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شفیقاهللنظری
حکومــت  ریاســت  ارگ  رســانه های  دفتــر  مســووالن 
ــرای  ــد معرفــی نامــزدان ب ــد کــه رون وحــدت ملــی می گوین
عضویــت در کمیســیون های انتخاباتــی آغــاز گردیــده اســت.

شاه حســین  مرتضــوی معــاون ســخنگوی ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ــیون های  ــت در کمیس ــرای عضوی ــزدان ب ــی نام ــد معرف رون

انتخابــات بــه روز شــنبه آغــاز شــد.
ــای  ــی و نهاده ــزاب سیاس ــوی، اح ــای مرتض ــۀ آق ــه گفت ب
جامعــۀ مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات می تواننــد نــام و 
ــت  ــرای عضوی ــان را ب ــورد نظرش ــای م ــخصات چهره ه مش
ــه  ــه ب ــن هفت ــر همی ــا اخی ــی، ت ــیون های انتخابات در کمیس

ــتند. ــی بفرس ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
گزینــش  پروســۀ  هفتــم،  روز  پایــان  در  می گویــد:  او 
کمیســیون های  در  عضویــت  بــرای  جدیــد  چهره هــای 

انتخاباتــی آغــاز خواهــد شــد.
براســاس قانــون تعدیل شــدۀ انتخابــات، هــر حــزب سیاســی 
راجســتر شــده در وزارت عدلیــه می توانــد یــک یــک نفــر را 
بــه عنــوان کاندیــدای عضویــت در کمیســیون  های انتخابــات 

بــه ریاســت  حکومــت وحــدت ملــی معرفــی کنــد.
ــای  ــه نهاده ــات ب ــون تعدیل شــدۀ انتخاب ــم، قان از ســویی ه
ــن را  ــزده ت ــا پان ــق داده ت ــات ح ــه انتخاب ــط ب ــی مرتب مدن
ــج زن  ــن پن ــزده ت ــن پان ــان ای ــد در می ــد و بای ــی کنن معرف

ــد. ــامل باش ــز ش نی
پــس از معرفــی نامــزدان از ســوی احــزاب و نهادهــای 
ــه شــمول محمداشــرف  ــی، نامــزدان ریاســت جمهوری ب مدن

ــد. ــده رأی می دهن ــی ش ــای معرف ــه چهره ه ــی ب غن
در اخیــر، صالحیــت رییــس حکومــت وحــدت ملــی اســت 

تــا از میــان کســانی کــه بیشــترین رأی را گرفتــه انــد هفــت 
نفــر را بــرای کمیســیون انتخابــات، پنــج نفــر را بــرای 
ــران  ــوان دبی ــه عن ــر دیگــر را ب کمیســیون شــکایات و دو نف

ــد. ــن کن ــن دو کمیســیون تعیی ای
کمیســیون های  جدیــد  کمیشــنران  گزینــش  بــاالی  کار 
انتخاباتــی پــس از آن آغــاز می شــود کــه هفتــۀ پیــش طــرح 
تعدیــل قانــون انتخابــات پــس از تصویــب در کابینــه توشــیح 
ــرح،  ــن ط ــیح ای ــس از توش ــاعاتی پ ــده و س ــی ش و اجرای
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی  اع ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــر ریاس دفت
ــزل شــده محســوب  ــی ع کمیشــنران کمیســیون های انتخابات
ــر  ــای ه ــرد کاره ــوولیت پیش ب ــا مس ــن روزه ــوند. ای می ش
دو کمیســیون بــه دوش رییســان دبیرخانــۀ ایــن نهادهــا 

ــته شــده اســت. گذاش
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بـا شـدت یافتـن بحـِث صلـح از منابـع مختلف، 
ارگ ریاسـت جمهوری کـه خود را کامـاًل در انزوا 
احسـاس می کنـد، در تـالش اسـت کـه جرگـۀ 
عنعنـوی را در این بـاره برگـزار کنـد. اشـرف غنی 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی کـه بیـش از هـر 
زمـان خـود را درمانـده و ناامیـد می بینـد، از هـر 
زمینـه و فرصتـی می خواهـد کـه بـرای تقویـت 
جایـگاهِ خـود اسـتفاده ببـرد. البتـه بحـث بر سـِر 
این نیسـت کـه حکومـت در گفت وگوهای صلح 
نادیـده گرفتـه شـود، امـا ایـن نیـز جـای نگرانی 
دارد کـه آقـای غنـی بـا کـدام هـدف می خواهـد 

جرگـۀ عنعنـوی برگـزار کند. 
رهبـران افغانسـتان هـر زمانـی که قـدرِت خود را 
میکانیسـم های  بـه  می کننـد،  احسـاس  در خطـر 
بـا  تـا  می آورنـد  روی  کارکـرد  بـدون  و  سـنتی 
اسـتفاده از آن هـا فرصـت تبلیغاتـی بـرای خـود 
رییس جمهـوری  کـرزی  حامـد  سـازند.  فراهـم 
پیشـیِن افغانسـتان بـه صـورِت فطـری بـه چنیـن 
می کـرد  فکـر  و  داشـت  اعتقـاد  میکانیسـم هایی 
کـه مشـکالت افغانسـتان را از راه برگزاری جرگه 
معـدود  از  یکـی  او شـاید  کنـد.  می توانـد حـل 
رهبـراِن افغانسـتان باشـد کـه در زمان زمـام داری 
خـود بیـش از دیگـران لویـه جرگه برگـزار کرده، 
آن هـم چـه لویـه جرگه هایـی کـه برآینـد و نتیجۀ 
هیچ یـک از آن هـا تـا بـه امـروز مشـخص نشـده 
اسـت. از آن جملـه، او عمـاًل بـا پول هـای بسـیار 
گـزاف و مخـارج امنیتـی، لویـه جرگـۀ عنعنـوی 
توافق نامـۀ  امضـای  مـورد  بـرای رای زنـی در  را 
امنیتـی بـا امریـکا برگـزار کـرد بـه ایـن امیـد که 
سـنتی  افـراد  عمدتـًا  کـه  آن  شـرکت کننده گاِن 
بودنـد، در برابـر امضـای چنیـن سـندی مخالفت 
نشـان دهنـد؛ امـا از بـِد روزگار شـرکت کننده گان 
برخـالف نظـر آقای کـرزی، به امضـای توافق نامۀ 
امنیتـی رای مثبـت نشـان دادنـد و آقای کـرزی با 
را  نتیجـۀ جرگـه  آن کـه  بـدون  تمـام  عصبانیـِت 

پذیرفتـه باشـد، آن را تـرک کـرد. 
حـاال آقـای غنـی نیز می خواهـد با برگـزاری لویه 
جرگـۀ عنعنـوی بـه خواسـت های خـود در رابطه 
بـا موضـوع صلـح دسـت پیـدا کنـد، امـا این کـه 
هنـوز  تـا  هسـتند،  چـه  واقعـًا  او  خواسـت های 

شـاید خـودش هـم به درسـتی آن ها را تشـخیص 
نـداده باشـد. از طـرف دیگـر، ایـن هـم معلـوم 
نیسـت کـه واقعـًا چنین نشسـتی بـه نتیجـۀ مثبت 
و قابـل قبـول بینجامـد و حداقـل برگزارکننده گاِن 
آن را راضـی سـازد. آقـای کـرزی بـا تمـام لویـه 
جرگـه برگـزار کردن هـای خود، نـه از آن ها نتیجۀ 
دلخـواهِ خـودش را گرفـت و نـه هـم توانسـت 
مـردم را راضـی سـازد. جرگـه برگـزار کردن هـا 
یکـی  باشـد:  داشـته  می توانـد  پیــامد  دو  فقـط 
این کـه بـرای چنـد روز زمینـۀ تبلیغـات را بـرای 
جارچیـاِن ارگ فراهـم کنـد و دوم این کـه بـرای 
چنـد روز باشـنده گان کابـل را گرفتــارِ راه بنـدان 
و مسـایل امنیتـی سـازد. البتـه از مخـارج سـنگین 
و طاقت فرسـای آن می گذریـم، چـرا کـه رهبـران 
افغانسـتان از پُرمصرف تریـن رهبـراِن دنیا اسـتند. 
آن هـا در حالـی کـه پـول از کشـورهای دیگـر به 
نـامِ افغانسـتان گدایـی می کنند، چنـان در مصرِف 
رهبـر  کـه  می اندازنـد  راه  بـه  حیف ومیـل  آن 
هیـچ کشـور ثروتمنـدی در جهـان بـه پای شـان 
نمی رسـد. آن هـا بـدون آن کـه خـود را در برابـر 
امکانـات  از  بداننـد،  پاسـخ گو  مـردم مسـوول و 
دولتـی در هـر راهی کـه منافع شـان ایجـاب کند، 
اسـتفاده می کننـد. مگـر تـا بـه امـروز چه قـدر از 
بـه  راه هایـی  در  جهانـی  کمک شـدۀ  پول هـای 
مصـرف رسـیده کـه هیـچ منفعتـی بـرای مـردم 
صـرف  دالـر  میلیون هـا  مگـر  اسـت؟  نداشـته 
برگـزاری نشسـت های بیهـوده و برگـزاری لویـه 
جرگه هـا نشـده اند؟ مگـر بارها رهبران افغانسـتان 
بـرای ایـن کـه خودنمایـی کنند و خاک به چشـم 
مـردم بزننـد، ده هـا و صدها نشسـت و کمیسـیون 
بـه بهانه هـای مختلـف برگـزار نکرده انـد؟ نتایـج 
آن نشسـت ها و کمیسـیون ها کجاسـت کـه حـاال 

بتـوان بـه نتایـِج لویـه جرگـه امید بسـت؟
 آقـای غنـی رهبـران سیاسـی و دینـی افغانسـتان 
ارگ  بـه  کنـد،  ایجـاب  منافعـش  کـه  گاهـی  را 
می خواهـد و بـا آن هـا مشـوره می کند، امـا همین 
کـه موضوعـی خـالف منافع شـخصی اش باشـد، 
سـروصدا راه می انـدازد کـه این هـا از کجـا رهبـر 
شـدند؟ کـی آن هـا را به رهبـری قبول کـرده؟ آیا 
سـازمانی  و  درون حزبـی  انتخابـات  توانسـته اند 

برگـزار کننـد تـا میـزان محبوبیت شـان مشـخص 
شـود؟ امـا پـس از چنـدی، همین افـراد در هیأت 
بـه ارگ  افغانسـتان  رهبـران سیاسـی و جهـادی 
بـه هـدف مشـوره دعـوت شـده اند و آقـای غنی 
بـا سـاز و کرنـا فریـاد زده کـه در هـر مـورد و 
مسـأله یی بـا رهبـران سیاسـی و جهـادی کشـور 
مشـوره کـرده اسـت. از بی ثباتـی فکـری و ذهنی 
چـه بیـرون می شـود؟ آدم بـه کـدام حـرِف آقـای 
این هـا  می گویـد  کـه  آن   بـه  کنـد؟  بـاور  غنـی 
رهبـراِن افغانسـتان نیسـتند و یـا بـه این کـه آن ها 
را بـه ارگ دعـوت می کنـد و از آن هـا مشـوره و 

می طلبـد؟  راهنمایـی 
 آقـای غنـی اگـر می خواهـد در رابطـه بـا مسـالۀ 
صلـح بـه نتیجه برسـد، نخسـت باید رابطـۀ خود 
رهبـران  یـک روز  او  کـه  افـرادی  بـا همیـن  را 
سیاسـی کشـور می خواند و روز دیگـر خالِف آن 
را می گویـد، مشـخص سـازد. پیـش از برگـزاری 
لویـه جرگـه الزم اسـت کـه بـا همیـن افـرادی به 
توافـق برسـد کـه در نشسـت های صلـح شـرکت 
کرده انـد و سـپس دیـدگاه و نظِر مـردم را در لویه 

بخواهد.  جرگـه 
آقـای غنـی توانایی رسـیدن بـه توافق بـا مخالفان 
سیاسـی خود در درون افغانسـتان را نـدارد، آنگاه 
دم از برگـزاری لویـه جرگه و نقـش رهبری کنندۀ 
بـا  می خواهـد  و  می زنـد  صلـح  گفت وگوهـای 
کسـانی بـه گفت وگـو و مذاکـره بنشـیند کـه در 
نامشـروع  و  غیرقانونـی  را  حکومتـش  و  او  ُکل 
می داننـد. آیـا چنیـن وضعیتی قابل توجیه اسـت؟
 آقـای غنـی در پنـج سـال گذشـته یـک بـار هـم 
از لویـه جرگـه سـخن نگفتـه اسـت، امـا امـروز 
چـرا ناگهـان او معتقـد بـه برگـزاری لویـه جرگه 
شـده اسـت؟ پاسـخ آن روشن اسـت؛ چون امروز 
سـروصداهای  ایجـاد  و  جرگـه  لویـه  برگـزاری 
کاذب می توانـد منافـع او را تأمیـن کنـد، چـون 
بـه ایـن شـکل می توانـد بـه مـردم نشـان دهـد 
کـه همچنـان در صحنـۀ سیاسـی کشـور حضـور 
پُرقـدرت دارد. درحالـی کـه هرگز چنیـن نبوده و 
آقـای غنـی از زمـان رسـیدن بـه ارگ تا بـه امروز 
نتوانسـته کـه خـود را بـه عنـوان رهبـر مقتـدر و 

دارای صالحیـت تثبیـت کنـد.  
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ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــالم ک ـــتان اع ـــر افغانس ـــوق بش ـــیون حق کمیس
ـــرِض  ـــور در مع ـــودک در کش ـــزار ک ـــون و پنجصده ـــش  میلی ش
ـــاه، روی  ـــیار کوت ـــِر بس ـــن خب ـــد. در ای ـــرار دارن ـــا ق ـــواع خطره ان
ـــش ونیم  ـــم »ش ـــت رق ـــۀ نخس ـــرد: نکت ـــل ک ـــد تأم ـــه بای دو نکت
ــن  ــه ایـ ــت. بـ ــا« اسـ ــواع خطرهـ ــۀ دوم »انـ ــون« و نکتـ میلیـ
ترتیـــب کـــه شـــش ونیم میلیـــون کـــودک، بیـــش از یک پنجـــِم 
ــا  ــد و حتـ ــوا می کنـ ــتان را احتـ ــی میلیونی افغانسـ ــوِس سـ نفـ
ـــامِ  ـــِت تم ـــد جمعی ـــاه درص ـــش از پنج ـــه بی ـــت ک ـــوان گف می ت
کـــودکان افغانســـتان را در بـــر می گیـــرد و ایـــن کمیـــِت قابـــل 
توجـــه، فقـــط بـــا فقـــر و کارِ شـــاقه مواجـــه نیســـتند؛ چـــرا 
ـــده  ـــروع ش ـــوءتغذیه و بیمـــاری ش ـــواع خطرهـــا« از س ـــه »ان ک
و تـــا محرومیـــت از آمـــوزش و جـــذب شـــدن در باندهـــای 
تبهـــکاری ادامـــه می یابـــد. امـــا در میانـــۀ ایـــن دو، حـــوادث و 
سرگذشـــت هایی وجـــود دارنـــد کـــه چرخـــۀ منطقـــِی فقـــر و 

