
ــه  ــکا هرگون وزارت خارجــۀ امری
یــا  و  خــروج  روی  توافــق 
نیروهــای  خــروج  زمان بنــدی 
امریکایــی از افغانســتان بــا گــروه 

طالبــان را رد کــرده اســت.
در  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
ــه ادعــای خــروج کامــل  ــی ب حال
واکنــش  امریکایــی  نیروهــای 
نشــان داده اســت کــه نماینــده گان 
طالبــان در نشســت مســکو اعــام 
ــان خــروج کامــل  ــا زم ــد، ت کردن
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان 
ــد. ــس نمی کن ــروه آتش ب ــن گ ای
ــای  ــی از اعض ــی یک ــام حنف س
هیــأت طالبــان در نشســت مســکو 
ــا  ــر ب ــت قط ــه در نشس ــت ک گف
ــکا توافــق شــده  نماینــده گان امری
کــه خــروج نصــف نیروهــای 
ــاز  ــتان از آغ ــی از افغانس امریکای
مــاه اپریــل ســال جــاری میــادی 
مــاه  ایــن  پایــان  تــا  و  آغــاز 
ــل  ــروج کام ــد و خ ــه می یاب ادام
ــت  ــی در نشس ــای امریکای نیروه
ــد. ــد ش ــدی خواه ــدی زمان بن بع
در  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
واکنــش بــه ایــن ادعــای نماینــدۀ 
طالبــان گفتــه اســت کــه روی 
ــدی  ــا زمان بن ــل و ی ــروج کام خ
خــروج نیروهــای امریکایــی از 
ــی  ــه موافقه ی ــتان، هیچ گون افغانس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص

ــۀ  ــخنگوی وزارت خارج ــک س ی
ــرز  ــزاری رویت ــه خبرگ ــکا ب امری
نیــز گفتــه اســت کــه امریــکا 
از  نیروهایــش  خــروج  بــرای 
را  تاریخــی  هیــچ  افغانســتان 

مشــخص نکــرده اســت.
ــرات در  ــه تغیی ــت ک ــه اس او گفت
ــی در  ــای امریکای ــور نیروه حض
افغانســتان وابســته بــه شــرایط 

ــت. اس
همچنــان، وزارت خارجــۀ امریــکا 
در یــک اعامیــه گفتــه اســت: 
»مــا تاهنــوز در مــورد کاهــش 
نیــز  و  امریکایــی  ســربازان 
ــتان  ــروج از افغانس ــدی خ زمان بن
ایــن  در  و  نکرده ایــم  مشــوره 
داده  بیشــتر  جزییــات  مــورد 

. » نیــم ا نمی تو

ــژۀ  ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
امریــکا در رونــد صلح افغانســتان 
ــان را رد  ــای طالب ــن ادع ــز ای نی

ــرده اســت. ک
ــود  ــر خ ــل زاد در تویت ــای خلی آق
نوشــته اســت کــه در ایــن اواخــر 
ــد  ــرده ان ــا ک ــان ادع ــی طالب برخ
خــروج  امریــکا  احتمــاالً  کــه 
افغانســتان  از  خــود  نیروهــای 

زمان بنــدی کــرده اســت.

او گفتــه کــه هرچنــد طالبــان ایــن 
ادعــای خــود را پــس گرفتــه، امــا 
ــوز  ــه تاهن ــردد ک ــد روشــن گ بای
بــرای  زمان بنــدی  هیچ گونــه 
ــی در  ــای امریکای ــروج نیروه خ

ــه نشــده اســت. نظــر گرفت

ــزاد  ــم ملک ــر ابراهی ــدگار: داکت مان
از فرماندهــان معــروف جهــاد و 
مقاومــت و نماینــدۀ مــردم غــور در 
مجلــس نماینــده گان، دیــروز پس از 
مراســم رســمی در محوطۀ شــورای 

ــه خــاک ســپرده شــد. ــی ب مل
از  یکــی  ملکــزاده  ابراهیــم 
و  جهــادی  پُرنفــوذ  چهره هــای 
عضــو شــورای رهبــری حــزب 
جمعیــت اســامی بــود کــه در 
چندیــن عملیــات بــر ضــد طالبــان 
در غــور فرماندهــی جنــگ را در 
دســت داشــت. از او بــه عنــوان 

مدافــع راســتین مــردم در برابــر 
یــاد  تروریســتی  گروه هــای 

. د می شــو
ــته  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز سه ش او ب
ــرگ  ــل م ــت. دلی ــل درگذش در کاب
گرفته گــی  گاز  ملکــزاده  آقــای 

ــت. ــده اس ــوان ش عن
داکتــر ملکــزاده بــه نماینده گــی 
هفدهــم  دور  در  غــور  مــردم  از 
در  و  داشــت  حضــور  پارلمــان 
ــن  ــز از ای ــزان نی ــات ۲۸ می انتخاب
والیــت بــه پارلمــان راه یافتــه بــود. 
او در انتخابــات پارلمانــی اخیــر نیــز 

ــور  ــت غ ــترین رأی را در والی بیش
ــت. داش

ملکــزاده  محمدابراهیــم  داکتــر 
فرزنــد میــرزا عبدالرحمــن ملکــزاده 
در ســال 1346 خورشــیدی در قریۀ 
ســرجنگل ولســوالی تیــوره والیــت 
ــت.  ــان گذاش ــه جه ــده ب ــور دی غ
آموزش هــای  ملکــزاده  مرحــوم 
ابتداییــۀ  مکتــب  در  را  آغازیــن 
چهــل ابــدال و دورۀ متوســطه را در 

ــاند. ــان رس ــه پای ــوره ب ــۀ تی لیس
او تحصیــات عالــی خــود را در 
داد  ادامــه  افغانســتان  از  بیــرون 
دهــۀ شــصت خورشــیدی  در  و 
ــوم  ــورد عل ــات خــود در م تحصی
در  را  اســام  تاریــخ  و  سیاســی 
ــه  ــی انصــار در پشــاور ب معهــد عال
پایــان رســاند. مرحــوم ملکــزاده 
آن  ضرورت هــای  طبــق  ســپس 
زمــان تخصــص در طــب اطفــال را 
ــه  ــی ب ــی آی.ام.س ــاد بین الملل از نه

دســت آورد.
مرحــوم ابراهیــم ملکــزاده تــا حوت 

1369 خورشــیدی مصروف 
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هیـچ گونه توافقـی با طالبـان روی خـروج 
نیـروها نشـده است

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

در طرح تعدیل قانون انتخابات پیشنهادهای ما در نظر گرفته نشده است
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هم زمـان بـا آغاز نخسـتین روز برگزاری نشسـت 
مسـکو بـا شـرکت جمعـی از طالبان و سیاسـیون 
افغانسـتان، محمداشـرف غنـی رییـس حکومـت 
تلویزیونـی  مناظـرۀ  یـک  در  نیـز  ملـی  وحـدت 
شـرکت کـرد. این مناظره که مشـخص بود بیشـتر 
از آن کـه از سـوی یـک رسـانۀ خصوصـی برگزار 
شـده باشـد، ارگ در برگـزاری آن نقـش بـازی 
کـرده، به جـای آن کـه روشـن گرانه و در جهـِت 
اهدافـی باشـد کـه آقای غنـی برای خـود تعریف 
کـرده بـود، برعکـس پراکنده گـی فکـری، عـدم 
تمرکـز و عصبانیـِت پنهـاِن او را به رخ می کشـید. 
بـا آن کـه عیـب و ایرادهایـی در برگـزاری مناظره 
نیـز  آن  اصلـِی  دلیـل  و  می خـورد  چشـم  بـه 
همـان بـود کـه مناظـره نـه از سـوی رسـانه بـل 
بـه فرمایـش دسـتگاه قـدرت تهیه شـده بـود؛ اما 
در میانـه و پایـان آن مجـری مناظـره منسـجم تر 
توانسـت کـه پرسـش های خـود را مطرح سـازد. 
آنانـی هـم که به ایـن مناظـره دعوت شـده بودند 
و پرسـش هایی از آقـای غنـی می کردنـد، بیشـتر 
کسـانی بودند کـه در راسـتای سیاسـت های ارگ 
برنامـه،  مجـری  پرسـش  نخسـتین  دارنـد.  قـرار 
شـاید بدتریـن پرسشـی بود کـه ممکن اسـت در 
یـک مناظـره و یـا گفت وگـوی رسـانه یی اتفـاق 
بیفتـد. مجـری برنامـه از آقای غنی پرسـید: »سـه 
چیـزی کـه خـواب را از چشـم شـما می ربایـد 
کدام هـا انـد؟« و آقـای غنـی کـه در برابـر چنیـن 
پرسشـی دسـت پاچه شـده بـود، پاسـخی بدتر از 
پرسـش ارایـه کـرد و گفـت: »هیچ چیـزی خواب 
از چشـم مـن نمی پرانـد، مـن برای این هسـتم که 
خـواب را از چشـم مـردم افغانسـتان بپرانـم.« این 
پاسـخ خوبـی در چنین مواقعـی نمی تواند باشـد، 
ولـی از حـق نگذریـم بـا آمـدن آقـای غنـی بـر 
اریکـۀ قـدرت واقعـًا خواب از چشـِم بسـیاری ها 
در  افغانسـتان  در  کسـی  کمتـر  و  اسـت  پریـده 
موجودیـِت او خـواب آرام دارد. آقـای غنـی در 
طـی نزدیـک بـه پنـج سـال، به جـای آن کـه برای 
مردم افغانسـتان خـواب خـوش و آرام هدیه کند، 
خـواب و آرامـش را از آن هـا گرفتـه و هـر روز 
همـه منتظرند کـه با چـه واقعۀ غیرمترقبـۀ تازه یی 

مواجـه خواهند شـد. 
آقـای غنـی در این مناظـره ضعیف تـر از آن ظاهر 
شـد که احتمالـش می رفت. او هیچ حـرِف تازه و 
نوی نداشـت کـه برای مردم بگوید. پاسـخ های او 
همـان حرف هـای تکـراری پنج سـاِل گذشـته اش 
بودنـد. هرچنـد کـه محـور اصلـِی مناظـرۀ آقـای 
غنـی، بحـث صلـح بـود و گمـان می رفـت کـه 
برگـزار  مسـکو  در  کـه  را  آن چـه  دارد  تـاش 

می شـود، کم بهـا نشـان دهـد؛ امـا در واقعیت این 
را  ناتوانی هایـش  بـود کـه ضعف هـا و  خـودش 
آشـکار می کـرد. او بسـیار تاش کرد کـه در برابر 
سیاسـیونی کـه در نشسـت مسـکو شـرکت کرده 
بودنـد، جبهه گیـری نکنـد و به آهسـته گی از کنار 
آن هـا رد شـود ولـی مزاج عصبـِی آقـای غنی این 
فرصـت را از او گرفـت و در چنـد مـورد تـاش 
کـرد کـه بـر آن هـا بتـازد. از جمله گفت کـه »این 
افـراد کی هـا انـد؟ و چه قـدر در جامعه بـه عنوان 
رهبـر شـناخته می شـوند؟« او گفـت که ایـن افراد 
موفـق نشـده اند کـه انتخابات حزبی بـه راه اندازند 
تـا موقعیـت و تعداد طرف داراِن خود را مشـخص 
سـازند. ولـی وقتی که مجـری برنامه نـام چند تن 
از شـرکت کننده گاِن نشسـت مسـکو را یـادآوری 
کـرد، بـه ناگهـان آقای غنـی متوجه خبط سیاسـِی 
خـود شـد و تاش هـای نافرجامـی بـه خـرچ داد 

کـه حرف هـای قبلـی اش را ترمیم کنــد. 
آقـای غنـی در ایـن مناظـره نتوانسـت کـه طـرح 
ژنیـوا  کنفرانـس  در  گویـا  کـه  را  خـود  صلـِح 
ارایـه کـرده بـود، وضاحـت بخشـد. هیـچ نکتـۀ 
دقیـق و روشـنی در سـخناِن او مبنـی بـر این کـه 
چگونـه ممکـن اسـت بـا طالبـان و یـا هـر گروه 
افغانسـتان بـه جنـگ مسـلحانه  دیگـری کـه در 
و  نشسـت  مذاکـره  میـز  روی  می دهنـد،  ادامـه 
گفت وگـو کـرد، وجـود نداشـت. او بـا کلی گویی 
و سـخنان عاطفـی می کوشـید کـه موضـِع خود را 
برحـق و مردمـی نشــان دهـد. بـه همیـن منظور 
از تاش هایـش بـرای رفـع بـی کاری، فقرزدایـی 
و حـل تنش هـای اجتماعـی سـخن گفـت؛ سـه 
به شـدت  آن هـا  در  او  حکومـِت  کـه  عرصه یـی 

نـاکام هسـتند و هیـچ دسـتاوردی ندارنـد. 
از  بـر حمایـت  غنـی  آقـای  از سـخناِن  بخشـی 
نیروهـای امنیتـی کشـور متمرکـز بـود کـه ایـن 
روزهـا از نظـر عاطفـی توانسـته بـه انـدازۀ کافی 
در جامعـه سـروصدا ایجـاد کنـد. ایـن واکنش هـا 
هـم زمانی برانگیخته شـدند که عباس اسـتانکزی 
یکـی از طالبـان در دفتر قطر اعام کـرد که طالبان 
خواهـان انحـال نیروهـای امنیتی افغانسـتان اند. 
هرچنـد در نشسـت مسـکو آقـای اسـتانکزی این 
سـخنان را رد کـرد و گفـت کـه از حرف هـای او 
تعبیـر درسـت نشـده اسـت، ولـی آقـای غنـی به 
انـدازۀ کافـی روی ایـن مسـأله مانـور اجـرا کرد. 
البتـه بحـث نیروهـای امنیتـی کشـور بـا آن همـه 
بـه  نظـام  تحکیـم  و  حفـظ  راه  در  کـه  قربانـی 
عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه شـده انجـام داده انـد، 
نـه برکسـی پوشـیده اسـت و نـه هـم می تـوان 
کـه از آن هـا چشم پوشـی کـرد. در این کـه مـردم 

برگردنـد  بـه سـال هایی  نمی خواهنـد  افغانسـتان 
کـه در آن سـاختارهای امنیتـی بـا تاش های یکی 
از کشـورهای همسـایه منهـدم شـد، جـای شـک 
وجـود نـدارد و در ضمـن مـردم افغانسـتان بـه 
هیـچ صـورت خواهـان برگشـت به نظـام طالبانی 
نیسـتند. نظامـی کـه در آن حیثیت و وقار انسـانِی 
مـردم زیـر چکمه هـای تمامیت خواهی و اسـتبداد 
قومـی و تنـدروی مذهبـی ُخرد و خمیر می شـود. 
از  مـردم  کـه  نیسـت  آن  معنـای  بـه  این هـا  امـا 
حکومـِت فعلـی با آن همـه اشـتباه های تاریخِی آن 

