
ــژۀ  ــای وی ــه نیروه ــد ک ــه می گوی ــور داخل وزارت ام
پولیــس، بــه منظــور حمایــت از پولیــس کابــل در 
چندیــن گوشــۀ شــهر مســتقر شــده اند تــا افــراد مجهــز 

ــد. ــاح کنن ــع س ــا را خل ــن جنگ افزاره ــا ای ب
در اعامیــۀ ایــن وزارت آمــده اســت: »کســانی که 
ــا  ــش را ب ــن خوی ــا محافظی ــی م ــدار قبل ــاف هش خ
در  آن  وحشــت ناک  شــکل  بــه  شــان  ســاح های 
می دهنــد.  انتقــال  خویــش  موترهــای  بادی هــای 
قطعــات خــاص پولیــس در حمایــت از پولیــس کابــل 
در حالــت احضــارات در چندیــن گوشــۀ شــهر مســتقر 
شــده اند تــا در صــورت عــدم اطاعــت از دســتور 
ــل  ــس مح ــک پولی ــه کم ــرپیچی از آن ب ــس و س پولی
ــا  ــا آن ه ــاح و ب ــع س ــره را خل ــراد متذک ــتافته و اف ش

ــد«. ــدی نماین ــورد ج برخ
ــرد  ــچ ف ــه هی ــود ک ــن وزارت، پیشــتر هشــدار داده ب ای
غیردولتــی اجــازه نــدارد تــا بــرای محافظــت و بدرقــه، 

ــد. ــتفاده کن ــل اس ــه ثقی ــای نیم از جنگ افزاره
ایــن وزات هم چنــان گفتــه اســت: »بــا جدیــت و 
ــی  ــخاص غیردولت ــه اش ــردد ک ــاغ می گ ــت اب وضاح
ــی،  ــاع مل ــی )وزارت دف ــلح یعن ــوای مس ــارج از ق خ
ــی(  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــه و ریاس وزارت امورداخل
حــق ندارنــد محافظیــن خویــش را در بــادی موترهــای 

ــال  ــوع آن انتق ــم ن ــا ه ــر و ی ــن، رنج ــپ، دادس پیک
ــد«. دهن

همزمــان ب ایــن، وزارت داخلــه می گویــد کــه شــماری 
ــرد  ــر پیگ ــه زی ــت ۲۲۲ نفری ک ــامل فهرس ــراد ش از اف
قــرار دارنــد، خودشــان را بــه پولیــس تســلیم داده انــد. 
ایــن وزارت روز یک شــنبۀ هفتــۀ پیــش، ایــن فهرســت 
را نشــر کــرد و از مــردم خواســت کــه بــرای بازداشــت 
ایــن افــراد کــه متهــم بــه غضــب زمیــن، دزدی، قتــل و 

دیگــر جرم هــا اســتند، پولیــس را کمــک کننــد.
پــس از آن، ایــن وزارت یــک فهرســت ۱۶ نفــری زیــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــرد و گف ــر ک ــز نش ــری را نی ــرد دیگ پیگ
ــد. ــرار دارن ــی هــرم جنایــت« ق ــراد در »نیمــۀ تحتات اف
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نامـزدان شـوراهای 

ولسـوالی ها می تواننـد

به وظایف شـان برگـردند

کمیسیون انتخابات پول ما را  
پرداخت نکرده است
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صفحه 3

صفحه 2

نیروهای ویژۀ پولیس افراد مسلح را خلع سالح می کنند

»کمیشنراننتایجانتخاباتکابلراگروگانگرفتهاند«

کمیسیون انتخابات:

تاریخثبتنامنامزدانانتخاباتریاستجمهوریتمدیدنمیشود

چـراطالبـانصـلحنمـیخواهنـد؟

پروفیسور محمدنظیف شهرانی:

قانوناساسیافغانستانبرای»کی«ساختهشدهاست

پنج حکومت موازی
1ـ سفارت امریکا: قدرت نظامی، پول، پروژه ها را می دهد اگر بخواهند حکومت کنند، می کنند. 

2ـ حکومــت ملــل متحــد: بــا ناتــو، بــا آیســاف و دیگــران ایــن حکومــت شــکل گرفتــه اســت. بودجــه دارنــد، عســکر 
ــد. ــروژه می برن ــد و پ دارن

3ـ حکومت انجوها: همه اینها قوۀ امنیتی، محافظتی و پروژه یی خود را دارند.
4ـ حکومت ارگ: ممکن است ضعیف ترین حکومت باشد که وابسته به کمک های خارجی ها می باشد.

صفحه 56ـ حکومت طالبان: در قسمت هایی که زیر کنترل شان است، حکومت می کنند. 



۳۹ سـال پیـش در چنیـن شـب ها و روزهایـی، 
در  سـابق  شـوروی  چهلـِم  ارتـِش  واحدهـای 
بسـیاری از والیت هـای افغانسـتان مسـتقر شـده 
تجمـِع  مراکـز  بـه  حملـه  انتظـارِ  در  و  بودنـد 
مخالفـان مسـلِح دولـت کمونیسـتی کابـل به سـر 
می بردنـد. از همـان ابتــدا این پرسـش مطرح بود 
کـه چـه عواملـی باعِث تصمیـم رهبران شـوروی 
مبنـی بـر اشـغال افغانسـتان شـده اسـت؟ برخـی 
تـا کنـون بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال بـه نتیجـۀ 
رسـیدن  دیگـر،  برخـی  امـا  نرسـیده اند  قطعـی 
شـوروی بـه آب های گـرم، تاش شـوروی برای 
انحـراف توجـه امریـکا از کوبـا و سـایر متحـداِن 
کمونیسـتش در امریکای مرکزی و جنوبی، سـعی 
شـوروی بـرای پایـان دادن بـه اختافـات داخلِی 
افغانسـتان«، تقویـت  »حـزب دموکراتیـک خلـق 
دولـت کابـل و جلوگیـری از افتـادِن ایـن دولـت 
اصلـِی تصمیـم  از عوامـل  را  امریـکا  دامـان  بـه 
افغانسـتان  بـه  حملـه  بـرای  شـوروی  رهبـران 
عنـوان کرده انـد. در ایـن میـان، آن چه در گذشـته 
کمتـر مـورد توجه قـرار گرفتـه بود، نقـش امریکا 
بـرای تحریـِک شـوروی در حملـه بـه افغانسـتان 
بـود. این دیـدگاه در گذشـته طـرف داراِن کمتری 
داشـت، اما بـه مرور زمـان که مسـتنداتی از نقش 
امریـکا بـرای تحریـک و البتـه ترغیـِب شـوروی 
در حملـه بـه افغانسـتان منتشـر شـد، جایگاهـی 
مـورد  به تدریـج  و  کـرد  بـاز  کارشناسـان  بیـن 
توجـه قـرار گرفـت. اکنـون ایـن نظریـه از چنـان 
علـت  می توانـد  کـه  شـده  برخـوردار  اهمیتـی 
اصلـِی حملۀ شـوروی بـه افغانسـتان بوده باشـد. 
ایـن دیـدگاه، عمدتـًا متکـی بـه اسـناد و شـواهد 
نهادهـای امنیتـی و اطاعاتی امریکایی اسـت. این 
اسـناد به تدریـج پـس از فروپاشـی شـوروی، در 
رسـانه های امریکایـی مطـرح گردیـد کـه بخشـی 
از آن، از طبقه بنـدی محرمانـه نیـز خارج و رسـمًا 
توسـط وزارت خارجـۀ امریـکا و سـازماِن سـیا 

است.  منتشـر شـده 
»واشنگتن پسـت«  روزنامـۀ  راسـتا،  همیـن  در 
جنـوری،  هفتـم  بـا  برابـر  جـدی   ۱۷ دوشـنبه 
و  سـیا  سـازمان  اسـناد  اسـاس  بـر  را  گزارشـی 
وزارت خارجـۀ امریـکا منتشـر کـرد کـه نشـان 
می دهـد امریـکا کمک بـه اخوانی هـا و مجاهدین 
را ماه هـا پیـش از حملـۀ شـوروی بـه افغانسـتان 
آغـاز کـرده بـود. طبـق منبـع، سـازمان سـیا بـا 
امنیـت ملـی  میانجی گـری »برژینسـکی« مشـاور 
امریـکا در ۲۸ فبـروری ۱۹۷۹، از »جیمـی کارتـر« 
رییس جمهـور سـابِق امریـکا خواسـت کـه برنامۀ 
توزیـع سـاح بـه مخالفان مسـلِح دولـت کابل را 
امضـا کنـد. هرچنـد کارتر در نخسـت محتاطانه با 
ایـن موضـوع برخورد کرد، اما سـرانجام در سـومِ 
جـوالی همیـن سـال، برنامـۀ توزیـع سـاح بـه 

مخالفـان مسـلِح دولـت کابـل را امضا کـرد که از 
همـان ابتـدا، بخـش بیشـتِر این کمک ها به سـوی 
»گلبدیـن حکمتیـار« روانـه شـد. بر اسـاس منبع، 
کارتـر در نخسـتین اقـدام، مبلغ ۶۹۵ هـزار دالر به 
مجاهدیـن افغانسـتان کمـک کـرد که شـامل پول 
نقـد و سـایر کاالهـای مورد نیـاز مجاهدیـن بود. 
ایـن اصـل گـزارش واشنگتن پسـت بـود کـه بـر 
اسـاس اسـناد سـازمان اطاعات مرکزی امریکا و 
همچنـان کاخ سـفید و وزارت خارجۀ این کشـور 
تهیه شـده اسـت. اگر مـا زمان آغاز توزیع سـاح 
توسـط امریـکا بـه مجاهدیـن را جـوالی ۱۹۷۹ 
بدانیـم، ایـن تاریـخ شـش ماه جلوتـر از اشـغال 
ارتـش سـرخ در ۲۷ دسـمبر  افغانسـتان توسـط 
شـوروی  این کـه  از  پیـش  یعنـی  اسـت.   ۱۹۷۹
تصمیـم بگیـرد افغانسـتان را اشـغال کنـد، امریکا 
را  شـوروی  قلمـرو  و  حیاط خلـوت  در  جنـگ 
آغـاز کـرده بود. در همیـن زمان که مجـوز توزیع 
سـاح توسـط کارتـر بـه مجاهدیـن صـادر شـد، 
رسـانه های دولتـی افغانسـتان در سـرطان ۱۳۵۸، 
از کشـف سـاح های غربـی در افغانسـتان خبـر 
دادنـد. ایـن سـاح ها از نـوع مسلسـِل اتوماتیـک 
کـه  بودنـد   »L۲A۱« و   »L۲A۳« انگلیسـی 
دولـت افغانسـتان ادعـا داشـت امریـکا در اختیار 
شورشـیان قـرار داده اسـت. ایـن موضـوع چنـان 
جـدی بـود کـه وزارت خارجـۀ امریـکا در تاریخ 
۲۶ جـون ۱۹۷۹ برابـر بـا پنجم سـرطان ۱۳۵۸، با 
ارسـال نامـۀ محرمانه به سـفارت امریـکا در کابل، 
از دیپلمات هـای امریـکا خواسـت کـه تبلیغـات 
از  نسـخه یی  کننـد.  خنثـا  را  افغانسـتان  دولـت 
ایـن نامـه که توسـط »وارن کریسـتوفر« جانشـین 
بـه  شـده،  امضـا  امریـکا  خارجـۀ  امـور  وزیـر 
شـده  فرسـتاده  نیـز  تهـران  در  امریـکا  سـفارت 
اسـت. هم زمـان بـا ایـن، »کا.جی.بـی« سـرویس 
اطاعـات شـوروی نیـز اطـاع حاصـل کـرد کـه 
امریـکا عمـًا بـه حمایـت مخالفاِن مسـلح دولت 
افغانسـتان اقـدام کـرده اسـت. ایـن سـازمان در 
کـه  خواسـت  روسـی  رسـانه های  از  اول،  قـدم 
موضـوع حمایـِت امریکا از شورشـیاِن افغانسـتان 
را علنـی کننـد. خبرگـزاری »تـاس« روسـیه، در 
تاریـخ ۲۷ جـون ۱۹۷۹ طی مطلبی بـه قلم »یوری 
کورنیلـف« تحـت عنـوان »افغانسـتان در دفـاع از 
انقـاب« نوشـت کـه دیپلمات هـای امریکایـی در 
کابـل، مسـتقیمًا با شورشـیان ارتباط برقـرار کرده 
و علیـه دولـت کابـل بـه جنـگ تبلیغاتـی دسـت 
زده انـد. در آن زمـان این ادعا، سـروصدای زیادی 
به پـا کـرد تـا جایـی کـه وزارت خارجـۀ امریـکا 
مجبـور شـد طـی مکتـوِب محرمانه یـی در تاریخ 
سـوم جـوالی ۱۹۷۹ برابر با ۱۲ سـرطان ۱۳۵۸ از 
کاردار سـفارت امریـکا در کابـل بخواهـد کـه بـا 
سـفیر شـوروی در کابل دیدار کنـد و به او بگوید 

کـه چنیـن چیزی واقعیـت ندارد. ایـن مکتوب نیز 
کـه به امضای کریسـتوفر رسـیده، نسـخه یی از آن 
بـه سـفارت امریـکا در تهـران ارسـال شـده بـود. 
ایـن نامـه در ۱۳ عقرب ۱۳۵۸ به دسـت انقابیوِن 
ایرانی افتاد و کمی بعد منتشـر شـد. جالب اسـت 
کـه در نوشـتۀ روز دوشـنبۀ واشنگتن پسـت نیز به 
صراحـت گفتـه شـده اسـت کـه سـازمان سـیا، 
شـش ماه پیـش از حملـۀ شـوروی بـه افغانسـتان، 
بـه نفـع مخالفـان دولـِت کابـل تبلیغـات را آغـاز 
کـرده بـود. از طـرف دیگـر، در آن زمـان وزارت 
خارجـۀ امریکا از سـفارت این کشـور در مسـکو 
نیـز خواسـته بـود کـه بـا مقامـاِت شـوروی در 
این بـاره گفت وگـو کند. رای زِن سیاسـی سـفارت 
امریـکا در مسـکو در تاریـخ پنجم جـوالی ۱۹۷۹ 
بـا »ویکتـوراف ایزاکـف« معـاون رییـس بخـش 
امریـکای وزارت خارجـۀ شـوروی دیـدار کرد و 
از او خواسـت که رسـانه های روسـی را از انتشار 
اخبـار دروغیـن و کـذب در برابر امریـکا بازدارد؛ 
حمایـت  افغانسـتان  شورشـیان  از  امریـکا  زیـرا 
نمی کنـد. اما حقیقـت این بود که رای زن سیاسـی 
سـفارت امریـکا در مسـکو دروغ می گفـت، زیـرا 
در آن زمـان کمک هـای امریـکا به مخالفان مسـلح 

دولـت افغانسـتان آغـاز شـده بود. 
یـک سـند دیگـر نشـان می دهـد کـه عناصـری از 
مجاهدیـن افغانسـتان، هشـت ماه پیش از اشـغال 
افغانسـتان توسـط شـوروی، با امریکایی هـا رابطه 
اسـتوار  کـرده بودنـد. این سـند در تاریـخ ۱۴ می 
۱۹۷۹ برابـر بـا ۲۴ ثـور ۱۳۵۸ از سـفارت امریـکا 
در اسـام آباد بـه وزارت خارجـۀ امریـکا ارسـال 
شـده اسـت. متـن سـند در جلـد پنجـم »اسـناد 
النـۀ جاسوسـی امریـکا« در بخش دوم از قسـمِت 
»افغانسـتان آغـاز بحران« صفحۀ ۲۶۴ درج اسـت. 
در ایـن سـند به صراحـت گفتـه شـده اسـت کـه 
نماینـدۀ مجاهدیـن روز ۲۳ اپریـل ۱۹۷۹ همـراه 
بـا سـید احمـد گیانـی بـه سـفارت امریـکا در 
کـه  اسـت  جالـب  کردنـد.  مراجعـه  اسـام آباد 
ایـن دو نفـر، قطعاتـی از یـک جنگنـدۀ »میگ۲۱« 
را نیـز بـا خـود بـه سـفارت امریـکا آورده بودنـد 
دادنـد.  قـرار  امریکایـی  مأمـوراِن  اختیـار  در  و 
آن هـا مدعـی بودنـد کـه ایـن قطعـات از جنگندۀ 
اپریـل]۱۹۷۹[  در  کـه  اسـت  افغانسـتان  دولـت 
توسـط مجاهدین در منطقـۀ »زدران« والیت پکتیا 
سـرنگون شـده اسـت. نمایندۀ مجاهدیـن، پس از 
ارایـۀ گـزارش کامـل، شـماری عکـس و تصاویر 
مأمـوراِن  اختیـار  در  نیـز  را  افغانسـتان  جنـگ 
امریکایـی گذاشـت. در چنیـن وضعیتـی بـود کـه 
کرملیـن تصمیـم گرفت در شـش جـدی ۱۳۵۸ از 
زمیـن و هـوا افغانسـتان را اشـغال کنـد و فاجعـۀ 
انسـانی را شـکل دهـد؛ همـان اقدامی کـه امریکا 