ــد.  ــر می دهنـ ــور را تذکـ ــی در کشـ ناامنـ
ـــود،  ـــد می ش ـــامان متول ـــر و نابس ـــی فقی ـــه در خانواده ی ـــی ک کودک
ـــن  ـــرار گرفت ـــر ق ـــورد مه ـــی و م ـــرای نازدانه گ ـــی ب ـــر مجال کمت
ـــدا  ـــان ابت ـــنه گی از هم ـــر و گرس ـــیلِی فق ـــه س ـــرا ک ـــد؛ چ می یاب
بـــه او طعـــِم بی رحمـــِی دنیـــا را می چشـــاند. چنیـــن کودکـــی 
ـــادر  ـــدر و م ـــد، توســـط پ ـــی را دریاب ـــای کودک ـــه معن ـــل از آن ک قب
روانـــۀ دنیـــای بزرگ ترهـــا یعنـــی »کار کـــردن و نـــان آوردن« 
می شـــود؛ همـــان دنیایـــی کـــه پُـــر از نیرنـــگ و ســـتم اســـت. 
ــودِک درس و مکتـــب  ــد کـ ــن رو نمی توانـ ــودِک کار از همیـ کـ
ـــت  ـــان در نهای ـــِم ن ـــز غ ـــرود نی ـــب ب ـــه مکت ـــر ب ـــا اگ ـــود، حت ش

ـــرد. ـــد ک ـــدا خواه ـــق ج او را از درس و مش
ـــدی  ـــخ و جدی ـــدهای تل ـــا و پنـ ـــه روز درس ه ـــودِک کار روز ب ک
ــه  ــبت بـ ــه نسـ ــی کـ ــرد؛ محیطـ ــش می گیـ ــط پیرامونـ از محیـ
ــِف  ــاِل ضعـ ــت و در قبـ ــعور اسـ ــاِی بی  شـ ــا و آرزوهـ ترس هـ
ـــی  ـــد. محیط ـــوولیت نمی کن ـــاِس  مس ـــِی او احس ـــمی و روان جس
ـــروِف کار  ـــت، مص ـــن حال ـــوب در بهتری ـــای خ ـــه در آن آدم ه ک
و کاســـبِی خودشـــان انـــد و آدم هـــای بـــد در کمیـــن تصـــرِف 
ـــودِک کار از نداشـــتِن  ـــی دیگـــران. ک ـــدِن دارای ـــا و دری ضعیف تره
ــیاری از  ــتِن بسـ ــد و آرزوی داشـ ــا می ترسـ ــیاری از چیزهـ بسـ
چیزهـــا را در ســـر دارد؛ امـــا ایـــن تـــرس و آرزوهـــا بـــرای 
خانواده یـــی کـــه او نـــدارد و یـــا خـــود در نهایـــِت ضعـــف و 
ذلـــت به ســـر می بـــرد، ارزِش چندانـــی نـــدارد و آن چـــه ارزِش 
گفتـــن و شـــنیدن دارد، پـــوِل ناچیزی ســـت کـــه پـــس از طـــی 
ــد.  ــت می آیـ ــراوان به دسـ ــت های فـ ــا و وحشـ ــردِن رنج هـ کـ
ـــی دود؛  ـــان م ـــِت ن ـــم پش ـــا بازه ـــورد ام ـــیلی می خ ـــودِک کار س ک
بیمـــار می شـــود ولـــی بیـــکار نمی نشـــیند؛ دســـتانش از ســـرما 
ـــای  ـــرد؛ از آدم ه ـــت می گی ـــم در ُمش ـــول را محک ـــا پ ـــد ام می کف
ــد و  ــان می دهـ ــور نشـ ــود را جسـ ــی خـ ــد ولـ ــد می هراسـ بـ
ـــرای  ـــودِک کار ب ـــالی ک ـــدارد!... در تق ـــم ن ـــن ه ـــز ای ـــی ج چاره ی
ـــخ  ـــۀ تل ـــک حادث ـــزار و ی ـــان، ه ـــظ ج ـــان و حف ـــردن ن ـــدا ک پی
و جانـــکاه چـــون آزار جنســـی ُرخ می دهـــد کـــه همـــۀ آن هـــا 
ــعله ور  ــودِ او شـ ــام را در وجـ ــدوِی انتقـ ــری و بـ ــزۀ فطـ انگیـ
می ســـازد. انگیزه یـــی کـــه بـــا آن بـــزرگ می شـــود و در 
ــوولیت پذیر، آن را  ــی مسـ ــدان و دولتـ ــی باوجـ ــودِ جامعه یـ نبـ

ــاند.  ــل می پوشـ ــۀ عمـ ــی جامـ ــچ ندامتـ بی هیـ
ــیکِل  ــن سـ ــد و ایـ ــد می کنـ ــونت را بازتولیـ ــونت، خشـ خشـ
معیـــوب از آن جـــا صـــادق اســـت کـــه کودکانـــی کـــه خـــود 
ــرار  ــت قـ ــی دولـ ــه و بی اعتنایـ ــونِت جامعـ ــرض خشـ در معـ
گرفته انـــد، کمتـــر می تواننـــد در بزرگ ســـالی خـــود بـــه 
ـــل  ـــت تبدی ـــه و دول ـــالِح جامع ـــرورزی و اص ـــرای مه ـــی ب عامل
گردنـــد. این کـــه باندهـــای جـــرم و جنایـــت در افغانســـتان از 
ـــی  ـــور خاموش ـــی در کش ـــش ناامن ـــه آت ـــد، این ک ـــق نمی افتن رون
ــیر  ــدر سـ ــواد مخـ ــرف مـ ــع و مصـ ــه توزیـ ــرد، این کـ نمی گیـ
ــری  ــرقت و راه گیـ ــل و سـ ــایۀ قتـ ــه سـ ــودی دارد، این کـ صعـ
بـــر کوچه هـــا و خیابان هـــاِی مـــا همـــوار اســـت؛ همـــه بـــه 
ـــدان  ـــه وج ـــی ک ـــانند؛ کودکان ـــاط می رس ـــودکان ارتب ـــِت ک وضعی
و عقالنیـــِت آن هـــا را بی وجدانـــِی جامعـــه و ندانـــم کارِی 
ـــت و آن کســـی کـــه از عقـــل و وجـــدان  حکومـــت ُکشـــته اس

تهـــی شـــد، از خشـــونت و انتقـــام لبریـــز خواهـــد بـــود!
ـــر  ـــات واجب ت ـــح و انتخاب ـــتان صل ـــا، از داس ـــن  حرف ه ـــِن ای گفت
ـــاِت ســـالم در جامعـــۀ عـــاری از  ـــح و انتخاب اســـت؛ چـــرا کـــه صل
ـــوان  ـــدان را نمی ت ـــلمًا  وجـ ـــد. مس ـــد ش ـــق  نخواه ـــدان محق وجـ
ـــل  ـــث و تأم ـــا مک ـــد؛ ام ـــه بازگردان ـــت و جامع ـــه دول ـــبه ب یک ش
ـــداِن  ـــدارسازی وج ـــرای بیـ ـــد ب ـــی مفی ـــوارد، تکانه ی ـــن م روی ای
ــت و  ــِی دولـ ــالِح زیربنایـ ــرای اصـ ــی بـ ــی و مقدمه یـ عمومـ

ـــت.   ـــت اس حکوم

کـودکـانافغـانستان
ووجـدانهـایخفتـه

احمـدعمران

عنعنه یی؛  جرگۀ 
برای صلح ناکام  طرحی 

آقای غنی رهبران سیاسی و دینی افغانستان را گاهی که منافعش ایجاب کند، به ارگ می خواهد و با آن ها مشوره می کند، 
اما همین که موضوعی خالف منافع شخصی اش باشد، سروصدا راه می اندازد که این ها از کجا رهبر شدند؟ کی آن ها را به 
رهبری قبول کرده؟ آیا توانسته اند انتخابات درون حزبی و سازمانی برگزار کنند تا میزان محبوبیت شان مشخص شود؟ اما 
پس از چندی، همین افراد در هیأت رهبران سیاســی و جهادی افغانستان به ارگ به هدف مشوره دعوت شده اند و آقای 
غنی با ساز و کرنا فریاد زده که در هر مورد و مسأله یی با رهبران سیاسی و جهادی کشور مشوره کرده است. از بی ثباتی 
فکری و ذهنی چه بیرون می شــود؟ آدم به کدام حرِف آقای غنی باور کند؟ به آن  که می گوید این ها رهبراِن افغانســتان 

نیستند و یا به این که آن ها را به ارگ دعوت می کند و از آن ها مشوره و راهنمایی می طلبد؟
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جنـرال بوریـس گرومـوف، فرمانـده سـابق نیروهـای شـوروی 
در افغانسـتان در نشسـتی بـا خبرنـگاران افغانسـتان در روسـیه 
می گوید که احمدشـاه مسـعود »مخالف اساسـی« اتحاد جماهیر 
شـوروی و فـرد »شایسـته یی« برای جهادِ افغانسـتان بوده اسـت.
در نوارهایـی کـه از این نشسـت در اختیار روزنامـۀ ماندگار قرار 
گرفتـه، آقـای گرومـوف می گوید: احمدشـاه مسـعود »همه گی« 
را می شـناخت و »همه چیـز« را »بسـیار خـوب« می فهمیـد. او به 
ایـن بـاور اسـت که مـردم پنجشـیر احمدشـاه مسـعود را خیلی 

دوسـت داشتند.
آقـای گرومـوف در ایـن دیـدار بیشـتر روی چگونگـی خـروج 

نیروهـای ارتـش سـرخ از افغانسـتان صحبـت می کنـد.
ایـن فرمانـده پیشـین نیروهـای شـوروی در افغانسـتان، شـهید 
»متعهـد« می دانـد و  انسـان  را  مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور 
می گویـد: وقتـی او وعده یـی مـی داد، صددرصـد بـه آن عمـل 

می کـرد.
جنـرال گرومـوف می افزایـد: »مـن بـا او یکبـار پیـش از خـروج 
نیروهـا در سـال 1988 مالقـات کـردم. پیـش از آن بـه یک دیگر 
نامه هـا می نوشـتیم و از طریق مخبـران روان می کردیـم. ما راجع 
بـه همه چیـز توافـق کردیـم، همـه مشـکالت را حـل و فصـل 
کردیـم، همـکاری متقابـل را سـازماندهی کردیـم تا کـدام مورد 
غیرپیش بینـی شـده رخ ندهد. شـفرهایی داشـتیم، برعـالوۀ این، 
اطالعیه هـا را شفرسـازی می کردیـم، تـا کدام کسـی دیگـر از نام 

احمدشـاه مسـعود اسـتفاده نکند«.
او اظهـار مـی دارد که بـاری با احمدشـاه مسـعود در نقطۀ تقاطع 
سـالنگ و پنجشـیر دیدار کرده اسـت. بـه گفتۀ گرومـوف: ما در 
حـدود پنـج دقیقه باهـم گفت وگـو و توافقـات را تاییـد کردیم. 
ِشـوارنادزی  می نوشـتیم.  نامـه  هم دیگـر  بـه  اکثـراً  آن  از  بعـد 
پافشـاری می کـرد تـا پیش از خـروج نیروهـا، وقتی کـه آخرین 
قطـار از کوتل سـالنگ عبـور می کرد، باید بر احمدشـاه مسـعود 
ضربـات قـوی وارد می سـاختیم که صـورت گرفت. حتـا در آن 
وقتـی کـه ما ضربات وارد سـاختیم، مسـعود ضربۀ جوابیـه نداد.
ایـن جنـرال روسـی در ایـن نـوار از پیش دسـتی قهرمـان ملـی 
افغانسـتان در جمـع آوری اطالعـات اسـتخباراتی سـخن می زند 
و می گویـد کـه اگـر بـر آخریـن ضربات ما پـس از عبـور از درۀ 
سـالنگ احمدشـاه مسـعود پاسـخ مـی داد، فاجعـه رخ بـه میـان 

می آمـد. 
جنرال گروموف کیست؟

دگرجنـرال بوریس وسـیولودوویچ گروموف، فرمانده لشـکر 40 
ارتـش سـرخ در جنـگ شـوروی در افغانسـتان بـود و پنج سـال 

در افغانسـتان خدمـت کـرد. در زمـان او، نیروهـای شـوروی از 
افغانسـتان خـارج شـدند. جنـرال گرومـوف همچنیـن آخریـن 
نیـروی شـوروی بـود کـه افغانسـتان را بـا پـای پیاده تـرک کرد.
جنـرال گرومـوف در افغانسـتان بیش از پنج سـال سـپری کرده و 
لقـب قهرمان اتحاد شـوروی را به پاس خدمـت او در »جمهوری 
دموکراتیـک افغانسـتان« دریافـت کرده اسـت. بعـداً او به صفت 
والـی والیـت مسـکو ایفـای وظیفـه کـرده و رهبـری بزرگترین 
سـازمان سـابقه داران جنـگ در روسـیه، »بـرادری رزمـی« را بـر 

دوش داشـت.
بوریـس گروموف بارها در صحبت با رسـانه ها گفته که اشـتغال 
افغانسـتان »اشـتباه« بـود و هیچ  مـوردی را حل نکـرد. او با توجه 
بـه حضور نیروهای ناتو در افغانسـتان گفته کـه حضور نیروهای 

خارجی در افغانسـتان سودی ندارد.
26 دلو؛ روز خروج

سـربازان شـوروی سـابق در ششـم جدی 1358 خورشـیدی به 
افغانسـتان هجـوم آورند. اما نُه سـال پس جهـاد و مقاومت مردم 
افغانسـتان در سـال 1367 آخرین افسـر ارتش شـوروی پیشـین 
بـا عبـور از »پُـل دوسـتی« بـر فـراز رودخانـه آمو، به کشـورش 

بازگشـت و به اشـغال افغانسـتان پایان داد.
ژنـرال بوریـس گرومـوف کـه آن زمـان فرمانـده فرقـۀ چهلـم 
ارتـش شـوروی بـود، با عبور از این پـل در ۲6 دلـو 1367، پایان 
رونـد خـروج نیروهـای کشـورش از افغانسـتان را رسـماً اعالم 
کـرد. تجـاوز قشـون سـرخ به افغانسـتان بـراي مردم این کشـور 
حادثه یـي دردناک و ناخوشـایند بود و در نتیجـۀ آن، بیش از یک 
میلیـون کشـته و زخمـی، هـزاران تـن معیـوب و میلیون هـا تـن 

مجبور بـه مهاجرت شـدند.
نویسـنده گان و تاریخ نـگاران بـه ایـن بـاور اند که صدها سـرباز 
شـوروی ماه ها پیش از اعالم رسـمی ورود آنان به افغانسـتان، در 
پایتخت این کشـور مسـتقر شـده بودند. شمار سـربازان شوروی 
در افغانسـتان تـا بیـش از 110 هـزار تـن رسـید و جنگ هـای 
سـختی را بـا مجاهدین کشـور تجربـه کردنـد. در ُکل، 600 هزار 
سـرباز شـوروی در جریـان 9 سـال جنـگ افغانستان-شـوروی 

سـهم گرفتنـد و حـدود 15 هـزار تن آنان کشـته شـدند.
شکسـت شوروی پیشین در افغانسـتان، نخستین تجربۀ شکست 
ارتـش سـرخ شـوروی بـود. تـا آن زمان، ارتش سـرخ شـوروی 
در جهـان، یـک نیـروی شکسـت ناپذیر شـناخته می شـد و از 
اُبهـت و جایگاهـی خـاص برخـوردار بود. شکسـت روس ها در 
افغانسـتان، یکـی از عوامـل فروپاشـی نظـام کمونیسـتی و اتحاد 

جماهیـر شـوروی نیز محسـوب می شـود.

