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ــن وزارت  ــردا ای ــا ف ــه ت ــد ک ــه می گوی ــور داخل ســخنگوی وزارت ام
رونــد بازداشــت افــراد مســلح غیرمســوول را رســمًا در سراســر کشــور 

آغــاز خواهــد کــرد.
نجیــب اهلل دانــش، دیــروز در یــک نشســت خبــری در کابــل گفــت: 
»وزارت امــور داخلــه برنامــه دارد کــه تــا دو روز دیگــر رونــد 
بازداشــت افــراد مســلح غیرمســوول را در سراسرکشــور آغــاز کنــد.«
آقــای دانــش بیــان داشــت: »افــراد مســلح غیرمســوول کســانی  اســت 
ــرده و  ــری ک ــردم باج گی ــد، از م ــان می خورن ــگ ن ــام تفن ــه از ن ک
ــور اســت کــه  باعــث اخــال نظــم عامــه می شــوند و حکومــت مجب

ــد.«. ــان را بازداشــت کن آن
ــز  ــور نی ــی کش ــت مل ــورای امنی ــر ش ــه دفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــراد و  امــروز اعــام کــرد کــه پالیســی و کارشــیوۀ قانون مندســازی اف

ــت. ــده اس ــد ش ــول تایی ــوول در اص ــلح غیرمس ــای مس گروه ه

وزارت داخله:
فردا روند بازداشت افراد مسلح 

غیرمسوول آغاز می شود

بــه  نامه یــی  در  امریــکا  رییس جمهــور 
کمــک  خواســتار  پاکســتان  نخســت وزیر 
اســام آباد در حــل آشــفته بازار افغانســتان و 
ــره  ــز مذاک ــای می ــه پ ــان ب ــری طالب آوردن رهب

ــت. ــده اس ش
ــر پاکســتان دیــروز  عمــران خــان نخســت وزی
در گفت وگــو بــا خبرنــگاران ایــن کشــور 
ــه  ــی ب ــپ، در نامه ی ــد ترام ــه دونال ــت ک گف
ــت  ــا در جه ــت ت ــته اس ــتان خواس او از پاکس
و  افغانســتان  صلــح  مذاکــرات  پیش بــرد 
ــز مذکــره، ایفــای  ــر ســر می ــان ب کشــاندن طالب

ــد. ــش کن نق
نخســت وزیــر پاکســتان در ادامــه تأکیــد کــرد 
کــه اســام آبــاد بــرای ایجــاد صلــح و ثبــات در 
منطقــه از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد.

عمــران خــان در جــواب ســوال یکــی از 
بــا توجــه  بــود  خبرنــگاران کــه پرســیده 

ــپ و  ــر ترام ــری اخی ــی توئیت ــگ لفظ ــه جن ب
ــه  ــتان ب ــخت پاکس ــخ س ــان و پاس ــران خ عم
ــه  ــپ ب ــه ترام ــکا، چگون ــوری امری رییس جمه
او نامــه نوشــته اســت، گفــت: ســران پاکســتان 
ــخ  ــه پاس ــن عذرخواهان ــا لح ــن  ب ــش از ای پی
ــا  ــا ب ــی م ــا وقت ــد، ام ــکا را می دادن ســران امری
ــرای طرفیــن،  ــر ب در نظــر گرفتــن جایــگاه براب
جــواب آنهــا را دادیــم، رویــه خــود را عــوض 

ــد. کردن
او در رابطــه بــا جنــگ لفظــی وزیــران خارجــه 
پاکســتان و هنــد، خاطــر نشــان کــرد: اســام آباد 
ــو  ــا دهلی ن ــز ب ــراری مناســبات صلح آمی در برق
صــادق اســت. بــا ایــن حــال طــرح هنــد بــرای 

تحریــک تنفــر نــاکام مانــده اســت.

ترامپ: 
پاکستان در صلـح افغانستان ایفـای نقش کنـد

تعریف هدف، نقطة آغاز تماِم دستاوردهاست.
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ویلیام كلمنت استون

آگــــاهـــــان:
 حکـومت برآمـده از انتخـابات 

می تـواند کار صلـح را پیگیری کنـد
»حکـومِت غنـی فرصت و ظرفیت کار روی صـلح را نـدارد«



ــد  ــا در پیون ــا و گزارش ه ــا خبر ه ــن روزه در ای
ــور  ــران در ام ــامی ای ــوری اس ــۀ جمه ــا مداخل ب
افغانســتان پخــش و اشــاعه می یابنــد. ایــن ادعاهــا 
ــوک  ــان ه ــه برای ــت ک ــوت گرف ــتر ق ــی بیش زمان
ــش  ــه نمای ــا ب ــده ب ــاالت متح ــژۀ ای ــدۀ وی نماین
ــال  ــران از س ــت: ای ــاح ها گف ــواع س ــتِن ان گذاش
می دهــد.  ســاح  طالبــان  بــه  بدین ســو   ۲۰۰۷
پخــش ایــن خبر هــا و موج ســواری برخــی از 
کارشناســان  هیجان هــای  و  کشــور  رســانه های 
سیاســی، آبســتِن خطر هایی انــد کــه بایــد بــا 
حساســیت بــا آن برخــورد کــرد. امــا ماجـــرا از چه 

ــوده اســت؟ ــرار ب ق

هجــوم اتحــاد شــوروی، مهاجــرت   .1
و  جهــاد  دوران  خــارج،  بــه  افغــان  میلیون هــا 
ــت  ــتان، دس ــغال پاکس ــد اش ــگ ض ــان ها جن پس
قدرت هــای جهــان و کشــورهای همســایه را بیــش 

از پیــش در کشــور مــا بــاز کــرد.
عنــوان  بــه  پاکســتان  عمدتــًا   .۲
مجــری سیاســت های کشــورهای غربــی و بــا 
ــوان  ــه عن ــود ب ــِک خ ــع هژمونی ــت مناف درنظرداش
مجــری اصلــی سیاســت های ایــن کشــورها در 

کــرد. تبــارز  کمونیســم  بــا  پیــکار 
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا   .3
ــای  ــود، از نیرو ه ــده ب ــود آم ــه به وج ــی ک خای
حمایــت  خــودش  شــیوۀ  بــه  افغــان  مجاهــد 
ــتری در  ــوذ بیش ــق دارای نف ــن طری ــرد و از ای ک

ــد. ــا ش ــور م کش
و  کمونیســم  شکســت  از  پــس   .4
ــی و  ــورهای غرب ــوروی، کش ــاد ش ــی اتح فروپاش
ــتان را  ــکا، افغانس ــدۀ امری ــاالت متح در رأس آن ای
عمــًا بــه پاکســتان ســپردند و ایــن کشــور در پــی 
آن شــد تــا نظــام سیاســی افغانســتان را در راســتای 
ــر ســتون  ــه ب ــا تکی ــع ســلطه جویانۀ خــود و ب مناف
پنجمــی کــه در دوران جهــاد بــه وجــود آورده 
بــود، ســازمان دهی کنــد. ســتون پنجــِم پاکســتان تــا 
مــرز انحــال افغانســتان و ادغــام آن در جمهــوری 
ــیون  ــک کنفدراس ــۀ ی ــه گون ــتان ب ــامی پاکس اس

اســامی موضع گیــری کــرد.
پــس از ظهــور طالبان مــردم افغانســتان   .5
ــت  ــتم، مقاوم ــرن بیس ــود ق ــۀ ن ــای ده در میانه ه
ــری شــهید  ــر رهب ــر تجــاوز پاکســتان را زی در براب
احمد شــاه مســعود ســازمان دهی کردنــد. ایــن 
ــه پشــت  ــه افغانســتان ب مقاومــت موجــب شــد ک
ــتان  ــت پاکس ــک ایال ــه ی ــتراتژیک و ب ــۀ اس جبه

ــد. ــل نیاب تقلی

از  کــه  افراطی یــی   نیرو هــای   .6
بــه  دیگــر  کشــورهای  و  عربــی  کشــورهای 
ــه افغانســتان آورده شــده  ــاد ب منظــور پیشــبرد جه
ــابق  ــوروی س ــاد ش ــت اتح ــس از شکس ــد، پ بودن
کردنــد.  دنبــال  را  متفاوتــی  جهت گیری هــای 
ظهــور شــبکۀ  تروریســتی بین المللــی القاعــده، 
ــود کــه بعدهــا  یکــی از پســامد های ایــن تحــول ب
افغانســتان بــه یکــی از مرکزهــای فعالیــت آن 
ــت  ــاه حمای ــه در پن ــبکه ک ــن ش ــد. ای ــل ش تبدی
ــتان  ــاندۀ آن در افغانس ــم دست نش ــتان و رژی پاکس
قــرار داشــت، بــه شــهر های نیویــورک و واشــنگتن 
ــداد  ــرد و تع ــه ک ــپتمبر ۲۰11 حمل ــم س در یازده
ــرد.  ــام ک ــاه را قتل ع ــان های بی گن ــادی از انس زی
بــه  جهــان  و  منطقــه  کشــورهای   .۷
درجه هــای ناهمســان بــه یکــی از طرف هــای 
ــد.  ــان دادن ــی نش ــتان خوش بین ــگ در افغانس جن
ــی از  ــدۀ عرب ــارات  متح ــعودی و ام ــتان س عربس
پاکســتان و نیروهــای زیــر حمایــِت آن هــا طالبــان 
پشــتیبانی کردنــد و ایــران، هنــد و فدراســیون 

طالبانــی.  ضــد  مقاومــت  از  روســیه 
بــه دنبــال حادثــۀ یازدهــم ســپتمبر   .8
۲۰۰1 ایــاالت متحــدۀ امریــکا پــس از اینکــه رژیــم 
طالبــان تقاضــای ایــن کشــور را مبنــی بــر تســلیمی 
ــکا رد  ــه امری ــن الدن، ب ــامه ب ــده، اس ــر القاع رهب
ــان  ــم طالب ــرد. رژی ــه ک ــتان حمل ــه افغانس ــرد، ب ک
ســرنگون شــد و در افغانســتان ادارۀ موقــت و 
ــیس  ــتان تأس ــامی افغانس ــوری اس ــان ها جمه پس
ــتان  ــده در افغانس ــاالت متح ــۀ ای ــد. مداخل گردی
ملــل،   ســازمان  امنیــت  شــورای  تصویــب  در 
ــۀ  ــا لویه جرگ ــت. بعد ه ــی یاف ــت بین الملل حمای
ــد  ــن حضــور را تأیی ــز ای ــراری افغانســتان نی اضط
ــز  ــران نی ــن و ای ــیه، چی ــورهای روس ــرد. کش ک
متحــدۀ  ایــاالت  بــا  اختاف های شــان  به رغــم 
ــتان  ــور در افغانس ــن کش ــت ای ــکا، از مأموری امری
حمایــت و بــا حکومــت افغانســتان همــکاری 
کردنــد. ایــاالت متحــده در امــر باز ســازی و ایجــاد 
ــا  ــرد ام ــتان کمــک ک ــه افغانس ــی ب ــای دولت نهاد ه
ــا تروریســِم ایــن کشــور عمــًا  سیاســت مبــارزه ب

خــورد. شکســت 
ــد از  ــاد شــد، فشــرده یی ان ــاال ی ــواردی کــه در ب م
روزشــمارِ برخــی از حوادثــی کــه بــر مــا گذشــتند. 
حکومــت افغانســتان از ســال ۲۰۰6 بــه بعــد تــاش 
ــور،  ــت کثیرالمح ــک سیاس ــتفاده از ی ــا اس ــرد ب ک
روابــط دوســتانۀ خــود را بــا کشــورهایی کــه بــا هم 
روابــط مبتنــی بــر رقابــت داشــتند، تــا جایــی کــه 
ــاد دوســتی  ــر بنی ــادل ب ــظ تع ــا حف ــود ب ممکــن ب

ــورهای  ــار های کش ــد. فش ــه ده ــکاری ادام و هم
ــال های ۲۰14  ــا س ــال های ۲۰۰۲ ت ــن س ــزرگ بی ب
بــه منظــور ترغیــب افغانســتان بــرای اتخــاذ موضــع 
ــع  ــه در موض ــایه و منطق ــورهای همس ــه کش علی
در برابــر ایــن کشــورها  افغانســتان  حکومــت 
ــارهای  ــم فش ــتان به رغ ــد. افغانس ــع نش ــر واق موث
ــیۀ اتمــی  ــد دوس ــایلی مانن ــاالت متحــده در مس ای
ــتان  ــای ترکس ــوق بشــر، قضای ــران، مســایل حق ای
ــا  ــد این ه ــه و مانن ــت، کریمی ــوان، تب ــرقی، تای ش
علیــه همســایه هایش و کشــورهای منطقــه موضــع 
ــی  ــم یک ــن ه ــه م ــی ک ــاش حکومت ــت. ت نگرف
ــه  ــودم، آگاهان ــی آن ب ــت خارج ــان سیاس از مجری
ــتان را از  ــه افغانس ــود ک ــتوار ب ــر اس ــن ام ــر ای ب
ــایه گانش  ــا همس ــی ب ــای جهان ــاِی قدرت ه تنش ه

ــرون نگــه  دارد. بی
ایــن سیاســِت متــوازن امــا در دوران حکومــت 
در  افغانســتان  دیــد.  آســیب  ملــی  وحــدت 
تنش هــای میــان عربســتان و ایــران بــه ســود 
موضــع  غیرواقع بینانــه  گونــۀ  بــه  عربســتان 
ــز در  ــوریه نی ــوع س ــتان در موض ــت. افغانس گرف
ــاذ  ــه اتخ ــده ب ــاالت متح ــای ای ــتای تقاضا ه راس
ــای  ــه طرف ه ــرایطی ک ــت. در ش ــع پرداخ موض
ــار  ــان افغان تب ــه بســیج جنگ جوی جنــگ ســوریه ب
از  برخــی  می پرداختنــد،  همدیگــر  ســود  بــه 
ــه پشــتیبانی نهادهــای  رســانه های کشــورِ مــا ب
ــران  ــِت ای ــه محکومی ــا ب ــا تنه ــمِی م ــی رس امنیت
پرداختنــد. درحالی کــه عربســتان و کشــورهای 
ــتفاده  ــا و اس ــردِن افغان ه ــر ک ــه اجی ــز ب ــر نی دیگ
از آن هــا در جنــگ ســوریه می پرداختنــد و در 
ــرف  ــر  دو ط ــتان در ه ــاِن افغانس ــت، جوان واقعی
قربانــی می شــدند. ایــن برخــورد گزینشــی در 
ــای  ــا در جنگ ه ــدن افغان ه ــی ش ــا قربان ــه ب رابط
ویرانگــِر نیابتــی کشــورهای دیگــر، باعــث آســیب 
ــران  ــا ای ــایۀ م ــور همس ــا کش ــا ب ــط م ــدِن رواب  دی
شــد و بــه نجــات جــان شــهروندان افغانســتان نیــز 

ــرد. ــک نک کم
دربــارۀ  شــده  ســنجیده  و  عمــدی  تبلیغ هــای 
ــی  ــب نگران ــتان، موج ــش در افغانس ــور داع حض
کشــورهای همســایه و فدراســیون روســیه شــدند. 
واقعیــت ایــن بــود کــه داعــش در افغانســتان 
ــی  ــش عرب ــا داع ــواهد ب ــناد و ش ــی اس ــه گواه ب
آســیای غربــی )خاورمیانــه( کامــًا متفــاوت بــود. 
کشــورهای گوناگــون گرفتــار ایــن تشــویش شــدند 
ــا  ــده و بریتانی ــاالت متح ــتان، ای ــا عربس ــه گوی ک
از داعــش در افغانســتان علیــه امنیــت و ثبــاِت 
ایــن کشــورها اســتفاده می کنــد. اوج و شــیوع 
رقابت هــا در اوکرایــن و پیــروزی ایــران و روســیه 
در ســوریه و عقب نشــینی کشــورهای غربــی از ایــن 
منطقــه و شکســت حامیــان غربی-عربــی افراطیــت 
دینــی در ســوریه بــه ایــن گمانه زنی هــا دامــن 
زد کــه جنــگ رقابتــی قدرت هــای درگیــر در 
ــه، تحــت شــرایط دیگــری در افغانســتان  خاورمیان
ــه  ــر باعــث شــد ک ــن ام ــه خواهــد یافــت. ای ادام
ــردن  ــدا ک ــی پی ــیه در پ ــران و روس ــورهای ای کش
متحــد هــم در منطقــه و هــم در داخــل افغانســتان 
ــن حرکــت واکنشــی، فرصــت  بشــوند و شــاید ای
خوبــی بــود بــرای ایــن کشــورها تــا بیشــتر از یــک 
عکس العمــل بــه ســوی یــک سیاســِت هجومــی در 
ــد. نزدیکــی رابطــۀ روســیه  افغانســتان روی بیاورن
ــان در  ــا طالب ــم ب ــای پی ه ــتان و تماس ه ــا پاکس ب
ــران  ــند. ای ــناخت می باش ــل ش ــتا قاب ــن راس همی
هــم بــا طالبــان تماس هــا و همکاری هایــش را 
افزایــش داد. بــه هــر پیمانــه کــه شکســت مبــارزه 
بــا تروریســم ایــاالت متحــده آشــکار می شــد و از 
ســوی دیگــر حکومــت افغانســتان نیــز از سیاســِت 
ــان  ــه هم ــد، ب ــه دور می ش ــادل و ناجانب داران متع
پیمانــه نیــز کشــور های ایــران و روســیه بــه طالبــان 
روی خــوش نشــان می دادنــد. کنفرانــس مســکو و 
ــس  ــن کنفران ــیه در ای ــۀ روس ــع جانب داران موض

ــود. ــی ب ــن رابطه ی ــکار چنی ــش آش نمای
حملــۀ  از  پــس  به ویــژه  و  اخیــر  روز هــای  در 
طالبــان بــه مالســتان و جاغــوری، برخی هــا تــاش 
ــر  ــکار را تغیی ــی و جنایت ــگاه قربان ــد کــه جای کردن
حضــور  و  ایــران  مداخلــۀ  صدا هــای  بدهنــد. 
»لشــکر فاطمیــون« در افغانســتان و دخالــت آن هــا 
در ایــن جنگ هــا بلنــد شــد. برخــی از کارشناســان 
ــد. در  ــا دامــن زدن ــن ادعا ه ــه ای ــز ب و رســانه ها نی
فارسی ســتیزی  و  شــیعه  ایران هراســی،  فضــای 
ــه 6 ــه صفح موجــود در...                       ادام
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رنگین دادفر سپنتا

افغـانستان نبـاید 
صحنۀ جنـِگ نیابتی با ایـران شـود

 

