
انتخاباتی افغانستان  یوناما، از کمیسیون های 
خواسته است تا اقدامات اصالحی و ضروری 
را روی  دست گرفته و بر تکمیل بستۀ کامل 
اصالحات واقع بینانه و مبتنی بر اولویت ها در 

ماه های آینده، توجه کنند.
متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر  یا  یوناما 
گفته  اعالمیه یی  نشر  با  دیروز  افغانستان،  در 
بی نظمی های  وجود  به  توجه  با  که  است 
عمده و قابل اجتناب در جریان آمادهگی و 
کمیسیون های  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری 
اصالحی و ضروری  اقدامات  باید  انتخاباتی 

را روی دست گیرند.
در اعالمیۀ یوناما آمده است: »این اصالحات 
رأی دهندهگان،  فهرست  تصحیح  شامل  باید 
کمیسیون  میان  مسوولیت ها  واضح  تقسیم 
کمیسیون  داراالنشای  و  انتخابات  مستقل 
انتخابات، حصول اطمینان از وجود داراالنشا 
ایجاد  و  دیده  آموزش  و  کافی  کارمندان  با 
تغییرات مورد نیاز در تشکیالت شان پیش از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گردد«.

یوناما همچنان از اعالم تقویم تازه  انتخابات 

ریاست جمهوری استقبال کرده و گفته است 
انتخاباتی  کمیسیون های  از  ملل  سازمان  که 
و  شفاف  اعتبار،  با  انتخابات  برگزاری  برای 
همکاری های  به  و  کرده  حمایت  قبول  قابل 

خود ادامه می دهد.
انتخابات  کمیسیون  ربیس  صیاد،   عبدالبدیع 
برگزاری  توان  کمیسیون  این  که  گفته 
انتخابات ریاست جمهوری را در ۳۱ ماه حمل 

سال آینده ندارد.
ریاست جمهوری،  انتخابات  که  افزود  او 

و  ولسوالی  شوراهای  والیتی،  شوراهای 
با  هم زمان  غزنی  والیت  پارلمانی  انتخابات 
هم در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهند 

شد.
قرار بود انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 
اما  گردد،  برگزار  آینده  سال  حمل  ماه   ۳۱
کمیسیون انتخابات گفته است که برای آوردن 
انتخابات،  روند  بهترسازی  و  اصالحات 
افتاده  تعویق  به  جمهوری  ریاس   انتخابات 

است.
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شــمېر  یــو  کــې  افغانســتان  پــه 
حقوق پوهــان او مدنــي فعــاالن وایــي 
چــې حکومــت ۹۰ ســلنه اساســي قانــون 

دی. کــړی  نقــض 
ــو شــمېر حقوق پوهــان  ــل کــې ی ــه کاب پ
ــه  ــۍ چــارې ل ــری مهالن ــت ډې د حکوم
اساســي قانــون ســره پــه ټکــر کــې 

ــي. بول
د پوهنتــون اســتاد او حقوق پــوه اســدهللا 
ولواجــي چــې د دوشــنبې پــه ورځ د 
د  له خــوا  ټولنــې  د  فعاالنــو  مدنــي 
اساســي قانــون د لمانځنــې د اوونــۍ 
کــې  غونــډه  یــوه  پــه  مناســبت  پــه 
ــه  ــه ک ــر ننن ــړی و، وویل:»ت ــډون ک ګ
ــرزي او  ــد ک ــر حام ــي ولسمش د پخوان
اوســني ولسمشــر محمــد اشــرف غنــي 
د حکومــت پــه دوران کــې ۱۰ ســلنه 
اساســي قانــون پــه پــام کــې نیــول شــوی 
وي، پاتــې ۹۰ ســلنه نــور د اساســي 

قانــون مــواد نقــض شــوي دي.«
لــه دې ســره د یــادې غونــډې نــور 
ګډونــوال چــې ډېــری یــې حقوق پوهــان 
دي، نیوکــه کــوي چــې د افغانســتان ملي 
شــورا د ۱۳۹۷ کال د لــړم یــا عقرب له 
ــري  ــته مشــروعیت نه ل ــتې وروس میاش
او ورځ بلــې تــه د اوســني دغــه سیاســي 
ــه د حکومــت او خلکــو  ــچ دوام ب کړکې
پــر حکومــت  ترمنــځ واټــن زیــات، 
بــه د خلکــو بې بــاوري او اقتصــادي 

ســتونزې زیاتــې کــړي.
هڅــه مــو وکــړه چــې پــه دې اړه د 
حکومــت نظــر ولــرو، خــو پــه دې 
خبــرو  اداره  حکومتــي  کومــه  تــړاو 

نه شــوه. چمتــو  تــه  کولــو 
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې تــر دې 
ــیونو او  ــمېر سیاس ــو ش ــم ی ــدې ه وړان
دې  لــه  حکومــت  پــر  حقوق پوهانــو 
ګنــې  چــې  وې  کــړې  نیوکــې  املــه 
النــدې  پښــو  تــر  قانون یــې  اساســي 

دی. کــړی 
ــال د  ــر مه ــت پ ــي حکوم ــي یووال د مل
ــو  ــه پنځ ــدل، ل ــه ریاســت جوړې اجرائی
ــي شــورا د غــړو د  ــات د مل ــو زی کلون
واک دوام او یــو شــمېر نــور مــوارد 
ــې د  ــر حکومت ی ــې پ ــه دي چ ــه څ هغ
ــې  ــو نیوکــې زیات خلکــو او حقوق پوهان
کــړې دي...                     مــخ ۳
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حقوق پوهان: 
حکومت ۹۰ سلنه اساسي 
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یوناما:
 کمیسیون های انتخاباتی اقدامات

 اصالحی را روی دست بگیرند
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نامزدی که پس از مشورت
 با هزاران تن وارد میدان شد
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مسـعود؛
مبتـکر پـروژۀ همبستگی 

یا همان میثـاق شهـرونـدی

ــان  ــت به شــدِت تمــام کار جری در هــر والی
ــا ایــن تفــاوت کــه مــردم فقــط بــا  یافــت ب
و  می کردنــد  کار  حق الزحمــه  پرداخــِت 
ــت  ــر کیفی ــارِت الزم ب ــر، نظ ــوی دیگ از س
والیاتــی  در  نداشــت.  وجــود  پروژه هــا 
رییــِس  و  دلســوز  شــخصی  والــی  کــه 
ــود، نتیجــه  همبســتگی انســانی صــادق می ب
ــی در  ــید ول ــر می رس ــه نظ ــش ب قناعت بخ
ســایر والیــات بعــد از قطــِع نــوار و یــا هــم 
ــه بازســازی  ــاره کار ب ــک ســال بعــد، دوب ی
ــردم  ــرای م ــه ب ــا روی هم رفت ــد. ام می انجامی

ــود! ــی ب ــب وکار خوب کس

احمدولــی مســعود، رهبــر جریــان 
ــدی  ــه چن ــی ک ــدای مل ــی آجن سیاس
انتخابــات  در  نامــزدی اش  از  پیــش 
ریاســت جمهوری خبــر داد نیــز آرام 
ننشســته و در روزهــای گذشــته بــا 
چهره هــای بانفــوذ و تأثیرگــذار بــر 
ــی داشــته  سیاســت افغانســتان دیدارهای
ــه  ــه ک ــعود آن گون ــای مس ــت. آق اس
خــودش در دیدارهــای خصوصــی و 
نیــز در دیدارهــای مردمــی بیــان داشــته، 
دو ســال پیــش مشــوره بــا مــردم، 
ــی را  ــه گان سیاس ــی و نخب ــۀ مدن جامع
ــت  ــدان رقاب ــه می ــدن ب ــرای وارد ش ب
ــوده  ــرده ب ــاز ک ــت جمهوری آغ ریاس

ــت... اس



ــارِ  ــک ب ــات ی ــیون انتخاب ــه کمیس ــی ک در حال
ــدۀ ریاســت جمهوری  ــات ســال آین دیگــر انتخاب
را در مغایریــت بــا قانــون اساســی کشــور، بــرای 
ســه مــاه دیگــر بــه تأخیــر انداخــت، امــا فضــای 
تیم هــای  تشــکیل  و  سیاســی  یارگیری هــای 
انتخاباتــی در کابــل بیــش از هــر زمــاِن دیگــری 
گــرم اســت. ایــن فضــا در حالــی رو به داغ شــدن 
ــح  ــای صل ــان بحــث گفت وگوه ــه هم زم دارد ک
ــا طالبــان نیــز به شــدت دنبــال می شــود و ایــن  ب

ــد.  ــت می کنن ــر را حمای ــوع یکدیگ دو موض
ــای  ــث گفت وگوه ــه بح ــی ک ــان میزان ــه هم ب
صلــح بــرای شــهرونداِن افغانســتان اهمیــت 
ــال  ــات س ــم انتخاب ــزان ه ــان می ــه هم دارد، ب
ــی رود  ــال م ــه احتم ــت جمهوری ک ــدۀ ریاس آین
جامعــه  امــروزِ  ســوال های  از  بســیاری  بــه 
پاســخ دهــد، از اهمیــِت ویــژه بــرای مــردم 
افغانســتان برخــوردار اســت. انتخابــات و بحــث 

صلــح بــا طالبــان حــاال بــه دو روی یــک ســکه 
ــر  ــی ب ــای یک ــد. تأثیرگذاری ه ــباهت یافته ان ش
ــوان  ــه نمی ت ــه ک ــش یافت ــان افزای ــری چن دیگ
ــر  ــرد. اگ ــی ک ــدا بررس ــر ج ــا را از یکدیگ آن ه
مســالۀ  بــه  بایــد  اســت،  انتخابــات  بحــث 
ــر  ــان داد و اگ ــه نش ــح توج ــای صل گفت وگوه
ــد،  ــان می آی ــه می ــح ب ــای صل بحــث گفت وگوه

ــت.  ــخن گف ــده س ــات آین ــد از انتخاب بای
رســمًا  زیــادی  افــراد  هنــوز  تــا  هرچنــد 
نامــزد  عنــوان  بــه  انتخابــات  کمیســیون  در 
ریاســت جمهوری ثبــت نــام نکرده انــد ولــی 
پشــت  حرف وحدیث هــای  و  رای زنی هــا 
ــرده  ــب پ ــِو ملته ــی از ج ــدازۀ کاف ــه ان ــرده ب پ
کــه  دارنــد  انتظــار  بســیاری ها  برمــی دارد. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــانی را ک ــن کس ــف مهم تری موق
ــا  ــه ب ــد ک ــتند بدانن ــای رای مشــهور هس بانک ه
چــه کســانی در حــال تیم ســازی انتخاباتــی انــد. 
ــار  ــن حکمتی ــا، گلبدی ــر اســاس برخــی گفته ه ب
رهبــر یکــی از شــاخه های حــزب اســالمی هــم 
ــال  ــات س ــرای انتخاب ــدن ب ــاده ش ــال آم در ح
ــا کــدام  ــار ب ــای حکمتی ــده اســت. این کــه آق آین

پشــتوانۀ سیاســی و مردمــی می خواهــد وارد 
ــی  ــوز مشــخص نیســت ول ــات شــود، هن انتخاب
ــاون دومِ  ــق مع ــد محق ــه محم ــود ک ــه می ش گفت
ــه  ــت ک ــه اس ــم گرفت ــی تصمی ــت اجرای ریاس
ــای  ــِی آق ــی انتخابات ــت احتمال ــار در تک ــن ب ای

ــد.  ــار باش حکمتی
 حرف هایــی کــه از زبــاِن آقــای محقــق بــه 
ــد.  ــنیدنی ان ــب و ش ــرده، جال ــانه ها درز ک رس
ــار  ــای حکمتی ــکا آق ــه امری ــه ک ــراً گفت او ظاه
ــداً او را  ــا بع ــرد ت را وارد سیاســِت افغانســتان ک
در انتخابــات ریاســت جمهوری بــه پیــروزی 
ــا  ــه گوی ــق ک ــای محق ــۀ آق ــه گفت ــاند. ب برس
در جمعــی از جوانــان در خانــه اش صحبــت 
می کــرده، طالبــان از میــان گزینه هــای فعلــِی 
انتخابــات ریاســت جمهوری بــه تنهــا فــردی کــه 
ــه  ــت. این ک ــار اس ــای حکمتی ــد، آق ــاد دارن اعتم
ــای  ــخص آق ــدر از ش ــًا چق ــخنان واقع ــن س ای

محقــق باشــد، جــای امــا و اگــر دارد؛ ولــی حتــا 
ــات  ــق از انتخاب ــای محق ــِت آق ــن برداش ــر ای اگ
ــا را  ــِت آن ه ــوان صح ــاز نمی ت ــد، ب ــده باش آین

ــرد.  ــن ک تضمی
ــدون  ــتان ب ــِد افغانس ــورهای متح ــکا و کش امری
شــک دیــدگاه خــاِص خــود را در مســایل کالِن 
کشــور مــا دارنــد، ولــی دشــوار اســت کــه بتــوان 
ــد  ــردی باش ــار ف ــای حکمتی ــه آق ــرد ک ــول ک قب
ــرده  ــاز ک ــن کشــورها روی آن حســاب ب ــه ای ک
ــی  ــار از او چهره ی ــای حکمتی باشــند. گذشــتۀ آق
جنجالــی ســاخته کــه بــه مشــکل می تــوان 
ــران زده  ــور بح ــک کش ــِق ی ــری موف ــع رهب توق
ــاال  ــن ح ــت. همی ــتان را از او داش ــل افغانس مث
ــه انــدازۀ کافــی در  بحث هــای قومــی و زبانــی ب
ــر در رأس  ــده و اگ ــن زده ش ــه دام دروِن جامع
امــور کشــور کســی قــرار گیــرد کــه بــه داشــتن 
دیدگاه هــای منحــط قومــی و زبانــی شــهره 
ــد  ــیرازۀ نیم بن ــن ش ــد همی ــدون تردی ــت، ب اس

ــید.  ــد پاش ــم خواه ــم از ه ــه ه ــی جامع کنون
از ســوی دیگــر، امریــکا و یــا کشــورهای نظیــر 
افغانســتان تــا حــدودی  آن کــه در مســایل 

ــان  ــدازه دست ش ــه آن ان ــد، ب ــت می ورزن دخال
ــام  ــتند انج ــر کاری خواس ــه ه ــت ک ــاز نیس ب
دهنــد. آن هــا حساســیت ها را در نظــر می گیرنــد 
ــا وضعیتــی مواجــه نمی ســازند کــه  و خــود را ب
ــای  ــد. دخالت ه ــرای آن نباش ــی ب راه بیرون رفت
امریــکا در مســایل بســیار حســاِس داخلــی 
ــۀ  ــته نتیج ــاِل گذش ــده س ــرف هف ــتان ظ افغانس
معکــوس داده و حــاال کاخ ســفید نیــز ایــن 
مــورد را متوجــه شــده اســت. امریــکا در حالــی 
کــه می کوشــد خــود را از مخمصــۀ جنــگ 
ــه را  ــد زمین ــی نمی خواه ــد، ول ــتان برهان افغانس
ــدرو  ــای تن ــارۀ حاکمیت ه ــِت دوب ــرای برگش ب

ــازد.   ــم س فراه
ــک  ــتان ی ــته، افغانس ــال گذش ــده س ــرف هف ظ
ــروز  ــه ام ــرده ک ــور ک ــی را عب دورۀ کالِن تاریخ
بــا هویــِت جدیــد آن شــناخته می شــود و مــردم 
ــا وجــود همــۀ مشــکالتی کــه  افغانســتان هــم ب
داشــته اند،  پســین  ســال های  حکومت هــای 
حکومتــی  آن  جایگزیــِن  کــه  نمی خواهنــد 
باشــد کــه دیدگاه هــای تعصب آلــود و مغایــر 
ــد.  ــارز ده ــانی را تب ــی و انس ــای جهان ارزش ه
ــاون  ــوان مع ــه عن ــر ب ــه دیگ ــتم ک ــرال دوس جن
نمی شــود  شــناخته  جمهــوری  ریاســت  دومِ 
ــی  ــای رای اساس ــی از بانک ه ــوز یک ــی هن ول
می توانــد بــه شــمار رود، تــا هنــوز موقــِف 
روشــن در برابــر انتخابــات نداشــته اســت. 
ــروِف ضــد  ــان مع ــده قیصــاری از فرمانده فرمان
طالبــان در ســمت شــمال افغانســتان کــه از 
ــت، در  ــوردار اس ــتم برخ ــای دوس ــِت آق حمای
ــد ریاســت امنیــت ملــی  ــه از بن ــن هفت ــل ای اوای
ــت  ــای قیصــاری در حقیق ــی آق ــا شــد. رهای ره
امتیــازی بــود کــه آقــای غنــی بــه دوســتم داد بــه 
ایــن اُمیــد  کــه در انتخابــات آینــده یک بــار دیگر 
در کنــار او قــرار گیــرد. امــا جنــرال دوســتم تــا 
ــِف خــود را اعــالم نکــرده اســت. او  ــوز موق هن
ظاهــراً گفتــه کــه بــا تیمــی در انتخابــات یک جــا 
خواهــد شــد کــه بازهــم حاضــر بــه دادن پســت 
معاونــت اول بــرای خــودش و یــا فــردی کــه از 
ــه  ــا این ک ــد. ام ــود، باش ــی می ش ــوی او معرف س
ــد  ــتم خواه ــای دوس ــی را آق ــن تیم ــًا چنی واقع

