
امریـکا  ویـژۀ  نماینـدۀ  خلیلـزاد  زلمـی 
بـرای صلـح افغانسـتان در نشسـتی کـه 
در انسـتیتوت صلح امریکا )یـو.اس.آی.
پـی( برگزار شـده بـود، می گویـد که در 
گفت وگوهـای صلـح امریـکا بـا طالبـان 
رسـیدن بـه یـک توافـق صلـح اولویـت 
دارد، نـه خـروج نظامیـان امریکایـی از 

افغانسـتان.
بـه گفتـۀ خلیل زاد، اگـر روی روند صلح 
توافـق شـود و امریـکا اطمینـان یابـد که 
پایگاه هـای  بـه  دیگـر  بـار  افغانسـتان 
ایـاالت  نمی شـود،  تبدیـل  تروریسـم 
افغانسـتان  از  را  نظامیـان خـود  متحـدۀ 

خـارج خواهـد کـرد.
مانـده  زیـادی  کارهـای  می افزایـد،  او 
اسـت کـه بایـد انجـام شـود؛ امـا امریکا 
امیـدوار اسـت که افغانسـتان بتواند پیش 
سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  از 
آینـده بـا طالبـان بـه توافق صلح برسـد.
می افزایـد،  نشسـت  ایـن  در  خلیـل زاد 
کـه پاکسـتان مـا عبدالغنـی بـرادر را به 
درخواسـت او آزاد کـرده اسـت و مـا 
گـروه  اعضـای  دیگـر  از  بیشـتر  بـرادر 
افغانسـتان  در  صلـح  طـرف دار  طالبـان 

اسـت.
بـرای  امریـکا  ویـژۀ  نماینـدۀ  گفتـۀ  بـه 
صلح افغانسـتان، پاکسـتان در گذشته در 
رونـد صلـح افغانسـتان نقش مثبـت ایفا 
نکـرده بـود؛ امـا این کشـور بـه تازهگی 
رویکـرد خـود در مورد صلح افغانسـتان 
مـا  آزادی  کـه  اسـت  داده  تغییـر  را 
عبدالغنـی برادر از نشـانه های آن اسـت.
خلیـل زاد می گوید که برقـراری صلح در 
افغانسـتان بـه نفع پاکسـتان اسـت و اگر 
صلـح در افغانسـتان برقـرار شـود روابط 
امریـکا بـا پاکسـتان نیـز بهبـود خواهـد 
یافـت.  او ریشـۀ مشـکات افغانسـتان 
کـه  می گویـد  و  می دانـد  منطقـه  در  را 
بـرای حـل مشـکات افغانسـتان، بایـد 
روی یـک طـرح منطقه یـی کار شـود و 
راسـتا  ایـن  در  نیـز  منطقـه  کشـورهای 

همـکاری کننـد.
گفتنـی اسـت کـه مـا عبدالغنـی بـرادر 
کـه چنـدی پیـش از زندانی در پاکسـتان 

آزاد شـد، به عنـوان رییس دفتر سیاسـی 
طالبـان در قطـر تعیین شـد.

بـاور  ایـن  بـه  تحلیل گـران  از  شـماری 
می توانـد  بـرادر  مـا  رهایـی  کـه  انـد 
رونـد گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان را 

سـرعت بخشـد.
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حمـالت هـوایی  باالی 

طالبـان افـزایش یافـته است

رفته گاِن مسـکو برگشتند!
66

صفحه 2

صفحه 3

صـلحی که هنـوز »دور« است!
طالبــان هنــوز همــان گــروه تنــدرو و تمامیت خــواهِ ســابق اســت کــه می خواهــد 
بــه زعــِم خــود جامعــۀ افغانســتان را اســامیزه کنــد. بــه بــاور ایــن گــروه، آن چــه 
کــه در هجــده ســاِل گذشــته به دســت آمــده، هیــچ ارزش و بهـــایی نــدارد و باعث 
ــان  ــأت طالب ــژه قشــر جــواِن کشــور شــده اســت. هی ــه وی ــه و ب انحــراِف جامع

وقتــی از اخــاق و برنامه هــای تلویزیونــی صحبــت می کــرد، مشــخص بــود کــه 
چــه چیزهایــی را هــدف گرفتــه اســت. طالبــان هنــوز حضــور زنــان در جامعــه را 
انحــراف از اصــول اســامی، آن گونــه کــه خــود ایــن گــروه از آن تعبیــر می کنــد، 
می داننــد و همچنــان خواهــان محــدود کــردن آزادی هــای موجــود در جامعــه انــد. 

در حالــی کــه افغانســتان بــه بهــای بســیار گــزاف بــه ایــن آزادی های نســبی دســت 
یافتــه و هنــوز ایــن آزادی هــا بــا امــا و اگرهــای زیــادی روبــه رو اســت؛ چــرا کــه 
ــردن و  ــه ک ــز در هجــده ســاِل گذشــته در جهــت نهادین حکومــت افغانســتان نی

گســترش ایــن آزادی هــا کارِ چندانــی صــورت نــداده اســت

خلیل زاد: 
توافق صلح اولویت دارد نه خروج سربازان

 غنی راست می گوید
یا  رقبایش؟

شریف فایض جلد دوم »افغانستان در مسیر تاریخ« 
را به تقاضای احمدشاه مسعود ترجمه کرده بود

ACKUصفحه 3



و  طالبـان  از  هیأتـی  میـان  کـه  مسـکو  نشسـت 
برخـی سیاسـت مداراِن کشـور در روزهـای 5 و 6 
فبروری برگزار شـد، نشــان داد که هنوز رسـیدن 
بـه یـک توافـِق جامـع کـه بـه ختـِم نـزاع میـان 
دولـت و ایـن گـروه بینجامـد، دور از دسـترس 
می نمایـد. همـواره موانعـی وجود دارد کـه چنین 
توافقـی را دشـوار می سـازد. اگـر تـا دیـروز ایـن 
موانـع عمدتـًا ناشـی از منابعی بیـرون از حکومت 
و حتـا در سـطح منطقـه و جهان مطـرح بود، ولی 
اینـک یکـی از موانـع اصلـی، آن گونـه که بـه نظر 
می توانـد  اشـرف غنی  و شـخص  ارگ  می رسـد، 

 . شد با
مـورد  ریاسـت جمهوری  ارگ  گذشـته،  در 
طالبـان  بـا  کـه  داشـت  قـرار  شـدید  انتقادهـای 
بـدون درنظرداشـِت شـرایط و مقتضیـاِت زمـان 
می خواهـد بـه هـر شـکلی کـه ممکـن اسـت بـه 
توافـق دسـت پیـدا کنـد. البتـه آقـای غنـی چنین 
تبـاری  عواطـِف  دلیـل  بـه  و  داشـت  خواسـتی 
تـاش می ورزیـد طالبـان را قانـع سـازد کـه با او 
در دایـرۀ قـدرت شـریک شـوند. ادعاهایی وجود 
دارد کـه آقای غنـی در زمان پیکارهـای انتخاباتی 
خـود، یـک بـار بـا برخـی از اعضـای طالبـان در 
یکـی از والیـاِت نزدیـک بـه کابل دیدار داشـته و 
برخـی توافق هـای ابتــدایی میـان آن ها بـه وجود 
آمـده بـود تـا این گـروه در رسـیدِن او بـه قدرت 
کمـک رسـاند. در عـوض آقـای غنـی بر اسـاس 
وعـده  طالبـان  بـه  منابـع،  از  برخـی  گفته هـای 
سـپرده بـود کـه بـا رسـیدن به قـدرت، شـرایطی 
را فراهـم خواهـد سـاخت کـه ادغـام ایـن گـروه 
را مطابـِق خواسـت های آن هـا در نظـام سیاسـی 
عملـی سـازد. به همین دلیـل، آقای غنـی در آغاز 
بـه صـورِت کم سـابقه  ملـی  حکومـت وحـدت 
بـه طالبـان تمایـل نشـان داد و حتـا ایـن گـروه 
را »مخالفـان سیاسـی« خطـاب کـرد. وقتـی از او 
پرسـیده شـد که چرا چنیـن لقبی را بـه یک گروه 
تروریسـتی قایـل شـده، او بـا دیده درایـِی تمـام 
گفـت کـه وقتـی مخالفـت میـان حکومـت و یک 

گـروه وجـود دارد، ایـن مخالفـت و مخاصمـت 
بـدون تردیـد رنِگ سیاسـی دارد و بـه همین دلیل 

گـروه طالبـان یـک گروه سیاسـی اسـت. 
آقـای غنـی بـرای این کـه بتوانـد بـه هدف هـای 
خـود نزدیک تـر شـود و بـا طالبـان رو در رو بـه 
پاکسـتان  بـه  چندین بـار  کنـد،  آغـاز  گفت وگـو 
سـفر کـرد ولـی ایـن سـفرها بـه او فهمانـد کـه 
پاکسـتان به آسـانی حاضـر بـه همـکاری بـا او و 
حکومتـش نیسـتند. امـا ایـن روزها ورق برگشـته 
اسـت و بـه جـای این کـه آقـای غنـی در رونـد 
گفت وگوهـای صلـح نقـش اصلـی را بـازی کند، 
ایـن نقـش در اختیـار کشـورهایی مثـل امریـکا و 
روسـیه قـرار گرفتـه و گـروه طالبـان بـا دور زدِن 
حکومـت تـاش دارد کـه نوعـی از گفت وگوهـا 
را کـه فعـًا »بیـن االفغانـی« خوانـده می شـود، با 
برخـی گروه هـا و جناح های سیاسـی کـه گویا در 

گذشـته بـا آن هـا درگیـر بـوده ، برگـزار کند. 
را  گفت وگوهـا  ایـن  ابتـکار  حاضـر،  حـال  در 
مسـکو بـه عهـده گرفتـه کـه ظاهـراً باعث خشـم 
ارگ و حتـا امریـکا شـده اسـت. هرچنـد برخـی 
چنــدان  امریکایی هـا  کـه  می گوینـد  منابـع 
نظـر  بـه  ناخشـنود  مسـکو  گفت وگوهـای  از 
نشسـت  ایـن  از  واقعـًا  ارگ  ولـی  نمی رسـند، 
دچـار نگرانـی شـده و ایـن نگرانی از چشـم هیچ 
این کـه  نمی توانـد.  بـوده  پنهـان  صاحب نظـری 
ایـن نگرانـی از کجـا سرچشـمه می گیـرد، کامـًا 
مشـخص اسـت. آقـای غنـی در ایـن گفت وگوها 
ایـن  بـه  و  می کنـد  احسـاس  بازنـده  را  خـود 
نتیجـه رسـیده که احتمـال دارد در صـورِت ایجاد 
توافـق بـا گـروه طالبـان، از هـر طرفـی که باشـد، 
چـه امریـکا و چـه سیاسـیون داخلـی، قـدرت از 
او گرفتـه شـود. آقـای غنی چنیـن نتیجه یـی را از 
گفت وگوهـای صلـح انتظـار نـدارد و می خواهـد 
در عیـن حـال کـه او در رأس قـدرت قـرار دارد، 
طالبـان بـه حکومـت بپیوندند. اما به نظر می رسـد 
کـه چنیـن توافقـی در حـال حاضـر بـا توجـه به 
این کـه ابتـکارِ عمل از دسـت ارگ بیرون شـده و 

در اختیـار امریـکا و جناح هـای دیگر قـرار گرفته، 
اگـر ناممکـن نباشـد، بسـیار دشـوار اسـت. 

 از سـوی دیگـر، نشسـت مسـکو نشـان داد کـه 
طالبـان همچنـان بـر مواضـع گذشـتۀ خـود کـه 
از  آن هـا  تندروانـۀ  و  افراطـی  قرائـِت  از  ناشـی 
شـریعت اسـت، تأکیـد می ورزنـد. شـاید برخـی 
از شـرکت کننـده گاِن نشسـت مسـکو بـه صورِت 
دقیـق متوجـه خواسـت های طالبان نشـده باشـند، 
ولـی این گـروه همچنان قانون اساسـِی کشـور را 
به رسـمیت نمی شناسـد و افغانسـتان را کشـوری 
ایـن  دیـدگاه  اشـغال شـده می دانـد. در ضمـن، 
گـروه نسـبت بـه زنـان، سـاختارهای دموکراتیک 
و انتخابـات نیـز تغییـر چنــدانی نکـرده اسـت و 
در سـخنرانی های  انعطاف هـا  برخـی  اگـر حـاال 
برخـی از اعضـای ایـن گـروه دیده می شـود، این 
بـه معنـای نظـر اصلی و حاکـم بر این گـروه بوده 

نمی توانـد. 
طالبـان هنوز همـان گـروه تنـدرو و تمامیت خواهِ 
سـابق اسـت کـه می خواهد بـه زعِم خـود جامعۀ 
افغانسـتان را اسـامیزه کنـد. بـه بـاور ایـن گروه، 
آن چـه که در هجده سـاِل گذشـته به دسـت آمده، 
هیـچ ارزش و بهــایی نـدارد و باعـث انحـراِف 
جامعه و به ویژه قشـر جواِن کشـور شـده اسـت. 
برنامه هـای  و  اخـاق  از  وقتـی  طالبـان  هیـأت 
تلویزیونـی صحبـت می کـرد، مشـخص بـود کـه 
را هـدف گرفتـه اسـت. طالبـان  چـه چیزهایـی 
از  انحـراف  را  جامعـه  در  زنـان  حضـور  هنـوز 
اصـول اسـامی، آن گونـه کـه خـود این گـروه از 
آن تعبیـر می کنـد، می داننـد و همچنـان خواهـان 
محـدود کردن آزادی هـای موجـود در جامعه اند. 
در حالـی کـه افغانسـتان بـه بهای بسـیار گزاف به 
ایـن آزادی هـای نسـبی دسـت یافتـه و هنـوز این 
آزادی هـا با امـا و اگرهـای زیادی روبه رو اسـت؛ 
چـرا کـه حکومـت افغانسـتان نیز در هجده سـاِل 
گذشـته در جهـت نهادینـه کردن و گسـترش این 

آزادی هـا کارِ چندانـی صـورت نداده اسـت.  
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درســتِی ایــن ســخِن تاریخــی را کــه »قــدرت فســاد مــی آورد و 
ــا  ــوان در ایده ه ــنی می ت ــق«، به روش ــاد مطل ــق، فس ــدرت مطل ق
و رفتارهــاِی آقــای غنــی مشــاهده کــرد. تمرکــز انحصــارِی 
قــدرت در ارگ ریاســت جمهوری، نــگاهِ آقــای غنــی را بــه همــۀ 
قضایــا از جملــه جنگ وصلــح و انتخابــات، نگاهــی معطــوف بــه 
قــدرت ســاخته کــه در آن ُجــز »خــود« و دغدغه هــای خویشــتن، 

ــد.  ــد ببین ــران را نمی توان ــته  هاِی دیگ ــات و خواس مطالب
ایــن روزهــا کــه داســتان صلــح، پروســۀ سرنوشت ســازِ انتخابــات 
ریاســت جمهوری را به نحــوی تحت الشــعاع قــرار داده، آقــای 
ــالم  ــاِت س ــی و انتخاب ــِع دموکراس ــود را مداف ــیده خ ــی کوش غن
ــی  ــزداِن انتخابات ــا و نام ــۀ تیم ه ــن رو از هم ــد. از همی ــی کن معرف
دعــوت به عمــل آورده کــه دیدگاه  هــا و مشورت های شــان را 
بــرای اصــاح نظــام انتخاباتــی و جلوگیــری از تقلبــاِت احتمالــِی 
ــراً  ــش ها ظاه ــن کوش ــد. ای ــر بده ــب اث ــنود و ترتی ــده بش آین
می بایــد مثبــت و ســتایش برانگیز تلقــی شــود، امــا مشــکل 
ــه  ــردد ک ــته می گ ــی برجس ــا زمان ــن تاش ه ــِی ای ــِد منف و بُع
ــرای  ــی ب ــای انتخابات ــنهادهای تیم ه ــا و پیش ــم دیدگاه ه می بینی
ــه  ــی ک ــای غن ــوند و آق ــه می ش ــده گرفت ــات نادی آوردِن اصاح
خــود یکــی از نامــزداِن انتخابــاِت پیــِش رو شــمرده می شــود، بــا 
ــود  ــِی خ ــلیقه هاِی انتخابات ــت ها و س ــد سیاس ــاکاری می خواه ری