امریــکا درحالی کــه بــر عــدم تغییــر قانــون اساســِی افغانســتان 
ــن  ــت افغانســتان مهم تری ــد دارد، دول ــح تأکی ــرات صل در مذاک
میــز  روی  در  می خواهــد  را  کشــور  ایــن  ملــِی  وثیقــۀ 
ــون  ــر قان ــه قمــار بگــذارد. بحــث تغیی گفت وگوهــای صلــح ب
اساســی امــا چیــزی نیســت کــه بــه خواســِت یــک گــروه و یــا 
حتــا ســران دولــت افغانســتان انجــام شــود. بــرای تغییــر قانــون 
اساســی بــه عنــوان ســندی کــه در لویه جرگــۀ مــردم افغانســتان 
ــم  ــود دارد و آن ه ــم وج ــک میکانیس ــط ی ــده، فق ــب ش تصوی
تشــکیل دوبــارۀ لویــه جرگــۀ قانــون اساســی اســت. در ضمــن، 
برخــی مــوارد در قانــون اساســی افغانســتان وجــود دارنــد کــه 
ــر  ــر داد، مگ ــز تغیی ــه نی ــا را در لویه جرگ ــود آن ه ــا نمی ش حت
اینکــه مــوارد بدیلــی را بــرای آن هــا پیشــنهاد کــرد کــه قناعــت 

ــد.  ــت آورده بتوان ــتان را به دس ــردم افغانس م
ــا نــوع و ســاختار نظــام فعلــی مشــکل  طالبــان بــدون شــک ب
دارنــد. ایــن گــروه چیــزی بــه نــام دموکراســی، انتخابــات آزاد، 
ــانه را  ــان و رس ــان و آزادی بی ــوق زن ــهروندی، حق ــوق ش حق
ــه از  ــی ک ــاس قرائت ــر اس ــا ب ــد و حت ــمیت نمی شناس ــه رس ب
ــوارد را در  ــن م ــیده، ای ــود تراش ــرای خ ــی ب ــای دین آموزه ه
ــۀ  ــد در جامع ــه نبای ــد ک ــریعت اســامی می دان ــا ش ــض ب تناق
ــرای  ــه ب ــند. درحالی ک ــته باش ــود داش ــی وج ــامِی طالبان اس
ــای  ــوارد بخشــی از ارزش ه ــن م ــردم افغانســتان ای ــت م اکثری
ملــی و سیاسی شــان اســت کــه بــه عنــوان دســتاوردهای نظــامِ 
ــان  ــر زم ــی شــناخته می شــوند و شــهروندان افغانســتان ه فعل
ــا  ــن ارزش ه ــر ای ــد، ب ــای رای رفته ان ــای صندوق ه ــه پ ــه ب ک

ــد.  ــد کرده ان تأکی
اگــر مــردم افغانســتان ایــن ارزش هــا را قبــول نداشــتند، 
پــس چــرا در انتخابــات شــرکت می کننــد، دختران شــان 
و  بیــان  آزادی  از  می فرســتند،  دانشــگاه  و  مکتــب  بــه  را 
رســانه حمایــت می کننــد و ده هــا مــورد دیگــر کــه بــا 
مــورد  حکومت گــران  و  حکومــت  کاســتی های  وجــود 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــه نش ــا هم ــد. این ه ــرار دارن ــان ق حمایت ش
ــی و تعصــب خســته  ــردم افغانســتان از تروریســم، بنیادگرای م
شــده اند و نمی خواهنــد کــه دوبــاره بــه گذشــتۀ تاریــک 
ــی  ــورای عال ــا ش ــتان و ی ــت افغانس ــی حکوم ــد. وقت برگردن
ــه  ــن گفت ــد، ای ــون اساســی ســخن می گوی ــر قان ــح از تغیی صل
عمــًا در راســتای اهــداِف گــروه طالبــان قــرار می گیــرد. 
حکومت گــران افغانســتان بــه ایــن صــورت بــه طالبــان هویــت 
سیاســی و رســمی می بخشــند و در ضمــن از آن تصویــر یــک 
ــان مــردم افغانســتان  ــد کــه در می ــه می کنن ــد ارای گــروه نیرومن
ــا  ــت؟ آی ــن اس ــت همی ــا واقعی ــادی دارد. آی ــرف داران زی ط
ــی  ــان وجــه و حمایت ــردم افغانســتان از چن ــان م ــان در می طالب
ــت های  ــای خواس ــز را در پ ــه چی ــه هم ــت ک ــوردار اس برخ

ــرد؟  ــی ک ــروه قربان ــن گ ــانی ای غیرانس
افغانســتان  در  خــود  حضــور  زمــاِن  طــول  در  طالبــان 
ــه  ــه ک ــژادی آن گون ــوم و ن ــچ ق ــه هی ــه ب ــد ک ــان داده ان نش
ناسیونالیســت های وطنــی فکــر می کننــد، وفــادار نیســتند. 
ایــن گــروه نخســت همیــن تکنوکرات هــای برگشــته از غــرب 
ــر  ــت از نظ ــن اس ــه ممک ــد ک ــد، هرچن ــلمان می دان را غیرمس
قومــی بــا آن هــا هم تبــار باشــند. آقــای غنــی وقتــی می خواهــد 
کــه ارزش هــای به دســت آمــده را در میــز مذاکــرات بــه قمــار 
ــه  ــد و آن اینک ــال می کن ــدف را دنب ــک ه ــط ی ــذارد، فق بگ
بتوانــد ترحــِم طالبــان را نســبت بــه خــود در انتخابــات 
ابــداً  طالبــان  درحالی کــه  کنــد.  ریاســت جمهوری جلــب 
ــای  ــر پایه ه ــی ب ــاد دولت ــات و ایج ــزاری انتخاب ــان برگ خواه
ارگ  سیاســت مداراِن  توهــِم  ایــن  نیســتند.  مردم ســاالری 
ــد  ــژادی می توان ــی و ن ــط قوم ــد رواب ــر می کنن ــه فک ــت ک اس
ــات باشــد.  ــده شــدن در انتخاب ــرای برن برای شــان وســیله یی ب
از جانــب دیگــر، وقتــی امریــکا بــه عنــوان حامــی اســتراتژیِک 
ــده  ــای هف ــد ارزش ه ــی نمی خواه ــطح جهان ــتان در س افغانس
ــا  ــه معاملــه بگــذارد، سیاســت مداران ارگ ب ســال گذشــته را ب

ــد؟  ــن کار را می کنن ــی ای ــه توجیه چ
بــه نظــر می رســد کــه هنــوز راه درازی تــا رســیدن بــه صلــح و 
امــکان توافــق بــا طالبــان وجــود دارد. فرامــوش نبایــد کــرد کــه 
ــه  ــوان ب ــان نمی ت ــرای طالب ــزرگ ب ــای ب ــا دادِن امتیازه ــا ب حت
جنــِگ فعلــی پایــان داد؛ چنانکــه پیوســتن گلبدیــن حکمتیــار به 
رونــد صلــح چیــزی از بــار جنــگ کــم نکــرد. آقــای حکمتیــار 
زمانــی کــه وارد کابــل می شــد، از صلــح فــوری ســخن  گفــت 
و انتظــار داشــت کــه بــه محــض ورود او، گروه هــای مخالــِف 
ــم  ــی دیدی ــد ول ــن بگذارن ــر زمی ــان را ب ــلح تفنگ های ش مس
ــری از  ــِت بهت ــز وضعی ــان نی ــد. طالب ــن نش ــل چنی ــه در عم ک
ــاور  ــر ب ــود اگ ــد ب ــش نخواه ــی بی ــد و خودفریبی ی ــن ندارن ای
کنیــم بــا ادغــام ایــن گــروه در ســاختار سیاســی کشــور، جنــگ 

ــد.  ــان می یاب پای

تناقضاِت گفت وگوهای صلح
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ــیدن  ــه رس ــرد ک ــی ک ــدای صلح ــات را ف ــد انتخاب نبای
ــاد  ــد ابع ــن رون ــرا ای ــد، زی ــاد می طلب ــه آن فرصــت زی ب
ــدار اســت.  ــح پای ــد صل ــده دارد و افغانســتان نیازمن پیچی
ــهروندان  ــان و ش ــان سیاســی، حقوق دان ــماری از آگاه ش
کابــل بــا بیــان ایــن مطلــب تأکیــد دارند، مــردم افغانســتان 
بــه صلــح پایــدار نیــاز دارنــد و رســیدن بــه صلــح پایــدار 
زمان گیــر اســت، پــس نبایــد زمــان را از دســت داد و بــه 

بهانــۀ صلــح انتخابــات را بــه تأخیــر انداخــت.
آگاهــان همچنــان می گوینــد کــه تنهــا حکومتــی برآمــده 
ــح و  ــد کار صل ــی می توان ــفاف و مردم ــات ش از انتخاب
ــان،  ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــری کن ــان را پیگی ــا طالب گفت وگــو ب
حکومــِت غنــی فرصــت و ظرفیــت کار روی نهایــی 

ــدارد. ــح را ن ــدۀ صل ــردن پرون ک
ــای  ــۀ گفت وگوه ــه بهان ــت هایی ب ــان، دس ــاور آن ــه ب ب
ــع  ــا مان ــد ت ــاش ان ــان در ت ــا طالب ــره ب ــح و مذاک صل
ایجــاد  چهره هــا  ایــن  شــوند،  انتخابــات  برگــزاری 

ــه  ــی  ک ــد، در حال ــل می دانن ــت را راه ح ــت موق حکوم
ــچ  ــت و هی ــخ اس ــرار تاری ــی تک ــن حکومت ــاد چنی ایج

ــدارد. ــتان ن ــردم افغانس ــرای م ــودی ب س
محمــد ناطقــی، عضــو کمیســیون تطبیــق توافق نامــۀ 
ــه  ــاور دارد ک ــی ب ــت وحــدت مل سیاســی ایجــاد حکوم
صلــح بــرای مــردم افغانســتان مســاله یی اساســی و بنیــادی 
اســت، امــا آوردن صلــح بــه ایــن زودی هــا ممکــن 

ــت. نیس
آقــای ناطقــی کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت 
می کــرد، گفــت کــه آوردن صلــح بــه زمــان زیــادی نیــاز 
ــوم نیســت  ــه معل ــد به خاطــر آوردن صلحــی ک دارد، نبای
ــه  ــات را ب ــزاری انتخاب ــد، برگ ــد آم ــی خواه ــه زمان چ

ــود. ــه ش ــق انداخت تعوی
آقــای ناطقــی بــه ایــن بــاور اســت کــه بایــد انتخابــات در 
زمــان تعیــن شــدۀ آن بــه گونــۀ شــفاف و عادالنــه برگــزار 
ــی،  ــای سیاس ــزاب، جریان ه ــت اح ــن خواس ــود و ای ش

ــه در  ــانی ک ــد دارد کس ــده گان  تأکی ــس نماین مجل
ــورد  ــد م ــد بای ــب کرده ان ــی تقل ــات پارلمان انتخاب
ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــی و قضای ــای عدل ــرد نهاده پیگ

ــوند. ــازات ش مج
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ــی ریی ــروف ابراهیم عبدال
در نشســت دیــروز ایــن مجلــس بــر محاکمــۀ افــراد 

ــد. ــد ورزی ــی تأکی ــات پارلمان متقلــب در انتخاب
ــده گان: »مســوولیت  ــۀ رییــس مجلــس نماین ــه گفت ب
ســنگین و خطیــر کمیســیون انتخابــات و کمیســیون 
ــه  ــردم را ب ــه آرای م ــت ک ــی اس ــکایات انتخابات ش
حیــث امانــت ملــی در نظــر داشــته باشــند و آنعــده 
از کارمنــدان کمیســیون، نامــزدان انتخابــات مجلس و 
ناظرانــی کــه دســت بــه تقلــب زده انــد را به خاطــر 
احتــرام بــه آرای مــردم و به خاطــر شــفافیت در 
ــه  ــت جمهوری ب ــده ریاس ــات آین ــزاری انتخاب برگ

ــد.« ــی کنن ــی معرف ــی و قضای ارگان هــای عدل
بــه گفتــۀ او، اگــر ایــن افــراد متقلــب مــورد پیگــرد 
ــی و  ــت مل ــرار خیان ــده از تک ــد در آین ــرار بگیرن ق

ــد شــد. ــری خواه ــردم جلوگی ــه آرای م ــت ب خیان
ــورت  ــن ص ــر ای ــه در غی ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
ــای  ــفافیت در انتخابات ه ــرای ش ــی ب ــچ تضمین هی

ــت. ــد داش ــود نخواه ــدی وج بع
جنــرال نقیــب اهلل یــک عضــو مجلــس نیــز می گویــد: 
ــز  ــود و نی ــاکام ب ــد ن ــی یــک رون ــات پارلمان »انتخاب
کمیســیون انتخابــات نتایــج آرای مــردم افغانســتان را 
ــای  ــام در فورم ه ــرا ارق ــت؛ زی ــرده اس ــی ک مهندس
ــی در کمیســیون  ــز رأی ده ــات از مراک ــج انتخاب نتای

مرکــزی دســت کاری شــده اســت.«
بــه گفتــۀ او، آرای یــک نامــزد بــه نامــزد دیگــر داده 
شــده و تــا زمانــی کــه ایــن مســأله درســت بررســی 
نشــود، نتایــج انتخابــات مــورد قبــول مــردم نخواهــد 

بــود.
ــر  ــو دیگ ــی عض ــی زاده نیل ــال، صادق ــن ح در عی
مجلــس بــا اشــاره بــه ایــن کــه در رونــد انتخابــات 
نامــزدان بــرای کســب آرای مــردم از زر، زور و تزویر 
اســتفاده کــرده، گفــت: »نیروهــای امنیتــی کســانی را 
در پیونــد بــه ایــن تقلبــات دســتگیر کــرد. امــا هیــچ 
ــن  ــه انجــام نشــده اســت؛ ای ــی در رابط ــدام عمل اق
همــه فســادی کــه انجــام شــده بــاز هــم کمیســیون 

ــی آورد.« ــه ُرخ خــود نم ــی ب ــا بی حیای ــات ب انتخاب
ــت:  ــز گف ــس نی ــو مجل ــر عض ــری دیگ ــد اکب محم
ــات  ــن انتخاب ــته بدتری ــی گذش ــات پارلمان »انتخاب
از  مــردم  اعتمــاد  کــه  به خاطــری  ولــی  بــود، 
انتخابــات زدوده نشــود بایــد در آینــده سیســتم 
بایمتریــک معیــار و مبنــای انتخابــات قــرار داده 

ــود.« ش
ــد  ــه ۷۰ درص ــت ک ــم گف ــری ه ــین ناص غام حس
وکای دور آینــده مجلــس بــا آرای مــردم افغانســتان 
ــا ارادۀ  ــان ب ــد آن ــا 3۰ درص ــد و تنه ــد آم نخواهن

ــد. ــد آم ــردم خواهن م
آقــای ناصــری افــزود: »در انتخابــات کســانی کاندیدا 
بودنــد کــه دو مــاه مــردم را پلــو دادنــد، بلــدوزر را 
ــاد  ــرک را آب ــا س ــه م ــرده ک ــتاد ک ــه ایس ــر کوچ س
می کنــم، هنگــر را بــاز گذاشــته و بــرای مــردم 
ــد و کســانی هــم  ــع کردن ــج توزی آرد، روغــن و برن
ــردم  ــای م ــه خانه ه ــبز ب ــادر س ــل چ ــرب کاب در غ
توزیــع کــرده و بعــد آنهــا را ســوگند داده کــه بــه او 

رأی بدهنــد؛ کســی کــه بــا اینگونــه رأی بگیــرد آیــا 
ــود؛ ایــن مــوارد از ســوی  نماینــدۀ مــردم خواهــد ب

ــی نشــده اســت.« ــادی ارزیاب ــچ نه هی
بــه گفتــۀ او، دو کمیســیون انتخاباتــی بایــد عدالــت 
را تــا آنجایــی کــه می تواننــد تأمیــن کننــد و از ورود 
کســانی کــه از خدعــه و نیرنــگ اســتفاده کــرده انــد 

بــه مجلــس آینــده جلوگیــری کننــد.

ــی در  ــات پارلمان ــه انتخاب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
۲8 میــزان برگــزار شــد و بــه دلیــل عــدم مدیریــت 
درســت بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه شــد. 
کمیســیون انتخابــات تــا هنــوز کــه یــک و نیــم مــاه 
ــوز  ــات می گــذرد هن ــن انتخاب ــان برگــزاری ای از زم
ــد. ــام کن ــی آن را اع ــج ابتدای ــت نتای ــته اس نتوانس

آگاهان:
 حکومت برآمده از انتخابات می تواند کار صلح را پیگیری کند

»حکومِت غنی فرصت و ظرفیت کار روی صلح را ندارد«

اعضای مجلس: 

متقلبان انتخاباتی باید محاکمه شوند

ناجیه نوری 

نهادهــای مدنــی و مــردم افغانســتان اســت.
ناطقــی می گویــد: »در مــورد صلــح، احــزاب یــک طــرح 
ــت،  ــه احــزاب، حکوم ــد ک ــرده ان ــه ک ــه ارای ــار جانب چه
ــان و شــخصیت های  ــان و نهادهــای مدنی یــی کــه زن طالب

ــوند«. ــامل آن می ش ــم ش ــی ه مل
او افــزود: براســاس ایــن طــرح، تمامــی مــردم افغانســتان 
ــدون  ــود و ب ــد ب ــح شــریک خواهن در گفت و گوهــای صل
ــه  ــرد. ب ــد ک ــز رد نخواهن ــان نی ــن طــرح را طالب شــک ای
ــن کرده اســت،  ــی را کــه حکومــت تعی ــا هیأت ــۀ او: ام گفت
احــزاب آن را رد کردنــد و طالبــان هــم رد خواهنــد کــرد.