ــت.  ــخص نیس ــوز مش ــت، هن یاف
در  بــار  دو  حــال  بــه  تــا  دوســتم  آقــای 
ــتباه شــده و  ــای افغانســتان دچــار اش انتخابات ه
ــاد  اگــر بازهــم اشــتباهِ دیگــری انجــام دهــد، زی
ــتم  ــای دوس ــد. آق ــر نمی رس ــه نظ ــگفت آور ب ش
یــک بــار بــه عنــوان معــاون اول ریاســت 
ــدون  ــد ب ــوری وارد بــازی انتخابــات ش جمه
توانســته  موقعیتــی  چنیــن  از  واقعــًا  آن کــه 
ــا  ــود و ی ــاراِن خ ــود، هم تب ــع خ ــه نف ــد ب باش
ــای  ــرای آق ــد. ب ــتفاده کن ــتان اس ــردم افغانس م
ــه  ــن ب ــل از رفت ــه قب ــت ک ــر آن اس ــتم بهت دوس
ــا تیم هــای  ــا انجــام معاملــه ب ســوی انتخابــات ی
بــار حداقــل خواســته های  یــک  انتخاباتــی، 
خــود را ســبک و ســنگین کنــد و بــا تیمــی وارد 
ــاون  ــمت مع ــر س ــا اگ ــه حت ــود ک ــات ش انتخاب
ــع  ــر مناف ــی از نظ ــد ول ــش نمی ده اول را برای
بتوانــد قناعتــش را در دورۀ کاری به دســت آورد. 
در  سیاســی  شــخصیت های  و  جریان هــا 
ــد  ــود، بای ــع خ ــای مناف ــه ج ــده ب ــاِت آین انتخاب
ــر  ــند. اگ ــه بیندیش ــع کالِن جامع ــه مناف ــتر ب بیش
ــک  ــدون ش ــد، ب ــن ش ــه تأمی ــع کالِن جامع مناف
ــی عکــِس  ــن می شــود ول ــز تأمی ــا نی ــع آن ه مناف
ــد  ــته باش ــی داش ــای فراوان ــد خطره آن می توان
ــت.  ــِن آن اس ــۀ روش ــتم نمون ــای دوس ــه آق ک

ــی  ــدی وارد مرحله ی ــاِت بع ــتان در انتخاب افغانس
سیاســی  خواســت های  و  کنــش  از  تــازه 
ــه،  ــری مدبران ــه رهب ــور ب ــار کش ــود. این ب می ش
ــزون  ــه اف ــاز دارد ک ــور نی ــد و برنامه مح توانمن
ــد،  ــر ده ــت را تغیی ــد وضعی ــه بتوان ــر این ک ب
ــق  ــای دقی ــا و انگیزه ه ــز امیده ــردم نی ــرای م ب
ــات  ــر انتخاب ــد. اگ ــق کن و منســجِم سیاســی خل
بعــدی آن گونــه کــه توقــع مــی رود بــه پیــش رود 
و در نتیجــۀ آن در رهبــری کشــور تغییر اســـاسی 
ــتان وارد  ــک افغانس ــدون ش ــد، ب ــان بیای ــه می ب
ــور  ــی مردم مح ــبات سیاس ــی از مناس دوره تازه ی
خواهــد شــد، ولــی اگــر بازهــم در نتیجــۀ تقلــب 
ــدرت دســت  ــه ق و بازی هــای سیاســی کســی ب
ــۀ بحــران ماحصــِل آن  ــگ و ادام ــد، جن ــدا کن پی

ــود.  ــد ب خواه
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غیررســمی  خبرهــای  و  گمانه زنی هــا  از  پــس  ســرانجام 
ــرده  ــالم ک ــمی اع ــۀ رس ــه گون ــات ب ــیون انتخاب ــیار، کمیس بس
ــه ماهه، در  ــری س ــا تأخی ــت جمهوری ب ــات ریاس ــه  انتخاب ک
بیســت ونهِم ســرطان ســاِل آینــده برگــزار می شــود. دلیــل 
ــی  ــوا، ناامن ــردی ه ــون سـ ــاده یی چ ــاراِت س ــر، عب ــن تأخی ای
ــه ارگ  ــب این ک ــده و جال ــده ش ــی خوان ــکالِت تخنیک و مش
ــرده و  ــت ک ــالم حمای ــم اع ــن تصمی ــت جمهوری از ای ریاس
ــتقِل  ــیون مس ــا کمیس ــه ب ــکارِی همه جانب ــادۀ هم ــه آم ــه ک گفت
انتخابــات بــرای برگــزاری انتخابــات در تاریــِخ اعالم شــده 

ــت. اس
ــرده همــه  ــه اســت و در پشــِت پ ــن ظاهــِر قضی ــا مســلمًا ای ام
می داننــد کــه تصمیمــاِت کمیســیون نه تنهــا در فضــای اســتقالل 
ــرط  ــته گِی مف ــی و وابس ــه در هماهنگ ــرد، بلک ــورت نمی گی ص
بــه ارگ اتخــاذ می شــود و از آن بدتــر این کــه: ایــن تصمیمــات 
نظــر بــه قطب نمــاِی منافــِع ایــن نهــاد، همچنــان بــا تمدیدهــا و 

ــر بخــورد.  ــد تغیی ــاِی دیگــری می توان ــا و بهانه ه تأخیره
ــوان  ــی را نمی ت ــکالِت فن ــی و مش ــوا، ناامن ــردی ه ــلمًا س مس
ــا اطمینــان انــکارش نمــود،  انــکار کــرد؛ امــا آن چــه می تــوان ب
بی طرفــِی ارگ نســبت بــه تحــوالِت انتخاباتــی و عــدمِ نفــوذِ آن 
در تصمیمــاِت کمیســیون اســت. کمیســیون انتخابــات در تقویــم 
اعالم شــده اش، ســی ویکم حمــِل ســال آینــده را روز برگــزاری 
ــم و  ــود. آن تصمی ــرده ب ــالم ک ــت جمهوری اع ــات ریاس انتخاب
تقویــم در شــرایطی اعــالم شــد کــه هــم ناامنــی و نارســایی هاِی 
تخنیکــی وجــود داشــت و هــم مشــکالِت جــوی. امــا در آن زمان 
ــات خــط مــی داد  ــه کمیســیون انتخاب ــود کــه ب ــز ایــن ارگ ب نی
کــه تقویــم انتخاباتــی را بــدون هیــچ تأخیــری اعــالم کنــد، ولــو 
ــل و افتضاحــاِت  ــاِی کاب ــا دروازه ه ــوالک ت ــی و ک ــه ناامن این ک

انتخابــات پارلمانــی بــه آســمان رســیده باشــد. 
اکنــون ۳۱ حمــل ـ بــه گفتــۀ بســیاری از تحلیل گــران، خــالِف 
ــِر  ــم زی ــده و آن تقوی ــس ش ــرطان دگردی ــه ۲۹ س ــون ـ ب قان
ــا  ــر ی ــن تغیی ــِر ای ــزرگ ظاه ــِی ب ــا نگران ــت؛ ام ــه اس آب رفت
ــاِت نهفتــه  ــان ایــن دو تاریــخ نیســت؛ بلکــه نی ــِی می ــازۀ زمان ب
ــرده  ــزاری ک ــه ارگ آن را کارگ ــت ک ــر اس ــن تغیی ــِس ای در پ
و می کنــد. مهندســی انتخابــات، ســرفصِل نیــاِت ارگ را در 
تمدیــد و تأخیرهــاِی انتخاباتــی شــکل می دهــد و نظــر بــه ایــن 
نیــت، هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــن آخریــن تأخیــر در 

ــات باشــد. انتخاب
ــای  ــروزِی آق ــِن پی ــات، تضمی ــی ارگ در انتخاب ــۀ اساس دغدغ
ــتان و مشــکالِت  ــتان و تابس ــِد آن اســت و زمس ــی در فراین غن
فنــی و جــوی در مقابــِل آن محلــی از اعــراب ندارنــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه رییــس حکومــت نتوانســته کارهــای خانه گی یــی 
کــه خــودش تــا موعــِد انتخابــات از خــود انتظــار داشــت را بــه 
ســر برســاند. بــه  ســر رســاندِن ایــن کارهــا همــه معطــوف بــه 
انتخابــات ریاســت جمهورِی بعــدی و نوعــی تضمیــن و تســلی 

بــرای پیــروزی بــود. 
ــرای خــود فهرســت  ــادی ب ــاِت زی ــا و اقدام ــی کاره ــای غن آق
ــه  ــد و ب ــام ده ــال انج ــج س ــی پن ــا را ط ــا آن ه ــود ت ــرده ب ک
زعــم خــودش، یــک جهــِش تاریخــی را رقــم بزنــد. ایــن کارهــا 
عمدتــًا همــان کارهایــی بودنــد کــه سرتاســِر دورۀ زعامــِت او را 
ــر  ــرد. واضح ت ــدل ک ــی ـ قومی ب ــِش سیاس ــر و تن ــه کش وگی ب
بایــد گفــت کــه برنامــۀ آقــای غنــی، حــذف رهبــراِن قومــی ـ 
سیاســی و ورشکســته کردِن بانک هــای رای بــود؛ امــا در میـــداِن 
عمــل دیــد کــه ورشکست ســازِی بانک هــای رای نه تنهــا 
ــاِت  ــه اقدام ــی ک ــِت قومی ی ــوِج عصبی ممکــن نیســت، بلکــه م
ــته  ــر از گذش ــای رای را معتبر ت ــرده، بانک ه ــاد ک ــاکامِ او ایج ن

ســاخته اســت.
و  قومــی  رهبــراِن  از  یکــی  دوســتم،  عبدالرشــید  جنــرال 
بانک هــای رای بــود کــه آقــای غنــی پــس از اســتفاده از آن در 
انتخابــات گذشــته، خواســت آن را در بــازی سیاســت ناچــل و 
تــا انتخابــاِت بعــدی ورشکســت بســازد. امــا اکنــون کــه موعــد 
انتخابــات ریاســت جمهوری فــرا رســیده، آقــای دوســتم و 
یکــی ـ دو بانــِک رای همچنــان »بانــک« باقــی مانده انــد و یکجــا 
شــدِن آن هــا بــا هــم، کابــوِس شــبانه و روزانــۀ آقــای غنــی شــده 
ــه  ــات را ب ــارِ کمیســیوِن انتخاب ــه مه اســت. از همین  روســت ک
 دســت گرفتــه و از طریــِق تصمیمــاِت آن می خواهــد انتخابــات 

ــرم بســازد!  را چــون مــوم در دســِت خــود ن

انتخابات؛
احمـد عمرانمـومی در دسـِت آقای غنی

امریکا و یا کشورهای نظیر آن که در مسایل افغانستان تا حدودی دخالت می ورزند، به آن 
را در  انجام دهند. آن ها حساسیت ها  کاری خواستند  باز نیست که هر  اندازه دست شان 
نباشد.  آن  برای  بیرون رفتی  راه  که  نمی سازند  مواجه  با وضعیتی  را  و خود  نظر می گیرند 
گذشته  ساِل  هفده  ظرف  افغانستان  داخلی  حساِس  بسیار  مسایل  در  امریکا  دخالت های 
نتیجۀ معکوس داده و حاال کاخ سفید نیز این مورد را متوجه شده است. امریکا در حالی 
که می کوشد خود را از مخمصۀ جنگ افغانستان برهاند، ولی نمی خواهد زمینه را برای 

برگشِت دوبارۀ حاکمیت های تندرو فراهم سازد

بـانـک هـای رای ایـن بـار
 چـه خـواهند کـرد؟



مانــدگار: از چنــد مــاه بــه این ســو کــه خبــر 
از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری در ســال 
ــای  ــی از چهره ه ــت، برخ ــده اس ــرح ش ــده مط آین
ــر از نامزدیشــان  ــا خب ُدرشــت سیاســی افغانســتان ی
در انتخابــات داده انــد و یــا هــم در حــال رأی زنــی و 
ــد  ــوذ ان ــا نف ــای ب ــا و چهره ه ــا جریان ه ــات ب مالق
ــته  ــود داش ــا خ ــان را ب ــی آن ــت و همراه ــا حمای ت

ــند. باش
ایــن مالقات هــا پــس از نشــر نخســتیِن تقویــم 
انتخابــات ریاســتجمهوری کــه ۳۱ حمــل را روز 
برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری در نظــر گرفتــه 
ــی  ــی در پ ــزداِن احتمال ــت و نام ــدت گرف ــود، ش ب
انتخاباتــی  تکت هــای  دادن  شــکل  و  یارگیــری 

ــد. برآمدن
ــان  ــر جری ــعود، رهب ــی مس ــان، احمدول ــن می در ای
از  پیــش  کــه چنــدی  ملــی  آجنــدای  سیاســی 
ــر  ــت جمهوری خب ــات ریاس ــزدی اش در انتخاب نام
داد نیــز آرام ننشســته و در روزهــای گذشــته بــا 
سیاســت  بــر  تأثیرگــذار  و  بانفــوذ  چهره هــای 
افغانســتان دیدارهایــی داشــته اســت. آقــای مســعود 
ــی و  ــای خصوص ــودش در دیداره ــه خ ــه ک آنگون
ــال  ــته، دو س ــان داش ــی بی ــای مردم ــز در دیداره نی
پیــش مشــوره بــا مــردم، جامعــۀ مدنــی و نخبــه گان 
ــت  ــدان رقاب ــه می ــدن ب ــرای وارد ش ــی را ب سیاس

ریاســت جمهوری آغــاز کــرده بــود.
ــرای  ــی ب ــعود رأی زن ــی مس ــه احمدول ــش از آنک پی
وارد شــدن بــه میــدان انتخابــات را آغــاز کنــد، 
مصــروِف جریــان سیاســی آجنــدای ملــی بــود. ایــن 
ــای  ــه در فض ــت ک ــال اس ــش از ۱0 س ــان، بی جری
هرازگاهــی  و  دارد  فعالیــت  افغانســتان  سیاســی 
طرح هــای مــدون و مکتــوب بــرای بیرون رفــت 
ــه  ــتان ارای ــدد افغانس ــف و متع ــای مختل از بحران ه
کــرده اســت. از ایــن میــان، طــرح »حکومــت 
ــه  ــتان ب ــِن افغانس ــش از رفت ــی« را پی ــدت مل وح
بحــران انتخاباتــی ســال ۱۳۹۳ پیشــنهاد کــرده بــود، 
امــا برخــی چهره هــا ایــن طــرح را روبرداشــت کــرده 
ــد.  ــی کردن ــه صــورت ناقــص و معیــوب عملیات و ب
طــرح حکومــت وحــدت ملــی آنگونــه کــه در طــرح 
ــا  ــد و تنه ــی نش ــت، عملیات ــجیل اس ــی آن تس اصل
ــراِن  ــده از دِل بح ــرون ش ــت بی ــام آن روی حکوم ن
ــته  ــی گذاش ــت توافق ــاالی حکوم ــی ۹۳ ب انتخابات

شــد.
طــرح دیگــری کــه از دل ســال ها فعالیــت چهره هــا 
جریــان  دانشــگاهی  و  علمــی  شــخصیت های  و 
ــت،  ــده اس ــرون داده ش ــی بی ــدای مل ــی آجن سیاس
طــرح »دولــت وفــاق ملــی« اســت. همانگونــه 
ــی،  ــاق مل ــت وف ــاال ذکــر شــد، طــرح دول کــه در ب

حاصــِل بیــش از ده ســال ریاضــِت جریــان سیاســی 
آجنــدای ملــی و تالش هــای دوام دارِ بیــش از دو 
ســاِل نخبــه گان دانشــگاهی و علمــی روی ایــن 
طــرح اســت. وفــاق ملــی طــرح سیاســی و در عیــن 
حــال، تیــم سیاســی یی اســت کــه از ســوی جریــان 
آجنــدای ملــی بــرای رفتــن بــه ســمت انتخابــات و 
ــه شــده اســت  ــی ارای ــاق مل ــت وف شــکل دادن دول
تــا جریان هــا، احــزاب، شــخصیت ها و فعــاالن 
مســتقل سیاســی بتواننــد در محــور برنامه هــا و 
ــل  ــرای عم ــیع ب ــتری وس ــی، بس ــاق مل ــم وف مفاهی
سیاســی در کشــور داشــته باشــند تــا از مجــرای آن، 
تیــم وفــاق ملــی را در فراینــد انتخابــات بــه ســمِت 
ــات  ــس از انتخاب ــی پ ــدت مل ــت وح ــکیل دول تش

ــد. شــکل دهن
دیدارهای رهبری وفاق ملی با سران سیاسی

 و جهادی
ــری  ــای، رهب ــن دیداره ــلۀ ای ــه سلس ــررو، ب ــه ه ب
تیــم وفــاق ملــی بــا شــخصیت ها و نخبــه گان 
سیاســی کشــور، اخیــراً احمدولــی مســعود بــا اســتاد 
عبــدرب الرســول ســیاف و امیــر اســماعیل خــان از 
ــعود  ــی مس ــرد. احمدول ــدار ک ــادی دی ــران جه رهب

ــتۀ«  ــش »برجس ــه نق ــه اســت ک ــدار گفت ــن دی در ای
دیــن، رهبــر  عالــم  اســتاد ســیاف در جایــگاه 
ــرای  ــوی ب ــرمایۀ معن ــی و س ــزرگ مل ــی، ب سیاس
مــردم افغانســتان »فوق العــاده ارزشــمند« بــوده و 

می باشــد.
رهبــر تیــم وفــاق ملــی در صفحۀ رســمی فیســبوکش 
همچنــان نوشــته اســت کــه اســتاد ســیاف از غنیمــت 
ــۀ  ــار ده ــی چه ــتان ط ــخت افغانس کالن روزگارِ س

ــند.  ــر می باش اخی
امیــر  بــا  مســعود  احمدولــی  حــال،  عیــن  در 
اســماعیل خــان، از فرماندهــان جهــادی حــوزۀ 
ــرژی و  ــر پیشــین وزارت ان غــرب افغانســتان و وزی
آب نیــز دیــدار کــرد. آقــای مســعود در ایــن دیــدار 
روی مســایل مختلــف از جملــه موضــوع انتخابــات 
ریاســت جمهوری دیــدار کــرد. بــه دنبــال ایــن، رهبــر 
ــور  ــرزی، رییس جمه ــد ک ــا حام ــی ب ــاق مل ــم وف تی
پیشــن و رحمــت اهلل نبیــل، رییــس پیشــین عمومــی 
امنیــت ملــی نیــز دیــدار و روی مســایل چــون صلــح 

و انتخابــات گفت وگــو کردنــد.