ــی اِعمــال کنـــد.  ــامِ ســایر تیم هــای انتخابات ــه ن را ب
بهتــر و موثرتــِر  منظــور شریک ســازِی  بــه  پیــش،  چنــدی 
بــا  انتخاباتــی  تیم هــای  اصاحــِی  و  فنــی  دیدگاه هــای 
حکومــت، شــورایی بــه نــام »شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان 
انتخاباتــی  تیم هــای  همــۀ  اشــتراِک  بــه  ریاســت جمهوری« 
ــده از  ــارِب حاصل ش ــه تج ــر ب ــورا نظ ــن ش ــد. ای ــکیل ش تش
انتخابات هــای گذشــته و پندهــای تلــِخ گرفته شــده از فســاد 
ــی  ــِی فراوان ــکاِت اصاح ــا، ن ــه در آن ه ــاِت صورت گرفت و تقلب
ــات  ــالِم انتخاب ــزاری س ــی و برگ ــام انتخابات ــاح نظ ــرای اص ب
ریاســت جمهوری 1398 دارد کــه از مجموعــۀ ایــن نــکات، بســتۀ 
اصاحــِی مفیــدی بــه حکومــت ارایــه شــده اســت؛ ولــی آن چــه 
ــدای  ــود، آجن ــب می ش ــت تعقی ــل توســط حکوم ــۀ عم در مرحل
شــخصِی یگانه نامــزدِ بــر ســِر قــدرِت ایــن انتخابــات اســت کــه 
ــِت  ــد عدال ــوده و می خواه ــوردار ب ــی« برخ ــت اجرای از »صاحی
ــردم بکشــد امــا در آخــر تصمیــِم  انتخاباتــی اش را بــه ُرِخ م

ــرد.  ــرانه بگی خودس
آقــای احمدولــی مســعود بــه عنــوان یکــی از نامــزدان انتخابــات 
ــِی  ــس دوره ی ــو و ریی ــن عض ــت جمهوری 1398 و همچنی ریاس
شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری، 
نظــر بــه ایــن حالــت، در جلســۀ مشــورتی اصاحــات انتخاباتــی 
در ارگ ریاســت جمهوری تذکــر داده اســت کــه رییــس حکومــت 
ریاســت جمهوری  کاندیــدای  هم زمــان  کــه  ملــی  وحــدت 
ــات  ــۀ اصاح ــاختن پروس ــی س ــای طوالن ــد، به ج ــز می باش نی
ــود را  ــی خ ــدۀ تخنیک ــریع تر نماین ــه س ــد هرچ ــی، بای انتخابات
بــه کمیتــۀ تخنیکــی شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان ریاســت 
جمهــوری معرفــی نمایــد تــا مســودۀ اصاحــات مشــترکًا آمــاده 
گــردد و بــا توافــق سیاســی تمــام نامــزدان بــاالی مســودۀ 
ــان تقنینــی رهبــری  ــا فرم تخنیکــی، ســرانجام متــن توافق شــده ب

ــاغ گــردد. ــردم اب ــه م حکومــت ب
بــه نظــر می رســد کــه به دلیــل فرهنــِگ سیاســی نامبــارِک 
ــدرت  ــادرۀ ق ــار و مص ــدۀ انحص ــه زایی ــتان ک ــود در افغانس موج
ــه  ــات را ب ــاس انتخاب ــد لب ــود می خواه ــِت موج ــت، حکوم اس
انــدازۀ قامــِت آقــای غنــی بــدوزد و اصاحــاِت انتخاباتــی را نیــز 
مطابــق ذایقــۀ شــخِص ایشــان و دغدغــۀ حفــظ قــدرت طراحــی 
کنــد. اگرچــه فرهنــگ سیاســِی رایــج را یک شــبه نمی تــوان 
ــی  ــای سیاس ــی و جریان ه ــای انتخابات ــا تیم ه ــرد؛ ام ــون ک دگرگ
ــت  ــا قاطعی ــد ب ــد، می توانن ــدام به نحــوی نگــراِن آینده ان ــه هرک ک
ــِر اصاحــاِت فرمایشــی ارگ بایســتند و نظــام  و انســجام در براب
ــران ارج  ــی گ ــه میراث ــت، ب ــازِی حکوم ــزارِ ب ــی را از اب انتخابات
بــرای تضمیــن دموکراســی تبدیــل کننــد. نامــزدان انتخاباتــی بایــد 
ــا اتــکا بــه مــردم و بیــزارِی آن هــا از تقلبــاِت انتخاباتی یــی کــه  ب
ــدرت و  ــه ق ــوده، ب ــزارِ آن ب ــتین کارگ ــت نخس ــواره حکوم هم
توانایــِی خــود بــرای تغییــر و ایجــاد اصاحــات پــی ببرنــد و از 
ایــن رهگــذر، جلــِو تمامیت خواهــِی آقــای غنــی را در اصاحــات 
ــد  ــت جمهوری نبای ــات ریاس ــزدان انتخاب ــد. نام ــی بگیرن انتخابات
ــاعی«،  ــریک مس ــورای تش ــوان »ش ــر عن ــه زی ــد ک ــازه دهن اج
بیهــوده منت پذیــِر ارگ و وســیله یی بــرای نمایــِش صداقــِت 
حکومــت در انتخابــات شــوند و داســتان تقلــب و انحصــار 
ــروِع  ــی و مش ــای قانون ــلمًا گزینه ه ــردد. مس ــرار گ ــاره تک دوب
ــه در  ــت ک ــی اس ــای انتخابات ــردم و تیم ه ــارِ م ــددی در اختی متع
صــورِت ادامــۀ کــج روی حکومــت در قبــال انتخابــات، می تــوان 
ــن نمــود.  ــات را تضمی ــرد و ســامِت انتخاب ــه آن هــا رجــوع ک ب

تمامیت خواهی ارگ
 در اصالح نظام انتخاباتی

احمــد عمران

صـلحی که هنوز 
« است! ر و »د

نشســت مســکو نشــان داد کــه 
ــِع  ــر مواض ــان ب ــان همچن طالب
گذشــتۀ خــود کــه ناشــی از 
قرائــِت افراطــی و تندروانــۀ 
اســت،  شــریعت  از  آن هــا 
شــاید  می ورزنــد.  تأکیــد 
برخــی از شــرکت کننــده گاِن 
ــورِت  ــه ص ــکو ب ــت مس نشس
دقیــق متوجــه خواســت های 
ــی  ــند، ول ــده باش ــان نش طالب
ــون  ــان قان ــروه همچن ــن گ ای
اساســِی کشــور را بــه رســمیت 
افغانســتان  و  نمی شناســد 
شــده  اشــغال  کشــوری  را 
می دانــد. در ضمــن، دیــدگاه 
ــان،  ــه زن ــبت ب ــروه نس ــن گ ای
دموکراتیــک  ســاختارهای 
تغییــر  نیــز  انتخابــات  و 
ــر  چنـــدانی نکــرده اســت و اگ
در  انعطاف هــا  برخــی  حــاال 
از  برخــی  ســخنرانی های 
اعضــای ایــن گــروه دیــده 
ایــن بــه معنــای  می شــود، 
ــن  ــر ای ــم ب ــی و حاک ــِر اصل نظ

نمی توانــد بــوده  گــروه 
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در حالــی کــه اعضــای »شــورای تشــریک مســاعی نامزدان 
ــدن  ــه ش ــر نگرفت ــت جمهوری« از در نظ ــات ریاس انتخاب
پیشنهادهایشــان در طــرح تعدیــل قانــون انتخابــات از 
ســوی رهبــری حکومــت وحــدت ملــی انتقــاد می کننــد، 
امــا معــاون رییــس حکومــت در دیــدار بــا معــاون ســفیر 
امریــکا در افغانســتان گفتــه اســت کــه ایــن طــرح مــورد 

ــا اســت. ــه طرف ه ــق هم تواف
ــت وحــدت  ــاون دوم ریاســت حکوم ــش، مع ــرور دان س
ــرن دیکــر،  ــا ک ــدار ب ــو در دی ــروز شــنبه، 20 دل ــی دی مل
ــه اســت کــه در  ــکا در افغانســتان گفت معــاون ســفیر امری
ــده گان  ــات و نماین ــزدان انتخاب ــا نام ــورتی ب ــۀ مش جلس
احــزاب سیاســی و نهادهــای ناظــر تفاهــم کلــی در پیونــد 
ــات  ــون انتخاب ــل قان ــی و تعدی ــات انتخابات ــه اصاح ب

وجــود داشــت.
انتخابــات  نامــزدان  مســاعی  تشــریک  شــورای 
ــد  ــی گفتن ــش اعامیه ی ــا پخ ــروز ب ــت جمهوری دی ریاس
کــه بــا اکثریــت آرا، طــرح پیشــنهادی ارگ در رابطــه بــه 
تعدیــل قانــون انتخابــات را رد کــرده و خواهــان »احتــرام 
ــی  ــام ریاســت جمهوری« و رعایــت »اصــل بی طرف ــه مق ب
و عــدم مداخلــۀ سیاســی حکومــت« در انتخابــات شــدند.
اعضــای ایــن شــورا از مقام هــای حکومــت وحــدت 
ملــی همچنــان خواهــان احتــرام گذاشــتن بــه اســتقالیت 
ــه  ــد ک ــد کرده ان ــده و تأکی ــی ش ــیون های انتخابات کمیس
مســووالن ایــن کمیســیون ها بایــد »بی طــرف و مســلکی« 

باشــند.
ــات  ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس ــورای تش ــای ش اعض
ریاســت جمهوری گفته انــد کــه هرگونــه اصاحــات 
ــاری«  ــی و معی ــۀ »اصول ــه گون در نظــام انتخاباتــی بایــد ب
ــت های  ــلیقه و خواس ــاس س ــه براس ــد و  ن ــان آی ــه می ب

ــی. ــدت مل ــت وح ــۀ حکوم یک جانب

در اعامیــه گفتــه شــده اســت: »در شــرایط کنونــی بــرای 
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــد انتخاب ــفافیت در رون ــاد ش ایج
ضــرورت بــه ایجــاد یــک راهــکار واضــح و موثــر 
ــه  ــه ب ــی در رابط ــه اقدام ــا هرگون ــد ت ــورتی می باش مش
اصاحــات نظــام انتخاباتــی مــورد پذیــرش تمــام نامــزدان 
جریان هــای  و  احــزاب  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

ــرد«. ــرار گی سیاســی ق
ــت  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس ــورای تش ش
جمهــوری از رییــس حکومــت وحــدت ملــی می خواهنــد 
تــا کمیتــۀ گزینــش را حــذف نکنــد، بلکــه اعضــای ایــن 
کمیتــه را بــا مشــورِت نامــزدان تغییــر دهــد. لغــو فهرســت 
رأی دهنــده گان و ترتیــب فهرســت جدیــد رأی دهنــده گان 
بــا اســتفاده از »دیوایــس بــا یومتریــک« و اســتفاده 
خواســت های  از  آینــده،  انتخابــات  در  تکنولــوژی  از 
ــۀ اعضــای آن، در  ــه گفت ــه ب ــن شــورا اســت ک ــر ای دیگ
طرحــی کــه بــه ریاســت  حکومــت فرســتاده شــده اســت، 

ــت. ــده اس ــر ش ــی آن ذک چگونه گ
در اعامیــۀ ایــن شــورا همچنــان بــر وســعت حــق 
نظــارت نامــزدان از چگونه گــی برگــزاری انتخابــات 
ــان  ــا از جری ــارت تنه ــت: نظ ــده اس ــده و آم ــد ش تأکی
ــق  ــن ح ــد. ای ــت نمی کن ــمارش آرا کفای ــی و ش رأی ده
ــی  ــاس انتخابات ــواد حس ــال م ــص و انتق ــد از تخصی بای
آغــاز و تــا نشــر اعــان نتایــج نهایــی وســعت داده شــود.
اعتراضــات  و  شــکایت ها  بــه  علنــی  رســیده گی 
انتخاباتــی، محدودســازی صاحیــت بازشــماری خودســر 
کمیســیون های انتخاباتــی، درِج شــدن حــق اعتــراض 
ــا در نظــر  ــر نتایــج ابتدایــی در فرمــان تقنینــی جدیــد ب ب
گرفتــن زمــان یــک هفته یــی در آن و لغــو برگــزاری 
انتخابــات بــا سیســتِم »SNTV« و برگــزاری آن بــا 
ــن  سیســتِم »MDR«، از خواســت های دیگــر اعضــای ای

شــورای اســت کــه در اعامیــه بــه آن اشــاره شــده اســت.
در بخشــی از ایــن اعامیــه گفتــه شــده اســت: »سیاســت 
ــکاره  ــف و بی ــات ضعی ــاحۀ انتخاب ــم در س ــی حاک جنای
ــده در  ــن ش ــای تعیی ــی و جزاه ــم انتخابات ــت؛ جرای اس
نظــام و عدالــت انتخاباتــی کمــک نمی کنــد، در ایــن 
مــورد طــرح واضــح شــورای تشــریک مســاعی کاندیــدان 

ریاســت جمهوری انتخابــات 1398 وجــود دارد«.
ــی پخــش شــده اســت کــه دو روز  ــه در حال ــن اعامی ای
ــودۀ  ــه مس ــت ک ــی گف ــش خبرنامه ی ــا پخ ــش ارگ ب پی
ــا  تعدیــل قانــون انتخابــات پــس از مشــوره و رأی زنــی ب
سیاســیون و احــزاب سیاســی آمــاده شــده اســت. در ایــن 
طــرح، کمیتــۀ گزینــش کــه مســوول تهیــۀ یــک فهرســت 
نهایــی از داوطلبــان عضویــت در کمیســیون های انتخاباتــی 
بــود، حــذف شــده اســت و تصمیــِم گزینــش کمیشــنران 
کمیســیون انتخابــات بــه محمداشــرف غنــی ســپرده شــده 

اســت.
بــه دنبــال ایــن، شــورای تشــریک مســاعی ســاعتی پس از 
آن مدعــی شــدند کــه در طــرح تعدیــل قانــون انتخابــات، 
ــه نشــده  ــر گرفت ــان در نظ ــنهادهای آن ــک از پیش ــچ ی هی
اســت. شــورای تشــریک مســاعی که از ســوی شــماری از 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری ایجــاد شــده اســت 
پیــش از ایــن گفتــه بودنــد کــه اصاحــات انتخاباتــی نباید 
ــه  ــت هم ــد خواس ــد بای ــن رون ــد و در ای ــه باش یک طرف

ــه شــود. ــا جــدی گرفت طرف ه
حکومت ناکام پنج روز فرصت می دهد

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
تیــم وفــاق ملــی در ارگ ریاســت جمهوری در پیونــد بــه 
تعدیــل قانــون انتخابــات گفتــه اســت حکومــت وحــدت 
ــت داری نتوانســت کمیســیون و  ــی در پنج ســال حکوم مل
ــل 5  ــون حداق ــد و اکن ــاد کن ــالم ایج ــی س ــام انتخابات نظ
ــات  ــورد اصاح ــا 5 م ــد ت ــع بدهن ــران موق ــه دیگ روز ب

اساســی ایجــاد گــردد.
ــی  ــرف غن ــه محمداش ــت ک ــزوده اس ــعود اف ــای مس آق
ــه  ــد ک ــود کن ــد وانم ــاش می کن ــورت« ت ــام »مش ــر ن زی
ــورت  ــات مش ــۀ انتخاب ــل در پروس ــای دخی ــا طرف ه ب
می کنــد، امــا در اخیــر، تصمیــم خودســرانه می گیــرد 
و بــه دیگاه هــای نامــزدان و طرف هــای غیرحکومتــی 

وقعــی نمی گــذارد.
ــز  ــات نی ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــر، نهاده ــوی دیگ در س
ــک  ــات، ی ــون انتخاب ــل قان ــرح تعدی ــه ط ــد ک می گوین
طــرح حکومتــی اســت و در آن نگرانی هــا و پیشــنهادهای 
ــورد  ــن م ــه ای ــده نشــده اســت ک نهادهــای ناظــر گنجانی
ــات  ــد انتخاب ــت در رون ــۀ حکوم ــرای مداخل ــه را ب زمین
انتخابــات  برگــزاری  مانــع  در  از  و  بیشــتر می ســازد 

شــفاف و عادالنــه می شــود.

