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ــا ظــرف  ــی همــراه ب ــای غن ــِد آق ــِح جدی اگــر از طــرح صل
و  انتخابــات  بــوی  به شــدِت  کــه  آن  پنج ســالۀ  زمانــِی 
ســوداِی قــدرت از آن بــه مشــام می رســید چشــم بپوشــانیم، 
ــر  ــاهانه و پُ ــوا، ورود ش ــس ژین ــیۀ کنفران ــن حاش پُررنگ تری
ــن  ــه ای ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــِم س از خدم وحش

ــا  ــی ب ــای غن ــه آق ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــوده اس ــت ب نشس
ــا 10 ـ 15 نفــر محافــظ  ــر عبــداهلل ب 20 نفــر محافــظ و داکت
ــدرت و  ــش ق ــن نمای ــده اند. ای ــت وارد ش ــِل نشس ــه مح ب
ــه  ــوا ن ــس ژین ــه کــه کنفران ــی صــورت گرفت اهمیــت درحال
ــن  ــوا یکــی از امن تری ــهر ژین ــل در ش ــل، ب ــد و زاب در هلمن

ــوس و  ــِی محس ــر امنیت ــِت تدابی ــی و تح ــهرهای اروپای ش
نامحســوِس نهادهــای امنیتــی ســویس برگــزار شــده و شــأن 
و منزلــِت آن نیــز بــر ایــن نکتــه می چرخیــده کــه افغانســتان 
کشــوری همچنــان محتــاج بــه کمک هــای جهانــی و رهبــراِن 
ــه ســاخت ونجاِت ایــن کشــور از فقــر و فســاد  آن مصمــم ب

ــِت  ــر در ذهنی ــن ورودِ پُرکروف ــه ای ــد. اینک ــونت ان و خش
وزرای کشــورهای حاضــر در کنفرانــس کــه همــه به تنهایــی 
و بــدوِن  حشــم وخدم وارد کنفرانــس شــده  بودنــد چــه 
ــاِن  ــه بینوای ــت ک ــان چیزی اس ــته، هم ــی گذاش ــِر منفی ی تأثی

ــد! ...     ــل ان ــظ دار از آن غاف محاف

ــژۀ در  ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
ــت  ــه اس ــتان گفت ــح افغانس ــور صل ام
هرچــه  می خواهــد  امریــکا  کــه 
ــۀ  ــتان نقط ــگ افغانس ــه جن ــر ب زودت

ــذارد. ــان بگ پای
آقــای خلیــل زاد در گفت وگــو بــا 
شــبکۀ خبــری پی.بــی.اس امریــکا 
ــا  ــم ت ــه داری ــا عجل ــت: »م ــه اس گفت
معضلــۀ افغانســتان را بــه زودی پایــان 
دهیــم. مــردم افغانســتان مســتحق 
ــل  ــرای چه ــان ب ــتند. آن ــح هس صل

ســال در جنــگ بوده انــد.«
خلیــل زاد گفتــه اســت کــه واشــنگتن 
ــاور اســت کــه طرف هــای  ــه ایــن ب ب
راه  از  طالبــان  به شــمول  درگیــر 
جنــگ پیــروز شــده نمی تواننــد و بــه 
ــگ  ــرای جن ــل ب ــل راه ح ــن دلی همی
کنونــی در گفت وگوهــا نهفتــه اســت.
او گفتــه اســت: »مــا بــاور داریــم 
بــه  جنــگ  طرف هــای  تمامــی  و 

کــه  می گوینــد  طالبــان  شــمول 
ــرزی  ــه پی ــی ب ــد از راه نظام نمی توانن
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــند و حکوم برس
می گویــد کــه یــک راه حــل سیاســی 
ــه  ــم ک ــم می گوی ــا ه ــد، م می خواه

ــم.« ــی می خواهی ــل سیاس راه ح
تأکیــد  ویــژۀ  نماینــدۀ  ایــن 
ــح  ــه صل ــه رســیدن ب ــرده ک ک
ــات  ــزاری انتخاب ــش از برگ پی
در  ریاســت جمهوری 

افغانســتان خــوب خواهــد بــود. 
بــه گفتــۀ او در ایــن 

زمینــۀ  صــورت، 
گــروه  حضــور 
نیــز  طالبــان 
انتخابــات  در 

هــم  ا فر
هــد  ا خو

شــد.
ر  د

ترامــپ  دونالــد  حــال،  همیــن 
در  نیــز  امریــکا  رییس جمهــور 
ــت  ــنگتن پس ــا واش ــه ب ــک مصاحب ی
ــگ  ــکان دارد جن ــه ام ــه اســت ک گفت
افغانســتان بــه زودی بــه پایــان برســد.
ــار دیگــر از حضــور  ــپ ب ــای ترام آق
افغانســتان  نیروهــای امریکایــی در 
کــه  داشــته  بیــان  و  کــرده  دفــاع 
ــی از  ــای خارج ــر نیروه اگ
افغانســتان خارج شــوند، 
ــتان  ــر افغانس ــار دیگ ب
بــه مرکــز تروریســم 
ــد شــد و  ــل خواه تبدی
تهدیــد جــدی در برابــر 
خواهــد  امریــکا 

ــود. ب

خلیل زاد:
 برای پایان جنِگ افغانستان عجله داریم

شکست خوردن سخت است اما سخت تر از شکست آن است که هرگز برای موفقیت تالش نکنیم.
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تیودور روزولت

احمدولی مسعود:
این بار باید »برنامه« سرنوشت مردم را تعیین کند

»طرح صلح حکومت شخصی و سلیقه یی است«
ــه  ــد ك ــی می گوی ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری ــعود، رهب ــی مس احمدول
رییــس حکومــت وحــدت ملــی در مــدت چهــار ســال حکومــت اش، »هیــچ 
ــم«  ــا آن »تفاه ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــوردی« ك ــچ م ــی در هی ــرح بزرگ ط

ــرده باشــند، نداشــته اســت. ك
آقــای مســعود آجنــدای محمداشــرف غنــی را »شــخصی و ســلیقه یی« 
را  آن  فــردا صبــح  می كنــد،  فکــر  او شــب  كــه  می گویــد  و  می دانــد 

می ســازد رســانه یی 

شـوخی با صلـح 

یا مـذاکره بــرای صـلح

د افغــانستان اوبـــه 

او د پاکستـــان زهـــــر

صفحه 6

صفحه 7

آگاهان و نهادهای ناظر انتخاباتی:

کمیسیون به سلیقۀ سران حکومت کار می کند
»افتضاح انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری تکرار خواهد شد«

ــات  ــزاری انتخاب ــد برگ ــات، رون ــیون انتخاب ــی کمیس ــۀ نهای ــاس فیصل براس
ــج  ــام نتای ــی و اع ــت غزن ــی در والی ــات پارلمان ــت جمهوری و انتخاب ریاس
ایــن انتخابــات از 18 دلــو 97 تــا 25 جــوزای 98 زمــان در برخواهــد گرفــت.
بانــو حســن گفــت کــه براســاس تقویــم نهایــی روند ثبــت نــام رأی دهنــده گان 
بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری از 18 دلــو ســال جــاری شــروع شــده، در 
نهــم حــوت، فهرســت نهایــی رأی دهنــده گان در مراکــز نصــب خواهــد شــد و 
در 12 جــدی همیــن ســال نیــز رونــد ثبــت نــام کاندیــدان آغــاز خواهــد شــد

حـاشیه هـای افغـانی نشست ژینـوا



اشـاره
نشســت ژینــوا کــه در روزهــای 27 و 28 نومبــر در 
مقــر اروپایــِی ســازمان ملــل در شــهر ژینــوا برگزار 
ــاب دهِی  ــوان حس ــر عن ــه زی ــدا از آنچ ــد، ج ش
ــت  ــام حمای ــی و اع ــۀ جهان ــه جامع ــت ب حکوم
جامعــۀ جهانــی از افغانســتان از آن هــا تذکــر 
نابهنجــاری  و  درشــت  حاشــیه های  مــی رود، 
ــارِت  ــا عب ــا را ب ــوان آن ه ــط می ت ــه فق ــته ک داش
ــی  ــه معرف ــوا« ب ــِی نشســت ژین »حاشــیه های افغان
گرفــت. بــرای درک بهتــِر مطلــب، نخســت از همــه 
بایــد دانســت کــه حکومــت افغانســتان و ســازمان 
ملــل بــه گونــۀ مشــترک میزبانــی و ریاســِت ایــن 
ــت  ــران حکوم ــته اند. س ــده داش ــت را برعه نشس
وزرای  در حضــور  می بایســت  ملــی  وحــدت 
بیــش از 62 کشــور دنیــا و نماینــده گان بیــش 
از 32 ســازمان بین المللــی، گزارشــی جامــع از 
ــف  ــای مختل ــتان در عرصه ه ــرفت های افغانس پیش
ــای  ــه کمک ه ــبت ب ــان نس ــِت عملکردش و موثری
تعهدشــده در کنفرانــس بروکســل ارایــه می دادنــد 
ــتیاق را  ــد و اش ــای اُمی ــب، فض ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
بــرای ادامــۀ کمک هــای جهانــی بــه جامعــۀ 
ــۀ  ــا در صحن ــایند. ام ــتان بگش ــران زدۀ افغانس بح
عمــل، ادا و اطوارهــاِی ســرزده از مســووالن و 
نماینــده گاِن حکومــت افغانســتان در برابر چشــماِن 
ــا  ــِی آن ه ــت از پرت بوده گ ــان، حکای ــِن جه تیزبی

ــت. ــر داش ــِم دیگ در عوال

بینوایاِن محافظ دار
ــراه  ــی هم ــای غن ــِد آق ــِح جدی ــرح صل ــر از ط اگ
بــا ظــرف زمانــِی پنج ســالۀ آن کــه به شــدِت 
بــوی انتخابــات و ســوداِی قــدرت از آن بــه 
ــن  ــانیم، پُررنگ تری ــم بپوش ــید چش ــام می رس مش
ــر از  ــاهانه و پُ ــوا، ورود ش ــس ژین ــیۀ کنفران حاش
خدم وحشــِم ســران حکومــت وحــدت ملــی 
ــود  ــه می ش ــت. گفت ــوده اس ــت ب ــن نشس ــه ای ب
ــر  ــظ و داکت ــر محاف ــا 20 نف ــی ب ــای غن ــه آق ک
عبــداهلل بــا 10 ـ 15 نفــر محافــظ بــه محــِل 
ــدرت و  ــش ق ــن نمای ــده اند. ای ــت وارد ش نشس
ــس  ــه کنفران ــه ک ــی صــورت گرفت ــت درحال اهمی
ژینــوا نــه در هلمنــد و زابــل، بــل در شــهر ژینــوا 
ــِت  ــی و تح ــهرهای اروپای ــن ش ــی از امن تری یک
تدابیــر امنیتــِی محســوس و نامحســوِس نهادهــای 
امنیتــی ســویس برگــزار شــده و شــأن و منزلــِت آن 
ــتان  ــه افغانس ــده ک ــه می چرخی ــن نکت ــر ای ــز ب نی
کشــوری همچنــان محتــاج بــه کمک هــای جهانــی 
ــن  ــاخت ونجاِت ای ــه س ــم ب ــراِن آن مصم و رهب
ــه  ــد. اینک ــونت ان ــاد و خش ــر و فس ــور از فق کش
ایــن ورودِ پُرکروفــر در ذهنیــِت وزرای کشــورهای 
حاضــر در کنفرانــس کــه همــه به تنهایــی و بــدوِن 
 حشــم وخدم وارد کنفرانــس شــده  بودنــد چــه 
ــه  ــان چیزی اســت ک ــته، هم ــی گذاش ــِر منفی ی تأثی

ــد! ــل ان ــظ دار از آن غاف ــاِن محاف بینوای

سیاست مداراِن سربه هوا 
نشســت  افغانــِی  حاشــیه های  از  دوم  نکتــۀ 
ــی  ــی در چوک ــس اجرای ــِن ریی ــرار گرفت ــوا، ق ژین
ــوی  ــارت »بان ــِل آن عب ــه مقاب ــت ک و جایگاهی س
اول« درج شــده و قرارگیــری بانــوی اوِل افغانســتان 
در جایــگاه »رییس جمهــور« اســت. مســلمًا چنیــن 
گاف زدن  و خبط وخطایــی، نماینده گــِی روشــن 
ــه  ــد ک ــی می کنـ ــا و  خبط وخطاهای از گاف زدن  ه
ــر  ــت در ه ــووالِن حکوم ــران و مس ــر روز س ه
ــًا  ــوند. یقین ــِب آن می ش ــتان مرتک ــۀ افغانس گوش
آن هــا بــه ایــن کنفرانــس کــه از قضــا میزبانــاِن آن 
ــِی  ــش و آماده گ ــا آرای ــدند، ب ــمرده می ش ــز ش نی
ــه کار  ــان را ب ــِت ظرفیت ش ــه و نهای ــراوان رفت ف
انداختــه بودنــد تــا خودشــان را مدیــراِن کارآزمودۀ 
عرصــۀ صلــح و سیاســِت افغانســتان بنمایاننــد کــه 
نگهــداری پنــج ســاِل دیگرشــان در قــدرت بــرای 
ــه  ــه اســت. بدیهی ســت ک ــی به صرف ــۀ جهان جامع
ــه  ــه ن ــی ک ــور و در قضایای ــِل کش ــا در داخ آن ه
ــه طــرِف  ــد و ن ــِن رســانه ها چشــمک می زن دوربی
ــده  ــا وزرای کشــورهای خارجــی و کمک دهن آن ه
از  می باشــد، بســیار ســربه هواتر و خنده دارتــر 

ــد.  ــل می کنن ــد و عم ــم می گیرن ــن تصمی ای

میزباناِن بی حوصله
ــاِن  ــه میزبان ــس ـ ک ــن کنفران ــوم در ای ــۀ س نکت
کمک دهنــده اش  میهمانــاِن  از  آن  کمک طلــِب 
لوکس تــر و بی حوصله تــر ظاهــر شــده بودنــد 
و  مســایل  از  حکومــت  ســراِن  طفــره روی  ـ، 
مشــکاِت امنیتــی، اکتفای شــان بــه بحث هــای 
آب وهــوا  آلوده گــی  چــون  زیســت محیطی یی 
و بیــرون برآمدن شــان از تــاالر پــس از اتمــامِ 
ــخنان و  ــتِن س ــنیده گذاش ــود و ناش ــخنرانِی  خ س
ــان  ــه میزب ــال آنک ــود. ح ــان ب ــاِی میهمان نکته ه
ــخناِن  ــنیدِن س ــه ش ــف ب ــوالً مکل ــًا و اص اخاق
مدعویــِن خــود اســت، ثانیــًا اگرچــه مســایل 
زیســت محیطی به جــاِی خــود بســیار مهم انــد 
امــا در ســایۀ جنــگ و دهشــِت طالبــان و داعشــیان 
ــر  ــه نظ ــریفاتی ب ــًا تش ــور، تقریب ــر کش در سرتاس
می رســد. مســووالن حکومــت وحــدت ملــی 
امنیــت در  درحالــی از پرداختــن بــه معضــِل 
ــکا در  ــفیر امری ــه س ــد ک ــره رفتن ــتان طف افغانس
ــن  ــه ای ــنی ب ــس به روش ــن کنفران ــتان در ای افغانس
ــرد.  ــد ک ــِت آن تأکی ــر اولوی مبحــث  پرداخــت و ب
شــاید صحبــِت ســراِن لوکــس و بی حوصلــۀ 
حکومــت از مســایل زیســت محیطِی افغانســتان 
در  روزافــزون  ناامنی هــای  گذاشــتِن  کنــار  و 
ــان  ــه نشـ ــوده ک ــن ب ــرای ای ــف، ب ــات مختل والی
دهنــد آن هــا چقــدر بــه »اهــداف توســعۀ پایــدار« 
ــأله  ــن مس ــِل ای ــی را ذی ــگ و ناامن ــد و جن پابندن
ــه در  ــه آنچ ــر از این ک ــا بی خب ــد. ام ــرار می دهن ق
افغانســتان بــه توســعه و خصوصــًا توســعۀ پایــدار 
مجــال نمی دهــد، همیــن ناامنــی و خشــونِت 
روزافــزون اســت. ایــن دهشــت گرِی طالبــان 
ــان و  ــودکاِن جوزج ــه ک ــه ب ــت ک ــیان اس و داعش

فاریــاب و جوانــاِن غزنــی و فــراه مجــال تحصیــل، 
مجــاِل  کشــور  در  ســازنده گی  رونــِد  بــه  و 
دمســازی بــا مفهــوم »پایــداری« را نمی دهــد. 
ــاری«  در ســایۀ جنــگ و ناامنــی و »مهاجــرت اجب
ــمارقِی  ــد س ــه رش ــعه« ب ــوم »توس ــه مفه اســت ک
آب هــای  حیف ومیــِل  و  آلوده گــی  شــهرها، 
زیرزمینــی و آلوده گــی خاک وهــواِی افغانســتان 

مســخ و دگردیــس می شــود.