نامزدِ تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست جمهوری
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــای در حال ــن دیداره ای
احمدولــی مســعود، رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای 
ــا حضــور  ــخ ۲۹ قــوس در نشســتی ب ــه تاری ملــی ب
صدهــا تــن، پیرامــون »انتخابــات و صلــح« در هوتــل 
انترکانتیننتــال برگــزار شــده بــود، اعــالم کــرد کــه از 
آدرس تیــم وفــاق ملــی بــرای یــک آینــدۀ »بهتــر بــا 
برنامــه و طــرِح وفــاق ملــی« وارد میــدان انتخابــات 

می شــود.
ــم را  ــن تصمی ــه ای ــت ک ــان داش ــعود بی ــای مس آق
پــس از مشــورت های فــراوان بــا نخبــه گان سیاســی، 
ــوزۀ  ــخصیت های ح ــی و ش ــای مل ــردم، چهره ه م

ــت. ــاخته اس ــی س ــت همه گان مقاوم
تعویِق انتخابات

ــیون  ــری کمیس ــی رهب ــه تازه گ ــال، ب ــن ح ــا ای ب
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــات، برگ انتخاب
جــدول  در  انداخــت.  تأخیــر  بــه  مــاه  ســه  را 
انتخابــات ریاســت جمهوری،  زمان بنــدی جدیــد 
تاریــخ ۲۹ ســرطان، روز برگــزاری انتخابــات در نظــر 
ــات  ــن کارِ کمیســیون انتخاب ــه شــده اســت. ای گرفت
ــم آن  ــز دارد و تصمی ــی نی ــکالت قانون ــد مش هرچن
ــه شــده،  ــر فشــار حکومــت گرفت ــه می شــود زی گفت
ــه  ــات نیــز ب ــرای نامــزدان انتخاب امــا مشــکالتی را ب
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــا باوره ــت. حت ــان آورده اس می
ارگ قصــداً تأخیــر ســه مــاه بــرای انتخابــات را بــر 
کمیســیون اعمــال کــرده اســت. اســتدالل ایــن اســت 
کــه هــدِف تأخیــر در برگزایــر انتخابات آن اســت که 
در ایــن مــدت، هــم یارگیری هــای تیــم محمداشــرف 
غنــی کــه اعــالم کــرده بــار دیگــر نامــزد انتخابــات 
ــِت  ــه نی ــی ک ــم نامزدان ــود و ه ــل ش ــت، تکمی اس
ــتر  ــای بیش ــد، هزینه ه ــم ارگ را دارن ــا تی ــت ب رقاب
بــرای کارزارهــای شــان بپردازنــد و تضعیــف شــوند.
ــر  ــه ب ــا تکی ــم ارگ ب ــه تی ــت ک ــن اس ــتدالل ای اس
پشــتوانۀ دولتــی و بــا اســتفاده از منابــع فــراوان 
انتخابــات برگــزار شــود،  بیت المــال، هرزمانــی 
پــول و امکانــات در اختیــار دارد، امــا حریفــان ارگ 
ــات، هزینه هــای شــان هــدر رود و  ــر انتخاب ــا تأخی ب
ــا  ــر رو، ام ــه ه ــد. ب ــرار گیرن ــِب ارگ ق ــد رقی نتوانن
واقعیــت ایــن اســت کــه ارگ ریاســت جمهوری 
پروســه های ملــی را بــه بــازی گرفتــه اســت. 
محمداشــرف غنــی هیــچ باکــی از ضایــع شــدن منابع 
دولتــی کــه مالــک اصلــی آن مــردم انــد، ندارنــد. تیم 
ــاز  ــی و سرنوشت س ــه های مل ــم در ارگ، پروس حاک
بــرای آینــدۀ سیاســی افغانســتان را هــم قمــار 

می زنــد.
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مجلس نماینده گان:
در بازشماری آرای انتخابات پارلمانی تنها آرای 

بایمتریک شده معیار قرار گیرد

نامزدی که پس از مشورت
 با هزاران تن وارد میدان شد

نگاهی به پناه گاهای...
ــروه  ــد و گ ــکاری می کنن ــان هم ــا طالب ــی ب ــان محل مردم
طالبــان مســیرهای قاچــاق موادمخــدر ایــن ســاحه را تحــت 

ــد.  ــه می گیرن ــران مالی ــد و از قاچاق ب ــر دارن نظ
ــار  ــد و کنده ــای هلمن ــرز والیت ه ــاجو، در م ــوالی ش ولس
اداره  پاکســتان  ارتــش  توســط  دارد،  قــرار  افغانســتان 
ــی  ــاح اتم ــش س ــز آزمای ــه مرک ــاحه ب ــن س ــردد. ای می گ

پاکســتان تبدیــل گردیــده اســت. 

ایــن یکــی از ســاحات کلیــدی ترانزیتــی بــرای قاچاق بــران 
اســت.  طالبــان  بــرای  مالیــات  اخــذ  و  موادمخــدر 
ــدک از  ــول ان ــت پ ــا پرداخ ــد ب ــاش می کنن ــران ت قاچاق ب
ایــن ســاحه عبــور کننــد. آنــان بــا خودشــان ســتایت نــوع 

تلفون هــای ثابــت عبــور می دهنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ایالــت بلوچســتان، پاکســتان 
مکاتــب و مــدارس دینــی ایجــاد کــرده اســت. از ایــن مراکز 
بــرای طالبــان ســرباز اســتخدام می گــردد. بــه عنــوان مثــال 
شــماری زیــادی از شورشــیان در پنج پــی از مدرســه یی 
ــه  ــن ب ــده اند. ای ــارغ ش ــتنگ ف ــوالی ماس ــی ولس در نزدیک
معنــای آن اســت کــه گــروه طالبــان تنهــا مربــوط افغانســتان 

ــتند.  ــتون  نیس ــوم پش ــژه ق به وی
ــو  ــک عض ــول ی ــی.نیوز از ق ــزارش ان.بی.س ــاس گ ــه اس ب
ارشــد شــورای رهبــری طالبــان، در میــان جنگجویــان 
چینــی،  تروریســت  هــزار   3  –  2 حــدود  طالبــان 
ــی  ــی، یمن ــی، تانزانیای ــتانی، چیچن ــتانی، ازبیکس تاجیکس
عربســتانی و عراقــی حضــور داشــته اســت. همچنــان بیــش 
از هــزاران تروریســت پاکســتان در میــان طالبــان در جنــگ 

ــد.  ــتراک دارن ــتان اش ــا افغانس ب
ــی  ــق  تازه ی ــن اف ــتان و چی ــه پاکس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
را بــرای اتمــام راه تجارتــی – اقتصــادی، چیــن – پاکســتان را 
ــاور  ــن ب ــد. چی ــان می بینن ــکا و طالب ــای امری در گفت وگوه

دارد کــه همــکاری افغانســتان در ســاخت کمربنــد تجارتــی 
ــروری  ــم و ض ــتان »cpec« مه ــی - پاکس ــادی چین و اقتص

اســت. 
ایــن می توانــد کــه جنــگ 17 را بــه ناکامــی فاخــش امریــکا 
ــرای امریــکا خواهــد  ــد. ایــن یــک تــب کشــنده ب تمــام کن
بــود. شــاید بــرای امریــکا ناوقــت اســت کــه راهبــرد جدیــد 
را بــرای نزدیــک شــدن بــه قبیله هــای بلــوچ، پشــتون و 
ــیا  ــوب آس ــد در جن ــا بتوان ــت ت ــرده اس ــرح ک ــندی ها ط س
ــد.  ــارزه کن ــتان مب ــن در افغانس ــتان – چی ــی پاکس ــا هژمون ب
ــور  ــز عب ــا مرک ــۀ تنه ــتان در منطق ــه، بلوچس ــن هم ــا ای ب

ــت. ــتان اس ــن – پاکس ــادی چی ــدور« اقتص »کردی

مجلــس نماینــده گان بــا اکثریــت آرای نماینــده گان حاضــر 
تصویــب کــرد کــه در بازشــماری آرای انتخابــات پارلمانــی 

فقــط آرای بایمتریــک شــده معیــار قــرار داده شــود.
عبدالــرووف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــده گان در 
نشســت دیــروز ایــن مجلــس گفــت: »انتخابــات پارلمانــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــراه ب ــه هم ــکات ب ــم از مش ــا عال ب
ــه  ــان و جامع ــور زن ــیون ام ــه کمیس ــده گان ب ــس نماین مجل
ــد را  ــن رون ــا ای ــود ت ــه داده ب ــس وظیف ــن مجل ــی ای مدن

ــد«. ــی کن بررس

آقــای ابراهیمــی افــزود کــه کمیســیون امــور زنــان مجلــس 
گزارشــی را در زمینــه بــه تــاالر عمومــی ارایــه کــرده و 
فیصلــه بــر آن شــد تــا مجلــس در ایــن خصــوص مصوبــه 
صــادر کنــد کــه تنهــا آرای بایمتریــک شــده در بازشــماری 
ــات  ــوی کمســیون انتخاب آرای انتخابــات پارلمانــی از س

ــود. ــرار داده ش ــار ق معی
او ایــن فیصلــه را در نشســت امــروز مجلــس بــه رای 
گذاشــت کــه تنهــا بــا یــک کارت مخالــف بــا اکثریــت آرای 

ــد. ــب ش ــس تصوی ــر در مجل ــده گان حاض نماین

ــز  ــس نی ــان مجل ــور زن ــیون ام ــس کمیس ــی ریی ــه کوف فوزی
گفــت کــه در رونــد انتخابــات پارلمانــی 1397 قانــون 
ــیون  ــای کمیس ــوی اعض ــورد از س ــن م ــات در چندی انتخاب
ــد  ــان می ده ــیون نش ــن کمیس ــای ای ــده و یافته ه ــض ش نق
کــه رونــد انتخابــات از مدیریــت کمیســیون های انتخاباتــی 

ــرون شــده اســت. بی
ــای دو  ــس اعض ــه مجل ــن مصوب ــاس ای ــۀ او، براس ــه گفت ب
کمیســیون انتخاباتــی مکلــف انــد کــه فقــط آرای بایمتریــک 
ــل  ــد حداق ــا بتوانن ــد و ت ــرار دهن ــار ق ــورد اعتب ــده را م ش

ــد. ــود آورن ــه وج ــد ب ــن رون ــفافیت را در ای ش
انتخابــات پارلمانــی بــه تاریــخ 28 میــزان برگــزار شــد ولــی 
بــه دلیــل مشــکات و تقلبــات گســترده در ایــن رونــد، حتی 
نتایــج ابتدایــی ایــن انتخابــات تــا هنــوز بــه صــورت کامــل 

اعــام نشــده اســت.

اعــام نتایــج بســیاری از والیت هــا نیــز مــورد انتقــاد 
گســترده قــرار دارد.

حکومت ۹۰ سلنه اساسي...
تـــر دې مخکـــې هـــم د عامـــو خلکـــو او ملـــي 
ـــي  ـــه وار وار د اساس ـــوري پ ـــه ل ـــړو ل ـــورا د غ ش
ـــې  ـــه دې چ ـــره ل ـــوې، س ـــره ش ـــض خب ـــون د نق قان
حکومت یـــې پـــه یـــو شـــمېر مـــواردو کـــې دغـــه 
نیوکـــې پـــر ځـــای بولـــي او وایـــي چـــې هڅـــه کـــوي 

چـــې د قانـــون پـــه چـــوکاټ کـــې چلنـــد او ورتـــه 
پاملرنـــه وکـــړي.

ـــډه کـــې بـــل ګډونـــوال  ـــاده غون ـــه ی د مدنـــي ټولنـــې پ
احمـــد ضیـــا رفعـــت لـــه حکومـــت او لـــه قانـــون 
پلـــي کوونکـــو ادارو د قانـــون حاکمیـــت تـــه د 

پاملرنـــې غوښـــتنه وکـــړه.
دی وایـــي: »مـــوږ لـــه حکومتـــه غـــواړو چـــې د 

ــړي او  ــه وکـ ــدي پاملرنـ ــه جـ ــت تـ ــون حاکمیـ قانـ
تعجـــب کـــوو، پـــه هغـــه هېـــواد کـــې چـــې ملـــي 
ـــه  ـــوه ده، خپل ـــې ق ـــون جوړون ـــې چـــې د قان شـــورا ی
ـــچ  ـــه کرکې ـــو ل ـــروعیت نه لرل ـــه او د مش ـــه ناقانون ل
ســـره مـــخ وي، نـــو لـــه کومـــو ادارو بـــه د قانـــون د 

رعایـــت تمـــه ولـــرو.«
د مدنـــي فعاالنـــو پـــه یـــاده غونـــډه کـــې حقوق پوهانـــو 

ــم وویـــل چـــې حکومـــت دې ژر تـــر ژره د  دا هـ
ولســـي جرګـــې د ټاکنـــو پایلـــې پـــه خپـــل وخـــت 
ـــاره چـــې ملـــي شـــورا خپـــل  اعـــان کـــړي، د دې لپ
مشـــروعیت لـــه الســـه ورکـــړی، د ملـــي شـــورا پـــر 
ـــي. ـــړای ش ـــد ک ـــوق بن ـــازات او حق ـــړو دې امتی غ



مســعود از اوایــِل مقاومــت مــداوم بــه ایــن فکــر می کــرد 
ــروِل  ــردم در ســاحاِت تحــت کنت ــه می شــود م کــه چگون
دولــت اســالمی به جــای بیــکار نشســتن، بــه  کار و 
پی هــِم  حمــالِت  امــا  شــوند؛  مشــغول  ســازنده گی 
ــه او فرصــت نمــی داد کــه در عرصــۀ بازســازی  دشــمن ب
و ســایر کارهــای اجتماعــی و فرهنگــی وارد عمــل و 

ــود.  ــی ش ــزرگ و زیربنای ــاِت ب اقدام
ملــی علیــه طالبــان و  مقاومــِت  اخیــر  در ســال های 
پاکســتان، روزی بــا قهرمــان ملی شــهید احمدشــاه مســعود 
اســتاد عبدرب الرســول  اقامتــگاه  از منطقــۀ گلبهــار و 
ــم. در  ــه طــرف پنجشــیر در حــاِل حرکــت بودی ســیاف ب
ــاب  ــاده در آفت ــاِی ج ــته کناره ه ــردم دسته دس ــیر راه م مس
نشســته بودنــد و بــه احتــرامِ آمرصاحــب از جــا برخاســته 
ــی یــک  ــان مل ــود کــه قهرم ــد. این جــا ب و ســالم می کردن
ــارِ دیگــر بــا حســرت گفتنــد: »چطــور شــود کــه مــردم  ب
ــا  ــبب ده ه ــه س ــکاری ک ــتن ها و بی ــاب نشس ــن آفت از ای
ــوند؟« ــرون ش ــود، بی ــه می ش ــی در جامع ــکِل اجتماع مش
فصــل بهــار بــود و بــاغ آمرصاحــب در پنجشــیر تــا حــدود 
۹0 درصــد کارش تکمیــل شــده بــود، بایــد نهــاِل مثمــر از 
ــردم.  ــت وجو می ک ــاک جس ــو و ن ــیب و زردال ــل س قبی

از  باتقــوا  و  پاک نفــس  مجاهدیــِن  از  یکــی  گل خــان 
ــود و  ــِد آمرصاحــب ب ــه معتم ــِک پنجشــیر ک ــۀ جنگل قری
ضرورت هــای اولیــۀ خانــۀ او را بــه دوشــش ســپرده بــودم، 
ــاده  ــِر آم ــاِی مثم ــری، نهال ه ــب اکب ــر صاح ــت: انجنی گف

ــه غــرس دارد.  ب
ــت داشــت و  ــه موقعی ــِر قری ــۀ اکبری صاحــب در اخی خان
هــم در بــاالی جــوی، خانــۀ جـــدیدی اعمــار می کــرد کــه 
ــری  ــا اکب ــود. ب ــه ب ــش رفت ســی درصــد کار ســاختش پی
آشــنا بــودم و نظــر بــه ذوق شــان بــه بازســازی و فهم شــان 
ــزد او  ــودم. ن ــه ب ــه گرفت ــه او عالق ــاد ب ــت، زی در زراع
ــاره  ــد دوب ــون بی ــو و مجن ــال زردال ــد نه ــا چن ــم و ب رفت
ــه کاکا حاجــت  ــا را ب ــتم. نهال ه ــۀ آمرصاحــب برگش خان
ــا در موقعیتــی کــه آمرصاحــب  مرزاخــان تســلیم کــردم ت

