـیار جـدی مالکیـت و 
صاحیـت پروسـۀ صلـح را نیـز به دسـت او سـپرد امـا، بعد 
تصمیم گیری هـای  و  بی باوری هـا  تعهدشـکنی ها،  آنکـه  از 
سبک سـرانه و دیکتاتورمابآنـه آقای غنـی روند حکومت داری 
را مختـل و نظم اجتماعی و ثبات سیاسـی را برهم زد، نه تنها 
فاصلـه بزرگ میان ملـت و حکومت وحدت ملی ایجاد شـد 
بلکـه ایـاالت متحـده امریـکا، به شـکل فـوری و یکباره گی، 
آقـای غنـی را تحریـم کـرد و تمـام صاحیت هـا و امکانات 
واگـذار شـده پیرامون رونـد صلح را نیـز از او گرفت. تحریم 
امریـکا چنـان بزرگ و جـدی بود کـه حتا رهبـران امریکایی 
از پذیـرش و ماقـات بـا آقـای غنی نیـز خـودداری کردند. 

یکـی از مـواردی کـه افغانسـتان و امریکا را به طور بی سـابقه 
متضـرر و رهبـران امریکایـی را خشـمگین سـاخت، ایـن 
بـود کـه آقـای غنـی حمایـت بـا قیـد و شـرط امریـکا را 
کلیـد مشـروعیت و موفقیـت برای خـودش می دانسـت و از 
همیـن رو، پیرامـون مسـایل کلیـدی و مهـم کشـوری، بـدون 

مشـوره، هماهنگـی و توافـق با ملت، احزاب سیاسـی، جامعۀ 
مدنـی و بدون هیچ گونه سـنجش و دقـت الزم، تصمیم گیری 
می نمـود کـه بـه جای تأثیـرات و نتایـج مثبت، وحـدت ملی 
را زیـان رسـانید، روحیـۀ مبـارزه را تضعیـف کـرد و رونـد 

مصالحـه را مبهـم و نامنسـجم کرد. 
متعاقبـاً، بعـد از آنکه نحـوۀ حکومـت داری و روش مدیریت 
و رهبـری آقـای غنی باعث خشـم، انزجـار و ناامیـدی مردم 
افغانسـتان و رهبـران جهـان شـد، ایـاالت متحـدۀ امریـکا بر 
اسـاس یـک تغییر چشـم گیر و بـدون در نظرداشـت رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی، دسـتور مذاکـرات و گفت وگوهای 
مسـتقیم بـا طالبـان را صـادر کرد. مشـاور خاص بـرای پیش 
بـرد روند مصالحـه افغانسـتان در چارچـوب وزارت خارجۀ 
امریـکا تقرر یافت و بدون آنکه شـخص آقای غنـی از ابتدا و 
انتهـای مذاکـرات و پیامـد و نتایج گفت وگوها چیـزی بداند، 
مذاکـرات و گفت وگوهای مسـتقیم میان طالبـان و امریکاییان 

آغاز شـد. 
آغـاز و تـداوم مذاکـرات مسـتقیم بـا طالبـان نـه تنهـا بیانگر 
نارضایتـی امریـکا از آقـای غنـی بـود بلکـه پیام دیگـری نیز 

داشـت و آن اینکـه ایجاد حکومت موقت یکی از آسـان ترین 
و بهتریـن راه حل هـای خواهـد بـود کـه طالبـان و امریکاییان 
روی آن بـه توافـق خواهنـد رسـید. در صورتـی کـه طالبـان 
موجودیـت حکومـت وحـدت ملـی را غیرقانونـی و هر نوع 
مذاکـره و گفت وگـو با رهبـران آن را مـردود می داننـد، آقای 
غنـی و امثالهـم را اشـخاص فاقـد جایگاه مردمـی و حمایت 
بین المللـی می خواننـد، ایجـاد حکومـت موقت یگانـه توافق 