زناِن فرمایشی و بی دغدغه 
ژینــوا، حضــور  کنفرانــس  در  نکتــۀ چهـــارم 
ــت افغانســتان  ــِب حکوم ــی از جان ــده گاِن زن نماین
بــود کــه هیــچ دغدغــه و ابتــکاری از خــود در ایــن 
نشســت بــه نمایــش نگذاشــتند تــا بتــوان پذیرفــت 
ــوده  کــه حضــورِ آن هــا فرمایشــی و تشــریفاتی نب
ــان  ــرِف سفرش ــه ص ــی را ک ــته اند هزینه ی و توانس
شــده مبــاح ســازند. یکــی از بهتریــن نقــاط 
و موضوعاتــی کــه زنــاِن حضوریافتــه در ایــن 
دغدغــه  می توانســتند  آن  به واســطۀ  کنفرانــس 
ــردم  ــان و م ــِش جه ــه نمای ــود را ب ــِت خ و ظرفی
ــان  ــا طالب ــح ب ــوع صل ــد، موض ــتان بگذارن افغانس
ــر  ــه و هیجــان ب ــا عجل ــکا ب ــم امری ــه ه اســت ک
نهایی  شــدِن آن پافشــاری دارد، هــم حکومــت 
افغانســتان می خواهــد از آن مدالــی افتخارآمیــز 
بــرای خــود بتراشــد و هم کشــورهای منطقــه برای 
اعمــال نفــوذ در آن بــه رقابــت بــا یکدیگــر شــدت 
بخشــیده اند. اصلی تریــن دغدغــۀ متصــور در ایــن 
وضــع بــرای زنــاِن افغانســتان می توانــد سرنوشــِت 
ــروعی   ــاِی مش ــوق و آزادی ه ــر حق ــا از نظ آن ه
ــد و  ــب کرده ان ــال ها کس ــن س ــه در ای ــد ک باش
ــان  ــا طالب ــح ب ــد نیســت در داســتاِن صل ــچ بعی هی
ــه  ــی ب ــاِن اعزام ــود. زن ــته ش ــه گذاش ــه معامل ب
کنفرانــِس ژینــوا توســط حکومــت افغانســتان، 
ــی ارادۀ خــود  ــه حضــورِ فرمایشــی و ب ــی ب درحال
ــر  ــک وزی ــه ی ــد ک ــن نشســت بســنده کردن در ای
از  کیلومتــری  هــزاران  دورِی  به رغــِم  آلمانــی 
ــظ  ــِت حف ــر اهمی ــتان، ب ــای افغانس ــن و فض زمی
ــح و  ــد صل ــی در رون ــۀ جهان ــتاوردهای جامع دس
قربانــی نشــدِن حقــوق زنــان در پایــاِن ایــن رونــد 
ــداهلل  ــی و عب ــان غن ــادِ آقای ــه ی ــد و ب ــد  ورزی تأکی
آورد کــه اگــر طــرِح جـــدیدی بــرای صلــح دارند، 
رعایــِت ایــن نکتــه، شــرط اساســی جامعــۀ اروپــا 

ــت.   ــان اس ــتیبانی از آن ــرای پش ب
سخـن پایانی 

حاشــیه های افغانــِی نشســت ژینــوا، محصــوِل 
فرهنــِگ سیاســِی حاکــم بــر افغانســتان اســت کــه 
ــود و  ــتایِش خ ــدرت، س ــش ق ــی و نمای خودنمای
ســطحی نگری  و  کم دقتــی  دیگــری،  تحقیــر 
طــرد  و  بی اســتعداد  بلی گویــاِن  نــوازِش  و 
ــِی آن  ــای اساس ــتعداد، از مؤلفه ه ــل آوراِن پُراس دلی
ــدت  ــت وح ــووالن حکوم ــود. مس ــمرده می ش ش
ــد  ــو گرفته ان ــان خ ــگ چن ــن فرهن ــه ای ــی ب مل
کــه در نشســتی بــه منزلــت و اهمیــِت ژینــوا نیــز 

ــد.    ــرل کننـ نتوانســتند خــوِی خــود را کنت
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 ژینـوا

 

ــخن  ــتان س ــوری در افغانس ــِح ف ــفید از صل ــه کاخ س درحالی ک
می گویــد و خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا بــرای 
ــو و  ــاِل گفت وگ ــتاب آلود در ح ــورِت ش ــتان به ص ــح افغانس صل
رای زنــی بــا طرف هــای مختلــِف قضیــه اســت، اشــرف غنی 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــا طمأنینــه و درنــگ طرحــی را 
در نشســِت ژینــوا ارایــه کــرده کــه بــر اســاس آن، صلــح احتمــال 
دارد تــا پنــج ســاِل آینــده تأمیــن شــود. ایــن فاصلــۀ زمانــی بــرای 
چیســت؟ آیــا ارگ بــا کاخ ســفید در مــورد صلــح دچــار اختــاف 

شــده اســت؟ 
 ظاهــر قضایــا نشــان نمی دهــد کــه آقــای غنــی مشــکلی بــا امریــکا 
پیــدا کــرده باشــد، ولــی روی دیگــِر ســکه و طرحــی کــه او ارایــه 
ــد  ــفید و ارگ می توان ــان کاخ س ــر می ــر اختاف نظ ــرده، بیانگ ک
ــدت  ــت وح ــدِن حکوم ــس از روی کار آم ــال پ ــج س ــد. پن باش
ــان دو  ــرم« می ــتی ن ــاز »کش ــانه های آغ ــتین نش ــن نخس ــی، ای مل
ــورد آن  ــه در م ــی ک ــا وجــود پنهان کاری های ــه ب کشــور اســت ک
ــِل  ــد. دلی ــرد، آهسته آهســته خــود را نشــان می ده صــورت می گی
ــر  ــی ب ــد و آن چانه زن ــوده می توان ــز ب ــرم، یــک چی ــن کشــتی ن ای
ســِر قــدرت سیاســی اســت. چــرا آقــای غنــی بــرای تأمیــن صلــح 
ــن  ــن چنی ــا تعیی ــت؟ آی ــرده اس ــن ک ــاله تعیی ــِل پنج س ضرب االج

ــه نظــر نمی رســد؟  ــح مشــکوک ب ــن صل ــرای تأمی تاریخــی ب
ــِن  ــا گفت ــرد. او ب ــخره می گی ــه س ــردم را ب ــعورِ م ــی ش ــای غن آق
اینکــه پنــج ســال بعــد طــرِح او بــرای رســیدن بــه صلــح نتیجــه 
ــورت  ــی ص ــن انتخابات ــود کمپای ــرای خ ــًا ب خواهــد داد، عم
ــر گــردۀ مــردم  ــه ب ــج ســال به صــورِت جباران می دهــد. او کــه پن
ــج  ــود، پن ــۀ خ ــرح عوام فریبان ــا ط ــد ب ــرده، می خواه ــت ک حکوم
ســاِل دیگــر نیــز مــردم افغانســتان را در ســایۀ سیاســت هاِی نــاکام 

ــازد. ــیر س ــود اس ــِن خ و تباه ک
ــا  ــت و ی ــح می داش ــن صل ــرای تأمی ــی ب ــر طرح ــی اگ ــای غن آق
ــرح  ــن ط ــود، ای ــه می ب ــر و برنام ــن عرصــه صاحــب فک او در ای
ــل به صــورِت نســبی  ــج ســاِل گذشــته حداق ــد در پن ــه بای و برنام
ــت های  ــام سیاس ــِد تم ــی مانن ــای غن ــی داد. آق ــان م ــود را نش خ
و  بی برنامه گــی  دچــار  نیــز چنــان  مســالۀ صلــح  در  خــود 
ــد.  ــردم را بفریب ــه م ــد چگون ــا نمی دان ــه حت ــم کاری اســت ک ندان
ــرد و  ــرح ک ــح را مط ــث صل ــه ارگ، بح ــش ب ــاز رفتن او از آغ
گفــت کــه بــه زودی نتایــج آن مشــخص می شــود؛ ولــی برعکــس 
ــی و  ــمت ویران ــه س ــر ب ــتر از روز دیگ ــر روز بیش ــتان ه افغانس
ــح و  ــه صل ــیدن ب ــه در رس ــد ک ــی دی ــرد. وقت ــقوط ک ــگ س جن
ــا  ــگ ب ــه جن ــار ده ــث چه ــوده، بح ــاکام ب ــان ن ــا طالب ــره ب مذاک
پاکســتان را پیــش کشــید و مدعــی شــد کــه افغانســتان چهل ســال 
ــن  ــو ای ــد جل ــت بای ــد، نخس ــتان می جنگ ــا پاکس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــد. ب ــد ش ــح خواه ــان صل ــا طالب ــود، آن گاه ب ــه ش ــگ گرفت جن
همیــن دلیــل، او در آغــاز دورۀ حکومــت داری خــود اعــام کــرد 
کــه »مــا هیــچ گفت وگویــی بــا طالبــان نداریــم، بــل بــا پاکســتان 
ــز راه  ــن سیاســت نی ــی ای ــم«. وقت ــو می کنی ــح گفت وگ ــرای صل ب
ــه  ــرد ب ــاِن سیاســی خطــاب ک ــان را مخالف ــرد، طالب ــی نب ــه جای ب
ــرم  ــود ن ــر خ ــان را در براب ــد دِل سخت ش ــه بتوان ــد ک ــن اُمی ای
ســازد. متأســفانه یــا خوشــبختانه ایــن سیاســت نیــز ناموفــق از آب 
بیــرون شــد و او درماه هــای اخیــر درمانــده و فاکــت زده هــر روز 

ــه راه  انداخــت. ــو ب ــز  گفــت و یــک دعــوای ن یــک چی
ــود،   اگــر آقــای غنــی سیاســت مداری دارای فکــر و اندیشــه می ب
الزم نبــود کــه امریکایی  هــا وارد بحــث صلــح شــوند. ناتوانی هــای 
ارگ ســبب شــد کــه کاســۀ صبــِر امریــکا لبریــز گــردد و بــه نیابــت 
ــه بحــث  ــد. البت ــاز کن ــان را آغ ــا طالب ــی گفت وگــو ب ــای غن از آق
ــه  ــون ب ــت؛ چ ــکا نیس ــۀ امری ــاع از برنام ــت و دف ــر حمای ــر س ب
ــم  ــل زاد ه ــای خلی ــرح آق ــی، ط ــای غن ــت های آق ــدازۀ سیاس ان
ابهام آمیــز اســت ولــی ایــن موضــوع را نمی تــوان نادیــده گرفــت 
ــای  ــی آق ــد، ول ــد چــه کار می کنن ــل زاد می دانن ــکا و خلی ــه امری ک

ــد.  ــه کار می کن ــه چ ــد ک ــی نمی دان غن
ــودش از  ــه خ ــتیم ک ــت مداری می داش ــا در ارگ سیاس ای کاش م
ــواِل  ــاع و اح ــه اوض ــد ک ــی آورد و می فهمی ــر در م ــت س وضعی
ــرد.  ــت ک ــه می شــود آن را مدیری ــه اســت و چگون کشــور چگون
ــا  ــدارد، کم ــور را ن ــِت کش ــی مدیری ــر توانای ــی دیگ ــای غن آق
این کــه از نخســتین روزهــای رســیدن بــه قــدرت ایــن ناتوانــی اش 
کامــًا مشــهود بــود. طــرح صلــِح آقــای غنــی صرفــًا یــک مصــرف 
ــن  ــه ای ــد ب ــی اســت. او می خواه ــم مصــرف انتخابات دارد و آن ه
بهانــه ســِر قــدرت باقــی بمانــد. آقــای غنــی در عمــل نــه توانایــی 
ــتان  ــد افغانس ــم می توان ــه ه ــح را دارد و ن ــن صل آوردن و تأمی
ــات  ــام داری اش نج ــان زم ــده در زم ــای به وجودآم را از بحران ه
بخشــد. اگــر او بــرای یــک دورۀ دیگــر در قــدرِت سیاســی باقــی 
ــوان حــال و روزِ خــراِب افغانســتان را  ــدون شــک می ت ــد، ب بمان

ــرد! ــی ک ــاال پیش بین از ح

 
طــرح

صـلح
 یا سـوداِی قـدرت

روح اهلل یوسف زاده
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انتحابــات شــورای  کــه  انتخابــات می گویــد  کمیســیون 
انتخابــات  از  بعــد  مــاه  ســه  والیتــی  و  ولســوالی ها 

می گــردد. برگــزاری  ریاســت جمهوری 
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــات می    گوین مســووالن در کمیســیون انتخاب
مجلــس  انتخابــات  بــا  همزمــان  جمهــوری  ریاســت 
نماینــده گان والیــت غزنــی در 31 حمــل  ســال آینــده 
ــات شــوراهای ولســوالی ها و  ــا انتخاب برگــزاری می گــردد. ام

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــال 98 برگ ــنبلۀ س ــی 31 س والیت
ــاون ســخنگوی کمیســیون مســتقل  ــز ابراهیمــی، مع عبدالعزی
ــت: »در 31  ــدگار گف ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــات در صحب انتخاب
ــس  ــوری و مجل ــت جمه ــده انتحابات ریاس ــال آین ــل س حم
نماینــده گان والیــت غزنــی و بــه تاریــخ 31 ســنبله انتخابــات 
ــردد«.  ــزار می  گ ــی برگ ــورای والیت ــوالی ها و ش ــورای ولس ش
ــاور دارنــد کــه رهبــری  ایــن در حالــی اســت کــه آگاهــان ب
فعلــی کمیســیون انتخابــات تــوان  مدیریــت و برگــزاری 
انتحابــات ریاســت جمهوری در 31 حمــل ســال آینــده را 

ــد.  ندارن
تقویم انتخابات ریاست جمهوری

انتخابــات  تقویــم  همچنــان  انتخابــات  کمیســیون 
کــرد. همه گانــی  نیــز  را  ریاســت جمهوری 

عبدالبدیــع صیــاد، رییــس کمیســیون انتخابــات، بــه روز 
چهارشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، در یــک نشســت خبــری در 
کابــل گفــت کــه براســاس ایــن تقویــم انتخاباتــی، انتخابــات 
ــه تاریــخ 31 حمــل ســال آینــده برگــزار  ریاســت جمهوری ب

می شــود.
ملیحــه حســن عضــو کمیســیون انتخابــات نیــز گفــت 
ــد  ــات، رون ــیون انتخاب ــی کمیس ــۀ نهای ــاس فیصل ــه براس ک
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری و انتخابــات پارلمانــی 
در والیــت غزنــی و اعــام نتایــج ایــن انتخابــات از 18 دلــو 

ــت. ــد گرف ــان در برخواه ــوزای 98 زم ــا 25 ج 97 ت
بانــو حســن گفــت کــه براســاس تقویــم نهایــی رونــد ثبــت 
نــام رأی دهنــده گان بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری از 18 
ــو ســال جــاری شــروع شــده، در نهــم حــوت، فهرســت  دل
ــد شــد و در  ــز نصــب خواه ــده گان در مراک ــی رأی دهن نهای
12 جــدی همیــن ســال نیــز رونــد ثبــت نــام کاندیــدان آغــاز 

خواهــد شــد.
او زمــان نشــر فهرســت کاندیــدان انتخابات ریاســت جمهوری 
را براســاس ایــن تقویــم 18 جــدی 97 عنــوان کــرده گفــت که 
در تاریــخ 5 حــوت همیــن ســال رونــد قرعــه کشــی نامــزدان 
ــا 31 حمــل 98 آماده گی هــای  ــات صــورت گرفتــه و ت انتخاب
ــوری و  ــات ریاســت جمه ــزاری انتخاب ــرای برگ کمیســیون ب

انتخابــات پارلمانــی غزنــی ادامــه خواهــد یافــت.
ایــن کمیشــنر کمیســیون انتخابــات خاطــر نشــان کــرد کــه در 
31 حمــل انتخابــات ریاســت جمهوری و انتخابــات پارلمانــی 
ــت  ــده، در بیس ــزار ش ــدی برگ ــن زمان بن ــاس ای ــی براس غزن
ــده و 25  ــام ش ــات اع ــی انتخاب ــج ابتدای ــور نتای ــم ث و هفت
ــات ریاســت جمهوری  ــی انتخاب ــج نهای جــوزا ســال بعــد نتای

و انتخابــات پارلمانــی غزنــی اعــام خواهــد شــد.

رییــس جریــان سیاســی آجنــدای ملــی می گویــد کــه 
این بــار در انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان 

ــد. ــن سرنوشــت کنن ــا« تعیی ــد »برنامه ه بای
ــدای  ــان سیاســی آجن ــر جری ــی مســعود، رهب احمدول
ملــی کــه بــه روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته در نشســِت 
هفتــه وار گــروه کاری »آجنــدای ملــی« صحبــت 
می کــرد، گفــت کــه نبــود برنامه هــا در انتخابــات 
ــار  ــتان را دچ ــردم افغانس ــین، م ــای پیش و حکومت ه
ســرگردانی کــرده و بــه همیــن نســبت وضعیــت آنــان 

ــر شــده اســت. را هــر روز بدت
ــای  ــتن برنامه ه ــر نداش ــتان از به ــۀ او: افغانس ــه گفت ب
مــدون و روشــن، بــه حالــت ناهنجــار رســیده و 
امــروزه شــهروندان آن در حالــِت نابه ســامانی بــه 

ســر می برنــد.
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی می گویــد 
ــی« وارد  ــاق مل ــۀ »وف ــا برنام ــان سیاســی ب ــن جری ای
کارزارهــای انتخاباتــی می شــود و ایــن تیــم بــا 
فعــال  جریان هــای  و  نخبــه گان  تمامــی  حضــور 

ــت.  ــده اس ــار ش ــی پُرب سیاس
ــا برنامــۀ  بــه گفتــۀ آقــای مســعود: حکومــت آینــده ب
ــه  ــن برنامــه ب ــاق ملــی ســاخته خواهــد شــد و ای وف
ــردم  ــام م ــه تم ــده اســت ک ــدی ش ــی ترتیب بن گونه ی
سرنوشــت خــود را در آن پیــدا می کننــد و حکومــت 
مبــدل بــه آیینــۀ حضــور تمامــی شــهروندان افغانســتان 

خواهــد شــد.
غنی عامل بازدارنده

همزمــان باایــن، رهبــر سیاســی جریــان آجنــدای 
ــات  ــح و انتخاب ــن تحــوالِت صل ــون آخری ــی پیرام مل
ــا  ــا آریان در افغانســتان، در گفت وگــوی اختصاصــی ب
نیــوز گفتــه اســت کــه عامــل تناقض گویی هــای 
بــه  پیونــد  در  انتخابــات  کمیســیون  و  حکومــت 
انتخابــات ریاســت جمهوری شــخِص آقــای غنــی 

ــت. اس
ــتان  ــی در افغانس ــای غن ــت آق ــۀ او: »حکوم ــه گفت ب
بــزرگ خــود  مشــکل  اســت.  بازدارنــده  عامــل 
آقــای غنــی اســت کــه تبدیــل شــده بــه یــک عامــل 

بازدارنــده در مســایل کان ملــی می باشــد«.
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــعود در پاس ــای مس آق
واقعــًا تمــام تصامیــم در پیونــد بــه انتخابــات از ســوی 
ــود،  ــه می ش ــت گرفت ــس حکوم ــخص ریی ارگ و ش
محمداشــرف  تصمیــم  »ســرانجام  داشــت:  بیــان 
انتخابــات  غنــی نخواهــد بــود کــه بــر تاریــخ 
ــزرگ  ــران ب ــذارد. بازیگ ــه بگ ــت جمهوری صح ریاس
دیگــری در درون کشــور حضــور دارنــد کــه در 
بازی هــای افغانســتان دخیــل انــد و محمداشــرف 
ــۀ  ــی در زمین ــه تنهای ــد داد ب ــازه نخواهن ــی را اج غن

ــرد«. ــم بگی ــات تصمی انتخاب
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی اظهــار مــی دارد 
ــات ریاســت جمهوری  ــه انتخاب ــد ب کــه آنچــه در پیون
ــود،  ــرح می ش ــت مط ــیون و حکوم ــوی کمیس از س
نهایــی نیســت و در روزهــای آینــده حرف هــای 

ــه مطــرح خواهــد شــد. ــن زمین ــد در ای جدی
در  ریاســت جمهوری  انتخابــاِت  برگــزاری  بــه  او 
ــه  ــت ک زمــان تعیــن شــده تأکیــد کــرد، امــا گف
ــزاری  ــی برگ ــخ نهای ــل تاری ــت 31 حم ــن نیس مطمی
ــۀ  ــه گفت ــرا ب ــد، زی ــوری باش ــت جمه انتخابات ریاس
ــای  ــی حرف ه ــۀ جهان ــزرگ و جامع ــران ب او: بازیگ
ــت جمهوری  ــات ریاس ــۀ انتخاب ــان را در زمین خودش

ــد. دارن
احمدولــی مســعود در اخیــر ســخنانش تصریــح کــرد 
کــه در پیونــد بــه انتخابــات ریاســت جمهوری و 
ــی  ــای سیاس ــردم و جریان ه ــح، م ــای صل گفت وگوه
ــا  افغانســتان بیشــتر منتظــر تصمیــم امریــکا هســتند ت