ــد، غــرس شــود. ــت داده  بودن هدای
بعــد از صــرف نــان چاشــت، آمرصاحــب از خانــه 
بیــرون شــد و دیــد کــه مــن بــا کاکا حاجــت مــرزا نهــال 
می نشــانم. نزدیــک آمــد و گفــت: چــه خــوب نهال هایــی 
ــاِغ  ــه و ب ــک خان ــب ی ــم: اکبری صاح ــرده ای. گفت ــدا ک پی
ــه و آوردم.  ــا را از وی گرفت ــزرگ ســاخته اســت، نهال ه ب
گفــت: انجنیرصاحــب بســیار آدم الیــق و متخصــِص 

ــدم!  ــه فهمی ــت اســت، خــوب شــد ک زراع
تــا  فرســتاد  را  خواهــرزاده اش  ناصــر  مســعود، 
ــه اکبری صاحــب  ــود ک ــاورد. عصــر ب اکبری صاحــب را بی
ــه او  تشــریف آورد و بعــد از احوال پرســی، آمرصاحــب ب
ــم  ــان رحی ــه و باغ ت گفــت: اکبری صاحــب از ســاخِت خان
ــوب  ــاِغ خ ــک ب ــیار ی ــه بس ــم ک ــت، می دان ــم گف برای
ــک  ــوب ی ــد: خ ــواب دادن ــب ج ــاخته ای. اکبری صاح س
مصروفیــِت ســالم اســت، اگرچــه بــه انــدازۀ زیبایــی بــاِغ 

ــت. ــما نیس ش

بعــد آمرصاحــب در بــاغ قــدم  زد و طرحــی کــه در مــورد 
»پــروژه همبســتگی« در ذهــن داشــت را بــا اکبری صاحــب 
ــی در  ــن برنامه ی ــت: چنی ــری  گف ــت. اکب ــان گذاش در می
ــت: روزی  ــده اس ــق ش ــون تطبی ــاِن ناپلی ــه در زم فرانس
ــه متوجــه  ــی زد ک ــدم م ــس ق ــای پاری ــون در کوچه ه ناپلی
شــد جوقه جوقــه مــردم بــدون کــدام مصروفیــت در بــازار 
بیــکار نشســته اند. فرمــان صــادر می کنــد تــا مــردمِ بیــکار 

ــوند. ــل کار ش ــراً داخ ــه جب ــای عام المنفع در پروژه ه
ــتان  ــامِ افغانس ــه ن ــوری ب ــا در کش ــت: م ــب گف آمرصاح
ــوی  ــد و از س ــلمان ان ــردم مس ــم. ۹۹% م ــی می کنی زنده گ
ــط  ــردم در خ ــای م ــت، بچه ه ــی اس ــرایط جنگ ــر ش دیگ
نخســِت جنــگ و پــدران موی ســفید نگهبــاِن خانــه 
ــون  ــالن ناپلی ــه پ ــت ک ــن نیس ــورم ای ــد. منظ ــل ان و فامی

ــود! ــق ش تطبی
 در مــدِت دو هفتــه همــه روزه مســعود بــا انجنیــر اکبــری 
ــان  ــدا محمدخ ــده گ ــا فرمان ــد ب ــرد و بع ــوره می ک مش
ــا  ــد، ت ــوره نمودن ــز مش ــر نی ــرادران دیگ ــی از ب و عده ی
ــی در  ــور آزمایش ــه به ط ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــره ق باالخ
قــدمِ نخســت چنــد پــروژه ســروی شــود و بــدون معطلــی 
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــی  ک ــد. در صورت ــاز کنن کارش را آغ

باشــد، بــا بهتــر شــدِن اوضــاع در مناطــق تحــت حاکمیــِت 
عالقــه  مؤسســات  مقاومــت،  و  اســالمی  حکومــت 

ــد. ــل کنن ــه را تموی ــن برنام ــه ای ــد ک می گیرن
اکبــری صاحــب وظیفــه گرفــت تــا ســروی را شــروع کند. 
ــب  ــا اکبری صاح ــه ب ــت داد ک ــن هدای ــه م ــب ب آمرصاح
در قســمت کارشــان همــکار باشــم. موتــر و امکاناتــی کــه 
ــود را مــن در  ــاز ب ــرای تطبیــق و عملی ســازی پــروژه نی ب

ــرار دادم. ــب ق ــار اکبری صاح اختی
هــر روزی کــه آمرصاحــب در پنجشــیر حضور می داشــت، 
ــر در  ــت. اگ ــزارش می گرف ــروی گ ــرفت س ــًا از پیش حتم
ــرفت  ــان از پیش ــه ایش ــن ب ــت، م ــت می داش ــمال اقام ش
ــاز  ــروژه آغ ــد پ ــه چن ــا این ک ــی دادم ت ــان م ســروی اطمین

شــد:
نخست: اعمار جوی از منطقۀ عنابه تا ساحۀ تاواخ!

دوم: جوی منطقۀ پاراخ!
سوم: جوی منطقۀ فراج!

چهــارم: از ولســوالی دره بــر بــاالی منطقــۀ اورو کــه ســاحۀ 
وســیعی وجــود دارد مــورد ســروی قــرار گرفتــه بــود الــی 
ــتل و  ــوالی ش ــای ولس ــی دری ــع جنگ ــدن وض ــادی ش ع
میــدان جبــل ســراج شــامل پــروژه بــود کــه بایــد عملــی 

می شــد.
ــد،  ــیر آمدن ــه پنجش ــب ب ــه آمرصاح ــد ک ــه بع ــه هفت س
ــود،  ــام داده ب ــه انج ــروی یی ک ــز از س ــب نی اکبری صاح
او را در جریــان قــرار داد. آمرصاحــب گفــت: در قــدمِ اول 
یــک پــروژه شــروع شــود و اولویــت بــه جــوی تــاواخ داده 
شــود. خــدا مهربــان اســت؛ اگــر پــول داشــتیم پروژه هــای 
ــعود  ــم. مس ــرا می کنی ــدم اج ــه ق ــدم ب ــده را ق سروی ش
هدایــت داد تــا ۱0هــزار دالــر بــه اکبری صاحــب داده 
ــی می شــد.  ــون افغان ــع شــصت میلی ــه در آن موق شــود ک

ــِت  ــی در آن حال ــن اقدام ــردم از چنی ــد و م ــاز ش کار آغ
ــی ُخرســند شــدند.   جنگــی خیل

وقتــی از ذوق و عالقــۀ مــردم در کار پــروژۀ همبســتگی بــه 
آمرصاحــب گــزارش دادم، بســیار خوشــحال شــد و گفــت: 
خــوب اســت، فــردا اکبری صاحــب بــه ســوق اداره بیایــد 
تــا بــا مشــورۀ ایشــان در شــمال نیــز ســروی شــروع شــود. 
ــا آمرصاحــب صحبــت کــرد  فــردای آن، انجنیــر اکبــری  ب
و قــرار بــر ایــن شــد کــه در آینــدۀ نزدیــک او بــه شــمال 
ســفر کنــد. چنــدی بعــد کار پــروژۀ همبســتگی در والیــاِت 
ــم در  ــد نمی دان ــاز شــد. هرچن ــز آغ تخــار و بدخشــان نی
ــار و  ــا در تخ ــت، ام ــه یاف ــا ادام ــا کج ــان کار ت بدخش
ــه  ــم درحالی ک ــت آن ه ــان یاف ــدت جری ــیر کار به ش پنجش
پــول کافــی بــرای اعاشــۀ جبهــه وجــود نداشــت. بــا ایــن 
برنامه یــی  حســاب، مســعود در ســخت ترین شــرایط 
ــوری  ــچ کش ــرش را در هی ــخ نظی ــه تاری ــاد ک ــاد نه را بنی
تجربــه نکــرده بــود؛ برنامه یــی بــزرگ بــرای ایجــاد رفــاه 

و مصروفیــِت ســالم بــرای مــردم!
ــری ،  ــاب اکب ــرف جن ــت از ط ــِت موق ــل حکوم در اوای
ــات پیشــنهاد و مطــرح شــد. اولیــن  ــا جزیی ــروژه ب ــن پ ای
ــا  ــود. ام ــت، فرانســه ب ــن طــرح را پذیرف ــه ای کشــوری  ک

ــه  ــان عالق ــد، کشــورها چن ــوس ش ــی نتیجــه اش ملم وقت
ــا و  ــر روز وزارت احی ــه ه ــه ک ــد ک ــان دادن ــود نش از خ
انکشــاِف دهــات فرصــت و نوبــِت افتتــاِح پروژه هــا 
ــه  ــاظ زیرکان ــا الف ــر ب ــف اتم ــای حنی ــت. آق را نمی یاف
بــه مــردم و کشــورهای کمک کننــده طــوری وانمــود 
ــروژه  ــن پ ــرۀ مبتکــِر ای ــی خــود چه ــه گوی می ســاخت ک

ــت. اس
در هــر والیــت به شــدِت تمــام کار جریــان یافــت بــا ایــن 
ــه کار  ــِت حق الزحم ــا پرداخ ــط ب ــردم فق ــه م ــاوت ک تف
ــت  ــر کیفی ــارِت الزم ب ــر، نظ ــوی دیگ ــد و از س می کردن
پروژه هــا وجــود نداشــت. در والیاتــی کــه والــی شــخصی 
ــود،  ــادق می ب ــانی ص ــتگی انس ــِس همبس ــوز و ریی دلس
ــایر  ــی در س ــید ول ــر می رس ــه نظ ــش ب ــه قناعت بخ نتیج
ــد،  ــک ســال بع ــم ی ــا ه ــوار و ی ــِع ن ــد از قط ــات بع والی
ــه  ــا روی هم رفت ــد. ام ــازی می انجامی ــه بازس ــاره کار ب دوب

ــود! ــی ب ــرای مــردم کســب وکار خوب ب
حکومــت وحــدت ملــی بعدتــر بــا تغییــر نــامِ ایــن پــروژه 
ــه  ــرد ک ــاز ک ــاره کار را آغ ــهروندی« دوب ــاق ش ــه »میث ب
ــرا  ــه م ــزی ک ــا چی ــه دارد. ام ــوی ادام ــه نح ــون ب ــا اکن ت
ــغول  ــم را مش ــال ذهن ــا ح ــت ت ــِت موق ــروِع حکوم از ش
ســاخته ایــن اســت کــه: دردا و افســوس بــه کســانی  کــه 
از برکــِت زحمــاِت شــباروزی آمرصاحــب معــاون، وزیر و 
رییــس شــدند امــا پــس از هفــده ســال از شــهادت قهرمــان 
ــرای  ــزی ب ــازاری چی ــای تکــراری و ب ــز حرف ه ــی ُج مل

ــد.  ــه مــردم و نســل جــوان ندارن گفتــن ب
بــه نقــل از مولــوی عطاءالرحمــن ســلیم کــه در حکومــت 
موقــت معیــن وزارت حــج و اوقــاف بــود، بایــد بگویــم: 
ــۀ  ــبق در جلس ــاِت اس ــاف ده ــر انکش ــر وزی ــف اتم حنی
ــود و  ــرح نم ــتگی را مط ــۀ همبس ــران، برنام ــورای وزی ش

ــرم و مشــخصاِت  ــا ُف چــون ایــن برنامــه کامــاًل آمــاده و ب
واضــح در حــال تطبیــق بــود، بالفاصلــه مــورد تأییــد قــرار 
ــت و در همــان جلســه بســیار به صــورِت ســطحی و  گرف
ســبک از آمرصاحــب یــاد شــد و بــس. امــا طــی ســال ها 
ــروژه در  ــا پ ــرد و صده ــع ب ــه نف ــن برنام ــت از ای حکوم
و  شــد  افتتــاح  قریه جــات  و  ولســوالی ها  والیــات، 
ــا  ــد و ســخت گیری، صده ــن تردی ــدون کمتری کشــورها ب
پــروژه را تمویــل کردنــد ولــی یــادی و دعــاِی خیــری در 
حــِق بنیان گــذارِ همبســتگی ملــی نــه از ســوی رفقــا و نــه 

هــم از طــرف حکومــت صــورت نگرفــت!
ــه  ــی« ب ــروژۀ همبســتگی مل ــان »پ ــا گذشــت زم ــه ب این ک
»میثــاق شــهروندي« تغییــِر نــام یافــت نیــز دقیقــًا محصــوِل 
چــون  کســانی  بخیلــِی  و  مســعود  یــاراِن  بی  وفایــی 

اشــرف غني احمــدزی اســت.
در زمــان حکومــت کــرزي چنــد بــار بــا انجنیــر صاحــب 
ــی از  ــا وقت ــود، ام ــي ب ــود راض ــدم. از کارِ خ ــري دی اکب
ــرد و  ــار تأســف ک ــادآور شــدم، اظه ــۀ همبســتگي ی برنام
ــود!  ــده مي ب ــب زن ــت: کاش آمرصاح ــید و گف ــي کش آه
ــام  ــري از ن ــتگی ذک ــۀ همبس ــرا در برنام ــم: چ ــه او گفت ب
ایشــان )مســعود( در میــان نیســت. پاســخ داد: مــن همــان 

ُفــرم و جدولــي را کــه در پــروژه همبســتگي عملــي 
ــاف  ــا و وزارت انکش ــار خارجي ه ــودم، در اختی ــوده ب نم
دهــات قــرار دادم. تمــام جزییــاِت مربــوط را کــه از زبــان 
ــتم، در  ــر داش ــود در نظ ــودم و خ ــنیده ب ــب ش آمرصاح
ــن  ــه م ــا این ک ــردم؛ ام ــان ک ــه هــو بی ــات هــو ب هــر مالق
ــن  ــِت م ــردم، در صالحی ــن مي ک ــرای آن تعیی ــي ب عنوان
نبــود. ســپس گفــت: »خــدا خواســته باشــد، اگــر حیــات 
ــته  ــۀ همبســتگي را نوش ــم مقال ــا مشــورۀ ه ــود، ب ــي ب باق

ــرد!«  ــم ک خواهی
ــل از  ــداد و هفــت ســال قب ــش ن ــر مهلت ــا قضــا و تقدی ام
امــروز خبــر شــهادتش را شــنیدم. بــه شــفاخانۀ چهارصــد 
بســتر رفتــم، جســد بي جانــش را داخــل ســردخانه یافتــم. 
ــت  ــه والی ــفر کاري ب ــک س ــش در ی ــم همراه ــا تی او ب
ــت  ــیر بازگش ــروي در مس ــد از س ــود و بع ــه ب ــر رفت لوگ
درحالي کــه جــز قلــم و نقشــه چیــزي بــا خــود نداشــت، 

ــود.  ــاران شــده ب ــه توســط تروریســتان تیرب مظلومان
ســرمایه های  و  دانشــمندان  از  یکــي  اکبري صاحــب 
معنــوِی کشــور مــا بــود. او تحصیــالِت خــود را در لنــدن 
ــۀ  ــا عالق ــود. ب ــانیده ب ــان رس ــه پای ــت ب ــش زراع در بخ
زیــاد مي خواســت بــه مردمــش خدمــِت صادقانــه و 
ــم  ــگ زدم و گفت ــش زن ــاري برای ــد. ب ــام ده ــا انج بي ری
کــه دولــت در جســت وجوی یــک وزیــر زراعــت اســت، 
ــم؛  ــک ببینی ــا از نزدی ــتان و برادره ــا دوس ــار ب ــا یک ب بی
مناســب ترین شــخص شــما هســتید. در پاســِخ مــن 
مؤدبانــه گفتنــد: حاجــي جــان، منظــورم در زنده گــي 
رضــاي خــدا و خدمــت بــه مــردم اســت کــه خوشــبختانه 

ــغولم. ــه آن مش ب

 خـداوند مغفرتش کناد! 