مســووالن در نهــاد کمــک بــرای قهرمانــان خواهــان پایــان دادن 
ــی شــدند. ــات بیــش از حــد نیرو هــای امنیت ــه تلف ب

ــای  ــان نیروه ــار قربانی ــین آم ــای پس ــان، در ماه ه ــۀ آن ــه گفت ب
امنیتــی بیشــتر شــده و ایــن وضعیــت قابــل تحمــل بــرای هیــچ 

ــت. ــهروندی نیس ش
از ســویی هــم، آگاهــان مســایل سیاســی و نظامــی خواهــان در 
نظــر گرفتــن قربانیــان نیروهــای امنیتــی در رونــد گفت وگوهــای 
ــد  ــده نبای ــای گفت وگوکنن ــه طرف ه ــد ک ــد و می گوین ــح ان صل

قربانیــان ایــن نیروهــا را از یــاد ببرنــد.
آنــان بــا انتقــاد تنــد از افزایــش تلفــات نظامــی و ملکــی در ایــن 
ــات  ــار تلف ــرده و آم ــم ک ــی مته ــه ناتوان ــت را ب ــر حکوم اواخ
ــودن  ــن ب ــان روش ــه و خواه ــده گفت ــا را تکان دهن ــرو ه ــن نی ای
ــا طالبــان  موقــف نیروهــای امنیتــی در گفت وگــو هــای صلــح ب

شــده انــد.
ــت در  ــن نشس ــده گان ای ــتراک کنن ــی از اش ــعیدی یک ــد س احم
ــای  ــگاه نیروه ــودن جای ــن ب ــات و روش ــش تلف ــه کاه ــه ب رابط
ــد  ــد می کن ــان تأکی ــا طالب ــح ب ــای صل ــو ه ــی در گفت وگ امنیت
ــت، همــکاری و  ــه در جهــت تقوی ــد ک ــت می خواه و از حکوم

ــد. ــدام کن ــۀ جــدی اق ــه گون ــا ب ــن نیروه ــوی ای پشــتیبانی ق

ــد:  ــوان  می گوی ــران ج ــد افس ــاد از تقاع ــا انتق ــعیدی ب ــای س آق
پارلمــان افغانســتان منحیــث یــک نهــاد مردمــی اســت کــه بایــد 

ــه تصویــب برســاند.  ــه ب ــون را در ایــن زمین قان
او عــدم بررســی از نیروهــای امنیتــی، تقابــل و تضــاد واقــع شــدن 
را در سرنوشــت کشــور را خطرنــاک دانســته و حفــظ قوت هــای 
مســلح را در افغانســتان خــط ســرخ می دانــد و کاهــش، توهیــن، 
تحقیــر و انحــال در قوت هــای مســلح را خیانــت بــزرگ 

می گویــد.
ــو ســیرنه یکــی از اشــتراک کننــده گان ایــن  در همیــن حــال، بان
نشســت بــا اشــاره بــه مشــخص بــودن جایــگاه نیروهــای امنیتــی 
ــگاه  ــظ جای ــح و حف ــای صل ــو ه ــد گفت وگ ــان در رون و زن

ــد. ــد می کن ــتان تأکی ــلح در افغانس ــوای مس ق
او وضعیــت کشــور را بحرانــی گفتــه و گفت وگوهــای صلــح را 
در شــرایط کنونــی یــک آزمــون بــزرگ تاریخــی خوانــده و بــه 
ــد  ــح تأکی ــای صل ــد گفت وگوه ــودن در رون ــیار ب ــدار و هوش بی

می کنــد.
او می گویــد کــه انحــال، کاهــش و دســت کاری در قوت هــای 
نظامــی و نیروهــای امنیتــی هیچ گاهــی بــه نفــع کشــور نبــوده و 
ــی  ــا قربان ــن امــر ســبب می شــود دســت آوردهای 18 ســاله م ای

ایــن معاملــه شــود.
جاویــد کوهســتانی آگاه نظامــی نیــز در ایــن نشســت می گویــد: 
در رونــد گفت وگوهــا تــا زمانــی کــه حکومــت بــه یــک توافــق 
ــه  ــود را ب ــاح های خ ــان س ــرده و طالب ــدا نک ــت پی ــی دس کل
زمیــن نگذارنــد بــه آنهــا مشــروعیت بخشــیده نشــود حکومــت 
ــه در  ــق ب ــان موف ــات نظام ــش تلف ــری از افزای ــر جلوگی در ام

نخواهــد شــد.
ــی در  ــروی امنیت ــای کوهســتانی تلفــات بیــش از 45 هــزار نی آق
چنــد ســال آخــر را تکان دهنــده خوانــده  و ضعــف مدیریــت در 
ــه شــکل ســلیقه یی،  ــات ب ــی و برخــورد در تعیین ــای امنیت نهاده
ُحرمــت نگداشــتن بــه زخمیــان و شــهدای نیروهــای امنیتــی در 
ــزات،  ــاالت و تجه ــه اکم ــتن ب ــی نداش ــگ، دسترس ــدان جن می
ــی  ــت دافع ــگ و حال ــل جن ــردن از فص ــت نک ــتفاده درس اس
نیروهــای امنیتــی را از جملــه دالیــل میــزان بلنــد بــودن تلفــات 
نیروهــای امنیتــی می دانــد و می گویــد: نیروهــای امنیتــی بایــد در 

ــد.  ــار کنن ــان رفت ــۀ وظایف ش ــه الیح ــق ب مطاب

انا هلل و انا اليه راجعون
جامعـۀ  از  این بـار  دیگـری  کـردۀ  سـفر  عزیـز 
روشـنفکری کشـور، از مبارزان قلم و اندیشـه، تعهد 
و شایسـتگی به ابدیت پیوسـت که اسـم با مسـمایی 
از  نمونه یـی  فایـض،  شـریف  داکتـر  داشـت،  نیـز 
شـرافت و نجابت، سـنگردار علـم و فرهنگ، همراه 
بـا فیض و فضیلت شـخصیتی، اجتماعی و سیاسـی.
مبـارزات  دوره هـای  از  را  فایـض  شـریف   
می شناسـم.  مقاومـت  و  جهـاد  آزادی خواهانـۀ 
وقتـی بـا دوسـت دیرینـۀ مـان آقـای قـوی کوشـان 
معـروف  ژورنـال  اولیـن  از  »امیـد«  هفته نامـۀ  بـا 
شـریف  داکتـر  داشـتیم،  همـکاری  آزادی خواهـان 
و  پرمحتـوا  نبشـته های وزیـن،  از درون  را  فایـض 
ماندگارشـان در حمایـت از جهـاد مـردم افغانسـتان 

دریافتـم. 
ایـن خارجی هـا  زمانـی آمرصاحـب برایـم گفـت: 
دقیـق تاریـخ افغانسـتان را نمی داننـد، اگـر کسـی را 
می شناسـی کـه جلد دوم افغانسـتان در مسـیر تاریخ 
را بـه انگلیسـی ترجمه کند. با داکتـر صاحب فایض 
کـه از جمله سـرآمدان زبـان و ادبیات انگلیسـی نیز 
بـود تمـاس گرفتـم و ایشـان بافاصلـه بـا همـان 
روحیـۀ بلنـد آزادی خواهانـه، بـدون هیـچ تردیـد و 
بـه ترجمـۀ  چشم داشـتی پذیرفـت و شـروع کـرد 
تاریـخ تـا ختـم آن. بـزودی نسـخه های کتـاب را به 
چـاپ رسـانیدیم و به آدرس جمعـی از عاقهمندان 

فرسـتادیم.  افغانسـتان  خارجی 
سـال ها بعـد داکتر شـریف فایـض را در میـان بیش 
از 300 شـخصیت ملـی، قلمـی، فکـری، فرهنگی و 

سیاسـی بـه دعـوت کنفرانـس حمایـت از مقاومت، 
در لنـدن دیـدم. کنفرانسـی کـه آمرصاحـب شـهید 
آن را »پلـی میـان روشـنفکران و مجاهدیـن داخـل 
افغانسـتان« خوانـد و دیدگاهش این بود تا از مسـیر 
همیـن »پـل« افغانسـتان را به مرحلۀ جدیـد آن عبور 

بدهد.
از  علمـی  نهـاد  چندیـن  بنیان گـذار  فایـض  داکتـر 
جملـه یونیورسـتی امریکایـی افغانسـتان می باشـد. 
در زمـان مسـوولیت وزارت تحصیـات عالـی، کار 
تعمیـر بـزرگ دانشـگاه هـرات را آغـاز کـرده بـود 
کـه بنابـر مخالفـت و لجاجـت داکتـر اشـرف غنـی 
از وزارت مالیـه، کار آن ناتمـام مانـد تـا دوره هـای 

. ی بعد
جلسـات  بـه  هرازگاهـی  فایـض  شـریف  داکتـر 
سیاسـی و فرهنگـی مـا شـرکت می کـرد و همـواره 
آمیـزش  نسـبت  بـه  کارتـان  از  تأکیـد داشـت کـه 

می آیـد. خوشـم  فرهنـگ  و  سیاسـت 
بـه نیابـت بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود، از بارگاه 
رب العـزت بـه مرحـوم مغفـور طلـب رحمـت و 
آمـرزش داریـم و بـه خانـوادۀ داکتر شـریف فایض، 

می گویـم. تسـلیت  عزیزان شـان  و  بسـتگان 
می خواهـم  صمیمانـه  کشـور  علمـی  جامعـۀ  از 
تـا جایـگاه رفیـع علمـی داکتـر فایـض را در یـک 
کنفرانـس بـزرگ علمـی تعریـف و نهادینـه سـازند.

احمدولی مسعود
ریيس عمومی بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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 غنی راست می گوید
یا رقبایش؟

آگاهان به گفت وگو کننده گان صلح: 

قربانیان نیروهای امنیتی را فراموش نکنید
شریف فایض جلد دوم »افغانستان در مسیر تاریخ« 

را به تقاضای احمدشاه مسعود ترجمه کرده بود

روح اهلل بهزاد

ACKUشفیق اهلل نظری
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اشتباهات رایج در ارتباط چشمی 
ــن  ــد، در عی ــود می آی ــمی به وج ــاط چش ــگام ارتب ــه در هن ــی ک ــتباهات رایج اش
ــدی  ــی ب ــِج خیل ــرات و نتای ــد تأثی ــتند، می توانن ــج هس ــاده و رای ــی س ــه خیل این ک
ــتیم  ــخنرانی هس ــال س ــا در ح ــه م ــد ک ــی نمی کن ــد. فرق ــاد کنن ــب ایج را در مخاط
ــه هــر حــال، ایــن اشــتباهات  ــا یــک گفت وگــوِی دونفــره را انجــام می دهیــم. ب و ی

ــیم. ــته باش ــری نداش ــمِی مؤث ــاط چش ــا ارتب ــه م ــوند ک ــب می ش موج
1. خيــره شــدن و تهدیدآميــز نــگاه کــردن: ایــن نــوع ارتبــاط چشــمی واقعــًا تأثیــر 
منفــی و مخربــی را ایجــاد می کنــد و باعــث معــذب شــدِن مخاطــب می شــود. خیــره 
شــدن بــه افــراد، کار بســیار زشــت و زننده یــی هســت. مخصوصــًا اگــر ایــن افــراد 
ــره  ــه کســی خی ــه ب ــی ک ــا آن هــا صمیمــی نباشــیم. زمان ــی ب ــا خیل ــه باشــند ی غریب
می شــویم، ممکــن اســت ایــن کار باعــث ناراحتــی و خشــمش شــود. تــا حــاال شــده 
ــره شــده؟ چــه احساســی  ــه شــما خی در بــس باشــید و متوجــه شــوید کــه یکــی ب
داشــتید؟... شــاید آن لحظــه دوســت داشــتید برویــد یخــِن طــرف را بگیریــد و یــک 

ســیلی محکــم بــه او بزنیــد.
در ســخنرانی هــم اگــر ســخنران بــه شــخصی خیــره شــود، شــاید دعوایــی به وجــود 
ــب  ــدِن مخاط ــذب ش ــدن و مع ــت ش ــث ناراح ــاد باع ــال زی ــه احتم ــا ب ــد؛ ام نیای
می شــود. بنابرایــن پیشــنهاد می کنیــم بــه هیــچ عنــوان بــه کســی خیــره نــگاه نکنیــد.

2. دزدیــدن نــگاه: یکــی از رایج تریــن اشــتباهاِت ارتبــاط چشــمی  اســت کــه انجــام 
ــه در  ــود. البت ــِی مخاطــب می ش ــث ناراحت ــاد باع ــی زی ــال خیل ــه احتم ــود و ب می ش
بعضــی از مــوارد هــم به خاطــر پوشــانیدن و حیاســت کــه نگاه هــا دزدیــده می شــود 
)اگــر مخاطــِب مــا یــک نفــر باشــد و صحبــت مــا رودررو هســت، قطعــًا ایــن مــورد 
دوطرفــه هســت؛ امــا اگــر مــا در یــک ســمینار یــا صنف در حــال ســخنرانی باشــیم و 
نگاه مــان را از مخاطــب بدزدیــم، بــه احتمــال خیلــی زیــاد باعــِث ناراحتــی  می شــود(. 
در روابــط بیــن افــراد دلیــل دزدیــدِن نــگاه می توانــد حیــاء و خجالــت باشــد. اگــر 
ــود  ــود. نمی ش ــخص می ش ــا مش ــای م ــًا از روی رفتاره ــد، کام ــن باش ــل ای دلی
ــم، آن  ــی می دزدی ــت از کس ــاء و خجال ــان را از روی حی ــی نگاه م ــه وقت ــت ک گف
شــخص ناراحــت می شــود؛ چــون خــودِ طــرف مقابــل هــم دلیــل دزدیــدن نــگاه را 
متوجــه می شــود. امــا اگــر دلیــل دزدیــدن نــگاه چیــزی مثــل، قهــر، خودخواهــی و 
ــد.  ــل را ناراحــت می کن ــرد مقاب ــاد ف ــی زی ــال خیل ــه احتم ــد، ب ــی باش خودبزرگ بین
ــان بیایــد  ــه می ــگاه از ســمِت ســخنران ب ــدِن ن ــه در ســخنرانی هــم ممکــن دزدی البت
کــه دلیــل عمــده اش می توانــد به خاطــر حیــاء و خجالــت از جنــس مخالــف باشــد؛ 
ــع  ــخنران در جم ــای س ــنوندۀ صحبت ه ــب و ش ــوان مخاط ــه به عن ــخصی ک ــا ش ام
حضــور دارد، در بیشــتر مــوارد انتظــار دارد کــه از طــرف ســخنران بــه او توجــه شــود 

و بــا ســخنران ارتبــاط چشــمی داشــته باشــد.
ــال  ــی رو در رو در ح ــا کس ــده ب ــاال ش ــا ح ــی: ت ــریع و ناگهان ــای س 3. نگاه ه
صحبــت باشــید و هــر چنــد دقیقــه یک بــار نگاهــش را ســریع از شــما بــردارد و بــه  
ــاده و  ــد اتفاقــی افت ــگاه کنــد؟ آن لحظــه شــخِص دیگــر فکــر می کن جایــی دیگــر ن
ــًا  ــوارد تقریب ــن م ــرد. در ای ــان ســمت می ب ــه  هم ــش را ب ــا ایشــان نگاه ــان ب هم زم
حــواِس هــر دو طــرف منحــرف می شــود و رشــتۀ کام از دســت گوینــده مــی رود. 
ــر  ــاید اگ ــید. ش ــته باش ــرل داش ــوع کنت ــن موض ــم روی ای ــنهاد می کن ــن پیش بنابرای
عــادت کــرده باشــید، کنترلــش خیلــی ســخت باشــد؛ امــا فعــًا کــه ایــن موضــوع را 
ــن  ــج ای ــد و به تدری ــش کنی ــه کنترل ــل آگاهان ــد در اوای ــده اید، می توانی ــه ش متوج

ــه ســازید. موضــوع را در وجــودِ خــود نهادین
4. پلــك زدِن ســریع: پلــک زدن به صــورِت طبیعــی بایــد انجــام شــود تــا رطوبــت 
ــال  ــت نورم ــن پلــک زدن هــا بیــش از حال ــا اگــر ای ــد. ام ــن کن ــا را تأمی چشــماِن م
ــه  ــزی ک ــان چی ــه شــاید از بی ــل می رســاند ک ــه طــرف مقاب ــن حــس را ب باشــد، ای
ــا  ــِک م ــت پل ــًا حرک ــده ایم. مطمین ــی ش ــنیدیم، عصب ــه ش ــزی ک ــا چی ــم ی می گویی
به صــورت طبیعــی جلــب توجــه نمی کنــد و کامــًا عــادی هســت؛ امــا اگــر ســرعت 
پلــک زدِن مــا بیــش از انــدازۀ معمــول باشــد، باعــث جلــب توجــه مخاطــب می شــود.