ــی. ــم حکومــت وحــدت مل تصمی

طرِح شخصِی صلح
ــدای  ــان سیاســی آجن ــر جری ــی مســعود، رهب احمدول
ــی  ــد کــه رییــس حکومــت وحــدت مل ــی می گوی مل
ــرح  ــچ ط ــت اش، »هی ــال حکوم ــار س ــدت چه در م
بزرگــی در هیــچ مــوردی« کــه مــردم افغانســتان بــا آن 

»تفاهــم« کــرده باشــند، نداشــته اســت.
را  غنــی  محمداشــرف  آجنــدای  مســعود  آقــای 
»شــخصی و ســلیقه یی« می دانــد و می گویــد کــه 
محمداشــرف غنــی شــب فکــر می کنــد، فــردا صبــح 
ــۀ او: محمداشــرف  ــه گفت آن را رســانه یی می ســازد. ب
ــا بســیاری از کســانی کــه در اطــراف او  ــا ب غنــی حت
هســتند، مشــورت نمی کنــد. او اگــر بــه مــردم بــودن 
ــه پارلمــان  ــاور می داشــت، آن را ب ــح اش ب طــرح صل
ــه  ــن زمین ــردم در ای ــده گان م ــا نماین ــتاد و ب می فرس

مشــورت می کــرد.
ــوت  ــه دع ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــعود ب ــای مس آق
رهبــران و نخبــه گان سیاســی در ارگ، »نمایــش« 
ــا رهبــران  بــود تــا مــردم فریــب داده شــود کــه مــا ب
سیاســی و نخبــه گان در زمینــۀ طــرح صلــح مشــورت 

کرده ایــم.
ــۀ  ــک پروس ــح ی ــه صل ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
کان و دوام دار و نیــاز اســت و تفاهــم مــردم بــه 

ــد. ــن باش ــز روش ــم آن نی ــد و میکانیس ــت آی دس
کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــه  مســعود  احمدولــی 
محمداشــرف غنــی تــاش دارد تــا یــک دور پنج ســالۀ 
دیگــر نیــز بــه عنــوان رییس جمهــور، حکومــت را بــه 
دســت بگیــرد تــا بــه گفتــۀ خــودش، »فصــل ناتمــام« 

ــد. خــود را تمــام کن

امــا آقــای مســعود از »فصــل ناتمــامِ« آقــای غنــی بــه 
عنــوان »فصــل بدبختــی« یــاد کــرد و افــزود کــه آقــای 
ــه  ــح را بهان ــرای اســتمرار قــدرت، طــرح صل ــی ب غن
قــرار داده اســت و نیــت اصلــی او حاکمیــت دوبــاره 

ــت. ــت جمهوری اس ــر ارگ ریاس ب
او بــا اشــاره بــه ماموریــِت زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ 
ــد  ــتان می گوی ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری وی
کــه مســألۀ صلــح و جنــِگ افغانســتان ابعــاد پیچیــده 
پیــدا کــرده و بــا یــک ماموریــت بســیار کوتــاه ممکــن 

نیســت افغانســتان بــه صلــِح مطلــوب دســت یابــد.
بــه گفتــۀ آقــای مســعود: آنچــه در ارتبــاط بــه صلــِح 
ــدیِد  ــود دارد، »تش ــه وج ــطح منطق ــتان در س افغانس
ــۀ  ــم در زمین ــه تفاه ــیدن ب ــه رس ــت ن ــا« اس رقابت ه

ــح. صل
ــراً  ــه اخی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا درحال ــن گفته ه ای
انتخابــات  تقویــم  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
براســاس  کــرد.  اعــام  را  ریاســت جمهوری 
انتخابــات  نامــزدان  نام نویســی  تقویــم،  ایــن 
ریاســت جمهوری از اول جــدی آغــاز می شــود و 

داشــت. ادامــه خواهــد  12 روز 
ــات  ــم انتخاب ــام تقوی ــش از اع ــم، پی ــویی ه از س
در حــال  انتخاباتــی  ریاســت جمهوری تکت هــای 
ــان  شــکل گرفتــن اســت و یارگیری هــای سیاســی می
نخبــه گان نیــز آغــاز شــده اســت. هرچنــد شــماری از 
چهره هــای مطــرح سیاســی از نامــزدی شــان در ایــن 
انتخابــات خبــر داده  امــا بــه صــورت رســمی از علنــی 

ــد. ــی نکرده ان ــان رونمای ــت ش از تک

آگاهان و نهادهای ناظر انتخاباتی:

کمیسیون به سلیقۀ سران حکومت کار می کند
»افتضاح انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری تکرار خواهد شد«

احمدولی مسعود:
این بار باید »برنامه« سرنوشت مردم را تعیین کند

»طرح صلح حکومت شخصی و سلیقه یی است«

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

حکومــت آقــای غنــی در افغانســتان عامــل بازدارنــده اســت. مشــکل بــزرگ خــود آقــای غنــی اســت 
کــه تبدیــل شــده بــه یــک عامــل بازدارنــده در مســایل کالن ملــی می باشــد«.

آقــای مســعود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا واقعــاً تمــام تصامیــم در پیونــد بــه انتخابــات 
ــم  ــرانجام تصمی ــت: س ــان داش ــود، بی ــه می ش ــت گرفت ــس حکوم ــخص ریی ــوی ارگ و ش از س
ــذارد.  ــه بگ ــت جمهوری صح ــات ریاس ــخ انتخاب ــر تاری ــه ب ــود ک ــد ب ــی نخواه ــرف غن محمداش
بازیگــران بــزرگ دیگــری در درون کشــور حضــور دارنــد کــه در بازی هــای افغانســتان دخیــل انــد و 

ــرد ــم بگی ــات تصمی ــۀ انتخاب ــی در زمین ــه تنهای ــد داد ب ــی را اجــازه نخواهن محمداشــرف غن



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2381   شنبه       10 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397    22ربیع االول   y 1440  1 د سمبر     42018 www.mandegardaily.com

رسول خان امین
دیـل کارنگـی در کتـاب »آیین سـخنوری« برای افـرادِ نوپا در عرصۀ سـخنوری 
می نویسـد: اگر قصد دارید سـخناِن شـما شـنونده را منقلب کند، می باید سـعی 
کنیـد در میـان سـخنان خود، جمات بـزرگان را قرار دهید و بـرای آنکه تمامی 
تـاش خـود را بـرای مبدل سـازی بـه یـک سـخنران خـوب بـه کار ببندیـد و 

هـدف خود را تسـریع ببخشـید، رعایـِت چهار نکته ضروری اسـت:
1.     آغاز با ارادۀ قوی و خلل ناپذیر

2.     دانستن در ارتباط با موضوع سخنوری
3.     با اطمینان عمل کردن

4.     تمرین! تمرین! تمرین!
سـخنوری در حوزۀ روابط عمومی بر اسـاس اهداف ترغیبی و تبلیغی سـت که 
دربـارۀ حقایـق و واقعیات، باورها و ارزش ها، اتخاذ خط مشـی و روش هاسـت 
کـه اساسـاً بـدون پیش بینـی ُرخ می دهد، مانند جلسـات اضطـراری و یا تماس 
اربـاب رجـوع کـه در این لحظه، سـخنرانی به صـورت ناگهانـی، فی البداهه و با 
بهره گیـری از حافظـه صـورت می گیـرد، در ایـن حالـت بایـد از حداقـل زمان، 
نهایـِت اسـتفاده را جهـت نظـم دهی به اندیشـه ها و محورها به عمل آورد. سـه 
اصـل مهـم در سـخنرانی آن اسـت که در همـان دقایق اولیه کلیـد موفقیت رقم 
می خـورد؛ بنابرایـن از همـان لحظـۀ اول با نشـاط بـودن حایز اهمیت اسـت و 

صـدا می بایسـت در همان ابتـدا اوج بگیرد.
یـک سـخنور روابـط عمومـی جهـت اقنـاع ذهنـی مخاطـب و موفقیـت،  باید 
قرارداد کاری مخاطِب خود را بشناسـد و در ابتدای تهیۀ متن سـخنرانی، پاسـخ 

به سـه سـوال زیر الزم اسـت:
1-   من برای چه کسانی سخنرانی می کنم؟

2-   در پـی ایـراد سـخنرانی می خواهـم شـنونده گان چه بدانند یـا بپذیرند و یا 
چه کاری انجـام دهند؟

3-   شیوه های مؤثر تهیه و ارایۀ سخنوری برای تحقق اهداف فوق چیست؟
شـیوه های تحلیل مخاطبان، از نظر سـنی، از نظر جنسـیت، تفاوت های ناشـی از 
قومیـت، نـژاد، اخاق و زمینه های فرهنگی، عضویـت گروهی، تحلیل وضعیتی 
مخاطبـان می بایسـت صـورت بگیـرد. اثربخشـی کام، صداقـت، شـفافیت، 
امیدبخشـی و لحـِن محترمانـه می توانـد ذهـن مخاطـِب شـما را در زمینـۀ نوع 

هـدف روابـط عمومی تکامل بخشـد.

فصل دوم
ترس از سخنرانی

ترس چیست؟
واقعاً ترس چیست و از کجا می آید؟

 تـرس)FOBIA(، احسـاس مغز ما نسـبت بـه یک تهدید خارجی اسـت. هر 
وقـت بـا چیز جدیـدی روبه رو می شـویم کـه آن را نمی شناسـیم و فکر می کنیم 
یک تهدید برای ماسـت، می ترسـیم؛ مثـل ترس از تاریکی )چـون فکر می کنیم 
در تاریکـی هیوالسـت!(، تـرس از حیوانـات درنـده، ترس از شکسـت خوردن 
)چـون فکـر می کنیـم دنیـا بـه آخـر می رسـد!(، تـرس از مـردن (فکـر می کنیم 
همـه چیـز در این دنیاسـت و...( البته ما در برابر هر چیز ناشـناخته نمی ترسـیم. 

فقـط در برابـر آن هایـی می ترسـیم کـه فکر می کنیم بـرای ما تهدید هسـتند. 
تـرس همـه جـا با ماسـت و مـا را رهـا نمی کند. حـاال یک لحظه فکـر کنید که 
اگـر هیچ کـدام از ایـن ترس هـا با مـا نبودند، چـه اتفاقـی می افتـاد؟... اگر ترس 
نبـود، حتمـاً از بـام خانۀ مـان می افتادیـم و دیگـر نمی توانسـتیم ایـن کتـاب را 

بخوانیـم! اگـر تـرس نمی بود:
•  شاید هیچ دانشجویی خودش را برای دفاع از پایان نامه اش آماده نمی کرد!

•  شـاید خیلی هـا ورزش نمی کردنـد چـون از چربـی اضافـه و بیماری هـای 
دیگـر نمی ترسـیدند!

•  شـاید خیلی هـا بـه پدر و مادرشـان احترام نمی گذاشـتند چون نمی ترسـیدند 
کـه فرزندان شـان بـه آن ها بی  احترامـی کنند یا خداوند آن ها را دوسـت نداشـته 

باشد! 
•  شـاید سـخنرانی های بـه در نخـورِ خیلـی زیادی می داشـتیم چون هیچ کسـی 

از صحبـت در جمع نمی ترسـید! 
•  باالخره شاید ای  قدر آدم کشته می شد که دیگر دنیا جای زیستن نبود.

بنابرایـن وجـود تـرس الزم اسـت؛ امـا چگونه بایـد آن را مهـار کنیم کـه نه تنها 
بـه مـا آسـیب نزنـد بلکه موجب پیشـرفت مـا نیز شـود. البتـه یادتان باشـد که 
تـرس، یـک تیـِغ دو لبه اسـت که در هـر صورت می بُـرد .انتخاب با شماسـت 
کـه از کـدام لبۀ آن اسـتفاده می کنیـد. بنابراین در قدم اول باید به شـما بگویم که 
ترس تـان را بپذیریـد و با آن درسـت برخورد کنید؛ زیرا این کار مطمیناً شـما را 

کمـی آرام می کنـد و همیـن آرامش آغاز مسـیر موفقیت شماسـت. 

بخش سوم

سخنرانی 
و فن بیان

حقایقــی دربــارة بریتانیــا و باالحصــار و جنگ 
افغان-انگلیس دوم 

نویسنده: گارین ِاوینگ
گزارنده:  رزاق مأمون- ماندگار

بخش دوم و پایانی

ــد  ــس نمی گوی ــه رابرت ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــرد،  ــد ک ــان خواه ــاک یکس ــا خ ــار را ب باالحص
ــع اشــغال نظامــی  مگــر چندیــن خانه یــی کــه مان
می شــدند. گذشــته از همــه، شــما نمی توانیــد 
شــهری را کــه قــرار اســت بــه تصــرف درآوریــد، 
ویــران کنیــد. چنانــی که مــن دریافتــم، رابرتس در 
باالحصــار یــا اطــراِف آن کــدام تغییــری بــه میــان 
ــر انفجــاری  نیــاورد؛ فقــط چهــار روز بعــد، در اث
ــد  ــره گاه اســلحه در باالحصــار چن ــم در ذخی عظی
نفــر بــه هاکــت رســیدند و انگلیــس ناگزیــر شــد 
ــه  ــرود. اگرچ ــرون ب ــا بی ــه از آن ج ــرای همیش ب
ــد،  ــوزی خوابی ــه آتش س ــد از آن ک ــد روز بع چن
ــه را  ــی قلع ــره گاه اصل ــس ذخی ــاِن انگلی مهندس

ــد.  ــتحکم کردن مس
متــن کوتــاه جالبــی از احســاس نگرانــِی هینســمان 

دربــارۀ انفجــار وجــود دارد: 
می بــرد،  به ســر  بــزرگ  وحشــتی  در  »شــهر 
دکان هــا بســته و جاده هــا خالــی از ســکنه بودنــد. 
ــاکنان  ــر از س ــد نف ــه چن ــود ک ــده ب ــزارش ش گ
ــده  ــی ش ــا زخم ــقوط گلوله ه ــر س ــهر در اث ش
ــده  ــاق ش ــا چ ــز آن ه ــر در مغ ــن فک ــد و ای بودن
بــود کــه مــا زرادخانــۀ باالحصــار را قصــداً ویــران 
ــر، 1879( ــمان، 16 اکتب ــوارد هینس ــم.« )ه کرده ای
ــۀ  ــار زراد خان ــا انفج ــه ب ــز در رابط ــس نی انگلی
ــپس  ــمان س ــت. هینس ــوءظن داش ــار س باالحص
ــت  ــده اس ــه ش ــم گرفت ــون تصمی ــت: »اکن نوش
ــداً در  ــود.« او بع ــران ش ــد وی ــار بای ــه باالحص ک
ــم  ــک تصمی ــن ی ــرد: »ای ــه ک ــی اضاف ــک پاورق ی
تأســف بار اســت کــه بــا وقــوع قیــام مــاه دســمبر، 
هرگــز جامــۀ عمــل نپوشــید.« )منظــور هینســمان، 
ــان  ــات محمدج ــل وحم ــام کاب ــال، قی ــه احتم ب

ــم( ــت- مترج ــان اس خ
آتشــباری  از  بــرای جلوگیــری  انگلیــس  امــا 
ــه  ــرد. ب ــا ک ــی برپ ــع چوب ــوار مان ــک ن ــتر، ی بیش
ــی  ــور قطع ــه ط ــس، ب ــه رابرت ــید ک ــر می رس نظ
خیــال داشــت کــه باالحصــار را بــا خــاک یکســان 
ــرام  ــک تلگ ــون در ی ــلطنه الرد لیت ــد. نایب الس کن
ارســالی عنوانــی رابرتــس در 23 اکتبــر 1879 اتمام 
حجــت کــرده اســت کــه »مــن مؤکــداً بــر تخریب 
فــوری و کامــل باالحصــار موافقــت دارم. فرمانــده 
ُکل قــوا هــم موافقــت دارد.« و لیتــون بــه تاریــخ 2 
نومبــر بــار دیگــر عنوانــی رابرتــس نوشــتند: »کار 
ــت.«  ــر اس ــد؛ بهت ــام برس ــه انج ــر ب ــه زودت هرچ
ــن  ــر برای ــم( مگ ــر!- مترج ــر، بهت ــه زودت )هرچ

روبســون در یادداشــتی عنوانــی رابرتــس در هنــد 
نوشــت: »ایــن نظریــه، )تخریــب باالحصــار( 

ــت.«  ــده اس ــوخ ش ــروصدا منس بی س
ــرارگاه  ــس در ق ــمبر 1879، انگلی ــر دس در اواخ
شــیرپور محصــور مانــده بــود و محمدجــان 
ــراف  ــای اط ــل و بلندی ه ــم کاب ــروی عظی ــا نی ب
شــهر را تصــرف کــرده بــود. خرابی هایــی در 
ــر  ــه دکت ــه شــمول شــفاخانه یی ک ــل ب داخــل کاب
ــان  ــردان، زن ــه م ــات ب ــۀ خدم ــرای ارای ــن ب اوی
ــی از  ــود، بخش ــته ب ــا داش ــل برپ ــودکان کاب و ک
ــارت  ــا غ ــود. خانه ه ــهر ب ــرف ش ــات تص عملی
ــب  ــا تخری ــا و دیواره ــا، پنجره ه ــده، دروازه ه ش
شــده، کــف ســاختمان ها کنــده شــده و بازارهــا و 

ــد.  ــده بودن ــی ش ــا متاش مغازه ه
ــه  ــم( ب ــان- مترج ــان خ ــان )محمدج ــراد ج اف
باالحصــار هــم صدمــه وارد کردنــد و بســیاری از 
ــد.  ــود بردن ــا خ ــده را ب ــای باقی مان جنگ ابزاره
ــار داشــت کــه قلعــه  ــی در اختی انگلیــس اطاعات
ــربازی  ــچ س ــپس هی ــود؛ س ــده ب ــذاری ش ماین گ
در آن جــا مســتقر نشــده بــود، تــا اینکــه مهندســان 
ــًا  ــایعه تقریب ــن ش ــد. )ای ــری کردن ــام بی خط اع

ــود.(  نادرســت ب
دربــارۀ  شــرح  از  پــس  دوک  دکترجوشــوا 
مســیر  یــک  در  کثافــات  و  زبالــه  پشــته های 
ــار،  ــاور« باالحص ــه »دروازۀ پش ــی ب ــک منته باری

می دهــد. بیشــتر  اطاعــات 
»طــی بهــار و تابســتان ســال 1880 بیــش از نیمــی 
ــی  ــود و تمام ــاده ب ــار از کار افت ــۀ باالحص از قلع
گذشــته،  دوره هــای  از  بازمانــده  زباله هــای 
ــی و  ــازار اصل ــد. ب ــون شــده بودن ــه مدف داوطلبان
ــده  ــدم ش ــراف آن، منه ــای کوچــک در اط خانه ه
ــش  ــده، زرمای ــرف ش ــای تص ــد. در زمین ه بودن
ــادۀ  ــک ج ــیدن ی ــد. کش ــرا می کردن ــی اج نظام
خــوب از وســط قلعــه باعــث ویرانــی بازارچه هــا 
شــد و تــا دو باغــی مشــرف بــه »دروازۀ الهــوری« 
امتــداد یافتــه بــود. تقریبــًا در همــه جــا دیوارهــا، 
ــا  ــد؛ ب ــده بودن ــا ش ــت ناخورده ره ــالم و دس س
ــدازه  ــک ان ــا ی ــی آن ه ــای بیرون ــال، نم ــن ح ای