می کننـد.  حمایـت 
آقـای غنـی در حالـی خـود را »رییـس جمهـور 
اصـول  خـود  کـه  می کنـد  اعـام  منتخـب« 
دموکراسـی و رسـیدن به قدرت را از راه مشـروع 
زیرپـا کـرده اسـت، ولـی در مناظـرۀ تلویزیونـی 
خـود تأکیـد دارد کـه راه و میکانیسـم رسـیدن به 
قدرت در قانون اساسـی افغانسـتان تسـجیل یافته 
اسـت. اگـر واقعـًا آقـای غنـی ارزش هـای قانـون 
اساسـی را حرمـت می گذاشـت، امـروز طالبان از 
عدم مشـروعیت نظام ســیاسی در کشـور سـخن 
نمی شـدند.  آن  نابـودی  خواهـان  و  نمی گفتنـد 
آقـای غنی که خـود به عنـوان عنصر قانون شـکن 
از راهِ فراقانونـی قـدرت را بـه چنـگ آورده، ایـن 
فرصـت را بـه گروه هـای مسـلِح مخالـف فراهـم 
کرده اسـت کـه ارزش هـای قانون اساسـی را زیر 
سـوال ببرنـد. آقـای غنـی از آن سیاسـت مدارانی 
اسـت کـه وقتـی چیـزی در راسـتای منافع شـان 
بـود، از آن حمایـت می کننـد ولی اگر در راسـتای 
منافع شـان قرار نگرفـت، آن را زیر پـا می گذارند. 
او بـا قانـون اساسـی کشـور همیـن کار را کـرده 
قانـون  بـه  را  بی حرمتی هایـش  امـروز چـوب  و 
ارزش هـای مردم سـاالرانه می خـورد.  اساسـی و 
 آقـای غنـی ایـن روزهـا خواب هـای آشـفته یی 
خطـر  در  را  خـود  موقعیـِت  یک سـو  از  دارد. 
کـه  می کنـد  فکـر  دیگـر  سـوی  از  و  می بینـد 
دیگـر از حمایـت امریـکا، کـه برای بقـای او یک 
اصـل خدشـه ناپذیر اسـت، برخـوردار نیسـت. به 
خـود  تلویزیونـِی  مناظـرۀ  ُکل  در  دلیـل،  همیـن 
به صـورِت تضرع آمیـزی از امریـکا و نقشـی کـه 
در افغانسـتان دارد، دفـاع کرد و حتـا به یک مورد 
از اختاف نظرهـای خـود بـا خلیـل زاد و یـا ادارۀ 
ترامـپ اشـاره نکـرد. او می دانـد که اگـر حمایِت 
افغانسـتان  داخـل  در  باشـد،  نداشـته  را  امریـکا 
هیـچ پایـگاه و جایگاهـی نـدارد و مجبـور اسـت 
کـه دوبـاره ایـن کشـور را تـرک کنـد و در کنـار 
فرزندانـش در آن سـوی آب هـا به زنده گـی ادامه 
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حکومــت افغانســتان به خاطــر شــرکت اعضــای تحریم شــدۀ 
گــروه طالبــان در نشســت مســکو، بــه ســازمان ملــل متحــد رســمًا 
ــِح  ــت صل ــه در نشس ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــرده اس ــکایت ک ش
افغانســتان در روســیه کــه حکومــت افغانســتان در آن غایــب بــود، 
چهــار نفــر از اعضــای تحریم شــدۀ طالبــان شــرکت کــرده بودنــد. 
بــر ایــن اســاس، حکومــت افغانســتان انتظــار داشــته کــه پیــش از 
ــا  ــه مســکو، ســازمان ملــل در مشــورت ب ــان ب ســفر هیــأت طالب

ــِت آن را حاصــل می کــرد. ــا عــدمِ موافق حکومــت، موافقــت ی
و  افــکار  آن  در  کــه  افغانســتان  حکومــِت  رفتــارِ  ایــن 
ــۀ  ــدا از هم ــت، ج ــته اس ــی برجس ــای غن ــیمه گی های آق سراس
ــه داد، حاکــی از نقــش  ــوان پیرامونــش ارای تبصره هایــی کــه می ت
ــی  ــت؛ صلح ــح اس ــاِل صل ــت در قب ــِر حکوم ــل و اثرپذی منفع
ــِر  ــود و در اث ــی ب ــای غن ــاِن آق ــۀ زب ــعار و لقلق ــدا ش ــه از ابت ک
ــِل  ــتورِ کار و عم ــه دس ــنجیده گویی، ب ــعارگرایی و ناس ــن ش همی
بیرونی هــاِی ذی  دخــل در قضایــای افغانســتان و داخلی هــای 

ــد.  ــدل ش ــادالت ب ــامِ مع ــع در تم ذی نف
همــۀ  علی رغــم  ـ  اکنــون  افغانســتان  حکومــت  این کــه 
ــده  ــاالت متح ــردِ ای ــورد ط ــح م ــۀ صل ــا ـ در قضی پنهان کاری ه
ــأت صلــح حکومــت  ــا هی ــان ب ــه  اســت؛ این کــه طالب ــرار گرفت ق
افغانســتان حاضــر بــه گفت وگــو نیســتند؛ این کــه غنــی بــا 
ــوادِث  ــرار ح ــد و از تک ــداری می کن ــب اهلل همذات پن ــر نجی داکت
ــه ترامــپ  تاریخــی هشــدار می دهــد؛ این کــه رییــس حکومــت ب
ــه ازای کاهــش  ــا ب ــظ نیروه ــه او طــرِح حف ــه می نویســد و ب نام
هزینه هــا را می دهــد؛ این کــه غنــی از »منافقیــن« ِداخلــی و 
بیرونــی ســخن می گویــد؛ این کــه از شــهکاری های خــود در 
ــوِن  ــک تلویزی ــه ی ــه ب ــد؛ این ک ــر می ده ــا تذک ــام عرصه ه تم
ــوِی  ــک گفت وگ ــِر ی ــِت تدوی ــرع درخواس ــا تض ــی ب خصوص
شــرکت کننده گاِن  می گویــد  این کــه  می دهــد؛  را  ویــژه 
ــد  ــه می گوی ــد؛ این ک ــی ندارن ــت اجرای ــکو صاحی ــت مس نشس
ــتم؛ و در  ــان هس ــون افغ ــی میلی ــِب س ــور منتخ ــن رییس جمه م
نهایــت این کــه بــه ســازمان ملــل شــکایت نامه می فرســتد و 
بــه یــاد ایــن نهــاد مــی آورد کــه چهــار نفــر از اعضــای طالبــان در 
فهرســت تحریم هــاِی شــما قــرار داشــته؛ همــه و همــه نشــان از 
ــت در  ــدِن حکوم ــیمه گی و پسیوش ــری، سراس ــال، کنش پذی انفع
داســتان صلــح اســت؛ حکومتــی کــه خــود می خواســت از صلــح 

ــدرت بســازد.  ــش ق ــظ و افزای ــرای حف ــان ســکویی ب ــا طالب ب
شــاید پنــج ســال پیــش، کمتــر کســی در افغانســتان می توانســت 
ــا  ــتقیم ب ــرۀ مس ــرحِد مذاک ــا س ــان ت ــه روزی طالب ــد ک ــاور کن ب
امریــکا برســند و بی تعــارف خــروِج کامــِل ایــن کشــور از 
ــرح  ــو مط ــِز گفت وگ ــت در می ــِت حکوم ــتان را در غیاب افغانس
کننــد. امــا ایــن خــودِ آقــای غنــی بــود کــه بــا نــگاهِ عصبیت آلــود 
ــداِن  ــی و فرزن ــروی سیاس ــان را نی ــت، طالب ــدرت و سیاس ــه ق ب
وطــن نامیــد و در نمایــِش صلــح چنــان آن هــا را فربــه ســاخت که 
اکنــون خــودش در ســایه قــرار گرفتــه و ُجــز واکنــش  و انفعــال، 

ــدارد.  ــه ن ــرای ارای ــکاری ب ــچ طــرح و ابت هی
صلــح افغانســتان هم اکنــون بــه عرصــۀ فعالیــت و ابتــکار و رقابــت 
و چانه زنــِی منطقه یــی و بین المللــی تبدیــل شــده و در ایــن 
دایــرۀ بــزرگ به راحتــی می تــوان نقــِش منفعــل و عــاری از 
ابتــکار و خاقیــِت حکومــت را تشــخیص کــرد. این کــه کســانی 
ــال  ــح فع ــت در عرصــۀ صل ــتقل از حکوم ــِل کشــور مس در داخ
برنامــۀ  بیرونی هــا در  از تشــدیِد فعالیــِت  شــده اند، مطمینــًا 
ــان  ــت در می ــا حکوم ــند. ام ــده می هراس ــد و از آین ــح باخبرن صل
ــد  ــش می خواه ــِل خوی ــاِل باط ــرودار، در خواب وخی ــه گی این هم
ــا  ــا را ب ــرکوب و بیرونی ه ــه، س ــت و توطی ــا تهم ــا را ب داخلی ه
نامــه و التمــاس بــه خــود و اهمیــِت حضــورش در داســتاِن صلــح 

متوجــه ســازد. 
ــت و  ــه حکوم ــنهاد ب ــد و پیش ــن پن ــرایطی، بهتری ــن ش در چنی
ــل  ــان به دلی ــه: طالب ــن اســت ک ــژه ارگ ریاســت جمهوری ای به وی
ــِح  ــدند و صل ــزرگ ش ــه ب ــان این هم ــِت خودت ــاِت نادرس تبلیغ
ــه  ــان ب ــکارِ خودت ــت و  ابت ــدمِ صداق ــل ع ــز به دلی ــتان نی افغانس
میــداِن حــاِل بیرونی هــا و حقــارِت شــماها تبدیــل گشــته اســت. 
بــرای بیــرون شــدن از ایــن وضعیــت اوالً بایــد معترف بــه خبط و 
خطاهــاِی گذشــتۀ خــود شــوید؛ ثانیــًا بایــد به جــای خصومــت بــا 
نیروهــای داخلــی، بــه آرای آن هــا و ابتکارهــای ملــی و میهنی شــان 
ــِی  ــۀ مل ــر برنام ــا تدوی ــًا ب ــد؛ و ثالث ــوع کنی ــح رج ــاِل صل در قب
صلــح در ســایۀ اجمــاع و انســجامِ نیروهــا و جریان هــای داخلــی، 

ــد. ــح را به دســت آوری ــکارِ صل ابت
ــه  ــوچ، ن ــۀ پ ــی و اندیش ــتان خال ــا دس ــورت، ب ــن ص ــر ای در غی
ترامــپ نامــۀ غنــی را می خوانــد، نــه ســازمان ملــل بــه شــکایِت 
حکومــت ترتیــب اثــر می دهــد، نــه کشــورهای منطقــه از صلــِح 
ــه نیروهــای داخلــی از فعالیــت  افغانســتان دســت می شــویند و ن

ــد!  ــح بازمی مانن ــۀ صل در عرص

برخـورد منـفعِل ارگ
 در بـرابـر صـلح

احمــد عمران

ندارد! برای گفتن  غنی حـرفی 

آقای غنی این روزها خواب های آشفته یی دارد. از یک سو موقعیِت خود را در خطر می بیند و از سوی دیگر فکر می کند که دیگر 
از حمایت امریکا، که برای بقای او یک اصل خدشه ناپذیر است، برخوردار نیست. به همین دلیل، در ُکِل مناظرۀ تلویزیونِی 
خود به صورِت تضرع آمیزی از امریکا و نقشی که در افغانستان دارد، دفاع کرد و حتا به یک مورد از اختالف نظرهای خود با 
خلیل زاد و یا ادارۀ ترامپ اشــاره نکرد. او می داند که اگر حمایِت امریکا را نداشته باشد، در داخل افغانستان هیچ پایگاه و 
جایگاهی ندارد و مجبور است که دوباره این کشور را ترک کند و در کنار فرزندانش در آن سوی آب ها به زنده گی ادامه دهد 
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برگردان: ابوبکر صدیق 
در دفتـر امـور خارجـی رییس جمهـور دونالـد ترامـپ، بحث 
از خـروج نیروهـای امریکایـی در پـی یـک توافق نامـۀ صلـح 

ست.  ا
مسـلمًا رییس جمهـور نمی توانـد ایـن را تضمین کنـد؛ اما اگر 
گفت وگـو بـا گـروه طالبـان بـه صلـح منجـر شـود، می توانـد 
به جـای جنـگ بـه تصدیـق خـروج نیروهـای امریکایـی تمام 

گردد. 
اکنـون، توافـق روی چارچـوب خـروج نیروهـای امریکایـی، 
ماننـد خـروج نیروهـا اتحـاد جماهیـر شـوروی کـه سـه دهه 
پیـش بـه اسـاس تفاهم ژنیـوا در سـال 19۸۸ صـورت گرفت 
اسـت. خروج شـوروی منجر بـه صلح و ثبات در این کشـور 
نشـد و بایـد در خـروج نیروهـای امریکایـی  ایـن احتیاط مد 

نظـر گرفته شـود.
و  ترامـپ  دونالـد  مسـوولیت  کـه  اسـت  درک  قابـل  ایـن 
متحدان شـان ماننـد پولیـس جهانـی نیسـت، امـا واقعیـت این 
اسـت کـه امریـکا نمی توانـد به عنـوان قـدرت جهانـی بدون 
این کـه اهمیـت جهـان را در نظـر داشـته باشـد، عمـل کنـد. 
ترامـپ بـه خـروج از خاورمیانـه و افغانسـتان تأکیـد دارد، اما 

هیـچ توافـق میـان سـخنان و عملکـرد او وجـود نـدارد.
تـاش امریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان بـرای ایجـاد یـک 

اسـت.  آتش بـس 
غـرب در نشسـت  های مختلـف بـا طالبـان در تـاش ایجـاد 
نقـش راه بـرای مذاکـرات دولـت افغانسـتان و طالبان اسـت. 
پاکسـتان کـه بـرای طالبـان مرکـز امـن بـود، در صورتـی کـه 
اهـداف مـورد ماحظۀ خود برسـد، دامنۀ این گـروه را از این 

می کند. کوتـاه  کشـور 
توافـق روی چارچـوب رونـد صلـح از طرف زلمـی خلیل زاد 

نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا در امور صلح افغانسـتان اعام شـد. 
آقـای  خلیـل زاد، اعـام کـرد کـه طالبـان تعهـد کردنـد که در 
صورت برگشـت این کشـور به هیـچ گروه تروریسـتی اجازۀ 

فعالیـت را نمی دهنـد. 
امـا بـاور کـردن بـاالی طالبـان »اشـتباه محـض« اسـت. پـس 
از ایـن ایـن تعهـد بی باورانـه؛ شـاید امریـکا  بـه یـک خروج 

بگیرد.  تصمیـم  شـتاب زده 
ایـن کشـور  اوضـاع  بـدون ماحظـۀ  امریـکا  بیـرون شـدن 
می توانـد بـه ناکامـی  انجامـد، شکسـت و تهدیـد دوبـاره این 
کشـور را امضا کند و تروریسـتان در سراسـر جهان برای این 

کـه دومیـن قـدرت جهـان هسـتند، محفـل برگـزار کنند. 
امـا در رونـد صلح افغانسـتان، خـروج امریکا با خـروج اتحاد 

جماهیر شـوروی در سـال 19۸9 تفاوتی ندارد.
 مـردم افغانسـتان دوبـاره در برابـر طالبـان مبـارزه می کننـد. 
دیـدگاه شـهروندان افغانسـتان ایـن  اسـت، در صورتـی کـه 
امریـکا بـدون توافـق با طالبـان بیرون شـود، بهتر اسـت پیش 
از خـروج بـه طالبـان اجـازه دهـد تـا پشـت دروازه هـا کابـل 

. یند بیا
چارچـوب تفاهـم میـان امریکا و طالبـان، پیـش از پیش مورد 

نقـد قرار گرفته اسـت. 
رایان کراکـر، یـک دیپلومـات پیشـین امریـکا، گفته اسـت این 
توافـق تسـلیمی اسـت. همچنـان، جمیز دابنـز، فرسـتادۀ ویژۀ 
امریـکا در امـور افغانسـتان و پاکسـتان در زمان بـاراک اوباما، 
بـا نگرانـی در مـورد گفت وگوهـای صلـح، تأکیـد بـر یـک 

تفاهـم »بین االفغانـی« کـرده اسـت.
زلمـی  مـورد گفت وگوهـای صلـح  در  نظرهـا  و  نقـد  تنهـا 
خلیـل زاد نیسـت، باورهـا بر این اسـت ایـن گفت وگوها نتجه 

قابـل ماحظـۀ در پـی  نخواهد داشـت. 
زلمی خلیـل زاد، در تویترش نگاشـت که اوضاع در افغانسـتان 
بحرانـی اسـت تـا زمانـی کـه بـاالی تمـام موضوعـات توافق 

صـورت نگیـرد، بـه چیزی توافق نشـده اسـت. 

