
شــورای عالــی صلــح افغانســتان از زلمــی خلیــل زاد، 
صلــح  بــرای  امریــکا  خارجــه  وزارت  نماینــدۀ 
ــفرهای  ــت ها و س ــا نشس ــد ت ــتان می خواه افغانس

ــود. ــن دوام دار نش ــش از ای ــه بی ــه منطق وی ب
ــی  ــورای عال ــخنگوی ش ــری، س ــان طاه ــید احس س
صلــح دیــروز در یــک نشســت خبــری در کابــل بــا 
ــح  ــۀ صل ــل زاد را در پروس ــای خلی ــش آق ــه نق آنک
ســازنده و مهــم خوانــد، گفــت: »خواهــش از آقــای 
ــت های  ــفرها و نشس ــه س ــت ک ــن اس ــل زاد ای خلی

ــود.« ــه دوام دار نش ــان در منطق ش
آقــای طاهــری گفــت کــه خلیــل زاد بایــد روی 
مســألۀ مذاکــرات صلــح حکومــت بــا طالبــان تأکیــد 
کنــد تــا هرچــه زودتــر زمینــۀ ایــن گفت وگــو آغــاز 
شــود. زیــرا بــه گفتــۀ او، ایــن کار هــم بــرای امریــکا 

و هــم بــرای افغانســتان خــوب اســت.
ــه  ــد ک ــح می افزای ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش س
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــفرهای آق ــت ها و س ــر نشس اگ
منطقــه دوام دار شــود، پروســۀ صلــح طوالنــی شــده 

ــد. ــد ش ــق خواه ــر خل ــکالت دیگ مش
ــکا  ــۀ امری ــدۀ وزارت خارج ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
بــرای صلــح افغانســتان دیــروز بــار دیگــر بــا هیــأت 
طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر دیــدار داشــته 

اســت.
ــرگیری  ــی از س ــار اعالمیه ی ــا انتش ــان ب ــروه طالب گ
مذاکــره بــا امریــکا در دوحــه قطــر خبــر داد و اعــالم 
ــدای  ــرش آجن ــا پذی ــی ب ــرف امریکای ــه ط ــرد ک ک
پایــان »اشــغال« افغانســتان بــه میــز مذاکــره بازگشــته 
ــه  ــه ک ــت ک ــده اس ــور آم ــۀ مذک ــت. در اعالمی اس
ــان در  ــای طالب ــا نماینده ه ــی ب ــای امریکای نماینده ه

ــتند. دوحــه پایتخــت کشــور قطــر نشســت داش

مسکو آمادۀ نشست جدید با خلیل زاد 
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــار  ــاری ب ــال ج ــروری س ــاه فب ــتان م ــح افغانس صل

ــرد. ــد ک ــدن خواه ــکو دی ــر از مس دیگ
ضمیــر کابلــوف ضمــن اعــالم ایــن خبــر بــه 
رســانه ها گفــت، در صورتــی کــه خلیــل زاد تصمیــم 
داشــته باشــد، می توانــد از مســکو دیــدن کنــد. 
نماینــدۀ ویــژۀ رییس جمهــور روســیه در امــور 
افغانســتان گفــت مــا در هــر صــورت آمــاده دیــدار 
بــا او هســتیم. او خاطــر نشــان ســاخت کــه مســکو 
ــدار را دارد.   ــن دی ــرای ای تمــام آماده گی هــای الزم ب
کابلــوف تاریــخ دقیــق ســفر خلیــل زاد بــه مســکو را 
ــال  ــه احتم ــادآور شــد ک ــا ی مشــخص نســاخت، ام
ــورت  ــروری ص ــاه فب ــان م ــا پای ــفر ت ــن س دارد ای

ــرد. گی
ایــن دیپلمــات بلنــد پایــۀ روس گفــت: »مــا در 
مســکو ایــن جلســات را نــه تنهــا بــه خاطــر 
ــن  ــم چنی ــدف از تنظی ــم. ه ــزار می کنی نشســت برگ
ــک  ــد نشســت مســکو برداشــت ی نشســت ها همانن
در  شــرکای مان،  بــا  همــکاری  در  دیگــری  گام 
جهــت دســتیابی بــه صلــح در افغانســتان و تســهیل 

ــد«. ــور می باش ــن کش ــی در ای ــتی مل ــد آش رون
گفتنــی اســت، زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژه 
صلــح  گفت وگوهــای  بــرای  متحــده  ایــاالت 
ــا  ــمبر( ب ــخ )7 دس ــت در تاری ــار نخس ــتان ب افغانس
نماینــدۀ ویــژۀ رییس جمهــور  ضمیــر کابلــوف، 
ــف،  ــور مورگول ــتان و ایگ ــور افغانس ــیه در ام روس
ــرد. ــدار ک ــیه دی ــه روس ــور خارج ــن وزارت ام معی
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برنامۀ عملیاتی برای برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری 

نهایی شده است

سخنی در باب ایتالف ها

و معامله های سیاسی

23

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

مامـوراندولتـیدرکـارمادخـالتمیکننـد

سخنرانیفریدهمومند
معاوناولاحمدولیمسعود
نامزدانتخاباتریاستجمهوری

شورای عالی صلح:
هرچهزودترزمینۀمذاکرۀطالبانوحکومتبایدفراهمشود

کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید کرده است 
که اعالم نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، 

به هیچ عنوان برنده گان و بازنده گان نهایی 
را مشخص نمی سازد و نتایج نهایی، بعد از 

رسیده گی به تمام شکایات و نتیجه گیری های 
مبتنی بر آن  اعالم خواهد شد.

این در حالی است که شماری از نامزدان 
انتخابات پارلمانی از حوزۀ انتخاباتی والیت 

کابل، کمیسیون انتخابات را به تقلبات گسترده 
متهم می کنند و تأکید دارند که آرای استفاده 

شده در انتخابات پارلمانی والیت کابل باید 
باطل اعالم گردد.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی می گوید: »بعد از اعالم شدن نتایج 

ابتدایی حوزۀ کابل و کوچی ها، نامزدان معترض 
صدها فورم ثبت شکایت از کمیسیون گرفته 
اند و تا حال دست کم صد نفر شکایات شان را 

به گونه رسمی ثبت کرده اند«
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مـرز سیاسـت و اخـالق کجاسـت؟ چـه رابطه یـی 
میـان سیاسـت و اخـالق می توانـد وجـود داشـته 
باشـد؟ آیـا امـر سیاسـی می توانـد امـر اخالقی هم 

شد؟  با
از دیرزمانـی ایـن مقـوالت، انسـان ها را بـه خـود 
مشـغول داشـته و تـالش صـورت گرفته کـه رابطۀ 
میـان آن هـا به درسـتی شـناخته شـود. در گذشـته، 
امـر اخالقـی از امـر سیاسـی جـدا دانسـته می شـد. 
سیاسـت مداران خـود را ملـزم بـه رعایـت اصـول 
اخالقی در سیاسـت نمی دانسـتند، اما بـه مرور زمان 
که جوامع انسـانی دچار مشـکالت و مصایب شـد، 
عده یـی از اندیشـمندان علـم سیاسـت به ایـن باور 
رسـیدند کـه نمی تـوان اخـالق را از سیاسـت جـدا 
کرد. انسـان سیاسـی منهای اخالق به ابزار خشونت 
تبدیـل می شـود، پـس باید در سیاسـت شـمه یی از 
اخـالق را رعایـت کـرد تـا بتـوان اعتمـاد و بـاورِ 
مـردم را بـه مسـایل سیاسـی افزایش بخشـید. حاال 
دیگـر کسـی نمی گوید کـه »هدف وسـیله را توجیه 
می کنـد«. هدفی کـه در خدمت انسـان و آرمان های 
او نباشـد، با هر وسـیله که بیاید، قابل دفاع نیست و 
همین طـور بهتریـن آرمان هـا و نظام هـا را نمی توان 
بـه دلیـل این کـه خیـر عمـوم در آن لحاظ شـده، با 

هـر ابـزاری بـر جامعه تحمیـل کرد.
 انسـان ها در کنـار ایـن کـه زنده گی سیاسـی دارند، 
زنده گـی اخالقـی نیـز دارند. بـه همین دلیل اسـت 
کـه می بینیـم وقتـی در یـک کشـورِ غربی مشـکلی 
بـه وجـود می آیـد، مسـووالن درجه یـک به آسـانی 
کـه  کاری  کمتریـن  و  می پذیرنـد  را  مسـوولیت 
می کنند، از مردم شـان معذرت می خواهند و اسـتعفا 
می دهند. در افغانسـتان اما طی هجده سـال گذشـته، 
چنـد وزیـر به دلیل مشـکالتی کـه به وجـود آمده، 
وظایف شـان را تـرک کرده انـد؟ چنـد نفـر این قـدر 
اخالقـی بوده انـد که حتـا اگر مسـوولیت به صورِت 
مسـتقیم بـه آن هـا مربـوط نمی شـده، ولـی بازهـم 
بـرای تسـکین جامعـه خواسـته اند کـه دیگـر در 

موقعیـِت مدیریتـِی خود نباشـند؟
فکـر می شـود کـه یک مـورد را هـم نمی تـوان پیدا 
کـرد. آن چنـد مـوردی هـم کـه اتفـاق افتـاد، افراد 
تحت فشـار و زور مجبور به اسـتعفا شـدند و بعداً 
شـروع کردنـد بـه دادوبیـداد و نقـد کـردِن کارنامـۀ 
حکومـت؛ همـان حکومتی که خودشـان تـا دیروز 
کاری می شـد،  را  ارگ  »اگـر  کـه  فریـاد می زدنـد 
کانون مشـروعیت سیاسـی کشـور بربـاد می رفت«. 
از جانـب دیگـر، این سـوال هم مطرح می شـود که 
انسـان ها در چـه بازۀ زمانـی به نو کردِن عقایدشـان 
می پردازنـد؟ آیا می شـود که امروز چپ بـود و فردا 
مثـاًل راسـت؟ آیا می شـود کـه امـروز بـه دالیلی از 
ایکـس دفـاع کـرد و وای را کوبیـد، ولـی یـک روز 
بعـد همـان دالیل را به نفِع وای بـه کار برد و ایکس 

کوبید؟    را 
گاهـی در داسـتان های عرفانـی از چنیـن اتفاق هایی 
این گونـه حکایـات چنـدان  امـا صحـِت  می افتـد 
باشـد. می گوینـد سـنایی  تأییـد نمی توانـد  مـورد 
زمانـی بـه عرفـان و عوامل قدسـی متمایل شـد که 
مـردی شـرابی را دیـد. حکایـت این  گونـه اسـت: 
دربـارۀ تحـول درونـی و رویکرد او بـه عالم عرفان، 
اهـل خانقاه به افسـانه یی معتقد بودند کـه جامی در 
نفحات االنـس آن را چنیـن روایت می کند: »سـلطان 
محمـود سـبکتکین در فصـل زمسـتان بـه عزیمِت 
گرفتـن بعضـی از دیـار کفـار از غزنین بیـرون آمده 
بـود و سـنایی در مـدح وی قصیده یـی گفتـه بـود. 
می رفـت تـا به عرض رسـاند. بـه در گلخن رسـید 
کـه یکـی از مجذوبان و محبوبان کـه از حد تکلیف 
بیـرون رفتـه و مشـهور بود بـه »الی خـوار« زیرا که 
پیوسـته الی شـراب خوردنی، در آن جا بـود. آوازی 
شـنید کـه بـا سـاقی خـود می گفـت کـه: پـر کـن 
قدحـی بـه کـوری محمودک سـبکتکین تـا بخورم. 
سـاقی گفـت: محمـود مـرد غازی اسـت و پادشـاه 
اسـالم. گفت: بـس مردکی ناخشـنود اسـت. آن چه 
در تحـت حکـم وی درآمده اسـت در حیزِ ضبط نه 
درآورده مـی رود تـا مملکت دیگر بگیـرد. یک قدح 
گرفـت و بخـورد. باز گفت: پر کـن قدحی دیگر به 
کوری سـنائیک شـاعر. سـاقی گفت: سـنایی مردی 
فاضـل و لطیف اسـت. گفـت: اگـر وی لطیف طبع 
بـودی، بـه کاری مشـغول بـودی کـه وی را بـه کار 
آمـدی. گزافـی چنـد در کاغذی نوشـته کـه به هیچ 
کار وی نمی آیـد و نمی دانـد کـه وی را بـرای چـه 
کار آفریده انـد. سـنایی چـون آن بشـنید، حـال بـر 
وی متغیـر گشـت و بـه تنبیه آن الی خوار از مسـتی 
غفلـت هشـیار شـد و پـای در راه نهاد و به سـلوک 

مشـغول شد.« 
از این گونـه حکایـات در وصـِف بـزرگان در تاریخ 
فـراوان اسـت، ولـی کمتـر می تـوان به صـدق آن ها 
مطمیـن بـود. شـاید دلیـل بیـان ایـن حکایـات این 
بـوده باشـد که مـردم حد تمایـل و شـفیته گِی خود 
را به این شـاعران و عارفان نشـان دهند و از سـویی 
سرمشـقی باشـد بـرای دیگـران کـه وقتـی چنـان 
انسـان بزگـواری می توانـد بـه اعمـال غیراخالقـی 
مبـادرت ورزد و بعـد بـا یـک تـکان دوبـاره بـه راه 
راسـت آیـد، پـس هر کسـی که عـزم کند بـه چنان 
سرنوشـت میمونـی دچـار خواهـد شـد. امـا گاهی 
بـا الی خـواری در  نیـز گویـا  سیاسـت مداراِن مـا 
زنده گـی خـود روبـه رو می شـوند کـه آن هـا را بـه 
ناگهـان متغیر می سـازد. اما مشـکل سیاسـت مداراِن 
مـا ایـن اسـت کـه چنیـن الی خوارهایـی را زیـاد 
می بیننـد و هـر روز تغییر موضع و عقیـده می دهند. 
 ایـن روزهـا در فضـای مجـازی زیـاد می تـوان از 
ایـن کلیپ هـا شـاهد بـود. کسـی که می گفـت من 

بـا فالنـی به ایـن دلیل که وقتـی با رقیبـش که حاال 
با او هسـتم و در یک سـنگر بوده ایم وفادار نباشـم، 
بـا تـو چگونه وفـادار خواهم بود، معاملـه نکردم اما 
حـاال رفته و بـا همان رقیـب که قباًل معاملـه نکرده 
بـود، معاملـه کـرده اسـت، ایـن برخـورد را چگونه 
می تـوان توجیـه کـرد؟ آیـا بازهـم پـای الی خـوارِ 
ایتالف هـای  همیـن  اسـت؟...  میـان  در  سـنایی 
انتخاباتـِی فعلـی به انـدازۀ کافی در ایـن رابطه گویا 
هسـتند و تاریخ نیز چنان دور نیسـت که نتوان آن ها 
را بـه یـاد آورد. فقـط الزم اسـت که سـخنان دیروزِ 
برخی ها را با سـخنان امروزشـان مقایسـه کـرد تا آه 
از نهـاد آدم بیـرون شـود. مگـر چه خبر اسـت؟ چه 
کار شـد کـه دیـروز چنـان می گفتید و امـروز چنین 