ماه هـا پیـش انتظـارش را می کشـید. 
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هیأتــی کــه تحــت ریاســت عمــر داوودزی مشــاور رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی در امــور اجمــاع منطقه یــی و رییــس دبیرخانــۀ شــورای 
ــه  ــد ک ــدواری می کن ــار امی ــت، اظه ــه اس ــتان رفت ــه پاکس ــح ب صل
ــام آباد  ــِک اس ــه کم ــان ب ــا طالب ــای رو در رو ب ــه زودی گفت وگوه ب

از ســر گرفتــه خواهــد شــد. 
ــا  ــدن م ــته ش ــر کش ــال ۱۳۹۵ در اث ــل س ــا در اوای ــن گفت وگوه ای
ــی  ــۀ هوای ــان در یــک حمل ــر پیشــیِن طالب ــر محمــد منصــور رهب اخت
امریــکا در مــرز میــان ایــران و پاکســتان از ســوی ایــن گــروه متوقــف 
ســاخته شــد؛ امــا حــاال بــا افزایــش تــاش هــای جهانــی و منطقه یــی 
بــرای صلــح، ســران حکومــِت افغانســتان امیــدوار هســتند کــه این بــار 
موفــق شــوند گفت وگوهــای صلــح را بــا گــروه طالبــان برگــزار کننــد. 
ــۀ  ــان ادام ــر خواه ــا دیگ ــه امریکایی ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب اگرچ
ــوع  ــن موض ــا ای ــتند، ام ــتان نیس ــود در افغانس ــی خ ــور نظام حض
ــدارد.  ــرار ن ــتان ق ــۀ افغانس ــِب قضی ــۀ جوان ــِد هم ــورد تأیی ــدان م چن
ــط از  ــکا فق ــه امری ــد ک ــورد گفته ان ــن م ــی در تازه تری ــاِت روس مقام
ــد  ــن رون ــا ای ــد ام ــر می ده ــوریه خب ــتان و س ــدن از افغانس بیرون ش
هنــوز صــورِت عملــی نیافتــه اســت. حامــد کــرزی رییس جمهــوری 
ــه بیرون شــدن امریکایی هــا چنــدان خوش بیــن نیســت.  ــز ب پیشــین نی
ــا در  ــه امریکایی ه ــه اســت ک ــی رســانه یی گفت ــک گفت وگوی او در ی
ــان گفت وگــو  ــا طالب ــِی خــود در افغانســتان ب ــورد پایگاه هــای نظام م

می کننــد. 
ــا خــود  ایــن اظهــارات کــه بــدون تردیــد شــمه یی از واقعیت هــا را ب
دارنــد، نشــان می دهنــد کــه امریــکا هنــوز در مــورد حضــور نظامــِی 
ــهم  ــد س ــه هرچن ــورهای منطق ــد دارد. کش ــتان تردی ــود در افغانس خ
ــا  ــد، ام ــازی می کنن ــتان ب ــایل افغانس ــود را در مس ــِن خ ــش معی و نق
ــان در  ــی طالب ــور فیزیک ــل حض ــتان به دلی ــش پاکس ــان نق در این می
ــه  ــد ک ــاش دارن ــتانی ها ت ــت. پاکس ــارز اس ــیار متب ــور بس ــن کش ای
ــتان  ــت افغانس ــا و حکوم ــاِت امریکایی ه ــه مطالب ــن ب ــاده گی ت به س
ــا  ــتان ب ــه پاکس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــح ندهن ــوِص صل در خص
ــۀ راضــی ســاختن  ــه بهان ــی ب ــت وحــدت مل ــب ســران حکوم ترغی
ــش  ــاره نق ــد دوب ــح، می خواه ــای صل ــام گفت وگوه ــه انج ــان ب طالب
ــال های  ــه در س ــی ک ــت آورد. نقش ــه به دس ــود را در منطق ــاِل خ فع
ــه  ــفر ب ــن س ــس از چندی ــی پ ــای غن ــد و آق ــگ می ش ــین کمرن پس
ــوس  ــور مأی ــن کش ــه از ای ــت داری اش ک ــاز حکوم ــتان در آغ پاکس
ــِس  ــا ریی ــرد. ام ــرح ک ــا پاکســتان را مط ــح ب ــد، بحــث  جنگ وصل ش
ــه  ــتان ب ــاِل پاکس ــه از کان ــده ک ــی ش ــاره راض ــا دوب ــت گوی حکوم
گــروه طالبــان دسترســی پیــدا کنــد. دیگــر او از جنــگ چهل ســاله بــا 
ــرای زمینه ســازی در  ــأت خــود را ب ــد و هی پاکســتان ســخن نمی گوی
امــر گفت وگوهــای صلــح بــه ایــن کشــور می فرســتد. امــا آیــا واقعــًا 
ــا  ــح ب ــای صل ــاز گفت وگوه ــورد آغ ــت در م ــاِی حکوم خوش بینی ه

ــوده نیســت؟   ــان بیه طالب
ایــن پرســش زمانــی پاســخ مناســِب خــود را پیــدا می کنــد کــه نقــش 
امریــکا در ایــن معادلــه مشــخص شــده باشــد. امریکایی هــا تــا زمانــی 
کــه بــه خواســت های خــود دســت پیــدا نکننــد، فکــر نمی شــود کــه 
ــأت حکومــت افغانســتان  ــان هی ــه گفت وگــوی مســتقیمی می هیچ گون
و گــروه طالبــان انجــام شــود. امریکایی هــا شــاید به صــورِت رســمی 
ــد  ــتان ان ــوری در افغانس ــِح ف ــن صل ــان تأمی ــه خواه ــد ک ــان دهن نش
ــد.  ــان دارن ــن می ــود را در ای ــاب وکتاب های خ ــز حس ــا نی ــی آن ه ول
امریــکا هرچــه نباشــد، یــک درس از شــوروی ســابق گرفتــه کــه اگــر 
افغانســتان را بــه حــاِل خــود رهــا ســازد، آبــروی خــود را در معــادالت 
جهانــی بــه قمــار می گــذارد. دلیــل ادامــۀ جنــگ افغانســتان نیــز شــاید 
ــر  ــر فک ــای دیگ ــه فکتوره ــه ب ــل از آن ک ــد، قب ــوع باش ــن موض همی

کــرد. 
طالبــان از آغــاز نیــز گروهــی نبودنــد کــه بتواننــد این همــه در 
ــورت  ــا ص ــی از آن ه ــای کان ــر حمایت ه ــد اگ ــاب آورن ــگ ت جن
ــا  ــر ندانم کاری ه ــر اث ــه ب ــان چ ــفانه طالب ــروز متأس ــت. ام نمی گرف
ــه  ــی ک ــر حمایت های ــه در اث ــگ و چ ــا در جن ــرور امریکایی ه و غ
ــت، دیگــر آن ماشــین  ــه صــورت گرف ــروه در ســطح منطق ــن گ از ای
ــه  ــح را ب ــای صل ــروه گفت وگوه ــن گ ــتند. ای ــین نیس ــِی پیش نظام
ــس  ــۀ حضــورِ آن در سیاســت افغانســتان پ ــا ادام ــدازد ت ــر می ان تأخی
ــی  ــان به خوب ــری طالب ــردد. رهب ــح مشــخص گ ــای صل از گفت وگوه
ــی  ــر اســاس یــک تفاهــم منطقه یــی و جهان ــا اگــر ب ــد کــه حت می دان
نیــز بــه صلــح بپیوندنــد، دیگــر بــه عنــوان یــک جنــاِح قدرتمنــد کــه 

ــت.  ــد، نیس ــازی کن ــش ب ــی نق ــات سیاس ــد در تعام می توان
ــت  ــتان اس ــم در افغانس ــان و طالبانیس ــرِگ طالب ــای م ــه معن ــح ب صل
ــن  ــِی ای ــران منطقه ی ــری و حمایت گ ــم رهب ــوع از چش ــن موض و ای
گــروه پوشــیده نمانــده اســت. بــه همیــن دلیــل، طالبــان حــاال بــر ســِر 
دوراهــی قــرار گرفتــه کــه چگونــه بــا امریــکا و حکومــت افغانســتان 
ــران  ــن بازیگ ــدام از ای ــند. هرک ــه برس ــه نتیج ــح ب ــرات صل در مذاک
ــد،  ــِل خــود را قناعــت دهن ــره طــرِف مقاب ــز مذاک ــد در می ــه بتوانن ک
بــه معنــای آن اســت کــه طــرف مقابــِل دیگــر وجــود عینــی نداشــته 
ــر  ــتان از نظ ــت افغانس ــان و حکوم ــه طالب ــور نیســت ک ــد. این ط باش
دیدگاه هــای سیاســی هم تــراز باشــند، هرچنــد ممکــن اســت افــرادی 
ــره و  ــد. جوه ــی دارن ــر طالبان ــه تفک ــند ک ــت باش ــادی در حکوم زی
دیــدگاهِ ایــن دو از اســاس بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و بــه همیــن 
از  بــرای طالبــان می توانــد بدتــر  دلیــل می گوییــم کــه صلــح 

ــر شــود. خودکشــی تعبی

چــــــرا
طالبانصـلحنمیخواهند؟

محمـد مرادی

امریکـا جنـگ اسـرارِ
افغـانستان در وی وشـور



کمیسیون انتخابات:
تاریخثبتنامنامزدانانتخاباتریاستجمهوریتمدیدنمیشود
»کمیشنراننتایجانتخاباتکابلراگروگانگرفتهاند«

ــه کمیشــنران  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــع ب ــک منب ی
کمیســیون انتخابــات عمــداً نتایــج انتخابــات کابــل را اعــام 
نمی کننــد، زیــرا حکومــت تصمیــم دارد پــس از اعــام 

ــد. ــزل کن ــان را ع ــان از وظایف ش ــل، آن ــج کاب نتای
ــر  ــزارش ذک ــن گ ــش در ای ــد نام ــه نمی خواه ــع ک ــن منب ای
شــود، می گویــد: چــون کمک هــای خارجــی مشــروط 
ــت و از  ــات اس ــیون انتخاب ــنران کمیس ــاری کمیش ــه برکن ب
ــات ۲۸ و ۲۹  ــزاری انتخاب ــکات در برگ ــم، مش ــوی ه س
میــزان مــوج نارضایتــی مــردم را بــه همــراه داشــت، اکنــون 
ــج حــوزۀ  ــس از اعــام نتای ــا پ ــه ت ــم گرفت حکومــت تصمی
انتخابــات کابــل، کمیشــنران جدیــدی را بــه ایــن کمیســیون 

ــارد. بگم
در انتخابــات پارلمانــی  ۲۸ و ۲۹ میــزان ســال روان هــزاران 

نفــر از رأی دهنــده گان از دادن رأی بازماندنــد.
ــدان  ــور کارمن ــدم حض ــذ رأی، ع ــز اخ ــدن مراک ــته مان بس
کمیســیون انتخابــات در مراکــز اخــذ رأی، عــدم اســتفاده از 
سیســتم بایومتریــک و عــدم شــفافیت در رونــد شــمارش آرا، 
مشــکاتی بودنــد کــه مشــروعیت ایــن رونــد را بــه چالــش 

کشــید.
ــیون  ــای کمیس ــرگاه اعض ــات ه ــون انتخاب ــاس قان ــر اس ب
قوانیــن  و  اساســی  قانــون  نقــض  مرتکــب  انتخابــات 

انتخابــات شــوند، عــزل شــده حســاب می شــوند.
ــات  ــع انتخاب ــه موق ــزاری ب ــدم برگ ــه ع ــت ک ــی ا س گفتن
شــوراهای ولســوالی ها، عــدم نشــر لیســت رأی دهنــده گان، 
ارســال لیســت بــر خــاف قانــون در بــارۀ رییــس دبیرخانــۀ 
ــت شــماری از  ــه حکومــت، محرومی ــات ب کمیســیون انتخاب
مــردم از حــق رأی دهــی از مــواردی انــد کــه نقــض قوانیــن 

ــود. ــمرده می ش ــات ش ــیون انتخاب ــوی کمیس از س
معلومــات منبعــی کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت 
بــا  کمیشــنران  اکنــون  کــه  می دهــد  نشــان  می کــرد، 
آگاهــی از برکناری شــان پــس از اعــام نتایــج کابــل، نتایــج 
انتخابــات کابــل را بــه گــروگان گرفتــه و تصمیــم دارنــد تــا 
پایــان ثبــت نــام نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری نتایــج 

ــد. ــام نکنن ــل را اع کاب
ــام  ــت ن ــان ثب ــن زم ــان یافت ــا پای ــون ب ــع: چ ــۀ منب ــه گفت ب
ــد  ــت نمی توان ــات ریاســت جمهوری، حکوم ــزدان انتخاب نام
کمیشــنران را عــزل کنــد. آخــر مــاه جــدی پایــان ثبــت نــام 

نامــزدان اعــام شــده اســت.
ــد  ــر تمدی ــات ب ــیون انتخاب ــد کمیس ــل تأکی ــع دلی ــن منب ای
نشــدن ثبــت نــام نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
بــا  را همیــن مســأله می دانــد و می گویــد: کمیشــنران 
ــات  ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ــدن ثب ــد نش ــر تمدی ــد ب تأکی
ــدرت خــود هســتند. ــای ق ــاش بق ریاســت جمهوری، در ت

تاریخ ثبت نام تمدید نمی شود
کــه  می گوینــد  انتخابــات  کمیســیون  در  مســووالن 
بــه هیــچ عنــوان تاریــخ ثبــت نــام نامــزدان انتخابــات 

نمی شــود. تمدیــد  ریاســت جمهوری 
عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابات 
ــیون  ــد: کمیس ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ

انتخابــات هیــچ برنامه یــی بــرای تمدیــد ثبــت نــام نامــزدان 
ــدارد. ــت جمهوری ن ــات ریاس انتخاب

ــات  ــی انتخاب ــای ابراهیمــی از کســانی کــه بســتۀ معلومات آق
ــه  ــد ک ــد، می خواه ــت آورده ان ــه دس ــت جمهوری را ب ریاس
هرچــه زودتــر بــرای ثبــت نــام بــه ایــن کمیســیون مراجعــه 

کننــد.
بــه طــور جــدی خواهــش  دوســتان  »از  می گویــد:  او 
می کنیــم تــا هرچــه زودتــر بــرای ثبــت نــام تشــریف 
بیاورنــد تــا از ثبــت نــام بــاز نماننــد، زیــرا تاریــخ ثبــت نــام 

نمی شــود«. تمدیــد 
ــش از  ــه بی ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــات  ــی انتخاب ــو بســته معلومات ــه شــمول دو بان ــن ب ــاد ت هفت

ــد. ــرده  ان ــت ک ــت جمهوری را دریاف ریاس
احمدولــی مســعود رییــس تیــم وفــاق ملــی، محمــد 
اشــرف غنی رییــس  حکومــت وحــدت ملــی، حنیــف اتمــر 
ــل  ــت اهلل نبی ــی، رحم ــت مل ــورای امنی ــین ش ــاور پیش مش
ــزدی  ــر نام ــن دیگ ــد ت ــی و چن ــت مل ــین امنی ــس پیش ریی
ــم  ــدرام، حکی ــف پ ــد. لطی ــام کرده ان ــمًا اع ــود را رس خ
ــوز رســمًا   ــه تاهن ــد ک ــی کســانی ان ــوراهلل جلیل تورســن و ن

ــد. ــام کرده ان ــت ن ثب
قــرار اســت انتخابــات ریاســت جمهوری بــا ســه مــاه تأخیــر 

بــه تاریــخ ۲۹ ســرطان ســال ۱۳۹۸ برگــزار شــود.
براســاس تقویــم اعــام شــدۀ کمیســیون انتخابــات، نامــزدان  
ــا  ــو ت ــخ ۲۸ دل ــاه از تاری ــرای دو م ــه ب ــتند ک ــت داش فرص
۲۸ حمــل بــرای خــود کمپایــن کننــد؛ امــا اکنــون بــا تأخیــر 
ــت و  ــورده اس ــم خ ــه بره ــن معادل ــات ای ــزاری انتخاب برگ
بایــد منتظــر شــد و دیــد کــه چــه تصمیمــی گرفتــه خواهــد 

شــد.
تاریخ اعالم نتایج کابل مشخص نیست

ــوز  ــه تاهن ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
تاریــخ اعــام نتایــج ابتدایــی حــوزۀ انتخاباتــی کابــل روشــن 

نیســت.
عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابات 
ــات  ــج انتخاب ــام نتای ــد: اع ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ب
کابــل نهایــی نشــده و تاهنــوز تاریــخ اعــام نتایــج انتخابــات 

کابــل معلــوم نیســت.
کمیســیون انتخابــات در حالــی از معلــوم نبــودن اعــام 
نتایــج انتخابــات کابــل ســخن می گویــد کــه پنجشــنبۀ هفتــۀ 
ــانه ها  ــه رس ــات ب ــیون انتخاب ــووالن  در کمیس ــته، مس گذش
گفتــه بودنــد کــه تــا دو روز دیگــر نتایــج انتخابــات کابــل را 