حکومــت وحــدت ملــی چنــد روز پیــش هیأتــی را جهــت 
ــرده  ــی ک ــان معرف ــا طالب ــح ب ــای صل ــام گفت وگوه انج

بــود.
جریــان هــای تأثیرگــذار و فعــال سیاســی افغانســتان 
نیــز پیرامــون ایــن موضــوع دیــدگاه هــای خــود را ابــراز 
ــس  ــعود، ریی ــی مس ــان، احمدول ــن می ــد. از ای ــته ان داش
ــزاری  ــر برگ ــد ب ــا تأکی ــی ب ــدای مل ــان سیاســی اجن جری
ــۀ کان و  ــک پروس ــح ی ــه صل ــت ک ــه  اس ــات گفت انتخاب
ــردم دارد و ضــرورت  ــه تفاهــم م ــاز ب دوام دار اســت و نی

ــد. ــن باش ــز روش ــم آن نی ــا میکانیس ــت ت اس
ــاور اســت کــه مســألۀ صلــح و  ــه ایــن ب آقــای مســعود ب
ــک  ــا ی ــرده و ب ــدا ک ــده پی ــاد پیچی ــتان ابع ــِگ افغانس جن
ــاه زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ  ماموریــت بســیار کوت
ــوب  ــِح مطل ــه صل ــتان ب ــت افغانس ــن نیس ــکا ممک امری

ــد. ــت یاب دس
درهمیــن حــال، موســی فریــور اســتاد دانشــکدۀ حقــوق و 
علــوم سیاســی دانشــگاه کابــل نیــز در صحبــت بــا روزنامۀ 
مانــدگار می گویــد: »بــدون شــک صلــح در اولویــت قــرار 
ــت. از  ــتان اس ــردم افغانس ــام م ــت تم ــن خواس دارد و ای
دیــدگاه عقانیــت سیاســی نیــز اول صلــح بعــد انتخابــات، 
امــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه آیــا جهــان یــک صلــح 

پایــدار و بنیــادی بــرای افغانســتان می خواهــد؟«
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: صلــح پایــدار زمــان می طلبــد 
ــک  ــدون ش ــم، ب ــدار بمانی ــح پای ــر صل ــا منتظ ــر م و اگ
خــای قــدرت بــه میــان می آیــد، زیــرا از عمــر حکومــت 

وحــدت ملــی چنــد مــاه بیــش نمانــده اســت.
ــدم نخســت  ــد کــرد: پــس در حــال حاضــر، در ق او تأکی
بایــد انتخابــات برگــزار شــود و در ســایۀ حکومــت بعــدی 
ــح و  ــن صل ــان و تأمی ــا طالب ــا ب ــرف گفت و گوه ــه ط ب

ــم. امنیــت بروی
بــه بــاور ایــن اســتاد دانشــگاه: »اگــر امریــکا بــرای بیــرون 
ــته  ــم داش ــات منظ ــیم اوق ــک تقس ــتان ی ــدن از افغانس ش
ــۀ  ــک برنام ــدن ی ــرون ش ــرای بی ــه ب ــد ک ــد و بگوی  باش
منظــم داریــم، در ایــن صــورت اول صلــح بعــد انتخابــات 
بایــد برگــزار شــود، امــا بــا توجــه بــه این کــه یــک برنامــۀ 
ــدارد،  ــود ن ــتان وج ــدن از افغانس ــرون ش ــرای بی ــم ب منظ

ــح و  ــد صل ــزار شــود و بع ــات برگ ــد انتخاب ــس اول بای پ
ــود«. ــی ش ــان نهای ــا طالب ــو ب ــدۀ گفت وگ پرون

ــز  ــه جیم ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــه ه ــن گفت ای
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــکا اع ــاع امری ــر دف ــس، وزی متی
ــای خــود از  ــرای خــروج نیروه ــی ب ــن کشــور برنامه ی ای

ــدارد. ــتان را ن افغانس
ــی  ــس  اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــال، داکترعب ــن ح درهمی
ــورای  ــروز ش ــت دی ــی در نشس ــدت مل ــت وح حکوم
ــت: »در  ــات گف ــزاری انتخاب ــر برگ ــد ب ــا تأکی ــران ب وزی
نشســت ژینــوا روی برگــزاری انتخابــات )انتقــال قــدرت 
انتخابــات و مردم ســاالری(  تــداوم پروســۀ  سیاســی، 
همه جانبــه  بحث هــای  افغانســتان،  صلــح  پروســۀ  و 

ــت«. ــورت گرف ص
آقــای عبــداهلل کــه پیرامــون نتایــج نشســت ژینــوا صحبــت 
می کــرد، گفــت: کشــورهای جهــان یک پارچــه از پروســۀ 
صلــح بــه رهبــری و مالکیــت افغانســتان حمایــت کردنــد 
ــد  ــن رون ــا در ای ــتند ت ــذار خواس ــورهای تأثیرگ و از کش

همــکاری کننــد.
ــح  ــرات صل ــه در مذاک ــراز این ک ــا اب ــی ب ــس اجرای ریی
ــرد: در  ــان ک ــر نش ــت، خاط ــرح نیس ــرط مط ــد و ش قی
ــردم  ــده ســالۀ م ــح، بحــث دســت آوردهای هف ــد صل رون
و قانــون اساســی مــوارد اساســی هســتند. مــا پیــش 
از انتخابــات خواهــان تغییــر نظــام ریاســتی بودیــم؛ 
ــای  ــدف از مجراه ــن ه ــق ای ــان تحق ــچ گاه خواه ــا هی ام
غیرقانونــی نبوده ایــم، روش تعدیــل قانــون اساســی، 

می باشــد. روشــن 
پیــش از ایــن، محمداشــرف  غنــی، رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی نیــز در نشســت ژینــوا بــر برگــزاری 
ــد  ــن آن تأکی ــان معی ــت جمهوری در زم ــات ریاس انتخاب

ــود. ــرده ب ک
نیــز  کابــل  شــهر  شــهروندان  از  شــماری  همچنــان، 
برگــزاری انتخابــات را از اولویت هــای الزم دانســته و 
ــان  ــح زم ــی صل ــد گفت وگوهای ــه رون ــد ک ــد دارن تأکی
ــود  ــه وج ــی ب ــای قانون ــد خ ــد و نبای ــادی می طلب زی

ــود. ــی ش ــح مصلحت ــی صل ــات قربان ــد و انتخاب بیای
ایــن درحالــی ا ســت کــه بــا آمــدن خلیــل زاد نماینــدۀ ویژۀ 
ــث  ــان، بح ــا طالب ــح ب ــای صل ــرای گفت و گوه ــکا ب امری
ــای  ــد و واکنش ه ــات داغ ش ــادن انتخاب ــق افت ــه تعوی ب
ــت  ــه صراح ــت ب ــت و حکوم ــی داش ــت را در پ حکوم
اعــام کــرد کــه انتخابــات از اولویت هــای اساســی اســت 

ــزار شــود. ــن آن برگ ــان معی ــد در زم و بای
مســووالن در کمیســیون انتخابــات افغانســتان بــا همه گانــی 
ــات ریاســت جمهوری گفتــه  کــردن جــدول زمانــی انتخاب
انــد کــه ایــن انتخابــات بــه تاریــخ 31 حمــِل 1398 برگزار 

ــد.  خواهد ش
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رسول خان امین
قصــۀ اولیــن روز مکتــب شــاید بــرای خیلــی از شــماها آشــنا باشــد. روز 
ــود؛ تــرس از  ــا تــرس و هیجــان ب ــوأم ب ــا ت ــرای بیشــترِ م بزرگــی کــه ب
ــا  ــا اولیــن روز کار در اداره و ی آدم هــای جدیــد و موقعیتــی متفــاوت و ی
شــرکت جدیــد، اولیــن روز آشــنایی بــا همســرتان، اولیــن روز ورود بــه 

دانشــگاه. 
ــن  ــت. ای ــترس اس ــراب و اس ــی اضط ــا کم ــوأم ب ــه ت ــا همیش اولین ه
ــدی وارد می شــوید و  ــط جدی ــه محی ــی ب ــه وقت موضــوع طبیعی ســت ک
ــد، دچــار کمــی اســترس  ــه و ناآشــنا برخــورد می کنی ــراد بیگان ــا اف ــا ب ی
شــده و یــا عصبــی و نــاآرام شــوید؛ زیــرا نمی توانیــد چنــد لحظــه بعــد 
یعنــی آینــده را پیش بینــی کنیــد، در ایــن هنــگام احســاس خطــر می کنیــد، 
ــا اضطــراب واکنــش طبیعــی  ــرس ی ــاط داده و ت ــان احتی مغــز شــما فرم
بــه ایــن موضــوع اســت؛ یعنــی مواظــب بــاش و خــودت را آمــاده کــن! 
ــل  ــه و تحلی ــز شــرایط را ســنجید و تجزی ــی مغ ــد، وقت ــد لحظــه بع چن
کــرد و مشــخص شــد کــه موقعیــت جدیــد ســفید بــوده و هیــچ خطــری 
شــما را تهدیــد نمی کنــد، آرام می شــوید. به خاطــر همیــن موضــوع 
ــد؛  ــرار نمی کنی ــه ف ــاِن یبگان ــک انس ــا ی ــد و ی ــر جدی ــه از مدی اســت ک
ــرار  ــه ف ــا ب ــا شــیر درنده یــی مواجــه شــوید، می ترســید و پ ــی اگــر ب ول
می گذاریــد. شــما در مقابــل دوســتان، همــکاران و یــا خانــوادۀ خــود بــه 
راحتــی صحبــت می کنیــد و می توانیــد ســخنرانی خــود را بــدون مشــکلی 
بــرای آن هــا اجــرا کنیــد، بــدون اســترس. زیــرا آن هــا را می شناســید و بــا 
آن هــا احســاس صمیمیــت می کنیــد؛ ولــی ممکــن اســت همــان ســخنان را 

ــد. ــی ادا کنی ــد به راحت ــید، نتوانی ــه نمی شناس ــانی ک ــل کس مقاب
ــع اســترس  ــی توجهــی مخاطــب: در بیشــتر مواق ــرس از ب ت  .1
ــای  ــه صحبت ه ــید مخاطــب ب ــه می ترس ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــما ب ش
شــما گــوش ندهــد البتــه هیــچ چیــز بدتــر و توهین آمیزتــر از ایــن نیســت 
کــه هنگامــی کــه بــا شــخصی صحبــت می کنیــد، طــرف مقابــل درحــال 
بررســی کــردن پیام هــای دریافتــی موبایــل اش باشــد. بایــد ببینیــد مشــکل 
ــب  ــی مخاط ــی توجه ــد و ب ــوش نمی ده ــما گ ــه ش ــرا ب ــت. چ کجاس

ــه چنــد دلیــل اتفــاق بیفتــد: ممکــن اســت ب
احســاس عــدم نیــاز بــه محتوای شــما: اگــر مخاطب احســاس   •
کنــد کــه مطلب هایــی کــه ارایــه می کنیــد بــه دردش نمی خــورد و مفیــد 

ــه شــما گــوش نخواهــد داد. نیســت، ب
مطلــب غیرقابــل فهــم و ســنگین: شــما قــرار اســت ســخنرانی   •
کنیــد و از ایــن طریــق اطاعــات مفیــدی را انتقــال دهیــد. فرامــوش نکنید 
کــه شــنونده گان تان فقــط یــک بــار فرصــت شــنیدن و درک ســخنان شــما 
را دارنــد. اگــر مطالبــی کــه عنــوان می کنیــد، خیلــی پیچیــده و پـُـر از لغات 
ســنگین باشــد، ممکــن اســت مخاطــب به دلیــل متوجه نشــدن قســمتی از 
ســخنان تان، خســته شــده و عاقه یــی بــه شــنیدن ادامــۀ آن نداشــته باشــد.
مطلب هــای بیــش از حــد: حتمــاً از مــدت زمانــی کــه بــرای   •
ــید و  ــته باش ــی داش ــاع دقیق ــد، اط ــان می گذارن ــخنرانی در اختیارت س
ــت در  ــرار نیس ــد. ق ــا آن باش ــب ب ــد، متناس ــه می کنی ــه تهی ــی ک محتوای
زمــان کوتاهــی کــه در اختیــار داریــد، همــۀ اطاعــات و دانــش خــود در 
خصــوص آن موضــوع را بــه مخاطــب بشــنوانید. وقتــی مطالــب بیــش از 
انــدازه ارایــه شــود، از حوصلــۀ شــنونده خــارج شــده و باعــث می شــود 
گیــج و خســته شــوند و عاقه یــی بــه دنبــال کــردن ســخنان شــما نداشــته 

باشــند.
محتــوای تکــراری: احتمــاالً شــما هــم گیــرِ اشــخاصی   •
ــرای شــما تعریــف  ــا اتفاقــی را بارهــا و بارهــا ب افتاده ایــد کــه داســتان ی
کرده انــد طــوری کــه تمــام جزییــات آن را حفــظ کرده ایــد. اگــر ســخنان 
شــما بــرای مخاطــب تکــراری باشــد، مســلماً عاقه یــی بــه گــوش  دادن 
ــر  ــا اگ ــرده و ی ــرک ک ــاالر را ت ــد ت ــح می ده ــت و ترجی ــد داش نخواه
مجبــور بــه نشســتن باشــد، هــر کار دیگــری انجــام می دهــد جــز اینکــه 

ــد. ــه شــما توجــه کن ب

بخش ششـم

سخنرانی 
و فن بیان

مرحلۀ دوم: تفاعل یا تحرک اجتماعی
    تفاعـــل بـــه  معنـــای ایجـــاد جنبـــش 
اجتماعـــی بـــرای تغییـــر اساســـی فرهنگـــی 
و ایجـــاد فضایـــی خودجـــوش در ذهـــِن 
توده هـــای مختلـــف اجتماعـــی بـــه  هـــدف 
رفتـــن به ســـوی حاکمیـــت سیاســـی اســـام 
ــه  ــه یگانـ ــت کـ ــت اسـ ــن حقیقـ و درک ایـ
راه نجـــات، ترقـــی و ســـعادت، در احیـــای 

ــد. ــامی می باشـ ــت اسـ ــدد خافـ مجـ
ـــت و  ـــه  تربی ـــل، ب ـــۀ تفاع ـــزب در مرحل     ح
ـــان  ـــی از جوان ـــل ماحظه ی ـــداد قاب ـــم تع تنظی
ـــت  ـــر دس ـــورد نظ ـــق م ـــا مناط ـــهرها ی در ش
تصمیم گیری هـــای  در  کـــه  می یابـــد 
اجتماعـــی می تواننـــد بـــه  گونـــۀ محســـوس 
ـــطح  ـــه، س ـــن مرحل ـــد. در ای ـــازی کنن ـــش ب نق
آگاهـــی افـــراد نســـبت بـــه آموزه هـــای 
ــد  ــی بلنـ ــد کافـ ــه  حـ ــام بـ ــی اسـ سیاسـ
ــتعمار  ــای اسـ ــال توطیه هـ ــی رود و در قبـ مـ
و حاکمـــان مســـتبد داخلـــی، عامـــۀ مـــردم 
بـــه  التحریـــر،  حـــزب  مدیریـــت  بـــا 
عکس العمل هـــای اجتماعـــی می پردازنـــد. 
    در مرحلـــۀ تفاعـــل، حـــزب بـــه افـــکار 
تـــاش  و  کـــرده  نفـــوذ  مـــردم  عامـــۀ 
مـــی ورزد بـــا اســـتفاده از وســـایل مختلـــف 
آگاهـــی  ســـطح  رســـانه ها،  به ویـــژه 
مـــردم را نســـبت بـــه  مداخـــات بیرونـــی، 
بی کفایتـــی و ســـودجویی حاکمـــان داخلـــی 
ـــای  ـــه  قدرت ه ـــان ب ـــته گی آن ـــتبد و وابس مس
ـــان،  ـــن زم اســـتعماری متوجـــه بســـازد و در عی
بـــا شـــعارهای دینـــی زنده یـــی توجـــِه 
برنامه هـــای  و  بـــه  اهـــداف  را  جامعـــه 
سیاســـی خویـــش جلـــب می کنـــد تـــا راه را 
ـــاخته  ـــوار س ـــدرت هم ـــن ق ـــوی گرفت ـــه  س ب

باشـــد.
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــل، دوره یـ ــۀ  تفاعـ     مرحلـ
ـــردم  ـــۀ م ـــِف عام ـــات و عواط ـــزب، احساس ح
ـــیدن  ـــتای رس ـــرد و در راس ـــت می گی را به دس
ـــی آن  ـــا روش ویژه ی ـــی ب ـــت سیاس ـــه حاکمی ب

را مدیریـــت می کنـــد 
و از ایـــن طریـــق تـــاش مـــی ورزد تـــا 
ـــرار داده  ـــر ق ـــت تأثی ـــی را تح ـــتگاه سیاس دس
ـــووالن از راه  ـــن مس ـــاره رفت ـــه  کن ـــور ب و مجب

ـــد. ـــرم کن ن
    ایـــن مرحلـــه، برگرفتـــه از آیـــۀ شـــماره 
94 ســـورۀ الحجـــر )پـــس آنچـــه را بـــدان 
مأمـــوری آشـــکار کـــن و از مشـــرکان روی 
برتـــاب( بـــوده و فعالیت هـــا به  گونه یـــی 
ـــه  ـــرد؛ ب ـــود بگی ـــه  خ ـــد ب ـــی را بای ـــکل علن ش
ـــی  ـــا مبن ـــایس و توطیه ه ـــه دس ـــا ک ـــن معن ای
بـــر مداخـــات اســـتعماری قدرت هـــای 
بیرونـــی در تبانـــی بـــا حـــکام داخلـــی، بـــا 
تمـــام انـــواع آن بایـــد بـــرای مـــردم بازگـــو 
ـــه  ـــرار گرفت ـــنی ق ـــه در روش ـــا جامع ـــود ت ش
ـــزب  ـــی ح ـــداف سیاس ـــرش اه ـــادۀ پذی و آم

ـــود. ش
    حـــزب، در مرحلـــۀ تفاعـــل تـــاش 
مختلـــف  اقشـــار  بـــا  کـــه  می کنـــد 
ــای  ــی، نهادهـ ــات دولتـ ــی، مؤسسـ اجتماعـ
آموزشـــی، احـــزاب سیاســـی، ســـازمان های 
ـــود  ـــط خ ـــذار، رواب ـــراد تأثیرگ ـــی و اف اجتماع
را گســـترش دهـــد و بـــا جـــذب نخبـــه گان 
و شـــخصیت های سیاســـی، فعـــاالن مدنـــی، 
اهـــداف  علمـــا و متنفذیـــن اجتماعـــی، 
ــاند  ــردم برسـ ــرای مـ ــود را بـ ــی خـ سیاسـ
ــرای یـــک  ــه را بـ ــب، جامعـ ــن ترتیـ و بدیـ

ــد. ــاده کنـ ــزرگ آمـ انقـــاِب بـ

مرحلۀ سوم: گرفتن قدرت
ــراد  ــی افـ ــطح آگاهـ ــه، سـ ــد از آنکـ     بعـ
ــی  ــات سیاسـ ــه  مداخـ ــبت بـ ــه نسـ جامعـ
ـــتبد  ـــکام مس ـــی ح ـــات پنهان ـــتعمار، معام اس
ــه   ــد بـ ــراد در پیونـ ــی افـ ــوولیت دینـ و مسـ
گرفتـــن زمـــام امـــور مســـلمانان، در ذهـــن 
افـــراد زنـــده شـــد و جنبـــش مردمـــی بـــا 
ــی خودجـــوش به حرکـــت  ــات دینـ احساسـ
درآمـــد، مرحلـــۀ گرفتـــن قـــدرت از ســـوی 

ــد.  ــرا می رسـ ــزب فـ حـ
ـــی  ـــر مرجع ـــۀ ســـوم، از ه     حـــزب در مرحل
ـــی،  ـــه گان سیاس ـــت، نخب ـــس دول ـــد: ریی مانن
ــازمان های  ــی، سـ ــذ اجتماعـ اشـــخاص متنفـ
سیاســـی و مراجـــع دیگـــری کـــه نیـــاز 
ــی،  ــدرت سیاسـ ــن قـ ــرای گرفتـ ــد، بـ باشـ
ــد و  ــب می کنـ ــکاری طلـ ــا همـ ــرت یـ نٌصـ
ـــوت  ـــتفاده از ق ـــا اس ـــا ب ـــد ت ـــاش می نمای ت
ــی،  ــتبد داخلـ ــکام مسـ ــاالی حـ ــی، بـ مردمـ
ـــدرت، فشـــار الزم  ـــن از ق ـــار رفت ـــر کن ـــی ب مبن

ــزی  ــگ و خون ریـ ــدون جنـ ــد و بـ وارد کنـ
ــرد. ــت بگیـ ــدرت را به دسـ قـ

    در آغـــاز تأســـیس، شـــیخ تقی الدیـــن 
ــدرت  ــه  قـ ــیدن بـ ــۀ رسـ ــی رح مرحلـ نبهانـ
ــرده  ــن کـ ــال تعییـ ــیزده سـ ــی را سـ سیاسـ
بـــود، امـــا بنـــا بـــه وضعیـــِت آشـــفتۀ  
سیاســـی جهـــان اســـام و مداخـــات گســـتردۀ 
اســـتعماری از ســـوی بیگانـــه گان، آن را بـــه 
ســـی ســـال تمدیـــد کـــرد، بـــا آن هـــم بنـــا 
ــت در  ــته اسـ ــوز نتوانسـ ــا هنـ ــی تـ به دالیلـ
ــا وجـــود  یکـــی از کشـــورهای اســـامی بـ
ـــدرت  ـــورها، ق ـــی کش ـــی در برخ ـــوذ میلیون نف

سیاســـی را به دســـت بگیـــرد.
ــام  ــش امـ ــر، روش گزینـ ــزب التحریـ     حـ
ـــۀ  ـــات را مؤلف ـــت از راه انتخاب ـــس دول ـــا ریی ی
ـــۀ نظـــام سیاســـی  دموکراســـی و خـــاف روحی
ـــی را از  ـــزدی و رأی ده ـــده و نام ـــام خوان اس
ـــام  ـــه  نظ ـــد و ب ـــم می کن ـــی، تحری ـــر فقه منظ
شـــورایی در روشـــنی آیـــات قرآن کریـــم 
و ســـنت پیامبـــر و خلفـــای آن حضـــرت 

صلـــی اهلل علیـــه وســـلم تأکیـــد می کنـــد.