می گوییـد؟
 درسـت اسـت کـه در سیاسـت دوسـت و دشـمِن 
همیشـه گی وجـود نـدارد ولـی اصـول و برخـی 
وجـود  می توانـد  سیاسـی  و  اخالقـی  سـنجه های 
داشـته باشـد. در همین حال، ایـن آقایان حتا حاضر 
نمی شـوند که از این تغییراِت روحی و معنوی شـان 
سـخن بگوینـد و یا حتـا اظهـار ندامت کننـد که تا 
دیـروز وقتـی آن حرف ها را می زدیم، آن سـخنان و 
حرف هـا اشـتباه بـود، به ایـن دالیل و به ایـن دالیِل 
دیگـر حرف هـا و سـخن های امـروزِی مـا درسـت 
و مطمیـن انـد. شـاید تحول فکـری و سیاسـِی این 
افـراد بـرای خودشـان نیـز هنوز به درسـتی روشـن 

نشـده باشد. 
جالب تـر این که برخـی از حواریوِن ایـن افراد چنان 
جدیـِد  موضع گیری هـای  وصـف  در  را  مسـایلی 
ولی نعمت هـای خود می نویسـند که آدم مسـتقیم به 
یـاد کتـاب جـورج اورول بـه نـام »1984« می افتـد. 
همـان کتابـی که در مـورد رژیم های توتالیتر نوشـته 
شـده و اورول می کوشـد جنبه هـای سـرکوب گرانۀ 
ایـن رژیم هـا را نشـان دهـد. در این کتـاب به کرات 
آمده که مثاًل کشـور الف با کشـور ب دشـمن بوده 
و بـا دشـمن پ دوسـت. امـا اتفاقـی افتـاده و ایـن 
دشـمنی بـه دوسـتی مبدل شـده اسـت. فوراً سـراِن 
کشـورِ الـف تصمیـم می گیرنـد کـه ُکل کتاب هـای 
تاریـخ را جمـع کننـد و کتاب هـای نـو در وصـِف 
دوسـتی تـازه بنویسـند و ایـن تاریخ ها چنـان تغییر 
می کننـد کـه حتـا امر بـر خـود سـران دولـِت الف 
نیز مشـتبه می شـود که آیـا آن ها با کشـور ب زمانی 
دشـمن بوده انـد و یـا خیـر. و برعکـس، دشـمنی با 
کشـور پ کـه زمانـی کشـور دوسـت بود، شـروع 
ایـن  تغییـر می یابنـد. و  تاریخ هـا  بـاز  می شـود و 
روال عـادِی ایـن کشـور اسـت. در کشـورما نیـز 
عقایـد و باورهـای سیاسـیوِن مـا به همین سـاده گی 
رمـان »1984« جـورج اورول تغییـر می کنـد و بعـد 
در  مقدس شـان  دوسـتی های  از  آن هـا  حواریـوِن 

فضـای مجـازی داد سـخن می دهنـد.
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ــوراِن  ــۀ مأم ــی از مداخل ــی درحال ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
دولتــی در کارِ رســیده گی بــه شــکایات انتخاباتــی شــکایت 
ــات  ــۀ انتخاب ــه پروس ــن کاری ب ــد چنی ــدار می ده ــد و هش می کن
ــۀ  ــارِ جامع ــه در انظ ــد، ک ــه می زن ــا صدم ــن نهاده ــارِ ای و اعتب
ــه در 28  ــی ک ــات و افتضاحات ــه اتفاق ــِل آن هم ــتان به دلی افغانس
ــای  ــارِ نهاده ــات و اعتب ــس از آن رخ داد، انتخاب ــزان و پ و 29 می
انتخاباتــی شــدیداً صدمــه دیــده و کمتربــاوری بــه بیــرون شــدِن 
یــک نتیجــۀ عــاری از فســاد و مبتنــی بر عدالــت از کمیســیون های 

ــده اســت.  ــی مان ــی باق انتخابات
ــند  ــح و ناپس ــی قبی ــی، عمل ــور انتخابات ــه در ام ــلمًا مداخل مس
ــوهِ کم کاری هــا و تخلف ورزی هایــی کــه  ــه انب ــا نظــر ب اســت؛ ام
ــه  ــر نظــر ب ــی رونمــا شــد و بعدت ــات پارلمان در روزهــای انتخاب
رابطه هــاِی فســادآلودی کــه میــان کمیســیون انتخابــات و بســیاری 
از نامــزدان انتخابــات پارلمانــی برقــرار گشــت و نهادهــای ناظــر 
نیــز از وجــود بی شــمار ســند در ایــن ارتبــاط خبــر دادنــد، ایــن 
قباحــت در نظــِر بســیاری از نامــزدان شکســته و اینــک نالیــدن و 
اعــالم هشــدارِ کمیســیون شــکایات از مداخلــه در امــور انتخاباتی، 

ــد.  ــل می نمای ــداری بی مح ــر و هش خب
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، بــا نشــر اعالمیه یــی گفتــه اســت 
کــه مداخلــۀ مأمــوران دولتــی به شــمول اعضــای شــورای والیتــی 
در رونــد پیشــبرد امــور انتخاباتــی و رســیدگی بــه شــکایات، بــه 
ــا  ــن نهاده ــارِی ای ــبب بی اعتب ــد و س ــه می زن ــات صدم انتخاب
ــا  ــالت و ی ــه مداخ ــرار این گون ــورت تک ــد و در ص ــد ش خواه
مواصلــت شــکایت و یــا گــزارش از ایــن بابــت، مداخله کنندهگان 
شناســایی و بــا آنــان برخــورد جــدی و قانونــی خواهــد شــد. امــا 
ــِی  ــاِن دولت ــزدان و حامی ــته از نام ــه آن دس ــت ک ــه این جاس نکت
ــکایت های  ــه ش ــیده گی ب ــوذ در کارِ رس ــال نف ــه دنب ــه ب ــا ک آن ه
انتخاباتــی انــد، تجــارِب تلــخ یــا شــیرینی از عملکــردِ نفوذپذیــِر 
کمیســیون های انتخاباتــی دارنــد و از منفذهــا و خالهــاِی فراوانــی 
ــود از  ــر خ ــًا اگ ــه مطمین ــد ک ــی یافته ان ــیون ها آگاه در کارِ کمیس
ــد  ــان وارد خواهن ــِن انتخاباتی ش ــا و مخالفی ــوند، رقب آن وارد نش

شــد!
بــه بــاور اکثــِر مــردم افغانســتان و بســیاری از تحلیل گــران، 
ــه  ــات ب ــیون انتخاب ــس از کمیس ــات پ ــِت انتخاب ــداِن پُرغنیم می
ــز  ــیون نی ــن کمیس ــود و ای ــپرده می ش ــکایات س ــیون ش کمیس
همــان کارهایــی را می کنــد کــه قبــاًل کمیســیوِن انتخابــات انجــام 
داده اســت؛ یعنــی در بــدل پــول، تطمیــع و یــا تخویــف حاضــر 
می شــود کــه کســانی را واردِ فهرســِت برنــده گان و کســانی را از 
ــرای انســان های  ــن عمــل ب ــرون ســازد. اگرچــه شــنیدِن ای آن بی
متأســفانه  امــا  می شــود؛  تمــام  ســنگین  صاحب وجــدان 
ــه در  ــان دارد؛ چنان ک ــام جری ــِی تم ــه تلخ ــه ب ــت ک واقعیتی س
نتایــج ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی نــامِ اشــخاصی دیــده شــد کــه 
ــود را  ــول خ ــا زورِ پ ــد ب ــم می خوردن ــا قس ــاِی آن ه ــا رقب نه تنه
برنــده ســاخته اند، بلکــه دوســتان و اعضــای خانــوادۀ آن هــا نیــز 
از مبالــِغ هنگفتــی کــه آن هــا در کمپاین هــای انتخاباتــی و بعدتــر 
ــاد  ــی ی ــانده اند، به راحت ــه مصــرف رس ــات ب در کمیســیون انتخاب

می کردنــد.  
ــکایات  ــیون ش ــه در کارِ کمیس ــی ک ــۀ آن دخالت های ــون هم اکن
انتخاباتــی وجــود دارد، دنبالــۀ منطقــِی دخالت هــا و اعمــاِل 
ــورت  ــات ص ــیون انتخاب ــاًل در کارِ کمیس ــه قب ــت ک نفوذهایی س
ــاًل در کارِ  ــه قب ــی ک ــه آن های ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــه اس گرفت
ــود  ــد و خ ــی نکردن ــا سیاس ــی ی ــوذِ پول ــات نف ــیون انتخاب کمیس
را ُمحــِق پیــروزی می شــمردند امــا بازنــده اعــالم شــدند، اکنــون 
درصــددِ جبــراِن آن »ظلــم و خیانــت« هســتند و در تقــالی نفــوذ 
در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی از طــرِق مختلف انــد. و کســانی 
کــه قبــاًل در کارِ کمیســیون انتخابــات نفــوذ و مداخلــه کردند و در 
نتایــج ابتدایــی برنــده اعــالم شــدند، اینــک در اضطــراِب این کــه 
ــاِی  ــخاص و جریان ه ــوذِ اش ــروزی را نف ــن پی ــت ای ــن اس ممک
ــد  ــت افتاده ان ــه صراف ــد، ب ــاد ده ــر ب ــی ب ــج نهای ــر در نتای دیگ
کــه بــا نفــوذ در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، از انجــام چنیــن 

ــد.  ــری کنن ــی« جلوگی »فاجعه ی
فرامــوش نبایــد کــرد کــه پیــش از اعــالم رســمی نتایــج ابتدایــی، 
ــات  ــیون انتخاب ــِل کمیس ــده گان از داخ ــامِ برن ــت هایی از ن فهرس
ــن فهرســت ها کســانی را شــاد  ــار ای ــرد و هرب ــرون درز ک ــه بی ب
ــت  ــی در نهای ــت ابتدای ــا فهرس ــاخت، ام ــاد س ــانی را ناش و کس
طــورِ دیگــری از آب برآمــد کــه همــۀ آن هــا در مجمــوع از فســاد 
و فعالیــِت درهم وبرهــِم کمیســیون حکایــت می کــرد. ایــن 
وضعیــت مســلمًا نمی توانــد وجــود افــرادِ متعهــد و میهن دوســت 
و باوجــدان را در کمیســیون های انتخاباتــی کامــاًل منتفــی ســازد. 
ــیون های  ــخاصی در کمیس ــن اش ــردم از چنی ــار م ــن، انتظ بنابرای
انتخابــات و شــکایات انتخاباتــی ایــن اســت کــه بــه اعمال نفوذهــا 
تــن ندهنــد و بــا پی گیــری ریشــۀ مداخــالت، مســؤوالنه نتـــایج 

نهایــی را رقــم بزننــد.  

مداخلهدرکارکمیسیونشکایاتانتخاباتی
ازکجاآبمیخورد؟

احمــد عمران

و سیاست ق  اخال
سخنی در باب ایتالف ها و معامله های سیاسی



انتخابــات می گوینــد کــه  مســووالن در کمیســیون 
بررســی ســندهای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
اول دلــو شــروع شــده و تــا تاریــخ 15 همیــن مــاه ادامــه 

خواهــد داشــت.
ــان  ــدگار همچن ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ آن
انتخابــات  نهایــی  نتایــج  بــه زودی  کــه  می گوینــد 
ــد. ــد ش ــالم خواه ــز اع ــر نی ــت دیگ ــی ده والی پارلمان
ســخنگوی  معــاون  حق پرســت،  محمــد  میــرزا 
کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه کمیســیون مصــروف 
برگــزاری  مدیریتــی  و  تخنیکــی  آماده گی هــای 

اســت. آینــده  ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
آقــای حق پرســت می گویــد کــه برنامــۀ عملیاتــی 
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  بــرای  کمیســیون 
شــوراهای والیتــی، شــوراهای ولســوالی ها و انتخابــات 

ــت. ــده اس ــام ش ــه تم ــی تهی ــت غزن ــی والی پارلمان
 29 انتخابــات  بودجــه  مصــودۀ  کــه  می افزایــد  او 
ســرطان ســال آینــده تمــام اســت و رهبــری کمیســیون 
ــال  ــتان در ح ــات افغانس ــده گان انتخاب ــک کنن ــا کم ب

هســتند. گفت وگــو 
ایــن مقــام کمیســیون انتخابــات بیــان مــی دارد کــه بــرای 
ــری  ــده، رهب ــال آین ــات س ــدن انتخاب ــزار ش ــر برگ بهت
کمیســیون بــا احــزاب و جریان هــای سیاســی، نهادهــای 
ــر  ــادل نظ ــو و تب ــر در گفت وگ ــای ناظ ــی و نهاده مدن
ــه مــردم  ــرزا محمــد حق پرســت: ب ــۀ می ــه گفت اســت. ب
ــچ  ــیون در هی ــه کمیس ــم ک ــان می دهی ــتان اطمین افغانس

ــرد. ــد ک ــی نخواه ــی کوتاه عرصه ی
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در پیونــد 
ــات  ــزدان انتخاب ــندهای نام ــی س ــی و ارزیاب ــه بررس ب
ریاســت جمهوری اظهــار داشــت کــه بررســی های 
ــن  ــه ای ــزود ک ــد. او اف ــرده ان ــاز ک ــندها را آغ ــن س ای
ــد  ــه خواه ــاه ادام ــن م ــا 15 همی ــو ت ــک دل ــد از ی رون

ــت. داش
ــه  ــه س ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
انتخابــات  نامــزدان  نام نویســی  رونــد  پیــش  روز 
ریاســت جمهوری پایــان یافــت. در ایــن انتخابــات 
ــد.  ــرده ان ــت ک ــادۀ رقاب ــن خــود را آم ــون 18 ت ــا کن ت
ــرار اســت فهرســت  ــد کــه ق آقــای حق پرســت می گوی
ــت  ــو و فهرس ــخ 1۶ دل ــزدان در تاری ــن نام ــی ای ابتدای
نهایــی نیــز بعــد از رســیده گی بــه شــکایت ها در 
ــود. ــر ش ــیدی منتش ــدۀ خورش ــال آین ــل س ــم حم شش
ــال  ــل س ــن، 31 حم ــش از ای ــات پی ــیون انتخاب کمیس
ــات ریاســت جمهوری  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــده را ب آین
در نظــر گرفتــه بــود، امــا بــه تاریــخ نُهــِم جــدی رهبری 
کمیســیون انتخابــات اعــالم کــرد کــه بــه دلیــل کم بــود 
ــیون در  ــت کمیس ــی و مصروفی ــکالت فن ــت، مش فرص
امــور انتخابــات پارلمــان، انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــده  ــال آین ــرطان س ــر در 29 س ــاه تأخی ــه م ــا س را ب

ــد. ــزار می کنن برگ
رهبــری کمیســیون همچنــان اعــالم کــرد کــه انتخابــات 
ــات  ــوالی و انتخاب ــوراهای ولس ــی، ش ــوراهای والیت ش

ــان  ــز همزم ــی نی ــت غزن ــده گان در والی ــس نماین مجل
ــات ریاســت جمهوری برگــزار خواهنــد شــد. ــا انتخاب ب

نتایج نهایی ده والیت دیگر اعالم می شود
ســخنگوی  معــاون  حق پرســت،  محمــد  میــرزا 
بــا  گفت وگویــش  ادامــۀ  در  انتخابــات  کمیســیون 
ــی  ــج نهای ــالم نتای ــه اع ــد ب ــدگار در پیون ــۀ مان روزنام
انتخابــات پارلمانــی گفــت کــه نتایــج نهایــی ده والیــت 