انتخابـات  نامـزدان  مسـاعی  تشـریک  شـورای  اعضـای 
ریاسـت جمهوری می گوینـد کـه عـزل و نصب هـای اخیر به 
اسـاس سـلیقه های شـخصی و بـه نفـع تیـم حاکـم در ارگ 

صـورت گرفتـه اسـت.
ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  مسـاعی،  تشـریک  شـورای 
جمهـوری، دیـروز با نشـر اعالمیه یی مشـترک، در دفتر وفاق 
ملـی، اظهار داشـتند که تیـم حاکم ارگ با اسـتفاده از امکانات 
دولتـی، برای کارزارهـای انتخاباتی »چور همـه را راه  انداخته 

است«.
آنـان هشـدار دادنـد: در صورتی که تیـم ارگ در رویکردهای 
خـود در قبـال نقـض و سوءاسـتفاده از قانـون اساسـی و 
خودکامه گی هـا تجدید نظر نکند، شـورای تشـریک مسـاعی 

نامـزدان از هـر گزینه یـی بـرای مهـار آن اسـتفاده می کنـد. 
در اعالمیـۀ ایـن شـورا که از طـرف فریده مومند، معـاون اول 
تکـت انتخاباتـی وفاق ملی خوانده شـد، آمده اسـت: با توجه 
بـه وضعیـت آشـفتۀ سیاسـی و بحـران بی اعتمـادی، ایجاب 
می کنـد تـا حکومـت سیاسـت خـود را در حـول منافع ملی 
عیـار و از رویکردهـای غرض آلـود سیاسـی، خـودداری کند. 
در ادامـۀ ایـن اعالمیـه گفته شـده اسـت کـه در  کشـورهای 
دموکراتیک، رقابت های سیاسـی به اسـاس اصول دموکراسی 
و آزادی اسـت؛ امـا در صورتـی کـه رییـس حکومـت نامـزد 
انتخابـات باشـد، در پهلـوی این کـه قانـون صالحیـت او را 
محدود می سـازد با در نظرداشـت، اخالقیـات اجتماعی خود 
نیـز ایـن موضوع را در نظر می گیـرد. ولی در حکومت کنونی 
به رغـم نقض مفاد قانون اساسـی کـه عادالنه بـودن انتخابات 
را یـک اصـل می دانـد و بـا سوءاسـتفاده از صالحیت هـای 
حکومتـی و مـادۀ 64 قانـون اساسـی، کمپاین هـای پیـش از 
وقـت توسـط تیم حاکم صـورت می گیرد کـه در حول منافع 
ایـن تیـم عـزل و نصب های غیرقانونی توسـط محمداشـرف 
انتخابـات  نامـزدان  انجـام می شـود کـه بـرای سـایر  غنـی 
ریاسـت جمهوری قابـل قبول نبـوده و رقابتی بـودن انتخابات 

را تحـت شـعاع قـرار می دهد. 
اعالمیـه بـا اشـاره بـه رویکـرد عـزل و نصب هـای اخیـر در 
نهادهـای حکومتـی توسـط رییـس حکومـت وحـدت ملی، 
افـزوده اسـت: »محمداشـرف غنی نه تنها به فرهنگ سیاسـی 
و اصـول اخالقـی متعهـد نیسـت، بلکـه بـه نقـض قانـون و 
تحمیـل سـلیقه های شـخصی تحـت نـام قانـون و مـادۀ 64 
قانـون اساسـی متوصل شـده اسـت کـه از رهگـذر قانونی و 
حقوقـی مـردود اسـت و تـا حـال ده ها مـورد در مغایـرت با 
ایـن اصـول از طـرف رییـس حکومـت عملی شـده اسـت«.
اعالمیۀ شـورای تشـریک مسـاعی نامزدان، افزوده که کارهای 

کارزارهـای  بـه  می شـود،  و  شـده  انجـام  کـه  نمایشـی یی 
انتخابـات آینـده مرتبـط اسـت. به بـاور اعضـای این شـورا، 
رییـس حکومـت وحـدت نـه تنهـا از صالحیت هـای خـود 
اسـتفادۀ سـوء کـرده؛ بلکـه بـرای تقلـب در انتخابـات آینده، 

اجـرآات مهندسـی شـده را انجـام می دهـد. 
اعالمیـه می افزایـد که در این برهۀ حسـاس سیاسـی، ایجاب 
می کنـد تا اعالم نهایی انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 98، 
تقرری هـای سیاسـی و تغییـر تبدیل هـای سـلیقه یی مقامـات 
متوقـف شـوند و نهادهایی کـه وزیر ندارند با در نظرداشـت، 

سلسـلۀ مراتب، سرپرسـت تعیین گردد. 
در ادامۀ اعالمیه شـورای تشـریک مسـاعی نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری آمـده اسـت: اسـتفاده از امکانـات دولتـی 
در کارزارهـای انتخاباتـی بایـد متوقـف شـود و از حامیـان 
بین المللـی افغانسـتان در خواسـت شـد کـه حمایـت خـود 
را از مـردم سـاالری جدی تـر داشـته باشـند تـا ذهنیت حاکم 
دیکتاتـور تیـم حاکـم در ارگ سـالمت جامعـه را بـه خطـر 

نسـازد.  مواجه 
در ایـن میـان، محمد محقق معـاون دوم تکت انتخاباتی صلح 
و اعتـدال، در ایـن نشسـت گفـت: هـدف شـورای تشـریک 
مسـاعی، جلوگیـری از حرکت هـا و اعمـال فراقانونـی تیـم 
حاکـم اسـت کـه در برابـر تکت هـای انتخاباتـی و جامعـۀ 
جهانـی مرتکـب بی عدالتـی، ظلـم و نقـض قانـون اساسـی  

است.  شـده 
آقـای محقـق می گویـد کـه تیـم حاکم بـا عـزل و نصب های 
غیردموکراتیـک و غیرقانونـی، تـالش می کند تا افـراد مربوط 

بـه خـود را در نهادهـای دولتـی نصب کند. 
آقـای محقـق با یـادآوری از عـزل »وزیر حج و اوقـاف، وزیر 
تجـارت و مخابـرات«، گفت: این افراد به اسـاس سـلیقه های 

شـخصی غنی کنار زده  شـده اند.
او از جامعـۀ جهانـی خواسـت تـا بـا درنظـر داشـت، اصـل 
دموکراسـی متوجـه خودکامه گی هـای آقـای غنـی باشـند. 
او گفـت کـه جامعـۀ جهانـی و کشـورهای حامی افغانسـتان 
سـرمایه گذاری  دموکراسـی  و  مردم سـاالری  بـاالی  کـه 
کرده انـد، نگذارنـد تـا یک مـردم »مریـض و دیکتاتـور« همۀ 

دسـت آوردها را بـه بـاد دهـد. 
آقـای محقـق در ادامـۀ صحبت هایـش خاطرنشـان کـرد کـه 
دولـت در تـالش ایجـاد تهدیـد بـرای تکت هـای انتخاباتـی 
اسـت و بـا ایـن رویکرد می خواهـد تا کسـانی در ترکیب تیم 
حاکـم قـرار ندارنـد را منـزوی سـاخته و در خـور گروه های 

تروریسـتی قـرار دهد. 
او بـا اشـاره بـه موضـع اخیـر حکومـت در برابـر برخـی از 
شـخصیت های سیاسـی، گفت: امکانات دولتی کـه در اختیار 
شـخصیت های سیاسـی اسـت، مـال شـخصی غنی نیسـت، 
ایـن مـال بیت المـال اسـت کـه بـرای حفاظت از شـخصیت 

نظـام خریداری شـده اسـت. 
آقـای محقـق همچنـان گفـت کـه تیـم حاکـم بـا اسـتفاده از 
امکانـات دولتـی، بـرای کارزارهـای انتخاباتی »چـور همه را 
راه انداختـه اسـت«. او از رسـانه ها نیز خواسـت کـه روی این 
موضوعات توجه جدی داشـته باشـند و نگذارند که امکانات 
بیت المـال را یـک فـرد به نفع خـود و تیم خود اسـتفاده ببرد. 
آقـای محقق ضمن اشـاره به عزل کمیشـنران کمیسـیون های 
انتخاباتـی، گفت: محمداشـرف غنی حتا در مسـایل انتخابات 
بـه شـدت مداخلـه می کند و تا حـال به مسـووالن چند دفاتر 
والیتـی کمیسـیون انتخابـات هشـدار داده تـا نتیجـۀ نهایـی 

انتخابـات را تغییر دهند. 
او گفـت: در صورتـی کـه ایـن رویکردهـا حکومـت ادامـه 
داشـته باشـد و تیم های ارگ در این مـورد تجدید نظر نکنند، 
شـورای تشریک مسـاعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 

از هـر گزینه یـی بـرای مهـار آن اسـتفاده خواهد کرد. 
او گفـت کـه تأخیـر دوبـاره انتخابـات بـرای مـا قابـل قبول 
نیسـت و در صورتـی کـه خودکامه گی هـای تیـم حاکم تغییر 

نکنـد، در آینـده مسـوول هـر بحرانی در کشـور هسـتند.
شورای تشـریک مسـاعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
انتخابـات  نامـزدان  نـام  ثبـت  رونـد  اتمـام  از  پـس 
ریاسـت جمهوری سـال 98، بـا اشـتراک 13 تکـت انتخاباتی 
ایجـاد گردیده که ریاسـت دوره یـی آن را احمدولی مسـعود، 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه عهـده دارد. هـدف از 
ایجـاد ایـن شـورا، جلوگیـری از خودکامه گی هـای تیم هـای 
حاکـم و تقلب و تخلف در انتخابات ریاسـت جمهوری گفته 

است.  شـده 
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مثابــۀ  بــه  دموکراتیــک  جوامــع  در  احــزاب 
و  شــده  پنداشــته  دموکراســی  نظــام  ســتون پایه های 
دارای کارویژه هایی ســت کــه مطابــِق قانــون اساســی و 
قانــون احــزاب سیاســی، طرزالعمــل تعریــف شــده یی 
دارنــد. حــزب ممثــِل ارادۀ جمــع و جماعتــی بــا بینــش و 
ــت  ــن اطاع ــه ضم ــِی خــاص اســت ک ــای سیاس گرایش ه
ــب  ــتای کس ــذه، در راس ــن ناف ــود و قوانی ــامِ موج از نظ
قــدرت سیاســی و ســهیم شــدن در آن، بــه فعالیــِت 
ــکل از  ــا متش ــن فعالیت ه ــه ای ــد ک ــه می ده ــی ادام سیاس
ــه  ــت ک ــای خاصی س ــی و کتله ه ــای مردم ــار، گروه ه اقش
ــازمان یافته  ــورت س ــان به ص ــزِب خودش ــِر ح ــت چت تح
بــا پذیــرش نظــام موجــود در صــدد کســب قــدرِت 
ــای  ــۀ فعالیت ه ــت هم ــوان گف ــد. در ُکل می ت ــی ان سیاس
ــامِ  ــر نظ ــر چت ــی، زی ــای مردم ــا کتله ه احــزاب سیاســی ب
ــۀ  ــًا در حیط ــه صرف ــد ک ــامان می یاب ــط و س ــود بس موج
ــا شــیوه های  مســایل داخلــی بــه جهــت کســب قــدرت، ب
دموکراتیــک در رقابت هــای انتخاباتــی اشــتراک می ورزنــد 
کــه از ایــن طریــق یــا بــه قــدرت دســت می یابنــد یــا هــم 
شــریِک قــدرت می-شــوند. البتــه مــورد مذکــور بســته گی 
بــه میــزان پایــگاه اجتماعــی و برنامه هــای کاربــردی 
حــزب دارد کــه اگــر توانایــی ارایــۀ برنامــه جامــع و 
متناســب بــا مصلحــت و خواســِت اکثریــت را داشــته 
ــا  ــد ام ــب می کن ــردم را جل ــِت م ــه و حمای ــد، توج باش
اگــر خــالف آن بــود، از قــدرت خداحافظــی نمــوده و برای 
دور بعــدی آماده گــی منســجم تری را اتخــاذ می نمایــد. 
حــزب سیاســی صالحیــت نــدارد کــه در صورِت شکســت 
نظــام و  تخریــب  در صــدد  رقابت هــای سیاســی،  در 
ــش  ــام فعالیت های ــد؛ بلکــه تم ــام برآی ــای رأس نظ چهره ه
ــب ســازد. ــم و ترتی ــون تنظی ــد در چارچــوِب قان را می بای
ــش  ــی در آن بی ــِر حزب ــه تکث ــت ک ــتان کشوری س افغانس
ــد  ــش از ص ــون بی ــم اکن ــورد. ه ــم می خ ــه چش ــد ب از ح
ــن  ــد و ای ــود حضــور دارن ــام موج ــی در نظ حــزب سیاس
امــر، گویــای پذیــرش و اســتقباِل اکثریــت مــردم افغانســتان 
از نظــام موجــود اســت. البتــه بســیاری از احــزاب سیاســی 
ــه  ــت ب ــی دس ــای حزب ــارغ از کارویژه ه ــتان ف در افغانس
عمــل می زننــد. از جملــه می تــوان بــه عنــوان نمونــه 
ــازمان های  ــه کشــورها و س ــه وابســته گی ب ــادآور شــد ک ی
ــان از ایــن طریــق و عــدم شــفافیت  ــِل آن خارجــی و تموی
منابــع مالــی برخــالف نــص صریــح قانــون احــزاب 
ــدم  ــی و ع ــای منظــم حزب ــدان برنامه ه سیاســی اســت. فق
ــت  ــی اس ــردم افغانســتان، از عوامل ــه م ــی ب قناعت بخش

ــه  ــورِت قارچ گون ــه ص ــزاب ب ــردد اح ــث می گ ــه باع ک
ــۀ سیاســت  ــاری از صحن ــر به ــد اب ــوده و همانن ــور نم ظه
ــه رکــن اساســی اش  ــذا حــزب سیاســی ک ــد. ل ــاک گردن پ
نظم بخشــی بــه کتله هــای مردمــی و انســجامِ آنــان در 
راســتای کارزار سیاســی اســت، ماهیــِت خویــش را از 
ــر  ــی و شــخصی تغیی ــه خانواده گ ــودن ب ــی ب ــت مردم حال
ــه احــزاب سیاســی  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی داده اســت. ب
افغانســتان بیــش از این کــه جایــگاه مردمــی داشــته باشــند، 
پایــگاه خانواده گــی و فــردی دارنــد و بنــا بــر نبــود 
ــتند  ــخص محور اس ــی، ش ــتماتیک و تیم ــای سیس فعالیت ه
و بســا در صــورِت فقــدان رهبــری حــزب، از فعالیــت بــاز 

ــد. ــی را می پیماین ــیر نزول ــتاده و س ایس
 ذکــر ایــن مقدمــه، مدخلــی بــرای ورود بــه بحــث اصلــی 
اســت. حــال کــه دانســتیم حــزب در افغانســتان دارای چــه 
ــی  ــگاه مردم ــزان پای ــه می ــت و از چ ــت و جوهری س ماهی
ــه:  ــویم. این ک ــث می ش ــل بح ــت، وارد اص ــوردار اس برخ
ــی  احــزاب سیاســی افغانســتان برعــالوۀ چالش هــای درون
خودشــان کــه تــوان رفــع آن را ندارنــد، بــا کــدام صالحیِت 
ــه  ــی ب ــان بین الملل ــی وارد گفتم ــرد سیاس ــی و رویک قانون