شیخ تقی الدین نبهانی
    شـــیخ تقی الدیـــن بـــن ابراهیـــم نبهانـــی، 
ـــر در ســـال 133۲ هــــ  مؤســـس حـــزب التحری
ـــزم« از  ـــتای »اج ـــا 1914م در روس ـــر ب ق براب
شهرســـتان »حیفـــا« در شـــمال فلســـطین در 
ــا  ــم و بـ ــن، عالـ ــی متدیـ ــون خانواده یـ کانـ
تقـــوا به دنیـــا آمـــد. پـــدرش، عالـــم، فقیـــه 
ـــارف  ـــرعی در وزارت مع ـــوم ش ـــدرس عل و م
ــر  ــادرش دختـ ــرد و مـ ــطین کار می کـ فلسـ
ــب  ــی ملقـ ــماعیل نبهانـ ــن اسـ ــف بـ یوسـ
بـــه »ابوالمحاســـن« ادیـــب، شـــاعر، فقیـــه، 
نویســـندۀ ده هـــا اثـــر و قاضـــی برجســـته یی 
ــی ،  ــوری عثمانـ ــوی امپراتـ ــه از سـ ــود کـ بـ
ـــزا را  ـــوق ج ـــش حق ـــم در بخ ـــت محاک ریاس

ــت.    ــده داشـ ــام به عهـ ــق شـ در مناطـ
    شـــیخ در نتیجـــۀ  توجـــه پـــدر و عنایـــت 
ســـاله گی،  ســـیزده  از  پیـــش  مـــادر، 
از  بعـــد  و  کـــرد  حفـــظ  را  قرآن کریـــم 
ـــهر  ـــه در ش ـــی اولی ـــای آموزش ـــل دوره ه تکمی
ــد و  ــر شـ ــگاه االزهـ ــی دانشـ ــا، راهـ حیفـ
دوره هـــای ثانـــوی و آموزش هـــای عالـــی را 
ـــهر  ـــال 193۲ در ش ـــرعی، در  س ـــوم ش در عل
قاهـــره، بـــه پایـــۀ اکمـــال رســـانید. بعـــد از 
ـــت  ـــا برگش ـــهر حیف ـــه ش ـــاره ب ـــت دوب فراغ
ــا ســـال 1938 بـــه تدریـــس مضامیـــن  و تـ
فلســـطین  معـــارف  وزارت  در  شـــرعی 
ــال 1948  ــا سـ ــال آن، تـ ــت و به دنبـ پرداخـ
کـــه فســـلطین توســـط صهیونیســـم اشـــغال 
گردیـــد، به حیـــث محـــرر، معـــاون قاضـــی 
ــه« کار  ــهر »الرملـ ــه در شـ ــس محکمـ و رییـ
کـــرد. بعـــد از اشـــغال فلســـطین از ســـوی 
یهـــودان، بـــرای مـــدت کوتاهـــی فلســـطین 
ـــال  ـــرد و در خ ـــرک ک ـــام ت ـــد ش ـــه  قص را ب
ـــال  ـــا س ـــت و ت ـــاره برگش ـــی دوب ـــد ماه چن
ـــتیناف،  ـــۀ اس ـــی محکم ـــث قاض 195۰م به حی

در شـــهر قـــدس، کار کـــرد. 
    شـــیخ نبهانـــی در ســـال 195۰ رســـمًا از 
محکمـــۀ شـــرعی فلســـطین اســـتعفا کـــرد و 
بـــه عمـــان رفـــت و بـــرای مـــدت دوســـال 
ــس  ــامی به تدریـ ــوم اسـ ــکدۀ علـ در دانشـ
مضامیـــن شـــرعی پرداخـــت. در جریـــان 
ســـه ســـال اقامـــه در عمـــان، از طریـــق 
قشـــر  بـــا  پراکنده یـــی  نشســـت های 
پیونـــد  در  روشـــن فکر  و  تحصیل کـــرده 
ــفته گی سیاســـی  ــۀ فلســـطین، آشـ بـــه قضیـ
ـــامی،  ـــت اس ـــت ام ـــام و سرنوش ـــان اس جه
ــث  و  ــه بحـ ــران بـ ــا و صاحب نظـ ــا علمـ بـ
ـــاذ  ـــای »انق ـــت و کتاب ه ـــر پرداخ ـــادل نظ تب
فلســـطین« یـــا نجـــات فلســـطین و »رســـاله 
العـــرب« یـــا مأموریـــت عـــرب را نوشـــت. 
ـــۀ  ـــر اندیش ـــع بیان گ ـــه در واق ـــر ک ـــن دو اث ای
ــت  ــر عربیـ ــی بـ ــیخ مبنـ ــتی شـ ناسیونالیسـ
قضیـــۀ فلســـطین و رســـالت اعـــراب در 
ــود،  ــته می شـ ــام پنداشـ ــان اسـ ــال جهـ قبـ
ــر  ــاد حـــزب التحریـ ــرای ایجـ ــی بـ مقدمه یـ

ــد. ــاب می رونـ ــه حسـ بـ

حزب 
 ، یر لتحر ا
ه   ها  یدگا د
وش  ر و 
دعوت

عزیز احمد حنیف

 بخش چهـارم
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حافــظ گفتــه  بــود »از صــدای ســخن عشــق ندیــدم 
خوش تــر/ یــادگاری  کــه در ایــن گنبــد دوار بمانــد«، 
آیــا انســان معاصــر هنــوز فرصــت و فراغــت بــرای 
ــادگاری  ــا ی ــق را تنه ــدای عش ــه ص ــق دارد ک عش
ــا اینکــه  ــد؟ ی ــد دوار می مان ــد کــه در ایــن گنب بدان
عشــق نیــز ماننــد فیشــن، خریــد چیزهــا کــه ارزش 
یک بــار مصــرف دارنــد و تغییــر ُمــد در هــر مــاه و 
در کشــورهای جهــان ســومی هــر شــش ماه، جزیــی 

از بــازار شــده  اســت؟ 
ــم،  بنابرایــن هنگامــی  کــه ســخن از عشــق می گویی
بایــد بپرســیم کــه »ســخن از چــه می گوییــم؟« زیــرا 
ــای  ــر دارد، ارزش ه ــان معاص ــه انس ــی  ک گرفتارهای
ــبت ها  ــط و مناس ــۀ رواب ــر هم ــازار ب ــه ب ــی  ک غالب
ــر  ــان دیگ ــازی، انس ــای مج ــیطرۀ فض دارد، در س
واقعیــت نــه بلکــه آیدی هــای مجــازی اســت 
ــاد و  ــار آب رکناب ــه کن ــت ک ــن اس ــا ممک و... . آی
گلگشــت مصــا قــدم بزنیــم و بگوییــم از صــدای 
ــا  ــد موالن ــا مانن ــتر؟ ی ــدم خوش ــق ندی ــخن عش س
ــود/ عشــق  ــی رنگــی ب ــز پ ــم »عشــق هایی ک بگویی

ــود«.  ــت ننگــی ب ــود عاقب نب
ــگ  ــن عشــق بی رن ــه ای ــن اســت  ک ــا پرســش ای ام
یــا عشــق یک رنــگ بــه کــی بــه چــی؟ در روزگاری 
 کــه مناســبت ها همــه، مجــازی و بــر اســاس رنــگ 
ــت  ــوان از عشــقی ســخن گف ــه می ت اســت، چگون
ــه  ــه همه چ ــر ب ــان معاص ــت؟ انس ــگ اس ــه بی رن ک
بــه عنــوان فرصــت، رنــگ و بــازی نــگاه می کنـــد. 
ــن  ــازی. بنابرای ــرای ب ــی اســت ب ــز فرصت عشــق نی
ــخن   ــق س ــر از عش ــه در روزگار معاص ــی  ک موقع
می گوییــم، حتمــًا بایــد بپرســیم کــه از چــه ســخن 
می گوییــم؟ عشــق دیگــر بیمــاری نیســت  کــه 
ــت از زاری دل/  ــقی پیداس ــد »عاش ــا می گوی موالن
نیســت بیمــاری چــو بیمــاری دل«. عشــق در روزگار 
موالنــا و حافــظ، گرفتــاری، بیمــاری و امتحانــی بود 
دشــوار؛ امــا عشــق بــرای انســان امــروز، فرصــت و 
ــی  ــازی، غایت ــت و ب ــر از فرص ــت؛ فرات ــازی اس ب

ــدارد.  ن
از آنجایــی  کــه رویکــرد غالــب محتوایــی غزل هــای 
مهتــاب ســاحل اکثــراً عشــق اســت و معمــوالً 
ــت  ــر اس ــن بهت ــد؛ بنابرای ــق می گوی ــخن از عش س
ــه  ــد و از چ ــخن می گوی ــه س ــِق ک ــم از عش ببینی
ــی،  ــق، کل ــق مطل ــک عش ــد؟ از ی ــخن می گوی س
ــا  ــد ی ــخن می گوی ــی س ــگ و ادب ــدگار، بی رن مان
از یــک عشــق زمینــی، فردیت یافتــه، جزیــی و 
ــاحل  ــاب س ــد؟ مهت ــخن می گوی ــس س دارای جن
ــه  ــود را دارد ک ــاِن خ ــبتًا بی ــرایی نس در عاشقانه س
مردمحــور و  فرهنــگ  بــه  اعتــراض  زنانه گــی، 
زبانــی نســبتًا معاصــر اســت. عشــق از نظــر ماهیــت 
ــه  ــگاه ب ــه ن ــا اینک ــت؛ ام ــی اس ــا زمین در غزل ه
ــه  ــت، چگون ــک اس ــی و اروتی ــدر زمین ــق چق عش
ــرا  ــه اج ــه ب ــعر چگون ــاِن ش ــده و در زب ــان ش بی

ــود: ــده  ش ــعر ها دی ــد در ش ــت، بای ــده  اس درآم
یک  بوسه از لبان تر ای ناخلف بده

یک  استکان شراب ُرز از روی رف بده 
یک  دشت شو کنار تنم سبز و معتدل

خرگوش های پیرهنم را علف بده
چون تیر در عبورم از این زنده   گی پوچ

کاری بکن، مسیر ببخشا، هدف بده
سنجاق کن لبان مرا بر لبان خود

 جانی به این دو ماهِی رو به تلف بده
ای ابر بر سواحل سوزان سری بزن

یک  قطره آب در دهن این صدف بده 
نــگاه بــه عشــق در ایــن شــعر زمینــی اســت. 
ــه  ــی تنان ــه به نوع ــت  ک ــرح اس ــی مط خواهش های
و ایــن جهانــی اســتند. بوســه از لبــان و یــک پیالــه 
در  مطــرح  عاشــقانۀ  خواســت های  از  شــراب 
ــش  ــدی کوش ــای بع ــت. در بیت ه ــعر اس ــاز ش آغ
ــای  ــود و فض ــان ش ــقانه بی ــاس عاش ــده، احس ش
ــقانه و  ــاِس عاش ــاِن احس ــود. بی ــقانه ش ــعر عاش ش
تصویرســازی بــرای فضــای عاشــقانۀ شــعر خــوب 

ــت.  ــه اس ــق یافت تحق
علــف دادن  و  معشــوق  دشت شــدن  توقــِع 
معنایــی  مناســبت  پیرهــن  خرگوش هــای 
ــت. در  ــرده  اس ــدا ک ــری پی ــز و تصوی تداعی برانگی
ســطر ســوم بــه پوچــی و گذشــت زنده گــی اشــاره 
می شــود کــه عشــق، تنهــا دل مشــغولی در گذارایــی 
در  باشــد.  می توانــد  زنده گــی  ایــن  پوچــی  و 
ــه  ــی رو ب ــن دو ماه ــان و جان یافت ــدن لب سنجاق ش
ــد. درســت  تلــف، واژه هــا مناســبت تصویــری دارن

ــد  ــم ان ــرارِ ه ــی تک ــه  گونه ی ــا ب ــه بیت ه ــت  ک اس
ــد؛ یعنــی  کــه خواســتی مشــخص را مطــرح می کنن
ــر  ــا ه ــود. ام ــق می ش ــش عش ــوق، خواه از معش
ــن اجــرا موجــب  ــه ای ــازه دارد ک ــی ت ــت، اجرای بی

ــد.  ــی کن ــعر را خواندن ــود ش می ش
ــف،  ــه تل ــی رو ب ــن و دو ماه ــای پیره خرگوش ه
ایــن  در  نســبتًا خــاق  تصویــری  ترکیب هــای 
شــعر اســتند. زبــان شــعر نیــز معاصــر اســت. یــک 
ــردن  ــنجاق  ک ــراب ُرز از روی رف و س ــتکان ش  اس
لبــان اشــاره بــه اشــیای معاصــر می توانــد در شــعر 
ــوند.  ــعر می ش ــدی در ش ــر زمان من ــه بیانگ ــد ک باش
اگرچــه »چــون تیــر در عبــورم« و »یک قطــره آب در 

ــری ســنتی اســت.  دهــن صــدف دادن« تعبی
ســخن  عاشــق  جایــگاه   از  شــعر  ایــن  در  زن 
فاعــل  تنانــه و  دارای کــردار  یعنــی  می گویــد، 
نفســانی اســت: »یــک  بوســه از لبــان تــر ای ناخلــف 
ــد.  ــدا نمی کن ــت پی ــدان فردی ــعر چن ــا ش ــده«. ام ب
بنــا بــه اشــارۀ خرگوش هــای پیرهــن و زبــان نســبتًا 
نــرم و لطیــف شــعر می دانیــم کــه شــخصیت شــعر 

ــت.  ــعر زن اس ــرایندۀ ش و س
بنابرایــن بیــان عاشــقانه در شــعر، کلــی اســت. هیــچ 
اشــاره یی بــه فردیــت و نســبتی خــاص بــه عاشــق 
ــه زن از  ــط اینک ــود. فق ــرح نمی ش ــوق مط و معش
جایــگاه  عاشــق ســخن می گویــد و عشــق خواه 
می توانــد  امــر  ایــن  عشــق پذیر؛  نــه  اســت 
ــد.  ــعر باش ــن ش ــاص در ای ــبتی خ ــی و نس ویژه گ
بــه زمینی بــودن عشــق در شــعر ها اشــاره شــد، بهتــر 
ــعرها  ــال ش ــور خی ــی و ص ــه زیبایی شناس ــت ب اس
اشــاره شــود. اگرچــه زبــان غزل هــا معاصــر اســت، 
غزل هــای  خیــال  صــور  و  زیبایی شناســی  امــا 
مهتــاب ســاحل نســبتًا ســنتی اســت. زیبایی شناســی 
ــول و  ــری معم ــزل، ام ــنتی در غ ــال س و صــور خی

ــدی  ــبت های ج ــزل مناس ــرا غ ــت؛ زی ــی اس طبیع
بــا پیشــینۀ غــزل فارســی دارد کــه ایــن مناســبت ها 
بیانگــر رابطــۀ غــزل بــا ســنت غــزل شــعر فارســی 

اســت. 
ــن  ــه از ای ــه چگون ــت  ک ــن اس ــم ای ــن مه بنابرای
ــاحل از  ــاب س ــتفادۀ مهت ــرد. اس ــتفاده ک ــنت اس س
تلمیح هــای ســنتی غــزل شــعر فارســی زیــاد کلیشــه 
ــن،  ــه راه م ــر ب ــگ س ــی دارد: »پلن ــت، تازه گ نیس
ــه فکــر خــوردن  ــن!/ چــرا ب ــاه م ــه م ــن زده ب کمی
ــی  ــاه، خیل ــه م ــگ ب ــن زدن پلن ــتی« کمی ــزال نیس غ
ظرافــت دارد. منظــور از اینکــه زیبایی شناســی و 
ــنتی  ــاحل، س ــاب س ــای مهت ــال غزل ه ــور خی ص
ــرد نشــانه ها  اســت؛ ایــن اســت  کــه شــاعر در کارب
ــا  ــد ت ــل می کن ــر عم ــنتی موفقانه ت ــای س و تلمیح ه

از نشــانه ها و مناســبت های معاصــر. 
مناســبت های  و  تلمیح هــا  از  تصویرســازی  در 
و  می کنــد  اســتفاده  بیشــتر  ســنتی  تصویــر 
دیــده می شــود کــه تعلــق ذهنــی بــه چنیــن 
ــده ام  ــا ش ــم دار ذلیخ ــن عل ــی دارد: »م زیبایی شناس
تــا ببــری/ آبــرو از رخ صدســاله گی اجــدادم«، 
»خــط و خــال یوســف کــه گرفته ســت جهــان را«، 
ــوها/ آه!  ــه آن س ــم ب ــوار می خواه ــو را هم »راه ت
ــی  ــا!«، »زنده گ ــوی بچه آهوه ــره س ــگ خی ای پلن
ــچ  ــی هی ــود/ زنده گ ــیرینی ب ــه ش ــمتی از بوس قس

نمی بــرد تــو را از یــادم«. 
از  ســاحل  مهتــاب  عاشــقانۀ  تعبیرهــای 
گیســو«  »ســورۀ  تــا  قبلــی اش  مجموعه شــعری 
ــان  ــت؛ همچن ــرده اس ــول نک ــر و تح ــدان تغیی چن
در همــان فضــا، شــیوۀ بیــان و تصویرســازی باقــی 
مانــده  اســت. یعنــی واژگان شــعر شــاعر، تعبیرهــای 
شــاعر و در کل مناســبت های بیانــی شــاعر چنــدان 
ــًا وجــود و تکــرار  ــدا نکرده اســت. طبع وســعت پی