5. ارتبــاط بــا یــك نفــر: اگــر در جمــع، جلســه یــا ســمیناری هســتیم و صحبــت 
ــًا  ــم، حتم ــمی نگیری ــاط چش ــر ارتب ــک نف ــا ی ــط ب ــوان فق ــچ عن ــه  هی ــم، ب می کنی
بــه بقیــۀ افــراد هــم توجــه کنیــم و بــا ســایرین هــم ارتبــاط بگیریــم. در غیــر ایــن 

ــم.  ــر می افتی ــان دیگ ــِم مخاطب ــورت، از چش ص

رسول خان امین /بخش سی ونهم

رویکرد جدیدی به مرگ
برگزارکننـده گان مراسـم تشـییع جنـازه بـرای ابـراز 
همـدردی و مراقبـت از تصویرهای ذهنـی زنانه]12[ 
بهـره می گیرنـد، و ایـن در حالـی اسـت که ریاسـت 
تشـریفاِت سـوگواری مـرگ و تدفیـن - در اذهـان 
 Grim عمومـی - بیشـتر چهره یـی مردانه دارد)حتـا
Reaper بـه عنـوان نمـاد مـرگ در انگلسـتان یـک 
هویـت مردانـه اسـت(. امـا تغییـر ظریفـی در حـاِل 
تشـییع  مراسـم  عامـان  اکنـون  اسـت.  دادن  رخ 
مدیـران  و  مذهبـی  نماینـده گان  خاک سـپاری،  و 
تشـریفات، اغلـب خانـم هسـتند و ایـن تصویرهـا 
اکنـون به عنـوان نقش هـای زنانـه در اذهـان عمومی 

در حـال کدگـذاری و قانونـی شـدن اسـت.
بـه عنـوان مثـال، انجمـن انسـان گرایی بریتانیـا]13[ 
در وب سـایِت خـود توجـه خاصـی بـه نماینـده گان 
مراسـم  »شـرکت  بنیان گـذار  عـاوه،  بـه  دارد.  زن 
خاک سـپاری انفـرادی« نیز خانم لوسـی جین اسـت؛ 
بـرای  جدیـدی  مسـیر  بـه  می توانـد  کـه  واقعیتـی 
رویارویـی بـا موضـوع مـرگ در بریتانیا منجر شـود: 
امـری کـه در واقع دسـت زدن به یک انتخاب اسـت، 
نـه انتظـارات اجتماعـی و نـه مجموعۀ محـدودی از 

کدهـای تعریف شـده.
امـر  یـک  مـرگ  کـه  روشـنی  همـان  بـه  درسـت 
اجتناب ناپذیـر اسـت، الگـوی مراسـم تدفیـن هـم 
همـواره یـک شـکل مرسـوم و واضح داشـته اسـت: 
رفتارهـای  همـراه  بـه  معمـول،  سـیاه رنگ  الگـوی 
متیـن و حزن انگیـز. هرچند اخیـراً داغ دیـده گان برای 
برگـزاری مراسـم سـوگواری بـا گزینه هـای مختلفی 
مواجـه می شـوند، راه حل هایـی کـه بـا سـاختارهایی 
تدارکاتـی  شـرکت های  وب سـایت های  در  آشـنا 
ترتیـب،  ایـن  بـه  می شـوند.  ارایـه  فهرسـت وار 
سـازمان های خیریـه و شـرکت های تجـاری معروفی 
 Age UK ، Perfect Choice Funeralماننـد
ایـاالت  در    lifebeforedeath.comو   Plans
متحـده ]شـرکت های ارایـۀ خدمـات مراسـم تدفین 
و سـوگواری[، در حـال تغییـر مفهـوم واقعـی مـرگ 
هسـتند: تغییـر از پیش فـرض ناتوانی و اسـتیصال در 
برابـر مصیبـت رخ داده، بـه سـمت تسـلی دادن یک 
عزیـز بـه شـکلی درسـت در یـک مراسـم تشـییع 
سفارشـی. غالـِب تشـییع جنازه هـا تمایـل داشـته اند 
کـه از سـنت های هماهنگ شـده پیـروی کننـد، بـا 
تابوت هـا، لباس هـا و الگوهـای اسـتاندارد. در حـال 
حاضـر ایـن گرایـش بـه همسـویی بـا قالب هـای 
تعریـف شـده بـا تمایـل مـردم بـرای انتخاب هـای 
فـردی و مراسـم و تشـریفات منحصـر بـه فـرد بـه 
بـا  عملکـردی  چنیـن  می شـود.  کشـیده  چالـش 
»شکسـتن قوانیـن« و تغییـر مراسـم از نـوع متعـارف 
و مرسـوم بـه شـکل نویِن آن صـورت می گیـرد. این 
صورت هـای بـه روز شـده در اجـرای مراسـم ممکن 
اسـت بـا تعاریـف معتبـر و اخاقـی موجـود بـرای 
عملـی کـردِن این تشـریفات هیچ همخوانی نداشـته 

شد. با
یکـی از نتایـج فرعـی چنین رویکـردی ایـن خواهد 

بـود کـه جایـگاه مدیـر مراسـم سـوگواری از موضع 
اقتـدار و قدرت اجتماعیـ  کدهای هماهنگ رده های 
اجتماعـی در دورۀ ویکتوریـا ـ بـه جایـگاه یکـی از 
شـنونده گان و مخاطبـان حاضـر در مراسـم تبدیـل 
می شـود. بـه ایـن ترتیـب، عبـارت »مـا متخصـص 
هسـتیم ]14[« بـه عبـارت »شـما متخصص هسـتید« 
برگردانـده می شـود، همان طـور کـه سـاختار سـنتی 
اعمـال نفـوذ از باالدسـت بـه پایین دسـت شکسـته 
شـده، و این بـار تصمیم گیری هـا توسـط عـزاداران و 
یـا بـر مبنـای وصیت فـرد در گذشـته انجـام خواهد 
شـد، به عبارت دیگر، سـاختار قدرت از پایین دسـت 

بـه باالدسـت خواهـد بود. 

تغيير رنگ
حال وهـوای جـدی و محترمانۀ مراسـم خاک سـپاری 
بـه شـیوۀ سـنتی عمومـاً در فضایـی حزن انگیـز و بـا 
سـبکی کسـل کننده در ذهـن تداعـی می شـود. ایـن 
بـه رنگ هـا و  را  به تدریـج جـای خـود  وضعیـت 
تِم هـای شـادتر و دلبازتـر می دهـد. نمایـش تابـوت 
  Heather Trott صورتـی در مراسـم خاکسـپاری
در سـریال پُرمخاطب انگلیسـیEastenders، مؤید 
از  دور  سبک سـری های  رشـد  بـه  رو  پذیرفته گـی 

اسـت. عرف 
یکـی از منطق هـای رایـج ایـن اسـت کـه از آن جا که 
غـم و انـدوه همیشـه احساسـات غالِب یک مراسـم 
خاک سـپاری اسـت، مـردم می خواهند به این مراسـم 
بـا احساسـات مثبـِت خـود رنگـی ببخشـند، و حتـا 
شـاید در برخی مـوارد به نوعی آن را جشـن بگیرند، 
بـا ایـن دیـد که ایـن آییـن بایـد برازنده ترین مراسـم 
بـرای پایـان یـک زنده گـی باشـد. شـامپاین، غـذا و 
نوشـیدنی های مخصـوص مهمانـی، لبخنـد و گاهـًا 
خنـده از کدهـای هنجاریافته رو به رشـد هسـتند، به 
طوری که در مراسـم تشـییعی که با مدیریت شـرکت 
Humanist funeral برگـزار می شـود، از شـخص 
هماهنـگ کننده با عنـوان »برگزار کنندۀ جشـن«]15[ 
یـاد می شـود کـه خود بـه غلبۀ شـادی و احساسـات 

مثبـت بر انـدوه و احساسـات تلخ داللـت دارد.
 اکنـون رفته رفتـه به برخـورد افرادی عـادت می کنیم 
کـه بـه جای ترک مراسـم خاک سـپاری با سـکوت و 
انـدوه، در مـورد روند مرِگ عزیز از دسـت رفتۀشـان 
بـه روشـنی صحبـت می کننـد. این حرکـت فرهنگی 
معاصـر  در شـکل گسـترده تری بـه سـمت جامعـۀ 
شـفاف و رسـایی پیـش مـی رود کـه بـا گروه هایـی 
کـه سـطح آگاهـی مـردم از مـرگ را بـاال می برنـد، 
نشـانه دار می شـود. حرکت به سـوی یـک جامعۀ باز، 
آزاد و ارتباطـی در بریتانیـا در نگـرِش مـا نسـبت بـه 
مـرگ، مردن و نحوهۀ برگزاری مراسـم خاک سـپاری 

می شـود. منعکس 
امـروزه از مقوله هـای بیمـاری و مرگ بیشـتر سـخن 
بـه میـان می آیـد، از افـراد مبتـا بـه بیمـاری آلزایمر 
مثـل تـری پراچـت]16[ ]نویسـندۀ بریتانیایـی خالق 
داسـتان های علمی-تخیلـی[ گرفته تـا دیگرانی که از 
بیماری هـای عاج ناپذیـر رنـج می برنـد مانند فیلیپ 

گولـد]17[ ]مشـاور سیاسـی بریتانیـا[ و کریسـتوفر 
هیچنز]18[ ]نویسـنده، منتقد و روزنامه نگار انگلیسی 
 Dying Matters امریکایـی[. گروه هایـی ماننـد -
قصـد دارنـد سـطح آگاهی عمومـی را در ایـن حوزه 
بـاال ببرنـد، حتـا بـا تصاحـب شـکل های فرهنگـی 
سـنتی و باسـتانی مانند روز مـرده گان]19[. در ایاالت 
متحـده به تازه گـی »کافه هـای مـرگ]20[« - انجمـن 
هـای خودمانـی بـرای بحـث و گفت وگـو در مـورد 
مـرگ - در حـال ظهـور و رشـد هسـتند. بـه زودی 
مـرگ به عنـوان مفهومـی کدگذاری می شـود که باید 
عمیقـاً در مـوردش تفکـر کرد، نـه این کـه آن را طرد 

کـرده و از آن فـرار کرد. 

برنامه ریزی برای مرگ
در غـرِب سـنتی، فکـر کـردن بـه مـرگ تـا آخریـن 
لحظـۀ زنده گی آن هم بـه عنوان یک مکانیسـم مقابله 
بـه تعویـق می افتـاده اسـت. هرچنـد اکنـون مفهـوم 
مـرگ بـه عنـوان یـک واقعیـِت مربـوط بـه »حـال و 
از مـردم  پُررنگ تـر می شـود.  بـه روز  اکنـون« روز 
دعـوت می شـود تا آن چـه را که می خواهنـد در مورد 
عزیزان شـان کـه هنوز در قید حیات هسـتند، صراحتًا 
بگوینـد. این نگرش روشـن فکرانه به مرگ، دو نتیجۀ 
عمده دارد: نخسـت این که آن دسـته از افـرادی که به 
مـرگ خود و یـا فرد مورد عاقۀشـان فکـر می کنند، 
بـا دید بازتـری می تواننـد بـرای آن برنامه ریزی کنند. 
بـه این ترتیـب، واقعیِت مـرگ برای دالیـل عملی به 
زمـان حـال آورده می شـود. دوم این که کسـانی که در 
حال مرگ هسـتند می تواننـد اکنوِن زنده گـی خود را  
- قبـل از آن کـه بمیرنـد - با رویدادهـای برنامه ریزی 
شـده، و اغلـب بـا برجسـته کردن شـادی ها، جشـن 

بگیرند.
بـا این کـه مراسـم خاک سـپاری بـا مـرگ تعریـف 
می شـود، امـا امـروزه بـه شـکلی متناقـض در حـال 
تبدیـل و کدگـذاری بـا نشـانه های زنده گـی اسـت، 
جـای  بـه  شـدن  نـو  و  رشـد  سـوی  بـه  حرکـت 
مثـال،  عنـوان  بـه  حزن انگیـز.  و  تلـخ  حالت هـای 
کاشـت  هلنـد،  در    Yarden Funeral مدیـران 
درخـت را پیشـنهاد می دهنـد. همچنیـن اسـتفاده از 
رنـگ سـبز و سـایر رنگ هـای روشـن و شـاد بـرای 
ادوات تبلیغاتـی ایـن نـوع مؤسسـات به شـکل قابل 
ماحظه یـی افزایـش یافتـه اسـت، بـه عنـوان مثـال، 
مفهـوم خاقانـۀ اخیـرِ Neuma در مجلـۀ آیکـون 
)Icon magazine( بـرای یـک نام تجاری خدمات 

خاک سـپاری. مراسـم 
از گذشـته، مـرگ بـه عنـوان آخریـن کنـِش مخـرب 
در زنده گـی انسـان بـه شـمار می رفته و بـا مفاهیمی 
نظیر پایان و ناپدید شـدن کدگذاری می شـده اسـت. 
اگرچـه محبوبیـت شـیوه های نوینـی ماننـد سـاخت 
المـاس از خاکسـترِ عزیـز از دسـت رفتـه )بـه عنوان 
مثـال: Phoenix Diamonds( روز به روز در حال 
رشـد اسـت؛ مرگ با مراسـم هنرمندانه و توصیف گر 
رفته رفتـه بـه عنـوان مفهومـی سـازنده و خـاق در 

حـال کدگذاری شـدن اسـت. 
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ــته  ــه کش ــت ک ــگار اس ــنده و روزنامه ن ــم نویس ــن جس »ای
می شــود. ولــی افــکار او و صدهــا آزادی خــواهِ دیگــر 
ــرد  ــود. جســم ف ــد ب ــده اســت و خواه ــد، زن ــده می مان زن
ــاودان  ــکار او همیشــه ج ــی اف ــرد ول ــن ب ــود از بی را می ش