احتمالـی و یگانـه خواسـت منطقـی آنها خواهـد بود. 
بـرای اثبـات این موضـوع، به مصاحبـۀ اخیر زلمـی خلیل زاد 
می تـوان اشـاره کـرد کـه طالبان ۱۷ سـال در برابـر نظام فعلی 
افغانسـتان جنگیدنـد و هر نوع مذاکـره و گفت وگو با رهبران 
حکومـت فعلـی را نیـز بـه معنـای مشـروعیت بخشـیدن به 
حکومـت فعلـی می داننـد و ایـن امـر در تناقـض بـا شـعار، 
هـدف و مبـارزه ۱۷ سـاله طالبـان قـرار خواهـد گرفـت. بعد 
از آنکـه آقـای غنـی پـی برد کـه هیچ گونـه نقش و اثـری در 
گفت وگوهـای صلـح نـدارد، برای سـبوتاژ کـردن تاش های 
خلیـل زاد، ضمـن افزایـش تماس ها با کشـورهای منطقـه، از 

ایجـاد بـورد عالـی مشـورتی صلح نیز خبـر داد. 

بعـد از آنکـه از پیـش رفت های قابل ماحظـه در مذاکرات و 
گفت وگوهـای مسـتقیم میان طالبان و امریکاییان سـخن گفته 
شـد و ضمن طوالنی شـدن آخرین دور مذاکرات برای شـش 
روز، یکبـار دیگـر پیرامـون ایجـاد حکومت موقـت، حرف و 
حدیث هـای بـه نشـر رسـید کـه واکنش هـای متفاوتـی را به 
دنبـال داشـت. جالب تریـن واکنـش از آقـای غنی بـود که به 
خاطـر حفظ مقـام و چوکی و بدون در نظرداشـت خواسـت 
جمعـی و ملی، شـعار دهنـده گان و طراحان ایجـاد حکومت 
موقـت را احمـق خطـاب کـرد و بـا اشـارۀ مسـتقیم، آقـای 

خلیـل زاد را شـاگرد و فاقد ظرفیـت خواند. 
این واکنش احساسـاتی و ناسـنجیده شـده آقای غنـی نه تنها 
در جهت سـبوتاژ و ناکام شـدن تاش هـای خلیل زاد صورت 
گرفـت بلکـه بیانگر عمـق فاصله میـان آقای غنـی و حامیان 
بین المللـی نیـز می باشـد. آقـای غنـی بـه صراحت پـی برده 
اسـت کـه دیگر نه تنها حمایت و پشـتیبانی داخلـی و ملی را 
نـدارد بلکـه در سـطح بین المللی نیـز منزوی و معزول شـده 
اسـت. آنچه که باید به آقای غنی توصیه شـود این اسـت که 
هـر نوع مخالفـت و تصمیم گیـری احساسـاتی و غیرعقانی 
پیرامـون صلـح، خیانت ملی و تاریخی حسـاب خواهد شـد 
و نتایـج تلـخ و خطرنـاک را بـه دنبـال خواهـد داشـت چون 
نـه تنها ملت دردمند افغانسـتان بلکـه تمام جهانیـان خواهان 

تأمیـن صلح و ثبات سیاسـی در افغانسـتان اند. 

اشـرف غنی حق نـدارد صلـح را قربانـی چـوکی کنـد
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کاریکاتور