تعــدادی از واژه گان و تعبیرهــا می توانــد بــرای 
شــعرهای یــک شــاعر، ویژه گــی و شــاخصه باشــد 
امــا تحــول در تعبیرهــا و بیشترشــدن دایــرۀ واژگان 
ــی  ــز اهمیــت ادب ــی نی و وســعت مناســبت های زبان

ــود را دارد.  ــری خ و هن
عاشــقانه   ضمــِن  ســاحل  مهتــاب  غزل هــای 
ــز  ــادی نی ــف اجتماعی-انتق ــای ظری ــودن، جنبه ه ب
ــتقیم  ــی مس ــرا خیل ــتند؛ زی ــزی اس ــه طن ــد ک دارن
ــای  ــت جنبه ه ــده اند. اهمی ــان نش ــت بی و سرراس
ــا  ــزی آن ه ــاِن طن ــعرها در بی ــۀ ش ــادی ظریفان انتق

ــت: اس
زندگــی را بگذاریــد ریاضــی باشــد/ خــط تقدیــر دو 

ــداده موازی باشــد دل
»نفــس بــاد صبــا مشک فشــان« را چــه کنــم؟/ ســهم 

ایــن ســرو کــه بــاران مجــازی باشــد
ــادا  ــه مب ــش  زدن روســری ام/ ک ــم از آت شــیخ در بی

ــازی باشــد ــس از آن لشــکر ن پ
زن کــه باشــی و دلــت گریــه بخواهــد، بایــد/ 

آشــپزخانه و چاقــو و پیــازی باشــد
ــی آخــر عمــر/  بغــض خــود را بخــوری جــان بکن

ــه راضــی باشــد! حضــرت شــوهرت ای کاش  ک
ــه ایــن زجــر، زمــان و تــن و تسلیم شــدن؟!/  مــن ب

کار زن نیســت کــه بازنــدۀ بــازی باشــد!
شــاعرانه اش  جنبه هــای  از  فراتــر  شــعر  ایــن 
کــه جنبــه دارد؛ خیلــی مناســبت های اجتماعــی 
دارد. ایــن مناســبت ها ظریفانــه بیــان شــده اند. 
نخســت  مصــرع  در  زنده گــی  ریاضی بــودن 
ــا  ــه ب ــی  ک ــا موقع ــد، ام ــر می رس ــه  نظ ــا ب بی معن
ــبت  ــد؛ مناس ــدا می کن ــام پی ــب و ایه ــوازی تناس م
مناســبت  می یابــد.  تصویــری  و  تداعی گرانــه 
و  جامعــه  کــه  اســت   ایــن  بیــت  اجتماعــی 
ــت  ــود سرنوش ــان خ ــد جوان ــا نمی گذارن خانواده ه

بزننــد.  رقــم  عاشــقانه  را  زنده گی شــان 
اشــاره بــه شــیخ نیــز مناســبت اجتماعــی دارد. 
ــازی«  ــت. »ن ــوی زن اس ــازی، م ــکر ن ــراد از لش م
ــدن  ــد نازی ــت. می توان ــام دار اس ــا و ایه ــد معن چن
ــا زن  ــاز ب ــو و پی ــپزخانه، چاق ــد. آش ــی کن را تداع
ــی  ــه، مناســبت مجــازی دارد. وقت در فرهنــگ مردان
ــاد  ــه ی ــم، زن را ب ــام می بری ــاز ن ــپزخانه و پی از آش
مــی آورد. مهم تــر از همــه، نــام  بــردن ایــن وســایل 
بــه شــعر عینیــت بخشــیده و جزیی نگــری در شــعر 

مطــرح شــده  اســت. 
مدرن تریــن بخش هــای کار مهتــاب ســاحل در 
غزل هــا شــوخی های نســبتًا زنانــه اســت. ایــن 
ــاخصه  ــه و ش ــۀ زنان ــعرها جنب ــه ش ــوخی ها ب ش
ــه را  ــوخی های زنان ــن ش ــۀ چنی ــند. نمون می بخش
ــر  ــه آخ ــم: »قص ــم داری ــان ک ــر زن ــزل معاص در غ
ــه  ــه چــرا دل ب ــه نپرســید کســی/ ک شــد و در خان
ــه  ــده ب جگرگوشــۀ مــردم دادم«. »وقتــی  کــه نخوابی
ــادر  ــر م ــد نیســت اگ ــو مســت اســت/ ب ــوی ت پهل
فرزنــد تــو باشــد«. ایــن شــوخی ها در ضمــِن 
جنبه هــای تغزلــی، بــه شــعر تجربــۀ زیســتۀ فــردی 

می بخشــد. جزیی نگرانــه  و 
 بنابرایــن موقعــی  کــه از عشــق در غزل هــای مهتــاب 
ســاحل ســخن می گوییــم، در واقــع از عشــق زمینــی 
ــۀ  ــتر جنب ــق بیش ــن عش ــه ای ــم ک ــخن می گویی س
بــازی، ســرگرمی و دل مشــغولی های تنانــه دارد. 
ــه  ــته و جزیی نگران ــۀ زیس ــدان جنب ــق چن ــا عش ام
ــود.  ــف می ش ــی توصی ــتر کل ــد، بیش ــدا نمی کن پی
ــان غزل هــا معاصــر اســت. تناســب های معنایــی  زب
ــطح  ــوص در س ــری به خص ــه و تصوی تداعی گرایان
معنــا خــوب جــا می افتــد؛ گاهــی جنبه هــای زبانــی 
ــا  ــود ام ــرح می ش ــز مط ــی نی ــب های آوای و تناس
کــم اســت. زیبایی شناســی غزل هــا تقلیــد از ســنت 
ــد.  ــنتی دارن ــه و ژرف ســاخت س ــه جان مای ــه بلک ن
ــی  ــر زیبایی شناس ــه بیانگ ــری  ک ــب های تصوی تناس
ــت: »زن  ــرح اس ــعرها مط ــز در ش ــند نی ــدرن باش م
کــه باشــی و دلــت گریــه بخواهــد، بایــد/ آشــپزخانه 

و چاقــو و پیــازی باشــد«. 
ــاعران  ــاحل از ش ــاب س ــود: مهت ــرض ش ــد ع بای
غزل ســراِی معاصــر افغانســتان اســت  کــه غزل هــای 
جنبه هــای  و  زنانــه  ویژه گی هــای  بــا  عاشــقانه 
ــرا  ــاعر غزل س ــد ش ــر چن ــراید. اگ ــی می س اجتماع
ــا  ــی از آن ه ــیم، یک ــته  باش ــا داش ــن جنبه ه در ای

ــت.  ــاحل اس ــاب س مهت

می گوییم...از عشق که 
 خوانشی از مجموعه شعری »سورة گیسو« اثر مهتاب ساحل

یعقوب یسنا
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22 ساله گی مرگ ببرک کارمل یو شمېر معلولین: 

حکـومت لـه پامـه 
غـورځولـي یـوو

 وقتــی ببــرک کارمــل پــس از ســرنگونی حکومــت امیــن 
ــق و حاکمیــت  ــری حــزب دموکراتیــک خل ــه رهب کــه ب
حزبــی دســت یافــت و در نخســتین همایــش سراســری 
نماینــده گان حــزب در پایتخــت)1981( کــه بــرای تاییــد 
ــز ســخنرانی  ــود، به ســوی می ــه ب ــر یافت ــری او تدوی رهب
آمــد، داکتــر نجیــب اهلل انانســر همایــش در اســتقبال از او 
ــه  ــد و در اشــاره ب ــر واژه هایــش خوان ــا تغیی شــعری را ب

کارمــل گفــت:
 موی سفید را فلکش رایگان نداد 

این رشته را به نقد جوانی خریده است
 امــا چنــد ســال بعــد، ورق بــه ســود رهبــری و حاکمیــت 
ــان آن مــوی  ــه زی ــر نجیــب اهلل و ب ــی داکت ــی و دولت حزب
ــت  ــب اهلل گف ــه نجی ــق ک ــک خل ــفید حــزب دموکراتی س
موهــای ســفیدش را فلــک رایــگان نــداد، برگشــت. ایــن 
ورق را روس هــا بــرای هــر دو بــر گشــتاندند. نجیــب اهلل 
ــر  ــل را ب ــرک کارم ــاندند و بب ــدرت نش ــند ق ــر مس را ب

گوشــۀ عزلــت و تبعیــد بردنــد. 
ببــرک کارمــل و ســال های تبعیــد در شــوروی: 
والدیمیــر کریچکــوف، رییــس ادارۀ اول کی.جی.بــی 
کــه بعــد در ســال 1988 بــه ریاســت کی.جی.بــی رســید 
ــه  ــع و وادار ب ــل را قان ــرک کارم ــا بب ــت ت ــت یاف ماموری
ــه تبعیــد در مســکو کنــد. او در  تــرک قــدرت و رفتــن ب
ــار بــه کابــل آمــد تــا رهبــر  نومبــر1986 بــرای چندمین ب
ــت را  ــدۀ حــزب و دول ــار ش ــع، برکن ــتعفی و در واق مس

ــرد. ــه مســکو بب ب
کریچکــوف بــه کارمــل گفــت: »شــما نیــاز بــه اســتراحت 
و معالجــه داریــد. هــرگاه شــما رد نماییــد، دشــمنان شــاید 
شــما را بکشــند.« امــا ببــرک کارمــل تهدیــد کریچکوف را 
در برابــر خــود از جانــب دشــمنان تردیــد کــرد و گفــت: 
ــل  ــه قت ــرا ب ــد م ــتان می توانن ــا دوس ــون تنه ــر، اکن »نخی

برســانند.«
 کریچکــوف ببــرک کارمــل را بــه مســکو برد. شــوروی ها 
نخســت اپارتمانــی را در شــهر مســکو بــرای اقامــت رهبر 
پیشــین حــزب دموکراتیــک خلــق اختصــاص دادنــد، امــا 
بــه او توصیــه کردنــد کــه در خانــۀ ییاقــی حومــۀ مســکو 
زنده گــی کنــد. ببــرک کارمــل بــه ایــن خانــه کــه »داچــه« 
نامیــده می شــد در منطقــۀ »ســریبر یانــی بــور« در حومــۀ 
ــگار  ــنگیریف خبرن ــر س ــت. والدیمی ــال یاف ــکو انتق مس
نظامــی روزنامــۀ پــرودا ارگان نشــراتی حــزب کمونیســت 
ــه  ــل ب ــرک کارم ــا بب ــه ب ــمبر1989 ک ــوروی در دس ش
خانــه  ایــن  در  او  زنده گــی  از  نشســت  گفت وگــو 
ــده  ــاخته ش ــی س ــه دو طبقه ی ــن خان ــد: »در ای می نویس
از چــوب، اکنــون رهبــر ســابق افغانســتان بــا خانمــش و 
ــات  ــد. مقام ــی می کن ــادی زنده گ ــت ع ــش خدم ــک پی ی
ــد،  ــن نمودن ــرای وی تعیی ــکان را ب ــن م ــه ای شــوروی ک
ــام اســت و  ــی مق ــک مهمــان عال ــد: او ی در ضمــن گفتن
از همــه مزایــای یــک بازنشســته بهــره گرفتــه می توانــد... 
ــل  ــت حاص ــر، معرف ــای دیگ ــل در زمانه ه ــا کارم ــن ب م
نمــودم. او مــرا در قصــرش در کابــل پذیرفــت. عجبــا کــه 
وی خیلــی زود بــه مقامــش بــه حیــث رهبــر خــو گرفت. 
بــا آدم هــای مشــتاق تملــق و ســتایش ســرو کار پیــدا کرد 
و بــا رضایــت خاطــر بــر مســندش تکیــه زد، امــا اکنــون 
همــه چیــز دگرگــون شــده اســت. رفقــای شــوروی کــه 
مقــام رهبــری افغانســتان را بــر وی تحمیــل کــرده بودنــد 
ــد؛ از وی  ــت کردن ــه وی خیان ــن ب ــع معی ــک مقط در ی
رو برگشــتانده بــه فراموشــی اش ســپردند. اگــر چــه خانــۀ 
ییاقــی کنونــی در یــک دهکــده بــا پرســتیژ واقــع اســت، 
امــا تفاوتــی از زندانــی در کابــل نــدارد کــه زمانــی در آن 
ــوراک  ــا خ ــا تنه ــن ج ــود. در ای ــده ب ــارتش را گذران اس
ــج بیشــتر...« ببــرک کارمــل  بهتــر اســت و دکتــوران معال
ــرد.  ــر ب ــور به س ــریبریانی ب ــه س ــال را در داچ ــار س چه
دولــت شــوروی در ایــن چهــار ســال او را از بازگشــت 
ــی  ــال زنده گ ــار س ــس ازچه ــرد. او پ ــع ک ــل من ــه کاب ب
ــش در درون  ــاش هواداران ــا ت ــور« ب ــریبریانی ب در »س
حــزب دموکراتیــک خلــق و حاکمیــت حــزب بــه کابــل 

برگشــت.
کارمــل:  ببــرک  زنده گــی  ســال های  آخریــن 
 ۲۰(1991 11جــوالی  در  کارمــل  ببــرک  بازگشــت 
ســرطان13۷۰(به کابــل پــس از چهارســال انــزوا و تبعیــد 
ــزب  ــری او در ح ــال های رهب ــاوت از س ــرایط متف در ش
دموکراتیــک خلــق و دولــت بــود. بحــران در درون حــزب 
و حاکمیــت حــزب تشــدید یافتــه بــود و رونــد فروپاشــی 
ــزود.  ــن بحــران می اف ــه عمــق و گســترش ای شــوروی ب
ــس از بازگشــت  ــل پ ــرک کارم صــرف نظــر از نقــش بب
بــه کابــل در کشــمکش های درون حزبــی، ســال های 
ــزب  ــت ح ــی حاکمی ــس از فروپاش ــات او پ ــان حی پای
دموکراتیــک خلــق بهتــر از ســال های تبعیــد و انــزوای او 
در مســکو نبــود. حامــد علمــی خبرنــگار رادیــو بی.بــی.
ــرک  ــا بب ــه ب ــود ک ــۀ ن ــت ده ــال های نخس ــی در س س
ــرد،  ــت ک ــان صحب ــتان 199۲  در حیرت ــل در تابس کارم
او را »یتیــم جنــگ ســرد« خوانــد و ببــرک کارمــل خــود 
ــۀ  ــن منطق ــن در ای ــت: »م ــرد گف ــگ س ــی جن را قربان
ــه  ــم ک ــی می کن ــر آن زنده گ ــرف به خاط ــاده ص دور افت
ــرم.  ــتان بمی ــم و در افغانس ــتان باش ــم در افغانس می خواه
ــه  ــۀ ماســت. شــرایطی ک ــوب هم افغانســتان وطــن محب
امــروز در وطــن آمــده، آمدنــی بــود. صــرف مــا قربانــی 
ــور  ــی کش ــرایط کنون ــن از ش ــدیم. م ــرد ش ــگ س جن
ــه  ــم گری ــرای وطن ــا ب ــتم و روزه ــر هس ــخت متأث س

می کنــم.«
ــه کابــل کــه   ببــرک کارمــل اندکــی پــس از بازگشــت ب
دولــت حــزب دموکراتیــک خلــق بــه رهبــری نجیــب اهلل 
فروپاشــید، بــه شــهرک مــرزی حیرتــان در والیــت بلــخ 
ــاری در  ــزوا و بیم ــا ان ــال را ب ــتر از سه س ــت و بیش رف
ــکو  ــه مس ــداوی ب ــرای ت ــپس ب ــرد. س ــر ب ــا به س آنج
انتقــال یافــت و در ســال 1996 در مســکو وفــات کــرد. 
جنــازه اش را هــواداران او در جنــاح پرچــِم حــزب 
دموکراتیــک خلــق بــه حیرتــان انتقــال دادنــد و در آنجــا 
ــندۀ  ــگار و نویس ــش، خبرن ــی دان ــد.  مصطف ــن کردن دف
ــرک  ــری بب ــال های رهب ــه در س ــران ک ــپ ای ــش چ جنب
کارمــل بــا او بارهــا در کاخ ریاســت جمهوری کابــل 
ــات در  ــگام ماق ــته اســت، او را هن ــو نشس ــه گفت وگ ب
ــه  ــد ک ــی می خوان ــرۀ تلخ ــان خاط ــال 1995 در حیرت س
مقــدر بــود دیــر یــا زود فرامــوش شــود: »وقتــی در برابــر 
رییس جمهــور پیشــین قــرار گرفتــم ابتــدا او را نشــناختم. 
پیــر مــردی فرســوده و درهــم شکســته در برابــرم ظاهــر 
ــود.  ــه ب ــگ انداخت ــر او چن ــاری ســرطان ب ــه بیم شــد ک
ــای  ــار در کاخ ارگ پ ــش از ده ب ــین بی ــال های پیش در س
صحبــت او نشســته بــودم. او در جنــگ ســرد بــه عنــوان 
ــادی  ــار زی ــرق، اعتب ــوک ش ــم بل ــای مه ــی از مهره ه یک
ــاد  ــان و اعتم ــور و هیج ــا ش ــا ب ــت. در آن دیداره داش
نقشــه های خــود  اهــداف و  از  بی پایــان  نفــس  بــه 
حــرف مــی زد. کارمــل از دیــدار مــن شــگفت زده اســت. 
ــده در  ــار ُگم ش ــل ی ــود. مث ــاز می ش ــه اش ب ــرۀ گرفت چه
ــگاری  ــا روزنامه ن ــم تنه ــر می کن ــرد. فک ــم می گی آغوش
بــودم کــه در آن روزهــای تیــره و تــار بــه ســراغش رفتــه 
بــودم. همــه ترکــش کــرده بودنــد. دیگــر نــه از پزشــکان 
مخصــوص روس خبــری بــود و نــه از صدهــا فرمانــده و 
ــد. او همــه  ــی کــه روزگاری احاطــه اش کــرده بودن ژنرال
ــه  ــاری ب ــت و خ ــا خف ــود و ب ــت داده ب ــز را از دس چی
ایــن شــهر دور افتــاده تبعیــد شــده اســت. اتحــاد جماهیــر 
شــوروی تــا آنجــا کــه توانســت از او بهــره بــرداری کــرد، 
ــا از دادان ویــزای ســفر  امــا امــروز او مطــرود شــده، حت
ــل،  ــا کارم ــم ب ــد. در مصاحبه های ــه او خــودداری می کن ب
ــور پلیچــکا  ــا 1986 همیشــه ویکت در ســال های 198۰  ت
ــر  ــدم. او در ظاه ــار او می دی ــوروی را کن ــاور ش سرمش
ــر  ــع ب ــه واق ــا ب ــرد، ام ــر خــم می ک ــل س ــر کارم در براب
ــور  ــر کش ــر سراس ــق او ب ــد و از طری ــان می ران او فرم
ــل  ــام داری کارم ــرد. دوران زم ــت می ک ــتان حکوم افغانس
بــه همــان نحــوی پایــان یافــت کــه آغــاز گشــته بــود...«
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افغـانستان نبـاید... 
ــای  ــد شــد. آق ــن حقیقــت بلن ــرای گفت ــی ب ــر صدای ــا کمت کشــورِ م
هــوک نماینــدۀ ویــژۀ ایــاالت  متحــده بــرای ایــران نیــز طــی بیانیه یــی 
ــانه های  ــران در افغانســتان و یمــن پرداخــت. رس ــای ای ــه مداخله ه ب
ــد.  ــترده دادن ــری گس ــش خب ــا پوش ــن ادع ــه ای ــز ب ــتان نی افغانس
ــه،  ــتان از وزارت خارج ــؤول افغانس ــای مس ــه نهاده ــوگ مندانه ک س
ــه اعــام موضــع  ــا داخلــه و امنیــت ملــی هیچ کــدام رســمًا ب ــاع ت دف