سـایر  ماننـد  و  اسـت  تجربـه  بـا  دپیلومـات  خلیـل زاد 
دپیلومات هـا بـه اسـاس پالیسـی یی کـه برایـش تعریف شـده 

پیش مـی رود.  اسـت، 
ایـن یـک حقیقـت اسـت کـه فرسـتادۀ رییس جمهـور امریکا 
بـا توافـق بـه طالبـان بـرای آنان یـک درجـۀ برحق بـودن آن 

کرد. تصدیـق  را 
پذیـرش ایـن که طالبـان برای هیچ گـروه در افغانسـتان اجازه 
نمی  دهنـد تـا از خاک این کشـور اسـتفاده کننـد، در حالی که 
گـروه حقانـی بـا همـکاری طالبـان باالی سـفارت امریـکا در 
کابـل حملـه کردنـد و امریکایی هـا را کشـتند. ایـن قصه هـا 

فراموش و بخشـیده شـدند. 
بـا تصمیـم خـروج ادارۀ ترامپ حماقـت ادارۀ اوبامـا را تکرار 
می کنـد. زمانـی یـک قـدرت جهانـی تصمیـم خـروج از یک 
بحـران می گیـرد، تمـام معـادالت با یـک پوشـش دپیلوماتیک 

می شـود.  خاصه 
طالبـان می داننـد و اظهارات شـان نشـان می دهـد کـه آنـان از 

ایـن رونـد اسـتقبال از گذشـته عبرت گرفتـه اند. 
پافشـاری می کننـد  امریکایـی  نیروهـای  بـه خـروج  طالبـان 
زمانـی کـه سیاسـیون افغانسـتان بـه ایجـاد یـک ادارۀ موقـت 

تأکیـد دارنـد. 
امـا افغانسـتان یک حکومـت قانونـی دارند که پـس از ۲001 
بنیـان گذاشـته شـد و پیشـرفت های داشـته اسـت. مذاکـرات 
امریـکا بـرای آوردن طالبـان در قـدرت سیاسـی افغانسـتان 
دسـت  از  و  اساسـی  قانـون  سـاختن  دوبـاره  از  نـه  اسـت، 
دادن دسـت آوردهـای 17 سـاله، ماننـد انکشـاف نقـش زنان، 
در رونـد فعالیت هـای اجتماعـی، حکومـت داری و پیشـرفت 

اقتصـادی. 
بیشـتر مـردم بـاور دارنـد کـه نتیجـۀ ایـن گفت وگـو روشـن 
نیسـت و یـک کشـمکش و خاموشـی در پیـش  اسـت، آنـان 
از طـرف پاکسـتان حمایـت می شـوند. آنـان از نزدیک شـدن 
افغانسـتان بـا طالبـان هـراس دارنـد کـه منجـر به یـک جنگ 
تحمیلـی دیگـر از طـرف پاکسـتان میان افغانسـتانی ها نشـود. 
پاکسـتان تعهـد کـرد بـود کـه گفتـه بـود کـه اسـامه بـن الدن 
نـدارد.  طالبـان  بـا  ارتبـاط  هیـچ  و  نیسـت  کشـور  ایـن  در 
موافقت نامـه کـه بیـرون از کابـل صـورت می گیـرد، نیـاز بـه 
حمایـت حکومـت افغانسـتان دارد. امـراهلل صالح کـه اخیر به 
عنـوان معـاون اول غنـی در انتخابـات پیـش رو، مـاه جـوالی 
برگزیـده شـده اسـت، گفـت: افغانسـتان از غربی هـا در 1۲ 
سـپتامبر ۲001 دعـوت نکـرده بـود اگـر آنـان خواهـان تـرک 

ایـن کشـور باشـند، ممانعـت وجود نـدارد. 
صالـح یکـی از مهره هـای ضد طالبـان پیش از اتفـاق 11/9 او 
ادعـا دارنـد که پاکسـتان در همـکاری صلح صادق نیسـت. او 
و شـماری دیگـر ماننـد غنـی بـاور دارنـد کـه طالبـان بازیچۀ 

دسـت  پاکسـتان هستند. 
پاکسـتان می توانسـت در رونـد صلـح افغانسـتان نقـش بازی 
کنـد، در صورتـی کـه در اهـداف طـرح شـده پـس از سـال 
1970 بـرای ایجـاد یـک حکومـت پشـتونی در برابـر هنـد، 

ایجـاد کند.  تغییـر 
بـه  دوسـت،  یـک  عنـوان  بـه  می توانـد  می توانـد  پاکسـتان 
افغانسـتان حرمـت گـذارد و بـه روی منافـع منطقه یـی تفاهم 
داشـته باشـند، امـا هنـوز بـر تحمیـل گروه هـای تروریسـتی 

حقانـی و طالبـان بـر ایـن کشـور مبـادرت مـی ورزد. 
امریـکا می توانـد بـر ایجـاد یـک صلـح پایـدار در افغانسـتان 
کمـک کنـد، امـا خـروج شـتاب زده نسـبت تعهـد بی بنیـاد 

تروریسـتان باعـث ایجـاد یـک فاجعـۀ دیگـر می گـردد.
برقـراری صلـح پایدار بـا تفاهم واشـنگتن، اسـام آباد و کابل 
بیـرون می آیـد، در صورتـی کـه هـر سـه طـرف بـرای آورد 
صلـح صادقانـه کار کننـد. اما اگر بـرای ایاالت متحـدۀ امریکا 
تنهـا مسـألۀ خـروج نسـبت بـه صلـح  و ثبـات مهـم باشـد، 

طالبـان و دیگـر گـروه خواهنـد بـه آن گـوش می دهنـد.  
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مسکو و قصۀ وارونۀ طالبان
ــد سیاســی و دســت کشــیدن از  ــه رون ــرای پیوســتن ب ــان در نشســت مســکو شــرایط بســیار ســخت ب طالب
جنــگ گذاشــتند. نماینــدۀ ایــن گــروه در نشســت مســکو تنهــا بــه آنچــه می خواهنــد و آرمــان شــان اســت، 
انگشــت گذاشــت و بدیلــی هــم ارایــه نکــرد. تغییــر ســاختار نظــام و بیــرون شــدن کامــل ســربازان امریکایــی 
ــور  ــین کش ــجمهور پیش ــرزی، رییس ــد ک ــت. حام ــروه اس ــن گ ــت های ای ــن خواس ــتان عمده تری از افغانس
ــان در قطــر، روی چگونه گــی  ــا طالب ــده ب ــرار اســت در نشســت آین ــه ق ــان نشســت مســکو گفــت ک در پای
ســاختار نظــام سیاســی افغانســتان بحــث کننــد. نماینــدۀ طالبــان و نیــر اشــتراک کننــده گان ایــن نشســت بــه 
ــر  ــرو زی ــان قلم ــروه طالب ــد. گ ــاره یی نکردن ــق اش ــس از تواف ــتاِن پ ــرای افغانس ــان ب ــاختار پیشنهادی ش س
ــی ســاختار نظــام  ــد و آرمانشــان هــم برپای ــارت اســامی« می  دانن حاکمیت شــان در افغانســتان را قلمــرو »ام
»امــارت اســامی« اســت. امــارت اســامی طالبــان، ســاختار متمرکــزی اســت کــه معیــار مشــروعیتش، دیــن 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــن« ق ــارت اســامی »امیرالمومنی ــروه اســت. در رأس ام ــن گ ــک ای ــای ایدیولوژی و باوره
ــا و  ــه متشــکل از ماه ــد« ک ــردم، بلکــه از ســوی »شــورای حــل و عق ــه از رأی و آرادۀ م مشــروعیتش را ن
ــه دســت مــی آورد. در منظومــۀ فکــری امارتی هــا و در نظــام امــارت  ــان می باشــد، ب ــان گــروه طالب جنگجوی
اســامی، انتخابــات و اشــتراک مــردم بــرای گزینــش زعیم شــان، مــردود شــمرده می شــوند. امیرالمومنیــن در 
ــه  کــس  ــز و هم ــه  چی ــر هم ــی بی حــد و حصــری برخــوردار اســت و ب ــدرت اجرای ــارت اســامی، از ق ام
فرمــان می رانــد. نظــام امارتــی و امیرالمومنیــن پارلمــان، آزادی بیــان، دسترســی زنــان بــه مکتــب و دانشــگاه 
و حضورشــان در اجتمــاع را بــر نمی تابــد و در مجمــوع، آنچــه در یــک نظــام غیــر امارتــی بــه عنــون اصــل 
و بنیــاد شــناخته می شــود، بــا ایــن ســاختار بیگانــه و مــردود اســت. امــارت اســامی، تمــام پدیده هــای دنیــا 
را از عینــک مذهــب و دیــن می بینــد و دســتاوردهای بشــر، علــوم اجتماعــی و تجربه هــای بشــری را همــزاد 
ــروه در  ــن گ ــت ای ــز حاکمی ــتان و نی ــان در افغانس ــارت طالب ــال ام ــۀ پنج س ــد. تجرب ــی می بینن ــر و بی دین کف
بخشــی از قلمــرو افغانســتان در 17 ســال گذشــته، بیانگــر آن اســت کــه ایــن نــوع نظــام کارایــی نــدارد، بــه 
تاریــخ پیوســته و کســانی کــه در بســتر ایــن نــوع نظــام پــرورش یافتــه انــد، بــا دنیــای جدیــد بیگانــه انــد و بــا 
پدیده هــا و دســتاوردهای بشــری ایــن دنیــا سرســتیز دارنــد. بنابرایــن، طالبــان و اشــتراک کننــده گان نشســت 
مســکو بایــد درک کننــد کــه نظــام جمهــوری افغانســتان بــا جان فشــانی های فــراوان و برپایــۀ قربانــی هــزاران 
تــن از شــهروندان ایــن کشــور بنــا شــده اســت و ممکــن نیســت، کســی آن را بــا امــارت اســامی بــدل کنــد. 
بی گمــان نظــام متمرکــز ریاســتی کنونــی نیــاز بــه اصــاح و تغییــر دارد، امــا تغییــر و اصــاح نظــام ریاســتی 

بــه معنــای کنــار زدن آن و برپایــی امــارت اســامی نیســت.
ــه  ــور ب ــن کش ــه از آدرس ای ــا آنچ ــد و ب ــا جنگیدن ــا امریکایی ه ــته ب ــال گذش ــل در 17 س ــان حداق طالب
افغانســتان آمــد، مخالفــت کردنــد و کنــار آمــدن بــا آن را متــرادف کفــر دانســتند. اکنــون کــه طالبــان خواهــان 
ــه  ــه نظــام افغانســتان را ارای ــکا ب ــل کمــک امری ــد بدی ــی هســتند، بای ــل ســربازان امریکای ــرون شــدن کام بی
کننــد. مســلمًا نظــام جمهــوری افغانســتان بــا کمک هــای امریکایی هــا، متحــدان ایــن کشــور و نیــز ســازمان 
ملــل اســتوار اســت، وقتــی امریــکا در افغانســتان نباشــد و منافــع ایــن کشــور در افغانســتان تأمیــن و تضمیــن 
نشــود بی تردیــد بــه افغانســتان کمــک نمی کنــد. طالبــان و اشــتراک کننــده گان ایــن گــروه در نشســت مســکو 

ــه مــردم معرفــی می کردنــد.  ــه نظــام و حداقــل نیروهــای امنیتــی افغانســتان را ب بایــد بدیــل کمــک ب
اشــتراک کننــده گان نشســت مســکو در اعامیــۀ پایانــی شــان تأکیــد بــر تنظیــم حقــوق و آزادی هــای بانــوان 
ــوق سیاســی،  ــه حق ــده اســت ک ــه آم ــن اعامی ــد. در بخــش دیگــر ای ــرده ان ــن اســامی« ک براســاس »قوانی
آزادی هــای مدنــی و آزادی بیــان شــهروندان افغانســتان نیــز بایــد برمبنــای »اصــول اســامی« تنظیــم و مراعــات 
ــح و تشــریح  ــل توضی ــز مبهــم و قاب ــه نی ــن بخــش اعامی ــم، ای ــه بگذری ــوارد اعامی شــود. اگــر از ســایر م
اســت. طالبــان بایــد توضیــح بدهنــد کــه منظــور آنــان از اصــول و قوانیــن اســامی چیســت؟ ایــن گــروه در 
17 ســال گذشــته بــه حقــوق و آزادی هایــی کــه قانــون اساســی بــرای شــهروندان افغانســتان در نظــر گرفتــه 
اســت، نــگاه مثبــت نداشــته انــد. طالبــان برداشــت و روایــت خشــن و خشــونت زا از قوانیــن و اصــول اســامی 
دارنــد. در حالــی کــه دیــن اســام، آمــوزش علــم را بــر زن و مــردم فــرض گردانیــده، امــا طالبــان زنــان را از 
ایــن امــر مســتثنا می داننــد. ایــن گــروه بــه زنــان اجــازۀ تحصیــل و آمــوزش را نمی دهنــد. زنــاِن زیــر ســلطه 

و قلمــرو طالبــان همچنــان اجــازه ندارنــد در جامعــه کار کننــد و اســتقال داشــته باشــند.
بــا ایــن وجــود، قــدر مســلم ایــن اســت کــه طالبــان در نشســت مســکو تــاش کردنــد تقصیــر تمــام آنچــه 
انجــام داده انــد را بــه دوش دولــت و نیروهــای غیرطالــب بیندازنــد و خــود را از آنچــه بــر ســر مــردم در 17 
ســال گذشــته آورده انــد، تبرئــه کننــد. نماینــدۀ ایــن گــروه در نشســت مســکو آنچــه ایــن گــروه در 17 ســال 
گذشــته انجــام داده بودنــد را وارونــه بــه مــردم و جهانیــان قصــه کــرد. نماینــدۀ ایــن گــروه در ایــن نشســت 
گفــت کــه در 17 ســال گذشــته نــه بــه مــردم آســیب رســانده انــد و نــه هــم تأسیســات ملکــی را تخریــب 
ــان از ســوی رســانه های  ــای طالب ــات ملکــی و فعالیت ه ــار تلف ــه آم ــاس ســتانکزی گفــت ک ــد. عب ــرده ان ک
ــه  ــتن ب ــرام گذاش ــچ گاه احت ــان هی ــخ شورشگری ش ــول تاری ــان در ط ــه طالب ــی ک ــد. در حال ــف می ش تحری
حقــوق و آزادی هــای زنــان را بــه نمایــش نگذاشــته انــد، امــا نماینــدۀ ایــن گــروه مدعــی شــد کــه بــه حقــوق 
ــد سیاســی افغانســتان و دســت کشــیدن  ــه رون ــد و در صــورت پیوســتن ب ــرام دارن ــان احت و آزادی هــای زن
از جنــگ، همچنــان بــه حقــوق و آزادی هــای زنــان احتــرام خواهنــد گذاشــت. حکومــت، نیروهــای سیاســی 
ــتاوردهای  ــا و دس ــه ارزش ه ــی ک ــه صلح ــردم ب ــه م ــد ک ــوش نکنن ــز فرام ــت را هرگ ــن واقعی ــان ای و طالب
جمهــوری و دموکراســی را قربانــی و قــدای ایدیولــوژی یــک گــروه شورشــی کنــد، هرگــز و ابــداً بــا قبــول 

نخواهنــد کــرد.

روح اهلل بهزاد

به وعده های طالبان باور نکنید
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ــیوه های  ــت از ش ــر اس ــب بهت ــتر روی مخاط ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ب
ــد: ــتفاده كنی ــل اس ذی

ــک  ــیم. َش ــته باش ــین داش ــک و دلنش ــدی کوچ ــه و لبخن ــی صادقان •  نگاه
ــم در چشــمان تان  ــت ه ــد، صداق ــان بیای ــه لب های ت ــد ب ــی لبخن ــد وقت نکنی
مــوج می زنــد. اگــر بــاور نداریــد، همیــن حــاال یــک لبخنــد کوچــک بزنیــد.
•  ارتبــاط چشــمی مــداوم برقــرار کنیــم. زمانــی کــه در حــال صحبت کــردن 
هســتیم، ارتبــاط چشــمِی مســتمری بــا فــرد مقابل مــان بگیریــم. شــک نکنیــد 
ــر بــودِن ماســت. البتــه بــه  کــه برقــراری ارتبــاط چشــمی مــداوم، رمــز مؤث
ــان را ازش  ــم و نگاه م ــرف ُزل بزنی ــِم ط ــه چش ــه ب ــت ک ــی نیس ــن معن ای
برنداریــم. َگــه گاه بــه اطــراف نــگاه کــردن و پلــک زدن هــم کامــًا طبیعــی 
اســت. جالــب اســت کــه بدانیــم زمانــی کــه بــا افــراد ارتباط چشــمی پیوســته 
ــذب  ــا ج ــای م ــا و صحبت ه ــه م ــتر ب ــنونده ها بیش ــم، ش ــرار می کنی برق
ــه  ــتری ب ــت بیش ــا دق ــه ب ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــوند و همی می ش

پیــامِ مــا گــوش بدهنــد.
زنده گــی  بدهیــم؟...  ادامــه  را چه قــدر  ارتبــاط چشــمی خودمــان    •
ــدارد و  ــخصی ن ــدۀ مش ــن  ش ــش تعیی ــول از پی ــچ فورم ــش هی و تعامات
ــاط چشــمی وجــود  ــک ارتب ــراری ی ــرای برق ــان ِمشــخصی ب همین طــور زم
نــدارد. بنابرایــن هرقــدر رابطــۀ مــا بــا فــرد مقابل مــان راحت تــر و 
صمیمی تــر باشــد، می توانیــم ارتبــاط چشــمی مان را طوالنی تــر برقــرار 
کنیم.)البتــه دقــت کنیــم کــه هیچ کــدام از طرفیــن احســاس ناراحتــی نداشــته 