دیگــر را نیــز بــه زودی اعــالم می کننــد.
بــه گفتــۀ معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات: 
کمیســیون  بــه  انتخابــات  شــکایت های  کمیســیون 
ــر،  ــۀ دیگ ــا هفت ــه ت ــپرده اســت ک ــده س ــات وع انتخاب
ــی  ــز نهای ــر را نی ــت دیگ ــدود ده والی ــی های ح بررس
ــار  ــتد. او اظه ــات می فرس ــیون انتخاب ــه کمیس ــرده ب ک
داشــت کــه بــه صــورت تدریجــی نتایــج نهایــی 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــز اع ــر نی ــای دیگ والیت ه
ــود  ــور امســال ب ــِخ 2 مــاه ث ــه تاری گفتنــی اســت کــه ب
کــه کمیســیون انتخابــات جــدول زمان بنــدی انتخابــات 
پارلمانــی را همه گانــی ســاخت. رهبــری کمیســیون 
ــی،  ــات پارلمان ــدی انتخاب ــدول زمان بن ــات در ج انتخاب
ــه  ــر گرفت ــزدان در نظ ــاه جــوزا روز نام نویســی نام 5 م
ــات  ــزاری انتخاب ــم روز برگ ــزان ه ــود و 28 می ــده ب ش
پارلمانــی. در روز انتخابــات در 28 میــزان، رســوایی 
ــز  ــا مرک ــد. صده ــات رو ش ــیون انتخاب ــی کمیس اصل
ــف  ــا نص ــت ت ــژه پایتخ ــا به وی ــی در والیت ه رأی ده
ــواد  ــی م ــز رأی ده ــا مرک ــه صده ــد. ب روز بســته ماندن
ــت  ــم درس ــز ه ــی مراک ــِت برخ ــید. امنی ــی نرس اساس
ــن  ــل، در چندی ــن دلی ــه همی ــود و ب ــده ب ــن نش تأمی
مرکــز رأی دهــی حتــا در کابــل انفجــار صــورت گرفــت 
و مــردم را پراکنــده ســاخت. تمــام ایــن چالش هــا 
ــد  ــب گردی ــده موج ــرهم ش ــا س ــژه ناهم آهنگی ه به وی

ــرود. ــه دور دوم ب ــان ب ــات پارلم انتخاب
براســاس جــدول زمان بنــدی انتخابــات پارلمانــی، 
قــرار بــود نتایــج ابتدایــی ایــن انتخابــات، بــه تاریــخ 19 
عقــرب اعــالم شــود، امــا کمیســیون نتوانســت در ایــن 
ــی  ــج ابتدای ــد. نتای ــالم کن ــی را اع ــج ابتدای ــخ نتای تاری
ــر  ــاه را در ب ــه م ــه س ــک ب ــان نزدی ــات پارلم انتخاب
ــت  ــن نوب ــی و در چندی ــورت وقفه ی ــه ص ــت و ب گرف
ــام کمیســیون  ــن مق ــدت، چندی ــن م اعــالم شــد. در ای

ــدند. ــاد بازداشــت ش ــام فس ــه اته ــات ب انتخاب
ــی و  ــاالن مدن ــان، فع ــای پارلم ــر، اعض ــای ناظ نهاده
مــردم بارهــا اعضــای کمیســیون انتخابــات را متهــم بــه 
ــرای  ــز ب ــد کــه حکومــت نی ــی کــرده و گفتن فســاد مال
برخــی چهره هــای کــه مشــخص نیســتند، در کمیســیون 
ــکایت های  ــیون ش ــا کمیس ــت. حت ــرده اس ــه ک مداخل
ــل  ــت کاب ــت، آرای حــوزۀ والی ــک نوب ــات در ی انتخاب
ــنران  ــش کمیش ــرور دان ــا س ــرد، ام ــالم ک ــل اع را باط
کمیســیون شــکایت ها و کمیســیون انتخابــات را بــه 
دفتــرش خواســت و پــس از آن، کمیشــنران کمیســیون 

ــد. ــینی کردن ــان عقب نش ــن تصمیم ش ــکایت از ای ش

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، اعــالم کــرده اســت 
کــه مامــوران دولتــی در شــماری از والیــات و 
ــادی بازشــماری  ــد ع ــی، در رون ــای انتخابات حوزه ه
ــه چالــش  ــی آرا مداخلــه می کننــد و آن را ب و ارزیاب

کشــیده اند.
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، بــا نشــر اعالمیه یــی 
گفتــه اســت کــه مداخلــۀ مامــوران دولتــی به شــمول 
ــور  ــرد ام ــد پیش ب ــی در رون اعضــای شــورای والیت
انتخاباتــی و رســیدهگی بــه شــکایات، بــه انتخابــات 
ــا  ــن نهاده ــاری ای ــبب بی اعتب ــد و س ــه می زن صدم

خواهــد شــد.
ایــن کمیســیون هشــدار داده اســت کــه در صــورت 
مواصلــت  یــا  و  مداخــالت  این گونــه  تکــرار 
شــکایت و یــا گــزارش از ایــن بابــت، مداخلــه 
ــان برخــورد جــدی و  ــا آن کنندهــگان شناســایی و ب

ــد. ــد ش ــی خواه قانون
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، از نهادهــای دولتــی 
ــهیالت و  ــم آوری تس ــه فراه ــه ب ــت ک ــته اس خواس
زمینه ســازی مســاوی و عادالنــه بــرای پیش بــرد 
ــند و  ــدود باش ــی مح ــده انتخابات ــی مان ــد باق رون

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــی خ بی طرف
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــان تأکی ــیون همچن ــن کمیس ای
انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  در  راه یافتــه  نامــزدان 
ــه  ــان ب ــه راه رفتن ش ــتند ک ــرادی نیس ــی، اف پارلمان
فهرســت نهایــی از ســوی کــدام نهــاد قانونــی 
ــار  ــا فش ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب ــده باش ــن ش تضمی

ــد  ــی در رون ــیون های انتخابات ــه کمیس ــردن ب وارد ک
ــج  ــر نتای ــرده و منتظ ــه نک ــات مداخل ــادی انتخاب ع

ــند. ــی باش نهای
ــد کــرده اســت  ــی تأکی کمیســیون شــکایات انتخابات
کــه اعــالم نتایــج ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی، 
ــی  ــگان نهای ــگان و بازنده ــوان برنده ــچ عن ــه هی ب
را مشــخص نمی ســازد و نتایــج نهایــی، بعــد از 
ــای  ــکایات و نتیجه گیری ه ــام ش ــه تم ــیدهگی ب رس

ــد. ــد ش ــالم خواه ــا اع ــر آن ه ــی ب مبتن
ایــن در حالــی اســت کــه شــماری از نامــزدان 
ــت  ــی والی ــوزۀ انتخابات ــی از ح ــات پارلمان انتخاب
کابــل، کمیســیون انتخابــات را بــه تقلبــات گســترده 
ــتفاده  ــه آرای اس ــد ک ــد دارن ــد و تأکی ــم می کنن مته
ــد  ــل بای ــت کاب ــی والی ــات پارلمان ــده در انتخاب ش

ــردد. ــالم گ ــل اع باط
علی رضــا روحانــی، ســخنگوی کمیســیون شــکایات 
ــج  ــدن نتای ــالم ش ــد از اع ــد: »بع ــی می گوی انتخابات
ابتدایــی حــوزۀ کابــل و کوچی هــا، نامــزدان معتــرض 
ــه  ــیون گرفت ــکایت از کمیس ــت ش ــورم ثب ــا ف صده
انــد و تــا حــال دســت کم صــد نفــر شــکایات شــان 

ــد«. ــت کرده ان ــه رســمی ثب ــه گون را ب
ــه  ــه ب ــل ک ــرض در کاب ــزدان معت ــن از نام ــا ت ده ه
فهرســت ابتدایــی انتخابــات پارلمانــی راه نیافتــه 
ــراض  ــه اعت ــه این ســو دســت ب ــد روز ب ــد، از چن ان
زدنــد و صبــح دیــروز چهــار دروازۀ ورودی بــه 

ــتند. ــل را بس ــهر کاب ش

نــه تنهــا در کابــل، بلکــه در شــماری از والیــات نیــز 
شــمار زیــادی از نامزدانــی کــه نام شــان در فهرســت 

ــت،  ــده اس ــی نیام ــات پارلمان ــی انتخاب ــج ابتدای نتای
ــد. ــه اعتراضــات گســترده زده ان دســت ب
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کمیسیون انتخابات:

برنامۀعملیاتیبرایبرگزاری
انتخاباتریاستجمهورینهاییشدهاست

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

مامـوراندولتـیدرکـارمادخـالتمیکننـد

روح اهلل بهزاد

کمیســیون انتخابــات جــدول زمان بنــدی انتخابــات پارلمانــی را همه گانــی ســاخت. رهبــری 
ــی  ــوزا روز نام نویس ــاه ج ــی، ۵ م ــات پارلمان ــدی انتخاب ــدول زمان بن ــات در ج ــیون انتخاب کمیس
نامــزدان در نظــر گرفتــه شــده بــود و ۲۸ میــزان هــم روز برگــزاری انتخابــات پارلمانــی. در روز 
انتخابــات در ۲۸ میــزان، رســوایی اصلــی کمیســیون انتخابــات رو شــد. صدهــا مرکــز رأی دهــی 
در والیت هــا به ویــژه پایتخــت تــا نصــف روز بســته ماندنــد. بــه صدهــا مرکــز رأی دهــی مــواد 
اساســی نرســید. امنیــِت برخــی مراکــز هــم درســت تأمیــن نشــده بــود و بــه همیــن دلیــل، در 
چندیــن مرکــز رأی دهــی حتــا در کابــل انفجــار صــورت گرفــت و مــردم را پراکنــده ســاخت. تمــام 
ــه  ــان ب ــات پارلم ــد انتخاب ــب گردی ــده موج ــرهم ش ــا س ــژه ناهم آهنگی ه ــا به وی ــن چالش ه ای

دور دوم بــرود
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ب. جریان های فرهنگی- مذهبی
1- تصوف )متصوفین(

تصـــوف بـــا ظهـــور غزنوی هـــا در ســـرزمین 
ـــوع  ـــه ن ـــا ب ـــت و حت ـــد یاف ـــان رش ـــزرِگ خراس ب
خـــاِص تصـــوف بـــه  نـــام »تصـــوف خراســـانی« 
ــای  ــده جریان هـ ــه از عمـ ــد، کـ ــهور گردیـ مشـ
فکـــری جهـــان ـ از مســـیحیت، هنـــدو و فلســـفۀ 
ـــته  ـــر گذاش ـــل اث ـــه و بالمقاب ـــر پذیرفت ـــان ـ اث یون
اســـت. هـــر نـــوع تصـــوف و ریاضت کشـــی 
باعـــث  کـــه  اســـت  خصوصیاتـــی  دارای 
تصوفـــی-  فرقه هـــای  دیگـــر  از  آن  تفـــاوِت 
ــری  ــان فکـ ــر جریـ ــود. هـ ــی می شـ ریاضت کشـ
ـــراد  ـــر اف ـــاوت ب ـــناختی متف ـــۀ روان ش دارای روحی
و اشـــخاص پیـــرِو خـــود بـــوده؛ همین طـــور 
ـــد و  ـــوع زه ـــر ن ـــی از ه ـــانی خال ـــوف خراس تص
ریاضت کشـــی خشـــک و جزمـــی، داعیـــۀ دوری 
ـــتی را  ـــان هس ـــته و جه ـــان را نداش ـــز از جه و گری
ـــی( دانســـته  ـــان متافیزیکی)ماورای ـــر جه جـــزو مظاه
ــانی  ــب خراسـ ــد در مکتـ ــی و زهـ و ریاضت کشـ
بـــه  معنـــای کناره گیـــری و تـــرک وظایـــِف ایـــن 
جهانـــی نیســـت و صـــرف عـــدم برتـــری امـــور 
ــد.  ــان می کنـ ــوی را بیـ ــور معنـ ــر امـ ــوی بـ دنیـ
مهم تریـــن شـــاخصه های آن عبـــارت انـــد از: 
ـــاد  ـــد زی ـــریعت پیون ـــا ش ـــته، ب ـــت داش ـــۀ طریق جنب
ـــص  ـــماع و رق ـــوم س ـــن رس ـــاه و آیی ـــدارد، خانق ن
ــان  ــای خراسـ ــانی مختـــص خانقاه هـ و دست افشـ
فتوت)رفیقـــی،  و  آییـــن جوان مـــردی  بـــوده، 
ـــانی  ـــدن خراس ـــاط تم ـــا انحط 138۶: 135-141(. ب
ـــه  ـــذاری کشـــوری ب ـــه و نام گ ـــوامِ افاغن ـــور اق و ظه
 نـــام افغانســـتان شـــاخه های تصوفـــی بـــا بنیـــه و 
ـــرزمین  ـــن س ـــد وارد ای ـــادِی جدی ـــه های اعتق ریش
ـــی  ـــه یابی تحـــوالت سیاســـی- اجتماع ـــد. ریش گردی
ـــد خـــورده  ـــا پیون ـــن نهاده ـــِش ای ـــه نق و فرهنگـــی ب
و در این جـــا صرفـــًا بـــه معرفـــی ایـــن نحلـــه در 
ـــود: ـــه می ش ـــور پرداخت ـــن کش ـــر ای ـــخ معاص تاری
وبـــر،  اندیشـــۀ  در  کلیـــدی  مفهـــوم  دو 
ریاضت کشـــی و عرفـــان به حیـــِث دو مفهـــوم 
مـــورد  انگیزشـــی  و  جهت دهنـــده  قـــوِی 
مطالعـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. در مقایســـه میـــان 
شـــاخه های  در  جهانـــی  ایـــن  ریاضت کشـــی 
ــوان  ــه عنـ ــان بـ ــتانی و عرفـ ــی و پروتسـ کالوینـ
یـــک روش رســـتگاری آن جهانـــی پرداختـــه، 
ـــدا  ـــی را ج ـــه صوف ـــخن روا ک ـــالف س ـــاًل خ عم

زنده گـــی  از 
اجتماعـــی نمی دانـــد. فرقه هـــای تصوفـــی عمـــاًل 
ــینی فـــردی انـــد و  منـــادی جدایـــی و گوشه نشـ
به جـــز پرداختـــن بـــه اذکار و اورادهـــای نقلـــی، 
دیگـــر هیـــچ نقشـــی اجتماعـــِی مفیـــدی بـــرای 
ــور  ــتند. اولیـ ــل نیسـ ــی قایـ ــتگاری این جهانـ رسـ
ـــوع  ـــت تصـــوف، از دو ن ـــان کلی ـــک می ـــا تفکی روا ب
ــی  ــنت گرا و دومـ ــوف سـ ــی تصـ ــوف؛ یکـ تصـ
ـــن  ـــاس ای ـــرد. اس ـــام  می ب ـــم ن ـــوف مارابوتیس تص
جدایـــی را بـــر پیوســـته گی و همگرایـــی گـــروه 
ــه  ــت، نـ ــرار داده اسـ ــریعت قـ ــا شـ ــی بـ تصوفـ
نقـــش اجتماعـــی و کارکردهـــای اجتماعـــی ایـــن 
ــدل  ــی و مبـ ــش اجتماعـ ــرا در نقـ ــا؛ زیـ گروه هـ
شـــدِن تالش هـــای تصوفـــی بـــه یـــک روحیـــۀ 
قـــوی این جهانـــی و رشـــد دهنـــدۀ تحـــوالت و 
ـــوده  ـــی ب ـــر دو منف ـــش ه ـــی، نق ـــرات اجتماع تغیی
ـــا  ـــنت گرا ب ـــوف س ـــور روا، تص ـــد اولی ـــت. از دی اس
مذهـــب مخالفـــت نداشـــته و در یـــک رابطـــۀ طولـــی 
بـــا هـــم قـــرار دارنـــد؛ یعنـــی مرشـــد طریقـــت 
نقـــش دوگانـــۀ عالـــم بـــودن و پیـــر طریقـــت را 
ــی  ــم دینـ ــر عالـ ــس هـ ــا برعکـ ــم دارد و یـ باهـ