ــده اند؟ ــتان ش ــردم افغانس ــی از م نماینده گ
ــی  ــد، در پ ــه در نشســت مســکو شــرکت کردن ــی ک احزاب
ــدون توجــه  ــی بی حدوحصــر، ب مطــرح شــدن و امتیازطلب
بــه قواعــد حقــوق اساســی و کارکردهــای حــزب، هســتند. 
ســهم خواهی احــزاب در افغانســتان بــدون در نظــر گرفتــِن 
ــر  ــواره ویرانگ ــی، هم ــع مل ــی و مناف ــازی سیاس ــد ب قواع
ــکار  ــل ان ــا و غیرقاب ــند گوی ــاد س ــۀ هفت ــت. ده ــوده اس ب
بــرای اثبــات ایــن مدعاســت. اگــر قانــون اساســی و منافــع 
ملــی مبنــای حرکــت و فعالیــت احــزاب باشــد کــه قطعــًا 
بایــد چنیــن باشــد، شــرکت احــزاب در نشســِت مســکو و 
جلســات آینــدۀ دوحــه و در ســایر کشــورها، بــا یــک مانــِع 
ــی  ــِر سیاس ــد ویرانگ ــک پیام ــت و ی ــه رو اس ــی روب حقوق

ــال دارد. ــه دنب نیــز ب

مانع حقـوقی
ــه  ــی از جمل ــت بین الملل ــر نشس ــزاب در ه ــور اح  حض
نشســت های  ســایر  در  آینــده  در  و  مســکو  نشســت 
بین المللــی، در مخالفــِت آشــکار بــا قانــون اساســی و 
ــرۀ  ــتنباط از فق ــح و اس ــا تصری ــت. ب ــزاب اس ــون اح قان
ــی؛  ــون اساس ــادۀ 75 قان ــره دوم م ــادۀ 64 و فق ــار م چه
ــح و  ــای صل ــه، گفت وگوه ــرک مخاصم ــگ، ت ــالم جن اع
هرآن چــه مربــوط بــه خطــوط اساســی سیاســت داخلــی و 

خارجــی می شــود و همچنــان نماینده گــی از افغانســتان در 
مجامــع بین المللــی از صالحیت هــای قانونــی و انحصــاری 
حکومــت اســت. ورود احــزاب در ایــن حیطــه، فاقــد 
مبنــای حقوقــی اســت. فقــرۀ یکــِم مــادۀ 35 قانــون اساســی 
ــز احــزاب را  ــون احــزاب نی ــادۀ شــش قان و فقــرۀ یکــِم م
ــای آن  ــی و ارزش ه ــون اساس ــروی از قان ــه پی ــف ب مکل
ــر  ــر در نظ ــم اگ ــی را ه ــرف بین الملل ــت. ع ــوده اس نم
بگیریــم، بــه عنــوان نمونــه می تــوان پرســید: آیــا تــا کنــون 
ــر  ــترکًا ه ــا مش ــرات و ی ــا دموک ــواه ی ــزب جمهوری خ ح
دو حــزب، در امــور راهبــردی مربــوط بــه سیاســت امریــکا 
ــا  ــد؟... نه تنه ــتراک کرده ان ــی اش ــت های بین الملل در نشس
ــک  ــز مضح ــورش نی ــا تص ــه حت ــت ک ــی اس ــخ منف پاس
اســت، هرچنــد ایــن قیــاس بــه لحــاظ کارکــرد و جایــگاه 

ــت. ــارق اس ــی مع الف ــور، قیاس ــزاب در دو کش اح

پیـامد سیاسـی
ــایر  ــی دوحــه و س  مشــارکت احــزاب در نشســت احتمال
ــا باعــث تضعیــف حکومــت اســت، بلکــه  کشــورها نه تنه
تضعیــف نظــام فعلــی و بــه مخاطــره انداختــن منافــع ملــی 
را نیــز در پــی دارد. حضــور احــزاب در ایــن نشســت های 
بین المللــی، هم دســتی و تقویــت گروهــی اســت کــه 
دســت کم در شــرایط فعلــی، دشــمن نظــام و مــردم 
افغانســتان تلقــی می شــوند و در حالــت جنــگ بــا فرزنــداِن 
ــا را  ــاِن م ــر روز جوان ــد و ه ــر می برن ــرزمین به س ــن س ای
ــد  ــب می کنن ــاخت ها را تخری ــانند، زیرس ــل می رس ــه قت ب
ــان بمــب منفجــر  ــِع غیرنظامی ــز تجم ــا و مراک و در محله ه
می کننــد. طبیعــی اســت احزابــی کــه خــالف منافــع 
ــون  ــا دشــمن هم جهــت شــوند و قان ــد، ب ــی گام بردارن مل
ــای آن  ــر مبن ــود ب ــه خ ــد ک ــا بگذارن ــر پ ــی یی را زی اساس
ــه لحــاظ  ــد، هســتی و وجــود خــود را ب ــه وجــود آمده ان ب
ــد. ــرار می-دهن ــی در معــرض مخاطــره و ســقوط ق حقوق
ــور  ــانه های کش ــق رس ــکو را از طری ــۀ مس ــا جلس ــۀ م هم
شــاهد بودیــم، دیدیــم و شــنیدیم کــه نماینــده گان احــزاب 
برعــالوۀ این کــه فراقانونــی و فراملــی در ایــن عرصــه گام 
ــِت وطن دوســتِی چشــم گیر و  ــا صالب ــد؛ نتوانســتند ب نهادن
ــن  ــوند. در ای ــان ش ــا طالب ــو ب ــی وارد گفت وگ ــِل قبول قاب
جلســه نماینــده گان طالبــان، با هیبــت و صالبــِت هدفمندانه، 
ضمــن تحقیــر رؤســای احــزاب سیاســی، تلویحــًا خواســتار 
ــی  ــت جان ــد امنی ــان می توان ــارت طالب ــه ام ــدند ک ــن ش ای
ــه بدیــن  ــد. ایــن نکت ــی را تأمیــن کن ــی رهبــران حزب و مال
معنی اســت کــه تســلیمی بی قیدوشــرط مــردم افغانســتان را 

بــا تمــام طــول و عــرض خواهــان  انــد. نماینــده گاِن احزاب 
در دو روز حضورشــان در جلســه نتوانســتند راهــکار جامــع 
و مدونــی کــه حفــظ و تقویــت نظــام موجــود را در خــود 
ــۀ حرف هــای  ــا ارای ــان ب ــد. آن ــه دهن ــده باشــد، ارای پروران
ــتاوردهای  ــه دس ــی یی ک ــوای ارزش ــد محت ــده و فاق پراکن
ــی  ــوایی مضاعف ــد، رس ــرار داده باش ــا ق ــاله را مبن هجده س
ــم  ــه می دانی ــد. هم ــان آوردن ــه ارمغ ــتان ب ــرای افغانس را ب
کــه نظــام موجــود برآینــد خواســت قاطبــۀ مــردم افغانســتان 
اســت و خطــوط اساســی دســتاوردهای کنونــی در کشــور 
ــزاب  ــده گان اح ــی نماین ــد؛ ول ــام می باش ــن نظ ــون ای مدی
ــا کم توجهــی، برقــراری لویــه جرگــه و ایجــاد حکومــت  ب
موقــت را در هم صدایــی بــا طالبــان خواســتار شــدند. 
وقتــی مــردم اعتــراض کردنــد کــه چــرا حکومــت موقــت 
و چــرا بی صدایــی در برابــر صــدای ناحــق طالبــان، 
ــظ  ــا حف ــت ب ــت موق ــه حکوم ــد ک ــه کردن ــان توجی آن
ــه را  ــه هم ــت ک ــه اس ــل توجی ــته، قاب ــتاوردهای گذش دس
ــادآوری  ــه ی ــد؛ درحالی ک ــع می کن ــد جم ــر واح ــر چت زی
ــش  ــان را بی ــرِی شــخصی آقای ــت، بی خب ــت موق از حکوم
ــه  ــد ک ــه می دانن ــرا هم ــازد. زی ــته می س ــش برجس از پی
برگــزاری لویــه جرگــه و ایجــاد حکومــت موقــت، مســاوی 
ــت و  ــام اس ــتاوردهای نظ ــام دس ــتن تم ــده انگاش ــا نادی ب
هــرگاه ایــن پروســۀ نامیمــون اتفــاق بیفتــد، قانــون اساســی 
ــریعت  ــد، ش ــد ش ــری خواه ــن و بازنگ ــاس تدوی از اس
ــادآور  ــد ی ــِت جدی ــان از آن در حاکمی ــه طالب ــالمی ک اس
ــی از  ــت طالبان ــر قرائ ــی ب ــت مبتن ــریعتی اس ــده اند، ش ش
آن، نــه قرائــت علمــای اهــل فــن و تخصــص. آنــان قبــل از 
برگــزاری لویــه جرگــه و حکومــت موقــت، خواهــان لغــو 
ارتــش ملــی شــدند، و در صورتــی  کــه بــه رؤیای شــان کــه 
ــق  ــه طری ــد، ب ــت اســت دســت یابن ــت موق همــان حکوم
ــی خواســتار لغــو تمامــی دســتاوردهایی خواهنــد شــد  اول

ــد.  ــود آمده ان ــه وج ــی ب ــه در دورۀ دموکراس ک
ــه در راســتای خطــوط  بنابرایــن خــوب اســت کــه صادقان
ــه اســت، گام  ــی در آن نهفت ــع همه گان ــه مناف اساســی یی ک
ــت وجوی  ــردن آب و جس ــود ک ــا گل آل ــه ب ــم؛ ورن برداری
ــی  ــم ماه ــی رود و ه ــم آب از دســت م ــی دلخــواه، ه ماه
شــکار نمی شــود. در پایــان قابــل یــادآوری اســت کــه تنهــا 
ــتراک در نشســت های  ــت اش ــتان صالحی ــت افغانس حکوم
بین المللــی را از مجــرای حقوقــی و عــرف بین المللــی 

ــه احــزاب سیاســی.   دارد، ن

آیاشرکتدرنشستهایبینالمللیدرصالحیتاحزاباست؟

حضوراحزابدرهرنشستبینالمللیازجملهنشستمسکوودرآیندهدرسایرنشستهایبینالمللی،درمخالفِتآشکارباقانوناساسیوقانوناحزاباست.
باتصریحواستنباطازفقرۀچهارمادۀ64وفقرهدوممادۀ75قانوناساسی؛اعالمجنگ،ترکمخاصمه،گفتوگوهایصلحوهرآنچهمربوطبهخطوطاساسی
سیاستداخلیوخارجیمیشودوهمچناننمایندهگیازافغانستاندرمجامعبینالمللیازصالحیتهایقانونیوانحصاریحکومتاست.وروداحزابدراین
حیطه،فاقدمبنایحقوقیاست.فقرۀیکِممادۀ35قانوناساسیوفقرۀیکِممادۀششقانوناحزابنیزاحزابرامکلفبهپیرویازقانوناساسیوارزشهای
آننمودهاست.عرفبینالمللیراهماگردرنظربگیریم،بهعنواننمونهمیتوانپرسید:آیاتاکنونحزبجمهوریخواهیادموکراتویامشترکاًهردوحزب،در
امورراهبردیمربوطبهسیاستامریکادرنشستهایبینالمللیاشتراککردهاند؟...نهتنهاپاسخمنفیاستکهحتاتصورشنیزمضحکاست،هرچنداینقیاس

بهلحاظکارکردوجایگاهاحزابدردوکشور،قیاسیمعالفارقاست
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2. توصیف و افتخار به زبان فارسی     
      یکـی دیگـر از مفاهیـم و عناصـر مهِم مسـایل اجتماعی، 
زبـان اسـت. زبـان اسـت کـه دروازه های بسـتۀ ذهـِن آدمی 
را بـاز می کنـد و از آن طریـق، پنداشـت ها و اندوخته هـای 
خـود را بـرای دیگـران بیـان می کند. هرقـدر زبـان غنی تر و 
رسـاتر باشـد، بـه همـان انـدازه نویسـنده و شـاعر خوب تر 
و بااحسـاس تر موضوع هـا را بیـان می کنـد. زبـان فارسـی 
کـه بلـخ و نواحـی آن، مهـد پیدایـش و پـرورش آن بـوده 
و نخسـتین جرقه هـای نظـم و نثـر از آن دیـار سـربرآورده 
اسـت، یکـی از جملـه زبان هـای زنـدۀ جهـان بـه شـمار 
مـی رود کـه امـروزه در بزرگ ترین دانشـگاه ها، دانشـکده یی 
زیـر عنـوان فارسـی دری به روی دانشـجویان باز می باشـد. 
همان طـور کـه می دانیـم، زبـان پارسـی زبـاِن خـردورزی، 
دانـش و پیشـرفت اسـت. دانشـمندانی همچو موالنـای بلخ، 
ابن سـینا، فردوسـی، بیدل و اقبال الهوری با اسـتفاده از این 
زبـان در جهـان شـهره شـده اند. زبان فارسـی برای عاصــی 
بـه عنـوان یـک ارزِش بنیادین مطرح بـوده و از همین جهت 

او بـه زبـان فارسـی توجـه خاصی داشـته اسـت.
    توجه به زبان،  در تاریخ گذشـتۀ کشـورهای فارسـی زبان 
نیـز یکـی از محورهـای ارزشـمند فکـری بـوده اسـت کـه 
نمونه هـای ایـن موضـوع را در دوران سـامانیان و غزنویـان 

مشـاهده می کنیـم.
     سـلطه گران و اسـتعمارگران بـا ترویـج زبـاِن خـود بـه 
ملـِت تحـت سـلطه می گفتند کـه زباِن سـلطه گر تنها پاسـخ 
نیازهای انسـان اسـت و از همین روسـت کـه ملت های آگاه 
و بیـدار بعـد از اسـتقالل تـالش بـرای احیای زبـان خود را 
آغـاز می کننـد. در این جا بازگشـت بـه زبان بومـی، مقابله با 
افـکار وارداتـی اسـت و این امر کـه افکار باید صـد در صد 

تولیـد داخلی باشـد. )اسـکندری،1376 :80 (
      عاصـی واقعیـت زبـان فارسـی را نسـبت بـه دیگـران 
به خوبـی دانسـته و نیـز زبـان را بـه عنـوان یکـی از نیازهای 
مهـــم و ارزشـمند آزادی یـک ملت گفتـه و از آن توصیف 

می کند. تقـــدیر  و 
گل نیست ماه نیست دل ماست پــارسـی
غـوغـای ُکه تـرنم  دریاســت پــارسـی

از آفتاب معجزه بر دوش مــــــی کشـــد
رو بـر مــراد و روی بـه فرداست پارسی

از شـام تا بـه کاشغر از سنـد تا خجنـــــــد
آییــنه دار عــالم بــاالســــت پــارســی

تــاریـخ  را وثیقــۀ سبـز شکــــــــوه را 
خــــون مـن و کـالم مطـــالست پارسی

روح بــزرگ  و طبــل خــــــراسانیان پـاک
چتر شرف چــراغ مسیحــاسـت پـارسی

تصــویــر را مغـازلـه را و تـــــــــرانـــــه را 
جغـــرافیــای معنــوی مــاســـت پـارسـی
ســرسخت در حمـاسه و هموار در ســرود  

 پیـدا بـود از ایـن که چه زیباست پارسی
بانگ سپیـده عـرصۀ بیـدار بـاش مــرد  

پیغمبـــر هنــر، سخــن راســـت پـارسـی
دنیــا بگــو مبــاش، بـزرگـی بگــو بــــــرو

مــا را فضیلتـی  ست که مــا راست پارسی 
 )عاصی،1388: 611(

3. فقر و تهی دستی
فقـر بـه فتـح فـا در لغت درویشـی، نـاداری و تهی دسـتی و 
تنگدسـتی را گوینـد. در اصطـالح تصـوف، راه و روشـی را 
گوینـد کـه همـۀ نعمـاِت دنیـا را نادیـده گرفتـه و به خاطـر 
کسـب رضای خدا از همۀ خواسـت های نفسـانی گذشـته و 
در هـر دو جهـان او را گزیده انـد و در همـه حال شـکرگزار 
معنـای  همـان  این جـا  در  امـا  هسـتند.)مونس،1390:39( 

لغـوی آن منظور اسـت.
      بـدون شـک بیشـترین چیـزی که امـروز جهانیـان با آن 
دسـت بـه گریبـان انـد و عده یی را واداشـته تـا به خاطر حل 
آن، راه حل هایـی را جسـت وجو کننـد، معضلـۀ فقراسـت؛ 
زیـرا بـا آن که زمین اهلل جـل جالله پُر از ذخایـر بوده و برای 
بشـریت کافی سـت؛ امـا تمرکـز ثروت هـا در حیطـۀ افـراد 
محـدودی، اکثریـت مطلـِق جامعـه را بـه لقمه نانـی محتـاج 
جنگ هـای  اسـت.  کشـانده  ثروتمنـدان  دام  بـه  و  سـاخته 
دوام دار، مـردم افغانسـتان را فقیـر و ضعیـف سـاخته اسـت. 
عاصـی هـم بـه عنوان یکـی از متضرریـن جنـگ در دام فقر 
گرفتـار می شـود و از همین جهت اسـت که او در اشـعارش 
همـواره از فقـر، گرسـنه گی، بی نانـی و بی جایی یـاد می کند.