ــد.  ــام می کنن اع
ــزدان  ــن از نام ــل ۱۶۱ ت ــت کاب ــی والی ــات پارلمان در انتخاب
بــه شــمول ۲۷ زن بــه رقابــت پرداختنــد کــه قــرار اســت از 
ــه مجلــس  ــن کــه ۹ زن شــامل آن اســت ب ــان ۳۳ ت ــن می ای

ــد. ــدا کنن ــده گان راه پی نماین
ــرار  ــات ق ــه شــده کمیســیون انتخاب ــم اعامی براســاس تقوی
ــس  ــات مجل ــزدان انتخاب ــی نام ــت ابتدای ــه فهرس ــود ک ب
از  پــس  نهایــی  فهرســت  نماینــده گان در ۱۸ جــدی و 
رســیده گی بــه شــکایات بــه تاریــخ ۵ حــوت منتشــر شــود.
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نامـزدان شـوراهای ولسـوالی ها 

می تواننـد به وظایف شـان برگـردند

فرزندان شهدای نیروهای ارتش

 به موسسات تحصیالت عالی معرفی می شوند

ــوری،  ــت جمه ــم ریاس ــاد حک ــر بنی ــدگار: ب مان
ــرای  ــه ب ــی ک ــات ملک ــوران خدم ــمار از مأم آن ش
نامــزد شــدن در انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها از 
ــد، از تاریــخ صــدور  ــه بودن ــار رفت وظایف شــان کن
ــت،  ــدون رقاب ــاه، ب ــک م ــدت ی ــا م ــم ت ــن حک ای

دوبــاره بــه وظایف شــان برمی گردنــد.
حکــم ریاســت جمهوری بــه تاریــخ ۱۹جــدی ســال 
ــیون  ــی کمیس ــۀ حقوق ــت نظری ــا درنظرداش روان ب
مســتقل اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی صــادر 

شــده اســت.
ــی  ــات ملک ــوران خدم ــر مأم ــم اگ ــاد حک ــر بنی ب
ــه  ــوط مراجع ــه ادارات مرب ــده ب ــاد تعیین ش در میع
نکننــد، طبــق حکــم منــدرج مــادۀ ۱۸ مقــررۀ 
ــات ملکــی، بســت های  ــان خدم ــی کارکن ــور ذات ام
خدمــات ملکــی را فقــط از طریــق رقابــت آزاد 

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــد ب می توانن
در  کــه  »در صورتــی  اســت:  آمــده  حکــم  در 
بســت های مربــوط بــه نامــزدان مســتعفی شــوراهای 
ولســوالی ها، اشــخاص دیگــر از طریــق رقابــت 
ــتعفی در  ــزدان مس ــند، نام ــده باش ــرر گردی آزاد مق
ــودن  ــپری نم ــدون س ــل ب ــی مماث ــت های خال بس

ــد«. ــف گردن ــامل وظای ــت آزاد، ش ــۀ رقاب پروس
گفتنــی کــه انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها قــرار 

بــود بــا انتخابــات مجلــس نماینــده گان یکجــا 
ــن  ــی ای ــل نامعلوم ــه دالی ــا ب ــردد، ام ــزار گ برگ
انتخابــات برگــزار نشــد. برخی هــا بــاور دارنــد کــه 
نبــود کارشــیوۀ مشــخص و معلــوم نبــودن امتیــازات 
ــل  ــی از دالی ــوالی ها یک ــوراهای ولس ــای ش اعض
ــود. ــه می ش ــات گفت ــن انتخاب ــزاری ای ــدم برگ ع

ایــن مــوارد باعــث شــد تــا شــماری از نامــزدان در 
ــودداری  ــا خ ــه کارزاره ــدن ب ــۀ راه از وارد ش نیم
کننــد و در برخــی از مناطــق افغانســتان هیــچ 
ــه در  ــود ک ــات نش ــن انتخاب ــی وارد ای ــزد بانوی نام
نهایــت منجــر بــه ناتکمیــل شــدن لیســت نامــزدان 

شــوراهای ولســوالی ها گردیــد.
در حکــم تصریــح شــده اســت کــه آن شــمار 
انتخابــات  در  کــه  ملکــی  خدمــات  مأمــوران 
شــوراهای ولســوالی ها از وظایــف خــود کنــار 
رفتــه بودنــد، امــا در انتخابــات پارلمانــی بــه حیــث 
ــدرج  ــکام من ــامل اح ــد، ش ــتراک کرده ان ــزد اش نام

ایــن حکــم نمی شــوند.
کمیســیون انتخابــات در آخریــن مــورد اعــام 
ــات شــوراهای ولســوالی ها  کــرده اســت کــه انتخاب
همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهوری بــه تاریــه 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــرطاِن ۱۳۹۸ برگ ۲۹ س

فرزنــدان  اســت  کــرده  اعــام  دفــاع  وزارت 
ــش،  ــای ارت ــن نیروه ــهدا و معلولی ــای ش خانواده ه
بــه منظــور تــداوم و تکمیــل تحصیــات عالــی بــه 
ــی  ــی معرف ــی خصوص ــات عال ــات تحصی موسس

ــد. ــد ش خواهن
ــی، از خانواده هــای  ــا نشــر اعامیه ی ــاع ب وزارت دف
شــهدا و معلولیــن نیروهــای ارتــش خواســته اســت 
تــا فرزنــدان شــان را در والیــت کابــل بــه معاونیــت 
شــهدا و معلولیــن و در والیــات بــه فرماندهی هــای 

جلــب و جــذب بفرســتند.
»از  اســت:  آمــده  وزارت  ایــن  اعامیــه  در 
ــش  ــای ارت ــن نیروه ــهدا و معلولی ــای ش خانواده ه
ــناد  ــا  اس ــان را ب ــدان ش ــا فرزن ــم ت ــی خواهی م
ــی )دانشــگاه ها و اســناد فراغــت لیســه های  تحصیل
ــه  ــا ک ــق آن ه ــی و وثای ــی( و اوراق هویت خصوص
واجدیــت شــرایط آنهــا را تثبیــت کــرده بتوانــد، بــه 

ــه معاونیــت شــهدا و معلولیــن  ــام ب منظــور ثبــت ن
ریاســت کادر و پرســونل ســتر درســتیز وزارت 
قوماندانی هــای  بــه  والیــات  در  و  ملــی  دفــاع 
جلــب و جــذب بــه نماینده هــای شــهدا و معلولیــن 

ــد«. ــه نماین مراجع
ــاع، دســت  ــه وزارت دف ــن نخســتین بار اســت ک ای
ــه  ــد ک ــی زده اســت. اســداهلل خال ــن اقدام ــه چنی ب
ــاع  ــت وزارت دف ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــه تازه گ ب
ــه  ــه توج ــت ک ــه اس ــت، گفت ــده اس ــته ش گماش
ویژه یــی بــه معلولیــن و خانواده هــای شــهدای 

ــرد. ــد ک ــش خواه ــای ارت نیروه
ــای  ــهدای نیروه ــن و ش ــه معلولی ــان اینک ــا بی او ب
ــاع از خــاک  ــرای دف ــش جــان هــای شــان را ب ارت
ــه  ــه ب ــد، وعــده ســپرده اســت ک ــدا کرده ان شــان ف

ــد. ــد ش ــک خواه ــان کم ــا و خانواده های ش آنه

ناجیه نوری 



در افغانســتان اواخــر قــرن بیســتم، اســام گرایی 
ــوص در  ــی به خص ــان سیاس ــک جری ــث ی به حی
ــوی  ــه رنگ وب ــرآورد ک ــر ب ــی س ــۀ دموکراس ده
را  مصــر  اصاحــِی  بــزرگ  جنبــش  تمــام 
شــاخص ترین  و  می کــرد  حمــل  خــود  بــا 
و  االزهــر  شــاگرداِن  را  آن  افــراد  و  رهبــران 
ــکیل  ــلمین تش ــان اخوان المس ــه جری ــط ب مرتب
جریــاِن  ایــن  آهسته آهســته  امــا  می دادنــد. 
ــن  ــد خــورد. ای ــا گفتمــان جهــاد پیون ــی ب اخوان
ــه در  ــد ک ــد و در ُکل فضــای سیاســِی جدی پیون
ــِم فکــری،  ــرات مه ــد، اث افغانســتان به وجــود آم
ســاختاری و روانــی بــر شــیوۀ کار اســام گرایان 
احــزاب  قالــب  در  اســام گرایان  گذاشــت. 
اســامی، جــزِو قوی تریــن نیروهــای مذهبــی در 
ســیمای مذهبــی افغانســتان به خصــوص بعــد از 
ــای  ــد. نحله ه ــمار می رون ــال های ۱۹۷۳ به ش س
ــنت در  ــل س ــی اه ــای مذهب ــی و جریان ه مذهب
افغانســتان از بــدو پیدایــش آن اثرگــذار بوده انــد 
به حســاب  مشــروعیت  منبــع  مهم تریــن  و 
می رفتند)شــفایی،۱۳۹۳: ۲۵۵(. ایــن نهادهــا و 
گروه هــای مذهبــی بــا یــک فتــوای  شــرعی یــک 
نظــام سیاســی را از بیــخ و بــن بربــاد می دادنــد و 
یــا یــک حکومــت متزلــزل و نامشــروع را بــه یک 
حکومــت مشــروع و بــا ثبــات مبــدل می کردنــد. 
ــی،  ــات سیاســی، اجتماع ــه الزام ــدون توجــه ب ب
ــراد  ــا نزدیکــی اف فرهنگــی و اقتصــادی، بلکــه ب
ــی  ــدرت  سیاس ــب ق ــی تصاح ــخاص مدع و اش
بــه نهادهــای  دینــی و کســب اعتمــاد آن هــا بــرای 
ــرای مشــروعیت نظــام  ــوای شــرعی ب اصــدار فت
سیاســی کافــی بــود تــا یــک نظــام از تزلــزل بــه 

ــات برســد.  ثب
دو عنصــر در رونــِق ایــن جریــان، یکــی مبــارزه 
بــا بی دینــی نظــام و دیگــری رقابــت بــا احــزاب 
ایدیولوژیــک سوسیالیســتی، نقــش بــزرگ داشــته 
ــان دارای  ــن جری ــفایی، ۱۳۹۳: ۲۵۸(. ای است)ش
منــش و اصــول فکــری برگرفتــه از اخوانی هــای 
مصــر بــود کــه دارای اثرگــذاری بــزرگ اجتماعی 
و سیاســی در کشــوری کــه بــرای اولین بــار 
بــازار مباحــث حزبــی- ایدیولوژیکــی گــرم شــده 

ــام  ــان، اس ــن جری ــد. ای ــوب می ش ــود، محس ب
ــع و  ــن منب ــرآن را مهم تری ــه راه حــل و ق را یگان
ــن دارد  ــر ای ــاد ب ــد و اعتق ــون اساســی می دان قان
ــان  ــرآن آمــده و همچن کــه تمامــی مســایل در ق
ــد اتحــاد، نفی ســلطه،  ــم مانن سلســله یی از مفاهی
ــر و  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاد، ام جه
ــی  ــث واژه گان انگیزش ــی به حی ــت اجتماع عدال
ــِم  ــۀ مه ــک نکت ــد. ی ــل می کنن ــان  عم ــن جری ای
ــک  ــث ی ــی به حی ــام گرای ــاب اس ــر در ب دیگ
ــا  ــش آن ه ــش و کن ــامی، من ــوی اس ــان ق جری
ــول  ــر اص ــی ب ــی متک ــی و فقه ــوزۀ کام در ح
ــوده و  ــۀ مذهــب اهــل ســنت و جماعــت ب اولی
بــرای توجیــه منــش و کنش هــای سیاســی خــود، 
ــنتی  ــی س ــی- فقه ــع کام ــی را از مناب آموزه های
می آورنــد، درحالی کــه بــه لحــاظ عملــی و 
نظــری متکــی بــر آموزه هــا و اعتقــادات فکــری، 
اخوان المســلمین مصــر  سیاســی و فرهنگــی 

ــفایی، ۱۳۹۳: ۲۶۳( ــد. )ش ان
گفتمــان اســام گرایی سیاســی در افغانســتان 
ــام  ــه  ن ــود ب ــرِی خ ــرۀ اخوانی گ ــان چه ــا هم ب
»ســازمان جوانــان مســلمان« یــاد می شــد و 
صیانــت از اســام، حفــظ ظواهــر شــریعت، 
ــی  ــاد و آلوده گ ــل فس ــه در مقاب ــت جامع صیان
و شــیوع ناهنجــاری و مســایل حجــاب، اشــتغال 
ــتی  ــکار کمونیس ــه و اف ــارج از خان ــان در خ زن
ــای  ــری و انگیزه ه ــای فک ــن داعیه ه از مهم تری
محســوب  جریان هــا  ایــن  شــکل گیری 
 .)۱0۶  :۱۳۷۷ عظیمــی،  بــه:  می شــود)بنگرید 
ــِی  ــان اصل ــی هــم مدعی احــزاب اســامی اخوان
ــا  ــدِن ارزش ه ــی ش ــام، عمل ــر اس ــدی ب پابن
و هدایــات اســام و مبــارزه بــا بــدکاری و 
فســاد را در ســرلوحۀ اصول نامه هــای خــود 
ــفایی،۱۳۹۳: ۲۸۵(.  ــه: ش ــد ب ــرار داده اند)بنگری ق
افغانســتان  اخوانــی در  اســام گرایی  جریــان 
بــا انقابــی شــدن به جــای اصــاح، رابطــه 
ــوده و  ــرار نم ــد برق ــاد و مجاه ــان جه ــا گفتم ب
ــلفیت/وهابیت  ــه، س ــب دیوبندی ــف مکات در ص
عربــی و جمعیــت علمــای پاکســتان قــرار گرفتند 
و صفــوف محکــم جهــاد علیــه الحــاد را بســتند. 

ــال های  ــا در س ــاد و حت ــاز دورۀ جه ــد از آغ بع
قبــل از جهــاد، اخوانی هــای افغانســتان در دو 
ــتاد  ــری اس ــه رهب ــامی ب ــت اس ــزب جمعی ح
بــه  اســامی  حــزب  و  ربانــی  برهان الدیــن 
رهبــری گلبدیــن حکمتیــار، طبــق برداشــت های 
اولیــور روا بــه اعتدالــی و افراطــی قابــل تفکیــک 
ــر از  ــرف نظ ــا ص ــد)روا، ۱۳۸۹: ۵0(. ب ــوده ان ب
ــه، اصــول و جهش هــای پارادایمــی  تمامــی داعی
ــش  ــًا نق ــتان عم ــام گرایان افغانس ــان اس در می
ــان  ــل و جری ــک گــروه حام ــوان ی ــه عن ــا ب آن ه
قــوی مذهبــی در سیاســت افغانســتان در فراینــد 
ــروِی  ــک نی ــث ی ــه  حی ــازی، ب ــی و نوس نوگرای
نیســت.  بررســی  قابــل  مثبــت  و  مطلــوب 
ــه  ــش  ب ــا گرای به خصــوص شــاخۀ افراطــی آن ب
اصــول مذهــب حنبلــی در مقابــل مذهــب حنفــی 
ــی،  ــه جریان هــای بنیادگــرای وهاب ــد ب ــا پیون و ب
دیوبندیــه و جمعیــت علمــای پاکســتان، از جــادۀ 
ــی در  ــول اجتماع ــر و تح ــی و تغیی اصاح گرای
قالــب اندیشــۀ اســامی فاصلــه بســیار گرفتــه و 
ــد توســعۀ سیاســی  ــی در فراین ــش منف ــًا نق عم

ــت. ــته اس ــتان داش افغانس
2- بنیادگرایان

از  یکــی  به حیــث  بنیادگرایــی  از  اولیــورروا 
جریان هــای دینــی ـ فرهنگــی مهــِم ایــن کشــور 
به عبــارِت  و  اســام  دقیقــًا  و  می کنــد  یــاد 
ــا و  ــه ماه ــی را ک ــوع دین داری ی ــت تر ن درس
می کننــد،  نماینده گــی  آن  از  دینــی  نهادهــای 
اولیــورروا،  تعبیــر  در  می نامــد.  بنیادگرایــی 
ــام  ــه اســام صــدر اس ــی بازگشــت ب بنیادگرای
ــه  ــوده ک ــن ب ــرم)ص( و تابعی ــر اک و دورۀ پیامب
ــریعت  ــر ش ــی ب ــای زنده گ ــام زوای ــاس تم اس
از  گــذر  بــا   .):۱۳۸۹ )روا،  می شــود  نهــاده 
ــور روا، اســامی  ــر اولی درســتی و نادرســتِی تعبی
کــه در ســرزمین خراســان بــزرگ بســط یافــت، 
متکــی بــر فقــه حنفــی بــوده، امــا بــا گــذر زمــان 
ــده گان  ــث )نماین ــل حدی ــب اه ــیطرۀ مکت و س
ــد  ــام مانن ــان اس ــرا در جه ــای بینادگ جریان ه
وهابیت/ســلفیت و دیوبندیســم( دامنــه و ســیطرۀ 
ــه در ایــن خطــه کم رنــگ شــده  مکتــب ماتریدی
و بــا رونــق ایــن نحله هــا نــگاه بــه عقــل، 
اجتهــاد، نــوآوری، تغییــر و تحــول به حیــث 
ــی  ــات عقل گرای ــی و از ضروری ــر عقان ــک ام ی
به حیــث  و  می ایســتد  پویایــی  و  حرکــت  از 
یــک امــر غیرشــرعی و خــاف شــرع بــه 
 نــام بدعــت مذمــت می گــردد. طــوری کــه 
ــت  ــد اس ــرب معتق ــمنداِن ع ــان از اندیش دکمجی
ــتر  ــف بیش ــاِت مختل ــه درج ــان ب ــه بنیاد گرای ک
بعــد  بدعت هــای  و  نوآوری هــا  ســنت ها، 
از مرحلــۀ نخســتین تاریــخ اســام را قبــول 
ندارند)بنگریــد بــه: شــفایی، ۱۳۹۳: ۳۶۳(. در 
مــورد موقف گیــری جریان هــای بنیادگــرا در 
ــد:  ــورروا می نویس ــی، اولی ــۀ غرب ــل مدرنیت مقاب
ــِف  »جنبــش ســلفی نیــز ماننــد بنیادگرایــی مخال
ــلفی  ــر س ــروان تفک ــه پی ــت. البت ــوآوری اس ن
ــت  ــوف و روحانی ــفه، تص ــد، فلس ــِف تقلی مخال
برخاســته اند. در اندیشــۀ ایــن گــروه اصــاح بــه 
ــت،  ــی نیس ــدد و تجددگرای ــرد تج ــای کارب  معن
ــر)ص(  ــار پیامب ــار و رفت ــه گفت ــوع ب ــه رج بلک
ــی  ــه تجددخواه ــر ب ــرانجام منج ــه س ــت ک اس
ــاد  ــلفی، اجته ــر س ــیوۀ تفک ــد. در ش ــد ش خواه