ــد.« ــد مان خواه
)ملك الشعرا بهار(

قســیم اخگــر، جــزو معــدود کســانی بــود کــه بــه باورهــای 
انســانی ایمــان داشــتند و در دفاع از عدالــت و آزادی حاضر 
بودنــد تــا پــای جــان مبــارزه کننــد. امــا عصــری کــه در آن 
ــداد  ــی بی ــود. بی عدالت اخگــر می زیســت، عصــِر آشــوب ب
می کــرد. در یــک  ســو، داعیــه داران کمونیســِم افغانــی 
جوی هــای خــون جــاری ســاخته بودنــد و در ســوی 
ــود  ــن عصــری ب ــام سیاســی. در چنی ــاِن اسـ ــر منادی دیگ
ــرای  ــرد و ب ــِش روشــن فکری ب ــه کن ــر دســت ب ــه اخگ ک
اصــاح و پویایــی جامعــه تــاش کــرد. نــه ادبیــاِت شســته 
ــه  و ُرفتــۀ سوسیالیســتی او را مجــذوِب خــود ســاخت و ن
هــم شــعارهای انقــاب اســامی و دفــاع از دیــن و دیانــت. 
ــر داده  ــا س ــه در آن روزه ــعارهایی ک ــام ش ــۀ تم در میان
می شــد؛ اخگــر، شــریعتی را برگزیــد. شــاید دلیــِل این کــه 
ــریعتی  ــکارِ ش ــه اف ــد ک ــن باش ــد، ای ــریعتی را برگزی او ش
تلفیقــی از سوسیالیســم، اگزیستانسیالیســِم ســارتر و تشــیِع 
ــه سوسیالیســم  ــران معتقــد ب علــوی اســت. شــریعتی در ای
ــود.  ــامی« ب ــپ اس ــر »چ ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــامی و ی اس
ابــوذر را سوسیالیســِت خداپرســت می دانســت. طیفــی کــه 
شــریعتی بــدان تعلــق داشــت نیــز بــه نــام سوسیالیســت های 
ــد  ــریعتی، محم ــش از ش ــت. پی ــهور اس ــت مش خداپرس
ــران  نخشــب ســازماِن »خداپرســتاِن سوسیالیســت« را در ای
بنیــان گذاشــته بــود. برخــی بدیــن بــاور انــد کــه نخشــب 
ــر آرای علــی شــریعتی داشــت. ســه کلمــۀ  تأثیــر جــدی ب
زور، زر و تزویــر را کــه بارهــا شــریعتی در یادداشــت ها و 
ســخنرانی های خــود بــه کار بــرده اســت؛ در اصــل محمــد 
ــه  ــد ک ــبب ش ــده س ــن ای ــود. ای ــرده ب ــرح ک ــب ط نخش
ــن  ــه ای ــارزه علی ــف مب ــی اش را وق ــام زنده گ ــریعتی تم ش
ســه کلمــه کنــد. شــریعتی اگرچــه یکــی از تأثیرگذارتریــن 
ــا در عصــِر پست مدرنیســم  ــران اســت؛ ام روشــن فکران ای
ــط  ــدارد. فق ــی ن ــل ماحظه ی ــرد قاب ــکار او کارب ــر اف دیگ
ادبیــاِت روان و رمانتیکــش می توانــد عشــق و شــور نوشــتن 
ــد.  ــده کن ــارش زن ــده گاِن آث ــدن را در خوانن ــاب خوان و کت
ــۀ  ــی از گفته هــای شــریعتی نتیجــۀ برعکــس داد؛ حمل خیل
ــه ایجــاد تمــدن  ــه تنهــا منجــر ب ــی ن ــه اومانیســِم غرب او ب

اســامی در برابــر تمــدن غربــی نشــد، بلکــه ســبب ظهــور 
ــت  ــدۀ والی ــد. ای ــران گردی ــتیز در ای ــای غرب س جریان ه
فقیــه فرزنــِد »چــپ اســامی شــریعتی« اســت. در بهتریــن 
ــت  ــِن والی ــاف ک ــاده ص ــوان ج ــه عن ــریعتی ب ــت، ش حال
ــا وصــف تمــام این هــا، امــا  ــران عمــل کــرد. ب ــه در ای فقی
شــریعتی انســان بزرگــی بــود. بــه عدالــت و آزادی عشــق 
می ورزیــد و بــرای آگاهــی توده هــا تــا پــای جــان مبــارزه 

کــرد.  
امــا این کــه اخگــر چگونــه شــریعتی را برگزیــد، در جایــی 
ــدن و نوشــتن  ــه خوان ــد: »میــل ســرکوب شــده ام ب می گوی
ــا شــریعتي و از  ــنایي ب ــه آزادي و آش ــاب و عشــقم ب و کت
ــاي  ــه دنی ــرا ب ــه ســه زر م ــون و ام ــِق او ســارتر و فان طری
ــورگ  ــا روزا لوکزامب ــنایي مختصــر ب دیگــري کشــانید. آش
برایــم فهمانــد کــه مارکســیزم فقــط در لنینیــزم و اســتالینیزم 
کــه روایتــي عامیانــه و سیاســي از آن اســت، خاصــه 
نمي شــود. پیــش از شــریعتي یــاد گرفتــه بودیــم کــه 
ــي آن  ــوان اســام را خــارج از حــوزۀ تعبیرهــاي مای مي ت
فهمیــد. بقیــۀ عمــرم، فقــط کوشــش درجهــت فهمیــدن بــود 

ــودم.« ــده ب ــردن از آن چــه فهمی و یادداشــت ک
ــس  ــت. پ ــا می زیس ــگ ایدیولوژی ه ــر جن ــر در عص  اخگ
ــان  ــج آن زم ــه های رای ــی از اندیش ــه یک ــود ب ــر ب ناگزی
ــام  ــر پی ــا گزارش گ ــو ب ــد. در گفت وگ ــدا کن ــش پی گرای
ــاح  ــای مصب ــوزگار زنده گــی اش را آق ــاب؛ نخســتین آم آفت
معرفــی کــرده بــود. کســی کــه خســارت دوری از مکتــب را 
در او جبــران کــرد و روزنه یــی بــرای نگریســتن بــه جهــان 
و آن چــه در آن اتفــاق می افتــد را در برابــرش گشــود. 
خــوب اســت بدانیــم قســیم اخگــر آمــوزش ابتدایــی را در 
مکتــب مســعود ســعد و ســپس لیســۀ نجــات فــرا گرفتــه 
بــود؛ امــا قبــل از دســت یافتــن بــه ســند فراغــت از صنــف 
دوازدهــم، بــه دلیــل شــرکت در فعالیت هــای سیاســی 
پشــِت  در  ســال ها  و  شــد  زندانــی   ،1967 ســال های 
ــه  ــدان ب ــی از زن ــس از رهای ــت. پ ــدان زیس ــای زن میله ه
ــا ایــن  ــا آقــای مصبــاح، ب ســبب رابطــۀ نزدیــک پــدرش ب
فــرد همــدم و هــم راز شــد و چیزهایــی زیــادی آموخــت. 
همنشــینی بــا یــک روحانــی شــیعه باعــث شــد کــه اخگــر 
ــان مســلمان  ــه از ســوی جوان ــی ک جــوان در تظاهرات های
ــارۀ اندیشــمنداِن مســلمان ســخنرانی  ــزار می شــد، درب برگ

ــزد. ــاع از هویــت شــیعی خویــش برخی ــه دف ــد و ب کن
دومیــن آمــوزگار زنده گــی اش را اســتاد فقیــد عامــه 
از  مبلــغ  می کنــد .  معرفــی  مبلــغ  اســماعیل  محمــد 
در  و  بــود  کابــل  در  هــزاره  برجســتۀ  روشــن فکران 

شــورای ملــی ســخنرانی های آتشــینی علیــه حکومــت 
ــر  ــی ب ــی و کاف ــِر واف ــود . او تبح ــرده ب ــراد ک ــت ای آن وق
ــن  ــن عبدالرحم ــا نورالدی ــی و موالن ــینای بلخ آرای ابن س
ــریات  ــده اش در نش ــت های پراکن ــت و یادداش ــی داش جام
ــد  ــر، دو جل ــن اواخ ــت. در ای ــده اس ــاپ ش ــان چ آن زم
ــی« و  ــان جام ــوان »عرف ــغ تحــت عن ــار مبل از مجموعــه آث
ــی مرد  ــش دانش ــه و ویرای ــا مقدم ــینا«  ب ــن س ــفۀ اب »فلس
ــگاه  ــط دانش ــری توس ــی امی ــای عل ــاب آق ــا جن روزگار م
ابــن ســینا نشــر شــده اســت. بــه هــر حــال، آشــنایی اخگــر 
ــد و  ــد ش ــکاری نظام من ــک هم ــاز ی ــب آغ ــغ موج ــا مبل ب
حلقه یــی از هم فکــران ضــد کمونیســم رســمی را دور 
هــم جمــع کــرد. ایــن جمــع کــه بعدهــا بــه نــام »اســام، 
ــا و  ــا عقیده ه ــرادی ب ــد، از اف ــما ش ــد« مس ــب توحی مکت
اندیشــه های نامتجانــس تشــکیل یافتــه بــود: صادقــی 
افضلــی، محمــد  نکتــه دان، رحیــم  اســداهلل  ترکمنــی، 
ــا  ــی، قاضــی ضیاالحــق، قســیم اخگــر، جان آق ــم خلیل کری
ــی  ــوت ضامن عل ــه دع ــر ب ــا اخگ ــره. بعده ــو و غی حق ج
ــام  ــریۀ »پی ــت و در نش ــر پیوس ــازمان نص ــه س ــدی ب واح
مســضعفین« قلــم زد ؛ امــا بــه دلیــل نقــد شــعار »نــه 
ــه  ــامی« ک ــم اس ــی« و »انترناسیونالیس ــه غرب ــرقی و ن ش
والیــت فقیــه ایــران داعیــه دار آن بــود و مخالفــت شــخص 
ــتان  ــۀ پاکس ــه کویت ــد. او ب ــرون ش ــازمان بی ــزاری، از س م
ــه داد.  ــن گری ادام ــتن و روش ــه نوش ــان ب ــت و همچن رف
ــن  ــان مهاجری ــش در می ــته ها و مقاالت ــال ها، نوش در آن س
ــه های  ــتین ریش ــد نخس ــث ش ــد و باع ــی می آفری هنگامه ی
جریان هــای روشــن فکری پســاطالبان در عالــم غربــت 
ــرد  ــت ک ــتان تربی ــلی را در پاکس ــر؛ نس ــد. اخگ ــه زن جوان
کــه در دوران پــس از فروپاشــی نظــام طالبــان ســکان 

فعالیت هــای مدنــی را در دســت گرفتنــد.
ــرزی،  ــای ک ــدن آق ــد و روی کار آم ــل جدی ــاز فص ــا آغ ب
اخگــر بــه کابــل آمــد و در مجتمــع جامعــۀ مدنــی در دفــاع 
از دموکراســی و گفتمــاِن نویــن مردم ســاالری ســنگر 
ــد  ــه  بای ــه چگون ــاد داد، ک ــه نســل پســاطالبان ی ــت. ب گرف
ــد . حضــور  ــراض کنن ــردم اعت ــوق سیاســی م به خاطــر حق
اخگــر در کابــل موجــب شــکل گیری یــک جریــان جدیــد 
ــه در  ــی ک ــد؛ جریان ــه ش ــای کهن ــا و ایده ه ــه باوره علی
برابــر اســتبداد گــردن خــم نمی کنــد و بــا ادبیــات اعتــراض 
ــی  ــای مدن ــر در فعالیت ه ــیم اخگ ــد. قس ــدان می آی ــه  می ب
ســهم فعــال داشــت و در تظاهرات هــای زیــادی در میــدان 
دهمزنــگ ســخنرانی کــرد. در  ســال 1386  مجتمــع 
ــتمین  ــب هشتادوهش ــه مناس ــتان ب ــی افغانس ــۀ مدن جامع

ــن از شــاعران و  ــرای هفــت ت ســالگرد اســتقال کشــور ب
ــر  ــیم اخگ ــه قس ــزۀ آزادی داد ک ــور جای ــنده گان کش نویس

ــود.  ــن نویســنده گان ب یکــی از ای
اخگــر، مؤســس و مدیــر مســؤول روزنامــۀ هشــت صبــح 
ــز نوشــته هایش در نشــریات گوناگــون  ــل از آن نی ــود. قب ب
نشــر شــده بــود. امــا هشــت صبــح او را وارد فصــل 
ــته ها  ــورد نوش ــرد.  او در م ــی اش ک ــی از کار  مطبوعات تازه ی
یــک  »یادداشــت هایم  می گویــد:  یادداشــت هایش  و 
بارتوســط رفقــاي دموکراتیــک خلــق، دفعــۀ دیگــر توســط 
ــیاهاي  ــط ملیش ــوم توس ــار س ــي، ب ــدار ایران ــرادران پاس ب
بــرادر حکمتیــار بــه یغمــا رفــت وآن چــه مانــد و بــه چــاپ 

ــد از: ــارت ان ــیدند عب رس
اخیــر  ســدۀ  دو  سیاســي  تحــوالت  بــر  مقدمه یــي   -

افغانســتان
- تندیس خشم؛ زنده گي نامۀ خالق هزاره

ــن فکري  ــش روش ــۀ جنب ــه؛ تاریخچ ــتاره هاي بي دنبال - س
افغانســتان

- روش تحلیل سیاسي
- موقعیت زن در نگرش توحیدي

- رساله در مورد متدولوژي شناخت قرآن.
- مباني ادیان و حقوق بشر

- مقاالت متعدد در نشریه هاي گوناگون.
در ایــن میــان، دو مجلــه یکــي بــه نــام »فانــوس« و دیگــري 
ــدد  ــانه هاي متع ــا رس ــرده ام و ب ــر ک ــر آزادي« منتش »فج

ــه انجــام داده ام.« مصاحب

سـخن آخر 
ــۀ زر، زور و  ــه رگ  و ریش ــود ک ــی ب ــان آتش ــر هم  اخگ
تزویــر را می ســوزانید. ســتاره یی کــه در آســماِن تیــره 
ــه  ــردی ک ــد. م ــوش ش ــارِ افغانســتان درخشــید و خام و ت
ــر  ــود. اخگ ــتمگران ب ــمِن س ــتم دیده گان و دش ــع س مداف
جــزو افــرادی بــود کــه در هــر قــرن جامعــۀ بشــری فقــط 
یــک تــن از آن هــا را در خــود می بینــد. سرگذشــت و 
ــرد  ــک ف ــی ی ــِر زنده گ ــر، تصوی ــی اخگ ــی برزخ زنده گ
نیســت؛ تصویــِر تــام و تمــامِ یــک جریــان اســت؛ جریــان 
اگــر  روشــن فکر  بنابرایــن  افغانســتانی.  روشــن فکری 
ــل  ــرد؛ مث ــاه نب ــم پن ــوش فاشیس ــه آغ ــی« ب ــد »برخ همانن
ــه  ــام ب ــد و در فرج ــدان می مان ــا در می ــه و تنه ــر یک اخگ

می میــرد .  آن  شــکِل  جهنمی تریــن 
یاد اخگر، این سوسیالیست خداپرست گرامی باد!   