ــود. ــرده ب ــر ک تغیی
دیده بانــی،  ســوراخ های  از  پُــر  دیــوار  یــک 
ــه دو بخــش مربعی شــکل تقســیم  باالحصــار را ب
کــرده بــود. دیوارهــا و تمــام قســمت های دفاعــی 
پیرامــون قلعــه بــه وســیلۀ مهندســان مــا بــه طــور 
درســت ترمیــم شــده بودنــد. در گردنه هــای 
و  ســنگین  جنگ افزارهــای  قلعــه،  باالیــی 
تفنگچی هــا در بالکن هــا جابه جــا شــده و بــر 
شــهر مســلط بودنــد و تغییــر اســتحکامات نظامــی 
قلعــه، در برابــر هــر حملــۀ قــوای افغــان از پاییــن، 

ــود. ــر ب نفوذناپذی
ــال 1880،  ــل در س ــر کاب ــس ب ــلط انگلی ــا تس ب
یــک دژ لــرزان و بااســتفاده بــه یک ســنگر بســیار 
ــم  ــد عای ــا هرچن ــود و م ــد مبــدل شــده ب نیرومن

حضــور خــود را از کابــل زدودیــم، بــا ایــن حــال 
ــده، از  ــا در آین ــمناِن م ــر دش ــیه و دیگ ــر روس اگ
روی حــق داری و یــا  بدجنســی، کابــل را تصــرف 
خــود  بــرای  مــا  پیشــرفت های  ایــن  کننــد، 
مــا دردسرســاز خواهــد بــود. )جوشــوا دوک، 

ــل( ــۀ کاب ــی از کارنام خاطرات
ــرد.  ــرک ک ــل را ت ــت، کاب ــاه آگس ــس در م انگلی
ــۀ  ــار، روان ــه قنده ــک ب ــدف کم ــه ه ــس، ب رابرت
ــه مقصــد پشــاور، راه  ــوب شــد و اســتیوارد ب جن
ــت. دژ باالحصــار را همــراه  ــش گرف شــرق در پی
ــاده و یــک صــد ســواره نظــام،  ــوج پی ــا یــک ف ب
ــن از آن در  ــه امیرعبدالرحم ــان ک ــن اطمین ــا ای ب
تأمیــن پادشــاهی خویــش بهــره ببــرد، بــه جنــرال 
غام حیــدر خــان - جنــرال امیــر - تحویــل 

ــم. دادی
ــع،  ــه آری، در واق ــم ک ــه می توانی ــا گفت ــس م    پ
بــه  بهــار 1880  در  باالحصــار  از  بخش هایــی 
ــدۀ آن  ــای عم ــا بخش ه ــدند، ام ــدل ش ــه ب ویران
ــته  ــون گش ــات مدف ــه و کثاف ــی از زبال ــر تل زی
بودنــد. از طــرف دیگــر، باالحصــار، ترمیــم و 
اســتحکام مجــدد یافتــه بــود و دلیــل ویرانــی آن، 

نبــود.  انتقام جویــی 
رابرتــس، تــا حــدودی زیــر تأثیــر مــرگ دوســتش 
ــار را  ــل باالحص ــدام کام ــۀ انه ــاری ـ نقش ـ کیون
ــوص  ــم او در خص ــا آن ه ــود، ب ــرده ب ــاده ک آم
ــل،  ــت؛ در عم ــاره نوش ــودش در این ب ــل خ تمای
درســال 1879 چنیــن چیــزی هرگــز اتفــاق نیافتــاد 
و باالحصــار در مقایســه بــا انگلیس هــا، بیشــترینه 

ــاه شــد. ــا تب ــه دســت خــود افغان ه ب
ــه را بــرای آن ننوشــتم کــه آداب و  مــن ایــن مقال
ــال 1880  ــتان در س ــس را در افغانس ــار انگلی رفت
ــوار،  ــی ناگ ــا از روی انگیزه ی ــم و ی ــتایش کن س
کارزاری را برضــد کســانی راه بیـــندازم کــه هیــچ 
حرکــت عمــدی در ایــن کار از خــود نشــان 
کارآزموده یــی  روزنامه نــگاراِن  از  و  نداده انــد، 
ــارزۀ  ــک مب ــات ی ــام جزیی ــتند از تم ــه نتوانس ک
ــن  ــم. ای ــاد کن ــد، انتق ــر دربیاورن ــدت س درازم
مقالــه، فقــط بــرای فــاش کــردن حقایــق در پــس 
ایــن بیانیــه )قلعــۀ مخروبــه، بــه وســیلۀ ســربازان 
انگلیــس درســال 1879 در تاقــی بــه مــرگ ســفیر 
بریتانیــا منهــدم شــده( اســت کــه از نظــر تاریخــی 
ــه  ــی ب ــرای کیفرده ــا ب ــت. بریتانی ــت اس نادرس
شورشــگران در دو ســال جنــگ، بــه ویرانــی 
حصارهــا و شــهرها دســت زد، مگــر قلعــۀ بــزرگ 
ــه می شــود انگلیس هــا در 1879  ــل را کــه گفت کاب
قســمًا تخریــب کرده انــد، تخریــب نکــرده اســت. 
داســتان باالحصــار تمــام نشــده و دیوارهــای آن، 

ــًا!  ــتاده اند... تقریب ــا ایس ــروز برپ ــا ام ت

 آخرین روزهای زواِل باالحصار 

کابل

»شهر در وحشتی بزرگ به سر می برد، 
دکان ها بسته و جاده ها خالی از سکنه 
بودند. گزارش شده بود که چند نفر از 
ساکنان شهر در اثر سقوط گلوله ها زخمی 
شده بودند و این فکر در مغز آن ها چاق 
شده بود که ما زرادخانۀ باالحصار را قصداً 
ویران کرده ایم.« )هوارد هینسمان، 16 
اکتبر، 1879(

انگلیس نیز در رابطه با انفجار زراد خانۀ 
باالحصار سوءظن داشت. هینسمان 
سپس نوشت: »اکنون تصمیم گرفته شده 
است که باالحصار باید ویران شود.« او 
بعداً در یک پاورقی اضافه کرد: »این یک 
تصمیم تأسف بار است که با وقوع قیام ماه 
دسمبر، هرگز جامۀ عمل نپوشید.« )منظور 
هینسمان، به احتمال، قیام کابل وحمالت 
محمدجان خان است- مترجم(
اما انگلیس برای جلوگیری از آتشباری 
بیشتر، یک نوار مانع چوبی برپا کرد. به 
نظر می رسید که رابرتس، به طور قطعی 
خیال داشت که باالحصار را با خاک 
یکسان کند.
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کارگــردان،  تهیه کننــده،  نویســنده،  ولــز،  اورســن 
ــو  ــون و رادی ــر، تلویزی ــینما، تیات ــِر س ــه و بازیگ صداپیش

ــواِن بااســتعدادترین  ــه عن ــود؛ کســی کــه خــود ب ب
ــِم  ــن فیل ــش برتری ــن فیلم ــخ، اولی ــردان تاری کارگ
ــن  ــم، از برتری ــتان آن فیل ــخ و شــخصیت داس تاری
ــود.  ــی می ش ــینما معرف ــخ س ــخصیت های تاری ش
گرچــه ولــز فیلم ســازی را بــا اســتودیوهای بــزرگ 
ــش او  ــۀ سرکش ــا روحی ــرد ام ــاز ک ــوودی آغ هالی
کشــاند.  مســتقل  فیلم ســازی  بــه  رفته رفتــه  را 
مســتقل  ســینمای  از  کــه  کســانی  بی شــمارند 
ــادر  ــا او از ن ــند ام ــه باش ــه رفت ــینمای بدن ــه س ب
ــود کــه شــنا کــردن خــاف جهــِت  فیلم ســازانی ب
رودخانــه را ترجیــح داد و بــه اعتــراف منتقــدان، در 
ــل توجهــی  هــر دو دورۀ کارش هــم فیلم هــای قاب

ــاخت.  س
سرگذشــت ایــن فیلم ســاز نابغــه شــاید بــه انــدازۀ 
ــن« جــذاب باشــد؛  ــز فاســتر کی سرگذشــت »چارل
بــرای اینکــه بگوییــم او یــک نابغــه بــود، می شــود 
ــال  ــای س ــی از روزنامه ه ــه در یک ــری ک ــه خب ب
ــری  ــرد. خب ــتناد ک ــت، اس ــده اس ــاپ ش 1925 چ
ــط  ــاعر و فق ــر، ش ــت، بازیگ ــر »کارتونیس ــا تیت ب
ــام جــرج  ــه ن ــودِک بااســتعدادی ب ــه ک ــاله« ک ده س
ــش  ــه خواننده گان ــا را ب ــل کنوش ــز، اه ــن ول اورس
معرفــی می کــرد. گرچــه ایــن حرف هــا شــبیه 
ــرور  ــه م ــه ب ــتی اند ک ــرایی های ژورنالیس داستان س
ــه  ــا ب ــود ام ــم می ش ــتری ه ــراق بیش ــا اغ در آن ه
منتقــد(   و  )فیلم ســاز  تروفــو  فرانســوا  قــول 
»حداقــل در ســایۀ آنچــه کــه امــروز از ولــز 

می دانیــم، همــه بــاور کردنی انــد«.
اورســن کــه در خانواده یــی مرفــه زنده گــی می کــرد، 
در کودکــی مــادر و در نوجوانــی پــدرش را از دســت داد؛ 
ــتان  ــی از دوس ــه یک ــود ک ــانس ب ــدر خوش ش ــا آن ق ام
ــتی اش  ــتین سرپرس ــر برنش ــام دکت ــه ن ــان ب خانواده گی ش
ــد  ــتین نمان ــش برنش ــاد پی ــت. او زی ــده گرف ــر عه را ب
ــه بخــش  ــزی آموخــت ک ــدت از او چی ــن م ــا در همی ام
مهمــی از شــخصیِت او را شــکل داد: شــعبده بازی. ولــز از 
ترفندهایــی کــه یــاد گرفــت جاهــای زیــادی اســتفاده کرد؛ 
ــی و  ــای تلویزیون ــا برنامه ه ــه ت ــیدنی گرفت ــغ نوش از تبلی

ــب« )1975(  ــل تقل ــم مســتند »ت مث ــا در فیل حت
 اورســن جــوان کــه تــازه دبیرســتان را تمــام کــرده بــود، 
ــدر  ــدا کــرد، آنچــه از پ ــه محــض اینکــه قدرتــش را پی ب
ــه ســفر - را  ــل ب ــول و می ــی پ ــود - یعن ــرده ب ــه ارث ب ب
برداشــت و بــه ایرلنــد رفــت. ســتارۀ بخــِت ولــز همچنــان 
سوســو مــی زد و راه موفقیــت  را بــه او نشــان مــی داد. ایــن 

ــت. ــن می گذش راه از دوبلی
ــش اجــازه داشــت  ــه همیشــه از طــرف والدین اورســن ک
در بحث هــا و مهمانی هــای بزرگ ترهــا شــرکت کنــد 
ــد  ــا ق ــود، ب ــه ب ــزرگان آموخت ــش ب ــا من ــش ب و کم وبی
در  هم سن وســاالنش،  از  درشــت تر  هیکلــی  و  بلنــد 
ــت  ــن رف ــت دوبلی ــِر گی ــر تیات ــش مدی شانزده ســاله گی پی
ــرادوی جــا زد  و خــودش را هنرپیشــه یی بیست ســاله از ب
ــد.  ــر ش ــا ظاه ــر آنج ــای تیات ــال روی صحنه ه ــک س و ی
ایــن مــدت کافــی بــود تــا ولــز جــوان تجربه یــی کســب 
کنــد و آن را بــه اعتمــاد بــه نفــس غریبــش ســنجاق کنــد 
ــازد.  ــش را بس ــِم کوتاه ــن فیل ــاله گی اولی ــا در هجده س ت
یــک ســال بعــد هــم فیلــم کوتــاه دیگــری ســاخت، وارد 
ــرد، دو  ــر ک ــپیر منتش ــارۀ شکس ــی درب ــد، کتاب ــو ش رادی
ــی اش  ــریک زنده گ ــن ش ــرد و اولی ــه ب ــه صحن ــش ب نمای
را پیــدا کــرد. ولــز کــه روزبــه روز بــه موفقیت هــای 
تازه تــری می رســید، بــرای اینکــه بزرگ تــر بــه نظــر 
ــت  ــون »راز موفقی ــا مضم ــؤالی ب ــا س ــر ب ــد و کمت برس

در ایــن ســن و ســال« مواجــه شــود، شــروع بــه کشــیدن 
ســیگار بــرگ کــرد! گرچــه او خیلــی زود پشــت دوربیــن 
ــذت  ــه از آن ل ــود ک ــزی ب ــن چی ــینما آخری ــا س ــت ام رف
ــر،  ــات، موســیقی، نقاشــی و تیات ــه ترتیــب: ادبی ــرد. ب می ب
ــینما در  ــه س ــدارد ک ــی ن ــد. تعجب ــی او بودن ــق اصل عای
سلســله مراتب عایــق او جایــی نداشــت؛ چنــان کــه 
گفتــه بــود: »مــن از ســینما خوشــم نمی آیــد، مگــر 
ــه فیلم ســازی را از  ــم می ســازم«! کســی ک ــه فیل ــی ک زمان
ــه چشــم  ــا ب ــینما تنه ــه س ــود، ب ــه ب ــاد گرفت ــدن ی فیلم دی
ــه بخشــی از اســتعداد سرشــارش  ــرد ک ــگاه می ک ــی ن قالب
را در آن بریــزد. ولــز عاشــق ادبیــات بــود؛ ایــن را از 
ــت  ــه نتوانس ــی ک ــا آن های ــاخت و حت ــه س ــی ک فیلم های
ــات و ســینما  ــه ادبی ــد. تســلط او ب بســازد، می شــود فهمی
ــان پولیســی  ــک رم ــه می توانســت از ی ــود ک ــه حــدی ب ب
ــل رســاندم«، فیلمــی  ــه قت ــه ب ــردی ک ــام »م ــه ن ــه ب بی مای

ــازد. ــانگهای« )1946( بس ــی از ش ــل »بانوی ــذاب مث ج
می ســاخت،  کــه  متن هایــی  در  ولــز  بــردن  دســت 
تنهــا محــدود بــه ارتقــای آثــار کم مایــه نبــود؛ حتــا 
ــد  ــث نمی ش ــم باع ــپیر ه ــار شکس ــه آث ــیفته گی اش ب ش
کــه نمایش نامه هــای او را بــاب میــل خــود تغییــر ندهــد. 
ــژادی  ــض ن ــه تبعی ــی ک ــاله گی - در دوران او در بیست س
ــی از  ــا گروه ــث« را ب ــرد - »مکب ــداد می ک ــکا بی در امری
بازیگــران سیاه پوســت روی صحنــه بــرد کــه بــه »مکبــث 
ــدی  ــیاهِ بلن ــِی س ــد از آن باران ــت. بع ــهرت یاف ــیاه« ش س
بــه قامــت »جولیــوس ســزار« دوخــت و بــه عصــر مــدرن 

آوردش.
ــود  ــت آزاد خ ــه برداش ــی ب ــار ادب ــاس از آث   او در اقتب

ــر  ــتان را تغیی ــل داس ــود اص ــن ب ــا ممک ــود. حت ــی ب متک
ــه آن هــا  ــا ب ــد شــخصیت را حــذف ی ــا چن دهــد، یــک ی
ــا در  ــز در »ناقوس ه ــه ول ــه  ک ــد. روشــی آزادان ــه کن اضاف
نیمه شــب« )1966( بــا کنارهــم گذاشــتن چنــد شــخصیت 
ــد،  ــتانی جدی ــق داس ــپیر و خل ــای شکس از نمایش نامه ه
ــل  ــر قاب ــر غی ــن روش او تأثی ــاند. ای ــه اوج رس آن را ب
از خــودش  بعــد  اقتباســی  فیلم نامه هــای  در  انــکاری 
گذاشــت. تــا جایــی کــه کســانی مثــل اســتنلی کوبریــک و 
ــر  ــن را متأث ــرادران کوئ ــد ب ــت مدرنی مانن ــازان پس فیلم س

ــد. ــان می دانن ــن جری از ای
  نبــوغ ولــز محــدود بــه عرصــۀ ســینما نبــود. کســی کــه 
در بیست وسه ســاله گی دســت کم 10 ســال تجربــۀ کار 
ــد بهتریــن  ــود کــه بدان هنــری داشــت، آن قــدر باهــوش ب
هدیــه در شــب هالوویــن بــرای مــردم امریــکا چیســت. او 
ــرد،  ــی.بی.اس کار می ک ــو س ــرای رادی ــه در آن دوره ب ک
ــا  ــت و ب ــز را برداش ــا«ی ه . ج. ول ــگ دنیاه ــتان »جن داس
ــن را  ــه کــرۀ زمی ــۀ مریخی هــا ب ــر حمل جدیــت تمــام خب

بــه سرتاســر امریــکا مخابــره کــرد.
ــود  ــدری ب ــه ق ــرد، ب ــاد ک ــن کار او ایج ــه ای ــتی ک وحش
ــح  ــاره توضی ــری در این ب کــه ناچــار شــد در نشســتی خب
ــدا  ــادی پی ــهرت زی ــه، ش ــد از این هم ــه بع ــد. گرچ ده
ــود.  ــت ب ــت آورد، محبوبی ــر به دس ــه کمت ــا آنچ ــرد ام ک
ــتر  ــناختندش بیش ــه می ش ــانی ک ــب کس ــرای اغل ــز ب ول

پرســش برانگیز بــود تــا دوست داشــتنی.
  بــا ایــن حــال خاقیتــش ســبب شــد توجــه بســیاری بــه 
او جلــب شــود؛ از جملــه مدیــران کمپانــی فیلم ســازی »آر.
کــی.او«. ولــز هــم از ایــن فرصــت بیشــترین بهــره را بــرد: 
قــراردادی بســت کــه بــه قــول خــودش کامــًا تصادفــی و 
از روی خوش اقبالــی برایــش فراهــم شــده بــود؛ قــراردادی 
ــرش را  ــی نظی ــروز کس ــا ام ــا ت ــان و حت ــا آن زم ــه ت ک
در هالیــوود ندیــده اســت. طبــق قــرارداد، او بــرای 
ــار  ــم اختی ــازی در دو فیل ــی و ب ــی، کارگردان تهیه کننده گ

مــل  کا
داشــت و عــاوه بــر این کــه دویســت هزار دالــر دســتمزد 
ــتودیو  ــای اس ــه رؤس ــود ب ــف نب ــا موظ ــت ، حت می گرف
بگویــد چــه می کنــد! ولــز کــه بــرای ســاخت اولیــن فیلــم 
بلنــدش »همشــهری کیــن« )1941( بودجه یــی محــدود، بــا 
ــر  ــی نامحــدود داشــت، دوســتانش در گــروه تیات اختیارات
ــرد و  ــوت ک ــم دع ــن فیل ــازی در ای ــرای ب ــوری را ب مرک
خــودش بــازی نقــش اصلــی داســتان را بــر عهــده گرفــت. 
ــش  ــود نق ــش خ ــتر فیلم های ــز در بیش ــه ول ــدا از این ک ج
ــکاری اش در  ــت هم ــت، عل ــده می گرف ــر عه ــی را ب اصل
نوشــتن فیلم نامــه و بعــد بــازی در نقــش اصلــی آن، تنهــا 