مسـعود؛
مبتـکر پـروژۀ همبستگی یا همان میثـاق شهـرونـدی
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داســتان عالءالدیــن در پایتخــِت »یکــی از قلمروهــای 
امــا  می شــود،  شــروع  چیــن«  ثروتمنــد  و  پهنــاور 
ــن  ــه ای ــده دارد ک ــتان عقی ــن داس ــِم ای ــن مترج جدیدتری
قصــه بــه دلیــل اصل ونســِب ســوری اش »مخلــوق دنیایــی 

اســت. ازدســت رفته« 
یاســمین ســیل )Yasmine Seale(، مترجــم فرانســوی-
ســوری، نخســتین زنــی اســت کــه ُکل »هــزار و یــک شــب« 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــی اش ترجم ــوی و عرب ــع فرانس را از مناب
داســتان  اصل ونســب  از  پژوهش گــران  کــه  زمانــی  از 
ــن کسی ســت  ــیل اولی ــد، س ــایی کرده ان ــن رازگش عالءالدی

کــه ایــن قصــۀ محبــوب را ترجمــه کــرده اســت.
از هنــگام انتشــار هــزار و یــک شــِب آنتــوان گاالن در ســال 
ــر  ــا فک ــه قرن ه ــن قص ــارِ ای ــادوی سرش ــا و ج ۱7۱۲، غن
ــا  ــه آی ــود ک ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــران را ب پژوهش گ
ــناِس  ــن شرق ش ــود ای ــاخته وپرداختۀ خ ــتان س ــن داس ای
ــه. موفقیــت چشــمگیِر ترجمه هــای  ــا ن فرانســوی اســت ی
یــا  چهاردهــم  قــرن  مــورخ  دست نوشــته یی  از  گاالن 
پانزدهــِم میــالدی ســبب شــد کــه ناشــِر گاالن از او بخواهد 
ــد.  ــل ده ــه او تحوی ــم ب ــری را ه ــابه دیگ ــای مش قصه ه
ــد کــه همــۀ ایــن »قصه هــای  بنابرایــن، برخــی شــک کردن
ــاِت  ــا تحقیق ــد. ام ــرقی ها باش ــاخته وپرداختۀ ش ــی« س عرب
اخیــر ثابــت کــرده اســت کــه حنــا دیــاب، »ســوری جوانی« 
ــا  ــی باب ــن و عل ــای عالءالدی ــت قصه ه ــه گاالن می گف ک
ــناس  ــن شرق ش ــال ای ــر و خی ــدۀ فک ــنیده، زایی را از او ش
نبــوده اســت. در نتیجــه، بــه نظــر ســیل، عالءالدیــن »ثمــرۀ 
محیــط پربــارِ تجــاری و علمــِی حلــب در زمانــی اســت کــه 
ــوری  ــهرهای امپرات ــن جهان ش ــی از مهم تری ــهر یک ــن ش ای
عثمانــی بــود. ایــن داســتان، مخلــوق دنیایــی ازدســت رفته 

اســت.«
ــاب دزدان  ــه در کت ــا، ک ــوس هورت ــو لِم ــر پائول ــه نظ ب
در  میان فرهنگــی  تبــادالت  نقــش  بــه  حیرت انگیــز 
شــکل گیری هــزار و یــک شــب پرداختــه، نــه تنهــا معلــوم 

اســت کــه دیــاب ســوری تبار بــوده بلکــه به آســانی 
ــک  ــم از نزدی ــه را ه ــار فرانس ــه درب ــت ک ــوان دریاف می ت
دیــده بــوده اســت. ایــن ســیاح ســوری در ســال ۱70۹ در 
ــا  ــه ب ــس از این ک ــم پ ــرد، آن ه ــدار ک ــا گاالن دی ــس ب پاری
ــه را درنوردیــد.  یــک کلکســیونر فرانســوی منطقــۀ مدیتران
ــه  ــه در آن ب ــاب ک ــرات دی ــه خاط ــتناد ب ــا اس ــا ب هورت
ــردازد،  ــش می پ ــف شــکوه و جــالل شــاه و درباریان توصی
ــف  ــرای گاالن تعری ــن داســتان ها را ب ــاب ای ــد: »دی می گوی
ــال گنــج و پــس از  ــه دنب ــان ســفری ب کــرد، آن هــم در پای
حضــور در دربــار لویــی چهاردهــم.« او در ادامــه می گویــد: 
ــت  ــرار گرف ــوش ق ــان خوش پ ــر درباری ــاب تحت تأثی »دی
امــا بــه نظــر می رســد کــه حتــا بیــش از آن مجــذوب خــودِ 
کاخ شــده بــود. دیــاب ادعــا می کنــد کــه وقتــی کــه هنــوز 
ــور ســاطع از آن از  ــه داشــت، ن ــا قصــر فاصل نیم ســاعت ب

دور چشــمانش را خیــره کــرد.«
شــرح نفس گیــر او از ورســای و معمــاری اش یــادآور 
ــه  ــت ک ــادو اس ــراغ ج ــول چ ــه غ ــن ب ــتور عالءالدی دس
قصــری بســازد کــه »مایــۀ اعجــاب جهانیــان باشــد، و پیــش 
ــکوه تر  ــر و باش ــر، گران بهات ــزی عظیم ت ــس از آن چی ــا پ ی
ــی  ــه می نویســد: »وقت ــا در ادام ــده نشــده باشــد.« هورت دی
ــرت  ــال حی ــزد، در کم ــواب برمی خی ــح از خ ــلطان صب س
ــره و  ــال و نق ــیده از ط ــدی پوش ــا گنب ــکوه ب ــری باش قص
مزیــن بــه ۲4 پنجــرۀ مشــبِک مرصــع بــه المــاس، یاقــوت 
ــدودِ  ــامِ زران ــه ب ــاب ک ــون دی ــد. همچ ــرد را می بین و زم
نورانــی کاخ ورســای را می بینــد، ســلطان هــم از مشــاهدۀ 
ــگفت زده  ــد، ش ــح گاه می درخش ــورِ صب ــه در ن ــری ک قص

می شــود.«
بــه نظــر رابــرت اِرویــن، تحقیقــات اخیــر، به ویــژه کشــف 
ــش از  ــی بی ــه قدمت ــی ک ــان عرب ــه زب ــابهی ب ــتان مش داس
ــاب  ــه دی ــته ک ــی نگذاش ــدی باق ــتان گاالن دارد، تردی داس

ــرده اســت. ــف ک ــرای گاالن تعری ــن را ب قصــۀ عالءالدی
ــف  ــرای گاالن تعری ــاب ب ــه دی ــد: »آن چ ــن می گوی اروی

ــود، هــر چنــد  ــی ب کــرد، در اصــل یــک قصــۀ ســنتی عرب
معلــوم اســت کــه یــا گاالن یــا دیــاب، یــا بــه احتمال بیشــتر 
ــا،  ــر گفت وگوه ــت -از نظ ــر جه ــا، از ه ــر دوی آن ه ه
توصیــف معمــاری، آداب و رســوم دربــار و نظایــر آن - بــه 

ایــن قصــه رنــگ و بــوی فرانســوی دادنــد.«
ــی در دوردســت اســت  ــن قصــه »نمــاد جای ــن« در ای »چی
کــه ماجراهایــی تخیلــی در آن رخ می دهــد امــا از هــر نظــر 
ــی اســت.«  ــاًل عرب ــتان کام ــن داس ــوع ای ــط وق دیگــر محی
ــاب بیــش از آن چــه  ــا دی ــا »گاالن وی ــد، ام ــن می افزای اروی
قصه گویــان ســنتی عــرب بــه آن عــادت داشــتند روی 
ــخصیت های  ــای ش ــا و گفت وگوه ــی، انگیزه ه روان شناس

ــد.« ــتان کار کرده ان ــی داس اصل
ســیل اقــرار می کنــد کــه یافته هــای اخیــر چنــدان تأثیــری 
ــه  ــی ک ــا متن ــرا »تنه ــت؛ زی ــته اس ــه اش نگذاش ــر ترجم ب
داریــم متــِن متعلــق بــه گاالن اســت و مــن بایــد بــا همیــن 
ــن  ــش ای ــی پیدای ــی از چگونه گ ــا آگاه ــم« ام ــن کار کن مت
ــادل فرهنگــی و ترجمــه  ــه ســند تب قصــه عالءالدیــن را »ب
ــی و  ــی عرب ــنت ادب ــر دو س ــرۀ ه ــطح، و ثم ــد س در چن

ــد.« ــل می کن ــوی تبدی فرانس
ــن  ــاِص ای ــد خ ــه آرا و عقای ــتر ب ــن بیش ــد، »م او می گوی
ــا  ــک فرانســوی« ی ــه نظــرات »ی ــا ب ــه دارم ت ــر عالق دو نف
ــهرهایی  ــل ش ــر دو اه ــد: »ه ــوری«.« او می افزای ــک س »ی
مخلــوق  دو  هــر  بودنــد.  دانش پــرور  و  جهان وطــن 
ــن  ــی ای ــه کس ــود بودند-چ ــۀ خ ــش و تجرب ــدۀ دان پیچی
طــور نیســت؟ هــر یــک فرهنــگ و زبــان دیگــری را 

می شــناخت و مجذوبــش بــود.«
ــتر  ــب، »بیش ــک ش ــزار و ی ــۀ ه ــروع ترجم ــش از ش او پی
بــا تأثیــرات ایــن داســتان ها آشــنا بــود -یعنــی بــا حضــور 
ــای  ــدرن و هنره ــتان م ــند، داس ــگ عامه پس ــا در فرهن آنه
ــا خــود متن هــا.« مثــل بســیاری از دیگــر  ــا ب تصویــری- ت
افــراد، او هــم نخســتین بار از طریــق انیمیشــن والــت 
دیزنــی )محصــول ســال ۱۹۹۲( بــا عالءالدیــن آشــنا 

ــی  ــب یک ــک ش ــزار و ی ــد: »ه ــه می گوی ــد. او در ادام ش
ــان اســت.  ــات جه ــات ادبی ــۀ حی ــه مای ــی اســت ک از متون
ایــن داســتان ها ســیال اند، مثــل اســطوره های بــزرگ. 
ــی از  ــود )دریای ــاِن خ ــیالیت بی پای ــن س ــت همی ــه عل ب
ــا  ــای زبان ه ــنده( مرزه ــک نویس ــود ی ــدون وج ــتان ب داس

و ژانرهــای ادبــی را درنوردیده انــد.«
قصــۀ  شــدن  مکتــوب  از  پــس  ســال   ۳00 از  بیــش 
ــن  ــه ای ــد ک ــیل می گوی ــت گاالن، س ــه دس ــن ب عالءالدی
داســتان مســایلی را مطــرح می کنــد کــه امــروز هــم 
ــد و  ــان فرزن ــۀ می ــت: »رابط ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای م ب
ــوا  ــدن، اغ ــدار ش ــرعت پول ــه س ــودن ب ــن، اخالقی ب والدی
ــه  ــدگارِ ایــن قصــه ن و رضایــت.« امــا شــاید جذابیــت مان
ــن  ــِی آن بلکــه ناشــی از ای ــراث جهان وطن تنهــا معلــول می
ــربچه یی  ــردازد- پس ــی می پ ــی اساس ــه تحول ــه ب ــت ک اس
ــد.  ــش رخ می ده ــی برای ــاق خارق العاده ی ــه اتف ــی ک معمول
بــه قــول ســیل، »همــۀ آدم هــا [داســتان] یــک آدم معمولــی 

ــد.« ــت دارن را دوس

سال l10 شمارۀ مسلسل l2404 سه شنبه 11 جدی/دی l1397 23 ربیع الثانی l1440 1 جنوری 2019
www.mandegardaily.com

برگردان: عرفان ثابتیریچارد لی

تریســتن ُکربی یِــر بــا نــام اصلــی 
در ۱٨  یِــر  ُکربــی  ژواشــیم  ادوارد 

جــوالی ۱٨4٥ در مورلــۀ فرانســه بــه 
دنیــا آمــد. او کــه نوجوانــی خــود را 

ــیونی در  ــواده اش در پانس دور از خان
ســنت بریوک گذرانــد، از ســن ۱4 

ســاله گی درگیــر روماتیســم عضالنــی 
شــد. ایــن بیمــاری تــا پایــان عمــر او 

ــه  ــد، ب ــال بع ــرد. دو س ــا نک را ره
ــاری اش،  ــریع بیم ــرفت س ــل پیش دلی

ــل  ــرک تحصی ــه ت ــور ب ِــر مجب ُکربی ی
 ۱٨ ســن  در  ســرانجام  و  شــد 

ــفر  ــُکف س ــدر روس ــه بن ــاله گی ب س
ــا پایــان عمــر در روســتایی  کــرد و ت

ــرد.  ــی ک ــدر زنده گ ــن بن ــک ای نزدی
در ســال ۱٨7۳ تنهــا مجموعــۀ شــعر 

کربی یــر بــا نــام  عشــق های زرد، 
ــه  ــد ک ــر ش ــود او منتش ــط خ توس

زمــان حیــاِت  در  ایــن مجموعــه 
او کامــاًل ناشــناخته مانــد. پــس از 

ــاعران  ــاب ش ــن در کت ــرگ او، ورل م
کربی یــر  از   )۱٨٨۳( نفریــن شــده 

بــه عنــوان شــاعری پیشــرو در شــعر 
ــس از  ــرد و پ ــاد ک ــه ی ــدرِن فرانس م

تــازه  زرد  عشــق های  مجموعــه  آن 
ــد.  ــناخته ش ــردم ش ــزد م ن

تریســتن کربی یــر، عجوبه یــی بــود 
ــده  ــش کشف ناش ــان حیات ــه در زم ک

زبانــی،  بازی هــای  مانــد.  باقــی 
ساختارشــکنی ها و خلــق فضاهــای 

بکــر و عجیــب در اشــعارش، خواننــده 
کــه  وی  می کنــد.  شــگفت زده  را 

فقــر،  در  را  زنده گــی اش  سراســر 
عشــق های  از  انــدوه  و  بیمــاری 

ــرا و  ــاعری نوگ ــد، ش ــام گذران نافرج
ــوذ  ــل نف ــوز و غیرقاب ــخصیتی مرم ش

در  او  کــه  دهکده یــی  مــردم  بــود. 
بــه  را  او  می کــرد،  زنده گــی  آن 

ــگ  ــد و رن ــش از ح ــری بی ــل الغ دلی
ــای »شــبح  ــه معن ــده اش، »اَنکــو« ب پری

می نامیدنــد. مــرگ« 
 ،۱٨7٥ مــارچ  اول  در  ســرانجام 

تریســتن کربی یــر کــه هنــوز ســی 
ســال هــم نداشــت، در حالــی کــه 

به شــدت بیمــار و تنهــا بــود، در انــزوا 
ــام  ــرگ او ن ــس از م ــت. پ ــا رف از دنی

ــق های  ــعرش )عش ــۀ ش ــا مجموع تنه
کتابخانــۀ  قدیمی تریــن  نــام  زرد( 

ــد. ــه ش ــی مورل عموم
کوکوی ناقوس شوم

آونِگ کهنه یی
که فاخته را به ظلمت پراند  

و قراول شب
جغد

با عبوِر دو شمِع روشن
چشــم هایش  حفــره  از  کــه 

شــت می گذ

گوش کن!
صدای خاموشِی جغدی سیاه را

و جیغ پنهان بیشه در
چرخ غلتان به فرغوِن مرگ

در امتداِد راه را

ِگرِد بام
با پرواز شادمان اش

زاغ می چرخد
و زیر همین سقف

ما بیدار کنار بستر این مرد
که فردا خواهد مُرد

فردا...

برگردان: بنفشه فریس آبادی 

عجوبه  یی
 که  در زمان

     حیاتش  
نشد                   کشف



اشــاره: رونــد گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان از چنــدی 
ــه  ــن اواخــر ســرعت یافت ــاز شــده و در ای ــه این ســو آغ ب
ــون  ــازه پیرام ــر ت ــن خب ــه چندی ــی نیســت ک اســت. هفته ی
گفت وگوهــای صلــح پخــش نشــود. چنــدی پیــش وزیــران 
ــارزۀ  ــۀ مب ــتان تفاهم نام ــن و پاکس ــتان، چی ــۀ افغانس خارج
ــی از  ــد و نماینده گان ــا تروریســم را امضــا کردن مشــترک ب
گــروه طالبــان بــا نماینــده گان امریکایــی در امــارات متحــدۀ 
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــه تفاهم ه ــا ب ــد ت ــدار کردن ــی دی عرب

آمــدن طالبــان بــه میــز مذاکــره برســند.
طالبــان،  بــا  امریکایــی  مقامــات  دیــدار  کنــار  در 
ــریک  ــا ش ــت ت ــالش اس ــز در ت ــتان نی ــت افغانس حکوم
ــدار و  ــان دی ــا طالب ــا باره ــند، ام ــا باش ــن گفت وگوه ای
ــت.  ــرده اس ــتان را رد ک ــت افغانس ــا حکوم ــو ب گفت وگ
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــد گفت وگوه ــی رون ــرای بررس ب
ــر مســایل  ــرام اندیشــمند تحلیل گ ــا محمداک ــۀ را ب مصاحب
ــگران  ــم. او از پژوهش ــام داده ای ــنده، انج ــی و نویس سیاس
بنــام کشــور اســت کــه کتــاب و مقــاالت زیــادی پیرامــون 
رابطــۀ افغانســتان بــا پاکســتان، رابطــۀ افغانســتان و امریــکا 

ــد. ــته ان ــتان نوش ــاد افغانس ــخ جه و تاری

*بــه عنــوان نخســتین پرســش: تالش هــا بــرای 
ــه ایــن طــرف آغــاز  گفت وگوهــای صلــح از مدتــی ب
ــا  ــن تالش ه ــر ای ــد روز اخی ــت و در چن ــده اس ش
ــن  ــا ای ــما آی ــر ش ــه نظ ــت، ب ــه اس ــرعت گرفت س

داشــت؟ خواهــد  پــی  در  نتیجه یــی  تالش هــا 
ــه  ــه این ک ــته گی دارد ب ــح، بس ــای صل ــۀ گفت وگوه نتیج
ــم  ــورد باه ــن م ــدی در ای ــه ح ــا چ ــتان ت ــکا و پاکس امری
ــر  ــر س ــتان ب ــکا و پاکس ــر امری ــند. اگ ــم می رس ــه تفاه ب
ــگ  ــه تفاهــم برســند، شــاید آتــش جن ــح افغانســتان ب صل
خاموش تــر شــود، امــا تــا زمانی کــه توافــق منطقه یــی 
ــا  ــرد، گفت وگوه ــورت نگی ــتان ص ــح افغانس ــر صل ــر س ب
ــه روس ،  ــی  ک ــا زمان ــود. ت ــد ب ــه خواه ــان بی نتیج همچن
ــورهای  ــا و کش ــا عرب ه ــتان و حت ــکا، پاکس ــران، امری ای
منطقــه کــه در گفت وگوهــای صلــح افغانســتان دخیــل انــد 
ماننــد هندوســتان و چیــن، بــه تفاهــم نرســند بــه صلحــی 
کــه مــردم افغانســتان خواهــان آن اســت، نخواهیــم رســید.