معنایــی نــدارد. )شــفایی، ۱۳۹۳: ۳۶۴( 
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ــد:  ــان راه حــِل آن شــروع کنی ــک مشــکل و بی ــردِن ی ــا مطــرح ک 5. ب
ــران تولیــد صحبــت می کنیــم، آن هــا  ــرای مدی ــوان ســخنران ب ــه عن وقتــی ب
ــا  ــد. ب ــش دهن ــد را افزای ــد تولی ــه می توانن ــه چگون ــد ک ــد بدانن می خواهن
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــان و این ک ــترک مخاطب ــکل مش ــک مش ــردِن ی مطرح ک

ــرد. ــب ک ــان را جل ــه مخاطب ــوان توج ــرد، می ت ــل ک آن  را ح
6. ســخنرانی تان را بــا یــک تشــبیه یــا اســتعاره شــروع کنیــد: »کــودکان 
مثــل ُگل هــای یــک بــاغ هســتند، اگــر اســتعدادهای آن هــا را پــرورش دهیــد 
ــا می خشــکند.«  ــتعدادهای آن ه ــد، اس ــرورش ندهی ــر پ ــد و اگ ــد می کنن رش
ــان ایده هــا و  ــرای بی ــاس، شــیوه یی فاخــر و شــیوا ب تشــبیه و اســتعاره و قی
گفته هــای ماســت. مــا بــا گفتــن یــک تشــبیه یــا اســتعاره می توانیــم مفاهیــم 
ــنی را  ــر روش ــرده و تصاوی ــازی ک ــی ساده  س ــوار را به راحت ــی و دش انتزاع
ــرای ذهــن جــذاب اســت؛ چــون مغــز  ــان ب ــن شــیوۀ بی ــم و ای ترســیم کنی
ــه  ــردن را ب ــر ک ــت فک ــد زحم ــت دارد و می خواه ــه را دوس ــان مقایس انس
ــرژی را داشــته  ــزان مصــرف ان ــن می خــود ندهــد، چــون می خواهــد کمتری
ــتعاره  ــتفاده از اس ــا اس ــودآگاه اســت و ب ــر ناخ ــان ضمی ــتعاره زب ــد. اس باش
می توانیــم مفاهیــم را بــه ذهــِن ناخــودآگاه مخاطــب گــره بزنیــم و در 
ــتعاره  ــان اس ــرای بی ــم. ب ــرار کنی ــاط برق ــراد ارتب ــا اف ــر ب ــۀ عمیق ت ــک الی ی
ــه شــرایط و موقعیــت، بهتــر اســت از خاقیــِت خــود اســتفاده  ــا توجــه ب ب
ــا ایــن وجــود تکنیک هایــی هــم وجــود دارد، مثــل تکنیــک:  ــی ب بکنیــم ول
»... مــن مثــل... اســت، چــون...«: ســخنرانی مــن مثــل دریاســت، چــون هــم 
ــل یــک آبشــار اســت چــون  وســعت دارد و هــم عمــق. ســخنرانی مــن مث

ــا و پُرسروصداســت. زیب
مخاطبــان  کنجــکاوی  وقتــی  کنیــد:  رازآلــود  را  ســخنرانی تان   .7
شــما می افتنــد و وقتــی  تــورِ  بــه  به راحتــی  آن هــا  برمی انگیزیــد،  را 
ــم  ــا ســرنِخ مبه ــد ت ــًا چن ــد و ضمن ــود شــروع می کنی ســخنرانی تان را رازآل
ــه  ــی ک ــر صحبت های ــیار درگی ــان بس ــن مخاطب ــد، ذه ــا می دهی ــه آن ه ب
ــدت  ــه ش ــه او ب ــزان توج ــد و می ــد ش ــد، خواه ــد بگوی ــخنران می خواه س
ــش  ــدازه ک ــش از ان ــه بی ــیم ک ــب باش ــد مواظ ــط بای ــد. فق ــش می یاب افزای

ــود. ــته ش ــب خس ــا مخاط ــم ت ندهی
ــد: همیشــه  ــروع کنی ــز ش ــوخ طبعی و طن ــا ش ــکان ب ــورت ام 8. در ص
ــد زدن وا  ــه لبخن ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــت دارن ــخنرانی را دوس ــان، س مخاطب
مــی دارد؛ امــا این جــا نکتــۀ مهمــی وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه نبایــد 
ــور  ــت. منظ ــی دانس ــردن یک ــف ک ــه تعری ــا لطیف ــز را ب ــوخ طبعی و طن ش
ــاد  ــی ش ــوخ طبعی یعن ــت. ش ــردن نیس ــف ک ــی تعری ــوخ طبعی فکاه از ش
ــدن  ــی دی ــن، یعن ــدی نگرفت ــا را ج ــی چیزه ــردن، یعن ــیطنت ک ــودن، ش ب
ــخنرانی  ــن س ــاب آیی ــی در کت ــل کارنگ ــرگرم کننده. دی ــده دار و س ــد خن بُع
ــان  ــخنران ها حرف های ش ــی از س ــد بعض ــًا دیده ای ــد: »حتم ــود می نویس خ
را بــا داســتان های مضحــک شــروع می کننــد کــه ابتــدا ایــن روش را 
توصیــه نمی کنیــم. لطفــًا شــما در چنیــن دامــی نیفتیــد چــون خیلــی زود در 
ــه داســتان  ــد ک ــخ را کشــف می کنی ــن حقیقــت تل ــان ای دســتپاچه گِی خودت
ــاد  ــنونده ایج ــی را در ش ــس لوده گ ــده، ح ــای خن ــه ج ــًا ب ــک غالب مضح

ــرده اســت.«  ک
ــد و  ــتان را می فهم ــِر داس ــا آخ ــر ت ــه مخاطــب از س ــم هســت ک ــی ه گاه
در ایــن حالــت ســخنران مثــل احمق هــا بــه نظــر می رســد. داشــتن 
ــد  ــی اســت کــه اگــر ســخنرانی از آن بهره من ــز، نعمــت گرانبهای ــۀ طن روحی
ــی  ــا لوده گ ــه ب ــادل ن ــخنرانِی متع ــک س ــت. ی ــی اس ــدۀ واقع ــد، برن باش
ــراق  ــار اغ ــت و وق ــا متان ــه ب ــود و ن ــروع می ش ــی ش ــا افتاده گ ــش پ و پی
ــد  ــی داری ــت و بصیرت ــان درای ــر چن ــتند. اگ ــح نیس ــدام صحی ــده، هیچ ک ش
ــای  ــا صحبت ه ــول و ی ــرای غیرمعم ــک ماج ــی از ی ــد لطیفه ی ــه می توانی ک
ــن کار  ــت نشــود، ای ــم اهان ــه کســی ه ــرون بکشــید و ب ــی بی ســخنران قبل
ــی  ــه قصه ی ــد ک ــن باش ــادمانی ای ــاد ش ــرای ایج ــان ترین راه ب ــد. آس را بکنی
دربــارۀ خودتــان تعریــف کنیــد. وضــع خودتــان را در یــک موقعیــِت پیچیــده 
بــه شــکلی طنزآلــود بیــان کنیــد .چنیــن داســتانی واقعــًا جوهــر طنــز را در 

ــود. ــد ب ــد داشــت و اثرگذارخواه خــود خواه

رسول خان امین / بخش بیســت وششـم

بخش هفتـم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی
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ــودم، هنــگام  اگــر جــای دیمیتــری ایوانویــچ مندلیــف می ب
ــاوی، در  ــر کیمی ــِی عناص ــدول دوران ــیدِن ج ــار بخش هنج
ــا  ــوی ط ــر را پهل ــامِ دیگ ــه« دو ن ــزات نجیب ــتون »فل س
ــی  ــوب و زلم ــم محب ــتم: مری ــن می نوش ــره و پاتی و نق

ــی. باباکوه
ــی،  ــرگردانی کنون ــرگرانی و س ــردرگمی، س در روزگار س
ــه  در ســرزمینی کــه راســت و دروغ را همگــون از چــپ ب
ــای  ــداری از زبان ه ــال پاس ــی س ــند، س ــت می نویس راس
ــن دو  ــده گارِ ای فارســی و پشــتو، یکــی از رهاوردهــای مان

همــره و همســر و همــکار نســتوه اســت.
ــت  ــته ها می نوش ــه در گذش ــی ک ــا چنان ــوب ی ــم محب مری
»مریــم محبــوب افســری«، بــه گفتــۀ فــروغ فرخــزاد ماننــِد 
»هــر آدمــی کــه بــه دنیــا می آیــد، تاریــخ تولــدی دارد، اهــل 
شــهر یــا دهــی اســت، تــوی مدرســه یی درســت خوانــده، 
ــراردادی در  ــی و ق ــی معمول ــات خیل ــت اتفاق ــک مش ی
زنده گــی اش اتفــاق افتــاده کــه بــرای همــه می افتــد.« چــه 

ــودن!... ــدن و ب ــه آم ــت این گون ــکوهنده اس ش
ــش از پیدایــش مرزهــا و نام گــذاری کشــورها،  راســتی، پی
مــردم در کجــا چشــم بــه جهــان می گشــودند؟ اگــر زادگاه 
شناســانندۀ آدم می بــود، مگــر نبایــد گهــواره ارزشــی 

ــت؟ ــت می داش ــتر از هوی بیش
مریــم هــم اگــر در تنگنــای شــناس نامه های دودمانــی 
ــواده،  ــا خان ــروز تنه ــت، ام ــی« می نشس ــع جیب دارای »قط
ــایه گانش او را  ــد از همس ــی چن ــاید تن ــاوندان و ش خویش
ــم را  ــرزمیِن قل ــده در س ــن دخــت زاده ش ــناختند. ای می ش
ــانه های  ــی در رس ــتن فارس ــدن و نوش ــا خوان ــه ب ــر ک ه

درون مــرزی و برون مرزهــا آشــنا باشــد، می شناســد.
در  ریشــه  او،  نخســتین  خامه پردازی هــای  گرچــه 
ــد،  ــل( دارن ــی )کاب ــۀ دران ــوریا و عایش ــگاه های س آموزش
روزنامــۀ  گردگرفتــۀ  رســانه های  راســتینش  خاســتگاه 
»انیــس« و ماهنامــۀ »ژونــدون« ســال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ 

ــت. اس
ــپیده زاران،  ــده گان آن س ــده گان و خواهن ــنده گان، خوانن باش
ــرا  ــناختند، زی ــروش« می ش ــر تابلوف ــیمای »دخت او را در س
ــان  ــی را نش ــو پیرزن ــد: »تابل ــاز می ش ــه آغ ــود این گون خ
مــی داد کــه دو زانــو نشســته  بــود. رخســاره راســتش را بــه 
کــف دســت تکیــه داده  بــود و دســت دیگــر را بــه صــورِت 

عمــود بــاالی دو کنــدۀ زانــو چســپانده  بــود.«
ــی  مریــم محبــوب ماننــد بســیاری از ســربرآورده گان آرمان
آن ســال ها، خواســته و نخواســته، یــا در روشــنایی راه 
ــی.  ــا در ســایۀ ماکســیم گورک ــت ی ــت می رف صــادق هدای
از همــان رو، »ژونــدون« برایــش نــام کمایــی کــرد بی آن کــه 

بــه نشــانش رســانده  باشــد.
ــر« و  ــۀ دلگی ــاند »خان ــردم شناس ــه م ــه او را ب ــتانی ک داس
ــزود،  ــتاینده گانش اف ــده گان و س ــمارِ خوانن ــه ش ــه ب آن چ
رســانه های  گرداننــده گان  بــود.  الغرهــا«  و  »چاق هــا 
راهــی  الغرهــا«  و  »چاق هــا  نمی خواســتند  پایتخــت 
ــاد  ــه شــود، زیــرا ســوژۀ  خنجــری داشــت. زنده ی چاپ خان
ــب  ــه شــوخی او را »نجی ــتانش ب ــه دوس ــق ک ــب رحی نجی
ــش  ــرد، بلکــه عنوان ــش ک ــا چاپ ــق« می نوشــتند، نه تنه رهی
ــدون  ــاط ژون ــولی؟( خط ــول )رس ــای رس ــه آق ــز ب را نی
ــس و  ــت بنوی ــه و درش ــا« را فرب ــت »چاق ه ــپرد و گف س
»الغرهــا« را نــازک و باریــک. او از روزنــۀ دیگــری بــه رِگ 

سانســورگرایان و خامه ســتیزان نشــتر زد. 
ــوان  ــوان یکــی از انگشت شــمار بان ــوب را می ت ــم محب مری
پیشــگام در گســترۀ داستان نویســی افغانســتان دانســت. در 
ــام  ــج ن ــار پن ــتر از چه ــت، بیش ــه او می رف ــی ک کوره راه
نمی درخشــید: رقیــه ابوبکــر، معصومــه عصمتــی، ســپوژمی 
رووف )ســپس: ســپوژمی زریــاب( و یکــیـ  دو تــن دیگــر.
ــل  ــانه های کاب ــوب از رس ــم محب ــام مری ــار ۱۹۷۵ ن در به
دانشــگاه  در  و  رفتــه  ایــران  می گفتنــد  شــد.  ناپدیــد 
ــی  ــات فارس ــتۀ ادبی ــر در رش ــای برت ــه آموزش ه ــران ب ته

می پــردازد.
ــا نامورانــی چــون  او در چهــار ســال و چنــد مــاه آن جــا ب
دکتــور محمــد علــی اســامی ندوشــن، دکتــور رضــا 
ــور  ــی و دکت ــفیعی کدکن ــا ش ــور محمدرض ــی، دکت براهن

یافــت. پُربارتــری  عبدالحســین زرین کــوب آشــنایی 
نویســندۀ »خانــۀ دلگیــر« کــه بهارانــه رفتــه بــود، شــگوفان 
آمــد و خانــه را دلگیرتــر یافــت. این بــار نیــازی بــه 

ــزۀ  ــد. آمی ــته می ش ــا ســرخ نوش ــود؛ خــودش ب ــتن نب نوش
خــون و آتــش و خاکســتر در ســرزمین بربــاد و برآتش رفتــۀ 
افغانســتان همــه روزه زنده گــی ده هــا و شــاید صدهــا 
ــر  ــاب« کوتاه ت ــاب« و »ضدانق ــام »انق ــه ن ــدش را ب فرزن
ــنگر  ــگ داران دو س ــاخت. تفن ــاه می س ــتان های کوت از داس
هرکــس را هرجــا و هرگونــه کــه می خواســتند، پایــان 
می دادنــد و در کنــار پیکــرش بــا گلولــه می نوشــتند: 

ــه دارد...« »دنبال
از  ادبیــات  گواهی نامــۀ  بــا  او  کــه   ۱۹۷۹ تابســتان  در 
ــتاده  ــی« فرس ــک زراعت ــه »بان ــران برگشــت، ب دانشــگاه ته
ــِم  ــرا از دم چش ــگزاری دارد، زی ــای سپاس ــه ج ــد. البت ش
ــان  ــر برای ش ــان دیگ ــه جه ــا ب ــتادن آدم ه ــه فرس ــی ک آنان
آســان تر از نوشــیدن آب بــود، رفتــن بــه هــر بانــک 

باشــد. زنده گــی  پس انــداز  می توانســت 
ــا،  ــی تانک ه ــا و غریوای ــته گی بانک ه در روزگار ورشکس
ــه ادارۀ هنــر و ادبیــات رادیــو افغانســتان  مریــم محبــوب ب
ــه« و  ــتن رو آورد. »کوچ ــه نوش ــر ب ــار دیگ ــت و ب راه یاف
ــدند و در  ــده ش ــو خوان ــه از رادی ــر ک ــتان دیگ ــد داس چن
گزینه هــا نیامده انــد، یادگارهــای همــان ســال )۱۹۸0( 