ــی دارد.  ــش تصوفـ گرایـ
شـــاید مهم تریـــن دلیـــل ســـنت محور بـــودِن 
نظـــام سیاســـی و مبـــدل شـــدن سنت)رســـوم و 
عـــادات  قبایلـــی( بـــه یـــک منبـــع مشـــروع بخش 
و  دوگانـــه  نقش هـــای  در   قـــدرت  سیاســـی 
چندگانـــۀ مرشـــد- ســـران قبایـــل و علمـــای 
ــوام  ــی عـ ــه تصوف زده گـ ــه بـ ــد کـ ــی باشـ دینـ
ــت.  ــده اسـ ــی انجامیـ ــدرت سیاسـ ــوزۀ قـ و حـ
پیـــروان گروه هـــای تصوفـــی ســـنت محور، در 
ــواد،  ــنت گرای باسـ ــورژوازی سـ ــار بـ ــان اقشـ میـ
در  روســـتاییان  و  کارمنـــدان  و  صنعت گـــران 
مناطـــق قدیمـــی و صاحـــب فرهنـــگ و باالخـــره 
در میـــان ایماق ها)شـــاخه یی از اقـــوام آریایـــی 
 .)۶8  :13۶9 دارد)روا،  وجـــود   پارســـی زبان( 
ــاد  ــی اعتقـ ــر نوعـ ــه  بـ ــم کـ ــوف مارابوتیسـ تصـ
قداســـت و برکـــت بـــر یـــک طایفـــه و خانـــواده 
متکـــی بـــوده و بـــه شـــکل میراثـــی انتقـــال 
می یابـــد، خصلـــت خانواده گـــی دارد. ذکـــر اوراد 
و اجـــرای مناســـک خاصـــۀ ایـــن خانـــواده بـــا 
ـــار  ـــواده و تب ـــارج از خان ـــراد خ ـــوده، اف ـــدس ب تق
ـــند.  ـــوردار نمی باش ـــی برخ ـــِت میراث ـــه از قداس فرق
ـــر  ـــد و پی ـــا مرش ـــاالنه ب ـــای س ـــن در دوره ه مخلصی

ـــه  ـــا ب ـــا هدای ـــد، ب ـــدار می کنن ـــت دی ـــِب کرام صاح
ــوند  ــرف یاب می شـ ــت شـ ــر طریقـ ــور پیـ  حضـ
ــاران،  ــۀ بیمـ ــوازی و معالجـ ــا مهمان نـ ــه وی بـ کـ
ـــت  ـــر و برک ـــۀ خی ـــه مای ـــا ک ـــض و دادن چیزه تعوی
ـــه  ـــرم نگ ـــود را گ ـــِن خ ـــده، دل مخلصی ـــته ش پنداش
ـــن،  ـــش خوانی ـــوف، نق ـــوع تص ـــن ن ـــی دارد. در ای م
ـــی  ـــی- محل ـــوذ قوم ـــا نف ـــخاص ب ـــن و اش متنفذی
بیشـــتر از علمـــا و طبقـــۀ روحانیـــون اســـت 
بنابرایـــن، در بیـــن ایـــن نـــوع گرایـــش تصوفـــی 
ـــرا  ـــود دارد. زی ـــازگاری وج ـــی ناس ـــای دین و علم
بده بســـتان حاکـــم میـــان مرشـــد طریقـــت و 
ـــرف داری و  ـــت و ط ـــوع حمای ـــر ن ـــن آن ب مخلصی
ـــِت  ـــرف اطاع ـــک ط ـــت. از ی ـــتوار اس ـــاداری اس وف
ـــته  ـــت پنداش ـــع برک ـــود منب ـــرا و خ ـــون و چ بی چ
ـــوۀ  ـــر ق ـــیطره ب ـــی س ـــادی توانای ـــراد ع ـــده و اف ش
ــد. ایـــن نـــوع  ــود را ندارنـ قداســـت مرشـــد خـ
تصـــوف مـــورد پســـند توده هـــای مـــردم بـــوده 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــور روا ب ـــه اولی ـــت، طوری ک اس
این جـــا  نمـــوده اســـت: »در  چنیـــن اشـــاره 
تصـــوف به شـــدت رنـــگ ضدیـــت بـــا جامعـــۀ 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــن روش ـــت دارد، ای روحانی
آن، قبایـــل در پیونـــد بـــا شـــریعت کـــه حقـــوق 
عرفـــی آن هـــا را انـــکار می کنـــد، مذهـــب را بـــا 
ــد.  ــتی می دهنـ ــود آشـ ــی خـ ــات ایالتـ خصوصیـ

)۶9  :13۶9 )روا، 

2- علما
ـــر  ـــِل بش ـــی و تکام ـــادی تعال ـــدی من ـــان توحی ادی
ـــد  ـــد. بع ـــی ان ـــی  و وحیان ـــای اله ـــط برنامه ه توس
از رفتـــن هـــر پیامبـــر جریـــان انتقـــال ارزش هـــا، 
ــه  دوش  ــن بـ ــِی دیـ ــای وحیانـ ــا و متن هـ پیام هـ
ــتقیمًا آن  ــه مسـ ــرد کـ ــرار می گیـ ــی قـ گروه هایـ
ـــرا  ـــر ف ـــع معتب ـــا از مناب ـــرده و ی ـــب ک ـــام را کس پی
ــراث دار  ــتان میـ ــۀ افغانسـ ــد. در جامعـ ــه انـ گرفتـ
چنیـــن حرکتـــی، گـــروه و جماعـــت علمـــا 
ــات  ــه ارکان و فروعـ ــم بـ ــه دارای علـ ــت کـ اسـ
ـــت و  ـــان رعی ـــل می ـــۀ وص ـــوده و حلق ـــریعت ب ش
حکمران هـــا نیـــز بوده انـــد. ایـــن مســـأله باعـــث 
برقـــراری یـــک رابطـــه دوطرفـــۀ خـــاص میـــان 
نهادهـــای دینـــی و مراکـــز قـــدرت سیاســـی گردیـــده، 
ـــخ سیاســـی کشـــور  ـــی از تاری ـــه در دوره های ـــا آن ک ب
ـــر  ـــذف همدیگ ـــر ح ـــوی ب ـــای ق ـــث رقیب ه به حی
قوی تریـــن  عمـــاًل  زیـــرا  نموده انـــد.  عمـــل 
ـــازع  ـــدار بالمن ـــل اقت ـــی را در مقاب ـــدرت اجتماع ق

ــند.  ــی دارا می باشـ ــای دینـ ــام داران، نهادهـ زمـ
علمـــا بنـــا بـــر ماهیـــت ســـنتی جامعـــه، جـــزو 
مهم تریـــن گروه هـــای اثرگـــذار در  میـــان تمامـــی 
می رونـــد.  به شـــمار  منزلتـــی  گروه هـــای 
مذهبـــی بـــودن و پابنـــدی توده هـــای مـــردم 
ـــی  ـــر عامل ـــش از ه ـــالم، بی ـــن اس ـــات دی ـــه اساس ب
ـــروه  ـــن گ ـــازع ای ـــلطۀ بالمن ـــوذ و س ـــای نف زمینه ه
ـــن   ـــا ای ـــت، ام ـــوده اس ـــاز نم ـــردم ب ـــان م را در می
جماعـــت در یـــک تقابـــل نظـــری- عملـــی بـــا 
جریان هـــا و داده هـــای نویـــن بشـــری قـــرار 
دارنـــد. زیـــرا اساســـات مطالعاتـــِی ایـــن گـــروه 
ـــل  ـــوده، ب ـــگام نب ـــان هم ـــذر زم ـــا گ ـــه ب ـــه این ک ن
خـــالف جـــِو متغیـــر و متحـــول جوامـــع بشـــری 
یـــک نـــگاه جـــزم و ثابت انگارانـــه نســـبت بـــه 
ـــه روا  ـــوری ک ـــد. ط ـــری دارن ـــر بش ـــی متغی زنده گ
ـــوده  ـــان نم ـــت بی ـــن جماع ـــات ای ـــان مواصف در بی
ـــه  ـــی ن ـــواد ول ـــتند باس ـــرادی هس ـــا اف ـــت: »علم اس
ــی  ــۀ درسـ ــق برنامـ ــه وفـ ــان کـ ــن فکر، آنـ روشـ
هزارســـالۀ مشـــترک در تمـــام جهـــان اســـالم 

 .)7۶  :13۶9 شـــده اند.«)روا،  تربیـــت 

1. پیـامِ به یادماندنـی بـرای پایـان دادن بـه سـخنرانی: بیـاِن یک 
پیـامِ به یادماندنـی هـم می توانـد تأثیـر فوق العاده یـی بـر مخاطبـان 
داشـته باشـد. هرچقـدر ایـن پیـام پُرمعناتـر باشـد، بهتـر اسـت. در 
یـک پیـامِ به یادماندنـی می توانیـم از سـخنان بـزرگان کـه مرتبـط با 
موضـوِع ما هسـت اسـتفاده کنیـم. مثـاًل می توانیم مـواردی که برای 
پایـاِن سـخنرانی عـرض کـردم را با هـم ترکیـب کنیم و بـرای مثال 
بعـد از این کـه جمع بنـدی و ارایـۀ خالصه یـی از مطالـب را بیـان 
کردیـم، یـک پیـامِ به یادماندنی را نیز بـرای پایاِن سـخنرانی خودمان 

کنیم.  بیـان 
2. پرسـش و پاسـخ: آخریـن مـوردی کـه می توانیـم بـرای پایـاِن 
یـک سـخنرانی بـه کار ببریـم، پرسـش و پاسـخ اسـت. پرسـش و 
پاسـخ در آخـِر یـک سـخنرانی مثـل یک تیـِغ دو لبـه اسـت. اگر ما 
سـخنراِن تـازه کاری هسـتیم، ایـن مورد اصـاًل راه خوبی بـرای پایاِن 
سـخنرانی مـا نخواهـد بـود، چـرا که ممکـن اسـت مخاطبـان ما را 
بـا سـواالِت خودشـان بـه چالـش بکشـند و مـا هـم نتوانیـم از پِس 
سـواالت بربیاییـم و همیـن موضوع باعث شـود کـه کاًل وجهۀ ما به 
عنـوان یـک سـخنران و یا یـک فـردِ کاردان به کلی زیر سـوال برود 
و از آن جـا هـم  که آخر سـخنرانی خیلی مهم هسـت و بیشـتر افراد 
آخـر سـخنرانی را بـه یـاد می سـپارند، مـا نبایـد کاری کنیـم که این 

پایـان، پایاِن تلخی شـود.
بنابرایـن اگر سـخنران حرفه یی هسـتیم و می توانیم از پِس سـواالِت 
پُرچالـِش مخاطبـان بربیاییـم، در پایـاِن سـخنرانی پرسـش و پاسـخ 
هـم می توانـد گزینـۀ خیلـی خوبـی باشـد، چرا کـه بیشـتر مخاطبان 
سـواالتی در ذهـِن خودشـان دارنـد و زمانـی کـه بـرای مخاطبـاِن 
خودمـان وقـت می گذاریـم و بـه سواالت شـان جواب های درسـت 

می دهیـم، یـک پُـل بیـن مـا و مخاطـِب مـا ایجـاد می گردد.
جـرج برنـز می گویـد: راز یـک سـخنرانی خـوب، شـروعی خـوب 
و پایانـی خـوب اسـت؛ تـا آن جـا کـه می توانـی، ایـن دو را بـه هم 

دار. نگـه  نزدیک 
فصل سیزدهم

ABC-C طراحی سخنرانی با روش
بـرای  فوق العاده یـی  و  نـاب  اطالعـاِت  کـه  هـم  هرچقـدر  مـا 
سـخنرانی و یـا صحبـت در جمـع داشـته باشـیم، اگـر نتوانیـم بـه 
ایـن اطالعـات سـاختار و طـرح بدهیـم، آن اطالعـاِت نـاب به هیچ 
دردی نمی خـورد. مـا اگـر نتوانیـم اطالعـات و محتویاتی کـه داریم 
را بـه خوبـی ارایـه بدهیـم، هرچقدر هـم کـه اطالعاِت نابی داشـته 
باشـیم، بـاز هـم نمی توانیـم روی مخاطب تأثیـر زیـادی بگذاریم و 

صحبت هـای مـا خیلـی بی سـر و تـه خواهنـد بـود.

فرمول ABC-C در طراحی سخنرانی
و  راه هـا  از  می توانیـم  سـخنرانی  پیکربنـدی  و  طراحـی  بـرای 
فرمول هـای زیـادی اسـتفاده بریـم؛ امـا فرمـول ABC-C  یکی از 
قدرتمندتریـِن ایـن فرمول هـا بـرای طراحـی سـخنرانی اسـت. این 
فرمـول را آقـای آکاش کاریـا کـه یک سـخنران مالزیایی هسـت، در 
 »How to Deliver a Great TED Talk« کتـاب خود بـه نـام
)چگونـه یک سـخنرانی عالـی TED ارایـه کنیم( بیان کرده اسـت. 
1.  )جلـب توجـه(A=Attention Grabbing: همیشـه مخاطب 
به صـورِت ناخـودآگاه بـه خـودش می گویـد: مـن چـرا بایـد بـه 
سـخنران توجـه کنـم؟ مـا بـا جلب توجـه کردن بایـد به این سـواِل 
مخاطـب پاسـخ بدهیـم و کاری کنیـم کـه مخاطب بـه صحبت های 
مـا گـوش کنـد. فراموش نکنیـد که شـروع هـر سـخنرانی می تواند 
بسـیار تعیین کننـده باشـد کـه آیـا مخاطب بـه ادامـۀ صحبت های ما 

گـوش بدهـد یـا خیر. 