ــود. ــن می ش ــم روش ــدن فیل ــا دی ب
ــا  ــن« را ب ــتر کی ــز فاس ــخصیت »چارل ــی از ش ــز بخش ول
خــودش و بخــش دیگــر را بــا ویلیــام راندولــف هرســت 
)ســرمایه دار و غــول رســانه یی آن زمــان امریــکا( پـُـر کــرده 
بــود؛ ترکیبــی غریــب از تجربیــات شــخصی ولــز جــوان و 
قــدرت و شــوکت هرســت میان ســال. امــا کاغ هــا بــرای 
ــه زنده گــی  ــا نگاهــی ب ــم ب ــد کــه فیل ــر بردن هرســت خب
او ســاخته شــده اســت. او هــم هیــچ از ایــن ماجــرا 
ــه  ــتور داد هرچ ــانه هایش دس ــه رس ــد و ب ــش نیام خوش
ــن هــم  ــد. همی ــز بگذارن ــد چــوب الی چــرِخ ول می توانن
شــد و فیلــم در گیشــه شکســت ســختی خــورد. در ایــن 
ــی  ــی تبلیغات ــاخت فیلم ــرای س ــز را ب ــت ول ــان، دول زم
بــه برازیــل فرســتاد امــا اورســن پــس از مدتــی طوالنــی 
ــص  ــاوال رق ــارۀ کارن ــص درب ــتند ناق ــم مس ــک فیل ــا ی ب
ــرارداد او لغــو شــد، فیلمــش از بیــن  ــل برگشــت! ق برازی
رفــت و ماجــرای طوالنــی فیلم هــای ناتمــام اورســن ولــز 

ــات  ــال حی ــول 50 س ــز در ط ــد. ول ــروع ش ــا ش از این ج
ــه  ــرد ک ــل ک ــد را کام ــم بلن ــا 11 فیل ــود تنه ــی خ حرفه ی
خــودش تنهــا مســؤولیت یکــی را برعهــده می گیــرد: 
ــا  ــم در اروپ ــران فیل ــس از اک ــه پ ــن! گرچ ــهری کی همش
منتقــدان باهــوش فرانســوی ولــز را همــرده بــا ژان رنــوار، 
جــزء ســینماگرانی قلمــداد کردنــد کــه هنــر ســینما را بــه 
قبــل و بعــد خــود تقســیم کــرده  اســت امــا بعــد از ایــن 
ــای  ــود روی پروژه ه ــات هیچ کــس دیگــر حاضــر نب اتفاق

ــد.  ــرمایه گذاری کن ــا« س ــی از کنوش ــه نابغه ی »بچ
خــودش می گفــت: »مــن کارم را در اوج شــروع کــردم و 
ــز هیــچ  ــه هــر حــال اگــر ول ــا حضیــض ادامــه دادم!« ب ت
ــان  ــانش در هم ــاخت، کار درخش ــری نمی س ــم دیگ فیل
اولــی کافــی بــود تــا نــام او را در تاریــخ ســینما جاودانــه 
ــد نســل از  ــر چن ــز ب ــی هــم ول ــۀ کارگردان ــد. در زمین کن
ــۀ 70،  ــیزی در ده ــن اسکورس ــل مارتی ــازان - مث فیلم س
ــن در  ــس اندرس ــل تام ــۀ 80 و پ ــون در ده وس اندرس
دهــۀ 90 - تأثیــر داشــته اســت. اســتفادۀ خاقانــه و حتــا 
ــرداری  ــن فیلم ب ــی دوربی ــای فن ــه از قابلیت ه خودنمایان
و تمهیــدات صداگــذاری و صدابــرداری در فیلم هــای 
اورســن ولــز، بیــش از همــه در »همشــهری کیــن«، 
ــی از شــانگهای«  »امبرســون های باشــکوه« )1942(، »بانوی
و »نشــانی از شــر« )1958( دیــده می شــود. ولــز در 
ــت  ــم فعالی ــی ه ــۀ سیاس ــه در عرص ــی، جاه طلبان دوره ی
می کــرد. او کــه زمانــی بــرای کرســی ویسکانســین 
در پارلمــان امریــکا بــا جــوزف مک کارتــی رقابــت 
ــد  ــل عقای ــه دلی ــود، ب ــورده ب ــم خ ــت ه ــرده و شکس ک
ــت  ــم« در لیس ــی دوران »مک کارتیس ــه اش، ط چپ گرایان

ــت.  ــرار گرف ــوود ق ــیاه هالی س
ــود، در  ــده ب ــی روی خــوش دی ــدان اروپای ــه از منتق او ک
ــتن آزادی  ــارها و داش ــی از فش ــرای رهای ــال 1948 ب س
عمــل بیشــتر و شــاید پیــدا کــردن ســرمایه گذار، بــه 
ــن  ــا یــک دوربی ــن ســفر ب ــا رفــت. اورســن طــی ای اروپ

ــپانیا و فرانســه در  ــا، اس ــس، ایتالی ــن انگلی ــه  بی ــه پای و س
رفت وآمــد بــود و ضمــن بــازی در فیلم هــای ریــز و 
ــی را  ــچ فرصت ــن، هی ــطح پایی ــای س ــت کارگردان ه درش

ــی داد.   ــت نم ــا از دس ــک نم ــا ی ــتن حت ــرای برداش ب
ــت و از  ــوود برگش ــه هالی ــال ب ــت س ــس از هش ــز پ  ول
یــک داســتان معمولــی، شــاهکاری ســاخت کــه بــه 
ــر  ــت ب ــی اس ــن ختام ــدان حس ــیاری از منتق ــدۀ بس عقی
جریــان فیلم هــای نــوآر. »نشــانی از شــر« آخریــن فیلمــی 
ــار  ــال 1959 ب ــاخت. او س ــکا س ــز در امری ــه ول ــد ک ش
ــر را  ــم دیگ ــت دو فیل ــت و توانس ــا رف ــه اروپ ــر ب دیگ
ــی از  ــاس رمان ــر اس ــه« )1962( ب ــد: »محاکم ــل کن کام
کافــکا و »ناقوس هــا در نیمه شــب«. او در ایــن مــدت 
فیلم بــرداری »دن کیشــوت« ســروانتس را هــم کــه از 
ــه  ــا ن ــرد، ام ــش ب ــود کمــی پی ــرده ب ــاز ک ســال 1955 آغ
ــان  ــا زم ــع ت ــم در واق ــی برســد! فیل ــه جای ــه ب ــدر ک آن ق
ــود و هفــت ســال پــس  ــز در حــال ســاخت ب ــات ول حی
ــپانیا و  ــات، اس ــق ادبی ــز عاش ــد. ول ــر ش ــش منتش از مرگ
دن کیشــوت بــود، پــس تعجبــی نداشــت کــه از ســروکله 
زدن بــا »ســانچو پانــزا« خرســند باشــد. او بــه چشــم یــک 
زنــگ تفریــح بــه ایــن پــروژه نــگاه می کــرد و گفتــه بــود 
ــم  ــردن فیل ــل ک ــرای کام ــد، ب ــرداری می کن ــه فیلم ب آنچ
نخواهــد بــود. اورســن ولــز در اولیــن هجرتــش بــه اروپــا 
تاج وتخــت  و  دکورهــا  بــا  را  تراژدی هــای شکســپیر 
ــث«  ــاخت »مکب ــه س ــرد ک ــن ب ــوی دوربی ــی جل مقوای
ــول  ــال ط ــار س ــو« )1952( چه )1948( 23 روز و »اوتلل
کشــید. او بــار دوم کــه بــه اروپــا ســفر کــرد، بــاز ســراغ 
ــی از  ــرد اقتباس ــاش ک ــت و ت ــش رف ــندۀ محبوب نویس
ــًا  ــرداری تقریب ــازد. فیلم ب ــزی« بس ــر ونی ــنامۀ »تاج نمایش
تمــام بــود و فیلــم آمــادۀ تدویــن امــا درســت 
ــره  ــت »باالخ ــود می گف ــا خ ــن ب ــه اورس ــی ک زمان
ــوگ  ــه مونول ــم ک ــای فیل ــی از نگاتیوه ــد!«، بخش ش
ــود،  ــم جــزء آن ب ــی( ه ــایاک« )شــخصیت اصل »ش
بــه ســرقت رفــت و هرگــز پیــدا نشــد. ســال ها بعــد، 
در یــک غــروب پاییــزی کــه ســرخی آســمان به طــور 
غریبــی بــا احــوال ولــز میان ســال هماهنــگ بــه نظــر 
می رســید، او دوربینــش را دوبــاره علــم کــرد و 
ــار  ــار دیگــر - این ب ــم را ب ــۀ فیل ــوگ به یغمارفت مونول
ــمی  ــم و چش ــی مصم ــن ، چهره ی ــی پرطنی ــا صدای ب
ــکا  ــه امری ــال 1970 ب ــرد. او در س ــک بار - ادا ک اش
ــری«  ــر دســت آورد هن ــک عم ــزۀ »ی برگشــت و جای
ــوان  ــه عن ــت. ب ــم گرف ــکا را ه ــم امری ــۀ فیل مؤسس
ــا  ــت ب ــه می رف ــن« هرجــا ک »ســازندۀ همشــهری کی
ــرف از  ــا ح ــا ت ــد ام ــرو می ش ــی روب ــرامِ فراوان احت
ــینه اش  ــه س ــت رد ب ــی زد، دس ــد م ــی جدی پروژه ی
می خــورد. گرچــه ولــز فیلم ســازی را در جریــان 
ــی.او«  ــزرگ »آر.ک ــی ب ــا کمپان ــوود و ب ــی هالی اصل
ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی زود ب ــا خیل ــرد ام ــاز ک آغ
ــس  ــد؛ پ ــل کن ــلطه « را تحم ــن »س ــد ای ــه نمی توان ک
تنهــا راه باقــی مانــده، همــان روش قدیمــی خــودش 
ــی و  ــرای تلویزیون ــی، اج ــری، گوینده گ ــود: بازیگ ب
حضــور در آگهی هــای تجــاری بــرای تأمیــن بودجــۀ 

ــدی.  ــم بع فیل
او بایــد کار می کــرد تــا بتوانــد کار کنــد. ایــن 
بهـــایی بــود کــه ولــز بــرای داشــتن »اســتقال«  بایــد 
می پرداخــت؛ چیــزی کــه خــودش آن را »تضــاد مــن 

ــرد. ــوان می ک ــودم« عن ــا خ ب
ــوده تر  ــوده و فرس ــز او را فرس ــیوۀ کار ول ــن ش ــه ای گرچ
کــرد امــا موفقیــت هنــری آثــارش - قبــل و بعــد از نظــام 
اســتودیویی - منتقــدان را بــه ایــن بــاور رســاند کــه 
فعالیت هــای او در عرصــۀ تهیه کننده گــی فیلــم، تأثیــر 
محسوســی در ســینمای هالیــوود آن زمــان داشــته و همیــن 
ــه فیلم ســازی مســتقل، ســبب شــد ســایر  جلــب توجــه ب
ــاختن  ــه س ــد ب ــوده تر بتوانن ــس از او آس ــان پ کارگردان
ــود  ــه ب ــز نابغ ــن ول ــد. اورس ــتقل رو بیاورن ــای مس فیلم ه
ــه کار  ــوغ را ب ــه نب ــه این هم ــد چگون ــز نفهمی ــا هرگ ام
ــی  ــرش در مصاحبه ی ــی عم ــای پایان ــرد. او در روزه گی
ــی گفــت: »مــن دو درصــد از عمــرم را مشــغول  تلویزیون
کار دل خواهــم بــودم و 98 درصــد دیگــر را صــرف پیــدا 
ــو  ــردم.« ژان کوکت ــا ک ــرای انجــام آن کاره ــول ب ــردن پ ک
)فیلم ســاز و دوســت ولــز( در توصیفــی شــاعرانه بهتریــن 
ــی  ــز غول ــن ول ــد: »اورس ــا می ده ــه م ــر را از او ب تصوی
ــده گان  ــو از پرن ــت ممل ــی اس ــورت، درخت ــت بچه ص اس
و ســایه ها، ســگی اســت زنجیرپاره کــرده کــه بــر بســتری 
ــه  ــت ک ــردی اس ــت. او ولگ ــه اس ــواب رفت ــه خ از ُگل ب
ــد،  ــت خردمن ــی اس ــد؛ مجنون ــرک می کش ــا س ــه همه ج ب
احاطــه اش کــرده  انســانیت  اســت کــه  گوشــه گیری 

اســت...« 
کودکــی  قلــب  کــه  کیلویــی   154 چــاق  هیبــت  آن 
بازیگــوش را در ســینه  داشــت، بــا چهره یــی کودکانــه امــا 
ــذ و آن خنده هــای  ــز و نگاهــی ناف شــرور، چشــم های ری
ــر  ــت آخ ــش دارش، دس ــۀ خ ــدای باریتون ــا ص ــه ب معرک
ــش داد،  ــان اطراف ــه جه ــه ب ــوری ک ــه ش ــد از آن هم بع
ــد، از  ــدار ش ــواب بی ــر 1985، از خ ــم اکتب ــح روز ده صب
ــد، پشــت  ــۀ ســیگار برگــش یکــی برداشــت و گیران جعب
ــه خــواب رفــت و  ــاره ب ــرش نشســت، دوب ماشــیِن تحری

ــدار نشــد. ــز بی هرگ
مد و مه/ 18 آبان 1۳97

میثـم خدمتی
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فتوا مرزهای 

ــی پــس  ــی، رییــس حکومــت وحــدت مل محمداشــرف غن
ــی و  ــا احــزاب سیاســی، نهادهــای مدن از مشــورت بســیار ب
افــراد متنفــذ سیاســی و اجتماعــی در مــورد مذاکــرات صلــح 
بــا طالبــان هیــأت 12 نفــری را به ریاســت رییــس دفتــر خــود 

جنــاب ســام رحیمــی تعییــن کــرد. 
تعییــن یــک هیــأت مذاکــره کننــدۀ حکومتــی آن هــم 
ــا طالبــان پــس از  به ریاســت رییــس دفتــرش بــرای صلــح ب
آن همــه ســر و صــدای مشــورت در یــک امــر مهــم ملــی بــه 
قــول خــودش و میزبانــی در ارگ کابــل از رهبــران گروه هــا 
ــی  ــوخی سیاس ــک ش ــه ی ــتر ب ــف، بیش ــای مختل و چهره ه
ــه  ــرای صلــح ب ــادار ب ــه تصمیــم جــدی و معن ــا ب ــد ت می مان

عنــوان یــک امــر ملــی و نیــاز ملــی در افغانســتان.
چــرا رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــا این امــر بــزرگ ملی 
اینگونــه برخــورد کــرد؟ شــاید عوامل مختلف در پشــت ســر 
انگیــزه و دالیــل آقــای غنــی بــرای تعییــن ایــن چنیــن هیــأت 
صلــح به ریاســت رییــس دفتــرش وجــود داشــته باشــد، امــا 

برخــی از ایــن دالیــل می توانــد شــامل ایــن نــکات شــود:
ــه  ــه گفت ــا ک ــر امریکایی ه ــه در براب ــش انتقام جویان 1- واکن
می شــود واشــنگتن آقــای غنــی را در مذاکــرات مســتقیم بــا 

ــد. ــده گرفته ان ــی نادی ــه گونه ی ــان دور زده و ب طالب
 2- انحصارگرایــی در مــورد صلــح کــه ممکــن اســت رییــس 
حکومــت بــا ریاســت رییــس دفتــر خــود در مذاکــرات صلح، 
خواســته باشــد که صلــح را نیــز در انحصــار خــود قراردهد و 

اگــر صلحــی شــکل گیــرد، بــه تنهایــی قهرمــان صلح باشــد.
 3- انــزوای احــزاب سیاســی می توانــد یکــی از انگیزه هــای 
آقــای غنــی در تعییــن ایــن هیــأت حکومتی باشــد تــا احزاب 
و رهبران شــان حتــا در میــدان بــازی به نــام صلــح نیــز نقشــی 

نداشــته باشــند و بیشــتر از پیــش ضعیــف و منــزوی گردند.
4- ممکــن اســت یکــی از دالیــل ایــن تصمیــم آقــای غنی به 
خصوصیــت روانــی و شــخصیتی او بــر گــردد کــه خــودش 

بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد و عمــل کند. 
ــه  ــی ک ــون اساس ــای قان ــر مبن ــودن ب ــق ب ــاس مح 5- احس
ســخنگوی رییــس حکومــت جنــاب شاه حســین مرتضــوی 
نیــز بــه آن اشــاره کــرد و گفــت کــه آقــای غنــی مطابــق قانون 
ــرات آن  ــح و مذاک ــورد صل ــا در م ــت دارد ت حــق و صاحی

اقــدام کنــد.
نتیجه چیست؟

صــرف نظــر از هــر انگیــزه و عواملــی کــه در ایــن اقــدام آقای 
غنــی مضمــر باشــد، چه بــه قــول جناب مرتضــوی کــه قانون 
او را اینگونــه خــود مختــار و یکــه تــاز ســاخته باشــد و چــه 
ــی  ــش اصل ــم او نق ــره در تصمی ــل متذک ــا و عوام انگیزه ه
داشــته باشــد و یــا عوامــل دیگــر، نتیجــه تــا حــاال این اســت:
1- طالبــان هــر گونــه مذاکــره بــر ســر صلــح را بــا ایــن هیأت 

مــردود اعــام کردند.
2- احــزاب سیاســی رییــس حکومــت وحــدت ملــی را بــه 
عــدم توجــه و رعایــت مشــورت ها و دیدگاه هــای خــود در 

مــورد مذاکــرات صلــح متهــم کردنــد.
 3- شــورای عالــی صلــح بــه عنــوان یــک نهــاد پُرمصــرف 
و عریــض و طویــِل در واقــع نهــاد دولتــی بــرای صلــح نیــز 
از عــدم مشــورت بــا خــود و عــدم آگاهــی از تعییــن هیــأت 

ــد.  ــخن می گوی ــح س صل
4- افــکار عمومــی نیــز از ایــن اقــدام آقــای غنــی مبنــی بــر 
ــاراض  ــرش ن ــس دفت ــت ریی ــی به ریاس ــأت دولت ــن هی تعیی
ــه  ــی ب ــگفت آور و بی اعتنای ــم او را ش ــن تصمی ــت و ای اس

ــد.   ــی می کنن ــح تلق ــرات صل مذاک
نیازها و زمینه های صلح چیست؟

 1- صلــح در افغانســتان بــه اراده، صداقت، شــفافیت، تعریف 
واضــح از صلــح، بــاور بــه عدالــت و توافــق ملی نیــاز دارد.

 2- دیپلوماســی روشــن و هدف مند از ســوی دولت افغانستان 
بــرای کســب توافقــات همســایه ها به ویــژه پاکســتان و کســب 
ــا و  ــر از نیازه ــش دیگ ــی، بخ ــی و جهان ــات منطقه ی توافق
الزامــات صلــح اســت؛ تــا زمانی کــه دولــت افغانســتان و ارگ 
ــا نکنــد و در مســیر  ــاز و الزامــات صلــح اعتن ــه ایــن دو نی ب
و بســتر تأمیــن ایــن نیازمندی هــا، صلــح را جســتجو نکنــد، 

صلــح غیــر عملــی و دســت نایافتنــی خواهــد بــود.