ــد. ــا نپرداختن ــن ادعا ه ــر ای ــن در براب روش
ــه  ــه امــروز ب ــا ب آقــای هــوک ادعــا کــرد کــه ایــران از ســال ۲۰۰۷ ت
ــا  ــال ۲۰۰6 ت ــد. از س ــلیحاتی می کن ــک تس ــتان کم ــاِن افغانس طالب
ــورمان  ــی کش ــت مل ــاور امنی ــه و مش ــور خارج ــر ام ــن وزی ۲۰14 م
بــودم و تــا حــدود زیــادی به خصــوص در دوران تصــدی مشــاوریت 
ــی  ــی دسترس ــای امنیت ــه گزارش ه ــا ۲۰14، ب ــی، ۲۰1۰ ت ــت مل امنی
ــای  ــارۀ مداخله ه ــتند درب ــای مس ــال ها گزارش ه ــن س ــتم. در ای داش
پاکســتان و تســلیح طالبــان توســط ایــن کشــور را در اختیــار داشــتم؛ 
امــا حتــا یــک مــورد را بــه یــاد نــدارم کــه ایــران بیــن ســال های ۲۰۰۷ 
و ۲۰14 بــه طالبــان کمــک تســلیحاتی کــرده باشــد و یــا تشــکیلی بــه 
ــای  ــن ســان، ادع ــام »شــورای مشــهد« وجــود داشــته باشــد. بدی ن
ــان دســت کم  ــه طالب ــران ب ــا کمــک تســلیحاتی ای ــد ب ــوک در پیون ه
ــا اطاعــات مقام هــای امنیتــی افغانســتان  بیــن ســال های یــاد شــده، ب
ــز نهاد هــای افغانســتان  هماهنــگ نیســت. در ســال های پــس از آن نی
ــن رابطــه  ــا مــن در ای ــۀ ثبــوت و ســند مشــکل داشــته اند و ی در ارای

اســناد موثــق را ندیــده ام. 
ــودم،  ــی ب ــت مل ــاور امنی ــن مش ــه م ــال هایی ک ــار در س ــک ب ــا ی تنه
نماینــدۀ ملکــی ناتــو در کابــل کــه شــهروند بریتانیــا بــود، روزی چنــد 
ــه مــن نشــان داد و گفــت  ــر از راکــت را ب عکــس از صندوق هــای پُ
کــه ایــن ســاح ها را نیرو هــای بریتانیایــی از هلمنــد به دســت 
آورده انــد. ایــن راکت هــا را ایرانی هــا بــه طالبــان داده انــد... در 
ــتان،  ــع افغانس ــا مناب ــه آی ــه ک ــن رابط ــن در ای ــش های م ــر پرس براب
امنیــت  ملــی کشــور مــا، وزارت هــای مربوطــه و یــا والــی افغانســتان 
ــد، ســفیر پاســخ منفــی  ــرار دارن ــه ق ــن قضی ــان ای ــد در جری در هلمن
ــس  ــد عک ــن چن ــه ای ــه ب ــا تکی ــه ب ــود ک ــن ب ــفیر ای ــدف س داد. ه
ــود و  ــده ش ــرا خوان ــد ف ــل  متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــۀ ش جلس
ــا عــدم  ــه دلیــل نقــض قطعنامه هــای ایــن شــورا در رابطــه ب ــران ب ای
ــن  ــتم ای ــه می دانس ــن ک ــود... م ــوم ش ــم، محک ــتیبانی از تروریس پش
ــه ایــن  ــه ســفیر گفتــم: آقــای ســفیر مــا را ب ــدارد، ب ادعــا واقعیــت ن
مســایل نکشــانید... اگــر شــما ایــن موضــوع را علنــی کنیــد، مــا حتمــًا 

ــد. ــرح نش ــل مط ــه آن معض ــرد... بدین گون ــم ک ــب خواهی تکذی
ــه حکومــت وحــدت  ــی ک ــه، زمان ــن در یــک مقال ــه م ــه ک همان گون
ــران در منازعــۀ یمــن  ــه ای ــه ســود عربســتان و علی ملــی افغانســتان ب
موضع گیــری کــرد، هشــدار داده بــودم، یــک بــار دیگــر تأکیــد 
ــی  ــای نیابت ــه جنگ ه ــا ب ــا نیســت ت ــه ســود م ــز ب ــه هرگ ــم ک می کن
ــن  ــا در ای ــویم. م ــیده ش ــی کش ــی و جهان ــای منطقه ی ــن قدرت ه بی
ــدار،  ــزت، پای ــا ع ــح ب ــک صل ــه ی ــا ب ــم ت ــاش می کنی ــا ت روزه
ــم،  ــت یابی ــان دس ــا طالب ــین ب ــالیان پس ــت آوردهای س ــظ دس ــا حف ب
ــر،  ــت ام ــت. در نهای ــری اس ــن ام ــری چنی ــده مج ــاالت متح و ای
ــا  ــم تخاصمــات و تنازعــات را ب ایــن بدیــن معناســت کــه می خواهی
ــدار دســت  ــح پای ــات و صل ــه نوعــی ثب ــم و ب پاکســتان کاهــش دهی
یابیــم. پایــان و یــا کاهــش منازعــه و تنــش بــا پاکســتان نبایــد موجــب 
ــان  ــی می ــتار و ویران ــۀ کش ــه صحن ــاره ب ــا دوب ــور م ــه کش ــود ک ش

ــود. ــل ش ــی تبدی ــی و منطقه ی ــزرگ جهان ــای ب قدرت ه
ایــران می پذیــرد کــه بــا طالبــان رابطــه دارد و افغانســتان حــق دارد از 
کشــور همســایه اش بخواهــد کــه رابطــه بــا طالبــان بــه ســود امنیــت و 
ثبــات افغانســتان و منطقــۀ مــا نیســت و هــر  نــوع اســتفاده از تروریســم 
موجــب زیان هــا و ویرانی هــای بی شــمار خواهــد شــد و هیــچ 
ــدۀ  ــا ادعــای نماین ــرد. ام کشــوری در فرجــام از آن ســود نخواهــد ب
خــاص ایــاالت متحــده بــرای ایــران مــرا بــه یــاد ادعــای کالینگ پــاول 
وزیــر  امــور خارجــۀ وقــت ایــن کشــور، در بــاره زرادخانههــای اتمــی 
ــدازد.  ــل متحــد می ان عــراق در نشســت شــورای امنیــت ســازمان مل
ــه عــراق و  ــۀ حملــۀ ایــاالت متحــده ب ادعــای وحشــت باری کــه بهان
ــه و ویرانگــر دیگــر  ــِش یکــی از جنگ هــای تجاوزکاران افروختــن آت
ــی  ــت اجتماع ــۀ آن باف ــه در نتیج ــی ک ــد؛ جنگ ــی ش ــیای غرب در آس
ــون  ــا کن ــات نســبی عــراق درهــم شکســت و از پیامدهــای آن ت و ثب

خاورمیانــۀ عربــی رنــج می بــرد.
ــواد   ــن، م ــد آب، مهاجری ــایلی مانن ــران در مس ــتان و ای ــان افغانس می
مخــدر و مســایلی ماننــد آن تفاوت هایــی وجــود دارد امــا مــا بایــد بــا 
ــرام  همســایه های خــود در صلــح، همــکاری، حســن همجواری و احت
ــم. هــر  کشــوری  ــه حــق حاکمیــت همدیگــر زنده گــی کنی ــل ب متقاب
کــه بــا کشــور دیگــر در پــی تسویه حســاب اســت و حتمــًا می خواهــد 
ایــن کار را از طریــق جنــگ و تجــاوز انجــام دهــد و بــه صلــح جهانــی 
و پیمان هــای بین المللــی آســیب برســاند، بایــد مــورد حمایــِت 
مــا قــرار نگیــرد. مــا بایــد از موضــع صلح طلبانــه و همزیســتی 
مســالمت آمیز و داشــتن یــک سیاســت خارجــی مســتقِل معطــوف بــه 
صلــح و مبتنــی بــر اصــول بــرادری و برابــری بــا همســایه های خــود 
رفتــار کنیــم. افغانســتان نبایــد بــه پایــگاه تجــاوز و تخریــب کشــورها 

علیــه همدیگرشــان تبدیــل شــود.
کننــد  تــاش  افغانســتان  میهن دوســتاِن  بایــد  نخســت  گام  در 
ــای  ــن و تاش ه ــگ خونی ــت و جن ــۀ  رقاب ــه صحن ــا ب ــور م ــا کش ت
همســایه های مان  بــه  بایــد  مــا  نشــود؛  تبدیــل  خراب کارانــه 
ــکاری و  ــح، هم ــی در صل ــان زنده گ ــًا خواه ــه واقع ــم ک ــان بدهی نش
ــه ســود  ــه هــم ب ــه می توانیــم و ن ــرادری و برابــری می باشــیم. مــا ن ب
ــته  ــش داش ــر از تن ــی پُ ــران رابطه ی ــا ای ــتان و ی ــا پاکس ــه ب ماســت ک
باشــیم؛ به خصــوص ایــران کــه در ســالیان اخیــر در مبــارزۀ مــردمِ مــا 

ــا تروریســم در کنارشــان بــوده اســت. ب

پـه افغانسـتان کـې یـو شـمېر معلولیـن دوی تـه د 

حکومـت د نه پاملرنـې لـه املـه شـکایت کـوي.

د ډسـمرب درېیمـه ده چـې د معلولینـو لـه نړیوالـې 

ورځـې رسه برابـره ده.

د  کـې  افغانسـتان  پـه  کال  هـر  چـې  دې  لـه  رسه 

معلولینـو د نړیوالـې ورځـې منانځنـه کېـږي، خـو 

او  تعلیمـي  حقونـو،  بـري  خپلـو  لـه  معلولیـن 

روغتیايي خدمتونو، د کار نشـتوايل او د اوستوګنې 

د ځـای د نه لرلـو لـه املـه شـکایت کـوي.

سـتونزمن  پـه  راهیسـې  کلونـو  لـه  وايـي،  دوی 

وضعیـت کـې دي او حکومت یـې سـتونزو ته هېڅ 

پاملرنـه نـه ده کـړې.

له دې ډلې دوو تنو قاسـم او مسـعود د دوشـنبې په 

ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل: »دولـت هره میاشـت 

مـوږ تـه پنځـه زره افغانـۍ معـاش راکـوي، په دې 

معـاش هېـڅ هـم نه کېـږي، کـه دا معـاش مـو حد 

نـو زه دلتـه د سـړک  تـه لـوړ يش،  اقـل ۱۰ زرو 

پـر رس کار تـه نـه اړ کېـږم، لـه سـهاره تـر ماښـامه 

پـه همـدې یـوه پښـه ښـکته پورتـه منـډې وهـم او 

همدلتـه کار کـوم.

هغـه پنځـه زره معـاش چـې د حکومـت لـه لوري 

مـوږ تـه راکـول کېـږي، دا یـو کال کېږي چـې هغه 

مـې هـم نـه دی اخیسـتی، سـتونزې مو ډېـرې دي، 

نـه کـور لـرم، نـه کار او نـه اور، در بـه در ګرځو.«

د دوی پـه خربه، ډېـرو معلولینو تـه د خپلې کورنۍ 

نفقـه ور پـه غاړه ده او د سـختو کارونو د کولو توان 

نه لـري او حکومتي بنسـټونو تر اوسـه لـه دوی رسه 

د مرسـتو او مالتـړ لپاره د پـام وړ کار نه دی کړی.

معلولیـن دا هم وايـي چې د نورو سـتونزو رسبېره، 

هغـه څه چـې دوی زیـات ځـوروي، هغه پـه ټولنه 

کې یـې حقیر شـارل دي.

لـه دې وړانـدې هم یو شـمېر معلولینـو د حکومت 

پـه  املـه  لـه  نه ورکولـو  د  معاشـونو  د  لـوري  لـه 

مظاهـرو الس پـورې کـړی و.

د  افغانسـتان  د  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

اسـايس قانـون پـه شـمول، د معلولینـو د حقونـو 

او امتیازاتـو قانـون پـه مـي کچـه او د معلولینـو په 

برخـه کـې نړیوال کنوانسـیون چې افغانسـتان یې په 

۲۰۱۲ میـالدي کال کـې غړیتـوب اخیسـتی، ټـول 

هغـه تقنینـي اسـناد دي چـې پـه افغانسـتان کـې د 

معلولینـو د حقونـو مالتـړ کـوي.

د معلولینـو د مالتړ ریاسـت د معلوماتو پر بنسـټ، 

اوس مهـال پـه ټـول افغانسـتان کـې درې میلیونـه 

معلولیـن موجـود دي چې ښـځې او ماشـومان هم 

په کـې شـامل دي.

د دغـه ریاسـت مسـؤلین وايـي، هغـه کسـان چـې 

لـه ۶۰ سـلنې زیات معلولیـت لري، پـه کلني ډول 

شـپږ زره افغانـۍ حقـوق تـر السـه کوي.

پـه ورتـه وخت کـې د معلولینو د مالتـړ ادارې مر 

لعل الدیـن اریـويب لـه ازادي راډیـو رسه پـه خـربو 

کـې د دغـو کسـانو سـتونزې ومنلـې او ویې ویـل 

چـې د دغـو سـتونزو د هـواري لپاره یـې قوانیـن او 

طرزالعملونـه جـوړ کـړي چـې پـه پـي کېدلو رسه 

به یـې د معلولینـو وضعیـت ښـه يش.

دی وایـي: »د معلولینـو وضعیـت پـه رښـتیا هـم د 

اندېښـنې وړ دی، معلولیـت لرونکي کسـان په ښـه 

وضعیـت کې نـه دي، خـو دوامدارې هڅـې روانې 

دي او مـوږ هڅـې کـوو چـې د ټولـو حکومتـي او 

غیـر حکومتي امکاناتـو په کارونـې رسه د معلولینو 

د ژونـد د ښـه وايل لپـاره کار وکـړو او د معلولینـو 

سـتونزې حـل کړو.«

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د ښـځو نړیوالې 

ټولنـې مـره پرېنـا جاهـد هـم پـه هېـواد کـې د 

معلولـو ښـځو وضعیـت د اندېښـنې وړ بـويل او 

وایـي، حکومـت تـر اوسـه نـه دی توانېدلـی چې د 

معلولـو ښـځو د ژونـد د اسـايس خدمتونـو لپـاره 

کار وکـړي.

هغـې وویـل، حکومـت بایـد د حقوقـو، رسپناه او 

کارموندنـې پـه برخـه کـې د معلولینـو لپـاره اقـدام 

وکړي.
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قوم گرایی 
و تعصبات 
قومی

دولت مداری و تعصبات  قومی
اگــر ادعــا کنیــم کــه نقــش دولت مــداران و مقامــات بلنــد 
رتبــۀ دولتــی در خصــوص گســترش و تعمیــق »تعصبــات 
قومــی و قبیله یــی«، بــه مراتــب بیشــتر و موثرتــر از 
شــهروندان عــادی کشــور اســت، بــه هیــچ وجــه گرفتــار 

مبالغــه نشــده ایم.
فزون طلبــی و امتیازگیــری و انحصارگرایــی، نــه تنهــا 
ثمره یــی »تعصبــات قومــی و قبیله یــی« اســت، بلکــه 
ایــن فزون طلبــی و  نیــز اســت.  از عوامــل آن  یکــی 
امتیازگیــری و انحصارگرایــی، در میــان دولت مــداران و 
مقامــات باالیــی دولــت بیشــتر از شــهروندان عــادی کشــور 
ــی  ــاری مختلف ــت از مج ــاالی دول ــووالن رده ب ــت. مس اس
ــه  ــد و ب ــن می زنن ــی« دام ــی و قبیله ی ــات قوم ــه »تعصب ب
آن عمــق می بخشــند کــه ذیــًا بــه برخــی از ایــن مجــاری 

ــم داد. ــری خواهی ــت و نظ ــم داش ــذری خواهی گ
ــی  ــی دولت ــد رتبه ی ــات بلن ــن مقام ــا ای 1-4 گاهــی وقت ه
ــن  ــد و داغ ای ــی ان ــی و متعصب ــای عقده ی ــان آدم ه خودش
»تعصبــات قومــی و قبیله یــی« را بــر پیشــانی خــود حمــل 
ــت و  ــی اس ــان قوم ــرش  و کنش ش ــش ، نگ ــد و بین می کنن

ــد. بیشــتر از ایــن چیــزی در چانتــه ندارن
ــده   ــا آم ــه دنی ــی ب ــای متعصب ــا در خاندان ه ــراد، ی ــن اف ای
ــور  ــات ک ــی تعصب ــا قربان ــروده شــده اند و ی و متعصــب پ
قومــی شــده و عقــده بــه دل دارنــد و یــا شــخصیت 
ــت  ــف اس ــان ضعی ــان چن ــی و اخاقی ش ــی و عقان علم
ــی«  ــی و قبیله ی ــات قوم ــه دام »تعصب ــاده گی ب ــه س ــه ب ک
می افتنــد و یــا گمــان می برنــد کــه ایــن »تعصبــات قومــی 
ــد  ــن می کن ــدرت تضمی ــان را در ق ــای آن ــی« بق و قبیله ی
ــی«  ــی و قبیله ی ــات قوم ــا »تعصب ــه ب ــد ک ــن دارن ــا یقی و ی
ــهرت و  ــه ش ــد و ب ــد کنن ــن رش ــتر از ای ــد بیش می توانن

ــند. ــدرت برس ــروت و ق ث
چنیــن افــرادی، بــدون تردیــد، تصامیمــی بــر مبنــی 
قومیــت می گیرنــد و داوری شــان قوم پرســتانه اســت و 
ــه  ــان قوم گرایان ــای ش ــور و گزینش ه ــان قوم مح روابط   ش
اســت. چنیــن افــرادی از طریــق »تعصبــات قومــی و 
قبیله یــی« آشــکار خــود بــه »تعصبــات قومــی و قبیله یــی« 