رسول خان امین /بخش بیســت ونهـم

بخش نهــم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی
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ــا  ــه دنی ــان ب ــال 130۶ در بدخش ــته در س ــد رش عبدالواح
ــه  ــش روز ب ــت. ش ــات داش ــال 1391 حی ــا س ــد و ت آم
ــا  ــر آموخــت؛ ام مکتــب رفــت، نوشــتن را از کــورس اکاب
سرایشــگِر طــرز بیــدل شــد و تــا آن جــا رســید کــه شــعر 

ــرد.  ــیر می ک ــرح و تفس ــا ش ــر علم ــدل را در محض بی
دو عالم جلوه، صنع دستگاه قدرت است اینجا

تکثر فاش سازی های راز وحدت است اینجا
عروج بی نیازی را چه کاری زین من و ما است

به جز نفی خودی هرچه نمایی کثرت است اینجا
ــی،  ــم عرفان ــار مفاهی ــه ب ــه ک ــخته و پخت ــعِر س ــن ش ای
ــود  ــا خ ــودی را ب ــی خ ــودی و نف ــدت و خ ــرت وح کث
دارد، ســرودۀ عبدالواحــد رشــته، شاعری ســت کــه مکتــب 
ــاء  ــا ضی ــی ب ــود در مصاحبه ی ــته خ ــت. رش ــده اس نخوان
حافظــی می گویــد: »گاه گاه علمــا می خواســتند و مــن 
ــان  ــردم«. همچن ــیر می ک ــدل را تفس ــعار بی ــی از اش برخ
یــادآور می شــود: »شــش روز مکتــب رفتــه ام، دیگــر 

ــت.« ــدل اس ــت بی ــدا و روحانی ــف خ ــز از لط همه چی
می دانیــم کــه در فهــم شــعر بیــدل، اغلــب دانشــیان اظهــار 
عجــز می نماینــد و حتــا شــماری در خوانــش ابیــاِت بیــدل 

ــد: ــدل می گوی ــی بی ــد. وقت ــه مشــکل مواجه ان ب
بیدل نفسم کارگه حشر معانی ست

 چون غلغلۀ صور قیامت کلماتم
برخــی ایــن بیــت را »چــون غلغلــه صــور قیامــت، کلماتــم« 
ــم«  ــت کلمات ــه صــور، قیام و شــماری دیگــر »چــون غلغل

ــه اســت. ــان نگرفت ــن مناقشــه پای ــوز ای ــد و هن می خوانن
ــی  ــر بیدل دان ــی ب ــه پذیرفتن ــد توجی ــرد، بای ــن یادک ــا ای ب
و بیدل گرایــی رشــته، آن گونــه کــه ذهنیت هــا را قانــع 
ــوان  ــه را می ت ــد نکت ــه چن ــن زمین ــم. در ای ــازد، دریابی س

ــرد: ــاد ک ی
و  خــدا  لطــف  می گویــد،  رشــته  کــه  همان گونــه  1ـ 
ــه  ــن زمین ــوده اســت. در ای ــددگارش ب ــدل م ــِت بی روحانی
می توانیــم از عشــق و عالقــۀ بی حــد رشــته بــه بیــدل یــاد 
ــام رســیده اســت. ــن مق ــه ای ــای عشــق ب ــه پ ــه ب ــم ک کنی
2ـ نشســت بــا اســتادانی چــون موالنــا ســلیم طغــرا، 
راغــی، واســوخت، ســوزن فروش، ضیــا  شــمس الدین 
حافظــی و اســتفاده و کســب فیــض از محضــر ایــن بــزرگان 
ســبب شــده کــه رشــته بــا شــعر بیــدل و رمــز و رازهــای 

ــد. ــنا باش آن آش
ــته صاحــب  ــوی، رش ــال ق ــه احتم ــتثنایی: ب ــۀ اس 3ـ حافظ
اســتعداد و حافظــۀ اســتثنایی بــوده کــه از محضــر دوســتان 
و دانشــمندان آن چــه را شــنیده، آن را بــه خاطــر ســپرده و 

ــه اســت. عرفــان و معنویــت را از راه شــنیدن دریافت
4ـ نبوغ هــا و اســتعدادها بــا کســب تحصیــالت، شــکوفایی 
ــه  ــردد ک ــبب می گ ــواردی س ــا در م ــد؛ ام ــتر می یابن بیش
ــزرگان  ــول ب ــل ق ــا و نق ــتۀ خوانده ه ــتر وابس محصــل بیش
ــر  ــردد و کمت ــاز نگ ــه اش ب ــن و اندیش ــر ذه ــود و چت ش
نمایــد. درحالی کــه در برخــی حــاالت اســتاد  تفکــر 
ــه و  ــتر اندیش ــل بیش ــه محص ــردد ک ــبب می گ ــدن س ندی
ــورد  ــد. در م ــری برس ــای برت ــه یافت ه ــد و ب ــر نمای تفک

ــد. ــدق می کن ــت ص ــن حال ــته ای رش
رشــته بــا آن کــه مکتــب نخوانــده، در ســطح بلنــد به ســبک 
ــن  ــد. ای ــرح می نمای ــدل را ش ــد و بی ــعر می گوی ــدی ش هن
ــی  ــتعداد بزرگ ــه و اس ــته حافظ ــه رش ــد ک ــان می ده نش
ــا  ــوادر علم ــی از ن ــرد، یک ــل می ک ــر تحصی ــه اگ ــوده ک ب
ــتفاده  ــنیدن و اس ــق ش ــم از طری ــا آن ه ــی ب ــد؛ ول می گردی
ــه مدارجــی رســیده اســت  ــزرگان ب از محضــر و ســخن ب
ــد. در  ــت نیافته ان ــه آن دس ــا ب ــیار درس خوانده ه ــه بس ک
ــدن  ــا خوان ــران ب ــه را دیگ ــام آن چ ــته تم ــت، رش حقیق
کســب کرده انــد، از طریــق شــنیدن از خــود نمــوده اســت. 
ــرده و  ــذب ک ــه گان را ج ــش هم ــه دان ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــن  ــا کمال الدی ــت. موالن ــیده اس ــدل رس ــد بی ــه درک بلن ب
غبــرا، شــاعر و دانشــمند بدخشــانی و دامــاد موالنــا ســلیم 
ــه  ــی از راغ ب ــرا وقت ــلیم طغ ــا س ــد: موالن ــرا می گوی ظغ
ــد  ــاه می مان ــا دو م ــاه ی ــک م ــب ی ــد، اغل ــاد می آم فیض آب
و در ایــن مــدت عبدالواحــد رشــته شــب و روز و در همــه 
ــد.  ــدا نمی ش ــی از او ج ــود و لحظه ی ــرا ب ــراه طغ ــا هم ج
کــه  می دانیــم  می آموخــت.  و  می شــنید  و  می پرســید 
طغــرا بزرگ تریــن دانشــمند و بیدل شــناس افغانســتان 
ــرس  ــتگاه ع ــه دس ــا ک ــیر قندی آغ ــد اس ــت. عبدالحمی اس
و درس بیــدل را حــدود 40 ســال ســکان داری کــرد، 
ــه  ــرد، هم ــت می ک ــی صحب ــلیم وقت ــوی س ــد: مول می گوی
گــوش بودنــد کــه برتــر از همــه گان بــود. بی گمــان رشــتۀ 

ــه اســت. ــرا آموخت ــه از طغ ــدل را بیشــتر از هم بی
و  بررســی  بــه  را  رشــته  شــعر  ویژه گی هــای  برخــی 
ــا برهانــی باشــد قــدرت شــاعری و  شناســایی می گیریــم ت
تســلط رشــته را بــر ســبک هنــدی و تســجیلی بــر ادعــای 

مــا.
ــرات و  ــا تعبی ــته ب ــه رش ــزل ک ــن غ ــه ای ــد ب ــه نمایی توج

ــت. ــده اس ــدی آفری ــبک هن ــم س مفاهی
دل و جانم به ساز جلوه جانانه می رقصد

به انداز خرامش محفل و کاشانه می رقصد
نمی دانم چه سامان در خمستان کرد چشمانش

که ساقی با صراحی باده و پیمانه می رقصد
شکست طره اش پیچاند در حیرت سراپایم

به احوال دلم گه زلف و گاهی شانه می رقصد
تحیر می زند موج از بن مویش چه ساز است این

که در بزمش جهانی بی خود و فرزانه می رقصد
به بت خانه مصور کرد طرح صورتش ممکن

کــه بت هــا جبهه ســا گردیــده و بت خانــه می رقصــد 
ــت، 58( ــه اوس ــر دل خان )ه

ویژه گی های شعر رشته 
بیان نو

 رشــته بیــدل را از محضــر اســتاداِن بــزرگ آموختــه 
ــتای  ــد و در راس ــه می کن ــنایی، اندیش ــن آش ــا ای ــت. ب اس
ــدل  ــالش دارد. او شــب و روز بی ــدل وار ت ــاِی بی آفرینش ه
ــود،  ــین ش ــه و ذهن نش ــه او ملک ــم ب ــا مفاهی ــد ت نمی خوان
ــد. ــه همــان ســیاق ایجــاد می نمای ــد و ب بلکــه فکــر می کن

آیینه تحقیق دو عالم زده خرمن
گشتیم ز غفلت همه مشغول تماشا )3(

ــق،  ــت حقای ــتای دریاف ــق در راس ــه تحقی ــن زدن آیین خرم
بیانی ســت نــو کــه کمتــر کســی چنیــن بیــان داشــته اســت.

نخل موزونت به هرجا ناز سامان بشکفد
بر تماشایت به صدها چشم حیران بشگفد )54(

شــگفتن نــاز ســامان، از قامــت مــوزون و شــگفتن حیــران 
از تماشــا، بیــان جذابــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت.

فسون جلوه اش تا بهر قتلم تیغ عریان شد
ز غصه رفته رفته خود دل کوه بدخشان )۶۶(

کــوه بدخشــان خــون دلی ســت کــه انبــار گشــته و 
جلوه یــی کــه ماننــد تیــغ عریــان عاشــق را نابــود می کنــد، 

ــد. ــی می کن ــوی را تداع ــان ن بی

تعبیرات نو
ســبک هنــدی در ادب فارســی تعبیــرات ویــژۀ خــود را دارد 
ــرات، ســبک را مســجل می ســازد. در  کــه حضــور آن تعبی
میــان هندی ســرایان، هــر شــاعر تعییــرات خــاِص خــود را 
نیــز دارد و یــا کوشــیده اســت تعبیــراِت نــوی را ایجــاد و 
بــه کار بــرد. عبدالواحــد رشــته نیــز تعبیــراِت نابــی دارد کــه 
در مــواردی هــر کــدام ویــژۀ خــود شــاعر اســت و کمتــر 

تکــرار آن دیــده شــده اســت.
جاویدان یاد بهار جلوه اش بر دیده ماند

گرچه ما را عمرها شد محو نسیان کرد و رفت )28(

دل محو لطافتکدۀ پرتو یار است 
هر رنگ که بالید به آن جلوه دچار است )32(

لعل لبت ای شوخ حالوتکدۀ کیست
کامم نشد آلوده از آن تنگ شکر هیچ )40(

ترکیب های نو
ــان ترکیب هــای کهــن و مهجــور را  بیشــتر شــاعران همچن
ــه شــمار دیگــری از شــاعران  ــی ک ــد، درحال ــه کار می برن ب
ــد.  ــاد نماین ــان ایج ــی را در زب ــد ترکیب های ــالش می کنن ت
ــم  ــی برمی خوری ــه ترکیب های ــز ب ــته نی ــروده های رش در س
کــه ابتــکاری انــد و قبــل از او کمتــر کاربــرد داشــته اســت.

حقیقت در خور رنگ تو طوفان جوشی دارد
اگر چشم تماشایت توجه عبرت است اینجا )12(

 زنده گانی یک قلم سرمایه رم بوده است 
آن چه تهمت فرصت دهر است، آدم بوده است )34(

صدقیامت عشق می دارد از آن قامت قیام 
ورنه صیادم جز آن موی میانی بیش نیست )38(

 انقیاد آهنگ عشقم، بی سروبرگ طلب
شمع آسا سوختم، این شعله سامان کی شد )45(

 تحیر آشیانم فطرت دیوانه را مانم
شرر آیینه ام خاکستر پروانه را مانم )92(

اصطالحات فلسفی و عرفانی
ــا در  ــت ت ــده اس ــفه را نخوان ــان و فلس ــته درس عرف رش
ابیاتــش بــا اصطالحــات ایــن علــوم ســخن گویــد؛ امــا در 
ــا  ــیع و به ج ــرد وس ــات کارب ــن اصطالح ــته ای ــعار رش اش

ــی آورم: ــه م ــۀ نمون ــه گون ــت را ب ــد بی دارد. چن
خیز در آیینه کثرت ز وحدت کن سراغ 

غفلتت تا چند، فرصت نیست افسون مرا )۶(

دو عالم جلوه، صنع دستگاه قدرت است اینجا
تکثر فاش سازی های راز وحدت است اینجا )12(

 این جمعیت سازی بزم بساط زنده گی
سیستم عرض جدایی های از هم بوده است )35(

رزمگاِه یاران است میهنی که من دارم
یادی کوچک از »عبدالواحد رشته« بیدل شناِس بزرگ و مکتب ندیده

دکتور شمس الحق آریانفر

بخش نخست



بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی

ــد وارث جنــاب احمــد  د جهــاد او مقاومــت د کوړنــی درون

ــف نظــری، د شــهید  ــاب داکــر عبدالطی ــی مســعود، جن ول

ــتان  ــعود، د افغانس ــد مس ــاب احم ــان زوی جن ــی قهرم مل

ــو  ــور درن ــت د ک ــو، د مل ــزز مرشان ــت مع ــاد او مقاوم د جه

اســتازو، درنــو حارضینــو، د رســنیو محرمــو اســتازو، 

ــام  ــه، اس ــت ت ــر مل ــتان س ــو او د افغانس ــد، ورون خوین

ــه ! ــه و برکات ــه الل ــم و  رحم علیک

اجــازه راکــړی چــی ولســمرشی ټاکنــو تــه د خلکــو د 

ــه ددی  ــعود څخ ــی مس ــد ول ــاب احم ــد، جن ــب نومان منتخ

ــړم. ــه وک ــر منن ــه خاط ــاب پ ــب او انتخ ــم د ترکی تی

ــار  ــز کال د ننګره ــه ۱۳۴۴ هجــری ملری ــد پ ــده مومن زه فری

پــه والیــت کــی زیږیدلــی یــم. ښــونځی مــی پــه کابــل کــی 

د رابعــی بلخــی لیســه کــی پــای تــه رســولی او خپــل عالــی 

ــه کابــل طبــی پوهنتــون کــی د معالجــی  تحصیــات مــی پ

ــری  ــپر ک ــی بش ــر کچ ــری ت ــه د ماس ــی ن ــه پوهنځ ــب ل ط

ــومانو  ــص د ماش ــل تخص ــی خپ ــی م ــه هغ ــته ل دی. وروس

ــته د  ــه وروس ــه هغ ــړی او ل ــررسه ک ــی ت ــه ک ــی څانګ داخل

تریــر متخصــص او د کابــل طبــی پوهنتــون د علمــی کــدر 

ــت  ــی د طباب ــه م ــرش کال ــاٌ دی ــم. تقریب ــی ی ــړی ګرځیدل غ

ــړی او  ــت ک ــه خدم ــی ت ــی ټولن ــه الری خپل ــتادی ل او اس

ــی –  ــم. ۱۸علم ــیدلی ی ــی رس ــی رتب ــر علم ــدی ت د پوهان

ــاب  ــوی کت ــف ش ــو تالی ــار او ی ــوی آث ــاپ ش ــی چ تحقیق

ــو اداری پوســتونو کــی د  ــه مختلف ــرم. همــدا رنګــه مــی پ ل

ــری ده.  ــررسه ک ــده ت ــی، دن ــرو د وزارت ترکچ ــوړو زده ک ل

پــه ټولــو اداری پوســتونو کــی مــی د تعهــد، تقــوا او کلکــی 

ارادی پــه اســاس، کار کــری دی.لکــه څنګــه چــی ټولــو تــه 

ــی او  ــر اساس ــی ډی ــی م ــه دوران ک ــه ده، د وزارت پ معلوم

ــدی  ــد ج ــر ض ــاد پ ــولی دي. دفس ــه رس ــه رست ــم کارون مه

مبــارزه، پــه مختلفــو برخــو کــی د موثــرو سیســتمونو رامنــځ 

ــی  ــوړول، د بودج ــت ل ــی ظرفی ــتادانو علم ــول، د اس ــه ک ت

معقــول او موثــر مــرف، د کانکــور د ملــی پروســی 

روڼوالــی او د لومــري ځــل لپــاره د بایومریــک عــری 

سیســتم نــه د کانکــور پــه ملــی پروســه کــی ګټــه اخیســتل، 

هغــه مهــم مــوارد دي چــی پــه لنــډه مــوده کــی مــو تــررسه 

ــه زر، زور او  ــی هیڅکل ــو ورســوله چ ــات م ــه اثب ــړل او پ ک

ــه  ــو تســلیم شــوی او هغــه څــه چــی مــو پ ــه ی ــه ن ــر ت تزوی

تــوان کــی درلــودل، پــه پــوره اخــاص او صداقــت رسه رس 

ــه پریــژدو. ــه یــی هیوادوالــو ت ــه ورســول چــی قضــاوت ب ت

جمعــی کــه امــروز بــا شــعار »وفــاق ملــی« گردهــم امــده 
ــی  ــب قوم ــی ترکی ــا قوم ــی ی ــالف حزب ــک ایت ــت ی اس
ــژوه،  ــنفکر، دانش پ ــۀ روش ــاد طبق ــع نم ــن جم ــت، ای نیس
ــا  ــت. م ــی و ارزش محوری س ــای مل ــه ارزش ه ــد ب متعه