موضوع: اعالن تـدارکات )62( قلـم روغنیات 
مورد ضرورت شـفاخانه حـوزوی کندز

ــان  ــام داوطلب ــدز  از تم اداره شــفاخانه حــوزوی کن
ــه  ــا در پروس ــد ت ــی نمای ــوت م ــرایط دع واجــد ش
داوطلبــی تعــداد )۱( قلــم تیــل دیــزل تضمیــن 
آفربــه مبلــغ )۲۸4,۰۰۰( افغانــی ، تعــداد  )۶۰( قلــم  
روغنیــات وفلتربــاب تضمیــن آفربه مبلــغ )۵۸,۰۰۰(  
ــه  ــی و تعــداد )۱( قلــم گازمایــع تضمیــن آفرب افغان
ــه شــکل گرنتــی بانکــی  ــی ب مبلــغ  )۳۵,۰۰۰( افغان
MoPH/GDCM/HRP/ نمبرتشــخیصیه  دارای 
ــوده  ــتراک نم G۰۶&KRH/NCB/G۰۲/۱۳۹۸اش
و آفرهــای خویــش رامطابــق بــه شــرایط شــرطنامه 
بــه لســان دری طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات 

ــه نماینــد. ارای
وصــول شــرطنامه وتســلیمی آفرهــا الــی ســاعت  ۹ 
بجــه قبــل از ظهــر  ازنشــراعان الــی بیســت ویــک 
روز تقویمــی کــه آخریــن معیادضــرب االجــل 
تســلیمی آفرهامیباشــدصورت میگیــرد. وجلســه آفــر 
گشــائی بــروز    ســه شــنبه مــورخ ۰۷ حــوت ۱۳۹۷ 
ســاعت  ۱۰:۰۰ بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون 
کنفرانــس شــفاخانه حــوزوی  کنــدز منــزل دوم 

ــر میگــردد. تدوی
آدرس هایکــه داوطلبــان میتوانندشــرطنامه رادرمقابل 
ــت  ــت بدس ــول غیربازگش ــی پ ــغ )۵۰۰( افغان مبل

ــد. ــل ان ــل ذی بیاورندقاب
شــفاخانه حــوزوی کنــدز : بخــش اداری وتــدارکات 

)۰۷۹۹44۶۷۷۸-۰۷۲۹۵4۱۵4۲(
ریاســت خدمــات اساســی شــفاخانه ایــی  : بخــش 

ــروژه )۰۷۰۰۸۹۲۸۸۸( ــدارکات پ ت

موضـوع: اعالن تـدارکات )17( قلم البسـه 
مـورد ضرورت شـفاخانه حـوزوی کندز

متــن ذیــل را ازطریــق ویب ســایت مقــام محتــرم وزارت 
صحــت عامــه  و جریــده هــای مرکــز بــه نشرســپرده و 

بــار ارســال کتینــگ ایــن اداره رااطمنــان بخشــید.                            
اداره شــفاخانه حــوزوی کنــدز  از تمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه 
داوطلبــی تعــداد )۱۷(  قلــم  البســه تضمیــن آفربــه مبلــغ 
)۱۱۷,۰۰۰( افغانــی بــه شــکل گرنتــی بانکــی دارای 
MOPH/GDCM/HRP/KRH/ نمبرتشــخیصیه 
G۰۵/۱۳۹۸/NCB اشــتراک نمــوده و آفرهــای خویــش 
ــق  ــان دری طب ــه لس ــرطنامه ب ــرایط ش ــه ش ــق ب رامطاب

ــد. ــه نماین ــدارکات ارای ــل ت ــون وطرزالعم قان
ــاعت  ۹  ــی س ــا ال ــلیمی آفره ــرطنامه وتس ــول ش وص
ــک  ــت وی ــی بیس ــراعان ال ــر  ازنش ــل از ظه ــه قب بج
روز تقویمــی کــه آخریــن معیادضــرب االجــل تســلیمی 
ــائی  ــر گش ــه آف ــرد. وجلس ــدصورت میگی ــا میباش آفره
بــروز یکشــنبه  مــورخ ۰۵ حــوت ۱۳۹۷ ســاعت  ۱۰:۰۰ 
بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون کنفرانــس شــفاخانه 

ــردد. ــر میگ ــزل دوم تدوی ــدز من ــوزوی  کن ح
آدرس هایکــه داوطلبــان میتوانندشــرطنامه رادرمقابــل 
بدســت  غیربازگشــت  پــول  افغانــی   )۵۰۰( مبلــغ 