مردی مـؤمن به باورهای انسـانی
یـادی از شـادروان قسـیم اخـگر

غالم سخی حالمیس

ACKU



از  جمعـی  و  طالبـان  میـان  مسـکو  مذاکـراِت  و  نشسـت 
سیاسـت مداراِن درون نظـام حاکـم سیاسـی افغانسـتان، یک 
بازی اسـتخباراتی روسیه، جمهوری اسامی ایران و پاکستان 
در جهـت اهـداف و منافع شـان بـود. از ایـن مذاکـرات، تنها 
این کشـورها و طالبان سـود بردند و قطعنامـۀ پایانی، منفعت 
و بهره گیـری طالبـان را از ایـن نشسـت برجسـته سـاخت. 
حامـد کـرزی که در ایـن مرحلـه از مهره های ایـن بازیگران 
اسـت، ایـن زمینه هـا را بـرای آن هـا و طالبـان فراهـم کرد: 

گـروه  یـک  عنـوان  بـه  مذاکـرات  ایـن  در  طالبـان  از   .1
دهشـت افگن و آدم ُکـش کـه مسـوول و عامـِل کشـتار ده ها 
هـزار نظامـی و غیرنظامـی ایـن کشـور بـا حمـاِت خونین 

شـد. قباحت زدایـی  هسـتند،  انتحـاری 
بـرای  آدم کـش  طالـِب  یـک  پیش نمـازِی  و  امامـت   .2  
رییس جمهـور کـرزی و مقامـات پیشـیِن حکومـِت او کـه 
ده هـا هـزار نظامـی افغانسـتان در دفـاع از حکومـِت آن هـا 
از سـوی گـروه طالبـان کشـته شـدند، به صـورِت نمادیـن 

مشـروعیِت دینـی و سیاسـی بـه ایـن گـروه بخشـید. 
3. طالبـان در این نشسـت، از یک گروه تروریسـِت انتحاری 
بـه یک گروه سیاسـی آزادی خـواه ارتقا داده شـدند که گویا 
ناجـی افغانسـتان از اشـغال قـوای خارجی هسـتند. برخی از 
عناصـر دولتـی افغانسـتان کـه حتـا حـاال نیز عضـو دولت و 
حقوق بگیـر ایـن دولـت هسـتند، تندتـر و بیشـتر از طالبـان، 
افغانسـتان را کشـوری اشغال شـده خواندنـد. ایـن چهره هـا 
بـا ایـن هم صدایـی بـا تروریسـتان طالـب، مرتکـِب توهیـن 
و بی حرمتـی بـه ده هـا هـزار قربانی دفاع از کشـور شـدند و 
انتحـار و کشـتار طالبـان را مشـروع و برحق وانمـود کردند. 
4. طالبـان برخـاِف این همـه امتیـاز و سـودی کـه از ایـن 
نشسـت و گفت وگـو بـا کـرزی و سـایر مقامـات حکومـِت 
او و افـراد دیگـر درون نظـام سیاسـی حاکـم نصیب شـدند، 
نه تنهـا هیـچ امتیـازی بـه آن هـا و در جهـت صلـح ندادنـد، 

بلکـه قانـون اساسـِی دوران حکومـت کـرزی را در حضـور 
و  او  التمـاس  پذیـرش خواندنـد،  غیرقابـل  و  بی اعتبـار  او 
قـوای  کامـل  خـروج  تـا  آتش بـس  بـرای  را  همراهانـش 
امریکایـی رد کردنـد و خـود را در واقـع بـه نـام امـارت 
اسـامی افغانسـتان صاحـب حاکمیـِت آینـده و توزیع گـر 

قـدرت خواندنـد. 
5. انجـام ایـن نشسـت و مذاکره با طالبان در مسـکو پایتخِت 
کشـور روسـیه کـه در حال برگشـت بـه دوران جنگ سـرد 
بـا امریکاسـت، افغانسـتان را بـار دیگـر در معـرض قربانـی 
رقابـت و بـازی آن هـا قـرار داد. درحالـی کـه نـه مسـکو و 
نـه تهـران و نـه پاکسـتان هیچ گونـه مسـوولیتی را در برابـر 
ثبـات و امنیـت افغانسـتان و توسـعۀ ایـن کشـور جنـگ زده 
و بی ثبـات در ابعـاد اقتصـادی، امنیتـی، سیاسـی و اجتماعی 
متقبـل نمی شـوند و حاضـر به پرداخـت ملیاردهـا دالری که 
امریـکا در ایـن جهـت بـرای افغانسـتان می پردازد، نیسـتند. 
کمک هـای  قطـع  آن  از  مهمتـر  و  امریـکا  قـوای  خـروج 
امریـکا و متحدینـش به افغانسـتان درحالی که روسـیه، ایران 
و پاکسـتان حاضـر بـه پرداخـت هزینـۀ امنیتـی و اقتصـادی 
افغانسـتان نیسـتند، بـه معنـی تسـلط دوبـارۀ آی اِس آی بـه 
افغانسـتان در بـدل نابـودی دولـت و تمـام زیرسـاخت های 

امنیتـی و اجتماعـی آن اسـت. 
6. در مـادۀ سـوم قطعنامـه، طالبـان حمایـت تمـام مذاکـره 
کننـده گان را از مذاکـرات خـود بـا امریـکا در قطـر بـر سـر 
درحالی کـه  آوردنـد،  به دسـت  امریکایـی  قـوای  خـروج 
این هـا و حکومـت افغانسـتان غایـِب آن مذاکـرت هسـتند 
و هیـچ نقشـی در آن ندارنـد. و برعکـس نقـش پشـت پردۀ 

پاکسـتان در مذاکـرات قطـر بیشـتر اسـت. 
7. در مـادۀ ششـم قطعنامـه، طالبـان تأکیـد بـر حفاظـت از 
تیـم  درحالی کـه  گنجانیدنـد،  را  قـوی  مرکـزی  حکومـت 
انتخاباتـی محمـد حنیـف اتمـر بـا معاونینـش کـه بـر مبنای 

از  گرفـت،  شـکل  دولـت  تمرکززدایـی  سـر  بـر  تعهـد 
طرف هـای ایـن مذاکـره و از امضاکننـده گان ایـن قطعنامـه 
بودنـد. یعنـی این هـا در نشسـت مسـکو بـه تعهـدات میـان 
مـورد  در  را  طالبـان  خواسـت  و  زدنـد  پـا  پشـت  خـود 
حکومـت مرکـزی قـوی فقط در یک نشسـت ابتدایـی مبهم 
و بی سـرانجام پذیرفتنـد. درحالی کـه حکومت قـوی مرکزی 
بـه جـای آن که نسـخۀ درمان باشـد، خود نسـخۀ درد اسـت 
قـدرت  در  تمامیت خواهـی  و  انحصارگـری  معنـی  بـه  و 

سیاسـی بـا روش دیکتاتـوری و اسـتبدادی. 
8. یکی از افتضاحاِت این قطعنامه، تناقضات شـگفت انگیزی 
نهفتـه در متـن آن و عملکـرد صادرکننده گانـش اسـت. در 
مـادۀ هفتـم بـه جامعـۀ جهانـی اطمینـان داده می شـود که از 
خـاک افغانسـتان هیـچ تهدیـدی متوجـه آن ها نیسـت. یعنی 

یـک گـروه تروریسـِت انتحارگـر کـه در ایـن سـال ها ده هـا 
هـزار نفـر از مردم بی گناه را کشـته اسـت، بـه جامعۀ جهانی 
اطمینـان می دهـد که از افغانسـتان عمـل تروریسـتی بر ضد 

آن آن هـا انجام نمی شـود. 
9. در مقدمـه و در مـادۀ هفتـم قطعنامـه بـر خـروج کامـل 
را  آن  و  می شـود  تأکیـد  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای 
خواسـت تمامـی طرف هـای ایـن مذاکـره تلقـی می کننـد. 
درحالـی کـه حامـد کـرزی در دوران حکومتـش معاهـدۀ 
اسـتراتژیک را بـا امریـکا امضـا کـرد و محمـد حنیـف اتمر 
در پـای پیمـان امنیتـی بـا امریـکا بـه عنـوان مشـاور امنیـت 
ملـی رییس جمهـور غنی امضا گذاشـت و هـر دو چهره های 

اصلـی ایـن نشسـت و مذاکـره بودنـد.

منبع: نیویارک تایمز
نویسنده گان: مجیب مشعل و تامس گابنس نیف

برگردان: ابوبکر صدیق 
پنتاگـون حمـات هوایی را به اسـاس کوردینات مسـووالن 
ایـن نهـاد، جهت هدف قـرار دادن فرماندهـان و جنگجویان 
افزایـش  افغانسـتان  در   2014 سـال  بـه  نسـبت  طالبـان 

داده اسـت. 
ایـن حمـات در فصـل خـزان آغـاز شـد، همزمـان بـا آغاز 
گفت وگـو بـا طالبـان و تصمیـم دونالـد ترامـپ بـه خـروج 
نظامیـان امریکایـی که به جنگ 18 سـالۀ نقطۀ پایـان گذارد. 
ایـن کارزار در رابطـه بـه تروریسـتان طـرح شـده اسـت: در 
از حمـات هوایـی  جریـان گفت گوهـا دو عضـو طالبـان 
در  افغانسـتان  نظامـی  مقـام  دو  کرده انـد.  نگرانـی  ابـراز 
جریـان گفت وگـو بـا زلمـی خلیـل زاد، نمایندۀ ویـژۀ امریکا 
در امـور صلـح، گفته انـد کـه از اشـتباهات خود در گذشـته 
آموخته انـد. آقـای خلیـل زاد روز جمعـه  در واشـنگتن گفت: 
طالبـان »حکومـت جداگانه«یـی نمی خواهنـد و آنـان بـاور 
دارنـد کـه حـل این چالـش  از طریـق نظامی ناممکن اسـت. 
راهبـرد نظامی، توسـط جنرال اسـکات میلـر، فرمانده کنونی 
افغانسـتان عملـی می شـود، ماننـد  امریکایـی در  نیروهـای 
گذشـته تـاش شده اسـت تـا دشـمنان را در هـم بشـکند. 
امـا ایـن یـک امید بـزرگ، ماننـد آغـاز گفت وگوی مسـتقیم 

امریـکا بـا گـروه طالبان اسـت.  
آمارهـای نظامـی نشـان می دهد که در سـال گذشـته، ایاالت 
متحـدۀ امریـکا بیـش از 7 هـزار بم، موشـک و سـاح باالی 
تروریسـتان در افغانسـتان ریختـه اسـت که نسـبت به سـال 

2014، افزایـش 2365 رقمـی را نشـان می دهد.
تنهـا پس از ماه سـپتامبر، ایـاالت متحدۀ امریـکا 2100 بم را 
در افغانسـتان ریختـه شـده اسـت. افزون بـر ایـن، نیروهای 
امریکایـی و کماندوهـای افغانسـتان از مـاه سـپتامبر تا اوایل 

مـاه فبـروری، حمات مشـترک را انجـام داده اند. 
آمارهـای نظامـی نشـان می دهـد کـه در مقایسـه بـا پنـج  ماه 
گذشـته و پـس از ماه سـپتامبر، ماهانه بیـش از ده ها عملیات 
مشـترک نیروهای امنیتی افغانسـتان و کماندوهـای امریکایی 

انجام شـده است.  
و  افغانسـتان  نیروهـای  کـه  شـده  گـزارش  جمعـه  روز 
امریکایـی  حمـات مشـترک را در کندها، هلمنـد و ننگرهار 
انجـام دادنـد کـه در نتیجـه دو عضـو پاییـن رتبـۀ  طالبان و 

یـک رییـس اسـتخبارات ایـن گـروه کشـته شـده اند. 
افزایـش حمـات بـرای امریکایی هـا و نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی نیـز تلفـات در پـی  دارد. 
دو عضـو وزارت دفـاع امریـکا می گوینـد کـه پـس از قـرار 
گرفتـن اسـکات میلـر در رأس نیروهـای بین المللـی دو تـن 
از کماندوهـای امریکایـی در مـاه جنـوری کشـته  و شـماری 

نیـز زخمی شـده اند. 
مسـووالن در وزارت دفـاع می گوینـد کـه کمک هـای نظامی 
ایـران و روسـیه بـرای طالبـان نه تنهـا می توانـد تکمیل کنندۀ 
راهبـرد امریـکا باشـد، بلکه سـبب طوالنی شـدن روند صلح 

می گردد.  نیـز 
در ایـن هفتـه، نماینـده گان طالبـان بـا شـماری از رهبـران 
سیاسـی افغانسـتان در هوتلـی در کرملین دیـدار کردند. این 
یکـی از دیدارهـای بی پیشـینۀ سیاسـیون افغانسـتان و طالبان 
پـس از حادثـۀ 11 سـپتامبر در سـال 2001 اسـت کـه رژیم 

طالبـان بـا همـکاری امریکا سـقوط داده شـد. 
دارد،  تقـا  جنـگ  ایـن  پایـان  بـرای  امریـکا  کـه  قسـمی 
مقامـات می گوینـد کـه اسـکات میلـر، باالی گـروه کوچکی 
از کماندوهـای امریکایـی بـرای نابـودی رهبـران طالبـان و 

می کننـد.  کار  جنگجویان شـان 
ایـن یـک فشـار راهبـردی اسـت نیروهـای کمانـدو به ویژه 
کسـانی کـه مسـوولیت پیش بـرد عملیات هـای مشـترک را 

دارنـد، انجـام می دهنـد.
در مـاه دسـامبر، دونالـد ترامـپ بـه پنتاگـون دسـتور داد که 
بـرای خـروج نصفـی از 14 هـزار نیروهای امریکایـی برنامه 

طـرح کند.

روز چهارشـنبه یـک عضـو طالبـان در مسـکو گفـت کـه 
نماینـدۀ مذاکـره کننـدۀ امریـکا در امـور صلـح تعهـد کـرده 
اسـت کـه تا ما اپریـل 7 هزار نیـروی امریکایی را به اسـاس 
تقویـم خـروج از افغانسـتان بیـرون می کنـد، امـا سـفیر و 
مقامـات نظامـی امریـکا در کابـل ایـن سـخنان را رد کردند. 
از سـویی هـم، مسـووالن نظامـی امریـکا گفته انـد که بخش 
مبـارزه بـا تروریسـم نیروهـای امریکایـی پـس از خـروج 
نظامیـان ایـن کشـور در افغانسـتان باقـی  می ماند تـا در برابر 

گـروه داعـش و صدهـا عضـو القاعـده مبـارزه کنند. 
بـه اسـاس توافـق صلـح، طالبـان می تواننـد یـک بخشـی از 
حکومـت آینـدۀ افغانسـتان باشـند و بایـد توافق کننـد که به 
فعالیـت هیـچ گـروه تروریسـتی در خـاک این کشـور اجازه 

نمی دهنـد.
زلمـی خلیـل زاد، ابـراز امیـداوری کـرده اسـت کـه رونـد 
مـاه  انتخابـات  برگـزاری  از  پیـش  صلـح،  گفت وگوهـای 

جـوالی بـه نتیجـه برسـد. 
او گفـت: مـا راه طوالنـی در پیش  داریم، تازه دو یا سـه قدم 

در امتـداد یک دریچۀ بزرگ برداشـته ایم. 
یـک مقام پیشـین نظامـی امریـکا در افغانسـتان، می گوید که 
حمـات هوایـی بـر مراکـز پروسـس مـواد مخدر کـه یکی 

از منابـع اصلـی تأمیـن کانـال مالـی طالبـان اسـت، بـه یـک 
بن بسـت برای شـان تبدیـل شـده اسـت.  