از  نمی تواننــد  تنهایــی  بــه  *امریکایی هــا 
ــند؟ ــه برس ــه نتیج ــان ب ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــش از  ــروج نیروهای ــرای خ ــی ب ــد راه ــپ می خواه ترام
ــر  ــتان را از س ــار افغانس ــت، ب ــدا و در حقیق ــتان پی افغانس
خــود خــالص کنــد. امریــکا هرگــز روی ایــن گزینــه که در 
افغانســتان صلــح پایــدار تأمیــن شــود، فکــر نمی کنــد، بــل 
ــن از افغانســتان  ــرون رفت ــرای بی ــی ب ــال راه برعکــس دنب

اســت.
ــای  ــر خــروج نیروه ــی ب ــپ مبن ــس از اعــالم ترام *پ
ــش  ــه واکن ــورهای منطق ــتان، کش ــی از افغانس امریکای
نشــان داده و گفتنــد کــه امریــکا نمی توانــد بــه 
ــروج  ــا خ ــد، ب ــرک کن ــتان را ت ــی افغانس یک باره گ
ــه  ــر الن ــار دیگ ــتان یک ب ــی افغانس ــای امریکای نیروه
تروریســتان  می شــود، بــه راســتی چنیــن خواهــد 

ــد؟  ش
بــه  را  افغانســتان  امریکایی هــا  اگــر  شــک  بــدون 
یکباره گــی و بــدون برنامــه تــرک کننــد، مشکل ســاز 
خواهــد بــود و افغانســتان بــار دیگــر ســقوط خواهــد کــرد 
ــم  ــه و ه ــورهای منطق ــرای کش ــم ب ــاک ه ــیار خطرن و بس
ــدون  ــه ب ــود ک ــد ب ــا خواه ــورهای دنی ــی کش ــرای تمام ب
شــک امریــکا چنیــن نخواهــد کــرد، امــا روی یــک توافــق 
ــد.  ــر نمی کن ــم فک ــتان ه ــح افغانس ــرای صل ــی ب منطقه ی
ــق  ــه روی تواف ــوض این ک ــه ع ــا روس ب ــکا ب ــون امری اکن
ــت  ــن رقاب ــرار دارد و ای ــت ق ــک رقاب ــد، در ی ــر کنن فک

قضیــه افغانســتان را پیچیده تــر می ســازد.
ــیه،  ــا روس ــد ب ــتان بای ــار پاکس ــکا در کن ــی امری *یعن
ــح  ــای صل ــورد گفت وگوه ــز در م ــران نی ــن و ای چی
افغانســتان بــه توافــق برســند و در میــز مذاکــره بحــث 

ــه نتیجــه برســند؟ ــت ب کــرده و در نهای
ــدار در افغانســتان  ــح پای ــان صل ــکا خواه ــر امری ــًا، اگ دقیق
ــایه های  ــه و همس ــورهای منطق ــا کش ــد ب ــس بای ــت، پ اس
ــورهای  ــق کش ــدون تواف ــد، ب ــق برس ــه تواف ــتان ب افغانس
ــن  ــدار ناممک ــح پای ــه صل ــیدن ب ــایه، رس ــه و همس منطق

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــت و بعی اس
چنــد روز پیــش گــواه بودیــم کــه وزیــر خارجــۀ پاکســتان 
ــتان  ــه هندوس ــد داشــت ک ــه افغانســتان تأکی در ســفرش ب
بایــد در آوردن صلــح افغانســتان همــکاری کنــد، بــه ایــن 
ــدف  ــش دارد. ه ــتان نق ــألۀ افغانس ــد در مس ــه هن ــا ک معن
ــا هنــد را بــه قضیــۀ  پاکســتان ایــن اســت کــه رابطــه اش ب
ــدت  ــز کری ــق نی ــن طری ــا از ای ــد ت ــط ده ــتان رب افغانس
بگیــرد و اگــر قــرار باشــد کــه در افغانســتان صلــح بیایــد، 
پــس بایــد مشــکل هنــد و پاکســتان هــم حــل شــود تــا در 
آینــده بتواننــد در حــل مســألۀ خودشــان بــا هندوســتان بــه 

ــد. ــدا کنن ــی دســت پی ــق منطقه ی ــک تواف ی

*پاکســتان بــا هندوســتان و امریــکا بــا چیــن، روســیه 
ــوارد،  ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــکل دارد، ب ــران مش و ای
افغانســتان بــه صلــح دســت پیــدا خواهــد کــرد و آیــا 
ــران و  ــیه و ای ــا روس ــه ب ــود ک ــر می ش ــکا حاض امری
پاکســتان بــا هندوســتان در یــک میــز مذاکــره بنشــینند 
و روی مســألۀ صلــح افغانســتان بحــث کــرده بــه نتیجــه 

برســند؟
تاکنــون کشــورهایی کــه بــا هــم مشــکل دارنــد روی مســألۀ 
صلــح افغانســتان در یــک میــز مذاکــره ننشســته و حاضــر 
ــی  ــند، پیچیده گ ــته باش ــو داش ــم گفت وگ ــه باه ــدند ک نش
جنــگ افغانســتان هــم عــدم توافــق ایــن کشــورها اســت. 
یعنــی کشــورهای منطقــه در افغانســتان منافــع متضــاد 
دارنــد و بــر ســر منافــع متضــاد خــود باهــم درگیــر هســتند 
ــد و  ــع متضــاد خــود نگذرن ــن مناف ــه از ای ــی  ک ــا زمان و ت
بــه یــک توافــق نرســند، تأمیــن صلــح در کشــور ناممکــن 

خواهــد بــود.
*بــا شــناختی کــه از گــروه طالبــان وجــود دارد، چــه 
ــه  ــد ب ــاًل باورمن ــروه اص ــن گ ــا ای ــد، آی ــر می کنی فک

صلــح هســتند؟
ــدت  ــت وح ــا حکوم ــد ب ــان می آین ــه طالب ــور ک ــن تص ای
ملــی یــک حکومــت مشــترک می ســازند، یــک فکــر کامــاًل 
نادرســت و اشــتباه اســت. طالبــان یــک گــروه ایدیولوژیــک 

اســت کــه ُکل حکومــت را می خواهنــد و بعــد از بــه دســت 
آوردن ُکل حکومــت قــدرت را توزیــع کننــد، امــا اگــر فکــر 
کنیــم کــه طالبــان می آینــد و چنــد وزارت را خواهنــد 
گرفــت، یــک تصــور کامــاًل غلــط اســت؛ امــا مســألۀ مهــم 
ایــن اســت کــه همــه می داننــد کلیــد صلــح افغانســتان نــزد 
پاکســتان اســت و اگــر همــکاری پاکســتان نباشــد، رســیدن 

بــه صلــح بســیار دشــوار و ناممکــن خواهــد بــود. 
اگــر حمایــت پاکســتان را در آوردن صلــح و گفت وگــو بــا 
طالبــان نداشــته باشــیم، بــدون شــک موفــق نخواهیــم شــد 
ــد دارم  ــرد. تأکی ــد ک ــدا خواه ــه پی ــان ادام ــگ همچن و جن
کــه کلیــد صلــح افغانســتان نــزد پاکســتانی ها اســت و اگــر 
ــتان  ــح در افغانس ــه صل ــه ب ــه صادقان ــد ک ــتان بخواه پاکس
ــه روی  ــود را ب ــاک خ ــان در خ ــاه گاه طالب ــد، پن ــن بده ت
ــه  طالبــان می بنــدد کــه در ایــن صــورت طالبــان مجبــور ب

گفت وگوهــای صلــح می شــوند.
ــد  ــه دیگــر کلی ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــا ب ــا خیلی ه *ام
ــان  ــح افغانســتان در دســت پاکســتان نیســت. طالب صل
ــروه  ــن گ ــتند، ای ــتانی ها نیس ــه پاکس ــته ب ــر وابس دیگ
ــورهای  ــران، کش ــیه، ای ــت روس ــون حمای ــن اکن همی

ــد؟ ــن را دارن ــا چی ــرب و حت ع
ــا  ــان تنه ــل طالب ــق اســت. در اوای ــاًل دقی ــا کام ــن گفته ه ای
ــد  ــان جدی ــون حامی ــا اکن حمایــت پاکســتان را داشــتند، ام
ــد، ولــی حامیــان جدیــد طالبــان نمی تواننــد  پیــدا کــرده ان
نقــش شــان را مســاوی بــا نقــش  پاکســتان بســازند، ایــن 

ــد  ــتان مانن ــت. پاکس ــتباه اس ــت و اش ــاًل نادرس ــر کام فک
گذشــته در صلــح افغانســتان نقــش تعیین کننــده دارد و 
دیــدگاه عرب هــا بســته گی بــه دیــدگاه پاکســتان دارد، 
یعنــی اگــر پاکســتان در قضیــۀ افغانســتان بــه یــک توافــق 
برســد، عرب هــا را قانــع خواهنــد ســاخت و آنــان را وادار 
ــع  ــان را قط ــه طالب ــود ب ــای خ ــا کمک ه ــرد ت ــد ک خواهن

کننــد.
ــح  ــتان در صل ــکاری پاکس ــدم هم ــل ع ــا دلی *خیلی ه
افغانســتان را مســألۀ خــط دیورنــد عنــوان می کننــد، بــه 
راســتی اگــر افغانســتان خــط دیورنــد را بــه رســمیت 
بشناســد، بحــث صلــح افغانســتان حــل خواهــد شــد؟

دیورنــد می توانــد یــک بخشــی از مســألۀ صلــح افغانســتان 
و مطالبــۀ اولــی و اساســی پاکســتان باشــد، امــا اکنــون تنهــا 
مســألۀ خــط دیورنــد مطــرح نیســت، بحــث آب با پاکســتان 
ــتانی ها در  ــت و پاکس ــم اس ــی و مه ــوارد اساس ــی از م یک
ــد،  ــات و خواســت های از افغانســتان دارن ــورد آب مطالب م
ــت  ــتان اس ــی پاکس ــۀ نگران ــتان مای ــد و افغانس ــۀ هن رابط
و مســألۀ ترانزیــت بــا آســیای میانــه از طریــق خــاک 
ــن  ــتان در ای ــه  پاکس ــت ک ــری اس ــورد دیگ ــتان م افغانس
مــورد خواســت و مطالباتــی دارد.  نقــش دولتــی کــه پــس 
از گفت وگوهــای صلــح ا بــه وجــود می آیــد، چگونــه 
ــتی  ــت دوس ــتان دس ــا پاکس ــت ب ــن دول ــود، ای ــد ب خواه

ــد،  ــته باش ــم داش ــۀ متخاص ــه رابط ــا این ک ــد داد ی خواه
تمــام ایــن مــوارد نــزد پاکســتان مســأله اســت و پاکســتان 

ــه آن نگــران اســت. نســبت ب
ــی  ــای ارض ــتان ادع ــر پاکس ــتان در براب ــه افعانس زمانی ک
ــور  ــن کش ــی ای ــت ارض ــی و تمامی ــت مل ــد، حاکمی می کن
را زیــر ســوال می بــرد، چطــور انتظــار داریــم کــه پاکســتان 
ــه  ــکاری صادقان ــتان هم ــح افغانس ــای صل در گفت وگوه
داشــته باشــد. بســیار احمقانــه اســت کــه هــم ادعــا ارضــی 
ــر ایــن کشــور داریــم و هــم تقاضــا داریــم کــه در  در براب
ــته  ــه داش ــکاری صادقان ــا هم ــا م ــح ب ــای صل گفت وگوه

باشــند.
تــا زمانی کــه مــا تمامیــت ارضــی پاکســتان را تهدیــد 
کنیــم و دیورنــد را نپذیریــم، انتظــار همــکاری از پاکســتان 
در گفت وگوهــای صلــح یــک خواســت غیرمعقــول و 

ــت. ــت اس نادرس
زمانی کــه سیاســت مداران افغانســتان ادعــای خــط دیورنــد 
را مطــرح می کننــد، ایــن ادعــا آنــان یــک ریــاکاری آشــکار 
ــزی را  ــان چی ــا خودش ــد، حت ــان دورغ می گوین ــت. آن اس
ــکار  ــب اف ــرای فری ــد و فقــط ب ــاور ندارن ــد ب ــه می گوین ک
ــا  ــن ادع ــد، ای ــرح می کنن ــزی را مط ــن چی ــی چنی عموم
سیاســت مداران افغانســتان تنهــا مصــرف داخلــی دارد، 
کســانی  کــه  ماننــد کــرزی چنیــن ادعــای دارنــد، خودشــان 
می داننــد کــه ایــن ادعــا فقــط و فقــط مصــرف داخلــی دارد. 
ــه  ــد ک ــی  می دانن ــه خوب ــد ب ــای دارن ــن ادع ــه چنی ــان ک آن

ــری  ــی بازپس گی ــادی توانای ــاظ اقتص ــه از لح ــتان ن افغانس
دیورنــد را دارنــد و نــه از لحــاظ نظامــی، سیاســی و 
ــت مداران  ــان سیاس ــاوری در می ــن ب ــه چنی ــی و ن اجتماع

ــن ادعــا وجــود دارد. مدعــی ای
*طالبــان شــرط های ماننــد خــروج نیروهــای خارجــی، 
ــی و  ــون اساس ــن قان ــدرت، نپذیرفت ــب کل ق تصاح
مســایل حقــوق بشــری را همیشــه مطــرح کردنــد، بــه 

ــت؟ ــی اس ــدر پذیرفتن ــرط ها چق ــن ش ــما ای ــر ش نظ
بــدون شــک ایــن شــرط ها بــرای بخشــی از مــردم 
ــا ۱7 ســال پیــش شــرایط  افغانســتان پذیرفتنــی نیســت. ام
اجتماعــی در افغانســتان طــور دیگــری بــود و اکنــون طــور 
دیگــری اســت و بخــش عظیمــی از مــردم افغانســتان ایــن 
ــا  ــد، ام ــه نمی پذیرن ــچ وج ــه هی ــان را ب ــرط های طالب ش
نمی توانیــم بگویــم کــه امریــکا بــه مســایل حقــوق بشــری 
ــد و  ــل ان ــد، ارزش قای ــه مطــرح می کنن ــوق زن را ک و حق
بــرای شــان خــط ســرخ اســت و بــا طالبــان بــر ســر ایــن 
ــش را  ــکا بیشــتر منافع ــل امری ــد، ب ــه نمی کنن ــوارد معامل م
ترجیــح می دهــد و اگــر منافــع شــان ایجــاب کنــد بســیار 
ــکا  ــد کــرد. امری ــی خواهن ــه راحتــی ایــن مــوارد را قربان ب
در خاورمیانــه حمایــت  از کشــورهای  اکنــون  همیــن 
ــری  ــه از دموکراســی خب ــن کشــورها ن ــه در ای ــد ک می کنن
ــه از حقــوق بشــر. عربســتان ســعودی یکــی از  اســت و ن
کشــورهای اســت کــه بــا شــیوۀ قــرون وســطایی حکومــت 
ــد و  ــت می کن ــور حمای ــن کش ــکا از ای ــا امری ــد، ام می کن
ــدارد. بنابرایــن، در مــورد  ــا ایــن کشــور ن هیــچ مشــکلی ب

ــد. ــدق کن ــورد ص ــن م ــد عی ــم می توان ــتان ه افغانس
فــردا اگــر طالبــان حقــوق بشــر و حقــوق زن را پــای مــال 
کنــد، بــرای امریــکا زیــاد ارزش نــدارد، تنهــا مــوردی کــه 
ــط و  ــن کشــور فق ــکا اســت و ای ــع امری ــم اســت مناف مه

ــد. ــع خــود فکــر می کن ــه مناف ــط ب فق
ــه روی آن  ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ــت، ب *در نهای
بحــث صــورت گرفــت، مــا بــا طالبــان کنــار خواهیــم 
آمــد و بــه صلــح دایمــی دســت پیــدا خواهیــم کــرد؟
مــا در قــدم نخســت بایــد بــا خودمــان بــه صلــح برســیم، 
ــود دارد  ــتان وج ــه در افغانس ــتی ک ــون سیاس ــن اکن همی
ــت  ــمکش، خصوم ــت کش ــت، سیاس ــح نیس ــت صل سیاس
ــه  ــت ک ــال اس ــار س ــی چه ــای غن ــت و آق ــت اس و رقاب
ــرای صلــح  ایــن سیاســت را ادامــه می دهــد. هیأتــی کــه ب
ــر  ــس اگ ــدارد، پ ــول ن ــزاب قب ــت را اح ــده اس ــن ش تعیی
قــرار باشــد کــه در افغانســتان صلــح تأمیــن شــود، بایــد مــا 
بــا خودمــان بــه صلــح برســیم، بعــد روی صلــح بــا طالبــان 

ــرد. بحــث صــورت گی
ــه  ــی ک ــیم، تعریف ــته باش ــی داش ــح تعریف ــد از صل ــا بای م
ــن  ــردم افغانســتان باشــد و برســر ای ــام م ــول تم ــورد قب م
تعریــف صلــح یــک اجمــاع ملــی بــه وجــود بیایــد. بعــد 
گفت وگــو  بــه  باطالبــان  صلــح  مــورد  در  می توانیــم 

ــم. بپردازی
ــه  ــه چگون ــی این ک ــتان یعن ــا پاکس ــه ب ــورد رابط ــا در م م
ــر  ــق نظ ــک تواف ــیم، ی ــته باش ــتان داش ــا پاکس ــۀ ب رابط
ــدارد، پــس بایــد در قــدم نخســت مســألۀ صلــح  وجــود ن
ــا خودمــان حــل شــود و اســتراتژی صلــح را بیــن خــود  ب
ــم  ــد بروی ــود، بع ــاد ش ــی ایج ــاع مل ــم و اجم ــن کنی تدوی
ــه  ــی را ک ــان. هیأت ــا طالب ــو ب ــح و گفت وگ ــه طــرف صل ب
آقــای غنــی تعییــن کــرده اســت، احــزاب قبــول ندارنــد و 
از ســوی هــم، طالبــان حاضــر نیســتند کــه بــا ایــن هیــأت 
ــل  ــکالت ح ــن مش ــه ای ــی ک ــا زمان ــد ت ــو کنن گفت وگ
ــه نتیجــه  ــه طــرف گفت وگوهــای صلــح ب نشــود، رفتــن ب

ــید. ــد رس نخواه
ــاز  ــادی نی ــان زی ــه زم ــح ب ــه صل ــیدن ب ــس رس *پ
اســت و ایجــاد حکومــت موقــت معنــا نــدارد و بایــد 

ــات؟ ــرف انتخاب ــه ط ــم ب بروی
ــت و  ــاًل نادرس ــر کام ــک فک ــت ی ــت موق ــاد حکوم ایج
ــده  ــک مســألۀ بســیار پیچی ــح ی اشــتباه اســت، مســألۀ صل
اســت و بــه زمان بــر اســت، زیــرا صلــح افغانســتان 
ــح  ــی دارد، صل ــی و جهان ــف سیاســی، منطقه ی ــاد مختل ابع
ــد،  ــه دســت بیای مــوردی نیســت کــه در یکــی دو ســاله ب

ــات. ــرف انتخاب ــه ط ــم ب ــد بروی ــس بای پ
*آیــا ایجــاد حکومــت موقــت خواســت طالبــان 

ــت؟ اس
ایجــاد حکومــت موقتــی را کــه ایــن طــرف قضیــه مطــرح 
می کنــد یــک فکــر کامــاًل نادرســت اســت، طالبــان 
حقیقــت  در  و  می خواهنــد  صــد  در  صــد  حکومــت 
ــدرت را  ــداً ق ــد و بع ــه کنن ــت را قبض ــد حکوم می خواهن
توزیــع کننــد، حکومــت فعلــی و دســت آوردهــا و قانــون 
ــی  ــری حکومــت موقت ــد، تصوی ــول ندارن اساســی آن را قب
ــان  ــد را طالب ــه می کنن ــت مداران ارای ــی از سیاس ــه برخ ک
نمی پذیرنــد، بنابرایــن مــا بایــد برویــم بــه طــرف انتخابــات 

ــت. ــت موق ــاد حکوم ــه ایج ن
*تشکر از این کع فرصت گذاشتید.