انــد. 
افغانســتان ســال ها پیــش از ســینماگر شــدِن مایــکل مــور، 

در فارنهایــت ۹۱۱ می ســوخت. گنــاه آشــنا و بیگانــه 
ــه دارِ  ــتان دنبال ــردم داس ــود: م ــان ب ــناریو چن ــت، س نیس
ــد.  ــده  بودن ــود ش ــِت خ ــوژۀ سرنوش ــا س ــتی ناپذیری ب آش
ــز ۱۹۸۱ از  ــن کشاکشــی، نویســندۀ »دو راه« در پایی در چنی
ــد: گذشــتن  ــا را برگزی ــا یکــی از راه ه ــد و تنه ــه برآم خان
ــد.  ــتان و هن ــای پاکس ــوی اندوهکده ه ــن س ــرز و رفت از م
ــا و  ــن زندان ه ــوار خونی ــتارگاه ها، دی ــن کش ــاک خونی خ
ســنگ های خونیــن ســنگرها همــه در آســتر کوله بــار 

ــد. ــش بودن یادهای
بــر  در  می کننــد«  گل  کارتــوس  »درخت هــای  گزینــۀ 
ــت«،  ــۀ دش ــدد«، »مرثی ــی م ــا عل ــتان های »ی ــدۀ داس گیرن
»درخت هــای کارتــوس گل می کننــد« و »یــک گــور بــرای 
ــا شــتاب در برون مرزهــا نوشــته شــده  ــگار ب همــه« کــه ان

ــه  ــوب ب ــم محب ــاب چــاپ شــدۀ مری باشــند، نخســتین کت
ــی« اســت. ــام مســتعار »نَ ن

ایــن کتــاب بــه تیــراژ ۲000 در دســمبر ۱۹۸۳ در چاپ خانۀ 
ــژ بیشــتر از  ــده گان آیی ــد. گردانن ــژ/ پاکســتان فراهــم آم آیی
بیســت عنــوان کتــاب هــر یــک بــا تیــراژ دوهــزار را در ســه 
بخــش »داســتان های مقاومــت«، »ســرود های مقاومــت« 
ــمارۀ  ــه دارای ش ــت«، هم ــاالت مقاوم ــا و مق و »ترجمه ه
ــار  ــداد مرگ ب ــه روی یک ســان ۱0۱0۱۳۶۲ )شــاید اشــاره ب

دهــم جــدی ۱۳۶۲( را بــه افغانســتان فرســتاده بودنــد.
چهــار تنــی کــه زودتــر و زیادتــر از دیگــران، می توانســتند 
ــود  ــدۀ بهب ــد و پیش گوین ــوب را ببینن ــم محب پیشــرفت مری
ــر روســتا باختــری،  آینــده اش باشــند، نجیــب رحیــق، صاب
ــار  ــد. در کن ــرم عثمــان بودن ــور اک ــاب و دکت ــورد زری رهن
این هــا، یــک تــِن دیگــر هــم از شــیفته گان شــیوۀ نــگارش 

او بــود: جــال نورانــی.
داســتان های  گیرنــدۀ  بــر  در  دلگیــر«  »خانــۀ  گزینــۀ 
کوتــاه »یــک زن و یــک مــزدور«، »دو راه«، »دیــوار«، 
ــش  ــه کوش ــا« ب ــا و الغره ــروش« و »چاق ه ــر تابلوف »دخت
ــا  ــر و مگره ــس از اگ ــردآوری شــد و پ ــی گ جــال نوران
در جنــوری ۱۹۹۱ بــه تیــراژ ۲000 از ســوی انجمــن 

نویســنده گان افغانســتان از چــاپ برآمــد.

مریــم محبــوب در ۱۹۸۶ بــه کانــادا آمــد و پــس از ســتردن 
غبــار ســفر در ماهنامــۀ »واژه« رخ نمــود. »واژه« با بخشــیدن 
ــا  ــر ۱۹۹۶ ت ــگار«، از یکــم نوامب ــه »زرن ــارش ب هســتی پُرب

امــروز هــر دو هفتــه در تورنتــو چــاپ می شــود.
گزینــۀ »ُگــم« )کانــادا/ ۱۹۹۹( بازآیــی مریــم محبــوب 
داســتان نویس اســت. داســتان های »حاجــی و عــرب«/ 
ــتۀ  ــم خس ــرقی«/ ۱۹۹۲، »دو چش ــیاه ش ــگ س ۱۹۹۱، »س
قــوش«/ ۱۹۹۲، »رجیــم«/ ۱۹۹۵، »شــاهین پیــر«/ ۱۹۹۶، 
ــد«/ ۱۹۹۸، »خــاک یوســف«/ ۱۹۹۸،  »ملکــه خــواب می دی
ــادا  ــگار در کان ــارات زرن ــوی انتش ــم«/ ۱۹۹۹« از س و »گ

ــد. ــترده یافتن ــاب گس ــدند و بازت ــاپ ش چ
ــیوه های  ــه از ش ــان داد ک ــه نش ــم« پیروزمندان ــندۀ »گ نویس
پیشــین یک ســره بریــده و بــه انــداز نویــن نــگارش دســت 

یافتــه  اســت.
ــادا/ ۲00۳( توان منــدی فراتــر  گزینــۀ »خانــم جــورج« )کان
از آفرینش هــای پیشــین را بــه نمایــش می گــذارد. در 
ــور«/  ــگ و بل ــارراه ین ــلتر«/ ۲000، »چه ــازه »ش ــۀ ت گزین
ــخ«/  ــنگ«/ ۲00۱، »تل ــرواز س ــن«/ ۲00۲، »پ ۲000، »کاتری
ــی  ــورج«/ ۲00۱، »حویل ــم ج ــدا«/ ۲00۱، »خان ۲00۱، »ص
ســنگی«/ ۲00۱، »کبوتــر حــرم«/ ۲00۱، »زخ«/ ۲00۱، و 

»طلســمات«/ ۲00۲ دیــده می شــوند. 
ایــن میــان »طلســمات« نمایانگــر رازهــای گنــگ  از 
نــازک  پــردۀ  در  افغانســتان  باشــنده گاِن  زنده گــی 
ــر  ــرم« بیانگ ــر ح ــنگی« و »کبوت ــی س ــورریالیزم؛ »حویل س
ــران، و هشــت پارچــۀ دیگــر  دشــواری های آواره گان در ای
نشــان دهندۀ کشــاکش زنده گــی پناهجویــان در کانــادا 

ــد. ان
شایســته می بــود اگــر »طلســمات« چنیــن فشــرده در 
ــی  ــن یک ــد. ای ــت نمی ش ــاه بازداش ــتان کوت ــای داس تنگن
بــا داشــتن ســوژه و هــوای کافکایــی، گســترش ســاختاری 
رهاتــری می خواهــد و بــا انــدک تــاش می توانــد داســتان 

ــری گــردد. ــۀ بهت میان
ــارراه  ــتان »چه ــه داس ــده، س ــتان یادش ــی وچند داس از س
ــود  ــورج« را می ش ــم ج ــدا« و »خان ــور«، »ص ــگ و بل یان
ــیِن  ــال پس ــاه س ــی پنج ــای داستان نویس ــن نمونه ه بهتری

ــد. ــتان خوان افغانس
مریــم  خسته گی نشــناس  پیگیــری  ســال  بیست وســه 
محبــوب در گرمــا و ســرما )۱۹۹۶ تــا امــروز( را می تــوان 
یک صدهــزار  از  بیشــتر  جاســازی  و  حروف چینــی  از 
نوشــته بــه دو زبــان پشــتو و فارســی در بیســت هزار بــرگ 

ــت. ــگار« بازیاف »زرن
ــی، ارج  ــتن آزاداندیش ــر پنداش ــا برت ــگار« ب ــه »زرن این ک
ــن گرانۀ  ــدن روش ــگ، بازتابان ــی فرهن ــه پاکیزه گ ــادن ب نه
رویدادهــای سیاســی جهــان، و پــاس داشــتن آزادی اندیشــه 
ــام  ــه ن ــد، ســتونی ب ــوه می نمای ــا ســرافرازی جل ــان، ب و بی

ــوب دارد. ــم محب مری
فراتــر از همــه، نخســتین نویســندۀ افغانســتان کــه بــه زودی 
ــه  ــی ک ــت هنگام ــپتمبر ۲00۱ ـ درس ــم س ــس از یازده پ
آشــوب بــر اندیشــۀ بســیاری از خامه پــردازان ســایه افگنــده 
ــگاه  ــر ۲00۱، جای ــماره اول اکتوب ــرمقالۀ ش ــا س ــود ـ ب ب

ــود. ــار دیگــر روشــن ســاخت، همــو ب ــگار« را ب »زرن
ــوس فرهنــگ در رهگــذار بادهــای  روشــن نگه داشــتن فان
دشــواری های  و  برون مرزهــا  در  زنده گــی  ویرانگــر 
ناگزیــر آن، از ســتوده ترین کارکردهــای »زرنــگار« بــه 

ــی رود. ــمار م ش
و  هزاره گــی  پشــتو،  گویش هــای  و  زبان هــا  گلچیــن 
ــیده  ــن بخش ــک نگاری ــگار را موزایی ــداب زرن ــی ته ازبیک
 اســت. تنهــا نگاهــی بــه ســرنامۀ برخــی از نوشــته ها 
ــی  ــانه چــه دیدگاه ــن رس ــم ای ــود بدانی ــد ب بســنده خواه
افغانســتان،  در  زنــان  انســانی  هویــت  نابــودی  دارد: 
ــای  ــتو، چاربیتی ه ــتان ادب پش ــاخه یی از باغس ــډی ش لن

هزاره گــی،  عاشــقانه های  بدخشــیانه ها،  هزاره گــی، 
ــوس  ــگ، قام ــه های کمرن ــډی و مقایس ــډی، لن ــی لن بررس
ــۀ  ــار، خان ــت دوزی در قنده ــر دس ــی، هن ــۀ هزاره گ لهج
ــرو  ــو غ ــه لوی ــتان، پ ــاله گی نورس ــرات، آن ســوی صدس ه
ــه، ســنگردی های پنجشــیری،  ــاو شــوه توفانون ــدی را ت بان
ترانه هــای ازبیکــی، دهقــان کابلــی، تاریــخ هزاره هــای 

افغانســتان و... .
گنجینــۀ نوشــته ها در پیرامــون آثــار باســتانی، موزیــم ملــی، 
ــوی،  ــای معن ــاق دارایی ه ــده، قاچ ــارت ش ــکه های غ س
گــذرگاه  در  کشــور  زنــاِن  و  کــودکان  زارِ  سرنوشــت 
فرمان روایــاِن  خودکامه گــی  و  گرســنه گی  تهیدســتی، 
کوچــک و بــزرگ، گاهنامــۀ یادرفتــه گان، بزرگ داشــت 
فرزانــه گان، رویدادهــای غم انگیــز بوداهــای بامیــان از 
ــر  ــزاری هن ــژۀ ارج گ ــای وی ــی، برنامه ه ــا فروپاش ــاز ت آغ
ــات و  ــون سیاســت، ادبی ــا در پیرام ــدان، پژوهش ه و هنرمن
عرفــان، بازشناســایی تاریــخ و جغرافیــای ویــراِن امــروز و 
ــخ،  ــات، حقــوق، اقتصــاد، تاری ــروز، اسام شناســی، ادبی دی
عرفــان، محیــط زیســت، پژوهش هــای طبــی، برخــی 
ــا  ــایی ی ــی، شناس ــیوۀ پاورق ــه ش ــاک ب ــی های ارجن بررس
بازشناســایی روندهــا و چهره هــای برجســتۀ جهــان و 
ــم  ــتکار مری ــه دارِ پش ــپ آیین ــای دلچس ــرۀ گزارش ه زنجی

ــت. ــوب اس محب
شهرزاد هزارویک شِب زرنگار

دستانت پُربار و روانت همیشه بهار!

صبوراهلل سیاه سنگ

زرنگار شهـرزادهزارویکشِب
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ــرای  ــی ب ــاق مل ــم وف ــه تی ــتی ک ــاره: در نشس اش
روز  بــه  اساســی  قانــون  هفتــۀ  از  گرامی داشــت 
ــود، شــماری  ــۀ گذشــته برگــزار کــرده ب پنجشــنبۀ هفت
از پژوهشــگران، اســتادان دانشــگاه و حقوق دانــان 
پروفیســور دکتــر محمدنظیــف  صحبــت کردنــد. 
ــای  ــه پژوهش ه ــا ک ــگاه اندیان ــتاد دانش ــهرانی اس ش
گســترده یی پیرامــون چالش هــای نظــام سیاســی و 
حکومت گــران افغانســتان انجــام داده اســت نیــز یکــی 
ــدگار  ــۀ مان ــود. روزنام ــت ب ــن نشس ــخنرانان ای از س
ســخنرانی اســتاد شــهرانی را بــه متــن پیــاده کــرده کــه 

اینــک می خوانیــد.

مســلمان  و  هســتند  بیــرون  در  کــه  مردمــی  ببینیــد 
آنهــا  نیســتند به شــکلی عمــل می کننــد کــه اخــاق 
ــر  ــا در براب ــازد، ام ــور می س ــامی را متبل ــای اس ارزش ه
ــان  ــد در آن آن مســلمان های کــه خــود را مســلمان می گیرن
ــد؟  ــق می کن ــت چــه خل ــن وضعی ــچ اســام نیســت. ای هی
ــد  ــق می کن ــاد را خل ــدم اعتم ــکام ع ــه و ح ــن جامع در بی
برعــاوه اینکــه یــک چیــزی می گوینــد یــک چیــزی 
دیگــری را انجــام می دهنــد همــۀ مــا در ایــن جامعــه 
بهتــر می دانیــد کــه  زنده گــی کرده ایــم و شــما هــم 
کاش مــا یکــی از ارزش هــای اســامی را همیشــه در اعمــال 
بــزرگان سیاســی خودمــان دیــده می توانســتیم هیــچ چیــزی 
ــه  ــه ب ــه جامع ــن گون ــه در ای در اعمال شــان انعــکاس نیافت
جــز عــدم اعتمــاد در بیــن بــزرگان و مــردم دیگــر چیــزی 
ــزی  ــا چی ــد، ام ــام می گوین ــه اس ــم همیش ــده نمی توانی دی
از اســام نیســت ایــن اســت کــه بحــران اعتمــاد در جامعــه 

ــده اســت. ــان آم ــه می ــق ب ــن طری از همی
احتیاج به کشورهای بیرونی

ــا  ــا ب ــی م ــط محتاج ــه رواب ــت ک ــن اس ــری ای ــألۀ آخ مس
ــی  ــاد سیاس ــت اقتص ــت در حقیق ــی اس ــورهای بیرون کش
جامعــه مــا بــوده و اقتصــاد سیاســی مــا وابســته گی 
بــه کمک هــای خارجی هــا اســت کــه از ســال ۱۸۸0 
ــیرعلی  ــر ش ــان امی ــم در زم ــتر ه ــرف از آن پیش ــن ط بدی
خــان انگلیس هــا پــول ســاح می ددانــد، امــا بعــد از 
عبدالرحمــن خــان اقتصــاد سیاســی کشــور به گونــۀ کامــل 
ــن حــال،  ــا شــد در همی ــای خارجی ه ــه کمک ه وابســته ب
ــور  ــا کش ــد ت ــاح دادن ــول س ــان پ ــن خ ــرای عبدالرحم ب
ــرو در هزاره جــات،  ــه ب ــود ک ــن ب بســازد، کشورســازی ای
ــرو در هــر جایــی کــه فکــر می کنیــد  ــرو در کافرســتان ب ب
در برابرتــان عمــل می کنــد، بــه قتــل شــان و هــر وقــت کــه 
ــور  ــوده کش ــم نب ــا ه ــده و ی ــم ش ــی ک ــای خارج کمک ه
ــان  ــان اهلل خ ــه ام ــی ک ــت، در زمان ــه اس ــران رفت ــه بح ب
ــی  ــد، بســیار عال اســتقال را اعــام کــرد. انگلیس هــا گفتن
ــم  ــته گانت داده ای ــدر و گذش ــه پ ــا ب ــه م ــول را ک ــان پ هم
ــرد و  ــت ۱0 ســال دوام ک ــم و حکوم ــرای شــما نمی دهی ب
ــه  ــی ک ــد و وقت ــانده ش ــه بحــران کش ــرانجام، کشــور ب س
ــی یــک کشــور  ــدرت رســید پول ــه ق ــی ب حبیــب اهلل کلکان
خارجــی برایــش کمــک نکــرد و هیچ کــس هــم حکومــت 
او را بــه رســمیت نشــناخت و ســر انجــام، ۹ مــاه دوام کــرد 
ــود، مصــرف شــد  ــه ب ــدت هــر چــه در خزان ــن م در همی
ــول و  ــان پ ــرای نادرخ ــا ب ــاره برتانیوی ه ــد از آن دوب بع