می رسد ایام ناایام
می وزد باد پریشانی

لحظه ها تکرار می یابند
با هزار آزار و درد استخوان سوز گران جانی

دامن دوشیزه گان ده دوازده ساله شان برباد
نوجوانان شان

طعمه های بی سوادی، چرس،  بدنامی
مادران از بچه زادن های بی تمهید

درگیر کمردردی و فلج و بی سرانجامی
وز درون کلبه هاشان

یک طنین حوصله فرسای بی انجام و بی آغاز
»نان«!

     )عاصی،1388: 633(
عاصـی در ادامـه از سـرمای شـدید و نبـود مـواد سـوخت 
گرسـنه گی  پهلـوی  در  منـازل  نمـودِن  گـرم  منظـور  بـه 
شـکایت می کنـد و بـه خصـوص از وضعیـت کودکانـی که 
از گرسـنه گی بـه تنـگ آمده انـد و فریـاد می زننـد نـان، نان، 

 ! ن نا
یورش سرما

بر گلو و گردۀشان اینک
خنجر و خونابه می خواند

آسمانش ره نمی بندد
و زمین سرد بی دردش

بس نمی گوید

چون صدای کودکان از آستان نانوایی های لبریز سیاست
می رود در بستر رگ های شان پیوسته یک آواز:

»نان!«
»نان!«

جای آب زنده گی پژواک آتش می نماید ساز:
»نان! نان!«

عاصـی در ادامـه می خواهـد ایـن نکتـه را بگویـد کـه فقـر 
دوام دار احسـاس زنده گـی کـردن را از انسـان ها گرفتـه و 
نسـبت بـه آینـده بی بـاور و ناامید شـده اند و نیز گرسـنه گی 
دوره  آن  در  انسـان ها  از  زیـادی  عـدۀ  مـرگ  علـت  را 
می دانـد. عاصـی در یـک خانـوادۀ متوسـط زاده شـده بود و 
گه گاهـی کـه مشـکالت زنده گـی آن هـا را نیـز تحت فشـار 
قـرار مـی داده، وضعیـت حاکـِم آن روز را به بسـیار رسـایی 

انعـکاس داده اسـت.
سفره هاشان آنفلونزای ویروسی

لقمه ها کاهی و مرگ آگین فزاینده
حجره های جلدشان خاکستری

نومید از هر روز آینده
پنجۀ کابوس فقر، اندام شان را

رنجه می دارد
شکنجه می دارد

با صدای زنده گی بیگانه
در هر گوشۀ این ملک

می میرند و می میرند با گفتن یک راز:
»نان!«
»نان!«

)عاصی،1388:633(
دره«  و  ماجـوج  و  آجـوج  »قصـۀ  عنـوان  تحـت  عاصـی 
وضعیـت روزگار خـود را بـه گونۀ سـمبولیک بازتـاب داده 

: ست ا
روزی از روزای تلخ

روز از روزای درد
از همو روزا که ابراره  به زنجیر می کشند

خاک ده  کندوی دهقان می کنن 
از همو روزای قاطی 

ازو روزای قیمتی
که ز بدبختی و نحس

دختران جیزان شان یکه لبۀ نان می شوه 
مادران می میرن

علفای سر گور مادر!
بوی گندم می گیرن

از همو روزا که ما را ماسییا
از دست بی آبی

سنگاره  به دندان میگیرن....
)عاصی،1388: 7۲0(

4. صبر و شكیبایی در برابر ستم ها
از دسـتاوردهای مهـم خروج از اسـارت نفس، شـکیبایی در 

هنـگامِ سـختی و بالسـت. عده یـی از دانشـمندان صبـر را 
نگهـداری نفـس از بی تابـی در هنگام فرا رسـیدِن سـختی و 
کراهـت دانسـته اند. صبر را از مقامات متوسـطین دانسـته اند؛ 
زیـرا تـا هنگامی که نفـس، بالها را ناخوش بـدارد، معرفتش 
ناقـص اسـت. لـذا رضـا بـه قضـای الهـی نسـبت بـه صبر، 
مقـام برتـری می باشـد. اگرچـه ممکـن اسـت ایـن را نیز از 
مقامـات متوسـطین عنوان کنیم. بر اسـاس ایـن مطلب، صبر 
بـر معاصـی و صبـر بـر طاعـات نیـز از مقامـات متوسـطین 
اسـت؛ زیرا کسـی کـه حقیقت عبـادت را بفهمـد و صورت 

زشـت گناهـان را درک کنـد، صبـر بـرای او معنـا ندارد. 
         صبـر و شـکیبایی، یکـی دیگـر از جلوه هـای ادبیـات 
مقاومت و پایداری در شـعر عاصی سـت. شـکیبایی در برابر 
تهدیدهـا و فشـارها ویژه گـی انسـان های مبارز می باشـد که 
خداونـد هـم از آن در قـرآن عظیم الشـأن بارهـا یـادآوری 

نموده اسـت.
تـا جـاده هست ذوق سفر هست گـام هست

انگیــزۀ تـالش تـو در مـن مدام هسـت
ای آفتـــاب تـا تـو علمـــدار فـــاتحـــــــی

نـامـت بـه لب گدازۀ عشقت به جام هست
بـار دگر بکـش که پس از کشتـن هــــزار

در مــن هنــوز حــوصلــۀ انتقــام هســــت
 )عاصی،1388: 68(

مـن یـاد گرفتـه ام که چـون کام دریـد 
آموختـه ام که چون سر از درد کشیـــد

بگـذارید هـر آن چه مـی تواننــد کننـــد 
مـن خـونم  را بـه کس نخواهــم بخشیـــد

  درد من
  از خموشی منقار مرغکی

  آغاز می شود
  کز سوی کوه

  آیت بیدارباش را
  بر آستان دهکده آواز می کشید

  کو، کو، کو
  کو، کو، کو.   

     )عاصی،1388: 304(
کوه با آهی برون آمد از خویش

دشت با فریادی از خود در شکست
ده جبین آژنگ زخم خویش ماند
دره تابی خورد و در آتش نشست

سیل خشم از جا نجنبانیدشان
بازهم دیوارهای کهگلی                

 )عاصی،1388: 308(
      جلوه هـای پایـداری در برابـر سـتم ها از روزنه هـای 
عبدالقهـار  در شـعر  بیدادگـری  علیـه  اعتـراض و عصیـان 

عاصـی،  ناشـی از روح آزادمنشـی شـاعر بـوده اسـت.

بخشدوممحمدصابرصبوریار
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همــه می دانیــم اقدامــات اخیــِر امریــکا در پروســۀ صلــح و چــراغ ســبز نشــان 
دادن بــرای شــریک ســاختِن طالبــان در قــدرت؛ تمــام محاســبات، معــادالت 
ــروزی در  ــدرت و پی ــۀ ق ــر ادام ــی را به خاط ــور غن ــالِت رییس جمه و معام
انتخابــاِت پیــش رو به هــم ریختــه و چانــس برنــده شــدِن او را تــا حــد قابــل 

ــت. ــش داده اس ــی کاه مالحظه ی
بــا توجــه بــه اجــراآِت چهــار ســال اخیــر حکومــت وحــدت ملــی برخــالف 
تمــام پرنســیب ها و اصــول نظــام حاکــم بــر کشــور، آقــای غنــی ســعی کــرد 
کــه تمــام قــدرت را در قبضــۀ خــود گرفتــه و بــا نادیــده گرفتــن جریان هــا و 

اقــوام دیگــر، فضــای بی اعتمــادی و کشــمکِش داخلــی را دامــن زنــد.
انکشــافی،  پالن هــای  تطبیــق  صــرف  بایــد  کــه  انرژی یــی  و  زمــان 
سیستم ســازی در حکومــت، فســادزدایی، بهبــود وضــع امنیتــی- اقتصــادی و 
ــا و  ــل تک روی ه ــد، متأســفانه به دلی ــردم می گردی ــه م ــر ب ــاِت بهت ــۀ خدم ارای
تصمیمــاِت احساســی ایشــان ضایــع گردیــد. ضمــن این کــه شــریک  سیاســی 
ــده و  ــروت گردی ــدرت و ث ــده مســتثنا نیســت و محــو ق ــن قاع ایشــان از ای
امانــت دارِ خوبــی بــرای میلیون هــا انســانی کــه بــه او رای دادنــد، نبــوده و بــا 
حفــظ موقــِف ســمبولیِک خویــش نتوانســته نمایند ه گــی درســت از موکلیــِن 

خــود بنمایــد.
بــا درنظرداشــت ملحوظــات فــوق، جنــاب غنــی طــی شــش ماه اخیــر ســبک 
بــازی را عــوض کــرده و نقشــۀ ناقــِص دیگــری بــرای تــداوم قــدرت کشــیده 
ــه دو دلیــل، دیگــر کارآمــد  ــا توجــه ب اســت، کــه ایــن طــرح نیــز حداقــل ب

نخواهــد بــود:
ــد  ــرادِ جدی ــی اف ــذب و جابه جای ــه ج ــم ک ــن می گیری ــر ای ــرض را ب ـ ف
ــته و  ــزاری نداش ــدف اب ــت، ه ــازی حکوم ــارکت و جوان س ــۀ مش ــه بهان ب
ــن  ــازی و کمپای ــر تیم س ــی به خاط ــات دولت ــدرت و امکان ــتفاده از ق سوءاس
انتخاباتــی نمی باشــد. یکــی را بیســت وهفت روز وزیــر داخلــه ســاخت 
ــوع  ــن ن ــای داد. ای ــود ج ــی خ ــم انتخابات ــاون در تی ــوان مع ــه عن ــد ب و بع
جوان گرایــی، بســیار دیرهنــگام صــورت گرفتــه و مــردم بــه آن بــاور ندارنــد.

ـ رییس جمهــور خــوب می دانــد کــه در ایــن بــازی؛ وزیــر، دو فیــل و 
ــاده گان را ســواره  ــه پی ــک اســپ را از دســت داده و در صــدد آن اســت ک ی
ســاخته و جایگزیــن در تختــۀ شــطرنج سیاســِت افغانســتان نمایــد. امــا ایــن 
موضــوع نیــز عقــاًل و منطقــًا عملــی بــه نظــر نمی رســد، ضمــن این کــه داور 

ــده  ــه برن ــدی ب ــودن او عالقه من ــازی نم ــل بدب ــازی به دلی ــدۀ ب و کمک کنن
ــدارد.  شــدن ایشــان ن

مبرهــن اســت کــه والیــان، وزارت هــای داخلــه و معــارف می تواننــد 
ــه  ــد، ک ــی کار نماین ــم خاص ــع تی ــه نف ــته و ب ــم داش ــش مه ــات نق در انتخاب

 جابه جایی هــا از قبــل آغــاز و در حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد. 
نکتــۀ جالــب، سیاســت یــک بــام و دو هــوای  رییس جمهــور اســت. 
دخترخانمــی را کــه یــک روز تجربــۀ مأموریــت دولتــی نــدارد، معیــن و جوان 
دیگــری را بــه رتبــۀ ســمونوال در یکــی از چهــار بســت مهــم امنیتــی کشــور 
یعنــی معینیــت ارشــد وزارت داخلــه مقــرر نمــوده و در عیــن زمــان، جــوان بــا 
دانــش، بــا تجربــه و مــردم دارِ دیگــری را از معاونیــت والیــت هــرات  حــذف 
ــر  ــته  و کمپاین ــری داش ــرِی دیگ ــش فک ــوان گرای ــن ج ــون ای ــد، چ می نمای

ــد.  ــده نمی توان ش
ــه  ــم ک ــور بپرس ــاب رییس جمه ــهروند از جن ــک ش ــوان ی ــه عن ــم ب می خواه
اگــر شــما ســتر و یــا تورن جنــرال ارکان حــرب نظامــی بــا سی ســال تجربــه 
ــه  و صداقــِت کاری در وزارت داخلــه می بودیــد، آیــا از یــک  جــواِن بی تجرب
بــه رتبــۀ ســمونوال اطاعــت امــر می کردیــد؟ جــواب مشــخص اســت؛ شــاید 
به خاطــر اصــول نظــام بلــی صاحــب می گفتیــد، ولــی هرگــز قلبــًا معتقــد بــه 

کاردانــِی او و همــکاری بــا وی نبودیــد. 
ــوان،  ــف ج ــه طی ــدد از جمل ــای متع ــت تکت ه ــا درنظرداش ــات 98 ب انتخاب
اکادمیــک و دلســوز، رقابــت بســیار تنگاتنــگ و سرنوشت ســازی را در 
ــا توجــه  ــتم دیدۀ کشــور ب ــردم س ــب دیگــر، م ــد داشــت و از جان ــر خواه ب
ــی  ــن آگاه ــه ای ــا ب ــام چهره ه ــناخت تم ــخ و ش ــارِب تل ــال تج ــه چهل س ب
رســیده اند  کــه تحــت تأثیــر هیــچ شــعار، مناســبِت قومــی و وعــده و 

ــد. ــرار نگیرن ــی ق ــچ آدرس ــل از هی ــی و غیرقابلِ عم ــای توهم نویده
ــور ریشــه در  ــاب رییس جمه ــر جن ــات اخی ــه: اقدام ــام کالم این ک حســن خت
ــرد. ضمــن  ــد ک ــاز نخواه ــی را از مشــکالت  ب ــی داشــته و گره پالیســی  قبل
ــه در عرصــۀ سیاســت بلکــه  ــک غنیمــت علمــی ن ــده ایشــان را ی ــه بن این ک
ــوان  ــه عن ــه ب ــده ن ــِت آین ــدوارم در حکوم ــم، امی ــاد می دان ــوزۀ اقتص در ح
ریس جمهــور بلکــه متناســب بــا علمیــت و تجارب شــان، در یکــی از 
ــادی  ــعۀ اقتص ــاف و توس ــتای انکش ــود را در راس ــِش خ ــم نق ــت های مه پس