ایـن راهبردهـا در برنامـۀ جنگی جدید امریکا در در آگسـت 
2017 طـرح شـد. امـا پـس از تـرک دو جنـرال نیکلسـون و 
النـس بنـج، قـوت خـود را از دسـت داد، یکـی از مثال های 
دیگـر از »بـاز و برگشـت« جنگ - واشـنگتن در افغانسـتان 

است. 
در عوض، اسـکات میلـر، حمات هوایـی و حمایت هوایی 
بـرای  شکسـت  را  افغانسـتان  امریکایـی و  بـه کماندو هـا 
طالبان روی دسـت گرفته اسـت. اخیـراً مقامـات گفته اند که 
کشـتن رهبـران طالبان از مسـألۀ اصلی اسـکات میلر اسـت. 
در  امریکایـی  نیروهـای  سـخنگوی  بولتـر،  دیـو  دگـروال، 
امـن  بـرای تروریسـتان  افغانسـتان گفـت: هیـچ سـاحه یی 
نیسـت، بایـد بـرای راه حـل سیاسـی بـا طالبان تاش شـود، 
مـا در پهلوی دوسـتان افغانسـتانی خود بـرای نابودی داعش 

القاعـده می جنگیـم.  و 
سـبب  حمـات  شـدت  و  افغانسـتان  کوه هـای  سـردی 
می شـود تـا طالبـان بـه رونـد صلـح بپوندنـد و بـا نیروهای 

امنیتـی ایـن کشـور ملحـق شـوند. 
یـک عضو ارشـد، وزارت دفاع گفت: نگرانی مـا از عملیات 
در جریـان مـاه تابسـتان اسـت، اگـر بـه ایـن حمـات ادامه 
دهنـد منجـر بـه تلفـات نیروهـای افغانسـتان می شـود. مـاه 
گذشـته محمـد اشـرف غنـی گفـت که پـس از سـال 2014 
کـه او کرسـی ریاسـت جمهوری را اشـغال کـرده اسـت، 45 

هـزار نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـته شـده اند. 
بـا  می شـود  شـروع  بهـار  مـاه  در  طالبـان  جنـگ  فصـل 

می یابـد.  ادامـه  تریـاک  حاصـات  جمـع آوری 
در مـاه آگسـت طالبـان بـه شـکل موقـت شـهر غزنـی را 
تصـرف کردنـد. ایـن مقـام وزارت دفـاع افـزود کـه حملـه 
بـاالی طالبـان در فصـل زمسـتان، می تواند این گـروه درهم 
کوبـد و در فصـل تابسـتان طالبـان  به جـای حملـه بـاالی 

شـهرها و قریه هـا در تـاش سـامان دادن خـود باشـند.  
داداهلل قانـع، عضـو شـورای والیتـی فـراه می گویـد کـه این 
حمـات بایـد ادامـه یابـد و سـبب شکسـت طالبان  شـود. 

امـا طالبـان نیـز بـا حمله بـر پاسـگاه های پولیس، پاسـخ این 
گونـه حمـات را می دهنـد، در ماه جنوری  طالبـان با حمله 
بـر یـک مرکز نیروهـای امنیتی در وردک ده ها تن را کشـتند. 
در پهلـوی حمات  شـدید بـاالی طالبان، نیروهـا امریکایی 
در برابـر داعـش کـه در  سـال 2015 در شـرق ایـن کشـور 

بنیـان گذاشـته شـد نیـز می جنگند. 
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رفته گاِن   مسـکو
 برگشتند!

فـته است یش یا ت هـوایی  باالی طالبـان افـزا حمـال

محمـد اکرام اندیشمند

ACKU



ــم  ــتانی ها مه ــام افغانس ــرای تم ــکو، ب ــت مس نشس
ــان افغانســتانی  ــن طالب ــود، بی ــود. چــون نشســتی ب ب
ــوع  ــتانی و موض ــخصیت های افغانس ــزاب و ش و اح
ــود.  ایــن نشســت هــم مســألۀ صلــح در افغانســتان ب
بــه همیــن دلیــل، ایــن نشســت دســت مایــۀ کثیــری 
ــر  ــردن و نظ ــث ک ــرای بح ــد، ب ــتانی ها ش از افغانس
ــن  ــد کــردن و توهی ــراض نمــودن و تمجی دادن و اعت

نمــودن.
صاحــب ایــن قلــم، بــه عنــوان یــک شــهروند 
ــورد  ــن م ــی را در ای ــم نکات ــعی می کن ــتان، س افغانس

ــم. ــکش کن ــتان پیش ــت دوس ــم و خدم بنویس
ــرکت  ــت، ش ــن نشس ــه در ای ــخاصی ک ــام اش 1(تم
کردنــد، از حقــوق شــهروندی خــود اســتفاده کردنــد. 
ــراض  ــت و اعت ــراد گرف ــوان ای ــر نمی ت ــن ام ــر ای ب
ــان دارد و  ــق آزادی بی ــان، ح ــۀ افغ ــر تبع ــود. ه نم
ــه  ــق دارد ک ــد و ح ــته باش ــی داش ــق دارد تجمعات ح
ــدوار هســتیم  ــد. امی ــای شــرکت نمای در گردهمایی ه
کــه شــرکت کنندهگان نشســت مســکو، ایــن حقــوق 

ــد. ــغ نکنن ــران دری ــهروند را از دیگ ش
ــان  ــگان طالب ــر نماینده ــن شــرکت کنندهگان، اگ 2(ای
ــه  ــد و ب ــرام کردن ــان احت ــه آن ــد و ب ــرادر خواندن را ب
ــان  ــت طالب ــه امام ــد و ب ــوش دادن ــان گ حرف های ش
نمــاز خواندنــد و جنایــات شــان را بــه رخ نکشــیدند، 
کار خوبــی کردنــد و بایــد برای شــان حــق داد و 
درک شــان کــرد. گروهــی کــه یــک عمــر در کوه هــا 
بــوده و بــا بــم و بــاروت زندهگــی کــرده و بــه زبــان 
ــرور  ــن و ت ــز از توهی ــه ج ــرف زده و ب ــاح ح س
حرفــی بــرای گفتــن نداشــته و خــون ریختــه و خــون 
ــار حاضــر شــده کــه در بــاب  ــرای اولین ب نوشــیده، ب
صلــح حــرف بزنــد، بایــد احترامــش کــرد، بــرادرش 
ــیاهش  ــته یی س ــنید، از گذش ــش را ش ــد، حرف خوان
چیــزی نگفــت و... تــا نــه تنهــا بــار دیگــر نرمــد و بــه 

گذشــته بــر نگــردد، بلکــه بدانــد، هنوزهــم بــه عنــوان 
ــه عنــوان مســلمان تلقــی  انســان شــناخته می شــود، ب
می گــردد و بــه عنــوان افغــان پذیرفتــه می شــود. 
ــد  ــوش نخواه ــی فرام ــان هیچ گاه ــه جنایات ش اگرچ

شــد و بخشــیده نخواهــد گردیــد.
ــود،  ــان نب ــدرت ش ــی از ق ــان، ناش ــت طالب 3(قاطعی
بلکــه بیشــتر ناشــی از فطــرت یــک دندهگــی و 
ــه ارزش  ــبت ب ــان نس ــدم صداقت ش ــان، ع خشکی ش
ــه منطــق  ــح و همزیســتی، جهالت شــان نســبت ب صل
ــان  ــلکی ش ــی مس ــی و کلب ــی صفت ــو، طوط گفت وگ
و... بــود. گویــی مجبــور شــده اند کــه حــرف از 
ــر  ــه از زی ــد ک ــه می گیرن ــگار بهان ــد، ان ــح بزنن صل
بــار صلــح شــانه خالــی کننــد، انــگار کــه کلماتــی و 
عباراتــی را در دهن شــان گذاشــته اند و آنــان موظــف 

ــس. ــد و ب ــارات را بگوین ــات و عب ــان کلم ــد هم ان
4(طرف هــای دیگــر، اگرچــه حق شــان بــود کــه 
ــوب  ــه خ ــد و اگرچ ــرکت نماین ــت ش ــن نشس در ای
ــتند،  ــه داش ــان برخــورد محترمان ــا طالب ــه ب ــد ک کردن
ــه نماینــدۀ دولــت  ــد و ن ــه نماینــدۀ مــردم بودن امــا ن
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــخاص ی ــن اش ــت. ای و حکوم
ــد  ــرده بودن ــرکت ک ــت ش ــن نشس ــه ای ــخص ب ش
ــان  ــزب و جری ــک ح ــی از ی ــه نمایندهگ ــم ب ــا ه ی
پراکندهگی شــان،  بی برنامه گی شــان،  خــاص. 
قاطعیت شــان،  عــدم  دیدگاه های شــان،  اختــاف 
ضعــف  بلی گویی شــان،  و  شــنوی  حــرف 
ــود  ــن ب ــی از ای ــه ناش ــان و... هم موضع گیری های ش
ــا دغدغه هــای  ــد حــرف خودشــان ی کــه این هــا دارن
ــد  ــان می کنن ــان را بی ــای خودش ــزاب و جریان ه اح
نــه حــرف مــردم را و نــه دغدغه هــای دولــت و 

حکومــت را.
ــه  ــا ک ــه تنه ــرکت کنندهگان، ن ــن ش ــی از ای 5(عده ی
دل نگــران صلــح نبودنــد، بــه ارزش صلــح بــاور 

ــتند،  ــرورت آن را نمی دانس ــت و ض ــتند و اهمی نداش
ــد و موضــع  ــح مشــی کردن بلکــه خــاف ارزش صل
ــگاه  ــه جای ــتند ک ــدد آن هس ــط در ص ــد و فق گرفتن
ــد  ــت آورن ــه دس ــاره ب ــود را دوب ــۀ خ ــت رفت از دس
ــرح  ــد. ط ــتر زور بگوین ــد و بیش ــور کنن ــتر چ و بیش
ــت  ــی داش ــن فرصت طلب ــه در ای ــت، ریش ادارۀ موق
ــت  ــاالی حکوم ــه زور ب ــح را ب ــق صل ــه تواف و اینک
ــه ارزش  ــاوری ب ــد از بی ب ــی می ش ــد، ناش می قبوالنن

ــی. ــا یاوه گوی ــی و حت ــح و زورگوی صل
مســکو،  نشســت  شــرکت کنندهگان  6(بیشــترین   
ــر.  ــای اتم ــی آق ــت  انتخابات ــه تک ــد ب ــوط می ش مرب
ــی اش،  ــرام انتخابات ــعار و م ــن ش ــه مهمتری ــی ک تیم
تمرکززدایــی از قــدرت مرکــزی اســت. شــعار و 
ــه  ــرد را ب ــنفکران دوره گ ــی از روش ــه خیل ــی ک مرام
هیجــان آورده و مســت ســاخته بــود. امــا همیــن تیــم 
ــت  ــه حمای ــکو، ب ــت مس ــراد، در نشس ــن اف و همی
ــق  ــان تواف ــا طالب ــوی ب ــزی ق ــت مرک ــک حکوم از ی
کردنــد و بــا صــد زبــان بیــان کردنــد کــه فقــط در پــی 
قــدرت و جایــگاه دولتــی هســتند نــه صلــح و امنیــت 

ــوع و ســاختار نظــام. ــه ن و ن
و  مبهــم  موضــع  نبایــد  امــا،  طــرف  ایــن  7(در 
موضــوع صلــح  قبــال  در  را  ضعیــف حکومــت 
ــف  ــع ضعی ــن موض ــت. ای ــده گرف ــتان، نادی افغانس
باعــث می شــود کــه )1( کشــورهای  حکومــت، 
حامــی افغانســتان، از ایــن حکومــت قطــع امیــد 
ــر و تروریســت پرور  ــد. )2( کشــورهای مداخله گ کنن
ــح و  ــد صل ــتری در فراین ــش بیش ــنج آفرین، نق و تش
ــد. )3( نقــش  ــازی نماین ــان مهره هــای خــود، ب چیدم
جریان هــای مردمــی و جامعــۀ مدنــی و نهادهــای 
ــردد.  ــف گ ــانه یی، تضعی ــای رس ــی و پایگاه ه اجتماع
)4( آینــدۀ شــهروندان تــار و تیــره گــردد و )5( امیــد 

ــود. ــدل ش ــأس مب ــه ی ــردم ب م
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شفیع سهیم

صلح افغانستان
سنت و مدرنیته یی  و ویار ر

بــر بنیــاد مفهــوم دیالکتیــک هگلــی، هــرگاه تــز )اصــل عقیــده یــا 
فــرض( بــا انتــی تــز )ضــد آن( ترکیــب شــود کــه از ترکیــب ایــن 
دو عنصــر بــا یکدیگــر )ترکیــب ضدیــن( عنصــری دیگــری بوجــود 
ــا  ــه ســن تــز کــه ایــن ســن تــز در آن عقیــده ی می آیــد موســوم ب
فرضیــه موثــر شــده و حالتــی جدیــد بــدان می دهــد کــه جامــع هــر 
ــا  ــی ب ــدار طالبان ــب و تکلیف م ــوژی متصل ــد. ایدیول ــد باش دو ض
ــا ارزش هــای دموکراســی و لیبرالیســم  تفکــر حق مــدار و آراســته ب
ــر  ــدون انعطــاف شــدید دو ســویه و توافــق ب ــی، ب افغانســتان کنون
ــچ وجــه همســویی و تســاهل  ــه هی ــر، ب ــی موث ــک »هــم نهاده«ی ی
ــاد  ــد و ایج ــن دو ض ــتی ای ــرای آش ــن رو، ب ــد. از ای ــر نمی تاب را ب
صلــح پایــدار، یــا بایــد جانــب طالبــان از بســیاری اصــول و قواعــد 
ــداری  ــه سیاســی و دین م ــا رویکــرد فق ــه ب ایدیولوژیکــی خــود ک
تندروانــه تــوام اســت، چشــم بپوشــد؛ یــا اینکــه دولــت افغانســتان 
بــر برخــی ارزش هــای لیبــرال دموکراســی کــه طــی یک ونیــم دهــه 
ــی  ــر طالبان ــد. تفک ــا بزن ــت پ ــد، پش ــده ان ــه ش ــه نهادین در جامع
ــد دارد کــه مشــروعیت خــود را از دیــن  ــر سیســتم سیاســی تأکی ب
ــن  ــردم در چنی ــی. نقــش م ــوش طالب ــا روپ ــی ب ــد؛ دین اخــذ می کن
سیســتمی فرمانبرداری ســت نــه مشــارکت سیاســی. حکومــت 
ــی از منکــر« در صــدد  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــا شــعار »ام ــی ب طالبان
ــی  ــه اصل ــر را وظیف ــن ام ــت و ای ــردم اس ــروی م ــتگاری اخ رس
ــه ضــرب  ــا ب ــن نقشــی، حت ــای چنی ــرای ایف خــود می شــمارد و ب
ــی  ــه هنگام ــواهدی ک ــمارند ش ــوند. بی ش ــل می ش ــاق متوس ش
ــر  ــان را ب ــه طالب ــم تازیان ــد، زخ ــبی می کردن ــاز کاس ــت نم در وق
کتــف و گــردن دارنــد. در ایــن نــوع حکومــت حقــوق شــهروندی 
ــان و  ــوق زن ــان، حق ــانه ها، آزادی بی ــم و آزادی رس ــور اع ــه ط ب
حــق تشــکیل اجتماعــات بــه طــور اخــص بازتــاب نیافتــه اســت. 
ــب اداری در محاکــم و  ــان، سلســله مرات ــورد نظــر طالب در نظــام م
ــم،  ــود دارد. مته ــر وج ــی کمت ــورت عمل ــه ص ــی ب ــتگاه قضای دس
ــورد رســیدهگی  ــت م ــا صاحی ــش از اینکــه توســط محکمــۀ ب پی
ــوارد توســط  ــب م ــود، در اغل ــوم ش ــه و محک ــرار گرفت ــی ق قضای
ــان در جهــان  ــه کیفــر می رســد. جایــگاه زن ما-قومنــدان محلــی ب
ــداِن  ــرافت مند در درون زن ــین ش ــون محبوس ــده همچ ــزه ش طالبانی
ــرجایش،  ــه س ــی ک ــور عموم ــق کار در ام ــان، ح ــت؛ زن خانه هاس
ــدون یــک همــره  ــزل را ب ــرون از من ــا حــق گشــت وگذار در بی حت
مــرد )محــرم شــرعی( را ندارنــد و مــردان، حــق تراشــیدن ریــش را.
 وقتــی ســخن از صلــح و ادغــام اجتماعــی بــا ایــن گــروه بــه میــان 
می آیــد، بایــد پیشــاپیش موضــع طالبــان در برابــر ارزش هــای 
ــخص  ــن مش ــتاِن امروزی ــی افغانس ــرال دموکراس ــدۀ لیب ــه ش نهادین
شــود و بــرای اینکــه ایــن ارزش هــا دســتاویز صلــح نگردنــد، بایــد 
ــا ضمانــت اجــرا روی میــز مذاکــره صــورت  توافــق کتبــی تــوأم ب
ــرات  ــدار و دموک ــی حق م ــدل سیاس ــون م ــای چ ــرد. ارزش ه گی
ــای لیبرالیســم، شناســایی  ــظ مولفه ه ــا حف ــی ب ــت انتخاب ــا حکوم ی
ــور  ــور و منش ــی کش ــون اساس ــو قان ــهروندی در پرت ــوق ش حق
ــادی،  ــور اقتص ــان در ام ــهم گیری زن ــر، س ــوق بش ــی حق بین الملل
ــق  ــانه ها، ح ــق آزادی رس ــری، ح ــی و هن ــی، فرهنگ ــی، مدن سیاس
ــوق طبیعــی و  ــات و ســایر حق ــان، حــق تشــکیل اجتماع آزادی بی
انســانی شــهروندان اعــم از زن و مــرد بایــد در توافقــات صلــح بــا 
خطــوط درشــت نگاشــته شــود تــا بتــوان بــه یــک ســن تــز )هــم 
ــاور  ــف ب ــنتی و تکلی ــر س ــان تفک ــت و می ــت یاف ــی دس نهاده( ی
طالبانــی و جهــان مــدرن و حق مــدار افغانســتانی آشــتی داد و 
صلــح پایــدار را از میــان آن اســتخراج کــرد. اغمــاض از هــر کــدام 
ایــن ارزش هــا، لطمه یــی بــر پیکــرۀ صلــح خواهــد زد و در نتیجــه 