ــند.(  باش
•  دقیقــًا کجــا را نــگاه کنیــم؟... دقیقــًا بــه چشــم های مخاطــب یــا مخاطبــان 
ــد. ــگاه کنی ــان ن ــِف مخاطب ت ــه چشــِم مخال ــم ب ــی ه ــم و گه گاه ــگاه کنی ن

)مثــًا همیشــه بــه چشــم ســمِت راســتش نــگاه نکنیــد.(
جنس نگاه ما

ــس  ــور از جن ــد. منظ ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــد جنس ه ــا می توان ــگاه م ن
ــد. ــا می گیرن ــراد از م ــه اف ــگاه، حســی هســت ک ن

نــگاه صادقانــه: بهتریــن نــوِع نــگاه در روابــط حرفه یــی و یــا در روابــط بــا 
دوســتان، نــگاه صادقانــه اســت کــه چهــرۀ واقعــی و دروِن انســان را نشــان 
می دهــد. هرقــدر باطــِن زیباتــری داشــته باشــیم، ایــن نــوع نــگاه بــه زیبایــی 

بیانــش می کنــد.
نــگاه خصمانــه: ایــن جنــس نــگاه، از روی عصبانیــت و یــا دشــمنی هســت. 
گویــی کــه طــرف از مــا طلــب دارد، یــا اصطاحــی کــه بیــان می کننــد ایــن 
اســت کــه گویــی ارث پــدرش را خوردیــم. بــه هــر حــال، ایــن نــوع نــگاه 

هــم جــزو نگاه هــای انــرژی منفــی هســت.
نــگاه عاشــقانه: همان طــور کــه از نــام ایــن جنــس نــگاه پیداســت، نگاهــی 
عاشــقانه اســت. ایــن عشــق می توانــد عشــِق بــه فرزنــد، عشــق بــه پــدر و 
مــادر، عشــق بــه همســر و یــا هــر چیــز دیگــر باشــد. وقتــی نگاهــی عاشــقانه 

ــد. داریــم، عشــق در چشــمان مان مــوج می زن
ــورت بدهــد.  ــا را ق ــگاه طــرف می خواهــد م ــن ن ــا ای ــه: ب ــگاه نفرت گون ن
ایــن جنــس نــگاه هــم چیــزی مثــل نــگاه خصمانــه اســت و یــا شــاید هــم 
ــگاه  ــن ن ــه هســت، ای ــر چــه ک ــا ه ــقانه باشــد؛ ام ــگاه عاش ــل ن ــۀ مقاب نقط

ــد.  ــی می باش ــارِ منف ــرژی و ب ــاوی ان ح
ــوخی  ــاد ش ــم و زی ــه بودی ــودک ک ــت ک ــان اس ــز: یادت ــگاه تهدیدآمی ن
ــن  ــد؟ ای ــا می انداختن ــه م ــپ ب ــگاهِ چ ــک ن ــادر ی ــا م ــدر ی ــم، پ می کردی
ــری  ــی دیگ ــر مثال ــت. اگ ــز اس ــگاه تهدیدآمی ــارز از ن ــۀ ب ــک نمون ــًا ی دقیق
بخواهــم دربــارۀ نــگاه تهدیدآمیــز بزنــم، مثــل نــگاه رییس هــا بــه کارمنــدان 
ــزی  ــگاه تهدیدآمی ــا ن ــا ب ــی از رییس ه ــفانه بعض ــان. متأس ــا کارگران ش ی
ــه نفــس پرســونل خودشــان را پاییــن  کــه انجــام می دهنــد، واقعــًا اعتمــاد ب
ــن  ــا همی ــگاهِ ســاده اســت، ام ــک ن ــن فقــط ی ــد. درســت اســت ای می آورن
ــراد و  ــم روی اف ــی را ه ــرات بزرگ ــی تأثی ــد خیل ــاده می توان ــگاه س ــک ن ی

ــد.  ــته باش ــان داش ــم روی عملکردش ه

رسول خان امین /بخش سی وهشتـم

نشانه شناسِی جدید مرگ]1[
الکــس گــوردون]2[، نشانه شــناس و پژوهشــگر 

ــات فرهنگی مطالع
ــل تشــریفات، ســوگواری  ــا مفاهیمــی از قبی ــا ب م
 ۲1 قــرن  در  امــا  گرفته ایــم؛  خــو  تدفیــن  و 
ُکدهــای  و  نمادهــا  نشــانه ها،  از  مجموعه یــی 
ــد  ــور کرده ان ــرگ ظه ــرای م ــی ب ــِی ُمدرن فرهنگ
ــِر  ــرش و تفک ــر نگ ــرای تغیی ــیل الزم ب ــه پتانس ک

ــد. ــرگ را دارن ــه م ــا ب م
مقولــۀ مــرگ در انگلســتان در حــاِل تغییــر اســت. 
آییــن ســنتی، اجتماعــی و فرهنگــِی مــردم و 
ــوط  ــد آن مرب ــرگ و رون ــه م ــه ب ــی ک رفتارهای
ــا  ــی هســتند ت می شــوند، همه گــی در حــال بازبین
جایــی کــه مجموعــۀ جدیــدی از نشــانه ها، نمادهــا 
ــور  ــد. به ط ــال ظهورن ــی در ح ــای فرهنگ و ُکده
ــرای مــرگ در  خاصــه، نشانه شناســِی جدیــدی ب
ــام  ــی انج ــه چگونه گ ــکل گیری اســت ک ــال ش ح
مراســم، نــوع رفتارمــان در ایــن آییــن و در نهایــت 
ــرن  ــه مــرگ در ق ــا نســبت ب چگونه گــی تفکــر م

ــد داد. ــر خواه ۲1 را تغیی
لنز نشانه شناسی]3[

ــه،  پیــش از مطالعــه و بررســی موضــوع ایــن مقال
ــم  ــی پردازی ــی م ــم نشانه شناس ــه عل ــری ب مختص
نشانه شناســی  چــرا  کــه  شــود  روشــن  تــا 
ــان  ــی پای ــاهده و بررس ــرای مش ــبی ب ــز مناس لن
زنده گــی اســت. نشانه شناســی عبــارت اســت 
نحــوۀ  معنــا و  بررســی چگونه گــی خلــق  از 

ــا آن. ــاط ب ــراری ارتب برق
 )semiotics( ــی ــن نشانه شناس ــه واژۀ التی اگرچ
معنــی  بــه  باســتان  یونــان   »Semeion« از  
ــا کدهــای دیــداری  »نشــانه«]4[ مشــتق شــده، و ب
ــی  ــر حوزه ی ــا در ســال های اخی ــراه اســت، ام هم
اهــداف  )بــا  نشانه شناســی تجــاری  نــام  بــه 
بازاریابــی( بــه وجــود آمــده اســت کــه می توانــد 
کمــک بزرگــی بــرای شناســاندن نام هــای تجــاری 
ــادار کــردن آن هــا  در فرهنگ هــای مختلــف و معن

ــد. ــده گان باش ــرای مصــرف کنن ب
ــا رمزگشــایی]5[( نشــانه ها،  مشــاهده و تفســیر )ی
مــا را در یافتــن مســیرمان در خیابان هــای شــهر و 
به طــور کلــی در جامعــه یــاری می کنــد. هــر فــرد 
ــه صــورِت  ــه ب ــک نشانه شــناس اســت، چــرا ک ی
ناخــودآگاه دایمــًا معنــای نشــانه های اطــراف 
ــی  ــراغ راهنمای ــد - از چ ــیر می کن ــود را تفس خ
گرفتــه تــا رنــگ پرچم هــا، شــکل ماشــین ها، 
بســته بندی  طراحــی  ســاختمان ها،  معمــاری 
خوراکی هــا و همینطــور عایــم و نشــانه های 

ــرگ. ــه م ــوط ب مرب
ــه  ــانه هایی ک ــم و نش ــته از عای ــع، آن دس در واق
ــد، امــروزه  ــه شــده ان ــا پذیرفت ــی در بریتانی به خوب
بــه عنــوان روش اســتندردی بــرای درک و تفســیر 
مفهــوم فرهنگــِی مــرگ، ســوگواری و یادبــود 

ــوند.  ــف می ش تعری

ُكدهای سنتی

رنــگ  از  اســتفاده  کــد،  و شــایع ترین  اولیــن 
ســیاه بــه عنــوان دالِّ ]6[مــرگ و ســوگواری 
لباس هــای  در  معمــوالً  ســیاه  رنــگ  اســت. 
رســمی- کت هــای فــراک، کاه هــای لبــه دار، 
کــراوات و کــت و شــلوارهای دســت – همــراه بــا 
ــن  ــود. چنی ــده می ش ــرد دی ــز ف ــت حزن انگی حال
تشــریفاتی تــا مراحــل مربــوط بــه مراســم تشــییع 
جنــازه نیــز گســترش پیــدا می کننــد، ماننــد 
ــًا  ــود و نهایت ــم یادب ــوت، مراس ــل تاب ــم حم مراس
سلســله مناســک خاک ســپاری. ایــن مراســم، 
بــه طــور خــاص، دارای ســاختار قــدرت]7[ 
مردمحــور اســت کــه در رأِس هــرمِ قــدرت فــرد 
ــرد. ــرار می گی ــدۀ مراســم ق ــی و  اجــرا کنن روحان
ــزاداران و  ــه ع ــی رود ک ــار م ــال، انتظ ــن ح در عی
حضــار در مراســم بــا نوعــی تشــریفات هماهنــگ 
ــر حــس  ــه ب ــه  ک ــاری ک ــد؛ رفت ــار کنن شــده رفت
ــدان  ــان در فق ــم و اندوه ش ــی و غ ــی ناتوان طبیع

ــد. ــه می کن ــه غلب ــت رفت ــِز از دس ــک عزی ی
چنیــن انطبــاق اجتماعــی در بریتانیــا اهمیــت 
بســیاری دارد تــا جایــی کــه افــرادی را کــه قبــًا 
تجربــه مواجهــه بــا مــرگ اطرافیــاٍن خــود را 
ــا  ــد و آن ه ــت می کن ــری و هدای ــته اند راهب نداش
ــارج  ــی خ ــات و هیجانات ــراز احساس ــرای اب را ب
ــاوه،  ــه ع ــد. ب ــاز نمی دان ــوب مج ــن چارچ از ای
ــم  ــزاداران را فراه ــش ع ــات آرام ــر موجب ــن ام ای
ــن  ــد در چنی ــان می توانن ــه ایش ــرا ک ــی دارد، چ م
ــره را  ــده و منتظ ــت ش ــد تثبی ــک رون ــرایطی ی ش
ــان  ــرگ« را برای ش ــه »م ــزی ک ــد، چی ــال کنن دنب
ــه  ــرل و البت ــل کنت ــم، قاب ــل فه ــانۀ قاب ــک نش ی
می کنــد.  تعریــف  مشــخص  تشــریفات  دارای 
ــا  ــد ت ــا کمــک می کن ــه م اساســًا، ایــن موضــوع ب
ــل  ــی و غیرقاب ــراب ذات ــرس و اضط ــود را از ت خ
توجیــه درگیــر شــدن بــا مقولــۀ مــرگ دور کنیــم.
ــث  ــل بح ــر قاب ــی و غی ــول اساس ــی، قب از طرف
ــی  ــت، از دیگــر کدهــای نمادین ــن واقعی ــودن ای ب
ــرای  ــا ب ــدوه را در بریتانی ــرگ و ان ــه م ــت ک اس
مــا تعریــف می کنــد: البتــه ایــن مســأله بیشــتر در 
ــرگ  ــه م ــوط ب ــای مرب ــا و مکان ه ــت فضاه ماهی
ریشــه دارد. بــه عنــوان مثــال، گورســتان-ها هم در 
میــان مــا هســتند، و هــم پنهــان از دیــِد مــا. آن هــا 
اغلــب در داخــل یــا نزدیــک شــهر بــا دیوارهــا و 
دروازه هایــی ســاخته می شــوند کــه یــادآور شــوند 
گورســتان همــواره نشــانه جــدا بــودن از زنده گــی 
ــنگ  ــرگ )س ــا م ــا اســت. م ــوی دیواره در آن س
واقــع  در  فاصلــۀ دور می بینیــم؛  از  را  قبرهــا( 
ــه روی آن  ــم مان را ب ــم چش ــعی داری ــه س همیش
ــان  ــه در گفت وگوهای م ــان کاری ک ــم؛ هم ببیندی
ــح  ــان صری ــای بی ــه ج ــی ب ــم، وقت ــام می دهی انج
واژۀ »مــرگ« معمــوالً آن را بــه آهســته گی زمزمــه 

می کنیــم.
از نظــر میشــل فوکــو، فیلســوف اجتماعی فرانســه، 
ــه  ــتند ک ــزی هس ــی از آن چی ــتان ها نمونه ی گورس
ــی  ــد: فضاهای ــس]۸[« می خوان ــای نامتجان او »فض
ــروز  ــکان ب ــه ام ــار ک ــی بهنج ــارج از زنده گ خ

رفتارهــای غیرمعمــول و غیرمنتظــره را فراهــم 
کــرده و موقعیــت کشــف تفاوت هــای آن بــا 
روزمره گــی را بــه وجــود مــی آورد. بدیهــی اســت 
کــه در فرهنــگ عصــا قــورت داده طبقــات بــاالی 
ــر  ــد داّل ِ ب ــتان می توان ــا، گورس ــی بریتانی اجتماع
ــد. یکــی از  ــۀ عواطــف باش ــروز و تخلی مجــوز ب
معــدود مکان هایــی کــه در آن اشــک ریختــن، در 
ــای  ــه در م ــرم و صمیمان ــای گ ــوش گرفتن ه آغ

ــرد. ــورت می گی ــام ص ع
ــیعی از  ــف وس ــا طی ــراه ب ــا هم ــۀ این ه ــا هم ام
ــام  ــرگ انج ــه م ــوط ب ــی مرب ــای فرهنگ روایت ه
ــوم  ــر مفه ــتر ب ــا بیش ــز آن ه ــه تمرک ــود ک می ش
ــه  ــا ب ــی ت ــور کل ــت، و به ط ــرگ اس ــی م اساس
ــت.  ــده اس ــی مان ــه باق ــوز ناگفت ــم هن ــروز ه ام
ــا  ــر از م ــی فرات ــوان مقوله ی ــه عن ــرگ ب ــًا م عموم
ــورت  ــه ص ــه ب ــا ک ــوی م ــود، آن س درک می ش
ــاب  ــور اجتن ــا به ط ــۀ م ــه )هم ــی و یک طرف خط
ــذاری  ــم( کدگ ــوی آن در حرکتی ــه س ــری ب ناپذی
شــده، کــه موقتــًا از مــا فاصلــه داشــته و در ورای 
جهان مــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن مفهــوم 
ــداری  ــانۀ دی ــا نش ــا ب ــِب م ــن اغل ــًا در ذه اساس

ــود. ــی می ش ــودی تداع ــه و ناب تجزی

كدهای دیداری]9[ كلیدی
ــازه]10[ و مراســم  در بافــت موقعیــت تشــییع جن
تدفیــن، یکــی از کدهــای دیــدارِی کلیــدِی مــرگ 
»فرورفته گــی » اســت. حرکتــی کــه بــه درون 
و زیــِر زمیــن می انجامــد. اگرچــه در قلمــرو 
ــوی  ــه س ــت ب ــا حرک ــی روح ب ــن، جاودانه گ دی
جهــان  در  امــا  می شــود،  کدگــذاری  آســمان 
مــاّدی روزمــره، ایــن اطمینــان کامــل وجــود دارد 
کــه مــرگ غالبــًا بــا واقعیــِت ملمــوِس قــرار دادن 

ــت. ــراه اس ــاک هم ــر خ ــان ها زی ــد انس کالب
ــتفاده  ــوص اس ــر، به خص ــن تصاوی ــیاری از ای بس
از لبــاس رســمی ســیاه، تشــریفات عــزاداری، 
و دیوارهــا و دروازه هــای گورســتان همه گــی 
ــا  ــتند، و همین ه ــا]11[ هس ــراث دورۀ ویکتوری می
مجموعــه کدهــای دیــداری نمادینــی هســتند کــه 
ایــن  از فرهنــگ  بــر صفحه یــی  در فهرســتی 
ســرزمین نگاشــته شــده و مفهــوم غالــب مــرگ در 