ــد. ــا کنن کشــور ایف

ــت،  ــده اس ــده ش ــور ران ــوروي از کش ــاد ش ــواي اتح ق
شــتاب زدهگي در میــان ســران گروه هــا در »پیشــاور« 
و»قــم« آغــاز مي شــود. هــر کــدام عمــر رژیــم کمونیســتي 
کابــل را از روي احساســات، ساده اندیشــانه پیش بینــي 
مي کننــد. یکــي ســه روز تــا یــک هفتــه، دیگــري دو 
ــر  ــاه، داکت ــه م ــا س ــر ت ــي دیگ ــاه و آن یک ــا یک م ــه ی هفت
ــا  ــات و بق ــت حی ــل را مهل ــت کاب ــس حکوم ــب ریی نجی
مي دهنــد. چــون اطالعــات و ارزیابي شــان از توانایــي 
رژیــم و جبهــات خودشــان غیرواقعــي و تهــی از هــر نــوع 
بینــش عمیــق سیاســي و نظامــي بــود، لــذا انتظــار معجــزه 
ــار آرش و از ســاللۀ حمــزه،  ــي مــردي از تب را داشــتند. ول
ــاد  ــوه پایه هــاي هندوکــش اندیشــمندانه فری ــا و ک از دره ه
برکشــید کــه نــه! »روس هــا مجاهدیــن را غافل گیــر کردنــد 
مــا حداقــل بــه ســه ســال دیگــر نیــاز داشــتیم تــا رژیــم را 
ــن  ــا ای ــن را ب ــًا مجاهدی ــا واقع ــم و روس ه ــا در آوری از پ
خــروج ناگهاني شــان در وضعیــت نامســاعدي قــرار دادنــد 
ــد و  ــراي ادارۀ شــهرها ندارن ــاده ب ــاي آم ــن نیروه مجاهدی
ــد، مــا وارد مرحلــۀ جدیــدي شــده ایم  خــود را نســاخته ان
ــن  ــه ای ــي ورود ب ــور آمادهگ ــن کش ــام مجاهدی ــه تم ک
ــد. شــیوه هاي جنــگ بایــد تغییــر بخــورد.  مرحلــه را ندارن
}مــراد از مرحلــۀ جدیــد مســوولیت پذیری و نظــام و 
ــه  ــم و تربی ــه تعلی ــاز ب ــن نی دولت ســازی اســت{ مجاهدی
دارنــد تــا اوضــاع و شــرایط جدیــد بــه آنــان تفهیــم گــردد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود را ک ــوولیت هاي خ ــف و مس وظای
ــات و ولســوالي ها  تصــرف مناطــق وســیع، شــهرهاي والی
و اماکــن دولتــی و عــام منفعــه، تغییــر مي کنــد، درک کننــد 

ــند*«.  و آن را بشناس
ــه طــول  ــب ب ــم نجی ــه عمــر رژی ــم ک چنانچــه گــواه بودی
انجامیــد. ســرکوب کودتــاي تنــي- گلبدیــن، ناکامــي 
ــاد  ــگ جالل آب ــتاني ها در جن ــا و پاکس ــن، عرب ه مجاهدی
بــه رژیــم کابــل ثبــات بخشــید و روحیــه افــراد آن را بــاال 
بــرد، داکتــر نجیــب کمربنــد امنیتــي شــهرهاي مهــم کابــل، 
ــترش  ــاد را گس ــریف و جالل آب ــزار ش ــار، م ــرات، قنده ه
داد و مجاهدیــن را در چنــد حلقــۀ امنیتــي بــه عقــب 
کشــید، مشــی مصالحــه ملــی نجیــب، شــمار از فرماندهــان 
و ســران گروه هــای جهــادی را کــه بــه اثــر ناکامــي جنــگ 
ــن  ــرد و تمکی ــوا ک ــد اغ ــده بودن ــوس ش ــاد مأی جالل آب

ــود. ــان رب ــي را از آن ــي و نظام سیاس
ــن  ــارزات چندی ــه مب ــه و بي توجــه ب ــان ســیوان بي باکان بین
ســالۀ ملــت افغانســتان و پیــام ایــن مبــارزه در صــدد ابقــاي 
ــود. در  ــا او ب رژیــم نجیــب و نوعــي ایتــالف مجاهدیــن ب
ــان ســیوان« شــک و تردیدهــای  ــن کار شــیوه »بین ــع ای واق
ــد آورد.  ــور، پدی ــل کش ــن داخ ــان مجاهدی ــی را می فراوان
بویــژه رهبــری شــورای نظــار ســابق شــهید مســعود، در این 
طــرح افــق روشــن و صداقــت الزم را نمي دیــد و آینــدۀ آن 
را بــه نفــع رژیــم کمونیســتي و ســرکوبي نهضــت مقاومــت 
مــردم، اســتهزاء و تشــهیر انقــالب اســالمی افغانســتان تلقي 
ــدر  ــب اهلل آنق ــر نجی ــي داکت ــه مل ــي مصالح ــرد. مش مي ک

ــي  ــا کشــورهاي همســایه و حام ــه حت ــود ک ــه ب ــش رفت پی
ــا حــدي  ــود. ت ــد ســاخته ب ــه خــود باورمن ــن را ب مجاهدی
کــه بــه گروه هــاي تحــت فرمــان و مســتقر در کشــورهاي 
خویــش دســتور داده بودنــد تــا در چارچــوب مشــي 
ــا  ــي ب ــت ایتالف ــک حکوم ــاختن ی ــي در س ــه مل مصالح
ــرات  ــي آن مذاک ــه در پ ــوند. ک ــریک ش ــب ش ــر نجی داکت
ــا نمایندهــگان  ــب ب ــم نجی ــن نمایندهــگان رژی مســتقیم بی
بعضــي از گروه هــاي جهــادي در دمشــق تحــت نظــر 

ــد. ــران و در بغــداد تحــت نظــر پاکســتان آغــاز گردی ای
در عیــن حــال، در اواخــر ســال 1370 کــه حکومــت 
ــی  ــای سیاس ــا و فعالیت ه ــی تالش ه ــب در پ ــر نجی داکت

ــازمان یافته و روز  ــتن س ــار و پیوس ــورای نظ ــی ش اطالعات
ــم،  ــتخباراتی رژی ــی و اس ــی، سیاس ــای نظام ــزون نیروه اف
ــن  ــه مجاهدی ــت ب ــدرت و حکوم ــلیم دهی ق ــه تس وادار ب
ــال  ــای س ــتین روزه ــه در نخس ــن بحبوح ــود در ای می ش
ــعود  ــاه مس ــت احمدش ــت ریاس ــار تح ــورای نظ 1371 ش
ــه  ــوری 18 ماه ــت عب ــاد حکوم ــر ایج ــی ب طرحــی را مبن
بــه ریاســت حضــرت صبغــت اهلل مجــددی، از طریــق 
اســتاد ربانــی رهبــر جمعیــت اســالمی بــه شــورای قیــادی 
مجاهدیــن مســتقر در پشــاور، تقدیــم نمــود. ایــن حکومــت 
ــالمت آمیز  ــورت مس ــه ص ــدرت را ب ــا ق ــت ت ــه داش وظیف
ــات  ــرد، حافــظ ثب ــل بگی ــر نجیــب تحوی از حکومــت داکت

ــای  ــۀ نیروه ــرازیر شــدن بی روی ــو س ــد، جل ــت باش و امنی
ــه  ــرد، و از هم ــل بگی ــهر کاب ــه ش ــن را ب ــلح مجاهدی مس
ــد.  ــزاری کن ــت جمهوری را برگ ــات ریاس ــر انتخاب مهمت

امــا ایــن طــرح از ســوی isi ســبوتاژ گردیــد و بــه جــای 
ــود  ــز خ ــه برانگی ــه و منازع ــالی، مغرضان ــرح پوش آن ط
ــه تحــت ریاســت  ــل دوماه ــت مماث ــر ایجــاد دول ــی ب مبن
صبغــت اهلل مجــددی و حکومــت 4 ماهــه عبــوری/ موقــت 
ــه  ــادی ک ــاالی شــورای قی ــی، را ب ــه ریاســت اســتاد ربان ب
متشــکل از ســران تنظیم هــای جهــادی بــود بقبوالندنــد کــه 
در واقــع منشــأ بي ثباتــي سیاســي و اختالفــات در ســاخت 
ــد. ــد دولت ســازي در کشــور گردی ــدرت سیاســي و رون ق
در پــي آن دولت هــاي همســایه سیاســت خصمانه یــی 
در پیــش گرفتنــد و هــر کــدام مأموریــن و وابســتگان 
ــرار  ــد ق ــوازش و تفق ــورد ن ــر م ــار دیگ ــش را یکب خوی
داده سالح هاي شــان را پــر از بــاروت و کیسه هاي شــان 
ــی آن را  ــداق عین ــه مص ــد - چنانچ ــول، نمودن ــر از پ را پ
ــاي وطــن  ــل زیب ــا کاب ــم - ت ــز مشــاهده می کنی ــروزه نی ام
را بســوزانند آنچنانــي کــه »جنــرال اختــر« گفتــه بــود چنــان 
ــن  ــیان م ــي در آش ــاختند و از آن آتش ــم س ــي فراه هیزم
ــي  ــه خاموش ــوز ب ــا هن ــاکان ت ــه کم ــد ک ــو افروختن و ت

ــت. ــده اس نگرایی
چونکــه ایــن بــار لبــاس تجاوزگــر، لبــاس اســالم همرنــگ 
لبــاس خــودش و پایگاهــش مســجد، بــود. مــردم همیشــه 
لبــاس تجــاوز ســرخ اســت و  فکــر مي کردنــد کــه 
پایگاهــش کرملیــن و کلیســا اســت. امــا کمــي دیرتــر پــي 
بردنــد، کــه نــه!؟ لبــاس تجــاوز مي توانــد بــه رنــگ ســبز، 
ســیاه، ســفید هــم باشــد و پایگاهــش هــم مدرســه. و ایــن 
ــان  ــی می ــی مل ــود آگاه ــی و خ ــی دین ــود آگاه ــادل خ تع
مردمــان آگاه ایــن مــرز و بــوم، اندیشــه مقاومــت ملــی را، 
ــی  ــت مل ــه مقاوم ــاد جبه ــه ایج ــر ب ــه منج ــد آورد ک پدی

ــد. ــتان، گردی ــاع از افغانس ــرای دف ب
ــراً  ــتان ظاه ــا در افغانس ــه جنگ ه ــت ک ــد گف ــان بای بي گم
ــات گروهــي شــکل گرفــت و اصــل کار  در شــعاع اختالف
ــایه هاي  ــردۀ همس ــت پ ــروع و پش ــع نامش ــداف و مناف اه
مداخلــه گــر - ماننــد امــروز - بــود، کــه بعدهــا بــه تجــاوز 
ــه  ــا ب ــرقي م ــوب ش ــایۀ جن ــرمانه همس ــکار و بي ش آش

ــد.  کشــور انجامی
خالصــه مرحلــه آســتانۀ پیــروزی بــه لحاظ سیاســي دشــوار 
ــر  ــه اث ــالمی ب ــالب اس ــه انق ــود ک ــه ب ــن مرحل گذارتری
جنگ هــای تحمیلیــی ســازمان یافتــه رنــگ و بــوی جنــگ 
ــالمت  ــه س ــت ب ــود نتوانس ــه ب ــود گرفت ــه خ ــی را ب داخل
و بــا صالبــت از آن عبــور کنــد انقــالب و بــه وادی 

دولت ســازی مــاوا گزینــد.
گویــی سرنوشــت کشــوری به نــام افغانســتان از بــدو 
تأســیس در دایرۀالمعــارف الهــی مصــداق ایــن بیــت 

ــت: ــورده اس ــم خ ــظ رق ــرت حاف حض
جام می و خون دل هریک به کسی دادند
 در دایـرۀ قسمت اوضــاع چنین باشــد
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ــن  ــش از ای ــماره های پی ــدگار در ش ــۀ مان ــاره: روزنام اش
قســمت نخســت ایــن مقالــه را در چنــد بخــش پیهــم نشــر 

ــد. ــه را می خوانی ــن مقال ــمت دوم ای ــاال قس ــرده و ح ک
قومانــدان قــرارگاه پارنــده عبدالواحــد بــه اســارت روس هــا 

در می آیــد.
کوتــل پارنــده را عبــور کردیــم و ســپس بــه ســمت 
ــب  ــه از عق ــواری ک ــۀ هم ــم. از راه دامن ــت چرخیدی راس
ــل  ــه کوت ــذرد و ب ــمالورده( می گ ــورده )ش ــرارگاه چمال ق
ــیر  ــن مس ــای ای ــزی از انته ــت چی آرزو می رســد. آن وق

. یــم نمی فهمید
بــه زودی صبــح دمیــد امــا در مــاه جــوزا هنــوز مســیر مــا 
ــر از بــرف بــود، ســرمای شــبانه راه را ســخت و لغزنــده  پُ
ســاخته بــود. بــا وجــود آنکــه راه بــه شــیب همــوار رســیده 
بــود، گرســنگی و راه پیمایــی بی وقفــه پاهــا را سســت 

ســاخته بــود.
افتادن هــا و برخاســتن هایی کــه غالبــًا در ایــن گونــه 

مســیر پیــش می آیــد چالــش جدیــدی  بــود.
قطــار مــا در یــک خــط منظــم راه می پیمــود و کســانی کــه 
می لغزیدنــد و بــر می خاســتند یــگان یــگان  از پــای افتــاده 
و بــرای َدْم گرفتــن از قطــار جــدا مــی شــدند و دیگــران بــه 

راه رفتــن ادامــه می دادنــد.
ــک  ــد ی ــه مانن ــد ک ــد آم ــی پدی ــار راه صخــرۀ بزرگ در کن
بــرج ترصــد بــه تنهایــی از زمیــن بــه طــرف بــاال روییــده 
ــود. ــه کــوه در کنــارش ب ــود. صخــرۀ کوچکتــر متصــل ب ب
برف هــای اطــراف آنهــا آب شــده و بــه فاصلــۀ چنــد متــر 

ســیاهی مــی زد.
ــرای َدْم  ــته و ب ــت دانس ــگاه را غنیم ــن خالی ــن ای ــد ت چن
گرفتــن از قطــار خــارج شــدند امــا مــن هنــوز مصمــم بــه 
پیمــودن راه بــودم. چنــد قدمــی از کنــار آنهــا گذشــته بــودم 
کــه روی بــرف لغزیــدم، بــه ســرعت برخاســتم، بــار دیگــر 
لغزیــدم. چنــد قــدم بعدتــر بــار ســوم بــه زمیــن خــوردم. 
وقتــی برخاســتم حــس کــردم پاهایــم از فرمانــم ســرپیچی 
ــوخت  ــدن س ــام ش ــا تم ــه ب ــری ک ــد موت ــد و مانن می کنن
بــه کنــج ســرک متوقــف مــی شــود از قطــار رفتــار خــارج 

شــدم و بــه طــرف صخــره بــزرگ برگشــتم.
صبــح روشــن شــده بــود از جمــع مــا کســی چانتــه اش را 
بــاز کــرد، توتــه گوشــت خامــی بــرآورد و چنــد تــن دیگــر 
بــه کنــدن بته هــای کــه تــازه بــرف از روی شــان آب شــده 
ــتند.  ــم انباش ــش زدن روی ه ــرای آت ــد و ب ــود پرداختن ب
بته هــا هنــوز کامــاًل مرطــوب بودنــد و »گوگرد«هــای 
ــه  ــا ب ــتعال آنه ــرد. از اش ــر نمی ک ــا اث ــی در آنه ــی در پ پ
عــوض ســرخی آتــش، ســیاهی دود بــر می خاســت و بــاز 
ــر  ــت بی اث ــن گوش ــرای پخت ــالش ب ــد. ت ــوش می ش خام