ــد. ــک می کنن ــاع کم ــدن اوض ــر ش ــه بدت ــن و ب دام
ــد،  ــی متعصب ان ــات دولت ــام مقام ــه تم ــن اینک ۲-4 گفت
بــدون تردیــد، گزافه گویــی و یاوه ســرایی اســت. مــا 
ــی را متهــم  ــات دولت ــه تمــام مقام ــم ک ــی نداری ــچ دلیل هی
ــا  ــم، کم ــی« کنی ــی و قبیله ی ــات قوم ــتن »تعصب ــه داش ب
اینکــه دلیلــی نداریــم تــا تمــام افــراد یــک گــروه قومــی و 
نــژادی و مذهبــی را بــه داشــتن »تعصبــات قومــی و نــژادی 
و مذهبــی« متهــم ســازیم. در میــان تمــام گروه هــای 
ــه  ــود ک ــدا می ش ــرادی پی ــی اف ــژادی و مذهب ــی و ن قوم
ــد و  ــه دور ان ــی« ب ــژادی و مذهب ــی و ن ــات قوم از »تعصب

انســانی می اندیشــند و انســانی عمــل می کننــد.
بنابرایــن، شــاید اکثــر مقامــات دولتــی متعصــب نباشــد؛ امــا 
ــرادی در  ــن اف ــه نقــش چنی ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــچ باشــد  ــی« هی ــات قومــی و قبیله ی ــه »تعصب دامــن زدن ب
ــا  ــی ب ــات بلندرتبه ی ــن مقام ــد. چنی ــگ باش ــا کمرن و ی
ــان  ــودن سیاست های ش ــم ب ــداف  و مبه ــودن اه ــن نب روش
ــی  ــات قبیله ی ــی و تعصب ــای قوم ــرای بدبینی ه ــد ب می توانن
ــودن  ــن نب ــا روش ــراد، ب ــن اف ــان ای ــد. همچن ــال بدهن مج
ــی خــودی و غیرخــودی،  ــان قوم ــه معتصب ــوارد، ب ــن م ای
ــم و  ــت های مبه ــداف و سیاس ــا اه ــد ت ــت می دهن فرص
ــد و  ــر کنن ــی تعبی ــد و قوم ــی بدانن ــان را قوم ــوم آن نامفه
ــان  ــد و متعصب ــرژی بگیرن ــان خــودی ان در نتیجــه، متعصب

غیرخــودی خشــمگین شــوند.
ــگ  ــداف و سیاســت های گن ــی از اه ــت قوم درک و دریاف
ــراد  ــی اف ــطح آگاه ــا در س ــی، تنه ــات دولت ــم مقام و مبه
واکنش هــای  و  کنش هــا  در  بلکــه  نمی مانــد،  باقــی 
ــای  ــی از موقف گیری ه ــد و موج ــروز می کن ــز ب ــان نی آن
خشــم آلود و متعصبانه یــی خودی هــا و غیرخودی هــا را 
ــب و  ــب را متعص ــر متعص ــراد غی ــی آرود و اف ــال م به دنب
ــی و  ــه بدبین ــازد و ب ــر می س ــب را متعصب ت ــراد متعص اف

بی اعتمــادی و دشــمنانه گی منجــر می شــود.
ــور  ــی کش ــور قبل ــوان رییس جمه ــه عن ــرزی، ب ــای ک آق
ــه  ــان، چ ــدن طالب ــی خوان ــرادران ناراض ــتان، از ب افغانس
هدفــی داشــتند؟ منظــور آقــای کــرزی از رهاســازی 
زندانیــان طالبــان، بــدون اینکــه مرحلــۀ محاکماتــی  ســپری 
ــه  ــد، چ ــام برس ــه اتم ــان ب ــدت محکومیت ش ــا م ــود ی ش
بــود؟ آقــای اشــرف غنــی، چــرا طالبــان را مخالــف 
 سیاســی می خوانــد؛ امــا داعشــیان را دشــمن عنــوان 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــرا ب ــی، چ ــرف غن ــای اش ــد؟ آق می کنن
طالبــان آماده گــی نشــان می دهــد، امــا هیچ گاهــی بــه 
مذاکــره بــا داعشــیان حرفــی بــه زبــان نمــی آرود؟ چــرا بــا 
ــن  ــرای ای ــرد و ب ــره صــورت می گی حــزب اســامی مذاک
ــامی  ــت اس ــا جمیع ــا ب ــود، ام ــاز داده می ش ــزب امتی ح
ــل  ــه دلی ــه چ ــوند؟ ب ــو می ش ــختی وارد گفت وگ ــه س ب
آقــای محقــق بابــت حمایــت از گــروه فاطمیــون محکــوم 
ــفید  ــه س ــان یق ــا حامی ــردد، ام ــدود می گ ــود و مح می ش
ــاد  ــه روز زی ــت، روزب ــۀ دول ــان، در بدن ــی دار طالب و نکات
بــاالی  کــه  نمی گویــد  برای شــان  کســی  و  می شــود 

چشــم تان ابــرو اســت؟
ــی  ــًا ناش ــت های لزوم ــن سیاس ــه چنی ــم ک ــن نمی گوی م
ــد و  ــن باش ــی« اســت )ممک ــی و قبیله ی ــات قوم از »تعصب
ــدف از  ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ــد(، ح ــن نباش ممک
چنیــن  و  اســت  مبهــم  آنقــدر  موقف گیری هــا  ایــن 

سیاســت های آنقــدر تاریــک اســت کــه دیگــران بــه 
ســاده گی بــوی »تعصبــات قومــی و قبیله یــی« را از آن 
استشــمام می کننــد. داشــتن اهــداف گنــگ و سیاســت های 
ــات  ــت و مقام ــران حکوم ــم رهب ــا در تصامی ــم، تنه مبه
ــران  ــزرگان و رهب ــر ب ــه اکث ــود، بلک ــده نمی ش ــی دی دولت
سیاســی و دینــی اقــوام دیگــر نیــز چنیــن انــد. همیــن نــا 
ــت  ــت ها اس ــودن سیاس ــم ب ــداف و مبه ــودن اه ــن ب روش
ــه  ــی می شــوند و ب ــر و تفســیر قوم ــه ســاده گی تعبی ــه ب ک
ــای  ــد و فض ــن می زنن ــی« دام ــی و قبیله ی ــات قوم »تعصب
ــوام  ــان اق ــری را در می ــری و همدیگرپذی ــرادری و براب ب

ــازند. ــار می س ــره و ت ــتان تی ــریف افغانس ش
3-4 شــاید مقامــات عالــی رتبــۀ دولتــی متعصــب نباشــند 
و شــاید اهــداف و نیات شــان روشــن باشــد و شــاید 
ــه نظــر برســد،  ــام ب ــی از ابه سیاســت های شــان هــم خال
امــا تصامیمــی کــه می گیرنــد و اعمالــی کــه انجــام 
می دهنــد، تبعیض آمیــز باشــد و از ایــن مجــاری بــه 
گســترش و تعمیــق »تعصبــات قومــی و قبیله یــی«، کمــک 

ــد. ــن بزنن ــه آن دام ــد و ب کنن
ــی و  ــه ادارت دولت ــه ب ــن مراجع ــی و حی در ادارات دولت
در  و  برکناری هــا  و  تبدیلی هــا  و  تقرری هــا  اکثــر  در 
اکثــر  در  و  اختیاردادن هــا  و  محدودســاختن ها  اغلــب 
غالــب  در  و  مدال دادن هــا  و  تقدیرهــا  و  تشــویق ها 
ایــن  می تــوان  و...،  پرونده ســازی ها  و  اتهام زنی هــا 
ــرد.  ــاهده ک ــرد و مش ــی ک ــه را ردیاب ــات قوم گرایان تبعیض
ــودن  ــی ب ــم  قوم ــر ه ــه به خاط ــی ک ــدین بزرگ ــه مفس چ
بــر صــدر نشســته و از یــک ریاســت بــه ریاســت دیگــری 
ــم   ــر ه ــه به خاط ــی ک ــدین کوچک ــه مفس ــد و چ می رون
قومــی نبــودن، یــا آبــروی خــود را از دســت داده و 
ــدان  ــه و در زن ــدان رفت ــه زن ــا ب ــود را و ی ــه خ ــا وظیف ی

پوســیده اند.
و  تبعیض آمیــز  و  دوگانــه  برخوردهــای  نــوع  ایــن 
بدبینی هــا  و  بدفهمی هــا  بــه  الجــرم  قوم محورانــه، 
می انجامــد و متعصبانــه جلــوه می کنــد و در نهایــت، 
ــد و  ــر می کن ــی« را داغ ت ــی و قبیله ی ــات قوم ــورۀ »تعصب ک
ــد و  ــش می زن ــم آت ــان را ه ــر متعصب ــاک غی ــای پ جان ه
ــان را  ــه وجــدان ش ــان را می ســوزد و چــه بســا ک روح ش
لگدکــوب کنــد و بــه تبعیــض وا دارد و متعصــب بســازد.

5- تروریستم و تعصبات  قومی
 تروریســم در کشــورما ریشــه ها و خاســت گاه های مختلفــی 
ــل  ــت و تموی ــی حمای ــای مختلف ــوی گروه ه دارد و از س
ــای  ــی و بانده ــورهای خارج ــت های کش ــردد. دس می گ
مافیایــی جهانــی نیــز در پیدایــی و پایایــی ایــن گروه هــای 
تروریســتی دخیــل اســت. باورهــای مذهبــی نیــز توانســته 
ــه فکــری  ــای تروریســتی را تغذی ــن گروه ه ــد ای و می توان
کنــد و قــوت معنــوی ببخشــد. زورگویــان و انحصارطلبــان 
گروه هــای  بــا  نیــز  داخلــی  مافیایــی  گروه هــای  و 
ــد، از  ــان حمایــت می کنن ــد و از آن تروریســتی رابطــه دارن
وجــود آنــان بهــره می برنــد و از طریــق آنــان اهــداف خــود 
ــداف  ــه ســوی اه ــد و مســیر خــود را ب ــب می کنن را تعقی
خــود بــاز می ســازند؛ امــا خواســتگاه ها و ریشــه های 
قومــی و قبیله یــی ایــن گروه هــای تروریســتی را نیــز 
نبایــد فرامــوش کــرد و نادیــده گرفــت. انحــای پیوندهایــی 
را کــه ایــن گروه هــای تروریســتی بــا کشــورهای خارجــی 
ــا  ــان دولتــی و ب ــا انحصارطلب ــدان داخلــی و ب ــا زورمن و ب
ــد  ــی دارن ــی و جهان ــی و منطقه ی ــی محل ــای مافیای بانده

ــا قــوم و قبیلــه هــم دارنــد.  عیــن همیــن پیوندهــا را ب
ــتی  ــای تروریس ــن گروه ه ــت گاه ای ــا، خاس ــی وقت ه گاه
ــن  ــات ای ــر اوق ــد، اکث ــی« می باش ــی و قبیله ی »تعصبات قوم
ــت  ــی حمای ــوم خاص ــوی ق ــتی از س ــای تروریس گروه ه
ــای  ــن گروه ه ــی ای ــد، زمان ــل می گردن ــوند و تموی می ش
ــل  ــی عم ــی و قبیله ی ــع قوم ــتای مناف ــتی در راس تروریس
می کننــد، گاهــی رهبــران قومــی و بــزرگان قبیله یــی، 
ایــن گروه هــای تروریســتی را تحــت حمایــت خــود 

قــرار می دهنــد و از آنــان در راســتای حــذف رقیبــان 
ــرداری  ــه اهــداف پســت خــود بهــره ب خــود و رســیدن ب
ــان  ــای ترویســتی جوان ــن گروه ه ــه ای ــی ک ــد، زمان می کنن
ــه جلــب  ــد و دســت ب ــه گــروه خــود دعــوت می کنن را ب
و جــذب جوانــان می زننــد، اکثــراً احساســات قومــی 
ــت  ــا مظلومی ــد و شــکوه تاریخــی ی ــر می انگیزن ــان را ب آن
ــل از  ــن دلی ــه همی ــه ُرخ می کشــند و ب ــان را ب تاریخــی آن
میــان یــک قــوم خــاص ســربازگیری می کننــد، کشــورهای 
حامــی ایــن گروه هــای تروریســتی نیــز از همیــن ضعــف 
ــن  ــی ای ــی و قبیله ی ــعارهای قوم ــا ش ــد و ب ــتفاه می کنن اس
گروه هــا را بــر می انگیزنــد و بــه خشــونت و خــراب کاری 

و خون ریــزی وا می دارنــد، و...
بــه همیــن اســاس، زمانــی کــه ایــن گروه هــای ترویســتی، 
و  قومــی  ریشــه های  و  قومــی  خواســت گاه های  بــا 
ــل  ــع تموی ــی و مناب ــداف قوم ــا و اه ــعارها و انگیره  ه ش
ــت  ــی و تح ــده قوم ــع حمایت کنن ــی و مراج ــده قوم کنن
هدایــت و رهبــری رهبــران قومــی و...، وارد وحشــی گری 
و...،  خون خــواری  و  کشــی  آدمــی  و  انسان ســوزی  و 
»تعصبات قومــی و  مرتکــب  تردیــد  بــدون  می شــوند، 
ــی«  ــی و قبیله ی ــات  قوم ــه »تعصب ــوند و ب ــی« می ش قبیله ی
ــا  ــا و بی اعتمادی ه ــه بدبینی ه ــش ب ــد و آت ــن می زنن دام

نفــت می ریزنــد. قومــی  و دشــمنانه گی های 
6- قدرت طلبی و تعصبات  قومی

ــی  ــداران دولت ــی قدرت م ــب ورزی  قوم ــی و تعص قوم گرای
را مــرور کردیــم و نقــش انــکار ناپذیــر تروریســتان در امــر 
ترویــج »تعصبــات  قومــی و قبیله یــی« را نیز بررســی کردیم. 
حــاال می پردازیــم بــه تعصــب ورزی و تعصب گســتری 
ایــن  در  قدرت طلبــان  از  منظــورم  قدرت طلبــان. 
ــی و  ــزاب سیاس ــی و اح ــای دین ــام جریان ه ــته، تم نگاش
ــر  ــلح غی ــان مس ــی و قوماندان ــزرگ سیاس ــای ب ایتاف ه
ــن  ــی اســت. ای ــزرگان  قوم ــی و ب ــان محل مســوول و ارباب
در  کــه  اختاف هایــی  و  تفاوت هــا  علی رغــم  طیــف، 
تشــکیل و ســاختار و ترکیــب و صاحیــت و قلــرو نفــوذ 
و مــرام، بــا هــم دارنــد، در یــک امــر بــا هــم اتفــاق دارنــد. 
ایــن امــر عبــارت اســت از مبــارزه بــرای بــه دســت آوردن 
ــداران  ــر قدرت م ــترده ب ــوذ گس ــال نف ــا اعم ــدرت و ی ق
دولتــی. ایــن طیف هــا، بــدون تردیــد، از پایگاه هــای 
قــوی مردمــی بهره منــد هســتند و پیــروان و طــرف داران و 
مبلغــان و مداحــان و چاپلوســان زیــادی دارنــد و می تواننــد 
بــر گرده هــای شــهروندان ســوار شــوند و بــه آنــان جهــت 
بدهنــد و بــا اســتفاده از ایــن پایــگاه مردمــی می تواننــد بــر 
حکومــت مرکــزی و نهادهــای محلــی اعمــال نفــوذ کننــد. 
بــا قومانــدان مســلح غیــر مســوول، شــاید نتــوان کنــار آمد؛ 
ــودن  ــه دلیــل مســلح ب ــودن شــان، ب ــه دلیــل نامشــروع ب ب
ــا  ــان. ام ــوولیتی ش ــری و بی مس ــل خودس ــه دلی ــان و ب ش
ــی و  ــزاب سیاس ــی و اح ــای دین ــازندۀ جریان ه ــش س نق
ــی  ــزرگان قوم ــی و ب ــان محل ــی و ارباب ــای سیاس ایتاف ه
ــی و  ــۀ دین ــک جامع ــت. در ی ــده گرف ــوان نادی را نمی ت
چندقومــی و مردمــی، ناگزیــر از داشــتن جریان هــای 
و  سیاســی  ایتاف هــای  و  سیاســی  احــزاب  و  دینــی 
ــوب  ــا خ ــتیم. اینه ــی هس ــزرگان قوم ــی و ب ــان محل ارباب
ــر  ــردم، به خاط ــته گی م ــجام و همبس ــر انس ــد؛ به خاط ان
ــاب  ــر بازت ــردم، به خاط ــت های م ــاختن خواس ــرده س فش
ــارکت  ــطح مش ــردن س ــاال ب ــر ب ــردم، به خاط ــای م نیازه
بــه  به خاطــر  مــردم،  سیاســی  و  اجتماعــی  و  دینــی 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــزی، به خاط ــدرت مرک ــیدن ق ــش کش چال
ــداران و  ــی دولت م ــی و حق تلف ــی و زورگوی انحصارطلب
به خاطــر پاســخ گو ســاختن مســووالن حکومتــی و...،

امــا از فســادپذیری و آفت زده گــی و آفت زایــی خــود 
بــود.  امــان  بایــد در  نیــز  نهادهــا  ایــن جریان هــا و 
اســتبدادی  تازیانه یــی حکومت هــای  تنهــا  مــا  مــردم  
زهــر  فقــط  و  نخــورده  را  مفســد  دولت مــداران  و 
جریان هــای خشــونت طلب و گروه هــای تروریســتی را 
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و  درد جهالت هــا و حماقت هــا  و  رنــج  نچشــیده اند، 
ثروت اندوزی هــا  و  قدرت طلبی هــا  و  عوام زده گی هــا 
و شــهرت خواهی ها و امتیازگیری هــای ایــن جریان هــا 

و نهادهــا را نیــز چشــیده و تحمــل کرده انــد. 
ــات   ــار »تعصب ــا گرفت ــه بس ــا، چ ــا و نهاده ــن جریان ه ای
قومــی و قبیله یــی« باشــند و از »تعصبــات  قومــی و 
ــزار فریــب مــردم اســتفاده ببرنــد  ــه عنــوان اب قبیله یــی« ب
ــد. در  ــن بزنن ــی« دام ــی و قبیله ی ــات  قوم ــه »تعصب و ب
ــت،  ــان رف ــه ذکرش ــی ک ــا و نهادهای ــوص جریان ه خص

ــاخت: ــته س ــر جس ــوان ب ــر را می ت ــکات زی ن
1-6 در کشــورما احــزاب سیاســی فراقومــی وجــود 
نــدارد. احــزاب سیاســی فراقومــی فقــط در اســاس نامه ها 
و مرام نامه هــای ایــن احــزاب شــعار داده می شــود و 
بــس. اکثــر احــزاب سیاســی مــا ریشــه و هویــت قومــی 
ــد.  ــل می کنن ــی عم ــند و قوم ــی می اندیش ــد و قوم دارن
اقــوام دیگــری کــه عضویــت یــک حــزب دیگــر را دارند، 
فقــط عضویــت دارنــد. فراتــر از صــرف عضویــت، شــاید 
یــک نقــش ثانــوی و نمادیــن نیــز داشــته باشــند کــه ایــن 
ــد.  ــرون نمی کن ــودن بی مــوارد یــک حــزب را از قومــی ب
شــماری از احزابــی کــه ادعــا می کننــد فراقومــی و ملــی 
انــد، یــا فوق العــاده ضعیــف و یــا مــورد شــرارت 
ــه و  ــرار گرفت ــوام و احــزاب دیگــر ق ــات  قومــی اق تعصب