بیاورندقابــل ذیــل انــد.
ــدارکات  ــش اداری وت ــدز : بخ ــوزوی کن ــفاخانه ح ش

)۰۷۹۹44۶۷۷۸-۰۷۲۹۵4۱۵4۲(
ریاســت خدمــات اساســی شــفاخانه ایــی  : بخــش 

)۰۷۹۹۸۹۲۸۸۸( پــروژه  تــدارکات 

موضـوع: اعالن تـدارکات )22( قلم مـواد غذایی 
مورد ضرورت شـفاخانه حـوزوی کندز

ــان  ــام داوطلب ــدز  از تم اداره شــفاخانه حــوزوی کن
ــه  ــا در پروس ــد ت ــی نمای ــوت م ــرایط دع واجــد ش
ــن  ــک تضمی ــان خش ــم ن ــداد )۱(  قل ــی تع داوطلب
ــر)  ــن آف ــت تضمی ــم گوش ــه)۹۰,۰۰۰( )۱( قل آفرب
آفربــه  قلــم حبوبــات تضمیــن   )۱۱( )۱۷۰,۵۰۰
)۱۶۶,4۱۰( افغانــی وتعــداد)۹( قلــم میــوه وتــرکاری 
تضمیــن آفربــه )۸۸,۳۰۰ ( افغانــی بــه شــکل گرنتــی 
MOPH/GDCM/ ــخیصیه ــی دارای نمبرتش بانک
ــوده  ــتراک نم G۰۳/۱۳۹۸/HRP/KRH/NCB اش
و آفرهــای خویــش رامطابــق بــه شــرایط شــرطنامه 
بــه لســان دری طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات 

ــد. ــه نماین ارای
وصــول شــرطنامه وتســلیمی آفرهــا الــی ســاعت  ۹ 
بجــه قبــل از ظهــر  ازنشــراعان الــی بیســت ویــک 
روز تقویمــی کــه آخریــن معیادضــرب االجــل 
تســلیمی آفرهامیباشــدصورت میگیــرد. وجلســه 
آفــر گشــائی    بــروز شــنبه مــورخ4  حــوت ۱۳۹۷ 
ســاعت  ۱۰:۰۰ بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون 
کنفرانــس شــفاخانه حــوزوی  کنــدز منــزل دوم 

ــردد. ــر میگ تدوی
آدرس هایکــه داوطلبــان میتوانندشــرطنامه رادرمقابل 
ــت  ــت بدس ــول غیربازگش ــی پ ــغ )۵۰۰( افغان مبل

ــد. ــل ان ــل ذی بیاورندقاب
شــفاخانه حــوزوی کنــدز : بخــش اداری وتــدارکات 

)۰۷۹۹44۶۷۷۸-۰۷۲۹۵4۱۵4۲(
ریاســت خدمــات اساســی شــفاخانه ایــی  : بخــش 

ــروژه )۰۷۰۰۸۹۲۸۸۸( ــدارکات پ ت

موضـوع: اعـالن تـدارکات )2( قلـم تیـل دیزل 

وپتـرول مورد ضـرورت شـفاخانه والیتـی بغالن

اداره شــفاخانه والیتــی بغــان از تمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه 
ــرول   ــزل وپت ــل دی ــم تی ــداد )۲(  قل ــی تع داوطلب
تضمیــن ۲۰۰,۰۰۰ افغانــی بــه شــکل پــول نقد ویا 
MOPH/ ــخیصیه ــی دارای نمبرتش ــی بانک گرنت
 G۰۳ /۱۳۹۸ /GDCM/HRP/BGN/NCB
اشــتراک نمــوده و آفرهــای خویــش رامطابــق بــه 
ــون  ــق قان ــان دری طب ــه لس ــرطنامه ب ــرایط ش ش