ــی  ــی و حفــظ ارزش هــای مل ــق آرمان هــای مل ــرای تحق ب
بــا تیــم کاری متعهــد خویــش در یــک جمــع برنامــه محــور 
ــرای  ــی ب ــاه اجتماع ــن رف ــا تأمی ــا ب ــم ت ــده ای ــم آم گرده

ــم. ــت گردی ــردم افغانســتان مصــدر خدم م
ــوری مســاله  ــا د کاندیدات ــه چــی زم ــه لومــړی رس کــی کل پ

د معاونیــت پــه حیــث مطــرح شــوه، داســی انګیریدلــه چــی 

ګواکــی پښــتانه بــه پــه یــوه ښــځه اعتــاد و نکــړی او شــاید 

الزمــی رایــی د یــوی میرمنــی دپــاره ونــه کاروی. پــه ډاد رسه 

ویــای شــم چــی دا مســاله هغــه کســان مطــرح کــوی چــی 

د پښــتنو د تاریــخ څخــه ســمه اګاهــی نلــری، ځکــه د پښــتنو 

پــه فرهنــګ کــی ښــځو تــه پــه ډیــر درنښــت کتــل کیــږی او 

پــه مهمــو مــواردو کــی ددوی مشــوری پــه نظــر کــی نیــول 

ــا او د  ــاه باب ــی احمدش ــه چ ــه کل ــه توګ ــی پ ــږی. د بیلګ کی

ــه خاطــر د  ــو ددفعــی پ هغــوی لښــکریان، د دښــمنانو د فتن

ــر مشــوری وروســته وغوښــتل چــی د  ــو ملګــرو رسه ت خپل

خپــل قــا ترچاپیــر، یــو ډیــر مســتحکم دیــوال جــوړ کــړی 

ترڅــو د یرغلګــرو مخــه ونیســی، وروســته تــر فیصلــی یــی 

دغــه خــره د خپلــی مــور، زرغونــه انــا چــی یــوه ډیــره مدبــره 

ــه  ــی دا څ ــل چ ــه ووی ــی ورت ــره، هغ ــه ک ــن وه، رشیک میرم

ــپنیزو  ــکریان د اوس ــتا لښ ــه او س ــی ت ــاف دی چ ډول  انص

ــه  ــرو پ ــس د یرغلګ ــتا ول ــیږۍ او س ــا واوس ــو ترش دیوالون

ــا  ــاه باب ــی احمدش ــدا وو چ ــی. هم ــر ش ــی راګی ــه ک ولک

ــور ددی  ــی م ــړه او خپل ــه ډډه وک ــو څخ ــوال د جوړول د دی

ــه الهــام اخیســتلو رسه د هغــه مــورال داســی  ــه پ مشــوری ن

لــور شــو چــی د تدافعــی حالــت نــه یــی تهاجمــی حالــت 

واخیســت او پراخــه امپراطــوری جــوړه کــره. ددی حکایــت 

نــه پــه هغــی عــر کــی پــه پښــتنی ټولنــه کــی د ښــځو ونــډه 

پــه ښــه توګــه څرګندیــږی.

زمــوږ پــه تاریــخ کــی ډیــری باتدبیــری او پــه کار او سیاســت 

پــوه ښــځی تیــری شــوی چــی نومونــه یــی پــه تاریــخ کــی 

پــه ځانــدو کرښــو لیــکل شــوی دي.

ــه  ــځو ثابت ــی ښ ــخ ک ــارص تاری ــه مع ــړی پ ــه د ن ــدا رنګ هم

ــر  ــی ت ــت ک ــری او مدیری ــت، ره ــه سیاس ــی پ ــری ده چ ک

ــرا  ــن اندی ــه د میرم ــه توګ ــی پ ــدی. د بیلګ ــی ن ــا کم هیچ

ــا نیمــه پیــری یــی د  ــه کــوم چــی تقریب ګانــدی څخــه یادون

هندوســتان پــه شــبه قــاره حکومــت وکــړ او ددی بــا تدبیــری 

مــور پــه هڅــو رسه هندوســتان د نــړی د دموکراســی د مــور 

ــل کــړ. لقــب خپ

ــای  ــان در عرصه ه ــور زن ــدون حض ــر ب ــر حاض در عص
سیاســی و اجتماعــی، نمی تــوان از عدالــت اجتماعــی 
ــان  ــخ نش ــان آورد. تاری ــه می ــخن ب ــه س ــی جامع و سیاس
می دهــد کــه در نهایــت حــرف آخــر را سیاســت مداران و 

دولــت داران می زننــد.
چطــور ممکــن اســت از تأمیــن عدالــت و مســاوات 
ــطح اول  ــه در س ــۀ جامع ــم از بدن ــی نی ــود وقت ــن ب مطمی
ــا  ــا، هراس ه ــا، امیده ــا از نیازه ــد ت ــده ندارن ــدرت نماین ق
ــرای  ــایی ب ــدای رس ــد و ص ــی کن ــان نماینده گ و حضورش

ــد؟ ــان باش ــوق ش ــاق حق احق
ــردن  ــر ک ــی پ ــم در پ ــن مه ــا درک ای ــی، ب ــاق مل ــم وف تی
ایــن خــال بــه صــورت بنیادیــن و واقعــی آن اســت. وقتــی 
ــم، هــدف  ــدرت حــرف می زن از حضــور زن در عرصــه ق
ام از حضــور زن در عرصــه سیاســت گذاری های کالن و 
ــور زن  ــط حض ــه فق ــت ن ــاز اس ــی های سرنوشت س پالیس
ــت حضــور  در سیاســت های روزمره گــی. هــدف ام از تثبی
ــر و  ــن دفات یی ــط تِزّ ــه فق ــت و ن ــدرت اس ــع ق زن در مناب
ــدف  ــام زن. ه ــه ن ــی ب ــه بین الملل ــاز از جامع ــن امتی گرقت
ــادی  ــاوی اقتص ــای مس ــه فرصت ه ــان ب ــیدن زن ام از رس

ــام زن. ــا ن ــه تنهــا تجــارت ب اســت و ن
زنــان اگــر خــود شــان خــود را بــاور کننــد، هرگــز دســت 
کــم گرفتــه نخواهنــد شــد. اگــر پایــگاه و جایــگاه واقعــی 
خــود را فرامــوش نکننــد، هرگــز فرامــوش نخواهنــد شــد.
همــان گونــه کــه برهمــگان هویداســت، صلــح و امنیــت از 
نیازمندی هــای  بنیادی تریــن آرمان هــا و  ابتدایی تریــن و 
از ســی ســال جنــگ در  بیــش  جوامــع بشری ســت. 
افغانســتان از همــه داشــته های مــادی و معنــوی ایــن 
ســرزمین قربانــی گرفتــه و ایــن کشــور را بــه میــدان 
و  منطقــه  کشــورهای  نیابتــی  جنگ هــای  و  رقابــت 
ــا آن  ــان ب ــان زن ــن می ــدل ســاخته اســت. در ای ــان، مب جه
ــش  ــد، بی ــروزی ندارن ــگ اف ــگ و جن ــهمی در جن ــه س ک
ــان  ــی دیگــر، متضــرر شــده و قربانی ــروه اجتماع ــر گ از ه
اصلــی جنگ هــا هســتند. بــدون شــک بــرای دســتیابی بــه 
صلــح پایــدار و همه شــمول، ارزش و جایــگاه زنــان نبایــد 
ــه  ــان ب ــش زن ــردد و نق ــی گ ــای سیاس ــی معامله ه قربان
ــن  ــرای ای ــاز ب ــده و سرنوشت س ــر تعیین کنن ــوان عنص عن
نیــاز ملــی، برجســته گردیــده و بــرای احقــاق حقــوق شــان 
ــده  ــن کنن ــر و تعیی ــال، براب ــش فع ــح، نق ــرات صل در مذاک

ــند. ــته باش داش
مــا بــا هــدف داشــتن افغانســتان واحــد، باثبــات و مترقــی، 
ــا برنامه هــای ملــی، واضــح و عملــی نــه صرفــًا شــعار و  ب

برانگیختــن احساســات بــه میــدان آمــده ایــم.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس 
که درازست ره مقصد و من نو سفرم 

و من اهلل توفیق
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فاســد و فســاد در درون نظام سیاســی و درون دولت 
ــون  ــر و خ ــتان انتحارگ ــر از تروریس ــتان بدت افغانس
ریــز اســت. زیــرا فســادِ فاســدان درون نظــام و درون 
ــه  ــتیزه جو را ک ــی س ــه افراط گرای ــت ک ــت اس دول
ــد  ــت می کن ــود، تقوی ــی می ش ــم منته ــه تروریس ب
ــر  ــش و ه ــب و داع ــکر طال ــاد لش ــب ازدی و موج
ــکار  ــی جنایت ــته های مافیای ــتی و دس ــروه تروریس گ

می شــود. 
ــه  ــت ک ــام و درون دول ــار و درون نظ ــدان کن فاس
بــرای مســوولیت خــود  پاســخ گویی  هیچ گونــه 
ــغول  ــت مش ــی و حاکمی ــی دولت ــد و در کرس ندارن
فســاد سیاســی، فســاد مالــی، فســاد اخالقــی و 
ــواع  ــکاب ان ــا ارت ــتند و ب ــر هس ــاد دیگ ــواع فس ان
مفاســد از جامعــه و مــردم دور و بیگانــه شــده انــد، 

بســتر افراط گرایــی و ســتیزه جویی،خصومت ورزی 
جامعــه  مختلــف  اقشــار  میــان  را  تروریســم  و 
به خصــوص جوانــان ایجــاد و مســاعد می کننــد. 
همیــن دو روز پیــش ایشــیا فوندیشــن در گزارشــی 
گفــت کــه در افغانســتان 75 در صــد جوانــان بیــکار 
هســتند و هــر ســال 400 هــزار جــوان بــه بــازار کار 
ــراً بیــکار می ماننــد. وقتــی  افــزاوده می شــود کــه اکث
ــک  ــیار کوچ ــت بس ــک جماع ــی ی ــن حالت در چنی
ــای  ــزاب و تنظیم ه ــان اح ــت و در می ــد در دول فاس
ــه  سیاســی و اســالمی مالــک همــه چیــز باشــند و ب
هیــچ عدالــت و مس.ولیتــی تعهــد و پابنــدی نشــان 
ندهنــد، تأثیــر آنهــا بــر صدهــا هــزار جــوان بیــکار 

ــد؟  ــد باش ــه می توان چ
ــتان  ــت افغانس ــت و حاکمی ــدی در سیاس ــر فاس ه

و در ســایه و کنــار ایــن نظــام حاکــم سیاســی 
ــه فســاد  ــتی ب ــی و بازخواس ــچ نگران ــدون هی ــه ب ک
ــل  ــع و عام ــوه، منب ــت بالق ــد، تروریس ــه می ده ادام
تروریســم اســت. بی جهــت نیســت کــه دیــروز 
نشــریۀ نیشــنل پالیســی در مــورد افغانســتان نوشــت 
ــبب  ــاد س ــاط دارد. فس ــت ارتب ــا امنی ــاد ب ــه فس ک
افراط گرایــی و تروریســم شــده اســت و جامعــۀ 
جهانــی بایــد هــر دالــر خــود را بــا دولــت افغانســتان 

ــرد.  ــاب بگی ــد و حس ــه کن تصفی

امــا نیشــنل پالیســی ننوشــت کــه ایــن جامعــۀ جهانی 
ــن فســاد را در افغانســتان،  ــدان ای مــورد نظــر او، می
ــرای فاســدان  ــرای فاســدان خــودش و هــم ب هــم ب
داخلــی مــورد حمایتــش چــه در درون نظــام و چــه 
ــوار  ــی هم ــم سیاس ــام حاک ــار نظ ــرون و کن در بی

کــرده اســت.