یــک کــودک چهــار ســاله دو شــب پیــش در روســتای ســرحوض 
ولســوالی پشــتونکوت والیــت فاریــاب، از شــدت گرســنه گی جان 

داده اســت.
ــه  ــی ب ــزش مردم ــای خی ــده نیروه ــی فرمان ــد رحمان ــی محم ول
ــاله در  ــودک چهارس ــن ک ــت، ای ــه اس ــدار گفت ــزاری هش خبرگ
روســتای ســرحوض ولســوالی پشــتونکوت بــه دلیــل گرســنه گی و 

ــت. ــان داده اس ــذا ج ــیدن غ نرس
حــدود 300 خانــواده و ده هــا نظامــی در این روســتا، از بیســت وپنج 
روز بــه ایــن ســو در محاصــره طالبــان قــرار دارنــد و تمامــی دار و 

نــدار خوراکــی شــان را تمــام کرده انــد.
ایــن فرمانــده خیــزش مردمــی  می افزایــد، تمامــی راه هــای ارتباطــی 
ایــن روســتا بــا دیگــر مناطــق بــه دلیــل محاصــرۀ شــدید از ســوی 
ــز  ــی نی ــی و امنیت ــک غذای ــه کم ــت و هیچ گون ــته اس ــان بس طالب

بــرای آنــان نشــده اســت.
ســه روز پیــش یــک خانــم نیــز در نتیجــۀ شــدت مریضــی و نبــود 
دارو، پــس از چنــد روز مقاومــت در مقابــل بیمــاری اش، جــان داده 

. د بو
ــا ایــن حــال، فقیرمحمــد یکــی از باشــندۀ روســتای ســرحوض  ب
می گویــد، چنــد متــر تکــه بــرای کفــن ایــن کــودک چهارســاله در 
روســتا یافــت نشــد و مجبــور شــدند کــه جســد را بــا اســتفاده از 

»بــوری تــاری« بــه خــاک بســپارند.
ــان و کــودکان  ــن از زن ــد، هــم اکنــون دســت کــم 30 ت او می گوی
بــه امــراض مختلــف به ویــژه ســینه بغــل شــدید دچــار شــده اند و 
هیــچ راهــی بــرای بــردن آنــان بــه مراکــز صحــی وجــود نــدارد. بــه 
گفتــۀ ایــن منابــع، گیرمانــده گان بــرای زنده مانــدن جوشــاندۀ »جو« 

ــد. ــات را می خورن حیوان
پــس از ســقوط پاســگاه های امنیتــی منطقــۀ ســرحوض ولســوالی 
پشــتونکوت والیــت فاریــاب کــه از آن 25 روز می گــذرد، نیروهــای 
در  ســرحوض  روســتای  در  خانواده های شــان  بــا  افغانســتان 
محاصــره هراس افگنــان طالــب در آمدنــد و تمامــی راه هــای منتهــی 

بــه ایــن روســتا از ســوی طالبــان مســدود شــده اســت.
گیرمانــده گان می گوینــد کــه در ایــن مــدت، تمامی ارتباطــات زمینی 
آنــان بــه بیــرون از ایــن روســتا قطــع شــده اســت و هراس افگنــان 
ــواد  ــه شــمول م ــاس ب ــوع اجن ــچ ن ــب اجــازۀ وارد شــدن هی طال

ــه ایــن روســتا نمی دهنــد. غذایــی را ب
حــدود 26 روز پیــش، ســربازان امنیتی از 16 پاســگاه امنیتــی اطراف 
بنــد آب گــردان ســرحوض ولســوالی پشــتونکوت بــدون درگیــری 
ــان  ــه تصــرف طالب ــن پاســگاه ها ب ــی ای ــرد و تمام عقب نشــینی ک

درآمــد.
والیــت فاریــاب در شــمال افغانســتان، از والیــات بــه شــدت ناامــن 
اســت و گــروه طالبــان در چندیــن ولســوالی ایــن والیــت حضــور 

بســیار گســترده دارند.
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فرهنگ حاکم برفتواها 
ـــــ نظــام شــرعی اســام در بــدو امــر حضــور خــود در رأس مدیریــت حقوقــی جامعــۀ اســامی »رویــه« گونه 
عمــل کــرده اســت. در عصــر خلفــای راشــدین بســیاری از مســایلی کــه موضوعیــت منصــوص نداشــت و یــا 
برخــی مســایلی کــه بــه لحــاظ مقتضــای منصــوص خــود متعلــق بــه یــک علــت خــاص بــود، بــه صــورت 
»رویــه« حــل و فصــل گردیــده اســت. ماننــد آنچــه خلیفــۀ دوم پیرامــون مســایل اجتماعــی و ســهم مؤلفــۀ 
ــه لحــاظ حقوقــی سیســتم »رویــه« یــک سیســتم در حــال  القلــوب تصمیــم گرفــت و اعــام حکــم کــرد. ب
ــجام  ــک انس ــه از ی ــه جامع ــر اینک ــروط ب ــد )مش ــته باش ــل را داش ــای ذی ــد مزیت ه ــت و می توان ــروز اس ب

اجتماعــی خوبــی برخــوردار باشــد(.
1.درنظــام »رویــه« پیرامــون هــر مســألۀ جدیــداً مطــرح شــده، می شــود تحلیــل ویــژه کــرد و حکــم متعلــق 
بــه وضعیــت خــاص محــل وقــوع آن مســأله را صــادر کــرد. ایــن صــدور حکــم بــه صــورت یــک »داوری« 

باشــد و یــا بــه صــورت یــک »فتــوا« )اعــام نظــر شــرعی(.
ــد.  ــه دور مان ــر ب ــای دیگ ــر فرهنگ ه ــگ خــاص ب ــک فرهن ــل ی ــد تحمی ــد از گزن ــه« می توان ــام »روی 2. نظ
طبیعتــًا جامعــۀ عربــی عصــر پیامبــر در مقایســه بــا جامعــۀ مســلمانان جنــوب آســیا دارای فرهنــگ و رســوم 
ــه از  ــم عناصــر فرهنگــی برگرفت ــک قســمت اعظ ــه ی ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــا می باش ــوده اســت و ی ــی ب متفاوت
ــل  ــن قبی ــری از ای ــایل دیگ ــی و مس ــت جغرافیای ــته، خاصی ــنن گذش ــخ و س ــی، تاری ــت آب و هوای وضعی
می باشــد کــه بالتبــع از یــک نقطــه تــا نقطــۀ دیگــر متفــاوت اســت. اصــول فرهنگــی عبــارت از ارزش هــای 
برخاســته از اعتقــاد و یــا تاریــخ اســت کــه ایــن عناصــر را جهــت می دهــد و ایــن اصــول می توانــد توســط 
ــال  ــوان انتق ــی را نمی ت ــر فرهنگ ــا عناص ــد، ام ــری یاب ــددی تس ــاوت و متع ــای متف ــن در نقطه ه ــک دی ی
ــورت  ــچ ص ــه هی ــه ب ــود ک ــد ب ــل« خواه ــًا »تحمی ــرد قطع ــورت گی ــت ص ــن جه ــی در ای ــر تاش داد و اگ
ممکــن نیســت و جــواب نمی دهــد. مســایلی ماننــد تغذیــه، طــرز لبــاس، روابــط غــم و شــادی اجتماعــی و 
مناســبت های قومــی همــه و همــه عناصــری انــد کــه از یــک منطقــه تــا منطقــۀ دیگــر فــرق می کنــد و صــرف 

ــردد. ــت گ ــه و هدای ــن توجی ــته از دی ــق اصــول فرهنگــی برخاس ــد از طری می توان
3. سیســتم »رویــه« پــا بــه پــای پیشــرفت علــوم و روابــط اجتماعــی بــه پیــش مــی رود کــه بــه ایــن صــورت 
از گزنــد »تراکــم فتــوای« و گرفتــار شــدن بــه »قضایــای غیــر جــدی« بــه دور می مانــد. یــک قســمت اعظــم 
ــا اساســًا واقــع نشــده اســت  ــه کــه ی ــا موضوعیــت مســایلی صــورت گرفت ــا ب فتواهــا و دکتریــن شــرعی م
ــا واقــع گردیــده امــا  ــه نــدرت واقــع گردیــده اســت )قضایــای غیــر جــدی( و ی ــا ب )قضایــای مفــروض( ی
ــارۀ  ــا در ب ــای کوچــک(. در نتیجــه، م ــه شــدت کــم اســت )قضای ــط اجتماعــی ب ــر آن در رواب حضــور موث
ــی  ــای خانواده گ ــردی و قضای ــادات ف ــوع عب ــد موض ــتیم مانن ــوا هس ــم فت ــار تراک ــات گرفت ــی موضوع برخ
مفــروض. در ایــن گونــه موضوعــات قیمــت باالیــی ماننــد صــرف وقــت، انــرژی علمــی و زحمــات دیگــر 
ــی  ــان انتزاع ــک جه ــًا در ی ــم اســت و اساس ــی آن به شــدت ک ــی اجتماع ــا بازده پرداخــت شــده اســت، ام
ــتیم  ــوا هس ــی« فت ــار »ولخرج ــا گرفت ــر م ــات دیگ ــی موضوع ــارۀ برخ ــد. در ب ــته باش ــود داش ــد وج می توان
ــا تحلیــل و یافتــن راه حــل  ــد و گــره اصلــی کار مــا نیســت کــه ب ــا کوچک ان ــا کــه ایــن قضای ــه ایــن معن ب
آنهــا وضعیــت اجتماعــی مــا بــه لحــاظ سیاســی، اقتصــادی  وفرهنگــی تغییــر یابــد، ماننــد پرداختــن وســیعی 
ــاری  ــل. ب ــن قبی ــی از ای ــا و موضوعات ــش خانم ه ــه آرای ــوط ب ــه مســایل مرب ــا ب ــی م برخــی دانشــمندان دین
کتابــی را دیــدم کــه تمــام موضــوع آن »مــورد لعنــت قــرار گرفتــن زنــان بــود بــه دالیلــی چــون ارضــا نکــردن 
شــوهر و اســتفاده ازآرایــش و موضوعــات ریــز دیگــر« ایــن کتــاب مشــکل زیبایــی زنــان را حــل نکــرده بــود 
ــه  ــام آن »عملیــات« عمــل آرایــش گذاشــته می شــد. همیــن گون ــود و بایــد ن بلکــه آن را »جراحــی« کــرده ب
مســایل دیگــر ماننــد آداب و تکنیک هــای »وضــو گرفتــن« کــه بــا ایــن همــه تشــریح »جراحــی« وضــو کــردن 

ــن. ــاد دادن روش وضــو گرفت ــا ی ــد ت می باش
ــــــ مزایایــی کــه گفتــه شــد از آن سیســتم »رویــه« بــود. ایــن سیســتم در عیــن حــال مزایــای گفتــه شــده 
نواقصــی هــم دارد و داشــته اســت کــه در نهایــت، فقهــای خــاق مســلمان در عصــر عباســی ها نظــام حقوقــی 
ــا همــه خوبی هــای خــود مزایــای  )شــرعی( اســام را بــه یــک »نظــام نوشــته« تبدیــل کــرد. نظــام نوشــته ب

یــاد شــده را نــدارد کــه در نتیجــه گرفتــار هــر ســه مشــکل می گــردد. 
ــده در  ــته ش ــای نوش ــان اولویت بندی ه ــت هم ــدم نخس ــروز در ق ــرعی ام ــای ش ــر فتواه ــم ب ــگ حاک فرهن
»فقــه اســامی« ســنتی اســت کــه ایــن اولویت بندی هــا دیگــر تفــاوت کــرده اســت و مشــکل اصلــی در آن 
عصــر بــه لحــاظ اخاقــی غیبــت بــوده اســت، امــروز ابتــذال  و اســراف اســت، مشــکل اجتماعــی در آن زمــان 
کــه خــان و فقیــر بــوده اســت، امــروز ظلــم اجتماعــی برخاســته از عــدم عدالــت اجتماعــی مبتنــی بــر حقــوق 
اقــوام اســت، مشــکل اقتصــادی آن روز ســود وضــع شــده بــر محصــوالت زراعتــی و پــول نقــد بــوده امــروز 
شــرکت های چنــد ملیتــی اســت و همیــن گونــه آن روز دراز بــودن یــا کوتــاه بــودن پاچــۀ شــلوار یــک قضیــه 
بــوده کــه بــه لحــاظ فرهنگــی نشــانۀ تکبــر بــوده اســت، امــا امــروز معضــل آفریــن نیســت و همیــن گونــه 
ــا و  ــدن خانم ه ــرو چی ــه مســألۀ اب ــۀ جــدی اســت ن ــک قضی ــان ی ــوق اساســی ش ــردم از حق ــت م محرومی
کشــمش پرداختــن صدقــۀ فطــر کــه حتمــًا بایــد خرمــا و یــا کشــمش باشــد نــه پــول نقــد بــه ایــن دلیــل کــه 

پیامبــر پــول نقــد نپرداختــه اســت.
در نتیجــه، مهمتریــن بحــث در مدیریــت جامعــه از طریــق اصــدار فتواهــای شــرعی، تفکیــک دقیــق عناصــر 
فرهنگــی یــک قــوم بــا قــوم دیگــر، یــک جغرافیــا بــا جغرافیــای دیگــر و یــک تاریــخ بــا زمــان دیگــر اســت 
ورنــه همیــن حــاال مــا گرفتــار »تــورم« اصــدار حکــم پیرامــون مســایل فرهنگی یــی هســتیم کــه اینجــا دیگــر 

کســی بــه آن عمــل نمی کنــد، امــا کتاب هــای زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده و هزینــه بــرده اســت.

بخش پنجم

 محمداکرام اندیشمند 

کامل الدین حامد-استاد دانشگاه

شوخی با صلح 
یا مذاکره برای صلح

یک کودک چهارساله 
در فاریاب از گرسنه گی جان داد

مقام هــای والیــت هــرات می گوینــد کــه در نتیجــۀ درگیــری میــان 
دو گــروه طالبــان در ایــن والیــت 28 طالــب کشــته شــدند.

جیانــی فرهــاد، ســخنگوی والــی هــرات بــا تاییــد ایــن خبــر گفته 
ــر  ــت اهلل رهب ــا هیب ــا صمــد شــاخۀ م ــان م ــری می اســت، درگی
ــر شــاخه  ــی شــاخۀ مــا رســول رهب ــان و مــا ننگیال گــروه طالب

انشــعابی ایــن گــروه ُرخ داد.
آقــای فرهــاد گفتــه اســت، ایــن درگیــری بعــد از ظهــر پنج شــنبه در 
نقــاط مربــوط بــه ولســوالی شــیندند والیــت هــرات ُرخ داد و بــرای 
چنــد ســاعت دوام کــرد کــه در نتیجــه 28 طالــب از هــر دو طــرف 

کشــته و 17 تــن دیگــر زخمــی شــدند.
ســخنگوی والــی هــرات تاییــد کــرد کــه در ایــن درگیری بیشــترین 
تلفــات را شــاخۀ وفــادار بــه مــا هیبــت اهلل متقبل شــدند که شــامل 

18 کشــته و هفــت زخمــی می شــوند.
او عــاوه کــرد، ایــن درگیــری در مناطــق جــوی قاضــی، ده میــرزا 
قاســم، ده امــان و عبدال آبــاد ولســوالی شــیندند ایــن والیــت ُرخ داد 
کــه بــا حمــات نیروهــای امنیتــی افغانســتان، طالبــان از ایــن مناطق 

ــدند. متواری ش
بــه گفتــۀ ســخنگوی والــی، در نتیجــۀ ایــن درگیــری عبــدل متیــن 

یکــی از منســوبان امنیــت ملــی والیــت هــرات نیــز کشــته شــد.
ــن  ــن تری ــن و ناام ــی از بزرگتری ــرات یک ــیندند ه ــوالی ش ولس
ولســوالی های والیــت هــرات اســت کــه مخالفــان مســلح دولــت 

ــد. ــت دارن ــت فعالی ــن والی ــترده در ای بصــورت گس

28 کشته به دنبال درگیری 
میان دو گروه طالبان
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اوبه  افغانستان  د 
پاکستان  د  او 

هــر ز
ــتان  ــه افغانس ــنۍ پ ــتانۍ رس ــې پاکس ــودې راهیس ــه م ــه څ ل

ــروژه  ــوت پ ــاه ت ــه د ش ــې )لک ــو هڅ ــو د مهارول ــې د اوب ک

چــې هنــد یــې د ۲۳۶ ملیونــه ډالــرو پــه ارزښــت د کابــل پــه 

ســیمه کــې د ۱۴۶ ملیونــه مکعــب مــره اوبــو د ذخیــره کولــو 

پــه موخــه د پــي کولــو نیــت لــري( د افغانســتان او پاکســتان 

ــه  ــې پ ــوې بېلګ ــې د ی ــد د الس وهن ــې د هن ــو ک ــه روابط پ

توګــه عامــه اذهانــو تــه وروپېــژين. د پاکســتاين رســنیو دغــه 

ــو  ــرو نړۍوال ــمېر معت ــو ش ــه ی ــنې پ ــاح اندېښ ــه اصط پ

رســنیو کــې هــم انعــکاس مومــي او پــه افغانســتان کــې یــې 

ــه  ــنۍ پ ــتان او رس ــږي ژورنالس ــو ت ــايل خرون ــم د جنج ه

ــه کــوي )دي نېشــن – جــوالی ۹،  ــو کــې ناغېــړي ن غرګول

دي ديپلومــات - اګســت ۲۰، فاریــن پالیــي – نومــر ۱۳، 

ــرب ۲۳، ...( ــون – د عق رزاق مام

ــه دې وډاروي  ــونه ل ــل ولس ــې خپ ــوي چ ــه ک ــتان هڅ پاکس

چــې پــه افغانســتان کــې، د کابــل د ســیند پــر حــوزه، 

د بندونــو جــوړول بــه د کرښــې اخــوا ســیمې اعیزمنــې 

ــې  ــې خپل ــړه ک ــه جګ ــتان پ ــه دې الرې د افغانس ــړي او ل ک

ــوي. ــه ک ــوهنې توجی الس

ــان  ــو کارپوه ــوين بحثون ــم د تلویزی ــې ه ــتان ک ــه افغانس پ

چــې د عینــي واقعیتونــو پــر ځــای پــر عنــدي خیالونــو ډېــره 

تکیــه کــوي، کلــه نــا کلــه پــر پاکســتان د اقتصــادي فشــار د 

وســیلې پــه توګــه د اوبــو مســئلې تــه ګوتــه نیــي.

د افغانســتان اوبــه د یــوې ســرې مــي شــتمنۍ پــه حیــث د 

هېــواد د اقتصــادي راتلونکــې پــه اړه یــو محــوري بحــث دی 

خــو دا موضــوع یــوه ســاده شــعاري خــره نــه بلکــې خــورا 

پېچــي تخنیکــي ابعــاد لــري چــې ژور فکــر غــواړي.