بــود.
میــرداد یــک توتــه گوشــت را کــه در ســیخ تطهیــر 
ــرون کشــید و شــروع  ــود بی کالشــینکوف کشــیده شــده ب

ــد. ــد کردن ــه از او تقلی ــرد، هم ــدن ک ــه جوی ب
مــن هــم تکه یــی را بــه دهــان بــردم امــا هــر چــه جویــدم 
ــه  ــه توت ــد و ن ــاییده ش ــه س ــا ن ــردن دندان ه ــم فش از به
شــد. طعــم گوشــت خــام نــا خوش آینــد بــود. آن را بیــرون 
ــدن  ــی تابی ــرم و مطبوع ــاب گ ــد آفت ــاعتی بع ــیدم. س کش
ــم،  ــه بودی ــاز یافت ــه حــال خــود را ب ــن ک ــد ت ــت. چن گرف
ــش،  ــرادر زاده های ــه و ب ــوی مال ــا مول ــم ام ــت کردی حرک
ــوب  ــد. کاکا ای ــاه ولی آنجــا ماندن ــم شــهاب الدین و ش معل
و دو پســرش، انــور و طاهــر بــه »آغل«هــای هــزار چشــمه 

رفتــه بودنــد. 
بــه راه افتادیــم، جــای پــای شــب رفتــگان، خــط طوالنــی 
ــکاس  ــود. انع ــرده ب ــیم ک ــرف ترس ــای در روی ب و بی انته

ــرد. ــت می ک ــم ها را اذی ــرف چش ــاب از روی ب ــعۀ آفت اش
مــا آموختــه بودیــم کــه بــه خــط راه و ســیاهی بوت هــای 
نفــر پیــش روی چشــم بدوزیــم تــا از گزنــد )بــرف 

بُرده گــی( چشــم در امــان بمانیــم.
ــد  ــای مانن ــا ج ــت راه ج ــار راس ــود، در کن ــوار ب راه هم
آنکــه کســی نشــانی از خــود بــر جــای بگــذارد، آرد گنــدم 
ریختــه بــود. شــاید بــار اســپی یــا پیاده یــی ســوراخ شــده 
ــزه  ــزه م ــرف را م ــا ب ــده ب ــر ش ــی از آن آرد ت ــود. اندک ب
ــاب  ــر از آن کب ــر و تســکین دهنده ت ــا مزه ت ــردم بســیار ب ک
گوشــت خــام ســحری بــود. حرکــت بــدون شــتاب، انــرژی 
ــب ها  ــی ش ــم دایم ــک مزاح ــا ی ــت ام ــادی الزم نداش زی
ــاف  ــارۀ کش ــرد؛ طی ــا نمی ک ــا را ره ــگ، م ــای جن و روزه
بــزرگ و تیــره رنگــی در ارتفاعــی نســبتًا پاییــن پیوســته مــا 
ــگ  ــاره را بهخاطــر صــدای بُن ــن طی ــرد. ای را طــواف می ک

ــد.  ــگک« می گفتن ــردم »بُن ــگ آن، م بُن
ــر  ــت بهخاط ــه می گف ــری ک ــای نظ ــالف درس ه ــا برخ م
ســتر و اخفــا از آن )بُنــگک( بــر روی لبــاس خــود چــادر 
ــم،  ــرده بودی ــادت ک ــۀ دیگــری ع ــه گون ســفید بکشــیم، ب
وقتــی طیــارۀ کشــاف مقابــل مــا پیــدا می شــد، از راه کنــار 
ــبیه  ــب، ش ــن ترتی ــتیم. بدی ــَدْک« می نشس ــیده و »ُچن کش
ســنگ های ســیاهی می شــدیم کــه بــه طــور نامنظــم، 
ــی از  ــد. وقت ــرون زده بودن ــرف بی ــر ب ــای از زی ــای ج ج
ــم. ــی افتادی ــه راه م ــاره ب ــت دوب ــا می گذش ــر م ــاالی س ب

هیــچ نمی دانســتیم کجــا می رویــم و چــه مقــدار راه باقــی 
مانــده اســت؟ امــا نقــش پــای رفیقــان بــه مــا نویــد مــی داد 
کــه راه درســتی در پیــش گرفته ایــم. در جایــی خــط راه بــه 
ــوا قطــع می شــد.  ــی رســید و در خــط ه ــی م ــاالی تپه ی ب

امتــدادش قابــل رویــت نبــود.
ــن وســیع و ســبزه زار  ــه رســیدیم زمی ــاالی تپ ــه ب ــی ب وقت
ــی  ــه همهمه ی ــم ک ــده بودی ــرود آم ــی ف ــدار شــد، اندک پدی
ــه  ــم ک ــاز یافتی ــاری را ب ــا قط ــید. در آنج ــوش رس ــه گ ب
ــم  ــود. دریافتی ــده ب ــد ش ــا ناپدی ــم م ــگام از چش ــب هن ش
کــه دوبــاره بــه دشــت آرزو و لََغــک انــدراب بازگشــته ایم.
بــه ایــن ترتیــب بی آنکــه خــود بخواهیــم ماننــد چرخ فلــک 
ــش  ــد روز پی ــه چن ــم ک ــیده بودی ــی رس ــان نقطه ی ــه هم ب
ــی  ــم. جنب وجــوش، ســر و صدای ــرده بودی ــرک ک آن را ت
شــبیه میلــه یــا »پیکنیــک« جریــان داشــت، هــر چنــد قــدم 
ــد.  ــه بودن ــش افروخت ــنگی آت ــای کوچــِک س در دیگدان ه
بــر بــاالی آن قطعــات فلــزی نازکــی را گذاشــته بودنــد کــه 
بمب هــای خوشــه یی و شــاپره کی  بازمانــدۀ الیه هــای 
ــر  ــا می پاشــیدند. ه ــۀ کوتل ه ــا در دامن ــه روس ه ــد ک بودن
کــس »آردکــی« را کــه احتمــاالً در مســیر راه از اســپ های 
ــی  ــرد و عده ی ــر می ک ــود، خمی ــه ب ــود گرفت ــا خ ــرده ب م
ــای  ــک و خاره ــای خش ــع آوری بته ه ــال جم ــه دنب ــم ب ه

ــتند. ــراف می گش ــان در اط بیاب
وقتــی یــک نــان کوچــک در روی »تــاوه« فلــزی می پخــت، 
چــور می شــد و هرکــس برشــی کوچکــی از آن را در 
حالــی کــه هنــوز دهــان را می ســوزاند، می بلعیــد. امــا نــان 
بــه انــدازۀ ســد جــوع بــود و قناعــت شــکم های چســپیده 

ــرد. ــم نمی ک را فراه
بــه ناچــار بــه انتظــار گــروپ لوژســتیکی کــه بــرای تهیــه 
ــی از  ــم. عده ی ــتراحت کردی ــود اس ــه ب ــه رفت ــه قری ــذا ب غ
ــاز  ــت ب ــل از حرک ــرف کوت ــبانه در دو ط ــه ش ــانی ک کس
ــوب و پســرانش  ــا کاکا ای ــیدند. ام ــاز رس ــد، ب ــده بودن مان

ــر اســیر شــدند. ــور و طاه ان
َدْم گرفتــه و آتــش  آنهــا در »آغیل«هــای هزارچشــمه 
ــه  ــه در ارتفاعــات مشــرف ب ــا ک ــد. روس ه ــه بودن افروخت
»آغیــل« بودنــد فــرود آمــده و آنهــا را پــس از اســارت بــه 

ــد. ــال دادن ــی انتق ــدان پلچرخ ــل و زن کاب
ــای  ــا در پ ــر از آنه ــش دورت ــه و برادرزاده های ــوی مال مول
ــه  ــا را ب ــت گیری آنه ــد و دس ــده بودن ــی ش ــره مخف صخ

ــد. ــرده بودن چشــم ســر تماشــا ک
ــپاهیان  ــر از س ــا پ ــراف م ــت: اط ــهاب الدین گف ــم ش معل
ــت و  ــدیم، نشس ــان ش ــره پنه ــر صخ ــد. در زی ــی ش روس
ــه  ــم. از تصــور اینکــه ب ــا را می دیدی برخاســت هلیکوپتره
گرفتــاری مــا هــم بیاینــد، مــو بــر بــدن مــا راســت می شــد. 
ــا  ــد دع ــه درگاه خداون ــات ب ــرای نج ــه ب ــه لحظ ــه ب لحظ
ــا را  ــی آنج ــد و در تاریک ــب ش ــه ش ــا اینک ــم ت می کردی
تــرک گفتیــم و بــه طــرف انــدراب آمدیــم و در باجگــه بــه 
قطعــۀ ضربتــی قــرارگاه تلخــه و قومانــدان عظیــم پیوســتیم، 
وقتــی آنجــا رســیدیم ده روز بــه عیــد رمضــان مانــده بــود.
ــر در  ــر دیگ ــش نف ــرخ و ش ــدان باغ س ــی زرداد قومان ول
مقابلــه بــا روس هــا شــهید شــده بودنــد، امــا مــا در دامنــۀ 
کوتــل آرزو بی خبــر از سرنوشــت آنهــا در انتظــار رســیدن 
ــود  ــده ب ــک ش ــام تاری ــم. ش ــتراحت پرداختی ــه اس ــذا ب غ
ــد شــد، ســپس  ــا صــدای انفجــاری بلن ــه در نزدیکــی م ک

ــای گنگــی برخاســت.  غوغ
چــه خبــر بــود؟ مــا بــرای دانســتن جــواب ایــن ســوال بــه 
طــرف ســرو صــدا حرکــت کردیــم. بــه زودی دریافتیــم کــه 
ــرارگاه در تاریکــی  ــرد آشــپز شــوخ طبع ق ــر َم ــای مرزامی پ
ــای  ــاالی مایــن »شــاپره کی« آمــده و انفجــار آن نصــف پ ب
ــۀ  ــه در دامن ــی ک ــان ماین های ــرده اســت. هم ــع ک او را قط
کوتل هــا پاشــیده بودنــد و بــا ورق هــای فلــزی آنهــا 

ــم.  ــاوه« درســت کــرده بودی »ت
گــروه لوژســتیک نقــل کردنــد کــه در برخــورد اول دوســتان 
ــرا در  ــد. زی ــناخته بودن ــا را نش ــان آنه ــنایان محلی ش و آش
همیــن ســه روز از اثــر گرســنگی و هــوای شــدید کوتــل، 

ــود. ــرده ب ــر ک ــا تغیی قیافه ه
بــه هرکــس یــک بــر چهــار حصــۀ نــان رســید و مقــداری 
ــوی  ــه س ــوردن آن ب ــا خ ــت. و ب ــرام گوش ــاید 100 گ ش
کوتــل آرزو حرکــت کردیــم. هنــوز کــوه پـُـر از بــرف بــود.
ــا  ــل ب ــدی کوت ــه بلن ــی توجــه ب ــه ب ــم ک ــه بودی ــاد گرفت ی
ــدم  ــا ق ــوی قله ه ــه س ــت ب ــته و یک نواخ ــاری آهس رفت
ــه ارتفاعــی  برداریــم. شــاید ســه تــا چهــار ســاعت بعــد ب
رســیده بودیــم کــه از ابرهــا بــاال می نمــود. مــن تــا آن وقت 
بــا طیــاره ســفر نکــرده بــودم. دیــدن انبــوه ابرهــای ســفید 
مثــل پَخته هــای حالجــی شــده، کــه در خطــی پایین تــر از 
ــز  ــزد، حیرت انگی ــوج می ــران م ــر بی ک ــون بح ــه، همچ قل

بــود.
بایــد ایــن  را نیــز بگویــم کــه مرزامیــر چنــد روز بعــد آمــد، 
ــع  ــای قط ــده پ ــود باقیمان ــازه ب ــش ت ــه زخم ــي ک در حال
ــش محکــم بســته  ــه ران ــاب ب ــا تن ــو، ب ــا زان شــده اش را ت
ــه  ــرده و ب ــی ک ــل را ط ــن کوت ــو همی ــای زان ــا کنده ه و ب

ــود.  شــتل آمــده ب
ــک افســر و جنگجــوی  ــول ی ــن ق ــًا همیشــه ای ــن تقریب م
ــه در جــواب  ــی آوردم ک ــاد م ــه ی ــی دوم را ب ــگ جهان جن
ســربازی کــه گفتــه بــود دیگــر زور در زانوهای مــان 
ــتری از آنچــه  ــروی بیش ــان نی ــود: در انس ــه ب ــده، گفت نمان

فکــر می کنــد وجــود دارد.
ــر  ــار دیگ ــک ب ــده ی ــل »ُقلِنج «مع ــدن از کوت ــرود آم در ف
ــه خســتگی اعصــاب،  ــل آن ک ــه عام ــد. س ــراغم آم ــه س ب
ــه  ــر س ــود، ه ــوا و خــوردن گوشــت ســخت ب ــردی ه س
موجــود بــود و دوای آن کــه دراز کشــیدن هــر چنــد صــد 
ــب  ــران عق ــد از دیگ ــث ش ــت، باع ــن اس ــر روی زمی مت
بمانــم. تــا کــه مــال خیــر محمــد کــه هنــر »قلنــج« گرفتــن 
ــده  ــاال آم ــاب ب ــی آفت ــه کمکــم رســید. وقت ــود ب ــد ب را بل

و شــیب تنــد کوتــل تمــام شــده بــود، بــه کاکا میــر جــان 
ــود، تــب  ــدر مــن ب رســیدم. ایــن موســفید کــه همســال پ
داشــت. شــاید در حالــت ضعــف بــه »ُمحرقــه« یــا مالریــا 
مبتــال شــده بــود، وقتــی مــرا کنــار خــود دیــد بــا صــدای 
ضعیــف گفــت: حســین، بیــا تســلیم شــویم!، دیگــر طاقــت 
نیســت. ایــن شــوخی تلــخ از یــک مریــض دور از انتظــار 

نبــود.
در »روی دره« شــتل در جایــی کــه دو راهــی راه ســالنگ و 
ــه جمــع دوســتان  ــاره ب ــد دوب شــتل را از هــم جــدا می کن
خــود پیوســتم، آنجــا مقــدار زیــادی کنســرو و قنــد خشــتی 
ــی  ــود. وقت ــده ب ــی مان ــا باق ــاق از روس ه ــیاه ق ــان س و ن
ــا بــاالی آن  نزدیــک شــدم، اول پتــوی خــود را انداختــم ت
بنشــینم، خــود را بــه آهســتگی خــم کــردم. امــا زانوهایــم 

یــاری نکردنــد و بــه زمیــن خــوردم.
ــه طــرف  ــاداهلل و پســر نوجــوان کاکا یعقــوب ملســپه ب عب
مــن شــتافتند مقــداری شــکر را در یــک گیــالس آب 
ــه در افغانســتان  ــاق روســی ک ــان ق ــا ن ــوط کــرده و ب مخل
نــان ســیلو می گوینــد، تعــارف کردنــد. )ایــن دو نفــر بعــداً 
در مســیر کوتــل پارنــده در طوفــان بــرف جــان خــود را از 

ــرزد(. ــان بیام ــد. خداي ش ــت دادن دس
قومانــدان علیم خــان از محــل موقتــی قــرارگاه تــاواخ، 
ــه  ــتاد ک ــواری فرس ــداری آرد ج ــتل، مق در »روی دره« ش
انــرا در آب جوشــاندیم. وقتــی دیــگ »کاچــی« پُختــه شــد، 
ــزی توجــه  ــت انکی ــت رق ــد، حال ــه زدن همــه َدور آن حلق
مــرا جلــب کــرد، آدم هایــی بــا چهره هــای از هــوای کوتــل 
ــه،  ــرو رفت ــده و چشــمان ف ــود و ســوخته، پوســت تکی کب
ماننــد عقابــان گرســنه بــه کاچــی کــه هنــوز دســت و دهــان 

ــد. ــوم آوردن ــوزاند هج را می س
بعــد از خــوردن آن داخــل ســالنگ شــدیم. شــاید دو روز 
ــالنگ  ــه س ــده ب ــن پارن ــن از مجاهدی ــد ت ــد از آن چن بع
رســیدند و خبــر اســیر شــدن عبدالواحــد قوماندان قــرار گاه 
ــه داســتان آن  ــد. ک ــن را دادن ــی از مجاهدی ــده و عده ی پارن

ــود: ــه روایــت محمــد لقــا از ایــن قــرار ب ب
ــان آمــر صاحــب، از پنجشــیر  ــر خــالف فرم عبدالواحــد ب
خــارج نشــد، بــه دلیــل اینکــه پایــش پیــش از ایــن در جنگ 
قطــع شــده بــود، در غــاری کــه قبــاًل ســاخته بــود پنهــان 

شــد. مــا نیــز بعــداً بــه او پیوســتیم.
ــن  ــود. از روی زمی ــر ب ــازده مت عمــق غــار آن در حــدود ی
ــی  ــیله »زینه«ی ــه وس ــد ب ــا می ش ــود و تنه ــد ب ــیار بلن بس
ــا  ــه آنج ــود، ب ــده ب ــاخته ش ــم س ــای محک ــه از تناب ه ک
ــاب  ــدن از تن ــزان ش ــطه آوی ــه واس ــا ب ــویم و ی ــاال ش ب

ــانیم. ــوف برس ــه ص ــود را ب ــوردی خ کوهن
ــن  ــای مجاهدی ــتجوی پناه گاه ــی و جس ــا در تالش روس ه
ــاه  ــرادرش ش ــده و ب ــروپ پارن ــر گ ــد( س ــه محم )خواج
ــد و  محمــد دهن کــج را در »تلگــری« دســتگیر کــرده بودن
شــاه محمــد داوطلــب شــده بــود جــای مــا را نشــان بدهــد.