فاسد و فساد 
ون دولت افغانستان در      در

محمد اکرام اندیشمند



اســتراتژی یکــی از مقوله هــای کهــن در علــوم 
و فنــون نظامــی اســت. از اوایــل قــرن بیســتم، 
ــی  ــت و عناوین ــیع تری یاف ــرد وس ــتراتژی کارب اس
چــون اســتراتژی ملــی و اســتراتژی بــزرگ در کنــار 
اســتراتژی فرهنگــی و اســتراتژی اقتصــادی مطــرح 
ــتراتژی در ســطوح  ــه اس شــد. در عصــر حاضــر، ب
ــادی و  ــی، اقتص ــی، سیاس ــه نظام ــف از جمل مختل

ــود.  ــه می ش ــی توج فرهنگ
ــودن  ــوع هدفــی، مســتلزم دارا ب ــه هــر ن دســتیابی ب
یــک اســتراتژی اســت. در کل، اصطــالح اســتراتژی 
متضمــن ارتبــاط میــان هــدف و وســیله اســت کــه 
ــت  ــک دول ــا ی ــک گــروه و ی ــرد، ی ــک ف توســط ی
به عنــوان  اســتراتژی  پیدایــش  می شــود.  دنبــال 
هنــر یــا دانــش ســازماندهی و کاربــرد بــه کارگیــری 
ــه  ــتیابی ب ــد دس ــه قص ــف ب ــع مختل ــا و مناب ابزاره
ــت  ــکیل دول ــش و تش ــه پیدای ــی ب ــداف سیاس اه
بــه  اســتراتژی  عــام،  به صــورت  دارد.  بســتگی 
معنــای فــن هماهنــگ کــردن توانایی هــای سیاســی، 
ــی  ــی و نظام ــادی، روان ــی، اعتق ــادی، فرهنگ اقتص
یــک کشــور و کاربــرد آن بــرای دســتیابی بــه 

ــی اســت.  ــداف مل اه
 در حالــی کــه مفهــوم اســتراتژی محــدود بــه بُعــد 
ــا  ــز م ــته، تمرک ــن نوش ــا در ای ــت، ام ــی نیس نظام
روی اســتراتژی نظامــی اســت. از اســتراتژی نظامــی 
تعریف هــای زیــاد وجــود دارد. کالیــن گــری، 
دانشــمند و نویســنده مطــرح بریتانیایــی، اســتراتژی 
او،  میــان »سیاســت و عمــل« می دانــد.  پــل  را 
 ،)Means( اســتراتژی را مدیریــت و اســتفاده منابــع
از طریق هــای راه هــای )Ways( انتخــاب شــده، 
ــن شــده،  ــه اهــداف )Ends( تعی ــرای دســتیابی ب ب

ــرده اســت.  ــف ک تعری
بریتانیایــی  نظامــی  تاریخ نــگار  هــرت،  لیــدل 
اســتراتژی را »هنــر توزیــع و به کارگیــری ابــزار 
نظامــی بــرای تأمیــن اهــداف سیاســی« تلقــی 

. می کنــد
کالزویتــس  فــون  کارل  دیگــر،  جانــب  از 
ــر  ــتراتژی را »هن ــان، اس ــرح جه ــت مط استراتژیس
بــه کارگیــری نیــرو بــه عنــوان ابــزار بــرای نیــل بــه 
هــدف جنــگ« تعریــف می کنــد. البتــه، کالزویتــس 
بــر ماهیــت ابــزاری جنــگ در سیاســت نیــز تأکیــد 
ــا  ــت ب ــت دول ــۀ سیاس ــگ را »ادام ــد و جن می کن

ابــزار متفــاوت« می دانــد.
می تــوان  عمــوم  به طــور  نظامــی،  ســطح  در 
ــع در  ــری مناب ــه کارگی ــم ب ــر و عل ــتراتژی را هن اس
جنــگ در راســتای تأمیــن بیشــترین حمایــت از 
اهــداف نظامــی در جهــت افزایــش احتمــال رســیدن 
بــه پیــروزی و پیامدهــای مســاعد آن، تعریــف کــرد.

 اســتراتژی از ســه عنصــر: اهــداف ))Ends، راه هــا 
شــده  تشــکیل   )Means( ابزارهــا  و   )Ways(
ــر دشــمن و در  اســت. منظــور از اهــداف، تفــوق ب

نتیجــه پیــروزی در جنــگ اســت. منظــور از راه هــا، 
روش هــای گوناگــون بــه کاریگــری نیروهــای 
ــی  ــی ها و اقدامات ــی از بررس ــا مجموعه ی ــی ی نظام
ــده  ــن ش ــداف تعی ــه اه ــیدن ب ــه در رس ــت ک اس
ــی و  ــع مال ــد بررســی مناب نقــش اساســی دارد؛ مانن
ــب تر از  ــه  مناس ــاب گزین ــم انتخ ــا ه ــانی و ی انس
ــی  ــه معنای ــا هــم ب ــان گزینه هــای متعــدد. ابزاره می
ــا  ــانی ی ــروی انس ــم از نی ــی اع ــع نظام ــام مناب تم
ــگ و  ــرای ســاحات جن ــه ب ــی اســت ک ــدرت مال ق
ــام  ــرای انج ــی رود و ب ــه کار م ــی ب ــات رزم عملی

ــت.  ــت الزم اس ماموری
هنــر و فــن جنــگ دارای ســه جــزء اصلــی اســت. 
اول، اســتراتژی کــه بــه معنــای برنامه ریــزی و 
ــزء  ــت. دوم، ج ــی اس ــور کل ــگ به ط ــری جن رهب
ــرای  ــزی و اج ــای برنامه ری ــه معن ــه ب ــی ک عملیات
عملیــات نیروهــای بــزرگ اســت کــه برخــی 
دانشــمندان ایــن نــوع برنامه ریــزی را در گــروه 
ــوم،  ــت. س ــرار داده اس ــی ق ــتراتژی های عملیات اس
تاکتیــک یــا فنــون جنگــی کــه بــه معنــای آماده گــی 
ــتر ســطح  ــد بیش ــرد اســت. تأکی ــک نب و اجــرای ی
ــه بهتریــن وجــه  ــه ب تکیــک ایــن اســت کــه چگون
جنــگ صــورت گیــرد، و چنــدان توجــه بــه اهــداف 

ــدارد.   ــگ ن ــل جن و عل
موفقیــت  و  موثریــت  در  مختلــف  عوامــل 
ــی  ــل روان ــه عام ــش دارد ک ــی نق ــتراتژی جنگ اس
ــی از  ــون تزو، یک ــت. س ــن آن اس ــی از مهمتری یک
حــدود  جهــان،  اســتراتژی دان های  قدیمی تریــن 
ــی در  ــل روان ــالد روی عام ــش از می ــال پی 500 س
ــگ  ــن تزو، جن ــت. س ــرده اس ــد ک ــتراتژی تأکی اس
ــک:  ــر ی ــادی ه ــل بنی ــج عام ــا پن ــاط ب را در ارتب
ــن؛ فرماندهــی  ــی؛ شــرایط جــوی؛ زمی ــوذ اخالق نف
قــرار  ارزیابــی  مــورد  آموزه هــا،  و  رهبــری؛  و 

می دهــد.
از  را  معنــوی  و  اخالقــی  نیروهــای  ســون تزو، 
ــت  ــد اس ــد و معتق ــا می دان ــی جنگ ه ــل قطع عوام
اگــر از ایــن عوامــل درســت اســتفاده شــود، جنــگ 
ــتراتژی  ــت اس ــد. او، موققعی ــروزی می انجام ــه پی ب
نظامــی در جنــگ را در گــرو وحــدت داخلــی، 
ــان  ــاالی نظامی ــه ب ــی و روحی ــت مل ــات و امنی ثب

می دانــد. 
ــان  ــورد می ــًا برخ ــگ صرف ــن تزو، جن ــر س ــه نظ ب
لشــکرها نیســت، بلکــه حــاوی مســائل دیگــر 
نیــز هســت. او می گویــد تعــداد افــراد نظامــی 
بــه تنهایــی موجــب برتــری نظامــی نمی شــود، 
ــت و اوضــاع  ــه، عقالنی ــل چــون روحی ــه عوام بلک
و احــوال جنــگ بــه  موفقیــت اســتراتژی و پیــروزی 
در جنــگ کمــک می کنــد. بــه نظــر ســن تزو، 
هــدف از اســتراتژی اینســت کــه شــهرها و لشــکرها 
ــد  ــا ح ــد و ت ــرف درآین ــه تص ــالم ب ــح و س صحی
ممکــن تصــرف و تســخیر بــدون ضایعــه باشــد. از 

دیــد ســن تزو، استراتژســت زبردســت کســی اســت 
کــه کــه بتوانــد لشــکر دشــمن را بــدون درگیــری  به 
تســلیمی وادار کنــد. از ایــن دیــد، هــدف پیــروزی، 
نابــودی فزیکــی کلــی دشــمن نیســت بلکــه از بیــن 
بــردن اراده مقاومــت و کنتــرول ذهنــی و فزیکی وی 

می باشــد.
اســتراتژیک  بررســی های  در  هــم  کالزویتــس 
ــر او،  ــه دارد. از نظ ــی توج ــل روان ــر عام ــود ب خ
ــتار  ــر کش ــه ب ــًا ب ــد صرف ــمن نبای ــدازی دش در بران
ــتن  ــی، کش ــگ واقع ــد. جن ــد ورزی ــمی تأکی جس
ــه ســربازان دشــمن. در  شــجاعت دشــمن اســت، ن
نهایــت، اراده اســت کــه در هنــر جنــگ، از اهمیــت 
واالیــی برخــوردار اســت. از نظــر کالزویتــس، 
ــای  ــیر و نیروه ــته چوبی شمش ــادی دس ــای م نیروه
ــد دارد  ــان، او تأکی ــتند. هم چن ــه آن هس ــی تیغ روان
کــه در زمــان جنــگ، رهبــری امــور بایــد در دســت 
کســانی باشــد کــه خون ســرد هســتند و نــه آتشــین 

ــزاج.  م
در  روانــی  عامــل  نیــز  دیگــر  نظریه پــردازان 
ــد. از  ــم می دانن ــاده مه ــی را فوق الع ــتراتژی نظام اس
نظــر لنیــن، رهبــر انقــالب 1917 روســیه و بنیانگذار 
دولــت اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی، 
می گــود کــه عامــل قطعــی و نهایــی در جنــگ 
ــن  ــت: »مطمین تری ــی نیس ــل روان ــز عام ــز ج چی
اســتراتژی در جنــگ آن اســت کــه آن قــدر عملیــات 
را بــه تعویــق انداخــت تــا نیروهــای دشــمن روحیــه 
ــبی  ــع مناس ــد و آن گاه موق ــت بدهن ــودرا از دس خ
ــن  ــن وضــع دشــمن، بهتری ــه اســت. ای ــرای حمل ب
موقعیــت را بــرای یــک ضربــه مرگ بــار، هــم 
ممکــن و هــم آســان می ســازد«. بــا توجــه بــه ایــن، 
ــش  ــاد اســت و نق ــت زی ــی دارای اهمی ــل روان عام

ــی دارد. ــتراتژی نظام ــی در اس اساس
ــر  ــی دارد. در عص ــابقۀ طوالن ــی س ــات روان عملی
ــی  ــتراتژی های جنگ ــی در اس ــل روان ــی، عام کنون
ــه تنهــا اهمیــت خــود را از دســت  بیــن طرف هــا ن
نــداده اســت بلکــه بــه دلیــل تأثیرگــذاری بــر 
ــرف  ــردم ط ــی و م ــای نظام ــه و روان نیروه روحی
ــا  ــروزی ی ــی را در پی ــن کننده ی ــش تعیی ــل، نق مقاب

ــد. ــا می کن ــر، ایف ــرف دیگ ــت ط شکس
اســتفاده و توجــه بیشــتر بــه عامــل روانــی در 
اســتراتژی های جنگــی در منازعــات کوچــک و 
بــزرگ داخلــی، منطقه یــی و بین المللــی نشــان 
می دهــد کــه بیــش از نیمــی از تــوان جنگــی 
طرف هــای درگیــر، بــه عملیــات روانــی اختصــاص 
ــی  ــتراتژی نظام ــی در اس ــل روان ــت. عام ــه اس یافت
ــورد  ــدون برخ ــار و ب ــام عی ــی تم ــوان جنگ را می ت
ــا تأثیــرات عمیــق و تعیین کننــده دانســته  فیزیکــی ب
و آن را یکــی از مهمتریــن عوامــل در اســتراتژی 

ــرد.  ــوان ک ــی عن نظام
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نصیر آرین

نقد به مثابۀ میکانیسِم دفاعی 
رنجوری فرافکنی روان  و 

ــت  ــرۀ تراتولوجیس ــد چه ــوب گری چن ــدان آش ــات، می ادبی
ــی گری  ــات، دیودیس ــه ادبی ــِن ب ــِر پرداخت ــا در ام ــت. م نیس
ــه  ــد ب ــات و نق ــا ادبی ــد ب ــان را نبای و کژریخت ســازی خودم
اشــتباه بگیریــم. منتقــد بایــد بــر جنــوِن نقــد لــگام بزنــد، نــه 
ــوازی  ــوِن م ــه جن ــن باشــد ک ــه همــه کوشــش آن ای ــن ک ای

ایجــاد کنــد.
نقــد، تحمیــل خشــونت و مــدل انتخابــی و درونــی خودمــان 
بــه دیگــران نیســت. مــا بیشــتر بــه جــای نقــد جنــون خویــش 
ــی  ــم دفاعی ی ــیلۀ آن میکانیس ــه وس ــم و ب ــی می کنی را فرافکن
ــه  ــش ب ــان کاری هیوالزده گــی خوی ــرای پنه ــه ب می ســازیم ک
کار ببندیــم و بــا ایــن نــوع برخــورد بــا ادبیــات می خواهیــم 
ــوالزدۀ  ــدان هی ــود را در می ــۀ خ ــی ابلهان ــو یگانه گ از یکس
ادبیــات مســجل کنیــم و از ســوی دیگــر بــه جــای افشــاگری 
از ســاختار معنــا در متــن، بــه افشــاگری از ســاختار شــخصیتی 

و خصوصــی فــرد بپردایــم. 
ــذل  ــای مبت ــا وضعیت ه ــارت »همــواره ب ــول ب ــه ق ــات ب ادبی
ســِر آشــتی نــدارد، زیــرا ادبیــات دقیقــًا گفتــاری اســت کــه از 
یــک مناســبت روزمــّره یــک مناســبت بنیــادی و از مناســبت 
ــر  ــه نظ ــازد«. ب ــاگرانه می س ــبت افش ــک مناس ــز ی ــادی نی بنی
ــرا  ــم، زی ــاگرانه را نفهیمده ای ــبت افش ــا مناس ــه م ــد ک می رس
در امــر نوشــتِن نقــد همــواره، جهــان واقعــی فــرد و جهــان 
حقیقــی متــن را خلــط می کنیــم یــا بــه ســخن دیگــر جهــان 
تاریخــی و زیست شــناختی فــرد را بــا جهــان حقیقــی و 
ــن  ــل چنی ــم، حاص ــتباه می گیری ــه اش ــن ب ــناختی مت انسان ش
ــد و  ــه گن ــز باشــد و آن ب ــک چی ــد ی اشــتباهی فقــط می توان
ابتذال کشــیدن ادبیــات و نقــد اســت و بــس. چنیــن دریافتــی 
ــد:  ــد و می گوی ــا می نام ــِد حقیقت نم ــارت نق ــات را ب از ادبی
»نقــد حقیقت نمــا بــه کارِ ناچیزکــردن همه چیــز می آیــد، 
ــورد  ــت بخ ــد دس ــت نبای ــذل اس ــی مبت ــه در زنده گ هرچ
ــذال  ــه ابت ــد ب ــت بای ــذل نیس ــه در آن مبت ــس، آن چ و برعک
کشــیده شــود. زیبایی شناســی ابلهانه یــی کــه زنده گــی را 

ــد«. ــوم می کن ــی محک ــه بی معنای ــر را ب ــکوت و اث ــه س ب
ــن  ــه خصوصی تری ــای تاختــن ب ــه معن مناســبت افشــاگرانه، ب
حریــم و ســاحت شــخصی فــرد نیســت، بلکــه ایــن مناســبت 
بــه معنــای افشــاگری از الیه هــای پنهــان متــن اســت. منتقــد 
ــناختی و  ــان انسان ش ــه جه ــناختی ب ــان زیست ش ــد از جه بای
ــه افشــاگری  ــه مهاجــرت کنــد و ســپس دســت ب ذهن انگاران

بزنــد.
ــن  ــالودۀ پرداخت ــا و ش ــه مبن ــی ک ــا زمان ــن، ت ــر م ــه نظ ب
بــه ادبیــات بــر اســاس نظریــه بنــا نشــود، نوشــته های 
ــر  ــود و ه ــد ب ــیبی خواه ــن آس ــزدوج چنی ــواره م ــا هم م
ــرمِ  ــازار گ ــد ب ــوان نق ــه عن ــی ب ــنام نامه و توصیف نامه ی دش

ــت. ــد داش ــرف خواه مص
ــن  ــه از درون مت ــی ک ــت، فرامتن ــن اس ــد فرامت ــد، تولی  نق
ــی از  ــه، یک ــدان نظری ــار فق ــت؛ در کن ــته اس ــف برخاس مول
آســیب های دیگــری کــه گفتمــان نقدنویســی مــا بــا آن 
دســت و گریبــان اســت، زبــان هیــوالزده و فــوق زمینــی نقــد 
اســت. نقــد، متــن افشــاگرانه اســت، در حالــی کــه بســیاری 
از بــه اصطــالح نقدهــای مــا خــود نیــاز بــه افشــاگری دارنــد 
ــد. ــی باش ــد نویس ــیب های نق ــی از آس ــد یک ــن می توان و ای

نظـامی  استـراتژی 
وانـی ر عـامل  اهـمیت  و 

مصطفی آرین، پژوهشگر مطالعات امنیتی
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لــه ډېــرو ناندریــو او ګونګوســو وروســته 

او  ســولې  د  افغانســتان  د  باالخــره 

پخاینــې لپــاره د امریــکا د بهرنیــو چــارو 

وزارت ځانګــړي اســتازي پــرون پــه قطــر 

ــل. ــتازو رسه وکت ــه اس ــو ل ــې د طالبان ک

ــر  ــیايس دف ــو س ــې د طالبان ــر ک ــه قط پ

پرانیســتی دی.