بریتانیــا را می ســازد.
ــگاه  ــه جای ــن مذکورک ــای نمادی ــه کده مجموع
ــد،  ــردم دارن ــن م ــگ ای ــده یی در فرهن ــت ش تثبی
در ســال های اخیــر )پــس از لیبراســیون اجتماعــی 
دهــۀ 60( بــه چالــش کشــیده شــده اند. ایــن 
میــراث دوران ویکتوریــا تــا قــرن ۲1 همچنــان در 
بریتانیــا غالــب بــوده اســت، امــا از حدود 40 ســال 
پیــش  مفاهیــم و تعاریــف مــرگ، غــم و انــدوه و 
مراســم یادبــود در ایــن ســرزمین دســتخوش 
اکنــون  حــال،  ایــن  بــا  شــده اند.  تغییراتــی 
به وضــوح در  دارنــد کــه  نشــانه هایی وجــود 
حــال دگرگونــی انــد و مجموعــۀ کامــا ًجدیــدی 
ــی  ــال مردم ــداری در ح ــی و دی ــای زبان از کده

ــتند.  ــدن هس ش
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انســان از زمــاِن گشــایِش چشــم بــه جهــان هســتي، 
بــا وجــود تمــامِ تشــکیک ها و شــبهه ها بــر فاعــل و 
ــال تفســیر  ــه دنب ــاِن هســتي، همــواره ب محــرِک اصــل جه
گزاره هایــی از ایــن جهــان بــوده؛ و هرازگاهــی کــه درپــِی 
ــتنده گی  ــتی و هس ــي هس ــراي معن ــت وجو ب ــا و جس تق
بــوده، هرگــز بــه تعریــف و مانفیســِت ذات األصــل نرســیده 
اســت. هــرگاه کوشــیده کــه دریابــد جهــان و معنــي 
زنده گــي چیســت، آنــگاه در تکاپــو بــوده تــا جهــان 
هســتي و معنــي زنده گــي را شــرح و توصیــف کنــد. 
ــف  ــتی را کش ــان هس ــا و  جه ــه معن ــت ک ــِي آن  اس در پ
ــن  ــه ای ــا ب ــیده اند ت ــان ها کوش ــت، انس ــه هس ــد. هرچ کن
ــدگار در قالــب پرســش، ســازماِن منظمــي  دغدغه هــای مان
بدهنــد. پــس مي تــوان اذعــان کــرد کــه در فطــرت انســان، 
گرایــِش بــه یافتــِن معنــا و فلســفۀ زنده گــی نهفتــه اســت.
و  گرایش هــا  برحســب  هســتنده گی  معنــي  بــاری،   
ــدم  ــر در ق ــد. اگ ــا ناهمگــون ان ــا حتّ ــاوت ی ــب، متف مکات
ــِن  ــم، در فلســفه روش تعیی ــد فلســفه بنگری نخســت از دی
نگرش هــاي  در  ریشــه  زنده گــي،  معنــي  و  زنده گــي 
ــش هایی  ــر پرس ــتمل ب ــفی، مش ــرش فلس ــي دارد؛ نگ یونان
ــا  ــی دارد؟ آی ــي غایت ــا زنده گ ــه: آی ــه این ک ــوط ب ــد مرب ان

زنده گــي ارزش زیســتن دارد یــا خیــر؟
ــفۀ  ــگاهِ فاس ــم، دی ــت کنی ــاف را رعای ــِب انص ــر جان اگ
ــول  ــِن مغف ــي، ضم ــي زنده گ ــورد معن ــتر در م ــرب بیش غ
گرفتــن دیــد مذهبــی، بیشــتر متأثــر از نیهیلیســم بــوده کــه 
ــرد.  ــرار می گی ــي ق ــي زنده گ ــدأ در معن ــدگاه مب ــن دی همی
بشــری  جوامــع  در  هیچ انــگاري  یــا  نیهیلیســم  رواج 
ــاِب  ــانس و انق ــس از رنس ــرب پ ــای غ ــژه در دنی به وی
ــول  ــه ق ــت. ب ــته اس ــترده داش ــیار رواج گس ــي بس صنعت
ــج  کشــیدن، عــدم  ــد رن ــور متعــدي مانن جامعه شناســان، ام
ــي  ــدم مثبت اندیش ــا و ع ــت ها و ناتواني ه ــت، شکس مؤفقی
ــِی  ــي و اجتماع ــِل درون ــه عوام ــي، از جمل ــا مثبت گرای ی
مهــِم نیهیلیســم و هیچ انــگاري قلمــداد مي شــوند. بــه نظــر 
می رســد در ایــن میــان بزرگ تریــن عامــل، ضعــف اعتقــاد 

ــن اســت. ــِن دی ــرار گرفت ــا مغفــول ق ــي ی ــاور دین و ب
ــۀ هــدف  ــه مقول ــه زنده گــي، ب ــگاهِ فلســفه گونه ب ــاری، ن ب
یــا اهــداف زنده گــِي این جهانــی توجــه دارد. هــدف 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــف مي کن ــي تعری ــي و زمان ــت مکان را موقعی
نــگاهِ بــر ادیــان مبرهــن می گــردد کــه دیــِد دینــی هــم، بــا 
توجــه بــه کثــرت ادیــان، ناهمســان و متفــاوت اســت. ادیان 
ــاد  ــه مع ــاد ب ــت( اعتق آســمانی )اســام، مســیحیت، یهودی
ــد. ــراي آخــرت مي دانن ــا را کشــتزاري ب ــن دنی ــد و ای دارن
ــخ ارواح  ــه تناس ــاور ب ــم ب ــي و هندوییس ــان بودای در ادی
ــد:  ــن می کن ــن تبیی ــتنده گی را چنی ــِل هس ــه مراح ــوده ک ب
ــتي  ــن آن، نیس ــف دارد؛ پایین تری ــل مختل ــي مراح زنده گ
ــوران،  ــان، جان ــادات، گیاه ــب جم ــه ترتی اســت؛ ســپس ب

ــال: اگــر انســان  ــراي مث ــر از آن خداســت. ب انســان و باالت
ــزول  ــات ن ــي حیوان ــر یعن ــۀ پایین ت ــه مرحل ــد، ب ــد باش ب
بــه  سمت وســوی  بــه  بــود،  خــوب  اگــر  می کنــد؛ 
بي نهایــت )خــدا( صعــود مي کنــد. پــس از آن، نــه صعــود 
ــه یــک ســطح باقــي خواهــد  ــزول، ب ــه ن ــود و ن خواهــد ب

ــد. مان
ــری  ــب فک ــی از مکات ــه بعض ــذرا ب ــی گ ــا، نگاه این ج
ــر گــردد. ــی زنده گــی مبرهن ت ــا باشــد کــه معن ــم، ت می کنی

نگاهِ اگزیستانسیالیسم
ایــن مکتــب موضــوع را از دیــدگاهِ بي هدفــی جهــان مــورد 
ــس از  ــي پ ــه زنده گ ــب ب ــن مکت ــد. ای ــرار مي ده بحــث ق
ــم  ــور اگزیستانسیالیس ــی ندارد)منظ ــاد و گرایش ــرگ اعتق م
ــدۀ  ــن نماین ــارتر بزرگ تری ــل س ــه ژان پ الحــادی اســت ک
ــاده  ــودی وانه ــان را موج ــد(. انس ــتِم آن می باش ــرِن بیس ق
خطــاب مي کنــد، یعنــی  تک وتنهــا بــه جهــان افکنــده شــده 
ــي  ــدارد؛ زنده گ ــادي ن ــًا اعتق ــک اص ــه متافیزی ــت. ب  اس
ــروکار  ــا آن س ــر روز ب ــا ه ــه م ــزي ک ــان چی ــي هم یعن
داریــم، و پنــداری مشــهور دارنــد: مي گوینــد وجــود مقــدم 
ــب را  ــن مکت ــت ای ــن جه ــه از همی ــت ک ــت اس ــر ماهی ب
ــن  ــر ای ــد. ب ــما کرده ان ــز مس ــود« نی ــِت وج ــب اصال »مکت
ــا  ــه وجــود مي آییــم، ب ــا می آییــم، ب ــه دنی ــدا مــا ب ــا، ابت مبن
اعمــال و رفتــار خــود از خــود تعریــف به دســت مي دهیــم 
و ماهیــت خــود و زنده گــي خــود را مشــخص مي ســازیم. 
طــرف داراِن اگزیستانسیالیســِم الحــادی بــاور دارنــد قبــل از 
ــه وجــود بیایــد، همــه هیــچ و پــوچ بــوده  آن کــه انســان ب
اســت و بــا مــرگ دوبــاره بــه عــدم مي پیونــدد؛ فقــط مــا در 
ایــن فاصلــه کمــي کــه پــا بــه عرصــۀ وجــود مي گذاریــم، 

ــم.  ــی نداری ــودن دیگــر گزینه ی ــال ب جــز فع

ماركسیسم
دگرگونــي  و  رهایــي  پرچــم دارِ  را  خــود  مارکسیســم 
ــاش  ــوع ت ــر ن ــم ه ــد. مارکسیس ــان مي دان ــت انس سرش
را بــراي گشــودِن معضــل زنده گــي بي ثمــر مي دانــد. 
ــردي  ــی ف ــوع زنده گ ــان داراي دو ن ــس، انس ــد مارک از دی
و نوعــی )جمعــی(  اســت. ایــن دو گونــه از زنده گــی 
گرچــه در پیونــِد تنگاتنــگ و گاه مکمــِل یکدیگرنــد، ولــی 
تضادهــاِی خــود را نیــز دارنــد. یکــي از ایــن تضادهــا ایــن 
اســت کــه انســان در جریــان زنده گــی فــردی خــود هرگــز 
قــادر نخواهــد بــود بــه اهــداف زنده گــِی خــود نایــل آیــد. 
بــه بــاور مارکــس، در زنده گــی جمعــی اســت کــه انســان 

ــد. ــود می رس ــدِف خ ــه ه ب
ــۀ  ــه هم ــت ک ــري اس ــِب دیگ ــدگاه و مکت ــم، دی نیهیلیس
هدف هــا و ایده هــا و آرزوهــا و آمــال و غیــره را در 

انســان هیــچ و پــوچ مي دانــد.

اسالم و معنِی زنده گی
ــگ  ــي را تن ــۀ زنده گ ــم( عرص ــگاري )نیهیلیس روح هیچ ان
ــي  ــوچ، ناکام ــه و پ ــان هیچ انگاران ــۀ تفسیرش ــوده و هم نم
و رنــج کشــیدن اســت؛ اصــًا بــه دیــِد مثبــت چشــم بــاز 
نمي شــود؛ آن چــه کــه بــا ماهیــت و هســتِي دیــن اســام در 
ــه  ــه خطــاب ب تعــارض اســت. اســام از این جــا شــروع ب
ــْم  ــا َوأَنَُّک ــْم َعبَثً ــا َخَلْقنَاُک ــبْتُْم أَنََّم ــد: »أََفَحِس ــده گان مي کن بن
ــه  ــد ک ــما مي پنداری ــا ش ــه: آی ــون« ترجم ــا اَل تُْرَجُع إِلَیْنَ

ــد. ــده اید و برنمي گردی ــق ش ــوده خل بیه
ــدا  ــي پی ــام معن ــورِ اس ــي در مح ــاي زنده گ ــل معن در اص
مي کنــد. همــۀ ایــن پوچ نگري هــا از ضعــف و عــدم 
ایمــان سرچشــمه مي گیرنــد؛ انســانی کــه خــدا را فرامــوش 
کــرده اســت، بــه تعبیــر قــرآن کریــم حقیقــت را فرامــوش 

نمــوده و همــۀ هســـتي وجــود برایــش معنایــی نــدارد.
بعضــي دانشــمندان رادیــکاِل  حتــا گفتــار و دیــدگاهِ 
غیردینــي، خیلــي مایــۀ شــگفت اســت هرچنــد اعتقــادِي بــه 
ــفته گي  ــد: آش ــي مي گوی ــر ت ــه والت ــد؛ از جمل ــن ندارن دی
ــد ناشــی از  ــدرن و جدی ــان م و ســرگرداني انســان در جه
ــت.  ــرگ اس ــد از م ــي بع ــدا و زنده گ ــه خ ــاد ب ــدم اعتق ع
ــه  ــه ب ــِب صوفی ــه مکت ــگاه را ب ــا، ن ــا در این ج ــاری، م ب
ــم.  ــگ اســامی، معطــوف می داری ــۀ شــاخه یی از فرهن مثاب
ــا وجــود  ــدون میانجــی ب ــاط انســان ب ــه مدعــِی ارتب صوفی
ُکل )خــدا( اســت. اصــل معنــِی زنده گــی در عرفــان، 
ــان از همــان  ــی اســت کــه انسـ ــه اصل عشــق و رســیدن ب
اصــل، جــدا شــده اســت. انســان در مکتــِب عرفــان، پــس 
از طــي مراحــِل ســیر و ســلوک روحانــی بــه آن اصلــی کــه 
ــه آن  ــرگ ب ــا م ــرانجام ب ــیده و س ــت، رس ــده اس ــدا ش ج

ــردد. ــل می گ ــل وص اص
ــه  ــرد ک ــام ب ــي ن ــوان از ابن عرب ــزرگ مي ت ــن ب از متصوفی
ــل« در  ــان ِ کام ــۀ »انس ــوم و نظری ــان مفه ــتین بار ایش نخس
عرفــان اســامي را بــه کار بــرد. نظریــۀ »انســان  کامــل« در 
عرفــاِن اســامي مشــتق از متــوِن اســامی )قــرآن و ســنت 
ــي  ــچ موضوع ــت اهلل، هی ــد و معرف ــس از توحی ( اســت. پ
ــوده  ــِد نظــر اســام نب ــت انسان شناســي م ــدر و منزل ــه ق ب
 اســت؛ چــرا کــه انســاِن کامــل مظهــر اتــم و جلــوهِ اعظــِم 
توحیــد اســـت. در میــان ادیــان الهــي، اســـام و در میــان 
ــش   ــي و بی ــای  اله ــان و حکم اندیشــمندان اســامي، عارف
از همــه در میــان ایشــان ابــن عربی بـــه ایـــن مهم عنایـــت 
ورزیــده اســت. بــراي نمونــه، آیاتــي چــون »ســنریهم ایاتنــا 
فــي اآلفـــاق و فـــي انفـــسهم حتــی یتبــن لهــم انــه الحــق«، 
حاکــی از آن  اســت کــه پیدایــش و ظهــور مفهــوم »انســان 
ــت.  ــان اسـ ــامي هم زم ــان اس ــش عرف ــا پیدای ــل« ب کام
ظـــاهراً ابــن عربــي نخســتین کســي اســت کــه در عرفــان 
اسامي، اصـــطاح »اإلنـــسان الکامـــل « را وضـــع نموده و 
ــار ارزنده یــی از جملـــه از کتــاب گران قــدرش  آن را در آث

»فصوص الحکــم« بــه کـــار بـــرده اســـت. البته پیــش از ابن 
عربــي، عــارف نامــدار، حســین منصــور حــاج از انســانی 
ســخن گفــت کــه جمیــع مراتــب کمــال را پیمــوده، مظهــِر 
کامــل صفــاِت الهـــي شـــده و بـــه مقــام و مرتبۀ »انــا الحق« 
نایــل گشــته اســت. و چنان کــه معلــوم اســت، او خــود را 
چنیــن انـــساني شناســاند و در این راه مردانه بـــه شـــهادت 
رســـید. پـــس از وي، بایزیـــد بـــسطامي اصطــاح »الکامل 
ــیده(  ــال رس ــه کم ــاني )ب ــن انس ــن چنی ــراي ای ــام« را ب الت
ــرد. امــا چنان کــه اشــاره شـــد، واضــع اصطــاح  ــه کار ب ب

»اإلنســان الکامــل« ابــن عربــي اســت. 
در میــان متفکریــِن مســلمان نیــز نــگاه نیهیلیســتی، گــه گاه 
ــوِف  ــاعر و فیلس ــری، ش ــا مع ــت. ابوالع ــد اس ــل دی قاب
نابینــای عــرب، برداشــتی مغایــر با صوفیــۀ مســلمان دارد. از 
ــی  ــی و عاطل ــي و هرزه گ ــز بیهود ه گ ــی ج ــِد او، زنده گ دی
ــد روایــت  ــه چن ــرآن را ب ــد وي ق و باطلــی نیســت. هرچن
نــزدِ شــیوِخ شــهر فــرا گرفــت و لغــت و نحــو را نــزد پــدر 
ــداد.  ــن در ن ــه زنده گــی ت ــا فرجــام ب ــا ت ــود؛ ام ــه ب آموخت
گروهــی از پژوهش گرانــی کــه بــه بررســی مطالــب فلســفی 
می پردازنــد، بــر ایــن باورنــد کــه ابوالعــا، مــردی شــکاک 
ــای  ــان پنداره ــت. آن ــوده  اس ــو ب ــرت زده و نقیض گ و حی
خــود را بــا تک بیتی هایــی کــه از اشــعار ابوالعــا تلخیــص 
ــز و  ــه همه چی ــا ب ــد. ابوالع ــراد مي کنن ــن ای ــد، چنی کرده ان
همه کــس بدبیــن بــود. وی همچنیــن بــه زن هــا بدبیــن بــود 
ــتر  ــا بیش ــت؛ و ب ــاد می دانس ــۀ فس ــا را مای ــود آن ه و وج
بــا علــوم عقلــی ســازگاري خوبــی داشــت. چنان کــه 
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محمــد اشــرف  غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
بــا  در صحبــت  گذشــته  چهارشــنبه  شــام  ملــی، 
ــه رهبــری  طلوعنیــوز گفــت کــه تفاهــم صلــح بایــد ب
ــا و  ــت ارزش ه ــا در نظرداش ــتان و ب ــت افغانس حکوم