ــاندند. ــدرت ش ــه ق ــاره ب ســاح داده دوب
ــدون  ــه نشــان می دهــد، ب ــن یکــی از مقاطعــی اســت ک ای
کمک هــای بیرونــی هیچ کــس نمی توانــد بــه قــدرت 
ــا  ــورد یــک اصــل فرهنــگ سیاســی م ــن م دوام بدهــد، ای
ــد در آن  ــروع ش ــرد  ش ــگ س ــد از آن جن ــده اســت بع ش
زمــان مــن در مکتــب ابــن ســینا بــودم. بــرای مــا می گفتنــد 
ــم  ــد زده ای ــم روس را فن ــار هســتیم، ه ــدر عی ــا چق ــه م ک
ــا  ــرک م ــن س ــد ای ــی اش می آی ــا را، یک ــم امریکای ه و ه
را می ســازد و دیگــرش می آیــد ســرک دیگــر مــان را 
ــاری در  ــه عی ــم ک ــرده بودی ــه درک نک ــازد. بدبختان می س
ــا مــا چــه نــوع معاملــه  مــا نبــود بلکــه آنــان بودنــد کــه ب
کمک هــای  کــه  را  بدبختی هایــی  از  یکــی  و  کردنــد 
ــج  ــود آوردن پن ــه وج ــت ب ــا آورده اس ــرای م ــی ب خارج

ــت. ــوازی اس ــت م حکوم
پنج حکومت موازی

ــا را  ــول، پروژه ه ــی، پ ــدرت نظام ــکا: ق ــفارت امری ۱ـ س
ــد.  ــد، می کنن ــت کنن ــد حکوم ــر بخواهن ــد اگ می ده

۲ـ حکومــت ملــل متحــد: بــا ناتــو، بــا آیســاف و دیگــران 
ایــن حکومــت شــکل گرفتــه اســت. بودجــه دارنــد، عســکر 

ــد. ــروژه می برن ــد و پ دارن
۳ـ حکومــت انجوهــا: همــه اینهــا قــوۀ امنیتــی، محافظتــی و 

ــد. پروژه یــی خــود را دارن
ــت  ــن حکوم ــت ارگ: ممکــن اســت ضعیف تری ۴ـ حکوم
ــد. ــا می باش ــای خارجی ه ــه کمک ه ــته ب ــه وابس ــد ک باش

ــرل  ــر کنت ــه زی ــمت هایی ک ــان: در قس ــت طالب ۵ـ حکوم
ــد.  ــت می کنن ــت، حکوم ــان اس ش

ــوازی باشــد  ــت م ــه ۵ حکوم ــک کشــوری ک ــرگاه در ی ه
ــاح و آزادی را  ــح، ف ــع صل ــه توق ــم ک ــور می توانی چط

ــم  ــاظ می گویی ــدارد و از آن لح ــکان ن ــچ ام ــت؟ هی داش
کــه در تــاش باشــیم کــه خودکفــا شــویم. در ایــن مــدت 
ــا ۱۶  ــه در ۱۵ ت ــم ک ــت داده ای ــادی را از دس ــات زی امکان
ــرف  ــر مص ــون دال ــک تریلی ــا ی ــته امریکای ه ــال گذش س
ــور  ــن کش ــازی در ای ــم آن را بازس ــک ده ــا ی ــد، ام کردن
ــا  ــا کج ــدر پول ه ــن ق ــا همی ــت، ام ــه اس ــورت نگرفت ص
ــه  ــید؟ هم ــرف رس ــه مص ــور ب ــد؟ چط ــه ش ــت؟ چ رف
ــا  ــتند، قصره ــا هس ــا از کی ه ــد منزل ه ــه بلن ــد ک می دانن
و تاالرهــای عروســی از کی هــا انــد و همــه را خــود 

می دانیــد.
در واقــع، دســتاورد همیــن فرهنــگ سیاســی جنجــال 
ــدا  ــد کــه در ابت ــز در کشــور باعــث بدبختی هــای ان برانگی

برای تــان شــرح دادم.
راه بیرون رفت

حــال بیاییــد ببینیــد کــه آیــا راه بیــرون رفــت وجــود دارد یا 
ــدارد. همــه مشــکات را درک کــرده د و همــه می داننــد  ن

کــه اهــداف مــا چیســت؟ مــن بــا مطالعه یــی کــه در ۳0 تــا 
ــم کــه همــه  چهــل ســال گذشــته از افغانســتان دارم می دان
اهــداف مشــترک دارنــد اگــر کمونیســت هــم بودنــد، اگــر 
ــزی  ــر چی ــرا و ه ــر ملیت گ ــد و اگ ــم بودن ــام گرا ه اس
ــتان  ــک افغانس ــتن ی ــان داش ــد هدف ش ــم بودن ــری ه دیگ

آزاد، مســتقل و خودکفــا بــود 
تنهــا فــرق در اســتراتژی ها بــوده کــه چگونــه می تــوان بــه 
ــاکام بودیــم و هیچ گونــه  ایــن اهــداف رســید و چــرا مــا ن
اســتراتژی کــه بــه ایــن اهــداف برســیم هــم نداریــم چــون 
مشــکل مــا تولواکــی و همیــن فرهنــگ سیاســی اقتصــادی 
ــه  ــه و چگون ــرح یافت ــی ش ــون اساس ــون در قان ــت چ اس

ــرون شــویم؟ ــن مشــکات بی ــم از ای می توانی
همیشــه  مــا  حکومــت  بایــد  کــه  می گوینــد  همــه 
ــاز  ــد ب ــمول باش ــه همه ش ــا چگون ــد، ام ــمول باش همه ش
ــک  ــتون ۸ تاجی ــه ۱0 پش ــت ک ــن اس ــول ب ــان فورم هم
۴ ازبیــک و ۲ هــزاره در پســت ها باشــد ایــن مشــکل 
افغانســتان را هیــچ گاه حــل نکــرده و نخواهــد کــرد. پــس 
ــه  ــم هم ــا بتوانی ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــکل واقع ــل مش ح
ــم  ــازیم و می گویی ــامل س ــان ش ــردم را در ادارۀ خودش م
ــورهای  ــی کش ــه در تمام ــود دارد ک ــل وج ــک اص ــه ی ک
ــرار داده شــده و نتیجــه بســیار  دموکــرات مرجــع عمــل ق

خــوب داده اســت آن اســت کــه اصــل ادارۀ محــل توســط 
ــور. ــاحات کش ــه س ــل در هم ــود مح خ

ــک  ــا ی ــات م ــات و در قریه ج ــی در مح ــطح افق در س
ــت.  ــا اس ــا به ج ــه ج ــم ک ــی داری ــوب محل ــتم خ سیس
ــا  ــه ب ــال های ۱۹۸0 در محارب ــه در س ــیم ک ــود بپرس از خ
ــا  ــا آنه ــد ب ــی آم ــوۀ نظام ــدام ق ــا ک ــا روس ه کمونیســم ب
جنــگ کنــد و آنهــا را شکســت داده از کشــور خارج ســازد. 
ــز در  ــوۀ متمرک ــچ ق ــد هی ــتان ببینی ــخ افغانس ــما در تاری ش
کابــل در مقابلــه بــا دشــمنان افغانســتان هیــچ کار را انجــام 
ــتان  ــودن در افغانس ــان ب ــل دعوت ش ــا عام ــد و حت ندادن

ــد. بودن
ــات  ــا، در ده ــی توانســتیم در ســطح مناطــق، در رده ه وقت
ــاد  ــان – اتح ــت جه ــزرگ وق ــدرت ب ــک ق ــات ی و مح
ــارج  ــا را خ ــرده آنه ــه ک ــود مقابل ــوروی- ب ــر ش جماهی
ــتیم و از  ــود را داش ــه خ ــق مقابل ــت ح ــم و در آن وق کنی
ــم ادارۀ  ــا نمی توانی ــم آی ــت کردی ــتفاده مثب ــوق اس آن حق

قریــه، ده و محلــه خــود را به دســت خــود داشــته باشــیم؟ 
آیــا مــا انتظــار بکشــیم کــه کســی از کابــل بایــد امنیــت مــا 

ــرد؟ را بگی
ــدرت  ــتفاده از ق ــا اس ــی ب ــک کس ــات ی ــرگاه در مح ه
ــس  ــد پ ــا می ش ــردم یک ج ــا م ــت و ب ــزی را می گرف چی
ــه  ــد ن ــا بودن ــز مشــکات م ــتان ج ــا در افغانس حکومت ه
ــود  ــا خ ــه اینه ــی ک ــس در صورت ــکل. پ ــل مش ــز ح ج
مشــکل بــرای مــا باشــند چگونــه آنهــا را جــز حــل مشــکل 

ــم؟ خــود بدانی
اگــر در دهــات مــردم را بگذاریــم ادارۀ محــل را بــه دســت 
ــود  ــه ارادۀ خ ــه ب ــم ک ــم بدهی ــان را ه ــق ش ــد و ح بگیرن
ــوم  ــت ق ــر داش ــدون در نظ ــن را ب ــوال ها و ماموری ولس
ــود را  ــوالی خ ــوراهای ولس ــد و ش ــاب کنن ــت انتخ و ملی
ــات  ــاس انتخاب ــر اس ــن را ب ــه موری ــد و هم ــاب کنن انتخ
تعیــن کــرده و رأی اعتمــاد بگیرنــد و بــه شــوراهای 
ــودن  ــت ب ــردم را از رعی ــد، م ــان پیشــکش کنن ــی ش والیت
ــه  ــی ک ــوند و آنان ــهروند می ش ــا ش ــد آنه ــاص می کنی خ
امــر تقریــری شــان را از مرکــز می گیرنــد، می رونــد 
ــادار مــردم هســتند چــون  آنهــا خدمتــگار مــردم نیســتند ب
ــردم  ــه م ــرگاه ک ــت و ه ــز اس ــه مرک ــان ب ــوولیت ش مس
رأی اعتمــاد دهنــد و بــه فرمایــش مــردم اســتخدام شــوند، 

مجبــور انــد خــادم مــردم باشــند اگــر نشــدند مــردم خــود 
ــد. ــان می گیرن ــاری آن ــه کن ــم ب ــان تصمی ش

ــرف  ــر از ط ــای دوای ــت، روس ــه والی ــی، کابین ــد وال بای
شــورای والیتــی رأی گرفتــه اســتخدام شــوند مثــًا 
ــک  ــد ی ــت بتوان ــاز اس ــدان نی ــک قومان ــه ی ــل ب در زاب
ــوام دیگــر  ــدو یکــی از اق ــا هن ــوچ و ی بدخشــانی یــک بل
ــا  ــک ت ــوان در ی ــن کار را نمی ت ــد؛ ای ــت بدهن در خواس
ــع  ــر جوام ــل در دیگ ــن عم ــرد و ای ــه ک ــال نهادین دو س
ــم،  ــای را می گوی ــن حرف ه ــی ای ــت. وقت ــه داده اس نتیج
شــماری می گوینــد کــه نظــام فدرالــی می خواهــی، از 
نظــام فدرانــی ببــو ســاخته انــد. مثــًا ســویدن، انگلســتان، 
ــام  ــه نظ ــد ک ــای ان ــه حکومت ه ــد از جمل ــپانیا و هالن هس
شــاهی دارنــد، اصــول اداره در ایــن کشــورها توســط خــود 
مــردم محــل اســت، مــن بــه ایــن عقیــده هســتم کــه اگــر 
ظاهرشــاه همــان شــکل پادشــاهی را رهــا نمی کــرد مــا بــه 
ایــن تولواکی هــای دیگــر ضــروت نمی داشــتیم، خودشــان 
در قانــون اساســی ایــن حقــوق را بــه خــود داده انــد و اگــر 
ــم  ــردم بگویی ــود م ــط خ ــی را توس ــا ادارۀ محل ــرگاه م ه
بعضی هــا می گوینــد، اینهــا حکومــت فدرالــی می خواهنــد 
ــم و هــدف  ــی نمی خواهی ــچ وجــه حکومــت فدرال ــه هی ب
مــا ایــن اســت کــه کنتــرل محــات به دســت خــود مــردم 
ــا  ــور ه ــر کش ــه در دیگ ــت ک ــل اس ــک اص ــن ی ــد ای باش
ــوند در  ــرر می ش ــانی که مق ــت؛ کس ــت داده اس ــه مثب نتیج
صــدر دفاتــر آنهــا بایــد از مــردم رأی اعتمــاد کــه منتخــب 
ــل  ــه راه ح ــن یگان ــاور م ــه ب ــد. ب ــت بیاورن ــودن به دس ب

ــن اســت. ــا همی ــۀ م مشــکل جامع
چیــزی را کــه مــن از همــۀ شــما بزرگــواران و هموطنــان 
ــی  ــا از صف گرای ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــز می خواهی عزی
ــرا  ــد فکرگ ــا بای ــانیم م ــود را برس ــی خ ــه مفکوره گرای ب
باشــیم، مــا بایــد ارزش گــرا باشــیم مــا بایــد دیگــر پشــت 
افــراد نگردیــم و مــن از احمدولــی مســعود خواهــش 
ــام  ــر ن ــه دیگ ــرام دارم ک ــان احت ــای ش ــه کرده ه ــردم ب ک
مســعود  مطــرح نباشــد اینهــا بایــد در کنــار مــا از همیــن 
فکــر و روش طــرف داری کننــد تــا بتوانیــم قانــون اساســی 
را بــه شــکل متعــادل کنیــم کــه در آن امــکان بوجــود آمــدن 
ــر آن  ــد در غی ــان آی ــه می ــه ب ــن جامع ــول در ای ــک تح ی
ــزی  ــاظ چی ــم از آن لح ــد ماندی ــا خواه ــن ب ــا در همی م
ــود آوردن  ــه وج ــع ب ــن مقط ــه ضــروری اســت در همی ک
یــک کمیســیون تعدیــل قانــون اساســی خصوصــًا در بخــش 
ــم و  ــرار کنی ــد اص ــا بای ــر م ــه زودت ــر چ ــت و ه اداره اس
اصــرار مــا بــا ارگ نمی توانــد بــوده مــا بایــد یــک درســی 
را کــه طالــب بــرای مــا خــوب آموختــه بایــد بیاموزیــم و 
آن درس ایــن اســت کــه مــا معاملــه کــرده نمی تواینــم کــه 
بــه فایــدۀ شــما باشــد مــا بایــد بــا کســانی کــه قــدرت ارگ 
را تأمیــن می کننــد بــا آنهــا معاملــه کنیــم، بایــد بــا جامعــۀ 
بین المللــی مطــرح کنیــم کــه شــما ۱۷ ســال اســت قانــون 
ــود  ــه وج ــه ب ــد ک ــت کردی ــد تقوی ــه کردی ــی را چ اساس
ــس  ــت پ ــده اس ــا ش ــی م ــۀ سیاس ــکات جامع آوردن مش
مــا بــه ایــن فکــر کــه پیشــنهاد می کنیــم شــما تقویــه کنیــد 
ادارۀ محــل توســط خــود مــردم شــود، حمایــت کنیــد ایــن 
ــا ارگ،  ــه ب ــازیم ن ــرح س ــتر مط ــما بیش ــا ش موضــوع را ب
ــد  ــا بای ــت م ــا نیس ــوره یکج ــن مفک ــا ای ــچ گاه ب ارگ هی
ارزش گــرا و اصول گــرا باشــیم نــه فردگــرا و اگــر نتوانیــم 
ــم، راه  ــرف بیاوری ــن ط ــه ای ــود را ب ــی خ ــگ سیاس فرهن

ــدارد. حلــی وجــود ن

بخش دوم و پایانی
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روز  در  کـه  آموزگارانـی  از  شـماری 
در  مکتب هـا  در  پارلمانـی  انتخابـات 
انتخابـات  کمیسـیون  بـا  همـکاری 
کـه  دارنـد  شـکایت  می کردنـد،  کار 
پول های شـان از سـوی ایـن کمیسـیون 

اسـت. نشـده  پرداخـت  تاکنـون 
می گوینـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  آنـان 
کـه در بـدل پـوِل اضافـه کاری در روز 
انتخابـات به عنوان کارمندان کمیسـیون 
اکنـون کـه  امـا  انتخابـات کار کردنـد، 
نزدیـک به سـه ماه از انتخابـات پارلمانی 
می گـذرد، امـا بـه آنـان پول هـای شـان 

پرداخت نشـده اسـت.
در عیـن حـال، مسـووالن در کمیسـیون 
انتخابـات می گویند که پـول آموزگاران 
را موسسـۀ »UNDP« می پـردازد و بـه 
دلیـل نداشـتن حسـاب بانکـی برخی از 
کنـون  تـا  شـان  پول هـای  آمـوزگاران، 

پرداخت نشـده اسـت.
عبدالعزیـز ابراهیمـی، معاون سـخنگوی 
کمیسـیون انتخابات بـه روزنامۀ ماندگار 
می گویـد کـه حق الزحمه یـی کـه بـرای 
آمـوزگاران مکتب هـا در روز انتخابـات 

معـاش  بـود،  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
نـه بلکـه امتیـاز بـود. آقـای ابراهیمـی 
می افزایـد کـه پـول در نظر گرفته شـده 
 »UNDP« برای آموزگاران را موسسـۀ