ما از این وضعیت خبر نداشتیم.
ــاالی صــوف  ــان ب ــار جت هــای روســی ناگه ــرای اولین ب ب
بمــب ریختنــد. قومانــدان عبدالواحــد نگــران شــد و گفــت: 
ــداً  ــت. بع ــه اس ــالع یافت ــا اط ــل م ــمن از مح ــاالً دش احتم
هلیکوپترهــا پیــدا شــدند و دهــان غــار را زیــر آتــش راکــت 

گرفتنــد.
ســپس پیاده یــی روس هــا مقابــل غــار پدیــدار شــدند و بــا 
ــر  ــوف را زی ــلگد ص ــای بی پس ــبیه توپ ه ــای ش توپ ه
آتــش گرفتنــد. عســاکر داخلــی و شــاه محمــد نیــز بــا آنهــا 

ــد تســلیم شــوید! ــد. پیهــم صــدا می کردن بودن
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نهادهــای ناظــر انتخاباتــی می گوینــد کــه کمیســیون 
ــی  ــای انتخابات ــاز کارزاره ــود زمینهس ــات خ انتخاب
ــوده  ــی ب ــرای تکت هــای انتخابات پیــش از وقــت، ب

اســت. 
ــه تأخیــر رفتــن  ــان ادعــا می کننــد کــه پــس از ب آن
ــه ۲9  ــل  ب ــات از )31 حم ــزاری انتخاب ــان برگ زم
ــن  ــش را پیش بی ــن چال ــده، ای ــال آین ــرطان( س س
ــا کمیســیون انتخابــات شــریک کرده انــد،  بــوده و ب
امــا بــه گفتــۀ آنــان، گــوش شــنوایی در ایــن مــورد 

وجــود نداشــته اســت. 
برخــی از تکت هــای انتخاباتــی، بــا ایجــاد دفتــر در 
ــار  ــا و اقش ــردم، گروه ه ــا م ــا ب ــز و والیت ه مرک
مختلــف دیــدار می کننــد و در ایــن یدارهــا پیرامــون 
ــد کــه  ــی خــود صحبــت می کنن تکت هــای انتخابات
ــی  ــرف غن ــت محمداش ــه ریاس ــاز ب ــم دولت س تی
ــه  ــان ب ــرار دارد. گواه ــا ق ــم ه ــن تی ــدر ای در ص
ــن  ــای ای ــه اعض ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان روزنام
ــروف  ــی مص ــات دولت ــتفاده از امکان ــا اس ــم ب تی
ــت هســتند. مســووالن در  ــش از وق ــای پی کارزاره
ــش از  ــه پی ــد ک ــا می گوین ــات ام ــیون انتخاب کمیس
اعــالم فهرســت نهایــی نامــزدان ریاســت جمهوری، 
ــی  ــا انتخابات ــال انجــام شــده از طــرف تکت ه اعم

ــود.  ــوب نمی ش ــن محس کمپای
یوســف رشــید، رییــس نهــاد فیفــا در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ مانــدگار، می گویــد: زمانــی کــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری از 31 حمــل بــه ۲9 ســرطان بــه 

ــه  ــا ب ــم و پیشــنهاد م ــن بودی ــر رفــت، پیش بی تأخی
ــیوه یی را  ــا کارش ــود ت ــن ب ــات ای کمیســیون انتخاب
بــرای آغــاز کارزارهــای انتخاباتــی نیــز روی دســت 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــیون ب ــا کمیس ــرد، ام بگی

نشــان نــداد.
ــن  ــا از ای ــر، تکت ه ــال حاض ــه  در ح ــت ک او گف
ــه  ــت ب ــرده و دس ــوء ک ــتفادۀ س ــی اس خالءقانون
ــد.  ــت می زنن ــش از وق ــی پی ــای انتخابات کارزاره
آقــای رشــید گفــت: کمیســیون انتخابــات بــا نادیــده 
ــزرگ  ــش ب ــبب چال ــه س ــن موضــوع ک ــن ای گرفت
ــی پیــش وقــت  شــده  در روند کارزارهــای انتخابات
اســت و تکت هــای انتخاباتــی نیــز در حالــت 
ــد  ــد، می خواه ــرار گرفته ان ــردرُگمی ق ــی از س ناش

ــه نامعقــول خــود را برائــت دهــد. ــا توجی ب
آقــای رشــید افــزود: خالءقانونــی، فقــدان کارشــیوه 
ــای  ــی تکت ه ــای انتخابات ــاز کارزاره ــۀ آغ در زمین
ــت  ــش از وق ــای پی ــه، ســبب کارزاره شــکل گرفت
از دســت کمیســیون  اوضــاع  بیــرون شــدن  و 

ــت.   ــده اس ــات ش انتخاب
ــا  ــه روزه ب ــی، هم ــزدان انتخابات ــه نام ــت ک او گف
و  دارنــد  دیــدار  انجمن هــا  و  گروه هــا  افــراد، 
پیش می برنــد،  را  انتخاباتــی  کارزارهــای  عمــاًل 
ــت خودشــان  ــرای برائ ــات، ب ــا کمیســیون انتخاب ام

ــد. ــول می کن ــا معق ــه ن توجی
ــد  ــا می گوین ــات ام ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
کــه کارکردهــای تکت  هــای انتخاباتــی تــا پیــش از 

اعــالم فهرســت نهایــی نامــزدان انتخاباتــی، کارزاری 
ــود.  ــمرده نمی ش ــی ش انتخابات

ــیون  ــخنگوی کمیس ــاون س ــادات، مع ــح اهلل  س ذبی
انتخابــات در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
می گویــد کــه برخــی از تکت هــای انتخاباتــی، 
ــا مــردم و حلقــات را روی دســت  برنامــۀ دیــدار ب
دارنــد، امــا ایــن شــگردها بــه عنــوان کارزار 

نمی شــود.  محســوب  انتخاباتــی 
ــت  ــوز فهرس ــات، هن ــیون انتخاب ــت: کمیس او گف
نهایــی نامــزدان را اعــالم نکــرده اســت  و تــا پیــش 
ــا  ــرد تکت ه ــچ رویک ــت، هی ــن فهرس ــالم ای از اع
ــود.  ــوب نمی ش ــی محس ــی کارزار انتخابات انتخابات
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی تکت هــای 
در  صفحــات  و  دفتــر  ایجــاد  بــا  انتخاباتــی، 
رســانه های اجتماعــی عمدتــًا فیســبوک، دســت بــه 

می زننــد.  انتخاباتــی  کارزارهــای 
ــی  ــه یک ــوط ب ــه مرب ــای ک ــی از رخنامه ه در یک
ــن نگاشــته  ــی می شــود، چنی ــا انتخابات ــن تکت ه ای

ــاز ــی دولت س ــم انتخابات ــت: »تی ــده اس ش
ــف  ــار مختل ــتن اقش ــن، پیوس ــزی کمپای ــر مرک دفت
ــترده  ــورت گس ــاز به ص ــم دولت س ــه تی ــه ب جامع

ــه دارد«.  ادام
ــی  ــای انتخابات ــاز کارزاره ــات، آغ ــون انتخاب در قان
ــه شــده  ــی گفت ــاز روز رأی ده ــش از آغ ــاه پی دو م
اســت، در مــادۀ 76 قانــون انتخابــات آمــده اســت، 
بتواننــد  انتخابــات  کاندیــدای  این کــه  بــرای 
برنامه هــای خــود را بــرای شــهروندان ارایــه کننــد، 
ــت جمهوری 60 روز  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــه نام ب

ــده اســت. ــت داده  ش ــاه وق ــی دو م یعن
ــزاری  ــه در برگ ــی ک ــه ماهه ی ــر س ــل تأخی ــه دلی ب
انتخابــات پیــش آمــد، ایــن مدت حالــت نابســامانی 
ــرای تکت هــای انتخاباتــی ایجــاد کــرده اســت  را ب

و ایــن رونــد را در ســردرُگمی قــرار داده اســت.
آگاهــان بــاور دارنــد کــه ســران حکومــت وحــدت 
ــی،  ــات دولت ــمت و امکان ــتفاده از س ــا اس ــی ب مل
ــه  ــد ک ــت می زنن ــی دس ــای انتخابات ــه کارزاره ب
ــی  ــرف غن ــد اش ــراً محم ــت. اخی ــی اس غیرقانون
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، بــه والیــت 
ننگرهــار رفتــه، امــا در جریــان ســخنرانی او شــمار 
زیــادی دســت بــه اعتــراض زده و ســفر او بــه ایــن 

ــد.  ــف کردن ــی تعری ــت را کمپاین والی

ــا  ــخ ب ــت مونی ــیۀ نشس ــی در حاش ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
و  دیــدار  جداگانــه  گونــۀ  بــه  مختلــف  کشــورهای  مقام هــای 

اســت. کــرده  گفت وگــو 
ــات  ــو، روی موضوع ــرکل نات ــس ســتولتنبرگ دبی ــا ین ــدار ب او در دی
ــتان،  ــت افغانس ــری حکوم ــه رهب ــح ب ــد صل ــه رون ــف از جمل مختل
ــورهای  ــۀ کش ــش صادقان ــان و نق ــا هراس افگن ــترک ب ــارزۀ مش مب

ــرد. ــو ک ــه گفت وگ منطق
ــر  ــو و دیگ ــازمان نات ــد، س ــدار می گوی ــن دی ــو در ای ــرکل نات دبی
ــد  ــتان متعه ــا افغانس ــود ب ــکاری خ ــه هم ــده ب ــورهای کمک کنن کش
ــتان  ــت افغانس ــری حکوم ــارکت و رهب ــدون مش ــح ب ــت و صل اس

ــود. ــد ب ــن خواه ناممک
ــه زودی  ــه ب ــد ک ــدار می گوی ــن دی ــز در ای ــی نی ــرف غن محمداش
ــام  ــگان تم ــا نماینده ــرده و ب ــزار ک ــح را برگ ــورتی صل ــۀ مش جرگ
ــه  ــۀ همه جانب ــه گون ــح ب ــد صل ــورد رون ــور در م ــای کش والیت ه

ــرد. ــد ک ــو خواه ــورت و گفت وگ مش
او در دیــدار بــا فدریــکا موگرینــی مســوول روابــط خارجــی اتحادیــه 
اروپــا در رابطــه بــا نشســت »پروســۀ کابــل«، لویــه جرگــه مشــورتی 
ــث و  ــر بح ــات دیگ ــت جمهوری و موضوع ــات ریاس ــح، انتخاب صل

ــرد. ــو ک گفت وگ
فدریــکا موگرینــی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 5 موضوعــی کــه در 
ــود  ــده ب ــق ش ــوا روی آن تواف ــته در جین ــر گذش ــاه نوامب ــت م نشس
ــت  ــا حکوم ــون ب ــا کن ــان ت ــا از آن زم ــه اروپ ــه اتحادی ــد ک می گوی
افغانســتان روی ایــن توافق هــا کار می کننــد تــا ایــن توافق هــا 
ــق  ــوا روی آن تواف ــه در نشســت جین ــی ک ــوند. موضوعات ــی ش عمل
ــات  ــاد اصالح ــر، ایج ــح فراگی ــد صل ــاد رون ــد از: ایج ــد عبارتن ش
ــان  ــام مجــدد جنگجوی ــت از ادغ ــی، حمای ــه در بخــش امنیت از جمل
پیشــین، ضمانــت اتحادیــه اروپــا در رونــد صلــح، مشــوق های 
ــی  ــات منطقه ی ــاخت ها و ارتباط ــر س ــت زی ــرزی، تقوی ــارت م تج

ــد. ان
ــد  ــدار می گوی ــن دی ــا در ای ــه اروپ ــط خارجــی اتحادی مســوول رواب
ــه در  ــی دارد ک ــک برنامه ی ــه ی ــاز ب ــتان نی ــح افغانس ــد صل ــه رون ک
ــی  ــی و سیاس ــف اجتماع ــای مختل ــگان طیف ه ــدۀ نماینده برگیرن

ــد. ــتان باش افغانس
مســوول روابــط خارجــی اتحادیــه اروپــا می افزایــد کــه ایــن اتحادیــه 
در تطبیــق توافق نامــۀ صلــح و رونــد انتخابــات افغانســتان آمــادۀ هــر 

ــوع همکاری ســت. ن
ــۀ کار  ــر ادام ــی ب ــکا موگرین رییــس حکومــت وحــدت ملــی و فدری

ــد. ــاد شــده تأکیــد کردن روی مــوارد ی
شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی امیــر قطــر نیــز در حاشــیۀ نشســت 
مونیــخ از رونــد گفت وگوهــای صلــح بــه رهبــری حکومــت 

ــرد. ــتیبانی ک ــتان پش افغانس
ــا،  ــاع بریتانی ــر دف ــن ویلیامســن وزی ــا گاوی ــدار ب ــی در دی ــای غن آق
روی تأمیــن امنیــت افغانســتان و منطقــه و همچنــان مبــارزۀ مشــترک 

ــرد. ــو ک ــث و گفت وگ ــم بح ــا تروریس ب
ــه  ــورش ب ــه کش ــد ک ــدار می گوی ــن دی ــا در ای ــاع بریتانی ــر دف وزی
همــکاری مســتمر خــود بــا افغانســتان ادامــه داده و بــه عنــوان یــک 
ــی  ــتان باق ــردم افغانس ــت و م ــار حکوم ــتراتژیک در کن ــت اس دوس

ــد. ــد مان خواه
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