ــوې رسرسي  ــر ی ــو ت ــتان د اوب ــې د افغانس ــې ک ــه دې لیکن پ

د  پاکســتان  د  پــر ضــد  افغانســتان  د  ارزونــې وروســته 

د  پــاره  لــه  جګــړې  رواين  د  اســتخباراتو  او  حکومــت 

ــوې  ــاره ش ــه اش ــو ت ــو څرګندون ــو هغ ــتاين مطبوعات پاکس

ــتان د  ــر پاکس ــته پ ــه مرس ــد پ ــتان د هن ــې افغانس ــې ګواک چ

اوبــو وچولــو هڅــه کــوي. همــدا راز د افغــان سیاســتوالو او 

ــه  ــام د دې موضــوع واقعیــت او حساســیتونو ت تحلیلګــرو پ

را اړول شــوی دی.

۱ - د افغانستان د اوبو یوه عمومي ارزونه

افغانســتان د اوبــو پینځــه بېابېلــې حــوزې لــري چــې هــره 

یــوه یــې ځانګــړي تخنیکــي، اقتصــادي او ســیايس اړخونــه 

لــري. د دې لیکنــې مرکــزي ټکــی د کابــل ســیند او لــه 

پاکســتان رسه د افغانســتان د اوبــو موضــوع ده خــو د مطلــب 

ــور  ــورې څل ــه ن ــډ ډول هغ ــه لن ــه پ ــاره ب ــه پ ــانتیا ل د روښ

ــادې کــړو: حــوزې هــم ی

-    د آمو حوزه : 

د آمــو د اوبــو حــوزه پــه افغانســتان او ګاونــډ کــې پــر 

۲۲۷۸۰۰ مربــع کیلومــر ســاحه کــې غوړېدلــې چــې ٪۳۹ 

ــې ده. د  ــتان ک ــه افغانس ــره( پ ــع کیلوم ــې )۹۱۰۰۰ مرب ی

آمــو ســیند ۲۵۴۰ کیلومــره اوږد دی چــې ۱۲۰۰ کیلومــره 

یــې لــه تاجیکســتان، اوزبیکســتان او ترکمنســتان رسه د 

ــه افغانســتان کــې د آمــو  ــه جــوړوي. پ افغانســتان ګــډه پول

ــه پینځــو مهمــو برخــو متشــکله ده )رســتاق، خــان  حــوزه ل

آبــاد، کوکچــه، کنــدوز او پنــج(. د آمــو ســیند ۹۰۰ کیلومــره 

ــا لــري او د یــو مهــم ترانزیتــي  بســر د کښــتیو چلولــو وړتی

ــوالی يش. ــش لوب ــور نق مح

ــوږل  ــدار ډول د ت ــه دوام ــې پ ــې ځمک ــه پرت ــډو ت ــو څن د آم

ــتحکام  ــډو د اس ــو د څن ــو د آم ــې دي ن ــال ک ــه ح ــدو پ کې

ــل  ــه بل ــوه برخ ــروژو ی ــايت پ ــرو حی ــواد د س ــوع د هې موض

کېــدای يش. د کوکچــې  پــر ســیند ۴۵۰ میګاواټــو شــاوخوا 

ــوې ده. ــن ش ــم ډیزای ــروژه ه ــد پ ــت د بن ــه ظرفی ــنا پ برېښ

-   د هريرود-مرغاب حوزه:

دا حــوزه د هریــرود، مرغــاب او کوشــک رود ســیندونو 

څخــه جــوړه شــوې ده او شــاوخوا ۸۰۰۰۰ مربــع کیلومــره 

ــري. ــاحت ل مس

ــې  ــاحه ک ــر س ــع کیلوم ــه ۴۰۰۰۰ مرب ــیند پ ــاب س د مرغ

ــږي.  ــې ورکې ــګو ک ــه ش ــتان پ ــې د ترکمنس ــروت دی چ پ

ــره د  ــږي، ۶۵۰ کیلوم ــل کې ــو پی ــه غرون ــا ل ــری رود د باب ه

ــتان  ــره د افغانس ــل کیلوم ــا س ــږي، بی ــه بهې ــتان دنن افغانس

ــه همدومــره اوږدوايل د  ــه جــوړوي، ورپســې پ ــران پول او ای

ایــران او ترکمنســتان پولــه جــوړوي او بیــا د ترکمنســتان لــه 

ــږي. ــه شــګو کــې ورکې تجــن رسه پ

ــرود  ــد د هری ــلام بن ــې د س ــف ک ــت رشی ــه چش ــرات پ د ه

اوبــه ذخیــره کــوي. دا بنــد ۶۴۰ ملیونــه مکعــب مــره اوبــه 

ــدوي. ــنا تولی ــه برېښ ــوي او ۴۲ میګاواټ ــه ک زېرم

ــاره رضوري دي  ــه پ ــادۍ ل ــه د افغانســتان د اب د هریــرود اوب

خــو ایــران او ترکمنســتان هــم تــرې ګټــه اخیســتل غــواړي.

ــاره کــوم  ــه پ ــش ل ــرود د وې ــران رسه د هری ــه ای افغانســتان ل

ــرود د  ــر هری ــران پ ــه ای ــو ځک ــري ن ــه ل ــړون ن ــړی ت ځانګ

بندونــو او نــورو تاسیســاتو جوړولــو تــه د ګــواښ پــه ســرګه 

ــوري. ګ

-   د شامل حوزه:

د شــامل د اوبــو حــوزه پــر ۷۱۰۰۰ مربــع کلیومــره پرتــه ده 

لــه لــه څلــورو عمــده ســیندونو تشــکیل شــوې ده: بلخــاب، 

خلــم، رسپــل او شــیرین تــګاب. د دې حــوزې اهمیــت لــه 

دې ټکــي ښــه څرګندېــږي چــې د بلــخ تاریخــي اهمیــت د 

بلخــاب لــه ســیند رسه تړلــی دی.

-   د هلمند حوزه

ــیند  ــي س ــر او اوږد داخ ــو س ــر ټول ــتان ت ــد د افغانس هلمن

ــي.  ــې راځ ــار ک ــم کت ــه لس ــه پ ــه کچ ــیا پ ــې د آس دی چ

هلمنــد ۱۴۰۰ کیلومــره اوږدوالــی لــري. ، د اصــي رود – 

هلمنــد -  تــر څنګــه د دې حــوزې مهــم ســیندونه او رودونــه 

ــراه  ــته، ف ــاور دښ ــګای، ن ــتان، چ ــکن، ارغس دا دي: ادرس

ــی کا، رسده  ــداب، موس ــپه رود، اغن ــارشود، خوس رود، خ

ــبکې  ــو ش ــد د اوب ــداب. د هلمن ــک او ارغن ــزين، ترن او غ

۲۶۲۰۰۰ مربــع کیلومــره ســاحه پوښــلې ده او د افغانســتان 

ــوي.  ــې خړوب ــزې ځمک ــت کرنی ــې څلوېښ ــلو ک ــه س پ

د هلمنــد د ســیند پــه برنــۍ برخــه کــې د اوبــو جریــان چټــک 

دی. د ځمکــو د تــوږل کېــدو لــه املــه پــه برنــۍ ســیمه کــې 

ځمکــې تخریبېــږي او ښــکته، د کجکــي بنــد کاســه د خــړې 

د کښېناســتو لــه املــه ډکېــږي. تــر اوســه د هلمنــد د حــوزې  

ــات، روزګان،  ــزاره ج ــو )ه ــو برخ ــو د برنی ــو رودن د بېابېل

ــو  ــوي او د اوب ــب د مخنی ــو د تخری ــوه...( د ځمک ــیاه ک س

ــت  ــو د مدیری ــاره د اوب ــه پ ــتفادې ل ــه د اس ــرژۍ څخ ــه ان ل

ــد،  ــوي. د رسده بن ــه دي  ش ــات ن ــې الزم اقدام ــه ک ــه برخ پ

ــه دې  ــد پ ــد او د کــامل خــان بن د دهلــې بنــد، د کجکــي بن

حــوزه کــې د اوبــو د تنظیــم مهــم تاسیســات دي.

د هلمنــد ســیند د تاریــخ پــه اوږدو کــې څــو واره خپــل مســیر 

ــه تثبیــت کــې  ــو پ ــه ایــران رسه د پول بــدل کــړی دی چــې ل

یــې هــم کلــه نــا کلــه ســرې ســتونزې پیــدا کــړې دي.

د هلمنــد د اوبــو پــه اړه د افغانســتان او ایــران تــر منځــه پــه 

۱۳۵۲ کال کــې یــو تــړون وشــو چــې لــه ګاونډیــو هېوادونو 

رسه د اوبــو د وېــش یواځینــی حقوقــي ســند دی.

-    د کابل حوزه

ــې  ــاحه ی ــع س ــره مرب ــې ۷۷۰۰۰ کیلوم ــوزه چ ــل ح د کاب

ــي  ــې اص ــات د دې لیکن ــړيل موضوع ــلې او وررسه ت پوښ

ــږي. ــړل کې ــته څې ــې وروس ــث دی، چ بح

-    کوچني خوړونه

د افغانســتان د غرنــۍ جغرافیــې او پــه هېــواد کــې د اورښــت 

ــام وړ  ــوه د پ ــو ی ــتان د اوب ــه د افغانس ــه امل ــې کچــې ل د ټيټ

برخــه کوچنیــو، محــي خوړونــو تــه ورځــي. د دې اوبــو یــوه 

برخــه د مســتقیم تبخیــر لــه املــه هــوا تــه ځــي، یــوه برخــه 

پــه محــي کرونــدو کــې کارول کېــږي، یــوه کوچنــۍ برخــه 

ــې  ــه ی ــوه برخ ــوي او ی ــه ک ــې تغذی ــدې زېرم ــې الن د ځمک

ــه  ــه د ویجاړوونکــو ســېابونو پ ــو ســیندونو شــبکې ت د لوی

بڼــه ورګډېــږي. پــر خوړونــو د اوبــو د زېرمــه کولــو کوچنــي 

تاسیســات د افغانســتان د اوبــو د مدیریــت یــو مهــم بحــث 

دی. پــر خوړونــو د اوبــه خــور او د کلیوايل ســیمو د څښــاک 

د اوبــو لــه پــاره د کوچنیــو بندونــو جــوړول بــه نــه یــوازې پــه 

محــي ســطحه د خلکــو د ژونــد پــه ښــه کولــو کــې اغیزمــن 

وي بلکــې تــر څنــګ بــه یــې پــه اوږد مهــال کــې د چاپېریــال 

ــو د  ــام وړ وي. د خوړون ــش د پ ــو کــې هــم نق ــه ښــه کول پ

ــي  ــو د مجموع ــتان د اوب ــه د افغانس ــت ب ــم مدیری ــو س اوب

زېرمــو پــه مدیریــت کــې مهــم ځــای ولــري.

۲ - له ګاونډیو هېوادونو رسه د اوبو د کارونې ګډ مسایل

ــش  ــر وې ــو پ ــتان رسه د اوب ــتان او او اوزبیکس ــه تاجیکس ل

خاصــه ســتونزه نــه شــته خــو د آمــو پــر بهیــر شــامل لــوري 

تــه د اوبــو فشــار هــم کــم دی او الزم اســتحکامات هــم شــته 

نــو ســوېل لــوري تــه د آمــو د څنــډو تخریــب د افغانســتان 

لــه پــاره یــوه مهمــه موضــوع ده چــې حــل یــې هــم تــر ډېــره 

ــزو  ــې د کرنی ــان ک ــه بدخش ــې دی. پ ــه الس ک ــو پ د افغانان

ــک  ــې توپوګرافی ــر ک ــکتني بهی ــه ښ ــتون او پ ــه ش ــو ن ځمک

واقعیتونــه )د اوبــو لــه ســطحې د افغانســتان د ځمکــو 

ــه  ــو ګټ ــه اوب ــو ل ــې د آم ــه ک ــه برخ ــې پ ــی( د کرن لوړوال

اخیســتنه ســتونزمنوي. لــه دې املــه لــه پورتــه دوو ګاونډیــو 

ــه  ــه پ ــه ک ــته. البت ــه ش ــه ن ــه النج ــر رس کوم ــو پ رسه د اوب

راتلونکــي کــې وکــړای شــو چــې د پایــپ الیــن پــه مرســته 

ــو  ــو برخ ــتان لویدېځ ــه د افغانس ــه اوب ــوه برخ ــو ی ــره آم د ب

ــاميل  ــې ش ــه ده چ ــو ممکن ــږدوو ن ــه ولې ــران ت ــی ای او حت

ګاونډیــان د دې ډول ســرو زېربنایــي پــروژو مخالفــت 

ــړي. وک

د شــامل د حــوزې اوبــه، تقریبــًا ټولــې، پولــو تــه تــر رســېدو 

د مخــه ختمېــږي خــو د تاریــخ پــه اوږدو کــې ګاونډیــو پــر 

دې اوبــو چنــدان تکیــه نــه ده کــړې نــو د هغــې پــه اړه هــم د 

پــام وړ ســتونزه نــه شــته.

ــډه  ــر ګ ــران رسه پ ــه ای ــر ل ــر بهی ــرود پ ــتان د هری ترکمنس

ــه  ــه نام ــتۍ پ ــه، د دوس ــورې پرت ــه مش ــتان ل ــه، د افغانس پول

ــه ســوه  ــد جــوړ کــړی دی )۲۰۰۴( چــې شــاوخوا ات ــو بن ی

ملیونــه مکعــب مــره اوبــه زېرمــه کــوي. پــه افغانســتان کــې 

ــو د زېرمــه کولــو او کارولــو  ــه مســیر کــې د اوب د هرېــرود پ

تاسیســات )تــر ټولــو مهــم یــې د ســلام بنــد دی( ایــران - او 

شــاید تــر یــوه حــده ترکمنســتان - د خپلــو منافعــو لــه پــاره 

ــه  ــو ن ــزو توافقات ــزو او درې اړخی ــويل. د دوه اړخی ــواښ ب ګ

ــې کــړې دي  ــو څــه ترینګل ــر رس اړیکــې ی ــو پ شــتون د اوب

ــه دې  ــه پ ــیايس کرښ ــمي س ــت رس ــتان د دول ــو د افغانس خ

ســیمه کــې د افغانســتان کورنیــو ګټــو تــه لومړیتــوب ورکــول 

ــو  ــو کلون ــتیو څ ــه وروس ــو پ ــي مرشان ــران حکومت دي. د ای

کــې پــه ښــکاره ډول پــه افغانســتان کــې د اوبــو د مدیریــت 

لــه تاسیســاتو رسه خپــل مخالفــت څرګنــد کــړی دی او 

داوېــره شــته چــې د مخربــو، مــزدورو وســله والــو ډلــو پــه 

مــټ شــته او جوړېدونکــي تاسیســات لــه ګــواښ رسه مــخ 

کــړي. پــه دې برخــه کــې د افغانســتان حکومــت تــه پــه کار 

ــه امنیتــي اړخــه د  ــه حقوقــي اړخــه او هــم ل ده چــې هــم ل

خپلــو ګټــو د خونــدي کولــو لــه پــاره پــه جــدي توګــه الزم 

ــر و نیــي. تدابی

د هلمنــد د اوبــو پــه اړه د ایــران او افغانســتان تــر منــځ دولتي 

ــګ  ــې د جن ــیزو ک ــورو لس ــرو څل ــه تې ــو پ ــته، خ ــړون ش ت

ــه د  ــې خپل ــود چ ــه ښ ــرې ن ــه پ ــتان دې ت ــو افغانس رشایط

اوبــو برخــه پــه کامــل ډول وکاروي نــو عمــًا ایــران لــه خپــل 

حقــه زیاتــې اوبــه درلــودې. اوس ایــران هڅــه کــوي چــې دا 

بالفعــل وضعیــت پــه خپلــه نفعــه پــه یــو ډول نــه یــو ډول تــل 

ــه هــم افغانســتان  ــه ورکــړي. دلت ــي بڼ ــې کــړي او حقوق پات

تــه پــه کار ده چــې پــه حقوقــي برخــه کــې د مذاکراتــو تکــړه 

ټیمونــه ولــري او د ځمکــې پــر مــخ د تاسیســاتو د خوندیتابــه 

لــه پــاره امنیتــي تدابیــر ولــري.

ــر رس کومــه ریښــتینې  ــو پ ــر اوســه د اوب ــه پاکســتان رسه ت ل

النجــه نــه ده پېښــه شــوې خــو یــو لــړ ســوء تفاهــامت شــته 

چــې د دواړو دولتونــو تــر منــځ د بــې بــاورۍ او شــک فضــا 

یــې رامنــځ تــه کــړې ده. زهرجــن تبلیغــات او پــر واقعیتونــو 

ــه  ــتان پ ــوا د افغانس ــه خ ــتان ل ــنې د پاکس ــه والړې اندېښ ن

ــه کارول  ــه توګ ــې پ ــاره د پلم ــه پ ــوهنې ل ــې د الس ــارو ک چ

ــږي. کې

۳ - د کابل د اوبو حوزه او له پاکستان رسه اړیکې

د کابــل د اوبــو حــوزه د افغانســتان د اوبــو یوازینــی سیســتم 

ــته  ــدو وروس ــای کې ــو ځ ــر ی ــین رسه ت ــه اباس ــې ل دی چ

ســمندر تــه رســېږي. د کابــل د اوبــو حــوزه درې – یــوه لــه 

ــري: ــې – څانګــې ل ــې بېل بل

-   د ګومل سیند:

ــږدې ۹۰۰۰  ــو مجموعــه ده چــې نې ــو خوړون د څــو کوچنی

مربــع کیلومــر ســاحه یــې پوښــلې ده. د پکتیــکا والیــت لــه 

ــه  ــره اســمعیل خــان کــې ل ــږي او دې رسروضــې څخــه پېلې

اباســین رسه یــو ځــای کېــږي. د ګومــل پــر ســیند پــه قبایــي 

ســیمه )ټانــک( کــې یــو کوچنــی بنــد رغېدلــی چــې شــاوخوا 

یــو نیــم مکعــب کیلومــر اوبــه زېرمــه کــوي، اوه لــس میــګا 

واټــه برېښــنا تولیــدوي او شــپږ ســوه مربــع کیلومــره ځمکــه 

ــزې  ــدې کرنی ــښ الن ــر پوښ ــیند ت ــل س ــوي. د ګوم خړوب

ــوي  ــه عنعن ــه پ ځمکــې خــورا محــدودې دي. د ګومــل اوب

توګــه کارول کېــږي خــو د ســیمې جغرافیــه داســې ده چــې 

ــه  ــز ب ــم اغی ــږي ه ــه جوړې ــات ک ــرول تاسیس ــو د کنټ د اوب

ــوالیو  ــو ولس ــا دری ــر دوو ی ــت پ ــکا والی ــوازې د پکتی ــې ی ی

ــدود وي. مح

-    د شمل سیند:

ــاحه  ــره س ــع کیلوم ــس زره مرب ــاوخوا ل ــیند ش ــمل س د ش

پوښــلې ده. شــمل د خوړونــو یــوه کوچنــۍ شــبکه ده چــې د 

کرنــې پــه برخــه کــې تــرې اســتفاده کېــږي. د ســین عمومــي 

بهیــر تــر ډېــره حــده د ځایــي خوړونــو او تویونــو تابــع دی. 