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــر تعصبات قوم ــت تأثی ــا تح ی
بــه همیــن دالیــل اســت کــه مــا ندیده ایــم اعضــای حزب 
اســامی افغانســتان در دادخواهی هــای قــوم شــریف 
هــزاره ســهم گرفتــه باشــند و از آن حمایــت کــرده باشــند 
ــوم  ــای ق ــه در عدالت خواهی ه ــم ک ــس ندیده ای و برعک
تاجیــک احــزاب اقــوام دیگــر شــرکت  بارز داشــته باشــند. 
احــزاب سیاســی اقــوام دیگــر نیــز، دادخواهی هــای قــوم 
ــد. در  ــد و نمی گیرن ــدی نگرفته ان ــتون را ج ــریف پش ش
جنبــش تبســم و جنبــش روشــنایی و جنبش هــای دیگــر، 
ایــن نــکات خــود را بــه روشــنی نشــان دادنــد. تمــام ایــن 
ــر  ــزاب دیگ ــوام و اح ــت اق ــوی اکثری ــا از س حرکت ه
ــد.  ــوان گردیدن ــه عن ــدند و مغرضان ــده ش ــی خوان قوم
ــد،  ــرکت کردن ــا ش ــن جنبش ه ــه در ای ــری ک ــوام دیگ اق
ــۀ  ــوط جامع ــا مرب ــتند و ی ــی را نداش ــت حزب ــا عضوی ی
ــه  ــود ک ــم ب ــان ک ــان چن ــا تعدادش ــد و ی ــی بودن مدن
ــود  ــی خ ــزاب سیاس ــده گان اح ــان را نماین ــود آن نمی ش
دانســت و یــا بــرای فریــاد درد خــود آمــده بودنــد و یــا 

ــد. ــاز بگیرن ــد و امتی ــواری کنن ــوج س ــتند م می خواس
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ینــس اســتولتنبرگ دبیــرُکل ســازمان 
ــو(  ــمالی )نات ــک ش ــان آتانتی پیم
می گویــد کــه کشــورهای عضــو 
ایــن ســازمان بایــد از تبدیــل شــدن 
ــرای  ــی ب ــکان امن ــه م ــتان ب افغانس
ــری  ــتی جلوگی ــای تروریس گروه ه

ــد. کنن
ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــاره ب ــا اش او ب
بــاالی  تلفــات  و  افغانســتان 
و  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
گفتــه  نیــز  خارجــی  نیروهــای 
ــا  ــو مهــم اســت ت ــرای نات اســت: ب
ــظ  ــتان را حف ــورش در افغانس حض
ــاالی  ــۀ ب ــور هزین ــن حض ــد، ای کن
جانــی و مالــی در پــی دارد امــا 
هزینــه مانــدن در افغانســتان بــه 
ــن  ــروج از ای ــه خ ــب از هزین مرات

کشــور کمتــر اســت.
کــه  کــرد  تصریــح  اســتولتنبرگ 
ادامــۀ حضــور در افغانســتان بــه 
ــورهای  ــت کش ــن امنی ــای تأمی معن
اطمینــان  تــا  اســت  مــا  خــود 
فرصــت  داعــش  کنیــم  حاصــل 
نکنــد. را  افغانســتان  در  حضــور 
کــه  داد  ادامــه  ناتــو  دبیــرُکل 
ــدار  ــا دی ــو ب ــران نات ــت وزی نشس
ــده  تمــام کشــورهای مشــارکت کنن
ــت  ــی »حمای ــت آموزش در ماموری
قاطــع« پایــان خواهــد یافــت و 
ایــن ســازمان بایــد از امنیــت تمــام 
ــن  ــازمان مطمی ــن س ــورهای ای کش

ــود. ش
محوریــت  بــا  ناتــو  نشســت 
و  دســامبر  پنجــم  در  افغانســتان 

ــی،  ــن ربان ــتراک صاح الدی ــا اش ب
ــوس  ــور، کرنلی ــۀ کش ــر خارج وزی
غیــر  ارشــد  نماینــدۀ  زیمرمــن، 
نظامــی ناتــو در افغانســتان و ژنــرال 
آســتین اســکات میلــر، فرمانــده 
و  ناتــو  و  امریکایــی  نظامیــان 
ــارات  ــی از ام ــان نماینده گان همچن
ســازمان  قطــر،  عربــی،  متحــده 
بانــک  و  اروپــا  اتحادیــه  ملــل، 

جهانــی برگــزار خواهــد شــد.
ــران  ــو وزی ــات نات ــۀ مقام ــه گفت ب
خارجــه ایــن ســازمان از بــار دیگــر 
بــر حمایــت از افغانســتان از طریــق 
ماموریــت  در  مشــارکت  ادامــه 

حمایــت قاطــع و تأمیــن منابــع 
ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــی نیروه مال
تــا ســال ۲۰۲4 تاکیــد خواهنــد 

ــرد. ک
کــرده  تصریــح  حالــی  در  ناتــو 
ــی در  ــان خارج ــور نظامی ــه حض ک
افغانســتان بــرای امنیــت کشــورهای 
عضــو ایــن ســازمان اســت کــه بیش 
از 1۷ ســال حضــور نظامــی ایتــاف 
بــه رهبــری افغانســتان ســبب تامیــن 
امنیــت در ایــن کشــور نشــده اســت 
و بــا تشــدید بی ســابقه بمبــاران 
تلفــات غیرنظامیــان نیــز در ایــن 

ــه اســت. ــش یافت کشــور افزای

وزارت دفــاع افغانســتان گفــت کــه 
در جریــان چهــار ســال گذشــته 
اداره  ایــن  بــا فســاد در  مبــارزه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــدی ب ج
ــراالن  ــه شــمول جن صدهــا افســر ب
مــورد پیگــرد عدلــی و قضایــی 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
ــخنگوی  ــد، س ــد جاوی ــور احم غف
ایــن وزارت بــه رادیــو آشــنا – 
ــه  ــت ک ــه اس ــکا گفت ــدای امری ص
ــه، بیانگــر  ــۀ افســران بلندپای محاکم
ــاع در  ــری وزارت دف ــدات رهب تعه

ــت. ــاد اس ــا فس ــارزه ب ــر مب ام
در  اردو  افســران  او،  گفتــۀ  بــه 
ــل، ننگرهــار،  ــی در کاب محاکــم علن
والیت هــای  از  شــماری  و  بلــخ 

ــد. ــده ان ــه ش ــر محاکم دیگ

ــیۀ ۲8۰  ــًا دوس ــۀ او: »تقریب ــه گفت ب
تــن ترتیــب شــده، ۷9 تــن شــان بــه 
ــد.  ــیده ان ــان رس ــال ش ــزای اعم ج
ــما  ــه ش ــی ب ــی و قضای ــد عدل رون
معلــوم اســت کــه زمان گیــر اســت؛ 
امــا در ایــن بخش مــا دســتاوردهای 
ایــن  در  ایــم.  داشــته  خوبــی 
تورن جنــرال،  دگرجنــرال،  جمــع 
جگــرن،  دگــروال،  بریدجنــرال، 
دگرمــن همــۀ شــان شــامل اســتند. 
دفعــۀ اول اســت کــه در چهــار 
ســال گذشــته بــه ســطح یــک 

می شــود«. محاکمــه  دگرجنــرال 
ــت  ــردم خواس ــد، از م ــای جاوی آق
ــارزه  ــر مب ــن وزارت را در ام ــه ای ک
بــا فســاد همــکاری کننــد و در هــر 
ــه ایــن وزارت، اگــر  ادارۀ مربــوط ب

می کننــد،  مشــاهده  را  مــواردی 
ــد. ــزارش دهن گ

ایــن در حالــی اســت کــه دو ســال 
ــاالت  ــاص ای ــرمفتش خ ــش، س پی
ــرای بازســازی افغانســتان  متحــده ب
ده هــا  موجودیــت  از  )ســیگار(، 
ــوف  ــی در صف ــروی خیال ــزار نی ه
پــرده  افغانســتان  پولیــس  اردو و 

ــت. برداش
از ســویی هــم، در اواســط جــوزای 
روان خورشــیدی، ســیگار  ســال 
ــت  ــتراتیژی حکوم ــاد از اس ــا انتق ب
افغانســتان در مبــارزه بــا فســاد 
کــه  کــه  داد  گــزارش  اداری، 
اســتراتژی اساســًا روی اولویــت 
15 وزارت تمرکــز کــرده اســت؛ 
ــث  ــاع منحی ــش وزارت دف ــا نق ام
افغانســتان،  در  وزارت  بزرگتریــن 
در مبــارزه بــا فســاد اداری »واضــح« 

ــت. نیس

دبیرُكل ناتو:
از تبـدیل شـدن افغـانستان 

به مکـان امن تروریستان جلوگیـری شود

۲۸۰ افسـر بلنـدپایـۀ ارتـش 

تحـت پیـگرد عـدلی قـرار دارنـد

ــت  ــوص دس ــل زاد در خص ــی خلی ــردی زلم ــای ف تاش ه
یافتــن بــه یــک توافق سیاســی بــا طالبــان قابل ســتایش اســت 
امــا خوش بینــی و اظهــار امیــدواری او جز مبالغــه و خودفریبی، 
چیــزی دیگــری نیســت. رونــد مبــارزه و مصالحــه بــا طالبــان 
بیشــتر از 1۷ ســال طــول کشــیده اســت، ســه رییس جمهــور 
امریــکا، نقــش اصلــی و اساســی در آن را داشــته اند، بیشــتر از 
1۰۰ هــزار شــهروند افغانســتان شــهید شــده اند و برای رســیدن 
بــه صلــح، صدهــا نشســت، مذاکــره و گفت وگــو در ســطوح 
ملــی و بین المللــی نیــز برگــزار شــده اســت امــا جــز افزایــش 
جنــگ و گســترش ناامنــی، نتیجــۀ دیگــری بــه ارمغــان نیامــده 

اســت. 
ــه تنهایــی و  ــار نیــز قــرار نیســت کــه آقــای خلیــل زاد ب این ب
یک باره گــی بــه فرشــتۀ صلــح مبــدل گــردد و یکــی از 
بزرگتریــن رؤیاهــای برحــق ملت مظلــوم و بی دفاع افغانســتان 
را کــه همانــا صلــح اســت، تأمیــن کنــد. تاش هــای خلیــل زاد 
ــل زاد  ــای خلی ــت، آق ــزرگ دارد. نخس ــده و ب ــص عم دو نق
می دانــد کــه تفــاوت در اهــداف سیاســی گروه هــای داخلــی و 
تناقــض در اهــداف اســتراتژیک بازیگران خارجــی، از مهمترین 
ــور  ــی در کش ــات سیاس ــح و ثب ــن صل ــر تأمی ــع در براب موان
ــه ایجــاد  ــح، ب ــن صل ــرای تأمی می باشــد. او به جــای اینکــه ب
یــک هــدف مشــترک سیاســی داخلــی و ایجــاد یــک اجمــاع 
ــا اشــخاص محــدود  ــد، ب ــاش کن ــی ت ــی و بین الملل منطقه ی
کــه آدرس، اســتقالیت و رهبــری مشــخص ندارنــد، مذاکــره و 

گفت وگــو می کنــد. 
ــت  ــرار اس ــی، ق ــای دور قبل ــفرها و تاش ه ــب س ــه تعقی ب
ــا ۲۰ مــاه دســمبر امســال،  کــه زلمــی خلیــل زاد به تاریــخ ۲ ت
بــه کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، ازبیکســتان، ترکمنســتان، 
ــا  ــد ت ــم ســفر می کن ــارات متحــدۀ عــرب و بلجی روســیه، ام
ــو  ــت گفت وگ ــت و موثری ــرای تقوی ــهولت های الزم را ب س
ــتان،  ــورهای ازبیکس ــد. کش ــم کن ــان فراه ــا طالب ــره ب و مذاک
ترکمنســتان و بلجیــم در رونــد مصالحــه و مبــارزه بــا طالبــان 
نقــش برجســته ندارنــد، امــا امــارات متحدۀ عــرب با پاکســتان 
ــتان و  ــی دارد و پاکس ــی و نظام ــی، مال ــق سیاس ــط عمی رواب
ــا روســیه  کشــور چیــن، از هم ســویی و هم فکــری نزدیــک ب
برخــوردار انــد. روســیه نیــز بــه عنــوان یــک رقیــب اصلــی و 
ــی در  ــای امریکای ــه حضــور نیروه ــد ب ــد، می خواه قدرت من
افغانســتان نقطــۀ پایــان بگــذارد و ایــن دقیقــاً چیزی ســت کــه 

طالبــان خواهــان آن انــد. 
ــی و  ــد سیاس ــران ارش ــل زاد و رهب ــای خلی ــان گفته ه دوم، می
نظامــی امریــکا تفاوت هــای فاحــش و نگــران کننــده وجــود 
ــن  ــان خوش بی ــا طالب ــح ب ــرات صل ــه مذاک ــل زاد ب دارد. خلی
اســت و اظهــار امیــدواری می کنــد کــه تــا پیــش از برگــزاری 
ــا  ــی ب ــق سیاس ــک تواف ــه ی ــت جمهوری، ب ــات ریاس انتخاب
طالبــان دســت یابــد. در عیــن حــال، جیمــز متیــس وزیــر دفاع 
امریــکا در تازه تریــن بیاناتــش گفتــه اســت کــه فشــارهای آنان 
بــاالی طالبــان افزایــش یافتــه و بخشــی از ایــن فشــارها متقاعد 
کــردن طالبــان بــه انجــام مذاکــرات و گفت وگوهــای صلــح بــا 
حکومــت وحــدت ملــی اســت. در عیــن حــال، آقــای متیــس، 
ــای  ــگام نیروه ــروج زود هن ــر خ ــی ب ــا مبن ــک و گمان ه ش
امریکایــی از افغانســتان را رد کــرده و بــرای رســیدن بــه صلــح 

بــا طالبــان، ســه پیــش شــرط را اصــل قــرار داده اســت.

ــبق  ــات اس ــط مقام ــه توس ــرط ک ــه ش ــه س ــس ب ــای متی آق
امریکایــی پیشــنهاد شــده بــود، اشــاره می کنــد و می گویــد کــه 
امریــکا هنــوز هــم بــه همــان شــرایط ســه گانــه پابنــد اســت. 
شــرایط ســه گانــه اینســت کــه بــرای رســیدن بــه یــک توافــق 
ــا القاعــده و ســایر  ــط ایشــان را ب ــد رواب ــان بای سیاســی، طالب
گروه هــای دهشــت افگن قطــع کننــد، قانون اساســی افغانســتان 
را بپذیرنــد و از قتــل و کشــتار مــردم افغانســتان دســت بردارند؛ 
امــا واقعیــت امــر اینســت کــه برخــاف بیانــات آقــای متیــس، 
یکــی از اساســی ترین خواســت های طالبــان، خــروج نیروهــای 
امریکایــی از افغانســتان و ایجــاد تغیــرات گســترده در ســاختار 
نظــام و قوانین افغانســتان می باشــد. در خصوص قتل و کشــتار 
مــردم افغانســتان نیــز باید گفــت که یکــی از مهمتریــن راهکار 
طالبــان، هــدف قــرار دادن نیروهــا و نهادهــای ملکی افغانســتان 
ــدۀ  ــع ش ــرایط وض ــا ش ــکار ب ــض آش ــه در تناق ــد ک می باش

امریــکا قــرار دارد. 
ایــن در حالی ســت کــه دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا 
کامــأ در یــک مســیر دیگــری در حرکــت اســت. او حتــا در 
مــورد مذاکــرات و گفت وگوهــای مســتقیم امریــکا بــا طالبــان 
نیــز دیــدگاه مثبــت نــدارد. آقــای ترامــپ در تازه تریــن بیاناتش 
کــه در هفتــۀ گذشــته صــورت گرفــت، پیرامــون مذاکــرات بــا 
طالبــان اظهــار نظــر کــرد امــا گفــت کــه نمی دانــد کــه آیــا این 
مذاکــرات موفــق خواهــد شــد یــا نــه. او همچنــان اضافــه کــرد 
کــه ایــن مذاکــرات چــه موفــق باشــد یــا نــه، امریــکا در حــال 

مذاکــره اســت. 
بعــد از 1۷ ســال جنــگ و مبــارزه بــا طالبــان و هراس افگنــان 
ــری  ــت رهب ــکا تح ــی امری ــتان، ادارۀ فعل ــاک افغانس در خ
دونالــد ترامــپ بــا یــک تغیــر چشــم گیر، دســتور مذاکــرات و 
گفت وگوهــای مســتقیم بــا طالبــان را صــادر کــرد و تــا حــال، 
ــا  ــکا ب ــتقیم امری ــای مس ــدار و گفت وگوه ــار از دی چندین ب
نماینــده گان طالبــان گزارش شــده اســت امــا جزییــات و نحوه 
چگونه گــی مذاکــرات و پیامدهــای آن تــا حــاال پوشــیده باقــی 
مانــده اســت. فقــدان یــک تعریــف مشــخص از طالبــان، نبــود 
یــک اداره و رهبــری مســتقل در میــان طالبــان و همچنــان نبــود 
یــک میکانیســم واضــح، ملــی و همه جانبــه بــرای مصالحــه و 
مبــارزه بــا طالبــان، از مهمتریــن عواملــی اســت کــه تاش های 

خلیــل زاد و امثالهــم را بــه ناکامــی مواجــه خواهــد کــرد. 
آنچــه کــه بــه عنــوان مهمتریــن ســوال های حــل ناشــده باقــی 
می مانــد اینســت کــه مذاکــره و گفت وگــو از مهمتریــن 
ــا  ــی رود، ام ــمار م ــی به ش ــی و دیپلوماس ــای سیاس فعالیت ه
ــه آدرس و  ــی کــه ن ــا گروه های ــری ایــن روش هــا ب ــه کارگی ب
رهبــری مشــخص دارنــد و نــه خــط مشــی و ماهیت سیاســی، 
ــوال  ــال، س ــن ح ــود؟ در عی ــد ب ــه نتیجه بخــش خواه چگون
بنیــادی دیگــر اینســت کــه در صورتی کــه طالبان خــود را برنده 
میــدان جنــگ می داننــد، چگونــه به آنهــا قناعــت داده شــود که 
ــه خواســت های  ــد و ب ــزی دســت بردارن ــگ و خون ری از جن
ــر  ــم دیگ ــوال مه ــد؟ س ــک بگوین ــکا لبی ــۀ امری صلح خواهان
اینســت کــه بازیگــران اصلی ماننــد کشــورهای روســیه، چین، 
ــران، پاکســتان و هندوســتان کــه اهــداف اســتراتژیک آنهــا  ای
در تناقــض آشــکار بــا اهــداف اســتراتژیک امریــکا می باشــد، 
ــح در  ــن صل ــرش و تأمی ــاده پذی ــی آم ــه زمان ــه و چ چگون

ــوند؟  ــتان می ش افغانس

خـوش بینی هـای خلیـل زاد
از مبـالغه  تا  خودفریبـی
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