می پـردازد.
پرداخـت  کارشـیوۀ  کـه  می گویـد  او 
معاشـات موسسـۀ »UNDP« از طریق 
از  بسـیاری  و  اسـت  بانکـی  آکونـت 
آموزگارانـی کـه اکونـت بانکی نداشـته 
انـد، تاکنـون معاش های شـان پرداخت 

است. نشـده 
معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابات 
در پیونـد بـه خسـارات وارد شـده بـه 
می گویـد  انتخابـات  روز  در  مکتب هـا 
بـه  شـده  وارد  خسـارات  پـوِل  کـه 
 »UNDP« موسسـۀ  نیـز  را  مکتب هـا 
نبـود  تکمیـل  دلیـل،  بـه  و  می پـردازد 
از سـوی  بایـد  کـه  مدارکـی  و  اسـناد 
و  کمیسـیون  بـه  معـارف  وزارت 
»UNDP« فرسـتاده می شـد، ایـن کار 

اسـت. شـده  مواجـه  سـکته گی  بـا 
همزمـان باایـن، دسـتگیر منیـر، مشـاور 
روزنامـۀ  بـه  معـارف  وزارت  ارشـد 

مانـدگار می گویـد کـه بـرای رفـع ایـن 
مشـکل در دو نوبـت با معـاذاهلل دولتی، 
دیـدار  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنر 
کـه  می گویـد  منیـر  آقـای  داشـته اند. 
کمیسـیون انتخابـات بـه وزارت معارف 
وعـده سـپرده اسـت که تـا هفتـۀ آینده 
معـاش تمـام آمـوزگاران را می پردازند.
بـه گفتۀ مشـاور ارشـد وزارت معارف، 
کمیسـیون انتخابـات از وزارت معـارف 
۱۲۵ هـزار آمـوزگار در سراسـر کشـور 
تقاضـا  انتخابـات  در  همـکاری  بـرای 
کـرده بـود کـه این همـکاری از سـوی 

آنـان صـورت گرفت.
آقـای منیـر همچنـان گفـت، پولـی کـه 
آموزگارانـِی مکتب هـای دولتـی  بـرای 
در روز انتخابـات در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، »امتیـاز« نـه، بلکـه »حق مسـلم« 
شـان اسـت. او می گویـد کـه براسـاس 
قانـون کار، آموزگاران پـوِل اضافه کاری 
شـان را می گیرنـد، نه پولی کـه امتیازی 
کمیسـیون انتخابـات یا هر نهـاد دیگری 

باشد. را 
بـه گفتـۀ او: براسـاس قانـون کار، یـک 

آمـوزگار اگر بعد از هشـت سـاعت کار 
می کنـد، برایـش اضافـه کاری پرداخـت 
باشـد شـود. آمـوزگاراِن وزارت معارف 
هـم بربنیاد یـک تفاهم نامه با کمیسـیون 
اضافـه کاری  پـول  بـدِل  در  انتخابـات، 

حاضـر بـه همکاری شـدند.
او در پیونـد بـه مکتب هـای خسـارت 
می گویـد  انتخابـات  روز  در  دیـده 
پیونـد  در  مـدارک  و  اسـناد  تمـام  کـه 
بـه  دیـده  خسـارت  مکتب هـای  بـه 
کمیسـیون انتخابات سـپرده شـده است.
او در پاسـخ به ادعای معاون سـخنگوی 
کمیسـیون انتخابـات کـه گفتـه اسـت، 
سـوی  از  رسـیده  مـدارک  و  اسـناد 
»ناتکمیـل  آنـان  بـه  معـارف  وزارت 
اسـت«، گفـت: ما تمام اسـناد و مدارکی 
را کـه نیـاز بود؛ بـه کمیسـیون انتخابات 
سـپرده ایم و اگـر مشـکل و کمبودی در 
اسـناد و مـدارک وجود دارد، مسـووالن 
کمیسـیون انتخابـات باید این مسـأله را 
رسـمًا بـه وزارت معـارف طـی مکتوب 

تـا کنـون اطـاع می دادندبدهنـد.
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محمدجواد رحیمی

روح اهلل بهزاد

مذاکرۀطالبانباخارجیان
تهدیدبزرگدربرابرحاکمیتملیافغانستاناست

اگــر حکومــت وحــدت ملــی جلــو ســوء اســتفاده از آشــفته بــازار 
ــت  ــی و تمامی ــت مل ــا حاکمی ــرد، حت ــتان را نگی ــی افغانس سیاس
ــی  ــای بین الملل ــد. رقابت ه ــد ش ــود خواه ــز ناب ــور نی ــی کش ارض
و اســتخبارات کشــورهای بیرونــی اوضــاع کشــور را چنــان مختــل 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــش ب ــه نتیجه بخ ــد مصالح ــه رون ــه ن ــد ک کرده ان
ــت.  ــخص اس ــح و مش ــان واض ــا هراس افگن ــارزه ب ــط مب ــه خ و ن
ــث  ــان باع ــا هراس افگن ــارزه ب ــه و مب ــد مصالح ــی در رون بی نظم
شــده اســت کــه طالبــان بــا نمایندهــگان روســی، عربــی، پاکســتانی، 
ــدار و  ــوع دی ــر ن ــا از ه ــد، ام ــره کنن ــی مذاک ــی و امریکای ایران
ــد. ــودداری ورزن ــتان خ ــت افغانس ــگان دول ــا نماینده ــو ب گفت وگ
روابــط کشــورهای بیرونــی بــا هراس افگنــان تنهــا در حــد مذاکــره 
و  مالــی  سیاســی،  حمایت هــای  بلکــه  نیســت  گفت وگــو  و 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــان فراهــم کــرده ان ــرای هراس افگن ــز ب نظامــی را نی
ــا را  ــان، آنه ــا طالب ــو ب ــره و گفت وگ ــن مذاک ــیه ضم ــال، روس مث
ــال،  ــن ح ــد. در عی ــوردار کرده ان ــز برخ ــی نی ــاعدت های مال از مس
ــی  ــای مال ــان، کمک ه ــا طالب ــو ب ــره و گفت وگ ــن مذاک ــران ضم ای
ــای  ــرده و نیروه ــم ک ــان فراه ــرای طالب ــی را ب ــزات نظام و تجهی
ــت  ــام و دول ــه نظ ــان علی ــوف طالب ــًا در صف ــداران عم ــپاه پاس س
ــه عنــوان مثــال، طبــق خبرنامــه  ــد. ب افغانســتان در حــال مبــارزه ان
ــی  ــای امنیت ــول اردوی ۲0۹ شــاهین در شــمال افغانســتان، نیروه ق
کشــور بــه تاریــخ ۱۱ مــاه جــدی امســال، در پهلــوی طالبــان دو تــن 
از شــهروندان ایرانــی را کــه در صــف طالبــان مصــروف نبــرد بودنــد 

ــد. ــاب کشــته ان در والیــت فاری
در پهلــوی مــوارد متذکــره، پاکســتان بــه عنــوان یکــی از النه هــای 
ــرای  ــًا ب ــم، عم ــز تروریس ــل و تجهی ــد، تموی ــرای تولی ــن ب ام
تضعیــف و شکســت نظــام و دولــت افغانســتان، حمایت هــای 
مالــی، سیاســی و نظامــی را بــرای طالبــان فراهــم کــرده و می کنــد. 
ــز فعــال  ــان نی ــرای حمایــت از طالب ــی ب ــان، کشــورهای عرب همچن
ــی  ــر سیاس ــت دفت ــایش و موجودی ــد. گش ــکار بوده ان ــت به و دس
ــف  ــب و مخال ــد طال ــگان ارش ــور نماینده ــر، حض ــان در قط طالب
دولــت افغانســتان در کشــورهای عربــی و موجودیــت روابــط نیــک 
و حســنه میــان کشــورهای عربــی و پاکســتان از مــواردی اســت کــه 
زمینــه را بــرای طالبــان و حامیــان آنهــا فراهــم کــرده تــا بــه دولــت 
و نمایندهــگان افغانســتان پشــت پــا بزننــد و فضــا را بــرای تــداوم 
فعالیت هــای اســتخباراتی ایشــان در خــاک افغانســتان مناســب 

نگه دارنــد.
بنــًا، بهتریــن اســتراتژی بــرای بیــرون رفــت از آشــفته بــازار 
سیاســی فعلــی اینســت کــه حکومــت وحــدت ملــی بــا طــرح یــک 
میکانیســم واضــح، مشــترک، ملــی و همه شــمول، تمــام مذاکــرات و 
گفت وگوهــای کــه میــان طالبــان و نمایندهــگان خارجــی صــورت 
ــودی  ــرای ناب ــرد را ناقــض منافــع ملــی و تــاش ب ــه و می گی گرفت
اســتقال و حاکمیــت ملــی افغانســتان اعــام کنــد و یگانــه راه بــرای 
ــای  ــرات و گفت وگوه ــاز مذاک ــق آغ ــح را از طری ــه صل ــیدن ب رس

مســتقیم دولــت بــا طالبــان اعــام کنــد.
گروه هــای کــه مذاکــره و گفت وگــو بــا دولــت افغانســتان را 
می پذیرنــد، دروازه صلــح بــه ســوی آنهــا بــاز باشــد امــا کســانی کــه 
بــرای دســت یافتــن بــه منافــع شــخصی و اســتخباراتی کشــورهای 
حامــی ایشــان خواهــان مذاکــره بــا نمایندهــگان دولت هــای 
خارجــی هســتند، دشــمنان کشــور پنداشــته شــوند و علیــه آنهــا از 
گزینــه نظامــی و بــه طــور جــدی و اساســی کار گرفتــه شــود. ایــن 
اســتراتژی، رونــد مصالحــه و مبــارزه را واضــح و تســریع خواهــد 
کــرد، دوســت را از دشــمن تفکیــک و منافــع ملــی، حاکمیــت ملــی 

و تمامیــت ارضــی کشــور را نیــز حفــظ خواهــد کــرد.

آموزگاران:
کمیسیونانتخاباتپولماراپرداختنکردهاست

د کندز په مرکز کې څه د پاسه...

والیـت کې په نشـو د اختـه مېرمنـو موجودیت مني، 

خـو وايـي چـې دوی داسـې مېرمنـو تـه ځانګـړی 

روغتـون نـه لري.

نومـوړي وویـل: »مـوږ د کنـدز لـه نشـه يـي مـوادو 

د  او  ریاسـتونو  روغتیـا  عامـې  او  مبـارزې  د  رسه 

والیـت لـه مقام څخه د معتـادو مېرمنو لپـاره د )۵۰( 

بسـریز روغتـون امـر اخیسـتې دی، خو تر اوسـه ال 

نـه دی جوړ شـوی چـې دې کار یـوه سـتونزه را پیدا 

کـړې ده.«

پـه کندز کـې د دومـره لوړ شـمېر مېرمنـو معتادېدل، 

ګـڼ شـمېر خلک او د مدنـې ټولنو فعاالن اندېښـمن 

د  ټولنـو  مدنـې  د  کـې  والیـت  دې  پـه  دي،  کـړي 

شـبکې مـر عنایت خلیـق پـه دې اړه ازادي راډیو ته 

وویـل: »هغـه کسـان چـې پـه مخـدرو مـوادو معتاد 

دي، بایـد جـدې مراقبـت او درملنه یـې ويش، دوی 

تـه بایـد د بیارغاونـې پروګرامونـه پـه پـام کـې ونیول 

يش، تـر دې دمـه پـه دې برخـه تـررسه شـوي کارونه 

کايف نـه دي.«

دا چـې مېرمنـې ولـې پـه نشـو اختـه کېـږي؟ یـوې 

معتـادې مېرمنـې د نـوم نـه ښـودلو پـه رشط ازادي 

راډیـو تـه وویـل: »د فقـر او خـوارۍ له امله په نشـو 

اختـه شـوم، له دولـت څخه غـواړم چې لـه مارسه د 

درملنـې او لـه دې ناروغـۍ څخه د ژغورنـې په برخه 

کـې مرسـته وکړي.«

د روغتیايـي چـارو پوهـان وايـي چـې په هېـواد کې 

امنیـو دوام، کورنـۍ، اجتامعـي او  نـا  د جګـړو او 

اقتصـادي سـتونزې او دغـه راز لـه بهرنیـو هېوادونـو 

څخـه د معتـادو کسـانو را سـتنېدل هغـه عوامل دي 

چـې ګڼ شـمېر افغانـان یې په نشـو اخته کـړي دي.

وزارت عدلیه:
 جواز فعالیت 1287 نهاد اجتامعی ملغا شد

مانــدگار: وزارت عدلیــه تاکنــون ۳۷۸۸ جمعیــت 
و یــا نهــاد اجتماعــی را بــر  اســاس حکــم قانــون، 
جــواز فعالیــت داده اســت کــه از ایــن میــان، ۱۲۸۷ 
ــد  ــل تمدی ــی به دلی ــاد اجتماع ــاد نه ــت و ی جمعی
ــت. ــا گردیده اس ــان، ملغ ــواز فعالیت ش ــردن ج نک
بــر اســاس قانــون جمعیت هــا، جمعیت هایــی 
فعالیت شــان  جــواز  تجدیــد  خواهــان  کــه 
ــم جــواز  ــخ خت ــش از تاری ــا ۳0 روز پی هســتند ت
ــرده و  ــه ک ــه مراجع ــه وزارت عدلی فعالیت شــان ب
ــد  ــی، جــواز شــان را تجدی ــدل ۵ هــزار افعان در ب

ــد. کنن
در خبرنامه یــی کــه دیــروز از نشــانی ایــن وزارت 
ــا  ــرگاه جمعیت ه ــت: ه ــده اس ــده آم ــش ش پخ
بــرای تجدیــد جــواز فعالیت شــان تــا ســه ماه 
پــس از ختــم تاریــخ جوازشــان مراجعــه نکننــد؛ در 
کنــار پرداخــت مقــدار پــول ثبــت مجــدد، مکلــف 
ــز  ــه نی ــی جریم ــدار ۲۵00 افغان ــه پرداخــت مق ب

می شــوند.
در ادامــۀ ایــن خبرنامــه آمــده اســت هــرگاه 
ــان جــواز  ــخ پای ــس از تاری ــا شــش ماه پ ــا ت نهاده
فعالیــت خــود بــه وزارت عدلیــه مراجعــه نکننــد، 
ــت  ــررۀ تأســیس و ثب ــم مق ــادۀ نه ــق حکــم م طب
ــن  ــوی ای ــان از س ــواز فعالیت ش ــا، ج جمعیت ه

وزارت ملغــا می گــردد.
اجتماعی  یــی  نهــاد  هــرگاه  حــال،  ایــن  بــا 
ــای  ــت نهاده ــر ثب ــان از دفت ــذف نام ش ــس از ح پ
گردنــد؛  فعالیــت  ادامــۀ  خواهــان  اجتماعــی، 

ــرره  ــون و مق ــکام قان ــق اح ــا طب ــد ت ــف ان مکل
ــدد را  ــت مج ــت ثب ــا، درخواس ــت جمعیت ه ثب

ــد. ــه کنن ــه ارای ــه وزارت عدلی ب
ــون جمعیت هــا و مقــررۀ تأســیس و  ــاد قان ــر بنی ب
ــت  ــه جــواز فعالی ــا، وزارت عدلی ــت جمعیت ه ثب
ــرای  ــی ب ــزار افغان ــدل ۱0ه ــا را در ب جمعیت ه

ــد. ــادر می کن ــال ص ــه س س
از ســوی  هــم، آن دســته از نهادهــای اجتماعی یــی 
کــه بــدون داشــتن جــواز یــا تمدیــد آن بــه 
فعالیــت می پردازنــد، وزارت عدلیــه بــا آنهــا 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــورد قانون برخ
از  انــد:  گفتــه  عدلیــه  وزارت  در  مســووالن 
ــی،  ــکل  اجتماع ــه تش ــت ب ــه جمعی ــی ک آن جای
ــودکه  ــه می ش ــی گفت ــر انتفاع ــی و غی ــر سیاس غی
ــرا ی مقاصــد خــاص چــون فعالیــت حرفــوی،  ب
اشــخاص  ســوی  از  و  تخصصــی...  صنفــی، 
حقیقــی و حکمــی ایجــاد می گــردد بنابرایــن 
ــای  ــه فعالیت ه ــد ب ــا نبای ــون، جمعیت ه ــق قان طب
بپردازنــد، هرنــوع ســوء  انتفاعــی  سیاســی و 
ــف  ــی و مخال ــر قانون ــای غی ــتفاده و فعالیت ه اس
اســاس نامه، پیگــرد قانونــی در پــی خواهنــد 

ــت. داش
ــد  ــه تأکی ــر خبرنام ــن وزارت در اخی مســووالن ای
کرده انــد کــه معتقــد بــه  نظــام مردم ســاالر و 
ــه  ــد ک ــد ان ــوده و باورمن ــی ب ــۀ مدن ــد جامع رش
فعالیــت قانونــی و مســوالنۀ نهادهــای اجتماعــی، 