از شما هم تشکر  
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پیش از صلح با طالبان باید بر سر تعریف صلح به اجماع ملی برسیم
گفت وگو کننده: ناجیـه نـوری  



دو هفتـه پیـش وقتـی طالبـان نپذیرفتنـد کـه بـا 
هیـأت اعزامـی حکومـت افغانسـتان در ابوظبـی 
رو در رو گفت وگـو کنـد و بـه تعبیـری هیـأت 
حکومـت را بـه مسـخره گرفت، خشـم و نفرت، 
نوردیـده  را در  ملـی  دامنـۀ حکومـت وحـدت 
اقدام هـای  اتخـاذ  بـه  را  نهـاد  ایـن  رییـس  و 
بالفاصلـه  کـرد.  وادار  واکنشـی  و  تالفیجویانـه 
نهادهـای  رأس  در  را  چهره هایـی  غنـی  آقـای 
بـا  بـه خصومـت  امنیتـی کشـور گماشـت کـه 
طالبـان شـهرۀ شـهر انـد و بـه سـختی می توانند 
رویکـرد صلح جویانه یـی بـا ایـن گـروه اتخـاذ 

. کنند
و  بی توجهـی  از  حکومـت  کـه  اسـت  طبیعـی 
تحقیـری کـه در امـارات از طـرف طالبـان متقبل 
شـد بـه خشـم واداشـته شـود. مقام هـای ارشـد 
ایـن نهـاد به شـمول آقـای غنـی و در تازه تریـن 
مـورد رییس تـازۀ تعیین شـدۀ دبیرخانۀ شـورای 
صلـح وعده هـای دلگـرم کننده یـی پیرامون صلح 
را از ایـن پیـش با مردم شـریک می کردند، انتظار 
می رفـت کـه حکومـت بیشـتر از آنچـه کـه فعاًل 
معلـوم شـده اسـت به صلح نزدیک شـده باشـد، 
توقع مشـابه در درون حکومت نیز وجود داشـت 
کـه طالبـان احتمـاالً بـه دلیـل تعلق خاطـری که 
بـه آقـای غنـی احسـاس می کننـد، ممکن اسـت 
درخواسـت های مکـرر او را در ارتبـاط بـه صلح 
پاسـخ منفـی نگوینـد؛ علی رغـم آن، امـا وقتـی 
گـروه طالبـان دیـدگاه نهایـی خـود در ارتباط به 
حکومـت افغانسـتان را کـه زیـاد پوشـیده هم به 
نظـر نمی رسـید و عامدانـه از سـوی حکومـت 
فرامـوش شـده بـود، در امـارات با جلوۀ سـخت 
و آزار دهنـده بـه نمایـش گذاشـته موجـب شـد 
کـه بـه یک باره گـی دیـوار خوش بینـی حکومت 
بـه طالبـان فـرو ریختـه و موضـع خصمانـۀ این 

نهـاد در برابـر طالبـان بـه نمایـش در آید.
تقـرری اسـداهلل خالـد و امـراهلل صالـح در رأس 
وزارت هـای دفـاع و داخلـه را اکثـر تحلیل گران 
مخالـف و موافـق حکومـت، اقدامـی تعبیر کرده 
انـد کـه در واکنـش بـه تحقیـر هیـأت حکومـت 
شـده  اتخـاذ  نهـاد  ایـن  سـوی  از  امـارات  در 
رویکـرد  نحـوی  بـه  نزدیـک  درآینده هـای  و 
برابـر  در  افغانسـتان  حکومـت  سـتیزه جویانۀ 

طالبـان را بـه نمایـش خواهـد گذاشـت.
بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه حکومـت بـا اتخـاذ 
موضـع سـخت و سـتیزه جویانه در برابـر طالبـان 
بـه پروسـۀ صلح پشـت کرده باشـد، اقـدام اخیر 
حکومـت به قهـری می مانـد که در نتیجـۀ بیرون 
مذاکـرات صلـح  رونـد  از  نهـاد  ایـن  بوده گـی 
بیـن امریـکا و طالبـان روی دسـت گرفتـه شـده 
اسـت. هـر چنـد آقـای غنـی بـر جنـگ سـخت 
و نفس گیـر بـا گـروه طالبـان در جریـان ماه های 
پیـش رو تأکیـد کـرده و وزیـران امنیتـی اش نیـز 

از شـدت اقـدام شـان کـه قـرار اسـت بـا طالبان 
انجـام شـود حکایـت کرده انـد، اما ایـن احتمال 
بـه قـوت خود وجود دارد که اتخـاذ یک رویکرد 
جنگی از سـوی حکومت در شـرایطی که امریکا 
در پروسـۀ صلـح با عجلـه رفتار می کنـد و زمان 
اندکـی بـه پایـان دورۀ حکومـت وحـدت ملـی 
نیـز باقـی مانـده، بـه گونـۀ تاکتیکی روی دسـت 
بـه زودی دسـت خوش  باشـد کـه  گرفتـه شـده 

تغییـر خواهد شـد.
 البتـه اتخاذ رویکـرد جنگی  حکومـت به عنوان 
یـک تاکتیـک در رونـد صلـح، وقتی قابـل طرح 
اسـت کـه تصـور کنیـم ایـن نهـاد اسـتراتژی یی 
دارد،  دسـت  روی  صلـح  رونـد  در  مشـخصی 
کارنامۀ چهارسـالۀ ایـن نهاد نشـان داده برنامه یی 
کـه درچارچـوب آن قـرار باشـد روز بـه روز بـه 
توافق صلح نزدیکتر شـویم روی دسـت نیسـت، 
صلـح از دیـدگاه ایـن نهـاد بـه چنـد صحبـت 
می شـود  خالصـه  ناشـده  سـنجیده  و  شـعاری 
کـه اعضـای ارشـد ایـن نهـاد در مناسـبت های 
مختلـف ابـراز می دارنـد و بـه شـکل مکمل تـر 
در دومیـن نشسـت پروسـۀ کابـل ابـراز شـده و 
بالفاصلـه بـا واکنـش منفـی طالبان روبه رو شـد. 
بـا ایـن حـال، اقدامـی بـه اصطـالح تاکتیکی که 
حکومـت بـرای اعمـال فشـار بیشـتر بـر طالبـان 
اتخـاذ کـرده بـه دلیـل آنکـه در یـک چارچـوب 
نشـده  گرفتـه  دسـت  روی  اسـتراتژیک  کالن 
تأثیـری در تسـریع رونـد صلح نداشـته بلکه این 

رونـد را بـه شـدت آسـیب خواهـد زد.
از سـویی هـم، نمی تـوان ایـن دسـت اقدام هـای 
واکنشـی از جملـه تقرری های اخیـر در حکومت 
را بخشـی از یـک اسـتراتژی برنامه ریـزی شـدۀ 
جنگـی در ایـن نهـاد محسـوب کـرد. حکومـت 
بـه  غالبـًا  گذشـته  سـال  چهـال  جریـان  در 
حریفـان  تضعیـف  درونـی،  چانه زنی هـای 
سیاسـی، دوسیه سـازی و بر بنیـاد ادعای خودش 
غیـر مسـوول  مسـلح  فرماندهـان  خلـع سـالح 
مشـغول بوده اسـت، این نهاد تاکنون نخواسـته و 
فرصت نکرده اسـت تـا یک برنامـۀ جنگی منظم 
در برابر طالبان را روی دسـت گرفته و بر اسـاس 
آن عمـل کنـد. اصالحـات فرمایشـی یی کـه در 
دسـت  روی  ارتـش  در  اخیـر  دوسـال  جریـان 
گرفتـه شـد نیز منجـر به خـروج افـراد آب دیده 
از صفوف نیروهای دفاعی کشـور شـده و بیشـتر 
از پیـش تـوان عملیاتـی ایـن نیروهـا را تضعیف 
کرد.ناکامـی و سـردرُگمی حکومـت در موضـع 
جنگـی ایـن نهـاد در جریـان چهارسـال گذشـته 
باعـث شـد تـا مرکزهـای دو والیت اسـتراتژیک 
بـه شـکل بی سـابقه بـرای مدتـی سـقوط کنـد، 
دایـرۀ اسـتبداد طالبـان افزایـش یابـد و تلفـات 
سـنگینی بـر نیروهـای دفاعی و امنیتی افغانسـتان 
وارد شـود طـوری کـه رییـس حکومت خـود به 

تلفـات ۲٨ هـزار نفـری ایـن نیروهـا در جریـان 
چهـل سـال گذشـته معتـرف شـده اسـت. اوج 
ایـن سـردرُگمی، بی اراده گـی و ضعـف همزمـان 
بـا سـقوط شـهر غزنی بـه نمایـش درآمـد، گفته 
می شـد کـه تـا سـه روز پـس از شـروع عملیات 
طالبـان بـرای تصـرف غزنـی سـرقومندان اعالی 
قـرار  جنـگ  جریـان  در  هرگـز  مسـلح  قـوای 

است.  نداشـته 
اکنون که در آسـتانۀ پایـان دورۀ قانونی حکومت 
رویکـرد سـتیزه جویانه در برابـر طالبـان تعریـف 
می شـود کامـاًل هویـدا اسـت کـه ایـن رویکـرد 
برخاسـته از یـک موضـع برنامه محـور و مبتنـی 
بـر یـک اسـتراتژی منظم جنگـی نبوده بـل از آن 
دسـت برنامه هایـی محسـوب می شـود کـه آقای 
غنـی بـه منظـور فروکش کـردن خشـم درونی و 
احیانـًا کمپایـن انتخاباتـی بـرای برگشـت دوباره 
بـه قـدرت روی دسـت گرفتـه شـده اسـت. در 
پیونـد بـه صلـح نیـز رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی تجربـۀ مشـابهی را بـه نمایش گذاشـت، با 
وجـودی که حکومتش در جریـان گفت وگوهای 
صلـح قرار نداشـت، او در نشسـت ژنیـوا مدعی 
شـد کـه در یـک برنامـۀ پنج سـاله بـرای صلـح 
کمپاینـی  ادعـا  ایـن  اسـت،  کـرده  برنامه ریـزی 

نبود. بیـش 
حالـت  بیشـتر  کـه  اقدام هـای  نیـز  گذشـته  در 
در  انـد  داشـته  اسـتراتژیک  غیـر  و  واکنشـی 
حکومـت بـه وفـور دیده شـده اسـت. ایـن نهاد 
پـس از چندیـن حملـۀ انتحـاری از جملـه حمله 
در چهـار راهـی زنبـق شـهر کابـل کـه در دهـم 
جـوزای ۹6 بـه وقـوع پیوسـت بـه مـردم وعـده 
سـپرد که مماشـات به گـروه طالبـان را بس کرده 
و قاطعانـه در برابـر ایـن گـروه دسـت بـه کار 
خواهـد شـد، هنوز مدتـی از این وعده نگذشـت 
مماشـات  بـه  و  برگشـته  آن  از  حکومـت  کـه 
همیشـه گی بـا طالبـان ادامـه داد، بارهـا این گونه 
واکنشـی  تصمیم هـای  و  برگشـت ها  و  رفـت 
حکومـت در رونـد صلـح و جنـگ تکـرار شـده 

. ست ا
 بـا ایـن حـال، علی ارغـم آنکـه رویکـرد جنگی 
حکومـت که به تازه گی اتخاذ شـده می توانسـت 
فشـار در میـدان جنگ بر گـروه طالبان را افزایش 
داده و معـادالت صلـح را نیـز تغییـر دهـد، چـه 
آنکـه طالبـان هـم اکنـون خـود را در موضع برتر 
نسـبت بـه دولـت افغانسـتان احسـاس کـرده و 
در  انعطاف ناپذیـر خـود  و  شـرایط سـخت  بـر 
مذاکـره بـا امریـکا تاکیـد می کننـد، امـا واکنشـی 
بـودن ایـن دسـت اقدام هـای حکومـت کـه غالبًا 
برنامه ریـزی شـده نیسـتند در این رونـد موثریت 
نداشـته، بـه تقویت موضـع طالبان منجر شـده و 
رونـد صلـح را بیـش از پیـش پیچیـده و کش دار 

کرد. خواهـد 
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چنــد ســال پیــش در راســتای تدوین 
ــی  ــتان اکادم ــوام افغانس ــنامۀ اق دانش
علــوم کشــور، اقدامی را روی دســت 
گرفــت کــه از همان نخســت بــه اتهام 
ــۀ  ــری و ارای ــگ نظ ــی، تن کج¬بحث
ــر علمــی  معلومــات عصبیــت زا و غی
ــام ایــن دایرۀالمعــارف  ــاکام شــد. ن ن
)اطلــس اتنوگرافــی اقــوام ســاکن 
ــات(  ــک والی ــه تفکی در افغانســتان ب
ــوب  ــن مدخــل معی ــه از همی ــود ک ب
و مثلــه شــده امیــد بــه آن بیمــار 
ــر  ــن اث ــتی ای ــز در پش ــد و نی می ش
ــا  ــر ب ــوام دیگ ــوس( از اق ــان ق )می
تــذکار  پشــتون ها(  )غیــر  تعبیــر 
رفتــه بــود کــه توجــه  هــر بیســوادی 
بــه طــرح مســألۀ غیــر اکادمیــک 
و  می شــد  جلــب  وتنش زایــش 
چنــان نیــز شــد کــه دانشــمندان 
ــرا  ــترده آن ــراض گس ــا اعت ــزاره ب ه
دانشــنامۀ  تحریــم کردنــد. اخیــراً 
هــزاره – کــه بــه نحــوی معنــای بــه 
ــان  ــر چن مخالفــت برخاســتن در براب
خودســری¬ها را می¬توانــد تداعــی 
کنــد- تدویــن و چــاپ گردیــده 
اســت کــه پیرامــون آن در جــای 
دیگــر مفصــل صحبــت خواهــد شــد؛ 
ــون ضــرورت  ــا در این¬جــا پیرام ام
ــتان  ــع افغانس ــنامۀ جام ــن دانش تدوی
می¬خواهــم نکاتــی را یــادآور شــوم 

ــد.  ــم ان ــرم مه ــه نظ ــه ب ک
ابتــدا داشــتن دانشــنامه یی از هــر 
لحــاظ مرتــب و علمــی، بــه مــا ایــن 
اجــازه را می دهــد تــا از تصویــر 
ناقــص بــه ســمت یــک تصویــر 
عبــور  خــود  شــناخت  از  کامــل 
پاســخ های  دریافــت  بــا  و  کنیــم 
در  تاریخــی  و  علمــی  دقیق تــر 
مــورد ســالله ها، عنعنــات، سیاســت، 
ادبیــات و فرهنــگ اقــوام ســاکن 
در افغانســتان مســتندتر بیاموزیــم. 
و  خــورده  خــط  تصاویــر  زیــرا 
ــرادر  ــوام باهــم ب ــاره شــدۀ اق تکــه پ
در افغانســتان، بــا حجــم ســنگین 
ــراه دارد  ــه  هم ــه ب ــوءتفاهماتی ک س
ــق  ــناخت دقی ــا از ش ــه تنه ــا را ن م
ــه  ــت ک ــرده اس ــروم ک ــر مح یکدیگ
و  برخــورد  شــیوۀ  ابتدایی تریــن 
از  نیــز  را  مســالمت آمیز  زنده گــی 