دســت آوردهای 1۸ ســال اخیــر صــورت بگیــرد.
تاریخی  یــی  او کــه در قصــر چهلســتون - مــکان 
ــه  ــه ب ــرار دارد- در رابط ــازی ق ــر بازس ــوز زی ــه هن ک
ــا  صلــح صحبــت می کــرد، طــرف اصلــی گفت وگــو ب
طالبــان را دولــت افغانســتان دانســت و تأکیــد کــرد کــه 
ــد  ــرای صلــح انجــام می شــود، بای اگــر گفت وگویــی ب
در متــن ایــن مذاکــرات دولــت افغانســتان قــرار داشــته 
باشــد. در غیــر آن، هیــچ نهــادی صاحیــت گفت وگــو 
و امضــای تفاهم نامــه بــا گــروه طالبــان در مــورد آینــدۀ 
ــان  ــا طالب ــرات ب ــل مذاک ــرف اص ــدارد. ط ــور را ن کش
حکومــت افغانســتان اســت کــه بــه نماینده گــی از 
ــت: در  ــی گف ــد. غن ــره کن ــان مذاک ــا مخالف ــش ب مردم
صورتــی کــه بدانــد ارزش هــای موجــود قربانــی صلــح 
ــان  ــود را قرب ــان خ ــا ج ــت ت ــر اس ــود، حاض نمی ش

ــد.  ــد صلــح کن تحقــق رون
امــا، حاشــیه های ایــن گفت وگــو بیشــتر از متــن 
جالــب بــه نظــر افتــاد. از جملــه خــا اطاعاتــی آقــای 
ــی،  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــوان ریی ــه عن ــی ب غن
نشــان مــی داد کــه از متــن اطاعــات در مــورد مذکــرات 

ــده اســت.  ــح جدامان صل
ــرکات،  ــا ح ــرد ب ــاش می ک ــی ت ــای غن ــد آق هرچن
ژســت های نمایشــی و زرخند هــا ایــن ضعــف را 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــود را از آینده ی ــی خ ــاند و نگران بپوش
ــازد،  ــان س ــت، پنه ــن نیس ــدارد و روش ــر ن از آن خب
ــه  ــو ب ــن گفت وگ ــه او در ای ــی ک ــت و الفاظ ــا حال ام
کار بــرد، نمایان گــر نگرانــی و آشــفته گی عمیــق او 

ــود.  ــان ب ــکا و طالب ــرات امری ــه مذاک ــبت ب نس
ــی  ــرایط سیاس ــیت ش ــه حساس ــه ب ــا توج ــا ب از قض
ــا  ــان ب ــرات طالب ــای مذاک کشــور و حــرف و حدیث ه
ــب  ــان ش ــه در هم ــکو ک ــت مس ــا و نشس امریکایی ه
و روز  جریــان داشــت، مــردم بــه ســخنان آقــای غنــی 
اشــتیاق زیــاد داشــتند و انتظــار می رفــت تــا حرف هــای 

ــا  ــان او بشــنوند، ام ــن خصــوص از زب دقیقــی را در ای
ــردم اســت و  ــر از م ــده شــد کــه او بی خبرت ظاهــراً دی
ــری  ــد بی خب ــاید و می کوش ــکایت می گش ــه ش ــب ب ل
خــود را در البــه الی روایت هــای تاریخــی پنهــان کنــد. 
ــک  ــل ی ــگار مث ــه ان ــان داد ک ــش نش ــار و حرکات رفت
شــهروند عــادی از جزییــات بیگانــه اســت و فقــط بــا 
ــود  ــان وانم ــی، چن ــاتی و نمایش ــتدالل های احساس اس
ــای  ــن گفت وگوه ــش در مت ــا نظریات ــه گوی ــرد ک می ک

ــرار دارد.  ــان ق ــل زاذ و طالب صلــح زلمــی  خلی
ــل  ــه آن اشــاره کــرد، تقاب ــۀ دومــی کــه می شــود ب نکت
ــکا اســت.  ــری امری ــه رهب ــح ب ــرات صل ــا مذاک ارگ ب
ــی خــود  ــی، غن ــت وحــدت مل ــس از ایجــاد حکوم پ
ــرد  ــود می ک ــان وانم ــروه طالب ــا گ ــره ب ــی مذاک را حام
و بــاری از طالبــان بــه عنــوان مخالفــان سیاســی 
ــان، حلقــۀ کوچــک او در  ــاد کــرد. همچن حکومتــش ی
ــام  ــان انج ــی طالب ــرای بزرگ نمای ــگردهای را ب ارگ ش
ــرف  ــک ط ــوان ی ــه عن ــروه را ب ــن گ ــا ای ــد و حت دادن
در برابــر امریــکا و قدرت هایــی کــه در افغانســتان 
ــروه  ــن گ ــان از ای ــد، آن ــرح کردن ــد، مط ــور دارن حض
ــر دیگــران  ــرای حفــظ منافــع خــود و تهدیــد در براب ب
و  ارگ  اخیــر  کنش هــای  امــا  می کردنــد.  اســتفاده 
حامیانــش ظاهــراً نشــانگر آن اســت کــه بــا مذاکــرات 
ــی  ــی صلح ــد. حام ــان نمی دهن ــازگاری نش ــح س صل
کــه امــروز بــه مانــع صلــح تبدیــل شــده  اســت. 
نگرانی هایــی وجــود دارد کــه اگــر گفت وگوهــای 
ــد،  ــته باش ــی را در پی داش ــان نتیجه ی ــا طالب ــکا ب امری
ــت می شــوند.  ــامانۀ حکوم ــروه وارد س ــن گ مســلمًا ای
ایــن نگرانــی بــرای تمــام طرف هــای سیاســی و مــردم 
افغانســتان قابــل درک اســت، امــا نگرانــی ارگ نیشــنانی 
کــه زمانــی از طالبــان بــه عنــوان مخالفــان سیاســی یــاد 

می کردنــد، بیشــتر جنبه هــای امتیــازی دارد. 
ــتون ها  ــدۀ پش ــود را نماین ــه خ ــی ک ــرف غن محمداش
ــی  ــروه قوم ــن گ ــانی ای ــش از نش ــد و امتیازات می دان
تأمیــن می گــردد، نگرانــی دارد بــا موفقیــت رونــد 
صلــح و ورود طالبــان بــه قــدرت سیاســی، امیتازاتــش 
ــی  ــای نماینده گ ــان ادع ــرا طالب ــد؛ زی ــت بده را از دس
پشــتون ها را دارنــد. مســلمًا هــر امتیــازی کــه از 
نشــانی پشــتون ها وجــود داشــته باشــد بــه آنــان 
تعلــق می گیــرد. نگرانــی غنــی ناشــی از قدرتــی اســت 
ــد صلــح یــک شــبه از دســتانش  ــا موفقیــت رون کــه ب
ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــی ب ــای غن ــی رود و تق ــرون م بی
پشــتون ها بــه بایگانــی تاریــخ می پیونــدد. مســلمًا 
آشــفته گی و نگرانــی غنــی، بــرای از دســت دادن مقــام 
ــا  ــدن ارزش ه ــی ش ــرای قربان ــه ب ــت، ن ــت اس و منزل
ــر  ــی ب ــد غن ــا دارد. تأکی ــه او ادع و دســت آوردهایی ک
ــان  ــا طالب ــت در گفت وگــو ب ــودن اصلــی دول طــرف ب
ــانه های  ــی رس ــه برخ ــرد ک ــورت می گی ــی ص در حال
غربــی، از تفاهــم امریــکا و طالبــان روی یــک چارچوب 
توافــق صلــح خبــر می دهنــد کــه دولــت افغانســتان در 
ــا نشــان  ــان، برخــی گزارش ه ــدارد. همچن آن نقشــی ن
ــا نماینــدۀ  می دهــد کــه در گفت گوهــای اخیــر غنــی ب
ویــژۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، توافقــات تازه یی 
ــه طرف دارانــش دســتور داده  ــه و ارگ ب صــورت گرفت
ــان  ــه ضــد نشســت های طالب ــا در فضــای مجــازی ب ت

ــد.  ــکا ســخن بگوین ــا امری ب
ــهروندانی  ــده ش ــرده ش ــاد ب ــان، آنچــه از ی ــن می در ای
اعمــال  و  تروریســم  قربانــی  ســال ها  کــه  اســت 
حکومــت  ناکاره گی هــای  و  طالبــان  تخریب کارانــۀ 
ــی کــه خــودش منــزوی نشــد  ــا زمان ــی ت شــده اند، غن
ــه حاشــیه  و حکومتــی کــه او در رأس آن قــرار دارد، ب
نرفــت صدایــی بلنــد نکــرد و خــوش بــود کــه »زلمــی 
ــا  ــان را ب ــا طالب ــش ب ــای مذاکرات ــل زاد گزارش ه خلی
ــه  ــی ک ــازد«، تکه ی ــریک می س ــت ش ــری حکوم رهب
پیوســته در اعامیه هــای ارگ می آمــد و بــه عنــوان 

داروی آرامش بخــش بــرای غنــی مطــرح می شــد.
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ــریک مســـاعی کـــه از ســـوی  مانـــدگار: شـــورای تشـ
ــاد  شـــماری از نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهوری ایجـ
شـــده، می گویـــد کـــه در طـــرح تعدیـــل قانـــون انتخابـــات 
ـــک  ـــچ ی ـــت، هی ـــده اس ـــنهاد ش ـــت پیش ـــوی حکوم ـــه از س ک
ـــت. ـــده اس ـــه نش ـــر گرفت ـــورا در نظ ـــن ش ـــنهادات ای از پیش
ـــه  ـــروز جمع ـــه دی ـــاعی ک ـــریک مس ـــورای تش ـــۀ ش در اعامی
ـــری  ـــه رهب ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــت: »ب ـــده اس ـــده، آم ـــر ش منتش
ـــت،  ـــرح اس ـــدا مط ـــک کاندی ـــش ی ـــون در نق ـــت اکن حکوم
ـــه  ـــد ک ـــاب می کن ـــی ایج ـــی و سیاس ـــی، حقوق ـــول اخاق اص
ــی  ــا متکـ ــات تنهـ ــی انتخابـ ـــ ۀ ملـ ــری در پروس تصمیم گیـ
بـــه رییس جمهـــور نبـــوده، بلکـــه هفـــده شـــریک دیگـــر 
او در ایـــن پروســـۀ ملـــی نیـــز از طریـــق یـــک میکانیســـم 
واضـــح و موثـــر مشـــورتی در تمـــام تصمیم گیری هـــا 

ـــوند«. ـــهیم ش س
ایـــن شـــورا پیـــش از نیـــز گفتـــه بـــود کـــه اصاحـــات 
انتخاباتـــی نبایـــد یک طرفـــه باشـــد و در ایـــن رونـــد بایـــد 

ــا جـــدی گرفتـــه شـــود. خواســـت همـــه طرف هـ
همزمـــان باایـــن، مســـووالن ارگ ریاســـت حکومـــت 
ــون  ــل قانـ ــودۀ تعدیـ ــه مسـ ــد کـ ــی می گوینـ ــدت ملـ وحـ
ــیون و  ــا سیاسـ ــی بـ ــوره و رای زنـ ــات پـــس از مشـ انتخابـ

ــت. ــده اسـ ــاده شـ ــی آمـ ــزاب سیاسـ احـ
دفتـــر رســـانه های ارگ گفتـــه کـــه نشســـت مشـــورتی بـــا 
حضـــور داشـــت شـــماری از کاندیـــدان ریاســـت جمهوری، 
نماینـــده گان شـــماری از کاندیـــدان و شـــماری از رهبـــران 

ـــد. ـــزار گردی ـــان برگ ـــده گان آن ـــی و نماین ـــزاب سیاس اح
ــر  ــر دیـــروز در قصـ ــه پیـــش از ظهـ در ایـــن نشســـت کـ
چهارچنـــار ارگ تدویـــر یافـــت، در خصـــوص طـــرح 
ـــات،  ـــون انتخاب ـــواد قان ـــی از م ـــذف برخ ـــزاد و ح ـــل، ای تعدی

بحـــث و تبـــادل نظـــر صـــورت گرفـــت.
ــی  ــدت ملـ ــت وحـ ــس حکومـ ــی رییـ ــرف غنـ محمداشـ
در ایـــن نشســـت گفتـــه اســـت کـــه اجمـــاع عمومـــی بـــه 

ــت. ــات اسـ ــون انتخابـ ــل در قانـ ــرورت تعدیـ ضـ
آقـــای غنـــی افـــزود کـــه مســـودۀ بـــرای تعدیـــل قانـــون 
ـــود و  ـــه ش ـــه گرفت ـــات هم ـــا نظری ـــده ت ـــاده ش ـــات آم انتخاب

براســـاس آن تعدیـــل در قانـــون عملـــی گـــردد.
محمدســـرور دانـــش معـــاون دوم ریاســـت حکومـــت وحـــدت 
ملـــی در ایـــن نشســـته گفتـــه اســـت کـــه مســـوده بـــرای 
تعدیـــل قانـــون انتخابـــات یـــک طـــرح حکومتـــی نیســـت، 
ــزار  ــن خصـــوص برگـ ــه در ایـ ــتر از ۲0 جلسـ ــه بیشـ بلکـ
شـــده و ایـــن طـــرح محصـــول پیشـــنهادات و مشـــوره های 

ــد. ــه می باشـ ــورت گرفتـ صـ
ـــب  ـــه در ترکی ـــی ک ـــۀ فن ـــک کمیت ـــرد، ی ـــه ک ـــت فیصل نشس
آن نماینـــده گان کاندیـــدان، احـــزاب سیاســـی و نهادهـــای 
جامعـــۀ مدنـــی مرتبـــط بـــه انتخابـــات شـــامل باشـــند، در 
ـــی  ـــرده و آن را نهای ـــث ک ـــور بح ـــودۀ مذک دو روز روی مس

ســـازند.
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شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

در طرح تعدیل قانون انتخابات 

پیشنهادهای ما در نظر گرفته نشده است

داکتر ابراهیم ملکزاده...
عرضــۀ خدمــات صحــی بــه نیازمنــدان منطقــه بــود  بعــد از اینکــه محمــد 
طاهــر ملکــزاده بــرادر ارشــدش کــه فرمانــده قــرارگاه توحیــد بــه شــهادت 
رســید، بــر اســاس فیصلــۀ شــورای نظامــی قــرارگاه توحیــد و موســفیدان 

منطقــه، مســوولیت نظامــی را بــه عهــده گرفــت. 
داکتــر ابراهیــم ملکــزاده پــس از شــکل گیری جبهــۀ مقاومــت ملــی مــردم 
ــی کشــور  ــان مل ــاه مســعود، قهرم ــری شــهید احمدش ــه رهب افغانســتان ب
درایــت بیشــتری بــه خــرج داد در برابــر گروه هــای تروریســتی بــه نمــادی 
از مقاومــت و مبــارزه تبدیــل شــد. شــهید مســعود بارهــا از کارنامــۀ ابراهیم 

ملکــزاده و همرزمانــش بــا ســتایش یــاد کــرده بــود.
گفتنــی اســت کــه مرحــوم ملکــزاده پــس از بــه میــان آمــدن حکومــت داری 
ــه و  ــاور وزارت داخل ــور و مش ــی غ ــوان وال ــه عن ــور ب ــد در کش جدی