ــردد. ــردم می گ ــه و م ــرفت جامع ــث پیش باع



محمدعمـر داوودزی، نماینـدۀ ویژۀ حکومت 
بـرای اجمـاع منطقه یـی صلح که به پاکسـتان 
مقا م هـای دولتـی و رهبـران  بـا  بـود،  رفتـه 
مذهبـی ایـن کشـور دیـدار کـرده و تأکید به 
برگزاری نشسـت مشـترک علمای پاکستان و 
افغانسـتان بـرای برقـراری صلـح بـه میزبانی 

اسـت. اسـام آباد کرده 
آقـای داوودزی در سـفرش بـه پاکسـتان بـا 
موالنـا فضل الرحمـان، رهبر جمعیـت علمای 
حـزب  رهبـر  سـراج الحق،  مولـوی  اسـام، 
جماعـت اسـامی پاکسـتان و اسـفندیار ولی 
خـان، رهبـر حـزب عوامـی ملـی دیـدار و 

گفت وگـو کـرده اسـت.
اسـفندیار ولـی خـان در دیـدارش بـه آقـای 
تعهـد سـپرده اسـت کـه در رونـد  داودزی 
صلـح بـا دولـت افغانسـتان همـکاری کنـد. 
اجمـاع  بـرای  حکومـت  ویـژۀ  نماینـدۀ 
منطقه یـی صلـح اظهـار مـی دارد کـه تـاش 
می کنـد تـا بـا برگـزاری نشسـت علمـای دو 
کشـور، مشـروعیت جنـگ افغانسـتان را بـه 
چالـش کشـیده و طالبـان را بـه مذاکـره بـا 

کنـد. وادار  افغانسـتان  دولـت 
مولـوی سـراج الحق، رییس جماعت اسـامي 
مسـتقیم  گفت وگوهـاي  از  هـم  پاکسـتان 
صلـح بیـن دولـت افغانسـتان و گـروه طالبان 

اسـت. کرده  حمایـت 
سـخنگوی  فیصـل،  محمـد  ایـن،  همزمـان 
در  دیـروز  پاکسـتان  خارجـۀ  امـور  وزارت 
تویتـرش نوشـته اسـت کـه دولـت پاکسـتان 
معتقد اسـت کـه گفت وگو، تنهـا راه موفقیت 
در  اختافـات  فصـل  و  حـل  و  مذاکـرات 

موضـوع جنـگ افغانسـتان اسـت.
سـخنگوی وزیـر خارجـۀ پاکسـتان پیـش از 
ایـن در پیوند بـه دیدار اخیـر مقام های ایرانی 
بـا طالبـان گفته بـود که توافـق منطقه یی برای 
موفقیـت و تـداوم تـاش برای تحقـق صلح 

در افغانسـتان اهمیـت ویژه یـی دارد.
بـا  هفته یـی اش  نشسـت  در  فیصـل  آقـای 
رسـانه ها گفتـه بـود: »پاکسـتان معتقـد اسـت 
کـه همسـایه گان افغانسـتان باید بـرای تحقق 
رونـد صلح در ایـن کشـور نقش آفرینی کنند 
و دولـت اسـام آباد بـا درخواسـت ایـاالت 
متحده و افغانسـتان، این مذاکرات را تسـهیل 

می کنـد«.
فیصـل اظهـار داشـته بـود: پاکسـتان همیشـه 
تأکیـد کـرده کـه همسـایه گان و کشـورهای 
بـرای  را  نقـش خـود  بایـد  منطقه یـی  مهـم 
صلح افغانسـتان بـازی کنند. توافـق منطقه یی 
در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان بسـیار مهم 
اسـت و گزارش هایی در خصـوص مذاکرات 

ایـران و طالبـان نیز منتشـر شـده اسـت.
در سـوی دیگر، وزیـر امور خارجۀ پاکسـتان 
نیـز بـه روز سه شـنبۀ هفتـۀ گذشـته در دیدار 
بـا عمـر داوودزی گفـت کـه پاکسـتان هـر 
اقدامـی را بـرای پایـان جنـگ و خون ریـزی 

در افغانسـتان انجـام می دهـد.
شـاه محمود قریشـی، وزیـر خارجۀ پاکسـتان 
بـه نماینـدۀ حکومت افغانسـتان اطمینـان داد 
کـه اسـام آباد، تمامـی اقدامـات و کمک های 
الزم را بـرای کمـک بـه مـردم افغانسـتان و 
پایـان جنـگ و خون ریـزی در ایـن کشـور 
انجـام می دهـد و بدون شـک با پایـان جنگ، 
از  جدیـدی  مرحلـۀ  وارد  افغانسـتان  مـردم 

صلـح و رفـاه می شـوند.
قریشـی و داوودزی در آن دیـدار بـر ادامـۀ 
گفت وگوهـای مقامات افغانسـتان و پاکسـتان 
و گسـترش همکاری های تجـاری دوجانبه و 
فعالیت هـای اقتصـادی و گسـترش ارتباطات 

مردم دو کشـور هـم تأکیـد کردند.
در عیـن حـال، آقـای قریشـی دیـروز شـنبه 
»تحقـق  بـراي  تـا  نیـز خواسـت  طالبـان  از 
اهـداف صلـح« بـا دولت افغانسـتان مسـتقیم 
مذاکـره کند. شـاه محمود قریشـی اعـام کرد 
کـه اسـام آباد بـر بازگشـت طالبـان و دولت 
افغانسـتان بـه میـز مذاکره »به هدف دسـتیابي 

بـه یک صلـح پایـدار« تأکیـد دارد.
وزیـر خارجـۀ پاکسـتان بـا اشـاره بـه این که 
 ۱۷ جنـگ  پایـان  بـراي  گفت وگوهـا  ادامـۀ 
بیـان  اسـت،  ضـروري  افغانسـتان  در  سـاله 
داشـت: تـا زمانـي کـه دو طـرف به پـاي میز 
مذاکـره نیاینـد، تاش هـا بـراي پایـان جنگ 

در افغانسـتان بی ثمـر خواهـد بـود.
وزیـر خارجـه  این کـه اخیـراً  بـه  بـا توجـه 
بـراي  امریـکا  طـرح  راسـتاي  در  پاکسـتان 
پیش بـرد روند صلح افغانسـتان سـفر دوره یي 
افغانسـتان  از جملـه  منطقـه  کشـورهاي  بـه 

کـه  اسـت  آن  نگـران  کشـور  ایـن  داشـت، 
حامیـان طالبـان با کمـک امریـکا برنامه یي را 
بـراي آیندۀ تحـوالت افغانسـتان تنظیـم کنند 
کـه دولـت کابل ناگزیـر به پذیرش آن باشـد.

قهرمان سـازی طالبان و ضعیت نشـان دادن 
مت حکو

اعضـای مجلـس نماینـده گان نیـز می گوینـد، 
هـر نـوع دیـدار و گفت وگـوی کشـور های 
منطقـه به شـمول امریـکا در غیـاب حکومت 

بـا طالبـان مسـلح بایـد متوقـف گردد.
بـه گفتۀ آنـان، وزارت خارجه بایـد با صدور 
اعامیـه از تمام کشـورهای گفت وگـو کننده 
بـا  آنـان  از  یـک  کـه هیـچ  بخواهـد  صلـح 
مخالفـان دولـت بدون حضـور نمایندۀ دولت 

افغانسـتان گفت وگـو کـرده نمی توانـد.
اعضـای مجلـس در نشسـت دیـروزی خـود 
گفتنـد، هـر نـوع دیـدار کشـورهای دیگـر با 
طالبـان بـدون نماینـدۀ حکومـت بـه صلـح 
کمـک نکـرده بلکـه بـه گفتـۀ آنان بـه نحوی 
ضعیـف  و  طالبـان  قهرمان سـازی  سـبب 
سـاختن حکومـت افغانسـتان خواهـد شـد.

مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـروف 
نماینـده گان در نشسـت دیـروز ایـن مجلـس 
گفـت: هـر نـوع دیـدار کشـورهای منطقـه با 
مخالفـان بدون حضـور نمایندهگان حکومت 
صلـح  پروسـۀ  بـه  قطعـًا  ملـی  وحـدت 
کمـک نمی کنـد بلکـه ایـن بـه نحـوی خـود 
خواهـد  مخالفـان  یـا  طالبـان  قهرمان سـازی 
حکومـت  تضعیـف  آن  پهلـوی  در  و  بـود 
وحـدت ملـی و می توانـد به نحـوه خود یک 

باشـد. افغانسـتان  امـور  در  مداخلـه 
بـاور  ایـن  بـه  همچنـان  مجلـس  اعضـای 
انـد کـه لغـو نشسـت جـده، ماقات هـا در 
ابوظبـی، قطـر، مسـکو تـا تهـران نتوانسـت 
زمینـه گفت وگوهای مسـتقیم صلـح را فراهم 

. کند
انـد،  بـاور  ایـن  بـه  نیـز  آگاهـان  از  برخـی 
هرگونـه  رأس  در  بایـد  افغانسـتان  دولـت 
گفت وگویـی در پیونـد بـه صلـح افغانسـتان 
باشـد. تأکیـد دولت نیـز به مدیریـت هرگونه 
گفت وگویـی بـرای پایـان جنـگ افغانسـتان 
اسـت. دولـت کابل بـه خوبي مي دانـد عاوه 
اسـام آباد، گروه هـاي سیاسـي- دولـت  بـر 
مذهبـي پاکسـتان هـم بـر گـروه طالبـان نفوذ 
آن هـا  درخواسـت  دلیـل  همیـن  بـه  دارنـد. 
از گـروه طالبـان بـراي مذاکـره مسـتقیم بـا 
دولـت کابـل در مـورد روند صلح افغانسـتان 

مي توانـد بسـیار کارسـاز باشـد.
نشست علمای دینی برای پایان جنگ

علمـای  بیـن  مشـترکی  نشسـت  بـه زودی 
افغانسـتان و پاکسـتان در راسـتای پایان دادن 
بـه جنـگ در افغانسـتان برگزار خواهد شـد.
احسـان طاهـری، سـخنگوی شـورای عالـی 
مقامـات  کـه  می گویـد  افغانسـتان  صلـح 
برگـزاری  بـا  پاکسـتان  مذهبـی  و  سیاسـی 
نشسـت مشـترک علمـای دو کشـور توافـق 
کرده انـد. قـرار اسـت ایـن نشسـت بـه زودی 

شـود. برگـزار  اسـام آباد  میزبانـی  بـا 
گفتنـی اسـت کـه گـروه طالبـان پیـش از این 
علمـا  نشسـت های  خوانـدن  امریکایـی  بـا 
افغانسـتان،  دولـت  از  حمایـت  راسـتای  در 
چنیـن  در  علمـا  حضـور  عـدم  خواسـتار 
نشسـت هایی شـده بـود. این در حالی اسـت 
پاکسـتان  مذهبـی  و  سیاسـی  مقامـات  کـه 
دو  علمـای  مشـترک  نشسـت  برگـزاری  بـا 
کشـور توافـق کرده انـد. پیـش از ایـن علمای 
افغانسـتان در نشسـت اندونزیـا و عربسـتان 
غیرشـرعی  را  افغانسـتان  جنـگ  سـعودی 
گـروه  شـدید  واکنـش  کـه  بودنـد  دانسـته 

طالبـان را بـه دنبـال داشـت.
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مانـدگار: وزارِت زراعـت، بـرای تقویِت 
رشـِد  و  تهی دسـت  خانم هـای  اقتصـادِ 
خانواده هـا،  میـاِن  در  غذایـی  مصونیـِت 
حمایتـی،  برنامه هـای   ،۱۳۹۷ سـاِل  در 
باغچه هـای  سـبزخانه ها،  سـاخِت  ماننـِد 
سـبزی  پروسـس  مرکزهـای  خانه گـی، 
در  را  آنـان  بـه  کاری  توزیـع وسـایل  و 
سراسـِر کشـور، اجرا کـرد. ایـن برنامه ها، 
هـزاران خانـواده ی فقیـر را زیـِر پوشـش 

خـود گرفتـه اسـت.
اکبـر رسـتمی سـخنگوی وزارت زراعت 
می گویـد کـه در جریـان ایـن سـال، ۳0 
هـزار و ۳0۵ باغچـۀ خانه گی بـه ۳0 هزار 
و ۳0۵ خانم سـاخته شـد، ۸00 بُِز شـیری 
کابـل،  والیت هـای  در  خانـم   ۴00 بـه 
ارزگان، پکتیـا و کنـر توزیـع گردید، ۶00 
صنـدوِق زنبـور عسـل، بـرای ۳00 خانم 
و ۱۱0 گاو شـیری بـه ۱۱0 خانـم کمـک 
صـورت گرفـت، بـه ۸00 خانـم ۲۱ نـوع 
وسـیله ی پروسـِس مـوادِ غذایـی فراهـم 

. شد
آقـای رسـتمی گفـت: »همچنان در سـال 

مالـی ۱۳۹۷، کارِ سـاخِت یک هـزار و ۳0 
سـبزخانۀ کوچـک، بـرای یک هـزار و ۳0 
خانـِم فقیـر، در سـال مالـی ۱۳۹۷ تکمیل 
گردیـد و ۱۴ مرکِز پروسـِس مـوادِ غذایی 

بـرای خانم هـا فعال شـد«.
رسـانه های  دفتـر  کـه  خبرنامه یـی  در 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  زراعـت  وزارت 
فرسـتاده آمـده اسـت: از ۱۵۴ هزار شـغِل 
زعفـران  جدیـِد فصلـی کـه در سـکتورِ 
آن  درصـد   ۸0 شـده،  ایجـاد  کشـور  در 
مربـوط بـه زنـان اسـت و بانوان کشـور، 
در گسـترِش کاشـت و برداشـِت زعفران، 

نقـِش کلیـدی و بنیـادی دارنـد.
مسـووالن در ایـن وزارت گفتـه انـد کـه 
در بخـِش مصونیـِت غذایـی، زنـان نقش 

دارنـد. گسـترده یی 
کارِ  مالـی،   ۱۳۹۷ در  زراعـت  وزارت 
لبنیـات،  پروسـِس  فابریکـۀ  دو  سـاخِت 
جمعـًا بـه ظرفیـِت ۴۶ هـزار لیتر شـیر در 
روز را در کابـل و بلـخ به پایان رسـانید و 
یـک مرکِز پروسـس و بسـته بندِی عسـل 

در والیـت خوسـت ایجـاد کـرد.

ــه  ــو د اخت ــه نش ــې پ ــز ک ــه مرک ــدز پ د کن

ــو  ــه )۱۰۰۰( تن ــه پاس ــمېر څ ــو ش مېرمن

ــېږي. ــه رس ت

ــوادو رسه  ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــدز ک ــه کن پ

ــوازې  ــې ی ــي، چ ــت واي ــارزې ریاس د مب

ــه مرکــز کــې څــه بانــدې  د دې والیــت پ

ــه دي  ــوادو اخت ــه مخــدره م ــې پ زر مېرمن

چــې دې مســئلې دوی ډېــر اندېښــمن 

ــړي دي. ک

د دې ادارې رئیــس عبدالبصیــر مرشــد پــه 

دې اړه ازادي راډیــو تــه وویــل:

»معتادیــن لــه خلکــو څخــه پــټ پــه 

خپلــو کورونــو کــې نشــې کــوي، لــه 

بــده مرغــه کــوم کســان چــې لــه ایــران او 

نــورو بهرنیــو هېوادونــو څخــه افغانســتان 

ــری  ــه ډې ــه امل ــي دي، د رشم ل ــه راغ ت

وخــت پــه کورونــو کــې دننــه وي او نشــې 

ــو  ــې د کورنی ــه ی ــه دې امل ــې ل ــوي چ ک

ــږي.« ــه کې ــو اخت ــه نش ــم پ ــړي ه غ

ــځو  ــدز د ښ ــې د کن ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

چــارو د ریاســت رسپرســته ناهیــد اصفــي 

هــم پــه دې والیــت کــې د معتــادو مېرمنو 

موجودیــت منــي او وايــي چــې پــه ځینــو 

ــه  ــه مینــدو ل ــه نشــو د اخت ــو کــې پ کورنی

املــه یــې ماشــومان هــم معتادېــږي.

دا وایــي: »دولــت بایــد د معتــادو مېرمنــو 

جــوړ  روغتــون  ځانګــړی  یــو  لپــاره 

کــړي، څــو یــې هلتــه درملنــه ويش او لــه 

درملنــې وروســته هغــوی تــه د کار زمینــه 

ــه  ــه وو ت ــځو او نارین ــه ښ ــره يش، ک براب

لــه درملنــې وروســته کاري فرصتونــه پیــدا 

ــه  ــو اخت ــه نش ــه پ ــايي بېرت ــو ښ ــي، ن ن

يش.«

دغــه راز پــه کنــدز کــې د معتادینــو د 

ــر  ــون م ــریز روغت ــۍ د )۸۰( بس درملن

ډاکــر عبدالقــدوس میاخېــل هــم پــه دې 

پاکستان:
طالبانبراي»تحققاهدافصلح«

بادولتافغانستانمستقیممذاکرهکنند

وزارت زراعت:
برای بیش  از ۳۰ هزار زن فقیر باغچۀ خانه گی ساخته شده است

مسولین:

د کندز په مرکز کې څه د پاسه ۱۰۰۰ ښځې په نشو اخته دي
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