ــدار منتهــی خواهــد شــد. ــح زودگــذر و ناپای ــه صل ب

عبدالکبیر ستوده

نگــاهـی
نکاتی دیگر و  دیگر 

د ســيګار پــه تــازه راپــور کــې راغــي چــې پــه افغانســتان 

ــدا  ــوې او هم ــه ش ــره راټيټ ــو براب ــه څ ــو بي ــې د تارياک ک

علــت دی چــې د کوکنــارو لــه کښــت رسه د بزګــرو 

ــوې ده. ــه ش ــم کم ــا ه لېوالتي

ــتان  ــې د افغانس ــې چ ــور ک ــازه راپ ــه ت ــه هغ ــیګار پ د س

درې میاشــتنی وضعیــت پکــې څېــړل شــوی او د امریــکا 

ــي  ــه ي ــې د نش ــي چ ــوی، راغ ــدې ش ــه وړان ــرس ت کانګ

مــوادو لــه الرې تــر الســه شــوي نــاروا عوایــد پــه ســلو 

ــوي دي. ــم ش ــلنه راک ــې ۴۲ س ک

د افغانســتان لپــاره د امريکايــي مرســتو د څــار او څېړنــې 

ادارې ســيګار څېړنــې ښــيي چــې پــه ۲۰۱۷ میــادي کال 

کــې د تاریاکــو عوایــد یــو اعشــاریه څلــور میلیــارده ډالــر 

وو، خــو پــه ۲۰۱۸ میــادي کال کــې دا عوایــد شــپږ ســوه 

میلیونــو ډالــرو تــه را کښــته شــوي دي.

لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې وزارت د رسوې رئیــس 

ــو  ــل، د ځين ــه ووی ــو ت ــدي ازادي راډی ــه احم ــب الل نجی

ــارو کايف حاصــات وا  ــه مخــې بزګــرو د کوکن ــو ل داليل

نــه خیســتل، دغــه ډول د تاریاکــو د ارزانــۍ لــه املــه هــم 

بزګــرو تــه ډېــر زيــان ورســېد.

ــپږ  ــد ش ــرو عوای ــې د بزګ ــه ۲۰۱۸ کال ک ــي: »پ دی وای

ســوه میلیونــه امریکايــي ډالــره وو، ځکــه چــې د تاریاکــو 

ــي شــوې وې، د تاریاکــو د  ــه ســلو کــې ۵۶ را ټیټ ــې پ بی

تولیــد د کمــوايل دوه اســايس الملونــه وو، يو د افغانســتان 

پــه شــال او لوېدیــځ ســیمو کــې وچــکايل وه، بزګرانــو د 

کوکنــارو لــه کښــتونو چنــدان حاصــات وا نــه خیســتل، 

ــواد  ــي م ــه ي ــه نش ــه پرتل ــې د ۲۰۱۷ کال پ ــم دا چ دوه

ــوه کیلــو ګرامــو تاریاکــو  ــر کال د ی ــه شــوي دي، تې ارزان

ــو  ــې ی ــه ۲۰۱۸ کال ک ــره او پ ــي ډال ــه ۱۳۱ امریکاي بی

ــره وه.« ــي ډال ــه ۷۶ امریکاي ــاک پ ــو ګــرام تاری کیل

لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې وزارت وايــي، د 

ــو  ــي ځواکون ــان هواي ــاف د افغ ــر خ ــوادو پ ــي م ــه ي نش

عملیــات ګټــور وو، ځکــه چــې پــه نتیجــه کــې یــې د نشــه 

ــاړې او  ــې ویج ــګونه فابریک ــو لس ــوادو د جوړول ــي م ي

قاچــاق کوونکــو نړیوالــو بازارونــو تــه لــږ نشــه يــي مــواد 

ــول. ورس

ــکا متحــده  ــور کــې راغــي چــې د امری ــه راپ د ســیګار پ

ــوادو  ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــو ک ــرو ۱۸ کلون ــه تې ــو پ ایالتون

رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې ۹ میلیــارده امريکايــي ډالــر 

ــه درلــوده. ــه نتيجــه يــې ن لګــويل، خــو مثبت

ــۍ  ــارزې وزارت د پالېس ــوادو رسه د مب ــي م ــه ي ــه نش ل

ــي  ــن داکــر محمــد ظفــر واي ــی معی او ســراتيژۍ پخوان

ــت  ــارو د کښ ــه د کوکن ــویقي پروګرامون ــوازې تش ــې ی چ

مخــه نــه يش نیــوالی، هغــه بزګــران چــې تاريــاک کــري، 

ــد وررسه ويش. ــوين چلن ــدي او قان ــد ج باي

نومــوړي وویــل: »کــه د زور لــه الرې د کوکنــارو پــه 

ــه ده  ــه وي، رضور ن ــه ب ــی رايش، ښ ــې کموال ــت ک کښ

چــې مــوږ دې د معیشــیت بدیــل پروګرامونــو تــه انتظــار 

وکــړو، ترڅــو چــې د نظامــي ځــواک پــه مرســته د 

ــه کــوم  ــه يش، فکــر ن ــه منځــه والړ ن ــارو کښــت ل کوکن

ــت  ــو کښ ــه د تاریاک ــه خوښ ــه خپل ــران دې پ ــې بزګ چ

ــه  ــو ت ــت برابرول ــل کښ ــې د بدی ــمه ده چ ــږدي، دا س پرې

ــل  ــې بدی ــه ده چ ــا ن ــه دې مان ــو دا پ ــته، خ ــا ش ــم اړتی ه

ــې  ــړل يش چ ــم ورک ــه ه ــیمو ت ــې س ــیت دې داس معیش

هلتــه کوکنــار کــرل کېــږي، د کوکنــارو د کښــت کموالــی 

متــوازن انکشــاف تــه اړتیــا لــري چــې د خلکــو پــه ژونــد 

کــې بدلــون رايش.« د ســیګار پــه راپــور کــې راغــي چــې 

ــې  ــه ک ــه برخ ــه درېم ــیمو پ ــدې س ــر واک الن ــت ت د دول

کوکنــار کــرل کېــږي چــې ځینــي نظامــي او غیــر نظامــي 

ــري. ــې ل ــم الس پک ــي ه چارواک

سیګار: 

د تاریاکـو د قیمت ټيټوالـي کوکنـارو ته د کـروندګرو لېـوالتیا کمـه کـړې
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کمیســیون انتخابــات افغانســتان برای هشــتاد 
ــت  ــی از 18 والی ــات پارلمان ــده انتخاب برن
ــی داد. در نشســتی کــه  ــار نامــۀ انتخابات اعتب
ــزار  ــیون برگ ــن کمیس ــوی ای ــروز از س دی
ــای  ــتاز والیت ه ــزد ان پیش ــود، نام ــده ب ش
ارزگان،  جوزجــان،  دایکنــدی،  بامیــان، 
ــروان،  ــیر، پ ــل، پنجش ــا، زاب ــان، کاپیس لغم
خوســت، ســمنگان، بدخشــان، فاریــاب، 
ــتان  ــر و نورس ــروز، کن ــراه، نیم ــرپل، ف س

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــه انتخابات وثیق
رییــس  صیــاد،  عبدالبدیــع  گاجــان 
کمیســیون انتخابــات در نشســت دیــروز 

ــی  ــفافیت در بررس ــه از ش ــن ک ــن ای ضم
آرای انتخابــات پارلمانــی 28 و 29 میــزان 
پروســه  »انتخابــات  داد، گفــت:  اطمنــان 
رقابتــی بــوده، برنــده و بازنــده دارد. بــه 
ــا  ــن ی ــر م ــم اگ ــم می ده ــان قس ــه ت هم
دیگــری رشــوتی خواســته باشــد آن را افشــا 
و بــه مراجــع عدلــی و قضایــی بســپارید، نــه 
بــه رســانه هــا، رســانه ها محکمــه نیســتند«.
ــه از  ــانی ک ــرد کس ــد ک ــاد تأکی ــای صی آق
ســوی کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان 
اعــام  پارلمانــی  انتخابــات  برندهــگان 
شــده اســت بــه رأی مــردم بــه ایــن مرحلــه 

ــه  ــن پروس ــا ای ــیون تنه ــیدند و کمیس رس
ــۀ  ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــت ک ــی را مدیری مل
ــای  ــۀ قربانی ه ــی نتیج ــات پارلمان او انتخاب
ــوده  ــتان ب ــردم افغانس ــی و م ــای امنیت نیروه

ــت. اس
برگــزاری  از  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
مــاه  ســه ونیم  پارلمانــی  انتخابــات 
کمیســیون  کنــون  تــا  امــا  می گــذرد، 
انتخابــات نتوانســته نتایــج نهایــی انتخابــات 

کنــد. اعــام  را  والیــات  تمامــی 
ــج  ــا نتای ــات تنه ــیون انتخاب ــون کمیس تاکن
ــت  ــرار اس ــرده و ق ــام ک ــت را اع 19 والی
از  پــس  مانــده  باقــی  والیــات  نتایــج 
بــه  رســیدهگی  کمیســیون  بررســی های 
ــاور  ــه ب شــکایات انتخاباتــی اعــام شــود. ب
ــر  ــاه دیگ ــک م ــیون ی ــاید کمیس ــان ش آگاه
هــم نتوانــد نتایــج نهایــی انتخابــات را اعــام 

ــد. کن
ــی  ــج ابتدای ــام نتای ــا اع ــم، ب ــویی  ه از س
ــزدان  ــن از نام ــا ت ــی، ده ه ــات پارلمان انتخاب
ــر  ــت دیگ ــد والی ــل و چن ــرض در کاب معت
ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــه فهرســت نتای ــه ب ک
بــه  دســت  انــد،  نیافتــه  راه  پارلمانــی 
ــات  ــال انتخاب ــتار ابط ــراض زده و خواس اعت

ــد ــده ان ــی ش پارلمان
ــد  ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن کمیس مس
ــا راه  ــر و جاده ه ــردن دفات ــدود ک ــه مس ک
حــل نیســت و نامــزدان معتــرض بایــد از راه  

ــی مشــکل خــود را حــل کننــد. قانون

ــر  ــت ب ــه مدت هاس ــتان ک ــد پاکس ــان گفتن ــی در طالب ــی و منابع ــات امریکای مقام
ــی  ــای نقش ــه ایف ــروع ب ــاف دارد، ش ــکا اخت ــا امری ــتان ب ــگ در افغانس ــر جن س
ــان  ــا طالب ــکا ب ــا اصلــی در حمایــت از گفت وگوهــای صلــح امری ــرده ام پشــت پ

ــرده اســت. افغانســتان ک
آنها گفتند این کمک ها از جمله تسهیل سفر مذاکره کننده گان بوده است.

ایــن کمــک پاکســتان کــه پیشــتر بــا ایــن جزییــات گــزارش نشــده بــود همچنــان 
ــد از  ــکاری نمی کنن ــه هم ــت ک ــان اس ــران طالب ــروه از س ــه آن گ ــار ب ــامل فش ش

ــوادۀ آنهــا. جملــه از طریــق بازداشــت اعضــای خان
خبرگــزاری رویتــرز نوشــته اســت، نقــش طالبــان در ایــن مذاکــرات صلــح نقشــی 
ظریــف اســت و دولــت پاکســتان می کوشــد نشــان ندهــد کــه برخــاف اتهامــات 

ــدارد. ــان ن ــر طالب ــکا، نفــوذ گســترده یی ب امری
منابع این گزارش گفتند کمک پاکستان ممکن است موقت باشد.

طالبان نیز می خواهد نشان ندهد مدیون دولت پاکستان است.
ــن مذاکــرات  ــد، گفــت ای ــکا کــه خواســت ناشــناس بمان ــام ارشــد امری ــک مق ی

ــود. ــر نب ــتان امکان پذی ــت پاکس ــدون حمای ب

رویترز: 
اختـالفات امـریکا 

و پاکستـان پایـان نیافتـه است

کمیسیون انتخابات 

برای هشتاد برنده اعتبارنامۀ انتخاباتی داد

ــزل  ــل دی ــم تی ــدارکات )2( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــار   ــت کنده ــه والی ــو مین ــفاخانه عین ــرول ش وپط

ادارۀ شــفاخانه عینــو مینــه والیــت کندهــار ازتمــام 
داوطلبــان واجد شــرایط دعــوت مینماید تادرپروســه 
داوطلبــی)2( قلــم تیــل دیــزل وپطــرول دارای 
MoPH/GDCM/HRP/K-PH/ نمبرتشخیصیه 

وآفرهــای  نمــوده  G004/1398/NCBاشــتراک 
سربســته خویــش را اعتبــار ازنشــراعان الــی 21 روز 
ــه لســان دری  ــق شــرایط شــرطنامه ب تقویمــی مطاب
، طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارائــه نماینــد.

  تضمیــن آفــر )2( قلــم تیــل دیــزل وپطــرول 
مبلــغ)230,000 افغانــی بــه شــکل پــول نقــد 
ــی باشــد،  ــول م ــل قب ــت خــط بانکــی قاب ویاضمان
جلســه آفرگشــایی به روز یکشــنبه 12 حــوت 1398 
ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر در ســالون مطبوعــات 
والیــت  کندهــار دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت 

ــد. ــروری میباش ــناد ض ــه اس باارائ
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 
درمقابــل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیرقابل بازگشــت 

ــد: ــل ان ــد قرارذی بدســت بیاورن
کندهــار-  والیــت  مینــه  عینــو  شــفاخانه   .1
بخــش  کندهــار  جــاده   44 ســرک  قــع  وا 
شــماره  کندهــار  والیــت  عینومینــه  دوم 
793181769و0700181304 )0 تمــاس:+93)

2. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحت 
عامــه کابل شــماره تمــاس:+93)0(700892888 

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهم 
قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه می 
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