ــتازو  ــه اس ــو ل ــل زاد د طالبان ــی خلی زمل

ــوي  ــرې ک ــې خ ــه هغ ــته ل رسه وروس

ــې  ــې ی ــفر ک ــه س ــه پ ــام اباد ت ــې اس چ

لــه پاکســتاين چارواکــو رسه د خــرو 

ــړې وه. ــتاینه ک س

مجاهــد  ذبیح اللــه  ویانــد  طالبانــو  د 

پــرون پــه یــوه خپــره کــړې خرپاڼــه 

کــې وویــل چــې د طالبانــو د مرشانــو او 

امریکایــي چارواکــو ترمنــځ نــن دوشــنبه 

ــوې. ــل ش ــې پی ــر ک ــه قط ــرې پ خ

د طالبانــو یــوې رسچینــې پــرون دوشــنبه 

ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د افغانســتان 

د ســولې لپــاره د امریــکا د بهرنیــو چــارو 

زملــي  اســتازي  ځانګــړي  د  وزارت 

خلیــل زاد او پــه دوحــه کــې د طالبانــو د 

ســیايس دفــر د غــړو ترمنــځ خــرې لــه 

ــو  ــو د وتل ــو ځواکون ــتانه د نړیوال افغانس

پــر مېکانیــزم او څرنګــوايل متمرکــزې 

وې.

ــه دې مخکــې  دا هغــه مســئله وه چــې ل

د طالبانــو یــو شــمېر رسچینــو ازادي 

ــو رسه  ــي چارواک ــه امریکای ــه ل ــو ت راډی

مســئله  اســايس  یــوه  وړ  اختــاف  د 

ــه  ــې پ ــې و چ ــي ی ــړې وه او وي ــاده ک ی

ــو د  ــو ځواکون ــې د نړیوال ــتان ک افغانس

ــول  ــي ک ــئلې یقین ــور او د دې مس حض

چــې لــه افغانســتانه بــه بیــا القاعــده 

پــر نــورو هېوادونــو د حملــو لپــاره د 

اډې پــه توګــه کار نه اخــي، هغــه دوه 

موضوعــات و چــې دواړو لــورو پــه 

قطــر کــې د نومــر د میاشــتې پــه غونــډه 

ــه  ــه بل ــې پ ــړې وه چ ــا ک ــرې س ــې پ ک

ــوي. ــث ک ــرې بح ــې پ ــډه ک غون

طالبانــو دا تــور هــم پــورې کــړی و چــې 

ــق  ــي تواف ــو د مخکېن ــي چارواک امریکای

خــاف د خــرو اجنــډا ډېــره پراخــه 

ــړې ده. ک

ــا ســیمې  ــره بی ــه تې ــه هغــې راهیســې پ ل

تــه د ښــاغي خلیــل زاد پــه دې ســفر 

کــې چــې د جنــوري لــه امتــې یــې پیــل 

کــړی، د طالبانــو لــه لــوري لــه امریکایي 

ــه  پــاوي رسه د خــرو نه کولــو مســئله پ

ــرداري  ــه خ ــه هغ ــو ل ــا د طالبان ــره بی تې

وروســته ډېــره مطــرح شــوه چــې ویــي 

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــکا پ ــه امری ــې و، ک ی

ــرې  ــه اړه خ ــور پ ــي حض ــل پوځ د خپ

متمرکــزې نه کــړي لــه واشــنګټن رسه بــه 

متاســونه قطــع کــړي.

ــتازو او  ــو د اس ــې د طالبان ــه ک ــه دوح پ

تېــرې  د  ترمنــځ  پــاوي  امریکایــي  د 

ــه دي  ــات ن ــور جزئی ــرو ن ــې د خ ورځ

څرګنــد شــوي.

ــه  ــکا ســفارت او پ ــل کــې د امری ــه کاب پ

خپلــه خلیــل زاد چــې د خپلــو لیدنــو کتنو 

لنــډ جزئیــات د ټویټــر لــه الرې له رســنیو 

رسه رشیکــوي، د دغــو خــرو پــه اړه څــه 

ــر دوحــې مخکــې  ــي، خــو ت ــه دي وی ن

ــه  ــې پ ــر ک ــتي ټویټ ــه وروس ــوړي پ نوم

ــو  ــتاين چارواک ــه پاکس ــې ل ــام اباد ک اس

رسه خپلــې لیدنــې کتنــې ګټــورې بللــې 

وې.

خلیــل زاد د یکشــنبې پــه شــپه پــر خپلــه 

ــکي و  ــې لی ــام ک ــوه پیغ ــه ی ــه پ ټویټرپاڼ

ــو  ــخ وړل ــر م ــولې د پ ــان س ــې د افغ چ

ــتایي. ــتان اراده س ــاره د پاکس لپ

ښــاغي خلیــل زاد لیــکي، مــوږ پــر ســم 

لــوري روان یــو او د پاکســتان لــه لــوري 

څــه زیــات اقدامــات بــه مــوږ مشــخصو 

نتیجــو تــه ورســوي.

ښــاغي خلیــل زاد پاکســتان تــه پــه ســفر 

کــې د دې هېــواد لــه صدراعظــم عمــران 

ــه لــوی درســتیز جــرال  خــان، د پــوځ ل

ــارو  ــو چ ــوه، د بهرنی ــد باج ــر جاوی قم

ــو  ــي او ی ــود قری ــاه محم ــر ش ــه وزی ل

ــي و. ــو رسه کت ــورو چارواک ــمېر ن ش

لــه اســام اباد څخــه د ښــاغي خلیــل زاد 

ــو  ــتان د بهرنی ــال د پاکس ــر مه ــې پ د کتن

ــي د  ــود قری ــاه محم ــر ش ــارو وزی چ

ــتان  ــې پاکس ــي و چ ــه ورځ وی ــنبې پ ش

ــاوي  ــي پ ــې د امریکای ــوي چ ــه ک هڅ

او د طالبانــو د اســتازو ترمنــځ د خــرو د 

ــړي. ــوب وک ــل دور کوربه ت ب

ــم  ــا جرای ــارزه ب ــر مب ــد مدی ــر جاوی ــمنوال محمداکب س
جنایــی فرماندهــی پولیــس ننگرهــار می گویــد کــه 
ــو در  ــک بان ــش ی ــب پی ــاعت 12:00 دو ش ــی س حوال
ــوهر و  ــار ش ــرخرود ننگره ــوالی س ــرک ولس ــۀ نغ منطق

ــت. ــش زده اس ــاله اش را آت ــر 5 س دخت
 بــه گفتــۀ او شــوهر و دختــر ایــن بانــو در ایــن رویــداد 

ــد. ــان باخته ان ج
ــن  ــه ای ــد ک ــوالن مدعی ان ــوادۀ مقت ــه خان ــد ک او می افزای

خانــم دختــر و شــوهرش را عمــدا آتــش زده و بــه قتــل 
رســانده اســت.  

ــس  ــی پولی ــی فرمانده ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــر مب مدی
خشــونت های  را  رویــداد  ایــن  دلیــل  ننگرهــار 
ــس  ــو پ ــن بان ــه ای ــد ک ــد و می گوی ــی می دان خانواده گ
از مشــاجرۀ لفظــی بــا شــوهرش، دســت بــه ایــن کار زده 

ــت. اس
جاویــد می گویــد کــه ایــن بانــو بازداشــت شــده و 
ــرده  ــراف ک ــش اعت ــه جرم ــتین ب ــی های نخس در بازرس

ــت. اس
ــس  ــی پولی ــی فرمانده ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــر مب مدی
ــر  ــودک دیگ ــه ک ــو س ــن بان ــه ای ــد ک ــار می افزای ننگره

ــت. ــات داده اس ــود را نج خ
از ســویی هــم، یــک باشــندۀ محــل بــه شــرط افشانشــدن 
ــدا  ــو ابت ــن بان ــه ای ــد ک ــه ســالم وطندار می گوی ــش ب نام
بــه شــوهرش غــذای نشــئه آور داده و پــس از نیمــه  شــب 

شــوهر و دختــرش را در یــک خیمــه آتــش زده اســت.
ــا فرزندانــش در یــک خیمــه  ــو ب گفتــه می شــود ایــن بان

ــد. ــرک زندهگــی می کردن ــۀ نغ در منطق
ــن  ــان ای مقام هــای والیــت ننگرهــار و ریاســت امــور زن

ــد. ــزی نگفته ان ــاره چی ــن ب ــون در ای ــت تاکن والی
ــی  ــر والیت ــس دفت ــدی ریی ــا حمی ــال، صبرین ــن ح ــا ای ب
ــی  ــرای بررس ــه ب ــد ک ــر می گوی ــوق بش ــیون حق کمیس
ــتاده اند. ــل فرس ــه مح ــی را ب ــداد هیأت ــن روی ــتر ای بیش

خلیــل زاد پــه قطــر کــې لــه 
طالــب اســتازو رسه وکتــل

موضـوع:اعالندعـوتبـهداوطلبـی)3(قلـممحروقات
شـفاخانهشـهیدداکترکـرامالدینوکیـلزاده

شـفاخانه والیتـی شـهید داکترکـرام الدین وکیـل زاده ازتمام داوطلبـان واجد 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)3( قلـم محروقـات ، دارای 
/1398/MoPH/GDCM/HRP/SMGHP/NCB نمبرتشـخیصیه 
G08 اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبار ازنشـراعالن 
الی ۲1 روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبق قانون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائه نمایند.
بـرای )3( قلـم محروقـات مـورد ضـرورت شـفاخانه مذکـور تضمیـن 
آفـر50,000 افغانـی بـوده ، البتـه به شـکل پول نقـد ویاضمانت خط بانکی 
قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه ۲3 سـدلو 1398 
ساعت 10 بجه قبل ازظهر در صالون کنفرانس شفاخانه شهید کرام الدین 
وکیـل زاده دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائه اسـناد ضروری میباشـد.

 آدرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را درمقابل مبلـغ 500 افغانی 
پـول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورند قرارذیـل اند:

1. شـفاخانه داکتـر کـرام الدین وکیل زاده . شـهر شـهرایبک والیت سـمنگان 
شـماره تمـاس:0794085310

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل شـماره 
تمـاس:70089۲888 0

نوت:  عقد قرارداد مطابق فقره)3( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشـروط 
به منظوری بودجه می باشـد

موضـوع:اعـالندعـوتبـهداوطلبـی)8(قلـمروغنیات
شـفاخانه102بسـترخیرخانه

شـفاخانه 10۲بسـترخیرخانه ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
مینماید تادرپروسـه داوطلبی)8( قلم روغنیات دارای نمبرتشـخیصیه 
اشـتراک   G03/1398/MoPH/GDCM/HRP/KHH/NCB
نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن الـی ۲1 
روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان فارسـی دری ، طبق 

قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نمایند.
بـه  آفـر  تضمیـن   ، بـوده  افغانـی   135,000 مبلـغ  آفـر  تضمیـن    
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول می باشـد، جلسـه 
آفرگشـایی بـه روزسـه شـنبه ۲3 دلـو 1397 سـاعت 10 بجـه قبـل 
ازظهـر در صالـون کنفرانـس هـای واقـع منـزل دوم شـفاخانه 10۲ 
بسـتر خیرخانـه دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد ضروری 

میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 

افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل اند:
1. شفاخانه 10۲بسترخیرخانه. شهر کابل شماره تماس:0798۲35803 

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 
تماس:070089۲888 

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدهم قانـون تدارکات، 
مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

موادشـوینده قلـم )35( تـدارکات اعـالن موضـوع:
تخـار والیتـی شـفاخانه ضـرورت مـورد

شـفاخانه والیتـی تخـار ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مینماید 
نمبرتشـخیصیه  دارای  موادشـوینده  قلـم  داوطلبـی)35(  تادرپروسـه 
 G04/1398/MoPH/GDCM/HRP/Takhar ph/NCB
اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را اعتبار ازنشـراعالن الی 
۲1 روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبق قانون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
   تضمیـن آفـر مبلـغ 30,000  افغانـی بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانـت 
خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روزسـه  شـنبه  
۲3دلـو 1397 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در اطـاق جلسـات  دهلیز 
اول  منـزل اول آمریـت شـفاخانه والیتـی تخـار دایرمیگـردد ، شـرایط 
اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد ، آفرهـای دیر رسـیده وانترنتی 

قابـل پذیرش نمیباشـند.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 

افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل انـد:
1. شفاخانه والیتی تخار. شهر تالقان شماره تماس:07975۲4106 

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 
تماس:070089۲888 

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، 
مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی باشـد

ــه ــمالبس ــی)10(قل ــهداوطلب ــوتب ــالندع ــوع:اع موض
ــرات ــوزویه ــفاخانهح ش

شـفاخانه حـوزوی هـرات ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت مینماید 
MoPH/ تادرپروسـه داوطلبی)10( قلم البسـه ، دارای نمبرتشـخیصیه

نمـوده  اشـتراک   G05/1398/GDCM/HRP/HRH/NCB
وآفرهای سربسـته خویش را اعتبار ازنشـراعالن الی ۲1 روز تقویمی 
مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل 

تـدارکات ارائـه نمایند.
   تقسـیم تـدارکات بـه دو الت ذیـل هریـک : )10( قلـم  البسـه تضمیـن 
آفرمبلـغ 80,000 افغانـی بـوده ،  بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط 
بانکی قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه ۲3دلو 
1398 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در دفتر آمریت شـفاخانه حوزوی 
هـرات منـزل دوم دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد ضروری 

میباشد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورند قرارذیل 

اند:
1. شفاخانه حوزوی هرات. شهر هرات شماره تماس: 799674915 0

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 
تماس: 70089۲888 0

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، 
مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی باشـد

بانوییدرننگرهارشوهرودخترشراآتشزد