ــرد.  ــردم در مجلــس کار ک ــدۀ م نماین
از همه گانــی شــدن خبــر  پــس  زیــادی  و شــهروندان  همســنگران 
درگذشــت داکتــر ملکــزاده بــه تقســیم خاطــرات و روایت هایــی از 
ــد. مقاومــت و پای مــردی او در شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها پرداختن
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لت وکــوب  و  توهیــن  بریدن هــا،  ســر  قصــۀ 
بســیار  را،  بی گنــاه  مــردم  طالبــان  کردن هــای 
اســت. از ســربازان حکومتــی گرفتــه تــا مــردم 
عــام در محــات گوناگــون کشــور و همچنــان 
ــه گان  ــازی، هم ــازی و غیرمج ــانه های مج ــل  رس اه
در مــورد طالبــان در یــک نظرانــد: گروهــی کــه 
ــری  ــز دیگ ــه چی ــرت، ب ــی و نف ــتار، ویران ــز کش ج
ــن و  ــه بدبی ــن هم ــان ای ــرا طالب ــد. چ ــر نمی کنن فک
ــا وجــودی کــه  نفرت انگیــز انــد؟ چــرا ایــن گــروه ب
ســال ها بــرای گرفتــن قــدرت و حاکمیــت رزمیدنــد؛ 
ــم شــوند،  ــر آن حاک ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــا از ملت ام
ظاهــراً هیــچ توقعــی ندارنــد؟ چــرا طالبــان در برخورد 
ــتان  ــزرگ افغانس ــت ب ــر مل ــود در براب ــرد خ و رویک
نوعــی ُســخره گیری و فروکاســت گرایی را پیشــه 
ــم در  ــه می خواه ــم ک ــش مه ــد پرس ــد؟ چن کرده ان
موقــع و فرصــت دیگــری بــه آن هــا بپــردازم. همیشــه 
ــا  ــته اند ب ــر خواس ــوردی اگ ــروه در م ــن گ ــی ای وقت
ــر  ــورد و خمی ــه خ ــعی ب ــد، س ــاس بگیرن ــردم تم م
کــردن حیثیــت و کرامــت طــرف انجــام داده انــد. ایــن 
کــه چنیــن نگاهــی از کجــا سرچشــمه می گیــرد، نیــاز 

بــه کاووش و سرچشمه شناســی مفصلــی دارد.
ــات جنــگ تمامــی گروه هــا و اقشــار جامعــه  در ادبی
و  رزمنــده گان  می شــوند:  تقســیم  دســته  دو  بــه 
غیــر رزمنــده گان، یــا گــروه  طــرف و بی طــرف. 
دوم  و  نخســت  جنــگ  از  پــس  ملــل  ســازمان 
ــه  ــا ب ــی از جنگ ه ــا طرف های ــه در آن ه ــی ک جهان
ــه  ــد، ب ــت زدن ــانی دس ــال غیرانس ــی ترین اعم وحش
تجربه هــای ملموســی رســید. اخــاق جنــگ کــه در 
ــوق  ــون حق ــی یی چ ــزرگ و اساس ــای ب آن بحث ه
جنــگ، جنــگ عادالنــه و غیرعادالنــه و مســایل 
ــای  ــده، از بخش ه ــاظ ش ــری لح ــوق بش ــر حق دیگ
کان فلســفۀ اخــاق می باشــد. ســازمان ملــل در 
ــرن  ــل ق ــددی از اوای ــر و مع ــیون های متوات کنوانس
نوزدهــم گرفتــه تــا اکنــون بــه ایــن مهــم پرداختــه و 
ــرده اســت.  ــاد ک ــز ایج ــی را نی ــیوه های مطبوع کارش
ایــن کارشــیوه ها در سراســر جهــان کاربــرد دارنــد و 
ــت  ــه صراح ــا ب ــف در همه ج ــای مختل ــه گروه ه ب

توصیــه شــده اســت تــا آن را در جنــگ بــه کار 
ــاره  ــی اش ــورت الزام ــه ص ــگ ب ــاق جن ــد. اخ گیرن
ــده گان در جنــگ  ــه حقــوق اســیر، حقــوق غیررزمن ب
ــگ(  ــاحات جن ــای جنگ)س ــاس داری از جغرافی و پ

توســط طرف هــای رزمنــده دارد.
ــارت  ــتار، غ ــنوندۀ کش ــواه و ش ــش گ ــال ها پی از س
ــی  ــروه افراط ــط گ ــی توس ــق جنگ ــب مناط و تخری
طالبــان بوده ایــم. چنــد ســال پیــش قصــۀ اســیر 
ــت افغانســتان  ــروه بزرگــی از ســربازان دول شــدن گ
ــۀ مســتند  ــه گون ــان در بدخشــان ب ــه دســت طالب را ب
شــنیدیم. طالبــان دســتۀ بیــش از پنجــاه تــن از 
ــا یــک کمیــن اســیر کردنــد.  ســربازان حکومــت را ب
ــت  ــده از دول ــه دســت آم ــات ب ــدا ســاح و مهم ابت
ــد  ــال دادن ــد انتق ــای بلن ــه تپه ه ــیران ب ــط اس را توس
و ســپس همــۀ اســیران را بــه رگبــار بســتند و شــهید 
اســیران  ســرهای  بریــدن  داســتان های  ســاختند. 
ــان  ــه ج ــد نیم ــردن جس ــت ک ــا پوس ــی و حت جنگ
ــه  ــد. آنچ ــام می باش ــهرۀ ع ــان ش ــط طالب ــیر توس اس
طالبــان در نظــر دارنــد، فقــط حملــه بــر پاســگاه های 
اردو و پولیــس بــه قصــد کشــتن و بــه غــارت بــردن و 
نــه الزامــًا بــه اســارت گرفتــن، می باشــد. ایــن چهــرۀ 
تروریســتی و ضــد انســانی طالبــان خیلــی تــازه هــم 
ــود  ــد خ ــور و رش ــدو ظه ــروه از ب ــن گ ــت. ای نیس
ــه اســت.  ــه پیــش رفت ــا کشــتن و بســتن ب همــواره ب
امیــر اســماعیل خان  افــراد  از کشــتار بی رحمانــه 
ــط  ــاه اگســت 1995م  توس ــد در م ــاورای هلمن در م
طالبــان تــا کشــتن وحشــیانۀ عبدالعلــی مــزاری، رهبــر 
ــل  ــر کاب ــان ب ــاران طالب ــدت. از راکت ب ــزب وح ح
در ســال 1996م کــه در آن نزدیــک بــه 730 تــن 
غیــر رزمنــده کشــته و زخمــی گردیــد تــا قتــل عــام 
ــت توســط  ــن والی ــش کشــانیدن ای ــه آت شــمالی و ب
ایــن گــروه. جزییــات قتــل عــام در مزارشــریف 
توســط طالبــان قابــل وصــف نیســت. آمــار تخمینــی 
ــه  ــریف ک ــده گان را در مزارش ــر رزمن ــته های غی کش
ــت و  ــام، نف ــان، اس ــاب »طالب ــید در کت ــد رش احم
بــازی بــزرگ...« ارایــه داده اســت، بیــن 6000 هــزار 
ــان  ــی از فرمانده ــند. یک ــن می رس ــزار ت ــا ۸000 ه ت

ــود  ــازه داده ب ــر اج ــد: ماعم ــر می گوی ــان بعدت طالب
ــم،  ــتار کنی ــام و کش ــل ع ــاعت قت ــرای دو س ــا ب ت
ــوی  ــم. از س ــام کردی ــل ع ــام قت ــا دو روز تم ــا م ام
ــریف،  ــام در مزارش ــردم ع ــارات م ــرار اظه ــر، ق دیگ
آن ها)طالبــان( دســت کــم بــرای یــک هفتــه قتــل عــام 
ــاب  ــان، فاری ــتار در بامی ــان کش ــد. همچن ــام دادن انج
ــت افگن  ــروه دهش ــن گ ــط ای ــات توس ــر والی و دیگ
از حوصلــۀ ایــن نوشــته بیــرون اســت. کوفــی عنــان 
ــای  ــس از قتل ه ــل پ ــازمان مل ــین س ــی پیش سرمنش
ــمال و  ــان در ش ــد طالب ــتارهای بی ح ــی و کش گروه
ــن  ــت: در ای ــال 199۸م، گف ــتان در س ــز افغانس مرک
کشــور جنایــت جنگــی گســترده جریــان دارد؛ بیســت 
ــروگان  ــه گ ــان را ب ــون انس ــت میلی ــر، بیس ــزار نف ه

ــه اســت.  گرفت
تعریــف مــن از ســلفیت و جریان هــای سیاســی-
ــر  ــت ویکم ه ــرن بیس ــامی در ق ــی اس نظامی-عقیدت
ــن  ــی در خــور دارد. ای ــه جامعیت ــا ب ــی ام ــد صلب چن
ــدا و  ــتورات خ ــردن دس ــی ک ــال عمل ــا دنب جریان ه
پیامبــر بــه گونــۀ قاطــع و سرســختانه انــد و ایــن در 
حالــی  اســت کــه آمــدن تحــوالت عمیــق اجتماعــی، 
ــد  ــن ص ــی چندی ــی و دین ــی، فرهنگ ــی، علم سیاس
ســاله از نظــر آن هــا هرگــز لحــاظ نبایــد شــوند. ایــن 
ــیرت   ــت و ذات و س ــا خاصی ــت، ب ــلوک و برداش س
ــمندان  ــگاه اندیش ــام و ن ــن اس ــول دی ــص و اص نبی
بــزرگ اســامی مغایــرت دارد. فرهنــگ دینــی-
ــت.  ــاس اس ــد و اقتب ــگ تقلی ــان فرهن ــی طالب سیاس
تقلیــد باتعمــق از کنــش و واکنــش جریان هــای 
ــدارس  ــان از م ــم و همچن ــدرو وهابیس ــنتی و تن س
ــزاب  ــق از اح ــد باتعم ــتانی. تقلی ــم پاکس دیوبندیس
ــت  ــتان، حــزب جماع ــای اســام پاکس جماعت العلم
اســامی پاکســتان، مــدارس جمعیت العلوم االســامیه، 
حرکــت االنصــار و غیــره. ایــن نــگاه اقتباس محــور و 
کورکورانــۀ طالبــان را می شــود یــک »ســوی برداشــت 
ــک  ــی ی ــدل اســام طالبان ــح« از اســام گفــت. م قبی
ــد.  ــت ناک می باش ــاوت و وحش ــًا متف ــت کام حرک
مدلــی کــه سال هاســت از هیــچ ارزشــی در جنــگ و 
صلــح پــاس داری نمی کنــد. ایــن مــدل، تفکری ســت 
ــت  ــدارد، طبیع ــی در آن ن ــن بهای ــان کمتری ــه انس ک
ــز  ــا نی ــا خودی ه ــا ب ــته و حت ــی نداش ــور الزام حض
ــا از  ــه تنه ــان ن ــد. طالب ــا نمی کن ــد و وف ــچ تعه هی
ــام  ــزی به ن ــانی و چی ــدرن انس ــای م ــود ارزش ه وج
اخــاق جنــگ و حقــوق بشــری آگاهــی تفهیم شــده 
ــگ و  ــمندی های جن ــول و روش ــا از اص ــد؛ حت ندارن
ــزی از آن  ــد و چی ــر ندارن ــز خب ــام نی ــح در اس صل
نمی داننــد. مــوارد دســتوری اســام در هنــگام جنــگ 
کــه بــه مثابــۀ اخــاق جنــگ و ارزشــمندتر از آنچــه 
در کنوانســیون های بین المللــی مطــرح می باشــند، 
ــی و  ــۀ اخاق ــتند: 1- رابط ــا اس ــد، این ه ارزش دارن
ــۀ  ــگ. ۲- رابط ــگام جن ــد، در هن ــا خداون ــدس ب مق
ــگ. 3-  ــوها، در جن ــا و همس ــا خودی ه ــی ب اخاق
ــۀ  ــگ. 4- رابط ــمن، در جن ــا دش ــی ب ــۀ اخاق رابط
ــگ. 5-  ــده گان(، در جن ــر رزمن ــا غیره)غی ــی ب اخاق

ــگ.  ــا طبیعــت، در جن ــی ب رابطــۀ اخاق
طالبــان در کنــش رزمــی خــود در ایــن همــه ســال ها 
ایــن ســنت های اخاقــی  از  ثابــت کردنــد کــه 
اســامی در جنگ هــا هرگــز اســتفاده نکردنــد و 
ــروه  ــن گ ــتند. ای ــل نیس ــه آن قای ــی ب ــن بهای کمتری
ــامی  ــت اس ــار داعش)دول ــاوت در کن ــوز و متف مرم
شــام و عــراق( بداخاق تریــن جریــان نظامــی-
ــالۀ  ــد صدس ــخ چن ــر تاری ــی-عقیدتی در سراس سیاس

اخیــر در خاورمیانــه و آســیای میانــه می باشــند.
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عبدالخلیل مینوی
جدید ماجراجویی های  و  سیگار 

ــازی  ــد بازس ــر رون ــه ب ــکا ک ــژۀ امری ــازرس وی ــا ادارۀ ب ــیگار ی س
ــته،  ــال گذش ــژده س ــه در ه ــد ک ــارت دارد، می گوی ــتان نظ افغانس
نُــه میلیــارد دالــر در بخــش مبــارزه بــا مــواد مخــدر در افغانســتان 
بــه مصــرف رســیده اســت، مگــر هنــوز هــم ایــن کشــور بزرگتریــن 

تولیــد کننــدۀ مــواد مخــدر در جهــان اســت. 
ــرای بازســازی افغانســتان  ــکا ب ــژۀ ایــاالت متحــدۀ امری ــازرس وی ب
در گــزارش جدیــدش می گویــد کــه بــا وجــود هزینــۀ نُــه میلیــارد 
ــواد مخــدر،  ــد و قاچــاق م ــار تولی ــرای مه ــری در افغانســتان ب دال
ــدر در  ــواد مخ ــدۀ م ــد کنن ــن تولی ــم بزرگتری ــور هنوزه ــن کش ای

جهــان اســت. 
در گــزارش همچنــان تذکــر رفتــه اســت یــک ســوم مــواد مخــدر 
ــت  ــت دول ــر حاکمی ــای زی ــتان در بخش ه ــده در افغانس ــد ش تولی

کشــت شــده اســت.
در ایــن گــزارش تذکــر داده شــده اســت کــه در هجــده ســال اخیــر، 
نــه میلیــارد دالــر در بخــش مبــارزه بــا مــواد مخــدر در افغانســتان 
هزینــه شــده اســت، امــا ایــن کشــور هنــوز هــم بزرگتریــن تولیــد 

ــی شــناخته می شــود. کننــده مــواد مخــدر جهان
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه گســترده بــودن کشــت خشــخاش و 
ــای  ــماری از مقام ه ــت ش ــور، از دخال ــدر در کش ــواد مخ ــد م تولی
ــد  ــت و تولی ــا، در کش ــی از والیت ه ــی در برخ ــی و غیرنظام نظام

مــواد مخــدر نیــز ســخن گفتــه شــده اســت.
بــه گفتــۀ بــازرس ویــژۀ امریــکا در چهل وهفــت درصــد از 
ولســوالی هایی کــه طالبــان بــر آن نفــوذ دارنــد در بیــش از 
یک صدوبیســت و ســه هکتــار زمیــن، خشــخاش کشــت می شــود.