ــت. ــه اس ــا گرفت م
اهمیــت دیگــر تدویــن ایــن دانشــنامه 
در ســاحت مردم شناســی اســت و 
ــی را  ــش مردم شناس ــد دان ــر بتوان اگ

ــمندانه  ــتر روش ــای بیش ــا مدخل ه ب
ــرای  تتبــع و تدویــن کنــد فرصتــی ب
ایجــاد فرهنــگ شــهری، وضــع کار و 
ــرات  ــل تغیی ــه و عل کســب در جامع
مطلــوب فرهنگــی را مســاعد خواهــد 
ــت  ــه مدیری ــا از دل آن، ب ــاخت ت س
ــاه  ــای رف ــی، برنامه ه ــرد فرهنگ راهب
بزرگتــر  ســطح  در  و  اجتماعــی 
ــت  ــعه یی و مدیری ــزی توس برنامه ری
خدمــات اجتماعــی را بــه دنبــال 

داشــته باشــد.
توانایــی بخشــی بــه متقاعــد ســاختن 
ــی  ــی و فرهنگ ــق تاریخ ــط عمی رواب
کــه  افغانســتان  در  ســاکن  اقــوام 
ــد نیــز از  باهــم خویشــاوندان هــم ان
ــه  ــکار این گون ــل ان ــر قاب ــای غی مزای
ــم  ــد و ه ــد باش ــنامه ها می توان دانش
ــربه  ــزاران راز س ــت ه ــن داش روش
نام گذاری هایــی  قســمت  در  مهــر 
ــه  ــد ک ــانی کن ــتعماری را مددرس اس
مــدارک  و  اســناد  داشــتن  بــدون 
معتبــر در کشــور به وجــود آمــده 

ــد. ان
در  کــه  دیگــری  مزیت هــای 
ــه  کشــورهای پیشــرفته دانشــنامه ها ب
ــز  ــوند نی ــن می ش ــراض تدوی آن اغ
قابــل تجلــی در چنیــن دایرۀالمعارف 
ایــن  انجــام  تــوان  مــا  و  اســت 
و  دانشــمندان  وجــود  در  را  کار 
می بینیــم،  خــود  تحصیل یافتــه گان 
دیگــر  لحــاظ  هــر  از  افغانســتان 
ــت و  ــد گش ــر نخواه ــته ب ــه گذش ب
شــرایط پیــش آمــده مســاعدترین 
ــث  ــن مباح ــرح چنی ــرای ط ــع ب موق
و کارهــای بنیادیــن اســت، از ایــن رو 
تدویــن  جهــت  در  می بایســت 
تاجیــکان،  ترک هــا،  دانشــنامۀ 
ــوام  ــایر اق ــا و... س ــا و هزاره ه افغانه
ســاکن در افغانســتان اقــدام رســمی و 
ــود  ــه ش ــت گرفت ــغ روی دس بی دری
ــی  ــیر از دانشنامه نویس ــوء تفس ــا س ت
ــارف  ــام دایرۀالمع ــر ن ــاًل زی ــه قب ک
گرافــی  اتنــو  اطلــس  یــا  آریانــا 
ــرف  ــر ط ــز ب ــته نی ــود داش و... وج
ــرورت  ــر، ض ــوی دیگ ــردد. از س گ
شــناخت مــردم بــدون دســت اندازی 
سیاســت های اســتعماری کشــورهای 
ــا  ــی اش ب ــوم واقع ــه مفه ــرض ب مغ
ــادی  ــل اعتم ــع قاب ــن منب ــک چنی ی

ــردد. ــق گ محق

در ضرورت تدوین 
جامع دانشنامۀ 

 افغانستان
روح اهلل بهرامیان

جنگ واکنشی و صلح واکنشی



شــماری از نهادهــای مدنــی، حقوق دانــان و اســتادان 
ــر  ــه دامنگی ــد ک دانشــگاه ها نگــران بحــران مشــروعیتی ان
ــاه عقــرب ســال جــاری  نظــام سیاســی کشــور پــس از م
ــه  ــه هیچ وجــه ب ــت ب ــن وضعی ــداوم ای ــده اســت. ت گردی
ــش  ــوده و از یک ســو مصــارف بی ــع کشــور و نظــام نب نف
ــد و از  ــۀ مردمــی می ربای از حــد شــورای ملــی را از خزان
ــردم  ــادی م ــی و بی اعتم ــردرگمی حقوق ــر، س ــوی دیگ س

ــازد. ــتر می س ــده بیش ــام و آین ــه نظ ــبت ب را نس
بزرگتریــن الزمــۀ نظام هــای دموکراتیــک، مشــروعیت 
ــددی  ــاختارهای متع ــن رو، س ــت. از همی ــا اس ــن نظام ه ای
ــرای  ــک ب ــای دموکراتی ــه( در نظام ه ــوای ثالث ــک ق )تفکی
ــوص  ــه خص ــون، ب ــر قان ــارت ب ــق و نظ ــم، تطبی تحکی
ــون  ــت قان ــا حاکمی ــوند ت ــاد می ش ــی ایج ــون اساس قان
سراســری و عادالنــه شــود. ســکوت ریاســت جمهــوری، 
کمیســیون نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی و مجلســین 
شــورای ملــی در دو مــاه گذشــته، قانونیــت و مشــروعیت 
ــای  ــارِ هزینه ه ــان ب ــاخته و همچن ــه دار س ــام را خدش نظ

ــزرگ اقتصــادی را ســبب شــده اســت. ب
قانــون اساســی کشــور )مــاده ٨۲( »شــورای ملــی را 
ــه  ــه و مشــرانو جرگ ــِس ولســی جرگ متشــکل از دو مجل
ــر  ــی و ب ــون اساس ــادۀ ٨4 قان ــای م ــر مبن ــد« و ب می دان
ــی اساســی، اعضــای مجلــس ســنا: ــادۀ ٨4 قانون ــای م مبن
۱- از جملــه اعضــای شــورای هــر والیــت، یــک نفــر بــه 

انتخــاب شــورای مربــوط بــرای مــدت چهــار ســال؛
۲- از جملــه اعضــای شــورای های ولســوالی های هــر 
والیــت، یــک نفــر بــه انتخــاب شــوراهای مربــوط بــرای 

مــدت ســه ســال؛
ــر  ــده از جملــه شــخصیت های خبی ۳- یــک ثلــث باقی مان
ــده گان معلولیــن  ــه شــمول دو نفــر از نماین ــه ب ــا تجرب و ب
ــن  ــه تعیی ــا ب ــده گان کوچی ه ــر نماین ــن و دو نف و معیوبی

رییــس جمهــور بــرای مــدت پنــج ســال؛
از این کــه در مــاه عقــرب ســال جــاری مــدت چهارســالۀ 
ــث  ــک ثل ــید، ی ــان رس ــه پای ــی ب ــورای های والیت کار ش

دیگــر از ترکیــب مجلــس ســنا نیــز میعــاد کار شــان مکمــل 
ــال  ــر آن در س ــث دیگ ــاد کار ثل ــه میع ــی ک ــد، در حال ش
ــا نبــود دو ثلــث )6٨  ــرآن، ب ــود. بناب قبــل تکمیــل شــده ب
نفــر( در مجلــس ســنا، هیچ یــک از فیصله هــای ایــن 
اتــاِق شــورای ملــی نمی توانــد اعتبــار و مشــروعیت 

ــته باشــد. داش
ــاب  ــی: نص ــون اساس ــادۀ ۱06 قان ــص م ــه ن ــه ب ــا توج ب

ــری  ــگام رای گی ــی، هن ــس شــورای مل ــک از دو مجل هری
ــم  ــود و تصامی ــل می ش ــت اعضــا تکمی ــا حضــور اکثری ب
ــود.  ــاذ می ش ــر اتخ ــای حاض ــت آرای اعض ــا اکثری آن ب
)۳4( عضــو  یک ســوم  بــا  ســنا  مجلــس  ایــن رو،  از 
ــان  ــد. همچن ــته باش ــی داش ــروعیت قانون ــد مش نمی توان
ــه  ــی دارد ک ــان م ــی بی ــارم قانــون اساس مــادۀ نودوچه
»قانــون عبــارت اســت از مصوبــۀ هــر دو مجلــس شــورای 

ملــی کــه بــه توشــیح رییــس جمهــور رســیده باشــد، مگــر 
ــح  ــری تصری ــور دیگ ــی ط ــون اساس ــن قان ــه در ای این ک

ــد.« ــده باش گردی
مجلــس  انتخابــات  نهایــی  نتایــج  کــه  صورتــی  در 
نماینــده گان اعــالن شــود، بازهــم برمبنــای صراحــت جــز 
ــور  ــس جمه ــی؛ ریی ــون اساس ــادۀ ٨۲ قان ــادۀ 64 و م ۹ م
ــس  ــرا مجل ــد، زی ــاح کن ــی را افتت ــورای مل ــد ش نمی توان
ــت. از  ــی نیس ــورای مل ــود ش ــای خ ــه تنه ــده گان ب نماین

ایــن رو، پیشــنهاد می کنیــم:
ــه،  ــی و غیرجانب داران ــوی سیاس ــا ارادۀ ق ــت ب ۱- حکوم
ــزاری  ــرای برگ ــر را ب ــات هرچــه جدی ت ــا و اقدام تدبیره

انتخابــاِت بــه موقــع روی دســت گیــرد؛ 
۲- حکومــت و کمســیون انتخابــات بــه خاطــر جلوگیــری 
ریاســت  انتخابــات  مقننــه،  قــوۀ  غیرقانونــی  دوام  از 
جمهــوری را بــه زمــان معیــن آن و همزمــان بــا انتخابــات 
ــج  ــالن نتای ــا اع ــا ب ــد ت ــزار کنن ــی برگ ــوراهای والیت ش
در  آن هــا  نماینــده گان  معرفــی  و  والیتــی  شــورا های 
مجلــس ســنا؛ قــوۀ مقننــه بــه فعالیــت قانونــی آغــاز کنــد؛
ــادۀ 64  ــدرج جــز-۱ م ــه وظیفــۀ من ۳- رییــس جمهــور ب
قانــون اساســی )مراقبــت از اجــرای قانــون اساســی(؛ تادیــۀ 
ــورای  ــی ش ــای غیرقانون ــه اعض ــازات را ب ــوق و امتی حق

ملــی و شــورای والیتــی متوقــف کنــد؛
4- حســب حکــم مــادۀ 7٥ قانــون اساســی؛ وزارت مالیــه 
نیــز وظیفــه دارد تــا بــه قطــع پرداخــت مصارفــات وابســته 
ــات و  ــه، معاش ــی، بودج ــورای مل ــای ش ــور اعض ــه ام ب

ــد؛ و ــدام کن ــا اق ــازات آن ه امتی
٥- ارگان هــای امنیتــی از جملــه وزارت امــور داخلــه نیــز 
طبــق دســتورهای قانــون، مکلــف اســت وســایط و افــراد 
ــوراهای  ــی و ش ــورای مل ــای ش ــزد اعض ــه ن ــِی ک خدمت
ــف  ــان توظی ــی ش ــع اصل ــه مراج ــد، ب ــرار دارن ــی ق والیت

ــد. بدارن
هرگونــه تأخیــر توســط حکومــت و کمیســیون انتخابــات 
ــوراهای  ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب در برگ
والیتــی؛ منجــر بــه نقــض قانــون اساســی و خــالء قــدرت 
مشــروع در افغانســتان شــده و بــه فقــدان دو قــوۀ مشــروع 
انتخابــی دولــت )قــوۀ مقننــه و قــوۀ مجرییــه( می انجامــد. 
دولتــی،  ذیربــط  نهادهــای  جمهــور،  رییــس  از  بنــًا 
ــت مداران،  ــی، سیاس ــۀ مدن ــه گان، جامع ــمندان، نخب اندیش
علمــا، رســانه ها و جامعــۀ جهانــی خواهشــمندیم تــا 
بــرای جلوگیــری از بحــران مشــروعیت و تطبیــق حاکمیت 

ــد. ــت کنن ــردم افغانســتان را حمای ــون، م قان

یکا الویرنس سیلین، دگروال باز نشسۀ نیروهای امر
منبع: دیلی کالر

برگردان: ابوبکر صدیق – ماندگار
ــتان  ــرف پاکس ــتان از ط ــا افغانس ــرز ب ــان در م ــروه طالب گ
حمایــت و پشــتیبانی می شــوند. در اینجــا مرکــز ســربازگیری 
و آمــوزش بــرای گــروه طالبــان وجــود دارد. دولــت پاکســتان 
ــان از آن  ــد و طالب ــن می کن ــروه را تأمی ــن گ ــی ای ــع مال مناب

ــد. ــوق ادارۀ کار می گیرن ــز س ــوان مرک عن
ــتخباراتی  ــازمان اس ــش و س ــت ارت ــه حمای ــان ب ــروه طالب گ
آن کشــور آی.اس.آی در والیت هــای مــرزی افغانســتان 

عملیــات می کننــد. 
ایــن معلومــات از طــرف یــک منبــع داده شــده اســت، مگــر 
یــک قســمت کوچــک از حمایت هــای پاکســتان بــرای 

ــد.   ــان می ده ــان را نش ــروه طالب گ
قســمت زیــاد ایالــت بلوجســتان در شــمال غربــی  پاکســتان 
کــه بیــش از چنــد مایــل مــرز مشــترک بــا افغانســتان دارد، به 
عنــوان پایــگاه  امــن بــرای طالبــان اســت و از آن جــا برنامــۀ  

ــردد.   ــزی می گ ــتان طرح ری ــل افغانس ــات در داخ حم
ــت.  ــان اس ــروه طالب ــی گ ــتان خانه ی ــز بلوچس ــه مرک کویت
شــورای کویتــه حمــات تروریســتی در شــمال غــرب 
ــان در دو قســمت  ــد. طالب افغانســتان را ســازمان دهی می کن
ــد.  ــه )پشــتون آباد و گلســتان( حاکمیــت وســیع دارن از کویت
ارتــش پاکســتان از شــکل گیری جریان هــای مدنــی در ایــن 
ــک  ــان کم ــروه طالب ــه گ ــا ب ــد، ام ــری می کن ــاحه جلوگی س
می کنــد تــا در ایــن منطقــه پایــگاه  داشــته  باشــند، در حالــی 
کــه در پشــتون آباد و گلســتان یــک مرکــز ارتــش ایــن کشــور 

نیــز وجــود دارد. 

مدیــکل  کویتــه »کویتــه  کلینــک  در  طالبــان  زخمیــان 
کلنیــک« پرســتاری می شــوند. دولــت پاکســتان هزینــۀ 

می کنــد.  تأمیــن  را  آنــان  داروی  و  پرســتاری 
افغانســتان  بــه  را  پاکســتان  کویتــۀ  کــه  بزرگ راهــی  در 
ــایکل و  ــا موترس ــواره ب ــان هم ــروه طالب ــد، گ ــل می کن وص
ــده می شــوند. در  ــا ســاح AK- 47 دی موترهــای مجهــز ب
»کوچــاک« شــمال کویتــه موترهــای نــوع  SUVsمربــوط 
ــت و  ــت گش ــدون پلی ــتان، ب ــتخبارات پاکس ــران اس ــه افس ب
ــان  ــروه طالب ــران گ ــرور س ــور و م ــگام عب ــد و هن ــذار دارن گ

ــد.  ــت می کنن ــان را حمای آن
ــتان  ــرزی پاکس ــهرهای م ــی از ش ــان، یک ــهرک چارم در ش
ــور  ــدی حض ــکل قدرت من ــه ش ــان ب ــتان، طالب ــا افغانس ب
دارنــد، در ایــن شــهرک خانواده هــای طالبــان زنده گــی 
ــول  ــز ق ــک مرک ــاحه ی ــن س ــه در ای ــی ک ــد، در حال می کنن
اردوی ارتــش پاکســتان وجــود دارد. پولیــس حــق گزمــه در 

ــدارد.  ــان را ن ــاش طالب ــاحۀ بودوب س
در شــرق کویتــه ســاحه یی به نــام »پنج پــی« قــرار دارد، 
ــکاری  ــد و هم ــی می کنن ــوانی زنده گ ــۀ مش ــه قبیل ــی ک جای
ــد.  ــا ســازمان اســتخباراتی پاکســتان دارن ــه ب ــط دیرین و رواب
ــت. در  ــورابک اس ــوالی ش ــی ولس  پنج  پ

ِ
ــل ــرف مقاب در ط

ــان از آن  ــود دارد و طالب ــی وج ــادۀ فرع ــک ج ــاحه ی ــن س ای
بــه عنــوان راه   چریکــی بــرای راه انــدازی حمــات در والیــت 

ــد.  ــتفاده می کنن ــار اس کنده
ولســوالی نوشــکی کــه یکــی از ســاحات کوهســتانی اســت، 
طالبــان آنجــا کمــپ دارنــد. ایــن کمــپ بــه دلیــل حمــات 

ــد.  ــر می کن ــی تغیی ــی گه گاه ــای امریکای ــی نیروه هوای
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شورای ملی بعد از ماه عقرب سال 1397 اعتبار قانونی ندارد!
»به پیشواز از هفتۀ تجلیل قانون اساسی و حمایت از حاکمیت قانون در کشور«
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
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