ــد. ــه نماین ــدارکات ارای وطرزالعمــل ت
وصــول شــرطنامه وتســلیمی آفرهــا الــی ســاعت  
۱۰ بجــه قبــل از ظهــر  ازنشــراعان الــی بیســت 
ــرب  ــن معیادض ــه آخری ــی ک ــک روز تقویم وی
ــرد.  ــدصورت میگی ــلیمی آفرهامیباش ــل تس االج
ــورخ4   ــنبه م ــه روز ش ــر گشــائی    ب وجلســه آف
حــوت ۱۳۹۷ ســاعت  ۱۰:۰۰ بجــه قبــل از ظهــر  
در تــاالر کنفرانــس شــفاخانه والیتــی بغــان  
متصــل تعمیــر جراحــی تدویــر میگــردد ، شــرایط 
داوطلبــی باارائــه اســناد ضــروری بــوده و آفرهــای 

ــه نمــی شــود. ــی پذیرفت ــر رســیده وانترنت دی
میتوانندشــرطنامه  داوطلبــان  هایکــه  آدرس 
رادرمقابــل مبلــغ )۵۰۰( افغانــی پول غیربازگشــت 

ــد. ــل ان ــل ذی ــت بیاورندقاب بدس
شــفاخانه والیتــی بغــان _ شــهر پلخمــری: 

۰۷۰۰۷۰۳۷۰۲ وتــدارکات  اداری  بخــش 
ریاســت خدمــات اساســی شــفاخانه ایــی  : 

)۰۷۰۰۸۹۲۸۸۸( پــروژه  تــدارکات  بخــش 

موضــوع: اعــالن تــدارکات )1( قلــم آکســیجن 

مــورد ضــرورت شــفاخانه حــوزوی کنــدز

تمــام  از  کنــدز   حــوزوی  شــفاخانه  اداره 
ــد  ــی نمای ــوت م ــرایط دع ــان واجــد ش داوطلب
تــا در پروســه داوطلبــی تعــداد )۱(  قلــم 
مبلــغ  آفربــه  تضمیــن  طبــی  اوکســیجن 
ــی  ــی بانک ــکل گرنت ــه ش ــی ب )۱۷۵,۰۰۰( افغان
MoPH/GDCM/ نمبرتشــخیصیه  دارای 

اشــتراک    ۱۳۹۸/HRP/KRH/NCB/G۰۱
بــه  رامطابــق  خویــش  آفرهــای  و  نمــوده 
شــرایط شــرطنامه بــه لســان دری طبــق قانــون 

وطرزالعمــل تــدارکات ارایــه نماینــد.
آفرهــا  وتســلیمی  شــرطنامه  وصــول 
ظهــر   از  قبــل  بجــه   ۱۱:۰۰ ســاعت   الــی 
ــی  ــک روز تقویم ــی بیســت وی ازنشــراعان ال
کــه آخریــن معیادضــرب االجــل تســلیمی 
آفرهامیباشــدصورت میگیــرد. وجلســه آفــر 
گشــائی بــروز یکشــنبه مــورخ ۰۵ حــوت ۱۳۹۷ 
ســاعت  ۱۱:۰۰ بجــه قبــل از ظهــر  در صالــون 
کنفرانــس شــفاخانه حــوزوی  کنــدز منــزل دوم 

ــردد. ــر میگ تدوی
میتوانندشــرطنامه  داوطلبــان  هایکــه  آدرس 
پــول  افغانــی   )۵۰۰( مبلــغ  رادرمقابــل 
ــد. ــل ان ــل ذی ــت بیاورندقاب ــت بدس غیربازگش
اداری  بخــش   : کنــدز  حــوزوی  شــفاخانه 
)۰۷۹۹44۶۷۷۸-۰۷۲۹۵4۱۵4۲( وتــدارکات 

ــی  :  ــفاخانه ای ــی ش ــات اساس ــت خدم ریاس
بخــش تــدارکات پــروژه )۰۷۰۰۸۹۲۸۸۸( 
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