آگاهــان سیاســی گــزارش اخیــر ســیگار را یــک گــزارش سیاســی و 
یــک ماجراجویــی تــازه می داننــد کــه بــه هــدف آوردن فشــارهای 

روانــی بــر مــردم و دولــت افغانســتان صــورت گرفتــه اســت. 
ــکا و  ــه امری ــر ک ــی اخی ــه درروزهای ــد ک ــان می گوین ــن آگاه ای
ــای  ــد، برنامه ه ــخن می گوین ــان س ــات ش ــل اختاف ــان از ح طالب
ــت  ــا نشــان داده شــود کــه دول ــه شــده اســت ت روی دســت گرفت
افغانســتان بــا خاهــا و مشــکات زیــادی مواجــه اســت کــه تــوان 

ــدارد. حــل آن را ن
پیــش از ایــن گــزارش، ســیگار در یــک گــزارش دیگــری ادعــا کــرد 
ــت  ــش حاکمی ــر 53 درصــد از خاک ــا ب ــتان تنه ــت افغانس ــه دول ک

دارد. 
ــر آن  ــتان نمایانگ ــارۀ افغانس ــیگار در ب ــم س ــای پیه نشــر گزارش ه
اســت کــه حلقــات معیــن در صــدد هویــت بخشــی بــه طالبــان انــد 
ــازی ها  ــی بسترس ــاختارهای دولت ــروه در س ــن گ ــام ای ــرای ادغ و ب
ــد مشــکل را حــل  ــه می توانن ــد ک ــان ان ــن طالب ــا ای ــد و گوی می کن

کننــد.
در حالــی کــه دولــت افغانســتان خــود بــرای حــل معضــل جــاری 
ــه  ــت ک ــرآن اس ــدش ب ــا تأکی ــی دارد و تنه ــور برنامه های در کش

ــد. ــه نکنن ــا مداخل خارجی ه
یــک منبــع وابســته بــه وزارت داخلــه می گویــد کــه در ایــن جــای 
شــک نیســت کــه در افغانســتان خشــخاش کشــت می شــود و مــواد 
ــواد  ــه م ــوم حص ــک س ــه ی ــن ک ــر ای ــود مگ ــد می ش ــدر تولی مخ
ــک  ــن ی ــرد ای ــت صــورت می گی ــت دول مخــدر در ســاحۀ حاکمی
حــرف نــا درســت اســت. از مــواد مخــدر تولیــد شــده در افغانســتان 
ــا بخشــی  ــد حت بیشــتر گروه هــای مســلح تروریســتی ســود می برن
از هزینــۀ جنگی شــان را از طریــق قاچــاق و ترافیــک مــواد مخــدر 

ــد. ــن می کنن تأمی
گــزارش ارایــه شــده بــا کارکــرد نیروهــای امنیتــی در امــر مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر همگونــی نــدارد در حالــی کــه مــا بــرای مهــار و 
کاهــش کشــت خشــخاش و تولیــد مــواد مخــدر کارهــای زیــادی 
کردیــم کــه همــکاران بین المللــی خــود بــر آن صحــه گذاشــته انــد.
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــژۀ ای ــازرس وی ــوی ب ــزارش از س ــن گ ای
بــرای بازســازی افغانســتان، در حالــی نشــر می شــود کــه حکومــت 
افغانســتان تصمیــم گرفتــه اســت تــا وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

را بــه وزارت داخلــه مدغــم کنــد.
منابــع رســمی گفتــه انــد کــه گزارش هــای ســیگار در مــورد 
حاکمیــت دولــت بــر 53 در صــد خــاک افغانســتان و بــا هزینــه نـُـه 
میلیــارد دالــری بــرای کاهــش کشــت مــواد مخــدر دور از واقعیــت 
اســت و در عــدم هماهنگــی بــا دولــت افغانســتان صــورت گرفتــه 

اســت .

ق  خــال ا
جنگ در فرهنِگ طالبان

محمداسحاق ثاقبی
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ــه  ــه د ورت ــواښ ت ــارو وزارت ګ ــو چ ــتان د کورنی د افغانس

ــته  ــه دې وروس ــي، ل ــو رسه واي ــه خپرول ــې پ ــوې اعالمي ی

ــه د  ــو ت ــون ماتوونک ــو او قان ــله وال ــؤلو وس ــر مس ــه غی ب

ــړي. ــه ک ــازه ورن ــدو اج ګرځې

ــؤلو  ــر مس ــو غی ــارو وزارت ټول ــو چ ــتان د کورنی د افغانس

وســله والــو تــه ګــواښ کــړی او ویــي يــې دي چــې لــه 

ــؤل  ــا مس ــې ن ــت ک ــڅ والی ــه هې ــواد پ ــته د هې دې وروس

ــون ماتوونکــي او زورواکــي کســان نــي  وســله وال، قان

ــدالی. ګرځې

پــه هغــې ابالغیــه کــې چــې د یــاد وزارت لــه خــوا خپــره 

ــو  ــه د هېوادوال ــس ب ــان پولی ــې افغ ــي دي چ ــوې، راغ ش

ــه  ــڅ زورواکــي ت ــه هــدف، هې ــو پ ــت د ټینګول د ښــه امنی

اجــازه ورنــه کــړي، څــو پــه ټولنــه کــې عامــه امــن او نظــم 

ګــډوډ کــړي.

د کورنیــو چــارو وزارت رسپرســت ویانــد نــرت رحیمــي 

پــه دې اړه ازادي راډيــو تــه وویــل: »د کورنیــو چــارو 

ــه دې  ــې، ل ــه مخ ــت ل ــدي هدای ــرۍ د ج وزارت د ره

وروســته هېــڅ غیــر مســؤله وســله وال، قانــون ماتوونکــی 

ــت  ــوم والی ــه ک ــې پ ــوالی چ ــي ک ــودونکی ن او زور ښ

ــر  ــه خاط ــت پ ــه امنی ــو د ښ ــي، دا ګام د خلک ــې وګرځ ک

ــه  ــو ت ــو پولیس ــه ټول ــدې کبل ــه هم ــوی او ل ــتل ش اخیس

الرښــونه شــوې چــې پــه اړه يــې جــدي اجــرأت ولــري.«

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت لــه خلکــو هــم 

غوښــتنه کــړې چــې د جنایــت کوونکــو، زورواکــو او 

قانــون ماتوونکــو پــه پېژندنــه کــې لــه پولیســو رسه مرســته 

ــړي. وک

ــم د  ــدې ه ــه دې وړان ــې ل ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

کورنیــو چــارو وزارت د قانــون ماتوونکــو، زورواکــو او تــر 

تعقیــب النــدې د ځينــو کســانو نومونــه د ابالغیــو لــه الرې 

رشیــک کــړي دي.

وزارت د ځينــو لېســتونو پــه اړه ویــي، کــه څــوک وررسه د 

دغــو کســانو پــه پیــدا کولــو کــې مرســته وکــړي، ورتــه بــه 

جایــزې ورکــړل يش.

د غیــر مســؤلو وســله والــو، قانــون ماتوونکــو او زورواکــو 

موجودیــت د افغانســتان یــو لــه جــدي ســتونزو یادېــږي او 

تــل يــې خلکــو پــر وړانــدې غرګــون ښــودلی دی.

د امنیتــي او نظامــي چــارو یــو شــمېر کارپوهــان د کورنیــو 

چــارو وزارت لــه وروســتي ګامــه پــه هــر کي رسه وايــي 

چــې کــه پــه دې اړه لــه جدیتــه کار واخیســتل يش، لېــرې 

نــه ده چــې غیــر مســؤل وســله وال د خلکــو لــه ځورولــو 

الس واخــي.

ــه  ــو ت ــد ازادي راډي ــد اګل مجاه ــه محم ــه منځ د دوی ل

ــارو وزارت  ــو چ ــې د کورنی ــم چ ــد ی ــه من ــل: »زه هیل ووی

ــت  ــم جدی ــې ه ــل ک ــه عم ــه اړه پ ــې پ ــتۍ ابالغ د وروس

ــو الرو  ــه لوی ــم پ ــې ه ــورت ک ــه دې ص ــړي، پ ــکاره ک ښ

ــر مســؤل  ــږي، غی ــي کې او هــم ښــارونو کــې امنیــت یقین

وســله وال چــې د خلکــو لپــاره د رس درد دی، د دوی 

امنیــت او شــتمني ګواښــيو نــو بایــد پــه داســې اقداماتــو 

ــې يش.« ــم ختم ــتونزې ه دا ډول س

دی وايــي، افغــان حکومــت لــه جدیــت رسه د غیر مســؤلو 

وســله والــو او زورواکــو د مخنیــوي وړتیــا لري.

ــو  ــون ماتوونک ــد د قان ــا، بای ــه وین ــد پ ــاغي مجاه د ښ

پــر وړانــدې لــه قهریــه قــوې اســتفاده ويش، تــر څــو پــه 

ــه ډب يش. ــو مخ ــوين کارون ــر قان ــې د غی ــواد ک هې

ــار  ــی را از آم ــزارش تکان دهنده ی ــل متحــد گ ســازمان مل
تلفــات ماهانــه مین هــا در افغانســتان منتشــر کــرده اســت. 
بــه گفتــۀ پاتریــک فروچــت مدیــر یــک برنامــۀ ســازمان 
ــا موضــوع میــن در افغانســتان  ملــل متحــد کــه مرتبــط ب
ــر انفجــار  ــر اث ــه 150 نفــر در ایــن کشــور ب اســت، ماهان
ــت  ــود را از دس ــان خ ــره ج ــواد منفج ــر م ــن و دیگ می
ــار  ــال ۲01۲، آم ــت: در س ــه اس ــت گفت ــد. فروچ می دهن
تلفــات ناشــی از انفجــار میــن و دیگــر مــواد منفجــر، 36 
نفــر در مــاه بــود. ایــن آمــار خــود بســیار بــاال بــود. آمــار 
تلفــات، ســال بــه ســال افزایــش یافتــه و اکنــون بــه 150 

نفــر رســیده اســت.
فروچــت گفتــه اســت بخــش اعظــم افزایــش آمــار 
ــان نیروهــای  ــری می ــش درگی ــه افزای ــوط ب ــان، مرب قربانی
ــد  ــه بع ــال ۲014 ب ــه از س ــت ک ــان اس ــی و طالب دولت
تشــدید شــده اســت. فروچــت گفتــه اســت: کار ســازمان 
ــارزه  ــرای مب ملــل متحــد و دیگــر نهادهــای همــکار آن ب
ــل  ــه دلی ــی از آن ب ــات ناش ــی و تلف ــای زمین ــا مین ه ب
اینکــه دولــت افغانســتان فقــط بــر نیمــی از کشــور تســلط 

ــت.  ــده اس ــیار پیچی دارد، بس

رحیمي:

 له دې وروسته هېڅ نا مسؤل وسله وال او قانون ماتوونکي کسان نيش ګرځېدای

سازمان ملل: 
مـاهانه 150 تـن 

در افغـانستان قربانـی مایـن می شوند

موضــوع: اعــان تــدارکات )20( قلــم روغنیــات 
مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غــور

اداره شــفاخانه والیتــی غــور ازتمام داوطلبــان واجد 
شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبی)۲0( 
MoPH/ قلــم روغنیــات دارای نمبرتشــخیصیه
 G03/139۸/GDCM/HRP/GHPH/NCB
ــش را  ــته خوی ــای سربس ــوده وآفره ــتراک نم اش
اعتبــار ازنشــراعان الــی ۲1 روز تقویمــی مطابــق 
ــون  ــق قان ــه لســان دری ، طب ــرطنامه ب ــرایط ش ش

وطرزالعمــل تــدارکات ارائــه نماینــد.
ــول  ــه شــکل پ ــی ب ــر 300,000  افغان ــن آف تضمی
ــی  ــول م ــل قب ــت خــط بانکــی قاب ــد ویاضمان نق
ــنبه 14  ــه روز دوش ــایی ب ــه آفرگش ــد، جلس باش
ــر در  ــل ازظه ــه قب ــاعت 10 بج ــوت 1397 س ح
درصالــون کنفرانــس هــای شــفاخانه والیتــی 
غــور  دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد 
ضــروری میباشــد ، آفرهــای دیــر رســیده وانترنتــی 
قابــل پذیــرش نبــوده و تصفیــه حســابات مالیاتــی 

ــت میباشــد. ــار اهلی ازمعی
میتواننــد شــرطنامه   آدرس هایکــه داوطلبــان 
را درمقابــل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیرقابــل 

بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل انــد:
1. شــفاخانه والیتــی غــور. شــهر فیروزکوه شــماره 

تماس:0799544540
۲. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا – وزارت 
صحــت عامــه کابــل شــماره تمــاس:0700۸9۲۸۸۸ 
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده 
دوازدهــم قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری 

ــد ــی باش ــه م بودج

ــواد  ــم م ــدارکات )13( قل ــان ت ــوع: اع موض
شــوینده مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غــور

اداره شــفاخانه والیتــی غــور ازتمــام داوطلبــان واجد 
شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)13( 
MoPH/ قلــم مــواد شــوینده دارای نمبرتشــخیصیه
 G05 /139۸ /GDCM/HRP/GHPH/NCB
اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته خویــش را 
ــق  ــی مطاب ــی ۲1 روز تقویم ــراعان ال ــار ازنش اعتب
ــون  ــق قان ــان دری ، طب ــه لس ــرطنامه ب ــرایط ش ش

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ــل ت وطرزالعم
تضمیــن آفــر 30,000  افغانــی بــه شــکل پــول نقــد 
ــد،  ــی باش ــول م ــل قب ــت خــط بانکــی قاب ویاضمان
جلســه آفرگشــایی بــه روز یکشــنبه 1۲ حــوت 
ــون  ــر در درصال ــل ازظه 1397 ســاعت 10 بجــه قب
کنفرانــس هــای شــفاخانه والیتــی غــور  دایرمیگــردد 
ــد  ــروری میباش ــناد ض ــه اس ــت باارائ ــرایط اهلی ، ش
ــرش  ــل پذی ــی قاب ــیده وانترنت ــر رس ــای دی ، آفره
نبــوده و تصفیــه حســابات مالیاتــی ازمعیــار اهلیــت 

میباشــد.
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 
درمقابــل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت 

ــد: ــل ان ــد قرارذی بدســت بیاورن
1. شــفاخانه والیتــی غــور. شــهر فیروزکــوه شــماره 

تمــاس:0799544540
وزارت   – هــا  شــفاخانه  اصاحــات  پــروژه   .۲
ــل شــماره تمــاس:0700۸9۲۸۸۸  صحــت عامــه کاب
مــاده  فقــره)3(  مطابــق  قــرارداد  عقــد  نــوت:  
ــه منظــوری  ــون تــدارکات، مشــروط ب دوازدهــم قان

ــد ــی باش ــه م بودج

ــای  ــت ه ــم ریجن ــدارکات )41( قل ــان ت ــوع: اع موض
البراتــوار وبانکخــون مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی غور

اداره شـفاخانه والیتـی غـور ازتمـام داوطلبـان واجـد 
شـرایط دعـوت مینماید تادرپروسـه داوطلبـی)41( قلم 
ریجنـت های البراتوار وبانکخون دارای نمبرتشـخیصیه 
/139۸/MoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB

G01 اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را 
اعتبار ازنشـراعان الـی ۲1 روز تقویمی مطابق شـرایط 
قانـون وطرزالعمـل  بـه لسـان دری ، طبـق  شـرطنامه 

تـدارکات ارائـه نمایند.
نقـد  پـول  بـه شـکل  افغانـی  آفـر 30,000   تضمیـن 
ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبول می باشـد، جلسـه 
آفرگشـایی بـه روز شـنبه 11 حـوت 1397 سـاعت 10 
بجـه قبـل ازظهر در درصالـون کنفرانس های شـفاخانه 
والیتـی غور  دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد 
ضـروری میباشـد ، آفرهـای دیـر رسـیده وانترنتی قابل 
ازمعیـار  مالیاتـی  تصفیـه حسـابات  نبـوده و  پذیـرش 

میباشـد. اهلیت 
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابل 
بدسـت  بازگشـت  غیرقابـل  پـول  افغانـی   500 مبلـغ 

بیاورنـد قرارذیـل انـد:
شـماره  فیروزکـوه  شـهر  غـور.  والیتـی  شـفاخانه   .1

0799544540 تمـاس:
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت 

عامـه کابـل شـماره تمـاس:700۸9۲۸۸۸ 0
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم 
قانـون تـدارکات، مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی 

شد با

ــم گازمایع  ــدارکات )1( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــی غور ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

اداره شـفاخانه والیتی غور ازتمـام داوطلبان واجد 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبی)1( 
MoPH/ نمبرتشـخیصیه  دارای  گازمایـع  قلـم 
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را  وآفرهـای سربسـته خویـش  نمـوده  اشـتراک 
اعتبـار ازنشـراعان الـی ۲1 روز تقویمـی مطابـق 
شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
تضمیـن آفـر 40,000  افغانـی به شـکل پـول نقد 
ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روز دوشنبه 13 حوت 1397 
سـاعت 10 بجه قبل ازظهـر در درصالون کنفرانس 
های شـفاخانه والیتی غـور  دایرمیگردد ، شـرایط 
اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد ، آفرهای 
دیـر رسـیده وانترنتی قابل پذیرش نبـوده و تصفیه 

حسـابات مالیاتی ازمعیار اهلیت میباشـد.
را  میتواننـد شـرطنامه  داوطلبـان  هایکـه  آدرس   
درمقابـل مبلـغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشـت 

بدسـت بیاورنـد قرارذیـل اند:
1. شـفاخانه والیتـی غور. شـهر فیروزکوه شـماره 

تمـاس:0799544540
وزارت   – هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .۲
صحت عامـه کابل شـماره تمـاس:0700۸9۲۸۸۸ 
نـوت:  عقد قرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدهم 
قانـون تدارکات، مشـروط به منظـوری بودجه می 

باشد
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