ــو،  ــه د تڼی ــروژه ب ــوالۍ کــې د بنــد پ ــه دوه مانــده ولس پ

ــو للمــي ځمکــې خړوبــې کــړي خــو دا  ــزو او مندوزی ګورب

ــر  ــو پ ــه ښــکتنۍ برخــه کــې د اوب ــه د شــمل ســیند پ ــد ب بن

ــندي. ــه ښ ــز و ن ــاده اغی ــوق الع ــم ف رژی

نجیب منلیلومړی برخه
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چــرا ضربــات هوایــِی نیروهــای خارجــی بــر 
ــل،  ــن کاب ــم بی ــیار مه ــرگاه بس ــراج ـ کم جبل الس
ــه اســت؟ ــراً افزایــش یافت ســالنگ و پنجشــیر ـ اخی

ــع  ــۀ مشــکوک و دلهــره آور ایــن اســت کــه مناب نکت
فرماندهــی ناتــو در این بــاره بــه هیــچ کســی توضیــِح 
درســت نمی دهنــد. منابــع دولــت کابــل طبــق 
ــد.  ــانه می گیرن ــوول« را نش ــراد غیرمس ــول »اف معم
ــچ  ــأله هی ــن مس ــل در ای ــت کاب ــۀ حکوم درد کهن
ارزشــی نــدارد؛ امــا وقتــی نیروهــای خارجــی برنامــۀ 
ــاالی یــک منطقــه را ترتیــب می دهنــد و  عملیــات ب
بعــد از حصــول موافقــه ســر فرماندهــی ایــن نیروهــا 
ــت  ــدف تح ــودی ه ــد؛ ناب ــدف را می زنن ــریعًا ه س
ــد  ــر می کن ــبهات را فربه ت ــراد غیرمســوول ش ــام اف ن

ــت. ــده نیس ــًا قانع کنن و اص
ــراد غیرمســوول ســروکار  ــا اف  نیروهــای خارجــی ب
ــتان،  ــر افغانس ــوول در سراس ــراد غیرمس ــد. اف ندارن
مســلح و آشــکارا وجــود دارنــد؛ و بــه هــر مرجعــی 
کــه خطرآفریــن باشــند، کار و غرضــی بــه نیروهــای 
ــز  ــکا نی ــو و امری ــی نات ــد؛ فرمانده ــی ندارن خارج
هیچــگاه کاری بــه کارشــان ندارنــد. رگ اصلــِی 
بســتر  جبل الســراج  کــه  اســت  ایــن  موضــوع 
ــل  ــن جب ــب و داعــش اســت. در همی ــان طال مخالف
الســراج در ســالیان مقاومــت، هــزاران طالــب وطنــی 
و چندملیتــی معــدوم شــده و حتا اجسادشــان دســت 

ــه اســت.  ــروش رفت ــه ف ــه دســت ب ب
در جبــل الســراج، علی االصــول بایــد چیزهــای 
دیگــری در جریــان باشــد کــه بــرای پایــگاه بگــرام و 
خــط پیونــد کابــل بــا شــمال، بســیار مهــم اســت کــه 
چنیــن عملیاتــی ســریع را اقتضــا  کنــد. امریکایی هــا 
از تشــدید نااُمیــدی و خشــم مــردم از وضعیــت 
ــول  ــأله در اص ــن مس ــد و ای ــی دارن ــود آگاه موج
مأموریــت آن هــا یــک بحــث محلــی اســت. زمانــی 
کــه علت العلــِل شــرایط انفاقــی را خاص وعــام 
ــی  ــبکه های خارج ــوی ش ــم آن از س ــد؛ فه می دانن
از بدیهیــات اســت. پــس اصــل ماجــرا چــه اســت؟
ــر  ــت. اگ ــش اس ــب و داع ــن طال ــراج مدف جبل الس
قــرار باشــد ســاکنان خانه هــای آمــاج گرفتــه شــده، 
بندوبســت هایی بــا طالبــان و داعــش داشــته باشــند؛ 
ــای  ــر آن، از اولویت ه ــی ب ــتاب زدۀ هوای ــۀ ش حمل

فرماندهــی نیروهــای خارجــی نمی توانــد باشــد؛ 
زیــرا وضع الجیش هــای ثابــت و بــزرگ طالبــان 
ــدون  دســت کم در ســه بخــش قلمــرو افغانســتان، ب
دفــاع هوایــی و پنهــان کاری فعــال انــد و همــه روزه، 
ــا  ــان، ده ه ــی طالب ــین جنگ ــرش ماش ــۀ غ در نتیج
ــد و  ــان می بازن ــور ج ــی کش ــای امنیت ــن از نیروه ت
ــات  ــر والی ــل و دیگ ــوی کاب ــه س ــوت ب کاروان تاب
از زمیــن و هــوا در حرکــت انــد. یــک جبهــۀ زنــدۀ 
»مقاومــت« برضــد طالبــان نیــز در کج گردشــی 
اســت  نشــده  برپــا  جبل الســراج  اســتراتیژیک 
ــه  ــی متوج ــد زمان ــی آن الب ــال خطرآفرین ــه احتم ک
حیــاط خلــوت بــزرگ بگــرام تلقــی شــود. در عقــب 
ــی و  ــد نگران ــرای تولی ــی ب ــاالً امکانات ــه احتم صحن
خطــر شــکل گرفتــه اســت کــه قبــل از آن کــه رشــد 
ــود.  ــده می ش ــه کوبی ــد، در نطف ــدا کن ــعه پی و توس
نکتــۀ قطعــی ایــن اســت کــه اهــداف مــورد ضربــه 
ــوول  ــر مس ــراد غی ــه اف ــی ب ــراج، ربط در جبل الس
نــدارد و تجربــۀ جنــگ افغانســتان از نظــر تاریخــی 
بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ایــن چنیــن ضربــات 
ــد کوچــک( خطــر را  ــی، بســترهای )هرچن زنجیره ی
ــی آن را از  ــه مدت ــد، جــز این ک ــود کن ــد ناب نمی توان
ــاره  ــدی دوب ــای جدی ــرده و از ج ــا ک ــا بی ج یک ج
ســر بــر مــی آورد. جنگ هــای بــزرگ مقاومــت 
در افغانســتان از همیــن ســوزن زنی های ابتدایــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــه نقطه ی ــد ب ــود و می رس ــروع می ش ش
یــک ســوهان طویــل و پیــچ و درپیــچ تغییــر شــکل 

می دهــد. 
کابــل-  مســیر  در  گریــز  و  ریشــه گیری جنــگ 
ــرای  ــل- پنجشــیر اگــر یــک راه حــل ب ســالنگ، کاب
آن ســراغ نشــود، می توانــد تمــام قواعــد بــازی 
18ســاله را نــه یک شــبه، بــل به تدریــج به هــم 
بزنــد. ســکوت قــوای امریکایــی تعبیــرش ایــن 
ــرام،  ــوش بگ ــخ گ ــرگاه بی ــن کم ــه در ای ــت ک اس
کنــش و واکنــش منطقه یــی دخیــل اســت. زدن 
خانه هــای مــردم، ماننــد پاشــیدن نمــک بــر زخمــی 
ــد،  ــک باش ــه کوچ ــی ک ــر اندازه ی ــه ه ــه ب ــت ک اس

خون ریــزی آن متوقــف شــدنی نیســت. 

ــاک  ــیبری »خ ــمال و س ــب ش ــی قط ــای یخ ــر الیه ه  زی
ــن  ــاحت ای ــد مس ــه 25 درص ــود دارد ک ــدی« وج منجم
ــا  ــن خاک ه ــدن ای ــرم ش ــد. گ ــکیل می ده ــه را تش منطق
ــب  ــه آن »بم ــه ب ــت ک ــده  اس ــناخته ش ــر ش ــر کمت خط

ــود. ــه می ش ــز گفت ــی« نی اقلیم
ــاله  ــزار س ــا ه ــه ده ه ــاک ک ــن خ ــای ای ــن دم ــاال رفت ب
ــطحی  ــای س ــدن یخ ه ــرعت آب ش ــده از س ــد مان منجم
بیشــتر اســت. بــرآورد می شــود کــه تــا ســال 2100 
میــادی 90 درصــد از خاک هــای منجمــد از بیــن برونــد.
ایــن اتفــاق باعــث افزایــش گازهــای گلخانه یــی می شــود. 
بــه گفتــه کارشناســان در صــورت ذوب شــدن خاک هــای 
ــک و گاز  ــب گازکربنی ــر مکع ــارد مت ــد، 1700 میلی منجم
متــان، یعنــی دو برابــر مقــدار موجــود در جــو زمیــن، آزاد 

خواهنــد شــد.
ــرعت  ــش س ــث افزای ــد باع ــای منج ــدن خاک ه ــرم ش گ
ــرعت  ــه س ــود و در نتیج ــی ش ــی م ــش گیاه ــد پوش رش
ــد  ــز بیشــتر خواه ــا و خــاک منجمــد نی ذوب شــدن یخ ه

شــد.
نگــران  خطــرات  خــاک  منجمــد  الیــه  شــدن  ذوب 
کننده یــی بــرای اســتقامات ســازه هایی مثــل خانه هــا، 
ــایر  ــت و گاز و س ــال نف ــوط انتق ــرودگاه، خط ــای ف بانده
ــاخته  ــمالی س ــره ش ــم  ک ــه در نی ــاخت هایی دارد ک زیرس

شــده اند.

د منځنـۍ او جنويب اسـیا پـه چارو کې د امریـکا د بهرنیو چار 

د وزارت مرسـتیالې لـه طالبانـو غوښـتي دي چې د سـولې له 

رامنځتـه شـوي فرصته ګټـه پورته کـړي او له افغـان حکومت 

رسه د سـولې رسـمي خرې پیـل کړي.

د منځنـۍ او جنـويب اسـیا پـه چـارو کـې د امریـکا د بهرنیـو 

چـارو د وزارت مرسـتیالې الیـس ویلـز وویـل، لـه وسـله والو 

رسه د سـولې د موافقـې لپـاره مهلت نه دی ټاکل شـوی، خو د 

سـولې لپـاره باید بېـړه ويش.

د افغانسـتان د سـولې لپـاره د امریـکا د بهرنیو چـارو د وزارت 

ځانګـړي اسـتازي زملـي خلیلـزاد نېـږدې دوه اوونۍ مخکې 

پـه قطـر کـې د طالبانو له اسـتازو رسه تـر خرو وروسـته هیله 

وښـوده چـې د ۱۳۹۸ کال د وري پـه ۳۱ مـه د ولسـمرشۍ له 

انتخاباتـو مخکـې به یو سـیايس توافق ترالسـه يش.

د منځنـۍ او جنـويب اسـیا پـه چـارو کـې د امریـکا د بهرنیـو 

چـارو د وزارت مرسـتیالې مېرمـن ویلـز ازادي راډیـو ته وویل 

چـې یـو مهم فرصت ترالسـه شـوی او د سـولې پـه هڅو کې 

باید بېـړه ويش:

دې وویـل: »د سـولې لپـاره مهلـت نـه دی ټـاکل شـوی، خو 

بیـړه پـکار ده، ځکه دا یـو فرصت دی، افغـان حکومت چمتو 

دی او افغانـان یـا پـه بلـه معنـی، طالبان هـم چمتـو دي، خو 

اوس پوښـتنه دا ده چـې د طالبانـو مـرشان د دې وړاندیـز منلو 

ته چمتـو دي کـه نه.«

مېرمـن ویلز د سـولې پـه خرو کې د افغانانـو ونډه مهمه وبلله 

او ویـې ویل چـې امریکا یوازې د دې پروسـې د تنظیموونکې 

لري. رول 

هغـې د افغانسـتان د سـولې لپـاره د امریـکا ځانګړی اسـتازی 

ښـاغلی خلیلـزاد یـو فـوق العـاده ډیپلومـات وبالـه چـې د 

افغانسـتان په چارو کې بېسـارې پوهـه او تجربه لـري او زیاته 

یـې کـړه چـې د هغـه دنـده له ټولـو ښـکېلو اړخونـو رسه کتل 

دي، څـو داسـې یـوه بهیـر تـه امـکان برابـر کـړي چـې ټـول 

افغانـان پـر یـوه ټغـر رسه راټـول يش.

سـږکال د روژې پـه پـای او د کمکـي اخـر پـه درېیـو ورځـو 

کـې حکومـت اوربنـد اعـان کـړ چـې پـه تـرڅ کـې یـې پـه 

ډېرو سـیمو کـې طالبانـو او دولتي رستیـرو جګړه بنـده کړه او 

يوځـای رسه کېناسـتل.

پـه داسـې حـال کـې چـې د طالبانـو مـرشان حتـی افغـان 

حکومـت پـه رسـمیت نـه پېـژين، نـو لـه امریـکا او متحدانو 

څخـه بـه یې د سـولې په بـدل کې څه ترالسـه کـړي؟ د ازادي 

راډیـو د دې پوښـتنې پـه ځواب کـې د امریکا د بهرنیـو چارو د 

وزارت مرسـتیالې وویـل:

»طالبـان خـورا زیـات تلفـات ورکـوي، پـه طالبانـو کـې هـم 

داسـې خلـک شـته چـې لـه جګـړې بېـزاره دي، د داسـې یـو 

هېـواد ګټـه هېـڅ چـا تـه هم نـه رسـېږي چـې ټوټې شـوی او 

داسـې بـې ادارې سـیمې پکـې جـوړې وي چـې د داعـش په 

څېـر ډلـو ته د ریښـو ځغلولو امـکان برابروي، نو ځکـه موږ د 

سـولې لپـاره له هر فرصتـه کار اخلو، طالبانو په جون میاشـت 

کـې اوربند تـه لېوالتیـا وښـوده، دوی تل په ښـکاره ویي چې 

سـوله غـواړي او نه غـواړي چې د پخـوا په څېر پر افغانسـتان 

ولکـه ټینګه کړي، راځـئ! دا فرصت وازمایوو چـې ایا دوی په 

رښـتیا هم د سـیايس حل پـه اړه خـرو ته چمتـو دي، که نه؟«

مېرمـن ویلـز د سـولې په هرراز خـرو کې د افغـان حکومت د 

ونـډې پـر اهمیـت ټینګار وکـړ او ویې ویـل چې سـوله باید د 

افغانانـو ترمنـځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشـته.

الیـس ویلـز دا څرګندونـې پـه ژنیـو کې د افغانسـتان پـه اړه په 

جـوړ شـوي کنفرانس کـې له ګډون وروسـته په بروکسـل کې 

د ازادي راډیـو لـه خریـال رسه پـه ځانګـړې مرکه کـې وکړې.

دا کنفرانـس د سـې شـنبې او چهارشـنبې پـه ورځـو د افغـان 

حکومـت او مرسـتندویو هېوادونـو د اسـتازو پـه ګـډون جوړ 

. شو

ولسـمرش ارشف غنـي دې کنفرانـس ته د وینا په یـوه برخه کې 

د سـولې لپـاره د خپلـې نوې طرحې پـر جزیاتو رڼـا واچوله او 

ویـې ویـل چې حکومـت یـوه دولس کسـیزه ډله ټاکلـې، څو 

لـه طالبانو رسه خـرې وکړي.

ښـاغي غنـي وویـل چـې د ده د سـولې وړاندیـز بـې قیـد او 

رشطـه دی، خـو د سـولې لپـاره رشایـط لـري.

ولسـمرش د هېواد اسـايس قانون او د ښـځو حقونو ته درناوی 

پـه دې رشایطـو کې کړل.

روزنامــۀ »چاینــا  دیلــی« کــه مواضــع رســمی دولــت چیــن 
را منعکــس می کنــد در ســرمقالۀ شــمارۀ تــازۀ خــود 
ــاس  ــکا در اج ــا امری ــی ب ــق بازرگان ــت تواف ــته اس نوش
ــل دســت یابی  ــن قاب ــی در آرژانتی ســران 20 کشــور صنعت
اســت، بــه شــرطی کــه امریــکا »منطقــی« باشــد و بخواهــد 

ــد. ــه ده ــده خاتم ــای فزاین ــه تنش ه ب
ایــن روزنامــه نوشــته اســت: »پکــن خواهــان توافــق 
ــت...  ــال آن اس ــه دنب ــنگتن ب ــه واش ــور ک ــت، همان ط اس
]چیــن[ می خواهــد کــه بــرای دغدغه هــای مشــترک 
پیرامــون تجــارت بــا واشــنگتن همــکاری کنــد اگــر آن هــا 
ــرای  ــن مســأله ب ــد از ای ــر بخواهن ــند.]اما[ اگ ــی باش منطق
ــی  ــال کم ــد آن گاه احتم ــتفاده کنن ــن اس ــد چی ــار رش مه

ــد«. ــی در کار باش ــه توافق ــود ک ــد ب خواه
اجــاس ســران بیســت کشــور صنعتــی تحت الشــعاع 
ــای  ــرار دارد و بازاره ــکا ق ــن و امری ــی چی ــگ بازرگان جن
ــه دقــت تحــت نظــر  ــه ب ــن اجــاس را ب ــی نتیجــه ای مال
ــور  ــای جمه ــنبه}امروز{ روس ــه روز ش ــژه ک ــد به وی دارن

ــت. ــد داش ــدار خواهن ــر دی ــا یکدیگ ــور ب دو کش
ــد  ــان می ده ــر نش ــاه نوامب ــار م ــره از آم ــات منتش اطاع
ــال  ــار در دو س ــرای اولین ب ــن ب ــد چی ــش تولی ــد بخ رش
ــت ســفارش صــادرات  ــار ثب ــف شــده و آم ــته متوق گذش
ــد  ــی رون ــاه متوال ــمین م ــرای شش ــز ب ــور نی ــن کش ای

ــت. ــرده اس ــت ک ــی را ثب کاهش
ــک داری  ــی و بان ــات مال ــرکت خدم ــاکس، ش ــن س گلدم
امریکایــی، در گــزارش خــود آورده اســت کــه ایــن رونــد 
ــی  کاهــش در صــادرات چیــن کــه در پــی جنــگ بازرگان
ــز  ــده نی ــای آین ــده اســت، در ماه  ه ــادث ش ــکا ح ــا امری ب

ادامــه خواهــد یافــت.
ــاره چشــم انداز توافــق  از آن ســو دونالــد ترامــپ نیــز درب

پیــش رو پیام هــای متناقضــی فرســتاده اســت.
ــه  ــه رســیدن ب ــه اســت ک ــز گفت ــکا نی ــور امری رییس جمه
ــن نیســت  ــرد مطمی ــه ک ــا اضاف ــک اســت، ام ــق نزدی تواف

ــه دنبــال چنیــن توافقــی باشــد. کــه ب
ــر  ــر س ــی ب ــه توافق ــت یابی ب ــران دس ــماری تحلیل گ ش
ــد،  ــل می دانن ــده را نامحتم ــع ش ــای وض ــی تعرفه ه همگ
در حالی کــه شــماری دیگــر گمــان می کننــد توافــق بــرای 
ــا  ــش تعرفه ه ــی و افزای ــگ بازرگان ــف« در جن ــک »توق ی
ــرات  ــه مذاک ــد ادام ــه می توان ــت ک ــه اس ــری واقع بینان ام

ــد. ــر کن ــه را امکان پذی دوجانب

نیـروهای  امریـکایـی 
چرا  جبـل السـراج  را  می زننـد؟

خاک منجمد و خطری که 
ساکنان زمین را تهدید می کند
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